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م پرداخت. عنوان بحث حاضر فروتنی، تاملی در وجوه یک فضیلت اخالقی است. این بحث چارچوبی دارد که ابتدا مطرح کرده و سپس به مقوله فروتنی خواهی

شناسی هدف شرایط گیرد. در معرفتشناسی جای میهای فلسفه یعنی معرفتای فلسغی داشته و به طور اخص در یکی از حوزهابتدا باید بگویم این بحث جنبه

شناسی فضیلت اند چیزی که سبب تفاوت معرفتهای مختلفی در این حوزه وجود دارد که تالش کردهشناخت انسان و شناخت موجه و معرفت موجه است. نظریه

نسانی و شیوه کسب باور را با اتکا به عنوان الگو برای معرفت اشناسی فضیلت در تالش است که یک نظریه اخالقی را بهشود این است که در واقع معرفتمی

شناسی یافته است که این موضوع از نام آن نیز مشخص است. این نظریه نظریه اخالقی توضیح دهد. در واقع یک نظریه در فلسفه اخالق یک متناظر معرفت

های پیشین وجود دارد. این چهار نقد عیناً معرفت شناسی شناسی فضیلت چهار نقد عمده نسبت بهگیرد. در معرفتدر واقع از نظریه اخالق فضیلت الگو می

گرایی دارند گرایی و فایدههای اخالق دوره حاضر مثل وظیفهمتناظرهایی در فلسفه اخالق دارند یعنی متناظرهایی از سوی فیلسوفان اخالق فضیلت در فلسفه

ای ندارند. در اخالق هم متناظر آن این اند به فرد واجد باور یا فاعل باور توجهتوجه داشتههای اخالقی که تا به حال طرح شده است عمدتاً به باور یعنی فلسفه

شناسی فضیلت این است که فاعل باور توجه داشته باشیم نه به خود باور، نقد دیگر این اند. ایده معرفتای نداشتهبوده که به فعل توجه شده و به فاعل توجه

عنوان مثال اینکه چه کاری درست است چه کاری درست نیست و چه اند بههای اخالقی جدید عمدتا مبتنی بر قواعد بودههشناسی و فلسفاست که معرفت

توانند همه زندگی را پوشش دهند و قواعد با آید ایده بر این است که قواعد نمیکه در سیستم جدید به نظر میسازند. درحالیقواعدی سیستم اخالقی ما را می

شناسی هم نظیری دارد صرف توان همه زندگی را پوشش دهند و نظام اخالقی یکسره از دل قواعد بیرون نیامده است این بحث در معرفتمفید بودند نمی وجود

سئله دارد که در ها و ظرایفی دیگری نیز دارد. و دو نقد دیگر که اشاره به این مشناسی پیچیدگیشویم و معرفتشناسی ما صاحب معرفت نمیقواعد معرفت

اند در های خاصی داشتهشناسی حدید به برخی فضائل فکری توجه چندانی نشده است مثل حکمت که در فلسفه قدیم ارزشمند تلقی میشدند و داللتمعرفت

رفت شناسی جدید به آن توجه نشده اند در معشدند و خود یک فعل مستقل بودند که وابسته به شخص اخالقی و فاعل معرفت بودهها خرد نمیقالب سایر ارزش

 ایم برای ادامه بحث به خاطر بسپارید. است. این مقدمات را با وجود اینکه ساده از آن گذشته



 

 

ای است که در قرن بیستم شناسی را هم در بر بگیرد این ایدهشناسی فضیلت این است که قلمرو اخالق را تا حدی گسترش دهیم که قلمرو معرفتعمده معرفت

های اخیر تقریباً سه دهه اخیر به آن توجه شده است به این معنا که به جای شناسان جدی گرفته نشده است اما در سالاز جانب فیلسوفان و دست کم معرفت

عرفت برآمده ارتباط آنکه بگویم معرفت یک باور صادق موجه است بگویم معرفت باور صادقی بر امده از یک فضیلت فکری است برای اینکه نشان دهیم این م

های مختلف آن مورد توجه قرار گیرد همانطورکه در های اخیر تالش شده است به مفهوم فضایل فکری و داللتوسیقی با شخص واجد معرفت دارد. در سال

ها و لوزام آن مشخص شود تر داللتگویی و شعارگونه و ابهام آن رها کرده و دقیقهای اخالقی را از کلینظریه اخالقی فضیلت تالش شده است تا فضیلت

ام یا برای همین در حال حاضر مشاهده میشود مباحث فکری بسیاری راجع به گشودگی ذهنی شجاعت فکری فروتنی خود اینی که در ترجمه اتونومی آورده

هایی داشته باشیم که بتوانیم این فضایل را هارتاستقالل رأی انصاف فکری سخت کوشی فکری و... وجود دارد و تالش شده است که گفته شود ما باید چه م

همین دلیل عنوان بحث را وجوه فکری یک های علمی است بهکار ببریم زندگی روزمره اعم از زندگی سطحی و فعالیتکسب کرده و در زندگی روزمره به

