عباس بخشنده بالي ▪ ١٢٩

دو فصلنامة عقل و دين ،مؤسسه دينپژوهي علوي،
سـال دوازدهم ،شماره بيست و دوم )بهار و تابستان (٩٩

ﺷﻨﺎﺧﺖ تحليلي عوامل آسيب زا

در ﺧردورزي مبتﻨي بر رهيﺎفﺖ هﺎي نهج البﻼغه

عباس بخشنده بالي

١

چكيده

يكي از مهم ترين ويژگي هاي متمايز كننده انسان از ديگر انواع مخلوقات ،خردورزي است .در موارد متعدد اين
ويژگي كه در انسان وجود دارد دچار آسيب هاي جدي شده و كارايي خود را براي شكل دهي جهان بيني صحيح از
دست مي دهد .چنين انساني نمي تواند در راستاي خودشكوفايي مناسب و مورد تاييد اديان آسماني برنامه ريزي
كرده و گام بردارد .بنابراين ،شناخت ﻋوامل آسيب زا در خردورزي از اهميت و ضرورت برخوردار مي باشد .اين جستار
با روش توصيفي-تحليلي در پي واكاوي گزاره هاي كتاب شريف نهج البﻼغه درباره ﻋوامل آسيب زا در ﻋقل مي
باشد .يافته هاي تحقيق حاكي از آن است برخي ﻋوامل فردي مانند تاثيرات منفي هواي نفس ،شيطان و جذب
جهان مادي مي تواند در محدودسازي ﻋقل تاثيرگذار باشد .و ﻋوامل اجتماﻋي مانند ﻋوام زدگي ،همنشيني با انسان
هاي نامناسب و انحرافات اجتماﻋي نيز در اين آسيب اهميت دارند .در نتيجه با برداشتن موانع خردورزي مي توان
مسيري متعالي در دنيا و آخرت را برنامه ريزي و اجرا نمود.
واژه هاي كليدي :نهج البﻼغه ،ﻋقل ،شكوفايي نفس ،آسيب شناسي.
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▪ ١٣٠

شناخت تحليلي عوامل آسيبزا در خردورزي مبتني بر رهيافت نهجالبﻼغه

 -١مﻘدمه

هدف از آفرينش انسان ،انجام افعال اختياري جهت پيمودن مسير تكامل به سوي كمال نهايي و يا
سعادت دنيا و آخرت است .انتخاب و اختيار آگاهانه ،نيازمند شناخت ،درك و سنجش حق و باطل است .از
اين رو ،بر اساس حكمت الهي ﻻزم است كه ابزار و وسايل آن يعني ﻋقل مهيا باشد .ﻋَقْل يك توانايي
است كه با آن ميتوان معاني را درك ،واقعيتها را سازماندهي يا صحت آنها را بررسي نمود .انسان با
ﻋقل خويش مي تواند بسياري از معارف نظري و مسائل مربوط به جهان بيني خويش را اثبات كرده و
برخي اصول اخﻼقي نظير ﻋدل و ظلم را تشخيص دهد .در جايگاه معرفتي و ارزشي ﻋقل همين بس كه
در روايات دستيابي به همه خيرات )ﻋلمي و ﻋملي( را با ﻋقل ميسّر مي دانند و كسي را كه ﻋقلي برايش
نباشد دين دار نمي دانند.
اين جستار در صدد پاسخ به اين پرسش است كه بر اساس گزاره هاي نهج البﻼغه امام ﻋلي)ع( ،چه
ﻋواملي موجب آسيب در خردورزي مي شود؟ يكي از مهم ترين قواي مشترك ميان انسان ها ،ﻋقل است.
بسياري از آنها توان استفاده منطقي از اين قوه را نداشته و راه خطا را انتخاب مي كنند .از سويي ديگر ،در
نهج البﻼغه ﻋلي)ع( به ﻋوامل مختلفي كه موجب آسيب ﻋقل بشر شده توجه شده است .بنابراين ،ضرورت
دارد به واكاوي ديدگاه آن حضرت درباره چگونگي ناكارآمدي خرد انسان پرداخته شود.
با بررسي نوشته هاي مختلف ،تحقيقي با مسئله »شناخت تحليلي ﻋوامل آسيب زا در خردورزي مبتني
بر رهيافت هاي نهج البﻼغه« صورت نگرفته است .در اين قسمت ،به برخي از آثار مرتبط با موضوع اشاره
شده و تفاوت و نوآوري تحقيق حاضر تبيين مي شود:
در مقاله »نقش ﻋقل در معرفت ديني و كاستي هاي آن« نوشته حامد ﻋلي اكبرزاده و محمد
محمدرضايي ،(١٣٩٣) ،نويسندگان با بررسي نگاه شيعه به مسئله ﻋقل ،تﻼش كرده تا ضمن اثبات حجيت
و اﻋتبار ﻋقل در شناخت معارف ،نحوه نقش آفريني آن را ابتدا اثبات و سپس مورد بررسي و تحليل قرار
دهند و نيز به محدوديت هاي ﻋقل در شناخت برخي ﻋرصه هاي معرفتي نيز اشاره نموده اند؛ اما به بررسي
ﻋوامل تاثيرگذار بر محدوديت ﻋقل نپرداخته است .در مقاله »تقابل ﻋقل و هوا در كﻼم امام ﻋلي)ع(«
نوشته ﻋبدالهادي فقهي زاده و طاهره چيني فروشان .(١٣٩٤) ،نويسندگان از نفس به ﻋنوان يك ﻋامل
تاثيرگذار بر اختﻼل حركت ﻋقل ﻋملي و ﻋقل نظري نام برده و به اين نتيجه مي رسند كه نفس خودبين
و هوس مدار براي راه يابي اخﻼق ناپسند به ﻋرصه وجود انسان زمينه ساز است و موجب باطل انگاري
حق و يا شرك ورزي در ﻋمل توسط انسان مي شود و نيز اينكه كه اگر آدمي با اين مرتبه از نفس مبارزه
كند ،مي تواند خويشتن اصلي خود را پيدا كرده و به مرتبة سعادت و نيك بختي نائل آيد .در مقاله »بررسي
و تحليل بزرگترين موانع رشد و كمال انسان در نهج البﻼغه و مثنوي« نوشته زهرا حسيني ،نجف جوكار،
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فصلنامه انديشه ديني (١٣٩٣) ،برخي از موانع راه كمال انسان از جمله نفس اماره ،شيطان و دنيا از ديدگاه
نهج البﻼغه و مثنوي مورد بررسي و تحليل قرار گرفته همه اين موارد به قياس كﻼم حضرت ﻋلي)ع( با
كﻼم مولوي مي پردازد .بنابراين ،نوشتار حاضر كه با محوريت نهج البﻼغه به ﻋوامل آسيب زا در خردورزي
مي پردازد ،با نوشته هاي منتشر شده تفاوت هاي اساسي دارد.
 -٢معﻨﺎﺷﻨﺎسي عﻘل

