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  ست و پنجميپ ب چامقدمه
 ين اثر قلميآخر.  باشدي كه شامل شش مجلد مي اسالميني بر جهان بيكتاب مقدمه ا

 است و يد اسالميك دوره اصول و عقاين كتاب در واقع يا.  استيت اهللا مطهريد آيشه
ن كتاب شامل هفت يدر اصل ا. و فرح زاست  سودمند استيعام عارف و يمطالعه آن برا

دا ي را پ»يامامت و رهبر« يعنيد فرصت نگارش جلد ششم آن يمجلد بوده كه استاد شه
د در يدند و البته مباحث امامت آن شهينكردند و به دست منافقان كور دل به شهادت رس

مان و مجاهدت با نوشته ي پزشكان پس از شهادت آن بزرگمرد علم و ايانجمن اسالم
امامت «شگفتار، به صورت مستقل تحت عنوان ين باب به عنوان پيد در اي از آن شهيگريد

  . منتشر شديد مطهري نظارت بر نشر آثار استاد شهي توسط شورا»يو رهبر
 ينيمان، جهان بي انسان و ا: عبارتند ازي اسالميني بر جهان بيمجلدات كتاب مقدمه ا

  .يات اخرويا حيد ي جاويخ، زندگيو نبوت، انسان در قرآن، جامعه و تار ي، وحيديتوح
 نكات يد و حاوي مفينيان و طالب علوم ديژه دانشجوي همه اقشار به وين مجموعه برايا

ن كتاب افزوده است، يز به جاذبه اي آن نيواينثر روان و ش. ع و جالب توجه استيبد
  همچنانكه

 ٥
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ر در آمده يك اسالم شناس مسلم به رشته تحريكه توسط استحكام و اتقان مطالب كتاب 
  .ن كتاب استيازات اياست از امت

 از ي حاك–ن گواه بر آن است ياپ آن بهترچ كه تعداد –ن مجموعه ير از اياستقبال كم نظ
 ير بالد اسالميران و سايف اي مردم شرين كتاب براي ايهايژگيازات و ويآن است كه امت

 1357ن به سال آاپ اول چ. محسوس و ملموس است)  راه ترجمه آاز (ير اسالمي غيحت
د يبارها تجد» 2مجموعه آثار«ا ي ي گردد و از آن زمان تاكنون به شكل چند جلديباز م

  .چاپ شده است
 ي را به مطالعه كننده ارائه مي نظام هماهنگ تفكر اسالمي اسالميني بر جهان بيمقدمه ا

  . سازدي آشكار مياس با مكاتب بشري را در قيدهد و قوت فكر اسالم
 آراسته برخوردار ي آن كه از ظاهرين مجموعه است، برايانسان در قرآن كه جلد چهارم ا

ز ي شد و طرح جلد آن نيني و از نو حروفچينيره باز بي و غيباشد، از نظر عالمت گذار
 مقام و يه عالي فقلسوف ويد است مورد پسند عالقه مندان آثار آن متفكر و فيام. ر كردييتغ

  .ردي قرار گينيان حاصل عمر و پاره تن امام خم
  
  1427 ي الثاني برابر با جماد1385ر يت

  يد مطهري نظارت بر نشر آثار استاد شهيشورا

 ٦
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  انسان در جهان بيني اسالمي
 حيوان مستقيم   انسان اسالم تنها يك.انسان در جهان بيني اسالمي داستاني شگفت دارد 

 اين موجود از نظر ،گويد نيست  مي رود و سخن  ناخني پهن دارد و با دو پا راه ميالقامه كه
   . بتوان آن را با اين چند كلمه تعريف كرد تر و مرموزتر از اين است كه قرآن ژرف

ترين   عالي. قرآن انسان را مدحها و ستايشها كرده و هم مذمتها و نكوهشها نموده است 
 او را از آسمان و زمين و از فرشته ،ء انسان است ي قرآن دربارهمدحها و بزرگترين مذمتها

 از نظر قرآن انسان موجودي .تر شمرده است برتر و در همان حال از ديو و جار پايان پست
 ،است كه توانايي دارد جهان را مسخر خويش سازد و فرشتگان را به خدمت خويش بگمارد

ء خود   اين خود انسان است كه بايد در باره. كندسقوط "اسفل سافلين  "  تواند به و هم مي
   .تصميم بگيرد و سرنوشت نهايي خويش را تعيين نمايد

 ٧
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آغاز  "  ارزشهاي انسان "سخن خويش را از ستايشهاي انسان در قرآن تحت عنوان 
  .كنيم مي
  

   ارزشهاي انسان 
   .ء خدا در زمين است  انسان خليفه.1
 آيا : آنها گفتند. كرد  اراده خويش را به فرشتگان اعالم،يندروزي كه خواست او را بيافر "

 من : او گفت؟آفريني كه در زمين تباهي خواهد كرد و خون خواهد ريخت موجودي مي
  .)1("دانيد  دانم كه شما نمي چيزي مي

  
اوست كه شما انسانها را جانشينهاي خود در زمين قرار داده تا شما را در مورد  " 

  .)2("كه داده است در معرض آزمايش قرار دهد هايي  سرمايه
  
 داشته   ظرفيت علمي انسان بزرگترين ظرفيتهايي است كه يك مخلوق ممكن است2 .

   .باشد
  
 آنگاه از .)ء حقايق آشنا ساخت او را به همه(تمام اسماء را به آدم آموخت " 

 ما جز آنچه تو :فتند گ. نامهاي اينها را بگوييد چيست:پرسيد) موجودات ملكوتي(فرشتگان
   را تو مستقيما به ما نياموخته  آنچه(دانيم اي نمي مستقيما به ما آموخته

  
  :پاورقي 
  .30 / بقره 1
   165 / انعام 2 

 ٨
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 تو به اينها بياموز و اينها را ! اي آدم: خدا به آدم گفت.)باشي ما از راه كسب نتوانيم آموخت
 نگفتم كه : خدا به فرشتگان گفت،نيد و آگاهي داد همينكه آدم فرشتگان را آموزا.آگاهي ده

دانم  و هم مي) دانيد نمي"دانم چيزي را كه حتما  مي(من از نهانهاي آسمانها و زمين آگاهم
   )1(" ؟داريد  مي كنيد و آنچه را پنهان آنچه را شما اظهار مي

  
ء   همه.ارد د  به خداي خويش در عمق وجدان خويش آگاهي، او فطرتي خدا آشنا دارد.3

   . اصلي انسان  بيماريها و انحرافهايي است از سرشت،انكارها و ترديدها
  
با زبان (خداوند) و هستند و خواهند بود(هنوز كه فرزندان آدم در پشت پدران خويش بوده 

   .)2("آنها را بر وجود خودش گواه گرفت و آنها گواهي دادند ) آفرينش
  
ء مردم را بر   همان كه سرشت خدايي است و همه،دار هء خود را به سوي دين نگ چهره " 

  ) 3("آن سرشته است 
  
 عنصري ، در سرشت انسان عالوه بر عناصر مادي كه در جماد و گياه و حيوان وجود دارد.4

 از ماده و ، انسان تركيبي است از طبيعت و ماوراي طبيعت.ملكوتي و الهي وجود دارد
  . از جسم و جان،معني

  
   :پاورقي 
   33. - 31/  بقره 1
   172 / اعراف 2 
   43 / روم 3

 ٩
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 سپس نسل او را از ،آن كه هر چه را آفريد نيكو آفريد و آفرينش انسان را از گل آغاز كرد "
 آنگاه او را بياراست و از روح خويش در او ،اي كه آبي پست است قرارداد ء كشيده شيره
   .)1("دميد 

  
 موجودي انتخاب   انسان. تصادفي نيست، شده است آفرينشي حساب، آفرينش انسان.5

   .شده و برگزيده است
  
   .)2("اش را پذيرفت و او را هدايت كرد  خداوند آدم را بر گزيد و توبه "
  

 از او خواسته ، رسالت و مسؤوليت دارد، امانتدار خداست،او شخصيتي مستقل و آزاد دارد
سازد و با انتخاب خود يكي از دو راه سعادت و شده است با كار و ابتكار خود زمين را آباد 

  .شقاوت را اختيار كند
 همه از پذيرش آن ،ها عرضه كرديم همانا امانت خويش را بر آسمان و زمين و كوه " 

 را به دوش كشيد و آن را   اما انسان بار امانت،امتناع ورزيدند و از قبول آن ترسيدند
   .)3(" همانا او ستمگر و نادان بود .پذيرفت

 پس او ، قرار دهيم اي مركب و ممزوج آفريديم تا او را مورد آزمايش ما انسان را از نطفه " 
   همانا راه .را شنوا و بينا قرار داديم

  
  يپاورق

   9- 7/  الم سجده 1 .
   122/  طه 2. 
   72 / احزاب 3. 

 ١٠
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كه نموديم خواهد  ست رايا راه را.( او خود يا سپاسگزار است و يا كافر نعمت،را به او نموديم
  .)1("گردد  منحرف مي،رفت و به سعادت خواهد رسيد و يا كفران نعمت كرده

  
 خدا او را بر بسياري از مخلوقات ، او ازيك كرامت ذاتي و شرافت ذاتي بر خوردار است7 .

كند كه اين  مي  او آنگاه خويشتن واقعي خود را درك و احساس.خويش برتري داده است
شرافت را در خود درك كند و خود را برتر از پستيها و دنائتها و اسارتها و كرامت و 

   .شهوترانيها بشمارد
  
مسلط كرديم ) خشك و تر(همانا ما بني آدم را كرامت بخشيديم و آنان را بر صحرا و دريا "

  )2("و بر بسياري از مخلوقات خويش برتري داديم 
  
   .كند زيبا را درك مي به حكم الهامي فطري زشت و ، او از وجداني اخالقي برخوردار است8.

  .)3("الهام كرد   كه ناپاكيها و پاكيها را به او،سوگند به نفس انسان و اعتدال آن
  
 به هر چه ،نهايت است   خواستهاي او بي.گيرد  او جز با ياد خدا با چيز ديگر آرام نمي9 .

  شود مگر آنكه به  برسد از آن سير و دلزده مي
  

پا   : ورقي
  3 / دهر 1
   70 / اسراء 2
  9 و 8/  شمس 3

 ١١
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  " .بپيوندد) خدا(بي حد و نهايت  ذات
  
   .)1("گيرد  هماناتنها باياد او دلها آرام مي 
   
را ديدار خواهي   توبه سوي پرورد گار خويش بسيار كوشنده هستي و عاقبت او!اي انسان "

   .)32("كرد 
  
   .ه شده است نعمتهاي زمين براي انسان آفريد10 .

  
  .)3("همانا اوست كه آنچه در زمين است براي شما آفريد  "
گيري  او حق بهره  پس(آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است مسخر او قرار داده است " 

  . )4("ء اينها را دارد  مشروع همه
پس او . رديش را پرستش كند و فرمان او را بپذي خويد كه تنها خداين آفري اياو را برا11
  :فه اش اطاعت امر خداستيوظ
  

  ")5.(نكه مرا پرستش كنندي ايم مگر برايديافريهمانا جن و انس را ن
  

  يپاورق
  28/  رعد 1
  6/  انشقاق 2
  29/  بقره 3
  13/ ه ي جاث4
  56/ ات ي ذار5
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و اگر خداي خويش ابد،ي ياد او خود را نميش و جز با ي خوي او جز در راه پرستش خدا12
كيست و براي چيست و چه بايد   داند كه كند و نمي  كند خود را فراموش ميرا فراموش

   .كند و كجا بايد برود
  
ازياد خودشان  همانا از آنان مباشيد كه خدا را فراموش كردند و خداوند خودشان را "

   .)1("برد
  
ده دور افكن  ء جان است ء تن كه حجاب چهره  او همينكه از اين جهان برود و پرده13 .

  .گردد  بسي حقايق پوشيده كه امروز بر او نهان است بروي آشكار،شود
  
  ) 2("ات تيز است   اكنون ديده،همانا پرده را كنار زديم " 

  
 او .زندگي نيست   يگانه محرك او حوايج مادي،كند  او تنها براي مسائل مادي كار نمي14 .

 او ممكن است كه از حركت .جوشد جنبد و مي احيانا براي هدفها و آرمانهايي بس علي مي
   .نداشته باشد  مطلوبي ديگر،و تالش خود جزر رضاي آفريننده

  
 تو از او و :متقابل   همانا به سوي پرورد گارت باز گرد با خشنودي!اي نفس آرامش يافته " 

  .)3("او از تو خشنود 
  
  خداوند به مردان و زنان با ايمان باغها و عده كرده است كه در " 

  
   :پاورقي 
  .18 / حشر 1
  .22 / ق 2 
   .28 / فجر 3 

 ١٣
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خشنودي   اما، جاويدان در آنجا خواهند بود و هم مسكنهاي پاكيزه،نهرها جاري است آنها
  .)1(" آن است رستگاري بزرگ .ء اينها برتر و باالتر است خدا از همه

  
 خليفه و ،خداوند  فبنابر آنچه گفته شد از نظر قرآن انسان موجودي است برگزيده از طر 

 ، مستقل، آزاد، داراي فطرتي خدا آشنا،و نيمه مادي  نيمه ملكوتي،جانشين او در زمين
 ملهم به خير ، مسلط بر طبيعت و زمين و آسمان،مسؤول خويشتن و جهان امانتدار خدا و

و باال  كند شود و به سوي قوت و كمال سير مي  و جودش از ضعف و ناتواني آغاز مي،و شر
اش نا  علمي و عملي   ظرفيت،گيرد رود اما جز در بارگاه الهي و جز با ياد او آرام نمي مي

 احيانا انگيزه هايش هيچ گونه رنگ ،  از شرافت و كرامتي ذاتي بر خوردار است،محدود است
مشروع از نعمتهاي خدا به او داده شده است ولي در    حق بهره گيري،مادي و طبيعي ندارد

   .ظيفه دار است ي خودش وبرابر خدا
  

    در انسانضد ارزشها 
   .گرفته است  همين موجود در قرآن مورد بزرگترين نكوهشها و مالمتها قرار،در عين حال

  
  .)1("او بسيار ستمگر و بسيار نادان است  " 
   .)2("او نسبت به پروردگارش بسيار ناسپاس است  " 
   :پاورقي 
  .72 / توبه .1
  .72 /احزاب . 2
  " ... و66/  حج .3
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  .)1("كند  بيند طغيان مي او آنگاه كه خود را مستغني مي 
  .)2("او عجول و شتابگر است  " 
به يك پهلو افتاده و ( ما را در هر حال،او هرگاه به سختي بيفتد و خود را گرفتار ببيند " 

م گويي چنين را از او بر طرف كني   همينكه گرفتاري.خواند مي) يا نشسته و يا ايستاده
   .)3("پيش نيامده است  اي حادثه

  .)4("او تنگ چشم و ممسك است  " 
   .)5("او مجادله گرترين مخلوق است  " 
   .)6("او حريص آفريده شده است  " 
   .)7("كننده است    جزع كننده است و اگر نعمت به او رسد بخل،اگر بدي به او رسد " 

  

  ؟ زشت يا زيبا 
زشت زشت و    آن هم،نسان از نظر قرآن يك موجود زشت و زيباست آيا ا؟چگونه است 

   ؟زيباي زيبا
 چگونه ؟ظلمت   نيمي از سرشتش نور است و نيمي:آيا انسان يك موجود دو سرشتي است 

  !درجه مذمت؟ كند و هم منتها  هم او را منتها درجه مدح مي،است كه قرآن
  كه انسان يك  از آن نيست ،حقيقت اين است كه اين مدح و ذم 

  
  يپاورق

  .7 / علق 1
   11 / اسراء 2
  .12 / يونس 3
  .100 / اسراء 4
   54 / كهف 5
   19 /عارج م 6
  21 -20/ رج امع 7
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   نظر قرآن، نيمي از سرشتش ستودني است و نيم ديگر نكوهيدني:سرشتي است موجود دو
 و اين ،فعليت برساند   بهء كماالت را بالقوه دارد و بايد آنها را به اين است كه انسان همه

شرط اصلي وصول انسان به كماالتي كه  .خود اوست كه بايد سازنده و معمار خويشتن باشد
 به ،خيزد  تقوا و عمل صالح و كوشش در راه خدا بر مي،ايمان  از.است "ايمان  "بالقوه دارد 

شود و به  خارج ميابزار ناروا در دست نفس اماره  است كه علم از صورت يك  ء ايمان وسيله
   .آيد مي صورت يك ابزار مفيد در

اوست و    همه چيز براي، مسجود مالئكه است،پس انسان حقيقي كه خليفة اهللا است 
 نه انسان منهاي ،است  ء ايمان  انسان بعالوه،ء كماالت انساني است ء همه باالخرش دارنده

 خونريز ، چنين انساني حريص است.است   كاستي گرفته و ناقص، انسان منهاي ايمان.ايمان
   .تر است  از حيوان پست،است  كافر، بخيل و ممسك است،است

انسان مذموم  كند انسان ممدوح چه انساني است و در قرآن آياتي آمده است كه روشن مي 
ايمان وجدا از خدا انسان  شود كه انسان فاقد  از اين آيات استنباط مي.چه انساني است

 ،گيرد بپيوندد ايمان به او وياد او آرام مي نسان اگر به يگانه حقيقتي كه با ا.واقعي نيست
 درختي را ماند ، جدا بماند- يعني خدا -اگر از آن حقيقت  ء كماالت است و ء همه دارنده

  :كنيم  ما به عنوان نمونه دو آيه را ذكر مي.خويشتن جدا شده است ء كه از ريشه
  
تواصوا بالحق و   إال الذين آمنوا و عملوا الصالحات و0 خسر  إن االنسان لفي0و العصر « 

  )1(»تواصوا بالصبر
   مگر آنان كه ايمان ، همانا انسان در زيان است،سوگند به عصر

  
  .:پاورقي

   عصر  سوره1
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  .اند شايسته عمل كرده و يكديگر را به حق و صبر و مقاومت توصيه كرده آورده و 
  
أعين ال    لهم قلوب ال يفقهون بها و لهم،من الجن و االنسولقد ذرأنا لجهنم كثيرا « 

   .)1(يبصرون بها و لهم آذان ال يسمعون بها أولئك كاالنعام بل هم أضل
 زيرا ،)كارشان جهنم است  پايان(ايم همانا بسياري از جنيان و آدميان را براي جهنم آفريده

 گوشها دارند و با آنها ،بينند ا آنها نميدارند و ب  چشمها،كنند دلها دارند و با آنها فهم نمي
  ."ترند  مانند چهار پايان بلكه راه گم كرده  اينها.شنوند نمي

  

   موجود چند بعدي 
 ،جاندارها دارد ء وجوه مشتركي كه با ساير از آنچه گفته شد معلوم شد كه انسان با همه 

ء   انسان با همه. معنوي است-مادي    انسان موجودي.ء عظيمي با آنها پيدا كرده است فاصله
 يك سلسله تفاوتهاي اصيل و عميق با آنها دارد ،دارد وجوه مشتركي كه با جاندارهاي ديگر

اي جدا گانه در بافت هستي او به  بخشد و رشته بعدي جدا گانه به او مي كه هريك از آنها
   : اين تفاوتها در سه ناحيه است.رود مي شمار

  يبعد ادراک و آگاه
 احيه ن1.   .ء ادراك و كشف خود و جهان

  ناحيه2.   .هايي كه بر انسان احاطه دارد ء جاذبه
ء ادراك  اما در ناحيه .ها و انتخاب آنها ء جاذبه كيفيت قرار گرفتن تحت تأثير جاذبه  ناحيه3.

