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  چكيده

ست. در موارد متعدد اين يكي از مهم ترين ويژگي هاي متمايز كننده انسان از ديگر انواع مخلوقات، خردورزي ا
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 

از اهميت و ضرورت برخوردار مي باشد. اين جستار  يزا در خردورز بيامل آسعوكرده و گام بردارد. بنابراين، شناخت 
در عقل مي زا  بيآستحليلي در پي واكاوي گزاره هاي كتاب شريف نهج البالغه درباره عوامل -با روش توصيفي

ذب باشد. يافته هاي تحقيق حاكي از آن است برخي عوامل فردي مانند تاثيرات منفي هواي نفس، شيطان و ج
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 

 نمود.  مسيري متعالي در دنيا و آخرت را برنامه ريزي و اجرا
  نهج البالغه، عقل، شكوفايي نفس، آسيب شناسي. :واژه هاي كليدي
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  مقدمه -١

هدف از آفرينش انسان، انجام افعال اختياري جهت پيمودن مسير تكامل به سوي كمال نهايي و يا 
ز سعادت دنيا و آخرت است. انتخاب و اختيار آگاهانه، نيازمند شناخت، درك و سنجش حق و باطل است. ا

اين رو، بر اساس حكمت الهي الزم است كه ابزار و وسايل آن يعني عقل مهيا باشد. عَقْل يك توانايي 
ها را بررسي نمود. انسان با ها را سازماندهي يا صحت آنرا درك، واقعيت توان معانياست كه با آن مي

خويش را اثبات كرده و عقل خويش مي تواند بسياري از معارف نظري و مسائل مربوط به جهان بيني 
برخي اصول اخالقي 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.
چه ي(ع)، نهج البالغه امام عل سش است كه بر اساس گزاره هاياين جستار در صدد پاسخ به اين پر

يكي از مهم ترين قواي مشترك ميان انسان ها، عقل است.  ؟مي شود يدر خردورز بيآس موجب يعوامل
بسياري از آنها توان استفاده منطقي از اين قوه را نداشته و راه خطا را انتخاب مي كنند. از سويي ديگر، در 

عقل بشر شده توجه شده است. بنابراين، ضرورت  بيآسعلي(ع) به عوامل مختلفي كه موجب نهج البالغه 
  كارآمدي خرد انسان پرداخته شود. دارد به واكاوي ديدگاه آن حضرت درباره چگونگي نا
 يمبتن يزا در خردورز بيعوامل آس يليشناخت تحل«با بررسي نوشته هاي مختلف، تحقيقي با مسئله 

صورت نگرفته است. در اين قسمت، به برخي از آثار مرتبط با موضوع اشاره » نهج البالغه يها افتيبر ره
  شده و تفاوت و نوآوري تحقيق حاضر تبيين مي شود: 

نوشته حامد علي اكبرزاده و محمد » نقش عقل در معرفت ديني و كاستي هاي آن«در مقاله 
ه مسئله عقل، تالش كرده تا ضمن اثبات حجيت )، نويسندگان با بررسي نگاه شيعه ب١٣٩٣محمدرضايي، (

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 

» تقابل عقل و هوا در كالم امام علي(ع)«قل نپرداخته است. در مقاله عوامل تاثيرگذار بر محدوديت ع
). نويسندگان از نفس به عنوان يك عامل ١٣٩٤نوشته عبدالهادي فقهي زاده و طاهره چيني فروشان، (

تاثيرگذار بر اختالل حركت عقل عملي و عقل نظري نام برده و به اين نتيجه مي رسند كه نفس خودبين 
راي راه يابي اخالق ناپسند به عرصه وجود انسان زمينه ساز است و موجب باطل انگاري و هوس مدار ب

حق و يا شرك ورزي در عمل توسط انسان مي شود و نيز اينكه كه اگر آدمي با اين مرتبه از نفس مبارزه 
بررسي «قاله كند، مي تواند خويشتن اصلي خود را پيدا كرده و به مرتبة سعادت و نيك بختي نائل آيد. در م

نوشته زهرا حسيني، نجف جوكار، » و تحليل بزرگترين موانع رشد و كمال انسان در نهج البالغه و مثنوي
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) برخي از موانع راه كمال انسان از جمله نفس اماره، شيطان و دنيا از ديدگاه ١٣٩٣فصلنامه انديشه ديني، (
ه اين موارد به قياس كالم حضرت علي(ع) با نهج البالغه و مثنوي مورد بررسي و تحليل قرار گرفته هم

كالم مولوي مي پردازد. بنابراين، نوشتار حاضر كه با محوريت نهج البالغه به عوامل آسيب زا در خردورزي 
  مي پردازد، با نوشته هاي منتشر شده تفاوت هاي اساسي دارد.

  معناشناسي عقل -٢

-٤٢٢، ٢: ج ١٣٨٣(فيومي،  استآمده  رىيگمنع، نهى، امساك، حبس و جلو به معناي عقل در لغت
تناسب » عقال«). عقل واژه اي عربي است كه به لحاظ مفهومي با واژه ٦٩، ٤: ج ١٤٠٤؛ ابن فارس، ٤٢٣

،  ٩: ج ١٣٦٣در لغت به معناي زانوبند شتر است (ابن منظور، » عقال). «١٢٥٣، ١: ج ١٣٨٣دارد (فراهيدي، 
شي شتر را مهار مي كند. عقل از اين جهت عقل ناميده شده زيرا ). زانوبندي كه طغيانگري و سرك٣٢٦

به معني فهم و درك  عقل). ٧٠: ١٣٨٧غضب و شهوت سركش را مي بندد و عقال مي كند (جوادي آملي، 
. راغب )٧٣٦، ٢: ج ١٣٨٧ قرشي،هستند( معرفت نظير همو  . عقل، فهمنيز مي باشدو معرفت و دانستن 

