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فصل اول ،مباحث کلی در انسانشناسی

هدف کلي
هد ف کلي اين فصل ،آشنا کردن دانشجويان و خوانندگان محترم با مباحثي از کلیات
شناخت انسان ميباشد .مفهوم شناسي انسان و شخصیت ،بررسي جايگاه انسان ،تمايز
انسان از ساير موجودات ،انسان محوري و ضرورت شناخت انسان ،از جمله مباحث
اساسي در اين فصل ميباشد.

هدفهاي يادگیري
از دانشجو انتظار ميرود پس از مطالعه فصل ،بتواند سؤالهاي زير را پاسخ دهد:
 )1مفهوم انسان را تعريف کرده و سه بعد مهم کاربرد آن را در آيات و روايات
توضیح دهد.
 )2شخصیت در اسالم و روانشناسي را توضیح دهد و شباهتها يا تفاوتهاي
احتمالي آن را بیان کند.
 )3جايگاه انسان در قرآن را بیان کرده و ويژگي هايي را براي آن تبیین نمايد.
 )4تمايز انسان را از ساير موجودات ،از منظر آيات و روايات توضیح دهد.
 )5اينکه عبوديت نميتواند وجه تمايز انحصاري انسان باشد را بیان کند.
 )6ويژگي هاي عالي حیوان را در برخورداري از شخصیت بیان کند.
 )7اراده و عقل در حیوانات را تبیین نمايد.
 )8اومانیسم را توضیح داده و ديدگاه اسالم را دراينباره بیان نمايد.
 )9ويژگيهاي محوري اومانیسم را بیان کند.
 )10اهمیّت و ضرورت شناخت انسان را از منظر آيات و روايات تبیین کند.
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مقدمه
شناخت انسان و درک ابعاد ،ويژگيها و پیچیدگيهاي آن ،يکي از مهمترين مسائلي
است که انديشه انسان با ديدگاهها ،مکاتب و گرايشهاي مختلف را به خود درگیر کرده
است .پرداختن به موضوع انسان ،يکي از مهمترين و گستردهترين موضوعي است که در
قرآن کريم به آن توجّه شده است .انسان در قرآن ،به عنوان اشرف مخلوقات و هدف
خلقت همه موجودات زمیني(1بقره ،)29:استعداد برخورداري از چنان جايگاهي را
داراست که استحقاق جانشیني خدا در روي زمین را پیدا کرده است؛ بطوريکه ،خالق او
و آفريننده همه موجودات عالم ،به برترين موجودات آسماني خود ،که مورد خطاب
حضرتش قرار گرفته اند ،ميفرمايد" :من [درباره اين انسان] چیزي را ميدانم که شما

نميدانید" (2بقره .)30:براستي چه ويژگيهايي در انسان وجود دارد که همه فرشتگان از
آن بي خبرند و خداوند از آنها آگاهي دارد .آنچه از آيات قرآن استفاده میشود اينکه انسان
يک موجود بسیار پیچیده اي است که در دو قوسِ بي نهايت صعود و نزول قرار گرفته
است(3تین .)5:توانايي رسیدن به مقام صعودي قرب "دَنَا فَتَدَلي" و نزديک شدن به اندازه
"قَابَ قَوْسَینِ أَوْ أَدْني"(نجم )9:در باالترين مکان عالم امکان از يک طرف ،و نزول رتبه
اي و منزلتي حقیقت وجودي آن در پائینترين سطح جمادات"فَهِيَ کَالْحِجارَةِ أَوْ أَشَدُّ

قَسْوَةً"(بقره)74:؛ نشان از پیچیدگي و گستردگي عظمت وجودي اين موجود دارد.
انسان به عنوان يک موجودِ "آفريدهشده" که داراي اين جايگاه و برخوردار از
نعمت اين پايگاه است ،از خصوصیات و ويژگيهايي بهرهمند است که راهها و روشهاي
مختلفي براي شناخت آن برداشته شده است .يکي از سريعترين و مطمئنترين روشهايي
که براي شناخت اين موجود در نظر گرفته شده آن است که خصوصیات و ويژگيهاي
او ،از زبان خالق و آفريننده وي بیان شود .آنچه را که خالق درباره اين موجود ميگويد،
ض َج ِمي ًعا
ُ 1ه َو الَّ ِذي خَ لَ َق لَ ُكم َّما في ا ْلأ َ ْر ِ
تج َع ُل فِ َيها َمن ُيف ِْس ُد فِ َيها َو َي ْس ِفكُ ال ِّد َم َاء َو نح ُن ن َُس ِّب ُح
َ 2و اِ ْذ قَا َل َر ُّبكَ لِلْ َم َلئ َك ِة اِني َجا ِعل في ا ْلأ َ ْر ِ
ض خَ لِي َف ًة قَالُواْ اَ ْ
ِ
ِّس لَكَ قَا َل اِني اَ ْع َل ُم َما َلأ َت ْع َل ُمون
بح ْم ِد َك َو نُ َقد ُ
3
لين
لَ َق ْد خَ َل ْق َنا ا ْل ِأنْسا َن في ا َْح َسنِ َتقْوي ٍم؛ ثُ َّم َر َددْنا ُه اَ ْس َف َل سافِ َ
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قابل اعتمادترين ،جامعترين و گوياترين گفتار و بهترين تبیین براي پيبردن به اسرار اين
موجود است.
از آنجائیکه قرآن کريم ،به عنوان کتاب آسماني از جانب خداوند خالق ،بسوي همه
انسانها ،توسط آخرين پیامبر ارسال شده است ،ميتوان گفت قرآن به عنوان بهترين و
جامعترين منبع شناخت انسان در بین آنها ميباشد؛ زيرا که مخاطب آن انسان است و
هدف آن ،تعالي و تکامل او است .الزمه کمال آن است که انسان خود را بشناسد ،نیازهاي
خود را بداند ،مقصد خويش را تشخیص دهد ،مسیر حرکت به سمت آن مقصد را بفهمد
و سپس بتواند نقش خود را محقق کند .اين تکلیف و توضیح بخوبي در آن کتاب مقدس
به چشم مي خورد.
در راستاي تبیین و تحلیل موضوعهاي مطرح شده درباره شناخت انسان با رويکرد
روانشناسي ،برخي از مهمترين موضوع ها و مسايل مطرح شده در روانشناسي انتخاب
گرديده و بر مبناي آن مسايل ،به بررسي آيات و روايات معصومین علیهم السالم درباره
آن موضوعها پرداخته شده است .روش پژوهش استفاده شده در اين تحقیق ،از نوع
تحقیقات کیفي و اسنادي است که با شیوه توصیفي ،تحلیلي ،تطبیقي و ترکیبي بر مبناي
انسانشناسي اسالمي با شیوه نقلي انجام پذيرفته است .براين اساس ،اين کتاب به بررسي
موضوعهاي اساسي شناخت انسان از منظر قرآن و حديث پرداخته است .البته ،باتوجّه به
اينکه مباحث مطرح شده در قرآن کريم درباره انسان بسیار گسترده ميباشد ،تنها به برخي
از مهمترين آنها اشاره ميگردد.

 .1مفهوم انسان در قرآن
إنس ،انسان ،اُناس و ناس ،از جمله واژه هايي هستند که در قرآن مجید ،بیش از
 330بار تکرار شده و درباره موجودي بکار رفته است که برخوردار از ويژگيهاي
انحصاري ،شامل :ظاهر ،باطن ،فطرت ،شهوت ،جامعیت ،عقالنیّت و امثال آن ميباشد.
بشر ،نام ديگري از انسا ن است که در قرآن براي او بکار برده شده و از بشره و ظاهر
پوست بدن گرفته شده است .در هر کجاي قرآن ،وقتي که از انسان ،بدن ،ظاهر ،جسد و
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شکل مادي او مراد بوده ،لفظ بشر آورده شده است .راغب اصفهاني دراينباره مىگويد:
"بشر ،جمع بشره و آن ظاهر پوست است ،انسان را از آن سبب بشر گويند که پوستش ظاهر و

مانند حیوانات از پشم و مو و کرک پوشیده نیست"(راغب ،1365 ،ص .)124قرآن کريم ،در
آياتي بشر را براي جسم و ظاهر مادي انسان بکار برده است".او کسي است که از آب ،بشر

آفريده است"(1فرقان" .)54 :همانا من آفريننده بشري از گل ميباشم"(2ص .)71:باتوجّه به
دو خلقت مادي و غیر مادي در انسان ،آدمى را نسبت بفضائل و کماالت و استعدادهايش،
انسان و نسبت به جسد ،بدن و شکل ظاهرش ،بشر ميگويند(قرشي ،1377 ،ج،1
ص.)132
درباره وجه تسمیه لفظ انسان ،که در کتابهاي لغت ذکر شده است ،سه وجه را
درباره علت نامگذاري انسان به اين اسم ،ذکر کرده اند .يک وجه اين است که اصل آن
را "اَنَس" دانسته که معناي ظهور و بروز را ميرساند و انسان به خاطر آشکار بودنش به
اين نام ،نامیده شده است؛ بخالف جنّ که مخفي و پنهان ميباشد(طريحي ،1375 ،ج،4
ص  .)46درباره اين معنا از لفظ انسان ،ميتوان به بُعد رفتاري او اشاره داشت .باتوجّه به
معناي عامي که براي رفتار در نظر گرفته اند ،که هر گونه واکنشي که انسان انجام ميدهد
و از او مشاهده ميگردد ،را شامل ميشود؛ شايد بتوان گفت ظهور و بروز واکنشهاي
انسان ،آن رفتارهايي است که از او مشاهده ميگردد ،بخالف جن که ذات و رفتارهاي او
قابل مشاهده نیست.
وجه دوم ،درباره نامگذاري انسان را از ريشه "إنس" يا "اُنس" گفتهاند که به خاطر
مأنوس شدن و عالقهمند شدن به چیزي ،آن را بدان نامیده اند(راغب ،1362 ،ص.)94
درباره اين معنا از لفظ انسان ،ميتوان به بُعد عاطفي او اشاره داشت که او با اشیاء،
اشخاص و يا اعمال خاصي ،عالقه و اُنس ميگیرد .عالقه و عاطفه ،يکي از مهمترين
شاخصههاي انسان است که عامل حرکت او بسوي هر شخص يا عملي ميباشد.

َ 1و ُه َو الَّ ِذى خَ َل َق ِم َن الْ َما ِء َبشَ ًرا ف ََج َع َل ُه ن ََس ًبا َو ِص ْه ًرا
 2اِ ْذ قَا َل َر ُّبكَ ل ِ ْل َم َلئ َك ِة اِنى خَ ال ِ ُق َبشَ ًرا ِّمن ِطين
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وجه سوم ،در علت نامگذاري انسان را "نَسئ" گفتهاند که از نسیان و فراموشي
گرفته شده و به خاطر از ياد بردن و فراموش کردن به اين نام معرفي شده است(ابن
منظور ،1414 ،ج ،6ص .)10درباره اين معنا از لفظ انسان ،ميتوان به بُعد شناختي او
اشاره داشت؛ زيرا فراموشي يکي از مهمترين ويژگي شناختي و معرفتي انسان است.
علمآموزي ،تعقلکردن ،فراموشکردن و موضوعها و مسايل مربوط به شناخت در انسان،
يکي ديگر از مهمترين شاخصههاي وجودي اوست که عامل راه و مسیر حرکت او را
بسوي هر عملي نمايان ميکند.
باتوجّه به سه وجه نامگذاري فوق ،که در کتب لغت ذکر شده است؛ مىتوان به سه
بُعد وجودي انسان اشاره داشت که هر کدام از اين نامگذاري ها ،به يک بُعدي از او
ميپردازد .اين سه موضوع درباره انسان ،به سه ساختار مهم روانشناختي انسان ميتواند
اشاره داشته باشد که با مراجعه به موارد استفاده واژه انسان در قرآن ،خواهیم ديد که
کاربرد معنايي اين سه ريشه و اين سه وجه ،در قواي رفتاري ،عاطفي و شناختي ،ميتواند
در نامگذاري انسان مدّ نظر قرار گرفته شده باشد .براين اساس ،مىتوان گفت ،سه معناي
ياد شده در وجه تسمیه انسان ،به سه بُعد اساسي وجود رواني او ،يعني بُعد رفتاري(قابل
مشاهده بودن) ،عاطفي(اُنس گرفتن) ،و شناختي(فراموشي) اشاره دارند.
هر چند استعمال لفظ انسان در قرآن کريم ،بصورت عامي است که در معاني مختلفي
بکار رفته است؛ ولي مى توان گفت در برخي آيات ،اين سه معنا بیشتر مورد توجّه قرار
گرفته است .در آياتي ،بُعد عملي و رفتاري انسان اشاره شده است .از جمله در آيهاي
ميفرمايد" :براي انسان نتیجه اي جز آنچه خود عمل کرده وجود ندارد"(1نجم .)39 :اين آيه
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
فراتر از اين ،ميتوان گفت هر فردي ،عین عملي است که انجام داده است .لذا قرآن در
وصف فرزند حضرت نوح علیهالسالم ،شخصیت او را "عمل" غیر صالح او معرفيکرده
1
س لِل ِْإن ِ
ْسان اِلأ َّ ما َسعي
َو اَ ْن لَ ْي َ
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و ميفرمايد " :اى نوح! او [فرزندت] از اهل تو نیست! او عمل غیر صالحى [فرد ناشايستهاى]

است"(1هود .)46:پس ،رفتار و عمل ،يکي از شاخصههاي مهم وجودي انسان است که
در آيات زيادي به آن اشاره شده است.
بُعد عقالني و شناختي ،يکي ديگر از ساختار روانشناختي انسان است که در آيات
ديگري مورد توجّه قرار گرفته است .از جمله در آيهاي دراينباره ميفرمايد" :و البته

سفارشى پیش از اين به آدم کرديم و [او] فراموش کرد"(2طه .)115:در آيهاي ديگر ،خداوند
اهل کتاب را مخاطب قرار داده و ميفرمايد" :آيا در حالي که کتاب را ميخوانید ،مردم را

به نیکي فرمان ميدهید و خود را فراموش ميکنید؟ چرا تعقل نميکنید؟("3بقره .)44:از اين
آيات و موارد مشابه فراوان ديگر ،ميتوان بعد شناختي و عقالني او را مشاهده کرد .امام
صادق علیهالسالم درباره نامگذاري انسان ميفرمايد" :آدمى را انسان گفتند براى اينکه

فراموشکار است"(مجلسي ،1351 ،ج ،4ص.)243
همچنین در آياتي ديگر ،بُعد عاطفي انسان مدّ نظر قرار گرفته است .مثالً در آيه اي،
موضوع ها و مصداقهاي متنوعي که انسان به آنها اُنس ميگیرد را معرفي کرده و
ميفرمايد" :در چشم انسانها زينت داده شده ،عشق به امیال نفساني و دوست داشتن زنان و
فرزندان و کیسه هاي زر و سیم و اسبان داغ برنهاده و چارپايان و زراعت .همه اينها متاع زندگي

اين جهاني هستند ،در حالي که بازگشتگاه خوب نزد خدا است"(4آل عمران .)14:اُنسگرفتن
و عاطفه ورزيدن ،يکي از ويژگيهاي شاخص وجودي انسان است که در اين آيات به
آن اشاره شده است .باتوجّه به آيات فوق و آيات فراوان ديگر ،ميتوان گفت سه بُعد
عقالني ،عاطفي و رفتاري از جمله ويژگيهاي مهم انسان است که در بسیاري از آيات
قرآن کريم ،مورد توجّه قرار گرفته است.

س ِم ْن اَ ْهلِكَ اِنَّ ُه َع َمل َغ ْي ُر صالِح
 1قا َل يا ن ُ
ُوح اِنَّ ُه لَ ْي َ
نج ْد لَ ُه َع ْز ًما
َ 2و لَ َق ْد َع ِه ْدنَا ا َِلى َءا َد َم ِمن َق ْب ُل َفنَسىِ َو لَ ْم َ
ْ 3
تاب اَ فَلإ َت ْع ِقلُو َن
اس بِالْبِ ِّر َو َتن َْس ْو َن اَنْف َُس ُك ْم َو اَنْ ُت ْم َت ْتلُو َن الْ ِك َ
اَ تَا ُم ُرو َن ال َّن َ
س ُح ُّب الشَّ َه ِ
نين َو الْقَناطي ِر الْ ُم َق ْن َط َر ِة ِم َن ال َّذ َهبِ َو الْ ِفضَّ ِة َو الْخَ ْي ِل الْ ُم َس َّو َم ِة َو ا ْلأَنْعامِ َو الْ َح ْر ِث
ُ 4ز ِّي َن لِل َّنا ِ
وات ِم َن ال ِّنسا ِء َو الْ َب َ
ذلِكَ َمتا ُع الْ َحيا ِة ال ُّدنْيا َو اللَّ ُه ِع ْن َد ُه ُح ْس ُن الْ َما ِب
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 .2شخصیت در اسالم و روانشناسی
موضوع شناخت جامع و کلي انسان در روانشناسي ،در گرايشي بنام روانشناسي
شخصیت انجام ميپذيرد .روانشناسي شخصیت ،شاخه اي از علم روانشناسي است که با
روش علمي به مطالعه ابعاد ،عوامل و ويژگيهاي شخصیت ميپردازد(پِروين،1989 ،1
ص .)6واژه شخصیت که معادل کلمه پرسونالیتي 2در انگلیسي است ،از ريشه التین
پرسونا ،3به معناي نقاب يا ماسک گرفته شده است و آن ،به نقابي اشاره دارد که در يونان
و روم قديم ،بازيگران تئاتر بر چهره ميگذاشتند .نامگذاري اين اسم براي شخصیتِ
انسان ،اشاره بر آن دارد که شخصیت هر کسي ،همانند نقابي بر چهره است که افراد در
موقعیتهاي اجتماعي از خود نشان داده و در آن نقشبازي ميکنند.
در تعريف اصطالحي شخصیت نیز گفته شده که آن ،مجموعه ثابتي از خصلتها و
گرايشهايي است که آن دسته از وجوه اشتراک و تفاوتهاي رفتار روانشناختي افراد را
تعیین ميکند که استمرار زماني دارند .در اين تعريف مراد از گرايشها ،فرآيندهايي است
که جهتگیري در افکار ،احساسها و اعمال را معین ميکنند و منظور از خصلتها،
ساختارهاي ثابت شخصیت است که نه براي حرکت به سوي اهداف يا تحقق کارکردها،
بلکه براي تعیین واقعیت و محتواي اهداف يا مقتضیات به کار ميروند و يا براي تبیین
افکار ،احساسها و اعمالي که تکرار ميشوند کاربرد دارند(شولتز ،1998 ،4ص.)13
روانشناسان ،شخصیت را شامل سه سازمان رواني مهمِ شناخت (فرآيندهاي تفکّر)،
عواطف(هیجانها) و رفتارهاي مشهود تقسیم کرده اند(پِروين ،1989 ،ص .)7بررسي اين
سه بُعد و ساختار ،يکي از اهداف و موضوعهاي روانشناسي شخصیت است که با توجّه
به مفهوم شناسيِ انسان و کاربردهاي آن در برخي آيات و روايات ،ميتواند فصل مشترکي
در اين دو ديدگاه باشد.

1
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شايد نزديکترين مفهومي که در منابع اسالمي براي شخصیت ،بتوان استنباط کرد،
تعبیر "شاکله"(اسراء )84:در قرآن است(احمدي ،1371 ،ص .)13شاکله ،از ماده شکل
گرفته شده و آن به معناي بستن پاي چهار پا است ،و آن طنابي را که با آن پاي حیوان را
ميبندند "شِکال" ميگويند(راغب ،1412 ،ص .)462شاکله ،آدمي را محدود و مقید
ميکند و نميگذارد در آنچه ميخواهد آزاد باشد ،بلکه او را وادار ميسازد تا به مقتضاء
و طبق آن رفتار کند .آدمي به هر شاکله اي که باشد و هر صفت روحي که داشته باشد،
اعمالش برطبق همان شاکله و موافق با فعلیات داخل روحش از او سر ميزند ،و اعمال
بدني او ،همان صفات و فعلیات روحي را مجسم ميسازد ،همچنانکه انسان متکبرِ مغرور،
اين صفات روحیش از سراپاي گفتار ،سکوت ،قیام ،قعود ،حرکت و سکونش ميبارد و
شخص خوار ،ذلیل و مسکین از تمامي حرکات و سکناتش ،ذلت به چشم ميخورد ،و
همچنین شجاع با ترسو ،سخي با بخیل و صبور با عجول و هر صاحب صفتي با فاقد آن
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،
 ،1417ج ،13ص .)189
قرآن کريم ،مبناي رفتار و حرکت انسان را شاکله وجودي او دانسته و دراينباره مي
فرمايد" :بگو ،هر کس بر مبناي شاکله و ساختار نفسانى خود عمل مىکند"(1اسراء .)84:در
روايتي از امام صادق علیه السالم ،شاکله به معناي "نیت" تفسیر شده است(حويزي ،ج،3
ص .)263با توجّه به اهمیّت نیّت در شکلگیري شخصیت انسان ،به عنوان يک رکنِ مهمِ
دروني در شکلگیري استعدادهاي انسان و توانِ از قوه به فعل رساندن آن توانائيها ،در
کنار رفتار و عملِ بیروني ،شاکله به اين معني تفسیر شده است .بعبارتي ،نیت مهمترين
ساختار دروني است که رفتار بیروني و ظاهري انسان را تشکیل ميدهد.
باتوجّه به معناي لغوي و اصطالحي ،شاکله آن جوهره شکل يافته استعدادهاي بالقوه
انسان است که عالوه بر اينکه تشکیل دهنده ظاهر ،اعمال و رفتار بیروني فرد ميباشد؛
 1قُ ْل كُ ٌّل َي ْع َم ُل َعلى شا ِك َلتِ ِه ف ََر ُّب ُك ْم اَ ْع َل ُم بِ َم ْن ُه َو اَهْدى َسبيلإ
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افکار ،عواطف و نیروهاي باطني و دروني فرد را نیز تشکیل ميدهد ،که به صورت مستمر
و پیوسته در اعماق درون و اليههاي زيرين باطن انسان رسوخ کرده و مبناي رفتار ،ادراک
و کردار آدمي ميباشد .شاکله ،ويژگيهاي بارز و پايداري است که بر فکر ،احساس،
نیّت و رفتار آدمي احاطه دارد(باقري ،1376 ،ص.)88
از منظر قرآن ،مسیر تحول و شکوفايي استعدادهاي بالقوه انسان و راه تحقق و
فعلیت ،به "صیرورت" ياد شده است( 1شوري .)53:صیرورت ،به معناي متحوّلشدن و
از نوعي به نوع ديگر انتقال و تکامل يافتن است .مانند صیرورت میوه که از دلِ دانه در
درون خاک حرکت کرده و از راه ريشه ،جذبِ درخت و بعد به مرحله شکوفه و پس از
آن به میوه خام و در نهايت به میوهِ رسیده تبديل ميگردد و اين حرکت يکنوع صیرورت
تکاملي است(جوادي ،1377،ص .)322براين اساس ،انسان با صیرورت ،رشد و حرکت
کرده و بسوي شکلگیري شاکله و شخصیت پیش ميرود.
آنچه از مطالب باال ميتوان استفاده کرد اينکه شاکله ،صیرورتِ تحقق يافته
استعدادهاي نهفته وجودي انسان است که آن ذات و فطرت تکويني اولیه انسان را ،بر
مبناي ايمان و عمل ،متناسب با اجزاء و ابعادِ وجوديِ انسان تشکیل ميدهد؛ چنانچه
شکلِ چشم ،گوش ،بیني ،ابرو ،دست ،پا و ساير اعضاي بدن ،بر اساس مواد و صورت
اولیه خود ،شکل خاصي مي گیرند که متناسب با آن فعالیت خويش را انجام ميدهند؛
مثالً ،چشم براي ديدن ،بصورتي تشکیل شده که شاکله آن متناسب براي ديدن است .در
ادامه خلقت تکويني اولیه ،رشد ثانويه نیز بايد متناسب با آن باشد .نظیر آنچه در بدن
است ،در روح انسان نیز ،اجزايي وجود دارد که هر کدام بر اساس مواد اولیه و صورت
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
مينمايد  .اين معنا شبیه مفاهیمي است که در علم اخالق ،به عنوان ملکات نفسانى و

1
َصير ا ْلأ ُ ُمور
اَلأ اِلَي اللَّ ِه ت ُ
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احوال روح ،از آن تعبیر شده است که قرآن کريم ،اين سیرتها و صورتهاي بفعلیت
رسیده را "شاکله" مينامد و آن را مبناي عمل انسان معرفي کرده است.

 .3منزلت انسان در اسالم
از منظر قرآن کريم ،همه موجودات و مخلوقات به عنوان آيت و نشانههاي خالقِ
هستي بخش ميباشند .نظم در گردش شب و روز ،عظمت در خلقت آسمان و زمین،
دقت در آفرينش انواع روئیدنيها ،حکمت در کارکرد همه حیوانات و مطالبي از اين
قبیل؛ همه آنها نشانهها يي روشن از پديد آورنده خبیر و حکیم دارند .اما در نگاه قرآن،
خلقت و توانائيهاي انسان بصورت ويژه مورد توجّه قرار گرفته است .مخاطب قرار دادن
انسان به عنوان اشرف مخلوقات و کرامت بخشیدن و برتري دادن او بر ساير مخلوقات،
جانشین ساختن او در روي زمین ،مسجود ماليکه قرار دادن ،فرستادن پیامبران براي
هدايت و کمال او ،برگزيدن برترين مخلوقات (پیامبران) از میان انسانها ،برگزيده شدن
در بهترين هستي و مطالبي امثال آن؛ همگي نشان از نگاه ويژه خداي متعال ،به اين مخلوق
و توانائيهاي خاص او در برابر ساير موجودات دارد؛ بطوريکه آفرينندهِ توانا و داناي او،
بعد از خلقت اين موجودِ بي نظیر ،نحوه خلقت خويش را به رُخ کشیده و لقب "أَحْسَنُ

الْخالِقینَ"(مؤمنون )14:را به خود عطاء کرده است.
باال بودن جايگاه انسان در نظام آفرينش ،نسبت به ساير مخلوقات ،و برشمردن
ارزشهاي فراواني براي او در قرآن کريم ،از دو منظر قابل بررسي قرار گرفته است.
برخي از اين ويژگيها به عنوان يک خصوصیت ذاتي و يک صفت تکويني در انسان
مطرح است ،که صرفاً انسان ،به خاطر خلقت انساني خويش ،از آنها برخوردار است و
ساير موجودات از آن بي بهرهاند .اين صفات يا خصوصیتها ،که به عنوان ارزشهاي
ذاتي و سرشتي براي انسان در قرآن ذکر شده است؛ نشان دهنده آن است که انسان
ع لیرغم رنگ ،جنسیت ،دارايي ،موقعیت اجتماعي ،خانوادگي ،سیاسي و امثال آن ،بدون
توجّه به نقائص جسماني و رواني با ارزش و محترم است.
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عالوه بر منزلت ذاتي ،بعضي از خصوصیات عالي ديگري براي انسان در قرآن
برشمرده شده است که او ميتواند آنها را به صورت اکتسابي به دست آورد .اينک برخي
از آن خصوصیتهاي ذاتي و اکتسابي که در قرآن براي انسان ذکر شده است ،به عنوان
منزلت و جايگاه انسان در قرآن اشاره ميگردد.
 .1کرامت ذاتي انسان :يکي از ويژگيهايي که خداوند براي سرشت و ذات انسان
بیان کرده است ،برخورداري او از شرافت و کرامت خاص است .در آيه اي دراينباره
ميفرمايد" :ما آدمیزادگان را کرامت بخشیديم و آنها را در خشکى و دريا( ،بر مرکبهاى
راهوار) حمل کرديم و از انواع روزيهاى پاکیزه به آنان روزى داديم و آنها را بر بسیارى از

موجوداتى که خلق کردهايم ،برترى بخشیديم"( 1اسراء .)70:اين تعبیر ،که در قرآن براي
خلقت تکويني انسان و تنها براي او ذکر شده است ،نشان از منزلت ويژهاي دارد که
بواسطه آن ،انسان برخوردار از تجلّي جامع تمامي اسماء و صفات الهي گرديده است.
 .2هدف خلقت همه موجودات زمیني واقع شدن :يکي ديگر از صفات و ويژگي
هاي مخصوص انسان ک ه در قرآن ذکر شده است ،اين است که او مقصود خلقت همه
موجودات روي زمین ميباشد .خداوند دراينباره ميفرمايد" :او خدايى است که همه آنچه
را در زمین وجود دارد ،براى شما آفريد سپس به آسمان پرداخت و آنها را به صورت هفت

آسمان مرتب نمود و او به هر چیز آگاه است"(2بقره .)29:اين موجودات ،اعم از جمادات،
نباتات ،حیوانات و ساير مخلوقات شناخته شده و شناخته نشده اي ميباشند که به عنوان
نعمتهاي زمیني براي انسان آفريده شده اند.
 .3مسخّر شدن همه مخلوقات براي او :يکي ديگر از خصوصیتهاي انسان ،اين
است که همه مخلوقات عالم ،براي او تشکیل شده و در اختیار و رام او هستند .يعني
انسان ميتواند آنها را در اختیار خود قرار داده و آن طور که خود ميخواهد آنها را مورد
استفاده و تصرف خويش قرار بدهد .خداوند دراينباره ميفرمايد" :او آنچه در آسمانها و
آنچه در زمین است همه را از سوى خودش مسخّر شما ساخته در اين نشانههاى (مهمّى) است
َ 1و لَ َق ْد َك َّر ْم َنا َبني َءا َد َم َو َح َم ْل َن ُه ْم في الْب َّر َو الْ َب ْح ِر َو َر َز ْق َن ُهم ِّم َن ال َّط ِّي َب ِت َو َفضَّ ْل َن ُه ْم َعلي َك ِثي ٍر ِّم َّم ْن خَ لَ ْق َنا َتف ِ
ْضيلًإ
الس َما ِء ف ََس َّوئ ُه َّن َس ْب َع َس َم َو ٍ
ات َو ُه َو بِك ُل شي ٍء َعلِيم
 2ه َو الَّ ِذي خَ لَ َق لَ ُكم َّما في ا ْلأ َ ْر ِ
ض َج ِمي ًعا ثُ َّم ْاس َت َوي اِلي َّ
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براى کسانى که انديشه مىکنند!"(1جاثیه .)13:يعني ،خداوند به انسان اين توانايي را داده که
تمامي مخلوقات آفاقي خويش را در تصرف و تسخیر خود در آورد.
 .4آفريده شده در بهترين صورت :يکي ديگر از موضوعهايي که در قرآن کريم
درباره آفرينش ساختاري انسان اشاره شده است؛ اينکه خداوند خلقت او را در بهترين
ترکیب ساختاري آفريده است .اين تعبیر که از لفظِ اسم تفضیلِ برترين آفرينش استفاده
کرده ،منحصر در خلقت تکويني انسان ميباشد و به انسان منزلت ويژهاي داده است.
خداوند دراينباره ميفرمايد[" :تحقیقا] ما انسان را در نیکوترين صورت (در مراتب وجود)

بیافريديم"(2تین،)4:
 .5خلیفةاهلل شدن :يکي ديگر از تواناييهاي بالقوهاي که خداوند به انسان بخشیده
است ،و اين خصوصیت را منحصر در خلقت انسان بیان فرموده ،قرار گرفتن او در جايگاه
جانشیني خدا در روي زمین است .خداوند در اين رابطه ميفرمايد":و (به ياد آر) وقتى که

پروردگارت فرشتگان را فرمود که من در زمین خلیفهاى خواهم گماشت"( 3بقره .)30:مراد از
اين تعبیر اين است که انسان ميتواند با انجام شرايطي ،از حداکثر استعدادهاي بالقوه
خويش بهره جسته و از توانايي هاي الهي بالفعل برخوردار گردد.
 .6پذيرش روح الهي :يکي ديگر از صفات و خصوصیتهاي ذاتي انسان اين است
که او ،دريافت کننده و پذيرنده روح الهي است .بعبارتي ،تحققِ روح خداوند در خلقت،
فقط در انسان تجلّي يافته است .خداوند اين باره ميفرمايد" :پس چون اندام او را درست

و آراسته کردم و از روح خويش در او دمیدم ،او را سجدهکنان درافتید"(4ص .)72:عالوه بر
اين تعبیر ،که در چندين آيه ديگر نیز ذکر شده است؛ اين معنا ،در آياتي به عنوان
برخورداري از فطرت الهي نیز ذکر شده است .در آيهاي در اين باره ميفرمايد" :پس روى

1
ض َج ِمي ًعا ِّم ْن ُه اِ َّن في َذلِكَ لأ َ َي ٍت ل ِّ َق ْو ٍم َي َت َف َّك ُرو َن
الس َم َو ِت َو َما في ا ْلأ َ ْر ِ
َو َسخَّ َر لَك ُم َّما في َّ
2
أنس َن في ا َْح َسنِ َت ْقوِي ٍم
لَ َق ْد خَ َل ْق َنا ا ْل َ
ض خَ ليفَة
َ 3و اِ ْذ قا َل َر ُّبكَ لِلْ َملإئ ِ َك ِة اِنِّي جا ِعل فِي ا ْلأ َ ْر ِ
 4ف َِاذَا َس َّو ْي ُت ُه َو نَفَخْ ُت فِي ِه ِمن ُّر ِ
وحى فَ َق ُعواْ لَ ُه َس ِ
اج ِدين
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خود را متوجّه آيین خالص پروردگار کن! اين فطرتى است که خداوند ،انسانها را بر آن آفريده،

دگرگونى در آفرينش الهى نیست اين است آيین استوار ولى اکثر مردم نمىدانند!"( 1روم.)30:
 .7مسجود فرشتگان واقع شدن :بي شک ،ماليکه به عنوان موجوداتِ واال و گرامي
در آفرينش الهي هستند(2انبیاء .)26:اينکه خداوند متعال ،در آياتي موضوع سجده کردن
مالئکه براي انسان ،که به فرمان الهي انجام شده است ،را متذکر ميشود؛ يکي ديگر از
ويژگيهايي است که جايگاه و منزلت انسان را توضیح ميدهد .خداوند دراينباره
ميفرمايد" :و هر آينه شما را بیافريديم سپس شما را در [رحم] صورتگرى کرديم ،آنگاه به

فرشتگان گفتیم آدم را سجده کنید پس سجده کردند"(3اعراف .)11:امام صادق علیهالسالم،
درضمن روايتي ميفرمايد" :شبى که پیامبر صلى اهلل علیه و آله به معراج برده شد ،وقت نماز
رسید .جبرئیل اذان و اقامه گفت و سپس عرض کرد :اى محمّد! [براى امامت نماز] پیش برو.
پیامبر خدا صلى اهلل علیه و آله فرمود :تو پیش برو ،اى جبرئیل! جبرئیل گفت :از آن زمان که به

ما دستور داده شد بر آدم علیهالسالم سجده کنیم ،خود را بر آدمیان مقدّم نمىداريم"(4مجلسي،
ج ،18ص .)404اين تکلیف سجده کردن براي فرشتگان در مقابل انسان ،يکي ديگر از
ويژگيهاي انحصاري در خلقت اوست که نه تنها به عظمت آفرينش او اشاره دارد؛ بلکه
به خضوع و فروتنيِ برترين مخلوقات الهي(فرشتگان) در مقابلش ميپردازد.
 .8برخوردار از علم الهي :از جمله امتیازهاي انسان که به او منزلت و جايگاه ويژهاي
داده است اينکه خداوند ،خود را معلم بشر معرفي فرموده است" :بخوان که پروردگارت
(از همه) بزرگوارتر است ،همان کسى که بوسیله قلم تعلیم نمود ،و به انسان آنچه را نمىدانست

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

1
س لأ
اس َع َل ْيها لأ َت ْبدي َل لِخَ ْلقِ اللَّ ِه ذلِكَ الدِّي ُن الْ َق ِّي ُم َو ل ِك َّن اَ ْكث ََر ال َّنا ِ
َفاَقِ ْم َو ْج َهكَ لِلدِّينِ َحنيفاً فِ ْط َر َت اللَّ ِه الَّتي َف َط َر ال َّن َ
َي ْع َل ُمون
ْ
َ 2ب ْل ِعباد ُمك َر ُمون
3
ِ
الس ِ
اجدين
ليس لَ ْم َي ُك ْن ِم َن َّ
َو لَ َق ْد خَ لَقْناكُ ْم ثُ َّم َص َّو ْرناكُ ْم ثُ َّم قُ ْلنا ل ِ ْل َملإئِ َك ِة ْاس ُجدُوا لأ َد َم ف ََس َجدُوا اِلأ َّ اِ ْب َ
برسول الله ِ صلى الله عليه و اله َح َض ِ
ِ
الصلإةُ ،فاذ َن و اقا َم َجبرئي ُل ،فقا َل :يا محمدُ ،تَقد ْم  .فقا َل رسو ُل
 4لَما اُسر َِي
رت َّ
بالسجو ِد لأد َم عليه السلإم
الله :تَقد ْم يا َجبرئي ُل  .فقا َل لَه :انا لأ نَ َتقد ُم الأ َد ِمي َ
ين ُمن ُذ اُ ِم ْرنا ُّ
5
أنس َن َما لَ ْم َي ْع َلم
ا ْق َراْ َو َر ُّبكَ ا ْلأ َ ْك َر ُم؛ الَّ ِذى َعلَّ َم بِالْ َق َلمَ ،علَّ َم ا ْل َ
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برتر آسماني قرار داده که علم انسان در اين مسابقه و رقابت ،بر دانش آنها غلبه داده شده
است " :سپس همه علم اسماء را به آدم آموخت .بعد آنها را به فرشتگان عرضه داشت و فرمود:
اگر راست مى گويید ،اسامى اينها را به من خبر دهید! .فرشتگان عرض کردند :منزهى تو! ما
چیزى جز آنچه به ما تعلیم دادهاى ،نمىدانیم تو دانا و حکیمى .فرمود :اى آدم! آنان را از اسامى
(و اسرار) اين موجودات آگاه کن .هنگامى که آنان را آگاه کرد ،خداوند فرمود :آيا به شما نگفتم

که من ،غیب آسمانها و زمین را ميدانم؟!"(بقره .)33 – 30:امام على علیهالسالم دراينباره
ميفرمايد" :خداوند انسان را داراى نفس ناطقه آفريد؛ اگر آدمى آن را با علم و عمل تزکیه کند
و بپروراند ،با گوهرهاى اوّلیه علّتهايش همسان مى گردد و هرگاه ترکیبش معتدل شود و از

اضداد جدا گردد او با آن هفت آسمان قوى و محکم شريک مىشود"(1ري شهري ،ج،1
ص.)491
 .9پذيرش بار امانت :از منظر قرآن ،انسان تنها موجودي است که بار امانتي که خدا
بر او عرضه کرده بود را پذيرفت .اين موضوعي بود که موجوداتِ بزرگ و با عظمتي
همچون :آسمان و زمین و کوهها ،آن را قبول نکرده و از پذيرش آن سر باز زدند .خداوند
دراينباره ميفرمايد" :ما امانت [الهى و بار مسؤولیت] را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه
کرديم ،پس آنها ،از برداشتن آن سر باز زدند و از آن هراسناک شدند ،و [لى] انسان آن را

پذيرفت"( 2احزاب .) 72 :هر چند در تعیین معناي امانت در بین مفسران اختالف است؛
اما آنچه مهم است اينکه ان سان تنها موجودي است که اين بار امانت را پذيرفته است که
نشان از اهمیّت آن امانت و پذيرنده آن ،يعني انسان دارد.
 .10برخورداري از حیات طیبه :برخورداري انسان از زندگي پاک و حیات طیبه ،که
نوعي زندگي برتر و بدور از هر گونه گرفتاري در دنیا و آخرت ميباشد ،يکي ديگر از
ويژگيهايي است که منزلتي را براي انسان ،در قرآن ذکر کرده است .خداوند دراينباره

س ِ
زاجها و فا َرق َِت
هت
 1خَ َل َق الأنسا َن ذا نَ ْف ٍ
ناطق ٍة  ،ا ْن زكاها بال ِعل ِم و ال َعم ِل فقد شا َب ْ
جواهر اوائ ِل ِع َللِها  ،و اذا ا ْع َتد َل ِم ُ
َ
الس ْب َع الشِّ دا َد
الأضدا َد فقد شا َر َك بها َّ
2
ِ
ِ
ْ
ْ
ْ
ِ
ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
ِ
ُ
َ
َشْ
َ
ََ
ِ
َّ
أنس ُن ان ُه كا َن ظلو ًما
الس َم َوت َو الأ ْر ِ
ض َو الج َبال فا َب ْ
ين اَن َ
اِنَّا َع َرضْ َنا ا ْلأ َ َمانَ َة َعلي َّ
يحمل َنها َو ا َفق َْن من ْه ا َو َح َمل َها ال َ
َج ُهو ًلأ
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ميفرمايد" :هر کس -از مرد يا زن -کار شايسته کند و مؤمن باشد ،قطعاً او را با زندگى

پاکیزهاى ،حیاتِ [حقیقى] بخشیم"(1نحل.)97:
عالوه بر صفات و ويژگيهاي فوق ،تواناييهاي عالي ديگري نیز در انسان وجود
دارد .مانند برخورداري او از مقام قرب و کمال(2واقعه ،)10:توانايي کسب فضیلت و
تقوي(3حجرات ،)13:برخورداري از طمأنینه و آرامش(4فتح ،)4:تفوّق به مقام يقین

5

(حجر ،)95:نیل به حکمت(6بقره )269 :و امثال آن؛ که اين ارزشها ،در اثر تالش و
کوشش( 7نجم )39 :براي انسان بدست مي آيد .در روايتي از امام علي علیه السالم وارد
شده که فرمود(":اي انسان)آيا گمان مىکنى که تو موجود کوچکى هستى ،در حالیکه عالم

بزرگي در [درون] تو خالصه شده است؟"(8ديوانامامعلي ،ص .)179در حقیقت همانگونه
که در عبارت معروف و م نسوب به امیر مؤمنان على علیه السالم آمده است ،اينکه بدنِ
انسان ،جرم صغیرى است که عالم اکبرى(روح و توانائيهايش) در او نهفته شده(آيات
انفسي) و آنچه در عالم کبیر(ساير مخلوقاتِ آفاقي) وجود دارد ،نمونهاى از آن در درون
جسم و جان انسان تجلّي يافته است.

 .4تمایز انسان از سایر موجودات
با توجّه به اينکه انسان در نظام آفرينش ،از منزلت و جايگاه بااليي برخوردار است،
سؤال مهمي که در ذهن انسان نقش ميبندد اينکه چه خصوصیت ذاتي يا غیر ذاتي در
انسان وجود دارد که او را به اين منزلت و جايگاه باال در آفرينش رسانده است؟ .بعبارت
ديگر ،چه خصلت سرشتي يا غیر سرشتي در انسان قرار داده شده که او را از ساير
َ 1م ْن َع ِم َل َصلِ ًحا ِّمن َذ َك ٍر ا َْو اُنثي َو ُه َو ُم ْؤ ِمن َف َل ُن ْحيِ َي َّن ُه َح َيو ًة َط ِّي َب ًة َو لَ َن ْج ِز َي َّن ُه ْم ا َْج َر ُهم بِاَ ْح َسنِ َما كَانُواْ َي ْع َملُو َن
2
السابِقُونَ؛ ا ُْولَئكَ الْ ُم َق َّر ُبون
السابِقُو َن َّ
َو َّ
 3اِ َّن اَ ْك َر َمك ُم ِعن َد اللَّ ِه اَ ْتقَئ ُك ْم
4
الس ِكي َن َة في قُلُ ِ
ين لِي َز َْ َدا ُدواْ اِي َم ًنا َّم َع اِي َمن ِهم
وب الْ ُم ْؤ ِمنِ َ
ُه َو الَّ ِذي اَن َز َل َّ
ْ
َ 5و اع ُْب ْد َر َّبكَ َحتي َياتِ َيكَ الْ َي ِقي ُن
ْت الْ ِح ْك َم َة َف َق ْد اُوتي خَ ي ْرا َكثِ ًيرا َو َما َي َّذك َُّر اِ َّلأ ا ُْولُواْ ا ْلأَلْ َببِ
ُ 6يؤْتي الْ ِح ْك َم َة َمن َيشَ ُاء َو َمن ُيؤ َ
7
ف ُي َري
ْإنسنِ اِ َّلأ َما َس َعي َو اَ َّن َس ْع َي ُه َس ْو َ
س لِل َ
َو اَن لَّ ْي َ
 8و تحسب انك جرم صغير و فيك انطوى العالم الأكبر
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مخلوقات ،حتي نسبت به فرشتگان و ماليکه نیز برتر کرده است؟ .آيا تواناييهاي فطري
و سرشتي انسان است که به او منزلت ويژه عطا کرده است؟؛ يا بهرهمندي از توان تکلیف
و مخاطب قرار گرفتن خداست که به او اين جايگاه را داده است؟ .شايد کلید رمز پاسخ
اين سؤال را بتوان در توانايي حمل بار امانت انسان دانست که به تعبیر قرآن ،انسان آن
را پذيرفت؛ ولي مخلوقات بزرگي همچون آسمان ،زمین و کوهها از پذيرش آن امتناع
کردند .دراينباره خداوند ميفرمايد" :همانا ما امانت را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه
کرديم ،ولى از برداشتن (پذيرفتن) آن سر باز زدند و از آن ترسیدند و آدمى آن را برداشت

(پذيرفت) ،براستى که او ستمگر و جاهل است" (احزاب.)72:
در پاسخ به اين پرسش که اين امانت چه بود که ديگران امتناع کردند ،ولي انسان
آن را پذيرفت ،جوابهاي مختلفي داده شده است .که به چند پاسخ مهم اشاره ميگردد.
. 1منظور از امانت ،پذيرش واليت الهیه و کمال صفت عبوديت است که از طريق معرفت
و عمل صالح حاصل مىشود(طباطبايي ،1417 ،ج ،16ص .2 .)536مقصود معرفت باللَّه
و اعتقاد به حق ،و شهادت بر توحید خدا ،و يا مجموع عقايد و اعمال است .3 .منظور
امانتهايى است که مردم از يکديگر مى گیرند و بايد وفاى به عهد در اداي آن امانت
بکنند . 4 .منظور اداي واجبات و تکالیف الهى ،همچون نماز و روزه و حج است(فیض
کاشاني ،ج ،4ص .5 .)207منظور پذيرش امامت و واليت اولیاي امیرمؤمنان و ائمه
معصومین علیهمالسالم ميباشد(قمي ،ج ،2ص .6 .)198منظور برخورداري انسان از
صفت اختیار و آزادى اراده است که انسان را از ساير موجودات ممتاز مىکند .7 .مقصود
عقل است که مالک تکلیف و مناط ثواب و عقاب است .8 .منظور اعضاء پیکر انسان
است .مثالً  ،چشم امانت الهى است که بايد آن را حفظ کرد و در طريق گناه مصرف
ننمايد ،گوش و دست و پا و زبان هر کدام امانتهاى ديگرى هستند که حفظ آنها واجب
است(مکارم شیرازي ،1374 ،ج ،17ص .)453با کمى دقت روشن مىشود که اوالً ،اين
تفسیرهاى مختلف با هم متضاد نیستند و مىتوان بعضى را با بعضى ديگر ادغام کرد .ثانیاً،
بنظر مي رسد هیچ کدام از نظرات فوق ،به تنهايي پاسخگوي امتیاز انسان نسبت به ساير
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مخلوقات نميباشد ؛ زيرا در تفاوت بین انسان با غیر او ،بايد به امتیازي اشاره کرد که
منحصرا در او يافت ميشود و در غیر او به هیچ وجه موجود نميباشد.
 .4.1عبودیت
اولین نکتهاي که در پاسخ بايد در نظر گرفت اين است که اين تفاوت و تمايز ،بايد
به يک يا چند خصلت ذاتي و سرشتي انسان اشاره داشته باشد؛ زيرا تکلیف و تشريع در
موجودات ،فرع بر خلقت اولیه و تکويني آنها ميباشد .يعني ،نظام تکلیف انسان ،با
ظر فیت تکويني او هماهنگ بوده و بر مبناي توان سرشتي اوست که اين نظام تشريعي
براي او شکل گرفته و بر او بار ميشود .براين اساس ،پنج پاسخ اول ،که به رابطه تکلیفي
انسان با خالق و بندگي او مرتبط است ،نميتواند به موضوع امتیاز انسان اشاره داشته
باشد؛ زيرا آنها جملگي  ،فرع بر خصلت ذاتي انسان هستند .عالوه بر اين ،آيات و رواياتي
نیز وجود دارد که به وجود بندگي ،عبادت ،واليت و تکلیف براي ساير مخلوقات ،عالوه
بر انسان نیز اشاره و تکلیف شده است .در آيهاي عبوديت و بندگي جنیّان ،همانند انسان
اشاره شده است" :و جنّ و انس را نیافريدم مگر براى آنکه مرا بندگي کنند"(1ذاريات.)56:
موضوع عبادت فرشتگان نیز ،به ارتباط عبادي آنها اشاره دارد که در آياتي به آنها
پرداخته شده است .در آيهاي ،فرشتگان را بندگان برگزيده خدا معرفي کرده و
ميفرمايد":بلکه [فرشتگان] بندگانى گرامىاند"(2انبیاء ،)26:که لفظِ بندگي ،اشاره به عبوديت
آنها دارد .همچنین در آيهاي ديگر ،درباره عبادت فرشتگان نیز ميفرمايد":آنها گفتند:
پروردگارا! آيا کسى را در زمین قرار مىدهى که فساد و خونريزى کند؟! ما تسبیح و حمد تو را

بجا مىآوريم ،و تو را تقديس مىکنیم"(3بقرة .)30 :اين نشان ميدهد که مالئکه قبل از
خلقت آدم ،عبادت را از وظايف و فضايل وجودي خود ميدانستند که (به زعم آنها)
انسانها از انجام دادن آن ناتوان هستند.

أنس اِ َّلأ ل ِ َي ْع ُبدُون
ْت ْ
َ 1و َما خَ َلق ُ
الج َّن َو ا ْل َ
َ 2و قالُوا اتَّخَ َذ ال َّر ْحم ُن َولَداً ُس ْبحانَ ُه َب ْل ِعباد ُم ْك َر ُمون
3
ِّس لَكَ
قالُوا اَ ت َْج َع ُل فيها َم ْن ُيف ِْس ُد فيها َو َي ْس ِفكُ الد َ
ِّماء َو ن َْح ُن ن َُس ِّب ُح بِ َح ْم ِد َك َو نُ َقد ُ
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بحث عبادت ساير موجودات نیز ،در آياتي اشاره شده است .در آيهاي خداوند،
تسبیح ،نماز ،دعا ،عبادت و تکلیف را براي حیوانات و پرندگان بیان کرده و ميفرمايد:

" آيا به چشم (دل) نديدى که هر کس که در آسمانها و زمین است و پرندگان بال گشوده (در
فضا) خدا را تسبیح مى گويند؟! هر يک از آنها دعا و خضوع و نماز و تسبیح خود را دانسته

است و خداوند به آنچه انجام مىدهند داناست"(1نور .)41:در آيهاي ديگر ،اطاعت از
دستورهاي الهي ،سجده کردن و تواضع کردن ،که جنبهاي از عبادت جانداران است براي
حیوانات نیز مطرح شده و ميفرمايد" :و براى خدا آنچه در آسمانها و آنچه در زمین از

جنبنده و فرشتگان وجود دارند ،سجده مىکنند و آنها سرکشى نمىکنند"(2نحل.)49 :
عالوه بر آيات فوق ،روايات فراواني نیز به موضوع عبادت حیوانات اشاره کرده
است .در حديثي رسول خدا صلى اللّه علیه و آله فرمود" :اجل و سرآمد عمر چارپايان و
حشرات زمین و مورچه و کبک و ملخ و اسبان و قاطران و تمامى جنبندگان و غیر جنبندگان در

تسبیح است ،هر وقت تسبیح خود را قطع کنند خدا جانشان را مىستاند"(3طباطبايي،1417 ،
ج ،13ص .)122در روايتي ديگر ،آنحضرت فرمودند" :همانا در لحظه اي در دل و ذهن
حضرت داود علیه السالم خطور کرد که هیچکس همانند او مدح و ستايش خداي را نميکند.
در اينحال ،در حالیکه او در محراب عبادت نشسته بود ،فرشته اي از طرف خداي متعال نازل
شد و فرمود اي داود! به صداي قورباغه توجّه کن! پس داود علیه السالم لحظه اي ساکت شد و
گوش داد که قورباغه اينگونه مي گفت :منزهي تو اي خدا و من سپاسگزار نعمتهاي توام که
علم تو منتهاي همه چیز است .پس حضرت داود علیه السالم فرمود به خدايي که مرا فرستاد

چنین ستايشي هنوز اينچنین نشنیده بودم"(مجلسي ،1403 ،ج ،61ص.)297
در حديثي ديگر از آنحضرت روايت شده که وقتى از کنار مردمى عبور کرد که
روى اسبان و مرکبهاى خود ايستاده بودند و مرکبها در حال سیر و کوچ بودند
فرمود":چه بسیار مرکبها که از راکب خود بهترند ،و بیشتر ذکر خداى را مىگويند"(همان،
1
ض َو ال َّط ْي ُر َصافَّ ٍ
الس ِ
بيح ُه َو اللَّ ُه َعليم بِما َي ْف َعلُون
ماوات َو ا ْلأ َ ْر ِ
ات كُ ٌّل َق ْد َعلِ َم َصلإ َت ُه َو ت َْس َ
اَ لَ ْم ت ََر اَ َّن اللَّ َه ُي َس ِّب ُح لَ ُه َم ْن فِي َّ
2
الس ِ
ض ِم ْن دا َّب ٍة َو الْ َملإئ ِ َك ُة َو ُه ْم لأ َي ْس َت ْكبِ ُرو َن
ماوات َو ما فِي ا ْلأ َ ْر ِ
َو لِلَّ ِه َي ْس ُج ُد ما فِي َّ
 3اجال البهائم كلها و خشاش الأرض و النمل -و البراغيث و الجراد و الخيل و البغال و الدواب كلها -و غير ذلك اجالها في
التسبيح -فاذا انقضى تسبيحها قبض الله ارواحها
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ج ،45ص  .) 214در روايتي ديگر از امام صادق علیه السالم وارد شده که فرمودند" :همانا
جغد در روز ،روزه مي گیرد و وقتي در شب افطار ميکند ،در شب پريشان و آشفته عزاي امام

حسین علیه السالم ميگردد"(1همان ،ج  ،62ص  .)2آنچه از آيات و روايات فوق ،که تنها
بخشي از آنها ذکر شد ،فهمیده ميشود اينکه فرشتگان ،جنیّان ،حیوانات و بسیاري از
موجودات ديگر ،همانند انسانها عبادت ميکنند .نماز خواندن ،سجدهکردن و
تسبیحگفتن ،بعضي از جنبههاي عبادي آنهاست که برطبق بعضي روايات ذکر شده ،برخي
از آنها عبادتي برتر از انسانها نیز انجام ميدهند .پس ،بندگي از امتیازات انحصاري انسان
نميتواند باشد.
 .4.2عقل
يکي ديگر از امتیازهايي که درباره انسان نسبت به ساير موجودات مطرح شده است،
برخورداري او از علم ،عقل و شعور او ميباشد و اين در حالي است که برخي معتقدند
اين صفات ،حداقل در حیوانات مشاهده نميشود .در پاسخ به اين شبهه ،بايد گفت که
بسیاري از کارهايي که حیوانات انجام ميدهند ،همچون :خانهسازى زنبوران عسل ،دقت
مورچگان در جمعآورى نیازمندىهاى زمستانه ،دفاع کردن حیوانات از خود در برابر
دشمن ،آگاهى آنها از درمان بسیارى از بیمارىها؛ پیدا کردن النه و خانه خود از فاصلههاى
بسیار دور دست و امثال آن ،از جمله موضوعهايي هستند که نشان مىدهد ،در دنیاى
مرموز حیوانات ،اطالعات بسیارى وجود دارد که هنوز براى انسان حل نشده است .تفکر
ع میق در اطوار زندگى حیوانات ،ما را به اين نکته واقف مىسازد که حیوانات هم مانند
انسان ،داراى آراء و عقايد فردى و اجتماعى هستند ،و حرکاتي که در راه بقاء و جلوگیرى
از نابود شدن از خود نشان مى دهند ،همه نشان از فهم و شعور آنها ميباشد(طباطبايي،
 ،1417ج ،7ص.)79
س ْبنِ َمال ِ ٍك اَنَّ ُه قَا َل اِ َّن نَبِ َّي اللَّ ِه َدا ُو َد َظ َّن فِي نَف ِْس ِه اَ َّن ا ََحداً لَ ْم َي ْمد َْح خَ ال ِ َق ُه بِاَ ْف َض َل ِم َّما َي ْمد َُح ُه ب ِ ِه َفاَنْ َز َل اللَّ ُه َع َل ْي ِه
َ 1ع ْن اَنَ ِ
وت بِ ِه الضِّ ْف ِد َع ُة فَاَن َْص َت اِلَ ْي َها ف َِاذَا ِه َي َتقُو ُل
َم َلكاً َو ُه َو قَا ِعد فِي ِم ْح َرابِ ِه َو الْ َب َر َك ُة اِلَى َجانِبِ ِه َفقَا َل َيا َدا ُو ُد ا ْف َه ْم َما ت َُص ُ
ف ت ََرى َفقَا َل َو الَّ ِذي َج َع َلنِي نَبِياً اِنِّي لَ ْم اَ ْمد َْح ُه بِ َه َذا .اَبِي َع ْب ِد اللَّ ِه ع
ُس ْب َحانَكَ َو بِ َح ْم ِد َك ُم ْن َت َهى ِع ْل ِمكَ َفقَا َل لَ ُه الْ َم َلكُ َك ْي َ
قَا َل اِ َّن الْ ُبو َم َة لَ َت ُصو ُم ال َّن َها َر ف َِاذَا َا ْف َط َر ْت َت َدلَّ َه ْت َع َلى الْ ُح َس ْينِ ع َح َّتى ت ُْصبِ َح
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داستانى که در قرآن از مورچه و سلیمان حکايت شده است(1نحل)18:؛ سخن گفتن
هدهد با سلیمان و خبر دادن او از چیزي که سلیمان از او نیز بي اطالع بوده است(2نحل:
 .)22مشاهده هدهد از آثار خشم در چهره سلیمان و آوردن عذرى موجّه و دلیلى مقبول
براي علّت غايب بودنش ،نشانه شعورى باالتر از غريزه آنها است(مکارم شیرازي،1374 ،
ج ،15ص .)474همچنین در آيهاي ديگر ،کالغ معلّم بشر براي دفن کردن جنازه هابیل
مىشود و انسان ،عاجز در برابر اين عمل او ميگردد( 3مائدة .)31:در روايتي از پیامبر
اکرم صلي اهلل علیه و آله و سلم نقل شده که فرمودند" :وقتي صداي پارس کردن سگ يا
عرعر کردن االغ را شنیديد ،از شرّ شیطان رانده شده به خدا پناه ببريد ،زيرا آنها چیزهايي را مي

بینند که شما نمي بینید"(4مجلسي ،1403 ،ج  ،61ص  .)26اين نشان ميدهد که نه تنها
ماليکه و جنیّان؛ بلکه برخي از حیوانات هم داراي معلومات و دانشهايي هستند که
انسانها نیز از آن عاجز ميباشند.
عالوه بر آيات و روايات فوق درباره تواناييهاي حیوان ،از پژوهشهايي استفاده
ميشود که بسیاري از صفات شخصیتي براي حیوانات در تحقیقات جديد روانشناسي
گزارش شده است .در تحقیقي که توسط آنتوني گال ،موريس يال و دافي کاترين)2002( 5
با عنوان "،آيا ارزيابيها موافق داشتن شخصیت در اسبها است؟" ،انجام شده است؛ با استفاده
از پرسشنامه پنج عاملي( )NEO6براي همه ابعاد پنج عاملي شخصیت بدست آمده ،که
قويترين ويژگي روان رنجور خويي و برون گرايي در آنها مشاهده شده است .در تحقیق
ديگري که توسط لیود ،مارتین ،ايموگن ،گائوسي و ويلکینسون ،)2007( 7جهت بررسي