هایی را اللتاید که فروتنی دایم اما توجه کردههودی از آن داشتهایم به این علت که تاکنون فروتنی به عنوان یک فضیلت اخالقی شفضیلت اخالقی گذاشته

های اخالقی در هم های فکری را دارد که بسیار با داللتهای اخالقی نیست بلکه داللتبرای زندگی ما دارد و باید توجه کنیم که فروتنی صرفاً یک داللت

های بسیاری در خصوص مدح آن آمده است مثالً در مسیحت از رساله فیلپیان ترجمه آقای قهای اخالقی دینی مصداتنیده است. در خصوص فروتنی در سنت

خوانم که یک مورد آن است: در میان خود همان آرایی را داشته باشید که در مسیح عیسی است او که به صورت خدا بود از حق خویش که پیروز سیار می

های خاصی بگیرد( بلکه خویشتن را خالی ساخت و صورت توانست ادعای خدایی کرده و از طریق آن متیازیتوانست خدا پنداشته شود بهره نبرد )یعنی ممی

ی در بنده به خود گرفت چون همانند ادمیان گشت و به سیمای خود چون آدمیان شناخته شد خویشتن را پست ساخت و تا مرگ مطیع گشت و یا جای دیگر

های دینی بسیار به سندی مجال ندهید بلکه هر کس از روی فروتنی دیگری را برتر شمارد. این نمونه است که در سنتهمین رساله فیلپیان به تعصب و خودپ

ام اما در سایر ادیان هم بسیار دیده شده است. راجع به فضیلت اخالقی که جنبه فکری آن مورد فضیلت فروتنی توجه شده است من نمونه را از مسیحیت آورده

ها های تجربی در این تبینکنم اول اینکه پژوهشهای روانشناختی هم دارد که چندان مورد توجه ما در این بحث نیست اما دو نکته را ذکر میبحث است تبین

بسیاری موارد  ها فاقد دقت فلسفی الزم هستند و درشود و دوم اینکه این تبینهای فلسفی هم از آن بهره برده میوجود دارد که حائز اهمیت است و در بحث

ها به یک تبین فلسفی هم توجه کنیم در بر آنآید بهتر است عالوهگرند برای همین به نظر میپیامدها و لوازم و.... به عنوان یک فضیلت فروتنی در نظر می

ی معرفتی خود را باید رد و یا تصدیق کنیم اما هااینجا آرای مختلفی آمد است از یک سو گفته شده است که ما باورهای خودمان را براساس قرائن و ادل ادعای

دهم داند در واقع به این معنای فروتنی توجه شده است که در انتها توضیح میهای فکری خود را ناچیز میاند که باورنده و فاعل فوتنی تواناییای دیگر گفتهعده

شود که فروتنی تبدیل به یک مفهوم اخالقی گوید چه چیزی سبب میکا نیست و نمیتبیین مناسبی نیست و البته تبیین اول هم بسیار مجمل است و قابل ات

دهد که ان نمیغنی شود یعنی اگر ما بگویم خوب بد و.. مفاهیمی عام و رقیق هستند در مقابل فروتنی و شجاعت مفاهیم غنی اخالقی هستند اما این باور نش

گویم بسیار مبتنی بر مقاله دو شخص رابرت و جیود در یک کتابی به نام عنوان تبیین صلبی از فروتنی میچرا فروتنی مفهومی غنی است. چیزی که اینجا به

اند. در این تبیین صلبی تالش شده است چهارده مفهوم ارائه شود و گفته شود اگر به این چهارده مفهوم فضیلت فکری درفصلی به عنوان فروتنی فکری آورده

 شود. ها مفهومی است که به آن فروتنی گفته میدرک صلبی داشته باشیم از اینکه مخالف این توانیم یکتوجه کنیم می

ای حاالت فکر ی و عملی که ناشی از نظر بسیار مثبت شخص به خود است. خودپسندی یعنی توجه یکی از این چهارده ویژگی اجب است به معنای مجموعه

زاف به معنای اعتقاد به خود آئینی گ ز خود در این موضوع هم بعد فلسفی و اخالقی و فکری آن را درنظر بگیرید.بیش از حد به خود و میل مبالغه به تعریف ا

تواند کمک به های خود که میستاورداستقالل رای که به این معنا است که هیچ وابستگی به دیگر فاعالن معرفتی ندارم و خودنمایی یعنی میل به اغراق در د

گری نزدیک است اما دال بر این است ی به کشف جدید باشد. تظاهر ادای ارزش بیش از واقع نسبت به فکر و عمل خود که بسیار به معنای جلوهغیر یا دستیاب

تواند ی میباور فراتر از توان یعن که فرد در حال فریب دیگران است. فخر فروشی از طریق چسباندن خود به فرودستان با نیت تحقیر فرودستان. گستاخی یعنی

 هم عمل اخالقی باشد یا فکری

جویی به معنای میل لذت جویانه ای همواره بدون دلیل خود را به حق بدانیم. سلطهنخوت یعنی نادیده گرفتن ارزش دیگران. حق به جانبی یعنی در هر مذاکره

