
 گریزی های دین علل و ریشه

  *ناصر رفیعی محمدی

 **علیرضا انصاری

چکیده
هـای دینـی در  و ارزشهـا آمـوزهکردن نهادینه ،داری دین و برنامه سعادت و رستگاری بشر ،دین

تمـاع دارد. عـواملی بـه صـورت پیـدا و فـرد و اج بسیاری برای ههمه ابعاد زندگی است که سمر
توانـد بـه  لبته هیچ کس نمیت. اگریزی اس کند که یکی از آنها دین داری را تهدید می پنهان، دین

گریـزی بـه معنـای  دیـن داری یک امر فطری اسـت. طور کامل با دین قطع رابطه کند؛ زیرا دین
 ؛اختصاص به دین خاصی نـدارد ،نور شدن چراغ دین در زندگی افراد شدن ایمان و کم فروغ کم

های  برداشـتدر این پژوه، گوناگونی دارد. عوامل ت و هاس گیر همه ادیان و مکتب بلکه دامن
گاهانه و کورکورانـه، عملکـرد وابسـتگان بـه دیـن جهـل و نـادانی،  ،ناروا از دین، تقلیدهای ناآ

بـه  لجاجـت و فقـر گریزی، دوستان ناباب، آرزوهای طوالنی و هواپرستی، تعصـب، مسئولیت
 .  شودگریزی تبیین میهای دینعنوان علل و ریشه

هاکلیدواژه
   گریزی. دین، باورهای دینی، علل دین
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هقدمم

فرار از بندگی خداوند، از مسائل بسیار مهمی است که امروزه آسیب جّدی بیشتر جوامـع انسـانی 
گریـز انجامیـده،  سـتیز یـا دین دینهای  است. این پدیده که به ایجاد گـرای، مـادی و ایـدئولوژی

که یهودیان پس از ایمان بـه خـدا، در غیبـت ای طوالنی به بلندای عمر دین دارد؛ همچنانپیشینه
)طـه: آوردنـد گردانی از ایمان حقیقـی روی پرستی و روی به گوساله پیامبرشان حضرت موسی

ندارد؛ بلکه علل و عواملی  گردانی مردم شود، . دین در ذات خود عنصری که سبب روی(85 -88
ها و موانع بازدارنده، فراراه اندیشه دینی و گـرای، فـرد بـه  ها، آسیب وجود دارد که به صورت آفت

رو شایسـته و بایسـته کننـد؛ ازایـن ستیزی را فراهم می گریزی و دین گیرند و زمینه دین دین قرار می
ه درمان آنها پرداخت. در ایـن مقالـه کـه بـه ها، بررسی شوند تا بتوان ب است که این علل و انگیزه

شـود و گریزی و لزوم حفظ دین بیان مـی ای انجام شده است، نخست معنای دین روش کتابخانه
های  شود، از دو بعد فردی و اجتمـاعی همچـون برداشـت گریزی می سپس عواملی که سبب دین

ی، دوستان ناباب و آرزوهـای طـوالنی ناروا از دین، تقلیدهای ناآگاهانه و کورکورانه، جهل و نادان
 بررسی شده است.

شناسیدین.مفهوم1

 268: ص3، ج1374)مصطفوی، دین در لغت به معنای جزا، اطاعت، ملک، قرض و ... آمده است 
به معنای جزا، اطاعت، قهر و غلبه، عادت، انقیاد، خضـوع، پیـروی و ماننـد « دین». واژه (269و 

: 13، ج1414منظـور،  ؛ ابن323: ص1412؛ راغب اصـفهانی، 73: ص8، ج1409 )فراهیدی،آنها آمده است 
رغم تعاریف متعددی که از دین ارائه شده اسـت، هنـوز  . به(251: ص6، ج1375؛ طریحی، 169ص

اعتراف به ایـن حقیقـت  ای درباره تعریف دین وجود ندارد. برخی دین را هیچ توافق قابل مالحظه
)هیـک،  تجلّیات نیرویی هستند که فراتر از علـم و معرفـت ماسـت ،تکه کلیه موجودااند  دانسته
کـه صـاحبان خـرد را بـه سـوی  اند الهـی دانسـتهوضعی  را دین. برخی دیگر (23و  22: ص1372

. امـا (81-79: ص1370)نـاا،  دشـو مـیرهنمون رستگاری در این دنیا و حسن عاقبت در آخرت 
مجموعۀ عقاید، اخال ، قوانین و مقرراتی اسـت کـه دین »شاید بهترین تعریف دین این باشد که 

« ها از طریق وحی و عقل در اختیار آنان قـرار دارد برای ادارۀ فرد و جامعۀ انسانی و پرورش انسان
   .(27: ص1383)جوادی آملی، 
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گریزیدینتعریف.2

کامـل بـا دیـن تواند به طور  هیچ کس نمی و دایمی است فطری و های اسالمی، دینآموزه مطابق
گریـزی بـه معنـای  کند؛ بنابراین دین نمی غروب هرگز قطع رابطه کند؛ زیرا دین امر فطری است و

نفی مطلق دین نیست؛ زیرا بنابر آیات قرآن مشرکان نیز در شمار دینـداران هسـتند و از سرنوشـت 
رنـگ  به معنای کموان ت را میگریزی  دین .(73عمران:  ؛ آ 26؛ مؤمن: 6)کافرون: هراسند  دین خود می

دانسـت؛ چنانکـه یهودیـان از خداپرسـتی شدن چراغ دین در زندگی افـراد  فروغ شدن ایمان و کم
گریـزی بـه دیـن خاصـی  . اگرچـه دین(85ــ88)طه: آوردند  پرستی روی  فاصله گرفته و به گوساله

ای اسـت کـه  لـهرو دین مقوازاین؛ در همه ادیان یکسان نیستاین امر نیز  علتاختصاص ندارد، 
امـام چنانکـه پنـدارد.  دانـد و دیگـران را بـر خطـا مـی آن صواب می هر کس خود را در عقیده بر

ُُ الَّهِذي يَْعتَِقهُدهُ ُ  ِخمَ  َمَ » فرماید: می صاد  ُُ َعلَ  َصَواٍب ِمنَْما ِيينُه َو   ٍل يَقُوُل كُلُّ ِإهَْساٍن ِإهَّ
ُِ   يَْستَْعلِي  الَِّذي  هََواهُ  َِي ُأُموِرهِ   َعلَْي سه چیز است که هر انسـانی خـود را در آن بـر حـق ؛ َو تَْدِبيُرُه 
« ه اسـت و تـدبیر او در کارهـای،رهایی که بر او چیـ دینی که بدان عقیده دارد، خواه، :داند می