 انسان .براي آگاهي حيوان به جهان  اي است  حواس حيوان راهي و وسيله.و كشف و جهان
   با حيوانهاي ديگردر اين جهت

  
  يپاورق

   179 / اعراف 1
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شناختي   آگاهي و.است و احيانا برخي حيوانات از انسان در اين ناحيه قوي ترند   شريك
ماهيت و ذات    به عمق،دهد سطحي و ظاهري است كه حواس به حيوان و يا انسان مي
ي براي درك و كشف خود ديگر   ولي در انسان نيروي.اشياء و روابط منطقي آنها نفوذ ندارد

 انسان .دارد و آن نيروي مرموز تعقل استن و جهان وجود دارد كه در جانداران ديگر وجود
كند و براساس شناخت كلي جهان و كشف  جهان را كشف مي   قوانين كلي،با نيروي تعقل

در  .دهد كند و در اختيار خويش قرار مي  طبيعت را عمال استخدام مي، قوانين كلي طبيعت
  گذشته نيز اشاره به اين نوع شناخت كه مخصوص انسان است كرديم و گفتيم  بحثهاي

مكانيسم    همين.ترين مكانيسمهاي وجود انسان است مكانيسم شناخت تعقلي از پيچيده
 .شناخت خود انسان  ء شگفتي است براي  دروازه،پيچيده اگر درست مورد دقت قرار گيرد

مستقيما از راه حواس با آنها تماس ندارد   بسياري از حقايق را كه ،انسان با اين نوع شناخت
 ، باالخص شناخت فلسفي خداوند،وراي محسوسات را  شناخت انسان ما.كند كشف مي

   .گيرد مرموز و مخصوص آدمي صورت مي ء اين استعداد وسيله

   انساني معنويجاذبه ها
و كششهاي مادي و  ها ديگر تحت تأثير جاذبه انسان مانند جانداران .ها ء جاذبه اما در ناحيه 

 ميل به استراحت و آسايش ،جنسي  ميل به امور، ميل به خواب، ميل به غذا،طبيعي است
هايي كه انسان را به خود   اما جاذبه.كشد طبيعت مي و امثال اينها او را به سوي ماده و

را به سوي كانونهاي غير ها و كششهاي ديگر انسان   جاذبه،نيست كشد منحصر به اينها مي
 ،اموري كه نه حجم دارد و نه سنگيني و نتوان آنها را با امور مادي سنجيد   يعني،مادي
امور ذيل   هاي معنوي كه تا امروز شناخته شده و مورد قبول است  اصول جاذبه.كشاند مي

   :است
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 .   علم و دانايي١
كند و به سود  مي بر طبيعت مسلط دانش و آگاهي را تنها از آن جهت كه او را ،انسان 

 نفس ،ء حقيقت جويي و تحقيق وجود دارد  در انسان غريزه.خواهد  نمي،زندگي مادي اوست
اي است   علم گذشته از اينكه وسيله.انسان مطلوب و لذت بخش است  دانايي و آگاهي براي

مطلوب بشر  ز في حد نفسه ني،ء مسؤوليت برآمدن بهتر زيستن و براي خوب از عهده  براي
دانستن و ندانستن آن تأثيري   انسان اگر بداند رازي در وراي كهكشانها وجود دارد و.است

كند   انسان طبعا از جهل فرار مي.آن را بداند  دهد كه  باز هم ترجيح مي،در زندگي او ندارد
   .ست علم و آگاهي يكي از ابعاد معنوي وجود انسان ا،بنابراين .شتابد و به سوي علم مي

  

 .   خير اخالقي ٢
ء  دفع زياني به وسيله دهد نه به منظور سودي از آنها و يا اي از كارها را انسان انجام مي پاره 

 از آن ،شود عواطف اخالقي ناميده مي   بلكه صرفا تحت تأثير يك سلسله عواطف كه،آنها
 انساني در  فرض كنيد.كند انسانيت چنين حكم مي  دهد كه معتقد است جهت انجام مي
 و هر لحظه ، بي آذوقه و بي وسيله،و حشتناك قرار گرفته است   در بياباني،شرايطي سخت

كند  مي  شود و به او كمك  انساني ديگر پيدا مي، در اين بين.كند او را تهديد مي  خطر مرگ
 شوند و يكديگر جدا مي  بعد اين دو انسان از.بخشد و او را از چنگال مرگ قطعي نجات مي

ء قديمي   نجات دهنده،گرفتار شده بود   سالها بعد آن فردي كه روزي.بينند يكديگر را نمي
افتد كه روزي همين شخص او   به يادش مي،افتاده است  بيند كه به حال نزاري خود را مي

گويد   آيا به او نمي؟دهد  آيا وجدان اين فرد در اينجا هيچ فرماني نمي. را نجات داده است
 ؟الزم است گويد سپاسگزاري احسان كننده واجب و  آيا نمي؟ نيكي است،اش نيكيياد  كه

   .پاسخ مثبت است
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 و اگر بي ؟گويد  وجدان انسانهاي ديگر چه مي،آيا اگر اين فرد به آن شخص كمك كرد
   ؟گويند ديگر چه مي   وجدانهاي،اعتنا گذشت و كوچكترين عكس العملي نشان نداد

 و در ،گويند كنند و آفرين مي وجدانهاي ديگر او را تحسين ميمسلما در صورت اول  
 "كند  حكم مي   اينكه وجدان آن انسان.گويند كنند و نفرين مي صورت دوم مالمت مي

پاداش  "كند كه  انسانها حكم مي  و هم اينكه وجدان) 1(" احسان است ،پاداش احسان
عتنا را بايد مورد مالمت و شماتت قرار داد گفت و بي ا   بايد آفرين،ء نيكي را به نيكي دهنده

   .گويند شود و اين گونه اعمال را خير اخالقي مي ناشي مي  از وجدان اخالقي "
 بسياري از كارها ، و به عبارت ديگر،است "خير اخالقي  "معيار بسياري از كارهاي انسان  

 اين نيز از .ور ماديبه جهت ام  دهند نه انجام مي "ارزش اخالقي  "را انسان به جهت 
ء معنوي انسان و يك بعد از ابعاد معنويت  جنبه  مختصات انسان است و مربوط است به

 خير اخالقي مفهوم ندارد و ، براي حيوان،هرگز چنين معياري ندارند   ساير جانداران.اوست
   .معني است اخالقي بي  ارزش

  

 .   جمال و زيبايي٣
مهمي از زندگي    قسمت.سان عالقه به جمال و زيبايي استيك بعد ديگر از ابعاد معنوي ان 

ء شؤون زندگي  را در همه   انسان جمال و زيبايي.دهد انسان را جمال و زيبايي تشكيل مي
زيبايي رنگ و   به،همان اندازه هم   به،پوشد براي سرما و گرما  جامه مي:دهد دخالت مي

هر چيز به زيبايي خانه توجه   و بيش از،سازد براي سكونت  خانه مي،دهد دوخت اهميت مي
  كند و ظرفي كه در  مي  اي كه براي غذا خوردن پهن  حتي سفره،دارد

  
   :پاورقي

  ) 60/ الرحمن ("إال االحسان  هل جزاء االحسان": فرمايد  قرآن كريم مي1. 
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سفره همه روي اصول زيبايي  ريزد و حتي ترتيب چيدن غذا در ظرفها و بر آن غذا مي
 خطش ،اش زيبا باشد  جامه،نامش زيبا باشد ،اش زيبا باشد  انسان دوست دارد قيافه.است

 مناظر جلوي چشمش زيبا باشد و خالصه ،شهرش زيبا باشد  خيابانش و،زيبا باشد
   .زيبايي تمام زندگي اش را فرا گيرد اي از خواهد هاله مي

محتواي آخور   نچه مطرح است براي حيوان آ.ء زيبايي مطرح نيست براي حيوان مسأله 
ء   منظره، براي حيوان پاالن زيبا.نيست   ديگر مطرح، اما اينكه آخور زيبا باشد يا نازيبا،است
   .نيست   مسكن زيبا و غيره مطرح،زيبا

  

 .    تقديس و پرستش٤
 ،ابعاد وجود آدمي  ترين ترين تجليات روح آدمي و يكي از اصيل يكي از پايدارترين و قديمي 

دهد هر زمان و هر جا كه  نشان مي ء آثار زندگي بشر  مطالعه.حس نيايش و پرستش است
 چيزي كه هست شكل كار ،وجود داشته است   نيايش و پرستش هم،بشر وجود داشته است

از نظر شكل از رقصها و حركات دسته جمعي موزون  :و شخص معبود متفاوت شده است
ترين اذكار  ترين خضوعها و خشوعها و راقي رفته تا عاليو اوراد گ همراه با يك سلسله اذكار

زمان و  و از نظر معبود از سنگ و چوب گرفته تا ذات قيوم ازلي ابدي منزه از ،و ستايشها
   .مكان

 بلكه نوع پرستش را يعني نوع آداب و اعمالي ،پيامبران پرستش را نياوردند و ابتكار نكردند 
 به بشر آموختند و ديگر اينكه از پرستش غير ،گيردكه بايد پرستش به آن شكل صورت 

   .جلوگيري به عمل آوردند )شرك(ذات يگانه
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ابتدا موحد و  بشر) 1(از نظر مسلمات ديني و همچنين از نظر برخي علماي دين شناسي 
 پرستش بت يا ماه و يا .است  پرستيده يگانه پرست بوده است و خداي واقعي خويش را مي

 يعني چنين نبوده كه بشر .كه بعدا رخ داده است  سان از نوع انحرافهايي استستاره و يا ان
انسان يا مخلوقي ديگر آغاز كرده باشد و تدريجا با تكامل تمدن به  پرستش را از بت يا

  حس پرستش كه احيانا از آن به حس ديني تعبير.خداي يگانه رسيده باشد  پرستش
   :كرديم كه  نقل "اريك فروم  " قبال از .رد در عموم افراد بشر وجود دا،شود مي
  
نا ديدني يا   انسان ممكن است جانداران يا درختان يا بتهاي زرين يا سنگي يا خداي " 

نياكان يا ملت يا طبقة يا حزب  تواند  مي،مردي رباني يا پيشوايي شيطاني صفت را بپرستد
 ،ء معتقداتش به عنوان دين موعهممكن است از مج  او...خود يا پول و كاميابي را بپرستد

 فكر كند كه هيچ ديني ،ديني آگاه باشد و ممكن است بر عكس ممتاز از معتقدات غير
دين    مسأله بر سر اين است كه كدام،بر سر اين نيست كه دين دارد يا ندارد   مسأله.ندارد

  .)2("را دارد 
  
   :گويد مي "اقبال  "بنابر نقل  "ويليام جيمز  " 
ترين قسمت از  قوي ء ضروري اين امر است كه در عين اينكه در يزه نيايش نتيجهانگ "

  خودهاي اختياري و عملي هر كس خودي
  
   :پاورقي 
   . مانند ماكس مولر1 .
   جهاني از خود بيگانه2 .
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درون (انديشه   مصاحب كامل خويش را تنها در جهان، با وجود اين،از نوع اجتماعي است
صورت پيوسته و خواه به صورت تصادفي    خواه به، اغلب مردم...د پيدا كندتوان مي) انديشي

 خود را ،حقيرترين فرد بر روي زمين با اين توجه عالي .كنند در دل خويش به آن رجوع مي
  .)1("كند  احساس مي  واقعي و با ارزش

  
   :يدگو مي  ء افراد چنين ء عمومي بودن اين حس در همه درباره "ويليام جيمز  " 
ناظر دروني در   ء تأثير پذيري از احساس يك احتمال دارد كه مردمان از لحاظ درجه " 

بيش از بعضي ديگر اين    براي بعضي از مردم.وجودشان با يكديگر اختالف داشته باشند
 آنان كه بيشتر چنين هستند .دهد  اساسي ترين قسمت خودآگاهي را تشكيل مي،توجه

گويند بكلي فاقد آنند  آن كسان هم كه مي   اطمينان دارم كه حتي ولي،محتمال ديني ترند
  ) 2("حدي ديندارند  دهند و حقيقتا تا خود را فريب مي
معلول حس  ،اي ساختن از پهلوانان و يا دانشمندان و يا رجال ديني قهرمانهاي افسانه

و را باشد و ا  خواهد موجودي قابل ستايش و تقديس داشته تقديس بشر است كه مي
مبالغه آميز بشر امروز از    ستايشهاي.عاشقانه و در حد ما فوق طبيعي ستايش نمايد

  قهرمانهاي حزبي يا 
  

   :پاورقي
  .105.  احياي فكر ديني، ص1. 
   همان مأخذ2 
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 و احساس ميل به ، آب و خاك، پرچم، مسلك، مرام،  دم زدن از پرستش حزب،ملي
  غريزي] نياز [  احساس ، احساس نيايش.ين حس استاينها همه معلول ا  فداكاري در راه

 پرستش .كه در او نقصي نيست و جمالي كه در آن زشتي وجود ندارد است به كمالي برتر
   . نوعي انحراف اين حس از مسير اصلي است،به هر شكل  مخلوقات

ند حقيقتي پيو  خواهد پرواز كند و به  از وجود محدود خويش مي،انسان در حال پرستش 
 "اينشتاين  "و به قول  يابد كه در آنجا نقص و كاستي و فنا و محدوديت وجود ندارد

   :دانشمند بزرگ عصر ما
  
جاللي را كه در  برد و عظمت و در اين حال فرد به كوچكي آمال و اهداف بشري پي مي " 

   )1(."كند  حس مي ،نمايد ها در طبيعت و افكار تظاهر مي ما وراي امور و پديده
  
   :گويد مي "اقبال  "
شخصيت ما وضع   ء كوچك ء آن جزيره نيايش عمل حياتي و متعارفي است كه به وسيله " 

   .)2("كند  خود را در كل بزرگتري از حيات اكتشاف مي
 امكان :است  در انسان "ميل  "و يك  "امكان  "ء يك  عبادت و پرستش نشان دهنده 

 چنين ميلي و .تر باالتر و وسيع  ل به پيوستن به افق و مي،بيرون رفتن از مرز امور مادي
  .چنين عشقي از مختصات انسان است

   
   : پاورقي

   56. بينم، ص  دنيايي كه من مي1
  " 105ص.  احياي فكر ديني در اسالم2
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   .است كه پرستش و نيايش يكي ديگر از ابعاد معنوي روح انسان است   اين
 مطلبي ،يكي از آنها  ها و انتخاب  گرفتن تحت تأثير جاذبهاما تفاوت انسان در كيفيت قرار 

  .شود است كه در بحث آينده مطرح مي
  

  تواناييهاي گوناگون انسان
نام قوه يا نيرو   شود به  عاملي كه اثري از او ناشي مي،قوه و نيرو نيازي به تعريف ندارد 

 ،د خاصيت و اثر هستيا چن   منشأ يك، هر موجودي از موجودات جهان.شود ناميده مي
 قوه اگر . قوه و نيرو وجود دارد،حيوان و انسان  اعم از جماد و نبات و،لهذا در هر موجودي
   .شود ناميده مي "توانايي  "و يا  "قدرت  "خواست توأم باشد به نام  با شعور و ادراك و

و انسان بر   يكي ديگر از تفاوتهاي حيوان و انسان با گياه و جماد اين است كه حيوان 
شوق و يا ترس و به دنبال  هاي خويش را بر حسب ميل و اي از قوه  پاره،خالف جماد و گياه

نيروي كشش آهن دارد به طور خود به    مثال مغناطيس كه.كند  اعمال مي،"خواست  "
 مغناطيس نه از كار .كشد به سوي خود مي  آهن را،خود و به حكم نوعي جبر طبيعي

يا ترس و بيمش اقتضا كرده است كه آهن را به سوي    نه ميل و شوقخويش آگاه است و
رويد و درخت كه  سوزاند و گياه كه از زمين مي است آتش كه مي   همچنين.خود بكشد
   .دهد و ميوه مي كند شكوفه مي

كه راه برود و اگر    به راه رفتن خويش آگاه است و خواسته است،رود اما حيوان كه راه مي 
حيوان  " :شود است كه گفته مي   اين.ست راه برود چنين نبود كه جبرا راه برودخوا نمي

هاي حيوان تابع خواست حيوان  اي از قوه  پاره،ديگر   به عبارت."ء با خواست است  جنبنده
كنند و  ها عمل مي  آن قوه، يعني اگر حيوان بخواهد،حيوان است  است و در فرمان خواست

   .كنند  عمل نمي،اگر نخواهد
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خواست انسان    يعني تابع،ها و نيروها به همين شكل وجود دارد اي قوه در انسان نيز پاره
حيوان است و حيوان در    با اين تفاوت كه خواست حيوان ميل طبيعي و غريزي،است

 خود ،همينكه ميلش به سويي تحريك شد   حيوان.مقابل ميل خود قدرت و نيرويي ندارد
حيوان قدرت مقاومت و ايستادگي در مقابل ميل   در.شود كشيده ميبه خود به آن سو 

محاسبه و انديشه در ترجيح جانب ميلها و يا جانب امري كه   دروني خود و همچنين قدرت
   . وجود ندارد،كند سوي او نيست بلكه صرفا دورانديشي اقتضا مي  بالفعل ميلي به

ميلهاي دروني خود  ايي دارد كه در برابر انسان قادر است و توان.اما انسان چنين نيست 
را انسان به حكم يك نيروي ديگر    اين توانايي.ايستادگي كند و فرمان آنها را اجرا نكند

 يعني ،ء خود تحت فرمان عقل است  اراده به نوبه.شود مي تعبير "اراده  "دارد كه از آن به 
   .دهد و اراده انجام مي دهد عقل تشخيص مي

دارد كه ساير   يك سلسله تواناييها،ذشت روشن شد كه انسان از دو جهتاز آنچه گ 
   :جاندارها ندارند

