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  (82منظرنهج البلاغه )باتاکید بر خطبه انسان شناسی از  
 **/احمد موحّد */زهره عباسی 

 33/4/62تاریخ پذیرش:    33/11/69تاریخ دریافت: 
 چکیده

بریسا  سارشا، و قلیل، انساا  و ابعاد ووود، او، از موتاواات  اس، که هموایه 

دی  ون  کمددا یموید تووه االما  دین، عیلساوعا  و یوانکاداساا  بوده اسا،  اند

انااد،ووود تکااااباه و تفاااو   دهیااکوشااا ریقر  ا،  یاو یوا  شاااداااساااا  دی   یتاای

و  کرده ا ند ا ییا ب رفاو م یها ،یکددد  و انوای شخو یمرد  یا بریس یها،یشخو

 یراب هاک قیاز  ر میمعرلد ماببرند  یانسا  ه ،یبه شخو ینروانسردد به  وی واقع

انسااا  یا شاادا،، و  یواقع ،یتوا  شااخواا یممثل قرآ  و نهج البالغه بهرر  یدید

 یعدی لب  ایالبالغه انساااا  ها یا به کهای گروه دننهج 23کرد  ،طبه  یبدد میتلسااا

ظالما  زویمدای  -3 یوند،ینم ایبه سراغ دن یناتوان لیکه به دل ،یکفایعاسادا  ب -1

و  ریکه با تزو اکاییی اهرسااارا یدن -2هساااردد،  ایبه دن یابیدساار یزوی و ظلم دیه اکه ب

آندد تا مرد  آنها یا قان  و  یکه دیه نیدیوغ نیزاهد -4و  کدددییا  لب م ایادن بیاعر

دا مردا  ، یعدی ساارددیکهای گروه ن نیبا ا سااهیکه قابل ملا یزاهد برددایند  و گروه

 شوند،یآ،ر  م یو امل لالب آماده سرا ما یو با ا انسارهیا گذیگاه آ،ر  د ایکه دن

وید م گریادیگروه ها و تفاو  آنها با  نیا یهایژگیملاالاه و نیاناد  دی اردهک میتلسااا

ی دی سااا،را دهیال ،ی  نکااا  دهدده اهم یبدد میتلساا نیقرای گرعره اساا،  ا یبریساا

ا به یعرای انسا  ی  زیکددده او اس، و ن زیمرما ا ی،وول صیانسا  و تکخ ،یشاخو

  دهدیشود وه، م گرا یاو از د زی،اص و مکخص که مووب تما یشال
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 یدیواژگان کل
 انسان. انسان، شناخت البلاغه ، شخصیت انسان شناسی، نهج 

 مقدمه
انساان در جهان بینی اسالمی داستانی شهفت دارد. انسان اسالم تنها یک حیوان مستقیم القامه  ه 

اوید نیساات، این موجود در جهان بینی اسااالمی ژری تر و مرموزتر از این اساات  ه رود و سااخن میراه می
ت هاا  رده وهاا و ساااتاایشبتوان آن را باا این چناد  لماه تعریج  رد قرآن انساااان را مادا ها و هم ماذم 

تترین مداهاا  رده اسااات. نالینکوهش ی انساااان اسااات، او را از های قرآن دربارهها و بزراترین مذم 
آسامان و زمین و از فرشته برتر و در همان حال از دیو و چارپایان پست تر شمرده است. از نظر قرآن انسان 

ر خویش سازد و  فرشتهان را به خدمت خویش بهمارد و هم موجودی اسات  ه توانایی دارد جهان را مساخ 
تواند به اسافل ساافلین  سقو   ند. این خود انسان است  ه باید درباره خود تصمیم بهیرد و سرنوشت می

 (. 1333نهایی خویش را تعیین  ند )مطهری، 
شاناسای اساالمی،انسان نصاره هستی است و به لحاظ هدی الهی و غایت اقصای بر اساا  انساان

(؛ هویت حقیقی انسااان 1381سااوی منبع هسااتی و لقای الهی در حر ت اساات )جوادی آملی، خود به 
دارای ابعاد و الیه های ساه اانه اسات و توجه به او بدون لحاظ همه این ابعاد، نقر در شاخصیت انسان 

رد وبه شامار می آید؛ یعنی زمانی می توان به انساان شناسی حقیقی دست یافت  ه الیه های سه اانه او م
 (.1388نظر باشد. آن ابعاد سه اانه نبارتند از: ) به نقل از جوادی آملی، 

 ود. شالج( بعد حیوانی:  ه در شهور و غضب و برخی از آرزوها و امیال نفسانی خال ه می
ب( بعد انساانی:  ه از خود حیوانی برتر اسات و انسان در این مرتبه اذشته از مرحله حیوانی 

 تعقل و نزم و اراده است.  احب مقام تفکر و 
ج( بعد الهی:  ه برترین خود و خود ا الی انساان است و در حقیقت متعلق خود  نیست، 
 بلکه برای  احب ا لی و خالق اوست و انسان متعاری نسبت به آن امانت دار الهی است. 

ست بویژه اوجود انساان با پیچیدای شهفت انهیز  همواره نظر  اوشهران را به خود معطوی داشته 
در بعد روانی  ه حتی دانشااامندان از در  حقیقت آن به نجز خویش انترای  رده و انساااان را موجودی 

شااناسااان در قرن اخیر (. اندیشاامندان در طول تاری  و روان1380اند. )رهبر و رحیمیان، ناشااناخته نامیده
ه ان مردم را از نظر شاخصیت بهای مردم را بررسای  نند. آناند، وجود تشاابه و تفاور شاخصایت وشایده

ای در بر های متمایز  نندهاند  ه هر نوی، اروه مشاخصای از خصاو ایار یا نشانهچند نوی تقسایم  رده
ند  ه اند و معتقددارد برخی، مردم را بر اسااا  خصااو اایار جساامانی آنان، به انوای مختلج تقساایم  رده

 د و در  خصااو اایار روانی نیز شاابیه یکدیهرند.ایرنزیر اروه یکی از انوای جساامانی شااخصاایت قرار می
اروهی دیهر مردم را بر اساا  تشابه خصو یار روانی آنان به انوای روانی تقسیم  رده اند تقسیم مردم از 
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نظر شااخصاایت به انوای مختلج،  ه هر نوی آن شااامل افراد دارنده خصااو اایاتی مشااابه باشااد، در واقع 
 (. 1383رفتار آنها )نجاتی؛ ترجمه نرب،   وششی است برای تو یج مردم و تفسیر

ت را به بقرا  و جالینو  حکمای قدیمترین طبقه بندی تیپنظران قدیمی ااحب  شاناختی شاخصی 
دا.  رد: خون، بلغم،  فرا وسودهند. بقرا  بدن انسان را دارای چهار نوی خلط تصور مییونان نسابت می

جی ارتباطی برقرار است و ننا ر چهاراانه آب، باد، خا  وی معتقد بود  ه میان جسم آدمی و جهان خار 
و آتش  ه پیش از او به وسایله امپدو ل  فیلساوی دیهر یونانی ننا ار تشاکیل دهنده جهان فرض شده 
بودند، در بدن خواص و آثاری دارند. بدین معنی خا ایت آتش ارمی، خا یت باد سردی، خا یت خا  

راد بهنجار، هر چهار ننصاار را به مقدار مساااوی دارا اساات. از خشااکی و خا اایت آب تری اساات. خون اف
ساااوی دیهر بلغم نماینده رطوبت آب،  ااافرا نماینده ارمی آتش و ساااودا نماینده خشاااکی خا  اسااات 

 (.1330) ریمی، 
 های متفاور داشاااته باشاااندطبقه بندی درسااات مزایای فراوانی دارد. اار انوای اونااون رفتار نلت 

ها های دیهر در بین آنبندی مردم بر حساب شاباهت های رفتاری، و جستجوی شباهت توان به دساتهمی
ی ا یر متخصاااصاااان بهداشااات روانی در بنادی اختالل روانی  اه دسااات مایهپی برد. ناام نونی طبقاه

سازمان  بندی بین المللیآمریکاسات به راهنمای تشخیصی و آماری اختالل روانی شهرر دارد  ه با طبقه
بندی نبارر اسااات از: انی مطابقت دارد. انوای اونااون اختالل شاااخصااایت در این طبقهبهداشااات جه

شاخصایت جامعه ساتیز، شاخصایت مرزی، شاخصایت هیساتریایی، شاخصایت خود شیفته، شخصیت 
پارانوئیدی، شاخصایت اساکیزوئیدی، شاخصایت اساکیزوفرنی اونه، شاخصایت مردم اریز، شااخصیت 

