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 اول جلسه

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 الطاهرين الطيبين اله على و المرسلين و االنبياء سيد على والسالم الصالة و العالمين رب هلل الحمد

 المعصومين

 

 :انسانى علوم ساير و مديريت مقدمه شناسى، انسان

 اختصـاص  «مىديريت  دانىش » در «شناسىى انسان» كاربرد مبحث به را گفتار چند مقاالت، سلسله این در

 اشـاره  مـدیریت  دانـش  و شناسـى انسـان  رابطـه  اهمیـت  و ضـرورت  به موضوع، این بر اىمقدمه عنوان به ایم.داده

 مـورد  تحقیـق،  موضـوعات  از یكى عنوان به «انسان» انسانى، علوم هاىرشته تمامى در كه است طبیعى مىكنیم.

 تشـكیل  را علوم این فقرات ستون و است مشترك انسانى علوم تمامى بین كه آنچه و مىگیرد قرار بحث و مطالعه

 انسـان  عـوار   یـا  ابعـاد  از یكـى  درباره نحوى به علوم این از هركدام است. انسان وجودى ابعاد و انسان مىدهد،

 وقتى .چیست «انسان» خود كه مىشود مطرح سؤال این پیوسته انسانى علوم همه در زیرا مىكند، گفتگو و بحث

 شد، خواهد تردلنشین و بهتر «انسان» موضوع وجودى تجلّیات و ابعاد از بحث شود، ترروشن علوم این موضوع كه

 باشد، داشته وجود «شناسىانسان» نام به بخشى انسانى، علوم هاىرشته همه در كه است همین منطقىتر بلكه

 است. دوچندان «انسان» شناخت به آنها از بعضى نیاز اما است. نیاز یك انسان شناخت هارشته این تمامى در زیرا

 از اعـم  را «Science ،علىم » اگـر  گفـت:  بایـد  خیر، یا اندعلم واقعاً نیز انسانى علوم آیا كه سؤال این به پاسخ در

 جـزو  نیـز  فلسـفى  و دینـى  شناسىانسان همچنین و انسانى علوم صورت آن در بدانیم، غیرتجربى و تجربى دانش

 ایـن  بایـد  اسـت،  تجربـى  صـرفاً  آن تحقیق شیوه كه بدانیم دانشى به منحصر را «علم» اگر اما بود، خواهند علوم

 آوریم. حساب به علوم كنار در « Knowledgeمعارفى» را مجموعه

 قـرار  مطالعـه  و بحـث  مورد را انسان وجودى ابعاد از بُعدى مستقیم، طوربه انسانى علوم از بسیارى حال، هر به

 آنچه برخالف شناسى،روان امروزه البته مىدهد. قرار مطالعه مورد را انسان روانى بُعد شناسىروان مثال، هند؛مىد
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 شناسـى روان» دنیـا  دانشـگاههاى  از بعضى در گرچه مىكند، بررسى را انسان تجربى شیوه با برمىآید، اسمش از

 بـه  «شناسىى روان» عُمـدتا  ولـى  است، مطرح معتبر رشته یك عنوان به است، غیرتجربى كامال كه هم «فلسفى

 شناسىى روان» حـال،  هـر  بـه  مىپـردازد.  بحـث  بـه  تجربى شیوه با كه است علمى دانشگاهى؛ رشته یك عنوان

 بُعـد  از هـم  «شناسىى جامعه»مىكننـد.  بحث انسان روانى بُعد درباره هردو «فلسفى شناسىروان» و «علمى

 مختلـف  ابعـاد  از بیش و كم هم انسانى علوم هاىرشته سایر مىدهد. ارقر بررسى و بحث مورد را انسان اجتماعى،

 بحـث  انسـان  دربـاره  قـبال  علوم سلسله یك اینكه یعنى، دارند؛ ثانویه جنبه آنها از بعضى اما مىكنند، بحث انسان

 همـین  از یت،مـدیر  جمله از كاربردى، علوم از بسیارى مىكنند. استفاده مباحث آن نتایج از دیگر علوم و اندكرده

 انسـان  مـورد  در علـوم  سـایر  آوردهاىدست از بلكه نمىشود، بحثى مستقیم طوربه انسان از علوم این در اند.قبیل

 علـوم  هـاى شـاخه  از دیگـر  بعضـى  و شناسىجامعه و شناسىروان از كه است علمى «مديريت»مىكنند. استفاده

 در انسـانى،  رفتـار  مـدیریت  مىدهـد.  قـرار  تحقیق و بحث مورد را خودش خاص مسائل و مىكند استفاده انسانى

 توضـیح  ایـن  بـا  گیرد.مى بهره شناسىجامعه و تربیتى شناسىروان اجتماعى، شناسىروان بركات از بسیارى موارد

 شد. روشن «شناسىانسان» با انسانى علوم ارتباط

 و مىپـردازد  زیسـتى  باحـث م بـه  بیشـتر  امروزى، خاص معناى به «Anthropology شناسى،انسان» البته

 اسـت.  اصطالح این از ترجامع و فراتر ما، توجه مورد «شناسىانسان» ولى دارد، توجه انسان روانى مباحث به كمتر

 انسان كمال از هدف و او آفرینش از هدف بشناسیم، را انسان خاصیت كه است این «شناسىانسان» از ما منظور

 بررسى مورد را انسان اختیار و اراده گرفتن شكل كیفیت همچنین و تكاملى هدف این تحلیل كیفیت بشناسیم، را

 اجتمـاعى  جبـر  و تاریخى جبر طبیعى، جبر قبیل: از مسایلى با را آن ارتباط و انسان بودن مختار اصل دهیم، قرار

 دهیم. قرار بررسى مورد

 فلسفى شناسىانسان شامل رواقعد كه شناسىانسان درباره كردن بحث است: این مىشود مطرح كه سؤالى اما

 تحقیـق  مـدیریت  رشـته  در كه كسانى براى است، علمى شناسىروان از مباحثى همچنین و دینى شناسىانسان و

 شود. روشن «مديريت» با «شناسىانسان» ارتباط چیز، هر از قبل است الزم لذا دارد؟ ضرورتى چه كنندمى
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 :مديريت با شناسىانسان ارتباط

 اسـت  سـزاوار  جهت بدین و است انسان آن محور و است انسانى علوم هاىرشته از یكى مدیریت اینكه رب عالوه

 انسـان  شـناخت  بـه  خاصـى  نیـاز  مـدیریت  رشـته  در شود، بحث هم انسان خود از مدیریت تحقیقات كنار در كه

 انـد رسـیده  نتیجـه  این به مدیریت مباحث مطالعات در دانشگاه اساتید از تعدادى كه است مىشود.مدتى احساس

 اسـت  شـده  برداشـته  حـال  به تا آنچه از فراتر قدمى بتوان تا داد انجام جدید تحقیقى مباحث سلسله یك باید كه

 بـه  رسـیدن  بـراى  تحقیقى هاىرسانه در حتى ها،دانشگاه در آنها كردن طرح و دیگران كلمات نقل تنها برداشت.

 از بعضـى  ایـن،  بـر  عـالوه  نیسـت،  كافى است شده مطرح انقالب از بعد مخصوصاً كه فرهنگى اعتالى واالى هدف

 بحـث  مـورد  ضـعیف  خیلـى  طوربه یا و نشده مطرح جهانى هاىدانشگاه در یا «مديريت» در ما نیاز مورد مباحث

 و ترگسترده را مباحث این باید انقالب، فلسفه به توجه با باالخص و دینى خاص عقاید دلیل به كه است شده واقع

 كنیم. بررسى ترعمیق

 بررسـى  بـه  مـا  نیـاز  اسـت.  «انسىانى  ارزشهاى» مبحث به پرداختن مدیریت، مباحث در ما نیازهاى از یكى

 دهـد: مـى  نشـان  مدیریت تحقیقات نتیجه كه است این آن دلیل یك است. جدّى بسیار مدیریت، انسانى ارزشهاى

 و اسـت  كمتـر  آن هزینـه  و بیشـتر  كار، بازده باشند، ندمبهره اخالقى ارزشهاى از تولیدى سازمان یك اعضاى اگر

 مركـز  هر در كه آنجا از یعنى است، انسانى نیروى كنترل شیوه بهترین اخالقى، ارزشهاى تثبیت گفت بتوان شاید

 ایـن  در را انسانى نیروهاى از زیادى گروه باید ناچار است، مدیریت كار اصول از یكى انسانى نیروى كنترل تولیدى

 تقریبـاً  كـه  اىگونه به است، انسانى نیروى اتالف و مادى كالن هاىهزینه صرف مستلزم امر این و كارگرفت به راه

 بررسـى  ارزیـابى،  دیگران، از اطالعات آورىجمع صرف مىكنند ارك مؤسسه یك در كه نیروهایى از عظیمى بخش

 خدمات ارائه از یا مولّد كار از انسانى نیروهاى از گروهى كه مىشود باعث وضعیت، این و مىشود .... و كار بازدهى

 بر را سنگینى هزینه خود كار این و بگذرانند غیرتولیدى بخشهاى در را نیرویشان و وقت مجبورند چون بمانند، باز

 بـزر،،  مؤسسـات  در مخصوصاً كارخانجات، و سازمانها از بسیارى در گاهى این، بر عالوه مىكند. تحمیل مؤسسه

 دیگـرى  كنندهكنترل نیروى به نیز اینها خود زیرا نیست، كافى كنندهكنترل نیروى این كه مىرسند یجهنت این به



 زدىمؤلف: حضرت آية اهلل محمدتقى مصباح ي اسالمى  مديريت نيازهاىپيش عنوان درس:

 

  مدرس:دکتر نجات بخش عضو هئيت علمی دانشگاه پيام نور
4 

 پیدا ادامه وضعیت این كه هم هرچند ... همینطور و آورندمى روى دیگرى اطالعات سیستم ایجاد به لذا دارند، نیاز

 شـود  منتهى كسانى به كار كه جایى تا مىكند داپی ادامه همچنان جریان این و نمىرسد نهایى نتیجه به باز كند،

 مـورد  هـم  مؤسسـه  یـك  مدیر حتى ارزشها، شدن درونى بدون باشند. داشته كنندهكنترل عامل خود درون در كه

 كنتـرل  را بازرسـى  و كنتـرل  مسـووالن  كـه  باشند هم كسانى باید و كند كنترل را او باید كسى و نیست اطمینان

 كنتـرل  گـروه  ایـن  براى و نكنند جعل را مطالبى یا نكنند، كتمان را حقایق باشد؛ صحیح آنها گزارشهاى كه كنند

 درون در را ارزشـها  بتـوان  كننـده  كنتـرل  انسـانى  نیـروى  همـه  این جاى به اگر اما است، صادق سخن همین هم

 بـه  بتـوان  كـه  دىحـ  به كرد، پاىبند ارزشمند اخالقى اصول سلسله یك به را آنها یعنى آورد؛ وجود به كارمندان

 هـم  و بپردازنـد  مولّـد  كـار  بـه  مىتواننـد  و شـده  آزاد مُراقـب،  نیروهاى هم صورت این در كرد، اعتماد آنان خود

 پـیش  از بـیش  كـارگران  ایـن،  بـر  عـالوه  .گرفت كار به دیگر جاى در مىتوان مىشود، آنها صرف كه را اىهزینه

 حقـارت  احساس مىبینند، كنترل تحت را خودشان دائماً كه افرادى زیرا كرد، خواهند ارزش و شخصیت احساس

 شخصـیت  و ارزش احسـاس  هم آنها خود ؛باشند هم اعتماد قابل واقعاً و شود اعتماد آنها به كه وقتى اما مىكنند،

 در كه زیرا است، مفیدتر بسیار توسعه براى هم و دارد انسانى و روانى و اقتصادى آثار هم خود نوبه به كه مىكنند

 مىیابد. افزایش مولد و فعال نیروى صورت نای

 

  :اخالقى ارزشهاى ترويج راه

 در را اخالقـى  ارزشـهاى  چگونه كه مىشود مطرح مسأله این دنبالش به شد، ثابت ما براى نتیجه این كه وقتى

 اینكـه  یعنـى،  وند؛ش پاىبند آنها به و بپذیرند را ارزشها این كه كنیم وادار را افراد چگونه و دهیم رواج افراد میان

 كنیم. ایجاد تخصص كنار در را تعهد و كنیم تربیت متعهد افراد چگونه

 و بـدانیم  را اعتبارشـان  مـالك  نمـاییم،  بررسى را ارزشها باید اینكه اول: دارد، نیاز مقدمه دو به عمل این انجام

 .نه یا اندقبول قابل هم نظرى جهت از آیا كه كنیم تعیین
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 یعنى، بیاموزیم؛ را ارزشها این به آنها كردن پاىبند و دیگران اذهان در ارزشها دادن رسوخ و ترویج روش ثانیاً:

 از افـراد  از بسـیارى  زیـرا  ،آوریـم  بـار  خود هاىدانسته به عامل و متعهد را فردى كه دهیم انجام باید را كارى چه

 پـ   نمىنماینـد.  رفتـار  آن مطابق عمل در ولى مىكنند، تصدیق را امرى درستى و خوبى نظرى، و فكرى لحاظ

 اسـت  روشن شود؟ بیرونى كنترل سیستم جایگرین آنها درونى عامل و آیند بار ارزشها این با افراد كه كرد باید چه

 درونـى  كششهاى و میلها انسان، غرایز از كه زمانى تا یعنى، دارد؛ ارتباط «شناسىروان» به كار این از بخشى كه

 را آن مىتـوان  اىوسـیله  چـه  بـه  كـرد،  تقویـت  را میلـى  تـوان  مى چگونه كه ندانیم و شیمبا نداشته آگاهى افراد

 چنـین  انجام در توان نمى مىگیرد شكل انسان اختیارى اراده و فعل چگونه و كرد حاكم امیال سایر بر و برجسته

 شد. موفق مهمى امر

 مـثال،  داریـم؛  نیـاز  هـم  دیگـرى  ائلمسـ  بـه  ارزشـها،  كردن درونى در موفقیت براى «شناسىروان» بر عالوه

 از قبـل  امـا  ،اسـت  نیـاز  مـورد  دارد كـار  و سـر  انسـانى  نیروى با كه آنجا تا «اخالق فلسفه» مباحث به پرداختن

 كـه  شـود  روشـن  بایـد  مثال گیرد؛ قرار تحلیل و تجزیه مورد امور آن نظرى ابعاد باید عملى، امور در آن از استفاده

 بیـاموزیم:  باید دیگر طرف از شوند. حاكم انسانها بر باید ارزشها دلیل چه به و چیست اآنه مالك چیستند، ارزشها

 را آنهـا  و شـده  متعهـد  و پاىبنـد  ارزشـها  ایـن  بـه  كه اىگونه به كنیم، حاكم افراد درون در را ارزشها این چگونه

 ایجـاد  مـا،  اخالقـى  نیازهاى از یكى پ  مىكنیم. پیدا احتیاج انسانى مسائل به شدیداً كه اینجاست كنند. رعایت

 طـور بـه  او تربیـت  نكنیم، درك را او روحى ابعاد و نشناسیم را انسان كه زمانى تا ؛است افراد در مسوولیت و تعهد

 ایجـاد  پ  دارد. وجود تنگاتنگى ارتباط شناسى روان و تربیتى كاربردى مسائل بین واقع در نیست. ممكن صحیح

 فـرد  در را كـار  انگیـزه  مىشـود  چگونـه  اینكه شناخت و انسان روحى حاالت شناخت به انسانى، نیروى در انگیزه

 .دارد بستگى كرد، ایجاد

 تنهـا  و همیشـه  آیـا  اینكه اما و مىكنند جستجو مادى منافع در صرفاً را هاانگیزه ریشه امروز، مادى دنیاى در

 جدّى، طوربه امروزه و دارد بیشترى تحقیق و وگفتگ به نیاز كه است بحثى نه، یا مىكند ایجاد انگیزه مادى منافع

 تا كرد جستجو را دیگر واقعیتى انسان، مادى بُعد از فراتر باید كه اینجاست است. آمده وجود به آن در تردیدهایى
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 مباحـث  در حـال،  هـر  بـه  ترنـد. قـوى  مـادى  هـاى انگیـزه  از مراتـب  بـه  روانـى  هاىانگیزه كه برد پى نكته این به

 شود. داده بیشترى اهمیت او روانى ابعاد و انسان شناخت به ایدب «مديريت»

 

 :اخالق فلسفه و شناسى انسان

 در البته نیست. نیاز بى «شناسىانسان» از هم «اخالق فلسفه» مدیریت، در شناسى انسان اهمیت بر عالوه

 تلقـى  دادى قـرار  تبـارات اع سلسـله  یـك  را اخـالق  فالسـفه،  از گروهى دارد. وجود مختلفى مكاتب اخالق، فلسفه

 تـابع  اخالقـى  ارزش نظـر،  ایـن  طبـق  نیسـتند.  قائـل  آن براى واقعى و عقالئى پایه هیچ كه معنا این به مىكنند؛

 محسوب ارزش ضدّ اىجامعه در و آید حساب به ارزش عملى است ممكن اىجامعه در :است اجتماعى قراردادهاى

 مبـانى  اخالقـى،  ارزشهاى كه معتقدند دیگر مكاتب از بعضى مقابل، در .دارد اجتماعى قرارداد نوع به بستگى شود؛

 تقسـیم  متفـاوتى  هـاى دسته به هم اینها البته )كه است. نهفته آدمى فطرت در آنها ریشه و دارند تكوینى و واقعى

 نیستیم(. آن تخصصى بحث در ورود صدد در ما و مىشوند

 ــ  قـراردادى  هاىارزش از نظر صرف ـ كنیم درك حقیقى طور به را انسانى ارزشهاى بخواهیم اگر حال، هر به

 نهـایى  كمـال  بـه  رسیدن جهت در را انسان كه هستند ابزارى ارزشها كه جهت این از بشناسیم. را انسان روح باید

 شـناخت  صـورت،  ایـن  غیـر  در بشناسـیم  مقـدور  حـدّ  تا را او نهایى كمال و انسان كه نیازمندیم كنند، مى كمك

 همـین  بـه  داد، قـرار  تـابع  نـه  اند، حقیقى و واقعى ارزشها اصول ما فلسفى مبناى طبق بود. نخواهد مكنم ارزشها

 انسان باید ارزشها شناخت براى اخالق فلسفه در این، بنابر نیستند. جوامع تغییر و شرایط تابع و دارند ثبات جهت

 پیمـودن  واقـع،  در نیـز  اخالقى ارزشهاى ایترع و بشناسیم دارد نهایى هدفى و تكاملى حركتى كه جهت آن از را

 نمـى  چیسـت،  كمالش و كیست انسان اینكه دانستن بدون رساند. مى مقصود كمال به را انسان كه است راههایى

 كمـال  به را او كه است راهى شناخت با مالزم انسان، شناخت پ  است. كدام كمال به رسیدن راه كه فهمید توان

 مختلـف  دالیل به حال، هر به دارد. ضرورت كمال به رسیدن براى صحیح، اخالقى لسفهف وجود و رساند مى نهایى

 و وسیعتر حتى مدیریت، پیشرفته و عالى تحصیالت در «شناسى انسان» مسائل باید شد، آنهااشاره از بعضى به كه

 قرارگیرد. تحقیق و بحث مورد ـ رایج اصطالح به ـ علمى شناسى انسان از فراتر
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 :اسالمى علوم در عميق تحقيق و دينى دانشمند

 حـال  بـه  تـا  وآنچـه  تجربـى  علـوم  هاى داده به تنها بخواهیم اگر «انسان شناخت» زمینه در كه است روشن

 است ممكن موارد از بسیارى در این، بر عالوه ایم، نكرده پیشرفتى كنیم اكتفا است شده نایل آن به بشر تحقیقات

 اسـت  ممكـن  یعنى نیست؛ ممكن آنها پذیرش لذا نباشد، سازگار اسالمى عقاید و بمذه با دالیلى به رایج نظریات

 كه است واقعیتى این باشد. ناسازگارى میشود مطرح دین در كه نظرهایى با علم یك در شده پذیرفته نظریات بین

 سرسـازش  سانىان علوم از ناشى معلومات با گاهى كه هست مطالبى انسان شناخت به راجع اسالم، دینى متون در

 جاهـایى  چـه  در دینـى،  منابع در شده مطرح نظرهاى با انسانى علوم نظریات كه موضوع این به بردن پى و ندارند

 دلیـل  هـر  به باب این در اى مقایسه بررسى و مطالعه دارد. جدّى و عمیق اى مطالعه به نیاز دارند تخالف یا توافق

 آوردن بدسـت  یـا  دیگـران  نظـر  از یـافتن  اطـالع  و كنجكـاوى   ح ارضاى براى اینكه لو و است مطلوب باشد كه

 در را دیـن  دیـدگاه  بایـد  ابتـدا  كه است همین دینى دانشمند وظایف از یكى باشد. زمینه این در دیگرى اطالعات

 یـا  اسـت  موافق علم آن در مقبول نظر با دین نظر آیا كه كند تحقیق آن از بعد و آورد بدست خاصى موضوع مورد

 بین ناسازگارى زیرا اصولى، یا است سطحى تعار  این آیا كجاست در تعار  این دارد تعار  اگر و دارد تعار 

 طـرد  و نفى كامال را دیگرى یكى، كه حدّى به است متضاد كامال جهت دو در گاهى علمى اطالعات و دینى منابع

 رفـع  قابـل  و سـطحى  آنهـا  برخورد گاهى و دندار وجود سومى راه و را آن یا پذیرفت را این باید یا یعنى، كند؛ مى

 بـا  شـناخت  مرحلـه  كـه  باشـیم  داشته توجه است. ضرورى امرى مخالف، و موافق نقاط شناخت حال هر به .است

 از بعد و آورد بدست را حق نظر متفاوت، نظرهاى میان از كوشید باید ابتدا در یعنى، است؛ متفاوت پذیرش مرحله

 علمـى  مسـائل  از بعضـى  در افالطون و ارسطو نظریات بین كه دانیم مى مثال، عنوان هب كرد. پذیرش به اقدام آن،

 میـان  آن از و دریابیم خوبى به را اختالف محل نظر، دو این بررسى با كه است این اقدام اولین حال، است اختالف

 كـه  داند مى ثال،م شود؛ مى روشن محقق براى جدیدى مسائل تفحص این خالل در كنیم، انتخاب را صحیح قول

 اسـت  تـر  مقبول باب این در یك كدام قول اینكه و است داشته نظریاتى باب این در هم افالطون ارسطو، بر عالوه

 و اسـالم  نظریـات  بـین  مقایسـه  در رسـد.  آنهامى از یكى پذیرش به نوبت موضوعات، این شدن روشن از بعد و و...
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 معتقد و داشته اسالمى گرایش اول از كه كسى طبعاً شود. مى طى مراحل همین نیز انسانى علوم در نظریات سایر

 و بپـذیرد  را آن از غیـر  نظرى تواند نمى است، صحیح آمده وسلم( وآله علیه اهلل )صلىپیغمبر و خدا طرف از آنچه است

 موضـوع  ایـن  از رنظـ  صرف نیست. قائل اعتبارىوسلم( وآله علیه اهلل )صلىپیغمبر و خدا نظر برابر در نظریات سایر براى

 نظریـاتى  از بایـد  كند، بررسى خاص موضوعى مورد در را نظریاتى فكرى وابستگى هیچ بدون خواهد مى كه كسى

 انـد  نرسـیده  آن به دیگران كه كند كشف را جدیدى رأى است ممكن زیرا شود، آگاه است شده مطرح دین در كه

 بـه  بایـد  پـ   كنـد.  اثبـات  را نتایج همان آینده، در علم كه كرد استنباط را مسائلى دین، از بتوان است ممكن یا

 انسـان  مسائل باره در اسالم كه نظرهایى از دینى، قطعى اعتقادات از نظر صرف با طرف بى گر پژوهش یك عنوان

 اول، داریـم:  سـروكار  محقـق  گروه بادو كم دست كه است این ما فر شویم. آگاه است كرده مطرح انسانى علوم و

 در اسـت،  اسـالم  از واقعـاً  چیـزى  كـه  بدانند اگر و ندارند آن در شكى و پذیرفته قبال را اسالم قانیتح كه كسانى

 و آزاد گرانى پژوهش اما ندارند، عقیده اسالم به كه كسانى دوم، دسته دهند. نمى راه خود به تردیدى آن پذیرفتن

 مورد در دین نظر بدانند خواهند مى مثال ؛دكنن بررسى دینى هاى زمینه در را واقعیت خواهند مى و اند طرف بى

 صـدد  در كـه  كسـى  حـال،  هـر  به كجاست از انسانى ارزشهاى منشأ و است كدام انسانى ارزشهاى چیست، انسان

 باشد. داشته دینى ضدّ تعصب نباید است دین نظریات درك

 

 :مديريت براى ويژه نيازى پيش شناسى انسان

 برشـناخت  مترتـب  مدیریت، درباره كامل و جامع تحقیقات كه شود مى اساحس مسایل این تمامى به توجه با

   است. «مديريت» براى نیازى پیش جهاتى، از انسان شناخت واقع در و است انسان

 قالـب  در كه است انسانى خاص رفتارهاى به توصیه متضمن حال، هر به مدیریت كه است این جهت مهمترین

 مـى  پیدا متفاوت مبانى گوناگون، تفكرات طبق نیز نبایدها و بایدها این و شوند ىم مطرح ارزشها، و نبایدها و باید

 مـى  شـكل  اسـاس  همان بر نیز نبایدها و بایدها این بنابر است، اقتصادى منافع و سود ارزشها مبناى گاهى كنند،

 مـثال  كـه  وقتى عنى،ی كند؛ مى تعیین را كارگران رفتار بر حاكم بایدهاى تولیدى، سازمان یك خاص هدف گیرند.

 كـرد  رفتـار  باید چگونه كه است اساس همین بر هم آن بایدهاى است، بیشتر سود تأمین مؤسسه یك عمده هدف
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 صورت بدین «مديريت» با آن ارتباط كه است اقتصادى كامال مسوله یك این و شود مؤسسه عاید بیشتر سود كه

 عایـد  سودبیشترى نتیجه در و گیرد انجام بهتر كار كه باشد هداشت كارگران با را رفتارى چگونه باید مدیر كه است

 است. مطرح مادى هدف فقط اینجا در كه است روشن شود. مؤسسه

 

 اقتصادى: مديريت در برتر ارزشهاى و اسالم

 مطـرح  توانـد  مى دیگرى ارزش اقتصادى، هدف همین با و مدیریت راستاى در آیا كه است این سؤال نخستین

 نیـروى  كنتـرل  براى و نكنیم استفاده مادى تشویق از صرفاً تولید، افزایش براى است ممكن آیا ینكها یعنى، شود؛

 اسـت.  مثبت سؤال این جواب شد، اشاره ابتدا در كه همانطور باشیم. نداشته مدیریت كنترل سیستم به نیازى كار

 ایـن  و كرد تقویت را اخالقى رزشهاىا مدیریت، در كنترل سیستم تقویت جاى به باید مرحله، آن به رسیدن براى

 فعالیتهـاى  بـراى  را انسـانى  نیروهـاى  از بسیارى كار، این زیرا است، پیچیده كنترل سیستم براى جانشین بهترین

 آن شـناخت  و اخالقـى  ارزشهاى به هم اقتصادى دید از پ ، .آورد مى پایین را كار هزینه و كند مى آزاد تولیدى

 اى مؤسسه كه همین اسالم، دیدگاه از آیا كه است این تر مهم سؤال نیازمندیم. نسانا شناخت همچنین و ارزشها

 بـاالترى  اهـداف  اقتصادى، اهداف از غیر اینكه یا است رسیده خود مطلوب هدف به برسد خود اقتصادى اهداف به

 دهنـد؟  مـى  قـرار  خـود  الشـعاع  تحت را آنها اقتصادى، اهداف با تعار  صورت در كه اهدافى است، نظر مورد هم

 او اسـت  ممكن كه است اى وسیله تنها اقتصاد، بلكه نیست، سازگار انسانى كرامت با اقتصادى صرفاً اهداف مسلماً

 روشـى  هـر  مـدیریت،  ایفـاى  و منفعت كسب براى كه نیست گونه این دهد. یارى نهایى هدف به رسیدن راه در را

 نزنـد؛  اى لطمـه  كارمنـدان  انسـانى  كرامـت  بـه  كه كرد انتخاب مدیریت براى را روشهایى باید بلكه باشد، مطلوب

 موضـوع  ایـن  حال، هر به كند. كمك را آنها جهت این در كه نشود آنان معنوى و روحى تكامل مانع تنها نه یعنى،

 سـازمانهاى  و مؤسسـات  اهـداف  از غیـر  اسـالمى،  مدیریت سیستم در آیا كه است مطرح سؤال یك عنوان به فعال

 بیـان  بـه  باشد. داشته وجود اهداف این از باالتر هدفى است ممكن است، اقتصادى و مادى اهداف عمدتاً كه فعلى

 آیـا  باشـد؟  بایـد  چگونـه  جامعه با او رفتار دارد، عهده بر را اى جامعه مدیریت و است جامعه رهبر كه كسى دیگر،

 مؤسسـات  ایـن  بـر  را بـاالترى  اهـداف  بایـد  هآنك یا بپذیرد را تولیدى مؤسسات اقتصادى صرفاً و مادى اهداف باید
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 دهنـد؛  توسـعه  را اهدافشـان  كه كند وادار را آنها و بپذیرند را باالترى اهداف كه كند ملزم را آنها یعنى كند؛ حاكم

 نظـر  در را جامعـه  كـل  منافع و نكنند اكتفا خود شخصى مؤسسه منافع یا خود شخصى منافع به تنها اینكه یعنى

 ارزشـهاى  سلسـله  یـك  اینهـا  بگیرند. نظر در هم را انسانیت منافع كلى طور به و جوامع سایر نافعم حتّى بگیرند،

 حـالى  در گذرند، مى آن كنار از سادگى به اینكه یا شود نمى مطرح غربى دانشگاههاى در معموال كه است خاصى

 ایـن  كـه  زمـانى  تـا  داد. رورتض اسالمى دیدگاه از مسائل این طرح و است ضرورى ما براى مسائل این بررسى كه

 ایـن  بـه  ها گفته این البته دهیم. ارائه دنیا به را اسالم نظریات توانیم نمى نكنیم، حل را آنها و نشناسیم را مسائل

 فراوان تالشهاى بعداز محقّقى است ممكن است. مثبت حتماً زمینه این در اسالمى تحقیقات نتیجه كه نیست معنا

 مهـم  امّـا  شود، نمى فر  اقتصادى اهداف وراى هدفى تولیدى، كارهاى براى هم اسالم در كه برسد نتیجه این به

 خـود  بخـودى  مسـأله  این طرح و بررسى حال، هر به شود. ایجاد تحقیقاتى چنین انجام براى انگیزه، كه است این

 ایـن  صِرف آیا باشیم. اندیگر رو دنباله و كنیم قناعت دیگران تحقیق یا گفته به ما كه نیست كافى است. ارزشمند

 بحـث  یـك  در سـخن  این البته كنیم؟ پیروى آنها از هم ما اینكه بر شود مى دلیل كردند، عمل چنین دیگران كه

 بـراى  باید كه داریم اى ویژه آرمانهاى و اهداف و هستیم انقالبى مردمى ما كه جهت این از ولى گنجد، نمى علمى

 و مـا  علمـى  فعالیتهـاى  جـزو  بایـد  و گیـرد  مى قرار ما اهداف جزو هم ئلمسا این بررسى كنیم، تالش آنها تحقق

 اسـالم  چـون  كه كنیم نمى ادعا ما زیرا ندارد، منافات علمى طرفى بى با اینها كردن مطرح و باشد ما دانشگاههاى

 را مسأله جهات كنید، تحقیق اینكه بر كنیم مى دعوت بلكه بپذیرید، را نظر این هم شما است، گفته را سخن این

 كه روشهایى در را علمى روشهاى نباید این، بر عالوه برسید. قطعى و دقیق نتایج به شاید كنید؛ بررسى طرفانه بى

 كـه  باشـد  داشته وجود حقایق كشف براى هم دیگرى هاى شیوه شاید بدانید، منحصر است شده إعمال حال به تا

 است. نكرده پیدا دست آنها به بشر هنوز

 تحقیقـات  بـا  ارتبـاط  در بخصـوص  ،«شناسىى  انسىان » مسأله بررسى به نیازما توضیحات این با حال، هر به

 ارجمنـد  سـروران  جانبـه  دو همكـارى  بـا  كـه  امیدواریم شود. مى تر روشن تطبیقى، مدیریت مسائل در پیشرفته

 باشد گذشته از فراتر قدم یك فعالیتها این نتیجه و شود برداشته راه این در بلندترى قدمهاى حوزوى و دانشگاهى
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 زنـدگى  وضع بهبود موجب و جامعه مدیریت عاید آن سودمند ونتایج شود انسانى علوم شكوفایى باعث نهایت در و

  گردد. معنوى و مادّى لحاظ از مردم

 

 :اول جلسه پاسخ و پرسش

 چيست؟ مديريت مباحث در «شناسى انسان» طرح از مقصود ى1

 مـورد  مـدیریت  در كـه  اسـت  ارزشى مسائل و مدیریت مباحث مقدمه نوانع به «شناسى انسان» بحث پاسخ:

 بـه  مـدیریت،  در كه است ارزشهایى اصلى مبحث زیربناى شناسى، انسان بحث مقدماتى طرح شود. مى واقع بحث

 بحـث  بیشـترى،  بصـیرت  بـا  اینكـه  بـراى  یعنى، شود؛ مى مطرح مكاتب سایر و اسالم میان تطبیقى، بحثى عنوان

 كنیم. شروع «شناسى انسان» از ابتدا كه كند مى اقتضا آن منطقى ترتیب كنیم، دنبال ار مدیریت
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 بىه  اكنىون  هىم  «فلسىفى » و «متافيزيكى» مرحله گذاشتن سر پشت با بشر، تاريخى سير كه ادعا اين ى0

 دارد؟ صحت اندازه چه تا است، رسيده «تجربى» خود نهايى كمال مرحله

 زمـان  از كـه  توورى اساس بر دارد. ریشه اجتماعى فلسفه در باالخص و شناسى جامعه در موضوع، این پاسخ:

 پشـت  را فلسـفى  و متـافیزیكى  تكاملى مراحل بشرى جامعه است، شده مطرح شناسى جامعه در «كنت اگوست»

ـ  ابتـدا  در بشـر  كه اند مدعى توورى این صاحبان است. رسیده «تجربى» دوران و معاصر زمان به تا گذاشته سر  هب

 غیرواقعـى  و وهمـى  امـور  سلسـله  یـك  به دیگر دالیل و خاص مأمنى به بردن پناه براى و ها ناامنى از ترس دلیل

 و زنـدگى  هـاى  پدیده از بعضى توجیه براى معلومات، و عقل ضعف و انحطاط دوران در او است. شده مى پناهنده

 قبیـل  از غیرواقعـى،  و وهمـى  امور و خیال و اماوه به اضطراب، و ناامنى از خود رهانیدن و روانى تسكین همچنین

 بـه  شـد،  كـاملتر  و برداشت گام جلو به مرحله یك كه وقتى اما است، آورده مى روى و... طلسمات ارواح، خدایان،

 از كـم  كـم  امـا  داد، اسـتداللى  جنبه خویش توهّمات به فلسفه، و عقل اساس بر و رسید فلسفى و عقالنیت دوران

 «مُثُـل  عالم» مادى، عالم هاى پدیده توجیه براى افالطونى فلسفه در آمد،مثال، تر پایین هم محض عقالنى مرحله

 صـورت » ،«مُثُل» جاى به و گذارد تر پایین توهم و ذهنیت مرحله از گام یك ارسطو ولى شود، مى مطرح عقول و

 تكامـل  از مرحله سومین در انانس و ریخت فرو توهمات این همه سرانجام و كرد مطرح را مادى اجسام در «نوعیه

 طـور  بـه  اى پدیده هر تجربه و علم دوران در آورد. روى تجربى و علمى تبیین قابل مسائل و علم به خود، تاریخى

 بـه  نیـازى  و دارد اى شـده  شناخته طبیعى علت كه است اى پدیده باران مثال، شود؛ مى تفسیر و تحلیل طبیعى،

 شـد،  ایجـاد  آن طبیعـى  عامـل  وقـت  هر ندارد. اجنّه تأثیر و ارواح تسلط خدا، ادهار قبیل: از توهماتى با آن توجیه

 بیـرون  ركـود  و سكون از و رسته اوهام بند از بشر كه است تكاملى مرحله آخرین كمال، مرحله این بارد. مى باران

 اوهـام  در پیوسـته  و داد نمـى  رخ او زندگى در تكاملى حركت داشت، اعتقاد خدایان به بشر كه زمانى است، آمده

 تجربـى  و علمـى  مرحله به كه زمانى از ولى كرد، ترقى اندكى رسید، فلسفى مرحله به كه وقتى بود، غوطهور خود

 مـى  معلوم پ  كرد، پیدا دست علمى پیشرفت و اختراع همه این به و گرفت سرعت او تكاملى حركت گذاشت، پا

 ایـن  ارزش و اعتبـار  میـزان  بررسـى  از بعـد  فقـط  كه تاس است.روشن همین آدمى كمال مرحله آخرین كه شود
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 كـه  اسـت  )درست كرد قضاوت آن اعتبار و اصالت مورد در توان مى كه است شناختى جامعه هاى شیوه با توورى

 شـناختى  جامعـه  اى نظریـه  اصـوال  نظریه این اما است، مرتبط هم انسانى ارزشهاى و دین با آن هاى جنبه بعضى

 نیسـت.  طبیعى و تجربى قوانین تابع اجتماعى، و فردى مسایل شناسان، جامعه از بسیارى و ماسال دیدگاه است(.از

 علـوم  به تعمیم قابل تجربى، علوم در تحقیق شیوه آیا كه است گرفته در مفصلى بحث «شناسى روش» مبحث در

 جامعه میان در و شده برازا اخیراً كه نظریاتى از یكى نه؟ یا هست شناسى جامعه و شناسى روان مخصوصاً انسانى،

 غیرقابـل  و فـرد  بـه  منحصـر  اجتمـاعى  هاى پدیده كه: است این كرده پیدا زیادى طرفداران نیز فرانسوى شناسان

 جامعـه  هـاى  پدیده زیرا نیست، كارآمد و مقبول شناسى، جامعه در تجربى تحقیق شیوه اجراى یعنى، است؛ تكرار

 خـدا  به بشر كه زمانى تا كند: ادعا تواند مى كسى تجربى، مسایل قطعیتِ همان با آیا .نیستند تكرارپذیر شناختى

 نشـانه  امـروزه  برعك ، كند. مى پیشرفت گذاشت كنار را خدا و دین اگر و كند نمى پیشرفت باشد، معتقد دین و

 و خـدا  بـه  حـال،  عین در و برخوردار پیشرفته بسیار تمدنى از دور، بسیار زمانهاى در بشر كه است دست در هایى

 و علـم  از االیـام  قـدیم  در بشـر  كـه  فهمید توان مى باستانى آثار مطالعه است.از بوده معتقد هم ماده ماوراى عالم

 همـه  بـا  امـروزى  بشـر  ولـى  گـذرد،  مى سال هزاران مصر اهرام ساخت از است. بوده برخوردار اى پیشرفته تمدن

 اهرام این وسط در چگونه كه این كند. كشف را آنها راز و رمز درستى به است نتوانسته تكنولوژى و علوم پیشرفت

 پـیش  سـال  هزار چند از كه گندمى مقدار مثال كند، مى جلوگیرى اشیاء گندیدن و فساد از كه شده ایجاد خالئى

 حاكم علمى قواعد به امروزى بشر است. تمدن آن معماهاى است،از نكرده تغییرى هیچ هنوز شده گذاشته آنجا در

 و خداپرسـتان  همـان  دسـت  سـاخته  اهرام، این و كند! ایجاد را آنها فوق اینكه به رسد چه است نبرده پى هااین بر

 تـوان  مـى  بـدانیم،  درست مورد این در را تجربى و علمى روش كاربرد كه فر  بر آخرتند.پ  و دین به معتقدان

 بـه  اسـالم  خـدمت  تواند نمى منصفى، المع انسان هیچ كند! مى اثبات را آنان ادعاى خالف «تجربه» كه كرد ادعا

 حركـت  كـدام  بـا  كـرد،  بشرى فرهنگ و تمدن به اسالم كه خدمتى كند. انكار را بشر پیشرفت و فرهنگ و تمدن

 مـى  مسـلمانها  مرهون را غرب علمى حركت غربى، و اروپایى منصف دانشمندان همه است؟ مقایسه قابل اجتماعى

 امـا  اسـت،  اسالم مرهون هم تكامل همین در غرب گذاشت، «تكامل» بتوان ار شدن صنعتى مرحله اسم اگر دانند.
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 جانبـه  یـك  رشد و باشد فراگیر و جانبه همه كمال، و رشد كه شود مى اطالق جایى بر تنها «تكامل» ما اعتقاد به

 نهاد. نام «تكامل» توان نمى را

 درسـت  است؟ كاملى انسان جسمى نظر از آیا است كوچك خیلى اندامهایش سایر اما بزر،، سرش كه انسانى

 بُعـد  مگـر  اسـت.  كرده گرد عقب معنوى و اخالقى نظر از اما كرده، پیشرفت صنعتى و مادى نظر از غرب كه است

 اجتمـاعى  رفاه بالى غرب، در معنویت و اخالق ضعف امروزه نیست؟ انسان به مربوط معنوى و اجتماعى و اخالقى

 مراتب به امریكا، شهرهاى در زندگى از سوم جهان كشورهاى از بسیارى در دگىزن كه اى گونه به است، شده آنان

 مخـدر،  مـواد  نـاراحتى،  افسـردگى،  افسرده! و مضطرب ساكنانى اما طبقه! صد و رفیع ساختمانهاى است. تر راحت

 شـرفتى، پی چنـین  پـ   اسـت.  اخـالق  و معنویت به زدن پا پشت و غرب امروز صنعتى تكامل آورد ره و...، ناامنى

 در كه است سودمند صورتى در فقط و نیست انسان آرمانى نقطه صنعتى، صرفاً پیشرفت نیست. آدمى كمال نشانه

 باشد. موجود نیز روح تعالى و تكامل آسایش، آرامش، آن كنار

 ايىن  بىا  ستيزى. كيفيت .0 گرايى كميت .1 است: چيز دو مباحث، «بودن علمى» معيار حاضر، عصر در ى1

 كرد؟ تلقى علمى بحث يك را بحث اين توان مى ياآ وصف،

 تمـامى  قبـول  مـورد  كـه  نیسـت  گونـه  ایـن  اما است، «گرایى كمیت» فعلى غالب جو كه است درست پاسخ:

 محوریـت  علمى، شناسان روش و علم فالسفه و شناسان جامعه میان در فراوانى دانشمندان بلكه باشد، دانشمندان

 بایـد  علـوم  «شناسـى  روش» در موضوع این اصل حال، هر به كنند. مى رد را ىعلم تحقیقات در «گرایى كمیت»

 نه. یا است صحیح تفكر طرز این آیا كه گیرد قرار بحث مورد

 منحصـر  بشـر  معلومات دایره كه معتقدیم و نیست قبول قابل گرایى، كمیت در علم كردن منحصر ما عقیده به

 بـه  و حسـى  هاى داده و تجربه از فراتر بسیار «علم» دایره بلكه مند،نا مى «علم» را آن امروزه كه نیست چیزى به

 داده از كمتـر  تنهـا  نه است، ح  دایره از فراتر كه علم از بخش آن ارزش گفت: توان مى و است كمیات اصطالح

 آنچـه  اسـت.  مادى هاى پدیده در عمدتاً ،«گرایى كمیت» ویژگى ارزش است. تر ارزش با بلكه نیست، حسى هاى

 نیست. گیرى اندازه قابل كمّى معیارهاى با دارد روحى و معنوى جنبه كه
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 اجتمىاعى  كلىى  مسىائل  از بسيارى بيرونند، تكرار و تجربه دايره از اجتماعى مسائل گفت توان مى آيا ى1

 مسىلله  آيىا  و دارند دنبال به را مشابهى آثار اما تكرارناپذيرند( آنها ويژگيهاى تمامى چه )اگر شوند مى تكرار

 كند؟ نمى آن تكرار قابليت بر داللت خود كند مى اشاره آن به قرآن آيات بعضى كه «تاريخى هاى سنت»

 شناسـان  جامعه خود كه است اختالفى موضوعى تاریخى حوادث پذیرى تكرار شد، بیان كه گونه همان پاسخ:

 اختالفـات  بیـان  درصدد تنها بلكه نكردم، در را آن پذیرى تكرار قاطع طور به هم بنده و دارند نظر اتفاق آن بر هم

 كـه:  دارد وجـود  هـم  متوسـطى  هـاى  دیـدگاه  مورد، این در موافق و مخالف هاى دیدگاه بر عالوه بودم. مسأله در

 سـایر  در را آنهـا  تـأثیر  و كـرده  آزمـایش  و گزینش را آنها اگر كه دارند هم با هایى شباهت اجتماعى، هاى پدیده

 وجـود  مشـتركى  جهـات  اجتمـاعى  هاى پدیده در كه داریم قبول هم ما است. تعمیم قابل ،كنیم بررسى ها پدیده

 در معلـولى  و علّـى  رابطـه  تعیین مواقع، از بسیارى نیست. آسانى كار مشترك، جهات آن ارزیابى و كشف اما دارد،

 در آنهـا  از یـك  هر تأثیر میزان تعیین مقارنند، و توأم ها پدیده كه آنجا از است. سختى كار هم علمى هاى تجربه

 از جـداى  اجتمـاعى  پدیـده  هیچ چون است، تر پیچیده مراتب به كار این اجتماعى مسائل در نیست. آسان معلول

 ده مـثال  كه اى پدیده با اجتماعى پدیده فالن كه موضوع این ادعاى لذا شود، نمى محقق اجتماعى، خاص شرایط

 اسـت.  دشـوارى  بسـیار  كـار  «تجربـه » یك عنوان به آن از گیرى یجهنت و است مشابه پیوسته، وقوع به پیش قرن

 وجـوه  عنـوان  بـه  مجیـد  قـرآن  كه را آنچه و است پذیرفتنى باشد خدا جانب از اگر ادعایى چنین كه است روشن

 اجتماعى، هاى پدیده در شباهتهایى چنین استنباط اما است، استناد و قبول قابل كند، مى مطرح جوامع مشترك

 نیست. برخوردار الزم قطعیت از باشد، بشر جانب از كه تىصور در

 ندارد؟ ايدآلى و ذهنى جنبه صرفاً شود، مى مطرح مديريت و اقتصاد در كه اخالقى ارزشهاى آيا ى5 

 بودن ذهنى از ناشى نه ماست، ضعف از حاكى كنیم پیاده عمل در را اخالقى ارزشهاى نتوانستیم ما اگر پاسخ:

 را مكتبـى  و جامعـه  بتوانـد  كـه  ببـرد  پى ارزشها این اهمیت به تواند مى صورتى در فقط آدمى اخالقى. ارزشهاى

 درفاسـدترین  امـروزه  مؤثرنـد.  انـدازه  چـه  تـا  ارزشها كه بفهمد تواند مى صورت آن در كند، تصور ارزشها از خالى

 مـا  جامعه در اسالمى، انقالب زا بعد دارند. وجود ضعیف، بسیار اى مرتبه در چند هر اخالقى، ارزشهاى هم جوامع
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 در كـه  هایى فداكارى و ایثارها داشت. عجیبى بسیار آثار كه بود شده تقویت و ایجاد اسالمى ارزشهاى سلسله یك

 و حفـ   ارزشـها  این متأسفانه اما آمدند، مى شمار به استثنایى هایى پدیده شد، مى محقق جنگ و انقالب دوران

 كـه  بـود  جامعـه  رهبـران  و مرشـدان  مـدیران،  ضـعف  جملـه  از متفـاوتى،  عوامل از ناشى نقص این و نشد تقویت

 و عینـى  نتـایج  ها فداكارى آن و دارند نگه زنده را ارزشها آن و كنند استفاده موقعیتها آن از درستى به نتوانستند

 ایـن  خـود  بـراى  آن هاى نمونه از بعضى كه بود حدى به ارزشها آن شگفت آثار بودند! ارزشها همین كننده خیره

 المالئكـه،  غسـیل  حنظلـه  مـا  بـراى  ایثار و فداكارى نمونه بهترین جنگ، و انقالب از قبل بود. آور تعجب هم ملت

 خـود  چشـم  بـا  مـا  مـردم  اما رسید، شهادت به وسلم( وآله علیه اهلل )صلىاهلل رسول ركاب در كه بود دامادى تازه جوان

 فـدا  جـان  و جنگیدنـد  حنظلـه  از تـر  سـخت  مراتب به شرایطى در كه كردند مشاهده را حنظله از بهتر نفر صدها

 آن راه باید اما دارد عملى كاربرد و است استفاده قابل اسالمى، ارزشهاى كه كرد روشن همگان بر آنها رفتار كردند.

 جریـان  گرفـت.  كـار  به عمل در را آنها چگونه و كرد زنده را ارزشها توان مى راهى چه از كه دید باید كرد، پیدا را

 سلسـله  یـك  مـدیریت،  در كـه  موضـوع  ایـن  پذیرش از بعد است. قرار همین از «اقتصاد» و «مدیریت» در ارزشها

 افـراد  چگونـه  كـه  رسـد  مـى  این به نوبت دارد، بهترى انسانى و اقتصادى نتیجه كه است موجود اخالقى ارزشهاى

 مـى  چگونه كه شویم آشنا انسان روح ویژگیهاى و صفات با دبای كار، این انجام براى كنیم. تربیت ارزشها با سازگار

 همـین  در ارزشها مشاهده قابل و عینى نتایج كند.بنابراین، مى طرد را ارزشهایى و پذیرد مى را ارزشى آدمى شود

 گذارد. نمى باقى اند پندارى و آرمانى صرفاً ارزشها كه تفكر این براى را جایى اسالمى جامعه

 يا است آن «عملى» مباحث مقدّمه يا مديريت «نظرى» مباحث مقدمه «شناسى انسان» حثمب آيا الف: ى0

 انسىان » بىر  را مىديريت  چىرا  ب: است؟ مديريت هنجارى و تجريدى مسايل به مربوط بحث اين اساساً اينكه

 دانستيد؟ مبتنى «شناسى

 مسـأله  ایـن  ب: پاسخ اما و ستا مدیریت هنجارى بخشهاى مقصود، كه بود روشن گفتار، شیوه از الف: پاسخ:

 محور و موضوع زیرا دارد، ارتباط «شناسى انسان» با انسانى علوم هاى رشته از اى رشته هر اساساً كه كه شد بیان

 ایـن  بر عالوه نیست، نیاز بى «شناسى انسان» از انسانى علوم از اى رشته عنوان به هم مدیریت است. «انسان» آن
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 ایـن  مـدیریت،  نظـرى  مباحـث  در زیرا شود، مى احساس «شناسى انسان» به بیشترى زنیا مدیریت در عام، دلیل

 كنتـرل  سیسـتم  اصـال  یـا  نمـود  كنترل سیستم جایگزین را اخالقى ارزشهاى توان مى آیا كه است مطرح موضوع

 حـدى  تـا  ،اخالقـى  ارزشهاى رواج كه اند رسیده نتیجه این به مدیریت در تحقیقات تمامى تقریباً ندارد، جایگزین

 وقتى حال، گیرد. قرار بررسى مورد باید اخالقى ارزشهاى لحاظ، بدین پ  شود. كنترل سیستم جانشین تواند مى

 اخـالق  فلسـفه  مكاتـب  از یك كدام كه آید مى پیش موضوع این كنیم مطرح را اخالقى ارزشهاى خواهیم مى كه

 مطـرح  نیـز  را اخالقـى  ارزشـهاى  و اخالق فلسفه دمور در اسالم دیدگاه مجبوریم كه اینجاست است، پذیرش قابل

 كنیم.

 ارزش عملـى  یعنـى،  آیـد؛  مـى  دسـت  بـه  نهـائى  هدف با انسان رفتار رابطه كیفیت از ارزشها اسالم، دیدگاه از

 بـا  انسـان  موجود وضع بین ارتباطى پلى ارزشها، دیگر، عبارت به باشد. او نهایى هدف راستاى در كه دارد حقیقى

 بـه  بـردن  پـى  بـراى  پـ   نیست، هم قراردادى هیچ تابع و است واقعیت یك این هستند او ایدآل و مطلوب وضع

 او نهـایى  هـدف  كـه  زمـانى  تـا  .بشناسـیم  را او نهـایى  هدف و مقصد انسان، موقعیت باید او كمال و انسانى ارزش

 ایـن  طى بدون كه رماییدف مى مالحظه برسد. هدف آن به تواند مى راهى چه از كه گفت توان نمى نشود، شناخته

 پرداخت. آن ارزشى مسائل و مدیریت به توان نمى منطقى نظر از مسیر،
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 است؟ مطابق اسالمى معيارهاى با فعلى، جامعه مديريت شيوه آيا ى7

 این اما نیست، مطلوب كامال و آرمانى اسالمى، جامعه فعلى مدیریت كه ندارد شك جهت این در كسى پاسخ:

 مسـلمان  ما زیرا نیست، مدیریت از دیگر اى شیوه با آن جانشینى لزوم و آن صددرصد بودن طغل معناى به سخن

 ماسـت.  حكومت و زندگى الگوى ایشان حكومت و زندگى و هستیم ـ اجمعین علیهم اهلل سالم ـ اطهار ائمه پیرو و

 با ـ هم حضرت آن حكومت كه شود مى روشن حقیقت این ـ السالم علیه ـ على حكومت تاریخ به كوتاهى مرور با

 كـارگزاران  خیانـتِ  بـود.  مواجـه  هـا  نابسـامانى  و مشـكالت  بـا  انـدازه  چه تا ـ بود اسالمى حكومت سرمشق اینكه

 قـوانین  از تخلـف  كـه  دهـد  مى نشان قبیل، این از مورد صدها و حكومت عوامل خیانت منافقان، جنگ حكومتى،

 بـر  آن امامـت  كـه  حكـومتى  از حـال  است. بوده زیاد اندازه چه ات ـ السالم علیه ـ على حكومت درون در اسالمى،

 آن مردم این، بر عالوه و ندارند اسالمى قوانین با كافى آشنایى پایین، سطوح در آن مجریان و نیست معصوم عهده

 را آن مثبت جهات كه وقتى حال، عین در دارید؟ توقعى چه اند، كرده مى زندگى استكبار تسلط تحت سال صدها

 مى پى آن اهمیت و ارزش به اقتصادى، بینش با هم و اسالمى دیدگاه از هم كنیم، مى مقایسه آن منفى جهات با

 بریم.

 بـه  اجتمـاعى  خـاص  شـرایط  ایـن  با را میلیونى چندین جمعیت یك شود مى چگونه كه است این سؤال حال،

 زنـده  قضـیه،  راه تنهـا  نزنـد؟  اسالم و انونق خالف اعمال به دست كارمندى، و كارگزار هیچ كه كرد اداره اى گونه

 برد. نخواهد پیش از چندانى كار فعلى، معناى به كنترل، نظام االّ و است اسالمى ارزشهاى تقویت و كردن
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 دوم جلسه

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 اهرينالط الطيبين اله على و المرسلين و االنبياء سيد على والسالم الصالة و العالمين رب هلل الحمد

 المعصومين

 

 :مديريت رشته در شناسى انسان مباحث وجود ضرورت

 كـه  اسـت  شایسته است، «انسان» انسانى علوم همه محور كه آنجا از شد، اشاره قبل مبحث در كه گونه همان

 دیگـر،  علـوم  از گذشـته  شـود.  ایجاد اختصاصى صورت به انسان شناخت براى درسى ماده یك ها رشته تمامى در

 دارد. ضرورت متفاوتى جهات از مدیریت رشته در شناسى انسان مباحث تبیین

 ایجـاد  و گویـد  مـى  سـخن  مسـوولیت  پـذیرفتن  یا كار انگیزه ایجاد مورد در كه دارد وجود مباحثى اینكه، اول

 را او وجود بر حاكم ارزشهاى و او انگیزش كیفیت انسان، وجودى ابعاد كه است پذیر امكان صورتى در فقط انگیزه

 مـورد  را انسـان  روحـى  و فطـرى  هـاى  انگیـزه  هـدف،  این به رسیدن براى توان مى چگونه كه بدانیم و بشناسیم

 داد. قرار استفاده

 را زیـادى  نیروى هم عمل در و شود مى مطرح نظرى بحثهاى در كه مدیریت مهم بخشهاى از یكى اینكه، دوم

 مسـوولیت  كه كرد ایجاد درونى عاملى افراد در بتوان گرا است كار انسانى نیروى كنترل چگونگى كند، مى مصرف

 نیروهـا  هـم  و شود مى كاسته ها هزینه از هم دهند، انجام بیرونى كنترل به نیاز بدون و صورت بهترین به را خود

 مى محقق است منظور مدیریت در كه اهدافى همه ترتیب بدین و شوند مى آزاد خدمات و تولیدى بخشهاى براى

 كنتـرل  بـه  اصـال  یـا  اشخاص كه كرد باید چه كه كرد بررسى و شناخت را انسان باید هم، جهت این از پ  .شود

 ایـن  تمـامى  كـه  ــ  نهایى بحث در باشند.البته داشته كنترل به كمترى نیاز اینكه یا باشند نداشته احتیاج خارجى

 از مـدیریت،  در شناسـى  انسان مباحث طرح لزوم كه شود مى تأكید نكته این بر ـ است آن براى اى مقدمه گفتار،

 و منطقـى  هـاى  پایـه  بایـد  نیـز  ارزشـها  این و شود مى مطرح انسانى ارزشهاى «مدیریت» در كه است جهت این
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 كـه  هـا  نكتـه  ایـن  زیـرا  شـوند،  مـى  مطرح اخالق فلسفه به مربوط مباحث كه اینجاست و باشند داشته فلسفى

 هـاى  پایـه  بـود،  بنـد  پـاى  آنهـا  بـه  باید چرا و چیست آنها وجودى هفلسف و دارند عملى كاربردهاى چه «ارزشها»

 حقیقـت  شـناخت  بـر  مبتنى اخالق، فلسفه در اسالم نظر معتقدیم: ما كه آنجا از .هستند اخالقى ارزشهاى فلسفى

 تـا  بشناسـیم  را او ماهیـت  و انسـان  دیگـر،  چیـز  هر از بیش باید اوست، رفتارهاى با انسان حقیقت رابطه و انسان

 بحـث  هـر  از قبـل  اسـت  مناسـب  بنـابراین،  كنـیم.  درك را او واقعى و فطرى هاى مایه از ارزشها پیدایش كیفیت

 بپردازیم. او ماهیت و انسان مورد در بحث به دیگرى

 

 انسان: ماهيت شناخت در اختالف

 مكاتـب  در جنجـالى  و گسـترده  بسـیار  بحثهاى زمینه این در است. «انسان ماهیت» گفتار این در بحث محور

 مـى  را زیـادى  وقـت  آنهـا  تمـامى  بررسى كه است شده ذكر متضادى بسیار مسائل و گرفته انجام فلسفى مختلف

 كرد. خواهیم مطرح را آنها ترین مهم امكان حد در ولى طلبد،

 در اسـالمى  ارزشهاى مورد در تحقیق جهت مقدماتى مباحث ریزى پایه و كلى اصول طرح گفتار، این از هدف

 مـى  مطـرح  فشـرده  شـكل  بـه  را بحث كرده گلچین دارد بیشترى ضرورت كه را مسائلى لذا است، مدیریت رشته

 .الهـى  و مـادى  داد: قـرار  كلـى  دسته دو در توان مى است، شده مطرح انسان ماهیت زمینه در كه را اقوالىنمائیم.

 جـزو  كننـد،  مى تلقى مادى كامال اى پدیده را انسان كم دست یا پندارند، مى مساوى ماده با را هستى كه كسانى

 و كننـد  مـى  تلقى مادى قوانین از هایى شعبه است حاكم انسان وجود بر كه را قوانینى همه دارند. قرار اول دسته

 روان مـثال،  كنند؛ مى تحلیل مادى نگرش اساس بر را و... شناختى روان یا زیستى مكانیكى، از اعم قوانین، تمامى

 رفتارگرایان چه اگر است. متأثر گرایانه ماده هاى فرضیه از است رایج كشورها از خیلى در هامروز كه غربى شناسى

 عنـوان  بـه  انسـان  تلقـى  امـا  انـد،  شـده  خود اولیه موضع از نشینى عقب به مجبور ـ تر عمیق مطالعات دلیل به ـ

 ایـن  از هـم  غربى انسانى معلو سایر كه شناسى روان تنها نه است، حاكم شناسى روان بر همچنان مادى موجودى

 مشـتركند  جهت این در آنها همه ولى گیرند، مى قرار دسته این در مختلفى اقوال البته نیستند. مستثنى وضعیت

 .كننـد  مـى  توجیـه  مـادى  قـوانین  اسـاس  بر را انسان وجودى ابعاد همه و بینند مى مادى اى پدیده را انسان كه
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 بر عالوه انسان براى و دارند اعتقاد نیز او غیرمادى جنبه به انسان مادى عدبُ بر عالوه دوم گروه دسته، این برخالف

 گـرایش  در بحـث  محـور  اصـال  و است موافق دوم گرایش با اسالم نظر كه است قائلند.روشن خدایى روح او جسم

 روان و روح بـه  یـا  اسـت،  مـادى  اى پدیـده  فقـط  انسان كه داشت عقیده كسى اگر یعنى، است؛ انسان روح الهى،

 غیرمـادى  بُعـدى  جسم، بر عالوه انسان، كه داشت باور اگر اما پندارد. مى مادى هم را روح اینكه یا ندارد اعتقادى

 و فیزیكـى  خواص بر عالوه كه است كرده اعتراف یعنى، است؛ كرده اعتراف آدمى در مجرد روح وجود به دارد، هم

 وجـود  حـال  عین در شود، نمى درك نیز ظاهر حواس با و دهدی چشم، با كه دارد وجود نیز دیگرى واقعیت مادى،

 شناخت. حسى و تجربى ابزارهاى از غیر دیگرى راههاى از را او باید و است انكار قابل غیر او

 

 :انسان روح شناخت با شناسى معرفت و شناسى هستى ارتباط

 ماده، از غیر اینكه یا است ساوىم ماده با هستى آیا كه است این «شناسى هستى» در مطروحه مباحث از یكى

 مسـایل  طـرح  بـراى  جـایى  دانـد،  مـى  مسـاوى  مادیـات  و ماده با را هستى كه كسى دارد. وجود هم دیگرى چیز

 ممكـن  روح بحـث  در ورود ،«شناسـى  معرفـت » مبـانى  مالحظه بدون بنابراین، گذارد. نمى باقى روح و غیرمادى

 بـراى  راهـى  صورت این در بدانیم، منحصر حسى تجربه و ظاهرى حواس به را معرفت كسب راه اگر یعنى، نیست؛

 و حـ   در معرفـت  راه امـا  باشـد،  داشـته  هم مادى غیر روح انسان اگر داشت. نخواهد وجود آدمى روح شناختن

 كرد. اثبات را روح آن توان نمى هرگز باشد، منحصر تجربه

 شـده  پذیرفتـه  و مقبـول  مـورد،  این در ناسىش معرفت مبانى باید «روح» مورد در بحثى هر طرح از قبل پ 

 معرفـت  بـه  دسـتیابى  براى هم دیگرى راههاى تجربه، و ح  از غیر كه باشد شده روشن واقعیت این یعنى باشد؛

 دلیـل  ایـن  بـه  اسـت؛  شناخت غیرقابل روح ویژگیهاى و است روح داراى انسان كه داریم اعتقاد ما اگر دارد. وجود

 موجـود  هـم  دیگرى راه دو، این كنار در معتقدیم بلكه دانیم، نمى تجربه و ح  به حصرمن را معرفت راه كه است

 كـه  دارد ادراكـاتى  هـم  عقـل  بلكـه  نیست، حسى تجربه و حسى ادراك به منحصر ادراك گوییم: مى یعنى، است؛

 ح  آنها منشأ اآی است، آمده كجا از عقل ادراكات كه قبیل این از تر، جزئى مباحث اما .است تجربه و ح  وراى

 كـه  آنجاسـت  در شـود.  مطرح «شناسى شناخت» در باید كه است اى گسترده بحثهاى ... و ح  از فراتر یا است
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 اى رشـته  خـود  و گیـرد  مـى  قـرار  تحقیـق  و بحـث  مورد عقلى ادراكات شناختى معرفت منشأ و عقل كار كیفیت

 موضوعى اصل عنوان به را مبنا دو این باید نجاای در حال، هر به است. فلسفى مباحث در گسترده و عمیق مفصل،

 بپذیریم. اند شده اثبات خود محل در كه

 همان نیست مساوى ماده با «هستى» مجموع در و هست نیز روح داراى جسمى، بُعد بر عالوه انسان اینكه اول

 .است شده اثبات متافیزیك و «شناسى هستى» در كه گونه

 عنـوان  بـه  نیـز  بـاطنى  شـهود  و حضـورى  معرفـت  عقـل،  بلكه نیست، ح  به منحصر شناخت، راه اینكه دوم

 شوند. مى محسوب شناخت ابزارهاى

 تجربـه  یكـى  داننـد:  مـى  قسـم  دو را تجربـه  ولى است، تجربه به منحصر معرفت راه كه معتقدند گرایان تجربه

 شـود  مـى  ناشى تجربه از ام درونى احساسات مثال، درونى؛ تجربه دیگرى و شود مى حاصل ح  راه از كه بیرونى

 مـا  بنـابراین،  نامیـد.  درونـى  تجربـه  نـوعى  را شـهودى  یا حضورى علم توان مى ما نظر به .درونى تجربه از منتهى

 تجربـه  یكـى  كـه  دارنـد  وجـود  آن كنـار  در هم دیگر راه دو بلكه نیست، منحصر ح  به معرفت راه كه معتقدیم

 بـا  كـه  داشـت  توجـه  بایـد  لیكن شود، مى اطالق آن بر هم « ح» اعم معناى به كه است باطنى ح  یا درونى

 فقـط  كنـیم،  بحث «روح» درباره بخواهیم اگر پ  است، عقلى معرفت هم دیگرى و نشود اشتباه «ظاهرى ح »

 از و كنـد  فـراهم  را عقلـى  استدالل مقدمات حسى تجربه گاهى است ممكن البته كنیم. استفاده راه دو این از باید

 باشد. داشته نقشى آن اثبات در تواند نمى مستقیم طور به اما باشد، مؤثر روح شناخت در جهت این

 

 بخش ينا خالصه

 مـادى  فقـط  انسـان  اینكه یكى دارد: وجود متفاوت كامال نظریه دو انسان ماهیت زمینه در اینكه سخن خالصه

 دارد. هم غیرمادى بُعدى مادى، بخش بر عالوه اینكه دیگر و است

 نیسـت،  شـناخت  قابل موجودى چنین مجرد، موجود تحقق فر  بر كه معتقدند گروهى هم اختشن بحث در

 به منحصر شناخت راه كه معتقدیم ما ولى بشناسد، را روح تواند نمى هم ح  و است ح ، شناخت راه تنها زیرا
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 تواننـد  مـى  كـه  انـد  شـناخت  دیگـر  راههـاى  عقلى، استدالل همچنین و شهود یا درونى تجربه بلكه نیست، ح 

 كنند. عمل ح  از مستقل

 

 :شناسى هستى در اختالفات اهميت ميزان

 دو اخـتالف  هماننـد  شناسـى،  هسـتى  در نظریه دو این تفاوت كه كنیم اشاره نكته این به است خوب ابتدا در

 شتهندا چندانى اهمیت اختالف، طرف دو از یك هر قبول كه نیست دیگر علوم و شناسى زیست فیزیك، در نظریه

 چنـدان  و همسانند بیش و كم آثار، و كارآیى ارزش، نظر از كه دارد وجود متفاوتى نظریات مختلف علوم در باشد.

 داراى انسـان  كه نظریه این یعنى است؟ میزان همین به هم شناسى هستى در اختالفات اهمیت آیا ندارند. تفاوتى

 علـوم  در مختلـف  نظـر  دو مثل ندارد؟! چندانى فاوتت است مادى موجودى انسان، كه نظر این با است مجرد روح

 است؟ مدیریت تووریهاى یا اجتماعى،

 بـین  اخـتالف  هماننـد  دو ایـن  بـین  اختالف كه بدانید قدر همین نظر، دو این بین تفاوت اهمیت تبیین براى

 نظر دو این تفاوت است، اختالف چقدر نامتناهى و متناهى بین كه بفهمیم توانستیم اگر است. نامتناهى و متناهى

 انسـان  زنـدگى  كه معناست این به است؛ مادى صرفاً اى پدیده انسان اینكه به اعتقاد كنیم. درك توانیم مى نیز را

 فقـط  و شـود  مى نابود و نیست مدتى، گذشت از بعد و شود مى شروع خاصى زمانى مقطع از او عمر است، محدود

 مـى  نـابود  آخر در و كند مى رشد روید، مى طبیعت دامن در كه است گُلى ماند.انسان مى باقى زمین بر اش ماده

 رسیدیم نتیجه این به و است غیرمادى انسان، از بخشى كه شدیم معتقد اگر اما ماند، مى باقى خاكش فقط و شود

 انانسـ  عمـر  بـودن  ناپـذیر  پایـان  و جـاودانگى  به اعتقاد اش الزمه اوست، غیرمادى بعد همان انسان اصلى بُعد كه

 اعتقاد روح وجود به كسى اگر اینكه دیگر و ماند. مى باقى است، انسان اصل همان كه روح اما میرد مى بدن است.

 داراى انسـان  كـه  اسـت  این روح وجود الزمه زیرا باشد، داشته صحیحى تصور تواند نمى نیز معاد از باشد، نداشته

 بـا  كنـد،  عمـر  سـال  هـزار  یـا  صـد  هشتاد، هفتاد، كه دىموجو آیا نرود. بین از وقت هیچ و باشد نامتناهى عمرى

 بـین  اخـتالف  هماننـد  مسـأله  این در نظریه دو اختالف پ  است؟ مقایسه قابل دارد نهایت بى عمر كه موجودى

 باشـیم  نداشته موضوعى خدا، به اعتقاد عدم و اعتقاد موضوع از غیر علوم، میان در شاید است. نامتناهى و متناهى
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 است این الهى ادیان همه مثل اسالم نظر شد، اشاره كه گونه باشد.همان مهم حد این تا آن در نظر ود اختالف كه

 بـدن  مـر،  با روح این و دارد مادى غیر خواص كه است روحى داراى بلكه نیست، مادى اى پدیده تنها انسان كه

 اى جامـه  مثـل  نظر یك از و است روح تكامل براى ابزارى بدن .است روح همان به انسانیت اصال و شود نمى نابود

 روح و است گلدان همان بدن روید. مى آن در گل كه است گلدانى مثل دیگر نظر از و پوشاند مى را بدن كه است

 در گـل  كـه  است این براى دارد ارزشى گلدان اگر و است گل خود به متعلّق ارزش روید. مى آن در كه است گلى

 كند. مى پیدا پرورش آن

 

 :روح وجود اثبات

 تعبد، از نظر صرف كه است این جواب كرد، اثبات را روح وجود توان مى راهى چه از كه بپرسد كسى اگر حال

 :است ممكن راه سه از روح وجود اثبات

 ایـن  در الهـى  فیلسـوفان  كـه  دانیـد  مى .است روح تجرد و وجود اثبات براى فلسفى راه همان كه عقلى راه (1

 اقامـه  آن تجـرد  و روح اثبـات  بـراى  فلسفى برهان ده از بیش اند كرده مطرح را اى گسترده بسیار بحثهاى زمینه

 احضار صادقه، رؤیاهاى صغیر، در كبیر انطباع امتناع كلیات، درك برهان از توان مى نمونه عنوان به كه است شده

 مسـأله  نـه  یـا  هسـتند  بحـث  و همناقشـ  قابـل  براهین و مباحث این آیا اینكه .برد نام مغناطیسى خوابهاى و ارواح

 تجـرد  و وجـود  فلسـفى  مباحـث  بخواهیم اگر استنادند. قابل و متقن بسیار آن براهین از بعضى ولى است، دیگرى

 و كنـیم  مـى  نظـر  صـرف  آن توضـیح  از لـذا  است نیازمند گسترده و مستقل گفتارى به خود كنیم، عنوان را روح

 1دهیم. ىم ارجاع مربوط فلسفى كتب به را عالقمندان

 را «خـود » كند، تالش انسان اگر اینكه یعنى است؛ شهودى یا درونى تجربه روح، وجود اثبات براى دیگر راه (0

 بـا  دارد وجود انسان روان در عشق یا محبت ترس، نام به اى پدیده بدانیم ما مثال اینكه بین است فرق .«یابد مى»

 حصـولى  علـم  دارنـد،  وجـود  اینها اینكه «دانستن» «.بیابیم» را آن و كنیم تجربه را و... ترس محبت، عشق، اینكه

 قبیـل  از هـاى  پدیـده  كـه  كنیم مى اثبات هم حصولى علم وسیله به ما .است حضورى علم آنها «یافتن» اما است
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 فتـار ر كیفیـت  از مـثال  بـریم؛  مى پى آنها به آثار راه از اغلب اوال، كه تفاوت این با اما دارد وجود و... ترس و عشق

 آن صـورت  تنهـا  اثبـات،  از پـ   ثانیـاً،  دارد وجود «عشق» كه فهمید توان مى شیرین با خسرو یا لیلى با مجنون

 وجـود  دیگر، تعبیر به ؛است حاضر ما پیش آن واقعیت حضورى علم در اما آن، واقعیت نه دارد، وجود ما در پدیده

 مـى  شـناخت  راههاى از یكى را درونى تجربه كه .كسىمباشی آگاه آن وجود از فقط اینكه نه ،«یابیم مى» را عشق

 آنجـا  از بلكـه  برد، پى توان مى استدالل راه از تنها نه ،«یافت» شود مى را روح خواص و روح كه است مدعى داند،

 و تـالش  بـا  امـا  نیسـت،  قـوى  همـه  در «شـهود » این البته بیابیم. را آن توانیم مى داریم، را شهود این ما همه كه

 از فقـط  روح، بـه  كامـل  آگـاهى  ولـى  رساند، آگاهى مرحله به را خود و كرد قوى را «شهود» این توان مى جدیت

 كـرده  طـى  را سلوك و سیر مراحل تالش، و جدیت و همت با كه كسانى است. ممكن عرفانى سلوك و سیر طریق

 آنهـا  به اشاره جاى كه است تهداش آثارى خود شهود این و برسند روح حقیقت «شهود» مرحله به اند توانسته اند،

 مراتـب  بـه  معرفـت  ایجـاد  براى اى زمینه و انگیز مسرت بسیار مرحله، آن درك كه بدانید قدر همین ولى نیست،

 حقیقـت  شهود است(. خداشناسى مقدمه )خودشناسى 1«ربه عرف فقد نفسه عرف من» زیرا است، توحید عالى

 است. خداوند شهود موجب نف ،

 و سیر مراحل و بكشد زحمت سالها انسان كه دارد جا و است ارزشمند بسیار مرحله آن به دنرسی حال، هر به

 همـه  در شـهود  ضـعیف  مرتبـه  ولى دریابد، را آن و شود كشف او براى حقیقت اینكه تا كند طى را عرفانى سلوك

 كرد. درك را آن توان مى تمركز و همت دقت، با كه دارد وجود آدمیان

 

 :طلق هواى برهان

 است.حاصـل  «طَلق هواى» برهان آن تجرد و روح اثبات براى «شفا» كتاب در سینا ابوعلى استداللهاى از یكى

 به هم وى بدن موقعیت و نكند جلب را او توجه خارجى اشیاء كه باشد محیطى در انسان اگر است: چنین او گفته

 نیـز  هوا و ندهد رنج را او درد و گرما سرما، تشنگى، گرسنگى، یعنى شود؛ بدن به توجه موجب كه نباشد اى گونه

 خـارجى  امـر  هـیچ  بـه  كـه  موقعیتى چنین در نكند، جلب را او توجه هم باد وزش كه اى گونه به باشد آرام كامال

 كـه  اسـت  آن بـر  دلیل این و یابد نمى را بدن اندامهاى از یك هیچ كه حالى در یابد مى را خود نف  ندارد، توجه
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 شـدن  درك شـدند.  نمى درك یك هیچ یا شدند مى درك هم با بودند یكى اگر زیرا است مادى نبد از غیر نف ،

 ببیند، را آن چشم و بتابد كه نیست نورى كه است این فر  است. دو این تغایر نشانه دیگرى، نشدن درك و یكى

 متعـادل  آنقـدر  نیز هوا ندارند، درك هم حواس سایر و كند نمى درك را صدایى هم گوش است. بسته چشم اصال

 را خـودش  آدمـى  كنـد،  نمـى  كار حسى هیچ كه حالتى چنین در كند، نمى گرما و سرما احساس انسان كه است

 نگرانـى  دارد، ترسـى  دارد، عشقى دارد، امیدى كه كند مى درك .هست «خودش» كه «یابد مى» و كند مى درك

 از غیـر  «انسان خود» كه شود مى معلوم پ  هست، كه ندبی مى و یابد مى خود در را اینها و... دارد آرامشى دارد،

 لمـ   یـا  دیـدن  بـا  فقط آن درك بود، بدن همین «انسان خود» اگر كند. مى درك را آن حواس كه است چیزى

 در ... نـه  و شـنود  مـى  گوش نه بیند، مى چشم نه كند، نمى كار حسى هیچ كه شرایطى در اما بود، ممكن كردن

 ح  با كه است چیزى است، «روح» همان كه انسان حقیقت كه دهد مى نشان این یابد، مى را «خود» حال عین

 ایـن  از كسـى  اسـت  ممكن حال است. حقیقت آن از غیر بدن و كند مى درك را بدن فقط ح ، شود. نمى درك

 اسـت،  تفـاوت م یـابیم  نمى را آن كه چیزى با «یابیم مى» را آنچه اینكه بر كند استفاده برهانى عنوان به استدالل

 گیـرد  مى صورت حصولى علم طریق از فقط مادیات به ما شناخت و است مادى غیر «یابیم مى» كه را چیزى زیرا

 بـه  چنـد  )هـر  را شـهودى  ادراك حالـت  وضـعیتى  چنین در آدمى كه است این سخن عمده ولى حضورى. علم نه

 این، از است.باالتر بدن از غیر روح كه بدیا مى و برد مى پى خویش روح وجود به و كند مى تجربه ضعیف( صورت

 آن تواننـد  مى كه كند مى پیدا را لباسى حكم آنها براى بدن كنند، طى را عرفانى سلوك و سیر مراتب كه كسانى

 «خود» كه حالى در كنند، مشاهده را «خود» از «بدن» جدایى و كنند خارج بدن از را «خود» یعنى كنند؛ خلع را

 نامنـد.  مـى  «اختیارى مر،» را حالت این كنند. مى نظاره است «خود» از جداى كه را بدن ارند،د فعالیت و اراده

 هیچ جاى دانستیم ممكن است( افتاده اتفاق مطمون نقلهاى طبق )كه نفر یك براى ولو را حالتى چنین وجود اگر

 گذارد. نخواهد باقى اى شبهه و شك گونه

 مـى  را خـوابى  شخصـى  شـود.  مى مترتب روح وجود بر كه است آثارى ح،رو اثبات براى دیگر راه روح. آثار (3

 مـى  تحقیـق  و شود مى بیدار كه وقتى است، نبوده او ذهن در اصال كه گوید مى را مطلبى كسى خواب در و بیند

 ولـى  انـد  گشـته  مى آن دنبال به مدتها و اند داشته اى گمشده كسانى یا است گونه همین دقیقاً كه بیند مى كند
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 در كسـى  اینكـه  یا اند كرده پیدا را آن و گرفته را گمشده آن نشانى خواب در اما اند، نشده او كردن پیدا به موفق

 و فعـل  ایـن  آیـا  كند. مى پیدا تحقق خواب آن سال بیست مثال گذشتِ از بعد و گوید مى را چیزى شما به خواب

 بـراى  را زمینه اینها مجموعه باشد. ماده آثار تواند نمى قبیل این از موضوعاتى اصال است؟ ماده به مربوط انفعاالت

 بدسـت  را عقلـى  كبریـات  ضمیمه به حسى مقدمات از تلفیقى برهان یك واقع در و كند مى آماده عقلى استدالل

 احضـار  مـورد  در كـه  موضوعاتى همه اینكه از بگذریم نیست. مادى امرى روح، كه است این اش نتیجه و دهد مى

 كـه  هسـت  هـم  مـواردى  ولـى  است، دیگران اغفال و تلقین آنها از مواردى بلكه ندارد، واقعیت شود مى گفته روح

 مـى  مسـأله  كننـد،  مـى  صـحبت  آن با و احضار را روحى كه هستند كسانى یعنى، است؛ پیوسته واقعیت به كامال

 كنند. مى دریافت را الزم جواب و پرسند

 

 :روح احضار از اى نمونه

 كـه:  كـردم  نقل را داستانى اى جلسه در بود، داغ ماتریالیسم و ماركسیسم مباحث بازار كه نىزما آید مى یادم

 اى برجسـته  فیلسـوف  هم ایشان كه علیهما، تعالى اهلل رضوان طباطبایى عالمه مرحوم برادر ،«الهى» آقاى مرحوم

 بودند كرده درخواست دارد، ستىد روح احضار كار در و است زنده هم هنوز احتماال كه شخصى از تبریز در بودند،

 بودنـد:  پرسیده جمله از بودند كرده سؤاالتى او از شد، حاضر پدر روح اینكه از بعد كند، احضار را پدرشان روح كه

 كـه  بـود  ایـن  حـق  امـا  ام، راضـى  شـما  از مـن  كـه  بـود  فرمـوده  جـواب  در پـدر  «هسـتید؟  راضـى  ما از آیا» كه

 تفسـیر  ثـواب  در را مـا  ــ  اسـت  «المیـزان » تفسـیر  صـاحب  باطبـایى ط عالمـه  مرحوم مقصود ـ «محمدحسین»

 چـرا  كه كرده گله او از پدر كه رسد مى عالمه مرحوم گوش به سخن این اینكه از بعد كرد. مى شریك «المیزان»

 لبخـ  روى از مـن  كـار  خدایا! بودند: گفته و افتاده گریه به ایشان است، نكرده شریك المیزان تفسیر ثواب در را او

 تفسـیر  ثواب از نصفى پ  است چنین كه حال باشد. داشته ثوابى كار این كه نبودم مطمون من بلكه است، نبوده

 مـى  احضار پدر روح كه وقتى دیگر بار جریان، این از بعد كردم. هدیه مادرم روح به را دیگر نصف و پدر روح به را

 ایـن  نقـل  از بعـد  روزى چند «.رسید ما ثواب بله» د:ده مى جواب است، شده راضى آیا كه پرسند مى او از و شود

 شـبهات  از مـرا  داستان این نقل با شما گفت: و بوسید مرا دست فراوان، احترام و تواضع از بعد آمد، آقایى داستان
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 اینكـه  از بعد افزود: و شد حل من براى چیز همه و دادید نجات بردم مى رنج آنها از سالها كه مشكالتى و اعتقادى

 آدمى وجود كه فهمم مى حاال بردم؛ پى آن صداقت و واقعیت به و كردم جستجو بنده كردید، نقل را داستان ماش

 خوابهـاى  صـورت  هـر  در است. كار در كتابى و حساب و قیامت و است حقیقى روح، وجود نیست. ماده به منحصر

 از و حسى هاى تجربه از استفاده پ  كند، مفراه را عقلى استدالل هاى زمینه تواند مى ... و ارواح احضار و صادق

 .است آدمى مجرد روح وجود به بردن پى براى دیگرى راه هم آنها آثار
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 روح: اثبات بر ديگر دليلى قرآن، آيات

 از مسـلمانان  بـراى  موضـوع  این دانستن چیست. انسان روح مورد در قرآن نظر كه است این اصلى سخن حال،

 این از نیز غیرمسلمانان براى و است حجت آنها براى آیاتش و آنهاست آسمانى تابك قرآن كه است مهم جهت آن

 آیاتبرنـد.  مـى  پـى  روح مـورد  در مسـلمین  اعتقاد به و دانند مى مورد این در را قرآن نظر كه دارد اهمیت جهت

 مغـز  یـا  بـدن  بـا  روح ویژگیهاى و اوست روح انسان، حقیقت كه دارد داللت واقعیت این بر روشنى به مجید قرآن

 بـراى  گویـد،اما  مـى  سـخن  انسـان  روح و حقیقـت  درباره كه داریم بسیارى آیات زمینه این .دردارد تفاوت انسان

 دهیم. مى قرار توجه مورد را آن نتیجه و كنیم مى مطرح را آیات از یكى فقط بحث، گسترش از جلوگیرى

 

 فرماید: مى پانزدهم تا هفتم آیه از سجده، سوره در

 مَّهِين* مَّآء مِّن سُلَىلَة مِنْ نَسْلَهُ جَعَلَ ثُمَّ طِين* مِنْ االِنسَىنِ خَلْقَ وَبَدَأَ خَلَقَهُ شىء كُلَّ أَحْسَنَ ذِىالَّ»

 ضَلَلْنَا ءَِاِذَا لُواْقَا وَ تَشْكُرُون* مَّا قَلِيال واألَفْئِدَةَ واألَبْصَىرَ السَّمْعَ لَكُمُ جَعَلَ وَ رُّوحِهِ مِن فِيهِ نَفَخَ وَ سَوَّيهُ ثُمَّ

 ثُىمَّ  بِكُمْ وُكِّلَ الَّذِى الْمَوْتِ مَّلَكُ يَتَوَفّيكم قُلْ كَىفِرُونَ* رَبِّهِمْ بِلِقَآءِ هُم بَلْ جَدِيدِ خَلْق لَفِى أَءِنَّا األَرْضِ فِى

 «تُرْجَعُونَ* رَبِّكُمْ إِلَى

 نسـل  كـرد.  آغاز گِل از را انسان آفرینش و دآفری نیك و خوب زیبا، را چیزى هر كه است كسى متعال خداى»

 او در ــ  خداسـت  بـه  منسـوب  كـه  روحـى  ـ خودش روح از انسان خلقت از بعد و داد قرار فرومایه آبى از را انسان

 مـى  كـار  به را غایب ضمیر انسان، در روح دمیدن از قبل مباركه، آیه در فرمائید مى مالحظه كه همانگونه «دمید.