دارد كه در ساير  هاي معنوي وجود يكي از جهت اينكه در انسان يك سلسله ميلها و جاذبه 
ء فعاليتش را از حدود  كه دايره دهد ها به انسان امكان مي  اين جاذبه.جاندارها وجود ندارد

 ولي ساير جاندارها از زندان ماديات ،بكشاند  توسعه دهد و تا افق عالي معنوياتماديات 
  .توانند خارج شوند نمي

است در مقابل ميلها   قادر،مجهز است "اراده  "و  "عقل  "ديگر از آن جهت كه به نيروي  
ء  همهنفوذ جبري آنها آزاد نمايد و بر  مقاومت و ايستادگي نمايد و خود را از تحت تأثير

 ا تحت فرمان عقل قرار دهد و برايء ميلها ر تواند همه مي   انسان.كند "حكومت  "ميلها 
وسيله   آنها جيره بندي كند و به هيچ ميلي بيش از ميزان تعيين شده ندهد و به اين

  "معنوي  آزادي"
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  .ترين نوع آزادي است كسب نمايد كه با ارزش 
همين است كه   است و در هيچ حيواني وجود ندارد واين توانايي بزرگ از مختصات انسان 

 "انتخاب  "انسان حق   كرده است و همين است كه به "تكليف  "ء  انسان را شايسته
 "و  "انتخابگر  "و  "آزاد  "واقعا  صورت يك موجود دهد و همين است كه انسان را به مي

   .آورد در مي "صاحب اختيار 
كه انسان را به    و كشش است ميان انسان و يك كانون خارجيها نوعي پيوند ميلها و جاذبه
كند و به   خود را رها مي،بشود  انسان به هر اندازه كه تسليم ميلها.كشاند سوي خود مي

سرنوشتش در دست يك نيروي خارجي قرار  آيد و حالت لختي و سستي و زبوني در مي
ي نيروي عقل و اراده نيرويي دروني و  ول،كشاند سو مي  گيرد كه او را به اين سو و آن مي

   .انسان است  مظهر شخصيت واقعي
كند و  مي  نيروهاي خويش را جمع و جور،شود انسان آنجا كه به عقل و اراده متكي مي 

اي  جزيره "به صورت  سازد و مي "آزاد  "نمايد و خويشتن را  نفوذهاي خارجي را قطع مي
شود و  مي "مالك خويشتن  "است كه   ء عقل و اراده ه انسان به واسط.آيند در مي "مستقل 

  .يابد شخصيتش استحكام مي
تربيت اسالمي   ء ميلها هدف اصلي مالكيت نفس و تسلط بر خود و رهايي از نفوذ جاذبه 

   .است "آزادي معنوي  " غايت و هدف چنين تربيتي .است
  

  ودشناسي خ
خويشتن را در جهان   شناسد و جا و موقعرا ب "خود  "اسالم عنايت خاص دارد كه انسان  

انسان براي اين است كه انسان   اين همه تأكيد در قرآن در مورد.آفرينش تشخيص دهد
  كه هست خويشتن را آنچنان
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موقع خود را در عالم وجود درك كند و هدف از اين شناختن و درك  بشناسد و مقام و 
   .ء آن است برساند شايستهاست كه خود را به مقام وااليي كه   كردن اين

به بحث و نظر  اش تنها ء نظري نيست كه عالقه  يك فلسفه،قرآن كتاب انسان سازي است 
  .عمل و گام برداشتن است  دهد براي  هر چشم اندازي را كه ارائه مي،و چشم انداز باشد

ي ا شناسنامه " خود " ،"خود  " اين .را كشف كند "خود  "قرآن كوشاست كه انسان  
 تابع چه ؟اي متولد شده   اسم پدرت چيست و در چه سالي؟ كه اسمت چيست،نيست

اي و چند فرزند  زناشويي بر قرار كرده   از كدام آب و خاكي و با چه كسي؟كشوري هستي
   ؟داري

خود  "شناختن آن  شود و با ناميده مي "روح الهي  "همان چيزي است كه  "خود  "آن  
كند و خويشتن را از تن دادن  مي  حساس شرافت و كرامت و تعاليا] انسان [  است كه ،"

 مقدسات اخالقي و اجتماعي ،برد پي مي   به قداست خويش،شمارد به پستيها برتر مي
  .كند برايش معني و ارزش پيدا مي

 "تصادفي  "موجود    تويك:خواهد بگويد  مي؟ چرا،گويد قرآن از برگزيدگي انسان سخن مي 
 ، تو را به وجود آورده باشد-مثال اجتماع تصادفي اتمها  - ،يانات كوروكرنيستي كه جر
   بدون. و به همين دليل رسالت و مسؤوليت داري،اي انتخاب شده و برگزيده تويك موجود

و موجودات    اگر زمين.ترين و نيرومندترين موجودات است شك انسان در جهان خاكي قوي
 ولي بايد .قريه است   انسان كدخداي اين،ض كنيمفر "قريه  "زميني را در حكم يك 

برگزيده است و يا يك كدخدايي كه به  ببينيم كه آيا انسان يك كدخداي انتخاب شده و
  ؟ زور و قلدري خود را تحميل كرده است

  ء انسان را صرفا ناشي از زور و  قدرت حاكمه،هاي مادي فلسفه 
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  انسان به علل تصادفي داراي زور و قدرت شده و مدعي هستند كه .دانند مي   قدرت انسان
 .معني است انسان بي  براي "مسؤوليت  "و  "رسالت  " ، بديهي است كه با اين فرض.است

  ؟مقابل چه كسي  از طرف چه كسي و در؟چه رسالتي و چه مسؤوليتي
شايستگي و    انسان يك كدخداي انتخاب شده زمين است و به حكم،اما از نظر قرآن 

 يعني ذات ،مقام هستي  ترين  از طرف ذي صالحيت، نه صرفا زور و چنگال تنازع،حيتصال
 و به همين دليل مانند ،شده است "اصطفا  " برگزيده و انتخاب و به تعبير قرآن ،خداوند

 و مسؤوليت در ، رسالت از طرف خدا:دارد "مسؤوليت  "و  "رسالت  "هر برگزيده ديگر 
  .پيشگاه او

 نوعي ،كار است ينكه انسان موجودي انتخاب شده است و هدفي از انتخاب دراعتقاد به ا 
ء يك سلسله  به اينكه انسان نتيجه  و اعتقاد،آورد آثار رواني و تربيتي در افراد به وجود مي

 و اعتقاد ،آورد رواني و تربيتي در افراد به وجود مي  نوعي ديگر آثار،تصادفات بي هدف است
 نوعي ديگر آثار رواني و تربيتي ،يك سلسله تصادفات بي هدف است  يجهبه اينكه انسان نت

  .آورد انسان به وجود مي در
 ،ا در عالم وجود درك كندر خودشناسي به معني اين است كه انسان مقام واقعي خويش 

تواند بر   بداند كه در معرفت مي،در او هست   پرتوي از روح الهي،بداند خاكي محض نيست
كه او آزاد و مختار و مسؤول خويشتن و مسؤول افراد ديگر و   بداند،يشي بگيردفرشتگان پ

 او شما را از زمين بيافريد و عمران آن را(جهان و بهتر كردن جهان است  مسؤول آباد كردن
 برتري ،حسب تصادف  بداند كه بر، بداند كه او امانتدار الهي است،)1()از شما خواست

شخص خود تصاحب كند و مسؤوليت و   ورزد و همه چيز را براينيافته است تا استبداد ب
  .تكليفي براي خويشتن قائل نباشد

  
  : پاورقي

  ). 61/ هود (» هو أنشأكم من االرض و استعمركم فيها.1 
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   پرورش استعدادها 
 اعم از ،انسان ء ابعاد دهد كه اين مكتب مقدس الهي به همه تعليمات اسالمي نشان مي

اجتماعي توجه عميق داشته   فردي و، فكري و عاطفي، مادي و معنوي،جسمي و روحي
 "پرورش  "است بلكه عنايت خاص به   است و نه تنها جانب هيچ كدام را مهمل نگذاشته

ء اينها اشاره   در اينجا به طور اجمال به همه.است  ء اينها روي اصل معيني داشته همه
   .كنيم مي
  

  پرورش جسم
محكوم كرده  و شهوت پرستي را شديدا "نفس پروري  "به معني  " تن پروري "اسالم  

سالمت و بهداشت را از واجبات شمرده   اما پرورش بدن به معني مراقبت و حفظ،است
 اسالم آنجا كه يك .زيانبخش باشد حرام شمرده است  است و هر نوع عملي را كه براي بدن

 ،كند يص داده شود تكليف آن را ساقط مياحيانا براي بدن مضر تشخ) روزه مانند(امر واجب
نظر اسالم حرام   هر اعتيادي كه براي بدن مضر باشد از.داند اي را حرام مي بلكه چنين روزه

  .سالمت بدن وضع شده است  آداب و سنن بسياري در اسالم به خاطر بهداشت و.است
به  "پروري   تن "كه امري بهداشتي است و  "پرورش بدن  "ممكن است افرادي ميان 

اسالم كه با تن پروري  معني نفس پروري كه امري اخالقي است فرق نگذارند و خيال كنند
در حفظ سالمت و بلكه كارهايي    پس القيدي،مخالف است با بهداشت بدن مخالف است

 و اين اشتباهي .اسالم كار اخالقي است كه مضر به بهداشت و سالمت بدن است از نظر
سالمت بدن و بهداشت آن كجا و تن آساني و تن پروري   تقويت و.ستفاحش و خطرناك ا

  ؟كجا
روح پروري   همان طوريكه بر ضد،نفس پروري و شهوت پرستي كه در اسالم محكوم است 

  است و موجب بيماري روح و روان
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پرورش صحيح جسم نيز هست و منجر به بيماري جسمي   بر ضد بهداشت و،گردد  مي
 زيرا نفس ،گردد پروري و شهوت پرستي منجر به بيماري جسمي مي  س زيرا نف،گردد مي

  شود و افراط كاريها منشأ اختالالت شهوت پرستي منجر به افراط كاريها مي پروري و
  .اساسي در جهازات بدني

  

    پرورش روح
استقالل عقل است  پرورش عقل و فكر و كسب استقالل فكري و مبارزه با اموري كه بر ضد

 از رفتار اكثريت و امثال اينها مورد عنايت ،و چشم پركنها  از اكابر،ل تقليد از نياكاناز قبي
   .است  شديد اسالم

ميلها مبناي  ء پرورش اراده و كسب مالكيت بر نفس و آزادي معنوي از حكومت مطلقه
پرورش حس حقيقت جويي و  .بسياري از عبادات اسالمي و ساير تعليمات اسالمي است

 ، پرورش حس پرستش،جمال و زيبايي   پرورش حس، پرورش عواطف اخالقي،يعلم طلب
   .عميق اسالم است  ء خود مورد توجه هر كدام به نوبه

  

   ء خويش نقش مؤثر انسان در ساختن آينده 
گونه نقشي در    موجودات بيجان هيچ.شوند به جاندار و بيجان موجودات جهان تقسيم مي 

هيچ نقشي در تكوين و يا  اند و جان  آتش و سنگ و خاك بي آب و.ساختن خويش ندارند
يابند و تحت تأثير  خارجي تكوين مي   بلكه صرفا تحت تأثير عوامل،تكميل خويش ندارند

 از اين موجودات هيچ گونه تالشي و .كنند مي  همان عوامل احيانا نوعي كمال كسب
 مانند ،جانداران] از [  ولي .شود پرداختن به خود مشاهده نمي فعاليتي در جهت ساختن يا

جهت   يك سلسله تالشها در جهت حفظ و صيانت خود از آفات و در،حيوان و انسان گياه و
  .شود جذب مواد ديگر و در جهت توليد مثل مشاهده مي
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 در .مؤثر است ء آنها در گياهان يك سلسله قواي طبيعي وجود دارد كه در ساختن آينده 
هايي است كه   قوه يا قوه،كند مي  يي است كه مواد را از زمين يا هوا جذبها گياه قوه يا قوه

هايي است كه امكان  دهد و قوه يا قوه رشد مي ء مواد جذب شده او را از درون به وسيله
   .كند توليد مثل را فراهم مي

حس   هاي شعوري از قبيل ء يك سلسله قوه هاي طبيعي بعالوه ء اين قوه در حيوان همه
 حيوان . وجود دارد-شد   كه قبال از آنها ياد- المسه و غيره و از قبيل ميلها ، سامعه،صرهبا

كند و از طرفي موجبات  آفات حفظ مي ها از طرفي خويشتن را از گزند ء اين قوه به وسيله
  .كند مي  رشد فردي و بقاي نوع خود را فراهم

ء  دارد بعالوه  و حيوان هست وجوددر انسان همه قواي طبيعي و قواي شعوري كه در گياه 
ء عقل و  نيروي خارق العاده ء  و بعالوه- كه قبال شرح داده شد -يك سلسله ميلهاي اضافي 

ء  دهد و خودش آينده به دست خودش مي  ء او را با مقياس زيادي اراده كه سرنوشت آينده
  .سازد كند و مي خويش را انتخاب مي

  :از آنچه گفته شد روشن گشت كه 
   .)جمادات(آينده خويش ندارند   برخي موجودات هيچ گونه نقشي در ساختن

دارند اما اين نقش نه آگاهانه است و نه آزادانه   ء خويش برخي ديگر نقشي در ساختن آينده
دروني آنها را به طور غير مستشعر و نا آگاهانه براي صيانت و بقاي    نيروهاي،بلكه طبيعت

  .)نباتات( آينده استخدام كرده استساختن آنها در آنها و
  يعني با، اين نقش آگاهانه است هر چند آزادانه نيست.بيشتري دارند   برخي ديگر نقش

 در راه ، ء يك سلسله ميلهاي شعوري نوعي آگاهي از خود و محيط خود تحت تأثير جاذبه
  صيانت خود براي آينده
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  .)حيوانات(كوشند  مي
 نقش .ء خويش دارد تر در ساختن آينده و مؤثرتر و گستردهتر  ولي انسان نقشي فعال 

محيط خود آگاه است و   هم به خود و، يعني انسان، هم آگاهانه است و هم آزادانه،انسان
ء خويش را به  تواند آزادانه آينده اراده مي  به حكم نيروي عقل و،هم آنكه با توجه به آينده

   .كند  هر شكل كه خود بخواهد انتخاب
 .تر است گسترده تر و ء ايفاي نقش براي انسان نسبت به حيوان بسي وسيع منا دايرهض

يژگي در انسان سر چشمه  اش از سه و ء سازندگي انسان نسبت به آينده گستردگي دايره
  :گيرد مي

آگاهي خويش را از  ء بينش و  دايره، انسان با نيروي علم.ء بينش و آگاهي  وسعت دايره1 .
دهد و قوانين  گسترش مي  دهد و تا اعمال درون آن  طبيعت عبور ميظواهر و سطح
 ،دست انسان براي ساختن طبيعت ، با شناختن قوانين طبيعت.شناسد طبيعت را مي

  .شود باز مي ،آنچنانكه با زندگي انسان سازگارتر باشد
 در  و،آنها ياد شد از) 1("انسان و حيوان  "ء خواستها كه در بخش   وسعت دامنه2 .

  .به آنها اشاره شد "موجود چند بعدي  "مباحث اين بخش نيز تحت عنوان 
اين جهت  اي كه در انسان است و هيچ موجود ديگر در  استعداد خودساختگي ويژه3 .

  .مانند او نيست
هستند  "ساختن  "توضيح اينكه اگر چه برخي جاندارهاي ديگر نيز به مقياس كمي قابل  

 آنچنانكه در جهان -وجود آورد   تغييراتي در آنها به " خاص تربيتي عوامل "توان با  و مي
هيچ يك از آنها به دست خودشان ساخته   ولي اوال-شود  نباتات و حيوانات مشاهده مي

  شوند و  نمي
  

  : پاورقي
  . " انسان و ايمان " در كتاب اول اين مجموعه به نام 1. 
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نيا تغيير پذيري آنها نسبت به انسان بسيار اندك  و ثا،سازد را مي اين انسان است كه آنها
  .است

  انسان موجود بالقوه 
تولد فاقد خوي و   يعني در آغاز،ء خصلتها و خويها يك موجود بالقوه است انسان در ناحيه

 .شوند خصلتهاي ويژه متولد مي   بر خالف حيوانات كه هر كدام با يك سلسله،خصلت است
 ،از طرفي خوي پذير و خصلت پذير است  و، و خصلتي استانسان چون فاقد هرگونه خوي

عالوه بر  "ابعاد ثانوي  "كند يك سلسله  تدريجا پيدا مي  ء خصلتها و خويهايي كه به وسيله
   .سازد خويش مي  ابعاد فطري براي

دست خودش داده   ء او را به  قلم ترسيم چهره،انسان يگانه موجودي است كه قانون خلقت
اش كه كارش  اندامهاي جسماني   يعني بر خالف،خواهد ترسيم كند طور كه مياست كه هر 
خالف خصلتهاي روحي و اندامهاي رواني  ء رحم به پايان رسيده است و بر در مرحله

 كه - اندامهاي رواني انسان ،از توليد پايان گرفته است  ء قبل حيوانات كه آنها نيز در مرحله
از    به مقياس بسيار وسيعي پس-شود   و ملكات اخالقي تعبير ميخصلتها و خويها  از آنها به

  .شود تولد ساخته مي
ولي انسان آن  ،اند  آن چيزي است كه او را ساخته، حتي حيوان،اين است كه هر موجودي 

از انواع حيوانات همان    و به همين جهت است كه هر نوع.چيزي است كه بخواهد باشد
 اندامهاي رواني و خصلتهاي رواني ،است ء افرادش شبيه يكديگر طور كه اندام جسماني همه

تمام افراد گربه يك نوع خصلت دارند و تمام افراد سگ  ،افرادش نيز شبيه يكديگر است
   ولي. تفاوتي اگر باشد بسيار اندك است،تمام افراد مورچه يك نوع ديگر يك نوع ديگر و

يگانه موجودي    و اين است كه انسان.ايت استنه  بي،تفاوت خصلتي و اخالقي افراد انسان
   .را انتخاب كند كه چه باشد "خويشتن "است كه خودش بايد 

  در آثار اسالمي رسيده است كه انسانها در قيامت بر طبق خصلتهاي
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اخالق   يعني انسانها از نظر،گردند  محشور مي، نه اندام ظاهري جسماني،روحي   اكتسابي
 ،گردند اندام او محشور مي  به شكل او و،تر باشد جانداري كه به او شبيهاكتسابي با هر نوع 

گردند كه اخالق و خويهاي اكتسابي و  مي و تنها افرادي به شكل و صورت انساني محشور
 اخالقشان ،انساني باشد و به عبارت ديگر و كماالت  ابعاد ثانوي روح آنها متناسب با شأن

