خودفریبی از منظر روانشناسی و اخالق با تأکید بر اندیشة آیتاهلل جوادی آملی
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چکیده
خودفریبی پدیدهای شایع است که هرکس آن را در حیات خود تجربه مـیکنـد؛ بااینحـال تبیـین
چیستی و عوامل شکلگیری آن چندان ساده نیست .در خودفریبی شخ به عملی اقدام مـیکنـد
که باع ایجاد باور و شناخت خطا برای او میشود .این تعریف اجمالی بسیاری را قانع نکـرده و
آنان را برآن داشته است تا با نظر به مفهوم فریب ،خودفریبی را تعریف کنند .مشابهسـازی ایـندو
پدیده به تناقض و چارهاندیشی برای برونرفت از آن منجر شده است.
در تراث اسالمی اگرچه واژۀ خودفریبی بهکار نرفته ،اما بهنیکی به زمینههای رخ دادن ایـن پدیـده
ذیل بح غرور اشاره شده است .از منظر اسالمی میتوان ده عامل را برای خودفریبی برشمرد که
با التفات به آنها از خودفریبی پرهیز کرد.
این مقاله که از شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی بهره میبرد ،نخست نگاه گـارایی بـه تعریـف و ماهیـت
خودفریبی میکند ،سسس عوامل روانشناختی ـ معرفتی شکلگیری آن را از منظر اسالمی ،بـهویژه
با تکیه بر اندیشۀ آیت لال جوادی آملی بررسی میکند .درنهایت بـه بررسـی اخالقـی ایـن پدیـده
خواهد پرداخت.
کلیدواژهها :خودفریبی ،فریب ،خطای شناختی ،معرفت ،قصد فریب ،اخالق.
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مسئله

خودفریبی 1علیرغم ابهام در چیستی و تعریفش ،پدیـدهای شـایع اسـت و بسـیاری آن را
تجربه کردهاند .در بسـیاری از منـابع غربـی ،ذیـل واژههـایی همچـون فریـب و دروغ ،از واژۀ
خودفریبی یا دروغ به خود بح میکنند؛ واژهای که روانشناسان بیشـتر در تقریـب و ایضـاح
معنای آن کوشیدهاند .بسیاری از این مطالعات به تعریف خودفریبی معطوف بوده و بـه زمینـه-
های رخداد این پدیده و حکم اخالقی آن توجه کمتـری کردهانـد .در منـابع اسـالمی و متـون
اخالقی گاشتگان نیز چنین واژهای بهکار نرفته است و تنها مـیتـوان البـهالی متـون اخالقـی
(مباح نفس و غرور) اشارههایی را به این پدیده یافت .نهتنها اخالقپژوهـان مسـلمان ،بلکـه
مفسران نیز در آیاتی همچون آیۀ  ۱۹سورۀ یوسف 1که توقع اشاره به این بحـ وجـود داشـته
است ،بهسرعت عبور کرده و التفاتی بـه ایـن پدیـده نکـردهانـد .فقـر منـابع در کنـار شـیوع و
پیامدهای گستردۀ خودفریبی ،لزوم توجه به آن را توجیه میکنـد .ایـن مقالـه عالوهبـر نگـاهی
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۰۳

اجمالی به تعاریف این واژه تالد میکند زمینههای رخـداد ایـن پدیـده را از منظـر اسـالمی،
بهویژه براساس اندیشۀ آیت لال جوادی آملی بررسی و حکم اخالقی آن را تبیین کند.
تعریف خودفریبی

تعریف اجمالی خودفریبی این است :رفتار یا عملی که شخ
پنهان شدن حقیقت نزد خودد میشود؛ یا رفتاری که شـخ

بـا انجـام دادنـش باعـ
انجـام میدهـد و درنتیجـه،

غلطی را درست میپندارد .از ایندو تعریف اجمالی تنها میتوان این نکتـه را برداشـت کـرد
که در خودفریبی شخ

در شناخت دچار مشکل شده است؛ اما برای تعریف دقیقتـر ایـن

پدیده از دو رود استفاده کردهاند .برخی برای فهم خودفریبی از واژۀ فریب کمک میگیرند
و خودفریبی را مشابه فریب میدانند .گروه دیگر معتقدند عناصر فریب در خودفریبی وجود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Self-deception.
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ندارد و نمیتوان از مشابهسازی در تعریف خودفریبی بهره برد.گروه اول ،دو عنصر را بـرای
خودفریبی الزم میدانند و معتقدند بدون ایندو شرط ،فریب وجود نـدارد )۱ :فریبنـده بایـد
به خطا بودن گزارهای معتقد باشد که میخواهد به طرف مقابل القا کند؛ پـس اگـر بـه خطـا
بودن گزارۀ القاشده معتقد نباشد ،فریب صدق نمیکند؛  )۱فریبنده باید قصـد فریـب طـرف
مقابل را داشته باشد؛ پس اگر گزارۀ غلطی را تصادفی به شخصی بگوید و باع

گمراهـی او

شود ،فریب صدق نمیکند (.)Carson, 2010: 47
کسانی که با تکیه بر فریب درصدد تعریف خودفریبی هسـتند ،در تحقـق ایـندو عنصـر
دچار دو تناقض شدهاند )۱ :شرط اول ،نخستین تناقض را ایجاد مـیکنـد .شـخ

در مقـام

گزارۀ الف معتقد باشد و ایندو باور متناقض هستند .تاجری را تصور کنید که باوجود عالئم
شکست خوردن در تجارت ،معتقد است در شغل خود موفق خواهـد شـد .او هـم بایـد بـه
شکست خوردن و هم به موفقیت تجارت خود معتقد باشد کـه تناقضـی آشـکار اسـت؛ )۱
اشکال دوم ناشی از قصد فریبنده است .قصد فریب داشتن فریبنده در جایی مؤثر اسـت کـه
شخصی که قرار است فریب بخورد ،از قصد فریبنده مطلع نباشد .روشن است که درصورت
اطالع ،هرگز فریب نمیخورد؛ پس در خودفریبی ،شخ

هم بایـد از قصـد فریـب مطلـع

باشد و هم نباشد .نهایت سخن اینکه تحقق دو شرط فریب در خودفریبی بـه تنـاقض منجـر
میشود (.)Barnes, 1997: 18
وجود ایندو تناقض در مفهوم خودفریبی بسیاری از مباحـ ایـن موضـوع را بـه خـود
اختصاص داده و راهحلهای مختلفی برای برونرفت از آنها مطـرح شـده اسـت .ابتـدا بـه
تناقض دوم میپردازیم .رود ساده برای رفع این تناقض آن است که قصد فریـب را شـرط
ندانیم؛ برایناساس میگوییم آنچه باع

فریب فرد میشود ،نه قصد فریب ،بلکه انگیزۀ فـرد

است()Mele, 2010: 55؛ بهعبارتدیگر ،میل معتقد اسـت فـرد هنگـام صـدور فعـل ،از امیـال و
انگیزههای خود متأثر میشود و منفعالنه فعل را انجام میدهد .البتـه بـدیهی اسـت کـه ایـن
انفعال باع

سلب اختیار فرد و دخالت نکردن او در صدور فعل نیست .در مثـال بـاال تـاجر
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فریبنده باید به کاب گزارۀ الف معتقد باشد و درعینحال در مقام فریبخورده باید به صدق