 واالفوـد   واالبصار السمع لكم جعل و» كه: گیرد مى قرار مخاطب انسان شد دمیده او در روحى آنكه از بعد اما برد

 فرمایـد:  مى بعد «سپاسگزارید. شما از اندكى گروه دادیم، قرار دلها و گوش و چشم شما براى» ،«تشكرون ما قلیال

 مـا  بـدن  یعنـى  شـدیم؛  گـم  زمین در ما قتىو گفتند: كافران» «جدید خلق لفى ءانا االر  فى ضللنا ءاذا قالوا و»

 نـو  آفرینشى دوباره است.(، كسى چه به متعلق ذره كدام كه نبود معلوم دیگر )و شد پخش آن اجزاء شد، متالشى

 شـده  گم زمین خاك در او بدن ذرات كه آدمى شود، مى چطور كه پرسیدند مى تعجب روى از «.داشت؟! خواهیم
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 وُكِّلِ الذى الموت ملك يتوفيكم قل» فرماید: مى آنها جواب در خداوند اما شود، هزند دوباره است، شده نابود و

 نمـى  گـم  )یعنـى  كنـد  مـى  دریافـت  را شما مر،، فرشته بگو، آنها به پیغمبر اى» «تُرجعون ربكم الى ثم بكم

 «.شوید مى بازگردانده پروردگارتان سوى به دیگر بار و شوید(

 از غیـر  كنـد:  مى تصریح قرآن اول، نكته كنیم: مى تأكید نكته دو بر آیات، ینا در موجود هاى نكته مجموع از

 پـ   شـود،  مـى  نامیـده  «روح» كه است شده اضافه آن به نیز دیگرى چیز است شده آفریده گِل از ابتدا كه بدنى

 هست. نیز الهى روح داراى مادى، آفرینش از غیر آدمى

 جایگـاه  در شود، مى گرفته او روح مر، هنگام بلكه شود، نمى گم روح جسم، برخالف كه است این دوم: نكته

 دارد هـم  روح بلكـه  نیسـت،  مـاده  به منحصر انسان وجود اوال، بازگردد.پ  خدا سوى به تا ماند مى محفوظ امنى

 كـه  نداشـت  جـا  بـود  بدن تنها اگر .اوست روح همان به انسان انسانیت و ماند مى باقى بدن مر، از بعد روح ثانیاً

 فرمایـد:  مـى  ابتدا آفرید. نطفه و گل از را انسان كه بفرماید باید بلكه «روحه من فیه نفخ و سوّیه ثم» بگوید: قرآن

 چشـم  یعنى، دادیم؛ قرار شما براى دلها و گوش و چشم گوید، مى كه است آن از بعد و «دمیدیم او در را روح ما»

 نـدارد.  بینایى نباشد، روح تا ولى باشد، سالم آن اندام و چشم است ممكن است. روح نفخ بر مترتب دلها و گوش و

 تغییـر  گوشـش  انـدام  رود مـى  دنیا از كه آدمى شنود. نمى نباشد، روح اگر اما باشد، سالم گوش اندام است ممكن

 گـوش  عصبى سلولهاى و دستگاهها سایر و صماخ پرده شنیدارى، اعضاى ضرورتاً میرد، مى كه كسى هر كند، نمى

 و تعقـل  این، از باالتر است. روح وجود بر مترتب اینها تمامى شنود. نمى را صدایى حال عین در كند نمى یرتغی او

 از یـك  هـیچ  ولـى  است، سالم بدن تمامى آدمى، مر، از بعد كه دلیل این به نیست. بدن كار و... احساس و درك

 است. دهش قطع بدن با روح ارتباط چون دهد، انجام تواند نمى را كارها این

 

 روح بقاى و وجود اصل بر «توفّى» آيه داللت

 بـر  اینها بر عالوه كند؛ مى اثبات را آن بقاى هم و روح اصل هم ...« موتها حین االنف  یتوفى اهلل» مباركه آیه

ـ  آفریدم، خودم گِلِ یا نطفه از را انسان من كه نیست این آیه بیان كند. مى تصریح خدا به «روح» داشتن نسبت  اب
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 این البته دمیدم. او در «خودم» روح از ...« روحى من فیه نفخت و» فرماید: مى بلكه خدایند، آن از هم اینها اینكه

 ایـن  اُدَبـا  اصـطالح  در بلكـه  اسـت،  دمیده انسان در را آن از بخشى و دارد روحى خدا كه نیست معنا این به گفته

 سـكونت  آنجا در خدا كه نیست این معنایش خداست خانه بهكع گوییم، مى كه وقتى است. تشریفیه اضافه اضافه،

 همـین  بـه  خـدا  بـه  روح انتسـاب  خداسـت.  بـه  منسوب شرافتش دلیل به خانه این كه معناست این به بلكه دارد،

 كـه  اسـت  شـریف  و ارزشـمند  بسـیار  روحـى  داراى انسان كه كنیم مى استفاده خوبى به آیه این از پ  معناست.

 از برداشـت،  ایـن  تأییـد  بـراى  اوست. روح انسانى، شرافت و هویت ادراكات، منشأ و است المتع خداى به منسوب

 مـى  خطـاب  مالئكه به مثال، كرد؛ استفاده توان مى دارد وجود آدم حضرت خلقت داستان در كه هم دیگرى آیات

 سوره در دارد: وجود هزمین این در متعددى آیات كنید. سجده او بر دمیدم «خودم» روح از بشر در كه وقتى شود:

 بـه  «مَّسْنُون حَمَاء مِنْ صَلْصال مِنْ بَشراً خالقٌ اِنّى» كـه  است آمده تعبیر در تفاوت اندكى با صاد و حِجر بقره،

 سـجده  او بـر  دمیـدم  او در «خـودم » روح از كه وقتى آفرید، خواهم مخلوقى الىْ و گِل از من كه گفتیم فرشتگان

 او مقابـل  در فرشـتگان،  شود مى موجب كه اوست الهى روح آدم، حضرت مقابل در فرشتگان، سجده مالك كنید.

 بـر  داللـت  خـدا،  بـه  روح اضـافه  كـه  است این مؤید هم موضوع این كنند. سجده و بیفتند خاك به كنند، خضوع

 از صـحبت  كـه  جـا  كننـد.هر  سجده مقابلش در الهى فرشتگان كه دهد مى انسان به را شرافت این و دارد تشریف

 این از است. شده داده نسبت خدا به «روحنا» و «روحه» «روحى» قبیل از تعبیراتى با است، انسان در «روح» نفخ

 اوست. «بودن انسان» شرط كه دارد وجود انسان در روح، نام به حقیقتى كه كنیم مى درك خوبى به آیات

 متعـال  خـداى  شـویم،  مى زنده چگونه شدیم، گم زمین در وقتى گفتند: مى كه معاد منكرین شبهه مقابل در

 «بـدن » هسـتید.  محفـوظ  «شـما » ....« المىوت  ملىك  «يتوفيكم» قل »... شـوید.  نمى گم شما كه فرماید مى

 به آیات، این از ماند. خواهید محفوظ قیامت روز تا و گیرد مى را شما روح مر،، فرشته شود. مى گم كه شماست

 مالئكه مسجود انسان شود مى موجب كه است روح اوست. خدایى روح به انسان شرافت كه شود مى روشن خوبى

 گیرد. قرار

 

 هستى: جهان در انسان جايگاه و شرافت
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 نظـرى  نیـز  هسـتى  جهـان  در انسان جایگاه و شرافت مسوله به نیست بد ،«معاد» انسان غایت به اشاره از بعد

 صورتهاى به را مطلب این ولى دانند، مى مخلوقات اشرف را انسان مختلف، جوامع در فرهنگها از بسیارى بیفكنیم.

 سـایر  از برتـر  انسان كه دارد وجود شواهدى هم اسالمى فرهنگ در آیا كه است این سؤال كنند. مى بیان مختلف

 آیـات،  آن محـور  كنند. مى داللت هستى در انسان شرافت بر كه داریم آیاتى مجید قرآن در است؟آرى، مخلوقات

 است. «كرامت» و «خالفت» كلیدى واژه دو

 

 :خىالفت

 اسـت  آمده بقره سوره ام سى آیه در كه است السالم( )علیهآدم حضرت آفرینش داستان به مربوط خالفت، جریان

 )علیهآدم حضرت خواست مى خدا كه وقتى آیه: بیان «خَلِيفَةً... األَرْضِ فىِ جَاعِلٌ إِنّىِ لِلْمَالَئِكَةِ رَبُّكَ قَالَ إِذْ وَ»

 پیداسـت  بیـان  شیوه از داد. خواهم قرار را اى خلیفه زمین روى در من كه فرمود فرشتگان به كند، خلق را سالم(ال

 مـثال  كه وقتى دهم. مى قرار جانشین خودم براى كه است این معنایش «دهم مى قرار خلیفه» گوید مى كه وقتى

 معنـى  دهم. مى قرار جانشینى خودم راىب كه است این مقصودش كنم، مى انتخاب جانشین من گوید مى رئیسى

 بـر  عـالوه  دهد. مى قرار جانشین دیگرى براى كه باشد این مقصودش و دهم مى قرار جانشین من بگوید كه ندارد

 از تعـابیرى  شـود.  مـى  یافـت  موضـوع  این بر شواهدى ـ علیهم اهلل سالم ـ معصومین نامه زیارت و روایات در این،

 حضـرت  شـخص  خداونـد  مباركـه،  آیـه  این كند.در مى روشن خوبى به را موضوع ... و اهلل خلفاء اهلل، خلیفة قبیل

 خداسـت  جانشین السالم( آدم)علیه حضرت اینكه یعنى كند؛ مى معرفى خود خلیفه عنوان به را السالم( آدم)علیه

 شـده  داده سالم(ال آدم)علیه حضرت به خدا جانشینى و خالفت عنوان چرا و چیست «جانشین» معنى اینكه اما و

 عنـوان  ایـن  چرا و كند تعیین جانشین بعنوان را دیگران و آدم حضرت كه دارد احتیاج جانشین به خدا مگر است،

 فرهنگ در مسلماً گنجد. نمى گفتار این در كه دارد زیادى بحثهاى و... است شده داده نسبت آدم حضرت به فقط

 خـود  غیبت زمان براى و شود غایب مثال، خدا؛ اینكه است. مردود دارد نیاز جانشین به خدا كه احتمال این قرآنى

 جهـان  در كـه  اسـت  این خلیفه تعیین از منظور بلكه سازد. نمى الهى بینش و قرآنى فرهنگ با بگذارد، اى خلیفه

 دهـیم  قـرار  جایگـاهى  هستى در او براى بخواهیم اگر كه است حدى به او ارزش آفریند. مى را ارزشمند موجودى
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 وجودى ارزش و تعالى تواند مى قدر آن موجود، این كه اینست هم جانشینى مالك خداست. جانشین بگوییم: ایدب

 و اسـباب  مقتضـاى  از فراتر كه دهد انجام را كارهایى تواند مى یعنى شود؛ صادر او از خدایى كارهاى كه كند پیدا

 دهنـد  مـى  سـامان  را عـالم  كارهاى از كارى هم اسباب سایر بگوید كسى است.شاید جهان این در مادى مسببات

 همـه  بتوانـد  جانشـین  كـه  اسـت  صادق وقتى جانشینى، عنوان كه است این جواب خدایند. جانشین هم آنها پ 

 كـه  اوسـت  شـود.  مـى  معرفـى  خدا جانشین عنوان به انسان تنها پ  دهد انجام نازلترى سطح در را خدا كارهاى

 جهـان  بـر  كـه  گیـرد  قـرار  افقـى  در و برود فراتر موجودات سایر از كه كند پیدا ارزش و تعالى قدر آن دارد لیاقت

 شـود؟؛  خـدا  جانشـین  توانـد  مى كجا آنهاست، همتراز و مخلوقات سایر سطح در كه موجودى .باشد داشته اِشراف

 بـر  آنهـا  از كـدام  هـیچ  زیرا است، حیوانات سایر میان در خدا جانشین حیوان فالن بگوئید: كه نیست معقول مثال،

 ایـن  دارد. امتیـاز  دیگـر  جهت از دیگرى باشد، داشته امتیاز جهتى از آنها از یكى اگر و ندارد اساسى امتیاز دیگرى

 تنهـا  آفریدگان، همه میان در اگر باشد. داشته دیگران بر خالص امتیازى و تام اِشراف اینها از یكى كه نیست گونه

 او جانشـینى  بـر  دلیلـى  وگرنـه  باشـد،  داشته قرار آنها همه از فراتر سطحى در باید خداست، جانشین موجود یك

 دیگـر  موجـودات  همـه  از او وجـودى  كمال و ارزش لیاقت، است. ممتاز انسان تنها موجودات، همه میان نیست.در

 اشـد. ب داشـته  تـدبیر  نوعى موجودات، سایر به نسبت و كند پیدا اِشراف موجودات سایر بر تواند مى لذا است، فراتر

 عالوه شود. مى استنباط مباركه آیه همین از ها گفته این تمامى خداست. جانشین انسان بگوییم، كه دارد جا پ 

 آن اَبعـاد  بـه  نیـز  اجمعـین  علیهم اهلل سالم اطهار ائمه و وسلم( وآله علیه اهلل اكرم)صلى پیغمبر روایات در این، بر

 موجودات، سایر با مقایسه در انسان كه كرد استفاده توان مى باركهم آیه در تعبیر)خلیفه( از است.پ ، شده اشاره

 مـى  اما رسد، نمى خدایى مقام به خداست جانشینى جایگاه هستى عالم در او جایگاه است. برتر و تر شریف خیلى

 از هـم  دیگـرى  كسـان  یا است منحصر آدم حضرت در خالفت، آیا كه است این سخن باشد.حال، او جانشین تواند

 برسند؟ مقام این به توانند مى آدم سلن

 هم دیگرى كسان كه شود مى استنباط هست، مباركه آیه خود در كه قراینى و روایات و آیات كردن ضمیمه از

 علـیهم  اهلل سـالم » معصـوم  چهـارده  كـه  معتقدیم ما برسند. مقام این به توانند مى السالم( )علیهآدم حضرت نسل از

 در )خالفـت(  دیگـر،  تعبیـر  بـه  و انـد  زمـین  روى بـر  خـدا  جانشـینان  آنهـا  اند. رسیده مقام این به هم «اجمعین



 زدىمؤلف: حضرت آية اهلل محمدتقى مصباح ي اسالمى  مديريت نيازهاىپيش عنوان درس:

 

  مدرس:دکتر نجات بخش عضو هئيت علمی دانشگاه پيام نور
34 

 تمـامى  نهـاد  در اللهى خالفة استعداد یعنى است؛ رسیده فعلیت مرحله به خدا اولیاء سایر و السالم( )علیهممعصومین

ـه مآد حضـرت  اینكه رسد. نمى فعلیت مرحله به افراد همه در اما است، شده گذارده انسانها  عنـوان  بـه  السـالم(  )علی

 شایسـتگى  او تنهـا  ها آفریده و موجودات تمامى میان در كه است دلیل این به شود مى معرفى الهى خلیفه اولین

 باشد. او به منحصر خالفت اینكه نه است داشته را مقامى چنین

 اسـتنباط  السـالم(  )علیهممعصـومین  سخنان و مباركه آیه از را آنها توان مى كه دارد اقتضائاتى خدا، جانشینى

 به قدرتش كند، دریافت متعال خداوند از مستقیم طور به را علومى تواند مى است، فراتر عادى علوم از او علم كرد.

 در توانـد  مـى  الهـى  خلیفـه  اویند. محكوم دیگر قدرتهاى و كند مى پیدا اشراف قدرتها همه بر كه رسد مى حدى

 عر  او مقابل در نتواند دیگرى موجود هیچ كه كند قدرت اعمال چنان آن دیگر موجودات به نسبت مادى جهان

 نماید. اندام

 معمـولى  انسـانهاى  در بـیش  و كم كه است خالفت این تجلّیات از اى نمونه انسانها روحى و علمى پیشرفتهاى

 شود. مى متجلى ـ اجمعین علیهم اهلل سالم ـ معصومین در فقط آن كامل مرتبه ولى كند، مى پیدا ظهور

 

 :كىرامت

 آیـه  كنـد،  مى معرفى موجودات همه میان در خدا جانشین عنوان به را انسان كه بقره سوره مباركه آیه از غیر

 كند. مى یاد مُكرّم موجودى بعنوان انسان از كه هست هم دیگرى

 كَثِيىر  عَلَىى  فَضَّلْنَىهُمْ وَ الطَّيِّبَىتِ مِّنَ زَقْنَىهُمْرَ وَ وَالْبَحْرِ الْبَرِّ فىِ حَمَلْنَىهُمْ وَ ءَادَمَ بَنِى كَرَّمْنَا لَقَدْ وَ»

 (.72 )اسراء/ «تَفْضِيال خَلَقْنَا مِّمَّنْ

 فـراهم  دریا و خشكى در را شان حمل وسایل و دادیم ارزش و ارج ایشان به و كردیم تكریم را زادگان آدمى ما

 دیگـر  نقطـه  بـه  اى نقطـه  از را شان وسایل و خود توانندب دریا و خشكى در كه دادیم قدرتى آنها به یعنى كردیم؛

 انسـان  به شود مى آدمى حركت مانع كه زمین جاذبه مثل طبیعى، نیروهاى بر تسلط قدرت واقع، در كنند. حمل

 و» شـود.  حـاكم  آنها بر و كند محكوم را نیروها این بتواند كه است شده داده قدرتى زاده آدمى به است. شده داده
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 مقایسـه  خـور  روزى موجودات سایر با را انسان اگر دادیم. انسانها به طیّب و خوب روزیهاى «الطیبات من رزقناهم

 تغذیـه  مـوادى  از تواند مى انسان است. انسان از تر پائین خیلى حیوانات، سایر غذایى كیفیت كه بینیم مى كنیم،

 استفاده پست گیاهان از دیگر موجودات است.آنه از فراتر مزگى خوش و خوبى پاكیزگى، طهارت، لحاظ از كه كند

 بـه  انسان ولى كنند، مى تغذیه مُضرّ، و بدبو متعفن، پلید، غذاهاى از خورند. مى گندیده و مردار گوشت كنند. مى

 مـى  اسـتفاده  مـزه  خوش و ارزنده مفید، خوب، تمیز، غذاهاى از فقط است مُتنفّر غذاها این تمامى از طبیعى طور

 و اسـت  خـوش  موجـوداتى  و كسـانى  بـه  نسـبت  چیزى است، نسبى لذت و خوشى بگوید: كسى است كند.ممكن

 صـدد  در چـون  مـا  ولـى  محفـوظ،  خود جاى به اینها همه است، ناخوش موجودات سایر و دیگر گروهى به نسبت

 اى پاكیزه روزیهاى از را انسان فرماید: مى كه كردیم نقل را قرآن سخن هستیم، مورد این در قرآن دیدگاه بررسى

 داراى دارد میـل  آنهـا  به طبعاً انسان كه غذاهایى تردید بى و محرومند آنها از موجودات سایر كه كردیم مند بهره

 بسـیارى  بـر  را زادگان آدمى یعنى «تفضیال خلقنا ممن كثیر على فضلناهم و »... هستند واقعى و تكوینى امتیازات

 دادیم. برترى آفریدیم كه موجوداتى از

 از «بسـیارى » بـر  را زادگـان  آدمـى  فرمایـد،  مـى  قـرآن  چـرا  كـه  است شده واقع بحثهایى مفسرین بین جااین

 میـان  در كـه  اسـت  ایـن  نظر یك دادیم. برترى مخلوقات «همه» بر را او كه فرماید نمى و دادیم برترى مخلوقات

 مخلوقـات  همـه  بر آدمیزادگان ههم چون كه است این دیگر نظر ولى آدمیانند، از اشرف كه هستند كسانى مالئكه

 ایـن  اما نیستند، كم شرور و فاسد موجودات نیز انسانها میان در زیرا .است شده ذكر تعبیرى چنین ندارند، برترى

 بـر  انسـانها  تفضـیل  اصـل  حال، هر دارند.به برترى مخلوقات مجموعه بر انسانها «مجموعه» كه است صحیح گفته

 هـیچ  بـه  داده انسـان  بـه  خـدا  كـه  كرامتى است، داده قرار انسان براى فقط داخ كه است مزیّتى دیگر، موجودات

 عـین  در اسـت،  بافتـه  جدا اى تافته و برتر موجودى اسالم و قرآن دیدگاه از انسان است.پ ، نداده دیگرى موجود

 سـایر  بـا  تفـاوتى  چنـدان  زیسـتى  نظـر  از كـه  است حیوان نوعى انسان و دارد. قرار دیگر موجودات كنار در حال،

 دیگـر  موجـودات  بـا  مقایسـه  قابـل  او ارگانیسـم  و اعصاب سلسله انسان، مغز پیچیدگیهاى اینكه با ندارد حیوانات

 اسـت؛  مقایسـه  قابـل  حیوانـات  سایر با بیش و كم و است محدود و مادى نوع از اینها تمامى حال عین در نیست،

 آن برترى است برتر مادى بُعد در اگر و است حیوان نفال برابر چند انسان مغز پیچیدگیهاى گفت شود مى یعنى،
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 روحى تعالى و استعداد با نیست. مقایسه قابل دیگرى موجود هیچ با انسان روحى وضعیت ولى است، سنجش قابل

 یعنى، رسد؛ نمى او گَرد به دیگرى موجود هیچ كه گیرد مى اوج چنان باشد داشته پرواز همت اگر دارد، انسان كه

 مقـرّب  مالئكـه  میـان  در كـه  كنـیم  فر  اگر و است. مخلوق برترین یا برتر موجودى انسان قرآن، و سالما نظر از

 از بسـیارى  از حـداقل  انسـان  گفـت:  بایـد  صـورت  ایـن  در باشد؛ باالتر انسان نوع از آنها مقام كه باشند فرشتگانى

 است. باالتر و برتر ىهست موجودات

 

 :پاسخ و پرسش

 چيست؟ قرآن در «نفس» و «روح» بين تفاوت ى1

 در هـا  واژه این استعمال دارند. متفاوتى معانى و كاربردها مختلف، موارد در «نف » و «روح» هاى واژه پاسخ:

 در دارد. تفـاوت  یكـدیگر  بـا  اسـالمى  فلسـفه  و اخـالق  مخصوصـاً  فلسفه، و اخالق و عرفى محاورات روایات، قرآن،

 روح اسـالمى،  فلسفه ندارد.در چندانى استعمال «نف » و شود مى استفاده «روح» واژه از معموال عرفى، محاورات

 كنند مى استعمال «بخارى روح» مورد در فقط را «روح» گاهى و روند مى كار به مترادف صورت به تقریباً نف  و

 فلسفه، در «نف » واژه كاربرد دانند. مى هم عقالنى، مرحله آن، از باالتر مراتب یا و بخارى روح واجد را «نف » و

 كـار  به «عقل» مقابل در معموال را «نف » اخالق، دانشمندان«.بخارى روح» مورد در جز است، «روح» از تر شایع

 و عقـل  بین همیشه» گویند: مى مثال دارد؛ منفى ارزش اسالمى، اخالق مباحث در «نف » مفهوم یعنى برند؛ مى

 بـه  را ارزشـمند  گرایشـهاى  و «نفـ  » به را حیوانى پست گرایشهاى معموال «است. درگیرى و جنگ انسان نف 

 اصـال  فلسفه، در نف  كه حالى در است، تضاد دو این بین انسان درون در كه معتقدند و دهند مى نسبت «عقل»

 «نفـ  » واژه از كسـى  هر كه آنجا از رود. مى كار به «روح» جاى به درست و ندارد ارزشى بار نیست، معنا این به

 مـى  آن بـه  خـود  تفكـر  طرز همان با بیند، مى هم قرآن در را كلمه این كه وقتى دارد، ذهنى سابقه و تلقى نوعى

 مـى  ذهـنش  بـه  آن فلسفى معناى چیز، هر از قبل شود، مواجه قرآن در «نف » كلمه با فیلسوفى اگر مثال نگرد؛

 شـده  استعمال آن عرفى معناى به ن،قرآ در «نف » واژه بنده، نظر به قیاسند. همین به نیز دانشمندان سایر رسد
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 اسـت؛  «شـخص » معنـاى  به قرآن در نف  واژه بریم. نمى كار به آن قرآنى معناى به فارسى در را نف  ما و است

 نمـى  اسـتفاده  «نف » از اند، شده آفریده «شخص» یك از انسانها همه كه بگوییم فارسى در بخواهیم ما اگر مثال

 را شـما  «واحده نف  من خلقكم» فرماید: مى قرآن اما اند؛ شده آفریده «نف » یك از انسانها گوییم نمى و كنیم

 مفسـران  از بعضـى  كـه  گونـه  آن روح، نـه  اسـت،  «شـخص » معنـاى  به اینجا در «نف » پ  آفرید. نف  یك از

 از مقصـود  كـه  اند كرده استنباط آیه، همین در «واحده» لف  از عرب ادبیات به ناآشنا افراد از بعضى .اند پنداشته

 هـر  بـه  «!آفریـد  زن یـك  از را شما همه» كه اند كرده معنا گونه این را آیه این، بنابر است مؤنث شخص ،«نف »

 معنـاى  هماننـد  شـخص  معناى منتها است، «شخص» معناى است،به رفته كار به «نف » كه قرآن جاى هر حال،

 كلمـه  از بـریم.  مـى  كار به «روح» معناى به نیز هىگا و «بدن» معناى به را آن گاهى یعنى است؛ متفاوت انسان،

 االنف  یتوفى اهلل» فرماید: مى قرآن كه وقتى كرد. برداشت را آن اخالقى یا فلسفى معناى نباید قرآن، در «نف »

 اسـت  این آیه معناى و است «اشخاص» معناى به «انفُ » بلكه نیست، «روح» ،«نف » معناى لزوماً «موتها حین

 از آیاتى در «گیرد. مى را رود( مى كار به فارسى در كه معنا همان به )اشخاص، اشخاص تمامى جان ندخداو» كه:

 از مقصـود  اگـر  اسـت،  منظـور  معنـا  همـین  نیـز  «المـوت  ذائقة نف  كل» یا «رهینه كسبت بما نف  كل» قبیل

 مردنـى  «روح» كـه  حـالى  در میـرد،  مـى  هم روحى هر كه بود خواهد گونه این آیه معناى باشد، «روح» ،«نف »

 یعنـى  رود؛ مـى  كار به «جسم» مقابل در تقریباً و دارد فراگیر و عام بسیار معنایى قرآن، در نیز «روح» اژهونیست!

 همـان  شود، مى اطالق نیز جبرئیل و مالئكه بر «روح» لذا است، قدرت و ادراك شعور، حیات، داراى كه موجودى

 ایـن  1اسـت  رفتـه  كار به «روح» واژه كه آیات از بعضى در دلیل، همین به د.شو مى اطالق انسان روح بر كه گونه

 ایـن،  بنابر دو. هر یا و جبرئیل یا است انسان روح مباركه، آیه در «روح» از مقصود آیا كه است آمده پدید اختالف

 بـه  و عَرَضى وا زندگى و حیات كه جسم مقابل در اوست ذاتى درك، و حیات كه موجودى یعنى، قرآن؛ در «روح»

 و شـعور  ذاتـاً  كـه  موجـودى  كنـیم،  تقسـیم  شعور بى و شعور با دسته دو به را مخلوقات اگر یعنى ؛است روح تبع

 هـم  ،«روح» معنا این طبق است. جسم است، ادراك و شعور فاقد كه موجودى مقابل، در و روح نامش دارد ادراك

 «نفـ  » اسـت.  متفـاوت  قـرآن  در «نف » با «روح» دكاربر شود.پ  مى فرشتگان شامل هم و انسان روح شامل
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 انسـان،  در و اوسـت  ذاتـى  شـعور،  و حیـات  كه است موجودى معناى به «روح» اما انسانى، هویت و شخص یعنى

 .است شعور و حیات واجد ذاتاً كه اوست مجرد بعد مقصود

 شود؟ مى خالصه «روح» به نداشتن يا داشتن اعتقاد در الهى و مادى ديدگاه دو اصلى تفاوت آيا ى0

 و شـعور  و درك بـه  الهى و مادى یعنى نیست؛ انكار قابل ك  هیچ براى روح، قبیل از اى پدیده وجود پاسخ:

 اى گونـه  به را حیات و فكر و روح آنها از یك هر اما كنند، مى استفاده «روح» واژه از دو هر و دارند باور و... حیات

 از جـداى  موجـودى  روح، یعنى، نیست؛ ماده خواص جز چیزى مادى، مكتب هدیدگا از فكر و روح كنند. مى تعبیر

 از مـادى  كـه  وقتى این. از غیر نه است، مغز سلولهاى از خاصى تركیب است، بدن همین ویژگیهاى از نیست، بدن

 او اسـت  كرده فراموش را خود فكرى مبناى كه نیست این معنایش گوید، مى سخن معنویت و اخالق ارزش، روح،

 دارد. مادى تفسیر اینها تمامى و گوید مى سخن مبنا همان بر

 گـوییم  مـى  ما كه معنایى به آن صفات و روح پذیرش معناى به گرایان ماده تعابیر در «روح» واژه كاربُرد پ 

 نیست.

 بىه  و برهانند ذات حب از را خود توانند مى كسانى چگونه است، ذات حب انسانى حيات و بقا الزمه اگر ى1

 برسند؟ الهى خالفت قامم

 ذات حـب  است. پسندیده دیگر، معناى به و مذموم معنا یك به شود. مى استعمال معنا دو به ذات حب پاسخ:

 ترقـى  آدمى اگر نیست. بد باشد ترقى و كمال كسب صدد در پیوسته آدمى اینكه نیست مذموم فلسفى، معناى به

 بـه  نتیجـه  در رود، نمـى  فاضله اخالق كسب دنبال به باشد، نداشته دوست را خودش و نخواهد را خودش تعالى و

 ذات حـب  هـم  شـرع  دسـتورات  بـه  عمل و عرفانى سلوك و سیر انگیزه اصال رسید. نخواهد نیز اللهى خالفة مقام

 اسـت،  خـویش  كمـال  بـه  عالقه و ذات حب از ناشى رسند، مى شهادت به خدا راه در كه كسانى عمل حتى است،

 مصـالح  فقط دهد، قرار محور را خودش فرد، كه معنا این به ذات حب اما است، ممدوح معنا این به ذات حب پ 

 است. ناپسند و مذموم دهد، ترجیح دیگران بر را خود منافع و بگیرد نظر در را خود
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 چيست؟ طلق هواى مورد در سينا ابن برهان اصلى محتواى ى1

 كه است این اینجا، در برهان كبراى شود. مى تشكیل كبرى و صغرى یك از برهانى هر كه است روشن پاسخ:

 كننـد  نمـى  كار ما حواس كه حال آن در كنیم. مى ح  را آن كه است چیزى از غیر كنیم، نمى ح  ما را آنچه

 برهان صغراى است.اما بدن از غیر كنیم مى درك و ح  را آن كه چیزى آن پ  كنیم، نمى ح  را خود بدن ما

 چشـم،  عاملى نشود، تحریك او حواس كه گیرد قرار جایى در انسان اگر ایشان فر  طبق آیا دارد. نیاز توضیح به

 بـه  نیسـت؟  كـار  در هم دیگرى حسى ادراك هیچ كه شود مى دلیل این نكند، تحریك را او حواس سایر یا گوش

 اینكـه  بـر  شود نمى دلیل نشوند، تحریك ظاهرى حواس اگر كه نیست مسأله این بر ایشان تكیه كه رسد مى نظر

 ظـاهرى  حـواس  بـه  منحصر ما ح  كه باشد موضوع این بر او تأكید اگر نیست. كار در دیگرى حسى ادراك هیچ

 حـ   وجـود  احتمال زیرا كرد، مناقشه او گفتار در توان مى گیرد، نمى را آنها جاى هم دیگرى ح  هیچ و است

 گوش و چشم راه از آن عمل كه باشد دیگرى حسى عامل است ممكن هست. هم دیگرى ناشناخته ح  یا درونى

 روان از برخـى  كـه  را آنچـه  مثـل  اسـت؛  ناشـناخته  ما براى اینكه لو و است دارى اندام ح  هم آن یعنى نباشد؛

 ضـربه  آن اتقـان  بر صورت این به شیخ ادعاى تقریب حال هر به كنند. مى مطرح «ششم ح » عنوان به شناسان

 اسـت  ایـن  او مقصود بلكه نیست، بیان این مقدمات بر تكیه شیخ مقصود كه: صورت این به آن تقریب اما زند، مى

 یابد، مى را «خود» كند مراجعه خودش درون به و كند پیدا كامل تمركز و گیرد قرار حالى چنان در فردى اگر كه

 بـه  اسـت  ونىدر شهود برهان، این اصلى مقدمه تقریب، این طبق كند. نمى احساس را خود «جسم» كه حالى در

 ادعـا  توان مى هم حصولى علم صورت به این، بر ناب است. ح  از غیر یابد، مى فرد را آنچه كه مطلب این ضمیمه

 شود مى درك بدن با كه است چیزى از غیر و نیست مادى روح، كه كرد

 به گيرد رقرا گنهكارى انسان قالب در اگر شريف روح اين چرا است، الهى و شريف موجودى «روح» اگر ى5.

 رود؟ مى جهنم

 شـرافت  اسـت.  اختیارى افعال جهت از یا و اجبارى و تكوینى جهت از یا انسان روح به منسوب شرافت پاسخ:

 در دخالتى هیچ انسان، و اوست به مربوط و او مال ارزشها تمامى مىشود. داده نسبت خدا به فقط انسان، تكوینى
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 انسان كه همانگونه مىدهد، قرار دیگرى اختیار در كسى كه مىماند یىزیبا هدیه به انسان، روح ندارد. جهت این

 جهـت  از خـود  روح بـه  دادن ارزش و بخشـیدن  شـرافت  در هـم  انسان ندارد، نقشى هدیه، آن زیبایى در گیرنده،

 مـواردى  امـا  اوسـت،  آفریننـده  و صاحب خالق، به مربوط روح، تكوینى ارزش و شرافت ندارد، نقشى هیچ تكوینى،

 روح كمـاالت  بـر  مىتوانـد  خـود  اختیار با انسان دارد. دخالت روح كردنزشت یا زیبا در هم انسان خود كه تهس

 بـه  روح كـه  جهـت  آن از پ  شود. جهنم در آن سقوط سرانجام و نقصان انحطاط، ضعف، موجب اینكه یا بیفزاید

 باشد. غیرشریف یا شریف اندمىتو دارد، نسبت انسان به كه جهت آن از اما است؛ شریف دارد نسبت خدا
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 سوم جلسه

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 الطاهرين الطيبين اله على و المرسلين و االنبياء سيد على والسالم الصالة و العالمين رب هلل الحمد

 المعصومين

 

 :جواب بى سؤاالت و روان پيچيده اسرار

 وجود اساسى جزء «روح» كه شد گفته و شد حثب قرآن و اسالم دیدگاه از انسان روح درباره گذشته جلسه در

 بـا  كـه  شـود  مى مطرح زیادى مباحث مسوله، این درباره گردید. بیان آن اثبات براى متفاوتى دالیل و است انسان

 ارزشـى  مسـائل  بنـاى  زیـر  عنوان به را مباحث این ما كه آنجا از ولى دارد، ارتباط انسانى علوم مختلف هاى رشته

 مـى  گـزینش  را مسائلى فقط دارد وجود كه اى مسوله دهها میان در كنیم مى مطرح مدیریت زمینه در بخصوص

 باشد. داشته موضوع با بیشترى ارتباط كه كنیم

 یـا  درونـى  تجربـه  و قیاسـى  عقلى، هاى شیوه قبیل از متعدد هاى شیوه با روح وجود شد بیان كه گونه همان

 در امـا  ایـم،  یافتـه  دست یقینى نتایجى به آن تجرد و روح وجود وردم در اینكه یعنى است؛ درك قابل آثار، اثبات

 خـواهیم  اى اشـاره  آنهـا  از بعضـى  بـه  ما و است بحث و گفتگو قابل كه دارد وجود مرموزى مسائل هنوز میان این

 قطعـى  نتیجـه  بـه  آن اثبـات  در كه موضوعاتى از یكى اما دارد، قوى بسیار ارتباطى بدن با روح شك بدون داشت.

 نطفه مثال است؛ الزم شرایطى بدن به روح گرفتن تعلّق براى كه است روشن است. ارتباط این كیفیت ایم، نرسیده

 بـه  جسـمى  تـأثیرات  از بـدن  بـا  روح ارتبـاط  از بعد اما بگیرد، تعلق آن به روح كه برسد رشد از اى مرحله به باید

 رابطـه  ایجـاد  در ــ  قلـب  مثل ـ هم بدن دیگر عضاىا از بعضى و مغز و عصبى سیستم مثال، شود؛ مى متأثر شدت

 درسـتى  به است چگونه ارتباط این كیفیت و دارند نقش اندازه چه تا اینكه اما دارند، مهمى نقش روح و جسم بین

 نیست. روشن
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 دارد، تعلـق  بـدن  به روح كه زمانى در آیا است: این شود مى مطرح راستا همین در كه دیگرى جواب بى سؤال

 بخصـوص  جسمى، ارگانهاى و بدن توسط باید كارى هر انجام اینكه یا دهد انجام را كارى بدن از مستقل اندتو مى

 بـه  كـه  اى گونه به داد، نسبت روح خود به را كارى توان مى آیا دیگر، تعبیر به شود؟ انجام اعصاب و مغز سیستم

 باشد؟ نداشته احتیاج بدن اعضاى و بدن

 صورتى در تنها بدن، با روح ارتباط قطع آیا است: این ایم نیافته قطعى پاسخى آن براى هنوز كه دیگرى سؤال

 تواند مى روح آیا دیگر، تعبیر به بیاید؛ بوجود عصبى سیستم و مغز در مخصوصاً بدن، در اساسى اختاللى كه است

 شـواهد  ولـى  اسـت،  هنشـد  حل علمى لحاظ از هم مسوله این كند؟ قطع است سالم كامال كه بدنى با را ارتباطش

 كه كسانى است ممكن هستند روح قوت داراى كه افرادى از بعضى براى بدن از روح تفكیك كه دارد وجود خاصى

 مجدداً و ببرند سر به بدن بدون را زیادى یا كم زمان و شوند جدا بدن از كلى طور به توانند مى دارند، خلع قدرت

 را قـدرت  ایـن  كه باشند كسانى هم االن شاید گویند. مى «اختیارى ،مر» اصطالحاً عمل این به برگردند بدن به

 ایـن  ثانیاً است. كمیاب مواردى چنین اوال زیرا است، نشده ثابت علمى لحاظ از عمل، این امكان ولى باشند، داشته

 در را خـود  و كننـد  نمـى  اظهـار  را موضـوع  برخوردارنـد  قدرتى چنین از كه كسانى ثالثاً نیست. پذیر تجربه عمل

 قرار وضعى چه در آنها عصبى سیستم كه گردد معلوم و شود تجربه آنها روى بر كه دهند نمى قرار دیگران اختیار

 كـه  داریـم  یقـین  ایـم،  شـنیده  مطمـون  افراد از كه دلیل این به ما و است شده ادعاهایى چنین حال، هر به دارد.

 اشد.ب نشده اثبات علمى نظر از گرچه است، ممكن چیزى چنین

 اسـت.  چگونه بدن با معمولى وضعیت در عادى افراد روح ارتباط كه است این دارد وجود كه دیگرى مهم سؤال

 انفعال اینكه یا دهد مى انجام فعالیت بدن ابتدا در آیا دیگر، تعبیر به است؟ منفعل بدن یا دارد فعال نقش بدن آیا

 «روح» و است بدن به مربوط اول نقش كه اى گونه به ود؛ش مى منعك  روح در بدن انفعاالت این و كند مى پیدا

 ظـاهر  بدن در كه است روح انفعال یا فعالیت اثر و دارد انفعال یا فعالیت «روح» ابتدا برعك ؛ یا دارد، ثانوى جنبه

 وجـود  بـه  بـدن  در خاصـى  غـذاى  مصرف اثر در كه شناختى زیست انفعاالت مثال آیا تر، روشن بیان به شود؟ مى

 شـاد  یا افسرده مثال، گیرد قرار خاصى حالت در روح اگر برعك ، یا كند؟ مى و... مضطرب شاد، را روح است هآمد

 آنهـا  كـار  شـیوه  چـون  تجربـى  علوم است. مهم خیلى مسوله این كند؟ مى ایجاد بدن در را خاصى انفعاالت باشد،
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 ابتـدا  بگوینـد  تواننـد  مـى  یعنـى  كنند؛ باتاث توانند مى را فرضیه این نصف تنها است، حسى تجربه طریق از فقط

 بیننـد،  مى را آن آثار كه است جهت آن از هم این گذارد، مى اثر روح در سپ  و شود مى ایجاد بدن در تحوالتى

 تجربـى  علـوم  حـوزه  در دهد مى قرار تأثیر تحت را بدن و شود شروع روح از ابتدا فعالیتى كه بخش این اثبات اما

 شـكل  بـه  مطالـب  این كه گفت توان مى صورت آن در بدانیم، درونى تجربه از اعم را علمى بهتجر اگر ولى نیست،

 بـراى  كنـد.  تجربـه  خـود  درون در را مسـائل  ایـن  توانـد  مى شخصاً هرك  زیرا است، تاثبا قابل شخصى، تجربه

 حالـت  شـادى،  ایـن  شـود  مـى  شاد انسان «روح» كه وقتى آیا كنید: توجه موضوع این به دیگر بار بیشتر، توضیح

 بـدن  كـه  را غذاهایى و داروها از بعضى برعك ، یا آورد مى بوجود بدنى انفعاالت و فعل در و «بدن» در را خاصى

 قابـل  شخصـى،  تجربه نیز و علمى نظر از قضیه بخش این البته آورند؟ مى شادى به را روح كند، مى مصرف انسان

 ایجاد اضطراب و ناراحتى دیگر برخى و شود مى خنده و شادى جبمو زعفران مثال غذاها؛ از بعضى كه است اثبات

 گذارنـد،  مـى  بـدن  بـر  كه شیمیایى و زیستى تأثیرات با طبیعى یا شیمیایى مواد از بعضى دیگر، بیان به كند؛ مى

 تحـاال  تـأثیر  اثبات ، یعنى آن؛ عك  اما كنند، مى آماده انسان درون در خاصى حالت آمدن فراهم براى را زمینه

 كـه  وقتـى  مـثال  كـرد؛  تجربـه  را آن توان مى درون طریق از آنكه ولو نیست اثبات قابل علمى راه از بدن بر روحى

 قلـبش  ضربان شود، مى سرخ رنگش مثال شود؛ ظاهر بدنش در است ممكن مختلفى آثار شود، مى عصبانى انسان

 مشـهود  جسـم،  بر است روحى حالتى كه نیتعصبا آثار یعنى و.. كند. مى پیدا تشنج یا هیجانى حالت و شده تند

 توهین این از او و دهد مى قرار تحقیر و اهانت مورد را دیگر شخص كسى وقتى است: این اساسى سؤال ولى است.

 بـین  آیـا  یعنى است؟؛ روح جانب از تأثّر یا شود مى متأثر بدن ارگانیزم ابتدا در آیا حالت این در شود، مى ناراحت

 در شـرطى  انعكـاس  شـبیه  اى رابطـه  مـثال  یـا  دارد وجـود  مكـانیكى  رابطه شبیه اى رابطه بدن مارگانیز و توهین

 سیسـتم  بر صداها این حال معناست. درك یا صوت شنیدن راه از شدن شرطى چون است؟ «پاولوف» آزمایشهاى

 مغـز  سـلولهاى  یعنى است؛ مادى امرى شده درك معناى این آیا شده؟ درك معناى آن بر یا گذارد مى اثر عصبى

 امور با كه نیست استنباطى این یعنى، نیست؛ مادى سنخ از انفعاالت، و فعل قبیل این یا است شده متأثر آن از ما

 مـادى  امور با كه است معنوى امرى بلكه ندارد، مغز فعالیتهاى شدن زیاد و كم به ربطى و باشد تفسیر قابل مادى

 درسـت  كنـد.  مـى  درك را تحقیـر  معنـاى  اول، كند مى تحقیر احساس انسان كه وقتى قاعدتاً است. شده تركیب
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 تـوهین  و تحقیر احساس اینجا از و كند مى احساس را او كتك یا شنود مى را گوینده ناسزا صداى آدمى كه است

 پیدا خشم حالت و شده عصبانى سپ  و كند درك را تحقیر معناى انسان كه است وسیله فقط آنها ولى كند، مى

 آن كـه  زمـانى  تـا  شـود.  مى زیاد قلبش ضربان و قرمز رنگش كه است این آثارش شد، عصبانى كه هنگامى و كند

 روح اثـر  و كنـد  مى درك را معنا كه است روح اول، پ  شود. نمى ظاهر او بدن در حاالت این نكند، درك را معنا

 ارتبـاطى  بـدن  با روح ارتباط كه تاس قبول قابل حتى و مطالعه قابل موضوع این شود. مى ظاهر بدن در كه است

 اثرپذیرى این آیا اینكه اما بدن، بر روح دیگر سوى از و گذارد مى اثر روح در بدن سو یك از یعنى، است؛ سویه دو

 كـه  این از را خود و كنند كنترل را حالت این توانند مى كه هستند هم اشخاصى یا است یكسان اشخاص همه در

 زمینـه  ایـن  در كه است سؤاالتى نه، یا كرد كسب توان مى را قدرتى چنین آیا و ببرند فراتر بگذارد اثر آنها بر بدن

 مـا  عمـوم  آشنایى چون متأسفانه است. ساز سرنوشت هم انسان زندگى در و بحث قابل آنها همه و شود مى مطرح

 كـار  یـا  شـده  سپرده فراموشى دست به یا مسائل این كنیم؛ تجربه توانیم مى را آنها تنها و است حسى امور با تنها

 است. نشده انجام آنها اطراف در چندانى تحقیقى

 

 قرآن: در بدن و روح ارتباط

 بـا  روح ارتبـاط  اى مرحلـه  در است ممكن و دارد مرحله دو بدن با روح ارتباط كه كند مى تصریح مجید قرآن

 شـیوه  به اینكه بر عالوه مسأله، این ست.ا باقى همچنان دیگر اى مرحله در ارتباط این كه حالى در شود قطع بدن

 مـى  اسـتفاده  روشـن  خیلـى  طـور  به قرآن نصوص از است. توجه قابل نیز نفسه فى است، اثبات قابل تجربى هاى

 فرماید: مى قرآن است. قوى و ضعیف مرتبه دو داراى بدن با روح ارتباط :كه كنیم

 يُرْسِىلُ  وَ الْمَوْتَ عَلَيْهَا قَضَى الَّتِى فَيُمْسِكُ مَنَامِهَا فىِ تَمُتْ لَمْ الَّتِىوَ مَوْتِهَا حِينَ األَنْفُسَ يَتَوَفَّى اَللَّهُ»

 1 «مُّسَمًّى أَجَل إِلَى األُخْرَى
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 مرگش هنگام كه كسى گیرد. مى مر، هنگام در هم و خواب هنگام در هم را انسان روح خداوند» فرماید: مى

 بـا  اسـت  نرسـیده  فـرا  اجلش هنوز كه كسى اما گردد، نمى بر دیگر د،شو گرفته روحش كه وقتى است رسیده فرا

 كنید: مى مالحظه كه گونه همان «شود. مى رها دوباره شود مى گرفته خواب در روحش اینكه

 كلمـه  از «تـوفّى » .گرفتن پ  كردن، دریافت یعنى توفّى است. كرده تعبیر )توفّى( به مر، از مجید قرآن اوال

 یعنـى:  «تـوفّى » اسـت.  كـرده  توفى گویند مى گرفت، پ  را طلبش وقتى است طلبكار كه كسى آید. مى «وَفَىَ»

 ــ 1 دارد: مرحلـه  دو جان گرفتن این و گیرد مى پ  او از است داده بنده به خدا كه را جانى یعنى كردن؛ استیفا

 «.مر، هنگام در» قوى مرحله ـ0 «خوابیدن هنگام در» ضعیف مرحله

 مـى  نگـه  را او روح است رسیده فرا مرگش زمان كه شخصى آنگاه شود. مى حاصل ضعیفى توفّى خواب هنگام

 روحـى  است، فرستادن معناى به «ارسال» كنند. مى رها است نرسیده فرا مرگش هنگام هنوز كه را كسى و دارند

 خـواب  حال در هم و مر، حال در هم آدمى، روح پ  برگردد. بدن به تا شود مى رها دوباره است شده گرفته كه

 خوابیدن از بعد را او روح است، شده مقدر برایش مر، كه كسى است: این مرحله دو میان فرق شود. مى «توفى»

 نمونـه  مـورد  ایـن  براى شود. مى كامل او توفّى سخن دیگر به و دهند نمى او به شدن بیدار اجازه و دارند مى نگه

 نمونـه  از یكـى  انـد.  رفتـه  دنیا از خواب حال در افرادى كه است ادهافت اتفاق بسیار یافت. توان مى را فراوانى هاى

 در «علیـه  اهلل رضوان» كمپانى حسین محمد شیخ حاج مرحوم رحلت كنند، مى نقل بزرگان كه را مشهورى هاى

 مى اتفاق خواب حال در بدن و روح رابطه قطع از ضعیفى مرتبه اینكه یعنى خواب حال در توفى است. خواب حال

 بـدن  از روح ولـى  فعالنـد،  نیمـه  یا فعال حالت به اعضا سایر و هستند فعالیت مشغول بدن ارگانهاى اینكه با د.افت

 چگونـه  شـود،  مـى  جـدا  بـدن  از خـواب  هنگام در كه روحى است! تأمل جاى بسیار صورت هر شود.در مى گرفته

 هـم  خـواب  هنگـام  در زیـرا  دارد، عالئمـى  چه شود مى گرفته روح كه زمانى و چیست روح آن آثار و است روحى

 بـه  نیـز  حسى دركهاى یعنى، شود؛ مى ضعیف او حسى و ادراكى قواى فقط شود نمى ایجاد فرد در چندانى تغییر

 از بزنیـد  صـدا  اسـت  خـواب  حال در كه را شخصى اگر كه دلیل این به روند، نمى بین از خواب حال در كلى طور

 شد. نمى بیدار نیدش نمى را صدا اگر شود، مى بیدار خواب

 عك ؟ بر یا شود مى بیدار بعد و شنود مى را صدا اول خوابیده، فرد آیا
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 اول كنیـد،  مـى  صدا را خوابیده انسان كه وقتى آیا است: این شود مى مطرح رابطه همین در كه دیگرى سؤال

 كـه  اینجاسـت  شـبهه  منشأ شنود؟ مى را صدا بعد شود مى بیدار اول اینكه یا شود مى بیدار بعد شنود مى را صدا

 خـواب  حـال  در چـون  است، خواب چطور پ  شنود مى اگر و شنود؟ مى چگونه پ  است، خواب حال در او اگر

 صـورت  بـه  منتهـا  شنود، مى را صدا هم خواب حال در او كه باشد این پاسخ شاید بشنود. را صدا تواند نمى كسى

 روح كـه  كسـى  صداى یا قوى صدایى كه وقتى و است مك خیلى بدن به خواب حال در روح توجه و ضعیف خیلى

 است روح عجیب رازهاى از یكى هم این و شود مى بیدار صورت آن در برسد، گوش به است حساس آن به نسبت

 محیطـى  در اند، كرده آزمایش هم شناسان روان را موضوع این دهد مى پاسخ زودتر خاصى صداهاى به نسبت كه

 بیـدار  خـواب  از بچـه!  همان مادر شود، مى بلند اى بچه گریه صداى وقتى اند، خوابیده مادرانشان با بچه چند كه

 بـه  خـود  فرزنـد  صـداى  به نسبت مادر حساسیت اما رسد، مى یكسان طور به همه گوش به صدا اینكه با شود مى

 صـداى  كـه  همـین  امـا  شـوند،  نمـى  بیـدار  هـم  دیگـران  بلند صداهاى با گاهى مادران بعضى است. بیشتر مراتب

 از دارد، وجـود  زمینـه  همـین  در نیـز  دیگـرى  فرعى مسائل شوند.البته مى بیدار خواب از شود مى بلند فرزندشان

 كـه  اسـت  موجـود  شواهدى خیر، یا دارد وجود بدن و روح بین اى رابطه هیچ مر، از بعد آیا كه: است این جمله

 از نشـانى  تـوان  مـى  را مـر،  از بعـد  بـدن  سـالمت  این و ماند مى سالم بدنشان مر،، از بعد سالها تا افراد بعضى

 آنها بدن شده، شكافته آنها قبر اتفاقى طور به وقتى كه اند بوده بزرگانى دانست. افراد بعضى در بدن و روح ارتباط

 توجیـه  برد. نام اهلل( )رحمهمحمدباقرمجلسى مرحوم شریف بدن از توان مى نمونه عنوان به كه است شده یافت سالم

 طبیعـى  عوامل علیه كه دارد توانایى روح و است نشده قطع كلى به بدن با روح ارتباط كه است این مطلب لسفىف

 مى غالب طبیعى عوامل بر روح تقویت اثر بر كه كسانى مثل كند؛ مقاومت شود مى بدن تالشى و فساد موجب كه

 مسـوله  ایـن  البتـه  كنند. حف  تالشى و فساد از توانند مى نیز را بدنشان حتى دارند قوى روحى كه كسانى شوند.

 نمـى  اما یابد، دست معارفى چنین به بتواند كه است آن از تر ناقص علمى، هاى شیوه و است علمى تجربه از فراتر

 كرد. انكار را آنها توان

 حـال  در ــ 1 شـود:  مـى  قطع زمان دو در بدن و روح بین رابطه كه شود مى استفاده قرآنى آیات از حال هر به

 اختیـارى  صورت به بدن و روح ارتباط قطع آن: و كرد ذكر توان مى هم را سومى مورد و مر،، حال در ـ0 خواب
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 بـاالتر  هـم  علمـى  مسـائل  حدّ از و است نشده یافت آن انكار یا اثبات بر شاهدى ظاهراً روایات و آیات در كه است

 كه دیگرى است.مسوله شده شنیده مطمونى افراد از آن هاى نمونه زیرا نیست شكى آن وقوع امكان در ولى است،

 كـدامین  و روح از ناشـى  كردهـایى  عمـل  و كارهـا  چـه  كـه:  است این شود مى مطرح بدن و روح ارتباط دنبال به

 انسـان  انسـانیت  به شود مى ظاهر بدن در كه را اثرى هر معمول طور به مردم است؟ آدمى جسم از ناشى فعالیتها

 تولیـد  كنـد،  مـى  تغذیـه  «انسان» رود، مى راه «انسان» كند، مى رشد «انسان» گویند مى مثال دهند؛ مى نسبت

 انسـانیت  بـه  مربـوط  افعال این تمامى واقعاً آیا اما دارد، ... و گیرى تصمیم و اراده كند، مى احساس كند، مى مثل

 است؟ مربوط او جسمى بُعد به فقط و ندارد ارتباطى انسان انسانیت به اینها از بعضى اینكه یا است؟ انسان

 ایـن  از پ ، افتد. نمى اتفاق امور این از یك هیچ شود، قطع بدن و روح رابطه اگر كه رسد مى نظر به ابتدا در

 یعنـى  داننـد،  مى بدن به روح تعلق را ها پدیده این تحقق شرط زیرا دهند، مى نسبت انسان روح به را آنها جهت

 است این حقیقت باشد.ولى شده قطع خواب حال در آن، از اى مرتبه اینكه لو و باشد موجود باید تعلق اصل اینكه

 بر انسان انسانیت به بدن، زیستى فعالیتهاى نمونه، عنوان به نیست. انسان انسانیت به مربوط افعال، از بسیارى كه

 او قلب و عصبى تمسیس و است مرده كه را شخصى كند. پیدا ادامه است ممكن هم مر، حال در زیرا گردد، نمى

 مـى  كنیـد،  مشـاهده  دیگـر  روز ده از بعـد  مثال اگر شود، نمى دیده آن در حیاتى فعالیت نوع هیچ و افتاده كار از

 اسـت،  آورده در ریـش  دوبـاره  بـود  تراشیده را صورتش اگر اینكه یا شده بلندتر صورتش وموهاى ناخنها كه بینید

 اسـتفاده  آن از بتواننـد  سـلولها  و دارد وجـود  خـون  در غذایى مواد كه ىوقت تا سلولها تغذیه و ناخنها و موها رشد

 نمـى  را جـان  بى جسم فعالیت نیست. انسان انسانیت به مربوط اینها شود مى معلوم .پ كند مى پیدا ادامه كنند

 بـراى  سـت، ا گذشـته  در تازگى به و شده مغزى ضربه مثال كه را انسانى قلب امروزه داد. نسبت او انسانیت به توان

 اعمالاسـت.  نبـاتى  قـواى  از ناشـى  فعالیتهـا  این پ  دارند، مى نگه حركت حال در و فعال صورت همان به مدتى

 هـم  حیـوان  و گیاه در كه نیروهایى یعنى گویند؛ مى نباتى فعالیتهاى فلسفى، اصطالح در را بدن شناختى زیست

 تعلـق  بـه  جسمى، فعالیتهاى ادامه یا تحقق است مكنم البته .گیرد نمى سرچشمه انسان انسانیت از و دارد وجود

 كـار  اساسـاً  فعالیتهـا  ایـن  و كند مى بدن به روح كه است كمكى این واقع در اما باشد، داشته بستگى بدن به روح
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 نـدارد؛  ارتبـاطى  بدن با و است مربوط روح به فقط گفت توان مى كه دارند وجود هم افعالى مقابل، نیست.در روح

 است. اثبات قابل دیگر، مختلف هاى شیوه با و درونى هاى تجربه با روح به آنها تعلق كه ژگیهایىوی همانند

 

 مجرّد: موجود خواص

 مـى  نیـز  را روح بـه  منحصر اعمال كرد، اثبات توان مى دالیلى با بدن از جداى را روح وجود اصل كه همانگونه

 را روح واقعیت كه است حقیقت این به اعتراف است ادىم غیر موجودى روح، گوئیم مى كه وقتى كرد. اثبات توان

 شـناختن  راه بهتـرین  و اسـت  مادى غیر نیز او آثار دلیل همین به و نیست شناختن قابل آسانى به و ایم نشناخته

 آنهـا  تـرین  روشـن  كـه  شناسـیم  مى خواصى با را مادى موجودات مااست. افراد درونى تجربه روح، آثار و ویژگیها

 حـداقل  كه وجودى .باشد داشته ضخامت و عر  طول، یعنى: امتداد؛ كه گوئیم مى مادى را وجودى ت.اس امتداد

 مـادى  وجـود  باشـد،  نداشـته  امتداد وجه هیچ به چیزى اگر است. مادى وجودى باشد، داشته امتداد طرف یك از

 تجزیـه  قابـل  داشـت  امتـداد  و بُعـد  چیـزى  اگـر  .است بودن تجزیه قابل و داشتن امتداد مادى، وجود الزمه ندارد.

 تجزیـه  باشـد،  كوچك قدر هر امتداد یعنى كند؛ مى پیدا امتداد نهایت بى تا تجزیه این فلسفى، نظر از بود. خواهد

 عـدم  روح خاصیت مادّه، عك  بررسد. نمى صفر به كردن تجزیه با گاه هیچ و كند مى پیدا ادامه نهایت بى تا اش

 بتوانیم و كنیم سیر خود درون در لحظاتى اگر كرد. فر  توان نمى اى نیمه و صفهن روح، براى یعنى است؛ امتداد

 را آن تـوان  نمى كند مى درك و كند مى فكر كه وجودى كنیم، مى درك راحتى به كنیم پیدا تمركز خودمان در

 كـه  كسـى  اسـت.  بسـیط  و «مـن » یك من، كرد. نیم دو به شود نمى را «من» دیگر تعبیر به و كرد؛ نیمه و نصف

 «مـن » نـدارد.  وجود شخصیت نیمه دو یا درك نیمه دو باشد. داشته نیمه تواند نمى كند مى درك و است «من»

 ایـن  و نـدارد  تجزیـه  فـر   ولـى  دارد، عـدم  و وجـود  فـر   و كند مى درك را خودش كه است هویتى و هستى

 اسـت  همـین  مادى غیر و مادى دوجو بین مرز و تفاوت ترین مشخص است. مادى غیر موجود به متعلق خاصیت،

 حـال  است. تجزیه قابل غیر و امتداد بدون مادى غیر موجود ولى است، تجزیه قابل و دارد امتداد مادى موجود كه

 شود. مى تر ساده روح ویژگیهاى اثبات مقدمه، این با
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 روح: عمده ويژگيهاى

 كرد: اثبات توان مى را عمده خاصیت سه روح براى

 خودآگـاهى  امـا  دارنـد،  شعور و درك كه هستند افرادى .خودآگاهى مرتبه در مخصوصاً عور،ش و درك اصل (1

 كـه  حـال  عین در یعنى دارد؛ وجود كه كند مى درك كه این .است انسان روح ویژگیهاى از «خودآگاهى» ندارند.

 دیگـر  صـورتهاى  به را ادراكات مادى، فالسفه از بسیارى است. عجیبى بسیار ویژگى باشد؛ هم مُدرَك است مُدرِك

 مـدرَك  از غیـر  بایـد  مـدرِك  كـه  معتقدند بلكه كند، درك نیز را خودش بتواند روح كه منكرند و كنند مى تفسیر

 موضـوع  ایـن  بـر  كـافى  انـدازه  بـه  فلسفى دالیل اینكه یعنى است؛ شده حل مسأله الهى فالسفه نظر از ولى باشد،

 مى تأیید را موضوع این روایات و آیات همچنین و درونى هاى تجربه و عرفانى مشاهدات این، بر عالوه دارد؛ وجود

 نـدارد  درك بخـود  خـود  باشـد،  كه مرحله هر در و باشد چه هر ماده است. درك روح ویژگیهاى از یكى پ  كند،

 شود. مى ناشى روح، تجرد و مادى غیر خاصیت همان از این و بگیرد تعلق آن به روح اینكه از بعد مگر

 بـا  كـه  اسـت  حـالتى  شود، مى متنفر چیزى از یا آید مى خوشش چیزى از انسان اینكه .رغبتها و یالتتما (0

 توانـد  نمـى  ندارد، روح كه چیزى است. روح خواص از دارد، وجود انسان درون در كه گرایشهایى است. توأم درك

 باشد. داشته تنفر و عالقه و عشق رغبت، میل،

 مـاده  عـالم  تـأثرات  و تـأثیر  نـدارد.  اراده و گیرى تصمیم قدرت مادى، موجود .اراده و گیرى تصمیم قدرت (3

 كـه  اسـت  «اگرى و شرطى» روابطى است قرار بر مادى موجودات میان كه روابطى نیست. آن اراده قدرت از ناشى

 ایطشـر  اگـر  شـوند،  مـى  ایجـاد  قبلـى  گیرى تصمیم بدون و ارادى غیر طور به شود، فراهم آنها تحقق شرایط اگر

 نباشد، موجود شرایط اگر و كند مى پیدا تحقق حتماً باشد، مهیا حرارتى یا نورانى انرژى به الكتریكى انرژى تبدیل

 عـالم  در كه هم دیگرى فعالیت نوع هر نشود. یا شود روشن كه گیرد نمى تصمیم المپ گیرد. نمى صورت تبدیلى

 ندهیم. یا بدهیم انجام را كار فالن كه بگیریم تصمیم وانیمت مى ما ولى است، قبیل همین از كند، پیدا تحقق ماده

 دهیـد.  انجـام  را عمـل  این توانید مى هم شما كنم شروع دوباره و كنم سكوت گفتن سخن حین در توانم مى من

 نیسـت.  بـین  در نمایـد  كـارى  بـه  وادار را او و كنـد  سـلب  انسان از را گیرى تصمیم قدرت كه اجبارى عامل هیچ

 مـواردى  شـود،  مى مطرح انسانى ارزشهاى در كه دیگر متعالى مفاهیم از بسیارى و ایثار خوددارى، ى،گیر تصمیم
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 قائـل  بـدن  از مسـتقل  وجـودى  روح بـراى  كـه  كسـانى  اما ،است اختیار و انتخاب و اراده قدرت از ناشى كه است

 انعكاسـهاى  قبیـل  از ویژگیهـا  نایـ  كـه  معتقدنـد  ندارنـد،  قبول انسان در را اراده و گیرى تصمیم قدرت و نیستند

 مـى  شرطى چگونه و شود مى شرطى چیزى چه و چه یعنى شرطیّت كه ندارند صریحى توضیح ولى است، شرطى

 جسـم  بـه  مربوط ادراك این است، واسطه ادراك، اگر و خیر یا است شدن شرطى واسطه ادراك اینجا، در آیا شود

 روح؟ یا است

 

 بخش: اين از گيرى نتيجه

 روح بـه  انسـانى،  هویـت  و اصـالت  و است بدن از مستقل روح :اوال كه رسیدیم نتیجه این به شد گفته هآنچ از

 اوست.

 رابطـه  قطـع  متقابال .بیدارى حال در دیگرى و خواب حال در یكى است، مرحله دو در بدن با روح ارتباط ثانیاً:

 واقـع  در انسان افعال از بسیارى ثالثاً: مر،. حال در دیگرى و خواب حال در یكى گیرد، مى انجام مرحله دردو هم

 مربـوط  آنها ولى باشد، داشته آنها تحقق در مشاركت نوعى هم روح هرچند گیرد نمى سرچشمه انسان انسانیت از

 انسـانى  هویـت  به مربوط واقع در شوند مى داده نسبت انسان به اگر و مربوطند بدن به اصالتاً بلكه نیستند روح به

 ایـن  كه آورد مى در ناخن و ریش هم، مرده شد، اشاره كه همانطور است. مربوط او نباتى هویت به كهبل نیست، او

 وقتـى  تـا  هـم  مو ؛زند مى جوانه و است آب در اش ریشه كه گیاهى مثل است، مربوط انسان نباتى هویت به رشد

 كند. مى رشد باشد داشته مساعد شرایط كه

 

 خدا: به افعال دادن نسبت

 اسـت،  بـدن  به مربوط اصالتاً یا روح به مربوط اصالتاً كه افعالى عرفى، محاورات در كه است این ذكر بلقا نكته

 غیـر  و طبیعـى  از اعـم  را افعـال  ایـن  تمـامى  كـریم  قـرآن  كه حالى در شوند، مى داده نسبت «انسان» به جا یك

 بـراى  مخصوصـاً  تشـابهاتى،  و ابهامـات  موجـب  موضـوع  همـین  و دهد مى نسبت هم خدا مقدس ذات به طبیعى،
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 مى متعار  را آن گفتار نیستند آشنا قرآن لحن با كه كسانى است. شده ندارند قرآن با زیادى آشنایى كه كسانى

 بـه  دیگـر  جـایى  در و خـدا  بـه  را كـارى  جـا  یك در زیرا سازد، نمى هم با قرآن آیات كه كنند مى خیال و بینند

 كیست؟ فاعل باالخره دهد، مى نسبت جامعه یا انسان طبیعت،

 كـردم  اشاره كه گونه همان است. فراتر عرفى محاورات سطح از مورد دراین قرآنى بیانات كه است این حقیقت

 روح یعنـى  «انسـان » بـه  را عمـل  آن انجـام  مـردم  گیرد مى سرچشمه هم طبیعى و بدنى قواى از كارى كه وقتى

 را آنها تواند نمى بدن نباشد، روح اگر كه است جهت این از تنها روح، به اینها تمامى دادن نسبت دهند. مى نسبت

 بـه  را فعالیتهـا  تمـامى  مـا  دارد بدنى فعالیتهاى از بعضى ایجاد در اندكى نقش روح، كه حالى در یعنى دهد؛ انجام

 طریق به باشد روح نقش از بیش عملى، تحقق براى خدا مثل دیگرى موجود نقش اگر حال دهیم. مى نسبت روح

 خـداى  دسـت  در هسـتى  تـدبیر  و خلقت كه پذیرفتیم اگر بدهیم، نسبت او به را افعال تمامى كه داریم حق ىاول

 اِذا اَمْرُهُ اِنَّما» خداست اراده تبلور هستى تمامى و است باقى و موجود او اراده به و او از هستى همه و است متعال

 نسـبت  او بـه  را طبیعـى  غیـر  و طبیعـى  افعال تمامى توانیم نمى هم باز یاآ 1«فَيَكُونُ كُنْ لَهُ يَقُولُ اَنْ شَيْئاً اَرادَ

 انجام ما كه را ماست.كارهایى خود به آنها نسبت از بیش متعال، خداوند به ما افعال نسبت كه است روشن دهیم؟!

