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Abstract  

One of the important questions about morality is why human beings can’t live morally on the 

basis of moral will alone. In other words, why is it difficult to live morally? This is where the 

barriers to morality come into play. Any Human being who wants to live morally will face 

obstacles that prevent him from following the moral path of living. The obstacles of living 

morally can be divided into two sociological and psychological types. The sociological obstacles 

are some external factors that influence a person’s moral decisions and prevent him from living 

morally, such as public opinions, the value-judgments of others, the approvals and 

disapprovals, and likes and dislikes of others. The psychological barriers, themselves, are 

divided into two epistemological and non-epistemological types. The epistemological-

psychological obstacles are obstacles that prevent moral living in the human psyche and are, 

of course, related to epistemology. According to Imam Ali (A.S.), pride, dogmatism, fanaticism 

and bigotry are among the epistemological- psychological obstacles. The present study makes 

an attempt to prove this claim in a descriptive-analytical way and to show how, according to 

Imam Ali (A.S.), these epistemological-psychological obstacles prevent moral living. 
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 شگاه زنجاندان

 فصلنامه تأمالت اخالقی
 .62-7، صفحات 0011 زمستان، چهارمدورة دوم، شمارة 
 6707-0011شاپا الکترونیکی: 

 6272-0101شاپا چاپی: 
 

 مالسّالهیعل ،یاز نگاهِ امام عل ستنزی یاخالق یِمعرفت شناختیِموانعِ روان

 3یعمران انیمحمّد ، طاهره2بیاتعلی ، 1یبادآعبدل اکبریعل

 چکیده

  یالقاخ توانندینم زیستن، یاخالق ۀبه صِرفِ اراد  یان،است که چرا آدم  یناخالق ا ۀمهم دربار یهااز پرسش  یکی

میان  به تنزیس یاخالق که بحث از موانعِ ینجاست دشوار است؟ ا   زیستن یچرا اخالق یگر،کنند؟ به عبارت د یزندگ

سان  . هردآییم ستن یاخالق ستارِ که خوا یان شد، با م  زی شد که او را از پ  وانعیبا -یقاخال راهِ یمودنِروبرو خواهد 

-مامعه عِ. موانپذیرندیمتقستت ́یشتتناختو روان یشتتناختبه دو قستتمِ مامعه زیستتتنی. موانعِ اخالقدارندیبازم یستتتنز

-یم زیستتتنیاخالق یبرا آدمی مانعِو  ندنهیم یرتأث آدمی یِاخالق یماتِکه بر تصتتم اند یرونیب یامور یشتتناخت

موانعِ  .یگراند و پستتند و ناپستتندِ یندو ناخوشتتا یندخوشتتا یگران،د هاییداورارزش ی،عموم افکارِ یلِاز قب وند،شتت

که در   اندیموانع ́یمعرفت یِشتتناخت. موانعِ روانیرِمعرفتیو موانعِ غ یخود، بر دو قستتمندم موانعِ معرفت ی،شتتناختروان

،  لستتاّلع ا، ع یهیبه معرفت مربوطند. با تومّه به ستتانانِ اماع ع   ،و، البتّه شتتوند یم زیستتتن یمانعِ اخالق ́یآدمروانِ 

ستن  اخالقی یِمعرفت یِشناخت روان موانعِ از ́یشی آرزواند مود، تعصّب و ومُعُجب، مزع   ینتا ا ماییده. ما کوش اندزی

سّ ع یه ،یاماع ع  سانانِ  که، بر اساسِ  یمو نشان ده  یماثبات کن ی یتح  -یفیتوص  یمدّعا را با روش   موانعِ ینا الع،ال

 .شوندیم زیستنیاخالق چگونه مانعِ یمعرفت یِشناختروان

 .  لساّلع(ای )ع یهاماع ع  ی،معرفت یِشناختروان موانعِ زیستن،یاخالق موانعِ زیستن،یاخالق کلیدی: هایهواژ
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 قدمه  م

  توانند اخالقینمی ́زیستتتندربارۀ اخالق این استتت که چرا آدمیان به صتتِرفِ ارادۀ اخالقی های مهم یکی از پرستتش

ست که بحث از موانع اخالقی       زندگی کنند؟ به عبارت دیگر، چرا اخالقی ست؟ اینجا شوار ا ستن د ست زی ن به میان  زی

یستن این   زمراد از مفهوعِ اخالقیکرد. زیستن را ایضاح مفهومی   زیستن باید اخالقی آید. پیش از بیان موانع اخالقیمی

ست که آدمی  شد که      نی شتر در پیِ کاهشِ رنج دیگران با شد یا هر چه بی صادیقِ   هر د البته تابعِ اوامر و نواهی با و از م

اند با یدهدر میان محقّقانی که کوش  زیستن به چه معناست.  خواهیم بدانیم که اساساً اخالقی  اند، ب که میزیستن اخالقی

دربارۀ   1زیستتتتن را کشتتتا و بیان کنند، رییِ امیل دورکیمزیند، معنای اخالقیمی بیان روحیّات آدمیانی که اخالقی  

ستن اهمّیّت فراوان دارد. مراد از اخالقی سه روحیّه   آدمی، ه عقیدۀ دورکیمب زی شته  تا آنجا که در او  ش ومود دا د،  نبا

زیند.  می که اخالقی هستتتندروحیّات مشتتتر ِ آدمیانی  آنها. (Durkheim, 2002, pp.12 &14) زیداخالقی می

 این سه روحیّه عبارتند ازم

آدمی   های ها و رواداشتتتتنی روادانستتتتنیبه این معنا که دایرۀ      م(Self-discipline)داری خویشتتتتن. روحیّۀ  1

شتتتود،  تر ی کوچک آدم های ها و رواداشتتتتنی روادانستتتتنی. هرچه دایرۀ  باشتتتد   تر از دایرۀ مقدوراتش کوچک 

های  گستتتیاته و خواهشآدمی بر امیال لجاعکه  شتتتودستتتبب می́ امر. این خواهد شتتتدبیشتتتتر  اودر  داریخویشتتتتن

 (Durkheim, 2002, p. 24).شود ط س َّناپذیرش استیال یابد و بر خویشتن مسیری

را  دیگرگخاطر داشتتتته و انش تع ّقبه همنوع هرچه بیشتتتترآدمی  به این معنا که م(Alturism)زینی . روحیّۀ دیگرگ2

کند، ب که او را به  فقط آدمی را به آرزوها و انتظارات آدمیانِ دیگر حستتتّاس می . این روحیّه نهاستتتت تر، اخالقیباشتتتد

اش که در آنها صتترفاً در پیِ  های خودگزینانهآدمی بر خالف گرایش́ ستتازد و در آنشتتان مشتتتاق و متعهّد میای اهداف

 (Durkheim, 2002, p. 55). و منافع خودش است، در پی فراهم آوردن لذّات و منافع دیگران نیز هست لذّات 

فاعل اخالقی  ́ م این روحیّه به فاعل اخالقی مربوط استتت و بر استتاس آن (Autonomy) روایی. روحیّۀ خودفرمان3

شد  ست که آدمی به   (. Durkheim, 2002, p. 98) باید به همۀ دالیلِ عمل خودش کامالً واقا با عمل اخالقی آن ا

تار کند و اگر عوام ی چون     پاداش و کیفر، ترس از افکار عمومی،       مفرمانِ خودش اخالقی رف ظاع  امر و نهی بیرونی، ن

که   ب وا، رکنندۀ رفتارش باشتتتند، او نه خودفرمان      تعیین́ تومّه به خوشتتتایندها و بدآیندها، ترس از تنهایی، طمع و حر         

رواییِ اخالقی که مقتضتتیِ رفتارِ  در اینجا ممکن استتت اشتتکال شتتود که روحیّۀ خودفرمان  2روا خواهد بود.دیگرفرمان

روایی که بر استتاس آن، آدمی باید از اوامر و نواهی خدا  مبتنی بر تشتتایو و تصتتمیمِ خودِ آدمی استتت، با خدافرمان  

 اطاعت کند، ناسازگار است.  

                                                           
1. Emile Durkheim (1858-1917) 

2. Heteronomy  
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ما از خودف     باید   در   .رواییِ کانتی و هیومی نیستتتت  خودفرمان  انگارۀ  مقاله   ایندر  رواییرمان تومّه کرد که مراد 

 ́ ارادۀ خودش باشد؛ یعنی، فقط از طریق ارادۀ خویش و نه ارادۀ دیگری تابع   باید  آدمی  ́روایی اخالقیِ کانتیخودفرمان

وضع  ́ ه احکاع اخالقی را عقلکانت معتقد است ک  (. از سوی دیگر، 101-101،   1332)اتر ،  شود مُ زَع به کاری 

ن تحتِ  کنند و ارادۀ آناعمل می́ که فقط به اقتضای قواعدِ ک ّیِ عقل روا هستندکند. لذا فاعالنی خودفرمانو معل می

 کانت،  مقابلِ . در (3،   1331تأثیرِ امیال، غرایز و امورِ بیرون از آنها، از قبیلِ سنّت و مالحظات تجربی، نیست )عُ یا، 

برآمده از عقل ما نیستتتتند. او منشتتتِأ تمایِز اخالقی میانِ فضتتتی ت و ر ی ت را             ́ع معتقد استتتت که قواعدِ اخالقی    هیو

(. بنابراین،  Hume, 1976, pp. 457 & 471) داندداند و عقل را بردۀ امیال و انفعاالت میاحستتاستتاتِ اخالقی می