  .اخالق انساني باشد
خواهد  مي  گردد و طبيعت را آنچنانكه  بر طبيعت مسلط مي،ه حكم قدرت علميانسان ب 

 خود را ،خودساختگي سازد و به حكم نيروي خودسازي و منطبق بر نيازهاي خويش مي
   .گيرد آينده خويش را به دست مي  سازد و به اين وسيله سرنوشت خواهد مي آنچنانكه مي

راهنمايي انسان   ي و تعليمات ديني و مذهبي براي مكتبهاي اخالق،تمام تأسيسات تربيتي
راه راست آن راهي است كه  .ء خودش را چگونه بسازد و چگونه شكل بدهد است كه آينده

 و راههاي كج و انحرافها آنهاست كه ،رساند اي سعادت بخش مي انسان را به سوي آينده
  :فرمايد اوند در قرآن كريم مي خد.كشاند شقاوت آلود مي اي تباه و انسان را به سوي آينده

   
بخواهد و چه انتخاب   نموديم تا او خود چه) اين موجود آزاد خودساز(ما راه را به انسان "

ايم و سپاسگزار ما خواهد  راهي كه ما نموده يا.) از دو راه يكي را انتخاب خواهد كرد.(كند
  )1(."ناسپاسي است   بود و يا راه ديگر كه راه

  
  گذشته دانستيم كه علم و ايمان هر كدام نقشي متفاوت دراز بحثهاي  

  
  :پاورقي 
   4 / دهر 1 .
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 .دهد انسان ارائه مي   نقش علم اين است كه راه ساختن را به.ء انسان دارند سازندگي آينده
 و اما نقش .آينده را همان گونه بسازد "بخواهد  "كند كه هرگونه  علم انسان را توانا مي

بسازد كه براي  "چگونه  "سوي اينكه خود را و آينده را   ت كه انسان را بهايمان اين اس
 گردد كه انسان آينده را بر  ايمان مانع آن مي.كشاند جامعه بهتر باشد مي  خويشتن و براي

 آن را از انحصار ماديات ،دهد انسان جهت مي  ايمان به خواست.محور مادي و فردي بسازد
   .دهد نيز جزء خواستها قرار مي راكند و معنويات  خارج مي

آنچنانكه انسان بخواهد  گيرد و طبيعت را علم مانند ابزاري در اختيار خواست انسان قرار مي
 آيا از طبيعت مصنوعاتي بسازد به ،بسازد   اما اينكه طبيعت را چگونه.سازد و فرمان دهد مي

 اين ، طلبي افرادي مخصوصمخرب براي مزيد توسعه  ء انساني و يا نيروهاي سود جامعه
 اين بسته به اين است كه انسانهايي كه ،نامش علم است مربوط نيست  ديگر به اين ابزار كه

  .در فرمان آنهاست چگونه انسانهايي بوده باشند  علم
گيرد و در  اختيار مي كند و خواست او را در اما ايمان مانند قدرتي حاكم بر انسان عمل مي 

 . جهان را،انسان با نيروي علم سازد و  ايمان انسان را مي.دهد  سوق ميمسير حق و اخالق
  .يابد و هم جهان انسان سامان مي   هم،آنجا كه علم و ايمان توأم گردند

  

   ء انسان ميدان آزادي و اراده 
تبديل محيط  بديهي است كه انسان در عين آزادي براي ساختن اندامهاي رواني خويش و 

 ،خواهد مي ء خويش آنچنانكه خود مطلوب خود و ساختن آيندهطبيعي به صورت 
ء  آزادي در داخل يك دايره   يعني،اش آزادي نسبي است محدوديتهاي فراواني دارد و آزادي

ء سعادت بخش  تواند آينده مي] هم [ كه   ء محدود است  در داخل همين دايره،محدود است
  .لودشقاوت آ ء براي خود انتخاب كند و هم آينده
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   :محدوديتهاي انسان از چند ناحيه است 
  

   وراثت
 او هم ،اند انسان بوده   از آن جهت كه پدر و مادرش.آيد انسان با طبيعت انساني به دنيا مي 

 پدر و مادرش انسان ،و از طرف ديگر .آيد قهرا و جبرا مانند يك فرد انسان به دنيا مي
 پدر و ، و از طرف ديگر.آيد رد انسان به دنيا مييك ف  او هم قهرا و جبرا مانند،اند بوده

گذارند كه اينها نيز  صفات موروثي خود را در فرزندشان به يادگار مي  مادرش يك سلسله
جسمي كه    خصوصيتهاي، رنگ چشم، مانند رنگ پوست،جبرا همراه اين افراد هست قهرا و

نكرده  "انتخاب  "براي خود  ا را انسان هيچ يك از اينه.رسد احيانا از چند پشت به ارث مي
   .است  است بلكه جبرا وراثت اينها را به او داده

  

  محيط طبيعي و جغرافيايي.١
 خواه ،كند مي اي كه در آن منطقه رشد و نما محيط طبيعي و جغرافيايي انسان و منطقه 

اي سردسير و ه  منطقه.گذارد مي  ء انسان ناخواه يك سلسله آثار قهري بر روي اندام و روحيه
 ،كند نوعي روحيه و اخالق را ايجاب مي  هاي معتدله هر كدام هاي گرمسير و منطقه منطقه

  . صحرايي و غيره ء ء كوهستاني يا منطقه همچنين منطقه
  

   محيط اجتماعي.٣
 .انسان  محيط اجتماعي انسان عامل مهمي است در تكوين خصوصيات روحي و اخالقي

چيزي است كه محيط    غالبا همان، دين و مذهب، اجتماعي آداب عرفي و،زبان انسان
   .كند اجتماعي بر انسان تحميل مي

  

  تاريخ و عوامل زماني.٤
   زمان،انسان از نظر محيط اجتماعي تنها تحت تأثير زمان حال نيست 
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 .بسزايي دارد گذشته و وقايع و حوادثي كه در گذشته رخ داده است نيز در ساختن او تأثير  
 گذشته .مسلم بر قرار است ء قطعي و طور كلي ميان گذشته و آينده هر موجودي رابطهبه 

 .اند  بلكه مانند دو قطعه از يك جريان مداوم،ء جدا از يكديگر نيستند و آينده مانند دو نقطه
  .است  ء آينده گذشته نطفه و هسته

  

  طغيان انسان عليه محدوديتها 
محيط اجتماعي و  ، محيط طبيعي،اش را با وراثت ابطهتواند ر انسان در عين اينكه نمي 

 ،اين محدوديتها طغيان نموده  تواند تا حدود زيادي عليه  مي،تاريخ و زمان بكلي قطع كند
 ،انسان به حكم نيروي عقل و علم از يك طرف .خود را از قيد حكومت اين عوامل آزاد سازد

كند و آنها را با  ر اين عوامل ايجاد ميطرف ديگر تغييراتي د و نيروي اراده و ايمان از
  . گردديش ميش منطبق نموده و خود مالك سرنوشت خوي خوخواستهاي

  

  يانسان و قضا و قدر اله
 ما بر ي است، وليت انسان قضا و قدر الهي محدودي كنند عامل اساسيال ميمعموال خ 

 ؟ چرا.انسان نام نبرديمعاملي براي محدود كردن آزادي   به عنوانيعكس، از قضا و قدر اله
   قضا و قدر الهي؟الهي وجود ندارد و يا قضا و قدر عامل محدود كردن نيست آيا قضا و قدر

عبارت است    قضاي الهي. ولي عامل محدود كردن انسان نيست،امري قطعي و مسلم است
گيري عبارت است از اندازه    و قدر الهي،ء جريانات و حوادث از حكم قطعي الهي درباره

اي مستقيما  از نظر علوم الهي مسلم است كه قضاي الهي به هيچ حادثه .ها و حوادث پديده
خودش    بلكه هر حادثه را تنها و تنها از راه علل و اسباب،گيرد واسطه تعلق نمي و بال

  .كند ايجاب مي

 ٣٨



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

دازه  انسان هر ان.مسببات باشد كند كه نظام جهان نظام اسباب و  قضاي الهي ايجاب مي
ء عوامل موروثي و  اندازه محدوديت كه از ناحيه ء عقل و اراده دارد و هر آزادي از ناحيه

  .)1(حكم قضاي الهي و نظام قطعي سببي و مسببي جهان است   به،محيطي و تاريخي دارد
محدوديتي  .رود بنابراين خود قضاي الهي يك عامل براي محدوديت انسان به شمار نمي 

از شرايط موروثي و    الهي نصيب انسان شده است همان محدوديت ناشيكه به حكم قضاي
همچنانكه آزادي اي هم كه  ،شرايط محيطي و شرايط تاريخي است نه محدوديت ديگر

اين صورت كه قضاي الهي ايجاب كرده   نصيب انسان شده به حكم قضاي الهي است ولي به
ء محدود شرايط طبيعي و اجتماعي  و در دايره انسان موجودي صاحب عقل و اراده باشد

ء  از قيد تسليم به آن شرايط آزاد سازد و سرنوشت و آينده  بتواند خود را به مقياس و سيعي
  . .گيرد  خويش را در دست

  

  انسان و تكليف
 انسان .است  ء استعدادهاي انسان همچنانكه قبال اشاره شد استعداد تكليف پذيري از جمله 

 هر موجود ديگر .زندگي كند ،وب قوانيني كه برايش وضع شده استتواند در چهار چ مي
توان   مثال نمي.تواند پيروي كند قانون ديگر نمي غير از انسان جز از قوانين جبري طبيعي از

درختان و گلها و يا براي اسب و گاو و گوسفند قانون وضع   براي سنگها و چوبها يا براي
  را مكلف ساخت كه در چار چوب قوانين و مقرراتي كه برايابالغ كرد و آنها  كرد و به آنها

  آنها و به مصلحت آنها وضع شده
  

  : پاورقي
 براي اطالع بيشتر در اين باره رجوع شود به كتاب انسان و سرنوشت، از همين نويسنده  .1
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 بايد ،در جهت حفظ و مصلحت آنها اقدامي بشود  فرضا، اين موجودات. است رفتار نمايند
  .عمل شود  رت اجبار و الزامبه صو

شگفت را دارد كه  "توانايي  "و  "امكان  "ولي انسان يگانه موجود ممتازي است كه اين  
اين قوانين قراردادي از آن نظر كه  .در چهار چوب يك سلسله قوانين قراردادي رفتار نمايد

ل قانون از شود و تحم به انسان تحميل مي شود و از طرف يك مقام صالحيتدار وضع مي
 .شود خوانده مي "تكليف  "به نام  ،نوعي زحمت و مشقت خالي نيست

 .بايد رعايت كند قانونگذار براي اينكه انسان را به تكليف خاصي مكلف سازد چند شرط را 
   .انجام تكاليفي را بر عهده بگيرد تواند  انسان با واجد بودن چند شرط مي،به عبارت ديگر

  فيط تکليشرا
   :وجود داشته باشد امور ذيل است كليف كه در همه تكاليف بايدشرايط ت

  

  بلوغ
نوعي جهش در    تغييراتي ناگهاني و تغييري شبيه،رسد انسان به يك مرحله از سن كه مي 

 هر كسي در .شود مي  شود كه بلوغ ناميده اش پيدا مي اندامش و احساساتش و انديشه
  .حقيقت يك بلوغ طبيعي دارد

 ممكن .معين كرد ء افراد ء بلوغ براي همه توان يك زمان معين را مرحله يق نميبه طور دق 
 خصوصيت فردي .طبيعي برسند  ء بلوغ است بعضي افراد از بعضي ديگر زودتر به مرحله

تسريع يا تأخير بلوغ طبيعي تأثير  اي و محيطي در افراد و همچنين خصوصيات منطقه
  .دارد

طبيعي   ء بلوغ جنس زن از جنس مرد زودتر به مرحلهآنچه مسلم است اين است كه  
و يا سني كه    از نظر قانوني الزم است يك سن معين كه سن متوسط عموم است.رسد مي

در نظر گرفته ) اسالمي   در فقه،ء شرطي ديگر مانند رشد بعالوه(حد اقل سن بلوغ است
  است افرادي به بلوغ بنابراين ممكن  .ء افراد يك ضابطه داشته باشند شود تا همه
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   .بلوغ قانوني نرسيده باشند   ولي هنوز به سن،طبيعي رسيده باشند
شدن پانزده    تمام،در اسالم طبق نظر اكثريت علماي شيعه بلوغ قانوني مرد از نظر سن

 و بلوغ قانوني زن ،  و ورود در شانزده سالگي تعيين شده است- به سال قمري -سالگي 
 بلوغ قانوني يكي از شرايط . ي و ورود در ده سالگي تعيين شده استتمام شدن نه سالگ

نرسيده باشد مكلف نيست مگر با دليل   ء قانوني  يعني فردي كه به مرحله،تكليف است
  .رسيده باشد ء قانوني مرحله قبل از  ء بلوغ طبيعي ثابت شود كه به مرحله

  

  عقل
مكلف نيست و   وانه كه فاقد عقل است دي، عاقل بودن است،يكي ديگر از شرايط تكليف 

عدم بلوغ به هيچ وجه تكليفي    همان طوري كه نا بالغ در زمان.تكاليف از او ساقط است
نيست كه آنچه را كه در زمان عدم بلوغ انجام    در زمان بلوغ نيز مكلف،متوجه او نيست

 زمان عدم بلوغ مثال شخص بالغ وظيفه ندارد نمازهايي كه در ، جبران كند،نداده است
   شخص ديوانه نيز در حال ديوانگي. زيرا تكليفي متوجه او نبوده است،نخوانده قضا كند

تكاليفي را كه در   اي پس از چندي عاقل شد مكلف نيست  بنابراين اگر ديوانه.مكلف نيست
ا قضا هاي آن زمان ر نمازها و روزه   مثال الزم نيست كه،ايام ديوانگي انجام نداده قضا كند

  .نمايد
گيرد و كودك يا  مي   برخي تكاليف است كه به دارايي و اموال كودك يا ديوانه تعلق،بلي 

 ولي پس از آنكه كودك ،انجام دهند ديوانه در حال كودكي يا ديوانگي موظف نيستند آن را
 يا  مانند زكات يا خمسي كه به مال كودك و،انجام دهند بالغ شد و يا ديوانه عاقل شد بايد

  گيرد كه اگر ولي شرعي آنها ادا نكرده باشد خودشان پس از رسيدن به مي  مال ديوانه تعلق
  .ء مكلف بودن بايد انجام دهند مرحله
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  اطالع و آگاهي
آن تكليف آگاه  بديهي است كه انسان آنگاه قادر است تكليفي را انجام دهد كه از وجود 

  .اشدشده ب باشد و به عبارت ديگر به او ابالغ
 مكلف ملزم نيست و بلكه ، فرضا قانونگذاري قانوني را وضع كند ولي به اطالع مكلف نرساند

عمال بر خالف رفتار نمايد قانونگذار  ء اجرا درآورد و اگر قادر نيست آن را به مرحله
گويند مجازات كسي كه از تكليف آگاه  علم اصول مي   علماي.تواند او را مجازات نمايد نمي

قبح عقاب بال بيان  "اطالع ندارد زشت است و نام اين اصل را   و تقصيري در كسبنيست 
  .گذارند مي "

تخلف از يك    قرآن كريم مكرر اين حقيقت را بيان كرده است كه هيچ قومي را به جرم
 " يعني هيچ قومي را ،باشد  كنيم مگر آنكه حجت بر آن مردم تمام شده قانون عذاب نمي

  .كنيم نمي "عقاب بال بيان 
نيست كه   البته شرط بودن علم و آگاهي براي تكليف به نحوي كه گفته شد مستلزم اين 

 انسان .خويش بپندارد  انسان بتواند عمال خود را در بي خبري نگه دارد و آن را عذري براي
يت طبق آگاهي خويش عمل و فعال مكلف است كه تحصيل علم و آگاهي كند و سپس بر

ء عدل الهي حاضر  گنهكاران را در محكمه   در حديث است كه روز قيامت برخي.كند
انجام مسؤوليتهايشان آنها را مورد مؤاخذه قرار  ء برخي كوتاهيها در كنند و درباره مي
  ؟ چرا ندانستي و چرا در پي تحصيل آگاهي نبودي:شود مي   به گناهكار گفته.دهند مي

اگر تكليفي به    اين است كه،گوييم علم و آگاهي شرط تكليف است پس منظور از اينكه مي 
 يعني او كوشش الزم ،باشد  مكلف ابالغ نشده باشد و مكلف در اين جهت تقصيري نداشته

 چنين مكلفي نزد خدا ،دست نيافته است  را براي تحصيل آگاهي كرده و در عين حال بدان
   .معذور است
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  قدرت و توانايي
 ،را داشته باشد  گيرد كه انسان توانايي انجام آن ظيفه و تكليف انسان قرار ميكاري مورد و 

 شك .شود تعلق تكليف واقع نمي اما كاري كه انسان قادر به انجام آن نيست هرگز مورد
 تكاليف ، چون توانايي محدود است.نامحدود نيست ،نيست كه توانايي انسان محدود است

  مثال انسان توانايي تحصيل علم و دانش دارد اما در.صورت گيردتواناييها  ء بايد در محدوده
اندازه نابغه باشد   يك فرد انسان هر.ء معلومات ء معين از نظر زمان و از نظر اندازه محدوده

 حاال اگر يك فرد را .را طي كند  باالخرش بايد تدريجا و در طول زمان مدارج علم و دانش
بما ال  " به اصطالح تكليف ،را انجام دهد   چند سالهمجبور كنند كه يك شبه تحصيالت

اند و اما اگر انساني را  فوق طاقت و قدرت است كرده  يعني تكليف به كاري كه "يطاق 
 باز هم تكليف به غير مقدور است و صحيح ،علوم جهان را فرا گيرد ء مجبور كنند كه همه

 خداوند در .شود صادر نميهرگز از طرف يك مقام حكيم عادل چنين حكمي  نيست و
  :فرمايد كريم مي  قرآن

  
«   . )1(»ال يكلف اهللا نفساإال وسعها

  .سازد ء توانايي اش مكلف نمي خداوند هيچ كس را جز به اندازه
  
ما واجب  اگر شخصي در حال غرق شدن است و ما قدرت داريم كه او را نجات دهيم بر 

است و ما به هيچ وجه  پيمايي در حال سقوط ولي اگر مثال هوا،است كه او را نجات دهيم
   يعني خداوند ما را به،جلوي سقوط آن را بگيريم تكليف از ما ساقط است قادر نيستيم

  .كند خاطر كمك نكردن به جلوگيري از سقوط هواپيما مؤاخذه نمي
  

  :پاورقي
 بقر.1   286 /ه
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كه مشروط   گاهي گفتيماينجا يك نكته هست و آن اينكه همچنانكه در مورد اطالع و آ 
مكلف به تحصيل اطالع  بودن تكليف به اطالع و آگاهي مستلزم اين نيست كه ما موظف و