گریزی تنها به معنای فرار از دین و نافرمانی از دستورهای  . در حقیقت دین(321: ص1404)حرانی، 
تـوجهی بـه آن  نفی دین و خدا نیست؛ بلکه در بسیاری موارد به معنای دوری از دیـن و بی الهی و

است. در چنین حالتی گریز یا ستیز با دین، نشانه بیماری اسـت و فـردی کـه در چنـین شـرایطی 
هـای فکـری، روحـی، اجتمـاعی و حتـی  هـای بسـیاری ماننـد بحران است، در معـرض بحران

   گیرد. هویتی قرار می بی

.بایستگیحفظدین3

 ای دینداری و حفظ مبانی دینی اهمیـت ویـژه و معصومان در اندیشۀ قرآنی و سیرۀ پیامبر
های  قالب که درتا آنجا است بوده سالمت دین و دینداری همواره مورد تأکید پیشوایان دینی دارد. 

 چنانکـه امـام علـی ؛کید شـده اسـتأآن ت ها بر، مواعظ، وصایا و خطبههادعا مانند مختلف
ياِ َسمَ »فرماید:  می ُُّ   َمُ  الدِّ تـر  سالمت دین نزد ما از هر چیـز دیگـر محبـوب ؛ ِإلَيْنَا ِمْا َغيِْره  َأَح

. بر ایـن اسـاا یکـی از (21: ص6، ج1404الحدید،  ؛ ابن ابی353: ص28، ج1403)مجلسی،  «است
  َعلَهيْكُ ُ   َأَخهاُف   ِإهِّهي»بـود: ن شـمردن آسـبکتوجهی بـه دیـن و  بی، خدا های رسو  نگرانی

َُ الُْ كْ  يِا َو بَْي َفاًَا ِبالدِّ ُْ شمردن دیـن و فـروختن حکـم و داوری همانا من بر شما از سبک ؛اْسِت
 .(227: ص69،  ج1403)مجلسی،  «نگران هستم
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گویـد:  مـیعمرو بن حریـث  تا آنجاست که در سیره معصومین تصحیح عقاید مردماهمیت 
بـا آن کـه خـدا را را دهید دین و آیینـی  عرض کردم اجازه می .وارد شدم بر امام صاد روزی »

و  مـن معتقـدم کـه معبـودی جـز اللـه نیسـتپرستم برای شما بیان کنم؟ فرمود: آری. گفتم:  می
عبد و فرستادۀ اوست و قیامت بدون شک بر پا خواهد شد و خدای متعا  اموات را بر  محمد

حـج بـر کسـی کـه  دادنبه اقامۀ نماز، پرداخت زکات، روزۀ ماه رمضان و انجـامانگیزاند. من  می
بـه  معتقـدم. همچنـین بـه اینکـه امـر والیـت پـس از پیـامبر اکـرم ،استطاعت داشته باشـد

و  و سپس امام حسن و امام حسین و علی بن الحسـین و محمـد بـن علـی امیرالمؤمنین
ام و  رم. شما پیشوایان من هستید و من بر ایـن عقیـده زنـدهاعتقاد دا ،پس از او به شما واگذار شده

فرمود: ای عمرو! به خـدا قسـم ایـن اعتقـادات  امام صاد  کنم. میرم و خدا را پرست، می می
پرسـتیم. امـام پـس از چنـد تـذکر  همان است که من و پدرانم به آن معتقدیم و خدا را بـه آن مـی

نه بـه حسـاب خـود و او را بـر ایـن  ،خداوند بگذاراخالقی فرمود: هدایت خوی، را به حساب 
   .(5: ص66)همان، ج« باش نعمت سپاسگزار

گریزیدینهای.انگیزه4

درونـی و گـاه بیرونـی هـا و اسـباب،  انگیزه گاهیهای متعددی دارد:  گریزی اسباب و انگیزهدین
؛ گـردد قۀ زبان میلقل اقتضای فطرت شده و دینداریتوجهی به  گردانی و بی رویموجب است که 

يُا لَْع   َعلَ  َألِْسنَتِِم ْ   النَّاُس » فرموده است: چنانکه امام حسین هْيَا َوالدِّ ُُ َمها   َعِبيُد الدُّ يَُ وُطوهَه
ْت َمَعا ُبوا ِبهالْبَمَ ئِ َيرَّ ََِإَذا ُم ِّ يَّاهُونَ ُشُمْ   ؛ مـردم بنـده دنیـا هسـتند و دیـن بـر زبانشـان ِء َقهلَّ الهدَّ

سبب بـال آزمـوده هایشان بر محور دین بگردد، در پی آنند، اما وقتی به تا وقتی زندگی چرخد و می
 .(245: ص1404)حرانی، « شوند شوند، دینداران اندک می

 عبارتند از: گریزیدین ترین عوامل مهم
نادانی.4ـ1

ست. افرادی کـه ساز گریز از دین ا انسان، جهان، آفرین،، مبدأ و معاد زمینهدربارۀ جهل و نادانی 
ماده را باور نخواهند داشت. افـرادی  ینگری، تنها موجودات پیرامون خود را ببینند، ماورا با قشری

ده و از کـرهـای مـادی منحصـر  نیازهای انسان را در جنبه ،شناسند که ابعاد مختلف انسان را نمی
ها در طو  تاریخ بـوده  شناخت صحیح ریشه بسیاری از انحرافنبود ند. انیازهای متعالی او غافل
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 ُماَسی يز قزُلاا»دانـد: :  علت انحراف قوم، از توحید را نادانی آنان می چنانکه موسی ؛  است
ُك ْم  ق زَل  آِلَهة   َلُهْم  َكمز ِإلهزا  َلنز اْجَعْل  تصـمیم نیـز  یوسـف .(138)اعـراف: « َتْجَهُل ان َق ْا    ِإنا

قزَل َه ْل َعِلْم ُتْم م ز »شـمارد: میرا جهل آنان ت آن حضر به چاه افکندندر  ،ستمگرانۀ برادران
ریشۀ فسـاد جنسـی قـوم  همچنین لوط. (89)یوسف:  «َفَعْلُتْم ِبُیاُسَف َو َأخیِ  ِإْذ َأْنُتْم جزِهُلان