یگران هم مثل من باشند. جاه طلبی خودخواهانه به معنای میل به ضبط و مهار دیگران یعنی نه تنها من یک ویژگی هایی دارم بلکه همواره تمایل دارم د

های خود یعنی بدون ها و ناکامیپیشبرد منافع و عالیق دراز مدت خود به قیمت نادیده گرفتن منافع و عالیق دیگران. خودبینی یعنی تآکید غیرنقادانه بر توانایی

بر این دوازده مورد دو مورد دیگر وجود دارد که رذالت مقابل فروتنی است و بدهم و افتخار کنم. عالوهها رابزرگ جلوه توجه به آرای مخالف با خود کامیابی

معنای توجه بیش ابه نظر دیگران نسبت به خودم است یعنی تمایل دارم در نظر دیگران همواره نیازمند توجه بیشتری است یکی تکبر و دیگری تفرعن. تکبر به

ها دستیابم. فردی که به این معنا متکبر است به هر قیمتی و در بین جمع بدرخشم و در نتیجه این بزرگ جلوه کردن به برخی امتیاز دارای شان مناسبی باشم



 

 

کلوویی  توانید ببیند. برنارکنم میحال شما وجه فکری آن را در نظر بگیرید که نوعی انسان است که در این نقل قول که از قدیس مسیحی و ناولکلویی بیان می

ترکد تشنه یافتن مخاطبانی است که بتواند برای آنها الف بزند همه احساساتش را بر آنها جاری کند و شخصیت و بزرگی اون اگر سخن نگوید می»گوید: می

اندازد خودش آن سئله در میپرسند خودش مدهند که سوالی نمیشود و در عوض به کسانی پاسخ میخود را به آنها بشناساند. مانع پرسشگری پرسشگران می

در نتیجه این شخص در درون خود آدمی پرالتهاب « داند.خواهد بدانید که او میاش اموختن نیست و تنها میاندازد دغدغهکند و کالم دیگران را در میرا حل می

کنند مثالً او استاد تا چه حدی سطح باال دانسته و فکر می است و برای او مهم است که دیگران بدانند اون کیست. یعنی دائم مضطرب است که دیگران او را

 های من در غالب کتاب چاپ شده است... دانشگاه است و نظریه

داند و هیچ کمکی از دیگران دریافت نکرده است منظور از چنین فردی دو خطای معرفتی دارد. اول اینکه تمام دستاورد خود را حاصل تالش و معرفت خود می

گیرد و خطای دوم این است را نیز درک نکرده و نادیده می« اممن بر دوش انها نشسته»تنها هم عصران نیست بلکه در گذشتگانی که به قول نیوتن  دیگران

شته باشم تا حدی در ا در چشم دیگران بیاورد. اگر من دستاوردی دارای دارند اگر بخواهد دائم آن ها چقدر وضعیت شکنندهداند این وضعیت و دستاوردکه نمی

ای تحسین و تمجید است و دغدغه اختیار من است اما تفکر دیگران در مورد من ورای کنترل من است. خب شخصی این چنینی از نقد بیزار است و دائم منتظر

و مهر  ا سایرین تأثیرگذار است و بتواند جایگاهگویند یعنی برای فرد مهم است چقدر بر دانشجویان خود یدارد که به اندر علوم اجتماعی دغدغه تأثیرگذاری می

رود تصور خودش نسبت به شود و این فرایند که به این سو میآید که متکبر فکری و معرفتی دچار خود فریبی میاش مشخص کند. به نظر میخود را دررشته

های یک باورنده یا فاعل معرفت فروتن را تصور کنیم آن واهیم ویژگیگر در مقابل بخاشود بسیاری از حقایق را نداند. خب خودش تغییر کرده و باعث می

اشتن باور کند که داشتن یک باور یا دای به او دارند، توجه نمیکند که دیگران که نگاه نقادانهها چیست؟ یک اینکه به ظاهر خود توجه ندارد و توجه نمیویژگی

های خود را نشناسد و س اضطراب ندارد او ضرورتی ندارد که تواناییاعی محروم کند و طبعا در این مورد احساتواند او را از مزایا اجتممخالف عرف اجتماع می

 های خود را بیان کند اما در شرایط معمول تمایلی به آن ندارد.ها و تواناییتواند دستاوردمیلی نسبت به آن دارد او مینتواند از آن حرف بزند بلکه فقط یک بی

کندو ای درونی خود را برای دست یافتن به معرفت از دغدغه مقام اجتماعی تذهیب میها و ساعقهف فرد متکبر دو دستاورد دارد: یک اینکه آن انگیزشاو برخال

توان گفت میدهد که وز میبه همین علت فرد مناسب تری برای دستیابی کسب باورهای صادق است و دوم اینکه یک منش عقالنی را در مقابل دیگران بر

معرفتی  تواند کمک کند تا باورهای عاقالنه و صادقی داشته باشد. اینکه گفتم منش عقالنی موجه در مقابل اختالف نظرآن یک منش عقالنی است که می