نيرو  آن آماده ي قبول علم است، عقل مي گويند. همچنين به علمي كه به وسيلهمي گويد: به نيرويي كه 
عقل صاحبش را از انحراف از راه  :ديگوباره مى ني. جرجانى در ا)٥٧٧: ١٤١٦ راغب اصفهاني،( بدست آيد

  ).٦٥: ١٣٧٠، جرجانى( كندراست منع مى
معرفتى كه انسان را به راه راست  ؛است و عقل منشا معرفت است رىيمنع و جلوگ ،معناى اصلى عقل

راست مستلزم شناخت اعتقادات درست و مطابق با  راهبه  دني. البته رسكند مى اهنمايير كويو اعمال ن
 زىيتوان گفت عقل چمى پسو افعال است.  ايشناختن حسن و قبح اش كو،يواقع است و الزمه اعمال ن

). مالصدرا ٣٧٥،  ٢: ج ١٣٧٤(ر.ك. طباطبايي،  اندينمامىرا به انسان  كويدرست و اعمال ن دياست كه عقا
وهم و حس قرار دارد و قادر به  ال،يعقل بشرى در مقابل قوه خدرباره معناي اصطالحي عقل معتقد است 

   و معلوم استنباط كند. هىيتواند مسائل نظرى را از مقدمات بداست و مى اتيادراك كل

  آسيب زا در خردورزيعوامل  -٣

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

  عوامل فردي -١-٣

ه در درون هر يك از عوامل فردي در مقابل عوامل اجتماعي بوده و به مؤلفه هايي اطالق مي شود ك
  انسان ها ريشه دارد. در اين قسمت برخي از مهم ترين آنها تبيين مي شود.
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  عدم تعادل در قواي نفس -١-١-٣
(ر.ك. ابن  آمده است يش قتيذات و حق يبه معن نيو همچن ميلغت، به خروج نس يهادر كتاب نَفْس
ذات و نابود ناشدني كه از سنخ ماده و نفس جوهري است مجرد و بسيط ال ).٢٣٣ ،٦ج  :١٣٦٣منظور، 

ماديات نيست و به بدن حيات مي بخشد تا بتواند از آن همچون ابزاري براي كارهايش كه يا از نوع ادراكات 
تمايلي  »يهو« ).٣٤٦، ٨: ج ١٩٨١و يا افعال عضالني و بدني است، بهره بگيرد (صدرالدين شيرازي، 

را  »يهو«مسلمان برخي از انديشمندان . دهد يسوق م يتاررف يسركش سويرا به  بشراست كه  يمنف
). ٨٤٩ :١٤١٦،اصفهاني ر.ك. راغب(كردند  فيتعر ست،ين نيد دييكه مورد تأ يبه شهوات يذات شيگرا

در پيشگاه خداوند منفورترين خدايى است  نفس هواى«كند:  يم حيمضمون تصر نيبه ا زين يكاشان ضيف
 ضي(ف »عزيزترين موجودى است كه در زمين آفريده شده است ود، و عقلشكه در روى زمين پرستش مى

  ).١٧٢، ٢ج  :١٣٧٢ ،يكاشان
 يكه آدم كندياشاره م ينهج البالغه به موانع ديگر ،يبر فراهم بودن شرايط و نبودِ موانع طبيع عالوه

مانع شناخت محسوب  يني نفساني از مهم ترهوااين كتاب ارزشمند، . در دارديباز م يرا از شناخت حقيق
  .شوديم

از  يو لزوم عبرت آموز يبعد از تأكيد بر ترك دنياپرست يبه شريح قاض يااميرالمؤمنين(ع) در نامه
نفس  يهرگاه كه از اسارت هوا دهديم يها عقل گواهبه اين واقعيت« :فرمايديسرنوشت گذشتگان، م

نفس  يخود را از كمند هوا توانديعقل م«و ) ٣ /نامه(»به سالمت بگذرد ينجات يافته، و از دنيا پرست
» كردنفس فرود آورد و آن را ناكار  يهوانجات بخشد، زيرا عقل بسان شمشير بُرّان است كه بايد بر پيكرة 

زيرا عقل  ؛دارديباز م يانسان را از پيمودن مسير اصل ،يطوالن يهوا و هوس و آرزوها). ٤٢٤(حكمت/ 
 ي: هوا پرستترسميمردم! همانا بر شما از دو چيز م يا«چراغ راه قرار گيرد.  توانديو نم شوديدچار آفت م

آخرت را  ،يطوالن يو آرزوها دارد،يانسان را از حق باز م نفس،از خواهش  ي. اما پيرويطوالن يو آرزوها
. سپارديم يبه فراموشدور و دراز عقل را غافل و ياد خدا را  يبدانيد كه آرزوها«). ٤٢خطبه/ (»بردياز ياد م
). از ديدگاه امام ٨٦خطبه/ (»فريب خورده احبشاند و صناروا را دروغ انگاريد كه آرزوها فريبنده يآرزوها

هواپرستى از آن جهت مذموم است كه زمينه ساز انواع انحرافات اخالقي و اجتماعي و حتي پديد علي(ع) 
و  هاى به روى عقل انسان كشيده شد پردهانند م زيرا ؛براي انسان مي شود يهاي روان بيماري آمدن

و انديشد  نمى از مقصودشبيند و به غير  ، جز مقصود خود را نمىساختهدگرگون  شحقيقت را در نظر
جهاد اكبر و مبارزه ؛ از اين رو، گردد فراموش مى  اخدكند كه  چنان انسان را مشغول و سرگرم به خود مى

راه نفوذ در  نيسالح و اوّل نيترمهمژه اي در كالم امام برخوردار بوده و ايشان از اهميت وي اي نفسبا هو
  ي مي دانند.خبر يغفلت و ب و منشأ اين سرچشمهرا  و دانسته و هواي نفسغافل كردن ارا  انسان