َ 1ح َّتى اِذا اَ َت ْوا َعلى وا ِد ال َّن ْم ِل قالَ ْت نَ ْم َلة يا اَ ُّي َها ال َّن ْم ُل ادْخُ لُوا َمسا ِك َن ُك ْم لأ َي ْح ِط َم َّن ُك ْم ُس َل ْيما ُن َو ُج ُنو ُد ُه َو ُه ْم لأ َيشْ ُع ُرو َن
 2فَقا َل ا ََح ْط ُت بِما لَ ْم ت ُِح ْط بِ ِه َو ِج ْئ ُتكَ ِم ْن َس َب ٍا بِ َن َب ٍا َي ِقينٍ
ف ُيواري َس ْواَ َة اَخي ِه قا َل يا َو ْي َلتى اَ َع َج ْز ُت اَ ْن اَكُو َن ِم ْث َل ه َذا الْغ ِ
ُراب َفاُوار َِي
 3ف ََب َع َث اللَّ ُه غُراباً َي ْب َح ُث فِي ا ْلأ َ ْر ِ
ض ل ِ ُي ِر َي ُه َك ْي َ
مين
َس ْواَ َة اَخي َفاَ ْص َب َح ِم َن ال َّنا ِد َ
اح الْ َك ْلبِ َو نَ ِهي َق الْ ِح َمارِ َف َت َع َّوذُوا بِاللَّ ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِجي ِم ف َِانَّ ُه ْم َي َر ْو َن َما َلأ ت ََر ْو َن
 4قَا َل اِذَا َس ِم ْع ُت ْم ن َُب َ
5
Anthony Gale & Katherine Duffy
6
Neuroticism, Extraversion & Openness
7
Lloyd, Martin, Imogen, Gauci and Wilkinson
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شخصیت پرندگان ،بر مبناي ارزيابي شخصیت با پرسشنامه ( ،)HPQ1انجام شده است،
شش مؤلفه اصلي در شخصیت پرندگان ،مشخص شده که عبارتند از :سلطه گري،
اشتیاق(اضطراب) ،تحريک پذيري ،مراقبت ،اجتماعي بودن و کنجکاوي .در تحقیقي ديگر
که توسط پیتربیرو و جودي استام )2008( 2انجام شده؛ نشان داده که صفات شخصیتي
حیوان مانند :شجاعت و بي باکي ،فعال بودن و پرخاشگري براي بسیاري از جنبههاي
حیواني توصیف شده است.
در تحقیق ديگري که توسط سیبالد ،ارهارد ،مک لود و هوپر )2009( 3با عنوان
"شخصیت حیوانات علف چر" انجام شده است؛ به ارتباط شخصیت بعضي از حیوانات
علف چر(گوسفند) در يک نمونه تحقیق انجام شده است .در اين آزمايش اکتشافي ،از
مجموع ده حیوان بررسي شده ،پنج تاي آنها خجالتي و پنج تاي آنها شجاع بنظر آمدند.
در تحقیقي ديگر توسط کاروِرز ،ايجکلن کامپ ،وان اُئرز ،لیرتس ،ويِرن ،ينبرگ و
پرينس )2009(4با عنوان "تبیین متفاوت ويژگي رهبري شخصیت در غازهاي سرسخت"

نشان داده که بعضي غازها رهبر و بعضي ديگر از آنها پیروي ميکنند .در مطالعه اي ديگر،
توسط اسواربرگ و فورکمن ،)2002(5با عنوان "صفات شخصیتي در خانواده هاي سگ

هاي اهلي" داده هاي رفتاري بدست آمده از  164نوع سگ مختلف ،وجود پنج صفت:
شادمان بودن ،جدي بودن ،ترسو بودن ،تمايل به تعقیب ،اجتماعي بودن و پرخاشگر بودن
را نشان داده است .در تحقیقي ديگر با عنوان "شخصیت در زنبور عسل" ،که توسط مولر،
گراسمن و چیتکا )2010(6انجام شده ،آنها طیفي از وسواس فکري و هراسهايي را در
زنبورها مشاهده کردند .در تحقیقي ديگر که توسط پدرسون ،کینگ و الندوا )2005(7با
عنوان" :شخصیت شامپانزه ها رفتار آنها را پیش بیني ميکند" ،شش عامل شخصیتي شامل:
1

Horse Personality Questionnaire
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
2
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غلبه داشتن ،برون گرايي ،پرخاشگري ،وابستگي ،هیجاني بودن و گشاده بودن را گزارش
کردند .باتوجه به مطالب و مستندات فوق ،که به برخي از آنها اشاره شد ،ميتوان استفاده
کرد که برخورداري از علم و عقل نیز ،نميتواند از ويژگيها و امتیازهاي انحصاري انسان
باشد .البته بايد اذعان داشت که ظرفیت و سطح علمي و عقلي انسان ،نسبت به ساير
موجودات بمراتب برتر و باالتر است؛ ولي در اصل وجود آن اشتراک است.
 .4.3اراده
بحث بعدي ،درباره اراده و اختیار داشتن انسان است که برخي معتقد بودند اين،
يک ويژگيِ انحصاري در انسان است و برطبق نظر آنها ،مراد از امانت ،داشتن فعل
اختیاري اوست .اين قول هم بنظر ناتمام ميآيد؛ زيرا با تأمّل در معناى اختیار و دقت در
حاالت نفسانیهاى که در انسان بوسیله انجام افعال اختیاريه به دست مىآيد ،اين بدست
ميآيد که در حقیقت مالک اختیار انسان در افعالش ،داشتن شعور و درک مىباشد .اختیار
در آدمى ،براى اين است که وى مىتواند در مواد خارجى عالم دخل و تصرف نموده و
از آن مواد براى بقاى خود استفاده نمايد و مفید آن را از مضرش تشخیص دهد .باتوجّه
به آنچه بیان شد ،مىتوان گفت حیوانات نیز مانند آدمیان تا اندازهاى از موهبت اختیار
بهره دارند ،البته نه به آن قوت و شدتى که در انسانها هست .شاهد روشن اين مدعا اين
است که ما به چشم خود بسیارى از حیوانات ،مخصوصاً حیوانات اهلى را مىبینیم که
در بعضى از موارد که عمل مقرون با موانع است ،حیوان از خود حرکاتى نشان مىدهد
که آدمى مىفهمد اين حیوان در انجام عمل خود مردّد است ،و در بعضى از موارد مىبینیم
که به مالحظه نهى صاحبش يا به خاطر تربیتى که يافته از انجام عملى خوددارى
مىکند(طباطبايي ،1417 ،ج ،7ص .)82
انجام اين رفتارها ،در راستاي ارضاي نیازهاي غريزي ،متفاوت از غريزه در حیوانات
است؛ چنانچه انسان نیز براي ارضاي غريزهِ گرسنگي ،تشنگي ،خواب و مانند آن در خود،
از روشهاي مختلفي براي پاسخ استفاده ميکند که آن روشها ،مبتني بر اراده استفاده از
معلومات و آگاهيهاي متفاوت ميباشد .پس ،غريزه متفاوت از پاسخي است که انسان
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براي ارضاي آن نیازها از خود نشان ميدهد و آن پاسخها ،مبتني بر اراده و اختیار(در
انسان يا غیر انسان) است.
عالوه بر اين ،تکلیف داشتن حیوان نیز دلیل ديگري بر مختار بودن حیوان است.
يکي از ادلّه محکم بر داشتن تکلیف حیوانات ،آيات و رواياتي است که درباره مؤاخذه
شدن حیوانات وجود دارد که مؤاخذه حیوانات نشان از تکلیف داشتن و مختار بودن آنها
ميباشد که به برخي از آنها اشاره ميگردد .خداي متعال در آيه اي تمام جنبندگان را به
خاطر گناهانشان تهديد کرده و ميفرمايد" :و اگر خداوند مردم را به خاطر کارى که مىکنند

مؤاخذه مىکرد ،بر پشت زمین جنبندهاى را نمىگذاشت"(1فاطر )45 :و در جايى ديگر ،از
مؤاخذه حیوانات سخن گفته و مىفرمايد" :و هیچ جنبندهاى نیست مگر اينکه خداوند گیرنده

پیشانى اوست"(2هود .)56:در آيهاي ديگر ،محشور شدن حیوانات وحشي در قیامت اشاره
شده و ميفرمايد" :و آن گاه که همه حیوانات وحشى [در قیامت] محشور شوند"(3تکوير.)7:
رواياتي وجود دارد که بحث مؤاخذه حیوانات در آن بیان شده است .در روايتى از
پیامبر اکرم صلي اهلل علیه و آله نقل شده که فرمود" :خداوند تمام اين جنبندگان را روز
قیامت برمىانگیزاند و قصاص بعضى را از بعضى ديگر مىگیرد ،حتى قصاص حیوانى که شاخ

نداشته و ديگرى بىجهت به او شاخ زده است را از او خواهد گرفت" .در حديثي ديگر
آنحضرت ميفرمايد" :هر حیوانى ،پرنده يا غیر آن ،که به ناحق کشته شود ،در روز قیامت از

قاتل خود ،شکايت خواهد کرد"(4مکارم شیرازي ،1374 ،ج ،5ص  .)285از ابوذر غفّاري
روايت است که ميگويد" :در زماني من در خدمت رسول اهلل صلّي اهلل علیه وآله وسلّم بودم،
دو بُز ،بر يکديگر شاخ زدند .رسول خدا صلّي اهلل علیه وآله و سلّم فرمود" :آيا ميدانید براي

َ 1و لَ ْو ُي ِ
اس بِما ك ََس ُبوا ما ت ََر َك َعلى َظ ْهرِها ِم ْن َدا َّب ٍة
ؤاخ ُذ اللَّ ُه ال َّن َ
 2و ما ِم ْن َدا َّب ٍة اِ َّلأ ُه َو ا ِخذ بِ ِ
ناص َيتِها
3
وش ُح ِش َرت
َو اِذَا الْ ُو ُح ُ
4
ص ل ِ ْل َج َّما ِء ِم َن الْ َق ْرنا ِء؛ ما ِمن دا َّب ٍة طائ ٍر ولأ غَي ِر ِه
ص ِم ْن َب ْع ِضها ل ِ َب ْع ٍ
ض َحتى َي ْق َت َّ
ا َّن اللَّ َه َي ْحشُ ُر ه ِذ ِه الأ ُ َم َم َي ْو َم الْ ِقيا َم ِة َو َي ْق َت ُّ
ُيق َت ُل بغَي ِر الح ِّق الأ س ُت ِ
خاص ُم ُه َيو َم ال ِقيا َم ِة.
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چه شاخ زدند؟! اصحاب گفتند :نميدانیم! حضرت فرمود :لیکن خدا ميداند؛ و البتّه بزودي در

میان آنها حکم ميکند"( 1مجلسي ،1403 ،ج ،61ص.)7
 .4.4روح
با توجّه به مطالب فوق و گزارشکردن نکاتي که درباره توانمنديهاي ساير
موجودات ،از جمله حیوانات بیان گرديد؛ سؤال هنوز به قوت خود باقي است که پس
چه چیزي نقطه امتیاز انسان است که به او منزلت و جايگاه خلیفه الهي را عطا کرده
است؟  .پاسخ اين پرسش را بايد در دمیده شدن روح الهي در انسان دانست که در
آياتي(2حجر ،29:ص ،72:سجده ،9:انبیاء )9:به آن اشاره شده است .آنچه از "روح"،
فهمیده ميشود اين است که آن حداقل داراي دو ويژگي انحصاري است که بر اين مبناء،
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
اسماء جمالیه و جاللیه خداوند در او تجلّي يافته است.
قرآن کريم ،بعد از بیان داستان خلقت حضرت آدم ،به عنوان اولین فرد از خلقت
نوع بشر ،به مسألة تعلیم کل اسماء بر آدم ،قبل از عرضه او بر مالئکه اشاره کرده و
ميفرمايد " :و خدا همه اسماء را به آدم تعلیم داد ،آن گاه حقايق آن اسماء را در نظر فرشتگان

پديد آورد"(3بقره .)31:در اين آيه شريفه چند نکته قابل استفاده است .اوالً ،به تجلّي
تکويني خدا در آدم ،با عنوان تعلیم أسماء ياد کرده است که خداوند متعال ،تکوينا اسماء
خودش را به آدم علیه السالم آموزش داد .ثانیاً" ،ال" استغراق در "االسماء" به ضمیمه
"کلَّها" در آيه ،به تمامي اسماء و صفات الهي اشاره دارد که در حضرت آدم علیه السالم
تجلّي تکويني يافته است .ثالثاً  ،ناتواني همه مالئکه ،از شناخت تمامي اسماء در آدم ،به
َ 1و َع ْن اَبِي َذ ٍّر قَا َل َب ْي َنا اَنَا ِع ْن َد َر ُس ِ
ول اللَّ ِه ص اِذَا انْ َت َط َح ْت َع ْن َز ِان َفقَا َل ال َّنبِ ُّي اَ َت ْد ُرو َن فِي َم انْ َت َط َحا َفقَالُوا َلأ نَ ْدرِي قَا َل لَ ِك َّن
اللَّ َه َي ْدرِي َو َس َيق ِ
ص
ْضي َب ْي َن ُه َما َو َع َلى َه َذا ف َِانَّ َما ُج ِع َل ْت اَ ْمثَالَ َنا فِي الْ َحشْ ِر َو الْ ِق َصا ِ
ْ
لى الْ َم َلئ َكة
َو َعلَّ َم َءا َد َم الأَس ْما َء كلُّ َها ثُ َّم َع َر َض ُه ْم َع َ
وحه؛ َف َنفَخْ نا فيها ِم ْن ُر ِ
 2فَاِذا َس َّو ْي ُت ُه َو نَفَخْ ُت في ِه ِم ْن ُروحي؛ ثُ َّم َس َّوا ُه َو نَف ََخ في ِه ِم ْن ُر ِ
وحنا َو َج َع ْلناها َو ا ْب َنها ا َي ًة ل ِ ْلعالَمين
3
لى الْ َم َلئ َكة
َو َعلَّ َم َءا َد َم ا ْلأَس ْم َاء كلُّ َها ثُ َّم َع َر َض ُه ْم َع َ
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اين اشاره دارد که هر چند هر يک از فرشتگان ،تجلّي يک اسم از اسماء خداوند تعالي
ميباشند ،ولي ضعف هر يک از آنها ،در تشخیص کلیّت و جامعیت آنها بود .زيرا هر يک
از فرشتگان ،کاري مشخص و جايگاهي معین دارند .در آيهاي خداوند از قول آنها بیان
ميفرمايد" :و هر يک از ما (فرشتگان) مقام و پستى معین داريم"(1صافات .)164:پس ،اولین
تفاوت انسان با ديگر موجودات ،برخورداري او از تجلّي تمامي اسماء و صفات اوست
که اين کلیّت و جامعیّت در ساير موجودات نميباشد .يعني تنها انسان است که جامع
تمامي صفات و اسماء الهي همچون :علم ،حلم ،عزت ،حکمت ،رحمت ،عدالت،
صداقت ،قدرت و امثال آن ميباشد.
يکي ديگر از تمايزات انسان با ساير موجودات ،برخورداري او از توانايي ظرفیت
بينهايت شدن اوست .خداوند در آيهاي ميفرمايد" :و هیچ چیزى نیست مگر آنکه

گنجینههاى آن نزد ماست ،و آن را جز به اندازه معلوم [براي مخلوقات] فرو نمىفرستیم"

2

(حجر .)21:در اين آيه شريفه ،ظرفیت نامحدود خداوند از طرفي و ظرفیت محدود ساير
موجودات ،از طرفي ديگر بیان شده است .بنابراين ،همه مخلوقات و موجودات از ظرفیت
محدودي برخوردارند .اما درباره انسان ،خداوند در آيهاي ديگر ،بحث خالفت و جانشیني
خود براي انسان در روي زمین را بیان نموده و فرموده است" :و (به ياد آور) هنگامى که

پروردگارت به فرشتگان گفت :همانا من در روى زمین جانشینى قرار خواهم داد"(3بقره.)30:
آنچه از اين آيه شريفه استفاده ميشود اين است که انسان به عنوان خلیفه و جانشین،
بايد تمام صفات متخلف عنه را دارا باشد .بنابراين ،آنچه در صفات و اسماء الهي وجود
دارد ،بايد در ظرفیت تکويني انسان ،به عنوان متخلف عنه وجود داشته باشد .همچنین با
توجّه به اينکه انسان از توانايي روح الهي بهرهمند گرديده است(4حجر)29:؛ از آنجايي
که روح الهي داراي ظرفیت بينهايت ميباشد ،يک چنین انسان برخوردار از روح الهي
َ 1و ما ِم َّنا اِلأ َّ لَ ُه َمقام َم ْعلُوم
َ 2و اِ ْن ِم ْن شَ ْي ٍء اِلأ َّ ِع ْندَنا خَ زائ ِ ُن ُه َو ما نُ َن ِّزلُ ُه اِلأ َّ بِ َق َد ٍر َم ْعلُوم
ض خَ لِيفَة
َ 3و اِ ْذ قَا َل َر ُّبكَ لِلْ َم َلئ َك ِة اِنى َجا ِعل فىِ ا ْلأ َ ْر ِ
 4فَاِذا َس َّو ْي ُت ُه َو نَفَخْ ُت في ِه ِم ْن ُروحي َف َق ُعوا لَ ُه ِ
ساجدين
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نیز ،بايد ظرفیت بينهايت شدن را داشته باشد .بنابراين ،يکي ديگر از صفات انحصاري
انسان ،برخورداري او از ظرفیت بينهايت شدن ميباشد که در ساير موجودات ،اين
ظرفیت وجود ندارد .پس جامعیت اسماء و صفات و برخورداري از ظرفیت (بينهايت
شدن ،از جمله ويژگي هاي انحصاري انسان است که در ساير موجودات وجود ندارد.

 .5انسان محور آفرینش
اومانیسم 1يا انسان مداري ،واژهاي است که اواخر قرن سیزدهم در ايتالیا شکل گرفت
و پس از آن ،ساير کشورهاي اروپايي را در بر گرفت و مىتوان آن را يکي از عوامل
پیدايش فرهنگ جديد غرب و يکي از مؤلفههاي بنیادين رنسانس 2به شمار آورد .از قرن
چهاردهم میالدي به بعد ،اين تفکّر رواج يافت و طي شش قرن اخیر ،اکثر قريب به اتفاق
مکتب هاي فکري ،فلسفي ،سیاسي ،اخالقي ،هنري ،ادبي و مانند آن را تحت سیطره خود
قرار داده است .کمونیسم ،3سوداگري(پراگماتیسم) ،4وجودگرايي (اگزيستانسالیسم)،5
آزاديخواهيگرايي(لیبرالیسم) ،6روحگرايي اروپايي ،7شخصگرايي ،8هريک بنحوي در
انسان مداري همداستان ميباشند و روح اومانیسم در آنها جريان دارد و حتي برخي از
پیروان اديان آسماني همچون ،پیرايشگري 9لوتري(10مسیحیت پروتستان) ،را نیز به خود
جذب کرده است(رجبي ،1385 ،ص .)43
اومانیسم ،به هر نوع فلسفه اي اطالق ميشود که منزلت ويژه اي براي انسان قايل
است و او را مقیاس همه چیز قرار ميدهد .او با محور و مدار قرار دادن انسان ،درصدد
تفسیر و نوسازي او از اين منظر در جهان طبیعت و تاريخ ميباشد .در اين نظام ،محور
1

humanism
renaissance
3
communism
4
pragmatism
5
existentialism
6
liberalism
7
spiritualism
8
personalism
9
protestantism
10
Luther, M
2
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همه چیز ،تمايالت و خواستههاي انسان است .انسان در اين ديدگاه ،خود را موجودي
مستقل و يگانه مي داند و به هیچ قدرتي خارج از خود اتکاء ندارد .در تفکّر اومانیستي
انسان ،خود را خالق همه بايدها ،ارزشها ،اخالقیات ،حقوق و مانند آن دانسته و خود را
در جايگاه خالق ،رازق ،حاکم و مالک همه چیز ميداند .در اين ديدگاه ،انسان ميکوشد
ارزشهايي که در قبل به خدا نسبت ميداد  ،به خود نسبت دهد و خود را از همه قیدها
و تعلق هاي الهي رها سازد و هیچ کس و هیچ چیز را باالتر از خود نداند و مطیع هیچ
کس نباشد و اراده خود را بر هر چیزي غالب سازد(نصري ،1382 ،ص .)8
باتوجّه به ديدگاههاي مختلف در نظريهپردازان مکاتب اومانیستي ،در مجموع ميتوان
اومانیست را داراي مؤلفههاي زير دانست که عبارتند از:
 .1محوريت انسان و پايبندي به خواستهها و عاليق او؛
 .2اعتقاد به جامعه باز و کثرتگرا؛
 .3التزام به اصل جدايي نهادهاي ديني از دولت؛
 .4اعتقاد به بنا نهادن اخالق در جامعه ،بر مبناي خودمختاري و برابري اخالقي؛
 .5سکوالريزم و نفي پذيرش و مداخله دين در زندگي دنیايي و طبیعي مردم؛
 .6تأکید بر دموکراسي ،به عنوان بهترين تضمینکننده حقوق انساني در برابر حاکمان
سلطهجو؛
 . 7آزادي خواهي ،اينکه انسان بايد از هر قیدي ،بجز آنچه خود براي خود تعیین
ميکند ،آزاد باشد؛
 .8اعتقاد به عقلگرايي و شکگرايي ،به عنوان ابزاري مناسب براي کشف حقیقت و
ساختن جامعه انساني؛
 .9بي همتايي فرد انساني ،روش علمي و خردگرايي که به عنوان هسته مرکزي و
کانونِ اومانیسم را تشکیل ميدهد.
 .10اعتقاد به اينکه تمام ايدئولوژيها و سنتها ،اعم از سنتهاي ديني ،سیاسي يا
اجتماعي ،بايد توسط انسان ارزشگذاري شود؛
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 . 11تساهل و تسامح و امکان هم زيستي مسالمت آمیز بین معتقدات اديان مختلف
در کنار هم؛
 . 12جستجوي دائم براي يافتن حقیقت ملموس و عیني ،با درک و اعتراف به اينکه
شناخت و تجربه جديد ،پیوسته ادراکهاي ناقص ما را از آن حقیقت عیني تغییر
ميدهد(بیات ،1381 ،ص.)44
دو عامل اساسي در شکلگیري و پیدايش اين ديدگاه نقش مهمتري دارد .يکي نظام
اعتقادي حاکم کلیسايي آن دوران ،و مباني عقیدتي و ارزشي مسیحیت و ضرورت تقدم
دانستن ايمان بر آگاهي و فهم دين ،و برخي آموزه هاي انحرافي مسیحي ،مانند گناهکار
دانستن ذاتي انسان ،تحمیل نامعقول تعالیم کلیسا بر دستاوردهاي علمي و عقلي و مانند
آن .عامل ديگر اينکه ،با توجّه به در ارتباط بودن اومانیستها با مراکز قدرت ،آنها دين
را مانعي جدّي در برابر درخواستهاي قدرت طلبانه خود ميديدند ،که بمنظور يافتن راه
حلي براي ساالر منشي خويش ،به تبیین عقالني تحوالت سیاسي و تجدد گرايي ،حمله
به دين و رويگرداني از نظام ديني حاکم و رايج مسیحیت آن زمان ،پرداختند و به تخريب
ذهنیت جامعه نسبت به دين و ضرورت جدايي دين از سیاست و اجتماع همت
گماشتند(رجبي ،1385 ،ص .)46
عليرغم کلمات و واژههاي زيبايي که در اين ديدگاه درباره انسان بکار برده شده
است؛ اما در عمل ،نتیجه اين تفکّر  ،اصالت يافتن خودخواهي هاي افراطي بشر و تسلیم
شدن او در برابر درخواستهاي مطلق و بيانتهاي شیطاني خويش؛ تبديل شدن بسیاري
از آنها به قدرتهاي ستمگر و جبّاري ،همچون :نازيسم ،فاشیسم ،استالینیسم و غیره
ميباشد .همچنین ،فقدان پشتوانه فکري متقن و عمیق ،اهمیّت دادن بیش از حد به تجربه
و عقل بشري و نسبیت ارزش شناختي و معرفت شناختي ،پايه هاي لرزاني است که
اومانیسم از آن رنج ميبرد(همان ،ص .)61
عالوه بر اِشکال هاي فوق الذکر ،بنظر ميرسد مشکل اصلي اين ديدگاه ،اين است
که آنها تالش کردند عقل و علم محدودِ مخلوق خود را ،بجاي علم مطلق و اليتناهي
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خداي خالق خويش قرار دهند و نیازهاي متعالي و ماورايي الهي انسان را ،در خاک و
موجودات خاکي زمین ي جستجو کنند؛ غافل از اينکه انسان بدون ارتباط با عالم اعلي ،از
طريق وحي ،نميتواند نیازهاي عالي خود را ارضاء نمايد .مشکل اصلي ديگر اين ديدگاه
اين است که بي توجّه است که به تعداد انسانها ،خواسته ها ،تمايالت ،باورها ،نگرشها،
ارزشها و امثال آن ،براي آنها وجود دارد و در راستاي پاسخ به آن نیازها ،هر کسي و يا
هر گروهي يا هر فرهنگي تالش ميکند آرمانها و افکار خود را بنام حقوقِ انسان ،اصالت
بخشیده و به ديگران تحمیل کند .پس ،برطبق اين ديدگاه ،هر کسي معیارهايي براي خود
دارد و هیچ کس را نميتوان براي داشتن هر اعتقادي تخطئه کرد؛ زيرا معیار هر شخصي
براي خودش حقیقت و اصالت دارد.
باتوجّه به بیان ديدگاه انسانگرايي اومانیستي و اشکالهاي علمي و عملي که
دراينباره وجود دارد ،سوالي که باقي است اينکه ديدگاه اسالم ،درباره محور و مدار
آفرينش چیست؟ .آنچه از ديدگاه قرآن در جهان بیني اسالمي دراينباره استفاده ميشود
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
و هستي ،همه موجودات از خدا نشأت گرفته اند و به سوي او در حرکت اند(1بقره)156:؛
زيرا او تنها يکتاي آفرينش است که مقصود همه نیازمندان است و هیچ شبیه و مانندى
ندارد(2اخالص .)4-1:او مالک حقیقي همه چیز؛ خالق همه هستي در زمین و آسمانها
است و هر چه در هستي وجود دارد پرتوي از تجلّي ذات اليتناهي اوست(3آل عمران:
 .)109علم او بر همه چیز احاطه داشته(4طالق)12:؛ قدرتش نیز همه چیز را در بر

 1اِنَّا لِلَّ ِه َو اِنَّا اِلَ ْي ِه ِ
راج ُعو َن
الص َمدُ؛ َو لَ ْم َي ُكن لَّ ُه كُ ُف ًوا ا ََح ُد
 2قُ ْل ُه َو اللَّ ُه ا ََحد؛ اللَّ ُه َّ
3
الس َم َاو ِ
ض َو ا َِلى اللَّ ِه تُ ْر َج ُع ا ْلأ ُ ُمور
ات َو َما فىِ ا ْلأ َ ْر ِ
َو لِلَّ ِه َما فىِ َّ
َ 4و اَ َّن اللَّ َه َق ْد ا َ
َحاط بِ ُك ِّل شَ ْي ٍء ِع ْلما
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گرفته(1فتح)21:؛ و بر آنچه ديگران عمل ميکنند ،نیز توانايي و سیطره کامل دارد(2آل
عمران.)120:
باتوجّه به اينکه در عالم تکوين و خلقت ،تنها خداست که محور آفرينش است ،در
عالم تکلیف و تشريع نیز ،تن ها خداوند است که مبنا و اساس همه بايدها و نبايدهاست؛
زيرا او تنها قانونگزار و فرمان دهنده ميباشد(3يوسف .)40:حاکمیت در اين ديدگاه ،از
آنِ خداست و هیچ قدرتي جز او حق حکومت مطلقه ،بدون اذن او بر انسانها را ندارد

4

(قصص .)70:او محور زندگي و حیات تکلیفي انسان است(5انفال)24 :؛ و هر انساني بايد
زندگي و مرگ خود را ،همانند عبادت و بندگي خود ،به گونه اي شکل دهد که خدا از
او خواسته است(6انعام.)162:
هر چند نظام آفرينش و عالم هستي بر محوريت خالق حکیم است ،اما بايد دانست
که مرکز و محورِ مخلوقات و موجوداتِ روي زمین ،انسان ميباشد .در بین همه آفريده
هاي خداوند ،اين انسان است که مقصود خلقت همه موجودات روي زمین واقع شده
است(7بقره .) 29:اوست که هدف تسخیر شده همه مخلوقات عالمِ مادي قرار گرفته
است(8جاثیه .) 13:اوست که در میان همه مخلوقات ،به عنوان مخلوقي در بهترين ترکیب
آفريده شده است(9تین .)4:اوست تنها موجودي که دريافت کننده تجلّي روح الهي گشته
است(10سجده )9:و همان اوست که مسجود فرشتگان قرار گرفته است( 11حجر.)29:
براين اساس است که او استعداد جانشیني و خالفت خدا در روي زمین را پیدا کرده
َ 1ق ْد ا َ
َحاط اللَّ ُه بِها َو كا َن اللَّ ُه َعلى كُ ِّل شَ ْي ٍء قَديرا
ً 2اِ َّن اللَّ َه بِما َي ْع َملُو َن ُمحيط
 3ا ِِن الْ ُح ْك ُم اِلأ َّ لِلَّ ِه اَ َم َر اَلأ َّ َت ْع ُبدُوا اِلأ َّ اِ َّياه
َ 4و ُه َو اللَّ ُه لأ اِل َه اِلأ َّ ُه َو لَ ُه الْ َح ْم ُد فِي ا ْلأُولى َو ا ْلأ ِخ َر ِة َو لَ ُه الْ ُح ْك ُم َو اِلَ ْي ِه تُ ْر َج ُعو َن
5
جيبوا لِلَّ ِه َو لِل َّر ُس ِ
ول اِذا َدعاكُ ْم لِما ُي ْحيي ُك ْم
يا اَ ُّي َها الَّ َ
ذين ا َم ُنوا ْاس َت ُ
6
ياي َو َمماتي لِلَّ ِه َر ِّب الْعالَمي َن
قُ ْل اِ َّن َصلإتي َو ن ُُسكي َو َم ْح َ
الس َما ِء ف ََس َّوئ ُه َّن َس ْب َع َس َم َو ٍت َو ُه َو بِك ُل شي ٍء َعلِيم
 7ه َو الَّ ِذي خَ لَ َق لَ ُكم َّما في ا ْلأ َ ْر ِ
ض َج ِمي ًعا ثُ َّم ْاس َت َوي اِلي َّ
8
ض َج ِمي ًعا ِّم ْن ُه اِ َّن في َذلِكَ لأ َ َي ٍت ل ِّ َق ْو ٍم َي َت َف َّك ُرو َن
الس َم َو ِت َو َما في ا ْلأ َ ْر ِ
َو َسخَّ َر لَك ُم َّما في َّ
9
أنس َن في ا َْح َسنِ َت ْقوِي ٍم
لَ َق ْد خَ َل ْق َنا ا ْل َ
 10ثُ َّم َس َّوا ُه َو نَف ََخ في ِه ِم ْن ُر ِ
وحه
 11فَاِذا َس َّو ْي ُت ُه َو نَفَخْ ُت في ِه ِم ْن ُروحي َف َق ُعوا لَ ُه ِ
ساجدين
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است(1بقره .)30:البته بايد توجّه داشت که از منظر قرآن ،انساني محور ساير مخلوقات
است که با بندگي و ارتباط با خداي هستي بخش ،جايگاه حقیقي انساني خويش را حفظ
کرده و خود را در پازل هستي و محور هستي بخش قرار بدهد؛ نه انساني که با قطع
ارتباط با خدا و خارج شدن از مسیر انسانیت ،از اين دايره آفرينش خارج شده و مخلوع
از انسانیت خويش ،در زمره شیاطین(2انعام ،)112:حیوانات( 3اعراف )179:و يا ساير
موجودات پست گرديده است.

 .6اهم ّیت شناخت انسان
شناخت انسان ،يکي از مهمترين مسائلي است که انديشه انسان با ديدگاهها و
گرايش هاي مختلف را به خود مشغول کرده است .اينکه حقیقت انسان چیست؟ و اين
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
است؟ و موضوعهايي مانند آن؛ از جمله مسايلي هستند که اهمیّت و نوع شناخت انسان
را بیان ميکند .با توجّه به اين موضوعها و با عنايت به در نظر گرفتن جايگاه محوري
براي انسان در آيات و روايات ،سخنان فراواني براي ضرورت شناخت انسان و اهمیّت
معرفت نفس تأکید شده است.
آياتي که درباره تدبّر و تأمّل درباره نفس انسان در قرآن بیان گرديده است ،مي تواند
به عنوان تأکیدي در رابطه با اهمیّت شناخت نفس در نظر گرفت .در قرآن کريم ،آيات
فراواني به موضوع شناخت انسان اشاره شده و اهمیّت آن را گوشزد کرده است .در آيه
اي ،خداي متعال به همه انسانها دستور شناخت خويش را صادر کرده و ميفرمايد":اي

کساني که ايمان آورده ايد ،بر شما باد نفس هايتان"(4مائدة .)105:عالمه طباطبايي در تفسیر
اين آيه ميفرمايد :از عبارت "عَلَیْکُمْ أَنْفُسَکُمْ" که مؤمنان را به پرداختن به نفس خود
ض خَ ليفَة
َ 1و اِ ْذ قا َل َر ُّبكَ لِلْ َملإئ ِ َك ِة اِنِّي جا ِعل فِي ا ْلأ َ ْر ِ
2
س َو الْ ِجن
ياطين ا ْل ِأنْ ِ
شَ َ
 3اُولئِكَ كَا ْلأَنْعامِ َب ْل ُه ْم اَ َض ُّل اُولئِكَ ُه ُم الْغافِلُو َن
4
ذين ا َم ُنوا َع َل ْي ُك ْم اَنْف َُس ُك ْم
يا اَ ُّي َها الَّ َ
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فرمان داده است ،پس از فرمان خداي متعال به مؤمنان در مالزمت نفس خود ،مشخص
مي شود که نفس مؤمن همان راهي است که بايد آن را سلوک کند؛ بنابراين ،نفس مؤمن
طريق و مسیري است که او را به سوي پروردگارش سیر ميدهد و اين همان راه هدايت
او و راهي است که او را به سعادتش ميرساند (طباطبايي ،1417 ،ج ،6ص .)171
در آيهاي ديگر ،وجود انسان را بهرهمند و سرشار از نشانههاي الهي دانسته و
ميفرمايد":و نیز در وجود خودتان نشانهها و عبرتهايي است ،آيا نميبینید؟( "1ذاريات.)21:
دستور به شناخت و بصیرت پیدا کردن درباره آيات انفسي ،نه تنها تأکید بر معرفت نفس
است؛ بلکه به آيت بودن و نشانِ خدايي داشتن او نیز اشاره دارد .در آيهاي ديگر ميفرمايد:
"به زودي نشانه هاي خود را در آفاق و در وجود خودشان به آنها نشان خواهیم داد تا آشکار

شود که او حق است("2فصلت .) 53 :بکار بردن آيات دروني نفس ،در برابر تمامي
مخلوقات آفاقي؛ اوالً  ،نشان از عظمت خلقت انسان دارد که در مقابل تمامي مخلوقات
ديگر قرار گرفته است؛ ثانیاً ،سودمندتر بودن سیر و سلوک انفسي ،نسبت به سیر و گردش
آفاقي ،شايد به اين اشاره دارد که خودشناسي ،معموالً با اصالح صفات و بهبود اعمال
نفس همراه است و اين از آن جهت ،حائز اهمیّت است که شناخت نشانههاي[انفسي]،
از آن روي که نشانهاند ،آدمي را به شناخت خداوند سبحان و اسماء ،صفات و افعال او
رهنمون مي شود .حديث معروف منقول از پیامبر اکرم صلياهلل علیه و آله که فرمود:
"هرکس خود را بشناسد [به تحقیق] پروردگارش را خواهد شناخت"(3مجلسي ،1403 ،ج،92
ص ،) 456به صراحت به ضرورت شناخت نفس ،در دستیابي به معرفت ربّ ،و رسیدن
به مقام پروردگاري اشاره دارد .براين اساس ،مقدمه شناخت خداي مقصود ،شناختن نفس
مخلوق است .پس مسأله شناخت نفس ،يکي از موضوعهايي است که با بحث کمال
انسان نیز ارتباط دارد .زيرا ،نخستین گام در طي نمودن طريق شريعت ،آگاهي از امکانات
طريقت و آشنايي با ظرفیتهاي حقیقت وجودي انسان است .پس ،مهمترين ضرورت
ين؛ َو في اَنف ُِسك ُم اَ َفلَإ ُت ْب ِص ُرو َن
َ 1و في ا ْلأ َ ْر ِ
ض َءا َيات لِّلْ ُموقِنِ َ
َ 2س ُنري ِه ْم اياتِنا فِي ا ْلأ ِ
فاق َو في اَنْف ُِس ِه ْم َح َّتي َي َت َب َّي َن لَ ُه ْم اَنَّ ُه الْ َح ُّق
ف َر َّبه
ف نَف َْس ُه فَ َق ْد َع َر َ
َ 3م ْن َع َر َ
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خودشناسي ،اين است که آن ،بهترين راه براي خداشناسي است و آگاهي از صفات جالل
و جمال حضرت حق ،قويترين عامل براي پرورش کماالت انساني است.
همچنین ،انسان از طريق خودشناسي ،به کرامت نفس و عظمت خلقت وجودي
خويش و اهمیّت روحي او ،که از انوار الهي و نفحات رباني اوست ،پي ميبرد .انسان با
معرفت نفس ،به استعدادهاي گوناگوني که براي پیشرفت و ترقي از سوي خداوند در
وجود او نهفته شده است ،پي برده و تشويق ميشود که براي پرورش اين استعدادها
بکوشد ،و آنها را شکوفا سازد؛ گنجهاي درون جان خويش را استخراج کند و گوهر خود
را هويدا سازد و درک کند که اين گوهر گرانبها را نبايد به ثمن بخس و بهاي ناچیز
فروخت .از طرف ديگر ،انسان با شناخت نفس ،به خطرات دامهاي گسترده و خطرناک
نفس و انگیزههاي شهواني و تضاد آنها با سعادت پي ميبرد و براي مقابله با آنها ،خود
را آماده ميکند .خداشناسي ،مهمترين عامل براي نجات انسان از پستي و حضیض رذائل
و رسیدن به اوج قله فضائل است .خداوند متعال يکي از مجازات هاي هوسبازان متمرد
را در قرآن ،خود فراموشي بیان فرموده و به مسلمانان هشدار ميدهد که" :همچون کساني
که خدا را فراموش کردند و خداوند به سبب آن ،آنها را به خود فراموشي گرفتار ساخت ،نباشید!

و آنها فاسقان (حقیقي) و گنهکارانند("1حشر .)19:اين نشان از ضرورت و اهمیّت معرفت
نفس است(مکارم شیرازي ،1377 ،ج ،1ص .)322
در ذيل آيه شريفه":و چون پروردگار تو از پسران آدم از پشتهايشان ،نژادشان را بیاورد

و آنها را بر خودشان گواه گرفت که مگر من پروردگار شما نیستم؟ گفتند :چرا ،گواهي ميدهیم"2
(اعراف)172:؛ عالمه طباطبايي ميفرمايد" :انسان هر قدر متکبر باشد ،و فراهم بودن اسباب
زندگي ،او را به غرور وا دارد ،نميتواند اين حقیقت را انکار کند که مالک وجود خويش نیست،
و استقاللي در تدبیر خويشتن ندارد ،چه اينکه اگر مالک خويشتن بود ،خود را از مرگ و ساير
آالم و مصائب زندگي باز ميداشت ،و اگر مستقل به تدبیر خويش بود ،هرگز نیاز به خضوع در
مقابل عالم اسباب نداشت .بنابراين ،نیاز ذاتي انسان به پروردگار و مالک مدبر ،جزء حقیقت
1
ذين ن َُسوا اللَّ َه َفاَنْسا ُه ْم اَنْف َُس ُه ْم اُولئِكَ ُه ُم الْ ِ
فاسقُو َن
َو لأ َت ُكونُوا كَالَّ َ
َ 2و اِ ْذ اَخَ َذ َر ُّبكَ ِم ْن َبنِي ا َد َم ِم ْن ظُ ُهورِ ِه ْم ُذ ِّر َّي َت ُه ْم َو اَشْ َه َد ُه ْم َعلي اَنْف ُِس ِه ْم اَ لَ ْس ُت ب ِ َر ِّب ُك ْم قالُوا َبلي شَ ِهدْنا
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وجود اوست ،و فقر و نیاز بر پیشاني جانش نوشته شده ،اين حقیقتي است که هر کس از کمترين
شعور انساني برخوردار باشد ،به آن اعتراف ميکند ،و تفاوتي میان عالم و جاهل ،صغیر و کبیر،
در اين مساله نیست .لذا بعضي گفتهاند که اين آيه ،اشاره به حقیقتي ميکند که انسان در زندگي
دنیا آن را در مييابد که در همه چیز از شؤون حیات خود ،نیازمند به بیرون وجود خود است.
پس معني آيه اين است که ما انسانها را به نیاز و احتیاجشان آگاه ساختیم و آنها به ربوبیت ما

اعتراف کردند"(طباطبايي ،1417 ،ج ،8ص .)306باتوجّه به اين موضوع ،ميتوان گفت
يکي از ابعاد مهم نیاز انسان ،نیاز او به شناختن خويشتن و پي بردن به اسرار نهفته خود،
از منظر خالق هستي است و انسان شناسي اسالمي ،تبییني در جهت ارائه موضوعهاي
شخصیت شناسي از ديدگاه قرآن و روايات ميباشد.
در رابطه با شناخت نفس و اهمیّت و آثار و نتايج مثبت آن ،روايات فراواني وارد
شده که به بعضي احاديث منقول از حضرت علي علیهالسالم در اين باره اشاره ميگردد:
" برترين معرفت ،خودشناسي انسان است .برترين حکمت ،اين است که انسان خود را بشناسد.
نهايت معرفت اين است که آدمي خود را بشناسد .خودشناسي ،سودمندترين شناختهاست.
کسي که موفق به خود شناسي شود ،به بزرگترين پیروزي دست يافته است .در شگفتم از کسي
که گمشده خود را ميجويد ،امّا خويشتن را گم کرده و آن را نميجويد .هرکه خود را شناخت،

منزلتش واال گشت .هر که خود را شناخت ،به نهايت هر شناخت و دانايي رسیده است"(1ري
شهري ،1385 ،ج ،7ص .)164امام علي علیهالسالم در حديثي ديگر ميفرمايد:
"خودشناسي سودمندترين شناخت از دو شناخت است"(2تمیمي آمدي ،1366 ،ص .)232
انسان هر گاه به سیر در آيت نفس بپردازد ،از همه چیز ميبُرَد و به پروردگارش روي
ميآورد و در پي آن شناختي بي واسطه و دانشي بدون بهره گرفتن از اسباب و علل،
نسبت به مقصدش پیدا ميکند .همچنین از آنحضرت رواياتي درباره مذمّت عدم شناخت
نفس وارد شده که به بعضي از آنها اشاره ميگردد" :انسان را همین ناداني بس ،که خودش

س
ف َربَّ ُه .اكث َُر النا ِ
َفس ُه َع َر َ
َفس ُه ف َق ِد ان َتهي الي غا َي ِة كُ ِّل َمع ِر َف ٍة و ِعل ٍم َ .من َع َر َ
َفس ُه َج َّل ا ُمر ُهَ .من َع َر َ
َ 1من َع َر َ
فن َ
فن َ
فن َ
َمع ِر َف ًة ل ِ َن ِ
فس ِه اخ َوفُ ُهم ل ِ َر ِّب ِه.
س ان َف ُع ال َمع ِر َف َتينِ
 2ال َمع ِر َف ُة بِال َّنف ِ
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را نشناسد .هرکه خود را نشناخت ،از راه نجات دور افتاده و در وادي گمراهي و نادانیها قدم

مي نهد .بزرگترين ناداني ،ناداني انسان نسبت به کارِ خويشتن است"(1همان ،ج ،7ص.)168
اين معارف و امثال اينها ،شناختهاي حقیقي و درستي هستند که هرگاه انسان آنها
را به نحوي متقن و استوار به دست آورد ،حقیقت حیات و زندگیش در برابر او خودنمايي
ميکند؛ حیاتي جاويدان که با خوشبختي همیشگي همراه است و در نظر نگرفتن آن نیز،
با بدبختي و زندگي نکبت بار پیوسته ميباشد .در نظر گرفتن اين حیات ،زندگي اي را
بدنبال دارد که بيمعنا و بازيچه و بیهوده نیست .بلکه اين يک جاودانگي را فراهم ميکند
که انسان را به تکالیف و وظايفش در قبال پروردگار و در برابر همنوعان خود در زندگي
اين جهان و آن جهان رهنمون مينمايد؛ حیاتي که انسان براي خود در نظر ميگیرد،
نیازهاي مناسب او را در دو عالم ،برايش نمودار ميسازد (مکارم شیرازي ،1377 ،ج،1
ص .)322

خالصه فصل اول
در اين فصل ابتدا به تعريف انسان پرداخته شد که او برخوردار از ويژگي هاي
انحصاري ،شامل :ظاهر ،باطن ،فطرت ،شهوت ،جامعیت ،عقالنیّت و امثال آن ميباشد.
بشر ،نام ديگري از انسان است که در قرآن براي او بکار برده شده و مراد از آن بدن،
ظاهر ،جسد و شکل مادي او است .سه وجه براي نامگذاري انسان در کتابهاي لغت
ذکر شده است .يک وجه ،آن را از "اَنَس" دانسته که معناي ظهور و بروز را ميرساند و
انسان به خاطر ظاهرو آشکار بودنش به اين اسم ،نامیده شده است؛ وجه دوم ،از ريشه
"إنس" يا "اُنس" گفتهاند که به خاطر مأنوس شدن و عالقه مند شدن به چیزي ،آن را
بدان نامیده اند .وجه سوم در علت نامگذاري انسان را "نَسئ" گفتهاند که از نسیان و
فراموشي گرفته شده و به خاطر از ياد بردن و فراموش کردن به اين نام معرفي شده است.
بُعد رفتاري ،عاطفي و شناختي ،سه تا از مهمترين ابعاد وجودي انسان است که اين سه
1
الجه ِ
َفس ُه َب ُع َد َعن َسبي ِل ال َّنجا ِة  ،و خَ َب َط في الضَّ ِ
الأت  .اع َظ ُم
لإل و َ
كَفي بِال َمر ِء َجهلإ ً ان َي َ
َفس ُهَ .من لَم َيعرِفْ ن َ
جه َل ن َ
نسان ا َمر ن ِ
الجه ِل َجه ُل الأ ِ
َفس ِه
َ
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وجه ميتوان د به آنها اشاره داشته باشد .آياتي از قرآن مجید وجود دارد که به اين سه بُعد
اشاره دارد.
واژه شخصیت ،که معادل کلمه پرسونالیتي در انگلیسي است ،از ريشه التین پرسونا،
به معناي نقاب يا ماسک گرفته شده است و آن به نقابي اشاره دارد که در يونان و روم
قديم ،بازيگران تئاتر بر چهره مي گذاشتند .نامگذاري اين نام براي شخصیتِ انسان ،اشاره
بر آن دارد که شخصیت براي هر کسي ،همانند نقابي است بر چهره افراد که در موقعیت
هاي اجتماعي مختلف از خود نشان داده و در آن نقش بازي ميکنند .بر اين اساس،
روانشناسي شخصیت ،به مجموعه ثابتي از خصلتها و گرايشهاي انسان اشاره دارد که
از وجوه اشتراک و تفاوتهاي رفتارِ روانشناختي افراد بحث ميکند که استمرار زماني
دارند .روانشناسان ،شخصیت را شامل سه سازمان رواني مهمِ شناخت (فرآيندهاي
تفکّر)،عواطف(هیجانها) و رفتارهاي مشهود تقسیم کرده اند.
نزديک ترين مفهومي که در منابع اسالمي براي شخصیت ،بتوان بیان کرد ،تعبیر
"شاکله"(اسراء )84:در قرآن است .قرآن کريم ،مبناي رفتار و حرکت انسان را شاکله
وجودي او دانسته است .باتوجّه به معناي شاکله ،ميتوان گفت آن ،جوهره شکل يافته
استعداده اي بالقوه انسان است که عالوه بر اينکه تشکیل دهنده ظاهر ،اعمال و رفتار
بیروني فرد ميباشد؛ افکار ،عواطف و نیروهاي باطني و دروني فرد را نیز تشکیل ميدهد،
که به صورت مستمر و پیوسته در اعماق درون و اليههاي زيرين باطن انسان رسوخ کرده
و مبناي رفتار ،ادراک و کردار آدمي ميباشد .پس شاکله ،ويژگي هاي بارز و پايداري
است که بر فکر ،احساس ،نیّت و رفتار آدمي احاطه دارد.
باالبودن جايگاه انسان در نظام آفرينش ،نسبت به ساير مخلوقات ،و برشمردن
ارزشهاي فراواني براي او در قرآن کريم ،از دو منظر قابل بررسي قرار گرفت .برخي از
اين ويژگيها به عنوان يک خصوصیت ذاتي و يک صفت تکويني در انسان مطرح است،
که صرفاً انسان ،به خاطر خلقت انساني خويش ،از آنها برخوردار است و ساير موجودات
از آن بي بهره اند .عالوه بر منزلت ذاتي ،بعضي از خصوصیات عالي ديگري براي انسان
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در قرآن برشمرده شده که او ميتواند آنها را به صورت اکتسابي به دست آورد .کرامت
ذاتي انسان ،هدف خلقت همه موجودات زمیني واقع شدن ،مسخّر شدن همه مخلوقات
براي او ،آفريده شده در بهترين صورت ،خلیفةاهلل شدن ،پذيرش روح الهي ،مسجود
فرشتگان واقعشدن ،برخوردار از علمالهي ،پذيرش بار امانت ،برخورداري از حیات طیبه،
برخورداري از مقام قرب و کمال ،توانايي کسب فضیلت و تقوي ،برخورداري از طمأنینه
و آرامش ،تفوّق به مقام يقین ،نیل به حکمت و امثال آن؛ از جمله خصوصیتهاي ذاتي
و اکتسابي انسان است که در قرآن به آنها اشاره شده است.
يکي ديگر از مباحث مطرح شده در اين فصل اين بود که چه خصوصیت ذاتي يا
غیر ذاتي در انسان وجود دارد که او را به اين منزلت و جايگاه باال در آفرينش رسانده
است؟ .در پاسخ به اين پرسش ،به بحث "حملِ امانت" اشاره شد که به چند ديدگاه در
اين معني اشاره گرديد .آنچه دراينباره نتیجه گرفته شد اينکه با توجّه به مستندهاي ارائه
شده در آيات ،روايات و شواهد علمي موجود ،بسیاري از مسايل مطرح شده فوق درباره
خصوصیتهاي انحصاري انسان ،مانند :عقل ،علم ،اراده ،اعضاي بدن و امثال آن ،در
فرشتگان و حیوانات نیز مشاهده ميگردد .پس اين خصوصیتها نميتوانند به صفات
انحصاري انسان اشاره داشته باشند؛ چنانچه پذيرش واليت ،عبوديت ،کمال ،معرفتِ
توحیدي و اداي تکلیف ،فرع بر صفات ذاتي هستند .پس هیچ يک از خصوصیتهاي
مطرح شده در اين رابطه نميتوانست ،به امتیاز انحصاري انسان اشاره داشته باشد.
دمیده شدن روح الهي در انسان و برخورداري او از تمامي صفات و اسماء خدا که
او تنها موجودي است که همه اسماء جمالیه و جاللیه خداوند در او تجلّي يافته است و
برخورداري او از توانايي ظرفیت (بينهايت شدن انسان ،دو خصوصیت انحصاري بود
که از آيات و روايات ،شواهدي براي آن ارائه گرديد .پس جامعیت اسماء اسماء و صفات
و برخورداري از ظرفیت (بينهايت شدن ،از جمله ويژگي هاي انحصاري انسان است که
در ساير موجودات وجود ندارد.
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آخرين مبحث ارائه شده در اين فصل ،ضرورت شناخت انسان بود ،که با توجّه به
در نظر گرفتن جايگاه محوري براي انسان در آيات و روايات ،سخنان فراواني براي
ضرورت شناخت انسان و اهمیّت معرفت نفس مطرح شد .آياتي که درباره تدبّر و تأمّل
درباره نفس انسان در قرآن بیان گرديده است ،آياتي که وجود انسان را بهرهمند و سرشار
از نشانههاي الهي دانسته است و همچنین آيات و رواياتي که بهترين راه براي خداشناسي
را خودشناسي دانسته است؛ از جمله مهمترين داليلِ ضروري براي شناخت انسان مطرح
شده است .انسان از طريق خودشناسي ،به کرامت نفس و عظمت خلقت وجودي خود و
اهمیّت روحي خويش ،که از انوار الهي و نفحات رباني اوست ،پي ميبرد .انسان با
معرفت نفس ،به استعدادهاي گوناگوني که براي پیشرفت و ترقي از سوي خداوند در
وجود او نهفته شده است ،پي برده و تشويق ميشود که براي پرورش اين استعدادها
بکوشد ،و آنها را شکوفا سازد؛ گنجهاي درون جان خويش را استخراج کند و گوهر خود
را هويدا سازد و درک کند که اين گوهر گرانبها را نبايد به ثمن بخس و بهاي ناچیز
فروخت .از طرف ديگر ،انسان با شناخت نفس ،به خطرات دامهاي گسترده و خطرناک
نفس و انگیزههاي شهواني و تضاد آنها با سعادت پي ميبرد و براي مقابله با آنها ،خود
را آماده ميکند.

پرسشهای چند گزینه ای
 )1کدامیک از گزينههاي زير ،به علت نامگذاري مفهوم انسان اشاره دارد؟.
الف) جسماني بودن

ب) دو پا راه رفتن

ج) ظاهر و آشکار بودن

د) خالق بودن

 )2کدامیک از گزينههاي زير ،به نامگذاري وجود مادي انسان اشاره دارد؟.
الف) روح

ب) عقل

ج) نفس

د) بشر

 )3سه بعد مهم کاربرد انسان در آيات قرآن کدام است؟
الف) شناختي ،رفتاري ،اخالقي

ب) شناختي ،اخالقي ،عاطفي

ج) اخالقي ،رفتاري ،اجتماعي

د) اخالقي ،رفتاري ،اجتماعي
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 )4کدامیک از گزينههاي زير ،مسیر تحول باطني انسان را نشان ميدهد؟.
الف) شاکله

ج) صیرورت

ب) شخصیت

د) فطرت

 )5شخصیت در روانشناسي ،از کدام مفهوم زير گرفته شده است؟
الف) شاکله

ج) نقاب

ب) نفس

د) نیت

 )6شخصیت در اسالم ،از کدام مفهوم زير گرفته شده است؟
الف) شاکله

ج) نقاب

ب) نفس

د) رفتار

 )7کدامیک از خصوصیتهاي زير ،به جايگاه اکتسابي انسان در قرآن اشاره دارد؟
ب) هدف خلقت همه موجودات زمیني واقع شدن

الف) کرامت انسان

ج) مسخّر شدن همه مخلوقات براي او

د) توانايي کسب فضیلت و تقوي

 )8کدامیک از خصوصیتهاي زير ،به جايگاه ذاتي انسان در قرآن اشاره دارد؟
الف) تفوّق به مقام يقین

ب) هدف خلقت همه موجودات زمیني واقع شدن

ج) نیل به حکمت

د) توانايي کسب فضیلت و تقوي

 )9کدامیک از خصوصیتهاي زير ،به تمايز انسان از ساير موجودات اشاره دارد؟
الف) توانايي انسان از عقل

ب) برخورداري از اراده و اختیار

ج) بهره مندي از اعضاء بدني

د) بهره مندي از روح الهي

 )10کدامیک از گزينههاي زير ،به ويژگيهاي عالي حیوان در برخورداري از
شخصیت اشاره دارد؟.
الف) بي تقوا بودن

ب) غريزه داشتن

ج) اراده و اختیار

د) نشخوار کردن

 )11کدامیک از گزينههاي زير ،به معناي اومانیسم در انسان اشاره دارد؟.
الف) انسان پروري

ب) انسان محوري

ج) وجودگرايي

د) روح گرايي

 )12کدامیک از خصوصیتهاي زير ،به ويژگي هاي اومانیسم اشاره دارد؟
الف) اصالت روح در انسان

ب) وابستگي روح به بدن
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ج) وابستگي بدن به روح

د) سکوالريزم و نفي مداخله دين در زندگي

 )13ديدگاه اسالم درباره اومانیسم چیست؟.
الف) موافق است

ب) مخالف است

ج) درباره روح موافق است

د) الف و ج صحیح است

 )14آيه شريفه ":اي کساني که ايمان آورده ايد ،بر شما باد نفس هايتان" ،به کدام
موضوع زير اشاره دارد؟.
الف) تدبّر و تأمّل درباره نفس

ب) برخورداري انسان از اراده و اختیار

ج) توانايي انسان از عقل

د) بهره مندي از روح الهي

 )15از منظر آيات و روايات ،مهمترين را خداشناسي کدام است؟.
الف) معرفت به آثار طبیعت

ب) معرفت نفس

ج) ارائه استدالل عقلي

د) بیان استدالل علمي

سؤالهای تشریحی
 )1انسان در اسالم و شخصیت در روانشناسي را توضیح داده و شباهتها يا
تفاوتهاي احتمالي آن دو را بیان کنید؟.
 )2منزلت انسان در قرآن را بیان کنید و تمايز انسان را از ساير موجودات ،از منظر
آيات و روايات توضیح دهید؟.
 )3اومانیسم را توضیح دهید و ويژگيهاي محوري اومانیسم را بیان کنید؟.
 )4ديدگاه اسالم را در باره محور آفرينش بیان نمايید؟.
 )5اهمیّت و ضرورت شناخت انسان را از منظر آيات و روايات تبیین کنید؟.

معرفی منابعی برای مطالعه بیشتر
 احمدي ،علي اصغر( ،)1371روانشناسي شخصیت از ديدگاه اسالمي
 بیات ،عبدالرسول و جمعي از نويسندگان ( ،)1381فرهنگ واژهها
 جوادي آملي ،عبداللَّه ( ،)1379صورت و سیرت انسان در قرآن
 رجبي ،محمود( ،)1385انسان شناسي ،مرکز انتشارات مؤسسه امام خمیني(ره)

46

فصل دوم ،مباني انسانشناسی در اسالم و غرب
هدف کلي
مباني نظري و پیشفرضهاي انسانشناختي اسالم و غرب ،هدف کلي اين فصل است
که در ده مبناء ،آنها مورد بررسي قرار گرفتهاند.
هدفهاي يادگیري
از دانشجو انتظار ميرود پس از پايان فصل ،بتواند سؤاالت زير را پاسخ دهد.
)1

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

)2

ارتباط متقابل جسم و روح در آموزههاي انسانشناختي را توضیح دهد.

)3

ارزش گذاري رفتارهاي انسان از منظر اسالم را توضیح دهد.

)4

ارتباط متقابل درون و بیرون انسان در مباني انسانشناختي را بیان کند.

)5

تشابهها و تفاوتهاي وجودي انسان در قرآن را توضیح دهد.

)6

رابطه متقابل خلقت تکويني با تکلیفي انسان را تبیین کند.

)7

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

)8

رابطه اراده خدا با اختیار انسان را توضیح دهد.

)9

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

)10

سه ديدگاه مطرح در باره سرشت انسان را توضیح داده و ديدگاه اسالم را
در اين رابطه بیان کند.

)11

دو نوع شناخت دروني انسان را توضیح داده و ديدگاه اسالم را در باره
خودآگاه و ناخودآگاه بیان نمايد.

)12

مبناي تعادلي يا تکاملي بودن سرشت انسان را در روانشناسي توضیح داده
و ديدگاه اسالم را در اين باره بیان کند.
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مباني جمع مبنا ،به معناي بنیانها ،شالودهها ،بناءها و ساختارها آمده است .در واقع
مباني هر پديده يا هر دانشي است که متضمن پايهها ،چارچوبها و ساختار اصلي آن
پديده يا علم است .به بیان ديگر ،مباني در علم ،فلسفه و دين ،نقش محکمات و مسلّمات
آنها را ايفا ميکند که نظريهپردازان ،آنها را بصورت پیشفرضها و چارچوبهاي مورد
پذيرش خود بیان مىنمايند.
آنچه در اين مبحث به عنوان مباني نظري در نظر گرفته شده است ،پیشفرضهايي
از ويژگي هاي عمومي در باره انسان است که بصورت توصیفي يا تبییني ،درباره ماهیت
انسان بیان ميشود .مجموعه اي از هستها و نیستهايي از حقايق وجودي انسان ،بما
هو انسان ،که واقعیتهايي را بصورت قضاياي خبريه و گزارههاي تبییني در مورد ماهیت
نظري و فلسفي انسان بیان مينمايد .طبیعت در برابر تربیت ،اراده آزاد در برابر جبرگرايي،
منطقي بودن در برابر غیرمنطقي بودن ،هشیاري در برابر ناهشیاري ،تعادلي در برابر تکاملي
بودن و مباحثي مانند آن؛ از جمله مباني نظري مطرح شده در روانشناسي شخصیت مي
باشد(شولتز ،1998 ،ص.)11
نظريهها و فرضیههايي که در خصوص حقايق وجودي انسان در ذهن افراد وجود
دارد ،ميتواند از منابع مختلفي نشأت گرفته باشد .اعتقادات مذهبي ،اکتسابات فرهنگي،
تجربیات شخصي ،تأثیر اساتید و امثال آن؛ از جمله عواملي هسستند که هر کدام ميتوانند
منشأ متفاوتي در شکلگیري پیشفرض هاي ذهني انسان داشته باشند .از آنجائیکه اين
تحقیق درصدد تبیین انديشههاي نظري انسانشناختي در ديدگاه اسالمي ميباشد ،طبعاً
مباني پذيرفته شده ،براساس قوانین نظري اسالم است که در آيات و روايات ديني مورد
بررسي قرار ميگیرند.