که   گویندی سان می «خود»امّا اماع ع ی )ع( از  ؛یال است مبتنی بر انفعاالت، احساسات و ام   ́روایی هیومیخودفرمان

ست و اگر مراد از این   ،های اخالقی کانت و هیوعچون نظریّه اخالقی، هایموردِنظر در نظریّه« خودِ»فراتر از    «خود»ا

ه  د بود، ب کروایی ناستتازگار ناواهفقط با خدافرماننه ،روایی اخالقیدر کالع اماع ع ی )ع( روشتتن شتتود، خودفرمان

 روایی خواهد بود.  روایی عینِ خدافرمانخودفرمان

شان    « خود»مراد اماع ع ی )ع( از  سانان ستم  « خودِ فطری»در  ستَأدوهُم     »ا سُ َهُ، وَ واتَرَ إِلَیهِم ینَبِیائَهُ، لِیَ فَبَعَثَ فیهِم رُ

شان مراد همچنین، (. 33،   1332االسالع،  )فیض« میثاقَ فِطرَتِهِ ست که در قرآن     « طرتف»از  ای شان همان ا سانان در 

بر وزن  « فطرت(. »31 /)روع« فَأَقِم وَمهَکَ لِ دّینِ حَنیفاً فِطرَهَ اهللِ الَّتی فَطَرَ النّاسَ عَ َیها»اش ستتان رفته استتتم  درباره

ارد و ت اص ی د کند که خدا به آدمی داده است. در واقع، آدمی یک فطر داللت می ́بر نوع خاصّی از آفرینش « فِع َه»

سات و ادراکاتِ فطری، از قبیلِ   همۀ گرایش سا ستش که به روح     حقیقت مها، اح شق و پر خواهی، خ ّاقیّت، اخالق، ع

ب که امری بالقوّه استتت که بذرش در   ؛شتتود. فطرت در آدمی امری بالفعل نیستتتآدمی مربوطند، از آن منشتتعِب می

ست زع و مقتضیِ ع م و عملِ ارادی آدمی است. آدمی، عالوه بر این      آدمی نهاده شده است و به فع یّت رساندن آن م    

. این  تاستت  ،از نفس امّاره گرفته تا نفس لوّامه و نفس مطمِئنّه که دارای مراتبی، دارد یا خودی  فطرتِ خداداد، نفس

 خود  ت تم ّکِتح́ نفس و مراتب آن در حیطۀ اختیار و آگاهی آدمی است و آدمی باید نفس را با طیّ مراحل س و 

فس، نفس  ترین مرتبۀ نروایی هم دارای مراتبی استتت؛ یعنی تبعیّت از پایینتوان گفت که خودفرمانمی لذا  درآوَرَد.

  مرتبۀرین ترواییِ نفس در نازلشود. به میزانی که آدمی از فرمانامّاره، تا باالترین مرتبۀ آن، نفس مطمئنّه، را شامل می

مه فطریِ  بَری از ویافته، در واقع، فرمانبَری از نفسِ تعالیشود و فرمان فطریِ خود نزدیک می آن بیرون آید، به ومه

های اخالقی را در خود دارند، نوعی    خود استتتت. تبعیِّت از ومه فطرِی خود و احکاع مترتّب بر آن که همۀ ارزش        

د که  رسآدمی به استقاللی می́ آنو از طریق روایی است عینِ خدافرمان ́رواییروایی است و این خودفرمانخودفرمان

به مومب آن، اعمالش نه متأثّر از دیگران، ب که منبعِث از خوِد فطری و الهی او خواهد بود. پاستتتخ دیگری که به                

شکال فوق می  ست   ا ست که اطاعت، در واقع، یک فعل ا ست      و توان داد، این ا ست یا ارادی. پیدا فعل هم یا مبری ا
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گیرد. فعل ارادی هم یا اختیاری استتتت یا اکراهی یا      چرا که متع ّقِ امر و نهی قرار می  ؛ی ارادی استتتتفع  ́که اطاعت   

ضطراری؛ و اطاعت  ست  ́ا ست.  ،«طَوع»چرا که همواره با  ؛فعل ارادیِ اختیاری ا در  عقل  1یعنی میل و رغبت، همراه ا

آدمی با اراده و اختیار    ́در انجاع دادن اوامر خدا لذا ؛زندای دستتت به انتاام میبرگزیدنِ هر فعل ارادیِ اختیاری

  دهد. منشأِ چنین انتاام اطاعت کردن از خدا را بر اطاعت نکردن از او ترمیح می  ́خویش و با میل و رغبت باطنی

 .  فطری اوست« خودِ»و ترمیحی در درون آدمی، در واقع، 

توان به  ا میزیستن ر اخالقی موانعِپردازیم. زیستن می قی، به بحث از موانع اخالزیستن ایضاح مفهومی اخالقی  از پس

که بر  هستتتند اموری بیرونیشتتناختی موانعِ مامعه. شتتناختی. موانعِ روان2شتتناختی . موانعِ مامعه1تقستتیم کردم  دستتتهدو 

  ایه داوریمومی و ارزششتتتوند، از قبیلِ افکارِ ع   می زیستتتتن اوخالقیا ند و مانعِ  نهتأثیر می  آدمیتصتتتمیماتِ اخالقیِ  

 ندم  اشناختی بر دو قسمموانعِ روان دیگران.

ی به  ول شتتوند، زیستتتن میمانعِ اخالقی́ آدمیاند که در روانِ اموری́ شتتناختیِ غیرِمعرفتیم این موانعالا( موانعِ روان

 . ب و ...حَسَد، بُال، غَضَ مد، مانندمربوطن ی اوهاب که به عواطا و خواسته ؛مربوط نیستندیا باور آدمی ́ معرفتساحت 

به   د وشتتونزیستتتن میمانعِ اخالقی́ آدمیاند که در روانِ اموری́ شتتناختیِ معرفتیم مراد از این موانعم( موانعِ روان

 .  تعصّب و مودومُ، مزعآرزواندیشیجب، عبارتند ازم عُاهمّ آنها معرفت مربوطند که 

ژه  ویزیستتتن، بهشتتناختیِ اخالقیآموزشتتان به موانعِ روانآمیز و حکمتحکمتاماع ع ی )ع( در ستتانان اخالقی 

اماع ع ی )ع( و کشتتا موانعِ   اند. از همین رو، پژوهش در ستتانان اخالقیشتتناختیِ معرفتیِ آن، پرداختهموانعِ روان

ر ستترِ راهِ  ای که بای معرفتیهتواند برای آشتتنایی با دشتتواریمی́ زیستتتن در نظر ایشتتانشتتناختیِ معرفتیِ اخالقیروان

  شتتناختیِ معرفتیِکوشتتیم تا چهار مانعِ روانزیستتتن ومود دارند، راهگشتتا باشتتد. از همین رو، در این مقاله میاخالقی

سانان اخالقی اماع ع ی )ع( پی     اخالقی شان کردیم، در  ستن را که در باال  کر از   مویی کنیم و ببینیم که هر یکزی

 شوند.زیستن میمانع اخالقی́ چگونه در ساحت معرفتیِ آدمی ایشانآنها از نظر 

 امام علی )ع(       زیستن از نظرِاخالقی معرفتیِشناختیِ روان موانعِ

 . عُجب1

 چنین آمده استم  العرم لسانُدر « جبعُ»دربارۀ معنای لغویِ 

                                                           
« راهَتکَ»یا « کُره»گرفته شده و نقیضش   « رغبت و میل»به معنای « ع طَو»به معنای انقیاد از مادّۀ « اطاعت»راغب آمده که  مفرداتِدر  .1

 (.313   ،ق. 1332رّاغبُ االصتتفهانی، رود )البُرداریِ با ریی و اختیار به کار میاستتت، ولی بیشتتتر در فرمان« طَوع»مثلِ « طاعه»استتت. 

نی و  ورزد و امرا، رغبت باطۀ رغبت و خضتتوع تأکید میبر امرای فرمان بر پای ́مصتتطفوی هم در تبیین شتترایط تحقَق مفهومیِ اطاعت 

 (.131،   1، ج 1333مصطفوی، داند )گانۀ اطاعت میهای سهق بی و نیز خضوع را مؤلّفه
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سَناً یو قَبیحاً؛ وَ قیلَم المُعجَبُ اإلِنسانُ المُعجَبُ لعُجبُ الزُّهُوُّ؛ وَ رَمُلٌ مُعجَبٌم مَزهُوٌّ بِما یَکونُ مِنهُ حَا»
،   1 ق، ج1112منظور، )ابنِ« بِنَفسِهِ یَو بِالشَّیءِ وَ قَد یُعجِبَ فُالنٌ بِنَفسِهِ، فَهُوَ مُعجَبٌ بِرَییِهِ و بِنَفسِهِ

132.) 

سان مُعجِ   « بینیخودبزرگ»جب به معنای عُ  ست و ان ست که دربارۀ آن   ا سی ا ست، اعمّ از اینکه   ب ک چه از آنِ او

قتی  جب دارد و وب کستتی استتت که به خود یا چیزی عُ اند که مُعجِبین باشتتد و گفتهبزرگخودخوم یا بد باشتتد، 

 جب دارد.  ب است، مراد این است که به رییِ خود یا به نفسش عُعجِگویند که فالنی مُمی

  )الرّاغبُ« یُقالُ لِمَن یَروقُهُ نَفستتتُهُ، فاُلنٌ مُعجَبٌ بِنَفستتتِهِ وَ»آورده استتتتم « عُجب»راغبِ اصتتتفهانی نیز در تعریاِ 

صفهانی،   ست، گفته می     331ق.،    1332اال سش نزد او زیبا و خوش نُموده ا سی که نف به   شود که او (؛ یعنی به ک

 نفسِ خود مُعجِب است.