(. میال  1386، ترجمه براهنی و همکاران، 1994کاران، وابساته و شااخصایت وسااواسای)اتکینسااون و هم
وقتی قایل به انتساااب فالن فرد به فالن نوی شااخصاایت شااویم، خواهیم توانساات خود او را تو اایج و 
رفتار  را تفسایر  نیم، چنان  ه نوی رفتاری نیز  ه احتماال  در موارد مشااخصاای در آینده از او ساار خواهد 

 د. زد قابل پیش بینی خواهد بو
قرآن  ریم مردم را بر اساا  نقیده به ساه نوی تقسایم  رده است منمنان،  افران و منافقان. هریک 

ازد. از ساز این انوای سه اانه، خصو یار ا لی و نمومی ویژه خود را دارد  ه از دو نوی دیهر جدایش می
. دای آن نیز هماهنهی داردآن جا  ه قرآن  تاب نقیده و هدایت اساات، این اونه تقساایم بندی مردم با اه

ت نقیده در ساااختار شااخصاایت انسااان و تشااخیر  از طری دیهر، این تقساایم بندی نشااان دهنده اهمی 
خصاو ایار متمایز  ننده او اسات و نیز رفتار انساان را به شاکلی خاص و مشخر  ه موجب تمایز او از 

 (. 1383دهد )نجاتی؛ ترجمه نرب، دیهران شود، جهت می
و حقیقت انسان و ابعاد وجودي او، از موروناتي است  ه همواره مورد توجه نالمان بررساي سارشت 

شااناسااان در یک قرن اخیر اندیشامندان در طول تاری  و روان .دین، فیلساوفان و روانشااناساان بوده اساات
اور را های متفهای مردم را بررسای  نند. و انوای شخصیتاند، وجود تشاابه و تفاور شاخصایت وشایده
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 اند و نتوانستند به طور واقعی به شخصیت انسان پی ببرند.بیان  رده
ان را توان شاخصیت واقعی انسالبالغه بهتر میهای دینی میل قرآن و نهجما معتقدیم از طریق  تاب

ه شاناسی از منظر نهج البالغه )باتا ید بر خطبشاناخت و تقسایم بندی  رد. لذا هدی این پژوهش انساان
 .باشدمی (32

در این خطباه مردم را به چهار اروه دنیا طلب )فاسااادان بی  فایت، ظالمان زورمدار،  اماام نلی 
دنیاپرساتان ریا ار، زاهدین دروغین( و مردان خدا  ه قابل مقایساه با این چهار اروه نیساتند، تقسیم  رده 

 رفته است.های هریک از اروهها در این مقاله بیان و مورد مقایسه قرار ااند  ه ویژای
 
 فاسدان بی کفایت -1

ِرِه  ِه َو َنِضیال َوفن ًل َحدِّ ِسِه َو َ اَلَل ًل َنفن ِض ِّلالع َمَهاَن رن
َ اَد ِفی امن َفساَ هل الن َنعل من َمنن اَل َیمن هل فساد  آن  ه در پی»ِمنن

 «.  آلت  ارزار، از مال و منال نابرخوردارمقدار است و بینرود چون خوار و بی
زنند به خاطر این اساات  ه روحشااان ناتوان و  سااانی هسااتند  ه اار دساات به فساااد نمیاین اروه 

اد  نند و ارنه در  ااحنه فسااشاامشاایرشااان  ند و مالشااان اند  اساات به تعبیر معروی آنها آب پیدا نمی
 (.1339شنااران ماهری هستند )مکارم شیرازی، 

د دارد به دنبال فساد نمی روند و ارنه فساد را در واقع این اروه با توجه به ترسای  ه در درونشاان وجو 
دوسات دارند. اوهام و سلیقه های خود امه و یکسویه، در خدمت نیروهائیست  ه به ذهن آسیب رسانیده، 

 شااانند. اینها در واقع ذهن را برای دل نهرانی، ارااطراب، ناامیدی و تر  آماده و آن را به آشاافتهی می
های سااازنده و بدور از هراونه خودخواهی را جایهزین ها، اندیشااههام و امان نند. پ  باید به جای اومی

ها و تنفرهای بیهوده باید چهونه وا نشی داشته نمود. این شایوه به شاما خواهد آموخت تا نسابت به تر 
ید ر باشاید. در این راه دو اونه ازینه هست؛ یک شیوه این است  ه شما تسلیم آن ترسها شده و آنها را بپذی

م همین را بر متأسافانه بیشتر مرد–و در نتیجه، زندای خود را در مسایر فرایند بینوایی و بدبختی قرار دهید. 
اینهاا هماه زندایشاااان را همراه با تر  اذرانده، به خاطر دلهره و بیچارای های بیهوده رنج  -می ازینناد

یرای بر نی جاازینی خردمندانه، چشاایوه و ازینه دیهر، یع«. به راسااتی چه تأسااج ساانهینی »می بینند.
 (.1389تر  به یاری آفریداار است )واسوانی؛ ترجمه جعفری فیجانی، 

 نند و  فاایات باه وسااایلاه اوهاام و اماانهاای بیهوده تر  را در ذهن خود ایجااد میفااسااادان بی 
برند. ترسی  ه در آنها وجود دارد راهکارهای افته شاده در مورد مقابله با تر  را در جهت منفی به  ار می

ته بدهند. آرام نشس خواهند خود را افراد آرامی نشانتر  مذموم و ناپساند اسات و به وسایله این تر  می
اسااات و در  ااادد تزاحم با دیهر همنونان خود بر نمی آید زیرا وسااایله و میدانی برای جوالن دادن خود 

 ح  به النه خود میطبیعی ندارد، او احسااا  ناتوانی می  ند و مانند ماری در ابرهای فضااای ساارد بی
انی ندارد  ه چشاامه ها  از خون مردم براه بیندازد و خود را قهرمان خزد، حر تی ندارد. او شاامشاایر تیز و بر 
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بنامد و شااابانهاه با فکر راحت در رختخواب خود بیارامد و انساااانهائی فراوان را از آشااایانه محبوب حیار 
بیرون آورده و طعمه لبه شاامشاایر نماید و  اخ خود را با شااکوه و جالل بنا نهد و با قیافه خرسااند از زندای  

اخ بپردازد. ماال و مناالی نادارد  اه ماانناد دامهای فریبنده سااار راه آدمیان خویش باه قادم زدن در آن  ا
بهساتراند و همه آنان را شاکار  ند. مقامی ندارد  ه بتواند با  مال بی انتنایی به ارز  شخصیت انسانها، 

ی، ر دلها و نقول آنها را تسااخیر نماید و از پدیده اختیار آن بزراترین نعمت الهی محرومشااان بسااازد )جعف
1348.) 
 
 ظالمان زورمدار -2

 
َ
هل َو   سااَ َرَ  َنفن شاان

َ
دن  

َ
ِلِه َو َرِجِلِه ق ِلبل ِبَخین جن مل ِه َو الن رِّ ِلنل ِبشااَ عن مل ِفِه َو الن ین ِلتل ِلسااَ صاان مل من الن هل َبَق ِدینَ َو ِمنن َطاٍم ون هل ِلحل

َ  ا هل َو َلِبئن َرنل َبٍر َیفن ون ِمنن
َ
هل   ودل َنٍب َیقل ون ِمقن

َ
هل   َتِهزل ِه ِنَورااَینن َد اللع ا َلَک ِننن َک َثَمنا  َو ِممع سااِ َیا ِلَنفن نن نن َتَری الدُّ

َ
َجرل   َمتن ا  لن

آن  ه شامشایر بر  شاد و همه جا را در فتنه و شر   شد. سواره و پیاده ا  را فرا خواند و خود را آماده ی »
ه ای، ای است،، چشم او به دنبال نواله-آلوده ی اناه–فسااد ارداند، دینش تباه  یا آن  یا به دست آوردن ال 

 . چه بد سودایی است  ه دنیا را-خود را خطیب و وانظ مردمان بیند- ه خواهد بر نرشاه ی منبر نشایند. 
 «.بهای خود انهاری، و پاداشی را  ه نزد خدا داری به حساب نیاری

 و پیاده شکر سوارهاروه دیهر آنانند  ه شامشایر  شایده و فسااد و شارارر خویش را آشکار ساخته و ل
اند آنان باطن خود را برای ظلم و فسااااد آماده سااااخته و دین خود را تباه خود را برای این منظور ارد آورده