اي « اشاره مي شود: در اين زمينه) ع(اميرالمؤمنين سخنان از  نمونهبه چند  اين مطلب با توجه به
ها نگران و بيمناكم: يكي پيروي از هوي و  ، دو چيز است كه بيش از هر چيز از گرفتاري شما بدانمردم

دارد، و هوس، و ديگري آرزوهاي دور و دراز، اما پيروي از هوي و هوس حجابي است كه از حق باز مي
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عسل مصفا و مغز خواستم به گر ميا« ).٤٢خطبه/ »(سپاردآرزوهاي دور و دراز آخرت را به فراموشي مي
يافتم، ولي هيهات كه هوي و هوس بر من چيره هاي ابريشمين دست يابم، به آساني راه ميگندم و جامه

  ).٤٥نامه/ »( گردد
  

انگيزه هاي خود را به دست غرايز و هوا و هوس ندهد، نيروهايي بنابراين، هرگاه انسان راهبري اعمال و 
مانند شهوت، غضب، خودخواهي و جاه طلبي در بعد عمل به بند كشيده مي شوند و راه نفوذ شيطان به 

مي  درون انسان بسته مي شود و نيروهايي مانند ايمان، اخالص، اراده كه از شئونات عقل عملي اند ظهور
  نمايد.

  اذبه هاي ماديج -٢-١-٣
دال و نون «مي گويد: » دنيا«ابن فارس در تبيين ريشه كلمه است.  ليأفعل تفضو  »يأدن«مؤنث  ايدن

و دنيا » دنا يدنو«از » نزديك«به معناي » دني«و واو به معناي نزديكي است و از همين ريشه است كلمه 
و  در قاموس دنيا نقيض آخرت ).٣٠٣، ٢: ج ١٤٠٤(ابن فارس، » را بخاطر نزديك بودنش دنيا ناميده اند

پست تر بودن است.  يبه معن ايتر بودن دن كينزد قتيدر حق ).٣٦٢، ١: ج ١٣٨٧است (قرشي،  پست
 ،يزندگ نيجهت كه ا نيبه ا ايبه جهت پست تر بودن آن نسبت به آخرت و  ايوصف است  ايدن نيبنابرا

 زيو ن ميكه در آن هست يحاضر، جهان يزندگان يعنادر اصطالح به م ايدن تر است. كياز آخرت به ما نزد
   ).١٥١: ١٣٩٤(جوادي آملي،  باشد يم نيكرة زم

قواي  ،از اندازه بيشاست. محبت به دنيا ، محبت افراطي عوامل آسيب زاي خردورزياز ديگر يكي 
شته باشد دا نسبت به چيزي محبت بيش از حد؛ زيرا اگر فردي را مختل مي كند انسانادراكي و شناخت 

و در او  را نيز نخواهد شنيد و منتقدانكمبودها را ببيند و بپذيرد و سخن مخالفان  و زشتي ها مي تواندن
). حضرت علي(ع) ٣٩٨، ٢: ج ١٣٧٨(تميمي آمدي، » تاسيدن يخطاها دوست نيبزرگتر«اثرگذار نخواهد بود. 

كه خدا و رسول آن را دشمن داشته و بزرگ  ييايدن يها مگر دوستاگر نبود در ما انسان و«تصريح مي كند: 
در برابر خدا و مخالفت با  يسركش يمقدار برا نياند، همشمردن آن را كه خدا و رسول كوچك شمرده

  ). ١٥٩(خطبه/ » فرمان او بس بود
 يدوستزيرا  ؛ستين اياز بغض دن تردهيپسند يعمل چيپس از معرفت خداوند بلندمرتبه و رسول او، ه

چشم و دل دنيا پرستان را كور كرده و ديگر قدرت ديدن حقايق ا محبت دني. ستهر خطا و گناه اسرّ  ايدن
دنيا را رها كن زيرا محبت دنيا انسان را « اميرمؤمنان علي(ع) در موعظه اي مي فرمايند:؛ لذا برتر را ندارند

از  يكيا ينسبت به دن مفرط ليو م يدوست(همان). » كور و كر و گنگ مي كند و مردم را ذليل مي كند
از حقيقت و انكار آن مي شود و جهل و است و در نتيجه موجب غفلت  عوامل غفلت از مرگ و آخرت

از آنكه  زيبپره« : دي فرمايعامل م نيآن حضرت در مقام اشاره به ا و غفلت و حقيقت اولين مانع رسيدن به كمال است

  ز براى گندم آمد پدربزرگت اينجا
  

 
  را جدائى عقل آمد دل و نفس هواى ز

 )١٢٨١: ١٣٨٤(مولوي، 
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  ٩٩(بهار و تابستاندوازدهم، شماره بيست و دوم عقل و دين، سال(   

  ).٦٩(نامه/ » يغرق باش ياپرستيو در دن نزايكه از پروردگارت گر يمرگ تو فرارسد، در حال
  ناقص داشتند عقل دنيا اهل

  

 
  تا كه صبح صادقش پنداشتند

 )٧٢٠، ص ١٣٧٣(مولوي،  
يد: فرما يشمرند و م يعقل و خرد بر م يرا موجب گمراه ايو غرق شدن در دن يزدگ اي(ع) دنعلي امام

[بر سر طعمه] از  گريد يبر بعض ين آشامند كه برخعوعوكننده و درندگان خو يسگانپرستان چون  ايدن«
كند.  يخورد، و بزرگشان بر كوچكشان غلبه م يناتوانشان را م رومندشانيو ن كشند يخشم زوزه م يرو
 يراهرها شده كه عقل خود را از دست داده و به  يبسته و برخ يپا يهستند برخ يانيچارپا انيجو ايدن

 تينشانه هدا دنيرا از د دگانشانيبرد، و د يم يو گمراه يآنان را به راه كور اينناشناخته گام نهاده اند. د
 استآن و دل بستن به  ديشد عالقه). مقصود از آفت بودن دنيا، ٣١نامه/ »(تفروبسته اس يو رستگار