۰۱

هرگز قصد ندارد خود را فریب دهد؛ اما میل و شوق او به تجارت موفق باعـ شـده اسـت
فریب بخورد .بهنظر میرسد در پاسخ به تناقض دوم و قصد فریب مشکل چندانی نـداریم و
میتوانیم بهسادگی از آن عبور کنیم .البته سؤال مهمی وجود دارد که در ادامه بـه آن خـواهیم
پرداخت :اگر قصد فریـب و اختیـار فـرد را نفـی کنـیم ،چگونـه مـیتـوانیم دربـارۀ پدیـدۀ
خودفریبی از منظر اخالقی بح کنیم؟
اما برونرفت از تناقض اول چندان ساده نیست .چگونه میتـوان همزمـان بـه درسـت و
غلط بودن گزارهای باور داشت؟ برای برونرفت از این تناقض ،دو راهحل مطرح شده است:
 )۱تقسیم کردن ذهن :پیروان این دیدگاه دونالد دیویدسون و دیوید پیرس هستند .ازنظـر
آنان ذهن بیش از دو بخش دارد؛ برایناساس ممکن است بخشی از ذهن بـه گـزارۀ الـف و
بخش دیگر به نقیض آن معتقد باشد .البته درمیان کسانی کـه قائـل بـه تقسـیم کـردن ذهـن
هستند ،تفاوتهایی را میتوان مشاهده کرد .برخـی همچـون فرویـد تقسـیمبندی ذهنـی را
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۰۱

بسیار برجسته میکنند؛ تاجاییکه معتقدند بخشی از ذهن مـیتوانـد بخـش دیگـر را فریـب
دهد .در این نگاه ،ذهن به دو بخش خودآگاه (هشیار) و ناخودآگاه (ناهشیار) تقسیم میشود
و مغز همچون فاعل فریبکار فرد را فریب میدهد؛ اما برخی دیگر اگرچه بـاور همزمـان را
به دو گزارۀ متناقض باتوجهبه تقسیم کردن مغز ممکن میدانند ،نمیپایرند که بخشی از مغز
بتواند بخش دیگر را فریب دهد (.)Leeuwen, 2013: 4754
 )۱تنزل یکی از دو باور :راهحل دوم برای برونرفت از تناقض از آلفرد میل اسـت .او در
کتاب مهم خود ،خودفریبی بدوننقاب 1برآن است تا خودفریبی و ماهیت آن را بـا تکیـه بـر
تجربه کشف کند؛ برایناساس او هردو شرط فریب (قصد و باور) را انکار میکنـد و وجـود
آنان را برای صدق مفهوم خودفریبی الزم نمیداند .او معتقد است آنچـه باعـ

فریـب فـرد

میشود ،نه قصد فریب ،بلکه عواطف و احساسات فـرد اسـت؛ عالوهبـراین در خـودفریبی
لزوماا دو باور وجود ندارد ،بلکه فقط یـک بـاور وجـود دارد ()Mele, 2001: 74-75؛ بـرای مثـال،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Self - deception unmasked.

فردی به درستی گزارۀ الف تمایل دارد ،سسس به بررسـی شـواهد و مـدارک مـیپـردازد تـا
صحت گزارۀ الف را بسنجد .عالقۀ او به صحت گزارۀ الف باع
گزارۀ الف را درک نکند؛ درحالیکه اگر همین شخ

ِ
خلـل صـحت
میشود تـا

بهدور از جهتگیری ،گـزارۀ الـف را

بررسی میکرد ،به کاب آن پیمیبرد؛ بهعبارتدیگر عواطف و احساسـات باعـ
گیری در باور فرد میشود ()Ibid: 50 & 11؛ پس شخ

جهـت-

خودفریب هیچگـاه بـه گـزارۀ الـف و

نقیض آن همزمان معتقد نیست و تناقض اینگونه مرتفع مـیشـود .دیـدگاه دیگـری را نیـز
آئودی مطرح کرده است .او معتقد است شخ ِ خودفریب بهدرستی گزارۀ الف را میدانـد؛
اما به نقیض آن اقرار میکند .در خودفریبی هیچگاه دو باور متناقض با یکدیگر جمع نشـده-
دیگری را نیز برشمردهاند که از آنها صرفنظر میکنیم (.)Leeuwen, 2013: 4755
بسیاری از منابع ،خودفریبی و ضعف اخالقی 1را کنار یکدیگر آوردهاند؛ اما الزم است به
این نکته توجه کنیم که پدیدۀ ضـعف اخالقـی اعـم از خـودفریبی و بـهعبارتدیگر ،رابطـۀ
ایندو عموم و خصوص مطلق است .خودفریبی یکی از دو گونۀ ضعف اخالقی و البته گونۀ
نقابدار و پیچیدهتر آن است .در ضعف اخالقی ،فرد برخالف باور خود عمل میکند .عمـل
نکردن به باور ممکن است برآمده از خلل در شناخت یا باور فـرد باشـد؛ امـا در خـودفریبی
شخ

تنها در شناخت دچار مشکل شده است .فرد خودفریب برایآنکه خود را از تنگـای

شکاف نظر و عمل برهاند ،دست به طراحی میزند و آگاهی خود را دسـتکـاری و آن را از
صحنه حاف میکند تا بعد بتواند بدون وجود آگاهی مزاحم ،مرتکب خطای اخالقی شـود.
چنین فردی دچار ضعف اخالق ِی دومرحلهای و پیچیده شده است .تفاوت دیگر خـودفریبی
و ضعف اخالقی در این است که شخ ِ خودفریب همیشه توجیهی برای رفتـار خـود دارد
و میتواند با استناد به باور و شناخت خطا ،رفتار خود را توجیه کند؛ درحالیکـه در ضـعف
اخالقی لزوماا شخ

شناخت خطا ندارد تا آن را مستمسک قرار دهـد ،بلکـه ممکـن اسـت
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1. Akrasia.
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اند ،بلکه در طرفی باور و در طرف دیگـر فقـط اقـرار وجـود دارد .البتـه اینجـا راهحلهـای

۰۰

شناخت درستی بهدست آورد؛ اما میل کافی برای اقدام به فعل در او پدید نیاید.
الزم است توجه کنیم که در خودفریبی ،فریب از خود فرد و به خاطر عواملی ایجاد می-
شود که خودد آنها را بهوجود آورده است؛ بهعبارتدیگر شـخ
فعال است .این معنی برخالف مفهوم فریب است که شـخ
میخورد؛ پس در فریب و خودفریبی ،شخ

در فراینـد خـودفریبی

در آن منفعـل اسـت و فریـب

از ناحیۀ شناخت دچـار مشـکل شـده اسـت:

چنانچه خطای شناختی از خود فرد باشد ،خودفریبی و چنانچه دیگری باع

آن شده باشـد،

فریب یا دیگرفریبی است .در خودفریبی دو حالت ممکن است رخ دهد :گاهی شـخ

بـا

التفات میتواند به کاب گزارۀ خود پیببرد و گاهی حتی با التفات نیز قادر به کشف نیسـت.
ایجاد این شـناخت

روشن است که در هردو با انجام دادن کاری که در اختیار او بوده ،باع
ِ
شناخت خطاست و گاهی علت بعید.
خطا شده است؛ حال آن کار گاهی علت قریب برای
خودفریبی از منظر اسالمی
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در اخالق اسالمی بح مستقلی به نام خـودفریبی وجـود نـدارد؛ امـا اشـارهها و تـأمالتی را
میتوان یافت .ازآنجاکه در خودفریبی شخ