 .1دو ساحتی بودن انسان
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
به همه مخلوقات ساري و جاري ميداند .در آيهاي ،اين دوئیت را مبناي تذکر و اندرز

48

براي انسان بیان ميفرمايد":و از هر چیزى دو گونه -که يکى جفت ديگرى است -آفريديم،

باشد که ياد کنید و پند گیريد"(1ذاريات .)49 :در بسیاري از آيات قرآن ،بحث زوجیت
خلقت ،مانند :زوجیت گیاهان ،حیوانهايي که موجب ازدياد نسل آنها ميگردد

2

(شوري ،)11:انسانها و حتي زوجیت در موجودات ديگري که ما چیزي از آنها
نميدانیم(3يس ،)36:مطرح شده است.
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
مربوط به انسان ،زوجیت وجود دارد .دوئیت در خلقت جسماني و غیر جسماني ،زوجیت
در اجزاء و اندامهاي بدني ،مانند :دست ،پا ،چشم ،گوش و امثال آن؛ زوجیت در خلقت
تکويني و خلقت تکمیلي انسان ،دوئیت در ابعاد روحي و رواني ،مانند :خیر و شرّ ،زشت
و زيبا ،عدل و ظلم ،صدق و کذب و امثال آن؛ که اينها نمونههايي از زوجیت و دوساحتي
بودن در باره خلقت انسان ميباشد.
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،
برخوردار از وجود ديگري نیز است که بصورت روحي ،معنوي و فرا طبیعي ميباشد.
اين موضوع ،يکي از اصول اساسي مباني آفرينشِ انسان در اسالم ميباشد که در آياتي از
قرآن کريم به آن اشاره شده است .اين خلقت فراطبیعي در قرآن ،با عنوان "روح" ياد
شده و آن ،به عنوان يک امر مجرد غیرمادي اشاره شده است که تمامي ويژگيهاي
شناختي ،ادراکي ،هیجاني ،رفتاري و مانند آن ،به او ختم مي شوند.
از منظر قرآن ،جوهر وجودي انسان را روح او تشکیل ميدهد که از نفخه روح الهي
در او ايجاد شده است":آن گاه وي (انسان) را پرداخت ،و از روح خويش در او بدمید"4
َ 1و ِم ْن كُ ِّل شَ ْي ٍء خَ َلقْنا َز ْو َج ْينِ لَ َعلَّ ُك ْم َت َذك َُّرو َن
2
الس َم َاو ِ
ض َج َع َل لَك ُم ِّم ْن اَنف ُِس ُك ْم اَز َْو ًاجا َو ِم َن ا ْلأَنْ َعامِ اَز َْو ًاجا َي ْذ َر ُؤكُ ْم فِيه
ات َو ا ْلأ َ ْر ِ
ف َِاط ُر َّ
ْواج كُلَّها؛ ِ
فاط ُر
ض َو ِم ْن اَنْف ُِس ِه ْم َو ِم َّما لأ َي ْعلَ ُمو َن ؛ َو الَّذي خَ َل َق ا ْلأَز َ
ُ 3س ْب َحا َن الَّ ِذي خَ َل َق ا ْلأَز َْو َ
اج كُلَّها ِم َّما تُ ْنبِ ُت ا ْلأ َ ْر ُ
الس ِ
ض َج َع َل لَ ُك ْم ِم ْن اَنْف ُِس ُك ْم اَزْواجاً؛ َو خَ لَقْناكُ ْم اَزْواجاً
ماوات َو ا ْلأ َ ْر ِ
َّ
 4ثُ َّم َس َّوا ُه َو نَف ََخ فِي ِه ِم ْن ُر ِ
وح ِه
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(سجده .)9 :در آيهاي ديگر ،خداي متعال فرموده است":پس چون کار او را به پايان رسانیدم

و از روح خود در او دمیدم بايد که برايش بسجده افتید("1حجر .)29 :اين دمیده شدن تکويني
روح در او ،آنچنان عظمتي تکلیفاً به انسان بخشیده و استعدادي تشريعاً به وي عطا کرده
که مي تواند اسماء و صفات خدايي را در خود دروني بکند .در حديث قدسي اينگونه
بیان شده است":زمین و آسمان گنجايش و ظرفیت مرا ندارند بلکه قلب بنده مؤمنم وسعت و

ظرفیت مرا دارد"(2مجلسي ،1403 ،ج  ،55ص.)39
از جمله مسايل ديگري که در زوجیتِ خلقت جسماني انسان در قرآن کريم مطرح
شده اينکه ،دو عنصر اصلي و اولیه ،مبناي خلقت جسماني انسان را تشکیل داده است که
در برخي آيات و روايات ،آن دو عنصر اولیه ،آب و خاک بیان شده است .خاک يک
عامل مهم براي خلقت مادي انسان در قرآن بیان شده است که ضمن اشاره فراوان به آن
در چندين آيه(غافر67:؛ فاطر11:؛ حج)5:؛ اين موضوع به عنوان يکي از نشانههاي عظمت
خالق هستي بیان شده است":و يکي از آياتش اين است که شما را از خاک آفريد و سپس

ناگهان بشري هستید که منتشر ميشويد("3روم .)20 :آب نیز به عنوان اساسيترين عامل،
مبناي حیات در خلقت موجودات و انسان نیز بیان شده است" :و هر موجود زندهاى را از

آب آفريديم"(4انبیاء .)30:در روايتي از پیامبر اکرم صلياهلل علیه و آله و سلم ،منشاء خلقت
همه موجودات و انسان ،آب بیان شده است(5ري شهري ،1385 ،ج ،3ص.) 402
توجه به مبناي دو ساحتي در خلقت انسان در اسالم ،در حالي است که يکي از
مباني مهم انسانشناختي و روانشناختي در غرب ،بر اساس مادي گرايي ميباشد .مکاتب
مهم انسان شناختي نوين در غرب ،مانند :اومانیسم ،سوسیالیسم ،ماتريالیسم،
اگزيستانسیالیسم و امثال آن ،بر مبناي مادي گرايي بناء نهاده شدهاند و اين يکي از
مهمترين تفاوتهاي انسانشناختي در اسالم و غرب است .چنانچه در فصل سوم ،در
 1فَاِذا َس َّو ْي ُت ُه َو نَفَخْ ُت فِي ِه ِم ْن ُرو ِحي فقعوا له الساجدین
 2لَ ْم َي َس ْعنِي َس َمائِي َو َلأ اَ ْر ِضي َو َو ِس َعنِي َق ْل ُب َع ْب ِدي الْ ُم ْؤ ِمنِ
َ 3و ِم ْن اياتِ ِه اَ ْن خَ لَ َق ُك ْم ِم ْن ت ٍ
ُراب ثُ َّم اِذا اَنْ ُت ْم َبشَ ر َت ْن َت ِش ُرو َن
َ 4و َج َع ْل َنا ِم َن الْ َما ِء كُ َّل شَ ي ٍء َح ٍّي اَ فَلإ َ ُي ْؤ ِم ُنو َن
 5ك ُّل شي ٍء خُ لِ َق ِمن ما ٍء
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ادله اثبات روح بیان ميگردد ،اشکالهاي فراواني بر ديدگاه مادي گرايي وجود دارد و از
منظر قرآن کريم ،بنیانگذار اين مکتب ،بزرگ شیاطین ،يعني ابلیس ميباشد.
آنچه از اين مبناء ،به عنوان يکي از مباني مهم در آفرينش مخلوقات و از جمله
خلقت انسان استفاده ميشود اينکه انسان ،موجودي نیازمند آفريده شده است که نیاز به
زوج ديگر ،يکي از مهم ترين نیازهاي او ،جهت ادامه حیات و کمالِ مادي و معنوي ،و
جهت الفت و آرامش او از حیث روانشناختي ميباشد .براين اساس ،کمالِ هر زوجي،
در گرو زوج ديگر مياست  .اين موضوع ،در تمامي مباحث دوساحتي انسان ،همچون:
زوجیت در دو جنس ،اندامهاي جسماني ،تکوين و تکلیف ،و امثال آن ،اين نیاز و اين
تکامل بخوبي مشاهده مي گردد .عالوه براين ،باتوجه به ويژگي رقابت پذيري انسان،
بسیاري از ابعاد روحيِ او ،در اثر تقابل ،به تکامل ميرسند .مثالً ،تقابل زوجیتِ صدق با
کذب ،عدل با ظلم ،علم با جهل ،قدرت با ضعف و امثال آن؛ زمینه رشد صفات مثبت را
در انسان ايجاد مينمايند.
همچنین زوجیت و دوئیت در همه مخلوقات ،نشان از وحدت و يکتايي خداي
واحدِ احد ،و بيهمتاي صمد است که هدف همه اين دوگانگيها ،رسیدن به مقام توحید
و يکتايي است .بعبارت ديگر ،اين زوجهاي آفريده شده ،يا با فعالیتهاي اشتراکي خود
به وحدت مي رسند؛ چنانچه در خلقت هاي جسماني ،مانند دست و پا و گوش و چشم
و امثال آن ،غالباً اينگونه محقق ميگردد و يا با فعالیتهاي تقابلي خود ،به انسجام و
يگانگي نايل ميگردند؛ چنانچه در ابعاد رواني انسان ،غالباً اينگونه است .بنابراين ،يکي
از مهمترين هدف هاي آفرينش در زوجیت ،رسیدن به مقام توحید ،يکتايي و انسجام
دروني است .موضوعي که اصل مشترکِ دعوت همه انبیاء و کتابهاي آسماني ميباشد.
امام علي علیه السالم در باره فلسفه و حکمت دوگانگي موجودات ميفرمايند" :خداوند
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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يگانه است و او را دومي نیست تا قوامش به او باشد و حمايتش کند ،امّا مخلوقات ،به اذن و

مشیّت خدا به يکديگر وابسته اند"(1مجلسي ،1403 ،ج ،10ص. )316

 .2ارتباط متقابل جسم با روح
انسان از منظر قرآن ،چنانچه قبال بیان شد ،داراي دو نشأء وجوديِ جسماني و غیر
جسماني ميباشد .آنچه از برخي آيات ،در اين باره استفاده ميشود اينکه براي اعضاء،
اعمال و حاالت بدن ،موارد مشابه و يکساني در وجود غیرجسماني وجود دارد که به
ارتباط متقابل و تنگاتنگ اين دو با يکديگر اشاره دارند .اين ارتباط ،با چند شیوه در آيات
و روايات بیان گرديده است .بیانِ اعضاء و جوارح مشابه براي روح مانند :برخورداري
روح از صورت ،دست ،چشم ،گوش و...؛ و يا بیانِ توانائيهاي ادراکيِ روح؛ مانند :ديدن،
شنیدن ،الل بودن و...؛ و يا بیانِ شباهت در صفات روحي با بدن؛ مانند :سالمت ،مريضي،
بیداري و مانند آن؛ از جمله مباحثي است که در اسالم به آنها اشاره گرديده است.
در بعضي آيات قرآن ،به داشتن اعضايي همچون :چشم ،گوش ،قلب و امثال آن ،در
انسان اشاره شده است که قطعاً نميتواند مراد از آنها ،چشم ،گوش و قلب جسماني
باشد .در آيهاي خداي متعال ميفرمايد" :بسیارى از جن و انس را براى جهنم آفريدهايم،
دلها دارند که با آن فهم نمىکنند ،چشمها دارند که با آن نمىبینند ،گوشها دارند که با آن

نمىشنوند .ايشان چون چارپايانند بلکه آنان گمراهترند"(2اعراف .)179 :در اين آيه شريفه،
بعضي افراد ،همچون حیواناتي معرفي شدهاند که عليرغم برخورداري آنها از چشم،
گوش و قلب جسماني ،ولي بواسطه کفر ،آنها نميخواهند و نميتوانند حقیقت را ببینند
يا بشنوند يا درک کنند .اين نشان ميدهد که اعضاء و جوارح روحي و معنوي آنها ،فاقد
توانايي فهمیدن ،ديدن و شنیدن است .در اين رابطه ،در روايتي ،پیامبر خدا صلىاهلل علیه
و آله ميفرمايد" :هیچ بنده اى نیست جز اين که دو چشم در صورت اوست که با آنها امور
 1و لَم َيخْ لُ ْق شيئا َف ْردا قائما ب َنف ِْس ِه ُدو َن غَي ِر ِه ؛ لِلذي ارا َد ِمن الدِّلألَ ِة علي نَف ِْس ِه و ا ْث ِ
وجو ِد ِه  ،فالله ُ تَبار َك و تعالي َف ْرد
بات ُ
ِ
بعض ُه َب ْعضا با ِ
ذن الله ِ و َمشي َئتِ ِه
ثاني َم َع ُه يُقي ُم ُه و لأ َي ْع ُض ُد ُه و لأ َي ُك ُّن ُه  ،و الخَ ْل ُق ُي ْم ِسكُ ُ
واحد لأ َ
س َله ْم قُلُوب َّلأ َي ْف َق ُهو َن ب ِها َو َله ْم اَعْي ُن َّلأ ُي ْب ِص ُرو َن ب ِها َو َله ْم َءاذَان َّلأ َي ْس َم ُعو َن
الجن َو ا ْلأن ِ
َ 2و لَ َق ْد َذ َراْنَا ل ِ َج َه َّن َم َكثِ ًيرا ِّم َن ْ
ب ِها ا ُْولَئكَ كاَ ْلأَنْ َعامِ َب ْل ُه ْم ا ََض ُّل ا ُْولَئكَ ُه ُم الْغَافِلُون
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دنیا را مى بیند و دو چشم در دلش 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 هاى غیبى او را

مىبیند و با چشم دل به وعدههاى الهى ايمان مىآورد"(1ري شهري ،1385 ،ج ،9ص.)513
در برخي آيات ديگر ،به داشتن چهره و وجه(2نساء )125:و دست( 3مائده )64 :براي
روح در انسان نیز اشاره شده است .اين آيات و روايات ،نه تنها وجودِ مشترک اندامهايي،
همچون جسم را براي روح بیان ميکند؛ بلکه نشان ميدهد که اعضاي جسماني ،همچون
ابزاري براي اجزاء و ابعاد رواني انسان هستند که اصالت وجودي انسان را نیز ،اين ابعاد
روحي بعهده دارند.
در آيهاي ديگر خداي تعالي ،کفار را همانند حیواناتي دانسته که عليرغم دارا بودن
مشاعر جسماني ،آنها نیز فاقد ديدن ،شنیدن ،سخنگفتن و تعقّلکردن ميباشند .آيهاي
دراين باره ميفرمايد" :مَثَل کافران ،بسان کسى است که (حیوانات) را صدا مىزند ولى آنها
چیزى جز سر و صدا نمىشنوند .اين کافران ،کر و الل و نابینا هستند از اين رو چیزى

نمىفهمند!"(بقره .)171 :در آيهاي ديگر ،خداي متعال نابینايي در دنیا را سبب نابینايي در
آخرت دانسته که قطعاً نميتواند مراد نابینايي جسماني باشد ،بلکه محققاً نابینايي روحي
است" :اما کسى که در اين جهان (از ديدن چهره حق) نابینا بوده است ،در آخرت نیز نابینا و
گمراهتر است!"(4إسراء .)72:در حديثي ،پیامبر اکرم صلىاهلل علیه و آله ميفرمايد" :کور

آن نیست که چشمش نابینا باشد بلکه کور آن کسى است که ديده بصیرتش کور باشد"(5ري
شهري ،1385 ،ج ،1ص .)558در حديثي امام صادق علیه السالم ميفرمايد" :شیعیان ما
در حقیقت داراى چهار چشم هستند :دو چشم در سر و دو چشم در دل .البته همه مردمان چنین

بص ُر بِ ِهما ا َمر الدنيا ،و َع ِ
 1ما ِمن َعب ٍد الأ و في َوج ِه ِه َع ِ
ينان في قَلبِ ِه ُي ِ
ينان ُي ِ
بص ُر بِ ِهما ا َمر الأ ِخ َر ِة  ،فاذا ارا َد الله ُ ب َعب ٍد خَ يرا
بص َر بِ ِهما ما َو َع َد ُه بال َغيبِ  ،فا َم َن بال َغيبِ ع َلى ال َغيبِ .
َف َت َح َعي َني ِه اللَّ َتينِ في قَلبِ ِه  ،فا َ
َ 2و َم ْن ا َْح َس ُن ديناً ِم َّم ْن ا َْس َل َم َو ْج َه ُه لِلَّ ِه َو ُه َو ُم ْح ِسن َو ات ََّب َع ِملَّ َة اِ ْبراهي َم َحنيفاً
َ 3و قالَ ِت الْ َي ُهو ُد َي ُد اللَّ ِه َم ْغلُولَة ُغلَّ ْت اَ ْيدي ِه ْم
 4و َمن كا َن فى هذ ِه اعْمي ف ُه َو فى الأ ِخ َر ِة ا ْع َمي وا َض ُّل َسبيلإً
5
صر ُه ،انَّما الأعمى َمن َت ْعمى َبصيرتُ ُه
ليس الأعمى َمن َي ْعمى َب ُ
َ
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"1

اند ،اما خداوند عزّ و جلّ چشمهاى[درون] شما را باز کرده و چشمهاى آنان را کور کرده است

(کلیني ،1413 ،ج  ،8ص.)215
در برخي آيات و روايات ،برخي حاالت و صفات روحي ،مانند :سالمت ،بیماري،
بیداري و امثال آن ،به وجود غیرجسماني نسبت داده شده است .در آيهاي ميفرمايد" :در
دلها يشان مرضى است و خدا بر مرضشان افزود و به [سزاى] آنچه به دروغ مىگفتند ،عذابى

دردناک خواهند داشت"(2بقره .)10:در روايتي امام علي علیهالسالم حاالت روح را به
حاالت بدن تشبیه کرده و ميفرمايد" :بدن را شش حالت دست ميدهد؛ سالمت ،بیماري،
مرگ ،زندگي ،خواب و بیداري .روح نیز چنین است .زندگيِ آن ،دانش اوست و مرگش ،ناداني
او و بیماري اش ،شکِّ او و سالمتش ،يقین او و خوابش ،غفلت او و بیداري اش ،هشیاري

اوست"(3مجلسي ،1403 ،ج ،61ص.)40
آنچه از مطالب فوق ،که به عنوان نمونه آورده شد ،استفاده ميگردد اينکه چنانچه
براي بدن و جسم ،اعضاء ،اعمال و حاالتي وجود دارد ،براي وجود غیرِ جسماني و روحي
نیز اين شرايط وجود دارد که اينها ،در ارتباط تنگاتنگ با يکديگر ميباشند .اين رابطه،
مشابه ارتباط دستگاههاي بدن با دستگاه عصبي و يا ساير اندامهاي عصبي با مغز است
که رابطه و کارکرد آنها ،به صورت طولي قرار دارد .در فعالیتِ وجودِ طولي ،فعالیت
وجود پايینتر(دست) وابسته به فعالیت وجودي مافوق خود(مغز) ميباشد و نتیجه فرمان
فعالیت باال(مغز) ،در اندام پايینتر(دست) نیز مشاهده ميگردد .اين ارتباطِ طوليِ بین
اعضاي جسماني و ابعادِ غیر جسماني ،تبیینِ دقیقي از همه فعالیتهاي جسم و روح
بدست ميدهد .يعني ،تمام فعالیت اندامهاي بدن ،عالوه بر حرکت طولي در دستگاه
عصبي و مغز ،بصورت طولي تحت مديريت روح و توانائيهاي روحي نیز قرار دارند و
بعکس ،تمامِ فرمانها و فعالیتهاي روح نیز در بدن(اعم از مغز و اندامها) مشاهده
س  ،و َع ِ
عينِ َ :ع ِ
ينان في القَلبِ  ،الأ و الخَ لإئ ُق كُلُّهم كذلكَ الأ ان الله َ َع َّز و
 1انما شي َع ُتنا ا
ينان في ال َّرا ِ
صحاب الأر َبع ِة الأ ُ
ُ
ج َّل َف َت َح ابصا َركُم و اعمى ابصا َر ُهم
ِ
ِ
 2فِى قُلُوبِ ِه ْم َم َرض َف َزا َد ُه ُم الله ُ َم َرضا َولَ ُه ْم َع َذاب اَليم بِما كانُوا َي ْكذ ُبو َن
لجس ِم ِس َّت َة ا ٍ
 3ان ل ِ ِ
وح ،فحياتُها ِعل ُمها و َموتُها
رض و ال َم ُ
حوالِّ :
الحيا ُة و ال َّنو ُم و َالي َق َظ ُة و كذلكَ ال ُّر ُ
وت و َ
الصح ُة و ال َم ُ
َجهلُها و َم َر ُضها شَ ُّكها و ِص َّح ُتها َي ِقي ُنها و نَو ُمها غَف َل ُتها و َي َق َظ ُتها ِحف ُظها
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ميگردد .به عبارت ديگر ،مالزمهاي بین اين دو ساحت وجودي انسان وجود دارد که هر
يک از اعضاء و فعالیتهاي بدن ،به عنوان ابزاري است که در اختیار و مرتبط با
قسمتهايي از روحِ خود ميباشد.

 .3ارزش گذاری رفتارهای انسان
يکي ديگر از پیشفرضهاي نظري در اسالم اين است که دين ،قرآن و شريعت ،در
برابر افکار ،اعمال ،گفتار و رفتارهاي انسان بيتفاوت و خنثي نیست ،بلکه هر يک از آنها
را ارزش گذاري مثبت يا منفي کرده است .اين بخالف ديدگاه و تصوري است که معتقد
است علوم انساني و از جمله علم روانشناسي ،به رفتارهاي ارزشي و يا ضدّ ارزشي
کاري ندارد و اساساً حیطه علم ،حیطهِ کشف ،توصیف و تبیین قوانین موجود است نه
آنچه را که بايد باشد .بر طبق اين ديدگاه ،حیطه ارزشگذاري ،در اخالق و دين است و
علم به آنچه که هست يا نیست ميپردازد .بنابراين ،از منظر اين ديدگاه ،اينها دو مقوله
جدا از هم هستند و اينکه چه چیزي خوب يا بد است ،در حوزه علوم قرار نميگیرد.
از منظر آموزههاي انسانشناختي اسالم ،هستهايِ وجودي انسان ،کامالً مرتبط با
بايدهاي او بوده و از آن تأثیر ميپذيرد؛ چنانچه بر آنها نیز تأثیر ميگذارد .اين دو مقوله،
در ارتباط تنگاتنگ با يکديگرند و جهت حفظ و حراست از يکي ،بايد به ديگري توجه
داشت .از منظر قرآن ،چون مبدأ خلقت تکوينيِ 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 .بعبارتي ،ارزشمند بودنِ عملي ،از آن جهت است که اين افکار،
گفتار ،رفتار و اعمال ،او را به مقصد نزديک کرده و يا از مقصد آفرينش دور مينمايد.
براين اساس ،هدفِ خلقتِ روح انسان ،حفظِ حیات ،سالمت و کمال اوست.
موضوع ارزشمند بودن آموزههاي انسانشناختي ،همانند کشف ارزشهاي وجودي
جسم انسان است که علومي مانند :زيستشناسي ،فیزيولوژي ،آناتومي ،پزشکي و امثال
آن ،بدنبال آن هستند .شناخت دستگاهها و اندامهاي بدن ،براي آن است که فعالیتها و
کارکردهاي آنها کشف گردد و به تناسب آن ،بتوان سالمت جسم را تحصیل کرد .اينکه
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براي بدن انسان ،چه رفتارهايي و يا چه موادي مفید است که متناسب با آن ساختار
موجود ميباشد و يا اينکه چه چیزهايي مضرّ است که کارکردِ آنها را آسیب ميرساند،
يکي از هدفهاي مهم آن علوم ميباشد .بنابراين ميتوان گفت ،علوم مطالعه جسم انسان،
هدفمند است و هدفش نیز حفظ حیات ،سالمت و تکامل بدن است .زيرا همه آنچه در
جسم انسان وجود دارد با سالمت او مرتبط بوده و کشف هر چیزي در بدن ،براي حفظ
حیات و رشد او ضروري ميباشد.
براساس اهمیت سالمت جسم ،اين موضوع دقیقاً در باره روح انسان و فعالیتهاي
روحي او نیز منطبق ميباشد .يعني کشف ابعاد و اندامهاي روحي انسان ،براي اين
ضرورت دارد که الزمه حیات ،سالمت و کمال آن است .زيرا هر چیزي که براي کارکرد
آنها مفید و ضروري باشد ،حیات و کمال روح را تأمین ميکند و به عکس ،هر چیزي که
مضرّ باشد ،سالمت روح را نیز تهديد مينمايد .بنابراين ،چنانچه انسانشناسي جسماني،
در برابر حیات و سالمتِ جسم انسان مسؤول است و خود را بيتفاوت نميداند؛
انسانشناختي روحي نیز ،اين مسؤولیت را داشته و نميتواند خود را بيتفاوت بداند؛
بلکه اهمیت آن به مراتب بیشتر از جسم نیز ميباشد .زيرا بیماري و دردِ جسم ،ملموستر
و آسیب آن ،محدودتر است؛ ولي مرض ،رنج و ناراحتي روح ،نامحسوستر و گرفتاري
آن بسیار گستردهتر است ،و اين بیماري نه تنها براي يک نفر ،بلکه به سايرين نیز بصورت
خاموش و نرم ،سرايت کرده و نه تنها دنیاي آنها را تخريب ميکند ،بلکه آخرت آنها را
نیز نابود خواهد کرد.
موضوع ارزشمنديِ انسان و مباحث مرتبط با آن ،از جمله مواردي است که در قرآن
مورد توجه بوده و ميتوان گفت تمامي تبیینها و دستورات قرآن کريم ،بر مبناي
ارزشگذاري رفتارهاي انسان ميباشد .چنانچه در تعريف اسالم بیان ميگردد ،ريشه
معنايي آن از سالمت و اسمِ سالمِ خداوند گرفته شده است .باتوجه به معني و کاربرد
اسالم ،ميتوان گفت تنها هدف دين و شريعت آسمانيِ اسالم ،به عنوان تنها دين خداوند،
حفظ سالمت بر مبناي سازگاري و تطابق خلقتِ تکويني با دستوراتِ تکلیفي و تشريعي
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ميباشد .در آيهاي خداوند ،پیروي از دستورهاي خدا را ،داخل شدن در سالمت دانسته
و ميفرمايد" :اى کسانى که ايمان آوردهايد ،همگى در سِلم و سالمت درآيید و از گامهاى

شیطان پیروى نکنید ،که او براى شما دشمنى آشکار است"(1بقره .)208:اين موضوع در روايتي
از امام محمد باقر علیهالسالم نیز اينگونه وارد شده که فرمود" :همانا خداوند متعال هیچ
چیزي را براي بندگانش حرام يا حالل نکرده است مگر اينکه میل و رغبتي براي محلّلها و
نفرت و کراهتي براي محرّمات در آن يافته است .بنابراين ،وقتي خداوند مخلوقات را خلق کرد
دانست چه چیزهايي براي آنها مفید ميباشد پس آنها را حالل کرده و يا چه چیزهايي براي آنها

مضر ميباشد ،پس آنها را نهي کرد(2صدوق ،ج ،3ص.)345

 .4ارتباط متقابل درون انسان با بیرون او
يکي ديگر از مباني انسان شناختي قرآن ،به رابطه متقابل درون انسان با بیرون او اشاره
دارد .مراد از "درون"  ،حاالتِ وجوديِ روح است که قابل مشاهده عیني و مادي براي
جسم و بدن انسان نمي باشد .مانند :نیت ،فکر ،اراده ،عشق و مانند آن و منظور از "بیرون"،
همه امور مشهودي است که از انسان سر ميزند و قابل مشاهده و ملموس براي خود و
ديگران ميباشد .مانند رفتار ،کردار ،گفتار و امثال آن.
در خصوص تأثیر درون بر بیرون ،تقريباً امري واضح و روشن است که رفتارهاي
ظاهري انسان تحت تأثیر عوامل دروني و باطني او قرار دارند .آراء ،افکار ،انديشهها،
عقايد ،باورها و مانند آن؛ از جمله مفاهیم شناختي هستند که بر رفتارهاي ظاهري انسان
بسیار تأثیر ميگذارند .اصوالً انسان ،کارهايي را انجام ميدهد که نسبت به آنها شناخت
و تمايل داشته باشد .قرآن کريم ،مجموعه برآورد مفاهیم دروني انسان که شامل :علم،
عقل ،نیت ،اراده ،انگیزه ،عاطفه و امثال آن است را با واژه "ايمان" معرفي کرده است.
ايمان ،عنصر قلبي است که ماحصلِ شناختها و عواطف دروني ميباشد .در آيهاي خداي
1
وات الشَّ ْي ِ
الس ْل ِم كَافَّ ًة َو لأ َت َّتبِ ُعوا خُ ُط ِ
طان اِنَّ ُه لَ ُك ْم َع ُد ٌّو ُمبين
يا اَ ُّي َها الَّ َ
ذين ا َم ُنوا ادْخُ لُوا فِي ِّ
 2اِ َّن اللَّ َه ت ََبا َر َك َو َت َعالَى لَ ْم ُي َح ِّر ْم َذلِكَ َع َلى ِع َبا ِد ِه َو ا ََح َّل لَ ُه ْم َما ِس َوى َذلِكَ ِم ْن َر ْغ َب ٍة فِي َما ا ََح َّل لَ ُه ْم َو َلأ ُز ْه ٍد فِي َما َح َّر َم
اح ُه َو َعلِ َم َما َي ُض ُّر ُه ْم
َع َل ْي ِه ْم َو لَ ِك َّن ُه َع َّز َو َج َّل خَ َل َق الْخَ ْل َق َو َعلِ َم «َ »2ما َتقُو ُم بِ ِه اَ ْبدَانُ ُه ْم َو َما ُي ْصلِ ُح َها «َ »3فاَ َحلَّ ُه لَ ُه ْم َو اَ َب َ
َف َن َها ُه ْم َع ْن ُه
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تعالي در باره دروني بودن ايمان ميفرمايد" :امّا خداوند ايمان را محبوب شما ساخت و آن

را در دلها يتان بیاراست"(1حجرات.)7:
عالوه بر واژه ايمان که  879مرتبه با مشتقهاي مختلف در قرآن بکار رفته است،
واژههاي مختلف شناختي ديگر ،مانند :علم( 854مرتبه) ،حکمت( 280مرتبه) ،بصیرت
( 148مرتبه) ،معرفت( 69مرتبه) ،تعقّل( 49مرتبه) ،تدبّر( 44مرتبه) ،حفظ( 44مرتبه)،
شعور( 38مرتبه) ،يقین( 28مرتبه) ،تفقّه( 20مرتبه) ،تفکّر( 18مرتبه)؛ و مفاهیم اخالقي،
مانند :تربیت( 982مرتبه) ،رحمت( 563مرتبه) ،هدايت( 316مرتبه) ،تزکیه( 59مرتبه)،
اخالص( 31مرتبه)؛ و مفاهیم انگیزشي و عاطفي ،مانند :حُبَ( 95مرتبه) ،وُدَ( 29مرتبه)،
بیم( 124مرتبه) ،امید( 28مرتبه) ،شهوت( 13مرتبه) ،میل( 6مرتبه)؛ و مفاهیم ارادي مانند:
اراده( 148مرتبه) ،اختیار( 196مرتبه) ،عزم( 9مرتبه) ،قصد( 6مرتبه) و امثال آن؛ تأکید
کرده است که نشان از اهمیت مفاهیم دروني بر رفتار بیروني انسان ،از منظر قرآن دارد.
در حديثي امام علي علیهالسالم در باره نقش آگاهي و دانش بر رفتار انسان ميفرمايد:
"علم ،راهنمايیت مي کند و عمل تو را به مقصد مي رساند"(2تمیمي آمدي ،1366 ،ص.)90
همچنین آنحضرت در حديثي ديگر ميفرمايد" :با دانش است ،که زندگى به وجود مىآيد.

ارزش هر انسانى ،به آن چیزى است که مىداند"(3تمیمي آمدي ،ج ،1ح .)4220امام على
علیهالسالم در حديثي ديگر در باره تأثیر قلب ميفرمايد" :دل ،چشمه حکمت است .دل،

کتاب ديده است .دل ،خزانه دار زبان است"(4ري شهري ،ج ،9ص .)498در روايتي امام
صادق علیه السالم ،تأثیر نیت را بر عمل ،برتر و نقش آن را اينگونه فرمودند" :ارزش و
فضیلت نیت از عمل بیشتر است ،بلکه عمل خود جلوه و ظهور نیت است؛ سپس حضرت اين

آيه را خواندند":که هرکس مطابق نیت خود عمل ميکند"(5حرعاملي ،1409 ،ج  ،1ص.)6

َ 1و ل ِك َّن الله َ َح َّب َب اِلَ ْي ُك ُم ِالأي َما َن َو َز َّي َن ُه فِي قُلُوبِ ُك ْم
 2ال ِعلـ ُم ُي ِ
رش ُد َك  ،و ال َع َمـ ُل َيبلُـ ُغ بِكَ الغا َي َة
الحياةُ؛ قيمة كل ٍ
امرئ ما يعلمه
 3بِال ِعل ِم تَكو ُن َ
4
القلب خازِ ُن اللِّ ِ
القلب َينبو ُع ِ
سان.
القلب ُم َ
صح ُ
ف َالب َصرُِ ،
الحك َم ِةُ ،
ُ
ُفضل ِم َن العمل اَلأ َو ا ِ َّن الن َّی َه ُهوال َع َمل ثُ ُّم تَلإ قُوله تعالی" :قُل کُل َیع َمل علی شا ِک َلته" ،یعنی علی نیت ِه
َ 5و النیه ا َ
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آنچه بیان شد ،بخش کوچکي از مصاديق و شواهدي است که نشان ميدهد عوامل دروني،
بر رفتار انسان تأثیر ميگذارند.
درباره تأثیر بیرون بر درون ،ميتوان گفت هر رفتاري که از انسان سر ميزند سايهاي
در درون او خواهد افکند .آنچه از دستورات تشريعي در آيات و روايات ،درخصوص
عباداتي همچون :نماز ،روزه ،جهاد و امثال آن استفاده ميشود ،اين است که نتیجه اين
عبادات ،که به عنوان اعمالي ظاهري در گفتار ،کردار و رفتار انسان تجلي مييابند ،آثاري
بر قلب و درون انسان ايجاد ميکند .به عبارت ديگر ،يکي از راههاي مهم ايجاد انقالب
دروني در انسان ،اين است که او رفتارهاي صادره از خود را اصالح نمايد .براين اساس،
در آيات فراواني از قرآن کريم(در بیش از  50آيه) ،پس از دستور به ايمان ،به عنوان يک
امر قلبي دروني ،دستور به عمل صالح داده شده است .اين تقارن و تأکید توأمان ايمان با
عمل صالح ،نشان از تأثیرِ عمل بر افزايش ايمان نیز دارد .پیامبر خدا صلىاهلل علیه و آله،
در باره پیوند ايمان و عمل ميفرمايد" :ايمان و عمل دو برادر وابسته به يک ريسمانند که

خداوند يکى را بدون ديگرى نمىپذيرد"(1ري شهري ،ج ،1ص .)412امام على علیهالسالم
در روايتي در اين باره ميفرمايد" :از ايمان ،راه به سوى کارهاى شايسته برده مىشود و از

کارهاى شايسته راه به سوى ايمان و با ايمان است که علم آباد مىشود"(2نهج البالغة ،خطبة
 .)156همچنین آنحضرت ميفرمايد" :اگر ايمان تنها گفتار بود ،روزه و نماز و حالل و حرام

نازل نمىشد"(3مجلسي ،1403 ،ج ،69ص.)19
اين تأثیر ،نه تنها بر رفتارهاي واقعي انسان؛ بلکه بر رفتارهاي تصنّعي و غیرواقعي
او نیز قابل مشاهده است .به همین دلیل ،در تعالیم ديني ،دستوراتي همچون :تغافل ،تباکي،
تواضع ،تحلّم و مانند آن داده شده است .در باره چگونگي تأثیر آن رفتارهاي بیروني بر
درون انسان ،امام علي علیهالسالم چنین استدالل ميفرمايند":اگر بردبار نیستي پس خود را
بردبار جلوه بده ،چرا که خیلي کم پیش ميآيد که کسي خود را به گروهي شبیه سازد و جزو
وان َش ِ
العمل ا َخ ِ
ِ
بصاحب ِه
حد ُهما الأ
يمان و
بل الله ُ ا َ
 1الأ ُ
ريكان في َق َر ٍن  ،لأ َي ْق ُ
ُ
يمان يُ ْع َم ُر ِ
يمان  ،و بالأ ِ
على الأ ِ
الحات و بالص ِ
على الص ِ
الحات ُي ْس َت َد ُّل َ
 2بالأيمان ُي ْس َت َد ُّل َ
لم
الع ُ
يمان كلإما لم َي ْن ِز ْل ِ
فيه َصوم و لأ صلإة و لأ حلإل و لأ حرام
كان الأ ُ
 3لو َ
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آنان نشود"(1نهج البالغه ،حکمت  .)207اين اثرات نه تنها در صفات پسنديده و مثبت،
نقشآفريني ميکند ،بلکه در ويژگيهاي ناپسند و منفي نیز تأثیر دارد؛ چنانچه لقمان حکیم
به فرزندش توصیه ميکند که به هنگام راه رفتن با حالت تکبر راه نرود(2اسري)37:؛ زيرا
اين نقشي است که نتیجه آن متکبر شدن است(باقري ،1376 ،ص.)66
آنچه از مطالب فوق استفاده مي شود اينکه نه تنها درون انسان ،رفتارهاي بیروني او
را تحت تأثیر قرار ميدهد؛ بلکه رفتارهاي بیروني او نیز بر درون انسان تأثیر ميگذارند.
به عبارتي ديگر ،انسان تحت تأثیر رفتارهاي بیروني و اعمال دروني خود ،بطور متقابل و
همزمان است .پس نميتوان به بهانه توجه به کارهاي ظاهري ،از عمق درون انسان غافل
ماند ،چنانچه تفکّر قشريگرايي و سلفي ،اين گونه نگاه افراطي به ظاهر شريعت و انسان
دارند .همچنین نميتوان به بهانه توجه به درون ،از تکالیف ظاهري و رفتاري نیز غفلت
کرد؛ چنانچه تفکّر صوفيگرايانه و عرفاني مسلک ،اين گونه ميانديشند .ديدگاه واقعي
اسالم اين است که انسان بايد به هر دوي آنها توجه کند.

 .5تشابهها و تفاوتهای وجودی انسان
يکي ديگر از مباني انسانشناختي در قرآن ،بررسي تشابهها و تفاوتهاي فردي بین
انسانها است .آنچه مشخص است اينکه خلقت تکويني انسان ،از شباهتهاي فراواني
برخوردار است که نه تنها در نوع انسان ،بلکه برخي از ويژگيهاي آن ،در ساير مخلوقات
و موجودات ديگر نیز مشترک ميباشد .شباهت در وجود ،حیات ،مرگ ،فعلیت ،قوّه،
جنسیت و برخورداري از جسم ،روح ،ذات ،صفات ،حسّ ،علم ،قلب ،عقل ،مغز ،دست،
پا ،چشم ،گوش و دهها و صدها خصوصیت ديگر ،که در همه انسانها مشترک است،
نشان از شباهتهاي وجودي بسیاري دارد که در خلقت همه انسانها وجود دارد .نکته
اساسي در اين باره اينکه اين شباهتها ،هم در صفات جسماني و هم در خصوصیات
روحي مشاهده ميگردد.
 1اِ ْن لَ ْم َت ُك ْن َحلِيماً َف َت َحلَّ ْم ف َِانَّ ُه َق َّل َم ْن تَشَ َّب َه ب ِ َق ْو ٍم اِ َّلأ ا َْوشَ كَ اَ ْن َي ُكو َن ِم ْن ُهم
الج َبا َل طُو ًلأ
ش في ا ْلأ َ ْر ِ
َ 2و َلأ َت ْم ِ
ض َو لَن َت ْبلُ َغ ْ
ض َم َر ًحا اِنَّكَ لَن تخَ رِقَ ا ْلأ َ ْر َ
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نکته ديگري که بايد توجه داشت اينکه اين شباهتهاي تکويني(چه در جسم و چه
در روح) ،در ابتداي خلقت بسیار بیشتر است و هر چه انسان از خلقت اولیه خود فاصله
ميگیرد ،به همان میزان تفاوتها نیز نسبت به قبل افزايش مييابد .مثالً ،تشخیص
تفاوتهاي جسماني ،در بین هزار کودک تازه بدنیا آمده ،به مراتب دشوارتر از هزار انسان
بزرگسال است .يعني ،کودکان در ابتداي به دنیا آمدنشان ،شباهتهاي زيادتري داشته و
آنها در وزن ،قد ،اندازه ،شکل و برخورداري آنها از اندامهاي جسماني ،مانند :چشم،
گوش ،زبان ،دست ،پا و مانند آن؛ تقريباً يکسان ميباشند .يعني ،شباهتهاي بالفعلِ
ظاهري افراد در دوران نوباوگي ،از نظر صورت ،فعالیتهاي بدني ،توانائيهاي حرکتي،
گفتاري ،رفتاري ،اخالقي و مانند آن ،نسبت به بزرگسالي بسیار بیشتر است .اين موضوع،
عالوه بر صفات جسماني ،در صفات و خصوصیات روحي و رواني نیز مشاهده ميگردد.
در رابطه با شباهت ابتدايي خلقت رواني انسان ،آيات و رواياتي داللت بر آن دارند.
در آيهاي خداوند ميفرمايد" :و (به ياد آور) زمانى را که پروردگارت از صلب فرزندان آدم،
ذريه آنها را برگرفت و آنها را گواه بر خويشتن ساخت (و فرمود” ):آيا من پروردگار شما
نیستم؟" گفتند” :آرى ،گواهى مىدهیم!" (چنین کرد مبادا) روز رستاخیز بگويید” :ما از اين،

غافل بوديم (و از پیمان فطرى توحید بىخبر مانديم)!"(1اعراف .)172 :عالوه بر آيه فوق ،که
بر گواهي دادن يکسان همه فرزندانِ آدم ،بر خلقت توحیدي داللت دارد و همان شهادت،
معیارِ بازخواست ،پاداش و عقاب اشخاص در قیامت قرار ميگیرد؛ آيات ديگري که در
باره يکنواختيِ فطرتِ الهي در همه انسانها(2روم )30:و مفاهیم مشابه آن ،مانند:
صبغت(3بقره ،)138:وجه حنیف(4يونس ،)102:دمیده شدنِ روحِ الهي(5حجر ،)29:الهام

َ 1و اِ ْذ اَخَ َذ َر ُّبكَ ِم ْن َبني ا َد َم ِم ْن ظُ ُهورِ ِه ْم ُذ ِّريَّ َت ُه ْم َو اَشْ َه َد ُه ْم َعلى اَنْف ُِس ِه ْم اَ لَ ْس ُت ب ِ َر ِّب ُك ْم قالُوا َبلى شَ ِهدْنا اَ ْن َتقُولُوا َي ْو َم
لين
الْ ِقيا َم ِة اِنَّا كُ َّنا َع ْن هذا غافِ َ
2
اس َع َل ْيها لأ َت ْبدي َل لِخَ ْلقِ اللَّ ِه ذلِكَ الدِّي ُن الْ َق ِّيم
فِ ْط َر َت اللَّ ِه الَّتي َف َط َر ال َّن َ
ِ 3ص ْب َغ َة اللَّ ِه َو َم ْن ا َْح َس ُن ِم َن اللَّ ِه ِص ْب َغ ًة َو ن َْح ُن لَ ُه عابِدُون
َ 4و اَ ْن اَقِ ْم َو ْج َهكَ لِلدِّينِ َحنيفاً َو لأ َت ُكونَ َّن ِم َن الْ ُمشْ رِكين
 5فَاِذا َس َّو ْي ُت ُه َو نَفَخْ ُت في ِه ِم ْن ُروحي َف َق ُعوا لَ ُه ِ
ساجدين
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خوبيها و بديها به انسان(1شمس ،)8:گرفتن عهد و میثاق يکسان از آدمیان(2مائده)7:
و موارد مشابه آن که در قرآن ذکر شده است؛ همگي به خلقت روحي تقريباً يکسان
انسانها اشاره دارند .در روايتي پیامبر اکرم صلياهلل علیه و آله فرموده ند که کودکان در
ابتداي خلقت ،بر مبناي فطرت پاک الهي آفريده شدهاند و اين والدين آنها هستند که
کودکان را بر خالف مقتضاي فطرت آنها تربیت مينمايند( 3کلیني ،ج ،2ص.)13
عالوه بر وجود شباهتهاي فراوان خلقت اولیه که در جسم و روح انسان وجود
دارد؛ برمبناي تفاوتهاي ژنتیکي و نسلهاي متفاوت بشري ،ساختار جسماني و رفتاري
انسان با ديگران نیز تفاوتهايي دارد .تفاوتهاي جسمي در يک جنس و جنس مخالف،
توانائيهاي هوشي و عقلي ،تفاوت در احساسات ،هیجانات و امثال آن؛ همگي زمینه
ايجاد تفاوت انسانها در استعدادهاي مختلف را فراهم ميکند .قرآن کريم ،خلقت مادي
و جسماني انسانها را متفاوت ميداند ،که از نظر رنگ ،شکل ،جنس ،نژاد و امثال آن؛ به
صورت افراد متفاوت و قبائل و گروههاي مختلف آفريده شدهاند" :اى مردم! ما شما را از
يک مرد و زن آفريديم و شما را در تیرهها و قبیلهها [مختلف] قرار داديم تا يکديگر را

بشناسید"(4حجرات .)13 :معرفت پیدا کردن نسبت به يکديگر و ايجاد تکامل در ادامه
تفاوت ،يکي از هدفهاي اختالف تکويني انسانها ،در اين آيه معرفي شده است.
همانطور که اين تفاوتها در ساختار جسماني انسان مشاهده ميشود؛ در سازمان
روحي و رواني انسان نیز تفاوتهايي وجود دارد که آنها نیز در ابتداي خلقت ،شباهت
بالفعل بیشتري داشته و تفاوتهاي بالقوه زيادتري بین آنها مشاهده ميگردد .البته بايد
توجه داشت که فعلیت استعدادهاي بالقوه ،بر مبناي اراده ،تربیت و رفتارِ خودِ افراد
شکل گرفته و تواناييهاي نهفته ذات ،براساس خواستِ ارادي آنها شکوفا ميگردد.

َ 1فاَلْ َه َمها ف ُُجو َرها َو َتقْواها
َ 2و ا ْذك ُُروا نِ ْع َم َة اللَّ ِه َع َل ْي ُك ْم َو ميثا َق ُه الَّذي وا َث َق ُك ْم بِ ِه اِ ْذ قُ ْل ُت ْم َس ِم ْعنا َو اَ َط ْعنا َو اتَّقُوا اللَّ َه اِ َّن اللَّ َه َعليم بِ ِ
الصدُور
ذات ُّ
 3كُ ُّل َم ْولُو ٍد ُيولَ ُد َع َلى الْ ِف ْط َر ِة َي ْعنِي الْ َم ْع ِر َف َة بِاَ َّن اللَّ َه َع َّز َو َج َّل خَ الِقُه
4
اس اِنَّا خَ َل ْق َنك ُم ِّمن َذ َك ٍر َو اُنثي َو َج َع ْل َنك ُم شُ ُعو ًبا َو ق ََبائ َل ل ِ َت َعا َرفُواْ اِ َّن اَ ْك َر َمك ُم ِعن َد اللَّ ِه اَ ْتقَئ ُكم
َياَي ُّها ال َّن ُ
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يعني ،در ابتداي خلقت ،انسانها داراي ساختار روحي و رواني نسبتاً مشابهي ميباشند و
تفاوتها در طول حیات و زندگي ،بر مبناي کارهاي ارادي و رفتاري آنها بارز ميگردند.
در زمینه تفاوت در خلقت روحي و رواني انسانها ،نیز آيات و رواياتي وجود دارد
که هم بر مبناي تفاوت تکويني انسانها بوده و هم براساس خلقت تکلیفي آنها ميباشد.
لغت "وُسع" در قرآن کريم ،به توانمنديهاي رواني مختلف و تفاوتهاي روحي متفاوتي
اشاره دارد .خداوند در آيهاي ميفرمايد":تکلیف و مسئولیت هر کس به اندازه ظرفیت و توان

اوست"(1بقره .)286:يعني ،انسانها بر مبناي ظرفیت و وُسع خويش ،مسؤولند و براين
اساس بازخواست شده و پاداش ميگیرند .خلقت در اطوار( 2نوح ،)14:نیز به وجود
تفاوتهاي سرشتي در بین انسانها اشاره دارد که بر مبناي مراحل و حاالت مختلف
آفريده شدهاند.
عالوه بر آيات فوق که بر تفاوت تکويني خلقت جسماني و رواني انسان اشاره
دارند؛ آيات و رواياتي نیز وجود دارند که در آنها ،در استفاده انسان از ظرفیت بالقوه
خود ،تفاوتها ،مراحل ،درجات مختلفي براي انسان تکلیف شده است .موضوع تقسیم
معیشت،يکي از مباحثي است که در قرآن کريم ،براي برخورداري انسان از نعمتهاي
متفاوت ،براساس فعلیت تکلیفي استعدادهاي بالقوه ياد شده است .خداي متعال در اين
باره ميفرمايد":آيا آنان رحمت پروردگارت را تقسیم مىکنند؟! ما معیشت آنها را در حیات دنیا
در میانشان تقسیم کرديم و بعضى را بر بعضى برترى داديم تا يکديگر را مسخر نمايند و رحمت

پروردگارت از تمام آنچه جمعآورى مىکنند بهتر است"(3زخرف .)32:در اين آيه شريفه ،بر
تفاوتهاي فردي اشاره شده است؛ زيرا تقسیم معیشت ،مفهوم گستردهاي دارد که عالوه
بر رزق مادي و اقتصادي ،تفاوت و اختالف از نظر سطح زندگى در میان انسانها از نظر
هوش ،استعداد روحى و جسمى را نیز شامل ميگردد .چنانچه واژه "تسخیر" ،در آيه
1
ف اللَّ ُه نَف ًْسا اِ َّلأ ُو ْس َع َها لَ َها َما ك ََس َب ْت َو َع َل ْيها َما ا ْك َت َس َبت
َلأ ُيك َل ُ
َ 2و َق ْد خَ َلقَك ُم اَ ْط َوا ًرا
ض َد َر ٍ
جات ل ِ َي َّت ِخ َذ َب ْع ُض ُه ْم
 3اَ ُه ْم َيق ِْس ُمو َن َر ْح َم َت َربِّكَ ن َْح ُن ق ََس ْمنا َب ْي َن ُه ْم َمعيشَ َت ُه ْم فِي الْ َحيا ِة ال ُّدنْيا َو َر َف ْعنا َب ْع َض ُه ْم َف ْوقَ َب ْع ٍ
َب ْعضاً ُسخْ ِر ًّيا َو َر ْح َم ُت َر ِّبكَ خَ ْير ِم َّما َي ْج َم ُعو َن
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فوق نیز داللت بر اين معنا دارد و منظور از آن ،استخدام عمومى مردم نسبت به يکديگر
است ،به اين معنى که هر فردي يا هر گروهى از انسانها ،امکانات و استعدادها و
آمادگيهاى متفاوتي دارند که در يک رشته از مسائل زندگى ،مىتوانند [بصورت متفاوت]
فعالیت کنند(مکارم شیرازي ،1374 ،ج ،21ص  .)52همچنین رفعت درجات نیز ميتواند
بر تفاوتهاي فردي تکلیفي داللت داشته باشد .زيرا انسان با باال رفتن درجات در صفاتي
همچون :فطانت ،زيرکى ،شجاعت ،علوّ همت ،قاطعیت عزم ،داشتن ثروت و امثال اينها،
مىتواند پايین دستان خود را تسخیر و بکارگیري نمايد(طباطبايي ،1417 ،ج ،18ص .)99
پذيرش تفاوتهاي فردي ،باعث توجه به چگونگي استفاده از توانائيهاي مختلف،
جهت رشد و شکوفايي بهتر در انسان ميگردد .همچنین تفاوتهاي فردي ،راهي براي
شناخت پیدا کردن بهتر و معرفت يافتن کاملتر به حقايق اشیاء و تکامل يافتن افراد در
جوامع مختلف است ،چنانچه در ذيل آيهاي که بر تفاوت رنگ و نژاد اشاره داشته و
ميفرمايد که هدف از اين نوع خلقتهاي متفاوت ،دستیابي به شناختها و معرفتهاي
مختلف و به تَبَع آن ،راهیابي به کمال و کرامت نفس انساني است( 1حجرات.)13:
همچنین اين تنوع در استعدادها ،موجب عدم يکنواختي در خلقت توانائيهاي انسانها
در جوامع ،جهت استفاده بهتر براي رفع نیازمنديهاي همديگر شده است .در روايتي از
پیامبراکرم صلياهلل علیه و آله در باره حکمت تفاوتهاي فردي چنین نقل شده است:
"خیر مردم در تفاوت [دراستعدادهاي] آنها است و اگر همه[در توانائیها] مساوي ميشدند ،همانا

هالک ميگرديدند("2مجلسي ،1403 ،ج ،74ص .)285يعني ،افراد در توانائيهاي مختلف
آفريده شدهاند تا نیازهاي يکديگر را تأمین کرده و حیات و کمال خويش را محقق گرداند؛
چنانچه تفاوتِ خلقت در زن و مرد نیز ،بر اين اساس ميباشد .بنابراين ،وجود تفاوتهاي
فردي باعث ميگردد که فرد در پرورش استعدادها و ظرفیتها ،به تفاوت در توانائيها
توجه داشته و به تناسب آن بتواند برنامه ريزي کند .در روايتي ديگر از پیامبراعظم صلي
اهلل علیه و اله و سلم نقل شده که فرمود" :همانا ما پیامبران مأموريم تا با مردم به اندازه عقلها
1
ُنثى َو َج َع ْل َناك ُم شُ ُعو ًبا َو ق ََبائ َل ل ِ َت َعا َرفُواْ اِ َّن اَ ْك َر َمك ُم ِعن َد اللَّ ِه اَ ْتقَئ ُك ْم اِ َّن اللَّ َه َعلِيم خَ بِير
َياَي ُّها ال َّن ُ
اس اِنَّا خَ َل ْق َناك ُم ِّمن َذ َك ٍر َو ا َ
2
تفاوتوا فُاذَا اس َتوا َه َل َکوا
الناس بِخَ ی ٍر ما َ
لأ َیزال ُ
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و خردهايشان سخن بگوئیم"(1کلیني ،1413 ،ج ،1ص .)23يعني ،تکلیف انسانها بر مبناي
خلقت تکويني آنها ميباشد.

 .6ارتباط متقابل خلقت تکوینی با تکلیفی
يکي ديگر از مباني انسانشناختي قرآن ،توجه دادن به دو نوع خلقت تکويني و
تکلیفي براي انسان است؛ بطوريکه اين دو با هم کامالً مرتبط بوده و تأثیر و تأثّر متقابل بر
يکديگر و از همديگر دارند .منظور از خلقت تکويني ،که از "کون" بمعناي هستي گرفته
شده است ،اين است که انسانها ،در ابتداي خلقت با يکسري استعدادها و توانائيهايي
بصورت بالفعل به وجود ميآيند .اين وجودِ تکويني ،هم در خلقت جسماني و هم در
خلقت روحي و رواني انسان وجود دارد که به ابتداي خلقت اولیه او اشاره دارد .مراد از
خلقت تکلیفي يا تشريعي ،آفرينش ثانويهاي است که انسان با اراده خويش و با
راهنماييهاي تربیتي ديگران ،آن را در خود ايجاد مينمايد .بعبارتي ،در ادامه خلقت اولیه
تکويني ،انسان با اراده تکلیفي ،حقايقي را در خود تکمیل مينمايد که آن را خلقت تکلیفي
يا تکمیلي مينامند.
اين موضوع ،هم در خلقت جسماني و مادي انسان و هم در خلقت روحي او نیز
وجود دارد .در خلقت آغازين جسماني ،انسان داراي سیستمهايي مانند :دستگاه تنفس،
گوارش ،گردش خون ،عصبي و امثال آن؛ و يا اندامهايي همچون :دست ،پا ،سر ،مغز،
قلب و مشابه آن ميباشد .همانند خلقت جسماني ،در خلقت روحي انسان نیز ،دستگاههاي
مختلف شناختي ،عاطفي ،اخالقي ،ايماني ،اجتماعي و امثال آن وجود دارد و همچنین ابعاد
و اعضايي ،مانند :محبت ،عدالت ،صداقت ،حکمت ،قدرت ،ثروت ،شجاعت ،عزت و
مانند آن ،همانند اندامهاي روحي ،بصورت تکويني در انسان آفريده شده است .چنانچه
اجزاء جسماني انسان ،بالوجدان و با مرکزيت مغز احساس ميگردد؛ ابعاد روحي او نیز،
بالوجدان با محوريت عقل نیز ادراک مي گردد.

1
اس َع َلى َق ْدرِ ُعقُول ِ ِه ْم
اِنَّا َم َع ِاش َر ا ْلأَنْبِ َيا ِء اُ ِم ْرنَا اَ ْن نُ َكلِّ َم ال َّن َ
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اين ابعاد از خلقت روحي انسان ،بر مبناي آفرينش فطرت خدايي او(1روم،)30:
بصورت تکويني از اسماء ذاتي و صفات فعلي خدا ،با نفخه روح الهي در انسان دمیده
شده است(2حجر .)29:اين وجود تکوينيِ روحي ،همان کرامت ذاتي و سرشتي انسان
است که خداوند در آيهاي به آن اشاره فرموده است(3اسراء .)70:چنانچه تواناييهاي
جسماني انسان در ابتداي خلقتِ تکويني ،از نظر تعداد و نوع (کميّ) کامل است؛ يعني،
تمام دستگاهها و اندامهاي بدن يک انسان بزرگسال ،در يک کودک تازه به دنیا آمده وجود
دارد و تفاوت آنها صرفاً بر مبناي قدرت و توان(کیفي) بکارگیري آنها ميباشد؛ خلقت
روحي و غیر مادي انسان نیز ،از اين تشابه ذاتي برخوردار است؛ بطوريکه در ابتداي انشاء
و ايجاد روح ،بعد از تکامل نسبيِ خلقت بدن ،آفرينش فطري اولیه همه انسانها ،نسبتاً
مشترک و برخوردار از تواناييهاي يکسان ميباشند.
باتوجه به يکساني خلقت اولیه و بالفعل بودن آن استعدادها و توانائيها ،تمامي
آدمیان ،نه تنها ابعاد وجودي روحي خويش ،مانند :قدرت ،عزت ،حکمت ،صداقت،
عدالت و امثال آن را ميشناسند ،بلکه عليرغم کم توجهي به اين ظرفیتهاي فطري و
عمل ننمودن به اين نیازهاي تکويني ،گرايش و میل به تکمیل آنها را نیز دارند .به عنوان
مثال ،هر چند يک انسان ،عمالً نادان ،ظالم ،دروغگو و يا ذلیل باشد ،ولي معرفت به
ارزش و فضیلتِ حکمت ،عدالت ،صداقت و عزت در او وجود داشته و همچنین اشتیاق
و میل به انجام آن ارزشها را نیز دارد و دوست دارد تا در بین ديگران با آن فضايل
انساني ،مشهور و معرفي گردد و کسي او را با رذايلِ موجود خويش(ناداني ،ظلم،
دروغگويي ،ذلت) معرفي ننمايد .اين نشان از بالفعل بودن ويژگيهاي فطري و صفات
تکويني انسان در ابتداي خلقت ،براي همگان دارد.
عالوه بر بالفعلِ بودن ابعاد وجودِ تکويني ،استعدادهايي نیز در انسان وجود دارند که
بصورت بالقوه ميباشند و انسان وظیفه دارد تا آن ظرفیتهاي نهفته و نهان را تربیت و
1
س َع َل ْيها لأ َت ْبدي َل لِخَ ْلقِ اللَّه
فِ ْط َر َت اللَّ ِه الَّتي َف َط َر ال َّنا َ
 2فَاِذا َس َّو ْي ُت ُه َو نَفَخْ ُت في ِه ِم ْن ُروحي
 3لَ َق ْد َك َّر ْمنا َبني ا َدم
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شکوفا کرده و زمینه فعلیتِ تتمیمي و تکمیلي آنها را ايجاد نمايد .چنانچه نیاز به مواد
مادي مورد نیاز و متناسب با جسم ،مانند :هوا ،آب ،غذا و امثال آن؛ در راستايِ حیات،
سالمت ،رشد و شکوفايي استعدادهايِ بالقوه جسماني ،جهت تربیت و تکامل دستگاهها
و اندامهاي بدن بصورت تکمیلي ،ضروري ميباشند؛ اندامها و ابعادِ روحي انسان نیز از
توانائيها و استعدادهايي بصورت بالقوه برخوردارند که شريعت آسماني و دين حنیفِ
الهيِ اسالم ،در راستاي حفظ و تکامل آن فطرت روحي ،جهت پاسخ به آن نیازها؛
دستورالعمل هاي تشريعي را تبیین و تکلیف کرده است تا انسان براساس عمل کردن به
آن دستورات ،بتواند آن توانائيهاي بالقوه خويش را به فعلیت برساند.
الزمه اين خلقتِ تکلیفي ،نقش پذيري اکتسابي انسان از ديگران در جامعه و محیط
است که در آيات قرآن مورد توجّه قرار گرفته است .قرآن کريم در آيهاي ،نعمتهاي
اکتسابي(تکلیفي) در انسان را در مقابل ذاتیات(تکويني) قرار داده و بهرهمندي از آنها را
نتیجه اکتسابیات بیان ميفرمايد" :براى مردان از آنچه کسب کردهاند بهرهاى است ،و براى

زنان هم از آنچه کسب کردهاند بهرهاى است"(1نساء .)32:در آيهاي ديگر ،خیر و شرّ انسان
را نتیجه اين وجود تکلیفي دانسته که بر مبنايِ وُسع و خلقتِ تکويني او ميباشد" :خداوند
هیچ کس را جز به قدر توانايىاش تکلیف نمىکند .آنچه [از خوبى] به دست آورده به سود او،

و آنچه [از بدى] به دست آورده به زيان اوست"(2بقره .)286:تکلیف به اندازه وُسع ،به خلقت
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.
باتوجه به مطالب فوق ،استفاده ميشود که يکي از جنبههاي دوساحتيِ وجود انسان
اين است که خداوند در دو خلقت جسماني و غیر جسماني او ،بصورت تکويني و
بالفعل ،استعدادها و تواناييهايي را خلق کرده است .در ادامه و تکمیلِ اين دو بُعد وجودي
انسان ،خداوند او را تکلیف کرده تا متناسب با آن تواناييها ،به تکامل و تکمیل خويش

1
بن َو َسلواْ اللَّ َه ِمن َفضْ لِه
لل ِّر َج ِال ن َِصيب ِّم َّما ا ْك َت َس ُبواْ َو لِل ِّن َسا ِء ن َِصيب م َّما ا ْك َت َس َ
2
ف اللَّ ُه نَفْساً اِلأ َّ ُو ْس َعها لَها ما ك ََس َب ْت َو َع َل ْيها َما ا ْك َت َس َبت
لأ ُي َكلِّ ُ
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بپردازد که نحوه شکلگیري اين بُعد وجودي ،هدف خلقت و منوط به اختیار انسان است.
براين اساس ،تفاوتهاي وجودِ تکمیلي در انسان بسیار بیشتر مشاهده ميگردد.