 زيادي بر عقلتأثير توجه و عالقه زياد به دنيا  ).٩٢، ص ٣٠ج  :١٣٨٤ ؛ ٥٠-٤٩ :١٣٨٨ ،يمطهر(ر.ك. 
موجب فروكش و دارد و هر چقدر از اين حب كاسته شود به همان اندازه بر شناخت اانسان و به تبع آن 

  ). ٣٧٧، ٤ ج: ١٣٨٠، رشادخواهد شد (ر.ك.  كردن گرد و غبار نفسانيات در ضمير انسان
ه بر ديگر رقبا چير خواهدياست. هر يك از اينها م يمحل برخورد حاالت و غرائز متضاد ينفس آدم

 توانديم يو راهبر در وجود انسان به وديعت نهاده شده تنها در صورت يشود. قوّة عقل كه به عنوان هاد
: گردديو دچار لغزش م گيرديديگر قوا قرار م راين نقش را ايفا كند كه مغلوب واقع نشود، و گرنه خود فرمانب

اگر عقل حاكم  .)٢١٩(ر.ك. حكمت/  كندانجام وظيفه  گذارديو نم افكنديبرق طمع، عقل را به زمين م
 شودينفس م يميان قوا يو باعث تعادل و هماهنگ كنديم يديگر باشد از افراط و تفريط جلوگير يبر قوا

عقل تو را «و  )٥٠-٤٩: ١٣٨٨(ر.ك. مطهري،  شنوديعقل را م يو آنگاه انسان در كمال آرامش، ندا
). دليل اصلي هشدارهاي امام ٤٢١(حكمت/  »شانت دهدن يرا از رستگار يكفايت كند كه راه گمراه

  ).٩٧:  ١٣٧٧علي(ع) درباره جهان مادي زوال عقالنيت و شكوفايي واقعي است(ر.ك: طارمي، 
عقل از حيث ذات خود هيچ مانعي براي دريافت صور معقوله ندارد و آنچه مانع دريافت آن صور مي 

يزي كه مستقالً بتواند عقل را به خود مشغول كند يا به شود عوامل بيرون از ذات عقل اند مانند هر چ
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 االهي شود ولي گاهي تغيير جهت داده 

و خواهش هاي گناه آلود مي شود. اين خواهش ها و عاليق نه تنها اشتغال بيش و منجر به ايجاد كشش 
  از حد نياز به محسوسات را در پي دارد، بلكه نگاه معرفتي انسان را به نگاه سودجويانه بر مي گرداند.

  گام هاي شيطاني -٣-١-٣
و شرور دشمن  يمعنابه  ياز زبان عبربرگرفته و  يعرب ريرا غ »طانيش« واژه ي شناسان لغت يبرخ

 يبه معنا» شاطَ« ي شهياز ر ايدور شدن و  يبه معنا» شَطَنَ« ي شهيو از ر عربي را آن يدانسته و برخ
 ينامگذار). لذا، ١٨٤، ٢: ج ١٤٠٤ي دانند (ابن فارس، آن، م ريغ ايسوختن  ي به واسطه يزيرفتن چ نياز ب
هالكت و  ،ياز فرمان اله يانحراف از حق، سركششرارت،  ،ورزي نهيك ،يدشمن ليبه دل ي تواندم طانيش



 ١٣٥   ▪ عباس بخشنده بالي

    )٩٩(بهار و تابستانم، شماره بيست و دوم دوازدهعقل و دين، سال 

  د.شدت غضب باش
. و در جاى ديگر )٦٥اسراء/ (»تو بر بندگان من سلطه ندارى«گويد: قرآن مجيد با صراحت مى

و نيز  )٩٩(نحل/  »كنند تسلّطى ندارداو بر كسانى كه ايمان دارند و بر پروردگارشان توكّل مى«فرمايد: مى
من بر «گويد: كند كه در روز قيامت به پيروان خود مىاين نكته را با صراحت نقل مى از قول خود شيطان

شما تسلّطى نداشتم جز اين كه دعوتتان كردم و شما دعوت مرا پذيرفتيد، پس مرا مالمت نكنيد، خويشتن 
  ). ٢٢ابراهيم/ (»را مالمت كنيد

امام(ع) به همه  ،است و مشكالت ها ياز بدبخت ياريسرچشمه بس طانيش ياز آن جا كه وسوسه ها
 يو طرق نفوذ او باشند و با چهار جمله، همه  طانيش يدهد، كه مراقب توطئه ها يهشدار م ارانشي ي

 يشما آسان جلوه م يرا برا شيخو يانحراف يراه ها طانيش«: كنديان ميها را به طور خالصه ب يگفتن
خواهد رشته  يم كنديگام به گام، استفاده م استيروش س و از آنجا كه از دياو بگذار قيتا گام در طر دهد

از . بر باد دهد يگريبعد از د يكيو اعمال شما را  اتو اعتقاد ديشما را گره گره بگشا نيمحكم د يها
و آن  ديشو رايپذ كند،يم هيكه به شما هد يرا از كس حتيو نص ديبگردان يرو او يها بيوسوسه ها و فر

را وسوسه و  طانيو اساس كار ش تيماه). ١١٩(خطبه/  »ديكن ينگهدار شين خورا محكم در درون جا
 جادي. اكنديم يگوناگون عمل يهاوهيبا توجه به موارد، آن را به ش يول دهد؛يدعوت باطل و گناه شكل م

 گريكدي به يكياز ن يريجلوگ ،يدينفاق و ناام جاديكشاندن فرد به كفر، ا تيو در نها ينيد يدر باورها ديترد
در  طانيبتوان گفت كه ش ديشا .است طانيش يكارها نيو سرگرم كردن انسان به امور باطل، از مهمتر

 نيتريكه به اساس كنديكرده است. اول تالش م يبندخود با انسان، اهدافش را رتبه يمبارزه و دشمن
به  تيصورت عدم موفق كفر است و در رهيو داخل كردن فرد در دا مانيهدف خود برسد و آن گرفتن ا