نظر در مسائل اد دارای اختالفنظر معرفتی اگر بخواهم برابر فکر کنم همان قوای معرفتی و عقلی که من دارم دیگران هم دارند ولی افرمنظور از اختالف

 شود فروتنی است. نظر میشان باالتری در اختالفمختلف هستند ولی آنچه سبب

ر خصوص دستاوردها و قوای دچهاردهمین رذیلت فکری که مقابل فروتنی است، تفرعن است که همانطورکه از ریشه لغوی پیداست یعنی فروعنیت یعنی فرد 

ها نسبت به دیگران هم برخی الزام د که نه تنها به خود شخص برگردد بلکه در رفتار او نسبت به سایرین نیز و یا فکر و احساسفکری خود تصوری داشته باش

این رذیلت اخالقی است که ممکن  برای دیگران تصور کند مثل توقع احترام یا رفتار خاصی نسبت به فرد. در نگاه ما فرعون یک فرمان روای ظالم است اما

ه این معنا متضمن این تصورات در هر فردی یا حتی خود ما نیز اتفاق بی افتد حتی برای فردی در سطوح باالی اکادمیک نیز غیرعادی نیست. تفعن ب است

حقی را برای خود در نهایت اینکه  واست یک اینکه فکر کنم آدمی منحصر به فرد هستم و نیازی به فکر کردن به دیگران ندارم. نگاه ابزار گونه به دیگران 

اعتبار است.این یک تبین سلبی بود شود. یعنی نظر دیگران بدون نقادی بیتصور کند که در نهایت سبب اعتبار حرف من در مقابل نظر و حرف دیگران می

عرفت شناسانی که در ابتدا از آن مت. یعنی اینکه فروتنی چه چیزی نیست. حال اگر بخواهیم به فروتنی نگاهی ایجابی داشته باشیم باید ببینیم فروتنی چیس

ای است که چهار اند که رویکری ایجابی به این فضیلت داشته باشند یکی از کارهای خوبی که در این حوزه انجام شده است مقالهایم تالش کردهصحبت کرده

کنم. رابینسون ویتکام. من این بخش از کار را مستند به مقاله آنها میبیر و گاوار اسنایدر و  اند به نام هتر بتلی جیسونمعرفت شناس در این حوزه انجام داده

معنای های خود داشته باشیم و در کنار آن فروتنی فکری بهها و محدودیتمطابق این تبیین ایجابی فروتنی به این معنا است که ما موضع درستی در قبال ضعف

ها های فکری خود داریم. این معنا از فروتنی متضمن دو مقوله است یک اینکه به این ضعفودیتها و محدموضع فکری درستی است که فرد در مقابل ضعف

دهیم در ها به معنای این است که واکنش هایی که ما نشان میها را متعلق به خود بدانیم این متعلق به خود دونستن این ضعفتوجه داشته باشیم و این ضعف

محدودیت هستیم و قرار نیست  وشرایط باشد یعنی از نظر شناختی ما بدانیم که فکر ما یک فکر کامل نیست و دچار ضعف مقابل اختالف باورها واجد این 

 بدون ارزیابی انتقادی دیگران تفکر ما ترجیح داده شود. 

ای که تاکنون شویم قرینهو یا متوجه می شویمبعد از آن یک واکنش عاطفی هم هست یعنی زمانی که ما با واکنشی نسبت به رفتار و تفکر خود مواجه می

عنوان یک دانشجو فلسفه با منطق جدید کردیم قرینه کافی نیست نباید از آن ناراحت شویم و سعی در اصالح آن داشته باشیم فرض کنید من بهاستفاده می



 

 

ورزی وجود دارد ه من از این حرف ناراحت شوم. و تصور کنم غرضاشنا نیستم و استادی این مسئله را با من مطرح نماید، واکنش عاطفی نامناسب این است ک

دانند. در مقابل واکنش انگیزشی درست این است که در درون خود در و واکنش انگیزشی غلط این است که بگویم گفته او مهم نیست و دیگران چیزی نمی

گوید فروتنی تالشی برای حل این نقص است. یک ایده قدیمی در اخالق می این حد وجدان مدار هستم که بدانم نقد درستی است و واکنش رفتاری درست

ولین انتقاد فضیلتی میان دو رذیلت است یک طرف همان چهارده رذیلت است و طرف دیگر جبن که فرد در آن توان و شهامت سوال کردن ندارد و در ماجه با ا

گویند. فروتنی فضیلتی میان این دو رذیلت است. فروتنی را به چالش بکشد که به آن جبن میاز تفکر خود دست بکشد و دوری از شرایطی که مکن است فرد 

شود که شخص ام فروتنی فکری باعث میها را از مقاله یاد شده یادداشت کردهها دارد این پیامدرا اگر با یک معنا ایجابی درک کنیم برخی لوازم و پیامد

قابل خود و سپس در مقابل دیگران در درجه بعد تصدیق کند از تظاهر به دانشتن برخی مسائل در حالی که چیزی از آن های فکری خود را ابتدا در ممحدود