 .7انسان مجبور یا مختار
يکي ديگر از مباني انسانشناختي در اسالم ،مسأله آزادي و اختیار انسان است .جبر
يا اختیار ،يکي از مباحث مهم مربوط به انسان است که نه تنها داشمندان مختلف از قديم
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
در اين قسمت ،به برخي از مهمترين مباحث در اين باره اشاره ميشود.
 .7.1بیان دیدگاهها
بطور کلي در بین همه دانشمندان و بطور خاص در بین علماي مسلمان ،سه ديدگاه
اساسي در اين باره مطرح شده است .گروهي معتقدند که افعال انسان از روي اراده و
اختیار مطلق انجام مي گیرد و هیچ عاملي از بیرون يا درون او را به کار و فعالیت وادار
نميکند .بعبارتي ،هرعملي که انسان انجام ميدهد ،از روي اختیار و آزادي مطلق ميباشد.
اين ديدگاه که در بین مسلمانان ،بنام "معتزله" معروف است؛ اراده انسان را در عرض
خواست و اراده خدا قرار داده است.
ديدگاه ديگر معتقد است که همه اعمال انسان از روي جبر مطلق بوده و يک سلسله
عواملي خارج از اراده انسان ،او را واميدارد تا دست به فعالیت بزند .اين ديدگاه که در
پیروان مسلمان به مکتب "اشاعره" معروف است ،بر خالف تفکّر قبلي ،انسان را مجبور
مطلق به خواست و اراده خدا ميداند و اراده انسان را يک عامل خنثي و بدون اثر ميداند.
نظريه سوم ،نظريه اي است که انسان را نه مجبور مطلق و نه مختار مطلق ميداند.
بلکه آزادي انسان را در گرو "تفويض" امرالهي ميداند .يعني ،انسان مختار است و خدا
اختیار را به او داده است و بکار گیري آن نیرو به دست انسان ميباشد و در استفاده از
اين اختیار ،مجبور است .بعبارتي نميتواند از اختیار خود استفاده نکند و او در اين زمینه
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مجبور است .اين تعبیر از روايات معصومین علیهم السالم نقل شده است که نه جبر
مطلق ،و نه اختیار مطلق ،بلکه امري بین ايندو ،1پذيرفته شده است.
 .7.2بررسی آیات قرآن
در تأيید ديدگاه اول و ردّ جبرگرايي ،آيات فراواني از قرآن وجود دارد .قرآن کريم،
در آيهاي ،جبرگرايي را يک اعتقاد شرک آلود معرفي کرده و ميفرمايد " :بزودى مشرکان
(براى تبرئه خويش) مىگويند” :اگر خدا مىخواست ،نه ما مشرک مىشديم و نه پدران ما و نه
چیزى را تحريم مىکرديم!" کسانى که پیش از آنها بودند نیز ،همین گونه دروغ مىگفتند و
سرانجام (طعم) کیفر ما را چشیدند .بگو” :آيا دلیل روشنى (بر اين موضوع) داريد؟ پس آن را
به ما نشان دهید؟ شما فقط از پندارهاى بىاساس پیروى مىکنید ،و تخمینهاى نابجا مىزنید"

2

(انعام .)148:در آيهاي ديگر ،اين تفکّر را يکنوع جهل و پندار باطل معرفي کرده و
ميفرمايد" :آنان گفتند” :اگر خداوند رحمان مىخواست ما آنها را پرستش نمىکرديم!" ولى

به اين امر هیچ گونه علم و يقین ندارند و جز دروغ چیزى نمىگويند!"( 3زخرف.)20 :
همچنین در تأيید ديدگاه دوم و ردّ تفويض نیز آياتي وجود دارد که انجام اعمال
انسان را ،بدون اراده خدا رد ميکند .از منظر اين آيات ،هیچ اراده اي از انسان به نتیجه
نميرسد مگر اينکه اراده خدا باشد .در آياتي اين موضوع اشاره شده که چند نمونه ذکر
ميگردد":و شما اراده نمىکنید مگر اينکه خداوند ،پروردگار جهانیان ،اراده کند و بخواهد"

4

(تکوير .)29:در آيهاي ديگر ميفرمايد":هر کس را خدا بخواهد (و مستحق باشد) گمراه

مىکند و هر کس را بخواهد (و شايسته بداند) بر راه راست قرار خواهد داد"(5انعام .)39 :در

 1امر بین الأمرین
2
ين اَش ْركُواْ لَ ْو شَ َاء اللَّ ُه َما اَش ْر ْك َنا َو َلأ َءا َبا ُؤنَا َو َلأ َح َّر ْم َنا ِمن شى ٍء َك َذالِكَ َك َّذ َب الَّ ِذ َ ِ ِ
تى َذاقُواْ
َس َيقُو ُل الَّ ِذ َ
ين من َق ْبل ِه ْم َح َ
َ
َباْ َس َنا قُ ْل َه ْل ِعن َدكُم ِّم ْن ِع ْل ٍم َف ُتخْ ر ُِجو ُه لَ َنا اِن َت َّتبِ ُعو َن اِ َّلأ ال َّظ َّن َو اِ ْن اَن ُت ْم اِ َّلأ تخَ ُر ُصو َن
َ 3و قَالُواْ لَ ْو شَ َاء ال َّر ْح َما ُن َما َع َب ْدنَا ُهم َّما لَ ُهم بِ َذالِكَ ِم ْن ِع ْل ٍم اِ ْن ُه ْم اِ َّلأ يخَ ُر ُصو َن
4
ين هر چند ممکن است اراده خدا ،در فرهنگ های مختلف ،با تعابیر دیگری
َو َما تَشَ ُاءو َن اِ َّلأ اَن َيشَ َاء اللَّ ُه َر ُّب الْ َعالَ ِم َ
مانند :شانس ،قسمتُ ،صدفه ،قضا ،قدر و امثال ان تعبیر شود.
يج َع ْل ُه َعلى صر ٍ
ِاط ُّم ْس َت ِقي ٍم
َ 5من َيشَ ِا اللَّ ُه ُيضْ لِ ْل ُه َو َمن َيشَ اْ َ
َ
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آيهاي ديگر ميفرمايد" :هیچ کس نمىتواند ايمان بیاورد ،جز به فرمان خدا (و توفیق و يارى

و هدايت او)! و پلیدى (کفر و گناه) را بر کسانى قرار مىدهد که نمىانديشند"(1يونس.)100 :
 .7.3رابطه اراده خدا با اختیار انسان
چنانچه در آيات فوق ،به عنوان نمونه بیان شد ،براي هر دو ديدگاه در آيات قرآن
شواهدي وجود دارد .براي تأيید اين آيات ،ميتوان اضافه کرد که داشتن اراده براي انسان
يک امري بديهي و بالوجدان ميباشد و انسان بر مبناي اين درک شهودي ،سعي ميکند
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
اختیار خويش انجام ميدهد .همچنین انسان در زندگي خويش ،در بسیاري از موارد در
مييابد که عوامل ديگري نیز در سرنوشت انسان تأثیر دارند که بسیاري از آنها خارج از
اراده اوست .انسان بودن ،اراده داشتن ،انتخاب پدر ،مادر ،زمان ،استعدادهاي روحي و
جسمي و بسیاري از علل و عوامل تأثیر گذار ديگري وجود دارند که تعیین آنها خارج
از اراده انسان است .بسیاري از اين عوامل را ميتوان به اراده خدا نسبت داد که درکِ
تأثیر اراده خدا نیز براي انسان تقريباً ،يک امر بديهي و بالوجدان است ،هر چند ممکن
است در فرهنگ هاي مختلف ،اراده خدا ،با تعابیر ديگري مانند :شانس ،قسمت ،صُدفه،
قضا ،قدر و امثال آن تعبیر شود؛ ولي آنچه مسلّم است اينکه عالوه بر اراده انسان ،اراده
ديگري نیز بر سرنوشت انسان تأثیر دارد.
آنچه از مطالب فوق و آيات باال استفاده ميشود اينکه انسان نه اختیار مطلق دارد و
نه جبر محض ،بلکه در بسیاري از موارد اختیار دارد و در بسیاري از موارد نیز ،اراده او
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
دين ،هدايت انبیاء ،انجام تکالیف ،انذار و تبشیر ،وعد و وعید ،مدح و نکوهش ،عقاب و
پاداش و نظاير آن ،بيمعنا ميباشد و اين بر خالف عدل الهي است که افرادي را عذاب
ين َلأ َي ْع ِقلُو َن
َ 1و َما كاَ َن ل ِ َن ْف ٍ
س اَن تُ ْؤ ِم َن اِ َّلأ بِ ِا ْذ ِن اللَّ ِه َو َ
لى الَّ ِذ َ
يج َع ُل ال ِّر ْج َ
س َع َ
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کند و يا اشخاصي را پاداش دهد که خارج از اراده آنها و بصورت جبر ميباشد .چنانچه
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
کردن بنده و تفويض همه امور به او ،عالوه بر اينکه نظام آفرينش را بهم ميزند ،همچنین
زيبنده حکیم دانستن خداوند نیز نیست که آنها را بیافريند و آنان را رها کند تا هر چه
خودشان خواستند يا توانستند بدست آورند .اين موضوع در حديثي از امام رضا علیه
السالم وارد شده است.
عالوه بر اين دلیل عقلي و فطري ،آيات فراواني نیز وجود دارد که بر اختیار انسان،
بصورت مشروط داللت دارد .در آيهاي ميفرمايد":ما راه را به او نشان داديم ،خواه شاکر

باشد (و پذيرا گردد) يا ناسپاس!"(1انسان .)3 :يعني سپاسگزاري و ناسپاسي انسان در اختیار
خود اوست که خدا اين توانائي را به او داده است .در آيهاي ديگر ميفرمايد":بگو :اين
حقّ است از سوى پروردگارتان! هر کس مىخواهد ايمان بیاورد (و اين حقیقت را پذيرا شود)،

و هر کس ميخواهد کافر گردد!"(2کهف .)29 :در اين آيه نیز ،ايمان و کفر را نتیجه اعمال
خود انسان ميداند که به عنوان يک حقیقت الهي ارسال شده از جانب پروردگار معرفي
شده است .در آيات فراوني ،ذرّهاي ظلم از طرف خداوند به بندگان رد شده است
(آلعمران ،82:انفال ،51:حج ،10:ق .)29:در آيهاي در اين باره ميفرمايد" :کسى که عمل
صالحى انجام دهد ،سودش براى خود اوست و هر کس بدى کند ،به خويشتن بدى کرده است

و پروردگارت هرگز به بندگان کوچکترين ستمي نمىکند!"(3فصلت.)46:
آنچه از مطالب باال استفاده مي گردد اينکه قطعاً هم اراده خداوند و هم اراده انسان،
در تعیین سرنوشت انسان نقش دارند ولي اين دو اراده در عرض هم نیستند؛ بلکه در
طول يکديگر ميباشند .يعني ،ميتوان گفت که اراده خداوند متعال بر اين تعلق گرفته
1
السبي َل اِ َّما شا ِكراً َو اِ َّما َكفُوراً
اِنَّا َه َد ْينا ُه َّ
2
شاء َف ْل َي ْك ُف ْر
شاء َف ْل ُي ْؤ ِم ْن َو َم ْن َ
َو قُ ِل الْ َح ُّق ِم ْن َر ِّب ُك ْم َف َم ْن َ
3
َساء َف َع َل ْيها َو ما َر ُّبكَ بِ َظلإ َّ ٍم ل ِ ْل َعبيد
َم ْن َع ِم َل صالِحاً َفلِ َنف ِْس ِه َو َم ْن ا َ
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است تا انسان اختیار داشته باشد و با اراده خود بتواند سرنوشت خويش را رقم بزند و
بر اين اساس ،برخورداري از عقاب و پاداش نیز متناسب با خواست و اراده انسان ميباشد.
 .7.4اراده حقیقی و اراده حقوقی
پس از پذيرش ديدگاه مختار در باره نقش اراده خدا و اراده انسان در سرنوشت
انسان ،سؤال ديگر ي که مطرح است اينکه دايره بکارگیري اين دو اراده چگونه است.
يعني در چه اموري اراده انسان يا اراده خداوند ،نقش فعالتري دارند .اين سؤال را ميتوان
به اين موضوع مرتبط دانست که آيا انسان در برابر رويدادهاي پیراموني و بیروني خود و
يا در برابر نیروهاي دروني مؤثر و تأثیرگذار بر سرنوشت خود ،منفعل است؛ يا اينکه او
ميتواند بر شرايط اجتماعي يا قدرتهاي دروني خود ،فعاالنه تأثیر بگذارد .اين موضوع
تأثیرگذاري يا تأثیرپذيري ،با عنوان فعال بودن و يا منفعل بودن در روانشناسي مطرح
شده است .آنچه براي روانشناسان در اين باره مورد توجه است اينکه به چه میزان انسان
ميتواند بر سرنوشت خود براي غلبه بر نیروهاي دروني يا بیروني خويش ،فعاالنه ايفاي
نقش نمايد ،يا اينکه او ملتزم و مجبور است در برابر آن نیروهاي قوي ،سر تعظیم فرود
آورده ،و تسلیم نیروهاي قدرتمند طبیعتِ خود يا محیط گردد؟.
در ديدگاه انفعالي ،برخي همچون رفتارگرايان ،انسان را در برابر نیروهاي خارجي
و محیطي منفعل ميدانند که خود نقشي در تعیین سرنوشت خويشتن ندارد .برخي ديگر
همچون روانکاوان ،بر قدرت نیروهاي درونيِ نهاد(ايد) و يا عوامل قدرتمند فرامن
(سوپرايگو) ،که ناهشیارانه بر سرنوشت انسان تأثیر ميگذارند؛ بر نقش انفعالِ انسان ،در
برابر اين نیروهاي تأثیرگذار تأکید دارند .در مقابل روانشناساني وجود دارند که انسان را
موجودي فعال در سرنوشت خود دانسته که توان ساخت خود بر مبناي خواست و اراده
خويش را به هر شکلي که ميخواهد دارد .انسانگرايان و شناختگرايان ،از جمله
نظريهپردازاني هستند که در اين ديدگاه ،بر فعالیتهاي مطلق اراده انسان تأکید دارند.
چنانچه مالحظه مي گردد ،اين روانشناسان نیز ،انسان را مطلق يا منفعل(بي اراده) و يا
فعال(با اراده) ميدانندو حدّ وسطي براي آن قايل نیستند.
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آنچه در اين رابطه ،از ديدگاه اسالم ميتوان بیان کرد اينکه انسان داراي دو نوع اراده
و شخصیت حقیقي و حقوقي ميباشد .مراد از "شخصیت حقیقي" ،آن شاکله حقیقي
شکل يافته درون انسان است که او با اراده و اختیار خويش در برابر خداوند متعال ،بر
مبناي انجام تکالیف و مسؤولیتهاي خود به نمايش ميگذارد .اين شخصیت حقیقي،
مبناي رفتارهاي ارادي انسان بوده و پاداش يا عقاب اُخروي بر آن مترتب ميباشد .در
شخصیت حقیقي ،انسان فعال بوده و بر مبناي اراده و اختیار خود ،تمامي تکالیف و
وظايف خود را انجام ميدهد؛ بطوريکه ،هر چیزي که بر مبناي اراده او شکل نگرفته
باشد ،در شخصیت حقیقي انسان نیز تأثیري ندارد.
آيات و روايات فراواني در اين رابطه وجود دارد که سرنوشت انسان را وابسته به
خواست ،اراده و فعالیت خود انسان معرفي مينمايد .در آيهاي خداوند ميفرمايد":و

اينکه براى انسان جز آنچه تالش کرده چیزى نیست"(1نجم .)39:در آيهاي ديگر ميفرمايد:
"مردان را از آنچه به دست آوردهاند بهرهاى است و زنان را نیز از آنچه به دست آوردهاند بهرهاى

ميباشد"(2نساء .) 32:آنچه از اين آيات و موارد مشابه فراوان ديگر استفاده ميشود اينکه
انسان براي تعیین سرنوشت حقیق ي خويش ،فعال بوده و اراده و اختیار او نقش کلیدي
در شکلگیري اينگونه شخصیت ايفا ميکند .عالوه بر مستندات فوق ،دلیل عقلي ديگري
نیز وجود دارد اگر انسانها نقش فعاالنه در سرنوشت نهايي آخرتي خود نداشته باشند،
پاداش گرفتن يا عقاب کردن آنها ،بنوعي ناعادالنه و ظالمانه ميباشد و اين بطور قطع در
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
موضوع داللت دارند .بنابراين ،مالک و معیار مهم در ايجاد شخصیت حقیقي ،فعال بودن
انسان و انجام رفتارهاي ارادي و اختیاري او ميباشد.
نوع ديگري از شاکلهِ وجودي انسان ،به "شخصیت حقوقي" او اشاره داشته و مراد
از آن ،جايگاه و موقعیتي است که انسان در دنیا ،در برابر عوامل مؤثر دنیايي مانند :جامعه،
1
س لِل ِْإن ِ
ْسان اِلأ َّ ما َسعى
َو اَ ْن لَ ْي َ
بن َو ْسلُواْ اللَّ َه ِمن َفضْ لِه
 2لل ِّر َج ِال ن َِصيب ِّم َّما ا ْك َت َس ُبواْ َو لِل ِّن َسا ِء ن َِصيب م ِّما ا ْك َت َس ْ
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افراد ديگر ،طبیعت ،تربیت و امثال آن دارا ميباشد .مسؤولیتهاي اجتماعي که هر
شخصي در جامعه دارد ،به شخصیت حقوقي آنها اشاره داشته و جايگاه و پايگاه افراد را
براي ديگران تعريف ميکند .آنچه از منابع اسالمي در اين باره برداشت ميشود اينکه در
اين نوع شخصیت ،اراده انسان مطلق نبوده و در بسیاري از امور ،خواست و اراده انسان
به تنهايي نميتواند جايگاه و شخصیت حقوقي او را ايجاد نمايد .قضا و قدر الهي ،عوامل
اجتماعي ديگر ،عوامل تربیتي والدين ،تالشها و کوششهاي گذشته فرد و عواملي از
اين قبیل ،در بروز و ظهور اين شخصیت نقش دارند .بعبارت ديگر ،انسان براي به دست
آوردن شخصیت حقوقي خويش ،نه تنها آوردههاي گذشته دروني خود ،مانند:
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
ميگذارند .جبر الهي ،جبر اجتماعي ،جبر فرهنگي ،جبر اقتصادي ،جبر تاريخي ،و عواملي
مانند آن ،از جمله عوامل بیروني ديگري هستند که در شکلگیري شخصیت حقوقي انسان
نقش دارند .بنابراين ،انسان ميتواند استنباط کند که در شکلگیري اين شخصیت ،در
بسیاري از موارد بصورت نسبي ،منفعل بوده و عوامل فراوان ديگري نیز در شکلگیري
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
بر همه چیز ،آيات فراواني وجود دارد .خداوند در آيهاي در اين باره ميفرمايد" :بگو ،بار
خدايا ،اى خداوند پادشاهى -فرمانروايى ،-به هر که خواهى پادشاهى مىدهى و از هر که خواهى
پادشاهى باز مىستانى ،هر که را خواهى بزرگى و ارجمندى مىدهى و هر که را خواهى خوار

مىکنى نیکي ها همه به دست توست ،که تو بر همه چیز توانايى"(1آلعمران .)26 :در آيهاي
ديگر نیز ميفرمايد" :زمین از آن خداست ،و آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد ،واگذار

1
َشاء بِ َي ِد َك الْخَ ْي ُر اِنَّكَ
َشاء َو تُ ِذ ُّل َم ْن ت ُ
َشاء َو تُ ِع ُّز َم ْن ت ُ
َشاء َو َت ْن ِز ُع الْ ُم ْلكَ ِم َّم ْن ت ُ
قُ ِل اللَّ ُه َّم مالِكَ الْ ُم ْل ِك تُ ْؤتِي الْ ُم ْلكَ َم ْن ت ُ
َعلى كُ ِّل شَ ْي ٍء قَدير
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مىکند و سرانجام(نیک)براى پرهیزکاران است!"(1اعراف .)128:آنچه از اين آيات ،به عنوان
نمونه استفاده مي شود اينکه بسیاري از امور دنیايي انسان در اختیار او نبوده و اراده الهي
در اين امور حاکمیت دارند و الزمه حاکمیت مطلق خداوند اين است که زمامِ امور اين
عالَم را بر مبناي سنتهاي خويش بنا نهاده است.
 .7.5رابطه اراده با سایر عوامل شخصیتی
پس از اينکه بیان شد که شخصیت حقیقي انسان تحت تأثیر اراده او قرار دارد؛
سؤالي که مطرح است اينکه عوامل بسیار زياد و متنوعي ديگري هستند که بر سرنوشت
انسان نقش مهمي دارند .وراثت ،خانواده ،مدرسه ،دوستان ،الگوها ،تغذيه ،محیط
اجتماعي ،مسايل فرهنگي ،موقعیت سیاسي و عواملي مانند آن ،از جمله عواملي هستند
که هر کدام نقشي براي سرنوشت انسان دارند و بسیاري از آنها ،از حیطه اراده و اختیار
انسان خارج ميباشد .سؤالي که در اينجا مطرح است اينکه اين عوامل چگونه با اراده
انسان جمع ميگردند.
آنچه در پاسخ مهم است که به آن توجه شود اينکه تأثیر اين عوامل در عرض اراده
نیست؛ بلکه اراده در طول آن عوامل قرار دارد .چنانچه در ارتباط اعضاي جسماني با
ابعاد روحي ،رابطه طولي بین آنها بیان گرديد ،اراده به عنوان يک وجودِ روحي ،در طول
ساير عوامل قرار دارد .اين رابطه ،مشابه ارتباط دستگاههاي بدن با دستگاه عصبي و يا
ساير اندامهاي عصبي با مغز است که رابطه و کارکرد آنها ،به صورت طولي تبیین ميشود.
يعني ،اين مغز است که متناسب با نیازهاي ساير اندامها ،فرمان حرکتي آنها را تدبیر و
مديريت ميکند .به عبارت ديگر ،اين خواست و اراده انسان است که از میان اين عوامل
موجود ،دست به انتخاب ميزند .پس براي فعلیت نقش اين عوامل در سرنوشت انسان،
اين اراده است که آنها را گزينش کرده و تأثیر آنها را از قوه به فعل تبديل مي کند.

1
شاء ِم ْن ِعبا ِد ِه َو الْعاقِ َب ُة ل ِ ْل ُم َّتقين
ض لِلَّ ِه ُيورِثُها َم ْن َي ُ
اِ َّن ا ْلأ َ ْر َ
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 .7.6نقش اراده در قرآن
لفظ اراده و مشتقات آن که در قرآن کريم 137 ،بار تکرار شده است ،در بیش از 90
مرتبه آن ،مربوط به اراده انسان ميباشد که در موضوعات مختلفي ،مانند :اراده خوبىها،
اراده بدى ها ،اراده دنیا ،اراده آخرت ،اراده پاداش گرفتن ،اراده برترى يافتن ،اراده وجه
اللّه ،اراده عزّت ،اراده امورى که او توانايى انجام آنها را ندارد و در مطالبي مانند آن؛
بیان شده است .اراده ،مصدر باب افعال ،از مادّه راد ،يرود ،روداً ،به معناى طلب کردن،
خواستن ،میل کردن آمده است(راغب ،1365 ،ص .)371حقیقت اراده در انسان را ميتوان
حالتي نفساني دانست که اگر شخصي تشخیص داد که بايد کاري را انجام دهد ،تصمیم
بگیرد و هیچ طبیعتى نتواند جلو او را بگیرد .کسي که ارادهاي قوي دارد ،آن چه را خواسته
است ،با کوشش و ثبات قدم به دست ميآورد(مطهرى ،1374 ،ج ،21ص .)231
از منظر قرآن ،بزرگيِ بزرگترين انسانها ،يعني پیامبران ،بر مبناي عزم و اراده آنها
مشخص گرديده است و برترين پیامبران به اين دلیل برترند ،چون صاحب عزم و اراده
قوي و صاحب شريعت معرفي شده اند .گويا آنان واجد عزم و اراده استواري هستند که
مي توانند انسانها را به اهداف متعالي مورد نظر برسانند .براين اساس ،خداي متعال به
پیامبر اکرم صلي اهلل علیه و آله مىفرمايد :همان گونه که پیامبران با اراده(عزم) صبر کردند،

تو نیز صبر و استقامت کن(1احقاف .)35:در آيهاي ديگر ،خداوند متعال ،حضرت آدم علیه
السالم را بدلیل نداشتن عزم و اراده قوي و جدّي ،از اعطاي شريعت و رسالت منع کرده
و در اين باره مىفرمايد :به يقین ،پیش از اين با آدم پیمان بستیم ،ولي او آنرا فراموش کرد و

براي او عزم و اراده اي استوار نیافتیم(2طه .)115 :امام على علیه السالم در توضیح آيه فوق
مىفرمايد :خداوند سبحان فرستادگان خود را در تصمیماتشان نیرومند قرار داد(3نهج البالغه،
خطبه .)129

 1فَاص ْبر کَما َصبر اولوا ال َعزمِ ِم ْن الْ ُّرس ُل
 2ولقد َع ِهدنا اِلی ادم ِم ْن قَب ُل َف َن ِسی و لَ ْم ن َِج ْد لَ ُه َعزماً
 3و ل ِك َّن الله َ ُسبحانَ ُه َج َع َل ُر ُس َل ُه اُولي قُ َّو ٍة في َعزائ ِم ِهم
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آيات و روايات فراواني وجود دارد که در آنها ،ارزشهاي واقعي هر انساني را ،به
اراده اش وابسته دانسته است .بنابراين ،به مقتضاي همت و اراده انسان ،ارج و ارزش هر
کسي ،خواه عالي باشد يا داني ،بلند همت يا دون همت ،شناخته شده است .پیامبر خدا
صلي اهلل علیه و آله ،در باره نقش اراده در حديثي مي فرمايد :پیروزي ،در گرو اراده قاطع

و دورانديشي انسان است(1مجلسي ،1403 ،ج ،77ص .)165امام على علیه السالم در
رواياتي ،اراده انسان را ،عاملي براي بزرگي او دانسته و فرموده است :بزرگ نکرده مردى

را چیزى مثل همّت و عزم او ،و پست نکرده او را چیزى مثل شهوت و خواهش او(2تمیمي
آمدي ،1366 ،ج ،6ص .)12بزرگ دانستن انسانها ،بخاطر بلند همّتي و با اراده بودن آنان

است(3همان ،ج ،4ص .)181هر که همّتش واال باشد ،ارزشش عظیم ميگردد(4ري شهري،
 ،1385ج  ،13ص  .)42در حديثي ديگر آنحضرت مىفرمايد :بیمارىِ سستىِ دلِ خود را

با تصمیم قوى درمان کنید(نهج البالغة ،خطبة .)223
آنچه از مجموعه اين آيات و روايات استفاده ميشود اينکه ،اراده کلیديترين عامل
رشد انسان و مهمترين نقش در شکلگیري ارزشهاي انساني دارد .انسان بر مبناي
بکارگیري و میزان بهره مندي از توانايي اراده خويش ،ميتواند فضايل اخالقي خود را
ارتقاء بخشد و پاداش و عقاب اعمال انسان ،بر مبناي رفتارهاي ارادي او ميباشد .خداوند
متع ال در آيه اي ،عزم االمور را با صبر و پايداري همراه کرده و آن را يکي از مصاديق
مهم اراده قوي بیان کرده و مىفرمايد :اگر صبر کنید و پرهیزگارى نمايید ،اين [ايستادگى]

حاکى از عزم استوار [اراده قوي شما] در کارهاست(5آل عمران.)186:

الحز ِمووو
الجزمِ و َ
 1الظَّف َُر بِ َ
 2ما رفع امرا كهمته ،و لأ وضعه كشهوته.
الح ِم َّي ُة
 3على قَدرِ ال ِه َّم ِة تَكو ُن َ
َ 4من شَ ُرفَت ِه َّم ُت ُه َع ُظ َمت قِي َم ُت ُه
َ 5و اِ ْن ت َْصبِ ُروا َو َت َّتقُوا ف َِا َّن ذلِكَ ِم ْن َع ْزمِ ا ْلأ ُ ُمورِ
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 .8خوشبینی یا بدبینی ذات
خوب بودن يا بد بودن ماهیت انسان ،از جمله مباحث مهم ديگر در مباني نظري در
انسانشناسي است که تفاوتهاي آنها به اختالف در ديدگاههاي فلسفي فالسفه غربي بر
مي گردد .دراين رابطه سه ديدگاه اساسي وجود دارد .برخي انسان را موجودي بد سرشت
و بد طینت ميدانند(هابز و فرويد)1؛ برخي ديگر ماهیت او را پاک نهاد و نیک سیرت
دانسته(پیاژه و کهلبرگ)2؛ و گروهي ديگر (جان الک و اسکینر ،)3سرشت انسان را
همچون لوح سفید نانوشته اي ميدانند که هیچ خیر و شرّي در آن حکّ نشده است و او
بر مبناي رفتار و کردار تربیتي و اجتماعي ،لوح سفید خود را نگارش مينمايد(کريمي،
 ،1373ص ،223به نقل از هافمن.)1970 ،4
موضوع خوب يا بد بودن ذات انسان در قرآن ،به دو صورت قابل مالحظه ميباشد.
از طرفي ،مشاهده مي شود که در بیش از پنجاه آيه در قرآن کريم ،صفاتي منفي به انسان
نسبت داده شده که به خاطر برخورداري از آن صفات رذيله ،او مورد سرزنش قرار گرفته
است .ويژگيهايي همچون :ناتوان و ضعیف(5نساء ،)28:نادان و ستمکار( 6احزاب،)72:
کم ظرفیت و بيتاب در برابر ناماليمات(7معارج ،)19:شتابزده و عجول در قضاوتها

8

(اسراء ،)11:خودخواه و مغرور(9هود ،)10:سرکش و طغیانگر(10علق ،)6:حريص و

1

Hobbes, T & Freud, S
Piaget, J & Kohlberg, L
3
Locke, J & Skinner, B.F
4
Haffman, M.L
2

5
أنس ُن َض ِعيفًا
َو خُ لِ َق ا ْل َ
 6اِنَّ ُه كاَ َن َظلُو ًما َج ُهو ًلأ
7
أنس َن خُ لِ َق َهلُو ًعا
اِ َّن ا ْل َ
8
عجو ًلأ
أنس ُن َ
َو كاَ َن ا ْل َ
 9اِنَّ ُه لَ َفرِح َفخُ ور
10
أنسا َن لَ َي ْطغَي ،اَن َّر َءا ُه ْاس َتغْني
كلإ َّ اِ َّن ا ْل َ
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بخیل(1محمد ،)38:در خُسران و ضرر و زيان(2عصر )2:و صفاتي مانند آن؛ که منشاء اين
صفات ،به بخشي از وجود انسان ،بنام نفسِ امّارهِ به بدي(3يوسف )53:بر ميگردد.
از طرفي ديگر ،خداوند متعال ،برخي ويژگيهاي مثبتي را براي انسان بیان کرده که
منحصر به وجود او ميباشد؛ مانند :آفريده شده در بهترين ترکیب(4تین ،)4:کرامت
ذاتي(5اسراء ،)70:برخورداري از فطرت حنیف حقگرا(6روم )30:دمیده شدن از روح
خداوند(7ص )72:از علم و دانش الهي برخوردار بودن(8علق )5 :و امثال آن؛ که اينها
نشان ميدهد ذات انسان از ويژگيهاي مثبت و منحصر به فردي نیز برخوردار ميباشد.
آنچه از اين آيات استفاده ميشود اينکه ذات انسان برخوردار از صفات مثبت فطري
ميباشد؛ زيرا سرشت فطري انسان ،تبلور صفات و اسماء الهي است که بر اثر دمیده شدن
روح در او ،تجلي يافته است .بنابراين ،ميتوان گفت ديدگاه اسالم نسبت به ذات و
طبیعت او مثبت بوده و هیچ آلودگي و شرارت در سرشت انسان وجود ندارد؛ اما گاهي
اوقات انسان با اراده و اختیار خويش ،در اثر بيتوجهي به آن صفات فطري ،از مصاديق
يا محتواهايي منفي و ناسازگار و بر خالف روح و فطرت الهي در او استفاده ميکند .در
اين صورت ،ذات تکويني انسان تغییر يافته و به حیوانیت(9اعراف ،)179:يا نبات و گیاه
شدن(10ابراهیم )26:و يا جماد شدن(11بقره )74:تبديل ميگردد .پس ،ذات انسان پاک
است و او با اراده و اختیار خود ،شرارت و بدي را در ذات خود وارد کرده و تبديل به
حیوانیت و يا موجودات پستتر مينمايد.
َ 1ف ِمن ُكم َّمن َي ْبخَ ُل َو َمن َي ْبخَ ْل ف َِانَّ َما َي ْبخَ ُل َعن نَّف ِْسه
2
أنس َن لَ ِفى خُ ْس ٍر
َوالْ َع ْص ِر اِ َّن ا ْل َ
3
السو ِء اِلَّأ َما َر ِح َم َربى
ْس َلأ َ َّما َر ُة بِ ُّ
َو َما اُ َب ِّر ُئ نَ ْفسىِ اِ َّن ال َّنف َ
4
أنس َن في ا َْح َسنِ َت ْقوِي ٍم
لَ َق ْد خَ َل ْق َنا ا ْل َ
َ 5و لَ َق ْد َك َّر ْم َنا َبني َءا َد َم َو َح َم ْل َن ُه ْم في الْب َّر َِ َو الْ َب ْح ِر َو َر َز ْق َن ُهم ِّم َن ال َّط ِّي َب ِت َو َفضَّ ْل َن ُه ْم َعلي َكثِي ٍر ِّم َّم ْن خَ َل ْق َنا َتف ِ
ْضيلًإ
6
اس َع َل ْيها لأ َت ْبدي َل لِخَ ْلقِ اللَّ ِه ذلِكَ الدِّي ُن الْ َق ِّي ُم
َفاَقِ ْم َو ْج َهكَ لِلدِّينِ َحنيفاً فِ ْط َر َت اللَّ ِه الَّتي َف َط َر ال َّن َ
 7فَاِذا َس َّو ْي ُت ُه َو نَفَخْ ُت في ِه ِم ْن ُروحي َف َق ُعوا لَ ُه ِ
ساجدين
8
أنس َن َما لَ ْم َي ْع َلم
الَّ ِذي َعلَّ َم بِالْ َق َل ِم َ ،علَّ َم ا ْل َ
 9اُولئِكَ كَا ْلأَنْعامِ َب ْل ُه ْم ا ََض ُّل اُولئِكَ ُه ُم الْغافِلُون
ض ما لَها ِم ْن قَرار
َ 10و َم َث ُل َكلِ َم ٍة خَ بي َث ٍة كَشَ َج َر ٍة خَ بي َث ٍة ْاج ُتث َّْت ِم ْن َف ْو ِق ا ْلأ َ ْر ِ
 11ثُ َّم ق ََس ْت قُلُو ُب ُك ْم ِم ْن َب ْع ِد ذلِكَ َف ِه َي كَالْ ِحجا َر ِة ا َْو اَشَ ُّد ق َْس َو ًة
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 .9انسان خودآگاه یا ناخودآگاه
آيا شخصیت تحت تأثیر فرايندهاي هشیار ذهن ميباشد که شخص به آنها آگاهي
دارد؛ يا زير نفوذ خاطرات ،ادراک ها ،افکار ،تمايالت ،عواطف و احساساتِ ناهشیاري
است که فرد به آنها آگاهي ندارد .برخي روانشناسان مانند :فرويد ،يونگ ،موري بر جنبه
هاي ناهشی ار شخصیت و تأثیر غالب فرايندهاي ناخودآگاه بر زندگي افراد تأکید دارند.
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
ناهشیار که ذهن ما بر آنها آگاهي نداشته و بصورت ناخودآگاه زندگي ما را زير نفوذ خود
قرار مي دهد(شولتز.)1988 ،
بررسي هشیاري و ناهشیاري انسان در قرآن ،از دو منظر قابل توجه است .بر اساس
برخي آيات ،يکنوع هشیاري تکويني و ذاتي در همه انسانها وجود داشته که همه از
آنها برخوردار ميباشند .اين معرفت سرشتي ،انسان را به وظايف ،تکالیف و نیازهاي
حقیقي و معنوي خويش آگاه ميگرداند .در آيهاي خداوند متعال دراين باره ميفرمايد:
"بلکه انسان ،خود بر نیک و بد خويش به خوبي آگاهي دارد("1قیامه .)14:در آيهاي ديگر،
اين هشیاري به الهام نیروي بد و خوب در سرشت انسان اشاره شده است که ميفرمايد:
" و قسم به جان آدمى و آن کس که آن را (آفريده و) منظّم ساخته ،سپس نیروي فجور و تقوا

(شرّ و خیرش) را به او الهام کرده است"(2شمس .)8:اين نیروي ذاتي در تشخیص خیر و
شرّ ،به ساختار هشیار انسان اشاره دارد .همچنین در بعضي تعابیر ،اين نیروي هشیاري،
به نور تشبیه شده است که اين نور در همه انسانها بصورت تکويني و سرشتي وجود
دارد .در آيهاي خداي متعال در توصیف مشرکین و کفار ميفرمايد" :اولیاي کفار ،انسانهاي

مشرک را از نور بسوي ظلمت بیرون مي برند"(3بقره .)257:اين نور تکويني توصیف شده
براي مشرکین در اين آيه ،منشاء هشیاريهايي است که در همه انسانها وجود داشته و
1
صيرة
َب ِل ا ْل ِأنْسا ُن َعلي نَف ِْس ِه َب َ
فجو َر َها َو َت ْق َو َئها
َ 2و نَ ْف ٍ
س َو َما َس َّو َئها؛ َفاَ ْله َم َها ُ
3
ُوت ُيخْ ر ُِجونَ ُه ْم ِم َن ال ُّنورِ اِلَي ال ُّظلُ ِ
مات
ذين َكف َُروا ا َْولِيا ُؤ ُه ُم ال َّطاغ ُ
َو الَّ َ
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بر مبناي آن ،او ميتواند حقايق ،معارف و تکالیف خود را تشخیص دهد .در آيهاي ديگر،
به اين معرفت و هشیاري سرشتي اشاره شده که حتي در کافران نیز وجود دارد؛ ولي آنها
اين هشیاري را ناديده مىگیرند" :اگر [کافران] روى برتابند( ،نگران مباش) تو فقط وظیفه
ابالغ [حقايق] آشکار را دارى .آنها نعمت خدا را مىشناسند سپس آن را انکار مىکنند و اکثرشان

کافرند!"(1نحل .) 83:براين اساس ،معرفت فطري تکويني انسان ،به توانائيهاي شناختي
هشیاري در او اشاره دارد که قدرت تشخیص بسیاري از معارف زندگي همچون :شناختِ
مبدأ ،مقصد ،مسیر ،وظايف و تکالیف خويش براي همه انسانها را تا حدودي زيادي
روشن مينمايد.
نوع ديگر هشیاري ،که کاملتر و جامعتر نسبت به مرحله قبلي است ،معرفتي است
که نسبت به يکسري انسانهاي خاص ايجاد ميگردد .اين نوع شناخت و آگاهي که در
آيات و روايات ،با عنوان بصیرت معرفي شده است؛ بر مبناي ايمان و عمل صالح براي
انسانهاي مؤمن شکل ميگیرد .اين يکنوع هشیاري آگاهانه تکلیفي است که بر مبناي
انجام دادن وظايف و تکالیف الهي ،در انسان ادامه و تکمیل مييابد .در آيهاي ،خداي
متعال به پیامبر صلياهلل علیه و اله و سلم ميفرمايد" :بگو راه من اين است که من و پیروانم
با بصیرت کامل همه مردم را بسوي خدا ميخوانیم("2يوسف .)108:در آيهاي ديگر ميفرمايد:
" آيا کسي که مرده [دل] بود و زنده اش گردانیديم و براي او نوري پديد آورديم تا در پرتو آن
در میان مردم راه برود ،همانند کسي است که گويي در تاريکي هاست و از آن بیرون آمدني
نیست("3انعام .)122:در آيهاي ديگر ميفرمايد":اي کساني که ايمان آورده ايد! اگر براي خدا

تقوا داشته باشید ،براي شما [نیروي] تشخیص [حقّ از باطل] قرار ميدهد"(4انفال.)29 :
آنچه از آيات باال و موارد ديگر استفاده ميگردد ،اينکه اين آگاهي ،يکنوع هشیاري
عمیقتر و کاملتري است که همچون نورِ هدايتگرايانه ،که دانش و آگاهي انسان را
1
ونها َو اَ ْك َثر ُه ُم الْ َكافِ ُرو َن
َي ْع ِرفُو َن ن ِ ْع َم َت اللَّ ِه ثُ َّم ُين ِك ُر َ
2
صير ٍة اَنَا َو َمنِ ات ََّب َعني
قُ ْل ه ِذ ِه َسبيلي اَ ْد ُعوا اِلَي اللَّ ِه َعلي َب َ
س َك َم ْن َم َثلُ ُه فِي ال ُّظلُ َم ِ
س بِخَ ار ٍِج ِمن َْها
 3اَ َو َم ْن كَا َن َم ْيتا َفاَ ْح َي ْي َنا ُه َو َج َع ْل َنا لَ ُه نُورا َي ْم ِشي بِ ِه فِي ال َّنا ِ
ات لَ ْي َ
4
ين ا َم ُنوا اِ ْن َت َّتقُوا الله َ َي ْج َع ْل لَ ُك ْم فُ ْرقَانا
َيا اَ ُّي َها الَّ ِذ َ
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افزايش ميدهد ،براي مؤمنین حاصل ميگردد .اين نوع آگاهي ،همچون نوري است که
بصورت اکتسابي و تدريجي در انسان ،با انجام هر عمل صالحي که او انجام ميدهد ،در
وجودش تأللؤ کرده و درخشش آن را افزايش ميدهد .در آيهاي در اين باره ميفرمايد:
"خداوند ،ولى و سرپرست کسانى است که ايمان آوردهاند آنها را از ظلمتها ،به سوى نور بیرون

مىبرد"(1بقره .)257 :آنچه از اين آيه شريفه استفاده ميشود اينکه اين نور و آگاهي،
مخصوص مؤمنیني است که تحت واليتِ اهلل و اولیائش قرار ميگیرند .يعني ،از دستورات
آنها پیروي ميکنند.
قرآن کريم ،ايمان ،تقوا و پیروي از پیامبر اکرم صلي اهلل علیه و آله را الزمه افزايش
اين نور و هشیاري ،براي انسان معرفي کرده و ميفرمايد":اي کساني که ايمان آورده ايد! از
خدا پروا داريد و به پیامبر او بگرويد تا از رحمت خويش شما را دو بهره عطا کند و براي شما

نوري قرار دهد که به وسیله آن راه سپريد"(2حديد)28:؛ در آيهاي ديگر ،درود و رحمت
خدا و فرشتگانش نیز باعث افزايش اين نور و هشیاري در انسان بیان شده است(3احزاب:
 .)43در آيهاي ديگر ،به شرح صدر اشاره کرده و ميفرمايد":آيا آن کس را که خدا براي
اسالم شرح صدر (و فکر روشن) عطا فرمود که وي به نور الهي روشن است (با مردم کافر بي
نور تاريک دل يکسان است)؟ پس واي بر آنان که از قساوت (و شقاوت) دلها شان از ياد خدا

فارغ است! اينان هستند که دانسته به ضاللت و گمراهي اند"(4زمر.)22 :
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(5ري شهري،1385 ،
ج ،12ص .) 454اين نور در اثر افزايش ايمان و عمل صالح ،سراسر وجود انسان و تمامي
ابعاد وجود او را فرا ميگیرد .پیامبر اکرم صلياهلل علیه و آله در دعايي افزايش اين آگاهي
و نور را از خداوند اينگونه درخواست ميکند":بار خدايا! براي من در دلم نوري قرار ده و
1
ذين ا َم ُنوا ُيخْ ر ُِج ُه ْم ِم َن ال ُّظلُ ِ
مات اِلَي ال ُّنو ِر
اللَّ ُه َول ِ ُّي الَّ َ
2
ذين ا َم ُنوا اتَّقُوا اللَّ َه َو ا ِم ُنوا بِ َر ُسول ِ ِه ُي ْؤتِ ُك ْم ِك ْف َل ْينِ ِم ْن َر ْح َمتِ ِه َو َي ْج َع ْل لَ ُك ْم نُوراً َت ْمشُ و َن بِ ِه
يا اَ ُّي َها الَّ َ
ُ 3ه َو الَّذي ُي َصلِّي َع َل ْي ُك ْم َو َملإئ ِ َك ُت ُه ل ِ ُيخْ ر َِج ُك ْم ِم َن ال ُّظلُ ِ
مات اِلَي ال ُّنورِ
 4اَ َف َم ْن شَ َر َح اللَّ ُه َص ْد َر ُه لِل ِْإ ْسلإمِ َف ُه َو َعلي نُو ٍر ِم ْن َر ِّب ِه فَ َو ْيل ل ِ ْل ِ
قاس َي ِة قُلُو ُب ُه ْم ِم ْن ِذ ْك ِر اللَّ ِه
5
الصلإ ُة نُور؛ ان علي كُ ِّل َح ٍّق َحقي َق ًة و علي كُ ِّل َص ٍ
واب نُورا
لإو ِة القرا ِن ،فان ُه نُور لَكَ في الأر ِ
ض َّ
ع َليكَ بتِ َ
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در زب انم نوري و در ديده ام نوري و در گوشم نوري و در سمت راستم نوري و در سوي چپم
نوري و بر فراز سرم نوري و در زير پايم نوري و پیش رويم نوري و پشت سرم نوري و برايم

در جانم نوري قرار ده و نور مرا بزرگ گردان"(1نوري ،1408 ،ج ،5ص .)107امام علي
علیهالسالم ،در وصف رهرو راه خداي سبحان و انسانهاي با تقوا ميفرمايد[" :او] خردش
را زنده کرد ،تا جايي که برقي پر نور برايش درخشید و راه را براي او هويدا نمود و در پرتو

آن ،راه پیمود و دروازهها يکي پس از ديگري او را پیش راندند"( 2نهج البالغه ،خطبه.)220
امام صادق علیهالسالم در باره اين خودآگاهي ميفرمايد" :علمْ به آموختن نیست ،بلکه آن،
در حقیقت نوري است که خداوند تبارک و تعالي در دل هر کس که خواهان هدايتش باشد ،مي

نهد"(مجلسي ،1403 ،ج ،67ص.)140
باتوجه به مطالب ارائه شده در آيات و روايات ،ميتوان گفت عنصر تکويني ملکوتي
انسان از نور(غیرحسي) است که با افزايش ايمان و عمل صالح(3طالق ،)11:اين نور،
سراسر وجود او را فراگرفته و اين نور ايجاد شده ،حقیقت وجودي تکامل يافته او را
افزايش ميدهد که در عالم ديگر نیز ،انسان با اين نور محشور ميشود( 4تحريم .)8 :توجه
به اين نور ،باعث ميشود عالوه بر رشد خودآگاهي در انسان ،او به تأثیر اعمال و عبادات
خود بصورت حقیقي و تکويني نیز توجه کرده تا بتواند نتیجه عملي رفتار خود را در
درون خويش بیابد.
در مقابل ،انسانیکه در مسیر گناه و معصیت حرکت کرده ،نه تنها به کسب هشیاري
نميپردازد ،بلکه هشیاريهاي اولیه او نیز کاهش يافته و ناهشیاريهاي حاکم بر روان او
نیز بیشتر مي شود ،که قرآن کريم از آن به ظلمت تعبیر کرده است(5بقره .)257:کفر ،نیز
مفهوم ديگري است که به پوشش و تاريکي اين نور تکويني وجودي انسان اشاره دارد.
 1الل ُهم اج َع ْل لي في قَلبي نُورا ،و في لِساني نُورا ،و في َب َصري ن ُورا ،و في َسمعي نُورا ،و عن َيميني نُورا ،و عن َيساري
نُورا ،و ِمن فَوقي نُورا ،و ِمن تَحتي نُورا ،و ِمن امامي نُورا ،و ِمن خَ لفي نُورا ،و اج َع ْل لي في نَفسي نُورا ،و ا ِ
عظ ْم لي نُورا
2
َثير َالب ِ
السبي َل
رق ،فابا َن لَ ُه ال َّطري َق ،و َس َلكَ ب ِه َّ
قَد احيا َعق َل ُه ،حتي َب َرقَ لَ ُه لأ ِمع ك ُ
3
حات ِم َن ال ُّظلُ ِ
الصال ِ ِ
مات اِلَي ال ُّنورِ
ذين ا َم ُنوا َو َع ِملُوا َّ
ل ِ ُيخْ ر َِج الَّ َ
4
ذين ا َم ُنوا َم َع ُه نُو ُر ُه ْم َي ْسعي َب ْي َن اَ ْيدي ِه ْم َو بِاَ ْيمانِ ِه ْم َيقُولُو َن َر َّبنا اَ ْت ِم ْم لَنا نُو َرنا
َو الَّ َ
5
ُوت ُيخْ ر ُِجونَ ُه ْم ِم َن ال ُّنورِ اِلَي ال ُّظلُ ِ
مات
ذين َكف َُروا ا َْولِيا ُؤ ُه ُم ال َّطاغ ُ
َو الَّ َ
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بنابراين ،انسان کافر آگاهيهاي نوراني فطري دروني خويش را پوشانده و در ظلمت و
تاريکي فکر و انديشه حرکت مينمايد.
براين اساس ،انسان بصورت ابتدائي و ساختاري ،هشیار است و کلیات تکالیف و
وظايف خود را ،و راههاي رسیدن به مقصد خود را ميداند؛ هرچند علم به جزئیات در
ابتداي مسیر براي او ناهشیار است؛ اما با ايمان و عمل صالح ،جزئیات بیشتري از
هشیاريها براي او روشن ميگردد؛ در حالي که نافرماني و معصیت ،راهي براي از بین
رفتن اين نور دروني اولیه ميباشد.

 .10تعادلی یا تکاملی بودن روح
يکي ديگر از مباني نظري ،خصوصاً در مباني تئوريک روانشناسي غرب ،تعیین
تعادلي يا تکاملي بودن سرشت انسان است .سؤال اساسي در اين مبحث اين است که آيا
انسان پس از رسیدن به ارضاي نیاز خود در حدّ تعادل و اعتدال ،پیگیري نیازهاي خويش
را متوقف مي کند يا اينکه حدّ يقفي براي ظرفیت او وجود نداشته و او تا سر حدّ بينهايت
شدن ،ميتواند گام بردارد .در میان روانشناسان غربي ،برخي از نظريه پردازان معتقدند که
مردم ،موجودات کاهش دهنده تنش و تعادل دهنده نیازهاي دروني خويش ميباشند.
بعبارتي ،سرشت رواني انسان ،از نوعي مکانیزم خودگردان برخوردار است که وقتي ما
به تعادل يا توازن ميرسیم ،احساس رضايت و شادي ميکنیم .اين ديدگاه به نظريه تعادلي
معروف است که روان شناساني همچون :زيگموند فرويد ،هنري موري ،اسکینر و امثال
آن ،از اين ديدگاه حمايت مي کنند .در مقابل ،برخي ديگر معتقدند ،براي اينکه توان کامل
خود را تحقق بخشیم و به سطوح باالتر استعدادها و توانائيهاي خود برسیم نیاز به رشد،
جهت برانگیخته شدن داريم .روانشناساني همچون :گوستاو يونگ ،اريک فروم ،کارن
هورناي ،گوردون آلپورت و مانند آن ،از جمله افرادي مي باشند که از اين ديدگاه تبعیت
مي کنند(شولتز.)1998 ،
بررسي اين موضوع در قرآن کريم ،از دو منظر قابل توجه ميباشد .باتوجه به دو
و جود جسماني و غیر جسماني در انسان ،آنچه از آيات و روايات در اين باره استفاده
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ميشود اين است که نیازهاي مادي و جسماني انسان ،بر مبناي تعادلي بودن شکل گرفته
است .هدف از اين نیازها در انسان ،کاهش تنش و تعادل انگیزههاي برانگیخته شده در
درون او ميباشد .براين اساس ،نیازهايي همچون :گرسنگي ،تشنگي ،خواب ،نیاز جنسي
و مانند آن ،در راستاي رسیدن به يک نقطه تعادل ،اشباع و ارضاء گرديده و موجب توقف
نیاز و اکتفاء به شرايط موجود ميگردد.
اين موضوع ،به ساختاري از پیش تعیین شده در بدن ما اشاره دارد که نقطه تعادل
و تنظیم بدن را در نیازهاي مختلف مانند :نیاز به غذا ،آب ،هوا و امثال آن کنترل ميکند
که به آن تعادل زيستي يا تعادل حیاتي ميگويند .ثابت نگه داشتن وزن بدن بر مبناي
مقدار کالري مصرف شده با مقدار کالري جذبشده در راستاي تعادل حیاتي بدن ميباشد.
اين تمايل به حفظ وزن پايه ،نه تنها در نیاز گرسنگي بلکه در ساير نیازهاي جسماني
انسان ،مانند :تنظیم فرايندِ تشنگي ،خواب ،جنسي ،حرارت ،درد و امثال آن وجود دارد.
بر مبناي اين ساختار تکويني ،خداوند انسانها را مکلف کرده است تا متناسب با نیازهاي
بدن در خوردن ،آشامیدن ،خوابیدن و مانند آن ،رعايت اعتدال و تعادل را حفظ کرده و
از اسراف و زيادهروي ،پرهیز نمايند(1اعراف .)31:رعايت اعتدال در انفاق کردن(2فرقان:
 )67و ساير امور مادي نیز در راستاي ارضاي گرايشهاي تعادلي ميباشد.
عالوه بر نهي از اسراف و رعايت اعتدال و میانهروي ،در استفاده از امکانات مادي
که در آيات قرآن ،فراوان مورد تأکید قرار گرفته است ،اين موضوع در روايات نیز با
عبارات مختلف مورد توجه بوده است .در حديثي پیامبر خدا صلىاهلل علیه و آله
ميفرمايد" :دلها را با خوردن و آشامیدن زياد نميرانید؛ زيرا همان گونه که زراعت بر اثر آب

زياد از بین مىرود ،دلها نیز بر اثر پرخورى مىمیرند"(3ري شهري ،ج ،1ص .)185امام على
علیهالسالم دراين باره ميفرمايد" :از پُرخورى بپرهیز ،که هر کس پايبند آن شد ،بیماريهايش
زياد گرديد .هر که در خوردن اندازه نگه دارد تندرستى اش فزونى مىگیرد و انديشه اش سالم
َ 1و كُلُوا َو اشْ َر ُبوا َو لأ ت ُْس ِرفُوا اِنَّ ُه لأ ُي ِح ُّب الْ ُم ْسرِفين
2
ذين اِذا اَنْ َفقُوا لَ ْم ُي ْس ِرفُوا َو لَ ْم َي ْق ُت ُروا َو كا َن َب ْي َن ذلِكَ قَواما
َو الَّ َ
3
وب بِ َكث َْر ِة الطَّ َعامِ و الشَّ َر ِ
وت كَال َّز ْر ِع اذَا َكث َُر َع َل ْي ِه ال َم ُاء
اب ؛ فا َّن ال َق ْل َب َي ُم ُ
لأ تُ ِمي ُتوا ال ُقلُ َ
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مىماند .بپرهیز از همیشه پر خوردن ،که برانگیزنده دردها و عامل بیماريها مىشود"(1همان،
ص .)188امام کاظم علیهالسالم در روايتي ميفرمايد" :اگر مردم در خوردن اعتدال

مىورزيدند بدنهايشان سالم مىماند"(2حرعاملي ،ج ،7ص .)6بنابراين ،از اين آيات و روايات
و موارد ديگر استفاده مي شود که نیازهاي مادي و جسماني انسان ،بصورت تعادلي بوده
که ارضاي آنها در حدّ نیاز بايد توقف گردد.
در باره نیازهاي روحي و رواني انسان ،آنچه از آيات و روايات استفاده ميگردد؛
اينکه آنها برمبناي کمالگرايي سرشتي و ذاتي او شکل گرفته است .دلیل کمالگرايي ذاتي
اين است که از آنجائیکه مبدأ خلقت تکويني روح انسان ،ذات مقدس بينهايت باريتعالي
است ،مقصد و هدف خلقت تکلیفي او نیز بسوي خداي بينهايت ميباشد .پس ،چون
ظرفیت وجودي انسان ،از ذات بينهايت نشأت گرفته است ،نیازهاي آن نیز حدّ توقفي
نداشته و فراروي انسان را تا بينهايت باز کرده است .اين موضوع در قرآن ،با تعابیر و
واژه هاي مختلفي ،همچون :قرب ،لقاء ،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 ،هدايت و راهنمايي مينمايد.
از منظر قرآن ،انسان به عنوان يک موجود ذاتاً نیازمند ،در ارضاي همه نیازهايش به
خداوند متعال ،که غني و سرشار از تمام کماالت است ،معرفي شده است(3فاطر.)15 :
کمال نفس در همه نیازها و استعدادهاي روحي و رواني انسان ،همانند تکامل در هر يک
از صفات روحي مانند :علم ،جمال ،عزت ،قدرت ،حکمت ،عدالت ،صداقت و امثال آن،
نقطه توقفي نداشته و تا مرز بي نهايت ادامه دارد .يعني ،انسان تالش دارد و بايد ،اين
نیازهاي ذاتي خود را در مسیر درستِ تعالي و براي رسیدن به سوي مقصد متعالي هدايت
کرده و آنها را بهره مند از آن مخزن و معدن خیرات و کماالت بگرداند(4حجرات.)21 :
 1ا َّيا َك َو البِ ْط َن َة َ ،ف َمن لَ ِز َم َها َكث َُر ْت ا ْسقَا ُم ُهَ .منِ ا ْق َت َص َر في ا ْكلِ ِه َكث َُر ْت َّح ُت ُه َو َصلُ َح ْت فِ ْك َرتُ ُه .ا َّيا َك و ا ْد َما َن الشِّ َب ِع  ،فَانَّ ُه
يج الأ ْسقَا َم َو ُيثِ ُير ال ِع َل َل
َي ِه ُ
2
ِ
اس ق ََصدُوا في ال ُّط ْع ِم لأ ْع َت َدلَ ْت ا ْبدَانُ ُه ْم
لَ ْو ا َّن ال َّن َ
3
َراء اِلَي اللَّ ِه َو اللَّ ُه ُه َو الْ َغنِ ُّي الْ َحمي ُد
اس اَنْ ُت ُم الْ ُفق ُ
يا اَ ُّي َها ال َّن ُ
َ 4و اِ ْن ِم ْن شَ ْي ٍء اِلأ َّ ِع ْندَنا خَ زائ ِ ُن ُه َو ما نُ َن ِّزلُ ُه اِلأ َّ بِ َق َد ٍر َم ْعلُوم
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آنچه از مطالب باال استفاده گرديد اينکه يک تفاوت ماهوي بین نیازهاي جسماني ،بر
مبناي محدود بودن ظرفیت وجودي آنها ،و نیازهاي رواني براساس نامحدود بودن آن
ظرفیت وجودي ،وجود دارد.
بر مبناي کمالگرايي ذاتي سرشت فرا طبیعي انسان ،اگر او نتواند اين نیازهاي ذاتي
متعالي خود را با ارزشهاي الهي کامل کند ،محققاً آنها با محتواهاي متقابل يا متناقض ،و
ناسازگار با آن نیازها ،پر خواهد گرديد .يعني ،اگر انسان نتواند گرايشهاي تکاملي ذاتي
خود را با صفاتي همچون :صداقت ،شجاعت ،عدالت ،عزت ،حکمت و امثال آن ،که
متناسب با ذات و فطرت اوست ،افزايش ندهد؛ ناچاراً بايد سرشت خود را از محتواهاي
متناقضي مانند :دروغ ،ترس ،ظلم ،ذلت ،حماقت و مانند آن پر نمايد .بنابراين ،ظرفیت
وجودي انسان ،همیشه نیازمند و در حال تحول و تکامل است؛ يا از صفات عالي و کمالي
متناسب با آن ساختار فطري و خدادادي؛ و يا با محتواهايي ناهماهنگ از صفات و
ارزش هاي رذيله انسان .اين افزايش يافتن در جهت مثبت يا منفي ،يکي از کارکردهاي
طبیعي تکويني انسان است .پس ،انسان بر طبق خواست سرشت خود ،فقط حق انتخاب
بین اين دو گزينه را دارد .يا محتواهايِ حقّ ،که تکاملي و سازگار با فطرت انسان است
و يا محتواهاي باطل ،که تنزلي و ناسازگار با سرشت خويش است.