 كارهـا  آن امانجـ  در مـا  هـدف  و اراده و آگـاهى  كه است دلیل این به دانیم، مى «انسان» را آنها فاعل و دهیم مى

 بـه  كسى چه دانید مى خود افعال علل شما كه را هدف و اراده آگاهى، همین كه بپرسد كسى اگر حال است. مؤثر

 را فرد روح كسى چه است؟ كرده خلق را انسان كسى چه داد. توان مى جوابى چه «خدا» از غیر است، داده انسان

 رغبـت  و میل شعور، علم، حیات، است؟ داده او به گیرى تصمیم قدرت و اراده آگاهى، ایجاد، از بعد و است آفریده

 بـه  آنهـا  نسـبت  و خداسـت  از همه و همه است «عمل» و «شىء» مصداق كه چیزى هر و گیرى تصمیم قدرت و

 پدیـده  تمامى بنگریم، هستى عالم به توحیدى بینشى با اگر پ  خداست. به آنها نسبت از تر ضعیف خیلى انسان

 رنـگ  كـم  خیلـى  میـان  ایـن  در هـا  واسـطه  نقش بینیم. مى خدا مقدس ذات معلول چیز هر از لقب را عالم هاى

 مـثال  بینـیم؛  مـى  تـر  ضعیف را دیگرى و تر قوى را یكى كنیم، مى مقایسه هم با را ممكن فاعل دو كه است.وقتى

 معقـول  آیـا  امـا  یم،بینـ  مـى  دیگرى از تر قوى را یكى نقش كنیم، مى مقایسه هم با را بدن و روح نقش كه جایى

 امكـانى  هـاى  واسـطه  نقـش  بـا  اسـت  بدن و روح ازجمله عالم، تمامى فاعل كه را هستى تامه علت نقش كه است
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 مـدیر  دارد، وجـود  سازمانى در كه مدیریت طولى سیستم یك در مثال، است. غلط مقایسه این اصال كنیم؟ مقایسه

 مجموعـه  این توسط كه را كارى حال، دارند. قرار كارمندان سایر و معاونین او از بعد است گرفته قرار امور رأس در

 را كارمنـد  فـالن  یا مدیر توان مى كه گونه همان داد، نسبت سازمان آن افراد تمامى به توان مى گیرد، مى صورت

 مانسـاز  كل مدیر به باالتر اى مرحله در و شود مى داده نسبت كارمند به اى مرتبه در عمل این دانست. آن فاعل

 سـطحى  در امـا  دهـیم،  مـى  نسبت طبیعى مسببات و اسباب به هستى در را افعال كه است است.درست منسوب

 واسطه تنها را افراد و اشیاء سایر و خدا قدرت قبضه در را هستى تمامى كه كسى دارند. نسبت خدا به باالتر بسیار

 بـه  كسـى  چنـین  داند، مى او فقط را دهنده الكم و رشد دهنده، حیات میراننده، دهنده، روزى داند، مى او فیض

 او اعمـال  و رفتار در واضح صورت به كند، رسوخ آدمى قلب در اعتقادى چنین اگر .است یافته دست افعالى توحید

 بـه  اهلل خلیـل  ابراهیم حضرت است. السالم( ابراهیم)علیه حضرت عالم، بزر، موحدان از اى نمونه شود. مى ظاهر

 معرفـى  چنـین  را خـود  خداى پرستان، بت برابر در السالم( ابراهیم)علیه است. شده شناخته یدتوح قهرمان عنوان

 وقتـى  دهد. مى آب و غذا من به كه است كسى كند مى هدایت و آفریده مرا كه است كسى من خداى» كند: مى

 دارو از شـد  مـى  مـریض  السـالم(  ابراهیم)علیـه  حضـرت  كه وقتى آیا . 1«دهد. مى شفا مرا او شوم مى مریض كه

 بـه  را كردن سیراب نسبت چرا پ  كند؟ مى سیراب را او آشامد، مى كه «آبى» دانست نمى و كرد؟ نمى استفاده

 دسـت  اینهـا  همـه  فـوق  او ابزارنـد.  اینها تمامى نیستند. بیش اى واسطه ... و غذا و آب اینكه براى دهد؟ مى خدا

 را كـارى  اداره رئـی   فرمـان  بـه  كارمنـدى  اگر تر، روشن مثال .كرد مى توجه او به فقط و دید مى را الهى قدرت

 كـه  اسـت  درسـت  است. شده انجام او فرمان به كار چون دهند، مى نسبت رئی  به را كار انجام مردم دهد، انجام

 لـذا  نداشت، را كارى چنین انجام قدرت رئی ، اجازه بدون او ولى است، داده انجام كارمند مستقیم طور به را كار

 نیسـت،  گویـا  چندان خدا مورد در مثال این گرچه است. رئی  به اهانت نوعى بدهید، نسبت كارمند به را كار اگر

 مـى  حاضـر  جـا  همـه  را خدا كه است رسیده معرفت از مرحله این به كه كسى است؛ خوب ذهنى تقریب براى اما

 مـال  همـه  و دهـد  مـى  انجام خدا را كارها كه ددان مى چون دهد، نسبت او غیر رابه كارها اینكه از دارد حیا بیند،

 آب اگر تاباند. مى را خورشید كه اوست رساند، مى گرما و تابد مى خورشید اگر هستند. او فرمانبردار همه و اوست
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 را آب بتوانـد  كـه  اسـت  داده قـرار  طـورى  را انسان گلوى كسى چه سازد. مى جارى را آب كه اوست دارد، جریان

 شود؟ رفع تشنگى شد آن وارد آب وقتى كه است داده قرار اى گونه به را بدن نظام كسى چه بیاشامد؟

 فكـر  خـود  با و است آمده پیش تعارضى كه كنیم فكر نباید شده، داده نسبت خدا به كارها قرآن در اینكه پ 

 منتهـى  داد، نسـبت  وانت مى بنده به هم و خدا به هم را كارها بنده. به یا است مربوط خدا به كار این آیا كه كنیم

 را افراد توجه كه است این مجید قرآن شود.نظر مى داده نسبت خدا به آن عالى مرحله و بنده به آن ضعیف مرتبه

 را مـردم  و ببـرد  بـاالتر  مسببات و اسباب و مادى مسائل سطح از را آنها بینش و فكر و كند جلب افعالى توحید به

 بلكـه  نیسـت،  اسباب تأثیر نفى یا اسباب نفى معنایش ولى گیرد، مى انجام اخد اذن به امور تمامى كه كند متوجه

 مى لذا برسد، كمال و رشد به انسان آنها واسطه به تا است كرده خلق را اسباب نظام كه است كسى به دادن توجه

 شده داده نسبت «اهلل» به دیگر جایى در و «الموت ملك» و «مالئكه» به انسانها جان گرفتن مجید قرآن در بینید

 نیسـت،  مـر،  هـاى  واسطه و اسباب انكار صدد در دهد، مى نسبت خدا به را جانها گرفتن قرآن كه آنجا در است.

 شـلیك  كه اى گلوله هستند. خدا مخلوقات هم وسایل و اسباب كه است مطلب این به مردم توجه جلب براى بلكه

 آن از تمـامى  گیـرد،  مـى  را جـان  كه اى فرشته كند، ىم شلیك را آن كه كسى كند، مى قطع را رگها و شود مى

 كـه  المـوت  ملـك  اسـت.  وسایل و ابزار سایر به آن دادن نسبت از اولى خدا به «گرفتن جان» نسبتِ پ  خدایند.

 به بلكه گیرد، نمى واسطه بدون را افراد جان هم خدا دارد. اى واسطه هم او خود و است واسطه گیرد، مى را جان

 اینكـه  گیرد.پ  مى را دیگران جان آنها بوسیله كه دارد گماشتگانى هم الموت ملك گیرد. مى الموت ملك وسیله

 مـى  را شـما  جان خدا فرماید مى دیگر جایى در و گیرد مى را شما جان الموت ملك فرماید: مى آیه یك در قرآن

 و خـدا  امـر  بـه  الموت ملك است. قراربر طولى سلسله اینجا در چون ندارند، تعارضى یكدیگر با ها گفته این گیرد؛

 همـه  زیـرا  گـردد،  برمـى  خدا به نهایت در طولى سلسله این و كنند مى وظیفه انجام الموت ملك امر به فرشتگان

 یـك  كـه  نكنـیم  فكـر  دهنـد،  مى نسبت خدا به را غم یا شادى كه بینیم مى جایى در اگر این، اوست.بنابر از چیز

 معرفى عوامل این فوق را عاملى بلكه اند، كرده معرفى انسانى عاملهاى جاى به یا ىطبیع عاملهاى جاى به را عامل

 شـود  گفتـه  اگر اینهاست. فوق بلكه نیست، اینها جانشین آنها. عر  در نه است، عوامل این طول در كه كنند مى

 و نـدارد  منافـاتى  عالىاف توحید با آنها علمى بررسى است، انسان بدبختى یا خوشبختى موجب عالم این در عواملى
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 اینهـا  همه فوق ولى نیست، آنها امكانى عوامل گرفتن نادیده و حذف معناى به خدا، به كارها دادن نسبت گاه هیچ

 اوست. اراده از بازتابى عوامل این همه و است الهى اراده

 

 :پاسخ و پرسش

 االرواح خلق اهلل ان» قبيل از اتىرواي به تمسك با اسالمى اخالق و عرفان ما،در دانشمندان طرف يك از ى1

 در را «البقاء روحانية» و «الحدوث جسمانية» ديگر،فالسفه طرف اند،از روح ازليت اثبات پى در 1«االجساد قبل

 است؟ سازگار يكديگر با چگونه ادعاها كنند،اين مى مطرح روح مورد

 اسـت  ایـن  بحث یك است. موجود ادىزی اختالفات مبحث این در شد، اشاره سووال در كه گونه همان پاسخ:

 مرحوم كه گونه آن ـ شود مى مجرّد تدریج به و است مادى اینكه یا است مجرد پیدایش آغاز در روح اصوال آیا كه

 بـوده  مجـرد  هـم  پیدایش اول از روح اینكه یا ـ اند پذیرفته ایشان مكتب پیروان و شاگردان اكثر و صدرالمتألهین

 دارد وجـود  قبیل این از اختالفاتى آنند، خلقت ابتداى در روح تجرد به قائل كه نیز تهدس همین میان در كه است

 ولـى  دانند، مى مجرد و حادث را روح دیگر، گروهى و سینا ابن مجرد. و است قدیم یا مجرد و است حادث آیا كه:

 كه است معتقد مختلف، والاق بین جمع مقام در صدرالمتألهین مرحوم دانند. مى مجرد و قدیم را آن دیگرى گروه

 صـورت  بـه  ارواح تمامى مرتبه آن در ایشان اعتقاد به ـ كامل تجرد و عقالنیت مرتبه .1 است مرتبه دو داراى روح

 در روح گیـرد.  مـى  تعلـق  بـدن  به كه روح از اى یافته تنزل مرتبه نفسانیت،یعنى مرتبه .0 اند داشته وجود بسیط

 ایـن  هـم  مشـربان  عـارف  بیانـات  در شود. مى مجرد تكامل، اثر بر و كرده پیدا لتكام تدریج به و است مادى ابتدا

 و آزادى كه كنند مى تشبیه «ملكوت باغ مرغ» یا «بلندپرواز سیمرغ» به را روح كه شود مى مشاهده زیاد موضوع

ـ  اسـت  آمده آنجا از كه عالمى به و كند رها را بدن كه آورد مى بدست وقتى تنها را خود سعادت  هـر  بـه  ازگردد.ب

 مـى  «الحـدوث  جسـمانیة » را روح كـه  كسانى حتى ندارد، وجود قطعى نظر مورد این در كه است این پاسخ حال،

 زمانى. تقدّم معناى به نه امّا دانند مى اجساد خلق بر مقدّم دیگرى معناى به را ارواح دانند،خلق
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 نيست؟ ها ديدگاه ينا در اختالف حل بر مبتنى اسالم، در ارزشى مباحث طرح آيا ى0

 پذیرفتـه  كـه  را نظریـات  ایـن  از كدام هر ندارد. نظریات این حل بر ابتنائى اسالم، ارزشى مبانى تبیین پاسخ:

 تبیـین  منطقـى  طـور  بـه  را اسـالم  ارزشى بحثهاى است ممكن آنها، تمامى بین مشترك جهات به توجه با باشیم،

 و بـدن  به گرفتن تعلق آن، حدوث از بعد جریان تنها، دارد خالتد ارزشها بحث در روح مبحث از آنچه مثال كنیم؛

 ایـن  تبیـین  در اساسـى  نقـش  داشـته  زمانى یا رتبى تقدم و بوده چه آن از قبل اینكه اما است، آن تكامل كیفیت

 و داشـت  خواهـد  ارزشـها  از تبیینـى  اساس همان بر بپذیرد، را اختالفات از جانبى كه كسى هر البته ندارد، نظریه

 نباشد. اسالم ارزشى دستگاه تبیین به قادر نپذیرد را خاصى نظریه اگر كه نیست چنین

 روانىى  هىاى  بيمىارى  درمان شوند؟ مى ناشى بدن از يا دارند روانى جنبه روحى،صرفاً هاى بيمارى آيا ى1

 است؟ چگونه بدن و روح بين تلثر و تلثير و شود؟ مى انجام مبنايى چه بر پزشكان روان توسط

 كـه  گونه همان است. مطرح پزشكى روان و پزشكى شناسى، روان در بدن و روح ارتباط كیفیت مبحث پاسخ:

 پزشـكى  روان مسائل این، بر بنا گذارد. مى اثر روح بر بدن وضعیت كه است قطعى مسأله این الجمله فى شد بیان

 در پزشـك  روان اگـر  یعنـى،  شد؛ ندخواه حل چهارچوب همین در زمینه، این در علمى هاى توورى و تنى روان و

 روان كـه  اسـت  معنـى  بدین كند، استفاده دارو فالن از كه دهد مى دستور بیمار روانى،به بیمارى یك درمان مقام

 بـدن  عصـبى  سیستم در حالتى دارو استعمال یعنى، گذارد، مى اثر روح در بدن كه پذیرفته را موضوع این پزشك

 رابطـه  تمامى كه كند ادعا تواند نمى كسى اما شود، مى آن بهبود موجب روح در آن انعكاس كه آورد مى وجود به

 كـه  معالجاتى از بسیارى افتد، مى اتفاق هم قضیه این عك  زیرا است، منحصر چوب چهار همین در دو، این بین

 روح، طریـق  از كـه  اسـت  بـوده  اساس این بر گرفته مى انجام رازى زكریاى و سینا ابن قبیل از قدیم اطبّاء توسط

 پزشـكان  فلسفى مبناى و است تبیین قابل طرف دو هر از بدن و روح بین رابطه پ  اند. كرده مى معالجه را بدن

 مطرح بدن و روح بین ارتباط و روح مورد در كه تفسیرهایى ندارد. تأثیرى آن درمان نحوه در روح، مورد در معالج

 مـؤثر  مـورد  این در روح نداشتن یا داشتن قبول روح، دانستن مجرد یا مادى ندارد. تأثیرى تجربى مسائل در است

 حالـت  ایجاد یا بخشد مى روح بر را اثر فالن دارو این كه است دریافته تجربه با پزشك روان یا پزشك زیرا نیست،
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 از بعضـى  حال، هر به كند. مى تجویز را دارو اساس همان و كرد خواهد متأثر نیز را او بدن فردى، در روانى خاص

 كند نمى فرقى باشد، چه هر فلسفى مبناى كرد. ثابت توان مى اى ساده تجربه با را مطالب این

 انسىان  ارزشى رفتارهاى هم فرويد قبيل از تجربى شناسان روان نظريات، از بعضى در اينكه با توجه با ى1.

 دارد؟ وجود مكاتب اين و قرآن ديدگاه بين روح، شناخت مورد در تفاوتى چه دانند، مى او روح از ناشى را

 اشكالى این شود، نمى تلقى تجربى معناى به علمى اى نظریه او امثال و فروید «كاوى روان» نظریه اوال پاسخ:

 و «اِگـو » ،«ایـد » عنـوان  بـه  فرویـد  را آنچـه  كـه  معتقدنـد  آنهـا  كنند. مى وارد «فروید» بر گرایان رفتار كه است

 انـد،  كـرده  وارد فرویـد  بـه  كـه  انتقـاداتى  سایر از نظر صرف نیست. علمى تجربه قابل كند، مى مطرح «سوپراگو»

 نیـز  را آن امثـال  و ناهشیار ضمیر داد، ارائه را اى نظریه چنین توان نمى مادى بینش اساس بر مثال اینكه؛ ازجمله

 او از اگـر  امـا  اسـت،  آن ارآث اساس بر فقط روح مورد در فروید قضاوت این، بر عالوه دانند. مى بیرون علم حوزه از

 عـین  در و بـودن  مادى به قائل است ممكن حتى ندارد، روشنى جواب او مجرد، یا است مادى روح آیا كه بپرسید

 نـدارد؛  مـورد  ایـن  در جـوابى  هـیچ  شود، گیر در فلسفى بحث اگر ولى باشد، مذكور گانه سه مراتب به قائل حال،

 خـود  فلسـفى  مبنـاى  بـه  تـوجهى  ولـى  گرفتند، مى را نتایجى قضایا ضىبع از گاهى دانشمندان، از بسیارى یعنى

 از هـم  نتایجى و كردند مى بنا هایى فرضیه اساس بر را خود علمى نظریات كه بودند بسیارى دانشمندان نداشتند.

 فلكـى،  فرضـیات  مـورد  در مـثال  اسـت؛  باطـل  او فرضـیه  اصـال  كـه  شـد  مـى  روشن تدریج به اما گرفتند، مى آن

 ماه اساس همین بر و شود مى روز و شب و سال و ماه پیدایش موجب افالك، گردش كه بودند معتقد ندانىدانشم

 كلـى  طـور  به افالك گردش فرضیه «گالیله» فرضیه ارائه با اما كردند، مى بینى پیش را كسوف و خسوف و سال و

 مشـترك  نظم، چون اما است، دقصا آن عك  بلكه نیست، افالك سایر مركز زمین كه شد روشن یعنى شد؛ باطل

 اسـاس  بـر  سـال  هـزاران  بیمـاران،  درمان مثال یا كنند. بینى پیش را اوقات توانستند مى نظم همان اساس بر بود

 عناصـر،  كـه  اسـت  شـده  روشـن  حـاال  ولـى  گرفت، مى صورت گرمى و سردى قبیل از آنها خواص و اربعه عناصر

 ولى است، نبوده صحیح گفتند مى آنها كه هم خواصى و كند مى اوزتج هم صدتا از بلكه نیست، چهارتا به منحصر

 كردنـد.  مـى  درمـان  را آنهـا  و دادنـد  مـى  دارو بیمـاران  به ها تجربه همان اساس بر بودند، كرده تجربه كه آنجا از
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 كه آنجا از است. باقى خود جاى به آنها آثار و نتایج اما است، شده عو  آنها فلسفى تفسیر امروزه كه است درست

 فراتر كه آنچه اما گیرد، مى قرار علمى مباحث موضوع است، پذیر تجربه كه حدى تا است تجربه قابل نتایج و آثار

 تجربـه  قابل كه بخش همان در را «فروید» هاى توورى اگر نیست. علمى هم علم فالسفه دیدگاه از باشد تجربه از

 مـاده  از آن اسـتقالل  امكـان  و روح تجرد بر اینها مثال كه ئیمافزا مى آن بر هم فلسفى تحلیل یك پذیرفتیم، است

 هـر  از بـیش  شـده،  مطرح فروید دیدگاه در كه و... «فرامن» و «ناهشیار ضمیر» قبیل از مفاهیمى كند. مى داللت

 آن بـه  فرویـد  خـود  هرچند دارد وجود مادى قوانین و ماده از فراتر عنصرى انسان در اینكه بر كند مى داللت چیز

 است. نبوده ملتزم

 دو؟ هر يا و جسم يا گيرد مى انجام روح وسيله به دنيا در كارها آيا ى5

 بـدن  اما است، روح آن از كار یعنى گیرد، مى انجام جسم طریق از روح كرد عمل معمولى انسانهاى در پاسخ:

 اسـت  ممكـن  نباشـد  كعینـ  اگر بیند، مى عینك طریق از است زده چشم به عینك كه شخصى مثال، اوست، ابزار

 بینـد.  نمـى  عینك بدون هم چشم ولى بیند نمى عینك بیند! مى عینك كه نیست معنى بدین اما نبیند، را جایى

 دهد. انجام را كارى تواند نمى بدن بدون هم روح ولى است روح مال كار

 نه؟ يا باشد داشته تكاملى تواند مى بدن، از جدايى از بعد روح آيا ى0

 امّا است. صادق بدن، از جدایى از بعد روح مورد در آن معناى یك كه است متصور صورت دو به تكامل پاسخ:

 بـه  روح تعلـق  و حیات حال در تنها آید، وجود به نداشت وجود قبال كه جدیدى كمال و اثر كه معنا این به تكامل

 كمـال  كسـب  یعنـى  داد، واهـد نخ رخ بدن از روح جدایى از بعد و برزخ عالم در تكاملى چنین و است ممكن بدن

 شـكل  به داشته دنیا در كه را كماالتى معنا این به آن، استكمال اما نیست، میسر بدن از روح انقطاع از بعد جدید،

 است. ممكن كند، ظهور تر كامل

 و كاركردهىا  نيسىتند،  قائل هويتى روح براى مادى، شناسان انسان و تجربى علوم دانشمندان اينكه با ى7

 كنند؟ مى توجيه چگونه را وحر آثار
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 مـى  فعالیـت  كـه  هست «مَنى» اینكه ندارند. كارى روح، فلسفى توجیه با آنها شد، بیان كه گونه همان پاسخ:

 چیست. «من» این كه اینجاست اختالف اما نیست شك جاى كند، مى گفتگو و بحث و تالش زند، مى حرف كند،

 در هـم  «مـارك  » قبیل از هایى ماتریالیست حتى كه است واقعیتى «من» است. آن از غیر یا است مغز همان آیا

 اسـتوار  اسـاس  ایـن  بـر  ملـل  همه دانند.ادبیات مى بدن خواص از خاصیتى را آن ولى اند، نیامده بر آن انكار صدد

 بـه  كه كسانى كند. مى تعبیر را آن اى گونه به ك  هر اما دارد، وجود «روح» نام به شخصیتى و واقعیت كه است

 در اسـت.  مـرتبط  بدن با حال، عین در ندارد، را مادّه خواص كه دانند مى موجودى را آن دارند، اعتقاد روح اصالت

 مـن » گوید: مى «هیوم» مثل شخصى كه اینجاست جالب پندارند. مى مادّه خاصیت صرفاً را آن گراها ماده مقابل،

 نه گیرد، مى تعلق من درونى انفعاالت و احساسات به طفق درونى، هاى تجربه اما دارم، قبول را درونى هاى تجربه

 «خـودم » كه كنم نمى احساس اما دارم، عشق دارم، رغبت دارم، میل ترسم، مى كه كنم مى احساس من روح. به

 گفتـه  این «.نیست اثبات قابل «نف » خود و است نفسانى كیفیات و اعرا  همین است اثبات قابل آنچه هستم،

 درك را ام عالقـه  و عشـق  و احسـاس  من بگوید كسى كه ندارد معنا زیرا نیست، عقالنى توجیه لقاب اصال «هیوم»

 تجربـه  ایـن  كنـد.  مى تجربه كه كیست او كه: كرد سووال او از توان مى لذا كنم، نمى درك را خودم اما كنم، مى

 مبـانى  بـه  و پردازنـد  مـى  روح آثار به مختلف علوم در حال هر به كیست؟ كننده احساس و كننده درك و كننده

 ندارند. كارى آن فلسفى

 ماديىات  مخصىوص  تكامل و تغيير مگر كند؟ پيدا تكامل و تغيير كه دارد معنا چه است مجرد روح، اگر ى8

 نيست؟

 مـادى  بـدن  با اى رابطه چه مجرد روح اوال كه: است این دارد وجود اینجا در كه اى پیچیده معمّاى دو پاسخ:

 كند؟ مى پیدا تكامل و تغییر چگونه مجرد، روح كه نای دیگرى و دارد

 بدن امور كه است جهت همین به و نامد مى «اتحادى رابطه» نوعى را، بدن و روح رابطه صدرالمتألهین مرحوم

 بـا  بـدن  از سـطحى  مـثال،  كه نیست بدنى تماس هم آن تماس نیست. بدن سنخ از روح شود مى منعك  روح در

 مـى  روح دارد. حضـور  آنجـا  در او تمـام  كنـد  پیـدا  تحقق جایى در روح كه وقتى كند. اپید تماس روح از سطحى
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 مربوط آن نقطه یك كه نیست گونه این مغز، خالف بر كند، مى درك بیند، مى چشد، مى گوید، مى سخن شنود،

 و كنـد  مـى  فكـر  شنود، مى وجود تمامى با كند، مى درك وجود تمامى با روح باشد. حافظه یا شنوایى بینایى، به

 است بسیط وجود همین است. «من» یك روح است. نشده تشكیل اجزائى از جسم برخالف روح كند. مى احساس

 اسـت  ممكـن  البتـه  شود. نمى خالصه سطح یك در تنها بدن با روح ارتباط پ  دارد. چیز همه هستى تمام با كه

 كه است اتصالى همانند گسترده و وسیع معناى همان به اتصال اما باشد، بدن با روح اتصال محل مغز، از اى نقطه

 بـا  تواند مى كه است سطح است، سطح هم آن و است حجم مخروط اینكه با دارد. مستوى سطح با مخروط، راس

 فاصـله  آنهـا  بـین  نقطه این در كه است معنى بدین نكرد، پیدا اتصال سطح اگر ولى كند، پیدا اتصال مخروط راس

 اما سطحند، هردو اینكه با است، یكدیگر با كُره دو سطح اتصال مانند دیگرى نظر از بدن، و حرو ارتباط نیست. اى

 آنها شناخت كه دارد روح پیچیدگى از نشان قبیل، این از مسائلى حال، هر گیرد.به نمى انجام سطح در آنها اتصال

 عَرَفَ فَقَدْ نَفْسَهُ عَرَف مَنْ» روایـت  شاید فرمودند: مى ـ علیه تعالى اهلل رضوان ـ امام حضرت نیست. میسر سادگى به

 بشناسـد،  را روح كـ   هر اند: گفته لذا شناخت، را روح حقیقت شود نمى چون یعنى باشد؛ محال به تعلیق «رَبَّهُ

 مسائل همان اگر كرد، حل توان نمى سادگى به را روح مسائل كه است این روایت دیگر معناى شناسد. مى را خدا

 منتظـر  بایـد  روح، معضالت بیشتر حل براى شود. مى حل ما براى چیزها خیلى بشناسیم هم را روح تشناخ قابل

 شود. حل معمّاها تمامى انشاءاهلل تا برود باالتر مورد این در بشر معرفت كه بود

 داد؟ خبر آينده و گذشته از روح توسط توان مى آيا ى1

 و بیننـد  مى را آن گویى كه دهند مى خبر چنان آن آینده و گذشته حوادث از كه هستند كسانى آرى، پاسخ:

 در هـم  جریـان،  ایـن  و افتـد  مى اتفاق واقعه همان سال چند یا روز چند از بعد و دهند مى نشان دیگران به حتى

 است. شده ثابت تجربه با انبیا معجزات و كرامات در هم و مرتاضان كارهاى مورد
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 چهارم جلسه

 يمالرح الرحمن اهلل بسم

 الطاهرين الطيبين اله على و المرسلين و االنبياء سيد على والسالم الصالة و العالمين رب هلل الحمد

 المعصومين

 

 :انسانى علوم مختلف هاى شاخه در فطرت كاربرد

 علـوم  مختلف هاى رشته در «فطرت» است. «فطرت» مفهوم اسالمى، شناسى انسان در كلیدى مفاهیم از یكى

 به شناخت منابع از یكى شناسى معرفت در فطرت مثال، شود. مى یاد آن از مختلف مناسبتهاى به و مطرح انسانى

 اخـالق  فلسفه و اخالق در است. رفتار دهنده جهت عوامل از یكى رفتارى علوم و شناسى روان در آید. مى حساب

 در «فطـرت » مبحـث  انجامسر و است؟ فطرى عوامل از ناشى انسان خوى و خلق آیا كه است مطرح سؤال این نیز

 كلمـه  از كه .برداشتهایىاست برخوردار خاصى و ویژه جایگاه از هم انسانى رفتار مدیریت بخصوص مدیریت، دانش

 فلسـفه  در مثال است؛ متفاوت نیز مختلف فرهنگهاى و علوم در آن كاربردهاى و مختلف بسیار شود، مى «فطرت»

 كـه  است «دكارت» فلسفه در فطرى ادراكات تر معروف همه از و آمده میان به سخن فطرت از غربى مختلف هاى

 رود. مى شمار به تجربى فالسفه و دكارت شناسى معرفت بین ممیزى فصل

 

 اسالمى: فلسفه در فطرت

 به انسانى معرفتهاى و علوم كه است این اول جهت است: مطرح اسالمى فلسفه در جهت چند از فطرت مفهوم

 از غیـر  دوم، جهـت  شـوند.  مـى  ناشـى  «عقل فطرت» از بدیهیات این و شوند مى نتهىم بدیهى علوم سلسله یك

 مـى  خوانـده  «فطریـات » نـام  به نیز ثانوى بدیهیات از اى دسته است، شده ناشى عقل فطرت از كه اولیه بدیهیات
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 بر عالوه است، حاضر ذهن در همیشه آنها وسط حد كه هستند قضایا از اى دسته منطق، در فطرى قضایاى شوند.

 و «نجـات » كتابهـاى  در مـثال  اسـت؛  رفته كار به هم «وهم فطرت» اصطالح اسالمى، فالسفه هاى نوشته در اینها

 در كلمـه  ایـن  كـاربرد  مـوارد  بررسـى  درصدد اكنون هم شود.ما مى بحث وهم فطرت از گاهى سینا ابن ى«شفا»

 در و دارد خاصى جایگاه اسالمى فلسفه در فطرت واژه كه است نكته این بیان مقصود بلكه نیستیم، فلسفى مكاتب

 در فطـرت  كـاربرد  مـورد  در است.اما گرفته قرار غرب و شرق بزر، فیلسوفان توجه مورد هم فلسفى مكاتب سایر

 اسـت،  شـده  نـازل  روشـن  عربـى  زبـان  بـه  یعنـى  مردم؛ زبان به قرآن كه جهت این از گفت: توان مى مجید قرآن

 در اسـت  ممكـن  مـرور  بـه  اما است. زمان آن اهل و مردم تمامى فهم قابل ابتدا در برد مى كار به كه را مفاهیمى

 و شـود  تـر  گسـترده  یـا  محدودتر لغت یك استعمال دایره كه معنا این به كند؛ بروز اختالفاتى آن استعمال موارد

 بـه  ابتـدا  در كه ریمدا زیادى كلمات قرآن در شود. جدیدى اصطالح پیدایش منشأ خود نوبه به نیز موضوع همین

 است. شده مصطلح دیگرى خاص معناى در كم كم ولى رفته، كار به خودش لغوى معناى

 اراده را آن لغـوى  معنـاى  قرآن یعنى، است؛ صورت همین به هم قرآن در «فطرت» كاربرد كه رسد مى نظر به

 خـاص،  معنـاى  همـان  در دریجتـ  بـه  انـد،  بـرده  كار به خاصى معناى در را آن مردم عرف چون منتها است، كرده

 عـرف  در منتهـا  اسـت،  وسیع آنها لغوى معناى دایره كه داریم زیادى هاى واژه صورت، هر در است. شده مصطلح

 شوند. مى گرفته كار به خاصى مورد در فقط خاصى گروه عرف در یا مردم

 

 :اصطالح و قرآن لغت، در فطرت

 معناست چه به واژه این كه دریابیم و دهیم قرار بحث مورد عرب لغت در را «فطرت» كلمه ابتدا كه جاست به

 ادبیـات  بـا  كـه  است.كسانى كرده پیدا خاصى اصطالح چه آن از پ  و است شده استعمال معنا چه به قرآن در و

 كلمـه  یعنى است؛ نوعى مطلق مفعول «فِعلَه» صیغه است.«فِعْلَه» وزن بر «فِطْرَ » كه دانند مى هستند، آشنا عرب

 بـه  و مصـدر  جلوس مثال كند. مى داللت خاصى حالت یا عمل نوع یك بر شود مى استعمال صورت این به كه اى

 یـك  كـه  خاصـى  نـوع  اسـت.  نشسـتن  نوع یك معناى به و نوع اسم ـ جیم كسر به ـ جلسه است. نشستن معناى

 معنـاى  بـه  «فَطَرَ» آن ماضى فعل است. گونه همین هم «فطرت» كلمه گویند. مى «جِلسه» را نشیند مى شخص
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 سـعى  شناسـى  زبان مختلف هاى رشته در امروزه كند. مى داللت خلقت از خاصى نوع بر فطرت اما است، «خَلَقَ»

 بـراى  واژه ایـن  كـه  نماینـد  روشن و كنند یابى ریشه است، رفته كار به معنا چند در مثال، كه را اى واژه كنند مى

 بـین  در كـار  ایـن  اسـت.  شـده  استعمال دیگرى معانى در مناسبتى چه به دبع و رفته كار به معنا چه در بار اولین

 شـده  نوشـته  انگیزه همین به اصال عربى، فرهنگهاى خصوص به كتابها از بعضى است. بوده مرسوم هم قدیم اُدَباى

 كتـاب  در مـثال  برگرداننـد؛  اصل یك به را كلمه یك استعمال موارد همه كه اند كرده سعى كتابها این مؤلفان اند.

 بـه  برگرداندن قابل اگر و برگرداند اصل یك به را مشتقات تمامى كه است كرده سعى فارِس ابن ،«اللغة مقایی »

 بـه  «فطـرت » كلمه كه است طرح قابل نكته این هم اینجا است.در برگردانده ریشه دو به را آن نبوده اصل «یك»

 او از بعـد  و «مفـردات » در اصـفهانى  راغب مرحوم خرین،متأ بین در است. بوده چه آن لغوى ریشه و معناست چه

 شـكافته  معنـاى  بـه  كلمـه  ایـن  اولیه ریشه اند. كرده توجه نكته این به المیزان تفسیر در طباطبایى عالمه مرحوم

 كلمـه  چـرا  اینكـه  اسـت.  شـده  گرفتـه  كـار  بـه  «آفرینش» معناى به بعدى استعمال در ولى است، درون از شدن

 الزمـه  مثال كه است بوده این مقصود شاید نیست. روشن درستى به اند برده كار به آفرینش عناىم به را «فطرت»

 روشـن  ما بر كه است بوده كار در دیگرى عنایت شاید و شود مى شكافته و دریده عدم پرده كه است این آفرینش

 در كـه  «فَطَـرَ » كند.كلمـه  مىن روشن چندان را فطرت معانى اینجا در لغت ریشه به بردن پى حال، هر به نیست.

 است. «خَلَقَ» با مترادف تقریباً و ریشه همین از رفته، كار به زمین و آسمانها خلقت مورد در جمله از زیادى موارد

 معنـاى  همـان  شـك  بـدون  آن اسـتعمال  مورد «السموات خالق» یعنى ؛«السموات فاطر» شود مى گفته كه وقتى

 نو یعنى واالر ( السموات )بدیع رود. مى كار به هم «ابداع» كلمه آفرینش، دمور در كه گونه همان است آفرینش

 كـه  نیست طور این یعنى است. نیافریده قبلى نمونه و طرح یك اساس بر را آسمان و زمین كه معنا این به آفرین،

 گونـه  ایـن  باشـد.  آفریـده  را زمـین  و آسمان آن، طرح اساس بر خداوند و بود شده آفریده قبل از زمینى و آسمان

 قبیـل  از موجـوداتى  با رابطه در فطرت مشتقات اگر بگوید كسى است است.ممكن قرآن ادبى ظرافت نشانه تعابیر،

 هـم  آن مـورد  و است «خلقت نوعى» معناى به شود، گرفته كار به 1...« واالر  السموات فطر »... زمین و آسمان

 معنـاى  بـا  كـه  دارد خاصـى  معناى برود، كار به انسان مورد در «فطرت» واژه اگر اما است، زمین و آسمانها خلقت

 نبـوده  منظور فطرت، لغوى معناى همان جز خاصى عنایت هیچ هم انسان مورد در بنده نظر به كند، مى فرق اول
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 توجـه  بـا  و استعمال كثرت اثر در تدریج به است، شده ذكر ویژگیهایى فطرت براى مباركه آیه در چون ولى است،

 همین با هم آن از بعد یعنى، است؛ شده تر تنگ آن معناى دایره است، آمده كریم قرآن در كه خاص مورد ینا به

 آن از انسـان  فطرت فقط بریم، مى كار به را فطرت واژه جا هر امروزه كه اى گونه به است رفته كار به خصوصیات

 مـانعى  هـیچ  لغـوى  نظـر  از اینكه با ... و نبات و حیوان و زمین و آسمان و مَلَك و جن فطرت نه شود، مى فهمیده

 از و اسـت  رفته كار به انسان براى فقط قرآن در كلمه این چون ولى ندارد، وجود موارد این در فطرت كاربرد براى

 كلمه متوجه ذهنشان فوراً برند، مى كار به را لف  این كه وقتى دارد، خاصى قداست مسلمانان براى قرآن كه آنجا

 است، انسان به منحصر قرآن در «فطرت» واژه استعمال كه است درست شود. مى آن قرآنى ویژگیهاى اب «فطرت»

 فطـرت  بـراى  قرآن در كه ویژگیهایى است: این اصلى سخن نیست. انسان به منحصر اش خانواده هم هاى واژه اما

 اصطالحى معناى در بود، نشده ذكر ویژگیها این قرآن در اگر است. شده منظور آن اصطالحى معناى در شده ذكر

 نیست. فطرت لغوى معناى جزو ویژگیها این دیگر، بیان به شد. نمى منظور هم آن

 

 قرآن: در «فطرت» ويژگيهاى

 (حَنيفاً لِلّدينِ وَجْهَك فَاَقِم) فرماید: مى وسلم( وآله علیه اهلل )صلىپیغمبر به متعال خداوند فطرت، مباركه آیه در

 نیسـت،  موجـود  فارسـى  در آن عین كه است عربى تعبیر یك این بده. قرار حنیف دین قابلم درست را خود روى

 مـى  نكنـد،  پیـدا  انحراف و غفلت مسیر آن از و باشد متوجه خاصى جهت به دائم طور به اش زندگى در كسى اگر

 تو توجه تمامى پیغمبر اى شود؛ مى گونه این جمله معناى پ  است. كرده )متوجه( سمت آن به را رویش گویند

 «اهلل فطـر  » اسـاس  بر حنیف، دین به توجه كه كند مى اضافه آن از بعد و كند مى اقتضا دین كه باشد سمتى به

 «اهلل فطـر  » آیـا  اینكـه  جملـه  از اسـت.  شـده  ذكر احتماالتى آیه، در «اهلل فطر » جایگاه مورد در گیرد.اما صورت

 از كـدام  هـر  كه است نوعى مطلق مفعول اینكه یا است اختصاص باب از كه این یا است محذوف فعل براى مفعول

 شـده  ذكـر  ویژگیهـایى  مجید قرآن در فطرت براى حال، هر به است. شده مطرح تفسیرى كتب در احتماالت این

 كنیم: مى اشاره آنها به كه است
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 انسـانها  همـه  بـه  نسـبت  فطـرت  اسـت،  «النـاس » آن مفعول و خدا فاعل، مباركه، آیه در كه جهت این از اوالً

 مربـوط  نـاس  كـل  بـه  فطـرت  بلكه سفید، و سیاه عربى، ایرانى، فطرت مثال گفت توان نمى دیگر و دارد عمومیت

 فطـرت  مـرد،  فطـرت  بگـوییم،  مـثال  ببریم، كار به خاصى مورد در را آن كه ندارد اشكالى لغوى نظر از البته است،

 بـوده  متعـال  خداى نظر مورد آنچه شود، مى معلوم پ  است. وطمرب انسانها كل به اینجا در ولى ... و عجم عرب،

 اختصاص خاصى صنف یا فرد به را آن آورده وجود به را فطرت این كه كسى زیرا دارد، وجود انسانها همه در است

 .است آن عمومیت فطرت، ویژگى اولین پ  است. نداده

 را آن مـردم  خـود  كـه  نیست چیزى بنابراین است.خد ناحیه از فقط ـ شد معنا آفرینش نوعى كه ـ فطرت ثانیاً

 منظـور  اینجـا  در سـخن:  دیگر به نیست، فطرى آورند، مى بدست زحمت با خودشان مردم آنچه پ  كنند، كسب

 از و خداسـت  ناحیـه  از خلقـت  ایـن  است. آفریده فطرت این بر را مردم كه خداست .است ذاتى و خدادادى فطرت

 مـى  زیـرا  كرد، استنباط توان مى هم بعد فراز از را موضوع همین این، بر عالوه ارد،ند نسبتى مردم به فاعلى لحاظ

 نیسـت.  تبـدیل  قابـل  ــ  اسـت  آن عین یا آن با مطابق انسانها دین كه ـ فطرت این (اهلل لخلق التبديل) فرماید:

 ایـن  از غیـر  و اسـت  خلقـت  همـان  فطـرت  از مقصود كه این بر كند مى داللت «اهلل لخلق» در هم «خلق» كلمه

 «خلقـت » بگویـد  سـپ   و باشـد  «فطرت» جانب به تو توجه بگوید كه ندارد مناسبتى این بر عالوه نیست، چیزى

 كند. نمى پیدا ربطى یكدیگر به فراز دو این نباشد خلقت معناى به فطرت كه صورتى در كند، نمى تغییر خدا

 شـریفه  آیـه  ایـن  از پ ، ثابتند. همیشه و پذیرند نمى تبدیلى و تغییر كه است این فطرى امور ویژگى سومین

 نـه  اسـت،  خـدادادى  و ذاتـى  ثانیاً شود. مى انسانها همه شامل اوال كرد: استنباط فطرت براى ویژگى سه توان مى

 نیست. تغییر و تبدیل قابل ثالثاً اكتسابى.

 آن بـراى  مباركـه  آیـه  در كـه  آنجـا  از امـا  اسـت،  خلقت نوعى معناى به فطرت گرچه گفت توان مى بنابراین،

 مى لحاظ آن در نیز را ویژگیها این برند، مى كار به را كلمه این وقتى هم دین بزرگان است، شده ذكر خصوصیاتى

 نظـر  مورد را قرآنى ویژگیهاى فطرت واژه كاربرد در نیز اجمعین علیهم اللّه سالم معصومین كه علما تنها نه كنند.

 اند. داده قرار
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 است؟ فطرى دين بخش كدامين

 نشـده  تبیـین  درسـتى  بـه  فطـرت  از مقصـود  هم روایات در كه است این فطرت واژه مورد در مشكالت از یكى

 كـه  سـخن  ایـن  از مقصـود  كه دهد نمى توضیح اما است، موافق فطرت با دین كه است آمده روایت در مثال است.

 اینكـه  و چیسـت؟  دارد؛ وحـدت  فطرت با دین یا است هماهنگ فطرت با دین یا دارد را دین اقتضاى الهى فطرت

 رفتـار  یـا  است خاصى كشش و گرایش یا است خاصى معرفت فطرت آیا كند؟ مى اقتضا را چیزى چه فطرت خود

 مختلـف  بخشـهاى  از كه است اى مجموعه دین كه آنجا از دهند. نمى توضیحى موارد این در روایات است. خاصى

 هسـت » و اعتقـادات  به مربوط بخش آیا است فطرى دین بخش كدامین كه است این در ابهام است، شده تشكیل

 است؟ یك كدام مقصود دینى، رفتارهاى به مربوط بخش یا ارزشها و بایدها به مربوط بخشهاى یا است فطرى «ها

 كلمـه  شـناختها  بـاب  در هـم  روایات در زیرا شود، مى شامل را مذكور موارد همه فطرت كه است این حقیقت

 انىه  معرفته على فطرهم» اسـت:  آمده روایت در مثال احكام؛ و قوانین مورد در هم و است رفته كار به «فطرت»

 بودن فطرى بر كه «ندارد وجود پروردگارى او جز بدانند و بشناسند را او كه آفرید چنین را انسانها خدا،» 1«ربهم

 همـه  متعـال  خـداى  0«... التوحيد على فطرهم ...» اسـت.  آمده دیگرى روایت در كند. مى تصریح خدا شناخت

 اسـت  ایـن  است رفته كار به شناخت و معرفت باب در كه فطرتى از منظور است. آفریده توحید اساس بر را انسانها

 كـه  دارد بیـان  به احتیاج هم باز اما دارد. را شناختها گونه این اقتضاى كه است اى گونه به انسان آفرینش نوع كه

 را خاصـى  رفتـار  اقتضاى فطرى طور به انسان چگونه اینكه یا است شناخت قوه داراى فطرى رطو به انسان چگونه

 به انسان گرایش مثال، گوییم؛ مى هم انسان تمایالت از بعضى مورد در شناختها، در فطرت استعمال بر عالوه دارد.

 و اسـت  «فطـرت » خـالف  ونقـان  آن كند، جلوگیرى «فطرى» كار این از قانونى اگر و است «فطرى» امرى همسر

 «فطـرت » با كه است انسانیت نفع به قوانینى زیرا بود، نخواهد انسانیت نفع به شود، عمل هم اگر نیست. اجرا قابل

 باشد. نداشته مخالفتى او

 

 :دينى منابع در «فطرت» استعمال موارد



 زدىمؤلف: حضرت آية اهلل محمدتقى مصباح ي اسالمى  مديريت نيازهاىپيش عنوان درس:

 

  مدرس:دکتر نجات بخش عضو هئيت علمی دانشگاه پيام نور
66 

 است: شده استعمال مورد دو همین در «فطرت» دینى منابع در كلى طور به

 فطرى(. )شناختهاى شوند مى داده نسبت فطرت به كه ادراكهایى و شناختها مورد در ـ1

 فطرى(. )تمایالت هستند انسان در خاصى رفتار منشأ كه غرایز و كششها تمایالت، مورد در ـ0

 از سلسـله  یـك  روایـات  و قـرآن  نظـر  از واقعـاً  آیـا  كـه  است این شود، مى مطرح اینجا در كه بحثهایى از یكى

  كه گونه آن دارد؛ وجود انسان در خدادادى و فطرى بطور هاشناخت

 ندارد. وجود فطرى شناخت اینكه یا است معتقد شناسى معرفت در دكارت

 شـك  بـدون  كجاسـت.  از دارد وجود انسان در كه مفاهیمى و شناختها كه اند موضوع این درك پى در فالسفه

 و كیفـى  مفـاهیم » كلى طور به و اندازه شكل، رنگ، از كه تصورى دارند. ریشه آدمى ح  در شناختها از بسیارى

 مـورد  قدیم از سخن این نیست. آدمى حواس از ناشى مفاهیم از بعضى ادراك اما دارند، حسى منشأ داریم، «كمى

 مفـاهیم  ایـن  كه حالى در كند، مى درك را «مفاهیم» از دسته این چگونه انسان اصال كه است بوده فالسفه بحث

 مـى  نیز را شكل رنگ، تبع به و بینیم مى چشم با را رنگ نور، انعكاس پرتو در ما مثال اند؛ شنیدنى نه و دیدنى نه

 شـده  آشـنا  «جسـم  مفهـوم » با چگونه ما ذهن یعنى است؟ گرفته صورت چگونه «جسم» مفهوم انتزاع اما بینیم،

 نـام  به موجودى كه فهمید كجا از برد؟ ىپ روح وجود به آدمى كجا از ایم؟ شناخته چگونه را جسم ما اصالً است؟!

 آشـنا  «خـدا » مفهـوم  بـا  چگونه انسانها ذهن همه، از باالتر آورد؟ بدست كجا از را مفهوم این و دارد وجود «روح»

 وجود عدم یا وجود مورد در كه نداشتند اگر دارند، آشنایى «خدا» مفهوم با كفار هم و خداپرستان هم است؟ شده

 توجـه  مورد قدیم زمانهاى از موضوع این حال، هر به اند؟ آورده بدست كجا از را مفهوم این ند،كرد نمى قضاوت او

 شود؟ مى آشنا قبیل این از مفاهیمى با انسان چگونه كه: است بوده فیلسوفان

 

 دكارت: ديدگاه از فطرت

 بـود  معتقـد  است، شده مشهور جدید فلسفه پدر به كه فرانسوى معروف فیلسوف (1296 ـ 1622) دكارت رنه

 كـه  اسـت  كـرده  خلق اى گونه به را آدمى خدا اصال .كند مى درك فطرى طور به را مفاهیم سلسله یك انسان كه
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 ایـن  كنـد،  مـى  خلـق  را آدمـى  خدا كه وقتى كند. مى درك حواس از استفاده بدون و خود به خود را مفاهیم این

 گذارد. مى او سرشت در را مفاهیم

 قبیـل  از مفاهیمى است ممكن چگونه كه شد واقع اعترا  مورد معاصر فیلسوفان برخى طرف از دكارت نظریه

 كنـد؟  مـى  درك را «مفاهیم» این هم نوزاد یك مثال آیا شود؟ درك فطرى طور به «روح مفهوم» و «خدا مفهوم»

 در دكـارت  دارد؟ نیـاز  عقلـى  خاص بلوغ به قبیل، این از مفاهیمى هم آن مفهوم، یك درك كه نیست چنین مگر

 آن درك اسـتعداد  كـه  اسـت  این مفاهیم، از بعضى بودن فطرى از من منظور كه دهد مى توضیح گونه این جواب،

 خود شد آماده آن براى شرایط اگر كه است شده خلق اى گونه به انسان ذهن یعنى، ؛دارد وجود انسان در مفاهیم

 مفـاهیم  درك استعداد فقط دارد وجود انسان خلقت اىابتد در آنچه پ  .كرد خواهد درك را مفاهیم این خود به

 ندارد احتیاج و كند مى درك خود به خود را مفاهیم و رسد مى فعلیت مرحله به استعداد این تدریج به ولى است،

 یابد. مى در را مفاهیم این خود به خود كرد، پیدا تعقل قدرت روح وقتى بلكه كند، دریافت ح  راه از را آنها كه

 كـه  نكتـه  این به توجهى همچنین و بود فطرت مورد در دكارت اعتقاد به اى اشاره تنها ها گفته این از دمقصو

 مفهـوم  شـناخت  گویـد  مـى  دكارت كه این آیا چیست. ما اصطالح در فطرت با ایشان اصطالح در فطرت بین فرق

 است؟ یكسان است فطرى خداشناسى گوییم: مى كه ما گفته با است، فطرى خدا

 

 :«فطرت» مورد در ديدگاه دو فاوتت

 در خـدا  مفهـوم  بودن فطرى با ما اصطالح در خداشناسى بودن فطرى بین كه شد خواهد روشن زیر توضیح با

 از مقصـود  بلكـه  اسـت،  فطـرى  «خـدا  مفهـوم » كه نیست این ما ادعاى است. زیادى بسیار فاصله دكارت اصطالح

 اسـت:  الزم كوتـاهى  توضـیح  بیشـتر،  تبیـین  براى است. رىحضو و شهودى معرفت و شناخت فطرىْ خداشناسى

 صـورت  راه دو از انسـان  وسـیله  به واقعیات ادراك كه معتقدند غربى، فالسفه از بعضى همچنین و اسالمى فالسفه

 قبیـل  از درونـى  احساسـات  درك همانند شهودى، و حضورى ادراك وسیله به واقعیت خودِ «یافتنِ» ـ1 گیرد: مى

 ترسـد،  مـى  بـار  اولـین  بـراى  اى بچـه  كـه  وقتـى  آیا د؟كنی مى درك چگونه را مفاهیم این امید، و ترس محبت،
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 مـى  آگاه خود ترس از چگونه پ  نیست. او ذهن در ترس مفهوم خیر، دارد؟ وجود او ذهن در ترس از «مفهومى»

 نیز را انتزاعى و تجریدى مفاهیم شود مى بزرگتر كه تدریج به اما یابد، مى را ترس واقعیت كه اینست پاسخ شود؟

 همـان  در اسـت،  درونـى  احسـاس  كـه  را گرسنگى احساس بچه كند. مى درك هم را ترس «مفهوم» و فهمد مى

 و یابـد  مـى  را گرسنگى واقعیت بلكه چیست، گرسنگى مفهوم «بداند» كه نیست طور این «یابد مى» اول روزهاى

 یابـد  مى را او نوازش لذّت و مادر با ان  واقعیت نوزاد المث است؛ حضورى و شهودى علم همان واقعیت یافتن این

 البته دارد. حضورى علم آن به نسبت پ  ندارد. آن از مفهومى و لف  اما كند، مى آرامش احساس مادر آغوش در

 آن شـدید  و قـوى  مرتبه اما دارد، وجود غلط تفسیر احتمال آن، پایین مراتب در كه دارد مراتبى هم حضورى علم

 احسـاس  این باشد، داشته ترى قوى احساس خاصى مورد در آدمى كه وقتى نیست. غلط تفسیر قابل وجه هیچ به

 اسـت،  حالتى چه این كه فهمد نمى انسان یعنى، است؛ مبهم او احساس گاهى ولى ماند، مى خاطرش در همیشه

 عنـوان  بـه  آن از فرویـد  نكـاوى روا در كه آنچه احتماال، چیست؟ حالت این مقتضاى و منشأ است؟ شده ایجاد چرا

 ضـمیر » یا «ناهشیار» ندارد. توجه آن به هم شخص خود كه است مبهمى حضورى علم است، شده یاد «ناهشیار»

 آن در شـد،  وارد هشـیار  سـطح  در كـه  وقتى و است آگاهانه نیمه گاهى كه است درك و شعور نوعى ،«ناخودآگاه

 كـه  سـت معنا ایـن  بـه  شناسـى  خـدا  بودن فطرى حال، هر بهشود. مى آگاه خود حالت از شخص كه است صورت

 كنـد،  مـى  برطرف را او نیاز كه است موجودى به وابسته اینكه از دارد مبهمى حضورى درك خود درون در انسان

 مـبهم  شـكل  بـه  نیاز و وابستگى احساس او نهاد در اما است، موجودى چه این كه بگوید نتواند است ممكن گرچه

 بـودن  فطرى دكارت گفته به شد.اما روشن خدا شناخت بودن فطرى و حضورى علم از ما مقصود پ  است. نهفته

 مقصـود،  اسـت،  فطـرى  خـدا  شـناخت  گـوییم  مى ما اینكه خداست. «مفهوم» بودن فطرى معناى به خدا معرفت

 بَنى مِنْ رَبّكَ خَذَاَ اِذْ وَ» فرماید: مى مجید قرآن است. واقعیت یافتن واقع، در و خدا حضورى شناخت بودن فطرى

 انسان روح در باطنى درك نوعى 1«شَهِدنا بلى قالوا بِربّكُم اَلَستُ اَنْفُسِهِمْ عَلى هُمْ اَشْهَدَ وَ ذُریَّتَهُم ظُهورِهِم مَنْ آدَمَ

 بـه  كنـد،  رشـد  طبیعـى  صـورت  به آدمى اگر ولى كند، تفسیر و تعبیر درستى به را آن نتواند چه اگر دارد، وجود

 فلسفه است.در آدمى ضمیر در اعتقاد این ریشه پ  كند، مى پیدا اعتقاد یگانه خداى وجود به كه رسد مى ىجای

 الـربط  عـین  معلـول،  اینكـه  یعنـى  نیست؛ مستقل اش آفریننده از مخلوقى هیچ وجود كه است شده ثابت متعالیه
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 مرتبـه  كه معلولى هر بنابراین، ندارد. لىاستقال هیچ خود از و است وابسته كامال وجودى مخلوق وجود است. بالعله

 اسـت.  فطـرى  معرفـت،  ایـن  و یافـت  خواهد خدا به وابسته موجودى را خودش باشد داشته آگاهى و ادراك از اى

 واژه از بـیش  كـه  اى واژه امـا  اسـت.  شـناختى  چنـین  فطـرى،  توحیـد  و فطـرى  شـناخت  فطـرى،  علم از منظور

 اثـر  در كه ارزشى تمایالت از جداى یعنى، است. «فطرى گرایشهاى» هواژ شود، مى استعمال «فطرى شناختهاى»

 مـى  رشـد  منفـرد  و فطـرى  كـامال  طور به انسانى هر در كه هستند نیز «میلهایى» شوند، مى پیدا تربیت و محیط

 كـم  و ضـعیف  خلقـت  ابتـداى  در كـه  اند فطرى میلهایى ... و جنسى ارضاى به میل غذا، و آب به میل مثال كنند؛

 نیازهـاى  شـود  اشـباع  متناسـب  طور به انسان بدنى نیازهاى اگر شوند. مى قوى و كرده رشد تدریج به ولى گندرن

 شوند. مى شكوفا نیز وا معنوى

 

 :فطرى نیازى پرستش،

 خـود  كامـل،  نهایـت  بـى  موجود یك مقابل در كردن كرنش است. خداپرستى انسان فطرى گرایشهاى جمله از

 قلـب  در كـه  اسـت  محبتـى  از نمودى عشق، است. عشق فطرى، نیاز این هاى نشانه زا یكى است. فطرى نیاز یك

 در فطـرى  طـور  بـه  ببینـد،  اى العاده فوق كمال موجودى در اگر انسان دارد. وجود خود پروردگار به نسبت انسان

 پروردگار، بربرا در جز كردن خضوع آن، باالى مراتب در و است فطرى كامال احساس این كند. مى خضوع او مقابل

 خواهد مى انسان شوند. مى ظاهر بدن در آن نمودهاى اما است قلبى امرى خضوع گرچه كند. نمى اشباع را آدمى

 تـا  ولـى  اسـت،  فطـرى  تمایل این شود. محو او در خواهد مى گویى و بیفتد خاك به هستى مطلق قدرت برابر در

 جسـمى  اساسى تمایالت اگر رود. نمى معنوى تمایالت الدنب به آدمى نشود، ارضا بدنى اساسى نیازهاى كه زمانى

 سن به رسیدن اوال انسانى، تمایالت ظهور براى و كند مى پیدا ظهور انسانى احساسات شوند، ارضا متعادل طور به

 بلـوغ  سـنّ  بـه  رسیدن مثال، است؛ وابسته نیز سن به آنها بروز كه جسمانى تمایالت برخالف نیست، مطرح خاصى

 پ  نیست. مربوط خاصى اندام به پرستش نیاز جسمى، نیازهاى برخالف ثانیاً، و است جنسى نمودهاى بروز شرط

 هورمونى كه نیست گونه این یعنى باشد؛ داشته شناختى زیست عامل كه نیست نیازهایى سنخ از پرستش، به نیاز

 پروردگار به نسبت محبت ابراز آن رضاىا شیوه و كند برطرف را آن یا آورد وجود به را نیاز آن اینكه تا شود ترشح
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 تجربـى  لحـاظ  از شود. نمى ارضا نیاز این نباشد معبود برابر در كامل خضوع نهایت اگر و اوست مقابل در خضوع و

 پرفروغ پرتوى الشعاع تحت هم آنها جنسى نیاز رسند، مى الهى محبت باالى مرحله به كه كسانى است شده ثابت

 گذارد. نمى باقى جنسى غریزه بروز براى اى زمینه كه است قوى چنان معنوى حالت آن ،یعنى گیرد؛ مى قرار آن

 بـه  مطلـق  كمـال  به انسان گرایش است. مطلق كمال سوى به انسان فطرى گرایش از كوچك بسیار اى نمونه این

 بـا  احتمـاالً  د،كن پیدا را دیگرى موجود از تر كامل چیزى خود نظر به آدمى اگر چون نیست، خاصى موجود جانب

 اسـت.  نهایـت  بـى  كمال است، مطلوب بالذات آنچه پ  رود، مى آن دنبال به و گیرد مى اشتباه نهایت بى موجود

 بـه  مجازى هدفهاى انتخاب «است نهایت بى كمال طالب بالفطره انسان» فرمودند: مى بارهاسره( )قدسامام حضرت

 موجـودى  بـه  رسیدن در را خودش هدف اینكه یا گیرد مى اشتباهى را خود نهایى هدف آدمى كه است دلیل این

 مـى  رسـد  مـى  او به كه وقتى ولى پندارد، مى واقعى مطلوب را او و كند مى تصور نیست انسان واقعى مطلوب كه

 لذا است، آن فاقد او خود كه آنجا از و باشد صفتى و خصلت عاشق شخصى است ممكن یا شود. نمى ارضا كه بیند

 رسـیدن  او فطـرى  گرایش است جمال او خواسته اگر مثال، باشد؛ دارا را خصوصیت آن كه ورزدمى عشق كسى به

 است. نهایت بى جمال به

 

 :فطرت در اصطالح سه

 كرد: خالصه اصطالح سه در را فطرى گرایشهاى به مربوط اصطالحات مجموعه بتوان شاید

 حتـى  شود، مى محسوب فطرى شد، ذكر قبال هك ویژگى سه آن با باشد، انسان نهاد در كه گرایشى نوع هر ـ1

 است. فطرى معنا این به غرایز، سایر ارضاى به میل و غذا و آب به آدمى نیاز

 بـه  عشـق  قبیـل:  از تمـایالتى  شـود،  مى اطالق انسان مخصوص گرایشهاى بر فقط اصطالحاً فطرت مفهوم ـ0

 گویند. مى رىفط تمایالت را خدا به عشق اینها، همه رأس در و جمال و حقیقت

 یافـت  انسـان  در فقط هم آن و رسد مى خدا به آن نهایت كه است تمایلى بمعناى سوم اصطالح در فطرت ـ3

 هـم  حیوانـات  در آن از ضـعیفى  مرتبـه  اسـت  ممكن البته نیست، شده شناخته الاقل حیوانات سایر در و شود مى
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 تعبیـر  از حیوانـات،  سـایر  دربـاره  و رود مـى  كار به انسان مورد در فقط فطرت واژه معموال دانیم. نمى ما كه باشد

 نظـر  از فطـرت  ولـى  دهنـد،  مـى  قرار «فطرت» مقابل در را «غریزه» عرفى، كاربرد در كنند. مى استفاده «غریزه»

 و فلسـفى  تعبیـر  در حتـى  اسـت،  حیـوان  و انسان از اعم لغت در فطرت یعنى، شود؛ مى شامل هم را غرایز لغوى

 واژه از اول مـورد  در حیـوان،  و انسـان  بـین  گذاشتن فرق مقام در ولى ندارد، اختصاص انسانها به فطرت هم دینى

 كنند. مى استفاده «غریزه» از دوم مورد در فطرت،

 

 :مفهوم دو اين توضيح و شر و خير به آدمى تمايل و فطرت

 صـورت  بـه  شُـرور  یـا آ كـه  است این كرد مطرح فطرت به مربوط مسایل راستاى در توان مى كه دیگرى بحث

 سـؤال  ایـن  بر منطقى طور به كه دیگرى سؤال ولى اند، اكتسابى امورى شرور اینكه یا دارد وجود انسان در فطرى

 دو ایـن  از یـك  هـر  پاسخ به پرداختن از قبل اما شر، یا است خیر انسان «وجود» اصال آیا كه است این دارد تقدم

 مـى  سـؤال  ایـن  جـواب  بـه  بنـابراین،  اسـت.  كدام شر و چیست خیر اصوال كه شود روشن موضوع این باید سؤال

 ایـن  آدمـى  كه است شده موجب عاملى چه دیگر، بیان به چیست؛ بد و خوب و شر و خیر انتزاع منشأ كه پردازیم

 مفـاهیمى  كـه  دارد وجود گرایش این غرب در اخالق فالسفه بینشود؟ معتقد آنها وجود به و كند درك را مفاهیم

 یـا  فـرد  بـا  كـردن  برخورد هنگام انسان ما دیدگاه از اما شوند؛ مى درك خود به خود و فطرى طور به قبیل این از

 برخـورد  نیز گاهى و است خوشایند برایش او با برخورد و یابد مى هماهنگ خود هاى خواسته با آنرا گاهى شیىءِ؛

 آن بـودن  شـر  به دوم صورت در و بودن یرخ به اول صورت در كه است ناخوشایند او براى كسى یا شیوى با كردن

 اشـیاء  بـودن  شر یا خیر قضاوت مالكهاى كه «ناخوشایندى یا خوشایندى» مفهوم كه بپرسید شاید .كند مى حكم

 چیست. آنها انتزاع منشأ و اند آمده كجا از هستند،

 مـى  را آن قعیـت وا و كنـد  مـى  درك حضورى علم با را گرسنگى مفهوم كه گونه همان آدمى است: این جواب

 در فطـرى  طـور  بـه  سنى هر در آدمى .كند مى درك فطرى طور به نیز را ناخوشایندى یا خوشایندى مفهوم یابد،

 مـثال،  اسـت؛  ناخوشـایند  و نامناسب یا است بخش لذت او براى است، مناسب او طبع با چیزهایى چه كه یابد مى

 «ناخوشـایندى » و «خوشـایندى » پـ   بیاید. خوشش خىتل از یا بیاید بدش شیرینى مزه از كه نیست فردى هیچ
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 طبـع  مخـالف  چـه  هـر  و خوشـایند  است موافق آدمى طبع با چه هر كه معنا این به است، فطرى و طبیعى امرى

 بـا  كـه  چیزى همینجاست، كند مى توجه بد و خوب مفهوم به انسان كه جایى اولین پ  است، ناخوشایند اوست

 ابتـدا  در بـد  و خـوب  منشـأ  .عكـ   بر و كند مى حكم آن «خوبى» به بیاید خوشش آن از و باشد مناسب او طبع

 هـر  سـرانجام،  شود مى ایجاد فرد هر مفاهیم خزانه در كه گسترشى با ولى است، آدمى طبع با موافقت یا مخالفت

 تـا  خربزه شمارد. مى «بد» را آن دهد دست از را خود كمال اگر داند، مى «خوب» است كمال داراى كه را چیزى

 بـا  آدمى سرانجام شود. مى بد شد، ترش و داد دست از را خود شیرینى اگر اما است، خوب است شیرین كه وقتى

 خـوش  و است خوب كمالش همان بلحاظ هست كمالى داراى كه موجودى هر كه رسد مى اینجا به بیشتر تحلیل

 ندارد. موضوعیت و اصالت دشخو و است آن كمال به بردن پى براى اى وسیله آن از دیگران آمدن

 «بـدى » و «خـوبى » معیار كه معتقدند غربى فالسفه از بعضى است. نكته همین فالسفه، اختالف موارد از یكى

 ارزشـى  مفاهیم همه بلكه باشد، داشته كمالى خود براى نفسه فى چیزى هر كه نیست گونه این است، انسان خود

 غیـر  در و خـوبى  بـه  حكم بیاید، خوشش چیزى از اگر شود، مى سنجیده شخص خود تمایالت با بد و خوب مثل

 ارزشـهاى  و فرهنگها تابع و متفاوت اجتماعى امور در افراد تمایالت چونكه و كند مى آن بدى به حكم صورت این

 را چـه  هـر  محیطـى  هـر  متفاوتنـد،  محیطهاى و فرهنگها تابع و ندارند اصالتى ارزشى، مفاهیم پ  است، مختلف

 خـود  از و انـد  محیطـى  عوامـل  تـابع  و نسبى ارزشى مفاهیم پ  است. بد یا خوب چیز همان دانست بد یا خوب

 ندارند. اصالتى

 

 :اسالمى فلسفه در شر و خير

 آن واقعـى  خیـر  و كمال در ما اعتقاد و دارد كمالى خود براى ذاته فى موجودى، هر اسالمى، فالسفه دیدگاه از

 بـد  و خوب پ  است. «بد» آن پوسیدگى و پژمردگى و است «خوب» درخت فایىشكو و رشد مثال، ندارد؛ تأثیرى

 بـه  اگـر  دارد، خـودش  با متناسب و الیق كمالى موجودى هر نیست، ما قضاوت و خواست تابع افراد، یا اشیاء بودن

 نجامسـرا  و است «شر» گوییم مى نرسد مرحله آن به اگر و است «خیر» موجود این گوییم مى برسد واقعى كمال

 بـه  مربـوط  «بودن بد» و است هستى سنخ از «بودن خوب» كه رسیم مى اینجا به شر، و خیر از تحلیل آخرین در



 زدىمؤلف: حضرت آية اهلل محمدتقى مصباح ي اسالمى  مديريت نيازهاىپيش عنوان درس:

 

  مدرس:دکتر نجات بخش عضو هئيت علمی دانشگاه پيام نور
73 

 مربوط اشیاء عدمى حیثیت به «بدى» و وجودى حقیقت به «خوبى» دیگر تعبیر به است؛ عدم و نبود نقص، جانب

 عدم به شر ریشه است. بد داد، دست از را كمالى كه وقتى و است خوب است، كمالى داراى چیزى كه وقتى است،

 بـه  شـر  ریشـه  پ  است، كمال دادن دست از معناى به نقص كمال، مقابل در گردد. مى بر وجود به خیر ریشه و

 زیـرا  خداسـت،  مطلق خیر پ  است، بیشتر آن خیریت جهت باشد، تر كامل «هستى» چه هر و گردد مى بر عدم

 باشـد  كمالى جهت داراى موجودى اگر اند. فلسفى مفهوم دو شر و خیر حال، هر است.به مطلق كمال و وجود خدا

 است. شر آن، فقدان لحاظ به باشد كمالى فاقد اگر و است خیر كمال، داشتن لحاظ به

 

 :نسبى شر و خير

 اسـت  ممكـن  شود مى سنجیده دیگرى با كه وقتى اما است، خیرى و كمال داراى خود خودى به موجودى هر

 موجـودات  سـایر  بـراى  خـود  زنـدگى  ادامـه  جهـت  موجـودى  گـاهى  اینكه یعنى، آید؛ حساب به احممز موجودى

 را دیگر حیوان گوشت یا كند تغذیه بیابان علف از باید كند رشد بخواهد حیوان اگر مثال، كند؛ مى ایجاد مزاحمت

 وجـود  اسـت.  شـر  شـود،  مـى  دیگر موجودات مزاحم كه جهت این از ولى است، «خیر» نفسه فى او وجود بخورد.