ﻋقل در لغت به معناي منع ،نهى ،امساك ،حبس و جلوگيرى آمده است )فيومي :١٣٨٣ ،ج -٤٢٢ ،٢
٤٢٣؛ ابن فارس :١٤٠٤ ،ج  .(٦٩ ،٤ﻋقل واژه اي ﻋربي است كه به لحاظ مفهومي با واژه »ﻋقال« تناسب
دارد )فراهيدي :١٣٨٣ ،ج » .(١٢٥٣ ،١ﻋقال« در لغت به معناي زانوبند شتر است )ابن منظور :١٣٦٣ ،ج ،٩
 .(٣٢٦زانوبندي كه طغيانگري و سركشي شتر را مهار مي كند .ﻋقل از اين جهت ﻋقل ناميده شده زيرا
غضب و شهوت سركش را مي بندد و ﻋقال مي كند )جوادي آملي .(٧٠ :١٣٨٧ ،ﻋقل به معني فهم و درك
و معرفت و دانستن نيز مي باشد .ﻋقل ،فهم و معرفت نظير هم هستند)قرشي :١٣٨٧ ،ج  .(٧٣٦ ،٢راغب
مي گويد :به نيرويي كه آماده ي قبول ﻋلم است ،ﻋقل مي گويند .همچنين به ﻋلمي كه به وسيله آن نيرو
بدست آيد )راغب اصفهاني .(٥٧٧ :١٤١٦ ،جرجانى در اين باره مىگويد :ﻋقل صاحبش را از انحراف از راه
راست منع مىكند )جرجانى.(٦٥ :١٣٧٠ ،
معناى اصلى ﻋقل ،منع و جلوگيرى است و ﻋقل منشا معرفت است؛ معرفتى كه انسان را به راه راست
و اﻋمال نيكو راهنمايي مى كند .البته رسيدن به راه راست مستلزم شناخت اﻋتقادات درست و مطابق با
واقع است و ﻻزمه اﻋمال نيكو ،شناختن حسن و قبح اشيا و افعال است .پس مىتوان گفت ﻋقل چيزى
است كه ﻋقايد درست و اﻋمال نيكو را به انسان مىنماياند )ر.ك .طباطبايي :١٣٧٤ ،ج  .(٣٧٥ ،٢مﻼصدرا
درباره معناي اصطﻼحي ﻋقل معتقد است ﻋقل بشرى در مقابل قوه خيال ،وهم و حس قرار دارد و قادر به
ادراك كليات است و مىتواند مسائل نظرى را از مقدمات بديهى و معلوم استنباط كند.
 -٣عوامل آسيب زا در ﺧردورزي

ﻋوامل مؤثر در آسيب هاي ﻋقﻼني را مي توان از جهات گوناگون طبقه بندي نمود .از يك منظر
مي توان آن ﻋوامل را به فردي و اجتماﻋي تقسيم نمود كه در اين بخش به آنها پرداخته خواهد شد.
 -٣-١عوامل فردي

ﻋوامل فردي در مقابل ﻋوامل اجتماﻋي بوده و به مؤلفه هايي اطﻼق مي شود كه در درون هر يك از
انسان ها ريشه دارد .در اين قسمت برخي از مهم ترين آنها تبيين مي شود.
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شناخت تحليلي عوامل آسيبزا در خردورزي مبتني بر رهيافت نهجالبﻼغه

 -٣-١-١عدم تعادل در قواي نفس

نَفْس در كتابهاي لغت ،به خروج نسيم و همچنين به معني ذات و حقيقت شي آمده است )ر.ك .ابن
منظور :١٣٦٣ ،ج  .(٢٣٣ ،٦نفس جوهري است مجرد و بسيط الذات و نابود ناشدني كه از سنخ ماده و
ماديات نيست و به بدن حيات مي بخشد تا بتواند از آن همچون ابزاري براي كارهايش كه يا از نوع ادراكات
و يا افعال ﻋضﻼني و بدني است ،بهره بگيرد )صدرالدين شيرازي :١٩٨١ ،ج » .(٣٤٦ ،٨هوي« تمايلي
منفي است كه بشر را به سوي سركشي رفتاري سوق مي دهد .برخي از انديشمندان مسلمان »هوي« را
گرايش ذاتي به شهواتي كه مورد تأييد دين نيست ،تعريف كردند )ر.ك .راغب اصفهاني.(٨٤٩ :١٤١٦،
فيﺾ كاشاني نيز به اين مضمون تصريح مي كند» :هواى نفس در پيشگاه خداوند منفورترين خدايى است
كه در روى زمين پرستش مىشود ،و ﻋقل ﻋزيزترين موجودى است كه در زمين آفريده شده است« )فيﺾ
كاشاني :١٣٧٢ ،ج .(١٧٢ ،٢
ﻋﻼوه بر فراهم بودن شرايط و نبودِ موانع طبيعي ،نهج البﻼغه به موانع ديگري اشاره ميكند كه آدمي
را از شناخت حقيقي باز ميدارد .در اين كتاب ارزشمند ،هواي نفساني از مهم ترين مانع شناخت محسوب
ميشود.
اميرالمؤمنين)ع( در نامهاي به شريح قاضي بعد از تأكيد بر ترك دنياپرستي و لزوم ﻋبرت آموزي از
سرنوشت گذشتگان ،ميفرمايد» :به اين واقعيتها ﻋقل گواهي ميدهد هرگاه كه از اسارت هواي نفس
نجات يافته ،و از دنيا پرستي به سﻼمت بگذرد«)نامه (٣ /و »ﻋقل ميتواند خود را از كمند هواي نفس
نجات بخشد ،زيرا ﻋقل بسان شمشير بُرّان است كه بايد بر پيكرة هواي نفس فرود آورد و آن را ناكار كرد«
)حكمت .(٤٢٤ /هوا و هوس و آرزوهاي طوﻻني ،انسان را از پيمودن مسير اصلي باز ميدارد؛ زيرا ﻋقل
دچار آفت ميشود و نميتواند چراغ راه قرار گيرد» .اي مردم! همانا بر شما از دو چيز ميترسم :هوا پرستي
و آرزوهاي طوﻻني .اما پيروي از خواهش نفس ،انسان را از حق باز ميدارد ،و آرزوهاي طوﻻني ،آخرت را
از ياد ميبرد«)خطبه» .(٤٢ /بدانيد كه آرزوهاي دور و دراز ﻋقل را غافل و ياد خدا را به فراموشي ميسپارد.
آرزوهاي ناروا را دروغ انگاريد كه آرزوها فريبندهاند و صاحبش فريب خورده«)خطبه .(٨٦ /از ديدگاه امام
ﻋلي)ع( هواپرستى از آن جهت مذموم است كه زمينه ساز انواع انحرافات اخﻼقي و اجتماﻋي و حتي پديد
آمدن بيماري هاي رواني براي انسان مي شود؛ زيرا مانند پرده اى به روى ﻋقل انسان كشيده شده و
حقيقت را در نظرش دگرگون ساخته ،جز مقصود خود را نمى بيند و به غير از مقصودش نمى انديشد و
چنان انسان را مشغول و سرگرم به خود مى كند كه خدا فراموش مى گردد؛ از اين رو ،جهاد اكبر و مبارزه
با هواي نفس از اهميت ويژه اي در كﻼم امام برخوردار بوده و ايشان مهمترين سﻼح و اوّلين راه نفوذ در
انسان را غافل كردن او دانسته و هواي نفس را سرچشمه و منشأ اين غفلت و بي خبري مي دانند.
با توجه به اين مطلب به چند نمونه از سخنان اميرالمؤمنين )ع( در اين زمينه اشاره مي شود» :اي
مردم ،دو چيز است كه بيش از هر چيز از گرفتاري شما بدان ها نگران و بيمناكم :يكي پيروي از هوي و
هوس ،و ديگري آرزوهاي دور و دراز ،اما پيروي از هوي و هوس حجابي است كه از حق باز ميدارد ،و
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آرزوهاي دور و دراز آخرت را به فراموشي ميسپارد«)خطبه» .(٤٢ /اگر ميخواستم به ﻋسل مصفا و مغز
گندم و جامههاي ابريشمين دست يابم ،به آساني راه مييافتم ،ولي هيهات كه هوي و هوس بر من چيره
گردد«) نامه.(٤٥ /
ز هواى نفس آمد دل و ﻋقل را جدائى
ز براى گندم آمد پدربزرگت اينجا
)مولوي(١٢٨١ :١٣٨٤ ،
بنابراين ،هرگاه انسان راهبري اﻋمال و انگيزه هاي خود را به دست غرايز و هوا و هوس ندهد ،نيروهايي
مانند شهوت ،غضب ،خودخواهي و جاه طلبي در بعد ﻋمل به بند كشيده مي شوند و راه نفوذ شيطان به
درون انسان بسته مي شود و نيروهايي مانند ايمان ،اخﻼص ،اراده كه از شئونات ﻋقل ﻋملي اند ظهور مي
نمايد.
 -٣-١-٢ﺟاذبه هاي مادي