  .روديم ياهداف بعد يسو
نكند شما را به  .دي) بر حذر باشسيدشمن خدا (ابل نيبندگان خدا! از ا يا«در فرازي ديگر مي فرمايد: 

سواره و  انيكند و لشكر كيخود شما را تحر ي(كبر و غرور و تعصب) مبتال سازد و با ندا شيخو يماريب
در  ده،شما آماده نمو يخطرناك را برا ري. به جانم سوگند! او تزديضد شما برانگزند و بر  ادياش را فر ادهيپ

خطبه/ »(شما پرتاب نموده است يبه سو كينزد يو از مكان دهيحد كش نيكمان گذارده و با قدرت تا آخر
١٩٢ .(  

 كنندهفاضهاست كه انسان با خداوند به منزله ا يانسان در ارتباط يادراك يقوا رب شيطان ريتر تأثمهم
اى است كه در نفس انسانى موجود است، و شأن آن وعد ، همان خلق و ملكهمظهر شيطان« .معرفت دارد

). آن ٦٣٤: ١٣٧٠(آشتياني، » است بشر و امر به فحشاء و منكرات و ايجاد وسوسه و تغيير احكام عقل
مبادا بر سر «ه مي فرمايد: حضرت گاهي وارد نكات دقيق تري از نفوذ شيطان مي شود. به عنوان نمون
). گاهي وارد راه ٦٩(نامه/ » بازارها بنشينى كه جاى حاضر شدن شيطان است و نمايشگاه فتنه و طغيان

از خشم بپرهيز كه نشانه سبكى سر است و شيطان آن را «هاي نفوذ شيطان مي شود. به عنوان نمونه: 
آتش دور سازد، و آنچه تو را از خدا دور سازد به آتشت راهبر است. و بدان آنچه تو را به خدا نزديك كند از 
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  ٩٩(بهار و تابستاندوازدهم، شماره بيست و دوم عقل و دين، سال(   

و نيز  انسان شناخت وسوسه در انجام مي دهد، طانيكه ش ييمجموع كارهابنابراين،  ).٧٦(نامه/  »در اندازد
   زينت دادن بيش از حد به امور دنيوي است.

  

  عوامل اجتماعي -٢-٣

تماعي بوده و يكي از ابعاد زندگي او بعد انسان موجودي مدني بالطبع هست و هميشه در زندگي اج
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.

  عوام زدگي -١-٢-٣
فريب فرو افتادند و باورهاي ناصحيح و افكار انحرافي و تمايالت و گرايش وقتي افراد در دام هاي 

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 

  كار و نظرات ناصحيح خود را القا مي كنند. مرور اف
مسائل اجتماعي براي حفظ افراد عوام زده بدليل تأثيرپذيري كه از عوام دارند، سعي مي كنند در 

موقعيّت و مقام خود، از مسائل اصولي صرف نظر كرده و به دنبال مسائل سطحي و غير اصولي بروند و يا 
رنظر كنند كه عالمتي بر منسوخ بودن اسالم باشد و بهانه اي بدست نسبت به اين مسائل به گونه اي اظها
). اگر خواص نتوانند مديريت زمان كنند و در زمان خود ١٢٨: ١٣٦٥دشمنان اسالم دهد (ر.ك. مطهري، 

به حمايت از جريان حق بپردازند، مشخص مي گردد كه بصيرت كافي ندارند. حمايت ديرهنگام و يا عدم 
). مسئوليت هاي ٥٠: ١٣٨٩زم از جريان حق، همانند حمايت نكردن است (خاتمي، حمايت در وقت ال

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 

اشته و بصيرت و خردورزي را دور نمايد. از منظر علي(ع) انسان هاي بصير از عوام زدگي به دور خواهند د
ماند و در مقابل، انسان هاي عوام زده نيز بصيرت كافي نخواهند داشت. به عنوان نمونه، آن حضرت مي 

  .هوا و هوس، شريك كوردلي است)؛ ٣١(خطبه/ » الهوي شريك العمي«فرمايد: 
ما را  يپس از گمراه«م علي(ع)  به نعمت بصيرت اشاه كرده و از ابن بابت خدا را شكر مي كند: اما

خصوص  ). در مقابل، آن حضرت در٢١٦(خطبه/ » به ما عطا كرد رتيبص ،يكور يكرد و به جا تيهدا
(ر.ك.  طلحه و زبير و عايشه كه برپا كنندگان اصلي جنگ جمل بودند به عوام زدگي شان اشاره مي كند

). يكي از ويژگي هاي انسان عوام زده از منظر نهج البالغه، عدم استفاده از انديشه است. در ١٦٩خطبه/ 
فَإِنَّمَا اْلبَصِيرُ مَنْ سَمِعَ فَتَفَكَّرَ وَ نَظَرَ فَأَبْصَرَ وَ انْتَفَعَ بِالْعِبَرِ «مقابل، انسان با بصيرت با تفكر به امور مي پردازد: 

انسان بينا كسى است كه به درستى  ؛)١٥٣خطبه/ »(يتَجَنَّبُ فِيهِ الصَّرْعَةَ فِي الْمَهَاوِ  َ جَدَداً وَاضِحاً ثُمَّ سَلَكَ 
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ها پند گرفت، سپس راه روشنى را پيمود، و شنيد و انديشه كرد، به درستى نگريست و آگاه شد، و از عبرت
  ها، اجتناب كرد.از افتادن در پرتگاه

نهج البالغه، خواص جامعه و يا انسان هاي بابصيرت تالش مي كنند ويژگي هايي بنابراين، از منظر 
مانند تقوا، انديشه درست، ياد مرگ و قيامت، پرهيز از تجارب گذشتگان، دوري از حسادت و نفاق و پرهيز 

اب از دوستي دنيا را در باور و رفتار خود جاري سازند. در مقابل، انسان هاي عوام زده تشخيص و انتخ
  درستي نسبت به اين مسائل ندارند.