س زِء َب ْل َأْن ُتْم َق »خواند:  ناسپاا خود را جهل می جزَل َشْهَاةا ِم ْن ُدوِن النِّ ُكْم َلَتْأُتاَن الرِّ ْا   َأ ِإنا
  َأْدُعاا ِإَل ی اللا ِ  َعل ی  ُقْل هِذِه َسبیلي»فرماید:  در سورۀ یوسف می . خداوند(55)نمـل:  «َتْجَهُلاَن 

َبَعني ِ  َو مز َأَنز ِمَن اْلُمْشِركین  َبصیَرٍة َأَنز َو َمِن اتا  .(108)یوسف:  «َو ُسْبحزَن اللا
، جهـل، هو هرگز با خرافـاست صیرت و آگاهی همراه راه انبیا و مسیر دین با ببنا بر این آیه شریفه، 

ند و گاهی جهل مرکب، هست سحر و جادو آمیخته نیست. افراد نادان که گاهی گرفتار جهل بسیط
 نا. امیرمؤمنـشـوندمیخود و دین قرار داده و پیرو طمع و آرزوهای ناروای خود میان حجابی 

گـرو خـوی، در آورد و آرزوهـا آن را  درمی ها به حرکت های جاهالن را طمع د »فرموده است: 
 .(23: ص1، ج1407)کلینی،  «سازد ها آن را به خود مربوط می ها و نیرنگ گیرد و خدعه می
ناآگاهانهتقلید.4ـ2

. های زیانبـار دینـداری اسـت گاه از لغزش، های باطل اندیشه و ها پیروی ناآگاهانه از افراد، جریان
کنند،  که در حقیقت بین، عمیقی ندارند و از دیگران کورکورانه تقلید میقرآن درباره چنین افرادی 

 َأَف الَ  َم َثالَ  َيْس َتِاَيزِن  َوالَس  ِمیِع َه ْل  َواْلَبِص یرِ  َواَْلَصِم   َمَثُل اْلَفِريَقْیِن َكزَْلْعَمی»فرموده است: 
ُروَن  ته و نکوه، کرده است؛ زیـرا تر دانس آنان را کور و کر و از حیوانات نیز پست (24)هود: « َتَذَك 

کـه قـرآن کنند؛ درحـالی فکر و اندیشه و تحقیق از دیگران پیروی می راه تعقل را بر خود بسته و بی
ی ُقْل َهْل َيْسَتِاي اَْلْعَم »بردن از عقل امر کرده و فرموده اسـت: همواره آدمی را به اندیشیدن و بهره

ُروَن  َواْلَبِصیُر َأَفالَ  . (50)انعـام: « کنیـد؟ آیا کور و نابینا برابرند؟ آیا تفکـر و اندیشـه نمی ؛ بگوَتَتَفَك 
 افراد خبره و آگاه از پیروی فرد غیرمتخصص و ناآگاهایم، به معنای  آگاهانه که به آن امر شده تقلید

 باشد. نیز می از لوازم رشد و تکاملو مراجعه به آنان است که 
تعصب بـه نیاکـان  و زدگی از عدم بلوغ فکری، شخصیتشی ناتقلید کورکورانه یا تقلید جاهالنه 

پافشاری بر عقاید باطل و رسوم ناپسند در پرتو همین تقلید از نسلی به نسـل دیگـر منتقـل  است.
 هکـبل![ نـه: ]ندیگو می ،دینک روییپ ردهک ناز  خدا هک را آنچه: شود گفته آنان به چون و»شود:  می

 عـذاب سـوی بـه را آنـان طانیش هرچند ایآ م،ینک می روییپ م،یا افتهی آن بر را پدرانمان هک از آنچه
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در برابـر  آسـانیبـهاو را و کـرده زدایـی  هویت. چنین تقلیدی از فرد (21)لقمان:  «خواند فرا سوزان
ْتَرُفاه ز ِإنا ز َقْرَيٍة ِمْن َنذيٍر ِإَّلا قزَل ُم   َوَكذِلَك مز َأْرَسْلنز ِمْن َقْبِلَك في» نماید: پذیر می آسیب ها خطا

ز َعلی  َوَجْدنز آبزَءنز َعلی ٍة َو ِإنا  .(23)زخرف:  « آثزِرِهْم ُمْقَتُدون  ُأما
دینهاینارواازبرداشت.4ـ3

دیـن مسـاوی بـا . گـاهی اسـتهای نادرسـت از معـارف دینـی برداشت ،گریزیدین علت دیگر
گیری  شود. سپس چنین نتیجه سته میشده و در حد نیاز معنوی صرف بدان نگریانگاشته معنویت

های شدید است و دین نق، اساسی  که نیاز به معنویت، فقط ویژه مواقع سختی و بحران شود می
همچنـین تفسـیرهای نـاروا از مفـاهیم . (92ـ75: ص1386)عباسی،  در زندگی روزمّره انسان ندارد

دستاویزی  زیارت، جبر و اختیاردینی مانند قضا و قدر، صبر، زهد، انتظار فرج، توسل، شفاعت، 
تـدریج باعـث بـه نابخردانـهانگارانـه و  این دیدگاه سـاده .های دینی است برای فرار از برخی آموزه

شود. جوانی کـه در جسـتجوی فلسـفه زنـدگی  دین میکاه، گرای، به معارف دینی و دوری از 
تـدریج به ،یر مثبتی نداردبخشی به زندگی او تأساست، اگر احساا کند دین در معنادهی و جهت

شـهید . وپاگیر انگاشـته، از آن گریـزان شـودبسا آن را امری زاید و دستگذارد و چه آن را کنار می
 اسـت زییسـت و جنـگ، نید از روگرداندن و اعراض موجبات از گرید یکی»نویسد:   مطهری می

 جـادیا بشـر عـییطب و فطـری زیـغرا ریسـا و نیـد انیم خرد بی نیید مبّلغان و انیداع از برخی هک
 و منافی و ضد را آن نند،ک معرفی گرید زیغرا نندهک لیتعد و مصلح هکنیا جای به را نید و نندک می

 بـه لیـتما، ییجو قـتیحق نند؛ و این )در حالی است که(ک می معّرفی بشر اتیّ فطر ریسا دشمن
 انسـان عـییطب التیتمـا از ییکـ زین نیید التیتما همچنین و همسر انتخاب و خانواده لکیتش

