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 شناسیفصل اول، مباحث کلی در انسان

 

 

 هدف کلي

ف کلي اين فصل، آشنا کردن دانشجويان و خوانندگان محترم با مباحثي از کلیات هد

. مفهوم شناسي انسان و شخصیت، بررسي جايگاه انسان، تمايز باشدميشناخت انسان 

شناخت انسان، از جمله مباحث  انسان از ساير موجودات، انسان محوري و ضرورت

 .باشدمياساسي در اين فصل 

 

 

 ي يادگیريهاهدف

 : دهد پاسخ را ريز يهاسؤال بتواند فصل، مطالعه از پس رودمي انتظار دانشجو از

 و روايات اتيآ در را آن کاربرد مهم بعد سه و کرده فيتعر را انسان مفهوم (1

 .دهد حیتوض

 يهاتفاوت اي اهشباهت و دهد حیوضت را شناسيروان و اسالم در تیشخص (2

 .کند انیب را آن ياحتمال

 .دينما نییتب آن يبرا را ييها يژگيو و کرده انیب را قرآن در انسان گاهيجا (3

 .دهد حیتوض اتيروا و اتيآ منظر از موجودات، ريسا از را انسان زيتما (4

 د.تواند وجه تمايز انحصاري انسان باشد را بیان کناينکه عبوديت نمي (5

 .کند انیب تیشخص از يبرخوردار در را وانیح يعال يها يژگيو (6

 اراده و عقل در حیوانات را تبیین نمايد. (7

 .دينما انیب بارهايندر را اسالم دگاهيد و داده حیتوض را سمیاومان (8

 .کند انیب را سمیاومان يمحور يهايژگيو (9

 .کند نییتب اتيروا و اتيآ منظر از را انسان شناخت ضرورت و اهمیّت (10
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 مقدمه

ترين مسائلي هاي آن، يکي از مهمها و پیچیدگيشناخت انسان و درک ابعاد، ويژگي

مختلف را به خود درگیر کرده  هاي گرايش، مکاتب و هاديدگاهاست که انديشه انسان با 

ترين موضوعي است که در و گسترده ترينمهماست. پرداختن به موضوع انسان، يکي از 

شده است. انسان در قرآن، به عنوان اشرف مخلوقات و هدف  توجّهه آن قرآن کريم ب

(، استعداد برخورداري از چنان جايگاهي را 29)بقره:1خلقت همه موجودات زمیني

 اوبطوريکه، خالق  ؛داراست که استحقاق جانشیني خدا در روي زمین را پیدا کرده است

، که مورد خطاب خودي آسمانت و آفريننده همه موجودات عالم، به برترين موجودا

دانم که شما چیزي را مي [درباره اين انسان]من ": فرمايدميحضرتش قرار گرفته اند، 

هايي در انسان وجود دارد که همه فرشتگان از براستي چه ويژگي(. 30)بقره:2 "دانیدنمي

شود اينکه انسان خبرند و خداوند از آنها آگاهي دارد. آنچه از آيات قرآن استفاده میآن بي

اي است که در دو قوسِ بي نهايت صعود و نزول قرار گرفته پیچیدهبسیار موجود يک 

و نزديک شدن به اندازه  "دَنَا فَتَدَلي" (. توانايي رسیدن به مقام صعودي قرب5)تین:3است

ول رتبه رف، و نزط االترين مکان عالم امکان از يک( در ب9نجم:)"قَابَ قَوْسَینِ أَوْ أَدْني"

فَهِيَ کَالْحِجارَةِ أَوْ أَشَدُّ "ترين سطح جماداتاي و منزلتي حقیقت وجودي آن در پائین

 (؛ نشان از پیچیدگي و گستردگي عظمت وجودي اين موجود دارد. 74بقره:)"قَسْوَةً

که داراي اين جايگاه و برخوردار از  "شدهآفريده"انسان به عنوان يک موجودِ  

 هايروشو  هاراهمند است که هايي بهرهاست، از خصوصیات و ويژگي نعمت اين پايگاه

ي هايروشترين ترين و مطمئنمختلفي براي شناخت آن برداشته شده است. يکي از سريع

 هايويژگيخصوصیات و که براي شناخت اين موجود در نظر گرفته شده آن است که 

گويد، را که خالق درباره اين موجود مي ، از زبان خالق و آفريننده وي بیان شود. آنچهاو

                                                           
ا في اْلأَْرِض َجِميًعا 1  ُهَو الَِّذي َخلََق لَُكم مَّ
َماَء َو نحُن نَُسبُِّح  َجاِعل   َو ا ِْذ َقاَل َربَُّك لِلَْمَلئَكِة ا ِني 2 في اْلأَْرِض َخلِيَفًة  َقالُواْ اَ تْجَعُل فِيَها َمن ُيْفِسُد فِيَها َو َيْسِفُك الدِّ

ُس لََك  َقاَل ا ِني  اَْعَلُم َما َلأ َتْعَلُمون بِحْمِدَك َو نَُقدِّ
نْساَن في 3  ْسَفَل سافِلينَ اَْحَسِن َتْقويٍم؛ ثُمَّ َرَدْدناُه اَ  لََقْد َخَلْقَنا اْلأ ِ
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بردن به اسرار اين ترين و گوياترين گفتار و بهترين تبیین براي پيقابل اعتمادترين، جامع

 . استموجود 

همه بسوي  ،خالقخداوند از آنجائیکه قرآن کريم، به عنوان کتاب آسماني از جانب 

وان گفت قرآن به عنوان بهترين و تاست، مي ارسال شدهآخرين پیامبر  ، توسطهاانسان

باشد؛ زيرا که مخاطب آن انسان است و ترين منبع شناخت انسان در بین آنها ميجامع

هدف آن، تعالي و تکامل او است. الزمه کمال آن است که انسان خود را بشناسد، نیازهاي 

همد خود را بداند، مقصد خويش را تشخیص دهد، مسیر حرکت به سمت آن مقصد را بف

و سپس بتواند نقش خود را محقق کند. اين تکلیف و توضیح بخوبي در آن کتاب مقدس 

 به چشم مي خورد.

شناخت انسان با رويکرد  بارهدرمطرح شده  هايموضوعتبیین و تحلیل در راستاي 

انتخاب  شناسيروانها و مسايل مطرح شده در موضوع  ترينمهمشناسي، برخي از روان

 بارهدرمبناي آن مسايل، به بررسي آيات و روايات معصومین علیهم السالم  گرديده و بر

استفاده شده در اين تحقیق، از نوع  ها پرداخته شده است. روش پژوهشآن موضوع

تحقیقات کیفي و اسنادي است که با شیوه توصیفي، تحلیلي، تطبیقي و ترکیبي بر مبناي 

به بررسي  جام پذيرفته است. براين اساس، اين کتاباسالمي با شیوه نقلي ان شناسيانسان

به  توجّهاز منظر قرآن و حديث پرداخته است. البته، با شناخت انساناساسي  هايموضوع

برخي ، تنها به باشدميانسان بسیار گسترده  بارهدراينکه مباحث مطرح شده در قرآن کريم 

 گردد.از مهمترين آنها اشاره مي

 در قرآن . مفهوم انسان1

إنس، انسان، اُناس و ناس، از جمله واژه هايي هستند که در قرآن مجید، بیش از 

هاي موجودي بکار رفته است که برخوردار از ويژگي بارهدربار تکرار شده و  330

. باشدميو امثال آن  نیّتانحصاري، شامل: ظاهر، باطن، فطرت، شهوت، جامعیت، عقال

ن است که در قرآن براي او بکار برده شده و از بشره و ظاهر بشر، نام ديگري از انسا

پوست بدن گرفته شده است. در هر کجاي قرآن، وقتي که از انسان، بدن، ظاهر، جسد و 
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گويد: مى بارهايندرشکل مادي او مراد بوده، لفظ بشر آورده شده است. راغب اصفهاني 

از آن سبب بشر گويند که پوستش ظاهر و بشر، جمع بشره و آن ظاهر پوست است، انسان را "

(. قرآن کريم، در 124، ص1365)راغب، "مانند حیوانات از پشم و مو و کرک پوشیده نیست

او کسي است که از آب، بشر "آياتي بشر را براي جسم و ظاهر مادي انسان بکار برده است.

به  توجّه(. با71)ص:2"باشمهمانا من آفريننده بشري از گل مي"(. 54)فرقان: 1"آفريده است

 ،دو خلقت مادي و غیر مادي در انسان، آدمى را نسبت بفضائل و کماالت و استعدادهايش

، 1، ج1377گويند)قرشي، بشر مي ،انسان و نسبت به جسد، بدن و شکل ظاهرش

 (.132ص

لغت ذکر شده است، سه وجه را  هايکتابوجه تسمیه لفظ انسان، که در  بارهدر

انسان به اين اسم، ذکر کرده اند. يک وجه اين است که اصل آن  گذارينامعلت  بارهدر

آشکار بودنش به  به خاطرو انسان  رساندميدانسته که معناي ظهور و بروز را  "اَنَس"را 

، 4، ج1375)طريحي، باشدمياين نام، نامیده شده است؛ بخالف جنّ که مخفي و پنهان 

به  توجّهبه بُعد رفتاري او اشاره داشت. با توانمياز لفظ انسان،  اين معنا بارهدر(. 46ص 

 دهدميمعناي عامي که براي رفتار در نظر گرفته اند، که هر گونه واکنشي که انسان انجام 

 هايواکنش؛ شايد بتوان گفت ظهور و بروز شودمي، را شامل گرددميو از او مشاهده 

، بخالف جن که ذات و رفتارهاي او گرددميمشاهده  انسان، آن رفتارهايي است که از او

 قابل مشاهده نیست. 

 به خاطراند که گفته "اُنس"يا  "إنس"انسان را از ريشه  گذارينام بارهدر ،وجه دوم

(. 94، ص1362مند شدن به چیزي، آن را بدان نامیده اند)راغب، مأنوس شدن و عالقه

به بُعد عاطفي او اشاره داشت که او با اشیاء،  توانمياين معنا از لفظ انسان،  بارهدر

 ترينمهمگیرد. عالقه و عاطفه، يکي از اشخاص و يا اعمال خاصي، عالقه و اُنس مي

 .باشدميعملي شخص يا ي انسان است که عامل حرکت او بسوي هر هاشاخصه

                                                           
 َو ُهَو الَِّذى َخَلَق ِمَن الَْماِء َبَشًرا َفَجَعَلُه نََسًبا َو ِصْهًرا 1
 َخالُِق  َبَشًرا مِّن ِطين ا ِْذ َقاَل َربَُّك لِْلَمَلئَكِة ا ِنى   2
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و فراموشي که از نسیان  اندگفته "نَسئ"انسان را  گذارينامدر علت  ،وجه سوم

از ياد بردن و فراموش کردن به اين نام معرفي شده است)ابن  به خاطرگرفته شده و 

به بُعد شناختي او  توانمياين معنا از لفظ انسان،  بارهدر(. 10، ص6، ج1414منظور، 

ويژگي شناختي و معرفتي انسان است.  ترينمهماشاره داشت؛ زيرا فراموشي يکي از 

ها و مسايل مربوط به شناخت در انسان، کردن و موضوعکردن، فراموشآموزي، تعقلعلم

ي وجودي اوست که عامل راه و مسیر حرکت او را هاشاخصه ترينمهميکي ديگر از 

 .کندميبسوي هر عملي نمايان 

توان به سه فوق، که در کتب لغت ذکر شده است؛ مى گذارينامبه سه وجه  توجّهبا

ها، به يک بُعدي از او  گذاريناماره داشت که هر کدام از اين بُعد وجودي انسان اش

تواند انسان مي شناختيروانانسان، به سه ساختار مهم  بارهدر. اين سه موضوع پردازدمي

خواهیم ديد که ، اشاره داشته باشد که با مراجعه به موارد استفاده واژه انسان در قرآن

تواند قواي رفتاري، عاطفي و شناختي، ميسه وجه، در  کاربرد معنايي اين سه ريشه و اين

توان گفت، سه معناي انسان مدّ نظر قرار گرفته شده باشد. براين اساس، مى گذارينامدر 

ياد شده در وجه تسمیه انسان، به سه بُعد اساسي وجود رواني او، يعني بُعد رفتاري)قابل 

 اشاره دارند.  فراموشي(مشاهده بودن(، عاطفي)اُنس گرفتن(، و شناختي)

استعمال لفظ انسان در قرآن کريم، بصورت عامي است که در معاني مختلفي هر چند 

قرار  توجّهتوان گفت در برخي آيات، اين سه معنا بیشتر مورد بکار رفته است؛ ولي مى

 اي آيهگرفته است. در آياتي، بُعد عملي و رفتاري انسان اشاره شده است. از جمله در 

(. اين آيه 39)نجم: 1"وجود ندارد براي انسان نتیجه اي جز آنچه خود عمل کرده"فرمايد: يم

شريفه، نتیجه عمل انسان را ماهیت وجودي او دانسته است. از اين رو، اگر بگويیم 

شخصیت هر فردي، معادل عملي است که انجام داده، سخني گزاف نخواهد بود و حتي 

هر فردي، عین عملي است که انجام داده است. لذا قرآن در  توان گفتفراتر از اين، مي

کرده غیر صالح او معرفي "عمل"، شخصیت او را السالمعلیهوصف فرزند حضرت نوح 

                                                           
َّ ما َسعي 1 نْساِن ا ِلأ  َو اَْن لَْيَس لِْلإ ِ
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اى[ اى نوح! او ]فرزندت[ از اهل تو نیست! او عمل غیر صالحى ]فرد ناشايسته"فرمايد: و مي

ي مهم وجودي انسان است که هاهشاخصپس، رفتار و عمل، يکي از (. 46)هود:1"است

 در آيات زيادي به آن اشاره شده است.

شناختي انسان است که در آيات بُعد عقالني و شناختي، يکي ديگر از ساختار روان

و البته "فرمايد: ميباره اي دراينآيهقرار گرفته است. از جمله در  توجّهديگري مورد 

ديگر، خداوند  ايآيه(. در 115)طه:2"[ فراموش کردسفارشى پیش از اين به آدم کرديم و ]او

خوانید، مردم را آيا در حالي که کتاب را مي"فرمايد: اهل کتاب را مخاطب قرار داده و مي

(. از اين 44)بقره:"3؟کنیدنميکنید؟ چرا تعقل دهید و خود را فراموش ميبه نیکي فرمان مي

بعد شناختي و عقالني او را مشاهده کرد. امام  توانآيات و موارد مشابه فراوان ديگر، مي

آدمى را انسان گفتند براى اينکه "فرمايد: انسان مي گذارينام بارهدر السالمعلیهصادق 

 (.243، ص4، ج1351)مجلسي، "کار استفراموش

در آيه اي،  مدّ نظر قرار گرفته است. مثالً عد عاطفي انسانهمچنین در آياتي ديگر، بُ

را معرفي کرده و  گیردمياُنس  آنهاکه انسان به  هاي متنوعيمصداقها و موضوع 

زينت داده شده، عشق به امیال نفساني و دوست داشتن زنان و  هاانساندر چشم "فرمايد: مي

فرزندان و کیسه هاي زر و سیم و اسبان داغ برنهاده و چارپايان و زراعت. همه اينها متاع زندگي 

گرفتن (. اُنس14)آل عمران:4"در حالي که بازگشتگاه خوب نزد خدا است اين جهاني هستند،

هاي شاخص وجودي انسان است که در اين آيات به و عاطفه ورزيدن، يکي از ويژگي

توان گفت سه بُعد به آيات فوق و آيات فراوان ديگر، مي توجّهآن اشاره شده است. با

مهم انسان است که در بسیاري از آيات هاي ويژگيعقالني، عاطفي و رفتاري از جمله 

 قرار گرفته است.  توجّهکريم، مورد  قرآن

                                                           
 ُه َعَمل  َغْيُر صالِحقاَل يا نُوُح ا ِنَُّه لَْيَس ِمْن اَْهلَِك ا ِنَّ  1
 َو لَْم نَجْد لَُه َعْزًما َو لََقْد َعِهْدنَا ا ِلَى َءاَدَم ِمن َقْبُل َفَنسىِ   2
 اَ َتا ُْمُروَن النَّاَس بِالْبِرِّ َو َتْنَسْوَن اَنُْفَسُكْم َو اَنُْتْم َتْتلُوَن الِْكتاَب اَ َفلإ َتْعِقلُوَن  3
َمِة وَ ُزيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ الشَّ  4 ِة َو الَْخْيِل الُْمَسوَّ َهِب َو الِْفضَّ  اْلأَنْعامِ َو الَْحْرِث َهواِت ِمَن النِّساِء َو الَْبنيَن َو الَْقناطيِر الُْمَقْنَطَرِة ِمَن الذَّ

نْيا َو اللَُّه ِعْنَدُه ُحْسُن الَْما بِ   ذلَِك َمتاُع الَْحياِة الدُّ
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 شناسیروان. شخصیت در اسالم و 2

 شناسيروانبنام گرايشي شناسي، در موضوع شناخت جامع و کلي انسان در روان

روانشناسي شخصیت، شاخه اي از علم روانشناسي است که با . پذيردميشخصیت انجام 

، 1989، 1)پِروينپردازدميشخصیت  هايويژگيمي به مطالعه ابعاد، عوامل و روش عل

، از ريشه التین در انگلیسي است 2(. واژه شخصیت که معادل کلمه پرسونالیتي6ص

به نقابي اشاره دارد که در يونان  ،، به معناي نقاب يا ماسک گرفته شده است و آن3پرسونا

براي شخصیتِ  اسماين  گذارينامگذاشتند. ره ميو روم قديم، بازيگران تئاتر بر چه

اشاره بر آن دارد که شخصیت هر کسي، همانند نقابي بر چهره است که افراد در  ،انسان

 کنند. بازي ميهاي اجتماعي از خود نشان داده و در آن نقشموقعیت

و  هاخصلتدر تعريف اصطالحي شخصیت نیز گفته شده که آن، مجموعه ثابتي از 

افراد را  شناختيروانرفتار  هايتفاوتيي است که آن دسته از وجوه اشتراک و هارايشگ

است ، فرآيندهايي هاگرايشکه استمرار زماني دارند. در اين تعريف مراد از  کندميتعیین 

، هاخصلتکنند و منظور از و اعمال را معین مي هااحساسگیري در افکار، که جهت

به سوي اهداف يا تحقق کارکردها، صیت است که نه براي حرکت شخساختارهاي ثابت 

روند و يا براي تبیین بلکه براي تعیین واقعیت و محتواي اهداف يا مقتضیات به کار مي

(. 13، ص1998، 4شوند کاربرد دارند)شولتزتکرار ميو اعمالي که  هااحساسافکار، 

 (،تفکّر)فرآيندهاي  مِ شناختروانشناسان، شخصیت را شامل سه سازمان رواني مه

(. بررسي اين 7، ص1989( و رفتارهاي مشهود تقسیم کرده اند)پِروين، هاهیجانعواطف)

 توجّهشناسي شخصیت است که با روان هايموضوععد و ساختار، يکي از اهداف و سه بُ

ترکي تواند فصل مشبه مفهوم شناسيِ انسان و کاربردهاي آن در برخي آيات و روايات، مي

 در اين دو ديدگاه باشد.  

                                                           
1 Pervin, L 
2  Personality 
3  Persona 
4 Schultz, D 
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شايد نزديکترين مفهومي که در منابع اسالمي براي شخصیت، بتوان استنباط کرد، 

شاکله، از ماده شکل (. 13، ص1371( در قرآن است)احمدي، 84)اسراء:"شاکله"تعبیر 

ا گرفته شده و آن به معناي بستن پاي چهار پا است، و آن طنابي را که با آن پاي حیوان ر

(. شاکله، آدمي را محدود و مقید 462، ص1412گويند)راغب، مي "شِکال"بندند مي

 ءتا به مقتضا سازدميخواهد آزاد باشد، بلکه او را وادار گذارد در آنچه ميو نمي کندمي

اي که باشد و هر صفت روحي که داشته باشد، و طبق آن رفتار کند. آدمي به هر شاکله

زند، و اعمال شاکله و موافق با فعلیات داخل روحش از او سر مي همان طبقبراعمالش 

چنانکه انسان متکبرِ مغرور، ، همسازدميهمان صفات و فعلیات روحي را مجسم  ،بدني او

بارد و اين صفات روحیش از سراپاي گفتار، سکوت، قیام، قعود، حرکت و سکونش مي

خورد، و اتش، ذلت به چشم ميشخص خوار، ذلیل و مسکین از تمامي حرکات و سکن

آن  فاقدهمچنین شجاع با ترسو، سخي با بخیل و صبور با عجول و هر صاحب صفتي با 

صفت، از نظر کردار و رفتار متفاوت است، و چنانچه گفتیم عمل خارجي، مجسمه صفات 

دروني است و بقول معروف، ظاهر عنوان باطن و صورت، دلیل بر معنا است)طباطبايي، 

 (.189، ص 13ج ،1417

مي  بارهايندرقرآن کريم، مبناي رفتار و حرکت انسان را شاکله وجودي او دانسته و 

در (. 84)اسراء:1"کندمى عمل خود نفسانى ساختار مبناي شاکله و بر کس هر ،بگو"فرمايد: 

، 3تفسیر شده است)حويزي، ج "نیت"روايتي از امام صادق علیه السالم، شاکله به معناي 

شخصیت انسان، به عنوان يک رکنِ مهمِ  گیريشکلدر  نیّت اهمیّتبه  توجّه(. با 263ص

ها، در استعدادهاي انسان و توانِ از قوه به فعل رساندن آن توانائي گیريشکلدروني در 

 ترينمهمشاکله به اين معني تفسیر شده است. بعبارتي، نیت کنار رفتار و عملِ بیروني، 

 .دهدميه رفتار بیروني و ظاهري انسان را تشکیل ساختار دروني است ک

آن جوهره شکل يافته استعدادهاي بالقوه  ، شاکلهبه معناي لغوي و اصطالحي توجّهبا

؛ باشدميانسان است که عالوه بر اينکه تشکیل دهنده ظاهر، اعمال و رفتار بیروني فرد 

                                                           
 َسبيلإ شاِكَلتِِه َفَربُُّكْم اَْعَلُم بَِمْن ُهَو اَْهدى قُْل كُلٌّ َيْعَمُل َعلى 1
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، که به صورت مستمر دهدميافکار، عواطف و نیروهاي باطني و دروني فرد را نیز تشکیل 

هاي زيرين باطن انسان رسوخ کرده و مبناي رفتار، ادراک و پیوسته در اعماق درون و اليه

هاي  بارز و پايداري است که بر فکر، احساس، . شاکله، ويژگيباشدميو کردار آدمي 

 (.88، ص1376و رفتار آدمي احاطه دارد)باقري،  نیّت

و شکوفايي استعدادهاي بالقوه انسان و راه تحقق و ، مسیر تحول قرآناز منظر 

شدن و (. صیرورت، به معناي متحوّل53)شوري: 1ياد شده است "صیرورت"فعلیت، به 

يافتن است. مانند صیرورت میوه که از دلِ دانه در از نوعي به نوع ديگر انتقال و تکامل

رحله شکوفه و پس از درون خاک حرکت کرده و از راه ريشه، جذبِ درخت و بعد به م

و اين حرکت يکنوع صیرورت  گرددميآن به میوه خام و در نهايت به میوهِ رسیده تبديل 

رشد و حرکت  ،(. براين اساس، انسان با صیرورت322، ص1377تکاملي است)جوادي،

 .رودميشاکله و شخصیت پیش گیري شکلکرده و بسوي 

صیرورتِ تحقق يافته نکه شاکله، استفاده کرد اي توانمي باالآنچه از مطالب 

اولیه انسان را، بر تکويني ذات و فطرت آن است که  استعدادهاي نهفته وجودي انسان

؛ چنانچه دهدمياجزاء و ابعادِ وجوديِ انسان تشکیل  متناسب بامبناي ايمان و عمل، 

 شکلِ چشم، گوش، بیني، ابرو، دست، پا و ساير اعضاي بدن، بر اساس مواد و صورت

؛ دهندمياولیه خود، شکل خاصي مي گیرند که متناسب با آن فعالیت خويش را انجام 

مثالً، چشم براي ديدن، بصورتي تشکیل شده که شاکله آن متناسب براي ديدن است. در 

چه در بدن نظیر آنادامه خلقت تکويني اولیه، رشد ثانويه نیز بايد متناسب با آن باشد. 

هر کدام بر اساس مواد اولیه و صورت  ي وجود دارد کهاجزاينیز،  در روح انسان است،

عملي خود، شاکله روحي انسان را تشکیل داده و صورت هاي نهفته و بالقوه روحي را، 

بر اساس صورت هاي بالفعل اولیه خويش رشد داده و شاکله جديدي براي آن ايجاد 

ه عنوان ملکات نفسانى و . اين معنا شبیه مفاهیمي است که در علم اخالق، بنمايدمي

                                                           
 اَلأ ا ِلَي اللَِّه َتصيُر اْلأُُمور 1
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بفعلیت  هايها و صورتاحوال روح، از آن تعبیر شده است که قرآن کريم، اين سیرت

 .معرفي کرده استمبناي عمل انسان  را آن ونامد مي "شاکله"رسیده را 

 . منزلت انسان در اسالم3

 لقِي خاهانشانهاز منظر قرآن کريم، همه موجودات و مخلوقات به عنوان آيت و 

و زمین،  آسمان. نظم در گردش شب و روز، عظمت در خلقت باشندميهستي بخش 

ها، حکمت در کارکرد همه حیوانات و مطالبي از اين دقت در آفرينش انواع روئیدني

يي روشن از پديد آورنده خبیر و حکیم دارند. اما در نگاه قرآن، هانشانه آنهاقبیل؛ همه 

قرار گرفته است. مخاطب قرار دادن  توجّهصورت ويژه مورد انسان ب هايتوانائيخلقت و 

انسان به عنوان اشرف مخلوقات و کرامت بخشیدن و برتري دادن او بر ساير مخلوقات، 

فرستادن پیامبران براي  ،دادنجانشین ساختن او در روي زمین، مسجود ماليکه قرار 

، برگزيده شدن هاانساناز میان هدايت و کمال او، برگزيدن برترين مخلوقات )پیامبران( 

در بهترين هستي و مطالبي امثال آن؛ همگي نشان از نگاه ويژه خداي متعال، به اين مخلوق 

خاص او در برابر ساير موجودات دارد؛ بطوريکه آفرينندهِ توانا و داناي او،  هايتوانائيو 

أَحْسَنُ "یده و لقب بعد از خلقت اين موجودِ بي نظیر، نحوه خلقت خويش را به رُخ کش

 ( را به خود عطاء کرده است.14)مؤمنون:"الْخالِقینَ

نسبت به ساير مخلوقات، و برشمردن  باال بودن جايگاه انسان در نظام آفرينش،

فراواني براي او در قرآن کريم، از دو منظر قابل بررسي قرار گرفته است.  هايارزش

ت ذاتي و يک صفت تکويني در انسان ها به عنوان يک خصوصیبرخي از اين ويژگي

برخوردار است و  آنهاخلقت انساني خويش، از  به خاطرمطرح است، که صرفاً انسان، 

ي هاارزش، که به عنوان هاخصوصیتاند. اين صفات يا ساير موجودات از آن بي بهره

ذاتي و سرشتي براي انسان در قرآن ذکر شده است؛ نشان دهنده آن است که انسان 

لیرغم رنگ، جنسیت، دارايي، موقعیت اجتماعي، خانوادگي، سیاسي و امثال آن، بدون ع

 به نقائص جسماني و رواني با ارزش و محترم است.  توجّه
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عالوه بر منزلت ذاتي، بعضي از خصوصیات عالي ديگري براي انسان در قرآن 

آورد. اينک برخي را به صورت اکتسابي به دست  آنهاتواند برشمرده شده است که او مي

ذاتي و اکتسابي که در قرآن براي انسان ذکر شده است، به عنوان  هايخصوصیتاز آن 

 .گرددميمنزلت و جايگاه انسان در قرآن اشاره 

که خداوند براي سرشت و ذات انسان  هاييويژگي: يکي از کرامت ذاتي انسان. 1 

 بارهايندراست. در آيه اي  بیان کرده است، برخورداري او از شرافت و کرامت خاص

ى هامرکبما آدمیزادگان را کرامت بخشیديم و آنها را در خشکى و دريا، )بر "فرمايد: مي

پاکیزه به آنان روزى داديم و آنها را بر بسیارى از  هاىروزيراهوار( حمل کرديم و از انواع 

عبیر، که در قرآن براي (. اين ت70)اسراء: 1"ايم، برترى بخشیديمموجوداتى که خلق کرده

اي دارد که خلقت تکويني انسان و تنها براي او ذکر شده است، نشان از منزلت ويژه

 جامع تمامي اسماء و صفات الهي گرديده است. تجلّيبواسطه آن، انسان برخوردار از 

: يکي ديگر از صفات و ويژگي هدف خلقت همه موجودات زمیني واقع شدن .2

ه در قرآن ذکر شده است، اين است که او مقصود خلقت همه هاي مخصوص انسان ک

او خدايى است که همه آنچه "فرمايد: مي بارهايندرباشد. خداوند موجودات روي زمین مي

را در زمین وجود دارد، براى شما آفريد سپس به آسمان پرداخت و آنها را به صورت هفت 

(. اين موجودات، اعم از جمادات، 29قره:)ب2"آسمان مرتب نمود و او به هر چیز آگاه است

که به عنوان  باشندمينباتات، حیوانات و ساير مخلوقات شناخته شده و شناخته نشده اي 

 زمیني براي انسان آفريده شده اند. هاينعمت

انسان، اين  هايخصوصیت: يکي ديگر از شدن همه مخلوقات براي او مسخّر .3

او تشکیل شده و در اختیار و رام او هستند. يعني  است که همه مخلوقات عالم، براي

را مورد  آنهاخواهد را در اختیار خود قرار داده و آن طور که خود مي آنهاتواند انسان مي

و  هاآسماناو آنچه در "فرمايد: مي بارهايندراستفاده و تصرف خويش قرار بدهد. خداوند 

هاى )مهمّى( است شما ساخته در اين نشانه رمسخّآنچه در زمین است همه را از سوى خودش 

                                                           
َن الطَّيَِّبِت َو فَ  1 ْمَنا َبني َءاَدَم َو َحَمْلَنُهْم في الْبرَّ َو الَْبْحِر َو َرَزْقَنُهم مِّ ْلَنُهْم َعليَو لََقْد َكرَّ ْن َخلَْقَنا َتْفِضيًلإ ضَّ مَّ  َكِثيٍر مِّ
ئُهنَّ َسْبَع َسَمَواٍت َو ُهَو بِك 2 َماِء َفَسوَّ ا في اْلأَْرِض َجِميًعا ثُمَّ اْسَتَوي ا ِلي السَّ  ٍء َعلِيم شي لُ هَو الَِّذي َخلََق لَُكم مَّ
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(. يعني، خداوند به انسان اين توانايي را داده که 13)جاثیه:1"کنند!براى کسانى که انديشه مى

 تمامي مخلوقات آفاقي خويش را در تصرف و تسخیر خود در آورد.

که در قرآن کريم  هاييموضوع: يکي ديگر از آفريده شده در بهترين صورت .4

اينکه خداوند خلقت او را در بهترين  ؛رباره آفرينش ساختاري انسان اشاره شده استد

ترکیب ساختاري آفريده است. اين تعبیر که از لفظِ اسم تفضیلِ برترين آفرينش استفاده 

اي داده است. و به انسان منزلت ويژه باشدميکرده، منحصر در خلقت تکويني انسان 

]تحقیقا[ ما انسان را در نیکوترين صورت )در مراتب وجود( " مايد:فرمي بارهايندرخداوند 

 (، 4)تین:2"بیافريديم

اي که خداوند به انسان بخشیده هاي بالقوه: يکي ديگر از توانايياهلل شدنخلیفة .5

است، و اين خصوصیت را منحصر در خلقت انسان بیان فرموده، قرار گرفتن او در جايگاه 

و )به ياد آر( وقتى که "فرمايد:ي زمین است. خداوند در اين رابطه ميجانشیني خدا در رو

(. مراد از 30)بقره: 3"اى خواهم گماشتخلیفهپروردگارت فرشتگان را فرمود که من در زمین 

د با انجام شرايطي، از حداکثر استعدادهاي بالقوه توانمياين تعبیر اين است که انسان 

 هاي الهي بالفعل برخوردار گردد.  خويش بهره جسته و از توانايي

ذاتي انسان اين است  هايخصوصیت: يکي ديگر از صفات و پذيرش روح الهي .6

                                           ِ                     کننده و پذيرنده روح الهي است. بعبارتي، تحقق  روح خداوند در خلقت، که او، دريافت

درست  پس چون اندام او را"فرمايد: يافته است. خداوند اين باره مي    ّ تجل يفقط در انسان 

 بر(. عالوه 72)ص:4"کنان درافتیدو آراسته کردم و از روح خويش در او دمیدم، او را سجده

اين تعبیر، که در چندين آيه ديگر نیز ذکر شده است؛ اين معنا، در آياتي به عنوان 

پس روى "فرمايد: اي در اين باره ميبرخورداري از فطرت الهي نیز ذکر شده است. در آيه

                                                           
َمَوِت َو َما في اْلأَرْ  1 ا في السَّ َر لَكُم مَّ ْنُه ا ِنَّ في َذلَِك لأََيٍت لَِّقْوٍم َيَتَفكَُّرونَ َو َسخَّ  ِض َجِميًعا مِّ
 لََقْد َخَلْقَنا اْلأنَسَن في اَْحَسِن َتْقِويٍم  2
 َو ا ِْذ قاَل َربَُّك لِلَْملإئَِكِة ا ِنِّي جاِعل  فِي اْلأَْرِض َخليَفة 3
ْيُتُه َو نََفْخُت فِيِه ِمن رُّوِحى فََقُعو  4  اْ لَُه َساِجِدينَفا َِذا َسوَّ
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را بر آن آفريده،  هاانسانوجّه آيین خالص پروردگار کن! اين فطرتى است که خداوند، خود را مت

 (.30)روم: 1"دانند!دگرگونى در آفرينش الهى نیست اين است آيین استوار ولى اکثر مردم نمى

                             ِ             بي شک، ماليکه به عنوان موجودات  واال و گرامي  مسجود فرشتگان واقع شدن:. 7

(. اينکه خداوند متعال، در آياتي  موضوع سجده کردن 26)انبیاء:2در آفرينش الهي هستند

يکي ديگر از  شود؛ميمتذکر را مالئکه براي انسان، که به فرمان الهي انجام شده است، 

 بارهايندر. خداوند دهدرا توضیح مياست که جايگاه و منزلت انسان  هاييويژگي

س شما را در ]رحم[ صورتگرى کرديم، آنگاه به و هر آينه شما را بیافريديم سپ" فرمايد:مي

، السالمعلیهامام صادق  (.11)اعراف:3"فرشتگان گفتیم آدم را سجده کنید پس سجده کردند

شبى که پیامبر صلى اهلل علیه و آله به معراج برده شد، وقت نماز "فرمايد: درضمن روايتي مي

   ّ                              محم د! ]براى امامت نماز[ پیش برو.  رسید. جبرئیل اذان و اقامه گفت و سپس عرض کرد: اى

پیامبر خدا صلى اهلل علیه و آله فرمود: تو پیش برو، اى جبرئیل! جبرئیل گفت: از آن زمان که به 

)مجلسي، 4"داريم                                     ّ     السالم سجده کنیم، خود را بر آدمیان مقد م نمىما دستور داده شد بر آدم علیه

ان در مقابل انسان، يکي ديگر از اين تکلیف سجده کردن براي فرشتگ (.404، ص18ج

هاي انحصاري در خلقت اوست که نه تنها به عظمت آفرينش او اشاره دارد؛ بلکه ويژگي

 .پردازدمي                ِ                                        به خضوع و فروتني  برترين مخلوقات الهي)فرشتگان( در مقابلش 

 ايانسان که به او منزلت و جايگاه ويژه امتیازهاي: از جمله برخوردار از علم الهي. 8

بخوان که پروردگارت "داده است اينکه خداوند، خود را معلم بشر معرفي فرموده است: 

دانست )از همه( بزرگوارتر است، همان کسى که بوسیله قلم تعلیم نمود، و به انسان آنچه را نمى

ديگر، علم او را در تقابل با علم فرشتگان، به عنوان موجودات  ايآيه(. در 5)علق: 5"ياد داد!

                                                           
يِن َحنيفاً فِْطَرَت اللَِّه الَّتي 1 يُن الَْقيُِّم َو لِكنَّ اَْكَثَر النَّاِس لأ  َفاَقِْم َوْجَهَك لِلدِّ َفَطَر النَّاَس َعَلْيها لأ َتْبديَل لَِخْلِق اللَِّه ذلَِك الدِّ

 َيْعَلُمون
 َبْل ِعباد  ُمْكَرُمون  2
اِجدينَو لََقْد َخلَْقناكُْم ثُ  3 َّ ا ِْبليَس لَْم َيُكْن ِمَن السَّ ْرناكُْم ثُمَّ قُْلنا لِْلَملإئَِكِة اْسُجُدوا لِأ َدَم َفَسَجُدوا ا ِلأ  مَّ َصوَّ
ْم . فقالَ  4 ُد، َتقد  َن و ا قاَم َجبرئيُل، فقاَل: يا محم  لإُة، فا ذ  ا اُسِرَي برسوِل الل ه ِ صلى الله عليه و ا له َحَضرِت الصَّ  رسوُل لَم 
جوِد لأ دَم عليه السلإما ُم الأ َدِمي يَن ُمنُذ اُِمْرنا بالسُّ ْم يا َجبرئيُل . فقاَل لَه: ا ن ا لأ نََتقد   لل ه: َتقد 
 اْقَرا ْ َو َربَُّك اْلأَْكَرُم؛ الَِّذى َعلََّم بِالَْقلَم، َعلََّم اْلأنَسَن َما لَْم َيْعَلم  5
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شده غلبه داده  آنهاي قرار داده که علم انسان در اين مسابقه و رقابت، بر دانش آسمانتر بر

سپس همه علم اسماء را به آدم آموخت. بعد آنها را به فرشتگان عرضه داشت و فرمود: "است: 

گويید، اسامى اينها را به من خبر دهید!. فرشتگان عرض کردند: منزهى تو! ما اگر راست مى

دانیم تو دانا و حکیمى. فرمود: اى آدم! آنان را از اسامى اى، نمىآنچه به ما تعلیم داده چیزى جز

)و اسرار( اين موجودات آگاه کن. هنگامى که آنان را آگاه کرد، خداوند فرمود: آيا به شما نگفتم 

 بارهايندر السالمعلیهامام على (. 33 – 30)بقره:"دانم؟!و زمین را مي هاآسمانکه من، غیب 

خداوند انسان را داراى نفس ناطقه آفريد؛ اگر آدمى آن را با علم و عمل تزکیه کند "فرمايد: مي

                         ّ      ّ                                                  و بپروراند، با گوهرهاى او لیه عل تهايش همسان مى گردد و هرگاه ترکیبش معتدل شود و از 

، 1)ري شهري، ج1"شوداضداد جدا گردد او با آن هفت آسمان قوى و محکم شريک مى

  (.491ص

از منظر قرآن، انسان تنها موجودي است که بار امانتي که خدا  پذيرش بار امانت:. 9

بر او عرضه کرده بود را پذيرفت. اين موضوعي بود که موجوداتِ بزرگ و با عظمتي 

و زمین و کوهها، آن را قبول نکرده و از پذيرش آن سر باز زدند. خداوند  آسمانهمچون: 

ها عرضه و زمین و کوه هاآسمان[ را بر ما امانت ]الهى و بار مسؤولیت"د: فرمايباره ميايندر

[ انسان آن را کرديم، پس آنها، از برداشتن آن سر باز زدند و از آن هراسناک شدند، و ]لى

(. هر چند در تعیین معناي امانت در بین مفسران اختالف است؛ 72)احزاب:  2"پذيرفت

سان تنها موجودي است که اين بار امانت را پذيرفته است که اما آنچه مهم است اينکه ان

 آن امانت و پذيرنده آن، يعني انسان دارد. اهمیّتنشان از 

برخورداري انسان از زندگي پاک و حیات طیبه، که  برخورداري از حیات طیبه:. 10

ر از ، يکي ديگباشدمينوعي زندگي برتر و بدور از هر گونه گرفتاري در دنیا و آخرت 

 بارهايندراست. خداوند  ذکر کردهدر قرآن  ،براي انسان ي رامنزلت ي است کههايويژگي

                                                           
نساَن ذا نَْفٍس ناِطقٍة ، ا ْن زك   1 اها بالِعلِم و الَعمِل فقد شاَبهْت جواهَر ا وائِل ِعَللِها ، و ا ذا اْعَتدَل ِمزاُجها و فاَرَقِت َخَلَق الأ 

دادَ  ْبَع الشِّ  الأ ضداَد فقد شاَرَك بها السَّ
َمَوِت َو اْلأَْرِض َو الِْجَباِل َفاََبينْ  2 ا َو َحَمَلَها اْلأنَسُن  ا ِنَُّه كاََن َظلُوًما  اَن يَحِمْلنَها َو اَْشَفْقنَ  ا ِنَّا َعَرْضَنا اْلأََمانََة َعلي السَّ ََ ِمنْه

 َجُهوًلأ
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کار شايسته کند و مؤمن باشد، قطعاً او را با زندگى  -از مرد يا زن -هر کس"فرمايد: مي

 (. 97)نحل:1"[ بخشیماى، حیاتِ ]حقیقىپاکیزه

عالي ديگري نیز در انسان وجود هاي توانايي هاي فوق،عالوه بر صفات و ويژگي

(، توانايي کسب فضیلت و 10)واقعه:2دارد. مانند برخورداري او از مقام قرب و کمال

 5(، تفوّق به مقام يقین4)فتح:4(، برخورداري از طمأنینه و آرامش13:)حجرات3تقوي

، در اثر تالش و هاارزش( و امثال آن؛ که اين 269)بقره: 6(، نیل به حکمت95)حجر:

در روايتي از امام علي علیه السالم وارد ( براي انسان بدست مي آيد. 39)نجم:  7کوشش

کنى که تو موجود کوچکى هستى، در حالیکه عالم )اي انسان(آيا گمان مى":شده که فرمود

در حقیقت همانگونه  .(179علي، صامام)ديوان8"بزرگي در ]درون[ تو خالصه شده است؟

                                                      ِ نسوب به امیر مؤمنان على علیه السالم آمده است، اينکه بدن  که در عبارت معروف و م

ش( در او نهفته شده)آيات هايتوانائيانسان، جرم صغیرى است که عالم اکبرى)روح و 

اى از آن در درون                                        ِ                        انفسي( و آنچه در عالم کبیر)ساير مخلوقات  آفاقي( وجود دارد، نمونه

 يافته است.    ّ تجل يجسم و جان انسان 

 انسان از سایر موجودات  . تمایز4

بااليي برخوردار است، جايگاه  با توجّه به اينکه انسان در نظام آفرينش، از منزلت و

بندد اينکه چه خصوصیت ذاتي يا غیر ذاتي در سؤال مهمي که در ذهن انسان نقش مي

رت انسان وجود دارد که او را به اين منزلت و جايگاه باال در آفرينش رسانده است؟. بعبا

ديگر، چه خصلت سرشتي يا غیر سرشتي در انسان قرار داده شده که او را از ساير 

                                                           
 َو ُهَو ُمْؤِمن  َفَلُنْحيَِينَُّه َحَيوًة َطيَِّبًة  َو لََنْجِزَينَُّهْم اَْجَرُهم بِاَْحَسِن َما َكانُواْ َيْعَملُونَ  َمْن َعِمَل َصلًِحا مِّن َذَكٍر اَْو اُنثي 1
ابُِقوَن السَّ  2 ُبونَو السَّ  ابُِقوَن؛ اُْولَئَك الُْمَقرَّ
 ِعنَد اللَِّه اَْتَقئُكمْ  ا ِنَّ اَْكَرَمكمُ  3
َع ا ِيَمنِهم 4 َداُدواْ ا ِيَمًنا مَّ َْ ِكيَنَة في قُلُوِب الُْمْؤِمنِيَن لِيَز  ُهَو الَِّذي اَنَزَل السَّ
 َيا ْتَِيَك الَْيِقينُ  َو اْعُبْد َربََّك َحتي 5
كَُّر ا ِلَّأ اُْولُواْ اْلأَلَْببِ  ن َيَشاُء  َو َمن ُيْؤَت الِْحْكَمَة َفَقْد اُوتيُيْؤتي الِْحْكَمَة مَ  6  َخيْرا َكثِيًرا  َو َما َيذَّ
 َو اَنَّ َسْعَيُه َسْوَف ُيَري َو اَن لَّْيَس لِْلإنَسِن ا ِلَّأ َما َسَعي 7
 و تحسب ا نك جرم صغير    و فيك انطوى العالم الأ كبر 8
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هاي فطري است؟. آيا تواناييحتي نسبت به فرشتگان و ماليکه نیز برتر کرده مخلوقات، 

مندي از توان تکلیف و سرشتي انسان است که به او منزلت ويژه عطا کرده است؟؛ يا بهره

پاسخ داست که به او اين جايگاه را داده است؟. شايد کلید رمز و مخاطب قرار گرفتن خ

انسان آن  اين سؤال را بتوان در توانايي حمل بار امانت انسان دانست که به تعبیر قرآن،

از پذيرش آن امتناع  ولي مخلوقات بزرگي همچون آسمان، زمین و کوهها را پذيرفت؛

ها عرضه و زمین و کوه هاآسمانانا ما امانت را بر هم"فرمايد: خداوند مي بارهايندرکردند. 

کرديم، ولى از برداشتن )پذيرفتن( آن سر باز زدند و از آن ترسیدند و آدمى آن را برداشت 

 (. 72)احزاب: "گر و جاهل است)پذيرفت(، براستى که او ستم

نسان در پاسخ به اين پرسش که اين امانت چه بود که ديگران امتناع کردند، ولي ا

. گرددميمهم اشاره  پاسخهاي مختلفي داده شده است. که به چند آن را پذيرفت، جواب

.منظور از امانت، پذيرش واليت الهیه و کمال صفت عبوديت است که از طريق معرفت 1

. مقصود معرفت باللَّه 2(. 536، ص16ج، 1417شود)طباطبايي، و عمل صالح حاصل مى

. منظور 3بر توحید خدا، و يا مجموع عقايد و اعمال است. و اعتقاد به حق، و شهادت 

گیرند و بايد وفاى به عهد در اداي آن امانت هايى است که مردم از يکديگر مىامانت

. منظور اداي واجبات و تکالیف الهى، همچون نماز و روزه و حج است)فیض 4بکنند. 

یاي امیرمؤمنان و ائمه . منظور پذيرش امامت و واليت اول5(. 207، ص4کاشاني، ج

. منظور برخورداري انسان از 6(. 198، ص2)قمي، جباشدميالسالم معصومین علیهم

. مقصود 7کند. صفت اختیار و آزادى اراده است که انسان را از ساير موجودات ممتاز مى

. منظور اعضاء پیکر انسان 8عقل است که مالک تکلیف و مناط ثواب و عقاب است. 

، چشم امانت الهى است که بايد آن را حفظ کرد و در طريق گناه مصرف مثالًاست. 

واجب  آنهاننمايد، گوش و دست و پا و زبان هر کدام امانتهاى ديگرى هستند که حفظ 

، اين اوالًشود که (. با کمى دقت روشن مى453، ص17ج، 1374است)مکارم شیرازي، 

، ثانیاًبعضى را با بعضى ديگر ادغام کرد.  توانتفسیرهاى مختلف با هم متضاد نیستند و مى

رسد هیچ کدام از نظرات فوق، به تنهايي پاسخگوي امتیاز انسان نسبت به ساير بنظر مي
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؛ زيرا در تفاوت بین انسان با غیر او، بايد به امتیازي اشاره کرد که باشدميمخلوقات ن

 .باشدمينو در غیر او به هیچ وجه موجود  شودميمنحصرا در او يافت 

 . عبودیت 4.1

که در پاسخ بايد در نظر گرفت اين است که اين تفاوت و تمايز، بايد  اينکتهاولین 

در به يک يا چند خصلت ذاتي و سرشتي انسان اشاره داشته باشد؛ زيرا تکلیف و تشريع 

نظام تکلیف انسان، با . يعني، باشدمي آنهاموجودات، فرع بر خلقت اولیه و تکويني 

فیت تکويني او هماهنگ بوده و بر مبناي توان سرشتي اوست که اين نظام تشريعي ظر

، که به رابطه تکلیفي . براين اساس، پنج پاسخ اولشودميبراي او شکل گرفته و بر او بار 

تواند به موضوع امتیاز انسان اشاره داشته نمي انسان با خالق و بندگي او مرتبط است،

، فرع بر خصلت ذاتي انسان هستند. عالوه بر اين، آيات و رواياتي جملگي آنهاباشد؛ زيرا 

وجود دارد که به وجود بندگي، عبادت، واليت و تکلیف براي ساير مخلوقات، عالوه نیز 

عبوديت و بندگي جنیّان، همانند انسان  ايآيهبر انسان نیز اشاره و تکلیف شده است. در 

 (. 56)ذاريات:1"فريدم مگر براى آنکه مرا بندگي کنندو جنّ و انس را نیا" اشاره شده است:

موضوع عبادت فرشتگان نیز، به ارتباط عبادي آنها اشاره دارد که در آياتي به آنها 

و ، فرشتگان را بندگان برگزيده خدا معرفي کرده ايآيهدر پرداخته شده است. 

، که لفظِ بندگي، اشاره به عبوديت (26)انبیاء:2"اندگرامى بندگانى[ فرشتگان] بلکه"فرمايد:مي

آنها گفتند: "فرمايد:مينیز عبادت فرشتگان  بارهدرديگر،  ايآيه. همچنین در دارد آنها

 را تو حمد و تسبیح ما! کند؟ خونريزى و فساد که دهىمى قرار زمین در را کسى آيا! پروردگارا

که مالئکه قبل از  دهدمين نشان (. اي30)بقرة: 3"کنیممى تقديس را تو و آوريم،مى بجا

)به زعم آنها( دانستند که خلقت آدم، عبادت را از وظايف و فضايل وجودي خود مي

 ند. هست آن ناتواندادن از انجام  هاانسان

                                                           
 ْقُت الْجنَّ َو اْلأنَس ا ِلَّأ لَِيْعُبُدون  َو َما َخلَ   1
 َو قالُوا اتََّخَذ الرَّْحمُن َولَداً ُسْبحانَُه َبْل ِعباد  ُمْكَرُمون 2
ُس لََك  3 ماَء َو نَْحُن نَُسبُِّح بَِحْمِدَك َو نَُقدِّ  قالُوا اَ َتْجَعُل فيها َمْن ُيْفِسُد فيها َو َيْسِفُك الدِّ
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خداوند،  ايآيهدر بحث عبادت ساير موجودات نیز، در آياتي اشاره شده است. 

فرمايد: حیوانات و پرندگان بیان کرده و ميتسبیح، نماز، دعا، عبادت و تکلیف را براي 

و زمین است و پرندگان بال گشوده )در  هاآسمانآيا به چشم )دل( نديدى که هر کس که در "

گويند؟! هر يک از آنها دعا و خضوع و نماز و تسبیح خود را دانسته فضا( خدا را تسبیح مى

ديگر، اطاعت از  ايآيه(. در 41)نور:1"دهند داناستاست و خداوند به آنچه انجام مى

اي از عبادت جانداران است براي الهي، سجده کردن و تواضع کردن، که جنبه دستورهاي

و آنچه در زمین از  هاآسمانو براى خدا آنچه در "فرمايد: حیوانات نیز مطرح شده و مي

 (. 49 )نحل:2"کنندکنند و آنها سرکشى نمىجنبنده و فرشتگان وجود دارند، سجده مى

عالوه بر آيات فوق، روايات فراواني نیز به موضوع عبادت حیوانات اشاره کرده 

اجل و سرآمد عمر چارپايان و "است. در حديثي رسول خدا صلى اللّه علیه و آله فرمود: 

حشرات زمین و مورچه و کبک و ملخ و اسبان و قاطران و تمامى جنبندگان و غیر جنبندگان در 

، 1417)طباطبايي، 3"ستاندقت تسبیح خود را قطع کنند خدا جانشان را مىتسبیح است، هر و

همانا در لحظه اي در دل و ذهن "فرمودند:   حضرتآن(. در روايتي ديگر، 122، ص13ج

کند. حضرت داود علیه السالم خطور کرد که هیچکس همانند او مدح و ستايش خداي را نمي

بادت نشسته بود، فرشته اي از طرف خداي متعال نازل در اينحال، در حالیکه او در محراب ع

کن! پس داود علیه السالم لحظه اي ساکت شد و  توجّهشد و فرمود اي داود! به صداي قورباغه 

هاي توام که گوش داد که قورباغه اينگونه مي گفت: منزهي تو اي خدا و من سپاسگزار نعمت

یه السالم فرمود به خدايي که مرا فرستاد علم تو منتهاي همه چیز است. پس حضرت داود عل

 (. 297، ص61، ج1403)مجلسي، "چنین ستايشي هنوز اينچنین نشنیده بودم

روايت شده که وقتى از کنار مردمى عبور کرد که  حضرتآندر حديثي ديگر از 

ها در حال سیر و کوچ بودند مرکبخود ايستاده بودند و  هاىمرکبروى اسبان و 

)همان، "گويندکه از راکب خود بهترند، و بیشتر ذکر خداى را مى هامرکبیار چه بس"فرمود:

                                                           
ماواِت َو اْلأَْرِض َو الطَّْيُر َصافَّاٍت كُلٌّ َقْد َعلَِم َصلإَتُه َو َتْسبيَحُه وَ اَ لَْم َتَر اَنَّ  1   اللَُّه َعليم  بِما َيْفَعلُون  اللََّه ُيَسبُِّح لَُه َمْن فِي السَّ
ماواِت َو ما فِي اْلأَْرِض ِمْن دابٍَّة َو الَْملإئَِكُة َو ُهمْ  2   لأ َيْسَتْكبُِرونَ َو لِلَِّه َيْسُجُد ما فِي السَّ
و غير ذلك ا جالها في  -و البراغيث و الجراد و الخيل و البغال و الدواب كلها -ا جال البهائم كلها و خشاش الأ رض و النمل 3

 فا ذا انقضى تسبيحها قبض الله ا رواحها  -التسبيح
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همانا "(. در روايتي ديگر از امام صادق علیه السالم وارد شده که فرمودند: 214، ص 45ج

کند، در شب پريشان و آشفته عزاي امام جغد در روز، روزه مي گیرد و وقتي در شب افطار مي

آنچه از آيات و روايات فوق، که تنها  (.2، ص 62)همان، ج 1"گرددحسین علیه السالم مي

که فرشتگان، جنیّان، حیوانات و بسیاري از شود اينميذکر شد، فهمیده  آنهابخشي از 

کردن و . نماز خواندن، سجدهکنندميعبادت  هاانسانموجودات ديگر، همانند 

بعضي روايات ذکر شده، برخي  طبقبرعبادي آنهاست که  هايجنبهگفتن، بعضي از تسبیح

پس، بندگي از امتیازات انحصاري انسان  دهند.نیز انجام مي هاانسانعبادتي برتر از  آنهااز 

 تواند باشد.نمي

 . عقل4.2

انسان نسبت به ساير موجودات مطرح شده است،  بارهدري که امتیازهاييکي ديگر از 

و اين در حالي است که برخي معتقدند  باشديمعقل و شعور او  برخورداري او از علم،

. در پاسخ به اين شبهه، بايد گفت که شودمياين صفات، حداقل در حیوانات مشاهده ن

سازى زنبوران عسل، دقت خانه دهند، همچون:ميبسیاري از کارهايي که حیوانات انجام 

از خود در برابر هاى زمستانه، دفاع کردن حیوانات آورى نیازمندىمورچگان در جمع

هاى ها؛ پیدا کردن النه و خانه خود از فاصلهاز درمان بسیارى از بیمارى آنهادشمن، آگاهى 

دهد، در دنیاى هستند که نشان مى هاييموضوعبسیار دور دست و امثال آن، از جمله 

مرموز حیوانات، اطالعات بسیارى وجود دارد که هنوز براى انسان حل نشده است. تفکر 

سازد که حیوانات هم مانند میق در اطوار زندگى حیوانات، ما را به اين نکته واقف مىع

انسان، داراى آراء و عقايد فردى و اجتماعى هستند، و حرکاتي که در راه بقاء و جلوگیرى 

)طباطبايي، باشدمي آنهادهند، همه نشان از فهم و شعور از نابود شدن از خود نشان مى

 . (79، ص7، ج1417

                                                           
ا َيْمَدُحُه بِِه َفاَنَْزَل اللَُّه َعَلْيِه َعْن اَنَِس ْبِن َمالٍِك اَنَُّه َقاَل ا ِنَّ نَبِيَّ اللَِّه َداُوَد َظنَّ  1  فِي نَْفِسِه اَنَّ اََحداً لَْم َيْمَدْح َخالَِقُه بِاَْفَضَل ِممَّ

ْفدِ  َذا ِهَي َتُقوُل َعُة فَاَنَْصَت َمَلكاً َو ُهَو َقاِعد  فِي ِمْحَرابِِه َو الَْبَرَكُة ا ِلَى َجانِبِِه َفَقاَل َيا َداُوُد اْفَهْم َما َتُصوُت بِِه الضِّ ا ِلَْيَها َفا ِ
لَْم اَْمَدْحُه بَِهَذا. اَبِي َعْبِد اللَِّه ع  ُسْبَحانََك َو بَِحْمِدَك ُمْنَتَهى ِعْلِمَك َفَقاَل لَُه الَْمَلُك َكْيَف َتَرى َفَقاَل َو الَِّذي َجَعَلنِي نَبِي اً ا ِنِّي

َذا  َاْفَطَرْت َتَدلََّهْت َعَلى الُْحَسْيِن ع َحتَّى تُْصبِحَ  َقاَل ا ِنَّ الُْبوَمَة لََتُصوُم النََّهاَر َفا ِ



26 

 

(؛ سخن گفتن 18)نحل:1داستانى که در قرآن از مورچه و سلیمان حکايت شده است

)نحل: 2هدهد با سلیمان و خبر دادن او از چیزي که سلیمان از او نیز بي اطالع بوده است

(. مشاهده هدهد از آثار خشم در چهره سلیمان و آوردن عذرى موجّه و دلیلى مقبول 22

، 1374است)مکارم شیرازي،  آنهانه شعورى باالتر از غريزه براي علّت غايب بودنش، نشا

ديگر، کالغ معلّم بشر براي دفن کردن جنازه هابیل  ايآيه(. همچنین در 474، ص15ج

در روايتي از پیامبر (. 31)مائدة: 3گرددميشود و انسان، عاجز در برابر اين عمل او مى

وقتي صداي پارس کردن سگ يا "رمودند: اکرم صلي اهلل علیه و آله و سلم نقل شده که ف

عرعر کردن االغ را شنیديد، از شرّ شیطان رانده شده به خدا پناه ببريد، زيرا آنها چیزهايي را مي 

که نه تنها  دهدمي(. اين نشان 26، ص 61، ج 1403)مجلسي، 4"بینند که شما نمي بینید

هايي هستند که مات و دانشماليکه و جنیّان؛ بلکه برخي از حیوانات هم داراي معلو

 باشند. مينیز از آن عاجز  هاانسان

هايي استفاده هاي حیوان، از پژوهشتوانايي بارهدرعالوه بر آيات و روايات فوق 

 شناسيروانکه بسیاري از صفات شخصیتي براي حیوانات در تحقیقات جديد  شودمي

( 2002) 5وريس يال و دافي کاتريندر تحقیقي که توسط آنتوني گال، مگزارش شده است. 

انجام شده است؛ با استفاده  ،"ها موافق داشتن شخصیت در اسبها است؟آيا ارزيابي "،با عنوان

بدست آمده، که  ( براي همه ابعاد پنج عاملي شخصیت6NEOاز پرسشنامه پنج عاملي)

. در تحقیق مشاهده شده است آنهاترين ويژگي روان رنجور خويي و برون گرايي در قوي

(، جهت بررسي 2007) 7ديگري که توسط لیود، مارتین، ايموگن، گائوسي و ويلکینسون

                                                           
  لأ َيْشُعُروَن واِد النَّْمِل قالَْت نَْمَلة  يا اَيَُّها النَّْمُل اْدُخلُوا َمساِكَنُكْم لأ َيْحِطَمنَُّكْم ُسَلْيماُن َو ُجُنوُدُه َو ُهمْ  َحتَّى ا ِذا اََتْوا َعلى 1
 ْم تُِحْط بِِه َو ِجْئُتَك ِمْن َسَبا ٍ بَِنَبا ٍ َيِقيٍن َفقاَل اََحْطُت بِما لَ  2
اََعَجْزُت اَْن اَكُوَن ِمْثَل هَذا الُْغراِب َفاُوارَِي  َفَبَعَث اللَُّه ُغراباً َيْبَحُث فِي اْلأَْرِض لُِيِرَيُه َكْيَف ُيواري َسْواََة اَخيِه قاَل يا َوْيَلتى 3

 نَّاِدمينَ َفاَْصَبَح ِمَن ال َسْواََة اَخي
ِجيِم َفا ِنَّهُ  4 ْيَطاِن الرَّ ُذوا بِاللَِّه ِمَن الشَّ  ْم َيَرْوَن َما َلأ َتَرْوَن َقاَل ا َِذا َسِمْعُتْم نَُباَح الَْكْلِب َو نَِهيَق الِْحَمارِ َفَتَعوَّ

5 Anthony Gale & Katherine Duffy   
6 Neuroticism, Extraversion & Openness 
7 Lloyd, Martin, Imogen, Gauci and Wilkinson 
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(، انجام شده است، 1HPQ) شخصیت پرندگان، بر مبناي ارزيابي شخصیت با پرسشنامه

شش مؤلفه اصلي در شخصیت پرندگان، مشخص شده که عبارتند از: سلطه گري، 

در تحقیقي ديگر قبت، اجتماعي بودن و کنجکاوي. اشتیاق)اضطراب(، تحريک پذيري، مرا

نشان داده که صفات شخصیتي ( انجام شده؛ 2008) 2که توسط پیتربیرو و جودي استام

 هايجنبهحیوان مانند: شجاعت و بي باکي، فعال بودن و پرخاشگري براي بسیاري از 

 حیواني توصیف شده است. 

( با عنوان 2009) 3مک لود و هوپردر تحقیق ديگري که توسط سیبالد، ارهارد، 

انجام شده است؛ به ارتباط شخصیت بعضي از حیوانات  "شخصیت حیوانات علف چر"

علف چر)گوسفند( در يک نمونه تحقیق انجام شده است. در اين آزمايش اکتشافي، از 

شجاع بنظر آمدند.  آنهاخجالتي و پنج تاي  آنهامجموع ده حیوان بررسي شده، پنج تاي 

                     ِ                      ُ              ِ            تحقیقي ديگر توسط کارو رز، ايجکلن کامپ، وان ا ئرز، لیرتس، وي رن، ينبرگ و در 

 "تبیین متفاوت ويژگي رهبري شخصیت در غازهاي سرسخت"( با عنوان 2009)4پرينس
. در مطالعه اي ديگر، کنندميپیروي  آنهانشان داده که بعضي غازها رهبر و بعضي ديگر از 

صفات شخصیتي در خانواده هاي سگ "با عنوان  ،(2002)5توسط اسواربرگ و فورکمن

نوع سگ مختلف، وجود پنج صفت:  164داده هاي رفتاري بدست آمده از  "هاي اهلي

شادمان بودن، جدي بودن، ترسو بودن، تمايل به تعقیب، اجتماعي بودن و پرخاشگر بودن 

توسط مولر،  ، که"شخصیت در زنبور عسل"را نشان داده است. در تحقیقي ديگر با عنوان 

هايي را در طیفي از وسواس فکري و هراس آنها( انجام شده، 2010)6گراسمن و چیتکا

( با 2005)7در تحقیقي ديگر که توسط پدرسون، کینگ و الندوا زنبورها مشاهده کردند.

شش عامل شخصیتي شامل:  ،"کندشخصیت شامپانزه ها رفتار آنها را پیش بیني مي"عنوان: 

                                                           
1 Horse Personality Questionnaire 
2 Peter .Biro & Judy Stamp 
3 Sibbald, Erhard, McLeod, Hooper 
4 Kurvers, Eijkelenkamp, van Oers, Lith, Wieren, Ydenberg & Prins 
5 Svartberg &  Forkman 
6 Muller .Helene, Heiko Grossmann, Lars Chittka 
7 Pederson, King, & Landau 
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رون گرايي، پرخاشگري، وابستگي، هیجاني بودن و گشاده بودن را گزارش غلبه داشتن، ب

توان استفاده باتوجه به مطالب و مستندات فوق، که به برخي از آنها اشاره شد، مي کردند.

انحصاري انسان  امتیازهايها و د از ويژگيتوانمين ،برخورداري از علم و عقل نیزکرد که 

ت که ظرفیت و سطح علمي و عقلي انسان، نسبت به ساير البته بايد اذعان داشباشد. 

 موجودات بمراتب برتر و باالتر است؛ ولي در اصل وجود آن اشتراک است.

 . اراده 4.3

 ،اراده و اختیار داشتن انسان است که برخي معتقد بودند اين بارهدر ،بحث بعدي

داشتن فعل  از امانت، نظر آنها، مراد طبقبريک ويژگيِ انحصاري در انسان است و 

در معناى اختیار و دقت در  تأمّلآيد؛ زيرا با اختیاري اوست. اين قول هم بنظر ناتمام مي

ست بدآيد، اين اى که در انسان بوسیله انجام افعال اختیاريه به دست مىحاالت نفسانیه

اشد. اختیار بکه در حقیقت مالک اختیار انسان در افعالش، داشتن شعور و درک مىآيد مي

تواند در مواد خارجى عالم دخل و تصرف نموده و در آدمى، براى اين است که وى مى

 توجّهاز آن مواد براى بقاى خود استفاده نمايد و مفید آن را از مضرش تشخیص دهد. با

اى از موهبت اختیار توان گفت حیوانات نیز مانند آدمیان تا اندازهبه آنچه بیان شد، مى

هست. شاهد روشن اين مدعا اين  هاانسانرند، البته نه به آن قوت و شدتى که در بهره دا

بینیم که حیوانات اهلى را مى مخصوصاً ا به چشم خود بسیارى از حیوانات،است که م

دهد در بعضى از موارد که عمل مقرون با موانع است، حیوان از خود حرکاتى نشان مى

بینیم د است، و در بعضى از موارد مىنجام عمل خود مردّفهمد اين حیوان در اکه آدمى مى

که به مالحظه نهى صاحبش يا به خاطر تربیتى که يافته از انجام عملى خوددارى 

 (. 82، ص 7، ج1417کند)طباطبايي، مى

انجام اين رفتارها، در راستاي ارضاي نیازهاي غريزي، متفاوت از غريزه در حیوانات 

ز براي ارضاي غريزهِ گرسنگي، تشنگي، خواب و مانند آن در خود، است؛ چنانچه انسان نی

اراده استفاده از ، مبتني بر هاروشکه آن  کندميمختلفي براي پاسخ استفاده  هايروشاز 

. پس، غريزه متفاوت از پاسخي است که انسان باشدميمتفاوت  هايآگاهيمعلومات و 
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، مبتني بر اراده و اختیار)در هاپاسخو آن  دهدميبراي ارضاي آن نیازها از خود نشان 

 است.انسان يا غیر انسان( 

عالوه بر اين، تکلیف داشتن حیوان نیز دلیل ديگري بر مختار بودن حیوان است. 

مؤاخذه  بارهدره محکم بر داشتن تکلیف حیوانات، آيات و رواياتي است که يکي از ادلّ

 آنهانات نشان از تکلیف داشتن و مختار بودن شدن حیوانات وجود دارد که مؤاخذه حیوا

. خداي متعال در آيه اي تمام جنبندگان را به گرددمياشاره  آنهاکه به برخي از  باشدمي

کنند و اگر خداوند مردم را به خاطر کارى که مى"فرمايد: خاطر گناهانشان تهديد کرده و مي

( و در جايى ديگر، از 45)فاطر: 1"اشتگذاى را نمىکرد، بر پشت زمین جنبندهمؤاخذه مى

اى نیست مگر اينکه خداوند گیرنده و هیچ جنبنده"فرمايد: مؤاخذه حیوانات سخن گفته و مى

ديگر، محشور شدن حیوانات وحشي در قیامت اشاره  ايآيه(. در 56)هود:2"پیشانى اوست

 (.7)تکوير:3"شوند ورمحش]در قیامت[  وحشى حیوانات همه که گاه آن و"فرمايد: شده و مي

رواياتي وجود دارد که بحث مؤاخذه حیوانات در آن بیان شده است. در روايتى از 

خداوند تمام اين جنبندگان را روز "پیامبر اکرم صلي اهلل علیه و آله نقل شده که فرمود: 

گیرد، حتى قصاص حیوانى که شاخ انگیزاند و قصاص بعضى را از بعضى ديگر مىقیامت برمى

. در حديثي ديگر "جهت به او شاخ زده است را از او خواهد گرفتنداشته و ديگرى بى

هر حیوانى، پرنده يا غیر آن، که به ناحق کشته شود، در روز قیامت از "فرمايد: مي  حضرتآن

 (. از ابوذر غفّاري285، ص 5، ج1374)مکارم شیرازي، 4"قاتل خود، شکايت خواهد کرد

، بودم وسلّم وآله علیه اهلل صلّي اهلل رسول در خدمت در زماني من": گويدمي که است روايت

 دانید برايآيا مي"فرمود:  و سلّم وآله علیه اهلل خدا صلّي زدند. رسول دو بُز، بر يکديگر شاخ

                                                           
 َظْهِرها ِمْن َدابَّةٍ  َو لَْو ُيؤاِخُذ اللَُّه النَّاَس بِما َكَسُبوا ما َتَرَك َعلى 1
 و ما ِمْن َدابٍَّة ا ِلَّأ ُهَو ا ِخذ  بِناِصَيتِها  2
 َو ا َِذا الُْوُحوُش ُحِشَرت 3
اِء ِمَن الَْقْرناِء؛ ما ِمن دابٍَّة طائٍر ولأ َغيِرِه  ياَمِة َو َيْقَتصُّ ِمْن َبْعِضها لَِبْعٍض َحت ىانَّ اللََّه َيْحُشُر هِذِه الأَُمَم َيْوَم الْقِ  4 َيْقَتصَّ لِْلَجمَّ

 ُيقَتُل بَغيِر الحقِّ ا ل أ سُتخاِصُمُه َيوَم الِقياَمِة.  
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در  بزودي البتّهداند؛ و خدا مي فرمود: لیکن ! حضرتدانیمگفتند: نمي زدند؟! اصحاب شاخ چه

 (. 7، ص61، ج1403)مجلسي،  1"کندمي آنها حکم میان

 . روح4.4

هاي ساير توانمندي بارهدرکردن نکاتي که به مطالب فوق و گزارش توجّهبا 

موجودات، از جمله حیوانات بیان گرديد؛ سؤال هنوز به قوت خود باقي است که پس 

ه او منزلت و جايگاه خلیفه الهي را عطا کرده چه چیزي نقطه امتیاز انسان است که ب

. پاسخ اين پرسش را بايد در دمیده شدن روح الهي در انسان دانست که در است؟

، "روح"( به آن اشاره شده است. آنچه از 9، انبیاء:9سجده: ،72، ص:29)حجر:2آياتي

بر اين مبناء، اين است که آن حداقل داراي دو ويژگي انحصاري است که  شودميفهمیده 

انسان را از ساير مخلوقات ممتاز کرده است. يکي برخورداري جامع از صفات و اسماء 

خداست. يعني انسان از میان ساير موجودات و مخلوقات، تنها موجودي است که همه 

 يافته است.  تجلّيجمالیه و جاللیه خداوند در او  اسماء

آدم، به عنوان اولین فرد از خلقت  قرآن کريم، بعد از بیان داستان خلقت حضرت

او بر مالئکه اشاره کرده و تعلیم کل اسماء بر آدم، قبل از عرضه به مسألة  نوع بشر،

و خدا همه اسماء را به آدم تعلیم داد، آن گاه حقايق آن اسماء را در نظر فرشتگان "فرمايد: مي

 تجلّي، به اوالًاستفاده است.  (. در اين آيه شريفه چند نکته قابل31)بقره:3"پديد آورد

تکويني خدا در آدم، با عنوان تعلیم أسماء ياد کرده است که خداوند متعال، تکوينا اسماء 

به ضمیمه  "االسماء"استغراق در  "ال"، ثانیاًخودش را به آدم علیه السالم آموزش داد. 

ضرت آدم علیه السالم در آيه، به تمامي اسماء و صفات الهي اشاره دارد که در ح "هاکلَّ"

، ناتواني همه مالئکه، از شناخت تمامي اسماء در آدم، به ثالثاًتکويني يافته است.  تجلّي

                                                           
انَْتَطَحْت َعْنَزاِن َفَقاَل النَّبِيُّ اَ َتْدُروَن فِيَم انَْتَطَحا َفَقالُوا َلأ نَْدرِي َقاَل لَِكنَّ  َو َعْن اَبِي َذرٍّ َقاَل َبْيَنا اَنَا ِعْنَد َرُسوِل اللَِّه ص ا َِذا 1

ِنََّما ُجِعَلْت اَْمَثالََنا فِي الَْحْشِر َو الِْقَصاصِ  اللََّه َيْدرِي  َو َسَيْقِضي َبْيَنُهَما َو َعَلى َهَذا َفا 
 َء كلَُّها ثُمَّ َعَرَضُهْم َعلَى الَْمَلئَكةَو َعلََّم َءاَدَم اْلأَسْما  
اُه َو نََفَخ فيِه ِمْن ُروِحه؛ َفَنَفْخنا فيها ِمْن ُروِحنا َو جَ  2 ْيُتُه َو نََفْخُت فيِه ِمْن ُروحي؛ ثُمَّ َسوَّ  َعْلناها َو اْبَنها ا َيًة لِْلعالَمينَفا ِذا َسوَّ
  َعَرَضُهْم َعلَى الَْمَلئَكة َو َعلََّم َءاَدَم اْلأَسْماَء كلَُّها ثُمَّ  3
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يک اسم از اسماء خداوند تعالي  تجلّياين اشاره دارد که هر چند هر يک از فرشتگان، 

يک  بود. زيرا هر آنها، ولي ضعف هر يک از آنها، در تشخیص کلیّت و جامعیت باشندمي

بیان  آنهاخداوند از قول  ايآيهاز فرشتگان، کاري مشخص و جايگاهي معین دارند. در 

(. پس، اولین 164)صافات:1"و هر يک از ما )فرشتگان( مقام و پستى معین داريم"فرمايد: مي

تمامي اسماء و صفات اوست  تجلّيتفاوت انسان با ديگر موجودات، برخورداري او از 

. يعني تنها انسان است که جامع باشدميامعیّت در ساير موجودات نکه اين کلیّت و ج

تمامي صفات و اسماء الهي همچون: علم، حلم، عزت، حکمت، رحمت، عدالت، 

 . باشدميصداقت، قدرت و امثال آن 

يکي ديگر از تمايزات انسان با ساير موجودات، برخورداري او از توانايي ظرفیت 

و هیچ چیزى نیست مگر آنکه " فرمايد:مي ايآيهد در نهايت شدن اوست. خداونبي

 2"فرستیم[ فرو نمى]براي مخلوقاتهاى آن نزد ماست، و آن را جز به اندازه معلوم گنجینه

(. در اين آيه شريفه، ظرفیت نامحدود خداوند از طرفي و ظرفیت محدود ساير 21حجر:)

ه مخلوقات و موجودات از ظرفیت موجودات، از طرفي ديگر بیان شده است. بنابراين، هم

ديگر، بحث خالفت و جانشیني  ايآيهمحدودي برخوردارند. اما درباره انسان، خداوند در 

و )به ياد آور( هنگامى که "خود براي انسان در روي زمین را بیان نموده و فرموده است: 

(. 30)بقره:3"دادپروردگارت به فرشتگان گفت: همانا من در روى زمین جانشینى قرار خواهم 

اين است که انسان به عنوان خلیفه و جانشین،  شودمياستفاده  آنچه از اين آيه شريفه

الهي وجود  اسماءبايد تمام صفات متخلف عنه را دارا باشد. بنابراين، آنچه در صفات و 

دارد، بايد در ظرفیت تکويني انسان، به عنوان متخلف عنه وجود داشته باشد. همچنین با 

(؛ از آنجايي 29)حجر:4مند گرديده استبه اينکه انسان از توانايي روح الهي بهره توجّه

يک چنین انسان برخوردار از روح الهي  باشد،نهايت ميکه روح الهي داراي ظرفیت بي

                                                           
َّ لَُه َمقام  َمْعلُوم 1  َو ما ِمنَّا ا ِلأ
َّ بَِقَدٍر َمْعلُوم َو ا ِْن ِمْن َشيْ  2 لُُه ا ِلأ َّ ِعْنَدنا َخزائُِنُه َو ما نَُنزِّ  ٍء ا ِلأ
 َجاِعل  فِى اْلأَْرِض َخلِيَفة  َو ا ِْذ َقاَل َربَُّك لِلَْمَلئَكِة ا ِنى   3
ْيُتُه َو نََفْخُت فيِه ِمْن ُروحيَفا ِذا سَ  4  َفَقُعوا لَُه ساِجدين وَّ
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انحصاري  صفات يکي ديگر از بنابراين، نهايت شدن را داشته باشد.بي نیز، بايد ظرفیت

که در ساير موجودات، اين  باشدنهايت شدن مياز ظرفیت بي برخورداري او انسان،

نهايت )بيو صفات و برخورداري از ظرفیت  فیت وجود ندارد. پس جامعیت اسماءظر

 موجودات وجود ندارد. شدن، از جمله ويژگي هاي انحصاري انسان است که در ساير 

 آفرینش  . انسان محور 5

است که اواخر قرن سیزدهم در ايتالیا شکل گرفت  ايواژهيا انسان مداري،  1اومانیسم

آن را يکي از عوامل  توانو پس از آن، ساير کشورهاي اروپايي را در بر گرفت و مى

به شمار آورد. از قرن  2بنیادين رنسانسهاي مؤلفهپیدايش فرهنگ جديد غرب و يکي از 

یر، اکثر قريب به اتفاق رواج يافت و طي شش قرن اخ تفکّرچهاردهم میالدي به بعد، اين 

مکتب هاي فکري، فلسفي، سیاسي، اخالقي، هنري، ادبي و مانند آن را تحت سیطره خود 

، 5)اگزيستانسالیسم( ، وجودگرايي4، سوداگري)پراگماتیسم(3قرار داده است. کمونیسم

هريک بنحوي در  ،8گرايي، شخص7گرايي اروپايي، روح6گرايي)لیبرالیسم(آزاديخواهي

جريان دارد و حتي برخي از  آنهاو روح اومانیسم در  باشندميداستان ن مداري همانسا

)مسیحیت پروتستان(، را نیز به خود 10لوتري 9گريپیرايشهمچون، ي آسمانپیروان اديان 

 (.43، ص 1385جذب کرده است)رجبي، 

ايل که منزلت ويژه اي براي انسان ق شودمياومانیسم، به هر نوع فلسفه اي اطالق 

او با محور و مدار قرار دادن انسان، درصدد  .دهدمياست و او را مقیاس همه چیز قرار 

. در اين نظام، محور باشدميتفسیر و نوسازي او از اين منظر در جهان طبیعت و تاريخ 

                                                           
1 humanism 
2 renaissance 
3 communism 
4 pragmatism 
5 existentialism 
6 liberalism 
7 spiritualism 
8 personalism 
9 protestantism 
10 Luther, M 
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انسان است. انسان در اين ديدگاه، خود را موجودي هاي خواستههمه چیز، تمايالت و 

اومانیستي  تفکّرداند و به هیچ قدرتي خارج از خود اتکاء ندارد. در مستقل و يگانه مي

، اخالقیات، حقوق و مانند آن دانسته و خود را هاارزشانسان، خود را خالق همه بايدها، 

کوشد داند. در اين ديدگاه، انسان ميدر جايگاه خالق، رازق، حاکم و مالک همه چیز مي

، به خود نسبت دهد و خود را از همه قیدها دادميت يي که در قبل به خدا نسبهاارزش

هاي الهي رها سازد و هیچ کس و هیچ چیز را باالتر از خود نداند و مطیع هیچ و تعلق

 (.  8، ص 1382کس نباشد و اراده خود را بر هر چیزي غالب سازد)نصري، 

 توانميمجموع پردازان مکاتب اومانیستي، در مختلف در نظريه هايديدگاهبه  توجّهبا

 هاي زير دانست که عبارتند از: اومانیست را داراي مؤلفه

 ها و عاليق او؛ . محوريت انسان و پايبندي به خواسته1

 گرا؛ . اعتقاد به جامعه باز و کثرت2

 . التزام به اصل جدايي نهادهاي ديني از دولت؛ 3

 اري و برابري اخالقي؛ . اعتقاد به بنا نهادن اخالق در جامعه، بر مبناي خودمخت4

 . سکوالريزم و نفي پذيرش و مداخله دين در زندگي دنیايي و طبیعي مردم؛ 5

کننده حقوق انساني در برابر حاکمان . تأکید بر دموکراسي، به عنوان بهترين تضمین6

  جو؛سلطه

. آزادي خواهي، اينکه انسان بايد از هر قیدي، بجز آنچه خود براي خود تعیین 7

 ، آزاد باشد؛ کندمي

گرايي، به عنوان ابزاري مناسب براي کشف حقیقت و گرايي و شک. اعتقاد به عقل8

 ساختن جامعه انساني؛ 

همتايي فرد انساني، روش علمي و خردگرايي که به عنوان هسته مرکزي و . بي9

 . دهدميکانونِ اومانیسم را تشکیل 

ديني، سیاسي يا  هايسنتها، اعم از سنتها و . اعتقاد به اينکه تمام ايدئولوژي10

 گذاري شود؛اجتماعي، بايد توسط انسان ارزش
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. تساهل و تسامح و امکان هم زيستي مسالمت آمیز بین معتقدات اديان مختلف 11

 در کنار هم؛

. جستجوي دائم براي يافتن حقیقت ملموس و عیني، با درک و اعتراف به اينکه 12

ي ناقص ما را از آن حقیقت عیني تغییر هاادراکوسته شناخت و تجربه جديد، پی

 (.44ص، 1381)بیات، دهدمي

تري دارد. يکي نظام و پیدايش اين ديدگاه نقش مهمگیري شکلدو عامل اساسي در 

و ضرورت تقدم  اعتقادي حاکم کلیسايي آن دوران، و مباني عقیدتي و ارزشي مسیحیت

کار برخي آموزه هاي انحرافي مسیحي، مانند گناه دانستن ايمان بر آگاهي و فهم دين، و

دانستن ذاتي انسان، تحمیل نامعقول تعالیم کلیسا بر دستاوردهاي علمي و عقلي و مانند 

دين  آنهاها با مراکز قدرت، به در ارتباط بودن اومانیست توجّهآن. عامل ديگر اينکه، با 

ديدند، که بمنظور يافتن راه خود مي قدرت طلبانه هايدرخواسترا مانعي جدّي در برابر 

حلي براي ساالر منشي خويش، به تبیین عقالني تحوالت سیاسي و تجدد گرايي، حمله 

گرداني از نظام ديني حاکم و رايج مسیحیت آن زمان، پرداختند و به تخريب به دين و روي

ذهنیت جامعه نسبت به دين و ضرورت جدايي دين از سیاست و اجتماع همت 

 . (46، ص 1385)رجبي، اشتندگم

انسان بکار برده شده  بارهدرهاي زيبايي که در اين ديدگاه کلمات و واژه رغمعلي

، اصالت يافتن خودخواهي هاي افراطي بشر و تسلیم تفکّراست؛ اما در عمل، نتیجه اين 

ري انتهاي شیطاني خويش؛ تبديل شدن بسیامطلق و بي هاي درخواستشدن او در برابر 

و جبّاري، همچون: نازيسم، فاشیسم، استالینیسم و غیره  گرستمهاي به قدرت آنهااز 

دادن بیش از حد به تجربه  اهمیّت. همچنین، فقدان پشتوانه فکري متقن و عمیق، باشدمي

و عقل بشري و نسبیت ارزش شناختي و معرفت شناختي، پايه هاي لرزاني است که 

 (. 61)همان، ص بردمياومانیسم از آن رنج 

رسد مشکل اصلي اين ديدگاه، اين است عالوه بر اِشکال هاي فوق الذکر، بنظر مي

تالش کردند عقل و علم محدودِ مخلوق خود را، بجاي علم مطلق و اليتناهي  آنهاکه 
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خداي خالق خويش قرار دهند و نیازهاي متعالي و ماورايي الهي انسان را، در خاک و 

ي جستجو کنند؛ غافل از اينکه انسان بدون ارتباط با عالم اعلي، از موجودات خاکي زمین

تواند نیازهاي عالي خود را ارضاء نمايد. مشکل اصلي ديگر اين ديدگاه طريق وحي، نمي

، خواسته ها، تمايالت، باورها، نگرشها، هاانساناست که به تعداد  توجّهاين است که بي 

ود دارد و در راستاي پاسخ به آن نیازها، هر کسي و يا وج آنهاو امثال آن، براي  هاارزش

و افکار خود را بنام حقوقِ انسان، اصالت  هاانآرم کندميهر گروهي يا هر فرهنگي تالش 

اين ديدگاه، هر کسي معیارهايي براي خود  طبقبربخشیده و به ديگران تحمیل کند. پس، 

ادي تخطئه کرد؛ زيرا معیار هر شخصي براي داشتن هر اعتق توانميدارد و هیچ کس را ن

 براي خودش حقیقت و اصالت دارد.

علمي و عملي که  هاياشکالو  گرايي اومانیستيبه بیان ديدگاه انسان توجّهبا

محور و مدار  بارهدروجود دارد، سوالي که باقي است اينکه ديدگاه اسالم،  بارهايندر

 شودمياستفاده  بارهايندرجهان بیني اسالمي آفرينش چیست؟. آنچه از ديدگاه قرآن در 

اين است که مبدأ، مقصد، مرکز، محور و کانون آفرينش و هستي، ذات اقدس باري تعالي 

است. توحید در ذات، صفات و افعال، نشان دهنده اين است که در عالم تکوين و خلقت 

(؛ 156)بقره:1کت اندو هستي، همه موجودات از خدا نشأت گرفته اند و به سوي او در حر

زيرا او  تنها يکتاي آفرينش است که مقصود همه نیازمندان است و هیچ شبیه و مانندى 

ها آسمان(. او مالک حقیقي همه چیز؛ خالق همه هستي در زمین و 4-1)اخالص:2ندارد

)آل عمران: 3ذات اليتناهي اوست تجلّيست و هر چه در هستي وجود دارد پرتوي از ا

(؛ قدرتش نیز همه چیز را در بر 12)طالق:4او بر همه چیز احاطه داشته(. علم 109

                                                           
 ا ِنَّا لِلَِّه َو ا ِنَّا ا ِلَْيِه راِجُعونَ  1
َمُد؛  َو لَْم َيُكن لَُّه كُُفًوا اََحدُ  قُْل ُهوَ  2 ؛ اللَُّه الصَّ  اللَُّه اََحد 
َماَواِت َو َما فِى اْلأَْرِض  َو ا ِلَى اللَِّه تُْرَجُع اْلأُُمور 3  َو لِلَِّه َما فِى السَّ
 ٍء ِعْلماَو اَنَّ اللََّه َقْد اَحاَط بُِكلِّ َشيْ  4



36 

 

)آل 2دارد کامل ، نیز توانايي و سیطرهکنندمي(؛ و بر آنچه ديگران عمل 21)فتح:1گرفته

 (. 120عمران:

به اينکه در عالم تکوين و خلقت، تنها خداست که محور آفرينش است، در  توجّهبا

ها خداوند است که مبنا و اساس همه بايدها و نبايدهاست؛ عالم تکلیف و تشريع نیز، تن

(. حاکمیت در اين ديدگاه، از 40)يوسف:3باشدميار و فرمان دهنده زگزيرا او تنها قانون

 4را ندارد هاانسانآنِ خداست و هیچ قدرتي جز او حق حکومت مطلقه، بدون اذن او بر 

(؛ و هر انساني بايد 24 )انفال:5است (. او محور زندگي و حیات تکلیفي انسان70)قصص:

زندگي و مرگ خود را، همانند عبادت و بندگي خود، به گونه اي شکل دهد که خدا از 

 (. 162)انعام:6او خواسته است

هر چند نظام آفرينش و عالم هستي بر محوريت خالق حکیم است، اما بايد دانست 

. در بین همه آفريده باشدميسان روي زمین، انمرکز و محورِ مخلوقات و موجوداتِ  که

هاي خداوند، اين انسان است که مقصود خلقت همه موجودات روي زمین واقع شده 

(. اوست که هدف تسخیر شده همه مخلوقات عالمِ مادي قرار گرفته 29)بقره:7است

(. اوست که در میان همه مخلوقات، به عنوان مخلوقي در بهترين ترکیب 13)جاثیه:8است

روح الهي گشته  تجلّي(. اوست تنها موجودي که دريافت کننده 4)تین:9شده استآفريده 

(. 29)حجر: 11( و همان اوست که مسجود فرشتگان قرار گرفته است9)سجده:10است

براين اساس است که او استعداد جانشیني و خالفت خدا در روي زمین را پیدا کرده 
                                                           

 ٍء َقديراكُلِّ َشيْ  لَُّه َعلىَقْد اَحاَط اللَُّه بِها َو كاَن ال 1
 ا ِنَّ اللََّه بِما َيْعَملُوَن ُمحيط 2ً
َّ ا ِيَّاه 3 َّ َتْعُبُدوا ا ِلأ َّ لِلَِّه اََمَر اَلأ  ا ِِن الُْحْكُم ا ِلأ
َّ ُهَو لَُه الَْحْمُد فِي اْلأُولى 4  تُْرَجُعونَ  َو اْلأ ِخَرِة َو لَُه الُْحْكُم َو ا ِلَْيهِ  َو ُهَو اللَُّه لأ ا ِلَه ا ِلأ
 يا اَيَُّها الَّذيَن ا َمُنوا اْسَتجيُبوا لِلَِّه َو لِلرَُّسوِل ا ِذا َدعاكُْم لِما ُيْحييُكمْ  5
 لِلَِّه َربِّ الْعالَمينَ  َو َمْحياَي َو َمماتي َو نُُسكي قُْل ا ِنَّ َصلإتي 6
ا في اْلأَْرِض َجِميًعا ثُمَّ اْسَتوَ  7 ئُهنَّ َسْبَع َسَمَوٍت َو ُهَو بِكلُ هَو الَِّذي َخلََق لَُكم مَّ َماِء َفَسوَّ  ٍء َعلِيم شي ي ا ِلي السَّ
ْنُه ا ِنَّ في َذلَِك لأََيٍت لَِّقْوٍم َيَتَفكَُّرونَ  8 َمَوِت َو َما في اْلأَْرِض َجِميًعا مِّ ا في السَّ َر لَكُم مَّ  َو َسخَّ
 لََقْد َخَلْقَنا اْلأنَسَن في اَْحَسِن َتْقِويٍم  9
اُه َو نََفَخ فيِه ِمْن ُروِحه 10  ثُمَّ َسوَّ
ْيُتُه َو نََفْخُت فيِه ِمْن ُروحي 11  َفَقُعوا لَُه ساِجدين َفا ِذا َسوَّ
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نظر قرآن، انساني محور ساير مخلوقات داشت که از م توجّه(. البته بايد 30)بقره:1است

جايگاه حقیقي انساني خويش را حفظ است که با بندگي و ارتباط با خداي هستي بخش، 

با قطع قرار بدهد؛ نه انساني که بخش محور هستي هستي و خود را در پازل کرده و 

مخلوع  از اين دايره آفرينش خارج شده وارتباط با خدا و خارج شدن از مسیر انسانیت، 

( و يا ساير 179)اعراف: 3(، حیوانات112)انعام:2از انسانیت خويش، در زمره شیاطین

 موجودات پست گرديده است.

 شناخت انسان اهمّیت. 6

و   هاديدگاهشناخت انسان، يکي از مهمترين مسائلي است که انديشه انسان با 

سان چیست؟ و اين هاي مختلف را به خود مشغول کرده است. اينکه حقیقت ان گرايش

موجود از چه استعداد و ظرفیت وجودي برخوردار است؟، مُلکي است يا ملکوتي؟، مادي 

است يا معنوي؟، هدف دارد يا بیهوده آفريده شده است؟، آزاد آفريده شده يا مجبور 

و نوع شناخت انسان  اهمیّتمانند آن؛ از جمله مسايلي هستند که  هاييموضوعاست؟ و 

و با عنايت به در نظر گرفتن جايگاه محوري  هاموضوعبه اين  توجّه. با کندميرا بیان 

 اهمیّتبراي انسان در آيات و روايات، سخنان فراواني براي ضرورت شناخت انسان و 

 معرفت نفس تأکید شده است.

 نفس انسان در قرآن بیان گرديده است، مي تواند بارهدر تأمّلو  تدبّر بارهدرآياتي که 

شناخت نفس در نظر گرفت. در قرآن کريم، آيات  اهمیّتبه عنوان تأکیدي در رابطه با 

آن را گوشزد کرده است. در آيه  اهمیّتو  شدهفراواني به موضوع شناخت انسان اشاره 

اي ":فرمايدميدستور شناخت خويش را صادر کرده و  هاانساناي، خداي متعال به همه 

(. عالمه طباطبايي در تفسیر 105)مائدة:4"، بر شما باد نفس هايتانکساني که ايمان آورده ايد

که مؤمنان را به پرداختن به نفس خود  "عَلَیْکُمْ أَنْفُسَکُمْ": از عبارت فرمايدمياين آيه 

                                                           
 َو ا ِْذ قاَل َربَُّك لِلَْملإئَِكِة ا ِنِّي جاِعل  فِي اْلأَْرِض َخليَفة 1
نِْس َو الِْجن 2  َشياطيَن اْلأ ِ
 َضلُّ اُولئَِك ُهُم الْغافِلُونَ اُولئَِك َكاْلأَنْعامِ َبْل ُهْم اَ  3
 يا اَيَُّها الَّذيَن ا َمُنوا َعَلْيُكْم اَنُْفَسُكمْ  4
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فرمان داده است، پس از فرمان خداي متعال به مؤمنان در مالزمت نفس خود، مشخص 

که بايد آن را سلوک کند؛ بنابراين، نفس مؤمن  مي شود که نفس مؤمن همان راهي است

و اين همان راه هدايت  دهدميطريق و مسیري است که او را به سوي پروردگارش سیر 

 (. 171، ص 6، ج1417)طباطبايي، رساند مياو و راهي است که او را به سعادتش 

دانسته و  الهي هاينشانهمند و سرشار از ديگر، وجود انسان را بهرهاي آيهدر 

(. 21)ذاريات: "1؟بینیدها و عبرتهايي است، آيا نمينیز در وجود خودتان نشانه و":فرمايدمي

آيات انفسي، نه تنها تأکید بر معرفت نفس  بارهدردستور به شناخت و بصیرت پیدا کردن 

 :فرمايديمديگر اي آيهاست؛ بلکه به آيت بودن و نشانِ خدايي داشتن او نیز اشاره دارد. در 

هاي خود را در آفاق و در وجود خودشان به آنها نشان خواهیم داد تا آشکار به زودي نشانه"

(. بکار بردن آيات دروني نفس، در برابر تمامي 53)فصلت: "2شود که او حق است

، نشان از عظمت خلقت انسان دارد که در مقابل تمامي مخلوقات اوالًمخلوقات آفاقي؛ 

، سودمندتر بودن سیر و سلوک انفسي، نسبت به سیر و گردش ثانیاًه است؛ ديگر قرار گرفت

با اصالح صفات و بهبود اعمال  معموالًآفاقي، شايد به اين اشاره دارد که خودشناسي، 

هاي]انفسي[، نشانهاست که شناخت  اهمیّتنفس همراه است و اين از آن جهت، حائز 

اخت خداوند سبحان و اسماء، صفات و افعال او اند، آدمي را به شناز آن روي که نشانه

اهلل علیه و آله که فرمود: رهنمون مي شود. حديث معروف منقول از پیامبر اکرم صلي

، 92، ج1403)مجلسي، 3"هرکس خود را بشناسد ]به تحقیق[ پروردگارش را خواهد شناخت"

و رسیدن (، به صراحت به ضرورت شناخت نفس، در دستیابي به معرفت ربّ، 456ص

به مقام پروردگاري اشاره دارد. براين اساس، مقدمه شناخت خداي مقصود، شناختن نفس 

ي است که با بحث کمال هايموضوعمخلوق است. پس مسأله شناخت نفس، يکي از 

انسان نیز ارتباط دارد. زيرا، نخستین گام در طي نمودن طريق شريعت، آگاهي از امکانات 

ضرورت  ترينمهمهاي حقیقت وجودي انسان است. پس، تطريقت و آشنايي با ظرفی

                                                           
 َو في اْلأَْرِض َءاَيات  لِّلُْموقِنِيَن؛ َو في اَنُفِسكُم اَ َفَلإ ُتْبِصُرونَ  1
 ُه الَْحقُّ اَنُْفِسِهْم َحتَّي َيَتَبيََّن لَُهْم اَنَّ  َسُنريِهْم ا ياتِنا فِي اْلأ فاِق َو في 2
 َمْن َعَرَف نَْفَسُه فََقْد َعَرَف َربَّه 3
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شناسي است و آگاهي از صفات جالل است که آن، بهترين راه براي خدا خودشناسي، اين

 ترين عامل براي پرورش کماالت انساني است.و جمال حضرت حق، قوي

همچنین، انسان از طريق خودشناسي، به کرامت نفس و عظمت خلقت وجودي 

برد. انسان با روحي او، که از انوار الهي و نفحات رباني اوست، پي مي یّتاهمخويش و 

معرفت نفس، به استعدادهاي گوناگوني که براي پیشرفت و ترقي از سوي خداوند در 

که براي پرورش اين استعدادها  شودميبرده و تشويق وجود او نهفته شده است، پي 

رون جان خويش را استخراج کند و گوهر خود هاي درا شکوفا سازد؛ گنج آنهابکوشد، و 

بها را نبايد به ثمن بخس و بهاي ناچیز گران را هويدا سازد و درک کند که اين گوهر

هاي گسترده و خطرناک انسان با شناخت نفس، به خطرات دام فروخت. از طرف ديگر،

له با آنها، خود برد و براي مقاببا سعادت پي مي آنهاهاي شهواني و تضاد نفس و انگیزه

ترين عامل براي نجات انسان از پستي و حضیض رذائل . خداشناسي، مهمکندميرا آماده 

و رسیدن به اوج قله فضائل است. خداوند متعال يکي از مجازات هاي هوسبازان متمرد 

همچون کساني "که:  دهدميرا در قرآن، خود فراموشي بیان فرموده و به مسلمانان هشدار 

را فراموش کردند و خداوند به سبب آن، آنها را به خود فراموشي گرفتار ساخت، نباشید!  که خدا

معرفت  اهمیّت(. اين نشان از ضرورت و 19)حشر:"1و آنها فاسقان )حقیقي( و گنهکارانند

 (. 322، ص 1، ج1377نفس است)مکارم شیرازي، 

هايشان، نژادشان را بیاورد و چون پروردگار تو از پسران آدم از پشت":در ذيل آيه شريفه

 "2دهیمو آنها را بر خودشان گواه گرفت که مگر من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: چرا، گواهي مي

انسان هر قدر متکبر باشد، و فراهم بودن اسباب "فرمايد: عالمه طباطبايي مي (؛172)اعراف:

ار کند که مالک وجود خويش نیست، تواند اين حقیقت را انکزندگي، او را به غرور وا دارد، نمي

و استقاللي در تدبیر خويشتن ندارد، چه اينکه اگر مالک خويشتن بود، خود را از مرگ و ساير 

داشت، و اگر مستقل به تدبیر خويش بود، هرگز نیاز به خضوع در آالم و مصائب زندگي باز مي

ردگار و مالک مدبر، جزء حقیقت مقابل عالم اسباب نداشت. بنابراين، نیاز ذاتي انسان به پرو

                                                           
 َو لأ َتُكونُوا َكالَّذيَن نَُسوا اللََّه َفاَنْساُهْم اَنُْفَسُهْم اُولئَِك ُهُم الْفاِسُقونَ  1
يََّتُهْم َو اَْشَهَدُهْم َعلي 2  َشِهْدنا ِهْم اَ لَْسُت بَِربُِّكْم قالُوا َبلياَنُْفسِ  َو ا ِْذ اََخَذ َربَُّك ِمْن َبنِي ا َدَم ِمْن ظُُهورِِهْم ُذرِّ
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وجود اوست، و فقر و نیاز بر پیشاني جانش نوشته شده، اين حقیقتي است که هر کس از کمترين 

کند، و تفاوتي میان عالم و جاهل، صغیر و کبیر، شعور انساني برخوردار باشد، به آن اعتراف مي

کند که انسان در زندگي به حقیقتي مياند که اين آيه، اشاره در اين مساله نیست. لذا بعضي گفته

يابد که در همه چیز از شؤون حیات خود، نیازمند به بیرون وجود خود است. دنیا آن را در مي

را به نیاز و احتیاجشان آگاه ساختیم و آنها به ربوبیت ما  هاانسانپس معني آيه اين است که ما 

توان گفت به اين موضوع، مي هتوجّ(. با306، ص8، ج1417)طباطبايي، "اعتراف کردند

يکي از ابعاد مهم نیاز انسان، نیاز او به شناختن خويشتن و پي بردن به اسرار نهفته خود، 

 هايموضوعاز منظر خالق هستي است و انسان شناسي اسالمي، تبییني در جهت ارائه 

 .باشدميشخصیت شناسي از ديدگاه قرآن و روايات 

و آثار و نتايج مثبت آن، روايات فراواني وارد  اهمیّتدر رابطه با شناخت نفس و 

: گرددميدر اين باره اشاره  السالمعلیهشده که به بعضي احاديث منقول از حضرت علي 

برترين معرفت، خودشناسي انسان است. برترين حکمت، اين است که انسان خود را بشناسد. "

ست. هاشناختشناسي، سودمندترين نهايت معرفت اين است که آدمي خود را بشناسد. خود

شگفتم از کسي  ترين پیروزي دست يافته است. درکسي که موفق به خود شناسي شود، به بزرگ

جويد. هرکه خود را شناخت، جويد، امّا خويشتن را گم کرده و آن را نميکه گمشده خود را مي

)ري 1"نايي رسیده استمنزلتش واال گشت.  هر که خود را شناخت، به نهايت هر شناخت و دا

فرمايد: در حديثي ديگر مي السالمعلیهامام علي  (.164، ص7، ج1385، شهري

(. 232، ص 1366)تمیمي آمدي، 2"خودشناسي سودمندترين شناخت از دو شناخت است"

بُرَد و به پروردگارش روي انسان هر گاه به سیر در آيت نفس بپردازد، از همه چیز مي

آن شناختي بي واسطه و دانشي بدون بهره گرفتن از اسباب و علل، آورد و در پي مي

مذمّت عدم شناخت  بارهدررواياتي  حضرتآن. همچنین از کندمينسبت به مقصدش پیدا 

انسان را همین ناداني بس، که خودش ": گرددمياشاره  آنهانفس وارد شده که به بعضي از 

                                                           
َف َربَُّه. ا كَثُر الن اِس َمن َعَرَف نَفَسُه َجلَّ ا مُرُه. َمن َعَرَف نَفَسُه فَقِد انَتهي ا لي غاَيِة كُلِّ َمعِرَفٍة و ِعلٍم . َمن َعَرَف نَفَسُه َعرَ  1

 َمعِرَفًة لَِنفِسِه ا خَوفُُهم لَِربِِّه.
 ُة بِالنَّفِس ا نَفُع الَمعِرَفَتينِ الَمعِرفَ  2
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نجات دور افتاده و در وادي گمراهي و نادانیها قدم  را نشناسد. هرکه خود را نشناخت، از راه

 (.168، ص7)همان، ج1"ترين ناداني، ناداني انسان نسبت به کارِ خويشتن استمي نهد. بزرگ

 آنهاي حقیقي و درستي هستند که هرگاه انسان هاشناختاين معارف و امثال اينها، 

زندگیش در برابر او خودنمايي  را به نحوي متقن و استوار به دست آورد، حقیقت حیات و

؛ حیاتي جاويدان که با خوشبختي همیشگي همراه است و در نظر نگرفتن آن نیز، کندمي

. در نظر گرفتن اين حیات، زندگي اي را باشدميبا بدبختي و زندگي نکبت بار پیوسته 

 کندميراهم معنا و بازيچه و بیهوده نیست. بلکه اين يک جاودانگي را فبدنبال دارد که بي

نوعان خود در زندگي که انسان را به تکالیف و وظايفش در قبال پروردگار و در برابر هم

، گیردمينمايد؛ حیاتي که انسان براي خود در نظر اين جهان و آن جهان رهنمون مي

، 1، ج1377)مکارم شیرازي، سازد ميبرايش نمودار  ،نیازهاي مناسب او را در دو عالم

 (. 322ص 

 فصل اولخالصه 

که او برخوردار از ويژگي هاي در اين فصل ابتدا به تعريف انسان پرداخته شد 

باشد. انحصاري، شامل: ظاهر، باطن، فطرت، شهوت، جامعیت، عقالنیّت و امثال آن مي

بشر، نام ديگري از انسان است که در قرآن براي او بکار برده شده و مراد از آن بدن، 

هاي لغت گذاري انسان در کتابسه وجه براي ناممادي او است. ظاهر، جسد و شکل 

رساند و دانسته که معناي ظهور و بروز را مي "اَنَس"ذکر شده است. يک وجه، آن را از 

انسان به خاطر ظاهرو آشکار بودنش به اين اسم، نامیده شده است؛ وجه دوم، از ريشه 

شدن و عالقه مند شدن به چیزي، آن را که به خاطر مأنوس  اندگفته "اُنس"يا  "إنس"

که از نسیان و  اندگفته "نَسئ"انسان را  گذارينامبدان نامیده اند. وجه سوم در علت 

فراموشي گرفته شده و به خاطر از ياد بردن و فراموش کردن به اين نام معرفي شده است. 

نسان است که اين سه ابعاد وجودي ا ترينمهمو شناختي، سه تا از  بُعد رفتاري، عاطفي

                                                           
لإِل و الَجه 1 الأِت . ا عَظُم َكفي بِالَمرِء َجهلإً ا ن َيجَهَل نَفَسُه. َمن لَم َيعِرْف نَفَسُه َبُعَد َعن َسبيِل النَّجاِة ، و َخَبَط في الضَّ

نساِن ا مَر نَفِسهِ   الَجهِل َجهُل الأ 
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د به آنها اشاره داشته باشد. آياتي از قرآن مجید وجود دارد که به اين سه بُعد توانميوجه 

 اشاره دارد.

، از ريشه التین پرسونا، در انگلیسي است واژه شخصیت، که معادل کلمه پرسونالیتي 

در يونان و روم  به معناي نقاب يا ماسک گرفته شده است و آن به نقابي اشاره دارد که

اين نام براي شخصیتِ انسان، اشاره  گذارينامقديم، بازيگران تئاتر بر چهره مي گذاشتند. 

بر آن دارد که شخصیت براي هر کسي، همانند نقابي است بر چهره افراد که در موقعیت 

کنند. بر اين اساس، هاي اجتماعي مختلف از خود نشان داده و در آن نقش بازي مي

ي انسان اشاره دارد که هاگرايشو  هاخصلتشخصیت، به مجموعه ثابتي از  شناسيروان

که استمرار زماني  کندميافراد بحث  شناختيروانرفتارِ  هايتفاوتاز وجوه اشتراک و 

)فرآيندهاي  سازمان رواني مهمِ شناختد. روانشناسان، شخصیت را شامل سه دارن

 مشهود تقسیم کرده اند.  ( و رفتارهايهاهیجان(،عواطف)تفکّر

ترين مفهومي که در منابع اسالمي براي شخصیت، بتوان بیان کرد، تعبیر نزديک

قرآن کريم، مبناي رفتار و حرکت انسان را شاکله . ( در قرآن است84)اسراء:"شاکله"

جوهره شکل يافته  ،گفت آن توانميبه معناي شاکله،  توجّهبا است.وجودي او دانسته 

اي بالقوه انسان است که عالوه بر اينکه تشکیل دهنده ظاهر، اعمال و رفتار استعداده

، دهدمي؛ افکار، عواطف و نیروهاي باطني و دروني فرد را نیز تشکیل باشدميبیروني فرد 

هاي زيرين باطن انسان رسوخ کرده که به صورت مستمر و پیوسته در اعماق درون و اليه

. پس شاکله، ويژگي هاي بارز و پايداري باشدميار آدمي و مبناي رفتار، ادراک و کرد

 و رفتار آدمي احاطه دارد. نیّتاست که بر فکر، احساس، 

نسبت به ساير مخلوقات، و برشمردن  بودن جايگاه انسان در نظام آفرينش،باال

فراواني براي او در قرآن کريم، از دو منظر قابل بررسي قرار گرفت. برخي از  هايارزش

ها به عنوان يک خصوصیت ذاتي و يک صفت تکويني در انسان مطرح است، ين ويژگيا

برخوردار است و ساير موجودات  آنهاخلقت انساني خويش، از  به خاطرکه صرفاً انسان، 

اند. عالوه بر منزلت ذاتي، بعضي از خصوصیات عالي ديگري براي انسان از آن بي بهره
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را به صورت اکتسابي به دست آورد. کرامت  آنهاتواند در قرآن برشمرده شده که او مي

شدن همه مخلوقات  مسخّرذاتي انسان، هدف خلقت همه موجودات زمیني واقع شدن، 

مسجود  پذيرش روح الهي،اهلل شدن، براي او، آفريده شده در بهترين صورت، خلیفة

، داري از حیات طیبهپذيرش بار امانت، برخورالهي، از علم شدن، برخوردارفرشتگان واقع

، برخورداري از طمأنینه برخورداري از مقام قرب و کمال، توانايي کسب فضیلت و تقوي

ذاتي  هايخصوصیتو آرامش، تفوّق به مقام يقین، نیل به حکمت و امثال آن؛ از جمله 

 و اکتسابي انسان است که در قرآن به آنها اشاره شده است. 

ر اين فصل اين بود که چه خصوصیت ذاتي يا يکي ديگر از مباحث مطرح شده د

غیر ذاتي در انسان وجود دارد که او را به اين منزلت و جايگاه باال در آفرينش رسانده 

اشاره شد که به چند ديدگاه در  "حملِ امانت"است؟. در پاسخ به اين پرسش، به بحث 

ارائه  مستندهايبه  توجّهبا  شد اينکهگرفته  نتیجه بارهايندرآنچه گرديد. اين معني اشاره 

 بارهدرشده در آيات، روايات و شواهد علمي موجود، بسیاري از مسايل مطرح شده فوق 

انحصاري انسان، مانند: عقل، علم، اراده، اعضاي بدن و امثال آن، در  هايخصوصیت

ند به صفات توانمين هاخصوصیت. پس اين گرددميفرشتگان و حیوانات نیز مشاهده 

انحصاري انسان اشاره داشته باشند؛ چنانچه پذيرش واليت، عبوديت، کمال، معرفتِ 

 هايخصوصیتاز  هیچ يکتوحیدي و اداي تکلیف، فرع بر صفات ذاتي هستند. پس 

 ست، به امتیاز انحصاري انسان اشاره داشته باشد. توانميمطرح شده در اين رابطه ن

اري او از تمامي صفات و اسماء خدا که دمیده شدن روح الهي در انسان و برخورد

يافته است و  تجلّيجمالیه و جاللیه خداوند در او  او تنها موجودي است که همه اسماء

شدن انسان، دو خصوصیت انحصاري بود نهايت )بيبرخورداري او از توانايي ظرفیت 

ماء و صفات پس جامعیت اسماء اسکه از آيات و روايات، شواهدي براي آن ارائه گرديد. 