از ناحیۀ شناخت دچار مشکل میشود ،الزم اسـت

به نقش و موقعیت شـناخت در شـکلگیـری فعـل اخالقـی و چگـونگی رخ دادن انحـراف در
شناخت توجه کنیم .در خودفریبی شخ

باوجود شـواهد و مـدارک کـافی بـرای دسـتیابی بـه

خوبی و بدی حقیقی ،دچار انحراف شده و باور و شناخت غلطی برای او جایگزین شده است.
اهمیت شناخت
قرآن کریم هنگام مقایسۀ انسان و حیوان ،بر جنبههای شناختی تأکید میکنـد (اع را،۱7۳ /

فرق ان  .)11شناخت چنان مهم است که برخی دانشمندان معتقدند نهایت رشد انسـان ،ماهیـت
شناختی دارد و سبب کلی خلق عالم عِلوی و ِسفلی و برترین چیزی کـه انسـان را بـه خـدا
نزدیک میکند علم است (فیض کاشانی)۱2 :۱۹82 ،؛ بهعالوه تا نظریـۀ معرفـت و مقـدار شـناخت
بشر از خود و خارج خود تبیین نشود ،هرگز طرح مسائل فلسفی ،کالمی و  ...سودی نـدارد
(جوادی آمل ی۱۹۳۱ ،

)2۱ :؛ درمقابل ،مشکالت ناشی از شناخت میتواند انسان را در جایگـاهی

فروتر از حیوان قرار دهد (انف ال )22؛ زیرا حیوانات از سـرمایۀ عقـل بیبهرهانـد؛ امـا انسـان از
چنین موهبتی بهرهمند بوده و از آن استفاده نکرده است (جوادی آملی۹۱ :۱۹۳2 ،

.)2۹7

ابزارها و انواع شناخت

ابزار شناختی انسان را در نگاه دینی میتوان به پنج دسته تقسیم کرد :حس ،وهم ،خیـال ،عقـل
و قلب (جوادی آمل ی۱۹۳۱ ،

 .)2۳8 :علوم حسی بهواسـطۀ ارتبـاط حـواس ظـاهری بـا عـالم خـارج

حاصل میشوند و زمانی به فهم درمیآیند که وارد قلب شوند و بـه تعقـل درآینـد .قلـب ورودی
یافتههای حسی است .یافتههای حسی مادامیکه با قلب معنابخشـی و تفسـیر نشـوند ،تأثیرگـاار
نیستند و بود و نبود چنین دادههایی علیالسویه اسـت .علـوم خیـالی بهواسـطۀ ارتبـاطی حاصـل
معانی عقلی را مضاف به صور جزئی درنظر بگیریم ،به آنها معانی وهمیه مـیگوینـد کـه واهمـه
ادراکشان میکند .علوم عقلی بهواسطۀ ارتباط نفس انسان با کلیات و عالم عقول حاصل مـیشـود.
ِ
الهامات صاحبان نفسهای زکیه بهدست میآید.
علوم قلبی نیز بهواسطۀ شهودات و
آفات و موانع شناخت از منظر قرآن

ابزارهای شناختی انسان اعم از حس ،وهم ،خیال ،عقل و قلـب در معـرض آسـیبهـا و
آفتهای گوناگونی قرار دارند .موارد زیر با استقرا بهدست آمده است:
 .1اخالل در قوۀ حس

در گام نخست ،قرآن کریم دربارۀ آسیبهای حسی هشدار داده و با تعابیر مختلفـی از آن
یاد کرده است :غشاوه (جاثیه  ،)2۹طمس (ی  ،)۹۹ /ختم (بق ر ،)7 /اخـا و ذهـاب (بق ر ،)2۱ /طبـع
(نحل  ،)۱۱8زیغ (ص  ،)۹۹غطام (که ،۱۱۱ :جوادی آمل ی2 :۱۹8۹ ،

 .)227روشن اسـت کـه اخـالل در

حواس انسان میتواند در شناخت او تأثیر بگاارد؛ بهگونهایکه خودفریبی ناشی از اخالل در
این قوه باشد.
 .2ضد كاركردهای خیال و وهم

ازجمله عواملی که باع

اخالل در شناخت میشود ،اخالل در قوۀ خیال و وهـم اسـت.

خودفریبي از منظر روانشناسي و اخالق با تأکيد بر اندیشة آیتاهلل جوادي آملي

میشوند که خیال مقید (قوۀ خیال انسان) با خیال منفصل (عـالم مثـال) برقـرار مـیکنـد .چنانچـه

۰۷

اگر ایندو قوه را عقل بهکار گیرد و هدایتشان کند ،اسباب تحصـیل معرفـتهـای صـحیح و
ارزشمند خواهند بود؛ ولی اگر تحتکنترل امیال حیـوانی و هـوای نفـس و قـوای شـهویه و
غضبیه باشند ،نهتنها مانعی برای دستیابی به حقیقت میشوند ،بلکه منشأ شکلگیری امیـال و
شوقهای مخرب خواهند شد .ایندو قوه را اصـلیتـرین ابـزار اغـواگری شـیطان میداننـد
(خمینی .)10 :۱۹78 ،وهم سبب میشود گاهی شـخ

خـود را قـاطع تصـور کنـد؛ درحالیکـه

قطعی منطقی برای او حاصل نشده است (جوادی آملی۱۹8۹ ،ال .)۱۱0 ::میتوان گفت افرادی کـه
اهل خیالپردازی و گرفتار وهم و خیالاند ،از تعقل صحیح بازمیمانند .تعبیر قرآنـی «امـانی»
در آیۀ  ۱۱۱سورۀ بقره 1ناظر به این آفت شناختی است.
 .3تسلط امیال بر عقالنیت

اصلیترین مالک سالمت قلب انسان ،حقپایری و قبول واقعیت اسـت (ش داعی.)۹7۱ :۱۹88 ،
این ویژگی ماهیت شناختی دارد؛ درمقابل ،اصلیترین مانع حقپایری انسـان رذایـل اخالقـی،
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۰۶

امیال و هواهای نفسانی است (انعام  .)۱۱۳تسلط امیال و هواهـای نفسـانی بـر عقالنیـت از آفـات
فراگیر شناخت و معرفت انسان است که آیات و روایات بسیار بـر آن تأکیـد کردهانـد .تکبـر و
غرور (لقمان  ،7اعرا ،)۱1۹ /ذنب (اعرا )۱۱۱ /و تبعیت از هوای نفس (ندم  ،2۹محمد  )۱1از مصـادیق
تسلط امیال بر عقالنیتاند .در امیال انسانی ،حب دنیا مهمترین و سـختتـرین مـانع در مسـیر
شناخت است؛ بهگونهایکه نهتنها مانع تهایب عملی انسان است ،بلکـه مـانع تصـویب عملـی
انسان نیز میشود و دانش او را فاسد و تباه میکند (جوادی آمل ی۱۹۳۱ ،

 .)28۹ :در اندیشـۀ قرآنـی،

پرهیز از امیال و دوری از گناه باع تقویت شناخت و فهم راه درست از نادرست میشود .فرد
متخلق به حدی از شناخت میرسد که بوی بد گناه و ناصوابی آن را حس و از آن پرهیـز مـی-
کند (جوادی آملی28 :۱۹۳2 ،