خالصه فصل دوم
مباني جمع مبنا ،به معناي بنیانها ،شالودهها ،بناءها و ساختارها آمده است .در واقع
مباني هر پديده يا هر علمي ،متضمن پايهها ،چارچوبها و ساختار اصلي آن پديده يا
علم است .آنچه در اينجا به عنوان مباني نظري در نظر گرفته شده ،پیشفرضهايي از
ويژگيهاي عمومي در باره انسان است که بصورت توصیفي يا تبییني ،درباره ماهیت
انسان بیان ميشود .نظريهها و فرضیههايي که در خصوص حقايق وجودي انسان در ذهن
افراد وجود دارد ،مي تواند از منابع مختلفي نشأت گرفته باشد .از آنجائیکه اين تحقیق
درصدد تبیین انديشههاي نظري روانشناختي انسان در ديدگاه اسالمي ميباشد ،طبعاً
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مباني پذيرفته شده ،براساس قوانین نظري اسالم است که در آيات و روايات ديني مورد
بررسي قرار گرفتهاند.
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
به همه مخلوقات ،ساري و جاري ميداند .دو ساحتي بودن خلقت انسان ،نه تنها در دو
نوع خلقت زن و مرد وجود دارد؛ بلکه در تمامِ اعضاء ،ابعاد ،تکالیف و مسايل مربوط به
انسان ،زوجیت وجود دارد .توجه به اين مبناء ،چند نتیجه اساسي را در پي دارد .يکي
اينکه انسان ،موجودي نیازمند آفريده شده است که نیاز به زوج ديگر ،يکي از مهمترين
نیازهاي او ،جهت ادامه حیات و کمالِ مادي و معنوي ،و جهت الفت و آرامش او از
حیث روانشناختي ميباشد .همچنین ،باتوجه به رقابتپذيري انسان ،بسیاري از ابعاد
روحيِ او ،در اثر تقابل ،به تکامل ميرسند .همچنین زوجیت در همه مخلوقات ،نشان از
وحدت و يکتايي خداي واحدِ احد ،و بيهمتاي صمد است که هدف همه اين
دوگانگيها ،رسیدن به مقام توحید و يکتايي است.
انسان از منظر قرآن ،داراي دو نشأء وجوديِ جسماني و غیر جسماني ميباشد .آنچه
از برخي آيات استفاده مي گردد اينکه براي اعضاء ،اعمال و حاالت بدن ،موارد مشابه و
يکساني در وجود غیرجسماني وجود دارد که به ارتباط متقابل و تنگاتنگ اين دو با
يکديگر اشاره دارند .اين ارتباط ،با چند شیوه در آيات و روايات بیان گرديده است .بیانِ
اعضاء و جوارح مشابه براي روح .مانند :برخورداري روح از صورت ،دست ،چشم،
گوش و...؛ و يا بیانِ توانائي هاي ادراکيِ روح؛ مانند :ديدن ،شنیدن ،الل بودن و...؛ و يا
بیانِ شباهت در حاالت و صفات روحي با بدن؛ مانند :سالمت ،مريضي ،بیداري و مانند
آن .اين رابطه ،مشابه ارتباط دستگاههاي بدن با دستگاه عصبي و يا ساير اندامهاي عصبي
با مغز است که رابطه و کارکرد آنها ،به صورت طولي قرار دارد .در فعالیتِ وجودِ طولي،
فعالیت وجود پايین تر(دست) وابسته به فعالیت وجودي مافوق خود(مغز) ميباشد و
نتیجه فرمان فعالیت باال(مغز) ،در اندام پايینتر(دست) نیز مشاهده ميگردد.
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بررسي تشابهها و تفاوتهاي فردي بین انسانها ،يکي ديگر از پیشفرضهاي
انسانشناختي در قرآن است .آنچه مشخص است اينکه خلقت تکويني انسان ،از
شباهت هاي فراواني برخوردار است .شباهت در وجود ،حیات ،مرگ ،فعلیت ،قوّه،
جنسیت و برخورداري از جسم ،روح ،ذات ،صفات ،حسّ ،علم ،قلب ،عقل ،مغز ،دست،
پا ،چشم ،گوش و دهها و صدها خصوصیت ديگر ،که اين شباهتها ،هم در صفات
جسماني و هم در خصوصیات روحي مشاهده ميگردد .نکته ديگري که بايد توجه داشت
اينکه اين شباهت هاي تکويني ،در ابتداي خلقت بسیار بیشتر است و هر چه انسان از
خلقت اولیه خود فاصله ميگیرد ،به همان میزان تفاوتها نیز نسبت به قبل افزايش
مييابد .عالوه بر وجود شباهتهاي فراوان خلقت اولیه که در جسم و روح انسان وجود
دارد؛ ساختار جسماني و رفتاري انسان با ديگران نیز تفاوتهايي دارد .تفاوتهاي جسمي
در يک جنس و جنس مخالف ،توانائيهاي هوشي و عقلي ،تفاوت در احساسات،
هیجانات و امثال آن؛ همگي زمینه ايجاد تفاوت انسانها در استعدادهاي مختلف را فراهم
ميکند .پذيرش تفاوتهاي فردي ،باعث توجه به چگونگي استفاده از توانائيهاي
مختلف ،جهت رشد و شکوفايي بهتر در انسان ميگردد .همچنین تفاوتهاي فردي،
راهي براي شناخت پیدا کردن بهتر و معرفت يافتن کاملتر به حقايق اشیاء و تکامل يافتن
افراد در جوامع مختلف است.
يکي ديگر از مباني انسانشناسي در قرآن اين است که دين ،قرآن و شريعت ،در
برابر افکار ،اعمال ،گفتار و رفتارهاي انسان بيتفاوت و خنثي نیست ،بلکه هر يک از آنها
را ارزش گذاري مثبت يا منفي کرده است .اين بخالف ديدگاه و تصوري است که معتقد
است علوم و از جمله علم روانشناسي ،به رفتارهاي ارزشي و يا ضدّ ارزشي کاري ندارد
و اساساً حیطه علم ،حیطهِ کشف ،توصیف و تبیین قوانین موجود است نه آنچه را که بايد
باشد .از منظر قرآن ،هست هايِ وجودي انسان ،کامالً مرتبط با بايدهاي او بوده و از آن
تأثیر ميپذيرد؛ چنانچه بر آنها نیز تأثیر ميگذارد .همچنین ،چون مبدأ خلقت تکوينيِ
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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.
يکي ديگر از مباني انسان شناختي قرآن ،رابطه متقابل درون انسان با بیرون او است.
در خصوص تأثیر درون بر بیرون ،تقريباً امري واضح و روشن است که رفتارهاي ظاهري
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
ايمان معرفي کرده است .عالوه بر مشتقات ايمان ،قرآن بر واژههاي مختلف شناختي،
مفاهیم اخالقي ،مفاهیم انگیزشي و عاطفي ،مفاهیم ارادي و امثال آن؛ بسیار تأکید کرده
است که نشان از اهمیت مفاهیم دروني بر رفتار و اعمال بیروني انسان ،از منظر قرآن
دارد .اما درباره تأثیر بیرون بر درون ،ميتوان گفت هر رفتاري که از انسان سر ميزند
سايه اي در درون او خواهد افکند .آنچه از دستورات تشريعي در آيات و روايات،
درخصوص عباداتي همچون :نماز ،روزه ،جهاد و امثال آن استفاده ميشود ،اينکه نتیجه
اين عبادات ،که به عنوان اعمالي ظاهري در گفتار ،کردار و رفتار انسان تجلي مييابند،
آثاري بر قلب و درون انسان ايجاد مي کند .اين تأثیر ،نه تنها بر رفتارهاي واقعي انسان؛
بلکه بر رفتارهاي تصنّعي و غیر واقعي او نیز قابل مشاهده است.
توجه دادن به دو نوع خلقت تکويني و تکلیفي براي انسان ،يکي ديگر از مباني
انسانشناختي قرآن است؛ بطوريکه اين دو با هم کامالً مرتبط بوده و تأثیر و تأثّر متقابل
بر يکديگر و از همديگر دارند .اين موضوع ،هم در خلقت جسماني انسان و هم در
خلقت روحي او مشاهده ميگردد .باتوجه به يکساني خلقت اولیه و بالفعل بودن آن
استعدادها و توانائيها ،تمامي آدمیان ،نه تنها ابعاد وجودي روحي خويش را ميشناسند،
بلکه عليرغم کمتوجهي به اين ظرفیتهاي فطري و عمل ننمودن به اين نیازهاي تکويني،
گرايش و میل به تکمیل آنها را نیز دارند .عالوه بر بالفعلِ بودن ابعاد وجودِ تکويني،
استعدادهايي نیز در انسان وجود دارند که بصورت بالقوه ميباشند و انسان وظیفه دارد تا
آن ظرفیتهاي نهفته و نهان را تربیت و شکوفا کرده و زمینه فعلیتِ تتمیمي و تکمیلي
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آنها را ايجاد نمايد .الزمه اين خلقتِ تکلیفي ،نقش پذيري اکتسابي انسان از ديگران در
جامعه و محیط است که در آيات قرآن مورد توجّه قرار گرفته است.
مجبور بودن يا اراده داشتن ،يکي ديگر از مباحثي که در زمینه ماهیت انسان مورد
مطالعه قرار گرفته است .سه ديدگاه کلي در باره جبر مطلق ،آزادي مطلق و يا امري بین
آنها مطرح گرديد که ديدگاه قرآن و اهل بیت به ديدگاه سوم اشاره داشت .همچنین اينکه
اراده انسان در طول اراده خدا قرار دارد .در شخصیت حقیقي ،انسان فعال بوده و بر مبناي
اراده و اختیار خود ،تمامي تکالیف و وظايف خود را انجام ميدهد؛ بطوريکه ،هر چیزي
که بر مبناي اراده او شکل نگرفته باشد ،در شخصیت حقیقي انسان نیز تأثیري ندارد .نوع
ديگري از شاکلهِ وجودي انسان ،به شخصیت حقوقي او اشاره داشته و مراد از آن ،جايگاه
و موقعیتي است که انسان در دنیا ،در برابر عوامل مؤثر دنیايي مانند :جامعه ،افراد ديگر،
طبیعت ،تربیت و امثال آن دارا ميباشد .آنچه از منابع اسالمي در اين باره برداشت ميشود
اينکه در اين نوع شخصیت ،اراده انسان مطلق نبوده و در بسیاري از امور ،خواست و
اراده انسان به تنهايي نميتواند جايگاه و شخصیت حقوقي او را ايجاد نمايد .همچنین
بیان شد که اراده انسان در طول ساير عوامل شکلگیري شخصیت ميباشد.
موضوع خوب يا بد بودن ذات انسان در قرآن ،به دو صورت قابل مالحظه ميباشد.
از طرفي ،مشاهده ميش ود که در بیش از پنجاه آيه در قرآن کريم ،صفاتي منفي به انسان
نسبت داده شده که به خاطر برخورداري از آن صفات رذيله ،او مورد سرزنش قرار گرفته
است .از طرفي ديگر ،خداوند متعال ،برخي ويژگيهاي مثبتي را براي انسان بیان کرده که
منحصر به وجود انسان ميباشد .آنچه از اين آيات استفاده ميشود اينکه ذات انسان
برخوردار از صفات مثبت فطري است؛ زيرا سرشت فطري انسان ،تبلور صفات و اسماء
الهي است که بر اثر دمیده شدن روح در او ،تجلي يافته است .بنابراين ،ميتوان گفت
ديدگاه اسالم نسبت به ذات و طبیعت او مثبت بوده و هیچ آلودگي و شرارت در سرشت
انسان وجود ندارد؛ اما گاهي اوقات انسان با اراده و اختیار خويش ،در اثر بيتوجهي به
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آن صفات فطري ،از مصاديق يا محتواهايي منفي و ناسازگار و بر خالف روح و فطرت
الهي در او استفاده ميکند.
بررسي هشیاري و ناهشیاري انسان در قرآن ،از دو منظر قابل توجه است .بر اساس
برخي آيات ،يکنوع هشیاري تکويني و ذاتي در همه انسانها وجود داشته که همه انسانها
از آنها برخوردار مي باشند .اين معرفت سرشتي ،انسان را به وظايف ،تکالیف و نیازهاي
حقیقي و معنوي خويش آگاه ميگرداند .نوع ديگر هشیاري ،که کاملتر و جامعتر نسبت
به مرحله قبلي است ،معرفتي است که نسبت به يکسري انسانهاي خاص ايجاد ميگردد.
اين نوع شناخت در آيات ،با عنوان بصیرت معرفي شده است که بر مبناي ايمان و عمل
صالح براي انسانهاي مؤمن شکل ميگیرد .اين يکنوع هشیاري آگاهانه تکلیفي است
که بر مبناي انجام دادن وظايف و تکالیف الهي ،در انسان ادامه و تکمیل مييابد .اين نوع
آگاهي ،همچون نوري است که بصورت اکتسابي و تدريجي در انسان ،با انجام هر عمل
صالحي که او انجام مي دهد ،در وجودش تأللؤ کرده و درخشش آن را افزايش ميدهد.
قرآن کريم ،ايمان ،تقوا و پیروي از پیامبر اکرم صلي اهلل علیه و آله را الزمه افزايش اين
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.
يکي ديگر از مباني نظري ،تعیین تعادلي يا تکاملي بودن سرشت انسان است .سؤال
اساسي در اين مبحث اين است که آيا انسان پس از رسیدن به ارضاي نیاز خود در حدّ
تعادل و اعتدال ،پیگیري نیازهاي خويش را متوقف ميکند يا اينکه حدّ يقفي براي ظرفیت
او وجود نداشته و او تا سر حدّ بينهايت شدن ،ميتواند گام بردارد .بررسي اين موضوع
در قرآن ،از دو منظر قابل توجه است .آنچه از آيات و روايات استفاده ميشود اينکه
نیازهاي جسماني انسان ،بر مبناي تعادلي بودن شکل گرفته است .هدف از اين نیازها در
انسان ،کاهش تنش و تعادل انگیزههاي برانگیخته شده در درون او ميباشد .اما در باره
نیازهاي روحي و رواني انسان ،آنچه از آيات استفاده ميگردد؛ اينکه آنها برمبناي
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کمال گرايي ذاتي او شکل گرفته است .چون ظرفیت وجودي انسان ،از ذات بينهايت
نشأت گرفته است ،پس نیازهاي آن نیز حدّ توقفي نداشته و فراروي انسان را تا بينهايت
باز کرده است .اين موضوع در قرآن ،با تعابیر و واژههاي مختلفي ،همچون :قرب ،لقاء،
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،
هدايت و راهنمايي مينمايد.

پرسشهای چند گزینه ای
)1

آيه شريفه ”و هر موجود زندهاى را از آب آفريديم"به کدام يک از گزينه هاي زير
اشاره دارد؟.

)2

)3

الف) دوساحتي بودن انسان

ب) ارتباط جسم و روح

ج) ارتباط تکوين با تکلیف

د) ارتباط درون با بیرون

کدام مبناي زير ،نشان از يکتايي خداي واحدِ احد ،و بيهمتاي صمد دارد؟.
الف) دوساحتي بودن انسان

ب) ارتباط جسم و روح

ج) ارتباط تکوين با تکلیف

د) ارتباط درون با بیرون

ارتباطِ بین اعضاي جسماني و ابعادِ غیر جسماني ،به چه صورت است؟.
الف) عرضي

)4

کدامیک از دستگاههاي زير ،رابط جسم و روح است؟.
الف) تنفس

)5

ب) طولي

ج) متضاد

د) همه موارد

ب) گوارش ج) عصبي

د) حسي

اينکه انسانها در ابتداي خلقت با يکسري استعدادها و توانائيهاي بالفعل به
وجود ميآيند ،به کدام گزينه زير اشاره دارد؟.
الف) خلقت تکلیفي ب) خلقت تکمیلي ج) خلقت تکويني د) همه موارد

)6

اينکه استعدادهايي در انسان وجود دارند که بصورت بالقوه ميباشند ،به کدام
يک از گزينه هاي زير اشاره ندارد؟.
الف) خلقت تکلیفي

ب) خلقت تکمیلي
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ج) خلقت تکويني
)7

د) خلقت تتمیمي

آيه شريفه "امّا خداوند ايمان را محبوب شما ساخت و آن را در دلها يتان بیاراست"،
به کدام يک از گزينه هاي زير اشاره دارد؟.

)8

الف) تأثیر درون بر بیرون

ب) تأثیر بیرون بر درون

ج) ارتباط خلقت تکويني با تکلیفي

د) ارتباط جسم با روح

از عبارت "اگر بردبار نیستي پس خود را بردبار جلوه بده" کدامیک از موضوعات
زير استفاده ميگردد؟.

)9

)10

الف) تأثیر درون بر بیرون

ب) تأثیر بیرون بر درون

ج) ارتباط خلقت تکويني با تکلیفي

د) ارتباط جسم با روح

گرفتن میثاق يکسان از آدمیان ،به کدام يک از گزينههاي زير اشاره دارد؟.
الف) ارتباط متقابل درون بر بیرون

ب) شباهتهاي خلقت آفرينش

ج) ارتباط خلقت تکويني با تکلیفي

د) تفاوتهاي آفرينش انسان

آيه شريفه " تکلیف و مسئولیت هر کس به اندازه ظرفیت و توان اوست" ،به کدام
يک از گزينههاي زير اشاره دارد؟.

)11

الف) ارتباط متقابل درون بر بیرون

ب) شباهتهاي خلقت آفرينش

ج) ارتباط خلقت تکويني با تکلیفي

د) تفاوتهاي آفرينش انسان

کدامیک از گزينههاي زير ،راهي براي شناخت پیدا کردن بهتر و معرفت يافتن
کاملتر به حقايق اشیاء و تکامل يافتن افراد در جوامع مختلف است؟.

)12

)13

الف) ارتباط متقابل درون بر بیرون

ب) شباهتهاي خلقت آفرينش

ج) ارتباط خلقت تکويني با تکلیفي

د) تفاوتهاي آفرينش انسان

تعادل زيستي يا تعادل حیاتي ،به کدام مبناي زير اشاره دارد؟.
الف) ارتباط متقابل درون بر بیرون

ب) ارتباط خلقت تکويني با تکلیفي

ج) تعادلي يا تکاملي بودن انسان

د) شباهتها و تفاوتهاي آفرينش انسان

فرويد ،يونگ و موري ،بر کدامیک از جنبههاي زندگي افراد تأکید دارند؟.

94

الف) ناخودآگاه
)14

ج) روح

ب) خودآگاه

د) نفس

آيه شريفه "بلکه انسان ،خود بر نیک و بد خويش به خوبي آگاهي دارد" بر کدام
ويژگي زير اشاره دارد؟.
ب) خودآگاه ذاتي

الف) ناخودآگاه ذاتي
ج) ناخودآکاه اکتسابي
)15

د) خودآگاه اکتسابي

آيه شريفه" اي کساني که ايمان آورده ايد! اگر تقوا داشته باشید ،براي شما [نیروي]

تشخیص [حقّ از باطل] قرار ميدهد" ،به کدام گزينه زير اشاره دارد؟.
ب) خودآگاه ذاتي

الف) ناخودآگاه ذاتي
ج) ناخودآکاه اکتسابي
)16

د) خودآگاه اکتسابي

کدام ديدگاه ،انسان را در برابر نیروهاي محیطي منفعل و مجبور ميداند؟.
الف) رفتارگرايان ب) روانکاوان

)17

شاکلهاي که با اراده انسان در برابر خداوند تشکیل ميشود ،کدام است؟.
الف) حقیقي

)18

ج) انسانگرايان د) شناختگرايان
ج) رفتاري

ب) حقوقي

د) عاطفي

شاکله اي که انسان در برابر جامعه ،افراد ديگر ،طبیعت ،تربیت و امثال آن
داراست ،کدام گزينه زير ميباشد؟.
الف) حقیقي

)19

ج) رفتاري

ب) حقوقي

د) عاطفي

چه کساني ،سرشت انسان را همچون لوح سفید نانوشته اي ميدانند که هیچ
خیر و شرّي در آن حکّ نشده است؟.

)20

الف) هابز و فرويد

ب) روسو و پیاژه

ج) هافمن و کهلبرگ

د) الک و اسکینر

چه کساني ،سرشت انسان را موجودي بد ذات ميدانند؟.
الف) هابز و فرويد

ب) روسو و پیاژه

ج) هافمن و کهلبرگ

د) الک و اسکینر
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سؤالهای تشریحی
 )1برخي از مصاديق دو ساحتي بودن خلقت در قرآن را توضیح دهید؟
 )2چگونگي ارتباط جسم با روح را توضیح دهید؟.
)3

خلقت تکويني با تکلیفي را تبیین کرده و رابطه آنها را بیان کنید؟.

)4

تشابهها و تفاوتهاي وجودي انسان در قرآن را توضیح دهید؟.

)5

ديدگاههاي مختلف در باره سرشت انسان در غرب و اسالم را تبیین کنید؟.

 )6دو نوع شناخت دروني انسان را توضیح داده و ديدگاه اسالم را در باره خودآگاهي
يا ناهشیاري بیان نمايید؟.

معرفي منابعي براي مطالعه بیشتر
 احمدي ،علي اصغر( ،)1371روانشناسي شخصیت از ديدگاه اسالمي
 حسن زاده آملي ،حسن ( ،)1372معرفت نفس ،دفتر سوم
 شولتز ،دوآن (1998م) ،نظريههاي شخصیت ،ترجمه يحیي سید محمدي
 نصري ،عبداهلل ( ،)1386انسان از 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
هاي آن ،بررسي داليل مربوط به اثبات روح ،مطالعه چهار نوع روحِ نباتي ،حیواني ،ناطقه
و ايماني و بررسي ارتباط ارواح با يکديگر ،از مسايل کلي اين فصل ميباشد.
اهداف دقیق يادگیري
از دانشجو انتظار ميرود پس از پايان فصل ،بتواند سؤالها زير را پاسخ دهد.
 )1دوآلیسم را تعريف کرده و دو ديدگاه موجود دراينباره را توضیح دهد.
 )2روح را تعريف کرده و ويژگي هاي آن را در قرآن توضیح دهد.
 )3داليل اثبات روح را نام ببرد.
 )4فرضیه غیر مادي بودن را براي اثبات روح توضیح دهد.
 )5ثبات من انسان را براي اثبات روح توضیح دهد.
 )6ارزشهاي ثابت و ژنهاي متفاوت را براي اثبات روح تبیین کند.
 )7ديدگاه جايگاه من را براي اثبات روح توضیح دهد.
 )8شخصیت غیر مادي بودن را براي اثبات روح تبیین کند.
 )9ديدگاه بي معني بودن زندگي را براي اثبات روح توضیح دهد.
 )10معلومات و تمايالت ذاتي را براي اثبات روح توضیح دهد.
 )11ادله خداشناسي را براي اثبات روح تبیین کند.
 )12انواع خطاهاي ادراکي را نام برده و داليل آن را براي اثبات روح توضیح
دهد.
 )13انواع پديدههاي فراروانشناسي را نام برده و دلیل آن را براي اثبات روح
توضیح دهد.
 )14اقسام روح در انسان را نام برده و ارتباط هر يک با بدن را توضیح دهد.
 )15انواع ارتباط روح با يکديگر را نام برده و هر يک را توضیح دهد.
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دوآلیسم 1يا دوئیت انگاري ،يکي از مباحث مهم درباره شناخت انسان است که از
قديمااليام در مباحث مربوط به انسااان مطرح بوده اساات .براساااس اين نظريه ،وجود
انسان به جسم مادي و خاکي او منحصر نميشود؛ بلکه عالوه بر وجود جسماني ،داراي
وجودي غیرمادي نیز هست که از آن وجود ،به "نفس"" ،روح"" ،من"" ،خود" و امثال
آن تعبیر شده ا ست .هرچند در تاريخ علم و برر سي طول عمر ب شر ،وجود روح براي
بیشتر انسانها و بسیاري از دانشمندان در زمانهاي قديم ،امري پذيرفته شده و غیر قابل
انکار بوده اساات؛ اما تقريباً در هر زمان ،افرادي بودهاند که درک حقیقت روح براي آنها
سنگین و پذيرش آن براي آنها غیرقابل قبول بوده ا ست .از منظر اين ديدگاه ،آنچه تمام
وجود ان سان را ت شکیل ميدهد  ،صرف ًا وجود مادي و ج سماني ا ست و غیر اع ضاء و
اندامهاي جسماني ،وجود ديگري براي انسان قابل اثبات نیست .پیروان اين ديدگاه ،يک
نگاه ماتريالیساااتي و ماديگرايانه نسااابت به حقیقت عالم دارند و بر اين مبنا ،حقیقت
وجودي انسان را صرفاً جسم و اندامهاي مادّي او ميدانند.
در مقابلِ اين نظريه ماديگرايانه ،ديدگاه دومي معتقد اسااات که عالوه بر وجود
جساااماني ،وجود ديگري در انساااان حقیقت دارد که مربوط به روح و ابعاد روحي او
مي با شد .از منظر ا سالم ،نه تنها وجود غیرمادي ،براي ان سان مت صور و متح صل ا ست؛
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
اصااالت وجودي انسااان را تشااکیل ميدهد ،يکي از حقايق قطعي و غیرقابلانکار مباني
نظري اسالم و در بین دانشمندان مسلمان ميباشد و به عنوان يک اصل موضوعه ،براي
يک انسان موحَد و معتقد به خداوند پذيرفته شده است.
باتوجّه به اهمیّت مسأله روح ،به عنوان يکي از کلیديترين مباحث انسان شناختي،
که پذيرش يا عدم قبول آن ،به نوعي ساارنوشاات انسااان در دنیا و آخرت را تحت تأثیر
خود قرار ميدهد  ،در اين ق سمت تالش شده ا ست به برر سي برخي مباحث مرتبط با
Dualism
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1

روح در قرآن کريم ،مانند :تعیین معاني و مصداقهاي بیان شده براي روح ،بررسي انواع
و اق سام روح در ان سان ،کیفیت ارتباط روح با بدن و تأثیرگذاري و تأثیرپذيري روح از
يکديگر از منظر آيات و روايات پرداخته شود.

 .1معنای روح و بررسی ویژگی های آن
روح از ريح و رياح ،به معناي باد و نسااایم گرفته شاااده و ريحان گل خوشااابويِ
بوئیدنى است .روح در بدن آدمى ،همچون باد و نَفَسي است که انسان بدان زنده است،
و اگر روح انسان ،به عنوان گوهر مستقل مجرد ،به اين اسم نامیده شده ،به خاطر آنست
که از نظر تحرک و حیات آفرينى و ناپیدا بودن ،همچون نَفَس و باد اسااات(مجلساااي،
 ،1351ج ،5ص .)57بدلیل ادراک و احساااس اشاایاي ملموس براي انسااان از طرفي؛ و
نامشااهود بودن روحِ انسااان از طرفي ديگر؛ درک و فهم حقیقت روح ،براي ذهنِ مادي
انسااان دشااوار اساات .براين اساااس ،خالق و آفريننده آن درباره ماهیت روح اينگونه
ميفرمايد " :و از تو درباره روح مى پرسااند ،بگو روح از امر پروردگار من اساات و از دانش،

جز بهره اندکى به شما داده نشده است"(1زمر .)42:چند نکته از اين کالم الهي قابل استفاده
است .اوالً  ،روح مو ضوعي بوده که همی شه مورد سؤال انسان بوده است .ثانیاً ،درک آن
موضوعي مشکل است .ثالثاً  ،روح موضوعي از امرِ پروردگار است ،نه از خلق آن؛ رابعاً،
با توجّه به انتساب روح به امر الهي ،جايگاه با عظمتي براي انسان ايجاد ميکند .خامساً،
دانش ان سان ،به ويژه درباره روح ،اندک ا ست و به نوعي ان سان از درکِ کلي ماهیت و
حقیقت آن عاجز است.
واژه روح و م شتقات آن ،در  57آيه از قرآن کريم به کار رفته ا ست و م صداقهاي
مختلفي براي آن بیان شده است .معاني و مصداقهايي همچون :باد و وزش تسخیر شده
بین زمین و آ سمان( 2بقره)167:؛ فر شته مقرب خدا ،جناب جبرئیل امین (3شعراء)193 :؛
وح ِم ْن ا ْم ِر َر ِّبي َو ما اُوتِي ُت ْم ِم َن ال ِع ْل ِم الأ َقلِيلإً
وح قُ ِل ال ُّر ُ
َ 1و َي ْساَلُونَكَ َعنِ ال ُّر ِ
َ 2و ت َْص ِ
الس ِ
ض
السما ِء َو ا ْلأ َ ْر ِ
ريف ال ِّر ِ
حاب الْ ُم َسخَّ ِر َب ْي َن َّ
ياح َو َّ
وح ا ْلأ َ ِمي ُن َعلى َق ْلبِكَ ل ِ َت ُكو َن ِم َن الْ ُم ْن ِذرِين
 3نَ َز َل بِ ِه ال ُّر ُ
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روح مقدساااي که انساااان هاي بزرگ را تأيید ميکند(1بقره)87 :؛ رحمت و رضاااوان
الهي(2يوسف)87:؛ راحتي و آسايش(3نحل)6:؛ نسیم و بوي خوش(4رحمن)12:؛ فرشته
بزرگى از فر شتگان خاص خدا يا مخلوقى برتر از فر شتگان(5قدر)4:؛ روح دمیده شده
در ج سم ان سان(6حجر)29:؛ و معاني و م صداقهاي ديگري مانند آن؛ که در بیش از ده
معني به کار رفته است و عليرغم اينکه ظواهر معنايي مختلفي در آنها اراده شده است؛
ولي ميتوان معناي مشترکي را در آنها مشاهده کرد.
باتوجّه به اهمیّت موضاااوع روح ،پس از بیان معناي لغوي روح و تعیین برخي از
کاربردها و م صداقهاي اصطالحي آن در قرآن کريم ،اينک به بررسي تحلیلي در معناي
روح و تبیین مصداقهاي بکار برده شده آن در آيات و روايات پرداخته مي شود .قبل از
تو ضیح آنها ،بايد يادآوري کرد که آنچه در اين ق سمت ،مو ضوع بحث از معناي روح
ميباشااد ،حقیقت دمیده شااده در انسااان اساات که مبناي حیات وجودي او و ماهیت و
اصالت وجودي او را تشکیل ميدهد.
 .1اولین نک ته در باره روح اين که جنسِ روح ،به عنوان جوهري لطیف و نورانى
ا ست که دريافت جزئى و کلّى از تمامي مت صرفات بدن را به عهده دارد ،همچون باد و
هوايي که جسم انسان و تمام فعالیتهاي او ،وابسته به آن ميباشد .در حديثي امام باقر
علیهال سالم دراينباره ميفرمايد " :روح نامش از ريح گرفته شده ا ست ،براى اينکه از جنس

آنست و روح همچون بادي در جنبش [براي بدن]است"(مجلسي ،1351 ،ج ،5ص.)28
 . 2نکته ديگر اينکه روح ،عامل حیات براي انساااان و همه موجودات زند ِه ديگر
مي باشااد .به عبارتي ،مادامي که روح در موجودي وجود داشااته باشااد آن موجود زنده
است و زماني که روح از جسم يا بدني مفارقت بکند ،حیات هم از آن موجود رخت بر
1
عيسى ا ْب َن َم ْر َي َم الْ َب ِّي ِ
س
وح الْ ُق ُد ِ
نات َو اَ َّيدْنا ُه بِ ُر ِ
َو ا َت ْينا َ
2
س ِم ْن َر ْو ِح اللَّ ِه اِلأ َّ الْ َق ْو ُم الْكافِ ُرون
َو لأ َت ْياَ ُسوا ِم ْن َر ْو ِح اللَّ ِه اِنَّ ُه لأ َي ْياَ ُ
3
حين ت َْس َر ُحو َن
حين ت ُ
ُريحو َن َو َ
لَ ُك ْم فيها َجمال َ
َ 4و الْ َح ُّب ذُو الْ َع ْص ِف َو ال َّر ْيحان
وح فِيها بِ ِا ْذ ِن َر ِّب ِه ْم ِم ْن كُ ِّل اَ ْمر
َ 5ت َن َّز ُل الْ َملإئ ِ َك ُة َو ال ُّر ُ
 6فَاِذا َس َّو ْي ُت ُه َو نَفَخْ ُت في ِه ِم ْن ُروحي َف َق ُعوا لَ ُه ِ
ساجدين
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ميب ندد و حقی قت ديگري ب نام موت عارض آن ميگردد .در حديثي ،ا مام صاااادق
علیهالسالم در پاسخ به سؤالي درباره حقیقت و جوهر روح ،فرمود" :آن از باد و هوا است
که چون بجنبد بادش نامند و چون آرام است هوا است ،و قوام جهان بدانست؛ چنانچه اگر باد
بند آيد ،هر چه روى زمین است تباه شود و بگندد ،و آن روح هم چون باد است که اگر از تن

برآيد تن بگندد و دگرگون شاااود"(همان ،ص .)31در آيهاي ،خداوند حیات را در مقابل
مرگ قرار داده و هر دو را بااه عنوان عاااملي براي امتحااان انسااااان معرفي کرده
است(1ملک .)2:در آيهاي ديگر ،همه موجودات داراي روح را برخوردار از مرگ دانسته
و مىفرمايد" :هر نف سى مرگ را مى چ شد ،و ما شما را به بد و نیک و خیرات و شرور عالم

مبتال کنیم تا شما را بیازمايیم"(2انبیاء.)35:
 . 3از آن جائی که خداو ند مت عال ،ه مه مخلو قات و موجودات را زوج آفر يده
اساات(3ذاريات)49:؛ يکي از ابعادِ زوجیت در آفرينش انسااان اين اساات که خداوند دو
نوع وجودِ خَلقي(مُلکي) و وجودِ امري(ملکوتي) در او خَلق و ايجاد کرده است(4اعراف:
 .)54در آيهاي خداوند ،حقیقت روحِ انسااان را از عالَم امرِ خويش دانسااته اساات نه از
عالَم خلق(5اسااراء .)85:در حديثي امام صااادق علیه السااالم ،حقیقت روح را "اساااس و

معیار انسانیّت انسان" معرفي کرده است)6مجلسي ،1403 ،ج ،1ص )12و آنحضرت اين
عنصر وجودي در انسان را ،از عالَمي برتر بنامِ عالَم ملکوت بیان فرموده است(7حويزي،
ج ،3ص .)215پس ،روح يک وجود ملکوتي از امرِ الهي است که اساسِ وجودي انسان
را تشکیل ميدهد و آن غیر از خلقت جسماني او است.

 1الَّذي خَ َل َق الْ َم ْو َت َو الْ َحيا َة ل ِ َي ْبلُ َوكُ ْم اَ ُّي ُك ْم ا َْح َس ُن َع َملإ
س ذائ ِ َق ُة الْ َم ْو ِت َو نَ ْبلُوكُ ْم بِالشَّ ِّر َو الْخَ ْي ِر فِ ْت َنة
 2كُ ُّل نَ ْف ٍ
َ 3و ِم ْن كُ ِّل شَ ْي ٍء خَ َلقْنا َز ْو َج ْينِ لَ َعلَّ ُك ْم َت َذك َُّرون
 4اَلأ لَ ُه الْخَ ْل ُق َو ا ْلأ َ ْم ُر تَبا َر َك اللَّ ُه َر ُّب الْعالَمين
وح ِم ْن اَ ْم ِر َر ِّبي
 5قُ ِل ال ُّر ُ
ِ
الأنسان لَب َه
 6اص ُل
قلت :و ما ِهي؟ قا َلِ :هي ِم َن ال َم َل ُك ِ
وت
َّواب و النا ِ
س ُ
وح قُ ِل ال ُّر ُ
 7و َي ْسالُونَكَ عنِ ال ُّر ِ
وح ِمن ا ْم ِر َر ِّبي؛ قا َل  :التي في الد ِّ
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 .4نکته ديگر اينکه اين عاملِ حیات انسااان ،که همان روح تکويني در خلقت اولیه
او را ت شکیل ميدهد ،داراي دو بُعد براي دو وجودِ ج سماني و غیر ج سماني ميبا شد.
بعبارتي ديگر ،يکي ديگر از م صداقهاي زوجیتِ در آفرينش ان سان اين ا ست روح او
نیز داراي دو متعلَّق بوده ،که يکي از متل قات روح مرتبط با وجودِ جسااا ماني بوده و
ديگري نیز وابسااته به وجودِ غیر جسااماني مىباشااد .بر مبناي روح تکوينيِ جسااماني،
حیات در کل بدن ان سان تحقق مي يابد .اين ق سم از روح ،مرحله پايیني از روحِ ان سان
بوده که از امت یاز هاي خاص انساااان نبوده و در موجودات پايینتر ،مان ند گ یا هان يا
حیوانات نیز م شاهده مي شود .در روايتي ،امام صادق علیهال سالم در پاسخ به سؤالي که
آيا روح جسماني ،چیزي به غیر از خون است؟ ،فرمود " :آرى ،روح مادّه اش خون است و
خون مايه رطوبت بدن و رو شنى رنگ ا ست و هر گاه خون لخته و منجمد شود ،روح از بدن

جدا شاااود"(1مجلساااي ،1403 ،ج ،7ص .)34بايد توجّه داشااات که هر چند به اعتبار
برخورداري جسم از موهبتِ حیات ،لفظ روح براي اين قسم بکار رفته است؛ ولي آنچه
بیشتر درباره اصلِ معنايي جسم اطالق ميگردد ،واژه "نفس" ميباشد.
 .5عالوه بر روحِ جسمانيِ مشترکِ (نفس) بین موجودات ،حقیقت تکويني ديگري
از آفرينش در انساااان وجود دارد که از روح ملکوتي اسااات و اين قسااام از روح ،از
مختصات و امتیازهاي ويژه او ميباشد .مراد از اين روحِ انسان ،برخورداري او در تجلّي
از تمامي ا سماء و صفات الهي و بهرهمندي آن از ظرفیت بينهايت شدن ا ست .برمبناي
اين روح تکويني ،ان سان تمامي ا سماء و صفات الهي را ب صورت تام برخوردار گرديده
اساات و وظیفه دارد عالوه بر حفظ و حیات آن ،موجبات رشااد و کمال او را نیز فراهم
آورد .از منظر اساااالم ،راه تحققِ حیات و تکامل آن ظرفیت هاي تکويني ،بهرهمندي از
روح تکلیفي است که به نوعي هدف خلقت انسان ،بر اين مبناء تحقق يافته است.
 . 6انتساااب روح انسااان به روح خدا و دمیده شاادن آن از روح الهي ،نشااان از باال
بودن جايگاه روحِ انساااان و عظمت موقعیت آن ميباشاااد؛ بطوريکه پس از اين دمیده
فاء اللَّ ِ
فت لكَ ما َّدتُ ُه ِم َن الدمِ  ،و ِمن الدمِ ُرطُو َب ُة ِ
وح
وح على ما َو َص ُ
ون  ...فاذا َج َم َد الد ُم فا َرقَ ال ُّر ُ
 1نَ َعم ،ال ُّر ُ
الجس ِم و َص ُ
َالب َد َن
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شدن ،آنچنان جايگاهي به انسان بخشیده که تمامى مالئکه را در مقابل خويش به سجده
واداشااته(1بقره )34:و به عنوان يک مخلوق ،از باالترين ظرفیتهايى بهرهمند گرديده که
مقصااد و مقصااود ساااير موجودات روى زمین قرار گرفته اساات(2بقره .)29:با توجّه به
بهرهمندي از روحِ الهي ،او اساااتحقاق خلیفةاهلل شااادن در روي(بقره )30:و آفرينش در
بهترين قوام و ترکیب(3تین )4:را دارا شده و ا ستعدادي به وي عطا شده که از و سعت
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

دارد"(4خمینى ،1386 ،ص .)37در روايتي ديگر از امام باقر علیهالسااالم وارد شااده که
فرمود " :همانا اينکه خداوند روح را به خود واب سته دان سته ا ست ،براي آن ا ست که آن را بر
ارواح ديگر برگزيده اسااات؛ چنانچه خانهاى را برگزيده و فرموده "خانهام" .در حالي که همه

موجودات آفريده و ساخته و پرورده و تدبیر شده خدايند"(مجل سي ،1351 ،ج ،5ص.)28
پس ،از میان سااااير مخلوقات و روحهاي آنها ،اين بخش از روح که در انساااان دمیده
شده ،کاملترين و جامعترين روح است و اين از امتیازهاي اختصاصي انسان مىباشد.
 .7آنچه از آيات و روايات اساااتفاده ميشاااود ،اينکه همه مخلوقات و موجودات،
تجلّي اسااماء و صاافات الهي ميباشااند .خداوند در آيهاي دراينباره مىفرمايد" :و هیچ
چیزى نیسااات مگر آن که گنجی نه هاى آن نزد ماسااات ،و آن را جز به ا ندازه معلوم فرو

نمىفر ستیم"(5حجر .)21:تجلّي هر کدام از آن ا سماء يا صفات در عالم آفرينش ،نیازمند
مَلَکي از فر شتگان مقرب الهي ميبا شد که به وا سطه آنها و نیروهاي تحت امر شان ،آن
صفات کمالي در مخلوقات و موجودات تجلّي مييابند .مثالً مالئکهاي همچون :جبرئیل،
میکائیل ،اساارافیل و عزرائیل هر کدام فرشااتهاي اعظم و مقرب الهي هسااتند که فیض
وجوديِ علم ،رزق ،حیات و ممات را به همراه ساير فر شتگان زير د ست خود ،به همه
1
ِ
ليس اَبى َو ْاس َت ْك َب َر َو كا َن ِم َن الْكافِرين
َو اِ ْذ قُ ْلنا ل ِ ْل َملإئ ِ َك ِة ْاس ُجدُوا لأ َد َم ف ََس َجدُوا اِلأ َّ اِ ْب َ
السما ِء ف ََس َّوا ُه َّن َس ْب َع َس ٍ
ماوات َو ُه َو بِ ُك ِّل شَ ْي ٍء َعليم
ُ 2ه َو الَّذي خَ لَ َق لَ ُك ْم ما فِي ا ْلأ َ ْر ِ
ض َجميعاً ثُ َّم ْاس َتوى اِلَى َّ
3
أنسا َن فىِ ا َْح َسنِ َت ْقوِيم
لَ َق ْد خَ َل ْق َنا ا ْل َ
4
َلب َعبدى المؤمن
لأ َي َس َعنى اَرضى و لأ َسمائى بل َيسع َنى ق ُ
َ 5و اِ ْن ِم ْن شَ ْي ٍء اِلأ َّ ِع ْندَنا خَ زائ ِ ُن ُه َو ما نُ َن ِّزلُ ُه اِلأ َّ بِ َق َد ٍر َم ْعلُوم
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مخلوقات و موجودات ميرساااانند .از طرفي ديگر ميدانیم که "روح" موجودي برتر،
باالتر و کاملتر از سااير فرشاتگان اسات .در روايتي امام صاادق علیهالساالم دراينباره
ميفرمايد" :روح آفريده ايسااات بزرگتر از جبرئیل و میکائیل و او با امامها اسااات ،و او از

ملکوت ا ست"(مجل سي ،1351 ،ج ،5ص .)37همچنین ميدانیم که از میان تمامي ا سماء
الهي ،مانند :رحمان ،رحیم ،علیم ،حکیم ،قادر ،نا صر و امثال آن ،که هر يک از آنها براي
تجلّي يک صاافت ميباشااند؛ اساام اعظم "اهلل" ،جامع تمامي اسااماء و صاافات خداوند
ميباشاااد .باتوجّه به در نظر مطالب فوق ،ميتوان گفت مظهر تجلّي اسااام اعظمِ "اهلل"،
موجودِ اعظمِ "روح" مىا ست که بوا سطه آن(روح) ،اين ا سمِ(اهلل) خداوند ب صورت تام
و جامع در انسان تجلّي يافته است .براين اساس ،خداوند پس از خلقت آدم علیه السالم
اينگونه مىفرمايد" :و خدا همه اسااماء را به آ دم آموخت ،آن گاه حقايق آن اسااماء را در نظر
فرشاااتگان پديد آورد و فرمود :اگر شاااما در دعوى خود صاااادقید ،اساااماء اينها را بیان

کنید"(1بقره .)31:از اين آيه شاااريفه چند نکته اساااتفاده ميگردد .اوالً ،تعلیم خداوند به
اعطاي خلقت تکويني انسان اشاره دارد .ثانیاً ،حرف "ال" در "االسماء" و واژه "کلَّها"،
هر دو به جامعیت و کلیّت همه اسااماي الهي اشاااره دارند .ثالثاً ،ناتواني همه فرشااتگان،
حتي ماليکه مقرّب درگاه الهي از اعالم اين اساااماء ،نشاااان ميدهد آنها از درک کليّ
تمامي ا سماء عاجز بوده اند .زيرا در درک جزيي از يک ا سمِ الهي ،آنها تواناتر از ان سان
بوده اند؛ چنانچه جناب جبرئیل معلم پیامبران بوده است.
 . 8آنچه درباره حقیقت روح تکويني وجود ان سان ا شاره شد ،مهمترين ويژگي وي
بوده و از امتیازهاي منحصاار به فرد در او ميباشااد .بر مبناي بهره مندي از اين جايگاه،
ان سان براي حفظ شرافت تکويني و تکامل کرامت ذاتي خود ،مکلّف به برخورداري از
"روح تکلیفي" نیز شده است .يعني ،براساس برخورداري انسان از اين ظرفیت تکويني
ويژه ،م سئولیتها و وظايف تکلیفي ويژهاي نیز بر دوش او نهاده شده ا ست .اين همان
بار امانتي است که آسمان ،زمین و کوهها از پذيرش آن امتناع ورزيدند؛ ولي انسان آن را
1
ماء كُلَّها ثُ َّم َع َر َض ُه ْم َع َلى الْ َملإئ ِ َك ِة فَقا َل اَنْبِ ُئوني بِاَ ْسما ِء ه ُؤلأ ِء اِ ْن كُ ْن ُت ْم صا ِدقين
َو َعلَّ َم ا َد َم ا ْلأ َ ْس َ
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پذيرفت و در حمل آن امانت ،دو گناهِ بزرگ جهل(نظري) و ظلم(عملي) به او آسااایب
رساند(1احزاب .)72:بنابراين ،به نظر ميرسد که مذمّت کردن خداوند به ظلم و جهل در
انسان ،در پذيرش بار امانت است ،نه از حیث خلقتِ تکويني انسان است (زيرا بر مبناي
حکمت خداو ند ،او به اين ظرفیت وجودي ممتاز گرديده اسااات)؛ بلکه از حیث روح
تکلیفي ميباشد که انسان با اراده و اختیار خود ،نمىتواند اين بار امانتِ تکويني را سالم
به مق صد خود بر ساند و دو مع صیت بزرگ جهل و ظلم ،در حملِ بارِ امانتِ تکلیفي ،به
او آسیب ميرسانند .بنابراين ،اين دو دشمن بزرگ ،از مهمترين عوامل از بین برنده روح
ه ستند که نه تنها روح تکلیفي ان سان را نابود مي سازد؛ بلکه به تَبَع اين خ سران و زيان،
روح تکويني او را نیز از بین خواهد برد .براين اساااس ،دسااتورهاي تشااريعي اسااالم و
فرامین تکلیفي انسان ،در راستاي حفظ حیات و کمال روح انساني ميباشد.

 .2دالیل وجود روح
يکي از مباحث مهم درباره روح ،که بحثي ن سبتاً چالشبرانگیز ا ست؛ ارائه داليل و
مستندهايي است که ميتوان به واسطة آن ،وجود روح را اثبات کرد .اين موضوعي بوده
است که از قديم االيام ،دانشمندان عالقهمند به بررسي شناخت نفس ،درباره آن مطالبي
را مطرح کرده اند و ادلهاي را از منظرهاي مختلف ارائه کردهاند .در اين میان ،برخي از
فالسفه و دان شمندان بزرگ ،وجود نفس و روحِ غیرمادي براي انسان را ،امري بديهي و
بينیاز از اسااتدالل ميدانند .مبناي دلیل آنها اين اساات که انسااان با علم حضااوري يا
شهودي و بدون واسطه ،نفس خود را ادراک ميکند(ابن سینا ،1375 ،ص.)292
هر چند دايره موضااوعهاي علمي و روششااناسااي علم ،که مبتني بر روش تجربي
اساات ،متفاوت با مباحث مربوط به روح مىباشااد ،که يک امر مجرد غیر مادي اساات؛
ولي برخي از تحقیقات علمي وجود دارند که ما را در شاااناخت روح و ويژگيهاي آن
ک مک ميکن ند و راهي را براي درک بهتر آن فراهم مين ماي ند .مثالً علم فیز يک به ما
1
الس ِ
ض َو الْ ِج ِ
بال َفاَ َب ْي َن اَ ْن َي ْح ِم ْل َنها َو اَشْ َفق َْن ِمنْها َو َح َم َل َها ا ْل ِأنْسا ُن اِنَّ ُه كا َن َظلُوماً
ماوات َو ا ْلأ َ ْر ِ
اِنَّا َع َرضْ َنا ا ْلأ َمانَ َة َع َلى َّ
َج ُهولأ ً
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مى گويد که ماده فیريکي ،عبارت ا ست از مدارهاي معین و محدود حرکت امواج نوري
و يا حرارتي که در م یان دو حد باال و پائین قرار گرف ته ا ند .بدين معني که ه مه آن
ارتعا شات نوري يا حرارتي که جهان فیزيکي را براي ما مج سم ميکنند ،در بین اين دو
طول موج قرار دارند .اين ارتعاشاااات موجي ،طیفي قابل ر يت ميباشاااند که از حیث
طبقه بندي در میان ارتعاشات اشعه مادون قرمز از پائین و اشعه مافوق بنفش از باال قرار
گرفته اند .پس مىتوان گفت ،آنچه در جهان هسااتي وجود دارد ،همانند يک نردبان بي
نهايتي مىبا شد که امواج با طول موجهاي مختلفي را از خود ساطع ميکنند که ماده در
دو دامنه طیفي با طول موجهاي معین ،در بین اين امواج قرار گرفته است.
از طرفي ديگر ،علم آ ناتومي و فیزيولوژي بدن به ما مىگو يد که قواي حسااايِ
پنجگانه انسان در ادراکِ بینايي ،شنوايي ،چ شايي ،الم سه و بويايي ،در دامنه محدودي و
به امواج م شخ صي واکنش ن شان ميدهند .مثالً ،حس شنوايي ان سان ،فقط طول موج
هايي در حد  20تا  20000هرتز را اح ساس ميکند و يا در حس بینايي ،شبکیه چ شم
انسان ،فقط طول موج هايي در حد  400تا  800نانومتر را احساس ميکند .بنابراين ،اين
يافتههاي علمي به ما نشاااان ميدهند که بسااایاري از اشااایايي در جهان هساااتند که ما
نمىتوانیم آنها را ببینیم و يا احساااس کنیم و اين عدم دريافت ما دلیل نميشااود که در
جهان هستي ،چیزهاي ديگري که غیب و نامرئي ميباشند ،وجود نداشته باشند.
با توجّه به اهمیّت اين موضوع و توقف بسیاري از مسايل و مباحث مربوط به
شناخت انسان به مسأله روح ،اينک برخي از ادله درباره اثبات روح بیان ميگردد.
 .2.1فرضی ِه غیر مادی
يکي از مهمترين ادله انکار روح در انسان ،نگاه ماديگرايانه به همه موجودات و از
جمله وجود انسان است .ماديگرايان معتقدند که صرفاً موجودات عینيِ خارجي و ماديِ
محض وجود دارند و هر چیز غیر مادي که در خارج ،نتوان با حواس پنجگانه آنها را
مشاهده و دريافت کرد ،وجود ندارد .در پاسخ به اين ادعا ،بايد پرسید آيا خود اين ادعاء،
فرضیه يا نظريه ،که فقط موجودات مادي وجود دارند و غیر آنها وجود ندارند ،وجود
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عیني و خارجي دارد تا بتوان به واسطه حواس پنجگانه آن را دريافت کرد؟! .اگر اين
فرضیه وجود خارجي دارد ،آن را نشان دهید که با کدام حسّ جسماني و مادّي ادراک
ميگردد؟!؛ ولي اگر در خارج موجود نیست ،که قطعاً وجود خارجيِ مادي ندارد ،اوالً،
اين ادّعا خودش ،نابود کننده و ذبح کننده خودش مىباشد؛ ثانیاً ،با توجّه به اين وجودِ
غیر ماديِ فرضیهِ ادعا شده ،مي توان گفت که موجودات غیرعیني و غیر ماديِ ديگري هم
در خارج وجود دارند که ما آنها را با حواس پنجگانه نمىتوانیم مشاهده کنیم .يکي از
مهمترين آن موجودات غیرحسي ،وجود روح ميباشد؛ زيرا بدون وجود آن ،وجود انسان
کامل نیست و سؤالها و اشکالهاي فراواني درباره شخصیت ،ماهیت و حقیقتِ وجودي
انسان بوجود ميآيد که کارکردهاي بدن به تنهايي ،نميتواند پاسخگوي آنها و تمامي
خواستهها و نیازهاي انسان باشد.
از منظر قرآن ،تفکّر ماديگرايانه براي انسان ،يک تفکّر پلیدِ شیطاني است که
بنیانگذار اين روش ،بزرگ و رئیس شیاطین ،يعني ابلیس مىباشد .خداوند در اين باره
ميفرمايد" :وقتي انسان را آفريديم به ماليکه و جنیان دستور داديم که به انسان سجده نمايند،
ولي شیطان از اين کار سرباز زد و گفت" :همانا من از اين انسان برترم ،زيرا مرا از آتش بیافريدي