ر و قدرتی باالتر از این نیست، او از چیرای  امل 1339سااخته اند )مکارم شایرازی،  (.  برای مستکبر، لذ 
ر را می برد. روانکاوانی  ه پدیدار  یا سااالطه و فرمانروایی بی چون و چرا و مطلق بر انساااانها بیشاااترین لذ 

زندای و رفتار اساتکباری را در بررسی های بالینی و مطالعار تاریخی و اجتمانی شناسایی  رده اند سلطه 
ر بردن از آن را جوهره اوینااد هاادی و مراد  داننااد و میی میاال دیهرآزاری میاری و چیرای تااام و لااذ 

جان اساات زیرا موجود زنده در اثر تساالط  امل و ( تبدیل انسااان به شاا  یا جاندار بیسااادیساات )دیهرآزار
 (.1389محا دیهری بر او ویژای ا لی حیار را  ه آزادی باشد از دست می دهد )فارسی، 

افراد دارای اختالل شاخصایت سادیستی )دیهرآزار( دارای الهوهای رفتاری حاوی رفتارهای خشن،  
ث های  المی  ه بانهای فیزیکی و اهانتهرانه می باشاااند. آنان از انجام خشاااونتتحقیرآمیز و پرخاشااا

ر میایجاد درد جساامی و روانی در دیهران می ا هدفشااان چیساات؟ 1383برند )جوانمرد، شااوند، لذ  (. ام 
 به آن اشاره فرمودند:هدی آنها همان است  ه امام 

ی آورند یا برای خود فرماندهی برای اروهی را هدفشاااان، آن اسااات  ه چیزی از متای دنیا را به چن 
های دروغین فراهم آورند یا بر منبری  ااعود  نند و لبا  پیشااوایی مردم را بر تن  نند و برای آنان خطبه

 بخوانند.
فرماید و هم به فسااااد هاای  وتااهی هم باه انمال ظاهر اشااااره میو باه این ترتیاب اماام در جملاه 
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ایرند پسات و زشتشان، در واقع این اروه تمام تال  و  وشش خود را به  ار میدرونشاان و هم به اهدای 
تا قارونی شاوند یا سامری یا فرنونی. افرادی مانند آتش افروزان جنی جمل و  فین از مصایق روشن این 
اروه بودناد. بعضااای برای ماال و بعضااای برای مقاام و قادرر و بعضااای برای تکیاه زدن بر جاای پیامبر 

به نتیجه  ار آنها اشاره فرموده دسات به آن همه شار  و فسااد و تباهی زدند. سپ  امام  ،اساالم
 می اوید:

چه بد تجارتی اساات  ه تو )ای انسااان فاسااد و طغیانهر( برای خود فراهم ساااخته ای. دنیا را بهای  
ه ده اساات( معاورااخویشااتن می بینی و آن را با پادا  هایی  ه نزد خدا اساات )و پرورداارر به تو ونده دا

 می  نی،
نه قانون  - ه برای رسیدن به مال و مقام دست و پا می زنند –طبیعی است  ه این اروه شرور و فاسد  

را به رسااامیت می شاااناساااند و نه به ندای وجدان او  فرا می دهند و نه تسااالیم فرمان نقلند. آنها این 
دله می  نند و دین و ایمان خود را، به متای سااارماایاه هاای ارانبهاا را باا آن ثمن بخ  و بهای اند  مبا

(. خود را می فروشند و نظمت های ابدیت را از دست می 1339زوداذر دنیا می فروشند )مکارم شیرازی، 
 (.1348دهند تا چند  باحی در دنیا خو  باشند )جعفری، 

 
 دنیا پرستان ریاکار -3

َیا ِبَعَمِل اآلن نن بل الدُّ لل من َمنن َیطن هل اَرَب ِمنن َو ِمنن
َ
ِه َو ق صااِ خن دن َطاَمَن ِمنن شااَ

َ
َیا ق نن بل اآلنِخَرَة ِبَعَمِل الدُّ لل ِخَرِة َو اَل َیطن

صااِ  َمعن ً  ِّلَلی الن ِه َذِریَع َر اللع تن َخَذ سااِ ًِ َو اتع َماَن
َ ن
ِه ِلَ سااِ َرَی ِمنن َنفن ِبِه َو َزخن َر ِمنن َثون مع ِوِه َو شااَ ًِ َخطن ری  ه آن  ه با  ا»َی

، دنیاا را جوید، و بدانچه در دنیا  ند، راه آخرر نپوید، تن آساااان و آساااوده خیال، آرام، اام آخرر راسااات
بردارد، دامن به  مر درآرد، با زیور دروغین خویش را امین مردم شاااناسااااند و پرده پوشااای خدا را وسااایله 

 «.  معصیت ارداند
ریا موجب دوری از خدا و نابودی نمل اسااات. انساااان را از خدا دور می  ند؛ زیرا ریا ار از قدرر خدا 
غافل می شاود و به جای توسل به او در انجام  ارهای خود به غیر خدا متوسل می شود. نمل را نابود می 

دا غیر خدا طلب  ند و غیر خ ند؛ زیرا  ساای  ه نملی را برای غیر خدا انجام دهد پادا  آن را نیز باید از 
 از دادن پادا  ناتوان است. خداوند در روز قیامت به ریا اران می اوید: 

پاادا   اارهاایتان را از  ساااانی طلب  نید  ه برای آن ها  ار  رده اید پ  بنهرید  ه آیا در نزد آنها 
 (.1392پاداشی برای شما وجود دارد؟  )نجاریان و حاتم پور، 

آخرر را به دنیا ساودا  رده و حارر نیستند دنیا را، به آخرر معامله  نند همین دسته  بعضای از مردم 
ه این  ه اشاره است ب« دنیا را با  ار آخرر طلب می  نند»باشاند. افتار حضرر، درباره اینان  ه ساوم می

ها فقط د. آن نند و با ریا اری و ظاهرساااازی در طلب دنیا هساااتنبرای به دسااات آوردن دنیا فریبکاری می
 نند، هر چند در شکل آخرر باشد. همچون خضوی وخشوی و توارع دروغین، و خود را برای دنیا  ار می
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دارند، و لباساااهایشاااان را باال باا وقاار نشاااان دادن، میال این  ه به هنهام راه رفتن قدمها را  وتاه بر می
باشااد و ، رو  بنداان نیکو ار خداوند میسااازند. چنان  ه این طریقهایرند و ظاهر خود را آراسااته میمی

پوشاشای اسات،  ه پرورداار جهان پرهیزااران را بدان از ورود به هال ت و تباهی حفظ فرموده است. این 
نان پذیرد. ای اار فریبکارانه از بعضااای از مردمان به منظور جلب نواطج و به دسااات آوردن دنیا انجام می

آرایند، تا جامعه به آنها انتماد  ند و مردم امانتها و رازها را بدانها نان میخود را در نظر مردم دنیاا و ظاهربی
 ای برای نیل به آرزوها و مقا ااد از بین رونده دنیایبسااپارند. فریبکاران ظاهرساااز این نوی رفتار را وساایله

ار بودن خداوند و ظاهر دین را، ابزار معصااایت وخود سااااخته  اناهکاری اند. اینان چنان هساااتند  ه سااات 
دهند، (. خود را متواراااع جلوه می1331، ترجماه محمادی مقدم، 1342اناد. )بحرانی، خویش قرار داده

 نند( و دامن خود را )ظاهرا  از آلودای به دنیا( جمع ااامهاا را  وتااه بر می دارند )خود را با وقار معرفی می
یک جمله( پوشش خدایی را، وسیله ی معصیت  آرایند )و در نند و خویشاتن را به زیور امانت داران میمی

دهند، آری ظاهری متواراع و آرام و با وقار و بی انتنایی به دنیا و آنچه در دنیا است، دارد و خود را قرار می
(. ریا  اران در ظاهر خود را افراد با وقار و با ایمان 1339به شاعار  االحان آراساته است )مکارم شیرازی، 

ایرند و به دنبال جلب توجه هسااتند. تبدیل یک تظاهر خصاایت نمایشاای به خود میدهند و شاانشااان می
ار، تواند در رابطه با مشاهدهبدنی آشاکار  ه در اغلب موارد، جنبه نصاب شناختی دارد و در نین حال می

ین قار شااود هیسااتری نام دارد. این اختالل را می توان بر اثر تلدر قالب یک اختالل چند نشااانه ای جلوه
برانهیخت و تحت  تأثیر قرار داد. در هیسااتری، بر پایه نیازهای ناهشاایار میل یا ارااطراب واپ  زده جای 