توانايي نيز مستلزم اين نيست كه ما   مشروط بودن تكليف به قدرت و،و آگاهي نباشيم
 در مواردي تفويت قدرت حرام است و تحصيل آن . مكلف به كسب و تحصيل قدرت نباشيم

مقابل دشمني سرسخت و قوي و مقتدر قرار گرفته ايم كه قصد  فرض كنيم در .واجب
 ء اسالم دارد و ما در حال حاضر قدرت مقابله با ما و يا قصد تهاجم به حوزه  تهاجم به حقوق

اي در حال  نتيجه   از دست دادن نيروهاست بدون آنكه،اي آن را نداريم و هر گونه مقابله
در اين صورت ما مكلف به مقابله    بديهي است كه.ن كار خود بگيرمحاضر يا در آينده از اي

بوده و هستيم كه تحصيل قدرت و توانايي كنيم تا    ولي همواره مكلف،و جلوگيري نيستيم
   :فرمايد  قرآن كريم مي.دست نگذاريم  در چنين شرايطي دست روي

  
  .)1(»عدوكم ه عدو اهللا وو اعدوا لهم ما استطعتم من قوش و من رباط الخيل ترهبون ب«
دشمنان شما و   تا آنجا كه ممكن است نيرو و اسبان آماده تهيه كنيد تا بدين وسيله 

  .دماغ خود بيرون كنند دشمنان خدا از شما حساب ببرند و قصد تجاوز به شما را از
  
تحصيل آگاهي كوتاهي كرده است  ء ناآگاه كه در همان طوري كه يك فرد و يا يك جامعه 

 همچنين يك ،شود براي او عذري محسوب نمي  گيرد و ناآگاهي ء الهي قرار مي مورد مؤاخذه
  كه  ء ناتوان نيز فرد و يا يك جامعه

  
  : پاورقي

   60/انفال  .1

 ٤٤



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

گيرد كه چرا  مي در تحصيل قدرت و توانايي كوتاهي كرده است مورد مؤاخذه الهي قرار
  .شود او محسوب نمي  عذري براي ناتواني او ،كسب قدرت و توانايي نكرده است

  

   آزادي و اختيار.٥
مكلف است به انجام    يعني انسان آنگاه.آزادي و اختيار يكي ديگر از شرايط تكليف است 

 ،يا اضطرار در كار باشد) اكراه(اجبار  اگر،يك وظيفه كه اجبار و يا اضطراري در كار نباشد
   .گردد تكليف ساقط مي

  فرق اجبار با اضطرار
ء خود را  اينكه حتما روزه  ء جابره شخصي را تهديد كند به مانند اينكه يك قوه) اكراه(جبارا

 بديهي است كه در چنين .خواهد گرفت  جانش در خطر قرار،بخورد بطوريكه اگر نخورد
اگر كسي مستطيع شود و يك شخص جابر او را تهديد   يا،شود مورد تكليف روزه ساقط مي

  : پيغمبر اكرم فرمود.به جان او يا كسانش صدمه وارد خواهد آورد رودكند كه اگر به حج ب
  
   .»رفع ما استكرهوا عليه« 

  .آنجا كه اكراه و اجبار به ميان آيد تكليف ساقط است
  
اين خود   گيرد بلكه اضطرار آن است كه انسان از طرف شخصي مورد تهديد قرار نمي 

 ،كه پيش آمده است  علول شرايط سختي است ولي اين انتخاب م،كند اوست كه انتخاب مي
مردار غذايي كه سد جوع كند  مانند كسي كه در بياباني درمانده و گرسنه است و جز

   در چنين ،يابد نمي
  

  :يپاورق
  16ص/ 2ر،جيالجامع الصغ. 1
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  .شود مردار ساقط مي  موارد تكليف حرمت خوردن
انسان از طرف يك   ورد اجبار و اكراهپس فرق اجبار و اكراه با اضطرار آن است كه در م 

خالف را بايد انجام دهي و اگر   گيرد كه فالن عمل ء جائر و جابر مورد تهديد قرار مي قوه
 "انسان براي آنكه صدمه و ضرري را از خود   و،انجام ندهي فالن صدمه را به تو خواهم زد

 ولي در ،كند ود عمل ميء خ شود نا چار بر خالف وظيفه كند يعني نگذارد وارد "دفع 
 بلكه مجموع شرايط طوري پيش آمده كه وضع نامطلوبي ،كار نيست اضطرار پاي تهديد در

دارد  كند يعني آنچه وجود "رفع  "تحميل كرده است و او براي آنكه آن وضع را  را بر او
  .ء اصلي خود عمل كند مرتفع سازد ناچار است بر خالف وظيفه

   :ار با اضطرار در دو جهت استپس تفاوت اكراه و اجب 
   . بر خالف اضطرار،در اكراه و اجبار پاي تهديد انسان در ميان است .1
 و ،كند جويي مي  يك وضع نامطلوب چاره "دفع  "در مورد اكراه و اجبار انسان براي  .2

 .نمايد مي  چنان وضعي چاره جويي "رفع  "در مورد اضطرار براي 
به حساب   توان چنين اضطرار را از شرايط عمومي تكليف نمياكراه و اجبار و هم]عدم[ولي  

صدمه و ضرري كه بناست  ء  اوال بستگي دارد به درجه، يعني كليت و عموميت ندارد،آورد
خواهد به علت  آن تكليفي كه انسان مي   و ثانيا بستگي دارد به اهميت،دفع و يا رفع شود

  .اكراه يا اضطرار انجام ندهد
و به ضرر اجتماع   ء اكراه يا اضطرار نتوان به زيان ديگران  هيچ گاه به بهانهبديهي است كه 

اي را به خاطر  هر ضرر و صدمه   برخي تكاليف است كه.و يا به زيان خود دين اقدامي كرد
   .آنها بايد تحمل كرد
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   عملشرايط صحت
 كه تنها با ، ن يعني شرايط مكلف بود،آنچه تا كنون گفتيم مربوط بود به شرايط تكليف 

تكليف عبارت است از   پس شرط.شود بودن آن شرايط انسان موظف به انجام كاري مي
  .شرطي كه اگر نباشد انسان وظيفه و تكليفي ندارد

   .شود ناميده مي "شرايط صحت  "ولي يك سلسله شرايط ديگر داريم كه  
به يك سلسله   د مقرون باي، اعم از عبادات و معامالت،دانيم موضوعات شرعي چنانكه مي

شرط صحت عبارت است از    پس.شرايط و خصوصيات باشد تا صحيح و درست انجام يابد
 آنچه انجام ،درست انجام نداده است شرطي كه اگر آن شرط نباشد انسان تكليف خود را

 ، شرايط صحت نيز مانند شرايط تكليف زياد است.شود  داده كان لم يكن و باطل بايد فرض
 شرايط ،شود تكليف به شرايط عمومي و شرايط خصوصي تقسيم مي مچنانكه شرايطولي ه

 شرايط خصوصي هر عملي . شرايط خصوصي و شرايط عمومي:قسم است صحت نيز بر دو
 شرايط ،شوند آن عمل است و ضمن ياد گرفتن خود آن عمل شناخته مي مخصوص خود
  .مكني چيز است كه اكنون به آنها اشاره مي عمومي چند

و   عموم "ميان شرايط عمومي تكليف و شرايط عمومي صحت به اصطالح منطقيين  
 هم شرط تكليف است و هم شرط ،برخي  يعني،بر قرار است) 1("خصوص من وجه 

 و برخي شرط صحت هست و شرط ،صحت نيست  برخي شرط تكليف است و شرط،صحت
  .تكليف نيست

   هم شرط ، برخي:قسم استء خود بر سه  البته شرط صحت نيز به نوبه 
  

  : پاورقي
اند و بعضي  ها پول بعضي سكه. مثال بين سكه و پول، عموم و خصوص من وجه است. 1

  .دها پول نيستند، بعضي پولها سكه نيستند و بعضي پولها سكه هستن سكه
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  برخي فقط شرط صحت عبادات است و،عبادات است و هم شرط صحت معامالت  صحت
  .ت معامالتبرخي فقط شرط صح

عاقل همان   انسان غير. عقل است،آن چيزي كه هم شرط تكليف است و هم شرط صحت 
 مثال اگر .صحيح نيست   اعمالش اعم از عبادات و يا معامالت،طوري كه تكليف ندارد

نيست و يا اگر بخواهد به نيابت از   اي بخواهد به نيابت از ديگري حج كند كافي ديوانه
اي  كافي نيست و همچنين در نماز جماعت اگر ديوانه د و يا روزه بگيردديگري نماز بخوان

  .و يا رابط ميان مأمومها باشد كافي نيست  رابط ميان امام و مأموم
عدم اكراه نيز    همچنانكه، هم شرط تكليف است و هم شرط صحت،قدرت نيز مانند عقل 

 ،گردد تكليفش ساقط مي   يعني شخص مجبور همان طور كه در شرايط خاصي،چنين است
ازدواجي از روي اكراه و اجبار انجام دهد  اي از راه اكراه و اجبار انجام دهد و يا اگر معامله

  .صحيح نيست و بلكه باطل است
بالغ خودش   كودك نا. بلوغ است،آن چيزي كه شرط تكليف هست و شرط صحت نيست 

بالغ بتواند عملي را درست    يكمكلف نيست ولي اگر به حد تمييز رسيده باشد كه مانند
تواند رابط ميان امام و مأموم و يا  كودك مي   بنابراين يك. عملش صحيح است،انجام دهد

تواند در عبادات از ديگران   همچنانكه مي،جماعت واقع شود رابط ميان مأمومها در نماز
ما در  ا،است كه بلوغ شرط صحت عبادات نيست آنچه مسلم است اين  و.نيابت كند

علما معتقدند كه بلوغ در معامالت شرط صحت است و كودك   برخي از؟معامالت چطور
 ،تواند مستقال و براي خود و نه به نيابت از غير  نه مي،بد را بفهمد مميز كه خوب و

 .ء نكاح نمايد صيغه   مثال خريد و فروش كند يا اجاره بدهد يا اجراي،اي را انجام دهد معامله
  تواند نمي ر معتقدند كه كودك مميز مستقال و براي خودو برخي ديگ
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  .وكالت كند تواند از طرف ديگران نيابت و  ولي مي،اي را انجام دهد  معامله
ولي  اطالع و آگاهي و همچنين عدم اضطرار از اموري هستند كه شرط تكليف هستند 

شرايط ديگر كامل  ظر اعم از عبادت و معامله از ن- عليهذا اگر عملي ،شرط صحت نيستند
جامع شرايط از آب درآمد   دانسته است و تصادفا عملش صورت گيرد ولي عمل كننده نمي

 .اضطرارا معامله يا ازدواج بكند صحيح است   همچنانكه اگر انسان، عملش صحيح است،ه
 ،ء اوست و مايل به فروشش نيست فوق العاده مورد عالقه  اي دارد كه مثال اگر شخصي خانه

كند و اضطرارا  آيد كه نياز شديد به پول پيدا مي حادثه برايش پيش مي  ولي ناگهان يك
و يا زني   و يا اگر مرد،اش صحيح است  معامله،رساند اش را به فروش مي مورد عالقه ء خانه

پزشك ازدواج را برايش   كند كه  ولي بيماري اي پيدا مي،به هيچ وجه مايل به ازدواج نيست
  . ازدواجش صحيح است،كند مي  دهد و او به حكم اضطرار ازدواج ص ميالزم تشخي

نظر صحت  ء اضطراري از ء اكراهي و اجباري با معامله شود معامله از اينجا معلوم مي 
  .ء اضطراري صحيح است معامله   ولي،ء اكراهي و اجباري صحيح نيست  معامله.متفاوت است

ء  معامله ء اكراهي صحيح نيست و را معاملهاينجا الزم است توضيح داده شود كه چ 
هر دو در اينكه  "مضطر  "و  "مكره  "شود كه   ممكن است گفته.اضطراري صحيح است
 همان طوري كه اگر كسي مورد تهديد قرار بگيرد براي .اند يكسان رضايت واقعي ندارند

بفروشد  كار خود راشر آن تهديد بخواهد خانه يا  "دفع  "يا كارش و او براي   فروش خانه
مثال  "يك شر  "  رفع " كسي هم كه شرايط زندگي براي ،در اعماق قلبش ناراضي است

خانه يا كارش نيز در اعماق قلبش   كند به فروش او را مجبور مي) ء بيماري ء معالجه هزينه
   اگر كسي فرزندش بيمار.ناراضي است
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به اين   فروشد در اعماق قلبش ا مياش ر  خانه،ء فرزندش اضطرار است و براي معالجه 
اش متأثر و  مورد عالقه   بلكه فوق العاده براي از دست دادن خانه،فروش رضايت ندارد

كند و مضطر  "دفع  "ضرري را   خواهد با كار اكراهي  اينكه مكره مي.متأسف است
ر  همچنين اينكه د،اصل موضوع ندارد  تأثيري در،كند "رفع  "خواهد ضرري را  مي

و در معامالت ) به عنوان جابر و زورگو(دارد  معامالت اكراهي مستقيما انساني دخالت
 بعالوه غالبا . تأثيري در اصل موضوع ندارد،دخالت ندارد  اضطراري مستقيما انساني

  صورت) به صورت استثمار و استعمار(اثر دخالت غير مستقيم انسانها اضطرارها نيز در
  .گيرد مي

معامالت اولي را   كه شارع اسالم "مضطر  "و  "مكره  "ت كه تفاوت حال پاسخ اين اس 
 نياز ، مكره در اثر اكراه.  در جاي ديگري است،داند و معامالت دومي را صحيح باطل مي

نياز مكره به دفع شر ظالم است و دفع    ولي،كند و مضطر هم نيازي فوري فوري پيدا مي
 در اينجا قانون به حمايت مكره بر .پذيرد صورت مي  شر ظالم با اقدام مكره به معامله

 .كند  معامله را غير قانوني و كان لم يكن اعالم مي،اجبار اجبار كننده  خيزد و علي رغم مي
تحصيل  خواهد ء اضطراري مي نياز فوري مضطر مستقيما به پولي است كه از معامله اما

   برخيزد بايد صحت و قانوني بودن معاملهاگر قانون بخواهد به حمايت مضطر  در اينجا.كند
زيان بيشتر مضطر   اش اي را غير قانوني اعالم كند نتيجه  زيرا اگر چنين معامله،را اعالم كند

خانه را اعالم كند و معامله را كان لم  ء  مثال اگر در مثال باال غير قانوني بودن معامله.است
شود و نه فروشنده مالك  ر مالك خانه مينه خريدا  اش اين است كه  نتيجه،يكن بشمرد

گويند غير   اين است كه فقها مي.ماند ء فرزندش بسته مي معالجه   و دست مضطر براي،پول
غير قانوني    ولي، يعني به سود مكره است،است "منت  "ء اكراهي  شناختن معامله  قانوني

  .و به سود مضطر نيست "منت  "شناختن معامالت اضطراري 
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توانند از اضطرار و  مي عين حال جاي يك بحث ديگر باز است و آن اينكه آيا افراد ديگردر  
قيمت عادالنه بلكه به ميزاني خيلي كمتر   بيچارگي مضطر استفاده كنند و كاالي او را نه به

 آيا اين كار كه نامشروع است . البته نه؟مشروع تلقي كنند بخرند و آن را امري بازيافته و
  تكليفي دارد اما معامله همچنانكه به سود مضطر صحيح است به سود استفاده  متصرفا حر

ديگر    و يا مانعي ندارد كه از يك طرف صحيح باشد و از طرف،چي هم صحيح است
واقعي را جبران   ناصحيح و يا از دو طرف صحيح باشد و استفاده چي ملزم باشد قيمت

  . در هر حال جاي سخن باقي است؟نمايد
قانونگذاري   در.است "رشد  "آن چيزي كه شرط صحت هست ولي شرط تكليف نيست  

خواهد ازدواج  مي دار شود مثال خواهد يك كار اجتماعي را عهده اسالم براي كسي كه مي
در مال و ثروت شخصي  خواهد  يعني مي،اي انجام دهد خواهد مستقال معامله كند يا مي

يعني بلوغ و عقل و قدرت و   بر ساير شرايط عموميخود تصرف كند الزم است كه عالوه 
ء آن كاري كه  رشد يعني لياقت و شايستگي اداره .هم داشته باشد "رشد  " ،اختيار

  .خواهد به عهده بگيرد مي
كه شخص   اين جهت در قانون اسالم عاقل بودن و بالغ بودن و مختار بودن كافي نيست   به

 پسر يا دختري .تصرف كند بگيرد و يا در مال و ثروت خودء ازدواج تصميم  بتواند در باره
 ،است كه رشد عقالني داشته باشند  خواهند ازدواج كنند آنگاه ازدواجشان صحيح كه مي

چيست و چه مسؤوليتهايي دارد و چه تأثيري در   يعني مفهوم ازدواج كه چيست و براي
  .وعي به اين اهميت وارد نشونددرك كنند كه كوركورانه در موض  بايد،سرنوشت فرد دارد

   به،اند پسر يا دختري كه داراي ثروت شخصي از راه ارث يا راه ديگر شده   و همچنين
  محض اينكه به بلوغ برسند كافي نيست كه مال و 
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 اگر . بلكه الزم است مورد آزمايش قرار گيرند،خودشان قرار دهند ثروت آنها را در اختيار
برداري از  بهره رشد عقلي هم بودند يعني لياقت و شايستگي نگهداري وبلوغ داراي  عالوه بر

 ولي ، در غير اين صورت،شود مي  مال و ثروت خود را داشته باشند مال و ثروت به آنها داده
 قرآن كريم .دهد سرپرستي خود ادامه مي شرعي و قانوني آنها همچنان بر واليت و

  :فرمايد مي
  
  .)1(»فادفعواإليهم أموالهم إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا و ابتلوا اليتامي حتي« 
 در اين .اند رسيده  يتيمان را مورد آزمايش قرار دهيد تا آنگاه كه محرز شود به حد بلوغ 

آنها را در اختيار خودشان قرار    اگر احساس كرديد كه داراي رشد هستند پس مال،صورت
  .دهيد

  
   :پاورقي 
   6 /نساء . 1
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   آگاهيهاي انسان

  ي و جهان آگاهيخود آگاه
تر  جهان آگاه دارد از خود و از  و دوست مي،انسان هم خود آگاه است و هم جهان آگاه

  .است   تكامل و پيشرفت و سعادت او در گرو اين دو آگاهي.گردد
 در  داوري؟دوم ء ء اول است و كدام در درجه از اين دو آگاهي كدام از نظر اهميت در درجه 