دنيا مؤنﺚ »أدني« و أفعل تفضيل است .ابن فارس در تبيين ريشه كلمه »دنيا« مي گويد» :دال و نون
و واو به معناي نزديكي است و از همين ريشه است كلمه »دني« به معناي »نزديك« از »دنا يدنو« و دنيا
را بخاطر نزديك بودنش دنيا ناميده اند« )ابن فارس :١٤٠٤ ،ج  .(٣٠٣ ،٢در قاموس دنيا نقيﺾ آخرت و
پست است )قرشي :١٣٨٧ ،ج  .(٣٦٢ ،١در حقيقت نزديك تر بودن دنيا به معني پست تر بودن است.
بنابراين دنيا وصف است يا به جهت پست تر بودن آن نسبت به آخرت و يا به اين جهت كه اين زندگي،
از آخرت به ما نزديك تر است .دنيا در اصطﻼح به معناي زندگاني حاضر ،جهاني كه در آن هستيم و نيز
كرة زمين مي باشد )جوادي آملي.(١٥١ :١٣٩٤ ،
يكي ديگر از ﻋوامل آسيب زاي خردورزي ،محبت افراطي به دنيا است .محبت بيش از اندازه ،قواي
ادراكي و شناخت انسان را مختل مي كند؛ زيرا اگر فردي محبت بيش از حد نسبت به چيزي داشته باشد
نمي تواند زشتي ها و كمبودها را ببيند و بپذيرد و سخن مخالفان و منتقدان را نيز نخواهد شنيد و در او
اثرگذار نخواهد بود» .بزرگترين خطاها دوستي دنياست« )تميمي آمدي :١٣٧٨ ،ج  .(٣٩٨ ،٢حضرت ﻋلي)ع(
تصريح مي كند» :و اگر نبود در ما انسانها مگر دوستي دنيايي كه خدا و رسول آن را دشمن داشته و بزرگ
شمردن آن را كه خدا و رسول كوچك شمردهاند ،همين مقدار براي سركشي در برابر خدا و مخالفت با
فرمان او بس بود« )خطبه.(١٥٩ /
پس از معرفت خداوند بلندمرتبه و رسول او ،هيﭻ ﻋملي پسنديدهتر از بغﺾ دنيا نيست؛ زيرا دوستي
دنيا سرّ هر خطا و گناه است .محبت دنيا چشم و دل دنيا پرستان را كور كرده و ديگر قدرت ديدن حقايق
برتر را ندارند؛ لذا اميرمؤمنان ﻋلي)ع( در موﻋظه اي مي فرمايند» :دنيا را رها كن زيرا محبت دنيا انسان را
كور و كر و گنگ مي كند و مردم را ذليل مي كند« )همان( .دوستي و ميل مفرط نسبت به دنيا يكي از
ﻋوامل غفلت از مرگ و آخرت است و در نتيجه موجب غفلت از حقيقت و انكار آن مي شود و جهل و
غفلت و حقيقت اولين مانع رسيدن به كمال است و آن حضرت در مقام اشاره به اين ﻋامل مي فرمايد» :بپرهيز از آنكه
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مرگ تو فرارسد ،در حالي كه از پروردگارت گريزان و در دنياپرستي غرق باشي« )نامه.(٦٩ /
تا كه صبح صادقش پنداشتند
اهل دنيا ﻋقل ناقص داشتند
)مولوي ،١٣٧٣ ،ص (٧٢٠
امام ﻋلي)ع( دنيا زدگي و غرق شدن در دنيا را موجب گمراهي ﻋقل و خرد بر مي شمرند و مي فرمايد:
»دنيا پرستان چون سگاني ﻋوﻋوكننده و درندگان خون آشامند كه برخي بر بعضي ديگر ]بر سر طعمه[ از
روي خشم زوزه مي كشند و نيرومندشان ناتوانشان را مي خورد ،و بزرگشان بر كوچكشان غلبه مي كند.
دنيا جويان چارپاياني هستند برخي پاي بسته و برخي رها شده كه ﻋقل خود را از دست داده و به راهي
ناشناخته گام نهاده اند .دنيا آنان را به راه كوري و گمراهي مي برد ،و ديدگانشان را از ديدن نشانه هدايت
و رستگاري فروبسته است«)نامه .(٣١ /مقصود از آفت بودن دنيا ،ﻋﻼقه شديد و دل بستن به آن است
)ر.ك .مطهري٥٠-٤٩ :١٣٨٨ ،؛  :١٣٨٤ج  ،٣٠ص  .(٩٢توجه و ﻋﻼقه زياد به دنيا تأثير زيادي بر ﻋقل
انسان و به تبع آن بر شناخت او دارد و هر چقدر از اين حب كاسته شود به همان اندازه موجب فروكش
كردن گرد و غبار نفسانيات در ضمير انسان خواهد شد )ر.ك .رشاد :١٣٨٠ ،ج .(٣٧٧ ،٤
نفس آدمي محل برخورد حاﻻت و غرائز متضادي است .هر يك از اينها ميخواهد بر ديگر رقبا چيره
شود .قوّة ﻋقل كه به ﻋنوان هادي و راهبر در وجود انسان به وديعت نهاده شده تنها در صورتي ميتواند
اين نقش را ايفا كند كه مغلوب واقع نشود ،و گرنه خود فرمانبر ديگر قوا قرار ميگيرد و دچار لغزش ميگردد:
برق طمع ،ﻋقل را به زمين ميافكند و نميگذارد انجام وظيفه كند )ر.ك .حكمت .(٢١٩ /اگر ﻋقل حاكم
بر قواي ديگر باشد از افراط و تفريط جلوگيري ميكند و باﻋﺚ تعادل و هماهنگي ميان قواي نفس ميشود
و آنگاه انسان در كمال آرامش ،نداي ﻋقل را ميشنود )ر.ك .مطهري (٥٠-٤٩ :١٣٨٨ ،و »ﻋقل تو را
كفايت كند كه راه گمراهي را از رستگاري نشانت دهد« )حكمت .(٤٢١ /دليل اصلي هشدارهاي امام
ﻋلي)ع( درباره جهان مادي زوال ﻋقﻼنيت و شكوفايي واقعي است)ر.ك :طارمي.(٩٧ :١٣٧٧ ،
ﻋقل از حيﺚ ذات خود هيﭻ مانعي براي دريافت صور معقوله ندارد و آنچه مانع دريافت آن صور مي
شود ﻋوامل بيرون از ذات ﻋقل اند مانند هر چيزي كه مستقﻼً بتواند ﻋقل را به خود مشغول كند يا به
نحوي ﻋقل را از پرداختن به مقام الهي و كسب معرفت منصرف كند .ارتباط ساحت ﻋاطفي و ارادي انسان
با دنيا اگرچه مي تواند از يك جهت موجب معرفت يافتن به افعال اﻻهي شود ولي گاهي تغيير جهت داده
و منجر به ايجاد كشش و خواهش هاي گناه آلود مي شود .اين خواهش ها و ﻋﻼيق نه تنها اشتغال بيش
از حد نياز به محسوسات را در پي دارد ،بلكه نگاه معرفتي انسان را به نگاه سودجويانه بر مي گرداند.
 -٣-١-٣گام هاي شيطاني