ه توان افت  آیاد. میدهاد و چنین  ااربرد بادنی، قاابال فهم باه نظرمیخود را باه یاک تظااهر بادنی می
ت  ه بدن برای شااود و آن هم در حدی اسااهیسااتری زبان ناهشاایاری اساات  ه از طریق بدن بیان می

(. افراد دارای اختالل شاخصایت نمایشای یا هیستری دارای رفتار 1383دیهری مرئی اسات )دادساتان، 
باشاند همیشاه در پی جلب توجه هستند. حتی وقتی توجهی  سب نکنند، دچار مشکالر توجه طلبی می

اند. بسیار جلب توجه  ردهشوند. چشم آنها به دنبال این است  ه چقدر روانی دیهری به ویژه افساردای می
پذیر هساتند و به آساانی تحت تأثیر پیشنهادها و اوامر دیهران به ویژه افرادی  ه مافوق آنها هستند، تلقین

های آنان ساریع و بدون وسوا  است و شاوند. قضااورایرند و سااده لوحانه با آنها هم نقیده میقرار می
 (.1383، به نقل از جوانمرد، 1382 نند )شاملو، یر میهیچ نمق و استحکامی ندارد، خیلی سریع تغی

 
ویژای شااخصاایت دنیاپرسااتان ریا ار، شااک و تردید، ندم انتماد به نف  و تر  از افشااای هویت  

واقعی آنها اسات. آنان می ترساند  ه توساط مسالمانان شاناخته شوند و مورد هجوم آنها قرار ایرند. وجود 
قلی به های نسااتان ریا ار، آنان را وا می دارد  ه به یک سااری حیلهچنین ماهیتی در شااخصاایت  دنیا پر 

 ننوان مکانیسم دفانی پناه ببرند.
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 های دفانی  ه این اروه استفاده می  نند نبارتند از:مکانیسم 
 الج( فرافکنی

های دفانی روانی، فرافکنی اسااات  ه با اساااامی دیهری مانند: برون راندن، برون یکی از مکانیسااام
ی، بیرون افکنی، و باه دیهری نسااابات دادن باه  ار رفته اسااات. از طریق این مکانیسااام، فرد افکار فکن

ااه خویش و هم چنین تقصاایرها و اشااتباهار خود را به دیهری نساابت ناپسااند، تمایالر نامقبول و ناخودآ
 (.1330سازد ) ریمی، وسیله موجبار ررایت خاطر و آرامش خود را فراهم میداده و بدین 

 ند این مطلب را به اویا ترین شاااکل ترسااایم  رده اسااات، قرآن، آن جاا  ه منافقان را و اااج می 
 پندارند:شنوند بر رد خود میفرماید آنها هر  دایی را  ه از مسلمانان میمی

 نی )به آراستهی ظاهر( تورا به ای رساول تو چون )از برون( البد جسامانی منافقان را مشااهده می»
و اار سااخن اویند)ب  خو  افتار و چرب زبانند( به سااخنهایشااان او  فرا خواهی داد شااهفت آرند 

)ولی از درون( اویی چوبی خشاک بر دیوارند و هر  دایی بشنوند بر زیان خویش پندارند، ای رسول )بدان 
  ه( دشاامنان )خدا( به حقیقت اینان هسااتند از آنان بر حذر با ، خدایشااان بکشااد، چقدر از حق باز می

 (4)منافقون، آیه  «اردند.
مله  نند  ه مسلمانان قصد حپندارند و امان میشانوند بر رد خود میمنافقان هر  ادایی را  ه می

به آنان را دارند و این ناشای از احساا  دشمنی آنها نسبت به مسلمانان است  ه آن را به مسلمانان نسبت 
آیه مساااتقیما  « پندارند ااادایی را نلیه خود میهر »فرمااییاد  اه پ  از نباارر دهناد. مالحظاه میمی
و این نشاان می دهد  ه در حقیقت منافقان با مسلمانان « آنها دشامنند، از ایشاان دوری  ن»فرماید: می

دشامن هستند و این  ه  داهای شنیده شده را نلیه خود احسا  می  نند، چیزی جز توهمشان نیست 
 (.1383نها است )نجاتی؛ ترجمه نرب، آ« فرافکنی» ه ناشی از همان خصیصه ی 

 ب( دلیل تراشی یا توجیه
ااهانه ایست  ه به وساااایلً آن، رفتااااارلهاااااُ، انهیاااازه هااااا، و  دلیل تراشي مکانیسم دفاني ناخودآ
ااهانه  احساسار غیر منطقي و ناپذیرفتني توجیه و تبرئه اردیده و یا به  م  وسایِل موجااااه نمااااا به طور آ

شوند. نباید با ظاهرسازي یا دروغهااویي و امیاال آنهاا مشاتبه  ارد: تظااهر ردن و ول ميقابل تحمل و قب
ااه شخر به تصنعي بااودن آنهااا وقااوی و اذناااان دارد؛ البتاه  اند  ه خوددروغ افااتن،  نشهایي خودآ

ااهي  ورر  هم همانهونه  ه دربارة فرافکني هم متذ ر شادیم، دلیل تراشاي ااهي در شرایط نیمه خودآ
رد تا  ایردمي دلیل تراشي سازو ار )مکانیسم( دفاني بسیار شایعي است  ه تقریبا  همااااً انسااااانهااااا، از خل

شوند  الن و از پایین ترین مراتب اجتماني ارفته تا واالترین آنها،  م و بااایش، هماااواره بدان متوسل مي
 ( .1391راواناي ارائاه  رد ) تابی، توان نمونه ها و میالهااي فو به همین دلیل، براي آن مي

ار در بساایاری از اوقار به توجیه پناه می ی تفساایر برند تا رفتارشااان را به نحو قابل قبولمنافقان و نیز  ف 
ه اویند قصاادشااان ا ااالا اساات و به این ترتیب ب نند، می نند. میال  با این  ه در روی زمین فساااد می
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زدند. قرآن دلیل تراشاای منافقان را چنین ولی از  ارهای خود دساات میتوجیه )به ا ااطالا( معقول و مقب
  ند:تو یج می

بیایید، منافقان را می و هنهامی  ه به آنها افته شاود به سوی آنچه نازل  رده و به سوی پیامبر »
 یبینی  ه از قبول دنور تو انراض می  نند. پ  چهونه موقعی  ه بر اثر انمالشااان ارفتار مصاایبتی م

شاااوند به ساااراغ تو می آیند و ساااواند یاد می  نند  ه منظور ما )از بردن داوری به نزد دیهران( جز نیکی 
 ردن و توافق )میان طرفین نزای( نبوده اساات. آنها  سااانی هسااتند  ه خدا آنچه در دل دارند می داند، از 

 «انمالشاااان را به آنها اوشااازد نما. )مجازار( آنها  اااری نظر  ن و آنها را اندرز بده و با بیانی رساااا نتایج
 .(43-41)نساء، آیه 

 ج( وا نش سازی
یکی دیهر از مکانیسااام های دفانی وا نش وارونه اسااات  ه به اساااامی دیهر نظیر: وانمود ساااازی، 
 مال مطلوب ساازی، و وا نش ساازی نیز به  ار رفته اسات. به  مک این مکانیسام در فرد خصااو یار 

می آید  ه معموال  نقطه مقابل تمایالر درونی شااخر اساات و به نبارر دیهر،  خلقی و رفتار خا اای پدید
ااهانه آرزوها و خواسته هایی  ه  امال  با  سار وبی آرزوها و خواساته های ناپسند و خطرنا  و ایجاد خود آ

، تضاااد دآنها مغایرر دارد و همچنین بیان مطالب و ابراز نالیقی  ه با امیال و نالیق درونی و ناهشاایار فر 
(.میال  انساااان ااهی در برخورد با فرد معینی با 1382دارد، باه وا نش وارونه موساااوم اسااات )احمدوند، 

به ننوان وسااایله ای دفانی  ه نفرر و احساااا  خصااامانه ی خود را به این  –احترام زیااد تعاری و ادب 
 ی نقل، برای پنهان  ردنرفتاار می  ناد. مناافقان نیز به این حیله ی دفان -وسااایلاه از او پنهاان ساااازد

احسااا  نفرر و دشاامنی خود نساابت به مساالمانان، هنهام سااخن افتن با آنها خوب حری می زنند و با 
پوشااندن نفرر و دشامنی خود، به مسالمانان اظهار محبت می  نند و  ارهایشان را مورد تحسین و تقدیر 

 افقان را چنین تو یج می  ند:(. قرآن وا نش سازی من1383قرار می دهند )نجاتی؛ ترجمه نرب، 
و بعضای از مردم  ساانی هستند  ه افتار آنها در زندای دنیا مایه ی انجاب تو می شود و خداوند بر »

آنچه در دل )پنهان می دارند( اواه اسات )در حالی  ه( آنان سارساخت ترین دشامنانند )نشانه ی آن این 
تو خارج می شاوند(  وشاش در راه فساد در زمین می اسات  ه( هنهامی  ه روی بر می اردانند )و از نزد 

)بقره، « نند و زرانتها و چهارپایان را نابود می سااازند )با این  ه می دانند( خدا فساااد را دوساات نمی دارد.
ای رسااول، تو چون )از برون(  البد جساامانی آن منافقان را مشاااهده  نی )به آراسااتهی »(201-206آیه 

ند و اار سااخن اویند )ب  خو  افتار و چرب زبانند( به سااخن هاشااان او  ظاهر( تو را به شااهفت آر 
 (6)منافقون، آیه  «.فراخواهی داد...