تواند دارای نقص یا انتقاد باشد. از توجیه تراشی پرهیز کند یعنی در های او میداند خودداری کند. و حتی پاسخ بیش از حد مطمئنی ارائه نکند و بداند پاسخنمی

ل خطاها و اجه با یک انتقاد توجیه کند و مسوولیت آن را به گردن دیگران بداند به دیگرانی که محدودیت فکری من را ندارند احترام بگذارم دل مشغومو

های فکری تهای مناسبی را به لحاظ انگیزشی و عاطفی نشان دهم و اگر فروتن باشم اضطراب و ناامنی در مقابل محدودیهای خودم باشم و واکنشضعف

های خود را نادیده بگیرم. دائم در حال مقایسه فکری خود خود ندارم برای انیکه انقدر وجدان مدار هستم که نخواهم به قیمت برگشت تصور دیگران محدودیت

ی فکری است. از اینکه در مسائل با دیگران نباشم، اگر این موضوع بتواند سبب رشد فکری شود خوب است اما در غیر این صورت تنها سبب اضطراب و نامن

پذیرم. فروتنی های خود را میپذیرم و هم ضعفپرهیزم یعنی هم در عین حال مسئولیت دستاوردهای خود را میفکر دائم به سود خودم سو گیری کنم می

ها را در معرض نقد دیگران اطمینان خود کم کند و انشود که فرد مشتاق باشد که باورهای دینی و اخالقی و سیاسی خود را آماده باشد که از فکری باعث می

های دیگران را بشنوم و صدای مخالفین را بشنوم و درک کنم و بدانم که همواره از های بدیهی را ببینم دیدگاهشود که اندیشهقرار بدهم و این سبب می

ه باشم و حتی به آن تمایل داشته باشم و خود را متناسب با قوت قرینه بنمایم مثالً ای از ابراز نداشتگیرم و واهمهدستاوردهای معرفتی خود از دیگران کمک می

بر قرینه نباشد احتماالً باید مشکل آن با بر قرینه در مرکز باورهای من است و همچین باوری اگر مبتنیقوت قرینه من ممکن است کم باد اما این باور مبتنی

های خود را از دیگران نداشه روشنی از حیات شناختی خود داشته باشم و توقع و خواست تشخص و تمجید بابت تواناییزور یا خود فریبی حل شود. یک تصویر 

مثابه فرد برتر به آنها کمک کنم. تمرکز احترامی نکنم و سعی کنم که در واقع بهتر از من هستند بیباشم. سبب شود نسبت به کسانی که از نظر علمی نازل

های خود توانم دستاوردهای معرفتی خود را بشناسم و باور کنم اما نباید دائم انها رابیان کنم و برآورد دقیقی از تواناییخودم نداشته باشم درسته میغیرعادی بر 

های عاطفی و انگیزشی دارد اللتزنیم دهای خود نباشم. اما باید توجه داشته باشیم زمانی که از فروتنی فکری حرف میداشته باشم. درگیر خودنمایی در توانایی

تواند بگوید که من فروتنی فکری دارم ولی تمایل ندارم با مثالً شخصی که دین دیگری دارد حرف بزنم این یک واکنش که دارای اهمیت هستند. یعنی فرد نمی

های دیگری هست که درست است باشد برخی فضیلت عاطفی است که متناسب با این ادعای فروتنی فکری نیست اگر به این معنا فرد واحد فروتنی فکری

داند دیگران تر و دارای خوداینی بیشتری باشد زیرا میتر، شجاعتواند فردی خالقآورد مثالً میکند اما امادگی کسب آنها را به دست میفرد مستقیم کسب نمی

های کند نظیر همین پژوهش. معرفت هستند که از این جهات به فرد کمک میهای فکری فرد نیستند و برخی منتقل کننده و منتقد، حامی و..مخل فعالیت

های فکری شود آن زمان شخصی است که واجد یک دانشگاهی که بودجه بسیاری دارد به این ترتیب اگر فروتنی تسهیل کند که فرد واجد این فضیلت

ص فروتنی باور دینی است. یکی از انواع باورهایی است که سبب اهمیت یافتن زنم در خصویکپارچگی و شرات فکری است برای ملموس تر شدن مثالی می

های های دینی متنوعی داریم علتاختالف نظر معرفتی در معرفت شناسی معاصر شده است چون فرض بر این است که ما یک قوای فکری داریم اما باور

اورهای دینی فردی فروتن باشم یعنی متدینی فروتن باشم و جنبه فکری آن دارای اهمیت بسیاری دارد که یکی از انها دالیل معرفتی است اگر در خصوص ب

کنم که نقد وجه میباشد آن زمان در مورد باورهای دینی خود نگاهی به نظر دیگران ندارم و برای من اهمیتی ندارد که باورها مقبول دیگران باشد و به این ت

اورهای دینی بهتری داشته باشم .این موضوع که منتظر تعریف و تمجید دیگران نسبت به باورهایم باشم و توجهی به کنم بدیگران بر باورهای دینی کمک می

شود که براساس طرح معرفت شناسی فضیلت باور دینی من فاقد ارزش معرفتی باشد یا فرض کنید یک عالم دینی فروتن ها نکنم در نهایت منجر به این مینقد

تواند سبب شود شخص به لحاظ فکری متفرعن شود. باور دینی یکی از باورهایی است که میگذاری ندارد. و به تبع آن دچار خود فریبی نمی تمایلی به تاثیر

توانند ن میای در تفسیر متنون دینی و فهم آن دارد این را باور نکند که دیگراکند که فکر کند حق ویژهباشد چرا؟ زیرا شخص این امکان را در او ایجاد می

 فهم دینی را در مقابل فهم من ارائه کنند. الزم باشد این موارد مورد ارزیابی قرار گیرد.