یستن  زکی از موانعِ  معرفتیِ اخالقیشوند که حاکی از آنند که عُجب یدر سانان اماع ع ی )ع( ممالتی یافت می

کنیم تا نشتتان دهیم که عُجب از نظر ایشتتان  ای از ستتانان اماع ع ی )ع( دربارۀ عُجب را  کر میپاره ،استتت. در ادامه

ستن می مانع  اخالقی ́چگونه از حیث معرفتی شان  زی کنند  ی میعرّفجب را بزرگترین دشمنِ عقل م عُدر مایی  شود. ای

همچنین،  . (113و    13،   31،   311،   1 ، ج.1333دی، )آمِدانند میو نشانۀ حماقت و مهل  ریسو آن را 

جب را آفتِ عقل و ستتببِ فستتادِ آن،  د و عُننهجب میهمواره عقل را در مقابلِ عُ ́جبدر بیانِ نستتبتِ عقل و عُ یشتتانا

ست    ستیِ عقل می      ضدّ در س صان و  شی و دلیلِ نق سال فیضُ) دنداناندی ،    1، ج 1333؛ آمدی، 321،   1332، عاال

 .(103،   2ج  ؛133

ماع     نانِ ا به       ع ی )ع( بر استتتاسِ یکی از ستتتا خدا  که  قاتی  هد،  می آدمی، یکی از توفی به »د   استتتت« حفظِ تجر

،    1332، االستتالعفیضد )ندانها میآن را حفظِ تجربه ́در توصتتیا عقلایشتتان (. 1132،   1332، االستتالعفیض)

ست که خِ (. ا332 ست نمی  ́دمندرَین بدان معنا کند. از همین رو، در  زود آن را فراموش می ́درَخِدهد، و بیتجربه را از د

ست      ع ی )ع( کالع اماع شده ا سیار تأکید  سالع فیض) بر عبرت گرفتن از دیگران ب   از بام مثال، ؛(1130   ،1332، اال

ست و کارهای    بندگان خدا  ای پسم »انداندوزی از تاریخ فرمودهدربارۀ عبرت عبرت بگیرید و به یاد بیاورید عقاید نادر

از نظر  ، لذا(. 223  ، 1332، االستتالع)فیض «زشتتتِ پدران و برادرانِ خود را که اکنون در گرو و گرفتارِ آنها هستتتند 

شان،   ستفاده کند و عبرت  آدمیکند که عقل حکم میای شد از تجربۀ دیگران ا شاوِ امّا ح ؛بین با ب  عجِمُ کم ماهالنۀ 

 مانعِ  ́جب عُ لذا  ؛ستتتبب استتتتغنا از دیگری استتتت    ́این استتتت که او از هر حیث برتر از دیگری استتتت و همین برتری   

 شود.های دیگران میاستفاده از تجربهاندوزی و عبرت

ست    ترتیب،بدین ضادّ با عقل ا ستثنا بودنِ  جب همواره موهِچرا که عُ ؛عُجب در ت س  آدمیمِ م سانِ ا ب  جِعمُ ت و ان

سان گمان می ست   ́ کند که از قوانینِ حاکم بر مهان و ان ستثنا سودِ عقل بزرگ ع ع ی )ع(از همین رو، اما .م را   ترین ح
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یکی از   ́جبِ شتتتاو(. ع1132ُ  ، 1332، االستتتالعفیض« )عُجبُ المَرءِ بِنَفستتتِهِ یَحَدُ حُستتتّادِ عَق ِهِ»دم ندانجب میعُ

شود. پس، مانندِ آن است که  مانعِ آن می ́جبازدیادِ خوهای نیکوست و عُ ́ست؛ زیرا مقتضای عقلدِ اورَبرانِ خِرشک

محستتودِ  همواره برای نشتتان دادنِ معایبِ  ́رَد و مانعِ ازدیادِ فضتتایل استتت. همچنین، حستتودبَرشتتک می ́جب به عقلعُ

عیب و نقوِ محسودِ   ادتش نشان دادنِ  مانندِ حسودی است که ع   ́جبکوشد. عُ می او خویش و پنهان کردنِ محاسن 

   (.33،   13 ق.، ج.1311 الحدید،یبیخویش است )إبنِ

ماع  قدِ    از ویژگی یکیع ی )ع(  ا به    ́عقل  د که نهایتِ    ن گویرو مید. از همینن دانعقل می  های عقل را ن اعتراف 

ست  سی می 111،   1 ، ج.1333)آمدی،  نادانی ا شۀ خود را متّهم کند و به هر د کندان( و حتّی عاقل را ک چه   ه اندی

هایتان را متّهم  عقل» د کهنکنتوصیه می  یشان ا (. لذا231،   2ج. ، 1333)آمدی،  فسش برایش بیاراید، اعتماد نکند ن

تواند با عاقل می یشتتانا نظربه  (.321،   2، ج. 1333آمدی، « )بدانهاستتت ناشتتی از اعتمادِ ́چرا که خطاکاری ؛کنید

ست گرداندنِ نفسِ خو ی و فروتن شاوِ  ،ب ند گردد دشپ چون   ؛ست ا یشکه فاقد رویکرد نقّادانه به خو بعجِمُ امّا 

ن  کند و ایپستتندد و در آن تأمّل نمیبرستتد، می شه استتت، هر چیزی را که به خاطرمعتقد استتت که به کمال رستتید

   شود.تدریج سبب فساد عق ش میبه

مانعِ  یِ آدمی معرفت در ساحت ́جبعُ )ع( اماع ع ی توان نتیجه گرفت که از نظرکارا میاز آنچه تا اینجا گفتیم، آش

مدابافته   ۀتافت یش،هادر داشته  هایّتبدون توسّل به واقع  خودش را́ بعجِمُبه این معنا که شاوِ   ؛زیستن است  اخالقی

بب  ستتت یّهروح یننازد. همیو بدانها م یدآیمبه شتتتگفت  یشهااز داشتتتته یند،بیداند، فقط خودش را میم یگراناز د

   شود. اتلّاو مُ یّتِشود که عقالنیم

ز  ا ́آدمی را از حیث معرفتی  ́پردازیم که در آنها عُجب   به بررستتتی موارد دیگری از کالع اماع ع ی )ع( می   ،در ادامه 

  ، ج1333اُلفت با دیگران است )آمدی،  بر خالف عقل که سبب ́ جب، عُیشان سانانِ ا دارد. بر طبق زیستن بازمی اخالقی

(. این بدان  1101  ، 1332، االستتتالعفیض« )الوَحشتتتَهِ العُجبُ یَوحَشَ»انجامدم می آدمی(، به انزوای 323و  33،   1

  ترین عاملِ ترس و بیزاریِشود و مهم ب نمیعجِمُ سببِ وحشتِ مردع از شاوِ    ́ جببیش از عُ ́معناست که هیچ صفتی  

ه  گیرد و به آنان بداند، با کستتانِ دیگر خو نمیجب چون خود را برتر از دیگران میستتت، چرا که صتتاحبِ عُدوستتتان ا

  ́در کالمیع ی )ع(  (. اماع113،   1 ، ج1311میثم، شوند )ابنِ نگرد و، در نتیجه، مردع از او رمیده میدیدۀ حقارت می

تنهایی را  ایشان  (. 1133  ، 1332، االسالع فیض« )یَوحَشُ مِن العُجبِ الوَحدَهَ»دم ندانترین تنهایی میجب را ترسنا  عُ

 (.  101،   1 ، ج1311میثم، ند )ابنآورمیبه بار وحشتِ سهمگینی ́ د که هر دوندانجب میاز آن رو از سنخِ عُ

سان اماع ع ی )ع( می    ضیح این  شان را با م وه  ́بانمُعجِتوان گفت که در تو شی اظهار م خود مان  کنند و گیفرو

ل و اکراعِ  اند. آنان به شرکت در مال  کنند که خودشان سرشار از موفّقیّت یا زیبایی یا عقل یا فضی ت یا پارسایی       می

کند،  یمتمایز م́ لذّت را فقط در چیزی که او را از دیگرانب همواره د. به بیانی، شتتاوِ مُعجِمند نیستتتندیگران عالقه
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 فقط خودشتتتان را مقدّع بر بان نه  مُعجِ و استتتت« گناهِ اوّل شتتتاوِ مفرد »اقع، جب، در و اع مِی، عُیابد. به تعبیرِ وی ی    می

نوعی  (. چنین رویکردی که به  May, 1967, p.42کنند ) دانند، ب که خودشتتتان را از دیگران متمایز می    دیگران می

شود. از  نان میآ نان و در نتیجه، سببِ تنهاییِ آبان از دیگران و دیگران از گیریِ مُعجِتحقیرِ دیگری است، سببِ فاص ه   

انستتتانی   ( و آفتِ شتتترافتِ  111،   1 ، ج1333)آمدی،   آدمیبارترین همراهِ  جب را زیان  عُ)ع( ع ع یاما  رو،همین

  که شود شود، سبب می  ن دچار میعجِب بدامُ این تنهایی و انزوا که شاوِ د. دانن( می223،   1، ج 1333، آمدی)