 
 زاهدین دروغین-4

َحالل َنَلی َحالِ  هل الن ِقَطایل َسَبِبِه َفَقَصَرتن ِسِه َو انن ًل َنفن وَل ئل ِک رال لن مل َعَدهل َننن َطَلِب الن بن
َ
من َمنن   هل ِم ِه فَ َو ِمنن ی ِباسن َتَحلع
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ی.  د  َ  ِمنن َذِلَک ِفی َمَراٍا َو اَل َمغن َهاَدِة َو َلین ِل الزع هن
َ
َن ِبِلَباِ    ًِ َو َتَزیع َقَناَن ت و نداشااتن  آن»الن  ه خردی هم 

وسایلت، او را از طلب حکومت بنشاند، تا بدانچه در دست دارد بسنده  ند، خود را به زیور قنانت بیاراید، و 
 «.  در لبا  تار  دنیا درآید، حالی  ه شب یا روزی نبوده است  ه با زهد بپاید

ند  ه حقارر و ناتوانی و  نند به دروغ خود را زاهد نشاااان دهند  ساااانی هساااتافرادی  ه ساااعی می
نداشاتن وسایله  افی، آنان را از رسایدن به جاه و مقام باز داشاته و دستشان را از همه جا  وتاه  رده است 
)در حالی  ه از دیهر فاسااادان و مفسااادان چیزی  م ندارند، ولی هراز به ناتوانی و راااعج درونی انترای 

اند، در حالی  ه در هیچ زمان نه و به لبا  زاهدان در آمده نند، بلکه( خود را به زیور قنانت آراساااته نمی
به هنهام شب و نه روز در سلک پارسایان راستین نبوده اند. و به تعبیر دیهر، آنها افراد بی  فایت و رعیفی 

قطه افکنند و نقطه راعج خود را به  ورر نهساتند  ه بر ناتوانی و بی  فایتی خود پرده زهد و قنانت می
ر ن دهند، در حالی  ه بویی از پارساااایی و قنانت نبرده و در باطن، دنیا پرساااتانی شاااکسااات شاااان میقو 
اند. البته این اروه بر دو قساامند: ااه برای فریب مردم و سااارپو  اذاشاااتن بر راااعفهای خود به خورده

ا و زاهدند، رساا نند  ه پاچنین لباساای در می آیند و ااه حتی خود را نیز فریب می دهند و  م  م، باور می
ای ناتوانانی هسااتند  ه احسااا  حقارر آنانرا در اوشااه (. 1339نه رااعیج و ناتوان )مکارم شاایرازی، 

ها آنانرا در قالبی جای داده، چیزی برای  شااایدن به رخ مردم ندارند جز انداخته نوامل جبری محدودیت
رزه و پیروزی بر نوامل جبری محدودیتها را اینکاه خود را مردمانی قانع و پارساااا جلوه دهند. اار توانایی مبا

 ردند آنان همواره تالطمی در درون و های نامحدود حیوانی خود را بر مردم تحمیل میداشااتند، خواسااته
پ  چه باید  رد؟ هیچ، بهتر این « می خورند حریفان و من نظاره  نم»طوفاانی زیر جمجمه دارند  ه چرا 

« ممن هسااات»ارساااا نمایی تیراندازی شاااروی  نیم، زیرا برای اثبار اسااات  ه ما هم از سااانهر قنانت و پ
ادناهای سر براه بودن و مزاحم  سی نبودن، آرایش به لبا  زهد پارسایی هم شنونداانی دارد  )جعفری، 

1348.) 
ی های دفان فایتی و ناتوانی خود از مکانیسااامزاهادین دروغین برای جبران احساااا  حقاارر و بی 

  نند  ه دو نمونه آن نبارتند از:ه میمتعددی استفاد
 الج( همانند سازی

همانندساازی یا همساانهری نبارر اسات از قراردادن خود، در قالب خصو یار فرد دیهر به  ورر 
ااه  ناهشایار و یا خود را با ویژایهای شاخر دیهر، یکی احسا   ردن. در همانند سازی، شخر ناخودآ

 ند  ه ه این معنی  ه شاخر خود را شبیه یا همانند شخر یا اروهی می ند. برفتار دیهران را تقلید می
یه  وشاد خود را شبقبال  افکار و رفتار آنها را مورد پذیر  قرار داده و درون فکنی  رده اسات. شاخر می

(. همه افراد 1382های ناطفی و انفعالی با آن بسااتهی پیدا  رده اساات )احمدوند،  ساای سااازد  ه با اره
ید و یا نمااي به  ار مي برند میال  طفل خود را با مادر  همانند ميانیزم همانندساااازي را تا اندازهبشااار مک

 شاااد و بااه همین منوال افراد بشااار خود را بااا اینکاه پسااار  وچکي قاادرر پاادر  را بااه رخ دیهران مي
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یله وسااهاي معروی و موساسااار معتبر و تیمهاي ورز  و  لوبهاي سارشانا  همانند و بدین شاخصایت
نمایند. ااهي افرادي  ه به خود اطمینان ندارند ارد شااخر مقتدري منشااي مياحسااا  برتري و بزر 

 نند و به این دلیل شاااده اسااات  ه ااهي جمع شاااده، از قدرر او احساااا  قدرر و انتماد به نف  مي
د بساایار قاید خونمائي بیشااتري به خرج داده، در تحمیل ن اطرافیان شااخر دیکتاتور از خود او نیز قدرر

ت بیني اسا  و پایه همسانهري اسشوند نقیده بر این است  ه احسا  حقارر یا خود  مایر ميساخت
ااه خود  زیرا شاخر همساانهر از موقعیت، قدرر، استعداد و مهارر خود راري نیست لذا با تقلید ناخودآ

اي دروغهویي، دزدي و ... نمونه د.دهداند و رفتار  اافار او را الهو و مدل قرار ميرا شااخر دیهري مي
ي شاخر مشاهوري اغلب خود را به او نسبت هاي منفي هساتند. انضااء خانوادهبا جنبه از همساانهري

 نند. این نمل اار به مقدار انجام ایرد ممکن اساات نتایج مطلوبي دهند و احسااا  غرور و افتخار ميمي
ه انضاء خانواده از آن هیچ ابتکاري نشان ندهند، بتدریج داشته باشد ولي اار در آن افرا  شود در حدي  

در آنها احساا  بیهوداي ایجاد خواهد شاد. در این  ورر امکان بروز نتایج نامطلوبي وجود دارد. زاهدین 
اد  نند رفتار افر دروغین برای جبران احسااا  حقارر و ایجاد احسااا  قدرر و انتماد به نف  سااعی می

 دهند و خود را شبیه و همانند آنها بروز دهند.زاهد را از خود نشان 
 ب( وا نش سازی

های دفانی وا نش سازی است.  ه به  مک این مکانیسم در فرد خصو یار یکی دیهر از مکانیسم
آید  ه معموال  نقطه مقابل تمایالن درونی شاخر اسات. ورع دفانی فرد، خلقی و رفتار خا ای پدید می

لغاه آمیز و افراطی و نامتناساااب وی، نمال  این مکانیسااام دفانی را فا  موقعیات و طرز رفتاارهاای مباا
های شخر هیچ اونه ساازد و در این حالت چون خصاو ایار افراطی و غیر منطقی و شدر وا نشمی

ااهانه برد  ه فرد به اسااتفادتوان پیتناساابی با موقعیت و شاارایط وی ندارد، از این رو با اند ی دقت می ه ناآ
انیسام روی آورده اسات، توسط این مکانیسم، احساسار مورد قبول واقع نشدن و خشم و غضب از این مک