 .(405: ص3، ج1358 )مطهری،« ندارند  جنگ سر گریدیک با التیتما نیا از یک چیاست که ه
است که ضرورت دریافت دین از مبادی صحیح و رجوع به متخصصـان آگـاه چنین شرایطی در 

د و طلبنـ از دین و دینداری مطالب خردپسـند و معقـو  مـی ،نماید. مردم در شرایط فعلی رخ می
توانند با تکیه بر خرافات، جعلیات و مطالب غیرمنطقـی باورهـای خـود را مسـتحکم کننـد.  نمی

ياِ  ِلكُلِّ َشيْ » فرماید: می خدا رسو  ؛ برای هر چیز ستونی اسـت و الِْفْقُ  ٍء ِعَماي  َو ِعَماُي َهَذا الدِّ
فرمایـد:  نیـز مـی رامـام بـاق .(216: ص1، ج1403)مجلسی،  «ستون دین نیز فقه و آگاهی است

ياُ » ُ    الدِّ ََ َضيَّقُوا َعلَ  َأهْفُِسِمْ  ِمْا َجْملِِم ْ   َواِس َواِر َُ خـوارج از ولـی  ،دین گسترده است ؛َولَِكاَّ اْل
   .(405: ص2، ج1407)کلینی، « روی نادانی بر خود سخت گرفتند
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یفـه مهـم مسـلمانان و و مطالب مجعو ، وظ هاهتبیین صحیح مفاهیم دینی و زدودن دین از خراف
جعـل هـای مختلـف بـه  انگیـزه ازیرا متأسفانه در طو  تاریخ، افرادی بـ ؛اندیشمندان دینی است

پیشـینۀ الزم داشـتن مهـارت علمـی و نقل حدیث و بیان مراد آن، نیازمند اند. اقدام کردهاحادیث 
 .  تواند دربارۀ دین به اظهارنظرهای کارشناسانه بپردازد و هر کسی نمیاست 

عملکردوابستگانبهدین.4ـ4

وابسـتگان بـه  عالمان، حاکمان دینـی ونادرست برخی ، عملکرد یگریزیکی از عوامل مهم دین
 در آنهاعدم موفقیت یا موفقیت روند و به شمار میهای دینی جامعه  زیرا اینان الگو ؛باشد دین می

مباحـث اسـتداللی دربـارۀ لـزوم  از آنکهمردم پی، از  .استاسرگذار  مردمگریزی دین ی وردیندا
 وابستگان دین خوی، بـوده و و ندینداری متأسر باشند، تحت تأسیر من، و اخال  رهبران، حاکما

تِي » :ه استفرمود خدا ه رسو کچنان ؛گذارند را به حساب دین می آنهاعملکرد  ِصنَْفاِن ِمْا ُأمَّ
تِي  ِإَذا َصلََ ا َصلََ ْت  اءَو ِإَذا ََ   ُأمَّ تِي اِلَُمهَراُء َو الُْقهرَّ َََسَدْت ُأمَّ دو صـنف از امـت مـن اگـر  ؛َسَدا 

سـؤا  شـد ] .شوند یامت من فاسد م ،ند و چون فاسد شوندشومی امت من صالح ،صالح باشند
 دررو ازایـن .(366: ص1376)صـدو ، « فقیهـان و حاکمـان :[فرمـود دامنـد؟کالله اینان  ا رسو ی

خـود  ،از دعوت دیگران به دیـنپی،  حاکمان دینی و که عالمان است شده دکیأت های دینیگزاره
َُ   َماْ » فرموده است: چنانکه امام علیکنند؛ دین عمل های آموزهبه  ُُ   هََب ِإَمامهًا   لِلنَّهاِس   هَْفَسه

ُِ قَبَْل تَْعِليِ  َغيِْرِه َولْيَكُْا تَْأيِ  ُِ َأْن يَبَْدَأ بِتَْعِليِ  هَْفِس ُِ َََعلَْي ُِ بِِلَساِه ُِ قَبَْل تَْأِييِب ُُ ِبِسيَرِت کسی که خـود ؛ يبُ
به آموزش خوی، قبل از تعلیم دیگران اقـدام کنـد و د نخست بای ،دهد را پیشوای دیگران قرار می

: 1414)شـریف الرضـی،  «قبل از آموزش با زبان باشد ،،یباید تربیت او به وسیلۀ عمل و سیرۀ خو
   .(408ص

زیـرا گنـاه و  ؛داند را مستحق دو عذاب یا پاداش می زنان پیامبرا نادرست عمل درست یقرآن 
به نام شـقرانی کـه  ،به یکی از وابستگان دارد. امام صاد دو چندان سیر اجتماعی أسواب آنان ت

از تـو نیکـوتر از ولـی  ،ای شقرانی! اعما  نیک از هر کسی نیک اسـت»گرفتار خمر بود، فرمود: 
منسوب به ما هستی و کارهای ناپسند نیز از هر کسی بـد اسـت و از تـو بـدتر  زیرا ؛دیگران است

 .(236: ص4، ج1379)ابن شهرآشوب،  «زیرا به ما نسبت داری ؛است
حتـی در میـان فرزنـدان، همسـران و  .توان همۀ بستگان دیـن را مبـّرا از عیـوب دانسـت البته نمی

تـوان تـأسیر وضـعی  نمـینیـز  .انـد ود داشتهافراد ناصالح وجنیز   اصحاب انبیا و ائمه معصوم
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دادن بـه اما با این همه باید بـا آگـاهی ؛عملکرد عالمان، مسئوالن و وابستگان به دین را منکر شد
و با ذکر شواهد، لزوم تأّسی به قرآن و معصومان و کرد مردم، دامن دین را از عملکرد دینداران جدا 

 قـرآن دربـاره فرزنـد نـو، کـهچنان ؛ا تـذکر دادر اناسـالم و عملکـرد مسـلمانمیـان تفکیک 
ُ  َعَمل  َغْیُر صزِلٍح »فرماید:  می ُ  َلْیَس ِمْن َأْهِلَك ِإنا ؛ او در حقیقت از کسـان تـو نیسـت، او دارای ِإنا

   .(46)هود:  «کرداری ناشایست است
گریزی.مسئولیت4ـ5

آزاد باشـد و  تمایل داردیعنی انسان  ؛فرار از مسئولیت و تکلیف است ،از دین یکی از عوامل گریز
ه ایمان و اعتقاد به خدا و قیامت سـّد عظیمـی در مقابـل هرگونـه گنـا ، اماهر گناهی را انجام دهد