دهند و برخي به جهان  بها مي   برخي بيشتر به خود آگاهي.اين موضوع چندان ساده نيست
شرقي و طرز تفكر غربي در نوع پاسخي   احتماال يكي از وجوه اختالف طرز تفكر.آگاهي

همچنانكه يكي از وجوه تفاوتهاي علم و ايمان در اين  ،دهند است كه به اين پرسش مي
  .ء خود آگاهي است جهان آگاهي و ايمان سرمايه ء است كه علم وسيله

خود آگاهي نيز   رساند به البته علم سعي دارد انسان را همان گونه كه به جهان آگاهي مي 
    اما.اي بر عهده دارند ها چنين وظيفه  علم النفس.برساند
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وهاي افكند و نير شوري در دلها نمي ،دهد مرده و بيجان است خود آگاهيهايي كه علم مي
ء دين و مذهب پيدا  خود آگاهيهايي كه از ناحيه   بر خالف،كند ء انسان را بيدار نمي خفته
 سراسر وجود انسان را ، خود آگاهي ايماني.شود ريزي مي  شود كه با يك ايمان پي مي

  .سازد مشتعل مي
 آتش به ،زدايد مي  غفلت را از او،آورد آن خودآگاهي كه خود واقعي انسان را به يادش مي 

 اين علوم و .ها نيست علوم و فلسفه سازد كار  او را دردمند و درد آشنا مي،افكند جانش مي
 از اين روبسا دانشمندان و ،برند انسان را ازياد خودش مي ها احيانا غفلت زا هستند و فلسفه

  .هاي خودآگاه و سر در آخور و خود ناآگاه و بسا تحصيل ناكرده درد فيلسوفان بي
خداي  " ،"  خود را بشناس تا خداي خويش را بشناسي "ت به خودآگاهي و اينكه دعو 

  .ء تعليمات مذهب است لوحه سر "كني  خويش را فراموش مكن كه خودت را فراموش مي
  :فرمايد قرآن كريم مي 

  
«   .)1(»و ال تكونوا كالذين نسوا اهللا فأنسيهم أنفسهم اولئك هم الفاسقون

 آنان .فراموشانيد  خدا را فراموش كردند پس خدا آنها را از خودشاناز آنان مباشيد كه  
  .)اند از خود بدر رفتگان(اند همان فاسقان

  
  : پاورقي 
   19/  حشر .1
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  :رسول اكرم فرمود
  
  )1(»من عرف نفسه عرف ربه« 

  .شناسد هر كه خود را بشناسد خداي خويش را مي
  

(علي    :فرمود) ع
  )2(.»فمعرفة النفس أنفع المعار«
  .خودشناسي سودمندترين شناساييهاست 

  
   :و هم او فرمود

  )3(.»عجبت لمن ينشد ضالته كيف ال ينشد نفسه« 
خود را گم   و،آيد كند و در جستجويش بر مي در شگفتم از كسي كه چيزي از خود گم مي 

  .كند كرده اما جستجو نمي
  
كه اين   اند اين است ته عيب اساسي كه بر فرهنگ و تمدن غربي گرف،آگاهان جهان 

فرهنگ به جهان آگاه    انسان در اين. فرهنگ جهان آگاهي و خود فراموشي است،فرهنگ
 راز اصلي .برد خويشتن را از ياد مي  بيشتر،گردد  و هر چه بيشتر به جهان آگاه مي،گردد مي

خسران (زد ببا، به تعبير قرآن،انسان آنگاه كه خود را .سقوط انسانيت در غرب همين جاست
  ؟ آيد آوردن جهان به چه كارش مي   به دست،)نفس

  
  :يپاورق

 99ص/ 61بحاراالنوار، ج .1
 288ص/ 2روت، جيغررالحكم، چاپ ب .2
  36همان، ص .3
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مهاتما  "است   كنم كسي كه بهتر از همه فرهنگ غرب را از اين نظر انتقاد كرده فكر مي
  :گويد  گاندي مي.رهبر فقيد هند است "گاندي 

  
 ليكن ،دانند مي  به كارهاي بزرگي قادر است كه ملل ديگر آن را در قدرت خداغربي " 

 تنها اين موضوع براي پوچي . غربي از يك چيز عاجز است و آن تأمل در باطن خويش است
  .درخشندگي كاذب تمدن جديد كافي است

 ، استنموده  تمدن غربي اگر غربيان را مبتال به خوردن مشروب و توجه به اعمال جنسي 
 "نسيان و هدر ساختن   در پي "خويشتن جويي  "به خاطر اين است كه غربي به جاي 

 ،حتي اعمال نيك غربي  اغلب كارهاي بزرگ و قهرماني و.است "خويش 
ء  عملي او بر اكتشاف و اختراع و تهيه ء  قوه.و بيهودگي است) فراموشي خود(فراموشي

است نه قدرت و تسلط استثنايي وي بر  "يشتن خو "  ناشي از فرار غربي از،وسايل جنگي
   .خود

  )1("؟خورد  فتح دنيا به چه درد او مي،وقتي انسان روح خود را از دست بدهد
  
   :گويد گاندي مي 

  
 هر كس .است )خود= نفس (در دنيا فقط يك حقيقت وجود دارد و آن شناسايي ذات "

 هيچ چيز را ،را نشناخت خود هر كس ، خدا و ديگران را شناخته است،خود را شناخت
  آزادي و يك عدالت وجود   در دنيا فقط يك نيرو و يك.نشناخته است

  
  :پاورقي

  . مقدمه كتاب اين است مذهب من .1
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 بر دنيا مسلط ،بر خود مسلط شد   هر كس. دارد و آن نيروي حكومت بر خويشتن است
يگران مانند دوست دارد و آن دوست داشتن د  در دنيا فقط يك نيكي وجود.شده است

 تصور و ، باقي مسائل. ديگران را مانند خود انگاريم،ديگر   به عبارت.داشتن خويش است
  .)1("است   وهم و عدم

 و خواه بهاي ،  خواه به خود آگاهي بهاي بيشتر بدهيم و خواه به جهان آگاهي،به هر حال 
اهي به معني توسعه و آگ ء  آنچه مسلم است اين است كه توسعه،مساوي به آنها بدهيم

آگاهي است و آگاهي و خبر مساوي   روح يا جان مساوي با خبر و.بسط حيات انسان است
  .تر است جانش فزون  تر است  آن كه آگاه.با روح و جان است

  فزون  جانش "خبر  "هر كه را افزون  در آزمون "خبر  "جان نباشد جز  
   و كه فزون دارد خبر زان ر؟از چه  جان ما از جان حيوان بيشتر 
  كو منزه شد ز حس مشترك  پس فزون از جان ما جان ملك 

   باشد افزون تو تجبر را بهل   وز ملك جان خداوندان دل
   تر است از بودشان جان او افزون  زان سبب آدم بود مسجودشان 

  امر كردن هيچ نبود در خوري  ورنه بهتر را سجود دون تري
  

  :پاورقي
   .اين است مذهب من مقدمه كتاب .1
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     كي پسندد لطف و عدل كردگار
        كه گلي سجده كند در پيش خار

  جان چو افزون شد گذشت از انتها 
  شد مطيعش جان جمله چيزها      

    مرغ و ماهي و پري و آدمي
   زانكه او بيش است و ايشان دركمي      

o   
    با خبر از خير و شر؟جان چه باشد 

        سان و گريان از ضررشاد از اح
  و ماهيت جان مخبر است ) 1(چون سر 

  است "تر  جان با " ،"تر  آگاه "هر كه او       
  اقتضاي جان چو اي دل آگهي است 
  هر كه آگه تر بود جانش قوي است      
  روح را تأثير آگاهي بود 
  هر كه را اين بيش اللهي بود      
   چون جهان جان سراسر آگهي است 

  هر كه بيجان است ازدانش تهي است      
 به ، جانداري.است  جاندارتر،تر باشد پس انسان به هر نسبت كه از خود و از جهان آگاه 

ء   تدريجا كه درجه،مراتب دارد  يعني درجات و،اصطالح فالسفه حقيقت مشككه است
  .رود اش باال مي جانداري ء حيات و  درجه،رود آگاهي انسان باال مي

 ؟نامم چيست  اي نيست كه  خود آگاهي شناسنامه،است كه خود آگاهي مورد بحثبديهي  
  ام و در كجا   در كجا زاده؟نام پدر و مادرم چيست

  
  :پاورقي

  .راز=  مخفف سر 1.
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باالتر از    و يا خود آگاهي بيولوژيكي نيست كه در شناخت حيواني يك درجه؟دارم  سكونت
انواع خود آگاهيها در    به، اينكه منظور روشن شود براي.شود خرس و ميمون خالصه مي

مجازي و غير واقعي نظير خود    از خود آگاهيهاي.كنيم اينجا به طور خالصه اشاره مي
   :آگاهي واقعي داريم اي كه بگذريم چند نوع خود آگاهي شناسنامه

  : هايانواع خود آگاه

   خود آگاهي فطري.١
اينچنين نيست كه اول  . آگاهي است،جوهر ذات انسان يعني ،انسان بالذات خودآگاه است 
 .يابد آگاهي مي "من  "انسان به اين  ،ء بعد يابد و در مرحله انسان تكون مي "من  "

آگاهي  " ،"آگاه  " در آن مرحله .پيدايش آگاهي به خود است  انسان عين "من  "پيدايش 
خودش   است كه عين آگاهي به واقعيتي ،"من  " .يكي است "به آگاهي در آمده  "و  "

  .است
 به خود ،گردد مي   يعني پس از آنكه به اشياء ديگر كم و بيش آگاه،انسان در مراحل بعد 

 يعني صورتي از خود ،يابد مي   آگاهي،گردد نيز به همان صورت كه به اشياء ديگر آگاه مي
 اما ،گردد  آگاه مي،به علم حصولي به خود  كند و به اصطالح خويش تصوير مي "ذهن  "در 

 به خود به ، بلكه پيش از آگاهي به هر چيز ديگر،آگاه گردد پيش از آنكه اين گونه به خود
  . آگاه است، يعني به نحو علم حضوري،اشاره شد  اي كه گونه

 يعني ،نظر دارند  ء دوم  به مرحله،كنند ء خودآگاهي بحث مي روانشناسان كه معموال در باره 
ء علم  بيشتر توجهشان به مرحله   ولي فالسفه، به نحو علم حصولي و ذهنيآگاهي به خود

ء متقن تجرد نفس  همان است كه يكي از ادله   اين نوع از آگاهي.حضوري غير ذهني است
  .در فلسفه است

هستم آيا كدامم و   شك و ترديد كه آيا هستم يا نيستم و اگر،در اين نوع از خود آگاهي 
دارد كه علم و آگاهي از نوع علم حصولي    زيرا شك و ترديد آنجا راه،نداردامثال اينها راه 

  ء وجود عيني شي  يعني،باشد
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اما آنجا كه آگاهي عين آگاه و به  . به آگاهي در آمده با وجود عيني آگاهي دو چيز باشد
 يعني ،شود  شك و ترديد فرض نمي،حضوري است  آگاهي درآمده است و از نوع آگاهي

  . محال استامري
شك  "هستيم   من "در همين جاست كه توجه نكرده بود كه  "دكارت  "اشتباه اساسي  

  .)1(را رفع كنيم  بخواهيم آن شك "كنم  من فكر مي "بردار نيست تا از راه 
من "ء وجود  نحوه ، اما اكتسابي و تحصيلي نيست، هر چند واقعي است،خودآگاهي فطري 
 اين درجه از خود آگاهي ،دعوت شده   آن خود آگاهي كه به آن از اين رو،انساني است "

  .آيد نيست جوهري طبيعت پديد مي  كه به طور قهري و تكويني در اثر حركت
آخرين مرحله    به عنوان،آنجا كه قرآن مجيد پس از اشاره به مراحل خلقت جنين در رحم 

 ) چيز ديگر و خلقي ديگر كرديمسپس ما او را()2(" "ثم أنشأناه خلقا آخر « " :فرمايد مي
  .خودآگاه  شود به جوهر روحي ء ناخود آگاه تبديل مي اشاره به همين است كه ماده

  

   خود آگاهي فلسفي. ٢
 خودآگاه را بشناسد كه چيست؟ آيا جوهر است يا " من "فيلسوف كوشش دارد حقيقت 

 بدن موجود بوده يا با اي با بدن دارد؟ آيا پيش از عرض؟ مجرد است يا مادي؟ چه رابطه
  بدن موجود شده يا از بدن سر برآورده

   
  :پاورقي

آغاز كرد كه در   ء خود را به اين ترتيب دكارت فيلسوف فرانسوي قرن هفدهم فلسفه .1
توانم شك كنم جز  چيز نمي   سپس گفت من در همه.همه چيز شك كرد حتي در بديهيات

 و ."هستم  "دليل است بر اينكه  "  كنم فكر مي " پس ،كنم انديشم و شك مي اينكه مي
  ..اشياء ديگر را نتيجه گرفت  هستي خدا و،آنگاه از هستي خود

   14 /مؤمنون  .2
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  . و امثال اينها؟آيا پس از بدن باقي است يا نه؟ است
كه چيست و    ماهيت و حقيقت خود است، آنچه مطرح است،در اين درجه از خود آگاهي 

دانم  اين است كه مي  سوف مدعي خودآگاهي است به معني اگر فيل؟از چه جنس است
  ؟ماهيت و جنس و جوهر من چيست

  

   خودآگاهي جهاني.٣ 
 در كجا ؟ام آمده  از كجا:اش با جهان كه خودآگاهي جهاني يعني آگاهي به خود در رابطه 

 "كل  "كند كه جزئي از يك  مي   انسان كشف، در اين خودآگاهي؟روم  به كجا مي؟هستم
 به خود نيامده و به ، وابسته است،مستقل نيست ء داند يك جزيره  مي،است به نام جهان
 .خواهد وضع خود را در اين كل مشخص كند  مي،رود خود نمي  كند و به خود زيست نمي
  :گويد ناظر به اين نوع از خودآگاهي است كه مي) عليه السالم(سخن پر مغز علي

  
«   »؟ و الي أين؟و في أين ؟رحم اهللا امرء علم من أين

  ؟رود مي  به كجا؟ در كجاست؟خداي رحمت كند آن كه را كه بداند از كجا آمده
  
دردمنديهاي انسان را به وجود  ترين ترين و عالي اين نوع از خودآگاهي يكي از لطيف 

 درد :موجود ديگر در طبيعت وجود ندارد   آن دردمندي كه در حيوان و هيچ،آورد مي
 ،سازد  مي، جوياي يقين،ء حقيقت كه انسان را تشنه   اين خودآگاهي است.نحقيقت داشت

افكند و   آتش شعله ور شك و ترديد به جانش مي،دهد آرامش قرار مي در تالش اطمينان و
و خوراك    خواب،افتد ها مي  آن آتشي كه به جان غزالي،كشاند از اين سو به آن سو مي او را

  ها به زير   را از مسند نظاميه آنها،گيرد را از آنها مي
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 ،)1(سازد كند و سالها در ديار غربت سر در گريبانشان مي ء بيابانهاشان مي آواره ،آورد مي
كو و شهر به شهر به   را از خانه و كاشانه شان كوبه "ها  عنوان بصري "همان آتشي كه 
 سرنوشت را در انسان ء است كه دغدغه   اين نوع از خودآگاهي.)2(كشاند دنبال حقيقت مي

   .آورد به وجود مي
  

  خودآگاهي طبقاتي.٤
خودآگاهي  .خودآگاهي طبقاتي يك شكل از اشكال مختلف خودآگاهي اجتماعي است 

  .كند آنها زيست مي ء اجتماعي كه با اش با طبقه  يعني آگاهي به خود در رابطه،طبقاتي
خاص از نظر  ء ر خاص و يك طبقه خواه ناخواه هر فرد در يك قش،هاي طبقاتي در جامعه 

 ،طبقاتي و مسؤوليت طبقاتي   درك موضع.زندگي و برخورداريها و محروميتها قرار دارد
  .خودآگاهي طبقاتي است

 ،ي ندارد "خود  " ،اي كه در آن است ها انسان ما وراي طبقه بلكه بر اساس برخي نظريه 
 ، دردها و گرايشهاي اوست،ها ديشه ان،احساسها ء  مجموعه،اوست "وجدان  "خود هر كسي 

 انسان نوعي ،ء اين گروه  اين است كه به عقيده.گيرد شكل مي "  طبقه "و اينها همه در 
 ،يابد  موجود عيني در طبقه تعين مي، يك موجود انتزاعي است نه عيني،است فاقد خود

است كه اگر واقعيت   ء بي طبقه  تنها در جامعه، اشراف يا توده وجود دارد،انسان وجود ندارد
 خودآگاهي اجتماعي منحصر ،طبقاتي ء  پس در جامعه،كند  انسان واقعيت پيدا مي،يابد

  .است به خودآگاهي طبقاتي
زيرا بر اين فلسفه ، "سود آگاهي  " مساوي است با ، طبق اين بيان،خودآگاهي طبقاتي 

  مبتني است كه حاكم اصلي بر فرد و زير بناي شخصيت
  

  :پاورقي
 1    . داستان راستان.2 و
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نهاد   نهاد اساسي و زير بنا، همچنانكه در ساختمان اجتماع، منافع مادي است، فرد
 ،"ذوق مشترك  "، "وجدان مشترك  "اقتصادي است و آن چيزي كه به افراد يك طبقه 

 زندگي طبقاتي .مشترك است  زندگي مادي مشترك و سود،دهد مي "قضاوت مشترك  "
 جهان و جامعه را از آن ،شود كه انسان مي  دهد و بينش طبقاتي سبب  ميبينش طبقاتي

 .خاص مشاهده كند و از ديدگاه طبقاتي تفسير نمايد  ء خاص ببيند و با عينك دريچه
  .اش طبقاتي خواهد بود درد طبقاتي و تالش و جهت گيري اجتماعي  درونش خواه ناخواه

  توان خودآگاهي  اين نوع خودآگاهي را مي.استاي معتقد  به چنين خودآگاهي   ماركسيسم
  .ماركسيستي ناميد

  

   خودآگاهي ملي.٥
پيوند قومي و  اش با مردمي كه با آنها خودآگاهي ملي يعني خودآگاهي به خود در رابطه 

 آداب و رسوم ،با قانون مشترك   انسان در اثر زندگي مشترك با گروهي از مردم.نژادي دارد
   ادبيات، زبان مشترك، پيروزيها و شكستهاي تاريخي مشترك،ركمشت  تاريخ،مشترك
بلكه همان طور كه  ،كند  نوعي يگانگي با آنها پيدا مي، و باالخره فرهنگ مشترك،مشترك