های فکر و دین خود را درک کرده واکنش ها و محدودیتاین موارد اگر به معنای یک باورنده یا یک متدین فروتن را در نظر بیاورید این کسی است که ضعف

وال و انتقاد داشته باشد و تواند سگرد و یعنی متدینی که نمیدهد و جایی میان آن متدین رذیلت من و متکبر و باورنده متدین جبون قرار میمناسبی نشان می

کند و های فهم دینی خود را تصدیق میدهد. باورنده متدین اگر فروتن باشد محدودیتپذیرد و به خود اجازه سوال کردن نمیهرچه که مرجع دینی بگوید می



 

 

خواهد در مدت کوتاهی گوید میقبه قرار دارد و میدهد. فرض کنید فردی در یک جمع اهل تصوف و مرااهداف فکری و دینی دست نیافتنی برای خود قرار نمی

تواند باورهای نیافتنی است که ریشه در ساختار روانی دارد که فروتن نیست و به طبع آن این باورنده متدین فروتن میقطب جمع شود. این یک هدف دست

ر باورهای دینی خود بازنگری داشته باشد باورهای دینی خود را با باورها و قراین دینی بیشتری را در بربگیرد صدای افراد بی دین را بهتر بشنود اگر نیاز باشد د

مثل سقط جنین خود متناسب کند نه به این معنا که برای همه باورهای خود دلیلی داشته باشد بلکه بتواند موضع را برای خود روشن کند فرض کنید مسائلی 

عنوان یک شخص مسلمان نتوانم در خصوص آن حرفی بزنم گرایی سوالی از من پرسیده شود و من بهجنسشود مثل همیا مسائل اخالقی روزی که مطرح می

قتضا جبن و در خصوص خانواده و یا وجوه طبیعی مسئله نتوانم صحبت کنم و فقط بگویم چون به من اینگونه گفته شده است این اقتضا فروتنی نیست بلکه ا

افتیم را برای این مسئله بیان کنم و همینطور از بی احترامی به افراد نازل تر خودداری کنم اینجا به یاد حکایتی از مثنوی می ترس است بلکه باید بتوانم دالیلی

جا مولوی ها برازنده خدا نیست، و او را تحقیر کرد آنگویی اینها چیست که به خدا میکرد. موسی به او گفت اینشبانی با زبان عامیانه خود با خدا صحبت می»

 « میگوید که پیامبر مورد عتاب قرار گرفت که با وجود اینکه فرد نازل تر است ولی شایسته نبوده است که اینگونه تحقیر شود

ر که د های نظری موضوع است و خوب است نگاهی به قرآن داشته باشیم که بسیار راهگشا است به ویژه برای ما با سنت دینیآنچه تاکنون مطرح شده جنبه

سوه  19و  18ام از قرآن هم اگر بخواهیم مطلبی را در زمینه فروتنی بیان کنیم آیه کنیم. ابتدا کالم بخشی از آیین مسیحیت )عهد جدید( خواندهآن زیست می

زن مرو که خدواند خودپسند الفو از مردم به رخوت رخ بر نتاب و در زمین خرامان راه « خوانملقمان است من ترجمه فارسی آقای محمدمهدی فوالدوند را می

دهد در دین ای است که نشان میاین آیه« ساز که بدترین آهنگ صدای خران استرو باش و صدای خود را آهستهدارد. و در راه رفتن خود میانهرا دوست نمی

یشان مجموع مصطلحاتی را به ما قی و دینی در قران، اما هم به فضیلت اخالقی اشاره شده است مرحوم توشی هو کو ایزتسو که کتابی به نام مفاهیم اخال

گیرد و کنند و همگی بر وزن کبر هستند و اینها در برابر تقوا و خوف و توبه قرار میگوید همه آنها معنایی نزدیک به هم را تداعی میکند و میمعرفی می

 کردند، کبر بطر و عطاب و... است.ایات قران را تمسخر میاصطالحاتی مثل که طاغوت از آن گرفته شده و استهزا که برخی پیامبر و 

دهد که کفر در مقابل گوید اگر این واژگان را در قران بکاویم البته کاویدن نه معنای جستجو بسیار بلکه یک ورق زدن سطحی قران هم ما نشان میایزتسو می

های بسیاری گیرد ایزتسو نمونهقرار می ل ایمان است کفر در مقابل این نوع ازصفات مثل کبراین ساختمان معنایی است برخالف باور ما که معتقدیم کفر در مقاب