شدن، از جمله ويژگي هاي انحصاري انسان است که نهايت )بيو برخورداري از ظرفیت 

 در ساير موجودات وجود ندارد.



44 

 

به  توجّه، ضرورت شناخت انسان بود، که با فصلآخرين مبحث ارائه شده در اين 

اي در نظر گرفتن جايگاه محوري براي انسان در آيات و روايات، سخنان فراواني بر

 تأمّلو  تدبّر بارهدرمعرفت نفس مطرح شد. آياتي که  اهمیّتضرورت شناخت انسان و 

مند و سرشار نفس انسان در قرآن بیان گرديده است، آياتي که وجود انسان را بهره بارهدر

شناسي رواياتي که بهترين راه براي خدا الهي دانسته است و همچنین آيات و هاينشانهاز 

داليلِ ضروري براي شناخت انسان مطرح  ترينمهماسي دانسته است؛ از جمله را خودشن

. انسان از طريق خودشناسي، به کرامت نفس و عظمت خلقت وجودي خود و استشده 

برد. انسان با روحي خويش، که از انوار الهي و نفحات رباني اوست، پي مي اهمیّت

یشرفت و ترقي از سوي خداوند در معرفت نفس، به استعدادهاي گوناگوني که براي پ

که براي پرورش اين استعدادها  شودميبرده و تشويق وجود او نهفته شده است، پي 

را شکوفا سازد؛ گنجهاي درون جان خويش را استخراج کند و گوهر خود  آنهابکوشد، و 

ز را هويدا سازد و درک کند که اين گوهر گرانبها را نبايد به ثمن بخس و بهاي ناچی

هاي گسترده و خطرناک فروخت. از طرف ديگر، انسان با شناخت نفس، به خطرات دام

مقابله با آنها، خود برد و براي با سعادت پي مي آنهاهاي شهواني و تضاد نفس و انگیزه

 . کندرا آماده مي

 های چند گزینه ایپرسش

  دارد؟. اشارهمفهوم انسان  گذارينامزير، به علت  هايگزينهکدامیک از  (1

        دو پا راه رفتنب(                      جسماني بودنالف( 

 د( خالق بودن              ج( ظاهر و آشکار بودن  

  دارد؟.اشاره وجود مادي انسان  گذارينامزير، به  هايگزينهکدامیک از  (2

 بشرج( نفس     د(        عقلب(       روحالف( 

 در آيات قرآن کدام است؟ سه بعد مهم کاربرد انسان (3

 الف( شناختي، رفتاري، اخالقي        ب( شناختي، اخالقي، عاطفي       

 ج( اخالقي، رفتاري، اجتماعي          د( اخالقي، رفتاري، اجتماعي       
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  ؟.دهدميرا نشان زير، مسیر تحول باطني انسان  هايگزينهکدامیک از  (4

 ج( صیرورت     د( فطرت الف( شاکله      ب( شخصیت      

 ، از کدام مفهوم زير گرفته شده است؟شناسيروانشخصیت در  (5

  الف( شاکله      ب( نفس       ج( نقاب     د( نیت

 شخصیت در اسالم، از کدام مفهوم زير گرفته شده است؟ (6

  الف( شاکله      ب( نفس       ج( نقاب     د( رفتار

 ايگاه اکتسابي انسان در قرآن اشاره دارد؟زير، به ج هايخصوصیتکدامیک از  (7

 هدف خلقت همه موجودات زمیني واقع شدنب(          کرامت انسانالف( 

  توانايي کسب فضیلت و تقويد(      شدن همه مخلوقات براي او مسخّرج( 

 زير، به جايگاه ذاتي انسان در قرآن اشاره دارد؟ هايخصوصیتکدامیک از  (8

 هدف خلقت همه موجودات زمیني واقع شدنب(   يقین  تفوّق به مقام الف( 

  توانايي کسب فضیلت و تقويد(           نیل به حکمت ج( 

 اشاره دارد؟ تمايز انسان از ساير موجوداتزير، به  هايخصوصیتکدامیک از  (9

 برخورداري از اراده و اختیارب(                    عقلالف( توانايي انسان از 

  بهره مندي از روح الهيد(              ي از اعضاء بدني   بهره مندج( 

هاي عالي حیوان در برخورداري از ويژگيزير، به  هايگزينهکدامیک از   (10

  دارد؟.اشاره شخصیت 

 ب( غريزه داشتن              بي تقوا بودنالف( 

 نشخوار کردند(       ج( اراده و اختیار  

  اشاره دارد؟.معناي اومانیسم در انسان ه زير، ب هايگزينهکدامیک از   (11

 ب( انسان محوري             الف( انسان پروري    

 د( روح گرايي           ج( وجودگرايي   

 ؟دارداشاره  ويژگي هاي اومانیسمزير، به  هايخصوصیتکدامیک از   (12

 به بدن  وابستگي روح ب(      انساندر اصالت روح الف( 
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  سکوالريزم و نفي مداخله دين در زندگي د( ه روح    وابستگي بدن بج( 

 اومانیسم چیست؟. بارهدرديدگاه اسالم   (13

 ب( مخالف است                     الف( موافق است   

 صحیح است الف و جباره روح موافق است     د( ج( در

، به کدام "اي کساني که ايمان آورده ايد، بر شما باد نفس هايتان"آيه شريفه :  (14

 موضوع زير اشاره دارد؟.

 برخورداري انسان از اراده و اختیارب(          باره نفس در تأمّلو  تدبّرالف( 

  بهره مندي از روح الهيد(                 عقلج( توانايي انسان از 

 را خداشناسي کدام است؟. ترينمهماز منظر آيات و روايات،   (15

 معرفت نفست             ب( الف( معرفت به آثار طبیع

 استدالل علميد( بیان                 استدالل عقلي   ج( ارائه 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           تشریحی                                                                                                                       های ؤالس

 اي اهشباهت و داده حیتوض را شناسيروان در تیشخصو  اسالم در انسان (1

 .؟دیکن انیب رادو  آن ياحتمال يهاتفاوت

 منظر از موجودات، ريسا از را انسان زيتما و کنید انیب را قرآن در انسان منزلت (2

 .؟دیده حیتوض اتيروا و اتيآ

 .؟دیکن انیب را سمیاومان يمحور يهايژگيو و دهید حیتوض را سمیاومان (3

 .ید؟ينما انیبمحور آفرينش  باره در را اسالم دگاهيد (4

 ؟.دیکن نییتب اتيروا و اتيآ منظر از را انسان شناخت ضرورت و یّتاهم (5

 معرفی منابعی برای مطالعه بیشتر

 (رو1371احمدي، علي اصغر ،)انشناسي شخصیت از ديدگاه اسالمي 

 ها(، فرهنگ واژه1381ويسندگان )بیات، عبدالرسول و جمعي از ن 

 ،ر قرآن(، صورت و سیرت انسان د1379عبداللَّه ) جوادي آملي 

 (انسان شناسي، مرکز انتشارات 1385رجبي، محمود ،))مؤسسه امام خمیني)ره 
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 در اسالم و غرب شناسیانسانفصل دوم، مباني 

 

 هدف کلي

، هدف کلي اين فصل است اسالم و غربناختي شانسانهاي فرضمباني نظري و پیش

 اند.که در ده مبناء، آنها مورد بررسي قرار گرفته

 یريهاي يادگهدف

 رود پس از پايان فصل، بتواند سؤاالت زير را پاسخ دهد. از دانشجو انتظار مي

 دو ساحتي بودن خلقت انسان را توضیح داده و نتايج اين مبنا را بیان کند. (1

 دهد. توضیح را شناختيانسان هايآموزه در روح و جسم متقابل ارتباط (2

 دهد. یحتوض رااز منظر اسالم  انسان رفتارهاي گذاري ارزش (3

 کند. بیان را ناختيشانسان مباني در انسان بیرون و درون متقابل ارتباط (4

 دهد. توضیح را قرآن در انسان وجودي هايتفاوت و هاتشابه (5

 کند. تبیین راانسان  تکلیفي با تکويني خلقت متقابل رابطه (6

 تبیین نمايد.  را انسان ديدگاههاي مختلف در باره جبر و اختیار   (7

 راده خدا با اختیار انسان را توضیح دهد.رابطه ا  (8

  دو نوع شخصیت و اراده حقیقي و حقوقي را تبیین کند. (9

سه ديدگاه مطرح در باره سرشت انسان را توضیح داده و ديدگاه اسالم را  (10

 در اين رابطه بیان کند.

را در باره  اسالمدو نوع شناخت دروني انسان را توضیح داده و ديدگاه  (11

 بیان نمايد. ودآگاهو ناخ خودآگاه

شناسي توضیح داده مبناي تعادلي يا تکاملي بودن سرشت انسان را در روان (12

 و ديدگاه اسالم را در اين باره بیان کند.
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ها، بناءها و ساختارها آمده است. در واقع ها، شالودهمباني جمع مبنا، به معناي بنیان

ها و ساختار اصلي آن ا، چارچوبهمتضمن پايه دانشي است کهمباني هر پديده يا هر 

پديده يا علم است. به بیان ديگر، مباني در علم، فلسفه و دين، نقش محکمات و مسلّمات 

هاي مورد ها و چارچوبفرضپیش پردازان، آنها را بصورتکند که نظريهآنها را ايفا مي

 نمايند.پذيرش خود بیان مى

هايي فرضنظر گرفته شده است، پیش آنچه در اين مبحث به عنوان مباني نظري در

هاي عمومي در باره انسان است که بصورت توصیفي يا تبییني، درباره ماهیت از ويژگي

هايي از حقايق وجودي انسان، بما ها و نیستشود. مجموعه اي از هستانسان بیان مي

مورد ماهیت هاي تبییني در هايي را بصورت قضاياي خبريه و گزارههو انسان، که واقعیت

نمايد. طبیعت در برابر تربیت، اراده آزاد در برابر جبرگرايي، نظري و فلسفي انسان بیان مي

منطقي بودن در برابر غیرمنطقي بودن، هشیاري در برابر ناهشیاري، تعادلي در برابر تکاملي 

شناسي شخصیت مي بودن و مباحثي مانند آن؛ از جمله مباني نظري مطرح شده در روان

 (.11، ص1998باشد)شولتز، 

هايي که در خصوص حقايق وجودي انسان در ذهن افراد وجود ها و فرضیهنظريه

تواند از منابع مختلفي نشأت گرفته باشد. اعتقادات مذهبي، اکتسابات فرهنگي، دارد، مي

توانند تجربیات شخصي، تأثیر اساتید و امثال آن؛ از جمله عواملي هسستند که هر کدام مي

هاي ذهني انسان داشته باشند. از آنجائیکه اين فرضگیري پیشمنشأ متفاوتي در شکل

باشد، طبعاً در ديدگاه اسالمي مي شناختيهاي نظري انسانتحقیق درصدد تبیین انديشه

مباني پذيرفته شده، براساس قوانین نظري اسالم است که در آيات و روايات ديني مورد 

 .گیرندميبررسي قرار 

 . دو ساحتی بودن انسان1

يکي از مباحثي که در آياتي از قرآن کريم، در باره خلقت آفرينش مطرح شده است، 

مسأله زوجیت و دوساحتي بودن در خلقت موجودات است که خداي متعال آن را  نسبت 

اي، اين دوئیت را مبناي تذکر و اندرز داند. در آيهساري و جاري مي مخلوقاتبه همه 



49 

 

آفريديم،  -که يکى جفت ديگرى است -و از هر چیزى دو گونه":فرمايدان بیان ميبراي انس

(. در بسیاري از آيات قرآن، بحث زوجیت 49)ذاريات: 1"باشد که ياد کنید و پند گیريد

 2گرددهايي که موجب ازدياد نسل آنها ميخلقت، مانند: زوجیت گیاهان، حیوان

 هاديگري که ما چیزي از آن موجوداتو حتي زوجیت در  هاانسان(، 11)شوري:

 مطرح شده است. ،(36)يس:3دانیمنمي

اولین موضوع  درباره  دو ساحتي بودن خلقت انسان، اين است که نه تنها زوجیت 

در دو نوع خلقت زن و مرد وجود دارد؛ بلکه در تمامِ اعضاء، ابعاد، تکالیف و مسايل 

ر خلقت جسماني و غیر جسماني، زوجیت مربوط به انسان، زوجیت وجود دارد. دوئیت د

ش و امثال آن؛ زوجیت در خلقت هاي بدني، مانند: دست، پا، چشم، گودر اجزاء و اندام

تکويني و خلقت تکمیلي انسان، دوئیت در ابعاد روحي و رواني، مانند: خیر و شرّ، زشت 

وجیت و دوساحتي هايي از زو زيبا، عدل و ظلم، صدق و کذب و امثال آن؛ که اينها نمونه

 باشد.بودن در باره خلقت انسان مي

نکته ديگر در زوجیت خلقت انسان اين است که از منظر قرآن، دو نوع خلقت 

جسماني و غیر جسماني در انسان وجود دارد. يعني، انسان عالوه بر وجود جسماني، 

باشد. برخوردار از وجود ديگري نیز است که بصورت روحي، معنوي و فرا طبیعي مي

باشد که در آياتي از اين موضوع، يکي از اصول اساسي مباني آفرينشِ انسان در اسالم مي

ياد  "روح"قرآن کريم به آن اشاره شده است. اين خلقت فراطبیعي در قرآن، با عنوان 

هاي  شده و آن، به عنوان يک امر مجرد غیرمادي اشاره شده است که تمامي ويژگي

 اني، رفتاري و مانند آن، به او ختم مي شوند. شناختي، ادراکي، هیج

دهد که از نفخه روح الهي از منظر قرآن، جوهر وجودي انسان را روح او تشکیل مي

 "4آن گاه وي )انسان( را پرداخت، و از روح خويش در او بدمید":در او ايجاد شده است
                                                           

  لََعلَُّكْم َتَذكَُّرونَ ٍء َخَلْقنا َزْوَجْينِ َو ِمْن كُلِّ َشيْ  1
ْن اَنُفِسُكْم اَْزَواًجا َو ِمَن اْلأَنَْعامِ اَْزَواًجا  َيْذَرُؤكُْم فِ  2 َماَواِت َو اْلأَْرِض  َجَعَل لَكُم مِّ  يهَفاِطُر السَّ
ا تُْنبُِت اْلأَْرُض َو ِمْن اَنُْفِسِهْم َو  3 ا لأ َيْعلَُموَن ؛ َو الَّذي َخَلَق اْلأَْزواَج كُلَّها؛ فاِطُر ُسْبَحاَن الَِّذي َخَلَق اْلأَْزَواَج كُلَّها ِممَّ ِممَّ

ماواِت َو اْلأَْرِض َجَعَل لَُكْم ِمْن اَنُْفِسُكْم اَْزواجاً؛ َو َخلَْقناكُْم اَْزواجاً   السَّ
اُه َو نََفَخ فِيِه ِمْن ُروِحهِ  4  ثُمَّ َسوَّ
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او را به پايان رسانیدم  پس چون کار":اي ديگر، خداي متعال فرموده استدر آيه(. 9)سجده: 

اين دمیده شدن تکويني (. 29)حجر: "1و از روح خود در او دمیدم بايد که برايش بسجده افتید

بخشیده و استعدادي تشريعاً به وي عطا کرده  انسانروح در او، آنچنان عظمتي تکلیفاً به 

اينگونه تواند اسماء و صفات خدايي را در خود دروني بکند. در حديث قدسي که مي

زمین و آسمان گنجايش و ظرفیت مرا ندارند بلکه قلب بنده مؤمنم وسعت و ":بیان شده است

 (.39، ص55، ج 1403)مجلسي، 2"ظرفیت مرا دارد

از جمله مسايل ديگري که در زوجیتِ خلقت جسماني انسان در قرآن کريم مطرح 

را تشکیل داده است که دو عنصر اصلي و اولیه، مبناي خلقت جسماني انسان شده اينکه، 

خاک يک در برخي آيات و روايات، آن دو عنصر اولیه، آب و خاک بیان شده است. 

عامل مهم براي خلقت مادي انسان در قرآن بیان شده است که ضمن اشاره فراوان به آن 

هاي عظمت (؛ اين موضوع به عنوان يکي از نشانه5؛ حج:11؛ فاطر:67در چندين آيه)غافر:

و يکي از آياتش اين است که شما را از خاک آفريد و سپس ":ي بیان شده استخالق هست

ترين عامل، (. آب نیز به عنوان اساسي20)روم: "3شويدناگهان بشري هستید که منتشر مي

اى را از و هر موجود زنده"مبناي حیات در خلقت موجودات و انسان نیز بیان شده است: 

اهلل علیه و آله و سلم، منشاء خلقت وايتي از پیامبر اکرم صلي(. در ر30)انبیاء:4"آب آفريديم

 (.  402، ص3، ج1385)ري شهري، 5همه موجودات و انسان، آب بیان شده است

در حالي است که يکي از ، انسان در اسالم توجه به مبناي دو ساحتي در خلقت

باشد. مکاتب مي شناختي و روانشناختي در غرب، بر اساس مادي گراييمباني مهم انسان

شناختي نوين در غرب، مانند: اومانیسم، سوسیالیسم، ماتريالیسم، مهم انسان

اند و اين يکي از اگزيستانسیالیسم و امثال آن، بر مبناي مادي گرايي بناء نهاده شده

چنانچه در فصل سوم، در شناختي در اسالم و غرب است. هاي انسانترين تفاوتمهم
                                                           

ْيُتُه َو نََفْخُت فِيِه ِمْن ُرو 1  ِحي فقعوا له الساجدینَفا ِذا َسوَّ
 لَْم َيَسْعنِي َسَمائِي َو َلأ اَْرِضي َو َوِسَعنِي َقْلُب َعْبِدي الُْمْؤِمنِ  2
 َو ِمْن ا ياتِِه اَْن َخلََقُكْم ِمْن تُراٍب ثُمَّ ا ِذا اَنُْتْم َبَشر  َتْنَتِشُرونَ  3
 َو َجَعْلَنا ِمَن الَْماِء كُلَّ َشيٍء َحيٍّ اَ َفلإَ ُيْؤِمُنونَ  4
 كلُّ شيٍء ُخلَِق ِمن ماءٍ  5
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هاي فراواني بر ديدگاه مادي گرايي وجود دارد و از گردد، اشکالیان ميادله اثبات روح ب

 باشد.گذار اين مکتب، بزرگ شیاطین، يعني ابلیس ميمنظر قرآن کريم، بنیان

به عنوان يکي از مباني مهم در آفرينش مخلوقات و از جمله آنچه از اين مبناء، 

نیازمند آفريده شده است که نیاز به اينکه انسان، موجودي  شوداستفاده مي انسانخلقت 

ترين نیازهاي او، جهت ادامه حیات و کمالِ مادي و معنوي، و زوج ديگر، يکي از مهم

باشد. براين اساس، کمالِ هر زوجي، شناختي ميجهت الفت و آرامش او از حیث روان

: . اين موضوع، در تمامي مباحث دوساحتي انسان، همچوناستدر گرو زوج ديگر مي

نیاز و اين آن، اين  امثالهاي جسماني، تکوين و تکلیف، و زوجیت در دو جنس، اندام

گردد. عالوه براين، باتوجه به ويژگي رقابت پذيري انسان، تکامل بخوبي مشاهده مي

رسند. مثالً، تقابل زوجیتِ صدق با بسیاري از ابعاد روحيِ او، در اثر تقابل، به تکامل مي

علم با جهل، قدرت با ضعف و امثال آن؛ زمینه رشد صفات مثبت را  کذب، عدل با ظلم،

 د.ننمايدر انسان ايجاد مي

همچنین زوجیت و دوئیت در همه مخلوقات، نشان از وحدت و يکتايي خداي 

ها، رسیدن به مقام توحید همتاي صمد است که هدف همه اين دوگانگيواحدِ احد، و بي

هاي اشتراکي خود هاي آفريده شده، يا با فعالیتن زوجو يکتايي است. بعبارت ديگر، اي

رسند؛ چنانچه در خلقت هاي جسماني، مانند دست و پا و گوش و چشم به وحدت مي

هاي تقابلي خود، به انسجام و گردد و يا با فعالیتو امثال آن، غالباً اينگونه محقق مي

غالباً اينگونه است. بنابراين، يکي گردند؛ چنانچه در ابعاد رواني انسان، يگانگي نايل مي

هاي آفرينش در زوجیت، رسیدن به مقام توحید، يکتايي و انسجام ترين هدفاز مهم

باشد. هاي آسماني ميدروني است. موضوعي که اصل مشترکِ دعوت همه انبیاء و کتاب

اوند خد": فرمايندالسالم در باره فلسفه و حکمت دوگانگي موجودات ميامام علي علیه

هیچ چیزي را به صورت فردي مستقل و بدون جفت نیافريده است، تا از اين طريق مردم را به 

خود راهنمايي و وجود خويش را ]براي آنان[ اثبات کند؛ زيرا که خداوند تبارک و تعالي يکتا و 
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و  يگانه است و او را دومي نیست تا قوامش به او باشد و حمايتش کند، امّا مخلوقات، به اذن

 ( . 316ص ،10ج ،1403)مجلسي، 1"مشیّت خدا به يکديگر وابسته اند

 . ارتباط متقابل جسم با روح2

 غیر و جسماني وجوديِ نشأء دو داراي شد، بیان قبال چنانچه قرآن، منظر از انسان

 اعضاء، براي اينکه شودمي استفاده ، در اين بارهآيات برخي از باشد. آنچهمي جسماني

 به که دارد وجود غیرجسماني وجود در يکساني و مشابه موارد بدن، التحا و اعمال

 آيات در شیوه چند با ارتباط، دارند. اين اشاره يکديگر با دو اين تنگاتنگ و متقابل ارتباط

 روح مانند: برخورداري براي مشابه جوارح و اعضاء است. بیانِ گرديده بیان روايات و

 مانند: ديدن، روح؛ ادراکيِ هايتوانائي بیانِ يا و و...؛ گوش چشم، دست، صورت، از روح

با بدن؛ مانند: سالمت، مريضي،  روحي صفات در شباهت بیانِ يا و و...؛ بودن الل شنیدن،

 .ه استديگرد اشاره آنها به در اسالمبیداري و مانند آن؛ از جمله مباحثي است که 

 در آن، امثال و قلب گوش، شم،همچون: چ اعضايي داشتن به قرآن، آيات بعضي در

 جسماني قلب و گوش ،چشم ،آنها از مراد تواندنمي قطعاً که است شده اشاره انسان

 ايم،آفريده جهنم براى را انس و جن از بسیارى"فرمايد: مي متعال خداي ايآيه باشد. در

 آن با که دارند هاوشگ بینند،نمى آن با که دارند هاچشم کنند،نمى فهم آن با که دارند ها دل

 شريفه، آيه اين (. در179)اعراف: 2"ترندگمراه آنان بلکه چارپايانند چون شنوند. ايشاننمى

 چشم، از آنها برخورداري رغمعلي که اندشده معرفي حیواناتي همچون افراد، بعضي

 ینندبب را حقیقت توانندنمي و خواهندنمي آنها کفر، بواسطه ولي جسماني، قلب و گوش

 فاقد آنها، معنوي و روحي جوارح و اعضاء که دهدمي نشان کنند. اين درک يا بشنوند يا

 علیه اهللصلى خدا پیامبر روايتي، در رابطه، اين است. در شنیدن و ديدن فهمیدن، توانايي

 امور آنها با که اوست صورت در چشم دو که اين جز نیست اى بنده هیچ"فرمايد: مي آله و

                                                           
لألَِة علي نَْفِسِه و ا ْثباِت وُجوِدِه ، فال 1 ل ه ُ َتبارَك و تعالي َفْرد  و لَم َيْخلُْق شيئا َفْردا قائما بَنْفِسِه ُدوَن َغيِرِه ؛ لِل ذي ا راَد ِمن الدِّ

 ْلُق ُيْمِسُك بعُضُه َبْعضا با ذِن الل ه ِ و َمشيَئتِهِ واِحد  لأ ثانَي َمَعُه يُقيُمُه و لأ َيْعُضُدُه و لأ َيُكنُُّه ، و الخَ 
َن الْجن   2 لَّأ ُيْبِصُروَن بِها َو لَهْم َءاَذان  لَّأ َيْسَمُعوَن  َو اْلأنِس  لَهْم قُلُوب  لَّأ َيْفَقُهوَن بِها َو لَهْم اَْعينُ  َو لََقْد َذَرا ْنَا لَِجَهنََّم َكثِيًرا مِّ

 أَنَْعامِ َبْل ُهْم اََضلُّ  اُْولَئَك ُهُم الَْغافِلُونبِها  اُْولَئَك كاَلْ 



53 

 

 خداوند گاه کند. هر مى مشاهده را آخرت امور آنها با که دلش در چشم دو و بیند مى ار دنیا

 را او غیبى هاى وعده آنها وسیله به که گشايد مى را او دل چشم دو بخواهد، را اى بنده خوبى

(. 513ص ،9ج ،1385 شهري، )ري1"آوردمى ايمان الهى هاىوعده به دل چشم با و بیندمى

 ( براي64)مائده:  3دست ( و125)نساء:2وجه و چهره داشتن به ديگر، آيات برخي در

 هايي،اندام مشترک وجودِ تنها نه روايات، و آيات است. اين شده اشاره نیز انسان در روح

 همچون جسماني، اعضاي که دهدمي نشان بلکه کند؛مي بیان روح براي را جسم همچون

 ابعاد اين ،نیز را انسان وجودي اصالت که هستند نانسا رواني ابعاد و اجزاء براي ابزاري

 دارند. بعهده روحي

 بودن دارا رغمعلي که دانسته حیواناتي همانند را کفار تعالي، خداي ديگر ايآيه در

 ايباشند. آيهمي کردنتعقّل و گفتنسخن شنیدن، ديدن، فاقد نیز آنها جسماني، مشاعر

 آنها ولى زندمى صدا )حیوانات( را که است کسى بسان ران،کاف مَثَل"فرمايد: مي باره دراين

 چیزى رو اين از هستند نابینا و الل و کر کافران، شنوند. ايننمى صدا و سر جز چیزى

 در نابینايي سبب را دنیا در نابینايي متعال خداي ديگر، ايآيه (. در171)بقره: "!فهمندنمى

 روحي نابینايي محققاً بلکه باشد، جسماني نابینايي مراد تواندنمي قطعاً که دانسته آخرت

 و نابینا نیز آخرت در است، بوده حق( نابینا چهره ديدن )از جهان اين در که کسى اما"است: 

 کور"فرمايد: مي آله و علیه اهللصلى اکرم پیامبر حديثي، (. در72)إسراء:4"!است گمراهتر

 )ري5"باشد کور بصیرتش ديده که است کسى آن کور بلکه باشد نابینا چشمش که نیست آن

 ما شیعیان"فرمايد: مي السالم علیه صادق امام حديثي (. در558ص ،1ج ،1385 شهري،

 چنین مردمان همه دل. البته در چشم دو و سر در چشم ند: دوهست چشم چهار داراى حقیقت در

                                                           
ا راَد الل ه ُ بَعبٍد َخيرا ما ِمن َعبٍد ا لأ  و في َوجِهِه َعيناِن ُيبِصُر بِِهما ا مَر الدنيا، و َعيناِن في َقلبِِه ُيبِصُر بِِهما ا مَر الأ ِخَرِة ، فا ذا  1

 َر بِِهما ما َوَعَدُه بالَغيِب ، فا َمَن بالَغيِب عَلى الَغيِب .َفَتَح َعيَنيِه اللََّتيِن في َقلبِِه ، فا بصَ 
ْن اَْسَلَم َوْجَهُه لِلَِّه َو ُهَو ُمْحِسن  َو اتََّبَع ِملََّة ا ِْبراهيَم َحنيفاً  2  َو َمْن اَْحَسُن ديناً ِممَّ
 َو قالَِت الَْيُهوُد َيُد اللَِّه َمْغلُولَة  ُغلَّْت اَْيديِهمْ  3
 اَن فى هذِه ا ْعمي فُهَو فى الأ ِخَرِة ا ْعَمي وا َضلُّ َسبيلإً و َمن ك 4
 ليَس الأ عمى َمن َيْعمى َبصُرُه، ا نَّما الأ عمى َمن َتْعمى َبصيرتُهُ  5



54 

 

 1"است کرده کور را آنان هاىمچش و کرده باز را شما ]درون[هاىچشم جلّ و عزّ خداوند اما اند،

 (.215ص ،8 ج ،1413 )کلیني،

 بیماري، مانند: سالمت، روحي، صفات و حاالت برخي ،و روايات آيات برخي در

 در"فرمايد: مي ايآيه دراست.  شده داده نسبت غیرجسماني وجود به آن، امثال و بیداري

 عذابى گفتند،مى دروغ به ى[ آنچه]سزا به و افزود مرضشان بر خدا و است مرضى يشانها دل

 به را روح حاالت السالمعلیه علي امام روايتي (. در10)بقره:2"داشت خواهند دردناک

 بیماري، سالمت، دهد؛مي دست حالت شش را بدن"فرمايد: مي و کرده تشبیه بدن حاالت

 ناداني رگش،م و اوست دانش آن، است. زندگيِ چنین نیز بیداري. روح و خواب زندگي، مرگ،

 هشیاري اش، بیداري و او غفلت خوابش، و او يقین سالمتش، و او شکِّ اش، بیماري و او

 (.40ص ،61ج ،1403 )مجلسي،3"اوست

 چنانچه اينکه گرددمي استفاده شد، آورده نمونه عنوان به که فوق، مطالب از آنچه

و روحي جسماني  غیرِ وجود براي دارد، وجود حاالتي و اعمال اعضاء، جسم، و بدن براي

 رابطه، اين باشند.نیز اين شرايط وجود دارد که اينها، در ارتباط تنگاتنگ با يکديگر مي

 است مغز با عصبي هاياندام ساير يا و عصبي دستگاه با بدن هايدستگاه ارتباط مشابه

 لیتفعا طولي، وجودِ فعالیتِ دارد. در قرار طولي صورت به آنها، کارکرد و رابطه که

 فرمان نتیجه و باشدخود)مغز( مي مافوق وجودي فعالیت به تر)دست( وابستهپايین وجود

 بین طوليِ ارتباطِ گردد. اينمي مشاهده تر)دست( نیزپايین اندام در باال)مغز(، فعالیت

 روح و جسم هايفعالیت همه از دقیقي تبیینِ جسماني، غیر ابعادِ و جسماني اعضاي

 دستگاه در طولي حرکت بر عالوه بدن، هاياندام فعالیت تمام ني،دهد. يعمي بدست

 و دارند قرار نیز روحي هايتوانائي و روح مديريت تحت طولي بصورت مغز، و عصبي

 ها( مشاهدهاندام و مغز از بدن)اعم در نیز روح هايفعالیت و هافرمان تمامِ بعکس،

                                                           
ا ِس ، و َعيناِن في الَقلِب ، ا لأ و الَخلإئُق كُلُّهم كذلَك ا لأ ا ن   1 الل ه َ َعزَّ و  ا ن ما شيَعُتنا ا صحاُب الأ رَبعِة الأ عُيِن : َعيناِن في الرَّ

 جلَّ َفَتَح ا بصاَركُم و ا عمى ا بصاَرُهم
 فِى قُلُوبِِهْم َمَرض  َفَزاَدُهُم الل ه ُ َمَرضا َولَُهْم َعَذاب  اَلِيم  بِما كانُوا َيْكِذُبونَ  2
ُة و الَمرُض و الَموُت و الَحياُة و النَّوُم و الَيَقَظُة و ك 3 ح  ذلَك الرُّوُح، فحياتُها ِعلُمها و َموتُها ا ن  لِلِجسِم ِستََّة ا حواٍل: الصِّ

ُتها َيِقيُنها و نَوُمها َغفَلُتها و َيَقَظُتها ِحفُظها  َجهلُها و َمَرُضها َشكُّها و ِصحَّ
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 هر که دارد وجود انسان وجودي ساحت ود اين بین ايمالزمه ديگر، عبارت گردد. بهمي

 با مرتبط و اختیار در که است ابزاري عنوان به بدن، هايفعالیت و اعضاء از يک

 باشد. مي خود روحِ از هاييقسمت

 انسانرفتارهای . ارزش گذاری 3

 در شريعت، و قرآن دين، که است اين اسالم در نظري هايفرضپیش از ديگر يکي

 آنها از يک هر بلکه نیست، خنثي و تفاوتبي انسان رفتارهاي و گفتار مال،اع افکار، برابر

 معتقد که است تصوري و ديدگاه بخالف است. اين کرده منفي يا مثبت گذاري ارزش را

 ارزشي ضدّ يا و ارزشي رفتارهاي به شناسي،روان علم جمله از وانساني  علوم است

 نه است موجود قوانین تبیین و توصیف شف،ک حیطهِ علم، حیطه اساساً و ندارد کاري

 و است دين و اخالق در گذاري،ارزش حیطه ديدگاه، اين طبق باشد. بر بايد که را آنچه

 مقوله دو اينهااز منظر اين ديدگاه،  پردازد. بنابراين،مي نیست يا هست که آنچه به علم

 گیرد.نمي قرار لومع حوزه در است، بد يا خوب چیزي چه اينکه و هستند هم از جدا

 با مرتبط کامالً انسان، وجودي هايِهست ،اسالم شناختيانسان هايآموزه منظر از

 مقوله، دو گذارد. اينمي تأثیر نیز آنها بر چنانچه پذيرد؛مي تأثیر آن از و بوده او بايدهاي

 جهتو ديگري به بايد يکي، از حراست و حفظ جهت وند يکديگر با تنگاتنگ ارتباط در

 اخذ الهي فطرت و روح از انسان، روحيِ تکوينيِ خلقت مبدأ چون قرآن، منظر داشت. از

 معناي به چیزي، هر بودن خدايي و خداست بسوي نیز آن مقصد و مسیر است، شده

 افکار، اين که است جهت آن از عملي، بودنِ ارزشمند است. بعبارتي، آن بودن ارزشمند

نمايد. مي دورآفرينش  مقصد از يا و کرده نزديک مقصد به را او اعمال، و رفتار گفتار،

 اوست. کمال و سالمت حیات، حفظِ انسان، روح خلقتِ هدفِ اساس، براين

 وجودي هايارزش کشف همانند شناختي،سانان هايآموزه بودن ارزشمند موضوع

 امثال و پزشکي آناتومي، فیزيولوژي، شناسي،مانند: زيست علومي که است انسان جسم

 و هافعالیت که است آن براي بدن، هاياندام و هادستگاه هستند. شناخت آن بدنبال آن،

 کرد. اينکه تحصیل را جسم سالمت بتوان آن، تناسب به و گردد کشف آنها کارکردهاي
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 ساختار آن با متناسب که است مفید موادي چه يا و رفتارهايي چه انسان، بدن براي

 رساند،مي آسیب را آنها کارکردِ که است مضرّ چیزهايي چه اينکه يا و باشدمي موجود

 انسان، جسم مطالعه علوم گفت، توانمي باشد. بنابراينمي علوم آن مهم هايهدف از يکي

 در آنچه همه است. زيرا بدن تکامل و سالمت حیات، حفظ نیز هدفش و است هدفمند

 حفظ براي بدن، در چیزي هر کشف و بوده مرتبط او سالمت با دارد وجود انسان جسم

 باشد.مي ضروري او رشد و حیات

 هايفعالیت و انسان روح باره در دقیقاً موضوع اين جسم، سالمت اهمیت براساس

 اين براي انسان، روحي هاياندام و ابعاد کشف باشد. يعنيمي منطبق نیز او روحي

 کارکرد براي که چیزي هر يرااست. ز آن کمال و سالمت حیات، الزمه که دارد ضرورت

 که چیزي هر عکس، به و کندمي تأمین را روح کمال و حیات باشد، ضروري و مفید آنها

 جسماني، شناسيانسان چنانچه نمايد. بنابراين،مي تهديد نیز را روح سالمت باشد، مضرّ

 داند؛نمي تفاوتبي را خود و است مسؤول انسان جسم سالمتِ و حیات برابر در

 بداند؛ تفاوتبي را خود تواندنمي و داشته را مسؤولیت اين نیز، روحي شناختيانسان

 ترملموس جسم، دردِ و بیماري باشد. زيرامي نیز جسم از بیشتر مراتب به آن اهمیت بلکه

 گرفتاري و ترنامحسوس روح، ناراحتي و رنج مرض، ولي است؛ محدودتر آن، آسیب و

 بصورت نیز سايرين به بلکه نفر، يک براي تنها نه بیماري اين و ،است ترگسترده بسیار آن

کند، بلکه آخرت آنها را کرده و نه تنها دنیاي آنها را تخريب مي سرايت نرم، و خاموش

  نیز نابود خواهد کرد.

 قرآن در که است يموارد جمله از آن، با مرتبط مباحث و انسان يِارزشمند موضوع

 يمبنا بر م،يکر قرآن دستورات و هانییتب يتمام گفت توانيم و بوده توجه مورد

 شهير گردد،يم انیب اسالم فيتعر در چنانچه. باشديم انسان يرفتارها يگذارارزش

 کاربرد و يمعن به باتوجه. است شده گرفته خداوند سالمِ اسمِ و سالمت از آن ييمعنا

 خداوند، نيد تنها عنوان به اسالم، يِآسمان عتيشر و نيد هدف تنها گفت توانيم اسالم،

 يعيتشر و يفیتکل دستوراتِ با ينيتکو خلقتِ تطابق و يسازگار يمبنا بر سالمت حفظ
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 دانسته سالمت در شدن داخل را، خدا يدستورها از يرویپ خداوند، ياهيآ در. باشديم

هاى د و از گامايد، همگى در سِلم و سالمت درآيیاى کسانى که ايمان آورده" :ديفرمايم و

اين موضوع در روايتي (. 208)بقره:1"شیطان پیروى نکنید، که او براى شما دشمنى آشکار است

خداوند متعال هیچ  همانا" اينگونه وارد شده که فرمود:نیز السالم از امام محمد باقر علیه

ها و حلّلچیزي را براي بندگانش حرام يا حالل نکرده است مگر اينکه میل و رغبتي براي م

نفرت و کراهتي براي محرّمات در آن يافته است. بنابراين، وقتي خداوند مخلوقات را خلق کرد 

باشد پس آنها را حالل کرده و يا چه چیزهايي براي آنها دانست چه چیزهايي براي آنها مفید مي

 (. 345ص ،3ج )صدوق،2باشد، پس آنها را نهي کردمضر مي

 او بیرونبا نسان ا. ارتباط متقابل درون 4

شناختي قرآن، به رابطه متقابل درون انسان با بیرون او اشاره سانيکي ديگر از مباني ان

، حاالتِ وجوديِ روح است که قابل مشاهده عیني و مادي براي "درون"دارد. مراد از 

، "نبیرو"باشد. مانند: نیت، فکر، اراده، عشق و مانند آن و منظور از جسم و بدن انسان نمي

زند و قابل مشاهده و ملموس براي خود و همه امور مشهودي است که از انسان سر مي

 باشد. مانند رفتار، کردار، گفتار و امثال آن. ديگران مي

که رفتارهاي  در خصوص تأثیر درون بر بیرون، تقريباً امري واضح و روشن است

ها، رند. آراء، افکار، انديشهظاهري انسان تحت تأثیر عوامل دروني و باطني او قرار دا

عقايد، باورها و مانند آن؛ از جمله مفاهیم شناختي هستند که بر رفتارهاي ظاهري انسان 

دهد که نسبت به آنها شناخت گذارند. اصوالً انسان، کارهايي را انجام ميبسیار تأثیر مي

که شامل: علم،  و تمايل داشته باشد. قرآن کريم، مجموعه برآورد مفاهیم دروني انسان

معرفي کرده است.  "ايمان"عقل، نیت، اراده، انگیزه، عاطفه و امثال آن است را با واژه 

اي خداي در آيهباشد. ها و عواطف دروني ميايمان، عنصر قلبي است که ماحصلِ شناخت

                                                           
ْيطاِن ا ِنَُّه لَُكْم َعُدوٌّ  1 ْلِم َكافًَّة َو لأ َتتَّبُِعوا ُخُطواِت الشَّ   ُمبينيا اَيَُّها الَّذيَن ا َمُنوا اْدُخلُوا فِي السِّ
ْم َذلَِك َعَلى ِعَباِدِه َو اََحلَّ لَُهْم َما ِسَوى َذلَِك ِمْن َرْغَبٍة فِ  2 َم ا ِنَّ اللََّه َتَباَرَك َو َتَعالَى لَْم ُيَحرِّ يَما اََحلَّ لَُهْم َو َلأ ُزْهٍد فِيَما َحرَّ

ُهْم « 3»ا َتُقوُم بِِه اَْبَدانُُهْم َو َما ُيْصلُِحَها مَ « 2»َعَلْيِهْم َو لَِكنَُّه َعزَّ َو َجلَّ َخَلَق الَْخْلَق َو َعلَِم  َفاََحلَُّه لَُهْم َو اََباَحُه َو َعلَِم َما َيُضرُّ
 َفَنَهاُهْم َعْنهُ 
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ن امّا خداوند ايمان را محبوب شما ساخت و آ"فرمايد: تعالي در باره دروني بودن ايمان مي

 (.7)حجرات:1"يتان بیاراستها دلرا در 

هاي مختلف در قرآن بکار رفته است، مرتبه با مشتق 879ايمان که  واژهعالوه بر 

 مرتبه(، بصیرت 280مرتبه(، حکمت) 854علم)، مانند: ديگر هاي مختلف شناختيواژه

مرتبه(،  44مرتبه(، حفظ) 44مرتبه(، تدبّر) 49مرتبه(، تعقّل) 69مرتبه(، معرفت) 148)

و مفاهیم اخالقي، مرتبه(؛  18مرتبه(، تفکّر) 20مرتبه(، تفقّه) 28مرتبه(، يقین) 38شعور)

، مرتبه( 59)، تزکیهمرتبه( 316)مرتبه(، هدايت 563، رحمت)مرتبه( 982)مانند: تربیت

 ،مرتبه( 29)وُدَ مرتبه(، 95)حُبَمرتبه(؛ و مفاهیم انگیزشي و عاطفي، مانند:  31)اخالص

؛ و مفاهیم ارادي مانند: مرتبه( 6)، میلمرتبه( 13)، شهوتمرتبه( 28)، امیدمرتبه( 124)بیم

و امثال آن؛ تأکید  مرتبه( 6)، قصدمرتبه( 9)، عزممرتبه( 196)مرتبه(، اختیار 148اراده)

 کرده است که نشان از اهمیت مفاهیم دروني بر رفتار بیروني انسان، از منظر قرآن دارد.

 د:فرمايو دانش بر رفتار انسان مي السالم در باره نقش آگاهيم علي علیهدر حديثي اما

(. 90، ص1366)تمیمي آمدي، 2"علم، راهنمايیت مي کند و عمل تو را به مقصد مي رساند"

آيد. با دانش است، که زندگى به وجود مى"فرمايد: در حديثي ديگر مي حضرتآنهمچنین 

(. امام على 4220، ح1)تمیمي آمدي، ج3"داندکه مى ارزش هر انسانى، به آن چیزى است

دل، چشمه حکمت است. دل، "فرمايد: السالم در حديثي ديگر در باره تأثیر قلب ميعلیه

(. در روايتي امام 498، ص9)ري شهري، ج4"کتاب ديده است. دل، خزانه دار زبان است

ارزش و " اينگونه فرمودند: ار آنصادق علیه السالم، تأثیر نیت را بر عمل، برتر و نقش 

فضیلت نیت از عمل بیشتر است، بلکه عمل خود جلوه و ظهور نیت است؛ سپس حضرت اين 

(. 6، ص1، ج 1409)حرعاملي، 5"کندکه هرکس مطابق نیت خود عمل مي"آيه را خواندند:

                                                           
يَماَن َو َزيََّنُه فِي قُلُوبُِكمْ  1  َو لِكنَّ الل ه َ َحبََّب ا ِلَْيُكُم الأ ِ
 الغاَيةَ  الِعلـُم ُيرِشُدَك ، و الَعَمـُل َيبلُـُغ بِكَ  2
 بِالِعلِم َتكوُن الَحياُة؛ قيمة كل  امرٍئ ما يعلمه 3
 القلُب َينبوُع الِحكَمِة، القلُب ُمصَحُف الَبَصِر، القلُب خازُِن اللِّساِن. 4
 ته"، یعنی علی نی تهِ َو النی ه اُفَضل ِمَن العمل اَلأ َو اِنَّ النیََّه ُهوالَعَمل  ثُمُّ َتلإ قُوله تعالی: "قُل کُل  َیعَمل علی شاِکلَ  5
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دهد عوامل دروني، آنچه بیان شد، بخش کوچکي از مصاديق و شواهدي است که نشان مي

 گذارند. رفتار انسان تأثیر ميبر 

اي زند سايهتوان گفت هر رفتاري که از انسان سر ميدرباره تأثیر بیرون بر درون، مي

در درون او خواهد افکند. آنچه از دستورات تشريعي در آيات و روايات،  درخصوص 

جه اين شود، اين است که نتیعباداتي همچون: نماز، روزه، جهاد و امثال آن استفاده مي

يابند، آثاري عبادات، که به عنوان اعمالي ظاهري در گفتار، کردار و رفتار انسان تجلي مي

هاي مهم ايجاد انقالب کند. به عبارت ديگر، يکي از راهبر قلب و درون انسان ايجاد مي

دروني در انسان، اين است که او رفتارهاي صادره از خود را اصالح نمايد. براين اساس، 

آيه(، پس از دستور به ايمان، به عنوان يک  50يات فراواني از قرآن کريم)در بیش از در آ

امر قلبي دروني، دستور به عمل صالح داده شده است. اين تقارن و تأکید توأمان ايمان با 

اهلل علیه و آله، عمل صالح، نشان از تأثیرِ عمل بر افزايش ايمان نیز دارد. پیامبر خدا صلى

ايمان و عمل دو برادر وابسته به يک ريسمانند که "فرمايد: یوند ايمان و عمل ميدر باره پ

السالم (. امام على علیه412، ص1)ري شهري، ج1"پذيردخداوند يکى را بدون ديگرى نمى

شود و از از ايمان، راه به سوى کارهاى شايسته برده مى"فرمايد: در روايتي در اين باره مي

 خطبة البالغة، نهج)2"شودبه سوى ايمان و با ايمان است که علم آباد مى کارهاى شايسته راه

اگر ايمان تنها گفتار بود، روزه و نماز و حالل و حرام "فرمايد: مي حضرتآنهمچنین  (.156

 (. 19ص ،69ج ،1403 مجلسي،)3"شدنازل نمى

عي و غیرواقعي اين تأثیر، نه تنها بر رفتارهاي واقعي انسان؛ بلکه بر رفتارهاي تصنّ

در تعالیم ديني، دستوراتي همچون: تغافل، تباکي، ، ز قابل مشاهده است. به همین دلیلاو نی

تواضع، تحلّم و مانند آن داده شده است. در باره چگونگي تأثیر آن رفتارهاي بیروني بر 

س خود را اگر بردبار نیستي پ":فرمايندالسالم چنین استدالل ميدرون انسان، امام علي علیه

آيد که کسي خود را به گروهي شبیه سازد و جزو بردبار جلوه بده، چرا که خیلي کم پیش مي

                                                           
بل  الل ه   ا حد ه ما ا لأ  بصاحب ه   1 ريكان  في ق ر ن  ، لأ ي ق  وان  ش  يمان  و العمل  ا خ  ُ               ِ ِ الأ   َ     ُ        ُ   ْ َ       ٍ  َ َ     ِ      َ   ِ    َ     ُ         ُ         
ر  الع لم   2 يمان  ي ع م  يمان  ، و بالأ  ت د ل  عل ى الأ  الحات  ي س  الحات  و بالص  ت د ل  عل ى الص  يمان ي س  َ ُ     ِ  ُ بالأ   ْ ُ   ِ               ِ           َ  ُّ  َ  َ ْ  ُ  ِ              ِ            َ  ُّ  َ  َ ْ  ُ           
يمان  كلإما لم ي ن ز   3 ُ            َْ  ِ لو كان  الأ           َ وم  و لأ صلإة  و لأ حلإل  و لأ حرام        َ                                      ل  فيه  ص    ِ    ْ 
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(. اين اثرات نه تنها در صفات پسنديده و مثبت، 207)نهج البالغه، حکمت 1"آنان نشود

چنانچه لقمان حکیم  ؛تأثیر داردهاي ناپسند و منفي نیز کند، بلکه در ويژگيآفريني مينقش

(؛ زيرا 37)اسري:2کند که به هنگام راه رفتن با حالت تکبر راه نرودفرزندش توصیه مي به

 (. 66، ص1376اين نقشي است که نتیجه آن متکبر شدن است)باقري، 

شود اينکه نه تنها درون انسان، رفتارهاي بیروني او آنچه از مطالب فوق استفاده مي

گذارند. بیروني او نیز بر درون انسان تأثیر مي دهد؛ بلکه رفتارهايرا تحت تأثیر قرار مي

ي خود، بطور متقابل و به عبارتي ديگر، انسان تحت تأثیر رفتارهاي بیروني و اعمال درون

توان به بهانه توجه به کارهاي ظاهري، از عمق درون انسان غافل نمي . پسهمزمان است

ه افراطي به ظاهر شريعت و انسان نگا گرايي و سلفي، اين گونهماند، چنانچه تفکّر قشري

توان به بهانه توجه به درون، از تکالیف ظاهري و رفتاري نیز غفلت دارند. همچنین نمي

انديشند. ديدگاه واقعي مي گرايانه و عرفاني مسلک، اين گونهکرد؛ چنانچه تفکّر صوفي

 .ان بايد به هر دوي آنها توجه کنداسالم اين است که انس

 های وجودی انسانو تفاوت ها. تشابه5

 بین فردي هايتفاوت و هاتشابه بررسي قرآن، در شناختيسانان مباني از ديگر يکي

 فراواني هايشباهت از انسان، تکويني خلقت اينکه است مشخص آنچه است. هاانسان

 مخلوقات ساير در آن، هايويژگي از برخي بلکه انسان، نوع در تنها نه که است برخوردار

 قوّه، فعلیت، مرگ، حیات، وجود، در باشد. شباهتمي مشترک نیز ديگر موجودات و

 دست، مغز، عقل، قلب، علم، حسّ، صفات، ذات، روح، جسم، از برخورداري و جنسیت

 است، مشترک هاانسان همه در که ديگر، خصوصیت صدها و هاده و گوش چشم، پا،

 دارد. نکته وجود هاانسان همه خلقت رد که دارد بسیاري وجودي هايشباهت از نشان

 خصوصیات در هم و جسماني صفات در هم ها،شباهت اين اينکه باره اين در اساسي

 . گرددمي مشاهده روحي

                                                           
ِنَُّه َقلَّ َمْن َتَشبََّه بَِقْوٍم ا ِلَّأ اَْوَشَك اَْن َيُكوَن ِمْنُهم 1  ا ِْن لَْم َتُكْن َحلِيماً َفَتَحلَّْم َفا 
  طُوًلأَو َلأ َتْمِش في اْلأَْرِض َمَرًحا ا ِنََّك لَن تَخِرَق اْلأَْرَض َو لَن َتْبلَُغ الْجَبالَ  2
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 چه و جسم در تکويني)چه هايشباهت اين اينکه داشت توجه بايد که ديگري نکته

 فاصله خود اولیه خلقت زا انسان چه هر و است بیشتر بسیار خلقت ابتداي در روح(، در

 تشخیص يابد. مثالً،مي افزايش قبل به نسبت نیز هاتفاوت میزان همان به گیرد،مي

 انسان هزار از دشوارتر مراتب به آمده، بدنیا تازه کودک هزار بین در جسماني، هايتفاوت

 و شتهدا يترزياد هايشباهت آمدنشان، دنیا به ابتداي در کودکان است. يعني، بزرگسال

 مانند: چشم، جسماني، هاياندام از آنها برخورداري و شکل اندازه، قد، وزن، در آنها

 بالفعلِ هايشباهت باشند. يعني،مي يکسان تقريباً آن؛ مانند و پا دست، زبان، گوش،

 حرکتي، هايتوانائي بدني، هايفعالیت صورت، نظر از نوباوگي، دوران در افراد ظاهري

 موضوع، است. اين بیشتر بسیار بزرگسالي به نسبت آن، مانند و اخالقي ي،رفتار گفتاري،

 گردد.مي مشاهده نیز رواني و روحي خصوصیات و صفات در جسماني، صفات بر عالوه

 دارند. آن بر داللت رواياتي و آيات انسان، رواني خلقت ابتدايي شباهت با رابطه در

 آدم، فرزندان صلب از پروردگارت که را آور( زمانى ياد )به و" فرمايد:مي خداوند ايآيه در

 شما پروردگار من آيا”فرمود:(  )و ساخت خويشتن بر گواه را آنها و برگرفت را آنها ذريه

 اين، از ما”بگويید:  رستاخیز مبادا( روز کرد )چنین "دهیم!مى گواهى آرى،”گفتند:  "نیستم؟

 که فوق، آيه بر (. عالوه172 )اعراف:1"مانديم(! خبربى توحید فطرى پیمان از )و بوديم غافل

 شهادت، همان و دارد داللت توحیدي خلقت بر آدم، فرزندانِ همه يکسان دادن گواهي بر

 در که ديگري آيات گیرد؛مي قرار قیامت در اشخاص عقاب و پاداش بازخواست، معیارِ

مانند:  آن، مشابه هیممفا ( و30)روم:2هاانسان همه در الهي فطرتِ يکنواختيِ باره

 الهام (،29)حجر:5الهي روحِ شدنِ دمیده (،102)يونس:4حنیف وجه (،138)بقره:3صبغت

                                                           
يََّتُهْم َو اَْشَهَدُهْم َعلى َو ا ِْذ اََخَذ َربَُّك ِمْن َبني 1 َشِهْدنا اَْن َتُقولُوا َيْوَم  اَنُْفِسِهْم اَ لَْسُت بَِربُِّكْم قالُوا َبلى ا َدَم ِمْن ظُُهورِِهْم ُذرِّ

 الِْقياَمِة ا ِنَّا كُنَّا َعْن هذا غافِلينَ 
يُن الَْقيِّمفَ  فِْطَرَت اللَِّه الَّتي 2  َطَر النَّاَس َعَلْيها لأ َتْبديَل لَِخْلِق اللَِّه ذلَِك الدِّ
 ِصْبَغَة اللَِّه َو َمْن اَْحَسُن ِمَن اللَِّه ِصْبَغًة َو نَْحُن لَُه عابُِدون 3
يِن َحنيفاً َو لأ َتُكونَنَّ ِمَن الُْمْشِركين 4  َو اَْن اَقِْم َوْجَهَك لِلدِّ
ْيتُ  5  َفَقُعوا لَُه ساِجدين ُه َو نََفْخُت فيِه ِمْن ُروحيَفا ِذا َسوَّ
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( 7)مائده:2آدمیان از يکسان میثاق و عهد گرفتن (،8)شمس:1انسان به هابدي و هاخوبي

 يکسان تقريباً روحي خلقت به همگي است؛ شده ذکر قرآن در که آن مشابه موارد و

 در کودکان که ند فرموده آله و علیه اهللصلي اکرم پیامبر روايتي دارند. در اشاره اهانسان

 که هستند هاآن والدين اين و اندشده آفريده الهي پاک فطرت مبناي بر خلقت، ابتداي

  (.13ص ،2ج )کلیني، 3نمايندمي تربیت آنها فطرت مقتضاي خالف بر را کودکان

 وجود انسان روح و جسم در که اولیه خلقت فراوان هايشباهت وجود بر عالوه

 رفتاري و جسماني ساختار بشري، متفاوت هاينسل و ژنتیکي هايتفاوت برمبناي دارد؛

 مخالف، جنس و جنس يک در جسمي هايدارد. تفاوت هاييتفاوت نیز ديگران با انسان

 زمینه همگي آن؛ امثال و هیجانات احساسات، در تفاوت عقلي، و هوشي هايتوانائي

 مادي خلقت کريم، کند. قرآنمي فراهم را مختلف استعدادهاي در هاانسان تفاوت ايجاد

 به آن؛ امثال و نژاد جنس، شکل، رنگ، نظر از که داند،مي متفاوت را هاانسان جسماني و

 زا را شما مردم! ما اى"اند: شده آفريده مختلف هايگروه و قبائل و متفاوت افراد صورت

 را يکديگر تا داديم ]مختلف[ قرار هاقبیله و هاتیره در را شما و آفريديم زن و مرد يک

 ادامه در تکامل ايجاد و يکديگر به نسبت کردن پیدا (. معرفت13)حجرات: 4"بشناسید

 است. شده معرفي آيه اين در ،هاانسان تکويني اختالف هايهدف از يکي تفاوت،

 سازمان در شود؛مي مشاهده انسان جسماني ساختار در اهتفاوت اين که طورهمان

 شباهت خلقت، ابتداي در نیز هاآن که دارد وجود هاييتفاوت نیز انسان رواني و روحي

 بايد گردد. البتهمي مشاهده آنها بین يترزياد بالقوه هايتفاوت و داشته بیشتري بالفعل

 افراد خودِ رفتارِ و تربیت اراده، يمبنا بر بالقوه، استعدادهاي فعلیت که داشت توجه

 گردد.مي شکوفا آنها ارادي خواستِ براساس ذات، نهفته هايتوانايي و گرفته شکل

                                                           
 َفاَلَْهَمها فُُجوَرها َو َتْقواها 1
 ُدورلََّه ا ِنَّ اللََّه َعليم  بِذاِت الصُّ َو اْذكُُروا نِْعَمَة اللَِّه َعَلْيُكْم َو ميثاَقُه الَّذي واَثَقُكْم بِِه ا ِْذ قُْلُتْم َسِمْعنا َو اََطْعنا َو اتَُّقوا ال 2
 كُلُّ َمْولُوٍد ُيولَُد َعَلى الِْفْطَرِة َيْعنِي الَْمْعِرَفَة بِاَنَّ اللََّه َعزَّ َو َجلَّ َخالُِقه 3
ا النَّاُس ا ِنَّا َخَلْقَنكُم مِّن َذَكٍر َو اُنثي 4  ِه اَْتَقئُكمِعنَد اللَّ   ُشُعوًبا َو َقَبائَل لَِتَعاَرفُواْ ا ِنَّ اَْكَرَمكمُ  َو َجَعْلَنكمُ  َياَيهُّ
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 و باشندمي مشابهي نسبتاً رواني و روحي ساختار داراي هاانسان خلقت، ابتداي در يعني،

 گردند. مي بارز اآنه رفتاري و ارادي کارهاي مبناي بر زندگي، و حیات طول در هاتفاوت

 دارد وجود رواياتي و آيات نیز ،هاانسان رواني و روحي خلقت در تفاوت زمینه در

باشد. مي آنها تکلیفي خلقت براساس هم و بوده هاانسان تکويني تفاوت مبناي بر هم که

 متفاوتي روحي هايتفاوت و مختلف رواني هايتوانمندي به کريم، قرآن در "وُسع" لغت

 توان و ظرفیت اندازه به کس هر مسئولیت و تکلیف":فرمايدمي ايآيه در دارد. خداوند اشاره

 براين و مسؤولند خويش، وُسع و ظرفیت مبناي بر هاانسان (. يعني،286)بقره:1"اوست

 وجود به نیز (،14)نوح: 2اطوار در خلقت گیرند.مي پاداش و شده بازخواست اساس

 مختلف حاالت و مراحل مبناي بر که دارد اشاره هاانانس بین در سرشتي هايتفاوت

 اند. شده آفريده

 اشاره انسان رواني و جسماني خلقت تکويني تفاوت بر که فوق آيات بر عالوه

 بالقوه ظرفیت از انسان استفاده در آنها، در که دارند وجود نیز رواياتي و آيات دارند؛

 تقسیم موضوع است. شده تکلیف انسان براي مختلفي درجات مراحل، ها،تفاوت خود،

 هاينعمت از انسان برخورداري براي کريم، قرآن در که است مباحثي از معیشت،يکي

 اين در متعال است. خداي شده ياد بالقوه استعدادهاي تکلیفي فعلیت براساس متفاوت،

 دنیا حیات در را اآنه معیشت کنند؟! مامى تقسیم را پروردگارت رحمت آنان آيا":فرمايدمي باره

 رحمت و نمايند مسخر را يکديگر تا داديم برترى بعضى بر را بعضى و کرديم تقسیم میانشان در

 بر شريفه، آيه اين (. در32)زخرف:3"است بهتر کنندمى آورىجمع آنچه تمام از پروردگارت

 عالوه که دارد ايگسترده مفهوم معیشت، تقسیم زيرا است؛ شده اشاره فردي هايتفاوت

 نظر از هاانسان میان در زندگى سطح نظر از اختالف و تفاوت اقتصادي، و مادي رزق بر

 آيه در ،"تسخیر" واژه گردد. چنانچهمي شامل نیز را جسمى و روحى استعداد هوش،

                                                           
 َلأ ُيكَلُف اللَُّه نَْفًسا ا ِلَّأ ُوْسَعَها  لََها َما َكَسَبْت َو َعَليْها َما اْكَتَسَبت 1
 اَْطَواًرا َو َقْد َخَلَقكمُ  2
نْيا َو َرَفْعنا 3 َبْعَضُهْم َفْوَق َبْعٍض َدَرجاٍت لَِيتَِّخَذ َبْعُضُهْم  اَ ُهْم َيْقِسُموَن َرْحَمَت َربَِّك نَْحُن َقَسْمنا َبْيَنُهْم َمعيَشَتُهْم فِي الَْحياِة الدُّ

ا َيْجَمُعونَ   َبْعضاً ُسْخِريًّا َو َرْحَمُت َربَِّك َخْير  ِممَّ
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 يکديگر به نسبت مردم عمومى استخدام آن، از منظور و دارد معنا اين بر داللت نیز فوق

 و استعدادها و امکانات ،هاانسان از گروهى هر يا فردي هر که معنى اين به است،

 [متفاوت ]بصورت توانندمى زندگى، مسائل از رشته يک در که دارند متفاوتي هاىآمادگي

 تواندمي نیز درجات رفعت (. همچنین52 ص ،21ج ،1374 شیرازي، کنند)مکارم فعالیت

 صفاتي در درجات رفتن باال با انسان . زيراباشد داشته داللت تکلیفي فردي هايتفاوت بر

 اينها، امثال و ثروت داشتن عزم، قاطعیت همت، علوّ شجاعت، زيرکى، همچون: فطانت،

 (.99 ص ،18ج ،1417 )طباطبايي،دنماي بکارگیري و تسخیر را خود دستان پايین تواندمى

 مختلف، هاييتوانائ از استفاده چگونگي به توجه باعث فردي، هايتفاوت پذيرش

 براي راهي فردي، هايتفاوت گردد. همچنینمي انسان در بهتر شکوفايي و رشد جهت

 در افراد يافتن تکامل و اشیاء حقايق به ترکامل يافتن معرفت و بهتر کردن پیدا شناخت

 و داشته اشاره نژاد و رنگ تفاوت بر که ايآيه ذيل در چنانچه است، مختلف جوامع

 هايمعرفت و هاشناخت به دستیابي متفاوت، هايخلقت نوع اين از هدف که فرمايدمي

(. 13)حجرات: 1است انساني نفس کرامت و کمال به راهیابي آن، تَبَع به و مختلف

 هاانسان هايتوانائي خلقت در يکنواختي عدم موجب استعدادها، در تنوع اين همچنین

 از روايتي است. در شده همديگر هايدينیازمن رفع براي بهتر استفاده جهت جوامع، در

 است: شده نقل چنین فردي هايتفاوت حکمت باره در آله و علیه اهللصلي پیامبراکرم

 همانا شدند،مي توانائیها[ مساوي همه]در اگر و است ]دراستعدادهاي[ آنها تفاوت در مردم خیر"

 مختلف هايتوانائي در افراد (. يعني،285ص ،74ج ،1403 )مجلسي،"2گرديدندمي هالک

 گرداند؛ محقق را خويش کمال و حیات و کرده تأمین را يکديگر نیازهاي تا اندشده آفريده

 هايتفاوت وجود باشد. بنابراين،مي اساس اين بر نیز، مرد و زن در خلقت تفاوتِ چنانچه

 هاانائيتو در تفاوت به ها،ظرفیت و استعدادها پرورش در فرد که گرددمي باعث فردي

 صلي پیامبراعظم از ديگر روايتي کند. در ريزي برنامه بتواند آن تناسب به و داشته توجه

 عقلها اندازه به مردم با تا مأموريم پیامبران ما همانا" فرمود: که شده نقل سلم و اله و علیه اهلل

                                                           
ا النَّاُس ا ِنَّا َخَلْقَناكُم مِّن َذَكٍر َو اُنثىَ  1  ِعنَد اللَِّه اَْتَقئُكْم  ا ِنَّ اللََّه َعلِيم  َخبِير مُ ُشُعوًبا َو َقَبائَل لَِتَعاَرفُواْ  ا ِنَّ اَْكَرَمك َو َجَعْلَناكمُ  َياَيهُّ
َذا اسَتوا َهَلَکوا  2  لأَیزال الناُس بَِخیٍر ما تفاَوتوا فُا 



65 

 

 مبناي بر هاانسان تکلیف يعني، (.23ص ،1ج ،1413 )کلیني،1"بگوئیم سخن خردهايشان و

 باشد.مي آنها تکويني خلقت

 ارتباط متقابل خلقت تکوینی با تکلیفی .6

 و تکويني خلقت نوع دو به دادن توجه قرآن، شناختيسانان مباني از ديگر يکي

 بر متقابل تأثّر و تأثیر و بوده مرتبط کامالً هم با دو اين بطوريکه است؛ انسان براي تکلیفي

 گرفته هستي بمعناي "کون" از که تکويني،  خلقت از منظور دارند. همديگر از و يکديگر

 هاييتوانائي و استعدادها يکسري با خلقت ابتداي در ،هاانسان که است اين است، شده

 در هم و جسماني خلقت در هم تکويني، وجودِ آيند. اينمي وجود به بالفعل بصورت

 از مراددارد.  اشاره او اولیه قتخل ابتداي به که دارد وجود انسان رواني و روحي خلقت

 با و خويش اراده با انسان که است ايثانويه آفرينش تشريعي، يا تکلیفي خلقت

 اولیه خلقت ادامه در نمايد. بعبارتي،مي ايجاد خود در را آن ديگران، تربیتي هايراهنمايي

 تکلیفي خلقت را آن که نمايدمي تکمیل خود در را حقايقي تکلیفي، اراده با انسان تکويني،

 نامند. مي تکمیلي يا

نیز  او روحي خلقت در هم و انسان مادي و جسماني خلقت در هم موضوع، اين

 تنفس، مانند: دستگاه هاييسیستم داراي انسان جسماني، آغازين خلقتدر دارد.  وجود

 ،مغز سر، پا، همچون: دست، هايياندام يا و آن؛ امثال و عصبي خون، گردش گوارش،

 هايدستگاه نیز، انسان روحي خلقت در جسماني، خلقت باشد. همانندمي آن مشابه و قلب

 ابعاد همچنین و دارد وجود آن امثال و اجتماعي ايماني، اخالقي، عاطفي، شناختي، مختلف

 و عزت شجاعت، ثروت، قدرت، حکمت، صداقت، عدالت، مانند: محبت، اعضايي، و

 است. چنانچه شده آفريده انسان در تکويني بصورت روحي، هاياندام همانند آن، مانند

 نیز، او روحي ابعاد گردد؛مي احساس مغز مرکزيت با و بالوجدان انسان، جسماني اجزاء

 گردد. مي ادراک نیز عقل محوريت با بالوجدان

                                                           
 ا ِنَّا َمَعاِشَر اْلأَنْبَِياِء اُِمْرنَا اَْن نَُكلَِّم النَّاَس َعَلى َقْدرِ ُعُقولِِهْم   1
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 (،30)روم:1او خدايي فطرت آفرينش مبناي بر انسان، روحي خلقت از ابعاد اين

 دمیده انسان در الهي روح نفخه با خدا، فعلي صفات و ذاتي اسماء از تکويني بصورت

 انسان سرشتي و ذاتي کرامت همان روحي، تکوينيِ وجود (. اين29)حجر:2است شده

 هايتوانايي (. چنانچه70)اسراء:3است فرموده اشاره آن به ايآيه در خداوند که است

 يعني، است؛ )کميّ( کامل نوع و تعداد نظر از تکويني، خلقتِ ابتداي در انسان جسماني

 وجود آمده دنیا به تازه کودک يک در بزرگسال، انسان يک بدن هاياندام و هادستگاه تمام

 خلقت باشد؛مي آنها توان)کیفي( بکارگیري و قدرت مبناي بر صرفاً آنها تفاوت و دارد

 انشاء ابتداي در بطوريکه است؛ برخوردار ذاتي تشابه اين از نیز، انسان مادي غیر و روحي

 نسبتاً ،هاانسان همه اولیه فطري آفرينش بدن، خلقت نسبيِ تکامل از بعد روح، ايجاد و

 باشند. مي يکسان هايتوانايي از برخوردار و مشترک

 تمامي ها،توانائي و استعدادها آن بودن بالفعل و اولیه خلقت يکساني به باتوجه

 صداقت، حکمت، عزت، مانند: قدرت، خويش، روحي وجودي ابعاد تنها نه آدمیان،

 و فطري هايظرفیت اين به توجهي کم رغمعلي بلکه شناسند،مي را آن امثال و عدالت

 عنوان دارند. به نیز را آنها تکمیل به میل و گرايش تکويني، نیازهاي اين به ننمودن عمل

 به معرفت ولي باشد، ذلیل يا و دروغگو ظالم، نادان، عمالً انسان، يک چند هر مثال،

 اشتیاق همچنین و داشته وجود او در عزت و صداقت عدالت، حکمت، فضیلتِ و ارزش

 فضايل آن با ديگران بین در تا دارد دوست و دارد نیز را هاارزش آن انجام به میل و

 ظلم، خويش)ناداني، موجود رذايلِ با را او کسي و گردد معرفي و مشهور ،انساني

 صفات و فطري هايويژگي بودن بالفعل از نشان ننمايد. اين ذلت( معرفي ي،دروغگوي

 دارد. همگان براي خلقت، ابتداي در انسان تکويني

 که دارند وجود انسان در نیز استعدادهايي تکويني، وجودِ ابعاد بودن بالفعلِ بر عالوه

 و تربیت را نهان و هنهفت هايظرفیت آن تا دارد وظیفه انسان و باشندمي بالقوه بصورت

                                                           
 َس َعَلْيها لأ َتْبديَل لَِخْلِق اللَّهَفَطَر النَّا فِْطَرَت اللَِّه الَّتي 1
ْيُتُه َو نََفْخُت فيِه ِمْن ُروحي 2  َفا ِذا َسوَّ
ْمنا َبني 3  ا َدم لََقْد َكرَّ
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 مواد به نیاز نمايد. چنانچه ايجاد را آنها تکمیلي و تتمیمي فعلیتِ زمینه و کرده شکوفا

 حیات، راستايِ در آن؛ امثال و غذا آب، مانند: هوا، جسم، با متناسب و نیاز مورد مادي

 هادستگاه تکامل و تربیت جهت جسماني، بالقوه استعدادهايِ شکوفايي و رشد سالمت،

 از نیز انسان روحي ابعادِ و هااندام باشند؛مي ، ضروريتکمیلي بصورت بدن هاياندام و

 حنیفِ دين و آسماني شريعت که برخوردارند بالقوه بصورت استعدادهايي و هاتوانائي

 نیازها؛ آن به پاسخ جهت روحي، فطرت آن تکامل و حفظ راستاي در اسالم، الهيِ

 به کردن عمل براساس انسان تا است کرده تکلیف و تبیین را تشريعي هاي دستورالعمل

 برساند. فعلیت به را خويش بالقوه هايتوانائي آن بتواند دستورات، آن

پذيري اکتسابي انسان از ديگران در جامعه و محیط الزمه اين خلقتِ تکلیفي، نقش

هاي اي، نعمتيهاست که در آيات قرآن مورد توجّه قرار گرفته است. قرآن کريم در آ

مندي از آنها را قرار داده و بهره )تکويني(در انسان را در مقابل ذاتیات )تکلیفي(اکتسابي

اى است، و براى اند بهرهبراى مردان از آنچه کسب کرده"فرمايد: نتیجه اکتسابیات بیان مي

یر و شرّ انسان اي ديگر، خ(. در آيه32)نساء:1"اى استاند بهرهزنان هم از آنچه کسب کرده

خداوند "باشد: مياو را نتیجه اين وجود تکلیفي دانسته که بر مبنايِ وُسع و خلقتِ تکويني 

[ به دست آورده به سود او، کند. آنچه ]از خوبىاش تکلیف نمىهیچ کس را جز به قدر توانايى

ه وُسع، به خلقت (. تکلیف به انداز286)بقره:2"[ به دست آورده به زيان اوستو آنچه ]از بدى

تکلیفي بر مبناي خلقت تکويني اشاره دارد و بدست آوردن خیر و شرّ بصورت تکلیفي، 

 به سود و ضررِ تکوين بوده که در اين آيات شريفه اشاره شده است. 

هاي دوساحتيِ وجود انسان شود که يکي از جنبهباتوجه به مطالب فوق، استفاده مي

ت جسماني و غیر جسماني او، بصورت تکويني و اين است که خداوند در دو خلق

اين دو بُعد وجودي هايي را خلق کرده است. در ادامه و تکمیلِ بالفعل، استعدادها و توانايي

ها، به تکامل و تکمیل خويش انسان، خداوند او را تکلیف کرده تا متناسب با آن توانايي

                                                           
ا اْكَتَسبَن  َو َسلواْ اللََّه ِمن َفْضلِه  1 ا اْكَتَسُبواْ  َو لِلنَِّساِء نَِصيب  ممَّ مَّ َجاِل نَِصيب  مِّ  للرِّ
َّ ُوْسَعها لَها ما َكَسَبْت َو َعَلْيها َما اْكَتَسَبت لأ ُيَكلُِّف اللَّهُ  2  نَْفساً ا ِلأ
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ت و منوط به اختیار انسان است. گیري اين بُعد وجودي، هدف خلقبپردازد که نحوه شکل

 گردد. هاي وجودِ تکمیلي در انسان بسیار بیشتر مشاهده ميبراين اساس، تفاوت

 . انسان مجبور یا مختار 7

جبر ، مسأله آزادي و اختیار انسان است. در اسالمشناختي سانيکي ديگر از مباني ان

ه تنها داشمندان مختلف از قديم يا اختیار، يکي از مباحث مهم مربوط به انسان است که ن

االيام در باره آن مباحثي را مطرح کرده اند؛ بلکه به سبب اهمیت و پیچیدگي آن، اديان 

آسماني نیز به توضیح و تبیین آن پرداخته اند. باتوجه به گستردگي بحث و بناي اختصار 

 شود.ترين مباحث در اين باره اشاره ميدر اين قسمت، به برخي از مهم

 هایدگاهد بیان. 7.1

مسلمان، سه ديدگاه علماي در بین و بطور خاص دانشمندان بطور کلي در بین همه 

ل انسان از روي اراده و اساسي در اين باره مطرح شده است. گروهي معتقدند که افعا

گیرد و هیچ عاملي از بیرون يا درون او را به کار و فعالیت وادار اختیار مطلق انجام مي

باشد. دهد، از روي اختیار و آزادي مطلق ميکند. بعبارتي، هرعملي که انسان انجام مينمي

ن را در عرض معروف است؛ اراده انسا "معتزله"ام که در بین مسلمانان، بناين ديدگاه 

 خواست و اراده خدا قرار داده است. 

ديدگاه ديگر معتقد است که همه اعمال انسان از روي جبر مطلق بوده و يک سلسله 

در دارد تا دست به فعالیت بزند. اين ديدگاه که عواملي خارج از اراده انسان، او را وامي

ر قبلي، انسان را مجبور معروف است، بر خالف تفکّ "اشاعره"به مکتب پیروان مسلمان 

 داند.انسان را يک عامل خنثي و بدون اثر مياراده داند و مطلق به خواست و اراده خدا مي

داند. مي مطلق مختار نه و مطلق مجبور نه ار انسان که است اي نظريه سوم، نظريه

 خدا و است مختار انسان داند. يعني،مي امرالهي "تفويض" گرو در را انسان آزادي بلکه

 از استفاده در و باشدمي انسان دست به نیرو آن گیري بکار و است داده او به را اختیار

 زمینه اين در او و نکند استفاده دخو اختیار از تواندنمي است. بعبارتي مجبور اختیار، اين
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 جبر نه که است شده نقل السالم علیهم معصومین روايات از تعبیر است. اين مجبور

 است.  شده پذيرفته ،1دواين بین امري بلکه مطلق، اختیار نه و مطلق،

 . بررسی آیات قرآن7.2

ارد. قرآن کريم، در تأيید ديدگاه اول و ردّ جبرگرايي، آيات فراواني از قرآن وجود د

بزودى مشرکان  "فرمايد: ، جبرگرايي را يک اعتقاد شرک آلود معرفي کرده و ميايدر آيه

شديم و نه پدران ما و نه خواست، نه ما مشرک مىاگر خدا مى”گويند: )براى تبرئه خويش( مى

گفتند و کسانى که پیش از آنها بودند نیز، همین گونه دروغ مى "کرديم!چیزى را تحريم مى

آيا دلیل روشنى )بر اين موضوع( داريد؟ پس آن را ”سرانجام )طعم( کیفر ما را چشیدند. بگو: 

 2"زنیدکنید، و تخمینهاى نابجا مىاساس پیروى مىبه ما نشان دهید؟ شما فقط از پندارهاى بى

ه و نوع جهل و پندار باطل معرفي کرداي ديگر، اين تفکّر را يک(. در آيه148)انعام:

ولى  "کرديم!خواست ما آنها را پرستش نمىاگر خداوند رحمان مى”آنان گفتند: "فرمايد: مي

 (.20)زخرف:  3"گويند!به اين امر هیچ گونه علم و يقین ندارند و جز دروغ چیزى نمى

 اعمال انجام که دارد وجودي اتهمچنین در تأيید ديدگاه دوم و ردّ تفويض نیز آي

هیچ اراده اي از انسان به نتیجه  آيات، اين منظر کند. ازمي رد خدا رادها بدون را، انسان

 ذکر نمونه چند که شده اشاره موضوع اين آياتي . درباشد خدا ارادهرسد مگر اينکه نمي

 4"بخواهد و کند اراده جهانیان، پروردگار خداوند، اينکه مگر کنیدنمى اراده شما و"گردد:مي

 باشد( گمراه مستحق )و بخواهد خدا را کس هر"فرمايد:مي ديگر ياآيه (. در29)تکوير:

 (. در39)انعام: 5"داد خواهد قرار راست راه بداند( بر شايسته )و بخواهد را کس هر و کندمى

                                                           
 امر  بین الأمرین 1
ْمَنا ِمن شىَ  2 َب الَِّذيَن ِمن َقْبلِِهْم َحتىَ َسَيُقوُل الَِّذيَن اَشْركُواْ لَْو َشاَء اللَُّه َما اَشْرْكَنا َو َلأ َءاَباُؤنَا َو َلأ َحرَّ اقُواْ ذَ  ٍء  َكَذالَِك َكذَّ

ْن ِعْلٍم َفُتْخِرُجوُه لََنا  ا ِن َتتَّبُِعوَن ا ِلَّأ الظَّنَّ َو ا ِْن اَنُتْم ا ِلَّأ تَخرُ   ُصونَ َبا َْسَنا  قُْل َهْل ِعنَدكُم مِّ
ا لَُهم بَِذالَِك ِمْن ِعْلٍم ا ِْن ُهْم ا ِلَّأ يَخُرُصونَ  3 ْحَماُن َما َعَبْدنَاُهم  مَّ  َو َقالُواْ لَْو َشاَء الرَّ
ری َو َما َتَشاُءوَن ا ِلَّأ اَن َيَشاَء اللَُّه َربُّ الَْعالَِميَن هر چند ممکن است اراده خدا، در فرهنگ های مختلف، با تعابیر دیگ 4

 مانند: شانس، قسمت، ُصدفه، قضا، قدر و امثال ا ن تعبیر شود. 
ْسَتِقيمٍ  صِراطٍ  َمن َيَشا ِ اللَُّه ُيْضلِْلُه َو َمن َيَشا ْ يَجَعْلُه َعلىَ  5  مُّ
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 يارى و توفیق )و خدا فرمان به جز بیاورد، ايمان تواندنمى کس هیچ"فرمايد: مي ديگر ايآيه

 (.100)يونس: 1"انديشندنمى که دهدمى قرار کسانى بر گناه( را و ر)کف پلیدى او(! و هدايت و

 . رابطه اراده خدا با اختیار انسان7.3

چنانچه در آيات فوق، به عنوان نمونه بیان شد، براي هر دو ديدگاه در آيات قرآن 

ن داشتن اراده براي انساتوان اضافه کرد که شواهدي وجود دارد. براي تأيید اين آيات، مي

کند و انسان بر مبناي اين درک شهودي، سعي مي باشدامري بديهي و بالوجدان مييک 

تمامي امور خويش را مديريت کرده و به سرانجام برساند. خوردن، خوابیدن، پوشیدن، 

نوع تحصیل، انتخاب شغل و مواردي مانند آن، از جمله اموري هستند که انسان بر مبناي 

 خويش، در بسیاري از موارد در انسان در زندگي د. همچنیندهاختیار خويش انجام مي

عوامل ديگري نیز در سرنوشت انسان تأثیر دارند که بسیاري از آنها خارج از  يابد کهمي

اراده اوست. انسان بودن، اراده داشتن، انتخاب پدر، مادر، زمان، استعدادهاي روحي و 

ري وجود دارند که تعیین آنها خارج ديگ گذار تأثیرعلل و عوامل  از بسیاريجسمي و 

راده خدا نسبت داد که درکِ به ا تواناز اراده انسان است. بسیاري از اين عوامل را مي

 ممکن چند هر، براي انسان تقريباً، يک امر بديهي و بالوجدان استاراده خدا نیز  تأثیر

 صُدفه، قسمت، س،شان: مانند يگريد ریتعاب با خدا، اراده مختلف، يها فرهنگ در است

؛ ولي آنچه مسلّم است اينکه عالوه بر اراده انسان، اراده شود ریتعب آن امثال و قدر قضا،

  .تأثیر داردديگري نیز بر سرنوشت انسان 

شود اينکه انسان نه اختیار مطلق دارد و آنچه از مطالب فوق و آيات باال استفاده مي

تیار دارد و در بسیاري از موارد نیز، اراده او نه جبر محض، بلکه در بسیاري از موارد اخ

نقشي ندارد. اين همان ديدگاه سومي است که به عنوان مکتب اهل بیت معرفي شده 

است؛ زيرا اگر جبر محض باشد، و انسان اراده اي در سرنوشت خود نداشته باشد، ارسال 

 و عقاب نکوهش، و دحم وعید، و وعد تبشیر، و انذار تکالیف، دين، هدايت انبیاء، انجام

و اين بر خالف عدل الهي است که افرادي را عذاب  باشدمي معنابي آن، نظاير و پاداش

                                                           
 َو َما كاََن لَِنْفٍس اَن تُْؤِمَن ا ِلَّأ بِا ِْذِن اللَِّه  َو يَجَعُل الرِّْجَس َعلَى الَِّذيَن َلأ َيْعِقلُونَ  1
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چنانچه باشد. کند و يا اشخاصي را پاداش دهد که خارج از اراده آنها و بصورت جبر مي

 اعتقاد به جبرگرايي، خالف عدل الهي است؛ اعتقاد به تفويض و اراده مطلق نیز بر خالف

حکمت الهي است؛ زيرا اينکه خداوند مخلوقي را بیافريند و همه امور تکويني و تکلیفي 

او را به خودش تفويض و واگذار نمايد، با حکمت خداوند سازگار نیست، چون تنها رها 

زند، همچنین کردن بنده و تفويض همه امور به او، عالوه بر اينکه نظام آفرينش را بهم مي

را رها کند تا هر چه  تن خداوند نیز نیست که آنها را بیافريند و آنانزيبنده حکیم دانس

خودشان خواستند يا توانستند بدست آورند. اين موضوع در حديثي از امام رضا علیه 

 السالم وارد شده است.

 ،انسان اختیار برنیز وجود دارد که  فراواني آيات ،و فطري عقلي دلیل اين بر عالوه

 شاکر خواه داديم، نشان او به را راه ما":فرمايدمي ايآيه دارد. در لتدال مشروط بصورت

 اختیار در انسان ناسپاسي و اريزگسپاس (. يعني3)انسان: 1"!ناسپاس گردد( يا پذيرا )و باشد

 گو: اينب":فرمايدمي ديگر ايآيه است. در داده او به را توانائي اين خدا که اوست خود

 شود(، پذيرا را حقیقت اين )و بیاورد ايمان خواهدمى کس گارتان! هرپرورد سوى از است حقّ

 اعمال نتیجه را کفر و ايمان نیز، آيه اين در (.29کهف: )2"!گردد کافر خواهدمي کس هر و

 معرفي پروردگار جانب از شده ارسال الهي حقیقت يک عنوان به که داندمي انسان خود

 ظلم از طرف خداوند به بندگان رد شده است ايدر آيات فراوني، ذرّه .شده است

کسى که عمل "فرمايد: اي در اين باره مي(. در آيه29، ق:10، حج:51، انفال:82عمران:ل)آ

صالحى انجام دهد، سودش براى خود اوست و هر کس بدى کند، به خويشتن بدى کرده است 

 (.46:)فصلت3"کند!و پروردگارت هرگز به بندگان کوچکترين ستمي نمى

گردد اينکه قطعاً هم اراده خداوند و هم اراده انسان، ميآنچه از مطالب باال استفاده 

ولي اين دو اراده در عرض هم نیستند؛ بلکه در  در تعیین سرنوشت انسان نقش دارند

توان گفت که اراده خداوند متعال بر اين تعلق گرفته مي ،يعنيباشند. ميطول يکديگر 

                                                           
ا َكُفوراً  1 ا شاِكراً َو ا ِمَّ بيَل ا ِمَّ  ا ِنَّا َهَدْيناُه السَّ
 ْن شاَء َفْلَيْكُفرْ َو قُِل الَْحقُّ ِمْن َربُِّكْم َفَمْن شاَء َفْلُيْؤِمْن َو مَ  2
ٍَّم لِْلَعبيد 3  َمْن َعِمَل صالِحاً َفلَِنْفِسِه َو َمْن اَساَء َفَعَلْيها َو ما َربَُّك بَِظلإ
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تواند سرنوشت خويش را رقم بزند و تیار داشته باشد و با اراده خود باست تا انسان اخ

  باشد.بر اين اساس، برخورداري از عقاب و پاداش نیز متناسب با خواست و اراده انسان مي

 . اراده حقیقی و اراده حقوقی7.4

نقش اراده خدا و اراده انسان در سرنوشت پس از پذيرش ديدگاه مختار در باره 

ي که مطرح است اينکه دايره بکارگیري اين دو اراده چگونه است. يگرسؤال دانسان، 

توان اين سؤال را مي تري دارند.يعني در چه اموري اراده انسان يا اراده خداوند، نقش فعال

آيا انسان در برابر رويدادهاي پیراموني و بیروني خود و  اين موضوع مرتبط دانست که به

روني مؤثر و تأثیرگذار بر سرنوشت خود، منفعل است؛ يا اينکه او يا در برابر نیروهاي د

هاي دروني خود، فعاالنه تأثیر بگذارد. اين موضوع اجتماعي يا قدرت تواند بر شرايطمي

شناسي مطرح تأثیرگذاري يا تأثیرپذيري، با عنوان فعال بودن و يا منفعل بودن در روان

است اينکه به چه میزان انسان  اين باره مورد توجهدر شناسان شده است. آنچه براي روان

يا بیروني خويش، فعاالنه ايفاي  تواند بر سرنوشت خود براي غلبه بر نیروهاي درونيمي

نقش نمايد، يا اينکه او ملتزم و مجبور است در برابر آن نیروهاي قوي، سر تعظیم فرود 

 گردد؟. آورده، و تسلیم نیروهاي قدرتمند طبیعتِ خود يا محیط

در ديدگاه انفعالي، برخي همچون رفتارگرايان، انسان را در برابر نیروهاي خارجي 

دانند که خود نقشي در تعیین سرنوشت خويشتن ندارد. برخي ديگر و محیطي منفعل مي

 کاوان، بر قدرت نیروهاي درونيِ نهاد)ايد( و يا عوامل قدرتمند فرامنهمچون روان

گذارند؛ بر نقش انفعالِ انسان، در انه بر سرنوشت انسان تأثیر مي)سوپرايگو(، که ناهشیار

شناساني وجود دارند که انسان را برابر اين نیروهاي تأثیرگذار تأکید دارند. در مقابل روان

موجودي فعال در سرنوشت خود دانسته که توان ساخت خود بر مبناي خواست و اراده 

گرايان، از جمله گرايان و شناخت. انسانخواهد داردشکلي که ميهر خويش را به 

هاي مطلق اراده انسان تأکید دارند. پردازاني هستند که در اين ديدگاه، بر فعالیتنظريه

گردد، اين روانشناسان نیز، انسان را مطلق يا منفعل)بي اراده( و يا چنانچه مالحظه مي

 .دانندو حدّ وسطي براي آن قايل نیستندفعال)با اراده( مي
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اراده توان بیان کرد اينکه انسان داراي دو نوع مي اسالم آنچه در اين رابطه، از ديدگاه

، آن شاکله حقیقي "شخصیت حقیقي"باشد. مراد از شخصیت حقیقي و حقوقي ميو 

شکل يافته درون انسان است که او با اراده و اختیار خويش در برابر خداوند متعال، بر 

گذارد. اين شخصیت حقیقي، هاي خود به نمايش ميمسؤولیتمبناي انجام تکالیف و 

باشد. در مبناي رفتارهاي ارادي انسان بوده و پاداش يا عقاب اُخروي بر آن مترتب مي

شخصیت حقیقي، انسان فعال بوده و بر مبناي اراده و اختیار خود، تمامي تکالیف و 

مبناي اراده او شکل نگرفته دهد؛ بطوريکه، هر چیزي که بر وظايف خود را انجام مي

 باشد، در شخصیت حقیقي انسان نیز تأثیري ندارد. 

آيات و روايات فراواني در اين رابطه وجود دارد که سرنوشت انسان را وابسته به 

و "فرمايد:اي خداوند مينمايد. در آيهخواست، اراده و فعالیت خود انسان معرفي مي

فرمايد: اي ديگر مي(. در آيه39)نجم:1"ده چیزى نیستاينکه براى انسان جز آنچه تالش کر

اى اند بهرهاى است و زنان را نیز از آنچه به دست آوردهاند بهرهمردان را از آنچه به دست آورده"

شود اينکه (. آنچه از اين آيات و موارد مشابه فراوان ديگر استفاده مي32)نساء:2"باشدمي

ي خويش، فعال بوده و اراده و اختیار او نقش کلیدي انسان براي تعیین سرنوشت حقیق

ديگري  عقليکند. عالوه بر مستندات فوق، دلیل گیري اينگونه شخصیت ايفا ميدر شکل

نقش فعاالنه در سرنوشت نهايي آخرتي خود نداشته باشند،  هاانساننیز وجود دارد اگر 

باشد و اين بطور قطع در مانه ميپاداش گرفتن يا عقاب کردن آنها، بنوعي ناعادالنه و ظال

باره خداوند متعال ممنوع بوده و تمامي آياتي که در باره صفات خداوند، مانند: رئوف، 

رحیم، رحمان، کريم، حکیم، عادل و مانند آن، که در قرآن ذکر شده است؛ بر نفي اين 

فعال بودن موضوع داللت دارند. بنابراين، مالک و معیار مهم در ايجاد شخصیت حقیقي، 

 باشد. انسان و انجام رفتارهاي ارادي و اختیاري او مي

او اشاره داشته و مراد  "شخصیت حقوقي"نوع ديگري از شاکلهِ وجودي انسان، به 

از آن، جايگاه و موقعیتي است که انسان در دنیا، در برابر عوامل مؤثر دنیايي مانند: جامعه، 

                                                           
َّ ما َسعى 1 نْساِن ا ِلأ  َو اَْن لَْيَس لِْلإ ِ
ا اْكَتَسبنْ  2 ا اْكَتَسُبواْ  َو لِلنَِّساِء نَِصيب  ممِّ مَّ َجاِل نَِصيب  مِّ  واْ اللََّه ِمن َفْضلِهَو ْسلُ    للرِّ
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هاي اجتماعي که هر باشد. مسؤولیتدارا مي افراد ديگر، طبیعت، تربیت و امثال آن

شخصي در جامعه دارد، به شخصیت حقوقي آنها اشاره داشته و جايگاه و پايگاه افراد را 

شود اينکه در کند. آنچه از منابع اسالمي در اين باره برداشت ميبراي ديگران تعريف مي

مور، خواست و اراده انسان اين نوع شخصیت، اراده انسان مطلق نبوده و در بسیاري از ا

تواند جايگاه و شخصیت حقوقي او را ايجاد نمايد. قضا و قدر الهي، عوامل به تنهايي نمي

هاي گذشته فرد و عواملي از ها و کوششاجتماعي ديگر، عوامل تربیتي والدين، تالش

دست اين قبیل، در بروز و ظهور اين شخصیت نقش دارند. بعبارت ديگر، انسان براي به 

هاي گذشته دروني خود، مانند: آوردن شخصیت حقوقي خويش، نه تنها آورده

خصوصیات ژنتیکي، تجربیات کودکي، تأثیر گذشته والدين و اجتماع و امثال آن؛ بلکه 

عوامل بیروني ديگري نیز وجود دارند که بر رشد و شکوفايي اين شخصیت تأثیر 

هنگي، جبر اقتصادي، جبر تاريخي، و عواملي گذارند. جبر الهي، جبر اجتماعي، جبر فرمي

گیري شخصیت حقوقي انسان مانند آن، از جمله عوامل بیروني ديگري هستند که در شکل

گیري اين شخصیت، در تواند استنباط کند که در شکلنقش دارند. بنابراين، انسان مي

گیري در شکل بسیاري از موارد بصورت نسبي، منفعل بوده و عوامل فراوان ديگري نیز

 اين شخصیت نقش دارند. 

درباره اين موضوع نیز آيات فراواني وجود دارد که بر عوامل ديگري همچون: اراده 

مطلق خداوند، نقش والدين، نقش جامعه و مانند آن اشاره دارند. درباره اراده مطلق خدا 

بگو، بار "فرمايد: مياي در اين باره بر همه چیز، آيات فراواني وجود دارد. خداوند در آيه

دهى و از هر که خواهى ، به هر که خواهى پادشاهى مى-فرمانروايى -خدايا، اى خداوند پادشاهى

دهى و هر که را خواهى خوار ستانى، هر که را خواهى بزرگى و ارجمندى مىپادشاهى باز مى

اي (. در آيه26ان: عمرل)آ1"کنى نیکي ها  همه به دست توست، که تو بر همه چیز توانايىمى

زمین از آن خداست، و آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد، واگذار "فرمايد: ديگر نیز مي

                                                           
ْن َتشاُء َو تُِعزُّ َمْن َتشاُء وَ  1 تُِذلُّ َمْن َتشاُء بَِيِدَك الَْخْيُر ا ِنََّك  قُِل اللَُّهمَّ مالَِك الُْمْلِك تُْؤتِي الُْمْلَك َمْن َتشاُء َو َتْنِزُع الُْمْلَك ِممَّ

 ٍء َقدير  كُلِّ َشيْ  َعلى
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(. آنچه از اين آيات، به عنوان 128)اعراف:1"کند و سرانجام)نیک(براى پرهیزکاران است!مى

بوده و اراده الهي شود اينکه بسیاري از امور دنیايي انسان در اختیار او ننمونه استفاده مي

دارند و الزمه حاکمیت مطلق خداوند اين است که زمامِ امور اين  در اين امور حاکمیت

  .استهاي خويش بنا نهاده عالَم را بر مبناي سنت

 شخصیتی. رابطه اراده با سایر عوامل 7.5

او قرار دارد؛ پس از اينکه بیان شد که شخصیت حقیقي انسان تحت تأثیر اراده 

هستند که بر سرنوشت ديگري اينکه عوامل بسیار زياد و متنوعي لي که مطرح است سؤا

تغذيه، محیط مدرسه، دوستان، الگوها، وراثت، خانواده، دارند. مهمي انسان نقش 

از جمله عواملي هستند آن،  عواملي مانندسیاسي و موقعیت فرهنگي، مسايل اجتماعي، 

از حیطه اراده و اختیار  ،ارند و بسیاري از آنهاکدام نقشي براي سرنوشت انسان دهر  که

امل چگونه با اراده که اين عوايناست  جا مطرحاين ي که در. سؤالباشدميانسان خارج 

 گردند.انسان جمع مي

تأثیر اين عوامل در عرض اراده توجه شود اينکه  به آنآنچه در پاسخ مهم است که 

در ارتباط اعضاي جسماني با  نچهچنا. داردقرار بلکه اراده در طول آن عوامل  نیست؛

ابعاد روحي، رابطه طولي بین آنها بیان گرديد، اراده به عنوان يک وجودِ روحي، در طول 

 يا و عصبي دستگاه با بدن هايدستگاه ارتباط مشابه رابطه، اينساير عوامل قرار دارد. 

. شودتبیین مي طولي صورت به آنها، کارکرد و رابطه که است مغز با عصبي هاياندام ساير

ها، فرمان حرکتي آنها را تدبیر و يعني، اين مغز است که متناسب با نیازهاي ساير اندام

اين خواست و اراده انسان است که از میان اين عوامل  ديگر، عبارت بهکند. مديريت مي

نسان، . پس براي فعلیت نقش اين عوامل در سرنوشت ازندموجود، دست به انتخاب مي

 کند. اين اراده است که آنها را گزينش کرده و تأثیر آنها را از قوه به فعل تبديل مي

                                                           
 ثُها َمْن َيشاُء ِمْن ِعباِدِه َو الْعاقَِبُة لِْلُمتَّقينا ِنَّ اْلأَْرَض لِلَِّه ُيورِ  1
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 اراده در قرآننقش . 7.6

 90است، در بیش از  شده تکرار بار 137 قرآن کريم، که در آن مشتقات و اراده لفظ

ها، اده خوبىار :مانندمختلفي،  موضوعات باشد که درمي اراده انسانآن، مربوط به  مرتبه

 ها، اراده دنیا، اراده آخرت، اراده پاداش گرفتن، اراده برترى يافتن، اراده وجهاراده بدى

مانند آن؛ مطالبي  در و ها را نداردتوانايى انجام آناو اللّه، اراده عزّت، اراده امورى که 

 طلب کردن، معناىبه ،  روداً رود،ي راد، مادّه از ،افعال باب مصدر، ارادهبیان شده است. 

توان را مي انسان در اراده حقیقت .(371، ص1365میل کردن آمده است)راغب،  ،نخواست

 تصمیم ،انجام دهد را يکار بايد که داد تشخیص يشخصاگر  دانست که نفساني حالتي

اي قوي دارد، آن چه را خواسته کسي که اراده .بگیرد را او جلو نتواند طبیعتى هیچ و بگیرد

 .(231 ص ،21ج، 1374 مطهرى،)آوردبا کوشش و ثبات قدم به دست مي است،

، يعني پیامبران، بر مبناي عزم و اراده آنها هاانساناز منظر قرآن، بزرگيِ بزرگترين 

عزم و اراده  صاحب چون برترند، دلیل مشخص گرديده است و برترين پیامبران به اين

نان واجد عزم و اراده استواري هستند که صاحب شريعت معرفي شده اند. گويا آقوي و 

براين اساس، خداي متعال به را به اهداف متعالي مورد نظر برسانند.  هاانسانمي توانند 

کردند،  صبر با اراده)عزم( پیامبران که گونه همان فرمايد:صلي اهلل علیه و آله مىپیامبر اکرم 

خداوند متعال، حضرت آدم علیه  ديگر،اي (. در آيه35)احقاف:1و استقامت کن تو نیز صبر

شريعت و رسالت منع کرده اعطاي السالم را بدلیل نداشتن عزم و اراده قوي و جدّي، از 

 و کرد فراموش او آنرا ولي بستیم، پیمان آدم با اين از پیش يقین، به فرمايد:مىدر اين باره و 

در توضیح آيه فوق  السالم علیه على امام(. 115)طه: 2نیافتیم استوار عزم و اراده اي او براي

)نهج البالغه، 3داد قرار نیرومند تصمیماتشان در را خود فرستادگان سبحان خداوند: فرمايدمى

 (.129خطبه 

                                                           
 َفاصْبر َکما َصبر اولوا الَعزمِ ِمْن الْرُّسلُ  1 
 ولقد َعِهدنا اِلی ا دم ِمْن َقبُل َفَنِسی و لَْم نَِجْد لَُه َعزماً  2 
ٍة في َعزائِمِهم 3   و لِكنَّ الل ه َ ُسبحانَُه َجَعَل ُرُسَلُه اُولي قُوَّ
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 به ،راواقعي هر انساني هاي ارزشآيات و روايات فراواني وجود دارد که در آنها، 

 هر ارزش و ارج ،انسانو اراده  مته يمقتضا بهبنابراين،  .استدانسته  وابستهاش  اراده

. پیامبر خدا ست، شناخته شده اهمت دون اي همت بلند ،يدان اي باشد يعال خواه ي،کس

پیروزي، در گرو اراده قاطع  صلي اهلل علیه و آله، در باره نقش اراده در حديثي مي فرمايد:

السالم در  علیه على امام (.165، ص77، ج1403مجلسي، )1و دورانديشي انسان است

بزرگ نکرده مردى  رواياتي، اراده انسان را، عاملي براي بزرگي او دانسته و فرموده است:

تمیمي )2را چیزى مثل همّت و عزم او، و پست نکرده او را چیزى مثل شهوت و خواهش او

 آنان بودن اراده با و همّتي بلند بخاطر ،هاانسان دانستن بزرگ. (12ص ،6، ج1366آمدي، 

ري شهري، )4گرددمي عظیم ارزشش باشد، واال همّتش که هر .(181ص ،4همان، ج)3است

 را خود دلِ سستىِ بیمارىِ فرمايد:مىحضرت آندر حديثي ديگر (. 42، ص 13، ج 1385

 (. 223 خطبة البالغة، نهج)دیکن درمان قوى تصمیم با

ترين عامل ه کلیديکه، ارادشود ايننچه از مجموعه اين آيات و روايات استفاده ميآ

دارد. انسان بر مبناي  انسانيگیري ارزشهاي ترين نقش در شکلرشد انسان و مهم

تواند فضايل اخالقي خود را بکارگیري و میزان بهره مندي از توانايي اراده خويش، مي

 خداوند باشد.ارتقاء بخشد و پاداش و عقاب اعمال انسان، بر مبناي رفتارهاي ارادي او مي

ال در آيه اي، عزم االمور را با صبر و پايداري همراه کرده و آن را يکي از مصاديق متع

[ ايستادگى] اين نمايید، پرهیزگارى و کنید صبر اگر فرمايد:مهم اراده قوي بیان کرده و مى

 .(186آل عمران:)5کارهاست در[ اراده قوي شما] استوار عزم از حاکى

                                                           
 الظََّفُر بِالَجزمِ و الَحزِمووو 1
ته 2   ، و لأ وضعه كشهوته.ما رفع امرا  كهم 
ِة َتكوُن الَحِميَّةُ  3   على َقدرِ الِهمَّ
ُتُه َعُظَمت قِيَمُتهُ   4   َمن َشُرَفت ِهمَّ
 َو ا ِْن َتْصبُِروا َو َتتَُّقوا َفا ِنَّ ذلَِك ِمْن َعْزمِ اْلأُُمورِ  5 
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 . خوشبینی یا بدبینی ذات8

ودن يا بد بودن ماهیت انسان، از جمله مباحث مهم ديگر در مباني نظري در خوب ب

هاي فلسفي فالسفه غربي بر هاي آنها به اختالف در ديدگاهشناسي است که تفاوتسانان

گردد. دراين رابطه سه ديدگاه اساسي وجود دارد. برخي انسان را موجودي بد سرشت مي

(؛ برخي ديگر ماهیت او را پاک نهاد و نیک سیرت 1دانند)هابز و فرويدو بد طینت مي

(، سرشت انسان را 3(؛ و گروهي ديگر )جان الک و اسکینر2دانسته)پیاژه و کهلبرگ

دانند که هیچ خیر و شرّي در آن حکّ نشده است و او همچون لوح سفید نانوشته اي مي

نمايد)کريمي، ش ميبر مبناي رفتار و کردار تربیتي و اجتماعي، لوح سفید خود را نگار

 (. 1970، 4، به نقل از هافمن223، ص1373

 باشد.موضوع خوب يا بد بودن ذات انسان در قرآن، به دو صورت قابل مالحظه مي

شود که در بیش از پنجاه آيه در قرآن کريم، صفاتي منفي به انسان از طرفي، مشاهده مي

يله، او مورد سرزنش قرار گرفته نسبت داده شده که به خاطر برخورداري از آن صفات رذ

(، 72)احزاب: 6(، نادان و ستمکار28)نساء:5هايي همچون: ناتوان و ضعیفاست. ويژگي

 8ها(، شتابزده و عجول در قضاوت19)معارج:7تاب در برابر ناماليماتکم ظرفیت و بي

(، حريص و 6)علق:10گر(، سرکش و طغیان10)هود:9(، خودخواه و مغرور11)اسراء:

                                                           
1 Hobbes, T & Freud, S 
2 Piaget, J & Kohlberg, L 
3 Locke, J & Skinner, B.F 
4 Haffman, M.L 

 َو ُخلَِق اْلأنَسُن َضِعيًفا 5
 ا ِنَُّه كاََن َظلُوًما َجُهوًلأ 6
 ا ِنَّ اْلأنَسَن ُخلَِق َهلُوًعا 7
 َو كاََن اْلأنَسُن عَجوًلأ 8
 ا ِنَُّه لََفِرح  َفُخور 9
َّ ا ِنَّ اْلأنَساَن لََيْطَغي، 10 َءاُه اْسَتْغني كلإ  اَن رَّ
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( و صفاتي مانند آن؛ که منشاء اين 2)عصر:2(، در خُسران و ضرر و زيان38)محمد:1لبخی

 گردد.( بر مي53)يوسف:3صفات، به بخشي از وجود انسان، بنام نفسِ امّارهِ به بدي

مثبتي را براي انسان بیان کرده که  هايخداوند متعال، برخي ويژگي ديگر، طرفي از

(، کرامت 4)تین:4نند: آفريده شده در بهترين ترکیبباشد؛ مامي اومنحصر به وجود 

( دمیده شدن از روح 30)روم:6گرافطرت حنیف حقاز  (، برخورداري70)اسراء:5ذاتي

که اينها  ( و امثال آن؛5)علق: 8( از علم و دانش الهي برخوردار بودن72)ص:7خداوند

 .باشدبرخوردار ميیز نفردي هاي مثبت و منحصر به دهد ذات انسان از ويژگينشان مي

 فطري مثبت صفات از برخوردار انسان ذات اينکه شودمي استفاده آيات اين از آنچه

 شدن دمیده اثر بر که است الهي اسماء و صفات تبلور انسان، فطري سرشت زيرا باشد؛مي

 و ذات به نسبت اسالم ديدگاه گفت توانمي است. بنابراين، يافته تجلي او، در روح

 گاهي اما ندارد؛ وجود انسان سرشت در شرارت و آلودگي هیچ و بوده مثبت او طبیعت

 مصاديق از فطري، صفات آن به توجهيبي اثر در خويش، اختیار و اراده با انسان اوقات

 کند. درمي استفاده او در الهي فطرت و روح خالف بر و ناسازگار و منفي محتواهايي يا

 گیاه و نبات يا (،179)اعراف:9حیوانیت به و يافته تغییر انسان تکويني ذات صورت، اين

 پاک انسان ذات پس، .گرددمي ( تبديل74)بقره:11شدن جماد يا ( و26)ابراهیم:10شدن

 به تبديل و کرده وارد خود ذات در را بدي و شرارت خود، اختیار و اراده با او و است

 نمايد.مي ترپست موجودات يا و حیوانیت

                                                           
ِنََّما َيْبَخُل َعن نَّْفِسه 1  َفِمنُكم مَّن َيْبَخُل  َو َمن َيْبَخْل َفا 
 َوالَْعْصِر ا ِنَّ اْلأنَسَن لَِفى ُخْسرٍ  2
وِء ا ِلَّأ َما َرِحَم َربى 3 اَرُة  بِالسُّ  َو َما اَُبرُِّئ نَْفسِى ا ِنَّ النَّْفَس َلأَمَّ
 أنَسَن في اَْحَسِن َتْقِويٍم لََقْد َخَلْقَنا الْ  4
ْلَنُهمْ  5 َن الطَّيَِّبِت َو َفضَّ َِ َو الَْبْحِر َو َرَزْقَنُهم مِّ ْمَنا َبني َءاَدَم َو َحَمْلَنُهْم في الْبرَّ ْن َخَلْقَنا َتْفِضيًلإ َعلي َو لََقْد َكرَّ مَّ  َكثِيٍر مِّ
يِن َحنيفاً فِْطَرَت اللَّهِ  6 يُن الَْقيِّمُ   الَّتيَفاَقِْم َوْجَهَك لِلدِّ  َفَطَر النَّاَس َعَلْيها لأ َتْبديَل لَِخْلِق اللَِّه ذلَِك الدِّ
ْيُتُه َو نََفْخُت فيِه ِمْن ُروحي 7  َفَقُعوا لَُه ساِجدين َفا ِذا َسوَّ
 الَِّذي َعلََّم بِالَْقَلِم ، َعلََّم اْلأنَسَن َما لَْم َيْعَلم  8
 ْل ُهْم اََضلُّ اُولئَِك ُهُم الْغافِلُوناُولئَِك َكاْلأَنْعامِ بَ  9
 َو َمَثُل َكلَِمٍة َخبيَثٍة َكَشَجَرٍة َخبيَثٍة اْجُتثَّْت ِمْن َفْوِق اْلأَْرِض ما لَها ِمْن َقرار 10
 ثُمَّ َقَسْت قُلُوُبُكْم ِمْن َبْعِد ذلَِك َفِهَي َكالِْحجاَرِة اَْو اََشدُّ َقْسَوًة  11
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 آگاه یا ناخودآگاه . انسان خود9

ا آگاهي باشد که شخص به آنهآيا شخصیت تحت تأثیر فرايندهاي هشیار ذهن مي

ها، افکار، تمايالت، عواطف و احساساتِ ناهشیاري دارد؛ يا زير نفوذ خاطرات، ادراک

است که فرد به آنها آگاهي ندارد. برخي روانشناسان مانند: فرويد، يونگ، موري بر جنبه 

ار شخصیت و تأثیر غالب فرايندهاي ناخودآگاه بر زندگي افراد تأکید دارند. هاي ناهشی

در مقابل شخصیت پردازاني مانند: آدلر، آلپورت، فروم بر ابعاد هشیار شخصیت تأکید 

دارند. هشیار، بر تجربه هايي اشاره دارد که ما در هر لحظه معین بر آنها آگاهیم؛ بر خالف 

ا آگاهي نداشته و بصورت ناخودآگاه زندگي ما را زير نفوذ خود ناهشیار که ذهن ما بر آنه

 (.1988قرار مي دهد)شولتز، 

بررسي هشیاري و ناهشیاري انسان در قرآن، از دو منظر قابل توجه است. بر اساس 

وجود داشته که همه از  هاانساننوع هشیاري تکويني و ذاتي در همه برخي آيات، يک

اين معرفت سرشتي، انسان را به وظايف، تکالیف و نیازهاي  باشند.آنها برخوردار مي

فرمايد: باره مياي خداوند متعال دراين گرداند. در آيهحقیقي و معنوي خويش آگاه مي

اي ديگر، (. در آيه14)قیامه:"1بلکه انسان، خود بر نیک و بد خويش به خوبي آگاهي دارد"

فرمايد: رشت انسان اشاره شده است که مياين هشیاري به الهام نیروي بد و خوب در س

و قسم به جان آدمى و آن کس که آن را )آفريده و( منظّم ساخته، سپس نیروي فجور و تقوا "

(. اين نیروي ذاتي در تشخیص خیر و 8)شمس:2")شرّ و خیرش( را به او الهام کرده است

ر، اين نیروي هشیاري، شرّ، به ساختار هشیار انسان اشاره دارد. همچنین در بعضي تعابی

بصورت تکويني و سرشتي وجود  هاانسانبه نور تشبیه شده است که اين نور در همه 

ي هاانساناولیاي کفار، ": فرمايداي خداي متعال در توصیف مشرکین و کفار ميدارد. در آيه

 (. اين نور تکويني توصیف شده257)بقره:3"مشرک را از نور بسوي ظلمت بیرون مي برند

وجود داشته و  هاانسانهايي است که در همه براي مشرکین در اين آيه، منشاء هشیاري

                                                           
نْساُن َعل 1  نَْفِسِه َبصيَرة  يَبِل اْلأ ِ
ئَها؛ َفاَلْهَمَها فُجوَرَها َو َتْقَوئَها 2  َو نَْفٍس َو َما َسوَّ
 َو الَّذيَن َكَفُروا اَْولِياُؤُهُم الطَّاُغوُت ُيْخِرُجونَُهْم ِمَن النُّورِ ا ِلَي الظُّلُماتِ  3
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اي ديگر، تواند حقايق، معارف و تکالیف خود را تشخیص دهد. در آيهبر مبناي آن، او مي

؛ ولي آنها داردبه اين معرفت و هشیاري سرشتي اشاره شده که حتي در کافران نیز وجود 

اگر ]کافران[ روى برتابند، )نگران مباش( تو فقط وظیفه "گیرند: يده مىاين هشیاري را ناد

کنند و اکثرشان شناسند سپس آن را انکار مىابالغ ]حقايق[ آشکار را دارى. آنها نعمت خدا را مى

هاي شناختي (. براين اساس، معرفت فطري تکويني انسان، به توانائي83)نحل:1"!کافرند

رد که قدرت تشخیص بسیاري از معارف زندگي همچون: شناختِ هشیاري در او اشاره دا

تا حدودي زيادي  را هاانسانمبدأ، مقصد، مسیر، وظايف و تکالیف خويش براي همه 

 نمايد.روشن مي

تر نسبت به مرحله قبلي است، معرفتي است تر و جامعنوع ديگر هشیاري، که کامل

. اين نوع شناخت و آگاهي که در رددگميي خاص ايجاد هاانسانکه نسبت به يکسري 

آيات و روايات، با عنوان بصیرت معرفي شده است؛ بر مبناي ايمان و عمل صالح براي 

نوع هشیاري آگاهانه تکلیفي است که بر مبناي گیرد. اين يکي مؤمن شکل ميهاانسان

اي، خداي يابد. در آيهانجام دادن وظايف و تکالیف الهي، در انسان ادامه و تکمیل مي

بگو راه من اين است که من و پیروانم ": فرمايداهلل علیه و اله و سلم ميمتعال به پیامبر صلي

 :فرمايداي ديگر مي(. در آيه108)يوسف:"2خوانیمبا بصیرت کامل همه مردم را بسوي خدا مي

تا در پرتو آن آيا کسي که مرده ]دل[ بود و زنده اش گردانیديم و براي او نوري پديد آورديم "

در میان مردم راه برود، همانند کسي است که گويي در تاريکي هاست و از آن بیرون آمدني 

اي کساني که ايمان آورده ايد! اگر براي خدا ":فرمايداي ديگر مي(. در آيه122)انعام:"3نیست

 (. 29: )انفال4"دهدتقوا داشته باشید، براي شما ]نیروي[ تشخیص ]حقّ از باطل[ قرار مي

گردد، اينکه اين آگاهي، يکنوع هشیاري آنچه از آيات باال و موارد ديگر استفاده مي

گرايانه، که دانش و آگاهي انسان را است که همچون نورِ هدايت تريکاملتر و عمیق

                                                           
 افُِرونَ َيْعِرفُوَن نِْعَمَت اللَِّه ثُمَّ ُينِكُرونَها َو اَْكثَرُهُم الْكَ  1
  َبصيَرٍة اَنَا َو َمِن اتََّبَعني اَْدُعوا ا ِلَي اللَِّه َعلي قُْل هِذِه َسبيلي 2
 ْيَس بَِخارٍِج ِمْنَهااَ َو َمْن َكاَن َمْيتا َفاَْحَيْيَناُه َو َجَعْلَنا لَُه نُورا َيْمِشي بِِه فِي النَّاِس َكَمْن َمَثلُُه فِي الظُّلَُماِت لَ  3
 َها الَِّذيَن ا َمُنوا ا ِْن َتتَُّقوا الل ه َ َيْجَعْل لَُكْم فُْرَقاناَيا اَيُّ  4
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گردد. اين نوع آگاهي، همچون نوري است که منین حاصل ميؤدهد، براي مافزايش مي

دهد، در يجي در انسان، با انجام هر عمل صالحي که او انجام ميبصورت اکتسابي و تدر

فرمايد: اي در اين باره ميدهد. در آيهوجودش تأللؤ کرده و درخشش آن را افزايش مي

اند آنها را از ظلمتها، به سوى نور بیرون خداوند، ولى و سرپرست کسانى است که ايمان آورده"

شود اينکه اين نور و آگاهي، ن آيه شريفه استفاده مي(. آنچه از اي257)بقره: 1"بردمى

گیرند. يعني، از دستورات مخصوص مؤمنیني است که تحت واليتِ اهلل و اولیائش قرار مي

 کنند. ها پیروي ميآن

قرآن کريم، ايمان، تقوا و پیروي از پیامبر اکرم صلي اهلل علیه و آله را الزمه افزايش 

اي کساني که ايمان آورده ايد! از ":فرمايدانسان معرفي کرده و مياين نور و هشیاري، براي 

خدا پروا داريد و به پیامبر او بگرويد تا از رحمت خويش شما را دو بهره عطا کند و براي شما 

اي ديگر، درود و رحمت (؛ در آيه28)حديد:2"نوري قرار دهد که به وسیله آن راه سپريد

 )احزاب:3يش اين نور و هشیاري در انسان بیان شده استخدا و فرشتگانش نیز باعث افزا

آيا آن کس را که خدا براي ":فرمايداي ديگر، به شرح صدر اشاره کرده و مي(. در آيه43

اسالم شرح صدر )و فکر روشن( عطا فرمود که وي به نور الهي روشن است )با مردم کافر بي 

شان از ياد خدا ها دلز قساوت )و شقاوت( نور تاريک دل يکسان است(؟ پس واي بر آنان که ا

 (. 22)زمر: 4"فارغ است! اينان هستند که دانسته به ضاللت و گمراهي اند

در روايات نیز، برخي عبادات همانند: تالوت قرآن، اقامه نماز، انجام هر عمل صالح، 

، 1385)ري شهري، 5به عنوان عوامل افزايش نور و هشیاري در انسان معرفي شده است

(. اين نور در اثر افزايش ايمان و عمل صالح، سراسر وجود انسان و تمامي 454، ص12ج

اهلل علیه و آله در دعايي افزايش اين آگاهي گیرد. پیامبر اکرم صليابعاد وجود او را فرا مي

بار خدايا! براي من در دلم نوري قرار ده و ":کندو نور را از خداوند اينگونه درخواست مي

                                                           
 اللَُّه َولِيُّ الَّذيَن ا َمُنوا ُيْخِرُجُهْم ِمَن الظُّلُماِت ا ِلَي النُّورِ  1
 ِه َو َيْجَعْل لَُكْم نُوراً َتْمُشوَن بِهِ يا اَيَُّها الَّذيَن ا َمُنوا اتَُّقوا اللََّه َو ا ِمُنوا بَِرُسولِِه ُيْؤتُِكْم ِكْفَلْيِن ِمْن َرْحَمتِ  2
 ُهَو الَّذي ُيَصلِّي َعَلْيُكْم َو َملإئَِكُتُه لُِيْخِرَجُكْم ِمَن الظُّلُماِت ا ِلَي النُّورِ  3
ْسلإمِ َفُهَو َعلي 4  ِمْن ِذْكِر اللَّهِ  نُوٍر ِمْن َربِِّه فََوْيل  لِْلقاِسَيِة قُلُوُبُهمْ  اَ َفَمْن َشَرَح اللَُّه َصْدَرُه لِْلإ ِ
لإُة نُور ؛  ا ن  علي كُلِّ َحقٍّ َحقيَقًة و علي كُلِّ َصواٍب نُورا 5 ن ُه نُور  لََك في الأ رِض الصَّ  عَليَك بتِلإَوِة القرا ِن، فا 
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انم نوري و در ديده ام نوري و در گوشم نوري و در سمت راستم نوري و در سوي چپم در زب

نوري و بر فراز سرم نوري و در زير پايم نوري و پیش رويم نوري و پشت سرم نوري و برايم 

(. امام علي 107، ص5، ج1408)نوري، 1"در جانم نوري قرار ده و نور مرا بزرگ گردان

]او[ خردش "فرمايد: ي با تقوا ميهاانسانو راه خداي سبحان و السالم، در وصف رهرعلیه

را زنده کرد، تا جايي که برقي پر نور برايش درخشید و راه را براي او هويدا نمود و در پرتو 

(. 220)نهج البالغه، خطبه 2"ها يکي پس از ديگري او را پیش راندندآن، راه پیمود و دروازه

علمْ به آموختن نیست، بلکه آن، "فرمايد: باره اين خودآگاهي ميالسالم در امام صادق علیه

در حقیقت نوري است که خداوند تبارک و تعالي در دل هر کس که خواهان هدايتش باشد، مي 

 (. 140، ص67، ج1403)مجلسي، "نهد

توان گفت عنصر تکويني ملکوتي باتوجه به مطالب ارائه شده در آيات و روايات، مي

(، اين نور، 11)طالق:3ور)غیرحسي( است که با افزايش ايمان و عمل صالحانسان از ن

سراسر وجود او را فراگرفته و اين نور ايجاد شده، حقیقت وجودي تکامل يافته او را 

(. توجه 8)تحريم:  4شوددهد که در عالم ديگر نیز، انسان با اين نور محشور ميافزايش مي

ر رشد خودآگاهي در انسان، او به تأثیر اعمال و عبادات شود عالوه ببه اين نور، باعث مي

توجه کرده تا بتواند نتیجه عملي رفتار خود را در نیز خود بصورت حقیقي و تکويني 

 درون خويش بیابد.