و انسان را از گِل("1اعراف .)12:آنچه از اين آيه شريفه استفاده ميشود اينکه شیطان نیز
يک نگرش مادّي صرف به ماهیّت انسان داشته و طبیعت مادّي آتشینِ خود را ،با خلقت
ظاهري و مادّي گِليِّ انسان ،مورد مقايسه قرار داد و آن جوهر حقیقي و نفخه روح الهي
در انسان را نديد و نپذيرفت(2حجر )29:و حتي گفتار خداي تعالي در اين باره را نیز
تصديق نکرد .اين شناخت مادي و ظاهربیني غلط او درباره انسان ،باعث سرپیچي او از
فرمان خداي متعال گرديد و او را از جايگاه واالي قبلي خود ،که در حدّ فرشتگان مقرّب
باال رفته بود(3حجر ،) 31:تنزّل داد و خود را به سقوط کشاند و از آن پس ،لقبِ رانده
1
الس ِ
ين؛ قَا َل َما َم َن َعكَ اَ َّلأ
اج ِد َ
يس لَ ْم َي ُكن ِّم َن َّ
َو لَ َق ْد خَ لَ ْق َناكُ ْم ثُ َّم َص َّو ْرنَاكُ ْم ثُ َّم قُ ْل َنا ل ِ ْل َم َلئ َك ِة ْاس ُجدُواْ لأ َ َد َم ف ََس َجدُواْ اِ َّلأ اِ ْبلِ َ
ت َْس ُج َد اِ ْذ اَ َم ْرتُكَ قَا َل اَنَا خَ ي ْر ِّم ْن ُه خَ َل ْق َتني ِمن نَّا ٍر َو خَ لَ ْق َت ُه ِمن ِطين
 2ف َِاذَا َس َّو ْي ُت ُه َو نَفَخْ ُت فِي ِه ِمن ُّر ِ
وحى فَ َق ُعواْ لَ ُه َس ِ
اج ِدين
3
الس ِج ِدين
َبى اَن َي ُكو َن َم َع َّ
ف ََس َج َد الْ َم َلئ َك ُة كُلُّ ُه ْم ا َْج َم ُعونَ؛ اِ َّلأ اِ ْبلِ َ
يس ا َ
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شده(رجیم) از رحمت الهي را از خداي متعال دريافت کرد(1حجر .)34:بنابراين ،بايد
توجّه داشت که نه تنها تفکّر ماديگرايانه در ديدگاه قرآن ،يک انديشه شیطاني است؛
بلکه اعتقاد به آن ،باعث رانده شدن انسان از زمره بندگي خدا نیز ميگردد.
 .2.2ثبات من انسان
يکي ديگر از دلیلهايي که براي اثبات روح ميتوان بیان کرد ،وجود منِ ثابت در
تمام دوران حیات و زندگيِ انسان ميباشد .با توجّه به داليل علمي در زيستشناسي و
فیزيولوژيِ بدنِ انسان؛ سلولها ،بافتها و اندامهاي بدن او دائماً در حال تغییر ،تحول و
دگرگوني ميباشند .متالً در هر دقیقه ،از پوست بدن انسان ،حدود  30تا  40هزار سلول
مرده خارج ميشود و در هر روز بدن يک انسان بزرگسال ،حدود سه میلیارد سلول جديد
تولید ميکند به گونهاي که پس از گذشتِ چند سال ميتوان گفت اکثر يا همه سلولهاي
بدن انسان عوض شدهاند؛ اما در تمام اين دوران ،ما شاهد آن هستیم که "من" در وجود
انسان ،يک امري ثابت و غیرقابل تغییر ميباشد .اگر وجود انسان مساوي با بدن مادياش
باشد! ،او بايد احساس ميکرد که فرد ديگري شده است يا بخشي از منِ وجودي او تغییر
و يا تعويض شده است؛ در حالي که هیچ کس چنین احساسي ندارد .مثالً هنگامي که در
بزرگسالي و پیري ،عکسهاي دوران کودکي ،نوجواني يا جواني خود را نگاه ميکند،
عليرغم اينکه تمامي سلولهاي بدن او تعويض شدهاند ،اما به هیچ وجه احساس متفاوت
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
دارد ،که در آن تغییر و تحوالت بدن ،بهصورت تدريجي و غیرقابل ملموس براي خود
اتفاق ميافتد؛ بلکه در تغییرات ناگهاني و دفعي نیز ،اين ثبات من مشاهده ميشود .مثالً،
اگر کسي در تصادفي برخي از اعضاي خود را از دست بدهد و يا اگر در عمل جراحيِ
پیوند اعضاء ،برخي از اندامهايي را در عمل جراحي پیوند زده و به دست آورد؛ عليرغم
اينکه بخشهاي زيادي از بدن به صورت ناگهاني از دست رفته است و يا بخشهاي
قَا َل فَاخْ ُر ْج ِم ْنها ف َِانَّكَ َر ِجيم
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جديدي بصورت ناگهاني به دست آورده است ،اما در همه اين حاالت ،من ثابت است و
اين ثبات من ،حتي در از کار افتادن قسمتهايي از مغز يا ساير دستگاههاي عصبي نیز
وجود دارد و اين دلیل قطعي ديگري براي وجود روح و اصالت آن در انسان ميباشد.
 .2.3ارزشهای ثابت و ژنهای متفاوت
يکي ديگر از دلیلهايي که براي اثبات نفس و روح ميتوان بیان کرد ،وجود
ارزشهاي ثابت و يکسان براي همه انسانهاست .اينکه همه انسانها قضاوت خوب و
ارزشمندي از مفاهیم و موضوعهايي مانند :عقل ،علم ،حلم ،ادب ،صداقت ،عدالت،
حکمت ،شجاعت ،محبّت  ،عزت و امثال آن را دارند؛ و يا اينکه قضاوت بد و ناپسندي
از مفاهیم و موضوعهايي مانند :جهل ،ظلم ،ترس ،دروغ ،حماقت ،حقارت ،کینه ،حسد،
ذلت و امثال آن را دارند؛ دلیل ديگري براي اثبات روح ،و وجود ارزشهاي يکسان و
ثابت آن براي همه انسانها ميباشد .وجود اين ارزشهاي سرشتي و ذاتي براي انسان،
که در فلسفه و کالم ،به عنوان حُسن و قبح ذاتي بیان شدهاند ،داللت دارند که در انسان،
گزارشها و گرايشهاي سرشتي نسبت به اين هنجارها يا نابهنجارها ،بصورت ثابت
وجود دارند که عليرغم اينکه انسانها در زمانها و مکانهاي مختلف زندگي ميکنند و
يا برخالف اينکه در محیطهاي اجتماعي و تربیتي آنها ،عمالً اين ارزشهاي انساني مورد
بيتوجّهي قرار ميگیرند؛ ولي همه انسانها قضاوت يکساني درباره آنها دارند.
آنچه بیشتر بیانگر ذاتي بودن اين حُسن و قبح ها ميباشد ،اينکه حتي اگر افراد بر
خالف آن ذاتیات هم عمل بکنند ،باز هم مانع نميشود که قضاوتي برخالف آنها داشته
باشند .مثالً ،دروغگوترين ،ظالمترين ،جاهلترين ،ترسوترين ،ذلیلترين ،حسودترين
انسانها ،عليرغم اينکه برخالف گزارههاي فطري و سرشتي خود ،يعني صداقت ،عدالت،
حکمت ،شجاعت ،عزت ،و مانند آن عمل ميکنند؛ ولي باعث نميشود که برخالف
گزارههاي عملي آنها ،قضاوتهاي ذاتي خود را تغییر بدهند .اين قضاوتهاي ذاتي ،هم
در مقامِ گزارههاي عقلي و معرفتي است و هم در مقام گرايشهاي قلبي و محبّتي .به
عبارتي ديگر ،انسانها نه تنها ذاتاً موضوعهاي ارزشمندي مانند :صداقت ،عدالت،
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شجاعت ،محبّت ،عزت و امثال آن؛ و مسائل بيارزش مانند :دروغ ،ظلم ،حسد ،ذلت،
جهل و امثال آن را ميشناسند و قضاوت خوب يا بد از آنها دارند؛ بلکه بهصورت سرشتي
میل به انجام آن ارزشها و میل به ترک آن ضدارزشها را دارند؛ هرچند برخالف آنها،
آموزش ديده باشند و يا برخالف آنها نیز عمل نمايند.
اين معرفت و عالقه ذاتي يکسان از گزارههاي فطري انسان ،در حالي است که اگر
روح يا يافتههاي ذاتي سرشتي انسان نباشد و يا اگر بخواهیم آنها را به واکنشهاي بدن
يا مغز نسبت بدهیم ،خالف دستاوردهاي قطعي علم ژنتیک ميباشد .زيرا دانشمندان علم
ژنتیک ،مبدأ و منشأ تمام تغییرات و تکامل هاي بدن و از جمله مغز انسان را ،وراثت و
ژنهاي کروموزومي ميدانند .همچنین آنها بیان ميکنند که به تعداد افراد مختلفِ زنده بر
روي زمین ،ژنهاي متفاوتي براي هر کسي وجود دارد.
آنچه دانشمندان علم ژنتیک درباره ژنها و کروموزومهاي بدن انسان ،به عنوان مبدأ
پیدايش تمامي خصوصیتهاي جسماني و يا بعضاً رفتاري ،بیان ميکنند اين است که در
هر سلول ،حدوداً يک میلیون ژن وجود دارد .از طرفي ديگر ،آنها بیان کردهاند که
خصوصیتهاي کروموزومي و ژنتیکي هر کسي با يکديگر کامالً متفاوت ميباشد .پس
با توجّه به تفاوتهاي بسیار آشکار در استعدادهاي بالقوه و يا بالفعلِ ژنتیکي انسان ،اين
قضاوتهاي يکسان از هنجارها و نابهنجارها ،بدون وجود روح الهي و يافتههاي شناختي
يا عاطفي آن ،از چه راهي براي انسان به دست آمده است؟! .همچنین بیان شد که
يادگیريهاي اجتماعي و محیطي نیز نمىتوانند منشأ ثابت و يکساني در انسان ايجاد
بکنند ،زيرا انسانها در محیطهاي مختلف و تحت تربیتهاي متفاوتي بزرگ ميشوند و
غالباً انسانها عمالً برخالف آن ذاتیات رفتار ميکنند .پس ،بايد روح ثابتِ الهي در همه،
بطور يکسان وجود داشته باشد تا انسانها بر مبناي آن روحِ سرشتي ،قضاوت و تمايل
يکساني داشته باشند.
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 .2.4جایگاه من
دلیل ديگري که براي اثبات روح ميتوان بیان کرد اينکه منِ وجودي انسان ،که ما
قضاوتي درباره آن و به تبَع آن درباره خودمان داريم ،در کجا قرار دارد؟! .آيا من در عضو
خاصي و يا بخشي از اندامهاي بدن است؟! .يا اينکه منِ وجودي انسان ،در بخشي از مغز
يا کل مغز ميباشد؟! .به چه دلیل افراد کلَ يا قسمتي از بدن را به من نسبت ميدهند و
مي گويند :بدن من ،قلب من ،مغز من ،دست من ،چشم من ،دستگاه عصبي من ،دستگاه
گردش خون من و يا نسبت هايي مانند آن .به چه دلیل انسان کارها و فعالیتهاي خود
را به من نسبت ميدهد و ميگويد :نشستن من ،فکر کردن من ،خوردن من ،و يا افکار
من ،ارزشهاي من ،عالئق من و امثال آن .معناي اين انتساب ،به اين است که منِ مستقلي
در او وجود دارد که بدن ،اندامهاي او ،فعالیتهاي او و مجموعه همه امور جسماني و
غیر جسماني او ،به آن من نسبت داده ميشود .به راستي اگر وجود اصیلِ مستقلِ ديگري
از بدن و اندامهاي او ،براي انسان وجود نداشت ،چگونه انسانها آن وجودها را به آن
من منتسب ميکردند ؟!.
اگر کسي بگويد که من ،همان مغز است؛ در پاسخ آن بايد گفت :اوالً ،امکان ندارد
يک کل را به بخشي از آن نسبت داد .بنابراين ،گفتنِ بدن من ،اندام من و حتي مغز من،
غلط و اشتباه است .ثانیاً ،همه ما ميدانیم که مغز براي بدن ،يک عضو از ساير اندامهاي
بدن است و يا دستگاه عصبي ،بهعنوان يک سیستم از ساير دستگاهها ميباشد و نسبت
دادن يک بخشي را به بخش ديگر غلط است .زيرا ما قطعاً ميدانیم ،اندامهاي ديگري غیر
از مغز وجود دارند .بنابراين ،گفتن دست من ،پاي من ،چشم من ،و يا دستگاه گردش
خون من ،دستگاه تنفس من ،دستگاه حسي من ،براي مغز يا دستگاه عصبي ،غلط و اشتباه
ميباشد .ثالثاً ،نسبت دادن صفات و ويژگيهاي روحي و رواني ،مانند :عدالت ،صداقت،
عزت ،و امثال آن ،که ما ميدانیم قطعاً جايگاه مشخصي براي آنها در مغز وجود ندارد،
انتسابي غلط و اشتباه است .زيرا هر چند براي اندامهاي بدني ،جايگاهي در مغز وجود
داشته باشد که سلولهاي آوران ،آن پیامها را به آنجا منتقل ميکنند ،ولي در هیچ کجاي
بدن و در هیچ قسمتي از مغز ،منطقه خاصي براي صفاتِ فطريِ الهيِ انسان وجود ندارد.
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عالوه بر مطالب فوق ،اگر مغز را همان من بدانیم؛ ما ميدانیم که ماده و مغز ،انقسام
پذير هستند .چنانچه براي هر يک از فعالیتهاي بدن ،حوزه مشخص و جايگاه خاصي
قرار دارد که از جاهاي ديگر متفاوت است .در اين صورت ،براي هر جايگاهي ،يا عضوي
و يا هر فعالیتي ،بايد من جداگانهاي وجود داشته باشد .بنابراين ،من بینايي با شنوايي يا
المسه بايد متفاوت باشد .چون وجودِ يک من کلي مرتبط با هم ،در بین آنها وجود ندارد.
زيرا از خصوصیت ذاتي جسم و ماده اين است که انقسام پذير باشد .پس ناچاراً ،من بايد
يک وجود غیر جسماني و مجرد و غیر قابل انقسام باشد که همه فعالیتهاي انسان و
اندامهاي بدن او به آن انتساب داده شود.
 .2.5شخصیت غیرمادی
اگر ما همه حقیقت و شخصیت انسان را صرفاً مادي بدانیم؛ چنانچه ماديگراها اين
ادعا را داشته و تمام حقیقت انسان را فقط جسم و ماده ميدانند ،انسانیت انسان نیز بايد
بر مبناي جسم و ويژگيهاي ماده تعريف شود .برطبق اين ادعا ،اين نتیجه گرفته ميشود
که هرچه بدن انسان حجیمتر ،وزينتر ،و بلندتر باشد ،انسانیت انسان نیز بايد بیشتر بشود؛
زيرا ويژگي ماده بر اساسِ وزن ،حجم و امثال آن تعريف ميگردد .پس ،برطبق اين ادعا،
کساني که  100کیلو گرم وزن دارند ،بايد دو برابر يک انسان  50کیلويي ،يا چهار برابر
يک انسان  25کیلويي انسانتر باشند! .يا يک انسان با قد  2متر نسبت يک نفر با قد يک
متر ،بايد دو برابر انسانتر باشد! .به راستي آيا هیچ انسان عاقلي اين نتیجه را براي انسانیت
انسان قبول دارد؟!.
از منظر يک انسان ماديگرا ،انسانیت انسان چیست؟ .آيا غیر از ادب ،محبّت،
شجاعت ،عدالت ،صداقت ،عزت ،و ساير صفات و ويژگيهايي مانند آن ،انسانیت انسان
را تشکیل ميدهند؟ .کدام قسمت کورتکس مغز ،يا ساير اندامهاي مغز ،مسئول اين
ويژگيهاي انساني ميباشند؟ .آيا به همان صورتي که اندامهاي حسي مانند :چشم ،گوش،
دست ،پا و يا ساير اندامها ،فعالیتهاي مشخصي در قسمتهاي معیني از مغز دارند ،آيا
براي ويژگي هاي انسانيِ انسان ،منطقه خاصي وجود دارد؟! .آيا براي عدالت ،شجاعت،

112

صداقت ،عزت و ساير صفات و ويژگيهاي انساني ،مناطق خاصي از مغز هستند که مرکز
فعالیت اين صفت باشند؟ .مبدأ و منشأ آن صفات انساني ،در کدام قسمت بدن يا مغز
وجود دارد؟!.
اگر کسي در پاسخ به اين سؤالها بگويد که اين ويژگيهاي انساني ،همان
واکنشهاي مغز هستند؛ چنانچه ما مشاهده ميکنیم که مغز در هنگام انجام رفتارهاي مثالً،
شجاعانه ،صادقانه ،عادالنه و امثال آن ،واکنشهايي نشان ميدهد .در پاسخ بايد گفت،
اين امواج يا واکنشهاي مغزي ،معلولِ ابزارگونه است ،نه علتِ مبدأ گرايانه آن .چنانچه
در کیفیت ارتباط روح با بدن بیان گرديده ،بروز و ظهور هر فعالیت روحي و رواني در
اين عالَ م ،نیازمند به ابزار است که بدن و فعالیت هاي آن ،به عنوان بخشي از آن ابزار،
براي فعالیت روح ضروري ميباشند؛ ولي آن به معناي آن نیست که مبدأ فعالیت آن
صفات مىباشد .مثالً ،وقتي کلیدي زده ميشود و المپي روشن ميگردد ،اگر کسي بگويد:
دلیل اين روشنايي ،گداختگي تنگستن داخل المپ است و اين با آزمايشهاي علمي
کشف شده است ،آنچه در اين موارد کشف شده است ،قبول است ولي آن ،صرفاً گزارش
فعالیتهايي را بیان ميکند که هنگام اجراي عملي ،به صورت معلول در اين اندامها اتفاق
ميافتد؛ در حالي که مسأله اصلي ،بر سر چگونگي روشن شدن اولیه اين المپ است! .تا
کسي کلیدي را نزده باشد ،خود به خود که المپ روشن نميشود تا اين فرايندهاي
تنگستني در آن اتفاق بیفتد! .آيا المپ ميتواند خودش تصمیم به روشن شدن بگیرد؟!.
بحث گداخت تنگستن نیست .بحث در اصل ،قبل از اين موضوع و به علت اولیه
ويژگيهاي انساني و رواني مانند :انديشه ،تفکّر ،صدق ،علم ،حلم و مانند آنها باز
ميگردد! .بنابراين ،آن امواج و رويدادهايي را که در مغز مشاهده ميشوند ،خودش معلول
علت اولیهاي است که آن علت ،مغز نیست .ولي اين معلولها ،براي تحقق رفتاري يا
عملي در اين دنیاي مادي ،ضروري ميباشند .زيرا تحققِ عملي در اين عالَمِ مادي ،بدون
اندامهاي جسماني ،مانند مغز و يا ساير اندامها و دستگاههاي ديگرِ بدن ،امکان ندارد .در
اينجا مغز بدون دلیل و خود به خود نميتواند ،اراده کند ،عدالت بورزد ،عزت بخواهد،
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صداقت طلب کند .به عبارت ديگر ،زماني که به صورت ناگهاني ،قسمتي از مغز(که
فعالیت آن قابل مشاهده شدن است) ،تحريک و فعال ميگردد ،نقطه شروع اين فعال
شدن ،از وجودي خارج از مغز است که فعالیتهاي مغزي ،آن را نمايش ميدهند.
 .2.6زندگی بی معنی
اگر روح در انسان وجود نداشته باشد خلقت او عبث و آفرينش وي بیهوده ميگردد.
زيرا با انکار روح ،زندگي فقط در اين دنیا خالصه ميشود و بر اساس جسماني بودن او،
انسانها پس از مردن ،همانند جسمشان نابود و فاني ميگردند .تمام اين تفاوتهايي که
تکويناً در عالم هستي بین انسانها وجود دارد ،همه آنها صرفاً يک تبعیضِ بيمورد و ظلمِ
آشکاري است که بدون منطق عقالني ميباشد .برطبق اين ديدگاه ،انسانها آزاد هستند
هر نوع ظلم و جنايتي را انجام بدهند؛ زيرا اوالً ،هیچ معیاري براي بد بودن ظلم و جنايت
وجود ندارد و ثانیاً  ،هیچ حساب و کتاب و هیچ بازخواستي براي انجامِ بد اعمال آنها
وجود نخواهد داشت .در دنیايي که قدرتمندانِ ستمگر ،زورگويانِ قدرتمند،
ثروتمندانِ غارتگر ،شهوترانان سرکش و طغیانگرهايي مانند آنها ،ميتوانند هرگونه
رفتاري را برطبق میل و هواهاي نفساني خود ،با زير پا گذاردن خونها و آبروهاي بهناحق
از بین برده شده ،کار خود را پیش ببرند ،آيا براستي ميتوان و بايد در اين دنیا زندگي
کرد؟ .آيا در اين عالم ،میلیاردها انسان به دنیا آمدهاند تا تحت استثمار و استبداد گروههاي
اقلیت در هر زمان باشند و با اين کیفیت زندگي کنند و پس از مردن ،ظالم و مظلوم،
سارق و مسروق ،قاتل و مقتول ،امین و خائن ،همه پودر بشوند و در زير خاک نابود
گردند و هیچ حساب و کتابي در میان نباشد؟! .به راستي آيا اين پذيرفتني است؟! .آيا اين
قضاوت در قبال آفرينش و خالقِ هستي بخشِ آن ،عادالنه و انصاف است؟! .آيا اينگونه
قضاوت کردن درباره زندگي و مرگ ،پذيرفتني است؟! .براساس اين قضاوت ،به راستي
چرا انسان بايد زندگي بکند؟! .چه نیرويي او را زنده نگه داشته است؟! .به چه دلیل حیات
شیرين است؟! .به چه دلیل مرگ تلخ است؟! .چرا انسان واقعاً خودکشي نميکند؟!.
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به راستي آيا عقل انسان ميپذيرد که بین عالم و جاهل ،عادل و ظالم ،صادق و
کاذب ،فقیر و غني ،ستمگر و ستمپیشه ،بین همه خوبان و بدانِ آدم و بین تمامي خوبيها
و بديها هیچ فرقي نباشد؟! .به چه دلیلي برخي کارها خوب است و برخي کارها بد؟!.
به چه دلیل کارهايي را که ما خوب ميدانیم ،بد نیستند و يا کارهايي را که ما بد ميدانیم،
خوب نیستند؟! .در واقع برطبق اين ديدگاهي که مبدأ ،مسیر و مقصد انسان را خاک
ميداند ،خوبي و بدي ،زشتي و زيبايي ،علم و جهل ،حیات و مرگ ،عدل و ظلم ،حق و
باطل ،صدق و کذب و هزاران مفاهیم و حقايق مشابه آن ،به چه دلیل خوبند يا بد
ميباشند؟! .به چه دلیل آنها بايد انجام شوند يا ترک گردند؟! .به چه دلیل ،قوانیني بايد
وضع بشود؟! .با چه معیاري قوانین بايد وضع بشوند؟! .حقوق بشري که تمام مبدأ و
مقصد و هستيِ آن خاک است ،چه معنايي دارد؟! .اين سؤالها و هزاران سؤال ديگر،
براي وجود جسم خاکي رشد يافته از موجود پستِ ماده و خاک ،بدون در نظر گرفتن
مبدأ و مقصد عالي روح الهي ،بيپاسخ است!.
 .2.7معلومات و تمایالت ذاتی
ف طرت ،همان خلقت ابتدايي و آفرينش نخستین انسان است که بر مبناي هدايت
تکوينى ،او به سوى يک سلسله از حقايق هستي کشانده مىشود که از آغاز در درون
جان انسان به وديعت نهاده شده و با خمیره وجود او آمیخته و عجین گرديده است
(مکارم شیرازي ،1373 ،ج ،3ص .)197آفرينش فطري اولیه همه انسانها در ابتداي
خلقت ،مشترک و برخوردار از تواناييهاي يکساني ميباشد .بر اساس فطرتِ وجوديِ
انسان ،تمامي آنها نه تنها از موضوعهايي بصورت ذاتي و سرشتي ،شناخت و آگاهي
دارند؛ بلکه نسبت به مسايل ،اشخاص يا فعالیتهايي ،عالقه و تمايل نیز دارند .اين آگاهي
و تمايل ،بدون آموختن و در نظر گرفتن يادگیري ،در همه آدمیان يکسان وجود دارد.
آگاهي از گرسنه شدن ،سیر شدن ،مکیدن ،گريه کردن ،خنديدن در نوزاد تازه بدنیا آمده،
و تمايل به نوازش ،لبخند ،شیر و نگاههايِ مادر ،گرايش به زيباييها ،میل به محبّت و
صمیمیت ،گرايش به نظافت ،نظم ،سالمتي ،کمال و بسیاري از گزارشهاي شناختي يا
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گرايشهاي عاطفي که در بین همه نوزادن و بزرگساالن ،از ابتداي خلقت انسانها وجود
داشته و تقريباً در همه آنها بصورت يکسان است.
امروزه تحقیقات فراواني در روانشناسي انجام شده است که تواناييهاي فطري
نوزادان تازه به دنیا آمده را اندازهگیري ميکند .براي مثال ،زماني که محققي نور زياد يا
صداي بلندي را براي کودک ارائه ميکند ،متوجّه ميشود که ضربان قلب کودک تغییر
کرده يا سرش را برميگرداند و يا به پستانک محکمتر مک ميزند .يا در زماني که دو
محرک را همزمان به نوزاد ارائه ميکند ،متوجّه ميشود که يکي از آن دو را بهصورت
طوالنيتر نگاه ميکند ،که نشان ميدهد که يکي را بر ديگري ترجیح داده است .نوزادان
تازه به دنیا آمده ،بوهاي مختلف را از هم تمیز ميدهند .مايعات شیرين را به مايعات
شور ،تلخ ،ترش و بوهاي بيمزه ترجیح ميدهد .پاسخ همه نوزادان به مايع شیرين ،حالتي
شبیه لبخند ماليم است که با لیس زدن بر لبها مشخص ميشود .محلول ترش ،باعث
غنچه شدن لبها و در پاسخ به محلول تلخ ،کودک براي نشان دادن بیزاري خود ،با لب
و لوچه آويزان ،زبانش را بیرون ميآورد .نوزادان سرشان را بسوي بوي خوش بر
ميگردانند و ضربان قلب و تنفس آنها کاهش مييابد .بوهاي آزارنده از قبیل بوي آمونیاک
و تخم مرغ فاسد ،باعث ميشود نوزادان سرشان را به طرف ديگري برگردانند و ضربان
قلب و سرعت تنفس آنها به نشانه ناراحتي افزايش مييابد .نوباوگان حتي قادر به تمیز
تفاوتهاي جزيي بین بوها نیز هستند .نوزاد پس از چند روز شیر خوردن ،پیوسته سرش
را به سوي دستمال آغشته به شیر مادر برميگرداند و آن را به دستمال آغشته به شیر
مادرانِ ديگر ترجیح ميدهد .به شیرخوارگاني که با شیشه تغذيه ميشوند ،وقتي امکان
انتخاب بین بوي شیشه و پستان مادر داده ميشود ،دومي را انتخاب ميکنند .از نتايج اين
تحقیقات به نظر مي رسد که نوعي رجحان فطري براي رايحه شیر مادر وجود دارد
(اتکینسون و همکاران ،ترجمه براهني و همکاران ،1391 ،ص.)107
انگیزهها و هیجانهاي انساني ،نمونه واضح ديگري از وجود دانستههاي فطري در
او ميباشد .اصلِ وجودِ هیجانهايي مانند :ترس ،خشم ،شادي ،شگفتي ،اعتماد ،انزجار،
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انتظار ،و امثال آن؛ نشان ميدهد که نه تنها اصل وجود آنها در همه يکسان است؛ بلکه
بسیاري از واکنشهاي رفتاري در هیجانها نیز جهاني و يکسان مىباشد .پیامرسانيِ
هیجان از طريق جلوههاي چهره ،صرف نظر از اينکه در چه فرهنگي يا در چه مکاني
بزرگ شده اند ،معناي جهاني و عمومى دارد .براي مثال ،هنگام خشم چهره برافروخته،
ابروان پايین افتاده و درهم کشیده ،فک فشرده ،در فرهنگ هاي مختلفي مشاهده مىشود.
مشاهده تصاوير واکنشهاي چهره اي در هیجانهايِ مختلفِ خشم ،شادي ،شگفتي و
امثال آن در کشورهاي مختلف ،نه تنها نشان از يکساني اصل وجود اين هیجانها دارد؛
بلکه نشان از جهاني بودن واکنشهاي چهره اي آنها در هنگام ارائه اين هیجانها ،در بین
تمامي مردم در کشورهاي مختلف جهان را دارد(همان ،ص .)408حتي واتسون ،که
بنیانگذار رفتارگرايي بود ،بر اين باور بود که نوزادِ انسان ،تنها داراي چند ترس فطري
مي باشد .دو ترس اصلي فطري از منظر او ،يکي ترس از صداهاي بلند و ديگري ،ترس
از دست دادن تکیه گاه است .ترس در موقعیتِ تهديد جدي ،منابع ارگانیسم را براي
محافظت از آن در مقابل تهديد بسیج ميکند .براين اساس ،ترس به منظور دفاع در برابر
تهديدها شکل گرفته شده است(همان ،ص.)278
ترجیح دادن صدا ،تصوير و بوي مادر توسط نوزادان تازه به دنیا آمده؛ ترجیح صداي
انسان بر ساير اصوات؛ ترجیح صداي خوش و زيبا .شگفتآورتر آنکه شواهدي نیز حاکي
از آن است که نوزادان از تجربههاي قبل از تولد خود در رحم مادر ،چیزهايي را آموخته
و به ياد ميآورند .در مجموع پژوهشهايي که انجام شده مخالف اين ديدگاه است که
کودک همانند لوح سفید نانوشتهاي پا به دنیا مينهد .واضح است که نوزاد به هنگام زاده
شدن ،با معلوماتي بدنیا مي آيد و آماده درک و يادگیري چیزهاي جديدتري نیز مىباشد
(همان ،ص.)108
عالوه بر اين يافتههاي فطري کودکي ،تمايالت و آگاهيهاي فراوان ديگري نیز در
انسان وجود دارند که در بزرگسالي براي او واضح ميگردد و همیشه در طول زندگي
انسان معیار و شاخص زندگي او مىباشد؟ .اينکه معیارِ آگاهيها و شناختهاي انسان
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بايد عقل باشد و اينکه به چه دلیل عقل بايد مُهر تأيید بر کارها بزند؟! ،به چه دلیل
بديهیات را ما درک ميکنیم؟! .به چه دلیل اجتماع نقیضین يا ارتفاع نقیضین محال است؟.
به چه دلیل بزرگتر با کوچکتر مقايسه و ترجیح داده مىشود؟ .حق و باطل ،خوب و
بد ،زشت و زيبا و امثال آن ،با چه معیاري سنجیده مىشوند؟ .عامل گرايش نسبت به
احسان ،کمال ،زيبايي ،و ساير فضیلتهاي اخالقي چیست؟ .چرا اشخاص و افرادي
مانند :پدر ،مادر ،فرزند ،همسر و ساير بستگان ،عزيز و قابل احترام ميباشند؟ .عامل به
حرکت درآورنده انسان در مسیر گرايش کمالخواهى از کجاست؟ .موضوعها و مسايل
وجداني و شهودي براي ذات و سرشت انسان ،مانند :اراده ،قدرت و امثال آن ،به چه
دلیلي وجود دارند؟ .شواهد فوق به همراه بسیاري از شو اهد ديگر نشان ميدهد که
آگاهيها و گرايشهاي فطري فراواني در انسان وجود دارند که فراتر از يادگیري و يا
واکنشهاي مغزي ،انسان را به فعالیت هايي وا ميدارند يا او را از کارهايي باز ميدارند.
 .2.8ادله خداشناسی
تمامي ادله اي که براي اثبات خداوند متعال بیان ميگردد ،به نوعي به اثبات روح
هم ارتباط دارد .زيرا درک درست ادله عقلي يا نقلي براي اثبات خداوند ،بر وجود روح
هم داللت دارد .در ادله نقلي در قرآن ،روح واسطه ارتباط و اتصال انسان با خداست

1

(سجده )9:و انساني که برخوردار از روحِ اله ي نباشد ،درک جامع و کاملي از خداوند
نميتواند داشته باشد و به طريق اولي نمىتواند به کمال خويش نیز نايل گردد .زيرا از
منظر خداوند ،الزمه تکامل تکلیفيِ انسان ،بهرهمندي از روح تکوينيِ او مىباشد .بعبارتي،
تا انسان تکويناً ظرفیت خدايي شدن را نداشته باشد ،تکلیفاً نمىتواند به مقصود خدايي
شدن خود برسد .بنابراين ،انسان به واسطه روح تکويني خود ،ميتواند به مقصد خلقت
تشريعي خويش نايل گردد .از منظر قرآن ،انسان به واسطه روح ،اشرف مخلوقات عالم
و هدف ،مقصد و مقصود موجودات زمیني گرديده است( 2بقره .)29:انسان بر مبناي
 1ثُ َّم َس َّوا ُه َو نَف ََخ في ِه ِم ْن ُر ِ
وحه
ض َج ِمي ًعا
ُ 2ه َو الَّ ِذى خَ لَ َق لَ ُكم َّما فىِ ا ْلأ َ ْر ِ

118

توانايي روحي خويش ،استعداد جانشیني خدا در روي زمین را داشته و به اين عنوان
برگزيده شده است(1بقره .)30:انسان برخوردار از روحِ الهي ،ميتواند مسجود مالئکه
خداوند قرار گیرد(2ص .)72:انسان به واسطه روح خويش ميتواند درک درستي از
خداوند داشته باشد و براين اساس مىتواند او را بپرستد و به بندگي او بپردازد(3ذاريات:
 .) 56زيرا رسیدن به مقام ربوبیت و پروردگاري انسان ،از مجراي عبوديت او محقق
ميگردد .امام صادق علیهالسالم دراينباره ميفرمايد" :عبوديّت ،گوهري است که اساس و
ذات آن ربوبیت است ،پس آنچه از مقام عبوديت کم و ناپیدا مىشود ،در مقام ربوبیت پیدا و
هويدا ميگردد .و هر مقدارى که از مراتب و صفات ربوبیت مخفى و پوشیده ميگردد ،در مراحل

عبوديت جلوهگر و آشکار مىشود"(4مصطفوى ،1360 ،ص .)454انسان به واسطه روح
خود ميتواند اختیار و اراده داشته باشد و کارهاي خوب را انجام بدهد و از بديها
اجتناب نمايد و بر اين مبنا مىتواند هدايت گردد (5انسان.)3:
برهان نظم ،برهان علیت ،امتناع دور و تسلسل ،اثبات توحید ،ضرورت نبوت ،امکان
واليت ،اهمیّت معاد ،جايگاه عدل ،هدفمندي خلقت ،تبیین شريعت ،معرفتِ نفس،
تحصیلِ ربّ ،عاملِ حیات ،موجبِ ممات ،باعثِ کمال ،فضیلتِ اخالق و دهها و صدها
موضوع و مسأله مهم زندگي ،بدون روح معني ندارد .انسان به واسطه روح خويش،
مى تواند به اتصال خلق و رب ،مُلک و ملکوت ،الهوت و ناسوت ،زمین و آسمان نايل
گردد .انسان به واسطه روح است که آسماني ميگردد .بهشتي ميشود ،جهنمي نميگردد
و به همه صفات زيبايي و جمال خداوند نايل ميگردد.

ض خَ لي َف ًة
َ 1و اِ ْذ قا َل َر ُّبكَ لِلْ َملإئ ِ َك ِة اِنِّي جا ِعل فِي ا ْلأ َ ْر ِ
 2فَاِذا َس َّو ْي ُت ُه َو نَفَخْ ُت في ِه ِم ْن ُروحي َف َق ُعوا لَ ُه ِ
ساجدين
ْس اِلأ َّ ل ِ َي ْع ُبدُون
َ 3و ما خَ َلق ُ
ْت الْ ِج َّن َو ا ْل ِأن َ
4
يب فِي الْ ُع ُبو ِد َّية
الْ ُع ُبو ِد َّي ُة َج ْو َهر كُ ْن ُه َها ال ُّر ُبوبِ َّي ُة َف َما فُ ِق َد ِم َن الْ ُع ُبو ِد َّي ِة ُو ِج َد فِي ال ُّر ُبوبِ َّي ِة َو َما خَ ِف َي َعنِ ال ُّر ُبوبِ َّي ِة ا ُِص َ
5
السبي َل اِ َّما شا ِكراً َو اِ َّما َكفُوراً
اِنَّا َه َد ْينا ُه َّ

119

 .2.9خطاهای ادراکی
يکي از گرايشها و شاخههاي علم روانشناسي ،مربوط به احساس و ادراک است.
آنچه در اين رشته علمي تحقیق ميشود اين است که دستگاههاي حسي ،چگونه
دروندادها را از بیرون دريافت ميکنند و چگونه آن احساسها را به مغز گزارش ميدهند.
در حواس پنجگانه انسان ،هر کدام از حسهاي بینايي ،شنوايي ،بويايي ،چشايي و المسه،
پیامهايي را دريافت ميکنند .سپس از مجراي دستگاه عصبي پیراموني ،آن پیامها را به
دستگاه عصبي مرکزي منتقل ميکنند .پیامهايي که در اين دستگاههاي حسي يا دستگاههاي
عصبي پیراموني و مرکزي دريافت ميشود ،احساس نامیده ميشود .بنابراين ،احساس
مربوط به بدن و دريافت پیامهاي جسماني توسط دستگاه عصبي ،مغز و ساير اندامهاي
آن ميباشد که همگي در بدن ميباشند و فعالیت آنها دريافت کردن پیامهاي حسي
ميباشد؛ هرچند کُدگذاري و ارسال پیام ،در اندامهاي مختلف ،متفاوت ميباشد.
عالوه بر اين ،قسمتهايي که پیامهايي را احساس ميکنند ،فرايند ديگري به نام
ادراک نیز اتفاق ميافتد .اگر دستگاه عصبي و مغز ،دريافت کننده احساس ميباشد ،پس
دريافت کننده ادراک کجاست؟! .زيرا در ادراک ،دريافت و رويداد جديدي اتفاق ميافتد
که آن متفاوت از احساس است .ادراک ،ساختار و سازمان جديدي الزم دارد که نه تنها
دريافت کننده تکاملي از احساسهاي دريافتي اندامها و مغز ميباشد ،بلکه مالک و
معیاري است که دريافتهاي احساسي را محک زده و صحت و سقم آن را ارزيابي
ميکند  .بنابراين ،آنچه را که به صورت حسي دريافت شده است ،اگر منطبق و متناسب
با ادراکهاي ثابت باشد ،گزاره هاي حسي تأيید ميشوند؛ در حالي که در برخي موارد
شاهد آن هستیم که دريافتهاي حسي با ادراکها منطبق نميباشند .اين آن چیزي است
که بهعنوان "خطاهاي ادراکي" بیان شده است .وقتي ادراک ما با واقع منطبق نباشد ،گوئیم
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
که اساساً نمىتواند وجود داشته باشد .مثالً ،پلکان پیچ در پیچ در شکل يک که همواره
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باال ميرود ،يکي از خطاهاي ادراکي است که عليرغم اينکه اين احساس باال رونده از
پله ها وجود دارد ،ادراک آن غیر ممکن است.

شکل 1
آنچه از خطاهاي ادراکي استفاده ميگردد اين است که اگر مکان دريافت
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
ندارد که بواسطه آنها بتوان اين خطاها را تشخیص داد؛ چون در اين حاالت ،دريافتهاي
حسي در مغز ،همیشه متفاوت و متغیر است  .چنانچه در توهم ،که يک نوع خطاي در
انديشه بدون وجود محرک خارجي است ،اين معیارِ ثابت براي روح وجود دارد .باتوجّه
به اهمیّت اين موضوع ،اينک به برخي از خطاهاي ادراکي که در مباحث احساس و ادراک
بررسي ميشود ،اشاره ميگردد.
 .2.9.1خطای ادراکی مولر-الیر
يکي از خطاهاي ادراکي ،که به عنوان خطاي ادراکي مولر-الير شناخته شده است،
زماني است که اگر به دو خط زير نگاه کنید ،ادراک شما اين است که خط پايیني بزرگتر
از خط بااليي ميباشد؛ در حالي که آنچه از طول دو پاره خط به مغزمان ميرسد ،مساوي
بودن طول آن دو پارهخط براي مغز است .بهراستي بر چه مبناء و معیاري ،عليرغم اين
ثبات احساسيِ دريافت شده توسط مغز ،ادراک متفاوتي بنظر ميرسد؟! .آيا غیر از اين
است که جايگاه متفاوتي براي ادراک وجود دارد که آن ،برداشتي فراتر از مغز دارد؟!.
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شکل 2
 .2.9.2ثبات ادراکی
آنچه پديده ثبات خوانده شده است ،مثال ديگري بر عدم انطباق ادراک با احساس
است .منظور از ثبات ادراکي تمايل طبیعي ماست که چیزها را همیشه ثابت و يکسان
درک کنیم ،هر چند که اثر آنها در روي ابزار حسي ما يکسان نباشد .مثالً مدادي را در
مقابل چشم خود قرار دهید .آيا وقتي مداد را با دست از مقابل چشم خود دور ميکنید،
مداد کوچکتر بنظر ميآيد؟! .البته کوچکتر بنظر نميآيد؛ ولي حقیقت اين است که
تصويري که از آن به شبکیه چشم ميافتد کوچکتر ميشود.
چنانچه در شکل  3مالحظه ميگردد ،دو خط موازي در تصوير ،عليرغم اينکه
احساس نزديک شدن در فاصله دورتر را دارند ولي ادراک موازي دارند .همچنین
کوچکتر شدن تصاوير درخت و پرنده در فاصله دورتر ،ولي ادراک ثابتي از اندازه آنها
در ما وجود دارد .رنگ ،درخشندگي و فام اشیاء ،مثال ديگري بر ثبات ادراکي است

شکل 3
ثبات ادراک اشیاء ،عالوه بر اينکه وجود معیار ديگري براي ادراک اشیاء در روح را
بیان ميکند ،نوعي حکمت در زيبايي آفرينش براي انسان ايجاد ميکند .زيرا اگر غیر از
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اين بود ،داد و ستد ما با جهان خارج دشوار ميشد و ناچاراً دچار سرگرداني ميشديم
که مثالً شيء اي که در يک متري خود ميبینیم همان است که در ده يا بیست متري ما
بوده است؟! .بنابراين ،آنچه را که از تصوير شبکیه چشم ،در مغز احساس ميشود ،مخالف
آن چیزي است که ما ادراک ميکنیم؛ زيرا ادراک يک منبع متفاوت و ثابتي دارد.
 .2.9.3برگههای مخفف
وقتي با موضوع ادراک ،آشنائي کامل پیدا شود ،قطعه کوچکي از آن کافي است که
همه آن را به ذهن بیاوريم .جزئي که به اين ترتیب کل را به ياد ميآورد .مثالً ،زماني که
بتدريج در خواندن تواناتر ميشويم ،عده درنگهاي چشم بر روي کلمات و خطها کمتر
ميشود و در اثر اين امر است که وقتي چیزي را به سرعت ميخوانیم ممکن است متوجّه
غلطهاي کوچک چاپي نیز نشويم .دوستان خود را وقتي از دور ميبینیم با يک يا دو
صفت مشخصه ميشناسیم .ممکن است اين صفت شیوه راه رفتن يا حرکت دادن دست
يا نگهداشتن سر باشد .گاه نیز وقتي بیگانه اي اين صفات را دارا باشد او را اشتباهاً آشناي
خود ميپنداريم .همه اين ادراکها زماني اتفاق مي افتد که هیچ دريافت حسي کاملي را
مغز ،تجربه نکرده است .قوانین گشتالت ،مثالهاي ديگري براي تفاوت ادراک با احساس
است .در تصاوير  d ،bو  eدر شکل چهار ،بر مبناي قوانین مشابهت ،تقارب و تقارن،
با مشاهده سرنخهايي جزيي ،تصاوير کلي و گشتالت ادراک مىشود.

شکل 4
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 .2.9.4تاثیر متن در ادراک
وضعیت کلي که شیئ ادراک شده در آن قرار گرفته است ،متن خوانده ميشود و در
ادراک ما از آن چیز موثر است .اينکه شکلي در بعضي موارد به وضوح ديده ميشود و
در بعضي ديگر دشوار است ،چون تحت تاثیر متن قرار گرفته است و به صورت ديگري
درک ميشود .جز در مورد خطاهاي ادراکي ،در اغلب موارد ديگر ،اهمیّت متن ،نفوذ و
تاثیر تجربه گذشته را در ادراک ميرساند .بر مبناي متن ،يک حرفِ انگلیسي زير در شکل
پنج ،در يکجا  Aو در جاي ديگر همان حرف H ،ادراک ميگردد.

شکل 5
 .2.9.5تاثیر آمادگی در ادراک
آمادگي عادي در ادراک ما تاثیر دارد به اين معني که مثالً دانشمند ستاره شناس وقتي
به آسمان نگاه کند چیزهائي ميبیند که بيخبران از ستارگان نميبینند .حتي ديده شده
است که آمادگي خاصِ دانشمندي ،او را قادر کرده است در طبیعت چیزهائي ببیند که
دانشمندان ديگر نميديدهاند يکي از بحثهاي جالب توجّه بین علماي نجوم ،بحث بین
کساني است که ادعا ميکنند توانسته اند با تلسکوپ در کره مريخ کانالهائي ببینند و
کساني که نتوانسته اند چنین کانال هائي ببینند .شايد اختالف بحث ناشي از اختالف دو
گروه در آمادگي براي ادراک کانال باشد .وقتي شخص منتظر است يا آماده است چیزي
را ببیند ممکن است واقعاً ببیند هر چند که آن چیز وجود خارجي نداشته باشد .چنانچه
ر يت هاللِ ماه شوّال در پايان ماه رمضان ،براي کساني که آمادگي جدّي ديدنِ آن را
دارند ،اتفاق ميافتد ،عليرغم اينکه مغز هیچ دريافت حسي را تجربه نکرده است .اينها
نشان ميدهد که اين آمادگي ها ،در فضاي ديگري غیر از ادراک حسي دريافت ميگردد.
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البته بايد توجّه داشت که خطاهاي ادراکي منحصر به اين چند موارد فوق نبوده و
خطاهاي فراواني در ادراکهاي فاصله (پوشانندگي ،ارتفاع نسبي ،واقعنمايي خطي ،سايه
و تیرگي ،ناهمخواني دوچشمي)؛ ادراک حرکت (حرکت استروبوسکوبي ،حرکت القايي،
محرک هاي مبهم) ،تاثیر تجربه گذشته در ادراک و مانند آن وجود دارد که در کتابهاي
احساس و ادراک توضیح کامل داده شده است .1آنچه از اين خطاهاي ادراکي استفاده
ميشود ،اينکه عالوه بر ف رآيندهاي حسي دريافت شده در مغز ،ساختار ديگري در روح
انسان وجود دارد که دادههاي احساسي دريافت شده توسط مغز با آن منابع مشخص در
عقل و روح انسان ،مقايسه و تطبیق داده ميشود و اين نوع خطاهاي احساس شده،
برخالف آن منابع ادراکي توسط عقل تشخیص داده ميشوند.
 .2.10پدیدههای فرا روانشناسی
يکي ديگر از داليلي که مىتوان براي اثبات روح بیان کرد ،استناد به پديدههاي فرا
روانشناسي 2است .فرا روان شناسي ،که همواره از هشیاري و حالتهاي مختلف آن بحث
ميکند ،شاخهاي از مطالعات روانشناسي است که با توانائيهاي به ظاهر خارقالعاده و
غیر طبیعي انسانها سر و کار دارد .تحقیقات فرا روانشناسي بصورت شاخه اي علمي و
روشمند ،اولین بار در جامعه تحقیقاتِ روحي  -رواني ( )SPRدر  1882در لندن تأسیس
شد .پس از آن ،انجمن فرا روانشناسي ( )PAدر در ژوئن  1957تأسیس شد .هدف اين
سازمانها اين بود تا فرا روانشناسي را به عنوان يک علم ،جهت گسترش دانش اين رشته
و کامل کردن يافتههاي ديگر شاخههاي علم پیشرفت دهند .اوج اين تحقیقات هنگامي
بود که انجمن آمريکايي پیشرفت علم( ،)AAASيعني بزرگترين جامعه علمي در جهان،
به همکاري با  PAپرداخت .پاسخ به دو پرسش زير ،از مهمترين تحقیقات اين رشته

 1براي اطالعات بیشتر ،رجوع شود به فصل چهار کتاب روانشناسي شناختي ،نوشته رابرت استرنبرگ ،ترجمه
سید کمال خرازي و دکتر الهه حجازي
parapsychology
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2

است .اينکه آيا آدمیان ميتوانند از راههايي غیر از حواس پنجگانه خود اطالعاتي بدست
آورند؟ .آيا ميتوان از طريق ذهن بر رويدادهاي طبیعي اثر گذاشت؟.
در  1979طي آماري که از  1100پروفسور دانشگاهي انجام شد معلوم شد که در
آمريکا تنها  2درصد از روانشناسان ادراک فراحسي را غیر ممکن ميدانستند .شمار بسیار
بیشتري اظهار کردند که  ESPرا به عنوان يک واقعیت اثبات شده و يا ممکن ،قبول دارند.
آنچه از يافتههاي فرا روانشناسي استفاده ميگردد ،اينکه اين توانائيها ،فراتر از احساس
حسي و توانايي مغز بوده و در يک جايگاه روحي ،اين رويدادها اتفاق ميافتد .نکتهاي
که در پديدههاي فرا روانشناسي وجود دارد اينکه هر چند بسیاري از اين ادراکات که
توسط افراد مختلف ادعا ميشود قابل اثبات نباشد؛ ولي وجود قطعي برخي از آنها ،براي
اثبات روح داللت ميکند؛ زيرا بدون وجود روح ،حتي يک مورد از اين ادراکها براي
مغز مادي به تنهايي امکان ندارد ،چون هیچ دريافت حسي در اين موارد اتفاق نمىافتد.
 .2.10.1ادراک فراحسی

1

به معناي آگاهي بدون استفاده از حواس معمولي ،نسبت به چیزي که خارج از وجود
شخص ميباشد .ادراک فراحسي شامل موارد زير است:
 .1انديشهخواني :2بمعناي انتقال فکر از شخصي به شخص ديگر ،بدون
استفاده از حواس پنجگانه .مانند :شناسايي کارت بازي که کس ديگري
فقط به آن فکر کرده است.
 .2غیبگويي :3شناسايي ماهیت يک شي يا يک حادثه واقعي ،بدون اينکه که
حواس شناخته شده را تحريک کنند .مثل شناسايي کارت بازي پنهان شده
که ماهیتش براي هیچکس معلوم نیست.

1

extra-sensory perception
telepathy
3
Clairvoyance
2
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 .3پیشگويي :1بمعناي آگاهي از يک حادثه قبل از وقوع آن است .مثل
پیشگويي آمدن شماره خاصي در ريختن تاس.
 .2.10.2جنبش فرا روانی :2توانايي ذهن در تأثیرگذاري براي حرکت دادن اشیاء،
اشخاص ،ماده ،زمان ،مکان يا انرژي از طريق روشي ناشناخته براي علم کنوني بشر .نظیر
واژگون شدن میز و يا ظاهر شدن چیزي از يک منبع ناشناخته يا به عبارت ديگر تجسد.
 .2.10.3ارتباط با ارواح :3پديدهاي که اغلب به ارواح نسبت داده ميشود و
شامل رويارويي فرد با مردهها يا همراه با تعلقات پیشین فرد که به طور مرتب رخ ميدهد.
 .2.10.4رؤیای صادقانه :مثالً پدري در ر يا جزئیات تصادف پسرش را با ماشین
ميبیند و بعد ثابت ميشود ،تصاوير ديده شده با تمام جزئیات درست بودهاست.
 .2.10.5هیپنوتیزم :4در هیپنوتیزم ،کسي که عالقمند و آماده همکاري است،
بخشي از کنترلي را که بر رفتار خود دارد ،به هیپنوتیزم کننده واگذار ميکند و تحريفاتي
را در واقعیت ميپذيرد .اين کار با تمرکز او بر شي معین يا با تلقین خوابآلودگي به او
انجام ميشود .در چنین حالتي فرد ،کمتر واقعیت را ميآزمايد و فقط به صدا و سخنان
هیپنوتیزم کننده توجّه ميکند و آنها را ميپذيرد .مثالً در بررسي تسکین درد از راه
هیپنوتیزم ،با وجودي که درد هنوز ادامه دارد؛ فرد ،تلقین هیپنوتیزم کننده را در موردهايي
از درد ميپذيرد و فقدان درد را اعالم ميکند.5

 .3اقسام روح
يکي ديگر از مباحث مرتبط با روح ،موضوع انواع و اقسام روح است که در آيات
و روايات و در بین برخي از دانشمندان مسلمان ،مورد توجّه و بررسي قرار گرفته است.
با توجّه به آنکه وجود در انسان ،داراي مراحل و مراتبي ميباشد ،روح نیز در انسان داراي
1

Precognition
psychokinesis
3
Hauntings
4
hypnotism
 5براي اطالع بیشتر ،به فصل شش کتاب زمینه روانشناسي هیلگارد ،نوشته اتکینسون و همکاران ،ترجمه براهني
2

و همکاران و همچنین کتابهاي احساس و ادراک رجوع شود.
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مراحل و مراتبي ميباشد .در يک تقسیمبندي ميتوان ،روح را متعلق به يک وجود
جسماني و غیر جسماني تقسیم کرد .هر يک از اين دو قسمِ روح ،خود به دو قسم ديگر
نیز تقسیم ميگردد  .بر اين مبنا ،چهار نوع روح براي انسان بیان شده است که در روايتي
از امام علي علیهالسالم ،اين چهار نوع روح با توانائي ها ،ويژگيها و شاخصههايش
توضیح داده شده است .ايشان به کمیل بن زياد دراينباره فرمود" :همانا براي انسان چهار
روح وجود دارد 1و براى هر کدام از روحهاي چهار گانه ،پنج قدرت و نیرو وجود داشته و هر يک از
آنها داراي دو خاصیت ميباشند .روحهاي چهارگانه عبارتند از :نامیه نباتیه ،حسیّه حیوانیّه ،ناطقه قدسیّه،

کلیّه الهیه"(مجلسي ،1351 ،ج ،5ص .)78سپس ايشان براي هر کدام از اين چهار روح،
شاخصهها و ويژگيهايي را بیان ميکنند که در ادامه به توضیح هر يک اشاره ميگردد.

 .3.1روح نباتی
يکي از پايین ترين مرحله روح در انسان ،مربوط به روح نباتي است که همه اجسام
نباتي از آن برخوردار هستند  .اين روح ،کانون حیات و رشد نباتي بدن است .اين روح
براي بدن ،برخوردار از پنج فعالیت و توانايي ميباشد .تواناييهايي که اين روح براي
جسم ايجاد مي کنند ،شامل :گرفتن ،هضم کردن ،جذب کردن ،دفع کردن و رشد دادن
است .براساس اين روحِ نباتي ،بدن انسان مىتواند مثالً غذايي را بگیرد ،بواسطه هضم
کردن ،آن را تجزيه نمايد ،مواد مفید و ضروري بدن را جذب و مواد زايد آن را دفع
نمايد .نتیجه اين فعالیت ها ،رشد و زيادشدن در اعضاي بدن و يا کم شدن آن ميباشد
که اين موضوع ،در حديث امام علي علیه السالم ،به عنوان دو شاخصه و ويژگي اين
نیروها معرفي شده است(2مجلسي ،1403 ،ج ،58ص .)85بايد توجّه داشت که اين ويژگي
روحِ نباتي در بدن ،از خصايص مشترک نباتيِ همه گیاهان ،حیوانات و انسانها ميباشد.
بنابراين ،تمامي تغییرات نباتي بدن که عامل فزوني يا کاستي جسم مىباشد ،از روح نباتي
1

در فلسفه نفس داراي چهار مرحله ذکر شده است :عقل هیواليي ،بالفعل ،مستفاد و عقل فعّال (خامنهاي ،سید

محمد ،1380 ،ص)40

2
اض َمة َو َدافِ َعة َو ُم َر ِّب َية َو لَ َها خَ ِ
س قُ ًوى َم ِاس َكة َو َجا ِذ َبة َو َه ِ
اص َّي َت ِان ال ِّز َيا َد ُة َو ال ُّنق َْصا ُن َو انْبِ َعاث َُها ِم َن
ِفَال َّنا ِم َي ُة ال َّن َباتِ َّي ُة لَ َها خَ ْم ُ
الْ َكبِد
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نشأت گرفته است که به واسطه اين پنج فعالیت در او ايجاد ميگردد .در روايتي ،امام
صادق علیهالسالم در پاسخ به سؤالي که آيا روح نباتي ،چیزي غیر از خون است؟ ،فرمود:

" آرى ،خون مادّه روح است و خون مايه رطوبت بدن و روشنى رنگ و ساير حرکات بدن است و هر

گاه خون لخته و منجمد شود ،روحِ آن از بدن جدا مىشود"( 1مجلسي ،1351 ،ج ،5ص.)34
نکتهاي که براي درکِ بهتر اين روح و تفکیک آن از جسم مفید مىباشد به کیفیت
ارتباط آن با بدن برميگردد .آنچه از برخي روايات وارد شده دراينباره استفاده ميشود
اين است که روح يا نفس نباتي ،که عامل حیات جسمانيِ بدن مىباشد ،به صورت غیر
امتزاجي در درون بدن وجود دارد و به جهت غلیظ بودن ماده از طرفي ،و رقیق بودن و
غیرقابل مشاهده بودن روح از طرف ديگر ،صرفاً بدن جسماني احساس ميشود.
چنانچه قبالً در معناي روح بیان گرديد ،آن از ريح به معناي باد يا هوا گرفته شده
است .باتوجّه به فضاهاي خالي زيادي که در بدن انسان ،بین الکترونها و پروتونها و يا
بین اتمها و مولکولها وجود دارد ،بنظر ميرسد که روح نباتي انسان در اين فضاهاي
خالي قرار گرفته  ،به طوري که در درون بدن انسان ،تمامي ذرات ريز مادي بدن(هسته،
الکترون ،نوترون ،پروتون)در احاطه روح ميباشد .از آنجائیکه اين فضاهاي خالي ،اکثريت
مطلق بدن را اشغال کرده است ،اين ذرات مادّي موجود ،همچون نقطههايي بسیار ريز،
در احاطه روح قرار دارند و اين روحِ بدن است که عامل حرکت آن ذرات است .بعبارت
ديگر ،ذرّات مادي بدن ،همچون نقطههايي بسیار ريز در مدارهاي خاصي در درون اين
فضاهاي خالي و روح در حرکتند و اين ذراتِ مادي ،در احاطه کامل روح هستند.
چنانچه درباره اتم ،به عنوان کوچکترين ذره ماده بیان شده است؛ اگر ذرات الکترون
و پروتون ،مثالً به اندازة يک توپ فوتبال بزرگ شوند ،به همان نسبت فاصلة بین آن دو
در آن حالت ،حدود شش کیلومتر خواهد بود و يا اگر چنانچه در يک ساختمان بزرگ،
فواصل بین الکترون و پروتونها را از بین بروند و ذرات آنها به هم بچسبند ،حجم آن
ساختمان ،به اندازه يک قوطي کبريت خواهد شد و يا حجم بدن انسان ،به اندازه يک
الص ْو ِت َو َكث َْر ُة الضَّ ِح ِك
َاء اللَّ ْو ِن َو ُح ْس ُن َّ
وح َع َلى َما َو َصف ُ
 1نَ َع ْم ال ُّر ُ
ْت لَكَ َما َّدتُ ُه ِم َن ال َّدمِ َو ِم َن ال َّدمِ ُرطُو َب ُة الْ ِج ْس ِم َو َصف ُ
وح الْ َبدَن
ف َِاذَا َج َم َد ال َّد ُم فَا َرقَ ال ُّر ُ
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میلي متر خواهد شد .پس ،در حقیقت اجزاي مادي بدن براي روح جسماني ،همچون
ذرات و نقطه هاي بسیار ريزي هستند که در احاطه کامل روحِ بدن قرار گرفته اند.
باتوجّه به خالي بودن اکثريت فضاهاي جسمانيِ بدنِ انسان بصورت تکويني،
ضروري ترين نیازهاي تکلیفي جسمِ انسان ،استنشاق اکسیژن ،هوا ،آب و ساير موادي
است که اکثريت مطلق آنها نیز از هوا تشکیل شده است .براين اساس ،انسان براي نفس
کشیدن در هر بار ،به نیم لیتر هوا و در طي روز به بیشتر از يازده هزار لیتر هوا احتیاج
دارد و در طول زندگى ،انسان حدود  25تريلیون لیتر هوا استنشاق مىکند(نوري زاد،
 ،1383ص .)67هوا و اکسیژن موجود در آن ،يکي از عوامل فوقالعاده مهم حیات است
و بدون آن هیچ موجودي از انسان ،حیوان و گیاه ،قادر به ادامه زندگي و حیات نخواهد
بود .اگر تنفس انسان بیش از پنج دقیقه تعطیل شود ،او دچار خفگي و مرگ ميگردد.
اين عامل حیاتي مهم ،اطراف زمین و درون تمامي موجودات زمیني را فرا گرفته است.
فراواني هوا ،بر مبناي ضرورت نیاز انسان ،يکي از حکمتهاي آفرينش خداوندي است
که از هماهنگي خلقت انسان با نیازمنديهاي او با محیط اطرافش پرده برميدارد(مکارم
شیرازي ،1362 ،ص .)142
در روايتي امام صادق علیهالسالم ،درباره اينکه روح نباتي در درون بدن انسان است،
فرموده است " :روح جسم لطیفى است که کالبد ستبرى بر آن پوشانده شده است"(1مجلسي،
 ،1403ج ،61ص .)34در حديثي ديگر ،وقتي از آنحضرت سؤال ميکنند که آيا مىتوان
سبکى يا سنگینى و يا وزني را به روح نسبت داد؟! ،ايشان مىفرمايد" :روح مانند بادى
است که در خیک و مَشک دمیده مىشود .وقتى در مشک باد و هوا پر مىشود ،به وزن آن چیزي

نمىافزايد؛ چنانچه وقتى باد از آن خارج مىشود از وزن او کاسته نمىگردد" .ايشان در ادامه
اين روايت ،درباره حقیقت اين روح مىفرمايد" :روح در بدن ،مانند باد است که اگر خارج
شد بدن متعفن مىشود و تغییر مىيابد .چنانچه به وسیله باد و هوا ،دنیا به پا ايستاده است .اگر

س قالَبا كثيفا
 1ال ُّر ُ
وح ِجسم َرقِيق قد اُلبِ َ
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باد سه روز در جهان نوزد هر چه در روى زمین است فاسد مىشود؛ زيرا باد چیزهاى فاسد را

از اشیاء دور و دفع مىنمايد و او را پاکیزه مىگرداند"(مجلسي ،1351 ،ج ،5ص .)31
آنچه از مطالب فوق استفاده گرديد اينکه اين روحِ نباتي در بدن ،پايینترين سطح
روحِ انسان است که مشترک در گیاهان و حیوانات نیز مىباشد و نرسیدن هوا و ساير
موادِ برخوردار از آن ،موجب فناء و نابودي اين قسم از روح ميگردد .تفاوت انسان زنده
با مرده ،در قرار گرفتن روح در درون فضاي خالي جسم موجود زنده است که در زمان
مرگ ،اين وجود غیر مادي از بدن خارج ميگردد .نکته مهم ديگر اين است که اين بخش
از روح ،اولین قسمتي است که به بدن وارد ميشود و آخرين بخشي است که در هنگام
مرگ از بدن خارج ميگردد.
 .3.2روح حیوانی
مرحله ديگري از روح در انسان ،روح حسي حیواني است .اين قسم از روح در
بدن ،بخش پیشرفته روح جسماني است که مشترک با ساير حیوانات نیز ميباشد .اين
روح ،کانون حیات حسي و دريافتهاي احساسي بدن است .اين روح نیز برخوردار از
پنج قوه و نیرو ميباشد .تواناييهايِ بینايي ،شنوايي ،بويايي ،چشايي و المسه ،پنج قدرت
و نیروي اين روح براي جسم است .برطبق روايت امام علي علیهالسالم ،بواسطه اين
روح ،انسان احساس شادي و لذت يا غم و ناراحتي دارد(1همان ،ص.)85
اولین نکتهاي که درباره روحِ حیواني انسان فهمیده مىشود اينکه دريافت فرايندهاي
حسي توسط حواس پنجگانه ،عاملي جهت مديريت و سازماندهي همه دستگاهها و
اندامهاي نباتي بدن است .زيرا تمامي اعضاي بدن در محیط داخلي بواسطه سلولهاي
عصبي با مغز مرتبط گرديده و سلولهاي عصبي با محیط پیراموني نیز توسط حواس
پنجگانه در ارتباط مىباشند .تمامي واکنشهايي که در بدن انجام ميپذيرد ،در مغز و ساير
اندامهاي عصبي سازماندهي ميگردد .مديريت اين بخش از فرايندها ،توسط روحِ حیوانيِ
بدن انجام ميپذيرد.
1
س قُ ًوى َس ْمع َو َب َصر َو شَ ٌّم َو ذ َْوق َو لَ ْمس َو لَ َها خَ ِ
اص َّي َت ِان ال ِّر َضا َو الْغ ََض ُب َو انْبِ َعاث َُها ِم َن الْ َق ْلب
الْ ِح ِّس َّي ُة الْ َح َي َوانِ َّي ُة لَ َها خَ ْم ُ
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ارتباط با روحِ نباتي بدن ،در مجموعه زير دست خود ،يکي ديگر از فعالیتهاي
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
يا خارجي اعالن ميکنند و فعالیتهاي خودکارِ عصبي در نخاع ،بصل النخاع ،مخچه و
مانند آن ،توسط اين روح فعّال و با هم مرتبط ميگردد .سیستمسمپاتیک و پاراسمپاتیک
که قبل و بعد از واکنشهاي هیجاني انجام ميپذيرد ،بواسطه اين روح در انسان و حیوان
فعال ميگردد .زيرا هیچ کدام از اندامهاي حسي ،به تنهايي و بدون عامل حیاتِ خود ،که
روح است ،هیچ احساس يا حرکتي را نمىتواند انجام بدهد.
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
مبناي آگاهي ،معرفت و شناخت آگاهانه انسان مديريت ميکند .بعبارتي ديگر ،يکي ديگر
از توانائيهاي اين قسمت از روح ،اين است که آن ،عامل ارتباطي مجموعه بدن ،با قواي
تفکّر و نفس ناطقه انساني است که در بسیاري از موارد ،آنها را با توانائيهاي شناختي
انساني مرتبط و تحتِ تدبیر آنها قرار ميدهد .بنظر ميآيد که کرتکس مغز ،به عنوان
پیشرفتهترين سطح فعالیتهاي مغزي و عصبي ،که فرايندهاي عالي شناخت بدن انسان
را مديريت ميکند ،عامل مهم ارتباط اين دو قسمِ روح حیواني و روح ناطقه انساني است.
 .3.3روح ناطقه
مرحله ديگري از روح در انسان ،به نام روحِ ناطقه يا روح انسانیه است که در حديث
امام علي علیهالسالم به آن اشاره شده است .اين روح که به ويژگيهاي شناختي انسان
اشاره دارد ،داراي پنج نیرو و توانايي ميباشد .تفکّر ،تذکّر(يادآوري و حافظه) ،تعلّم(به
يادسپاري) ،تعلیم(آگاهي دادن) و هوش ،پنج نیرو براي فعالیتهاي اين روح ،در حديث
امام علي علیهالسالم ذکر شده است .دو شاخصه و نتیجهاي که براي اين فعالیتهاي
شناختي بیان شده است ،حکمت(روي آوردن به خوبيهاي معرفتي) و نزاهت(دورى
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جستن از هر کار بد و ناروا) است(1همان ،ص  .)85بنابراين ،انسان به واسطه اين پنج
فعالیت در روح ناطقه ،شناخت و معرفت پیدا ميکند و حکمت نظري و عملي ،از نتايج
اين پنج نیرو بواسطه قواي شناختي انسان ميباشد.
اولین نکتهاي که درباره اين روح قابل توجّه است اينکه اين روح از خصوصیتهاي
انسان ،بماهو انسان است .يعني افرادي را که خداوند آنها را به عنوان انسان آفريده است
همگي از اين روحِ ناطقه برخوردار هستند و خصوصیتهايي مانند جنسیت ،علم ،عمل،
ايمان و مانند آن ،در ايجاد اولیه آن نقشي ندارند ،هر چند نحوه درست استفاده کردن ،در
رشد يافتگي يا عدم شکوفايي آن ،نقش اساسي دارد .در حديثي از امام صادق علیهالسالم
فرمودند" :در انبیاء و اوصیاي آنها پنج روح و در مؤمنان چهار روح و در کفّار سه روح وجود