دانید که صالح از اند گفتند آیا میورزیدند به مستضعفانی که ایمان اوردهسران قوم او که استکبار می»گوید که می 76و  75دهد در سوره احراف آیه نشان می

های گویند آری نشانهاو می»سوره زمر که به  59تردید ما به انچه او به آن رسالت یافته است مؤمنیم. یا در آیه است گفتند بیسوی پرردگارش فرستاده شده 

ن و موسی گفت م» 27تر است و یا سوره غافر آیه اینجا آن پیوند روشن« ها را تکذیب کردی و بر آن تکبر ورزیدی واز جمله کافران شدیمن به تو آمد و آن

ها موارد محدودی است و موارد بسیاری را ایزوتو در آن کتاب جمع اوری این« از هر متکبری که به روز حساب عقیده ندارد به پرودگار خودم و شما پناه بردم

 کرده است. 

کند احساس استغنا کند طغیان می ه انسانیکی از مواردی که در قران واضح است و در آیات اول نازل شده هم به آن اشاره شده است موضوع کبر است زمانی ک

شناسیم نبوده است بلکه مقصود همان تفرعون بوده من پرودگار شما هستم قاعدتا هدف ایجاد تصوری از خدا که امروز می« یا جایی که فرعون گفته است»

کنم. احساسی که به خود دارم و آن را به شما تلقین میی خاصی را بر میکشم از این های فکری و اخالقی و عاطفاست یعنی من موجودی هستم که الزام

دهد که اگر ما آن وجه فکر فروتنی دهد. مطالعه من بر بسیاری از این ایات نشان میدهد قران به موضوع فروتنی اهمیت میها مواردی است که نشان میاین

توانیم پیدا کنیم نمونه آن در شود و درک بهتری میگیریم این ایات بهتر فهمیده میو در وجه اول فروتنی فکری باشد نه فروتنی در اخالق عملی را در نظر ب

در » 36توانیم در مقابل خلقت خداوند داشته باشیم مثالً در سوره نحل آیه سوره زمر امده است. در قران مواردی هست که به فروتنی اشاره دارد که ما می

ایشان کسی است که خدا او را هدایت کرده و ایشان  یختیم تا بگوید خدا را بپرستید و از طاغوت فریبگر بپرهیزید و ازای برانگحقیقت در میان هر امتی فرستاده

در این آیه عبادت خدا در مقابل دوری از طاغوت « کنندگان چه بوده استکسی است که گمراهی بر او سزاوار است و در زمین بگردید تا ببینید سرانجام تکذیب

 فته است. قرار گر

و آنچه درخت در زمین »سوره لقمان به آن اشاره دارد  27یکی در مورد پرستش خدا است که دعوت به فروتنی شده ایم و دیگری در مورد خلقت است که آیه 

تر این است که شما تصور ساده خالصه آن به زبان« ها را هم هفت دریا دیگر به یاری آید سخنان خدا پایان نپذیرد و خدا حکیم استاست قلم باشد و دریا

توانید به حقایق عالم دست بیابید اگر همه دریاها را هم کنار هم بگذارید و دریاها دیگر هم کنار آن بگذارید و اگر قلمی با این نکنید که با اکتشفات علمی می

فارغ از این دو معنا که با بحث من ارتباط نزدیکی ندارد دو داستان در  توانید کلمات خداوند را درک کرده و به زبان آوریدویژگی را هم کنار آن بگذارید نمی

تا  11یه قران است که با موضوع بحث ارتباط نزدیکی دارد یکی داستان شیزان و دیگری داستان موسی و فرعون است. در داستان شیزان در سوره اعراف آ



 

 

رداختیم آن گاه به فرشتگان گفتیم برای ادم سجده کنید همه سجده کردند جز ابلیس که و در حقیقت شما را خلق کردیم و سپس به صورت گری شما پ» 13

یعنی اشاره « آفریدیجزو سجده کنندگان نبود فرمود به او گفتم چه چیز تو را بازداشت که سجده کنی؟ گفت: من از او بهترم مرا از آتشی آفریدی و او را ازگل 

فرمود از آن مقام فرو شو، »تواند او را موجه کند و علتی برای برتری او برای انسان باشد. در مقابل شیطان پاسخ شنید کرد به ویژگی که از لحاظ اخالقی نمی

شود که از به خاطر تکبر شیزان چنین واکنشی نشان داد و در انتها نیز گفته می« تو را نرسد که در آن جایگاه تکبر نمایی پس بیرون شو که تو از خار شدگانی

 فروشد دران درگاه جایگاهی ندارد. ورزد و فخر میار شدگانی و به این معنا که کسی که چنین تکبر میخ

پس به سبب انکه مرا به بیراهه »گوید بینیم شیطان در واکنش به این موضوع میواکنش شیطان را می 23ای آیه و بافاصله 18تا  16در سوره اعراب آیه 

تازم و بیشترشان را ر انها میانان بر سر راه راست تو خواهم نشست انگاه ز پیش رو از پشت سرشان و از سمت راست و چپ بافکندی من هم برای فریفتن 