  حاکی از این استتت که ́صتتداییصتتدای خویش را بشتتنود. تک فقطخود به مهان هستتتی بنگرد و  از منظرِصتترفاً او 

نی به  ۀ دیگرگزیناظر به روحیّ خودگزین است و خودگزینی هم مانع از بروز از فضایلِ   ́ب از حیث روانیعجِمُ شاوِ 

  ،یعنی ؛ارامد از بروز فضی تِ  ́جباشی از عُ ن ، تک صداییِ از بام مثال ؛زیستن است  های اخالقیفهعنوان یکی از مؤلّ

  ییمدارابی. این شتتتودمانع میدارند،  عارضشتتتاو ت نگرش روادارانه به عقاید یا اعمالی که با عقاید یا اعمال خودِ      

اشی از   ن انزوا و تنهاییِ ،چون استبداد و خودرییی، خشونت و ستم خواهد بود. همچنین    آمیزیامور ر ی تبروز  سببِ 

  شتتکوفا. همین شتتودهای مات ا فکری، اخالقی و معنوی مانع میدر حوزه آدمیاستتتعدادهای  از شتتکوفاییِ ́جبعُ

ستعدادهای آدمی؛    شدنِ ا سببِ   ، نادیده گرفتنِ قدر و منزلتِ خود، یعنی ن ست که  نفس  تِعزّ حقارت نفس و فقدانِ ا

 هاست.بدی خواهد بود. خواری نفس هم آغازِ

 ،1332، االستتالعفیض« )اإلِزدِیادِمِنَ مُ یَمنَعُ اعجیإَلِ»دم ندانمی آدمی نیز معرفتیِ انعِ رشتتدِجب را معُع ی )ع(  اماع

کند  بینانه به خودش اتّاا  میرویکردی ناواقع ؛داندخود را برتر از آنچه هست، می́ بعجِ. در واقع، انسانِ مُ(1131  

هر درمه   ب درعجِمُ ، انسانِ االسالع تعبیرِ فیضُشود. به  اش میرفتیمع مانعِ رشدِ  ́شود و همین هایش غافل میو از نقو

شد، گمان می  ست و چنین گم   و مقامی که با سیده ا صیل درمات و  کند که به اوج آن درمه و مقاع ر انی او را از تح

مومبِ  اماع ع ی )ع(  ظراز ن ریی به ، عُجبِرواز همین (.1131،   1332 االستتالع،دارد )فیضمیهای باالتر بازمقاع

 ́ به ریی جبِعُچرا که  ؛هستتت  نیز (213،   1 ، ج1333 ،آمدی( و ناتوانی )201،   1 ، ج1333 ،آمدیخواری )

سنِ      رییِ پسندیدنِ    ه رییِاعتماد بخود و اکتفا کردن بدان و در کارها خود را محتاج به مشورت ندانستن است. این حُ

 .شوندب میعجِمُ شاوِ خواری و ناتوانیِ امد که مومبِانجبه ارتکام خطاهایی می ́خود

سانان اماع ع ی )ع( عُجب  ست             ́در  شده ا سته  شمنی دان شم و د چرا که   ؛(321،   3 ، ج1333)آمدی، سببِ خ

ست که هم  داند، خواهانِب چون خود را برتر از دیگری میعجِمُ شاوِ  های او را محور قرار  عقاید و توانایی گاناین ا

ساس آنها امور را پیش ببرند ده ست دارد که همۀ نظرها را به خود م ب کند  در نتیجه، ؛ند و بر ا سانی    امّا وقتی با ک ؛دو

رزد؛  و. در واقع، انستتتانِ مُعجِب با دیگری مدارا نمیگیردکنند، کینۀ آنان را به دل میشتتتود که بدو تومّه نمیروبرو می

-120، صو  1330ید یا اعمالِ خودِ او تعارض دارند، نگرش روادارانه ندارد )م کیان، یعنی به عقاید یا اعمالی که با عقا

 ناسد.شدگرباشی، دگراندیشی و دگرزیستیِ دیگران را به رسمیّت نمی́ توان گفت که انسانِ مُعجِبرو، می(. از این121
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بُهُ  مَن کَثُرَ إِعجابُ  »دم کاه  هم می آدمیاز درستتتتیِ عملِ   ́عجب   عالوه بر این، به نظر اماع ع ی )ع(،   «  هُ، قَلَّ صتتتَوا

  اعتمادی که به ریی خود دارد، کارهایش را مطابقِ در اینجا هم شتتتاو به ستتتببِ .(231،   1 ، ج1333 ،آمدی)

استه   شان ک پیداست که اگر کارها چنین انجاع شوند، از درستی    لذا  ؛کندال مشورت نمی قَدهد و با عُرییش انجاع  می

ۀ  مطابق با آن ستتته روحیّ     باشتتتد، عمل اخالقی به معنای عملِ      درستتتت به معنای عمل اخالقی      اگر عملِ  شتتتود.می

 زیستن خواهد بود.اخالقی مانعِ ́جبزیستن خواهد بود. از همین رو، عُاخالقی

 جب رهایی یابدمتواند از عُنقایصش می ازو آگاهی  شناسیآدمی از راه خود ع ی )ع( معتقدند که اماع

)آمدی،  «؟!ۀوَ هُوَ بَینَ  الِکَ یَحمِلُ العَذِرَ ۀٌقَذِرَ ۀٌوَ آخِرُهُ میفَ ۀٌمَذِرَ ۀٌیَوَّلُهُ نُطفَ ا لِاِبنِ آدَعَ و العُجبَ وَم» 
 (.33،   3 ، ج1333

شان در این سان و عُ  بینِ از ممعِ جا ای سیده تعجّ حالتِ اب ́جبان سبتی میانِ  ند؛ یعنیاب پر سانِ  هیچ منا ین  ا اراید ان

د.  نداناش میدنیوی را اندیشتتیدن دربارۀ آغاز و انجاع ومودِ آدمی جبِعُ عالجِراه  یشتتانجب نیستتت. اعُ باها ویژگی

شناخت خدا و عظمت و قدرتِ  شود تواند از عُاو می عالوه بر این، آدمی از راه  سالع فیض) جب رها     ، 1332، اال

هم خودشناسی و خداشناسی  جب است و راه رهایی از آن عُ د و خدا منشأِبه خو مهلِ ع ع ی )ع(از نظر اما پس (.333

ط  معرفتی است و ناظر به ارتبا امری زیستن است، راه رهایی از آن هم   اخالقی معرفتیِ مانعِ ́جبهمچنانکه عُ است. لذا 

 است.  « عقیده» در ساحتِ شبا خود آدمی

ثنا از  مستتت برتر و خودش راب از آن رو که عجِمُ ی )ع( انستتانِ آید که از نظر اماع عاز آنچه گفته شتتد، چنین برمی

نافع  ات و مبا دیگری صتتترفاً در پی لذّ شدر ارتباط چنین انستتتانیخودگزین استتتت.  ́از حیث روانی، انددمیدیگران 

ست  خویش ست  ۀ دیگرگزینیِو فاقد روحیّ ا سد، کینه، بال، بی  می چوندر او ر ای  ،در نتیجه ؛اخالقی ا ایی،  دارمح

ناشتتتی از روحیّۀ خودگزینی     آیمیپدید   طمع و ...  ند. ند که همگی    ́روانی نظر از ́بعجِ مُ شتتتاوِ ین،بر ا عالوه ا

ر او  ب ́مهل ،یشرفتارها و هاگیریتصتتمیم در آن از مندیبهره و عقل تحاکمیّ مای به چراکه ؛رواستتتدیگرفرمان

روز و ب و مومبِ است زیستناخالقی موانعِ از است، مهل́ یدیگرمصداقِ  اینجا در که رواییدیگرفرمان. است حاکم

  ییوارناظر به خودفرمان یلِفضتتتا ظهورِ مانعِ روایییگرفرماند ،یناستتتت. همچن روایییگرفرمانناظر به د یلِر ا ظهورِ

ست.  سانِ دیگرفرمان  ا صمیمات اخالقی  رواهمچنین، ان ست. « دیگری» تابع کهب ش، «خود» تابعِنه  اشدر ت به بیانی،   ا

های  داوریاز قبیلِ ارزش مُعجِب انستتتانِ در بیرون از مستتتمِ اموریصتتترفاً  انرآمِ ،ه. البتّانددر بیرون دربارۀ او آمِران

. در  کندمر میکه بدو ا ست او کا م ، ب که خود یا منِندیا قوانین نیست  هات، سنّ ترس از نظاع پاداش و کیفر دیگران و

همان تصتتوّر وارونه و  در اینجا که- «دیگری»از  ،عقل ستت یماصتتیل و  خودِمای اطاعت از به  بعجِمُ انستتانِ ،واقع

به نوعی درخودماندگی دچار   ́از حیث روانی ́در نتیجه، انستتتانِ مُعجِبد. بَرَفرمان می -ستتتتوا از خودِ اشنابینانهواقع

ست    ،ودخد و دیگری داردم از حیث ارتباط با آثاری برای شاوِ مُعجِب از حیث ارتباط با خو  ́. این درخودماندگیا
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شدِ  ستن  در اخالقی او مانعِ ر یز  سازد. از حیث ارتباط با دیگری ن چرا که او را فاقد روحیّۀ انتقادپذیری می ؛شود میزی

  ؛ردادهای نو بازمیچرا که او را از پذیرش اندیشه ؛شودبُرداریِ شاوِ مُعجِب میسببِ انفعال و فرمان ́درخودماندگی