ممکن اسات تغییر شاکل داده و به  ورر مندب بودن فراوان و دقیق و بیان تو م با اظهار تشکر فراوان و 
اقعي و (. اغلب مشاکل است بتوانیم تشخیر دهیم  ه رفتار انسان تجلي 1382قدردانی درآید )احمدوند، 

هاي مهم مکانیساام وا نش ي متضاااد آن اساات. یکي از ویژايی   شااش اساات یا اینکه تجلي غریزه
رر ها معموال  به  وساازي، پافشااري در رفتار و وساواساي بودن آن و فزوني تکرار آن است غرایز و انهیزه

و  مر ، تمیزيزوجهاي متضاادي در انساان وجود دارند،میل نشاق و نفرر،سازنداي و تخریب،زنداي و 
این  شود و با تا ید بر دیهريي متضااد ناهشیار مي ییفي و غیره درنمل وا نش ساازي یکي از دو غریزه

زسطل اي به وسیله متضاد آن ابه نبارر دیهر،مکانیسامي  ه بدان وسایله غریزه یابدناهشایاري ادامه مي
ااهي مخفي بماند، وا نش ساازي یا وانمود ساازي نامیده مي ه اي  .در نمل وا نش سازي ،غریزهشودآ

 نش شود. وا ي متضاد آن خنیي مي ند،به وسیله ند و ارطراب ایجاد ميفشار وارد مي« خود » بر روي 
نش  نند. وا ایرند و انرژي خود را  ااری مقا ااد فریبنده و ریا ارانه ميسااازیها از فراخود ساارچشاامه مي
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 ند در مواردي  ه انطباق خش  و و واقعیت را تحریج ميساازي ، شخصیت را خش  و غیر قابل انعطای 
توان افت  ه آن رفتار ی  نمل وا نشاااي اسااات. زاهدین دروغین شاااود، ميآمیز در رفتار دیده ميمبالغه

 فایتی خود پرده زهد و قنانت بپوشااانند و نقطه رااعج خود را به  نند بر ناتوانی و احسااا  بیسااعی می
دهند. در حالی  ه بویی از قنانت نبرده و در باطن دنیا پرسااتانی شااکساات  ااورر نقطه قور نشااان می

 اند.خورده
 
 مردان خدا -5 

ِریٍد َنادط  َن شاااَ من َبین ِر َفهل شاااَ َمحن یل الن من َخون وَنهل مل َراَق دل
َ
ِجِع َو   َمرن رل الن من ِذ ن اَرهل صاااَ بن

َ
 َو َخاِئٍج َو َبِقَی ِرَجاٌل َغاع  

اِ ٍت  وٍی َو ساااَ مل رٍ َمقن من ِفی َبحن ًل َفهل لع مل الذِّ هل ِمَلتن ًل َو شاااَ ِقیع مل التع هل َمَلتن خن
َ
دن  

َ
وَجٍع ق اَلَن مل ِلٍر َو َثکن خن وٍم َو َداٍی مل عل  َمکن

وا َح  ِتلل
ل
وا َو ق ی َذلُّ وا َحتع ِهرل

ل
وا َو ق ی َملُّ وا َحتع دن َوَنظل

َ
ًٌ ق ِرَح

َ
من ق هل وبل لل

ل
من َراِمَزٌة َو ق هل َواهل فن

َ
َجاٍج  

ل
واتع   لُّ

َ
اما مردمانی . » ی ق

دیهرند  ه یاد قیامت دیده شااان را فرو خوابانیده، و بیم رسااتاخیز ساارشااکشااان را روان اردانیده، یا از مردم 
اریزانند و یا مقهور و ترسااان، یا خامو  و دهان بسااته، یا از روی اخالص به دنا نشااسااته، یا اریان و دل 

لت را به جان خریده. اویی به دریایی شور غوطه ورند، شاکسته، از پرهیز در امنامی خزیده، و خوا ری و مذ 
حا ل به ستوهند و از چیرای جاهالن ذلیل، پیاپی  شته دهانهاشاان بساته، و دلهاشاان خسته، از پند بی

 «.  شوند و از آنان نمانده است جزء قلیل...می
 یاد قیامت، چشم هایشان را بر همه چیز فرو بسته -

نند  ه زندای دنیا و تعلقار آن چیزی جز بازی و سارارمی و مایه فریب نیست و زندای این افراد می دا
آخرر حقیقی و ثاابات اسااات و در آن برای افراد منمن و پرهیزاار خیر اسااات بنابراین یاد قیامت و زندای 

 هایشان را بر همه تعلقار دنیوی بسته است.آخرر چشم
 تر  رستاخیز، اشک هایشان را جاری ساخته است. -

َطِریرا   من
َ
وسا  ق ما  َنبل نا َیون ا َنخایل ِمنن َربِّ  .«ما از پرورداار خائفیم در آن روز  ه نبو  و سخت است»ِّلنع

 (10) انسان، آیه 
تعبیر روز قیامت به روز نبو  و سااخت با اینکه نبو  و سااخت از  اافار انسااان اساات و به  ساای 

ا  را در هم  شاایده، به خاطر تأ ید بر ورااع وحشااتنا  آن روز اساات، یعنی آن قدر ویند  ه قیافهامی
حوادث آن روز سااخت و ناراحت  ننده اساات  ه نه تنها انسااانها در آن روز نبوسااند بلکه اویی خود آن روز 

 نیز نبو  است. 
 پا  خدا  ار می  نند پ  چرا میدر اینجاا سااانالی پیش می آید و آن اینکه اار ابرار تنها برای ذار 

 اویند ما از نذاب روز قیامت بیمنا یم آیا انهیزه الهی، با انهیزه تر  از نذاب قیامت سازاار است؟ 
ه به یک نکته پاساا  به این ساانال روشاان می شااود و آن اینکه آنها به هر حال به خاطر خدا   ا با توج  ام 

ترسااند به خاطر آن اساات  ه نذاب الهی اساات و اار به نعمت اام بر می دارند و اار از نذاب قیامت می 
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های بهشااات نالقه دارند چون این نعمت ها از ناحیه اوسااات و این همان چیزی اسااات  ه در باب نیت 
 نبادر در فقه مطرا است  ه می اویند:

این  رقصاااد قربات در نباادار منافار با انهیزه نالقه به ثواب و تر  از نقاب و یا حتی مواهب ما د 
دنیا از سااوی خدا ندارد. زیرا همه اینها بازاشاات به خداوند می  ند، هر چند مرحله نالی نبادر این اساات 
لله   ه نالقه به نعمت ها و بهشاات و تر  از نذاب دوزخ نیز انهیزه آن نباشااد بلکه یکپارچه به ننوان حبا 

 (.1336انجام ایرد )مکارم شیرازی، 
  نند .نده شده، و تنها زندای میبرخی از آنها از جامعه را -

در متون دینی و اساااالمی نیز احاادیاث و روایات فراوانی در بااره ی تاأثیر ایمان و محبت به خداوند بر 
احسااا  تنهایی و نیز در خصااوص فواید و آثار میبت خلور و تنهایی بیان شااده اساات . برای نمونه از امام 

ده آسااوده شاادن از مدارا با مردم اساات.)محمدی ری نقل شااده  مترین فایده تنهایی برای بن ااادق
 (.  12893، ا،3311، ص1333شهری ، 

 می فرمایند : و یا امام نلی 
 (. 12888، ا،3369تنهایی آسایش نبادر پیشهان است)همان ص، 

آمده اساات  ه هر  ه از معرفت خدایی برخور دار شااود از اهل دنیا و دنیا در حدییی از امام  اظم 
ناره ایرد و به آنچه نزد خداساات روی آورد، خداوند مون  خلور او باشااد و یار تنهایی ا  و بی خواهان  

 (. 12891نیاز ننده نیاز  و مایه نزر و قدرر او، بی آنکه از ایل و تباری برخوردار باشد .)همان ، ا 
 فرموده اند:همچنین امام سجاد 

حالی  ه قرآن در  نار من اسااات، هراز احساااا  اار همه مردم از شااارق تا غرب نالم بمیرند، در » 
 (.  239، ص89ق، ج 1603)مجلسی، «  نموحشت و تنهایی نمی

این بیانار ارزشااامند حا ی از آن اسااات  ه برای فرد با انتقادار دینی و باوری نمیق راسااا  به خدا، 
ا  هرا  آورد، احس احسا  تنهایی و تر  از تنهایی مفهومی ندارد. آنچه  ه می تواند چنین فردی را به

(. با دقت در متون آیار و روایار به 1396دوری از خاداوناد و اولیااء او خواهاد بود )قاابضااای و همکاران، 
ایری در یک سالساله شارایط خاص اجتمانی، به  ورر استینایی شاود  ه مساأله اوشاهخوبی ثابت می