برخي لغت شناسان واژه ي »شيطان« را غير ﻋربي و برگرفته از زبان ﻋبري به معناي دشمن و شرور
دانسته و برخي آن را ﻋربي و از ريشه ي »شَ َطنَ« به معناي دور شدن و يا از ريشه ي »شاطَ« به معناي
از بين رفتن چيزي به واسطه ي سوختن يا غير آن ،مي دانند )ابن فارس :١٤٠٤ ،ج  .(١٨٤ ،٢لذا ،نامگذاري
شيطان مي تواند به دليل دشمني ،كينه ورزي ،شرارت ،انحراف از حق ،سركشي از فرمان الهي ،هﻼكت و
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شدت غضب باشد.
قرآن مجيد با صراحت مىگويد» :تو بر بندگان من سلطه ندارى«)اسراء .(٦٥ /و در جاى ديگر
مىفرمايد» :او بر كسانى كه ايمان دارند و بر پروردگارشان توكّل مىكنند تسلّطى ندارد« )نحل (٩٩ /و نيز
از قول خود شيطان اين نكته را با صراحت نقل مىكند كه در روز قيامت به پيروان خود مىگويد» :من بر
شما تسلّطى نداشتم جز اين كه دﻋوتتان كردم و شما دﻋوت مرا پذيرفتيد ،پس مرا مﻼمت نكنيد ،خويشتن
را مﻼمت كنيد«)ابراهيم.(٢٢ /
از آن جا كه وسوسه هاي شيطان سرچشمه بسياري از بدبختي ها و مشكﻼت است ،امام)ع( به همه
ي يارانش هشدار مي دهد ،كه مراقب توطئه هاي شيطان و طرق نفوذ او باشند و با چهار جمله ،همه ي
گفتني ها را به طور خﻼصه بيان ميكند» :شيطان راه هاي انحرافي خويش را براي شما آسان جلوه مي
دهد تا گام در طريق او بگذاريد و از آنجا كه از روش سياست گام به گام ،استفاده ميكند مي خواهد رشته
هاي محكم دين شما را گره گره بگشايد و اﻋتقادات و اﻋمال شما را يكي بعد از ديگري بر باد دهد .از
وسوسه ها و فريب هاي او روي بگردانيد و نصيحت را از كسي كه به شما هديه ميكند ،پذيرا شويد و آن
را محكم در درون جان خويش نگهداري كنيد« )خطبه .(١١٩ /ماهيت و اساس كار شيطان را وسوسه و
دﻋوت باطل و گناه شكل ميدهد؛ ولي با توجه به موارد ،آن را به شيوههاي گوناگون ﻋملي ميكند .ايجاد
ترديد در باورهاي ديني و در نهايت كشاندن فرد به كفر ،ايجاد نفاق و نااميدي ،جلوگيري از نيكي به يكديگر
و سرگرم كردن انسان به امور باطل ،از مهمترين كارهاي شيطان است .شايد بتوان گفت كه شيطان در
مبارزه و دشمني خود با انسان ،اهدافش را رتبهبندي كرده است .اول تﻼش ميكند كه به اساسيترين
هدف خود برسد و آن گرفتن ايمان و داخل كردن فرد در دايره كفر است و در صورت ﻋدم موفقيت به
سوي اهداف بعدي ميرود.
در فرازي ديگر مي فرمايد» :اي بندگان خدا! از اين دشمن خدا )ابليس( بر حذر باشيد .نكند شما را به
بيماري خويش )كبر و غرور و تعصب( مبتﻼ سازد و با نداي خود شما را تحريك كند و لشكريان سواره و
پياده اش را فرياد زند و بر ضد شما برانگيزد .به جانم سوگند! او تير خطرناك را براي شما آماده نموده ،در
كمان گذارده و با قدرت تا آخرين حد كشيده و از مكاني نزديك به سوي شما پرتاب نموده است«)خطبه/
.(١٩٢
مهمتر تأثير شيطان بر قواي ادراكي انسان در ارتباطي است كه انسان با خداوند به منزله افاضهكننده
معرفت دارد» .مظهر شيطان ،همان خلق و ملكهاى است كه در نفس انسانى موجود است ،و شأن آن وﻋد
بشر و امر به فحشاء و منكرات و ايجاد وسوسه و تغيير احكام ﻋقل است« )آشتياني .(٦٣٤ :١٣٧٠ ،آن
حضرت گاهي وارد نكات دقيق تري از نفوذ شيطان مي شود .به ﻋنوان نمونه مي فرمايد» :مبادا بر سر
بازارها بنشينى كه جاى حاضر شدن شيطان است و نمايشگاه فتنه و طغيان« )نامه .(٦٩ /گاهي وارد راه
هاي نفوذ شيطان مي شود .به ﻋنوان نمونه» :از خشم بپرهيز كه نشانه سبكى سر است و شيطان آن را
راهبر است .و بدان آنچه تو را به خدا نزديك كند از آتش دور سازد ،و آنچه تو را از خدا دور سازد به آتشت
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در اندازد« )نامه .(٧٦ /بنابراين ،مجموع كارهايي كه شيطان انجام مي دهد ،وسوسه در شناخت انسان و نيز
زينت دادن بيش از حد به امور دنيوي است.