.)128

اما چه فرایندی در انحراف شناخت انسان رخ میدهـد؟ یکـی از اصـلیترین مسـیرهای
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ك َأمان ِیهم قُل هاتُوا برهانَکُم ِإن کُنتم ص ِ
ِ
ادق ِی َن .
َ .2وقَالُوا لَن یَد ُخ َ
َ ُ َ
ودا َأو ن ََص َارى تل َ َ ُ
ل ال َجنَّ َی ِإ َّال َمن کَانَ ُه ا
ُ َ

تأثیر امیال را بر شناختها ،نظریۀ همسازی شناختی 1تبیین میکند .این نظریه مبتنی بر مفهوم
منطق روانی 1است .این مفهوم به فرایندهایی اشاره میکند که ممکـن اسـت باورهـای مـا را
طوری تغییر دهند که ازنظر روانشناختی هماهنگ باشند؛ بدونآنکه لزومـاا از قـوانین دقیـق
منطق صوری پیروی کنند (کریم ی .)207 :۱۹۳۱ ،مطابق نظریۀ همسازی شناختی ،وقتی شخصـی
شناخت ناهمساز دارد ،دنبال همسازی اسـت؛ بـرای مثـال ،شخصـی کـه مـیدانـد مصـرف
دخانیات باع

سرطان میشود و از مصرف سـیگار دسـت برنمـیدارد ،دچـار ناهمسـازی

شناختی است؛ رفتارد با باورد سازگار نیست .ناهمسازی شناختی سبب ناراحتی درونـی
میشود و شخ

را به کاهش ایـن تـنش سـوق مـیدهـد .حـداقل سـه راه بـرای کـاهش

برای مثال ،در اینکه آیا واقعاا سیگار سرطانزاست ،تردید کنیم و احتمال آن را خیلـی کـاهش
دهیم؛  )۱تعداد یا اهمیت شناختهای همساز خود را افزایش دهیم؛ برای مثال ،کارکردهـای
روانی (آرامبخشی) یا اجتماعی (مقبولیت نزد گروه همسـاالن) سـیگار کشـیدن را برجسـته
کنیم؛  )۰یکی از عناصر ناهمساز را بهنحوی تغییر دهیم که با شناختهای دیگرمـان همسـاز
شود؛ برای مثال ،به خودمان تلقین کنیم که تمایل درونی به کشیدن سـیگار نـداریم و وضـع
جامعه و زندگی است که ما را به کشیدن سیگار مجبور میکند.
انسانها معموالا راحتترین راه را انتخاب میکنند؛ یعنـی بـهجای تغییـر رویـۀ رفتـاری
خود ،عنصر شناختی ناهمساز را تحریف میکنند .تحریف عنصر شناختی برای حفـظ رویـۀ
رفتاری ،از تأثیرات شایع امیال بر شناختهاست.
 .4انسجام نداشتن باورها

۰۵

از دیگر آفات شناخت از منظر قرآن کریم ،انسجام نداشتن در باورها است .افرادی کـه
باورهای منسجم دارند ،با مالک واحدی قضاوت میکننـد؛ همچـون مؤمنـان واقعـی کـه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ناهمسازی شناختی وجود دارد (همان )۱ :)208 :تعداد یا اهمیت عناصر ناهمسـاز را کـم کنـیم؛

1.cognitive consistency.
2. Psycho-logic.

دعوت انبیا را میپایرند و تفاوتی میان آنها قائل نیستند (بقر/

 .)۱۹۹مصداق دیگـر انسـجام

نداشتن در باورها رفتار علمای یهود است که وحی را دربارۀ پیامبر خویش مـیپایرفتنـد؛
ولی دربارۀ پیامبر اسالم خیر؛ زیرا هردو وحی از یک منبـع و حـاوی پیـام مشـترکی بـود
(غزالی.)7۱ :2۱۱8 ،
.5حسگرایی

دریافتهای حسی اگرچه معتبرند ،وقتی فقط یافتـههـای حسـی را منبـع معتبـر بـدانیم و
هرچیزی را فراتر از عالم مشهود انکار کنیم ،کارکردهـای صـحیح دسـتگاه شـناختی را مختـل
خواهند کرد .اینکه مشرکان یا کافران زمان پیامبر اسالم 6برای انکار قیامت و حیات پـس از
مرگ به استخوانهای پوسیده استدالل میکردند ،ناشی از حسگرایی آنان بوده اسـت (ی /

.)78

کفار بیشتر بر این حسگرایی تأکید میکردند؛ بهگونهایکه ایمان خود را بـه وحـی و رسـالت،
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۰۹

منوط به مشاهدۀ خداوند و فرشتگان میدانستند (جوادی آملی۱۹۳۱ ،

.)21۱ :

 .6تفاسیر نادرست تجارب شناختی

هیچیک از تجارب عادی بشر ،بیتفسیر نیست .اساسـاا معنیبخشـی تجـارب (حسـی و
غیرحسی) با تفاسیر ذهنی است .تجارب بـا مفـاهیم و سـاختهـای شـناختی حاضـر نـزد
شخ

تفسیر میشوند .اگر این قسمت شناختی براساس موهومات باشـد ،تجـارب جدیـد

براساس این ساختها تفسیر میشود .ممکن است برخورد شایع با معجزات انبیـای الهـی را
بر این راستا تفسیر کرد؛ برای مثال ،فرعونیان در اولین مواجهه با معجـزات حضـرت موسـی
آن را سحر خواندند (نم ل  .)۱۹-۱2همین رفتار از کافران همعصـر حضـرت عیسـی7

سـرزد

(مائد ،۱۱۱ /جوادی آملی.)22۹ 21 :۱۹۳۱،
 .7تعادل نداشتن در جذب و انطباق

ازجمله مفاهیم پایه در روانشناسی رشد ،مفهوم سـازگاری اسـت .سـازگاری بـهمعنای
هماهنگی موجود زنده با محیط است .ژان پیاژه ،روانشناس شناختی ،سازگاری شـناختی را
شامل دو فرایند جاب و انطبـاق مـیدانـد .انسـانهـا در مواجهـه بـا تجربیـات محیطـی در

چارچوب ساختارهای ذهنی تجربه را درک میکنند؛ یعنی تالد میکنند تجربیات محیطـی
را به ساختارهای موجود جاب کنند .ازطرفی هر تجربۀ محیطی شرایط خاص خـود را دارد
که بهمنزلۀ جبرهای مربـوط بـه خـودد ،بـه سـاختارهای ذهنـی تحمیـل مـیشـود؛ یعنـی
ساختارهای موجود باید خود را با تجربیـات منطبـق کننـد .پیـاژه سـازوکار اول را جـاب و
دومی را انطباق نامیده است .میتوان جاب را گرایش موجـود زنـده بـه شـیوۀ مواجهـه بـا
تجربیات محیطی در قالب ساختارهای موجود و همچنین انطباق را گرایش موجود زنده بـه
تغییر ساختارها مطابق تجربیات محیطی تعریف کرد .مواجهه صحیح و متعادل بـا تجربیـات
محیطی را تعادل جاب و انطباق میگوینـد .بـهنظر میرسـد بخشـی از مشـکالت شـناختی
برمیگردد .برخی از آنان چنان دچار جمود فکری و تعصـبات شـده بودنـد کـه هـر شـاهد
خالف (استدالل علیه بتپرستی) را توجیه میکردند و حاضر نبودند به باورهای خود شـک
و ساختارشناسی خود را بازبینی کنند (طور

.)11

 .8عمل نکردن به معلومات

اگر شخصی عملی را صحیح بداند و الزام آن را بر خویش احساس کند ،طبیعی است که
برای انجام دادنش اقدام کنـد؛ امـا چنانچـه شـخ