خود  " يك ،به علت داشتن فرهنگ   يك قوم و يك ملت،است "خود  "يك فرد داراي يك 
اهت و وحدت بيشتري ميان افراد انسانها نژادي شب   هم فرهنگي از هم،كند ملي پيدا مي "

 ،سازد مي "ما  "ها يك  "من  " از ،ء فرهنگي داشته باشد پشتوانه   مليت كه،كند ايجاد مي
غرور و از شكست آن   احساس "ما  " از پيروزي ،كند فداكاري مي "ما  "احيانا براي اين 

  .كند احساس سرافكندگي مي
ي خاص  "ما  " به ،"شخصيت ملي  " به ،هنگ مليخودآگاهي ملي يعني آگاهي به فر 

  " فرهنگها " ،وجود ندارد "فرهنگ  " اساسا در جهان .ملي
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 به ،خود است   و هر فرهنگي داراي ماهيت و مميزات و خصلتهاي مخصوص به،وجود دارد 
 19بالخصوص در قرن    ناسيوناليسم كه.همين دليل فرهنگ يگانه مفهومي پوچ است

   . بر اين فلسفه استوار است،شود مي   فراوان يافت و هنوز هم كم و بيش تبليغمسيحي رواج
 ،احساسها ، برخالف خودآگاهي طبقاتي كه همه چيز ارزيابيها،در اين نوع خودآگاهي

  .چرخد ء مليت مي با عقربه ء ملي دارد و  جنبه،ء طبقاتي داشت  جهت گيريها جنبه،داوريها
خودخواهي بيرون  ء  ولي از مقوله،ء سودآگاهي نيست مقوله هر چند از ،خودآگاهي ملي 

 ، حس جانبداري،از تعصب  تمام عوارض خودخواهي را، از همين خانواده است،نيست
اين رو مانند خود آگاهي طبقاتي به خودي   از، عجب و خود پسندي دارد،نديدن عيب خود
   .ء اخالقي است خود فاقد جنبه

  

  خودآگاهي انساني. ٦
خودآگاهي انساني بر اين  .ء انسانها آگاهي انساني يعني آگاهي به خود در رابطه با همهخود 

 "روند و از يك  واحد واقعي به شمار مي  اصل و فلسفه استوار است كه انسانها مجموعا يك
ء افراد   احساس انسان دوستي و انسان گرايي در همه،مندند بهره "وجدان مشترك انساني 

  :قول سعدي   به.ستانسان موجود ا
   كه در آفرينش زيك گوهرند   بني آدم اعضاي يك پيكرند 

  دگر عضوها را نماند قرار   چو عضوي به درد آورد روزگار
  نشايد كه نامت نهند آدمي   تو كز محنت ديگران بي غمي 
 اين ،و هستند  بوده "دين انسانيت  "در جستجوي  "اگوست كنت  "افرادي كه مانند  

ء رايج زمان ماست و  فلسفه   اومانيسم كه كم و بيش.پرورانند ه را در مغز خود ميانديش
  ،زنند غالبا مدعيان روشنفكري از آن دم مي
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  .است   همين
 خونها به ، نژادها،رنگها ، مذهبها، فرهنگها، مليتها،اومانيسم انسان را در ماوراي طبقات 

  .كند وتي را نفي ميتفا بيند و هر گونه تبعيض و صورت يك واحد مي
منتشر شده است بر اين فلسفه تكيه دارد   در جهان "حقوق بشر  "هايي كه به نام   اعالميه

  .است  و مبلغ اين نوع خودآگاهي در جهان
آرزوهاي انسان    آرزوهايش، دردش درد انسان،اگر اين نوع خودآگاهي در فردي پيدا شود 

دوستيها و دشمنيهايش  گيرد و ان صورت ميشود و جهت گيري و تالشش در جهت انس مي
 ، آزادي،  رفاه، بهداشت، فرهنگ، دوست دوستان انسان يعني علم،يابد انساني مي همه رنگ

 اختناق و تبعيض ،بيماري ، ظلم، فقر، و دشمن دشمنهاي او يعني جهل،عدالت و محبت
  .گردد مي

 ،طبقاتي  ملي و خودآگاهي بر خالف خود آگاهي ،اين نوع از خودآگاهي اگر پيدا شود 
  .جنبه اخالقي خواهد داشت

همه صورت منطقي دارد و سر و صداي فراوان راه   ولي اين خودآگاهي با اينكه بيش از
  ؟  چرا.واقعيت يافته است   كمتر از همه،انداخته

وجود و واقعيتش با  ء  انسان در نحوه.ء وجود و واقعيت انسان نهفته است راز مطلب در نحوه
متفاوت است از اين نظر كه هر   ء موجودات ديگر اعم از جماد و نبات و حيوان مهه

 يعني ،شود همان است كه آفريده شده است مي  گذارد و آفريده موجودي كه پا به جهان مي
 اما ،شود چگونگيهايش همان است كه به دست عوامل خلقت ساخته مي ماهيت و واقعيت و

انسان آن  .شود ء اينكه چه باشد و چگونه باشد آغاز مي مرحله تازه ،پس از آفرينش  انسان
 آن ،بخواهد باشد   بلكه آن چيزي است كه خودش،چيزي نيست كه آفريده شده است

  .انتخاب خودش او را بسازد چيزي است كه مجموع عوامل تربيتي و از آن جمله اراده و
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 " ،چگونه باشد  نظر كيفيت كه هر چيزي از نظر ماهيت كه چيست و از ،به عبارت ديگر 
 يعني بذر انسانيت ،آفريده شده است "  بالقوه " اما انسان از اين نظر ،آفريده شده "بالفعل 

موجود است كه اگر به آفتي برخورد نكند آن بذرها تدريجا از   در او به صورت امور بالقوه
و   فطري "وجدان  " و بعدها اند آورد و همينها فطريات انسان انسان سر بر مي ء وجود زمينه

  .سازند انساني او را مي
 شخص انسان يعني .شخصيتي  شخصي دارد و، بر خالف جماد و نبات و حيوان،انسان 

 انسان در آغاز تولد از نظر جهازات بدني .آيد ء جهازات بدني او بالفعل به دنيا مي مجموعه
 از نظر آنچه بعدا شخصيت ، روحي ولي از نظر جهازات،است  مانند حيوانات ديگر بالفعل

بالقوه   ء وجودش  ارزشهاي انساني او در زمينه، موجودي بالقوه است،سازد مي انساني او را
  .)1(ء روييدن و رشد يافتن موجود است و آماده

  
  :پاورقي

 در .دشاء اهللا منتشر خواهد ش  اي جداگانه ان  در رساله، به مفهوم اسالمي آن، تحقيق در مسأله فطرت.1
 بر خالف مفهوم ، در مفهوم اسالمي آن،ء فطرت نظريه  خواهيم مطلب روشن شود كه اينجا همين قدر مي

 اي از ادراكات يا گرايشها و به معني اين نيست كه انسان از بدو تولد پاره  دكارتي و كانتي و غيره
ء انسان   همچنانكه درباره،شود مي تولدء بالفعل م خواستها را بالفعل دارد و به تعبير فالسفه با عقل و اراده

پذيريم كه انسان در آغاز تولد  و اگزيستانسياليستها را نمي ء منكران فطرت از قبيل ماركسيستها نظريه
كه  ء سفيد محض است و هر نقشي به او داده شود بي تفاوت است نظير يك صفحه  پذيرا و منفعل

آغاز تولد بالقوه و به نحو امكان   بلكه انسان در،ي استنسبتش با هر نقشي كه روي آن ثبت شود متساو
سلسله دريافتها و گرايشهاست و يك نيروي دروني او را به   استعدادي خواهان و متحرك به سوي يك

ء  شايسته   به فعليتي كه، و اگر به آنچه بالقوه دارد برسد-با كمك شرايط بيروني  دهد آن سو سوق مي
فعليت در اثر قسر و جبر عوامل   شود رسيده است و اگر فعليتي غير آن  مياوست و انسانيت ناميده

 اين است كه مسخ انسان كه حتي .خواهد بود "مسخ شده " يك موجود ،بيروني بر او تحميل شود
از نظر اين  .گويند تنها با اين مكتب قابل توجيه است اگزيستانسياليستها از آن سخن مي ماركسيستها و

 از قبيل نسبت نهال گالبي با درخت ،انساني  انسان در آغاز پيدايش با ارزشها و كماالت نسبت ،مكتب
قبيل  آورد نه از  اولي را به صورت دومي در مي،دروني به كمك عوامل بيروني ء گالبي است كه يك رابطه

  .آورند مي تخته چوب و صندلي كه تنها عوامل بيروني آن را به اين صورت در
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تر است، جهازات بدني اش  ء بدني عقب ظر روحي و معنوي يك مرحله از مرحله انسان از ن
شود، ولي جهازات  ء عوامل دست اندركار آفرينش ساخته و پرداخته مي در رحم وسيله

ء بعد از رحم بايد رشد داده شود و پايه  اركان شخصيتش در مرحلهروحي و معنوي و 
 ،ود بنا و معمار و مهندس شخصيت خود استگوييم هر كس خ  از اين رو مي.گذاري گردد

خودش داده   به دست) بر خالف شخص او(قلم تصوير كننده و نقاش خلقت شخصيت انسان
  .شده است

 مثال ،است   ميان خودش و ماهيتش تصور جدايي غير ممكن،هر موجودي غير از انسان 
 .اي  و گربهميان گربه ، ميان سگ و سگي، ميان درخت و درختي،ميان سنگ و سنگي

 يعني ميان ،جدايي و فاصله است  انسان تنها موجودي است كه ميان خودش و ماهيتش
اند  ء حيوانيت باقي مانده انسانيت نرسيده و در مرحله   اي بسا انسانها كه به.انسان و انسانيت
   و بسا انسانها كه مسخ شده و به ضد انسان تبديل،انسانهاي بدوي و وحشي مانند برخي از

  .اند مانند اكثر متمدن نماها شده
ماهيت    بديهي است كه؟ء و ماهيت خودش جدايي بيفتد چگونه ممكن است ميان شي 

 وجود بالقوه .است  ء وجود است و اگر وجودي بالفعل باشد ماهيتش به تبع بالفعل الزمه
  .ء خود را فاقد است است كه ماهيت شايسته

يك وجود بي   نامد و مدعي است كه انسان الت وجود ميآنچه اگزيستانسياليسم به نام اص 
اش   توجيه صحيح فلسفي،بخشد مي   به خود ماهيت،ماهيت است و خود با انتخاب راه خود

 تكيه فراوان بر همين مطلب دارد ،المتألهين  بالخصوص صدر،ء اسالمي  فالسفه.همين است
  و
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   :گويد  از همين رو مي
  

  )1(.ديگر  بلكه هر فرد احيانا هر روز نوعي است غير روز،است انواع ،نوع نيست  انسان
  
 ، مالك انسانيت نيست،بيولوژيكي  انسان،شود كه انسان زيست شناسي از اينجا روشن مي 

 حامل استعداد :واقعي است و به تفسير فالسفه  ء انسان انسان زيست شناسي تنها زمينه
 دم از انسانيت ،شود كه بدون اصالت روح  و هم روشن مي.انسانيت انسانيت است نه خود

  .معني و مفهوم ندارد  زدن
را دقيق تر درك  "خودآگاهي انساني  "توانيم مفهوم   مي،اكنون كه اين مقدمه را دانستيم 

 "واحد  "انسانها مجموعا يك    گفتيم خودآگاهي انساني بر اين اصل استوار است كه.كنيم
 ، مذهبي، ما وراي وجدان طبقاتي،مشترك انساني   وجدانروند و از يك واقعي به شمار مي

  .مندند  نژادي بهره،ملي
 "خود "يك  گوييم اين مطلب نيازمند به توضيح است كه چه انسانهايي مجموعا اكنون مي

ميان چه انسانهايي رشد   خودآگاهي انساني در؟دارند و روح واحد بر آنها حكمفرماست
 آيا تنها ميان ؟كند ايجاد مي  نها همدردي و هم پيكريكند و در آ يابد و نمو مي مي

انساني و در حقيقت ماهيت واقعي انساني در آنها   انسانهاي به انسانيت رسيده كه ارزشهاي
  يا،اند  يا انسانهايي كه در حد بالقوه بودن باقي مانده،يافته است  به فعليت رسيده و تحقق

 آيا ؟كداميك؟  و تبديل به بدترين جانوران شدهانسانهاي مسخ شده و تغيير ماهيت داده
  ؟ء اينها با هم همه

  
  :يپاورق

  اسفار، بحث معاد. 1
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كه همه    سخن در اين است،بديهي است كه آنجا كه سخن از دردمندي متقابل است 
 انسان .توانند اينچنين باشند نمي ء اينها  همه،اعضاي يك پيكرند و از درد يكديگر بي قرارند

اش هنوز خواب است و  و فطرت انساني  وحشي كه در حد طفوليت باقي ماندهبدوي 
 كي چنين روح مشتركي بر او ؟دردمندي دارد   كي چنين احساس،تحريك نشده است

   .شده كه كامال روشن است   تكليف انسان مسخ؟حاكم است
هاي بارور شده از انسان ، انسانهاي ماهيت انساني يافته،پس تنها انسانهاي به انسانيت رسيده

 و ، روح واحد بر آنها حكمفرماست،پيكرند  نظر فطريات انساني هستند كه واقعا اعضاي يك
  .دگر عضوها را نماند قرار چو عضوي به درد آورد روزگار

 "مؤمن  "انسانهاي   ء ارزشهاي فطري در آنها روييده است همان چنين انسانهايي كه همه 
   .انساني واقع است  ريات و ارزشهاي اصيل زيرا ايمان در رأس فط.اند

 آنچه ،دمد آنها مي  روح واحد در،آورد در مي "ما  "پس آنچه واقعا انسانها را به صورت 
است نه هم گوهري و  "ايماني   هم " ،زند ء اخالقي و انساني از او سر مي اينچنين معجزه

  .است  اي و همزايشي كه در سخن سعدي آمده همريشه
جهتي دارد كه    چه. بلكه ايده آل هم نيست،آل است نه واقعيت عدي گفته ايدهآنچه س 

  ؟چومبه باشد  ولومومبابي قرار، ابوذر همدرد معاويه،موسي هم پيكر فرعون
انسانهاي به انسانيت    وحدت انسانهاي بالفعل يعني،آنچه هم واقعيت است و هم ايده آل 

 كه سعدي آن را ،در سخن خود  سول اكرم اين است كه ر.رسيده و ارزش يافته است
آدم اعضاي يك   بني: به جاي آنكه بگويد،است  اقتباس كرده و با تعميم غلط خرابش كرده

   : فرمود،پيكرند
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خوابي با او همدردي    با تب و بي، هرگاه عضوي به درد آيد،اند مؤمنان اعضاي يك اندام
  .)1(كنند مي
  

ء اشياء  نسبت به همه  ء انسانها بلكه  نسبت به همه،سيدهشك نيست كه انسان به انسانيت ر
 لهذا خداوند پيامبر ،ماهيت داده  حتي نسبت به انسانهاي مسخ شده و تغيير،ورزد مهر مي

گونه انسانها نسبت به كساني كه به آنها دشمني    اين.خواند مي "رحمة للعالمين  "را 
 من زندگي او را دوست :گفت سر ملجم مرادي ميء پ در باره) ع(علي .كنند نيز مهر ورزند مي

 محبت و . است "دردمندي متقابل  "و  "محبت متقابل  " ولي سخن در .او قتل مرا دارم و
  .و بس  ء اهل ايمان تحقق پذير است مهرورزي متقابل تنها در ميان جامعه

و مسؤوليت  "صلح كلي  "ء انسانها  ء محبت عمومي داشتن به همه بديهي است كه الزمه 
انسانگرايي واقعي شديدترين  ، بر عكس، كار به كار گمراه و ظالم نداشتن نيست،نداشتن

  .كند ها ايجاب مي مسؤوليتها را در اين زمينه
 "ژان پل سارتر  " فيلسوف و رياضي دان معروف انگليسي و "برتراند راسل  "در زمان ما  

 .مشهور انسان مسلكي هستند عروف وء م فيلسوف اگزيستانسياليست فرانسوي دو چهره
اش در دو  نهاده است كه با انسان مسلكي ء اخالق خود را بر اساسي بنا اتفاقا راسل فلسفه
 يعني ،راسل بر اساس دورانديشي در منافع شخصي است  ء اخالق  فلسفه.جهت متضاد است

ء  ند و به فلسفهدا سود بيشتر و بهتر در پرتو اصول اخالقي مي  مبناي اخالق را تأمين
   بنابراين انسان مسلكي جناب.قائل نيست  ديگري براي اخالق

   
  : پاورقي

تداعي له ساير   مثل المؤمنين في توادهم و تراحمهم كمثل الجسدإذا اشتكي بعض. 1
   .»أعضائه بالحمي و السهر
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  .آورد  راسل از سودپرستي سر در مي
مظهر اضطراب دنياي غرب  )1(ويسندگان معاصرانسانگرايي ژان پل سارتر به قول يكي از ن 

ء نيهيليزم امروز غرب  عنوان دو چهره   اين نويسنده تحت.از خالي شدن زير پايش است
   :گويد مي

 ،ناسيوناليسم را برافراشت  را فتح كرده و پرچم "باستي  " آن بورژروازي پر شوري كه ..."
ء پوچ   نسل جوان اروپايي بر نقطه!يشگياند  امروز چيزي ندارد كه بدان بينديشد مگر بي

 ، نوميدي، آشوب اجتماعي:گيرد صادراتش را تحويل مي  امروز غرب دارد.ايستاده است
  ء اينها را به ملتها و تمدنهاي ديگر تحميل  او همه. نيهيليزم را،حقارت   حس،سرگرداني
 و ...هيچ كس نباشد  ال بگذار م،انديشد كه براي من نيست  نيهيليست چنين مي...كرده بود

عكس العمل ديگر را در پيدايش نوعي   اما.كند بدين جهت به جانب انهدام خود ميل مي
بينيم كه در سطوح مختلفي روشنفكران غرب را به  مي "ء رومانتيك  بشر دوستانه "ء  فلسفه

ء عملي و سر ديگر آن  ء ساده يك سر آن راسل است با ديده .خود مشغول داشته است
فلسفي پيچيده و سخت و بي آرام و در اين وسط روشنفكران سياست و  ارتر با ديدس

  .بيابند  كوشند راههاي عملي براي مشكالت خود و ديگران كه مي "تيبورمند  "مثل  اقتصاد
پذيرد و آن تئوري   اش از هر چه رنگ تعلق  با آن مشرب عارفانه و آزادي...اما سارتر 

   نمودي،دشء مسؤوليت و تعه پيچيده
  

  :پاورقي
 نيكنيازي،   به نقل از كتاب45ء شهريور  ء جهان نو شماره  داريوش آشوري، مجله.1 