 شود.  درنتیجه، مانعِ شکوفایی ومودِ او می

   1آرزواندیشی. 2

 و «هنیَمُ» ممعِ« مُنی. »هستتتند « آرزواندیشتتی »به معنای « یُمنیّه»و « مُنی»های واژه« اَمَل»های نزدیک به واژۀ از واژه

ری  وّتص ́ دروغ مانندآید و میومود ه ای چیزی در نفس به صورتی است که از تمنّ  اُمنیّ. است   «همنیّیُ»ممعِ « مانییَ»

  (.133ق.،    1332اغبُ االصفهانی، رّ)الاست که حقیقت ندارد 

سانان اماع ع ی )ع( ممالتی یافت می  شان می   در  شی نیز یکی از موانعِ روان شوند که ن اختیِ  شن دهند که آرزواندی

که   کنیم تا نشتتان دهیمرزواندیشتتی را بیان میای از ستتانان ایشتتان دربارۀ آپاره ،در ادامهزیستتتن استتت. معرفتیِ اخالقی

  شود. اماع ع ی )ع( در سانی آرزواندیشی را   زیستن می مانعِ اخالقی ́آرزواندیشی، از نظر ایشان، چگونه از حیث معرفتی  

سته    ص ت احمقان دان شیمَهُ الحَمقی »اندم خ شان،   (. همچنین، در خطام به فرزند133،   1، ج. 1333)آمدی، « یأَلَمانِیُّ 

شی برحذر می       ستن به آرزواندی شان را از دل ب سن )ع(، ای سالع فیضدارند )اماع ح سرمایۀ   111،   1332، اال ( و آن را 

را استتتعاره از  « بَضتتائِع»(. اماع ع ی )ع( واژۀ 111،   1332، االستتالعفیض« )فَإِنَّها بَضتتائِعُ النُّوکی»دانندم خِرَدان میبی

شاوِ احمق  چرا ؛اندآورده« تمنّیّات» شی ́ که  ست   اش لذّتی خیالی میاز متع َّقاتِ آرزواندی سودِ آنها   ؛بَرَد که در حکم 

ها  اند که آرزواضافه کرده « نُوکی»بَرَد. ایشان آن واژه را از آن رو به واژۀ  اش سود می سرمایه از سرمایه   چنانکه صاحبِ 

 (.  13،   1، ج 1311میثم، )ابنآورند دست نمیها سودی به سرمایهای ندارند، همچنانکه احمقان از فایده

. (133،   1، ج 1333انجامد )آمدی، ه به آرزواندیشیِ بسیار میعقل است ک فساد و تباهیِع ی )ع(،  اماع نظراز 

ست و نه توهّ تواقعیّ سالم در پیِ  عقلِ شی مات. همچنین، ها س فیض) دساز را کور می های بینادیده ́آرزواندی ،  العاال

ازد  س فکر را به چیزی که هدف نیست، مشغول می   ؛پوشاند دیدۀ عقل را می ́چرا که آرزواندیشی  ؛(1221،   1332

ص ی بازمی  شی، به مای حاکمیّت عقلِ   در دارد.و از هدف ا شاو اقعیّتوآرزواندی ست. در    ́بین، توهّم بر  حاکم ا

های  اقعیّتم از رویارویی با وشی ناآگاهانه و برای امتناانگیز فعل یا حالت کسی است که به حکمِ ́مراد از توهّماینجا 

سبت می      ́انگیز یا نامطبوعالم شد یا واقعیّت بیابد، واقعیّت ن شته با سپس برای   به آنچه خوش دارد که واقعیّت دا دهد و 

آرزوهاست    تنی برنتظاری است که مب عقیده یا ا ́تراشد. در واقع، توهّم خواهد باور داشته باشد، تومیهاتی می  آنچه می

ستدالل         و ست، ناآگاهانه چنین ا سی که گرفتار توهّم ا شتنش دلیل دارد. لذا ک نه بر چیزی که آدمی برای واقعی انگا

  Y ،ومود نداشته باشد، پس   Yومود دارد؛ یا خوش دارع که  X ،ومود داشته باشد، پس   Xخوش دارع که »کندم می

                                                           
1. Wishfull Thinking 
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شود   ، در واقع، به درخودماندگی دچار مییمتوهّم، از لحاظ روان شاوِ  ́در چنین استدالل خطاآمیزی «. ومود ندارد

-210، صتتتو 1333کند )م کیان،   میعراض ها اِ و از واقعیّت  شتتتوداش غرق میخودمحورانه  و در فعّالیّتهای  هنیِ  

شی گ توان، میترتیب بدین (.212 صداقِ  ́فت که آرزواندی ست توهّ م   الا ودنِآرزوی م ب در چنداناگر ؛ یعنی م ا

 یم.  انگارهست می ،چیزی را که نیست م دچاریم وتوهّ بهالا م است، که فرو رویم که بگوییم 

، 1333، فالکت و بدباتی )آمدی، (233،   1، ج 1333در ستتتانان اماع ع ی )ع(، تَعَب و رنجِ فراوان )آمدی،    

  ،و کاهشِ رضتتایت )آمدی (113   و 101،   3، ج 1333 ،(، افستتوس و ت ا شتتدنِ مان )آمدی 13 ،  1ج 

  س ّم هایی ممرگبه  ́از آرزواندیشی ́ دیگر سانی در اند. ایشان  ( از آثار آرزواندیشی دانسته شده   233 ،  1 ، ج1333

مانِیَّ، رحذَ إِ»کنندم  تعبیر می قَهُ        وا األَ یا مُحَقَّ نا ها مَ بار این به   ؛(213،   2، ج 1333)آمدی،  « فَإِنَّ آدمی را در   که  اعت

آید که  از این ستتتانان اماع ع ی )ع( چنین برمی .ستتتازنددچارِ رنج و تَعَب مید و اندازنمی و اخروی دنیوی هالکت 

ماتِ ناشتتتی از       ،دیگری ب که تابع و تستتت یمِ    ؛روا نیستتتتخودفرمان  ́شتتتاوِ آرزواندیش  یعنی تابع و تستتت یمِ توهّ

ندیشتتتی، استتتت   ند       ؛آرزوا ما که شتتتاوِ متوهّم، از حیث روانی، درخود های  هنیِ     چرا  عّالیّت ه استتتت؛ یعنی در ف

  ́در آرزواندیشتتیتوان گفت که به بیانی دیگر، می ؛کندها اِعراض میاش غرق شتتده استتت و از واقعیّتخودمحورانه

که الا م باشد، الا م   حاال که من خوش دارع » گوید کهخودشیفتگی هم هست. شاوِ آرزواندیش با خود می   

های من پیش  دهد و براستتاس خواستتتهمن استتت و مهان باید خودش را با من وفق الا تابع آرزوهای  ،یعنی استتت؛

شانۀ « رود ست.     و این ن شیفتگی ا شیفته    خود سانِ خود   خواهدیمب که  ؛سازد  هاتواقعیّ خواهد خودش را تابعِنمیان

یوسته   پ ́زند، انسانِ آرزواندیش سا ها خود را تابعِ آدمی نمیامّا چون واقعیّت ؛ود کندخوشایندهای خ  را تابعِ هاتواقعیّ

 خورَد.  شکست می

از بام مثال، در یکی از سانان ایشان چنین     ؛ست مومبِ خودفریبی نیز ه ́، آرزواندیشی (سانان اماع ع ی )ع در 

ست  سی   (؛ یعنی،230 ،  1 ، ج1333)آمدی،  «اآلمالُ تهُبَذَّکَ یُّمانِاألَ تهُرَّن غَمَم »آمده ا شی ک یبش  فر هاکه آرزواندی

ساز   لمَد، اَنده شکار  دهد و بر واقعی را ناواقعی و ناواقعی را واقعی م وه می́ آدمی ́ند. در خودفریبیها دروغش را آ

  خودِ تِیّب که به مای حاکم ؛روا نیست شده، انسانی خودفرمان  دچار خودفریبی به کند. انسانی که  عمل می́ این اساس 

 د.  رَبَ یس و دنیا فرمان میاز هوی، شهوت، نفس، اب اش،اصیل و فطری

  ́توان نتیجه گرفت که آرزواندیشتتیبا تومّه به  ستتانان اماع ع ی )ع( گفته شتتد، می ́از آنچه دربارۀ آرزواندیشتتی

  ́سنفعزّتِ و خودِ کاهش یا فقدانِ شود میآرزواندیش  انسانِ  نفسِتِعزّ کاهشِ در نتیجه، خواری و حقارت و سببِ 

جب را  عُ ́مومود در آرزواندیشی خودشیفتگیِهمچنین، کند. ر ایل اخالقی را فراهم می اکثرِ های بروز و ظهورِزمینه

، انسانی خودگزین است.    انددمیمستثنا از دیگران   برتر و خودش راب از آن رو که عجِمُ انسانِ  در پی خواهد داشت. 