منحصر بـه امر  این د.هم بشکند و آزادانه هر عملی را انجام ده خواهد این سد را در او می است.
احساا ی، به مادیگری و انکار مبدأ و معاد، های گذشته نیست. امروز هم یکی از علل گرا زمان

میـل بـه ؛ بنـابراین هـا و شکسـتن قـانون الهـی اسـت گنـاه و گریـز از مسـئولیتعمل در آزادی 
ها را از دینـداری  قید و شرط یکی از عواملی است که انسانبیطلبی و آزادی  بندوباری، راحت بی

توانـد در  پذیر اسـت و نمـی جودی مسئولیتمو ،کشاند. انسان به الحاد میگاه حتی و ساخته دور 
پذیرش قید و بند و نیز پذیری  تفاوت باشد. الزمۀ مسئولیت برابر خالق، خود، جامعه، دین و... بی

بیـان چنـین دینی و تقّید بـه بایـدها و نبایدهاسـت. قـرآن ایـن حقیقـت را  هایدستوردادن انجام 
زَن َيْاُ  اْلِقیزَمةِ َبْل ُيريُد اإِلْنسزُن ِلَیْفُجَر أَ »کند:  می خواهد کـه در ؛ ولی نه، انسان میمزَم  َيْسَئُل َأيا

 .(6و  5)قیامت:  «پرسد: روز رستاخیز چه وقت است؟پیشگاه او فسادکاری کند می
ای که مصالح مسـلمانان را بـر هـم نزنـد و  آزادی؛ ها آزادی مشروط قائل است اسالم برای انسان

خداونـد از روی جبـر پرسـت، : »ه اسـتفرمود خدا نسازد. رسو دار  آزادی دیگران را خدشه
و کـرد افراد گنهکار و بـدکار از آزادی سوءاسـتفاده ، اما (140: ص74، ج1403)مجلسی،  «شود نمی

 ؛شـود انکـار آن مـی گاه ط خواهانند. نتیجه این بین، غلط، فرار از دین ویآن را بدون پذیرش شرا
گریزی را ناشـی  رانی و دیناست. قرآن این هوا ساخته قلی محدود دین، آزادی را به دلیل عزیرا 

   .(10)روم:  داند از کردار زشت و آلودگی به گناه می
وهواپرستیآرزوهایطوالنی.4ـ6

سـازد.  و آرزو انسان را به آینده امیـدوار مـیداشتن مید ا ازیر؛ است انسانزندگی الزمۀ آرزوو  امید
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کند. یک کشاورز بـه امیـد  تن فرزندی صالح، دوران بارداری را تحمل مییک مادر به آرزوی داش
 هـا نباشـد، اگـر آرزو در انسـان .خرد برداشت محصو  خوب، رنج کاشت و آبیاری را به جان می

نایـافتنی تبـدیل این میل از حد بگـذرد و بـه آرزوهـای دسـتاگر اما  ؛نگری نیز نخواهد بود آینده
خطـر  با یـادآوری   علیامام دارد.  ن را از پذیرش مسئولیت باز میگردد، خطرناک است و انسا
دو  ،ترسـم ترین چیزی که از آن بر شما می خطرناک»فرموده است:  ،این آرزوهای آمیخته با خیا 

دارد و آرزوهـای  از حق بـاز مـی ،چیز است: پیروی از هوای نفس و آرزوهای دراز. پیروی از هوا
 .(84و  83: ص1414)شریف الرضی،  «سپارد ی میآخرت را به فراموش ،دراز

زنند آیا ما با شما نبـودیم؟  مؤمنان در قیامت در پاسخ منافقان که فریاد می که نتیجه آرزو آن است 
کردیم؟ چرا صفوف ما از هم جـدا شـد؟ چـرا مـا دچـار عـذاب  مگر در یک جامعه زندگی نمی

اما آرزوهای دور و دراز شما را  ،با هم بودیمگویند:  شدیم و شما به سوی رحمت الهی رفتید؟ می
    .(14)حدید:  فریب داد. پرده بر خرد و اندیشۀ شما افکند تا مرگتان فرا رسید و دچار عذاب گشتید

اسـت؛  گریزی مل دیناعو ازدیگر یکی تواند به هواپرستی منجر شود که  آرزوهای طو  و دراز می
؛ رود ان مـییـهای هوای نفس و شـهوات از م ش،کنه یمهواپرستی عقل آدمی در ز واسطهبه زیرا

دهد که مراقب وضع خوی، باشند تا گرفتار سرنوشت  رو خداوند به مسلمانان هشدار میازهمین
اقوام گذشته که به سبب آرزوهای طو  و دراز، به جای خداپرسـتی بـه هواپرسـتی روی آوردنـد و 

ِ  َوَمز »درنهایت با فسق و کفر از دنیا رفتند، نشـوند:  ِذيَن آَمُناا َأْن َتْخَشَع ُقُلاُبُهْم ِلِذْكِر اللا َأَلْم َيْأِن ِللا
َمُد َفَقَسْت ُقُل ابُ  ِذيَن ُأوُتاا اْلِكَتزَب ِمْن َقْبُل َفَطزَل َعَلْیِهُم اْْلَ ُهْم َوَكِثی ر  َنَزَل ِمَن اْلَحقِّ َوََّل َيُكاُناا َكزلا

اد یـشـان بـه یهاه د کـاست ده یاند هنگام آن نرسمان آوردهیه اکی سانکا برای یآ؛ ِمْنُهْم َفزِسُقاَن 
هـا ، بـدانیه از پـکـسـانی نباشـند که ناز  شده نرم ]و فروتن[ گردد و مانند کقتی یخدا و آن حق

اری از آنهـا ید و بسیشان سخت گردیهاد و د یشکتاب داده شد و ]عمر و[ انتظار بر آنان به درازا ک
 .  (16 )حدید:« فاسق بودند

نی مواجـه شـده یسـنگهـای گرفتـاریالت نفسانی با یو تما هااروی از هویای امروز بر اسر پیدن
گوناگونی به بـار آورده و های  مصیبتبرای مردم  ،حساب و خالف مصلحت های بی آزادی است.