 بـه  بنابراین، است. شر كند مى سوراخ را كشاورز انبان كه جهت این از اما است، خیر خودش براى نفسه فى موش

 اسـت  ممكن ولى خیر، خودش براى آن وجود شر. یا است خیر موجود فالن كه كرد قضاوت توان نمى مطلق طور

 سـیب  كـه  جهت آن از اما است، خیر خودش براى شود مى پیدا سیب در كه كِرمى باشد. شر دیگرى موجود براى

 است. شر آن براى كند مى خراب را

 

 :او نقص يا كمال علت انسان، رفتار

 بیـان  از كرد، استنتاج را «بایدها» و ارزشى نتایج توان مى ها«هست» فلسفى تحلیل از ما، اعتقاد به كه آنجا از

 از كـه  اسـت  ایـن  آن و رسیم مى ارزشى اى نتیجه به یكدیگر، با ىخارج موجود دو مقایسه مورد در فوق، واقعیت

 كرد.بنـابراین،  اسـتنباط  نیز را انسانى رفتار بودن «شر» یا «خیر» توان مى نیز او كمال با انسان رفتارهاى مقایسه
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 «شر» باشد او انحراف و نقص جهت در كه رفتارى هر و «خیر» باشد انسان تعالى و كمال جهت در كه رفتارى هر

 آیـد  مى حساب به «خیر» علم تحصیل صورت این در برسد، رشد و كمال به علم تحصیل با انسان اگر مثال، است؛

 او وجـود  در نقص منشأ و است بد رفتار، آن شود او حركت مسیر در انحراف موجب كه دهد انجام را رفتارى اگر و

 اسـت.  خـوب  شـود  كمـال  موجـب  عملـى  اگر و است بد گوییم مى شود، او نقص موجب كارى اگر پ  شود، مى

 تنبلى و سستى مثل دیگر، برخى و شود مى جسم كمال موجب ورزش، مثل انسان كارهاى از بعضى كه همانگونه

 اسالم جا هر شود. مى روح نقص یا كمال موجب نیز انسان اعمال از بعضى گردد؛ مى جسم كسالت و نقص موجب

 انجـام  از اسـالم  كه جا هر و است منطبق انسانیت كمال با كه است روشن ،است كرده توصیه كارى دادن انجام به

 تقویـت  موجـب  مـثالً،  غـذایى؛  مصـرف  كه گونه همان نیست. سازگار انسان كمال با كار آن است كرده منع كارى

 قـراردادى  نـه  واقعـى،  اى رابطـه  او روح و آدمـى  رفتـار  بین رابطه پ  شود. مى آن تضعیف موجب گاهى و جسم

 قضـاوت  معیـار  بنابراین، نیست. شده شناخته گاهى و است شده شناخته رفتار، و عمل آن نتیجه گاهى ولى ست،ا

 حـال  .كنـد  مى ایجاد او در را نقصى یا گردد مى آدمى كمال موجب آیا كه است این عملى، بودن شر و خیر براى

 شـر،  یـا  است خیر عمل این كه كرد وتقضا توان مى سادگى به باشد، موجود نقص یا كمال كشف براى راهى اگر

 بـر  عالوه كه كنیم واگذار كسى به را آن تعیین باید باشیم، نداشته عملى بودن شر و خیر كشف براى راهى اگر اما

 داند. مى خوبى به را آن كمال و نقص و شر و خیر روح، خلق

 

 :آخر بخش خالصه

 بـه  گـاهى  و بریم مى كار به ها هست مورد در ار بودن «شر» یا بودن «خیر» گاهى كه است این سخن حاصل

 در كه كنیم مى قضاوت نفسه( )فى موجودى درباره گاهى نیز ها هست مورد در دهیم. مى نسبت نبایدها و بایدها

 یـك  از را او وجود كه سنجیم مى دیگرى به نسبت را وجودى گاهى و دانیم مى خیر را آن وجود اصل صورت این

 در .دانـیم  مـى  شـر  شـود(  مـى  دیگـران  نقـص  موجـب  خـود،  بقاى و كمال براى )كه گردی جهت از و خیر جهت

 دارد امكـان  حـال،  عـین  در است شده دیگرى نقص موجب كه كنیم مى حكم موجودى بودن شر به كه اینجاست

 هـم  ارزشى شر و خیر مورد در و است اضافى و نسبى شر، و خیر این پ  باشد. خیر موجب دیگرى براى او وجود
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 شر او براى شود او روح نقص موجب اگر و است خیر او براى شود انسان كمال موجب رفتارى اگر كه كردیم شارها

 و مانـد  مـى  بـاقى  روح در عمـل  منفىِ یا مثبت تأثیر نخواهد، یا بخواهد او است. واقعى اى رابطه رابطه، این .است

 و اسـت  انسان اختیارى رفتارهاى اخالقى، شرهاى و خیر قلمرو پ  ندارد. اختیارى و مورد،انتخاب این در شخص

 است تكوینى و واقعى رابطه، این و دارد انسان تزلزل و ضعف یا كمال در كه است تأثیرى آنها بدى یا خوبى مالك

 نیست. افراد تمایالت و قرارداد تابع و

 :پاسخ و پرسش

 وجىود  چگونىه  خداونىد،  بىه  نسانا حضورى علم در است، حاضر فرد نزد واقعيت، حضورى، علم در اگر ى1

 كند؟ مى پيدا حضور انسانها محدودِ نفسِ نزد در خداوند نهايت بى و مطلق

 هـم  انسـانها  نفـ   كـه  است این انسان نف  در خدا حضور اقتضاى كه است شده گمان سؤال این در پاسخ:

 باشند محدود «معلوم و معال» موجود دو هر است ممكن حضورى علم در نیست، درست گمان این باشد. نامحدود

 ایـن  بـه  محسـوس،  بـه  معقول تشبیه باب از و ذهن به تقریب براى باشد. نامحدود دیگرى و محدود یكى اینكه یا

 و دارد حضـور  محـدود  آب ایـن  قطـره  قطـره  براى دریا ریختید، دریا در را آب مقدارى شما اگر كنید: توجه مثال

 قطـره  كـه  اى محـدوده  تـا  اما نیست، مقایسه قابل قطره با دریا عتوس كه است درست نیست، آنها بین اى فاصله

 قطره كه آنجا زند. نمى ضررى محدود آبِ نزد در آن حضور به دریا وسعت اما فراتر، بسى و هست هم دریا هست،

 تقریـب  براى مثال این البته دارد. حضور هم قطره وراى دریا منتها حاضرند هم براى دو هر كند، مى تالقى دریا با

 بـراى  خـدا  و خـدا  بـراى  انسـان  حال، هر به ندارد. معنایى «حضور» اجسام، در كه است روشن شد، بیان ذهن به

   شود. مى محدود انسان، نزد حضور صورت در خدا كه نیست معنا این به حضور و حاضرند انسان

 كـه  اى نقطـه  همان در كند. مى برقرار ارتباط خدا با خودش وجود شعاع و حد در انسان و است نامتناهى خدا

 خـدا  بـراى  انسـان  و انسان براى خدا كه گفت توان مى پ  دارند. حضور یكدیگر براى كنند، مى تالقى یكدیگر با

 آنجـا  در خـدا  كـه  برویـد  جایى توانید نمى شماست. با خدا باشید، كه كجا هر (1كنتم اینما معكم هو )و حاضرند:
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 زیـرا  نیسـت،  وجـودى  نظر از شىء دو تساوى حضور، الزمه پ  هستید. داخ محضر در شما و باشد نداشته حضور

 باشند داشته حضور یكدیگر براى حال عین در باشد، نامحدود دیگرى و محدود آنها از یكى است ممكن

 است؟ صحيح شر و خير نسبيت به اعتقاد آيا ى0

 بـه  نسـبت  شـیوى  وجود اینكه نیست. رانكا قابل شد بیان كه معنایى به نسبیت دارد. معنا چند نسبیت پاسخ:

 در نسبیت همچنین است. واقعیت یك باشد، شر یا خیر است ممكن دیگرى موجود به نسبت و است خیر خودش

 در و شود مى محسوب احترام اینجا در رفتارى یك اینكه نیست. انكار قابل نیز اجتماعى تشریفات و رسوم و آداب

 رسـوم  و آداب كلیـت  و اطـالق  عدم و نسبیت دلیل به شود، محسوب هینتو رفتار همین است ممكن دیگر جایى

 بـر  ارزشـى،  مكتـب  یـك  در كه وقتى آیا است. اخالقى نسبیت است، مردود ما نظر از كه نسبیتى است. اجتماعى

 یـك  یعنـى  اسـت؛  خیـر  زمانهـا  تمامى و عالم تمامى در و انسانها همه براى كنیم، مى اطالق «خیر» عنوان كارى

 گروهـى  كنـد.  مـى  فـرق  دیگـر  جامعـه  به اى جامعه از كه است هوس و سلیقه سنخ از یا دارد عقالنى ثابت رمعیا

 گـرم  لبـاس  گرمسـیرى  منـاطق  در و «خـوب » پوشیدن گرم لباس سردسیرى مناطق در كه گونه همان معتقدند،

 امـا  ندارند، خود وراى قعیتىوا و متفاوتند فرهنگهاى تابع هم اخالقى شرهاى و خیر و ارزشها است، «بد» پوشیدن

   معتقدیم. كلّى اخالقى ارزشهاى اطالق و ثبات به ما

 نیسـت؛  نسـبى  اخالقى اصول در شر و خیر ولى دارد، وجود آدمیان رفتار در و هستى در نسبى شر و خیر پ 

 اذهان. در نه دارد، واقعیات در ریشه اخالق، كه معتقدیم و نیست ها سلیقه تابع یعنى،
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 پنجم جلسه

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 الطاهرين الطيبين اله على و المرسلين و االنبياء سيد على والسالم الصالة و العالمين رب هلل الحمد

 المعصومين

 

 :انسان سرشت

 و ذات نظـر  از انسـان  آیـا  كـه:  اسـت  این انسان سرشت باب در سخن محور است. انسان سرشت بحث، موضوع

 و اسـت  خوب نه ذاتاً انسان اینكه یا است؛ پلید و زشت انسان سرشت برعك ، یا ستا شده آفریده خوب سرشت،

 بعضى است شده آفریده متفاوت صورت به انسانها سرشت اینكه یا و است خنثى نظر این از انسان ذات بلكه بد، نه

 مبحـث  در كـه  را اى مقدمـه  خالصـه  است الزم بحث، در ورود از قبل«.شرند» ذاتاً دیگر گروهى و «خیر» ذاتاً ها

 و چیسـت  «خیـر » اصـوال  كـه  كنـیم  روشـن  را موضوع این و نماییم یادآورى كردیم ذكر شر و خیر درباره پیشین

 شر. یا است خیر انسان سرشت آیا حال كه بپردازیم بحث این به بیشترى وضوح با سپ  است، كدام «شر»

 

 :شر و خير كاربرد

 خیـر  .1 كنـیم  مى استعمال صورت سه به تقریباً را خیر مفهوم ما كه است این شر و خیر درباره سخن حاصل

 .ارزشى یا اخالقى خیر .3 اى مقایسه یا نسبى خیر .0 نفسه وفى اصیل

 از وجـداى  مسـتقل  را آن وجـود  و بگیـریم  نظـر  در نفسـه  فـى  را موجودى اگر كه: معناست این به اصیل خیر

 شیوى هر وجود الهى، فالسفه قول به و كنیم مى حكم آن «بودن یرخ» به بسنجیم، افراد و اشیاء سایر با ارتباطش

 عـالوه  موضوع، این آید. مى حساب به شر نیز آن عدم مقابل، در «محض خیرٌ الوجود» یا است خیر عین نفسه فى

 هآمـد  سـجده  سـوره  مباركه آیه در مثال است؛ مند بهره نیز قرآن آیات پشتیبانى از فلسفى، و عقلى استدالالت بر
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 ایـن  به خیر پ  «داد. قرار نیكو را چیزى هر خلقت متعال خداى» یعنى: 1«خلَقه شيء كلَّ أحسن الذي» است

 .است نفسه وفى اصيل معنا

 بـا  آنهـا  وجـود  كه را فردى دو یا شىء دو كه آید مى بدست صورتى در نیز «اى مقایسه یا نسبى خیر» مفهوم

 تـزاحم  دیگـرى  وجـود  بـا  اى گونـه  به آنها از یكى وجود كه موجود دو بین اگر كنیم. مقایسه دارد، تزاحم یكدیگر

 ایـن  در بسـنجیم،  شـود  مى دیگرى رفتن بین از یا نقصان سبب كه جهت آن از را موجودى و كنیم مقایسه دارد،

 كمـال  و رشـد  بـه  كمك دلیل به یكى وجود یا است شر دیگرى براى آنها از یكى وجود كه كنیم مى حكم صورت

 موجـودات  بـین  تـزاحم  كـه  اسـت  مـواردى  در فقط شر، و خیر گونه این فر  .است خیر موجود آن براى دیگرى

 .گردند نمى شر و خیر این مشمول ـ ندارند تزاحمى هیچ یكدیگر با كه - تام مجردات بنابراین، باشد. داشته وجود

 مقایسه از بعد چون ،نیست ذاتى كه است شرى و خیر است، بالعر  شر و خیر فالسفه اصطالح به شر، و خیر این

 مـثال،  اسـت؛  ممكـن  هـم  اَعـدام  در خیرى چنین فر  البته و كنیم مى حكم آنها بودن شر یا خیر به موجودات،

 عـدمى  امـر  همـین  شـود،  انسـان  سـالمتى  موجـب  غـذا  از امسـاك  كه وقتى اما است، عدمى امرى غذا از امساك

 عـدمى  امـرى  درخـت  بـراى  واقـع  در زنـد  مى درخت یك از باغبان كه را برگى و شاخ بود. خواهد خیر )نخوردن(

 بین در فقط نسبى شر و خیر فر  پ  شود. مى آن رشد موجب كار این زیرا است، آن در درخت خیر ولى است،

 از هـم  اَعـدام  در خیر فر  و باشد شر یا خیر دیگر موجود براى موجودى است ممكن زیرا است، مادى موجودات

 كمـال  و رشـد  موانـع  واقـع  در و كند مى فراهم را خیرى پیشرفت زمینه «عدم» گاهى كه است ممكن جهت این

 باشد. خیر است ممكن لذا و برد مى بین از را موجودى

 فالسـفه  آراءِ از اى معركه بحث این است. ارزشى یا اخالقى شر و خیر مورد در شر و خیر مفهوم كاربرد سومین

 خیر اسالمى، اخالق فلسفه بزرگان نظر طبق است. كدام ارزشى شر و خیر و چیست ارزش ماهیت كه است اخالق

 پیـدایش  در دخالتى یعنى، باشد؛ اختیار عنصر فاقد عملى اگر د.شو مى مطرح اختیارى امور در فقط اخالقى شر و

 نمـى  و دشو نمى اخالقى ارزش به متصف نباشد، اختیارى كار یك نتیجه هم آن خود و باشد نداشته اختیارى كار

 براى آن وجود اینكه یا است خیر وجودش بگویند است ممكن فلسفى نظر از البته است. بد یا خوب كه گفت توان

 گفتـه  شـر  یـا  خیر آن به نباشد، آن در اختیارى عنصر هیچ كه چیزى اخالقى نظر از اما است، خیر دیگرى وجود
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 «خیـر » كنـد  مـى  استفاده آن زینت از كه كسى براى زیباست، خیلى یاقوت سنگ گفت توان مى مثال شود؛ نمى

 معنـا  هـم  آن اخالقـى  مـدح  نیست، اختیارى یاقوت زیبایى كه آنجا از و نیست اخالقى مدح یاقوت مدح اما است،

 باشـد.  داشته را آن ترك یا فعل قدرت فاعل، و باشد میان در اختیارى كه است جایى در اخالقى ارزش زیرا ندارد،

 مراتبـى  چه چیست، كمال حقیقت اینكه ـ باشد كمالى به انسان رسیدن مقدمه كه است خیر ىاخالق نظر از فعلى

 با اختیارى، رفتار هر گفت: توان مى اجمال طور به ـ نیست اینجا در آن جاى كه است اى گسترده بحث خود دارد

 اختیـارى  رفتـار  هـر  و است مند ارزش اخالقى نظر از شود، مى انسان نف  كمال موجب كه مؤخراتش و مقدمات

 است. ارزش بى اخالقى نظر از گردد، مى او كمال و رشد مانع و شود مى انسان انسانیت در نقص موجب كه

 پـردازیم  مـى  موضـوع  اصل به شر، و خیر اخالقىِ و فلسفى مفاهیم تبیین و كوتاه مقدمه این به توجه با اكنون

 «خیـر » از مقصـودش  كـه  شـود  روشـن  كننده سؤال منظور یدبا هم باز امّا شر. یا است خیر انسان سرشت آیا كه

 دارد. را خـودش  مخصوص جواب خیر، گانه سه مفاهیم از كدام هر مطابق سؤال این زیرا است، آن معناى كدامین

 كـه  جهت آن از انسان و است خیر انسان سرشت شك بدون است آن اول معناى سؤال، این در خیر از مقصود اگر

 و نـدارد  معنـا  شر اصال دیدگاه این در است. خیر همه او وجودى صفات و وجود خداست، ریدهآف و است «موجود»

 شود. مى شر به متصف كه است او عدمى جنبه فقط

 موجـودى  كمـال  و رشد موجب موجودى اگر شد بیان كه گونه همان خیر. دوم معناى مطابق سؤال پاسخ اما و

 و خیـر  ایـن  است. شر جهت این از شود، آن نقص یا ضعف انحطاط، باعث اگر و است خیر جهت این از شود، دیگر

 و فطـرت  خیـر،  از مفهـوم  این مطابق است. شر گزیده مار براى اما است، خیر مار براى زهر وجود است، نسبى شر

 انسان كمال و رشد موجب توانند مى یعنى است؛ خیر ، انسان خود براى او خدادادى قواى تمامى و انسان سرشت

 در را آن كـه  نسبى خیر بنابراین، است. شر بیند، مى صدمه انسان ناحیه از كه دیگرى موجود براى چه اگر ،شوند

 است. منطبق كامال او افعال و صفات تمام و انسان بر دادیم توضیح مقدمه

 شد. خواهد روشن زودى به اخالقى( شر و )خیر معنا سومین مطابق انسان، سرشت بودن شر یا خیر اما و

 

 :انسان متزاحم گرايشهاى
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 فطـرى  و خدادادى قواى بین گاهى كه است این شود، مى مطرح نسبى شر و خیر راستاى در كه دیگر موضوع

 و مـادى  جنبـه  به مربوط آنها از بعضى كه دارد مختلفى تمایالت انسان شود، مى ایجاد تزاحم ارضا مقام در انسان

 متعـالى  گرایشـهاى  بـا  حیوانى نف  گرایشهاى گاهى اوست. روحى و نفسانى جنبه به مربوط دیگر بعضى و بدنى

 عمـل،  مقـام  در زیـرا  شد، خواهد فراهم شر زمینه باشد تزاحمى جا هر و كنند مى پیدا تزاحم ارضا مقام در انسان

 مجموعـه  ایـن  مـورد  در قضاوت حال وضعیت، این به توجه با .شود مى دیگرى ارضاى و تكامل مانع آنها از بعضى

 شر؟ یا خیرند انسان براى اینها آیا چیست، ... و عقل و غضب شهوات، احساسات، طف،عوا

 یعنـى،  گیـرد؛  مـى  تعلـق  مجموعه آن آیند بر به كلى قضاوت مركّب، مجموعه یك در اوال كه: است این جواب

 اگـر  اما ،دارد ضرر دیگران براى آنها وجود كه باشند هم عناصرى عضوى، چند مجموعه یك در است ممكن اینكه

 آنجا از ثانیاً دهیم. مى رأى آن بودن مفید به مجموع در بریزیم، هم روى را ضررها و نفع و بسنجیم رفته هم روى

 تركیبـى  آنهـا  از عمـل،  در توانـد  مـى  كه اوست خود این است، مختار قوا این از یك هر كارگیرى به در انسان كه

 تـابلوى  یك كنم: مى ذكر را مثالى مطلب، شدن تر روشن براى .بسازد شر و متناسب غیر یا خیر و مفید متناسب،

 بـه  اسـت  ممكـن  تـابلو  این در رنگها كاربرد است، رفته كار به آن در مختلفى رنگهاى كه بگیرید نظر در را نقاشى

 ثـر ا زیبایى، و نما بدون رنگها، صورت این در كه بریزند هم روى را رنگ چندین اینكه ـ1 گیرد: انجام صورت چند

 هـدر  جـز  اى نتیجـه  كـه  كنند تركیب آمیزى نفرت شكل به را نامتجان  رنگهاى ـ0 كنند. مى خنثى را یكدیگر

 از و شـود  تركیـب  اى باسـلیقه  نقاش توسط متناسب شكل به رنگها این از كدام هر ـ3 داشت نخواهد رنگها رفتن

 رنگهـا  ایـن  مجمـوع  كـه  كنـد  سؤال كسى گرا حال آید. وجود به دلنشین و زیبا اى منظره آنها، گذاشتن هم كنار

 تركیـب  كمیـت  و كیفیـت  اگـر  دارد، رنگها تركیب به بستگى كه: است این جواب شر، یا است خیر تابلو به نسبت

 اگـر  بیاورد، ارمغان به را اعتبار و ارزش نقاش براى تواند مى زیرا است، خیر نقاش براى باشد، متناسب كامال رنگها

 اى گونـه  بـه  اسـت  ممكن ناوارد شخص دیگر طرف از دهد. انجام را عملى چنین توانست مى چگونه او نبود، رنگ

 بدهد. دست از نیز را رنگها اولیه قیمت حتى كه كند تركیب را رنگها

 بـودن  شـر  یـا  خیر گفت: توان مى شر، یا خیرند او براى انسان متزاحم تمایالت كه سؤال این به پاسخ در پ 

 كـه  جهـت  آن از تمـایالت،  ایـن  تمامى وجود كه كنم اشاره باز دارد. آنها از استفاده و تركیب نحوه به بستگى آنها
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 اسـت  منسـوب  متعال خداى به و شود مى آدمى كمال موجب كه جهت آن از نیز آنها برآیند است. خیر مخلوقند،

 و آدمـى  اختیـار  بـه  گىبست انسان، فرد براى آنها بودن شر یا خیر اما 1«خلقه شىء كل احسن» زیرا است، خیر

 یـا  خیـر  اخالقـى  نظـر  از انسـان  براى اینها كه گفت توان نمى امر ابتداى در یعنى، ؛دارد آنها از استفاده چگونگى

 مـى  سـعادت  به را فرد حتماً گفت توان نمى كه معنا این به هستند؛ خنثى اخالقى ارزش لحاظ به تمایالت شرند.

 ماهر، جنگجوى براى كه ماند مى اى دولبه شمشیر به انسان، در تمایالت و یزغرا كنند. مى بدبخت را او یا رسانند

 در كـه  گرایشهایى مثال ندارد؛ وجود نظر اتحاد نیز مورد همین در كه نماند ناگفته .است شر ناشى آدم براى و خیر

 در حیـوانى  ایـز غر تمامى كه است این از حاكى شود، مى مشاهده «كلبیون» به مشهور فالسفه و مسیحیت اخالق

 دیـدگاه  كه است این حقیقت اما باشد، تفكر این از ردپایى هم ما ملى فرهنگ در شاید و دانند مى «شر» را انسان

 نیـز  آنهـا  تركیب و است خیر مطلقاً فلسفى، لحاظ از غرایز وجود كه است درست نیست. موافق تفكر، این با اسالم

 تـابلوى  در كـه  هسـتند  اى مجموعـه  اینهـا  همه احساسات، و فعواط تعقل، غضب، شهوت، است. خیر و متناسب

 اما خیرند، به متصف همه است متعال خداى و خلقت به مربوط كه جایى تا و اند شده تركیب انسان نام به زیبایى

 كه آید مى پیش سؤال این و شود مى صحبت تمایالت اختیارى استفاده كیفیت یعنى، اخالقى؛ ارزش از كه جایى

 مطـرح  اخالقى ارزش اصال باشد، كار در اختیارى اعمال اینكه از قبل گفت باید نه، یا دارند اخالقى ارزش نهاای آیا

 و اختیـارى  اعمال كه جایى است. نظر مورد آن فلسفى مفهوم آید، مى میان به خیر از صحبت اگر آنجا در نیست.

 بـودن  شـر  یـا  خیـر  پـ   اسـت،  مطرح نیز نفىم یا مثبت اخالقىِ ارزش شود، مى مطرح نعمتها این كارگیرى به

 دارد. بستگى خود درونى نیروهاى از انسان استفاده نحوه و اختیار اِعمال كیفیت به اخالقى نظر از رفتارها
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 چيست؟ انسان سرشت بودن شر يا خير از مقصود

 چـه  تعبیـر  یـن ا از و چیسـت  انسـان  سرشـت  بودن «شر» یا «خیر» از مقصود توضیحات، این به توجه با حال

 كرد؟ توان مى هایى برداشت

 بـه  را او كـه  است نیروهایى و قوا داراى انسان كه معناست این به انسان سرشت بودن خوب به قضاوت معموال

 خیـر  سرشـت  موجودى برداشت این طبق رسانند، مى كمال به را او نتیجتاً و دهند مى سوق خوب كارهاى طرف

 كارهـاى  و گنـاه  انگیـزه  كـه  مالئكـه  مثال نكند؛ پیدا شر به میل و باشد او در یرخ كارهاى انگیزه پیوسته كه دارد

 از كشـاند،  مـى  شـر  طـرف  بـه  را او اش وجـودى  هـاى  مایه كه شیطان و برخوردارند خیر سرشت از ندارند زشت

 ــ  موجـود  ایـن  كه است این معنایش نهاد و سرشت بدى یا خوبى مورد در تصور این است برخوردار بدى سرشت

 او درونـى  هـاى  مایـه  بلكه كند، پیدا گرایش خیر یا شر جانب به مثال كه ندارد اختیارى خود از ـ شیطان یا مَلَك

 اسـت.  شـر  دومى فطرت و است خیر اینها از یكى فطرتِ پ  دهند، مى سوق جهت دو از یكى به را او كه هستند

 بـه  خـود  دیگـرى  و خیـر  طرف به خود به خود نهاآ از یكى كه باشد آفریده را موجود دو متعال خداى كه فر  بر

 نباشد كار در گزینشى و انتخاب كه وقتى زیرا نیست، برخوردار اخالقى ارزش از آنها اَعمال برود، شر طرف به خود

 امكـان  كـه  شـود  مـى  گفتـه  جـایى  در فقط اخالقى بد و خوب نیست. مطرح اخالقى ارزش باشد، طرفه یك راه و

 شر به ذاتاً كه وجودى حتى وجودها، این هردوى الهى و فلسفى نظر از گرچه باشد، داشته وجود گزینش و انتخاب

 یا بسیارى در و كرد حكم آن باره در مطلق بطور توان نمى كه است نسبى شر و خیر تنها است. خیر دارد، گرایش

 نسـبت  او وجود باشد، تهداش است ممكن كه كماالتى همه با مادى موجود زیرا است، صادق نسبى شر موارد، همه

 خوراكیهاى از باشد؛ رسیده هم انسانى كمال مراتب ترین عالى به كه انسانى است. شر دیگر موجودات از بعضى به

 مـى  فرد این وجود از جزئى گیاه، این گرچه است. شر خوراكى آن براى او وجود پ  كند، مى استفاده خدا پاكیزه

 طبیعـت،  عـالم  در اسـت.  انسـان  مخصـوص  هـم  كمـال  آن واقـع  در ولى ند،ك مى پیدا را ترى عالى مرتبه و شود

 تـزاحم  عـالم  عـالم،  چـون  شـود،  نمـى  یافـت  باشـد،  نداشـته  دیگر موجود به نسبت شرى گونه هیچ كه موجودى

 فرضـش  دهنـد،  سـوق  خوب كارهاى طرف به را او كه باشد داشته نیروهایى موجود یك كه موضوع این است.پ 
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 غیر زیرا كرد، تحسین را او توان نمى اخالقى دیدگاه از و داشت نخواهند اخالقى ارزش او رهاىكا اما است، صحیح

 انجام را شرى كار است، شده آفریده شر به گرایش با كه موجودى اگر مقابل در و نیست ساخته او از كارى این، از

 از غیـر  راهـى  هیچ و باشد شیطان كه است شده آفریده شیطان كه كنیم فر  اگر كرد. مذمت را او توان نمى داد

 نمـى  توبیخ را كسى اجبارى عمل بر كنند؟ مى عذاب قیامت در و نكوهش و مذمت را شیطان چرا پ  ندارد، این

 كنـد.  انتخاب را دیگرى راه توانست مى كه است مختار و مادى موجودى قرآن دید از شیطان نشود! )اشتباه كنند.

 كرد(. انتخاب را عصیان خود اختیار با ولى بپذیرد، را انعصی یا اطاعت كه بود مختار او

 سرشـت  بودن بد یا نیك از مقصود اگر كه است این انسانى سرشت بودن بد و نیك مورد در جواب خالصه پ 

 از مقصـود  اگـر  و اسـت  محض خیر او تركیبات و نیروها و قوا تمامى و انسان وجود است، آن فلسفى معناى انسان

 خیـر  دیگـر  بعضـى  براى و شر موجودات بعضى براى انسان وجود شك بدون كه است آن نسبى اىمعن شر و خیر

 و گـزینش  از بعـد  فقـط  انسـان،  ارزشى بودن شر یا خیر مورد در است.قضاوت خیر او وجودى مجموعه ولى است،

  .ندارد معنا او مورد در شر و خیر اختیارى، رفتار از نظر صرف و است ممكن اختیار اِعمال

 دیدن از قبل تواند مى كرد، خواهد را كارهایى چه خود اختیار با موجود این كه داند مى قبل از كه كسى البته

 تـازه  كـه  نـوزادى  اخالقـى  تحسـین  امـا  ـ است دیگرى بحث این كه ـ كند ارزشى قضاوت او مورد در او رفتارهاى

 ندارد. جا قىاخال نظر از است، نزده سر او از اختیارى كار هنوز و شده متولد

 

 :تر روشن شكل به سؤال طرح

 شر یا خیر به اختیار بدون او كه معنا این به انسان؛ نهاد بودن شر یا خیر به اعتقاد كه شد روشن توضیح این با

 بهتـر  نیاید، پیش «اختیار سلب» اِشكال اینكه براى پ  نیست. سازگار عقلى دالیل و اسالم تعالیم با دارد، گرایش

 هـاى  خمیره مجموعاً كه است شده آفریده اى گونه به انسان نهاد آیا كه: كنیم مطرح تر دقیق كمى را سؤال است

 و اسـت  شـر  و خیـر  از معجـونى  او سرشـت  اینكـه  یـا  خیر؟ هاى خمیره یا است رفته كار به بیشتر او نهاد در شر

 است؟ یكسان سو دو هر به او گرایش
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 و خیر از بیش تباهى و فساد به او گرایش كه معناست این به است؛ یشترب او در شر هاى مایه كه این به اعتقاد

 محـرك  و مـؤثر  بـه  خیـر  اعمال براى اما دهد مى انجام راحتى به را فسادانگیز اَعمال دیگر، تعبیر به و است صالح

 تصرف آنها در نكهای مگر دهد، مى سوق گناه جانب به را انسان او فطرى امور و غرایز از بعضى یا دارد نیاز بیشترى

 همـین  انسان سرشت تركیب نحوه مورد در دیدگاهها از یكى حال، هر به كند. كنترل را آنها دیگرى عوامل یا شود

 اثبـات  مقـام  در مجیـد  قـرآن  از آیاتى به استناد با آنها دارد. طرفدارانى نیز اسالمى علماى میان در البته كه است

 الخَيرُ مَسّهُ اِذا و جَزوعاً الشّرُ مَسَّهُ اِذا هَلوعاً خُلِقَ االنسانَ اِنَّ» قبیل: از آیاتى به و اند آمده بر خویش منظور

 و كنـد  قرارى بى و جزع رسد او به زیانى و شر چون است صبر وبى حریص سخت مخلوقى طبعاً انسان» 1«مَنوعاً

 ایـن  از كـه  اى اولیه برداشت اند. دهكر استشهاد ؛ «كند )احسان( منع و ورزد بخل كند رو او به دولتى و مال چون

 مـى  اسـتنباط  آیـاتى  چنین از شود. مى شامل را انسانها تمامى نكوهش این و است انسان نكوهش شود، مى آیات

 دهنـد،  مـى  سـوق  گناه طرف به را او كه اوست وجود در هایى مایه یعنى است؛ شر انسان اولى طبع پ  كه كنند

 را او جلـوى  عـاملى  اینكـه  مگـر  دارد، شر به میل خود به خود انسان برداشت، این طبق كنند. نمى مجبور چه اگر

 اند. دانسته شر را انسان سرشت معنى این به بگیرد.

 و كمـال  و خیـر  خواهـان  خـود  به خود است، خیر انسان فطرت كه معتقدند دیگر گروهى اول، دسته مقابل در

 رشـد  طبیعـى  طور به اگر كشاند. مى فساد و شر جانب به را او كه است محیطى و تربیتى عوامل این و است رشد

 دیگران با همراه كه مسلمانى دانشمندان كند. نمى پیدا گرایش شر به نگذارند، اثر او در محیطى شر عوامل و كند

 و انـد  كـرده  اسـتناد  «فطرت آيه» جمله از قرآن آیات از بعضى به خود دیدگاه اثبات براى سهیمند، تفكر این در

 فطـر   حنیفـا  للدین وجهك فاقم» است شده سرشته خداپرستى و خداشناسى اساس بر انسان فطرت كه قدندمعت

 طبیعـى(  و تربیتـى  )محیطـى،  عوامـل  اما است، گریزان فساد و شر از فطرى طور به انسان اعتقاد، این طبق «اللّه

 كنند. مى منحرف را او یا تضعیف را او فطرى گرایشهاى او فطرت و نهاد از خارج

 انسـان  وجـود  در اینكه یعنى، است؛ شر و خیر جانب به كششى نیروى دو تساوى مورد، این در دیدگاه سومین

 بـه  را او كـه  دارد وجود نیز دیگرى هاى جاذبه و كششها و كند مى دعوت گناه طرف به را او كه هست كششهایى

 و خیر عوامل كه كسانى باشد. كرده تقویت دخو در را عامل دو از یك كدام كه دارد بستگى كشاند. مى خیر طرف
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 شـر  عامـل  كه كسانى برعك  دهند، مى صالح و خیر دست به را خود زندگى مهار كنند، تقویت خود در را صالح

 خواهـد  فسـاد  و شـر  جانـب  به آنها گرایش لذا گیرد، مى قرار الشعاع تحت خیر، عامل شود برجسته وجودشان در

 طـور  بـه  عوامـل  از دسـته  دو هر ثانیاً: موجوداند. انسانها همه در شر عوامل و خیر عوامل اوال: نظر این مطابق بود.

 باید بلكه است، شر یا خیر مطلق طور به انسان سرشت كه گفت توان نمى بنابراین، دارند. وجود انسان در طبيعى

 و شـود  مـى  فعـال  و برانگیخته شر عامل گاهى منتهى است. شر سرشت داراى هم و خیر سرشت داراى هم گفت

 مـى  ایجـاد  انسـان  خـود  انتخاب اثر در حال هر به یا مختلف عوامل اثر در نیز برانگیختگى این و خیر عامل گاهى

 شود.

 كـه  كىرد  صىادر  كلى حكم يك توان نمى انسانها همه مورد در كه اسـت  این دیدگاه آخرین و چهارمین

 خیـر  عوامـل  انسانها بعضى در متفاوتند. یكدیگر با انسانها هبلك است، شر و خیر از تلفیقى یا شر یا خیر او سرشت

 كنند، رها خود خودى به را سرشت پاك انسانهاى اگر است. بیشتر شر تحریك دیگر بعضى نهاد در و است تر قوى

 تـوان  مـى  رونـد.  مـى  شـر  جانب به واگذارند خود حال به را سرشت بد انسانهاى اگر و رفت خواهند خیر جانب به

 بلكه نیست، صحیح االطالق على انسانها( همه در شر و خیر تلفیق شر، )خیر، گانه سه اقوال از هیچكدام هك گفت

 انسانها همه فطرى گرایش كه تفكر این كرد. تصحیح توان مى تصرفاتى و تقییدات توضیحات، با را آنها از كدام هر

 تمـامى  كـه  اسـت  درست اش فلسفى معناى به هاتن ندارد، وجود آنها در شر به گرایش اصال و است خیر جانب به

 آدمـى  بـاطن  در موجـود  هـاى  مایـه  كـه  اعتقاد این اخالقى، دیدگاه از اما داند. مى خیر را وجودى صفات و وجود

 مفاسـد  و خونریزیهـا  شـرارتها،  به توجه نیست. صحیح دهد، مى سوق اخالقى ارزشهاى جانب به را آدمیان تمامى

 و نیسـت  خیـر  جانـب  به آدمیان همه فطرى گرایش كه گذارد نمى باقى شكى جاى ان،آدمی اصطالح به از بعضى

ـیهم  اهلل )سـالم  ائمـه  و انبیـاء  عصـمت  مخصوصـاً  و صـمیمیتها  و ترحم ها، طلبى اصالح ها، خواهى خیر به توجه  عل

 حضـرت  داستان رد است. فساد و شر جانب به انسانها همه فطرى گرایش كه كند مى باطل را ادعا این نیز اجمعین(

 همـان  در اجتماع از دور بلوغ، سنین تا و گذاشتند غارى در را ایشان تولد، از بعد كه است آمده السالم( )علیهابراهیم

 بـاهم  خلقت ابتداى در انسانها كه گفت شود مى آیا آمد. بار موحّد خدادادى، فطرت همان با و كرد مى زندگى غار

 یكسان شكل به انسانها همه در فطرى عوامل كه گفت توان نمى كلى طور به ؟!نداشتند باهم فرقى و بودند یكسان
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 شـر  و خیـر  عامل دو هر انسانها تمامى در كه شود مى رد نیز سوم قول دلیل، همین به و دارد. شر یا خیر اقتضاى

 دارد. وجود یكسان و مساوى طور به

 

 :شبهه يك به پاسخ و آفرينش در انسانها تفاوت

 كـه  معنـا  این به دارد، اختالف یكدیگر با بیش و كم انسانها فطرىِ قواى كه است چهارم قول حیح،ص نظر تنها

 سرشت در كه كسانى ،است خیر از بیش شر خمیره دیگر گروهى در و شر از بیش خیر هاى مایه آنها از بعضى در

 آنهـا  سرشـت  بـر  شـر  كه انىكس عك  بر و است بیشتر تقوا و صالح جانب به آنها كشش است، غالب «خیر» آنها

 درستى به را سخن عمق كه دلیل این به گروهى است. بیشتر جنایت و شر فساد، جانب به آنها كشش است، غالب

 جانـب  بـه  آنها گرایش كه است این معنایش باشد، نهفته شر هاى مایه كسانى در اگر كنند مى فكر اند، نیافته در

 همچنین و است اكراه و اجبار روى از زند، مى سر آنها از كه شرى عمل ره و است اختیارى غیر آمیز، شرارت امور

 سـالم  ــ  معصومین عصمت جهت این از مجبورند، و اختیار بى خیر امور انجام در است، خیر آنها فطرت كه كسانى

 از بعضـى  جانب از مخصوصاً ـ شبهه این نیستند. قائل ارزشى آن براى و دانند مى جبرى امرى را ـ اجمعین علیهم اهلل

 مطـرح  شـیعى  تفكر تخطوه براى ـ مذهبى غیر روشنفكران اصطالح به از بعضى و وهابیت مثل اسالمى هاى فرقه

 عصـمت  ادعاى شیعیان شما كه را كسانى كه: شود مى گرفته كار به تشیع مذهب علیه دلیلى عنوان به و شود مى

 مـاهم  اگـر  نرفتنـد،  گناه دنبال لذا اند، شده آفریده معصوم ابتدا زا اینها دارند. دیگران بر امتیازى چه دارید، را آنها

 كردیم. نمى گناه بودیم شده آفریده معصوم

 منشـأ  كـه  گفـت  توان مى نیست، شیعه ائمه به نسبت كینه و حقد روى از دسته این گفتار كه كنیم فر  اگر

 اسـت،  گنـاه  اختیارى! ترك آن از مقصود كه است نَشده روشن ایشان بر عصمت مفهوم اوال كه: است این «شبهه»

 كـه  اسـت  این ما ادعاى اند. شده اشتباه دچار نیز شر و خیر هاى مایه تركیب از برداشت در ثانیاً .اجبارى ترك نه

 بـه  گـرایش  اینكـه  یعنى است؛ بیشتر خیر هاى مایه آنها از بعضى در اما است، شر و خیر از انسانها فطرى تركیب

 نیسـت  معنـا  ایـن  به گفته این ولى است، تر فراوان دسته، این تقواى و صالح اقتضاى و بیشتر اینها در خیر جانب

 و داد خواهنـد  انجـام  خیـر  كارهـاى  حتمـاً  و است شده سرشته خیر بر جبرى عامل یك صورت به آنها فطرت كه
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 خیـر  عوامـل  است كنمم كند. نمى جبر ایجاد كسى در فطرى گرایش ندارند. را آمیز شرارت اعمال انتخاب قدرت

 و گنـاه  بـه  هـم  او و ندارند باز شر اعمال از و... محیطى تربیتى، دالیل به را او و باشد غالب عامل كسى سرشت در

 اراده و انتخـاب  میـل،  را نهـایى  سـخن  كننـد،  نمى عمل شخص میل خالف بر شر یا خیر عوامل شود. آلوده فساد

 صـورت  این در شود، حاكم جبر صورت به شر یا خیر عامل و پندارند ىم آنها كه باشد گونه این اگر زند. مى فاعل

 كمـال  سـتودن  كه گونه همان نیست. ذم و مدح قابل و ندارد اخالقى ارزش عمل، آن است. ساقط فاعل از تكلیف

 عمل در انسان كه وقتى نیست. منطقى نیز انسانها جبرى عمل از ستایش نیست، معقول طبیعى، موجودات جبرى

 تكلیفـى  نباشـد  اختیـار  اگـر  اسـت؟!  شـر  عمل بر نكوهش یا خوب عمل بر او تحسین جاى چه ندارد، نقشى خود

 بـه  گنـاه  از عصـمت  كـه  تصور این پ  نیست. نكوهش یا ستایش قابل جبر، بر مبتنى گناهِ یا عبادت بود. نخواهد

 گرایش گویند: مى اینكه است، صادق هم عك  جهت در سخن این و است غلط و نابجا تصورى است، جبر معناى

 عمل در زیرا شد، خواهد جهنمى جبراً و است بدى آدم حتماً او كه نیست معنا این به است، بیشتر گناه به زنازاده

 آن بـر  شـود،  مرتكـب  را گناهى اگر لذا نماید، جبران را خود نقص و كند انتخاب را خیر كار هم او كه است ممكن

 كـه  كسـى  باشـد.  سـاقط  او از تكلیـف  و مجبور كه نیست حدى به او در گناه اىاقتض زیرا شد، خواهد عقاب گناه

 داشـت،  نخواهـد  عذابى شود مرتكب كه را گناهى هر و ندارد تكلیفى هیچ دارد وجود او در اجبار حد در شر عامل

 تواند مى صشخ یعنى است؛ اختیار وجود از حاكى باشد، تكلیفى كه جا هر پ  نیست. اختیار روى از او گناه زیرا

 اینكـه  اوست. اختیار نشان خود این و بپردازد دیگرى كارى به و بكشد كار آن از دست شر( یا )خیر عمل حین در

 حقیقتاً و است عرفى تعبیر یك صرفاً ،«دهم انجام را كار این مجبورم» گوییم: مى خود عرفى تعبیرات در گاهى ما

 و بایسـتد  او جلوى كسى اگر دهم، انجام را كار این مجبورم نم گوید مى كه شخصى همان نیست. كار در اجبارى

 قتل به تهدید مقابل در شخص اینكه كشید. خواهد كار آن از دست حتماً نكن! را كار این كه كند تهدید قویاً را او

 مجبـور  واقعـاً  او كـه  دهـد  مـى  نشان است، آن انجام به مجبور كرد مى ادعا كه كشد مى كارى از دست اسلحه و

 اسـلحه  كه برسد حدى به عمل در اجبار اگر شود. مى برده كار به عرفى و مسامحى شكل به جبر لف  است. نبوده

 از گروهـى  گـوییم  مى داشت.اینكه نخواهد تكلیفى دیگر كند، خوددارى كار آن از نتواند او و بكشند رویش به هم

 از كـه  آگاهیهایى به توجه با كه است قوى چنان رخی عوامل آنها وجود در كه است این مقصود اند، معصوم انسانها
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 در داند مى كه طبیبى .گیرد مى قرار خیر به تمایل الشعاع تحت آنها در شر به گرایش دارند، فساد و شر سرانجامِ

 آن از وجـه  هـیچ  بـه  گذاشـت،  خواهـد  بدن بر مُهلكى تأثیر كه دارد وجود كشنده و سمى اى ماده نوشیدنى فالن

 چنـدان  او ولى دهد، خبر دیگر كسى به را مُهلك ماده وجود طبیب، همین است ممكن البته كرد. اهدنخو استفاده

 اما كند، پیدا نجات مر، از آن نخوردن با حال هر به و بپذیرد است گفته پزشك كه جهت این از فقط و نكند باور

 بـر  را نوشـابه  شـیرینِ  مـزه  ندارد، یقین و علم آن درون سمّ به خود و بیند مى را نوشابه شیرینى فقط كه اى بچه

 مجبور خود عمل انجام در نفر سه این از كدام هیچ كرد. خواهد مسموم را خود و داد خواهد ترجیح پزشك توصیه

 دانـد  مـى  طبیب كند. مى اعتماد او به و پذیرد مى را طبیب گفته كه شخصى نه و است مجبور طبیب نه نیستند،

 نهایـت  ولـى  كند، استفاده آن از تواند مى نیست، مجبور نیاشامیدن در او آشامد نمى و است مسموم مایع این كه

 سـخن  كـه  كسـى  و آشـامد  نمـى  آن از خـود،  اختیار با و دهد مى ترجیح مر، بر را زندگى او است. مر، او كار

 چه اگر رهد، مى مر، از نیز كند، نمى استفاده نوشیدنى آن از و كند مى اعتماد پزشك به یا پذیرد مى را پزشك

 اسـتفاده  آن از ضـرورت  انـدازه  بـه  شود، واقع سختى شرایط در اگر و نباشد طبیب اندازه به او اعتقاد و علم میزان

 آن یـا  كنـد  نمـى  بـاور  را طبیب حرف كه اى بچه اما ماند، مى سالم و خورد نمى عادى شرایط در عمال ولى كند،

 مطـابق  كـه  اى بچـه  كنـد.  مى هالك را خود گیرد، مى نشنیده را طبیب حرف كه دارد عالقه شیرین مایع به قدر

 كـه  كسـى  مثال است؛ مشكل برایش هم شیرین مایع این نخوردن دارد، نمى بر شیرینى از دست همیشگى، عادت

 بـه  میل اما است، احمقانه و آمیز جنون كار این كه داند مى هم او خود گاهى است، شده معتاد سیگار كشیدن به

 سـیگار  بـه  میـل  بـر  ترى قوى میل اگر اما كند، ترك را آن نیست حاضر كه است حاكم او وجود بر نچنانآ سیگار

 كه زمانى در نه و كشد مى سیگار كه زمانى در نه سیگارى، انسان پ  كرد. خواهد ترك را سیگار حتماً كند، غلبه

 امـا  اسـت،  ممكـن  شـر  كارهـاى  در هـم  و خیر كارهاى در هم كردن عادت بنابراین، نیست. مجبور كند مى ترك

 نیسـت،  كار در اجبارى است، قوى بسیار عملى انجام در آدمى انگیزه كه زمانى آن در حتى نیست. جبرآور عادت،

 او انگیـزه  كـه  كسى با مقایسه در دارد، گناهى انجام براى قوى بسیارى انگیزه كه كسى است: این اساسى نكته اما

 پیر و است شهوت اوج در كه جوانى اگر مثال، شد؛ خواهد برخوردار كمترى عذاب از است، كمتر گناه آن انجام در

 هیچكدام چه اگر دهند، انجام را عفت منافى عمل نوع یك دو هر نیست، حاكم او بر جنسى قوى انگیزه كه مردى
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 جـوان  اسـت.  تر قوى پیر از جوان شهوانى انگیزه زیرا است، جوان از بیش پیرمرد جرم ولى نیستند، مجبور آنها از

 نیسـت.  یكسـان  دو ایـن  مـورد  در ارزشـى  قضـاوت  و است قوى او انگیزه حال هر به ولى نیست، مجبور گرچه هم

 او بر اى قوى غریزى عامل كه است جوانى از تر سخت عذابش است، شده گناه مرتكب هوس روى از كه پیرمردى

 در است. اختیارى آنها عمل چون شد، خواهند عذاب نفر دو هر و اند شده گناه مرتكب اینها دوى هر است، مسلط

 و تـر  قـوى  آدمـى  اختیـار  قـدر  هـر  است. بیشتر هم عذاب یا پاداش میزان باشد بیشتر اختیار میزان كه عملى هر

 او عقـاب  و ثواب باشد تر ضعیف انتخاب میزان قدر هر و است بیشتر او گناه یا ثواب باشد، بیشتر او انتخاب قدرت

 شـود،  بسـته  آدمـى  اختیار راه صددرصد اگر دارد، بستگى انتخاب قدرت میزان به عقاب و ثواب میزان ت.اس كمتر

 برجـا  او ابـدى  زندگى در هم منفى تأثیر هیچ و بود نخواهد مطرح هم اخالقى ارزش و است ساقط او از هم تكلیف

 در هم عقابى یا ثواب نباشد اختیار كه جایى ماست، اختیارى رفتارهاى ساخته ابدى زندگى چون گذاشت، نخواهد

 همـه  در عامل دو این اما دارد، وجود شر و خیر عامل انسانها تمامى فطرت در اینكه سخن حاصل بود. نخواهد كار

 .نیستند یكسان انسانها
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 :شر يا خير عوامل غلبه جهت از انسانها تقسيم

 به شر و خیر عوامل كه كسانى ـ1 كرد: تقسیم هدست سه به شر یا خیر عوامل غلبه جهت از توان مى را انسانها

 خیـر  عامـل  كه كسانى ـ3 است غالب آنها در شر عامل كه كسانى ـ0 است شده نهاده آنها، فطرت در مساوى طور

 درصـد  نـه  و نود به مثال باشد باال انسانها فطرت در شر یا خیر عوامل میزان است ممكن گرچه .است غالب آنها در

 بـین  از كلى به را مخالف عوامل تأثیر كه شود نمى انسان اختیار سلب موجب حد، آن تا اى غلبه چنین اما برسد،

 ارزش پـ   داشت. نخواهد اخالقى ارزش او رفتار و است ساقط او از تكلیف بیفتد، اتفاقى چنین فر  بر اگر ببرد.

 و داشت خواهد تكلیف باشد، داشته راختیا و انتخاب قدرت شخص، كه اى اندازه به و است اختیار دائرمدار اخالقى

 دارد. بستگى او اختیار میزان به هم او عقاب و ثواب مقدار

 

 :الهى عدالت و فردى اختالفات

 خلقـت  ایـن  شر. انگیزه یا باشد غالب آنها در خیر انگیزه خواه است، ثابت مكلف انسانهاى همه در تكلیف اصل

 در فطـرى  مایـه  و خيىر  را گروهـى  در غالـب  فطرى مایه خداوند :بگوید كسى كه ندارد منافاتى هم الهى عدل با

 و خيىر  بـه  آنهـا  گـرایش  كـه  اسـت  آفریده اى گونه به را گروهى بدینوسیله و است داده قرار شر را دیگر گروهى

 است. شر جانب به دیگر گروهى گرایش

 انسـانها  در فردى تفاوت مسوله دارند. تفاوت یكدیگر با روحى یا جسمى نظر از انسان افراد یكایك ، شك بدون

 ـ محیطى عوامل نظر از چه و ژنتیكى عوامل نظر از چه فطرت، آغاز در انسانها همه نیست. انكار قابل وجه هیچ به

 را فراوانى تفاوتهاى متعدد، عوامل این و دارند قرار متفاوتى عوامل تأثیر تحت ـ، خارج محیط تا گرفته رحم محیط

 تمـام  احساسـات  و عواطـف  همچنـین  و ابرو و چشم شكل پوست، رنگ قیافه، كند. مى جادای آنها روح و جسم در

 نظـر  از كه انسان دو است. متفاوت انسانها در استنتاج و تعمیم تجرید، تعقل، قدرت دارد. تفاوت یكدیگر با آدمیان

 دارد. را خـود  بـه  مخصـوص  شناسـى  روان انسـانى  هـر  شـوند،  نمى یافت باشند یكسان كامال بدنى و روحى قواى

 داده تمیـز  یكـدیگر  از هم گاهى و یكدیگرند به شبیه بسیار جسمى ساختمان نظر از چه اگر هم یكسان دوقلوهاى
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 خواهـد  اثـر  افراد، رفتار كیفیت در كه تفاوتهاست همین و دارند تفاوت بسیار روحى، ساختار نظر از اما شوند، نمى

 و جسـمى  ابعـاد  تمـامى  در انسانها كه گونه همان پ  شد. خواهد خاصى رفتار موجب روحى، تفاوت هر گذاشت.

 فرق یكدیگر با ـ نیست. آنها روحى بُعد از جداى كه ـ هم فطرت تركیب كیفیت در دارند، تفاوت یكدیگر با روحى

 عوامـل  كـه  اسـت  این الهیون ادعاى حال، هر به نیست. افراد سرنوشت كنننده تعیین اجبارى، افتراق این و دارند

 اختیـار  نـوعى  از او صـورت  هـر  در رسـد،  نمى اجبار حد به باشد، زیاد انسان در كه اندازه هر به شر عوامل یا خیر

 مـى  باشـد،  داشـته  اختیار هم درصد یك اگر باشد، كم اختیار این وجود میزان است ممكن هرچند است برخوردار

 خود در را گیرى تصمیم قدرت مخصوص، هاى یوهش انتخاب با و بگیرد تصمیم اندك، اختیار همان اساس بر تواند

 نمانـد،  باقى انسان براى عملى مقابل در مقاومت قدرت هیچ واقعاً اگر كه است مسلّم موضوع این ولى كند، تقویت

 ابعـاد  تمامى موزون تركیب و انسانها سرشت پ  نیست. مطرح اخالقى شر و خیر دیگر و است ساقط او از تكلیف

 اینهـا  تمـامى  اسـت.  خیـر  شده نقاشى تابلوى رنگهاى متناسب تركیب كه گونه همان است، خیر فلسفى نظر از او

 شـر  نـه  و خیر نه اخالقى ارزش نظر از انسان سرشت ولى است،1«خَلَقَه شَىِ كُلَّ اَحْسَنَ اَلَّذى» مباركه آیه مصداق

 بزند. سر او از اختیارى عمل كه است رش یا خیر اخالقى نظر از انسانها فطرت كه گفت توان مى زمانى تنها و است

 در كـه  اسـت  معقول گفته این اما است، شر یا خیر او فطرت گفت توان نمى ندهد، انجام اختیارى كار كه زمانى تا

 خیـر  عامل كه جهت این در انسان افراد و كند مى متمایل ثواب، یا گناه به را او كه دارد وجود عواملى انسان روح

 انتخـاب،  قـدرت  لـذا  كنـد.  مجبور را آنها كه نیست حدى در تفاوتها این اما دارند، تفاوت باشد البغ آنها در شر یا

 تفاوتهـا  سایر كه گونه همان ندارد، منافاتى هیچ الهى عدل با انسانها در اختالفات و است باقى انسان براى پیوسته

 است. سازگار الهى عدل با نیز

 

 چرا؟ عصمت، مقام اختصاص

   وجود كه پذیرفتیم است: این شود مى مطرح راستا همین در كه ىدیگر سؤال
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 صـورت  بـه  را انسـانها  تمـامى  متعـال  خـداى  چرا اما ندارد منافاتى الهى عدل با آنها، طینت و افراد در تفاوتها

 چـرا  خالصه و نداده مردم سایر به است داده پیغمبر به كه را آنچه چرا است؟ نیافریده «خیر» هاى مایه با یكسان

 است؟ نكرده عنایت مردم همه به را عصمت مقام

 بـه  را انسانها همه خداوند چرا كه شود مى مطرح نیز الهى نعمتهاى سایر درباره ترى وسیع شكل به سؤال این

 جسـمى  قدرت السالم( )علیهعلى حضرت اندازه به مردم همه چرا است؟ نكرده خلق السالم( )علیهیوسف حضرت زیبایى

 بـین  چـرا  و است نداده مردم سایر به داده السالم( )علیهسلیمان به خداوند كه را قدرتى و ملك و ثروت اچر و ندارند

 است؟ سازگار الهى عدالت با تبعیضها و تفاوت این آیا دارد؟ وجود تفاوت و اختالف همه این مردم

 صـورت  آن اطراف در نیز دىزیا بحثهاى و بوده مطرح همیشه ندارد، تازگى سؤال این دانید مى كه گونه همان

 موضـوع  عنه( اهلل )رضیمطهرى مرتضى شهید استاد است. شده نوشته زمینه همین در نیز مستقلى كتابهاى و گرفته

 در و مختصـر  صورت به «سرنوشت و انسان» كتاب در ایشان است. داده اختصاص بحث همین به را خود كتاب دو

 ایـن  بـه  پاسخگویى حال، هر به اند. برآمده سؤال همین به گویى خپاس مقام در مفصل طور به «الهى عدل» كتاب

 ایـن  از آن اجمالى پاسخ اما كرد، خالصه جمله چند در را آنها تمامى توان نمى كه دارد مؤخراتى و مقدمات سؤال

 یفیـت ك طـرح  كـه  بخواهنـد  آنهـا  از و بسـپارند  عالم عقالى دست به را ماده عالم مهندسىِ باشد بنا اگراست: قرار

 نیست. خارج حال سه از آنها پیشنهادهاى ترین منطقى كه رسد مى نظر به كنند، پیشنهاد را مادّه عالم خلقت

 یا و آهن طال، از را ماده عالم كل : مثال، نباشد؛ كار در تنوعى و اختالف باشد، یكسان عالم كل خلقت اینكه (1

 نباشد. دیگر چیز یچه به تبدیل و تغییر قابل كه اى گونه به بسازند، ...

 همـان  باشد، خود همسان جن  به تبدیل و تغییر قابل اى گونه به اما باشد، یكسان مادّه عالم خلقت اینكه (0

 بـه  آن در یكسـان  تحـول  ولى شود، حف  آن یكسانى حالت واقع در شود. تبدیل مربوطه مواد سایر به اصلى ماده

 آید. وجود

 اختالفـات  بـا  گوناگون عناصر از متشكل و متنوع متفاوت، كامال عالم، موجودات كه است این فر  سومین (3

 باشند. یكدیگر به تبدیل قابل و شوند تركیب هم با بگذارند، تأثیر یكدیگر در كه اى گونه به باشد؛ فراوان
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 مـاده  لمعـا  با نظام سازگارترین واقع در و احسن نظام مذكور، هاى طرح از كدامیك از استفاده با دید باید حال

 كرد. ایجاد توان مى را

 تبـدیل  و تغییـر  یـا  تبـدیل  و تغییـر  بـدون  ماده، عالم در عناصر اختالف عدم و یكسانى دوم: و اول فر  الف:

 فـر   بـر  و ماند خواهد بهره بى زیبایى و جمال از دنیا عالم عناصر بودن یكسان دلیل به ـ صورت این در یكسان.

 و آمـد  نخواهـد  وجـود  بـه  انسـانى  طـرح،  دو این مطابق زیرا ببرد، لذت آن از كه بود نخواهد انسانى زیبایى وجود

 كـه  انسان براى تنها نه اساسى نیازهاى تأمین امكان چون كند، زندگى آنچنانى عالمِ در تواند نمى خلقت، برفر 

 امكـان  و شـد  مـى  هساخت طال فلز از تنها ـ ماده عالم كنید، فر  داشت. نخواهد وجود اى زنده موجود هیچ براى

 ممكـن  انسـان  بـراى  زمـین  روى بر زندگى آیا صورت آن در داشت وجود یكسان و مشابه مواد به فقط طال تبدیل

 لبـاس  كدام گرما، و سرما از خود حف  براى بیاشامد، را آب كدامین بخورد؟ غذایى چه ؟ كند زندگى كجا در بود؟

 فعلـىِ  نظـام  هستى، در نظام بهترین كه یابد مى در تفكر اندكى اب عاقلى هر كند؟ تنف  را هوا كدامین بپوشد، را

 در هـا  آفریده اختالف دیگر، تعبیر به ندارد؛ امكان مادى دنیاى در این، از بهتر عالمى ایجاد است، هستى بر حاكم

 آنها، همه بودن یكسان فر  و آنست بر حاكم معلولى و علّى قوانین تابع و آفرینش نظام الزمه وجودى، هاى بهره

 صـورت  بـه  انسانها همه مثال اگر زیرا، است؛ نیافریدن با مساوى خلقت، عالم بودن یكسان فر  است. خام پندارى

 اگـر  و شـد  مى منقر  انسان نسل و گرفت نمى انجام تناسلى و توالد صورت آن در بودند، شده آفریده زن یا مرد

 موجـودات  همـه  اگر نیز و یافتند نمى ها نیازمندى سایر نتأمی و خوردن براى چیزى بودند، انسان مخلوقات همه

 نمـى  پدیـد  كننده خیره هاى زیبایى و شمار بى فواید همه این بودند، یكسان خواص داراى و رنگ یك یا نوع یك

 در كـه  است شرایطى و اسباب تابع ویژگى، و شكل آن یا شكل این با ها پدیده از نوع آن یا این آمدن پدید و آمد

 یـك  بـا  را انسـانها  همـه  متعـال  خداوند كه كنید فر  دیگر، طرف شود.از مى فراهم ماده تحول و حركت نجریا

 و باشـند  برخـوردار  مسـاوى  هوشـى  بهـره  از انسـانها  تمامى مثال بیافریند؛ یكسان استعدادهاى و ویژگیها از دسته

 ایـن  در آیـا  باشـد،  یكسان نیز آنها صیلىتح و شغلى استعداد و باشند مند بهره یكسانى بدنى قدرت از آنها تمامى

 بـه  خودشـان  خیـال  بـه  كه كسانى افتد؟ مى اتفاق انسانها میان در تعاون و همیارى پیشرفت، كار، تقسیم صورت

 پندارنـد  مـى  آنهـا  را، تبعـیض  و ظلـم  معناى نه و اند كرده درك را عدالت معناى نه معترضند، خلقت در تبعیض
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 ظلم عین كار این حالیكه در شود، داده مساوى ... و درك فهم، استعداد، انسانها همه به كه معناست این به عدالت

 قـدرت  و حافظـه  ذهـن،  وجـود،  همین كه بیندیشد موضوع این به اى لحظه آدمى اگر اینها تمامى بر عالوه است.

 را خـود  هیچوقـت  اوسـت،  فیاضـیّت  و عنایت و لطف از حاكى است، كرده عنایت آنها به منان خداى كه هم بدنى

 شخصـى  ایـد،  ایسـتاده  اى كوچه كنار دوستانتان از تن چند با شما كنید فر  دانند. نمى متعال خداى كار طلب

 برابـر  دو دومـى  بـه  مـثال  مسـاوى،  بطور نه اما بخشد، مى را پولى شما از كدام هر به آنجاست، از عبور حال در كه

 كننـد  اعتـرا   دارنـد  حق است، رسیده آنها به كمترى پول كه سانىك آیا حال، و... دومى برابر دو سومى به اولى،

 بگویـد  تواند مى بخشنده شخص خوب كردى! ظلم ما به نكردى، رعایت را عدالت شدى، قائل تبعیض شما چرا كه

 هـیچ  محبـت  و مهـر  با انسانها به منان خداى محبت و كنید.لطف مى اعترا  چرا نداشتید، طلبى من از كه شما

 طلبـى  هـیچ  او از اینكـه  بـدون  اسـت  كرده عطا وجود انسانها به متعال خداى زیرا نیست، مقایسه قابل دیگر ك 

 اخـتالف  عدم فر  با اینكه، سرانجام و است الهى حكمت از ناشى نیز تبعیضات و اختالفات تمامى و باشند داشته

 و شـد  نمـى  متجلى الهى صفات و اءاسم رسید، نمى كمال به انسان شد، نمى عبادت متعال خداى مادى: عالم در

 عناصـر،  تعـدد  بـه  نیاز و لقتخ عالم بودن حكیمانه توجیه براى حال هر به شد. نمى محقق خلقت هدف خالصه،

 آن از كـه  نباشد حیوانى اما ،بروید گیاهانى زمین از مثال كه باشد شده آفریده اى گونه به خلقت عالم كنید، فر 

 نیـز  صـورت  آن در آیـا  شـود،  مند بهره آنها از كه نباشد انسانى اما باشند، هم یواناتىح اینكه یا كند استفاده گیاه

 همـه  آن از كـه  نباشـد  انسـانى  امـا  باشـد،  تنوع و زیبایى از مملو هستى سراسر اینكه یا بود؟ كامل خلقت سلسله

 نباشد كسى اما باشد، داشته وجود عالم در متفاوت درمانى آثار با فراوانى دارویى مواد اینكه یا كند استفاده زیبایى

 بـه  نبات و گیاه از تر كامل موجودى باید پ  چیست؟! عالمى چنین فایده صورت این در كند، استفاده آنها از كه

 كامـل  خلقـت  عالم سلسله اینكه تا باشد داشته وجود انسان نام به گیاه و حیوان از تر كامل همچنین و حیوان نام

 ممكـن  عـالمى  چنـین  فـر   اگر باشند. گاو همه مثال، باشند؛ نوع كی از حیوانات همه كه كنید فر  حاال شود.

 سلسـله  و كنند استفاده دیگر بعضى از آنها از بعضى كه نباشند متعددى حیوانات اگر هست؟ هم مطلوب آیا باشد،

 و باشـد  موجـود  اى مـاده  عـالم  باشـد  بنـا  اگـر  بـود؟!  خواهـد  حیوانات بقاء امكان دهند، تشكیل را یكدیگر غذایى

 كمالى و رشد باشد، نداشته وجود اختالفى اگر باشد. داشته وجود تزاحم و اختالف باید برسند، كمال به موجوداتى
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 ممكنـه  كمـاالت  مجموعـه  كه است این الهى فیّاضیت اقتضاى دیگر، طرف از پیوست. نخواهد وقوع به عالم در نیز

 باشـد  داشته اى جلوه هرگونه هستى عالم در است ممكن حق ذات ،عرفانى تعبیر به و شود محقق هستى عالم در

 مختلـف  عـالم،  در موجـود  عناصـر  كـه  اسـت  صورتى در فقط اینها تمامى و آید وجود به عالم در زیبایى نوع هر و

 داشـت.  نخواهنـد  تكامـل  و رشد امكان و آمد نخواهد وجود به مختلف موجود همه این نباشد، اختالف اگر باشند.

 موجـودات  كـه  اى گونه به شود؛ آفریده اختالف و تزاحم از پر جهانى كه است این نقشه و طرح ترین اقالنهع پ 

 بایـد  طرح این شوند. نابود موجودات از گروهى مسیر این در یعنى شوند؛ تر قوى موجودات تكامل فداى تر ضعیف

 كـه  باشـد  بنا اگر اما برعك . نه بمانند، باقى تر كامل موجودات تر، ناقص موجودات نابودى با كه باشد اى گونه به

 عاقالنـه  طـرح،  ایـن  بماننـد  باقى ترها ضعیف و بروند بین از ضعیف و ناقص موجودات با تزاحم در كامل موجودات

 طرحـى  سـازد،  فـراهم  را تـر  كامـل  موجـودات  پیدایش زمینه كه باشد اى گونه به اختالفات اگر پ  بود. نخواهد

 آفـرینش  نظـام  در حكمـت  اقتضـاى  كـه  حال كند. مى اقتضا را همین هم الهى حكمت و است حكیمانه و عاقالنه

 اگـر  كنـیم.  اسـتثنا  گونـاگونى  و تنوع این از را انسانها دلیل چه به است، تنوع و اختالف حیوانات و موجودات همه

 دچار نیز انسانى جامعه صورت آن در باشند، داشته هوش و استعداد و ذوق یك و قیافه و شكل یك انسانها تمامى

 رفـع  بـراى  كـه  اى جامعه شد، مى داده شغلى یك انجام عالقه و استعداد انسانها تمامى به اگر شد. خواهد مشكل

 چـه  را جامعه نیاز مورد شغل هزاران شد. مى اداره چگونه دارد، گوناگون و متعدد مشاغل به نیاز مختلف، نیازهاى

 و اختراعـات  خالقیتهـا،  هـا،  زیبـایى  همـه  ایـن  بود، یكى مردم تمامى طرىف عالیق اگر شد؟! مى دار عهده كسى

 نظـام  كـل  بایـد  كـه  همانطور پ  شد. نمى محقق انسانى كماالت همه این و آمد نمى وجود به متنوع اكتشافات

 مىجسـ  و روحـى  نیازهـاى  بتواننـد  انسانها تا باشد متنوع و رنگارنگ باید هم انسانى جامعه باشد، رنگارنگ هستى

 تـزاحم،  بـدون  نظـام  نیسـت.  ممكـن  ایـن  از بهتر مادى، نظام با عالم یك ساخت بنابراین كنند. برطرف را یكدیگر

 كـه  الهیـون  برسـد.  حداقل به ـ هست كه گونه همان ـ باید ماده عالم در تزاحم امّا است، مجردات عالم مخصوص

 ضـرر  كـه  اسـت  شده آفریده اى گونه به ماده لمعا كه است این مقصودشان دانند، مى «احسن نظام» را عالم نظام

 مـى  وجـود  بـه  تزاحم اثر در كه است ضررهایى از بیش است مترتب آن بر كه منافعى و رسد مى حداقل به تزاحم

 جمـع  بـا  را تزاحم همه این برآیند و مجموع اگر و گردند. مى آدمیان رشد موجب نهایت در ها تزاحم همین و آید
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 منفى، و مثبت سنجیدن و ریاضى دقیق جمع با كسى اگر اما بود، خواهد مثبت عددى اش نتیجه بسنجیم، جبرى

 كنـد،  حكـم  عـالم  نظام نبودن حكیمانه به تواند مى است، آن كماالت از بیش عالم نقایص كه رسید نتیجه این به

 از بسـیارى  متعـال،  نـد خداو تـدبیر  مطـابق  كه بدانیم باید شد، روشن اختالفات وجود لزوم بیانات، این با كه حال

 ها سیّاره باشد، داشته وجود خورشیدى و ماه باید مثال اینكه یعنى تفاوتند؛ و اختالف منشأ خود هستى، موجودات

 انـدازه  زمـین  بـه  نسبت خورشید فاصله و حجم باشد، داشته وجود اى جاذبه نیروى باشند، سیر و گردش حال در

 تحـوّالت  و اختالفـات  اینكـه  تـا  باشد، و... روز دیگر جاى و شب جا كی رد،س دیگر جاى و جاگرم یك باشد، فعلى

 تـر،  كامـل  موجـودات  پیدایش زمینه كه است اختالفات همین و بپیوندد وقوع به هستى، عالم در متنوّع و متفرقه

 پیـدا  ورظهـ  هسـتى  عـالم  در روشنى به الهى تجلّیات اینكه تا كند مى فراهم را آنها تضاد یا آنها همكارى و تعاون

 حكمـت  موضـع  بلكـه  نیسـت،  عدل و ظلم جاى مواردى چنین دیگر، بیان به شود. محقق بیشترى كماالت و كند

 اسـت.  عـدالت  عـین  خواهد مى تكلیف او از است، داده نعمت و سرمایه انسان به كه اى اندازه به خداوند اگر است.

 كـه  را انسـانى  اگـر  مثال كنند؛ درخواست اوست تطاق فوق كه را تكلیفى انسان از كه دارد اطالق موردى در ظلم

 شـرط  دومـین  و اسـت  ظلم این كند، حمل را كیلویى پنجاه بار كه كنند وادار دارد را بار كیلو بیست حمل طاقت

 كـارى  انجـام  مـزد  اگـر  مـثال  باشـد؛  متناسـب  كـار  آن مشـكل  و سنگینى بامیزان كار پاداش كه است این عدالت

 اگـر  امـا  اسـت،  شـده  ظلم او به باشد، این از كمتر اگر شود، پرداخت او مزد میزان همین به باید است، هزارتومان

 بـه  نیسـت.  ظلـم  1«امثالهـا  عشـرُ  فلـه  بالحَسَـنَةِ  جاء من» باشد عمل برابر ده پاداش بلكه متناسب، باعمل پاداش

 همـین  غـذاو  و هـوا  و آب محیطـى،  ژنتیكـى،  عوامـل  است، مؤثر فراوانى عوامل اختالفات گیرى شكل در هرحال،

 ذوق گروهـى  دارند. بیشترى تعقّل قدرت و استعداد گروهى مثال، شود؛ مى انسانها اختالف موجب عوامل، اختالفِ

 گفـت:  شـود  نمـى  دارد. را خودش خاص ویژگى انسانى هر خالصه و فنى استعداد و بدنى قدرت اى دسته هنرى،

 نقاشـى  تـابلوى  یـك  رنگهـاى  تركیب چرایى از سؤال مثل فات،اختال چرایى از سؤال اصال و نشدم او مثل من چرا

 در شـود.  اسـتفاده  آن در مختلـف  رنگهـاى  از بایسـتى  شود، درست زیبایى تابلوى بناست اگر صورت هر در است،

 در اگـر  زیرا است، نقاشى تابلوى رنگ تركیب در آن اهمیت از بیشتر بسیار ماده، عالم در اختالف اهمیت كه حالى

 اگـر  حـال  هـر  كمال!به و زیبایى به تابرسد بود نخواهد موجودى براى هم زندگى امكان نباشد، اختالفى ادّهم عالم
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 سـاخت  كه دید خواهند كنند، تحلیل و تجزیه را هستى مجموعه دیگر بار مذكور، معیارهاى با عالم عقالى تمامى

 عنـوان  به بعضى كه را آنچه گیتى سرتاسر در و نیست ممكن شكل، این از غیر ماده نظام با هماهنگ احسن نظام

 و اسـت  آن بـر  حاكم معلولى و عِلّى روابط و ماده عالم ذاتى نقص دلیل به واقع در كنند، مى تلقى خلقت در نقص

 اهلل ان» است: نشده اعمال كسى به نسبت هستى خالق جانب از ظلمى و جا بى تبعیض اختالف، هیچ معیار این با

 0«ذر  مثقال الیظلم
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 :پاسخ و پرسش

 راه پيمودن به مجبور انسان آيا صورت آن در برسد، درصد صد به شرايطى تحت انسان در شر عامل اگر ى1

 شود؟ نمى خطا

 انتخـاب  قـدرت  اینكـه  ولو اوست متوجه تكلیف آید، مى انسان در انتخاب و اختیار از بویى كه زمانى تا پاسخ:

 هم درصد یك حتى شود، سلب او از كامل طور به اختیار كه باشد اى گونه به انسان وضعیت اگر باشد. درصد یك

 را او پـاى  و دسـت  نمـاز  موقـع  كـه  كسـى  مثال داشت؛ نخواهد تكلیفى صورت آن در باشد، نداشته انتخاب قدرت

 ار خـود  تكلیـف  و بخوانـد  نمـاز  متعـارف  طور به تواند نمى دیگر كنند، سلب او از كامل طور به را اختیار و ببندند

 در اكـراه  بـا  را مشـروب  لیـوان  اگـر  یا شود مى برداشته او از عادى صورت به خواندن نماز تكلیف پ  دهد، انجام

 او از حرمـت  تكلیف و شد خواهد مضطر او صورت این در ببندند او بر را آن ریختن بیرون راه و بریزند كسى دهان

 شود. مى برداشته

 مثىل  اند؛ كرده تصريح انسان در صفات از بعضى وجود به قرآن آيات از بعضى شد اشاره كه گونه همان ى0

 وجىود  در كىه  كنىد  نمىى  داللت خود اين آيا «است شده آفريده حريص انسان» فرمايد: مى مباركه آيه اينكه

 كشاند؟ مى شر جانب به اختيار بى را او كه هست عواملى انسان

 مـى  تصریح انسان در شر عامل وجود دیگر تعبیر به و منفى صفات بر قرآن آیات بعضى كه است درست پاسخ:

 اسـت  شده ذكر نیز دیگرى عوامل مجید قرآن در اما كند، مى ایجاد را شر به گرایش اقتضاى عواملى چنین و كند

 مـى  «اسـت  شـده  آفریـده  حـریص  انسـان » فرماید: مى اینكه از بعد مثال كنند؛ كنترل را شر عوامل توانند مى كه

 اهل و نماز اهل كه كسانى ولى دارد، بودن حریص اقتضاى انسان چه اگر اینكه یعنى، ؛«مازگزارانن از غیر» فرماید:

 نمـاز  بـه  را او كـه  هسـت  انسـان  در هـم  دیگرى عامل پ  دارند، را عامل این كنترل قدرت هستند خدا به توجه

 است. خدادادى و درونى عاملى هم آن كه كند مى وادار اخالق تهذیب و تعدیل و عبادت و خدا به توجه و خواندن

 خاصـى  شـرایط  در كـه  كنـد  مى اقتضا این و است انسان در فطرى گرایش وجود به ناظر مباركه آیه اینكه نتیجه
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 در صـرفاً  مباركـه  آیه شود. او تعدیل موجب كه هست هم دیگرى عوامل آن كنار در ولى باشد، ... جزوع و حریص

 بـه  گـرایش  و تقویـت  اثـر  در )قوه( این زمانى است ممكن كه است انسان در اقتضا و استعداد قوه، یك تعیین پى

 اینكـه  یعنـى،  نرسـد؛  فعلیـت  بـه  هرگـز  كنترل عوامل وجود اثر در است ممكن و شود تبدیل )فعل( به سو، همان

 بـه  گـرایش  دارد، درونـى  انگیزه )حرص( كه همانگونه است.بنابراین اختیارى امرى عوامل این به بخشیدن فعلیت

 دارد وجـود  فطـرى  طـور  به انسان نهاد در عامل دو هر پ  گیرد. مى صورت اهلل( )فطرت اساس بر نیز خدا جانب

 اسـت،  موجـود  عوامل این دوى هر كشاند مى معنویات سوى به دیگرى و مادیات طرف به را انسان آنها از یكى كه

 مقـام  در كنـد،  مى بیان انسان در را شر اتصف كه آیاتى است. تر قوى دیگر و تر ضعیف آنها از یكى گاهى منتهى

 از كـه  هـم  آیـاتى  و باشـد  آنها كنترل مواظب تا دارد وجود او در خطرناكى عوامل چنین كه است آدمى به هشدار

 دو هـر  كـه  اوست در خیر فطرى عوامل به او دادن توجه مقام در كنند، مى بیان را او خیر صفت اهلل( )فطر  قبیل

 نیسـت  گونـه  ایـن  است، خارج آدمى اختیار محدوده از آنها كسب كه است عواملى و است ىخداداد عوامل دسته،

 انسـان  نهـاد  در اى انگیـزه  بلكـه  باشـد،  داشته خداجویى انگیزه كسب به احتیاج شود خداجو آنكه براى انسان كه

 از بخـواهیم  اگـر  و اسـت  آدمـى  خود اختیار از ناشى آنها كردن شكفته نشود. یا شود شكفته است ممكن كه است

 منـال،  و مـال  بـه  او شـدید  تمایـل  و آدمى حرص اصوال بگوییم: باید بنگریم، انسان در شر صفات به دیگرى زاویه

 خیـر  و كمال و سعادت به رسیدن دنبال به اصالتاً انسان نیست. آنها دنبال به اصالتاً انسان و نیست اصیل گرایشى

 آن كسـب  بـه  نسبت لذا است، نهفته مال كسب در او كمال و سعادت و خیر كه پندارد مى اشتباه، روى از و است

 مـى  كه است اى وسیله مال بلكه شود، نمى خالصه مال در كمالش و خیر كه داشت توجه او اگر شود. مى حریص

 موجـب  را مـال  بخشـیدن  و داشـت  مى بر دست خودحرص از بسا چه كند، كمك را او خیر به رسیدن براى تواند

 شكل در است خود كمال و خیر طالب كه فطرى عامل یك مواردى چنین در حال هر به دانست. مى دخو سعادت

 اسـت؛  خیـر  نفسه( حد )فى آدمى هاى گرایش تمامى وگرنه شود مى توأم پندار و جهل با و كند مى ظهور ناقصى

 مـى  است، خویش مالك طالب آدمى دارد ریشه جویى كمال در شود مى تلقى مذموم صفتى كه طلبى( )جاه مثال

 راه آدمـى  كه است جهت این از آن بدى منتها نیست، بد تمایل این اصل بیفتد. جلو دیگران از و كند رشد خواهد

 او اسـت  ممكـن  و... نیرنـگ  و خدعه طریق از فقط تمایل این ارضاى كه كند مى فكر و داند نمى را آن به رسیدن
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 غریـزه  ایـن  ارضـاى  بـراى  كـه  قـدر  هر طریق بدین و شود نایل نسانىا مقام واالترین به وسیله همین به تواند مى

 در انسـان  اسـت،  اصـیل  غیـر  و عارضى فرعى، اى غریزه هم حرص و دوستى مال شود. مى تر كامل كند، كوشش

 و عـادى  غیـر  حالـت  آن، كـردن  تقویت با تدریج به اما كند، برآورده را خود نیازهاى طریق این از خواهد مى ابتدا

 كند. مى پیدا آمیز جنون

 آمده شربیانى اهلل آیة حضرت نزد گدایى و سؤال عنوان به شخصى كه كردند مى نقل ما بزرگوار اساتید از یكى

 كـار  كردنـد.  مى امتناع سائِل آن به كمكى هرگونه از ایشان اما بگیرد، پول ایشان از كه كرد مى اصرار خیلى و بود

 آنكـه  از بعـد  مُـرد  جـا  همـان  در اینكـه  تا كرد زارى و گریه و ماند ایشان خانه در صبح تا شب كه رسید جایى به

 بـا  آرى، اسـت.  شـده  دوخته عثمانى طالى لیره او لباس سراسر كه دیدند تعجب كمال با درآوردند، را او لباسهاى

 بایـد  كه پول نیست؟ جنون این دادن! جان گرسنگى از و خوابیدن! كوچه در كردن! گدایى طال لیره صدها داشتن

 انسان خدمت در باید كه پولى كند. مى پیدا اصالت خود، باشد، انسان اساسى نیازهاى ارضاى براى اى وسیله فقط

 اصال و نیست كه است روشن است؟ طبیعى و فطرى انگیزه، این آیا گیرد. قرار آن خدمت در انسان گیرد، مى قرار

 دنبـال  بـه  تنهـا  غرایـز  ایـن  نیستند. گناه عامل واقعاً دانیم مى گناه عامل را آنها مسامحه روى از ما كه را غرایزى

 را گناه راه خویش، بد انتخاب با كه است انسان این كنند؛ مى وادار گناه به را ما كه نیستند غرایز خویشند، ارضاى

 طریـق  از آنهـا  ارضـاى  كـه  آنجا از اما شود، نمى خالصه گناه در غرایز ارضاى كند.راه مى انتخاب آنها ارضاى براى

 مـى  روى ــ  است تر آسان راهى احیاناً كه ـ گناه به آنها ارضاى براى همّت دون انسانهاى است تر مشكل مشروع،

 اسـت،  شده آفریده انسان بقاى و كمال و رشد براى است، نهفته انسان وجود در كه غرایزى و عوامل تمامى آورند.

 خـوردن،  قبیـل  از غرایـزى  ارضـاى  مـثال،  شـوند؛  مـى  گرفته كار به سقوط و انحراف راه در رشد عوامل همین اما

 برعك ، و است عبادت باشد داشته تقرب و عبادت قصد آنها فاعل كه صورتى در جنسى غریزه ارضاى و آشامیدن

 را آدمـى  سـقوط  زمینـه  باشد آنها بودن حرام یا حالل به توجه بدون غرایز ارضاى صرفاً فاعل، قصد كه صورتى در

 كند. مى فراهم
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 ششم جلسه

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 الطاهرين الطيبين اله على و المرسلين و االنبياء سيد على والسالم الصالة و العالمين رب هلل الحمد

 المعصومين

 

 «اسالم ارزشى نظام»

 :مفهوم توضيح

 بایـد  طبعـاً  زمینـه  یـن ا در بحثى هر از قبل اما است، «اسالم ارزشى نظام» مقاالت، سلسله این در بحث عنوان

 اسـت  روشن چنان «اسالم» مفهوم چیست. بحث، عنوان در «اسالم» و «ارزش» ،«نظام» از مقصود كه شود روشن

 داد. خواهیم توضیح را «ارزش» مفهوم ،«نظام سیستم،» به مختصر اى اشاره از بعد لذا ندارد، نیاز توضیح به كه

 كننـد؛  مـى  عمـل  خاصـى  جهـت  در كه شود مى اطالق یكدیگر به مرتبط واحدهاى از اى مجموعه به «نظام»

 نظـام  كننـد،  مـى  فعالیـت  مملكـت  یـك  اداره جهـت  در كـه  را حكومت یك مختلف هاى دستگاه مجموعه مثال،

 .گویند مى حكومتى

 به است، ... و شناختى و ارزشى مختلف هاى دستگاه از اى مجموعه عملكرد گویاى نیز اسالم ارزشى نظام واژه

 اى مجموعه اسالم ارزشى نظام از مقصود سخن، دیگر به اند. متوجه واحدى هدف سوى به آنها تمامى كه اى گونه

  كنند. مى تعقیب را واحدى هدف آنها تمامى كه نبایدهاست و بایدها از مرتبط و هماهنگ

 و معنـا  شدن روشن بدون و دارد معنایى ابهام نوعى و است بحث كلیدى كلمات از نیز «ارزش» واژه كه آنجا از

   رسد: مى نظر به ضرورى آن مورد در نكته چند تذكر لذا شد بحث وارد توان نمى آن مفهوم
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 :اقتصادى مسايل در «ارزش» كاربرد

 داد و مبـادالت  در .شود مى استعمال اقتصادى مسایل در كه است همان ارزش معناى ترین روشن اول: نكته

 ایـن  بدهنـد،  آن مقابـل  در را پـولى  یـا  دیگـر  كاالى و بخرند را كاالیى دخواهن مى كه وقتى اقتصادى ستدهاى و

 كـرد؛  پرداخت باید كاال یا پول مقدار چه آن، خریدن براى و است چقدر كاال این ارزش كه شود مى مطرح موضوع

 ... یا و ناساسك نقره، چقدر طال مثقال یك مقابل در كنند؛ تعیین بازار در را طال ارزش خواهند مى كه وقتى مثال

 مقابـل  در گوینـد  مـى  مـثال  چیسـت؟  كاالهـا  قیمـت  و ارزش اصلى كننده تعیین دیگر، عبارت به گیرد؛ مى قرار

 كـه  است این سؤال اما است، روشن آن ارزش هم و كاال هم اینجا خوب داد، پول مبلغ این باید كتاب این خریدن

 مقابـل  در خریـدار  كـه  شود مى موجب عاملى چه دیگر عبارت به شود؛ مى تعیین كتاب این ارزش معیارى چه با

 افـراد  نـزد  در آن مطلوبیـت  میـزان  طریـق  از كـاال  ارزش تعیین رسد، مى نظر به بپردازد؟ را مبلغ فالن كتاب این

 بـه  را آن اسـت  حاضـر  او باشـد،  بـاال  اى خواننـده  نزد در كتاب فالن مطلوبیت میزان اگر یعنى؛ ؛گیرد مى صورت

 پایین نیز كتاب قیمت باشند، نداشته عالقه كتابى خرید به نسبت مردم اگر كه گونه همان بخرد، ترى گران قیمت

 بـه  برخـورد  محـض  بـه  او دارد نوشـیدنى  بـه  زیادى نیاز كه كنید فر  را اى تشنه انسان دیگر: مثال آمد. خواهد

 او نیاز از اندكى كه همین اما ردازد،بپ را نوشابه یك قیمت برابر چندین تشنگى، رفع براى است حاضر مغازه، اولین

 نوشـابه  اندازه به نیست حاضر كه گونه همان بپردازد، دوم نوشابه براى را اول مبلغ همان نیست حاضر شد، كاسته

 میـزان  كنـد،  مـى  تعیـین  تشـنه  انسـان  بـراى  را نوشـابه  قیمـت  واقع در كه آنچه پ  بدهد، پول سوم براى دوم

  دارد. آن به كه است رغبتى و نیاز مطلوبیت،

 صـد  كـاال  این بگوییم: مثال كه؛ نیستند كمّى گیرى اندازه قابل نیاز، و انگیزه مطلوبیت، رغبت، كه است روشن

 دارنـد،  كـه  مشـهودى  و كمّـى  آثـار  لحاظ به كیفیات كه آنجا از اما ارزد، مى تومان صد پ  دارد، مطلوبیت درجه

 ممكن مشخصى، كاالى به انسان رغبت میزان كمّىِ سنجش اقتصادى مسائل در اند، مبلغ و كمیت به تبدیل قابل

 مقابـل  در نقـره  و طـال  میـزان  چـه  یا اسكناس قطعه چند افراد، كه كنیم مى بررسى ابتدا در یعنى، است؛ آسان و

 قـدر  ایـن  كـاال  فـالن  كه: كنیم مى حكم زده تخمین را مطلوبیت كمّى میزان سپ  و پردازند مى كاال این خرید

 تومـان  چنـد  نقاشـى  تـابلوى  فـالن  مقابل در مثال، است حاضر فرد كه نیست مشخص ابتدا در یعنى، دارد؛ شارز
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 بـراى  كـاال  مطلوبیـت  میـزان  بدهـد،  پول چقدر تابلو آن مقابل در است حاضر كه موضوع این اعالم با اما بپردازد،

 طریـق  بـدین  یعنـى،  اسـت؛  مسـتقیم  غیـر  گیـرى  انـدازه  گونـه  این اما شود، مى گیرى اندازه طریق این از افراد،

 حـاكى  و اسـت  كیفیت یك واقع در ارزش، كیفیّات. خود نه است، كیفیّات الزمه كه گیریم مى اندازه را كمّیتهایى

 بـین  در هـم  كـاالیى  و مبادله اینكه ولو است، اصل و واقعیت یك خود و است فرد درونى رغبت و روحى حالت از

 ،ارزش اقتصـادى  و لغـوى  مفهوم تحلیل با پ  است. انسان براى شىء یك طلوبیتم همان ارزش، حقیقت نباشد.