 -٣-٢عوامل اﺟتماعي

انسان موجودي مدني بالطبع هست و هميشه در زندگي اجتماﻋي بوده و يكي از ابعاد زندگي او بعد
اجتماﻋي است .از جمله موانعي كه در بعد اجتماﻋي مي تواند انسان و تفكرات او را تحت تاثير قرار داده و
او را به چالش بكشاند ﻋوام زدگي ،انحرافات فرهنگي و همنشيني با افراد ناشايست است.
 -٣-٢-١عوام زدگي

وقتي افراد در دام هاي فريب فرو افتادند و باورهاي ناصحيح و افكار انحرافي و تمايﻼت و گرايش
هاي ناصواب در محيط هاي ذهنشان انباشته شد و در گفتار و رفتارشان تسري يافت ،طبيعي است با همين
تفكرات و رفتار و كنش هاي باطل و مغشوش درصدد نفوذ در برخي افراد و شخصيت ها برمي آيند و به
مرور افكار و نظرات ناصحيح خود را القا مي كنند.
افراد ﻋوام زده بدليل تأثيرپذيري كه از ﻋوام دارند ،سعي مي كنند در مسائل اجتماﻋي براي حفظ
موقعيّت و مقام خود ،از مسائل اصولي صرف نظر كرده و به دنبال مسائل سطحي و غير اصولي بروند و يا
نسبت به اين مسائل به گونه اي اظهارنظر كنند كه ﻋﻼمتي بر منسوخ بودن اسﻼم باشد و بهانه اي بدست
دشمنان اسﻼم دهد )ر.ك .مطهري .(١٢٨ :١٣٦٥ ،اگر خواص نتوانند مديريت زمان كنند و در زمان خود
به حمايت از جريان حق بپردازند ،مشخص مي گردد كه بصيرت كافي ندارند .حمايت ديرهنگام و يا ﻋدم
حمايت در وقت ﻻزم از جريان حق ،همانند حمايت نكردن است )خاتمي .(٥٠ :١٣٨٩ ،مسئوليت هاي
اجتماﻋي در هر سطح ،ﻋرصه وسيعي است كه مي تواند خواص داراي بصيرت را در دام خود گرفتار كند و
آن ها را به سقوط و انحطاط بكشاند .هر يك از ﻋوامل فردي پيشين ،مي تواند در ﻋوام زدگي انسان تاثير
داشته و بصيرت و خردورزي را دور نمايد .از منظر ﻋلي)ع( انسان هاي بصير از ﻋوام زدگي به دور خواهند
ماند و در مقابل ،انسان هاي ﻋوام زده نيز بصيرت كافي نخواهند داشت .به ﻋنوان نمونه ،آن حضرت مي
فرمايد» :الهوي شريك العمي« )خطبه(٣١ /؛ هوا و هوس ،شريك كوردلي است.
امام ﻋلي)ع( به نعمت بصيرت اشاه كرده و از ابن بابت خدا را شكر مي كند» :پس از گمراهي ما را
هدايت كرد و به جاي كوري ،بصيرت به ما ﻋطا كرد« )خطبه .(٢١٦ /در مقابل ،آن حضرت در خصوص
طلحه و زبير و ﻋايشه كه برپا كنندگان اصلي جنگ جمل بودند به ﻋوام زدگي شان اشاره مي كند )ر.ك.
خطبه .(١٦٩ /يكي از ويژگي هاي انسان ﻋوام زده از منظر نهج البﻼغه ،ﻋدم استفاده از انديشه است .در
صرَ َو انْتَ َفعَ بِا ْل ِعبَ ِر
مقابل ،انسان با بصيرت با تفكر به امور مي پردازد» :فَ ِإ ﱠنمَا ا ْل َبصِيرُ َمنْ َس ِم َع َفتَفَكﱠ َر وَ نَظَرَ فَأَ ْب َ
ص ْرﻋَةَ فِي ا ْل َمهَا ِوي«)خطبه(١٥٣ /؛ انسان بينا كسى است كه به درستى
ج ﱠنبُ فِيهِ ال ﱠ
ك جَدَداً وَاضِحاً َتَ َ
ثُمﱠ َسلَ َ
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شنيد و انديشه كرد ،به درستى نگريست و آگاه شد ،و از ﻋبرتها پند گرفت ،سپس راه روشنى را پيمود ،و
از افتادن در پرتگاهها ،اجتناب كرد.
بنابراين ،از منظر نهج البﻼغه ،خواص جامعه و يا انسان هاي بابصيرت تﻼش مي كنند ويژگي هايي
مانند تقوا ،انديشه درست ،ياد مرگ و قيامت ،پرهيز از تجارب گذشتگان ،دوري از حسادت و نفاق و پرهيز
از دوستي دنيا را در باور و رفتار خود جاري سازند .در مقابل ،انسان هاي ﻋوام زده تشخيص و انتخاب
درستي نسبت به اين مسائل ندارند.
 -٣-٢-٢انحرافات فرهنگي