   35. - 33صفحات 
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  سارتر مانند.خواهد جبران ما فات كند است كه با نوعي حس گناه مي   ديگر از روح غربي
و اختيار و به   آزادي به ،رواقيها به برادري و برابري بشر معتقد است و به حكومت جهاني

روشنفكرانه در غرب است كه   ء آن تمايل  سارتر امروز نماينده.پرهيزكاري و پارسايي
خود را از اضطراب خالي شدن زير  "  بشريتي كلي "خواهد با افكندن خود به دامن  مي

 از خداي كلي بشريت كه ،به جاي مذهب) 1(كردن هومانيسم   با جانشين...پايش برهاند
  ."كند   براي خود و تمام غرب طلب آمرزش مي،كهن شده است  شين خدايجان
  
بينيم كه بر  مي  همان است كه هر چندي يك بار او را،ء بارز انسانگرايي سارتر نتيجه 

 ،بالخصوص آوارگان فلسطين ،ريزد و از ستم اعراب مظلوميت اسرائيل اشك تمساح مي
   .دهد ها سر مي ناله

جهاني حقوق بشر   هاي بلند باالي ء انسانگرايان غربي را كه اعالميه هجهان مظاهر عملي هم
  .نيست   نيازي به شرح،بيند اند مرتب ديده و مي را امضاء كرده

خودآگاهي    انساني در عصر ما عنوان، ملي،خودآگاهيهاي اجتماعي اعم از طبقاتي 
ودآگاهيها رسيده باشد و خ   روشنفكر كسي است كه به يكي از اين.روشنفكرانه يافته است

ء انسانها  اش يا ملتش يا همه رهايي طبقه  درد طبقاتي يا ملي يا انساني يافته و در تالش
آنها منتقل نمايد و آنها را به حركت و تالش براي   خواهد آگاهي خود را به باشد و مي

  .اجتماعي درآورد  رهايي از اسارتهاي
  

  :پاورقي
   .ي انسانگرايي، انسان مسلك.1
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    خودآگاهي عرفاني يا عارفانه.٧
رابطه از نظر اهل    اين.اش با ذات حق خودآگاهي عارفانه آگاهي به خود است در رابطه 

ء انسان با   مثل رابطه،اند گرفته ء دو موجود كه در عرض يكديگر قرار عرفان از نوع رابطه
 و به اصطالح خود آنها ،با حقيقت مجاز ،فرع با اصل ء  نيست بلكه از نوع رابطه،افراد اجتماع
  .با مطلق است ء مقيد از نوع رابطه
 ،انسان نيست   انعكاس دردهاي بيروني در خودآگاهي، بر خالف درد روشنفكر،درد عارف

 روشنفكر از .شود پيدا مي   يعني دردي است كه از نيازي فطري،بلكه دردي دروني است
 ،سازد اش او را دردمند مي شود و آگاهي مي  هنظر اينكه دردش درد اجتماعي است اول آگا

 نظير درد ، خود درد براي او آگاهي است،دروني است  ولي درد عارف از آن نظر كه دردي
   .طبيعت است بر وجود يك نياز  هر بيمار كه اعالم

   وقت بيماري همه بيداري است  حسرت و زاري كه در بيماري است
  تر رخ زردتر ر كه او آگاهه    هر كه او بيدارتر پر دردتر

  هر كه را درد است او برده است بو   پس بدان اين اصل را اي اصلجو 
 اما ،اند حقيقت  عارف و فيلسوف هر دو دردمند.درد عارف با درد فيلسوف نيزيكي نيست 

عارف درد رسيدن و يكي شدن و  درد فيلسوف درد دانستن و شناختن حقيقت است و درد
  .محو شدن

ء جمادات و نباتات و حيوانات متمايز   از همه،فرزندان طبيعت يلسوف او را از ساير درد ف
هيچ موجودي در طبيعت درد دانستن و شناختن نيست اما درد عارف درد  سازد در مي

جوهر    كه در فرشته نيز كه، آن چيزي است كه نه تنها در حيوان،جاذبه است عشق و
  ذاتش
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  .وجود ندارداست   خودآگاهي و دانستن
   فرشته عشق ندانست چيست قصه مخوان

   بخواه جام و گالبي به خاك آدم ريز     
o   

  اي كرد رخش ديد ملك عشق نداشت جلوه
  ء آب و گل آدم زد خيمه در مزرعه     

 و درد ،خواهد بداند بالفطره مي است كه انسان "دانستن  " اعالم نياز فطرت ،درد فيلسوف 
خواهد پرواز كند و تا حقيقت را به تمام وجود  مي  رت عشق است كهعارف اعالم نياز فط

 از .داند مي "خداآگاهي  " عارف خودآگاهي كامل را منحصرا در .گيرد لمس نكرده آرام نمي
 روح ،نيست  واقعي "من  " ،شناسد واقعي انسان مي "من  "عارف آنچه فيلسوف آن را  نظر
 انسان خود ،شكستن اين تعين  با. خداست،عي من واق. يك تعين است، جان است،است

  :گويد  مي، فص شعيبي،فصوص الحكم  محيي الدين عربي در.يابد واقعي خويش را مي
  

 اما معرفة النفس از اين راهها ،اند زياد سخن گفته  ء خودشناسي  حكما و متكلمين در باره
اند حقيقت   دريافتهء خودشناسي گمان برد آنچه حكما در باره   هر كس،شود حاصل نمي

  .اي را فر به پنداشته است كرده   آماس،است
  
عرفاني  ء يكي از پرسشهايي كه از شيخ محمود شبستري در مسائل عرفاني شد كه منظومه 

بود كه  "من  "و  "خود  " پرسش از ،كم نظير گلشن راز در پاسخ آنها به وجود آمد
  ؟ چيست

   ؟چيست "من  "دگر كردي سؤال از من كه 
  ؟ كيست "من  "مرا از من خبر كن تا كه       
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  كنند از وي عبارت "من  "به لفظ    چو هست مطلق آمد در اسارت
  "من  "اي  تو او را در عبارت گفته   حقيقت كز تعين شد معين 
  مشبكهاي مشكوش وجوديم   من و تو عارض ذات وجوديم 
   گه ز مصباحگه از آيينه پيدا  همه يك نوردان اشباح و ارواح 

  
  :كند انتقاد مي  و خودشناسي اينچنين "من  "آنگاه سخنان فالسفه را در مورد روح و  

  
   باشد اشارت به سوي روح مي   تو گويي لفظ من در هر عبارت 

  داني ز جزء خويش خود را نمي   چو كردي پيشواي خود خرد را
  )1( آماسكه نبود در بهي مانند  برو اي خواجه خود را نيك بشناس 
   كه اين هر دو ز اجزاي من آمد   من و تو برتر از جان و تن آمد 

  كه تا گويي بدان جان است مخصوص  به لفظ من نه انسان است مخصوص
  )2(جهان بگذار و خود در خود جهان شو   يكي ره برتر از كون و مكان شو 

  
  :پاورقي

   . قبال نقل شد الدين عربي، كهء معروف شيخ اكبر اهل عرفان، محيي   اشاره به جمله.1
. 2  15گلشن راز، ص
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  :مولوي گويد 
  نشناخته "خود  "ديگران را توز   را باخته "خود  " ،اي كه در پيكار 
  كه منم اين و اهللا آن تو نيستي   تو به هر صورت كه آيي بيستي 
  در غم و انديشه ماني تا به حلق   يك زمان تنها بماني تو ز خلق 
   كه خوش و زيبا و سرمست خودي  كي باشي كه تو آن اوحدياين تو  

    بام خويش، فرش خويشي،صدر خويشي   دام خويش،مرغ خويشي صيد خويشي
   ببين "خود  "ء ذرات را در  جمله   اي چون او نشين گر تو آدمزاده

  
جان خودآگاهي   آگاهي به روح يا،واقعي نيست "من  "پس از نظر عارف روح و جان  

 هر گاه انسان از خود ،خداست   من واقعي، روح و جان مظهري از خود و از من است،تنيس
 آنگاه كه اين ،از روح و جان اثري باقي نماند ،فاني شد و تعينات را درهم شكست و نديد

 انسان به خودآگاهي واقعي رسيده ،دريا بازگشت و محو شد  ء جدا شده از دريا به قطره
 بيند و ء اشياء را در خود مي ء اشياء و همه انسان خود را در همهاست كه    آن وقت،است

   .شود تنها آن وقت است كه انسان از خود واقعي با خبر مي
  

  خودآگاهي پيامبرانه. ٨
    پيامبر هم خودآگاهي.ء آنها متفاوت است خودآگاهي پيامبرانه با همه 
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شكل ثنويت و   اما نه در،ق خدا هم درد خدا دارد و هم درد خل،خدايي دارد و هم خلقي 
كه نيمي از قلب پيامبر به    نه به اين صورت،اي دوگانگي و دوگونگي و دو قطبي و دو قبله

 ،حق است و يك چشمش به خ لق   يك چشمش به،سوي خداست و نيمي به سوي خلق
  . ابدا.خدا و خلق خدا تقسيم شده است   هدفها و آرزوهايش ميان،مهر و محبتش

ما («جا بسپارد  ء بشر دو دل قرار نداده كه به دو  خداوند در سينه:فرمايد كريم ميقرآن  
 پيامبران .توان داشت دو دلبر نمي   با يك دل.)1(»)جعل اهللا لرجل من قلبين في جوفه

 نه شرك در مبدأ و نه شرك :كوچكترين شركي وجود ندارد  در كار آنها.قهرمانان توحيدند
   از آن،ورزند ء جهان عشق مي  پيامبران به ذره ذره.شرك در دردمندينه  در هدف و آرزو و

  .جهت كه همه از او و مظاهر اسماء و صفات اويند
  به جهان خرم از آنم كه جهان خرم از اوست  

  عاشقم بر همه عالم كه همه        عالم از اوست
 .به حق  بر عشق پرتوي از عشق به حق است نه عشقي در برا،عشق اولياي حق به جهان 

 هدفها و آرزوها و .ديگر  درد خلقي آنها منبعث از درد حقي آنهاست نه از يك ريشه و منبع
   .سوي غاية الغايات يعني خداست  هاي باال رفتن و باال بردن مردم به غايات آنها پله

ول به خداوند و وص  شود كه آنها را به سوي قرب به پيامبران كارشان از درد خدايي آغاز مي
محرك آنها در اين مسير و سفر است  ء تكامل آنهاست و  اين درد تازيانه.راند بارگاه او مي

 اين درد يك لحظه آنان را آرام .شود تعبير مي "سفر از خلق تا حق  "كه از آن به 
  .برساند "قرار امن  "آنها را به ) السالم عليه(گذارد تا به تعبير علي نمي

  
  :پاورقي

   4/ احزاب  .1
  .باتي، طيات سعديكل .2
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تعبير  "حق  سفر در حق با " آغاز سفر ديگر است كه از آن به ،پايان اين سير و سفر 
نوعي ديگر از تكامل نائل   شود و به  در اين سفر است كه ظرفشان پر و لبريز مي.شود مي
  .گردند مي

ء هستي را   دايره،دش  پس از آنكه از حقيقت لبريز،كند پيامبر در اين مرحله نيز توقف نمي 
شود و سفر سومش يعني سفر از حق به  مي   مبعوث، راه و رسم منزلها را دريافت،طي كرد

 اما اين بازگشت به معني باز پس آمدن به .شود مي  گردد و بازگشت داده خلق آغاز مي
گردد و   با تمام آنچه رسيده و دريافته باز مي، نيست،آنچه دريافته ء اول و جدا شدن از نقطه

تكامل پيامبر   ء سوم  و اين مرحله. با حق است نه دور از او، سفر از حق به خلق،اصطالح  به
  .است

خودآگاهي خلقي از   ء زايش  به منزله،شود بعثت و انگيزش كه در پايان سفر دوم پيدا مي 
   . خودآگاهي حقي و زايش دردمندي خلقي از دردمندي حقي است

سير در خلق با    يعني،گردد چهارم و دور چهارم تكامل او آغاز ميبا بازگشت به خلق سفر 
 ،اليتناهاي الهي از طريق شريعت   سير در خلق براي حركت دادن آنها به سوي كمال.حق

ء  به فعليت رسانيدن استعدادهاي نهفته يعني از راه حق و عدل و ارزشهاي انساني و
  .نهايت بشري بي

پيامبر منزلي از منازل است  ه براي روشنفكر هدف است برايشود آنچ از اينجا معلوم مي 
 در سر راه پيامبر قرار ،آنچه عارف مدعي است   همچنانكه،دهد كه خلق را از آنجا عبور مي

  .دارد
   :گويد مي  در مقام فرق ميان خودآگاهي پيامبرانه و خودآگاهي عارفانه "اقبال  " 

  
   يكي.ت و بازگشتبه آسمان به معراج رف) ص(حضرت محمد "
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  سوگند به خدا:طريقت به نام عبد القدوس گنگهي را كالمي است بدين مضمون   از شيوخ
  . "گشتم  كه اگر من به آن نقطه رسيده بودم هرگز به زمين باز نمي

  
   :كند اقبال اضافه مي

  
 ،لهكه در يك جم ء معدود را پيدا كرد شايد در سراسر ادبيات صوفيانه نتوان چند كلمه 

صوفيانه را به اين خوبي آشكار  اختالف روان شناختي ميان دو نوع خودآگاهي پيغمبرانه و
ء  پس از آرامش و اطميناني كه با تجربه  خواهد كه نمي) عارف( مرد باطني.سازد

 در .كند به زندگي اينجهاني باز گردد پيدا مي) عارفانه  وصول به حق و خودآگاهي(اتحادي
 . بازگشت او براي تمام بشريت سود چنداني ندارد،گردد ضرورت باز مي رآن هنگام كه بناب

زمان وارد   گردد و در جريان  باز مي،ء خالقيت و ثمر بخشي دارد بازگشت پيغمبر جنبه  ولي
اي از  راه جهان تازه  شود به اين قصد كه جريان تاريخ را تحت ضبط در آورد و از اين مي

  .)1("كمال مطلوبها خلق كند 
  
 آنچه ؟نا درست ما فعال به تعبيرها و تفسيرهاي عرفاني كاري نداريم كه آيا درست است يا 

 درد ،افتد  دردي كه به جانش مي،مسلم است اين است كه هر پيامبر در ابتدا درد خدا دارد
 .شود رود و از آن سر چشمه سيراب مي كند و باال مي  به سوي او عروج مي،است خداجويي
  پس از آن

  
  :پاورقي

   144.  و143، ص " روح فرهنگ و تمدن اسالمي "ء   احياي فكر ديني در اسالم، مقاله.1 
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اصطالح روشنفكر    درد خلقي يك پيامبر با درد خلقي يك به.كند  درد خلق پيدا مي
 يك ،ء بشري است ساده ء  يك عاطفه،متفاوت است از آن جهت كه درد يك روشنفكر

 اما درد ،يك ضعف تلقي شود "نيچه  "مانند   اي بسا كه از ديد افراديانفعال و تأثر است و 
 همچنانكه نوع خودآگاهي ،كه با هيچ يك از آنها شباهت ندارد  يك پيامبر درد ديگري است

 كشد آتشي ديگر  آتشي كه در جهان يك پيامبر شعله مي.نيز متفاوت است خلقي آنها
   .است

تنها جانش با    نه،كند س ديگر بسط شخصيت پيدا ميدرست است كه پيامبر بيش از هر ك
شود و تمام جهان را در بر  مي   كه با جهان يكي،گيرد شود و همه را در بر مي جانها يكي مي

  :برد مي   و درست است كه از غم انسانها رنج،گيرد مي
  
  ) 1(لقد جائكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم«

شما حرص    براي نجات،مده است كه سختيهاي شما بر او گران استرسولي شما را آ
  .ورزد مي
  
  :رود تا جايي كه از غم مردم تا سرحد هالكت پيش مي 

  
«  )2( »إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فلعلك باخع نفسك علي آثارهم

 ايمان خواهي خود را از رنج و تأسف هالك سازي اگر اينها به سخن خدا گويا تو مي 
  .نياورند

  
  :پاورقي

   128/  توبه .1
   6/  كهف .2
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 بيماري و فقر مردم رنج ،محروميت ، مظلوميت، برهنگي،و درست است كه از گرسنگي 
در بستر خود با شكم سير بخوابد به نگراني  تواند كشد تا آنجا كه نمي برد و درد مي مي

  :اي باشد شكم گرسنه اينكه مبادا در اقصي بالد كشور
  
 و لعل بالحجاز أو اليمامة ،إلي تخير االطعمة و يقودني جشعي« »،ات أن يغلبني هوايهيه«

  أو أبيت مبطانا و حولي بطون غرثي و أكباد،في القرص و ال عهد له بالشبع  من ال طمع له
   .)1(»حري

گردد كه به دنبال انتخاب   دور باد كه هواي نفس بر من غلبه كند و حرص جلوكش من
 آيا .باشد كه هرگز سيري نديده است   آخر نكند كه در حجاز يا يمامه شكمي.طعام برود

  !؟اطرافم شكمهاي گرسنه و جگرهاي سوخته هست شكم سير بسر برم در حالي كه در
  
 همدلي در سطح ، نازكدلي، دلسوزي ساده، رقت قلب،يك ترحم  اما اينها را نبايد به 

   آن جهت كه بشر است در آغاز كار و سلوك پيامبر از.خوش قلب حمل كرد  همدلي مردم
آنكه وجودش   اما پس از،ء مزاياي بشري را در رنگ و شكل ساير بشرها دارد خود همه

 رنگ و :گيرد ديگر مي  اي ء اينها رنگ و صبغه  همه،ء الهي گشت يكسره مشتعل به شعله
   .ء الهي صبغه

هايي كه  جامعه  دست پروردگان و با،سازد اي كه او مي دست پروردگان پيامبر و جامعه
  .كند آسمان فرق مي  از زمين تا،شود ء روشنفكران بشري ساخته و پرداخته مي وسيله

  كاود نيروهاي فطري  اساسي ترين تفاوت در اين است كه پيامبر مي 
  

  :پاورقي
  . حنيف به عثمان بن) السالم عليه(علية ، نام45ة  نهج البالغة، نام.1
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پيامبر خود را  . شعور مرموز و عشق پنهان وجود انسانها را مشتعل نمايد، كندبيدار بشر را
 ،آفريند كل هستي در انسان مي  حساسيتي در برابر،خواند مي) بيدار كننده= يادآور (مذكر

 اما روشنفكر حد ،سازد خود منتقل مي  خودآگاهي خود را نسبت به كل هستي به مردم
   .سازد آنها را به مصالح ملي يا طبقاتي شان آگاه مي  بيدار و شعور اجتماعي افراد را،اكثر

 ٨٢
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