به نام خدا
فقط به خاطر عملکرد مذهبی ها از دین و دین داری بیزارم.
پاسخ اجمالی:

انسانهای ریاکار و به ظاهر دینداری وجود دارند ،که اعمال غیر اخالقی ،غیر معقول و خالف شرع انجام می دهند و خود را دیندار می نامند و مردم عادی،
آنها را با خدا و دین یکی می دانند .این افراد در همه جا و در میان همه قشرها وجود دارند .در مساجد ،مناصب دولتی ،کوچه و بازار .باید به این نکته توجه داشت که
انسان غیرمعصوم ممکن الخطاست و نمی تواند معیار دینداری قرار گیرد ،همان طور که شمر ،روزی کنار امام علی بود و روزی مقابل امام حسینقرار گرفت.
اسالم دین کاملی است و اشکالی در آن راه ندارد .اگر افراد متدین و مذهبی عملکرد خوبی از خود نشان نمی دهند ،مشکل ،خود افراد هستند نه دین.
حضرت علی می فرمایند :همانا حق به شخصیتها شناخته نمی شود« ،خود حق را بشناس تا پیروان آن را بشناسی»1و همچنین فرمودند« :همانا دین خدا با
موقعیت اشخاص شناخته نمی شود بلکه با معیار و نشانه حق شناخته می شود ،پس حق را بشناس تا اهلش را بشناسی»2.
اسـالم به ذات خـود نـدارد عـیـبـی

هر عیب که هست از مسلمانی

ماست3

پاسخ تفصیلی:

استاد مطهری در بیان مضمون تأویلی تشیع در ساحت تاریخ می نویسد« :شخصیتها تا آن وقت پیش ما احترام دارند که به حقیقت احترام بگذارند ،اما آنجا
که می بینیم اصول اسالمی به دست همین سابقه دارها4پایمال می شود ،دیگر احترامی ندارند؛ ما طرفدار اصولیم نه طرفدار شخصیتها5».استاد مطهری در مورد حق
شناسی و شخصیتها ،سخنی از حضرت علیمی آورد« :حضرت علیسخنی دارد که دکتر طه حسین6می گوید سخنی محکمتر و باالتر از این نمی شود .بعد
از آنکه وحی خاموش گشت و ندای آسمانی منقطع شد ،سخنی با این بزرگی شنیده نشده است .فرمود...« :ان الحق و الباطل الیعرفان باقدار الرجال اعرف الحق تعرف
اهله ،و اعرف الباطل تعرفه اهله :حق و باطل را با میزان قدر و شخصیت افراد نمی شود شناخت ،این صحیح نیست که تو اول شخصیت هایی را مقیاس قرار دهی و
بعد حق و باطل را با این مقیاس ها بسنجی .فالن چیز حق است چون فالن و فالن با آن موافق اند و فالن چیز باطل است چون فالن و فالن با آن مخالف .نه،
اشخاص نباید مقیاس حق و باطل قرار گیرند .این حق و باطل است که باید مقیاس اشخاص و شخصیت آنان باشند .یعنی باید حق شناس و باطل شناس باشی نه
اشخاص و شخصیت شناس .افراد را با حق مقایسه کنی اگر با آن منطبق شدند ،شخصیتشان را بپذیری و اال نه»7.
یک دلیل عقلی :در کالس درس ،دانش آموزان درسخوانِ متوسط ،به دلیل عملکرد بد تحصیلی دانش آموزان دیگر ،درس را رها نمی کنند و به تالش
خود ادامه می دهند و هدفمند به آینده تحصیلی خود می اندیشند .دور از شان یک روشنفکر است که با چنین استدالل ضعیفی ،آخرت خود را به بهایی ناچیز بفروشد؛
آیا جز این است که یا حق را به درستی نشناخته یا نمی خواهد مسئولیت دینداری را قبول کند؟
خداوند در سوره مبارکه عنکبوت ،آیه شریفه  12می فرمایند« :و کسانی که کافر شده اند ،به کسانی که ایمان آورده اند می گویند« :راه ما را پیروی کنید و
8
گناهانتان به گردن ما» ]ولی[ چیزی از گناهانشان را به گردن نخواهند گرفت .قطعا آنان دروغگویانند».
در تفسیر این آیه آمده است« :ازآن گناهی که کافران مىگفتند و مىگویند این بود :گناه این که شما دست از اسالم و ایمان به خدا بردارید به گردن ما
باشد .چون این سخن فوق العاده پوچ و خرافی است .لذا خداى علیم یک چنین مقالهاى را شرح مىدهد و مىفرماید :وآن افرادى که کافر شدند به آن اشخاصی که
ایمان آوردند مىگفتند :اگر شما از طریق ما که (طریق) کفراست ،پیروى نمائید حتما ماگناهانتان را به گردن خواهیم گرفت .اما چون هدف آنان آنچه ادعا مىکردند
نبوده و نیست ،بلکه منظورشان ،ترویج کفر و فریب دادن افراد بوده و هست ،لذا خداى علیم در این آیه سخن آنان را تکذیب مىکند ودروغ ایشان را در جمله اخیر،
افشاء مىکند و مىفرماید :کافران ،دروغ مىگویند و هیچ چیزى از خطا و گناهان ایشان را متحمل نخواهند شد .به راستی که حتما و قطعا دروغگویانند (وَ ما هُمْ
بِحامِلِینَ مِن ْخَطایاهُمْ مِن ْشَیْءٍ إِنَّهُمْ لَکاذِبُونَ) از کلمه «لَکاذِبُونَ» که اسم فاعل و براى استمرار به کارمىرود ،استفاده مىشود :کافران همچنان و براى همیشه
دروغگو بوده و خواهند بود»9.
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