اگرچه فرهنگ ناپيداست و ظاهراً ديده نمي شود ،با وجود اين بي ترديد فرهنگ تأثير فراگير و نافذي
در رفتار افراد ،گروهها و جوامع انساني دارد و بي شك رفتار و گفتار انسان از ساحت نفوذ فرهنگ خارج
نيست.
»فرهنگ مجموﻋه پيچيدهاي است كه شامل مجموﻋه ﻋلوم و دانش ها ،اﻋتقادات ،هنرها ،افكار و
ﻋقايد ،صنايع ،تكنيك ،قوانين و مقررات ،سخن ،ﻋادات و رسوم و رفتار و ضوابطي است كه انسان به ﻋنوان
ﻋضو يك جامعه آن را از جامعه خود فرا مي گيرد و در قبال آن تعهداتي به ﻋهده دارد«)روح اﻻميني،
 .(١٤٧ :١٣٦٨بايد دانست كه انحرافات فرهنگي در هر ﻋصر و جامعه اي قابل پديدار شدن است و دﻻئل
زيادي براي منحرف شدن افراد يك جامعه مي تواند وجود داشته باشد .جهل و ناداني يكي از اين ﻋوامل
است كه موجب انحرافاتي در انسان خواهد شد .حضرت امير)ع( در اين مورد ميفرمايد» :العالم من ﻋرف
قدره ،كفي بالمرء جهﻼً ان ﻻيعرف قدره« انديشمند كسي است كه قدر و منزلت و جايگاه خود را بشناسد
و جهل و ناداني انسان همين بس كه قدر خود را نشناسد« )خطبه.(١٠١ /
پديده انحراف را مي توان در نهج البﻼغه از زواياي گوناگون به تحقيق و بررسي پرداخت؛ زيرا اين
پديده ارتباط و پيوند تنگاتنگي با ماهيت و حقيقت انسان دارد و از آنجا كه انسان شناسي دقيق و جامعي از
جانب امام در نهج البﻼغه ارائه شده است ،مي تواند در شناخت ابعاد مختلف اين پديده و اثرات آن راهگشا
باشد .در نهج البﻼغه اين نكته مورد تأييد قرار گرفته است كه پديده انحراف به ﻋوامل بيرون از انسان تكيه
دارد و از تأثير هم نشيني در رفتار و گفتار انسان سخن به ميان آمده و به پيامدهاي ناگوار آن اشاره شده
است .نكته قابل ذكر اينكه در ديدگاه هاي جامعه شناختي نيز استناد پديده كجروي به ﻋامل بيرون از
انسان است؛ حال چه آن ﻋامل ،ساختار فرهنگي باشد ،يا گروه هاي هم نشين يا خرده فرهنگ ها يا
برچسب هاي اجتماﻋي )سليمي .(٣٠٢ :١٣٨٧ ،حضرت در سخنانش بر ﻋنصر اراده و اختيار و تاثير آن در
انحراف و كجروي تأكيد فراوان داشته و انسان ها را در برابر رفتارش مسئول مي داند .ايشان در نهج
البﻼغه انسان را در مقام واﻻيي مي نشاند و آزادي را به او گوشزد مي كند و از او مي خواهد كه با امكانات
وجودي خود براي ايجاد جامعه اي سعادتمند گام بردارد )ر.ك .خطبه.(٢١٢ ،١٨١ ،٨٢ ،٢٩ /
امام ﻋلي)ع( در جامعه اي حاكميت را به ﻋهده گرفتند كه پيش از اين پيامبر جهت متعالي نمودن
اخﻼق و ﻋقايد مردمش تﻼش بسيار نمود ولي بعد از وفات ايشان و با روي كار آمدن خلفا مجدد ًا جامعه
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دچار دگرگوني فرهنگي و بالتبع دگرگوني اﻋتقادي شد .بنابراين ،آن حضرت مي بايست دست به تحولي
بزند و جامعه اي را كه از فرهنگ اسﻼمي فاصله گرفته ،سروساماني دهد .در اينجا يكي از نمونه هاي ﻋيني
تحريفات كه امام با آنها درگير شد ،ذكر مي گردد .در چنين شرايطي امام ﻋلي )ع( مصمم شد تا در ضمن
خطبه هايي مردم را از دنياگرايي و اشرافي گري پرهيز دهد .همچنين در طي نامه هايي كه به كارگزاران
خويش مي نوشتند ،آنان را از نشستن بر سر سفره هاي رنگين كه در دوره ﻋثمان شكل طبيعي پيدا نمود،
نهي مي كردند .هنگامي كه به امام خبر رسيد كه فرمانده بصره در مجلس اشرافي حاضر شده است،
برآشفت و در نامه اي كه با لحن ﻋتاب آلود نوشتند ،فرمودند» :بدان كه پيشواي شما بسنده كرده است از
دنياي شما به دو جامه فرسوده و دو قرص نان را خوردني خويش نموده .بدانيد كه شما چنان نتوانيد كرد
لكن مرا ياري كنيد به پارسايي كوشيدن و پاكدامني و درستي ورزيدن« )نامه.(٤٥ /
اولين و مهم ترين اثري كه انحرافات اجتماﻋي بر انسان مي گذارد ،بي معنا شدن زندگي است .چنين
افرادي زندگي را معنادار و هدف دار نمي دانند و آن را به ﻋنوان يك هدف اصلي در نظر نمي گيرند .طبق
آموزه هاي نهج البﻼغه انسان منحرف نمي تواند از سردرگمي و رنجي كه همواره گريبان گير انسانهاست،
نجات پيدا كند)ر.ك .خطبه .(١١٩ /با توجه به مطالب فوق مي توان نتيجه گرفت كه امام ﻋلي)ع( در
پيدايش انحراف ،ﻋوامل درونى و بيرونى را مؤثر تلقى مىكند .از ديدگاه وي ساختار وجودى انسان ،بينش
غلط و موقعيت بيرونى مكانيسمي است كه اگرچه به نوﻋى ترتيب طولى و خطى دارند امّا تأثير متقابل نيز
در بين آن ها وجود دارد.
 -٣-٢-٣همنشين ناشايست