  انحرافات فرهنگي -٢-٢-٣
 يو نافذ ريفراگ ريفرهنگ تأث ديترد يب نيبا وجود ا ،شود ينم دهيو ظاهراً د داستياگرچه فرهنگ ناپ  

شك رفتار و گفتار انسان از ساحت نفوذ فرهنگ خارج  يدارد و ب يدر رفتار افراد، گروهها و جوامع انسان
 .ستين

ها، اعتقادات، هنرها، افكار و  است كه شامل مجموعه علوم و دانش يادهيچيهنگ مجموعه پفر«
است كه انسان به عنوان  يو مقررات، سخن، عادات و رسوم و رفتار و ضوابط نيقوان ك،يتكن ع،يصنا د،يعقا

روح االميني، (»دبه عهده دار يو در قبال آن تعهدات رديگ يجامعه آن را از جامعه خود فرا م كيعضو 
شدن است و دالئل  داريقابل پد يدر هر عصر و جامعه ا يدانست كه انحرافات فرهنگ ديبا ).١٤٧: ١٣٦٨

عوامل  نياز ا يكي يتواند وجود داشته باشد.  جهل و نادان يجامعه م كيمنحرف شدن افراد  يبرا ياديز
العالم من عرف « :ديفرمايمورد م ني(ع) در اريدر انسان خواهد شد. حضرت ام ياست كه موجب انحرافات

خود را بشناسد  گاهياست كه قدر و منزلت و جا يكس شمندياند» قدره عرفيبالمرء جهالً ان ال يكف دره،ق
  ).١٠١(خطبه/  »بس كه قدر خود را نشناسد نيانسان هم يو جهل و نادان

 نيا رايپرداخت؛ ز يو بررس قيگوناگون به تحق يايتوان در نهج البالغه از زوا يانحراف را م دهيپد
از  يو جامع قيدق يانسان دارد و از آنجا كه انسان شناس قتيو حق تيبا ماه يتنگاتنگ ونديارتباط و پ دهيپد

و اثرات آن راهگشا  دهيپد نيا تلفتواند در شناخت ابعاد مخ يجانب امام در نهج البالغه ارائه شده است، م
 هياز انسان تك رونيانحراف به عوامل ب دهيقرار گرفته است كه پد دييرد تأنكته مو نينهج البالغه ا درباشد. 

ناگوار آن اشاره شده  يامدهايآمده و به پ انيدر رفتار و گفتار انسان سخن به م ينيهم نش ريدارد و از تأث
از  رونيبه عامل ب يكجرو دهياستناد پد ي نيزجامعه شناخت يها دگاهيدر د نكهيقابل ذكر ا نكته است.

 ايخرده فرهنگ ها  اي نيهم نش يگروه ها ايباشد،  يانسان است؛ حال چه آن عامل، ساختار فرهنگ
آن در  ريو تاث اريدر سخنانش بر عنصر اراده و اخت حضرت). ٣٠٢: ١٣٨٧ي (سليمي، اجتماع يبرچسب ها

در نهج  شانيند. ادا يفراوان داشته و انسان ها را در برابر رفتارش مسئول م ديتأك يانحراف و كجرو
خواهد كه با امكانات  يكند و از او م يرا به او گوشزد م ينشاند و آزاد يم ييالبالغه انسان را در مقام واال

  ).٢١٢، ١٨١، ٨٢، ٢٩(ر.ك. خطبه/  سعادتمند گام بردارد يجامعه ا جاديا يبراخود  يوجود
نمودن  يجهت متعال امبريپ نياز ا شيرا به عهده گرفتند كه پ تيحاكم يدر جامعه ا )عي(عل امام

كار آمدن خلفا مجددًا جامعه  يو با رو شانيبعد از وفات ا ينمود ول اريمردمش تالش بس دياخالق و عقا
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  ٩٩(بهار و تابستاندوازدهم، شماره بيست و دوم عقل و دين، سال(   

 يدست به تحول ستيبا يم بنابراين، آن حضرتشد.  ياعتقاد يو بالتبع دگرگون يفرهنگ يدچار دگرگون
 ينيع ياز نمونه ها يكي نجايا در دهد. يه گرفته، سروسامانفاصل يرا كه از فرهنگ اسالم يبزند و جامعه ا

(ع) مصمم شد تا در ضمن  يامام عل يطيشرا نيچن در. گردد يشد، ذكر م ريكه امام با آنها درگ فاتيتحر
كه به كارگزاران  يينامه ها يدر ط نيدهد. همچن زيپره يگر يو اشراف يياگرايمردم را از دن ييخطبه ها

نمود،  دايپ يعيكه در دوره عثمان شكل طب نيرنگ ي، آنان را از نشستن بر سر سفره هانوشتند يم شيخو
حاضر شده است،  يكه فرمانده بصره در مجلس اشراف ديكه به امام خبر رس يكردند. هنگام يم ينه

از شما بسنده كرده است  يشوايبدان كه پ«كه با لحن عتاب آلود نوشتند، فرمودند:  يبرآشفت و در نامه ا
كرد  ديكه شما چنان نتوان دينموده. بدان شيخو يشما به دو جامه فرسوده و دو قرص نان را خوردن يايدن

  ).٤٥(نامه/ » دنيورز يو درست يو پاكدامن دنيكوش ييبه پارسا ديكن ياريلكن مرا 
 نيچناست.  يمعنا شدن زندگ يگذارد، ب يبر انسان م يكه انحرافات اجتماع ياثر نيتر و مهم نياول

طبق  در نظر نمي گيرند. يهدف اصل كيرا به عنوان  آندانند و  يرا معنادار و هدف دار نم يزندگ يافراد
ست، هاانسان ريگ بانيكه همواره گر يو رنج يتواند از سردرگم يانسان منحرف نمآموزه هاي نهج البالغه 