دارد(شکوفا شده است) :روح بدن(نباتي) ،روح شهوت (حیواني) و روح قوّت(ناطقه)"

2

(مجلسي ،1403 ،ج ،25ص .)54اين قسمت از روح ،الزمه زندگي انساني در دنیا است
که در برخي روايات از آن ،به "عقل معاش" تعبیر شده است(3حراني ،1385 ،ص.)221
براين اساس ،انسانهاي زيادي عليرغم اينکه ايمان به خدا نداشته و بسیاري از ارزشهاي
الهي و اخالقي انسان را قبول ندارند؛ ولي براي علم ،فکر ،دانش و دانشمندان احترام و
ارزش قائلند و برخي از آنها ،جزء دانشمندان و مخترعان بزرگي هم ميباشند .زيرا اين
بخش از روح ،الزمه زندگي دنیايي انسان است و حدّ رشد اينگونه افراد در اين سطح از
روح بیشتر نیست.
نکته ديگر اينکه اين قسمت از روح و قسمت ديگر در روح ايماني(روح چهارم)،
در خارج از بدن و محیط بر آن هستند .در روايتي امام صادق علیهالسالم دراينباره
ميفرمايد" :ارواح با بدن آمیخته نمى شوند و آن را رها هم نمىکنند ،بلکه آنها موجوداتي
(همچون کنگره هايي گرد تن) مالصق و مرتبط با بدن هستند که بدن را در احاطه خود قرار
1
س الْ َف َل ِك َّي ِة
س لَ َها انْبِ َعاث َو ِه َي اَشْ َب ُه ا ْلأَشْ َيا ِء بِال ُّنفُو ِ
س قُ ًوى فِ ْكر َو ِذ ْكر َو ِع ْلم َو ِح ْلم َو ن ََبا َهة َو لَ ْي َ
َو ال َّن ِاط َق ُة الْ ُقد ِْس َّي ُة لَ َها خَ ْم ُ
َو لَ َها خَ ِ
اص َّي َت ِان ال َّن َزا َه ُة َو الْ ِح ْك َمة
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ِ
وح
وح الْ ُق َّوة َو ُر ُ
وح الْ َبدَن َو ُر ُ
اح ُر ُ
اح َو في الْ ُكفَّارِ َثلَإ َث ُة اَ ْر َو ٍ
ين اَ ْر َب َع ُة اَ ْر َو ٍ
 2فِي ا ْلأَنْبِ َياء َو الأ َ ْو ِص َياء خَ ْم َس ُة اَ ْر َو ٍ
اح َو في الْ ُم ْؤمن َ
الشَّ ْه َو ِة
 3التودد نصف العقل؛ لأن العقل نصفان :نصف عقل المعاد ،ونصف عقل المعاش
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داده اند"(1مجلسي ،1403 ،ج ،58ص .)41چنانچه در قسمت قبلي روح بیان شد ،اين
کیفیت از روح ،احتماالً مربوط به آن دو نوع روح مجردِ ناطقه و الهیه (سوم و چهارم)
است که خارج از بدن بوده و از مجراي مغز با روحِ بدن(نباتي و حیواني) مرتبط ميباشند.
نکته ديگر اينکه در هنگام خواب ،ارتباط اين قسمت از روح با بدن قطع ميگردد.
بر اين اساس ،عليرغم اينکه انسان در خواب از روح نباتي و روح حسي برخوردار است
ولي آگاهي و شناخت ندارد .در روايتي امام رضا علیهالسالم درباره اين موضوع ميفرمايد:
"چون کسى بخوابد روح حیوانى در تنش بماند و آنچه برآيد روح خرد است"(مجلسي،1351 ،
ج ،5ص .)37در روايتي ديگر ،آنحضرت ميفرمايد" :همانا ارواح عقول نزد او[خداوند]
مي رو ند ،و ارواح زندگى در تن بمانند و جز با مرگ بیرون نروند .اگر روح زندگى بیرون مي
رفت تن بىحرکت افتاده بود ،و خدا براى آن در قرآنش نمونه آورده از أصحاب کهف آنجا که
فرمود" :و بگردانیم آنها را براست و چپ"؛ آيا نبینى که روح داشتن آنها به نشانه حرکات آنها

است .اما وقتي مرگ کسى فرا رسید ،روح بدنش هم گرفته مىشود"(همان ،ج ،5ص.)38
نکته قابل توجّه اين است که در خواب ،بدلیل جدايي اين بخش از روح ،در برخي
آيات و روايات ،اين حالت به مرگ تعبیر شده است .در آيهاي مىفرمايد" :او کسى است
که (روح) شما را در شب (به هنگام خواب) مىگیرد و از آنچه در روز کردهايد ،با خبر است
سپس در روز شما را (از خواب) برمىانگیزاند و (اين وضع هم چنان ادامه مىيابد) تا سرآمد
معینى فرا رسد سپس بازگشت شما به سوى اوست و سپس شما را از آنچه عمل مىکرديد ،با

خبر مىسازد"(انعام .)60:در حديثي زيبا ،امام حسن مجتبى علیهالسالم در پاسخ به اين
سؤال که وقتى شخص مىخوابد روحش به کجا مىرود ،فرمودند " :روح شخص به باد
معلّق بوده و باد به هواء معلّق است تا زمانى که صاحب روح به خاطر بیدار شدن بدنش حرکت
کند در اين هنگام خداوند عزّ و جلّ اذن مىدهد که روح[ناطقه] به صاحبش برگردد .روحِ [بدن]
باد را جذب کرده و باد هوا [روحِ ناطقه] را جذب مىنمايد؛ در نتیجه روح در بدن و کالبد
صاحبش ساکن و مستقر مىگردد(يعني در اين حالت آن بخش از روحِ خردِ جدا شده ،مجددا
به بدن مرتبط ميگردد) .و وقتى حقّ تعالى اذن برگشتن روح به بدن را ندهد ،هوا باد را جذب
رواح لأ تُماز ُِج َالب َد َن و لأ تُوا ِكلُ ُه ،و انما ِهي ِك َلل ل ِ َلبد َِن ُم ِحي َطة به
 1ان الأ َ
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کرده و باد روح را مىگیرد و بدين ترتیب روح[روحِ ناطقه] به بدن[روحِ بدن] بر نمىگردد [و
آن روحِ باقي مانده در بدن را نیز جذب ميکند و در اين حالت ميمیرد] تا زمانى که بعث و
زنده شدن مردگان(معاد) آغاز شود که در اين هنگام به اذن پروردگار [مجدداً کل روح] به بدن

باز مىگردد"(صدوق ،1380 ،ج ،1ص .)339پس ،هرچند هشیاري و تکلیف انسان در
عالم خواب برداشته ميشود ،اما روح حیات نباتي و حیات حیواني در بدن باقي است و
در زمان مرگ است که مفارقت و جدايي کامل ،بین تمام اقسام روح با بدن اتفاق ميافتد.
 .3.4روح ایمانی
باالترين مرحله از روح در انسان ،روح کلیّه الهیه يا ايمانیه نامیده شده است .اين
روح که به ويژگيهاي الهي انسان اشاره دارد ،داراي پنج توانايي و نیرو ميباشد .اين پنج
قدرتِ ايماني عبارتند از :ارزشمندي در برابر نابودي و فناء ،نعمت در برابر نقمت ،عزّت
در برابر ذلت و خوارى ،ثروت و توانگرى در برابر فقر و درويشى ،صبر و شکیبايي در
برابر بال و گرفتارى .در حديث شريف امام علي علیه السالم ،تسلیم شدن در برابر خدا
و راضي بودن به رضاي او ،دو نتیجه و شاخصه اين پنج نیروي انساني معرفي شده
است(1مجلسي ،1351 ،ج ،5ص .)85بنابراين ،اين پنج فعالیت و توانايي ،به عنوان
مهمترين ابزار روح ايماني است که انسان را به مقام تسلیم و رضا نايل ميگرداند.
اولین نکتهاي که درباره اين روح بايد به آن توجّه کرد اينکه اين مرحله و سطح از
روح ،کاملترين و پیشرفتهترين بخش از روحِ انسان است که در آيات و روايات ،از آن
به عنوان فطرتِ الهي ياد شده است" :2پس روى خود را متوجّه آيین خالص پروردگار کن!
اين فطرتى است که خداوند ،انسانها را بر آن آفريده ،دگرگونى در آفرينش الهى نیست اين

است آيین استوار ولى اکثر مردم نمىدانند!"(3روم .)30:بنابراين ،چنانچه در ذيل اين آيه
1
س قُ ًوى َب َهاء فِي َف َنا ٍء َو نَ ِعيم فِي شَ قَا ٍء َو ِع ٌّز فِي ُذ ٍّل َو َفقْر فِي َغ َنا ٍء َو َص ْبر فِي َبلَإ ٍء َو لَ َها خَ ِ
اص َّي َت ِان
َو الْ ُكلِّ َّي ُة ا ْل ِألَ ِه َّي ُة لَ َها خَ ْم ُ
ال ِّر َضا َو ال َّت ْسلِي ُم َو َه ِذ ِه الَّتِي َم ْب َد ُؤ َها ِم َن اللَّ ِه َو اِلَ ْي ِه َت ُعو ُد قَا َل اللَّ ُه َت َعالَى َو نَفَخْ ُت فِي ِه ِم ْن ُر ِ
ْس
وحي َو قَا َل َت َعالَى يا اَ َّي ُت َها ال َّنف ُ
الْ ُم ْط َمئِ َّن ُة ا ْر ِج ِعي اِلى َر ِّب ِك ِ
راض َي ًة َو الْ َع ْق ُل فِي َو َس ِط الْ ُكل
 2البته یک تفاوتی جزیی بین این دو وجود دارد که در بخش فطرت به ان اشاره می گردد.
3
س لأ
اس َع َل ْيها لأ َت ْبدي َل لِخَ ْلقِ اللَّ ِه ذلِكَ الدِّي ُن الْ َق ِّي ُم َو ل ِك َّن اَ ْكث ََر ال َّنا ِ
َفاَقِ ْم َو ْج َهكَ لِلدِّينِ َحنيفاً فِ ْط َر َت اللَّ ِه الَّتي َف َط َر ال َّن َ
َي ْع َل ُمون
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شريفه اشاره شده است ،اکثريت مردم ،بدلیل جهالت و ناداني از درک ارزش و اهمیّت
اين بخش از روح يا فطرت ،غافلند.
نکته ديگر اينکه اين روحِ ايماني ،به عنوان روح موجود در افراد با ايمان معرفي شده
است که مؤمنین ،عالوه بر برخورداري از آن سه قسم روحِ قبلي ،از روحِ ديگري بنام
روحِ الهي يا ايماني نیز برخوردار ميباشند .در حديثي از امام صادق علیهالسالم دراينباره
فرمودند " :در انبیا و اوصیا پنج روح و در مؤمنان چهار روح وجود دارد(شکوفا شده است):

روح بدن(نباتي) ،روح شهوت(حیواني) و روح قوّت(ناطقه) و روح ايمان(الهیه)"( 1مجلسي،
 ،1403ج ،25ص .)55البته بايد توجّه داشت که اين به معناي آن نیست که در انسانهاي
غیر مؤمن اين روح دمیده نشده است؛ بلکه چنانچه اشاره شد ،همه انسانها از آن روح
و فطرتِ الهي برخوردار هستند ،اما بدلیل غفلت و بيتوجّهي غیر مؤمن به نیازهاي اين
روح ،ادامه حیات و کمال آن ،در آنها مورد آسیب قرار گرفته است.
باتوجّه به مطلب فوق ،چنانچه در حديث شريف بیان شده ،توانائيهاي اين بخش
از روح ،بر خالف سه مرحله قبلي ،بصورت زوجي و دو ساحتي بیان شده است .ارزش
در برابر نابودي ،نعمت در برابر نقمت ،و ...؛ معناي آن اين است که اگر انسان ،از اين
جنبههاي مثبت الهيِ فطرت خود استفاده نکند ،ناچاراً به نقطه مقابل و متضاد آنها مبتال
ميگردد .يعني اگر انسان ارزشِ خود را حفظ نکند ،نابود مىشود؛ اگر عزّت نداشته باشد،
به ذلت مبتال ميگردد؛ اگر شکیبا نباشد ،به بال گرفتار ميگردد ،و امثال آن .پس ،انسان
غیر مؤمن بدلیل بيتوجّهيِ تکلیفي ،به اين توانائيهاي تکوينيِ الهي ،حیات و روحِ اين
بخش را ،ابتدا با ضعف و مرض و سپس مرگ از دست خواهد داد.
نکته ديگر اينکه اين پنج توانايي که براي اين روح در حديث شريف بیان گرديده
است ،به عنوان اصولِ اساسي است که هر کدام از اينها داراي فروعات و شاخههايي نیز
ميباشند .بعبارتي ديگر ،اينها همانند دستگاههايي براي روح هستند که هر کدام از آنها،
داراي اعضاء و اندامهايي ميباشند .مثالً ،مفاهیم عدل ،صدق ،شجاعت ،رأفت ،رحمت
وح
وح الْ ُق ُد ِ
وح الشَّ ْه َو ِة َو ُر ُ
وح الْ َبد َِن َو ُر ُ
س َو ُر ُ
اح اَ ْف َق ُد َها ُر ُ
ين اَ ْر َب َع ُة اَ ْر َو ٍ
 1فِي ا ْلأَنْبِ َيا ِء َو ا ْلأ َ ْو ِص َيا ِء خَ ْم َس ُة اَ ْر َو ٍ
اح َو فِي الْ ُم ْؤ ِمنِ َ
ا ْل ِأي َم ِان

136

و امثال آن از ساير ويژگي هاي اين روح هستند که بر مبناي برخورداري انسان از اين
روحِ الهي ،خداوند متعال در او تجلّي يافته است .براين اساس ،در قرآن کريم ،مؤمنین با
صفاتي همچون :عزيز(1منافقون ،)8:رئوف و رحیم(2توبه ،)128:صالح(3نساء ،)124:صابر،
صادق ،تائب ،منفق و مستغفر(4آل عمران )17:و امثال آن توصیف شده اند.
نکته ديگر اينکه از مجراي اين روح ،ارتباط اين روح با برخي ديگر از مراحل روح،
مانند روح حسي يا نباتي در انسان برقرار ميگردد .در اين رابطه ،در روايتي ،پیامبر خدا
صلى اهلل علیه و آله ميفرمايد":هیچ بنده اى نیست جز اين که دو چشم در صورت اوست که
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

هاى غیبى او را مى بیند و با چشم دل به وعده هاى الهى ايمان مى آورد"(5ري شهري،1385 ،
ج ،9ص .)513از اين حديث شريف ،ارتباط بصیرت ،که از تجلّي اسم اعظم بصیر
بودن(چشم دروني) خداست ،با بصارت ،که توانايي مادي بدن براي ديدن است ،استفاده
مى شود .مشابه اين روايت ،از آيات و روايات ديگري ،ارتباط اعضاي ديگري ،همچون:
سمیع بودن با گوش بیروني ،خبیر بودن با شناخت مادي ،قادر بودن با دست جسماني و
امثال آن؛ استفاده ميگردد .در آيهاي خداوند درباره کفّار ميفرمايد" :مَثَل (تو در دعوت)
کافران ،بسان کسى است که (حیوانات) را صدا مىزند ولى آنها چیزى جز سر و صدا نمىشنوند.

اين کافران ،کر و الل و نابینا هستند از اين رو چیزى نمىفهمند!"(6بقره .)171:اين آيه شريفه،
به عدم ارتباط قواي شنوايي ،کالمي و بینايي در جسم ،با اسمايِ تجلّي يافته در اين روح
الهي ،مانند :سمیع ،کلیم و بصیر بودن را بیان مينمايد.
1
قين لأ َي ْعلَ ُمون
نين َو ل ِك َّن الْ ُمنافِ َ
َو لِلَّ ِه الْ ِع َّز ُة َو ل ِ َر ُسول ِ ِه َو لِلْ ُم ْؤ ِم َ
2
نين َرؤُف َرحيم
جاءكُ ْم َر ُسول ِم ْن اَنْف ُِس ُك ْم َعزيز َع َل ْي ِه ما َعنِ ُّت ْم َحريص َع َل ْي ُك ْم بِالْ ُم ْؤ ِم َ
لَ َق ْد َ
الصال ِ ِ
حات ِم ْن َذ َك ٍر ا َْو اُنْثى َو ُه َو ُم ْؤ ِمن َفاُولئِكَ َي ْدخُ لُو َن الْ َج َّن َة َو لأ ُي ْظلَ ُمو َن نَقيراً
َ 3و َم ْن َي ْع َم ْل ِم َن َّ
رين بِا ْلأ َ ْسحار
رين َو َّ
َّ 4
قين َو الْ ُم ْس َت ْغ ِف َ
تين َو الْ ُم ْن ِف َ
قين َو الْقانِ َ
الصا ِد َ
الصابِ َ
بص ُر بِ ِهما ا َمر الدنيا  ،و َع ِ
 5ما ِمن َعب ٍد الأ و في َوج ِه ِه َع ِ
ينان في قَلبِ ِه ُي ِ
ينان ُي ِ
بص ُر بِ ِهما ا َمر الأ ِخ َر ِة  ،فاذا ارا َد الله ُ ب َعب ٍد خَ يرا
بص َر بِ ِهما ما َو َع َد ُه بال َغيبِ  ،فا َم َن بال َغيبِ ع َلى ال َغيبِ .
َف َت َح َعي َني ِه اللَّ َتينِ في قَلبِ ِه  ،فا َ
6
ين َكف َُرواْ َك َم َث ِل الَّ ِذى َي ْن ِع ُق ب ِما َلأ َي ْس َم ُع اِ َّلأ ُد َع ًاء َو نِد ًَاء ُص ُّم ُب ْكم ُع ْمى َف ُه ْم َلأ َي ْع ِقلُون
َو َم َث ُل الَّ ِذ َ
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عالوه بر برخورداري انسانهاي عادي و معمولي ،از اين روحهاي چهارگانه فوق،
که امام على علیهالسالم ،به تفصیل به توضیح آن پرداختند؛ در برخي روايات ديگر ،روح
پنجمي براي برخي از بندگان خاصي که از ملکه عصمت بهره مند هستند ،ياد شده است.
امام علي علیه السالم درباره آيه شريفه "و پیشتازانِ سبقت گیرنده همان مقرّبانند"(1واقعه)10:
مىفرمايد " :و اما سخن خداوند عزّ و جلّ درباره پیشتازان سبقت گیرنده ،آنان پیامبرانِ مرسل
و غیر مرسل هستند .خداوند در آنان پنج روح نهاده است :روح بدن(نباتي) ،روح

شهوت(حیواني) ،روح قدرت(ناطقه) ،روح ايمان (الهیه) و روح القدس"(2حراني،1385 ،
ص .)189در روايتي ديگر ،امام باقر علیهالسالم در پاسخ به سؤال جابر درباره شناختِ
روح عالِم فرمود " :در انبیاء و اوصیاء پنج روح است :روح القدس ،روحِ ايمان ،روحِ زندگى،
روحِ قدرت و روحِ شهوت .اى جابر! آنان به سبب روح القدس از مطالب و امور زير عرش تا
زير خاک (از عرش تا فرش) آگاهند .اى جابر! اين چهار روح [ديگر] تحت تأثیر شب و روز

قرار مى گیرند ،مگر روح القدس؛ زيرا آن به سرگرمى و بازى نمىپردازد"(3کلیني ،1413 ،ج،1
ص.)271
بنابرآنچه از روايات فوق و ساير روايات وارد شده دراينباره وجود دارد ،استفاده
ميشود که دو روح نباتي و حیواني در انسان ،در درون بدن و متعلق و مرتبط به بدن و
فعالیتهايش مي باشد و دو روح ديگرِ ناطقه و ايماني ،از مختصات روحِ انساني و بیرون
و مرتبط با بدن مي باشد .اين دو روحِ انساني ،يکي از آنها مربوط به قواي معرفتي و
شناختي (ناطقه) ،و ديگري مرتبط با صفات کامله نفسانیه عملیه (ايماني) ميباشد .البته
چنانچه بیان گرديد ،روحِ ناطقه تقريباً با شدت و ضعف ،در همه انسانها موجود است؛
ولي روح کامله الهیه ،عليرغم اينکه در همگان موجود بوده است ،ولي بدلیل بي توجّهي
1
السابِقُون؛ اُو َلـئكَ ال ُم َق َّر ُبو َن
السابِقُو َن َّ
َو َّ
2
وح
رواحُ :ر َ
مس َة ا ٍ
رسلِ َ
ين السابِ ِق َ
اما ما َذك ََر ُه الله جل و عز ِم َن الساب ِ ِق َ
ينَ ،ج َع َل الله في ِهم خَ َ
رسلُو َن و ُ
غير ُم َ
ين ،فانهم انبياء ُم َ
وح الأ ِ
وح َالبد َِن
وح الشَّ ه َو ِة و ُر َ
وح ال ُق َّو ِة ،و ُر َ
يمان ،و ُر َ
ال ُق ُدسِ ،و ُر َ
3
وح الشَّ ه َوةِ،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وح ال ُق ُد ِ
وح ال ُق َّوة ،و ُر ُ
لحياة ،و ُر ُ
وح ا َ
وح الأيمان  ،و ُر ُ
س  ،و ُر ُ
رواح ُ ،ر ُ
مس َة ا ٍ
ان في الأنبياء و الأوصياء خَ َ
وح
َحت ال َعر ِ
وح ال ُق ُد ِ
ش الى ما ت َ
جابر ـ َع َرفُوا ما ت َ
الحدَثا ُن الأ ُر َ
جابر ا َّن هذ ِه الأرب َع َة ارواح ُي ِص ُيبها َ
َفبِ ُر ِ
َحت الثَّرى  .يا ُ
س ـ يا ُ
س فانها لأ تَل ُهو و لأ تَل َع ُب
ال ُق ُد ِ
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اکثريت آنها ،فقط در انسانهاي مؤمن شکوفا شده و باقي مانده است .نوع پنجم روح(روح
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.

 .4ارتباط ارواح با یکدیگر
باتوجّه به توضیحاتي که درباره انواع روح بیان گرديد ،درباره ارتباط روح ،دو نوع
رابطه قابل توجّه است .يکي ارتباط دروني است که روح با بدن و با ساير اقسام چهارگانه
روح در يک انسان برقرار ميکند؛ و ديگري ارتباط يک روح ،به عنوان يک شخصِ
مستقل ،با ساير افراد ديگر است .قبل از توضیح اين دو نوع ارتباط ،به يک نکته اشاره
ميگردد و آن اينکه هر چند در تقسیمبندي روح ،چهار نوع روحِ مختلف براي انسان
بصورت جداگانه وجود دارد ،که توضیح آنها بیان گرديد ،اما اين را بايد توجّه داشت که
آنها يک وجود از جنس روح ميباشند که در چهار سطح و يا چهار مرحله تجلّي پیدا
کرده اند .بعبارتي ،يک وجودِ روحاني که براي چهار مصداقِ مرتبط با انسان ،چهار نوع
حیات متفاوت را احیاء ميگرداند .پس ،حقیقت وجوديِ انسان ،يک روح است که داراي
چهار مرحله مختلف ،به خاطر چهار فعالیت متفاوت مىباشد .در روايتي امام علي
علیهالسالم ،به تشبیه دو بخش از حاالت روحِ نباتيِ بدن با روحِ خرد و ناطقه انسان
پرداخته و فرموده است" :بدن را شش حالت دست ميدهد ؛ سالمت ،بیماري ،مرگ ،زندگي،
خواب و بیداري .روح نیز چنین است .زندگيِ آن ،دانش اوست و مرگش ،ناداني او؛ بیماري

اش ،شکِّ او و سالمتش ،يقین او؛ خوابش ،غفلت او و بیداري اش ،هشیاري او"(1مجلسي،
 ،1403ج ،61ص .)40آنچه از اين روايت شريف و موارد مشابه ديگر استفاده ميگردد
اين که شش فعالیت در يک روحِ نباتي ،مشابه شش فعالیت در روحِ ناطقه وجود دارد که
در مصداقهاي متفاوت ،حاالت مشابه دارند.
لجس ِم ِس َّت َة ا ٍ
 1ان ل ِ ِ
وح  ،فحياتُها ِعل ُمها ،و
رض  ،و ال َم ُ
حوالِّ :
الحياةُ ،و ال َّنو ُم ،و َالي َق َظةُ ،و كذلكَ ال ُّر ُ
وت  ،و َ
الصحةُ ،و ال َم ُ
َموتُها َجهلُها ،و َم َر ُضها شَ ُّكها ،و ِص َّح ُتها َي ِقي ُنها ،و نَو ُمها غَف َل ُتها ،و َي َق َظ ُتها ِحف ُظها
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 .4.1ارتباط درونی روح
در اين قسمت  ،ابتدا به ارتباط روحِ با بدن و سپس به ارتباط يک قسم از روح ،با
ساير قسمتهاي ديگر روح ميپردازيم .درباره ارتباط روح با بدن ،بايد گفت که باتوجّه
به تقسیمبندي روح و اقسام آن ،روح داراي دو نوع مىباشد .قسم اول ،روحي است که
در درون جسم و در سراسر بدن وجود داشته و ابزارهاي مادي و جسماني ،مستقیماً در
اختیار او مى باشد و نوع ديگر ،روحي است که در بیرون از بدن قرار دارد .چنانچه در دو
قسم اولِ روح جسماني بیان شد ،آنها در دو نوع فعالیتِ حیاتِ حسّي در درون دستگاه
عصبي(روحِ حیواني) و فعالیتِ حیاتِ رشدي در ساير دستگاهها و اندامهاي بدن(روحِ
نباتي) ايفاي نقش ميکنند .آنها با احاطه کامل بر اجزايِ بسیار ريزِ مادي خود ،آن اجزا را
به حرکت و فعالیت واميدارند.
درباره ارتباط دروني اقسام روح با يکديگر ،بايد اشاره کرد که روحِ نباتي ،از مجراي
روحِ حیواني به روحِ انسانيِ ن اطقه و از آن طريق ،به روحِ انسانيِ الهي ارتباط برقرار
ميکند  .بنابراين ،نوع ديگر ارتباطي ،بین اقسام و مراحل روح انجام مىشود که بصورت
طولي با هم مرتبط ميگردند .نکته قابل توجّه اينکه ارتباط روحِ حیواني ،به عنوان آخرين
روح مرتبط با بدن ،با روحِ ناطقه انساني  ،به عنوان اولین روحِ مرتبط با بدن ،بواسطه
عاليترين سطح پردازش ،يعني اليه بیروني(کورتکس) انجام ميپذيرد .يعني ،باالترين
مرحله احساس ،در سطح حیواني ،به پايین ترين مرحله ادراک ،در فرايند شناختيِ روح
ناطقه ،در کورتکس مغز برقرار ميگردد .اين رابطه ،مشابه ارتباط دستگاههاي بدن با
دستگاه عصبي و يا ساير اندامهاي عصبي با مغز است که رابطه و کارکرد آنها ،به صورت
طولي وضع شده است .در فعالیتِ وجوديِ طولي ،فعالیت پايینتر(دست) وابسته به
فعالیت وجودي مافوق خود(مغز) ميباشد و نتیجه فرمان فعالیت باال(مغز) ،در اندام پايین
(دست) مشاهده ميگردد.
اين ارتباطِ طوليِ بین اعضاي جسماني و ابعادِ روحي ،تبیینِ نسبتاً روشني از تمامي
فعالیتهاي جسم با روح بدست ميدهد .يعني تمام فعالیت اندامهاي بدن ،عالوه بر
حرکت طولي در دستگاه عصبي و مغز ،بصورت طولي تحت مديريت روح و توانائيهاي
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روحي نیز قرار ميگیرند و بعکس ،تمامِ فرمانها و فعالیتهاي روح نیز ،در بدن(اعم از
مغز و ساير اندامها) مشاهده ميگردد .به عبارت ديگر ،مالزمه اي بین اين دو ساحت
وجودي انسان وجود دارد که هر يک از اعضاء و فعالیتهاي بدن ،به عنوان ابزاري است
که در اختیار و مرتبط با قسمتهايي از روحِ خود ميباشد.
برا ساس اين ديدگاه ،ديدن يا شنیدن ،در اولین مرحله در ر شد حیات نباتي خود،
در اندامهاي حسي چشم و گوش ايجاد ميگردد و پیام هاي حسي دريافت شده توسط
اين اندام ها ،به د ستگاه ع صبي و روحِ ح سّي منتقل ميگردد .د ستگاه ع صبي ،به عنوان
دومین مرحله دريافتِ روح حیواني ،کُدگذاري جديدي انجام داده و ضااامن پردازش و
تقويت آن کُدها ،از مجراي عاليترين سااطح پردازش ،يعني اليه بیروني مغز(کورتکس)
به مرحله ادراک در فرايندهاي شااناختيِ روح ناطقه منتقل ميگردد .اين مرحله از روح،
فرايند پردازش اطالعات شااناختي ،مانند :توجّه ،تفکّر ،به ياد سااپاري ،حفظ ،و ساااير
فرايندهاي ادراکي و شاااناختي را انجام ميدهد .ساااپس باالترين و عاليترين مرحله
اطالعات دريافت شااده توسااط روح ناطقه ،به روح کلیه ايماني منتقل ميشااود .در اين
مرحله ،اوالً شاااناخت کاملتر گرديده و ارتباط آن با مبدأ آن علم ،يعني ذات باريتعالي
متصااال گرديده و عالوه بر عقل نظري در مرحله قبل ،عقل عملي انساااان نیز در اين
مرحله فعال ميگردد .اين مرحله از روحِ ان سان ،در اين فرايند فوق ،با دو ا سم سمیع و
بصاایر بودن الهي ،به عنوان دو اساام تجلّي يافته از اسااماء خداوند به انسااان ،تکمیل
ميگردد .پس ،توانايي هايي ديدن يا شااانیدن ،در هر مرحله از نفس يا روح چهارگانه،
حیات متفاوت و متکاملي دارد که متناسب با آن ساختار تکوينيافته در آنها ميباشد.
در بع ضي از آيات قرآن کريم ،به وجود اين ارتباطها ا شاره شده ا ست .در آيهاي
خداي متعال ميفرمايد":بسیارى ا ز جن و انس را براى جهنم آفريدهايم ،دلها دارند که با آن
فهم نمىکنند ،چشمها دارند که با آن نمىبینند ،گوشها دارند که با آن نمى شنوند .ايشان چون

چارپايانند بلکه از آنان [نیز] گمراهترند"(اعراف .)179:در اين آيه ،ک فّار همانند حیواناتي
تشبیه شدهاند که عليرغم برخورداري آنها از روحِ نباتي و ح سّي ،بدلیل احساسِ بینايي
و شنوايي در چ شم و گوش مادي و ظاهري ،ولي بوا سطه قطع ارتباط آنها با اع ضاء و
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جوارح روحي و معنوي خود ،به خاطر کفر ورزيدن ،آنها نمىتوانند حقیقت را ببینند يا
بشاانوند يا ادراک کنند .اين نشااان ميدهد آنها ،فاقد توانايي ديدن و شاانیدن ،بر مبناي
سمیع بودن يا ب صیر بودنِ روحِ کاملهِ الهیهِ ميبا شند .در حديثي امام صادق علیهال سالم
دراينباره ميفرمايد ":شیعیان ما در حقیقت داراى چهار چ شم ه ستند :دو چ شم در سر و دو
چشاام در دل .البته همه مردمان چنین اند ،اما خداوند عزّ و جلّ چشاامهاى شااما را باز کرده و

چشاامهاى آنان را کور کرده اساات"(1کلیني ،1413 ،ج ،8ص .)215در آيهاي ديگر ،خداي
متعال نابینايي در دنیا را ساابب نابینايي در آخرت دانسااته که قطعاً نميتواند مراد از آن،
نابینايي جسماني باشد؛ بلکه محققاً نابیناييِ روحِ الهي مراد است که ميفرمايد" :اما کسى
که در اين ج هان (از د يدن چهره حق) نابی نا بوده اسااات ،در آخرت نیز نابی نا و گمراهتر
است!"(2إسراء .)72:در حديثي ،پیامبر اکرم صلى اهلل علیه و آله ميفرمايد":کور آن نیست

که چ شمش نابینا با شد بلکه کور آن ک سى ا ست که ديده ب صیرتش کور با شد"(3ري شهري،
 ،1385ج ،1ص.)558
قرآن کريم ،بساایاري از انسااانها را افرادي معرفي مىکند که فقط به اين دو بخشِ
حیاتِ وجودي خود توجّه داشااته و اهتمام جدّي آنها در راسااتاي توجّه به رشاادِ نباتي
بدن(خوردن و آ شامیدن) و لذت بردن از نیازهاي ج سماني مىبا شد .در آيهاي خداوند
درباره آنها مىفرمايد" :کساااانى که کافر شااادهاند ،بهره مىبرند و مىخورند همان گونه که

چارپايان مى خورند و بهره مي برند ،و جايگاه آنها آتش اساات"(4محمد .)12:در آيهاي ديگر
مىفرمايد " :بگذار آنها بخورند ،و بهره گیرند ،و آرزوها آنان را غافل سازد ولى بزودى خواهند

فهمید!"(5حجر .)3:چنانچه در آيات فوق مالحظه ميگردد ،خوردن به عنوان تو جّه به
روح نباتي و تمتّع و لذّت بردن ،در اهتمام به روح حیواني ،از ويژگي هاي ک فّار معرفي
س  ،و َع ِ
عينِ َ :ع ِ
ينان في القَلبِ  ،الأ و الخَ لإئ ُق كُلُّهم كذلكَ  ،الأ ان الله َ َع َّز
 1انما شي َع ُتنا ا
ينان في ال َّرا ِ
صحاب الأر َبع ِة الأ ُ
ُ
و ج َّل َف َت َح ابصا َركُم و اعمى ابصا َر ُهم
 2و َمن كا َن فى هذ ِه اعْمي ف ُه َو فى الأ ِخ َر ِة ا ْع َمي وا َض ُّل َسبيلإً
3
صر ُه ،انَّما الأعمى َمن َت ْعمى َبصيرتُ ُه
ليس الأعمى َمن َي ْعمى َب ُ
َ
4
ْوى لَ ُهم
َو الَّ َ
ذين َكف َُروا َي َت َم َّت ُعو َن َو َياْكُلُو َن كَما تَاْكُ ُل ا ْلأَنْعا ُم َو ال َّنا ُر َمث ً
ْ
ف َي ْع َل ُمو َن
َ 5ذ ْر ُه ْم َياكُلُوا َو َي َت َمتَّ ُعوا َو ُي ْل ِه ِه ُم ا ْلأ َ َم ُل ف ََس ْو َ
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شده ا ست .در آيه دوم ،عالوه بر آن دو ،ا شاره به آمال و آرزوهاي باطل هم کرده ا ست
که اين به روحِ خرد و ناطقه ان ساني ا شاره دارد که کفّار ،بدلیل مقا صد دنیايي خود ،از
اين روح سوء استفاده ميکنند.
آنچه مشاااخص اسااات اينکه فرآيندهاي چهارگانه ،که دو مرحلة آن در بدن و دو
مرحله ديگر آن ،در روحِ مجرد خارج و مرتبط با بدن شکل ميگیرد ،همگي با يکديگر
مرتبط بوده و همان طوري که دريافتهاي ح سي و مادي ،بدون ادراکهاي غیر ح سيِ
اندامها ،امکان تحقق ندارد؛ بايد توجّه و تأکید کرد که آن تواناييهاي روحيِ مجرد نیز،
براي ادراک خود در اين دنیا ،نیازمند اين ابزار مادي ميباشااند که دسااتگاه عصاابي و
حساااي ،به عنوان بخشاااي از آن ابزار ،ف عالیت ها را به ن مايش مي گذارند .بنابراين،
فعالیتهاي اين دو بخشِ روحِ جسااماني و روحِ مجرد ،کامالً با يکديگر مرتبط و مالزم
هم بوده و هیچ فعالیتي در بخشااي از روح يا بدن اتفاق نميافتد؛ مگر اينکه بخش ديگر
تحت تأثیر و فعالیت قرار ميگیرد.
نکته ديگري که قابل توجّه ا ست اينکه چنانچه دريافتهاي ح سي تو سط اندامها،
بدون دستگاه عصبي و مغز کامل نميگردد؛ بايد توجّه داشت که دريافتهاي شناختي و
ادراکي توسااط عقل نیز ،بدون ارتباط با اسااماء متجلّیه الهیه ،کامل نميگردد .يعني ،اگر
انساااان نتواند معلومات و دانش هاي خود را در ظرف وجودي تکوينيِ تجلّي يافته از
اسماء روح الهي ،جاسازي نمايد و معلومات ادراک شده را به عنوان محتوا ،در آن ظرف
وجودي تکويني(فطري) خود قرار ندهد ،اين مرحله از ادراک کامل نميگردد .بنابراين،
علم دريافت شده ادراکي او ،به ايمان و يقین تبديل نميگردد .اين دو بخش از روح ،به
عنوان عقل معاش(ناطقه) و عقل معاد(الهیه) در بعضي روايات معرفي گرديده است.
از طرفي ديگر ،بايد تو جّه داشااات که دساااتگاه عصااابي و مغز نیز براي انجام
فعالیتهاي حرکتي و رفتاري خود ،نیازمند به ساير دستگاهها و اندامها ميباشند و هیچ
فعالیت و حرکتي در بدن و رفتارهاي انسااان ،بدون دسااتگاهها و اندامهاي بدني امکان
ندارد .به عبارت ديگر ،فعالیتهاي اين دو بخش از روح جساااماني(نباتي و حیواني)،
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کاملکننده يکديگر از دو منظر جداگانه ميباشد .از منظر شناختي ،مغز و دستگاه عصبي
براي سااااير اندامها کمال معرفتي و مديريتي ايجاد ميکند و از منظر حرکتي و رفتاري،
دستگاهها و اندامهاي ديگر ،کاملکننده فرمانهاي مغز و دستگاه عصبي ميباشند .مشابه
اين فعالیت تکاملي ،در دو بخش روح مجردِ ناطقه و روحِ ايماني وجود دارد .يعني هر
کدام از اين دو روح ،از منظري کاملکننده فعالیتهاي يکديگر ميباشاند .بنابراين ،روح
ايماني براي ناطقه از جنبه شناختي ،ايجاد کننده معرفت کامل ا ست و روح ناطقه براي
ايماني ،تکمیل کننده فعالیتهاي ارتباطي با بدن است.
مشاااابه اين فعالیت تکاملي ،که در دو قسااامت روح جساااماني و روح مجرد به
صاااورت مجزا انجام ميپذيرفت ،در دو بُعد جسااام و روح ،بصاااورت کلي نیز انجام
ميپذيرد  .يعني ،هر دو ق سمت روح ج سماني(نباتي و حیواني) ،در مرحله عمل و رفتار
به عنوان ابزاري براي دو قساامت روح مجرد(ناطقه و ايماني) ميباشااند و برعکس ،در
مرحله شاااناخت و مديريت نیز ،روح مجرد (ناطقه و ايماني) کاملکننده دريافت هاي
روح جساااماني (نباتي و حیواني) مي باشاااد .پس ،چنانچه اندامهاي بدني ،بدون ابعاد
روحي و رواني نمي توان ند ف عالیتي را مدير يت کرده و بصاااورت کامل انجام بده ند؛
برعکس ،ابعاد روحي و رواني نیز ،بدون بدن و اندامهاي جساماني نميتوانند حرکت و
فعالیت م ستقلي از خود دا شته با شند .بنابراين ،در هر فعالیت بدن با روح در اين دنیاي
مادي و خاکي ،هر دوي آنها نقش دارند و هیچ فعالیتي در هیچ عضاااوي(بدن يا روح)،
بدون ما بازاء آن در عضو ديگر(بدن و روح) امکان ندارد.
آنچه مهم است اينکه انسان موحّدِ معتقد به روح ،فعالیتهاي روحي را م ستغني و
منقطع از بدن نميدا ند ،حتي در ف عال یت هايي مان ند اراده کردن ،تفکّر کردن ،مح بّت
ورزيدن ،خوابیدن و يا حتي مشااااهده ر يا؛ زيرا روحِ مجرد و روحِ بدن در اين عالم،
همیشاااه با هم مرتبط بوده و معیار حیات يک انساااان زنده و حيَ در اين عالَم ،ارتباط
داشتن اين دو ساحت وجودي با يکديگر ميباشد .پس بايد توجّه داشت که هیچکدام از
روحِ جسم يا بدن ،به تنهايي بدون در نظر گرفتن ديگري امکان فعالیت ندارد.
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 .4.2ارتباط بیرونی روح
ي کي ديگر از مباحثي که درباره روح مطرح ا ست ،اينکه کیفیت و نحوه ارتباط يک
روح در يک موجود زنده ،با روح ساير ان سانهاي زنده ديگر چگونه ا ست .به عبارت
ديگر ،نحوه تأثیرگذاري و تأثیرپذيري يک روح از روح ديگر به چه صورت است؟ .در
پا سخ به اين سؤال ،روشهاي مختلفي وجود دارد که به وا سطه آنها ميتوان ارتباط بین
روح را در دو انسان تصور کرد .يکي از مهمترين روشهاي ارتباطي بین دو روح در دو
يا چند انسااان ،از مجراي ارتباطهايِ روح جسااماني با يکديگر ميباشااد .آنچه افراد از
يکديگر ميبین ند ،ميشااانوند ،احسااااس ميکن ند ،يا درباره يکديگر تفکّر ميکن ند و
روشهايي مانند آن؛ اينها از روشهاي معمول و متداول درباره شاااناخت پیدا کردن و
عواطف ورزيدن بین انسانها و نحوه تأثیرگذاردن و تأثیر پذيرفتن از يکديگر ميباشد.
عالوه بر روش فوق ،يکي ديگر از شاایوههاي ارتباطي بین روح انسااانها ،در عالم
ر يا و خواب محقق ميگردد .خوابیدن و خواب ديدن ،يکي ديگر از شاایوههايي اساات
که روح انسانها در آن فعال بوده و ميتوانند در آن حالت ،با يکديگر ارتباط شناختي يا
عاطفي برقرار کنند .زيرا در عالم خواب ،بخشاااي از روح(ناطقه و ايماني) از بدن جدا
ميشااود و در اين حالت ،با روح انسااانهاي ديگر ارتباط برقرار ميکند .در روايتي امام
باقر علیهالسالم دراينباره ميفرمايد" :چون بندهها بخوابند روحشان به آسمان برآيد و آنچه
را در آساامان بینند درساات اساات ،و آنچه در هوا بینند پرت و پال اساات ،آگاه باش که ارواح،
ل شکرهاى آماده اند آنچه همديگر را شنا سند با هم الفت گیرند و آنچه با هم نا شناس با شند
جدائى گیرند؛ چون روح در آ سمان با شد بهم شنا سا شوند و هم را د شمن دارند و چون در
آسمان بهم آشنا شوند در زمین آشناى هم باشند ،و چون در آسمان همدگر را دشمن دارند در

زمین هم دشمن هم باشند"(مجلسي ،1351 ،ج ،5ص.)28
آنچه از اين حديث شريف ا ستفاده ميگردد اينکه ارواح چهارگانه ان سان همی شه
فعّال هساااتند و در عالم بیداري ،آن دو بخش مربوط با بدن ،بصاااورت آگاهانه فعالتر
هسااتند و در عالم خواب نیز ،آن دو بخش ديگر روح(سااوم و چهارم) ،بنظر ميآيد که
بصااورت ناخودآگاه در ارتباط بیشااتري با عالم آفرينش قرار ميگیرند .البته بايد در نظر
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داشاات که بخش اعظمي از اين ارتباط ،وابسااته به ارزش ،عظمت و جايگاه واالي خود
آن روح است .يعني ،اگر اين بخش از روح ،برخوردار از صفات انساني و ايماني وااليي
باشااد ،توان عروج و صااعود بااليي داشااته و در آن ملکوت اعلي ،توان ارتباط با ارواح
ساااير مؤمنین و مشاااهده روحهايي از ساانخ و جنس خودش را داراساات؛ ولي روح
ان سانهاي غیر مؤمن ،در اطراف بدن و در آ سمان مُلک خیلي بی شتر باال نميرود .نکته
مهم اين ا ست که آن معرفتي که در اين مرحله از ارتباط ايجاد ميگردد ،گويا در ضمیر
ناخودآگاه انسان قرار ميگیرد.
يکي ديگر از شیوه ارتباط ناخودآگاه در انسان ،به ارتباط سرشتي و ذاتي روحهاي
مؤمنین بايکديگر بیان شاده اسات .رساول خدا صالى اللَّه علیه و آله و سالم دراينباره
ميفرمايند " :نمونه مؤمنان در مهرورزى و دلسااوزى بهم ،همچون اعضاااي يک بدن اساات که

چون تیکهاى از آن بیمار شااود همه آن دچار بیخوابى و تب گردد"(همان ،ج ،5ص .)142در
حديثي ديگر ،جابر جعفى ميگويد که در برابر امام باقر علیهالسالم آهى کشیدم و گفتم:
اي پ سر ر سول خدا ،بىدلیل اف سرده شوم تا آنجا که خانوادهام غم را در چهرهام ببینند،
علت چیست؟ .آنحضرت فرمود" :اى جابر براستى خدا مؤمنان را از سرشت بهشت آفريده
و از نسااایمش در آنها روان کرده و از اين رو مؤمن برادر پدر و مادرى مؤمن ديگر اسااات ،و
چون يک روح مؤمن در شهرى گرفتار شود در ارواح مؤمنین ديگر نیز اثر بخ شد زيرا [آنها]از

هم با شند"(همان ،ج ،5ص .)139در روايتي ديگر ،شخصي به نام سُدير ميگويد به امام
صادق عر ضه دا شتم ،که گاهي اوقات به شخ صي برخورد ميکنم که قبالً همديگر را
نديدهايم؛ ولي احساااس ميکنیم بساایار نساابت به يکديگر ،الفت و عاطفه داريم ،علت
چیست؟ .امام علیهالسالم فرمود" :اين به خاطر الفت و عالقهاي است که در دل نیکان وجود
دارد .زماني که آنها با يکديگر مواجه مي شوند ،دوستي و محبّت آنها همچون قطراتي از آب که
در نهري جاري ميشاااود ،با هم مرتبط مي گردد ،گرچه دوساااتى را بزبان نیارند؛ اما دورى دل
بدکاران هنگام برخورد شان ،گرچه به زبان مهرورزى هم کنند و مدتى دراز بر يک تو شهدان با

هم علوفه خورند ،مانند دورى دل بهائم است"(همان ،ج ،5ص.)141
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خالصه فصل سوم
دوئیت انگاري ،يکي از مباحث مهم درباره شناخت ان سان ا ست که معتقد ا ست
وجود ان سان به ج سم خاکي او منح صر نمي شود؛ بلکه داراي وجودي غیرمادي ديگري
نیز ه ست که از آن ،به "نفس"" ،روح"" ،من"" ،خود" و امثال آن تعبیر شده ا ست .از
منظر ا سالم ،نه تنها وجود غیرمادي ،براي ان سان متح صل ا ست؛ بلکه ا صالت وجودي
انسااان را آن حقیقت غیرمادي او تشااکیل ميدهد .روح از ريح ،به معناي باد و نساایم
گرفته شده و ريحان گل خوشبويِ بوئیدنى است .واژه روح و مشتقات آن ،در  57آيه از
قرآن کريم ،در مصداقها و معاني مختلفي با بیش از ده معني به کار رفته است
در قرآن ،ويژگيهايي براي روح انسااان ذکر شااده اساات .اولین نکته اينکه جنسِ
روح ،به عنوان جوهري لطیف و نورانى براي بدن اسااات که دريافت جزئى و کلّى از
تمامي متصااارفات آن را به عهده دارد .ديگر اينکه روح ،يک وجود ملکوتي از امرِ الهي
اساات که اساااسِ وجودي انسااان را تشااکیل ميدهد .همچنین روح ،عامل حیات براي
انسااان و همه موجودات زندهِ ديگر ميباشااد .نکته ديگر اينکه اين عاملِ حیات انسااان،
داراي دو بُعد براي دو وجودِ ج سماني و غیر ج سماني ا ست .عالوه بر روحِ ج سمانيِ
مشترکِ (نفس) بین موجودات ،حقیقت تکويني ديگري از آفرينش در انسان وجود دارد
که از روح ملکوتي اساات و اين قساام از روح ،از مختصااات و امتیازهاي ويژه انسااان
ميباشااد .مراد از اين روح ،برخورداري او در تجلّي از تمامي اسااماء و صاافات الهي و
بهرهمندي آن از ظرفیت بينهايت شاادن ميباشااد .انتساااب روح انسااان به روح خدا و
دمیده شدن آن از روح الهي ،ن شان از باال بودن و عظمت روحِ ان سان ميبا شد که مظهر
تجلّي اسااام اعظمِ "اهلل" ،موجودِ اعظمِ "روح" مى باشاااد که بواساااطه آن(روح) ،اين
اسمِ(اهلل) خداوند ،بصورت تام و جامع در انسان تجلّي يافته است .آخرين ويژگي روح
اين اساات که براساااس برخورداري انسااان از اين ظرفیت تکويني ويژه ،مساائولیتها و
وظايف تکلیفي ويژهاي نیز بر دوش او نهاده شده ا ست .اين همان بار امانتي ا ست که
آسمان ،زمین و کوهها از پذيرش آن امتناع ورزيدند؛ ولي انسان آن را پذيرفت.
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يکي ديگر از مباحث مهم درباره روح ،ارائه داليلي ا ست که ميتوان به وا سطة آن،
وجود روح را اثبات کرد .يکي از مهمترين ادله انکار روح در انساااان ،نگاه ماديگرايانه
به همه موجودات و از جمله انسان است .ماديگراها معتقدند که صرفاً موجودات ماديِ
محض وجود دارند و هر چیز غیر مادي که نتوان با حواس پنجگانه آنها را دريافت کرد،
وجود ندارد .در پاسخ به اين ادعا ،بايد پرسید آيا خود اين ادعاء ،وجود عیني و خارجي
دارد تا بتوان به واساااطه حواس آن را دريافت کرد؟! .پس ،اوالً ،اين ادّعا خودش ،نابود
کننده خودش مىبا شد؛ ثانیاً ،با توجّه به اين وجودِ غیر ماديِ فر ضیهِ ادعا شده ،ميتوان
ي ديگري هم در خارج وجود دارند که يکي از آن ها روح
گ فت که موجودات غیرماد ِ
ا ست .از منظر قرآن ،تفکّر ماديگرايانه ،يک تفکّر پلیدِ شیطاني ا ست که بنیانگذار اين
روش ،بزرگ و رئیس شیاطین ،يعني ابلیس مىباشد.
وجود منِ ثابت در تمام دوران حیات ،يکي از دلیلهاي اثبات روح است .باتوجّه به
داليل علمي در زيستشناسي؛ سلولها و اندامهاي بدن انسان دائماً در حال تغییر و
دگرگوني مي باشند؛ اما در تمام اين دوران ،ما شاهد آن هستیم که من در وجود انسان،
يک امري ثابت و غیرقابل تغییر ميباشد .اين ثباتِ من ،نه تنها در تغییرات تدريجي تمامي
دوران عمر ادامه دارد؛ بلکه در تغییرات ناگهاني و دفعي نیز ،اين ثبات من مشاهده ميشود.
يکي ديگر از دلیلها ،وجود ارزشهاي ثابت براي انسانهاست .اينکه همه انسانها
قضاوت خوب و ارزشمندي از موضوعهايي مانند :عقل ،علم ،حلم ،ادب ،صداقت،
عدالت ،حکمت ،شجاعت ،محبّت  ،عزت و امثال آن را دارند؛ و يا اينکه قضاوت بد و
ناپسندي از موضوعهايي مانند :جهل ،ظلم ،ترس ،دروغ ،حماقت ،حقارت ،کینه ،حسد،
ذلت و امثال آن را دارند؛ دلیل ديگري براي اثبات روح ميباشد .زيرا اين ارزشهاي ثابت
ذاتي انسان ،بر خالف دستاوردهاي علم ژنتیک است که دانشمندان علم ژنتیک ،مبدأ و
منشأ تمام تغییرات و تکامل هاي بدن و از جمله مغز انسان را ،وراثت و ژنهاي انسان
ميدانند که به تعداد افراد مختلفِ زنده ،ژنهاي متفاوتي وجود دارد.
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دلیل ديگر براي اثبات روح اين است که منِ وجودي انسان ،در کجا قرار دارد؟! .آيا
من در بخشي از اندامهاي بدن است؟! .يا اينکه منِ انسان ،در بخشي از مغز يا کل مغز
است ؟! .اگر کسي بگويد که من ،همان مغز است؛ در پاسخ بايد گفت :اوالً ،امکان ندارد
يک کل را به بخشي از آن نسبت داد .بنابراين ،گفتنِ بدن من ،اندام من و حتي مغز من،
غلط و اشتباه است .ثانیاً ،همه ميدانند که مغز براي بدن ،يک عضو از ساير اندامهاي بدن
است و نسبت دادن يک بخشي را به بخش ديگر غلط است .ثالثاً ،نسبت دادن صفات و
ويژگي هاي روحي و رواني ،مانند :عدالت ،صداقت ،عزت ،و امثال آن ،که قطعاً جايگاه
مشخصي براي آنها در مغز وجود ندارد ،انتسابي غلط و اشتباه است .همچنین ،ماده و
مغز ،انقسام پذير هستند .چنانچه براي هر يک از فعالیتهاي بدن ،حوزه جايگاه خاصي
قرار دارد که از جاهاي ديگر متفاوت است .در اين صورت ،براي هر جايگاهي ،يا عضوي
و يا هر فعالیتي ،بايد من جداگانهاي وجود داشته باشد.
اگر ما همه حقیقت و شخصیت انسان را صرفاً مادي بدانیم ،انسانیت انسان نیز بايد
بر مبناي جسم و ويژگيهاي ماده تعريف شود .برطبق اين ادعا ،اين نتیجه گرفته ميشود
که هرچه بدن انسان حجیمتر ،وزينتر ،و بلندتر باشد ،انسانیت انسان نیز بايد بیشتر بشود؛
زيرا ويژگي ماده بر اساسِ وزن ،حجم و امثال آن تعريف ميگردد .از منظر يک انسان
ماديگرا ،آيا انسانیت انسان ،غیر از ادب ،محبّت ،شجاعت ،عدالت ،صداقت ،عزت و
ساير صفات و ويژگيهايي مانند آن است؟ .کدام قسمت کورتکس مغز ،مسئول اين
ويژگيهاي انساني ميباشند؟.
اگر روح در انسان وجود نداشته باشد خلقت او عبث و آفرينش وي بیهوده ميگردد.
زيرا با انکار روح ،زندگي فقط در اين دنیا خالصه ميشود و بر اساس جسماني بودن او،
انسانها پس از مردن ،همانند جسمشان نابود و فاني ميگردند .تمام اين تفاوتهايي که
تکويناً در عالم هستي بین انسانها وجود دارد ،همه آنها صرفاً يک تبعیضِ بيمورد و ظلمِ
آشکاري است که بدون منطق عقالني است .برطبق اين ديدگاه ،انسانها آزاد هستند هر
نوع ظلم و جنايتي را انجام بدهند؛ زيرا اوالً ،هیچ معیاري براي بد بودن ظلم و جنايت
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وجود ندارد و ثانیاً  ،هیچ حساب و کتاب و هیچ بازخواستي براي انجامِ بد اعمال آنها
وجود نخواهد داشت .به راستي آيا عقل انسان ميپذيرد که بین عالم و جاهل ،عادل و
ظالم ،صادق و کاذب ،ستمگر و ستم پیشه ،بین همه خوبان و بدانِ آدم و بین تمامي
خوبيها و بديها هیچ فرقي نباشد؟!.
امروزه تحقیقات فراواني در روانشناسي انجام شده که تواناييهاي فطري نوزادان
تازه به دنیا آمده را اندازهگیري ميکند .انگیزهها و هیجانهاي انساني ،نمونه واضحي از
وجود دانستههاي فطري در او ميباشد .اصلِ وجودِ هیجانهايي مانند :ترس ،خشم،
شادي ،اعتماد ،انزجار ،و امثال آن؛ نشان ميدهد که نه تنها اصل وجود آنها در همه يکسان
است؛ بلکه بسیاري از واکنشهاي رفتاري در هیجانها نیز جهاني مىباشند .عالوه بر اين،
تمايالت و آگاهيهاي فراوان ديگري نیز در بزرگسالي براي انسان واضح ميگردد و
همیشه در طول زندگي انسان معیار و شاخص زندگي او مىباشد؟.
درک درست ادله عقلي يا نقلي براي اثبات خداوند ،بر وجود روح هم داللت دارد.
در ادله نقلي در قرآن ،روح واسطه ارتباط و اتصال انسان با خداست و انساني که برخوردار
از روحِ الهي نباشد ،درک کاملي از خداوند نميتواند داشته باشد و به طريق اولي نمىتواند
به کمال خويش نیز نايل گردد .زيرا از منظر خداوند ،الزمه تکامل تکلیفيِ انسان،
بهرهمندي از روح تکوينيِ او است  .بعبارتي ،تا انسان تکويناً ظرفیت خدايي شدن را
نداشته باشد ،تکلیفاً نمىتواند به مقصود خدايي شدن خود برسد .برهان نظم ،علیت،
امتناع دور و تسلسل ،اثبات توحید ،ضرورت نبوت ،امکان واليت ،اهمیّت معاد ،هدفمندي
خلقت و دهها و صدها موضوع و مسأله مهم زندگي ،بدون روح معني ندارد.
در برخي موارد شاهد آن هستیم که دريافتهاي حسي با ادراکها منطبق نميباشند.
اين آن چیزي است که به عنوان "خطاهاي ادراکي" بیان شده است .آنچه از خطاهاي
ادراکي استفاده ميگردد اين که اگر مکان دريافت احساس(مغز در بدن) با ادراک(عقل در
روح) م تفاوت نباشد ،امکان ندارد اين خطاهاي ادراکي تشخیص داده شود؛ زيرا در اين
صورت براي ادراک ،معیارهايِ حقّ و ثابتي وجود ندارد که بواسطه آنها بتوان اين خطاها

150

را تشخیص داد .خطاي ادراکي مولر-الير ،پديده ثبات ادراکي ،ثبات ادراک اشیاء،
برگههاي مخفف ،تاثیر متن در ادراک ،تأثیر آمادگي در ادراک ،ادراکهاي فاصله ،حرکت،
تاثیر تجربه گذشته در ادراک و مانند آن ،از جمله خطاهاي ادراکي ميباشند.
يکي ديگر از داليل اثبات روح ،استناد به پديدههاي فراروانشناسي است .آنچه از
اين يافتهها استفاده ميگردد ،اينکه اين توانائيها ،فراتر از احساس حسي و توانايي مغز
بوده و در يک جايگاه روحي اين رويدادها اتفاق ميافتد .نکتهاي که در پديدههاي
فراروانشناسي وجود دارد اينکه هر چند بسیاري از اين ادراکات که توسط افراد مختلف
ادعا ميشود قابل اثبات نیست؛ ولي وجود قطعي برخي از آنها براي اثبات روح ،داللت
ميکند ؛ زيرا بدون وجود روح ،حتي يک مورد از اين ادراکها براي مغز مادي به تنهايي
امکان ندارد .ادراک فراحسي که شامل :انديشهخواني ،غیبگويي ،پیشگويي ،جنبش
فرارواني ميباشد؛ ارتباط با ارواح ،مشاهده روياي صادقانه ،هیپنوتیزم ،و امثال آن ،از
جمله انواع پديدههاي فراروانشناسي ميباشند.
يکي ديگر از مباحث مرتبط با روح ،موضوع انواع و اقسام روح است .در يک
تقسیمبندي ميتوان ،روح را متعلق به يک وجود جسماني و غیر جسماني تقسیم کرد.
هر يک از اين دو قسمِ روح ،خود به دو قسم ديگر نیز تقسیم ميگردد .بر اين مبنا ،چهار
نوع روح براي انسان بیان شده است که در روايتي از امام علي علیهالسالم ،اين چهار نوع
روح با توانائيها و شاخصهها يش توضیح داده شده است .روح نباتي ،کانون حیات و
رشد نباتي بدن است که برخوردار از پنج فعالیت :گرفتن ،هضم کردن ،جذب کردن ،دفع
کردن و رشد دادن است .نتیجه اين فعالیتها ،زيادشدن و يا کمشدن در بدن ميباشد.
آنچه از برخي روايات استفاده ميشود اينکه روح نباتي در درون بدن وجود دارد.
مر حله ديگري از روح در انسان ،روح حسیّه حیوانیّه است که بخش پیشرفته روح
جسماني انسان است .اين روح ،کانون حیات حسي و دريافتهاي احساسي بدن است.
اين روح برخوردار از پنج قوه و توانايي :بینايي ،شنوايي ،بويايي ،چشايي و المسه ميباشد
و احساس لذت و ناراحتي از نتايج آن است .دريافت فرايندهاي حسي ،عاملي جهت
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مديريت و سازماندهي ساير اندامهاي بدن مىباشد .ارتباط با روحِ نباتي بدن و با روح
ناطقه ،از جمله فعالیتهاي اين روح است.
مرحله ديگري از روح انسان ،روحِ ناطقه يا انسانیه است که به ويژگيهاي شناختي
انسان اشاره دارد و داراي پنج توانايي :تفکّر ،تذکّر ،تعلّم ،تعلیم و هوش ميباشد .حکمت
و نزاهت ،از نتايج اين قوا است .اين روح از ويژگيهاي انسان است و خصوصیتهايي
مانند جنسیت ،علم ،عمل ،ايمان و مانند آن در ايجاد اولیه آن نقشي ندارد .اين قسمت از
روح ،در خارج از بدن و محیط بر آن ميباشد.
باالترين مرحله از روح در انسان ،روح کلیه الهیه يا ايمانیه است .اين روح که به
ويژگيهاي الهي انسان اشاره دارد ،داراي پنج نیرو شامل :ارزشمندي در برابر نابودي و
فناء ،نعمت در برابر نقمت ،عزّت در برابر ذلت و خوارى ،ثروت و توانگرى در برابر فقر
و درويشى ،صبر و شکیبايي در برابر بال و گرفتارى ميباشد .تسلیم شدن در برابر خدا و
راضي بودن به رضاي او ،دو نتیجه اين پنج قوه الهي است .اين مرحله از روح ،کاملترين
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
مؤمنین ،عالوه بر برخورداري از آن سه قسم روحِ قبلي ،از روحِ ديگري بنام روحِ الهي
يا ايماني برخوردار ميباشند  .در برخي روايات ديگر ،روح پنجمي براي برخي از بندگان
خاصي ،که از ملکه عصمت بهره مند هستند ،ياد شده که آن را "روح القدس" نامیده اند.