 انـدازه  قابـل  ذاتاً و است روانى حالتى مطلوبیت، اینكه گو است، مطلوبیت ارزش، مالك كه رسیم مى نتیجه این به

 كرد. گیرى اندازه توان مى را مطلوبیت لوازم و آثار اما نیست، گیرى

 :غيرى و ذاتى ارزش

 ایـن  بـه  شـىء،  یـك  داشـتن  ذاتـى  ارزش اسـت  غیـرى  و ذاتى قسم دو داراى ارزش كه است این :دوم هنكت

 را آن ذاتـاً  و اسـت  موجـود  شـخص  یـا  شـىء  آن كـه  جهت آن از ـ شخصى یا چیزى به انسان عالقه كه معناست

 كمـك  او بـه  هـدف  به رسیدن براى اى وسیله عنوان به تواند مى كه جهت آن از نه گیرد، مى تعلق ـ دارد دوست

 مـثال  آیـد؛  حسـاب  بـه  هدف به رسیدن براى اى وسیله عنوان به تنها كه دارد غیرى ارزش كاالیى مقابل، در كند.

 كـردن  كمـك  جهت از آنها مطلوبیت بلكه نیستند، مطلوب ذاتاً اینكه یعنى دارند؛ غیرى ارزش واقع در مال و پول

 را آن آمیـزى  جنـون  شـكل  به صورت، انسان گروهى اینكه از مبگذری است، هدف به او رسیدن جهت در انسان به

 مـى  بلیتـى  هماننـد  مـال  و پول اما كنند، نمى كوتاهى جنایتى هیچ از آن به رسیدن براى و دهند مى قرار هدف

 هـم  ماشـین  و ماشـین  بـر  شـدن  سوار براى اى وسیله صرفاً بلیت كنید، مى تهیه مسافرت به رفتن براى كه ماند

 است. مقدّمى و غیرى ارزشى ... و ماشین بلیط، پول، ارزش است. مقصد به رسیدن راىب اى وسیله

 

 :افراد يا اشياء به ارزش دادن نسبت

 اشخاص به را ارزش گاهى است. اشیاء به آن دادن نسبت یا اشخاص به آن نسبت جهت از ارزش، دیگر تقسیم

 نسـبت  اشـیاء  به را داشتن ارزش نیز گاهى و است ىارزشمند انسان فالنى گویند مى اینكه مثل دهند؛ مى نسبت
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 نظـر  مورد قسم، دو این از یك هیچ حاضر مبحث در اما است، ارزش با چیز فالن گویند مى اینكه مثل دهند؛ مى

  نیست

 

 :اخالقى ارزش

 قصودم بلكه نیست، نظر مورد افراد یا كاال ارزش است، اخالقى ارزش مورد در سخن كه آنجا از حاضر، بحث در

 مبـدأ  یـا  شـود  صادر انسان از اختیار با كه رفتارى و فعلى ارزشهاى هم آن است، رفتارى یا فعلى عملى، ارزشهاى

 گـوییم،  مى سخن آن از اینجا كه ارزشى پ  باشد، انسان اختیار از ناشى امرى نتیجه یا و باشد اختیارى فعل آنها

 و شـود  مـى  مطـرح  اخـالق  مـورد  در كـه  اسـت  ارزشى كهبل نیست، آن فلسفى معناى به ارزش یا اقتصادى ارزش

 است. انسان اختيارى رفتار نیز آن موضوع

 فعىل  منشـأ  یـا  مبـدأ » دهد. مى انجام خود انتخاب و اختیار با را آن انسان كه است عملى هر اختيارى، فعل

 ملكه یعنى ؛«ارىاختي فعل نتیجه» بخشندگى. و سخاوت یا آز و حرص قبیل از نفسانى، صفات مثل: «اختيارى

 كـه  اخالقـى  ارزش هـر  جملـه:  یـك  در .پ شـود  مـى  ایجاد اختیارى عمل یك تكرار اثر در كه نفسانى و اخالقى

 ایـن  طبـق  گیـرد.  مـى  قـرار  بحـث  ایـن  موضوع باشد، اختیارى فعل یك نتیجه یا مبدأ یا انسانى رفتار آن موضوع

 كـه  اسـت  معتبـر  خاصـى  ارزشـهاى  اسالم نظر از كه: است این ـ اسالم ارزشى نظام ـ بحث عنوان معناى توضیح،

 اى مجموعـه  كه دارند ارتباطى چنان یكدیگر با درون از ارزشها این و است انسان اختیارى افعال ارزشها این محور

 نورانى منبع از كه سازى انسان مكتب عنوان به ـ اسالم كه معتقدیم ما دهند. مى تشكیل را نظام یك یا هماهنگ

 ارتبـاطى  آن، عناصر و اجزاء تمامى بین یعنى است؛ برخوردار خاصى ارزشى نظام از ـ است گرفته مهسرچش وحى

 مكتب مثل اخالق، فلسفه مكاتب از بسیارى متفرقه عناصر میان در كه حالى در دارد، وجود دار جهت و مستحكم

 و اجـزاء  بـین  ارتبـاطى  هیچ اینكه رب عالوه مكتب این در ندارد. وجود پیوندى چنین «گرایى تجربه پوزیتیویسم،»

 عقالنـى  پایه هیچ از و است اجتماعى قراردادهاى و نیازها به وابسته نیز ارزش تعیین مالك ندارد، وجود آن عناصر
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 و نظـام  واژه كاربرد لذا این. از غیر نه دانند، مى ارزش را آن مردم كه است همان ارزش نیست. برخوردار منطقى و

  نابجاست. اى پراكنده مجموعه ینچن مورد در سیستم

 

 :اسالم ارزشى نظام هاى ويژگى

 اصل عنوان به فعال دارد، نیاز دارى دامنه و گسترده بحث به خود اسالم، در ارزشى نظام وجود اثبات كه آنجا از

 و رددا وجـود  ــ  شـد  گفتـه  كـه  خصوصیات همان با ـ ارزشى نظام این اسالم در كه بپذیرید را ادعا این موضوعى،

 شود. مى باز ـ اسالم ارزشى نظام هاى ویژگى ـ بحث در ورود براى راه طریق بدین

 بـه  سپ  و كنیم مى مطرح را آنها عنوان ابتدا در برشماریم، تفصیل به را نظام این ویژگیهاى اینكه از قبل اما

 است: قرار این از اسالم ارزشى نظام ویژگیهاى از بعضى عناوین پردازیم. مى آنها از یك هر توضیح

 شمول و فراگیرى ـ

 كافى انسجام و ارتباط از برخوردارى ـ

   عقالنى تبیین قابلیت ـ

 نامحدود سود و لذت تبیین ـ

   فاعلى و فعلى حسن ـ

 ارزشها داشتن مراتب ـ
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 :اسالم ارزشى نظام شمول

 و عـام  فراگیـر،  نظـامى  ـ وحى از ناشى نشده تحریف مكاتب همه و ـ اسالم ارزشى نظام كه است این ما ادعاى

 است. شامل

 بـه  بنماید، ـ مكاتب سایر اخالق فلسفه كتب مخصوصاً ـ اخالقى كتب میان در اى ساده پژوهش اگر محقق هر

 اخالقـى  ارزشهاى به منحصر عمدتاً و است محدود و تنگ مكتبها از بسیارى در ارزشها دایره كه یابد مى در خوبى

 ارتبـاط  مسـأله  ــ  تفریطـى  صـورت  بـه  یا ـ مكاتب از بسیارى در شود. مى رحمط اجتماعى محیط در كه است اى

 بـا  ارتبـاط  و كننـد  مـى  مطرح خدا با انسان ارتباط در را ارزشها تمامى منحصراً یا و شود نمى مطرح خدا با انسان

 ارتبـاط  انـد،  هگرفتـ  قـرار  نظـر  مورد مفید، و مناسب ارتباطات تمامى اسالم در اما دانند، مى ارزش ضد را دیگران

 هـیچ  یعنـى  دارند؛ معیّنى و ثابت ارزشهاى الملل، بین روابط حتى و جامعه خانواده، خود، با خلق، با خدا، با انسان

 با آدمى كه زمانى آن نگیرد. قرار اسالم اخالقى ارزشهاى پوشش تحت كه نیست انسان زندگى مسائل از اى مسأله

 ــ  نیسـت  مطـرح  اخالقـى  ارزش المللى بین عرف هیچ در كه قعیتىمو در یعنى ـ است درگیر خود خونى دشمن

 اى لحظـه  آخـرین  در و كردید جنگ دشمن با مر، حد سر تا شما اگر دارد. اخالقى ارزش و قانون و حكم اسالم

 بـه  پذیرفتیـد،  هـم  شما و برسانید كسى به كه سپرد شما بدست را امانتى است، رسیده هالكت مرز به دشمن كه

 حـد  ایـن  بـه  مكتبـى  هـیچ  جامعیـت  داریم سراغ ما كه جایى تا ندارید. را آن به كردن خیانت حق اى، بهانه هیچ

 نیست.

 

  :درونى انسجام

 ارتبـاط  یكدیگر با آن عناصر و اجزاء تمامى كه شود مى گفته «نظام» اى مجموعه به شد اشاره كه گونه همان

 درونى پیوند و انسجام چنین اخالقى، مكاتب از بسیارى در باشند. داشته واحدى هدف آنها همه و داشته انسجام و

 بـه  را ... و بـودن  قهرمـان  داشـتن،  علم داشتن، پول قبیل از متغیرهایى متفاوت، نظامهاى در مثال، نیست؛ مشهود

 سـاختگى  مجموعه یك تنها و نیست مشهود انسجامى و ارتباط آنها بین كه حالى در كنند، مى تلقى ارزش عنوان
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 نـاهمگون  مجموعـه  این توان مى خواند، سیستم یا نظام را كتابخانه یك داخل متفرقه هاى كتاب بتوان اگر است.

 تغییـر  و مداوم طور به ها ارزش سایر طرد و جدید ارزشهاى طرح دیگر طرف از دانست. ارزشى نظام نیز را ارزشى

 بـر  عـالوه  ــ  آنهـا  ارزشى مجموعه كه دارد مى بر پرده واقعیت این از مكاتب، این در همیشگى و پیوسته تحول و

 ارزشهاى بین اما است، مردم هوس و میل تابع بلكه ندارد، نیز منطقى و معقول مالك ـ انسجام از نبودن برخوردار

 كـه  كرد ترسیم درختى صورت به را مجموعه این توان مى كه دارد وجود منطقى و معقول ارتباط آنچنان اسالمى

 و اسـت  فرعـى  و اصـلى  هـاى  شـاخه  داراى درخـت  این است. قدرتمند اى تنه و مستحكم و قوى اى ریشه داراى

   االست.ب سمت به نیز آنها تمامى حركت جهت

 

  :عقالنى تبيين قابليت

 مكاتـب  از بسـیارى  پردازان نظریه است. استدالل و تبیین قابل كه است این اسالم ارزشى نظام ویژگى سومین

 كـه  معتقدند آنها باالتر، بلكه نیست، برخوردار فلسفى پشتوانه از آنها ارزشى مجموعه كه كنند مى تصریح اخالقى،

 قـرار  تعقل برابر در را ارزش اساساً و باشد برخوردار تواند نمى كه نیست برخوردار فلسفى پشتوانه از تنها نه ارزش،

 اسـت.  تعقّـل  و اسـتدالل  از اىجـد  اى مقولـه  كـه  دانند مى انسان احساسات و عواطف را ارزشها وادى دهند. مى

  نیست. پیوندى واقعیت، و ارزش بین و دارند قرار واقعیتها برابر در ارزشها

 بـا  ارزشـها  آیا كه است موضوع این اخالق، فلسفه علمىِ محافل در زنده و برانگیز جنجال مسائل از یكى امروزه

 اسـت  ممكن زمانى فقط ارزشها، عقالنى تبیین كه است جهت بدین بحث این اهمیت نه. یا دارند ارتباطى واقعیات

 تابع صرفاً ارزشها اگر كند. مى درك را واقعیتها فقط عقل زیرا كرد، كشف را واقعیتها و ارزشها بین رابطه بتوان كه

 یـا  فـرد  تمایـل  كند. ثابت را آنها تواند نمى هم عقلى دلیل هیچ و ندارند هم با منطقى رابطه هیچ باشند، داد قرار

 دلیـل  چـه  بـه  كـه  گفت توان نمى مثال كرد، توجیه عقلى دلیل با توان نمى كه را جامعه یك افراد مجموعه ضاًفر

 بـر  تـوان  مـى  زمـانى  تنهـا  نیسـتند،  عقالنى تبیین قابل عشق و عالقه میل، دوستى، دارد. دوست را «گُل» انسان

 پدیـده  دو بـین  اگـر  باشد، مبتنى معلولى و علّى روابط سلسله یك بر موضوع آن كه آورد عقلى استدالل موضوعى

 محـور  اسـالم،  ارزشى نظام در كرد. برقرار عقلى و منطقى اى رابطه آنها بین توان نمى نباشد، معلولى و علّى رابطه
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 و اهـداف  و انسان فطرى تمایالت و نیازها بین اى واسطه انسان اختیارى افعال .است انسان اختیارى افعال ارزشها

 متمایـل  جـانبى  به را او فطرى طور به كه دارد وجود هایى انگیزه و نیازها انسان درون در اوست. نظر مورد غایات

 دهـد،  انجـام  را رفتارى باید اهداف آن به رسیدن براى كند. مى تحریك و دهد مى سوق انگیزاند، مى بر كند، مى

 هـر  دارد. وجـود  منطقـى  اى رابطـه  هـداف( ا و )رفتـار  دو این بین و اوست اهداف و نیازها بین واسطه آدمى رفتار

 تـوان  مـى  پ  باشد، ارتباط منطقاً دو این بین باید بلكه كند، نمى فراهم را هدفى هر به رسیدن موجبات رفتارى

 هدف ‹- رفتار ‹- نیاز  :كرد ترسیم چنین را رابطه این

 بـر  انسـان  اهـداف  و رفتار بین بطهرا بنابراین، است. نیاز مورد خاصى رفتار چه هدف، به رسیدن براى دید باید

 كـار  فالن باید برسى هدف فالن به بخواهى اگر گوید، مى انسان عقل یعنى: است؛ تبیین قابل علیت، قانون اساس

 بـر  تنهـا  و بـود  نخواهنـد  عقالنـى  تبیین قابل اهداف نباشد، اهداف و رفتار بین اى رابطه چنین اگر دهى، انجام را

 قائـل  انسـان  در فطـرى  نیازهاى وجود به اسالم كه آنجا از شوند.پ ، مى تعیین مردم رغبت و عالقه میل، اساس

 عقالنـى  رابطـه  تـوان  مى داند، مى واسطه را اخالقى افعال هدفها، آن به انسان رسیدن براى دیگر طرف از و است

 نمـى  چه اگر است. سفىفل و عقالنى تبیین قابل اسالم ارزشى نظام جهت این از كرد، كشف را افعال و اهداف بین

 شود. مى محسوب آن بارز ویژگیهاى از یكى عنوان به اما كرد، منحصر اسالم ارزشى نظام به را ویژگى این توان

 

 :مالكها از تركيبى

 بـه  انـد؛  كـرده  تعیـین  ارزشـها  تشـخیص  بـراى  را مالكهایى یا مالك اخالق، فلسفه متفاوت مكاتب از یك هر 

 تشـخیص  بـراى  كـه  مالكهـایى  تـرین  قدیمى از یكى اند. داده ارائه را معیارهائى آنها تشخیص براى دیگر، عبارت

 فلسفى، نظریه یك عنوان به انگارى لذت .است «گرایى خوشى و انگارى لذت» است شده تعیین اخالقى ارزشهاى

 خـود  زندگى در ممرد اول، نظریه مبناى بر .اخالقى انگارى لذت ـ0 شناختى روان انگارى لذت ـ1 دارد: صورت دو

 لذتنـد،  جسـتجوى  در تنها نه مردم آن، حسب بر كه است اى نظریه اخالقى، انگارى لذت اما لذتند، دنبال به واقعاً

 دار پـرچم  كـه  اسـت  مشـهور  اسـت.  خوشـایندى  و لذت ارزش، است. لذت خوبى، تنها زیرا كنند، چنین باید بلكه

 و قـدیم  مكاتـب  سـایر  در است. نبوده او به منحصر گرایش ینا اما است، یونانى «آریستیپوس» گرایى لذت مكتب
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 كـردن  تصـریح  از گاهى چه اگر است، مشهود تفكر این آثار نیز غربى فرهنگ در و امروزین، مكاتب از بعضى حتى

 اسـت،  كـرده  نظـر  ابـراز  رابطـه  ایـن  در كه دیگرى نیست.مكتب انكار قابل آن آثار اما كنند، مى اِبا واقعیت این به

 و «بنتـام  جرمـى » آن اصـلى  پردازان نظریه كه مكتب این طبق است. «Utilitarianism ـ گرایى نفع» تبمك

 منفعتـى  كـه  شـىء  یـا  عمـل  هر و ارزشمند باشد منفعت و سود داراى كه چیز هر هستند، «میل استوارت جان»

 است، اجتماعى منفعت یا دىفر منفعت ارزش، مالك آیا كه است این در اختالف اما است، ارزش بى باشد، نداشته

 نیـز  اجتمـاعى  منـافع  فـردى،  منـافع  تأمین دنبال به كه معتقدند و دانند مى فردى منفعت را مالك آنها از بعضى

 را اینهـا  دوى هـر  سـوّم  گـروه  و دانند مى اجتماعى منفعت با را اصالت دیگر گروهى مقابل، در شد. خواهد تامین

 است. سودمند عمل هر بودن ارزشمند بر تأكید در آنها تمامى اشتراك نقطه همه، این با دانند. مى ارزش مالك

 كـه  اسـت  معتقد )كانت( است. عمل وجدانى پذیرش است. شده مطرح ارزش معیار عنوان به كه دیگرى مالك

 واقـع  مـردم  تمـامى  پسند مورد و كنند ستایش را كار آن مردم تمامى كه است این اخالقى ارزش تشخیص معیار

 اگـر  كنـد،  مـى  حكم آن، ارزشمندى به عملى، عقل باشد، مردم عامه پسند و تأیید مورد رفتارى و عمل اگر شود.

 رفتارهـا  ارزشـمندى  بـراى  عمـومى،  پـذیرش  بـر  عـالوه  «كانـت » باشد. داشته ضرر نوعى عامل، شخص براى چه

 نه تكلیف، براى فقط عمل نجاما عواطف، بر نبودن مبتنى شخصى، انگیزه نداشتن قبیل: از نیز را دیگرى شرطهاى

 ارزشـى  نظـام  با توان مى تصرفاتى، با را مذكور ویژگیهاى مجموعه ﴾129 صفحه ﴿ كند.مى ذكر را آن نتایج براى

 داد. انطباق حدّى تا اسالم،

 

 :اسالم ارزشى نظام ويژگى نامحدود، لذت

 و شـرایط  مجموعـه  بلكـه  نیسـت،  ارزش معیـار  تنهـایى  بـه  مـذكور  عوامل از یك هیچ اسالم، مقدس شرع در

 مثال، باشند؛ مطرح ارزشى معیارهاى عنوان به توانند مى ،است شده ذكر گوناگون فلسفى مكاتب در كه معیارهایى

 ویژگیهـاى  از یكى عنوان به تواند مى خود است، گرایان لذت مكتب در ارزش معیار تنها كه «بخشى لذت» مالك

 انتخاب لذتى تنها اسالم، در یكدیگر، با لذات تزاحم صورت در كه تفاوت این با اما باشد، مطرح اسالم ارزشى نظام

 بـا  كـه  ارزشـند  تشـخیص  معیـار  لذاتى اسالم در دیگر، تعبیر به ؛است تر ماندنى و تر عمیق پایدارتر، كه شود مى
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 آن عـاقلى  هـیچ  د،شـو  دیگـرى  لـذت  تحقق از مانع لذتى باشد بنا اگر باشند، نداشته تزاحمى و تنافى دیگر، لذات

 بـین  عاقل انسان مواردى، چنین در باشد. تر عمیق و تر دوام با دومى لذت اگر مخصوصاً كند، نمى انتخاب را لذت

 انسـان  هر و باشد برتر دوام، و كیفیت كمّیت، نظر از كه گزیند مى بر را لذتى و كند مى مقایسه متفاوت ارزشهاى

 حصـول  مزاحم كه را لذتى اصال كند. مى انتخاب را بهترین و بیشترین ،متزاحم لذتهاى بین مقایسه در خردمندى

 دومـى  كـه  اگـر  مخصوصـاً  رود، مـى  دسـت  از دیگـرى  لذت، آن تحقق با زیرا گویند، نمى لذت باشد دیگرى لذت

 و نامتنـاهى  لـذّات  بـا  دنیـوى  سـطحى  و ناپایـدار  گـذرا،  دوام، بـى  لذتهاى از بعضى اسالم، نظر از باشد. نامتناهى

 لـذت  اوّل، دسـته  هم باز ارزش، دسته دو این بین تضادى چنین وجود صورت در آیا دارند، تضاد آخرت همیشگى

 اگـر  اسـت،  عذاب عین كه نیست لذت تنها نه است، جهنم دایمى عذاب آن، نتیجه كه عملى آیند؟ مى حساب به

 تفكیـك  و تفـاوت  لـذتها  بـین  باید بدانیم، «لذت» را ارزش اصلى مالك اینكه فر  بر این، نداندبنابر آن فاعِل چه

 عنـوان  به خود كه ـ مُقدّمى لذت باشد بنا اگر شوند، مى تقسیم مُقدّمى و اصیل به لذات این، بر عالوه شویم. قائل

 را آن عـاقلى  انسـان  هـیچ  شـود،  ذاتى و اصیل لذت تحقق از مانع ـ آید مى حساب به اصیل لذات براى اى مقدمه

 دنیـاى  وراى بـه  را خـود  تیـزبین  چشمان و درآید به ماده تنگ وادى از انسانى اگر این، .بنابرتانگاش نخواهد لذت

 گونـه  ایـن  پ  پندارد. نمى لذت را مادى لذات دیگر بگیرد، نظر در را قیامت عالم لذتهاى و بدوزد، مادى كوچك

 آیـات  از بسـیارى  در مجیـد  آنقر باشد. شده حذف اسالم ارزشى نظام از معیار یك عنوان به لذت اصل كه نیست

 1«االعـین  تلذّ و االنف  تشتهیه ما فیها» كند: مى مطرح را لذت موضوع اسالم، ارزشهاى به مردم فراخواندن براى

 كه را چه هر و باشید داشته اشتها كه را غذایى هر جاودان بهشت در باشد، اسالمى ارزشهاى مطابق شما رفتار اگر

 در امـا  اسـت،  معتبر لذت هم اسالم ارزشى نظام داشت.در خواهید اختیار در برد، ىم لذت آن دیدن از شما چشم

 ایـن  امـا  ببـرد،  لـذت  ترشى خوردن از مریض انسانى است ممكن نشود. بزرگترى لذت به رسیدن مانع كه صورتى

 صـرف  گاهى ،مقابل در آورد. حساب به لذت توان نمى را خوردن این پ  كند، بهره بى سالمتى لذت از را او لذت

 دگـر  *** بـدانى  لـذت  تـرك  لذت اگر شاعر: قول به و است اولى لذت از باالتر لذتى خود لذت، یك از كردن نظر

 آن نهایـت  كـه  دارد پـى  در نامتنـاهى  و مـداوم  لـذّات  نامشـروع،  لذت ترك این، بر عالوه نخوانى لذت نف  لذت

 بـه  محبوب رضایت كسب.«است عاشق انسانهاى لذت باالترین محبوب، خشنودى» است. 0«اكبر اللّه من رضوان»
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 خـود  محبـوب  لبـان  بر را رضایت لبخند اینكه تا كند مى فدا را خود هستى تمامى فرد گاهى كه است مهم حدى

 محبـوب  رضـایت  كـه  است نامشروع لذّات ترك این و است بیشتر او اموال تمامى از آن ارزش كه لبخندى بنشاند.

 .است لذّات ترین بخش لذت لذّتى، چنین داشت خواهد دنبال هب را متعال( )خداى هستى

 

 :ديگر معيارى نامحدود، سود

 طبـق  دانند. مى عملى سود و منفعت را اخالقى ارزش معیار اخالقى مكاتب از بعضى شد، اشاره كه گونه همان

 در باشـند.  داشته نفعى و دسو مادى دنیاى براى نوعى به كه دارند اخالقى ارزش رفتارى و اعمال تنها تحلیل، این

 است. ارزش بى آنها، نظر از باشد، نداشته زندگى رفاه و مادى دنیاى براى سودى هیچ كه عملى مقابل،

 از اعـم  را سـود  ــ  شد گفته لذت بحث در كه همانگونه ـ اما پذیرد، مى را منفعت اصل نیز اسالم مقدس شرع

 بـراى  اى وسـیله  دنیـوى،  نفـع  و سـود  یعنى دارد؛ اى وسیله مفهوم خود منفعت، و سود داند. مى معنوى و مادى

 راه در را آن از حاصـله  سـود  تـوان  مى كه معناست این به معامله یك داشتن نفع است. مطلوب هدفى به رسیدن

 و سود اوال كه: است این در مكتب این نظران صاحب با اسالم دیدگاه تفاوت این، بنابر گرفت. كار به دیگر نیازهاى

 اسـت؛  روانـى  و معنـوى  منـافع،  از بسیارى كه حالى در است، جسمانى نفع و سود در منحصر آنان نظر از عتمنف

 در را كالنـى  خرجهـاى  مردم از بسیارى مثال ؛شود مى انسان روح عاید رفتارها، بعضى از حاصل سود اینكه یعنى،

 ... و گـران  تابلوهاى خرید ها، موزه تماشاى و طوالنى مسافرتهاى از بسیارى گیرند، مى كار به خود روح التذاذ راه

 ایـن  معنـایش  كنـد،  مـى  خـرج  را زیادى پولهاى اینها از یك هر به رسیدن براى شخصى اینكه .است قبیل این از

 دنیـایى  منحصـراً  آنهـا  نظـر  از منفعت و سود ثانیاً، است. قائل ارزش مادى سود و پول از بیش آنها، براى كه است

 اسـالم  ارزشـهاى  تحلیـل،  ایـن  طبـق  .اسـت  اُخروى و دنیوى از اعم اسالم نظر از منفعت و سود كه حالى در است

   داراست. را خودش خاص ویژگیهاى حال عین در است، مكاتب سایر متفاوت مالكهاى از تركیبى
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  :فاعلى حُسن و فعلى حُسن

 در معمـوال  .اسـت  رفتـار  در فـاعلى  حسـن  و فعلـى  حسن به توجه اسالم، ارزشى نظام ویژگیهاى از دیگر یكى

 اسـت،  آن نتـایج  و عمـل  نفـ   رفتـار،  یك بودن ارزش بى یا داشتن ارزش مورد در قضاوت معیار اخالقى، مكاتب

 تمـامى  در كه گفتن راست مورد در قضاوت مثال باشد؛ مطرح فاعل نیت و انگیزه و فاعل به آن انتساب اینكه بدون

 انگیـزه  كـه  پرسـد  نمـى  كسى و گیرد مى انجام عمل نف  اساس بر شود، مى محسوب ارزش یك اخالقى مكاتب

 ایـن  در فاعـل  نیت و قصد انگیزه، و است فعلى حُسن فقط قضاوت معیار دیگر، تعبیر به ؛چیست عمل این از فاعل

 مـدنظر  نیـز  فـاعلى  حسن باید بلكه نیست، فعلى حسن ارزش، معیار تنها اسالم، دیدگاه از اما ندارد، دخالتى مورد

 راسـت » نیك صفت كسى اگر محرومند. فاعلى حسن ویژگى از اما دارند، فعلى حسن كه افعالى بسا چه .گیرد قرار

 اما دارد، فعلى حسن گرچه عمل این باشد، مردم نظر جلب قصد به مثال او، گفتن راست اما باشد؛ داشته را «گویى

 انجـام  ریـا  قصـد  به شخصى كه را عبادتى نیست. مترتب آن بر ثوابى و اجر یعنى نیست؛ برخوردار فاعلى حسن از

 خـالص،  نیـت  بـا  فقـط  عبادت كه آنجا از و ندارد ارزشى هیچ فاعلى جهت از اما دارد، فعلى حسن گرچه دهد، مى

 دارد، هـم  منفـى  ارزش كه است ارزش بى تنها نه است، ارزش بى جهت هر از اخالص بى عبادت شود، مى محقق

 )عملوا و فاعلى حسن )آمَنوا( مجید قرآن آیات از بسیارى در لذا است؛ آفرین جهنم كه آفریند، نمى بهشت تنها نه

 ایمـان  بایـد  ابتدا در داند. مى دو، هر از ناشى را رفتار ارزش و كند مى ذكر هم كنار در ار فعلى، حسن الصالحات(

ـ  را او تا بزند سر او از هم صالح عمل و آید پدید صالح كار انگیزه تا باشد  از كـه  صـالحى  كـار  برسـاند.  سـعادت  هب

 را اشـتهار  و مـردم  پـیش  محبوبیت كه است این حداكثر داشت، نخواهد الهى انگیزه شود، صادر ایمان بى شخص

 اینهمـه  از او هدف اما بسازد، را دانشگاهى فردى مثال است، اوست!ممكن زحمات مزد همان این كه كند مى ایجاد

 اسـتفاده  دانشـگاه  ایـن  از هـم  دراز سالیان مردم اگر باشد، ... و شدن مشهور مردم، بین محبوبیت خرج، و زحمت

 یعنـى  باشـد؛  داشـته  هم فاعلى حسن فعلى، حسن با همراه عملى اگر مقابل، در ندارد. اخروى فایده او براى كنند

 مانـد  خواهـد  قىبا آن ثواب باشد، الهى رضوان و خدا خلق به خدمت و خدا به تقرب دانشگاه، ساختن از او مقصود

 حـدودى  تـا  هـم  «كانـت » اخالقـى  مكتب در قلبى انگیزه و نیت موضوع شود.البته منهدم ساختمان آن اینكه ولو
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 حـالى  در دانـد،  مى عقل دستور از اطاعت و وجدان نداى به دادن پاسخ در را فاعلى حسن او اما است، شده مطرح

   است. الهى الیزال ذات با علفا قلبى ارتباط مال،اع ارزشمندى مالك اسالم، در كه
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 :ارزشها داشتن مراتب

 در كـه  حالى در هستند، مراتبى و مراحل داراى ارزشها كه است این اسالم ارزشى نظام ویژگیهاى از دیگر یكى

 داننـد؛  مـى  مرحلـه  یـك  داراى را ارزش و اسـت  دایر نداشتن یا داشتن ارزش بین امر، اخالقى، مكاتب از بسیارى

 باشـد  وجـدان  نداى و عقل حكم از اطاعت براى فقط كارى انجام اگر شد، اشاره آن به كه «كانت» تبمك در مثال،

 ایـن،  بنـابر  داشت، نخواهد ارزشى دیگر باشد، عواطف ارضاى با همراه عقل، حكم از اطاعت اگر اما است، ارزشمند

 شـود.  مـى  محسـوب  ارزش بـى  ملـى ع ـ است مادر عواطف ارضاى براى كه آنجا از ـ فرزندش براى مادر فداكارى

 هـر  اسـالم،  مقـدس  دین در كه حالى در است. اخالقى ارزش فاقد عواطف، این از ناشى رفتارهاى و مادرى عاطفه

 قـرار  ارزیـابى  مـورد  را مـردم  افعال ،«كانت» اخالقى معیار با اگر داراست. را ارزش از اى مرحله رفتارها این از یك

 مـردم  كارهـاى  تمامى این، بنابر باشد. برخوردار اخالقى ارزش از آنها كار كه شوند پیدا معدودى عده شاید دهیم،

 اسـت.  قائـل  را مراحلـى  ارزشـها  بـراى  اسـالم  این، كمیاب.بنابر بسیار مواردى مگر بود خواهند اخالقى ارزش فاقد

 میسّـر  انسانها همه براى باالتر و باال مراحل به رسیدن اما است، میسّر عموم براى آن مراحل از بعضى به دسترسى

 ارزش مراتـب  شـد.  خواهـد  كاسـته  آن روندگان باال از كند، صعود باال طرف به بیشتر چه هر منحنى این و نیست

 بـى  تـا  را مراحلى آن براى توان مى كه شود مى شامل را ارزشها از وسیعى طیف اسالم، اخالقى مكتب در اخالقى

 حـد  در یا محدود و عالى بسیار حد در یا ـ دسته دو در فقط مكاتب، سایر در ارزشها كه حالى در شد، قائل نهایت

 لبخنـدى  و نابینـا  بـه  كمك یتیم، كودك بر ترحم مثال، عنوان به ؛شوند مى مطرح ـ همه براى یكسان و گسترده

 است میسّر افراد همه براى آنها كسب كه دهند مى تشكیل را ارزش از اى مرحله نیازمند، انسانى روى به مهربانانه

 ارزش از اى مرحلـه  نیز ـ عَبدِوَدّ عَمروبنِ ـ كُفّار سردار فرق بر خندق جنگ در السالم( على)علیه شمشیر ضربت و

 را معمولى افراد عبادات سایر و روزه و نماز اگر كه گفت بتوان است.شاید برتر ان  و جن عبادات جمع از كه است

 زیـرا  نـدارد،  السـالم(ارزش  ابیطالب)علیـه  بـن  علـى  گفتن اللّه( )سبحان بار یك وزن اندازه به بگذارند، ترازویى در

 معمـولى  انسـانهاى  معرفـت  و اخـالص  بـا  مقایسـه  قابل كه است اى مرحله در خدا به نسبت او اخالص و معرفت

 ارزشها. در بندى درجه معناى همان است این و است نهایت بى تا صفر از ره تفاوت پ  نیست،
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 :پاسخ و پرسش

 مطلق؟ يا اند نسبى اخالقى ارزشهاى اسالم نظر از آيا ى1

 بـه  مطلـق؛  یـا  است نسبى اخالق آیا كه است این اخالق فلسفه متفاوت مكاتب در مهم مباحث از یكى پاسخ:

 ثابتند. پیوسته یا كنند مى تغییر شرایط سایر و مكان و زمان افراد، تناسب به اخالقى ارزشهاى آیا كه معنا این

 كه معتقدند ـ است جمله این از هم «كانت» كه ـ اول گروه اند: كرده گیرى موضع رابطه این در كلى ستهد دو

 موجـب  گفـتن  راست این اینكه ولو است ارزش یك مطلقاً گفتن راست گوید: مى كانت مطلقند. اخالقى ارزشهاى

 مـى  كـه  حال عین در ـ شما و كجاست زا شهر این ورودى راه كه بپرسند شما از اگر مثال شود، انسان هزاران قتل

 شـما  عمـل  این بدهید، آنها به را درست نشانى ـ شوند مى شهر وارد كُشى مردم و غارت و تخریب براى آنها دانید

 ارزشـهاى  دیگر گروهى دسته، این مقابل در .شود نمى عمل ارزشى بى موجب آن، تبعات و نتایج و است ارزشمند

 این در حال.دانند مى قراردادها و ها سلیقه و مكان و زمان شرایط تابع و ثابت مالك نبدو نسبى، كامال را اخالقى

 بیـان  این به .ندارد كامل موافقت دسته دو این از یك هیچ با اسالم كه است این واقعیت چیست؟ اسالم نظر میان

 امـا  كنـد،  نمى تغییر طىشرای هیچ تحت كه دارد وجود اخالقى مطلق و ثابت كلى، اصول سلسله یك اسالم در كه

 تغییر آن مصادیق گاهى اما است، ارزشمند مطلقاً راستى و صداقت كلى عنوان مثال، است؛ پذیر تغییر آنها مصداق

 مصـالح  خـالف  بر عمل همین اگر اما است، ارزش با است، جامعه یا فرد صالح به كه آنجا تا گفتن راست كند. مى

 كلـى  مـالك .اسـت  ارزش ضد و گناه داد، مى قرار هالكت و خطر معر  در را انسانى جان مثال، بود؛ جامعه و فرد

 موجـب  كـه  چیز هر یعنى مصلحت؛ .است انسانیت واقعى مصلحت و جامعه و فرد عمومى مصلحت اخالقى، ارزش

 كه آنچه با موضوع این و آنهاست خوشایند مورد و افراد خواه دل كه چیزى نه است، انسانیت واقعى صالح و كمال

 تغییـر  ... و راسـتى  عدالت، انسانیت، كمال قبیل: از كلى مالكهاى و است.عناوین متفاوت شود، مى خوانده نسبیت

 خالصه طور به و دارد تفاوت نسبیت، با معنا این و است متفاوت مكان، و زمان حسب بر آنها مصادیق اما ناپذیرند،

 وابسـته  و پذیر انعطاف مصادیق، جهت از اما ثابت، و طلقم اسالم، در ارزشها اصول و اخالقى اصول گفت: توان مى

 قبیـل  از دیگـر  عوامـل  از حاكى بلكه نیستند، دهنده تغییر اصلى عوامل مكان و زمان خود البته .مكانند و زمان به
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 اسـت  ثابـت  و مطلق كامال نه اسالم، ارزشى نظام است.پ  تغییر مقتضى مصالح، آن كه است خاصى مصالح وجود

 جملـه  یـك  در و اسـت  مكان و زمان شرایط تابع همیشه اینكه نه و نكند تغییر مكانى و زمانى شرایط هیچ در كه

 رسـد  مى نظر به ضرورى آن یادآورى كه اى نكته پایان، در .است متغیر آن مصادیق اما ثابت، اسالم اخالقى اصول

 كـه  شـد  خواهد اثبات قطعى طور به انىزم و شد بیان گزارش بصورت صرفاً مذكور، ویژگیهاى تمامى كه است این

 تحصـیل  و تحقیـق  عمرى به خود این و گیرند قرار دقت مورد ارزشها عوامل و علل و شود بررسى نظام این تمامى

 مـى  را ارزشـها  اسـت  شرع تأیید مورد كه عقل قطعى احكام با داریم، عقلى اكتشاف توان كه آنجا تا است. نیازمند

 كشف و شناسایى را اسالم ارزشى نظام وحى، راه از باید باشد، نداشته اكتشاف قدرت عقل كه هم جایى و شناسیم

 كرد.
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 هفتم جلسه

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 الطاهرين الطيبين اله على و المرسلين و االنبياء سيد على والسالم الصالة و العالمين رب هلل الحمد

 المعصومين

 

 اسالم ارزشى نظام

 شـد.  بیـان  خالصـه  طور به نظام این ویژگیهاى از بعضى و مطرح «اسالم ارزشى نظام» مبحث پیش، گفتار در

 گفتارها سلسله این و كشد مى درازا به بسیار مذكور، ویژگیهاى از یك هر مورد در تفصیلى بحث كه است طبیعى

 آنهـا  تـرین  مهـم  رسـد  مـى  نظر به كه ـ را ویژگیها آن از یكى همه، آن میان از لذا ندارد، را تفصیل این گنجایش

 پردازیم. مى آن به تفصیل طور به نموده انتخاب ـ باشد

 

 :ارزشها پذيرى تبيين

 اسـالم  ارزشـى  نظـام  اساسـى  ویژگیهاى از یكى ،«عقالنى تبیین براى داشتن قابلیت یا پذیرى تبیین» ویژگى

 .است

 آنهـا  از بعضـى  دارنـد:  موضـع  ونهگ دو مورد این در اخالقى مكتبهاى شد، اشاره قبل مبحث در كه گونه همان

 ولـى  پندارند، مى احساسات و عواطف را ارزشها حوزه بلكه دانند، نمى عقالنى تبیین قابل را خود اخالقى ارزشهاى

 كامل ما، دیدگاه دانند.از مى عقالنى تبیین قابل را آنها لذا دارند، اعتقاد ارزشها وادى بودن عقالنى به دیگر گروهى

 دین است عقلى و فلسفى تبیین قابل پیوسته، هم به مجموعه یك در آن اخالقى ارزشهاى تمامى كه مكتبى ترین

 است. اسالم مقدس
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 :انسان پذيرى تكامل

 كمـال  به و شود مى نزدیك خدا به خود ارزشمند كارهاى وسیله به آدمى كه: كلى ادعاى این رسد مى نظر به

 وادى ایـن  از دور كـه  اى موضـوعه  اصول از نظر صرف با ما و تاس دیگر ادعاى چندین بر مشتمل رسد، مى نهایى

 انسـان  روح داشتن هدف و غایت و آن داشتن اشتداد قابلیت وجود، اصل بودن پذیر نقص و كمال قبیل: از ـ است

 موضـوعه  اصـول  از بعضـى  ـ دارد اسالمى فلسفه دوره یك طرح به نیاز خود كه و... پذیر تكامل موجودى عنوان به

 دهیم. مى توضیح را آن قریب

 تكامل قدرت آدمى براى كسى اگر است. انسان بودن «پذیر تكامل» دارد تبیین به نیاز كه موضوعى اصل اولین

 بـودن  «پذیر تكامل» ادعاى ولى رسد، مى الهى قرب به خویش تكامل با انسان كه كند ادعا تواند نمى نباشد، قائل

 و است همان به انسان انسانیت كه است روح نام به حقیقتى داراى نسانا كه است شناخت این بر مبتنى خود هم،

 .دارد قرار روح اختیار در اى وسیله عنوان به صرفاً بدن

 

 :نهايت بى تا سقوط و صعود قدرت و روح

 عـالم  رشـدیابنده  موجـودات  بـه  را انسان روح توان مى خود، جاى در موضوعه اصول این تمامى اثبات فر  با

 جوانـه  همین تدریج به و است ظریف و نازك اى جوانه صورت به رویش، ابتداى در گیاه یك دانه كرد: یهتشب ماده

 آنكـه  بـا  ـ روح خود است. دانه رشد شبیه جهت، این از آدمى روح رشد شود. مى تبدیل تنومندى درخت به نازك

 قـوى  و چـاق  موجـب  كـه  شـود  نمى ملحق او به خارج از هم چیزى و نیست اجزائى داراى است، بسیط حقیقتى

 فعالیتهـاى  البتـه  كند. مى رشد درون، از خود كه است این الهى روح ویژگى است. نمو و رشد قابل ـ شود او شدن

 دارد. اِعدادى جنبه صرفاً آنها كمك ولى كنند، مى كمك او رشد به بدنى

 بـدن،  فعالیتهـاى  از بعضـى  كـه بل شـود،  نمى روح كمال موجب بدن فعالیتهاى تمامى كه بدانید باید ضمن در

 داشـته  حركـت  جهـت  دو در توانـد  مـى  موجود این كه بپذیریم باید یعنى شود؛ مى روح انحطاط و ضعف موجب

 دوزخ و سـقوط  تنـزل،  انحطـاط،  سوى به حركت ـ 0 علیین. اعلى و خدا صعود، ارتقاء، سوى به حركت ـ 1 باشد:
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 نهایتى و حد پایین، طرف به او سقوط یا باال طرف به او صعود هك است حالى در این و «سافلین اسفل رددناه ثم»

 و توقـف  محـل  (O )نقطهY و X محور تقاطع محل كنیم، ترسیم نمودار با را انسان سیر نحوه بخواهیم اگر ندارد.

 تنهایـ  بـى  تا او عرضى سیر دهنده نشان نیز X محور و نهایت بى تا او طولى سیر گر نمایانY محور انسان، ركود

 كه آنجا است.از نهایت بى تا او سقوط و منفى سیر گر نمایان محور، روى بر منفى هاىY و X طور همین و است

 صـدق(  )مقعـد  تـا  توانـد  مـى  كلمه یك در و است. نهایت بى نیز انسان كمال خداست جانب به او صعودى ارتقاى

 كامـل  اولیاء فقط و نیست ممكن هم او خود براى آن تصور كه است حدى به انسان صعود قدرت یعنى برود؛ پیش

 مـا  ادعاى حال، هر به كنند. درك را آن حدّى تا توانند مى اند، رسیده مقامات این از مراحلى به كه كسانى و خدا

 مـى  آرزو كفـار  قیامت، روز در لذا كند، سقوط یا صعود نهایت بى تا تواند مى خود رفتارهاى با انسان كه است این

 مبـتال  شـوم  سرنوشـت  آن بـه  كه نبودند پذیر انحطاط و پذیر تكامل موجوداتى یعنى بودند؛ كخا كاش كه كنند

 سـقوط،  درّه بـه  و كند نمى تنزل حداقل، باشد باقى خاك صورت همان به و بماند صفر نقطه در انسانى اگر شوند.

 ویژگـى  بلكـه  بماند، باقى رصف نقطه در هم خلقت از بعد انسان كه نیست گونه این معموال اما شود، نمى سراشیب

 انسـان  اسـت.  بـوده  ابتدا در كه شود مى آن از تر پست و كند مى سقوط نكند پیدا تكامل اگر كه است این انسان

 حركـت  نكنـد  صـعودى  حركـت  اگـر  است نزولى گاهى و صعودى او حركت گاهى كه است متحرك ذاتاً موجودى

 داشت. خواهد نزولى

 

 :نانسا انسانيت و ارادى رفتار

 حاصـل  انسان اختیارى افعال با فقط عذاب( و هالكت به )رسیدن نزولى یا كمال( به یافتن )ره صعودى حركت

 بـه  او حركت در بدن، شیمیایى تحوالت یا فیزیولوژیكى و فیزیكى حركات قبیل از اختیارى غیر حركات شود، مى

 اراده از كـه  داد نسـبت  انسـان  انسانیت به توان ىم را افعالى تنها كنند. نمى ایفا چندانى نقش پایین یا باال سمت

 به انسان فطرى میل اگر یعنى، اویند؛ اراده ساز زمینه نیز، انسان در تمایالت و ادراك گیرند، مى سرچشمه او خود

 كـه  اسـت  ارادى حركت فقط و است ارادى او فعل صورت آن در شد، رفتارى پیدایش منشأ او آگاهى و علم كمك

 بكشاند. سقوط به یا برساند كمال به را انانس است ممكن
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 :صعودى رفتارهاى تقسيم

 دهد؟ مى سوق خدا جانب به و باال سوى به را ما حركت، و رفتار كدامین كه است این اساسى سؤال حال،

 گیـرى  جهـت  كـه  رفتارهـایى  و حركتها ـ1 كرد: تقسیم گروه دو به توان مى را صعودى رفتارهاى كلى طور به

 مـى  یـارى  جهـت  ایـن  در را انسـان  مسـتقیم،  غیـر  طـور  بـه  كـه  حركتهـایى  ــ 0 خداست سوى به قیماًمست آنها

 در آفـات  از نهایت، در و باشد الهى قرب انگیزه به و خدا به توجه با اگر دهد، مى انجام انسان كه را عبادتهایىدهد.

 شـوق  و حُب نیز عبادى رفتارهاى لىاص مایه اند. شده گیرى جهت خدا سوى به كه هستند رفتارهایى بمانند امان

 بـا  تواند مى انسان اما ندارند، عبادت عنوان بالذات و اوالً كه هستند رفتارهایى دوم دسته خداست. به نسبت انسان

 جهـت  یعنى، دهد، مى انجام انسان كه مباحى كارهاى همه مثل بدهد؛ عبادى جنبه آنها به خود الهى قصد و نیت

 سـمت  یـا  مـادى  جهت ،حركت جهت از مقصود كه داشت توجه باید البته كرد. خدایى توان مى نیز را افعال این

 را عملـى  ارزشـى  بـى  یـا  ارزش میزان كه آنچه پ  است، قلبى و ادراكى جهت مقصود بلكه نیست، آن جغرافیایى

 كـه  اسـت  این اارزشه عقالنى تبیین در ما موضوعه اصول از یكى.است انسان هدف و نیت و انگیزه كند، مى تعیین

 جهـت  كـه  صـورتى  در فقـط  و كنـد  گیرى جهت خدا ضد یا خدا سوى به را كارش تواند مى خود، توجه با انسان

 رسد! مى قرب مرحله به باشد خدا سوى به او رفتار گیرىِ

 مـى  عبـادت  بنـده  كه حالى در اگر شود، نمى آگاهى بدون هم اراده و اوست اراده انسان فعل منشأ كه آنجا از

 در را اساسـى  نقـش  اسـت.  الهى او عبادت جهت باشد، الهى انگیزه او رضایت جلب و خدا به نسبت او آگاهى دكن

 عملى است ممكن لذا كند، مى تعیین را انسان حركت جهت كه است نیت كند. مى ایفا نیت رفتارها، دادن جهت

 جهـت  كنـد.  فـراهم  را انحطـاط  و طسـقو  موجبـات  دیگـر  اى انگیزه با عمل همان و كمال موجبات انگیزه، یك با

 اسـالم  ارزشـى  نظـام  در نیت لذا دهد، مى جهت افعال به كه است روح توجه كند، مى تعیین دل را انسان حركت

 اسـاس  همـان  بـر  و بیننـد  مـى  را كـار  ظاهر فقط ارزشى نظامهاى سایر كه حالى در كند؛ مى ایفا را اساسى نقش

 و عشـق  و معرفـت  و روحـى  آمـادگى  و خـاص  مبادى به نیز قلبى جهتو حصول نكنیم فراموش كنند. مى قضاوت
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 مى انجام او براى را كارش كه كند نیت چند هر باشد، نداشته محبت دیگرى به نسبت كسى اگر دارد، نیاز محبت

 داشت. نخواهد ثمرى عمال دهد،

 نهـایى  كمالى انسان حرو ـ1 شود: تبیین خود جاى به كدام هر باید كه است مطرح موضوع چند اینجا در پ 

 هـاى  ویژگـى  ــ  3 كنـد  مى ایجاد را كمال این كه است انسان رفتارهاى ـ 0 ست.«خدا به قرب» آن اسم كه دارد

 .شود مى كمال به منجر خاصى رفتارى

 را آن حـق،  قىرب  بـه  رسیدن قصد به و الهى انگیزه با بتواند آدمى و شود فراهم عمل یك مقدمات تمامى اگر

 پـ   نیسـت.  برخوردار ارزش نصاب حدّ از صورت این غیر در دارد، اخالقى ارزش او كار صورت این در دهد انجام

 روح در مقـامى  چنین تأثیر از و بداند را الهى قرب معناى صعودى، سیر یا عبادت هر از قبل آدمى كه است الزم

 باشد. آگاه خود،

 

 :مجردات در آنها استعمال و مادى مفاهيم تجريد

 معنـاى  تجریـد  از بعـد  امـا  اسـت،  محسوسات مورد در آن ابتدایى كاربرد است. نزدیكى معناى به «قرب» واژه

 یـا  معنویـات  در مـا  كـه  را مفاهیمى تمامى تقریباً گرفت. كار به هم مجردات و معنویات در را آن توان مى مادى،

 حـذف  و تجریـد  از بعـد  كـه  ایم كرده دریافت محسوس و مادى زندگى از بریم، مى كار به ماوراءطبیعى موجودات

 مـورد  در كـه  را «عظمت» و «عُلوّ» هاى واژه نمونه عنوان به بریم. مى كار به مجردات مورد در را آنها مادى، قیود

 امـور  مـورد  در ابتـدا  العظـیم(،  العلـى  هـو  )و خـوانیم  مـى  «عظیم» و «علىّ» را او و بریم مى كار به متعال خداى

 كنـیم،  مـى  مقایسـه  یكدیگر به نسبت را ساختمان طبقه چند ارتفاع كه وقتى مثالً، .اند رفته مى كار به جسمانى

 نیـز  را موجـودات  سایر روابط كه وقتى سپ  و است بلندتر سوم از چهارم و دوم از سوم طبقه كه كنیم مى حكم

 پـ   كنیم، مى حكم دیگر بعضى به نسبت بعضى عظمت و بلندى به الفاظ، همین از استفاده با كنیم، مى بررسى

 در را الفاظ همین آنها تعمیم با كنیم، مى بیان را مادى موجودات میانِ نسبتِ ها واژه همین از استفاده با ابتدا در

 علوّ سنجیم، مى طبقه یك با را طبقه سه ساختمان نسبت كه وقتى مثالً، گیریم؛ مى كار به مجرد موجودات مورد
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 بلنـدتر  آن از ایـن  اینكـه:  به كنیم مى حكم و كنیم مى انتزاع طبقه یك به نسبت را طبقه سه ساختمان بلندى و

 كـه  اسـت  درسـت  پ  دهیم، مى تعمیم هم مجرد موضوعات به مادى قیود حذف با را جریان همین سپ  است.

 خصوصـیات  از بـریم،  مـى  كـار  بـه  مجـردات  در را آنها وقتى ولى اند، رفته مى كار به مادیات در ابتدا مفاهیم این

 جسـمانى  بلندى رود، مى كار به خدا مورد در كه بلندى و رفعت این مثالً گوییم؛ مى و شوند مى تجرید مانىجس

 حـذف  بـا  باالخره و باشند پایین او به نسبت دیگران و باشد بلندى مكان در او تا نیست جسم كه خدا زیرا نیست،

 كـار  بـه  مجردات مورد در كه «عُلُوّ و رِفعَت»ریم.گی مى كار به مجردات مورد در را مفاهیم این مادى، قیود تمامى

 عُلُـوّ،  بـه  منحصـر  تجریـد،  و انتزاع این و آن. مادى ویژگیهاى حذف با اما است، مادى عُلُوّ و رِفْعَت همان رود، مى

 عـالم  خـدا » گـوئیم:  مى ما كه وقتى مثالً، است؛ صادق هم خدا قدرت و علم مورد در بلكه نیست، و... قرب رِفعَت،

 امـا  است، اكتسابى ما علم گوییم: مى مثالً ـ مادى قیود حذف با و ایم شناخته را خودمان علم فقط ابتدا در «است

 بـه  را آن ــ  ... و است ذاتى خدا علم اما است، تعلم و تعلیم و گوش و چشم راه از ما علم نیست. اكتسابى خدا علم

 بـریم  مـى  كـار  بـه  خـدا  مورد در كه را آنچه دارد، نام «یهتنز و تشبیه» كه قاعده این طبق دهیم. مى نسبت خدا

 كـه:  اسـت  شده ذكر موضوع این هم روایات لسان در است. تنزیه با همراه ولى دارد، محسوس باامور شباهت نوعى

 امـا  تواناست، و نیست ما علم همانند او علم اما است عالم خدا» 1«القادرین الكقدر  قادِرٌ العلماء، الكعلم عالم هو»

 این از الفاظى باید كنیم، اعتراف او قدرت و علم به ناچاریم كه آنجا از «.دارد تفاوت ما قدرت و توانایى با او توانایى

 كـار  بـه  خـود  مقصـود  رسـاندن  بـراى  را واژه كـدامین  پ  نكنیم، استفاده عالم واژه از اگر بگیریم، كار به را قبیل

 گونـه  هیچ كه موجودى با توان مى چگونه و داشت خدا از توان نمى ىتصور هیچ مفاهیم، این وجود بدون گیریم؟

 به را ما او عزت تصور و تواضع، به را ما او بلندى و رفعت تصور حال، هر به كرد؟ برقرار ارتباط نداریم، او از تصورى

 مـا  براى او با ارتباط كنیم،ن فر  او براى را و... عزت قدرت، علم، غِنى، مفاهیم اگر كند. مى وادار او برابر در تذلّل

 باشـد؛  همـراه  تنزیـه  با باید تشبیه این اما كنیم، تصوّر او مورد در را مفاهیمى چنین باید ناچار پ  نیست، ممكن

 ذاتـى  او غنـاى  بلكـه  مـا،  ثروتمندان غناى مثل نه اما است، غَنىّ خدا ما. علم مثل نه دارد، علم او گوئیم مى مثالً،

 معنـاى  بـه  اینجـا  در «نزدیكـى » اسـت،  قـرار  همـین  از جریان نیز خدا( )قرب نظر مورد وضوعم مورد و....در است

 مـثالً  گرفـت؛  نظـر  در عـالم  از اى گوشه در را مكانى خدا براى بتوان كه نیست گونه این نیست، جسمانى نزدیكى
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 نزدیـك  خـدا  خانه به كسانى است ممكن شوند، مى تر نزدیك خدا به روند مى مكه به كه كسانى گفت، توان نمى

 خـدا،  بـه  قـرب  از تـوان  نمى همچنین و دارد آنها قلبى توجّه و قصد و نیت به بستگى شوند، دورتر خدا از ولى تر،

 است. منزّه نسبتها این تمامى از متعال خداى كرد. اراده را فامیلى نزدیكى یا زمانى نزدیكى

 

 :الهى قرب از معنا سه تبيين

 معنـاى  دومـى  و اسـتعارى  و اعتبـارى  معنـاى  آنها اولین كه: كرد تبیین توان مى عنام سه با را «قرب» مفهوم

 است. نظر مورد معناى آنها آخرین و فلسفى

 

 :قرب اعتبارى معناى

 فـالن  نزدیكان از شخص فالن یا دارد نزدیكى رابطه رئی ، فالن با فالنى گویند؛ مى كه است رایج ما عرف در

 بـا  او زنـدگى  مكـان  نشـیند،  مـى  او پهلوى كه است این مقصود آیا چیست؟ نزدیكى این از مقصود است، مسؤول

 خـوب  چنان آنها ارتباط كه است این اینجا، در نزدیكى از است؟مقصود دیگرى چیز مقصود یا است نزدیك رئی 

 در معنـا  همـین  به قرب كند. نمى رد را او درخواست و پیشنهاد پذیرد، مى رئی  كند، پیشنهادى او اگر كه است

 رسـد.  مى نظر به كافى هستند معرفت از متوسطى سطح در كه كسانى براى و است متصور هم متعال خداى مورد

 الهى قرب مرحله به خود اختیارى رفتار وسیله به توانست آدمى اگر است: صورت بدین معنا این طبق قرب، تصویر

 معـروف،  تعبیـر  به و پذیرد مى خدا باشد، داشته خدا زا كه را درخواستى هر شود. مى خدا درگاه مقربان از برسد،

 روایـات  در اسـت.  شـده  ذكر «دعا استجابت» خدا به قرب آثار از یكى هم روایات در .شود مى «الدعوه مستجاب»

 اجابـت  كند، دعا هرچه برسد قرب مقام به نوافل انجام در كه كسى «اَجَبْتُ دَعانى اِنْ» است آمده 1«نوافل قرب»

 .كنم مى

 بـر  عـالوه  شـود،  مى محسوب حقیقى قرب از شعاعى تنها دعا استجابت و است فراتر بسیار قرب عمیق معناى

 ندارد. روحى تكامل بر داللتى خودبخود معنا این به قرب این،
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 :قرب فلسفى معناى

 شـما  به نگرد ر، از ما» «الوريد حبل من اليه اقربُ ونحن» فرماید: مى 16 آیه قاف مباركه سوره در قرآن

 میسّـر  او زنـدگى  ادامـه  و كنـد  مـى  پیدا خاتمه او دنیوى حیات كنند، جدا را كسى گردن ر، اگر «.تریم نزدیك

 به هم گردن ر، از ما فرماید: مى متعال خداى اما نیست، نزدیكتر گردن ر، از انسان حیات به چیز هیچ نیست.

 كـه  اندامى هم آن است، تر نزدیك او به هم انسان امهاىاند ترین نزدیك از منان خداوند یعنى، تریم؛ نزدیك شما

 معلـول  و علـت  یـا  مخلوق و خالق بین مستحكم اى رابطه گویاى مباركه آیه این دارد. بستگى آن به انسان حیات

 خود رابطه به موضوع این بیشتر توضیح براى .كند مى تبیین را خویش باخداى مخلوقى هر وجودى رابطه و است

 مخلـوق  كنیـد  مـى  ایجـاد  خـود  حافظه در شما كه را اى ذهنى صورت كنید، توجه خود ذهنى صور و تصورات با

 قطـع  خـود  ذهنـى  صـور  از را خود توجه اى لحظه انسان اگر شماست وجود به قائم و وابسته آن وجود و شماست

 شود جدا شما از شماست معلول كه ذهنى صورت است كنمم آیا بماند. باقى ذهنى صورت آن نیست ممكن كند،

 در مریـد  و باشـد  جایى در اراده كه اى بگونه كرد؛ جدا او از را انسان اراده توان مى آیا باشد؟ باقى حال عین در و

 از تفكیـك  قابـل  و... تـرس  امیـد،  محبـت،  عشق، كرد؟ جدا او از را آدمى نفسانى حاالت توان مى آیا دیگر؟ جایى

 قابـل  افـراد  و اشـیاء  بین كه اى رابطه ترین است.نزدیك انسان وجود به قائم اینها همه وجود نیستند. آدمى وجود

 مـى  فالسـفه  لـذا  است معلول نیستى با مساوى علت، از معلول جدایى است. آفریننده با آفریده رابطه است، تصور

 عـین  وجـودش  اصالً ،«است الربط عین خود، ایجادى علت یا مفید فاعل یا مفیض علت به نسبت معلول،» گویند:

 از یكـى  هـم  مفهـوم  این است.پ  علت به وابسته وجود، آن و دارد مستقل وجودى معلول، اینكه نه است. بستگى

 آن فلسـفى  معنـاى  همـین  قرب، مقام و كمال به انسان رسیدن از مقصود آیا كه بپرسند اگر اما ،است قرب معانى

 قائم الهى مخلوقات تمامى و انسانهاست همه براى و همیشگى «قربى» چنین زیرا است، منفى جواب هم باز است،

 هدف كه قربى از مقصود كه كنیم مى تكرار را سؤال همان دیگر بار پ  ناپذیرند. تفكیك او از و هستند او اراده به

 معناست؟ كدامین است، انسانى كمال نهائى

 



 زدىمؤلف: حضرت آية اهلل محمدتقى مصباح ي اسالمى  مديريت نيازهاىپيش عنوان درس:

 

  مدرس:دکتر نجات بخش عضو هئيت علمی دانشگاه پيام نور
125 

 :نظر مورد معناى

 اسـتدالل  در همچنـین  و است شده ذكر باركهم آیه در كه معنایى به «قرب» فرمودید، مالحظه كه گونه همان

 همـین  هم جمادات با خدا ندارد. ارتباطى افراد شناخت و آگاهى و علم با شد، بیان «معلول و علت رابطه» فلسفى

 امـا  كنـد،  نمـى  فرقـى  نخواهنـد  یـا  بخواهند خداست، اراده به وابسته ممكنات تمامى وجود دارد. را نزدیك رابطه

 مرحلـه  آن به انسانها همه بنابراین، شود. مى حاصل انسان اراده و علم با كه است قربى بحث، مورد قرب از مقصود

 خـدا،  بـه  انسـان  شـدن  نزدیـك  از مقصـود  كـه  كنم یادآورى باردگر كنند. نمى انتخاب را راه آن زیرا رسند، نمى

 بـه  انسـان  روح شـدن  نزدیـك  مقصود شود، مى نزدیك خدا به انسان گوییم مى كه وقتى نیست. جسمى نزدیكى

 موجـودات  تـرین  ناشـناخته  از هـم  هنوز ،حضورى علم با خود هستى درك و آثار و مظاهر همه با روح و خداست،

 است. عالم

 

 :است آگاهى و علم عين روح، وجود

 .اسـت  «خودآگاه» روح دلیل، همین به و است آگاهى و علم عین وجودش كه است این روح ویژگیهاى از یكى

 «خودآگـاهىِ »هست. كه داند مى ك  هر و دارد علم خود وجود به كسى هر كه است این خودآگاهى ساده معناى

 اگـر  پ  است، علم وجود سنخ از روح وجود كه حال است، علم وجود سنخ از روح وجود كه دهد مى نشان انسان

 مـى  تـر  قـوى  اش آگاهىخود كند، مى پیدا تكامل انسان آگاهى و علم كه است این معنایش كند پیدا تكامل روح

 از روح كـه  وقتـى  .شود مى تر ضعیف و كمتر او خودآگاهى كه است این معنایش كند؛ پیدا ضعف روح، اگر و شود

 از دیگـرى  معلومـات  اینكـه  نه ـ اوست خودآگاهى و علم ضعف و كمال معناى به او ضعف و كمال باشد، علم سنخ

 قـوى  اسـت،  روح وجود عین كه آگاهى همان یعنى، است(ـ كمال نازله مرحله این )كه شود مى اضافه او به خارج

 نسبت او آگاهى كند، پيدا تكامل روح وجود اگر شود.پ  مى تر درخشان و تر روشن تر، نورانى شدیدتر، تر،

 خـویش  آفریننده به وابسته و قائم مخلوقى هر وجود دانستیم كه وقتى دیگر طرف از .شود مى تر قوى خود، به

 علـم  بـا  را واقعیـت  ایـن  بیابـد،  درسـتى  بـه  را خودش آفریده، اگر صورت این در است، ناپذیر تفكیك وا از و است
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 یـا  كـه  است دلیل این به یابیم، نمى را خود ارتباط ما كه این خداست. به وابستگى عین كه یافت خواهد حضورى

 حالـت  در مـا  ضـمیر » «:فروید» لقو به و نیست خودآگاهى مرتبه در ما علم یا است ضعیف ما خودآگاهى و وجود

 «.است ناهشیار

 ایـن  اصـل  صـحت  در باشـد.  ناآگاهى یا آگاهى نیمه آگاهى، مرتبه در تواند مى انسان ضمیر فروید، نظر )طبق

 دارد، مراتبـى  هـم  انسـان  آگاهى صورت، هر در آنهاست(. كاربرد نحوه در شك بلكه نیست، شكى فرویدى مفاهیم

 یابـد  مـى  حضوراً او كند. مى درك بیشتر را خود بودن الربط عین باشد، تر كامل و شتربی خود به او آگاهى هرچه

 و مرحلـه  قـدر  آن انسـان  خودآگـاهى  باشـد.بنابراین،  جدا تواند نمى و نیست جدا او از خداست، با ارتباط عین كه

 عميىق  درك درسى  مىى  آن به يافته كمال انسان كه قربى پس .نیست تصور قابل آن مراحل كه دارد مرتبه

 خداست. با خود ارتباط

 

 :روح كمال با آن ارتباط و قرب مقام به رسيدن

 بیـان  كـه  است همان جواب دارد، ارتباطى چه روح كمال با اى مرحله چنین به رسیدن بپرسد، كسى اگر حال

 شـدن  لكامـ  شـود.  مـى  تر كامل هم او علم شود، تر كامل روح چه هر است، علم عین و مجرد موجودى روح شد:

 مـى  روح كمـال  از صحبت كه وقتى پ  است. روح عین علم، چون است، یكى روح خودآگاهى شدن كامل و روح

 اسـت  نـورى  همانند تر، روشن اما ناقص تعبیرى به و شود مى قوى خود ذات در روح، كه است این معنایش شود،

 را خـود  شـود،  افـزوده  آن درخشندگى رب قدر هر شود، مى تر پرفروغ و شدیدتر خود، درون در كند. مى تجلى كه

 از بیابـد.یكى  خـدا  بـا  ارتباط عین را خود كه شود مى حاصل روح براى زمانى تنها حقیقى، علم یافت. خواهد بهتر

 را خـود  بـودن  الربط عین بیابیم، را خود حقیقت ما اگر كه است این «ربّه عرف فقد نفسه عرف من» روایت معانى

 شـكل  بـه  كـه  كنید تصور را نور از موجى زنم: مى مثالى ارتباط، این حقیقت شدن تر نروش براى 1یافت. خواهیم

 حـال  اسـت.  خورشـید  آن وجـودى  علـت  و نورى موج آن منبع تابد، مى جانبى به خورشید نورانى منبع از خطّى

 یـك  صـرفاً  هكـ  یابـد  مـى  را واقعیت این یافت؟ خواهد چه صورت این در بیابد را خود نور، ناگهان كه كنید فر 
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 را خورشـید  كل نور، موج این است، نقطه یك در تنها آن اتصال اما دارد، اتصال عظیمى منبع به كه است ارتباطى

 سـطح  بـا  نـور  این پرتو كه قدر هر یابد، مى را خورشید دارد اتصال آن به كه اى نقطه اندازه به فقط یابد، نمى كه

 كند. پیدا احاطه آن به تواند نمى وقت هیچ اما یابد، مى بیشتر را تباطار این كند برقرار اتصال خورشید از بیشترى

 خواهـد  كمتـر  او ارتباط شود، كمتر و تر ضعیف نور این قدر هر و است بیشتر ارتباط سطح باشد، تر كامل قدر هر

ـ  منبـع،  از جـداى  كه یابد مى بیابد، را خود اگر صورت آن در و شود ظلمت به تبدیل كه جایى تا شد  و ریشـه  ىب

 است. انهادهو

 

 :روح تكامل از مقصود

 بیشـترى  فضاى و سطح و شود مى تر بزر، خود درون از كه است نورى شعاع همانند روح، كردن پیدا تكامل

 یابد. مى بهتر را خود حقیقت شود، تر درخشنده و تر، كامل تر، بزر، چه هر كند، مى اشغال را

 وجـود  در گـاهى  بنگرید، شفافى بسیار جسم به اگر شما است. شفافیت اكتساب و تیرگى از رهایى روح، تكامل

 و دهـد  مـى  نمـایش  را خود ماوراى فقط كه است رسیده شفافیت از حدى به جسم این یعنى كنید؛ مى شك آن

 گـاهى  انسـان،  در خودآگاهى دارد. دهى نمایش و گرى جلوه جنبه فقط بلكه آید، نمى حساب به چیزى آن، خود

 وجـودى  منبـع،  آن از جـداى  خود، براى و ندارد وجودى خود از یابد، مى الربط عین را خود كه رسد مى حدى به

 روحـى  تكامـل  كند. مى زندگى و درك حركت، او نیروى با و اوست اراده با و دارد او از هست چه هر نیست، قائل

 مـى  را خـود  بـودن  ربطـى  شهوداً و حضوراً بلكه داند، مى فقط نه .دانستن تنها نه است، يافتن مرحله به رسیدن

 «اهلل الـى  قـرب » از بهتر نامى مقام، این براى شاید گذاشت؟ توان مى چه را اى مرتبه چنین اسم حال، هر به یابد.

 بـه  ــ  دهد نشان كه ندارد چیزى خود از چون ـ است یافته راه واال مقام این به كه نشود.انسانى یافت «عنداهلل» یا

 شـود  تـر  كامـل  قـدر  هـر  بنـابراین،  كند. مى پیدا ظهور او در الهى جمالیه صفات دارد، كه وجودى ظرفیت میزان

 هرچـه  آدمـى  كه است خلقت عجایب از این و شود مى بیشتر او آگاهى و قدرت ولى شد، خواهد ناچیزتر و فقیرتر

 درك بهتـر  را خـود  بـودن  الفقر عین شود، مى بیشتر فقرش به او خودآگاهى یعنى شود؛ مى فقیرتر شود تر كامل

 نور به تبدیل نور، منبع تجلى با او حالت، این در است. هیچ كه بیابد كه است این او كمال مرحله آخرین كند. مى
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 مـى  نیـز  را خـود  وجـود  حـال،  عین در اوست؛ از هست چه هر كه یابد مى و داند مى خود و است شده درخشانى

 علـم،  اسـت.  علم عین او روح وجود است. شده تر كامل وجودش كه دیاب مى بلكه شود، فانى و عدم اینكه نه یابد،

 یعنـى،  اسـت؛  خـویش  آفریننـده  جلـوه  كـه  است این وجود این خاصیت اما باشد، عدم اینكه نه است، وجود خود

 نمى را خود دیگر، تعبیر به بیند، مى هیچ را خود كه است این او كمال نتیجه اما شود، مى تر كامل انسان حقیقتاً

 شدن! فقیرتر حال عین در و تر كامل نیست: آسان آن حل كه است معمایى خود این و بیند

 به نبیند؛ را حجابى و واسطه خدا، و خود بین كه برسد خودآگاهى از اى مرحله به تواند مى آدمى اینكه: نتیجه

 بـراى  و خداست از بیند مى هك را چیز هر و دیدن ابزار كه است صورت این در كند. پیدا خدا به قرب دیگر، تعبیر

 حقیقى! قرب معناى است این و یابد نمى استقاللى هیچ خود

 مـى  خـدایى  نیـز  او اراده و خدایى گوش او گوش خدایى، چشم او چشم دیگر رسد، مى مقام این به كه انسانى

 مـى  عادتسـ  و خوشـى  و لـذت  دنبـال  به آدمى كه این آنجاست. سرورى و بهجت و كمال و لذت و علم هر شود.

 مـى  كـه  جمالى و قدرت و لذت هر به لذا رود، مى اشتباه را راه منتهى گردد، مى مقام همان دنبال واقع در گردد،

 مـى  را آن كمتـر  جوید، مى بیشتر و رود مى باالتر چه هر و گردد مى باالترش دنبال به بلكه شود، نمى قانع رسد

 در بایـد  او اصـالً  و هسـتند  او سـعادت  راه در دامهـایى  و فناپذیرو محدود اینها تمامى كه داند مى سرانجام و یابد

 هـاى  ریاسـت  و قـدرت  مـال،  جمـال،  اسـت.  جو مطلق و طلب مطلق انسان، گشت. مى اینها دنبال به دیگر جایى

 است. دیگر جاى نهایت، بى و فناناپذیر كمالِ و جمال كرد. نخواهند اقناع را او دنیایى

 دارد آنچـه  كه كند مى خیال آدمى پندارى! هاى استقالل شدن فنا و محو هم و است كمال هم مقام، آن پ 

 بـه  معرفت درهاى و شد دریده حجابها كه وقتى اما و... من؛ ثروت من، قدرت من، علم گوید مى لذا اوست، خود از

 وایـن  نـدارد  هـیچ  خـود،  از كه یابد مى و داند مى و كند مى پیدا را اینها تمامى اصلى صاحب شد، باز انسان روى

 است! قرب مقام همان مقام

 

 :پاسخ و پرسش
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 )عليهممعصومين به اختصاص مرحله آن اينكه يا برسند الهى قرب مرحله آخرين به توانند مى انسانها تمامى آيا ى1

 است؟ ممكنالسالم( )عليهممعصومين وساطت بدون مقامات، اين از يك هر به انسان رسيدن آيا و دارد؟ السالم(

 مـثالً،  گوینـد؛  مـى  عرفـى  اصـطالح  در اینكه است. متفاوت بسیار قرب مراتب شد، بیان كه گونه همان سخ:پا

 ساده بندى تقسیم یك صرفاً است، درجه هفتاد یا سى سلوك و سیر مراتب یا دارد درجه هفتاد یا درجه ده ایمان

 بـه  هـرك   نیسـت،  انـدازه  یـك  به سانهاان همه سیر اما نیست، محاسبه قابل سیر مراتب وگرنه است، فهم عوام و

 داشـته  را كـار  ایـن  اراده ثانیـاً  و اسـتعداد  بایـد  اوالً یعنى: ؛كند سیر تواند مى خود وجودى ظرفیت و همت اندازه

 اسـت،  متفـاوت  و... شغل تحصیل، در استعدادها كه گونه همان است، متفاوت بسیار افراد ذاتى باشند.استعدادهاى

 آن رسـیدن  فعلیـت  بـه  زمینـه  باید استعداد، داشتن بر عالوه دارند؛ تفاوت یكدیگر با هم معنوى سلوك و سیر در

 باید رسند. نمى فعلیت به الزم زمینه نداشتن وجود دلیل به درخشان، و خوب استعدادهاى از بسیارى باشد، آماده

 انسـانى  توسط لحظه، یك لوكس و سیر است ممكن رساند. فعلیت و ظهور مرحله به را استعدادها اراده، و همت با

 یـك  ضـربت  شـد،  اشـاره  كـه  گونـه  همـان  باشد. تر قوى و تر عمیق معمولى، انسانهاى سال صدها سیر از مستعد

 مـا  عبادتهـاى  تمـامى  از هـم  او تكبیـر  یـك  شاید است. باالتر ان  و جن عبادت از ـ السالم( )علیه علىـ شمشیر

 بـه  را آدمـى  خـود،  تناسـب  به كه هستند ابزارى اراده، و همت ت،ظرفی استعداد، پ  باشد. داشته بیشترى ارزش

 رأس در و ــ  اجمعـین  علـیهم  اهلل سالم ـ معصومین حضرات ما اعتقاد برحسب رسانند. مى مقامات آن از مراحلى

 اآنه مقام به رسیدن قدرت ك  هیچ و برخوردارند واالیى بسیار امتیازهاى و استعدادها از مقدس، نور چهارده آنها

 ندارد. را

 وجـودى،  علل سلسله در «:نه. یا رسید كمالى به توان مى معصوم وساطت بدون آیا» كه: سؤال دوم بخش اما و

 بـاالتر  مرحلـه  بـه  رسـیدن  متوسـطه،  علل وساطت بدون و است الربط عین باالتر مرحله به نسبت تر پایین مرتبه

 وجـود  طفیل انسانها همه نیست، ممكن معصوم ساطتو با جز مسیر، این در معمولى انسانهاى سیر .نیست ممكن

 بایـد  كه حال عین در ـ ما و است معصوم مقامهاى از پرتوى تنها آنها مقام برسند كه مقامى هر به انسانها آنهایند،

 امـام  شـد.  نخـواهیم  آنهـا  پـاى  خـاك  از بـیش  نمـائیم  كوشـش  قدر هر ـ كنیم تالش مرحله آن به رسیدن براى

 لتـراب  روحـى  فرمودنـد:  مـى  كردنـد  مى یاد ـ اهلل سالم ـ الزمان صاحب حضرت از كه وقتى عنه( اهلل )رضیخمینى
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 انسـانها  كـه  را نعمتـى  هـر  كه است عالى قدر آن عصر، ولى مقام «.باد او پاى خاك فداى من جان» الفداه مقدمه

   وجود از كوچكى طفیل تنها برسند كه كجا هر به و كنند دریافت

 بـه  توجـه  ما اصلى هدف رسید. خواهیم جایى به آنها بىوساطت نه و رسیم مى آنها مقام به نه ما، پ  اوست.