: 1، ج1344)فلسـفی،  شـود ات افـزوده مـییم و جنایشرفته، روز به روز بر آمار جرایشورهای پکدر 
رنگ و رویکرد بـه باطـل  و معنویت کمگردان شده رویدر این جوامع مردم از دین  ازیر ؛(430ص

، به پیـروی از و قدرت تشخیص ندارندند از درک حقیقت عاجزکه هواپرستان  است. افزای، یافته



58 

  

  

ل
او

ل 
سا

ه 
ار

شم
 ،

ل
او

ن 
ستا

زم
 ،

13
98

 

کـور و بـر قلـب و گوششـان مهـر خـورده  شان،چشم دل و  های د  پرداخته هوای نفس و خواسته
تو را کر و کور  ،اگر پیرو هوای نفس شدی»فرموده است:  علی چنانکه امام .(23سیه: )جا است

 .(172: ص1376)لیثی واسطی،  «نماید می
؛ و از جرگۀ دینداری خارج شـدند کردهتبعیت از هوای نفس، سقوط سبب چه بسیار افرادی که به 

واسـطۀ حاکمیـت و افرادی که به، برصیصای عابد، طلحه، زبیر اویژه خواصی مانند بلعم باعور هب
  بَهاعَ   َههَواهُ   َأَطاعَ   َماْ »فرماید:  دربارۀ این افراد می علیامام دنیا فروختند. ه هوای نفس دین را ب

ُُ ِبُدهْيَاهُ  )صـدو ، « هر کس که از هوای نفس، پیروی کند، آخرت، را به دنیا فروخته اسـت ؛آِخَرتَ
 .(195: ص1403

دوستاننامناسب.4ـ7

رو ازایـن ؛زندگی و با آنان رابطـه برقـرار نمایـد با مردمدارد  و نیاز انسان موجودی اجتماعی است
هـای  هیی از سـرمایکـسـته یزیرا دوسـت شاگی زندگی اجتماعی است؛ دوست از بایستانتخاب 

روان خـود را در یـای گرامی اسالم پیاول. بزرگ زندگی و از عوامل خوشبختی و سعادت بشر است
را خـاطر نشـان  این دوسـتییچنـپیامدهای ارزنـدۀ  ده وکرق یمان تشویق عاقل و با ایب رفانتخا

ة  لِرِخهَرةِ   ََِإهَُّم ْ   ِباإِلْخَوانِ   َعلَيْكُ ْ » فرماید:می علی. امام اند ساخته هْيَا َو ُعهدَّ ة  لِلهدُّ ؛ پیونـد ُعهدَّ
 «شـما در دنیـا و آخـرت هسـتندتیبان و پشتان را محکم کنید که آنها ذخایر دوستی خود با برادران

هـای دینـی  یابی یکی از اموری است کـه در آموزه بر این اساا دوست .(187: ص1385طبرسی، )
ای باشـد کـه  گونـه ایـن برقـراری روابـط بایـد بـه. البته مورد توجه و تأکید قرار گرفته استبسیار 

بـا دوسـتان رابطـه صورت برقراری  این غیر درزیرا  ؛کندیاری  دوست، انسان را در تحقق اهداف
ه فرزنـد کـچنـان ؛دنشـو موجـب بـدبختی وی مـی وساخته دور  خودانسان را از اهداف  ،ببانا

یافتگان بیـرون  و از شمار خاندان و نجاتقرارگرفت  گریز تحت تأسیر محیط و دوستان دین نو،
 گریـزی کشـانده شـدند به دیـنبا الگوگیری از بزرگان خود نیز شماری از کافران  .(46)هود:  رفت

ِخْذ ُفالنزا َلْم أا   َلْیَتني  يز َوْيَلتی»گوینـد: صحرای محشر میر برخی دوزخیان د . همچنین(31)توبه:  تا
با دوستان ناباب، نشینی . هم(28)فرقان:  «؛ ای وای، کاش فالنی را دوست خود نگرفته بودمَخلیالا 

دوسـتی بـا اشـرار باعـث »فرموده است:  امام علی کهان؛ چنکند دین و دنیای انسان را تباه می
  َمثَهلُ »ه اسـت: فرمـودنیـز  خـدا رسـو  .(304: ص1376)لیثـی واسـطی،  «شود می کسب شّر 
الِحِ   الَْجِليِس  ُِ الْ   البَّ ْوِء َمثَُل َصاِح ُُ َوَمثَُل َجِليِس السَّ اِريِّ ِإْن لَْ  تَِجْد ِعْطَرُه َعِلقََ  ِريُ  ِكيهِر َمثَُل الدَّ
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اگـر از عطـر  .مثل همنشـین شایسـته مثـل عّطـار اسـت؛ ِإْن لَْ  يُْ ِرْقَ  ِشَراُر هَاِرِه َعِلقََ  ِمْا هَتْنُِ
ماننـد کـورۀ آهنگـری  ،رسد و مثل همنشین بـد از بوی خوش، به تو می ،خودش هم به تو ندهد

   .(183تا: ص ی)شعیری، ب «رسد ولی بوی کوره به تو می ،اگر لباا تو را نسوزاند .است

.تعصبولجاجت4ـ8

هایی است که عضالت را به یکـدیگر  ها و عصب در اصل به معنای پی «َب َص َع »تعصب از مادۀ 
در اینجا مراد از تعصب، شدت و استحکام اسـت.  .(602: ص1، ج1414)ابن منظور، کند میوصل 

)حسـینی  نصراف از آن اسـتلجاجت نیز به معنای اصرار غیرمنطقی و ناروا دربارۀ چیزی و عدم ا
. سرچشـمۀ آنهـا نیـز جهـل و نـادانی داین دو الزم و ملزوم یکدیگرن .(470: ص3، ج1414زبیدی، 

 دارد و درنهایت به باز می هاتاز درک حقیقت و رسیدن به واقعیرا است. تعصب و لجاجت افراد 
  َعل ی َوَجَعْلن ز ِإَلْیَك  َيْسَتِمُع  َمْن  َوِمْنُهْم »فرماید:  . قرآن میانجامد میآن انکار گریز از دین و حتی 

ةا  ُقُلاِبِهْم  ی ِبهز ُيْؤِمُناا َّل آَيةٍ  ُكلا  َيَرْوا َوِإْن  َوْقراا  آذاِنِهْم   َوفي َيْفَقُهاهُ  َأْن  َأِكنا  ُيجزِدُلاَنَك  جزُؤَك  ِإذا َحتا
ذيَن  َيُقاُل  لیَن  َأسزطیُر  ِإَّلا  هذا ِإْن  َكَفُروا الا از آنان به سخن تو گوش فرا دارند، ولی مـا  و بعضی؛ اَْلوا