ده بندوبار ارفتار شااه  افر و بیدانیم  ه آنها در یک جامعتو اایه شااده اساات. در مورد ا ااحاب  هج می
بودند و به جرم ایمانشااان به خدا، تحت تعقیب بودند و چاره ای جز فرار از شااهر و دیار و پناه بردن به  وه و 

نیز نهایت تال  و  وشش خود را در طریق مبارزه با بت پرستی تا پای غار نداشاتند. حضارر ابراهیم 
واقع نشاد و جانش در خطر بود، مأمور به مهاجرر شد. بدیهی است جان انجام داد، ولی هنهامی  ه منثر 

این شارایط برای هر    در هر زمان حا ال شاود، چاره ای جز هجرر نیسات، اما این ا ال یک ا ل 
شااود بلکه یک اسااتیناء مربو  به شاارایط خاص اساات. در آنجا  ه امام  ااادق اساااساای محسااوب نمی

  ناد، دلیال آن را فسااااد زماان و تغییر اخوان و نادم امکااان اوشاااه ایری را برای خود انتخااب می
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شود  ه جدایی و قهر  ردن از مردمی  ه راه فساد را شمرد. ااه نیز دیده میهمکاری با مردم آن نصار می
پیمایند، یکی از طرق مبارزه منفی با فسااد اسات، چرا  ه این امر سبب می شود  ه آنها تکان لجوجانه می

شود  ه وقتی مردم در فساد ا رار می ورزند آنها ش آیند. در حالت جمعی از نلما دیده میبخورند و به خوی
رفتند و چیزی نمی اذشااات  ه مردم احساااا  افتند و به  اااورر قهر از میان آنها بیرون میرا تر  می

خویش  مالسارشکستهی و  مبود می نمودند و به سراغ آن نالم رفته و او را به میان خود باز اردانده و ان
 (.1383نمودند )مکارم شیرازی، را ا الا می

 اند.برخی دیهر ترسان و سر وب شده یا لب فرو بسته و سکور اختیار  رده -
 چنین آمده است: در حدییی از امام  اظم

ند و  هنهاامی  ه منمن را خامو  ببینید به او نزدیک شاااوید ه دانش و حکمت به شاااما القا می» 
 ند ) ابن اوید و  متر نمل می ند  و منافق بسیار سخن میاوید و بسیار نمل میمیمنمن  متر سخن 

(. در این حدیث به یک سکور ارزشمند اشاره شده و آن سکور فرد منمن 393، ص1343شاعبه حرانی ،
اسات، زیرا سااکور او منبعی برای حکمت معرفی شاده اساات . در این  ه سااکور منمن در این حدیث به 

اسااات، چند وجه را می توان در نظر ارفت: اول اینکه با توجه به ادامه حدیث  ه منمن را فردی چاه معناا 
وجه  ند شاید منظور از توجه به سکور منمن تمعرفی می  ند  ه سخن اند ی می اوید و بیشتر نمل می

من نبه نمل وی و سارمش قرار دادن نملش به ننوان منبع حکمت باشاد. دومین مطلبی  ه از سکور م
شاود، این اسات  ه ساکور و خاموشای وی خود منبع حکمت است؛ زیرا منمن در این حدیث دریافت می

شود در چنین های رسیدن به او میدر خاموشای خود غرق در تفکر در  فار جالل و جمال پرورداار و راه
ان و ساات ) رباساای ند و این ارزشاامند احالتی هم نشااینی با او درهای حکمت را برای طری مقابل باز می

 (.1396چناری،
  نند.بعضی مخلصانه همچنان مردم را به سوی خدا دنور می -
ه و خویشااتن داری، آنان را از چشاام مردم انداخته اساات، و  - بعضاای دیهر اریان و دردنا ند  ه تقی 

 اند.ناتوانی وجودشان را فرا ارفته اویا در دریای نمک فرو رفته
جای منمنان،  افران را دوسات و سرپرست خود انتخاب  نند و هر   چنین  افراد با ایمان نباید به»

 ند، هیچ رابطه ای با خدا ندارد )و پیوند او بکلی از خدا اساسته می شود( مهر اینکه از آنان بپرهیزید و به 
ه بدارد و باز اشاات شااما خاطر )هدفهای مهمتری تقیه  نید(. خدا شااما را از )نافرمانی( خود، برحذر می

ار، شرایط در این آیه سیمای سیاست خارجی، شیوه(28) آل نمران، آیه  «ساوی خداسات. ی برخورد با  ف 
ه بیان شاده اسات)مکارم شیرازی،  ه و جلوایری از ساوء اساتفاده از تقی  ه، به معنای  تمان 1336تقی  (. تقی 

تری اسااات. از رااارر یا خطِر مهمی حق  از تر  آزار مخالفان و ترك مبارزه با آنان به جهت دوری نقیاده
ه، ااهی واجب و ااهی حرام است )قرائتی،   (.1383تقی 

هایشاان بساته، و قلب هایشان مجروا است؛ آنقدر نصیحت  رده اند  ه خسته شدند، از ب  دهن -
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 سر وب شدند، ناتوانند و چندان  شته دادند  ه انهشت شمارند.
و شااناخت خدایی  ه آفریداار و مدیر آن و پرورداار  انسااان منمن از طریق در   ردن نظام هسااتی،

 ند. این ارتبا  تنها ادرا ی نیسااات، آدمیاان اسااات باا نظام هساااتی و اجزاء و ار ان آن ارتبا  برقرار می
ناطفی هم هسات. با شاناسایی آفریداار و نظام هستی نسبت به آفریداار احسا  جالل،  مال، نظمت 

ظام هسااتی  ه آفریده خدای متعال نظیم و قدیر اساات احسااا  احترام و  ند و نساابت به نو  بریائی می
 آمیزد. در هماننماید. اندیشااه ا  را درباره نظام هسااتی و آدمیان با احسااا  و ناطفه خود میتکریم می

ورزد و به آن به دیده تجلیل و اندیشاااد به آن احترام و ارادر هم میا  میحاال  ه به موراااوی اندیشاااه
نهرد. و از رههاذر این ارتباا  فعاال، و در  معنا و  رامت و نظمت در آن، معنای اندیشاااه و تقادی  می

یابد. از آن پ ، نسااابت به نظام هساااتی، آدمیان، و موجودار ناطفه و ساااراپای زندای خود را نیز در می
ااهی و هم معرفت و هم نشق و احترام و مسئولیت دارد )فارسی،   (.1389ایتی، هم آ

های  املی هستند. انسان  امل، سعادر خویش را در دل توان افت  ه این اروه از مردم انساانمی 
داند در های آن می بیند و دنیا را اذرااه و پلی به ساااوی حیار اخروی مینبساااتن به دنیا و مظاهر و جلوه

حسااان خداسااات اما دل  ای از جلوه جماال و آیتی از آیارنظر حق بین او، اار چاه دنیاا و مخلوق و جلوه
بساااتن بااه آن و تمااامی هماات خود را مصاااروی طلااب آن  ردن، زیااانکاااری و غفلتی نظیم در پی دارد. 

به همین جهت است  ه سبکباری و (181 هیآل نمران، آ ) «.زندای دنیا چیزی جز مایه فریب نیسات»...
 وارستهی از تعلقار دنیوی از ویژای های انسان  امل است.

 مود: فرامام نلی  
 (21) خطبه  «.سبکبار باشید تا به مقصود برسید»
در نهاه انسااان  امل،  سااانی  ه انتبارار دنیوی و متای اند  آن آنها را فریفته خویش  رده اساات  

اند و ساااراب دنیا آنها را از زالل حقیقت محروم  رده مانند  ود ان سااارارم بازیهای خیالی و موهوم شاااده
جز بازی و سااارارمی نیسااات  و سااارای آخرر برای آنها  ه پرهیزاارند، بهتر  زندای دنیا، چیزی»اسااات. 