بـه علـم خـویش عمـل نکنـد ،دچـار

ناسازگاری شناخت و رفتار میشود .این ناسازگاری نمیتوانـد مـدت زیـادی دوام بیـاورد.
باالخره یکی از طرفین بهنفع دیگری تغییر میکند؛ یا شخ

ملتزم به عمل میشود یـا علـم

خویش را کنار میگاارد .ازآنجاکه اولی با سختی همراه است ،معموالا دومی اتفاق مـیافتـد؛
یعنی شخ

بهتدریج در صحت علم خویش تردید میکند .این روند ادامه مییابـد تااینکـه

ال منکر الزام میشود .برخی محققان ایـن پدیـده را نـوعی جهالـت اختیـاری مـیداننـد
کام ا
(طباطبایی۱2 :۱1۱7 ،

 .)۹۹8بهنظر میرسد این روایت از امیرالمـؤمنین 7نـاظر بـه همـین مطلـب

ال و یقینَکم شَ کااِ ،إذا علِمتم فاعملُوا و ِإذا تَیقَّنتم ف ِ
باشـد« :ال تَجع ِ
َاقـد ُموا»
َ ُ
َ ُ
َ
لمکم َجه ا َ
لوا ع َ
َ ُ

(نهجالبالغه ،ح)271؛ بهعبارتدیگر ،همانطورکه اگر خطاط ماهر ،تمرین و مـداوت نکنـد ،هنـر
خطاطی از او گرفته میشود ،دربارۀ علم نیز چنین است؛ اما از منظر معصومان معنایی بلندتـر

خودفریبي از منظر روانشناسي و اخالق با تأکيد بر اندیشة آیتاهلل جوادي آملي

مشرکان و کافران همعصر پیامبران به همین نبود تعادل (جاب حداکثری و انطباق حـداقلی)

۰۷

دراینباره وجود دارد :علمی که با عمل هماهنگ نیست و به آن عمل نمیشود ،ازاساس علم
نیست ،بلکه جهل است (جوادی آملی۱۹8۳ ،ال.)۱۱۱ ::
 .9علم غیرفعال و خاموش

از دیگر آفات شناخت ،خاموشی و بیاثر شدن علوم است .علمی که در گنجینـۀ معـارف
ما باشد ،اما در سطح توجه ذهن ما قرار نگیرد و فقط در مواقع لزوم به آن توجه کنـیم ،منشـأ
اثر زیادی نخواهد بود (مصباح یزدی .)22۹ :۱۹88 ،آیات فراوانی (مانن د انس ان  ،120اح زا  11۱و جمع ه

 )3۱۱بر ضرورت توجه و هشیاری انسان اشاره میکنند .تفکر در آفـرینش عـالم از مهمتـرین
کارهایی است که میتواند انسان را بـه ایـن هشـیاری برسـاند .حـدی شـریف امامموسـی
کاظم 7نیز به این نکته اشاره میکند« :ما من شیم تراه عینک إال و فیه موعظـه» (ج وادی آمل ی،

)22۱ :۱۹80؛ بنابراین یکی از آفتهای شناختی ،خروج برخی معارف از حوزۀ توجه است کـه
سبب میشود وجود و عدم چنین معارفی علیالسویه باشد.
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فریب خود و سرپود گااشتن بر بیمسئولیتی و سستعنصری خود سود میجویند .مطابق

۴۳

ترین مصادیق شخصـیتزدگی و

 .11شخصیتزدگی

از دیگر مشکالتی که انبیای الهی فراوان با آن مواجه میشدند ،سـنتهـای باقیمانـده از
گاشتگان بود .برخی از این سنتها هیچ مبنای عقلی نداشت و تمـام ارزد آنهـا بـهاعتبار
نیاکان بود .در قرآن کریم آیاتی همچون  ۱۵۳سورۀ بقره 4به این نکته اشاره میکند .نکتۀ مهـم
اینکه گاهی شخصیتزدگی افراد ،کاذب و فقط ظاهرسازی برای فرار از مسئولیت تصـمیم-
گیری و تشخی

است .چنین افرادی درواقع شخصیتزده نیستند ،بلکه از این حالت بـرای

اندیشه قرآنی ،پیروی کورکورانه از نیاکان ،یکی از شاخ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
.2
.1
.3
.4

ك بکر اة َو َأ ِ
ِ
صی اال.
َواذکُر اس َم َربِّ َ ُ َ
ِ
َ
ٱل ِذک ا ًۭرا کَث ِی ا ًۭرا .
لیَأی َها ٱلَّای َن َم َامنُوا ٱذک ُُروا ل َ
ض َوٱبتغُوا مِن فَض ِل ل ِ
ِ ِ
ِ ِ
ٱل کَث ِی ا ًۭرا ل ََّعلَّکُم تُفل ِ ُحونَ .
ٱلصل لَو ُة فَٱنتَش ُروا فی ٱْلَر ِ َ
ف َِإذَا قُضیَت َّ
ٱل َوٱذک ُُروا ل َ
ِ
ِ
َ
امنَا َأ َولَو کَانَ آبَاؤُ ُهم َال یَعقِلُونَ شَ یئاا َو َال یَهتَ ُدونَ .
َو ِإذَا ق ِی َ
ال قَالُوا بَل نَتَّب ُع َما َألفَینَا َعلَیه آبَ َ
ل ل َُه ُم اتَّب ِ ُعوا َما أن َزلَ ل ُ

قدم زدن در مسیر شیطان است .البته نفس پیروی از شخصیتها اگر صحت گفتههایشـان بـا
عقل سلیم یا وحی متقن اثبات شده باشد ،ماموم نیست (جوادی آملی۱۹۳۱ ،ال.)017 8 ::
 .11سهلانگاری شناختی

یکی از شایعترین مشکالت شناختی ،سـهلانگاری شـناختی اسـت .بسـیاری بـه خـود
زحمت حقیقتیابی نمیدهند و سعی میکنند از زیر مسئولیت تحقیق و تفکـر شـانه خـالی
کنند .از شایعترین نوع آن اکتفا به ظن و جستجو نکردن یقین است؛ یقینی که حجـت بـرای
فرد است و از شهود و برهان بهدست میآید (جوادی آمل ی۱۹۳۱ ،
( ۹۹یون ۱۱۹ ،/انعام2۹ ،

 .) ۱1۱ :قرآن کریم در آیههایی

ندم) نیز به خطا بودن پیروی از ظن اشاره کرده است.