 فیضى هر كند. نمى فرقى ندانیم یا بدانیم را موضوع این نیست، ممكن آنها مسیر از جز خدا، به توجه اما خداست،

 است. مقدّسه انوار همان واسطه به كند دریافت هستى كه را

 شود؟ مى گفته آگاهى از ناشى هاى انگيزه به فقط نيت اينكه يا شود مى اطالق اى گيزهان هر بر نيت آيا ى0

 ناآگاهانه تخیالت از انسان نوزاد یا حیوانات مثالً ندارد؛ مفهومى هم نیت باشد، نداشته وجود آگاهى اگر پاسخ:

 نـدارد،  آنهـا  كمال در هم أثیرىت و شود نمى متمشّى آنها از هم نیتى لذا ندارند، آگاهى هیچ و برخوردارند محض

 كـه  دارد بسـتگى  منتهـا  اسـت؛  تر قوى هم نیت باشد، بیشتر آگاهى كه مقدار هر است، آگاهى نیت، زیربناى پ 

 نیـت  اگـر  و اسـت  ارزشـمندتر  كمـال  جهت در باشد تر آگاهانه هرچه باشد تكاملى نیت اگر باشد، چه نیت متعلَق

 بـه  او نیـت  اگـر  باشد، دانشمندتر هرچه انسان لذا است، مؤثرتر او سقوط در آگاهى میزان باشد، داشته هم سقوط

 باشد، برتر تاریخ طول در انسانها همه از ابلی  آگاهى و علم شاید .است بیشتر دین براى او خطر باشد، كفر جانب

 بیشـتر،  سقوط جز وا براى آگاهى و علم این اما است، كرده كسب را انسانها همه تجربه خود، علم بر عالوه او چون

 ندارد. اى فایده

 وجىودى  خورشىيد  بدون و است خورشيد به الربط عين خورشيد پرتو» فرموديد: كه پرتو، مثال آن در ى1

 ؟«بيند نمى ديگر پرتوهاى ساير با وحدت در را خود خورشيد، پرتو آيا ،«ندارد

 كـه  متشـابهند  مفاهیمى شود، مى الاستعم عرفا اصطالح در كه فنا و كثرت وحدت، قبیل از مفاهیمى پاسخ:

 دارند. خاصى معناى عُرَفا براى اینها از كدام هر كه حالى در كند، برداشت نوعى آنها از كسى هر است ممكن

 تشـكیل  و یكـدیگر  بـه  كوچـك  هـاى  جـوى  پیوسـتن  مثل عرفا؛ تعبیر در «وحدت» كه اند كرده تصور بعضى

 كـه  وقتى باشد كوچك قدر هر رود است. ناقص برداشتها این كه الىح در دریاست، به رودخانه ریختن یا رودخانه
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 انـدازه  همـان  به دریا بریزید، دریایى در هم را آب قطره یك اگر شود. مى افزوده دریا حجم بر پیوندد، مى دریا به

 مى افزوده خدا بر چیزى آنها شدن فنا با كه معناست این به مخلوقات رسیدن فنا مقام به آیا حال شود، مى بزر،

 نیست. چنین هرگز شود؟!

 در آب، قطـرات  اگـر  انـد:  گفتـه  اسـت.  شـدن  یكى معناى به وحدت كه است این وحدت معناى از دیگر تصور

 آنهـا  شـدن  یكـى  معنـاى  بـه  یكدیگر به قطرات پیوستن كه حالى در شوند. مى یكى هم با بپیوندند هم به جویى

 اینكه یا و مانند مى جاى بر دیگر هاى قطره بردارید، را اى قطره شما اگر است، خود جاى سر اى قطره هر نیست

 بـه  تبدیل مخلوق، نه زیرا است، نادرست نیز پندار این اند. گرفته رفتن بین از و شدن فانى معناى به را شدن یكى

 كـه  گونـه  نهمـا  ـ فنا از مقصود بلكه بدانید، دیگرى در فانى را یكى كه شود مى مخلوق به تبدیل خدا، نه و خدا

 نـه  بینـد،  نمـى  اسـتقاللى  خـود  براى فرد كه معنا این به است؛ شفافیت حصول و كدورت رفتن بین از ـ شد بیان

 هماننـد  شـود،  مى فانى كه انسانى نیست. حقیقى كمال است، هیچ آن نهایت كه كمالى شود. مى هیچ واقعاً اینكه

 نمى بین از تنها نه دهد.او مى دست از را خود هویت كهاین نه بیند، نمى هویتى خود، براى كه است شفافى شیشه

 بـا  او شـدن  یكـى  ،«شـدن  یكى» از قصودم اگر و شد خواهد برخوردار ترى كامل و بیشتر وجودى بهره از كه رود

 هـم  و همـراه  دیگـران  بـا  كنند، مى درك بهتر را یكدیگر شود، مى برداشته كدورتها كه معناست این به و دیگران

 ایـن  )به رود، مى بین از آنها بیگانگى احساس و دشمنى شقاق، نفاق، گیرند، مى قرار مسیر یك در د،شون مى قدم

 دو و ویژگـى  دو موجودنـد،  دو گفـت:  توان نمى دیگر كه معناست این به شدن یكى اگر است.و درست كامالً معنا(

 است. متفاوت دیگرى با ك  ره اعمال ثمره و جداست كسى هر حساب زیرا است، نادرست دارند، شعور و درك

 كرد؟ حركت مسير اين در استدالل پاى با توان مى آيا و است سلوك و سير مباحث مقدمه بحث اين آيا ى1

 كـه  است آنها واقعى مبانى شناخت بر مبتنى ارزشها پایه اما است، اسالم ارزشى نظام مورد در ما بحث پاسخ:

 شوند. روشن باید چیز هر از قبل

 مسـیر  در عمـالً  آنكـه  بدون برسد، حقیقت به استدالل، و فكر با فقط بخواهد كسى اگر سؤال: دوم بخش اما و

 هـم  چوبین پاى همین با ها خیلى البته كند، مى حركت چوبین پاى با كه است كسى همانند بردارد، گام معنویت
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 حقایقى كند، حركت معنوى سیر و شهود با انسان اگر نیست. اصلى پاى با مقایسه قابل ولى رسند، مى مقاماتى به

 را حقـایق  از خیلـى  مـا  است ممكن «.دانست» خواهد را حقایقى برود، پیش استدالل با اگر اما ،«یافت» خواهد را

 الفـاظ  حـد  در هـم  آن ــ  دیگـران  هـاى  یافتـه  نقـل  حال، هر به دارد. تفاوت شهودى یافتن با دانستن اما بدانیم،

 را بسـیارى  كتابهاى و گفته سخن بسیار مورد این در هم، عرفان و اشراق اهل ودخ ندارد. اشكالى هیچ ـ خودشان

 پـاى  بـا  السـالم(  ائمـه)علیهم  و اولیا و عُرَفا هاى یافته نقل حال، هر به است. نبوده شهود كه كارها این اند، نوشته

 ندارد. ارتباطى چوبین
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 هشتم جلسه

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 الطاهرين الطيبين اله على و المرسلين و االنبياء سيد على والسالم الصالة و لمينالعا رب هلل الحمد

 المعصومين

 

 :پيشين گفتار خالصه

 كـه:  رسـیدیم  نتیجـه  ایـن  بـه  اجماال و شده داده توضیح حدودى تا «اسالم ارزشى نظام» قبلى، گفتارهاى در

 تبیـین  بـه  كه موضوع دو زمینه این در و است المتع خداى به قرب اسالم ارزشى و اخالقى نظام در ارزش، اساس

 و چیسـت  قـرب  مفهـوم  اینكه ـ1 شد: داده كوتاه توضیحاتى نیز آنها مورد در و شدند مطرح ،داشتند نیاز بیشترى

 مـا  دیـدگاه  شود. مى انسان شدن ارزشمند موجب «خدا به قرب» چرا ـ0 معناست كدامین خدا، به قرب از منظور

 دارد. وجود نیز دیگرى تفسیرهاى زمینه این در اما شد، تبیین «قرب» درست معناى مورد در

 

 :كمال! هر كسب با مطلق كمال به نزديكى ،«قرب» از ديگر تفسيرى

 بـا  انسـان  است، نهایت بى و مطلق كمال متعال خداى چون كه: است این خدا قرب مورد در ها دیدگاه از یكى

 كنـد  مـى  كمتـر  خـدا  با را او فاصله كمالى هر كسب یعنى شود؛ ىم نزدیك مطلق كمال به كمالى هرگونه كسب

 را خود باشد، كه نوع هر از كند، كسب ... و جمال علم، قدرت، كسى اگر بنابراین، رسد. نمى او به وقت هیچ اگرچه

 ىم خدا به قرب موجب آید حساب به كمال نوعى كه وجودى امر هر دیدگاه، این در است. كرده تر نزدیك خدا به

 صـنعت  شده، برخوردار دانشى از كه عالمى كرده، كسب را زوربازویى و قدرت كوشش، و تالش با كه پهلوانى شود،

 شود! مى تر نزدیك خدا به كمال نوع هر تحصیل با شخصى هر خالصه و است شده وارد صنعتى و فن به كه گرى

 جهـات  از و نیسـت  سـازگار  دین، اولیاء انسخن همچنین و قرآن مباركه آیات مفاهیم با «قرب» از تفسیرى چنین
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 و اسـت  كمـال  نیز خدا براى است، كمال انسان براى چه هر كه: است این تفكر این پایه است. نقض قابل متفاوتى

 و اسـت  نهایـت  بـى  متعـال  خداى علم مثال آید؛ مى حساب به كمال نیز انسان براى است كمال خدا براى چه هر

 شود. مى تر نزدیك متعال خداى به علم، از بیشترى میزان كسب با آدمى

 مـثال  نیسـت؛  چنین تردید بى پنداشت؟ گونه این را انسانى كماالت همه توان مى آیا كه است این سخن حال،

 خدا در كمال این كه گفت توان مى آیا شود، مى محسوب آدمى كمال از اى مرحله و ارزش یك خود ،«پرستش»

 مـى  را كسـى  هـم  خـدا  آیـا  كنـد؟!  مـى  پیدا خدا به بیشترى شباهت بیشتر، رستشپ با انسان آیا دارد! وجود هم

 ارزش و كمـال  از اى مرحلـه  خـود  كـه  آن عذاب و قبر از خدا اولیاء وحشت و ترس و ناله و گریه مثال یا پرستد؟!.

 كند؟ مى بیشتر خدا به را آنان شباهت جهت چه از است، انسان براى

 كمـال  تنهـا  نـه  انسـان،  بـراى  كه حالى در است، كمال عین متعال خداى براى ارزشها از بعضى دیگر، طرف از

 وجـود  ولـى  اسـت،  كمـال  او بـراى  و دارد خـدا  به اختصاص كبریایى و تكبر مثال نیست؛ او برازنده اصال كه نیست

 ،كنـد  تن بر كبریایى رداى كسى اگر و خداست به مختص كبریایى اوست. نقصان موجب انسان در خصیصه همین

 و نقـص  بنـده  بـراى  چیز، همان شود مى محسوب كمال خدا براى كه چیزى اینجا در كرد. خواهد ذلیل را او خدا

 مى كه است طریق این از و است خضوع و تضرع و تذلُّل در بنده كمال است. كمال بنده براى «خضوع» آن عك 

 اسـالم  كـه  اسـتدالل  ایـن  با مسلمان، روشنفكران اصطالح به از كبریاء.بعضى راه از نه كند، پیدا قرب خدا به تواند

 مـى  مسـلمان  انسـان  ذلـت  نشانه را آن زیرا دانند، نمى مطلوب هم را خدا پیشگاه در حتى تذلل است، عزت دین

 كـه  معنایى با قرب تفسیر حال، هر دارد.به تضاد روشنى، به روایات و قرآن مفاهیم با گفتار این كه حالى در دانند!

 توحید! تا است تر نزدیك شرك به شد، بیان

 كه است اى مرحله به رسیدن آدمى ارزش شود، مى استفاده دین اولیاى گفتار و قرآن آیات از كه آنچه مطابق

 و تـر  نزدیـك  خدا به كند، درك بیشتر را خویش فقر انسان كه میزان هر دیگر، تعبیر به بداند؛ خدا از را چیز همه

 شود. مى تر باارزش

 

 :دهش حل معماى
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 شـود  فقیرتـر  قـدر  هـر  انسان چگونه كه: است نهفته معمایى اینجا در شد، اشاره قبل گفتار در كه گونه همان

 موجـب  معمـا،  همین حل از عجز شاید كند؟ مى درك بیشتر را خود فقر شود، تر كامل هرچه و شود مى تر كامل

 شـده  بیـان  راه این روندگان و اولیاء بیان در امعم این حل راه اما كنند، معنا گونه آن را «قرب» ها بعضى كه شده

 و علـم  سـنخ  از و مجـرد  انسـان،  روح ثانیاً و بدن؛ نه است، روح به مربوط انسان كمال اوال كه: تبیین این با است.

 كامـل  نیز او آگاهى شود، تر كامل انسان، قدر هر اینكه: بیشتر توضیح كرد. حل را معما این توان مى است، آگاهى

 به انسان معرفت كه میزان هر و است مربوط روح خودیابى و خودآگاهى به اول درجه در آگاهى این و شود مى تر

 و اسـت  وابسـته  الهـى  اقـدس  ذات بـه  كه یافت خواهد یعنى، شود؛ مى بیشتر خدا به تعلقش شود، بیشتر خودش

 را خـود  انسـان  كـه  زمانى تا .ندبی مى تر مستقل را خود باشد، داشته جهل خود، به نسبت بیشتر چه هر برعك ،

 بـه  توانـد  نمى تنها نه باشد، قائل كمالى و قدرت و علم مستقل، طور به خود براى و بداند خدا از مستقل موجودى

 مـى  نزدیـك  خـدا  به را انسان علمى تنها، كند مى دورتر خدا از را او استكبار، و غرور بلكه یابد، راه او قرب مرحله

 مفیـد  باشند مؤثر خودآگاهى این تحقق جهت در كه حدى تا دیگر علوم و كند تر وابسته خدا به را انسان كه كند

 عـین  و كامـل  خودآگـاهى  كـه  است خویش ذاتى فقر به علم است، انسان كمال عین كه اصیلى علم ارزشمندند. و

 است. «اهلل الى فقر» و «اهلل فى فناء»

 وجـودى  امر نهایى، كمال طرف یك از زیرا ـ رسند مى نظر به ناسازگار ظاهراً كه واقعیت دو این جمع راه پ 

 خـدا  بـراى  آن ابعـاد  تمـامى  در را استقالل كامل انسانِ كه است این ـ است عدمى امرى تام، فقر دیگر طرف از و

 اسـت.  اسـتقالل  عدم یافتن و خویش فقر و احتیاج یافتن اما است، «یافتن» مرحله، آن در نهایى علم و است قائل

 مرحلـه  آن در داند مى را چیزى كرد مى خیال این از قبل كه آدمى است. جهل استقالل، احساس دیگر: تعبیر به

 اسـت  همین واقعى علم بداند! كه ندارد وجودى استقالل كند! درك را شیوى كه نیست چیزى او خود كه یابد مى

 ایـن  بـه  رسیدن البته و اوست به تعلق عین و او دهارا و او به قائم او، از دارد چه هر ندارد، هیچ كه بیابد انسان كه

 پیدا تجلى انسانى چنین وجود در خدا قدرت اینكه یعنى است؛ متعارف قدرتهاى از بیش قدرتى منشأ خود مرحله

 تمـامى  به نسبت است ممكن كه نزدیك آینده نه هم آن كند، مى پیدا علم آینده، و گذشته حوادث به كند.او مى

 از بزرگـانى  ندارد. اختصاص ،اجمعین علیهم اهلل سالم معصومین، به وضعیت این شود. عالِم قیامت، روز تا آینده حوادث



 زدىمؤلف: حضرت آية اهلل محمدتقى مصباح ي اسالمى  مديريت نيازهاىپيش عنوان درس:

 

  مدرس:دکتر نجات بخش عضو هئيت علمی دانشگاه پيام نور
136 

 یافتنـد:  مى را واقعیت این اما داشتند، اطالع آینده و گذشته از هم تمار میثم و عدى حجربن ابوذر، سلمان، قبیل

 از نـه  شود، قطع مفیض جانب از افاضه اى لحظه اگر و است مطلق عالم جانب از شود، مى افاضه آنها به كه علمى

 ،«یابـد  مى» شهودى و حضورى علم با را واقعیت این عالِمى چنین یعنى نشان. تاك از نه ماند، خواهد نشان تاك،

 جـایى  تـا  تنهـا  حصـولى  علوم و است حضورى علم یافتن، اما است، حصولى علم از عبارت دانستن، «.داند مى» نه

 خواهنـد  ارزش بـى  باشند، تكبرزا و غرورآفرین اگر اما كنند، كمك را انسان راستا همین در كه ارزشمندند و مفید

 عـالوه  است. همین «الهى قرب» مورد در روایات با سازگار تفسیر تنها بنابراین، .داشت خواهند منفى ارزش یا بود

 روح زیرا شود، مى انسان كمال موجب او برابر در مناجات، و دعا و تضرع و خدا عبادت چرا كه شد مشخص این بر

 كـه  اورادى و اَذكـار  و افعـال  تمـامى  اسـت.  خـود  از توجه قطع هم خدا به توجه الزمه و خداست به توجه عبادت،

 و نهـایى  خودآگاهى حالت حصول به و است نیاز و وابستگى و تعلق روح تجلّى نحوى به شود، مى محسوب عبادت

 ایـن  به توجه با نیست. عبادت نكند، یارى طریق این در را انسان عملى اگر ند.ك مى كمك انسان بودن الربط عین

 است. انسان كمال موجب اجتماعى، و فردى رفتارهاى تمامى در خدا از اطاعت بیان،
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 :قرب با اطاعت ارتباط

 و نـى دی امـور  در خـدا  كـردن  اطاعت چرا كه است این پردازیم، مى آن به اكنون هم كه موضوعى حال، هر به

 شود؟ مى خدا به قرب موجب دیگر، تعبیر به و كند مى ایجاد اخالقى ارزش زندگى،

 

 :خدا قرب با اطاعت ارتباط از عاميانه برداشت

 مـادى  امـور  در ارباب به بنده شدن نزدیك همانند را كردن اطاعت وسیله به خدا به شدن نزدیك عام عرف در

 را او بیایـد  خوشـش  او از رئـی   یـا  اربـاب  و كنـد  اطاعـت  و بشنود كامال را ارباب فرمان اى بنده اگر پندارند. مى

 كـه  رضـایتى  یعنـى  است؛ شده نزدیك رئی  به كارمند گویند مى صورت این در شود، راضى او از و بدارد دوست

 كـردن  اطاعـت  با نداشته، كه را چیزى است، شده حاصل او از مستخدم كردن اطاعت با است نبوده رئی  در قبال

 كـرده  ایجاد رضایتى متعال خداى در الهى فرامین از اطاعت با كه پندارند مى چنین لذا است؛ كرده كسب ارمندك

 را حـالتى  بنـدگان،  رفتار كه است آن از اجلّ خدا است. نادرست كامال متعال خداى مورد در عامیانه تصور این اند.

 كند. ایجاد نداشته، وجود او در كه

 مِنكَ عِلَةً لَهُ يَكونَ اَن رِضاك تَقَدَّسَ اِلهى» كه: است شده بیان عرفه مبارك دعاى رد زیبا چه واقعیت این

 داشـته  علتى هم خودت جانب از كه است آن از تر مقدس و واالتر تو رضایت خدایا!» «مِنّى عِلَّةً لَهُ يَكونُ فَكَيفَ

 بـه  كنـد،  مـى  راضى را خدا عملش با بنده نكهای به اعتقاد «شود. تو رضایت علت من كار كه این به رسد چه باشد

 او كـار  دارد، اسـتقاللى  دارد، علّیتـى  متعـال،  خداى به نسبت بنده پ  گذارد، مى اثر او در بنده كه معناست این

 رضـایت  پندارند مى كه است این از ناشى تصور، این شد! نمى راضى او نبود، بنده كار اگر خداست، رضایت موجب

 ایـن  اوست. ذاتى خدا، محبت و رضایت كه حالى در است، انسان در كه گونه آن است، عارضى و روانى حالتى خدا

 ایـن  تمـامى  شـود.  متنفـر  او از و برگردد رأیش دیگر روز و بدارد دوست را چیزى روز یك خداوند كه نیست گونه

 كند، اثر او در بندگان كار كه نیست گونه این است. منزه صفات این از متعال خداى و است انسان صفات از حاالت

ـه امیرالمـؤمنین  كـرد.  قیـاس  انسان با نباید را متعال خداى شود، او خشم و غضب یا شادى موجب  مـى السـالم(  )علی
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 آن بدون و دارد احتیاج شاخك به خودش چون «دارد شاخك دو او خداى كه كند مى خیال هم مورچه» فرمایند:

 مـى  كمـال  این داراى هم را خود خداى و پندارد مى كمال را داشتن كشاخ كند، تعیین را خود مسیر تواند نمى

 پندارد!

 در كـه  اسـت  نهـایتى  بى و بسیط واحد، وجود متعال خداى دهند. مى تعمیم خدا به را خود صفات هم انسانها

 واندت نمى انسان حال، هر به جداست. ممكن، موجودات از او حساب و دارد جا یك را كماالت تمامى وحدت، عین

 رضـایت؛  اصـل  در نـه  اوسـت،  رضـاى  مُتَعلَّقِ در تغییرات این تمامى باشد. او رضایت و خدا در تغییرى ایجاد علت

 كـه  موجـودى  دارد. دوست خودش شرایط همان در را خوب رفتار و عمل صفت، ابد، تا ازل از متعال خداى یعنى

 ویژگى، این است. ناراضى ابداً و ازالً هم اش دىب از دارد دوست همیشه را اش خوبى بد، گاهى و است خوب گاهى

 و جـرم  و گنـاه  و بـدى  كنـد  مـى  تغییـر  كه است غضب و رضا و بغض و محبت متعلق فقط است، الیتغیر و ثابت

 را گناهـان  همیشـه  او اسـت.  ابدى ازلى آن به نسبت خدا بغض اما كند، مى پیدا تحقق محدودى ظرف در خیانت

 تواند مى دارد، كه محدودیتى همه با آدمى حال، هر به شود. پیدا تغییرى او ذات در هك این نه داشته، مى دشمن

 ببرد. فراتر مادى تغییرات مجال از را معنوى مسائل

 

 :اسالم در اخالقى ارزشهاى كسب از هدف

 تشـویق  از اسـالم  هـدف  كه: است این شده، ایجاد اخالقى ارزشهاى كسب از هدف مورد در كه شبهاتى از یكى

 كـه  آیاتى به استناد با گروهى است. جاودان بهشت و اخروى لذّات به او رساندن اخالقى، ارزشهاى كسب به انسان

 روان، آب دلپـذیر،  نسـیم  قصـور،  و حـور  به رسیدن و بهشت را آنها پاداش و كنند مى دعوت خوب كار به را مردم

 ارزشـهاى  كسـب  از مقصـود  كـه:  انـد  گفته چنین داند، مى ... و بریان مرغ گوشت مزه، خوش میوه زیبا، همنشین

 ... و بـد  همنشینى متعفن، غذاى داغ، آب جهنم، گناه، و جرم ارتكاب برعك ، و است «لذّت» به رسیدن اخالقى،

 است. جهنم آتش از دورى هم، گناه ترك از مقصود پ  دارد، پى در را

 بـه  متعلـق  ذاتـى  ارزش بلكـه  نـدارد،  ستقاللىا ارزش خود عبادت، انجام كه: است این استنباطى چنین نتیجه

 هـاى  میـوه  بهشـتى،  بِریـان  مـرغ  گوشـت  بـه  بتواند تا دهد انجام خوب كار باید انسان یعنى است؛ لذت و بهشت
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 یـا  لـذّات  بـا  اصـالت  دارد، اسـتقاللى  و ذاتـى  ارزش كه اینهاست برسد، عسل و شیر مطبوع هاى جوى و رنگارنگ

 ندارد. بدى اصالتاً و است آن نتیجه بدى جهت از گناه بدى است. شكنجه و عذاب از پرهیز

 انسـان  بـراى  كه امرى هر است لذت اسالم، در «ارزش مالك» پ  كه كند مى ایجاد را توهم این بیانى چنین

 حسـاب،  ایـن  بـا  است. ارزش بى شود او رنج و ناراحتى و عذاب موجب كه چیز هر و است ارزشمند باشد آور لذت

 فیلسـوف  تفكرات به گرایى لذت مكاتب زمینه»دهند. مى لذت به را اصالت كه آید مى شمار به كاتبىم جزو اسالم

 «تـن  آنتـی  » و «سـقراط » ماننـد  «اریسـتیپوس » گردد. برمى بود، سقراط شاگردان از كه «اریستیپوس» یونانى

 حسـى  هاى خوشى بر هبویژ و دانست مى خوشى با همراه را خوشبختى و دانست مى خوشبختى را زندگانى هدف

 1«كرد. مى تأكید جسمانى و

 مـى  ارزش بى را لذت و خوشى به توجه «كلبیون» قبیل از دیگر مكاتب از بعضى گرایى، لذت مكاتب مقابل در

 حسى، لذات همه و تجمل ازدواج، ثروت، حكومت، قبیل از تمدن ثمرات تمامى كه است آن بر كلبى مذهب دانند.

 است. زاهدانه و ساده زندگى و جامعه ترك در نجات و ستگارىر ارزشند. بى و مصنوعى

 منفعت ارزش، اساس «گرایان نفع» نظر از است. شبیه «گرایى لذت» به حدودى تا نیز «گرایى منفعت» مكتب

 زیـانى  و ضـرر  موجب اگر اما است، ارزشمند داشت دنبال به را اجتماعى، یا شخصى سودى عملى، اگر یعنى است؛

 دارد. «كلبیون» مكتب به زیادى شباهت نیز «كانت» مكتب كه گفت بتوان شاید است. ارزش بى شد

 انسانى اگر است. سود مقابل نقطه بلكه شود، نمى حاصل منفعت و سود سایه در اخالقى ارزش «كانت» نظر از

 دسـت  از را ودخ اخالقى ارزش كار آن باشد داشته آن از حاصله منفعت و سود به توجهى كمترین عملى انجام در

 ارزش عمـل،  آن نباشـد،  چنـین  اگر باشد، وجدان از اطاعت صرفاً باید عمل یك انجام در انسان انگیزه داد. خواهد

 داشت. نخواهد اخالقى

 

 :گرايى لذّت و سودگرايى با اسالم ارزشى ديدگاه مقايسه
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 دو بـین  تفاوت تنها آیا نیست؟ كنزدی «سودگرایان» نظریه به اسالم دیدگاه آیا كه است این سؤال حال، هر به

 در كـه  مباحثى از یكى است؟ كدام اساسى فرق باالخره و نیست؟ اخروى و ابدى سود مورد در اسالم نظر دیدگاه،

 تشـبیهى  جنبه یا است واقعى آخرت، رنج و لذت مورد در قرآن گفتار آیا كه: است این شده مطرح خصوص همین

 واقعـاً  عـالم  آن در كـه  نیسـت  گونه این است. تمثیلى بیاناتى اینها كه دارند اداعتق مشربان عارف از بسیارى دارد؟

 ایـن  بـراى  موضـوعات  این طرح اینهاست، از فراتر مسأله حقیقتِ باشد، كار در رنجى و لذت و نوشیدنى و خوردنى

 همین است: اقعیتو زبان قرآن، زبان كه كنند مى اصرار هم گروهى مقابل، در شود. فهم قابل مردم براى كه است

 اسـت،  و... مـرغ  گوشـت  و پرتقـال  و سیب و پوشیدنى و خوردنى همین هم آنجا این. از غیر نه گوید، مى كه است

 كند. نمى فرقى اینجا با ماهیتاً ولى است بهتر و تر عالى البته

 بـراى  ولى دارد، ارتباط الهى و مابعدالطبیعه فلسفه با زیادى حد تا كه است مطرح مورد این در هم سومى نظر

 فـر   را باشكوهى بسیار مهمانى جلسه كنم. مى بیان محسوس تشبیهى با را نظر این تخصصى، مباحث از پرهیز

 آمـاده  سـفره  از و شـوند  مى وارد صاحبخانه بر یكایك میهمانان است. آماده پذیرایى وسایل انواع آنجا در كه كنید

 میزبـان  بـا  میهمانـان  تمـامى  ارتباط كه است این مهم موضوع اما برند، مى لذت آن از همگى و كنند مى استفاده

 وارد در از كـه  محتـاجى  گرسـنه  انسان كنند، مى شركت مهمانى این در نیّتى به آنها از كدام هر و نیست یكسان

 همـین  در فقـط  میهمـانى  این از او لذت ندارد، و... میوه و گوشت از التذاذ و شكم كردن سیر جز هدفى شود، مى

 و غـذا  از آنكـه  از بـیش  باشـد  ذوقـى  خـوش  و ادیب هنرمند، انسان میهمان اگر اما و شود مى خالصه التذاذ ونهگ

 لـذت  او خیـال  قـوه  فالسفه، اصطالح به و شود مى شاد آنها بوى و رنگ و ها منظره تماشاى از ببرد لذت خوردنى

 هـا  چـران  شكم كه لذاتى با مقایسه قابل برند، مى نغز اشعار و زیبا مناظر از هنرمندان و شاعران كه لذتى برد. مى

 این نیستند خود كنترل به قادر كه كنند مى پیدا سرورى و وَجد حالت چنان گاهى نیست، برند مى لذیذ غذاى از

 پیـدا  او در هـم  شاعرانه حالت این نباشد میهمانى زیباى منظره و پرتقال و سیب آن تا اما است، لذت نوع یك هم

 اسـت،  متفـاوت  كـامال  دو ایـن  با سوم مهمان وضعیت اما نیست. خوردن از ناشى لذت، این كه چند ره شود، نمى

 امـا  كنـد،  مـى  استفاده آن نعمتهاى از و شود مى مهمانى وارد دیگران مثل هم او است. میزبان عاشق مهمان، این

 مـى  اسـتفاده  او كـه  غـذایى  كند. نمى عو  عالم لذات تمامى با را آن كند دریافت میزبان دست از آبى ظرف اگر



 زدىمؤلف: حضرت آية اهلل محمدتقى مصباح ي اسالمى  مديريت نيازهاىپيش عنوان درس:

 

  مدرس:دکتر نجات بخش عضو هئيت علمی دانشگاه پيام نور
141 

 و صـحنه  همان صحنه دست، همان دست است، دهان همان دهان، غذاست، و آب همان نوشد مى او كه آبى كند

 نیست! درك قابل دیگران براى برد، مى میهمان این كه لذتى متفاوت! لذتها اما است، میزبان همان میزبان

 ناشـى  لذات گاهى و معنادارند و رمز پر ها نگاه آنجا دارد، خانه صاحب با كه ارتباطى و است انسان حال، هر به

 كند. نمى برابرى هم معشوق از نگاهى نیم با محسوسات، از بردن بهره و خوردن عمر یك از

 متفـاوتى  مراتب آنها لذّات اما برند، مى لذت شیرین و چرب سفره و ها خوردنى از اینها تمامى كه است درست

 درسـت  «1طَهُوراً شَرابَاً رَبُّهُمْ ...وَسَقاهُمْ» خداست به آنها انتساب از ناشى بیشتر برند، مى رّبانمق كه لذتى دارد.

 چیز هر از تر بخش لذت اما كند، مى رفع را ها نگرانى همه كه است بخش لذت چنان بهشتى شراب این كه است

 دسـت  از را شـراب  همـین  اگر كند. مى فتدریا عنوانى چه به و كسى چه دست از را شراب آن كه است این دیگر

 حتـى  شـوند،  مـى  مسـت  اوست دست از چون ولى نداشت، مطلوبیت چندان آنها براى كردند مى دریافت دیگرى

 است. متفاوت شراب خود از ناشى مستى با معشوق، دست از شراب گرفتن از حاصل مستى

 اولیاى براى لذایذى مادى، لذات حف  عین در اخالقى، ارزشهاى رعایت صورت در كه شد روشن توضیح این با

 یكى كه گفت توان مى بنابراین است. لذت حال هر به ولى نیست، لذات سایر با مقایسه قابل كه شود مى پیدا خدا

 از كـه  لـذتى  شـد،  بیـان  اسـالم  ارزشـى  نظام مبحث در كه گونه همان اما است، لذت اسالم در ارزش مالكهاى از

 ثانیـاً  اسـت  ابـدى  لـذت  این اوال است. متفاوت گویند مى گرایان لذت كه آنچه با است زشار مالك اسالم دیدگاه

 خویش محبوب با انسان كه است اى رابطه همان اصیل، و آفرین ارزش لذت .خیالى و حسى لذت نه است، عرفانى

 دیگر، طرف از است. ارزشمند كه خداست و خلق بین متقابل رابطه «يحبّونه... و يُحبُّهم» دارد هستى محبوب و

 و شـود  شناخته آن مصادیق و شود روشن درستى به كمال معناى اگر است. متالزم انسانى «كمال» با «لذت» این

 شد. خواهد ثابت آنها بین مالزمه شود تحلیل و تجزیه نیز سعادت و لذت

 مراتـب  از كـه  كننـد  هضمیم شیوى یا فردى به را چیزى اگر اوست. خود وجود از اى مرتبه موجود، یك كمالِ

 اتـاقى  از شـما  كه است این مثل دارد. اى عاریه جنبه بلكه شود، نمى محسوب او كمال نیاید حساب به او وجودى

 و گُـل  همـان  شـود  مـى  شـما  لذت موجب واقع در كه آنچه برید. مى لذت است، شده داده قرار آن در گلدانى كه

 كـه  نیسـت  اتـاق  فضاى و زمین بریم. مى لذت اتاق از گویند: مى كه است مجازى تعبیر این اتاق، نه است، گُلدان
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 گـردن  و بنـد  دست مدال، لباس، زیبایى تر: روشن مثال است. گُل مال جذابیت تمامى بلكه كرده، مبهوت را شما

 بـا  او رسـد  نمـى  كمـالى  به كند، مى استفاده زینت عنوان به اینها از كه انسانى آنهاست. خود به مربوط اصالتاً بند

 فقـدان  بـا  و باشند او وجود از جزئى باید بود كمال اینها اگر است، عارضى او زیبایى شود، نمى تر كامل زینتها این

 عَرَضى امور همان به را دیگران توجه یعنى است؛ اغفال نوعى و عاریتى مطلوبیتها این شود. ایجاد او در نقصى آنها

 لعب و لهو عنوان به دنیا از اینكه است. توجّه مورد و مطلوب او خود كه پندارد مى فرد كه حالى در كند، مى جلب

 نـدارد.  اصـالت  و دوام و ثبـات  اسـت،  عـاریتى  آن هـاى  جاذبه كه است دلیل همین به شاید شده یاد غرور متاعِ و

 رهـاى زیو پـ   دهـد.  مى فریب را دیگران هم و زند مى گول را خود هم اوست، آن از اینها كه توهم این با انسان

 كننـد،  آویـزان  درختـى  بـر  مصـنوعى  طور به را انگور خوشه صد اگر آورد. حساب به «كمال» توان نمى را عاریتى

 خـودش  آن از ثمـر  و بیـاورد  بـار  درون از خـود  كـه  است زمانى درخت كمال شود، نمى حساب درخت آن كمالِ

 مرتبـه  از شـعور  با موجود آیا است: نای سؤال حال است. شىء خود وجود از اى مرتبه حقیقت در كمال باشد.پ 

 خـود  رشـد  و كمـال  از عاقـل  انسـان  اسـت  ممكن آیا برد؟ نمى یا برد مى لذت كند مى پیدا كه كمالى و وجودى

 كنـد  احساس انسان اگر است. مطلوب عاقلى موجود هر براى كمال، وجود است. محال چیزى چنین شود؟ ناراحت

 كـه  دهـد  مـى  دسـت  انسـان  به زمانى حقیقى لذت برد. مى لذت یعىطب طور به است شده تر كامل وجودش كه

 اصـل  انسـان،  كه گونه همان دارد، دوست را او بیشتر انسان، شود تر كامل وجود، قدر هر شود. افزوده او بر كمالى

 داشـته  آگـاهى  خودش از كه وجودى دیگر، عبارت به دارد؛ دوست نیز را آن كماالت دارد دوست را خودش وجود

 و ابتهـاج  «تعـالى  هـواهلل  لذاته بذاته مُبتَهَج اول» اند: گفته فلسفه بزرگان برد، مى لذت خود از خود ذات در د،باش

 بیشـتر  كـ   همـه  از را خـودش  خـدا  اسـت.  بیشتر دیگر ك  هر و چیز هر از خودش ذات از متعال خداى سرور

 كـه  اسـت  همین داشتن باشد؟دوست نداشته دوست را خودش شود مى چگونه است، محض كمال او دارد. دوست

 دلیـل  ایـن  بـه  دارد، دوست را دیگر كسان اگر و دارد خویش ذات در وجودى امر و كمال یك كند احساس آدمى

 آن از دارد، مالیمـت  او بـا  كـه  شود چیزى واجد انسان، اگر اند. داشته دخالت او كمال ایجاد در نحوى به كه است

 از انسـان  اگـر  بـرد.  مـى  رنج آن از ندارد، مناسبت و مالیمت او وجود با كه دشو واجد را چیزى اگر و برد مى لذت

 دارد، ضـرر  او حال به ندارد، مسانخت و مناسبت او وجود با پدیده آن كه است این معنایش برد، مى رنج اى پدیده
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ـ  در كنـد.  مى جلوگیرى او رشد و تكاپو حركت، از و دارد مى باز كمال به رسیدن از را او  انسـان  بـراى  اگـر  ل،مقاب

 از ناشـى  انسان لذت اگر حتى است، شده بارورتر او وجود كه است این معنایش و الزمه شود، حاصل حقیقى لذتى

 واجد از لذا دارد، سازش و مالیمت او خیال قوه با خیالى صورت آن كه است این معنایش باشد، خیالى صورت یك

 سـازش  فـرد  وجود با كه است امرى شدن پیدا اثر در همیشه لذت، پ  برد، مى لذت هم خیالى صورت آن شدن

 كـه  وجود از اى مرتبه یعنى كمال؛ شود. مى نامیده «كمال» است وجودى امرى كه بخش لذت امر این حال دارد،

 سـنخیت  او بـا  كـه  آورد بدست را چیزى اگر شود، مى او وجود شدن بارورتر موجب و دارد سنخیت موجود این با

 پیـدا  دوام و شـود  غالـب  نـاراحتى  و رنج بر لذت اگر و است توأم لذت درك با كمال پ  برد، مى ذتل آن از دارد

 است. فراهم او براى مداوم طور به لذت وسایل كه است كسى «سعادتمند» پ .شود مى نامیده «سعادت» كند،

 شَىقِى   فَمِىنْهُمْ » :فرمایـد  مـى  مجیـد  قـرآن  است. رفته كار به هم بهشت اهل مورد در «سعادتمندان» تعبیر

 او بـا  كـه  شـود  مـى  چیزهـایى  واجـد  آنجـا  در بهشتى انسان «0... الْجَنَةِ فَفِى سُعِدُوا الَّذينَ وَامّا ...» 1«وَسَعيد 

 اگر متالزمند. كمال و سعادت اوست. كمال اثر خود هم این و شوند مى او «سعادتمندى» موجب و دارند سنخیت

 او لـذت  و بـرد  مـى  لذت سنخیت آن از چون و است شده «كامل» دارد سنخیت او با كه شود چیزى داراى انسان

 لـذت  سعادت، اخالقى، ارزش مالك گفت: توان مى توضیح، این است.با شده «سعادتمند» او پ  است، دایمى هم

ـ  كـه  یافـت  تـوان  نمـى  را عـاقلى  انسـان  و اند انسان فطرى مطلوب سعادت، و كمال است.بنابراین، كمال و  بطال

 .نباشد سعادت

 زیـرا  اسـت،  انسان ناراحتى موجب كه كند مى امورى به وادار را او گاهى انسان وجدان كه: جاست بى ادعا این

 در دایمى و ثابت رضایتى ـ كند ایجاد هم گذرایى و موقتى ناراحتى اینكه ولو ـ وجدان نداى به كردن عمل اثر در

 مـى  دیگرى انسان اختیار در را خود اموال گاهى و گوید مى پاسخ وجدان نداى به كه كسى شود. مى ایجاد انسان

 كـار  از و كنـد  مـى  رضـایت  احسـاس  سختیها، همه با كند، مى پرستارى بیماران از صُبح تابه شب اینكه یا گذارد

 لـذت  او بـراى  عمـل  ایـن  مجموع، در چون كند، مى مقایسه لذت، و رنج بین واقع در یعنى، برد؛ مى لذت خویش

 درمـان  فـداى  را راحـت  خـواب  و مانـد  مـى  بیـدار  شبها كه هم كسى پ  كند. مى انتخاب را آن است، تر بخش

 اسـت  ایـن  است.مهم وجدان به گویى جواب از ناشى او لذت و است كرده كار لذت، براى هم باز كند، مى بیماران
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 بـاالترین  شـود،  نمـى  منحصر آشامیدن، و خوردن در فقط لذت، كنیم، تبیین صحیح طور به را «لذت» مفهوم كه

 بیشـتر  لـذّت  معنـاى  گستره اینكه براى شود. مى حاصل خدا، رضایت احساس از كه است لذتى انسان براى لذات

 شود. دقت دلدادگان حاالت در خوبست گردد روشن

 رسـد،  مى خود معشوق لقاى به ناگهان هستى، تمامى كردن فدا و زحمت و رنج دراز سالیان از بعد كه عاشقى

 لبخنـد  یـك  كنـد.  مـى  جبـران  را او رنجهـاى  تمـامى  دیـدار،  اى لحظه لذت كه اینست پاسخ برد؟! مى لذتى چه

 از الهـى  رضـایت  «1اَكْبَرُ اللّهِ مِنَ رِضْوانٌ وَ» فرماید: مى كه اینجاست برد. مى او یاد از را مصیبت عمرى معشوق،

 خداست. رضایت ارزشها، اساس پ  است. تر باارزش و تر مهم تر، بزر، دیگر چیز هر

 اسـت  ایـن  مالك اما است، باالتر لذتى هر از او رضایت باشد، داشته محبت خدا به كه كسى براى است درست

 لـذتها  بـاالترین  كمال، این اثر در و خداست به قرب كمال، اوج است. رسیده خود كمال اوج به شخصى چنین كه

 جاذبـه  و نیسـت  درك قابل همه براى خدا به قرب و سعادت كمال، قبیل از مفاهیمى كه آنجا از اما آید، مى پدید

 خنـك،  نسـیم  كننـد،  مى دعوت خدا قرب جانب به را او مُحرِّك، و جذّاب و محسوس بیانى با كند، نمى ایجاد اى

 واقعیـت  كـه  حـال  عـین  در و خدایند قرب از هایى جلوه داشتنى، دوست محبوبهاى و میوه پر درختان آب، جوى

 آن و كنـد،  مى جلوه قبیل این از نعمتهایى در كه است الهى رضایت این كنند، مى ایجاد حركت انسان در و دارند

 اگـر  و و... آشـامیدن  و خوردن از ناشى التذاذ نه است، معشوق با ارتباط دارد، بیشترى اهمیت عاشق براى كه چیز

 بیند. مى آنها از استفاده در را محبوب رضایت كه است جهت این از برد، مى لذت نعمتها این همه از

 

 :پاسخ و پرسش

 است؟ تر كامل و تر دقيق يك كدام است شده بيان خلقت براى كه اهدافى ميان از ى1

 متعـال  خـداى  بـه  قرب آن مصداق كه است انسان نهایى كمال انسان خلقت و خلقت مجموعه از هدف پاسخ:

 .است هستى در وا كماالت تجلى انسان آفرینش از خدا هدف ولى، است،
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 كمـاالت  نمایـانگر  كـه  ــ  اش وجـودى  آثار به بالعر  او دوستى و دارد دوست را خودش اصالتاً، متعال خداى

 اطالعـات  كسـب  بـراى  است. هستى در او كماالت تجلى خلقت، از متعال خداى هدف پ  گیرد. مى تعلق اویند،

 شـده  مطرح «متعال خداى دارى هدف» عنوان حتت «1فلسفه آموزش» كتاب در كه بحثى به زمینه این در بیشتر

 فرمائید. مراجعه ،«0قرآن معارف» كتاب به همچنین و

 كنند؟ مى عبادت «قرب» به رسيدن براى فقط را خدا مسلمانان، از نسبتى چه ى0

 از یكـى  اصـوال  نادرنـد.  بسـیار  كنند مى عبادت «قرب» براى فقط را خدا كه كسانى است، این حقیقت پاسخ:

 در است. كمتر بسیار ناقص موجودات به نسبت كامل وجودهاى تعداد كه: است این هستى بر حاكم الهى اىسنته

 برخـوردار  همّتـى  و كمـال  و معرفت چنین از كه كسانى شود. مى پیدا نابغه یك فقط گاهى انسان، میلیونها میان

 اسـالم،  در ارزشـها  شد، بیان سابقاً كه گونه همان اما محدودند، بسیار بگیرند، نظر در را خدا رضایت صرفاً و باشند

 حـد  در كند، عبادت و... میوه و گوشت و بهشت كسب براى را خدا كه هم كسى دارند شمارى بى مراحل و مراتب

 بـر  اسـت.  بسـته  دل اُخروى لذات به و كرده نظر صرف دنیا لذتهاى بسیارى از هم او چون است، ارزشمند خودش

 و عقـل  از اطاعـت  انگیـزه  بـه  فقط و اى مرحله یك را ارزش كه «كانت» مكتب مثل ب،مكات از دیگر بعضى خالف

 هرحـال  به ولى نیست، تصور قابل آدمى براى كه است زیاد قدر آن اسالم در ارزش مراتب تفاوت داند، مى وجدان

 كند. درك را آن عالى بسیار مراحل تواند مى كسى كمتر
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 شود؟ نمى ناشى فرد استقاللى وجود از آيا كمال، اوج در او روحانى لذت ولو آدمى، لذت ى1

 یـك  از زیـرا  اسـت،  مـذكور  مطالب بین ناسازگارى تَوَهُّمِ از ناشى حال عین در و دقیق بسیار سؤال این پاسخ:

 زمـانى  تـا  دیگر طرف از است، خویشتن استقالل عدم و فقر یافتن آدمى، ارزش اوج كه شد بیان موضوع این طرف

 گفـت  تـوان  مـى  چگونـه  پـ   كنـد.  درك روحانى نوع از ولو را، لذتى تواند نمى باشد نداشته ستقاللىا وجود، كه

 هـم  استقالل نفى كه: است این اوست.جواب استقالل از حاكى كه است لذتى در هم و او فناى در هم انسان كمال

 مـى  خـدا  از را خودش كماالت همه و شود مى نایل الهى قرب به كه كسى دارد. زیادى مراتب دیگر، كماالت مثل

 ممكـن  شود. غافل هم خودش لذت از كه شود جلب متعال خداى به توجهش چنان حال آن در است ممكن داند،

  كه شود او جذب چنان معشوق مالقات هنگام در عاشق است

 كشـد؟  مـى  رنـج  یـا  برد مى لذت آیا هست! هم خودش كه باشد نداشته توجه و كند فراموش را خویش وجود

 عـالى  اینكـه  با ندارد لذت این به توجهى او ولى است، لذت عین هم این البته یابد، نمى خودى و شود مى او محو

 حق ذات نیست! عاشق مال دهد، مى معشوق هم را لذت نیست، قائل هویتى خود، براى اما برد، مى را لذات ترین

 كـه  زمانى ندارد. خویش لذات به توجهى حال آن در عاشق اوست. از لذت حصول اینكه هم و است لذت منشأ هم

 مـى  آغوش در را او كند، مى نظر صرف راحت خواب از مادر كند مى گریه گرسنگى از شب نیمه در شیرخوار بچه

 بـه  تـوجهى  هـیچ  و كند سیر و آرام را بچه كه است این به مادر توجه تمامى لحظه، این در دهد. مى شیر و گیرد

 در مـادر  هـدف  بـرد.  مى لذت بچه كردن آرام از باشد، داشته توجه خود لذت و خود به نكهای بدون اما ندارد، خود

 ایـن  جمله یك در پاسخ حال، هر به ندارد. توجه خودش اما دهد تشفّى را خود عاطفى ناراحتى كه است این واقع

 ببرد! را لذات ترین عالى باشد، قائل استقاللى خود براى اینكه بدون تواند مى انسان كه: است

 است؟ مطلوبيت سنخ كدامين از دنيا ارزش و مطلوبيت ى1

 مقصـد،  بـه  رسـیدن  مسـافر  بـراى  است. اى وسیله و مقدّمى گاهى و باالصاله گاهى ،امر یك مطلوبیت پاسخ:

 مطلـوب  هـم  سفر وسایل تهیه پ  نیست ممكن وسیله و بلیت تهیه بدون مقصد به رسیدن اما است، اصلى هدف
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 انسـانها  سـروكار  نـدارد،  مطلوبیت دنیا كه كند نمى ادّعا عاقلى انسان هیچ است. اى وسیله آن، بیتمطلو اما است،

 و جهـاد  دارنـد،  برخاسـت  و نشسـت  گویند، مى سخن كنند، مى حركت دنیا در دنیاست، با دایماً زندگى طول در

 ارزنده هدفى براى وسیله اند، وسیله اینها تمامى اما گیرد، مى انجام دنیا همین در و... تحقیق و تدری  و تحصیل

 بگـذارد.  فرق كامال «هدف» و «وسیله» بین آدمى كه است این مهم است، مقصد به رسیدن مقدمات اینها باالتر، و

 اسـت،  مفیـد  مقصـدش  براى كه كند مى استفاده آن از حدى تا كند، تلقى «وسیله» عنوان به را چیزى انسان اگر

 رسید. نخواهد انسانى كمال به د،بدان هدف را وسیله اگر اما

 چيست؟ در «آريستيپ» با «اپيكور» مكتب تفاوت ى5

 لـذت  «آریستیپ» است شده نقل كه گونه آن اما مشتركند، «گرایى لذت» اصل در مكاتب این هردوى پاسخ:

 تحمـل  بـل قا وجـه  هیچ به رنج و درد كه است معتقد و داند مى ارزشمند و مطلوب جایى، هر در و شكل هر به را

 فـداى  را محـدود  لذتهاى كرد، مقایسه لذتها بین باید كه است معتقد «اپیكور» اما اضطرار، صورت در مگر نیست،

 لـذت  كه رنجى تحمل او دیدگاه از كرد. تحمل طوالنى لذتهاى به رسیدن براى را محدود رنجهاى و پایدار لذتهاى

 است. شده داده نسبت «اریستیپ» به كه ىهای گفته خالف بر است، معقول دارد دنبال به بیشترى

 دارند؟ تفاوت يكديگر با «تمام» و «كمال» آيا ى0

 انسـان  بـدن  مـثال  اسـت؛  «تمـام » فـوق  «كمال» كه است این شود مى واژه دو این از معموال كه تلقى پاسخ:

 انسـانى  است. ناقص ،باشد نداشته را اینها از یكى انسانى اگر پاست، و دست و گوش و چشم از مركّب اى مجموعه

 اینهـا  همـه  بـر  عالوه كه آدمى مثال است؛ آن فوق «كمال» اما است، «تمام» دارد سالم صورت به را اینها همه كه

 ،دارد اضافه هم وجودش با مالیم چیزى یك بودن، «تمام» بر عالوه «كامل» است. «كامل» دارد. هم و... تقوا علم،

 است. اعتبار و لف  به تفاوتها این برگشت هرحال به ولى

 شد؟ خواهد متوقف او تكامل روند اينكه يا رسد مى مطلق كمال به آخرت در انسان آيا ى7
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 مطلـق  كمـال  بـه  رسـیدن  از منظور و كیست مطلق كامل اوال، كه شود روشن باید گویى پاسخ از قبل پاسخ:

 از مقصـود  گـاهى  خیر. یا شود مى قفمتو آخرت در تكامل روند آیا كه بپردازیم موضوع این به سرانجام و چیست

 ناپذیر پایان و همیشگى ابدى، است كمالى متعال خداى وجود چون ولى است، متعال خداى وجود «مطلق كمال»

 بـا  مقایسـه  در آخرت جهان كماالت رود. مى كار به هم آخرت مورد در عام معناى همین به «مطلق كمال» گاهى

 نمـى  پـ   او از دهنـد  مـى  انسان به آخرت در كه كماالتى است. ناپذیر پایان و ابدى مكانى، و زمانى نظر از دنیا،

 امـا  اسـت.  مطلـق  كمـال  معنا، این به آخرت دنیاى نیست. گرفتارى و فراق و مر، و مر  و آفت آنجا در گیرند.

 ایـن  در نچـه آ اسـت.  اختالفـى  بیش و كم و پیچیده بسیار اى مسأله نه، یا دارد ادامه آخرت در تكامل روند اینكه

 بدسـت  بـراى  یعنـى  شـود؛  مى ناشى او اختیارى اعمال از انسان اختیارى كمال كه: است این گفت توان مى مورد

 بـه  رسیدن و برسد كمال آن به اینكه تا دهد انجام را اعمال سلسله یك خود اختیار با انسان باید كمال آن آوردن

 بـر  قـدرت  مـر،،  دم تـا  دیگـر  عبارت به باشد؛ داشته زینشگ توان آدمى كه است ممكن زمانى تا تنها كمال این

 معناسـت؛  بـى  او بـراى  معنـا  این به كمال نبود، اختیارى عمل انجام بر قادر انسان كه وقتى دارد، اختیارى تكامل

 شـود  مـى  بسته نیز اختیارى اعمال پرونده نیستند، جبران قابل گذشته اعمال و نیست تكلیف سراى آخرت، یعنى

 آخـرت  در اختیـارى  تكامـل  نیسـت.  اختیارى كار جاى آنجا «1العمل وَ حساب  غداً و الحساب وَ عملٌ اليوم»

 ممكـن  صورت این به تنها آخرت در معنا، این به تكامل تصویر آنهاست. نتایج و اعمال دیدن جاى آنجا ندارد، معنا

 كـه  كسـى  شـود.  فـرد  تكامـل  موجـب  و ارآشـك  بـرزخ  در او اثر و باشد داده انجام را عملى دنیا در انسان كه است

 را درختـى  زنـدگى  دوران در مـثال  كـه،  كسى حال، بیند. مى را او ثمر سال چند از بعد كند، مى غرس را درختى

 در سـال  چنـد  از بعـد  انسان گاهى باشد. مؤثر او برزخى تكامل در تواند مى دهد، مى ثمر او مر، از بعد و كاشته

 باطن جوهر تا شود مى محو تدریج به داشته، دنیا در كه هایى آلودگى اینكه یا بیند ىم را خود اعمال نتایج برزخ،

 كند. پیدا ظهور او

 است كارهایى همان نتایج نیست، او جدید رفتارهاى اثر در است، قبیل این از برزخ در انسان تكامل هرحال، به

 بـه  اسـت،  كـرده  فـراهم  او خـود  هـم  را آن ماتمقد كه شفاعت، وسیله به نهایت در و است داده انجام دنیا در كه

 یابد. مى راه بهشت



 زدىمؤلف: حضرت آية اهلل محمدتقى مصباح ي اسالمى  مديريت نيازهاىپيش عنوان درس:

 

  مدرس:دکتر نجات بخش عضو هئيت علمی دانشگاه پيام نور
149 

 بىه  قىرب  همىان  بندگى آيا ،1است شده ذكر «خدا بندگى» انسان خلقت از اصلى هدف مجيد قرآن در ى8

 خداست؟

 كـردن  عبـادت  بـراى  انسان است. بندگى نتیجه خدا به قرب شود. مى خدا به قرب موجب خدا بندگى پاسخ:

 نیسـت،  عبـادت  عـین  قرب كالم: یك در و خداست به قرب براى اى وسیله هم عبادت خود اما است، شده آفریده

 است. عبادت نتیجه بلكه
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 نهم جلسه

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 الطاهرين الطيبين اله على و المرسلين و االنبياء سيد على والسالم الصالة و العالمين رب هلل الحمد

 المعصومين

 

 :پيشين رگفتا از اى خالصه

 كمـك  اسـالم،  دیدگاه از انسان رفتارهاى و اخالق ارزشمندى مالك كه بود این گذشته گفتار در سخن نتیجه

 كـه  آنجـا  از و شـود  انسـان  تكامـل  موجـب  كه است ارزشمند كارى است. حقیقى كمال به آدمى رساندن در آنها

 بـدن  كمـاالت  و اسـت  روح كمـال  انسان، حقیقى كمال دارد، ابزارى جنبه بدن و اوست روح همان انسان حقیقت

 كـه  اسـت  روح وجـود  از اى مرتبـه  حقیقى كمال اسالمى، فرهنگ در.است آدمى روح كمال براى ابزارى و مقدمه

 تقریباً كه «قرب» مفهوم تنها نه .دارد وجود اختالفاتى آن تأویل و تفسیر در منتها شود، مى نامیده «خدا به قرب»

 كـه  آنجا از است. دست این از اختالفاتى دچار كنند، مى حكایت طبیعى ماوراء امور از كه مفاهیمى تمامى تفسیر

 تجریـد  بـا  كـه  زمـانى  انـد  شده وضع محسوس دنیاى در انسانها تفاهم منظور به و حسى امور براى ابتدا در الفاظ

 شـد:  بیان كه گونه همان .شود مى آنها از متفاوتى برداشتهاى شوند، مى برده كار به معنوى امور در حسى، معناى

 از انسـانها،  خـود  معنـوى  امـور  بـه  مربـوط  یـا  و قیامـت  عـالم  یـا  باشـند  متعال خداى به مربوط چه الفاظ تمامى

 از شـوند  مـى  بـرده  كار به متعال خداى مورد در كه «عظیم» و «علىّ» صفات مثال، است؛ شده گرفته محسوسات

 وقتـى  مثال، اند؛ شده وضع محسوس و جسمانى امور براى ابتدا در نهاای دوى هر اند. شده مشتق «عَظْم» و «عُلُو»

 بـه  نسـبت  را آنهـا  اسـت  پـایین  دیگـرى  و باال آنها از یكى گوییم مى كنیم، مى مقایسه یكدیگر با را جسم دو كه

 كـه  وقتـى  حـال،  كنـیم.  مى آنها باالبودن یا پایین به حكم و سنجیم مى داریم قرار آن در كه وضعیتى و خودمان

 معنـا  ایـن  بـه  خـدا  «بـودن  عالى» است. «عالى» خدا مقام گوییم مى آییم، برمى متعال خداى مقام بیان درصدد

 معنوى بلندى «عُلُو» از مقصود ندارد؛ ما با جسمانى نسبت و نیست جسم كه او دارد قرار ما سَرِ باالى او كه نیست
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 از نیـز  «عظمـت » انـد.  برده كار به متعال خداى مورد رد و كرده تجرید را «علوّ» حسى معناى همان یعنى، است؛

 از كنایه و «دار استخوان موجود» معناى به «عظیم» معنا این طبق است، شده گرفته استخوان، معناى به «عظم»

 معنـوى  امـور  بـه  آن مـادى  خصوصیات حذف با را «عظیم» سرانجام و است ناپذیر شكست و محكم كه موجودى

 بـا  كَمـى  مكانى فاصله كه جسمى دو است. افتاده اتفاق «قرب» مفهوم مورد در ماجرا همین قاًاند.دقی داده توسعه

 از بعـد  ندارد، چیزى یا كسى با جسمانى نسبت متعال خداى كه آنجا از شوند، مى خوانده «قریب» دارند، یكدیگر

 در موجـودى  اگـر  و شـود  مـى  گرفته كار به متعال خداى مورد در آن، مادى خصوصیات از «قرب» مفهوم تجرید

 «نزدیـك » خدا به گویند مى باشد، كمى واسطه یا نباشد اى واسطه خدا و او بین كه گیرد قرار وجود از اى مرحله

 انسان و چیست قرب از منظور كه مورد این در اما و نیست آن جسمانى معناى قرب از «مقصود» هرحال، به است.

 گردید. بیان آن مورد در نیز نادرست تفسیرهاى از بعضى و شد داده توضیحاتى شود، مى نزدیك خدا به چگونه

 

 :«قرب» از نادرست برداشت

 پنـدارى  برسد، مطلق كمال به كه جایى تا است انسان وجودى كمال زیادشدن «قرب» از مقصود كه پندار این

 باشـد.  خـدا  نامحـدود  كمالهـاى  بـا  مقایسـه  قابـل  كـه  ندارد كمالى انسان .است آمیز شرك حقیقت در و نادرست

 كه گونه همان را آن گاهى لذا نشده، تجرید درستى به «قرب» مفهوم كه است این از ناشى پندارها سایر همچنین

 مـى  فكـران  كوتـه  از بسـیارى  چنانكـه  كننـد  مـى  استعمال نیز خدا مورد در برند، مى كار به محسوسات مورد در

 آسـمانها  بـاالى  كه پندارند مى نورى قبّه را او عوام از بعضى هك گونه همان است، جسم نوعى هم خدا كه پندارند

 بـراى  شـود،  محسـوب  كمـال  آنها براى چه هر و دارند نیاز آنها كه چه هر پندارند مى نیز انسانها بعضى دارد، قرار

 كـرده  دتجری را مفاهیم توانند مى بهتر شود بیشتر انسانها شناخت و معرفت میزان چه هر اما است. كمال هم خدا

 دهند. تنسب متعال خداى به را آنها كمالى حیثیت فقط و كنند حذف را آنها نقص جهات

 

 :ديگر نادرست برداشت
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 اعمال وسیله به خدا بیشتر چه هر كردن راضى شد، اشاره كه گونه همان قرب، مورد در دیگر نادرست برداشت

 مـى  تـر  راضـى  را خدا دهند، انجام صالح اعمال یشترب چه هر كه پندارند مى چنین انسانها از بعضى .است رفتار و

 خداسـت،  و خـود  كمـاالت  بـین  مقایسـه  از ناشى هم پندار این شوند. مى تر نزدیك او به معنى همین به و كنند

 انسـان،  شـادى  و رضـایت  مـالك  آورد. بدسـت  نداشته كه را كمالى كه شود مى راضى و شاد زمانى انسان معموال

 طـور  بـه  بـدن،  سـالمت  مثـل؛  را كمـالى  انسان كه وقتى است. نداشته قبال كه است یزىچ آوردن بدست معموال

 بـه  را خود جاى سالمت، مدتى براى اگر اما كند، نمى شادى و رضایت احساس آن داشتن از باشد، داشته پیوسته

 چنین شبیه ممرد از بسیارى شد. خواهد راضى و شاد خود سالمت بازیافت از صورت آن در بدهد، كسالت و مر 

 را )رضـایت(  كمـالى  كه است این مقصودشان كردیم، راضى را خدا گویند، مى اینكه دارند. خدا مورد در را پندارى

 علـت  توانـد  نمـى  موجـودى  هیچ نابجاست، كامال تفكر این كه حالى در بود، آن فاقد قبال كه كردیم ایجاد خدا در

 دارا را رضایت مالك بلكه كمال، پیداشدن نو از نه را، رضایت كمال اگر اما شود، حق مقدس ذات در كمالى ایجاد

 و «رضایت» .مالككرد اطالق توان مى نیز خدا بر را واژه این بدانیم، باشد موجود ذات عین اینكه ولو كمال، بودن

 باشـد  شـرط  سـابقش  نبـودن  اینكه فر  بر و آن؛ بودن عدم به مسبوق نه است، مطلوب شىء یك داشتن شادى،

 ایـن  شـود  مـى  شـاد  خـدا  اینكه معناى كرد، حذف متعال خداى مورد در رضایت مفهوم از را خصوصیت این یدبا

 موجـودى  اگـر  پـ   اسـت.  شده راضى آن آوردن بدست از و آورده بدست حال و نداشته قبال را كمالى كه نیست

 كمـال  ایـن  داشـتن  بـه  باشد، او ذات عین كمال آن و باشد نداشته نیازى كمال آن به آنكه ولو باشد كمالى داراى

 عـالم  متعـال  خـداى  بلكـه  نیسـت،  او در انفعال یا احساس ایجاد هم شدن راضى و شاد معناى است. راضى و شاد

 متعال خداى پ  اوست، ذات عین هم او شادى پ  اوست، ذات عین هم كمال این و دارد كمال كه این به است

 نـام  به صفتى دارد، خویش كمال به نسبت خداوند كه علمى اساس د.بردار ذاتى رضایت دارد، ذاتى كمال اینكه از

 ما عُرف در آن استعمال كه برد كار به را تعبیرى متعال خداى مورد در توان مى كه اینجاست دارد، نیز «رضایت»

 از كـه  اسـت  درسـت  «.اسـت  راضـى  خود، از ك  هر از بیش خداوند» كه: است این تعبیر آن و نیست، خوشایند

 نیست، انسان مناسب بودن راضى خود از و خودپسندى، عُجب، است. انسان رذیله صفات از یكى بودن راضى ود،خ

 پـ   خـدا.  بـه  محتـاج  سرانجام و اجتماعى، روابط و جامعه به محتاج است، محتاج و نیازمند موجودى انسان زیرا
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 بـى  غنـاى  و كمـال  كـه  متعـال  خداى براى اما باشد، خودپسندى و عُجب اهل نیاز سراپا موجود كه نیست سزاوار

 باشـد،  عالم خود كماالت به موجودى كه وقتى است. عیب آن نداشتن كه نیست عیب تنها نه صفت این انتهاست،

 دیگـر  چیـز  هـر  از بـیش  خـودش  از اسـت!خدا  همـین  خوشحالى اصال و است خشنود و راضى كمال، دارابودن از

 رضـایت،  مـالك  حال، هر به است. دیگر ك  هر از بیش خود از خدا «بهجت» فالسفه تعبیر به و برد مى «لذت»

 عبـارت  بـه  .اسـت  بیشـتر  همه از خود از او رضایت است بیشتر چیز همه از خدا كمال چون است. كمال از آگاهى

 باشـد  تـر  كامـل  چه هر موجود، است( كمال به هم جمال )برگشت است جمال و كمال محبت، مالك چون دیگر،

 تر داشتنى دوست دیگر چیز هر از خدا پ  نیست، تر كامل خدا از موجودى هیچ چون و است تر ىداشتن دوست

 ایـن  بـه  دارنـد،  نمى دوست را خدا كسانى اگر بدارند. دوست را او تا كنند درك را او كمال باید افراد، منتها است،

 پـ   داشـت،  خواهنـد  دوسـت  بیشـتر  را وا بشناسند، را او بیشتر كه اندازه هر اند. نشناخته را خدا كه است دلیل

 كـه  محبتهـایى  باالترین دارد. مى دوست را خود ك  هر از بیش شناسد، مى را خود ك  هر از بیش كه خودش

 بـراى  تكبر مانند خودپسندى و خوددوستى پ  دارد. خودش به نسبت خداوند كه است محبتى است، فر  قابل

 «1المتكبّر الجبار العزيز المهيمن المؤمن السالم القدوس الملك هو اال الاله الذى اهلل هو» نیست عیب خدا

 دهد. مى قرار دیگران دید معر  در را خود بزرگى متعال خداى است، بزرگى دادن نشان معناى به تكبر

 امكانى نواقص حذف و ترقیق و تجرید از بعد «رضایت و ابتهاج محبت،» قبیل از مفاهیمى كه: است این حاصل

 اطالقند. قابل نیز خدا مقدس ذات بر كه شوند مى تبدیل مجردى و شفاف ممفاهی به
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 :خود آثار به نسبت خدا محبت

 خـود  كاملى موجود اگر ولى گیرد، مى تعلق خود صفات و خود به اصالتاً خدا رضایت و محبت كه است درست

 هـر  بـدارد،  دوسـت  را كسى انسان كه وقتى كند. مى سرایت هم او متعلقات به دوستى این باشد، داشته دوست را

 نسـبت  دوستى دامنه باشد، شدیدتر محبت این قدر هر و شود مى داشتنى دوست نیز دارد تعلق و ارتباط او با چه

 مـى  تعلق هم بستگان عك ، خانه، لباس، به انسان محبت گاهى بنابراین، شود. مى تر گسترده هم او متعلقات به

 علم عین متعال خداى چون دارد، مى دوست هم را آن متعلقات باشد، داشته تدوس را ذاتى آدمى كه وقتى گیرد.

 است. محبوب اوست آثار از پرتوى كه جهت آن از باشد، قدرتى و علم كه جا هر است قدرت و

 كمـالى  و جمـال  كـه  هرجـا  كنـد  مى تراوش او از نیز محدودى كمالهاى ولى است، مطلق كمال متعال خداى

 اویند. محبوب اویند، كمال از آثارى كه جهت آن از محدود كماالت این و است مطلق لكما از پرتوى باشد،

 بیشـترى  ارتبـاط  او بـا  كـه  انـدازه  هر به اوست. محبوب خداست، وجود از نشانى كه وجودى هر اساس، این بر

 تـر  ضعیف قدر هر و دارد بیشترى محبوبیت باشد، داشته خود در كامل موجود آن از بیشترى نشان و باشد داشته

 است. كمتر آن مطلوبیت كند، منعك  كمتر را الهى كمال و جمال و باشد كمتر كمالش و

 و وجـود  دیگـرى  كـ   هـر  از بـیش  او است. وسلم( وآله علیه اهلل )صلىاكرم پیامبر مقدس نور مخلوقات ترین كامل

 كسـانى  بعـدى  مراتـب  در و ستا خداوند نزد موجودات ترین محبوب لذا كند، مى منعك  را متعال خداى صفات

 وجـودى،  مراتـب  حسب بر یا اند الهى صفات و اسماء جمیع مَظهر یا جامع و دارند بیشترى كماالت كه دارند قرار

 اویند. حسناى اسماء از بعضى مظهر

 محبتى پ  است. محبوب است، مظهر كه اندازه همان به و است الهى اسم چند یا یك مظهر مقرّبى، مَلَك هر

 آثـار  دارد، دوسـت  را خـودش  چـون  دارد خود به كه است محبتى شعاع واقع در دارد، مخلوقات به نسبت داخ كه

 تـا  نـدارد  نیـاز  چیـزى  بـه  او دارد. رضایت مطلوبى امر هر از دارد، رضایت خودش از چون دارد. دوست نیز را خود

 پـ   گیـرد  مـى  او از دارد چـه  هـر  ك  هر اوست، از هست چه هر كند، راضى را او چیز آن آوردن بدست اینكه
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 امـر،  ایـن  كنـد.  ایجاد را رضایتى خدا در تواند نمى یعنى است؛ نداشته كه بدهد را چیزى خدا به تواند نمى كسى

 است. محال

 

 :خدا رضايت و غضب

 آن بـه  دیگـران  رسـیدن  مـانع  بلكـه  دهند، نمى نمایش را او كماالت تنها نه كه موجوداتى به نسبت مقابل، در

 است. خشمگین و غضبناك شوند، مى التكما

 مـادى  زنـدگى  بـه  نیسـتند،  هم آن شناخت دنبال به و شناسند نمى را ابدى حیات و خود سعادت كه كسانى

 كننـد  مـى  ایجاد شبهه و وسوسه مؤمنین قلوب در و بندند مى دیگران بر را هدایت راه و اند كرده خوش دل خود

 و خشـمگین  آنهـا  بـه  نسـبت  و نمـوده  مهیـا  را جهـنم  عـذاب  آنها براى و كند مى دور خود رحمت از را آنها خدا

 است. غضبناك

 مقصـود  نیسـت،  آن عرفى متفاهم شد، گفته «رضایت» مورد در كه طور همان «غضب» معناى كه است روشن

 روى یـز ن خدا در افتد مى اتفاق آدمیان در كه آنچه قبیل از تغییراتى غضب، هنگام در كه نیست این خدا غضبِ از

 كمـال  بـه  موجود رسیدن مانع كه جهت آن از است بد كار از او بودن ناراضى خدا: غضب از مقصود بلكه دهد، مى

 دارد. خاصى آثار كه است الهى رضایت عدم همان «غضب» است.

 ایـن  در كـه  مفـاهیمى  اسـت:  این مقصود و است ارزشى مباحث طرح براى اى مقدمه مباحث این حال، هر به

 و تلطیـف  مفـاهیم  ایـن  كـه  زمـانى  تـا  و است متفاوت فهمد، مى آنها از عرف كه آنچه با شود، مى طرحم مباحث

 نـوعى  موجب گاهى مفاهیم این از ناصحیح برداشتهاى نیست. صحیح خدا مورد در آنها كاربرد باشند، نشده ترقیق

 است. توحید دایره از خروج و شرك

 

 :بندگان تذلّل از خدا رضايت
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 خداسـت،  رضـایت  موجـب  كـه  دارد ارزشـى  كـارى  گـوییم:  مـى  كه جمله این از مقصود شود شنرو باید پ 

 لـذت  بنـده  زارى و گریـه  و تـذلل  از و دارد كمبودى ـ باللّه العیاذ ـ خدا كه كند تصور كسى است ممكن چیست؟

 مسـامحى  اخـد  مـورد  در هـم  «شادشدن» )تعبیر شود مى شاد دیگران تكامل از خدا كه است این سخن برد! مى

 نیـز  را دیگـران  كمال یعنى خود؛ وجود آثار بالتبع، و دارد دوست را خودش اصالتاً او گفتیم، كه گونه همان است(

 موجـب  خـدا  مقابـل  در موجودى، كردن ذلّت اظهار اگر شود، مى شاد موجودات رسیدن كمال به از و دارد دوست

 لذت باشد ذلیل دیگرى موجود اینكه از خدا .است آدمى تكامل براى اى وسیله كه است دلیل این به اوست رضاى

 چـون  و شـود  كامـل  موجـود  آن كـه  اسـت  این در او رضایت است كرده نهى دیگران برابر در ذلّت از لذا برد، نمى

 .دارد دوست را تذلل و عبادت خدا است، «عبادت» در انسان كمال

 معنـا  یـك  به رضایت، شود. حادث خدا ذات در كه نیست عارضى امرى خدا «رضایت» اوال اینكه: سخن حاصل

 علـم  قبـل  از امورى به نسبت انسان گاهى اینكه مثل كند؛ مى تغییر )رضایت( متعلقات تنها است؛ الهى ذات عین

 نـه  است، علم مُتَعَلَّق كند، مى تغییر اینجا در آنچه .آید مى پدید دیگر زمانى در علم، آن معلوم و متعلق ولى دارد،

 اسـت،  ثـابتى  امـر  «رضایت» رضایت. خود نه رضاست، متعلَّق كند مى تغییر آنچه هم خدا «رضایت» درعلم. خود

 بـه  ابدى و ازلى طور به كه است ثابتى امر خدا رضایت باشد. حادث است ممكن اوست رضایت مورد كه كارى ولى

 پنـداریم.  مـى  حادث هم را «رضایت» است، حادث آن متعلق كه جهت این از منتها گیرد، مى تعلق حادث متعلق

 اصـل،  حـال،  هـر  دارد.بـه  فاعـل  بـه  كه نسبتى نه دارد، متعلق به كه است نسبتى لحاظ از واقع در «شدن راضى»

 و اسـت  ثابـت  گـاهى  ذات آثـار  گیرد. مى تعلق نیز آن آثار و ذات لوازم به بالتبع یا بالعر  و است ذات از رضایت

 اسـت.  نبوده الهى نیاز دلیل به هم آفرینش اصل كه نیست الهى نیاز دلیل هب بندگان عبودیت تنها متغیر.نه گاهى

 ایجـاد  سرگرمى نوعى خود براى تا آفرید را موجوداتى لذا داشت، وحشت تنهایى از خدا كه شود توهّم است ممكن

 تنهاست هك وقتى آدمى خداست. صفات و حاالت و انسان صفات و حاالت بین مقایسه از ناشى هم پندار این كند.