ایم، و اگر همـه  های آنها سنگینی نهادهایم که فهم آن نتوانند کرد و در گوش هاشان نهادهپرده بر د 
در مقام مجادلـه  ،آورند تا آنجا که چون نزد تو آیند باز بدان ایمان نمی ،آیات الهی را مشاهده کنند

 .(25)انعام: « های پیشینیان نیست یزی جز افسانهبر آمده، گویند: این آیات چ
در شأن نزو  این آیه آمده است: گروهی از مشـرکان قـری، ماننـد ابوسـفیان، ولیـد بـن مغیـره و 

آمدند و به سخنان او گـوش دادنـد. سـپس بـه نضـر بـن حـارث  خدا ابوجهل خدمت رسو 
دهـد و  هـای خـود را تکـان مـی ببینم ل ولی می ،دانم گوید؟ او گفت: نمی گفتند: محمد چه می

کند. سـپس ابوسـفیان گفـت: برخـی از سـخنان او را حـق  های پیشینیان را تکرار می همان افسانه
 .(337: ص1، ج1377)مکارم،  بینم نمی

 :شـناختند را کامالد مـی گرفت که آن حضرت درحالی صورت می پیامبر با یهودیانلجاجت  
امـا  ،(20)انعـام:  «مانند فرزندان خود رسو  خدا را می شناختند ؛َأْبنزَءُهُم َيْعِرُفاَنُ  َكمز َيْعِرُفاَن »

ز جزَءُهْم مز َعَرُف اا َكَف ُروا ِب  ِ »کردند:  از روی تعصب و لجاجت انکار می در  .(89)بقـره:  «َفَلما
و های خود خـدا را بـه او در جنگ تفسیر این آیه آمده است: قوم یهود قبل از آمدن پیامبر اکرم

از پـس امـا  ؛کردکردند و خدا هم آنان را یاری میدادند و درخواست کمک میکتاب، سوگند می
 رسـالتکـه مانع شد قومی تعصب  ،است بعثت آن حضرت چون دیدند او از نسل اسماعیل
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هـر »نیز فرمـوده اسـت:  امام صاد . (158: ص1، ج1372)طبرسی،  را بپذیرند پیامبر اسالم
 «ده اسـتکرشد یا برای او تعصب نمایند، او ریسمان ایمان را از گردن، پاره کسی اهل تعصب با

   .(307: ص2، ج1407)کلینی، 
فقر.4ـ9

های جامعه بـه شـمار  از پلیدترین پدیدهفقر را بتوان بسا . چهفقر است ،گریزی یکی از عوامل دین
دی، خودفروشـی و های اجتمـاعی همچـون سـرقت، ولگـر تردید بسیاری از ناهنجاری آورد. بی

هـا مـا  آید. نگاهی گذرا به بزهکاران و ساکنان ندامتگاه به وجود میفقر اعتیاد به علت تنگدستی و 
که شمار بسیاری از آنان در اسر تهیدستی، پـای در ایـن  نماید را به این حقیقت دردآور رهنمون می

 .(1386)ر.ک: عباسی، د ان راه شوم و بدفرجام نهاده
کن زیربنای تمامی  ای که چهره کریه خود را به نمای، بگذارد، مانند سیلی بنیان عهدر هر جامفقر 

  َأُعوُذ ِبه َ   ِإهِّي  اللَُّم َ »عرضه داشت:  پیامبر اکرم روسازد؛ ازاین های انسانی را ویران می ارزش
ِ ِمهَا الْكُْفهِر َأُعو»همچنین حضرت فرمود:  .(403: ص4، ج1407)کلینی،  «َفقرالْكُْفِر َو الْ   ِماَ  ُذ ِبهاللّ

ِ َأ تَْعِدلُ  يِْا ِقيَل يَا َرُسوَل اللّ يْاَ   َوالدَّ گفتـه  .بـدهی برم از کفـر و به خدا پناه می ؛ ِبالْكُْفِر َقاَل هََع   الدَّ
  .(528: ص2، ج1362)صـدو ،  «دانی؟ فرمود: آری خدا! آیا قرض را با کفر برابر می شد: ای رسو 

ََاْسهتَِعْذ » فرماید: میمحمد بن حنفیه به فرزندش  نیز علیامام  يَا بُنَيَّ ِإهِّي َأَخاُف َعلَيَْ  الَْفْقهَر 
يِا َمْدَهَش   لِلَْعْقِل َياِعيَ   لِلَْمْقت ََِإنَّ الَْفْقَر َمنَْقَب   لِلدِّ  ُُ  ِمْن

ِ هراسـانم، فقـر فرزندم! من بـر تـو از ؛ ِباللّ
 «کنـد کند و دشمنی ایجاد مـی عقل را سرگردان میو  زداید ین را مید فقرزیرا  ؛به خدا پناه ببر پس

   .(531: ص1414)شریف الرضی، 
 جویی هصـرف بـه قناعـت وو مـردم را  کـرد تبذیر جلـوگیری و از اسرافباید این مشکل رفع برای 

 ی مشـخصهـا ریزی ها و برنامه تسسبا اتخاذ سیااسالمی باید  همچنین حکومت .دکرسفارش 
تـر  سـنگینسرمایه فقیر وظیفه سروتمندان و صاحبان  ۀاعتدا  حرکت کند. البته در جامعدر جهت 

خداوند سبحان در اموا  سروتمندان روزی تنگدسـتان را »فرماید:  می علی ؛ چنانکه اماماست
)تمیمـی آمـدی، « اش در امتناع سروتمنـدان اسـت ریشه ،قرار داده است. هر فقیری که گرسنه بماند

 تالـیواقـع در ا کوچـکی از شـهرهای یکـ، در ین سـا  پـیچنداند که نوشته. (234: ص1410
خطبـا و فصـحا تـا  ،ها سینو روزنامه ،ها ،یشکدر آغاز  کردند.می ها قمار ا( زنیکا )امریالدلفیف