در مقابل، انسانیکه در مسیر گناه و معصیت حرکت کرده، نه تنها به کسب هشیاري 

هاي حاکم بر روان او یز کاهش يافته و ناهشیاريهاي اولیه او نپردازد، بلکه هشیارينمي

(. کفر، نیز 257)بقره:5شود، که قرآن کريم از آن به ظلمت تعبیر کرده استنیز بیشتر مي

نور تکويني وجودي انسان اشاره دارد. مفهوم ديگري است که به پوشش و تاريکي اين 

                                                           
ورا، و عن َيساري الل ُهم  اجَعْل لي في َقلبي نُورا، و في لِساني نُورا، و في َبَصري نُورا، و في َسمعي نُورا، و عن َيميني نُ  1

 ورانُورا، و ِمن َفوقي نُورا، و ِمن َتحتي نُورا، و ِمن ا مامي نُورا، و ِمن َخلفي نُورا، و اجَعْل لي في نَفسي نُورا، و ا عِظْم لي نُ 
بيلَ  2  َقد ا حيا َعقَلُه، حت ي َبَرَق لَُه لأِمع  َكثيُر الَبرِق، فا باَن لَُه الطَّريَق، و َسَلَك بِه السَّ
الِحاِت ِمَن الظُّلُماِت ا ِلَي النُّورِ لِ  3  ُيْخِرَج الَّذيَن ا َمُنوا َو َعِملُوا الصَّ
 َبْيَن اَْيديِهْم َو بِاَْيمانِِهْم َيُقولُوَن َربَّنا اَْتِمْم لَنا نُوَرنا َو الَّذيَن ا َمُنوا َمَعُه نُوُرُهْم َيْسعي 4
 ُيْخِرُجونَُهْم ِمَن النُّورِ ا ِلَي الظُّلُماتِ  َو الَّذيَن َكَفُروا اَْولِياُؤُهُم الطَّاُغوتُ  5
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را پوشانده و در ظلمت و هاي نوراني فطري دروني خويش بنابراين، انسان کافر آگاهي

 نمايد. انديشه حرکت مي و تاريکي فکر

براين اساس، انسان بصورت ابتدائي و ساختاري، هشیار است و کلیات تکالیف و 

داند؛ هرچند علم به جزئیات در هاي رسیدن به مقصد خود را ميوظايف خود را، و راه

ل صالح، جزئیات بیشتري از ابتداي مسیر براي او ناهشیار است؛ اما با ايمان و عم

گردد؛ در حالي که نافرماني و معصیت، راهي براي از بین ها براي او روشن ميهشیاري

 باشد.رفتن اين نور دروني اولیه مي

 تعادلی یا تکاملی بودن روح . 10

شناسي غرب، تعیین يکي ديگر از مباني نظري، خصوصاً در مباني تئوريک روان

دن سرشت انسان است. سؤال اساسي در اين مبحث اين است که آيا تعادلي يا تکاملي بو

انسان پس از رسیدن به ارضاي نیاز خود در حدّ تعادل و اعتدال، پیگیري نیازهاي خويش 

نهايت کند يا اينکه حدّ يقفي براي ظرفیت او وجود نداشته و او تا سر حدّ بيرا متوقف مي

انشناسان غربي، برخي از نظريه پردازان معتقدند که تواند گام بردارد. در میان روشدن، مي

باشند. مردم، موجودات کاهش دهنده تنش و تعادل دهنده نیازهاي دروني خويش مي

بعبارتي، سرشت رواني انسان، از نوعي مکانیزم خودگردان برخوردار است که وقتي ما 

يدگاه به نظريه تعادلي کنیم. اين درسیم، احساس رضايت و شادي ميبه تعادل يا توازن مي

شناساني همچون: زيگموند فرويد، هنري موري، اسکینر و امثال معروف است که روان

کنند. در مقابل، برخي ديگر معتقدند، براي اينکه توان کامل آن، از اين ديدگاه حمايت مي

رشد، هاي خود برسیم نیاز به خود را تحقق بخشیم و به سطوح باالتر استعدادها و توانائي

شناساني همچون: گوستاو يونگ، اريک فروم، کارن جهت برانگیخته شدن داريم. روان

هورناي، گوردون آلپورت و مانند آن، از جمله افرادي مي باشند که از اين ديدگاه تبعیت 

 (.1998مي کنند)شولتز، 

باتوجه به دو  باشد.از دو منظر قابل توجه مي ررسي اين موضوع در قرآن کريم،ب

جود جسماني و غیر جسماني در انسان، آنچه از آيات و روايات در اين باره استفاده و
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شود اين است که نیازهاي مادي و جسماني انسان، بر مبناي تعادلي بودن شکل گرفته مي

هاي برانگیخته شده در است. هدف از اين نیازها در انسان، کاهش تنش و تعادل انگیزه

ساس، نیازهايي همچون: گرسنگي، تشنگي، خواب، نیاز جنسي باشد. براين ادرون او مي

و مانند آن، در راستاي رسیدن به يک نقطه تعادل، اشباع و ارضاء گرديده و موجب توقف 

 گردد.     نیاز و اکتفاء به شرايط موجود مي

اين موضوع، به ساختاري از پیش تعیین شده در بدن ما اشاره دارد که نقطه تعادل 

کند ، هوا و امثال آن کنترل مينیاز به غذا، آب :بدن را در نیازهاي مختلف مانندو تنظیم 

گويند. ثابت نگه داشتن وزن بدن بر مبناي که به آن تعادل زيستي يا تعادل حیاتي مي

 باشد.شده در راستاي تعادل حیاتي بدن ميمقدار کالري مصرف شده با مقدار کالري جذب

نه تنها در نیاز گرسنگي بلکه در ساير نیازهاي جسماني  ايه،اين تمايل به حفظ وزن پ

 انسان، مانند: تنظیم فرايندِ تشنگي، خواب، جنسي، حرارت، درد و امثال آن وجود دارد.

را مکلف کرده است تا متناسب با نیازهاي  هاانسانخداوند  بر مبناي اين ساختار تکويني،

رعايت اعتدال و تعادل را حفظ کرده و  آن، و مانند بدن در خوردن، آشامیدن، خوابیدن

 )فرقان:2رعايت اعتدال در انفاق کردن (.31)اعراف:1پرهیز نمايند ،روياز اسراف و زياده

 باشد. هاي تعادلي ميو ساير امور مادي نیز در راستاي ارضاي گرايش (67

کانات مادي روي، در استفاده از امعالوه بر نهي از اسراف و رعايت اعتدال و میانه

که در آيات قرآن، فراوان مورد تأکید قرار گرفته است، اين موضوع در روايات نیز با 

اهلل علیه و آله پیامبر خدا صلىعبارات مختلف مورد توجه بوده است. در حديثي 

رانید؛ زيرا همان گونه که زراعت بر اثر آب را با خوردن و آشامیدن زياد نمي ها دل"فرمايد: مي

(. امام على 185ص، 1ج)ري شهري، 3"میرندنیز بر اثر پرخورى مى ها دلرود، د از بین مىزيا

هايش از پُرخورى بپرهیز، که هر کس پايبند آن شد، بیماري"فرمايد: السالم دراين باره ميعلیه

گیرد و انديشه اش سالم زياد گرديد. هر که در خوردن اندازه نگه دارد تندرستى اش فزونى مى

                                                           
 َو كُلُوا َو اْشَرُبوا َو لأ تُْسِرفُوا ا ِنَُّه لأ ُيِحبُّ الُْمْسِرفين 1
 َو الَّذيَن ا ِذا اَنَْفُقوا لَْم ُيْسِرفُوا َو لَْم َيْقُتُروا َو كاَن َبْيَن ذلَِك َقواما 2
ْرِع ا َذا َكثَُر َعَلْيِه الَماءُ لأ تُِميُتوا الُقلُوَب بَِكْثَرِة الطَّ  3 َراِب ؛ فا نَّ الَقْلَب َيُموُت َكالزَّ  َعامِ و الشَّ
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)همان، 1"شودها مىماند. بپرهیز از همیشه پر خوردن، که برانگیزنده دردها و عامل بیماريمى

اگر مردم در خوردن اعتدال "فرمايد: السالم در روايتي ميامام کاظم علیه (.188ص

(. بنابراين، از اين آيات و روايات 6ص، 7ج)حرعاملي، 2"ماندورزيدند بدنهايشان سالم مىمى

شود که نیازهاي مادي و جسماني انسان، بصورت تعادلي بوده ديگر استفاده ميو موارد 

  که ارضاي آنها در حدّ نیاز بايد توقف گردد.

گردد؛ در باره نیازهاي روحي و رواني انسان، آنچه از آيات و روايات استفاده مي

گرايي ذاتي الگرايي سرشتي و ذاتي او شکل گرفته است. دلیل کماينکه آنها برمبناي کمال

تعالي نهايت باريذات مقدس بي اين است که از آنجائیکه مبدأ خلقت تکويني روح انسان،

باشد. پس، چون نهايت مياست، مقصد و هدف خلقت تکلیفي او نیز بسوي خداي بي

نهايت نشأت گرفته است، نیازهاي آن نیز حدّ توقفي ظرفیت وجودي انسان، از ذات بي

و نهايت باز کرده است. اين موضوع در قرآن، با تعابیر انسان را تا بي نداشته و فراروي

هاي مختلفي، همچون: قرب، لقاء، غناء، کمال و مانند آن، بیان گرديده است. اين واژه

مفاهیم، به يک میل ذاتي در انسان اشاره دارند که او را براي استکمال نفس، و حرکت 

  نمايد.ت، هدايت و راهنمايي ميدر مسیر تعالي و تکامل هدفمند خلق

از منظر قرآن، انسان به عنوان يک موجود ذاتاً نیازمند، در ارضاي همه نیازهايش به 

(. 15فاطر: )3خداوند متعال، که غني و سرشار از تمام کماالت است، معرفي شده است

هر يک و رواني انسان، همانند تکامل در  در همه نیازها و استعدادهاي روحي کمال نفس

آن،  امثالعلم، جمال، عزت، قدرت، حکمت، عدالت، صداقت و از صفات روحي مانند: 

نهايت ادامه دارد. يعني، انسان تالش دارد و بايد، اين نقطه توقفي نداشته و تا مرز بي

نیازهاي ذاتي خود را در مسیر درستِ تعالي و براي رسیدن به سوي مقصد متعالي هدايت 

(. 21 )حجرات:4مند از آن مخزن و معدن خیرات و کماالت بگرداندرهکرده و آنها را به
                                                           

ُتُه َو َصلَُحْت فِْكَرتُهُ . َمِن اْقَتَصَر في ا ْكلِِه َكثَُرْت لَِزَمَها َكثَُرْت ا ْسَقاُمهُ  ا يَّاَك َو البِْطَنَة ، َفَمن 1 نَُّه حَّ َبِع ، َفا  . ا يَّاَك و ا ْدَماَن الشِّ
 َيِهيُج الأ ْسَقاَم َو ُيثِيُر الِعَللَ 

 لَْو ا نَّ النَّاَس َقَصُدوا فِي الطُّْعِم لأْعَتَدلَْت ا ْبَدانُُهمْ  2
 يا اَيَُّها النَّاُس اَنُْتُم الُْفَقراُء ا ِلَي اللَِّه َو اللَُّه ُهَو الَْغنِيُّ الَْحميدُ  3
َّ ِعْنَدنا َخزائُِنُه وَ َو ا ِْن ِمْن َشيْ  4 َّ بَِقَدٍر َمْعلُوم ٍء ا ِلأ لُُه ا ِلأ  ما نَُنزِّ
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استفاده گرديد اينکه يک تفاوت ماهوي بین نیازهاي جسماني، بر  آنچه از مطالب باال

مبناي محدود بودن ظرفیت وجودي آنها، و نیازهاي رواني براساس نامحدود بودن آن 

 ظرفیت وجودي، وجود دارد. 

ذاتي سرشت فرا طبیعي انسان، اگر او نتواند اين نیازهاي ذاتي  گراييبر مبناي کمال

هاي الهي کامل کند، محققاً آنها با محتواهاي متقابل يا متناقض، و متعالي خود را با ارزش

هاي تکاملي ذاتي يعني، اگر انسان نتواند گرايش ناسازگار با آن نیازها، پر خواهد گرديد.

امثال آن، که  عزت، حکمت و ، شجاعت، عدالت،خود را با صفاتي همچون: صداقت

ناچاراً بايد سرشت خود را از محتواهاي  متناسب با ذات و فطرت اوست، افزايش ندهد؛

حماقت و مانند آن پر نمايد. بنابراين، ظرفیت  ذلت، متناقضي مانند: دروغ، ترس، ظلم،

صفات عالي و کمالي  است؛ يا ازو تکامل در حال تحول نیازمند و وجودي انسان، همیشه 

متناسب با آن ساختار فطري و خدادادي؛ و يا با محتواهايي ناهماهنگ از صفات و 

هاي رذيله انسان. اين افزايش يافتن در جهت مثبت يا منفي، يکي از کارکردهاي ارزش

طبیعي تکويني انسان است. پس، انسان بر طبق خواست سرشت خود، فقط حق انتخاب 

است  تکاملي و سازگار با فطرت انسانکه  محتواهايِ حقّ،يا را دارد.  بین اين دو گزينه

  .است تنزلي و ناسازگار با سرشت خويشکه يا محتواهاي باطل،  و

 دوم فصل خالصه

ها، بناءها و ساختارها آمده است. در واقع ها، شالودهمباني جمع مبنا، به معناي بنیان

ها و ساختار اصلي آن پديده يا ها، چارچوبهمباني هر پديده يا هر علمي، متضمن پاي

هايي از فرضعلم است. آنچه در اينجا به عنوان مباني نظري در نظر گرفته شده، پیش

هاي عمومي در باره انسان است که بصورت توصیفي يا تبییني، درباره ماهیت ويژگي

انسان در ذهن  هايي که در خصوص حقايق وجوديها و فرضیهشود. نظريهانسان بیان مي

تواند از منابع مختلفي نشأت گرفته باشد. از آنجائیکه اين تحقیق افراد وجود دارد، مي

باشد، طبعاً شناختي انسان در ديدگاه اسالمي ميهاي نظري رواندرصدد تبیین انديشه
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مباني پذيرفته شده، براساس قوانین نظري اسالم است که در آيات و روايات ديني مورد 

 اند.قرار گرفته بررسي

يکي از مباحثي که در آياتي از قرآن کريم، در باره خلقت آفرينش مطرح شده است، 

مسأله زوجیت و دوساحتي بودن خلقت موجودات است که خداي متعال آن را  نسبت 

داند. دو ساحتي بودن خلقت انسان، نه تنها در دو به همه مخلوقات، ساري و جاري مي

وجود دارد؛ بلکه در تمامِ اعضاء، ابعاد، تکالیف و مسايل مربوط به نوع خلقت زن و مرد 

انسان، زوجیت وجود دارد. توجه به اين مبناء، چند نتیجه اساسي را در پي دارد. يکي 

ترين اينکه انسان، موجودي نیازمند آفريده شده است که نیاز به زوج ديگر، يکي از مهم

مادي و معنوي، و جهت الفت و آرامش او از نیازهاي او، جهت ادامه حیات و کمالِ 

پذيري انسان، بسیاري از ابعاد باشد. همچنین، باتوجه به رقابتشناختي ميحیث روان

رسند. همچنین زوجیت در همه مخلوقات، نشان از روحيِ او، در اثر تقابل، به تکامل مي

اين همتاي صمد است که هدف همه وحدت و يکتايي خداي واحدِ احد، و بي

 ها، رسیدن به مقام توحید و يکتايي است. دوگانگي

باشد. آنچه انسان از منظر قرآن، داراي دو نشأء وجوديِ جسماني و غیر جسماني مي

گردد اينکه براي اعضاء، اعمال و حاالت بدن، موارد مشابه و از برخي آيات استفاده مي

قابل و تنگاتنگ اين دو با يکساني در وجود غیرجسماني وجود دارد که به ارتباط مت

يکديگر اشاره دارند. اين ارتباط، با چند شیوه در آيات و روايات بیان گرديده است. بیانِ 

براي روح. مانند: برخورداري روح از صورت، دست، چشم،  اعضاء و جوارح مشابه

...؛ و يا هاي ادراکيِ روح؛ مانند: ديدن، شنیدن، الل بودن وگوش و...؛ و يا بیانِ توانائي

بیانِ شباهت در حاالت و صفات روحي با بدن؛ مانند: سالمت، مريضي، بیداري و مانند 

هاي عصبي هاي بدن با دستگاه عصبي و يا ساير اندامآن. اين رابطه، مشابه ارتباط دستگاه

با مغز است که رابطه و کارکرد آنها، به صورت طولي قرار دارد. در فعالیتِ وجودِ طولي، 

باشد و تر)دست( وابسته به فعالیت وجودي مافوق خود)مغز( ميیت وجود پايینفعال

 گردد. تر)دست( نیز مشاهده مينتیجه فرمان فعالیت باال)مغز(، در اندام پايین
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هاي فرضيکي ديگر از پیش ،هاانسانهاي فردي بین ها و تفاوتبررسي تشابه

نکه خلقت تکويني انسان، از آنچه مشخص است اي است. قرآنشناختي در سانان

هاي فراواني برخوردار است. شباهت در وجود، حیات، مرگ، فعلیت، قوّه، شباهت

جنسیت و برخورداري از جسم، روح، ذات، صفات، حسّ، علم، قلب، عقل، مغز، دست، 

ها، هم در صفات ها و صدها خصوصیت ديگر، که اين شباهتپا، چشم، گوش و ده

نکته ديگري که بايد توجه داشت . گرددصیات روحي مشاهده ميجسماني و هم در خصو

هاي تکويني، در ابتداي خلقت بسیار بیشتر است و هر چه انسان از اينکه اين شباهت

ها نیز نسبت به قبل افزايش گیرد، به همان میزان تفاوتخلقت اولیه خود فاصله مي

ه که در جسم و روح انسان وجود هاي فراوان خلقت اولیيابد. عالوه بر وجود شباهتمي

هاي جسمي هايي دارد. تفاوتدارد؛ ساختار جسماني و رفتاري انسان با ديگران نیز تفاوت

هاي هوشي و عقلي، تفاوت در احساسات، در يک جنس و جنس مخالف، توانائي

 در استعدادهاي مختلف را فراهم هاانسانهیجانات و امثال آن؛ همگي زمینه ايجاد تفاوت 

هاي هاي فردي، باعث توجه به چگونگي استفاده از توانائيکند. پذيرش تفاوتمي

هاي فردي، گردد. همچنین تفاوتمختلف، جهت رشد و شکوفايي بهتر در انسان مي

تر به حقايق اشیاء و تکامل يافتن راهي براي شناخت پیدا کردن بهتر و معرفت يافتن کامل

 افراد در جوامع مختلف است.

شناسي در قرآن اين است که دين، قرآن و شريعت، در سانديگر از مباني ان يکي

تفاوت و خنثي نیست، بلکه هر يک از آنها برابر افکار، اعمال، گفتار و رفتارهاي انسان بي

گذاري مثبت يا منفي کرده است. اين بخالف ديدگاه و تصوري است که معتقد را ارزش

ناسي، به رفتارهاي ارزشي و يا ضدّ ارزشي کاري ندارد شاست علوم و از جمله علم روان

و اساساً حیطه علم، حیطهِ کشف، توصیف و تبیین قوانین موجود است نه آنچه را که بايد 

هايِ وجودي انسان، کامالً مرتبط با بايدهاي او بوده و از آن باشد. از منظر قرآن، هست

گذارد. همچنین، چون مبدأ خلقت تکوينيِ پذيرد؛ چنانچه بر آنها نیز تأثیر ميتأثیر مي
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روحيِ انسان، از روح و فطرت الهي اخذ شده است، مسیر و مقصد آن نیز بسوي خداست 

  و خدايي بودن هر چیزي، به معناي ارزشمند بودن آن است.

شناختي قرآن، رابطه متقابل درون انسان با بیرون او است. سانيکي ديگر از مباني ان

درون بر بیرون، تقريباً امري واضح و روشن است که رفتارهاي ظاهري  در خصوص تأثیر

انسان تحت تأثیر عوامل دروني و باطني او قرار دارند. قرآن کريم، مجموعه برآورد مفاهیم 

دروني انسان که شامل: علم، عقل، نیت، اراده، انگیزه، عاطفه و امثال آن است را با واژه 

هاي مختلف شناختي، بر مشتقات ايمان، قرآن بر واژه ايمان معرفي کرده است. عالوه

مفاهیم ارادي و امثال آن؛ بسیار تأکید کرده مفاهیم انگیزشي و عاطفي، مفاهیم اخالقي، 

است که نشان از اهمیت مفاهیم دروني بر رفتار و اعمال بیروني انسان، از منظر قرآن 

زند ت هر رفتاري که از انسان سر ميتوان گفدارد. اما درباره تأثیر بیرون بر درون، مي

اي در درون او خواهد افکند. آنچه از دستورات تشريعي در آيات و روايات، سايه

شود، اينکه نتیجه درخصوص عباداتي همچون: نماز، روزه، جهاد و امثال آن استفاده مي

يابند، مي اين عبادات، که به عنوان اعمالي ظاهري در گفتار، کردار و رفتار انسان تجلي

کند. اين تأثیر، نه تنها بر رفتارهاي واقعي انسان؛ آثاري بر قلب و درون انسان ايجاد مي

 بلکه بر رفتارهاي تصنّعي و غیر واقعي او نیز قابل مشاهده است. 

 مباني از ديگر يکي ،انسان براي تکلیفي و تکويني خلقت نوع دو به دادن توجه

 متقابل تأثّر و تأثیر و بوده مرتبط کامالً هم با دو اين هبطوريک است؛ قرآن شناختيسانان

 در هم و انسان جسماني خلقت در هم موضوع، دارند. اين همديگر از و يکديگر بر

 آن بودن بالفعل و اولیه خلقت يکساني به گردد. باتوجهمي مشاهده او روحي خلقت

 شناسند،مي را خويش روحي وديوج ابعاد تنها نه آدمیان، تمامي ها،توانائي و استعدادها

 تکويني، نیازهاي اين به ننمودن عمل و فطري هايظرفیت اين به توجهيکم رغمعلي بلکه

 تکويني، وجودِ ابعاد بودن بالفعلِ بر دارند. عالوه نیز را آنها تکمیل به میل و گرايش

 تا دارد وظیفه انانس و باشندمي بالقوه بصورت که دارند وجود انسان در نیز استعدادهايي

 تکمیلي و تتمیمي فعلیتِ زمینه و کرده شکوفا و تربیت را نهان و نهفته هايظرفیت آن
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پذيري اکتسابي انسان از ديگران در الزمه اين خلقتِ تکلیفي، نقشنمايد.  ايجاد را آنها

 جامعه و محیط است که در آيات قرآن مورد توجّه قرار گرفته است. 

مورد  انسانيکي ديگر از مباحثي که در زمینه ماهیت ده داشتن، مجبور بودن يا ارا

سه ديدگاه کلي در باره جبر مطلق، آزادي مطلق و يا امري بین مطالعه قرار گرفته است. 

آنها مطرح گرديد که ديدگاه قرآن و اهل بیت به ديدگاه سوم اشاره داشت. همچنین اينکه 

در شخصیت حقیقي، انسان فعال بوده و بر مبناي . اراده انسان در طول اراده خدا قرار دارد

دهد؛ بطوريکه، هر چیزي اراده و اختیار خود، تمامي تکالیف و وظايف خود را انجام مي

که بر مبناي اراده او شکل نگرفته باشد، در شخصیت حقیقي انسان نیز تأثیري ندارد. نوع 

ه داشته و مراد از آن، جايگاه ديگري از شاکلهِ وجودي انسان، به شخصیت حقوقي او اشار

و موقعیتي است که انسان در دنیا، در برابر عوامل مؤثر دنیايي مانند: جامعه، افراد ديگر، 

شود باشد. آنچه از منابع اسالمي در اين باره برداشت ميطبیعت، تربیت و امثال آن دارا مي

ي از امور، خواست و اينکه در اين نوع شخصیت، اراده انسان مطلق نبوده و در بسیار

همچنین تواند جايگاه و شخصیت حقوقي او را ايجاد نمايد. اراده انسان به تنهايي نمي

 باشد. گیري شخصیت ميبیان شد که اراده انسان در طول ساير عوامل شکل

 باشد.موضوع خوب يا بد بودن ذات انسان در قرآن، به دو صورت قابل مالحظه مي

ود که در بیش از پنجاه آيه در قرآن کريم، صفاتي منفي به انسان شاز طرفي، مشاهده مي

نسبت داده شده که به خاطر برخورداري از آن صفات رذيله، او مورد سرزنش قرار گرفته 

مثبتي را براي انسان بیان کرده که  هايخداوند متعال، برخي ويژگي ديگر، طرفي ازاست. 

شود اينکه ذات انسان اين آيات استفاده مي آنچه از باشد.منحصر به وجود انسان مي

؛ زيرا سرشت فطري انسان، تبلور صفات و اسماء استبرخوردار از صفات مثبت فطري 

توان گفت الهي است که بر اثر دمیده شدن روح در او، تجلي يافته است. بنابراين، مي

رت در سرشت ديدگاه اسالم نسبت به ذات و طبیعت او مثبت بوده و هیچ آلودگي و شرا

توجهي به انسان وجود ندارد؛ اما گاهي اوقات انسان با اراده و اختیار خويش، در اثر بي
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آن صفات فطري، از مصاديق يا محتواهايي منفي و ناسازگار و بر خالف روح و فطرت 

  کند. ميالهي در او استفاده 

است. بر اساس بررسي هشیاري و ناهشیاري انسان در قرآن، از دو منظر قابل توجه 

نسانها وجود داشته که همه ا هاانساننوع هشیاري تکويني و ذاتي در همه برخي آيات، يک

باشند. اين معرفت سرشتي، انسان را به وظايف، تکالیف و نیازهاي ز آنها برخوردار ميا

تر نسبت تر و جامعگرداند. نوع ديگر هشیاري، که کاملحقیقي و معنوي خويش آگاه مي

. گرددميي خاص ايجاد هاانسانرحله قبلي است، معرفتي است که نسبت به يکسري به م

اين نوع شناخت در آيات، با عنوان بصیرت معرفي شده است که بر مبناي ايمان و عمل 

نوع هشیاري آگاهانه تکلیفي است گیرد. اين يکي مؤمن شکل ميهاانسانصالح براي 

يابد. اين نوع الیف الهي، در انسان ادامه و تکمیل ميکه بر مبناي انجام دادن وظايف و تک

آگاهي، همچون نوري است که بصورت اکتسابي و تدريجي در انسان، با انجام هر عمل 

دهد. دهد، در وجودش تأللؤ کرده و درخشش آن را افزايش ميصالحي که او انجام مي

لیه و آله را الزمه افزايش اين قرآن کريم، ايمان، تقوا و پیروي از پیامبر اکرم صلي اهلل ع

نور و هشیاري، براي انسان معرفي کرده است. در روايات نیز، برخي عبادات همانند: 

تالوت قرآن، اقامه نماز، انجام هر عمل صالح، به عنوان عوامل افزايش نور و هشیاري در 

 انسان معرفي شده است. 

بودن سرشت انسان است. سؤال يکي ديگر از مباني نظري، تعیین تعادلي يا تکاملي 

اساسي در اين مبحث اين است که آيا انسان پس از رسیدن به ارضاي نیاز خود در حدّ 

کند يا اينکه حدّ يقفي براي ظرفیت تعادل و اعتدال، پیگیري نیازهاي خويش را متوقف مي

ن موضوع بررسي ايتواند گام بردارد. نهايت شدن، مياو وجود نداشته و او تا سر حدّ بي

شود اينکه آنچه از آيات و روايات استفاده مي از دو منظر قابل توجه است. در قرآن،

نیازهاي جسماني انسان، بر مبناي تعادلي بودن شکل گرفته است. هدف از اين نیازها در 

اما در باره باشد. هاي برانگیخته شده در درون او ميانسان، کاهش تنش و تعادل انگیزه

گردد؛ اينکه آنها برمبناي حي و رواني انسان، آنچه از آيات استفاده مينیازهاي رو
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نهايت گرايي ذاتي او شکل گرفته است. چون ظرفیت وجودي انسان، از ذات بيکمال

نهايت نشأت گرفته است، پس نیازهاي آن نیز حدّ توقفي نداشته و فراروي انسان را تا بي

هاي مختلفي، همچون: قرب، لقاء، و واژهتعابیر  باز کرده است. اين موضوع در قرآن، با

غناء، کمال و مانند آن، بیان گرديده است. اين مفاهیم، به يک میل ذاتي در انسان اشاره 

دارند که او را براي استکمال نفس، و حرکت در مسیر تعالي و تکامل هدفمند خلقت، 

  نمايد.هدايت و راهنمايي مي
 

 ای گزینه چند هایپرسش

 زير هاي گزينه از يک کدام به"اى را از آب آفريديمو هر موجود زنده”شريفه  آيه (1

 دارد؟. اشاره

        روح و جسم ب( ارتباط                 انسان بودن الف( دوساحتي 

 بیرون با درون د( ارتباط                  تکلیف با تکوين ج( ارتباط

 همتاي صمد دارد؟.احدِ احد، و بيکدام مبناي زير، نشان از يکتايي خداي و (2

        روح و جسم ب( ارتباط                 انسان بودن الف( دوساحتي

 بیرون با درون د( ارتباط                  تکلیف با تکوين ج( ارتباط

 ارتباطِ بین اعضاي جسماني و ابعادِ غیر جسماني، به چه صورت است؟. (3

 د( همه موارد       متضاد  ج(    طوليب(     عرضي  الف(

 رابط جسم و روح است؟.هاي زير، کدامیک از دستگاه (4

 د( حسي       عصبي  ج(   گوارشب(     تنفس  الف(

هاي بالفعل به در ابتداي خلقت با يکسري استعدادها و توانائي هاانساناينکه  (5

 ؟.آيند، به کدام گزينه زير اشاره داردوجود مي

 موارد د( همه   تکويني ج( خلقت  تکمیلي ب( خلقت   تکلیفي الف( خلقت

 کدام به باشند،مي بالقوه بصورت که دارند وجود انسان در استعدادهايي اينکه (6

 ندارد؟. اشاره زير هاي گزينه از يک

   تکمیلي ب( خلقت             تکلیفي الف( خلقت
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 تتمیمي د( خلقت               تکويني ج( خلقت

، "يتان بیاراستها دلا خداوند ايمان را محبوب شما ساخت و آن را در امّ" آيه شريفه (7

 دارد؟. اشاره زير هاي گزينه از يک کدام به

        درون بر بیرون ب( تأثیر                      بیرون بر درون الف( تأثیر

 روح با جسم د( ارتباط          تکلیفي با تکويني خلقت ج( ارتباط

 موضوعات از کدامیک "گر بردبار نیستي پس خود را بردبار جلوه بدها"از عبارت  (8

 گردد؟.مي استفاده زير

        درون بر بیرون ب( تأثیر                      بیرون بر درون الف( تأثیر

 روح با جسم د( ارتباط          تکلیفي با تکويني خلقت ج( ارتباط

 دارد؟. اشاره زير هايگزينه از يک مکدا بهگرفتن میثاق يکسان از آدمیان،  (9

        آفرينش خلقت ب( شباهتهاي           بیرون بر درون متقابل الف( ارتباط

 انسان آفرينش د( تفاوتهاي          تکلیفي با تکويني خلقت ج( ارتباط

 کدام به ،"تکلیف و مسئولیت هر کس به اندازه ظرفیت و توان اوست"آيه شريفه  (10

 دارد؟. اشاره زير هايهگزين از يک

        آفرينش خلقت ب( شباهتهاي           بیرون بر درون متقابل الف( ارتباط

 انسان آفرينش د( تفاوتهاي          تکلیفي با تکويني خلقت ج( ارتباط

هاي زير، راهي براي شناخت پیدا کردن بهتر و معرفت يافتن کدامیک از گزينه (11

 ؟.و تکامل يافتن افراد در جوامع مختلف استتر به حقايق اشیاء کامل

        آفرينش خلقت ب( شباهتهاي           بیرون بر درون متقابل الف( ارتباط

 انسان آفرينش د( تفاوتهاي          تکلیفي با تکويني خلقت ج( ارتباط

 ؟.تعادل زيستي يا تعادل حیاتي، به کدام مبناي زير اشاره دارد (12

           تکلیفي با تکويني خلقت ب( ارتباط      بیرون بر درون بلمتقا الف( ارتباط

 انسان آفرينش تفاوتهاي و د( شباهتها         انسان بودن تکاملي يا ج( تعادلي

 ؟.هاي زندگي افراد تأکید دارندفرويد، يونگ و موري، بر کدامیک از جنبه (13
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 ( نفسد      ج( روح       ب( خودآگاه     ناخودآگاه الف( 

بر کدام  "بلکه انسان، خود بر نیک و بد خويش به خوبي آگاهي دارد"آيه شريفه  (14

 ؟.ويژگي زير اشاره دارد

       ذاتي ب( خودآگاه     ذاتيناخودآگاه الف( 

 اکتسابي د( خودآگاه      اکتسابي ج( ناخودآکاه

اي شما ]نیروي[ اي کساني که ايمان آورده ايد! اگر تقوا داشته باشید، بر "آيه شريفه (15

 دارد؟. اشاره زير گزينه کدام به، "دهدتشخیص ]حقّ از باطل[ قرار مي

       ذاتي ب( خودآگاه     ذاتيناخودآگاه الف( 

 اکتسابي د( خودآگاه      اکتسابي ج( ناخودآکاه

 ؟.داندميو مجبور کدام ديدگاه، انسان را در برابر نیروهاي محیطي منفعل  (16

 گرايان شناختد(  گرايان  انسانج(     کاوانروانب(   رفتارگرايانالف( 

 ؟.شود، کدام استاي که با اراده انسان در برابر خداوند تشکیل ميشاکله (17

 د( عاطفي     ج( رفتاري        ب( حقوقي          الف( حقیقي

اي که انسان در برابر جامعه، افراد ديگر، طبیعت، تربیت و امثال آن شاکله (18

 ؟.باشدت، کدام گزينه زير ميداراس

 د( عاطفي     ج( رفتاري        ب( حقوقي          الف( حقیقي

دانند که هیچ چه کساني، سرشت انسان را همچون لوح سفید نانوشته اي مي (19

 ؟.خیر و شرّي در آن حکّ نشده است

     روسو و پیاژهب(               هابز و فرويدالف( 

 الک و اسکینرد(             هافمن و کهلبرگج( 

 ؟.دانندچه کساني، سرشت انسان را موجودي بد ذات مي (20

     روسو و پیاژهب(               هابز و فرويدالف( 

 الک و اسکینرد(             هافمن و کهلبرگج( 
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 های تشریحیسؤال

 دهید؟را توضیح  در قرآندو ساحتي بودن خلقت برخي از مصاديق  (1

 .؟دیده توضیح را روح با جسمط چگونگي ارتبا (2

 کرده و رابطه آنها را بیان کنید؟. تبیین را تکلیفي با تکويني خلقت  (3

 .؟دیده توضیح را قرآن در انسان وجودي هايتفاوت و هاتشابه  (4

 .؟دیکن تبییناسالم را  و غربدر باره سرشت انسان در  مختلف هايديدگاه  (5

را در باره خودآگاهي  اسالمه و ديدگاه دو نوع شناخت دروني انسان را توضیح داد (6

 .؟دیيا ناهشیاري بیان نماي

   

 

 بیشتر مطالعه براي منابعي معرفي

 ،اسالمي ديدگاه از شخصیت روانشناسي (،1371اصغر) علي احمدي 

 (، معرفت نفس، دفتر سوم1372سن )حسن زاده آملي، ح 

 ( نظريه1998شولتز، دوآن ،)مديهاي شخصیت، ترجمه يحیي سید محم 

 ( انسان از 1386نصري، عبداهلل ،)ديدگاه اسالم، دانشگاه پیام نور 
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 فصل سوم، آفرینش روحی انسان
 اهداف کلي 

هدف کلي اين فصل، مباحث مربوط به روح است. تعريف روح و بررسي ويژگي 

قه هاي آن، بررسي داليل مربوط به اثبات روح، مطالعه چهار نوع روحِ نباتي، حیواني، ناط

 .باشدميو ايماني و بررسي ارتباط ارواح با يکديگر، از مسايل کلي اين فصل 

 اهداف دقیق يادگیري

 زير را پاسخ دهد.  هاسؤالپس از پايان فصل، بتواند  رودمياز دانشجو انتظار 

 .دهد حیتوض را بارهنيادر موجود دگاهيد دو و کرده فيتعر را سمیدوآل (1

 گي هاي آن را در قرآن توضیح دهد.روح را تعريف کرده و ويژ (2

 داليل اثبات روح را نام ببرد. (3

 را براي اثبات روح توضیح دهد.فرضیه غیر مادي بودن  (4

 را براي اثبات روح توضیح دهد.ثبات من انسان  (5

 را براي اثبات روح تبیین کند.ي ثابت و ژنهاي متفاوت هاارزش (6

 را براي اثبات روح توضیح دهد.ديدگاه جايگاه من  (7

 را براي اثبات روح تبیین کند.شخصیت غیر مادي بودن  (8

 را براي اثبات روح توضیح دهد.ديدگاه بي معني بودن زندگي  (9

 را براي اثبات روح توضیح دهد.معلومات و تمايالت ذاتي   (10

 را براي اثبات روح تبیین کند.ادله خداشناسي   (11

بات روح توضیح را براي اثيل آن انواع خطاهاي ادراکي را نام برده و دال  (12

 دهد.

را براي اثبات روح را نام برده و دلیل آن  شناسيروانفرا هايپديدهانواع   (13

 توضیح دهد.

 اقسام روح در انسان را نام برده و ارتباط هر يک با بدن را توضیح دهد.  (14

 انواع ارتباط روح با يکديگر را نام برده و هر يک را توضیح دهد.  (15
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است که از   باره شناخت انسان  يکي از مباحث مهم در يا دوئیت انگاري، 1دوآلیسم 

االيام در مباحث مربوط به انسااان مطرح بوده اساات. براساااس اين نظريه، وجود   قديم

شود؛ بلکه عالوه بر وجود جسماني، داراي  انسان به جسم مادي و خاکي او منحصر نمي 

و امثال   "خود"، "من"، "روح"، "نفس"وجودي غیرمادي نیز هست که از آن وجود، به 

شر، وجود روح براي         سي طول عمر ب ست. هرچند در تاريخ علم و برر شده ا آن تعبیر 

 ي قديم، امري پذيرفته شده و غیر قابلهازمانو بسیاري از دانشمندان در   هاانسان بیشتر  

  اآنهروح براي درک حقیقت اند که افرادي بوده انکار بوده اساات؛ اما تقريباً در هر زمان،

ست. از منظر اين ديدگاه، آنچه تمام    آن براي آنهاپذيرش و سنگین   غیرقابل قبول بوده ا

شکیل     سان را ت ضاء و        دهدميوجود ان ست و غیر اع سماني ا صرفًا وجود مادي و ج  ،

جسماني، وجود ديگري براي انسان قابل اثبات نیست. پیروان اين ديدگاه، يک  هاياندام

نسااابت به حقیقت عالم دارند و بر اين مبنا، حقیقت          گرايانه  مادي نگاه ماتريالیساااتي و    

 .دانندميمادّي او  هايانداموجودي انسان را صرفاً جسم و 

، ديدگاه دومي معتقد اسااات که عالوه بر وجود      گرايانه  مادي در مقابلِ اين نظريه    

جساااماني، وجود ديگري در انساااان حقیقت دارد که مربوط به روح و ابعاد روحي او   

ست؛           مي صل ا صور و متح سان مت سالم، نه تنها وجود غیرمادي، براي ان شد. از منظر ا با

بلکه اصالت وجودي انسان را آن حقیقت غیرمادي او تشکیل داده است. اين موضوع که 

انسااان، عالوه بر وجود جسااماني، برخوردار از حقیقتي روحي و رواني اساات، و آن    

انکار مباني  کي از حقايق قطعي و غیرقابل، يدهدمياصااالت وجودي انسااان را تشااکیل 

باشد و به عنوان يک اصل موضوعه،  براي     نظري اسالم و در بین دانشمندان مسلمان مي   

 يک انسان موحَد و معتقد به خداوند پذيرفته شده است.

مباحث انسان شناختي،     ترينيکلیدمسأله روح، به عنوان يکي از   اهمیّتبه  توجّهبا

عدم قبول آن، به نوعي ساارنوشاات انسااان در دنیا و آخرت را تحت تأثیر  که پذيرش يا 

سي برخي مباحث مرتبط با        دهدميخود قرار  ست به برر شده ا سمت تالش  ، در اين ق

                                                           
1 Dualism 
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بیان شده براي روح، بررسي انواع   هايمصداقروح در قرآن کريم، مانند: تعیین معاني و 

سان، کیفیت ارتباط روح با ب    سام روح در ان روح از  پذيريتأثیرو  گذاريتأثیردن و و اق

 شود. يکديگر از منظر آيات و روايات پرداخته 

 . معنای روح و بررسی ویژگی های آن 1

به معناي باد و نسااایم گرفته شاااده و ريحان گل خوشااابويِ   ريح و رياح، از روح

است،   بوئیدنى است. روح در بدن آدمى، همچون باد و نَفَسي است که انسان بدان زنده    

به خاطر آنست   ،و اگر روح انسان، به عنوان گوهر مستقل مجرد، به اين اسم نامیده شده    

)مجلساااي،  که از نظر تحرک و حیات آفرينى و ناپیدا بودن، همچون نَفَس و باد اسااات  

(. بدلیل ادراک و احساااس اشاایاي ملموس براي انسااان از طرفي؛ و 57، ص5، ج1351

براي ذهنِ مادي   طرفي ديگر؛ درک و فهم حقیقت روح، نامشااهود بودن روحِ انسااان از

گونه انسااان دشااوار اساات. براين اساااس، خالق و آفريننده آن درباره ماهیت روح اين  

و از تو درباره روح مى پرسااند، بگو روح از امر پروردگار من اساات و از دانش،  "فرمايد: مي

کته از اين کالم الهي قابل استفاده  (. چند ن42)زمر:1"جز بهره اندکى به شما داده نشده است

سان بوده است.       اوالًاست.   شه مورد سؤال ان ، درک آن ثانیاً، روح موضوعي بوده که همی

، روح موضوعي از امرِ پروردگار است، نه از خلق آن؛ رابعاً،   ثالثاًموضوعي مشکل است.    

. خامساً،   کندمييجاد به انتساب روح به امر الهي، جايگاه با عظمتي براي انسان ا   توجّهبا 

سان، به ويژه درباره روح  سان از درکِ کلي ماهیت و     ،دانش ان ست و به نوعي ان اندک ا

 حقیقت آن عاجز است.

شتقات آن، در   ست  57واژه روح و م صداق و  آيه از قرآن کريم به کار رفته ا   هايم

سخیر شده  همچون: باد و وزش ت هاييمصداقمختلفي براي آن بیان شده است. معاني و 

سمان بین زمین و  شعراء:  3(؛ فرشته مقرب خدا، جناب جبرئیل امین 167)بقره: 2آ (؛  193)

                                                           
 َو َيْساَلُونََك َعِن الرُّوِح قُِل الرُّوُح ِمْن ا ْمِر َربِّي َو ما اُوتِيُتْم ِمَن الِعْلِم ا لأ  َقلِيلإً  1
ماِء َو اْلأَْرضِ  2 ِر َبْيَن السَّ حاِب الُْمَسخَّ ياِح َو السَّ  َو َتْصريِف الرِّ
 َقْلبَِك لَِتُكوَن ِمَن الُْمْنِذرِين لرُّوُح اْلأَِميُن َعلىنََزَل بِِه ا 3
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(؛ رحمت و رضاااوان   87)بقره: 1کند ميي بزرگ را تأيید   ها انساااانروح مقدساااي که   

سیم و بوي خوش 6)نحل:3(؛ راحتي و آسايش 87)يوسف: 2الهي (؛ فرشته   12)رحمن:4(؛ ن

شتگان خاص خدا يا مخ  شتگان بزرگى از فر شده    (؛4)قدر:5لوقى برتر از فر روح دمیده 

سان    سم ان صداق (؛ و معاني و 29)حجر:6در ج از ده که در بیش  ديگري مانند آن؛ هايم

اراده شده است؛     آنهااينکه ظواهر معنايي مختلفي در  رغممعني به کار رفته است و علي 

 مشاهده کرد. آنهاتوان معناي مشترکي را در ولي مي

موضاااوع روح، پس از بیان معناي لغوي روح و تعیین برخي از    اهمیّت به   توجّه با 

اصطالحي آن در قرآن کريم، اينک به بررسي تحلیلي در معناي     هايمصداق کاربردها و 

. قبل از شود ميبکار برده شده آن در آيات و روايات پرداخته   هايمصداق روح و تبیین 

ضیح آن  سمت، ها، بايد يادآوري کرد که آنچه تو ضوع بحث از معناي روح   در اين ق مو

و ماهیت و  ، حقیقت دمیده شااده در انسااان اساات که مبناي حیات وجودي اوباشاادمي

   .دهدمياصالت وجودي او را تشکیل 

باره روح اين   1 ته در به عنوان    . اولین نک جوهري لطیف و نورانى  که جنسِ روح، 

صرفات     ست که دريافت جزئى و کلّى از تمامي مت و  بادهمچون  را به عهده دارد، بدنا

باشد. در حديثي امام باقر   او، وابسته به آن مي  هايفعالیتهوايي که جسم انسان و تمام   

سالم  علیه ست، براى اينکه از جنس    ": فرمايدمي بارهايندرال شده ا روح نامش از ريح گرفته 

   (.28، ص5، ج1351)مجلسي، "آنست و روح همچون بادي در جنبش ]براي بدن[است

. نکته ديگر اينکه روح، عامل حیات براي انساااان و همه موجودات زندِه ديگر          2

باشااد. به عبارتي، مادامي که روح در موجودي وجود داشااته باشااد آن موجود زنده  مي

بر است و زماني که روح از جسم يا بدني مفارقت بکند، حیات هم از آن موجود رخت   

                                                           
 َو ا َتْينا عيَسى اْبَن َمْرَيَم الَْبيِّناِت َو اَيَّْدناُه بُِروِح الُْقُدسِ  1
َّ الَْقْوُم الْكافُِرون 2  َو لأ َتْياَُسوا ِمْن َرْوِح اللَِّه ا ِنَُّه لأ َيْياَُس ِمْن َرْوِح اللَِّه ا ِلأ
 ُكْم فيها َجمال  حيَن تُريُحوَن َو حيَن َتْسَرُحونَ لَ   3
 َو الَْحبُّ ُذو الَْعْصِف َو الرَّْيحان  4 
ُل الَْملإئَِكُة َو الرُّوُح فِيها بِا ِْذِن َربِِّهْم ِمْن كُلِّ اَْمر  5   َتَنزَّ
ْيُتُه َو نََفْخُت فيِه ِمْن ُروحي 6  َفَقُعوا لَُه ساِجدين َفا ِذا َسوَّ
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نام    مي قت ديگري ب ندد و حقی عارض آن   ب مام صاااادق     .گرددميموت  حديثي، ا                     در 

                    آن از باد و هوا است "                         حقیقت و جوهر روح، فرمود:       باره  در                 در پاسخ به سؤالي        السالم    علیه

                                                                                   که چون بجنبد بادش نامند و چون آرام است هوا است، و قوام جهان بدانست؛ چنانچه اگر باد    

                                     و آن روح هم چون باد است که اگر از تن                                                بند آيد، هر چه روى زمین است تباه شود و بگندد،   

، خداوند حیات را در مقابل      ايآيه در    (.  31        )همان، ص  "                           برآيد تن بگندد و دگرگون شاااود  

مرگ قرار داده و هر دو را بااه عنوان عاااملي براي امتحااان انسااااان معرفي کرده       

ته  ديگر، همه موجودات داراي روح را برخوردار از مرگ دانس  ايآيه(. در 2)ملک:1است 

سى مرگ را مى "فرمايد: و مى شرور عالم      هر نف شما را به بد و نیک و خیرات و  شد، و ما  چ

 (.35)انبیاء:2"مبتال کنیم تا شما را بیازمايیم

يده                3 قات و موجودات را زوج آفر مه مخلو عال، ه ند مت خداو که  جائی . از آن

ه خداوند دو (؛ يکي از ابعادِ زوجیت در آفرينش انسااان اين اساات ک49)ذاريات:3اساات

)اعراف:  4لقي)مُلکي( و وجودِ امري)ملکوتي( در او خَلق و ايجاد کرده استنوع وجودِ خَ

خداوند، حقیقت روحِ انسااان را از عالَم امرِ خويش دانسااته اساات نه از   ايآيه(. در 54

اساااس و "(. در حديثي امام صااادق علیه السااالم، حقیقت روح را 85)اسااراء:5عالَم خلق

اين   حضرت آن( و 12، ص1، ج1403مجلسي،  (6معرفي کرده است  "نیّت انسان معیار انسا 

)حويزي،  7عنصر وجودي در انسان را، از عالَمي برتر بنامِ عالَم ملکوت بیان فرموده است 

(. پس، روح يک وجود ملکوتي از امرِ الهي است که اساسِ وجودي انسان     215، ص3ج

 .  او است و آن غیر از خلقت جسماني دهدميرا تشکیل 

                                                           
 ذي َخَلَق الَْمْوَت َو الَْحياَة لَِيْبلَُوكُْم اَيُُّكْم اَْحَسُن َعَملإالَّ  1
رِّ َو الَْخْيِر فِْتَنة 2  كُلُّ نَْفٍس ذائَِقُة الَْمْوِت َو نَْبلُوكُْم بِالشَّ
 ٍء َخَلْقنا َزْوَجْيِن لََعلَُّكْم َتَذكَُّرونَو ِمْن كُلِّ َشيْ  3
 ُر َتباَرَك اللَُّه َربُّ الْعالَميناَلأ لَُه الَْخْلُق َو اْلأَمْ  4
 قُِل الرُّوُح ِمْن اَْمِر َربِّي 5
 اصُل الأنساِن لَب َه  6
وابِّ و الناِس قلُت: و ما ِهي؟ قاَل:ِهي ِمَن الَمَلُكوتِ  و َيْسا لُونََك عِن الرُّوِح قُِل الرُّوُح ِمن ا ْمِر َربِّي؛ 7  قاَل : التي في الدَّ
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. نکته ديگر اينکه اين عاملِ حیات انسااان، که همان روح تکويني در خلقت اولیه  4

شکیل   سماني مي   دهدمياو را ت سماني و غیر ج شد.   ، داراي دو بُعد براي دو وجودِ ج با

صداق بعبارتي ديگر، يکي ديگر از  ست روح او     هايم سان اين ا زوجیتِ در آفرينش ان

ماني بوده و      نیز داراي دو متعلَّق  با وجودِ جسااا قات روح مرتبط  که يکي از متل بوده، 

باشااد. بر مبناي روح تکوينيِ جسااماني، ديگري نیز وابسااته به وجودِ غیر جسااماني مى

سان       سم از روح، مرحله پايیني از روحِ ان سان تحقق مي يابد. اين ق حیات در کل بدن ان

که از   یازهاي  بوده  پايین خاص انساااان نبوده و در موجود   امت يا        ات  هان  یا ند گ مان تر، 

سالم علیهدر روايتي، امام صادق   .شود ميحیوانات نیز مشاهده   در پاسخ به سؤالي که    ال

آرى، روح مادّه اش خون است و "آيا روح جسماني، چیزي به غیر از خون است؟، فرمود: 

شود، روح      ست و هر گاه خون لخته و منجمد  شنى رنگ ا از بدن خون مايه رطوبت بدن و رو

داشااات که هر چند به اعتبار       توجّه بايد    (.34، ص7، ج1403)مجلساااي، 1"جدا شاااود 

برخورداري جسم از موهبتِ حیات، لفظ روح براي اين قسم بکار رفته است؛ ولي آنچه    

 .باشدمي "نفس"، واژه گرددمياصلِ معنايي جسم اطالق  بارهدربیشتر 

حقیقت تکويني ديگري  بین موجودات، . عالوه بر روحِ جسمانيِ مشترکِ )نفس(   5

و اين قسااام از روح، از از روح ملکوتي اسااات از آفرينش در انساااان وجود دارد که  

  تجلّيمراد از اين روحِ انسان، برخورداري او در   باشد. ويژه او مي امتیازهايمختصات و  

سماء و صفات الهي و بهره   شدن  مندي آن از ظرفیت بياز تمامي ا ست نهايت  مبناي  . برا

صورت تام برخوردار گرديده        صفات الهي را ب سماء و  سان تمامي ا اين روح تکويني، ان

اساات و وظیفه دارد عالوه بر حفظ و حیات آن، موجبات رشااد و کمال او را نیز فراهم  

مندي از  هاي تکويني، بهره از منظر اساااالم، راه تحققِ حیات و تکامل آن ظرفیت     آورد.

 وعي هدف خلقت انسان، بر اين مبناء تحقق يافته است.  که به ن روح تکلیفي است

. انتساااب روح انسااان به روح خدا و دمیده شاادن آن از روح الهي، نشااان از باال  6

باشاااد؛ بطوريکه پس از اين دمیده بودن جايگاه روحِ انساااان و عظمت موقعیت آن مي  

                                                           
تُُه ِمَن الدمِ ، و ِمن الدمِ ُرطُوَبُة الِجسِم و َصفاُء اللَّوِن ... فا ذا َجَمَد الدُم فاَرَق الرُّوحُ ، الرُّوُح علنََعم 1  ى ما َوَصفُت لَك مادَّ

 الَبَدنَ 
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بل خويش به سجده  بخشیده که تمامى مالئکه را در مقا انسانشدن، آنچنان جايگاهي به 

مند گرديده که  هايى بهره( و به عنوان يک مخلوق، از باالترين ظرفیت34)بقره:1واداشااته

با توجّه به (. 29)بقره:2مقصااد و مقصااود ساااير موجودات روى زمین قرار گرفته اساات

آفرينش در ( و 30اهلل شااادن در روي)بقره:خلیفةاو اساااتحقاق  مندي از روحِ الهي،بهره

شده  ( 4)تین:3وام و ترکیببهترين ق سعت      و را دارا  شده که از و ستعدادي به وي عطا  ا

خدايى در درون خود برخوردار گشته است. چنانچه در حديث قدسي بیان شده است:       

زمین و آسااامان، گنجايش و ظرفیت مرا ندارند بلکه قلب بنده مؤمنم وساااعت و ظرفیت مرا "

السااالم وارد شااده که   ر از امام باقر علیه(. در روايتي ديگ37، ص1386)خمینى، 4"دارد

ست که آن را بر        "فرمود:  ست، براي آن ا سته ا سته دان همانا اينکه خداوند روح را به خود واب

. در حالي که همه "امخانه"اى را برگزيده و فرموده ارواح ديگر برگزيده اسااات؛ چنانچه خانه

شده    ساخته و پرورده و تدبیر  سي،  )"يندخدا موجودات آفريده و  (. 28، ص5، ج1351مجل

آنها، اين بخش از روح که در انساااان دمیده    هايروحپس، از میان سااااير مخلوقات و  

 باشد.اختصاصي انسان مى امتیازهاياست و اين از  روح ترينجامعو  ترينکاملشده، 

، اينکه همه مخلوقات و موجودات،  شاااودمي. آنچه از آيات و روايات اساااتفاده 7

و هیچ "فرمايد: مى بارهايندر ايآيهباشااند. خداوند در اسااماء و صاافات الهي مي تجلّي

نه     که گنجی ندازه معلوم فرو        چیزى نیسااات مگر آن به ا ماسااات، و آن را جز  هاى آن نزد 

ستیم نمى صفات در عالم آفرينش، نیازمند     تجلّي(. 21)حجر:5"فر سماء يا  هر کدام از آن ا

شتگان مقرب الهي  سطه    مي مَلَکي از فر شد که به وا شان، آن   آنهابا و نیروهاي تحت امر

اي همچون: جبرئیل،  مالئکه مثالًيابند. مي تجلّيصفات کمالي در مخلوقات و موجودات 

که فیض   هسااتنداي اعظم و مقرب الهي میکائیل، اساارافیل و عزرائیل هر کدام فرشااته 

شتگا    وجوديِ علم، ساير فر ست خود، به همه  رزق، حیات و ممات را به همراه  ن زير د

                                                           
َّ ا ِْبليَس اَبى 1   نَو اْسَتْكَبَر َو كاَن ِمَن الْكافِري َو ا ِْذ قُْلنا لِْلَملإئَِكِة اْسُجُدوا لِأ َدَم َفَسَجُدوا ا ِلأ
اُهنَّ َسْبَع َسماواٍت َو ُهَو بُِكلِّ َشيْ  ُهَو الَّذي َخلََق لَُكْم ما فِي اْلأَْرِض َجميعاً ثُمَّ اْسَتوى 2 ماِء َفَسوَّ  ٍء َعليما ِلَى السَّ
 لََقْد َخَلْقَنا اْلأنَساَن فِى اَْحَسِن َتْقِويم 3
 منلأَيَسَعنى اَرضى و لأ َسمائى بل َيسعَنى َقلُب َعبدى المؤ 4
َّ بَِقَدٍر َمْعلُومَو ا ِْن ِمْن َشيْ  5 لُُه ا ِلأ َّ ِعْنَدنا َخزائُِنُه َو ما نَُنزِّ  ٍء ا ِلأ
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موجودي برتر،   "روح"دانیم که  رساااانند. از طرفي ديگر مي مخلوقات و موجودات مي 

 بارهايندر الساالم علیه. در روايتي امام صاادق  اسات از سااير فرشاتگان    ترکاملباالتر و 

او از ها اسااات، و تر از جبرئیل و میکائیل و او با امام     روح آفريده ايسااات بزرگ"فرمايد:   مي

ست  سي،  "ملکوت ا سماء   همچنین مي  (.37، ص5، ج1351)مجل دانیم که از میان تمامي ا

صر و امثال آن، که هر يک از   براي   آنهاالهي، مانند: رحمان، رحیم، علیم، حکیم، قادر، نا

، جامع تمامي اسااماء و صاافات خداوند  "اهلل"؛ اساام اعظم باشااندمييک صاافت  تجلّي

،  "اهلل"اسااام اعظمِ  تجلّيتوان گفت مظهر نظر مطالب فوق، مي به در توجّه. باباشااادمي

ست مى "روح"موجودِ اعظمِ  صورت تام       ا سمِ)اهلل( خداوند ب سطه آن)روح(، اين ا که بوا

براين اساس، خداوند پس از خلقت آدم علیه السالم   يافته است. تجلّيو جامع در انسان 

دم آموخت، آن گاه حقايق آن اسااماء را در نظر و خدا همه اسااماء را به آ" فرمايد:اينگونه مى

یان             ها را ب ید، اساااماء اين پديد آورد و فرمود: اگر شاااما در دعوى خود صاااادق گان  فرشااات

، تعلیم خداوند به اوالً. گرددمي(. از اين آيه شاااريفه چند نکته اساااتفاده 31)بقره:1"کنید

، "کلَّها"و واژه  "االسماء "در  "ال"، حرف ثانیاًاعطاي خلقت تکويني انسان اشاره دارد.   

، ناتواني همه فرشااتگان،  ثالثاًهر دو به جامعیت و کلیّت همه اسااماي الهي اشاااره دارند. 

از درک کليّ   آنها  دهد ميحتي ماليکه مقرّب درگاه الهي از اعالم اين اساااماء، نشاااان     

سمِ الهي،     سماء عاجز بوده اند. زيرا در درک جزيي از يک ا سان  توانا آنهاتمامي ا تر از ان

 بوده اند؛ چنانچه جناب جبرئیل معلم پیامبران بوده است.

شد،     8 شاره  سان ا ويژگي وي  ترينمهم. آنچه درباره حقیقت روح تکويني وجود ان

باشااد. بر مبناي بهره مندي از اين جايگاه، منحصاار به فرد در او مي امتیازهايبوده و از 

شرافت تکويني و تکامل کر    سان براي حفظ  ف به برخورداري از امت ذاتي خود، مکلّان

نیز شده است. يعني، براساس برخورداري انسان از اين ظرفیت تکويني       "روح تکلیفي"

سئولیت  ست. اين همان    ها و وظايف تکلیفي ويژهويژه، م شده ا اي نیز بر دوش او نهاده 

ولي انسان آن را ها از پذيرش آن امتناع ورزيدند؛ ، زمین و کوهآسمانبار امانتي است که 

                                                           
 بِاَْسماِء هُؤلأِء ا ِْن كُْنُتْم صاِدقين َو َعلََّم ا َدَم اْلأَْسماَء كُلَّها ثُمَّ َعَرَضُهْم َعَلى الَْملإئَِكِة َفقاَل اَنْبُِئوني 1
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  پذيرفت و در حمل آن امانت، دو گناهِ بزرگ جهل)نظري( و ظلم)عملي( به او آسااایب    

در  خداوند به ظلم و جهلکردن رسد که مذمّت (. بنابراين، به نظر مي72)احزاب:1رساند

است )زيرا بر مبناي  انسان تکويني  خلقتِ، نه از حیث است ، در پذيرش بار امانتانسان

ند، او به اين ظرفیت وجودي ممتاز گرديده اسااات(؛ بلکه از حیث روح         حکمت خداو  

تواند اين بار امانتِ تکويني را سالم باشد که انسان با اراده و اختیار خود، نمىتکلیفي مي

ساند و دو معصیت بزرگ جهل و ظلم، در حملِ     امانتِ تکلیفي، به  بارِ به مقصد خود بر

برنده روح عوامل از بین  ترينمهمن دو دشمن بزرگ، از رسانند. بنابراين، اياو آسیب مي

ستند  سان را نابود مي  ه سازد؛ بلکه به تَبَع اين خسران و زيان،   که نه تنها روح تکلیفي ان

تشااريعي اسااالم و  دسااتورهايبراين اساااس،  روح تکويني او را نیز از بین خواهد برد.

   باشد.روح انساني مي لکمافرامین تکلیفي انسان، در راستاي حفظ حیات و 

 . دالیل وجود روح2

سبتاً چالش  بارهدريکي از مباحث مهم  ست؛ ارائه داليل و  روح، که بحثي ن برانگیز ا

توان به واسطة آن، وجود روح را اثبات کرد. اين موضوعي بوده   ي است که مي مستندهاي 

فس، درباره آن مطالبي  مند به بررسي شناخت ن  است که از قديم االيام، دانشمندان عالقه  

اند. در اين میان، برخي از   ي را از منظرهاي مختلف ارائه کرده  ادله را مطرح کرده اند و ا 

سان     شمندان بزرگ، وجود نفس و روحِ غیرمادي براي ان را، امري بديهي و فالسفه و دان

ي يا اين اساات که انسااان با علم حضااور   آنها. مبناي دلیل دانندمينیاز از اسااتدالل بي

 (.  292، ص1375)ابن سینا، کندميشهودي و بدون واسطه، نفس خود را ادراک 

شااناسااي علم، که مبتني بر روش تجربي  علمي و روش هايموضااوعهر چند دايره 

باشااد، که يک امر مجرد غیر مادي اساات؛  اساات، متفاوت با مباحث مربوط به روح مى

هاي آن در شاااناخت روح و ويژگي از تحقیقات علمي وجود دارند که ما را  برخيولي 

مک   ند ميک ند.   و راهي را براي درک بهتر آن فراهم مي کن ماي ما       مثالًن به  يک  علم فیز

                                                           
نْسانُ ا ِنَّا َعَرْضَنا اْلأَ  1 ماواِت َو اْلأَْرِض َو الِْجباِل َفاََبْيَن اَْن َيْحِمْلَنها َو اَْشَفْقَن ِمْنها َو َحَمَلَها اْلأ ِ  ا ِنَُّه كاَن َظلُوماً مانََة َعَلى السَّ

 ً  َجُهولأ
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ست از مدارهاي معین و محدود حرکت امواج نوري   مى گويد که ماده فیريکي، عبارت ا

که همه                بدين معني  ند.  ته ا پائین قرار گرف باال و  حد  یان دو  که در م يا حرارتي  آن و 

سم     شات نوري يا حرارتي که جهان فیزيکي را براي ما مج ، در بین اين دو کنندميارتعا

که از حیث  باشاااندميطول موج قرار دارند. اين ارتعاشاااات موجي، طیفي قابل ر يت 

طبقه بندي در میان ارتعاشات اشعه مادون قرمز از پائین و اشعه مافوق بنفش از باال قرار     

ان گفت، آنچه در جهان هسااتي وجود دارد، همانند يک نردبان بي توگرفته اند. پس مى

شد که امواج با طول موج نهايتي مى ساطع  با که ماده در  کنندميهاي مختلفي را از خود 

 هاي معین، در بین اين امواج قرار گرفته است.دو دامنه طیفي با طول موج

ما مى      به  بدن  ناتومي و فیزيولوژي  که قواي حسااايِ    از طرفي ديگر، علم آ يد  گو

شنوايي، چشايي، المسه و بويايي، در دامنه محدودي و       گانهپنج سان در ادراکِ بینايي،  ان

شان       صي واکنش ن شخ سان، فقط طول موج    مثالً. دهندميبه امواج م شنوايي ان ، حس 

ساس   20000تا  20هايي در حد  شم     کندميهرتز را اح شبکیه چ و يا در حس بینايي، 

. بنابراين، اين کندمينانومتر را احساس  800تا  400ول موج هايي در حد انسان، فقط ط 

که بسااایاري از اشااایايي در جهان هساااتند که ما   دهندميعلمي به ما نشاااان  هاييافته

که در  شااودميرا ببینیم و يا احساااس کنیم و اين عدم دريافت ما دلیل ن آنهاتوانیم نمى

 .  ، وجود نداشته باشندباشندمينامرئي غیب و جهان هستي، چیزهاي ديگري که 

اين موضوع و توقف بسیاري از مسايل و مباحث مربوط به  اهمیّتبه  توجّهبا 

 . گرددمياثبات روح بیان  بارهدرانسان به مسأله روح، اينک برخي از ادله شناخت 

  . فرضیِه غیر مادی2.1

به همه موجودات و از  گرايانهديماادله انکار روح در انسان، نگاه  ترينمهميکي از 

معتقدند که صرفاً موجودات عینيِ خارجي و ماديِ  ناگرايماديجمله وجود انسان است. 

را  آنها گانهپنجمحض وجود دارند و هر چیز غیر مادي که در خارج، نتوان با حواس 

د اين ادعاء، مشاهده و دريافت کرد، وجود ندارد. در پاسخ به اين ادعا، بايد پرسید آيا خو

وجود ندارند، وجود  آنهافرضیه يا نظريه، که فقط موجودات مادي وجود دارند و غیر 
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آن را دريافت کرد؟!. اگر اين  گانهپنجعیني و خارجي دارد تا بتوان به واسطه حواس 

فرضیه وجود خارجي دارد، آن را نشان دهید که با کدام حسّ جسماني و مادّي ادراک 

، اوالًاگر در خارج موجود نیست، که قطعاً وجود خارجيِ مادي ندارد،  ؟!؛ وليگرددمي

به اين وجودِ  توجّه، با ثانیاًباشد؛ اين ادّعا خودش، نابود کننده و ذبح کننده خودش مى

توان گفت که موجودات غیرعیني و غیر ماديِ ديگري هم غیر ماديِ فرضیهِ ادعا شده، مي

کنیم. يکي از توانیم مشاهده نمى گانهپنجرا با حواس  اآنهدر خارج وجود دارند که ما 

؛ زيرا بدون وجود آن، وجود انسان باشدميآن موجودات غیرحسي، وجود روح  ترينمهم

شخصیت، ماهیت و حقیقتِ وجودي  بارهدرفراواني  هاياشکالو  هاسؤالکامل نیست و 

و تمامي  آنهاگوي تواند پاسخنميهاي بدن به تنهايي، که کارکرد آيدميوجود بانسان 

 ها و نیازهاي انسان باشد.خواسته

پلیدِ شیطاني است که  تفکّربراي انسان، يک  گرايانهمادي تفکّراز منظر قرآن، 

باشد. خداوند در اين باره اين روش، بزرگ و رئیس شیاطین، يعني ابلیس مى گذاربنیان

يکه و جنیان دستور داديم که به انسان سجده نمايند، وقتي انسان را آفريديم به مال": فرمايدمي

همانا من از اين انسان برترم، زيرا مرا از آتش بیافريدي "ولي شیطان از اين کار سرباز زد و گفت: 

اينکه شیطان نیز  شودمي(. آنچه از اين آيه شريفه استفاده 12)اعراف:"1و انسان را از گِل

سان داشته و طبیعت مادّي آتشینِ خود را، با خلقت يک نگرش مادّي صرف به ماهیّت ان

ظاهري و مادّي گِليِّ انسان، مورد مقايسه قرار داد و آن جوهر حقیقي و نفخه روح الهي 

( و حتي گفتار خداي تعالي در اين باره را نیز 29)حجر:2در انسان را نديد و نپذيرفت

انسان، باعث سرپیچي او از  بارهدرتصديق نکرد. اين شناخت مادي و ظاهربیني غلط او 

فرمان خداي متعال گرديد و او را از جايگاه واالي قبلي خود، که در حدّ فرشتگان مقرّب 

(، تنزّل داد و خود را به سقوط کشاند و از آن پس، لقبِ رانده 31)حجر:3باال رفته بود

                                                           
ْرنَاكُْم ثُمَّ قُْلَنا لِْلَمَلئَكِة اْسُجُدواْ لأََدَم َفسَ  1 اِجِديَن؛ َقاَل َما َمَنَعَك اَلَّأ َو لََقْد َخلَْقَناكُْم ثُمَّ َصوَّ َن السَّ َجُدواْ ا ِلَّأ ا ِْبلِيَس لَْم َيُكن مِّ

ْنُه َخَلْقَتني ِمن نَّاٍر َو َخلَْقَتُه ِمن ِطين  َتْسُجَد ا ِْذ اََمْرتَُك  َقاَل اَنَا َخيْر مِّ
ْيُتُه َو نََفْخُت فِيِه ِمن رُّوِحى فََقُعواْ لَُه َساِجِدين 2  َفا َِذا َسوَّ
ِجِدين 3  َفَسَجَد الَْمَلئَكُة كُلُُّهْم اَْجَمُعوَن؛ ا ِلَّأ ا ِْبلِيَس اَبَى اَن َيُكوَن َمَع السَّ
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راين، بايد (. بناب34)حجر:1شده)رجیم( از رحمت الهي را از خداي متعال دريافت کرد

در ديدگاه قرآن، يک انديشه شیطاني است؛  گرايانهمادي تفکّرداشت که نه تنها  توجّه

 .گرددميبلکه اعتقاد به آن، باعث رانده شدن انسان از زمره بندگي خدا نیز 

 . ثبات من انسان2.2

توان بیان کرد، وجود منِ ثابت در هايي که براي اثبات روح مييکي ديگر از دلیل

شناسي و به داليل علمي در زيست توجّهباشد. با مام دوران حیات و زندگيِ انسان ميت

بدن او دائماً در حال تغییر، تحول و  هاياندامها و ها، بافتفیزيولوژيِ بدنِ انسان؛ سلول

هزار سلول  40تا  30در هر دقیقه، از پوست بدن انسان، حدود . متالً باشنددگرگوني مي

میلیارد سلول جديد  در هر روز بدن يک انسان بزرگسال، حدود سهو شود يمرده خارج م

 هايسلوليا همه  اکثرتوان گفت اي که پس از گذشتِ چند سال ميبه گونه کندتولید مي

در وجود  "من"اما در تمام اين دوران، ما شاهد آن هستیم که  ؛اندبدن انسان عوض شده

اش باشد. اگر وجود انسان مساوي با بدن ماديغییر ميانسان، يک امري ثابت و غیرقابل ت

کرد که فرد ديگري شده است يا بخشي از منِ وجودي او تغییر باشد!، او بايد احساس مي

هنگامي که در  مثالًو يا تعويض شده است؛ در حالي که هیچ کس چنین احساسي ندارد. 

، کندمياني خود را نگاه هاي دوران کودکي، نوجواني يا جوبزرگسالي و پیري، عکس

اند، اما به هیچ وجه احساس متفاوت بدن او تعويض شده هايسلولاينکه تمامي  رغمعلي

 شدنِ خود را ندارد. اين ديدگاه، به ثباتِ من معروف است.

اين ثباتِ من، نه تنها در تمامي دوران عمر از کودکي تا بزرگسالي و پیري ادامه 

صورت تدريجي و غیرقابل ملموس براي خود حوالت بدن، بهدارد، که در آن تغییر و ت

 ،مثالً. شودميمشاهده  منافتد؛ بلکه در تغییرات ناگهاني و دفعي نیز، اين ثبات اتفاق مي

خود را از دست بدهد و يا اگر در عمل جراحيِ اگر کسي در تصادفي برخي از اعضاي 

 رغمعليي پیوند زده و به دست آورد؛ ي را در عمل جراحهاياندامپیوند اعضاء، برخي از 

هاي هاي زيادي از بدن به صورت ناگهاني از دست رفته است و يا بخشاينکه بخش

                                                           
 1َقاَل َفاْخُرْج ِمنْها َفا ِنََّك َرِجيم   
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جديدي بصورت ناگهاني به دست آورده است، اما در همه اين حاالت، من ثابت است و 

نیز عصبي  هايدستگاهي از مغز يا ساير هايقسمتاين ثبات من، حتي در از کار افتادن 

 . باشدميوجود دارد و اين دلیل قطعي ديگري براي وجود روح و اصالت آن در انسان 

 ی ثابت و ژنهای متفاوتهاارزش. 2.3

توان بیان کرد، وجود هايي که براي اثبات نفس و روح مييکي ديگر از دلیل

 قضاوت خوب و هاانسانست. اينکه همه هاانساني ثابت و يکسان براي همه هاارزش

مانند: عقل، علم، حلم، ادب، صداقت، عدالت،  هاييموضوعارزشمندي از مفاهیم و 

، عزت و امثال آن را دارند؛ و يا اينکه قضاوت بد و ناپسندي محبّتحکمت، شجاعت، 

مانند: جهل، ظلم، ترس، دروغ، حماقت، حقارت، کینه، حسد،  هاييموضوعاز مفاهیم و 

ي يکسان و هاارزشديگري براي اثبات روح، و وجود ذلت و امثال آن را دارند؛ دلیل 

ي سرشتي و ذاتي براي انسان، هاارزشباشد. وجود اين مي هاانسانثابت آن براي همه 

اند، داللت دارند که در انسان، که در فلسفه و کالم، به عنوان حُسن و قبح ذاتي بیان شده

ا نابهنجارها، بصورت ثابت سرشتي نسبت به اين هنجارها ي هايو گرايش هاگزارش

و  کنندميي مختلف زندگي هامکانو  هازماندر  هاانساناينکه  رغمعليوجود دارند که 

ي انساني مورد هاارزشي اجتماعي و تربیتي آنها، عمالً اين هامحیطيا برخالف اينکه در 

 ارند.د آنهاقضاوت يکساني درباره  هاانسانگیرند؛ ولي همه ي قرار ميتوجّهبي

که حتي اگر افراد بر باشد، ايناين حُسن و قبح ها مي آنچه بیشتر بیانگر ذاتي بودن

داشته  آنهاکه قضاوتي برخالف  شودميخالف آن ذاتیات هم عمل بکنند، باز هم مانع ن

ترين، حسودترين ترين، ترسوترين، ذلیلترين، جاهل، دروغگوترين، ظالممثالًباشند. 

هاي فطري و سرشتي خود، يعني صداقت، عدالت، اينکه برخالف گزاره رغمعلي، هاانسان

که برخالف  شودمي؛ ولي باعث نکنندميحکمت، شجاعت، عزت، و مانند آن عمل 

هاي ذاتي، هم خود را تغییر بدهند. اين قضاوت هاي ذاتيهاي عملي آنها، قضاوتگزاره

ي. به محبّتقلبي و  هايگرايشام هاي عقلي و معرفتي است و هم در مقدر مقامِ گزاره

ارزشمندي مانند: صداقت، عدالت،  هايموضوعنه تنها ذاتاً  هاانسانعبارتي ديگر، 
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ذلت، ارزش مانند: دروغ، ظلم، حسد، ، عزت و امثال آن؛ و مسائل بيمحبّتشجاعت، 

سرشتي صورت دارند؛ بلکه به آنهاشناسند و قضاوت خوب يا بد از جهل و امثال آن را مي

را دارند؛ هرچند برخالف آنها،  هاارزشو میل به ترک آن ضد هاارزشمیل به انجام آن 

 نیز عمل نمايند.  آنهاآموزش ديده  باشند و يا برخالف 

هاي فطري انسان، در حالي است که اگر اين معرفت و عالقه ذاتي يکسان از گزاره

بدن  هايواکنشرا به  آنهاگر بخواهیم ذاتي سرشتي انسان نباشد و يا ا هاييافتهروح يا 

. زيرا دانشمندان علم باشدميعلم ژنتیک ت بدهیم، خالف دستاوردهاي قطعي يا مغز نسب

ژنتیک، مبدأ و منشأ تمام تغییرات و تکامل هاي بدن و از جمله مغز انسان را، وراثت و 

د افراد مختلفِ زنده بر که به تعدا کنندميبیان  آنها. همچنین دانندميهاي کروموزومي ژن

 هاي متفاوتي براي هر کسي وجود دارد. روي زمین، ژن

هاي بدن انسان، به عنوان مبدأ ها و کروموزومآنچه دانشمندان علم ژنتیک درباره ژن

کنند اين است که در ميجسماني و يا بعضاً رفتاري، بیان  هايخصوصیتپیدايش تمامي 

اند که بیان کرده آنهاوجود دارد. از طرفي ديگر، حدوداً يک میلیون ژن هر سلول، 

باشد. پس کروموزومي و ژنتیکي هر کسي با يکديگر کامالً متفاوت مي هايخصوصیت

بسیار آشکار در استعدادهاي بالقوه و يا بالفعلِ ژنتیکي انسان، اين  هايتفاوتبه  توجّهبا 

شناختي  هاييافتهروح الهي و  هاي يکسان از هنجارها و نابهنجارها، بدون وجودقضاوت

يا عاطفي آن،  از چه راهي براي انسان به دست آمده است؟!. همچنین بیان شد که 

توانند منشأ ثابت و يکساني در انسان ايجاد هاي اجتماعي و محیطي نیز نمىيادگیري

 شوند وهاي متفاوتي بزرگ ميي مختلف و تحت تربیتهامحیطدر  هاانسانبکنند، زيرا 

. پس، بايد روح ثابتِ الهي در همه، کنندميعمالً برخالف آن ذاتیات رفتار  هاانسانغالباً 

بر مبناي آن روحِ سرشتي، قضاوت و تمايل  هاانسانبطور يکسان وجود داشته باشد تا 

 يکساني داشته باشند.
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 . جایگاه من2.4

جودي انسان، که ما که منِ وتوان بیان کرد ايناثبات روح مي دلیل ديگري که براي

ع آن درباره خودمان داريم، در کجا قرار دارد؟!. آيا من در عضو قضاوتي درباره آن و به تبَ

بدن است؟!. يا اينکه منِ وجودي انسان، در بخشي از مغز  هاياندامخاصي و يا بخشي از 

و  دهنديمباشد؟!. به چه دلیل افراد کلَ يا قسمتي از بدن را به من نسبت يا کل مغز مي

گويند: بدن من، قلب من، مغز من، دست من، چشم من، دستگاه عصبي من، دستگاه مي

خود  هايفعالیتکارها و انسان نسبت هايي مانند آن. به چه دلیل يا گردش خون من و 

د: نشستن من، فکر کردن من، خوردن من، و يا افکار گويو مي ددهميرا به من نسبت 

ق من و امثال آن. معناي اين انتساب، به اين است که منِ مستقلي ي من، عالئهاارزشمن، 

او و مجموعه همه امور جسماني و  هايفعالیتاو،  هايانداموجود دارد که بدن، در او 

. به راستي اگر وجود اصیلِ مستقلِ ديگري شودميغیر جسماني او، به آن من نسبت داده 

آن وجودها را به آن  هاانساننداشت، چگونه  او، براي انسان وجود هايانداماز بدن و 

 ؟!.کردند ميمن منتسب 

، امکان ندارد اوالًاگر کسي بگويد که من، همان مغز است؛ در پاسخ آن بايد گفت: 

حتي مغز من،  يک کل را به بخشي از آن نسبت داد. بنابراين، گفتنِ بدن من، اندام من و

 هاياندامانیم که مغز براي بدن، يک عضو از ساير د، همه ما ميغلط و اشتباه است. ثانیاً

باشد و نسبت مي هادستگاهعنوان يک سیستم از ساير بدن است و يا دستگاه عصبي، به

ديگري غیر  هاياندامدانیم، دادن يک بخشي را به بخش ديگر غلط است. زيرا ما قطعاً مي

شم من، و يا دستگاه گردش از مغز وجود دارند. بنابراين، گفتن دست من، پاي من، چ

خون من، دستگاه تنفس من، دستگاه حسي من، براي مغز يا دستگاه عصبي، غلط و اشتباه 

هاي روحي و رواني، مانند: عدالت، صداقت، ، نسبت دادن صفات و ويژگيثالثاًباشد. مي

رد، در مغز وجود ندا آنهادانیم قطعاً جايگاه مشخصي براي عزت، و امثال آن، که ما مي

، جايگاهي در مغز وجود بدني هاياندام. زيرا هر چند براي استانتسابي غلط و اشتباه 

، ولي در هیچ کجاي کنندميها را به آنجا منتقل آوران، آن پیام هايسلولداشته باشد که 

 بدن و در هیچ قسمتي از مغز، منطقه خاصي براي صفاتِ فطريِ الهيِ انسان وجود ندارد. 
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دانیم که ماده و مغز، انقسام طالب فوق، اگر مغز را همان من بدانیم؛ ما ميعالوه بر م

بدن، حوزه مشخص و جايگاه خاصي  هايفعالیتپذير هستند. چنانچه براي هر يک از 

قرار دارد که از جاهاي ديگر متفاوت است. در اين صورت، براي هر جايگاهي، يا عضوي 

وجود داشته باشد. بنابراين، من بینايي با شنوايي يا  ايو يا هر فعالیتي، بايد من جداگانه

وجود ندارد.  آنهاالمسه بايد متفاوت باشد. چون وجودِ يک من کلي مرتبط با هم، در بین 

زيرا از خصوصیت ذاتي جسم و ماده اين است که انقسام پذير باشد. پس ناچاراً، من بايد 

انسان و  هايفعالیتباشد که همه يک وجود غیر جسماني و مجرد و غیر قابل انقسام 

 بدن او به آن انتساب داده شود. هاياندام

 . شخصیت غیرمادی2.5

اين  گراهامادياگر ما همه حقیقت و شخصیت انسان را صرفاً مادي بدانیم؛ چنانچه 

، انسانیت انسان نیز بايد دانندميادعا را داشته و تمام حقیقت انسان را فقط جسم و ماده 

 شودمياين ادعا، اين نتیجه گرفته  طبقبرهاي ماده تعريف شود. ي جسم و ويژگيبر مبنا

تر، و بلندتر باشد، انسانیت انسان نیز بايد بیشتر بشود؛ تر، وزينکه هرچه بدن انسان حجیم

اين ادعا،  طبقبر. پس، گرددميزيرا ويژگي ماده بر اساسِ وزن، حجم و امثال آن تعريف 

کیلويي، يا چهار برابر  50لو گرم وزن دارند، بايد دو برابر يک انسان کی 100کساني که 

با قد يک  نفرمتر نسبت يک  2تر باشند!. يا يک انسان با قد کیلويي انسان 25يک انسان 

تر باشد!. به راستي آيا هیچ انسان عاقلي اين نتیجه را براي انسانیت متر، بايد دو برابر انسان

 انسان قبول دارد؟!.

، محبّتگرا، انسانیت انسان چیست؟. آيا غیر از ادب، از منظر يک انسان مادي

مانند آن، انسانیت انسان  هاييويژگيشجاعت، عدالت، صداقت، عزت، و ساير صفات و 

مغز، مسئول اين  هاياندام؟. کدام قسمت کورتکس مغز، يا ساير دهندميرا تشکیل 

حسي مانند: چشم، گوش،  هايانداممان صورتي که باشند؟. آيا به ههاي انساني ميويژگي

از مغز دارند، آيا  معیني هايقسمتمشخصي در  هايفعالیت، هااندامساير يا دست، پا و 

هاي انسانيِ انسان، منطقه خاصي وجود دارد؟!. آيا براي عدالت، شجاعت، براي ويژگي
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از مغز هستند که مرکز هاي انساني، مناطق خاصي صداقت، عزت و ساير صفات و ويژگي

صفت باشند؟. مبدأ و منشأ آن صفات انساني، در کدام قسمت بدن يا مغز فعالیت اين 

 وجود دارد؟!.

هاي انساني، همان بگويد که اين ويژگي هاسؤالاگر کسي در پاسخ به اين 

، الًمثکنیم که مغز در هنگام انجام رفتارهاي ؛ چنانچه ما مشاهده ميهستندمغز  هايواکنش

. در پاسخ بايد گفت، دهدمينشان  هاييواکنششجاعانه، صادقانه، عادالنه و امثال آن، 

. چنانچه مغزي، معلولِ ابزارگونه است، نه علتِ مبدأ گرايانه آن هايواکنشاين امواج يا 

گرديده، بروز و ظهور هر فعالیت روحي و رواني در در کیفیت ارتباط روح با بدن بیان 

م، نیازمند به ابزار است که بدن و فعالیت هاي آن، به عنوان بخشي از آن ابزار، اين عالَ

باشند؛ ولي آن به معناي آن نیست که مبدأ فعالیت آن براي فعالیت روح ضروري مي

، اگر کسي بگويد: گرددميو المپي روشن  شودمي، وقتي کلیدي زده مثالًباشد. صفات مى

 علميهاي نگستن داخل المپ است و اين با آزمايشدلیل اين روشنايي، گداختگي ت

کشف شده است، آنچه در اين موارد کشف شده است، قبول است ولي آن، صرفاً گزارش 

اتفاق  هااندامکه هنگام اجراي عملي، به صورت معلول در اين  کندميي را بیان هايفعالیت

اولیه اين المپ است!. تا افتد؛ در حالي که مسأله اصلي، بر سر چگونگي روشن شدن مي

تا اين فرايندهاي  شودميکسي کلیدي را نزده باشد، خود به خود که المپ روشن ن

تواند خودش تصمیم به روشن شدن بگیرد؟!. تنگستني در آن اتفاق بیفتد!. آيا المپ مي

بحث گداخت تنگستن نیست. بحث در اصل، قبل از اين موضوع و به علت اولیه 

باز  آنها، صدق، علم، حلم و مانند تفکّرني و رواني مانند: انديشه، هاي انساويژگي

شوند، خودش معلول !. بنابراين، آن امواج و رويدادهايي را که در مغز مشاهده ميگرددمي

ها، براي تحقق رفتاري يا اي است که آن علت، مغز نیست. ولي اين معلولعلت اولیه

اشند. زيرا تحققِ عملي در اين عالَمِ مادي، بدون بعملي در اين دنیاي مادي، ضروري مي

ديگرِ بدن، امکان ندارد. در ي هادستگاهها و جسماني، مانند مغز و يا ساير اندام هاياندام

تواند، اراده کند، عدالت بورزد، عزت بخواهد، اينجا مغز بدون دلیل و خود به خود نمي
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صورت ناگهاني، قسمتي از مغز)که صداقت طلب کند. به عبارت ديگر، زماني که به 

، نقطه شروع اين فعال گرددميفعالیت آن قابل مشاهده شدن است(، تحريک و فعال 

 .دهندميمغزي، آن را نمايش  هايفعالیتشدن، از وجودي خارج از مغز است که 

 . زندگی بی معنی2.6

. گرددميه اگر روح در انسان وجود نداشته باشد خلقت او عبث و آفرينش وي بیهود

و بر اساس جسماني بودن او،  شودميزيرا با انکار روح، زندگي فقط در اين دنیا خالصه 

که  هاييتفاوتگردند. تمام اين پس از مردن، همانند جسمشان نابود و فاني مي هاانسان

 مورد و ظلمِصرفاً يک تبعیضِ بي آنهاوجود دارد، همه  هاانسانتکويناً در عالم هستي بین 

آزاد هستند  هاانساناين ديدگاه،  طبقبرباشد. آشکاري است که بدون منطق عقالني مي

، هیچ معیاري براي بد بودن ظلم و جنايت اوالًهر نوع ظلم و جنايتي را انجام بدهند؛ زيرا 

 آنها، هیچ حساب و کتاب و هیچ بازخواستي براي انجامِ بد اعمال ثانیاًوجود ندارد و 

، مندقدرت، زورگويانِ گرستمانِ مندقدرتاشت. در دنیايي که وجود نخواهد د

توانند هرگونه مانند آنها، مي گرهاييطغیانرانان سرکش و انِ غارتگر، شهوتمندثروت

ناحق ها و آبروهاي بهمیل و هواهاي نفساني خود، با زير پا گذاردن خون طبقبررفتاري را 

توان و بايد در اين دنیا زندگي رند، آيا براستي مياز بین برده شده، کار خود را پیش بب

 هايگروهاند تا تحت استثمار و استبداد کرد؟. آيا در اين عالم، میلیاردها انسان به دنیا آمده

اقلیت در هر زمان باشند و با اين کیفیت زندگي کنند و پس از مردن، ظالم و مظلوم، 

همه پودر بشوند و در زير خاک نابود  سارق و مسروق، قاتل و مقتول، امین و خائن،

آيا اين است؟!. گردند و هیچ حساب و کتابي در میان نباشد؟!. به راستي آيا اين پذيرفتني 

است؟!. آيا اينگونه و انصاف قضاوت در قبال آفرينش و خالقِ هستي بخشِ آن، عادالنه 

اوت، به راستي قضاوت کردن درباره زندگي و مرگ، پذيرفتني است؟!. براساس اين قض

چرا انسان بايد زندگي بکند؟!. چه نیرويي او را زنده نگه داشته است؟!. به چه دلیل حیات 

 ؟!.کندميخودکشي ن واقعاًشیرين است؟!. به چه دلیل مرگ تلخ است؟!. چرا انسان 
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که بین عالم و جاهل، عادل و ظالم، صادق و  پذيردميبه راستي آيا عقل انسان 

ها همه خوبان و بدانِ آدم و بین تمامي خوبيپیشه، بین و ستم گرستمغني، کاذب، فقیر و 

ها هیچ فرقي نباشد؟!. به چه دلیلي برخي کارها خوب است و برخي کارها بد؟!. و بدي

دانیم، دانیم، بد نیستند و يا کارهايي را که ما بد ميبه چه دلیل  کارهايي را که ما خوب مي

اين ديدگاهي که مبدأ، مسیر و مقصد انسان را خاک  طبقبر خوب نیستند؟!. در واقع

داند، خوبي و بدي، زشتي و زيبايي، علم و جهل، حیات و مرگ، عدل و ظلم، حق و مي

باطل، صدق و کذب و هزاران مفاهیم و حقايق مشابه آن، به چه دلیل خوبند يا بد 

ند؟!. به چه دلیل، قوانیني بايد بايد انجام شوند يا ترک گرد آنها؟!. به چه دلیل باشندمي

وضع بشود؟!. با چه معیاري قوانین بايد وضع بشوند؟!. حقوق بشري که تمام مبدأ و 

و هزاران سؤال ديگر،  هاسؤالمقصد و هستيِ آن خاک است، چه معنايي دارد؟!. اين 

براي وجود جسم خاکي رشد يافته از موجود پستِ ماده و خاک، بدون در نظر گرفتن 

 پاسخ است!.دأ و مقصد عالي روح الهي، بيمب

 . معلومات و تمایالت ذاتی2.7

طرت، همان خلقت ابتدايي و آفرينش نخستین انسان است که بر مبناي هدايت ف

شود که از آغاز در درون تکوينى، او به سوى يک سلسله از حقايق هستي کشانده مى

 آمیخته و عجین گرديده است جان انسان به وديعت نهاده شده و با خمیره وجود او

در ابتداي  هاانسانآفرينش فطري اولیه همه  (.197، ص3، ج1373)مکارم شیرازي، 

. بر اساس فطرتِ وجوديِ باشدميهاي يکساني خلقت، مشترک و برخوردار از توانايي

بصورت ذاتي و سرشتي، شناخت و آگاهي  هاييموضوعنه تنها از  آنهاانسان، تمامي 

هايي، عالقه و تمايل نیز دارند. اين آگاهي بلکه نسبت به مسايل، اشخاص يا فعالیت دارند؛

و تمايل، بدون آموختن و در نظر گرفتن يادگیري، در همه آدمیان يکسان وجود دارد. 

خنديدن در نوزاد تازه بدنیا آمده، آگاهي از گرسنه شدن، سیر شدن، مکیدن، گريه کردن، 

و  محبّتها، میل به هايِ مادر، گرايش به زيباييد، شیر و نگاهو تمايل به نوازش، لبخن

شناختي يا  هايگزارشصمیمیت، گرايش به نظافت، نظم، سالمتي، کمال و بسیاري از 
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وجود  هاانسانعاطفي که در بین همه نوزادن و بزرگساالن، از ابتداي خلقت  هايگرايش

 .استبصورت يکسان  آنهاداشته و تقريباً در همه 

هاي فطري انجام شده است که توانايي شناسيروانامروزه تحقیقات فراواني در 

. براي مثال، زماني که محققي نور زياد يا کندميگیري نوزادان تازه به دنیا آمده را اندازه

که ضربان قلب کودک تغییر  شودمي توجّه، مکندميصداي بلندي را براي کودک ارائه 

زند. يا در زماني که دو تر مک ميگرداند و يا به پستانک محکمکرده يا سرش را برمي

صورت که يکي از آن دو را به شودمي توجّه، مکندميزمان به نوزاد ارائه محرک را هم

که يکي را بر ديگري ترجیح داده است. نوزادان  دهدمي، که نشان کندميتر نگاه طوالني

. مايعات شیرين را به مايعات دهندز هم تمیز ميه، بوهاي مختلف را اتازه به دنیا آمد

. پاسخ همه نوزادان به مايع شیرين، حالتي دهدميمزه ترجیح هاي بيشور، تلخ، ترش و بو

. محلول ترش، باعث شودميها مشخص شبیه لبخند ماليم است که با لیس زدن بر لب

دن بیزاري خود، با لب ها و در پاسخ به محلول تلخ، کودک براي نشان داغنچه شدن لب

 آورد. نوزادان سرشان را بسوي بوي خوش برو لوچه آويزان، زبانش را بیرون مي

يابد. بوهاي آزارنده از قبیل بوي آمونیاک کاهش مي آنهاگردانند و ضربان قلب و تنفس مي

نوزادان سرشان را به طرف ديگري برگردانند و ضربان  شودميو تخم مرغ فاسد، باعث 

يابد. نوباوگان حتي قادر به تمیز به نشانه ناراحتي افزايش مي آنهاو سرعت تنفس قلب 

ها نیز هستند. نوزاد پس از چند روز شیر خوردن، پیوسته سرش جزيي بین بو هايتفاوت

گرداند و آن را به دستمال آغشته به شیر را به سوي دستمال آغشته به شیر مادر برمي

شوند، وقتي امکان . به شیرخوارگاني که با شیشه تغذيه ميددهميمادرانِ ديگر ترجیح 

اين . از نتايج کنندمي، دومي را انتخاب شودميانتخاب بین بوي شیشه و پستان مادر داده 

 رسد که نوعي رجحان فطري براي رايحه شیر مادر وجود داردتحقیقات به نظر مي

 (.107، ص1391)اتکینسون و همکاران، ترجمه براهني و همکاران، 

هاي فطري در ي انساني، نمونه واضح ديگري از وجود دانستههاهیجانها و انگیزه

مانند: ترس، خشم، شادي، شگفتي، اعتماد، انزجار،  ييهاهیجانباشد. اصلِ وجودِ او مي
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در همه يکسان است؛ بلکه  آنهاکه نه تنها اصل وجود  دهدميانتظار، و امثال آن؛ نشان 

رسانيِ باشد. پیامنیز جهاني و يکسان مى هاهیجانرفتاري در  هاياکنشوبسیاري از 

هاي چهره، صرف نظر از اينکه در چه فرهنگي يا در چه مکاني هیجان از طريق جلوه

دارد. براي مثال، هنگام خشم چهره برافروخته، بزرگ شده اند، معناي جهاني و عمومى

شود. شرده، در فرهنگ هاي مختلفي مشاهده مىابروان پايین افتاده و درهم کشیده، فک ف

 مختلفِ خشم، شادي، شگفتي و هايِهیجانچهره اي در  هايواکنشمشاهده تصاوير 

دارد؛  هاهیجانامثال آن در کشورهاي مختلف، نه تنها نشان از يکساني اصل وجود اين 

، در بین هاهیجان در هنگام ارائه اين آنهاچهره اي  هايواکنشبلکه نشان از جهاني بودن 

(. حتي واتسون، که 408تمامي مردم در کشورهاي مختلف جهان را دارد)همان، ص

رفتارگرايي بود، بر اين باور بود که نوزادِ انسان، تنها داراي چند ترس فطري  گذاربنیان

باشد. دو ترس اصلي فطري از منظر او، يکي ترس از صداهاي بلند و ديگري، ترس مي

تکیه گاه است. ترس در موقعیتِ تهديد جدي، منابع ارگانیسم را براي  از دست دادن

. براين اساس، ترس به منظور دفاع در برابر کندميمحافظت از آن در مقابل تهديد بسیج 

 (.278است)همان، صشده تهديدها شکل گرفته 

صداي دنیا آمده؛ ترجیح  به ترجیح دادن صدا، تصوير و بوي مادر توسط نوزادان تازه

آورتر آنکه شواهدي نیز حاکي انسان بر ساير اصوات؛ ترجیح صداي خوش و زيبا. شگفت

هايي را آموخته هاي قبل از تولد خود در رحم مادر، چیزاز آن است که نوزادان از تجربه

هايي که انجام شده مخالف اين ديدگاه است که آورند. در مجموع پژوهشو به ياد مي

نهد. واضح است که نوزاد به هنگام زاده اي پا به دنیا ميفید نانوشتهکودک همانند لوح س

 باشدشدن، با معلوماتي بدنیا مي آيد و آماده درک و يادگیري چیزهاي جديدتري نیز مى

 (.108)همان، ص

فراوان ديگري نیز در  هايآگاهيفطري کودکي، تمايالت و  هاييافتهعالوه بر اين 

و همیشه در طول زندگي  گرددميبزرگسالي براي او واضح  انسان وجود دارند که در

ي انسان هاشناختو  هاآگاهيباشد؟. اينکه معیارِ انسان معیار و شاخص زندگي او مى
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هر تأيید بر کارها بزند؟!، به چه دلیل بايد عقل باشد و اينکه به چه دلیل عقل بايد مُ

ع نقیضین يا ارتفاع نقیضین محال است؟. کنیم؟!. به چه دلیل اجتمابديهیات را ما درک مي

شود؟. حق و باطل، خوب و مقايسه و ترجیح داده مى ترکوچکبا  تربزرگبه چه دلیل 

شوند؟. عامل گرايش نسبت به آن، با چه معیاري سنجیده مى امثالبد، زشت و زيبا و 

ادي اخالقي چیست؟. چرا اشخاص و افر هايفضیلتو ساير احسان، کمال، زيبايي، 

؟. عامل به باشندميمانند: پدر، مادر، فرزند، همسر و ساير بستگان، عزيز و قابل احترام 

و مسايل  هاموضوعخواهى از کجاست؟. حرکت درآورنده انسان در مسیر گرايش کمال

وجداني و شهودي براي ذات و سرشت انسان، مانند: اراده، قدرت و امثال آن، به چه 

که  دهدمياهد ديگر نشان  اهد فوق به همراه بسیاري از شودلیلي وجود دارند؟. شو

فطري فراواني در انسان وجود دارند که فراتر از يادگیري و يا  هايگرايشو  هاآگاهي

 .دارندمييا او را از کارهايي باز  دارندميمغزي، انسان را به فعالیت هايي وا  هايواکنش

 . ادله خداشناسی2.8

، به نوعي به اثبات روح گرددميراي اثبات خداوند متعال بیان مي ادله اي که بتما

هم ارتباط دارد. زيرا درک درست ادله عقلي يا نقلي براي اثبات خداوند، بر وجود روح 

 1هم داللت دارد. در ادله نقلي در قرآن، روح واسطه ارتباط و اتصال انسان با خداست

ي نباشد، درک جامع و کاملي از خداوند ( و انساني که برخوردار از روحِ اله9)سجده:

تواند به کمال خويش نیز نايل گردد. زيرا از تواند داشته باشد و به طريق اولي نمىنمي

باشد. بعبارتي، مندي از روح تکوينيِ او مى، بهرهمنظر خداوند، الزمه تکامل تکلیفيِ انسان

تواند به مقصود خدايي یفاً نمىتا انسان تکويناً ظرفیت خدايي شدن را نداشته باشد، تکل

تواند به مقصد خلقت شدن خود برسد. بنابراين، انسان به واسطه روح تکويني خود، مي

انسان به واسطه روح، اشرف مخلوقات عالم تشريعي خويش نايل گردد. از منظر قرآن، 

(. انسان بر مبناي 29)بقره: 2و مقصود موجودات زمیني گرديده است ، مقصدو هدف

                                                           
اُه َو نََفَخ فيِه ِمْن ُروِحه 1  ثُمَّ َسوَّ
ا فِى اْلأَْرِض َجِميًعا 2  ُهَو الَِّذى َخلََق لَُكم مَّ
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جانشیني خدا در روي زمین را داشته و به اين عنوان انايي روحي خويش، استعداد تو

تواند مسجود مالئکه (. انسان برخوردار از روحِ الهي، مي30)بقره:1برگزيده شده است

تواند درک درستي از . انسان به واسطه روح خويش مي(72)ص:2خداوند قرار گیرد

 )ذاريات:3تواند او را بپرستد و به بندگي او بپردازدخداوند داشته باشد و براين اساس مى

(. زيرا رسیدن به مقام ربوبیت و پروردگاري انسان، از مجراي عبوديت او محقق 56

است که اساس و عبوديّت، گوهري ": فرمايدميباره ايندر السالمعلیه. امام صادق گرددمي

پیدا و  شود، در مقام ربوبیتو ناپیدا مىکم  است، پس آنچه از مقام عبوديت ذات آن ربوبیت

گردد، در مراحل گردد. و هر مقدارى که از مراتب و صفات ربوبیت مخفى و پوشیده ميهويدا مي

انسان به واسطه روح  (.454، ص1360)مصطفوى، 4"شودگر و آشکار مىجلوه عبوديت

ها ام بدهد و از بديتواند اختیار و اراده داشته باشد و کارهاي خوب را انجخود مي

 (.3)انسان:5 گرددتواند هدايت اجتناب نمايد و بر اين مبنا مى

برهان نظم، برهان علیت، امتناع دور و تسلسل، اثبات توحید، ضرورت نبوت، امکان 

معاد، جايگاه عدل، هدفمندي خلقت، تبیین شريعت، معرفتِ نفس،  اهمیّتواليت، 

ها و صدها ، باعثِ کمال، فضیلتِ اخالق و دهماتتحصیلِ ربّ، عاملِ حیات، موجبِ م

موضوع و مسأله مهم زندگي، بدون روح معني ندارد. انسان به واسطه روح خويش، 

نايل  آسمانتواند به اتصال خلق و رب، مُلک و ملکوت، الهوت و ناسوت، زمین و مى

 گرددميمي ن، جهنشودمي. بهشتي گرددميي آسمانگردد. انسان به واسطه روح است که 

  .گرددميو به همه صفات زيبايي و جمال خداوند نايل 

                                                           
  َربَُّك لِلَْملإئَِكِة ا ِنِّي جاِعل  فِي اْلأَْرِض َخليَفةً َو ا ِْذ قالَ  1
ْيُتُه َو نََفْخُت فيِه ِمْن ُروحي 2  َفَقُعوا لَُه ساِجدين َفا ِذا َسوَّ
َّ لَِيْعُبُدون 3 نَْس ا ِلأ  َو ما َخَلْقُت الِْجنَّ َو اْلأ ِ
ُبوبِيَُّة َفَما فُقِ  4 ُبوبِيَِّة اُِصيَب فِي الُْعُبوِديَّةالُْعُبوِديَُّة َجْوَهر  كُْنُهَها الرُّ ُبوبِيَِّة َو َما َخِفَي َعِن الرُّ  َد ِمَن الُْعُبوِديَِّة ُوِجَد فِي الرُّ
ا َكُفوراً  5 ا شاِكراً َو ا ِمَّ بيَل ا ِمَّ  ا ِنَّا َهَدْيناُه السَّ
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 . خطاهای ادراکی 2.9

، مربوط به احساس و ادراک است. شناسيرواني علم هاشاخهو  هاگرايشيکي از 

حسي، چگونه  هايدستگاهاين است که  شودميآنچه در اين رشته علمي تحقیق 

. دهندميرا به مغز گزارش  هااحساسو چگونه آن  دکننمياز بیرون دريافت  دروندادها را

 ،هاي بینايي، شنوايي، بويايي، چشايي و المسهانسان، هر کدام از حس گانهپنجدر حواس 

ها را به . سپس از مجراي دستگاه عصبي پیراموني، آن پیامکنندميرا دريافت  هاييپیام

 هايدستگاهي حسي يا هادستگاهر اين که د هاييپیام. کنندميدستگاه عصبي مرکزي منتقل 

. بنابراين، احساس شودمي، احساس نامیده شودميعصبي پیراموني و مرکزي دريافت 

 هاياندامهاي جسماني توسط دستگاه عصبي، مغز و ساير مربوط به بدن و دريافت پیام

حسي هاي دريافت کردن پیام آنهاباشند و فعالیت که همگي در بدن مي باشدميآن 

 باشد.مختلف، متفاوت مي هاياندامدگذاري و ارسال پیام، در باشد؛ هرچند کُمي

، فرايند ديگري به نام کنندميرا احساس  هاييپیامي که هايقسمتعالوه بر اين، 

باشد، پس کننده احساس مي افتد. اگر دستگاه عصبي و مغز، دريافتادراک نیز اتفاق مي

افتد ست؟!. زيرا در ادراک، دريافت و رويداد جديدي اتفاق ميکننده ادراک کجا دريافت

که آن متفاوت از احساس است. ادراک، ساختار و سازمان جديدي الزم دارد که نه تنها 

باشد، بلکه مالک و و مغز مي هااندامي دريافتي هااحساساز  کننده تکاملي دريافت

و صحت و سقم آن را ارزيابي احساسي را محک زده  هايدريافتمعیاري است که 

. بنابراين، آنچه را که به صورت حسي دريافت شده است، اگر منطبق و متناسب کندمي

شوند؛ در حالي که در برخي موارد ي ثابت باشد، گزاره هاي حسي تأيید ميهاادراکبا 

 باشند. اين آن چیزي استمنطبق نمي هاادراکحسي با  هايدريافتشاهد آن هستیم که 

بیان شده است. وقتي ادراک ما با واقع منطبق نباشد، گوئیم  "خطاهاي ادراکي"عنوان که به

دچار خطاي ادراکي شده ايم. برخي از اوقات در اين خطاهاي ادراکي، ما چیزي را ادراک 

مي کنیم که متفاوت از درون داد حسي است و بعضي وقتها نیز چیزي را ادراک مي کنیم 

، پلکان پیچ در پیچ در شکل يک که همواره مثالًاند وجود داشته باشد. توکه اساساً نمى
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اينکه اين احساس باال رونده از  رغمعلي، يکي از خطاهاي ادراکي است که رودميباال 

 پله ها وجود دارد، ادراک آن غیر ممکن است.