  ؛خالقی است ا روحیۀ دیگرگزینیِ ت و فاقدِچنین انسانی در ارتباطش با دیگری صرفاً در پی لذّات و منافع خویش اس   
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آیند که همگی ناشتتتی از روحیّۀ       مدارایی، طمع و ... پدید می   در نتیجه، در او ر ای ی چون حستتتد، کینه، بال، بی    

ی   خودگزینی ند. همین ر ا یلِ  از بروز و ظهورِ ́لا یّ      فضتتتتا به روح ای  ه فه به عنوان یکی از مؤلّ  ،ۀ دیگرگزینیناظر 

در  ́ بجِمُع روا. انسانِست و نه خودفرمان روا اانسانی دیگرفرمان  ́بمُعجِ ، انسانِ .  همچنینشوند مانع میزیستن،  اخالقی

ودِ  خبه مای اطاعت از  ب،مُعجِ انستتانِاستتت. در واقع، « دیگری» ش، ب که تابعِ«خود»اش نه تابعِ تصتتمیمات اخالقی

جب  عُ د.بَرَست، فرمان میوا از خودِ اشنابینانهو واقع وارونههمان تصوّر  در اینجا ، که«دیگری»از  ،عقل س یماصیل و 

  ،ودخدارد. از حیث ارتباط با  ، آثاریدیگری هم از حیث ارتباط با از حیث ارتباط با خود وهم  ،بعجِبرای شاو مُ 

شدِ  ستن  در اخالقی او مانعِ ر نیز   حیث ارتباط با دیگریسازد. از  روحیّۀ انتقادپذیری می ، چرا که او را فاقدِشود میزی

  ؛ارددهای نو بازمیشود، چرا که او را از پذیرش اندیشهب میعجِمُ شاوِ رداریِبُانفعال و فرمان سببِ ́درخودماندگی

 شود.او می خ ّاقیّت در ومودِ نتیجه، مانعِ در

   مودجُ و جزم. 3

شتتودگی  هن و آمادگی برای ذیرا بودن، گصتتدر به معنای پستتعۀ 1.قرار دارد «صتتدرستتعۀ» مقابلِ در« ومُمودمزع»

ش دشنیدن ان  ست هی سعۀ  (Stein, 1973, p.1008)های مدید ا یری  اتیِ عقایدِ  صدر از نوعی آگاهی از خطاپذ . 

شأت می    شتر می        ،رو از این گیرد.شاو ن صدر دارند، بی سعۀ سانی که   انآرا و انظار دیگرشنوای   خواهند کهک

شند و   صل می    .(Riggs, 2010, p. 172) گیرنددّی میمآرا و انظار آنان را با شودگی  هن وقتی حا شود که   گ

سان پذیرای  سانی    ان شدم یکی اینکه هر  ست   دو چیز با ست       صادق ممکن ا سانی ممکن ا شد و دیگر اینکه هر  با

شد  کا م سعۀ    ؛با سی که  ست و مُ  کا مسان دیگران  که کند میچون گمان ، ندارد صدر امّا ک ست که   ا حال ا

باشتتد،  هن خود را به روی کا م حال استتت که استتت و مُ صتتادق که ستتان او کندمیگمان  نیزو  باشتتدصتتادق 

   رزد.ودهد و بر عقاید خودش اصرار میوگو با دیگران نیز تن نمیبندد و، از همین رو، به گفتسانان دیگران می

وند  شممالتی یافت میسانانشان  ا در میانِامّ ؛ه استسان نرفتمود مُواز مزعصراحتاً  (ع)های اماع ع ی گفتهدر 

استتتت و از آنها   مندی از آرای دیگران تأکید شتتتدهدر آنها بر پرهیز از استتتتبداد و خودرییی و بر مشتتتاوره و بهره که

  ودشناشی میمود مُواز مرع́ ریی استبدادِاز نظر ایشان، . انددانستهرا مذموع می مودمُومزع ایشان توان دریافت کهمی

 مود استم  مُواهلِ مزع یمستبدّ، هر و به تعبیری

هر کس که تنها نگرش خودش را درست دید ]و به نگرش دیگران تومّه نکرد،[ نابود شد، و کسی »
،   1332، االسالعفیض) «دهایشان شریک ساخترَکه با دیگران به رایزنی پرداخت، خود را در خِ

1131.) 

 نددانهای نابودی میسقوط در پرتگاهافتادن در لغزش و خطا و  ریی را مومبِ از همین رو، اماع ع ی )ع( استبدادِ

                                                           
1. Open-mindedness  
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  (.330و    311،   1، ج 1333)آمدی، 

جامد،  انه انکارِ حقیقت میکه ب نگریسویه ع(، ایشان را از یک )اماع ع ی )ع( در خطام به فرزندشان، اماع حسن   

   مدارندبرحذر می

ود خ را به آنچه دربارۀ آن ع می ندارد، دانا شمُرَد و به ریی و نظرِ راستی! نادان کسی است که فرد»
دهند،  او ریی در امور بسنده کند و پیوسته از دانشمندان الهی دوری گزیند و کسانی را که برخالفِ

 فهمم و معتقد به آن نیستم و، بدینخطاکننده شمارَد و از روی نادانیش گوید که من این چیز را نمی
 (.11،   1331حرّانی، ال شعبه)ابن« حق شود کرِسبب، من

ند.  کنمی های دیگران تأکیدها و مشاورهی از اندیشهمندانه بر بهرهنفی نگرش مستبدّ با ،شاناماع ع ی )ع( در سانان

سانی که از آرای دیگران     بپذیرند؛ اآرای دیگران ر توانندمیو ند ا«نگریمط ق»ۀ روحیّ فاقدِ ،نوعیبه  برند،بهره میک

 نآحاکی از   ع ی )ع( اماع  برخی ستتتانان . توانند آرای دیگران را بپذیرند   نمی دارند، مود مُوولی کستتتانی که مزع 

از بام مثال، ایشتتان خطام به   ؛اندکه ایشتتان در ستتیرۀ عم ی خودشتتان همواره شتتنوای آرای دیگران بوده    هستتتند

 م  گویندمی، چنین اندموافق نبوده ا ریی اوایشان با او رایزنی کرده و باس که عبّبنعبداهلل

نگرع. پس، هر گاه تو که مرا راهنمایی کنی و من مص حت و اندیشۀ خود را در آن می استبر تو »
 (.1233،   1332، االسالعفیض« )را پیروی نکردع، تو مرا پیروی کن!

مّ     تأ ماع ع ی )ع( دربارۀ    ل در با  دریافت که ایشتتتان همواره آدمی را از       توان می ریی و نظر و عقیده  ستتتانان ا

ضارم آرا و بهره و حتّ دارندبر حذر میمود مُومزع ساییِ    برایگوناگون  مندی از آرایی به ت  صحیح از امر  امرِ شنا

 دم  نکنمیتوصیه خطا 

 «ها را بازشناسد.های نادرستیهای گوناگون شتابد، مایگاهکسی که به پیشواز نگرش» -
 «شود.کار زاییده می هم بزنید که از آن صوام و درستیِها را به ریی» -
 « د.رَشک به هم زنید تا رایی درست و محکم برایتان به بار آوَمَ ریی و نظر را مانند منبانیدنِ»  -
آنها را به صوام و صالح، و دورترین آنها را از شکّ  ترینِآرای مردع را به هم بپیوند و نزدیک» -

 . (233،   1، ج 1313محمودی، « )و تردید برگزین!

کوت درونی  ستتت به تعبیری، از تواناییِ ؛اندبهرهوگو بیاز توانایی گفت ́مودومُمزع همچنانکه پیشتتتتر گفتیم، اهلِ

ع ی  ماع ا ای ندارند.بهره ́خودشان مِبرای ورود به دنیای دیگران و مهان را از چشم آنان دیدن و سپس بازگشتن به عالَ

 ندمنککرداران توصیه میمندان و درستا دانشرایزنی ب گو ووبه مالک اشتر وی را به گفت ویش)ع( در نامۀ خ

و پیش از ت ́شهرهای تو را منظّم گرداند و برپاداشتنِ آنچه مردع دربارۀ استوار ساختنِ آنچه کارِ»
-فیض« )ن!و کوگکردران گفتگویان و درستاند، بسیار با دانشمندان مذاکره و با راستبرپاداشته

 (.1002   ،1332، االسالع

به ریی    حتّی ایشتتتان توصتتتیه می     هی نشتتتودمتومّ، بیکنند اشتتتاا ِ حقیر طرح می های خطیری که   کنند که 
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توان  از همین رو، می (.231،   3، ج 1333)آمدی،  «قیرُالحَ لُمُالرَّ هَبَ تا َإِ ا یَ طیرَالاَ الرّایَ  َندَعِ نَّرَصتتغِستتتَالتَ»

سویه  کی چرا که ؛بزرگان و دانشمندان به تضارم آرا پرداختبا  که کشور ضرورت دارد دهیِبرای سامانه گفت ک

سبب می    ستن  صّ  ویژهاز آرای دیگران، بهشود که  نگری شود  بهره، صان متا سامانیِ ن سببِ ́ و همین امر گرفته ن   امورِ اب

 های سیاسی، فرهنگی و امتماعی شود.  مردع در زمینه

شه زعاهلِ م شاری بر باورهای ازپیش ومُمود به اندی ایش دارند و به  شده گر پذیرفتههای قطعی و تغییرناپذیر و نیز پاف

فند و از روحیّۀ  ط بی و نوگرایی ماالند. آنان با روحیّۀ تحوّلاعتنا هستکنند، بیدالی ی که نادرستیِ آن باورها را اثبات می

به   ر نتیجه،د ؛شتتان فراتر برندتوانند فکر خود را از هستتتِ خویش و اندیشتتهند و نمیخواهچرا که نمی ؛اندبهرهتحقیق بی

سنده می    سیر ظاهری     باورهای خودشان ب سانی در روزگار اماع ع ی )ع( خوارج بودند که به تف کنند. نمونۀ عینی چنین ک

گرفتند  ، ولی حق را با باطل اشتتتباه میقرآن بستتنده کردند و به تعبیر اماع ع ی )ع( از کستتانی بودند که طالب حق بودند 