ای من هم انها را گوید چون تو چنین کردهخب واکنش شیطان به جای آنکه واکنشی فروتنان باشد واکنشی عاطفی است که می« شکرگذار نخواهی یافت

یان زخدایا ما خودمان بر خودمان ظلم کردیم و اگر رحمت تو نباشد ما از »بینم که واکنشی مناسب است واکنش ادم و حوا می 23ی که در آیه فریبم در حالمی

همه با ن موسی و فرعون است که در واقع این واکنشی است که به عنوان یک واکنش الگو به ما نشان داده شده است. در داستان بعدی که داستا« دیدگانیم

سرکش  سپس موسی و برادرش قارون را با حجتی اشکار فرستادیم به سوی فرعون و سران قوم او ولی تکبر نمودند و مردمی»گوید آن آشنا هستید که می

مک ر داشته باشید که کشود تکبر است. توجه داشته باشید که تکبر فکری است. این داستان را هم در نظاینجا هم صفتی که به فرعون نسبت داده می« بودند

ا سایر پیامبران پیشین در بکند به این موضوع که درک کنیم باورنده فضیلت مند در قران مخالف با الگویی مثل فرعون است. اما در کنار این منش پیامبر را می

ایی یگانه است پس هرکس به لقاء پرودگار ما خدشود که خدای شبگو من هم مثل شما بشری هستم اما به من وحی می» 110نظر بگیرید در سوره کعب آیه 

ام بگو از میان پیامبران من نو درامدی نبوده»گوید و آیه دیگری که می« خود امیدوار است باید به کار شایسته بپردازد و هیچکس را با پرودگارش شریک نسازد

ای اشکار کنم و من جز هشدار دهندهشود پیروی نمی( جز انچه را که به من وحی میای خواهد شد )یعنی ادعای گزافی ندارددانم با من و شما چه معاملهو نمی

نهد و می پیامبرانشان به آنها گفتند ما جز بشری مثل شما نیستیم ولی خدا بر هریک از بندگانش که بخواهد منت»گوید و یا در آیه دیگری می« بیش نیستم

ه آنچه از جانب پروردگارش نازل شده پیامبر خدا ب»و آیه دیگری « ی بیاوریم و مومنان باید به خدا توکل کنندما را نرسد که جز به اذن خدا برای شما حجت

گذاریم و ها و فرستادگانشان ایمان اوردند و گفتند میان هیچ یک از فرستادگانش فرق نمیاست ایمان آورده است و مؤمنان همگی به خدا و فرشتگان و کتاب

و حال انکه پیش از آن کتاب » 12ام از خاف آیه و اخرین آیه که آورده« گردن نهادیم و امرزش تو را خواستاریم و فرجام که در دست توستگفتند شنیدیم و 

زی فراتر از گوید ما تصدیق کننده پیامبران پیشینم و پیامبر نیز به ظاهر چیکه می« موسی راهبر و مایه رحمتی بود و قران کتابی است به زبان عربی و.... 

بیند ران و متفرعنان که در آیه اخر میپیشینیان نیاورده است و بشری مثل ما که خدا به دالیلی بر او منت گداشته است. این را شما مقایسه کنید با منش جبا

گارشان به آنان وحی کرد حتما و پرود« کسانی که غافر شدند به پیامبرشان گفتند شما را از سرزمین مان بیرون خواهیم کرد مگر به کیش ما باز گردید»

 تواند باشد. دهد که عاقبت ستمگران و تکبر چه میستمگران را هالک خواهیم کرد و این هشداری می

ز وجدان مداری کنیم ولی به اخالق باور نه، باورهای ما باید برخواسته انتیجه اینکه اخالق باور مثل اخالق عمل دارای اهمیت است ما به اخالق عمل توجه می

ایر سگیرد مگر از طریق فضائلی که امروز یکی از آن را مطرح کردیم. نکته دوم اینکه فضائلی مثل فروتنی و معرفتی باشد که این وجدان مداری شکل نمی

ی الزمه آن است که یک احتیاطی در فکرفضائل اخالقی فقط جنبه اخالقی و عملی دارند که مغفور واقع شده و باید به آن توجه شود نکته دیگر اینکه فروتنی 

تر از حقایق طبیعی است نکته دیگر اینکه باید سعی دعوی فهم حقایق داشته باشیم چه حقایق طبیعی و چه حقایق دینی که با بر ذات آن دریافت آن سخت

توان حی باشد و نکته اخر اینکه نمینسبت به آن منشی اصال کنیم باورها و عواطف رذیلت مندانه خود را به این معنا درک کنیم و آنها را بفهمیم و منش ما

ها و لوازم کند این است که مهارتمند شد فضیلت نیاز به یک خوگیری و یک عادت دارد تا اکتساب شود انچه کمک میتوان فردی فضیلتگفت از فردا می

 و اخالقی خود اقدام کنیم. منش فکریاصالح ها را درک کنیم و از طریق آن کم کم شروع بهاین فضیلت

 