 
 1شکل 

ت اين است که اگر مکان درياف گرددميآنچه از خطاهاي ادراکي استفاده 

احساس)مغز در بدن( با ادراک)عقل در روح( متفاوت نباشد، امکان ندارد اين خطاهاي 

ادراکي تشخیص داده شود؛ زيرا در اين صورت براي ادراک، معیارهايِ حقّ و ثابتي وجود 

 هايدريافتبتوان اين خطاها را تشخیص داد؛ چون در اين حاالت،  آنهاندارد که بواسطه 

. چنانچه در توهم، که يک نوع خطاي در استتفاوت و متغیر حسي در مغز، همیشه م

 توجّهانديشه بدون وجود محرک خارجي است، اين معیارِ ثابت براي روح وجود دارد. با

اين موضوع، اينک به برخي از خطاهاي ادراکي که در مباحث احساس و ادراک  اهمیّتبه 

 .گرددمي، اشاره شودميبررسي 

 الیر-مولر. خطای ادراکی 2.9.1

الير شناخته شده است، -يکي از خطاهاي ادراکي، که به عنوان خطاي ادراکي مولر

 تربزرگکنید، ادراک شما اين است که خط پايیني زماني است که اگر به دو خط زير نگاه 

رسد، مساوي باشد؛ در حالي که آنچه از طول دو پاره خط به مغزمان مياز خط بااليي مي

اين  رغمعليو معیاري،  ءراستي بر چه مبناخط براي مغز است. بهو پارهبودن طول آن د

رسد؟!. آيا غیر از اين ثبات احساسيِ دريافت شده توسط مغز، ادراک متفاوتي بنظر مي

 ؟!.دارد فراتر از مغز يبرداشت ،است که جايگاه متفاوتي براي ادراک وجود دارد که آن
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 2شکل 

 . ثبات ادراکی2.9.2

پديده ثبات خوانده شده است، مثال ديگري بر عدم انطباق ادراک با احساس  آنچه

است. منظور از ثبات ادراکي تمايل طبیعي ماست که چیزها را همیشه ثابت و يکسان 

حسي ما يکسان نباشد. مثالً مدادي را در  ابزاردرک کنیم، هر چند که اثر آنها در روي 

کنید، مداد را با دست از مقابل چشم خود دور ميمقابل چشم خود قرار دهید. آيا وقتي 

آيد؛ ولي حقیقت اين است که بنظر نمي ترکوچکآيد؟!. البته مي بنظر ترکوچکمداد 

 . شودمي ترکوچکافتد تصويري که از آن به شبکیه چشم مي

اينکه  رغمعلي، دو خط موازي در تصوير، گرددميمالحظه  3چنانچه در شکل 

شدن در فاصله دورتر را دارند ولي ادراک موازي دارند. همچنین احساس نزديک 

 آنهاشدن تصاوير درخت و پرنده در فاصله دورتر، ولي ادراک ثابتي از اندازه  ترکوچک

 در ما وجود دارد. رنگ، درخشندگي و فام اشیاء، مثال ديگري بر ثبات ادراکي است 

 

 3شکل 

د معیار ديگري براي ادراک اشیاء در روح را ثبات ادراک اشیاء، عالوه بر اينکه وجو

. زيرا اگر غیر از کندمي، نوعي حکمت در زيبايي آفرينش براي انسان ايجاد کندميبیان 
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 شديمميو ناچاراً دچار سرگرداني  شدمياين بود، داد و ستد ما با جهان خارج دشوار 

در ده يا بیست متري ما ست که ا همان بینیمميشيء اي که در يک متري خود  مثالًکه 

، مخالف شودمياست؟!. بنابراين، آنچه را که از تصوير شبکیه چشم، در مغز احساس  بوده

 کنیم؛ زيرا ادراک يک منبع متفاوت و ثابتي دارد.آن چیزي است که ما ادراک مي

 های مخفف. برگه2.9.3

ست که ا کافيوقتي با موضوع ادراک، آشنائي کامل پیدا شود، قطعه کوچکي از آن 

، زماني که مثالًآورد. همه آن را به ذهن بیاوريم. جزئي که به اين ترتیب کل را به ياد مي

ها کمتر چشم بر روي کلمات و خط هايدرنگشويم، عده بتدريج در خواندن تواناتر مي

 توجّهست ما خوانیم ممکنو در اثر اين امر است که وقتي چیزي را به سرعت مي شودمي

با يک يا دو  بینیمميکوچک چاپي نیز نشويم. دوستان خود را وقتي از دور  هايغلط

ست اين صفت شیوه راه رفتن يا حرکت دادن دست ا . ممکنشناسیمميصفت مشخصه 

سر باشد. گاه نیز وقتي بیگانه اي اين صفات را دارا باشد او را اشتباهاً آشناي  داشتننگهيا 

زماني اتفاق مي افتد که هیچ دريافت حسي کاملي را  هااکادر. همه اين پنداريمميخود 

ديگري براي تفاوت ادراک با احساس  هايمثالمغز، تجربه نکرده است. قوانین گشتالت، 

تقارب و تقارن، ، ، بر مبناي قوانین مشابهتدر شکل چهار eو   b ،dاست. در تصاوير 

 شود.راک مىهايي جزيي، تصاوير کلي و گشتالت ادبا مشاهده سرنخ

 

    

4شکل   
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 . تاثیر متن در ادراک2.9.4

و در  شودميوضعیت کلي که شیئ ادراک شده در آن قرار گرفته است، متن خوانده 

و  شودميادراک ما از آن چیز موثر است. اينکه شکلي در بعضي موارد به وضوح ديده 

و به صورت ديگري  در بعضي ديگر دشوار است، چون تحت تاثیر متن قرار گرفته است

متن، نفوذ و  اهمیّت. جز در مورد خطاهاي ادراکي، در اغلب موارد ديگر، شودميدرک 

رساند. بر مبناي متن، يک حرفِ انگلیسي زير در شکل تاثیر تجربه گذشته را در ادراک مي

 .گرددميادراک  Hو در جاي ديگر همان حرف،  Aپنج، در يکجا 

 

 5شکل 

 گی در ادراک. تاثیر آماد2.9.5

دانشمند ستاره شناس وقتي  مثالًآمادگي عادي در ادراک ما تاثیر دارد به اين معني که 

بینند. حتي ديده شده خبران از ستارگان نميبیند که بينگاه کند چیزهائي مي آسمانبه 

است که آمادگي خاصِ دانشمندي، او را قادر کرده است در طبیعت چیزهائي ببیند که 

بین علماي نجوم، بحث بین  توجّهجالب  هايبحثيکي از  اندديدهنمين ديگر دانشمندا

هائي ببینند و توانسته اند با تلسکوپ در کره مريخ کانال کنندميکساني است که ادعا 

کساني که نتوانسته اند چنین کانال هائي ببینند. شايد اختالف بحث ناشي از اختالف دو 

کانال باشد. وقتي شخص منتظر است يا آماده است چیزي گروه در آمادگي براي ادراک 

ببیند هر چند که آن چیز وجود خارجي نداشته باشد. چنانچه  واقعاًرا ببیند ممکن است 

ر يت هاللِ ماه شوّال در پايان ماه رمضان، براي کساني که آمادگي جدّي ديدنِ آن را 

 اينهات حسي را تجربه نکرده است. اينکه مغز هیچ درياف رغمعليافتد، دارند، اتفاق مي

 .گرددميکه اين آمادگي ها، در فضاي ديگري غیر از ادراک حسي دريافت  دهدمينشان 
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داشت که خطاهاي ادراکي منحصر به اين چند موارد فوق نبوده و  توجّهالبته بايد 

، سايه نمايي خطيي فاصله )پوشانندگي، ارتفاع نسبي، واقعهاادراکخطاهاي فراواني در 

و تیرگي، ناهمخواني دوچشمي(؛ ادراک حرکت )حرکت استروبوسکوبي، حرکت القايي، 

 هايکتابو مانند آن وجود دارد که در  تاثیر تجربه گذشته در ادراکمحرک هاي مبهم(، 

. آنچه از اين خطاهاي ادراکي استفاده 1احساس و ادراک توضیح کامل داده شده است

رآيندهاي حسي دريافت شده در مغز، ساختار ديگري در روح که عالوه بر ف، اينشودمي

هاي احساسي دريافت شده توسط مغز با آن منابع مشخص در انسان وجود دارد که داده

 ،خطاهاي احساس شدهاين نوع و  شودميمقايسه و تطبیق داده  ،عقل و روح انسان

 شوند.برخالف آن منابع ادراکي توسط عقل تشخیص داده مي

 شناسیهای فرا روانپدیده .2.10

هاي فرا توان براي اثبات روح بیان کرد، استناد به پديدهيکي ديگر از داليلي که مى

شناسي، که همواره از هشیاري و حالتهاي مختلف آن بحث است. فرا روان 2شناسيروان

عاده و الهاي به ظاهر خارقشناسي است که با توانائياي از مطالعات روانکند، شاخهمي

شناسي بصورت شاخه اي علمي و سر و کار دارد. تحقیقات فرا روان هاانسانغیر طبیعي 

در لندن تأسیس  1882( در SPRرواني ) -روشمند، اولین بار در جامعه تحقیقاتِ روحي 

تأسیس شد. هدف اين  1957( در در ژوئن PAشناسي )انجمن فرا روان ،شد. پس از آن

شناسي را به عنوان يک علم، جهت گسترش دانش اين رشته فرا روان ها اين بود تاسازمان

ي علم پیشرفت دهند. اوج اين تحقیقات هنگامي هاشاخهديگر  هاييافتهو کامل کردن 

ين جامعه علمي در جهان، تربزرگ(، يعني AAASبود که انجمن آمريکايي پیشرفت علم)

تحقیقات اين رشته  ترينمهماز پرداخت. پاسخ به دو پرسش زير،  PAبه همکاري با 

                                                           
استرنبرگ، ترجمه شناسي شناختي، نوشته رابرت براي اطالعات بیشتر، رجوع شود به فصل چهار کتاب روان 1

 سید کمال خرازي و دکتر الهه حجازي
2 parapsychology 
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خود اطالعاتي بدست  گانهپنجهايي غیر از حواس توانند از راهاست. اينکه آيا آدمیان مي

 توان از طريق ذهن بر رويدادهاي طبیعي اثر گذاشت؟.آورند؟. آيا مي

پروفسور دانشگاهي انجام شد معلوم شد که در  1100طي آماري که از  1979در 

دانستند. شمار بسیار اک فراحسي را غیر ممکن ميدرصد از روانشناسان ادر 2آمريکا تنها 

را به عنوان يک واقعیت اثبات شده و يا ممکن، قبول دارند.  ESPاظهار کردند که بیشتري 

، فراتر از احساس هاتوانائيکه اين ، اينگرددمياستفاده  شناسيروانفرا  هاييافتهآنچه از 

 اينکتهافتد. اين رويدادها اتفاق مي ،وده و در يک جايگاه روحيحسي و توانايي مغز ب

که هر چند بسیاري از اين ادراکات که وجود دارد اين شناسيروانفرا  هايپديدهکه در 

، براي آنهاقابل اثبات نباشد؛ ولي وجود قطعي برخي از  شودميتوسط افراد مختلف ادعا 

براي  هاادراکود روح، حتي يک مورد از اين ؛ زيرا بدون وجکندميداللت  اثبات روح

 افتد.مغز مادي به تنهايي امکان ندارد، چون هیچ دريافت حسي در اين موارد اتفاق نمى

 1. ادراک فراحسی2.10.1

به معناي آگاهي بدون استفاده از حواس معمولي، نسبت به چیزي که خارج از وجود 

 است: . ادراک فراحسي شامل موارد زيرباشدميشخص 

: بمعناي انتقال فکر از شخصي به شخص ديگر، بدون 2خوانيانديشه .1

گانه. مانند: شناسايي کارت بازي که کس ديگري استفاده از حواس پنج

 فقط به آن فکر کرده است.

: شناسايي ماهیت يک شي يا يک حادثه واقعي، بدون اينکه که 3گوييغیب .2

يي کارت بازي پنهان شده حواس شناخته شده را تحريک کنند. مثل شناسا

 که ماهیتش براي هیچکس معلوم نیست.

                                                           
1 extra-sensory perception 
2 telepathy 
3 Clairvoyance 
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: بمعناي آگاهي از يک حادثه قبل از وقوع آن است. مثل 1گوييپیش .3

 گويي آمدن شماره خاصي در ريختن تاس. پیش

براي حرکت دادن اشیاء،  تأثیرگذاري: توانايي ذهن در 2. جنبش فرا روانی2.10.2

انرژي از طريق روشي ناشناخته براي علم کنوني بشر. نظیر اشخاص، ماده، زمان، مکان يا 

 واژگون شدن میز و يا ظاهر شدن چیزي از يک منبع ناشناخته يا به عبارت ديگر تجسد. 

و  شودمياي که اغلب به ارواح نسبت داده : پديده3. ارتباط با ارواح2.10.3

 .دهدميفرد که به طور مرتب رخ يا همراه با تعلقات پیشین  هاشامل رويارويي فرد با مرده

جزئیات تصادف پسرش را با ماشین  مثالً پدري در ر يا :. رؤیای صادقانه2.10.4

 . استشده با تمام جزئیات درست بوده ، تصاوير ديدهشودميبیند و بعد ثابت مي

در هیپنوتیزم، کسي که عالقمند و آماده همکاري است،  :4. هیپنوتیزم2.10.5

و تحريفاتي  کندميرلي را که بر رفتار خود دارد، به هیپنوتیزم کننده واگذار بخشي از کنت

آلودگي به او . اين کار با تمرکز او بر شي معین يا با تلقین خوابپذيردميرا در واقعیت 

آزمايد و فقط به صدا و سخنان تر واقعیت را ميدر چنین حالتي فرد، کم .شودميانجام 

در بررسي تسکین درد از راه  مثالً. پذيردميرا  آنهاو  کندمي جّهتوکننده  هیپنوتیزم

کننده را در موردهايي هیپنوتیزم، با وجودي که درد هنوز ادامه دارد؛ فرد، تلقین هیپنوتیزم 

 .5کندميو فقدان درد را اعالم  پذيردمياز درد 

 . اقسام روح 3

اقسام روح است که در آيات يکي ديگر از مباحث مرتبط با روح، موضوع انواع و 

و بررسي قرار گرفته است.  توجّهو روايات و در بین برخي از دانشمندان مسلمان، مورد 

باشد، روح نیز در انسان داراي داراي مراحل و مراتبي مي به آنکه وجود در انسان، توجّهبا 

                                                           
1 Precognition 
2 psychokinesis 
3 Hauntings 
4 hypnotism 

اران، ترجمه براهني شناسي هیلگارد، نوشته اتکینسون و همکبراي اطالع بیشتر، به فصل شش کتاب زمینه روان 5

 و همکاران و همچنین کتابهاي احساس و ادراک رجوع شود.
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ک وجود متعلق به ي توان، روح رامي بنديتقسیمدر يک  باشد.مراحل و مراتبي مي

جسماني و غیر جسماني تقسیم کرد. هر يک از اين دو قسمِ روح، خود به دو قسم ديگر 

. بر اين مبنا، چهار نوع روح براي انسان بیان شده است که در روايتي گرددمينیز تقسیم 

يش هاشاخصهها و ، ويژگيتوانائي هااين چهار نوع روح با ، السالمعلیهاز امام علي 

انسان چهار  همانا براي"فرمود:  بارهايندرده است. ايشان به کمیل بن زياد توضیح داده ش

ي چهار گانه، پنج قدرت و نیرو وجود داشته و هر يک از هاروحو براى هر کدام از  1روح وجود دارد

قدسیّه،  ي چهارگانه عبارتند از: نامیه نباتیه، حسیّه حیوانیّه، ناطقههاروحباشند. آنها داراي دو خاصیت مي

براي هر کدام از اين چهار روح،  سپس ايشان  (.78، ص5، ج1351)مجلسي، "کلیّه الهیه

 . گرددميکه در ادامه به توضیح هر يک اشاره  کنندميرا بیان  هاييويژگيو  هاشاخصه

 . روح نباتی3.1

 ترين مرحله روح در انسان، مربوط به روح نباتي است که همه اجساميکي از پايین

اين روح  . اين روح، کانون حیات و رشد نباتي بدن است.هستندنباتي از آن برخوردار 

هايي که اين روح براي . تواناييباشدميبراي بدن، برخوردار از پنج فعالیت و توانايي 

کنند، شامل: گرفتن، هضم کردن، جذب کردن، دفع کردن و رشد دادن جسم ايجاد مي

غذايي را بگیرد، بواسطه هضم  مثالًتواند ي، بدن انسان مىاست. براساس اين روحِ نبات

کردن، آن را تجزيه نمايد، مواد مفید و ضروري بدن را جذب و مواد زايد آن را دفع 

باشد ميآن و يا کم شدن بدن اعضاي در زيادشدن رشد و نمايد. نتیجه اين فعالیت ها، 

عنوان دو شاخصه و ويژگي اين که اين موضوع، در حديث امام علي علیه السالم، به 

داشت که اين ويژگي  توجّه(. بايد 85، ص58، ج1403)مجلسي، 2نیروها معرفي شده است

باشد. مي هاانسانروحِ نباتي در بدن، از خصايص مشترک نباتيِ همه گیاهان، حیوانات و 

روح نباتي باشد، از بنابراين، تمامي تغییرات نباتي بدن که عامل فزوني يا کاستي جسم مى

                                                           
اي، سید )خامنه در فلسفه نفس داراي چهار مرحله ذکر شده است: عقل هیواليي، بالفعل، مستفاد و عقل فعّال  1

 (40، ص1380محمد، 
َياَدُة َو النُّْقَصاُن َو انْبَِعاثَُها ِمَن َفالنَّاِمَيُة النََّباتِيَُّة لََها َخْمُس قًُوى َماِسَكة  َو جَ  2ِ اِذَبة  َو َهاِضَمة  َو َدافَِعة  َو ُمَربَِّية  َو لََها َخاِصيََّتاِن الزِّ

 الَْكبِد
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در روايتي، امام  .گرددمينشأت گرفته است که به واسطه اين پنج فعالیت در او ايجاد 

در پاسخ به سؤالي که آيا روح نباتي، چیزي غیر از خون است؟، فرمود:  السالمعلیهصادق 

آرى، خون مادّه روح است و خون مايه رطوبت بدن و روشنى رنگ و ساير حرکات بدن است و هر "

 (.34ص، 5، ج1351مجلسي، ) 1"شودخون لخته و منجمد شود، روحِ آن از بدن جدا مى گاه

باشد به کیفیت که براي درکِ بهتر اين روح و تفکیک آن از جسم مفید مى اينکته

 شودمياستفاده  بارهايندر. آنچه از برخي روايات وارد شده گرددميارتباط آن با بدن بر

باشد، به صورت غیر نباتي، که عامل حیات جسمانيِ بدن مىاين است که روح يا نفس 

امتزاجي در درون بدن وجود دارد و به جهت غلیظ بودن ماده از طرفي، و رقیق بودن و 

 .شودميمشاهده بودن روح از طرف ديگر، صرفاً بدن جسماني احساس  غیرقابل

باد يا هوا گرفته شده چنانچه قبالً در معناي روح بیان گرديد، آن از ريح به معناي 

ها و يا ها و پروتونبه فضاهاي خالي زيادي که در بدن انسان، بین الکترون توجّهاست. با

ن در اين فضاهاي رسد که روح نباتي انساها وجود دارد، بنظر ميها و مولکولبین اتم

ته، ، به طوري که در درون بدن انسان، تمامي ذرات ريز مادي بدن)هسخالي قرار گرفته

باشد. از آنجائیکه اين فضاهاي خالي، اکثريت پروتون(در احاطه روح مي نوترون،الکترون، 

بسیار ريز،  هايينقطهمطلق بدن را اشغال کرده است، اين ذرات مادّي موجود، همچون 

 و اين روحِ بدن است که عامل حرکت آن ذرات است. بعبارت در احاطه روح قرار دارند

بسیار ريز در مدارهاي خاصي در درون اين  هايينقطهبدن، همچون ديگر، ذرّات مادي 

 . روح هستنداحاطه کامل اين ذراتِ مادي، در و  نددر حرکتو روح فضاهاي خالي 

ين ذره ماده بیان شده است؛ اگر ذرات الکترون ترکوچکاتم، به عنوان  بارهدرچنانچه 

شوند، به همان نسبت فاصلة بین آن دو  به اندازة يک توپ فوتبال بزرگ مثالًو پروتون، 

در آن حالت، حدود شش کیلومتر خواهد بود و يا اگر چنانچه در يک ساختمان بزرگ، 

به هم بچسبند، حجم آن  آنهافواصل بین الکترون و پروتونها را از بین بروند و ذرات 

ازه يک ساختمان، به اندازه يک قوطي کبريت خواهد شد و يا حجم بدن انسان، به اند

                                                           
مِ ُرطُوَبُة الِْجْسِم َو َصَفاُء اللَّْوِن وَ  1 مِ َو ِمَن الدَّ تُُه ِمَن الدَّ ِحِك نََعْم الرُّوُح َعَلى َما َوَصْفُت لََك َمادَّ ْوِت َو َكْثَرُة الضَّ  ُحْسُن الصَّ

ُم َفاَرَق الرُّوُح الَْبَدن   َفا َِذا َجَمَد الدَّ
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متر خواهد شد. پس، در حقیقت اجزاي مادي بدن براي روح جسماني، همچون میلي

 روحِ بدن قرار گرفته اند.کامل ذرات و نقطه هاي بسیار ريزي هستند که در احاطه 

                                 ِ    ِ                     به خالي بودن اکثريت فضاهاي جسماني  بدن  انسان بصورت تکويني،     ّ توج هبا

هوا، آب و ساير موادي  اکسیژن، ، استنشاق                             ِ      ضروري ترين نیازهاي تکلیفي جسم  انسان

نیز از هوا تشکیل شده است. براين اساس، انسان براي نفس  آنهااست که اکثريت مطلق 

ه هزار لیتر هوا احتیاج يازدکشیدن در هر بار، به نیم لیتر هوا و در طي روز به بیشتر از 

کند)نوري زاد، شاق مىتريلیون لیتر هوا استن 25در طول زندگى، انسان حدود دارد و 

العاده مهم حیات است هوا و اکسیژن موجود در آن، يکي از عوامل فوق (.67، ص1383

و بدون آن هیچ موجودي از انسان، حیوان و گیاه، قادر به ادامه زندگي و حیات نخواهد 

. گرددميمرگ  ودچار خفگي  اوبود. اگر تنفس انسان بیش از پنج دقیقه تعطیل شود، 

موجودات زمیني را فرا گرفته است. امل حیاتي مهم، اطراف زمین و درون تمامي اين ع

هاي آفرينش خداوندي است فراواني هوا، بر مبناي ضرورت نیاز انسان، يکي از حکمت

دارد)مکارم هاي او با محیط اطرافش پرده برميکه از هماهنگي خلقت انسان با نیازمندي

 (.142، ص 1362شیرازي، 

، استاينکه روح نباتي در درون بدن انسان  بارهدرالسالم، علیهي امام صادق در روايت

)مجلسي، 1"روح جسم لطیفى است که کالبد ستبرى بر آن پوشانده شده است"فرموده است: 

توان آيا مى که کنندميسؤال  حضرتآن(. در حديثي ديگر، وقتي از 34، ص61، ج1403

روح مانند بادى "فرمايد: ه روح نسبت داد؟!، ايشان مىسبکى يا سنگینى و يا وزني را ب

شود، به وزن آن چیزي شود. وقتى در مشک باد و هوا پر مى                 َ           است که در خیک و م شک دمیده مى

ايشان در ادامه . "گرددشود از وزن او کاسته نمىافزايد؛ چنانچه وقتى باد از آن خارج مىنمى

که اگر خارج  است روح در بدن، مانند باد "فرمايد: مى حقیقت اين روح بارهدراين روايت، 

چنانچه به وسیله باد و هوا، دنیا به پا ايستاده است. اگر يابد. شود و تغییر مىشد بدن متعفن مى

                                                           
 الرُّوُح ِجسم  َرقِيق  قد اُلبَِس قالَبا كثيفا 1
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زيرا باد چیزهاى فاسد را شود؛ چه در روى زمین است فاسد مى باد سه روز در جهان نوزد هر

  (.31، ص 5، ج1351مجلسي، )"گرداندو او را پاکیزه مى نمايددفع مى ء دور واز اشیا

ترين سطح که اين روحِ نباتي در بدن، پايیناز مطالب فوق استفاده گرديد اين آنچه

باشد و نرسیدن هوا و ساير روحِ انسان است که مشترک در گیاهان و حیوانات نیز مى

. تفاوت انسان زنده گرددميروح  موادِ برخوردار از آن، موجب فناء و نابودي اين قسم از

با مرده، در قرار گرفتن روح در درون فضاي خالي جسم موجود زنده است که در زمان 

. نکته مهم ديگر اين است که اين بخش گرددميمرگ، اين وجود غیر مادي از بدن خارج 

م و آخرين بخشي است که در هنگا شودمياز روح، اولین قسمتي است که به بدن وارد 

 .گرددميمرگ از بدن خارج 

 . روح حیوانی3.2

است. اين قسم از روح در  ديگري از روح در انسان، روح حسي حیوانيحله مر

اين  باشد.بدن، بخش پیشرفته روح جسماني است که مشترک با ساير حیوانات نیز مي

 اين روح نیز برخوردار از .استاحساسي بدن  هايدريافتروح، کانون حیات حسي و 

بینايي، شنوايي، بويايي، چشايي و المسه، پنج قدرت هايِ توانايي باشد.پنج قوه و نیرو مي

السالم، بواسطه اين روايت امام علي علیه طبقبر. استو نیروي اين روح براي جسم 

 (.85)همان، ص1روح، انسان احساس شادي و لذت يا غم و ناراحتي دارد

که دريافت فرايندهاي شود اينحیواني انسان فهمیده مى روحِ بارهدرکه  اينکتهاولین 

 ها ودستگاه همهت مديريت و سازماندهي ، عاملي جهگانهپنجحسي توسط حواس 

 هايسلول. زيرا تمامي اعضاي بدن در محیط داخلي بواسطه استنباتي بدن  يهااندام

توسط حواس  ي عصبي با محیط پیراموني نیزهاسلولو  گرديدهعصبي با مغز مرتبط 

در مغز و ساير  ،پذيردميکه در بدن انجام  هاييواکنشد. تمامي نباشدر ارتباط مى گانهپنج

فرايندها، توسط روحِ حیوانيِ  اين بخش ازمديريت . گرددميدهي سازمان عصبي هاياندام

 . پذيردميبدن انجام 

                                                           
يَُّة الَْحَيَوانِيَُّة لََها َخْمُس قًُوى َسْمع  َو َبَصر  َو َشمٌّ َو َذْوق  َو لَْمس  َو لََها َخاِصيَّ  1  َتاِن الرَِّضا َو الَْغَضُب َو انْبَِعاثَُها ِمَن الَْقْلبالِْحسِّ
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 هايفعالیتاز  ارتباط با روحِ نباتي بدن، در مجموعه زير دست خود، يکي ديگر

روح حیواني است. زيرا غرايزي که براي حیات نباتي بدن وجود دارند، مثل غريزه 

گرسنگي، تشنگي، خواب و مانند آن، نیازهاي حیاتي خود را توسط اين حواس داخلي 

هاي خودکارِ عصبي در نخاع، بصل النخاع، مخچه و و فعالیت کنندمييا خارجي اعالن 

سمپاتیک و پاراسمپاتیک . سیستمگرددميال و با هم مرتبط روح فعّ مانند آن، توسط اين

، بواسطه اين روح در انسان و حیوان پذيردميهیجاني انجام  هايواکنشکه قبل و بعد از 

که  ،حسي، به تنهايي و بدون عامل حیاتِ خود هاياندام. زيرا هیچ کدام از گرددميفعال 

 تواند انجام بدهد.نمىروح است، هیچ احساس يا حرکتي را 

ارتباط با روح ناطقه انسانیه)قسم سوم روح(، يکي ديگر از کارکردهاي اين روحِ 

حیواني است که در بسیاري از موارد، آن نیازهاي غريزي و ذاتي روح نباتي انسان را بر 

. بعبارتي ديگر، يکي ديگر کندميمبناي آگاهي، معرفت و شناخت آگاهانه انسان مديريت 

عامل ارتباطي مجموعه بدن، با قواي  ،اين قسمت از روح، اين است که آن هايتوانائي از

شناختي  هايتوانائيرا با  آنهاو نفس ناطقه انساني است که در بسیاري از موارد،  تفکّر

کرتکس مغز، به عنوان که آيد . بنظر ميدهدميقرار  آنهاتدبیر  انساني مرتبط و تحتِ

که فرايندهاي عالي شناخت بدن انسان  ،هاي مغزي و عصبيفعالیتترين سطح پیشرفته

 .است، عامل مهم ارتباط اين دو قسمِ روح حیواني و روح ناطقه انساني کندميرا مديريت 

 . روح ناطقه3.3

انسانیه است که در حديث روح مرحله ديگري از روح در انسان، به نام روحِ ناطقه يا 

هاي شناختي انسان اين روح که به ويژگي ن اشاره شده است.السالم به آامام علي علیه

تعلّم)به  ، تذکّر)يادآوري و حافظه(،تفکّر باشد.اشاره دارد، داراي پنج نیرو و توانايي مي

، در حديث اين روح هايفعالیتآگاهي دادن( و هوش، پنج نیرو براي تعلیم) يادسپاري(،

 هايفعالیتاي که براي اين و نتیجه اخصهدو ش ذکر شده است. السالمعلي علیهامام 

هاي معرفتي( و نزاهت)دورى شناختي بیان شده است، حکمت)روي آوردن به خوبي



133 

 

(. بنابراين، انسان به واسطه اين پنج 85)همان، ص 1جستن از هر کار بد و ناروا( است

نتايج و حکمت نظري و عملي، از  کندميشناخت و معرفت پیدا  فعالیت در روح ناطقه،

 باشد.اين پنج نیرو بواسطه قواي شناختي انسان مي

 هايخصوصیتاست اينکه اين روح از  توجّهاين روح قابل  بارهدرکه  اينکتهاولین 

را به عنوان انسان آفريده است  آنهاانسان، بماهو انسان است. يعني افرادي را که خداوند 

ي مانند جنسیت، علم، عمل، هايوصیتخصو  هستندهمگي از اين روحِ ناطقه برخوردار 

د، هر چند نحوه درست استفاده کردن، در ندر ايجاد اولیه آن نقشي ندار ،ايمان و مانند آن

 السالمعلیهاز امام صادق رشد يافتگي يا عدم شکوفايي آن، نقش اساسي دارد. در حديثي 

          ّ               وح و در کف ار سه روح وجود پنج روح و در مؤمنان چهار ر ي آنهاو اوصیا ءدر انبیا"فرمودند: 

 2"                                            ّ        : روح بدن)نباتي(، روح شهوت )حیواني( و روح قو ت)ناطقه()شکوفا شده است(دارد

اين قسمت از روح، الزمه زندگي انساني در دنیا است  (.54، ص25، ج1403)مجلسي، 

(. 221، ص1385)حراني، 3تعبیر شده است "عقل معاش"که در برخي روايات از آن، به 

ي هاارزشاينکه ايمان به خدا نداشته و بسیاري از  رغمعليي زيادي هاانساناس، براين اس

الهي و اخالقي انسان را قبول ندارند؛ ولي براي علم، فکر، دانش و دانشمندان احترام و 

. زيرا اين باشندميارزش قائلند و برخي از آنها، جزء دانشمندان و مخترعان بزرگي هم 

دگي دنیايي انسان است و حدّ رشد اينگونه افراد در اين سطح از ، الزمه زنروحبخش از 

 روح بیشتر نیست.

نکته ديگر اينکه اين قسمت از روح و قسمت ديگر در روح ايماني)روح چهارم(، 

 بارهايندر السالمعلیهدر روايتي امام صادق . هستنددر خارج از بدن و محیط بر آن 

کنند، بلکه آنها موجوداتي نمى شوند و آن را رها هم نمىارواح با بدن آمیخته "فرمايد: مي

مالصق و مرتبط با بدن هستند که بدن را در احاطه خود قرار چون کنگره هايي گرد تن( )هم

                                                           
 َو ِهَي اَْشَبُه اْلأَْشَياِء بِالنُُّفوِس الَْفَلِكيَِّة َو النَّاِطَقُة الُْقْدِسيَُّة لََها َخْمُس قًُوى فِْكر  َو ِذْكر  َو ِعْلم  َو ِحْلم  َو نََباَهة  َو لَْيَس لََها انْبَِعاث   1

 َخاِصيََّتاِن النََّزاَهُة َو الِْحْكَمة َو لََها
ارِ َثَلإثَ  2 ِة َو ُروُح فِي اْلأَنْبَِياِء َو اْلأَْوِصَياِء َخْمَسُة اَْرَواٍح َو فِي الُْمْؤِمنِيَن اَْرَبَعُة اَْرَواٍح َو فِي الُْكفَّ ُة اَْرَواٍح ُروُح الَْبَدِن َو ُروُح الُْقوَّ

ْهَوِة   الشَّ
 ؛ لأ ن  العقل نصفان: نصف عقل المعاد، ونصف عقل المعاشعقلالتود د نصف ال 3
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چنانچه در قسمت قبلي روح بیان شد، اين  (.41، ص58، ج1403)مجلسي، 1"داده اند

 ناطقه و الهیه )سوم و چهارم( کیفیت از روح، احتماالً مربوط به آن دو نوع روح مجردِ

 د. نباشمرتبط مي )نباتي و حیواني(بدنروحِ است که خارج از بدن بوده و از مجراي مغز با 

. گرددمينکته ديگر اينکه در هنگام خواب، ارتباط اين قسمت از روح با بدن قطع 

ردار است اينکه انسان در خواب از روح نباتي و روح حسي برخو رغمعليبر اين اساس، 

فرمايد: السالم درباره اين موضوع ميولي آگاهي و شناخت ندارد. در روايتي امام رضا علیه

، 1351)مجلسي، "چون کسى بخوابد روح حیوانى در تنش بماند و آنچه برآيد روح خرد است"

همانا ارواح عقول نزد او]خداوند[ "فرمايد: مي حضرتآندر روايتي ديگر،  (.37، ص5ج

ند، و ارواح زندگى در تن بمانند و جز با مرگ بیرون نروند. اگر روح زندگى بیرون مي مي رو

حرکت افتاده بود، و خدا براى آن در قرآنش نمونه آورده از أصحاب کهف آنجا که تن بى رفت

؛ آيا نبینى که روح داشتن آنها به نشانه حرکات آنها "و بگردانیم آنها را براست و چپ"فرمود: 

 (.38، ص5)همان، ج"شودما وقتي مرگ کسى فرا رسید، روح بدنش هم گرفته مىاست. ا

اين است که در خواب، بدلیل جدايي اين بخش از روح، در برخي  توجّهنکته قابل 

او کسى است "فرمايد: مى ايآيهآيات و روايات، اين حالت به مرگ تعبیر شده است. در 

ايد، با خبر است گیرد و از آنچه در روز کرده( مىکه )روح( شما را در شب )به هنگام خواب

يابد( تا سرآمد د و )اين وضع هم چنان ادامه مىانانگیزسپس در روز شما را )از خواب( برمى

کرديد، با معینى فرا رسد سپس بازگشت شما به سوى اوست و سپس شما را از آنچه عمل مى

در پاسخ به اين  السالمعلیهحسن مجتبى زيبا، امام (. در حديثي 60)انعام:"سازدخبر مى

شخص به باد  روح "رود، فرمودند: خوابد روحش به کجا مىسؤال که وقتى شخص مى

به خاطر بیدار شدن بدنش حرکت  معلّق بوده و باد به هواء معلّق است تا زمانى که صاحب روح

صاحبش برگردد. روحِ ]بدن[  دهد که روح]ناطقه[ بهکند در اين هنگام خداوند عزّ و جلّ اذن مى

و کالبد  نمايد؛ در نتیجه روح در بدنباد را جذب کرده و باد هوا ]روحِ ناطقه[ را جذب مى

گردد)يعني در اين حالت آن بخش از روحِ خردِ جدا شده، مجددا صاحبش ساکن و مستقر مى

ندهد، هوا باد را جذب را  گردد(. و وقتى حقّ تعالى اذن برگشتن روح به بدنبه بدن مرتبط مي

                                                           
 ا ن  الأ رواَح لأ تُمازُِج الَبَدَن و لأ تُواِكلُُه، و ا ن ما ِهي ِكَلل  لِلَبَدِن ُمِحيَطة  به 1
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گردد ]و گیرد و بدين ترتیب روح]روحِ ناطقه[ به بدن]روحِ بدن[ بر نمىکرده و باد روح را مى

د[ تا زمانى که بعث و یرمکند و در اين حالت مي      ِ                                آن روح  باقي مانده در بدن را نیز جذب مي

      ً                ]مجددا  کل روح[ به بدن زنده شدن مردگان)معاد( آغاز شود که در اين هنگام به اذن پروردگار 

(. پس، هرچند هشیاري و تکلیف انسان در 339، ص1، ج1380)صدوق، "گرددباز مى

و است ، اما روح حیات نباتي و حیات حیواني در بدن باقي شودميعالم خواب برداشته 

 افتد.در زمان مرگ است که مفارقت و جدايي کامل، بین تمام اقسام روح با بدن اتفاق مي

 روح ایمانی. 3.4

اين  ه الهیه يا ايمانیه نامیده شده است.باالترين مرحله از روح در انسان، روح کلیّ

باشد. اين پنج هاي الهي انسان اشاره دارد، داراي پنج توانايي و نیرو ميروح که به ويژگي

ت قدرتِ ايماني عبارتند از: ارزشمندي در برابر نابودي و فناء، نعمت در برابر نقمت، عزّ

در برابر ذلت و خوارى، ثروت و توانگرى در برابر فقر و درويشى، صبر و شکیبايي در 

تسلیم شدن در برابر خدا  ،در حديث شريف امام علي علیه السالمبرابر بال و گرفتارى. 

اين پنج نیروي انساني معرفي شده  شاخصهدو نتیجه و  و راضي بودن به رضاي او،

بنابراين، اين پنج فعالیت و توانايي، به عنوان  .(85، ص5، ج1351)مجلسي، 1است

 گرداند.ابزار روح ايماني است که انسان را به مقام تسلیم و رضا نايل مي ترينمهم

که اين مرحله و سطح از کرد اين توجّهاين روح بايد به آن  بارهدرکه  اينکتهاولین 

ت که در آيات و روايات، از آن ترين بخش از روحِ انسان اسو پیشرفته ترينکاملروح، 

پس روى خود را متوجّه آيین خالص پروردگار کن! ": 2به عنوان فطرتِ الهي ياد شده است

دگرگونى در آفرينش الهى نیست اين  ،را بر آن آفريده هاانساناين فطرتى است که خداوند، 

نچه در ذيل اين آيه (. بنابراين، چنا30)روم:3"دانند!است آيین استوار ولى اکثر مردم نمى

                                                           
لَِهيَُّة لََها َخْمُس قًُوى َبَهاء  فِي َفَناٍء َو نَِعيم  فِي َشَقاٍء َو ِعزٌّ  1 ِ فِي ُذلٍّ َو َفْقر  فِي َغَناٍء َو َصْبر  فِي َبَلإٍء َو لََها َخاِصيََّتاِن  َو الُْكلِّيَُّة اْلأ 

نَّْفُس يا اَيَُّتَها ال َو َقاَل َتَعالَى َو نََفْخُت فِيِه ِمْن ُروِحي الرَِّضا َو التَّْسلِيُم َو َهِذِه الَّتِي َمْبَدُؤَها ِمَن اللَِّه َو ا ِلَْيِه َتُعوُد َقاَل اللَُّه َتَعالَى
 َربِِّك راِضَيًة َو الَْعْقُل فِي َوَسِط الُْكل الُْمْطَمئِنَُّة اْرِجِعي ا ِلى

 البته یک تفاوتی جزیی بین این دو وجود دارد که در بخش فطرت به ان اشاره می گردد. 2
يِن َحنيفاً فِْطَرَت اللَِّه الَّتي 3 يُن الَْقيُِّم َو لِكنَّ اَْكَثَر النَّاِس لأ  َفَطَر النَّاَس َعَلْيها َفاَقِْم َوْجَهَك لِلدِّ لأ َتْبديَل لَِخْلِق اللَِّه ذلَِك الدِّ

 َيْعَلُمون
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 اهمیّتاکثريت مردم، بدلیل جهالت و ناداني از درک ارزش و  ،شريفه اشاره شده است

 غافلند. ،اين بخش از روح يا فطرت

نکته ديگر اينکه اين روحِ ايماني، به عنوان روح موجود در افراد با ايمان معرفي شده 

حِ قبلي، از روحِ ديگري بنام است که مؤمنین، عالوه بر برخورداري از آن سه قسم رو

 بارهايندر السالمعلیهاز امام صادق در حديثي . باشندميبرخوردار نیز روحِ الهي يا ايماني 

: )شکوفا شده است(در انبیا و اوصیا پنج روح و در مؤمنان چهار روح وجود دارد"فرمودند: 

)مجلسي،  1"ايمان)الهیه(                                         ّ               روح بدن)نباتي(، روح شهوت)حیواني( و روح قو ت)ناطقه( و روح 

ي هاانسانداشت که اين به معناي آن نیست که در  توجّهالبته بايد  (.55، ص25، ج1403

از آن روح  هاانسانغیر مؤمن اين روح دمیده نشده است؛ بلکه چنانچه اشاره شد، همه 

اين ي ي غیر مؤمن به نیازهاتوجّهو فطرتِ الهي برخوردار هستند، اما بدلیل غفلت و بي

 . گرفته استمورد آسیب قرار  آنها، در روح، ادامه حیات و کمال آن

اين بخش  هايتوانائي، ق، چنانچه در حديث شريف بیان شدهبه مطلب فو توجّهبا

ارزش از روح، بر خالف سه مرحله قبلي، بصورت زوجي و دو ساحتي بیان شده است. 

اي آن اين است که اگر انسان، از اين معن ؛...و در برابر نابودي، نعمت در برابر نقمت، 

مبتال  آنهامثبت الهيِ فطرت خود استفاده نکند، ناچاراً به نقطه مقابل و متضاد  هايجنبه

عزّت نداشته باشد، شود؛ اگر . يعني اگر انسان ارزشِ خود را حفظ نکند، نابود مىگرددمي

، و امثال آن. پس، انسان گردديم؛ اگر شکیبا نباشد، به بال گرفتار گرددميبه ذلت مبتال 

تکوينيِ الهي، حیات و روحِ اين  هايتوانائيبه اين  ،يِ تکلیفيتوجّهمؤمن بدلیل بي غیر

 .دادخواهد  دستاز مرگ سپس مرض و ف و با ضعابتدا  ،بخش را

نکته ديگر اينکه اين پنج توانايي که براي اين روح در حديث شريف بیان گرديده 

يي نیز هاشاخهصولِ اساسي است که هر کدام از اينها داراي فروعات و است، به عنوان ا

هستند که هر کدام از آنها، براي روح يي هادستگاه. بعبارتي ديگر، اينها همانند باشندمي

، مفاهیم عدل، صدق، شجاعت، رأفت، رحمت مثالً. باشندميي هاياندامداراي اعضاء و 
                                                           

ْهَوِة َو ُروُح  َو ُروُح الَْبَدِن َو ُروُح افِي اْلأَنْبَِياِء َو اْلأَْوِصَياِء َخْمَسُة اَْرَواٍح َو فِي الُْمْؤِمنِيَن اَْرَبَعُة اَْرَواٍح اَْفَقُدَها ُروُح الُْقُدسِ  1 لشَّ
يَماِن   اْلأ ِ
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اين که بر مبناي برخورداري انسان از  هستندن روح و امثال آن از ساير ويژگي هاي اي

يافته است. براين اساس، در قرآن کريم، مؤمنین با  تجلّيروحِ الهي، خداوند متعال در او 

(، صابر، 124)نساء:3(، صالح128)توبه:2(، رئوف و رحیم8)منافقون:1صفاتي همچون: عزيز

 آن توصیف شده اند.( و امثال 17)آل عمران:4صادق، تائب، منفق و مستغفر

نکته ديگر اينکه از مجراي اين روح، ارتباط اين روح با برخي ديگر از مراحل روح، 

در اين رابطه، در روايتي، پیامبر خدا . گرددميمانند روح حسي يا نباتي در انسان برقرار 

که هیچ بنده اى نیست جز اين که دو چشم در صورت اوست ":فرمايدصلى اهلل علیه و آله مي

با آنها امور دنیا را مى بیند و دو چشم در دلش است که با آنها امور آخرت را مشاهده مى کند. 

هر گاه خداوند خوبى بنده اى را بخواهد، دو چشم دل او را مى گشايد که به وسیله آنها وعده 

، 5138)ري شهري، 5"هاى غیبى او را مى بیند و با چشم دل به وعده هاى الهى ايمان مى آورد

اسم اعظم بصیر  تجلّي(. از اين حديث شريف، ارتباط بصیرت، که از 513، ص9ج

بودن)چشم دروني( خداست، با بصارت، که توانايي مادي بدن براي ديدن است، استفاده 

شود. مشابه اين روايت، از آيات و روايات ديگري، ارتباط اعضاي ديگري، همچون: مى

دن با شناخت مادي، قادر بودن با دست جسماني و سمیع بودن با گوش بیروني، خبیر بو

مَثَل )تو در دعوت( " فرمايد:مي کفّار بارهدرخداوند  ايآيه. در گرددميامثال آن؛ استفاده 

شنوند. زند ولى آنها چیزى جز سر و صدا نمىکافران، بسان کسى است که )حیوانات( را صدا مى

(. اين آيه شريفه، 171)بقره:6"!فهمنداز اين رو چیزى نمىاين کافران، کر و الل و نابینا هستند 

يافته در اين روح  تجلّيبه عدم ارتباط قواي شنوايي، کالمي و بینايي در جسم، با اسمايِ 

 .نمايدميالهي، مانند: سمیع، کلیم و بصیر بودن را بیان 

                                                           
ُة َو لَِرُسولِِه َو لِلُْمْؤِمنيَن َو لِكنَّ الُْمنافِقيَن لأ َيْعلَُمون 1  َو لِلَِّه الِْعزَّ
 لََقْد جاَءكُْم َرُسول  ِمْن اَنُْفِسُكْم َعزيز  َعَلْيِه ما َعنِتُّْم َحريص  َعَلْيُكْم بِالُْمْؤِمنيَن َرُؤف  َرحيم 2
الِحاِت ِمْن َذَكٍر اَْو اُنْثىَو َمنْ  3  َو ُهَو ُمْؤِمن  َفاُولئَِك َيْدُخلُوَن الَْجنََّة َو لأ ُيْظلَُموَن نَقيراً   َيْعَمْل ِمَن الصَّ
اِدقيَن َو الْقانِتيَن َو الُْمْنِفقيَن َو الُْمْسَتْغِفريَن بِاْلأَْسحار 4 ابِريَن َو الصَّ  الصَّ
ا ِهِه َعيناِن ُيبِصُر بِِهما ا مَر الدنيا ، و َعيناِن في َقلبِِه ُيبِصُر بِِهما ا مَر الأ ِخَرِة ، فا ذا ا راَد الل ه ُ بَعبٍد َخيرما ِمن َعبٍد ا لأ  و في َوج 5

 َفَتَح َعيَنيِه اللََّتيِن في َقلبِِه ، فا بَصَر بِِهما ما َوَعَدُه بالَغيِب ، فا َمَن بالَغيِب عَلى الَغيِب .
  َكَفُرواْ َكَمَثِل الَِّذى َيْنِعُق بِما َلأ َيْسَمُع ا ِلَّأ ُدَعاًء َو نَِداًء  ُصمُّ  ُبْكم  ُعْمى  َفُهْم َلأ َيْعِقلُونَو َمَثُل الَِّذينَ  6
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نه فوق، چهارگا هايروحي عادي و معمولي، از اين هاانسانعالوه بر برخورداري 

، به تفصیل به توضیح آن پرداختند؛ در برخي روايات ديگر، روح السالمعلیهکه امام على 

پنجمي براي برخي از بندگان خاصي که از ملکه عصمت بهره مند هستند، ياد شده است. 

( 10)واقعه:1"و پیشتازانِ سبقت گیرنده همان مقرّبانند"امام علي علیه السالم درباره آيه شريفه 

و اما سخن خداوند عزّ و جلّ درباره پیشتازان سبقت گیرنده، آنان پیامبرانِ مرسل "فرمايد: ىم

و غیر مرسل هستند. خداوند در آنان پنج روح نهاده است: روح بدن)نباتي(، روح 

، 1385)حراني، 2"شهوت)حیواني(، روح قدرت)ناطقه(، روح ايمان )الهیه( و روح القدس

در پاسخ به سؤال جابر درباره شناختِ  السالمعلیه، امام باقر (. در روايتي ديگر189ص

در انبیاء و اوصیاء پنج روح است: روح القدس، روحِ ايمان، روحِ زندگى، "روح عالِم فرمود: 

روحِ قدرت و روحِ شهوت. اى جابر! آنان به سبب روح القدس از مطالب و امور زير عرش تا 

اى جابر! اين چهار روح ]ديگر[ تحت تأثیر شب و روز  زير خاک )از عرش تا فرش( آگاهند.

، 1، ج1413)کلیني، 3"پردازدقرار مى گیرند، مگر روح القدس؛ زيرا آن به سرگرمى و بازى نمى

 (.271ص

وجود دارد، استفاده  بارهايندرنچه از روايات فوق و ساير روايات وارد شده بنابرآ

و  بدنسان، در درون بدن و متعلق و مرتبط به که دو روح نباتي و حیواني در ان شودمي

باشد و دو روح ديگرِ ناطقه و ايماني، از مختصات روحِ انساني و بیرون ش ميهايفعالیت

مربوط به قواي معرفتي و  آنهاباشد. اين دو روحِ انساني، يکي از و مرتبط با بدن مي

. البته باشدميلیه )ايماني( شناختي )ناطقه(، و ديگري مرتبط با صفات کامله نفسانیه عم

؛ استموجود  هاانسانچنانچه بیان گرديد، روحِ ناطقه تقريباً با شدت و ضعف، در همه 

ي توجّهاينکه در همگان موجود بوده است، ولي بدلیل بي  رغمعليولي روح کامله الهیه، 

                                                           
ُبونَ  1 ابُِقون؛ اُولَـئَك الُمَقرَّ ابُِقوَن السَّ  َو السَّ
ن هم  2 ا نبياء  ُمرَسلُوَن و غيُر ُمرَسلِيَن، َجَعَل الل ه فيِهم َخمَسَة ا رواٍح: ُروَح ا م ا ما َذَكَرُه الل ه جل  و عز  ِمَن السابِِقيَن السابِِقيَن، فا 

هَوِة  و ُروَح الَبَدنِ  ِة، و ُروَح الشَّ يماِن، و ُروَح الُقوَّ  الُقُدِس، و ُروَح الأ 
يماِن ، و ُروُح ا 3 هَوِة، ا ن  في الأ نبياِء و الأ وصياِء َخمَسَة ا رواٍح ، ُروُح الُقُدِس ، و ُروُح الأ  ِة، و ُروُح الشَّ لَحياِة، و ُروُح الُقوَّ

ا الَحَدثاُن ا لأ  ُروَح َفبُِروِح الُقُدِس ـ يا جابُر ـ َعَرفُوا ما َتحَت الَعرِش ا لى ما َتحَت الثَّرى . يا جابُر ا نَّ هذِه الأ ربَعَة ا رواح  ُيِصيُبه
ن ها لأ َتلُهو و لأ َتلَعبُ   الُقُدِس فا 
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جم روح)روح باقي مانده است. نوع پنشکوفا شده و ي مؤمن هاانساناکثريت آنها، فقط در 

القدس( که در برخي روايات ذکر شده است، مربوط به انسان کاملِ برخوردار از ملکهِ 

عصمت است و مختص افرادي است که در سیر تحوالت روحي خود، به شکوفايي 

 حداکثر ظرفیت وجودي خود رسیده اند.

 . ارتباط ارواح با یکدیگر 4

ارتباط روح، دو نوع  بارهدربیان گرديد،  روحانواع  بارهدربه توضیحاتي که  توجّهبا

است. يکي ارتباط دروني است که روح با بدن و با ساير اقسام چهارگانه  توجّهرابطه قابل 

؛ و ديگري ارتباط يک روح، به عنوان يک شخصِ کندميروح در يک انسان برقرار 

، به يک نکته اشاره مستقل، با ساير افراد ديگر است. قبل از توضیح اين دو نوع ارتباط

روح، چهار نوع روحِ مختلف براي انسان  بنديتقسیمکه هر چند در و آن اين گرددمي

داشت که  توجّهبیان گرديد، اما اين را بايد  آنهاکه توضیح  دارد،بصورت جداگانه وجود 

پیدا  تجلّيکه در چهار سطح و يا چهار مرحله  باشندمييک وجود از جنس روح  آنها

اند. بعبارتي، يک وجودِ روحاني که براي چهار مصداقِ مرتبط با انسان، چهار نوع کرده 

گرداند. پس، حقیقت وجوديِ انسان، يک روح است که داراي حیات متفاوت را احیاء مي

باشد. در روايتي امام علي چهار فعالیت متفاوت مى به خاطرچهار مرحله مختلف، 

حاالت روحِ نباتيِ بدن با روحِ خرد و ناطقه انسان ، به تشبیه دو بخش از السالمعلیه

دهد  ؛ سالمت، بیماري، مرگ، زندگي، بدن را شش حالت دست مي"پرداخته و فرموده است: 

خواب و بیداري. روح نیز چنین است. زندگيِ آن، دانش اوست و مرگش، ناداني او؛ بیماري 

مجلسي، )1"یداري اش، هشیاري اواش، شکِّ او و سالمتش، يقین او؛ خوابش، غفلت او و ب

 گرددمياستفاده ديگر (. آنچه از اين روايت شريف و موارد مشابه 40، ص61، ج1403

که شش فعالیت در يک روحِ نباتي، مشابه شش فعالیت در روحِ ناطقه وجود دارد که اين

 متفاوت، حاالت مشابه دارند.  هايمصداقدر 

                                                           
ُة، و الَمرُض ، و الَموُت ، و الَحياُة، و النَّوُم، و الَيَقَظُة، و كذلَك الرُّوُح ، فحياتُها ِعلُمها، و ا ن  لِلِجسِم ِستَّ  1 ح  َة ا حواٍل: الصِّ

ُتها َيِقيُنها، و نَوُمها َغفَلُتها، و َيَقَظُتها ِحفُظها  َموتُها َجهلُها، و َمَرُضها َشكُّها، و ِصحَّ
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 . ارتباط درونی روح 4.1

، ابتدا به ارتباط روحِ با بدن و سپس به ارتباط يک قسم از روح، با در اين قسمت

 توجّهارتباط روح با بدن، بايد گفت که با بارهدر. پردازيمميديگر روح  هايقسمتساير 

باشد. قسم اول، روحي است که روح و اقسام آن، روح داراي دو نوع مى بنديتقسیمبه 

داشته و ابزارهاي مادي و جسماني، مستقیماً در  در درون جسم و در سراسر بدن وجود

باشد و نوع ديگر، روحي است که در بیرون از بدن قرار دارد. چنانچه در دو اختیار او مى

در دو نوع فعالیتِ حیاتِ حسّي در درون دستگاه  آنهاقسم اولِ روح جسماني بیان شد، 

بدن)روحِ  هاياندامو  هااهدستگعصبي)روحِ حیواني( و فعالیتِ حیاتِ رشدي در ساير 

با احاطه کامل بر اجزايِ بسیار ريزِ مادي خود، آن اجزا را  آنها. کنندمينباتي( ايفاي نقش 

 . دارندميبه حرکت و فعالیت وا

ارتباط دروني اقسام روح با يکديگر، بايد اشاره کرد که روحِ نباتي، از مجراي  بارهدر

اطقه و از آن طريق، به روحِ انسانيِ الهي ارتباط برقرار روحِ حیواني به روحِ انسانيِ ن

شود که بصورت . بنابراين، نوع ديگر ارتباطي، بین اقسام و مراحل روح انجام مىکندمي

که ارتباط روحِ حیواني، به عنوان آخرين اين توجّه. نکته قابل گردندميطولي با هم مرتبط 

، به عنوان اولین روحِ مرتبط با بدن، بواسطه روح مرتبط با بدن، با روحِ ناطقه انساني

. يعني، باالترين پذيردميترين سطح پردازش، يعني اليه بیروني)کورتکس( انجام عالي

مرحله احساس، در سطح حیواني، به پايین ترين مرحله ادراک، در فرايند شناختيِ روح 

بدن با  هايدستگاهاط . اين رابطه، مشابه ارتبگرددميناطقه، در کورتکس مغز برقرار 

عصبي با مغز است که رابطه و کارکرد آنها، به صورت  هاياندامدستگاه عصبي و يا ساير 

تر)دست( وابسته به طولي وضع شده است. در فعالیتِ وجوديِ طولي، فعالیت پايین

 الیت باال)مغز(، در اندام پايینباشد و نتیجه فرمان فعفعالیت وجودي مافوق خود)مغز( مي

 . گرددمي)دست( مشاهده 

اين ارتباطِ طوليِ بین اعضاي جسماني و ابعادِ روحي، تبیینِ نسبتاً روشني از تمامي 

بدن، عالوه بر  هاياندام. يعني تمام فعالیت دهدميهاي جسم با روح بدست فعالیت

 هايتوانائيحرکت طولي در دستگاه عصبي و مغز، بصورت طولي تحت مديريت روح و 
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در بدن)اعم از  ،هاي روح نیزو فعالیت هاناگیرند و بعکس، تمامِ فرمنیز قرار ميروحي 

. به عبارت ديگر، مالزمه اي بین اين دو ساحت گرددميها( مشاهده مغز و ساير اندام

بدن، به عنوان ابزاري است  هايفعالیتوجودي انسان وجود دارد که هر يک از اعضاء و 

 باشد. ي از روحِ خود ميهايقسمت که در اختیار و مرتبط با

شد حیات نباتي خود،       شنیدن، در اولین مرحله در ر ساس اين ديدگاه، ديدن يا  برا

و پیام هاي حسي دريافت شده توسط      گرددميحسي چشم و گوش ايجاد    هاياندامدر 

سّي منتقل      صبي و روحِ ح ستگاه ع صبي، به عنوان     گرددمياين اندام ها، به د ستگاه ع . د

دگذاري جديدي انجام داده و ضااامن پردازش و ومین مرحله دريافتِ روح حیواني، کُد

ترين سااطح پردازش، يعني اليه بیروني مغز)کورتکس(  دها، از مجراي عاليتقويت آن کُ

. اين مرحله از روح، گرددميبه مرحله ادراک در فرايندهاي شااناختيِ روح ناطقه منتقل 

، به ياد سااپاري، حفظ، و ساااير   تفکّر، توجّهمانند:  فرايند پردازش اطالعات شااناختي،

ترين مرحله   . ساااپس باالترين و عالي  دهد ميفرايندهاي ادراکي و شاااناختي را انجام      

. در اين شااودمياطالعات دريافت شااده توسااط روح ناطقه، به روح کلیه ايماني منتقل 

تعالي  م، يعني ذات باريگرديده و ارتباط آن با مبدأ آن عل ترکاملشاااناخت  اوالًمرحله، 

متصااال گرديده و عالوه بر عقل نظري در مرحله قبل، عقل عملي انساااان نیز در اين       

سان، در اين فرايند فوق گرددميمرحله فعال  سمیع و     ،. اين مرحله از روحِ ان سم  با دو ا

يافته از اسااماء خداوند به انسااان، تکمیل   تجلّيبصاایر بودن الهي، به عنوان دو اساام  

هايي ديدن يا شااانیدن، در هر مرحله از نفس يا روح چهارگانه،           . پس، توانايي رددگمي

 باشد.مي آنهايافته در حیات متفاوت و متکاملي دارد که متناسب با آن ساختار تکوين

ضي از آيات قرآن کريم، به وجود اين ارتباط  شاره  در بع ست. در  شده  ها ا   ايآيها

دارند که با آن  ها دلايم، ز جن و انس را براى جهنم آفريدهبسیارى ا"فرمايد:خداي متعال مي

شنوند. ايشان چون   ها دارند که با آن نمىبینند، گوشها دارند که با آن نمىکنند، چشم فهم نمى

همانند حیواناتي      کفّار (. در اين آيه،  179)اعراف:"ترند چارپايانند بلکه از آنان ]نیز[ گمراه      

از روحِ نباتي و حسّي، بدلیل احساسِ بینايي    آنهابرخورداري  رغمعلياند که تشبیه شده  

سطه قطع ارتباط       شم و گوش مادي و ظاهري، ولي بوا شنوايي در چ ضاء و   آنهاو  با اع
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توانند حقیقت را ببینند يا     نمى آنها کفر ورزيدن،   به خاطر  جوارح روحي و معنوي خود، 

ا، فاقد توانايي ديدن و شاانیدن، بر مبناي  آنه دهدميبشاانوند يا ادراک کنند. اين نشااان  

صیر بودنِ روحِ کاملهِ الهیهِ     شند ميسمیع بودن يا ب صادق  با سالم علیه. در حديثي امام    ال

سر و دو        "فرمايد:مي بارهايندر ستند: دو چشم در  شیعیان ما در حقیقت داراى چهار چشم ه

هاى شااما را باز کرده و  و جلّ چشاامچشاام در دل. البته همه مردمان چنین اند، اما خداوند عزّ

ديگر، خداي   ايآيه(. در 215، ص8، ج1413کلیني، )1"هاى آنان را کور کرده اسااتچشاام

تواند مراد از آن، متعال نابینايي در دنیا را ساابب نابینايي در آخرت دانسااته که قطعاً نمي

اما کسى "فرمايد: ت که مينابینايي جسماني باشد؛ بلکه محققاً نابیناييِ روحِ الهي مراد اس

نا و گمراهتر             نابی نا بوده اسااات، در آخرت نیز  نابی يدن چهره حق(  هان )از د که در اين ج

کور آن نیست  ":فرمايد(. در حديثي، پیامبر اکرم صلى اهلل علیه و آله مي 72)إسراء: 2"است! 

شد         صیرتش کور با ست که ديده ب سى ا شد بلکه کور آن ک شهري،   ري )3"که چشمش نابینا با

 (.558، ص1، ج1385

کند که فقط به اين دو بخشِ  را افرادي معرفي مى هاانسااانقرآن کريم، بساایاري از 

به رشاادِ نباتي   توجّهدر راسااتاي  آنهاداشااته و اهتمام جدّي  توجّهحیاتِ وجودي خود 

سماني مى    شامیدن( و لذت بردن از نیازهاي ج شد. در  بدن)خوردن و آ خداوند   ايآيهبا

خورند همان گونه که     برند و مى اند، بهره مى کساااانى که کافر شاااده  "فرمايد:   مى آنها  باره در

ديگر   ايآيه(. در 12)محمد:4"خورند و بهره مي برند، و جايگاه آنها آتش اسااتچارپايان مى

بگذار آنها بخورند، و بهره گیرند، و آرزوها آنان را غافل سازد ولى بزودى خواهند "فرمايد: مى

به عنوان  ، گرددمي(. چنانچه در آيات فوق مالحظه      3)حجر:5"مید! فه به   توجّه خوردن 

معرفي   کفّار هاي  اهتمام به روح حیواني، از ويژگي   درع و لذّت بردن،  روح نباتي و تمتّ 

                                                           
ا ِس ، و َعيناِن في الَقلِب ، ا لأ و الَخلإئُق كُلُّهم كذلَك ، ا لأ ا ن  الل ه َ َعزَّ ا ن ما شيَعُتنا ا صحاُب الأ رَبع 1 ِة الأ عُيِن : َعيناِن في الرَّ

 و جلَّ َفَتَح ا بصاَركُم و ا عمى ا بصاَرُهم
 و َمن كاَن فى هذِه ا ْعمي فُهَو فى الأ ِخَرِة ا ْعَمي وا َضلُّ َسبيلإً  2
 ا نَّما الأ عمى َمن َتْعمى َبصيرتُهُ  ليَس الأ عمى َمن َيْعمى َبصُرُه، 3
 َو الَّذيَن َكَفُروا َيَتَمتَُّعوَن َو َيا ْكُلُوَن َكما َتا ْكُُل اْلأَنْعاُم َو النَّاُر َمْثوًى لَُهم 4
 َذْرُهْم َيا ْكُلُوا َو َيَتَمتَُّعوا َو ُيْلِهِهُم اْلأََمُل َفَسْوَف َيْعَلُمونَ  5
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ست        شاره به آمال و آرزوهاي باطل هم کرده ا ست. در آيه دوم، عالوه بر آن دو، ا شده ا

شاره دارد که    که اين به روحِ خرد و نا ساني ا صد دنیايي خود، از  کفّارطقه ان ، بدلیل مقا

 .کنندمياين روح سوء استفاده 

آنچه مشاااخص اسااات اينکه فرآيندهاي چهارگانه، که دو مرحلة آن در بدن و دو 

شکل مي  گیرد، همگي با يکديگر  مرحله ديگر آن، در روحِ مجرد خارج و مرتبط با بدن 

سي و مادي، بدون   هايدريافته و همان طوري ک مرتبط بوده سيِ  هاادراکح ي غیر ح

هاي روحيِ مجرد نیز،  و تأکید کرد که آن توانايي     توجّه امکان تحقق ندارد؛ بايد      ،ها اندام 

باشااند که دسااتگاه عصاابي و    براي ادراک خود در اين دنیا، نیازمند اين ابزار مادي مي

یت     عال به عنوان بخشاااي از آن ابزار، ف نابراين،       به ها را  حساااي،  گذارند. ب مايش مي  ن

اين دو بخشِ روحِ جسااماني و روحِ مجرد، کامالً با يکديگر مرتبط و مالزم   هايفعالیت

افتد؛ مگر اينکه بخش ديگر و هیچ فعالیتي در بخشااي از روح يا بدن اتفاق نميبوده هم 

 د.  گیرميتحت تأثیر و فعالیت قرار 

ست اينک  توجّهنکته ديگري که قابل  سط     هايدريافته چنانچه ا سي تو ،  هااندامح

شناختي و  هايدريافتداشت که   توجّه؛ بايد گرددميبدون دستگاه عصبي و مغز کامل ن  

. يعني، اگر گرددميکامل ن ،ه الهیهتجلّیادراکي توسااط عقل نیز، بدون ارتباط با اسااماء م 

ند معلومات و     ته از   تجلّي ي خود را در ظرف وجودي تکوينيِها دانشانساااان نتوا ياف

شده را به عنوان محتوا، در آن ظرف  جاسازي نمايد و معلومات ادراک  ،اسماء روح الهي

. بنابراين،  گرددميوجودي تکويني)فطري( خود قرار ندهد، اين مرحله از ادراک کامل ن     

شده ادراکي او، به ايمان و يقین تبديل ن  ، به اين دو بخش از روح .گرددميعلم دريافت 

 وان عقل معاش)ناطقه( و عقل معاد)الهیه( در بعضي روايات معرفي گرديده است.عن

بايد    داشااات که دساااتگاه عصااابي و مغز نیز براي انجام        توجّه از طرفي ديگر، 

باشند و هیچ  مي هااندامو  هادستگاه حرکتي و رفتاري خود، نیازمند به ساير   هايفعالیت

بدني امکان   هاياندامو  هادسااتگاهان، بدون فعالیت و حرکتي در بدن و رفتارهاي انساا

اين دو بخش از روح جساااماني)نباتي و حیواني(،    هاي فعالیت  ندارد. به عبارت ديگر،    
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باشد. از منظر شناختي، مغز و دستگاه عصبي      کننده يکديگر از دو منظر جداگانه ميکامل

منظر حرکتي و رفتاري،   و از  کند ميکمال معرفتي و مديريتي ايجاد    هااندامبراي سااااير 

باشند. مشابه   هاي مغز و دستگاه عصبي مي  کننده فرمانديگر، کامل هاياندامو  هادستگاه 

اين فعالیت تکاملي، در دو بخش روح مجردِ ناطقه و روحِ ايماني وجود دارد. يعني هر       

ين، روح باشاند. بنابرا يکديگر مي هايفعالیتکننده کدام از اين دو روح، از منظري کامل

ست و روح ناطقه براي      شناختي، ايجاد کننده معرفت کامل ا ايماني براي ناطقه از جنبه 

 هاي ارتباطي با بدن است.ايماني، تکمیل کننده فعالیت

مشاااابه اين فعالیت تکاملي، که در دو قسااامت روح جساااماني و روح مجرد به     

کلي نیز انجام  پذيرفت، در دو بُعد جسااام و روح، بصاااورت صاااورت مجزا انجام مي

سماني)نباتي و حیواني(، در مرحله عمل و رفتار     پذيردمي سمت روح ج . يعني، هر دو ق

باشااند و برعکس، در به عنوان ابزاري براي دو قساامت روح مجرد)ناطقه و ايماني( مي

  هاي دريافت  کننده  مرحله شاااناخت و مديريت نیز، روح مجرد )ناطقه و ايماني( کامل           

بدني، بدون ابعاد     هاي اندام باشاااد. پس، چنانچه    و حیواني( مي روح جساااماني )نباتي  

بدهند؛              روحي و رواني نمي جام  مل ان کا مديريت کرده و بصاااورت  عالیتي را  ند ف توان

توانند حرکت و جساماني نمي  هاياندامبرعکس، ابعاد روحي و رواني نیز، بدون بدن و 

شند. بنابراين، در ه     شته با ستقلي از خود دا ر فعالیت بدن با روح در اين دنیاي  فعالیت م

نقش دارند و هیچ فعالیتي در هیچ عضاااوي)بدن يا روح(،   آنها مادي و خاکي، هر دوي 

 بازاء آن در عضو ديگر)بدن و روح( امکان ندارد.   بدون ما

سان موحّدِ معتقد به روح،    روحي را مستغني و   هايفعالیتآنچه مهم است اينکه ان

بدن نمي  ند منقطع از  یت   دا عال ند اراده کردن،     ، حتي در ف مان بّت کردن،  تفکّرهايي    مح

يا؛ زيرا  روحِ مجرد و روحِ بدن در اين عالم،    زيدن، خوابیدن و يا حتي مشااااهده ر     ور

، ارتباط   در اين عالَم همیشاااه با هم مرتبط بوده و معیار حیات يک انساااان زنده و حيَ  

از کدام داشت که هیچ توجّهبايد  سپ .باشدميداشتن اين دو ساحت وجودي با يکديگر 

 به تنهايي بدون در نظر گرفتن ديگري امکان فعالیت ندارد. روحِ جسم يا بدن، 
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 . ارتباط بیرونی روح4.2

ست، اينکه کیفیت و نحوه ارتباط يک   ي کي ديگر از مباحثي که درباره روح مطرح ا

سان ساير   با روح روح در يک موجود زنده، ست. ي زنده ديگر چهاان به عبارت   گونه ا

و تأثیرپذيري يک روح از روح ديگر به چه صورت است؟. در    گذاريتأثیرديگر،  نحوه 

سؤال،    سخ به اين  سطه   هايروشپا توان ارتباط بین مي آنهامختلفي وجود دارد که به وا

ارتباطي بین دو روح در دو  هايروش ترينمهمروح را در دو انسان تصور کرد. يکي از 

آنچه افراد از  باشااد.هايِ روح جسااماني با يکديگر ميند انسااان، از مجراي ارتباطيا چ

کديگر مي  ند، مي ي ند ميشااانوند، احسااااس   بین کديگر    کن باره ي يا در ند مي تفکّر،  و  کن

معمول و متداول درباره شاااناخت پیدا کردن و       هاي روشي مانند آن؛ اينها از    هاي روش

   باشد.مي رفتن از يکديگروه تأثیرگذاردن و تأثیر پذيو نح هاانسانعواطف ورزيدن بین 

، در عالم  هاانسااانهاي ارتباطي بین روح عالوه بر روش فوق، يکي ديگر از شاایوه

هايي اساات  خوابیدن و خواب ديدن، يکي ديگر از شاایوه .گرددمير يا و خواب محقق 

يکديگر ارتباط شناختي يا  توانند در آن حالت، با در آن فعال بوده و مي هاانسان که روح 

بخشاااي از روح)ناطقه و ايماني( از بدن جدا        زيرا در عالم خواب،  عاطفي برقرار کنند.  

. در روايتي امام  کندميي ديگر ارتباط برقرار هاانسااانو در اين حالت، با روح  شااودمي

ان برآيد و آنچه آسم ه ها بخوابند روحشان ب چون بنده"فرمايد: مي بارهايندرالسالم  باقر علیه

را در آساامان بینند درساات اساات، و آنچه در هوا بینند پرت و پال اساات، آگاه باش که ارواح، 

شکرهاى آماده  شند        ل شناس با سند با هم الفت گیرند و آنچه با هم نا شنا اند آنچه همديگر را 

شمن دارند و چون           شوند و هم را د سا  شنا شد بهم  سمان با در جدائى گیرند؛ چون روح در آ

آسمان بهم آشنا شوند در زمین آشناى هم باشند، و چون در آسمان همدگر را دشمن دارند در        

 (. 28، ص5، ج1351)مجلسي، "زمین هم دشمن هم باشند

ستفاده مي    شريف ا شه    آنچه از اين حديث  سان همی گردد اينکه ارواح چهارگانه ان

تر  ، بصاااورت آگاهانه فعالفعّال هساااتند و در عالم بیداري، آن دو بخش مربوط با بدن

آيد که هسااتند و در عالم خواب نیز، آن دو بخش ديگر روح)سااوم و چهارم(، بنظر مي 

البته بايد در نظر  گیرند. بصااورت ناخودآگاه در ارتباط بیشااتري با عالم آفرينش قرار مي
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داشاات که بخش اعظمي از اين ارتباط، وابسااته به ارزش، عظمت و جايگاه واالي خود 

يعني، اگر اين بخش از روح، برخوردار از صفات انساني و ايماني وااليي   .استوح آن ر

باشااد، توان عروج و صااعود بااليي داشااته و در آن ملکوت اعلي، توان ارتباط با ارواح 

ي از ساانخ و جنس خودش را داراساات؛ ولي روح  هايروحساااير مؤمنین و مشاااهده  

سان  سمان ي غیر مؤمن، در اطراف بدن و در هاان شتر باال ن  آ . نکته رودميمُلک خیلي بی

ست که آن معرفتي که در اين مرحله از ارتباط ايجاد   ضمیر   گردد،ميمهم اين ا گويا در 

 گیرد.ناخودآگاه انسان قرار مي

  هايروحسرشتي و ذاتي    ارتباطناخودآگاه در انسان، به  رتباط ايکي ديگر از شیوه  

 بارهايندرساول خدا صالى اللَّه علیه و آله و سالم    ربیان شاده اسات.    بايکديگرمؤمنین 

نمونه مؤمنان در مهرورزى و دلسااوزى بهم، همچون اعضاااي يک بدن اساات که "فرمايند: مي

(. در 142، ص5)همان، ج"اى از آن بیمار شااود همه آن دچار بیخوابى و تب گرددچون تیکه

آهى کشیدم و گفتم:   السالم علیه گويد که در برابر امام باقرحديثي ديگر، جابر جعفى مي

سول خدا، بى    سر ر شوم تا آنجا که خانواده   اي پ سرده  ام ببینند، ام غم را در چهرهدلیل اف

خدا مؤمنان را از سرشت بهشت آفريده  اى جابر براستى"فرمود:   حضرتآنعلت چیست؟. 

مؤمن ديگر اسااات، و و از نسااایمش در آنها روان کرده و از اين رو مؤمن برادر پدر و مادرى 

شود در ارواح مؤمنین ديگر نیز اثر بخشد زيرا ]آنها[از      شهرى گرفتار  چون يک روح مؤمن در 

شند  گويد به امام  در روايتي ديگر، شخصي به نام سُدير مي    (.139، ص5)همان، ج"هم با

صي برخورد مي         شخ شتم، که گاهي اوقات به  ضه دا کنم که قبالً همديگر را صادق عر

و عاطفه داريم، علت   کنیم بساایار نساابت به يکديگر، الفتايم؛ ولي احساااس مينديده

اي است که در دل نیکان وجود اين به خاطر الفت و عالقه" السالم فرمود:چیست؟. امام علیه

آنها همچون قطراتي از آب که  محبّتدوستي و   شوند، زماني که آنها با يکديگر مواجه مي دارد.

گردد، گرچه دوساااتى را بزبان نیارند؛ اما دورى دل شاااود، با هم مرتبط ميدر نهري جاري مي

شه    شان، گرچه به زبان مهرورزى هم کنند و مدتى دراز بر يک تو دان با بدکاران هنگام برخورد

 (.141، ص5)همان، ج"هم علوفه خورند، مانند دورى دل بهائم است
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 سوم خالصه فصل

سان    بارهدردوئیت انگاري، يکي از مباحث مهم  ست      شناخت ان ست که معتقد ا ا

سان به جسم خاکي او منحصر ن     ؛ بلکه داراي وجودي غیرمادي ديگري  شود ميوجود ان

ست که از آن، به   ست. از     "خود"، "من"، "روح"، "نفس"نیز ه شده ا و امثال آن تعبیر 

صالت وجو         ست؛ بلکه ا صل ا سان متح سالم، نه تنها وجود غیرمادي، براي ان دي منظر ا

به معناي باد و نساایم  ،ريح از روح .دهدميانسااان را آن حقیقت غیرمادي او تشااکیل  

آيه از  57واژه روح و مشتقات آن، در گرفته شده و ريحان گل خوشبويِ بوئیدنى است. 

 بیش از ده معني به کار رفته است   مختلفي باو معاني  هامصداق در ،قرآن کريم

که جنسِ  ولین نکته اينا ذکر شااده اساات.  انسااان روحهايي براي در قرآن، ويژگي

جوهري لطیف و نورانى براي بدن اسااات که دريافت جزئى و کلّى از      روح، به عنوان  

يک وجود ملکوتي از امرِ الهي   ،ديگر اينکه روحتمامي متصااارفات آن را به عهده دارد. 

براي  همچنین روح، عامل حیات دهد. مياساات که اساااسِ وجودي انسااان را تشااکیل  

باشااد. نکته ديگر اينکه اين عاملِ حیات انسااان،  انسااان و همه موجودات زندهِ ديگر مي

سماني     سماني و غیر ج ست داراي دو بُعد براي دو وجودِ ج سمانيِ  ا . عالوه بر روحِ ج

حقیقت تکويني ديگري از آفرينش در انسان وجود دارد  مشترکِ )نفس( بین موجودات،  

ويژه انسااان  امتیازهايين قساام از روح، از مختصااات و و ااز روح ملکوتي اساات که 

از تمامي اسااماء و صاافات الهي و  تجلّيمراد از اين روح، برخورداري او در  باشااد.مي

انتساااب روح انسااان به روح خدا و باشااد. نهايت شاادن ميمندي آن از ظرفیت بيبهره

شان از باال بودن و عظمت روحِ ا    شدن آن از روح الهي، ن سان مي دمیده  شد ن که مظهر   با

باشاااد که بواساااطه آن)روح(، اين     مى "روح"، موجودِ اعظمِ "اهلل"اسااام اعظمِ  تجلّي

آخرين ويژگي روح  يافته است.  تجلّيبصورت تام و جامع در انسان    ،اسمِ)اهلل( خداوند 

ها و اين اساات که براساااس برخورداري انسااان از اين ظرفیت تکويني ويژه، مساائولیت

ست که      في ويژهوظايف تکلی ست. اين همان بار امانتي ا شده ا اي نیز بر دوش او نهاده 

 پذيرش آن امتناع ورزيدند؛ ولي انسان آن را پذيرفت.ها از ، زمین و کوهآسمان
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ست که مي يکي ديگر از مباحث مهم در سطة آن،  باره روح، ارائه داليلي ا توان به وا

گرايانه  ادله انکار روح در انساااان، نگاه مادي ترينوجود روح را اثبات کرد. يکي از مهم

معتقدند که صرفاً موجودات ماديِ    گراهامادي. به همه موجودات و از جمله انسان است  

را دريافت کرد،  آنها  گانهپنجمحض وجود دارند و هر چیز غیر مادي که نتوان با حواس 

ادعاء، وجود عیني و خارجي  وجود ندارد. در پاسخ به اين ادعا، بايد پرسید آيا خود اين 

، اين ادّعا خودش، نابود   اوالً، پسدارد تا بتوان به واساااطه حواس آن را دريافت کرد؟!.      

شد؛  کننده خودش مى شده، مي    توجّه، با ثانیاًبا ضیهِ ادعا  توان  به اين وجودِ غیر ماديِ فر

که         ند  خارج وجود دار که موجودات غیرمادِي ديگري هم در  روح  ها کي از آنيگفت 

ست.   ست که     تفکّر، يک گرايانهمادي تفکّراز منظر قرآن، ا شیطاني ا اين  گذاربنیانپلیدِ 

 باشد.  روش، بزرگ و رئیس شیاطین، يعني ابلیس مى

به  است. باتوجّهاثبات روح  هاياز دلیليکي حیات، وجود منِ ثابت در تمام دوران 

و انسان دائماً در حال تغییر بدن  يهااندامو ها شناسي؛ سلولعلمي در زيستداليل 

باشند؛ اما در تمام اين دوران، ما شاهد آن هستیم که من در وجود انسان، دگرگوني مي

تدريجي تمامي  اتباشد. اين ثباتِ من، نه تنها در تغییريک امري ثابت و غیرقابل تغییر مي

 . شودميمشاهده  منين ثبات ؛ بلکه در تغییرات ناگهاني و دفعي نیز، اادامه دارددوران عمر 

 هاانسانست. اينکه همه هاانساني ثابت براي هاارزش، وجود هايکي ديگر از دلیل

مانند: عقل، علم، حلم، ادب، صداقت،  هاييموضوعقضاوت خوب و ارزشمندي از 

، عزت و امثال آن را  دارند؛ و يا اينکه قضاوت بد و محبّتعدالت، حکمت، شجاعت، 

مانند: جهل، ظلم، ترس، دروغ، حماقت، حقارت، کینه، حسد،  هاييموضوعز ناپسندي ا

ي ثابت هاارزشاين زيرا باشد. ميديگري براي اثبات روح  ذلت و امثال آن را دارند؛ دلیل

دانشمندان علم ژنتیک، مبدأ و  که استذاتي انسان، بر خالف دستاوردهاي علم ژنتیک 

 انسانهاي بدن و از جمله مغز انسان را، وراثت و ژنمنشأ تمام تغییرات و تکامل هاي 

 هاي متفاوتي وجود دارد. ، ژنکه به تعداد افراد مختلفِ زنده دانندمي
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براي اثبات روح اين است که منِ وجودي انسان، در کجا قرار دارد؟!. آيا دلیل ديگر 

از مغز يا کل مغز بدن است؟!. يا اينکه منِ انسان، در بخشي  هايانداممن در بخشي از 

، امکان ندارد اوالً؟!. اگر کسي بگويد که من، همان مغز است؛ در پاسخ بايد گفت: است

يک کل را به بخشي از آن نسبت داد. بنابراين، گفتنِ بدن من، اندام من و حتي مغز من، 

بدن  هاياندامکه مغز براي بدن، يک عضو از ساير  نددان، همه ميثانیاًغلط و اشتباه است. 

، نسبت دادن صفات و ثالثاًاست و نسبت دادن يک بخشي را به بخش ديگر غلط است. 

هاي روحي و رواني، مانند: عدالت، صداقت، عزت، و امثال آن، که قطعاً جايگاه ويژگي

. همچنین، ماده و استدر مغز وجود ندارد، انتسابي غلط و اشتباه  آنهامشخصي براي 

بدن، حوزه جايگاه خاصي  هايفعالیتچنانچه براي هر يک از مغز، انقسام پذير هستند. 

قرار دارد که از جاهاي ديگر متفاوت است. در اين صورت، براي هر جايگاهي، يا عضوي 

 اي وجود داشته باشد. و يا هر فعالیتي، بايد من جداگانه

بايد اگر ما همه حقیقت و شخصیت انسان را صرفاً مادي بدانیم، انسانیت انسان نیز 

 شودمياين ادعا، اين نتیجه گرفته  طبقبرهاي ماده تعريف شود. بر مبناي جسم و ويژگي

تر باشد، انسانیت انسان نیز بايد بیشتر بشود؛ تر، و بلندتر، وزينکه هرچه بدن انسان حجیم

. از منظر يک انسان گرددميزيرا ويژگي ماده بر اساسِ وزن، حجم و امثال آن تعريف 

و  محبّت، شجاعت، عدالت، صداقت، عزت را، آيا انسانیت انسان، غیر از ادب،گمادي

مانند آن است؟. کدام قسمت کورتکس مغز، مسئول اين  هاييويژگيساير صفات و 

 باشند؟. هاي انساني ميويژگي

. گرددمياگر روح در انسان وجود نداشته باشد خلقت او عبث و آفرينش وي بیهوده 

و بر اساس جسماني بودن او،  شودميروح، زندگي فقط در اين دنیا خالصه زيرا با انکار 

که  هاييتفاوتگردند. تمام اين پس از مردن، همانند جسمشان نابود و فاني مي هاانسان

مورد و ظلمِ صرفاً يک تبعیضِ بي آنهاوجود دارد، همه  هاانسانتکويناً در عالم هستي بین 

آزاد هستند هر  هاانساناين ديدگاه،  طبقبر. استعقالني آشکاري است که بدون منطق 

، هیچ معیاري براي بد بودن ظلم و جنايت اوالًنوع ظلم و جنايتي را انجام بدهند؛ زيرا 



150 

 

 آنها، هیچ حساب و کتاب و هیچ بازخواستي براي انجامِ بد اعمال ثانیاًوجود ندارد و 

که بین عالم و جاهل، عادل و  پذيرديموجود نخواهد داشت. به راستي آيا عقل انسان 

پیشه، بین همه خوبان و بدانِ آدم و بین تمامي و ستم گرستمظالم، صادق و کاذب، 

 ها هیچ فرقي نباشد؟!. ها و بديخوبي

هاي فطري نوزادان انجام شده که توانايي شناسيروانامروزه تحقیقات فراواني در 

از هاي انساني، نمونه واضحي هیجانها و . انگیزهکنديمگیري تازه به دنیا آمده را اندازه

مانند: ترس، خشم،  ييهاهیجانباشد. اصلِ وجودِ هاي فطري در او ميوجود دانسته

در همه يکسان  آنهاکه نه تنها اصل وجود  دهدميشادي، اعتماد، انزجار، و امثال آن؛ نشان 

د. عالوه بر اين، نباشنیز جهاني مى هاهیجانرفتاري در  هايواکنشاست؛ بلکه بسیاري از 

و  گرددميفراوان ديگري نیز در بزرگسالي براي انسان واضح  هايآگاهيتمايالت و 

 باشد؟. همیشه در طول زندگي انسان معیار و شاخص زندگي او مى

يا نقلي براي اثبات خداوند، بر وجود روح هم داللت دارد. درک درست ادله عقلي 

در قرآن، روح واسطه ارتباط و اتصال انسان با خداست و انساني که برخوردار  در ادله نقلي

تواند تواند داشته باشد و به طريق اولي نمىاز روحِ الهي نباشد، درک کاملي از خداوند نمي

به کمال خويش نیز نايل گردد. زيرا از منظر خداوند، الزمه تکامل تکلیفيِ انسان، 

. بعبارتي، تا انسان تکويناً ظرفیت خدايي شدن را است او مندي از روح تکوينيِبهره

برهان نظم، علیت، تواند به مقصود خدايي شدن خود برسد. نداشته باشد، تکلیفاً نمى

معاد، هدفمندي  اهمیّتنبوت، امکان واليت، امتناع دور و تسلسل، اثبات توحید، ضرورت 

 بدون روح معني ندارد. ها و صدها موضوع و مسأله مهم زندگي، و دهخلقت 

باشند. منطبق نمي هاادراکحسي با  هايدريافتدر برخي موارد شاهد آن هستیم که 

بیان شده است. آنچه از خطاهاي  "خطاهاي ادراکي"عنوان  اين آن چیزي است که به

که اگر مکان دريافت احساس)مغز در بدن( با ادراک)عقل در اين گرددميادراکي استفاده 

تفاوت نباشد، امکان ندارد اين خطاهاي ادراکي تشخیص داده شود؛ زيرا در اين روح( م

آنها بتوان اين خطاها صورت براي ادراک، معیارهايِ حقّ و ثابتي وجود ندارد که بواسطه 
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ادراکي، ثبات ادراک اشیاء،  الير، پديده ثبات-خطاي ادراکي مولر. را تشخیص داد

ي فاصله، حرکت، هاادراکراک، تأثیر آمادگي در ادراک، تاثیر متن در اد، هاي مخففبرگه

 .باشندميو مانند آن، از جمله خطاهاي ادراکي  تاثیر تجربه گذشته در ادراک

است. آنچه از  شناسيهاي فراروانپديده، استناد به يگر از داليل اثبات روحيکي د

از احساس حسي و توانايي مغز ، فراتر هاتوانائيکه اين گردد، اينمياستفاده  هااين يافته

هاي پديدهکه در  اينکتهافتد. بوده و در يک جايگاه روحي اين رويدادها اتفاق مي

که هر چند بسیاري از اين ادراکات که توسط افراد مختلف وجود دارد اين شناسيفراروان

اللت براي اثبات روح، د آنها؛ ولي وجود قطعي برخي از نیستقابل اثبات  شودميادعا 

براي مغز مادي به تنهايي  هاادراک؛ زيرا بدون وجود روح، حتي يک مورد از اين کندمي

گويي، جنبش گويي، پیشخواني، غیبامکان ندارد. ادراک فراحسي که شامل: انديشه

هیپنوتیزم، و امثال آن، از  روياي صادقانه، مشاهده، ارتباط با ارواح؛ باشدميفرارواني 

 .باشندمي شناسيروانفرا هايدهپديجمله انواع 

يکي ديگر از مباحث مرتبط با روح، موضوع انواع و اقسام روح است. در يک 

متعلق به يک وجود جسماني و غیر جسماني تقسیم کرد.  توان، روح رامي بنديتقسیم

. بر اين مبنا، چهار گرددميهر يک از اين دو قسمِ روح، خود به دو قسم ديگر نیز تقسیم 

اين چهار نوع ، السالمعلیهوع روح براي انسان بیان شده است که در روايتي از امام علي ن

يش توضیح داده شده است. روح نباتي، کانون حیات و هاشاخصهو  هاتوانائيروح با 

: گرفتن، هضم کردن، جذب کردن، دفع برخوردار از پنج فعالیترشد نباتي بدن است که 

باشد. شدن در بدن ميها، زيادشدن و يا کمیجه اين فعالیتکردن و رشد دادن است. نت

 در درون بدن وجود دارد.وح نباتي اينکه ر شودميآنچه از برخي روايات استفاده 

حله ديگري از روح در انسان، روح حسیّه حیوانیّه است که بخش پیشرفته روح مر

 .استحساسي بدن ا هايدريافتاين روح، کانون حیات حسي و  جسماني انسان است.

باشد بینايي، شنوايي، بويايي، چشايي و المسه مي :توانايياين روح برخوردار از پنج قوه و 

، عاملي جهت يج آن است. دريافت فرايندهاي حسيو احساس لذت و ناراحتي از نتا
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با روح و  باشد. ارتباط با روحِ نباتي بدنبدن مى هايانداممديريت و سازماندهي ساير 

 روح است. اين هاي فعالیتجمله قه، از ناط

هاي شناختي ژگيکه به ويروحِ ناطقه يا انسانیه است مرحله ديگري از روح انسان، 

حکمت  .باشدو هوش ميتعلیم  ، تذکّر، تعلّم،تفکّر :داراي پنج توانايي انسان اشاره دارد و

ي هايخصوصیتست و انسان ا هايويژگي. اين روح از است ، از نتايج اين قواو نزاهت

مانند جنسیت، علم، عمل، ايمان و مانند آن در ايجاد اولیه آن نقشي ندارد. اين قسمت از 

 . باشدميروح، در خارج از بدن و محیط بر آن 

اين روح که به  باالترين مرحله از روح در انسان، روح کلیه الهیه يا ايمانیه است.

ي پنج نیرو شامل: ارزشمندي در برابر نابودي و دارا هاي الهي انسان اشاره دارد،ژگيوي

فناء، نعمت در برابر نقمت، عزّت در برابر ذلت و خوارى، ثروت و توانگرى در برابر فقر 

. تسلیم شدن در برابر خدا و باشدميو درويشى، صبر و شکیبايي در برابر بال و گرفتارى 

 ترينکاملاين مرحله از روح،  ت.دو نتیجه اين پنج قوه الهي اس راضي بودن به رضاي او،

و پیشرفته ترين بخش از روحِ انسان است که در آيات و روايات، از آن به عنوان فطرتِ 

الهي ياد شده است. نکته ديگر اينکه اين روح، براي افراد با ايمان معرفي شده است که 

نام روحِ الهي مؤمنین، عالوه بر برخورداري از آن سه قسم روحِ قبلي، از روحِ ديگري ب

. در برخي روايات ديگر، روح پنجمي براي برخي از بندگان باشندمييا ايماني برخوردار 

 نامیده اند. "روح القدس"خاصي، که از ملکه عصمت بهره مند هستند، ياد شده که آن را 

 های چند گزینه ایپرسش

  است؟. آمدهزير، به معناي دوآلیسم  هايگزينهکدامیک از  (1

 سان مداري      ب( حقیقت محوري       الف( ان

 د( چندساحتي         ج( دوساحتي   

 ؟.استروح صحیح  معناي درزير،  هايگزينهکدامیک از  (2

  بدن انسانب(               فطرت انسانالف( 

 راحتي و آسايشد(             نفس انسان       ج( 
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 ؟.کندمي را دريافتحس شنوايي انسان، چه طول موج هايي  (3

  هرتز 20000تا  200بین ب(      هرتز 20000تا  20بین الف( 

 هرتز 40000تا  400د( بین          هرتز 800تا  400بین ج( 

 ؟.استچه کسي ، گرايانهمادي تفکّر گذاربنیاناز منظر قرآن،  (4

      ابلیس ج( هارون       د(  ب( قارون     فرعون      الف( 

 هايسلولمیرند و مي ي بدنهاسلولدائماً تعداد زيادي  اينکهاين عبارت:  (5

 ، به کدام دلیل اثبات روح اشاره دارد؟.گیرندرا مي آنهاديگري جاي 

 ب( ثبات من                 الف( جايگاه من   

 ج( شخصیت غیر مادي     د( زندگي بي معنا

د، باز هم مانع حتي اگر افراد بر خالف ذاتیات خود هم عمل بکنناين عبارت:  (6

 اشاره دارد؟. زير، به کدام دلیل داشته باشند آنهاکه قضاوتي برخالف  شودمين

 ب( ثبات من                  الف( جايگاه من  

 ي ثابت هاارزشج( شخصیت غیر مادي     د( 

مغزي، معلولِ ابزارگونه است، نه علتِ مبدأ  هايواکنشامواج يا اين عبارت که:  (7

 ، به کدام دلیل اثبات روح اشاره دارد؟.نگرايانه آ

 ب( ثبات من                 الف( جايگاه من   

 ج( شخصیت غیر مادي     د( زندگي بي معنا

، به کدام هیچ معیاري براي بد بودن ظلم و جنايت وجود ندارداين عبارت که:  (8

 دلیل اثبات روح اشاره دارد؟.

 من       ب( ثبات         الف( جايگاه من     

 ج( شخصیت غیر مادي     د( زندگي بي معنا

در ابتداي خلقت، مشترک و  هاانسانآفرينش فطري اولیه همه اين عبارت که:  (9

 ، به کدام دلیل اثبات روح اشاره دارد؟.استهاي يکساني برخوردار از توانايي

 ب( معلومات ذاتي                الف( جايگاه من    
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 ي     د( زندگي بي معناج( شخصیت غیر ماد

 ، به کدام دلیل اثبات روح اشاره دارد؟.برهان نظم، علیت، امتناع دور و تسلسل  (10

 ب( معلومات ذاتي            الف( جايگاه من   

 ج( ادله خداشناسي     د( زندگي بي معنا 

 ، به کدام دلیل اثبات روح اشاره دارد؟.برگه هاي مخفف  (11

 ب( معلومات ذاتي        الف( خطاهاي ادراکي     

 د( زندگي بي معنا     ج( ادله خداشناسي    

 ، به کدام دلیل اثبات روح اشاره دارد؟.انديشه خواني  (12

        شناسيروانالف( خطاهاي ادراکي      ب( پديده فرا

 ج( ادله خداشناسي     د( زندگي بي معنا

هاي ، مربوط به فعالیتگرفتن، هضم کردن، جذب کردن، دفع کردن و رشد دادن  (13

 ؟.زير است هايروحکدام يک از 

 الف( نباتي      ب( حیواني       ج( ناطقه     د( ايماني

هاي کدام يک از ، مربوط به فعالیتبینايي، شنوايي، بويايي، چشايي و المسه  (14

 ؟.زير است هايروح

 الف( نباتي      ب( حیواني       ج( ناطقه     د( ايماني

 هايروحهاي کدام يک از ، مربوط به فعالیتو هوش تعلیم تعلّم، ، تذکّر،تفکّر  (15

 ؟.زير است

 الف( نباتي      ب( حیواني       ج( ناطقه     د( ايماني

 ؟.زير است هايروح، مربوط به کدام يک از فطرت، تسلیم و رضا  (16

 الف( نباتي      ب( حیواني       ج( ناطقه     د( ايماني

ترين مرحله ادراک، در مرحله احساس، در سطح حیواني، به پايینباالترين   (17

 .؟گرددميفرايند شناختي، در کدام روح برقرار 

 الف( نباتي      ب( حیواني       ج( ناطقه     د( ايماني
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دارند که با آن  ها دلايم، بسیارى از جن و انس را براى جهنم آفريده "آيه شريفه  (18

به ناتوانايي " ترندان چون چارپايانند بلکه از آنان ]نیز[ گمراهايش ...کنند، فهم نمى

 ؟. کندمياشاره زير،  هايروحکدامیک از 

 الف( روح نباتي      ب( روح حیواني       ج( روح ناطقه     د( روح ايماني

نابینا بوده است، در آخرت نیز نابینا و گمراهتر اما کسى که در اين جهان "آيه شريفه  (19

 ؟. کندمياشاره زير،  هايروحبه ناتوانايي کدامیک از  "است!

 الف( روح نباتي      ب( روح حیواني       ج( روح ناطقه     د( روح ايماني

 ؟. شودهاي زير، از بدن جدا ميکدام يک از روح در عالم خواب،  (20

 الف( روح نباتي      ب( روح حیواني       ج( روح جسماني     د( کل روح

 های تشریحیلسؤا

 .؟دیتوضیح دههوا باد و ارتباط روح را با  (1

 .داريد، آنها را توضیح دهید؟اثبات روح ديگري براي داليل آيا  (2

  ؟.دیتوضیح ده ، مهمترين دلیل است،اثبات روحبنظر شما کدامیک از ادله  (3

 .؟دیرا براي اثبات روح توضیح دهيل آن انواع خطاهاي ادراکي را نام برده و دال (4

 .؟دیتوضیح دهمفیدند، اثبات روح شناسي، چگونه براي روانفرا هايدهپدي (5

 معرفی منابعی برای مطالعه بیشتر

 ،ناسي فطري، مجله حوزه و دانشگاهش(، انسان1375)عبداللَّه جوادي آملي 

 (ترجمه جلد1351مجلسي، محمد باقر ،)النوار، مترجم محمد باقر بحارا 54

 کمره اى

 ( 1386نصري، عبداهلل،)  ديدگاه اسالم، دانشگاه پیام نورانسان از 

 (قر1372نجاتي، محمّدعثمان ،)آن و روانشناسي، ترجمه عباس عرب 

 هويت خويش، ترجمه محمود بهفروري ، انسان در جستجوييونگ،کارل 
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 نیازهای جسمانی انسان فصل چهارم،

 ي کليهاهدف

ات و روايات است. هدف کلي اين فصل، آشنايي با خلقت جسماني انسان از منظر آي

بررسي نیاز به هوا، غذا، آب، خواب و نیاز جنسي و همچنین مطالعه آداب و شرايط آنها 

 .شودميفصل است که به آنها پرداخته اين از منظر اسالم، از جمله مباحث 

 ي دقیق يادگیريهاهدف

 د. زير را پاسخ ده هايسؤالپس از پايان فصل، بتواند  رودمياز دانشجو انتظار 

 را آنها و برده نام را بدن يبرا قرآن، در شده برده بکار مختلف میمفاه (1

 .دهد حیتوض

 برخي از اعضاي بکار برده شده بدن در قرآن را نام برده و توضیح دهد. (2

 مراحل خلقت اولیه جسماني انسان را در قرآن بیان کند (3

 ي  مختلف بدن را نام ببرد.هادستگاهانواع  (4

 را تعريف نمايد. ل زيستيهومئوستازي يا تعاد (5

 غريزه و نیاز را تعريف کرده و تفاوت آن دو را توضیح دهد. (6

 ضرورت استفاده از هوا و باد بیان کند.   بارهدرديدگاه قرآن را  (7

بهداشت  بارهدراسالم را  دستورهاينیاز به غذا و  بارهدرديدگاه قرآن را  (8

 غذا بیان نمايد.

بهداشت  بارهدراسالم را  دستورهاينیاز به آب و  هباردرديدگاه قرآن را  (9

 آب بیان نمايد.

بهداشت  بارهدراسالم را  دستورهاينیاز به خواب و  بارهدرديدگاه قرآن را   (10

 خواب بیان کند.

بهداشت  بارهدراسالم را  دستورهاينیاز جنسي و  بارهدرديدگاه قرآن را   (11

 جنسي بیان نمايد.
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باشد. کالبدشناسي،  انسان شامل کالبد شناسي)آناتومي( و فیزيولوژي مي   مطالعه بدن

از چندين دسااتگاه ، پردازد. تن انسااانبدن انسااان مي هايدسااتگاهو  هااندامبه بررسااي 

ها نیز از ها و بافتنیز از  بافت آنهاو  هاانداماز  هادسااتگاهدرساات شااده اساات که اين 

شده   هاسلول  شناخت   ،سي اند. کالبدشنا درست  ؛  پردازدمي آنهاو کارکرد  هااندامتنها به 

کانیکي، فیزيکي، بیوالکتريکي و زيسااات        ،فیزيولوژي ولي هاي م عه عملکرد طال علم م

شکیل دهنده   هايسلول و  هااندامشیمي   شکل و     آنهات ست. بنابراين، آناتومي مطالعه  ا

 .  باشدو اندام ها مي هادستگاهفیزيولوژي مطالعه عملکرد 

باشد که در آن، بدن انسان را    شاخه از آناتومي به نام کالبد شناسي توصیفي مي     يک

که با همديگر   کنندميجداگانه تقسیم  هايدستگاهاز جهت دارا بودن اعمال مشخصي به 

ستگاه ارتباط دارند. اين  سته طبقه بندي مي   هاد سه د ستگاه . 1شوند.  به  ي  ارتباطي،  هاد

، مفاصل، عضالت(، دستگاه عصبي و دستگاه حواس؛  هااستخوان)شامل: دستگاه حرکتي 

ستگاه . 2 شامل:  ي  تغذيههاد ستگاه اي،  ي  گوارش، گردش خون، تنفس، ادراري و هاد

 باشد.  ي تولید مثلي، شامل: دستگاه تناسلي مرد و زن ميهادستگاه. 3غدد مربوط به آنها؛ 

ستم     سی سان از  سی بدن ان ست. هر    هاي تعادلي و تعاملي ب شده ا شکیل  يک از   اري ت

ها  . سیستم  کنندميها و کل بدن کمک ها به حفظ هومئوستاز خود، ديگر سیستم   سیستم  

ستم         کنندميبه تنهايي کار ن سی سالمتِي تمام  ستگي به  سالمتي فرد ب هاي تعاملي بدن و 

ستم   ستم عصبي     هاي مشترکي معرفي مي هاي تعاملي بدن با نامدارد. سی و  شوند مثل سی

ستم غددي      سی ستم غدد درون ريز که با هم  صبي نامیده مي -سی سان   در شوند.  ع بدن ان

دسااتگاه گردش خون، . باشااندميوجود دارد که با يکديگر مرتبط مختلفي  هايدسااتگاه

دستگاه گوارش، دستگاه غدد درون ريز، دستگاه ايمني، دستگاه پوششي، دستگاه حسي،         

سکلتي   دست  ،دستگاه عضالني، دستگاه عصبي      و  گاه تولید مثل، دستگاه تنفس، دستگاه ا

 باشند.ها ميدستگاه ادراري، از جمله اين دستگاه

ي بدن مطرح شده است،  هادستگاهو  هااندامکه در ارتباط بین  هاييموضوعيکي از 

باشد. هومئوستازي يا تعادل زيستي، يکي از    بحث انسجام و هماهنگي بین اين اعضا مي  
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مطرح شاااد، و به گروهي از   1929در ساااال  1ه توساااط والتر کاننمفاهیمي اسااات ک

بدن اشااااره دارد که به حفظ برخي     هاي اندام و  ها دساااتگاه فرايندهاي بیولوژيکي در   

سنجي که در يک محیطي،        شوند؛ همانند دما سطح مطلوب منجر مي  تغییرات بدني در 

حفظ دماي محیط در  ي سااارد کننده يا گرم کننده، جهتهادساااتگاهبراي براه انداختن 

شود.       صب مي  سانتي گراد،   37تا  36تنظیم دماي بدن بین  مثالًسطح مطلوب ن درجه 

ي  هاواکنشمختلف شبانه روز، بر اثر تعادل زيستي،    هايزماننقطه مطلوبي است که در  

وزن  داشتن نگهثابت . پذيردميعصبي و شیمیائي متفاوت، جهت تنظیم دماي بدن انجام   

شااده در راسااتاي تعادل  اي مقدار کالري مصاارف شااده با مقدار کالري جذببدن بر مبن

نه تنها در نیاز گرسنگي؛ بلکه در ساير   اين تمايل به حفظ وزن پايه، باشد.حیاتي بدن مي

سي، حرارت، درد و         شنگي، خواب، جن سان، مانند: تنظیم فراينِد ت سماني ان نیازهاي ج

 (.483، ص1989، 2)کاالتوجود داردنیز امثال آن 

خداوند خالق حکیم، بر مبناي علم، قدرت و حکمت خويش، تن آدمي را از آب و 

هاي مختلفي شکل بخشید. از معجزات بزرگ اين خالق و آن را با ويژگي آفريد گل

ت اولیه بشر را به وسیله گِل خالص و خلقت نوع بشر را از توانمند اين است که خلق

ا دمیده شدن روح خويش در اين کالبد مادي، به او عظمت قرار داد و باي آب گنديده ذره

و صنايع پزشکي، بسیاري از  علمبا همه پیشرفت  هر چند خلیفه اللهي شدن بخشید.