گزاره هايي كه در نهج البﻼغه درباره همنشيني آمده نشان مي دهد كه آن حضرت اهميت زيادي
براي آن قائل بوده و تاثير آن را بر شكل گيري شخصيت و رفتار فرد و نيز بر سعادت و شقاوت دنيوي و
اخروي او بسيار زياد مي داند .مصادقت به معناي دوستي است و دوستي افراد با يكديگر سرنوشت آنها را
به هم پيوند زده و هر يك در زندگي ديگري تاثير مي گذارد .شخص نادان و احمق بر اثر ناداني گرفتار
اشتباهات بزرگ مي شود و همنشيني با چنين شخصي بر انسان تاثيرگذار است )ر.ك .مكارم شيرازي،
 :١٣٧٥ج ٢٥٩ ،١٢؛ حسيني.(٨٨ :١٣٩٠ ،
دوستي ورزيدن با ديگران چنانچه با رﻋايت معيارهايي كه براي انتخاب دوست در معارف اسﻼمي
مطرح شده صورت گيرد براي انسان داراي بركات و آثار خوبي خواهد بود .دوستان خوب مي توانند در
گرفتاري ها و مشكﻼت شخصي را ياري دهند و از طرفي نقش دوست را در تربيت و هدايت انسان به
سمت كماﻻت معنوي و اخﻼقي نمي توان از نظر دور داشت .لذا ،فرمودند» :دوستي ورزيدن ،نيمي از خرد
و خردمندي است«)حكمت .(١٤٢ /نكته مورد تاكيد ديگر آن حضرت در باب دوستي اين است كه
»ناتوانترين مردم كسى است كه نيروى به دست آوردن دوستان ندارد ،و ناتوانتر از او كسى بود كه دوستى
به دست آرد و او را ضايع گذارد« )حكمت .(١٢ /ابتدا درباره اصل دوستي و همنشيني از منظر ﻋلي)ع( چند
نكته تبيين شد و پس از آن ،نكاتي درباره چگونگي انتخاب تبيين مي شود.
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در نهج البﻼغه ،پس از اهميت دوستي ،به انتخاب دوست بسيار توجه شده است .به ﻋنوان نمونه،
انتخاب همنشين بي خرد منع شده است .آن حضرت فرمود» :همنشين بى خرد مباش كه او كار خود را
براى تو آرايد و دوست دارد تو را چون خود نمايد«)حكمت .(٢٩٣ /بنابراين ،همنشين غير ﻋاقل موجب مي
شود شخص از ﻋقل خود به درستي استفاده نكرده و مانند همنشينش شود.
يكي ديگر از نكات مهمي كه مي تواند موجب محدوديت هاي ﻋقل گردد ،انتخاب همنشين بي دين
است .ايشان مي فرمايد» :كسي كه از برادر ديني اش ،دين داري و درستي را بشناسد ،پس ديگر به سخنان
اين و آن درباره او گوش فرا ندهد« )خطبه.(١٤١ /
خو بدزدد دل نهان از خوى او
از قرين بىقول و گفت و گوى او
دزدد آن بىمايه از تو مايه را
چون كه او افكند بر تو سايه را
يار بد او را زمرد دان كه هست
ﻋقل تو گر اژدهايى گشت مست
طعن اوت اندر كف طاﻋون نهد
ديدهى ﻋقلت بدو بيرون جهد
)مولوي ،١٣٧٣ ،ص (٧٤٨
دو دليل را مي توان براي محدوديت ﻋقل در همنشيني با انسان هاي ناشايست تبيين نمود .نخست
اينكه مجالست با اهل باطل موجب به فراموشى سپردن ايمان مىشود .اين امر واضحى است؛ زيرا هوا
پرستان همواره سرگرم لهو و لعب و غرق در كارهاى بيهوده و باطل و ضد حق مىباشند .بنابراين ،به
احتمال قوى همنشينى با آن ها از روى ميل و رغبت ،موجب غفلت و بى خبرى از ياد خدا مىشود و انسان
را از انجام اﻋمال شايسته باز مىدارد و به تدريج به روش اهل باطل در مىآورد .دليل ديگر اينكه همنشينى
با فاسقان و فاجران به اين دليل مذموم و نكوهيده است كه محل آن ها جايگاه حضور شياطين است و
قاﻋده كلّى اين است ،هر جايي كه معصيت و نافرمانى خداوند صورت گيرد ،محلّ حضور شيطان و ﻻنة
اوست )ر.ك .ابن ميثم :١٣٧٥ ،ج  .(٦٠٤-٦٠٣ ،٢مجالست اهل هوى و ﻋصيان ،موجب نسيان ايمان و
محاضرت با شيطان است .با اقبال و توجّه اهل فسق و ﻋصيان به لهو و لعب و ارتكاب فجور و سيّئآت دلها
و صحيفة خاطرشان سياه و غافل از ذكر و ياد خداوند مي باشد و اين غفلت بتدريج زياد گشته و نور ايمان
در قلوبشان محجوب و بلكه محو و نابود گردد و جايگزين شيطان مىگردد و شيطان در سينه هايشان
تخم نهاده و شيطان با چشم آنها مىنگرد و به زبان آنان سخن مىگويد و اﻋمالشان را در نظرشان آراسته
و از راه خدا باز مىدارد .در خطبه اي امام )ع( فرموده» :اتّخذوا الشّيطان ﻷمرهم مﻼكا و اتّخذهم له اشراكا
فباطن و فزح فى صدورهم و دبّ و درج حجورهم«)خطبه (٧ /قرين شيطان شده از خدا بى خبر باشند
)مدرس وحيد ،بي تا ،ص .(٣٧٤
نكته مهمي كه بايد در همنشيني ها مد نظر باشد ،ﻋدم تاثيرپذيري اوصاف و رفتارهاي ناشايست است.
حضرت ﻋلي)ع( به اين مسئله هشدار مي دهد كه در همنشيني ها بايد به دنبال نقاط قوت و تقويت آن
بود نه تكرار نقاط منفي .هر يك از ويژگي هاي منفي مي تواند بر خردورزي انسان تاثير گذاشته و بر
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محدودسازي آن بيافزايد .آن حضرت چنين تصريح مي كند» :آن گاه كه برادرت ]و دوستت[ با تو قطع
رابطه مي كند ،تو با او بپيوند .وقتي او از تو قهر مي كند ،تو با وي مهر بورز و به او نزديك شو .هرگاه او به
تو بخل مي ورزد ،تو بذل و بخشش كن .هر وقت او تندي نشان مي دهد ،تو نرم باش و هرگاه او خطا
مي كند ،ﻋذرش را بپذير و چنان باش كه گويا تو غﻼم اويي و او صاحب نعمت بر توست) .البته( مبادا اينها
را در غير جاي مناسب انجام دهي يا چنين لطف و بزرگواري را با نااهل داشته باشي« )نامه .(٣١ /بنابراين،
انتخاب همنشين مناسب بسيار اهميت دارد كه يكي از مهم ترين دﻻئلش تاثير بر خردورزي انسان است.
 -٤نتيجه گيري

با توجه به آن چه در تبيين ﻋوامل آسيب زا در خردورزي بشر تبيين گرديد ،به نتايجي مي رسيم كه
مهم ترين آن ها ﻋبارتند از:
 -١در روش تربيت ديني امام ﻋلي)ع( ايشان سعادت دنيوي و اخروي انسان ها را به مقدار ﻋقل او مي
داند .ايشان در بسياري از سخنان خود از چالش ها و موانع پيش روي ﻋقل بشر براي رسيدن به تكامل نام
برده و راهكارهاي فراواني در برابر انسان نهاده اند .شناخت هر يك از اين موانع و بر طرف نمودن آن در
تقويت ﻋقل و شناخت انسان نسبت به خالق ،ﻋالم هستي و خود انسان راه گشاست.
 -٢در واقع هواي نفس در جهت سيطره بر تمام حقيقت انسان بر ميآيد و چراغ ﻋقل كه روشن كننده
بعد ملكوتي انسان است را خاموش ميسازد .يكي ديگر از موانع شناخت و محدوديت ﻋقل بشر ،محبت
افراطي به جهان مادي است .از ديگر موانعي كه امام ﻋلي)ع( در راه كمال انسان نسبت به آن هشدار مي
دهند شيطان است .دشمني كه مي تواند با نفوذ به درون انسان ،او را به تباهي بكشاند.
 -٣در بعد اجتماﻋي ،يكي از موانع و مشكﻼت پيش روي تكامل ﻋقلي بشر ،ﻋوام زدگي است .افرادي
به دليل فقدان آگاهي و شناخت به سرﻋت تحت تاثير القائات و فريب كاري هاي گروه ها و فضاسازي
هاي باطلشان قرار مي گيرند و در مسير تحقق خواسته هاي ناحق آنان به حركت در مي آيند و بدون تعقل
و خردورزي و در يك حالت احساسي تحت تابعيت و فرمانبرداري كامل جريان هاي جاهل قرار مي گيرند.
ﻋامل ديگري كه مي تواند در فكر و انديشه انسان و بالتبع در رشد او به سوي كمال تاثيرگذار باشد،
انحرافات فرهنگي است .ديگر ﻋامل اجتماﻋي تاثيرگذار بر فكر و انديشه انسان ،همنشيني با افراد ناشايست
است.
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مﻨﺎبﻊ

قرآن كريم.
.١

نهج البﻼغه امير المؤمنين)ع(١٤١٤) ،ق( ،تصحيح :صبحي صالح ،قم ،هجرت.