 كه كماالتى نیست. صحیح خدا مورد در سخن این اما بگیرد، ان  او با و كند سرگرم چیزى با را خود دارد دوست

 عالَم خلق است. تنهایى در هم كمالش و تنهاست همیشه او باشد. داشته تواند نمى دیگرى موجود هیچ دارد، خدا

 خـداى  اگـر  دارد.پـ   دوست باالصاله را موجودات اینكه هن دارد، دوست را خود وجودى آثار كه است جهت آن از
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 او چـون  و اسـت  انسـان  كمال موجب پرستش، كه است دلیل این به كند مى امر كردن عبادت به را انسان متعال

 راز ایـن  بـه  آدمى كه است این مهم دارد. دوست نیز كند فراهم را كمال موجبات كه چه هر دارد، دوست را كمال

 شود. مى او كمال موجب عبادت گونهچ كه ببرد پى

 

 :كمال و عبادت رابطه

 بـه  پاسـخ  است.اجمال اى رابطه چه «كمال» و «عبادت» بین كه است این شود مى مطرح اینجا در كه سؤالى

 حقیقتـى  مـا  وجـود  حقیقـت  اسـت.  علمـى  نزدیكى خدا به شدن نزدیك كه است این «كمال» و «عبادت» رابطه

 بـه  را خـود  انسـان  اگر است، خورشید به وابسته كه است شعاعى است. وابستگى عین ام وجود چون است، وابسته

 كمـال  بـه  صورت این در ندارد؛ استقاللى خود از و نیست حایلى خدا و او بین است؛ وابسته او به كه یافت صورتى

 علـم  راه از ــ 0 حصـولى  علـم  راه از ــ 1 شـود:  مـى  حاصل راه دو از انسان براى دركى چنین است رسیده خویش

 علـم  بـه  نسـبت  علـم  ایـن  ولى است، برهانى اثبات و تحصیل عرفان، فلسفه، تفكر، طریق از حصولى علمحضورى.

 گاهى و ندارند راهى جان عمق به كه اند ذهنى صرفاً مفاهیمى حصولى علوم دریا، به نسبت است موجى حضورى،

 و حضـورى  علـم  بـا  مقایسـه  در اما ارزشمند، و اند مهم جهل با مقایسه در كه است درست .شوند مى فراموش نیز

 ،«اسـت  حجـاب  بزرگتـرین  علـم، » «االكبر هوالحجاب العلم» اند: گفته اینكه دارند. قرار پایینى مرحله در شهودى

 از را انسـان  و شـود  انسان غرور موجب و كند ایجاد شهودى علم راه سَرِ مانعى حصولى علم كه است جایى مقصود

 بـین  ولـى  است، مترتب زیادى بسیار ثوابهاى آن تحصیل و حصولى علم بر گرنه دارد، باز شهود همرحل به رسیدن

 را آنها بدىِ انسان، كه اعمالى نیستند كم .است زیادى بسیار فاصله حضورى( )علم یافتن و حصولى( )علم دانستن

 اینكـه  دهـد.  نمـى  انجام ولى داند، مى را آنها خوبى كه اعمالى برعك ، یا شود مى مرتكب حال، عین در داند مى

 سـطح  در فقط دانستن این كه است دلیل این به دهد مى انجام را آنها اعمال، بدى و خوبى دانستن عین در انسان

 او اسـت  ممكن سوزى. مى نزن آتش به دست گویند: مى اى بچه به اینكه مثل است؛ نیافته را آن دارد، قرار ذهن

 یافتن. سوختن ولى است، دانستن شنیدن، فهمد. نمى را سوختن معناى نسوزد، مالع كه زمانى تا ولى كند، گوش

 انـد،  شـده  پرست گوساله اسرائیل بنى قوم كه كرد وحى السالم( موسى)علیه حضرت به طور كوه در متعال خداى
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 الـواح  دیـد  دیـك نز از را جریـان  عمـال  كـه  وقتى اما نشد، ظاهر او در چندانى اثر ولى شد، ناراحت گفته این از او

 بت مردم گذاشتى چرا كه گرفت را او ریش و كرد حمله هارون برادرش به كرد، پرت عصبانیت شدت از را آسمانى

 از نافذتر آورد، مى دست به دیدن ناحیه از انسان كه را علمى حتى كه شود مى استنباط گفته این از شوند. پرست

 از مراتـب  بـه  كـه  شـود  حاصل قلبى رؤیت طریق از كه رسد هچ آید مى دست به شنیدن ناحیه از كه است علمى

 ثابـت  فلسـفى  برهـان  بـا  اسـت.  متفاوت بسیار «یافتن» با «دانستن» پ  است. ارزشمندتر و واالتر حسى ادراكات

 معیارهـاى  عمـال  امـا  دانـد،  مـى  را واقعیت این كه حالى عین در خداست، از دارد، انسان كه را چه هر است: شده

 حصـولى  علم آنها یافتن راه و «بیابد» را حقایق این كه است این مهم پ  كند، نمى رعایت را علم این با متناسب

 پیـدا  رسـوخ  او وجـود  در حقایق این تدریج به گیرد، كار به یابد مى انسان كه را آنچه اگر است. عمل بلكه نیست،

 گیرد، مى را آب ظاهر كه است موجى مثل د،نیای كار به عمل در اگر رسد. مى كمال مرحله به سرانجام و كند مى

 كـه  وقتـى  شـود.  ظـاهر  عمـل  در بایـد  كند رسوخ جان در علمى باشد بنا اگر نیست. اثرى آن از آب عمق در ولى

 نشان هم عمل در باید است، «هیچ» و «استقالل بى» كه رسد مى شناخت این به فلسفى و عقلى براهین با انسان

 را چیـزى  اى بچـه  دسـت  از اگـر  «.باورهـا  ابراز» یعنى: افتادن؛ خاك به كند. خضوع و تذلل عبودیت، اظهار دهد،

 از را خود بازى اسباب اى بچه كه وقتى است. فطرى و انفعالى حالت نوعى گریه، كند. مى گریه اختیار بى بگیرند،

 از بـراى  دیگـر  شود، مى تر بزر، كه وقتى اما شود، مى جارى او چشمان از اشك و شود مى ناراحت بدهد، دست

 ایـن  شود. مى جارى چشمانش از اشك بدهد، دست از را عزیزى اگر ولى كند، نمى گریه بازى اسباب دادن دست

 ایـن  اگـر  اسـت،  تهیدسـتى  و فقر احساس گریه این معناى شدم، فقیر شد، خالى دستم كه: معناست این به گریه

 در گوینـد  مـى  اینكه سوزد. مى دلش طبیعى طور به ت،اس داده دست از را چیزى كه شود پیدا آدمى در احساس

 چـه  كـه  كـن!  توجـه  اسـت:  این معنایش كن، گریه و بخوان «افتتاح» و «سحر دعاى» رمضان مبارك ماه شبهاى

 محـروم  بهشـتى  نعمتهاى از و بسته خود بر را كمال راه گناهانش وسیله به داند مى كه كسى اى. باخته را چیزى

 كنـد،  مـى  ظاهر عمل در را آن یافت را واقعیت این انسان كه وقتى گیرد. مى اش گریه یعىطب طور به است، شده

 بـه  آدمى كرد، پیدا تداوم عمل این كه وقتى شود، مى آشنا حقیقت این با آدمى روح شد، ظاهر عمل در كه وقتى

 و بهشـت  گویـا » گفت: مى او رسید. آن به «حارثه زیدبن» كه است اى مرحله همان این و رسد مى شهود مرحله
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 رسـد  مـى  اى مرحله به انسان این، از باالتر 1«بینم مى را آن در معذّبان و جهنم گویا بینم، مى را آن در متنعّمان

 بیند! مى را جهنم و بهشت بلكه نیست، كار در هم «گویا» دیگر كه

 اگـر  رسـید.  شـهود  بـه  یـت نها در تـا  كرد عمل آن طبق بر باید كه است اى مقدمه فقط حصولى علم بنابراین،

 بـه  هـدایت  از بعد و شود مى او عار  شك هم گاهى و شود مى سپرده فراموشى وادى به نشود، عمل علم مطابق

 خود جاى هدایت، باشد، نداشته را )علم( الهى نور دریافت لیاقت گناه به آلودگى اثر در قلبى اگر رسد. مى ضاللت

 را واقعیـت  آن و برسـیم  واقعـى  هـدایت  بـه  اینكـه  براى 0«يَشاءُ مَنْ اللّهُ يُضلُ كَذلِكَ» داد. خواهد ضاللت به را

 واالّ شـود  مى تبدیل ها یافته به ها دانسته كه است ترتیب بدین و درآوریم عمل منصّه به را ها دانسته باید بیابیم،

 شـدّت  كنـد،  پیدا ثَبات ها دانسته كه شود مى موجب عمل نیست. ساخته كارى ذهن، در محصور سطحى امور از

 مـى  وجـدان  حـد  به و كند مى تقویت را ها دانسته كه عملى شود. تبدیل یافته به و یابد رسوخ و ظهور كند، پیدا

 عبـادات  ــ 0 مسـتقیم  عبـادات  ـ1 كرد: تقسیم دسته دو به توان مى نیز را عبادات و است «عبادت» نامش رساند،

 مستقیم. غیر

 آنهـا  در انسان كه است ... و حج ركوع، مناجات، سجده، دعا، نماز، قبیل از عباداتى مستقیم، عبادات از مقصود

 مـى  كـه  اسـت  افعالى تمامى دوم، بخش از مقصود و كند مى ابراز منان خداى به را خود نیاز و فقر رسمى طور به

 رضـایت  انگیزه به را آن توان مى و است راضى آن از خدا كه خیرى كار هر .داد انجام خدایى انگیزه با را آنها توان

 سـخن  ایـن  از مقصود پ  .است آدمى روح كمال موجب عبادات این دوى هر و است عبادت نوعى داد، انجام خدا

 تكامـل  موجـب  كـه  را كارهایى تا شده خلق منظور این به انسان كه: است این شده آفریده عبادت براى انسان كه

 مى نامیده «قرب» قرآن فرهنگ در كه است انسان «كمال» ،آفرینش از نهایى هدف یعنى، دهد؛ انجام اوست روح

 شود.

 

 :پاسخ و پرسش

 اوست؟ نداشتن رضايت همان «الهى غضب» از مقصود آيا ى1
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 حـاالتى  انسـان  در خشنودى و خشم كنیم. جستجو شد، عر  كه اى مقدمه در را مسأله این حل باید پاسخ:

 بـر  كـه  اسـت  روانـى  حـالتى  هـم  غضب و خشم است عارضى و ىروان حالتى خشنودى كه گونه همان اند. انفعالى

 آید. مى آن دنبال به و... قلب شدید ضربان صورت، سرخى قبیل: از آثارى و شود مى عار  انسان

 و تلطیـف  و تجرید از بعد شد، بیان كه گونه همان بلكه ندارد، معنا خدا مورد در ویژگیها این با رضایت و خشم

 ائمـه  كـه  گونه آن شیعه، اساسى اعتقادات از یكى داد. نسبت خدا به را آنها توان مى ص،نواق و مادى جهات حذف

 توحیـده  كمـال  و» اوست ذات عین خدا صفات كه: است این اند داده تعلیم ما به اجمعین، علیهم اهلل سالم اطهار،

 جـدا  او ذات از خـدا  قدرت و محبت علم، كه نیست گونه این1«.عنه الصفات نفى له االخالص كمال و له االخالص

 علـم،  محبـت،  رضـایت،  اگـر  اسـت.  كماالت تمامى بر مشتمل حال عین در بسیط، موجودى متعال خداى باشند.

 یابیم. مى او ذات در را آنها ریشه كنیم، تلطیف را او صفات سایر و قدرت

 كنـد  مـى  احساس آدمى كه وقتى است. كمبود و ضرر نقص، احساس انسان، در «غضب» حالت پیدایش منشأ

 ایـن  ولـى  كنـد،  مـى  غضب است، رفته بین از عزتش یا شده، توهین او به شده، متضرر داده، دست از را نفعى كه

 كنـد.  غضـب  كـه  شـود  نمى متضرر و دهد نمى دست از را چیزى او زیرا نیست، صادق خدا مورد در اصال وضعیت

 غضب مورد دهد مى دست از را خودش كمال موجودى كه وقتى است. مخلوقات به فقدان و عدمى جهت برگشت

 ایـن  بـه  «غضـب » صفت بودن ذاتى به اعتقاد شود؛ نمى محسوب خدا ذاتى صفات از «غضب» گیرد. مى قرار خدا

 خـدا  غضـب  است. ناراحت همیشه شده، ایجاد ذاتش در كه فقدانى دلیل به نعوذباهلل، سبحان، خداى كه معناست

 اسـت.  مخلوقـات  در كمال فقدان خدا غضب منشأ دهد. مى دست از را كمالى مخلوقى كه است دلیل این به فقط

 كـه  وقتـى  باشـد.  داشته باید كه است ویژگى آن فاقد یعنى است؛ مَلَكه عدمِ فالسفه، اصطالح به «كمال» نداشتن

 بـه  كـورى  امـا  اسـت،  انسـان  در وجودى حالتى گویاى لف  این ظاهر كه است درست است، كور فالنى گوییم مى

 «بینـانبودن » یعنـى  عـدمى  آن معنـاى  ولى است، وجودى تعبیرى صورت به ما تعبیر است، چشم نداشتن معناى

 غضـب  مـورد  در ایم، دانسته عدمى امرى را غضب منشأ است، كمال فقدان غضب منشأ گوییم: مى كه وقتى است.

 آنان به خدا محبت تعلق عدم تنهای در و مخلوقات در كمال نبود خدا، غضب منشأ شود مى همین نتیجه هم خدا

 ایـن  بـر  لذا شود، مى مترتب آن بر وجودى آثار سلسله یك نیست، اما باشد، «كمال» باید كه جایى در ولى ،است
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 مـى  مترتب آن بر كه وجودى آثار لحاظ به «غضب» پ  نماید. مى تنبیه را آنها و كند مى نازل عذاب افراد دسته

 الهـى  ذات صـفات  از رضـایت  و حب چون و است «حب و رضایت عدم» آن تحقیق اما است، وجودى امرى شود،

 كمـال  عدم و نقص آنها متعلق نیست. او ذات جزو غضب و خشم پ  است، محبت و كمال او وجود تمامى و است

 ایـن  بـه  اسـت،  محبـت  عـدم  معناى به «غضب» كه شود مى گفته اگر پ  است. خاصى آثار منشأ خود كه است

 ایـن  سلبى صفات معناى كه گونه همان شود. مى پیدا مخلوقات در كه است كمالى عدم به بوطمر كه است لحاظ

 شیوى به نسبت كه است این هم الهى كردن غضب معناى كنیم، مى اثبات او براى ذات از خارج صفتى كه نیست

 . اوست ذات كمال و وحدت از حاكى اینها تمامى و ندارد محبت و رضایت داده، دست از را خود كمال كه

 بىه  رسىيدن  بىراى  پلى تواند مى مجازى عشق آيا و است چگونه اسالم نظر از ورزيدن عشق و محبت ى0

 باشد؟ حقيقت

 تـرس  و امیـد  كـه  گونه همان است؛ متعال خداى به محبتها انحصار اسالمى، فرهنگ در مطلوب كمال پاسخ:

 وضـعیتى  چنـین  كـه  انسانهایى ولى بگیرد، تعلق او به منحصراً باید هم محبت باشد، متعال خداى در منحصر باید

 ایـن  بـه  را انسـان  اسالم حال، هر به رسند. مى مرحله این به خدا كامل اولیاى فقط كمیابند، بسیار باشند، داشته

 كـه  كنـد  حركـت  سـویى  بـه  باید او دارد. بستگى افراد همت به مسیر این طى و فعالیت اما دهد، مى سوق سمت

 كند. پاك خدا محبت جز حبتىم هر از را دلش

 لـذت  به را اهمیت بیشترین پیرى تا بلوغ دوران از اندیشد. نمى كودكانه لذّات به جز طفولیت، دوران در آدمى

 علـیهم  اهلل )سـالم  معصـومین  از غیـر  انسـانها،  همـه  اسـت.  مقام و جاه فكر به هم پیرى دوران و دهد مى جنسى

 مطلـوب  و مرضىّ ارزشمند، زندگى، شیوه این و مبتالیند آلودگیها این به شبی و كم خدا، كامل اولیاى و اجمعین(

 نیست. خدا

 اى بچه اینكه براى كند. كسب را باال مراحل تدریج به و كند شروع اولیه قدمهاى از باید تربیت، مقام در آدمى

 تشویق براى كه نمازى است درست ،كنید شروع ... و جایزه و تشویق از باید ابتدا در كنید، وادار خواندن نماز به را

 بچه تربیت براى و است خوب كار، شروع براى اما است شرك نوعى بلكه نیست حقیقى نماز شود، خوانده جایزه و
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 پدر مثال كرد؛ عو  را او تربیتى شیوه باید رسید نوجوانى سن به كه وقتى بچه همین اما نیست، این از غیر راهى

 مـذهبى  مراكز یا مساجد به او طریق از كه دوستى كند، پیدا دوست خود براى چگونه كه كنند هدایت را او مادر و

 زیـرا  است، تربیتى مؤثر بسیار هاى راه از یكى نوجوانى دوران در فرزند براى خوب دوست كردن پیدا كند. پیدا راه

 تـرجیح  والـدین  ارزشهاى بر را سن هم گروه ارزشهاى نوجوان و شود مى كم مادر و پدر تربیتى نقش دوره این در

 تواننـد  مـى  نوجـوانى  دوران دوستان همین و نباشد مؤثر خوب، دوست اندازه به تربیتى عامل هیچ شاید دهد. مى

 را او كنـد،  پیـدا  شدید عالقه شخصى به جوان مرحله، این در اگر باشند. جوانى دوران براى الگو بدترین یا بهترین

 تربیتـى  عامـل  عنوان به توان مى نیز محبت از صورت، همین به و كند مى خابانت خویش رفتارى نمونه عنوان به

 هدایت كمال باالى مراحل به دارند، قرار كمال پایین مراحل در كه را كسانى توان مى وسیله بدین و كرد استفاده

 با توان مى داده، دست از را عزیزى دوست اینكه یا كرده پیدا دوستش به نوجوان یا جوان كه محبتى از مثال كرد؛

 متعـال  خـداى  همیشـگى  و وفـادار  دوست تنها كه فهماند او به و كرد هدایت خدا محبت به را او ظریف، اى شیوه

 نشـود،  فـراهم  او در اى زمینه چنین كه زمانى تا كن! خدا به منحصر را خود محبت ببند! دل او به تنها پ  است،

 ایـن  تلقـین  شـد،  مبـتال  فراقـى  بـه  و داد دسـت  از را دوستى كه وقتى ماا كرد، القا او به توان نمى را واقعیت این

 او بـه  بایـد  كنـد  مى دریافت اى هدیه یا بیند مى احسانى دوستش از كه وقتى مثال یا است تر آسان او به حقیقت

 كـه  ستا اولى خدا محبت آیا حال است، ناچیز بسیار داده تو به خدا كه نعمتى همه آن مقابل در هدیه این گفت:

 كرد. متوجه باالتر محبت به را او توان مى تر كوچك محبتهاى از دوست؟ فالن محبت یا اوست از ات هستى تمام

 كه دارد هم آفاتى شیوه این اما داد، قرار واقعى محبت به رسیدن براى پلى توان مى را مجازى محبت و عشق پ 

 كـار  ایـن  از كـه  اسـت  مربّـى  وظیفـه  ایـن  و بپندارد حقیقى عشق را همان متربّى تربیت، سوء اثر در است ممكن

 كند. جلوگیرى
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 دهم جلسه

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 الطاهرين الطيبين اله على و المرسلين و االنبياء سيد على والسالم الصالة و العالمين رب هلل الحمد

 المعصومين

 

 :پيشين گفتار خالصه

 اسـت  انسـان  نهـایى  كمال اسالم، ارزشى نظام در ارزش اصلى مالك كه رسیدیم نتیجه این به قبل مباحث در

 را خصـلتهایى  و دهـد  انجـام  را كارهـایى  بایـد  انسان هدف این به رسیدن براى است. «الهى قرب» آن مصداق كه

 خـداى  از دورى موجـب  كه چیز هر و دارد ارزش شود، خدا به تقرب موجب كه صفتى و رفتار هرگونه كند. كسب

 .داشت خواهد منفى ارزش یا است رزشا بى شود متعال

 ــ 0 مسـتقیم  عبادتهـاى  ــ 1 شـود.  مـى  تقسـیم  كلـى  دسته دو به رساند مى الهى قرب به را انسان كه افعالى

 در خداسـت،  سـوى  بـه  انسـان  حركت مستقیم مسیر در اصلى گامهاى منزله به كه افعالى غیرمستقیم. عبادتهاى

 عبـادتى  نوع هر تا است قلبى توجه مرحله از عبادات این شروع كه ندشو مى نامیده مستقیم عبادتهاى ما اصطالح

 باشد. الهى پیشگاه در پرستش و خشوع اظهار و متعال خداى به انسان توجه گاه تجلى كه

 بـه  اسـت،  مؤمن انسان زندگى لوازم از ولى گیرد، نمى قرار مستقیم خط این در كه است رفتارهائى دوم دسته

 اسـالمى  اخالق در كه موضوعاتى شود. مى منحرف نیز مستقیم مسیر از گاهى نكند رعایت را آنها اگر كه اى گونه

 گـویى،  راسـت  انصـاف،  و عـدل  رعایـت  اسـت.  غیرمستقیم عبادات همان شود، مى بحث آنها از ارزشى نظام در و

ـ  بهبود در نحوى به كه و... صنعت كشاورزى، بازرگانى، قبیل از كارهایى حتى كارى، درست  نقشـى  انسـان  دگىزن

 آیند. مى حساب به دسته این جزو كنند، مى كمك كمال جهت در را او و دارند
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 :بحث مقدمه

 رسـاندن  اسـالمى،  عرفان مقصود است. عبادت فلسفه دارد، مستقیم رابطه عبادات مبحث با كه دیگرى موضوع

 رسـیدن  منتهـى  شود، نائل توحید مراتب ترین عالى به كه است كسى كامل انسان است. توحید حقیقت به انسان

 و رفتـار  مقـام  در یا دهد مى تشكیل را «نظرى عرفان» مباحث كه است نظر و بحث مقام در یا توحید حقیقت به

 سـلوك  و سـیر  در كـه  رفتارهایى و عبادات است: این گنجد.سخن مى «عملى عرفان» عنوان تحت كه است عمل

 چیست؟ رابطه این فلسفه رساند، مى «وحیدت» به را انسان چگونه شود مى توصیه عرفانى

 مقـام  در كمتـر  امـا  كنند، مى صادر عبادى دستوراتى تكامل مسیر به افراد هدایت براى عرفانى مربیان معموال

 اند. آمده بر نهایى شهود به انسان رساندن در آنها كمك چگونگى و دستورات این فلسفه تبیین

 از حقیقى توحید به رسیدن و عملى عرفان و سلوك و سیر فلسفه كن،مم حد تا كنیم، مى تالش گفتار این در

 تـا  شـود  روشـن  حـدودى  تـا  آن مراتـب  و «توحید» اصطالح باید چیز هر از قبل اما كنیم، تبیین را اسالم دیدگاه

 چیست. «حقیقى توحید» از مقصود كه گردد معلوم سپ 

 ذات توحید از افعال.مقصود توحید و صفات توحید ،ذات توحید دارد: وجود اصطالح سه «توحید» واژه مورد در

 است. مطرود باشد كه اى گونه و صورت هر به شرك و تثليث و دوگانگى و است يكى خدا كه: است این

 كمالیـه  صـفات  تمـامى  اسـت.  الهى ذات بر زاید یا ذات از خارج صفاتى نداشتن وجود صفات: توحید از مقصود

 اوست. ذات عین

 مقدس ذات از شود، مى صادر هستى در كه افعالى تمامى كه: شود مى تفسیر گونه این نیز «لافعا در توحید»

 اصـل  در دسته سه هر عُرفا، و فالسفه ندارد.متكلمین، نیاز كمكى هیچ به خود كارهاى در متعال خداى و خداست

 ذات، توحیـد  از: عبارتنـد  بترتی به نظرى توحید مراحل متكلمین، و فالسفه اعتقاد به مشتركند بندى تقسیم این

 عملـى  سـلوك  و سیر مراحل تبیین صدد در كه عُرَفا اعتقاد به است. تر كامل دیگرى از یك هر كه افعال و صفات

 سالكى .شود مى ختم ذاتى توحید به و شروع افعالى توحید از یعنى، است؛ عك  بر درست مراتب این ترتیب اند،

 مـى » كـه  حقیقتـى  اولـین  است. افعالى توحید رسد مى آن به كه اى مرتبه اولین است، شهود و عمل مقام در كه
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 كلـى  طور به جهان این فرمانده دیگر، عبارت به شود؛ مى صادر متعال خداى از منحصراً افعال، كه است این «یابد

 وراى كـه  یابـد  مـى  را حقیقـت  ایـن  قدم اولین در او است. مشهود هستى جاى همه در او قدرت دست و خداست

 در ایـن  و خداسـت  دسـت  دهـد  مـى  رخ وجود عالم در كه تحوالتى و تغییرات و افعال و سكنات و حركات تمامى

 مر  روزى، است یافته راه مرحله این به كه انسانى كند. نمى نفى را نزدیك فاعل به افعال انتساب كه است حالى

 بیند. مى خدا از را دیگرى فعل هر و ضاللت و هدایت شفا، و

 صـفت  هـر  و رسـد  مـى  توحیـد  از باالترى مرحله به او در ملكه و مقام حصول و مقام و مرحله این طى زا بعد

 خـوبى  صـفت  هر داند. مى خدا از را آن بیند مى كه را مطلوبى و خوب صفت هر داند. مى خدا آن از نیز را كمالى

 جمـال،  علـم،  شـهودى  خـاص  حالـت  این طبق بیند. مى خدا از اى جلوه و پرتو را آن كند ظهور موجودى در كه

 و میرسـد  ذات توحیـد  بـه  نهایـت  در و اسـت  الهى كمال و جمال از اى جلوه و پرتو هستى كمال و حیات قدرت،

 «موجـود » عنوان الیق را چیزى او هستى برابر در موحّد انسان بیند. مى متعال خداى مخصوص را حقیقى هستى

 تا است اولى «عدم» و «نیست» عنوان دریافت به كند، مى مقایسه خدا با كه را موجودى هر بیند. نمى «هست» و

 عظمـت  پیشـگاه  در چنـان  آن او باشـد  تخیـل  روى از موحّد انسان هاى گفته كه نیست چنین «.وجود» و «بود»

 نقطـه  همـین  در و دانـد  نمـى  «هسـت » عنوان الیق او مقابل در را چیزى كه شود مى خود بى و غرق الهى وجود

 آن تمـامى  صـحیح  معناى كه اند شده متوسل اى زننده احیاناً و متشابه الفاظ و متفاوت تعبیرات به فاعُرَ كه است

 او مقابـل  در موجـودى  هـیچ  و اوست مخصوص مطلق، و حقیقى هستى» شود: مى خالصه جمله یك در تعبیرات

 شود. مى نامیده «ذاتى توحید شهودِ» مرحله این «.ندارد را «هست» عنوان اطالق قابلیت

 یعنـى  است؛ ذاتى توحید مرحله به رسیدن عارف آرزوى نهایت و است «توحید» عرفان در حقیقى كمال محور

 چنین به رسیدن نبیند! كه نداند تنها نه نداند، «هست» نام قابل الهى ذات مقابل در را چیز هیچ آن در كه مقامى

 است. ممكن سلوك و سیر راه از تنها مقامى

 مراحـل  بایـد  كـه  صورت این به است. «خداشناسى» آن منتهاى و «خودشناسى» سیر، آغاز نقطه حال، هر به

 برسد. ذاتى توحید به نهایت در و بگذارد سر پشت را صفاتى و افعالى توحید
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   :عملى عرفان فلسفه

 :استقالل توهّم و انسان

 دیگـر،  تعبیـر  به رسید؛ توحید ىنهای مرحله به سلوك و سیر طریق از باید چرا كه است این اساسى سؤال حال

 چیست؟ هدف و وسیله بین ارتباط

 یعنـى،  پندارد؛ مى مستقل موجودى را خودش برد مى پى خود وجود به كه زمانى انسان كه است این حقیقت

 تـدریج  بـه  كنـد!  نمى فرقى نباشد یا باشد خالقى ندارد، نیاز كسى و چیزى به خلقتش اصل در كه كند مى توهّم

 در دانـد.  مـى  خود روح به قائم و خود آن از را تمامى و... هنر و فن قدرت، علم، كند مى كسب كه نیز را كماالتى

 و دسـت  حركـت  كنند مى فكر متعارف انسانهاى بیند. مى تأثیر در مستقل خویش افعال در را خود تر نازل مرتبه

 بـه  وقتـى  اوسـت،  خـود  آن از اصـالتاً  ...و ثـروت  و موقعیت و مقام كسب طبیعت، در انسان تصرف اعضا، سایر و پا

 اوتيتىه  انمىا » گفت: قارون گذارى، نمى دیگران اختیار در و كنى مى حب  را اموال همه این چرا گفتند: قارون

 درسـت  بـدهم؟  دیگـران  بـه  چرا است! من مال «ام كرده كسب را اموال این خود علم با من» 1«عندي علم على

 اسـت،  عـالم  زرپرستان و زورمندان تمامى سخنِ این اما است، شده نقل قارون بانز از قرآن در گفته این كه است

 بـا  اسـت!  مـن  مـال  كه: است همین دلش حرف كند شریك خودش مال در را دیگران نباشد، حاضر كه كسى هر

 ویشخ افعال مستقل فاعل را خود داند! مى مالكیت در مستقل و مالك را خود انسانى چنین ام! كرده پیدا زحمت

 است. توحیدى تفكر مقابل نقطه درست پندار، و توهّم این داند. مى

 :خود استقالل نفى توحيد، مسير در قدم اولين

 هـدایت،  ببینـد  خـدا  از را خـود  افعـال  آدمى كه است این توحید مسیر در قدم اولین شد بیان كه گونه همان

 تـو  خداى پرسید: «السالم علیه و آله و نبینا على» هیمابرا حضرت از «نمرود» بداند او از نیز را شفا و مر  روزى،

 مـى  دهـد.  مـى  شـفا  مـر   هنگام كند. مى سیرآب و سیر مرا كه است كسى من خداى» فرمود: حضرت كیست،

 0«ببخشد مرا دارم امید هم قیامت روز در كه است كسى و كند مى زنده و میراند
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 بـه  بایـد  بیمـار  كـه  اسـت  درسـت  خداست. جانب از فاش و مر  و آب و نان كه است این موحّد انسان بینش

 مى استفاده ابزار و وسائل این از هم ابراهیم حضرت كند. پیدا بهبود تا نماید استفاده دارو از و كند مراجعه پزشك

 چـه  كـه  بپرسد دیگرى از كسى اگر است. بیرون متعارف درك از تفكرى چنین دانست، مى خدا از را آنها اما كرد،

 كسـى  دولـت!  اداره! رئی  كار! صاحب گفت: خواهد هستید، كسى چه خور نان شما یا كند مى سیر را اشم كسى

ـه ابـراهیم  بیـنش  و درك با را عمومى درك این خداست. نیست مطرح میان این در كه  كنیـد!  مقایسـه  السـالم(  )علی

 ناسازگار بینش دو داند مى خدا از ار آنها كه كسى با پندارد مى دارو و دكتر جانب از فقط را شفا كه كسى دیدگاه

 شـریعت  دستورات به عمل و سلوك و سیر مسأله كه اینجاست كرد! پیدا ابراهیمى بینش تا شد ابراهیم باید است.

 شود. مى مطرح

 

 :توحيد به رسيدن و سلوك و سير رابطه

 توحیـد  واالى مرحلـه  بـه  را انسان كه است عملى سلوك و سیر اصطالح، به و رفتارى ارزشهاى و دستورها این

 چگونه؟ اما رساند، مى

 را كارهـا  سلسله یك اینكه به اعتقاد یعنى، خداست؛ براى شدن قائل شریك معنى به انسان استقالل به اعتقاد

 شـدن  قائـل  اسـتقالل  و... حكومـت  مـادر،  و پدر جامعه، خود، براى دهد. مى انجام انسان را دیگر اى دسته و خدا

 كـه  معناسـت  ایـن  بـه  «شـرك » تمامى ردّ و كرد رد را «شرك» باید «توحید» به رسیدن ىبرا .است شرك نوعى

 و اراده در اسـتقالل  نفـى  استقالل، طرد قدمِ اولین كند. نفى را خدا مخلوقات سایر و خویش استقالل تفكر انسان،

 جـاى  بـه  خواهد. مى نچنی خدا بگوید باید خواهد مى چنین دلم بگوید: انسان اینكه جاى به است. گیرى تصمیم

 تابعیـت  پـذیرفتن  و اراده در شـرك  نفـى  كند. حاكم خویش افعال بر را خدا اراده و خواست خود، اراده و خواست

 است. توحید سوى به قدم و استقالل نفى گام اولین خدا اراده

 ایـن  اسـت،  مـؤثر  «شـهود  مرحله به رسیدن» در خدا از اطاعت و خود اراده نفى چرا كه: سؤال این پاسخ پ 

 شـود.  شـناخته  اصـلى  صاحب تا زد كنار را شریك باید است، شرك نفى خدا از اطاعت و خود اراده نفى كه: است
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 اتخـاذ 1«هـواه  اِلهَـهُ  اتَّخَذَ مَنِ أفرأیتَ» ؟!شود خدابین تواند مى چگونه بگذارد خدا جاى به را نف  هواى كه كسى

 مى خدا جاى به را هَوى «اِالاهلل الاِله» گفتن جاى به شخصى چنین است! شرك همان «اله» عنوان به نف  هواى

 مقابل در را خود هاى خواسته است! من هاى خواسته من خداى «هواى اال اله ال» گوید: مى جان عمق از و نشاند

 جهـان  ارزشـهاى  ریشـه  اسـت.  اسـالمى  ارزشهاى مقابل نقطه درست تفكر، این و دهد مى قرار خدا هاى خواسته

 هرچـه  كـه:  تفكـر  طرز این است. بندوبارى بى و آزادى خودپرستى، خودخواهى، غرب؛ دنیاى و كفر جهان و امروز

 بـه  كه است آن حكومت بهترین برسم! خود هاى خواسته به بتوانم كه است جایى كشور بهترین كنم! مى بخواهم

 خداست. برابر در خود دادن قرار و شرك از ناشى بدهد، را كارى هر انجام اجازه من

 را «خـدا » آن جـاى  بـه  و كـرد  حـذف  را «خودیـت » بایـد  جاسـت.  همین از لیبرالیزم و دموكراسى سرچشمه

 و كـرد  حـاكم  نف  اراده بر را خدا اراده باید نیست. انسان چون ناچیزى مخلوق خور در ادعاهایى چنین گذاشت!

 كـه  برسـد  اعتقـاد  این به باید آدمى كند یداپ تحقق انسان روح در توحید واقعیت اینكه براى است. گام اولین این

 كنـار  را دروغـین  ادعاهـاى  بایـد  اوسـت.  از نیـز  دارد آنچـه  و خداست مِلك انسان، نیست. خود رفتار و اراده مالك

 بـدین  و عمـل  مقـام  در شـرك  نفـى  یعنى، این؛ و كرد اعتراف اوست آن از چیز همه كه واقعیت این به و گذاشت

 بـا  اسـالم  ارزشـى  نظام اختالف اصلى نقطه است. ارزش ضد خودپرستى و خودخواهى و ارزش خدا اطاعت ترتیب

 هاى خواسته شرك، و كفر و غرب و شرق ارزشى نظامهاى در ارزش مالك جاست. همین جهان امروز ارزشى نظام

 «دل» جـاى  بـه  بایـد  افعـالى،  توحید مقام در است. دل هاى خواسته سركوب اسالم در ارزش مالك ولى نفسانى،

 كرد. خدا اراده تابع را خود اراده و گذاشت را «خدا»

 هنـر  برسـد،  مرتبـه  آن بـه  هم ریاضت سال صد از بعد انسان اگر اما است، آسان بسیار لف  با واقعیت این ابراز

 ىم شود، خدا اراده تابع او رفتار و اراده كه شود اى گونه به و بكشد زحمت سال صد انسانى اگر یعنى، است؛ كرده

 ایـن  تمـامى  و اسـت  كـرده  كسـب  را مندى ارزش متاع رفته، دست از عمر و پرداخته بهاى برابر در كه گفت توان

 بـه  ذات( و صفات )توحید توحید بعدىِ مراحل پیمودن و است نهفته افعالى( )توحید مرحله اولین در تازه حقایق،

 نیست. ممكن خدا خاص اولیاءِ و نوادر براى جز و است دشوارتر و تر سخت مراتب
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 تمـامى  اوسـت.  مالك خدا كه صورتى در مىداند، خویشتن مالك را خود كه است این آدمى اشتباه اولین پ 

 را اكتشـافى  یـا  اختـراع  صـنعت،  است داده او به منان خداى كه نیرویى از استفاده با آدمى اوست، مخلوق هستى

 محصول ... و اختراع دانش، صنعت، كتاب، این كه حالى در یعنى، مىپندارد؛ خود به متعلق را آن و مىكند ایجاد

 چـرا  خداسـت.  مـال  هـم  محصـول  پـ   خداست، مال خام مواد اگر مىپندارد. خود از را آن است، خدایى نیروى

 بـدنى،  نیـروى  انسـان؟  مـال  محصـول  اما خدا مخلوقِ كار، ابزار خدا مخلوقِ فاعل، مىكند؟! مالكیت ادعاى انسان

 هـم  و... كتـاب  و صـنعت  ابتكار، و اختراع پ  خداست مال ... و تفكر و اراده و پا و دست لب،ق مغز، گوش، چشم،

 اوست. مال

 

 :فرعونى تفكر نفى

 از ناشـى  فرعـونى  ربوبیـت  ادعـاى  اسـت.  نقطـه  همـین  از جبـابره  و سـالطین  ربوبیت نابجاى ادعاى منشأ سر

 مـن  تجـرى  االنهـار  هـذه  و »... گویـد:  مـى  خـود  یتالوه بر استدالل مقام در او خداست. نعمتهاى از او سرمستى

 فرعون تنها این و شمایم! خداى من پ  دارم، نعمت همه این كه منم است. جارى نهرها من پاى زیر از 1«تحتى

 ابراز جرأت منتها هست، انسانها همه دل در خدایى ادعاى بزرگان، از یكى گفته به كرد. مى ادعائى چنین كه نبود

 عـالج  راه تنها است. همین ما بدبختى اصل است. نهفته فرعونى تفكر نوادر( )مگر انسانها تمام دل در .ندارند را آن

 خداسـت،  آن از فقـط  كبریـائى  رداى است. دروغین ادعاى این از برداشتن دست و اندیشیدن عاقالنه بیمارى، این

 نیست. انسان شأن در فروشى بزرگى و گىبزر برگردانند. صاحبش به باید اند كرده غصب را آن دروغ به كه كسانى

 دل، در آدمى كه زمانى تا شد. خواهیم خدا بنده و خاكى فروتن، متواضع، برگرداندیم، آن صاحب به را ردا این اگر

 كند. نمى سجده هم خدا برابر در و فروتنى واقع، به ك  هیچ مقابل در رد،پندا مى كوچك خدایى یا خدا را خود

 

 :علم نه ،«عمل» با توحيد حقيقت به رسيدن
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 رسـیدن  اسـت.  وجدانى و برهانى بینش همین بر مبنى است، «توحید» اسالمى ارزشهاى روح گوئیم مى اینكه

 حاصـل  جدل و بحث و استدالل با است ممكن «اعتقاد» شود. نمى حاصل كردن فكر و گفتن با تنها مرتبه، آن به

 اگـر  اسـت،  گونـه  ایـن  انسان روح ساختار دارد. نیاز «عمل» به ىآدم روح در حقیقت آن تجلى و دل باور اما شود،

 گونه به فلسفى اى قضیه كه كسانى نیستند كم است. نشناخته را انسان كند، فكر این از غیر انسان مورد در كسى

 نهاآ عمل و گفتار بین كنند. مى عمل خود اعتقاد خالف بر عمل مقام در اما است، شده ثابت آنها براى مستدل اى

 دل اسـت.  نپذیرفتـه  دل امـا  پذیرفتـه،  را برهان نتیجه ذهن است. نكرده باور قلب زیرا چرا؟ ندارد. وجود سازگارى

 مخـالف  او اعتقاد با انسان رفتار كه زمانى تا شود. حاصل عمل راه از باید «یافتن» و بیابد كه پذیرد مى وقتى تنها

 بـا  عمـل  در پذیرفته برهان با كه را آنچه اگر مواقع از بسیارى تىح رسید، نخواهد یقینى و معرفت ایمان، به باشد

 انسـان  اعتقـاد  خالف كه عملى بر مداومت كرد. خواهد انكار نیز را نظرى شده پذیرفته امر همان كند، مخالفت آن

 مطلبـى  اثبـات  براى گاهى كه است آدمى روح عجایب از این اوست. اعتقادى هاى پایه شدن سست موجب است،

 پـ   را خـود  حرفهاى تمامى كه گذرد نمى چیزى اما نویسد، مى كتاب و كند مى اقامه برهان كند، مى تداللاس

 گفتـه  خالف بر را سخنانى باشد، گفته اى تازه مطلب و باشد كرده كسب شهرتى و نام مثال، اینكه براى گیرد. مى

 مـى  كـالم  یـك  در كنـد،  باطل را خود قبلى هاى گفته استدالل با اینكه بجاى كند، مى مطرح پیامبر و خدا هاى

 مـى  انسـانهایى  چنـین  مـورد  در مجید قرآن «.كنم مى فكر چنین حاال ولى كردم، مى فكر چنان زمان آن» گوید

 انجام انسانها از بعضى كه بدى اعمال اثر در 1«اهلل بِايات كذّبوا اَن السوءى اساؤا الذين عاقبة كان ثمَّ» فرماید:

 كنند. مى تكذیب را الهى آیات و انكار بودند، پذیرفته قبال كه را آنچه رسد مى جایى به كارشان دهند، مى

 و هـا  خواسـته  نیسـت  تسـلیم  دلیـل  برابـر  در تنهـا  آدمـى  روح كـه  ناپذیراسـت  انكار حقیقت این حال، هر به

 را آن عمـال  امـا  ،شـود  مـى  آشكار آدمى بر حق گاهى حتى دارند، سزائى به نقش او رفتار در نیز آدمى گرایشهاى

 اسـت،  مقابـل  طرف با حق كه دهد مى تشخیص و شود مى مغلوب اى مباحثه در كه شخصى شبیه كند مى انكار

 ایـن  از خواهد مى ابتدا در نیست. واقعیت پذیرفتن به حاضر نفسانى، گرایشهاى و ها خواسته از بعضى دلیل به اما

 هـزار  بـا  كـرده،  اشـتباه  دانـد  مى و شود مى آشكار او رب مطلب كه بحث ضمن در ولى بفهمد را حق سخن طریق

 از ضـعیف  مرتبـه  ایـن  دهـد،  جلـوه  حق را خود سخن و بنشاند كرسى به را خود حرف كه كند مى تالش زحمت
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 را خـود  هواى كه است صدد در شخص شد، «اله» «هوى» كه وقتى «هواه الهه اتخذ» كه: است فردى شخصیت

 اسـت.  شخصـیت  شدن خُرد اشتباه، به اعتراف كه پندارد مى زیرا نشكند، را خود ورغر تعبیرى به و نكند مال پاى

 هـم  رئی  فالن كه شود مى موجب نف  هواى غلبه بگیرید! نظر در تر گسترده مقیاسى در را جریان همین حال

 باشد. او با حق انكه ولو نپذیرد، را خود همتاى حرف مذاكره در

 از اى سـاده  امر در نبود قادر آدمى اگر اما است، اشتباه به اعتراف ، آن ترین تراح شاید و اصالح در گام اولین

 از علمـى  مذاكره یك در كسى اگر است. كمتر امور سایر در او اصالح احتمال كند، اصالح را خودش هم قبیل این

 انسـانى  شـود؟  خـالص  لهرذی این شرّ از مهم پستهاى و موقعیتها در تواند مى چگونه باشد، عاجز اشتباه به اعتراف

 مستكبر قدرتمند فالن كه دارد توقع چگونه پذیرد، نمى را خود خطاهاى مسوولیتى و پست هیچ داشتن بدون كه

 كند؟ قبول را خود خطاى

 

 بينش! اصالح جهت در تالش

 انهاانسـ  نوعـاً  كه است این خداست، عبودیت و خشوع و خضوع، اسالم ارزشى نظام در توصیه اولین اینكه دلیل

 مراحـل  طى با دانستن مستقل و مالك را خود دارند. ناصحیح و عوضى غلط، هاى بینش سلسله یك خود مورد در

 بـه  لحظـه  و گرفته دیگرى از را وجودش اصل و گرفته فرا نیاز را وجودش سراسر كه انسانى است. متناقض كمال،

 كند؟! مى قاللاست و مالكیت ادعاى رویى چه با است، محتاج او افاضات به لحظه

 و آورد مـى  در پاى از را او مغز، یا قلب در اختالل ترین كوچك و ندارد را خود از مرضى دفع توانایى كه كسى

 بایـد  اخالقـى  اصـالح  شروع براى گوید؟!! مى «من» «من» چگونه ندارد خود از را خیالى و اندوه و غم دفع قدرت

 هـاى  پـرده  شـد.اگر  خـدا  و واقعیت حق، تسلیم و كرد اعتراف دخو اشتباهات به گذاشت كنار را دروغین ادعاهاى

 میان از "خود" اگر انسانهاست، اعمال ناحیه از حجابها تمامى كند. مى تجلى شهود و معرفت نور رود، كنار ظلمت

 مـى  ارزش و كمـال  به و یابد مى را حقیقت آنگاه شود. مى ظاهر محبوب چهره شد، پاره منیّت حجاب و برخاست

 رسد.
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 :سخن خالصه

 است: تبیین قابل صورت دو به اسالم ارزشهاى مالك اینكه: سخن حاصل

 این تحقق اوست. وجود عین كه است علم و آگاهى خود تكامل به ـ است روح او حقیقت كه ـ انسان تكامل .1

 را خـود  یعنـى  د؛بیاب اوست، از اى جلوه و خدا با ارتباط عین كه را خود حقیقت انسان كه است زمانى آگاهى خود

 كـه  را خـودش  «خودآگاهى» كه است جهت همین در ارزشها، كسب یعنى تكامل؛ مسیر بیابد. خدا با ارتباط عین

 او به وابسته و خدا با ارتباط عین را خود انسان وقتى كه جهت این از «خداآگاهى» بیابد. است «!خداآگاهى» عین

 حقیقـت،  ایـن  یافتن صورت در كند. نمى فرقى خورشید نور یا خورشید درك ندارد، تفاوتى «خودآگاهى» با یافت

 «علـم » سنخ از «روح» چون است؛ خداشناسى عین خودشناسى این ندارد. تفاوتى «ربّه عرف» با «نفسه عرف»

 .هست كه گونه آن «خود» یافتن یعنى، خود؛ به روح آگاهى اوست، خودآگاهى و علم افزایش به روح كمال است،

 بـه  و شروع افعالى توحید از كه دارد مراتبى «توحید» است. توحید حقیقت به رسیدن عملى، انعرف فلسفه .0

 خـود  از را اراده در اسـتقالل  بایـد  انسانها افعالى، توحید مقام به رسیدن براى شود. مى ختم ذاتى و صفاتى توحید

 كـردن  متمركـز  و نیّـت  اخـالص  و كار هادام با و بدانند. متعال خداى آن از را هستى در افعال تمامى و كنند نفى

 كنند. پیدا را توحید كاملتر مراتب یافتن لیاقت قلبى توجّهات

 

 :پاسخ و پرسش

 مالكیـت   تكـوینى  یا فلسفى و حقیقى معناى به و... خانه و زمین مالكیت مثل اعتبارى مالكیت از آدمى آیا ـ1

 شناسد؟ مى را اعتبارى مالكیت مفهوم حقیقى، مالكیت از عك : بر یا برد؟ مى پى

 در اعتبـار  و فر  صورت به را آن سپ  و كند مى درك را حقیقتى انسان ابتدا اعتبارى، مفهوم هر در پاسخ:

 به را آن هم فارسى در است، شده گرفته )سر( معناى به )رأس( واژه از )ریاست( مثال برد، مى كار به دیگر جاهاى

 معنـاى  از قبـل  انسـان  كـه  را آنچـه  كنند. مى ترجمه «سرورى» و «دنبو سر» ،«سردمدارى» قبیل از معادلهایى
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 آن فرمـان  تحـت  بـدن  اصـلى  اعضاى و است بدن فرماندهى مركز كه است )سر( همان برد مى پى آن به اعتبارى

 آن، بـه  نسـبت  كه هستند افرادى جامعه در چون و است زیردستان با فرمانده نسبت بدن، با سر نسبت دارند. قرار

 سـپ   و یافت حقیقى صورت به را )رأس( ابتدا در انسان پ  خوانیم. مى )رئی ( را آنها دارند را فرماندهى حكم

 جـاى  یافـت  نمـى  حقیقـى(  صـورت  )به خود در را رأس معناى ابتدا در آدمى اگر كرد، فر  دیگر جاى در را آن

 نسـبت  خود حقیقى مالكیت ابتدا در ناست.انسا حقیقت بر متفرع فر ، و اعتبار ماند. نمى باقى اعتبارى و فر 

 بـه  بودن، سالم صورت در را اعضا سایر و پا و دست از استفاده توان كه فهمد مى كند، مى درك را خود اعضاى به

 گویـد:  مـى  مـثال  كنـد،  مـى  حكم صورت همین به هم خارجى اشیاء مورد در سپ  و دارد كند اراده كه گونه هر

 تـوانم  مـى  هـم  و... كتاب خانه، ، زمین این در كنم تصرف خواه دل صورت به ایماعض در توانم مى كه گونه همان

 محـدوده  در دیگـران  دخالـت  از اینكـه  براى سپ  و كند مى درك را مالكیت حقیقت ابتدا در آدمى كنم. تصرف

 دارم، یـز ن خـود  وجـود  از خـارج  ابزار با دارم خود اندامهاى با من كه نسبتى گوید: مى كند جلوگیرى خود ملكیت

 است. «حقیقت» ،«اعتبار» مبناى پ 

 واقعيىت  بىا  و صىحيح  شهود فالن كه داد تشخيص توان مى كجا از است؟ اعتماد قابل آدمى شهود آيا ى0

 نيست؟ صحيح يك كدام و است مطابق

 در كـه  آنچـه  طبـق  اسـت.  تـر  دقیـق  سـؤال  خود از آن پاسخ ولى است، مهم و دقیق بسیار سؤال این پاسخ:

 اسـاس  بر و برسد انكار قابل غیر اى مرحله به باید آدمى شناخت است، شده اثبات فلسفى شناسى معرفت مباحث

 علـم  و یابـد،  مـى  حضـورى  علم با را خود آدمى یعنى نیست؛ خطاپذیر كه است شهود مرحله تنها مباحث، همان

 مـى » شـهودى  علـم  با را خودش «ترس» ترسد مى انسان كه وقتى نیست. تردید و انكار قابل شهودى و حضورى

 شك یا ترسد نمى اینكه تصور اصال یابد، مى را ترس واقعیت كه حالى در نیست. باقى شكى و تردید جاى و «یابد

 چنـین  اى مرحلـه  در آدمـى  است ممكن كه: گردد مى بر اینجا به سؤال اساس معناست. بى مورد این در تردید و

 كـه  صورتى در است، شهود حال در كه بپندارد یا نیست كار در ىشهود كه حالى در كند مى شهود كه كند تصور

 نیسـت.  مستقل واقعاً كه حالى در یابد مى مستقل را خود امر، ابتداى در انسان ندارد. واقعیت و است تخیل صِرف
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 دو نیسـت.  یـا  اسـت  اعتمـاد  قابـل  او شهود نیست. صحیح یا است صحیح او درك كه بداند معیارى چه با او حال،

 نیـاز  و انسان داشتن استقالل ـ0 خود وجود یافتن ـ1 عبارتنداز: شود مردد آنها بین انسان است ممكن كه عنایىم

 بـى  و مسـتقل  موجـودى  انسان كه تصور این است. خویش وجود یابد، مى واقعاً انسان كه را آنچه غیر. به نداشتن

 آن از و گذارد مى حضورى علم كنار در را هنىذ تفسیر این آدمى حضورى. علم نه است، ذهنى تفسیرى است نیاز

 و اسـت  خـویش  وجـود  از ضـعیفى  درك یابد مى ابتدا در انسان كه را .آنچهكند مى گیرى نتیجه را خود استقالل

 میـان  ایـن  در را غیـرى  و كند نمى درك خود غیر به را خود وابستگى چون و است ضعیف مرتبه آن در روح اصال

 دیگـر،  تعبیـر  به نیست؛ وابسته دیگرى موجود به و ندارد احتیاجى دیگرى به كه كند مى تصور غلط به بیند، نمى

 یـافتن  از مركـب  یعنـى  حصولى، علم با همراه است شهودى بلكه نیست، محض شهود یك خود، پنداشتن مستقل

 «وجود» كه یستن گونه این یعنى نیست، انكار قابل یابد مى را خود وجود انسان اینكه است. ذهنى تفسیر و قلبى

 وابسـتگى  یـا  اسـتقالل  امـا  یابـد،  مـى  را خـویش  وجود نیست كار در تردیدى مورد این در نباشد كار در بودنى و

 را مـوجى  نگرد، مى را ظاهرى هاى جلوه تنها است، ضعیف و مبهم مورد این در او درك چون یابد. نمى را خویش

 مـى  شـهود  ایـن  بر ذهنى غلط تفسیر افزودن با لذا بیند، نمى ار آن كُنه و دریا حقیقت اما بیند، مى دریا سطح بر

 مقام در و است وابسته كه فهمید برهان و دلیل با كه وقتى اما «ندارم وابستگى جایى به من» ،«هستم من» گوید:

 هـاى  راه از یكـى  تالش این و برسد حقیقت به تا كند مى تالش صورت این در آمد، بر خویش هاى دانسته یافتن

 تـر  روشـن  و بهتـر  را خود وابستگى كند، پیدا تر عمیق آگاهیهاى رابطه این در چه هر و است خود به قلبى وجهت

 یابد. مى نیز را باطن عمیق، دریاى این در غور با و یابد مى

 كـارگیرد،  بـه  عمـال  را دانسـته  ایـن  خود وابستگى درك از بعد كه است این حقیقت به رسیدن براى دیگر راه

 را خـود  هـاى  دانسـته  عمال كه وقتى كند، خدا اراده تابع را خود اراده ندهد، قرار عمل مالك را خود هاى خواسته

 «یابد مى» را خودش وابستگى كه رسد مى جایى به تدریج به و كند مى ظهور او در باطنى شهود كرد محقق

 است؟ سازگار آدمى اختيار با چگونه افعالى توحيد ى1
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 و شـفا  و روزى خداسـت،  بدسـت  عـالم  كارهاى همه اگر كه: است مسأله این استفسار درپى سؤال این پاسخ:

 و اختیـار  بى موجودى انسان است؟ كاره چه میان این در انسان پ  دهد، مى انجام او را و... هدایت و كار و مر 

 اى كـاره  عـالم  در انسـان  اگـر  خداسـت.  از نیز بد كارهاى پ  خداست، از خوب كارهاى تمامى اگر است، مجبور

 ندارد. مسوولیتى هم خود افعال از یك هیچ برابر در پ  نیست،

 بـه  دانسـتن  خـدا  از را افعـال  نیسـت.  مسببات و اسباب تأثیر نفى معناى به افعالى توحید كه است این جواب

 شود، نفى آنها رتأثی اینكه نه مؤثرند، هم دارو و دكتر درد، درمان در نیست. قریب فاعل به آنها انتساب نفى معناى

 خداست. از او اختیار اما است، مختار خود، رفتار در انسان پ  داند. مى خدا از هم را دارو و دكتر موحّد انسان اما

 دیگر، تعبیر به گیرد؛ قرار انسانى فاعل یا طبیعى فاعل جاى به خدا یعنى باشد؛ اختیار بى انسان، كه نیست چنین

 كـه  كارنـد  در متعـددى  عوامل عمل یك انجام در آنها. عر  در نه دارد، قرار ىطبیع فواعل طول در خدا فاعلیت

 اصالت طبیعى امور انجام در دارد. عهده بر را اصلى و مهم نقش آنها از یكى اما دارند، سهمى آن ایجاد در آنها همه

 فـالن  رئی ، گوید: مى كسى وقتى هم اعتبارى امور در دارند. نقشى خود سهم به هم فرعى فواعل اما خداست، با

 و دسـتگاه  صدها و انسان نفر هزاران است ممكن نیست، و... كارمند و بنّا و كارگر علیت نفى معنایش ساخت را بنا

 و مـدیران  و رؤسـا  تمام دارد، عهده بر رئی  همان تنها را اصلى نقش اما كنند، بازى نقش میان این در تجهیزات

 اى رابطـه  چنـین  تقریبـاً  متعـال  خـداى  با طبیعى امور رابطه كارند. ولمشغ اصلى رئی  یك امر تحت مهندسان

 ایـن  انتهـاى  اینكـه  تـا  دیگـر  مَلَكـى  امر تحت هم مَلَك آن و است مَلَكى اراده تحت كند، مى اثر كه دارویى است.

 تسـلط  دارد. نسـبت  او بـه  آنهـا  همـه  پ  است، كرده صادر را اصلى فرمان او چون برسد، متعال خداى به سلسله

 اوسـت.  بـه  افعـال  تمـامى  انتسـاب  مجوِّز متعال، خداى به سلسله این ختم و دیگر موجود بر موجودى هر تكوینى

 كـه  را خـوبى  فعل آن بخواهیم اگر ولى است، دیگرى فرع یكى هر دارند قرار یكدیگر طول در كه فاعلهایى تمامى

 امـا  دارد، عهـده  بر را حیاتى و عمده اصلى، شنق كه دهیم مى نسبت كسى به دهیم، نسبت كسى به گرفته انجام

 شده اشتباه مرتكب عمل مقام در كه است عامل و فاعل خود به مربوط بزند، سر عاملى از بدى و اشتباه و خطا اگر

 انجـام  قـدرت  و آفریده را او خدا كه جهت آن از زند، مى سر عوامل از یكى از كه بدى عمل كه است درست است.

 كمـاالت  و محاسن تمامى است. آدمى خود عمل آن مستقیم مسوول اما دارد، نسبتى هم خدا به اده،د او به را كار
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 امـرى  اشـتباه،  نبودهاست. و كمبودها و نقایص به مربوط اشتباهات، و خطاها تمامى اما داد، نسبت اصل به باید را

 محـض.  كمـال  از نـه  شود، مى اپید نقصى جهات از خطاها است. صحیح مورد بر تطبیق عدم بلكه نیست، وجودى

 نسـبت  اصـلى  صـاحب  بـه  را كمالها و خود به را خود نقصهاى باید انسان پ  كند، نمى سرایت باال به نقائص این

 توحیـد  پـ   اسـت.  ضـعیف  خیلـى  انسـان  به آن نسبت اما دارد، نسبتى هم انسان با كمال كه است درست دهد.

 فاعلهـاى  نیست فاعلها و عوامل سایر انكار معناى به ببیند، امور همه در را خدا دست آدمى كه معنا این به افعالى،

 اَنـتَ  وَ مِنـك  بِحَسَناتِكَ اَولى اَنا» كه: است آمده قدسى حدیث اصالت!در بدون و اند فرعى اما دارند نقش هم دیگر

 مـن  تـو  خوب كارهاى به پ  دهى، مى انجام خوب كارهاى كه است من نیروى با بنده! اى1«منّى بِسَیِّواتِكَ اَولى

 ایـن  اولـى  دارد، نسـبت  مـن  به عالى مرتبه در بدى هم و خوبى هم یعنى اَوْالیى؛ خود بد كارهاى به تو اما اَوْالیم،

 امـا  دهـى،  نسـبت  مـن  بـه  اند شده ناشى من نیروى و قدرت از و اند وجودى امورى كه را خوب كارهاى كه است

 خودت! به است نقائص و دمىع جهات به مربوط كه را عیب و نقص جهات
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 يازدهم جلسه

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 الطاهرين الطيبين اله على و المرسلين و االنبياء سيد على والسالم الصالة و العالمين رب هلل الحمد

 المعصومين

 

 :سابق بحث از اى خالصه

 بـه  دارنـد؛  اى وسـیله  ارزش ماسـال  دیـدگاه  از اخالقى رفتارهاى كه: رسیدیم نتیجه این به گذشته مباحث در

 را انسـان  كـه  افعالى است. الهى قرب به رسیدن در آن كمك میزان به وابسته عملى هر ارزش میزان دیگر، عبارت

 دسـته  امـا  شوند، مى تقسیم مستقیم غیر و مستقیم عبادتهاى دسته: دو به جهتى از دهند مى یارى مسیر این در

 دسـتگاه  در مطلوبیـت  و ارزش نصـاب  حد از كه است ارزشهایى هم آن و افزود دو این بر توان مى نیز را دیگر اى

 دهنـد.  مى یارى صحیح مسیر در را آدمى كه است حد این در فقط آنها ارزش بلكه نیست، برخوردار اسالم ارزشى

 انسـان  سـیر  بـراى  را زمینه كه جهت آن از نیستند برخوردار مطلوبیت نصاب حد از اینكه عین در نیز رفتارها این

 ارزشمندند. نوعى به كنند مى آماده

 آنچـه  یعنـى،  است؛ حد همین در تمامى تقریباً است مطرح دیگر مكاتب اخالقى هاى دستگاه در كه ارزشهایى

 اسـت.  تـر  پـایین  ارزش نصـاب  حـد  از اسـالم  ارزشـى  نظام در شود مى شناخته اصیل ارزش عنوان به آنجا در كه

 هـم  اسالم نظر از دارند، اصالت مكاتب سایر در كه ... و كارى درست و صداقت انصاف، و تمُروَّ قبیل: از رفتارهایى

 است. اهلل الى سیر جهت در انسان به كمك جهت از و اى وسیله آنها ارزش اما مطلوبند،

 كرد: تقسیم دسته سه به توان مى دستگاه این در را ارزشها كلیه بنابراین،

 .كمكى یا متعارف و معمولى ارزشهاى ـ3  مستقیم غیر هاىارزش ـ0  مستقیم ارزشهاى ـ1 
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 :ارزشها بين روابط

 یـك  از یعنـى  دارنـد؛  متقابـل  تـأثر  و تأثیر اجتماعى و فردى مختلف شؤون برحسب گانه، سه ارزشهاى تمامى

 انسـان  هـر  دیگـر،  طـرف  از و كنـد  كسـب  را متعـالى  ارزشهاى تا كند مى كمك انسان به معمولى ارزشهاى طرف

 انحطـاط  و سـقوط  مستعد اخالقى، ضد رفتارهاى انجام صورت در است، برخوردار ارزشها باالترین از كه هم عابدى

 به مقید كه كسى دارد، وجود متقابل رابطه هم مستقیم غیر و مستقیم عبادتهاى بین شد. خواهد پایین مراحل به

 كسى است، صادق هم آن عك  و باشد مى تر هآماد مستقیم غیر عبادات انجام براى است مستقیم عبادات رعایت

 او سـقوط  احتمال و داد نخواهد چندانى اهمیت هم مستقیم غیر عبادات به كند ترك را خدا واجبات از واجبى كه

 است. زیاد آن از تر پایین و معمولى ارزشهاى مرحله به

 خـوردن،  قبیـل:  از هـایى  انگیـزه  ست.ا حیوانى غرایز ارضاى ارادى، و اختیارى حركتهاى در انسان اولیه انگیزه

 كه انسانى شوند. مى او اولیه رفتارهاى و حركات منشأ و موجودند بالفعل بالغ، انسان در جنسى التذاذ و آشامیدن

 عجیـب  بـ   حیـوانى  است تمتعات سایر و جنسى ارضاء آشامیدن، خوردن، قبیل: از غرایزى ارضاء همتش تمامى

 او بـراى  ماند، نخواهد باقى اخالقى ارزشهاى از اثرى ـ گذاشت او بر انسان نام بتوان اگر ـ انسانى چنین براى است.

 بـه  افراد اگر اما كند، برآورده را او هاى خواسته و باشد گیرى بهره قابل كه دارد ارزش زمانى تا ك  هر و چیز هر

 بنـد  پـاى  وفایى و مهر هیچ به دهند، یارى را او التذاذ در بیشتر دیگرى افراد و اشیاء یا نكنند ارضا را او كافى حد

 موجـود  این هاى خواسته تمامى كرد. خواهد برخورد صورت همین به نیز همسر و مادر پدر، با حتى ماند، نخواهد

 صـداقت،  مثـل:  ارزشـهایى  از اگـر  اى جنبنـده  چنـین  شود. مى خالصه او حیوانى غرایز در خودپرست و خودخواه

 كامیابى جهت در ابزارى اینها تمامى او براى نیست. صادق گفتارش در بزند، دم هم عدالت و انصاف كارى، درست

 او اصـول  این رعایت احیاناً كه كرد مشاهده اگر و است لذیذتر و بهتر غذاى و مادى منافع كسب تمتعات، از بیشتر

 دل ارزشـها  ایـن  به ابتدا از زیرا ماند، نخواهد بند پاى آنها از یك هیچ به دارد، مى باز مادى منافع به رسیدن از را

 دهد نمى راه دل به غمى دیگران رنج از شناسد، نمى اجتماعى و خانوادگى عواطف موجودى چنین ندارد. بستگى

 است. خویش زندگى رفاه تأمین او غم و همّ تمامى و
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 :خودمحورى از رهايى راه ديگران، به محبت

 و خـودبینى  از حـدودى  تـا  را انسـانى  چنـین  اسـت  مكـن م كـه  اسـت  خصلت و ویژگى یك تنها میان این در

 بـه  میل» فطرى ویژگى آن و كند وادار دیگران مورد در اندیشیدن به و مهار را او غرایز خارج، محض، خوداندیشى

 روابـط  بـه  اسـتثنا،  بدون انسانها، تمامى .است تر دیررس دیگر ویژگیهاى سایر از فطرى ویژگى این است. «احترام

 دیگـران  به هم آنها و كنند احترام را آنها دیگران كه دارند نیاز یعنى نیازمندند؛ یكدیگر به احترام اساس بر متقابل

 فضـاى  هـا  خواسـته  سـایر  اگـر  اما دارد، وجود همگان در نیاز این كنند. رعایت را یكدیگر حقوق و بگذارند احترام

 ایـن  ظهـور  و بـروز  براى جایى شود، متمركز نیازها رسای ارضاى بر او غم و همّ تمامى و كنند اشغال را آدمى ذهن

 ماند. نمى باقى عواطف

 خویشـتن  تربیت و ساختن پى در كه انسانى هر است. متربیان در انسانى عواطف تقویت تربیتى مربیان وظیفه

 رشد نیز جهت این از فیزیكى و بدنى رشد با همراه كند سعى و كند تقویت خود در را دیگران به احترام باید است

 مـى  موجـب  حالت این كند. مى كنترل را حیوانى گسیختگى افسار حدودى تا روانى و عاطفى رشد این زیرا كند،

 و فرزنـدان  مـادر،  پـدر،  صـورت  بـدین  و كند توجه نیز دیگران نیاز به و بكاهد خود هاى خواسته از آدمى كه شود

 «ارزش» شود. مى مطرح اخالقى ارزشهاى فرد براى كه تاس نقطه این در باشد. داشته نظر در نیز را بستگان سایر

 كسـى  دهـد.  مى ترجیح دیگرى بر را آنها از یكى و كند مى مقایسه چیز دو بین آدمى كه دارد مصداق موردى در

 عاطفـه  اگـر  اما گذارد، نمى باقى «ارزش» براى جایى است، خویش مادى نیازهاى ارضاى ذكرش و فكر تمامى كه

 سـطح  شود، تر گسترده عاطفه این پرتو كه چند هر و شود مى قائل سهمى هم دیگران براى باشد، قوى او انسانى

 احسـاس  حیوانـات  حتـى  و انسانها كل به نسبت است ممكن كه جایى تا دهد مى قرار پوشش تحت را ترى وسیع

 را اخالقـى  زشـهاى ار مایـه  و اصل نظران، صاحب از بسیارى كه آنجاست تا موضوع این اهمیت كند. محبت و مهر

 را «ارزش» ارزش. مسـیر  و سـود  مسیر دارد: مسیر دو زندگى در انسان نظریه، این طبق دانند. مى «دیگرخواهى»

 بیشـترى  احترام و سهم خود نوعان هم براى آدمى كه میزان هر به دانند، مى نوع هم به نسبت انسانى عاطفه ابراز

 خـود  جـاى  بـه  ویژگـى  ایـن  كـه  اسـت  است.درسـت  «سودپرست» باشد این جز اگر است، ارزشمندتر باشد قائل

 نهایى ارزش عنوان به آن طرح اوال است: انتقاد معر  در جهت دو از آن به دادن اصالت اما است، مهم و ارزشمند
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 تمـامى  ثانیـاً  اسـت.  نصاب حد از تر پایین و معمولى ارزشهاى همان جزو و نیست پذیرش مورد اسالم در اصیل و

 غریزه این با كه دارد نیز دیگرى هاى خواسته انسان بلكه شود، نمى خالصه «دیگرخواهى» در انسان اىه خواسته

 عـزّت  و كرامـت  قبیل: از هایى ویژگى نیست. سازگار مكتب این اخالق فلسفه و منطق با واقع در و ندارد ارتباطى

 از گروهـى  یعنـى،  ندارند؛ ارتباطى او دوستى نوع با مندند، ارزش كه حال عین در زبونى و فرومایگى برابر در نف 

 ارزشـها  از دیگـرى  مرتبه خانوادگى، و اجتماعى عواطف دارابودن و دیگران خواسته و حق به احترام بر عالوه مردم

 بــه ارزشــها تمــامى اگــر گذارنــد. مــى «نفــ  كرامــت» را آن اســم اســالمى فرهنــگ در كــه هســتند دارا نیــز را

 است؟! ارزش بى طبع مناعت یا نف  عزت و نف  كرامت یاآ دارد، تعلق «دیگرخواهى»

 نمـى  نصـاب  حـد  بـه  كه ارزشهایى گیرند، مى قرار ارزشها سوم دسته در ها ویژگى این از بسیارى حال، هر به

 هـا  خواسته فداى ممكن، حد تا را خود حیوانى هاى خواسته انسانى اگر باشد. نزدیك آن به است ممكن اما رسد،

 كنـد؛  مى یارى متعالى ارزشهاى به رسیدن راه در را او عمل، نف  مندى ارزش بر عالوه كرد، دیگران نیاز ارضاء و

 حـق  بـه  احتـرام  نتایج از دیگران به احترام و عالقه ابراز مثال: عنوان به نصاب! حد به تدریجى شدن نزدیك یعنى

 ابـراز  از واالتـر  ارزشـى  خـود  دارنـد،  حقى او گردن بر دیگران كه كند مى احساس درون از انسان كه این آنهاست.

 دنبـال  بـه  نیست. مطرح او براى دیگران حق باشد محور خود انسان، اگر است، اخالقى حق یك این است. عواطف

 منافع به رسیدن مقصودش انسانى اگر شود. مى مطرح گزارى سپاس و شناسى حق كه است «اخالقى حق» طرح

 جلـب  بـراى  و اقتصـادى  محاسـبه  یـك  بـا  یعنـى  آید؛ برمى دیگران محبت جبران درصدد باشد، هم بیشتر مادى

 منجـر  جـایى  بـه  عمل این سرانجام، است ممكن و دهد مى پاسخ نیكى به را دیگران خدمت بیشتر مادى منفعت

 مـثال،  ندارد؛ منفعتى و سود انتظار كند مى آنان به كه خدمتى مقابل در و بداند دیگران مدیون را خودش كه شود

 از یـا  كنـد  مـى  خـدمت  شناسـى  حـق  دلیـل  بـه  ندارد، آنان از مادى خدمتى انتظار هیچ كه پیرى پدر یا مادر به

 و شناسى حق روح این و كند ظهور هم انسانها سایر به نسبت است ممكن عاطفه این كند. مى پرستارى فرزندش

 بـه  وادار را او شناسى، حق ملكه كه است وقت آن شود، راسخ او درون در ملكه صورت به نهایت در گزارى سپاس

 انسـان  دیگر چیز هر از قبل كه كند.آنچه مى هستى، نعمتهاى تمامى مالك متعال، خداى برابر در تواضع و كرنش
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 اگـر  اسـت.  نعمت از قدردانى و شكرگزارى روح كند، مى وادار متعال خداى برابر در سجود و عبادت و تعظیم به را

 كند. نمى خشوع و خضوع خدا برابر در هرگز نباشد، هزند قدردانى روح انسانى در

 بـه  رسـیدن  در را انسان است ممكن دارند، نصاب حد از تر پایین ارزشى كه نیز متعارف اخالقى رفتارهاى پ 

 اخالقـى  رفتارهـاى  رعایـت  عـدم  بـرعك :  یـا  دهـد  اوج و ترقـى  نیز را واال ارزشهاى كند، كمك متعالى ارزشهاى

 ویژگـى  آن شود، ترك خویى و خلق با متناسب رفتارهاى اگر كند. تضعیف انسان در را اسىشن حق روح متعارف،

 و خودمحـورى  خودخـواهى،  قبیـل  از هـایى  انگیزه غلبه دلیل به كه انسانى شود. مى نابود و ضعیف تدریج به هم

 كـه  صـورتى  هبـ  شـود  مـى  ایجـاد  او در اى گونـه  منـافق  حالت شود، ضعیف او در شناسى حق روح پرستى، مقام

 رسـد  مـى  اى مرحله به كم كم و نیست خبرى آنها از باطن در ولى كند، مى اظهار را گزارى سپاس و قدرشناسى

 شـده  عنـوان  مختلفى بیانهاى با مجید قرآن در حقیقت این دهد. مى دست از را آورده بدست ارزشهاى تمامى كه

 در را آن از بخشى آورند، بدست را زیادى ثروت و نعمت اگر كه بودند بسته پیمان خدا با منافقان از گروهى است.

 پیمان نقض این كردند. فراموش را خویش پیمان و عهد رسیدند ثروتى و مال به كه زمانى اما كنند، انفاق خدا راه

 و شكسـتند  خـدا  بـا  را خود پیمان كه دلیل این به»بدهند. دست از نیز را خود ایمان كه شد موجب عهدشكنى و

 1«.آمد پدید نفاقى آنها دل در قیامت روز تا فتندگ دروغ

 آیـات  تكذیب آنها كار سرانجام شوند، آلوده كبیره گناهان به مداوم طور به كه كسانى» كلى: قاعده یك مطابق

 0«.است آیات كردن مسخره و خدا

 كسـب  دیگـر،  عبـارت  بـه  كند؛ مى كمك او سقوط یا تعالى به انسان بد یا خوب رفتارهاى كه است این سخن

 بیشـتر  سـقوط  مهیّـاى  را او ارزشها ضد كسب و كند مى واالتر ارزشهاى كسب مهیّاى را آدمى ارزشها از اى دسته

 كند. مى

 سـاز  زمینه را ... و دوستى مال و پرستى شهوت خودمحورى، خودپرستى، قبیل از حاالتى قرآن، آیات از بعضى

 است: آمده نماعو مباركه سوره در كند. مى معرفى انسان كفر
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 بـه  نسـبت  كه است كسى همان شخص این نمودى؟ اندیشه كرد، مى تكذیب را دین كه شخصى مورد در آیا»

 خـدا،  آیـات  تكـذیب  و انكـار  حالت یعنى، ؛1«كرد نمى تشویق را كسى مساكین، اطعام به و بود تفاوت بى یتیمان

 است. مساكین و فقرا یتیمان، به تفاوتى بى از ناشى

 كه زمانى تا «نشدند وارد سعادت( به شقاوت از گذر )محل گذرگاه آن به آنها» فرماید: مى بلد اركهمب سوره در

 گذرگاه آن كه دانى مى چه تو» رسد. نمى انسانى تعالى به حیوانى منحط مرتبه از نشود، وارد گذرگاه آن به كسى

 خـاك  فقیر به یا» «خود خویشاوند یتیم به گرسنگى، و قحطى ایام در دادن طعام یا» «بنده كردن آزاد» «چیست

 سـفارش  خلـق  با مهربانى و صبر به را یكدیگر و آورده ایمان خدا به كه آید مى در مؤمنانى زمره در پ » «نشین

 0«.كنند مى

 از توانـد  نمـى  نشـود،  وارد مجـرا  ایـن  از كه كسى است، گذرگاه نوعى مساكین و فقرا اطعام و بنده كردن آزاد

 به محبت در را خویش عاطفى و انسانى شرعى، تكلیف و كرد عبور مسیر این از اگر اما كند، عبور حیوانیت مرحله

 ایجـاد  او بـراى  اى زمینـه  چنین اگر شود. مى مؤمنین جزو كه است وقت آن داد، انجام آنها حق رعایت و دیگران

 و انسـان  سعادت براى اى زمینه دوستى، نوع و دیگرخواهى كه است این متقیّن قدر پ  شود. مى ایمان اهل شد،

 تأثیرپذیرنـد.  یكـدیگر  از و تأثیرگذار یكدیگر در ارزشها كه نكنیم فراموش حال، هر ارزشهاست.به ضد از رهایى راه

 از مملـو  آنها رفتارهاى ولى اند، عزادارى و عاشورا زیارت و قرآن قرائت و توسل و نماز اهل كه كسانى هستند البته

 گـذارى  كاله از نیستند، اسالمى اخالق رعایت به مقید كنند، نمى رعایت دقت به را الهى اماحك است، ضعف نقطه

 انسـانهایى  بـرعك ،  شمرند. مى حالل را خدا حرام و حرام را خدا حالل اى بهانه اندك با ندارند، ابائى رباخورى و

 تضـادهاى  ایـن  دهنـد.  نمـى  هـایى ب مستقیم عبادات به ولى كنند، مى رعایت خوبى به را مستقیم غیر عبادات كه

 به مخصوص مجرایى یك هر بلكه ندارد، ارتباطى اخالقى ارزشهاى با عبادت كه: شود مى توهّم این موجب رفتارى

 امـا  نیست! تأثرى و تأثیر آنها بین و ندارد ارتباطى مروت و انصاف و رحم با مستقیم عبادات و نماز مثال دارد؛ خود

 است. نادرست كامال توهّم این

 و مـروت  اهل ك  هر اینكه یا نباشد درست صددرصد هم نمازخوان انسان یك كارهاى تمامى كه است ممكن

 بـه  باشد نماز اهل كه كسى است: صورت این به آنها تأثیر شكل اما نباشد، نماز اهل است خلق به خدمت و انصاف
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 بـا  تجربـى  شـیوه  بـه  هـم  واقعیـت  ایـن  باتاث است. تر آماده و مقیدتر بسى اجتماعى هنجارهاى و ارزشها رعایت

 در عبـادت  بـه  اقبـال  كه زمانى هر است. ممكن فلسفى تحلیل طریق از هم و قضائى مراجع آمار مراكز به مراجعه

 انجـام  كمترى گناه رمضان، مبارك ماه و محرم ماه در دارد. نزولى سیر جرم، و خیانت آمار شود، بیشتر مردم بین

 مختلـف  ابعاد كه نیست گونه این است. كمتر گناه نسبت عبادتند، اهل بیشتر آن مردم كه شهرهایى در شود. مى

 یكدیگرند. از تأثر و تأثیر حال در انسان روانى ابعاد تمامى باشند، جدا یكدیگر از كامال انسان روح
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 :رفتارى تضادهاى تحليل

 عبـادات  بـه  بـودن  مقید عین در سانهاان بعضى چرا است؟ چگونه آدمیان رفتارى تضادهاى تحلیل ببینیم حال

 برعك ؟ یا دهند نمى اهمیت مستقیم، غیر عبادات به مستقیم

 خـدا  بـه  آدمـى  توجـه  كـه  میـزان  هر خداست. انسانى فعالیتهاى تمامى محور اسالم، ارزشى دستگاه اساس بر

 رضـاى  مسـیر  در حركت موجب محبوب به بیشتر عالقه آورد. مى فراهم را او رضایت موجبات بیشتر باشد، بیشتر

 كـه  آنجـا  از دارد. بستگى انسان دل در او یاد بودن زنده و خدا به انسان توجه میزان به او براى كارها انجام اوست.