اي از ؛ ولي کشف گوشهمجهوالت پیرامون خلقت انسان هنوز الينحل باقي مانده است

 دارد.ده آن هاي خلقت جسماني انسان، نشان از حکمت و بزرگي آفريننپیچیدگي

تعبیرهاي قرار داده و با  توجّهقرآن کريم، موضوع خلقت جسماني انسان را مورد 

، خلقت "انسان"به اين موضوع پرداخته است. در بسیاري از موارد، از مفهوم  مختلفي

ما انسان را از گِل "فرمايد: مي بارهايندر، ايآيهجسماني او را اراده کرده است. خداوند در 

(. يکي ديگر از الفاظي که 26)حجر:3"اى که از گِل بد بوى گرفته شده بود آفريديمهخشکید

                                                           
1 Cannon, W 
2 Kalat, J  

نْساَن ِمْن َصْلصاٍل ِمْن َحَما ٍ َمْسُنونَو لَ  3  َقْد َخلَْقَنا اْلأ ِ
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خلقت جسماني انسان در قرآن کريم، بیش از ديگر کلمات بکار رفته است، واژه  بارهدر

او کسي است که از آب بشري "فرمايد: مي بارهايندر ايآيهاست. خداوند در  "بشَر"

بکار برده  "جسد"چهار آيه از قرآن، خلقت جسماني انسان با لفظ  (. در54)فرقان:1"آفريد

ما آنها )پیامبران( را جسدي قرار نداديم که طعام نخورند و در دنیا همیشگى "است: 

اشاره کرده  "بدن"(. در دو آيه هم، به خلقت جسماني انسان با لفظ 8)انبیاء:2"نبودند

یم تا براى کسانیکه از پس تواند، عبرتى بدنت نجات میده امروز تو را بوسیله"است: 

يعنى زنده نجات يافتن تو، شدنى نیست؛ فقط بدنت را از آب بیرون  (.92)يونس:3"باشى

خواهیم انداخت و آن نوعى از نجات تو است و آن هم براى عبرت گرفتن ديگران. 

ت( را بر خدا او )طالو"استفاده شده است:  "جسم"همچنین در دو آيه ديگر نیز، از لفظ 

(، يعنى به او 247 )بقره:4"شما برگزيده است و در دانش و جسم فزونى و فراخى داده است

 دانش وسیع و جسم تنومند عطا کرده است.

عالوه بر اين مفاهیم، که در خلقت جسماني انسان به صورت کلي اشاره شده است، 

 ايآيه، در مثالًاست.  دهشي از  اعضاى بدن انسان اشاره هايقسمتدر بسیاري از آيات به 

و نشان  دهندميبه خلقت زبان، دست و پا اشاره کرده که روز قیامت علیه انسان شهادت 

ها و ها و دستنادر آن روز زب" :باشندمينیز داراى نوعى درک و شعور  آنهاکه  دهدمي

 ايآيه(. در 24)نور: 5"دهد!شدند گواهى مىپاهايشان بر ضدّ آنها به اعمالى که مرتکب مى

آيا آنان در زمین سیر نکردند، " فرمايد:ديگر، به خلقت قلب، چشم و گوش اشاره کرده و مي

هاى شنوايى که با آن )نداى حق يى داشته باشند که حقیقت را با آن درک کنند يا گوشها دلتا 

هاست کور يى که در سینهها دلشود، بلکه هاى ظاهر نابینا نمىرا( بشنوند؟! چرا که چشم

                                                           
 َو ُهَو الَِّذي َخَلَق ِمَن الْماِء َبَشراً  1
 َو ما َجَعْلناُهْم َجَسداً لأ َيا ْكُلُوَن الطَّعاَم َو ما كانُوا خالِِدينَ  2
يَك بَِبَدنَِك لَِتُكوَن لَِمْن َخلَْفَك ا َيةً  3  َفالَْيْوَم نَُنجِّ
 نَّ اللََّه اْصَطفاُه َعَلْيُكْم َو زاَدُه َبْسَطًة فِي الِْعلِْم َو الِْجْسمِ ا ِ  4
 َيْوَم َتشْهُد َعَليْهْم اَلِْسَنُتُهْم َو اَْيِديِهْم َو اَْرُجلُُهم بَِما كاَنُواْ َيْعَملُون  5
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ديگر، خداوند به عجايب خلقت سر انگشتان اشاره کرده و  ايآيه(. در 46)حج:1"شودمى

يش را گرد نخواهیم کرد؟! آرى توانايیم هااستخوانپندارد که هرگز ريزه آيا انسان مى"فرمايد: مي

 (.4)قیامت:2"[ کنیم[ درست ]و بازسازىکه ]خطوط[ سرانگشتانش را ]يکايک

و بررسي اعضا و جوارح جسماني، مراحل آفرينش و مسائل مربوط به  خلقت بدن

جسم انسان مطرح شده است. در  بارهدر جمله مباحثي است که در قرآن کريماز  ،آن

 گونه بیان شده است:اين آنهاو هدف منسجم بین  آنهاو نظم بین  هااندام، آفرينش ايآيه

اندام آفريد؛ آنکه اندازه هر چیزي را معین کرد، پروردگار تو کسي است که آفريد و درست "

، السالمعلیهموسي  حضرتآناي ديگر، از زب(. در آيه4)اعلي:3"سپس آن را هدايت نمود

پروردگار ما همان کسي "هدايت تکويني خلقت موجودات را اينگونه بیان کرده است: 

(. هدايت 50)طه: 4"کرده استاست که آفرينش هر چیزي را به او ارزاني داشته، سپس هدايتش 

تکويني، به داشتن برنامه اي منظم و از پیش تعیین شده در ساختار تکويني جسماني يا 

رواني انسان اشاره دارد که براي رساندن آن ذات تکويني به مقصد و حرکت در رسیدن 

بسوي آن مقصود، از امکانات الزم برخوردار باشد. مرحوم طبرسي به نقل از مجاهد، 

که منظور از اين هدايت، هدايت بسوي غذاها، آشامیدني ها،  کندميطیه و مقاتل بیان ع

 (.23، ص7، ج1372)طبرسي، 5ازدواج و مانند آن است

خدا هر عضوى " فرمايد:ارتباط و انسجام اعضاي بدن مي بارهدرالسالم امام علي علیه

ها و دوران عمر ترکیب ظاهرى، صورترا اجزاء متناسب و هماهنگ عطا فرموده تا در  از بدن

هايى که روزى را به کنند، و قلبهايى که منافع خود را تأمین مىبا هم سازگار باشند، با بدن

ها هاى شکوهمند خدا برخوردارند، و در برابر نعمترسانند، و از نعمتسراسر بدن با فشار مى

زندگى هر يک از شماها را مقدّر فرمود، خدادادى بهره مندند. مدّت  شکر گزارند، و از سالمت

                                                           
 اَْو ا ذان  َيْسَمُعوَن بِها َفا ِنَّها لأ َتْعَمى اْلأَْبصاُر َو لِكْن َتْعَمى الُْقلُوُب الَّتياَ َفَلْم َيسيُروا فِي اْلأَْرِض َفَتُكوَن لَُهْم قُلُوب  َيْعِقلُوَن بِها  1

ُدور   فِي الصُّ
َّْن نَْجَمَع ِعظاَمُه. َبلى 2 نْساُن اَل َي َبنانَهُ  قاِدرِيَن َعلى اَ َيْحَسُب اْلأ ِ  اَْن نَُسوِّ
رَ الَِّذي َخَلَق َفَسوَّي 3   َفَهَدي؛ َو الَِّذي َقدَّ
 ٍء َخْلَقُه ثُمَّ َهديكُلَّ َشيْ  قاَل َربَُّنا الَّذي اَْعطي 4
 " ا ي هداه ا لي مطعمه و مشربه و منكحه و غير ذلك من ضروب هدايته عن مجاهد و عطية و مقاتل"ثُمَّ َهدي 5
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هايى هاى پند آموز براى شما ذخیره کرد، لذّتو از شما پوشیده داشت، و از آثار گذشتگان عبرت

ها و زندگى راحتى که پیش از مرگ داشتند، سر انجام دست مرگ که از دنیا چشیدند، و خوشى

ى افکند. آنها که در روز سالمت چیزى گريبان آنها را گرفت و میان آنها و آرزوهايشان جداي

هاى جوانى براى خود ذخیره نکردند، و در روزگاران خوش زندگى عبرت نگرفتند. آيا خوشى

را جز ناتوانى پیرى در انتظار است؟ و آيا سالمت و تندرستى را جز حوادث بال و بیمارى در 

 (.83)نهج البالغه، خطبه "راه است؟

ي اشاره دارد که مبناي زيستي داشته و ريشه هايموضوعبه  نیازهاي اولیه يا جسماني،

در تمايالت جسماني انسان دارد. غريزه، يکي از مفاهیم مهم انگیزشي است که به ويژگي 

نوعي دروني انسان اشاره دارد که جهت ادامه زندگي و حفظ حیات انسان از خطرات، 

اي تا در شرايط خاص به شیوه ازدسميو او را آماده  کندمياو را بسوي مطلوبي هدايت 

هر چند فعالیت هاي غريزي به حکم يک خواست دروني بصورت غیر معین عمل بکند. 

؛ ولي بازتاب آن فعالیت ها در ذهن انسان بصورت گیردمياکتسابي و ناآگاهانه صورت 

 هشیار انجام پذيرفته شده و بر مبناي آگاهي انسان از میل غريزي و کشش دروني خويش،

هاي اين سائق گويي به درخواستو در پاسخ دهدميها پاسخ مناسب به آن درخواست

. ذاتي بودن، غیر قابل کنترل بودن، فارغ پردازدميدروني، به فرمان نهايي در انجام فعل 

از قدرت اراده بودن و امثال آن، بعضي از ويژگي هاي غرايز برشمرده شده است)حسن 

 (. 46، ص1386زاده، 

عريف نیاز در روانشناسي نیز گفته شده نیاز، يک حالت تنش همراه با نارضايتي، در ت

مرتبط با يک الزام دروني هدايت شده در جهت طبقه اي از اشیاي ارضاکننده است که 

فرد را در جهت يک حالت تعادل ارضاء کننده، از طريق دستیابي به اشیاي متعلق به يک 

نیرويي است که توانائي هاي عقالني و ادراکي را  . نیاز،دهدميمجموعه معین، سوق 

توانند از فرايندهاي دروني، مثل گرسنگي يا . نیازها ميکندميو هدايت  دهدميسازمان 

تشنگي و يا از رويدادهاي موجود در محیط سرچشمه بگیرند. نیازها سطحي از تنش را 

را  کاهش دهد. نیازها به رفتار  کوشد با رفع کردن آنها، آنانگیزند که ارگانیسم ميبر مي

 (.221، ص1998کنند)شولتز، نیرو مي بخشند و آن را  هدايت مي
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. باشدمييکي از جنبه هاي هدايت در انسان، تنظیم نیازهاي بدني و فیزيولوژيک 

هاي تکويني نیازهاي فیزيولوژيک و تنظیم فرايندهاي مختلف بدن، يکي از انواع هدايت

 توجّهبراي تمام سیستم هاي رواني و جسماني تعبیه کرده است. با است که خداي متعال

نیازهاي  بارهدربه مقدمه فوق در اين فصل، ضمن بررسي اجمالي درباره مفاهیم کلي 

 ترينمهمجسماني انسان، از منظر آيات قرآن و علوم زيستي، اينک به بررسي برخي از 

 .شودمياخته نیازهاي جسماني انسان در آيات و روايات پرد

 . نیاز به هوا)تنفس(1

العاده مهم حیاتي براي زندگي انسان است و اکسیژن يا هوا، يکي از عوامل فوق

پذير نیست. بدون اين نعمت حیاتي، هیچ موجودي از انسان، بدون آن زندگي امکان

اي حیوان و گیاه، قادر به ادامه زندگي نخواهد بود و خداوند جنس اين نعمت را به گونه

مند و همه موجودات را از وجود خود بهره کندميآفريده که در آب و زمین نیز نفوذ 

سازد. اين عامل حیاتي، اطراف زمین را فرا گرفته است و ما اکسیژن مورد نیاز خود را مي

گیريم. در هوا مقادير زيادي اکسیژن وجود دارد و گیاهان نیز به وسیله تنفس از هوا مي

گذارند اين ماده حیاتي از اندازه الزم کسر کنند و نميوجود را تجديد ميپیوسته اين م

 تربزرگدريا  هاياقیانوسشود. ما در يک اقیانوس بزرگ و عمیق بنام هوا، که چند بار از 

. فراواني هوا، بر مبناي ضرورت نیاز انسان، يکي از کنیممياست زندگي  ترعمیقو 

هاي او با که از هماهنگي خلقت انسان با نیازمنديهاي آفرينش خداوندي است حکمت

لیتر و  450لیتر و در هر ساعت،  5/7در هر دقیقه انسان  دارد.محیط اطرافش پرده بر مي

د در طول زندگى، انسان کنهزار لیتر هوا را استنشاق مى دهيازحدود  در هر شبانه روز

 (.67، ص1383ي زاد، )نورکندلیتر هوا استنشاق مى هزار میلیارد 25حدود 

نیاز به هوا در بدن، براي زندگي انسان سهم بسزايي دارد، چنانچه اگر تنفس بیش 

از پنج دقیقه تعطیل شود، انسان دچار خفگي شده و در اشخاص عادي موجب مرگ 

هاي آن به اين مادّه حیاتي، که از راه تنفّس . بايد دانست که احتیاج بدن و سلّولگرددمي

، به مراتب بیشتر از نیازمندي او به موادّ غذايي است و مقاومت بدن در شودميتأمین 
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به . استمقابل نبودن موادّ غذايي، خیلي بیشتر از مقاومت آن در مقابل کمبود اکسیژن 

موقعیّت  در اثرو اين  استترين دستگاه بدن حسّاسهمین جهت دستگاه تنفّس، 

 (.142، ص 1362)مکارم شیرازي، باشدميدارا انسان براي حیات اي است که العادهفوق

توان به دو بخش تقسیم کرد. قسمت فوقاني، شامل دهان، حفره دستگاه تنفسي را مي

هاي ها و شاخهشود و قسمت تحتاني، شامل نايژهبیني، حلق، حنجره و ناي مي

از بیني  مجاري عبور هواباشد که محصور در داخل قفسه سینه هستند. ( مي1هاآن)حبابچه

رسد. حلق انسان شبیه چهار راهي است که به دو راه و به حلق مي شودميشروع 

، گذردر مسیر  هاي بیني و ناي و دو راه ديگر راه غذا، يعني دهان و مري راه دارد.حفره

ها، عملي اول از موهاي ريز و چرب بیني عبور نموده و مخاط گلو و غشاء برونش ،هوا

عضالني است که به دو شاخه  -فیبري ناي يک لوله  کشند.ها را ميشوند و میکروبمي

 -2هاي ابتدايي)شود. مجاري هوايي بطور مکرر تقسیم شده و تقسیماصلي تقسیم مي

. گرم و مرطوب 1( صرفاً نقش هدايت کننده جريان هوا را دارند و سه عمل مهم: 16

. انتقال و توزيع 3هاي مضر و ها، ذرات غبار و گاز. حذف باکتري2کردن هواي دمي؛ 

 17هاياي )در تقسیمها را بعهده دارند. مجاري حبابچههوا با يک مسیر کم مقاومت به ريه

هاي انتهايي دستگاه تنفس قرار دارند. ( در قسمت23 – 20( و مجاري تنفسي )20 –

 از نظر تئوري، سطحيه میلیون عدد است ک 300هاى ششى انسان حدود تعداد خانه

  (.109، ص1389کند)خزاعي و همکاران، براي تبادل گازها فراهم مي متر مربع 75حدود 

، دو کیسه هوائي هستند که گازهاي اکسیژن باشندميششها که همان دو ريه تنفسي 

گیرد. . تنفس به صورت دم و بازدم صورت ميکنندميو کربنیک را بین خون و هوا مبادله 

 وگردند و هوا وارد مجاري تنفسي ها هم منبسط ميششُبا افزايش حجم قفسه سینه، 

ي خوني عبور هارگهاي هوا و هاي کیسه. اکسیژن از میان ديوارهشودکیسه هوائي مي

ها رفته اکسید کربن به داخل شش. در همان زمان ديشودميو وارد جريان خون  کندمي

شوند و  منقبض شده بودند رها ميهائي که قبالً. در هنگام بازدم، ماهیچهشودميو بازدم 

                                                           
1  aloveolus 
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آورد و قسمتي از ها فشار ميو به شش گرددميدر نتیجه قفسه هم به حجم اولیه خود بر 

 . کندميبار تنفس  18. انسان در هر دقیقه شودميهواي داخل آن به خارج فرستاده 

در  د.نگیرباشند که حالت وزش به خود ميهواي متراکم شده اي مي بادها، همان

قرآن کريم و روايات اسالمي، از تأثیر مهم بادها در زندگي انسان و نقش عظیم آن در 

عدم تعفن اشیاي روي زمین سخن به میان آمده است. خداوند متعال سوره مبارکه ذاريات 

(. مرحوم طبرسي 1)ذاريات:1"سوگند به بادهاي متحرک": کندميرا با سوگند به بادها آغاز 

هاي فراوان در بادها براي ادها را دو چیز دانسته است. نخست سودمنديدلیل قسم به ب

خداوند و نوآوري آفرينش اوست)طبرسي،  نیّتبندگان؛ و دوم اين که بادها دلیلي بر وحدا

نه تنها عامل  ،بادهاهوا و ، شودمي(. چنانچه در فصل بعدي تبیین 230، ص9، ج1360

 ي از روحِ مربوط به بدن نیز تأثیر مهم دارند.شکوفايي بخشهستند؛ بلکه بر حیات جسم 

اند که اگر بادها برخي روايات اسالمي اين نکته را به روشني بیان کرده و متذکر شده

وجود نداشتند، تعفّن اشیا و آلودگي محیط زيست بشر، مشکالت بسیاري را براي انسان 

اگر چند روز بادها حبس شده ":باره فرموددر اين السالمعلیهآورد. امام صادق به وجود مي

عالمه مجلسي در شرح اين حديث . "شوندو نوزند، همه چیز تغییر پیدا کرده و فاسد مي

شوند و به منزله روح و بدن هستند بادها باعث دفع فساد از اشیاي روي زمین مي":نويسدمي

د، فساد و تعفن روي که اگر باد نوزشود، چنانکه هرگاه روح از بدن خارج شود، بدن متعفن مي

در  السالمعلیه(. امام صادق 15، ص57، ج1403)مجلسي، "زمین را فرا خواهد گرفت

هاي باد سخن گفته که هر يک با واسطه و يا گفتگو با مفضل، به تفصیل از سودمندي

باد باعث ":فرمايدمي حضرتآنگذارند. بدون واسطه بر جسم و جان انسان اثر مي

کند تا سود آن به عموم مردم برسد بوده و ابرها را از جايي به جايي منتقل ميخوشبوئي اجسام 

و نیز باعث برانگیختن و پديد آمدن ابرها و پراکنده کردن آنها و بارور شدن گیاهان و درختان و 

ها و لطیف شدن غذاها و بر افروختن ها و سد شدن آب و خشک شدن رطوبتحرکت کشتي

                                                           
ارِياِت َذْرواً  1  َو الذَّ
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شود. پس اگر باد نبود گیاهان خشک و شکسته و همه ي روي زمین ميآتش و زنده شدن چیزها

 (. 39، ص1404)مفضّل، 1"مردندچیز فاسد شده و حیوانات مي

در حالت عادي، که انسان بر روي زمین وجود دارد، سنگیني و فشار هوا از تمامي 

. لیکن کندميآيد ولي او، فشار و سنگیني آن را احساس نجوانب بر بدن ما وارد مي

رود و فشار هوا کم و ارتفاع باال مي آسمانهاي بلند يا بسوي بر کوه موقعي که انسان

. اگر رفته گرددمي، اين تعادل بر هم خورده، فشار داخلي از فشار خارجي بیشتر شودمي

زند. اولین احساسي که به از منافذ بدن بیرون مي رفته فشار هوا کاهش يابد، گاه خون

، سنگیني بر دستگاه تنفس است که بر اثر فشار خون بر دهدميآن هنگام رخ  انسان در

و مجراي تنفس و ريه ها را تنگ کرده و موجب دشواري  شودمي عروق تنفسي تحمیل

 . گرددميتنفس 

هر کس را که خدا خواهد ": فرمايدمياي به اين نکته اشاره کرده و قرآن کريم، در آيه

گشايد، و هر کس را که خواهد گمراه کند قلبش را چنان اي اسالم ميهدايت کند دلش را بر

در آيه شريفه،  "يصّعّد"(. کلمه 125)انعام:"2خواهد به آسمان فرا رودبندد که گويي ميفرو مي

است، براي افاده معناي به دشواري افتادن  که از باب تفعّل به داللت اين لفظ توجّهبا 

)طريحي، شود مياز شدت احساس سختي و نفس در سینه تنگ اي که ، به گونهباشدمي

معناي ظرفیت دارد. پس با در نظر گرفتن اين دو واژه  "في"(. حرف 85، ص3، ج1375

مي توان گفت، معناي آيه اين مي شود. کسي که خدا را از ياد برده، مانند کسي است که 

و سختي تنفس است. اين نکته، جوّ قرار دارد و دستخوش درد و رنج هاي باالييدر اليه

امروز ثابت شده که "مؤلف محترم تفسیر نمونه قرار گرفته و فرموده است:  توجّهمورد 

هواي اطراف کره زمین در نقاط مجاور اين کره کامال فشرده و براي تنفس انسان آماده است، اما 

شود به حدي که اگر مي تر و میزان اکسیژن آن کمترهر قدر به طرف باال حرکت کنیم، هوا رقیق

                                                           
نَْساُن ا ِنََّما َيصِ  1 ِ ُه ا ِلَ َو لَْو َكاَن اْلأ  ي َذلَِك َكاَن يُر ا ِلَي اَْكِل الطََّعامِ لَِمْعِرَفتِِه بَِحاَجِة َبَدنِِه ا ِلَْيِه َو لَْم َيِجْد ِمْن ِطَباِعِه َشْيئاً َيْضَطرُّ

ِل َو الَْكَسِل َحتَّي َيْنَحلَّ َبَدنُُه َفَيْهلَِك َكَما يَ  َواِء لَِشيْ َخلِيقاً اَْن َيَتَوانَي َعْنُه اَْحَياناً بِالتََّثقُّ ا َيْصلُُح بِِه َبَدنُُه ْحَتاُج الَْواِحُد ا َِلي الدَّ ٍء ِممَّ
َيُه َذلَِك ا ِلَي الَْمَرِض َو الَْمْوتِ   َفُيَدافُِع بِِه َحتَّي ُيَؤدِّ

ْسلإمِ َو َمْن ُيِرْد اَْن ُيِضلَُّه َيْجعَ  2 ماِء َكذلَِك َفَمْن ُيِرِد اللَُّه اَْن َيْهِدَيُه َيْشَرْح َصْدَرُه لِْلإ ِ ُد فِي السَّ عَّ ْل َصْدَرُه َضيِّقاً َحَرجاً َكاَنَّما َيصَّ
 َيْجَعُل اللَُّه الرِّْجَس َعَلي الَّذيَن لأ يُْؤِمُنونَ 
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چند کیلومتر از سطح زمین به طرف باال )بدون ماسک اکسیژن( حرکت کنیم، تنفس کردن براي 

شود و اگر به پیشروي ادامه دهیم تنگي نفس و کمبود اکسیژن سبب ما هر لحظه مشکلتر مي

ه بر (. از اين آيه شريفه، عالو436، ص5، ج1374)مکارم شیرازي، "گرددبیهوشي ما مي

که نیاز به عبوديت و بندگي براي روح انسان،  شودمينیاز جدي به هوا، همچنین استفاده 

 .باشدميهمچون نیاز به هوا براي بدن انسان ضروري 

 . نیاز به غذا2

غذا بمعناي عام، يکي ديگر از نیازهاي مهم جسماني است که بر مبناي اصل تعادل 

ا تنظیم کرده تا بر اساس نیازهاي روزانه بدن، مقدار حیاتي، مواد مورد نیاز موجود زنده ر

مختلف مکانیکي، هاي مصرف انرژي و تعادل وزن برقرار گردد. غذا بوسیله گیرنده

حرارتي، گلوکزي و چربي در يک فرايند بسیار پیچیده و متنوع به تنظیم انرژي و ارضاي 

(. غذا خوردن براي 268، ص1383نیازهاي فیزيولوژيک بدن منتهي مي شود)خداپناهي، 

ادامه زندگي، امري مسلم و بديهي است؛ اما غذا معني بیشتري از انباشتن معده به منظور 

 .داردسوخت و ساز بدن 

مختلفي تشکیل شده  هاياندامدستگاه گوارش، فرايند تکويني جسماني هست که از 

ها، را به پروتئینتشکیل دهنده آن اين است که غذا  هايانداماست. هدف اين دستگاه و 

، که بدن براي به دست آوردن انرژي و مواد معدنيها چربي ها،کربوهیدراتها، ويتامین

با غذا مخلوط  ،بزاق دهان. شودمي آغاز دهاناز  ،خوردننیاز دارد، تجزيه کند.  آنهابه 

 هاي ظريفي را در کام دهانخداوند چشمه. شده تا براي هضم بهتر در معده آماده شود

براي هضم بهتر تعبیه نموده که آب دهان از آن به فضاي دهان ريخته تا هم با غذاها 

ه تا چرخش زبان و تکلم به راحتي انجام شدمخلوط شود و هم فضاي دهان مرطوب 

يکي ديگر از خواص بزاق، ضد عفوني کردن غذاي جويده شده و آماده به بلع و د. رگی

از اين فوايد  هیچ يکر صورت عدم وجودِ بزاق، استفاده از طعم و مزه غذا است که د

 گرديد. محقق نمي
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و وارد معده  رودمي، از مري پايین شودميبعد از اين که غذا جويده و بلعیده 

جداره  .شودمي، جايي که در آن به وسیله اسیدهاي قوي معده، غذا بیشتر تجزيه شودمي

 .تا بتواند اسید معده را تحمل کند کندميبار در روز خود را بازسازي  4تا  3معده هر 

برابر حجم معمولي خود را حمل  4معده به طور طبیعي انعطاف پذير است و قادر است 

متر طول دارد،  6انسان که حدود . روده کوچک رودميغذا از معده به روده کوچک  .کند

توانند از مىکه اين مواد مغذي  شودميجايي است که غذاي انسان به مواد مغذي تجزيه 

 ،متر از روده کوچکدر هر سانتيهاي مو مانندي، وارد جريان خون شوند. طريق برآمدگي

هزار برآمدگى ريز، به منظور انجام عمل جذب وجود دارد که هر کدام به يک  4حدود 

متر طول دارد،  5/1لوله ظريف متصل هستند. سپس غذا وارد روده بزرگ، که حدود 

را هضم کند،  آنهاتواند نیاز ندارد يا نمي آنهايي اضافي اي که بدن به مواد غذا. گرددمي

 شوند. شوند و از بدن دفع ميتبديل به مواد زايد مي

است که  هاييواژهکه بمعناي گرسنگي و احساس نیاز به غذاست، يکي از  "جوع"

وان يکي از گرسنگي، به عناي آيهدر قرآن کريم براي نیاز گرسنگي بکار رفته است. در 

به تحقیق همه شما را با چیزى از "فرمايد:معرفي شده و مي هاانسانابزار ابتالء و امتحان 

کنیم و بشارت ده به استقامت ها، آزمايش مىنها و میوهرس، گرسنگى، و کاهش در مالها و جات

و کفران (. همچنین گرسنگي، به عنوان وسیله اي براي کیفر ناسپاسي 155 )بقره:1"کنندگان!

کنند( خداوند )براى آنان که کفران نعمت مى"ست:الهي در قرآن معرفي شده ا هاينعمت

رسید مثلى زده است. منطقه آبادى که امن و آرام و مطمئن بود و همواره روزيش از هر جا مى

گى دادند، لباس گرسنامّا به نعمتهاى خدا ناسپاسى کردند و خداوند به خاطر اعمالى که انجام مى

(. اين گرسنگي نه تنها در دنیا به عنوان يک نیاز 112)نحل:2"شان پوشانیدو ترس را بر اندام

به ضروري براي حیات معرفي شده است، بلکه در آخرت نیز اين نیاز وجود داشته و 

درست ارضاء نشدن آن، به عنوان يک عذاب براي گناهکاران معرفي شده است:  خاطر

                                                           
رِ َو لََنْبلَُونَُّكْم بَِشيْ  1 ابِرينَ  ٍء ِمَن الَْخْوِف َو الُْجوِع َو نَْقٍص ِمَن اْلأَْمواِل َو اْلأَنُْفِس َو الثََّمراِت َو َبشِّ  الصَّ
ُعِم اللَِّه َفاَذاَقَها اللَُّه لِباَس الُْجوِع َو َو َضَرَب اللَُّه َمَثلإً َقْرَيًة كانَْت ا ِمَنًة ُمْطَمئِنًَّة َيا ْتيها رِْزقُها َرَغداً ِمْن كُلِّ َمكاٍن َفَكَفَرْت بِاَنْ  2

 الَْخْوِف بِما كانُوا َيْصَنُعونَ 
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خورند(. که نه ند جز از خار خشکیده تلخى )که حیوانات هم نمى]جهنمیان[ خوراکى ندار"

ن آيات و بسیاري از آيات (. اي7)غاشیه:1"کندنیاز مىآورد و نه از گرسنگى بىفربهى مى

 . استکه نیاز به گرسنگي، موضوع مهمي براي انسان از منظر قرآن  دهدمينشان  ديگر

اي مفضّل، ":فرمايدمينیاز به گرسنگي  بارهدردر توحید مفضّل  السالمعلیهامام صادق 

باره افعالي که در طبیعت انسان سرشته شده است؛ مانند: گرسنگي، خواب، نیاز کن در تفکّر

جنسي و امثال آن؛ که نیرويي تحريک کننده، بطور مقتضي قرار داده که بسوي آن، نیازها او را 

ي خوردن غذا که حیات و قوام بدن به آن بستگي بر مي انگیزاند. گرسنگي، انگیزه اي است برا

در اين  "يستحثّ"و  "محرّک"(. دو اصطالح، 256، ص58، ج1403)مجلسي، 2"دارد

حديث، به روشني به معاني انگیزشي اين نیاز اشاره دارد که در اين روايت به آن پرداخته 

سنگي در انسان فايده و حکمت غريزه گر بارهدر السالمعلیهصادق امام شده است. 

اگر تنها محرک انسان براي خوردن غذا، آگاهي وي از نیاز به آن بود و در سرشتش ": فرمايدمي

انگیزه اي نبود که او را وادار به خوردن کند؛ در بسیاري از مواقع در خوردن سستي و تنبلي مي 

به دارو نیاز ورزيد؛ بدنش رنجور مي شد و به تدريج هالک مي گرديد. همچنانکه گاهي فرد 

دارد تا بدنش بهبود پیدا کند؛ ولي او از خوردن دوا اهمال مي ورزد تا اينکه کارش به بیماري و 

 (.36، ص1404)مفضّل، 3"مرگ مي انجامد

بمعناي خوردن، واژه اي است که براي ارضاي نیاز گرسنگي در قرآن بکار  "اکل"

بکار رفته است، به نحوه تحقق رفته است. اين اصطالح که در آيات و روايات فراوان 

در آيه اي، خداي متعال خود را به عنوان  بخشیدن صحیح و مناسب اين نیاز اشاره دارد.

پس بايد پروردگار اين خانه را "فرمايد: تأمین کننده نیاز به خوردن معرفي کرده و مي

(. در 4)ايالف:4"بپرستند. آن خدايى که آنها را در گرسنگى طعام داد و از ترس ايمنى بخشید

                                                           
 ْن ُجوعٍ مِ  لأ ُيْسِمُن َو لأ ُيْغني 1
نَْساِن ِمَن الطَّْعِم َو النَّْومِ َو الْ  2 ِ ُل فِي اْلأَْفَعاِل الَّتِي ُجِعَلْت فِي اْلأ  اِدُق ع َفكِّْر َيا ُمَفضَّ ِنَُّه ُجِعَل َقاَل الصَّ ِجَماِع َو َما ُدبَِّر فِيَها َفا 

  َيْسَتِحثُّ بِِه َفالُْجوُع َيْقَتِضي الطَّْعَم الَِّذي بِِه َحَياُة الَْبَدِن َو قَِواُمهُ لُِكلِّ َواِحٍد ِمْنَها فِي الطَِّباِع نَْفِسِه ُمَحرِّك  َيْقَتِضيِه وَ 
نَْساُن ا ِنََّما َيِصيُر ا ِلَي اَْكِل الطََّعامِ لَِمْعِرَفتِِه بَِحاَجِة َبَدنِِه ا ِلَْيِه َو لَْم َيِجدْ  3 ِ هُ  َو لَْو َكاَن اْلأ  ا ِلَي َذلَِك َكاَن  ِمْن ِطَباِعِه َشْيئاً َيْضَطرُّ

ِل َو الَْكَسِل َحتَّي َيْنَحلَّ َبَدنُُه َفَيْهلَِك َكَما َيْحَتاُج ا َواِء لَِشيْ َخلِيقاً اَْن َيَتَوانَي َعْنُه اَْحَياناً بِالتََّثقُّ ا َيْصلُُح بِِه َبَدنُُه لَْواِحُد ا َِلي الدَّ ٍء ِممَّ
َيُه َذلَِك ا ِ   لَي الَْمَرِض َو الَْمْوتِ َفُيَدافُِع بِِه َحتَّي ُيَؤدِّ

 الَّذي اَْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َو ا َمَنُهْم ِمْن َخْوفٍ  4
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 آنهاکه  دانستهاين را و ويژگي هاي  ارزشمند بهشتیان  هانعمتديگر، يکي از  ايآيه

و البته براى تو در اينجا اين )نعمت( هست "گرسنه نشده و احساس گرسنگي هم ندارند: 

 (.118)طه:1"که نه گرسنه شوى و نه برهنه

 . بهداشت غذایی  2.1

أثیر آن در صحت و سالمتي دنیا و آخرت انسان، اسالم غذا و ت اهمیّتبه  توجّهبا 

، در هادستورت و کیفیت غذاخوردن بیان نموده است. اين ي را براي حفظ کمیّدستورهاي

راستاي استفاده بهینه از اين نیاز در آيات و روايات صادر گرديده که به اختصار به برخي 

 اشاره مي شود. آنهااز 

خوردن، به  بارهدرقرآن  دستورهاي: يکي از غذا خوردن رعايت اعتدال در مقدار. 1

اندازه خوردن و زياده روي نکردن در ارضاي اين نیاز است که نقش مهمي در سالمت 

بخوريد و بیاشامید و ": فرمايدميجسمي و روحي انسان دارد. در اين رابطه خداي متعال 

 السالمعلیه(. امام رضا 31)أعراف:2"کنندگان را دوست ندارداسراف مکنید، زيرا او اسراف

شود و هر که به اندازه هر که بیش از اندازه غذا بخورد، آن غذا گوارايش نمي"فرمايد: مي

باشد؛ آب نیز چنین است. پس، راهش اين بخورد، نه کم و نه زياد، آن غذا برايش سودمند مي

ندکي اشتها داري دست از خوردن است که به اندازه کفايت از غذا بخوري و در حالي که هنوز ا

بکشي، که اين کار معده و بدنت را سالمتر، ذهنت را بارورتر و جسمت را چابکتر 

 (.311، ص 62، ج1403)مجلسي، 3"سازدمي

خوردن، که در  بارهدرديني  دستورهاي: يکي ديگر از استفاده از روزي حالل. 2

ق حالل و پاکیزه است که در آيات شخصیت انسان نقش دارد، استفاده از رز گیريشکل

اي رسوالن ":فرمايدمي بارهايندرو روايات فراواني به آن پرداخته شده است. خداي متعال 

                                                           
َّ َتُجوَع فيها َو لأ َتْعري 1  ا ِنَّ لََك اَلأ
 كُلُوا َو اْشَرُبوا َو لأ تُْسِرفُوا ا ِنَُّه لأ ُيِحبُّ الُْمْسِرفينَ  2
، َو َمْن ا َخَذُه بَِقْدٍر لأَ زَِياَدَة َعَلْيِه َو لأَ نَْقَص فِي ِغَذائِه نََفَعُه؛ و َكذلَك الَماُء ، َفَسبِيلُُه ا ْن َمْن اََخَذ ِمَن الطََّعامِ زَِياَدًة لَْم َيْغُذهُ  3

نَُّه ا ْصَلُح لِِمْعَدتَِك َو ِه َمْيل  َتا ُخَذ ِمَن الطََّعامِ كَِفاَيَتَك فِي ا يَّاِمِه. َو اْرَفْع يَدْيَك ِمْنُه َو بَِك ا لَْيِه َبْعُض الَقَرمِ، َو ِعْنَدَك ا لي  ؛ فا 
 لَبَدنَِك، َو ا ْزكى لَِعْقلَِك ، َو ا َخفُّ لِِجْسِمكَ 
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ما از غذاهاي پاکیزه و حالل تناول کنید و به نیکوکاري و اعمال صالح بپردازيد که من به هر چه 

ر به استفاده از غذاي حالل و (. در آيه اي ديگر، ضمن دستو51)مؤمنون:1"کنید آگاهممي

هاي شیطان معرفي گامپاکیزه، خورندگان از غذاهاي حرام و آلوده را به پیروي کنندگان از 

هان! اي مردم از آنچه در زمین است بخوريد در حالي که حالل و طیب "کرده و فرموده است:

 (.168)بقره:2"هاي شیطان را پیروي مکنید که او شما را دشمني آشکار استباشد و گام

است که در  هاييموضوع، يکي ديگر از حیوانات حالل گوشت هايمصداقتعیین 

( و چهار نوع حیوان: گوسفند، بز، 79)غافر:3آيات و روايات مورد تأکید قرار گرفته است

)براي شما "هاي حالل معرفي شده است: گاو و شتر از دو جنس نر و ماده از گوشت

نس برّه دو صنف )نر و ماده( و از جنس بز دو صنف )آفريد و حالل بندگان( هشت جفت، از ج

است کدام يک را خدا حرام  اي که در شکم مادهکرد(. بگو: آيا از اين دو جنس نر يا ماده يا بچه

(. همچنین، 143)انعام:"4گويیدکرده است؟ شما به من مدرک قطعي ارائه دهید اگر راست مي

و آن خدايي ا" :شده استو تأکید شده که خوردن آن نیز مجاز معرفي  هاييمیوهگیاهان و 

نها از درختان داربستي و درختان آزاد و درختان خرما و زراعتها که است که براي شما بوستا

هاي مشابه و نامشابه آفريد. شما هم از آن هاي گوناگون آرند و زيتون و انار و میوهمیوه و دانه

آوري آن کنید و حق آن را )زکات فقیران( در روز درو و جمعها هر گاه برسد تناول میوه

 (.141)انعام:"5بدهید

به  آنهامنع شده و از  : در قرآن از خوردن غذاهاي حرامحرام هاياجتناب از غذا. 3

خداي  ايآيه. در سوزانندميعنوان آتش ياد شده که حقايق روحي و معنوي انسان را 

همانا کسانى که "فرمايد: عنوان خوردن آتش بیان کرده و ميمتعال، خوردن مال يتیم را به 

برند و به زودى خورند جز اين نیست که آتش در شکم خود فرو مىاموال يتیمان را به ظلم مى

                                                           
 يا اَيَُّها الرُُّسُل كُلُوا ِمَن الطَّيِّباِت َو اْعَملُوا صالِحاً ا ِنِّي بِما َتْعَملُوَن َعليم   1 
ا فِي اْلأَْرِض َحلإلأً َطيِّ  2 ْيطاِن ا ِنَُّه لَُكْم َعُدوٌّ ُمبين  يا اَيَُّها النَّاُس كُلُوا ِممَّ  باً َو لأ َتتَّبُِعوا ُخطُواِت الشَّ
 اللَُّه الَّذي َجَعَل لَُكُم اْلأَنْعاَم لَِتْرَكُبوا ِمْنها َو ِمْنها َتا ْكُلُونَ  3
ا ِْن اْثَنيْن َو ِمَن الَْمْعِز اْثَنينْ  4 َن الضَّ َكَرْينِ   َثَمنَِيَة اَْزَواٍج  مِّ َم اَمِ اْلأُنَثَيينْ  قُْل َءالذَّ ا اْشَتَمَلْت َعَلْيِه اَْرَحاُم اْلأُنَثَيينْ  َحرَّ وني   اَمَّ َُ نَبِّ

 بِِعْلٍم ا ِن كُنُتْم َصاِدقِيَن 
يْ  5 ْرَع مْخَتلًِفا اُكُلُُه َو الزَّ ََ َمْعُروَشاٍت َو النَّْخَل َو الزَّ ْعُروَشاٍت َو َغيْر اَن ُمَتَشبِها َو َغيْر ُمَتَشبٍِه  تُ َو ُهَو الَِّذي اَنَشاَ َجنَّاٍت مَّ مَّ وَن َو الرُّ

ُه َيْوَم َحَصاِدِه  َو َلأ تُسْرفُواْ  ا ِنَُّه َلأ يُحبُّ الُْمسْرفِينَ   كُلُواْ ِمن َثَمِرِه ا َِذا اَْثَمَر َو َءاتُواْ َحقَّ
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ديگر  ايآيه(. در 10)نساء: 1"در آتش فروزان درآيند و حرارت آن را بچشند معرفي شده است

خورندگان آتش در شکمشان وعده داده و  خداي متعال، کتمان کنندگان حق را به

به يقین کسانى که آنچه را خداوند از کتاب )تورات و انجیل( نازل کرده کتمان "فرمايد: مي

هاى خود فرو آورند. آنها جز آتش به شکمکنند و بدين وسیله بهاى اندکى به دست مىمى

کند، و لیدى اعمال( پاکشان نمىگويد و )از پبرند و خدا در روز قیامت با آنان سخن نمىنمى

 هايمصداقتعیین (. امام باقر علیه السالم در 174)بقرة: 2"آنها را عذابى دردناک خواهد بود

که از ممنوعاتي است که خداي متعال از خوردن آن نهي کرده  "اکل مال به باطل"

دن اموال قمار، خورراه (، اموال حرامي مانند: مال بدست آمده از 29)نساء، آيه3است

بدست آمده از روي ظلم مثل رشوه و خوردن نجاساتي همچون: میته، خون، شراب و 

(. همچنین از خوردن حیوانات حرام 443، ص1)فیض کاشاني، ج4داردامثال آن را بیان مى

 گوشت و حیوان حالل گوشتي که در وقت ذبح آن، نام خدا برده نشده بايد اجتناب کرد.

: پیامبر خدا صلى اهلل گي و دست کشیدن قبل از سیري کاملخوردن در وقت گرسن. 4

وقتى که اشتها دارى غذا بخور و در حالى که هنوز اشتها دارى از "فرمايد: علیه و آله مي

هنوز که میل به غذا "فرمايد: مي بارهايندرنیز  السالمعلیه. امام على "کشخوردن دست ب

نى آن غذا را گوارا خواهى يافت و آن غذا برايت دارى از خوردن دست بکش؛ که اگر چنین ک

 (.191، ص1، ج1385)ري شهري، 5"سودمند مى باشد

هر که "فرمايد: مي بارهايندر السالمعلیه: امام صادق قبل و بعد از غذا هادستشستن . 5

 هايش را بشويد، در اول و آخر آن غذا به او برکت داده مى شود و تاقبل و بعد از غذا دست

                                                           
 ُبُطونِِهْم ناراً َو َسَيْصَلْوَن َسعيراً  ظُْلماً ا ِنَّما َيا ْكُلُوَن في ا ِنَّ الَّذيَن َيا ْكُلُوَن اَْمواَل الَْيتامى 1
َّ النَّاَر َو لأ ُيَكلُِّمُهُم اللَُّه  ا ِنَّ الَّذيَن َيْكُتُموَن ما اَنَْزَل اللَُّه ِمَن الِْكتاِب َو َيْشَتُروَن بِِه َثَمناً َقليلإً اُولئَِك ما َيا ْكُلُوَن في 2 ُبُطونِِهْم ا ِلأ

 كِّيِهْم َو لَُهْم َعذاب  اَليم  َيْوَم الِْقياَمِة َو لأ ُيزَ 
َّ اَْن َتُكوَن تِجاَرًة َعْن َتراٍض ِمْنكُ  3 ْم َو لأ َتْقُتلُوا اَنُْفَسُكْم ا ِنَّ اللََّه كاَن يا اَيَُّها الَّذيَن ا َمُنوا لأ َتا ْكُلُوا اَْموالَُكْم َبْيَنُكْم بِالْباِطِل ا ِلأ

 بُِكْم َرحيماً 
 الظلمالربا و القمار و النجس و  4
ْن فَ  5 َعْلَت ذلَِك َفا نَْت َتْسَتْمِرئُُه . كُْل َو ا نَت َتْشَتِهي، َو ا ْمِسْك َو ا نَت َتْشَتِهي. لأ َتْرَفْع َيَدَك ِمَن الطََّعامِ ا لأ  َو ا نَْت َتْشَتِهيِه ، َفا 

 اَدَة َعَلْيِه َو لأَ نَْقَص فِي ِغَذائِه نََفَعُه َمْن اََخَذ ِمَن الطََّعامِ زَِياَدًة لَْم َيْغُذُه، َو َمْن ا َخَذُه بَِقْدٍر لأَ زِيَ 
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، 1409)حرعاملي، 1"ماندزنده است در نعمت به سر مى برد و از بیمارى جسمى در امان مى

 (.483، ص16ج

اگر کسى موقع ":فرمايدمي بارهايندر السالمعلیه: امام على غذا را با نام خدا شروع کردن. 6

خوردن نام خدا بَرَد، من ضمانت مى کنم که از آن غذا دردى به او نرسد. هر که در هنگام  غذا

شروع خوردن غذا يا نوشیدنى، نام خدا را به زبان آورد و در پايان، خدا را حمد و سپاس گويد، 

 (.355، ص3، ج1413)صدوق، "باره نعمت آن غذا از او سؤال نخواهد شدهرگز در

غذاى داغ را سرد کنید؛ زيرا غذاى "فرمايد: مي السالمعلیه: امام على داغ نخوردن غذاي. 7

فرمود: آن را سرد کنید. خداوند  حضرتآنداغى در برابر پیامبر صلى اهلل علیه و آله نهاده شد، 

 (.321، ص6، ج1413)کلیني، 2"خوراند. برکت در غذاى سرد استعزّ و جلّ به ما آتش نمى

خواهد تندرست هر کس مى"فرمايد:مي بارهايندر السالمعلیهامام رضا : کم خوردن شام. 8

 (.191، ص1)همان، ج 3"و داراى بدنى الغر و چابک باشد، از شام شبش کم کند

غذايتان را با خوردن "فرمايد: مي بارهايندر السالمعلیه: امام على آغاز نمودن غذا با نمک. 9

زهر مجرَّب  دانستند که نمک چه فوايدى دارد آن را بر پاد نمک آغاز کنید؛ چه، اگر مردم مى

 (.484، ص16، ج1409)حرعاملي، 4"ترجیح مى دادند

در روايتي آداب سفره را دوازده رسم  السالمعلیه: امام حسن رعايت آداب سفره. 10

چهار تا  هر مسلمانى بايد آن دوازده تا را بداند: چهار تاى آنها الزم، چهار تا خوب و"داند:مي

ادب است. آن چهار تا که الزمند: معرفت، خشنودى، نام خدا بر زبان آوردن و شکرگزارى. آن 

چهار تا که خوب است: دست شستن پیش از غذا خوردن، نشستن بر طرف چپ، خوردن با سه 

ها. اما آن چهار که از باب رعايت ادب است: انگشت ] و نه دو انگشت[ و لیسیدن انگشت دست

                                                           
لِِه َو ا ِخِرِه، َو َعاَش َما َعاَش في َسَعٍة، َو ُعوفِ  1  َي ِمْن َبْلوًى فِي َجَسِدِه َمْن َغَسَل َيَدُه َقْبَل الطََّعامِ َو َبْعَدُه ُبورَِك لَُه فِي ا وَّ
وا الَحارَّ َحت ى َيْبَرَد ، فا نَّ َرسُ  2 وُه َحتَّى َيْبَرَد ، َما َكاَن الل ه ُ عز  ا قِرُّ وَل الل ه ِ صلى الله عليه و ا له قُرَِّب ا لَْيِه َطَعام  َحارٌّ َفَقاَل : ا قِرُّ

 و جل  لُِيْطِعَمَنـا النَّـاَر ، َو الَبَرَكُة فِي الَبارِدِ 
 لِّْل ِمْن َعشائِه بِاللَّْيلِ َمْن ا راَد ا ْن َيُكوَن َصالِحا َخِفيَف الِجْسِم )َو الل ْحِم( َفْلُيقَ  3
ْرَياِق الُمجَ  4 ِل َطَعاِمُكْم ، َفَلْو َيْعَلُم النَّاُس َما فِي الِمْلِح لأْخَتاُرُوُه َعَلى الدِّ  رَّبِ اْبَدؤوا بِالِمْلِح فِي ا وَّ
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از ]غذاى[ جلوى خود، کوچک گرفتن لقمه، خوب جويدن غذا و کمتر نگريستن به  خوردن

 (. 539، ص16، ج 1409)حرعاملي، 1"صورت ديگران

 . نیاز به آب 3

آب يکي ديگر از نیازهاي مهم بدن است که تقريباً هفتاد درصد وزن بدن انسان را 

ن به غلظت مواد شیمیائي در هاي شیمیائي در بد. از آنجائیکه تمام واکنشدهدميتشکیل 

آب بستگي دارد، آب بدن بايد در ظرف مدت اندکي تنظیم گردد. بدن، آب مورد نیاز را 

آورد و آن را با تنفس، ادرار، مدفوع، عرق و از طريق نوشیدن و خوردن به دست مي

بدن ترکیب  هايمايعکه در  هاييمحلول. غلظت تمام دهدميتبخیر از دهان از دست 

مانند که بر مبناي تعادل زيستي، اين غلظت به عنوان ، تقريباً در سطح ثابتي باقي مييابدمي

 (.  490، ص2، ج1989شود)کاالت، نقطه مطلوب آب مورد نیاز بدن در نظر گرفته مي

 ضاي نیازمند به آب درخواست خويشدر صورت نیاز بدن به آب و کمبود آن، اع

تا با نوشیدن آب، جبران کمبود آن  کنندمين تفهیم را از طريق احساس تشنگي به انسا

که خداوند متعال نعمت احساس تشنگي را در انسان  بینیمميدر بدن را داشته باشد. لذا 

آفريده تا ماشین بدن انسان از کمبود آب در مضیقه و رنج قرار نگیرد. تشنگي، میلي است 

موجود زنده را به جهت پاسخ به  شود تاکه براي ارضاي نیاز به آب در بدن تحريک مي

عامل تشنگي در روانشناسي فیزيولوژي  بارهدري مختلفي هاديدگاهاين نیاز برانگیزاند. 

، ديدگاه داندميمطرح است. يک ديدگاه، کمبود مقدار آب در خون را عامل تشنگي 

ديگر،  ديگر، کمبود بزاق دهان و خشکي فضاي گلو را عامل تشنگي معرفي کرده؛ ديدگاه

هاي مغزي در تحريک تشنگي؛ و نظريه ديگر، به فشار اسمزي که از به فعالیت سیستم

 (.494، ص2)همان، جپردازدميجذب آب مورد نیاز از محلول مناطق مجاور است، 

                                                           
ا الَفْرُض فِي الَمائدِة اْثَنَتا َعشَرَة َخْصَلًة َيِجُب َعلى كُلِّ ُمْسلٍِم ا ْن َيْعِرَفَها : ا رْ  1 . َفا مَّ َبع  ِمْنها َفْرض  ، َو ا ْرَبع  ُسنَّة ، و ا ْرَبع  تا ِديب 

نَُّة : َفالُوُضوُء َقْبَل الطََّعامِ ، و ال ا السُّ ْكُر . َو ا مَّ ُجلُوُس َعَلى الَجانِِب الأ ْيَسِر ، و : َفالَمْعِرَفُة ، َو الرَِّضا ، َو التَّْسِمَيُة ، َو الشُّ
ا َيلِيَك ، َو َتْصِغيُر اللُّْقَمِة ، َو َتْجِويُد المَ  الأ ْكُل بَِثلإثِ  ْضِغ ، َو قِل ُة الن َظِر ا َصابَِع ، َو لَْعُق الأ َصابِِع. َو ا م ا التَّا ِديُب : َفالأ ْكُل ِممَّ

 فِي ُوُجوِه الن اسِ 
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بدن انسان در هر شبانه روز به هشت لیوان آب نیاز دارد. اگر چه آب مورد مصرفي 

 350باشد که بدن به تنهايي با سوخت و سازي که دارد بدن روزانه دو تا سه کیلوگرم مي

گرم آب کسب  950. همچنین از طريق خوردن غذا، مقدار کندميگرم آب را تأمین 

گرم کمبود آب خواهد  1700گرم تا  900به نیاز بدن حدود تقريبي  توجّهکه با  شودمي

   .داشت که بايد از طريق نوشیدن جبران شود

مجاري آن، به عنوان ابزارهايي براي تنظیم و تصفیه آب در بدن دستگاه ادراري و 

ها، در ابعاد ده در شش سانتى متر، در دو طرف پشت حفره شکم و اند. کلیهتعبیه شده

زير پائین ترين دنده قرار دارند. در بدن انسان کلیه ها، به عنوان پااليشگاه بزرگ در قالب 

توانند فرآيند تصفیه را که نمي ن کلیوي و ديالیزي،بیمارااند. بسیار کوچکي جاسازى شده

مجبورند که خون بیمار را وارد دستگاه تصفیه کنند و پس از تصفیه  در بدن انجام دهند،

گردانند. خداوند کريم، دستگاه بزرگ ديالیز را در دو کلیه بسیار ي بدن برهارگشدن، به 

به بهترين شکل، خون انسان  کوچک گوشتي جاسازي نموده که بدون هیچ مخارجي و

و به عنوان پااليشگاه به ظاهر کوچک و در واقع بسیار وسیع در بدن  کنندميرا پااليش 

همه خون بدن انسان در هر روز،  .کنندميانسان، شبانه روز و در طول عمر انسان عمل 

حدود يک ها در طول عمر انسان، کلیهکنند و همچنین ها عبور ميبار از کلیه 400حدود 

ها با هماهنگي نکته مهم اين است که هر کدام از کلیه کنند.میلیون گالن خون تصفیه مي

و اگر براي هر کدام از آن دو، مشکلي پیدا شود و  کنندميخاصي به وظايف خود عمل 

نیاز به استراحت و يا ترمیم و جراحي داشته باشند، کلیه بعدي وظیفه کلیه از کار افتاده 

 و احسن انجام خواهد داد.را به نح

رسد. هر مجراى ها مىکوچک موئى شکل به کلیه هايسرخرگخون از طريق 

هر  ها سرخرگ موئى بوجود آمده است.کوچک کلیه، به قدرت اليزال الهى، از میلیون

سرخرگ موئي، به وسیله غشائي احاطه شده که خون تصفیه نشده، با فشار از اين مجاري 

شوند جذب مي ها رگبه وسیله ديواره اين  هاسرخرگع موجود در اين . مايکندميعبور 

و آنچه که براي  گرددميو آنچه از اين مايع براي بدن ضرورت دارد دوباره به خون باز 
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. دهدميو ادرار را تشکیل  شودميمواد زايد با آب ترکیب  .شودميبدن الزم نیست، دفع 

ر . وقتي که مثانه پُگرددميه نازک)حالب(، رهسپار مثانه ادرار از کلیه ها به وسیله دو لول

   .گرددمي، ادرار از طريق مجراي خروجي مثانه تخلیه شودمي

از منظر قرآن، آب يکي از عناصر ضروري براي حیات انسان و همه موجودات 

نها را از و زمین به هم پیوسته بودند، و ما آ هاآسمانآيا کافران نديدند که " معرفي شده است:

(. 30)انبیاء: 1"آورند؟اى را از آب قرار داديم؟! آيا ايمان نمىيکديگر باز کرديم و هر چیز زنده

(؛ گیاهان و 65)نحل: 2همچنین آب به عنوان عنصر حیاتي زمین و همه موجودات زمیني

 5( و از جمله عامل حیات انسان45)نور:4(؛ و همه حیوانات جاندار22)بقرة:3نباتات

براين، از منظر قرآن کريم، آب عامل طهارت و ( معرفي شده است. عالوه 54ان:)فرق

( معرفي شده است که موجب بهجت 9)ق:7(، مايه برکت و رحمت48)فرقان: 6پاکیزگي

به کاربرد ضروري و فراوان آب براي  توجّه. با گرددمي( انسان نیز 60نمل:) 8و شادماني

و " قدرت و عظمت الهي بیان شده است: هايشانهنهمه موجودات، آن به عنوان يکي از 

فرستد که زمین را بعد از مردنش بوسیله آن از آيات او اين است که ... از آسمان آبى فرو مى

( در روايتي از 24روم:)9"انديشند!هايى است براى جمعیّتى که مىکند در اين نشانهزنده مى

عنوان بهترين نوشیدني در دنیا و آخرت ياد پیامبر اعظم صلي اهلل علیه و آله، از آب به 

 (. 451، ص 63، ج 1403)مجلسي، 10شده است

                                                           
 ٍء َحيٍّ اَ َفلإ ُيْؤِمُنونَ َو َجَعْلنا ِمَن الْماِء كُلَّ َشيْ  1
ماِء ماًء َفاَْحيا بِِه اْلأَْرَض َبْعَد َمْوتِها ا ِنَّ فيَو اللَُّه اَنْ  2  ذلَِك َلأ َيًة لَِقْوٍم َيْسَمُعونَ  َزَل ِمَن السَّ
ماِء ماًء َفاَْخَرَج بِِه ِمَن الثََّمراِت رِْزقاً لَُكْم َفلإ َتْجَعلُوا لِلَِّه اَنْداداً َو اَنُْتمْ  3   َتْعَلُمونَ  َو اَنَْزَل ِمَن السَّ
اَْرَبٍع َيْخلُُق  َعلي رِْجَلْيِن َو ِمْنُهْم َمْن َيْمشي َعلي َبْطنِِه َو ِمْنُهْم َمْن َيْمشي َعلي اللَُّه َخَلَق كُلَّ َدابٍَّة ِمْن ماٍء َفِمْنُهْم َمْن َيْمشي وَ  4

 اللَُّه ما َيشاُء 
 ِصْهراً َو كاَن َربَُّك َقديرا َو ُهَو الَّذي َخَلَق ِمَن الْماِء َبَشراً َفَجَعَلُه نََسباً وَ  5
ماِء ماًء َطُهوراً  6  َو اَنَْزلْنا ِمَن السَّ
ماِء ماًء ُمباَركاً َفاَنَْبْتنا بِِه َجنَّاٍت  7 لْنا ِمَن السَّ  َو نَزَّ
ماِء ماًء َفاَنَْبْتنا بِِه َحدائَِق ذاَت َبْهَجةٍ  8  َو اَنَْزَل لَُكْم ِمَن السَّ
ماِء ماًء َفُيْحييَو ِمْن ا ياتِِه ُيريُكمُ  9 ُل ِمَن السَّ  ذلَِك َلأ ياٍت لَِقْوٍم َيْعِقلُونَ  بِِه اْلأَْرَض َبْعَد َمْوتِها ا ِنَّ في  الَْبْرَق َخْوفاً َو َطَمعاً َو ُيَنزِّ
نَْيا َو اْلأ ِخَرةِ  10 َراِب فِي الدُّ  الَْماُء َسيُِّد الشَّ
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. اين معنا در قرآن، با کندميتشنگي، انگیزه اي است که نیاز بدن به آب را بیان 

مؤمنان واقعي ": فرمايداي ميآيهبیان شده است. خداي متعال در  "ظمآن ء وظمآ"اصطالح

رش تخلف نمي کنند؛ نگران تشنگي، گرسنگي و ناراحتي خود نمیباشند؛ که از دستور خدا و پیامب

دهند پاداش نیکي از خداي متعال دريافت زيرا آنها در مقابل عمل صالحي که انجام مي

 (.120)توبه:1"کنندمي

اسالم قرار گرفته  توجّهآب دادن به ديگران، يکي از نکات مهمي است که مورد 

استفاده از آب تأکید شده است، آب دادن به انسان  بارهدره هايي کاست. يکي از توصیه

سیراب کردن ": فرمايدمي بارهايندريا حیوانات تشنه است. پیامبر خدا صلى اهلل علیه و آله 

 :فرمايددر روايتي ديگر مي حضرتآن .(330، ص5)کلیني، ج"جگر تشنه، اجر و ثواب دارد

(. امام باقر 331)همان، ص"]به تشنگان[ آب بنوشان مهرگاه گناهانت زياد شد، پشت سر ه"

را دوست تشنه خداوند تبارک و تعالى خنک کردن جگر ": فرمايدمي بارهايندر السالمعلیه

دارد. هرکه جگر تشنه حیوان، يا غیر آن را سیراب کند، خداوند او را در روزى که هیچ سايه اى 

 (.332)همان، ص"ردجز سايه او نیست، در سايه عرش خود در آو

 توجّهو حیوانات، آب دادن به درختان نیز مورد تأکید و  هاانسانبرآب دادن به عالوه 

هر کسي "فرمايند: اهلل علیه و آله مياسالم قرار گرفته است. در حديثي پیامبر اسالم صلي

 2"باغي را، يا درختي را آب بدهد همانند آن است که انسان تشنه را سیراب کرده است

هر مسلماني "فرمايند: مي حضرتآندر حديثي ديگر  .(42، ص17، ج1409)حرعاملي، 

اي يا حیواني از آن يا پرنده که زراعت يا درختي را بکارد و به آن آب بدهد، تا زمانیکه انساني

 (.460، ص13، ج1408)نوري، 3"بخورد، آن صدقه جاريه است

                                                           
أ ْم ِمَن اْلأَْعراِب اَْن َيَتَخلَُّفوا َعْن َرُسوِل اللَِّه َو لأ َيْرَغُبوا بِاَنُْفِسِهْم َعْن نَْفِسِه ذلَِك بِاَنَُّهْم لما كاَن لِأَْهِل الَْمديَنِة َو َمْن َحْولَهُ  1

اَر َو لأ َينالُوَن مِ  ُيصيُبُهْم َظَما   َو لأ نََصب  َو لأ َمْخَمَصة  في َّ كُتَِب لَُهْم بِِه َسبيِل اللَِّه َو لأ َيَطُؤَن َمْوِطئاً َيغيُظ الُْكفَّ ْن َعُدوٍّ نَْيلإً ا ِلأ
 َعَمل  صالِح  ا ِنَّ اللََّه لأ ُيضيُع اَْجَر الُْمْحِسنينَ 

 َمْن َسَقى َطلَْحًة اَْو ِسْدَرًة َفَكاَنََّما َسَقى ُموِمناً ِمْن َظَما ٍ  2
 ا ِنَْسان  اَْو َطْير  اَْو َبِهيَمة  ا ِلأ َكانَْت لَُه بِِه َصَدَقةً  َما ِمْن ُمْسلٍِم َيْغِرُس َغْرساً اَْو َيْزَرُع َزْرعاً َفَيا ْكُُل ِمْنهُ  3
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 . بهداشت آب3.1

وجود دارد. آب را ي هايتوصیه رعايت بهداشت آن، در خصوص استفاده از آب و

درب ظرف آب را بستن؛ در بین غذا آب  يک مرتبه نخورن و يا سه مرتبه خوردن؛

جات و سبزيجات؛ آب را در شب نیاشامیدن؛ نهي از خوردن آب، پس از استفاده میوه

اينک برخي از نشسته آشامیدن و مانند آن، که در روايات مورد تأکید قرار گرفته است. 

 .گرددميوارد شده است، اشاره   ي که در خصوص استفاده مناسب از آبدستورهاي

اسالم در استفاده مناسب از آب، اسراف نکردن  دستورهاي: يکي از اسراف نکردن. 1

و بخوريد و بیاشامید و اسراف مکنید، که خدا اسرافکاران "فرمايد: مي بارهايندرخداوند  است.

به کاربرد بیشتر آب براي انسان و بر مبناي رعايت  توجّه(. با31)اسراف:1"داردرا دوست ن

ت و کیفیت استفاده از آب ي براي کمیّدستورهاياستفاده مناسب از آن، در برخي روايات 

هاي صادر شده است. اندازه مصرف کردن آب در هنگام وضو و غسل، يکي از توصیه

پیامبر "فرمايد: مي السالمعلیهب است. امام باقر اسالم براي رعايت اعتدال در مصرف آ

غسل  لیتر( 4)گرفتند و به اندازه سه کیلواکرم صلي اهلل علیه و آله به اندازه ده سیر آب وضو مي

السالم درباره مقدار استفاده (. در حديثي امام رضا علیه136، ص 1)طوسي، ج2"کردندمي

استفاده از آب در حمام، پنج مرتبه آب بر روي خود براي " فرمايد:کردن از آب در حمام  مي

 (.319، ص 59)مجلسي، ج 3"بريزيد

 بارهايندرالسالم : در روايتي امام صادق علیهاي و تمیزنوشیدن آب در ظرف شیشه .2

آوردند اي که از شام ميهمانا رسول خدا صلي اهلل علیه و آله، آب را از ظرف شیشه"فرمودند: 

در روايتي ديگر،  ."ترين ظرف براي نوشیدن استفرمودند: همانا آن پاکو مي کردندمیل مي

همانا پیامبر اکرم صلي اهلل علیه و آله از اينکه در ظرف شیشه اي آب "د:فرمايحضرت ميآن

ديگر، از  روايتي همچنین در .(386، ص 6)کلیني، ج4"شدندنوشیدند، خوشحال ميمي

                                                           
 َو كُلُوا َو اْشَرُبوا َو لأ تُْسِرفُوا ا ِنَُّه لأ ُيِحبُّ الُْمْسِرفين 1ٍ
اُ بُِمدٍّ ِمْن َماءِ  2  َكاَن َرُسوُل اللَِّه ص َيْغَتِسُل بَِصاٍع ِمْن َماٍء َو َيَتَوضَّ
ام؛  َو َجَسِدَك الَْماَء الَْحارَّ ُصبَّ َعَلي َرا ِْسكَ  3  َخْمَس َمرَّاٍت ُيَصبُّ الَْماُء الَْحارُّ َعَلْيِه عند ُدُخوِل الَْحمَّ
اِميِّ َو َكاَن َيُقوُل ِهَي اَنَْظُف ا نَِيتُِكمْ  4  َكاَن النَّبِيُّ  ُيْعِجُبُه اَْن َيْشَرَب فِي الَْقَدِح الشَّ
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السالم ظرف نهي شده است. در حديثي امام صادق علیهنوشیدن آب بدون استفاده از 

مانند  هاانسانپیامبر اکرم صلي اهلل علیه و آله نهي کردند از اينکه "فرمايد: مي بارهايندر

 (. 8، ص4)صدوق، ج1"چهارپايان، بدون استفاده از ظرف يا دست آب بنوشند

وايات براي استفاده از آب : تأکیدهاي زيادي در راستفاده از آب سالم و بهداشتي. 3

براي من آب " فرمايند:السالم ميسالم و بهداشتي شده است. در حديثي امام علي علیه

در حديثي  (.422، ص7)کلیني، ج2"هاي درون مرا از بین ببردتا حرارت جوشیده بیاوريد

آن را  ننوشید کند زماني که طعم يا رنگ آب تغییر مي" فرمايد:السالم ميديگر امام صادق علیه

فرمايند: مي السالمعلیهدر روايتي امام باقر  .(4، ص3)همان، ج3"و با آن نیز وضو نگیريد

اند، کردند از اينکه با آبي که ديگران غسل کردههمانا رسول اهلل صلي اهلل علیه و آله، نهي مي"

 (.136، ص 1، ج 1390)طوسي، "غسل شود

همانا امام "السالم فرمودند: يثي امام صادق علیهدر حد :اجتناب از آلوده کردن آب .4

االحکام، )تهذيب 4"السالم نهي کردن از اينکه در آب جاري يا آب راکد ادرار شودعلي علیه

پیامبر اکرم صلي اهلل علیه و آله نهي "فرمايد: مي حضرتآن(. در حديثي ديگر 31، ص1ج

(. در حديثي 8، ص4)صدوق، ج5"ب بیندازندبزاق دهان خود را در آ هاانسانکردند از اينکه 

)کلیني، 6"نکنید آلودهآب هیچ قومي را ]ولو دشمن[ "فرمايد: السالم ميديگر امام صادق علیه

 (.65، ص 3ج

از نوشیدن آب بسیار "د:فرمايالسالم ميق علیه: امام صاداجتناب از خوردن آب يخ .5

 .112، ص 1، ج1413)صدوق، 7"درسانسرد اجتناب کنید؛ زيرا آن به بدن آسیب مي

                                                           
ِنََّها )ِمْن َخْيِر اََوانِيُكْم( نََهي َرُسوُل اللَِّه  َعْن اَ  1  ْن ُيْشَرَب الَْماُء َكَما َتْشَرُب الَْبَهائُِم َو َقاَل اْشَرُبوا بِاَْيِديُكْم َفا 
 ائُْتونِي بَِماٍء َحارٍّ َقْد اُْغلَِي َغَلَياناً َشِديداً 2
ا ْ َو لأ َتشْ  3ِ  َرْب َذا َتَغيََّر الَْماُء َو َتَغيََّر الطَّْعُم َفلإ َتَتَوضَّ
 ؛ كُِرَه اَْن َيُبوَل فِي الَْماِء الرَّاكِدِ ا ِنَُّه نُِهَي اَْن َيُبوَل الرَُّجُل فِي الَْماِء الَْجارِي4
 نََهي َرُسوُل اللَِّه  الُْبَزاِق فِي الْبِْئِر الَّتِي ُيْشَرُب ِمْنَها 5
 لأ تُْفِسْد َعَلي الَْقْومِ َماَءُهمْ  6
نَُّه ُيْفِسُد الَْمِعَدةَ ا ِيَّاَك َو ُشْرَب الْمَ  7 ِ  اِء الَْبارِِد َفا 
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اين است  بارهايندرهاي بهداشتي وارده : يکي از توصیهاجتناب از خوردن آب زياد .6

که در يک آنِ واحد و يک وعده آب خوردن، زياد آب استفاده نگردد. امام صادق 

 1"بماند آب را کم بنوشید تا طبیعتتان حفظ گردد و سالم" فرمايد:مي بارهايندرالسالم علیه

زياد استفاده کردن آب " فرمايد:مي حضرتآن(. در روايتي ديگر، 348، ص 6)کلیني، ج 

 (.382، ص6)همان، ج 2"شودموجب بیماري مي

فرمايد: مي بارهايندر السالمعلیه:  امام باقر آب را در ظرف شکسته نیاشامیدن .7

ار داده است، ... حدّ اين ظرف هرچه خدا آفريده است، از کوچک و بزرگ، برايش حدّى قر"

)ري شهري، "آب )کوزه( اين است که از گوشه آن و يا از جاى شکستگى اش آب نخورى

 (.534، ص2ج

زماني که پیغمبر  فرمايد،السالم ميامام صادق علیه :دعا کردن هنگام نوشیدن آب. 8

حمد و سپاس " ند:گفتگونه خدا را سپاس مينوشیدند اينخدا صلي اهلل علیه و آله آب مي

 .384، ص6)کلیني، ج3"نصیبمان کرد خداي را که آب زالل و گوارايي

ي که در اسالم در استفاده از آب دستورهاييکي ديگر از  :پاشیدن آب به صورت .9

امام  بارهايندراستفاده شده است؛ پاشیدن آب خنک به صورت انسان مبتال به تب است. 

همانا ما اهل بیت طبع انسان را با پاشیدن آب خنک به صورت " فرمايد:السالم ميصادق علیه

، ص 6)کلیني، ج4"آيدکنیم؛ زيرا به واسطه آنها حرارت بدن پايین مييا خوردن سیب مداوا مي

اگر به صورت کسي که مبتال به "فرمايد: السالم مي(. در روايتي ديگر امام صادق علیه356

، 73)مجلسي، ج  5"آوردشود، حرارت بدن را پايین مي خنک پاشیده باشد آببیماري تب مي

 (.79ص

هاي بهداشتي مصرف آب، اين است يکي ديگر از توصیه :استفاده آب در حمام .10

از "فرمايد: مي بارهايندرالسالم که از آشامیدن آن در حمام اجتناب شود. امام صادق علیه

                                                           
 اْشَرِب الَْماَء َقلِيلإ َو اَْمِسْك َحتَّي َيْعَتِدَل َطْبُعكَ  1
ة  لُِكلِّ َداءٍ  2 نَُّه َمادَّ ِ  لأ تُْكثِْر ِمْن ُشْرِب الَْماِء َفا 
 ِذي َسَقانَا َعْذباً ُزلألأ َو لَْم َيْسِقَنا ِمْلحاً اَُجاجاً َو لَْم ُيواِخْذنَا بُِذنُوبَِناَكاَن َرُسوُل اللَِّه )ص( ا َِذا َشِرَب الَْماَء َقاَل الَْحْمُد لِلَِّه الَّ  3
احِ  4  ا ِنَّا اَْهُل َبْيٍت لأ نََتَداَوي ا ِلأ بِا َِفاَضِة الَْماِء الَْباِرِد ُيَصبُّ َعَلْيَنا َو اَْكِل التُّفَّ
 فليصب عليه الماء البارد ليسكن به الحرارة 5
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، 1، ج1413)صدوق، 1"رسانده بدن آسیب ميآشامیدن آب در حمام اجتناب نمايید؛ زيرا آن ب

هاي بهداشتي در میزان حمام رفتن است. امام کاظم (. يکي ديگر از توصیه112ص

کند و هر يک روز در میان حمام رفتن انسان را چاق مى"فرمايند: مي بارهايندر السالمعلیه

. همچنین استفاده (243، ص3)ري شهري، ج2"روز حمام رفتن چربى گرده ها را آب مى کند

السالم امام رضا علیهسفارش شده است. در حديثي  از آب گرم براي دوش گرفتن

، 59)مجلسي، ج3"استفاده بکنوشوي[ سر و بدنت، از آب گرم ]براي شست"فرمايد:مي

 (.319ص

 . نیاز به خواب4

تي چرخه هاي زيستي، به يک نقطه از تغییر خاصي اشاره دارد که در آن پس از تحوال

هاي مهم زيستي گردد. يکي از چرخهدر مدت زماني معین، مجدداً به نقطه آغاز بر مي

روزي است که در يک دوره تقريباً بیست و چهار ساعته، فعالیت دروني بدن، چرخه شبانه

دروني دارد که تحقیقات نشان _  گردد. ارگانیزم انسان، ساعت زيستيارگانیزم تنظیم مي

هاي بدن را تنظیم ر گرفتن عوامل جغرافیايي و بیروني، فعالیتدهد بدون در نظمي

شود. خواب متعارف، هاي بدن، در خواب به دو دوره اساسي تقسیم مينمايد. فعالیتمي

داراي چهار مرحله است که در هر مرحله، امواج مغزي تغییر کرده و به سوي خواب 

مرحله با حرکات سريع اين رود. دوره بعدي، خواب متناقض است که عمیق پیش مي

، با دهدميچشم همراه است. اين مرحله که حدوداً بیست درصد کل خواب را تشکیل 

شوند، ر ياهاي که در اين مرحله از خواب بیدار مي مشاهده ر يا همراه است که افرادي

آورند. اين مراحل بطور متوسط حدوداً صد دقیقه واضح و شفاف خود را به خاطر مي

 گرددميکشد که تقريباً در طول خواب شبانه، بین پنج تا شش مرحله تکرار يطول م

 (.233، ص1383)خداپناهي، 

                                                           
نَُّه ُيْفِسُد الَْمِعَدةَ  1 ِ امِ َفا   ا ِيَّاَك َو ُشْرَب الَْماِء فِي الَْحمَّ
اُم ـ َيوم  و َيوم  لأ ـ ُيْكثُِر الل ْحَم ، و ا ْدمانُُه كلَّ َيوٍم ُيذيُب َشْحَم الُكْليَتينِ  2  الَحم 
 ُصبَّ َعَلي َرا ِْسَك َو َجَسِدَك الَْماَء الَْحارَّ  3
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که خواب در موجودات زنده، از قبیل انسان، حیوان، حشرات  دهدميتحقیقات نشان 

اي که بدن به غذا نیاز و حتي نباتات عمومیّت دارد. شايد بتوان گفت که بیش از اندازه

(. از عجايب بدن 132، ص7، ج1371خواب براي تجديد قوا نیاز دارد)قرشي،  دارد، به

تا چند ماه )بسته به چربي و يک تواند ميانسان  ،اين است که بدون غذا و فقط با آب

ساير عوامل موجود در بدن( زنده بماند؛ در حالیکه بیشترين رکوردي که از نخوابیدن به 

 روز( بوده است. 11ساعت ) 264جاي مانده، به مدت 

نعمت خواب دانسته که در اثر  ،راخداوند براي بشر  هاينعمتقرآن کريم، يکي از 

. خواب، يکي از انفعاالت ارگانیزم پردازدميتالش و کار در روز، انسان به استراحت 

و خواب شما را ": گرددميکه موجب آرامش روح، استراحت بدن و قوام حیات  باشدمي

ديگر، خواب به عنوان يکي از آيات و  ايآيه(. در 9)نباء:1"قرار داديممايه آرامشتان 

هاى او ]خداوند[ خواب شما و از نشانه"عظمت خداي متعال معرفي شده است:  هاينشانه

گیرى از فضل پروردگار، در اين امور در شب و روز است و تالش و کوششتان براى بهره

 (.23)روم:2"ا دارندهايى است براى آنان که گوش شنونشانه

همچنین در آياتي از قرآن، خوابیدن به عنوان يک نوع مرگ موقت معرفي شده 

گیرد و در حال خواب خداوند ارواح مردم را مي": فرمايدمياست. خداي متعال در اين باره 

 گرداند و اگر اجلش فرا رسید روح راکند و اگر اجل او فرا نرسید بر ميروح انسان را قبض مي

(. در اين آيه 42)زمر:3"تفکّرهايي است براي افراد ممیرد و اين نشانهدارد و انسان مينگه مي

شريفه، خواب براي انسان، يک نوع مرگ موقت معرفي شده است؛ يعني انسان با 

. البته چنانچه شودميمیرد و دوباره زنده خوابیدنش در شب و يا در روز، به نوعي مي

د، بخشي از روح در خواب از بدن جدا شده و در هنگام بیداري، قبالً توضیح داده ش

. از منظر اين آيات، اين مردن و زنده شدن در حالت خواب، گرددميمجدداً به بدن مرتبط 

                                                           
  ُسباتاً َو َجَعْلنا نَْوَمُكمْ  1
 ذلَِك َلأ ياٍت لَِقْوٍم َيْسَمُعونَ  َو ِمْن ا ياتِِه َمناُمُكْم بِاللَّْيِل َو النَّهارِ َو اْبتِغاُؤكُْم ِمْن َفْضلِِه ا ِنَّ في 2
اََجٍل  ا ِلي ا الَْمْوَت َو ُيْرِسُل اْلأُْخريَعَلْيهَ  َقضي َمناِمها َفُيْمِسُك الَّتي لَْم َتُمْت في اللَُّه َيَتَوفَّي اْلأَنُْفَس حيَن َمْوتِها َو الَّتي  3

ي ا ِنَّ في  ذلَِك َلأ ياٍت لَِقْوٍم َيَتَفكَُّرونَ  ُمَسمًّ
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 کرده تدبّربنشینند تا به ياد مرگ دائمي، بیشتر  تفکّريي که به هاانساناي است براي نشانه

 ديشه نمايند. و براي شناخت خود و خدا بیشتر ان

قرار گرفته است. در  توجّهالسالم، خواب نیز مورد در روايات معصومین علیهم

خواب، مايه آسايش بدن از ": فرمايدميخواب  اهمیّت بارهدر السالمعلیهحديثي، امام علي 

ه خواب، سلطان مغز و ماي": فرمايدميخواب  بارهدر السالمعلیهامام رضا  ."درد و رنج است

، السالمعلیهامام صادق  (.490، ص12، ج1385ري شهري، )1"قوام و نیروي بدن است

: فرمايدميحکمت و فايده آن  بارهدرخواب را يکي از نیازهاي سرشتي انسان دانسته و 

باره خواب که در سرشت انسان نهاده شده که اگر محرک انسان براي کن در تفکّراي مفضّل "

انسان بود و دانش او به فوايد خواب براي استراحت بدن و تجديد قوا باشد؛  خوابیدن، فقط فکر

چه بسا بر اثر اشتغاالت و طمعها، نسبت به آن اهمال مي ورزيد و کسالت و بي خوابي او را 

روايت شده که  حضرتآناز (. در حديثي ديگر 36، ص1404)مفضّل، "فرسوده مي کرد

را  "آية الکرسى"یه و آله چون برختخواب مي رفت ابتدا اللَّه علرسول خدا صلّى"فرمود: 

میرم و چون از خواب شوم و بنام تو مىگفت: بنام تو اى خداى، زنده ميخواند سپس ميمى

ام کرد، و همه به سوى او محشور گفت: حمد خدا را که پس از میراندن، زندهشد ميبیدار مي

روايات فراواني وجود دارد که خواب را (. همچنین 143، ص1378)طباطبايي، "شوندمي

 (.123، ص5، ج1408)نوري، 2برادر مرگ معرفي کرده است

 . بهداشت خواب4.1

ي دستورهايخواب به عنوان يکي از نیازهاي اساسي بدن،  اهمیّتبه تأثیر و  توجّهبا

ه تواند بمي آنهابه آن و رعايت  توجّهدر اسالم به عنوان آداب خوابیدن وارد شده که 

هايي که درباره خواب نقش آن در سالمت انسان کمک نمايد. اينک به برخي از توصیه

 . گرددميوارد شده است، اشاره 

: يکي از توصیه هاي دين، کم خوابیدن و پرهیز از پر خوابي است. کم خوابیدن .1

را پر خوابى از پر خوابى بپرهیزيد؛ زي"فرمايد: در حديثي پیامبر خدا صلى اهلل علیه و آله مي

                                                           
تُهُ  1 ماِغ ، و ُهو قِواُم الَجَسِد و قُوَّ  الن وُم راَحة  ِمن ا لٍَم ؛ ا نَّ النَّوَم ُسلطاُن الدِّ
 اَنَّ النَّْوَم اَُخ الَْمْوتِ  2
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در روايتي ديگر  حضرتآن. همچنین "گذاردصاحب خود را در روز قیامت تهیدست مى

السالم گفت: از زياد     ِ                                     مادر  سلیمان بن داود به فرزندش سلیمان علیه"فرمايد: مي بارهايندر

)ري "کند                            ُ                                           خوابیدن در شب بپرهیز؛ زيرا پ ر خوابى شب، انسان را در روز قیامت تهیدست مى

بد "فرمايد: مي بارهايندر السالمعلیه(. در حديثي، امام على 492، ص12ي، جشهر

برد. دهد و پاداشى فراوان را از کف انسان مىطلبکارى است خواب، عمر کوتاه را به فنا مى

)همان، "هرکه خواب شبش زياد باشد، کارى را از دست دهد که در روزش نتواند جبران کند

السالم ]به موسى علیه"فرمايد: مي السالمعلیهديگر، امام باقر (. در حديثي 44، ص13ج

                                                                    ِ            ِ خداوند متعال[ عرض کرد: کدام بنده ات نزد تو منفورتر است؟ فرمود: مردار  شب و بي کار  

خداوند "فرمود: بارهايندر السالمعلیه(. در حديثي امام صادق 429، ص 12)همان، ج1"روز

زياد، نفرت دارد. پر خوابي، باعث از دست رفتن دين و  عزّ و جلّ از پر خوابي و بیکاري

 (.118، ص 5)همان، ج2"دنیاست

که درباره آداب قبل از خواب تأکید شده  دستورهاييکي از : با طهارت خوابیدن. 2

 بارهايندرپیامبر خدا صلى اهلل علیه و آله . استاست، طهارت داشتن و با وضو خوابیدن 

ضو بخوابد، اگر در آن شب مرگش در رسد نزد خداوند شهید به شمار هر که با و": فرمايدمي

هر کس طهارت )وضو( بگیرد و سپس "فرمايد: مي السالمعلیههمچنین امام صادق  ."آيدمى

(. 495، ص12)ري شهري، ج3"به بسترش رود، در آن شب بستر او چون مسجدش باشد

ي بهداشتي قبل از خواب هاو صورت، يکي ديگر از توصیه هادستهمچنین شستن 

هیچ يک از شما با "فرمايد: باشد. در اين رابطه پیامبر خدا صلى اهلل علیه و آله ميمي

ى چرب ]از غذا[ نخوابد. پس اگر چنین کرد و گزندى از شیطان به او رسید کسى را هادست

                                                           
ء  اََقلَّ ُشْكراً ِمَن الَْعْيِن َو اللَِّساِن ِه ْبِن ُجْنَدٍب َيا اْبَن ُجْنَدٍب اَقِلَّ النَّْوَم بِاللَّْيِل َو الَْكَلإَم بِالنََّهارِ َفَما فِي الَْجَسِد َشيْ َقاَل لَِعْبِد اللَّ  1

ِنَّ  نَْياَفا ِنَّ اُمَّ ُسَلْيَماَن َقالَْت لُِسَلْيَماَن َيا ُبَنيَّ ا ِيَّاَك َو النَّْوَم َفا  يِن َو الدُّ  ُه ُيْفِقُرَك َيْوَم َيْحَتاُج النَّاُس ا ِلَي اَْعَمالِِهْم ؛ َكْثَرُة النَّْومِ َمْذَهَبة  لِلدِّ
ء  اََقلَّ ُشْكراً ِمَن الَْعْيِن َو اللَِّساِن َجَسِد َشيْ َقاَل لَِعْبِد اللَِّه ْبِن ُجْنَدٍب َيا اْبَن ُجْنَدٍب اَقِلَّ النَّْوَم بِاللَّْيِل َو الَْكَلإَم بِالنََّهارِ َفَما فِي الْ  2

نَُّه ُيْفِقُرَك َيْوَم َيْحَتاُج النَّ  ِ نَْياَفا ِنَّ اُمَّ ُسَلْيَماَن َقالَْت لُِسَلْيَماَن َيا ُبَنيَّ ا ِيَّاَك َو النَّْوَم َفا  يِن َو الدُّ  اُس ا ِلَي اَْعَمالِِهْم ؛ َكْثَرُة النَّْومِ َمْذَهَبة  لِلدِّ
رَ  3 ثُم  ا وى ا لى فِراِشِه  اِغِسلوا ِصبيانَُكم ِمن الَغمرَمن ناَم عَلى الُوضوِء ا ن ا دَرَكُه الَموُت في لَيلِِه فُهو ِعنَد الل ه ِ َشهيد  . َمن َتَطهَّ

 باَت و فِراُشُه كَمسِجِدِه 
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 دست و صورت"فرمايد:در روايتي ديگر مي حضرتآن. همچنین "جز خودش سرزنش نکند

 (.495، ص12)همان، ج 1"کودکان خود را از چربى هاى غذا و بوى گوشت بشويید

براي  : يکي ديگر از دستورهاي بهداشتي اسالمتالوت قرآن قبل از خواب .3

 هاسورهخوابیدن، خواندن آياتي از قرآن کريم است که به طور خاص در برخي روايات، 

وايتي، پیامبر خدا صلى اهلل علیه و آله و آياتي براي تالوت قرآن ذکر شده است. در ر

را بخواند، خداوند  "قل هو اللّه احد"رود سوره هر کس وقتى به بستر خود مى"فرمايد: مي

 السالمعلیه(. در حديثي ديگر امام رضا 118)همان، ص2"گناهان پنجاه سال او را بیامرزد

از خواب براي ما اهل بیت وجود چند ويژگي قبل ": فرمايدمياعمال قبل از خواب  بارهدر

عمران. دارد: خواندن سوره فاتحه الکتاب، تالوت آيت الکرسي، و خواندن آيه هجده سوره آل

خواندن تسبیحات حضرت زهراء سالم اهلل علیها را قبل از خواب، از آداب   حضرتآنهمچنین 

 (. 117، ص5، ج 1408)نوري، 3"خواب معرفي کرده اند

هايي که درباره خواب بیان شده است، يکي ديگر از توصیه وابیدن:رو به قبله خ. 4

خوابیدن چهار " :فرمايدمي بارهايندر السالمعلیهنحوه و کیفیت خوابیدن است. امام علي 

السالم  به پشت دراز کشیده و مي خوابند، اما چشمانشان بیدار و صورت دارد، پیامبران علیهم

خوابد. شاهان و باشند. مؤمن به دست راست و رو به قبله ميمي منتظر وحي خداوند عزّ و جلّ

خورند به هضم رسانند و ابلیس و خوابند، تا غذايي را که ميشاه زادگان به دست چپ مي

(. 503، ص6، ج1408)نوري، 4"خوابدبرادران او و هر ديوانه و آفت زده اي به رو]دَمَر[ مي

نسان بايد منظم باشد، تا به مرض قلبى دچار نشود، ويتامین آهن بدن ابه اينکه  توجّهبا

جريان  بخوابد ودينى خوابیدن اين است تا انسان به سمت قبله  هاييکى از سفارش

                                                           
يطانِ  1   فلإ َيلُوَمنَّ ا لأ  نَفَسُه . اِغِسلوا ِصبيانَُكم ِمن الَغمرِ لأ َيبيَتنَّ ا َحُدكُم و َيُدُه َغمَرة  ، فا ن َفَعَل فا صاَبُه لََمم  لِلشَّ
 ِحيَن يا ُخُذ َمضَجَعُه ، َغَفَر الل ه ُ َعزَّ و َجلَّ لَُه ُذنوَب َخمسيَن َسَنةً « قُْل ُهَو الل ه ُ ا َحد  »َمن َقَراَ  2
ُد الَْيِميِن َو َتْسبِيُح اللَِّه َثَلإثاً َو َثَلإثِيَن َو َتْحِميُدُه َثَلإثاً َو َثَلإثِيَن َو َيُقوُل لََنا اَْهَل الَْبْيِت ِعْنَد نَْوِمَنا َعْشُر ِخَصاٍل الطََّها 3 َرُة َو َتَوسُّ

َّ ُهَو َو ِسيِّ و ا یه َ شَ َتْكبِيُرُه اَْرَبعاً َو َثَلإثِيَن َو نَْسَتْقبُِل الِْقْبَلَة بُِوُجوِهَنا َو نَْقَراُ َفاتَِحَة الِْكَتاِب َو ا َيَة الُْكرْ  ِهَد اللَُّه اَنَُّه لأ ا ِلَه ا ِلأ
َّ ُهَو الَْعزيُز الَْحكيُم؛ َفَمْن َفَعَل َذلَِك َفَقْد   اََخَذ بَِحظِِّه فِي لَْيَلتِهِ الَْملإئَِكُة َو اُولُوا الِْعْلِم قائِماً بِالِْقْسِط لأ ا ِلَه ا ِلأ

لُْمْؤِمُن َيَناُم َعَلي اُء َتَناُم َعَلي اَْقِفَيتِِهْم ُمْسَتْلِقيَن َو اَْعُيُنَها َلأ َتَناُم ُمَتَوقَِّعًة لَِوْحِي اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ َو اَقاَل النَّْوُم َعَلي اَْرَبَعِة اَْوُجٍه اْلأَنْبِيَ  4
َو ا ِْبلِيُس َمَع ا ِْخَوانِِه َو كُلُّ َمْجُنوٍن َو ُذو َعاَهٍة  وا َما َيا ْكُلُونَيِمينِِه ُمْسَتْقبَِل الِْقْبَلِة َو الُْملُوُك َو اَْبَناُؤَها َتَناُم َعَلي َشَمائِلِِهْم لَِيْسَتْمِرءُ 

 َيَناُم َعَلي َوْجِهِه ُمْنَبِطحاً 
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رسوب ها رگباشد. حال اگر رو به قبله نخوابیم، آهن در جدار ى زمین در آن سو مغناطیس

جاد و به کبد که قسمت شود و تصلب شرائین و عوارض قلبى ايکرده و آهن بدن کم مى

 کند. لذا بايد در جريان مغناطیسى زمین خوابید.کننده آهن بدن است، لطمه شديد وارد مى

: همچنین خوابیدن در بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب در بین الطلوعین نخوابیدن .5

ست خوابیدن صبحگاه شوم ا": فرمايدمي بارهايندر السالمعلیهمنع شده است. امام صادق 

، 13، ج1403)مجلسي، 1"دهدزيرا روزي را دور کرده، رنگ رخسار را زرد، قبیح و تغییر مي

(. بعضي تحقیقات، استنشاق از نسیم صبحگاهي را عامل مهمي براي از بین رفتن 118ص

 .دانندميافسردگي)زردي رخسار( 

در حال جنابت مسلمان ": فرمايدمي السالمعلیه: امام علي با حالت جنابت نخوابیدن .6

نبايد بخوابد و بجز با طهارت نبايد به خواب رود؛ زيرا روح مؤمن به سوي خداوند عزّ و جلّ 

دهد و چنانچه اجلش رسیده باشد، آن را در پناه پذيرد و برکتش ميمي رود و خدا آن را مي

ین خود دهد و اگر هنوز اجلش نرسیده باشد، آن را به همراه فرشتگان امرحمت خود قرار مي

 (.153، ص81، ج1403)مجلسي، 2"گرداندفرستد و آن را به کالبدش بر ميمي

براي خوابیدن، اجتناب  هاي بهداشتي اسالم: يکي ديگر از توصیهتنها نخوابیدن .7

از تنها خوابیدن در يک خانه است. در حديثي از رسول خدا صلى اهلل علیه و آله وارد 

سى که چیزى را تنها بخورد؛ کسى که تنها به سفر برود؛ ک"شده که سه کس را لعنت کرد: 

اگر کسى "فرمود:  حضرتآن( و همچنین 347، ص66)مجلسي، ج3"کسى که تنها بخوابد

نقل شده هر کس در  السالمعلیهاز امام کاظم  ."تنها بخوابد، بیم آن است که ديوانه بشود

 "م آنس وحشتى و أعنّى على وحدتىالله"شد[ تنها بخوابد، بگويد: يا بیابانى]مجبور خانه

 (.44، ص7، ج1384)نوراني، 

                                                           
ُر اللَّْوَن َو تَُقبُِّحُه َو تَُغيُِّرُه َو ُهَو نَْوُم كُلِّ مَ  1 ْزَق َو تَُصفِّ نَّ اللََّه َتَباَرَك َو َتَعالَي َيْقِسُم اْلأَْرَزاَق َما ْشُئوٍم ا ِ نَْوَمُة الَْغَداِة َمُشوَمة  َتْطُرُد الرِّ

ْمِس َفا ِيَّاكُْم َو تِْلَك النَّْوَمةَ   َبْيَن طُلُوِع الَْفْجِر ا ِلَي طُلُوِع الشَّ
عيدِ  2 ْم بالصَّ ؛ فا نَّ ُروَح الُمؤمِن َتروُح ا لَي  لأ َيناُم الُمسلُم و ُهو ُجُنب  ، و لأ َيناُم ا لأ  علي َطهوٍر ، فا ن لَم َيِجِد الماَء فْلَيَتيمَّ

ا َجلُها َقد َحَضَر  الل ه ِ َعزَّ و جلَّ َفَيلقاها و ُيبارُِك عَليها ، فا ن كاَن ا َجلُها َقد َحَضَر َجَعَلها في َمكنوِن َرحَمتِِه ، و ا ن لَم َيُكن
وها في َجَسِدهِ   َبَعَث بِها َمَع اَُمنائِه ِمن َملإئَكتِه فَيُردُّ

 ل الل ه ثلإثة: الأ كل زاده وحدًة و الراكب فى الفلإة وحدًة و النائم فى البيت وحدةً لعن رسو 3
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 السالمعلیهبه فرزند خود امام حسن  السالمعلیهامام على  :قضاى حاجت کردن .8

فرزندم! آيا چهار کار به تو نیاموزم که با به کار بستن آنها از طبیبان بى نیاز شوى؟ "فرمود: 

بر سفره غذا منشین مگر وقتى که گرسنه  فرمود: ايشانعرض کرد: چرا، اى امیر المؤمنین. 

باشى، هنوز اشتها دارى از خوردن دست بکش، غذا را خوب بجو و هرگاه خواستى بخوابى 

)ري شهري، 1"قضاى حاجت کن. اگر اينها را به کار بندى از طبابت طبیبان بى نیاز خواهى شد

  (.498، ص12ج

 . نیاز جنسي5

که بر اثر انباشتگي تحريکِ  استشاننده بنیادي زيستي انگیزه جنسي، به عنوان يک ک

. رفتار جنسي از کندمياصل تعادل زيستي عمل  طبقبردرون ارگانیزمي يا کشش دروني 

. يابدميشود و با فعالیت جنسي تسکین تمايل، تحريک جنسي و لذّت بردن ناشي مي

اسپرم مرد، تخمک زن را در  که بچه دار شوند. دهدمياجازه  هاانساندستگاه تناسلي به 

. شودمي. تخمکي که در لوله فالوپ بارور شده رهسپار رحم کندميلوله فالوپ بارور 

 يابد.در آن پرورش مي ،رحم جايي است که جنین در طول يک دوره نه ماهه

گرسنگي و تشنگي با نیاز جنسي آن است که آن  هايهاي کشانندهتفاوتيکي از 

نمايند؛ درحالیکه، تمايالت جنسي بیشتر بر اساس کشاننده اي عمل ميدو بر مبناي کاهش 

آيد. از طرف ديگر، تمايالت جنسي همانند وقتي که بدن با آب و القاي محرک پديد مي

شود و براي زنده ماندن موجود زنده نقش غذا روبرو است، به آسیب ارگانیزم منجر نمي

بیروني  هايتحريکانگیزه جنسي نسبت به  اين است که ،حیاتي ندارد. تفاوت ديگر آن

تأثیر پذيري بیشتري دارد؛ در حالیکه، انگیزه گرسنگي و تشنگي بر مبناي نیازهاي دروني 

بزرگ آفرينش  هايحکمت(. اين يکي از 271، ص1383شوند)خداپناهي، تحريک مي

امعه و بیروني، الزم است فضاي ج هايمحرکبه برانگیخته شدن آن از  توجّهاست. با

                                                           
ا لأ  و ا نَت  ، ا لأ اَُعلُِّمَك ا رَبَع ِخصاٍل َتسَتغني بِها َعِن الطِّبِّ ؟ فقاَل: بلى يا ا ميَر المؤمنيَن . قاَل: لأ َتجلِْس عَلى الطَّعامِ ُبَنيَّ  1

، و لأ َتُقْم َعِن الطَّ  ِد الَمضَغ، و ا ذا نِمَت فاعِرْض نَفَسَك عَلى الَخلإِء، فا ذا اسَتعَملَت هذا جائع  عامِ ا لأ  و ا نَت َتشَتهيِه، و َجوِّ
 اسَتغَنيَت َعِن الطِّبِّ 
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ي اجتماعي سالم و به دور از عوامل تحريک کننده جنسي باشد، تا فرد و جامعه هامحیط

 بهتر و بیشتر بتواند اين غريزه سرکش را کنترل نمايند.

 توجّهاين غريزه اين است که با بارهدرنظام احسن خلقت  هايحکمتيکي ديگر از 

ک ضرورت براي بقاي نسل بايد مورد به زيستي بودن اين نیاز، اين غريزه به عنوان ي

در آيات و روايات، از نیاز جنسي به شهوت و استفاده قرار بگیرد. براين اساس،  توجّه

تعبیر شده است که معناي آن در لغت، به خواهش نفس و میل و رغبت به لذّات مادي و 

اگر انگیزه آدمي " :فرمايدمي بارهايندر السالمعلیهامام صادق . اشاره داردتمايالت جنسي 

گیري کند و نسل براي آمیزش، تنها به داشتن فرزند بود، بعید نبود که از ازدواج و آمیزش کناره

دهند. وي کم يا قطع گردد؛ زيرا بعضي از مردم رغبتي به داشتن فرزند ندارند و به آن اهمیّتي نمي

هايي ح انسان به آنهاست انگیزهبنگر که چگونه خداوند براي هر يک از اين افعال که قوام و صال

 (.36، ص1404)مفضّل،  1"دارددر طبع آدمي قرار داده که او را به آن عمل وا مي

به معناي میل و رغبت در واژه شهوت، مسؤولیتي براي درست استفاده کردن  توجّهبا

 از اين نیاز در قرآن کريم، براي انسان تکلیف شده است. خداي متعال در آيه اي، برخي

را با استفاده درست  آنهات را ذکر کرده و دستور مراقبت و کنترل اعام شهو هايمصداقاز 

هاي پر از عالقه به شهوات يعني زنان و فرزندان و گنجینه": فرمايدميصادر کرده و از آنها 

ز اي است که به وسوسه شیطان بیش اها؛ عالقهدار و چارپايان و مزرعهطال و نقره و اسبان نشان

کشد با اينکه همه اينها وسیله زندگي موقت دنیا آن مقدار که الزم است در دل مردم سر مي

 (. در برخي آيات ديگر، شهوت14عمران:)آل2"است، و سرانجام نیک نزد خدا است

بمعناي انگیزه و تمايل جنسي بکار رفته و دستور کنترل و مديريت آن  بصورت خاص

                                                           
َبُق َيْقَتِضي الِْجَماَع الَِّذي فِيِه َدَواُم النَّْسِل َو َبَقاُؤُه َو َكَذلَِك لَْو َكاَن ا ِنََّما َيِصيرُ  1 ا ِلَي النَّْومِ بِالتََّفكُِّر فِي َحاَجتِِه ا ِلَي َراَحِة  َو الشَّ

ْغَبِة فِي الَْولَِد الَْبَدِن َو ا ِْجَمامِ قَُواُه َكاَن َعَسي اَْن َيَتَثاَقَل َعْن َذلَِك َفَيْدَفَعُه َحتَّي ُيْنَهَك َبَدنُُه َو لَْو َكاَن ا ِ  نََّما َيَتَحرَُّك لِْلِجَماِع بِالرَّ
َو َلأ َيْحِفُل بِِه َفانُْظْر َكْيَف ُجِعَل   َبِعيٍد اَْن َيْفُتَر َعْنُه َحتَّي َيِقلَّ النَّْسُل اَْو َيْنَقِطَع َفا ِنَّ ِمَن النَّاِس َمْن َلأ َيْرَغُب فِي الَْولَدِ َكاَن َغْيرَ 

نَْساِن َو َصَلإحُ  ِ  ُه ُمَحرِّك  ِمْن نَْفِس الطَّْبِع ُيَحرِّكُُه َكَذلَِك َو َيْحُدوُه َعَلْيهِ لُِكلِّ َواِحٍد ِمْن َهِذِه اْلأَْفَعاِل الَّتِي بَِها قَِواُم اْلأ 
ِة وَ  2 َهِب َو الِْفضَّ َهواِت ِمَن النِّساِء َو الَْبنيَن َو الَْقناطيِر الُْمَقْنَطَرِة ِمَن الذَّ َمِة َو اْلأَنْعامِ َو الْحَ ُزيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ الشَّ ْرِث  الَْخْيِل الُْمَسوَّ

نْيا َو اللَُّه ِعْنَدُه ُحْسُن الَْما بِ   ذلَِك َمتاُع الَْحياِة الدُّ
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کنید، بلکه شما از روي شهوت به جاي زنان به مردان رو ميشما ":صادر شده و فرموده است

 (.81أعراف: )1"ايدپیشه گروهي اسراف

ها، زهرهاي  شهوت":فرمايدميتمايالت منفي شهوات  بارهدر السالمعلیه امام علي

هاي شیطانند. اگر  سازد(. شهوات دامکشنده است )که شخصیّت و ايمان انسان را نابود مي

د از آفات در امان باشید، خويشتن را از تسلیم شدن در برابر شهوات بازداريد. با خواهی مي

هاي نفساني در تضاد باشید، همچون تضاد دو ضد با يکديگر و با آن به پیکار برخیزيد  خواهش

)مانند( پیکار دشمن با دشمن. از شهوات سرکش بپرهیزيد که شما را به ارتکاب انواع گناهان و 

انسان  کند؛کشاند. فرمانبرداري از شهوات نفساني، دين انسان را فاسد مياصي ميهجوم بر مع

نادان بنده شهوت خويش است. برده شهوت چنان اسیر است که هرگز روي آزادي را نخواهد 

کسي که شهوات او فزوني يابد، شخصیت  برد.شیريني شهوت را ننگ رسوايي از میان مي ديد.