در ) عي(عل امامنتيجه گرفت كه با توجه به مطالب فوق مي توان . )١١٩(ر.ك. خطبه/ كند داينجات پ
 نشيساختار وجودى انسان، ب وي دگاهيكند. از درا مؤثر تلقى مى رونىيعوامل درونى و ب ،انحراف شيدايپ

 زيمتقابل ن ريطولى و خطى دارند امّا تأث بياست كه اگرچه به نوعى ترت يسميمكان رونىيب تيغلط و موقع
 ها وجود دارد. آن نيدر ب

 ناشايست همنشين -٣-٢-٣
گزاره هايي كه در نهج البالغه 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 

سرنوشت آنها را  گريكديا افراد ب ياست و دوست يدوست يمصادقت به معنااخروي او بسيار زياد مي داند. 
گرفتار  يگذارد. شخص نادان و احمق بر اثر نادان يم ريتاث يگريد يدر زندگ كيزده و هر  ونديبه هم پ

 ،يرازيمكارم شر.ك. ( است رگذاريبر انسان تاث يشخص نيبا چن ينيشود و همنش ياشتباهات بزرگ م
  ).٨٨ :١٣٩٠ ،ينيحس؛ ٢٥٩، ١٢ج  :١٣٧٥

يگران چنانچه با رعايت معيارهايي كه براي انتخاب دوست در معارف اسالمي دوستي ورزيدن با د
مطرح شده صورت گيرد براي انسان داراي بركات و آثار خوبي خواهد بود. دوستان خوب مي توانند در 
گرفتاري ها و مشكالت شخصي را ياري دهند و از طرفي نقش دوست را در تربيت و هدايت انسان به 

دوستي ورزيدن، نيمي از خرد «لذا، فرمودند:  .نوي و اخالقي نمي توان از نظر دور داشتسمت كماالت مع
). نكته مورد تاكيد ديگر آن حضرت در باب دوستي اين است كه ١٤٢حكمت/ »(و خردمندي است

ناتوانترين مردم كسى است كه نيروى به دست آوردن دوستان ندارد، و ناتوانتر از او كسى بود كه دوستى «
. ابتدا درباره اصل دوستي و همنشيني از منظر علي(ع) چند )١٢(حكمت/  »ه دست آرد و او را ضايع گذاردب

  نكته تبيين شد و پس از آن، نكاتي درباره چگونگي انتخاب تبيين مي شود.
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    )٩٩(بهار و تابستانم، شماره بيست و دوم دوازدهعقل و دين، سال 

در نهج البالغه، پس از اهميت دوستي، به انتخاب دوست بسيار توجه شده است. به عنوان نمونه، 
همنشين بى خرد مباش كه او كار خود را «نشين بي خرد منع شده است. آن حضرت فرمود: انتخاب هم

بنابراين، همنشين غير عاقل موجب مي  ).٢٩٣حكمت/ »(براى تو آرايد و دوست دارد تو را چون خود نمايد
  شود شخص از عقل خود به درستي استفاده نكرده و مانند همنشينش شود.

ه مي تواند موجب محدوديت هاي عقل گردد، انتخاب همنشين بي دين يكي ديگر از نكات مهمي ك
به سخنان  گريرا بشناسد، پس د يو درست يدار نياش، د ينيكه از برادر د يكس«است. ايشان مي فرمايد: 

  .)١٤١(خطبه/ » و آن درباره او گوش فرا ندهد نيا
  قول و گفت و گوى اواز قرين بى

  اچون كه او افكند بر تو سايه ر
  عقل تو گر اژدهايى گشت مست

  ى عقلت بدو بيرون جهدديده
  
  

 
  خو بدزدد دل نهان از خوى او

  مايه از تو مايه رادزدد آن بى
  يار بد او را زمرد دان كه هست
  طعن اوت اندر كف طاعون نهد

  
 )٧٤٨، ص ١٣٧٣(مولوي، 

ناشايست تبيين نمود. نخست دو دليل را مي توان براي محدوديت عقل در همنشيني با انسان هاي 
شود. اين امر واضحى است؛ زيرا هوا اينكه مجالست با اهل باطل موجب به فراموشى سپردن ايمان مى

باشند. بنابراين، به پرستان همواره سرگرم لهو و لعب و غرق در كارهاى بيهوده و باطل و ضد حق مى
شود و انسان غفلت و بى خبرى از ياد خدا مى احتمال قوى همنشينى با آن ها از روى ميل و رغبت، موجب

آورد. دليل ديگر اينكه همنشينى دارد و به تدريج به روش اهل باطل در مىرا از انجام اعمال شايسته باز مى
با فاسقان و فاجران به اين دليل مذموم و نكوهيده است كه محل آن ها جايگاه حضور شياطين است و 

يي كه معصيت و نافرمانى خداوند صورت گيرد، محلّ حضور شيطان و النة قاعده كلّى اين است، هر جا
). مجالست اهل هوى و عصيان، موجب نسيان ايمان و ٦٠٤-٦٠٣، ٢: ج ١٣٧٥اوست (ر.ك. ابن ميثم، 

محاضرت با شيطان است. با اقبال و توجّه اهل فسق و عصيان به لهو و لعب و ارتكاب فجور و سيّئآت دلها 
شان سياه و غافل از ذكر و ياد خداوند مي باشد و اين غفلت بتدريج زياد گشته و نور ايمان و صحيفة خاطر

گردد و شيطان در سينه هايشان در قلوبشان محجوب و بلكه محو و نابود گردد و جايگزين شيطان مى
رشان آراسته گويد و اعمالشان را در نظنگرد و به زبان آنان سخن مىتخم نهاده و شيطان با چشم آنها مى