 عبادتهایى شود. بیشتر خدا به انسان دائمى توجه كه شوند مى موجب خداست، با مستقیم ارتباط مستقیم عبادات

 مؤثرنـد،  خدا با انسان رابطه تقویت در مستقیم طور به ... و مناجات دعا، قرآن، قرائت ركوع، سجده، ذكر، قبیل: از

 طبیعـت  پـ   .شـود  مـى  ایجاد انسان در همیشه براى خدا اوامر امتثال و اطاعت انگیزه شد قوى رابطه این وقتى

 گیـر  چشم نسانا زندگى در خدا حضور كه وقتى آورد. روى بیشتر خیر كارهاى به آدمى كه كند مى اقتضا عبادت

 كـه  مقـدار  هـر  انگیزه این اما دارد، او رضاى كسب براى بیشترى انگیزه و است بیشتر هم او به انسان توجه است،

 عبـادت،  حقیقـت  نیسـت،  زبـانى  و لفظى عملى تنها عبادت كه مخصوصاً شد، خواهد كمتر نیز توجه شود، ضعیف

 نـه  عبادتنـد،  نمادهـاى  و قالبهـا  تنها ... و قعود و قیام و سجود و ركوع عبادت، انجام شیوه خداست. به قلبى توجه

 اوست. به قائم و او به نیازمند بنده كند احساس آدمى كه است این عبادت حقیقت آن. حقیقت

 دیـده  آن خـالف  گـاهى  اینكه اما است، مؤثر طبیعى طور به مستقیم غیر عبادتهاى در مستقیم عبادتهاى پ 

 انـد،  تفـاوت  بى و سست مستقیم غیر عبادت در مستقیم عبادت وجود با كه فرادىا شوند مى مشاهده و شود مى

 و عبادت روح از است، ظاهرسازى آنها عبادات اینكه یا باشد: داشته را زیر تفسیر دو از یكى آنها رفتار است ممكن

 خوانـد  مـى  شب مازن رزق، ازدیاد براى صرفاً كه كسى است. ضعیف آنها در عبادت روح یا و است تهى آن حقیقت

 درسـت  اسـت.  متفـاوت  هـدف  ایـن  با الهى پیشگاه در ذلت و كوچكى احساس است. ضعیف او در عبادت حقیقت

 تعـالى  چنـان  آن عبـادت،  نیسـت.  محدود حد، این در فقط عبادت تأثیر اما دارد، هم را اثر آن شب نماز كه است

 نیست. مقایسه قابل مادى عالم كل با كه بخشد مى انسان به روحى
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 بـه  عبـادتى  چنـین  شـد،  نخواهـد  عایدشـان  آن از اى بهره كنند، مى ریا خود عبادات در كه كسانى همچنین

 عملـى  فى غیرى معى اشرك من شریك خیر انا »... فرماید: مى متعال خداى شود. نمى واقع قبول مورد هیچوجه

 خـالص  عبـادت  فقط كنم. مى واگذار شُرَكا یرسا به را خود سهم من عباداتى چنین در 1«خالصاً ماكان اال اقبله لم

 بایـد  باشد، «نماز» واقعاً نمازى اگر ندارد. نیز را مطلوب اثر نیست خالص كه عبادتى خداست قبول و رضایت مورد

 0«وَالمُنكَـر  الفحشـاءِ  عَنِ تَنهى الصَّلو َ اِنَّ» باشد داشته نیز است فحشا و فساد از جلوگیرى همان كه را مطلوب اثر

 فقط بلكه نخوانده، نماز واقع در كند نمى جلوگیرى فحشاء و فساد از او نماز اما خواند، مى نماز ظاهر، به كه كسى

 است. اثر بى و مرده عبادتى دیگر، عبارت به است؛ آورده جاى به را آن صورت

 از بعضى كه ارندپند مى چنین جهل اثر در گروهى كه است این است بدآموزى از ناشى عمدتاً كه دیگر تحلیل

 هـر  و گیرد مى را روزه و نماز جاى عاشورا روز زدن سینه اینكه توهّم مثال كند؛ مى جبران را دیگر بعضى عبادات

 كه اندیشند نمى اى لحظه اما شود، مى بخشیده السالم( حسین)علیه امام عزادارى با بدهند یا داده انجام گناه چه

   السالم(است حسین)علیه امام به واقعى عشق اساس بر و حقیقت و صداقت با عزادارى این آیا

 روى از اوال كـه:  اسـت  مؤثر گناهان بخشش در زمانى تنها عزادارى است. گرفته انجام دیگرى هاى انگیزه به یا

 عملـى  بـا  كـه  باشـد  حقیقـت  ایـن  بـه  علم و صحیح معرفت با همراه ثانیاً باشد. خدایى انگیزه و صداقت و واقعیت

 بـن  حسـین  شفاعت مستوجب را خود وسیله این به و كرد جبران را واجب ترك و گناه عمرى توان ىنم مستحبى

 كـه  كرد.كسـى  اسالمى ارزشهاى و اسالم احكام احیاء فداى را خود عزیزان و خود جان كه نمود السالم( على)علیه

 اسـت،  گناهـان  جبران اصطالح به براى عزادارى ایام و عاشورا روز رسیدن منتظر و دارد كردن گناه تصمیم اول از

 گناهى به غضب و شهوت غلبه اثر در مثال شخصى؛ اگر را. شفاعت و توبه معناى نه و فهمیده را عزادارى معناى نه

 اگـر  نگـردد،  گنـاه  آن گِـرد  ابداً كه بگیرد جدّى تصمیم و شود منقلب او حال واقعاً كه است این او توبه شد، آلوده

 امام براى گریه كند. گناه عفو، امید به پیوسته اینكه نه گذرد، مى او گذشته گناهان از نانم خداى شد عو  واقعاً

 كـه  بگیرد تصمیم شده واقع حسینى جاذبه تأثیر تحت واقعاً كه كند مى جبران را كسى گناه السالم( حسین)علیه

 با امّا كند جبران را او گناهان تمامى هم اشك قطره یك است ممكن بود چنین اگر نكند، تكرار را گذشته گناهان

 هرگز! تبهكاریها ادامه بر تصمیم
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 :گناهان و عبادات متقابل تلثير

 بـر  اسـت  ممكن هم گناهان كه گونه همان دارند، متقابل اثر یكدیگر بر مستقیم غیر و مستقیم عبادتهاى پ 

 غیره و شرك قبیل از لغزشى با ستا ممكن گذرانده، عبادت حال در را عمرى كه كسى بگذارند. منفى اثر عبادات

 بمانـد  استوار حق طریق بر عمر آخر تا بتواند آدمى كه است مهم خیلى حال، هر به كند. نابود و حبط را آنها همه

 ندهد. انگیزه و حالت تغییر و

 كسى رخب مردم بر كن تالوت» كند: مى معرفى افراد این از اى نمونه عنوان به را «باعور بن بلعم» مجید قرآن

 مـى  اگـر  شـد.  گمراهـان  از اینكه تا كرد دنبال را او شیطان پ  كرد رها را آنها او اما دادیم، او به را خود آیات كه

 نفـ   هـواى  از و چسـبید  دنیـا  زنـدگى  به سخت او لیكن و دادیم مى برترى آیات همین وسیله به را او خواستیم

 خـود  حال به اگر و آورد مى بیرون دهان از زبان كنى حمله او هب اگر كه است سگ مَثَلِ فرد این مَثَل كرد. پیروى

 را قصـه  كردنـد.  تكـذیب  را مـا  آیات كه است قومى از اى نمونه این دهد، مى انجام را عمل همین نیز كنى واگذار

 1«.كنند اندیشه مورد این در شاید بازگو! برایشان

 نفسـانى،  تمـایالت  شدن! سگ همگون و یوانیتح حضیض به دعا استجابت و كرامت حد از سقوط یعنى این و

 دسـت  از بـراى  را زمینـه  طلبى، جاه و طلبى شهرت پرستى، مقام خودپرستى، خودخواهى، نف ، هواى از پیروى

 كند. مى آماده شده كسب ارزشهاى دادن

 

 :پاسخ و پرسش

 كىدام  «شىناخت  و رفتمع» و «كنش و رفتار» ،«تمايالت و ها گرايش» بين تلثر و تلثير پذيرش فرض بر ى1

 است؟ مؤخر يك كدام و مقدم ها اين از يك

 و خیـالى  حسى، ادراك شامل هم را حصولى علم و بدانیم حصولى و حضورى علم از اعم را شناخت اگر پاسخ:

 كـه  گفـت  تـوان  مى صورت این در آوریم، حساب به قلبى و ظاهرى از اعم نیز را رفتار دیگر طرف از بدانیم، عقلى
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 شـود  مى انجام اراده بدون كه بدانیم انسان فیزیكى حركات صرفاً را رفتار اگر است. مقدم رفتار بر منطقاً شناخت،

 اختیـارى  و ارادى رفتار مقصود بلكه نیست، فیزیكى است، مطرح اینجا در كه رفتارى اما ندارد، ارتباطى شناخت با

 خیـالى  حسـى،  حضورى، حصولى، از اعم شناختى، هیچ اگر است. اراده و شناخت بر متوقف اختیارى رفتار و است

 درونـى  تمـایالت  از سلسله یك شناخت، دنبال به گیرد. نمى صورت اختیارى كار اصال باشد نداشته وجود عقلى یا

 از ناشـى  آنهـا  از وسـیعى  مجموعـه  اما نیست، شناخت از ناشى لزوماً انگیزشها از بعضى شود، مى برانگیخته انسان

 ارزش موضـوع  كه است اختیارى كار همان و گیرد مى انجام اختیارى كار كه است شناخت از بعد و است شناخت

 است. ارزش ضد یا

 یـا  شـود  صـادر  انسـان  از اختیـارى  غیـر  حركتـى  اینكه صِرف گیرند. نمى قرار ارزش مبناى فیزیكى رفتارهاى

 اسـت.  «شناخت» آن ریشه كه تاس اختیارى كار ارزش، منشأ گیرد. نمى قرار ارزش موضوع گیرد، صورت رشدى

 بـه  شـناخت  بـراى  اى مقدمـه  است ممكن هم اینها ولى است، مقدم اینها همه بر شناخت كه گفت توان مى پ 

 است حضورى شناخت هم «منتها» است، خیالى و حسى حصولى، شناختهاى ،«مبدأ» دیگر تعبیر به آیند؛ حساب

 اند. مرحله آن به رسیدن براى اى واسطه اینها تمامى و

 است؟ چگونه «مديريت» با ارزشى مباحث ارتباط ى0

 كـه  اسـت  الزم پ  شود بررسى مدیریت در انسانى رفتار با اسالمى ارزشهاى ارتباط بناست كه آنجا از پاسخ:

 عمیـق  بررسـى  درصـدد  اگر شود. شناخته عمیق و عالى سطحى در رفتار، در آن تأثیر كیفیت و ارزش هاى ریشه

 ارزشـهاى  شـناخت  بـدانیم.  مـدیریت  در را آنهـا  اِعمـال  نحـوه  تـا  بشناسیم را ارزشها مالك باید مباشی ارتباط این

 مدیریت در اسالم ارزشى دستگاه جایگاه نصاب، حد از كمتر ارزشهاى شناخت به اكتفا و یابى ریشه بدون متعارف

 كند. نمى روشن را

 است؟ اسالمى ارزشهاى حاكميت بر ىدليل آيا باشد، كمتر ناهنجارى و فساد اى جامعه در اگر ى1



 زدىمؤلف: حضرت آية اهلل محمدتقى مصباح ي اسالمى  مديريت نيازهاىپيش عنوان درس:

 

  مدرس:دکتر نجات بخش عضو هئيت علمی دانشگاه پيام نور
188 

 و فسـاد  كشـورى  در اگـر  بنـابراین  خداست، به تقرب و خداپرستى خداشناسى، اسالم، در ارزشها ریشه پاسخ:

 معنایى با تقرب، و توحید نه باشد، رسوم و آداب و عادت یا زور و تحمیل از ناشى آن ریشه اما باشد، كم ناهنجارى

 صـورت  اختیارى و آزادانه حركات و شناخت سایه در فقط اسالمى ارزشهاى نیست. متناسب شد ارائه ارزش از كه

 جایى در را انسانها از گروهى است ممكن رساند. نمى كمال به را انسان شود، تحمیل انسان بر كه عملى گیرد. مى

 صادرنشـدن  امـا  ،كـرد  جلوگیرى جرم ارتكاب از و محدود را آنها حركت زمینه و داد قرار فشار تحت كرد، محصور

 نیست. آنها ارزشمندى و وارستگى و ترقى نشان مردمى چنین از جنایت و جرم
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 دوازدهم جلسه

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 الطاهرين الطيبين اله على و المرسلين و االنبياء سيد على والسالم الصالة و العالمين رب هلل الحمد

 المعصومين

 

 :پيشين مباحث از اجمالى

 كرد: خالصه توان مى جمله چند در را ارزشى نظام مورد در گذشته احثمب نتایج

 تمـامى  ثانیاً اوست. به قرب و متعال خداى ارزشها تمامى محور است. محور خدا نظامى اسالم ارزشى نظام اوال

 رتـ  كامل موجودى كه انسان آنها بین در و اند شده آفریده خویش مخصوص كمال به رسیدن براى عالم موجودات

 اختیـارى،  رفتارهـاى  طریـق  از و گـزینش  و انتخاب به باید است، كمال به رسیدن براى بیشترى استعداد داراى و

 انسان نیل جهت اى وسیله و هدف همان سوى به حركتى سراسر دنیا زندگى ثالثاً برساند. كمال مرحله به را خود

 راه بـه  نسـبت  عابر دیدگاه دنیا، به نسبت مسلمان نانسا دیدگاه بنابراین، باشد. هدف خود كه این نه است، آن به

 شده آفریده كمال به رسیدن براى انسانها جمله از مخلوقات تمامى جوید. مى آن وراى در را اصلى هدف كه است

 در نهـایى  هـدف  سـوى  بـه  واحـد  كـاروانى  بسـان  كـه  ببیننـد  نظام یك از جزیى را خود باید نیز آدمیان پ  اند.

 از باشـند،  داشـته  نیـاز  یكدیگر به كمال راه پیمودن براى انسانها تمامى كه گرفته تعلق این بر داخ اراده حركتند.

 و خـدا  بـه  قـرب  را خـود  اصلى هدف موحّد، انسان بپیمایند. را راه این همكارى و تعاون با و بگیرند كمك یكدیگر

 از جهـانى  و اجتمـاعى  خـانوادگى،  دى،فر زندگى در متفاوت آمدهاى پیش و موقعیتها تمامى و داند مى او رضایت

 در را اصـلى  هـدف  انسـانى  چنـین  خداسـت.  به قرب جهت در رفتار و راه گزینش و انتخاب براى اى زمینه او نظر

 شود. مى خالصه دنیا در اهدافشان تمامى كه دنیابین گرایان ماده برخالف بیند مى دیگر جاى

 

 :مادى مديريت در منافع تزاحم
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 خالصه دنیا همین در آنها نهایى اهداف كه كسانى دیگر، تعبیر به ندارد، تزاحمى دیگران با نانمؤم الهى اهداف

 بـا  باشـد،  میـان  در مقـامى  و پُسـت  اگـر  زیـرا  بینند، مى دیگران با درگیرى و تزاحم در را خود پیوسته شود، مى

 هـر  كـه  ... و شـهرت  و منـال  و مـال  همچنـین  و محرومند آن به دستیابى از دیگران مقام، آن به نفر یك رسیدن

 ندارد. مزاحمت دیگرى انسان هیچ با خداخواه انسان واالى هدف اما است، آن حداكثر طالب دنیاپرستى انانس

 را خـود  همنوعـان  بـراى  خیرخـواهى  بلكـه  پندارد، نمى خویش مزاحم را دیگران تنها نه مسیر، این طى در او

 بـه  دسـتیابى  بـراى  منـال،  و مال در رقیبان برخالف او، رقابت اند.د مى هدف آن به تر سریع نیل جهت در كمكى

 فعالیت و حركت منشأ تنها دست این از هایى مسابقه دیگران. كردن محروم و زدن پ  نه است، متعالى ارزشهاى

 بـراى  بیشتر صالحیت كسب بینش، این در «رقابت» دیگران. پیشرفت از جلوگیرى نه است، فرد خود براى بیشتر

 ایـن  انسانى است. همكارى و تعاون بینش، این در اصل دیگران. راندن عقب نه خداست، خلق به بهتر خدمت ائهار

 یـك  سـوى  بـه  روان و متشكل و پیوسته هم به اعضایى بلكه بیند، نمى جدا جامعه اعضاى سایر از را خود چنین،

 جهت در گر هدایت و صمیمى دلسوز، ىیاور آنان براى و است خرسند هم دیگران كمال از پ  پندارد. مى هدف

 است. كمال

 

 :ناسازگار ظاهر به صفات جمع امكان

 گـاهى  و خیـر  صـفاتِ  تمـامى  توحیدى روح داشتن با كه شود مى ساخته متعالى انسانى بینش، این اساس بر

 از صفاتى ثالم رسد؛ مى نظر به غیرممكن دیگر، دیدگاهى و نظام در آنها جمع كه صفاتى باشد. جمع او در متضاد

 بر اما نیست، ممكن راحتى به دلسوزى و تواضع و فروتنى و خاكسارى با نف  به اعتماد و شجاعت و قدرت قبیل:

 اعتمـاد » جاى «خدا به اعتماد» نظام، این در است. الزم بلكه ممكن تنها نه جمعى، چنین ارزشى نظام این اساس

 «نفـ   بـه  اعتمـاد » واژه استعمال جاى به لذا خداست، قدرت از پرتوى موحد انسان قدرت گیرد. مى را «نف  به

 دیگـران  تحقیـر  و بینى بزر، خود نوعى نف ، به اعتماد از است ممكن است. تر مناسب «خدا بر توكل» اصطالح

 خـود  و غـرور  به خدا بر كردن توكل با مؤمنى هیچ شود. نمى برداشتى چنین خدا بر توكل از ولى شود، استشمام

 او مـال  امـا  اوست، اختیار در كه قدرتى كند، مى اعتماد الهى نهایت بى قدرت بر زیرا شود، نمى مبتال بینى بزر،
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 خـود  دانستن قوى معناى به خود به اعتماد اما ماند، نمى باقى هم غرور براى جایى نباشد او مال كه وقتى نیست.

 بـا  اسالم، ارزشى نظام در اما سازد، نمى فروتنى و تواضع با استكبار و غرور و است استكبار و غرور داشتن پى در و

 سازگارند. یكدیگر با صفات این شد، بیان كه تحلیلى

 مطلوبیـت  دلیـل  بـه  صـرفاً  ... و صـداقت  و فروتنى و مهربانى قبیل از صفاتى ابراز الهى غیر ارزشى نظامهاى در

 و اشـتهار  احترام، نظامها این در فضایل كسب انگیزه دیگر، تعبیر به است؛ مردم احترام و محبت كسب و اجتماعى

 رضـایت  كسب هدف، اسالمى نظام در دارد. منفى ارزش اسالم ارزشى نظام در خود هدف، این كه است محبوبیت

 محبوبیـت  و رضـایت  قصـد  به فعل ترك یا انجام و شود تمام مردم دشمنى قیمت به اگر حتى است، متعال خداى

 عالقـه  و احتـرام  كسـب  هـدفش  كـه  انسانى این، بر عالوه شود. مى محسوب شرك نوعى دیدگاه این در اجتماعى

 مـى  ارزشـها  بـه  دیـدگاه  ایـن  با كه كسى كند. چاپلوسى و گویى تملق است ناچار مواقع از بسیارى در است مردم

 ایـن  و نـدارد.  ابایى مردم توجه جلب براى اقدامى هیچ از لذا كند، مى توجیه را وسیله هدف، كه است معتقد نگرد

 چنـین  واقعاً ولى است، مردم خیرخواه و سوز دل كه كند مى ادعا ظاهر به او است. دورویى و نفاق نوعى خود، كار

 دوسـت  را مـردم  جان، عمق از موحّد انسان اما برساند، هدف به را او كه است روشى صرفاً تظاهر این بلكه نیست،

 انگارد. مى اجتماع پیكر از عضوى نیز را خود و یندب مى خودش محبوب خداى مخلوق را بندگان زیرا دارد،

 روح و خـدا  بـه  توجـه  پرتـو  در رسـند  مى نظر به ناسازگار ظاهر به كه خیرى صفات تمامى اسالمى بینش در

 نیـز  نفـ   عـزت  بـه  كنـد  مى دعوت فروتنى و تواضع به را آدمى اینكه عین در اسالمى نظام جمعند. قابل توحید

 جمـع  یعنـى:  دهـد؛  نمى را خدا دشمنان برابر در مخصوصاً پستى، و فرومایگى و ذلت اجازه او به كند، مى توصیه

 از صـفاتى  جمع اما است، الزم بلكه ممكن، طبع مناعت و كرامت نف ، عزت با تواضع و خیرخواهى و فروتنى بین

 دو و تضاد سرانجام و انگىدوگ نوعى به ارزشها این نداشتن اصیل پشتوانه دلیل به الهى غیر نظامهاى در قبیل این

 مصـالح  دلیـل  بـه  اما است، خویشتن استقالل و قدرتمندى الهى غیر انسانهاى عمیق باور انجامد. مى نفاق و رویى

 نمایانند. مى فروتن و متواضع را خود اجتماعى یا فردى

 

 :مديريت عرصه در اسالمى ارزشهاى تجلى
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 گـر  جلـوه  او در اسـالمى  ارزشهاى كه الهى شخصیتى هورظ كه: است این شود مى مطرح اكنون هم كه سؤالى

 دارد؟ دنبال به را آثارى چه و است چگونه مدیریت میدان در شده

 و داده قـرار  بررسـى  مورد جداگانه طور به را مدیریت شؤون از یك هر است الزم سؤال این به پاسخگوئى براى

 كنیم. مطرح وار هرستف صورت به هرچند آن، ابعاد در را اسالمى ارزشهاى تأثیر

 خـود  كار در مدیر اینكه است. هدف تعیین یا گذارى سیاست خدماتى، یا باشد تولیدى مدیریت، در گام اولین

 .دارد رو پیش در مدیرى هر كه است سؤالى اولین چیست آن تحقق از مقصود و كند مى دنبال را هدفى چه

 دهـد:  مـى  قـرار  تـأثیر  تحـت  را مـدیریت  شـؤون  ىتمـام  تقریبـاً  كـه  دارد وجـود  كلـى  هدف دو مورد این در

 بـه  رسـیدن  بـراى  مـادى  منافع از استفاده .0 مادى صرفاً اهداف تحقق براى ابزارى عنوان به مدیریت به نگرش.1

 تنهـا  مـادى  منـافع  یعنـى،  پـردازد؛  نمى مادى اهداف تحقق جز چیزى به مادى تفكر است طبیعى.معنوى اهداف

 همـین  در اسـت  ممكـن  گرچـه  اندیشـند،  نمى خود منفعت جز چیزى به آنها است، مدیران اهداف كننده تعیین

 بـین  مـوردى  در اگر و است فردى منفعت دارد اصالت ایشان براى كه آنچه اما شود، تأمین نیز جامعه منافع راستا

 بـر  دهنـد.  مى ترجیح جامعه به اِضرار قیمت به ولو را شخصى منفعت و سود دهد رخ تضادى جامعه و آنان منافع

 سـازماندهى،  مرحلـه  در مـدیرى  چنـین  مثال است؛ حاكم شخصى نفع تفكر چنین این مدیرانى با سازمان سراسر

 كـه  آنجـا  تـا  اخالقـى  معیارهاى نبود و بود ببرد، مادى سود آنها از بتواند كه كند مى انتخاب كاركنانى و همكاران

 اهمیتـى  چنـدان  نظـام  این در كارگران نبودن یا بودن لحصا ندارد. اهمیتى باشد نداشته شخصى منافع در تأثیرى

 پیشى دیگران از و زد عقب را دیگر صنایع صاحبان كارگران، این پشتكار و قدرت با بتوان كه است این مهم ندارد.

 دیگـران  بـه  اگر كند كمك آنها شخصى منفعت به كه است مطرح جایى تا دیگران منفعتِ گروه، این براى گرفت.

 كننـد،  جـذب  مشترى خود تولیدات براى و ببرند باال را آنها خرید قدرت كه است دلیل این به دهند مى هم وامى

 شخصـى،  نفـع  تـأمین  بـراى  واقـع  در و تقاضا و عرضه در تعادل ایجاد براى باشد، نداشته خریدار آنها تولیدات اگر

 برند. مى بین از را خود محصوالت

 بـه  وسیله یا متوسط هدفى تنها است، اصیل و نهایى هدف مادى دیدگاه در كه آنچه اسالم، ارزشى نظام در اما

 و نهایى هدف سوى به كه را كاروانى نیاز مورد وسایل كه است فكر این در مدیر دیدگاه، این طبق آید. مى حساب
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 شـود،  مى وا عاید شخصى سود اندازه چه تا كه نیست مهم او براى آورد، فراهم كند مى سیر انسانى مطلوب كمال

 و كـار  نـوع  در كننده تعیین نقش كه اینجاست نماید. اجتماعى منافع فداى را خود شخصى منافع است حاضر لذا

 شخصى. سود و منفعت نه كند، مى بازى ارزش را خدمت

 كرد: خالصه بند چند در توان مى را مدیریتى چنین ویژگیهاى پ 

 مفیـدتر  هـدف  بـراى  كـه  اسـت  كـارى  با اولویت است، اهلل لىا قرب و معنوى كمال كار، انجام از او هدف الف.

 است.

 دارند، قرار مسیر این در كه است انسانهایى مجموعه انتفاع هدف، بلكه اندیشد، نمى خود شخصى نفع به او ب.

 یـا  مـادى  نیازهـاى  تـأمین  او بـاالتر  هدف اما شود، تأمین نیز او شخصى منافع طریق این از كه است ممكن البته

 بنـابراین،  اسـت.  معنـوى  كمال ایجاد صدد در اجتماعى رفاه سطح ارتقاء طریق از گاهى كه است اجتماعى نوىمع

 عموم» دو این بین نسبت كه گفت توان مى شود، بیان مادى اهداف و الهى اهداف بین منطقى نسبت باشد بنا اگر

 نظـر  در مـادى  انسـان  كـه  رسد مى ىهدف همان به مؤمن انسان گاهى كه معنا این به است؛ «وجه من خصوص و

 عـزت  و وابسـتگى  و اسـتكبار  یـوغ  از خود ملت و جامعه رهاندن و اجتماعى نیاز دلیل به مؤمن كشاورز مثال دارد؛

 ممكـن  حـال،  عـین  در بـرد،  مى گندم كشت زیر را فراوانى زمینهاى فراوان زحمت با اسالمى، جامعه به بخشیدن

 كرد؛ نمى فرقى جهت این از بود هم مادى او بینش اگر شود او عاید هم صىشخ سود بیشترین طریق این از است

 ایجـاد  هماهنگى اجتماعى و شخصى سود بین الهى، تقدیر به مورد این در حال پیمود مى را راه همین باید یعنى،

 كـه  اآنجـ  از شـد  مـى  تأمین كمتر یا شد نمى تأمین او شخصى سود یعنى شد؛ نمى هم چنین اگر اما است، شده

 اضـرار  موجب مؤمن كشاورزِ شخصىِ سود اگر همچنین الهى. غیر انسان برخالف كرد. نمى فرقى خداست او هدف

 اولیـه  گیرى تصمیم و كار نوع هدف، انتخاب در ارزشها بنابراین، كند. نمى اقدام آن كسب به هرگز شود، اجتماعى

 دارند. دخالت آن شروع براى

 باشـد،  جامعه نفع به حاضر زمان در كارى انتخاب است ممكن درازمدت. در ىاجتماع وابستگى از جلوگیرى ج.

 اكنـون  هـم  كـه  است درست شود؛ دشمنان اقتصادى تفوق و سیطره و اجتماعى وابستگى موجب درازمدت در اما

 ؛كنـد  مـى  بیگانـه  بـه  وابسته را آینده نسل زیرا گذراست، و موقتى اما كند، مى تأمین را اجتماعى و شخصى سود
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 جامعـه  اما كند، شغل صاحب را گروهى و كند تأمین را جامعه نیازهاى سالى چند است ممكن مونتاژ صنعت ورود

 صدور و یدكى قطعات فروش صنعتى، كمك از زمانى اگر كه اى گونه به كند، مى وابسته صنایع آن صاحبان به را

 زمـان،  عامـل  داشـتن  نظـر  در پـ   شـد،  واهـد خ نیـز  بـدتر  بـوده  كه آنچه از جامعه كنند، امتناع الزم تكنولوژى

 را مهمـى  نقـش  الهـى،  ارزشى نظام كه است مدیریت كار از بخشى آینده، نسل منافع گرفتن نظر در و دوراندیشى

 كند. مى ایفا آن در

 عامـل  نیـز  الهـى  غیـر  نظامهـاى  در حتـى  اسـت.  مـردم  منـافع  رعایـت  دوراندیشى مظاهر از یكى حال، هر به

 مستضعف طبقه كه شود زیاد چندان طبقاتى فاصله اگر باشد. نظر مد دیگران منافع كه كند مى اقتضا دوراندیشى

 مـى  اقتضـا  عاقالنـه  تفكـر  پ  رسید. نخواهند خود هدف به هم تولیدى مؤسسات بدهند، دست از را خرید قدرت

 كنند. زندگى مردم اب ادامه قابل و معقول طرحى با و صمیمیت و مهربانى با دیگران، سركوب جاى به كه كند

 

 :توليد كيفيت و كمّيت بر ارزشها حاكميت

 بینـى  پـیش  سـازماندهى،  قبیـل  از تولید در دخیل عناصر سایر هدف، تعیین مرحله بر عالوه ارزشها حاكمیت

 صـدد  در كـه  مـادى  دیـدگاه  شود. مى شامل نیز را آن كمیت و كیفیت كاال، تولید مرحله و همكار انتخاب آینده،

 دیگـران  بـراى  تولیدشـده  كاالى آیا كه دهد نمى اهمیت موضوع این به است سریع و عاجل شخصى، نافعم ایجاد

 اما برند، مى بهره هدف به رسیدن براى مردم اغفال و ظاهرسازى تقلب، از لزوم صورت در لذا دارد، منفعت یا ضرر

 بینـد،  نمـى  جـدا  دیگران منافع از را دشخو نفع دارد، اعتقاد كمال طریق در همكارى و تعاون به كه موحّد انسان

 بـه  را ضرر دیگران به اِضرار از جلوگیرى براى یعنى داند؛ مى خود بر دیگران تقدیم در را متعال خداى رضاى بلكه

 استكبارى نظامهاى در كه قیمتها باالبردن براى محصول احتكار یا كردن نابود جاى به نظام این در خرد. مى جان

 تقاضـا  و عرضـه  بین كه شود مى تنظیم اى گونه به تولید میزان و گیرد مى قرار نظر مَدّ جامعه زنیا است، معمول

 ایـن  در اینها تمامى كه است روشن شود. جلوگیرى محصول افزایش یا كمیابى بحران ایجاد از و شود برقرار تعادل

 كمبـود  بحـران،  ایجـاد  صـدد  در قتصادىا نظامهاى از بسیارى مقابل، در هدف. نه دارند، را وسیله حكم تنها نظام

 زنند. مى جیب به را بیشترى منافع صورت این در زیرا سیاهند، بازار یا كاذب
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 :ديگران براى خيرخواهى و مديريت

 نظـام  ویژگیهـاى  از آنـان  گرده از فشار كاهش و محروم طبقات شرایط رعایت گذارى، قیمت در انصاف رعایت

 احسـاس  آنهـا  بـه  نسبت و بیند مى خدا بندگان از اى بنده خود همانند را افراد تمامى مؤمن انسان .است اسالمى

 داشـته  قـرار  او نظـارت  تحـت  ... یا و كارگر یا كارمند عنوان به فردى اگر و كند مى صمیمیت و همكارى برادرى،

 داند، مى خود الهى فهوظی را كمال به وصول تنها نه است، شریك او رشد در كه پندارد مى الهى امانتى را او باشد،

 نـوعى  همنوعـان،  براى خیرخواهى اثر در و است مسوول هم دیگران رساندن كمال به نسبت كه است معتقد بلكه

 ایـن  از اى نمونـه  آیـد،  نمـى  وجود به هرگز خود براى خواهى كمال پرتو در كه شود مى حاصل انسان براى كمال

 «كردن دعا» به دینى دستورهاى در كرد. مشاهده دیگران براى دعا عنوان تحت روایات در توان مى را خیرخواهى

 ادعـونى » اسـت.  شـده  بینـى  پـیش  جهـنم  در بار ذلت دخول دعا ترك عاقبت كه جایى تا است شده توصیه زیاد

 كـنم  اجابـت  را شـما  تـا  بخوانیـد  مـرا » 1«داخرین جهنم سیدخلون عبادتى عن یستكبرون الذین ان لكم استجب

 بـه  نیازى؛ بى احساس «شوند مى جهنم داخل ذلت با زنند، مى باز سر من عبادت از استكبار و غرور با كه كسانى

 اسـت،  وابسـتگى  و نیـاز  آن سـراپاى  كـه  انسانى براى پندار این و است خویش استقالل و خدا از نیازى بى معناى

 اگـر  كـه:  انـد  نمـوده  ورىیـادآ  انـد،  كرده تأكید دعاكردن بر روایات اینكه عین در شود. مى محسوب شرك نوعى

 امـور  در موحـد  انسـان  شد، خواهد مستجاب دعاكننده براى بیشتر یا برابر هفتاد كند، دعا خود غیر براى شخصى

 كـه  متاعى 0«خَصاصة بِهم كان لَو و اَنفُسِهِم عَلى یؤتِرونَ و» دارد مى مقدم خود بر را دیگران اولى طریق به مادى

 د.بخش مى دیگر نیازمندان به وستا خود نیاز مورد مادى نظر از

 

 :انسانها مورد در مادى مديريت ديدگاه

 تـأثیر  تحت كه كسى دهند. مى قرار تأثیر تحت را مدیران تصمیمات كالن، یا خرد مدیریت در چه ارزشها این

 مـادى  مـدیر  یـك  دیدگاه از انسانها سایر بپذیرد. انسانها سایر مورد در را مادّى دیدگاه تواند نمى است، الهى تفكر

 كنـد.  مـى  مهـرى  بـى  احسـاس  آنها به نسبت جان عمق از كه آیند مى حساب به رقیب و مزاحم باربر، موجوداتى

 و صـمیمیت  وفـا،  عاطفـه،  نظام، این در گرنه است، كار ابزار و ظاهرى فقط سوزیها دل و صمیمیتها ابراز لبخندها،
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 در دیگـران  تـرجیح  و ایثـار  بین سطحى و كوتاه اى مقایسه از توان مى را معنا این و ندارد عمیقى معناى صداقت

 غیـر  بـازار  در تقاضـا  و عرضـه  بـین  تعـادل  ایجـاد  بـراى  گندم ریختن دریا به و اسراف مال، اتالف با اسالمى نظام

 كرد. استنباط ،برند مى رنج گرسنگى از جهان در انسان میلیونها كه حالى در مسلمانها،

 

 :كارگر از كشى بهره

 در كـارگر  از كشـى  بهـره  كه است این كرد مطرح كارگر و مدیر بین ارتباط مورد در توان مى كه دیگرى تهنك

 مقـدور  اگـر  است، بیشتر كار براى قوا تجدید دلیل به او به دادن استراحت حتى و ندارد حصرى و حد مادى نظام

 مـى  او بـه  بیشـترى  مـزد  بیشـتر  كـار  القبـ  در كه است این امر نهایت داد. نمى استراحت كارگر به اى لحظه بود

 خاطر به را او آیا و دهد مى اهمیت آنها تربیت و او فرزندان به اندیشد، مى هم او سالمت به آیا اینكه اما و پردازد،

 اگـر  اسـالمى  نظـام  در متقـابال،  اسـت.  منفى نظام، این در آنها جواب كه است سؤاالتى نه، یا دارد دوست خودش

 معنـوى  تكامـل  بـراى  وسـایلى  مادى، پیشرفتهاى افتد. مى اعتبار از كرد پیدا تزاحم معنوى صالحم با مادى منافع

 تكامـل  بـراى  بیشـتر  امكانـات  تهیه معناى به اقتصادى؛ پیشرفت بر تأكید نظام این در آیند. مى حساب به انسانها

 اجتمـاعى،  محـروم  طبقات به بیشتر توجه پرورش، و آموزش سطح باالرفتن است. عملى و اخالقى معنوى، روحى،

 پیشـرفت  پرتـو  در كـه  اسـت  معنویـاتى  خـدا،  نعمتهـاى  از بهینـه  استفاده و جامعه، براى بیشتر درآمدهاى كسب

 معنـوى،  زنـدگى  از محرومیـت  قیمـت  بـه  كشـورى  اقتصـادى  پیشرفت كه باشد بنا شوند.اگر مى میسر اقتصادى

 چنین كه حالى در نیست، جایز اسالمى دیدگاه از بهایى چنین پرداخت شود، تمام اجتماعى تربیت عدم و سالمت

 دردهـد.  نمى قرار تعقیب تحت را دیدگاه این با مدیرى قانونى هیچ و ندارد نقصى و عیب مادى، نظام در وضعیتى

 نـه.  یـا  بداننـد  معتبـر  را حق آن مردم خواه شود، ادا كسى هر حق باید حقوق پرداخت مقام در اوال اسالمى: نظام

 كافى فراغت اوقات از خود اخالقى و فرهنگى تربیتى، معنوى، بهداشتى، نیازهاى به رسیدگى براى باید كارگر اًثانی

 دهـى،  سـازمان  مشى، خط ترسیم از اعم مدیریت ابعاد تمامى در اسالم ارزشى نظام حساب، این با باشد. برخوردار

 حتـى  است، مؤثر شدت به رقیبان و همكاران دان،كارمن با ارتباط گذارى، قیمت خدمات، و تولید كیفیت و كمیت

 جـدّى  كـار  ایـن  در را انسـانى  روابط نقش باید اندیشند، مى معنویات از بیش خود اقتصادى منافع به كه مدیرانى
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 مى بیشتر تولید، افزایش به نهایت در و خود كار به را كارگر و كارمند عالقه صداقت، و صمیمیت مهربانى، بگیرند.

 قابـل  ماشـینى  مـدیریت  بـازده  بـا  ماشـینى،  صرفاً نه باشد، انسانى روابط بر مبتنى كه مدیریت از نوعى دِهِباز كند.

 ارتبـاط  این اما است، بهتر كار نتیجه باشد، بیشتر كاركنان و مدیران بین عاطفى ارتباط كه قدر هر نیست. مقایسه

 باشد. مبتنى ارزشها، انگارى ابزار و نفاق ،دورویى تظاهر، نه هدف، وحدت و ایمانى ارزشى، مبانى بر باید
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 :پاسخ و پرسش

 كند؟ رعايت دقت به را اسالمى ارزشهاى تمامى كه كرد تربيت را مديرى بايد چگونه ى1

 نگـرش  كیفیـت  شناسـى،  انسـان  عنـوان  تحـت  بحث ابتداى از كه مطالبى در بیشتر دقت با سؤال این پاسخ:

 انسـان،  در اختیـارى  رفتار پیدایش اصوال .آید مى بدست شد، بیان انسانها، سایر و هستى و جهان به نسبت انسان

 انسانى رفتارى شناخت، و آگاهى بدون و كورانه رفتار است. بینش و آگاهى شناخت، نوعى مرهون چیز، هر از قبل

 مؤثر او سعادت رد و كند پیدا ارزش و معنا انسان رفتار و حركات اینكه براى داشت. نخواهد انسانى ارزش و نیست

 و اسـت  بیشـتر  او رفتار در آن تأثیر باشد، تر عمیق آدمى شناخت كه میزان هر .دارد نیاز عمیقى شناخت به باشد

 كنـد.  تـأثیر  او در بدرسـتى  و باشد صحیح او شناخت كه است صورتى در این و بخشد مى بیشترى ارزش رفتار به

 كـه  اسالمى ارزشهاى به تواند مى چگونه باشد، نداشته میقىع شناخت انسان، و خدا هستى، به نسبت كه مدیرى

 نداشـته  تـوجهى  آنها به یا نپذیرد را موضوعه اصول این اگر كه است طبیعى باشد؟ معتقد است شناخت بر مبتنى

 بـه  نبایـد  نیـز  را «تربیت» نقش )تعلیم( دانش و بینش بر عالوه شد، نخواهد مترتب آن بر هم مطلوب نتایج باشد،

 «مـدیریت » بخـش  در را آنها رشد زمینه باید مدیریت، زمینه در مدیران تعلیم و آموزش بر عالوه سپرد. موشىفرا

 مدیر تواند نمى دارد، مشكل خانوادگى جهت از یا برد مى رنج خود اقتصادى شرایط از كه مدیرى آورد؛ فراهم نیز

 خـود  كـار  محـیط  در او اینكه تا شود رسیدگى هم او اقتصادى و خانوادگى و زندگى وضع به باید لذا باشد؛ موفقى

 الزم آگاهیهـاى  طرف یك از باید كارآمد و صالح مدیران تربیت براى باشد.پ  نداشته دیگرى فكر «مدیریت» جز

  كرد. برطرف را كار در موفقیت موانع دیگر، طرف از و داد او به را

 د؟باشن داشته بايد اطالعاتى و ها آگاهى نوع چه مديران ى0

 دو شـامل  بایـد  مـدیر  اطالعات است. متفاوت ارزشى نظام نوع اساس بر مدیران، لزوم مورد هاى آگاهى پاسخ:

 .باشـد  ارزشـها  و بینشـها  با مرتبط اطالعات همچنین و مدیریت تخصصى زمینه در مهارتى و فنى اطالعات بخش:
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 اسـت.  تعلـیم  از جزئـى  اینهـا  تمامى ولى د،باش داشته را الزم آگاهى باید موارد این همه در مدیر كه است درست

 یك در مدیریت شیوه انتخاب واگذارى اوست. براى كار زمینه نمودن فراهم شد، اشاره كه گونه همان دیگر، بخش

 اى بخشـنامه  تنگ و محدود چهارچوب به او نكردن محدود و ابتكارات كارگیرى به جهت در تشویق او، به سازمان

 است. كارآمد مدیران تربیت فنون از تقلیدى، هاى شیوه و

 فنـى،  و شغلى اطالعات ارائه انسان، ازجمله هستى به مربوط بینشى و شناختى اطالعات دادن خالصه: طور به

 تربیـت  اولیـه  شـرایط  از شخصـى،  و خـانوادگى  بحرانهاى و مشكالت موانع، زدودن و روانى و روحى آرامش تأمین

 و جهان هستىِ به مدیران دادن توجه است، تر مهم همه از اسالم ارزشى نظام در كه آنچه میان این از است. مدیر

 ارزشى نظام یك .بسازد خود براى متعالى و منسجم و ارزشى دستگاهى اساس این بر باید كه است خویش هستىِ

 وا اندیشـه  و رفتـار  هـر  بـراى  و گیـرد  مـى  دربـر  را انسـان  ابعـاد  تمـامى  كـه  اسـت  هماهنگ اى گونه به حقیقى

 تربیـت  انتظـار  آن، از توان مى كه است دستگاهى چنین ندارد. وجود تزاحمى و تضاد آنها بین و دارد دستورالعمل

 داشت. را كارآمد و موفق شایسته، صالح، مدیرانى
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 سيزدهم جلسه

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 الطاهرين الطيبين اله على و المرسلين و االنبياء سيد على والسالم الصالة و العالمين رب هلل الحمد

 المعصومين

 

 :«اسالمى مديريت» از مختلف برداشتهاى

 احتماالً توضیحات، همه با و شده زیادى سؤاالت «مدیریت» و «اسالم ارزشى نظام» ارتباط مورد در كه آنجا از

 دهیم. مى صاصاخت موضوع همین از بیشترى تبیین به را گفتار این ناچار است، نشده روشن خوبى به آنها ارتباط

 شود: مى مختلفى برداشتهاى «اسالمى مدیریت» اضافى تركیب از اصوالً

 معتقدنـد  و داننـد  نمى صحیح را تعبیر این خود، ویژه دیدگاه دلیل به غربى هاى دانشگاه یافتگان تربیت الف.

 تصـور  آنهـا  ندارد. ىاسالم غیر و اسالمى اقتصاد، حتى و شناسى جامعه شناسى، روان مدیریت، قبیل از علومى كه

 از اسـتفاده  سـوء  پـى  در كـه  اسـت  مذهبى متعصب عالمان ساخته و مصنوعى قبیل، این از تعابیرى كه كنند مى

 تعمیـق  و مـادى  منـافع  تـأمین  بـراى  اسـالم  و مسـیحیت  در روحانیـت  آنها اعتقاد طبق مردمند. اعتقاد و مذهب

 جملـه  از علوم تمامى رشته سر تا زند مى دینى رنگ نابجا علمى، هر به مردم اغفال و خود معنوى ظاهراً حاكمیت

 مردم عالقه و گرایش از ـ نیست وجودشان به نیازى اصالً كه ـ دینى امور متولیان گیرد. بدست نیز را انسانى علوم

 دنـدار  ارتباطى هیچ آنها با كه علومى در و كنند مى سوءاستفاده مردم دینى عواطف و اجتماعى موقعیت و دین به

 كـه  قشـر  ایـن  گرفت. فزونى اسالمى انقالب از بعد مخصوصاً سوءاستفاده، و تصرف و دخل این نمایند. مى دخالت

 پیـدا  فرصـتى  انقـالب  از بعد شد، مى محدود مساجد امامت و خوانى روضه به اسالمى انقالب از قبل آن مسوولیت

 اضـافه  مـدیریت،  جملـه  از انسـانى،  علـوم  و ارگانها ،دانشگاهها بر آن تبع به و انقالب بر را «اسالم» پسوند كه كرد

 هر بر و كردند معرفى اسالم مُتَوَلّیان را خود دارد نیاز مُتَوَلّى به و است فراگیر دینى اسالم، كه بهانه این به و نماید

 بـه  ایـن  از بعضـى  ندارد. خارجى وجود «اسالمى مدیریت» نام به علمى گروه، این دید زدند.از اسالمى انگ چیزى
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 دانشگاههاى از آنها برداشت كنند. مى بیان را خود اعتقاد غرضى بى روى از هم شاید و صادقانه متفكران، اصطالح

 بازار !است فقیهان مدیریت فقهى مدیریت گویند: مى كه است همان پاپ دستگاه و كلیسا مسیحیت، اوضاع غربى،

 اسـالمى  ـ اجتماعى شرایط نكردن ایجاب دلیل به دیگر گروهى علمى!اما مدیریت نه است، مذهبى عالمان تجارت

 و پرده در و ضمنى را سخنانى چنین مر  و غر  روى از و طلبانه فرصت صریح، طور به خود پندارهاى بیان در

 اسـالم  بـه  آنـان  اتفـاق  بـه  قریـب  اكثریت كه اى جامعه در قبیل این از بیاناتى صریح طرح كنند. مى مطرح لفافه

 اما داریم، هم اسالمى مدیریت آرى» كه: آوردند مى روى توجیه به ناچار نابجاست، و خطرآفرین گاهى عالقمندند،

 برسـند  خود اهداف به مسلمانان كه شود اداره اى گونه به اسالمى جامعه كه: است این اسالمى مدیریت از مقصود

 اسـالمى  عزت كه است اى گونه به جامعه رهادا «اسالمى مدیریت» از مقصود دیگر، تعبیر به باشند؛ عزیز دنیا در و

 و هند قبیل از كشورهایى ترقى و توسعه پیشرفت، كوتاهى، دوران در كه مدیریتى بنابراین، شود. محقق مسلمانان

 اسـالمى  مـدیریت  از مقصود .است اسالمى مدیریت نوع از گسست را آنان اسارت بند و آورد ارمغان به را ... و ژاپن

 ببـرد،  پـیش  ترقـى  و توسـعه  سـوى  بـه  را كشـور  كـه  شود حاكم مدیریتى اسالمى مملكت بر كه است همین هم

 مـدیریت  عرصـه  در اسـالم  كه ادعاست این رد پى در تفكر این ندارد! معنایى و محتوا این، از غیر اسالمى مدیریت

 چه اسالم كه ودش تكرار درپى پى سؤال این كه است شده موجب توهّم همین دارد. كردن عرضه براى سخنى هم

 دارد. مدیریت در نقشى

 بـراى  اسالم ویژه عملى روشهاى و خاص نظریات ارائه را «اسالمى مدیریت» مذهبى نگران ساده از گروهى ب.

 كلیـه  حـل  كلیـد  گیـرد  مـى  یـاد  را اسـالمى  مـدیریت  كه كسى نظر این طبق .دانند مى اجتماعى مشكالت حل

 بـا  مـثالً،  اسـت؛  سیاسـى  و اجتمـاعى  مشكالت حل به قادر خاصى اىه فرمول مطابق و آورده بدست را مشكالت

 روابـط  و كنتـرل  را ادارى فسـاد  كند، جلوگیرى اقتصاد در پولى تورم از چگونه كه: داند مى قرآن آیات از استفاده

 از دهآما و ویژه اى نسخه اجتماعى معضل و مشكل هر مورد در كه منتظرند دسته این نماید. تنظیم را المللى بین

 صحیح معناى نه و شناخته را اسالم نه سطحى، نگرش این صاحبان كه است روشن نمایند. دریافت حدیث و قرآن

 اند. كرده درك را اسالمى مدیریت



 زدىمؤلف: حضرت آية اهلل محمدتقى مصباح ي اسالمى  مديريت نيازهاىپيش عنوان درس:

 

  مدرس:دکتر نجات بخش عضو هئيت علمی دانشگاه پيام نور
212 

 گویند: مى آنها كنند. مى معنا «مسلمان مدیران مدیریت» به را اسالمى مدیریت گروهى دیگر، برداشتى در .ج

 همـین  بـه  هـم  «اسـالمى  مـدیریت » اسـت،  مسلمان فیلسوفان فلسفه معناى به «ىاسالم فلسفه» كه گونه همان

 تـاریخ  طول در مسلمان مدیران مدیریت نحوه توصیفى بررسى اسالمى مدیریت محتواى دیگر، عبارت به معناست؛

 را مشـیى  خـط  چـه  اند داشته ارتباطى حاكمیت با كه دانشمندانى و وزرا سالطین، كه قبیل این از مسائلى است.

 را «اسـالمى  مـدیریت » اصـلى  مضامین كنند؛ مى و كرده اداره چگونه را خود نفوذ تحت منطقه و اند نموده دنبال

 و فرمـان  صـدور  اسـالم،  صدر در السالم( على)علیه حكومت و مدیریت شیوه دیدگاهى چنین در .دهد مى تشكیل

 علـیهم  اللّـه  سـالم  معصـومین،  ائمه مدیریت یتكیف بررسى نفوذ، تحت بالد اداره براى خود عُمال به دستورالعمل

 از برداشتى چنین تردید .بىاست اسالمى مدیریت الگوهاى وسلم( وآله علیه اهلل اكرم)صلى نبىّ شخص و اجمعین،

 اسـتنتاج  آن از بتـوان  هم عملى درسهاى است ممكن واقعیات توصیف بر عالوه و است صحیح «اسالمى مدیریت»

 .نیست این «اسالمى مدیریت» ناىمع ترین صحیح اما كرد،
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 :«اسالمى مديريت» معناى ترين صحيح

 تـأثیر  طریـق  از كنـد،  مـى  ایفـا  مدیریت عملى روشهاى در همچنین و ها نظریه در اسالم كه نقشى ترین مهم

 ىاسـالم  ارزشـهاى  بـه  عمیقاً آنها از یكى كه مدیر دو بین مقایسه طریق از لذا است، مدیریت بر اسالمى ارزشهاى

 بـر  جهـانى  جامعـه  در مـدیریتها  از كدام هیچ امروزه برد. پى اسالمى مدیریت محتواى به توان مى است، بند پاى

 مسـیحیت  و اسـالم  قبیل: از دینهایى به معتقد كه آنها از بعضى است ممكن البته نیست، مبتنى اسالمى ارزشهاى

 است. شخصى سلیقه گر بیان نوعاً هم كار این اام دهند، نشان خود رفتار در را دینى ارزشهاى الجمله فى اند

 را مسـلمان  مـدیران  مـدیریت  كـه  اسـت  منسجمى و گسترده عمیق، ارزشى نظام داراى اسالم كه معتقدیم ما

 تـرین  بـزر،  ایـن  دهد. مى جهت آنها حركت به و گذارد مى اثر آنها عملى روشهاى در دهد، مى قرار تأثیر تحت

 همـین  نظیـر  اسـت؛  همین نیز «اسالمى مدیریت» صحیح معناى و كند مى ایفا تمدیری در اسالم كه است نقشى

 كنـد،  نمى انكار را بازار بر حاكم علمى هاى مكانیسم كسى هیچ گفت. توان مى نیز «اسالمى اقتصاد» در را سخن

 قبیل: از مسلمانان؛ اقتصادى ابعاد تمامى كه است خاصى ارزشهاى بر مشتمل اسالم مكتب كه است این سخن اما

 اما دهد، مى قرار تأثیر تحت را آنان فروش و رقابت گذارى، قیمت تولید، از هدف كاال، نوع تولید، كیفیت و كمیت

 هـاى  شـاخه  .نیسـت  مسلمان غیر و مسلمان بازار بین اقتصاد علمى نظام در اساسى تفاوت وجود گفته این معناى

 كـار  و سـر  اقتصادى مسائل با نوعى به دولتى مدیریت حتى و كشاورزى صنعتى، بازرگانى، از اعم مدیریت متفاوت

 گذارد. مى تاثیر نیز «تمدیری» بر ،«اقتصاد» بر حاكم ارزشهاى تمامى تقریباً و دارد

 آن بـر  را ارزشـها  تأثیرگـذارى  كیفیـت  كـه  اسـت  مناسـبت  این به «مدیریت» در اسالمى ارزشهاى بحث طرح

 حـل،  راه ارائـه  و فعلـى  مشكالت طرح و عملى و كاربردى روشهاى مورد در دادن نظر جاى به یعنى كنیم؛ بررسى

 از بسیارى گره عمل، در آنها مراعات با سرانجام كه نماییم مطرح را تغییرات این در مؤثر هاى ریشه بنیادین بحث

 «هـدف » ،«چرایى» تبیین و مدیریت به دادن جهت واقع در بحث شیوه این شد. خواهد باز نیز اجتماعى مشكالت

 هاست.«معیار» و

 كـارى  یكـدیگر  مقابل در آنها دادن قرار و روشنفكران اصطالح در «علمى» و «فقهى» مدیریت دو بین مقایسه

 ارزشـهاى  بـر  و گیـرد  مـى  سرچشمه غرب از كه است مدیریتى هاى نظریه «علمى مدیریت» از مقصود نابجاست.
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 دیـن  سكوالریسـم، » یـا  زنـدگى  از دیـن  جـدایى  بـه  كه دباش كسانى تفكر از ناشى هم شاید و نیست مبتنى الهى

 صـحیحى  دین واقعاً اسالم اگر اعتقاد این طبق است. سیاسى مسائل در آن نمود بهترین كه دارند اعتقاد «ناباورى

 در مـردم  زنـدگى  بـا  و است مسجد یا معبد كلیسا، آن محل كه خداست و انسان بین اى رابطه حداكثر، باشد، هم

 اسالم اگر كه است این محدوده این در باور حداكثر احتماالً ندارد. ارتباطى اداره و وزارتخانه بازار، ى،اجتماع صحنه

 بـوده  جاهلیـت  بربرى و وحشى جامعه یعنى، خود؛ زمان موقّت مشكالت حل آن هدف گفته، سخن «مدیریت» در

 در كـه  قرآنى حكم این مثالً امروزین؛ فتهپیشر و گسترده جامعه قبیل از اى جامعه اداره براى قانون وضع نه است،

 راه اسـت.  جـاهلى  عصـر  در اى قبیلـه  مـداوم  درگیریهاى از جلوگیرى براى 1بكشید را نفر یك نفر، یك قتل برابر

 زدن، تازیانـه  قبیـل  از خشنى رفتارهاى امروزه است. شده ارائه زمان آن موقت مشكالت براى قبیل این از حلهایى

 اسـت  نكـرده  ادعایى چنین هم اسالم و ندارد اجرا براى جایى اعدام، به رسد چه كردن، زندان حد، و تعزیر اجراى

 نیـاز  بـا  مطابق الزم قوانین وضع فكر به خود باید جامعه متفكران است! ملل تمامى براى و همیشگى آن احكام كه

 و آمـده  قـرآن  در كـه  است همان ماسال كه شود روشن ادعا این و بگذریم اینها تمام از اگر حال هر باشند!به زمان

 كـه  داریـم  را آن نسـبى  و اى سـلیقه  نـه  صحیح، فهم توان هم ما و شده نازل بعثت عصر در كه است همان قرآن

 كنـیم.  اجرا عمل در و شنیده را خدا سخن اینكه به رسد مى نوبت طلبد؛ مى را خویش خاص مباحث اینها تمامى

 جـواب  دارد؟ حرفـى  چـه  «مدیریت» باب در اسالم كه: بپرسیم است آن توق اینها تمامى دانستن مفرو  از بعد

 مـدیریت  جملـه  از انسـان،  زندگى شؤون تمامى مورد در اسالم كه: است این شد تاكید ابتدا از كه گونه همان هم،

 دیـن،  یـك  عنـوان  بـه  آن نقـش  بـاالترین  و دارد سـخن  و قانون الملل، بین روابط و جامعه رهبرى كالن، یا خرد

 است. «ارزشى نظام» طریق از آن تأثیرگذارى

 مـى  مطـرح  قبیل این از سؤاالتى و شود مى منجر آن معیارهاى و مبانى ،«ارزشى نظام» به بحث كه اینجاست

 قـراردادى  و اى سـلیقه  كرده، كشف اسالم كه است واقعیتى یا است تعبدى ارزش آیا كدامند. ارزشها آن كه: شود

 دارد؟ نىعقال ثابت پایگاه یا است

 

  :اسالم ارزشى نظام ثَبات
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 است داد.روشن نسبت اسالم به توان مى را ارزشى هر آیا كه: است این شود مى مطرح بخش این در كه سؤالى

 نمـى  است، مكانى و زمانى شرایط تغییر تابع كه باشد آن متغیر نوع از هم آن قراردادى، اسالم ارزشى نظام اگر كه

 نـدارد.  ارتبـاط  اسـالم  به است ارزش ضد فردا و ارزش امروز كه رفتارى دارد. ارزشى نظام م،اسال كه كرد ادعا توان

 اسـالمى  ارزشـهاى  كـه  بپـذیریم  را فـر   پـیش  ایـن  كـه  دارد ارزشـى  نظـام  اسالم كرد ادعا توان مى زمانى تنها

 از ارزش( ضد یا )ارزش التح كدامین در كه فهمید توان مى چگونه باشد، متغیر امرى باشد بنا اگر تغییرناپذیرند،

 فاصـله  و تفـاوت  چـه  كفر و اسالم بین پ  بپنداریم، خوب را آن حاالت، تمامى در اگر و شود مى محسوب اسالم

 پسـوند  كـه  دارد لزومـى  چـه  پـ   اسـت  مكـان  و زمـان  شـرایط  تابع و متغیر هم كفر دنیاى ارزشهاى است؟ اى

 تغییرپـذیرد  اگـر  اسـت،  پایـدار  هسـت  اسالم تا كه است اى پدیده اسالمى ارزش بیفزائیم. ارزشها به را «اسالمى»

 اسـت.  بـاقى  نیـز  آن ارزشـهاى  باشـد،  بـاقى  اسـالم  كـه  زمانى تا است، آن ارزشهاى به اسالم قوام نیست. اسالمى

 اسـت  غربى ارزشهاى شایسته و درخور الیق، «تغییر» مُبَرّایند. گرفتن قرار تغییر خوش دست از اسالمى ارزشهاى

 تشویق حتى و تجویز را آن دیگر روز اما كند، مى غیرقانونى و تحریم را بازى جن  هم شنیع عمل زمانى مثالً كه

 و سـازد  مـى  فـیلم  و سـناریو  روزنامه، پرچم، باشگاه، كتابخانه، آن براى «وین» یا «واشنگتن» مركز در و كند مى

 رسـمى  طـور  به ... و شخصیتها مملكت، رجال و دهند مى قرار دیگران التذاذ معر  در را خود كرده، بَزَك مردان

 اثـر  امـا  گیـرد،  مـى  صـورت  جریـان  ایـن  علیـه  بر هم مخالفتهایى البته كنند، مى رفت و آمد آنان باشگاههاى در

 داغ مباحـث  از یكى حال، هر به آورد؟ حساب به صنف این از را اسالمى ارزشهاى توان مى آیا حال، .ندارد چندانى

 ناچـار  پرداخـت،  آنهـا  تمامى به توان نمى كه آنجا از و است «ارزش فلسفه» و «اخالق فلسفه» هى،دانشگا محافل

 كنیم. بیان دفاع و فهم قابل و معقول صورتى به مورد این در را اسالم نظر كه كردیم سعى

 

 :اسالمى ارزشهاى ريشه

 سـاختگى  آیا گویند. مى «اسالمى» را آنها چرا و چیست ارزشها این اساس كه شود روشن باید تبیین، بر عالوه

 بیانـات  از دفاعنـد؟  و استدالل قابل و دارند عقالنى توجیه اینكه یا ندارند اتكائى عقالنى دلیل بر و اند اى سلیقه و

 در را آن دلیـل  بایـد  و اسـت  مبتنى واقعى امور و االمرى نف  حقایق بر اسالم ارزشى نظام كه شد روشن گذشته
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 انسان باید لذا اویند، اختیارى رفتار از ناشى و انسان به مربوط ارزش و اخالق چون كرد، تجوجس «شناسى انسان»

 كـرد.  جسـتجو  انسـان  خود «شناخت» در را آن مبناى باید باشند، عقالنى تبیین قابل ارزشها اگر پ  .شناخت را

 انسـانیت  در كـه  اسـت  این یشمعنا است. ثابت انسان زندگى در همیشه ارزشها این كند: مى ادعا كه كسى یعنى

 و دهـد  ماهیـت  تغییر انسان اگر ثابتند. او در ارزشها این است، انسان انسان تا است، نهفته ارزشهایى چنین انسان

 ارزشها عقالنى توجیه اگر پ  كند، مى تغییر هم او ارزشهاى كه است صورت آن در شود تبدیل دیگرى موجود به

 بـه  قـدم  چنـد  كه است الزم پ  چیست. انسان كه دید باید كرد، بررسى را سانان ماهیت باید است طریق این از

 انسـان  شناسـى،  هسـتى  شناسـى،  شـناخت  از: بـود  خواهد عبارت ترتیب به بحث منطقى سیر لذا برگردیم، عقب

 بررسى كه است مدیریت.روشن در ارزشى نظام تأثیر كیفیت نهایت در و دین با آن رابطه و شناسى ارزش شناسى،

 تبیـین  بـراى  حـال  هـر  بـه  ولـى  گنجد، نمى گفتارى چنین مجال در انتها تا شناسى شناخت از بحث اولیه اصول

 و كردیم. شروع «شناسى انسان» از را بحث این لذا نیست، انسان شناختن جز اى چاره اسالم ارزشى نظام عقالنى

 اسـالم  دیـدگاه  از فقط را شناسى انسان د،نبو ممكن مختلف مكاتب دیدگاه از بحث این مبسوط بررسى كه آنجا از

 این از فلسفى علمى، عمیق موضوعات بررسى براى كافى حوصله محققان از گروهى كه دلیل این كردیم.به بررسى

 موضوعند این پاسخ دنبال به و گردند مى سریع و فورى حلهاى راه و عملى نتایج دنبال به پیوسته ندارند؛ را قبیل

 كـافى  تحقیقـات  نشدن انجام و كمبودها به ما اعتراف چیست، اجتماعى و مدیریتى مشكل نفال عملى حل راه كه

 اى چاره عمیق طور به مسائل یابى ریشه جز كمبودها این رفع براى اما است، روشنى و صریح پاسخ زمینه این در

 شـالوده  روى بر بلند نىساختما ساختن همانند آنها، ریشه بررسى بدون عملى، آوردهاى ره به صِرف توجه نیست.

 خبیثة كلمة ومثل »... قرآن: بقول غلتد، مى زمین بر اى زلزله و حركت و تكان ترین كوچك با كه است سست اى

 دوام بـى  ندارد، زمین درون در محكمى ریشه كه درختى1«قرار... مِن مالها االر  فوق من اجتثت خبیثه كشجر 

 شاخه شد، محكم زمین در ریشه اگر است. رفته فرو زمین در مستحكم طور به طیبه شجره ریشه مقابل، در است.

 و بر، انتظار توان نمى نداشت، عمیقى ریشه یا بود ریشه بى اگر اما دهد، مى ثمر موقع به و رود مى باال آن هاى

 بـا  رتباطا نوعى كه روایات یا آیات از اى دسته آورى جمع مثالً عمیق؛ مباحث از سطحى عبور داشت. آن از ثمرى

 كـار  ایـن  كـه  شـد  خواهد روشن سرانجام و نیست قوى شالوده بر مبتنى و دار ریشه و عمیق كارى دارند مدیریت
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 كـه  كشـورى  نوپـا،  و كـرده  انقـالب  تـازه  كشـورى  اس، راه آغاز در هنوز ما ملت زیرا است، نداشته چندانى فایده

 نمـى  ثمر زودى به علمى و فرهنگى كارهاى است. شده تثبیت اسالمى بینش اساس بر تازه آن فرهنگى بنیادهاى

 جلـو  قدم به قدم و كرد محكم را پا جاى كرد، یابى ریشه را مسائل حوصله و صبر با باید دارد. نیاز زمان به و دهد

 طـور  بـه  بایـد  ممكـن  حد تا مسائل كه ندارد شكى واقعیت این در ك  رسید.هیچ مطلوب نتیجه به اینكه تا آمد

 واقعـاً  مـردم  از زیـادى  گـروه  بـراى  نظرى و ذهنى مسائل پذیرفتن و درك و شوند مطرح كاربردى و عملى عینى،

 نیست. راهى این از غیر عملى مسائل بنیاد بررسى براى اما است، سخت و مشكل

 

 :اسالم به نسبت سطحى بينش

 بـر  بلكـه  نیست، دار ریشه و عمیق آنها اعتقاد پایبندند، اسالم به ظاهراً كه كسانى از بسیارى است این واقعیت

 بـین  در تنهـا  نـه  گـروه،  این است. دیگران با سازگارى و اجتماعى محیط تأثیر تحت یا مادر و پدر از تقلید مبناى

 دهند. مى تشكیل را اكثریت نیز دانشگاهیان و ها كرده تحصیل میان در حتى بلكه مردم

 كیفیت تازه و گذرانند مى اسالمى مبانى و معارف در را كَمى بسیار واحدهاى دانشگاهى هاى رشته از بسیارى

 عمیـق  طـور  بـه  را اسـالم  كـه  داشـت  انتظـار  توان نمى آنها از لذا نیست، مطلوبى حد در نیز همانها تعلم و تعلیم

 فـارغ  شناسـد؟!  مـى  را اسـالم  چقـدر  و... شیمى و فیزیك و مكانیك و الكترونیك و برق دانشجوى مثالً بشناسند؛

 دارنـد؟  اطـالع  اسـالم  محتـواى  از اندازه چه تا دارند دكتر و مهندس قبیل از عناوینى كه ها رشته این التحصیالن

 مقابل، در است. مقاله و جزوه چند مطالعه یا درسى واحد چند گذراندن حد در اسالم از افراد این شناخت حداكثر

 شـده  منتقـل  آنهـا  بـه  خـارج  و داخل در نىسخنرا و روزنامه درسى، كتاب طریق از كه را غربى تفكرات از انبوهى

 در غربیـان  پیشـرفتهاى  از دسته این كه ذهنیتى با همراه ارزشها و علوم این كه است طبیعى دارند، ذهن در است

 صـورتى  در او و دهند مى قرار الشعاع تحت را اسالمى شده آموخته سطحى ارزشهاى و علوم دارند، ها زمینه سایر

 برقـرار  سـازش  فرهنـگ  دو ایـن  بین كه كند مى تالش باشد، بند پاى خود اسالمى سطحى اعتقادات همان به كه

 را غربـى  ارزشهاى تواند نمى دیگر طرف از و بدهد دست از را خود دینى عقاید نیست مایل طرف یك از زیرا كند،

 ایجـاد  براى صرفاً بلكه دین، اب مخالفت و نفاق سر از نه نوعاً كار این و آورد مى روى «التقاط» به لذا بگیرد، نادیده
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 و دیـن  عمیـق  نشـناختن  نتیجـه  همه اینها و گیرد مى صورت دانشگاهى علوم و سنّتى و دینى حقایق بین آشتى

 فـرد،  كه دهد مى رخ زمانى جدیدتر بحران است. انسان و هستى به نسبت بینشى و ایمانى هاى پایه بودن سست

 ارتجاعى را اسالمى ارزشهاى كه است صورت آن در ببیند، اعتقاد و ندی شكل از ناشى را پیشرفت و علم و صنعت

 روابط به بخشیدن نظام براى آداب و اخالقیات از اى سلسله را دین كه است این حداكثر داند، مى قبول غیرقابل و

 بشناسـند،  درسـت  را دیـن  بایـد  دارنـد  دین درد كه كسانى حال، هر به.باالتر نه داند، مى دنیا در انسان اجتماعى

 كار و كرد بحث و فكر خورد! دل خون كشید! زحمت باید كند. نمى حل را مشكلى التقاطى، و سطحى شناختهاى

 و صـمیمانه  صـادقانه،  خواهنـد  مـى  كـه  شود.كسانى حاصل مطلوب نتیجه اینكه تا كرد دنبال اى ریشه طور به را

 عجلـه  و شـتاب  از و بدوزنـد  دوردسـت  افـق  به را ودخ تیزبین دیدگان باید كنند تحقیق ها زمینه این در صبورانه

 نشـود  حـل  بنیادى صورت به مسائل اگر نباشند. مباحث این از فورى و عملى نتیجه برداشت پى در و كنند پرهیز

 كه شد واقف واقعیت این به تحقیق با و كرد بررسى را ها ریشه باید رسید. نخواهد مقصد به وقت هیچ كاروان این

 كه: كرد بررسى باید اینكه صهخال و است دار ریشه بسیار اسالمى هاىارزش و معارف

 چیست؟ «هستى» شناختِ مورد در اسالم دیدگاه اوالً:

 چیست؟ «انسان» شناختِ مورد در اسالم دیدگاه ثانیاً:

 چیست؟ «ارزشها» مورد در اسالم دیدگاه ثالثاً:

 اند. مدیریت جمله از اسالمى عمیق مباحث هاولی هاى ریشه شناسى، ارزش و شناسى انسان شناسى، هستى

 

 :پاسخ و پرسش

 از تىوان  مىى  چگونىه  است چنين اگر ترند؟ پيشرفته ما از انسانى علوم در غربيها كه گفت توان مى آيا ى1

 كرد؟ استفاده آنها تجربيات
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 به را «علم» بیهاغر اخیر عصر در متأسفانه شود. روشن «انسانى علوم» از مقصود باید سخنى هر از قبل پاسخ:

 آثـار  هنـوز  كه گیرد مى سرچشمه «گرایى تجربه پوزیتیویستى،» گرایشهاى از عمدتاً كه اند كرده تعریف اى گونه

 شـناخت  «علـم » تفكـر،  ایـن  مطـابق  اسـت.  كرده سرایت نیز دیگر مكاتب از بعضى به حدودى تا و مانده باقى آن

 و عقـل  آنها شناخت راه كه اطالعاتى و معارف بنابراین، است. رپذی تعمیم تجربه قابل و ملموس ،عینى هاى پدیده

 روان» و «فلسـفى  شناسـى  انسـان » «شناسـى  انسـان » «خداشناسى» مثالً خارجند؛ «علم» تعریف از است قیاس

 انـد،  تجربـى  صـرفاً  كه است علومى «انسانى علوم» از مقصود اگر كه است این نیستند.سخن علم «فلسفى شناسى

 روش» در اینكـه  یعنـى،  است؛ مبنایى آنها دیدگاه در انسانى علوم با ما مكتب در انسانى علوم تالفاخ شك، بدون

 هـم  دیگرى روشهاى دارد، محدودى كاربرد كه حسى تجربه از غیر ما اعتقاد به داریم. نظر اختالف علوم «شناسىِ

ـ  كـاربردى  اصـالً  حسـى  تجربـه  موارد، از بعضى است. موجود حقیقت كشف براى  و عقالنـى  روش از فقـط  و داردن

 بـاور  اگر كنیم. مى استفاده «وحى» از حقایق از بسیارى كشف براى گاهى این، بر عالوه شود. مى استفاده قیاسى

 حال، هر به باشیم؟ قائل ارزش خطاپذیر حسى تجربه از كمتر آن براى چرا است حقیقت كاشف «وحى» كه داریم

 پیشـرفت  غربیهـا  آن، تجربىِ بخش در كنیم، تقسیم تجربه قابل غیر و پذیر ربهتج بخش: دو به را انسانى علوم اگر

 مطالـب،  عمق جهت از نه و زمانى نظر از نه آنها، پیشرفت غیرتجربى، تحقیق بخش در اما اند، داشته توجهى قابل

 آنهـا  بـه  نـدادن  اهمیت را انسانى علوم بخشهاى از بعضى در افتادگى عقب علت بتوان .شایداست نبوده ما از بیش

 و بـاهنر  شـهید  بهشـتى،  شـهید  مطهـرى،  شـهید  قبیل از فكرى حركت این رهبران دادن دست از انقالب، از قبل

 كـه  سـؤال  این به پاسخ در دانست.اما انقالب از بعد را اى حوزه دانشمندان مسوولیتهاى و گرفتاریها و مفتح شهید

 حـال  هـر  در دیگـران  تجربیـات  از اسـتفاده  گفـت:  بایـد  نه؟ یا كرد استفاده توان مى غربیها آوردهاى دست از آیا

 بـه  كـه  جزئـى  و ریز مطالب به اند، كرده مطرح ظرافت و دقت با و روشنى و خوبى به را مسائل آنها است. مطلوب

 دارنـد،  نیـاز  گـویى  پاسـخ  به كه را سؤاالتى از بسیارى و اند داده بیشترى بهاى رسند مى نظر به اهمیت بى ظاهر

 حـل  راه تنهـا  اسـت  ممكـن  چـه  اگـر  كه اند داده مطروحه سؤاالت به هم فراوانى جوابهاى البته و اند نموده حطر

 دشـمن  اینكـه  ولـو  شخصـى،  اگـر  نیستند. هم پوشى چشم و اغما  قابل ـ نباشند قبول قابل صددرصد و مشكل

 نتایج از نكردن استفاده كه گونه مانه اوست، تجربه از استفاده قضیه، عاقالنه شكل كرد، كسب را اى تجربه باشد،
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 در آنهـا  كـه  اسـت  همـان  راه كـه:  پنـدار  این اما است. عقل خالف و رادیو تلویزیون، رایانه، مثل آنها، تجربى علوم

 را واقعیـت  این مسلمانان اگر .نابجاست كامالً اند! گرفته آنها كه است همان درست نتیجه اند! رفته «انسانى علوم»

 استخراج تالش و همت با باید كه است انسانى عمیق علوم و معارف از بسیارى ناب معدن آنها مكتب كه كنند باور

 ایـن  طـرح  و گشـت  نخواهنـد  مبـتال  فرهنگى خودباختگى به و شد نخواهند مادى پیشرفتهاى مجذوب هرگز شوند،

 قـدم،  اولـین  این كه ستا امید گرفت، صورت الهى عمیق معدن این استخراج جهت در كه بود گامى اولین مبحث

 گیرد قرار احدیت حضرت درگاه مقبول و باشد بعدى قدمهاى براى زیربنایى

 .العالمین رب هلل والحمد