.٢

آشتيانى ،جﻼل الدين ،(١٣٧٠) ،شرح مقدمه قيصرى ،تهران ،انتشارات اميركبير سوم.،

.٣

ابــن فــارس ،ابوالحســن احمــد١٤٠٤) ،ق( ،معجــم مقــابيس اللغــه ،قــم ،مكتــب اﻻﻋــﻼم
اﻻسﻼميه.

.٤

ابن منظور ،محمد بن مكرم ،(١٣٦٣) ،لسان العرب ،قم ،انتشارات حوزه ﻋلميه قم.

.٥

ابنميثم ،ميـثم بـن ﻋلـي ،(١٣٧٥) ،شـرح نهـج البﻼغـه ابـن ميـﺜم ،ترجمـه :ﻋلـي اصـغر
نوابي يحيي زاده ،مشهد ،انتشارات بنياد پژوهش هاي اسﻼمي آستان قدس رضوي.

.٦

تميمــي آمــدي ،ﻋبدالواحــد بــن محمــد ،(١٣٧٨) ،غــرر الحكــم ،ترجمــه :رســولي محﻼتــي،
تهران ،دفتر نشر فرهنگ اسﻼمي ،دوم.

.٧

حسيني ،حسين ،(١٣٩٠) ،خرد و خردمندي در نهج البﻼغه ،قم ،انتشارات زائر.

.٨

جرجانى ،ﻋلي بن محمد ،(١٣٧٠) ،التعريفات ،تهران ،ناصر خسرو،چهارم.

.٩

جوادي آملي ،ﻋبداﷲ ،(١٣٨٧) ،انتظار بشر از دين ،قم ،اسراء ،چهارم.

 ،(١٣٩٤) ،----------------- .١٠حكمــت نظــرى و عملــى در نهــج البﻼغــه ،قــم،
اسرا ،،هشتم.
 .١١راغب اصفهاني ،حسين بـن محمـد ١٤١٦) ،ق( ،مفـردات الفـاظ القـرآن الكـريم ،بيـروت،
دارالشاميه.
 .١٢خاتمي ،احمد ،(١٣٨٩) ،رسالت خواص ،قم ،بوستان كتاب ،سيزدهم.
 .١٣رشاد ،ﻋلي اكبر ،(١٣٨٠) ،دانشـنامه امـام علـي)ع( ،تهـران ،پژوهشـگاه فرهنـگ و انديشـه
اسﻼمي.
 .١٤روح اﻻميني ،محمود ،(١٣٦٨) ،مباني انسان شناسي ،تهران ،انتشارات ﻋطار.
 .١٥سليمي ،ﻋلـي ،(١٣٨٧) ،جامعـه شناسـي كجـروي ،چـاپ چهـارم ،قـم ،پژوهشـگاه حـوزه و
دانشگاه.
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▪ ١٤٢

شناخت تحليلي عوامل آسيبزا در خردورزي مبتني بر رهيافت نهجالبﻼغه

 .١٦صــدرالدين شــيرازي ،محمــدبن ابــراهيم١٩٨١) ،م( ،الحكمــه المتعاليــه فــي اﻻســفار
العقليه اﻻربعه ،بيروت ،داراﻻحياء التراث.
 .١٧طــارمى ،صــفى الــدين محمــد ،(١٣٧٧) ،انــيس العــارفين)تحريــر فارســى شــرح منــازل
السائرين ﻋبدالرزاق كاشانى( ،تهران ،انتشارات روزنه.
 .١٨طباطبــايي ،محمدحســين ،(١٣٧٤) ،الميــزان فــي تفســير القــرآن الكــريم ،ج  ٢و ،٤
ترجمه محمدباقر موسوي همداني ،چاپ يازدهم ،قم ،دفتر انتشارات اسﻼمي.
 .١٩فراهيدي ،خليل بن محمد ،(١٣٨٣) ،العين ،قم ،انتشارات اسوه ،دوم.
 .٢٠فــيﺾ كاشــانى ،مﻼمحســن ،(١٣٧٢) ،راه روشــن)ترجمــه المحجــة البيضــاء( ،ترجمــه محمــد
صادق ﻋارف ،مشهد ،مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوى.
 .٢١فيومى ،احمدبن محمد ،(١٣٨٣) ،المصباح المنير ،قم ،دارالهجره ،سوم.
 .٢٢قرشي ،ﻋلي اكبر ،(١٣٨٧) ،قاموس قرآن ،تهران ،دارالكتب اﻻسﻼميه ،دوازدهم.
 .٢٣مدرس وحيد ،احمد) ،بي تا( ،شرح نهج البﻼغة ،قم ،بي نا.
 .٢٤مطهري ،مرتضي ،(١٣٦٥) ،روحانيّت ،قم ،دفتر تبليغات اسﻼمي.
 ،(١٣٨٤) ،------------- .٢٥مجموعه آثار شهيد مﻄهري ،تهران ،صدرا ،هفتم.
 ،(١٣٨٨) ،------------- .٢٦ده گفتار ،تهران ،صدرا ،بيست و هشتم.
 .٢٧مكارم شيرازي ،ناصر ،(١٣٧٥) ،پيام اميرالمؤمنين)ع( ،تهران ،دار الكتب اﻹسﻼمية.
 .٢٨مولــوي ،جــﻼل الــدين محمــد ،(١٣٧٣) ،مﺜنــوي معنــوي ،تهــران ،ســازمان چــاپ و انتشــارات
وزارت ارشاد اسﻼمى.
 ،(١٣٨٤) ،------------------------- .٢٩ديوان كبير شمس ،تهران ،طﻼيه.
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١٧٩ ▪ چكيده انگليسي

Analytical Knowledge of Damaging Factors
to the Intellect Based on Nahj al-Balagha
Abbas Bakhshandeh Bali1

Abstract

One of the most important distinguishing features of human beings
from other types of creatures is rationality. In many cases, this feature
that exists in humans suffers serious damage and loses its effectiveness
in shaping the correct worldview. Such a person cannot plan and take
steps towards proper and approved self-fulfillment in the heavenly
religions. Therefore, recognizing the harmful factors in reasoning is
important and necessary This descriptive-analytical research seeks to
analyze the propositions of the noble book of Nahj al-Balagha about the
damaging factors to the intellect. Research findings suggest that
individual factors such as the negative effects of whims of the soul,
devil and absorption of the material world can decrease the power of
intellect, and social factors such as imitating others, keep contact to
inappropriate people, as well as social perversions are important causes
for such damage. Therefore, by removing the barriers of reason, the
transcendent path in this world and the hereafter can be planned and
implemented.
Keywords: Nahj al-Balagha, Intellect, Flourishing of the Soul,
Pathology.
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