آمیزی چون خشتتتونت، من  و   به بروز امور ر ی ت  ́ گرفتنِ حق با باطل   (. همین اشتتتتباه 13،   1332، االستتتالعفیض)

 شود.  صدر در ارتباط با دیگران میای چون مدارا و سعۀانجامد و مانعِ بروز فضایل اخالقیریزی میخون

  خودبین نشود به»ومُمود است، مع ولِ مهلِ انسانِ نادان استم ی )ع( خودرییی که نشانۀ مزع همچنین، از نظر اماع ع 

سانِ نادان  (. در واقع، کسی که دستاوش خودرییی است، خود را  دانای      13،   3، ج 1333)آمدی، « ریی خود مز ان

داند )البه و میشتتل،  و حاصتتل میومُمود استتت و حقیقت را در نزد خودش حاضتتر  ، اهلِ مزعدر پی آنداند و کل می

یدِ خویش را  عقاید دیگران را یکستتتره باطل بدانند و عقا ́ومُمودشتتتود که اهلِ مزعستتتبب می́ (. این امر12،   1330

سره حق بینگارند؛  شان می  یک  روحیۀ  فاقدِ ́ومُمودمزع دهد که اهلِدر نتیجه، کذم عقیدۀ خویش را مُحال بدانند. این ن

  لذا و دیشتتندبین دیگران،  هنی هایانگاره ها وفرضپیش استتاس بر یعنی ،دیگران منظر از توانندو نمیاند دیگرگزینی

  یتبه مهان هس  توانمی منظر یک از فقط که معتقدند که نحوی به ؛شوند می مامد و مازع کامالً خودشان  آرای دربارۀ

  (.  110 ،  1331 ،و نیزم م کیان؛ 110 ،  1313 یان،آنان است )م ک خودِ نگاه کرد و آن هم منظرِ

یِ  ومُمودِ ناشتتتی از خودشتتتیفتگاکمیّت مزعحتوان گفت که می ع ی )ع(،اماع  ستتتانان ترتیب، با تومّه بهبدین

  آنان است، فرمان کا مِ خودِای که همان دیگرید و از نروا نباشخودفرمان́ ومُموداهلِ مزع شود کهسبب می́ فکری

در مقابلِ     ́ومُمودشتتتود که اهلِ مزع  فقط ستتتبب می شتتتود و نه روایی میمانعِ خودفرمان   ́رواییبرند. این دیگرفرمان  

 شود.   دیگرگزینیِ آدمی می نیز مانعِ حقیقت بایستند، ب که در ارتباط با دیگران

 بتعصّ. 4

  دنکنل میص ها متّانیا به استاو  هایی است که عضالت را به یکدیگر  در اصل به معنای پی « بَصَ عَ» ۀب از مادّتعصّ 

به   و،رهمین  ازبه کار رفته است.   «استحکاع »و  «تشدّ »به معنای  ،دنمحکم و شدیدی دار  از آن ما که ساختمانِ و 
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 .(313ق.،    1332شود )الرّاغبُ االصفهانی، گفته می« تعصّب» ́شدید به چیزیهر نوع وابستگی 

ناختیِ  ش تعصّب نیز یکی از موانعِ روان  ند کهدار بر آناللت دشوند که  ممالتی یافت می (ع ی )ع اماع سانان در 

، از  آوریم تا نشان دهیم که تعصّب  ای از سانان ایشان دربارۀ تعصّب را می   پاره ،در ادامه زیستن است.  معرفتیِ اخالقی

ماع ع ی  شتتتود. زیستتتتن میمانعِ اخالقی  ́نظر ایشتتتان، چگونه از حیث معرفتی    به        ( درع)ا عه  قاصتتت اب یس و خطبۀ 

 دمنپردازمی ،باز مم ه تعصّهایش، ویژگی

پس، همۀ فرشتگان سجده کردند مگر اب یس، ]که[ کبر و خودخواهی به او روی آوَرد؛ پس، به »
آفرینش خود بر آدع فار و نازش نُمود و برای اصل خویش عصبیّت نُموده، آشکارا زیرِ بار فرمان 

 (.113،    1332، االسالعفیض« )حق نرفت

شان   شوای  ی از اب یس بهحتّای صّ عنوان پی صبیّ   متع ساس ع س فیض) دنبرناع می ،ت را نهادبان که ا ،    1332، العاال

من  »فتم ، گب ورزید و در آفرینش او سرکوفت زده خود بر آدع تعصّ  اب یس برای گوهرِبه بیان اماع ع ی )ع(،  .(113

های ماه ی  از همین رو، ایشان به پرهیز از عصبیّت و کینه   .(113،   1332، االسالع فیض« )آتشینم و تو گ ین هستی  

آمده که   خطبه (. در همان113،   1332، االستتتالعفیضکنند )که همه از وستتتوستتته های شتتتیطان اند، توصتتتیه می

ستند که می یتلذّخوشی و  فراوان بود و از هر  ناها که نعمت برای آنتامّ توانگرانِ رتِ  ه کثبند، شد مند می، بهرهخوا

صّ  شان دارایی و فرزندان هایی چوننعمت ها خود را از عذامِ  نعمتبرخورداری از همین  سببِ و به  ورزیدندمیب تع

 دانستندم  می خدا مستثنا

اً، وَ ما نَحنُ والدنَحنُ یَکثَرُ یَمواالً وَ یَ»وَ یَمَّا األَغنِیاءُ مِن مُترَفَهِ األُمَمِ، فَتَعَصَّبوا لِآثارِ مَواقِعَ النِّعَمِ، فَقالوام »
 (.133،   1332، االسالعفیض« )َ بِمُعَذَّبین

به نحوی که آدمی صترفاً به ستببِ دلبستتگی، شتاو یا       ؛پرستتی استت  شتاصتیّت   ́یکی از پیامدهای تعصتّب        

شناختِ حقیقت می      صی را معیارِ  شاا صحام     ا ست که اماع ع ی )ع( خطام به حارث که دربارۀ ا داند. از همین رو

  «ای حارث! تو به زیرِ خود نظر کردی و به باالیت نگاه نکردی» مدهندحق بر او مشتبِه شده بود، چنین پاسخ می   ́ مَلمَ

شان در نکوهش او فرمودند که  1211،   1332، االسالع فیض) در واقع، سان باطلِ اصحام مَمَل را     ،تو(؛ یعنی ای

شه نکردی. در ادام     سانانِ حقّ من اندی سندیدی و در  شناختِ حقّ و    پ شایوِ حقّ از باطل را  ه، اماع ع ی )ع( معیارِ ت

،  االستتالعیضف« )حق را نشتتناختی تا اه ش را بشتتناستتی، و باطل را نشتتناختی تا پیروش را بشتتناستتیتو »دانندم باطل می

سان  1211،   1332 شان می  دیگری(. در  شاا  نمی نیز ای شندم    گویند که ا شناختِ حق با   قَّ الحَنّإِ»توانند معیارِ 

توان دریافت  از اینجا می .(1233،   3، ج 1311شتتهری، )محمّدیِ ری «هُه َف یَعرِتَ ،قَّالحَ فِعرِ؛ إِمالِالرِّبِ فُعرَالیُ

 و یدقوفاداری بی ́دانند، در واقع، بدان اشتتاا که کستتانی که اشتتااصتتی را معیارِ تشتتایو و تمیزِ حقّ از باطل می

  قِنچه متع َّهای آویژگیکه شود  سبب می »قیدوشرطی  بی ند. چنین وفاداریهست  قائلاست  قدشرط دارند و برای آنان  

صّ  ست، از دایرۀ تومّ تع صِّب     هِب ا شو شاوِ متع ست یابد ت یا یّاهمّ ́وفاداریاین  خودِها مای آنه د و بنخارج    «قدا



 0011زمستان   چهارم ت اخالقی  دور  دوم  شمار  تأمال  11

 

 

   متوان گفت کهاز این رو، می .(10  ، 1331)عارف، 

وفاداری است و  تر از متع َّقِنفسِ وفاداری مهم ́وفاداری است که در آنتعصّب، در واقع، نوعی »
 «حق یا خیر یا زیبا باشد ́وفاداری نظر از اینکه متع َّقِموضوعیّت دارد، صرف ́در آن ́خودِ وفاداری

 (. 333،   1331)م کیان، 

است،   ارۀ او داشتهر یا باورهایی دربمقتضیِ این است که انسانی به شاصی به سبب اینکه باو      ́ترتیب، تعصّب  بدین

  عبارتی، هایی شده باشد. به  بسا معروضِ دگرگونی قیدوشرط داشته باشد و تومّه نکند که آن شاو چه     وفاداری بی

ای را که در ابتدا دربارۀ کستتی داشتتته استتت، تابعِ تغییرات نباید کرد. از این  شتتاوِ متعصتتّب بر آن استتت که عقیده

  روایی محروعمتعصتتِّب را از روحیّۀ خودفرمان شتتاوِ زیستتتن استتت و عی معرفتی برای اخالقیمان ́لحاظ، تعصتتّب

 .  سازدمی

ز  ای مهم ستتان رفته استتت. به عقیدۀ ایشتتان، اگر چاره « تعصتتّبِ ممدوح»های اماع ع ی )ع( از البتّه، در گفته

سندیده و امور نیکو،           سته، کارهای پ شای صفات  شد، برای  صّب ورزیدن نبا ز کبر،  از قبیلِ وفای به عهد، پرهیز ا تع