پرستي است، ساکن  کمت و دانش در قلبي که جاي شهوتشود. ح انساني او کم مي

 (.304و  25، ص1366، تمیمي آمدي)2"شودنمي

 . بهداشت جنسی5.1

بند و بار جنسي و حفظ داري در برابر تمايالت بيخويشتن :پاکدامني و عفت .1

پاکدامني آن را عفت گويند. اين ويژگي به استفاده صحیح، مشروع، معروف و معتدل در 

ترک ":فرمايدمي السالمعلیهرگیري از غريزه جنسي اشاره دارد. در حديثي امام علي بکا

ها، برترين عبادت و زيباترين عادت است. کسي که مشتاق بهشت باشد بايد شهوت

خداوند ": فرمايدمي السالمعلیه(. امام باقر 241)همان، ص3"پرستي را فراموش کند شهوت

در جواب يکي  حضرتآنهمچنین  ."فرج، عبادت نشده استبه چیزي برتر از عفّت بطن و 

                                                           
 ا ِنَُّكْم لََتا ْتُوَن الرِّجاَل َشْهَوًة ِمْن ُدوِن النِّساِء َبْل اَنُْتْم َقْوم  ُمْسِرفُونَ  1
ْيطاِن ؛ اِْمَنْع نَْفسَ  2 َهَواُت َمصائُِد الشَّ ؛ الشَّ َهَواُت ُسُموم  َقاتِلإت  َة اَلشَّ ْهَوَة ُمضادَّ وا الشَّ َهواِت َتْسَلْم ِمَن الأ فاِت ؛ َضادُّ َك ِمَن الشَّ

َهَواِت َفِانََّها َتقوُدكُْم اِلي ُركُوِب ا َو؛ اُْهُجُروا الشَّ ُه َو َحارُِبوَها ُمَحارَِبَة الَْعُدوِّ الَعدُّ ِد ِضدَّ يئاِت ؛ الضِّ ِم َعَلي السَّ نُوِب َو الَْتَهجُّ لذُّ
ْهَوِة اسير  لأَ َيْنَفكُّ اَْسُرُه ؛ َحلإَوُة الشَّ طاَعُة الشَّ  يَن ؛ اَلَْجاِهُل َعْبُد َشْهَوتِِه ؛ َعْبُد الشَّ ْهَوِة ُيَنغُِّصَها عاُر الَْفضيَحِة ؛ ْهَوِة تُْفِسُد الدِّ

تُُه ؛ لأَتْسُكن الِْحْكَمَة َقْلباً َمَع َشهَوة  َمْن َزاَدت َشْهَوتُُه َقلَّْت ُمُرو 
َهَواتِ َترْ  3 َهَواِت اَْفَضُل ِعَباَدة َو اَْجَمُل َعاَدة ؛ َمن اِْشَتاَق اِلَي الَْجنَِّة َسلإ َعِن الشَّ  ُك الشَّ



189 

 

)کلیني، 1"داشتن شکم و شرمگاه؟چه جهادي برتر از پاک نگه": فرمايدمياز ياران خويش 

کسي که به هنگام غضب و تمايل ": فرمايدمي السالمعلیهامام صادق  (.79، ص2، ج1413

ا بر آتش دوزخ حرام و ترس و شهوت، مالک نفس خويش باشد، خداوند جسد او ر

 (.243، ص75، ج1403)مجلسي، 2"کندمي

حفظ شهوت، ازدواج معرفي شده است.  هايروشيکي از نیکوترين : ازدواج .2

 هاينشانهعوامل آرامش بخش و يکي از  قرآن کريم، نیاز به ازدواج و همسر را يکي از

است که براي شما از خودتان هاي او اين و از نشانه": فرمايدميخداي متعال معرفي کرده و 

هايي هايي آفريد، تا بدآنها آرام گیريد و میانتان دوستي و مهرباني نهاد . همانا در اينها نشانهجفت

مندي از بهره راهازدواج را، خداون (. همچنین 21)روم:3"انديشنداست براي مردمي که مي

تان را مان و کنیزان شايستهبي همسران خود و غال": فرمايدميالهي دانسته و  هاينعمت

گر همسر دهید. اگر تهیدست باشند خدا از فضل و کرم خود توانگرشان کند که خدا گشايش

در اسالم هیچ ": فرمايدمي(. پیامبر خدا صلي اهلل علیه و آله در اين باره 32)نور:4"داناست

)مجلسي، 5"ازدواج باشدبنايي ساخته نشده که نزد خداوند عزّ و جلّ محبوبتر و ارجمندتر از 

مردم در دنیا و آخرت لذّتي ": فرمايدمينیز  السالمعلیه(. امام صادق 220، ص103، ج1403

بهتر از لذّت زن نچشیده اند. بهشتیان از هیچ چیز بهشت، نه از خوراکي و نه از نوشیدني، به 

 (.10، ص14، ج1409)حرعاملي، 6"اندازه نکاح لذّت نمي برند

هاى انسانى است که از نظر روانى، ترين پديده: نگاه کردن يکى از مهمهکنترل نگا .3

گردد و از دهد. انحراف جنسى از نگاه ناسالم آغاز مىتأثیر قرار مىرا تحت  رفتار آدمى

به مردان مؤمن و زنان مؤمنه بگو ديدگان از نگاه حرام "فرمايد: کريم مىهمین رو قرآن

                                                           
ِة َبْطٍن و َفْرجٍ  1 ِة َبطٍن وَفْرٍج ؛ و ا يُّ ِجهاٍد ا ْفَضُل ِمن ِعفَّ  ما ُعبَِد الل ه ُ بِشيٍء ا فَضَل ِمن ِعفَّ
َم الل ُه َجَسَدُه َعَلي النَّارِ َمْن َمَلَك نَْفَسُه اِذا َغِضَب  2  َو اِذا َرِغَب َو اِذا َرِهَب َو اِذا اِْشَتهي، َحرَّ
ًة َو َرْحَمًة ا نَّ  3 َودَّ  فِي ذلَِك لأَياٍت لَِّقْوٍم َيَتَفكَُّرونَ َو ِمْن ا ياتِِه ا ْن َخَلَق لَُكم ِمْن ا نُْفِسُكم ا ْزواجا لَِتْسُكُنوا ا لَيها َو َجَعَل َبْيَنُكم مَّ
الِِحيَن ِمْن ِعباِدكُْم َو ا مائُكْم ا ن َيُكونُوا فَُقَراَء ُيْغنِِهُم الل ه ِمن َفْضلِ  4  ِه َو الل ه ُ َواِسع  َعلِيم  َوا نِْكُحوا اْلأَياَمي ِمْنُكْم و الص 
سلإمِ بِناء  ا َحبَّ ا لي الل ه ِ عز  و جل  ، و ا َعزَّ ِمَن التَّزويجِ  5  ما ُبنَِي في الأ 
ِة النِّساِء ... و ا نَّ ا هَل الَجن ِة ما َيتَلذ ذوَن بَشيءٍ ما َتلذَّ  6 ٍة ا ْكَثَر لَُهم ِمن لذَّ نيا و الأ ِخَرِة بَلذَّ ِمن الَجن ِة ا ْشهي  َذ الن اُس في الدُّ

 عنَدُهم ِمن النِّكاِح لأ َطعام  و لأ َشراب  
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(. بنابراين، نخستین مرحله تحريک جنسى و 31 - 30)نور:1"دفرودارند و پاکدامنى ورزن

هاى آلوده است که روابط انسانى را در حد شهوات بندوبارى، نگاهورود به ورطه بى

هاى زيادى از نگاه"فرمايد: دهد. پیامبر اکرم صلي اهلل علیه و آله نیز مىحیوانى تنزل مى

)ري شهري، 2"گرددافشاند و باعث غفلت مىمى ها بذر هوس رابپرهیزيد؛ زيرا که اين نگاه

به عظمت خداوند و اينکه خدا از اسرار درونى انسان آگاه است،  توجّه (.232، ص 12ج

چرانى بسیار مؤثر است. فردى از امام على علیه السالم پرسید: در جلوگیرى از چشم

ت خداوندى که با در نظر گرفتن قدر"چگونه چشم خود را کنترل کنیم؟ حضرت فرمود: 

(. قرآن کريم، نگاه حرام را به عنوان 234، ص12)همان، ج3"هاى تو آگاه استبر تمام نهانى

ها ها و آنچه را درونخداوند خیانت چشم"فرمايد: آمیز معرفي کرده و ميهاى خیانتنگاه

 (.19)غافر:4"دانددارند، مىپنهان مى

اسالم براى ايجاد بهداشت  يکى ديگر از دستورهاى مهم: پوشش و حجاب. 4

و به "کند: گونه اشاره مىجنسى، رعايت حفظ حجاب است. قرآن به مسئله حجاب اين

زنان مؤمن بگو ديدگان فرودارند و پاکدامنى ورزند و زيور خود را آشکار نگردانند، مگر آنچه 

ر خود را آشکار هايشان را بر گريبان خويش افکنند و زيواز آن، که خود پیداست و بايد روسرى

نگردانند، جز بر شوهرانشان يا پدرانشان يا ... و چنان پا نکوبند که آنچه از زيورشان پوشیده 

دارند، آشکار گردد و همگان اى مؤمنان! به درگاه خداوند توبه کنید؛ باشد که رستگار مى

بايى و زنان نبايد زيدو مسئله بیان شده است: اول،  ،آيه در اين(. 31)نور:5"گرديد

آشکار است.  طور عادىزيورآالت خود را براى نامحرمان آشکار سازند، مگر آنچه به

)مکارم شیرازى، شودرا بايد روى گردن بیندازند تا گردن هم پوشیده  (روسرىمار)خِدوم، 

                                                           
وا ِمْن اَْبَصارِِهْم َو َيْحَفظُوا فُ  1  ُروَجُهْم ...* َو قُل لِلُْمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن اَْبَصارِِهنَّ َو َيْحَفْظَن فُُروَجُهنَّ قُل لِْلُمْؤِمنِيَن َيُغضُّ
نَّه َيْبُذُر الْهوي َو ُيولُِّد الَغْفَلة 2  ا ي اكُم َو فُُضوَل النََّظر َفا 
 بالُْخموِد َتْحَت ُسلطاِن الُْمطَّلِِع َعلي َسْتِركَ  3
ُدورُ يْعَلُم َخائَِنَة اْلأَْعيُ  4  ن َوَما تُْخِفي الصُّ
َر ِمْنَها َولَْيْضِرْبَن بُخُمِرِهنَّ َعلي َو قُل لِْلُمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن اَْبَصارِِهنَّ َو يْحَفْظَن فُُروَجُهنَّ َو َلأ ُيْبِديَن زِيَنَتُهنَّ ا ِلَّأ َما َظهَ  5

ني ا ِْخَوانِهنَّ اَْو تِهنَّ اَْو َءاَبائهنَّ اَْو َءاَباِء ُبُعولَتِهنَّ اَْو اَْبَنائهنَّ اَْو اَْبَناِء ُبُعولَتِهنَّ اَْو ا ِْخَوانِهنَّ اَْو بَ ُجُيوبِهنَّ َو َلأ ُيْبِديَن زِيَنَتُهنَّ ا ِلَّأ لُِبُعولَ 
َجاِل اَِو الطِّْفِل الَِّذيَن لَْم َيْظَهُرواْ َعلي َعْوَراِت  َبني اََخَواتِهنَّ اَْو نَِسائهنَّ اَْو َما َمَلَكْت اَْيَمانُُهنَّ اَِو التَّابِعيَن َغيِر اُْولي اْلأْرَبةِ  ِمَن الرِّ

 الُْمْؤِمُنوَن لََعلَّكْم تُْفلُِحون النَِّساِء َو َلأ َيْضِرْبَن باَْرُجلِهنَّ لُِيْعَلَم َما يُخِفيَن ِمن زِيَنتِهنَّ َو تُوُبواْ ا ِلي اللَِّه َجِميعاً اَيَُّه 
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خواهد وقار و شخصیت زن را در معرض تلذذِ (. حکم حجاب مى439، ص14، ج1374

مرد و زن، به محیط سالم و مشروع محدود گردد. اسالم  مردانه قرار ندهد و ارتباط

نگاه مرد را  ،سپارد تا با پوشش خودمسئولیت اين بخش از بهداشت جنسى را به زن مى

 .(195، ص 1390از ظاهر به شخصیت او معطوف دارد)ابراهیمي، 

دهد، لزوم يکى از نکاتى که قرآن مورد تأکید قرار مى :رعايت حريم خصوصى .5

روز است. ازه گرفتن فرزندان براى ورود به اتاق پدر و مادر در برخى از ساعات شبانهاج

اين تأکید بدين معناست که پدر و مادر نیز بايد حريم خصوصى خود را حفظ کنند و 

درخصوص مسائل زناشويى، مسائل اخالقى را رعايت نمايند تا فرزندان، از آثار سوء 

اى مؤمنان! "فرمايد: مى بارهايندردر امان بمانند. قرآن  ناشى از مشاهده رفتارهاى جنسى

روز[ از شما رخصت بار ]در شبانهبايد کسانى که بردگان شمايند و فرزندان نابالغ شما، سه

آوريد و پس از نماز بخواهند: پیش از زمان نماز بامداد، و هنگامى که نیمروز لباس خود را درمى

[ بلوغ رسیدند، بايد هنگام شماست ... و چون کودکانتان به ]سن هنگام برهنگىعشا. ]اين[ سه

(. اين دستور 59 – 58)نور:1"گرفتندورود اجازه بگیرند؛ مانند کسانى که پیش از آنان اجازه مى

اى کلى را بیان قرآنى گرچه خطاب به فرزندان در شرايط خاصى است، در حقیقت قاعده

  (.198)همان، ص"حريم اختصاصى زمانى و مکانىمراعات "دارد که عبارت است از مى

 ومس خالصه فصل

باشد. کالبدشناسي،  انسان شامل کالبد شناسي)آناتومي( و فیزيولوژي مي  مطالعه بدن 

فیزيولوژي، علم مطالعه   ؛ وليپردازدي  بدن انسااان ميهادسااتگاهو  هااندامبه بررسااي 

  هايسااالولو  هااندامشااایمي  عملکردهاي مکانیکي، فیزيکي، بیوالکتريکي و زيسااات

شکیل دهنده   ست.   آنهات ستگاه   ا سان د وجود دارد که با يکديگر مرتبط   هاييدر بدن ان

دسااتگاه گردش خون، دسااتگاه گوارش، دسااتگاه غدد درون ريز،   بوده که عبارتند از: 

                                                           
ِر َو ئِْذنَكُم الَّذيَن َمَلكْت اَْيَمانِكْم َو الَّذيَن لَْم َيبلُُغوا الُْحلَُم ِمنكْم َثلإَث َمرَّاٍت ِمْن َقبِل َصَلوِة الَفجْ  -ذيَن َءاَمُنوا لَِيسَت َيا اَيَُّها الَّ  1

 - ا َِذا َبَلَغ الأَطَفاُل ِمنكُم الُْحلَُم َفلَيْسَت حيَن َتَضُعوَن ثَِياَبكم ِمَن الظَّهيَرِة َو ِمن َبعِد َصَلوِة الِعَشا ِء َثلإُث َعْوَراٍت لَكم ...* وَ 
 ئِْذنُوا كَما اسَتئَذَن الَّذيَن ِمن َقبلِهم 
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دستگاه  ،دستگاه ايمني، دستگاه پوششي، دستگاه حسي، دستگاه عضالني، دستگاه عصبي

 دستگاه ادراري.  و  ثل، دستگاه تنفس، دستگاه اسکلتيتولید م

ست که به گروهي از فرايندهاي        ستي، يکي از مفاهیمي ا ستازي يا تعادل زي هومئو

بدن اشاره دارد که به حفظ برخي تغییرات بدني در   هاياندامو  هادستگاه بیولوژيکي در 

شوند    سان،     . تمايل به حفظ تعادل در همه نیازهسطح مطلوب منجر مي  سماني ان اي ج

سي، حرارت، درد و امثال      شنگي، خواب، جن مانند: تنظیم حفظِ وزن پايه، تنظیم فرايندِ ت

 .آن وجود دارد

همچون: بدن، بشاار،  تعبیرهاييقرآن کريم، موضااوع خلقت جسااماني انسااان را با 

 د کهني اشاره دار هايموضوع است. نیازهاي اولیه يا جسماني، به    نام بردهجسد   جسم و 

سان دارد. غريزه، يکي از مفاهیم           سماني ان شه در تمايالت ج شته و ري ستي دا مبناي زي

شاره دارد که جهت ادامه زندگي و       سان ا ست که به ويژگي دروني ان انگیزش جسماني ا

  سازدميو او را آماده  کندميحفظ حیات انسان از خطرات، او را بسوي مطلوبي هدايت 

شیوه    شرايط خاص به  معین عمل بکند. ذاتي بودن، غیر قابل کنترل بودن، فارغ  اي تا در 

 ست.  اهاي غرايز از قدرت اراده بودن و امثال آن، بعضي از ويژگي

العاده مهم حیاتي براي زندگي انسان است و اکسیژن يا هوا، يکي از عوامل فوق

ود، پذير نیست؛ چنانچه اگر تنفس بیش از پنج دقیقه تعطیل شبدون آن زندگي امکان

. اين عامل حیاتي، گرددميانسان دچار خفگي شده و در اشخاص عادي موجب مرگ 

اطراف زمین را فرا گرفته است و ما اکسیژن مورد نیاز خود را به وسیله تنفس از هوا 

گیريم. در هوا مقادير زيادي اکسیژن وجود دارد و گیاهان نیز پیوسته اين موجود را مي

 ند اين ماده حیاتي از اندازه الزم کمتر شود. گذارکنند و نميتجديد مي

در مسیر عبور، هوا اول رسد. و به حلق مي شودميمجاري عبور هوا از بیني شروع 

شوند ها، عملي مياز موهاي ريز و چرب بیني عبور نموده و مخاط گلو و غشاء برونش

و کیسه هوائي ، دباشندميها که همان دو ريه تنفسي ششکشند. ها را ميو میکروب

ها نیز . در ششکنندميهستند که گازهاي اکسیژن و کربنیک را بین خون و هوا مبادله 
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 آنهاها میلیون از موهاي بسیار ريزي هستند که ده آنهاابزاري به نام سیلیا وجود دارد که 

. کنندميدر مسیر ناي و نايژه قرار دارند و دائماً اين موها با هواي کثیف و دودها مقابله 

ها، خداوند حکیم اين هاي موجود در فضا به ششها و ويروسبه هجوم باکتري توجّهبا

ابزار را در مجاري تنفس، به عنوان فیلتر هوا قرار داده که در بیني، گلو و ششها خاصیت 

 میکروب کشي دارند. 

مختلف مکانیکي،  هايگیرندهغذا، يکي ديگر از نیازهاي جسماني است که بوسیله 

حرارتي، گلوکزي و چربي در يک فرايند بسیار پیچیده و متنوع به تنظیم انرژي و ارضاي 

شود. دستگاه گوارش، فرايند تکويني جسماني هست نیازهاي فیزيولوژيک بدن منتهي مي

تشکیل دهنده  هايانداممختلفي تشکیل شده است. هدف اين دستگاه و  هاياندامکه از 

 مواد معدنيو  هاچربي ،هاکربوهیدراتها، امینها، ويتپروتئینآن اين است که غذا را به 

نیاز دارد، تجزيه کند. خوردن، از دهان آغاز  آنهاکه بدن براي به دست آوردن انرژي به 

و وارد معده  رودمي، از مري پايین شودمي. بعد از اين که غذا جويده و بلعیده شودمي

. غذا از شودميدهاي قوي معده، غذا بیشتر تجزيه ، جايي که در آن به وسیله اسیشودمي

متر طول دارد. سپس وارد روده بزرگ، که  6که حدود  رودميمعده به روده کوچک 

نیاز ندارد يا  آنها. مواد غذايي اضافي که بدن به گرددميمتر طول دارد،  5/1حدود 

  ند. گرديو از بدن دفع متبديل را هضم کند، به مواد زايد  آنهاتواند نمي

در قرآن کريم براي نیاز گرسنگي بکار رفته است، که بمعناي گرسنگي  "جوع"

بمعناي خوردن، واژه اي است که براي ارضاي نیاز گرسنگي در قرآن بکار  "اکل"است. 

رفته است. رعايت اعتدال در مقدار غذا خوردن، استفاده از روزي حالل، اجتناب از 

در وقت گرسنگي و دست کشیدن قبل از سیري کامل،  خوردنخوردن غذاي هاي حرام، 

را قبل و بعد از غذا شستن، غذا را با نام خدا شروع کردن، غذاي داغ نخوردن،  هادست

کم خوردن شام، آغاز نمودن غذا با نمک، و مسايلي مانند آن، از جمله آداب خوردن 

 جهت رعايت بهداشت غذايي در اسالم ذکر شده است. 
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از نیازهاي بدن است که تقريباً هفتاد درصد وزن بدن انسان را تشکیل  آب يکي ديگر

. از آنجائیکه تمام واکنشهاي شیمیائي در بدن به غلظت مواد شیمیائي در آب دهدمي

بستگي دارد، آب بدن بايد در ظرف مدت اندکي تنظیم گردد. بدن، آب مورد نیاز را از 

ن را با تنفس، ادرار، مدفوع، عرق و تبخیر آورد و آطريق نوشیدن و خوردن به دست مي

. در صورت نیاز بدن به آب و کمبود آن، اعضاي نیازمند به آب دهدمياز دهان از دست 

تا با نوشیدن  کنندميدرخواست خويش به آب را از طريق احساس تشنگي به انسان تفهیم 

براي ارضاي نیاز به آب، جبران کمبود آن در بدن را داشته باشد. تشنگي، میلي است که 

آب در بدن تحريک مي شود تا موجود زنده را به جهت پاسخ به اين نیاز برانگیزاند. 

دستگاه ادراري و مجاري آن، به عنوان ابزارهايي براي تنظیم و تصفیه آب در بدن تعبیه 

 اند. در بدن انسان کلیه ها، به عنوان پااليشگاه بزرگ در قالب بسیار کوچکي جاسازىشده

. وقتي که گرددميادرار از کلیه ها به وسیله دو لوله نازک)حالب(، رهسپار مثانه شده اند. 

   .گرددمي، ادرار از طريق مجراي خروجي مثانه تخلیه شودميمثانه پر 

فراواني در اسالم وجود دارد.  هايتوصیه استفاده از آب و رعايت بهداشت آن، بارهدر

درب ظرف آب را بستن؛ در بین غذا آب  يا سه مرتبه خوردن؛آب را يک مرتبه نخورن و 

جات و سبزيجات؛ آب را در شب خوردن، پس از استفاده میوهآبنیاشامیدن؛ نهي از 

اي و تمیز، نشسته آشامیدن، زياده روي و اسراف نکردن، نوشیدن آب در ظرف شیشه

جتناب از خوردن آب يخ، استفاده از آب سالم و بهداشتي، اجتناب از آلوده کردن آب، ا

اجتناب از خوردن آب زياد، آب را در ظرف شکسته نیاشامیدن، دعا کردن هنگام نوشیدن 

آب، پاشیدن آب به صورت، نحوه استفاده آب در حمام، از جمله آداب نوشیدن آب در 

 اسالم بیان شده است.

ارف، داراي شود. خواب متعهاي بدن، در خواب به دو دوره اساسي تقسیم ميفعالیت

چهار مرحله است که در هر مرحله، امواج مغزي تغییر کرده و به سوي خواب عمیق 

رود. دوره بعدي، خواب متناقض است که اين مرحله با حرکات سريع چشم پیش مي

افراديکه در  و دهدميهمراه است. اين مرحله حدوداً بیست درصد کل خواب را تشکیل 
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آورند. خاطر ميشوند، ر ياهاي واضح و شفاف خود را به اين مرحله از خواب بیدار مي

کشد که تقريباً در طول هر يک از اين مراحل بطور متوسط حدوداً صد دقیقه طول مي

 . گرددميخواب شبانه، بین پنج تا شش مرحله تکرار 

نعمت خواب دانسته که در اثر  ،راخداوند براي بشر  هاينعمتقرآن کريم، يکي از 

. خواب، يکي از انفعاالت ارگانیزم پردازدميار در روز، انسان به استراحت تالش و ک

. همچنین در آياتي گرددميکه موجب آرامش روح، استراحت بدن و قوام حیات  باشدمي

کم خوابیدن، با از قرآن، خوابیدن به عنوان يک نوع مرگ موقت معرفي شده است. 

با حالت خوابیدن، در بین الطلوعین نخوابیدن، طهارت خوابیدن، تالوت قرآن، رو به قبله 

قضاى حاجت کردن قبل از خواب، از جمله آداب تنها نخوابیدن، جنابت نخوابیدن، 

 خوابیدن در اسالم بیان شده است.

شود که بر اثر انگیزه جنسي، به عنوان يک کشاننده بنیادي زيستي محسوب مي

اصل تعادل زيستي عمل  طبقبرني انباشتگي تحريکِ درون ارگانیزمي يا کشش درو

شود و با فعالیت . رفتار جنسي از تمايل، تحريک جنسي و لذّت بردن ناشي ميکندمي

يکي که بچه دار شوند.  دهدمياجازه  هاانساندستگاه تناسلي به . يابدميجنسي تسکین 

ر مبناي که آن دو ب کشاننده هاي گرسنگي و تشنگي با نیاز جنسي آن است هايتفاوتاز 

بیشتر بر اساس القاي  ،نمايند؛ درحالیکه، تمايالت جنسياي عمل ميکاهش کشاننده

بیروني   هايتحريکمحرک پديد مي آيد. تفاوت ديگر آن است که انگیزه جنسي نسبت به 

تأثیر پذيري بیشتري دارد؛ در حالیکه، انگیزه گرسنگي و تشنگي بر مبناي نیازهاي دروني 

کنترل نگاه، پوشش و حجاب، رعايت حريم پاکدامني و عفت، ازدواج، شوند. تحريک مي

 .باشدميبهداشتي اسالم جهت رعايت اين نیاز  دستورهايخصوصى، از جمله 

 های چند گزینه ایپرسش

باره خلقت جسماني زير، بیش از مفاهیم ديگر در قرآن در هايگزينهکدامیک از  (1

  انسان بکار برده شده است؟.

 م   ب( جسد       ج( بدن     د( بشرالف( جس
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 ي زير است؟.هادستگاه، جزء کدامیک از دستگاه گردش خون (2

  ايدستگاه تغذيهب(      دستگاه ارتباطيالف( 

 د( دستگاه حسي      دستگاه تولید مثلج( 

بدن که به حفظ  هاياندامو  هادستگاهگروهي از فرايندهاي بیولوژيکي در  (3

 نامند؟.، را چه ميشوندح مطلوب منجر ميتغییرات بدني در سط

 ج( تعادل حیاتي     د( همه موارد   تعادل زيستيب( هومئوستازي  الف( 

يک حالت تنش همراه با نارضايتي، که فرد را در جهت يک حالت تعادل ارضاء  (4

 ، را چه مي نامند؟.دهدميکننده، سوق 

 د( انگیزه رواني  الف( غريزه      ب( نیاز       ج( تعادل زيستي   

را بسوي مطلوبي هدايت  اوحفظ حیات انسان از خطرات،  برايانگیزه اي که  (5

 نامند؟.، را چه مياي معین عمل بکندتا در شرايط خاص به شیوه کندمي

 الف( غريزه      ب( نیاز       ج( تعادل رواني     د( تعادل زيستي

، کنندميرا بین خون و هوا مبادله هاي هوائي که گازهاي اکسیژن و کربنیک کیسه (6

 .در کدام قسمت زير قرار دارند؟

 الف( مري      ب( ريه       ج( کلیه     د( روده

 ؟. کندميغذاي انسان را به مواد مغذي تجزيه زير،  هاياندامکدامیک از  (7

 الف( روده بزرگ      ب( روده کوچک       ج( معده     د( کلیه

 .است؟ رفته بکار ريز ايمعن کدام يبرا ،"جوع (8

 يجنس ازین( د     ياتیح تعادل( ج   يگرسنگ( ب  يتشنگ( الف

  کند؟يم هيتجزو...  هانیپروتئ به را غذا ر،يز يهادستگاه از کیکدام (9

  ياهيتغذ و يحس دستگاه( ب     يارتباط دستگاه( الف

  خون گردش دستگاه( د          تنفس دستگاه( ج

 . دارد؟ اشاره ريز معاني کدام به ،"يستحثّ" و "کمحرّ" اصطالح، دو (10

       يجنس ازین( ب      يجسم زهیانگ( الف
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      يستيز تعادل( د          يروان زهیانگ( ج

 ، براي کدام يک از نیازهاي انسان بیان شده است؟."ظمآن ظماء و"اصطالح (11

 الف( غريزه جنسي     ب( نیاز گرسنگي      

 د( تعادل زيستي         ج( نیاز تشنگي 

 .است؟ حیصح خواب بارهدر ريز نهيگز کدام  (12

    است جسم شيآسا عامل( ب                   است مرگ ينوع( الف

 موارد همه( د             است روح آرامش عامل( ج

 . دارد؟ اشاره خواب بهداشت به ر،يز هايگزينه از کي کدام  (13

    است جسم شيآسا عامل( ب                   حجاب و پوشش( الف

 موارد همه( د             است روح آرامش عامل( ج

 .خواب متعارف، داراي چند مرحله است؟ (14

 الف( يک      ب( دو       ج( سه     د( چهار

 تشریحیهای ؤالس

 .؟دیده حیتوضرا  بدن يبرا قرآن شده در برده بکار میمفاه (1

 .آن را توضیح دهید؟ استکدام ي بدن اهبنظر شما پیچیده ترين دستگاه (2

 باره نیازهاي هوا، غذا، آب، خواب و جنسي بیان کنید؟.ديدگاه اسالم را در (3

 .؟دیده حیتوض روح اثبات يبرا را يشناسفراروان يهادهيپدتوضیح  (4

 معرفی منابعی برای مطالعه بیشتر

 (، روانشناسي فیزيولوژيک1383يم)خداپناهي، کر 

  (، فیزيولوژي پزشکي1389همکاران)خزاعي، مجید و 

 (شگفتي هاى پزشکى در قرآن1387رضايى اصفهانى، محمد على ،) 

 م(، روانشناسي فیزيولوژيک1989ز)کاالت، دبلیو جیم 

 (1384نورانى، مصطفى)دائرة المعارف بزرگ طب اسالمى ، 
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 روحی انسانهاي نیاز، پنجمفصل 

 

 

 ي کليهاهدف

انسان است. براين اساس، هاي اساسي روحي و انگیزهنیازها هدف کلي اين فصل، بررسي 

هاي روحي انسان از منظر اسالم، در آيات و روايات ترين نیازها و انگیزههشت تا از مهم

 .اندمورد بررسي قرار گرفته

 

 يادگیريدقیق هاي هدف

 رود پس از پايان فصل، سؤاالت زير را بتواند پاسخ دهد. از دانشجو انتظار مي

 بیان کند.را اين فصل  در هاف کرده و مبناي انتخاب انگیزهش را تعريانگیز (1

 را توضیح داده و رابطه آن را با اسالم بیان کند. سالمت جوييانگیزه  (2

 فضیلت خواهي را توضیح داده و برخي از فضايل انساني را نام ببرد. (3

 .توضیح دهدروايات را آيات و بندگي از منظر  اطاعت و (4

 کند. آنها را تبیین و کرده بیان را جوييآرامش انگیزه اب مرتبط مفاهیم (5

 .شوديم حاصل چگونه انسان شخصیت تکامل براي جويي حقیقت فطرت (6

 را بر مبناي قرآن بیان کند؟.و مفاهیم مرتبط با آن  گراييعاطفهگرايش  (7

 ديدگاه اسالم را در باره گرايش اجتماع گرايي توضیح دهد؟. (8

 آن، براي انسان را نام برده و توضیح دهد؟.هدف هاي مطرح شده در قر (9

 دنیاي مذموم و ممدوح را از منظر آيات و روايات توضیح دهد. (10
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پردازند، يکي از مباحث مهم ها، که به چیستي و چرايي رفتار انسان ميانگیزه

)هال(، 3)جیمز(، سائق2)دکارت(، غريزه1شناسي است که با مفاهیمي، همچون: ارادهروان

)مزلو و 7)زاکرمن(، نیاز6)سولومون(، سطح برانگیختگي5ولس(، فرايند متضاد)ب4مشوق

مطرح شده است. انگیزش، به توضیح  10و انگیزش 9)اسکینر(، هیجان8موري(، يادگیري

خاصي کند که چه چیزي او را بسوي رفتار چرايي رفتار هدفمند انسان پرداخته و تبیین مي

کند؟. و خورد؟. چرا عبادت مي؟. چرا غذا ميکندکشاند؟. چرا انسان مطالعه ميمي

ترين سؤال براي هر رفتاري، تعیین چرايي توان گفت، اساسيسؤاالتي مانند آن. پس مي

رفتار و شناسايي علت يا علل رفتار است. آنچه در باره تعريف انگیزش مورد اتفاق نظريه 

انگیزاند، جهت را بر ميپردازان است، اينکه انگیزه عاملي دروني است که رفتار شخص 

توان مشاهده کرد؛ سازد. هر چند انگیزه را بطور مستقیم نميرا هماهنگ مي دهد، و آنمي

توان به اين توان استنباط کرد. بنابراين، انگیزش را ميولي وجود آن را از روي رفتار مي

ده، هدايت فرايندي دروني است که رفتار را در طول زمان فعال کر"صورت تعريف کرد: 

راند و دارد. به زبان ساده، انگیزش چیزي است که انسان را به پیش ميرا نگه مي کند و آنمي

 (.9ص، 1386حسن زاده،  )"کندجهت حرکت او را براي خودش تعیین مي

ها، به نام انسان است که تمام تالشتبیین مفاهیم انگیزشي، چون مرتبط با موجودي 

راي تامین منافع و مصالح اوست، کار را تا حد زيادي پیچیده و اعم از علمي و عملي ب

در درجات مختلفي از سالمت و بیماري، سقوط و  هاانساننمايد، براي اينکه دشوار مي

شناسي مهم است؛ يکي اند. مطالعه انگیزش از دو نظر در روانصعود و مانند آن واقع شده

دارد؛ دوم اينکه، جهت دهي انجام عملي وا ميک و اينکه چه علل و عواملي او را به تحرّ
                                                           
1 will 
2 instinct 
3 drive 
4 incentive 
5 opponent-process 
6 optimal-level 
7 need 
8 learning 
9 emotion 
10motivation 
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رفتار انساني و هدايت و تصحیح انگیزه درست، براي تحقق اعمال جهت رسیدن به تعالي 

باشد. زيرا عامل مهم انگیزه انجام يک کار، در و تکامل، در گرو شناخت انگیزش مي

طلبي، : جاهگیري دارد. شناخت انگیزهايي همچوننقش چشم ،ارزش دادن به آن کار

دوستي و مانند آن؛ که در نهان نفس طلبي، ثروتخواهي، قدرتجويي، شهوتشهرت

توان براي داشتن گذاري اخالقي نیست و کسي را نميانساني وجود دارد، معیار ارزش

آنها نکوهش يا ستايش کرد؛ زيرا بود و نبود اين امیال در اختیار انسان نیست و به طور 

 سرشته شده است.  اور وجود جبري و تکويني د

با توجه به انواع فراوان نیازهاي بیان شده در قرآن کريم، و براساس اهمیت موضوع 

هاي روانشناختي در قرآن، براساس ترين انگیزهها، برخي از مهمو کاربرد بیشتر آن انگیزه

اس، کاربرد بیشتر آنها و اهمیت موضوعي آن مفاهیم انتخاب گرديده است. براين اس

هاي مهم از قرآن انتخاب گرديده و به تبیین و توضیح اجمالي انواع آنها تعدادي از انگیزه

 شود.پرداخته مي

 . سالمت جویی1

هاي مهم و کاربردي که در قرآن کريم براي انسان بیان گرديده است، يکي از انگیزه

است، يکي از  میل به سالمت و بهزيستي است. سالمت که در مقابل بیماري بکار رفته

کند که از بیمار شدن اجتناب هاي اساسي بشر است و انسان تالش ميها و دغدغهانگیزه

هاي جسماني يا رواني دور نگه دارد. باتوجه به ها و بیماريکرده و خود را از آسیب

 شود.، اينک به بررسي تحلیلي اين مفهوم و کاربرد آن در قرآن پرداخته مينیازاهمیت اين 

مت، از ريشه سلم بمعناي کنار بودن از آفات ظاهرى و باطنى و نجات يافتن سال. 1

ها آمده است. اين مفهوم، با مشتقاتي مانند: سالم، اسالم، و دور شدن از باليا و عیب

بار در قرآن کريم بکار رفته است. سالم،  140مسلمان، تسلیم، سُلّم، سلیم و مانند آن، 

د است. در وجه توصیف خداوند به اين اسم گفته شده که يکي از اسماء حسناى خداون

را  (. همچنین صدوق در توحید آن421عیوب و آفات بحضرتش راه ندارد)راغب، ص

سالمت دهنده معني کرده است. خالصه آنکه سالم، سالمت دهنده و يا سالم از هر عیب 
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ف سالمت (. سازمان جهاني بهداشت، در تعري296، ص3باشد)قريشي، جو نقص مي

سالمت عبارت است از تأمین رفاه کامل جسمي و رواني و اجتماعي، نه فقط "گفته است: 

 (.29ص)شجاعي تهراني، کلیات خدمات بهداشتي، "نبودن بیماري و نقص عضو

متعدي اين  صیغهگرفته شده و باتوجه به  "سِلم"الم، بر وزن افعال، از ريشه . اس2

عني شده است. بر مبناي اين هدف، تمامي دستورات باب، به ايجاد سالمت در انسان م

باشد. بنابراين، دينِ اسالم، براساس توانايي ايجاد سالمت در انسان يا جامعه انساني مي

معیار دستورات خداوند براي انسان، توجه به حفظ سالمتِ جسماني يا روحي، دنیايي يا 

ر چیزي که براي حفظ سالمت باشد. يعني، هآخرتي، فردي يا اجتماعي و مانند آن مي

دانسته شده است و هر چیزي که  "واجب"انسان يا جامعه انساني، مفید و ضروري باشد 

و هر  "حرام"و هر چیز غیرمفید و مضر بصورت  "مستحب"مفید و غیر ضروري باشد، 

 تشريع و تکلیف شده است.  "مکروه"چیز غیرمفید و غیر مضرّ، 

ين مبنا و براي رسیدن به اين هدف، قرآن کريم، دينِ . باتوجه به در نظر گرفتن ا3

داند که خداوند در باره آن اسالم را، به عنوان تنها شريعت آسماني و دين خدا مي

همانا دين، نزد خدا تنها اسالم است، و اهل کتاب در آن اختالف نکردند مگر بعد "فرمايد: مي

اي ديگر، خداوند تنها عمل به (. در آيه19عمران:ل)آ1"از آنکه به حقانیت آن يقین داشتند

اسالم را مُجزي دانسته که از پیروانش پذيرفته شده و پیروي از دينِ غیر اسالم، صراحتاً 

هر کس بخواهد غیر از اسالم را به عنوان دين بپذيرد، از او "فرمايد: مردود شمرده شده و مي

(. آنچه از اين آيات و موارد 85عمران: ل)آ2"شود و او در آخرت از زيانکاران استقبول نمى

شود اينکه، دين خدا در هر زماني، که توسط هر پیامبري در آن زمانِ مشابه استفاده مي

گردد، آن شريعت، دين خدا، دين حق و دين ارسال مي هاانسانخاص، براي هدايت 

 باشد. اسالم است و مراد از اسالم صرفاً آخرين دين خدا نمي

توان گفت تنها هدف ه به معنايي که از سالمت، سالم و اسالم بیان شد، مي. باتوج4

دين و شريعت آسماني، به عنوان تنها دين خداوند، حفظ سالمت بر مبناي سازگاري و 
                                                           

ْسلإُم  1 يَن ِعْنَد اللَِّه اْلأ ِ َّ ِمْن َبْعِد ما جاَءُهُم الِْعْلُم َبْغياً َبْيَنُهْم انَّ الدِّ  َو َما اْخَتَلَف الَّذيَن اُوتُوا الِْكتاَب ا ِلأ
ْسلإمِ ديناً َفَلْن ُيْقَبَل ِمْنُه َو ُهَو فِي اْلأ ِخَرِة ِمَن الْخاِسرينَ  2  َو َمْن َيْبَتِغ َغْيَر اْلأ ِ
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باشد. بر اين اساس، بر مبناي نیاز تطابق خلقتِ تکوين با دستوراتِ تکلیف و تشريع مي

در انطباق با آن نیاز ذاتي بیان گرديده  يعت اسالمذاتي و سرشتي انسان، شرسالمت جويي 

فرمايد: اي خداوند، پیروي از خدا را داخل شدن در سالمت دانسته و مياست. در آيه

ايد، همگى در سِلم و سالمت )طاعتِ خدا( درآيید و پیروى از اى کسانى که ايمان آورده"

اي ديگر، در (. در آيه208)بقره:1"تهاى شیطان نکنید، که او براى شما دشمنى آشکار اسگام

کند و هر کس را و خداوند شما را به سوي سراى سالمت دعوت مى"فرمايد:اين باره مي

(. اين موضوع در روايتي از امام محمد 25)يونس:2"نمايدبخواهد به راه راست هدايت مى

چیزي را براي چ همانا خداوند متعال هی"السالم اينگونه وارد شده که فرمود: باقر علیه

کراهتي و بندگانش حرام يا حالل نکرده است مگر اينکه میل و رغبتي براي محللّات و نفرت 

براي محرّمات در آن يافته است. بنابراين، وقتي خداوند مخلوقات را خلق کرد دانست چه 

مضر باشد پس آنها را حالل کرده و يا چه چیزهايي براي آنها چیزهايي براي آنها مفید مي

 (. 345، ص3)صدوق، ج3"باشد، پس آنها را نهي کردمي

شود . عالوه بر اين قانون کلي، وقتي به طور جزيي به دستورات اسالمي توجه مي5

گردد. زيرا نیاز به سالمت، نیازي معیار سالمت جويي در تمامي آنها به خوبي مشاهده مي

ها و حالل کردن بائث و پلیديفطري و ضامن بقاي نسل آدمي است، و اسالم با تحريم خ

حفظ  اين نیاز  گام برداشته و زمینه سالمت او  تأمینها، در راستاي مطهّرات و پاکیزگي

يک از واجبات يا مستحبات، و را فراهم ساخته است. زيرا خداوند متعال به آوردن هیچ

خداوند،  ايدر آيهيک از مکروهات يا محرمات نیازمند نبوده و نیست. ترک کردن هیچ

 پاداشى و اجر هر، بگوفرمايد: و ميهاي پیامبر از امت را به نفع خود آنها دانسته درخواست

پس اين فرامین و دستورات براي (. 47)سبأ:شماست خود به نفع امهکرد خواستدر شما از

او در انسان، صرفاً جهت در نظر گرفتن سالمت او بوده و در راستاي تأمین اين نیاز مهم 

                                                           
ْيطاِن ا ِنَُّه لَُكْم َعُدوٌّ ُمبينيا اَيَُّها الَّذيَن ا َمُنوا اْدُخلُوا فِ   1 ْلِم َكافًَّة َو لأ َتتَّبُِعوا ُخُطواِت الشَّ  ي السِّ
لإمِ َو َيْهدي َمْن َيشاُء ا ِلى َو اللَُّه َيْدُعوا ا ِلى  2  ِصراٍط ُمْسَتقيم دارِ السَّ
ْم َذلَِك َعَلى ِعَباِدِه وَ  3 َم  ا ِنَّ اللََّه َتَباَرَك َو َتَعالَى لَْم ُيَحرِّ اََحلَّ لَُهْم َما ِسَوى َذلَِك ِمْن َرْغَبٍة فِيَما اََحلَّ لَُهْم َو َلأ ُزْهٍد فِيَما َحرَّ

ُهْم  َفاََحلَُّه لَُهْم َو اََباَحُه وَ « 3»َما َتُقوُم بِِه اَْبَدانُُهْم َو َما ُيْصلُِحَها « 2»َعَلْيِهْم َو لَِكنَُّه َعزَّ َو َجلَّ َخَلَق الَْخْلَق َو َعلَِم  َعلَِم َما َيُضرُّ
 َفَنَهاُهْم َعْنهُ 



203 

 

فرمايد: اي خداوند، پاکي و پلیدي را در مقابل هم قرار داده و مي. در آيهريع شده استتش

بگو، پلید و پاکِ مساوى نیستند، هر چند فزونى پلیدي]ها[ تو را به شگفتى اندازد؛ پس اى "

 (.100)مائده:1 "[ خدا نگه داريد، باشد که شما رستگار شويدخردمندان! خودتان را از ]عذاب

منظر اسالم، جسم و روح آدمي به صورت امانتي الهي در اختیار او قرار گرفته  . از6

و او موظف است که در حفظ و سالمتي آن بکوشد و هر گونه آسیب به آنها در راستاي 

گردد. هرگونه تالش در زمینه حفظ سالمت، گام نهادن خیانت به امانت الهي محسوب مي

بادت است. از اين رو، هر آنچه به عنوان بهداشت، در اطاعت باري تعالي بوده و خود ع

درمان و حفظ سالمت آدمي سفارش شده، همزمان انسان را متوجه ارزش آنها در راستاي 

دهد. بنابراين، اسالم با قراردادن نظافت در برنامه عبادي فرد مسلمان، بندگي خدا قرار مي

ايجاد نموده است. با توجه به اين انگیزه الزم براي رعايت بهداشت و پاکیزگي را در او 

نیاز فطري، اسالم بر بهداشت و نظافت جسم و روح تأکید فراوان کرده و آن را بخشي 

هاي اسالم، تشويق به از ايمان و الزمه آن معرفي نموده است. در واقع يکي از ويژگي

، رعايت پاکي در ابعاد گوناگون زندگي است؛ زيرا دوري از آلودگي جسمي و روحي

خواسته فطري هر انسان است. براين مبنا، احاديث و رهنمودهاي فراواني از معصومین 

علیهم السالم، جهت حفظ صحت بدن و پرداختن به آن وارد شده است. پیامبر اسالم 

توانید نظافت را رعايت کنید؛ به هر مقدار که مي"فرمايد: اهلل علیه و آله در اين باره ميصلي

گردد؛ ال اسالم را برپايه نظافت بنا نهاده است و هرگز کسي وارد بهشت نميزيرا خداوند متع

 فرمايد:السالم نیز مي(. امام علي علیه391)نهج الفصاحه، ص2"مگر اين که پاکیزه باشد

 (.263)تمیمي آمدي، ص3"صحت و سالمتي از هر نعمت ديگري بهتر و ارزشمندتر است"

وجه به حفظ سالمت، از چنان اهمیتي در قرآن . موضوع غذا و تغذيه، بر مبناي ت7

آيه، به طور مستقیم يا غیرمستقیم مطرح شده  300کريم برخوردار است که در بیش از 

است. توجه انسان به کمیت و کیفیت غذاي خود و توجه به حفظ سالمت مادي و معنوي 

                                                           
 لَُّكْم تُْفلُِحونقُل لأَ َيْسَتِوي الَْخبِيُث َوالطَّيُِّب َولَْو اَْعَجَبَك َكْثَرُة الَْخبِيِث َفاتَُّقوا الل َه َيااُولِي اْلأَلَْباِب لَعَ  1
سلإم على الن ظاف 2  ة و لن يدخل الجن ة ا ل أ كل  نظيفتنظ فوا بكل  ما استطعتم فا ن  اللَّه تعالى بنى الأ 
ُة اَْفَضُل النَِّعِم. 3 حَّ  الصِّ
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ال در خوردن رعايت اعتد(، 172)بقره:2(، خوردن از غذاهاي حالل و پاکیزه24)عبس:1آن

(، اجتناب از غذاهاي تبذيري و ناسازگار 31)اعراف:3آن درروي نکردن اسراف و زيادهو 

 5(، حرمت خوردن هر چیز کثیف و ناسازگار با طبع انسان27)اسراء:4با جسم انسان

(؛ لزوم 4)مدثر:6ها(؛ ضرورت پاک نگاه داشتن لباس و تطهیر آن از آلودگى157)اعراف:

 8ها از بدن(؛ استفاده از آب، در زدودن آلودگي6)مائده:7هیر بدنغسل جنابت و تط

(؛ و دستوراتي مانند آن؛ تنها بخش کوچکي از دستورات اسالم براي حفظ 11)انفال:

 باشد. ميجسم سالمت و رعايت بهداشت 

. عالوه بر آيات و روايات فراواني که در خصوص بهداشت و سالمت جسم بیان 8

گفت تمامي آيات و رواياتي که در باره واجبات و محرمات تکلیفي توان شده است؛ مي

باشد. اين تکالیف و انسان بیان شده است، بر مبناي حفظ سالمت روح و روان انسان مي

سن ظن، اطمینان، يقین، فروتني، همدلي، عزت ها، انسان را به حفظ آرامش، حُتوصیه

ظن، تهمت، غیبت، حقارت،  ي مثل سوءنفس و فضايلي مانند آن ترغیب کرده و از موارد

دارد. همچنین دستوراتي که در باره اعتمادي و رذايلي مانند آن بر حذر مياضطراب، بي

امر به معروف و نهي از منکر، جهاد، حرمت ربا، رشوه و مانند آن وارد شده است از 

توان گفت ميباشد. بنابراين جمله اموري است که در ارتباط با سالمت فرد و جامعه مي

حفظ سالمت فطري انسان و در راستاي نیاز انسان به تمامي دستورات اسالم، بر مبناي 

 باشد.تکامل آن بصورت فردي يا اجتماعي مي

                                                           
نَساُن ا ِلَى 1  َطَعاِمهِ  َفْلَينُظِر اْلأ ِ
 نَياَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ كُلُواْ ِمن َطيَِّباِت َما َرَزْقَناُكْم َو اْشُكُرواْ لِلَِّه ا ِن كُنُتْم ا ِيَّاُه َتْعُبُدو 2
 َرُبوا َو لأ تُْسِرفُوا ا ِنَُّه لأ ُيِحبُّ الُْمْسِرفينَ َو كُلُوا َو اشْ  3
ْيطاُن لَِربِِّه َكُفوراً  4 ياطيِن َو كاَن الشَّ ريَن كانُوا ا ِْخواَن الشَّ ْر َتْبذيراً ؛ ا ِنَّ الُْمَبذِّ  َو لأ تَُبذِّ
 ُم َعَلْيِهُم الَْخَبائَِث الَِّذيَن َيتَّبُِعوَن الرَُّسوَل النَّبِيَّ اْلأُمِّيَّ الَِّذي ... َوُيَحرِّ  5
رْ  6  َوثَِياَبَك َفَطهِّ
َركُمْ  7 ُروا ... َولِكن ُيِريُد لُِيَطهِّ  َوا ِن كُنُتْم ُجُنباً َفاطَّهَّ
ْيَطانِ  8 َركُم بِِه  َوُيْذِهَب َعنُكْم رِْجَز الشَّ ماِء َماًء لُِيَطهِّ ُل َعَلْيُكم ِمَن السَّ  َوُيَنزِّ
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 .  فضیلت خواهی2

هاي ذاتي انسان، انگیزه فضیلت خواهي اوست. مراد از انگیزه يکي ديگر از انگیزه

و انساني هاي یل و گرايش به فضايل و ارزشخواهي اين است که انسان ذاتاً مفضیلت

اخالقي دارد و از رذايل اخالقي نیز بیزار است، هر چند بر خالف ذات خويش عمل 

نمايد. فضايلي همچون: صداقت، عدالت، حکمت، عزّت، شجاعت، شرافت، استقامت و 

ت، مانند آن، ذاتاً مطلوب عقل و دل انسان است و رذايلي همچون: دروغ، ظلم، حماق

 ذلّت، ترس و امثال آن، ذاتاً مکروه عقل و دل انسان است. 

خواهي، انسان اولین نکته در باره اين نیاز، اين است که باتوجه به ذاتي بودن فضیلت

صرفاً حقّ انتخاب و عمل نمودن بین فضايل و رذايل را دارد. يعني،  ،براي ارضاي آنها

ها، مکارم و فضايل ، اگر گرايش بسوي ارزشيتذانیاز مطابقت از بر مبناي پیروي و افراد 

ها را در خود هدايت نکنند که جزء فضیلت اخالقي است؛ قطعا مکاره، رذايل و ضد ارزش

گردد. بعبارتي گیرد و شاکله وجودي آنها، از اخالق ناپسند تشکیل ميدر آنها شکل مي

ها را در مسیر تعالي اخالقي هاي ذاتي خود را مراقبت کرده و آنديگر، بجز کسانیکه سرمايه

هاي دروني هاي انساني و نابودي ارزشدهند، بقیه افراد در از دست دادن سرمايهقرار مي

فرمايد: ها و تأکیداتي بیان مىدارند. قرآن کريم، اين موضوع را با قسمخويش گام بر مي

ده و نیکوکار شدند و زيان است؛ مگر کساني که ايمان آور انقسم به عصر که انسان در خسر"

(. در آياتي 3 -1)عصر: 1"و به درستى و راستى و پايدارى )در دين( يکديگر را سفارش کردند

قسم به تین و زيتون، و قسم به طور سینا، و قسم به اين شهر امن و "فرمايد: ديگر، نیز مى

اه( به اسفل سافلین امان، که ما انسان را در نیکوترين سیرت بیافريديم، سپس )به واسطه کفر و گن

برگردانیديم؛ مگر آنان که ايمان آورده و نیکوکار شدند که به آنها پاداش دائمى عطا مي 

 (. 6 -1)تین: 2"کنیم

                                                           
الَِحاِت َو َتَواَصْواْ بِالَْحق  2أنَساَن لَِفى ُخْسٍر)(، ا ِنَّ الْ 1َو الَْعْصِر) 1 بر  (، ا ِلَّأ الَِّذيَن َءاَمُنواْ َو َعِملُواْ الصَّ  َو َتَواَصْواْ بِالصَّ
ْيُتوِن) 2 ( ثُمَّ َرَدْدنَاُه اَْسَفَل 4َسِن َتْقِويٍم)( لََقْد َخَلْقَنا اْلأنَساَن فِى اَحْ 3( َو َهاَذا الَْبَلِد اْلأَِميِن)2( َو طُورِ ِسينِيَن)1َو التِّيِن َو الزَّ

الَِحاِت َفَلُهْم اَْجر  َغيْر مَمُنون5َسافِلِيَن)  ( ا ِلَّأ الَِّذيَن َءاَمُنواْ َو َعِملُواْ الصَّ
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موضوع ذاتي بودن فضايل اخالقي، در روايات نیز با عباراتي ديگر بیان شده است. 

همانا من براي اتمام و ": اهلل علیه و آله بیان فرموددر حديثِ معروفي که پیامبر اکرم صلي

 موضوع اين (؛149ص ،3ج ،1385 شهري، )ري1"هاي اخالقي برگزيده شده اماکمال ارزش

 اکرم پیامبر توسط که اخالقي، فضايل اکمالِ و اتمام است. زيرا گرفته قرار توجه مورد

يده است، و ساير انبیاء، به عنوان دستوراتِ تکلیفي اخالقي ارائه گرد آله و علیه اهللصلي

جهت تکمیل و تتمیم مکارم ذاتي و تکويني انسان است. يعني، تا انگیزه و میل به آن 

توانند آنها را تکمیل و تتمیم کنند؛ ها نباشد؛ انبیاء نميفضايل، در سرشت و ذاتِ انسان

زيرا معناي اتمام و تتمیم اين است که بايد چیزي شروع شده باشد، تا شرايع بتوانند آنها 

 ،"إِنَّمَا"کلمهشود که با تر فهمیده ميادامه و تکمیل گردانند. اين موضوع زماني مهم را،

 ارسال و خلقت هدف تنها است. يعني، شده تأکید است، حصر اداتِ و عالئم از که

 باشد.مي انسان اخالقي ارزشهاي و فضايل تکمیل الهي، شرايع و رسوالن

فضايل بسیاري را براي انسان ذکر کرده و  قرآن کريم، در راستاي ارضاي اين نیاز،

آن  ، جهت تکمیل هاي متفاوتِي، به توصیف، تبیین و تشويق کسب آنهاها و روشبا شیوه

مرتبه(،  155هاي مثبتي همچون: صداقت)پرداخته است. انگیزهفضايل تکويني 

 علم مرتبه(، 119مرتبه(، عزّت) 103مرتبه(، شکیبايي) 563مرتبه(، رحمت) 210حکمت)

هاي تکرار شده است؛ از جمله ارزشفراوان که در آيات قرآن  ،مرتبه(، و مانند آن  854)

جوييِ تکويني او معرفي گرديده است. وجودي انسان است که در ادامه نیازهاي فضیلت

 282مرتبه(، کذب) 315مرتبه(، ظلم) 524همچنین در آيات زيادي، رذايلي مانند: کفر)

مرتبه(، و امثال آن را بیان فرموده و ضمن مذمّت آنها،  24تبه(، جهل)مر 161مرتبه(، کبر)

 ها را از انجام آنها بر حذر داشته است.انسان

توجهي به اين فضايل و مکارم اخالقي؛ موجب سقوط در نکته ديگر اينکه بي

نوع اخالق ديگر، گیري يکگردد که آن نیز، شکلها ميسراشیبي انساني و نابودي ارزش

اولین گام نابودي اين گرايش انسان را، با از دست دادن ز جنس رذايل است. قرآن کريم، ا

                                                           
َم َمَكارَِم الأْْخَلإقِ   1  ا ِنََّما ُبِعْثُت لِأَتمِّ
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 ،"خَسُر" ،"خاب"همچون:  تعابیري با و کرده معرفي او الهي دروني ارزشمند هايسرمايه

 را نشدن تزکیه خداوند ايآيه است. در کرده معرفي را افراد اين آن؛ مانند و "حَبِط"

 پاک )نفس( را آن کس هر"فرمايد: در اين باره مى و کرده بیان سنف زيانکاري موجب

 و محروم ترديدبى  ساخت، آلوده هاپلیدى به را آن که هر و است؛ شده رستگار قطعاً گردانید،

 "خسران" با سرمايه، دادن دست از اين ديگري، آيات (. در10)شمس:1"است شده زيانکار

 خسران امرشان عاقبت و چشیدند را خود هاىسرپیچى وبال مردم آن"فرمايد: مى و شده تعبیر

دنیا(  )در که هستند هاييهمان اينها"فرمايد: مى ديگر ايآيه (. در9)طالق:2"شد کاري زيان و

 افتراءاتشان آن از اثرى قیامت در و دادند، دست از و باختند را اشان ذاتي حقیقت

 آن شدن اثر بى و بطالن و عمل حبط به تعبیر ديگري، آيات (. در21)هود:3"بینندنمى

 يک را آله، و علیه اهللصلي اکرم پیامبر کردن صدا بلند و ادبيبي اي،آيه است. در شده

ايد! آورده ايمان که کسانى اى"شود: مى آنها عمل حبط موجب که دانسته ناپسند اخالق

نزنید(  فرياد و داد )و مگويید سخن بلند او برابر در و نکنید، پیامبر صداى از فراتر را خود صداى

 حالى در گردد نابود شما اعمال مبادا کنند،مى صدا بلند بعضى برابر در شما از بعضى که گونه آن

 (.2)حجرات:4!دانیدنمى که

توان گفت: برمبناي ذاتي باتوجه به آيات فوق و آيات و روايات فراوان ديگر، مي

خالق حسنه را در درون خود ايجاد نکند، نه تنها خواهي انسان، اگر کسي ابودن فضیلت

آن ذاتیات خود را رشد نداده و آنها را به سالمت و کمال نرسانده و وجود خويش را 

هاي الهي نگردانیده است؛ بلکه اخالق سیئه اي را در خويش ايجاد مند از آن نعمتبهره

ز دست داده؛ همچنین به هاي ارزشمند الهي خود را اکرده که عالوه بر اينکه سرمايه

 گردد.بیماري، فناء و مرگ انساني نیز مبتال مي

                                                           
اَها 1    َقْد اَْفَلَح َمن َزكَّاَها؛ َوَقْد َخاَب َمن َدسَّ
 َفذاَقْت َوباَل اَْمِرها َو كاَن عاقَِبُة اَْمِرها ُخْسراً  2
 اُولئَِك الَّذيَن َخِسُروا اَنُْفَسُهْم َو َضلَّ َعْنُهْم ما كانُوا َيْفَتُرونَ  3
َقْوِل َكَجْهِر َبْعِضُكْم لَِبْعٍض اَْن َتْحَبَط اَْعمالُُكْم َو يا اَيَُّها الَّذيَن ا َمُنوا لأ َتْرَفُعوا اَْصواَتُكْم َفْوَق َصْوِت النَّبِيِّ َو لأ َتْجَهُروا لَُه بِالْ  4

 اَنُْتْم لأ َتْشُعُرون
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 پذیریاطاعت . 3

اطاعت از طوع بمعنى انقیاد، فرمانبرى و پیروي کردن آمده است. يکي ديگر از 

هاي سرشتي انسان، نیاز به اطاعت و پیروي کردن است. اين مفهوم نیازهاي ذاتي و انگیزه

مرتبه در قرآن  129ت، استطاعت، اطیعوا، طوع، تطوّع و مانند آن، با مشتقاتي، مانند: طاع

هايي اشاره دارد که نیازمند آن است. اطاعت به پیروي انسان از دانسته تکرار شدهکريم 

انسان نیازمند به دانستن و پیروي کردن  پس است تا سرلوحه عمل و زندگي او قرار گیرد.

داند تا مبناي عمل و ابتداي خلقت چیزي نمي است. آنچه مسلّم است اينکه انسان در

رفتار او قرار گیرد. بنابراين، انسان براي زندگي خود نیازمند آن است که بداند تا مبناي 

و خداوند شما را از شکم "فرمايد: اي در اين باره ميرفتار او قرار گیرد. خداوند در آيه

ستید و براى شما، گوش و چشم و عقل قرار دانمادرانتان خارج نمود در حالى که هیچ چیز نمى

 (.78)نحل:1"داد، تا شکر نعمت او را بجا آوريد!

قرآن کريم، اين نیاز ذاتي انسان را مورد توجه قرار داده و براساس اينکه انسان، 

مبناي شناخت و پیروي خود را چه کسي و يا چه گروهي قرار دهد، آنها را به دو گروه 

اول، کساني هستند که به مقتضاي فطرت الهي خويش، از افراد  تقسیم کرده است. گروه

کنند که آنها را بسوي مقصد خلقت و هدف آفرينش خود نزديک هايي پیروي مييا گروه

اند. در اين باره اهلل( ياد شدهکنند. اين افراد در قرآن کريم، به عنوان پیروانِ خدا)حزبمي

يابى که از ه ايمان به خدا و روز رستاخیز دارند نمىهیچ قومى را ک"فرمايد: اي ميدر آيه

دشمنان خدا و رسولش پیروي کنند، هر چند پدران يا فرزندان يا برادران يا خويشاوندانشان 

يشان نوشته و با روحى از ناحیه ها دلباشند. آنان کسانى هستند که خدا ايمان را بر صفحه 

نها خشنود است، و آنان نیز از خدا خشنودند. خودش آنها را تقويت فرموده است. خدا از آ

 (. 22)مجادله:2"پیروز و رستگار هستند "حزب اللَّه"هستند، بدانید "حزب اللَّه"]همانا[ آنها 

                                                           
ْمَع َو اْلأَْبصاَر َو اْلأَفْ  1 هاتُِكْم لأ َتْعَلُموَن َشْيئاً َو َجَعَل لَُكُم السَّ  ئَِدَة لََعلَُّكْم َتْشُكُرونَو اللَُّه اَْخَرَجُكْم ِمْن بُُطوِن اُمَّ
ْو اَْبناَءُهْم اَْو ا ِْخوانَُهْم اَْو َعشيَرَتُهْم ُد َقْوماً ُيْؤِمُنوَن بِاللَِّه َو الَْيْومِ اْلأ ِخِر ُيوادُّوَن َمْن َحادَّ اللََّه َو َرُسولَُه َو لَْو كانُوا ا باَءُهْم اَ لأ َتجِ  2

يماَن َو اَيََّدُهْم بُِروٍح ِمْنُه َو ُيدْ  اُولئَِك َكَتَب في ِخلُُهْم َجنَّاٍت َتْجري ِمْن َتْحتَِها اْلأَنْهاُر خالِديَن فيها َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم َو قُلُوبِِهُم اْلأ 
 َرُضوا َعْنُه اُولئَِك ِحْزُب اللَِّه اَلأ ا ِنَّ ِحْزَب اللَِّه ُهُم الُْمْفلُِحون
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خداوند متعال، نتايج و ثمرات ارزشمندي را براي اين نوع اطاعت بیان داشته است. 

کند، همنشین کسانى خواهد بود که  و کسى که خدا و پیامبر را اطاعت"فرمايد: اي ميدرآيه

خدا، نعمت خود را بر آنان تمام کرده از پیامبران و صدّيقان و شهدا و صالحان و آنها رفیقهاى 

(. ديلمي در ارشاد القلوب روايت کرده که خداوند عزّ و جلّ 69)نساء: 1"!خوبى هستند

هاي من اطاعت کن از فرمان اي فرزند آدم! من زنده اي هستم که هرگز نمي میرم؛":فرمايدمي

اي قرار دهم که هرگز نمیري. اي فرزند آدم! من به هر چه بگويم: هست شو، هست تا تو را زنده

شود؛ از فرمانهاي من اطاعت کن تا تو را چنان قرار دهم که به هر چه بگويي: هست شو، مي

همان بندگي (. بنابراين، حقیقت اطاعت کردن، 258، ص11، ج1408)نوري، 2"هست شود

 شده نقل تعالى خداى قول از ديگري، قدسي روايت در کردن و فرمانبرداري از اوست.

 باشد، من بیاد که کسى و کنم يادتان مغفرتم با من تا کنید ياد اطاعتم با مرا" است: فرموده که

 کند ياد مرا که کسى و کنم يادش مغفرتم با که شودمي واجب من بر باشد هم مطیع که حالى در

 خشمناک او بر که حالى در کنم، يادش شودمي واجب من بر باشد، نافرمان که حالى در

 خدا که کسى" فرمود: حضرتآن ديگر روايتي ( در148ص ،1ج ،1404 سیوطي،)"باشم

 برده ياد از را خدا کند، عصیان را خدا که کسى و است کرده ذکر را خدا کند، اطاعت را

 (. 149ص ،1 ج همان،)"است

از منظر قرآن، سرباز زدن از اطاعت خدا و فرامین او، دلدادگي و دلسپردگي به غیر 

خداست که در آيات الهي، به اطاعت از شیطان معرفي شده است. قرآن عظیم، اين اطاعت 

را برخالف ذات و فطرت انسان دانسته و اين را به عنوان يک پیماني سرشتي معرفي 

اي فرزندان "خويش گرفته و در اين باره فرموده است: کرده که خداي متعال از بندگان 

(. 60)يس:3"آدم، آيا با شما پیمان نبستم که شیطان را نپرستید؛ زيرا او دشمن آشکار شماست

معرفي کرده که تحت تسلط  "حزب شیطان"اي ديگر، پیروانِ شیطان را به عنوان در آيه

                                                           
الِحيَن َو َحُسَن اُولئَِك َو َمْن يُِطِع اللََّه َو الرَُّسوَل َفاُولئَِك َمَع الَّذيَن اَنَْعَم اللَّهُ  1 َهداِء َو الصَّ يقيَن َو الشُّ دِّ  َعَلْيِهْم ِمَن النَّبِيِّيَن َو الصِّ

 َرفيقاً 
أ َتموُت . َيا بَن ُروَي ا نَّ الل ه َ َتعالي َيقوُل في َبعِض كُُتبِِه : َيا بَن ا دَم، ا نا َحيٌّ لأ ا ُموُت، ا ِطعني فيما ا َمرتَُك ا جَعْلَك َحي ا ل 2

يِء: كُْن َفَيكونُ ا دمَ  يِء : كُْن َفَيكوُن، ا ِطعني فيما ا َمرتَُك ا جَعلَْك َتقوُل لِلشَّ  ، ا نا ا قوُل لِلشَّ
ْيطاَن ا ِنَُّه لَُكْم َعُدوٌّ ُمبِين   3  اَ لَْم اَْعَهْد ا ِلَْيُكْم يا َبنِي ا َدَم اَْن لأ َتْعُبُدوا الشَّ
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شیطان بر آنان مسلّط شده و ياد خدا را از "ايد: فرماند. خداوند در باره آنها مياو قرار گرفته

(. 19)مجادله:1"خاطر آنها برده، آنان پیروانِ شیطان هستند! بدانید پیروان شیطان زيانکارانند!

هاي انسان دانسته و ها و انحرافگريقرآن کريم، اين نوع اطاعت را منشاء همه عصیان

فرمايد: جايگاه، در قرآن توصیف کرده که ميبا بدترين  هاانسانترين اين را براي گمراه

بگو )اى پیغمبر(: آيا شما را آگاه سازم که کدام قوم را نزد خدا بدترين پاداش است؟ کسانى "

که خدا بر آنها لعن و غضب کرده و برخى از آنان را به بوزينه و خوک مسخ نموده و آن کس 

ترين دا( بدترين منزلت است و آنها گمراهکه بندگى طاغوت )شیطان( کرده. اين گروه را )نزد خ

  (.60)مائده:2"مردم از راه راست هستند

اي در قرآن مورد توجه قرار گرفته و ضمن اين موضوع، بصورت بسیار گسترده

هشدارهاي فراوان از اينگونه اطاعت، مصاديق زيادي را نیز براي آن بیان کرده است. در 

و از کافران و منافقان "فرمايد: منافقان را نهي کرده و مي اي، خداوند اطاعت از کافران وآيه

اطاعت مکن، و به آزارهاى آنها اعتنا منما، و بر خدا توکّل کن، و همین بس که خدا حامى و 

اي ديگر، به عدم پیروي از سران گمراه تذکر داده (. در آيه48)احزاب: 3"مدافع )تو( است

گارا! ما از سران و بزرگان خود اطاعت کرديم و ما را گمراه پرورد”گويند، و مى"فرمايد: و مي

ساختند!. پروردگارا! آنان را از عذاب، دو چندان ده )عذاب گناهان خودشان و گناهان ما که 

اي ديگر، بر اطاعت (. در آيه67)احزاب:4""گمراهمان کردند( و آنها را لعنت بزرگى فرما!

هرگز يهود و نصارى از تو راضى نخواهند ":فرمايدمياز آيین يهود و نصاري هشدار داده و 

شد مگر آنکه از آيین آنها پیروى کنى. بگو: راهى که خدا بنمايد به يقین تنها راه حق است و 

البته اگر از میل و خواهش آنها پیروى کنى بعد از آنکه طريق حق را دريافتى، ديگر از سوى 

اي ديگر، پیروي از اکثريت مردم، را (. در آيه120)بقره:5خدا، يار و ياورى نخواهى داشت

                                                           
ْيطاُن َفاَنْساهُ  1 ْيطاِن ُهُم الْخاِسُروناْسَتْحَوَذ َعَلْيِهُم الشَّ ْيطاِن اَلأ ا ِنَّ ِحْزَب الشَّ  ْم ِذْكَر اللَِّه اُولئَِك ِحْزُب الشَّ
بِيلِ  2  َو َعَبَد الطَّاُغوَت اُولئَِك َشرٌّ َمكاناً َو اََضلُّ َعْن َسواِء السَّ
  بِاللَِّه َوكيلإً  لَِّه َو َكفىَو لأ تُِطِع الْكافِريَن َو الُْمنافِقيَن َو َدْع اَذاُهْم َو َتَوكَّْل َعَلى ال 3
بيل   4  َو قالُوا َربَّنا ا ِنَّا اََطْعنا ساَدَتنا َو كَُبراَءنا َفاََضلُّونَا السَّ
ْعَت اَْهواَءُهْم َبْعَد الَّذي جاَءَك َو لَئِِن اتَّبَ  َحتَّى َتتَّبَِع ِملََّتُهْم قُْل ا ِنَّ ُهَدى اللَِّه ُهَو الُْهدى َعْنَك الَْيُهوُد َو لأَ النَّصارى َو لَْن َتْرضى 5

 ِمَن الِْعْلِم ما لََك ِمَن اللَِّه ِمْن َولِيٍّ َو لأ نَصيراَ 
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اگر از بیشتر کسانى که در روى زمین "فرمايد:کننده دانسته و مياطاعت جوگیرانه و گمراه

نمايند، و کنند )زيرا( آنها تنها از گمان پیروى مىهستند اطاعت کنى، تو را از راه خدا گمراه مى

 (.   611)انعام:1"زنندتخمین و حدس )واهى( مى

از منظر قرآن، اين اطاعت و پیروي کردن، جزء عبادت و بندگي کردن است. يعني، 

خدا را ":فرمايداي ميباشد. خداوند در آيهاطاعت و پیروي، الزمه عبادت و بندگي مي

هر کس ":فرمايداي ديگر مي(. در آيه3)نوح:2"بپرستید، و از او بترسید و از من اطاعت کنید

(. معناي واقعي بندگي، يعني وابستگي يک 36)ابراهیم:3"ند او از من است!از من پیروى ک

نیاز است که نقطه اتکاء وجود او و عامل حفظ و حراست موجود نیازمند، به يک وجود بي

او در شدائدِ روزگار و امواج سهمگین زمانه است. قرآن مجید، هدف خلقت انسان و 

همانا جن و انس را جز براي پرستش "است: جن را بندگي خداي تعالي معرفي فرموده 

(. زيرا اساس بندگي، رسیدن به حقیقت توحید و دستیابي به 56)ذاريات:"4امخود نیافريده

زيستن به آن صورتي است که از آدمي  مقام پروردگاري و ظهور آن در شؤون زندگي و

عبوديّت، "فرمايد: السالم در روايتي در اين باره ميشده است. امام صادق علیه خواسته

گوهري است که باطن آن ربوبیّت است؛ پس، آنچه در عبوديت يافت نشود، در ربوبیّت يافت 

 (. 7)مصباح الشريعه، ص5"گردد و آنچه از ربوبیت مخفي بماند، در عبوديّت به دست مي آيد

معرفت به دستوراتي است که  ترين گام در اطاعت و بندگي، شناخت خدا ومهم

است. قرآن کريم،  هنمايي انسان به سوي سعادت، به وسیله انبیاء به او ارائه شدهرا براي

ن شناخت است، معرفي کرده و تريکاملعبادت و بندگي را براي دستیابي به يقین، که 

( .  در 99)حجر:6"و پروردگارت را آنچنان بندگي کن تا به مقام يقین برسي"فرمايد:مي

در حديثي قدسي، خداوند و نتايج بندگي بیان گرديده است.  روايات فراوان، ارزش، فوايد

                                                           
1  َّ َّ الظَّنَّ َو ا ِْن ُهْم ا ِلأ    َيْخُرُصونَ َو ا ِْن تُِطْع اَْكَثَر َمْن فِي اْلأَْرِض ُيِضلُّوَك َعْن َسبيِل اللَِّه ا ِْن َيتَّبُِعوَن ا ِلأ
 ُبُدواْ اللََّه َو اتَُّقوُه َو اَِطيُعونِ اَِن اعْ  2
نَُّه ِمنِّي َو َمْن َعصاني َفَمْن َتبَِعني 3 ِ  َفا ِنََّك َغُفور  َرحيم َفا 
َّ لَِيْعُبُدونِ  4 ْنَْس ا ِلأ  َو ما َخَلْقُت الِْجنَّ َو الأ 
ُبوبِيَُّة َفَما فُِقَد ِمَن الُْعبُ  5 ُبوبِيَِّة اُِصيَب فِي الُْعُبوِديَّةالُْعُبوِديَُّة َجْوَهر  كُْنُهَها الرُّ ُبوبِيَِّة َو َما َخِفَي َعِن الرُّ  وِديَِّة ُوِجَد فِي الرُّ
 َو اْعُبْد َربََّك َحتَّي َيا ْتَِيَك الَْيقينُ  6
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اي فرزند آدم! خود را به عبادت من مشغول ساز تا دلت را پر از بي نیازي کنم و ": فرمايدمي

دستانت را آکنده از روزي سازم. اي فرزند آدم! از من دوري مکن، که دلت را از فقر انباشته و 

امام علي علیه (. 10، ص7، ج1385ري شهري، )1"کنم دستانت را از گرفتاري آکنده مي

هرگاه خداوند بنده اي را دوست بدارد، نیکويي عبادت را در دل او افکند. ":فرمايدالسالم مي

 (.7، ص7)همان، ج2"هیچ تقرّب جوينده اي، با چیزي چون عبادت خدا، به او نزديک نشد

بندگي در پنج چیز است: اندرون ": فرمايدامام علي علیه السالم در مصاديق عبوديت مي

از طعام تهي داشتن، قرآن خواندن، شب را به عبادت گذراندن ، و زاري کردن ]به درگاه خداوند[ 

(. امام صادق علیه السالم در باره 11، ص7)همان، ج"هنگام صبح، و گريستن از ترس خدا

آنچه خداوند به او عطا حقیقت بندگي سه چیز است: اين که بنده در "حقیقت بندگي فرمود: 

فرموده است براي خود مالکیتي در نظر نگیرد؛ زيرا بندگان ]واقعي خدا[ مالک چیزي نیستند، 

                                ّ     ّ                        دانند و آن را هر جا که خداوند عز  و جل  فرمان داده است به مصرف            ّ           مال را متعل ق به خدا مي

[ تمام اشتغالش به چیزهايي مي رسانند. ]دوم[ بنده براي خود تدبیر و چاره انديشي نکند، و ]سوم

، 7)همان، ج"                 ّ     ّ                                                        باشد که خداوند عز  و جل  او را به انجام آنها فرمان داده يا از آنها باز داشته است

هاي خداوند سبحان، خالص گردانیدن (. در روايات ديگر، چشم بستن از حرام12ص

ادات معرفي        ّ                                                           عمل، عف ت شکم و شهوت، برپاداشتن واجبات و فروتني، به عنوان برترين عب

 (. 22، ص7)همان، ج3شده است

 جویی. آرامش 4

 (، سکینه و سکون28هايي همچون: طمأنینه و اطمینان)رعد:آرامش در قرآن، با واژه

(، 30(، نفي خوف و حُزن )فصلت:14(، ربطِ قلوب)کهف: 81(، امن و ايمان)انعام:4)فتح:

آنچه از اين مفاهیم ن شده است. ( و مانند آن بیا47(، سُبات)فرقان: 120تثبیت فؤاد)هود:

                                                           
ها، َفُهو لأ ُيبالي َعلي ما ا صَبَح ِمَن ا فَضُل الن اِس َمن َعِشَق الِعباَدَة فَعانََقها، و ا َحبَّها بَقلبِِه، و باَشَرها بَِجَسِدِه، و َتفرََّغ لَ   1

نيا : َعلي ُعسٍر ا م َعلي ُيسرٍ   الدُّ
 ا ذا ا َحبَّ الل ه ُ َعبدا ا لَهَمُه ُحسَن الِعباَدِة ؛ ما َتَقرََّب ُمَتَقرِّب  بِمثِل ِعباَدِة الل ه ِ   2
ِة َبطٍن َغضُّ الطَّرِف َعن َمحارِمِ الل ه ِ ُسبحانَُه ا فَضُل ِعباَدٍة ؛ ا فَضُل ا 3 لِعباَدِة ا خلإُص الَعَمِل؛ ما ُعبَِد الل ه ُ بِشيٍء ا فَضَل ِمن ِعفَّ

 و َفْرجٍ 
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شود؛ اينکه انسان در تکاپوي به دست آوردن با کاربرد فراوان آن در قرآن استفاده مي

بودن از هر گونه حالتي دروني است که به او احساس راحتي، آسايش، آرامش با خالي

زيادي،  تنگراني و افسردگي، و به دست آوردن اطمینان و امنیت بدهد. قرآن کريم، در آيا

اي ترس)خوف( و افسردگي)حُزن( بیان نموده و در آيهنداشتن  آرامش داشتن انسان را با

آگاه باشید، که براي دوستان خدا نه ترسي است و نه آنان اندوهگین "فرمايد: در اين باره مي

ي هرگاه خداوند بنده ا"فرمايد: السالم در روايتي مي(. امام علي علیه62)يونس:1"شوندمى

 (.146، ص4، ج1385)ري شهري، 2"دهدرا دوست بدارد، او را به آرامش و بردباري زينت مي

ترين مفهومي که درباره آرامش در قرآن مورد استفاده قرار گرفته يکي از کاربردي

 گرفته تصديق توأم با اطمینان خاطر ، بمعناي"أمن"است که از واژه  "ايمان"است؛ مفهوم 

ن، يؤمن، ن، ايمان، آمَاين مفهوم که با مشتقاتي مانند: اَمِ (.90، ص1362)راغب، شده است

ترين شده است، در جايگاه جامع بردهآيه در قرآن بکار  879مؤمن، امانت و مانند آن، در 

مفهوم ديني در اسالم، به معناي آرامش جان و رهايي از هر گونه هراس و اندوه است، 

دهد. يابي به آرامش روح و روان را نشان ميند و دستکه ارتباط میان پذيرش گفتار خداو

شمرد رامش بر مياي از آعلّامه طباطبايي)ره(، اطمینان و سکینه را حالتي الهي و نوع ويژه

هاي پرهیزگار فرود آمده و همواره تثبیت ايمان و افزايش ي پاک و جانهاکه فقط بر دل

اي در مراحل باالي ست که فقط به افراد ويژهروح تقوا را در پي داشته باشد و او معتقد ا

آنان ":دخداي متعال در اين باره مي فرماي(. 224، ص9کمال اختصاص دارد)طباطبايي، ج

ها همان که ايمان آورده، آفت ناپاکي را به حريم آن راه ندهند، آرامش از آنِ ايشان است و آن

 (. 82)انعام:3"هدايت يافتگانند

انسان از يک عالم ملکوتي به يک عالم ديگر مُلکي نزول پیدا  باتوجه به اينکه روح

کرده است. جدا شدن از آن حقیقت ملکوتي و قرار گرفتن در يک دنیاي نامانوس مادي 

آيد که دو عامل و مُلکي، که ناسازگار و ناهماهنگ با آن حقیقت وجودي اوست؛ بنظر مي

                                                           
 اَلأ ا ِنَّ اَْولِياَء اللَِّه لأ َخْوف  َعَلْيِهْم َو لأ ُهْم َيْحَزنُون 1
كيَنِة و الِحْلمِ  2  ا ذا ا َحبَّ الل ه ُ َعبدا َزيَّنُه بالسَّ
 ا يمَنهم بُِظلٍم ا ولئك لَُهم الأَمُن و ُهم ُمهَتُدون الَّذيَن َءامنُوا و لَم َيلبُِسوا 3
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در اطراف دنیاي مادي خود انسان آنچه مهم ناامني و ناآرامي انسان است. بر اين اساس، 

کند، ناهماهنگ است؛ پس يابد، با آنچه در ذات ناخودآگاه خويش از درون کشف ميمي

 شود. قرآن کريم، درمان اين ناامني و ناآرامي را، دلدادگي و دلسپردگينگران و افسرده مي

آنها که  کنندگان!؛امتو بشارت ده به استق"فرمايد: در رسیدن به اصل خويش دانسته و مي

گرديم!؛ اينها، گويند: ما از آنِ خدائیم و به سوى او بازمىرسد، مىهر گاه مصیبتى به ايشان مى

يافتگان هدايتهمان همانها هستند که الطاف و رحمت خدا شامل حالشان شده و آنها 

شتن، يکي از و ايمان به، از خدا بودن و بسوي او بازگ امنیت (.157-155)بقره:1"هستند!

توان درک اين موضوع را ميعوامل آرامش صبر پیشگان در اين آيه معرفي شده است. 

بهزيستي معنوي، کیفیت و رضايت زندگي رابطة  دانست که باهوش معنوي يک نوع 

 . (1392)تقي زاده و همکاران، مثبت و معنادار دارد

ذاتِ  اتوجه به اينکه اينباز آنجائیکه ذات انسان از روح الهي نشأت گرفته است و 

 يموضوعات محتوا و، براي ادامهِ حیات، سالمت و کمال خويش، نیازمند به روحي

ذاتِ نیازمند، دستوراتي را صادر کرده که آنها ؛ خداوند متعال براي پُر کردن آن باشدمي

هر  اينکه شود،مي استفاده قرآن آيات از بنابرآنچه. انسان استمتناسب و هماهنگ با ذات 

(، 14)طه:2هاي خويش)اسالم( فرمان داده، مثل: نمازدستوري که خداوند در شريعت

 مفهوم باشند. زيرامي ذکراهلل مصاديق از( و مانند آن، 105)انبیاء:4(، تورات9)حجر:3قرآن

 موجب آنها، از غفلت و است شده شناخته انسان ذاتِ براي حقايق آن که است اين ذکر

 تکلیفي(، خدا)وجود دستورات از عملي پیروي اساس، . برايناست گرديده فراموشي

 مقصد و مبدأ باشند)چونمي هماهنگ انسان تکويني و فطري ساختار با آنها اينکه برمبناي

اي دراين . خداوند در آيهگرددمي او روان و روح آرامش موجب خداست(، آنها دوي هر

گیرد. آگاه باش که يشان به ياد خدا آرام مىهادلاند و سانى که ايمان آوردهک"فرمايد: باره مي

                                                           
ِصيَبة  َقالُواْ ا ِنَّا لِلَِّه َو ا ِنَّا ا ِلَْيِه َراِجُعوَن؛ اُْولَ  1 ابِريَن؛ الَِّذيَن ا َِذا اََصاَبْتُهم مُّ ِر الصَّ بِِّهْم َو َرْحَمة   َو َو َبشِّ ئَك َعَليْهْم َصَلَوات  مِّن رَّ

 ْهَتُدون اُْولَئَك ُهُم الْمُ 
لإَة لِِذْكري  2  َو اَقِِم الصَّ
ْكَر َو ا ِنَّا لَُه لَحافُِظون 3 لَْنا الذِّ  ا ِنَّا نَْحُن نَزَّ
ْكرِ  4 ُبورِ ِمْن َبْعِد الذِّ  َو لََقْد َكَتْبنا فِي الزَّ
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(. اين احساس آرامش مطلق، فقط در حالت ايمان 13)رعد:1"يابدها آرامش مىبا ياد خدا دل

او ":اشاره گرديده استاي در اين باره آيهدر آيد که پديد ميمطلق به آن حقیقت و اتصال 

د تا ايمانى بر ايمانشان بیفزايند. لشکريان ى مؤمنان نازل کرهاکسى است که آرامش را در دل

آرامش يافتن پس،  (.4)فتح:2"ها و زمین از آن خداست، و خداوند دانا و حکیم استآسمان

رب "آيد که او بداند همه کارها به دست مُصلح کل، يعني انسان، از آن جهت بدست مي

، اضطراب ايدر آيهد. شواضطرابند که چه ميغم و ن، در اخبراست، ولي بي "العالمین

بندگان و  اولیاي خدانشانه مهم آرامشِ زندگي شاخصه و نداشتن و محزون نبودن، دو 

 (. 62)يونس:3شده است معرفي اوصالح 

هاي روحي و اجتماعي افراد اشاره کرده که هاي بارزي از بحرانقرآن کريم به نمونه

، اطمینان بخش عانت از آن منبعدر آن حاالت دشوار، تنها دلدادگي به آن مبدأ و است

ت آرامش رواني را دو چندان یّدر آن حال، اهمآرامش بخش و ياري رساننده آنها بوده که 

در کند که او السالم ياد ميعلیهوسي حضرت ممادر قرآن کريم، از نمايد. نمايان مي

چوبي  ايدر گهوارهاو را  ،فرزند خودترس کشته شدن  بدلیل، روحيترين حاالت سخت

 شآرام استعانت اوست که و فقط ياد خداو در اين حال،  ه استبه رود نیل سپرد و نهاده

 که گشت اندوه از فارغ و مطمئن موسى مادر قلب نتیجه در" اين شرايط دشوار است:بخش 

 از تا استوار کرديم را قلبش که بوديم ما اين دهد، لو را موسى بود نزديک شدنمى فارغ اگر

اسرائیل هنگام فرار از مصر، در حالي که لشکريان فرعون (. بني10)قصص:4"اشدب مؤمنین

گفت، ديدند، فقط با سخنان موسي که با اطمینان از ياري خدا سخن ميخويش ميرا در پي

(. اصحاب کهف در میان مردم مشرک و توحید ستیزِ شهرشان، 62)شعراء:5آرامش يافتند

                                                           
 الُْقلُوبُ  الَّذيَن َءاَمنُوا و َتطَمئِّنُّ قُلوُبهم بِِذكِر الل ِه اَلأ بِِذْكِر اللَِّه َتْطَمئِنُّ  1
كيَنَة في 2 ماواِت َو اْلأَْرِض َو كاَن اللَُّه َعليماً  ُهَو الَّذي اَنَْزَل السَّ  قُلُوِب الُْمْؤِمنيَن لَِيْزداُدوا ا يماناً َمَع ا يمانِِهْم َو لِلَِّه ُجُنوُد السَّ

 َحكيماً 
َزنُوناََلأ ا ِنَّ اَْولَِياَء اللَِّه َلأ َخْوف  َعَلْيِهْم َو َلأ ُهْم ي 3 َْ  َح
 الُمؤِمنينَقلبِها لَِتكُوَن ِمنَ  فِرغاً ا ِن كاَدت لَُتبِدي بِِه لَوَلأ اَن َرَبطنا َعلي و اَصَبَح فَُؤاُد ا م  ُموسي 4
ا َترَءا الَجمعاِن قاَل ا صحُب ُموسي 5  ا ِن ا لَُمدَركُون* قاَل َكل إ ا نَّ َمِعي َرب ي َسَيهدين َفَلم 
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هاي ها و جاذبهبا شهامت تمام در برابر همه قدرت ،در اثر برخورداري از آرامش الهي

 (.163، ص1)دائرة المعارف قرآن کريم، ج1دادندزندگي مادّي ايستاده، شعار توحید سر مي

مهم در فرايند رشد و شخصیت انسان  احساس امنیت، واقعیت ديگري از اين انگیزه

هاي خانه"ديق آنها کرده است: است که خداوند در آياتي از قرآن، اشاره به برخي از مصا

درخواست امنیت براي  ،(. خداوند متعال82)حجر:"2کنند تا ايمن باشندخود را در کوهها مي

اي پروردگار من! اين ":فرمايدمي کهکرده بیان السالم ، از زبان حضرت ابراهیم علیهرا کعبه

ال شب را وسیله آرامش اي ديگر، خداي متع(. در آيه126)بقره: 3"سرزمین را ايمن گردان

او کسي است که براي شما، شب درست کرد تا در آن آرامش ":فرمايدانسان معرفي کرده و مي

(. همچنین همسر را براي انسان، عامل آرامش و امینت معرفي کرده 67)يونس: 4"گیريد

 (.918)اعراف:"5اوست خدائیکه از جنس خودتان همسراني را قرار داد تا آرامش يابید": است

ها همواره به دنبال رغم اين نیاز ذاتي و فطري به آرامش حقیقي و دائم، که انسانعلي

؛ برخي افراد بر مبناي تفکّر غلط و انديشه مادي، به دنبال آرامش در مصاديق هستندآن 

گردند. آنها آسايش موقت، صوري، مادي و دنیايي را با آرامش دائمي، مادي و دنیايي مي

کننده و آخرتي اشتباه گرفته، و داروي مسکّن موقتي را به جاي درمانحقیقي، روحي 

گونه بیان کنند. قرآن کريم، زبان حال آرامش جوي آنها را اينحقیقي دائم استفاده مي

آنها که به ديدار و مالقات ما ايمان ندارند، و به زندگى دنیا راضي و خشنود شدند "نمايد: مي

، و آنها که از آيات ما غافلند، )همه( آنها جايگاهشان آتش است، و ]فقط[ بر آن تکیه کردند

 (. 7)يونس:6"!دادندبخاطر کارهايى که انجام مى

در روايات، عواملي براي دستیابي به آرامش معرفي شده است. امام علي علیه السالم 

امام . "رود آيدهرکه به اندازه کفاف بسنده کند، آرامش يابد و در منزلگاه آسودگي ف":فرمايدمي

                                                           
موِت َوالأ رضِ قُلُوبِ  و َرَبطنا َعلي 1  ِهم ا ذ قاُموا َفقالُوا َربُّنا ربُّ السَّ
 وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا امنين 2
 واذقال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا 3
 َو ِمْن ا ياتِِه اَْن َخلََق لَُكْم ِمْن اَنُْفِسُكْم اَْزواجاً لَِتْسُكُنوا ا ِلَْيها  4
 ُكَن ا ِلَْيهاَو َجَعَل ِمْنها َزْوَجها لَِيسْ  5
نْيا َو اْطَماَنُّوا بِها َو الَّذيَن ُهْم َعْن ا ياتِنا غافِلُ  6  ونَ ا ِنَّ الَّذيَن لأ َيْرُجوَن لِقاَءنا َو َرُضوا بِالَْحياِة الدُّ
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خوشي و آرامش در خشنودي و يقین است: باالترين آرامش، " فرمايد:صادق علیه السالم مي

حضرت در روايتي ديگر، چهار چیز را به عنوان عوامل آن ."چشم امید برکندن از مردم است

خود سکوتي که به وسیله آن به احوالِ دل و نفْس " آرامش معرفي مي فرمايند که عبارتند از:

با آفريدگارت پي ببري ، خلوتي که به سبب آن از گزندهاي پیدا و ناپیداي زمانه نجات يابي، و 

گرسنگي اي که با آن شهوتها و وسوسه هاي شیطاني را بمیراني، و شب زنده داري که بدان 

در روايتي ديگر، از . "سبب، دلت را روشن و نهادت را تصفیه و روح و روانت را پاکیزه کني

در مخالفت کردن با هواي السالم سؤال شد: راه آرامش چیست؟ فرمود: ام صادق علیهام

نفس، عرض شد: پس، چه وقت بنده طعم آرامش را مي چشد؟ فرمود: در نخستین روزي که به 

 (.547ص، 4، ج1385)ري شهري، 1"شودبهشت وارد مي

 جویی . حقیقت5

؛ به استعداد و توانايي در انسان علم، آگاهي، شناخت، دانايي و مفاهیمي مانند آن

کند. علم در کنار عمل، يکي از تکالیف و دانش را براي او ايجاد مياشاره دارد که معرفت 

هاي درون و برون وجود او را براي خويش روشن تواند تاريکيمهم انسان است که مي

هاي مختلفي ژهمفاهیم شناختي در قرآن با واکرده و راه هدايت را برايش آشکار نمايد. 

، تدبّر، تأمّل، تفکر، معرفت، بکار برده شده است. علم، فکر، فقه، رأي، عقل، لُبّ، شعور

براي دستیابي به حقیقت و که  هستندمفاهیمي ابزار و حکمت، يقین و مانند آن، از جمله 

جويي، يک میل ذاتي و حقیقت انسان در قرآن بکار برده شده است. شناخت کسب

در او قرار داده شده  يحقیقمعرفت و کشف  حقّنسان است که براي يافتن سرشتي در ا

 گردد. هاي معرفتي انسان، بواسطه اين میل ارضاء مياست. يعني، افزايش توانايي

که ضدّ باطل است ء در محل خويش قع شياو و مطابقوجودي ثابت، معناي به  حقّ

،  4)طبرسي، ج"وقع خود واقع شودء در محقّ آنست که شي". در مجمع آمده است: است

يکي از اسماء حسناي  "حقّ"بار تکرار شده است.  287(. اين مفهوم در قرآن 802ص

                                                           
ْوُح و الر احَ  1 َعِة. الرَّ ا  َخفَض الدَّ ُة في الرِّضا و الَيقيِن؛  َصمت  َتعِرُف بِه َمِن اقَتَصَر علي ُبلَغِة الَكفاِف َفَقِد انَتَظَم الراَحَة، و َتَبوَّ

ِميُت به حاَل َقلبَِك و نَْفِسَك فيما يكوُن بيَنَك و بيَن بارِيَك، و َخلَوة  َتنُجو بها؛ ِمن ا فاِت الزماِن ظاِهرا و باِطنا، و ُجوع  تُ 
ُر بِه قلَبَك و تَُنق   َهواِت و الَوْسواَس و الَوساِوَس، و َسَهر  تَُنوِّ  ي به َطبَعَك و تَُزكِّي بِه ُروَحكَ الشَّ
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الهي است، چون ذات و صفات خدا غیر قابل زوال است، لذا حقّ از اسماء حسناي 

اوست. احقاق حق و ابطال باطل، بمعناي ثابت کردن چیزي و روشن کردن بطالن چیزي 

قرآن کريم، حقیقت جويي را میلي مطابقت با فطرت (. 158، ص2، ج1371، است)قرشي

حق همان است که از "بشري دانسته، و آن را از جانب خداي کريم بیان فرموده است: 

آنچه از اين آيه شريفه (، 147)بقره:1"ناحیه پروردگار توست، پس هیچ شبهه به دل راه مده

مطابق  و وابستهمعرفت . يعني، حق آن استخداوند شود اينکه حق، داير مدار استفاده مي

 ارتباطش با خدا قطع گردد، باطل است. معرفتي کهخداست و هر  با

هايي جويي که به طور فطري در انسان وجود دارد، يکي از انگیزهانگیزه حقیقت

است که ما را به مطالعه و معرفت نفس)دنیاي دروني( و اکتشاف طبیعت آفاقي)دنیاي 

هاي جهان تقیحقکُنه واقع دست يافته و اساس  دارد، تا انسان به شناختي( وا ميبیرون

هاي گوناگوني که انسان در دوران کودکي مطرح هستي برايش آشکار گردد. از پرسش

هاي پاياني حیات خود، براي هايي که بسیاري از بزرگساالن تاسالکنجکاويکند، تا مي

دهند، همگي نشان از وجود اين میل ضروري نشان مي دستیابي به حقايق بیشتر از خود

و تعالي درون جويي، نه تنها عاملي براي رشد در نهاد انسان دارد. اين سرشت حقیقت

هاي انسان است، بلکه علتي جهت تکامل و شکوفايي دانش بشري و پیدايش رشته

ي است که تخصصي فراوان در دنیاي بیرون از خود شده است. براساس اين میل درون

هاي نفس ما به بیرون از خود، و جايگاهش درعالم وجود و اتصالش به مبدأ و وابستگي

گويي را يک پیمان مکتوب بین جويي و حقیقتشود. قرآن کريم، حقیقتمعاد دانسته مي

آيا پیمان کتاب )خدا( از آنها گرفته نشده که ":فرمايدهاي آسماني دانسته و ميبشر در کتاب

 (.169)اعراف:2"اند؟جز حقیقت نگويند، و آنان بارها آن را خواندهبر خدا 

تحصیل علم مطابق با و انسان خواهان درک حقايق  ،جوييفطرت حقیقت بر مبناي

، گمانو وهم  ،شکجهل، رو، اکتفا به  . از ايناستيقین  باالي حلاواقع و رسیدن به مر

ابراين، باقي ماندن و بسنده کردن به جويي انسان است. بنانحراف از مسیر فطرت حقیقت
                                                           

 الَْحقُّ ِمْن َربَِّك َفلإ َتُكونَنَّ ِمَن الُْمْمَترينَ  1
َّ الَْحقَّ َو َدَرُسوا ما فيهِ  2  اَ لَْم ُيْؤَخْذ َعَلْيِهْم ميثاُق الِْكتاِب اَْن لأ َيُقولُوا َعَلي اللَِّه ا ِلأ
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جهت تحقق جويي عقايد غیر حقیقي و نادرست، امري نکوهیده است. فطرت حقیقت

مراحل  ني و شناختي،عقالبا ابزارهاي انسان  کند تاتالش مي، انسانتکامل  حیات و

که از مصاديق  ، شک و گمانوهم، خروج از حالت را ارتقاء بخشیده و با  خويشمعرفت 

دست يابد. قرآن کريم، کساني را  عالم حقايقکشف و به کسب علم يقیني باطل هستند، 

تکالیف به تحصیل علم و عمل ، از مبدأ و معادبه نسبت که به بهانه نداشتن علم و يقین 

شد: وعده خداوند و هنگامى که گفته مى"فرمايد: ، را نکوهش کرده و ميزنندخود سرباز مي

دانیم قیامت چیست؟ ما تنها گفتید: ما نمىمت هیچ شکّى نیست، شما مىحقّ است، و در قیا

 (. 32)جاثیه:1"گمانى در اين باره داريم، و به هیچ وجه يقین نداريم

را  جويي يک نیاز فطري انسان است که اگر او، آناز منظر آيات و روايات، حقیقت

انگیزه  بعبارتي ديگر،کرد. گرايي رشد خواهد پرورش ندهد نقطه مقابل آن، يعني باطل

 خداوندي                      ِکه همان دستورات شريعت  ،اگر با معیارهاي حقیقت ،جوييذاتي حقیقت

قرآن کريم، در آياتي دو گردد.                                        ُ    تکمیل نگردد، محتواهايي از  باطل در آن پ ر مي ،است

گروه پیروان حق و باطل را به عنوان پیروان خدا و کفر معرفي کرده و در اين باره 

خواهد حق را با کلمات خود تقويت، و ريشه کافران را قطع کند. تا خداوند مى"رمايد: فمي

  (.8 )انفال:2"حق را تثبیت کند، و باطل را از میان بردارد، هر چند مجرمان کراهت داشته باشند

امام است.  گرفته قرار تأکید مورد نیز با صراحت بیشتري روايات در، موضوع اين

                  ّ                       براستي هر کس را حق ، سود ندهد باطل، زيانش ":فرمايددر اين باره مي السالمعلي علیه

رساند و هرکه به راه هدايت نرود، به کج راهه گمراهي در افتد و هرکه يقین، او را سود نبخشد 

همچنین در حديثي ديگر  (.155، ص3، ج1385)ري شهري، 3"  ّ            شک  زيانش رساند

 شود،                               ّ          تا تو را در آن روزي که جز به حق  داوري نمي             ّ     پیوسته با حق  باش،": فرمايدحضرت ميآن

                                                           
َّ َظنًّا َو ما نَْحُن بُِمْسَتْيِقنينَ َو ا ِذا قيَل ا ِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َو ا 1 اَعُة ا ِْن نَظُنُّ ا ِلأ اَعُة لأ َرْيَب فيها قُْلُتْم ما َنْدري َما السَّ  لسَّ
 لُِيِحقَّ الَْحقَّ َو ُيْبِطَل الْباِطَل َو لَْو َكِرَه الُْمْجِرُموَن  2
؛ اْعَلموا ا ن  الل ه َ تعالي ُيْبِغُض الَْزمِ الحقَّ ُيْنِزلَْك َمنازَِل ا هِل الحقِّ َيوَم لأ ُيْقضي ا   3 ؛ لأ َدليَل ا نَْصُح ِمِن اْستِماِع الحقِّ لأ  بالحقِّ

َن ، فلإ َتزولوا عِن الحقِّ و ا ْهلِِه ؛ فا ن  َمِن اْسَتبدَّ بالباِطِل و ا ْهلِِه َهلَك و فاَتْتُه الدُّ   نياِمن َخْلِقِه الُمَتلوِّ
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تمیمي )1"                                      ّ     هیچ راهنمايي صادقتر از گوش سپردن به حق  نیست.                    ّ         در جايگاه پیروان حق  جاي دهند

شاهراه "فرمايد: السالم در اين رابطه ميامام صادق علیه (.935ح، 68، ص1366آمدي، 

يعنى  (.156ص، 3، ج1385هري، ري ش)2"حق از براى جويندگان آن واضح و روشن است

به  ؛شودوجوي حق باشد، حقیقت برايش روشن و برايش ظاهر مىاگر کسى در جست

ماند، و کسى که راه حق را نیابد البته خواهان اي برايش باقي نمياي که ترديد و شبههگونه

 و جوياى او نبوده است.

است. امام علي  شده بیان يانجوحقیقتبراي فراواني  پیامدهاي، رواييدر منابع 

ها طلبي را سرلوحه کارهايش قرار دهد، سختيهر کس حق" فرمايد:السالم در اين باره ميعلیه

در  (.938، ح68، ص1366)تمیمي آمدي، 3"شودبرايش آسان و دور برايش نزديک مي

آشکار  را هاي آنخداى تعالي حق را روشن ساخته و راه"فرمايد: حضرت ميروايتي ديگر آن

يعني، هر کس (. 930)همان، ح4"آن است الزمم ،شقاوتي دائمي سعادت يا، پس است کرده

سعادت دائمى نصیب او شده است و هر کس به راه حق نرفت بدبختى  ،به راه حق رفت

هیچ همراه "فرمايد: در حديثي ديگر ميايشان  جدا شدني نیست. آنمالزم او است و از 

رابطه در اين نیز السالم امام صادق علیه (.927)همان، ح5"ق نیستو همنشیني، عزيزتر از ح

گرايان بیاويزد،             ّ                                             هیچگاه از حق  و پیروانش جدا نشويد، که هر کس به باطل و باطل":فرمايدمي

 (.155، ص3، ج1385ري شهري، )"شود و دنیا از دستش برودهالک 

 . عاطفه گرایی 6

ديگري در انسان وجود  میلناخت، يک معرفت و شمقام حقیقت در کسب عالوه بر 

، براي تحقق عمل عواطف و هیجاناتتمايالت، به بررسي در ادامه شناخت، دارد که 

                                                           
؛ اْعَلموا ا ن  الل ه َ تعالي ُيْبِغُض الَْزمِ الحقَّ ُيْنِزلَْك َمنازَِل  1 ؛ لأ َدليَل ا نَْصُح ِمِن اْستِماِع الحقِّ ا هِل الحقِّ َيوَم لأ ُيْقضي ا لأ  بالحقِّ

َن ، فلإ َتزولوا عِن الحقِّ و ا ْهلِِه ؛ فا ن  َمِن اْسَتبدَّ بالباِطِل و ا ْهلِِه َهلَك و فاَتْتُه الدُّ   نياِمن َخْلِقِه الُمَتلوِّ
ُة الَْحقِّ لُِطلَّإبَِهاَقْد وَ  2  َضَحْت َمَحجَّ
ِدیُد َو َقُرَب َعَلْیِه الَْبِعید 3  َمْن َجَعَل الَْحقَّ َمْطَلَبُه َلأَن لَُه الشَّ
 ا ِنَّ اللََّه ُسْبَحانَُه َقْد اَنَاَر َسِبیَل الَْحقِّ َو اَْوَضَح طُُرَقُه َفِشْقَوة  َلأزَِمة  اَْو َسَعاَدة  َدائَِمة 4
 َصاِحَب اََعزُّ ِمَن الَْحقَلأ  5
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و مفاهیم ديگري مانند آن، به يکي ديگر  پردازد. میل، اشتیاق، عالقه، عاطفه، گرايشمي

اقدام به  هاي مهم سرشتي انسان اشاره دارند، که همچون موتور محرکه براياز انگیزه

باشند. اين گرايش در هاي او ضروري ميگیري فعالیتانجام کاري در عمل، براي شکل

رأفت، رحمت، الفت، نفرت، قسوت، شهوت،     ّ  مود ت،                ّ  هايي همچون: محب ت،قرآن، با واژه

 آن بیان شده است. مانندهوي، هوس، میل، رجاء، عالقه، فرح، سرور و مفاهیمي 

است. عواطف،  گرفته شدهمعناي توجه، کشش و میل  عاطفه از ريشه عطف، به

هايي هستند که در ارتباط با يک موجود زنده داراي شعور ديگر، در نفس انسان احساس

دارد تا به نفع آن گامي بردارد يا دست کم با وي اظهار همدردي تحقق يافته و او را وا مي

بحث، کشش نفساني يک انسان يا احساس ترحم و يگانگي کند. مقصود از عاطفه در اين 

ربا هست. آدمي نسبت به موجود يا يک انسان ديگر است، شبیه آنچه میان آهن و آهن

شود)مصباح يزدي، کند که به سوي چیزي يا کسي کشیده ميدر چنین حالتي احساس مي

 (.57، ص2ج

آيد اينکه رشد و تقويت عواطف انساني در برابر آنچه از آيات و روايات بر مي

عاطفگي مطلوب است. انساني که نسبت به ديگران احساس همدردي تفاوتي و بيبي

گردد، بر کسي که چنین برد و از خوشي آنان شادمان ميکند، از رنج ديگران رنج ميمي

تفاوت است، برتري دارد. در متون ديني، شواهدي بر مطلوبیت                    ً   احساسي ندارد و کامال  بي

وجودات وجود دارد؛ از جمله آنکه خداوند ياران حالت رأفت و رحمت نسبت به م

 فرمايد:ستايد و در اين باره ميحضرت مسیح را به خاطر وجود اين ويژگي در ايشان مي

 )حديد:1"ي کساني که از او ]حضرت مسیح[ پیروي کردند، رأفت و رحمت نهاديمهادلدر "

 فرموده است. ل بیانارائه اين موضوع، نشان از تأيیدي است که خداوند متعا (.27

و ارتباط بین آنها را، يکي از آيات و  هاانسانوجود محبّت در دل  کريم، قرآن

و میان "کس غیر او توان ايجاد آن را ندارد: هاي خود معرفي کرده است که هیچنشانه

توانستى میان کردى نمىيشان الفت برقرار ساخت، اگر تو آنچه در زمین است را خرج مىهادل

                                                           
 َو َجَعْلَنا فِي قُلُوِب الَِّذيَن اتََّبُعوُه َرا َْفًة َو َرْحَمًة َو َرْهَبانِيَّةً  1
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 1"يشان الفت بیندازى، و لیکن خدا میانشان الفت انداخت که او مقتدرى شايسته استهادل

(. در قرآن برادري و صمیمیّت، به عنوان يکي از آثار و برکات محبّت در بین 63)انفال:

بیان شده که عدم وجود محبّت و برادري، موجب گرفتاري انسان در آتش عذاب  هاانسان

يتان الفت برقرار کرد و در نتیجه نعمت او، برادر شديد و در هادلن اوست که بی" گردد:مي

حالى که بر لبه پرتگاه آتش بوديد، او شما را از آن پرتگاه نجات داد. خداى تعالى اين چنین 

 (.103)آل عمران:2"کند تا شايد هدايت شويدآيات خود را برايتان بیان مى

که آگاهانه يا ناآگاهانه در دل موجود هاي قلبي انسان است محبت، يکي از جاذبه

 حالت انسان درکند. زنده ايجاد مي شود و او را بسوي شخص يا چیز ديگري جلب مي

 محبوبش و فرد بین يگانگي نوعي و کندمي محبوب متوجّه منحصرا را او که شديد محبّت

 3شودمي فتهگ عشق دهد،مي قرار محبوبش اختیار در را فرد چیز همه و آوردمي وجود به

 بین مشاکله" به را عشق طوسي، نصیرالدين خواجه(. 251ص ،10ج ،1414 منظور، )ابن

 نفسي واقع آورد. درمي بوجود هاروح میان شکليهم نوع يک که کندمي تعبیر "النفوس

 انسان، حقیقي معشوق و است، انسان براي    ّ محر ک يک فقط دارد، وجود اينجا اگر هم

 معناي همان اين و گرددمي    ّ متح د او با انسان روح که است طبیعي ماوراء حقیقت يک

 (.504ص ،3ج ،1387 است)مطهري، اهلل في فناء

 مبالغه همان که آن، معناي ولي نشده؛ برده بکار عشق لفظ کريم، قرآن در چند هر

. است شده ياد آن از شديد    ّ محب ت عنوان با اي،آيه در و رفته بکار است    ّ محب ت در افراط و

است:  شده بیان اينگونه خدا، به زياد    ّ محب ت از مومنان برخورداري توصیف در اي،آيه در

 از ديگر، ايآيه (. در165)بقره:4"دارند خدا به را    ّ محب ت شديدترين آوردند، ايمان که کساني"

 متعال، است. خداوند شده تفسیر عشق به آن، معناي در که شده استفاده ،"شغاف" واژه

[ عشق]يوسف"فرمايد:مي و گفته سخن شغاف عنوان با يوسف به زلیخا يدشد عشق از

                                                           
ا اَلَّْفَت َبينْ  َو اَلََّف َبينْ  1  ْم ا ِنَُّه َعِزيز  َحِكيم  قُلُوبِِهْم َو لَِكنَّ اللََّه اَلََّف َبْينهَ  قُلُوبِهْم  لَْو اَنَفْقَت َما في اْلأَْرِض َجِميًعا مَّ
 قُلُوبُِكْم َفاَْصَبْحُتم بِنِْعَمتِِه ا ِْخَوانًا َفاَلََّف َبينْ  2
 َتْصَفرُّ سمي العاِشُق عاِشقاً لأَنه َيْذُبُل من شدة الهوي كما َتْذُبل الَعَشَقُة ا ِذا قطعت، و الَعَشَقُة: شجرة َتْخَضرُّ ثم َتِدقُّ و  3
 اََشدُّ ُحبًّا لِلَّهِ َو الَّذيَن ا َمُنوا  4
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 عالقمند او به چنان آن (. يعنى،30)يوسف: 1"است کرده او]زلیخا[ نفوذ دل اعماق در آنچنان

 اين و بود، برگرفته در را او اعماق و کرده، نفوذ او قلب درون به    ّ  محب تش که بود شده

(. 393ص ،9ج ،1374 شیرازي، بود)مکارم يوسف به او آتشین و شديد عشق به اشاره

 يوسف به جز بود[ که عاشق ]زلیخا آنچنان"فرمايد:مي آيه اين تفسیر در السالمعلیه باقر امام

 (. 423ص ،2ج ،1415 حويزي، )عروسي2"بود خبر بي مردم ساير از و انديشیدنمي

 که گفت بتوان شايد است، شده برده بکار نیز روايات و آيات در که    ّ  مود ت، مفهوم

 آنچهاست.  شده معنا زياد    ّ محب ت و قلبي شديد عالقه به که است، عشق از ديگري معناي

 دوستي بر عالوه اينکه است توجّه مورد عاطفي مفاهیم از ديگر يکي عنوان به مودّت، در

دارد.  وجود نیز آن با همراه اطاعت و پیروي نوعي دارد؛ وجود آنها در که شديد محبّت و

 اکرم پیامبر اقرباي و خدا اولیاء با مؤمنین بین کردن برقرار قوي عاطفي پیوند کريم، قرآن

 رسالتم برابر در شما از من بگو،"است:  فرموده و کرده درخواست را آله و علیه اهللصلي

 (. در23)شوري: 3"نزديکانم و اقرباء به نسبت محبّت و مودّت جز به کنمنمي طلب مزدي

 و يادآوري خود، آيات از يکي عنوان به را، زوجین میان قوي عاطفي رابطه ديگر، ايآيه

 براى خودتان جنس از همسرانى اينکه او هاىنشانه از و"است:  فرموده و کرده درخواست

 هايىنشانه اين در داد قرار رحمت و مودّت میانتان در و يابید، آرامش آنان کنار در تا آفريد شما

 (.21)روم:4"کنندمى تفکّر که گروهى براى است

ر روايات نیز بحث محبّت، مودّت و عشق مورد توجّه و تأکید قرار گرفته است. د

 ترينفضیلت با"فرمودند:  عشق بارهدر سلم و آله و علیه اهلل صلي اکرم پیامبر حديثي، در

 قلبش با را آن و آويزدمي آن گردن به دست و ورزدمي عشق عبادت به که است کسي مردم

امام علي (. 253ص ،67ج ،1403 )مجلسي،5"ورزدمي اقدام آن به بدنش با و دارد دوست

                                                           
 َقْد َشَغَفها ُحبًّا 1
 عن ا بي جعفر عليه السلإم في قوله: َقْد َشَغَفها ُحبًّا يقول: قد حجبها حبه عن الناس فلإ تعقل غيره 2
َة فِي الُْقْربي 3 َّ الَْمَودَّ  قُْل لأ اَْسَئلُُكْم َعَلْيِه اَْجراً ا ِلأ
ًة َو رَ  4  ْحَمةً َو َجَعَل َبْيَنُكْم َمَودَّ
نَْيا َعَلي اَْفَضُل النَّاِس َمْن َعِشَق الِْعَباَدَة َفَعانََقَها َو اََحبََّها بَِقْلبِِه َو َباَشَرَها بَِجَسِدِه َو َتَفرََّغ لََها  5 َفُهَو َلأ ُيَبالِي َعَلي َما اَْصَبَح ِمَن الدُّ

 ُعْسٍر اَْم َعَلي ُيْسرٍ 
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به سوي يکديگر است به  ها دلدوستي، میل کردن "فرمايد: باره مودّت ميالسالم درعلیه

باره السالم درامام باقر علیه (.440، ص1366)تمیمي آمدي، 1"هاي آنهاسبب الفت روح

دين همان محبّت است و محبّت همان دين است. ايمان، دوستى و "فرمايد: اهمیّت محبّت مي

آيا دين، جز محبّت چیز ديگري " فرمايد:امام صادق علیه السالم نیز مي. "دشمنى است

 (.425، ص 2، ج 1385)ري شهري، 2"است؟!