 هه شـهردار محلـکـتا آن اسر نکردها گفتند و نوشتند، ولی  برای زن ویژهبهبدی قمار دربارۀ توانستند 
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 ه هـرکـ کـرد های مناسب در آنجا فـراهم یو سرگرم کرد ریشگاه هنری زنانه دایاشگاه و نماتا ب دو
ان یـن جریـآورد. دو سـه سـالی از ا خاصی داشت و مردم را سـر  ذو  مـیهای ریزیدام برنامهک

   .(205: ص20، ج1358)مطهری،  ردندکهای آن شهر قمار را فراموش  زن و گذشت

گیرینتیجه

شـود تـا  هـای بـروز آن بررسـی می ها و علت ر درمان یک بیماری، نخست ریشهگونه که د همان
سـاز آن بررسـی  گریزی نیـز بایـد علـل زمینه درمان بهتری برای آن صورت گیرد، برای درمان دین

بودن از دین، جریانی بر خالف فطرت و طبیعـت آدمـی اسـت، بایـد بـه شود. از آنجا که گریزان
هـای  ساز ایجاد این جریان هسـتند. امـروزه بحران ی پرداخت که زمینههای ها و علت واکاوی ریشه

هـای روحـی،  داری چنان عمیق و گسترده است که سـبب بـروز بحران ناشی از آسیب دین و دین
ها و  هـویتی انسـان منجـر شـده اسـت. ایـن ریشـه فکری، اجتماعی و حتی سیاسی شده و به بی

گردد آوردن آدمی به امور معنوی میست که یا مانع رویها ناشی از عوامل درونی و بیرونی ا علت
شـود. شناسـایی  های معنـوی می زدگی انسان به باورها و ارزش و یا موجب تضعیف، تردید و د 

 ها شود. یافتن به راهکارهایی برای درمان این بحرانتواند سبب دست ها می این علل و ریشه

کتابنامه
، دییالحد  شرح نهج البالغیة البین أبی (، 1404هبة الله )د بن ید، عبد الحمیالحد یابن أب .1
 ، قم: مکتبة آیة الله المرعشی النجفی. 1چ
، 1اکبر غفـاری، چ، تصحیح: علیتحف العقول (، 1404ابن شعبه حرانی، حسن بن علی ) .2

 قم: جامعه مدرسین.

 ، قـم:0، چطالیب  مناقیب آل أبی،  (0379) ابن شهر آشوب مازندرانی، محمد بن علی .3
 .عالمه

، تصـحیح: جمـا  الـدین میردامـادی، لسان العیرب (، 1414ابن منظور، محمد بن مکرم ) .4
 بیروت: دار الفکر للطباع والنشر والتوزیع ـ دار صادر.

، های قرآن  پژوهش، «ها در پرتو قرآن حل گریزی، عوامل و راه دین»(، 1383بهرامی، محمد ) .5
 .37ش
، «ایهــــای کوتــــاه دو دقیقــــهصــــحبت» (؛1396/ 4/11پایگــــاه اینترنتــــی منبــــرک) .6

http://www.manbarak.ir/6426 
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، قـم: دار 1، چغیرر الحکیم و ررر الکلیم (، 1410تمیمی آمدی، عبدالواحد بـن محمـد ) .7
 الکتب االسالمی.

، تصـحیح: صـفوان مفیررات الفیاا القیرآن (، 1412راغب اصفهانی، حسین بـن محمـد ) .8
 یه.عدنان داوودی، بیروت ـ  دمشق: دارالشام

، تصـحیح: صـبحی صـالح، قـم: نهج البالغه (، 1414شریف الرضی، محمد بن حسین ) .9
 هجرت.

 ، نجف: مطبعة حیدریة.جام  االخبارتا(، شعیری، محمد بن محمد )بی .10
 ، تهران: کتابچی.6، چاألمال (، 1376صدو ، محمد بن علی ) .11
 ، قم: جامعه مدرسین.0، چالخرال(، 1362صدو ، محمد بن علی ) .12
قـم: دفتـر انتشـارات اسـالمی  ،0چ ؛األخبیار  معیان،  (1403) محمد بـن علـی ،صدو  .13

 .وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

 ، نجف: مکتبة الحیدریة.2، چمشکا  االنوار (، 1385طبرسی، علی بن حسن ) .14
، تصـحیح: فضـل اللـه مجم  البیان ف  تفسییر القیرآن(، 1372طبرسی، فضل بن حسن ) .15

 ، تهران: ناصرخسرو.3چ یزدی طباطبایی،
، تصـحیح: احمـد حسـینی مجمی  البحیرین(، 1375طریحی، فخر الـدین بـن محمـد ) .16

 ، تهران: مرتضوی.3اشکوری، چ
مجلیه ، «گریزی و گرای، جوانـان بـه فرهنـگ غـرب عوامل دین»(، 1386عباسی، محمد) .17

 .116، شمعرفت
 ، قم: نشر هجرت.کتاب العین(، 1409فراهیدی، خلیل بن احمد ) .18
، تهـران: هیئـت نشـر 15، چجوان از نظر صقل و احساسیات(، 1344سفی، محمد تقی )فل .19

 معارف اسالمی.

اکبــر غفــاری و محمــد ، تصــحیح: علـی افکییال (، 1407عقـوب )ینـی، محمــد بــن یکل .20
 ، تهران: دار الکتب االسالمیه.4آخوندی، چ

 .الحدیث : دارقم، 0چ ،م و المواصظکون الحیص، (1376) ثی واسطی، علی بن محمدیل .21
روت: دار احیـاء یـ، چاپ دوم، ببحار األنوار (، 1403مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی ) .22
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، تصحیح: علی تاج العروس من جواهر القاموس (، 1414) یدیزب ینیمحمدمرتضی حس .23
 ر.ک، بیروت: دارالف1چ  هاللی و علی سیری،

وزارت فرهنـگ  :، تهـرانن الکریمالتحقیق ف  کلمات القرآ، (1374) مصطفوی، سیدحسن .24
 .و ارشاد اسالمی

 ، تهران: انتشارات صدرا.مجموصه آثار(، 1358مطهری، مرتضی ) .25
انتشـارات و تهـران:  ،اصـغر حکمـتعلی :ترجمه ،تاریح جام  اریان (،1370) جانناا،  .26

 .آموزش انقالب اسالمی

 مدرسین.قم: چاپخانه جامعه ، 4چ، پیام قرآن، (1377) ناصر مکارم شیرازی .27

  المللی هدی. ؛ تهران: انتشارات بینرادبهرام  :ترجمه ،فلسفه رین (،1372) جانهیک،  .28