ازنظر فالسفه برای صدور هر فعلی همچـون فعـل اخالقـی ،پـنج مرحلـه وجـود دارد:
تصور ،تصدیق به فایده ،شوق ،شوق اکید و اراده .روشن است کـه دو مرحلـۀ اول ،شـناختی
هستند و نقش اصلی را در خودفریبی بازی میکنند .هنگامیکه فاعل شناسا شیم مطلـوب را
تصور کند ،این زنجیره آغاز میشود .اگر تصدیق به فایده رخ دهد ،به مرحلۀ سوم میرسـیم؛
یعنی شوقی در فاعل شناسا ایجاد میشود .اگر این شوق اشتداد پیـدا کـرد ،بـه حلقـۀ پـنجم
میرسیم که شکلگیری اراده است .پسازآن تحریک اعضا و اقدام عملی رخ میدهد (ج وادی
آملی۱۹8۹ ،

.)21۱ 2-2:

در مرحلۀ اول تصوری که ابتدای زنجیرۀ شکلگیری اراده است ،هرگز فـارغ از دخالـت
خیال و وهم نیست؛ چه بههمراه دخالت عقل و چه بـدون دخالـت آن .افـرادی کـه سراسـر
دنبال زندگی لاتطلبانهاند ،خیالشان نیز در محدودۀ مشتهیات میچرخد و کسانی که وقـت
خود را صرف یاریرسانی به مردم میکنند ،قوۀ خیالشان در مسائل جامعهپسند پـرواز مـی-
کند؛ پس باید با صور زیبا قوۀ خیال را از عقاید فاسد و تخیالت پست بازداشت (ج وادی آمل ی،

 .)27۱ :۱۹۳۱در خودفریبی شخ

ممکن است در مرحلۀ اول شناخت ،یعنی تصور دچار خطا

شود .در گام دوم شناخت الزم است فعل تصورشده مفید نیـز ارزیـابی شـود .اینکـه چـرا و

خودفریبي از منظر روانشناسي و اخالق با تأکيد بر اندیشة آیتاهلل جوادي آملي

نظریۀ فالسفه دربارۀ عناصر شناختی

۴۱

چگونه انسان در مرحلۀ تصدیق به فایده دچار فریب میشود ،معلول عوامـل مختلفـی اسـت
که به آنها اشاره میکنیم.
 .1گزارههای پایه (باورهای اساسی)

توجه به اینکه چگونه تصوری صرف منجر به تصـدیق مـیشـود ،مـا را متوجـه وجـود
گزارههای پایه میکند که مانند کبرای قیاسی مطوی عمل میکند .وقتـی انسـان تشـنهای آب
زالل و خنکی را تصور میکند ،چندین گزاره دستبهدست میدهنـد تـا تصـدیق بـه فایـده
شکل بگیرد .گزارههایی همچون رفع عطش کـردن آب ،مطلـوب بـودن رفـع عطـش و . ...
وجود همین گزارههای پایه در افراد اگر از حقیقت بهرهمند نباشد ،میتواند زمینهساز فریـب
فرد شود .برای مصون ماندن از خطا در گزارههای پایـه ،دو راه وجـود دارد )۱ :تمسـک بـه
گزارههای یقینی درنتیجۀ استفادۀ صحیح از برهان و پرهیـز از شـک و ظـن؛  )۱تمسـک بـه
کشف معصوم که معرفتی ممتاز و عاری از خطاست (جوادی آملی۱۹8۹ ،ج۹-۱ :

.)۱0۹-۱00
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از دیگر چیزهای دخیل در تصدیق به خیر ،تأثیر روابط اجتماعی است .امروزه بـا عنـوان

۴۱

«نفوذ اجتماعی» ،بخشی از تأثیرات جمع را بر شناختهای فرد مطالعـه کردهانـد .اصـطالح

 .2كارهای ارادی

شاید زنجیره مدنظر فالسفه تداعی کند که اراده محصول شناخت اسـت؛ امـا درواقـع،
اراده میتواند در مرحلۀ شناخت نیز دخالت کند .میتوان با اراده جنبۀ خاصـی را از عمـل
برای خویش برجسته یا تصورات خاصی را احضار و میان برخی از آنها نسـبت حکمیـه
برقرار کرد.
 .3نفوذ اجتماعی

نفوذ اجتماعی ،کوشش فرد یا گروه برای ایجاد تغییر در عقاید یا رفتـار ماسـت (کریم ی:۱۹۳۱،

 .)8۹حیات اجتماعی بر روابط انسانی ،حتی رابطۀ فرد با خود و خدای خود مؤثر است؛ پـس
سلطه و نفوذ مناسبات ناسالم اجتماعی میتواند فرد را در رابطۀ با خـود سـردرگم و او را در
رابطۀ با خدای خود دچار تردید و پریشانی کند (جوادی آملی۱۹8۳ ،

.)۱8 :

 .4توانشهای شناختی فرد

از دیگر چیزهای دخیل در تصدیق به خیر ،تواناییهای شناختی افراد است؛ تواناییهایی
ازقبیل تعداد مالحظات همزمـان ،توانـایی اتخـاذ دیـدگاه دیگـری ،میـزان دریافـت عالئـم
موقعیتی ،توانایی کدگااری اطالعات دریافتی از محیط ،غنای خزانـه پاسـخهـا و راهحلهـا،
توانایی یادآوری تجربیات گاشته ،توانایی تحلیل مسائل چندبعدی ،توانایی تفسیر تجربیـات
جدید ،توانایی داشتن نگاه درجهدو به دستگاه شناختی خویش و  . ...در آیات قرآنی معمـوالا
انبیا هنگام مواجهه با مردم و حتی پادشـاهان چنـین مشـکلی داشـتند .بسـیاری از حاکمـان
طاغوت برای مقابله با انبیا ،بر ضعف توانشهای شناختی افراد جامعه تکیـه و بهاصـطالح از
 .5سوگیریهای ذهنی

ازجمله چیزهای دخیل در تصدیق به فایده ،سوگیریهای ذهنی است؛ مانند تـرجیح منـافع
عاجل بر منافع آجل یا سود نقد بر نسیه .همین سوگیریها سبب مـیشـود در ارزیـابی فریـب
بخوریم و کارهایی را ترجیح دهیم که منافع عاجل دارند .در اندیشۀ قرآنی ،یکـی از شـایعترین
سوگیریهای ذهنی ،توجه به دنیاست .دنیا البته فریبکار نیست؛ اما فـردی کـه دلـش مملـو از
حب دنیاست ،از ابزار دنیا استفاده میکند و باع فریب خود میشود .دنیا درواقع هـم زیبـایی
دارد و هم زشتی؛ اما شخ

دنیاگرا گویی نابینا شده اسـت و چیـزی جـز زیبـاییهـای آن در

نظرد اهمیت ندارد؛ درنتیجه فرد دچار فریب میشود (جوادی آملی۱۹8۳ ،ج.)2۳-28 :
خودفریبی و مسئولیت اخالقی

مسئله مهم در خودفریبی توجه به امکان بح اخالقی دربارۀ خودفریبی است .چنانکـه
گفتیم ،برخی قصد فریب را در خودفریبی الزم میدانند و بهاصطالح قصدگرا هستند .گـروه
دیگر اما قصد فریب را الزم نمیدانند و ناقصدگرا هسـتند .ازنظـر اینـان فراینـد خـودفریبی
تحتتأثیر عواطف و احساسات ،خودکار عمل میکند و انسان ناخودآگاه باور غلطی را می-
پایرد .بهنظر میرسد از منظر آنان شخ

در فراینـد خـودفریبی اختیـاری نـدارد و بـا نفـی

اختیار ،اخالق و بهتبع آن مسئولیت اخالقی نیز منتفی خواهـد شـد .پرسـش اساسـی کـه در

خودفریبي از منظر روانشناسي و اخالق با تأکيد بر اندیشة آیتاهلل جوادي آملي

تنویه (مغالطه برای فریب دیگری) استفاده میکردند (جوادی آملی۱۹۳۱ ،

.)20۱-20۱ :

۴۰

اینجا خودنمایی میکند این است که آیا ناقصدگراها هم میتوانند بـه خـودفریبی از منظـری
اخالقی توجه کنند.
شاید در نگاه نخست اینگونه بـهنظر برسـد کـه ناقصـدگراها نمـیتواننـد از مسـئولیت
اخالقی شخ