 گرایی  جامعه. 7

ناس، شعب، اهل و مفاهیمي امثال آن، از قوم، قبیله، اُمّت، ملّت، طائفه، قريه، ناس، اُ

نقشي هاي انساني بیان کرده و هايي هستند که قرآن کريم، براي معرفي اجتماعجمله واژه

انسان در تعاملي دائم با محیط و گیري انسان بیان کرده است. مهم براي آنها در شکل

گیري ، بر شکلاجتماع خود است و عناصر آن، پیوسته در جهت سازندگي يا ويرانگري

کند و بشدت از آن باشند. انسان در بستر اجتماع رشد ميشخصیت افراد در تعامل مي

است. اي ذاتي شکل گرفته پذيرد، زيرا رابطه میان فرد و اجتماع، بر مبناي انگیزهتأثیر مي

افراد انساني، با وجود کثرتي که دارند، انسان هستند و انسان هم يک نوع واحد است و 

هاي گردد، درست مانند آبي که در ظرفاي میان آنها الفت و جمع برقرار ميگونه به

ها متعددند ولي هرگاه تمام اين آبها متعدد ريخته شود که اگرچه اين آبها به تعداد ظرف

اي که بین تر پیدا خواهند کرد. پس، رابطهدر مکاني واحد گردهم آيند، آنها خواصي قوي

شود خواص و آثار اي حقیقي است که سبب ميگردد، رابطهر ميفرد و اجتماع برقرا

 اجتماع در فرد، تأيید و تقويت گردد.

گیري هويت و شخصیت او از بررسي نیاز اجتماعي انسان و تأثیر جامعه بر شکل

يکي از ابعاد توجه به نیاز اجتماعي انسان منظر قرآن، از ابعاد مختلفي قابل توجه است. 

هاي عبادي، بصورت جمعي است. دستور به نماز ر به انجام مراسمدر قرآن، دستو

                                                           
د ة  ت عاط ف  الق لوب  في ا 1 و  ِ      الم     ُ    ُ ُ    َ  ُ َّ  َ َ ِ          ِ ئت لإف  الأ رواح       ِ   
يُن ا لأ  الُحبُّ ؟! 2 يُن. هِل الدِّ يُن ُهو الُحبُّ ، و الُحبُّ ُهو الدِّ يماُن ُحبٌّ و ُبْغض  . الدِّ  الأ 
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(، که وقتي بجماعت ادا شود، بر نمازي که به تنهايي خوانده 43عمران:ل)آ1جماعت

(، نماز اعیاد، نماز استسقاء 9)جمعه:2هاي جمعهشود ثوابش بمراتب بیشتر است. نمازمي

اي عمومي عبادت جمعي است. حج کنگره هاي ديگر، از جمله مواردي از تأکید برو نماز

است، براي همة مسلمانان که به پاس هدفي مقدس و متعالي، در ايامِ معدودات، در 

(، امر به معروف و نهي از 73)توبه:3(. جهاد28ا27آيند)حج: اجتماع بزرگي بايد گردهم 

دعوت به  (؛10)حجرات:5(، تقويت اصل برادري در میان مؤمنین104عمران: ل)آ4منکر

(؛ دعوت آشکار به همکارى در نیکوکارى و پرهیزگارى با 31)رعد: 6صلة رحم

(؛ رعايت حقوق والدين، خويشاوندان، همسايگان دور و نزديک، 2)مائده: 7يکديگر

و امثال آن، از جمله مواردي از ( 36)نساء:8محرومان، در راه ماندگان، بینوايان و يتیمان 

 گردند.بصورت جمعي ادا مي باشند کهمناسک عبادي مي

 ترين مسائل ويکى از محورى ،ل يافتهمکات معرفي الگوهاي اجتماعي صالح و

 (،62)يونس:9اولیاءاهللکه با تعابیرى همچون: است  موضوعات مطرح شده در قرآن کريم

 (،59)نساء:13االمراولي (،48)ص:12اخیار (،13)انفطار:11ابرار (،33عمران:ل)آ 10اصفیاءاهلل

                                                           
اِكعين لَِربِِّك َو اْسُجدي َو اْرَكعي يا َمْرَيُم اْقُنتي 1  َمَع الرَّ
َلوِة ِمن 2 ا الَِّذيَن َءاَمُنواْ ا َِذا نُوِدَى لِلصَّ  ِذْكِر اللَِّه َو َذُرواْ الَْبْيعَ  َيْومِ الُْجُمَعِة َفاْسَعْواْ ا ِلىَ  َياَيهُّ
اَر َو الُْمنافِقيَن َو اْغلُْظ َعَلْيِهْم َو َما ْواُهْم َجَهنَُّم َو بِْئَس الَْمصير 3  يا اَيَُّها النَّبِيُّ جاِهِد الُْكفَّ
ة  َيْدُعوَن ا ِلَى الَْخْيرِ  4   َو َيا ُْمُروَن بِالَْمْعُروِف َو َيْنَهْوَن َعِن الُْمْنَكِر َو اُولئَِك ُهُم الُْمْفلُِحونَو لَْتُكْن ِمْنُكْم اُمَّ
 ا ِنََّما الُْمْؤِمُنوَن ا ِْخَوة  َفاَْصلُِحوا َبْيَن اََخَوْيُكمْ  5
 َو الذيَن يصلوَن ما اَمَر اللُه بِه اَن يوصلَ  6
ْثِم َو الُْعْدوانِ  َو َتعاَونُوا َعَلي الْبِرِّ َو التَّْقوي وَ  7 ِ  لأ َتعاَونُوا َعلَي اْلأ 
ِكيِن َو الَْجارِ ِذي الُْقْرَبى َو الَْجارِ َو اْعُبُدوا الل ه َ َو لأ تُْشِركُوا بِِه َشْيئا َو بِالَْوالَِدْيِن ا ِْحَسانا َو بِِذي الُْقْرَبى َو الَْيتاَمى َو الَْمَسا 8

اِحِب بِالَْجْنبِ   الُْجُنِب َو الص 
 لأ ا ِنَّ اَْولِياَء اللَِّه لأ َخْوف  َعَلْيِهْم َو لأ ُهْم َيْحَزنُونَ اَ  9
 ا َدَم َو نُوحاً َو ا َل ا ِْبراهيَم َو ا َل ِعْمراَن َعَلي الْعالَمينَ  ا ِنَّ اللََّه اْصَطفي 10
 نَعيمٍ  ا ِنَّ اْلأَْبراَر لَفي 11
 رِ َو ا ِنَُّهْم ِعْنَدنا لَِمَن الُْمْصَطَفْيَن اْلأَْخيا  12
 يا اَيَُّها الَّذيَن ا َمُنوا اَطيُعوا اللََّه َو اَطيُعوا الرَُّسوَل َو اُولِي اْلأَْمِرمنکم 13
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(، 45عمران: ل)آ4(، مقرَّبون157)بقرة:3(، مهتَدون51)نور:2مفلِحون (،9)زمر:1ولوااللبابا

(، 20)توبة:8(، فائزون10)واقعة: 7(، سابقون27)يس:6کرَمون(، م108ُ)توبة: 5مطهَّرون

اند. ( و امثال آن، به عنوان الگوهاي صالح و قابل پیروي معرفي شده72)أنبیاء: 9صالحون

اند، نقش ها فرستاده شدهاز طرف خداوند، براي هدايت و راهنمايي انسانپیامبران که 

بزرگي در الگوي عملي بودن براي افراد جامعه دارند. در آياتي، پیامبر اعظم صلي اهلل 

السالم و پیروان حقیقي آنها را به عنوان الگوهاي حسنه علیه و آله، حضرت ابراهیم علیه

شان و برخورداري از جهت رساندن آنها به هدف خلقت ها،و کامل براي پیروي انسان

(. امام على علیه 6و  4؛ ممتحنه:21)احزاب:10اندشدهالهي او در آخرت معرفي  نعمتهاي

هاي انسان توسط انبیاء اشاره السالم در توضیح نقش عملي الگوها، به شکوفاکردن توانايي

هاى نهفته در درون انسان شکوفانمودن گنج پیامبران براى هويدا ساختن و" فرمايد:داشته و مى

  (.1البالغه، خطبهنهج)"اندبرگزيده شده

با  و همنشیني ، دوستيمصاحبتمعیّت، را کريم، گام عملي در الگوپذيري قرآن 

صالحان دانسته و ضمن معرفي چهار گروه از آنان، دوست داشتن و دوستي با آنها را 

پیامبر را اطاعت کند، همنشین کسانى خواهد بود که  و کسى که خدا و" :خواستار شده است

هاى خدا، نعمت خود را بر آنان تمام کرده از پیامبران و صدّيقان و شهدا و صالحان و آنها رفیق

                                                           
 َهْل َيْسَتِوي الَّذيَن َيْعَلُموَن َو الَّذيَن لأ َيْعلَُموَن ا ِنَّما َيَتَذكَُّر اُولُوا اْلأَلْبابِ  1
 اللَِّه َو َرُسولِِه لَِيْحُكَم َبْيَنُهْم اَْن َيُقولُوا َسِمْعنا َو اََطْعنا َو اُولئَِك ُهُم الُْمْفلُِحونَ  ا ِنَّما كاَن َقْوَل الُْمْؤِمنيَن ا ِذا ُدُعوا ا ِلَي 2
 اُولئَِك َعَلْيِهْم َصَلوات  ِمْن َربِِّهْم َو َرْحَمة  َو اُولئَِك ُهُم الُْمْهَتُدونَ  3
بيا ِْذ قالَِت الَْملإئَِكُة يا َمْرَيُم ا ِنَّ اللََّه  4 نْيا َو اْلأ ِخَرِة َو ِمَن الُْمَقرَّ ُرِك بَِكِلَمٍة ِمْنُه اْسُمُه الَْمسيُح عيَسي اْبُن َمْرَيَم َوجيهاً فِي الدُّ  نَ ُيَبشِّ
رينَ  5 ُروا َو اللَُّه ُيِحبُّ الُْمطَّهِّ  فيِه رِجال  ُيِحبُّوَن اَْن َيَتَطهَّ
 َرمينَ ِمَن الُْمكْ  َربِّي َو َجَعَلني بِما َغَفَر لي 6
ُبون 7 ابُِقوَن؛ اُْولَئَك الُْمَقرَّ ابُِقوَن السَّ  َو السَّ
 َسبيِل اللَِّه بِاَْموالِِهْم َو اَنُْفِسِهْم اَْعَظُم َدَرَجًة ِعْنَد اللَِّه َو اُولئَِك ُهُم الْفائُِزونَ  االَّذيَن ا َمُنوا َو هاَجُروا َو جاَهُدوا في 8
ًّ َجَعْلنا صالِحينَ َو َوَهْبنا لَُه ا ِْسحاَق َو يَ  9  ْعُقوَب نافَِلًة َو كُلإ
ا ِْبراهيَم َو الَّذيَن َمَعُه ؛ لََقْد كاَن لَُكْم فيِهْم اُْسَوة   َرُسوِل اللَِّه اُْسَوة  َحَسَنة  ؛ َقْد كانَْت لَُكْم اُْسَوة  َحَسَنة  في لََقْد كاَن لَُكْم في 10

 الَْيْوَم اْلأ ِخَر َو َمْن َيَتَولَّ َفا ِنَّ اللََّه ُهَو الَْغنِيُّ الَْحميدُ َحَسَنة  لَِمْن كاَن َيْرُجوا اللََّه َو 
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انسان بر دين " (. در روايتي، در باره اهمیت دوستي آمده است:125)نساء:1 "خوبى هستند

(. در حديثي از رسول 375، ص2، ج4131کلیني، )2"و آيین دوست و همنشین خود است

حکايت همنشین صالح مثل عطار است که اگر از عطر " خدا صلي اهلل علیه و آله آمده است:

(. براين 183، ص1361)صدوق، 3"خود تو را بهره مند نسازد، بوي خوش آن در تو آويزد

آن " فرمايد:هاي غیرِديني را دوستي از جنسِ دشمني دانسته و مياساس، خداوند دوستي

اي (؛ در آيه67زخرف:)4"روز)قیامت( دوستان دنیايي، دشمن يکديگرند، مگر پرهیزکاران

واي بر من، اي کاش فالني را به دوستي خود " فرمايد:ديگر، خداوند از قول مجرمین مي

 (. 28فرقان:) 5"نگرفته بودم

 نهادترين مهمو نخستین به عنوان ، و الگوپذيري از اعضاي آن خانوادهتوجه به 

است.  قرار گرفتهقرآن تأيید و تأکید مورد ست که ا موضوعاتي يکي ديگر، اجتماعي

ترين نقش را در توسعه هاي تشکیل دهنده اجتماع است که مهمخانواده به عنوان سلول

، خانواده اسالم. اريخ انسان از خود نشان داده استو رشد مراحل حیات بشر در امتداد ت

شمارد. با را کانون هدايت يا ضاللت بشر برميدانسته و آن مقدس  ينهاد را به عنوان

ترين اجتماع، آيد که خانواده به عنوان مهمتوجه به بررسي آيات قرآن، چنین بدست مي

هاي بسیار مهمي در حیات و رشد انساني دارد. ايجاد سکینه و آرامش، يکي داراي کارايي

امن خانه، حريمي براي ابراز احساسات، ارضاي غرايز  باشد که فضاياز آن کارکردها مي

و تامین نیازهاي جسمي و روحي انسان است. اين سکونت و امنیت را خداوند اينگونه 

)نحل: 6"هاي شما را محل سکونت و آرامش برايتان قرار دادخداوند خانه" فرمايد:بیان مى

ت که آن را محل ذکر و تالوت يکي ديگر از کارکردهاي خانواده در قرآن، اين اس(. 80

                                                           
َن النَّبِيِّ ِذيَن اَنَْعَم اللَُّه َعَليهْ َو َمن يُِطِع اللََّه َو الرَُّسوَل َفاُْولَئَك َمَع الَّ  1 يِقيَن َو الشهُّ م مِّ دِّ الِِحيَن  َو َحُسَن اُْولَ َن َو الصِّ ئَك َداِء َو الصَّ

 َرفِيًقا
 المرء علي دين خليله و قرينه 2
 مثل الجليس الصالح مثل الداري ا ن لم تجد عطره علقك ريحه  3
َّ الُْمتَّقينَ  4 َُّء َيْوَمئٍِذ َبْعُضُهْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ ا ِلأ  اْلأَِخلإ
 لَْم اَتَِّخْذ فُلإناً َخليلإً  لَْيَتني يا َوْيَلتي 5
 ْم ِمْن ُبُيوتُِكْم َسَكناَو اللَُّه َجَعَل لَكُ   6
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آنچه در خانه هايتان از آيات و حکمت تالوت شده است " فرمايد:مى وآيات الهي بیان کرده 

 (. 34احزاب:)1"ياد کنید، خداوند لطیف و خبیر است

حفظ و حراست از اعضاي خانواده، بجهت مبتال نشدن به آتش گناه و معصیت، 

اى کسانى که "فرمايد: اي مىن باره است که در آيهيکي ديگر از دستورات خداوند در اي

(. امام صادق علیه 6)تحريم: 2"ايمان آورده ايد! خود و خانواده خود را از آتش نگه داريد

! ل شد، مردم گفتند: يا رسول اللّهزمانیکه اين آيه ناز"فرمايد: السالم، در تفسیر اين آيه مى

فرمود: عمل خیر انجام دهید و آن را به خانواده خود  چگونه خود و خانواده مان را حفظ کنیم؟

حضرت در حديثي ديگر، آن. "نیز يادآورى کنید و بر پايه فرمانبردارى از خدا پرورششان دهید

بنده مؤمن همواره براى خانواده خود دانش و تربیت نیکو به فرمايد: در توضیح آيه فوق مى

ند به طورى که کوچک و بزرگ و خدمتکار و همسايه ارث مى نهد، تا همه آنها را وارد بهشت ک

نهد، چندان يابد. و بنده گناهکار پیوسته براى خانواده خود بي ادبى را به ارث مىرا در بهشت مى

کند به طورى که کوچک و بزرگ از خانواده اش و خدمتکار و که همه آنها را وارد دوزخ مى

 (. 108، ص 1ج ري شهري،)3همسايه را در آن جا مى بیند

 هدف گرایی. 8

ها و مقاصدي است ترين مباحث مطرح شده در اسالم، معرفي هدفيکي از اساسي

، دو (خرهاآلدار)و سراي آخرت (الدُّنْیادار )که فراروي انسان نهاده شده است. سراي دنیا

در براي دو گروه از انسانها در معرفي شده است. در آيات فراواني ي است که مهم هدف

ايد؟! با آيا به زندگي دنیا به جاي آخرت راضي شده"فرمايد: باره مياينه اي، خداوند درآي

(. در بخش ديگري 38)توبه:4"اينکه متاع زندگي دنیا در برابر آخرت چیز اندکي بیش نیست

                                                           
 ُبُيوتُِكنَّ ِمْن ا ياِت اللَِّه َو الِْحْكَمة في َو اْذكُْرَن ما ُيْتلى 1
 يا اَيَُّها الَّذيَن ا َمُنوا قُوا اَنُْفَسُكْم َو اَْهليُكْم ناراً َوقُوُدَها النَّاُس َو الِْحجاَرة  2
َ  يا ا ي ها ال ذين  ا م ن»      َ َ  ْ             لم ا ن ز لت  هذه الأ ية:  3     َ ك م و ا هليك م نارا      ُّ         ُ       وا ق وا ا نفس            ُ  َ نا و  ا هل ينا؟ «     ُ        َ    َ      ِ     قال  الن اس  : يا رسول الل ه ! كيف  ن ق ي ا نفس         ِ َ   َ                       ُ        َ   

ل يك م فا د ب وه م على طاعة  الل ه  . لأ ي زال  العبد المؤمن  ي ور ث  ا هل  بيت ه الع ل وا الخير  و ذ ك روا به  ا ه  َ     ِ     قال  : اعم       ُ ِ  ُ   ُ              ُ    َ     ِ        ِ          ُ   ُِّ       ُ  ِ  ْ     ِ     ِّ  َ    َ       ُ  َ       َ الح     َ  لم  و الأ دب  الص         َ          َ  
ل ه   ِ َ  ُ حت ى ي دخ  غيرا و لأ كبيرا و لأ خاد ما و     ُ   ق د  م نهم ص  َ                        ِ     م الجن ة  جميعا ، حت ى لأ ي ف      ِ   َ  ِ ي ي ور ث  ا هل          َ                  َ ْ  ارا. و لأ يزال  العبد  العاص  َ  لأ ج       ُ ِ   ُ   ِ       ُ       ُ               َ    

ار غيرا و لأ كبيرا و لأ خاد ما و لأ ج  ق د  فيها من ا هل بيته ص  ي ئ حت ى ي دخل هم  الن ار  جميعا، حت ى لأ ي ف  َ   بيت ه الأ دب  الس           ِ                        َ                     َ  ِ  ْ  َ                 َ       ُ  ا   ِ        َ    َّ         ُ   َ  
نَْيا ِفي اْلأ ِخَرِة ال أ َقلِيل  اَرضِ  4 نَْيا ِمَن اْلأ ِخَرِة؛ َفَما َمَتاُع الَْحَياِة الدُّ  يُتْم بِالَْحَياِة الدُّ
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پذير دنیا شما سرمايه زوال" فرمايد:پذيري دنیا اشاره شده و ميثباتي و زوالاز آيات، بر بي

 )نساء:1هاي فراواني براي شما )در آخرت( استکنید در حالي که نزد خداوند غنیمتطلب مي را

شما " فرمايد:اي ديگر، خطاب به اصحاب پیامبر اسالم صلي اهلل علیه و آله مي(. در آيه94

 (. 67)أنفال:2"خواهدخواهید ولي خداوند سراي ديگر را براي شما ميمتاع ناپايدار دنیا را مي

لفظ دنیا، صفت براي موصوف محذوف نیا در لغت عرب، مؤنّث أدني است و چون د

به جهت تطابق صفت با موصوف، بصورت مؤنث آمده است. ريشه ، (الدُّنْیادار)است دار

اند که بمعناي پستي و خِسّت آمده است. با توجّه به اسم تفضیل دنيّ و دنائَت گفته ،آن را

ترين آمده است. ترين و کوچکاين مفهوم بمعناي پست بودن لفظِ دنیا، در اين صورت

در حديثي، رسول خدا صلي اهلل علیه و آله در پاسخ به اين سؤال که چرا دنیا، به اين اسم 

]زيرا[ تر از آخرت آفريده شده است؛ چون دنیا پست است و پست"نامیده شده است، فرمود: 

شدند، همچنانکه اهل آخرت چنان اني نمياگر همپايه با آخرت آفريده شده بود، اهل آن ف

 (. 356، ص57، ج1403)مجلسي، "باشندمي

که لفظ، معنا و توان استفاده کرد ايندر آيات و روايات، مياين لفظ گاربرد آنچه از 

حقیقت دنیا، نه تنها في نفسه داراي بار منفي نیست؛ بلکه از يک حقیقت تکويني در 

رد و آن حقیقت اين است که آنچه در اين عالمِ دنیا در داخلقت اين جهان، پرده بر مي

هاي خلقت آن ترينها و کوچکترينمخلوقات، تجلّي و ظهور پیدا کرده است، پست

باشد. بعبارتي، مخلوقاتي همچون: حیات، عمر، علم، قدرت، ثروت، لذت، شادي، مي

ها و اي نعمتهاي از مصداقزيبايي، زشتي، عذاب، رنج و مانند آن، که مجموعه

اين عالَم آفرينش )دنیا(،  باشند، همه آنها آفريده شده درهاي مخلوقِ دنیايي مينقمت

شان، يعني: حیات، هاي آخرتيباشند؛ در مقام مقايسه با مصداقتوسط خداوند متعال مي

اي عمر، علم، قدرت، ثروت، لذت، شادي، زيبايي، زشتي، عذاب، رنجِ آخرت، که مجموعه

ها، ها، حقیرترينترينها، کوچکترينهاي آخرتي هستند، جزء کمها و نقمتتاز نعم

 باشند.هاي ظهور و بروز خلقت ميها و حداقلترينپست

                                                           
نَْيا َفِعْنَد اللَِّه َمَغانُِم َكثِيَرة 1  َتْبَتُغوَن َعَرَض الَْحَياِة الدُّ
نْيا َو اللَُّه ُيريُد اْلأ ِخَرَة َو اللَّ  2  ُه َعزيز  َحكيم  تُريُدوَن َعَرَض الدُّ
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گذاري دنیا به اين نام را، بدين علت ذکر امام علي علیه السالم در روايتي، وجه نام

تر است؛ در حالیکه در تر و کوچککرده است که نسبت به هر چیزِ غیر دنیايي، پست

، 1410)صدوق، 1پايان وجود داردهاي بيها و پاداشها، عذابها و نعمتآخرت، نقمت

هايي است که انسان فقط بايد حداقل ،(. بنابراين، آنچه در اين دنیا تجلّي يافته2ص، 1ج

نه از هاي آنها را ببیند و درک کند، تا با عبرت گرفتن و استفاده بهیترين مصداقکوچک

هاي آخرتي آشنا گردد. پس نبايد اين ها و نقمتها، صرفاً با نعمتاين حداقل

 ها، موجب غفلت انسان گرديده و او را فريفته خود نمايد.ترينپست

بر مبناي اين غفلت و فريفتگي، قرآن کريم در موارد متعدّدي، زندگي دنیا را براي 

فرمايد: انه و لهو و سرگرمي بر شمرده و ميغافل شدگان از اين حقیت، نوعي بازيچه کودک

بدانید فرمايد: (. در آيه اي ديگر مي64)عنکبوت:2زندگي دنیا چیزي جز بازي و سرگرمي نیست"

طلبي در زندگي دنیا فقط بازي و سرگرمي و تجمّل پرستي و فخرفروشي در میان شما و افزون

خداي متعال دنیاپرستيِ دنیاپرستان  (. در اين آيات،20)حديد:3"اموال و فرزندان شما است

کند که فرد در آن، از حقايق با ارزش بزرگي غافل و را، به دوره کوتاه کودکي تشبیه مي

کند. در آيات بیند و تصور مىخبر است و او اين سرگرمي و بازي را تمام واقعیت ميبي

زندگي دنیا چیزي " :فرمايدديگري، زندگي دنیا به سرمايه فريب و غرور تعبیر شده و مي

مبادا زندگي دنیا شما را بفريبد و مبادا فريبکاري "(. 185عمران: )آل4"جز سرمايه فريب نیست

(. پس دنیا در معناي مذموم، 5)فاطر: 5"آن، شما را نسبت به خدا مغرور سازد و فريب دهد

ي از خداوند اي جز دوريعني تعلق يافتن قلب و روح انسان، به آن مظاهر زندگي که نتیجه

 (.245، ص1390ندارد؛ چرا که آنچه نپايد، دلبستگي را نشايد)تقي زاده و حسین زاده، 

البته بايد توجّه داشت که اين واقعیت بسیار کوچک، براي افراد فريب خورده و 

و زيبا، نمايان  هاي کودک مغز، ظاهري بزرگ، زينت داده شده و پر از زرق و برقانسان

                                                           
نَْيا ُدنَْيا لِأَنََّها اَْدنَى ِمْن كُلِّ َشيْ  1 َيِت الدُّ َيِت اْلأ ِخَرُة ا ِخَرًة لِأَنَّ فِيَها الَْجَزاَء َو الثََّوابا ِنََّما ُسمِّ  ٍء َو ُسمِّ
اَر اْلأ ِخَرَة لَ  2 َّ لَْهو  َو لَِعب  َو ا ِنَّ الدَّ نْيا ا ِلأ  ِهَي الَْحَيواُن لَْو كانُوا َيْعَلُمونَ َو ما هِذِه الَْحياُة الدُّ
نْيا لَِعب  َو لَْهو  َو زيَنة  َو َتفاُخر  َبْيَنُكْم َو َتكاثُر  فِي اْلأَْمواِل َو اْلأَ  3  ْولأدِ اْعَلُموا اَنََّما الَْحياُة الدُّ
َّ َمتاُع الُْغُرورِ  4 نْيا ا ِلأ  َو َما الَْحياُة الدُّ
نَُّكْم بِاللَِّه الَْغُرورُ يا اَيَُّها النَّاُس ا ِنَّ  5 نْيا َو لأ َيُغرَّ نَُّكُم الَْحياُة الدُّ   َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َفلإ َتُغرَّ
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هايي ت و اسباب بازيهايي مانند چیپس، پفک، پاستیل، شکالخوراکي شود. چنانچهمي

مانند: عروسک، ماشینک، و امثال آن، براي کودکان از هر چیز ارزشمند ديگري )همچون 

 فرمايد:اي ميگردد. خداوند در آيهدرّ، مرواريد، زبرجد و مانند آن( باارزش تر تصور مي

 و ممتاز اسبهاى و نقره و طال از بسیار اموال و فرزندان و زنان از مادى، اموردلبستگي به "

 پست زندگى سرمايه اينها( ولى) است شده داده جلوهزيبا  مردم نظر در زراعت، و چهارپايان

اي ديگر (. در آيه15)هود:1"خداست نزد ،(آخرت زندگىِ و) نیک سرانجام و است( مادى)

(. تعبیر به زُيِّنَ در اين 212)بقره:2"ده شده استزندگي دنیا براي کافران زينت دا" فرمايد:مي

 دهد يک زينت ظاهري، مصنوعي و خیالي است، نه يک زينت حقیقي. آيات، نشان مي

که دنیا، به عنوان شود اينه حقیقت دنیا استفاده ميبارآنچه از اين آيات و روايات در

نیست؛ بلکه مزرعه کشت نه تنها بد  مجموعه حداقلي کوچکي از مظاهرِ خلقت الهي،

هاي صالح و محل سودِ تجارت بندگان بزرگ محصوالت آخرت، معبد بندگيِ انسان

 آن که مگويید ناسزا دنیا به": فرمايدمى آله و علیه اهلل صلى خدا پیامبرخداست. در حديثي 

 مى بدى و شرّ از و رسد مى خوبى و خیر به آن وسیله به زيرا مؤمن؛ براى است مَرکبى نیکو

 به نسبت ما نافرمانترين بر خدا لعنت: گويد دنیا دنیا، بر خدا لعنت: بگويد بنده گاه هر. رهد

 اى": فرمايدباره مىايننیز در السالمعلیه على امام(. 178، ص78)مجلسي، ج3"شپروردگار

 و دنیايى فريفته! هستى آن اباطیل و ها پوچي فريفته اما کنى، مى نکوهش را دنیا که کسى

 کِى دنیا داند؟ مى چنان را تو او يا دانى مى گناهکار و مجرم را او تو آيا کنى؟ مى نکوهشش

 است راستى سراى درآيد آن با راستى در از که کسى براى دنیا. داد؟ فريبت کِى يا کرد ات شیفته

 توشه آن از که کسى براى و است سعادت و عافیت سراى بفهمد نیک را آن که کسى براى و

  .(131)نهج البالغه، حکمت "است نیازى بى و توانگرى سراى اردبرد

                                                           
ِة وَ  1 َهِب َو الِْفضَّ َهواِت ِمَن النِّساِء َو الَْبنيَن َو الَْقناطيِر الُْمَقْنَطَرِة ِمَن الذَّ مَ ُزيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ الشَّ ِة َو اْلأَنْعامِ َو الَْحْرِث  الَْخْيِل الُْمَسوَّ

نْيا َو اللَُّه ِعْنَدُه ُحْسُن الَْما ب  ذلَِك َمتاُع الَْحياِة الدُّ
 ُزيَِّن لِلَِّذيَن َكَفُروا الَْحَياُة الُدنَْيا 2
ا ذا قاَل العبُد : لََعَن الل ه ُ الدنيا قالَِت لأ َتُسبُّوا الدنيا َفنِعَمْت َمِطيَُّة المؤمِن ، فعَليها َيبلُُغ الخيَر و بها َينجو ِمن الشرِّ ، ا ن ُه  3

نيا : لََعَن الل ه ُ ا عصانا لَِربِِّه !  الدُّ
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بنابراين، بايد گفت مشکل اصلي دنیاداران، به نوع نگاه آنان به اين حقیقت فانيِ 

کوچک است. مسأله اصلي آن است که آنها، اين مظاهر ماديِ کوچک را، به عنوان هدف 

اند. انساني که علم، ثروت، نهايي و مطلوب حقیقي و معبود واقعي خود تصور کرده

قدرت، شهوت، شهرت و مانند آن را هدف خود قرار دهد و براي رسیدن به آنها، همه 

هاي خوب و بد خود را معطوف آن بکند؛ و دستیابي به آنها را مقدم بر هر چیز تالش

شیوه ديگري بداند؛ او فريفته دنیا گرديده است. براي دنیاداران، بدست آوردن دنیا، با هر 

شود. پس، اين خطا نه در حقیقتِ آفرينش حرامي نیز، مباح و يا بعضاً واجب فرض مي

گردد. دنیاست، بلکه به نگاه غلطِ ظاهري افراد و انديشه کوچک و کوتاه آنها به دنیا بر مي

اي براي رسیدن به ، به عنوان ابزار و وسیلهي دنیاييدر حالیکه انسان مؤمن از اين مظاهر

کند. يعني، اگر دانش، هنر، قدرت، ثروت، شهرت، شهوت و خرت استفاده مىخدا و آ

ها و مظاهر دنیايي؛ با اطاعت از دستورهاي خدا بدست آيد و در مسیر تمامي مصداق

خود،  پیروي از دستورهاي خدا استفاده شود، اينها، ابزاري هستند که انسان را به هدفِ

در روايتي  ،السالمعلیه على امامکند. هم مىکه رسیدن به خدا و آخرت است، نزديک 

 بینايش دنیا؛ کند نگاه وسیلهدنیا، به عنوان  به که هر": فرمايدبسیار زيبا به اين مهم اشاره مى

و  کور دنیا )هدف(،نبیند راآن جز وخیره گردد  دنیا به که هر ليو دهد؛کرده و به او بصیرت مي

نیز در روايتي زيبا  السالمعلیه کاظم امام .(83طبه نهج البالغه، خ)1"سازد نابینايش مي

 و نزند اى لطمه مروّت به که آنجا تا حالل، از خود نفسانى خواهشهاى برآوردن با": فرمايدمى

 دين امور انجام براى طريق اين از و دهید اى بهره دنیا از خويش هاىنفس به نینجامد، اسراف به

 دينش خاطر به را دنیايش که کسى نیست ما از که است شده روايت زيرا بگیريد؛ کمک خود

 .(321ص ،78ج )مجلسي،2"گذارد فرو دنیايش براى را دينش يا کند رها

توان گفت، دلبستگي و شیفتگي به هر چیزي که موجب غفلت از خدا و ياد پس مي

 آخرت گردد، دنیاست؛ هرچند آن عمل، ظاهرِ آخرتي داشته باشد. براين اساس، گاهي

                                                           
َرتُه، و َمن ا ْبَصَر ا ليها ا عَمتهُ  1   َمن ا ْبَصَر بها َبصَّ
َة و ما لأ 2 َسَرَف فيِه ، و اسَتِعينوا بذلَك  ا جَعلوا لِأ نُفِسُكم حظ اً ِمن الدنيا بِا عطائها ما َتشَتهي ِمن الحلإِل و ما لأ َيثلُِم الُمرو 

ن ُه ُرِوَي : ليَس ِمن ا َمن َتَرَك ُدنياُه لِدينِِه ، ا و َتَرَك ِديَنُه لُِدنياهُ  يِن ، فا   على اُمورِ الدِّ
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اوقات مظاهر عبادي، همچون: نماز، روزه، دعا، ذکر، قرآن و مانند آن؛ براي برخي افراد، 

کند. زيرا از آنها، به عنوان ابزاري براي جلب رضايت خدا استفاده حقیقت دنیايي پیدا مى

 نماز زيادى به": فرمايدباره مىايندر آله و علیه اهلل صلى خدا پیامبرگردد. در روايتي نمي

 آنها امانتدارى و راستگويى به بلکه منگريد، مردم شبانه ذِکر و وِرد و احسان و حج و روزه و

: فرمايدمى السالمعلیه صادق امام(. در حديثي ديگر، 9ص ،71ج )مجلسي،1"دکنی توجّه

 اگر که کند مى خو روزه و نماز به چنان گاه آدمى زيرا نخوريد؛ را مردم روزه و نماز فريب"

 امانتدارى و راستگويى به را آنها بلکه کند، مى دلتنگى احساس گويد، ترک را آنها

 (. 104ص، 2)کلیني، ج2"بیازمايید

شود اين است که آنچه از روايات فوق و برخي احاديث شريف ديگر استفاده مي

هاي عبادي، همچون: نماز، روزه، حج، تهجد و مانند آن؛ اگر ترين مصداقبرخي از بزرگ

گردد؛ هاي پستِ دنیايي ميگرايانه قرار گیرد، از مصداقناي انديشه التقاطي هدفبر مب

چنانچه تفکّر متحجرانهِ خوارجي، سلفي، وهابي، داعشي و مانند آن، که در هر دوره اي 

گرايانه افراطي، کنند؛ ناشي از نگاه هدفوجود داشته و با اسم هاي متفاوتي قد علَم مي

ي عباديِ دنیا است. قرآن کريم، نگاه افراطي در دينِ دنیاگرايانه هابه برخي از مصداق

( و نگاه تفريطي در دينِ دنیاگرايانه 96)بقره:3يهود و انديشه تفريطي آنها به عالم آخرت

(، دو شاخصه غیر تعادلي 27)حديد:4گرايي آنها رامسیحیت و انديشه افراطي در آخرت

عتدالنه، مسیحیان به عنوان گمراهان )ضالّین( و دانسته و بر مبناي اين دو نگاه غیر م

يهوديان به عنوان مورد غضب شدگان)مغضوبین علیهم( معرفي شده اند. اين موضوع، در 

السالم بیان شده روايتي هم از پیامبر اکرم صلي اهلل علیه و آله و هم از امام صادق علیه

                                                           
ُروا ا لى ِصدِق الَحديِث و لأ َتنُظُروا ا لى َكثَرِة صلإتِِهم و َصوِمِهم و َكثَرِة الَحجِّ و الَمعروِف وَطنَطَنتِِهم بِاللَّيِل ، و لكِن انظُ  1

 ا داِء الأ مانَةِ 
 اخَتبُِروُهم ِعند لأ َتغَترُّوا بِصلإتِِهم و لأ بِِصياِمِهم ؛ فا نَّ الرُجَل رب ما لَِهَج بِالصلإِة و الصومِ حت ى لَو َتَرَكُه اسَتوَحَش ، و لكنِ  2

 ِصدِق الَحديِث و ا داِء الأ مانَةِ 
ُر اَلَْف َسَنٍة َو ما ُهَو بُِمَزْحِزِحِه ِمَن الَْعذاِب اَ  اِس َعلىَو لََتِجَدنَُّهْم اَْحَرَص النَّ  3 ْن َحياٍة َو ِمَن الَّذيَن اَْشَركُوا َيَودُّ اََحُدُهْم لَْو ُيَعمَّ

َر َو اللَُّه َبصير  بِما َيْعَملُون  ُيَعمَّ
َّ اْبتِغا  4  َء رِْضواِن اللَِّه َفما َرَعْوها َحقَّ رِعاَيتِهاَو َرْهبانِيًَّة اْبَتَدُعوها ما َكَتْبناها َعَلْيِهْم ا ِلأ
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ت که دنیا از يک انديشه بايد توجّه داشپس (. 25ص  1، ج1415)عروسي حويزي، 1است

 يابد.گیرد که گاهي اين انديشه حتي در عباديات نیز تجلّي مىو نگاه انحرافي نشأت مي

توان گفت، دنیا داراي دو رو و دو چهره است؛ يکي آن باتوجّه به مطالب فوق مي

 "دنیاي شیطاني"شود و آن است که براي غیر مؤمن)کافر، منافق، فاسق و..( ظاهر مي

اشاره  "دنیاي شیطاني". آنچه از دنیا مورد مذمّت فراوان قرار گرفته است، به اين است

تر هاي مهمدارد که مورد هدف دنیاداران بوده و براي بدست آوردن آن، آنها همه ارزش

کند و آن دهند. نوع ديگر، دنیايي است که براي مؤمن تجلّي پیدا ميخود را از دست مي

اي از اين منظر، دنیا نه تنها داراي ارزش ذاتي است؛ بلکه وسیلهاست.  "رحمانيدنیاي "

هاي دنیا براي مؤمنان وجود داشته براي بدست آوردن آخرتِ جاويد نیز است. يعني، لذت

کنند. زيرا برند و آن را با گناه و نافرماني آلوده نميو آنها بصورت حقیقي از آنها بهره مي

گي آن، موجب بي بهره شدن و از دست رفتن دنیا و آخرت دانند که آلودآنها بدرستي مي

 براى که را الهى زينتهاى کسى چه» ،بگو"فرمايد: باره ميايناي دربا هم خواهد شد. در آيه

 براى دنیا، زندگى در اينها»: بگو« !است؟ کرده حرام را پاکیزه هاىروزي و آفريده، خود بندگان

 خالص قیامت، در( ولى دارند مشارکت آنها با نیز ديگران چه اگر) اندآورده ايمان که است کسانى

 شرح آگاهند، که کسانى براى را( خود) آيات گونه اين« .بود خواهد( مؤمنان براى)

 . (32اعراف:)2"!دهیممى

، دنیا داراي دو جلوه و نمادِ ظاهري و باطني است. آنچه براي بعبارت ديگر

هدف گرايانه است که او را بخود مشغول زيبا و فريبنده کند ظاهرِي دنیاپرستان ظهور مي

اي به عنوان وسیلهگرايان، به باطن دنیا توجّه کرده و دنیا را که آخرتدر حاليکند؛ مي

قرآن کريم، نگاه ظاهري دنیاداران را، يک خطاي کنند. آخرت دريافت مي براي رسیدن به

آنها تنها ظاهري از زندگي ": فرمايدن مياستراتژيک براي غفلت آنها از آخرت جاويد بیا

                                                           
الِّينَ »اليهود « َغْيِر الَْمْغُضوِب َعَلْيِهمْ »قال رسول الله صلى الله عليه و ا له و سلم:  1 النصارى. قال ا بو عبد الله « َو َلأ الضَّ

الِّينَ »عليه السلإم:   اليهود و النصارى. ؟ قال: هم«َغْيِر الَْمْغُضوِب َعَلْيِهْم َو َلأ الضَّ
َم زيَنَة اللَِّه الَّتي 2 نْيا خالَِصًة َيْوَم الِْقي قُْل َمْن َحرَّ ْزِق قُْل ِهَي لِلَّذيَن ا َمُنوا فِي الَْحياِة الدُّ اَمِة َكذلَِك اَْخَرَج لِِعباِدِه َو الطَّيِّباِت ِمَن الرِّ

ُل اْلأ ياِت لَِقْوٍم َيْعَلُمون  نَُفصِّ
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باره اين(. امام علي علیه السالم، در روايتي در7)روم:1"دانند و از آخرت غافلنددنیا را مي

مَثَل دنیا، مَثَل مار )خوش خطّ و خالي( است که ظاهري فريبنده و پر جاذبه دارد، "فرمايد: مى

کند ولي . انسان بزرگ و عاقل از آن اجتناب ميامّا در درون آن، سمّ کشنده و خطرناکي است

، 3، ج1386)کلیني، 2"کندبچه کوچک و جاهل، فريفته ظاهر او گشته و بسوي آن میل مي

السالم در حديثي از قول لقمان نقل کرده که به فرزندش فرمود: (. امام کاظم علیه350ص

ند؛ پس بايد که کشتى تو در اين همانا دنیا دريايى ژرف است. خلقى بسیار در آن غرق گشته ا"

دريا، تقواى خدا باشد و بار و بُنه اش ايمان و بادبانش توکّل و ناخدايش خِرَد و راهنمايش دانش 

باره السالم، تعابیر فراواني در، (. حضرت علي علیه1413)کلیني، 3"و سکّانش شکیبايى

خبران در آن دنیا دامي است که بي همانا"فرمايد: حقیقت دنیا بیان داشته اند. در حديثي مي

، 4، ج1385)ري شهري، 4"افتند. دنیا، خوابي است و فريفته شدن به آن، مايه پشیماني استمي

دنیاپرستي سرآغاز "فرمايد: باره دلبستگي به دنیا ميدر ايشان در روايتي ديگر. (94ص

 .(95ص، همان)5"هاستها و ريشه همه محنتها و رنجفتنه

 فصل پنجمخالصه 

پردازند، يکي از مباحث مهم ها، که به چیستي و چرايي رفتار انسان ميانگیزه

شناسي است که با مفاهیم مختلفي بیان شده است. آنچه در باره تعريف انگیزش روان

مورد اتفاق نظريه پردازان است، اينکه انگیزه عاملي دروني است که رفتار شخص را بر 

سازد. هر چند انگیزه را بطور مستقیم را هماهنگ مي د، و آندهانگیزاند، جهت ميمي

توان استنباط کرد. مطالعه توان مشاهده کرد؛ ولي وجود آن را از روي رفتار مينمي

شناسي مهم است؛ يکي اينکه چه علل و عواملي او را به انگیزش از دو نظر در روان

                                                           
نَْيا َو ُهْم َعِن اْلأ ِخَرِة ُهُم َغافِلُونَ َيْعَلُموَن ظَ  1  اِهراً ِمَن الَْحَياِة الدُّ
نْيا َمَثُل ماِء الَْبْحِر، كُلَّما َشِرَب ِمْنُه الَْعْطشاُن اْزداَد َعَطشاً حتَّي َيْقُتَلهُ  2 َها  ؛ ا ِنََّما َمَثلُ َمَثُل الدُّ نَْيا َكَمَثِل الَْحيَِّة، َما اَلَْيَن َمسَّ َو الدُّ

بِيُّ الَْجاِهل ُجُل الَْعاقُِل، َو َيْهِوي ا ِلَْيَها الصَّ مُّ النَّاقُِع، َيْحَذُرَها الرَّ  فِي َجْوفَِها السَّ
ى الل ه، و  3 فينت ك  فيها ت قو  بن ه : ... ا ن  الدنيا بحر  عميق  ، قد غ ر ق  فيها عال م  كثير  ، فلت ك ن  س  َ       َ  َ            ا ن  ل قمان  قال  لأ   ُ    َ   ْ  ُ  َ             َ          َ  ِ َ                                    ِِ   ِ   َ     َ ها       ُ    شو  َ  ُ    ح 

يما بر         الأ  ك ان ها الص  راع ها التوك ل  ، و ق ي م ها العقل  ، و دليل ها الع لم  ، و س  ُ     ُ      َّ  ُ ن  و ش        ُ  ِ      ُ          ُ         ُ ِّ َ       ُ ُّ         ُ    ِ     ُ 
نيا ُحْلم  و الأغتِراُر بِها نََدم . 4 نْيا َشَرك  َوَقَع فيه مْن لأ َيْعِرفُُه؛ الد   انَّما الدُّ
نَْيا َرا ُْس الِْفَتِن َو اْصُل الِمَحِن. 5  ُحبُّ الدُّ
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هي رفتار انساني و هدايت و تصحیح دارد؛ دوم اينکه، جهت دتحرّک و انجام عملي وا مي

انگیزه درست، براي تحقق اعمال جهت رسیدن به تعالي و تکامل، در گرو شناخت 

باشد. با توجه به انواع فراوان نیازهاي بیان شده در قرآن کريم، و براساس انگیزش مي

ناختي هاي روانشترين انگیزهها، برخي از مهماهمیت موضوع و کاربرد بیشتر آن انگیزه

 در قرآن، براساس کاربرد بیشتر آنها و اهمیت موضوعي آن مفاهیم انتخاب گرديده است. 

هاي اساسي ها و دغدغهسالمت که در مقابل بیماري بکار رفته است، يکي از انگیزه

ها و کند که از بیمار شدن اجتناب کرده و خود را از آسیببشر است و انسان تالش مي

مت، از ريشه سلم بمعناي کنار بودن از يا رواني دور نگه دارد. سالهاي جسماني بیماري

ها آمده است. اين مفهوم، آفات ظاهرى و باطنى و نجات يافتن و دور شدن از باليا و عیب

بار در قرآن  140با مشتقاتي مانند: سالم، اسالم، مسلمان، تسلیم، سُلّم، سلیم و مانند آن، 

به ايجاد سالمت در انسان معني شده است. بر مبناي اين الم، اسکريم بکار رفته است. 

هدف، معیار دستورات خداوند براي انسان، توجه به حفظ سالمتِ جسماني يا روحي، 

باشد. يعني، هر چیزي که براي حفظ دنیايي يا آخرتي، فردي يا اجتماعي و مانند آن مي

دانسته شده است و هر  "واجب"سالمت انسان يا جامعه انساني، مفید و ضروري باشد 

و هر چیز غیرمفید و مضر بصورت  "مستحب"چیزي که مفید و غیر ضروري باشد، 

تشريع و تکلیف شده است. باتوجه به  "مکروه"و هر چیز غیرمفید و غیر مضرّ،  "حرام"

در نظر گرفتن اين مبنا و براي رسیدن به اين هدف، قرآن کريم، دينِ اسالم را، به عنوان 

داند که تنها عمل به آن را مُجزي دانسته که از پیروانش عت آسماني و دين خدا ميتنها شري

بر اساس نیاز  پذيرفته شده و پیروي از دينِ غیر اسالم، صراحتاً مردود شمرده شده است.

تنها هدف دين خدا، حفظ سالمت بر مبناي سازگاري و  سالمت جويي سرشتي انسان،

باشد. از منظر اسالم، هرگونه تالش  تکلیف و تشريع ميتطابق خلقتِ تکوين با دستوراتِ

در زمینه حفظ سالمت، گام نهادن در اطاعت باري تعالي بوده و خود عبادت است. از 

اين رو، هر آنچه به عنوان بهداشت، درمان و حفظ سالمت آدمي سفارش شده، همزمان 

د. اسالم با قراردادن نظافت دهانسان را متوجه ارزش آنها در راستاي بندگي خدا قرار مي
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در برنامه عبادي فرد مسلمان، انگیزه الزم براي رعايت بهداشت و پاکیزگي را در او ايجاد 

نموده است. موضوع غذا و تغذيه، بر مبناي توجه به حفظ سالمت، از چنان اهمیتي در 

م مطرح آيه، به طور مستقیم يا غیرمستقی 300قرآن کريم برخوردار است که در بیش از 

شده است. عالوه بر آيات و روايات فراواني که در خصوص بهداشت و سالمت جسم 

توان گفت تمامي آيات و رواياتي که در باره واجبات و محرمات بیان شده است؛ مي

 باشد. تکلیفي انسان بیان شده است، بر مبناي حفظ سالمت روح و روان انسان مي

ن، انگیزه فضیلت خواهي اوست. مراد از انگیزه هاي ذاتي انسايکي ديگر از انگیزه

هاي انساني و خواهي اين است که انسان ذاتاً میل و گرايش به فضايل و ارزشفضیلت

اخالقي دارد و از رذايل اخالقي نیز بیزار است. فضايلي همچون: صداقت، عدالت، 

دل انسان حکمت، عزّت، شجاعت، شرافت، استقامت و مانند آن، ذاتاً مطلوب عقل و 

است و رذايلي همچون: دروغ، ظلم، حماقت، ذلّت، ترس و امثال آن، ذاتاً مکروه عقل و 

 علیه اهللصلي اکرم پیامبر توسط که اخالقي، فضايل اکمالِ و اتمامموضوع دل انسان است. 

و ساير انبیاء، به عنوان دستوراتِ تکلیفي اخالقي ارائه گرديده است، جهت تکمیل  آله و

خواهي، انسان یم مکارم ذاتي و تکويني انسان است. باتوجه به ذاتي بودن فضیلتو تتم

براي ارضاي آنها، صرفاً حقّ انتخاب و عمل نمودن بین فضايل و رذايل را دارد. يعني، 

ها، مکارم و فضايل افراد بر مبناي پیروي و مطابقت از نیاز ذاتي، اگر گرايش بسوي ارزش

ها که جزء فضیلت اخالقي است؛ قطعا مکاره، رذايل و ضد ارزشرا در خود هدايت نکنند 

گردد. قرآن گیرد و شاکله وجودي آنها، از اخالق ناپسند تشکیل ميدر آنها شکل مي

 دروني ارزشمند هايسرمايهکريم، اولین گام نابودي اين گرايش انسان را، با از دست دادن 

 اين آن؛ مانند و "حَبِط" ،"خَسُر" ،"ابخ"همچون:  تعابیري با و کرده معرفي او الهي

 است.  کرده معرفي را افراد
هاي سرشتي انسان، نیاز به اطاعت و پیروي کردن است. اين يکي ديگر از انگیزه

مرتبه در قرآن کريم تکرار شده است. اطاعت به پیروي انسان  129مفهوم با مشتقاتش، 

تا سرلوحه عمل و زندگي او قرار گیرد.  هايي اشاره دارد که نیازمند آن استاز دانسته
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داند تا مبناي عمل و رفتار او آنچه مسلّم است اينکه انسان در ابتداي خلقت چیزي نمي

قرار گیرد. بنابراين، انسان براي زندگي خود نیازمند آن است که بداند تا مبناي رفتار او 

قرار داده و براساس اينکه انسان، قرار گیرد. قرآن کريم، اين نیاز ذاتي انسان را مورد توجه 

مبناي شناخت و پیروي خود را چه کسي و يا چه گروهي قرار دهد، آنها را به دو گروه 

تقسیم کرده است. گروه اول، کساني هستند که به مقتضاي فطرت الهي خويش، از افراد 

زديک کنند که آنها را بسوي مقصد خلقت و هدف آفرينش خود نهايي پیروي مييا گروه

اند. از منظر اهلل( ياد شدهکنند. اين افراد در قرآن کريم، به عنوان پیروانِ خدا)حزبمي

قرآن، سرباز زدن از اطاعت خدا و فرامین او، دلدادگي و دلسپردگي به غیر خداست که 

 معرفي کرده است. "حزب شیطان"در آيات الهي، به اطاعت از شیطان و به عنوان 

هايي همچون: طمأنینه، سکینه، ايمان، ربطِ قلوب، نفي خوف واژهآرامش در قرآن، با 

آنچه از اين مفاهیم با کاربرد فراوان و حُزن، تثبیت فؤاد، سُبات و مانند آن بیان شده است. 

شود؛ اينکه انسان در تکاپوي به دست آوردن حالتي دروني است آن در قرآن استفاده مي

بودن از هر گونه نگراني و افسردگي، و مش با خاليکه به او احساس راحتي، آسايش، آرا

ترين مفهومي که درباره آرامش به دست آوردن اطمینان و امنیت بدهد. يکي از کاربردي

اين مفهوم با مشتقاتش، در است.  "ايمان"در قرآن مورد استفاده قرار گرفته است؛ مفهوم 

روح انسان از يک عالم ملکوتي  آيه در قرآن بکار برده شده است. باتوجه به اينکه 879

به يک عالم ديگر مُلکي نزول پیدا کرده است. جدا شدن از آن حقیقت ملکوتي و قرار 

گرفتن در يک دنیاي نامانوس مادي و مُلکي، که ناسازگار و ناهماهنگ با آن حقیقت 

که آيد که دو عامل مهم ناامني و ناآرامي انسان است. از آنجائیوجودي اوست؛ بنظر مي

ذات انسان از روح الهي نشأت گرفته است و باتوجه به اينکه اين ذاتِ روحي، براي ادامهِ 

باشد؛ خداوند متعال حیات، سالمت و کمال خويش، نیازمند به محتوا و موضوعاتي مي

دستوراتي را صادر کرده که آنها متناسب و هماهنگ با براي پُر کردن آن ذاتِ نیازمند، 

 ذات انسان است. 
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علم، فکر، فقه، رأي، عقل، لُبّ، شعور، تدبّر، تأمّل، تفکر، معرفت، حکمت، يقین و 

مانند آن، از جمله ابزار و مفاهیمي هستند که براي دستیابي به حقیقت و کسب شناخت 

جويي، يک میل ذاتي و سرشتي در انسان حقیقت انسان در قرآن بکار برده شده است.

معناي به  حقّمعرفت حقیقي در او قرار داده شده است. و کشف  حقّاست که براي يافتن 

ء در محل خويش است که ضدّ باطل است که در قرآن وجودي ثابت، مطابق و واقع شي

يکي از اسماء حسناي الهي است، چون ذات و صفات  "حقّ"بار تکرار شده است.  287

و ابطال باطل،  خدا غیر قابل زوال است، لذا حقّ از اسماء حسناي اوست. احقاق حق

بر مبناي فطرت  بمعناي ثابت کردن چیزي و روشن کردن بطالن چیزي است.

جويي، انسان خواهان درک حقايق و تحصیل علم مطابق با واقع و رسیدن به حقیقت

رو، اکتفا به جهل، شک، وهم و گمان، که از مصاديق  مراحل باالي يقین است. از اين

از منظر آيات و روايات، جويي انسان است. طرت حقیقتباطل هستند، انحراف از مسیر ف

را پرورش ندهد نقطه مقابل آن،  جويي يک نیاز فطري انسان است که اگر او، آنحقیقت

جويي، اگر با بعبارتي ديگر، انگیزه ذاتي حقیقتگرايي رشد خواهد کرد. يعني باطل

کمیل نگردد، محتواهايي                                      ِ               معیارهاي حقیقت، که همان دستورات شريعت  خداوندي است، ت

 گردد.                 ُ    از  باطل در آن پ ر مي

عالوه بر کسب حقیقت در مقام معرفت و شناخت، يک میل ديگري در انسان وجود 

پردازد. میل، اشتیاق، دارد که به بررسي تمايالت، عواطف و هیجانات، براي تحقق عمل مي

هاي مهم سرشتي گر از انگیزهو مفاهیم ديگري مانند آن، به يکي دي عالقه، عاطفه، گرايش

انسان اشاره دارند، که همچون موتور محرکه براي اقدام به انجام کاري در عمل، براي 

هايي همچون: باشند. اين گرايش در قرآن، با واژههاي او ضروري ميگیري فعالیتشکل

رأفت، رحمت، الفت، نفرت، قسوت، شهوت، هوي، هوس، میل، رجاء،     ّ  مود ت،    ّ  محب ت،

آيد عالقه، فرح، سرور و مفاهیمي مانند آن بیان شده است.آنچه از آيات و روايات بر مي

 قرآنعاطفگي مطلوب است. تفاوتي و بياينکه رشد و تقويت عواطف انساني در برابر بي

هاي خود ها و ارتباط بین آنها را، يکي از آيات و نشانهوجود محبّت در دل انسان کريم،
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هاي قلبي انسان است که آگاهانه يا ناآگاهانه در محبت، يکي از جاذبه معرفي کرده است.

 درکند. دل موجود زنده ايجاد مي شود و او را بسوي شخص يا چیز ديگري جلب مي

 بین يگانگي نوعي و کندمي محبوب متوجّه منحصرا را او که شديد محبّت حالت انسان

 دهد،مي قرار محبوبش اختیار در را فرد چیز همه و آوردمي وجود به محبوبش و فرد

 به است، شده برده بکار نیز روايات و آيات در که    ّ  مود ت، مفهوم شود.مي گفته عشق

 از ديگر يکي عنوان به مودّت، در آنچهاست.  شده معنا زياد    ّ محب ت و قلبي شديد عالقه

 وجود آنها در که شديد محبّت و دوستي بر عالوه اينکه است توجّه مورد عاطفي مفاهیم

 قوي عاطفي پیوند کريم، دارد. قرآن وجود نیز آن با همراه اطاعت و پیروي نوعي دارد؛

 درخواست را آله و علیه اهللصلي اکرم پیامبر اقرباي و خدا اولیاء با مؤمنین بین کردن برقرار

  است. کرده

مي امثال آن، از قوم، قبیله، اُمّت، ملّت، طائفه، قريه، ناس، اُناس، شعب، اهل و مفاهی

هاي انساني بیان کرده و نقشي هايي هستند که قرآن کريم، براي معرفي اجتماعجمله واژه

گیري انسان بیان کرده است. انسان در تعاملي دائم با محیط و مهم براي آنها در شکل

گیري اجتماع خود است و عناصر آن، پیوسته در جهت سازندگي يا ويرانگري، بر شکل

باشند. بررسي نیاز اجتماعي انسان و تأثیر جامعه بر فراد در تعامل ميشخصیت ا

گیري هويت و شخصیت او از منظر قرآن، از ابعاد مختلفي قابل توجه است. يکي شکل

هاي عبادي، بصورت از ابعاد توجه به نیاز اجتماعي انسان در قرآن، دستور به انجام مراسم

هاي ديگر، حج و امثال آن است. اد، استسقاء و نمازجمعي مانند: نماز جماعت، جمعه، اعی

ترين مسائل و موضوعات معرفي الگوهاي اجتماعي صالح و تکامل يافته، يکى از محورى

است. پیامبران که از طرف مطرح شده در قرآن کريم است که با تعابیر مختلى مطرح شده

، نقش بزرگي در الگوي عملي اندها فرستاده شدهخداوند، براي هدايت و راهنمايي انسان

بودن براي افراد جامعه دارند. قرآن کريم، گام عملي در الگوپذيري را معیّت، مصاحبت، 

دوستي و همنشیني با صالحان دانسته و ضمن معرفي چهار گروه از آنان، دوست داشتن 

، به و دوستي با آنها را خواستار شده است. توجه به خانواده و الگوپذيري از اعضاي آن
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ترين نهادهاي اجتماعي، يکي ديگر موضوعاتي است که عنوان نخستین و يکي از مهم

مورد تأيید و تأکید خداوند قرار گرفته است. اسالم، خانواده را به عنوان نهادي مقدس 

شمارد. حفظ و حراست از اعضاي دانسته و آن را کانون هدايت يا ضاللت بشر برمي

به آتش گناه و معصیت، يکي ديگر از دستورات خداوند در خانواده، بجهت مبتال نشدن 

 اين باره است.

ها و مقاصدي است ترين مباحث مطرح شده در اسالم، معرفي هدفيکي از اساسي

 ، دو)داراآلخره(و سراي آخرت )دار الدُّنْیا(دنیاکه فراروي انسان نهاده شده است. سراي 

گروه از انسانها در معرفي شده است. با  هدف مهمي است که در آيات فراواني براي دو

ترين و توجّه به اسم تفضیل بودن لفظِ دنیا، در اين صورت اين مفهوم بمعناي پست

توان استفاده کرد ترين آمده است. آنچه از گاربرد اين لفظ در آيات و روايات، ميکوچک

یست؛ بلکه از يک حقیقت اينکه لفظ، معنا و حقیقت دنیا، نه تنها في نفسه داراي بار منفي ن

دارد و آن حقیقت اين است که آنچه در اين تکويني در خلقت اين جهان، پرده بر مي

هاي ترينها و کوچکترينعالمِ دنیا در مخلوقات، تجلّي و ظهور پیدا کرده است، پست

 باشد. البته بايد توجّه داشت که اين واقعیت بسیار کوچک، براي افراد فريبخلقت آن مي

و  هاي کودک مغز، ظاهري بزرگ، زينت داده شده و پر از زرق و برقخورده و انسان

شود اينکه باره حقیقت دنیا استفاده ميشود. آنچه از آيات و روايات درزيبا، نمايان مي

نه تنها بد نیست؛ بلکه  دنیا، به عنوان مجموعه حداقلي کوچکي از مظاهرِ خلقت الهي،

هاي صالح و محل سودِ تجارت ت آخرت، معبد بندگيِ انسانمزرعه کشت محصوال

بندگان بزرگ خداست. پس، بايد گفت مشکل اصلي دنیاداران، به نوع نگاه آنان به اين 

حقیقت فانيِ کوچک است. مسأله اصلي آن است که آنها، اين مظاهر ماديِ کوچک را، به 

اند. بعبارت ديگر، ور کردهعنوان هدف نهايي و مطلوب حقیقي و معبود واقعي خود تص

کند دنیا داراي دو جلوه و نمادِ ظاهري و باطني است. آنچه براي دنیاپرستان ظهور مي

که کند؛ در حاليظاهرِي زيبا و فريبنده هدف گرايانه است که او را بخود مشغول مي
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ن به آخرت اي براي رسیدگرايان، به باطن دنیا توجّه کرده و دنیا را به عنوان وسیلهآخرت

 کنند. دريافت مي

 های چند گزینه ایپرسش

 ؟.انگیزه در ديدگاه مزلو و موري، با چه مفهومي آمده است (1

  نیازد(        سائقج(        غريزهب(       ارادهالف( 

 ؟.انگیزه در ديدگاه جیمز، با چه مفهومي آمده است (2

  نیازد(        سائقج(        غريزهب(       ارادهالف( 

 هر چیزي که براي حفظ سالمت انسان يا جامعه انساني، مفید و ضروري باشد (3

 ؟.گويندرا چه مي

 حرامد(      مکروهج(        مستحبب(    واجبالف( 

 باشد مضرّمفید و غیر هر چیزي که براي حفظ سالمت انسان يا جامعه انساني،  (4

 ؟.گويندرا چه مي

 حرامد(      مکروهج(        مستحبب(    واجبالف( 

زير کدام خصوصیت  ، به"مِّمَ مَکَارِمَ االْخْلَاقإِنَّمَا بُعِثْتُ الِتَ "حديث شريف  (5

 ؟.اشاره دارد

  است اخالقي ارزشهاي تکمیل رسوالن، ارسال و خلقت هدف تنهاالف( 

  است حصر اداتِ و عالئم از ،"إِنَّمَا"ب( 

  اشاره داردتکمیل و تتمیم  تطابق تکوين بابه ج( 

 همه مواردد( 

انسان، با کدام مفهوم زير  دروني ارزشمند هايسرمايهنابودي و از دست دادن  (6

 ؟.شده است معرفيدر قرآن 

 همه مواردد(      حبطج(        خسرب(    خابالف( 

 ؟.  آمده است ، در معناي کدامیک از مفاهیم زيرفرمانبرى و انقیاد (7

   همه مواردد(      تطیّرج(        تطوّعب(      طوع الف(
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 ؟.به کدام مفهوم زير اشاره دارداطاعت و پیروي کردن، حقیقت  (8

   تطیّرد(      تطوّعج(        عبوديتب(      تسلیم الف(

  ؟.دفرمايميرا در چند چیز معرفي مصاديق عبوديت ، امام علي علیه السالم (9

 هشتد(      پنجج(        چهارب(    سهالف( 

 ؟.است مفاهیم زير آمدهکدامیک از اي سُبات، در معن (10

 آرامشد(      انقیادج(      فضیلتب(    اطاعتالف( 

  ؟.دفرمايميرا در چند چیز معرفي  عوامل آرامش، امام علي علیه السالم (11

 هشتد(      پنجج(        چهارب(    سهالف( 

 ؟.استدر  ند؟.فرمود چهآرامش کسب راه ، السالمامام صادق علیه (12

  وسوسه هاي شیطاني را بمیرانيگرسنگي اي که با آن  الف(

        کنيشب زنده داري که بدان سبب، دلت را روشن ب( 

  خلوتي که به سبب آن از گزندهاي پیدا و ناپیداي زمانه نجات يابيج( 

 مخالفت کردن با هواي نفسد( 

ويش ء در محل خقع شياو و مطابقمعناي وجودي ثابت، به  کدام مفهوم زير، (13

 . است؟آمده 

 عبادتد(      حقیقتج(        فضیلتب(    اطاعتالف( 

ها بیان ، پیامد کدامیک از فضايل زير را آسان شدن سختيالسالمامام علي علیه (14

 ؟.فرمايدمي

 الف( اطاعت   ب( فضیلت       ج( حقیقت     د( عبادت

 ؟.کندمي عبیرت "النفوس بین مشاکله"کدام مفهوم را در معناي طوسي، خواجه (15

 د( عفت     عبادتج(        عشقب(     حکمتالف( 

 ؟.شغاف، در معناي کدام مفهوم زير آمده است (16

 ب( عشق       ج( عبادت     د( عفت    حکمتالف( 

 ؟.، به کدام فضیلت زير اشاره داردتقويت اصل برادري در میان مؤمنین (17
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       خواهيب( فضیلت   پذيريالف( اطاعت 

 اجتماع گراييد(     جوييقت ج( حقی

محل سودِ هاي صالح و معبد بندگيِ انسانکدام گزينه زير به عنوان  در روايات، (18

 . است؟ تجارت بندگان بزرگ خدا معرفي شده

 آخرتد( ج( دنیا       ب( عبادت         حکمتالف(  

 

 تشریحیهای ؤالس

 و آنها را توضیح دهید؟. نام بردهرا هاي انسان از منظر اسالم هانگیزترين مهم (1

 ها از منظر اسالم است؟.، يکي از مهمترين انگیزهجوييچرا انگیزه سالمت (2

 رابطه آن را با رذايل اخالقي تبیین کنید؟.و  دهیدفضیلت خواهي را توضیح  (3

 .شوديم حاصل چگونه انسانحقیقي براي  از منظر اسالم، آرامش (4

 د؟.یضیح دهاسالم را تو ات از منظراجتماعترين مهم (5

 د؟.یقرآن، توضیح ده از منظر رابطه دنیا و آخرت را (6

 

 معرفی منابعی برای مطالعه بیشتر

 (اخالق اسالمي، تهران.1390تقي زاده، محمد احسان و اکرم حسین زاده ،) 

 ،(، مراحل اخالق در قرآن، نشر إسراء، قم.1377عبداللَّه ) جوادي آملي 
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 فصل ششم، انسان کامل

 

 کلي يهاهدف

 يهاي کمال انسانو و يژگي هاخصوصیتهدف کلي اين فصل، بررسي انسان کامل و بیان 

است. براين اساس، مباحثي مانند: مفاهیم کمال، عوامل تکامل  شناسيرواناسالم و  در

 .گرددميانسان کامل از اين دو ديدگاه بررسي  هايخصوصیتآفرين و 

 

 هاي دقیق يادگیريهدف

 زير را پاسخ دهد.  هاسؤالپس از پايان فصل، بتواند  رودميظار از دانشجو انت

 هاي انسان کامل را از منظر مکاتب مختلف بیان کند.کمال و ويژگي (1

هاي کمال انسان از منظر روانشناسان کمال را تعريف کرده و ويژگي شناسيروان (2

 را بیان کند.

 واژه کمال و کاربردهاي آن را در قرآن توضیح دهد. (3

 کمال انسان در قرآن استفاده شده است را تبیین کند. بارهدراهیمي که مف (4

 تبیین کند. را  شناسيروانو ضرورت بحث مطالعه کمال در اسالم و  اهمیّت (5

 .دهد توضیحواژه کمال در اسالم را تعريف کرده و مراد از انسان کمال را  (6

 تبیین کند.و رابطه آن را با حنیفیت در دين  تعريف کردهاعتدال را  (7

 .ببرد نام را اسالم در کامل انسان يهايژگيو و میمفاه نيترمهم (8

 .کند انیب را آن انواع و کرده فيتعر را اسالم در انسجام و دیتوح (9

 کرامت را تعريف کرده و رابطه آن را با عزت نفس بیان کند. (10

 شکر را به عنوان يک صفت کمالي بیان کرده و مراحل آن را توضیح دهد. (11

 را تعريف کرده و انواع آن را بیان کند. صبر (12
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خلقت اولین بشر همراه  انسان، شايد با به کمال انسانى و گرايش به کامل شدن توجّه

ى آسمانهاى اديان توان در آموزهريشه طرح مسأله کمال را مىاساس براينبوده است و 

عیسي و ساير پیامبران جستجو کرد. آدم، ادريس، نوح، ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، موسي، 

ي انساني و کمال او هاارزشعلیهم السالم، از کساني هستند که هدف خويش را تحقق 

ي، همه در راستاي تکامل آسماندانسته اند و بنوعي تمامي اصول و فروع شريعت هاي 

 . باشدميانسان 

ه است در آيین زرتشت، کمال بر سه اصلِ انديشه، گفتار و کردار نیک بنا نهاده شد

، 1367شود)نصرى، يعنى آفريدگار هستى مى "اهورا مزدا"که موجب قرب انسان به 

(. در تفکر يهود، انسان به عنوان گل سر سبد خلقت معرفى شده و کمال او بر 47ص

بر بنى اسرايیل بنا شده که در قوانین شريعت السالم، علیهموسى  حضرتآنمبناى ده فرم

، ص 1378، ترجمه گواهى، 1982و همکاران، 1رت ويرتورات بیان گرديده است)راب

شود: يکى نجات (. در مسیحیت نیز سه هدف عمده مرتبط با هم براى انسان ديده مى640

و رستگارى که از طريق ايمان و اعتقاد مذهبى و پرستش خدا، اخالص، زهد، پارسايى 

 محبّتعشق و  آيد؛ دوم کوشش در جهت برقرارىکردن به ديگران بدست مى محبّتو 

ورزيدن در بین مردم و هدف سوم، کوشش در جهت برقرارى عدالت در جهان براى 

 (. 820همان، ص(انسان در نظر گرفته شده است 

مختلف که يکي  هايتوانائيمنظر اسالم، انسان موجودى است داراى استعدادها و  از

 و تحقق استعدادها وخواهي وجودي او، میل به کمال هايتوانائيي مهم هاشاخصهاز 

هاى کمال بخش گوناگون و متفاوت در خويشتن خود است. کمال براي انسان، يک زمینه

باشد. صفت وجودي است که متناسب با غايتِ در نظر گرفته شده براي آن معنا مي

خواهي براي انسان، يک گرايش اصیل و مستقل، و البتّه فطري و ذاتي است که همه کمال

بخشیدن باشند و انسانیت و کمال او به میزان فعلیت اجد استعداد و قوّه آن ميافراد بشر و

باشد. انسان در بدو آفرينش از نظر انسانیت و شخصیت، فعلیتي ندارد و اين استعداد مي

                                                           
1 Weir, R    
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هاي عظیم فطري او است که با حرکت ارادي و آگاهانه تنها استعداد و توانمندي و ظرفیت

 رسد.به فعلیت مي و همراه با تالش و جهاد

روحانى هند، همچون: بودا، يوگا و بهاکتى نیز بحث کمال انسانى بطور  هاىآيیندر 

روحانى هندى بیشتر بر مبناى اعتقادات قلبى  هاىآيینشود. اصول و مبانى جدّى ديده مى

 نفس بر نهان توجّهکند، بر ياد مى "ارهات"بنا شده است. بودا که از کمال انسانى بنام 

تأکید دارد. يوگا طريقتى است که  "نیروانا"خانه نهفته فطرت و رسیدن به نیروى مقدس 

کاوى، انسان را به مقصد خود برساند، از اين رو، بر گرايى و خويشتنخواهد با درونمى

گیرى از اجتماع و اجتناب از لذايذ حسى و اعمال طبیعى براى رسیدن به عزلت و گوشه

کند. بهاکتى بر طريق هشت مرحله را براى رسیدن به کمال معرفى مىکمال تکیه داشته و 

ورزيدن به ديگران، براى نیل به کمال و رسیدن به حق تعالى تکیه  محبّتاخالص و 

هاى توان فرسا در مکاتب ديگر، به راه عشق ورزيدن، بخشش داشته و بجاى دريافت

 (.1367کردن، شکیبا بودن و امثال آن اهتمام دارد)نصرى، 

جدّى  توجّهچینگ و دائو نیز بر کمال انسان مذهبى چین کهن همچون: يى هاىآيین

هايى مانند: نام برده و بر ويژگى "مرد برتر"چینگ از انسان کامل به عنوان اند. يىداشته

گرى معنوى، صداقت و راستى، صمیمیت با ديگران، عفت و گسترى، هدايتعدالت

کیه دارد. دائو بر دو اصل اساسى براى کمال، يکى زندگى گزارى تپاکدامنى و خدمت

شود و ديگرى اينکه حايل کردن مطابق طبیعت خود که موجب سعادت و سالمتى وى مى

 و مانعى با کردار و رفتار خويش براى تحقق خود ايجاد نکند، تأکید دارد)همان(.

کمال انسانى  بارهدر سفه يونان باستان مثل افالطون، ارسطو و اپیکور نیز آثارىفال

نام برده است و میل به کمال را به  "فیلسوف"دارند. افالطون از انسان کامل به عنوان 

 "حکمت"هايي براى کمال نام برده که عنوان يک گرايش ذاتى در انسان دانسته و ويژگي

 "گوارانسان بزر"کند. ارسطو از ترين ويژگى کمالى در انسان معرفى مىرا به عنوان مهم

ترين صفت کمالى براى به عنوان مهم "سنجش صحیح"به عنوان انسان کامل نام برده و بر
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انسان تکیه کرده است. وى از استقامت و ثبات شخصیت، تشخیص هدف از وسیله، 

 برد)همان(. ديگر کمال نام مىمهم هاى نیکى کردن به ديگران، به عنوان ويژگى

اند. مارکسیسم، مالى را براى انسان در نظر گرفتهفلسفى جديد نیز هر کدام ک مکاتب

نهايى زندگى انسان را چیزى جز خواست بر بُعد اجتماعى انسان تأکید دارد. نیچه، هدف 

هستى دار "بر  2و سارتر 1ياسپرس يرکیگارد،داند. وجودگرايانى همچون: کىقدرت نمى

انتخاب،  : آزادى درهايى همچونانسان و خودشناسى تکیه داشته و ويژگى "بودن

هاى ذاتى خود را به عنوان صفات کمالى انسان بر به توانايي توجّهمسؤولیت داشتن، 

 اند)همان(. شمرده

( که از سردمداران فلسفه وجود گرا است، پس از بروز وحشت، 1855)3يرکیگاردکى

يا کنار  دلهره و ناامني هاى روانى در دوران پس از جنگ جهانى دوم، کوشید براى خروج

بى ارادگى و بیهودگى، راهى را ارايه دهد. محور  پوچى، آمدن با اين احساسِ يأس،

اين اساس او بر مبناي فردگرايى، فلسفه  بوده و بر "4وجود انسان"هاى فلسفى او کاوش

خود را تبیین کرده است. فردگرايى در اين فلسفه، گريزگاهى است براى آزادى و رهايى 

هاى آزادي قت فرساى اجتماع و معیارهاى سختي که در دوران مدرن،هاى طااز تحمیل

 (. 34، ص1381اند)بیات،فرد را تهديد کرده

 بايدهاي ها ودستورالعملرسي شخصیت کامل از منظر قرآن، گامي در جهت تبیین بر

ي تکامل يافته هاانسانهاي معرفي صفات و ويژگيبه و است مورد نیاز سرشت انسان 

هاي دانشمندان علم که با استفاده از يافته پرداخته در آيات و روايات مطرح شده

ي گام نهادن و طي کردن مسیرِ هاراهديني و قرآني،  نشناسي و با نگاه به مفاهیم ارزشروا

براين  .کندميتبیین  "قرب الي اهلل"را جهت رساندن انسان به مقصدِ  "صراط مستقیم"

استعدادهاى کمالى خود را، به فعلیت  تمام جوانب وکسى است که  اساس، انسان کامل

آخرين مراتب ممکن، رشد و تعالى  را تا آنهارسانده و به طور موزون و هماهنگ، 

                                                           
1 Sorter 
2 Jaspers 
3 Kierkegaard 
4 Existence 
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عالي  هايتوانائياستعدادها و  ، يعني فعلیّت يافتن همهبخشد. بعبارتي، کمال انسانمي

 انساني در او است.

 کمال  شناسیروان. 1

نسبتاً جديد و جذّاب در روانشناسي است  هايموضوعيکي از ، 1روانشناسي کمال

هاي شخصیت کمال خواهي، فرايند تکامل و صفات و ويژگي هايانگیزهکه به بررسي 

شناسي، برخالف مطالعات آغازين آن در قرن . اين حیطه از علمِ روانپردازدميکامل 

منفي و عاليم آن تمرکز يافته  يهاهیجانرواني و تأثیر  هايبیماريبیستم، که به بررسي 

 هايهیجانخود را به بررسي سالمت روان و تأثیر  توجّههاي اخیر کانون بود، در دهه

 (.24، ص1381مثبت در زندگي انسان تغییر داده است )منطقي، 

، انسان صرفاً سالم يا بهنجار نیست؛ زيرا در مطالعات فصلمقصود از کمال در اين 

تواند باشد، نه بر اين است که انسان چه مي توجّهاين موضوع، کانون  هباردرروانشناسي 

اينکه چه بوده يا اکنون چه هست. آنچه روشن است اينکه روانشناسان کمال، سطح 

کنند که تالش دانند و استدالل ميمطلوب کمال و رشد شخصیت را فراسوي بهنجاري مي

یدن يا از قوه به فعل رساندن تمامي براي حصول سطح پیشرفته کمال و براي تحقق بخش

استعدادهاي بالقوه آدمي، ضروري است. بنابراين، روان شناساني که به بررسي مفاهیم 

عالي  هايتواناييمثبت سالمت روان و کشف استعدادهاي عظیم او در تحقّق بخشیدن به 

کوفايي اند، سطح مطلوب کمال و شتري در زندگي انسان پرداختهو يافتن معناي ژرف

معنايي و دانند که در آن فرد احساس نومیدي، بيمي "بهنجاري"شخصیت را فراسوي 

 (. 6، ص1977پوچي در زندگي ندارد)شولتز، 

منظور از سالمت رواني در اين حوزه، آن است که شخص در مسیر رشد طبیعي 

زهاي ضروريِ رواني قرار گرفته و موانع رشد رواني از سر راه او برداشته شده و تمام نیا

صحیح، به فعلیت رسیدن  وريبهرهرواني او تأمین شده باشد. قرار داشتن در مسیر رشد و 

استعدادها، بدون نقص و درد و رنج فرساينده است و انسان سالم کسي است که از نظر 

                                                           
1 Perfection Psychology 
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هاي خويش قرار گرفته از استعدادها و توانائي وريجسمي و رواني در مسیر رشد و بهره

شد رواني و جسماني، نقص، درد، ناراحتي شديد و افسردگي، او را رنج و موانع ر

 (. 38، ش1383ندهد)مطهري، 

که انسان، همواره ر ياي کمال خويش را در سر داشته  دهدميمطالعه تاريخ نشان 

و در صدد بوده تا خود را به باالترين درجه رشد و کمال انساني برساند. در طول تاريخ 

ي بزرگ و هاانسانبوده و  توجّهمل به عنوان قطب و محور هستي مورد همواره انسان کا

کرده اند. در هر به نیکي ياد مي آنهااند و سايرين از افراد تکامل يافته، مورد احترام بوده

ها و اديان که بنگريم ها، مکتبها، مذهبهاي فکري و فلسفي، آيینها، نظاميک از فرهنگ

هر عصري "گويد: مى بارهايندريابیم. يکي از روانشناسان را در ميردّپايي از انسان کامل 

بجز عصر ما الگو و آرمان خاص خود را داشته است. فرهنگ ما، همه اين الگوها، قدّيسان، 

قهرمانان، رادمردان، جوانمردان و عارفان را وانهاده است و تقريبا همه آنچه که برايمان مانده 

(. يونگ شخصیت آرماني 22ص ،1968)مزلو، "ر و بي مشکل استاست، انسان کامال سازگا

يافته را يکي از نیازهاي همیشگي روح بشر دانسته و بر اساس مطالعات خود، و تکامل

)يونگ، کندميآن را غايت و دلیل وجودي آفرينش انسان در بین مکاتب مختلف معرفي 

 (. 301، ص1378

روان شناسان، يکي از نیازهاي مهم ذاتي و نیاز به سالمت و کمال از منظر برخي از 

)مک کللند(، 1دروني در انسان است که با تعابیر مختلفي همچون: نیاز به پیشرفت

)فروم( و امثال آن بیان شده 4)آدلر(، نیاز به تعالي3)راجرز(، برتري جوئي2خودشکوفائي

دريافت  ،هاست. مزلو در مطالعات خود بر روي حیواناتي همچون: میمون، خوک و جوج

اساس، او اين به طرف سالمتي وجود دارد. براين که در حیوانات نیز يک سايق اساسي

، يک سايق مشابه به طرف دانش، قدرت، بینش، سالمت هاانسانعقیده را پذيرفت که در 

 (.283، ص 1378و خودشکوفايي وجود دارد)فراهاني، 

                                                           
1 need for achievement 
2 self actualization 
3  superiority feelings 
4  need for transcendence 
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همه مردم براي کسب عالى که به منظور دستیابي  (who) 1سازمان جهانى بهداشت

سازمان يافته است، حالت رفاه کامل جسمانى، روانى و  ،ترين سطح ممکن بهداشت

. انجمن کانادايى بهداشت روانى، نمايدميبهداشت و سالمتى، بیان  بارهدراجتماعى را 

. بازخوردهاى مربوط به 1را در سه بخش تعريف کرده که عبارتند از:  سالمت روانى

هاى هاى خود، رضايت از خوشىهاى خود، آگاهى از ضعفشامل: تسلط بر هیجانخود، 

هاى طوالنى و صمیمى، . بازخوردهاى مربوط به ديگران، شامل: عالقه به دوستى2خود؛ 

. 3احساس تعلق به يک گروه، احساس مسؤولیت در مقابل محیط انسانى و مادى؛ 

ها، ذوق توسعه امکانات و عاليق ؤولیتبازخوردهاى مربوط به زندگى، شامل: پذيرش مس

 (. 38، ش1383هاى شخصى، ذوق خوب کار کردن)مطهري، خود، توانايى اخذ تصمیم

ند که عبارت است از دامىشناختى سالمت روانى را وضعیتى از بلوغ روان، 2چاهن

و  هااحساسبه دست آمده از تقابل فردى و اجتماعى که شامل حداکثر رضايت 

ويژگي براي سالمت روان شود. وي پنجبه خود و ديگران مىاى مثبت نسبت بازخورده

مدارى، پذيرى، حس اعتماد به خود، هدفکه عبارتند از: حس مسؤولیت کندميبیان 

 ، به نقل از چاهن(. 38، ش1383ى شخصى، فرديت و يگانگى)مطهري، هاارزش

در روانشناسى بکار برد و آن را  را "4کمال"، براى اولین بار واژه (1937)3آلفرد آدلر

به معناى هدف نهايى انسان در جهت تالش براى کامل کردن خود بیان کرد. واژه 

( بکار برده شد. از نظر او 1939)5شکوفايى براى اولین بار توسط کورت گلداشتاينخود

ى از رفتارها، هاى او راخودشکوفايي به عنوان انگیزه اصلى انسان است که تمامى کنش

. از نظر گیرددر بر مى ترين رفتارهاى انساناى همچون خوردن و آشامیدن تا عاليساده

حتى واکنش  روانى داشته و شامل همه نوع فعالیت انسان،-ماهیت زيستى وي اين انگیزه،
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شود. گلدشتاين سالمت روانى را تعادل هورمونى در جهت آسیب رسیدن به جسم نیز مى

 (.108ص ،1989 داند)مادّى،شکوفايى مىیدن به خودبین اعضا و محیط در رس

براى تبیین کمال انسان استفاده  "2فرديّت يافته"( از واژه 1961)1ستاو يونگگو

 وجود "خويشتن"ين سطح ناهشیار، يعنى کهن الگوى ترعمیقآن در  که منشاء کندمى

د که سبب گسترش دانمىفرديت يافتگي دارد. او هدف زندگى انسان را تحقّق اين ويژگى 

و بالندگى فرد مى شود. او صفاتى همچون: انسجام و يکپارچگى، خودآگاهى، سازگارى، 

ترين ويژگي احساس جاودانگى، افزايش استقامت واحساس مسؤولیّت را از جمله مهم

 (.1382کند)نیک صفت، هاي افراد فرديت يافته بیان مى

استفاده کرده و  براى کمال انسانى "4انسان بالغ"( از واژه 1967)3ردن آلپورتگو

دراز مدت و تالش براى آينده، کانون وجود کمال براي  هاىهدفمعتقد است که داشتن 

آدمى را تشکیل مى دهد. انسان سالم و ايمن همواره به بارورى، تجربه هاى تازه و کشف 

ه پیوسته                         ِ          گويد: رستگارى تنها از آن  کسى است کمسائل جديد نیازمند است. آلپورت مى

معیارها و يى باشد که سرانجام، به طور کامل به دست نمى آيند. او هاهدفدر پى 

هايى را براى اين افراد ذکر کرده است؛ صفاتى مانند: گسترش خود، صمیمیت و ويژگى

 آنهاترين همدردى، پذيرش خود، ادراک واقع بینانه و زندگى يکپارچه را مى توان از مهم

 ، ترجمه خوشدل(.1977دانست)شولتز، 

ياد  ، براي کمال شخصیت"6اين مکانى و اين زمانى"( از واژه انسان 1970)5پرلز

کند و معتقد است براى انسان چیزى جز زمان و مکانِ موجود، وجود ندارد. وى مى

گذشته را به عنوان چیزى که وجود ندارد و آينده را هم به عنوان آنچه هنوز نیامده است، 

 داند )همان(.راى زندگى سالم نمىمورد اعتنا ب
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را براى کمال انسان به عاريه گرفته و مراد  "2انسان بارور"واژه (، 1980)1اريک فروم

ها و استعدادهاى بالقوه فرد براى تحقق خود را از آن، به معنىِ بکار بستن همه قدرت

استعدادهاى داند که همه کند. او شخصیت سالم بارور را کسى مىخويشتن خود بیان مى

ي خود را تحقق بخشیده و به بارآوردن هاتوانائيها و بالقوه خود را بروياند و همه قابلیت

 دستاوردهاي خود بپردازد)همان(. ترينمهم

کند براى کمال استفاده مى "4ازخود فرارونده"( از واژه انسان 1925)3فرانکل ويکتور

به فرد است، يکي خود متعالى و ديگري مندى منحصر و معتقد است انسان داراى دو توان

خود رهاننده و اين بمعناي توان و ظرفیت فرد است، براى رها يا آزاد ساختن خويش از 

 خود نفس. او سه عامل مهم معنويت، آزادى و مسؤولیت را در تشکیل سالمت روان در

اتى بوده و داند. از نظر او اراده معطوف به معنا براى سالمت روان حیانسان اساسى مى

باشند که زندگیشان را معنا يى مىهاهدفاشخاص سالم همواره در تالش براى رسیدن به 

رسند که مى دهد؛ يعني کسانى که در زندگى معنى مي يابند به حالت فرارفتن از خود مى

براى شخصیت سالم واپسین حالت هستى و رسیدن به باالترين درجه مرحله زندگى به 

انگیزش اصلى ما در "نويسد: درباره انسان از خود فرارونده چنین مي حساب مى آيد. او

زندگى، جست و جوى معنى براى خودمان و زندگیمان است و اين معناجويي مستلزم فراموش 

 )همان(."کردن خويشتن است، انسان کامل بودن با کسى يا چیزى فراسوى خود پیوستن است

 5"معنا درمانى"نظامى را بنام  ،ى وجود انسانمعنا خواهى برا اهمیّتو با تأکید بر ا

تصوير فرانکل  باشد.مى 6"اراده معطوف به معنى"تأکید عمده فرانکل بر  بنا نهاده است.

هاى ماشینى کوک شده اى ، آدمکهاانساناز طبیعت انسان خوشبینانه است. به نظر او ما 

ويیم، چنانچه رفتارگرايان معتقدند، يى را که به ما آموخته اند بازگهاپاسخنیستیم تا تنها 

هاى و يا محصول تغییر ناپذير روشى که آداب تخلیه را به ما آموخته اند، يا ساير تجربه
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کاوى فرويدى مدعى آن است؛ بلکه ما فاعل مختار دوران کودکى نیستیم، چنانچه روان

راده معطوف هستیم. از نظر فرانکل، معیار نهايى رشد و پرورش شخصیت سالم را در ا

به معناى زندگى و نیاز مداوم انسان به جستجوي معنا بايد دانست. جستجوى معنى، 

مسؤولیت شخص را به دنبال دارد، تا با احساس مسؤولیت و آزادانه با شرايط هستى 

سنجند، نه که کوه را با بلندى قله آن مىهمانگوگويد، . فرانکل مىخويش رويارو گردد

هايش سنجید. از نظر او، هاى آن و نه با حضیضى را هم بايد با اوجمعنى دار بودن زندگ

يى هستند که به زندگى شان هاهدفاشخاص سالم همواره در تالش جهت رسیدن به 

 بخشد.معنى مى

دهد ولى شولتز در کتاب هاى شخصیت سالم را به دست نمىفرانکل فهرست ويژگي

شمارد: الي را از نظر فرانکل چنین بر ميهاي کمروان شناسى کمال، فهرستي از ويژگي

در انتخاب عمل آزادند؛ شخصاً مسؤول هدايت و زندگى و گرايشى هستند که براى  آنها

گزينند؛ معلول نیروهاى خارج از خود نیستند؛ در زندگى، مى سرنوشت خودشان بر

ى هاارزشند توانمعنايى مناسب خود يافته اند؛ بر زندگى شان تسلط آگاهانه دارند؛ مى

اند؛ به آينده به خود فراتر رفته توجّهآفريننده و تجربى يا گرايشى را نمايان سازند؛ از 

کنند؛ تعهد و غرقه شدن در کار دارند، مى توجّهو وظايف آتى  هاهدفنگرند و به ىم

ويژگى ديگر توانايى ايثار، عشق و همچنین دريافت آن است. از نظر فرانکل عشق هدف 

 قرار گرفتن و عاشق شدن)همان(.  محبّتانسان است، يعني مورد  نهايى

هاي زيبا، خردمندانه، جوهر وجودى انسان را داراى توانايي (1987)1کارل راجرز

داند که قابل اعتماد براى ارگانیسم است و به عنوان ابزار مناسبى هشیارانه و اجتماعى مى

باشد. او ارگانیسم انسان را داراى تى مىترين رفتار در هر موقیعبراى کشف رضايت بخش

اى روان، پیوسته در حال تغییر و داند که همچون رودخانهفرايندى سیّال و پويا مى

که  باشدميترين هدف انسان در حرکت است و آن مهم "2شدن"بصورت پويا در جهت 

مامى انسان با دست يافتن و تماس با ژرفاى وجودى خود که در زير ت شودميموجب 
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 هاى سطحى و رفتارهاى ظاهرى فرد وجود دارد، هر چه بیشتر فرد به خويشتنِاليه

هاى زندگى هاى ساختگى و نقشهاى دروغین و صورتتر شود، نقابخويش نزديک

 (. 110، ص1961کند)راجرز، تر مىروزمره فرو پاشیده، و او را به قلب خويش نزديک

 "شکوفايىتمايل به خود"ين هدف را ابى به اراجرز عنصر اساسى جهت دستی

داند که بصورتى آشکار و نهان در حیات درونى انسان وجود دارد و موجب حفظ، مى

شود. هاى ارگانیسم و عامل حرکت انسان به سوى بلوغ و کمال مىاعتالء و توسعه قابلیت

داند؛ مى "تجربه کردن خود"ترين عوامل ارضاى گرايش خودشکوفايى را او يکى از مهم

زيرا که در ارگانیسم يک حالت دفاعى وجود دارد که فرد نگران به تجربه در آوردن آزاد 

کند بروز آن بالقوه خطرناک و باشد، و فرد فکر مىو کامل همه استعدادهاى خود مى

شود، و نه تنها درِآگاهى را ها در فرد مىرسان است. اين حالت مانع بروز تواناييآسیب

دهد که به ما مى ءبندد، بلکه يک تصور قالبى در جهت ادراک اشیاها مىبر روى تجربه

هاى ادراک شده حواس را نتوانیم ببینیم، بلکه فقط چیزهايى را که با تصوير تمامى گزارش

گويد در حالت توانیم ببینیم. او مىما جور بیايد را فقط مى "خود پنداره"يا  ،از خود ما

اى باز آگاه است و هاى خود، به گونهو نگرش هااحساستجربه کردن خود، فرد از 

ست ببیند و بطور کامل، اى که هتواند هر رويدادى را در موقعیت تازه، به گونهمى

 (. 117، ص1961هاى کل ارگانیسم خود را برقرار نگه دارد)راجرز، تجربه

و براى آن افراد، کند براى کمال استفاده مى "1کارآمدى کامل"اجرز از واژه انسان بار

همچون: باز بودن نسبت به فرايند تجربه؛ افزايش زندگى اگزيستانس؛ اعتماد  هاييويژگي

تر در انجام امور؛ آفرينندگى به عنوان فزاينده نسبت به ارگانیسم؛  فرايند کارآمدى کامل

رايند يک عنصر زندگى خوب؛ احساس آزادى داشتن؛ پربارى عظیم زندگى؛ مشتاق يک ف

ها؛  پذيرش ديگران؛ دورى يابى داشتن؛  دور انداختن نقابدن؛ مکان درونى براى ارزبو

 (.119، ص1961داند)راجرز،ترين صفات مىرا از مهم، از برآوردن انتظارها کردن

                                                           
1 Fully function person 



256 

 

کند، کمال انسان استفاده مى براى "2شکوفايىخود"که از واژه  (1970)1آبراهام مزلو

داند که فرد کند و انسان را داراى سرشتى مىز انسان ياد مىترين نیااز آن به عنوان اساسى

نیرواناى "کشاند و آن را  را به سمتِ سالمت، شکوفايى، تمامیت و يگانگى خود مى

يافتن اين نیاز را، از طريق ارضاي نیازهاى ارگانیسم نامد. او راه تحقّق و فعلیتمى "3عالى

در رأس آن هرم قرار دارد. مزلو  ،ه خودشکوفايىکند کدانسته و سلسله مراتبى را ذکر مى

هاي خود، بويژه مطالعه افراد خود شکوفا، به اين نتیجه رسید که ها و مشاهدهدر بررسى

آيند. اين نیازهاى مشترک، انگیزه رشد و با نیازهاى شبه غريزى به دنیا مى هاانسانهمه 

شدن به آنچه در توان اوست، فرا  گیرد و انسان را به تبديلکمال و تحقق خود قرار مى

خواند. بدين ترتیب، استعداد بالقوه براى کمال و سعادت روان از بدو تولد وجود مى

يابد يا نه، به نیروهاى فردى و اجتماعى دارد؛ اما اينکه استعداد بالقوه آدمى تحقق مى

 بستگى دارد که تحقق خود را مى پرورد يا باز مى دارد.

تالش يا گرايشى فطرى براى تحقق خود هست. انگیزه  هاانسانهمه  به نظر مزلو، در

ترين آدمى، نیازهاى مشترک و فطرى است که در سلسله مراتبى از نیرومندترين تا ضعیف

: نیازهاى جسمانى عبارتند ازاز نظر مزلو ، "4سلسله مراتب نیازها"نیازها قرار مى گیرد. 

و احساس تعلق، نیاز به احترام و عشق و  محبّتاى يا فیزيولوژيک، نیازهاى ايمنى، نیازه

. به نظر مزلو، پیش از آنکه نیاز خودشکوفايي پديدار است در نهايت نیاز به خودشکوفايي

شود، دست کم بايد اين چهار نیاز به ترتیبى که آمده است، برآورده شده باشد. او تأکید 

نکه هر يک از نیازهاى سطوح تواند به خودشکوفايي برسد مگر آدارد که انسان نمى

توان کمال عالى و کاربرد همه ه میزان کافى ارضا شده باشد. خودشکوفايي را مىتر بپايین

هاى خود دانست. ما بايد به آنچه ها و قابلیتها و متحقق ساختن تمامى ويژگيتوانايي

تر برآورده شده استعداد بالقوه اش را داريم، تبديل شويم. هر چند نیازهاى طبقات پايین

 باشند. 
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مزلو معتقد است که افراد خودشکوفا، که قبالً به گونه اى مناسب از حیث نیازهاى 

شوند که بايستى ى واالتر ديگرى برانگیخته مىهاراهشده اند، اکنون از  ءاساسى شان ارضا

ى فوق انگیزش، که درونى و جزء فطرت انسان هاارزشرا فوق انگیزش نامید.  آنها

ى درونى شبه غريزى هستند؛ يعنى براى اجتناب از بیمارى و دستیابى به هاارزشتند، هس

ى هاارزشهاى ناشى از کمبودِ چنانکه بیماريباشند، همميکمال انسانى ياد شده الزم 

 توانیم فوق آسیب بنامیم. درونى را مى

اد خودشکوفا ى زيادى را براى افرهاهاى خود، ويژگيمزلو پس از بیان روش بررسى

هتر واقعیت و برقرارى رابطه عبارتند از: درک ب آنها ترينمهمبیان کرده است که برخي از 

انگیختگى، سادگى، طبیعى بودن؛ مسأله ؛ پذيرش خود، ديگران، طبیعت؛ خودتر با آنآسان

به مسايل بیرون از خويش؛ کیفیت کناره گیرى، نیاز  توجّهمدارى به جاى خودمدارى و 

وت و تنهايى؛ خودمختارى، استقالل فرهنگ و محیط، اراده، عوامل فعال )کنش به خل

هاى آن همیشه براى هاى زندگى و لذتعني، تجربهمستقل(؛  استمرار تقدير و تحسین ي

تازه و غیر مکرر است؛  تجربه عارفانه يا تجربه اوج؛  حس همدردى و نوع دوستى؛   آنها

ساختار منشى مردم و روابط متقابل با ديگران؛ فردى  گستردگى و استحکام در روابط بین

گرا؛  تشخیص بین وسیله و هدف، و بین نیک و بد؛ شوخ طبعى فلسفى و غیرخصمانه 

، نه تحقیر و خصومت با افراد خاص(؛ خالقیت و نوآوري؛ هاانسان)طنز براى اصالح کل 

لیت دوست داشتن مقاومت در برابر فرهنگ پذيرى، برترى نسبت به فرهنگ خاص؛ قاب

 . (238، ص 1367، ترجمه رضوانى، 1970 و دوست داشته شدن)مزلو،

 . کمال در اسالم2

آمده است و در اصطالح به وصفي اشاره دارد  "تمامتام و " کمال، در لغت بمعني

. بعبارتي، کمال يک صفت وجودي گرددميکه به انتهاي اوصاف وجودي آن شئ نايل 

. بنابراين، کامل بودن گیردميهر چیز در خلقت آن مدّ نظر قرار است که متناسب با غايت 

صورت خاص بايد تعريف شود. انسان کامل غیر از حیوان کامل و غیر از  هر چیزي به

(. اين لفظ در چندين آيه از 148، ص6، ج1371فرشته کامل و امثال آن است)قرشي، 
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(، دو سال 3)مائده:1عناي کمال دينقرآن، در غیر معناي کمال انساني بکار رفته که در م

( و کامل ديدن 185)بقره: 3(، ده روز کامل روزه گرفتن233)بقره:2اوالدکامل شیر دادن به 

 بکار رفته است. ،(25)نحل:4گناهان در قیامت بارِ

در بررسي تاريخچه بحث کمال در انسان، بايد دانست که هر چند سابقه استعمال 

شود، اما منشاء اسالمى، در ادبیات و متون عرفانى ديده مىدر متون  "انسان کامل"لفظ 

توان قرآن و احاديث مروى از معصومین دانست که درخصوص استفاده از آن را مى

از بايزيد "رساله قشیريه"اند. اهلل، اولیاءاهلل، صفات مؤمنین و متقین بیان داشتهخلیفه

گويد عارف پس از فناى کند و مىىياد م از لفظ انسان کاملِ تام، هجري(261بسطامى)

اصطالح انسان کامل را رايج  "محیى الدين ابن عربى"رسد. در ذات الهى به اين مقام مى

انسان کامل کسى است "گويد: مى در تعريف انسان کامل "فتوحات مکیه"کرد و در کتاب 

لهیه و کونیه گرديده ترين مقامات معنوى رسیده، جامع جمیع عوالم اکه به نظر عرفا به عالى

نماى همه صفات و کماالت الهیه و باالخره خلیفه خداوند بر روى زمین و است، مجالى تمام

مخصوصاً کتاب  ،(. او نیز در ساير آثار خود9، ش1375)آذربايجاني، "حجت او گردد

ى هاانسانيا مل بر بحث در مورد يکى از انبیاء که هر فصل آن مشت "الحکمفصوص"

 بارهدرنیز  "عزيزالدين نسفى" ست، مشروحاٌ به تبیین اين موضوع پرداخته است.کامل ا

انسان کامل آن باشد که در شريعت، طريقت و حقیقت تمام "کند: انسان کامل چنین تعبیر مى

باشد. انسان کامل آن است که او را چهار چیز به کمال باشد: اقوال نیک، افعال نیک، اخالق نیک 

 .5)همان("یکن و معارف

                                                           
ْسلإَم ديناً  الَْيْوَم اَْكَمْلُت لَُكْم ديَنُكْم َو اَْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتي 1  َو َرضيُت لَُكُم اْلأ ِ
 َو الْوالِداُت ُيْرِضْعَن اَْولأَدُهنَّ َحْولَْيِن كاِمَلْينِ  2
ي الَْحجِّ َو َسْبَعٍة ا ِذا َرَجْعُتْم تِْلَك َعَشَرة  كاِمَلة  ذلَِك لَِمْن لَْم َيُكْن اَْهلُُه حاِضِري الَْمْسِجِد َفَمْن لَْم َيِجْد َفِصياُم َثلإَثِة اَيَّاٍم فِ  3

 الَْحرامِ 
 ِزُرونَ لَِيْحِملُوا اَْوزاَرُهْم كاِمَلًة َيْوَم الِْقياَمِة َو ِمْن اَْوزارِ الَّذيَن ُيِضلُّونَُهْم بَِغْيِر ِعْلٍم اَلأ ساَء ما يَ  4
ب "صفات الشيعه" از شيخ صدوق، "منازل همچنین کتابهای دیگری در این باره تا لیف شده اند که عبارتند از: کتا 5

السايرين"از خواجه عبدالله انصارى، "احياءالعلوم" از امام محمدغزالى، "اشارات" از ابن سینا، "حكمة الأشراق" از شيخ 
اء" از عطار نيشابورى، "فصوص الحكم" محى الدين ابن عربى، "مفتاح الغيب" شهاب الدين سهروردى، "تذكرة الأولي

الأواخر و الأوايل" از عبدالكريم بن صدرالدين محمدقونوى، "انسان كامل" عزيز الدين نسفى، "الأنسان الكامل فى معرفه 
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توان از اين نظر مهم دانست از منظر اسالم، شرافت انسان بر ساير موجودات را مي

که او تنها موجودي است که استعداد پذيرش اسماء مقدس الهي را بصورت جامع و تام 

 هايتواناييکمال انسان و به فعلیت رساندن تواند مظهر همه صفات الهي گردد. دارد و مي

 هايموضوعترين ترين مسائل و يکي از اساسيرآن کريم، يکي از محوريعالي او در ق

توان گفت هدف خلقت انسان از منظر قرآن، شکوفا براين اساس، مي .باشدميمطرح شده 

خلیفه "، به مقام که اين معنا باشدمينمودن جوهر وجودي انسان و دستیابي به کمال 

، جايگاهي است که بصورت "خلیفة اللهي"قام م( تعبیر شده است. 30)بقرة:1بودن "اهلل

اوست "تام و جامع، به تجلي تمام اسماء و شمول تمام صفات الهي در افراد اشاره دارد: 

که شما را در زمین جانشین قرار داد و بعضي را نسبت به ديگران مرتبه باالتر بخشید تا شما را 

 (. 165)أنعام:2"به آنچه مقرر کرده است بیازمايد

اين میان افرادي بودند که از اين توان بالقوه استفاده کرده و مقام خلیفة اللهي را  در

 :فرمايدميحضرت داود اينگونه بیان  بارهدرخداي متعال  چه؛ چناناندرساندهبه فعلیت 

اي داود! ما تو را در زمین جانشین ]خود[ قرار داديم. در میان مردم با عدالت داوري کن و از "

(. براين اساس، انسان کامل، خلیفه خدا و مظهر تجلي 26)ص:3"نفس پیروي نکنهواي 

د اين ظرفِ وجودي را تا مرز توانميدريافت همه اسماء و صفات الهي است که او 

 او"کامل گرداند. به همین سبب است که همه چیز براي او آفريده شده است: نهايت )بي

(. در 29)بقره:4"آفريد شما براى دارد، وجود زمین در( نعمتها از) را آنچه همه که است خدايى

خداوند آدم را بر صورت خويش ": فرمايدميحديثي، پیامبر اعظم صلي اهلل علیه و آله 

                                                           
يض كاشانى، "حكمت متعاليه" ابراهيم جيلإنى، "مصباح الأنس" از محمدبن حمزه فنارى رومى، "محجة البيضاء" از ف

 امثال ا ن.حكيم صدرالدين محمد شيرازى و 
 َو ا ِْذ قاَل َربَُّك لِلَْملإئَِكِة ا ِنِّي جاِعل  فِي اْلأَْرِض َخليَفًة  1
 كُمْ ما ا تا َو ُهَو الَّذي َجَعَلُكْم َخلإئَِف اْلأَْرِض َو َرَفَع َبْعَضُكْم َفْوَق َبْعٍض َدَرجاٍت لَِيْبلَُوكُْم في 2
 َفُيِضلََّك َعْن َسبيِل اللَّه يا داُوُد ا ِنَّا َجَعْلناَك َخليَفًة فِي اْلأَْرِض َفاْحُكْم َبْيَن النَّاِس بِالَْحقِّ َو لأ َتتَّبِِع الَْهوي 3
ا فِى اْلأَْرِض َجِميًعا 4  ُهَو الَِّذى َخلََق لَُكم مَّ
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(. اين نشان از ظرفیت و توانايي وجود انسان را 369، ص3، ج1375)طريحي، 1"آفريد

 دارد که مي تواند تجلي تام از کماالت حق قرار گیرد. 

به کمال انسان و رسیدن به جايگاه واالي جانشیني خدا، بگونه اي در قرآن  وجّهت

هاي قرآن کريم را براساس تفسیر ظهور دارد که به تعبیر يکي از مفسران، اگر پیوند پیام

که زبان وحي در سراسر  شودميقرآن به قرآن بصورت معنوي در نظر بگیريم، دانسته 

توان گفت تمامي . بعبارتي ميکندمين را تبیین و تفسیر کتاب مجید، خالفت الهي انسا

 و تشريح خصايص جانشیني خدا براي انسان "خلیفه اللهي"آيات قرآن، يکسره تفسیر 

 (.28، ص1379است)جوادي آملي، 

هاي متناوب و بعضاً متضاد،  يافتن استعدادها و توانمندي نیّتدر انسان، کمال و عی

 2يابدمينش و تالش مجاهدانه و همراه با زحمت تحقّق نجز در پرتو انتخاب و گزي

اکتسابي است و جز با اراده و (. بر خالف ديگر موجودات، کمال انساني 6انشقاق:)

عملي براي فعلیت بخشیدن به همه استعدادها خواست توأم با مبارزه با موانع و حرکت 

انسان ":فرمايدميباره ر اين. شهید مطهري دشودمياش تحصیل نفطريهاي و توانمندي

توانیم سنگي داشته پذير است؛ يعني ما نميتنها موجودي است که خودش از خودش تفکیک

باشیم که سنگي نداشته باشد يا سگي داشته باشیم فاقد سگي، پلنگي فاقد پلنگي؛ هر پلنگي در 

انسان ين انسان است که نامیم دارد به سهم غريزه؛ ولي اهايي را که پلنگي ميخصلت دنیا، آن

هاي زيستي و جنبه بودن خودش را ندارد و بايد تحصیل بکند و انسان بودن هیچ مربوط به

 (.156، ص 1362)مطهري، "بیولوژيکي نیست

براي دستیابي به کمال انسان، خداوند دو طريق و مسیر، که هر دو الزم و ملزوم 

. شريعت و دين، يکي از اين دو طريق است يکديگرند، را در اختیار انسان قرار داده است

ي جامع و کامل را، متناسب با نیازها و استعدادهاي دستورهايکه در هر زماني، خداوند 

ظرفیتي انسان، در هر عصري نازل کرده است. اين شرايع، به عنوان يکي از ابزارهاي مهم 

                                                           
 ان الله خلق ا دم علي صورته 1
نْ  2  َربَِّك َكْدحاً َفُملإقيهِ  ساُن ا ِنََّك كاِدح  ا ِلييا اَيَُّها اْلأ ِ
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ودن به آن تکالیف، تحقق اين امر جهت رسیدن به کمال مطلوب است که انسان با عمل نم

 د خود را به مقصد خويش نزديک گرداند. توانمي

همچنین معرفي الگوهايي کامل که اين مسیر تکامل را طي کرده اند، راهکار عملي 

ديگري است که براي طي نمودن کمال انساني، خداوند در اختیار انسان قرار داده است. 