اتّخذوا الشّيطان ألمرهم مالكا و اتّخذهم له اشراكا «دارد. در خطبه اي امام (ع) فرموده: و از راه خدا باز مى
) قرين شيطان شده از خدا بى خبر باشند ٧خطبه/ »(فباطن و فزح فى صدورهم و دبّ و درج حجورهم

   ).٣٧٤(مدرس وحيد، بي تا، ص 
يني ها مد نظر باشد، عدم تاثيرپذيري اوصاف و رفتارهاي ناشايست است. نكته مهمي كه بايد در همنش

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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  ٩٩(بهار و تابستاندوازدهم، شماره بيست و دوم عقل و دين، سال(   

آن گاه كه برادرت [و دوستت] با تو قطع « آن بيافزايد. آن حضرت چنين تصريح مي كند:محدودسازي 
شو. هرگاه او به  كيمهر بورز و به او نزد يكند، تو با و ياو از تو قهر م ي. وقتونديكند، تو با او بپ يرابطه م

و هرگاه او خطا دهد، تو نرم باش  ينشان م يورزد، تو بذل و بخشش كن. هر وقت او تند يتو بخل م
 نهايو او صاحب نعمت بر توست. (البته) مبادا ا ييتو غالم او ايو چنان باش كه گو ريكند، عذرش را بپذ يم

بنابراين،  ).٣١(نامه/  »يرا با نااهل داشته باش يلطف و بزرگوار نيچن اي يمناسب انجام ده يجا ريرا در غ
  از مهم ترين دالئلش تاثير بر خردورزي انسان است.انتخاب همنشين مناسب بسيار اهميت دارد كه يكي 

  گيري تيجهن  -٤

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:

ار عقل او مي در روش تربيت ديني امام علي(ع) ايشان سعادت دنيوي و اخروي انسان ها را به مقد -١
داند. ايشان در بسياري از سخنان خود از چالش ها و موانع پيش روي عقل بشر براي رسيدن به تكامل نام 

شناخت هر يك از اين موانع و بر طرف نمودن آن در  برده و راهكارهاي فراواني در برابر انسان نهاده اند.
  د انسان راه گشاست.تقويت عقل و شناخت انسان نسبت به خالق، عالم هستي و خو

آيد و چراغ عقل كه روشن كننده در واقع هواي نفس در جهت سيطره بر تمام حقيقت انسان بر مي -٢
سازد. يكي ديگر از موانع شناخت و محدوديت عقل بشر، محبت بعد ملكوتي انسان است را خاموش مي

كمال انسان نسبت به آن هشدار مي افراطي به جهان مادي است. از ديگر موانعي كه امام علي(ع) در راه 
  دهند شيطان است. دشمني كه مي تواند با نفوذ به درون انسان، او را به تباهي بكشاند. 

در بعد اجتماعي، يكي از موانع و مشكالت پيش روي تكامل عقلي بشر، عوام زدگي است. افرادي  -٣
ريب كاري هاي گروه ها و فضاسازي به دليل فقدان آگاهي و شناخت به سرعت تحت تاثير القائات و ف

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. 

ان و بالتبع در رشد او به سوي كمال تاثيرگذار باشد، عامل ديگري كه مي تواند در فكر و انديشه انس
انحرافات فرهنگي است. ديگر عامل اجتماعي تاثيرگذار بر فكر و انديشه انسان، همنشيني با افراد ناشايست 

  است.
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    )٩٩(بهار و تابستانم، شماره بيست و دوم دوازدهعقل و دين، سال 

  منابع

 .قرآن كريم

 ق)، تصحيح: صبحي صالح، قم، هجرت.١٤١٤، (نهج البالغه امير المؤمنين(ع) .١

 ، تهران، انتشارات اميركبير سوم،.شرح مقدمه قيصرى)، ١٣٧٠ن، (آشتيانى، جالل الدي .٢

ــن  .٣ ــارساب ــه، ق)١٤٠٤، ابوالحســن احمــد، (ف ــابيس اللغ ــم مق ــالم ، معج ــب االع ــم، مكت ق
  االسالميه.

 انتشارات حوزه علميه قم.قم،  ،العرب لسان )،١٣٦٣مكرم، ( بن ابن منظور، محمد .٤

اصـغر  يعلـ :ترجمـه ،ثميـالغـه ابـن مشـرح نهـج الب)، ١٣٧٥، (يبـن علـ ثميـم ثم،يمابن .٥

 .يآستان قدس رضو ياسالم يپژوهش ها اديزاده، مشهد، انتشارات بن ييحي ينواب

ــد، ( .٦ ــن محم ــدي، عبدالواحــد ب ــم)، ١٣٧٨تميمــي آم ــرر الحك ــي، غ ــه: رســولي محالت ، ترجم
  تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمي، دوم.

 ، قم، انتشارات زائر.غهخرد و خردمندي در نهج البال)، ١٣٩٠حسيني، حسين، ( .٧

 چهارم.،، تهران، ناصر خسروفاتيالتعر )،١٣٧٠، علي بن محمد، (جرجانى .٨

 ، قم، اسراء، چهارم.انتظار بشر از دين)، ١٣٨٧جوادي آملي، عبداهللا، ( .٩

ــه)، ١٣٩٤، (----------------- .١٠ ــج البالغ ــى در نه ــرى و عمل ــت نظ ــم، حكم ، ق
 هشتم. ،اسرا،

، بيـروت، مفـردات الفـاظ القـرآن الكـريمق)،  ١٤١٦، (، حسين بـن محمـدراغب اصفهاني .١١
 دارالشاميه.

 ، قم، بوستان كتاب، سيزدهم.رسالت خواص)، ١٣٨٩خاتمي، احمد، ( .١٢
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Analytical Knowledge of Damaging Factors 
to the Intellect Based on Nahj al-Balagha 
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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. 

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Assistant Professor of  Faculty of Theology and Islamic Studies, University of 

Mazandaran, Babolsar, Iran                                      a.bakhshandehbali@umz.ac.ir 