خودفریب بح

کنند؛ زیرا فراینـد خـودفریبی بیاختیـار و بدونقصـد رخ

میدهد؛ اما این باور خطاست .آلفرد میل که شاخ
شخ

ترین ناقصدگراست ،مسئولیت اخالقـی

خودفریب را میپایرد؛ ولی ایـن مسـئولیت را ناشـی از کنتـرل نکـردن عواطـف و

احساسات میداند .ازنظر میل بسیاری از عواملی که باع

جهتگیری باور افـراد مـیشـود،

در اختیار انسان است؛ پس ناقصدگرایی و مسئولیت اخالقی منافاتی ندارنـد (.)Mele, 2003: 326
البته برخی دیگر از ناقصدگرایان مسئولیت اخالقـی را بـهدلیل عـواملی همچـون بزدلـی در
ال منفعالنـه بـه
مواجهه با ترس و  ...میدانند؛ بهعبارتدیگر ،اگرچه ممکـن اسـت فـرد کـام ا
خودفریبی مبتال شود ،او در گامهای نخست تشکیل معرفت ،با کارهای ارادی باعـ
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۴۴

ایجـاد

شناخت خطا شده است.
نظرات اخالقی دربارۀ خودفریبی

دربارۀ حکم خودفریبی از منظر اخالقی ،به دو دیدگاه متفـاوت مـیتـوان دسـت یافـت.
برخی همچون دنیل گلمن در کتاب دروغهای ضروری ،حقایق ساده 1خـودفریبی را گـاهی
الزم و آن را برای ادامۀ حیات و رشد فردی ضروری میداند .ازنظـر آنـان نـهتنها نمـیتـوان
ِ
ممنوع مطلق دانست ،بلکه خودفریبی گاهی الزم است؛ اما بسیاری خـودفریبی
خودفریبی را
را از منظر اخالقی ممنوع میدانند .دیدگاه اینان در ادامه میآید.
بدونشک خودفریبی درمقابل دیدگاه سقراط است« :خـودت را بشـناس ».برایناسـاس
مشکل اساسی در خودفریبی نادیده گرفتن و سرپود گااشتن بر شناخت خود است .جهـل
میتواند به نتایج ِ
بد اخالقی منجر شود .عالوهبر سقراط ،ارسطو نیز معتقد اسـت خـودفریبی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1این کتاب با این مشخصات به فارسی ترجمه شده است :گلمن ،دنیل ( ،)۱۰۷۳زندگی در باتالق فریب؛ روانشناسـی

خودفریبی ،ترجمۀ رامین بختیاری ،نسل نواندیش ،تهران.

و جهل ،نتایج وحشتناک اخالقی دارد.
جوزف باتلر خودفریبی را یکی از مشـکالت جـدی بـرای اخـالق مـیدانـد .ازنظـر او
خودفریبی آسیب جدی را به وجدان آدمی وارد میکند .وجدان موهبتی است در انسان تا بـا
آن خوبی را از بدی و درستی را از نادرستی تشخی

دهد .وجدان بهمنزلۀ چراغ راهی است

در انسان و تازمانیکه تیره و تار نشود ،چراغ راه انسان است و باعـ

هـدایت او مـیشـود.

باتلر خودفریبی را ازاینرو بد میداند که ثمرهای جز تخریب و ازبین بردن وجـدان نـدارد و
باع

ویرانی اخالق و صفات نیکو در ما میشود .آدام اسـمیت نیـز دیـدگاهی مشـابه بـاتلر

دارد .ازنظر اسمیت خودفریبی مقابل خودآگاهی قرار دارد .این خودآگاهی اسـت کـه باعـ
را دچار مشکل و از رشد اخالقی و رفع نقای

اخالقی جلوگیری میکند.

کلیفورد نیز از مخالفان خودفریبی است؛ اما تالد میکند با روشی متفـاوت غیراخالقـی
بودن آن را نشان دهد .ازنظر او خودفریبی صرفنظر از نتایجش بـد اسـت؛ زیـرا اعتقـاد بـه
چیزی است که دالیل کافی برایش وجود ندارد .شخ

وظیفۀ اخالقی دارد کـه بـه چیـزی

اعتقاد پیدا کند که ادله کافی برای اثبات آن وجود دارد.
ازنظر کانت که اخالق را مبتنی بر وظیفه میداند ،کار اخالقی برآمده از وظیفۀ شخ

در

موقعیت اخالقی است؛ پس نتایج فعل تأثیری بر خوب یا بد بودن آن نـدارد .کانـت یکـی از
وظایف انسان را صداقت میداند .فریب مقابل صداقت است .در فریـب تفـاوتی نـدارد کـه
دیگری را فریب دهیم یا خود.
دستۀ آخر ،خودفریبی را ازآنرو محکوم میکنند کـه بـا اسـتقالل و خـودکنترلی فـرد در
تضاد است .مارسیا بارون ،پیشگام این دیدگاه ،معتقد است خودفریبی باعـ

مـیشـود فـرد

درک نادرستی از واقعیت داشته باشد و درنتیجـه ،قـدرت اسـتفاده از عقالنیـت را در مـنش
اخالقی خود ازدست میدهد (.)Deweese, 2012: 6-9
براساس مبانی انسانشناختی و معرفتشناختی آیت لال جوادی آملی ،میتوان خودفریبی
را تبیین کرد:
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میشود رفتار اخالقی از انسان سر بزند؛ درنتیجه خودفریبی صدور رفتار اخالقی را از انسان

۴۷

 )۱شناخت خطا که رکن خودفریبی اسـت ،فـرد را از اخالقـی زیسـتن و حیـات طیبـه
بازمیدارد .فردی که میخواهد قدم در وادی سلوک و کسب فضایل و قرب الی لال بگـاارد،
در گام نخست باید شناخت کافی داشته باشد .شناخت فرد مقدمۀ زیسـت اخالقـی و بـهتبع
کسب سعادت در دنیا و آخرت است .علم ،همانطور که در روایات نیـز آمـده ،جـزء جنـود
عقل است و فرد برای تهایب و تزکیه نیازمند مدد جستن از عقـل اسـت .ایـن نکتـه همـان
همراهی علم (معرفت) و تهایب است (ج وادی آمل ی .)۹۱۹-۹۱0 :۱۹80 ،بهـره بـردن از شـناخت
صحیح عالوهبرآنکه الزمۀ کسب فضائل اخالقی است ،باع میشود فرد از رذایـل اخالقـی
خود و رود پرهیز از آنان نیز اطالع یابد و با تغییر آنها برای نیکو شدن اخالق خود تـالد
کند (همان.)۳۹ :
ِ
انسان اسیر هویهای نفسانی مانند شخصی است کـه دسـت و پـایش بسـته و مـار و
)۱
عقربی درحال نزدیک شدن به اوست .او باوجود علم به ضرر قریـبالوقوع نمیتوانـد فـرار
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کند .مشکل او با آگاهیبخشی حل نمیشود ،بلکه باید دست و پای او را باز کرد .انسان اسیر
امیال نفسانی گاهی چنین وضعی مییابد (جوادی آملی.)۱۹۳0 ،
 )۰معرفت مبادی اختیاری دارد؛ یعنی انسان عامدانه و اختیاری میتواند در معرفتهـای
خود دست ببرد و تصرف کند.
 )۴عملکرد خالف معرفت آدمی تابع علل روانی متعددی است:
ِ ِ
ِ
ٍ
تاهم ِإن فی ُص ُدو ِرهِم ِإالَّ کِب ٌر ما ُهم بِبالِغی ِه
ِإنَّ الَّای َن یُجادلُونَ فی آیات لال بِغَی ِر ُسلطان َأ ُ
فَاستعِا ب ِ ل ِ
السمی ُع البَصیر (غافر )0۹؛
َ
ال ِإنَّ ُه ُه َو َّ
ف کـانَ عاقِبـ ُی المف ِ
سـدین
ُـوا فَـانظُ ر کَیـ َ
َو َج َح ُدوا بِها َو استَیقَنَتها َأنف ُُس ُهم ظُ لماا َو ُعل ا
َ ُ
(نمل )۱1؛
[ِ ]...إنَّ کَثیراا لَی ِ
ك ُه َو َأعل َُم بِال ُمعتَدین
ضلونَ ب ِ َأهوائ ِ ِهم بِغَی ِر عِلم ٍ ِإنَّ َر َّب َ
ُ
ِ
ِ
ثُ َّم کانَ عاقِبَ َی الَّای َن َأساؤُ ا السواى َأن کَاَّ بُوا بِآیات لال َو کانُوا بِها یَستَه ِزؤُ ن (روم .)۱۱
انکار حق باوجود معرفت به آن همانند بیماری که اسـباب گونـاگون دارد ،گـاهی براثـر
(انعام