نمي شود مگر اينکه او آرمان انساني،  براين اساس، دستیابي به کمال براي انسان محقق

بصورت واقعي يا تصوري داشته باشد. آرمان انساني داشتن، يعني پیدا کردن هدفي مافوق 

اش را بر اساس آن الگو زندگي فردي و داشتن آرزوي عالي که او بخواهد خود و جامعه

ساني باشد، فقط تر و مطلوب انتواند هدف عاليبسازد. از نظر قرآن، تنها چیزي که مي

خداست. غیر از او هیچ موجود ديگري شايستگي هدف بودن و آرمان انسان قرار گرفتن 

را ندارد. انسان خداپرست، خود را در برابر ذات هستي بخش، آنچنان فقیر و نیازمند 

 که او مي تواند مُعطي همه نعمات و مَظهر همه کماالت گردد. يابدمي

در انسان که اساس سرشت او و حقیقت جوهره هستي  از منظر اسالم، روح و روان

(، به صاورتي 29)حجر:1، به دلیل اينکه از نفخه امر الهي آفريده شدهدهدمياو را تشکیل 

پیچیده و داراي ظرفیتي اليتناهي است که فراسوي حرکت انسان را وسیع و گسترده کرده 

هي است، شکااي نیست که به هدف خلقت انسان، که رسیدن به قرب ال توجّهاست. با 

خیلي از افراد براي رشد و پیشرفت خود تالش بسایار ماي کنند، تا حدي که به مرز 

ممکن براي رشد و کمال خويش دسات يابند. اين گرايش ها در افراد منجر مي شود که 

همیشه در فکر اين باشند، که چه تالش هايي مي توانند براي رسیدن به حد نهايااي  آنها

 به کار گیرند.خود 

توان گفت: کمال براي انسان يک صفت وجودي است به مطالب فوق، مى توجّهبا

که متناسب با هدف خلقت او در نظر گرفته شده و آن برخورداري از اوصاف حمیده و 

خصايص جمیله متناسب با خلقت تکويني آن است. انسان کامل، کسي است که تمام 

 آنهاا به فعلیت رسانده و به طور موزون و هماهنگ، جوانب و استعدادهاي کمالي خود ر

                                                           
ْيُتُه َو نََفْخُت فيِه ِمْن ُروحي 1  َفَقُعوا لَُه ساِجدينَ  َفا ِذا َسوَّ
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را تا آخرين مراتب ممکن، رشد و تعالي مي بخشد. بعبارتي، کمال انسان، يعني فعلیت 

هاي عالي انساني، جهت رسیدن به خداي کامل در درون يافتن تمامي استعدادها و توانائي

 نمايد. نفس انسان است، تا بتواند ظرفیت وجودي خويش را تکمیل 

 هاي انسان کامل در اسالم. ویژگي3

ترين مباحث روانشناسي کمال يافته يکي از مهمبررسي خصوصیّات انسان تکامل

يافته را از ديگران است که افراد تکامل اهمیّتباشد. اين موضوع از اين جهت داراي مي

بحث  .گرددميمشخص  هاانسانو بواسطه اين صفات، کمال در  کندميمتمايز 

هاي متفاوتي بیان شده است. هاي کمالي در قرآن، با مفاهیم مختلف و ويژگيويژگي

(، 47(، مصطَفین)ص:24(، مخلَصین)يوسف:88همچون مقرَّبین)واقعه: هاييويژگي

(، 34(، مخبتین)حج:18(، مهتدين )توبه:108(، مطّهّرين)توبه:67مفلِحین)قصص:

(، 85(، محسنین)مائده:24(، مکرَمین)ذاريات:75(، موقنین )انعام:170مصلِحین)اعراف:

 (،  سابقون155(، صابرون)بقره:66(، شاکرين)زمر:119(، صادقین)مائده:45خاشعین)بقره:

( و امثال آن، از 72(، صالحون)أنبیاء:53عمران:(  شاهدون)آل20(، فائزون)توبة:10)واقعه:

در اين بیان گرديده است.  کمال انسان بارهدري هستند که هايموضوعجمله مفاهیم و 

 آيات و رواياتانسان کامل در  هايبه توضیح اجمالي برخي از صفات و ويژگي، قسمت

 .گرددمياشاره 

 . توحید و انسجام 3.1

ي است. انبیاء، پیامبران و آسمانترين بحث قرآن مجید و ساير کتب توحید، مهم

و از شرک و بت پرستي باز جانشینان آنان، همگي مردم را به توحید دعوت نموده 

توحید و يگانگي ذات پاک پروردگار هستي، نه تنها يکي از اصول اساسي داشتند. مي

ها و دين، بلکه روح و خمیر مايه تمام عقايد اسالمي و دعوت همه انبیاء، اديان، آيین

ي هاشاخههر چند توحید است.  هاانساني، و هدف همه موجودات و آسمان هايکتاب

ي چهارگانه زير است. توحید در ذات، يعني ذاتِ هاشاخهتر ي دارد، ولي از همه مهمزياد

هستي به يک ذات و آن، ذاتِ پاکِ يگانه اوست و هیچ شبیه و نظیر و مانندي ندارد. 
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توحید در صفات، يعني همه صفات جمالیهِ عالَم، منبعث و متصل به ذات جمالیهِ باري 

م، قدرت، خلقت، حکمت، ازلیت، ابديت و مانند آن، همه تعالي است که تمامِ صفات عل

در ذات او جمع و همه عینِ ذاتِ يگانهِ اوست. توحید در افعال، يعني هر فعل و حرکت 

، که گیردميخدا سرچشمه  و هر اثري که در جهان هستي است همه از اراده و مشیت

و صفاتِ شرّ و  گرددميامور خیرِ موجودات، بواسطه طاعت و بندگي، تفضّالً عنايت 

 . گرددميناپسند، بواسطه عصیان و معصیت، استحقاقاً ايجاد 

هاي انسان اين است که بر مبنايِ نفس مُلهمه، که در ترين ويژگييکي از شاخص

روح و روان انسان تسويه و تشکیل گرديده است، او داراي نیروهاي دعوت کننده به خیر 

 هاييانگیزهاز اين نیروها و توانائي ها، داراي ابعاد و  (. هر يک7)شمس:1باشدميو شرّ 

خواهند انسان را به کاري موافق طبع خويش در آورده و بسوي هدفي هستند که مي

هايي متشتّت و پراکنده اي وجود توانائيمتفاوت بکشانند. براين اساس، در درون انسان 

. عدالت در برابر گرداندميواجه دارد که او را در تشخیص و انجام عمل صالح با مشکل م

در  محبّتظلم، صداقت در مقابل دروغ، شجاعت در برابر ترس، سخاوت در برابر بخل، 

ي امثال آن. اين نیروهاي توانمند در هايخصوصیتبرابر نفرت، علم در مقابل جهل و 

درون انسان، که در برخي روايات به جنود عقل و جهل معرفي شده اند، گرايش هاي 

 تفاوتي را براي شخص ايجاد کرده و او را بسوي اهداف متفاوتي دعوت مي کنند. م

انسان تکامل يافته، با زدودن نیروهاي شرّ و تمايالت منفي، و شکوفا نمودن 

ي مثبت و خیر، با توحید کلمه و کلمه توحید، بسوي ربّ العامین که معدن همه هاگرايش

نیروها و ويژگي هاي  مثبت را در گرو مالک و زيبائیهاي عالم است حرکت کرده و اين 

( و تمامي 156)بقره:2نمايدمي نیّتمُنعم حقیقي خويش قرار داده و از خود سلب انا

را منسجم و  آنهااعضاي جسماني و رواني خود را با اراده خداي يکتا، يکي کرده و 

ت، در آن اس هاينعمتيکپارچه بسوي هدفِ خويش، که هدف و خالق همه هستي و 

                                                           
ئَها؛ َفاَلْهَمَها فُجوَرَها َو َتْقَوئَها 1  َو نَْفٍس َو َما َسوَّ
 َقالُواْ ا ِنَّا لِلَِّه َو ا ِنَّا ا ِلَْيِه َرِجُعون 2
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(. او در اين مسیر، با تمام وجود درک 79)انعام:1دهدمييک مسیر و يک هدف قرار 

بگو کیست که شما را از آسمان و زمین روزى "که توحید در همه هستي پابرجاست:  کندمي

ها فرمانرواست؟ و کیست که زنده را از مرده بیرون دهد؟ يا کیست که بر شنوايى و بینايىمى

کند؟ [ را تدبیر مىآورد؟ و کیست که کار ]جهان و جهانیانده را از زنده بیرون مىآورد و مرمى

 (.31)يونس: 2"پرهیزيد؟!خواهند گفت: خدا. بگو: پس آيا ]از کیفر پرستش غیر او[ نمى

انسان موحّد و منسجم، خود را مالک چشم، گوش، قلب و ساير وجودهايِ خود 

دي و معنوي او در اين مرحله، يکصدا و هماهنگ در ندانسته، و زبان و تمامي جوارح ما

تملّک حضرت حقّ و مطیع و منقادِ او قرار گرفته و از آن مالک مقتدر حقیقي استمداد 

به هر کس ، اي مالک حقیقيِ همه حقايق هستي، بارالها":دهدميجسته و اينگونه ندا سر 

به هر کس بخواهى عزت و  گیرى ودهى و از هر کس بخواهى مىبخواهى ملک و سلطنت مى

کنى، خدايا هر خیر و نیکويى بدست تو است و بخشى و هر که را بخواهى خوار مىاقتدار مى

خدا را مي  مندقدرت(. او در همه حاالت، دستِ 26)آل عمران:3"تو بر هر چیزى توانايى

 ايآيهبیند و هیچ ترسِ از دست دادن چیزي، يا غمِ نداشتن چیزي را نمي خورد. در 

آگاه باشید اولیاى خدا، نه ترسى دارند و نه غمگین "مي فرمايد:  بارهايندر

 (.62)يونس:4شوند!مى

 "أَنَا اللَّهُ ال إِلهَ إاِلَّ أَنَا فَاعْبُدْني إِنَّني"او همانند موساي کلیم، وقتي از درختي صداي 

لکه معناي ملکوتي فهمد، بشنود، معناي ظاهري که آن درخت خداست را نمي( مي14)طه:

از خود و اثبات الوهیت براي حضرت  نیّتآن را درک کرده که کالم الهي درخت، سلب أنا

گويد و گوينده نیز بیند و از خود سخن نميحق است؛ بدين معنا که درخت، خود را نمي

درخت نیست، بلکه درخت آيینه کالم حق است. بنابراين، انسان موحّد از خود و ديگران 

                                                           
َمَوِت َو اْلأَْرَض َحنِيًفا  َو َما اَنَا ِمَن الُْمشْرِكينوَ  ا ِني 1 ْهُت َوْجِهي لِلَِّذي فََطَر السَّ  جَّ
ْمَع َو اْلأَْبَصَر َو َمن يُخِرُج الَْحي ِمَن الَْميِّ  2 َماِء َو اْلأَْرِض اَمَّن َيْملُِك السَّ َن السَّ َو   الَْحيِت َو يُخِرُج الَْميَِّت ِمنَ قُْل َمن َيْرُزقُُكم مِّ

 َمن ُيَدبُِّر اْلأَْمَر َفَسَيُقولُوَن اللَُّه  فَُقْل اَ َفَلإ َتتَُّقون
ْن َتشاُء َو تُِعزُّ َمْن َتشاُء وَ  3 نََّك تُِذلُّ َمْن َتشاُء بَِيِدَك الَْخْيُر ا ِ  قُِل اللَُّهمَّ مالَِك الُْمْلِك تُْؤتِي الُْمْلَك َمْن َتشاُء َو َتْنِزُع الُْمْلَك ِممَّ

 ٍء َقدير  كُلِّ َشيْ  َعلي
 اَلأ ا ِنَّ اَْولِياَء اللَِّه لأ َخْوف  َعَلْيِهْم َو لأ ُهْم َيْحَزنُون 4
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بیند، بدون اينکه از جهان چیزي حذف يا منزوي يا و تنها يکي را مي کندمي نیّتنانفي ا

؛ يعني سراسر جهان کندميشريعت و تکلیفي کم يا زياد شود. منتها ديد انسان کامل تغییر 

دار جمال و جالل اراده و عالم و آدم موجود، محفوظ و مکلفند ولي همه اين ها آيینه

 (.385،ص1377آملي،  حضرت حق هستند)جوادي

به آنها ":فرمايدميخداي متعال اي آيهتوحید تکیه دارد. در  اهمیّتآيات زيادي بر 

)اهل کتاب( جز اين دستوري داده نشد که تنها خدا را بپرستند، و دين خود را براي او خالص 

ديگر،  ايآيهدر  (.5)بینه:1"کنند و از شرک به توحید باز گردند... و اين است آيین پايدار الهي

آنها، دانشمندان " داند که همه براي انجام آن مأمور شده اند:توحید را دستوري همگاني مي

و راهبان خود و مسیح پسر مريم را به جاى خدا به الوهیّت گرفتند، با آنکه مأمور نبودند جز 

[ آنچه ]با وى اينکه خدايى يگانه را بپرستند که هیچ معبودى جز او نیست. منزّه است او از

 (.31)توبه:2گردانندشريک مى

رسد که و به جايي مي شودميبراي پیمودن کمال انسان، توحید از اين هم عمیق تر 

انسان بايد تنها به خدا دل ببندد، در همه جا او را بطلبد و جز به او نینديشد و چیزي او 

: فرمايدمياهلل علیه و آله  را از خدا به خود مشغول نسازد. در روايتي پیامبر اکرم صلي

، ص 4، ج1403)کلیني، 3"هر چیز تو را به خود مشغول سازد و از خدا دور کند، بت توست"

مهم توحیدي، انسجام و يگانگي در فکر و انديشه است. يعني،  هايجنبهيکي از  (.160

 انسان موحد، به ذهن و فکرش، غیر خدا خطور نکرده و تمامي فکر و ذکرش، پسندد

 آنچه را جانان پسندد.

 هاانسانبه اينکه  توجّهيکي از آثار توحید، اتّحاد و يکپارچگي جوامع انساني است. با 

از حیث زبان، رنگ، نژاد، عقايد، تفکّر، آداب، رسوم، فرهنگ و مانند آن با هم متفاوتند؛ 

ترين ترين عامل وحدت و يکپارچگي مردم جهان که نشأت يافته از اساسيشک مهمبي

، مسأله توحید و يکتا پرستي است. اين موضوع، محور باشدميهاي اعتقادي شان ريشه

                                                           
لإَة َو ُيْؤتُوا الزَّكاَة َو ذ 1 يَن ُحَنفاَء َو ُيقيُموا الصَّ َّ لَِيْعُبُدوا اللََّه ُمْخلِصيَن لَُه الدِّ  لَِك ديُن الَْقيَِّمةِ َو ما اُِمُروا ا ِلأ
ا يُْشِركُون 2  َو َما اُِمُرواْ ا ِلَّأ لَِيْعُبُدواْ ا ِلًَها واِحًدا  لَّأ ا ِلََه ا ِلَّأ ُهَو  ُسْبَحَنُه َعمَّ
 كلما شغلك عن الله فهو صنمك، 3
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و همگى "توانند و بايد به آن چنگ بزنند: بسیار مهم و ريسمان محکمي است که همه مي

به ريسمان خدا چنگ زنید، و پراکنده نشويد و نعمت خدا را بر خود ياد کنید: آن گاه که دشمنان 

هم شديد و بر کنار  برادرى شما الفت انداخت، تا به لطف او ها دلبوديد، پس میان ]يکديگر[ 

 (.103)آل عمران:1"پرتگاه آتش بوديد که شما را از آن رهانید

 . اعتدال و میانه روی3.2

هاي انسان کامل در آيات و روايات، رعايت انجام امور بر مبناي يکي ديگر از ويژگي

ت. اعتدال بر وزن افتعال، از ريشه عدل و در معناي مطاوعه آمده روي اساعتدال و میانه

است. امام علي علیه السالم، عدل را بمعناي قرار دادن هر چیزى در محل مناسب و 

(. در معناي اعتدال 437)نهج البالغه، حکمت 2موضع خاص خود تعريف کرده است

ني انسان، مظروف تکلیفي به در نظر گرفتن تناسب ظرفیت تکوي توجّهتوان گفت: بامى

مناسبي در او نهاده شود. يعني، رفتارها و اعمالِ تکلیفي او بگونه اي انجام شود که بر 

مبناي وُسع و توانايي انجام عمل، از هرگونه افراط و تفريط اجتناب گردد. زيرا هم زياده 

به  کاري، قرار دادن مظروفي نامتناسب در ظرف خويش است. اعتدال،روي و هم کم

ايجاد توازن بین دو چیز)افراط و تفريط( و رعايت حدّ وسط و میانگین امور اشاره دارد. 

براين اساس، در برخي روايات، عدل و اعتدال به معناي انصاف، از نِصف و وسط تعريف 

(. واژه حنیف، از ماده حنف، که در لغت به معناى 231)نهج البالغه، حکمت 3شده است

(، نیز به معناي اعتدال 57، ص 9، ج1414دّ وسط است)ابن منظور، تمايل دو پا بسوى ح

(. اين مفهوم که در آيات فراواني به عنوان 394، ص7، ج1417آمده است)طباطبايي، 

ي در شريعت اسالم دستورهاي(، به 105)يونس:4صفت براي دين اسالم بکار رفته است

بر مبناي اعتدال توحیدي تشريع  اشاره دارد که آنها، متناسب با نیازهاي فطري انسان و

 شده اند.

                                                           
قُوا 1  َو اْعَتِصُموا بَِحْبِل اللَِّه َجميعاً َو لأ َتَفرَّ
 َفَقاَل الَْعْدُل َيَضُع اْلأُُموَر َمَواِضَعَها 2
نصافُ  3  الَعدُل الأ 
يِن َحنيفاً َو لأ َتُكونَنَّ ِمَن الُْمْشِركين 4  َو اَْن اَقِْم َوْجَهَك لِلدِّ
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خاصي  توجّهاصل تعادل و اعتدال، از جمله صفاتي است که در قرآن کريم بدان 

توان مشاهده کرد که مسأله عدل، عدالت شده و در يک نگاه کلي به جهان آفرينش، مى

 آنهااي خلقت اين جهان بوده و دوام و بقاصل ترين و اعتدال در میان مخلوقات، اساسى 

بیان خلقت تکويني  بارهدر. آنچه از آيات و روايات باشدمينیز وابسته به اين صفت 

، اين است که خداي متعال، عالم شودميمخلوقات، بويژه در آفرينش انسان مشاهده 

تکوين و کیفیّت و کمیّت خلقت آن را بر اساس عدل و اعتدال آفريده است. يعني هر 

 ايآيه، متناسب و با اندازه مورد نیاز خلق کرده است. در چیزي را در جاي خويش

هايت را درست و خدايى که تو را آفريد و اندام"فرمايد: خلقت انسان مي بارهدرخداوند 

(. يعني، خلقت جسماني و غیر مادي 7)انفطار:1"منظّم تسويه کرد و آن را عادالنه ساخت

محل مناسب خود، با ايجاد توازن و تعادل  انسان، با قرار دادن هر عضوى يا جزيي در

حکمت بالغه خويش آفريده شده است. در  طبقبردر ايفاء اهداف مربوطه خود،  آنهامیان 

فرمايد: خلقت آفرينش بر مبناي عدل مي بارهدرحديثي پیامبر اکرم صلي اهلل علیه و آله، 

امام على (. 107، ص5، ج1415)فیض،  2"ها و زمین بر اساس عدل استوارندآسمان"

عدالت، شالوده اى است که جهان بر آن استوار است. " فرمايد:مي بارهايندرنیز  السالمعلیه

 (.88، ص7)ري شهري، ج"عدالت، محکمترين بنیاد ]خلقت[ است

در راستاي تکمیل خلقت تکويني انسان بر مبناي عدل و اعتدال، خلقت تکمیلي و 

ي الهي، بر آن آسمانن تشريع و تدوين گرديده و شريعت تکلیفي او نیز، متناسب با آ

(، 19)آل عمران: 3اساس بنا نهاده شده است. زيرا اسالم، به عنوان دين حق و شريعت خدا

کرده است. براي رشد، تعالي و  توجّهدين جامع و کاملي است که به تمام نیازهاي انسان 

هنگ و متعادل، رشد و تکامل يابد کمال بشر، الزم است همه ابعاد انسان به صورت هما

او تحقق يابد. براين اساس، قرآن کريم  نیّتتا انسان حقیقي پرورش يافته، و کمال انسا

هدايت انسان را در پیروي از راه مستقیم که همان دين پايدار و حنیف )معتدل( است، 

                                                           
اَك َفَعَدلَك 1  الَّذي َخَلَقَك َفَسوَّ
 و الأرض السماوات بالعدل قامت 2
ْسلإم 3 يَن ِعْنَد اللَِّه اْلأ ِ  ا ِنَّ الدِّ
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ينى قائم به امر بگو همانا پروردگارم مرا به راهى راست رهنمايى کرد؛ د": نمايدميمعرفي 

(. اين 161)أنعام: 1"بندگان، ملت ابراهیم که به حق گراينده و معتدل بود و او از مشرکین نبود

دين حنیف و معتدل، متناسب با فطرت و در راستاي تکمیل خلقت سرشتي انسان شکل 

(. برهمین مبناء، فلسفه بعثت پیامبران و هدف شريعت انبیاء، اقامه 30)روم:2گرفته است

همانا ما پیامبران خود را "مي فرمايد:  بارهايندر ايآيهقسط و عدل معرفي شده است. در 

با ادلّه و معجزات فرستاديم و با ايشان کتاب و میزان را نازل کرديم تا عدالت و قسط را در میان 

 (.25)حديد: 3"مردم برپا دارند

مى را به عنوان يک امّت قرآن کريم امّت اسالبه حنیف دانستن دين اسالم،  توجّهبا

را بر ساير مردم جهان  آنهامیانه رو و معتدل، ستايش کرده و بر مبناي اين اعتدال منشي، 

(. 143)بقره:4همانا ما شما را به عنوان امتي میانه رو و معتدل قرار داديم"حجّت قرار داده است:

، براي پیروي معرفي بر اساس اين معیار، خداوند امت اسالمي را به عنوان بهترين امت

معرفي (. 110)آل عمران:5"ايدشما بهترين امتى هستید که براى مردم پديدار شده"کرده است: 

اسالم به عنوان ديني معتدل و میانه، در برابر دو دين افراطي و تفريطي يهود و نصاري 

 7عالم آخرتنسبت به  آنهازيرا افراط در دنیاگرايي يهود و تفريط (. 67عمران:آل)6باشدمي

(، 27 )حديد:8گرايي آنها( و تفريط در دنیاگرايي مسیحیت و افراط در آخرت96)بقره: 

دو شاخصه غیر تعادلي است که در قرآن و روايات تأکید شده است. بر مبناي اين دو 

)ضالّین( و يهوديان به عنوان مورد  نگاه غیر معتدالنه، مسیحیان به عنوان گمراهان

                                                           
 ْسَتقيٍم ديناً قَِيماً ِملََّة ا ِْبراهيَم َحنيفاً ِصراٍط مُ  َربِّي ا ِلى َهداني قُْل ا ِنَّني 1
يِن َحنيفاً فِْطَرَت اللَِّه الَّتي 2  َفَطَر النَّاَس َعَلْيها َفاَقِْم َوْجَهَك لِلدِّ
 لِْقْسطِ لََقْد اَْرَسْلَنا ُرُسَلَنا بِالَْبيَِّناِت َواَنَْزلَْنا َمَعُهْم الِْكَتاَب َوالِْميَزاَن لَِيُقوَم النَّاُس بِا 3
ًة َوَسطاً لَِتُكونُوا ُشَهداَء َعَلي النَّاس 4  َو َكذلَِك َجَعْلناكُْم اُمَّ
ٍة اُْخِرَجْت لِلنَّاس 5  كُْنُتْم َخْيَر اُمَّ
 ما كاَن ا ِْبراهيُم َيُهوِديًّا َو لأ نَْصرانِيًّا َو لِكْن كاَن َحنيفاً ُمْسلِماً  6
ُر اَلَْف َسَنٍة َو ما ُهَو بُِمَزْحِزِحِه ِمَن الَْعذاِب اَ  لىَو لََتِجَدنَُّهْم اَْحَرَص النَّاِس عَ  7 ْن َحياٍة َو ِمَن الَّذيَن اَْشَركُوا َيَودُّ اََحُدُهْم لَْو ُيَعمَّ

َر َو اللَُّه َبصير  بِما َيْعَملُون  ُيَعمَّ
َّ اْبتِغاَء رِضْ  8  واِن اللَِّه َفما َرَعْوها َحقَّ رِعاَيتِهاَو َرْهبانِيًَّة اْبَتَدُعوها ما َكَتْبناها َعَلْيِهْم ا ِلأ
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ین علیهم( معرفي شده اند. اين موضوع در روايتي از پیامبر اکرم شدگان)مغضوبغضب

، 1415)عروسي حويزي،  1شده است بیانصلي اهلل علیه و آله و امام صادق علیه السالم 

 (. 25، ص 1ج

عدل با تمام مشتقاتش در اسالم ذکر شده است،  بارهدربه خلقت تکويني که  توجّهبا

قرآن بیان در آيات اقامه عدل، نه تکالیف انسان، بر مبناي تأکیدات زيادي در اجراي عادال

خدا به عدالت و نیکى کردن و  بخشش به خويشان فرمان "فرمايد: مي ايآيهشده است. در 

)نحل: 2"دهد شايد اندرز گیريدکند، پندتان مىگرى منع مىدهد و از کار بد و ناروا و ستممى

حضرت ابراهیم علیه السالم را بنده اي مطیع معرفي ديگر، خداوند تعالي  ايآيه(. در 90

همانا ابراهیم امتى مطیع و فرمانبردار و "کرده که در عبادت خود اعتدال را رعايت مي کرد: 

(. قانت، از قنوت به 120)نحل:3"يکتاپرستِ معتدل بود و هرگز به خداى يکتا شرک نیاورد

یل از دو طرف افراط و تفريط، به و کلمه حنیف، به معناى م معناى اطاعت و عبادت

اعتدال  اهمیّت(. نراقي در 529، ص12، ج1417)طباطبايي، است طرف حدّ وسط و اعتدال

نهايت کمال و غايت سعادت از براي هر شخصي، اتصاف او به صفت عدالت و "گويد: مى

 (.70، ص 1351)نراقي، "میانه روي در جمیع صفات و افعال ظاهره و باطنه او است

عدالت در روايات معصومین علیهم السالم نیز مورد تأکید فراوان قرار گرفته  اهمیّت

، السالمعلیهماست. در حیات سراسر نوراني پیامبر اکرم صلي اهلل علیه وآله و ائمّه هدي 

، السالمعلیهتوان رعايت اين اصل را مشاهده کرد. امام علي اعمال و رفتارشان مي همهدر 

تعادل و میانه  حضرتآنسیره ": فرمايدميدالِ رفتاري پیامبر صلي اهلل علیه وآله اعت بارهدر

: فرمايدمياعتدال  اهمیّت بارهدر السالمعلیه(. امام علي 94)نهج البالغه، خطبه4"روي بود

آدمي را همین زيرکي بس، که در نیازهاي خود میانه روي کند و در خواسته هايش راه اعتدال "

                                                           
الِّينَ »اليهود « َغْيِر الَْمْغُضوِب َعَلْيِهمْ »قال رسول الله صلى الله عليه و ا له و سلم:  1 النصارى. قال ا بو عبد الله « َو َلأ الضَّ

الِّينَ »عليه السلإم:   و النصارى. ؟ قال: هم اليهود«َغْيِر الَْمْغُضوِب َعَلْيِهْم َو َلأ الضَّ
ْحساِن َو ا يتاِء ِذي الُْقْربى 2  َعِن الَْفْحشاِء َو الُْمْنَكِر َو الَْبْغِي َيِعُظُكْم لََعلَُّكْم َتَذكَُّرونَ  َو َيْنهى ا ِنَّ اللََّه َيا ُْمُر بِالَْعْدِل َو اْلأ ِ
ًة قانِتاً لِلَِّه َحنيفاً َو لَْم َيُك ِمَن ا 3  لُْمْشِركينَ ا ِنَّ ا ِْبراهيَم كاَن اُمَّ
 سيرتُه القصد 4
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راست روى و چپ روى، گمراهى است "فرمايد: مى حضرتآن. در حديثي ديگر "دپیش گیر

بايد "فرمايد: مى حضرتآنهمچنین  (.16البالغه، خطبه نهج)1"و راه میانه، راه زندگى است

ترين آنها در عدالت ترين آنها در حق و گستردهترين کارها نزد تو، میانهدوست داشتنى

 (.53ه البالغه، نامنهج)2"باشد

 کرامت و عّزت . 3.3

به معناي صالبت، استوارى و تسخیر نشدن است و عزيز کسى است که غالب عزت 

(. انسان عزيز، احساس ارزشمندى 564، ص1365گردد)راغب، شود، اما مغلوب نمىمى

(. 154، ص1389زاده، علييابد)کند و هرگز خود را خوار و درمانده نمىو سرفرازى مى

که  کندميهاي  اساسي و ممتاز انسان را کرامت ذاتي او بیان يکي از ويژگيقرآن کريم، 

بصورت تکويني براي انسان قرار داده شده است. کرامت انسان و کريم بودن او، بمعناي 

(. 153، ص6)طريحي، ج اين است که او تکويناً جامع انواع خیر، شرافت و فضیلت است

هاي انحصاري اوست که او را از ساير ژگيبرخي وي به خاطرکرامت ذاتي انسان، 

 موجودات ديگر ممتاز کرده است.

ي ذاتي و دروني کرامت انسان ذکر شده است. هاارزشدر قرآن کريم، برخي از اين 

(، استحقاق جانشیني خدا در روي زمین 29استعداد دريافت نفخه روح الهي)حجر:

برخورداري از قدرت تکلم و بیان به (، 34(، مسجود مالئکه قرار گرفتن )بقره:29)بقره:

(، خودآگاهي 5(، توانايي يادگیري و آموخته شدن توسط خداي متعال)علق:4او)رحمن:

(، قدرت اراده و 191)آل عمران:تدبّرو  تفکّر(، قدرت 14و خودشناسي)قیامت:

است که به کرامت  هاييويژگي( و صفاتي مانند آن؛ از جمله بعضي از 3انتخاب)انسان:

موضوع برخورداري انسان از کرامت سرشتي او، که باعث  ايآيه. در پردازدميي انسان ذات

ما آدمیزاد را کرامت "فضیلت و برتري او بر ساير موجودات شده، اينگونه بیان شده است: 

                                                           
ماُل َمَضلَّة  َوالطَّريُق الُْوْسطى 1 ةُ  الَيميُن َوالشِّ  ِهَى الْجادَّ
ها فِى الَْعْدِل  2  َولَْيُكْن اَحبُّ اْلأُمورِ الَْيَك اْوَسَطها فِى الَْحقِّ َو اَعمَّ
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ي پاکیزه به آنان روزي هاروزيبخشیديم و آنها را در خشکي و دريا حمل کرديم و از انواع 

 (.70)اسراء: 1ا بر بسیاري از موجوداتي که خلق کرديم برتري بخشیديمداديم و آنها ر

که اين کرامت ذاتي انسان، نیازمند حفظ، اين شودميآنچه از آيات و روايات استفاده 

حراست، سالمت و کمال است. عزت نفس، که در آيات زيادي در قرآن به عنوان يک 

تورالعملي تکلیفي و تکمیلي، در صفت کمالي و اخالقي ارزشمند بیان شده است، دس

راستاي حفظ و ارتقاي آن کرامت تکويني است. بعبارتي، عزت نفس منبع تشريعي است 

تا او بتواند نیاز سرشتي کرامت خود را  گرددميکه بصورت اکتسابي براي انسان حاصل 

د که اين صفت، اختصاص به انسان مؤمني دار تجلّيبا آن تکمیل نمايد. از منظر اسالم، 

دارد. راه رسیدن به اين هدف، ايمان، عمل صالح و در امتداد عزّت خدايي گام بر مى

اطاعت در مسیر عبوديت و بندگي است که موجب تحقق اين عزت اکتسابي براي انسان 

هر که طالب عزت است )بداند که همانا( تمام عزت خاص خدا )و خداپرستان( ": گرددمي

آسمانى( به سوى خدا باال رود و عمل نیک خالص آن را باال برد. است. کلمه نیکو )روح پاک 

و بر آنان که به مکر و تزوير اعمال بد کنند عذاب سخت خواهد بود و فکر و مکرشان به کلى 

 (.10)فاطر:2"نابود خواهد شد

از آثار اطاعت و فرمانبردارى از خداوند عزيز است؛ چرا کرامت اکتسابي در قرآن، 

صانه، حبل المتین تقرّب به سوى خداست و هر چه انسان به منبع عزّت که اطاعت مخل

گردد، چنانکه در روايتي نقل شده که خداوند به حضرت تر شود، عزّتش افزون مىنزديک

، 78، ج1403مجلسي، )3"عزت خودم را در اطاعتم قرار دادم"وحى کرد:  السالمعلیهداود 

فرمايد: قوّت را در اطاعت خدا معرفي کرده و مى، عزّت و السالمعلیه(. امام علي 453ص

همچنین (. 291، ص5تمیمي آمدي، ج)4"گرددهر کس اطاعت خدا بکند عزيز و قوي مي"

اطاعت و عبادات ذات مقدس خدا، تنها راه حقى است "در روايتي ديگر فرمود:   حضرتآن

                                                           
ْمنا َبني 1 ْلناُهْم َعليا َدَم َو َحَمْلناُهْم فِي الَْبرِّ َو الْ  َو لََقْد َكرَّ ْن َخَلْقنا َتْفضيلإً  َبْحِر َو َرَزْقناُهْم ِمَن الطَّيِّباِت َو َفضَّ  َكثيٍر ِممَّ
الُِح َيْرفَ  2 ُة َجميعاً ا ِلَْيِه َيْصَعُد الَْكلُِم الطَّيُِّب َو الَْعَمُل الصَّ َة َفلِلَِّه الِْعزَّ  ُعهُ َمْن كاَن ُيريُد الِْعزَّ
 طاَعتى َوَعْعُت الِْعزَّ فى 3
 َمْن اطاَع اللََّه ُسْبحانَُه َعزَّ و َقوى 4
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راه حق، عزّت جويد، ذلیل  پیمايد و جز آن، باطل و تباهى است. هر کس به جز ازکه انسان مى

 بارهايندردر قالب دعايي  حضرتآن (.285، ص77، ج1403مجلسي، )1"خواهد شد

اى خداى من! اين عزّت، مرا بس که بنده تو باشم و اين افتخار، مرا کافى است که "فرمايد: مي

 .(402، ص 77همان، ج )2"تو پروردگار من هستى

 هايخصوصیتست که کامل کننده تمامي به اينکه عزت نفس، صفتي ا توجّهبا

هاي  ضروري کرامت ذاتي در انسان است؛ حفظ و ارتقاي او در انسان، يکي از ويژگي

در  السالمعلیهدانسته شده که در اسالم بر وجود آن تأکید فراوان شده است. امام صادق 

اده اما اين اختیار را به خداوند اختیار همه کارها را به مؤمن د": فرمايدمي بارهايندرحديثي 

او نداده است که ذلیل بشود. پس، مؤمن عزيز است و نبايد ذلیل باشد. مؤمن از کوه نیرومندتر 

است؛ زيرا از کوه با ضربات تیشه کم مي شود، اما با هیچ وسیله اي از دين مؤمن نمي توان 

اکرم صلى اهلل طلبد و پیامبر شأن مؤمن چنین مى(. 63، ص 5، ج1413)کلیني، 3"کاست

 آنهانیازى از ديگران در کرد که جلوه بىعلیه و آله نیز در برخورد با مردم چنین رفتار مى

 (.122، ص 1385)اسحاقي، شکوفا شود

معرفي کرده، که  آنهارا با تقوا ترين  هاانسانرآن کريم، عزيزترين و با کرامت ترين ق

ترين شما در نزد خدا پرهیزکارترين ا گرامىمسلّم"گردد: مينیز  آنهاموجب ترفیع و تکامل 

 بارهدر السالمعلیهامام علي (. 13)حجرات:4"شماست همانا خداوند بسیار دانا و آگاه است

هیچ کرامتي، عزّت بخش تر از تقوا نیست. هیچ عزّتي ": فرمايدميرابطه عزّت نفس با تقوا 

همچنین  را با طاعت ]از خدا[ بجوي.باالتر از تقوا نیست. هر گاه جوياي عزّت هستي آن 

اي بندگان خدا شما را به تقواي الهي سفارش مي کنم. به حقايق آن " :فرمايدمي حضرتآن

                                                           
 َمْن َيْطلُُب الِْعزَّ بَِغْيِر َحقٍّ َيُذلُّ  1
 َرب اً  بى َفْخراً اْن َتُكوَن لى الهى َكفى بى ِعز اً اْن اكُوَن لََك َعْبداً َو َكفى 2
َض ا لَي الُمؤِمِن اُموَرُه كُلَّها ، و لَم ُيفَ  3 ْض ا لَيِه ا ن َيكوَن َذليلإً ، فالُمؤِمُن َيكوُن َعزيزا و لأ َيكوُن َذليلإً ، ا نَّ ا نَّ الل ه َ َفوَّ وِّ

نَّ الَجَبَل ُيسَتَقلُّ ِمنُه بِالَمعاِوِل ، و الُمؤِمُن لأ ُيسَتَقلُّ ِمن دينِِه بَِشيءٍ   الُمؤِمَن ا َعزُّ ِمَن الَجَبِل ؛ لأ ِ
 لَِّه اَْتَقئُكمْ ِعنَد ال لَِتَعاَرفُواْ ا ِنَّ اَْكَرَمكمُ  4
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چنگ زنید تا شما را به پناهگاه هاي آسايش و جايگاه هاي رفاه و حصارهاي محافظ و منزلگاه 

 (.359، ص7، ج1385ري شهري، )1"هاي عزّت برساند

و تقوا، که در روايات به عنوان کلید اصلي دستیابي به عزت نفس عالوه بر طاعت 

بیان شده بود، عوامل ديگري در ايجاد عزت نفس بطور خاص معرفي شده است. بردباري، 

قناعت، گذشت، بخشش، صله رحم، صداقت، نماز شب، سحر خیزي و امثال آن، از 

اد عزت نفس مطرح شده هستند که در روايات به عنوان عوامل ايج هاييمصداقجمله 

هیچ عزّتي باالتر از بردباري نیست. قناعت ": فرمايدمي السالمعلیهاند. در حديثي امام علي 

عزّت، میوه قناعت است. به کمک قناعت، عزّت نفس به دست  به عزّت مي انجامد.

هر کس به جز از راه "فرمود:   حضرتآنهمچنین . (333، ص3، ج1403مجلسي، )2آيدمى

 :فرمايدمي السالمعلیهامام باقر  (.285، ص77همان، ج)3عزّت جويد، ذلیل خواهد شد حق،

سه چیز است که خداوند به واسطه آنها جز بر عزّت انسان مسلمان نمي افزايد. گذشت کردن "

از کسي که به او ستم کرده است، بخشیدن به کسي که از ]دادن چیزي به[ او دريغ کرده است و 

در  السالمعلیهامام صادق  (.109، ص2)همان، ج4"ي که از او بريده استپیوستن به کس

 عزّت آن است که هر گاه با حق رو به رو شدي، در برابر آن خوار باشي.": فرمايدميحديثي 

شرافت مؤمن در نماز شب خواندن اوست و عزّتش در آزار  راستي، عزّت است و ناداني، ذلّت.

اى بنده خدا عزّت "فرمود:  السالمعلیهامام صادق  (.101)همان، ص5"نرساندن به مردم

خويش را حفظ کن. راوى سؤال کرد عزّتم چیست قربانت گردم؟ فرمود: صبح زود رفتن به 

 (.352، ص78همان، ج)6"بازار )و کار وتالش( و در نتیجه گرامى داشتن خود

                                                           
... َو اعَتِصموا بَِحقائِقها ، لأ َكَرَم ا َعزُّ ِمَن التَّقوي. لأ ِعزَّ ا َعزُّ ِمَن التَّقوي. لأ ِعزَّ كالط اَعِة. اُوصيُكم ِعباَد الل ه ِ بَِتقَوي الل ه ِ  1

َعِة، و َمعاقِِل )َمناقِِل( الحِ  َعِة ، و ا وطاِن السَّ  رزِ، و َمنازِِل )َمناِل( الِعزِّ .َتؤْل بُِكم ا لي ا كناِن الدَّ
؛ بالِْقناَعِة َيُكوُن الِْعزُّ  2  َثَمَرُة الَْقناَعِة الِْعزُّ
 َمْن َيْطلُُب الِْعزَّ بَِغْيِر َحقٍّ َيُذلُّ  3
؛ َثلإث  لأ َيزيُد الل ه ُ بِِهنَّ الَمرَء المُ  4 ن َظلََمُه ، و لأ ِعزَّ ا رَفُع ِمَن الِحلمِ. الَقناَعُة تَُؤد ي ا لَي الِعزِّ فُح َعمَّ سلَِم ا لأ  ِعز ا : الصَّ

َلُة لَِمن َقَطَعُه   ا عطاُء َمن َحَرَمُه ، و الصِّ
ُه  5 دُق ِعزٌّ ، و الَجهُل ُذلٌّ َشَرُف الُمؤِمِن َصلإتُُه بِاللَّيِل ، و ِعزُّ  َكفُّ الأ ذي َعِن الن اسِ الِعزُّ ا ن َتِذلَّ لِلَحقِّ ا ذا لَِزَمَك . الصِّ
َك. قاَل: َوما ِعز ىيا  6 َك الى ُسوقَِك َواْكراُمَك نَْفَسكَ  َعْبَداللَِّه اْحَفْظ ِعزَّ  ُجِعلُْت فِداَك؟ قاَل: ُغُدوُّ
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 . شکر و سپاس3.4

در از نعمت دهنده آن است.  گزاريشناخت نعمت و سپاس در لغت به معناي شکر

شکر،  :گويدميمجمع گفته شده، شکر اعتراف به نعمتِ توأم با نوعى تعظیم است. راغب 

)قرشي،  يادآوردى نعمت و اظهار آن است و ضد آن کفر بمعنى پوشاندن نعمت است

نکردن  خداوند و سرپیچي هاينعمتاعتراف به  شکر خدا، به معناي (.62، ص4، ج1371

شکر نعمت که در مقابل کفران نعمت آمده است، به معناي اين است  اوست. دستورهاي از

که انسان، سراسر جهان، اعم از آفاق و انفس و عالم و آدم را نعمت خدا بداند و آگاه 

الهي نشسته است و بايد اين نعمتها را درست و بجا  هاينعمتباشد که بر سر سفره 

از آن خداست و  هانعمتعمت الهي، يعني علم به اينکه اين مصرف کند. بنابراين، شکرِ ن

 درست استفاده شود.  آنهابايد از 

شکر اين است که شکر فقط در مقابل نعمت و بذل آن است،  بارهدراولین نکته 

نیز به معناي سپاس آمده است؛ اما صرفاً در مقابل نعمت  آنهابخالف حمد يا مدح که 

 به خاطرخدا را حمد و سپاس مي گويند، چه  هاانسان، مثالًاست. نیست، بلکه اعم از آن 

داده نشده است. آياتي  آنهاي که به هاينعمتداده شده و چه براي  آنهاي که به هاينعمت

 ايآيهدر قرآن وجود دارد که به اين موضوع اشاره دارد که شکر در برابر نعمت است. در 

آنچه خدا روزى حالل و طیّب شما قرار داده تناول کنید پس شما )مؤمنان( از "است:  فرموده

ديگر  ايآيه(. در 114)نحل: 1"پرستیدو شکر نعمت خدا به جاى آريد اگر حقیقتا خدا را مى

که ايشان چنین درخواست کرد:  کندمياز قول حضرت ابراهیم علیه السالم بیان 

اى که حرم توست، و علفى، در کنار خانهآب پروردگارا! من بعضى از فرزندانم را در سرزمین بى"

ى گروهى از مردم را متوجّه آنها ساز و از ثمرات به ها دلساکن ساختم تا نماز را برپا دارند تو 

 بارهدرهمچنین خداوند  .(37)ابراهیم: 2آنها روزى ده شايد آنان شکر تو را بجاى آورند!

فرمايد: را يادآوري کرده و مى آنهااني ايشان و بسیاري از پیامبران ديگر، خصوصیت قدرد

او همیشه شکرگزار نعمتهاى خدا بود که خدا او را )به رسالت( برگزيد و به راه مستقیمش "

                                                           
ا َرَزَقُكُم اللَُّه َحَلإًلأ َطيًِّبا َو اْشُكُرواْ نِْعَمَت اللَِّه ا ِن كُنُتْم ا ِيَّاُه َتْعُبُدونَ  1  َفكلُواْ ِممَّ
 َيْشُكُرونَ  الثََّمراِت لََعلَُّهمْ َو اْرُزْقُهْم ِمَن  2
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ديگر، شکر به اين معنا  مستندهاي(. در تمامي شواهد فوق و 121)نحل:1"هدايت فرمود

 در مقابل بخشش نعمت بیان شده است.

که شکر داراى مراحلي است. نخستین مرحله کر، اينديگر در حقیقتِ معناي ش کتهن

نعمت بینديشیم تا بخشنده آن را بشناسیم که کیست؟.  بارهدرشکر آن است که به دقت 

، توجّهيعني، شکرِ نعمت اين است که ما را متذکّر به عطا کننده آن نعمت بنمايد. اين 

امام از معصومین وارد شده است.  رواياتي بارهايندرآگاهى و ايمان، پايه اول شکر است. 

ند و او قلباً بداند که خداوند اين به او عطا ک که خداوند نعمتي کسي": فرمايدمي السالمعلیه صادق

فرمايد: مى حضرتآنهمچنین نعمت را به او داده است، شکر نعمت او را به جا آورده است. 

آنکه قلب تو مشغول به آن نعمت شود، و کمترين شکر اين است که نعمت را از خدا بدانى، بى

 السالمعلیهدر کافى از امام صادق  (.710، ص 1، ج 1380قمي، )2"خدا را فراموش کنى

اي موسى! شکر کن مرا چنانکه سزاوارم. عرض "روايت شده که خداى تعالى وحى کرد: 

نعمتى است که کرد: پروردگارا! چگونه چنانکه سزاوارىّ شکرت کنم؟ در حالى که هر شکر من 

تو ارزانى داشتى. خداوند فرمود: اى موسى! اکنون که دانستى همه از من است مرا شکر 

 (.373، ص 1378)شبّر، 3"کردى

با زبان و  مرحله دوم شکر اين است که پس از شناخت بخشنده نعمت، انسان بايد

کنم، پروردگارا مي کالم از او سپاسگزاري نمايد و با الفاظي مانند: شکراً هلل، خدايا تشکر

گزارم و با الفاظي مانند آن؛ قدرداني و شکرگذاري خود را ت سپاسهاينعمت به خاطر

 کندميبیان بکند . اين يک مرحله باالتر در شکرگزاري است که انسان اعتراف و اقرار 

ابراز  آنهاکه آنچه داريم از آنِ خداست و مالکش نیز اوست و انسان بايد در مقابله 

در حديثي امام صادق داني کند. روايات فراواني نیز به اين مرحله شکر اشاره دارند. قدر

                                                           
 شاِكراً لِأَنُْعِمِه اْجَتباُه َو َهداهُ  1
 ادنى الشكر رؤية النعمة من اللَّه من غير علة يتعلق القلب بها دون اللَّه، و الرضا بما اعطاه 2
اكر له من الأجر كا 3 ائم المحتسب، و المعافى الش  اكر له من الأجر كاجر الص  ابر و المعطى الط اعم الش  جر المبتلى الص 

اكر له من الأجر كاجر المحروم القانع. ما فتح الل ه على عبد باب شكر فخزن عنه باب الز يادة. ما انعم الل ه على عبد  الش 
 بنعمة فعرفها بقلبه و حمد الل ه ظاهرا بلسانه فتم  كلإمه حت ى يؤمر له بالمزيد.
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. در حديثي الحمد هلل رب العالمیناتمام شکر به اين است که او بگويد: "فرمايد: السالم ميعلیه

، 2، ج1413)کلیني، شکر هر نعمت اين است که خدا را بر آن سپاس گويي"فرمايد: ديگر نیز مي

داده است، سپاس  آن را که بر تو نعمتي"خوانیم: مي حضرتآنديگر از  در روايتي(. 96ص

شوند، زوال  ها هرگاه شکرگزاريگزارد، نعمت ده، که نعمتبگزار و بر آن که سپاس مي

 نعمت و مانع دگرگوني آورند. شکر موجب زياديشوند، دوام نمي پذيرند و هرگاه ناسپاسينمي

 (.94، ص2، ج)همانآنهاست

مرحله شکر نعمت، شکر عملى آن است. اينکه هر نعمتى براى  ترينمهماالترين و ب

ها را در جاي خودش بصورت چه هدفى به انسان داده شده است و او بايد آن نعمت

مناسب استفاده کند. اگر از آن نعمت بر خالف آنچه خالق آن دستور داده است، استفاده 

، اينکه چرا خدا به ما چشم داده است؟. اگر از نعمت مثالًاست. دهکند او کفران نعمت کر

چشم براي کارهايي استفاده شود که خدا اجازه داده، شکر نعمت چشم شده است و اگر 

از آن در گناه و نافرماني استفاده کند، آن کفران نعمت چشم است. امام صادق علیه السالم 

مت خدا را وسیله عصیان او قرار ندهى، و اوامر و کمترين شکر اين است که نع"فرمايد: مى

 (.710، ص1، ج1380قمي، )1"هايش زير پا نگذارىنواهى او را با استفاده از نعمت

دروني و سرمايه هاي ذاتي  هاينعمتز منظر قرآن، استعدادهاي سرشتي به عنوان ا

اتي او افزايش انسان معرفي شده که با بهره مندي درست، جوهر وجودي انسان و کمال ذ

، و پروردگارتان اعالم کرد که اگر شاکر باشید" :فرمايدميخداي متعال  ايآيهمي يابد. در 

، اين افزايش به گرددمي(؛ همانطوريکه در اين آيه مالحظه 7)ابراهیم:2"افزايمشما را مي

که دروني انسان است  هاينعمتذات انسان نسبت داده شده است که مراد از آن، زيادي 

. يعني شکر، گرددمي آنهاتکويني، باعث کمال  هاينعمتبهره مندي درست از اين 

الهي فطري است که در اثر برخورداري صحیح، توان آن  هاينعمتاستفاده درست از 

                                                           
 ء من امره و نهيه بسبب من نعمتهلفه بشىادنى الشكر ان لأ تعصيه بنعمة و تخا 1
َن َربُُّكْم لَئِْن َشَكْرتُْم َلأَزيَدنَُّكْم َو لَئِْن َكَفْرتُْم ا ِنَّ َعذابي 2  لََشديد   َو ا ِْذ َتاَذَّ
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سرمايه هاي دروني، مانند: علم، حلم، جمال، قدرت، عزت، حکمت، عدالت، صداقت و 

 يابد.يش مىامثال آن، در روح و روان انسان افزا

از پیامبرش مي خواهد که از درگاه حضرتش اينگونه  ايآيهبراين اساس، خداوند در 

(. در اين 114)طه:1"پروردگارا، مرا از جهت دانش زياد بگردان"و بگويد: طلب علم نموده

)خودم را(؛ يعني زدني)علم مرا(، بلکه فرموده است: زد علميآيه شريفه نفرموده است: 

حقیقت وجودِ مرا با علم، افزايش بده. بعبارتي، علمي به من عطا کن که با پروردگارا، 

ر از اين ذات سرشتي من هماهنگ باشد و موجب افزايش ذات دروني من گردد؛ زيرا اگ

علمي ناسازگار، نامتوازن و نابهنجار)زِد علمي( در  مند نگرديم،علم متناسبِ تکوين بهره

. اين علمِ گرددمين، سرکشي، تکبر و گمراهي که موجب طغیا گرددميمن ايجاد 

کند که منشاء گمراهي نامتناسب با فطرت، در شخصي بنام سامري، گوساله اي درست مى

چیزى را ديدم و دانستم که مردم نديدند و "است که او در جواب حضرت موسي گفت: 

سمه گوساله( افکندم ندانستند، پس مشتى از خاک قدم آن رسول )جبرئیل( برگرفتم و آن را )مج

)و مردم را به عبادتش دعوت کردم( و اين چنین نفسم )اين عمل زشت را( براى من 

(. اين وجود به ظاهر علمي، نه تنها دانايي نیست بلکه عین بي خردي 96)طه:2"بیاراست

چه بسیار عالماني که جهلشان "فرمايد: و بي عقلي است. چنانچه امام علي علیه السالم مى

(؛ يا همچون چاقويي تیز در دست 108حکمت )نهج البالغه، 3"را نابود کرده است آنها

  .زنگي مست است

 و يا بقول سنايي: 

 حرص، آنگه ترس کاندر شب چو علم آموختي از

 چو دزدي با چراغ آيد گزيده تر برد کاال!

سان الهي درونِ ان هاينعمتگزاري و درست استفاده کردن، هر میزاني که با شکربه 

و اين  گرددمييابد، سرشت روحي و فطرت فرا طبیعي او نیز رشد و کامل افزايش مى

                                                           
 ِعْلماً  َو قُْل َربِّ زِْدني 1
لَْت ليقاَل َبُصْرُت بِما لَْم َيْبُصُروا بِِه َفَقَبْضُت َقْبَضًة ِمْن اََثِر الرَّ  2  نَْفسي ُسوِل َفَنَبْذتُها َو َكذلَِك َسوَّ
 [ َلأ َيْنَفُعهُربَّ َعالٍِم َقْد َقَتَلُه َجْهلُُه َو ِعلُْمُه َمَعُه ]لَْم َيْنَفْعهُ  3
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؛ بلکه توان بهره گرددميتکامل يافتگي، نه تنها باعث رضايت و خرسندي بیشتر انسان 

، زماني که از چشم جهت ديدنِ مثالً کند.را نیز بیشتر فراهم مى هانعمتمندي از آن 

ري؛ و از گوش براي شنیدنِ شنیدني هاي حالل و الزم، استفاده ديدني هاي حالل و ضرو

دروني، موجب افزايش درجات هستي او و کاملتر شدن  هاينعمت؛ اين افزايش شودمي

. به اين معنا که چشم، گوش، زبان، ذهن و ساير اعضاء گرددميذات بینايي او)بصیرت( 

عني او ملکوتي مي بیند، مي شنود، ؛ يگردندميو جوارح او، برخوردار از توان ملکوتي 

کند و مانند آن. استفاده ملکوتي از توانايیهاي سرشتي، دستور سخن مي گويد، انديشه مى

ها و زمین و در هر آيا فکر و نظر در ملکوت آسمان": فرمايداست که مى هاانسانقرآن به 

 (. 185)اعراف: 1"چه خدا آفريده نکردند

ي مهم هاشاخصهوان يک ارزش اخالقي مهم و يکي از قرآن کريم، شکر را به عن

، شکور بودن ايآيهبرخي از پیامبران خدا و بندگان صالح خود معرفي کرده است. در 

)اى( "حضرت نوح، حضرت داود و فرزندانش يادآوري و مورد ستايش قرار گرفته است: 

ه شکرگزارى بود )شما هم فرزندان کسانى که به کشتى نوحشان برديم )چنانکه( نوح بسیار بند

ديگر، علت برگزيده شدن حضرت ابراهیم را،  ايآيه(. در 3)اسراء:2"(مانند او شاکر باشید

ابراهیم )به تنهايى( امّتى بود مطیع ": فرمايدميبرخورداري وي از ويژگي شکور بودن بیان 

پروردگار بود خدا  هاىفرمان خدا خالى از هر گونه انحراف و از مشرکان نبود؛ شکرگزار نعمت

(. همچنین در قرآن يکي از ويژگي 121)نحل:3او را برگزيد و به راهى راست هدايت نمود!

هر آينه به لقمان حکمت داديم "هاي حکمت، بهره مندي از نعمت شکر بیان گرديده است: 

]و گفتیم که[ خدا را شکر گزار؛ زيرا هر که سپاس گويد، به سود خود سپاس گفته و هر که 

 بارهدرهاي تلخ (. يکي از واقعیت12لقمان: )4"ناسپاسي کند، خدا بي نیاز و ستوده است

، که قرآن از آن گزارش داده، اين است که تنها عده قلیلي از مردم، هاانسانشکرگزاري 

                                                           
ماواِت َو اْلأَْرِض َو ما َخَلَق اللَُّه ِمْن َشيْ  اَ َو لَْم َيْنُظُروا في 1  ءٍ َمَلُكوِت السَّ
يََّة  2  َمْن َحَمْلنا َمَع نُوٍح ا ِنَُّه كاَن َعْبداً َشُكوراً ُذرِّ
 ِصراٍط ُمْسَتقيمٍ  شاِكراً لِأَنُْعِمِه اْجَتباُه َو َهداُه ا ِلي 3
نَّما َيْشُكُر لَِنْفِسِه َو َمْن َكَفَر َفا نَّ ا 4  نِيٌّ َحِمْيدلل ه غَ َو لََقْد ا َتْينا لُْقماَن الِحْكَمَة ا ِن اشُكْر لل ه ِ َو َمْن َيْشُكْر َفا 
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)سبأ: 1و اندکى از بندگان من شکر گزارند"فرمايد: مى ايآيهالهي هستند. در  هاينعمتشاکرِ 

 (.61)غافر: 2"باشندناسپاس مي هاانساناکثر فرمايد: مچنین در آياتي ديگر مى(. ه13

اهلل صليشکر، روايات فراواني وجود دارد. در حديثي، پیامبر  اهمیّتارزش و  بارهدر

گزارد، مانند اجر روزه خورد و شکر آن را مىاجر کسى که نعمتي را مى": فرمايدمي علیه وآله

گیرد. و انسان سالم سپاسگزار، اجرش به اندازه گرفتار ط براى خدا روزه مىدارى است که فق

  حضرتآندر روايتي ديگر،  .مند شاکر، به اندازه محروم قانع استصابر، و پاداش بهره

خداى تعالى باب افزايش نعمتش را به روى کسى که درِ شکر را بر او گشوده " فرمايد:مى

اى نعمتى دهد، اگر بنده آن را با قلبش بشناسد و با زبانش خدا به بندههر گاه و فرمود: بندد. نمى

، 1378)شبّر، 3دهد به نعمتش بیفزايندستايش کند، چون کالمش به پايان رسد خدا دستور مى

شکر، زيور توانگري است و شکیبايي، زيور ": فرمايدمينیز  السالمعلیهامام علي  (.373ص 

)مجلسي، 4ه در قبال مُنعِم اين است که با نعمتش نافرماني نشودگرفتاري است. کمترين وظیف

، عبوديت از روي شکر گزاري را ستوده و السالمعلیه(. امام علي 422، ص 74، ج1403

گروهي خدا را از سر سپاسگزاري مي پرستند و اين عبادت آزادگان است. نخستین ": فرمايدمي

هاي او و فراهم جب است، سپاسگزاري از نعمتچیزي که بر شما در قبال خداوند سبحان وا

 (. 69، ص75)همان، ج5آوردن موجبات خشنودي اوست

 . شکیبایی و ثبات 5.3

 کردن و بازداشتن آمده است. اگر کسيداري، حبسخويشتن ، در لغت به معنايصبر

باز دارد، صبر و شکیبايي کرده است. در تعريف اصطالحي آن  خود را از انجام کاري
                                                           

ُكورُ  1  َو َقليل  ِمْن ِعباِدَى الشَّ
 ا نَّ الل ه َ لَُذو َفْضٍل َعَلى النَّاِس َو لِكنَّ ا كَثَر النَّاِس لأ َيْشُكُرونَ  2
ابر و المعطى  3 اكر له من الأجر كاجر المبتلى الص  ائم المحتسب، و المعافى الش  اكر له من الأجر كاجر الص  الط اعم الش 

اكر ل ه من الأجر كاجر المحروم القانع. ما فتح الل ه على عبد باب شكر فخزن عنه باب الز يادة. ما انعم الل ه على عبد الش 
 بنعمة فعرفها بقلبه و حمد الل ه ظاهرا بلسانه فتم  كلإمه حت ى يؤمر له بالمزيد.

بُر زِيَنُة الَبلوي 4 كُر زِيَنُة الِغني ، و الصَّ  الشُّ
ُل ما َيِجُب علَ  ا َقلُّ ما َيِجُب  5 يُكم لِلُمنِعِم ا ن لأ يُعصي بِنِعَمتِِه؛ ا ن  َقوما َعَبُدوُه ]ا ِي الل ه َ [ُشكرا ، فتِلَك ِعباَدُة الأ حرارِ . ا وَّ

 لل ه سبحانَُه ، ُشكُر ا ياِديِه و ابتِغاُء َمراِضيهِ 
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صبر عبارت است از ثبات نفس و مضطرب نگشتن آن در بالها و مصیبت "گفته شده است: 

(. همچنین گفته 643، ص1351)نراقي، "هاها و سختيها و مقاومت کردن در برابر حادثه

کند، دارى و حفظ نفس بر چیزيکه شرع و عقل آن را تقاضا ميصبر، بمعناي خويشتنشده 

 (.105، ص2کند)قرشي، جآن نهى مي يا از چیزيکه شرع و عقل از

هاي يک انسان کامل است که به ت و پايداري شخصیّت، يکي از ضرورتثبا

هايي و با ويژگي حوادث ناگوار اشاره دارد در برابر رويدادها، بويژهداشتن استقامت 

داري همچون: مضطرب نبودن، اعتراض و شکايت نکردن، مقاومت داشتن و خويشتن

به استحکام  ر رخدادها و مشکالت و مانند آن، تبیین مي شود. اين ويژگيکردن در براب

و شکیبايي انسان اشاره دارد که در اثر تغییر و تحوالت دروني و بیروني، به هیچ وجه 

شخصیت ثابت و خويشتندار، در برخورداري از  .گرددميدچار دگرگوني و اضطراب ن

ا، يا از دست دادن آنها، آن چنان داراي هالهي و اکتساب مواهب و دارائي هاينعمت

از کوره به در نرفته و پايداري  آنهااستقامت است که در اثر ناماليمات و از دست دادن 

. قرآن کريم، اين ويژگي را، يکي از ويژگي هاي شخصیتي انسان کامل دانسته و کندمي

رود غمگین از دستتان مياين را بدان جهت خاطر نشان ساختیم تا ديگر از آنچه ":فرمايدمي

(. افسرده نشدن در از کف 23)حديد:"1گردد شادماني مکنیدنشويد، و به آنچه به شما عايد مي

ي ثبات شخصیت هاشاخصهدادن نعمت و مغرور نگشتن در بدست آوردن نعمت، يکي از 

 است که در اين آيه شريفه اشاره شده است. 

هاي خداوند م امور، از جمله توصیهثبات در شخصیت و استقامت داشتن در انجا

اى شکیبايي و استقامت نما، و آن چنان که مأمور شده"متعال به پیامبرش بوده و مي فرمايد: 

 هااحساس(. ثبات در دل به عنوان کانون 15)شوري:2"از هوى و هوس هاى آنان پیروى مکن

يده تراوش شده در ( و ثبات در گفتار به عنوان ويژگي پسند32)فرقان:3و مرکز عواطف

                                                           
 َتئُكمَما َفاَتُكْم َو َلأ َتْفَرُحواْ بَِما َءا لَِّكْيَلإ َتا َْسْواْ َعلي 1َ
 َواْسَتِقْم َكَما اُِمْرتَ  2
 َكَذلَِك لُِنَثبَِّت بِِه فَُؤاَدكَ  3
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( و ثبات در قدم و در رفتار، به عنوان نصرت و ياري 27)ابراهیم:1درون انسان مؤمن

(، سه خصلت ممدوح توصیف شده در قرآن است که از 7)محمد:2خداوند براي مؤمنان

هاي ثبات و شکیبايي انسان اشاره شده است. قرآن کريم، پايداري در برابر ويژگي

که  کندميش ايمان و عمل صالح دانسته و آن را  به درختي پاک تشبیه را، پادا هاآزمايش

 (.24)ابراهیم:3ريشه و اساس آن استوار و غیر قابل تغییر است

 هاييموضوعداري، صبر و ثبات، بر اطاعت و بندگي خدا، از جمله خويشتن معناي

در بیان معناى پیامبر خدا صلى اهلل علیه و آله است که در روايات تأکید شده است. 

صابران کسانى هستند که بر طاعت خدا و ترک معصیت او شکیبايى مى کنند؛ "صابران فرمود: 

)ري شهري، 4"کسانى که مال حالل و پاکیزه به دست مى آورند و به اعتدال خرج مى کنند

 شکیبايى آن است که"فرمايد: مي بارهايندرنیز  السالمعلیهامام على (. 157، ص6، ج1385

امام . "آدمى گرفتارى و مصیبتى را که به او مى رسد تحمل کند و خشم خود را فرو خورد

صابر در انجام واجبات "در پاسخ به سؤال از معناى صابرانِ متصبّر فرمود:  السالمعلیهصادق 

 (.159، ص6)همان، ج5"و متصبّر در اجتناب از محرّمات

برابر شکر آمده است؛ چنانچه در  و پايداري در برخي از آيات و روايات در صبر

( بهمراه هم آمده است که مي توان در معناي 5)إبراهیم: "6صَبَّارٍ شَکُورٍ" مفهوم، چندين آيه

تکمیلي يکديگر گفت، شکر در استفاده صحیح و مناسب از نعمت موجود در دست 

ت. انسان است و صبر، خويشتنداري در نداشتن يک نعمت و يا از کف دادن نعمت اس

ايمان دو نیم است: نیمى در شکیبايى "فرمايد: مى بارهايندرپیامبر خدا صلى اهلل علیه و آله 

کار مؤمن "فرمود:  حضرتآندر حديثي ديگر  ."است و نیمى ديگر در سپاسگزارى است

                                                           
نَْيا َو في الأَِخَرة 1  ُيَثبُِّت اللَُّه الَِّذيَن َءاَمُنواْ بِالَْقْوِل الثَّابِِت في الْحَيوِة الدُّ
ا الَِّذيَن َءاَمُنواْ ا ِن َتنُصُرواْ اللََّه َينُصْركُْم َو ُيَثبِّ  2  ْت اَْقَداَمكمُ َياَيهُّ
َماء 3  كَلَمًة َطيَِّبًة َكَشَجَرٍة َطيَِّبٍة اَْصلَُها َثابِت  َو َفْرُعَها في السَّ
ا َقصدا ، و حيَن قيَل لَُه: َمِن الصابِروَن؟ ـ : الذين َيصبُِروَن على طاعِة الل ه ِ و عن َمعصَيتِِه ، الذيَن َكَسُبوا َطيِّبا ، و ا نَفُقو 4

ُموا َفضلإً    ، َفا فَلُحوا و ا نَجُحوا .َقدَّ
بُر ا ن َيحَتِمَل الرُجُل ما َيُنوُبُه ، و َيكِظَم ما ُيغِضُبُه . الصابِروَن على ا داِء الفرائِض، و الُمَتَصبُِّروَن على ا 5  جتِناِب الَمحارِمِ . الصَّ
 ذلَِك َلأ ياٍت لُِكلِّ َصبَّاٍر َشُكورٍ  ا ِنَّ في 6
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تعجب آمیز است، زيرا تمام امورش براى او خیر است که براى احدى جز مؤمن چنین نیست. 

خوشى به او برسد و شکر نمايد برايش خیر است و اگر سختى و ناراحتى به او  اگر راحتى و

 السالمعلیهامام على (. 115، ص 1380)شهیدثاني، "برسد و صبر کند نیز براى او خیر است

گزارى در آسايش و نعمت ايمان، شکیبايى در سختى و گرفتارى است و سپاس"فرمايد: نیز مى

در توصیف قلب مؤمن  السالمعلیه امام باقر (.415، ص1، ج1385)ري شهري، 1"است

گزارد و اگر به او داده شود، سپاس مي ، قلب مؤمن است. اگر چیزيقلب نوراني": فرمايدمي

 (.422، ص2، ج1413)کلیني، "کندبه سختي مبتال شود، صبر مي

يش، مانند صبر و ستا آيات و روايات، شايد پس از ايمان به خدا هیچ صفتي در

قرآن کريم در سوره ": فرمايدمي بارهايندر نشده است. شهید مطهري آنقدر به آن توصیه

فرمايد که بشر بدون داشتن اين چهار خصلت، زيانکار و بدبخت است: عصر، با قسم تأکید مي

ايمان، عمل صالح، تشويق و واداشتن به حق و تشويق و توصیه به شکیبايي و استقامت و 

اهلل علیه  صلي(. از اين رو، خداوند در آيات فراواني، پیامبر 43، ص1378، )مطهري"صبر

دعوت کرده است و از  را به صبر و پايداري هاانسانفرستادگان خود و همه وآله و ساير 

کند که همواره از خداوند درخواست توفیق صبر و شکیبايى بندگان خاص خود نقل مى

س، اى پیامبر! صبر و شکیبايى پیشه کن که وعده خدا حقّ پ" فرمايد:نمايند. در آياتي مى

پس صبر (. 35)احقاف:3پس صبر کن آن گونه که پیامبران اُولوالعزم صبر کردند( 55)غافر:2است

 (.5)معارج: 4"جمیل پیشه کن

که  کساني اي"از آن دعوت شده اند:  هاييمصداقآياتي ديگر، مؤمنان به صبر و  در

کنید و از خدا پروا نمايید،  ورزيد و مرزها را نگهباني صبر کنید و ايستادگيايمان آورده ايد، 

که  کساني اي" فرمايد:ديگر مى ايآيه(. در 200)آل عمران:5"امید است که رستگار شويد

                                                           
يماُن نِْصفاِن : فنِْصف   1 يماُن َصبر  في الَبلإِء ، و ُشْكر  في الرَّخاءِ الأ  ْكِر . لأ  بِر ، و نِْصف  في الشُّ   في الصَّ
 َفاْصبِْر ا ِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ  2
 َفاْصبِْر َكما َصَبَر اُولُوا الَْعْزمِ ِمَن الرُُّسِل َو لأ َتْسَتْعِجْل لَُهمْ  3
 َفاْصبِْر َصْبراً َجميلإً  4
 لَِّذيَن ا َمُنواْ اْصبُِرواْ َوَصابُِرواْ َوَرابُِطواْ َواتَُّقواْ الل َه لََعلَُّكْم تُْفلُِحونَ َيا اَيَُّها ا 5
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در ديدگاه (. 153)بقره:1"بجويید؛ زيرا خدا با صابران است ايمان آورده ايد، از صبر و نماز ياري

و صبر در برابر مشکالت به  يک از پیامبران و پیروان ايشان جز با پايداريقرآن، هیچ

انبوه، کارزار کردند؛ و در برابر  هايکه همراه او توده و چه بسیار پیامبراني"اند: نرسیده پیروزي

نگرديدند، ] دشمن[نورزيدند و ناتوان نشدند؛ و تسلیم  آنچه در راه خدا بديشان رسید، سستي

 (.146)آل عمران:2"داوند، صابران را دوست داردو خ

هاي زيادي را براى صابران ذکر فرموده که براى ديگران ذکر اوند متعال، پاداشخد

به صابران بشارت "فرمايد: علیه و آله مى اللَّهصلّى، خداوند به پیامبر ايآيهنکرده است. در 

ند: ما از آنِ خدايیم و به سوى او بازگشت گويرسد مىبده آنهايى که وقتى مصیبتى به آنها مى

کنیم. اين ها، همآنهايي هستند که الطاف و رحمت خدا شامل حالشان شده و آنها در حقیقت مى

(. خداوند در اين آيه، سه نعمت صلوات، رحمت و هدايت 157)بقره: 3"هدايت يافتگانند

 را براى صابران جمع کرده است.

صبر کنید که "داده و فرمود: معیت را عال به صابران وعده ديگر، خداوند مت ايآيهدر 

(. همچنین نصرتش را مشروط به صبر کرده و 49انفال:)4"همانا خداوند با صابران است

آرى اگر صبر و تقوا پیشه کنید و دشمن به همین زودى به سراغ شما بیايد؛ خداوند "فرمايد: مى

آل )5"هاى مخصوصى دارند مدد خواهد کردکه نشانه شما را به وسیله پنج هزار نفر از فرشتگان

 ]پاس[و به "فرمايد: آور شده و مىهاي بهشتي را يادديگر پاداش ايآيهدر  .(125عمران: 

آنکه  ]پاس[اينانند که به (. 12)انسان: 6آنکه صبر کردند، بهشت و پرنیان پاداششان داد

نجا با سالم و درود مواجه خواهند ت و در آپاداش خواهند ياف ]بهشت را هاي[صبرکردند، غرفه

                                                           
ابِِرينَ  1 لإَِة ا ِنَّ الل َه َمَع الصَّ ْبِر َوالصَّ  َيا اَيَُّها الَِّذيَن ا َمُنواْ اْسَتِعيُنواْ بِالصَّ
ابِ  َكثِير  َفَما َوَهنُواْ لَِما اََصاَبُهْم فِیَوَكاَيِّن مِّن نَّبِي  َقاَتَل َمَعُه رِبِّيُّوَن  2  ِرينَسبِيِل الل ِه َوَما َضُعُفواْ َوَما اْسَتَكانُواْ َوالل ُه ُيِحبُّ الصَّ
 اُولئَِك َعَلْيِهْم َصَلوات  ِمْن َربِِّهْم َو َرْحَمة  َو اُولئَِك ُهُم الُْمْهَتُدوَن  3
ا 4  بِِرينَ اْصبُِروا ا ِنَّ اللََّه َمَع الصَّ
ِمينَ ا ِْن َتْصبُِروا َو َتتَُّقوا َو َيا ْتُوكُْم ِمْن َفْورِِهْم هذا ُيْمِدْدكُْم َربُُّكْم بَِخْمَسِة ا لأٍف ِمَن الَْملإئَِكِة مُ  َبلى 5  َسوِّ
 َوَجَزاُهم بَِما َصَبُروا َجنًَّة َوَحِريًرا 6
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(. يعني، اجر و 10)زمر:  2"گیرندحساب مىخود را بى پاداش صابران"(. 75)فرقان:1"شد

خود را دريافت  بدون حساب، پاداش آنهااز حدّ و شمارش خارج است و  صابران پاداش

)آل 3کندن خود ياد مىکنند. همچنین خداوند، صابران را در زمره دوستان و محبوبامى

شود، اما آنچه آنچه نزد شما است فانى مى" فرمايد:ديگر مى ايآيهدر خداوند (. 146عمران:

نزد خداست باقى است، و کسانى را که صبر و استقامت پیشه کنند به بهترين اعمالشان پاداش 

 (.1)نحل: 4"خواهیم داد

پیامبر ، بسیار تأکید شده است. و ارزش صبر و پايداري اهمیّتروايات نیز، بر  در

اش صبر بهترين مرکب است خداوند چیزى نصیب بنده"علیه و آله فرمود:  اللَّهصلّى اکرم

همچنین از پیامبر  (.414، ص 2، ج 1408نوري، )5"تر باشدنکرد که از صبر بهتر و وسیع

شود؟. بهشت مىعلیه و آله سؤال کردند که آيا هیچ مردى بدون حساب داخل  اللَّهصلّى

 6"گرددبلى هر کس مهربان و صبور باشد بدون حساب داخل بهشت مى"حضرت فرمود: 

 (.114، ص1380)شهیدثاني، 

نسبت صبر به ايمان چون سر به بدن ": فرمايدمي بارهايندرنیز  السالمعلیهام سجاد ام

، 1413)کلیني،  7"ن نداردکه صبر ندارد، ايما است. چنانچه کسي که سر ندارد، بدني ندارد؛ کسي

بهشت در پوششى "صبر نقل کرده است:  اهمیّت بارهدر السالمعلیه(. امام باقر 89، ص2ج

[ است؛ پس هر که در دنیا بر ناماليمات صبر کند به بهشت رود. و از ناماليمات ]و بردبارى

را بر هاى نفس است؛ پس هر که لذت و خواهش نفس ها و خواهشدوزخ در پوشش لذت

نسبت صبر به ايمان، مانند سر به ": فرمايدمي السالمعلیه. امام صادق "آوَرد، به دوزخ رود

شود، هرگاه صبر از میان برود، ايمان بدن است. چنانکه هرگاه سر نابود شود، بدن هم نابود مي

                                                           
ْوَن فِيَها َتِحيًَّة َوَسَلإماً اُْولَئَِك ُيْجَزْوَن الُْغْرَفَة بَِما َصَبُروا َويُلَ  1  قَّ
ابُِروَن اَْجَرُهْم بَِغْيِر ِحسابٍ  2  ا ِنَّما ُيَوفَّى الصَّ
ابِرين 3  َو اللَُّه يُحبُّ الصَّ
 ونَ ما ِعْنَدكُْم َيْنَفُد َو ما ِعْنَد اللَِّه باٍق َو لََنْجِزَينَّ الَِّذيَن َصَبُروا اَْجَرُهْم بِاَْحَسِن ما كانُوا َيْعَملُ  4
بر 5 بر خير مركب ما رزق اللَّه عبدا خيرا له و لأ اوسع من الص   الص 
 هل من رجل يدخل الجن ة بغير حساب؟ قال: نعم كل  رحيم صبور 6
بر من الأ يمان بمنزلة الر ا س من الجسد و لأ جسد لمن لأ را س له، و لأ ايمان لمن لأ صبر له 7  الص 
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 السالمهعلیديگر از امام صادق  (. در روايتي88، ص 2، ج 1413)کلیني، "رودنیز از میان مي

شود، شکر گزارد  است که هرگاه به او عطايي گرامي ترين مردم نزد خداوند کسي"آمده است: 

 (.184، ص67، ج1403)مجلسي، "مبتال شود، صبر کند ]به مصیبتي[و هرگاه 

 کنندمياهلل علیه و آله نقل در روايتي امام علي علیه السالم، از قول پیامبر اکرم صلي

باشد. صبر در هنگام مصیبت، صبر در انجام اطاعت و صبر بر سه نوع مي"ند: که ايشان فرمود

بندگي خدا و صبر در ترک معصیت. هر کس بر مصیبتى صبر کند، خداوند سیصد درجه و مقام 

نويسد، که از هر درجه تا درجه ديگر به اندازه فاصله زمین تا عرش است. و هر کس برايش مى

نويسد که ما بین هر درجه تا درجه ديگر ششصد درجه برايش مىبر اطاعت صبر کند خداوند 

به اندازه مسافت میان زمین تا منتهاى عرش است و هر کس صبر کند و خود را از معصیت نگاه 

نويسد که فاصله هر درجه تا درجه ديگر به مقدار فاصله دارد، خداوند براى او نهصد درجه مى

 (.338، ص1، ج1376)ديلمي، 1"میان زمین تا نهايت عرش الهى باشد

 ششفصل خالصه 

خلقت اولین بشر همراه بوده  ، باانسان و گرايش به کامل شدن به کمال انسان توجّه

هاى اديان آسمانى جستجو کرد. در توان در آموزهاست و ريشه طرح مسأله کمال را مى

ده شده است که موجب آيین زرتشت، کمال بر سه اصلِ انديشه، گفتار و کردار نیک بنا نها

شود. در تفکر يهود، انسان بر مبناى يعنى آفريدگار هستى مى "اهورا مزدا"قرب انسان به 

بر بنى اسرايیل بنا شده که در قوانین شريعت تورات علیه السالم، موسى  حضرتآنده فرم

بیان گرديده است. در مسیحیت نیز سه هدف عمده مرتبط با هم يعني: يکى نجات و 

آيد؛ دوم، کوشش گارى که از طريق ايمان و اعتقاد مذهبى و پرستش خدا بدست مىرست

                                                           
ْبرُ  َقاَل َرُسوُل اللَِّه ص 1 َحتَّى  َثَلإَثة  َصْبر  ِعْنَد الُْمِصيَبِة َو َصْبر  َعَلى الطَّاَعِة َو َصْبر  َعِن الَْمْعِصَيِة َفَمْن َصَبَر َعَلى الُْمِصيَبةِ  الصَّ

َرَجِة َكَما  َرَجِة ا ِلَى الدَّ َها بُِحْسِن َعَزائَِها َكَتَب اللَُّه لَُه َثَلإَثِمائَِة َدَرَجٍة َما َبْيَن الدَّ َماِء ا ِلَى اْلأَْرِض َو َمْن َصَبَر َعَلى َيُردَّ َبْيَن السَّ
َرَجِة َكَما َبْيَن تُُخومِ اْلأَْرِض  َرَجِة ا ِلَى الدَّ ا ِلَى الَْعْرِش َو َمْن َصَبَر َعَلى الَْمْعِصَيِة الطَّاَعِة َكَتَب اللَُّه لَُه ِستَِّمائَِة َدَرَجٍة َما َبْيَن الدَّ

َرَجِة َكَما َبْيَن تُُخومِ اْلأَْرِض ا ِلَى ُمْنَتَهى الَْعْرشَكَتَب اللَُّه لَُه تِْسعَ  َرَجِة ا ِلَى الدَّ  ِمائَِة َدَرَجٍة َما َبْيَن الدَّ
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ورزيدن در بین مردم و سوم، کوشش در جهت برقرارى  محبّتعشق و  در جهت برقرارى

 .عدالت در جهان براى انسان در نظر گرفته شده است

 "نیروانا" نفس بر نهان خانه نهفته فطرت و رسیدن به نیروى مقدس توجّهبودا، بر 

گیرى از اجتماع و اجتناب از لذايذ حسى و اعمال تأکید دارد. يوگا، بر عزلت و گوشه

طبیعى براى رسیدن به کمال تکیه داشته و هشت مرحله را براى رسیدن به کمال معرفى 

ورزيدن به ديگران، براى نیل به کمال و  محبّتکند. بهاکتى، بر طريق اخالص و مى

مذهبى چین، يي چینگ از انسان  هاىآيینى تکیه داشته است. در رسیدن به حق تعال

گسترى، هدايت گرى هايى مانند: عدالتنام برده و بر ويژگى "مرد برتر"کامل به عنوان 

گزارى تکیه معنوى، صداقت و راستى، صمیمیت با ديگران، عفت و پاکدامنى و خدمت

دگى کردن مطابق طبیعت خود و ديگرى دارد. دائو، بر دو اصل اساسى براى کمال، يکى زن

 .، تأکید داردرفتار خويش براى تحقق خودحايل و مانعى با عدم 

را به عنوان  "حکمت"نام برده است و  "فیلسوف"افالطون از انسان کامل به عنوان 

به عنوان  "انسان بزرگوار"کند. ارسطو از ترين ويژگى کمالى در انسان معرفى مىمهم

م برده و ثبات شخصیت، تشخیص هدف از وسیله، نیکى کردن به ديگران، انسان کامل نا

نهايى زندگى انسان را قدرت برد. نیچه، هدف هاى ديگر کمال نام مىبه عنوان ويژگى

اين اساس او بر  بوده و بر "وجود انسان"يرکیگارد، هاى فلسفى کىداند. محور کاوشمى

رده است. فردگرايى در اين فلسفه، گريزگاهى مبناي فردگرايى، فلسفه خود را تبیین ک

هاى طاقت فرساى اجتماع و معیارهاى سختي که است براى آزادى و رهايى از تحمیل

 "هستى دار بودن"اند. وجودگرايان، بر هاى فرد را تهديد کردهآزادي در دوران مدرن،

 هايى همچون: آزادى درانتخاب،انسان و خودشناسى تکیه داشته و ويژگى

 اند.بر شمرده ذاتى خود را به عنوان صفات کمال هاىبه توانايي توجّهداشتن، مسؤولیت

نسبتاً جديد و جذّاب در روانشناسي است  هايموضوعروانشناسي کمال، يکي از 

کمال خواهي، فرايند تکامل و صفات و ويژگي هاي  شخصیت  هايانگیزهکه به بررسي 

ز منظر برخي از روان شناسان، يکي از نیازهاي مهم ذاتي . نیاز به کمال اپردازدميکامل 
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و دروني در انسان است که با تعابیر مختلفي همچون: نیاز به پیشرفت)مک کللند(، 

خودشکوفائي، برتري جوئي، نیاز به تعالي و امثال آن بیان شده است. مزلو در مطالعات 

لي به طرف دانش، قدرت، ، يک سايق کماهاانسانخود اين عقیده را پذيرفت که در 

 ش، سالمت و خودشکوفايي وجود دارد.بین

د که عبارت است از دانمىشناختى سالمت روانى را وضعیتى از بلوغ روان، چاهن

 هااحساسبه دست آمده از تقابل فردى و اجتماعى که شامل حداکثر اثربخشى و رضايت 

 "کمال"دلر، براى اولین بار واژه شود. آبه خود و ديگران مىو بازخوردهاى مثبت نسبت 

را در روانشناسى بکار برد و آن را به معناى هدف نهايى انسان در جهت تالش براى 

کامل کردن خود بیان کرد. واژه خود شکوفايى براى اولین بار توسط کورت گلداشتاين 

مى گیرد.  هاى او را در برتمامى کنش برايبکار برده شد که به عنوان انگیزه اصلى انسان 

آن در  که منشاء کندبراى تبیین کمال انسان استفاده مى "فرديّت يافته"يونگ از واژه 

دارد. آلپورت از واژه  وجود "خويشتن"ين سطح ناهشیار، يعنى کهن الگوى ترعمیق

ى دراز هاهدفمعتقد است که داشتن استفاده کرده و  براى کمال انسانى "انسان بالغ"

پرلز از واژه دهد. آينده، کانون وجود کمال براي آدمى را تشکیل مىمدت و تالش براى 

کند و معتقد است براى ياد مى ، براي کمال شخصیت"اين مکانى و اين زماني"انسان 

 انسان چیزى جز زمان و مکانِ موجود، وجود ندارد. 

ا از آن، را براى کمال انسان به عاريه گرفته و مراد خود ر "انسان بارور"واژه ، فروم

ها و استعدادهاى بالقوه فرد براى تحقق خويشتن خود به معنىِ بکار بستن همه قدرت

کند و معتقد براى کمال استفاده مى "ازخود فرارونده"کند. فرانکل از واژه انسان بیان مى

است انسان داراى دو توانمندى منحصر به فرد است، يکي خود متعالى و ديگري خود 

بمعناي توان و ظرفیت فرد است، براى رها يا آزاد ساختن خويش از خود رهاننده و اين 

هاي زيبا، خردمندانه، هشیارانه و جوهر وجودى انسان را داراى توانايي نفس. راجرز

داند که قابل اعتماد براى ارگانیسم است و به عنوان ابزار مناسبى براى کشف اجتماعى مى

باشد. او ارگانیسم انسان را داراى فرايندى ى مىترين رفتار در هر موقیعترضايت بخش
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در حرکت  "شدن"داند که پیوسته در حال تغییر و بصورت پويا در جهت سیّال و پويا مى

کمال  براى "خود شکوفايي"از واژه که . مزلو باشدمياست و آن مهمترين هدف انسان 

کند و انسان را داراى ان ياد مىترين نیاز انسکند، از آن به عنوان اساسىانسان استفاده مى

کشاند داند که فرد را به سمتِ سالمت، شکوفايى، تمامیت و يگانگى خود مىسرشتى مى

نامد. او راه تحقّق و فعلیت يافتن اين نیاز را، از طريق ارضاي مى "نیرواناى عالى"و آن را  

کوفايى در رأس آن کند که خودشنیازهاى ارگانیسم دانسته و سلسله مراتبى را ذکر مى

 هرم قرار دارد. 

توان از اين نظر مهم دانست از منظر اسالم، شرافت انسان بر ساير موجودات را مي

که او تنها موجودي است که استعداد پذيرش اسماء مقدس الهي را بصورت جامع و تام 

 هايناييتواکمال انسان و به فعلیت رساندن تواند مظهر همه صفات الهي گردد. دارد و مي

 هايموضوعترين ترين مسائل و يکي از اساسيعالي او در قرآن کريم، يکي از محوري

توان گفت هدف خلقت انسان از منظر قرآن، شکوفا براين اساس، مي .باشدميمطرح شده 

خلیفه "، به مقام که اين معنا باشدمينمودن جوهر وجودي انسان و دستیابي به کمال 

شده است. شريعت و دين، و ارائه الگوهايي کامل که اين مسیر تکامل  تعبیربودن  "اهلل

متناسب با استعدادهاي انسان، در هر عصري جهت رسیدن به  اند، دو طريقيرا طي کرده

 قرار داده است. اوخداوند در اختیار  که است کمال مطلوب

سالم و بررسي خصوصیّات انسان تکامل يافته يکي از مهمترين مباحث کمال در ا

بیان گرديده است.  مختلفي اين موضوع در قرآن با ويژگي هاي باشد.روانشناسي مي 

توحید و يگانگي ذات پاک پروردگار هستي، نه تنها يکي از اصول اساسي دين، بلکه روح 

ي، آسمان هايکتابو خمیر مايه تمام عقايد اسالمي و دعوت همه انبیاء، اديان، آيین ها و 

انسان تکامل يافته، با زدودن تمايالت منفي، و است.  هاانسانودات و و هدف همه موج

ي مثبت، با توحید کلمه و کلمه توحید، بسوي ربّ العامین که هاگرايششکوفا نمودن 

هاي  مثبت را در معدن همه زيبائیهاي عالم است حرکت کرده و اين نیروها و ويژگي

 نمايد.مي نیّتلب اناگرو مالک حقیقي خويش قرار داده و از خود س
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هاي انسان کامل، رعايت انجام امور بر مبناي اعتدال است. يکي ديگر از ويژگي

است، خود به معناي عدل که بمعناي قرار دادن هر چیزى در محل مناسب خاص  توجّهبا

به در نظر گرفتن تناسب ظرفیت تکويني انسان،  توجّهتوان گفت: بادر معناي اعتدال مى

یفي مناسبي در او نهاده شود. يعني، رفتارها و اعمالِ تکلیفي او بگونه اي مظروف تکل

انجام شود که بر مبناي وُسع و توانايي انجام عمل، از هرگونه افراط و تفريط اجتناب 

گردد. زيرا هم زياده روي و هم کم کاري، قرار دادن مظروفي نامتناسب در ظرف خويش 

دو چیز)افراط و تفريط( و رعايت حدّ وسط اشاره دارد.  است. اعتدال، به ايجاد توازن بین

في او نیز، متناسب با ، خلقت تکلیلقت تکويني انسان بر مبناي عدلدر راستاي تکمیل خ

 ي الهي، بر آن بنا نهاده شده است. آسمانگرديده و شريعت آن تشريع 

ات ديگر از صف به معناي صالبت، استوارى و تسخیر نشدن است، يکيعزت، که 

کند و هرگز خود انسان عزيز، احساس ارزشمندى و سرفرازى مى کمال در قرآن است.

ي ذاتي و دروني کرامت هاارزشدر قرآن کريم، برخي از اين  يابد.را خوار و درمانده نمى

انسان ذکر شده است. عزت نفس، دستور العملي تکلیفي و تکمیلي، در راستاي حفظ و 

ست. بعبارتي، عزت نفس منبع تشريعي است که بصورت ارتقاي آن کرامت تکويني ا

تا او بتواند نیاز سرشتي کرامت خود را با آن تکمیل  گرددمياکتسابي براي انسان حاصل 

اين صفت، اختصاص به انسان مؤمني دارد که در امتداد عزّت  تجلّينمايد. از منظر اسالم، 

، عمل صالح و اطاعت در مسیر دارد. راه رسیدن به اين هدف، ايمانگام بر  خدايي

 .گرددميعبوديت است که موجب تحقق اين عزت اکتسابي براي انسان 

از نعمت دهنده آن است. شکر خدا، به  شناخت نعمت و سپاسگزاري به معناي شکر،

، شکر نعمت اوست. نکردن از دستورهاي خداوند و سرپیچي هاينعمتاعتراف به  معناي

که انسان، سراسر جهان، اعم از آفاق و انفس و عالم و آدم را نعمت به معناي اين است 

ها الهي نشسته است و بايد اين نعمت هاينعمتخدا بداند و آگاه باشد که بر سر سفره 

مرحله شکر نعمت، شکر عملى آن است. اينکه هر نعمتى  ترينمهممصرف کند. را درست 

ها را در جاي خودش بصورت بايد آن نعمتبراى چه هدفى به انسان داده شده است و او 
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مناسب استفاده کند. اگر از آن نعمت بر خالف آنچه خالق آن دستور داده است، استفاده 

 است. کند او کفران نعمت کرده

خود را از انجام  خويشتن داري و بازداشتن آمده است. اگر کسي به معناي صبر،

ل امکهاي ت شخصیّت، يکي از ضرورتثبا. باز دارد، صبر و شکیبايي کرده است کاري

هايي و با ويژگياستقامت در برابر رويدادها و حوادث ناگوار اشاره دارد است که به 

داري همچون: مضطرب نبودن، اعتراض و شکايت نکردن، مقاومت داشتن و خويشتن

 دار، درشخصیت ثابت و خويشتنکردن در برابر رخدادها و مشکالت تبیین مي شود. 

ها، يا از دست دادن آنها، آن الهي و اکتساب مواهب و دارائي هاينعمتبرخورداري از 

 . کندميپايداري  آنهاچنان داراي استقامت است که در اثر از دست دادن 

 های چند گزینه ایپرسش

  ؟.دارد تأکیدبر سه اصلِ انديشه، گفتار و کردار نیک زير،  هايديدگاهکدامیک از  (1

 ب( مسیحي       ج( بودايي     د( زرتشت   الف( يهودي

 ؟.کندياد مى "ارهات"کمال انسانى بنام از زير،  هايديدگاهکدامیک از  (2

 الف( يهودي   ب( مسیحي       ج( بودايي     د( زرتشت

 ؟.کندمعرفى مىترين ويژگى کمالى کدام خصوصیت را به عنوان مهمافالطون  (3

 ج( نیرواناي عالي     د( عفت   ب( سنجش صحیح        حکمتالف( 

 ؟.انسان تکیه دارند "هستى دار بودن"بر زير،  هايديدگاهکدامیک از  (4

 الف( انسان گرايان   ب( وجود گرايان       ج( بودايست     د( زرتشت

 بکار برد؟. را  "کمال"چه کسي واژه در بین روان شناسان، اولین بار  (5

  يونگ آدلر     د( ب( فروم       ج(  فرويد     الف(

 ؟.براى تبیین کمال انسان، توسط چه کسي استفاده شده است "فرديّت يافته" (6

  يونگ ب( فروم       ج( آدلر     د(  فرويد     الف(

 . است؟ گرفته عاريه به يکس چه انسان، کمال براى را "بارور انسان" واژه (7

   ونگي( د     آدلر( ج       فروم( ب     ديفرو( الف
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 ؟.داندراجرز عنصر اساسى جهت دستیابى به هدف کمال را چه مى (8

   از خود فرا رونده ب(             عشق الف( 

 تمايل به خود شکوفايىد(    نیاز به پیشرفت ج( 

 . است؟ کدام مزلو ينیازها مراتب سلسله در ازین نيتر نيیپا (9

  منىاي نیازهاى( ب                  فیزيولوژيک نیازهاى(الف

  ييخودشکوفا به ازین( د      تعلق احساس و محبّت نیازهاى( ج

 ، کیست؟.کندياد مى لفظ انسان کاملِ تاماز  کسي که در اسالماولین  (10

    شیخ صدوقب(       بايزيد بسطامىالف( 

 عزيزالدين نسفيد(     محیي الدين عربيج( 

  نسان اشاره دارد؟.واژه حنیف در آيات قرآن کريم، به کدام صفت کمالي ا  (11

 الف( توحید   ب( اعتدال       ج( استقامت     د( سپاس گذاري

 ؟.به معناى قنوت اشاره شده استزير،  هايگزينهدر کدامیک از   (12

 تعلیم و تزکیّهب(          تفکّر و تقوا الف( 

 تزکیّه و تقواد(       اطاعت و عبادتج( 

 ؟.استو تسخیر نشدن آمده بت البه معناي صزير،  هايگزينهکدامیک از   (13

 الف( توحید   ب( اعتدال       ج( استقامت     د( عزت

منبع تشريعي اکتسابي براي تحصیل نیاز به عنوان زير،  هايگزينهکدامیک از   (14

 ؟.معرفي شده استسرشتي کرامت 

 اعتدالد(         توحید ج(       استقامتب(     عزت نفس الف( 

 ؟.خويشتن داري، حبس کردن و بازداشتن آمده است نايبه معوم کدام مفه  (15

 شکرد(         قدح ج(       مدحب(     صبر الف( 

آيات و روايات،  در پس از ايمان به خدا، چه صفتي نظر شهید مطهري، طبقبر  (16

  ؟.خیلي زياد به آن توصیه شده است

 صدقد(         عدل ج(       مدحب(     صبر الف( 
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 ؟.به سپاس در مقابل نعمت و بذل آن اشاره داردزير،  هايگزينهاز کدامیک   (17

 شکرد(         قدح ج(       مدحب(     حمد الف( 

به استحکام انسان اشاره دارد که در اثر تغییر و تحوالت زير،  صفاتکدامیک از  (18

 ؟.گرددميدروني و بیروني، به هیچ وجه دچار دگرگوني و اضطراب ن

 شکرد(         قدح ج(       صبر( ب     عزتالف( 

 

 های تشریحیلسؤا

 هاي آن را از منظر مکاتب مختلف بیان کنید؟.انسان کامل و ويژگي (1

هاي کمال انسان را از منظر شناسي مثبت گرا را تعريف کرده و ويژگيروان (2

 روانشناسان بیان کنید؟.

 ست را تبیین کنید؟.باره کمال انسان در قرآن استفاده شده امفاهیمي که در (3

 اهمیّت و ضرورت بحث مطالعه انسان کامل را در اسالم تبیین کنید.  (4

 .؟دیهاي انسان کامل در اسالم را نام برده و آنها را توضیح دهترين ويژگيمهم (5

 معرفی منابعی برای مطالعه بیشتر

 ( انسان کا1375آذربايجانى، مسعود ،)مل از ديدگاه اسالم و روانشناسى 

 (، مراحل اخالق در قرآن1377ه )عبداللَّ آملي، جوادي 

 (درآمدي بر انسان شدن، ترجمه قاسم قاضي 1961راجرز، کارل ،) 

 ( روان شناسي کمال، ترجمه گیتي خوشدل 1977شولتز، دوآن ،)م 

 (1390علي پور، احمد و ابراهیم نیک صفت،) شناسي کمالروان 

 ،ترجمه شیوا رويگردان  مزلو، آبراهام)بي تا(، روانشناسي شخصیت سالم 

 (، انسان کامل در اسالم1383شید)مطهري، جم 

 ( سیم1367نصري، عبداهلل ،)اي انسان کامل از ديدگاه مکاتب 

 (بررسي تطبیقي روش1382نیک صفت ،ابراهیم ،) شناسي شخصیّت کامل

 ن نامه کارشناسي ارشد)چاپ نشده(پايادر غرب و اسالم، 
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 مآخذ و منابع  

 (، ترجمه ناصر مکارم شیرازي، دارالقرآن الکريم، قم.1373قرآن کريم) -

ش(، ترجمه ابوالقاسم پاينده، سازمان انتشارات جاويدان، 1360نهج الفصاحه) -

 تهران.

 (، ترجمه محمد دشتي، انتشارات مشرقین، چاپ چهارم، قم.1379نهج البالغه ) -

اسى، مجله (، انسان کامل از ديدگاه اسالم و روانشن1375آذربايجانى، مسعود ) -

 ، قم.9حوزه و دانشگاه، ش

  قم. (، اشارات و تنبیهات، نشر البالغه،1375ابن سینا، حسین بن عبداهلل) -

ابن فارس، احمد بن فارس بن زکرياء)بي تا(، معجم مقائیس اللغه، تحقیق  -

 عبدالسالم هارون، دارالکتب العملیه، قم.

نتشارات دارالصادر، چاپ ، اق(، لسان العرب1414)ابن منظور، محمد بن مکرم -

 سوم، بیروت.

(، ترجمه محمد نقي براهني و همکاران 2000اتکینسون، ريتال و همکاران )  -

شناسى هیلگارد، انتشارات رشد، ويراست جديد، چاپ (، زمینه روان 1391)

 اول، تهران.

شناسي شناختي، ترجمه دکتر سید کمال خرازي م(، روان2006استرنبرگ، رابرت)  -

(، چاپ اول، سازمان مطالعه و تدوين کتاب علوم 1387الهه حجازي) و دکتر

 انساني)سمت(، تهران.

(، ملکوت اخالق، گلگشتى در جلوه هاى رفتارى و 1385اسحاقى، حسین) -

 گفتارى پیامبر اعظم صلى اهلل علیه و آله، نشر مشعر، چاپ دوم، تهران.

انتشارات آموزش و  (، نگاهي دوباره به تربیت اسالمي،1376باقري، خسرو)  -

 پرورش، چاپ چهارم، تهران.

ها، انتشارات (، فرهنگ واژه1381بیات، عبدالرسول و جمعي از نويسندگان ) -

 انديشه و فرهنگ ديني، چاپ اول، قم.
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(، 1372(، ترجمه محمد جعفر جوادي وپروين کديور)1989پِروين، الرنس )  -

 مؤسسه خدمات فرهنگي رسا ، تهران.

(، اخالق اسالمي، دانشگاه پیام 1390د احسان و اکرم حسین زاده)تقي زاده، محم  -

 نور، چاپ سوم، تهران.

 رابطة(، 1392ي)انیآشت يفتح يعلو  دخت، نیحس آرزوتقي زاده، محمد احسان،   -

 جلهيي، مزناشو تيرضا و يزندگ تیفیک با يمعنو يستيبهز و يمعنو هوش

  يپژوهش-يعلم 22 شماره، نيد و يروانشناس

(، غررالحکم و دررالکلم، انتشارات دفتر 1366عبدالواحد بن محمد) ي آمدي،تمیم -

 تبلیغات، قم.

(، مراحل اخالق در قرآن، نشر إسراء، چاپ اول، 1377عبداللَّه ) جوادي آملي،  -

 قم.

 نشر إسراء، قم. (، صورت و سیرت انسان در قرآن،1379عبداللَّه ) جوادي آملي،  -

شناسي فطري، مجله حوزه و دانشگاه، ش (، انسان1375عبداللَّه ) جوادي آملي،  -

 ، قم.9

ترجمه صادق حسن زاده، انتشارات آل تحف العقول، (، 1385حراني، ابومحمد )  -

 .علي

ق(، وسائل الشیعة، مؤسسه آل البیت إلحیاء التراث، چاپ 1409حرعاملي، محمد)  -

 . ، قماول

م، انتشارات علمي و (، معرفت نفس، دفتر سو1372حسن زاده آملي، حسن )  -

 فرهنگي، چاپ سوم.

 .(، انگیزش و هیجان، نشر ارسباران، تهران1386 حسن زاده، رمضان)  -

(، نفس در حکت متعالیه صدرا، مجله خردنامه صدرا، 1380اي، سید محمد)خامنه -

 ، تهران24شماره 

 (، روانشناسي فیزيولوژيک، انتشارات سمت، تهران.1383خداپناهي، کريم) -
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(، فیزيولوژي پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي 1389مجید و همکاران)خزاعي،  -

 اصفهان، چاپ دوم.

، 39(، چهل حديث، مؤسسه نشرو آثار امام خمیني، چاپ1386خمیني، روح اهلل) -

 .تهران

 انسان يعاطف و يشناخت میمفاه لیتحل ،(1390)صفت کین میابراه و نیحس زارع، -

 معظم مقام يندگينما نهاد ،ياسالم دانشگاه در معرفت اسالم، يها آموزه در

 .46 شماره دانشگاهها، در يرهبر

مؤسسه امام خمیني)ره(، (، انسان شناسي، مرکز انتشارات 1385رجبي،محمود)  -

 قم.

پژوهش  (، شگفتي هاى پزشکى در قرآن،1387رضايى اصفهانى، محمد على)  -

 قم.هاى تفسیر و علوم قرآنى، چاپ اول، 

(، میزان الحکه، ترجمه حمید رضا شیخي، 1385ي)ري شهري، محمد محمد  -

 دارالحديث، قم.

(، نشر 1362م(، روان شناسي کمال، ترجمه گیتي خوشدل )1977شولتز، دوآن )  -

 نو، چاپ اول، تهران. 

(، 1377هاي شخصیت، ترجمه يحیي سید محمدي )م(، نظريه1998شولتز، دوآن)  -

 نشر هما، چاپ اول، تهران.

، ترجمه (، علل الشرايع1380لي بن حسین بن بابويه قمي)، محمد بن عصدوق  -

 محمد جواد ذهنى تهرانى، انتشارات مؤمنین، چاپ اول، قم.

(، ثواب االعمال و عقاب 1389، محمد بن علي بن حسین بن بابويه قمي)صدوق -

 ، ترجمه کاظمي، نشر میم، چاپ اول، قم.االعمال

جامعه مدرسین حوزه  ي تفسیر القران،ف ق(، المیزان1417طباطبايي، محمدحسین )  -

 علمیه قم، چاپ پنجم، قم.



296 

 

مترجم  في تفسیرالقران، (، ترجمه تفسیر المیزان1374طباطبايي، محمدحسین )  -

موسوى همدانى سید محمد باقر، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم، 

 قم.

، تحقیق (، ترجمه مجمع البیان في تفسیر القرآن1360طبرسي، فضل بن حسن) -

 .، تهرانرضا ستوده، انتشارات فراهاني

تحقیق با مقدمه (، مجمع البیان في تفسیر القرآن، 1372طبرسي، فضل بن حسن)  -

 محمد جواد بالغي، انتشارات ناصر خسرو، تهران.

البحرين، تحقیق سید احمد حسیني، انتشارات (، مجمع1375طريحي، فخرالدين)  -

 کتابفروشي، قم.

، تحقیق سید ق(، تفسیر نور الثقلین1415)زي، عبد علي بن جمعهعروسي حوي  -

 ، قم.، چاپ چهارمهاشم رسولي محالتي، انتشارات اسماعیلیان

(، اخالق اسالمى مبانى و مفاهیم، دفتر نشر معارف، چاپ 1389زاده، مهدى)علي -

 اول، قم.

 اسالم اتمطالعروانشناسي کمال،  ،(1390)صفت کین میابراه و احمد پور، يعل -

 .8 شماره تابستان، و بهار پنجم، سال شناسي،روان و

(، روانشناسي شخصیت، دانشگاه تربیت معلم، چاپ 1378فراهاني، محمدنقي ) -

 اول، تهران.

 (، العین، انتشارات هجرت، چاپ دوم، قم.1410فراهیدي، خلیل ابن احمد)  -

هاي اسالمي با (، گروه فرهنگ و ادب بنیاد پژوهش1372فرهنگ نامه قرآني)  -

نظارت محمد جعفر ياحقي، بنیاد پژوهشهاي اسالمي آستان قدس رضوي، 

 مشهد.

، انتشارات الصدر، چاپ دوم، ، تفسیر الصافيق(1415فیض کاشاني، مال محسن)  -

 تهران. 
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(، قرآن و تبلیغ، چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ 1372قرائتي، محسن)  -

 و ارشاد اسالمي

 (، احسن الحديث، بنیاد بعثت، چاپ سوم، تهران.1377ید علي اکبر)قرشي، س  -

، ناشر دار الکتب اإلسالمیة، چاپ (، قاموس قرآن1371قرشي، سید علي اکبر)  -

 ، تهران.ششم

(، سفینةالبحار و مدينه الحکم و اآلثار، قم، داراالسوه 1380قمي، شیخ عبّاس )  -

 للطباعه و النشر. 

م(، روانشناسي فیزيولوژيک، ترجمه بیابانگرد و 1989کاالت، دبلیو جیمز)  -

 .(، بنیاد شهید انقالب اسالمي، تهران1374همکاران )

 ( روانشناسي اجتماعي ، انتشارات بعثت، تهران.1373کريمي، يوسف)  -

، چهارمچاپ  ق(، الکافي، دارالکتاب االسالمیّه،1413کلیني، محمد بن يعقوب )  -

 .تهران

بحاراالنوار، مترجم محمد باقر کمره  54(، ترجمه جلد 1351مجلسي، محمد باقر)  -

 اى، نشر اسالمیه، چاپ اول، تهران.

 .ق(، بحاراالنوار، داراالحیاء الثرات االسالمیه، بیروت1403مجلسي، محمد باقر)  -

(، 1371م(، به سوي روانشناسي بودن، ترجمه احمد رضواني )1968مزلو، آبراهام) -

 قدس رضوي، مشهد.آستان

(، 1374م(، افقهاي واالتر فطرت انسان، ترجمه احمد رضواني )1971، آبراهام)مزلو -

 آستان قدس رضوي، مشهد.

(، 1367تا(، روانشناسي شخصیت سالم، ترجمه شیوا رويگردان )مزلو، آبراهام)بي -

 انتشارات هدف، چاپ اول، تهران.

 . قم ششم، چاپ صدرا، انتشارات کامل، انسان ،(1368) مرتضي مطهري،  -

 .  قم صدرا، انتشارات ،6ج آثار، مجموعه ،(1374)مرتضي مطهري، -
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 آبان سیزدهم، سال معرفت، مجله اسالم، در کامل انسان ،(1383)جمشید مطهري، -

 .قم هشتم، و سي شماره ماه،

 ،يجلد سه ،(قرآن در اخالق)مصباح مشکات ،(1384)محمدتقي يزدي، مصباح -

 .قم ،(ره)خمیني امام مؤسسه

 نشر و ترجمه بنگاه ،الکريم القرآن کلمات في التحقیق ،(1360)حسن مصطفوي، -

 .تهران ،کتاب

 .لبنان ،بیروت وفاء،مؤسسه مفضّل، توحید ،(ق1404)جعفي عمر ابن علي مفضّل، -

، انتشارات دار الکتب اإلسالمیة، چاپ تفسیر نمونه(، 1374ناصر)مکارم شیرازي،  -

 اول، تهران.

، يکصد و پنجاه درس زندگي، قم، مدرسه االمام علي (1376مکارم شیرازي، ناصر) -

 بن ابیطالب، قم.

(، اخالق در قرآن، دوره دوم، قم، مدرسه االمام علي 1377مکارم شیرازي، ناصر) -

 بن ابیطالب، قم. 

ب(، پیام امام علي )ع(، چاپ چهارم، 1386مکارم شیرازي، ناصر و همکاران) -

 دارالکتب االسالمیه، تهران.

(، کار نوعدوستي جوان، مرکز مطالعات و تحقیقات 1382ضي )منطقي، مرت -

 فرهنگي شهرداري تهران )گزارش تحقیق(. -اجتماعي 

 .نراقي، مالاحمد)بي تا(، معراج السعاده، انتشارات رشیدي، تهران -

(، سیماي انسان کامل از ديدگاه مکاتب، دانشگاه عالمه 1367نصري، عبداهلل ) -

 طباطبايي، تهران. 

(، انسان از ديدگاه اسالم، دانشگاه پیام نور، چاپ هشتم، 1386داهلل )نصري، عب -

 تهران.

(، قرآن و روانشناسي، ترجمه عباس عرب، آستان قدس 1372نجاتي، محمّدعثمان) -

 رضوي، چاپ سوم، مشهد.
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 يوسف، ارمغان ناشر اسالمى، طب بزرگ المعارف دائرة ،(1384)مصطفى نورانى، -

 .قم اول، چاپ

، مؤسسه آل البیت إلحیاء التراث، ق(، مستدرک الوسائل1408حسین)نوري، میرزا  -

 ، قم.چاپ اول

شناسي شخصیّت کامل در غرب (، بررسي تطبیقي روش1382نیک صفت، ابراهیم) -

 پايان نامه کارشناسي ارشد)چاپ نشده(، تهران.و اسالم، 

 (، نشر1378م(، جهان مذهبي، ترجمه عبدالرحیم گواهي )1982رابرت)وير،  -

 فرهنگ اسالمي، چاپ دوم، تهران.

(، آستان قدسي 1367م(، چهار صورت مثالي، ترجمه فرامرزي)1933يونگ، کارل ) -

 رضوي، مشهد.

(، جامي، 1378يونگ، کارل)بي تا(، انسان و سمبولهايش، ترجمه محمود سلطانیه) -

 چاپ دوم، تهران. 

د بهفروري يونگ، کارل)بي تا(، انسان در جستجوي هويت خويش، ترجمه محمو -

 (، جامي، چاپ اول، تهران.1380)
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