 (. 1333)وانظی،  (32)انعام، آیه  «.است  آیا نمی اندیشید؟
یان اند. راجرز بهای  امل بیان  ردههای زیر را برای انسااانروانشااناسااانی مانند راجرز و مازلو  ویژای 

ر برقراری روابط دوساااتانه با دیهران اطمینان دارند. آنها نیازی  ناد  اه افراد  اامال باه تواناایی خود دمی
ه دانند  ه توسااط  ساای به  ااورر نامشاارو  پذیرفتبینند  ه همه دوسااتشااان داشااته باشااند، زیرا مینمی
شاوند. آنها به دنبال برقراری رابطه  امیمانه با  سای هستند  ه احتماال  مانند آنها سالم است و چنین می

 ند. آنها در روابط خود با دیهران  ااادق هسااتند. خودی خود به رشااد هر دوی آنها  مک می ای بهرابطه
افراد  امل همان اونه  ه به نظر می رساند، هستند. در آنها فریب، ریا اری، حالت دفانی، ظاهرسازی و 

عنوی رند زندای متزویر و دورویی مشااهده نمی شود. آنها به دنبال معنای فراتر از خودشان هستند و آرزو دا
و آرامش درونی داشته باشند.  افراد  امل یکپارچه هستند، بدون این  ه بین فرایند های هشیار و ناهشیار 
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ااهی نمادی  نند،  آنهاا رمزی وجود داشاااتاه باشاااد. چون آنها می توانند تمام تجربیار خود را دقیقا  در آ
ی ی بینند؛ از آنجایی  ه آنها از احساسار اراانیزمتفاور بین آنچه هسات و آنچه را باید باشاد به روشانی م

ی  نند، شااکای بین خودآرمانی و خودواقعشااان به ننوان معیاری برای ارزیابی تجربیاتشااان اسااتفاده می
 نند، چون نیازی ندارند از خود دفای  نند. با دیهران به  اااورر تصااانعی و ظاهری رفتار خویش را پر می

د، آزادانه  ننه آنها به آنچه هساتند اطمینان دارند، هر احسااسی را  ه تجربه می نند، و از آن جایی  نمی
 نند. این افراد به ماهیت انسااان به طور نمیق انتماد دارند. آنها برای نفع شاااخصااای به دیهران ابراز می

ت قائلآسااایب نمی ی  . آنها ک  ننداند در  اااورر نیاز به آنها  ماند و آمادهرساااانند. آنها برای دیهران اهم 
نند اما   نند. آنها احسا  پرخاشهری می نند اما خشم خود را سر دیهران خالی نمیاحساا  خشم می

 (. 1389 نند )ترخان، آقایوسفی و شقاقی، آن را به مسیرهای مناسب هدایت می
 ،هایی همچون: توجه به واقعیت و پذیر  آنماازلو برای افراد خودشاااکوفاا )انساااان  اامال( ویژای

خودجوشااای، تمایل شااادید به حل مساااایل، میل به تنهایی، خودمختاری و اساااتقالل، احترام واقعی به 
دیهران، تجاارب نرفاانی و روحی، نوی دوساااتی و روابط اجتماانی و نااطفی باادیهران،دارای ارز  ها و 

رر دنهر  های واال و آزادمنشاااانه، تمایز قایل شااادن بین هدی و وسااایله، شاااوخ طبعی فیلساااوفانه، ق
خالقیت و آفرینندای و تفاور نشااان دادن در برابر فرهنی بجای پیروی از آن را برشاامرد )یارمحمدیان و 

 (.1384 مالی، 
« ندی»داند  ه ای از ظرفیت های بالقوه میمازلو در تعریج خود از خودشکوفایی، فطرر را مجمونه 

ت باشااد و در واقع فعلیو در نرض آنها می ، تنها یک اسااتعداد در  نار سااایر اسااتعدادها«تجربه معنوی»و 
استعدادها،  داند و به آن، نسبت به سایریافتن  مال  نوی آدمی را در ارو فعلیت یافتن این ویژای ذاتی نمی

 (.1389دهد )مروتی و یعقوبی، بخشد و آن را اسا  قرار نمینمومیت نمی
های اند قابل تطبیق با ویژایبیان  ردههای  امل برای انساااانهاایی  ه امام نلی البتاه ویژای 

 روانشناسان )مازلو و راجرز ( نیست.
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 گیرینتیجه

اماام در بیان این چهار اروه اجتمانی خطرنا ،)فاسااادان بی  فایت، ظالمان زورمدار، دنیاپرساااتان 
پیروان راساااتین را از ای وجود دارند. به حق داد ساااخن داده و ریا ار و زاهدین دروغین(   ه در هر جامعه

ه آنها و جامعه بشاری می ااه سااخته اساات و نشااانه خطرار بزرای  ه از ناحیه این چهار اروه متوج  شااود آ
های روحی و جسااامانی آنان را ذ ر فرموده تا با این نالمار آنها را هر یاک را بر شااامرده اسااات و ویژای

یا از نظر تباهی درون و فساد نقیده و دلبستهی به دنبشاناسند و در دام آنها ارفتار نشوند. این چهار اروه، 
و جاه و مقام، مشاااتر ند و اختالی آنان در دامها و در فراهم بودن اساااباب و مقدمار نیل به این مقصاااود 

ای خزیده و به اسات. اروه نخست، دنیا پرستانی هستند  ه به خاطر رعج و ناتوانی و بی  فایتی در اوشه
تی نشان م نمیساراغ مال و جاه و مقا روند، ولی ا ارار ندارند  ه این راعج و ناتوانی را به  ورر نقطه قو 

دهند، در حالی  ه اروه چهارم از این راااعج و ناتوانی خود برای  ساااب جاه در جامعه بهره ایری  رده و 
ین طآن را نونی قنانت و زهد می شاامرند و ملک و آزادای و انج قنانت را انجی می دانند  ه برای سااال

ر نیست )مکارم شیرازی،   (.1339با شمشیر میس 
رسانند تفاور اروه چهارم با اروه ساوم این است  ه اروه سوم از طریق ریا اری خود را به مقاماتی می

ا را به فروشااند و متای دنیرساند و  دین خود را به دنیا میو با اساتفاده از تزویر به مقا اد نامشاارونشاان می
ن شااوند اما همیآورند، در حالی  ه اروه چهارم، به جاه و مقامی نایل نمیچنی می بهای دین فروشاای به
اند  ه مردم آنها را قانع و زاهد می پندارند. البته اروه نخست و چهارم، هر دو در این اندازه دل خو   رده

   مشتر ند  ه اار میدانی برای ظلم و فساد پیدا  نند از دو اروه دیهر چیزی  م ندارند.
تفاور اروه سوم و دوم در این است  ه هدی هر دو اروه یکی است، با این تفاور  ه آنها، حطام دنیا 

آورناد و اینهاا باا تزویر و زیاانکااری و فریاب و خود نماایی. ار چه هر دو اروه را باا زور و ظلم باه چنای می
ار، از حال اروه دوم هم بدتر امراهند و ظالم و دنیا پرساات، ولی شاااید حال اروه سااوم از پاره ای از جه

باشااد، چرا  ه دین الهی را ساارمایه دنیای خود ساااختند و با این نمل، هم دنیای مردم و هم دینشااان را 
  نند )همان منبع(.ویران می

باه تعبیری دیهر، این چهاار اروه را باه دو دساااتاه می توان تقسااایم  رد: یاک دساااتاه باه مقا اااد 
اور  ه جمعی با زور و اروهی با تزویر و ریا  اری ولی دساااته دوم، به رساااند، با این تفنامشااارونشاااان می

شوند، با این تفاور  ه اروهی، این نا امی را در چهره زهد و قنانت مقصاودشاان، از زخاری دنیا نائل نمی
 دهند و دسته دیهر، اقدامی در این زمینه ندارند.نشان می

ه در هر نصااار و زمانی این چهار اروه بوده و هساااتند، بینیم  اار تاری  را بدقت بررسااای  نیم، می  
رموزتر هایشااان مهرچند با پیشاارفت جامعه بشااری شااهرد های آنها پیچیده تر و دامها فریبنده تر و نقشااه

سوزند و شاود. جوامع اساالمی امروز نیز از این حکم مستینا نیستند و در آتش تباهی این چهار اروه میمی
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ااهان در دامهایشااا را در این  شااند. اار پیروان حق سااخنان امام زنند و فریاد مین دساات و پا میناآ
ااهی های الزم را به افراد  فراز، دقیقا  به خاطر بساااپارند و در جلساااار خود به تحلیل دقیق آن بپردازند و آ

اشند، ب پا دل جامعه بدهند و برای افشا  ردن توطئه های این چهار اروه تال  تبلیغاتی مستمری داشته
 به یقین از خطر آنها مقدار زیاد  استه خواهد شد )همان منبع(.

داند  ه در این جهان، تنها یک رههذر اسااات  ه به سااارنت به جهان اماا منمن واقعی به خوبی می 
 دهد  ه با ایمان به خدا وشاااود. بنابراین، در دنیا  ارهای خود را بر این اساااا  انجام میآخرر منتقل می

 (.1383نمل  الل، آماده زندای آن جهان شود )نجاتی؛ ترجمه نرب،  نبادر و
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