کاری در زمین، باید تعصتتتّب ورزید انصتتتاف و دادگری دربارۀ مردع، فرونشتتتاندن خشتتتم و دوری مستتتتن از تبه

 (.300-133، صو 1332، االسالعفیض)

کورانه  رهای عاطفی و غیرمنطقی به اشاا  و باورهایشان آدمی را به تق یدِ کوعالوه بر آنچه گفته شد، دلبستگی

د در گردن  بناده یا گردنق ّ»به معنای در لغت « تق ید». شتود ناشتی می  بتق ید از تعصتّ دارند. در واقع، از آنها نیز وامی

  دیگران کاری کردن استتت از کستتی و از روی کارِ وچراچونبی استتت و مجازاً هم به معنای پیروی «کستتی انداختن

  ،یم. بر این استتتاسآویزمیخود  او را به گردنِ  باورِ گویی  ́ ید از دیگری لذا در تق (. 3331،   1، ج 1311)دهادا،  

ست که    ́تق ید ضیِ این ا شیم    ای پذیرفتنبدون اینکه دلی ی بر مقت شته با به   آدمیذیریم. وقتی را بپ ، آنقول دیگران دا

چون   ،تالا م استت»م چنین استتت بندی تق یدافتد. صتتورتاز او می تق ید ، حتماً در داع پدیدۀب باشتتدکستتی متعصتتّ

  شخود فهم و تشتتایوِ طبقِبر  شتتاو ́در تق ید(. لذا 310،   1331)م کیان، « گوید که الا م استتتمی فالنی

 ند.  کفهم و تشایو دیگری عمل می اساسِ بر ،بی که به دیگری داردتعصّ سببِب که به  ،کندعمل نمی

ه ایشان  شده است، به نحوی کتأکید  ،به مای تق ید ،یقکه در آنها بر تحق هستند سانان اماع ع ی )ع( ممالتیدر 

، 3، ج 1333، )آمدی «حقیقِالتَّ نَمِ لُفضتَ یَ هَنّالستُ »و  «حقیقِالتَّکَ لَمَالعَ»دم ننداتحقیق میو برترین شتیوه را   بهترین کار

ن روستتت که  یابد. از  همیی را درمط ب حق بودنِ ش،خودشتتاو،  به این معناستتت کهتحقیق  .(331و    313  

،    3 ج ،1333آمدی، « )هادٌ بِغَیرِ تَحقیقٍامتِ عُنفَالیَ»دم ندانفایده میبدون تحقیق را بی کوششِ هر گونه )ع( اماع ع ی

  منشأِ́ تیِ ناشی از آنپرستنشانۀ وابستگی فکری است و تعصّب و شاصیّ́ توان گفت که تق یدمی ،یبه طور ک ّ  (.331

فهم   اسِروا نیست و نه بر اس  خودفرمان آدمی ́زیستن است که در تق ید  اخالقی آن حیث مانعِتق ید است. تق ید هم از  
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 ́ دق ِّد. مُانَرکند و در واقع، دیگری بر او فرمان میعمل می« دیگری»فهم و تشایوِ   که بر اساسِ ، ب «خود» وتشایوِ 

م  اش در همان تنگنای چارچوکه اندیشه چرا ؛بنددد را بر خود میرَخِ و راه شکوفاییِ نداردموشش و پویایی فکری 

  اییرکود و ایستتت به ́و معنوی که شتتاو از حیث فرهنگی، اخالقی شتتودستتبب می́ د. همین امرمانَدیگران می فکریِ

الِ بسیاری   قانت ط بی و عاملِحقیقت مانعِ های تازهدر افقنکردن های تازه سیر کند. این سیر   در افقنتواند شود و   دچار

 غ ط است.    آدام و رسوعِ خرافات، عقاید باطل و از

ریافت  د از هر کستتیباید د که آن را نکنحکمت توصتتیه می یادگیریِ بارۀدرگفتنی استتت که اماع ع ی)ع( حتّی 

وَ  »:بنگرید و نه به گوینده کنند که همواره به گفتهتأکید می یشانا عالوه بر این،؛ (112،   3، ج 1333)آمدی،  کرد

از هر  درستتت را  ع مِ (. این بدان معناستتت که112،   3، ج. 1333)آمدی، « إِلی ما قالَ، وَ ال تَنظُر إِلی مَن قالَانظُر 

مُدلَّل در چق سان را سنجید و دید که خودِ آن خوم باشد و خواه بد، و باید اعتبارِ آموخت، خواه گویندۀ کسی باید

 .کیست اشنه اینکه گوینده است و

  اینطقیم ارتباطِشناختی است که عبارت است از اینکه هیچ    معرفت یک اصلِ  ع ی )ع( حاکی از این سان اماع 

نجید.  س آن سان   خودِ بر اساسِ را باید  یسان  کذمِ هریا  و صدق  ومود ندارد اشگفته میانِ اعتبارِ گوینده و صدقِ 

طقی  نوعی مغالطۀ من ́گفته به گویندهآن و نقب زدن از  گویندۀ یک ستتان به استتتنادِ صتتدق یا کذمِ  ارۀداوری درب

ست که بدا  شأ »ن ا سالمی ،    گفته می 1«مغالطه من صو  1333شود )ا شاو باید دربارۀ  (. بدین111-112،    ترتیب، 

  ت و اعتبارِز موقعیّر اکستتانی هستتتند که متأثّ زیرا گفته نیک بیندیشتتد و گفته را از گوینده مدا ستتازد؛   ت و اعتبارِقوّ

بر  ،ا اشا  سانان یا مواضعِ   درستِ  به مای تح یلِ دهند ومیخود را از دست   ر مستقلّ تفکّ رتِبرخی بزرگان، قد

  (.112،   1333کنند )اسالمی ، اساسِ خودِ اشاا  داوری می

واستتت و در  رروا نیستتت، ب که دیگرفرمانخودفرمان ́توان نتیجه گرفت که انستتانِ متعصتتّباز آنچه گفته شتتد، می

رانَد. همچنین، شاوِ متعصّب، از حیث روانی، خودگزین است      تعصّب است که بر او فرمان می  « یدیگر»اینجا آن 

شاا  تومّه می       شاا  فقط به عقاید و منافعِ آن ا ستگی و وفاداریِ افراطی به برخی ا سببِ دلب ند و عقاید و کو به 

راف از  پرستتی، نژادپرستتی، تفرقه، انح  پیامدهایی چون شتاصتیّت   ́گیرد. همین خودگزینیمنافع دیگران را نادیده می

که   ق یدتهای مستمِرّ خواهد داشت. در   ناپذیری، حسد، خشونت و من   گرایی، حقعدالت، انحصارط بی، ناشایسته   

ایوِ  ، ب که بر اساسِ فهم و تش «خود»روا نیست و نه بر اساسِ فهم و تشایوِ    ناشی از تعصّب است، آدمی خودفرمان   

ع، اهلِ   تَبَهتوان گفت که متعصتتتّبان و ب     می رانَد. در نتیجه،  د و در واقع، دیگری بر او فرمان می کن عمل می « دیگری»

 اند.  بهرهروایی و دیگرگزینی بیاز روحیّۀ خودفرمان ́،تق یدِ کورکورانه

                                                           
ست است، چون که فالنی گفته است؛ در ́شود که فالن سانای است که در آن ادّعا میمغالطه  (genetic fallacy). مغالطۀ منشأ 1

 (.112،   1333باطل است، چون از دهانِ فالن کس بیرون آمده است )اسالمی،   ́یا فالن سان
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 گیرینتیجه

( دربارۀ  سانان اماع ع ی )ع زیستن که در آغاز مقاله بیانشان کردیم و بر اساسِ    گانۀ اخالقیبا تومّه به روحیّات سه 

ندیشتتتی، مزع    جب، آرزوا هار امر     می ́ومُمود و تعصتتتتّبعُ که این چ فت  ناختیِ معرفتیِ    موانعِ روان ́توان گ شتتت

اند. هرهببی« دیگرگزینی»و « رواییخودفرمان»چرا که دارندگانِ آنها از دو روحیّۀ اخالقیِ  هستتتند؛زیستتتن اخالقی

سانِ مُعجِب، به مای اطاعت   صیل، در واقع، از تصوّر واقع  ان ؛  دکنای که از خودش دارد، اطاعت مینابینانهاز خودِ ا

 استتت.« خودگزین»داند، رو که خود را برتر از دیگری میاز آن روا نیستتت. همچنین، انستتانِ مُعجِبخودفرمان لذا

روا نیستتتت.  لذا خودفرمان ؛بین، توهّم بر او حاکم استتتتاندیش هم، به مای حاکمیّتِ عقلِ واقعیّتشتتتاوِ آرزو

ومُمود و خواهد واقعیّت را تابعِ خوشایندهای خود کند. اهلِ مزع چرا که می ؛هم هست  خودگزین ́چنین شاصی  

مُمود صرفاً وچرا که اهلِ مزع ؛اندبهرهنیز بی روا نیستند. همچنین، آنان از روحیّۀ دیگرگزینیتعصّب نیز خودفرمان

د. ان بهرههای دیگران بی نگرند و از گشتتتودگی و آمادگی برای گوش دادن به اندیشتتته      یاز منظرِ خود به مهان م  

 خویشان و  شوند که او فقط به منافعِ ای که سبب می های عاطفی و غیرمنطقیشاوِ متعصّب هم به سببِ دلبستگی    

 کند، خودگزین است.عقایدِ خود تومّه 
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