)۱۱۳؛

تعصب و زمانی جهالت عملی ،نظیر بغی و حسد و مانند آن است و حب دنیا کـه رأس هـر

خطیئه است ،جامع انتزاعی علل است (جوادی آملی7 :۱۹87 ،

.)1۹7

 )۷انسان آلوده به دنیا و اسیر هویپرستی حین ارتکاب عمل غیراخالقی ،باآنکه میدانـد
کارد نادرست است ،نمیتواند از آن چشم بسوشد و علم به نادرستی کارد را مانع التـااذ و
آرامش خود مییابد؛ بنابراین چاره را در تصرف و حاف یا دستکاری آگاهی خود مییابـد و
خویش را از فشار معرفت ناهمسوی خود رها میکند.
در اخالق اسالمی نیز جهل آفت بزرگ یاد شده و منشأ تمـام بـدیهاسـت؛ بـهعالوه گـام
نخست برای برطرف کردن رذایل و بیماریهای اخالقی ،علم به حقیقت آن رذیله است .جهـل
به دو صورت است :بسیط و مرکب .جهل بسیط آن است که فرد چیـزی را نمیدانـد و ادعـای
شخ

به گزارۀ خطایی باور معتقد است .اندیشمندان اخالقی اغلب جهل مرکـب را از رذایـل

قوۀ عاقله و آن را از منظر اخالقی ماموم میدانند؛ اما ویژگی جهل مرکب (خطای شـناختی) در
خودفریبی وجود دارد که مؤلفۀ آن نیز شناخت خطاست؛ بـا ایـن تفـاوت کـه در خـودفریبی،
شخ

در ایجاد شناخت خطـا دخیـل اسـت؛ امـا در جهـل مرکـب لزومـاا اینگونـه نیسـت.

خودفریبی یکی از اقسام جهل مرکب اسـت .عالوهبـر مشـابهت در خطـای شـناختی ،عوامـل
ایندو نیز مشترک است؛ زیرا منشأ جهل مرکب نیز چیزهایی همچون اعوجـاج ذهـن ،خطـای
در استدالل ،تعصب ،تقلید و  ...است (نراقی)۱01 ۱ :۱۹87 ،؛ پس تردیدی نمیمانـد کـه خـودفریبی
از اقسام جهل مرکب است و هرچه در مامت جهل مرکب گفتهاند ،برای خودفریبی نیز صادق
است .بهعالوه اگر نگوییم خودفریبی همان «غرور» در منابع اسـالمی اسـت ،دسـتکم قرابـت
فراوانی به آن دارد .مؤلفۀ اصلی غرور جهل است؛ اما نوع خاصی از جهل .جهلی کـه در غـرور
وجود دارد ،دراثر وجود شبهه یا تخیل فاسد و  ...برای فرد ایجاد شده است؛ درنتیجـه ،فـرد بـه
چیز خطایی معتقد شده که مطابق هوایش است؛ بـهعبارتدیگر ،غـرور خطـای شـناختی فـرد
است که دراثر شبهه ،خدعۀ شیطان و  ...ایجاد شده اسـت (ف یض کاش انی ،2۳2 ۹ :۱12۱ ،نراق ی2 :۱۹87 ،

)۱۳0؛ پس خودفریبی و دروغ مؤلفۀ مشترک دارند و عواملشان نیز یکی است .اینهمانی ایـندو
سبب میشود حکم آنها از منظر اخالقی نیز واحد باشد.
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عالم بودن نیز نمیکند .جهل مرکب ،اعتقاد جـازم نامطـابق بـا واقـع اسـت .در جهـل مرکـب،

۴۵

نتیجهگیری

ال پیچیـدهای از ضـعف اخالقـی اسـت .در خـودفریبی
خودفریبی درواقع صورت کـام ا
شخ

عامدانـه دچـار خطـای شـناختی مـیشـود و سـازوکار آن بـدینترتیب اسـت کـه

خودآگاهانه کاری میکند که نادرستی را درست میپندارد .برخی تالد میکنند خـودفریبی
را با مشابهسازی با فریب درک کنند؛ برایناساس دو عنصر فریب (دو باور متنـاقض و قصـد
فریب) ،آنان را گرفتار تناقض کرده است .بهنظر باید خودفریبی را اینگونه فهمید کـه در آن
فریب نه از بیرون ،بلکه بهوسیلۀ خود فرد رخ داده است و فـرد در ایجـاد ایـن پدیـده نقـش
فعالی دارد؛ پـس وجـود قصـد فریـب و دو بـاور متنـاقض ،در خـودفریبی شـرط نیسـت.
صرفنظر از دو تناقض مطرحشده در خودفریبی ،عوامل مختلفی در شکلگیری خـودفریبی
نقش دارند .باتوجهبه آیات قرآن میتوان ده عامل را برشمرد کـه مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم بـه
خودفریبی منجر میشوند.
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خطــای در شــناخت ،حــداقل در الیــههــای زیــرین بــا اختیــار شــخ
بههمیندلیل در خودفریبی ،شخ

رخ میدهــد و

درقبال فعل خود مسـئول اسـت؛ ازایـنرو ،اندیشـمندان

هریک بهاقتضای دیدگاه خود دربارۀ اخالق ،خودفریبی را بررسی کردهاند .براساس اندیشـۀ
آیت لال جوادی آملی ریشۀ خودفریبی ،ناهمسویی ارادۀ فاسد فرد خطاکار با مضمون صـحیح
و هشداردهندۀ آگاهی وی است .فرد اسیر در دام حب دنیا و آلوده به هـوای نفـس ،عامدانـه
در مفاد معرفت خود تصرف میکند و آن را بهنفع هوسرانی خود حاف یا تحریف میکند تا
در فضای توجیه کار نادرست خود و با آرامـش کـاذب ،عمـل غیراخالقـی را انجـام دهـد؛
ازسویدیگر مطابق چارچوب اخالق اسالمی میتـوان خـودفریبی را ذیـل جهـل مرکـب و
غرور قرار داد؛ زیرا مؤلفۀ جهل خودخواسته و خطای عامدانه شناختی فرد ،در آن نیز وجـود
دارد؛ پس خودفریبی جهل اختیاری و ماموم اخالقی است.
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