پرسشهای چند گزینه ای
 )1کدامیک از گزينههاي زير ،به معناي دوآلیسم آمده است؟.
الف) انسان مداري

ب) حقیقت محوري

ج) دوساحتي

د) چندساحتي

 )2کدامیک از گزينههاي زير ،در معناي روح صحیح است؟.
الف) فطرت انسان

ب) بدن انسان

ج) نفس انسان

د) راحتي و آسايش
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 )3حس شنوايي انسان ،چه طول موج هايي را دريافت ميکند؟.
الف) بین  20تا  20000هرتز

ب) بین  200تا  20000هرتز

ج) بین  400تا  800هرتز

د) بین  400تا  40000هرتز

 )4از منظر قرآن ،بنیانگذار تفکّر ماديگرايانه ،چه کسي است؟.
الف) فرعون

ب) قارون

ج) هارون

د) ابلیس

 )5اين عبارت :اينکه دائماً تعداد زيادي سلولهاي بدن ميمیرند و سلولهاي
ديگري جاي آنها را ميگیرند ،به کدام دلیل اثبات روح اشاره دارد؟.
الف) جايگاه من

ب) ثبات من

ج) شخصیت غیر مادي

د) زندگي بي معنا

 )6اين عبارت :حتي اگر افراد بر خالف ذاتیات خود هم عمل بکنند ،باز هم مانع
نميشود که قضاوتي برخالف آنها داشته باشند ،به کدام دلیل زير اشاره دارد؟.
الف) جايگاه من

ب) ثبات من

ج) شخصیت غیر مادي

د) ارزشهاي ثابت

 )7اين عبارت که :امواج يا واکنشهاي مغزي ،معلولِ ابزارگونه است ،نه علتِ مبدأ
گرايانه آن ،به کدام دلیل اثبات روح اشاره دارد؟.
الف) جايگاه من

ب) ثبات من

ج) شخصیت غیر مادي

د) زندگي بي معنا

 )8اين عبارت که :هیچ معیاري براي بد بودن ظلم و جنايت وجود ندارد ،به کدام
دلیل اثبات روح اشاره دارد؟.
الف) جايگاه من

ب) ثبات من

ج) شخصیت غیر مادي

د) زندگي بي معنا

 )9اين عبارت که :آفرينش فطري اولیه همه انسانها در ابتداي خلقت ،مشترک و
برخوردار از تواناييهاي يکساني است ،به کدام دلیل اثبات روح اشاره دارد؟.
الف) جايگاه من

ب) معلومات ذاتي
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د) زندگي بي معنا

ج) شخصیت غیر مادي

 )10برهان نظم ،علیت ،امتناع دور و تسلسل ،به کدام دلیل اثبات روح اشاره دارد؟.
الف) جايگاه من

ب) معلومات ذاتي

ج) ادله خداشناسي

د) زندگي بي معنا

 )11برگه هاي مخفف ،به کدام دلیل اثبات روح اشاره دارد؟.
الف) خطاهاي ادراکي

ب) معلومات ذاتي

ج) ادله خداشناسي

د) زندگي بي معنا

 )12انديشه خواني ،به کدام دلیل اثبات روح اشاره دارد؟.
الف) خطاهاي ادراکي
ج) ادله خداشناسي

ب) پديده فراروانشناسي
د) زندگي بي معنا

 )13گرفتن ،هضم کردن ،جذب کردن ،دفع کردن و رشد دادن ،مربوط به فعالیتهاي
کدام يک از روحهاي زير است؟.
الف) نباتي

ب) حیواني

ج) ناطقه

د) ايماني

 )14بینايي ،شنوايي ،بويايي ،چشايي و المسه ،مربوط به فعالیتهاي کدام يک از
روحهاي زير است؟.
الف) نباتي

ب) حیواني

ج) ناطقه

د) ايماني

 )15تفکّر ،تذکّر ،تعلّم ،تعلیم و هوش ،مربوط به فعالیتهاي کدام يک از روحهاي
زير است؟.
الف) نباتي

ب) حیواني

ج) ناطقه

د) ايماني

 )16فطرت ،تسلیم و رضا ،مربوط به کدام يک از روحهاي زير است؟.
الف) نباتي

ب) حیواني

ج) ناطقه

د) ايماني

 )17باالترين مرحله احساس ،در سطح حیواني ،به پايینترين مرحله ادراک ،در
فرايند شناختي ،در کدام روح برقرار ميگردد؟.
الف) نباتي

ب) حیواني

ج) ناطقه
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د) ايماني

 )18آيه شريفه" بسیارى از جن و انس را براى جهنم آفريدهايم ،دلها دارند که با آن

فهم نمىکنند ... ،ايشان چون چارپايانند بلکه از آنان [نیز] گمراهترند" به ناتوانايي
کدامیک از روحهاي زير ،اشاره ميکند؟.
الف) روح نباتي

ب) روح حیواني

ج) روح ناطقه

د) روح ايماني

 )19آيه شريفه"اما کسى که در اين جهان نابینا بوده است ،در آخرت نیز نابینا و گمراهتر

است!" به ناتوانايي کدامیک از روحهاي زير ،اشاره ميکند؟.
الف) روح نباتي

ب) روح حیواني

ج) روح ناطقه

د) روح ايماني

 )20در عالم خواب ،کدام يک از روحهاي زير ،از بدن جدا ميشود؟.
الف) روح نباتي

ب) روح حیواني

ج) روح جسماني

د) کل روح

سؤالهای تشریحی
 )1ارتباط روح را با باد و هوا توضیح دهید؟.
 )2آيا داليل ديگري براي اثبات روح داريد ،آنها را توضیح دهید؟.
 )3بنظر شما کدامیک از ادله اثبات روح ،مهمترين دلیل است ،توضیح دهید؟.
 )4انواع خطاهاي ادراکي را نام برده و داليل آن را براي اثبات روح توضیح دهید؟.
 )5پديدههاي فراروانشناسي ،چگونه براي اثبات روح مفیدند ،توضیح دهید؟.

معرفی منابعی برای مطالعه بیشتر
 جوادي آملي ،عبداللَّه( ،)1375انسانشناسي فطري ،مجله حوزه و دانشگاه
 مجلسي ،محمد باقر( ،)1351ترجمه جلد 54بحاراالنوار ،مترجم محمد باقر
کمره اى
 نصري ،عبداهلل ( ،)1386انسان از ديدگاه اسالم ،دانشگاه پیام نور
 نجاتي ،محمّدعثمان( ،)1372قرآن و روانشناسي ،ترجمه عباس عرب
 يونگ،کارل ،انسان در جستجوي هويت خويش ،ترجمه محمود بهفروري
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فصل چهارم ،نیازهای جسمانی انسان
هدفهاي کلي
هدف کلي اين فصل ،آشنايي با خلقت جسماني انسان از منظر آيات و روايات است.
بررسي نیاز به هوا ،غذا ،آب ،خواب و نیاز جنسي و همچنین مطالعه آداب و شرايط آنها
از منظر اسالم ،از جمله مباحث اين فصل است که به آنها پرداخته ميشود.
هدفهاي دقیق يادگیري
از دانشجو انتظار ميرود پس از پايان فصل ،بتواند سؤالهاي زير را پاسخ دهد.
 )1مفاهیم مختلف بکار برده شده در قرآن ،براي بدن را نام برده و آنها را
توضیح دهد.
 )2برخي از اعضاي بکار برده شده بدن در قرآن را نام برده و توضیح دهد.
 )3مراحل خلقت اولیه جسماني انسان را در قرآن بیان کند
 )4انواع دستگاههاي مختلف بدن را نام ببرد.
 )5هومئوستازي يا تعادل زيستي را تعريف نمايد.
 )6غريزه و نیاز را تعريف کرده و تفاوت آن دو را توضیح دهد.
 )7ديدگاه قرآن را درباره ضرورت استفاده از هوا و باد بیان کند.
 )8ديدگاه قرآن را درباره نیاز به غذا و دستورهاي اسالم را درباره بهداشت
غذا بیان نمايد.
 )9ديدگاه قرآن را درباره نیاز به آب و دستورهاي اسالم را درباره بهداشت
آب بیان نمايد.
 )10ديدگاه قرآن را درباره نیاز به خواب و دستورهاي اسالم را درباره بهداشت
خواب بیان کند.
 )11ديدگاه قرآن را درباره نیاز جنسي و دستورهاي اسالم را درباره بهداشت
جنسي بیان نمايد.
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مطالعه بدن انسان شامل کالبد شناسي(آناتومي) و فیزيولوژي ميباشد .کالبدشناسي،
به بررسااي اندامها و دسااتگاههاي بدن انسااان ميپردازد .تن انسااان ،از چندين دسااتگاه
درساات شااده اساات که اين دسااتگاهها از اندامها و آنها نیز از بافتها و بافتها نیز از
سلولها در ست شدهاند .کالبد شنا سي ،تنها به شناخت اندامها و کارکرد آنها ميپردازد؛
ولي فیزيولوژي ،علم م طال عه عملکرد هاي م کانیکي ،فیزيکي ،بیوالکتريکي و زيسااات
شیمي اندامها و سلولهاي ت شکیل دهنده آنها ا ست .بنابراين ،آناتومي مطالعه شکل و
فیزيولوژي مطالعه عملکرد دستگاهها و اندام ها ميباشد.
يک شاخه از آناتومي به نام کالبد شناسي توصیفي ميباشد که در آن ،بدن انسان را
از جهت دارا بودن اعمال مشخصي به دستگاههاي جداگانه تقسیم ميکنند که با همديگر
ارتباط دارند .اين د ستگاهها به سه د سته طبقه بندي مي شوند .1 .د ستگاههاي ارتباطي،
شامل :دستگاه حرکتي (استخوانها ،مفاصل ،عضالت) ،دستگاه عصبي و دستگاه حواس؛
 .2د ستگاههاي تغذيهاي ،شامل :د ستگاههاي گوارش ،گردش خون ،تنفس ،ادراري و
غدد مربوط به آنها؛  .3دستگاههاي تولید مثلي ،شامل :دستگاه تناسلي مرد و زن ميباشد.
بدن ان سان از سی ستمهاي تعادلي و تعاملي ب سیاري ت شکیل شده ا ست .هر يک از
سیستمها به حفظ هومئوستاز خود ،ديگر سیستمها و کل بدن کمک ميکنند .سیستمها
ي تمام سی ستمهاي تعاملي بدن
به تنهايي کار نميکنند و سالمتي فرد ب ستگي به سالمت ِ
دارد .سی ستمهاي تعاملي بدن با نامهاي م شترکي معرفي مي شوند مثل سی ستم ع صبي و
سی ستم غدد درون ريز که با هم سی ستم غددي-ع صبي نامیده مي شوند .در بدن ان سان
دسااتگاههاي مختلفي وجود دارد که با يکديگر مرتبط ميباشااند .دسااتگاه گردش خون،
دستگاه گوارش ،دستگاه غدد درون ريز ،دستگاه ايمني ،دستگاه پوششي ،دستگاه حسي،
دستگاه ع ضالني ،دستگاه ع صبي ،دستگاه تولید مثل ،دستگاه تنفس ،دستگاه اسکلتي و
دستگاه ادراري ،از جمله اين دستگاهها ميباشند.
يکي از موضوعهايي که در ارتباط بین اندامها و دستگاههاي بدن مطرح شده است،
بحث انسجام و هماهنگي بین اين اعضا ميباشد .هومئوستازي يا تعادل زيستي ،يکي از
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مفاهیمي اسااات که توساااط والتر کانن 1در ساااال  1929مطرح شاااد ،و به گروهي از
فرايندهاي بیولوژيکي در دساااتگاه ها و اندام هاي بدن اشااااره دارد که به حفظ برخي
تغییرات بدني در سطح مطلوب منجر مي شوند؛ همانند دما سنجي که در يک محیطي،
براي براه انداختن دساااتگاههاي سااارد کننده يا گرم کننده ،جهت حفظ دماي محیط در
سطح مطلوب ن صب مي شود .مثالً تنظیم دماي بدن بین  36تا  37درجه سانتي گراد،
نقطه مطلوبي است که در زمانهاي مختلف شبانه روز ،بر اثر تعادل زيستي ،واکنشهاي
عصبي و شیمیائي متفاوت ،جهت تنظیم دماي بدن انجام ميپذيرد .ثابت نگهداشتن وزن
بدن بر مبناي مقدار کالري مصاارف شااده با مقدار کالري جذبشااده در راسااتاي تعادل
حیاتي بدن ميباشد .اين تمايل به حفظ وزن پايه ،نه تنها در نیاز گرسنگي؛ بلکه در ساير
نیازهاي ج سماني ان سان ،مانند :تنظیم فراين ِد ت شنگي ،خواب ،جن سي ،حرارت ،درد و
امثال آن نیز وجود دارد(کاالت ،1989 ،2ص.)483
خداوند خالق حکیم ،بر مبناي علم ،قدرت و حکمت خويش ،تن آدمي را از آب و
گل آفريد و آن را با ويژگيهاي مختلفي شکل بخشید .از معجزات بزرگ اين خالق
توانمند اين است که خلق ت اولیه بشر را به وسیله گِل خالص و خلقت نوع بشر را از
ذره آب گنديدهاي قرار داد و با دمیده شدن روح خويش در اين کالبد مادي ،به او عظمت
خلیفه اللهي شدن بخشید .هر چند با همه پیشرفت علم و صنايع پزشکي ،بسیاري از
مجهوالت پیرامون خلقت انسان هنوز الينحل باقي مانده است؛ ولي کشف گوشهاي از
پیچیدگيهاي خلقت جسماني انسان ،نشان از حکمت و بزرگي آفريننده آن دارد.
قرآن کريم ،موضوع خلقت جسماني انسان را مورد توجّه قرار داده و با تعبیرهاي
مختلفي به اين موضوع پرداخته است .در بسیاري از موارد ،از مفهوم "انسان" ،خلقت
جسماني او را اراده کرده است .خداوند در آيهاي ،دراينباره ميفرمايد" :ما انسان را از گِل

خشکیدهاى که از گِل بد بوى گرفته شده بود آفريديم"(3حجر .)26:يکي ديگر از الفاظي که
Cannon, W
Kalat, J

َ 3و لَ َق ْد خَ لَ ْق َنا ا ْل ِأنْسا َن ِم ْن َص ْل ٍ
صال ِم ْن َح َم ٍا َم ْس ُنون
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1
2

درباره خلقت جسماني انسان در قرآن کريم ،بیش از ديگر کلمات بکار رفته است ،واژه
"بشَر" است .خداوند در آيهاي دراينباره ميفرمايد" :او کسي است که از آب بشري

آفريد"(1فرقان .)54:در چهار آيه از قرآن ،خلقت جسماني انسان با لفظ "جسد" بکار برده
است " :ما آنها (پیامبران) را جسدي قرار نداديم که طعام نخورند و در دنیا همیشگى

نبودند"(2انبیاء .)8:در دو آيه هم ،به خلقت جسماني انسان با لفظ "بدن" اشاره کرده
است" :امروز تو را بوسیله بدنت نجات میدهیم تا براى کسانیکه از پس تواند ،عبرتى

باشى"(3يونس .)92:يعنى زنده نجات يافتن تو ،شدنى نیست؛ فقط بدنت را از آب بیرون
خواهیم انداخت و آن نوعى از نجات تو است و آن هم براى عبرت گرفتن ديگران.
همچنین در دو آيه ديگر نیز ،از لفظ "جسم" استفاده شده است" :خدا او (طالوت) را بر

شما برگزيده است و در دانش و جسم فزونى و فراخى داده است"(4بقره ،)247 :يعنى به او
دانش وسیع و جسم تنومند عطا کرده است.
عالوه بر اين مفاهیم ،که در خلقت جسماني انسان به صورت کلي اشاره شده است،
در بسیاري از آيات به قسمتهايي از اعضاى بدن انسان اشاره شده است .مثالً ،در آيهاي
به خلقت زبان ،دست و پا اشاره کرده که روز قیامت علیه انسان شهادت ميدهند و نشان
ميدهد که آنها نیز داراى نوعى درک و شعور ميباشند" :در آن روز زبانها و دستها و

پاهايشان بر ضدّ آنها به اعمالى که مرتکب مىشدند گواهى مىدهد!"( 5نور .)24:در آيهاي
ديگر ،به خلقت قلب ،چشم و گوش اشاره کرده و ميفرمايد" :آيا آنان در زمین سیر نکردند،
تا دلها يى داشته باشند که حقیقت را با آن درک کنند يا گوشهاى شنوايى که با آن (نداى حق
را) بشنوند؟! چرا که چشمهاى ظاهر نابینا نمىشود ،بلکه دلها يى که در سینههاست کور

َ 1و ُه َو الَّ ِذي خَ َل َق ِم َن الْما ِء َبشَ راً
2
ين
َو ما َج َع ْلنا ُه ْم َج َسداً لأ َياْكُلُو َن ال َّطعا َم َو ما كانُوا خال ِ ِد َ
 3فَالْ َي ْو َم نُ َن ِّجيكَ بِ َب َدنِكَ ل ِ َت ُكو َن ل ِ َم ْن خَ لْفَكَ ا َي ًة
 4اِ َّن اللَّ َه ْ
اص َطفا ُه َع َل ْي ُك ْم َو زا َد ُه َب ْس َط ًة فِي الْ ِعلْ ِم َو الْ ِج ْسمِ
َشه ُد َع َل ْيه ْم اَلْ ِس َن ُت ُه ْم َو اَ ْي ِدي ِه ْم َو اَ ْر ُجلُ ُهم بِ َما كاَنُواْ َي ْع َملُون
َ 5ي ْو َم ت ْ
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مىشود"(1حج .)46:در آيهاي ديگر ،خداوند به عجايب خلقت سر انگشتان اشاره کرده و
ميفرمايد" :آيا انسان مىپندارد که هرگز ريزه استخوانهايش را گرد نخواهیم کرد؟! آرى توانايیم

که [خطوط] سرانگشتانش را [يکايک] درست [و بازسازى] کنیم"(2قیامت.)4:
خلقت بدن و بررسي اعضا و جوارح جسماني ،مراحل آفرينش و مسائل مربوط به
آن ،از جمله مباحثي است که در قرآن کريم درباره جسم انسان مطرح شده است .در
آيهاي ،آفرينش اندامها و نظم بین آنها و هدف منسجم بین آنها اينگونه بیان شده است:
"پروردگار تو کسي است که آفريد و درست اندام آفريد؛ آنکه اندازه هر چیزي را معین کرد،

سپس آن را هدايت نمود"(3اعلي .)4:در آيهاي ديگر ،از زبآنحضرت موسي علیهالسالم،
هدايت تکويني خلقت موجودات را اينگونه بیان کرده است" :پروردگار ما همان کسي

است که آفرينش هر چیزي را به او ارزاني داشته ،سپس هدايتش کرده است"( 4طه .)50:هدايت
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،
عطیه و مقاتل بیان ميکند که منظور از اين هدايت ،هدايت بسوي غذاها ،آشامیدني ها،
ازدواج و مانند آن است(5طبرسي ،1372 ،ج ،7ص.)23
امام علي علیهالسالم درباره ارتباط و انسجام اعضاي بدن ميفرمايد" :خدا هر عضوى
از بدن را اجزاء متناسب و هماهنگ عطا فرموده تا در ترکیب ظاهرى ،صورتها و دوران عمر
با هم سازگار باشند ،با بدنهايى که منافع خود را تأمین مىکنند ،و قلبهايى که روزى را به
سراسر بدن با فشار مىرسانند ،و از نعمتهاى شکوهمند خدا برخوردارند ،و در برابر نعمتها
شکر گزارند ،و از سالمت خدادادى بهره مندند .مدّت زندگى هر يک از شماها را مقدّر فرمود،
1
وب الَّتي
سيروا فِي ا ْلأ َ ْر ِ
اَ َف َل ْم َي ُ
ض َف َت ُكو َن لَ ُه ْم قُلُوب َي ْع ِقلُو َن بِها ا َْو اذان َي ْس َم ُعو َن بِها ف َِانَّها لأ َت ْع َمى ا ْلأ َ ْبصا ُر َو ل ِك ْن َت ْع َمى الْ ُقلُ ُ
الصدُور
فِي ُّ
 2اَ َي ْح َس ُب ا ْل ِأنْسا ُن اَل َّ ْن ن َْج َم َع ِعظا َم ُهَ .بلى قا ِدر َِين َعلى اَ ْن ن َُس ِّو َي َبنانَ ُه
 3الَّ ِذي خَ َل َق ف ََس َّوي؛ َو الَّ ِذي َق َّد َر ف ََهدَي
 4قا َل َر ُّب َنا الَّذي اَعْطي كُ َّل شَ ْي ٍء خَ ْل َق ُه ثُ َّم َهدي
" 5ثُ َّم َهدي" اي هداه الي مطعمه و مشربه و منكحه و غير ذلك من ضروب هدايته عن مجاهد و عطية و مقاتل
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و از شما پوشیده داشت ،و از آثار گذشتگان عبرتهاى پند آموز براى شما ذخیره کرد ،لذّتهايى
که از دنیا چشیدند ،و خوشىها و زندگى راحتى که پیش از مرگ داشتند ،سر انجام دست مرگ
گريبان آنها را گرفت و میان آنها و آرزوهايشان جدايى افکند .آنها که در روز سالمت چیزى
براى خود ذخیره نکردند ،و در روزگاران خوش زندگى عبرت نگرفتند .آيا خوشىهاى جوانى
را جز ناتوانى پیرى در انتظار است؟ و آيا سالمت و تندرستى را جز حوادث بال و بیمارى در

راه است؟"(نهج البالغه ،خطبه .)83
نیازهاي اولیه يا جسماني ،به موضوعهايي اشاره دارد که مبناي زيستي داشته و ريشه
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،
او را بسوي مطلوبي هدايت ميکند و او را آماده ميسازد تا در شرايط خاص به شیوهاي
معین عمل بکند .هر چند فعالیت هاي غريزي به حکم يک خواست دروني بصورت غیر
اکتسابي و ناآگاهانه صورت ميگیرد؛ ولي بازتاب آن فعالیت ها در ذهن انسان بصورت
هشیار انجام پذيرفته شده و بر مبناي آگاهي انسان از میل غريزي و کشش دروني خويش،
به آن درخواستها پاسخ مناسب ميدهد و در پاسخگويي به درخواستهاي اين سائق
دروني ،به فرمان نهايي در انجام فعل ميپردازد .ذاتي بودن ،غیر قابل کنترل بودن ،فارغ
از قدرت اراده بودن و امثال آن ،بعضي از ويژگي هاي غرايز برشمرده شده است(حسن
زاده ،1386 ،ص.)46
در تعريف نیاز در روانشناسي نیز گفته شده نیاز ،يک حالت تنش همراه با نارضايتي،
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
مجموعه معین ،سوق ميدهد .نیاز ،نیرويي است که توانائي هاي عقالني و ادراکي را
سازمان ميدهد و هدايت ميکند .نیازها ميتوانند از فرايندهاي دروني ،مثل گرسنگي يا
تشنگي و يا از رويدادهاي موجود در محیط سرچشمه بگیرند .نیازها سطحي از تنش را
بر ميانگیزند که ارگانیسم ميکوشد با رفع کردن آنها ،آن را کاهش دهد .نیازها به رفتار
نیرو مي بخشند و آن را هدايت ميکنند(شولتز ،1998 ،ص.)221
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يکي از جنبه هاي هدايت در انسان ،تنظیم نیازهاي بدني و فیزيولوژيک ميباشد.
نیازهاي فیزيولوژيک و تنظیم فرايندهاي مختلف بدن ،يکي از انواع هدايتهاي تکويني
است که خداي متعال براي تمام سیستم هاي رواني و جسماني تعبیه کرده است .باتوجّه
به مقدمه فوق در اين فصل ،ضمن بررسي اجمالي درباره مفاهیم کلي درباره نیازهاي
جسماني انسان ،از منظر آيات قرآن و علوم زيستي ،اينک به بررسي برخي از مهمترين
نیازهاي جسماني انسان در آيات و روايات پرداخته ميشود.

 .1نیاز به هوا(تنفس)
اکسیژن يا هوا ،يکي از عوامل فوقالعاده مهم حیاتي براي زندگي انسان است و
بدون آن زندگي امکان پذير نیست .بدون اين نعمت حیاتي ،هیچ موجودي از انسان،
حیوان و گیاه ،قادر به ادامه زندگي نخواهد بود و خداوند جنس اين نعمت را به گونهاي
آفريده که در آب و زمین نیز نفوذ ميکند و همه موجودات را از وجود خود بهرهمند
مي سازد .اين عامل حیاتي ،اطراف زمین را فرا گرفته است و ما اکسیژن مورد نیاز خود را
به وسیله تنفس از هوا مي گیريم .در هوا مقادير زيادي اکسیژن وجود دارد و گیاهان نیز
پیوسته اين موجود را تجديد ميکنند و نميگذارند اين ماده حیاتي از اندازه الزم کسر
شود .ما در يک اقیانوس بزرگ و عمیق بنام هوا ،که چند بار از اقیانوسهاي دريا بزرگتر
و عمیقتر است زندگي ميکنیم  .فراواني هوا ،بر مبناي ضرورت نیاز انسان ،يکي از
حکمتهاي آفرينش خداوندي است که از هماهنگي خلقت انسان با نیازمنديهاي او با
محیط اطرافش پرده بر ميدارد .انسان در هر دقیقه  7/5لیتر و در هر ساعت 450 ،لیتر و
در هر شبانه روز حدود يازده هزار لیتر هوا را استنشاق مىکند در طول زندگى ،انسان
حدود  25هزار میلیارد لیتر هوا استنشاق مىکند(نوري زاد ،1383 ،ص.)67
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
ميگردد .بايد دانست که احتیاج بدن و سلّولهاي آن به اين مادّه حیاتي ،که از راه تنفّس
تأمین ميشود  ،به مراتب بیشتر از نیازمندي او به موادّ غذايي است و مقاومت بدن در
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مقابل نبودن موادّ غذايي ،خیلي بیشتر از مقاومت آن در مقابل کمبود اکسیژن است .به
همین جهت دستگاه تنفّس ،حسّاسترين دستگاه بدن است و اين در اثر موقعیّت
فوقالعادهاي است که براي حیات انسان دارا ميباشد(مکارم شیرازي ،1362 ،ص .)142
دستگاه تنفسي را ميتوان به دو بخش تقسیم کرد .قسمت فوقاني ،شامل دهان ،حفره
بیني ،حلق ،حنجره و ناي ميشود و قسمت تحتاني ،شامل نايژهها و شاخههاي
آن(حبابچهها )1ميباشد که محصور در داخل قفسه سینه هستند .مجاري عبور هوا از بیني
شروع ميشود و به حلق ميرسد .حلق انسان شبیه چهار راهي است که به دو راه
حفره هاي بیني و ناي و دو راه ديگر راه غذا ،يعني دهان و مري راه دارد .در مسیر گذر،
هوا ،اول از موهاي ريز و چرب بیني عبور نموده و مخاط گلو و غشاء برونشها ،عملي
ميشوند و میکروبها را ميکشند .ناي يک لوله فیبري -عضالني است که به دو شاخه
اصلي تقسیم مي شود .مجاري هوايي بطور مکرر تقسیم شده و تقسیمهاي ابتدايي(-2
 ) 16صرفاً نقش هدايت کننده جريان هوا را دارند و سه عمل مهم .1 :گرم و مرطوب
کردن هواي دمي؛  .2حذف باکتريها ،ذرات غبار و گازهاي مضر و  .3انتقال و توزيع
هوا با يک مسیر کم مقاومت به ريهها را بعهده دارند .مجاري حبابچهاي (در تقسیمهاي17
–  )20و مجاري تنفسي ( )23 – 20در قسمتهاي انتهايي دستگاه تنفس قرار دارند.
تعداد خانههاى ششى انسان حدود  300میلیون عدد است که از نظر تئوري ،سطحي
حدود  75متر مربع براي تبادل گازها فراهم ميکند(خزاعي و همکاران ،1389 ،ص.)109
ششها که همان دو ريه تنفسي ميباشند ،دو کیسه هوائي هستند که گازهاي اکسیژن
و کربنیک را بین خون و هوا مبادله ميکنند .تنفس به صورت دم و بازدم صورت ميگیرد.
با افزايش حجم قفسه سینه ،شُشها هم منبسط ميگردند و هوا وارد مجاري تنفسي و
کیسه هوائي ميشود .اکسیژن از میان ديوارههاي کیسههاي هوا و رگهاي خوني عبور
ميکند و وارد جريان خون ميشود .در همان زمان دياکسید کربن به داخل ششها رفته
و بازدم ميشود .در هنگام بازدم ،ماهیچههائي که قبالً منقبض شده بودند رها ميشوند و
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در نتیجه قفسه هم به حجم اولیه خود بر ميگردد و به ششها فشار ميآورد و قسمتي از
هواي داخل آن به خارج فرستاده ميشود .انسان در هر دقیقه  18بار تنفس ميکند.
بادها ،همان هواي متراکم شده اي ميباشند که حالت وزش به خود ميگیرند .در
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
را با سوگند به بادها آغاز ميکند" :سوگند به بادهاي متحرک"(1ذاريات .)1:مرحوم طبرسي
دلیل قسم به بادها را دو چیز دانسته است .نخست سودمنديهاي فراوان در بادها براي
بندگان؛ و دوم اين که بادها دلیلي بر وحدانیّت خداوند و نوآوري آفرينش اوست(طبرسي،
 ،1360ج ،9ص .)230چنانچه در فصل بعدي تبیین ميشود ،هوا و بادها ،نه تنها عامل
حیات جسم هستند؛ بلکه بر شکوفايي بخشي از روحِ مربوط به بدن نیز تأثیر مهم دارند.
برخي روايات اسالمي اين نکته را به روشني بیان کرده و متذکر شدهاند که اگر بادها
وجود نداشتند ،تعفّن اشیا و آلودگي محیط زيست بشر ،مشکالت بسیاري را براي انسان
به وجود ميآورد .امام صادق علیهالسالم در اينباره فرمود":اگر چند روز بادها حبس شده

و نوزند ،همه چیز تغییر پیدا کرده و فاسد ميشوند" .عالمه مجلسي در شرح اين حديث
مينويسد":بادها باعث دفع فساد از اشیاي روي زمین ميشوند و به منزله روح و بدن هستند
که هرگاه روح از بدن خارج شود ،بدن متعفن ميشود ،چنانکه اگر باد نوزد ،فساد و تعفن روي

زمین را فرا خواهد گرفت"(مجلسي ،1403 ،ج ،57ص .)15امام صادق علیهالسالم در
گفتگو با مفضل ،به تفصیل از سودمندي هاي باد سخن گفته که هر يک با واسطه و يا
بدون واسطه بر جسم و جان انسان اثر ميگذارند .آنحضرت ميفرمايد":باد باعث
خوشبوئي اجسام بوده و ابرها را از جايي به جايي منتقل ميکند تا سود آن به عموم مردم برسد
و نیز باعث برانگیختن و پديد آمدن ابرها و پراکنده کردن آنها و بارور شدن گیاهان و درختان و
حرکت کشتيها و سد شدن آب و خشک شدن رطوبتها و لطیف شدن غذاها و بر افروختن

َ 1و ال َّذار ِ
ِيات َذ ْرواً
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آتش و زنده شدن چیزهاي روي زمین ميشود .پس اگر باد نبود گیاهان خشک و شکسته و همه

چیز فاسد شده و حیوانات ميمردند"(1مفضّل ،1404 ،ص.)39
در حالت عادي ،که انسان بر روي زمین وجود دارد ،سنگیني و فشار هوا از تمامي
جوانب بر بدن ما وارد ميآيد ولي او ،فشار و سنگیني آن را احساس نميکند .لیکن
موقعي که انسان بر کوههاي بلند يا بسوي آسمان و ارتفاع باال ميرود و فشار هوا کم
ميشود ،اين تعادل بر هم خورده ،فشار داخلي از فشار خارجي بیشتر ميگردد .اگر رفته
رفته فشار هوا کاهش يابد ،گاه خون از منافذ بدن بیرون ميزند .اولین احساسي که به
انسان در آن هنگام رخ ميدهد  ،سنگیني بر دستگاه تنفس است که بر اثر فشار خون بر
عروق تنفسي تحمیل ميشود و مجراي تنفس و ريه ها را تنگ کرده و موجب دشواري
تنفس ميگردد.
قرآن کريم ،در آيهاي به اين نکته اشاره کرده و ميفرمايد" :هر کس را که خدا خواهد
هدايت کند دلش را براي اسالم ميگشايد ،و هر کس را که خواهد گمراه کند قلبش را چنان

فرو ميبندد که گويي ميخواهد به آسمان فرا رود("2انعام .)125:کلمه "يصّعّد" در آيه شريفه،
با توجّه به داللت اين لفظ که از باب تفعّل است ،براي افاده معناي به دشواري افتادن
ميباشد ،به گونهاي که از شدت احساس سختي و نفس در سینه تنگ ميشود (طريحي،
 ،1375ج ،3ص .)85حرف "في" معناي ظرفیت دارد .پس با در نظر گرفتن اين دو واژه
مي توان گفت ،معناي آيه اين مي شود .کسي که خدا را از ياد برده ،مانند کسي است که
در اليههاي باالييجوّ قرار دارد و دستخوش درد و رنج و سختي تنفس است .اين نکته،
مورد توجّه مؤلف محترم تفسیر نمونه قرار گرفته و فرموده است" :امروز ثابت شده که
هواي اطراف کره زمین در نقاط مجاور اين کره کامال فشرده و براي تنفس انسان آماده است ،اما
هر قدر به طرف باال حرکت کنیم ،هوا رقیقتر و میزان اکسیژن آن کمتر ميشود به حدي که اگر
اج ِة َب َدنِ ِه اِلَ ْي ِه َو لَ ْم َي ِج ْد ِم ْن ِط َبا ِع ِه شَ ْيئاً َيضْ َط ُّر ُه اِلَي َذلِكَ كَا َن
َ 1و لَ ْو كَا َن ا ْل ِأن َْسا ُن اِنَّ َما َي ِص ُير اِلَي اَ ْك ِل ال َّط َعامِ ل ِ َم ْع ِر َفتِ ِه بِ َح َ
اج الْ َو ِاح ُد اِ َلي الد ََّوا ِء لِشَ ْي ٍء ِم َّما َي ْصلُ ُح بِ ِه َب َدنُ ُه
خَ لِيقاً اَ ْن َي َت َوانَي َع ْن ُه ا َْح َياناً بِال َّت َث ُّق ِل َو الْ َك َس ِل َح َّتي َين َْح َّل َب َدنُ ُه ف ََي ْهلِكَ َك َما َي ْح َت ُ
ض َو الْ َم ْو ِت
ف َُيدَافِ ُع بِ ِه َح َّتي ُي َؤ ِّد َي ُه َذلِكَ اِلَي الْ َم َر ِ
2
السما ِء كَذلِكَ
َف َم ْن ُي ِر ِد اللَّ ُه اَ ْن َي ْه ِد َي ُه َيشْ َر ْح َص ْد َر ُه لِل ِْإ ْسلإمِ َو َم ْن ُي ِر ْد اَ ْن ُي ِضلَّ ُه َي ْج َع ْل َص ْد َر ُه َض ِّيقاً َح َرجاً َكاَنَّما َي َّص َّع ُد فِي َّ
ذين لأ ُي ْؤ ِم ُنو َن
س َع َلي الَّ َ
َي ْج َع ُل اللَّ ُه ال ِّر ْج َ
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چند کیلومتر از سطح زمین به طرف باال (بدون ماسک اکسیژن) حرکت کنیم ،تنفس کردن براي
ما هر لحظه مشکلتر مي شود و اگر به پیشروي ادامه دهیم تنگي نفس و کمبود اکسیژن سبب

بیهوشي ما ميگردد"(مکارم شیرازي ،1374 ،ج ،5ص .)436از اين آيه شريفه ،عالوه بر
نیاز جدي به هوا ،همچنین استفاده ميشود که نیاز به عبوديت و بندگي براي روح انسان،
همچون نیاز به هوا براي بدن انسان ضروري ميباشد.

 .2نیاز به غذا
غذا بمعناي عام ،يکي ديگر از نیازهاي مهم جسماني است که بر مبناي اصل تعادل
حیاتي ،مواد مورد نیاز موجود زنده را تنظیم کرده تا بر اساس نیازهاي روزانه بدن ،مقدار
مصرف انرژي و تعادل وزن برقرار گردد .غذا بوسیله گیرندههاي مختلف مکانیکي،
حرارتي ،گلوکزي و چربي در يک فرايند بسیار پیچیده و متنوع به تنظیم انرژي و ارضاي
نیازهاي فیزيولوژيک بدن منتهي مي شود(خداپناهي ،1383 ،ص .)268غذا خوردن براي
ادامه زندگي ،امري مسلم و بديهي است؛ اما غذا معني بیشتري از انباشتن معده به منظور
سوخت و ساز بدن دارد.
دستگاه گوارش ،فرايند تکويني جسماني هست که از اندامهاي مختلفي تشکیل شده
است .هدف اين دستگاه و اندامهاي تشکیل دهنده آن اين است که غذا را به پروتئینها،
ويتامینها ،کربوهیدراتها ،چربيها و مواد معدني ،که بدن براي به دست آوردن انرژي
به آنها نیاز دارد ،تجزيه کند .خوردن ،از دهان آغاز ميشود .بزاق دهان ،با غذا مخلوط
شده تا براي هضم بهتر در معده آماده شود .خداوند چشمههاي ظريفي را در کام دهان
تعبیه نموده که آب دهان از آن به فضاي دهان ريخته تا هم با غذاها براي هضم بهتر
مخلوط شود و هم فضاي دهان مرطوب شده تا چرخش زبان و تکلم به راحتي انجام
گیرد .يکي ديگر از خواص بزاق ،ضد عفوني کردن غذاي جويده شده و آماده به بلع و
استفاده از طعم و مزه غذا است که در صورت عدم وجودِ بزاق ،هیچ يک از اين فوايد
محقق نميگرديد.
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بعد از اين که غذا جويده و بلعیده ميشود ،از مري پايین ميرود و وارد معده
ميشود ،جايي که در آن به وسیله اسیدهاي قوي معده ،غذا بیشتر تجزيه ميشود .جداره
معده هر  3تا  4بار در روز خود را بازسازي ميکند تا بتواند اسید معده را تحمل کند.
معده به طور طبیعي انعطاف پذير است و قادر است  4برابر حجم معمولي خود را حمل
کند .غذا از معده به روده کوچک ميرود .روده کوچک انسان که حدود  6متر طول دارد،
جايي است که غذاي انسان به مواد مغذي تجزيه ميشود که اين مواد مغذي مىتوانند از
طريق برآمدگيهاي مو مانندي ،وارد جريان خون شوند .در هر سانتيمتر از روده کوچک،
حدود  4هزار برآمدگى ريز ،به منظور انجام عمل جذب وجود دارد که هر کدام به يک
لوله ظريف متصل هستند .سپس غذا وارد روده بزرگ ،که حدود  1/5متر طول دارد،
ميگردد .مواد غذايي اضافي اي که بدن به آنها نیاز ندارد يا نميتواند آنها را هضم کند،
تبديل به مواد زايد ميشوند و از بدن دفع ميشوند.
"جوع" که بمعناي گرسنگي و احساس نیاز به غذاست ،يکي از واژههايي است که
در قرآن کريم براي نیاز گرسنگي بکار رفته است .در آيهاي گرسنگي ،به عنوان يکي از
ابزار ابتالء و امتحان انسانها معرفي شده و ميفرمايد":به تحقیق همه شما را با چیزى از
ترس ،گرسنگى ،و کاهش در مالها و جانها و میوهها ،آزمايش مىکنیم و بشارت ده به استقامت

کنندگان!"(1بقره .)155 :همچنین گرسنگي ،به عنوان وسیله اي براي کیفر ناسپاسي و کفران
نعمتهاي الهي در قرآن معرفي شده است":خداوند (براى آنان که کفران نعمت مىکنند)
مثلى زده است .منطقه آبادى که امن و آرام و مطمئن بود و همواره روزيش از هر جا مىرسید
امّا به نعمتهاى خدا ناسپاسى کردند و خداوند به خاطر اعمالى که انجام مىدادند ،لباس گرسنگى

و ترس را بر اندامشان پوشانید"(2نحل .)112:اين گرسنگي نه تنها در دنیا به عنوان يک نیاز
ضروري براي حیات معرفي شده است ،بلکه در آخرت نیز اين نیاز وجود داشته و به
خاطر درست ارضاء نشدن آن ،به عنوان يک عذاب براي گناهکاران معرفي شده است:
س َو الثَّ َم ِ
ص ِم َن ا ْلأ َ ْم ِ
رين
وال َو ا ْلأَنْ ُف ِ
َ 1و لَ َن ْبلُ َونَّ ُك ْم بِشَ ْي ٍء ِم َن الْخَ ْو ِف َو الْ ُجو ِع َو نَ ْق ٍ
رات َو َبشِّ ِر َّ
الصابِ َ
َ 2و َض َر َب اللَّ ُه َمثَلإ ً َق ْر َي ًة كان َْت ا ِم َن ًة ُم ْط َمئِ َّن ًة َياْتيها رِ ْزقُها َرغَداً ِم ْن كُ ِّل َم ٍ
باس الْ ُجو ِع َو
كان َف َكف ََر ْت بِاَنْ ُع ِم اللَّ ِه َفاَذاق ََها اللَّ ُه لِ َ
الْخَ ْو ِف بِما كانُوا َي ْص َن ُعو َن

167

"[جهنمیان] خوراکى ندارند جز از خار خشکیده تلخى (که حیوانات هم نمىخورند) .که نه

فربهى مىآورد و نه از گرسنگى بىنیاز مىکند"(1غاشیه .)7:اين آيات و بسیاري از آيات
ديگر نشان ميدهد که نیاز به گرسنگي ،موضوع مهمي براي انسان از منظر قرآن است.
امام صادق علیهالسالم در توحید مفضّل درباره نیاز به گرسنگي ميفرمايد":اي مفضّل،
تفکّر کن در باره افعالي که در طبیعت انسان سرشته شده است؛ مانند :گرسنگي ،خواب ،نیاز
جنسي و امثال آن؛ که نیرويي تحريک کننده ،بطور مقتضي قرار داده که بسوي آن ،نیازها او را
بر مي انگیزاند .گرسنگي ،انگیزه اي است براي خوردن غذا که حیات و قوام بدن به آن بستگي

دارد"(2مجلسي ،1403 ،ج ،58ص .)256دو اصطالح" ،محرّک" و "يستحثّ" در اين
حديث ،به روشني به معاني انگیزشي اين نیاز اشاره دارد که در اين روايت به آن پرداخته
شده است .امام صادق علیهالسالم درباره فايده و حکمت غريزه گرسنگي در انسان
ميفرمايد" :اگر تنها محرک انسان براي خوردن غذا ،آگاهي وي از نیاز به آن بود و در سرشتش
انگیزه اي نبود که او را وادار به خوردن کند؛ در بسیاري از مواقع در خوردن سستي و تنبلي مي
ورزيد؛ بدنش رنجور مي شد و به تدريج هالک مي گرديد .همچنانکه گاهي فرد به دارو نیاز
دارد تا بدنش بهبود پیدا کند؛ ولي او از خوردن دوا اهمال مي ورزد تا اينکه کارش به بیماري و

مرگ مي انجامد"(3مفضّل ،1404 ،ص.)36
"اکل" بمعناي خوردن ،واژه اي است که براي ارضاي نیاز گرسنگي در قرآن بکار
رفته است .اين اصطالح که در آيات و روايات فراوان بکار رفته است ،به نحوه تحقق
بخشیدن صحیح و مناسب اين نیاز اشاره دارد .در آيه اي ،خداي متعال خود را به عنوان
تأمین کننده نیاز به خوردن معرفي کرده و ميفرمايد" :پس بايد پروردگار اين خانه را

بپرستند .آن خدايى که آنها را در گرسنگى طعام داد و از ترس ايمنى بخشید"(4ايالف .)4:در
 1لأ ُي ْس ِم ُن َو لأ ُيغْني ِم ْن ُجو ٍع
الصا ِد ُق ع َف ِّك ْر َيا ُمفَضَّ ُل فِي ا ْلأ َ ْف َع ِال الَّتِي ُج ِع َل ْت فِي ا ْل ِأن َْس ِان ِم َن الطَّ ْع ِم َو ال َّن ْومِ َو الْ ِج َما ِع َو َما ُد ِّب َر فِ َيها ف َِانَّ ُه ُج ِع َل
 2قَا َل َّ
ل ِ ُك ِّل َو ِاح ٍد ِمن َْها فِي ال ِّط َبا ِع نَف ِْس ِه ُم َح ِّرك َي ْق َت ِضي ِه َو َي ْس َت ِح ُّث بِ ِه فَالْ ُجو ُع َي ْق َت ِضي الطَّ ْع َم الَّ ِذي بِ ِه َح َيا ُة الْ َبد َِن َو قِ َوا ُم ُه
اج ِة َب َدنِ ِه اِلَ ْي ِه َو لَ ْم َي ِج ْد ِم ْن ِط َبا ِع ِه شَ ْيئاً َيضْ َط ُّر ُه اِلَي َذلِكَ كَا َن
َ 3و لَ ْو كَا َن ا ْل ِأن َْسا ُن اِنَّ َما َي ِص ُير اِلَي اَ ْك ِل ال َّط َعامِ ل ِ َم ْع ِر َفتِ ِه بِ َح َ
اج الْ َو ِاح ُد اِ َلي الد ََّوا ِء لِشَ ْي ٍء ِم َّما َي ْصلُ ُح بِ ِه َب َدنُ ُه
خَ لِيقاً اَ ْن َي َت َوانَي َع ْن ُه ا َْح َياناً بِال َّت َث ُّق ِل َو الْ َك َس ِل َح َّتي َين َْح َّل َب َدنُ ُه ف ََي ْهلِكَ َك َما َي ْح َت ُ
ض َو الْ َم ْو ِت
ف َُيدَافِ ُع بِ ِه َح َّتي ُي َؤ ِّد َي ُه َذلِكَ اِلَي الْ َم َر ِ
 4الَّذي اَ ْط َع َم ُه ْم ِم ْن ُجو ٍع َو ا َم َن ُه ْم ِم ْن خَ ْو ٍف
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آيهاي ديگر ،يکي از نعمتها و ويژگي هاي ارزشمند بهشتیان را اين دانسته که آنها
گرسنه نشده و احساس گرسنگي هم ندارند" :و البته براى تو در اينجا اين (نعمت) هست

که نه گرسنه شوى و نه برهنه"(1طه.)118:
 .2.1بهداشت غذایی
با توجّه به اهمیّت غذا و تأثیر آن در صحت و سالمتي دنیا و آخرت انسان ،اسالم
دستورهايي را براي حفظ کمیّت و کیفیت غذاخوردن بیان نموده است .اين دستورها ،در
راستاي استفاده بهینه از اين نیاز در آيات و روايات صادر گرديده که به اختصار به برخي
از آنها اشاره مي شود.
 .1رعايت اعتدال در مقدار غذا خوردن :يکي از دستورهاي قرآن درباره خوردن ،به
اندازه خوردن و زياده روي نکردن در ارضاي اين نیاز است که نقش مهمي در سالمت
جسمي و روحي انسان دارد .در اين رابطه خداي متعال ميفرمايد" :بخوريد و بیاشامید و

اسراف مکنید ،زيرا او اسرافکنندگان را دوست ندارد"(2أعراف .)31:امام رضا علیهالسالم
ميفرمايد" :هر که بیش از اندازه غذا بخورد ،آن غذا گوارايش نميشود و هر که به اندازه
بخورد ،نه کم و نه زياد ،آن غذا برايش سودمند ميباشد؛ آب نیز چنین است .پس ،راهش اين
است که به اندازه کفايت از غذا بخوري و در حالي که هنوز اندکي اشتها داري دست از خوردن
بکشي ،که اين کار معده و بدنت را سالمتر ،ذهنت را بارورتر و جسمت را چابکتر

ميسازد"(3مجلسي ،1403 ،ج ،62ص .)311
 .2استفاده از روزي حالل :يکي ديگر از دستورهاي ديني درباره خوردن ،که در
شکلگیري شخصیت انسان نقش دارد ،استفاده از رزق حالل و پاکیزه است که در آيات
و روايات فراواني به آن پرداخته شده است .خداي متعال دراينباره ميفرمايد":اي رسوالن

 1اِ َّن لَكَ اَلأ َّ ت َُجو َع فيها َو لأ َت ْعري
2
ِفين
كُلُوا َو اشْ َر ُبوا َو لأ ت ُْس ِرفُوا اِنَّ ُه لأ ُي ِح ُّب الْ ُم ْسر َ
3
ْص فِي ِغ َذائِه نَ َف َع ُه؛ و كَذلكَ ال َم ُاء  ،ف ََسبِيلُ ُه ا ْن
َم ْن اَخَ َذ ِم َن الطَّ َعامِ زِ َيا َد ًة لَ ْم َي ْغ ُذ ُهَ ،و َم ْن اخَ َذ ُه بِ َق ْد ٍر لأ َ زِ َيا َد َة َع َل ْي ِه َو لأ َ نَق َ
ض الق ََرمَِ ،و ِع ْن َد َك الي ِه َم ْيل ؛ فانَّ ُه ا ْص َل ُح ل ِ ِم ْع َدتِكَ َو
تَاخُ َذ ِم َن ال َّط َعامِ كِفَا َي َتكَ فِي ا َّيا ِم ِهَ .و ا ْر َف ْع ي َد ْيكَ ِم ْن ُه َو بِكَ الَ ْي ِه َب ْع ُ
ف ل ِ ِج ْس ِمكَ
َلب َدنِكَ َ ،و ازْكى ل ِ َع ْقلِكَ َ ،و اخَ ُّ
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ما از غذاهاي پاکیزه و حالل تناول کنید و به نیکوکاري و اعمال صالح بپردازيد که من به هر چه

ميکنید آگاهم"(1مؤمنون .)51:در آيه اي ديگر ،ضمن دستور به استفاده از غذاي حالل و
پاکیزه ،خورندگان از غذاهاي حرام و آلوده را به پیروي کنندگان از گامهاي شیطان معرفي
کرده و فرموده است":هان! اي مردم از آنچه در زمین است بخوريد در حالي که حالل و طیب

باشد و گامهاي شیطان را پیروي مکنید که او شما را دشمني آشکار است"(2بقره.)168:
تعیین مصداقهاي حیوانات حالل گوشت ،يکي ديگر از موضوعهايي است که در
آيات و روايات مورد تأکید قرار گرفته است(3غافر )79:و چهار نوع حیوان :گوسفند ،بز،
گاو و شتر از دو جنس نر و ماده از گوشتهاي حالل معرفي شده است(" :براي شما
بندگان) هشت جفت ،از جنس برّه دو صنف (نر و ماده) و از جنس بز دو صنف (آفريد و حالل
کرد) .بگو :آيا از اين دو جنس نر يا ماده يا بچهاي که در شکم ماده است کدام يک را خدا حرام

کرده است؟ شما به من مدرک قطعي ارائه دهید اگر راست ميگويید("4انعام .)143:همچنین،
گیاهان و میوههايي معرفي شده که خوردن آن نیز مجاز و تأکید شده است" :او آن خدايي
است که براي شما بوستانها از درختان داربستي و درختان آزاد و درختان خرما و زراعتها که
میوه و دانههاي گوناگون آرند و زيتون و انار و میوههاي مشابه و نامشابه آفريد .شما هم از آن
میوهها هر گاه برسد تناول کنید و حق آن را (زکات فقیران) در روز درو و جمعآوري آن

بدهید("5انعام.)141:
 .3اجتناب از غذاهاي حرام :در قرآن از خوردن غذاهاي حرام منع شده و از آنها به
عنوان آتش ياد شده که حقايق روحي و معنوي انسان را ميسوزانند .در آيهاي خداي
متعال ،خوردن مال يتیم را به عنوان خوردن آتش بیان کرده و ميفرمايد" :همانا کسانى که
اموال يتیمان را به ظلم مىخورند جز اين نیست که آتش در شکم خود فرو مىبرند و به زودى
 1يا اَ ُّي َها ال ُّر ُس ُل كُلُوا ِم َن ال َّط ِّي ِ
بات َو ا ْع َملُوا صالِحاً اِنِّي بِما َت ْع َملُو َن َعليم
2
وات الشَّ ْي ِ
ض َحلإلأ ً َط ِّيباً َو لأ َت َّتبِ ُعوا خُ طُ ِ
طان اِنَّ ُه لَ ُك ْم َع ُد ٌّو ُمبين
اس كُلُوا ِم َّما فِي ا ْلأ َ ْر ِ
يا اَ ُّي َها ال َّن ُ
 3اللَّ ُه الَّذي َج َع َل لَ ُك ُم ا ْلأَنْعا َم ل ِ َت ْرك َُبوا ِمنْها َو ِمنْها تَاْكُلُو َن
ين ن َِّبَُ وني
ين اَ َّما اشْ َت َم َل ْت َع َل ْي ِه اَ ْر َحا ُم ا ْلأُنث ََي ْ
ين قُ ْل َءال َّذك ََر ْينِ َح َّر َم اَمِ ا ْلأُنث ََي ْ
ين َو ِم َن الْ َم ْع ِز ا ْث َن ْ
اج ِّم َن الضَّ اْ ِن ا ْث َن ْ
َ 4ث َمنِ َي َة اَز َْو ٍ
ين
بِ ِع ْل ٍم اِن كُن ُت ْم َصا ِدقِ َ
ات َو غَي ْرََ َم ْع ُروشَ ٍ
ات َّم ْع ُروشَ ٍ
َ 5و ُه َو الَّ ِذي اَنشَ اَ َج َّن ٍ
ات َو ال َّنخْ َل َو ال َّز ْر َع مخْ َتلِفًا اُكُلُ ُه َو ال َّز ْي ُتو َن َو ال ُّر َّما َن ُم َتشَ ب ِها َو غَي ْر ُم َتشَ بِ ٍه
يح ُّب الْ ُمس ْرفِي َن
كُلُواْ ِمن َث َم ِر ِه اِذَا اَ ْث َم َر َو َءاتُواْ َح َّق ُه َي ْو َم َح َصا ِد ِه َو َلأ تُس ْرفُواْ اِنَّ ُه َلأ ُ
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در آتش فروزان درآيند و حرارت آن را بچشند معرفي شده است"( 1نساء .)10:در آيهاي ديگر
خداي متعال ،کتمان کنندگان حق را به خورندگان آتش در شکمشان وعده داده و
ميفرمايد " :به يقین کسانى که آنچه را خداوند از کتاب (تورات و انجیل) نازل کرده کتمان
مىکنند و بدين وسیله بهاى اندکى به دست مىآورند .آنها جز آتش به شکمهاى خود فرو
نمىبرند و خدا در روز قیامت با آنان سخن نمىگويد و (از پلیدى اعمال) پاکشان نمىکند ،و

آنها را عذابى دردناک خواهد بود"(2بقرة .)174 :امام باقر علیه السالم در تعیین مصداقهاي
"اکل مال به باطل" که از ممنوعاتي است که خداي متعال از خوردن آن نهي کرده
است(3نساء ،آيه ،)29اموال حرامي مانند :مال بدست آمده از راه قمار ،خوردن اموال
بدست آمده از روي ظلم مثل رشوه و خوردن نجاساتي همچون :میته ،خون ،شراب و
امثال آن را بیان مىدارد(4فیض کاشاني ،ج ،1ص .)443همچنین از خوردن حیوانات حرام
گوشت و حیوان حالل گوشتي که در وقت ذبح آن ،نام خدا برده نشده بايد اجتناب کرد.
 .4خوردن در وقت گرسنگي و دست کشیدن قبل از سیري کامل :پیامبر خدا صلى اهلل
علیه و آله ميفرمايد " :وقتى که اشتها دارى غذا بخور و در حالى که هنوز اشتها دارى از
خوردن دست بکش" .امام على علیهالسالم نیز دراينباره ميفرمايد" :هنوز که میل به غذا
دارى از خوردن دست بکش؛ که اگر چنین کنى آن غذا را گوارا خواهى يافت و آن غذا برايت

سودمند مى باشد"(5ري شهري ،1385 ،ج ،1ص.)191
 .5شستن دستها قبل و بعد از غذا :امام صادق علیهالسالم دراينباره ميفرمايد" :هر که
قبل و بعد از غذا دست هايش را بشويد ،در اول و آخر آن غذا به او برکت داده مى شود و تا

1
ذين َياْكُلُو َن اَ ْموا َل الْ َيتامى ظُ ْلماً اِنَّما َياْكُلُو َن في ُب ُطونِ ِه ْم ناراً َو َس َي ْص َل ْو َن َسعيراً
اِ َّن الَّ َ
2
ْ
ذين َي ْك ُت ُمو َن ما اَنْ َز َل اللَّ ُه ِم َن الْ ِك ِ
تاب َو َيشْ َت ُرو َن بِ ِه َث َمناً قَليلإ ً اُولئِكَ ما َياكُلُو َن في ُب ُطونِ ِه ْم اِلأ َّ ال َّنا َر َو لأ ُي َكلِّ ُم ُه ُم اللَّ ُه
اِ َّن الَّ َ
َي ْو َم الْ ِقيا َم ِة َو لأ ُي َزكِّي ِه ْم َو لَ ُه ْم َعذاب اَليم
3
ذين ا َم ُنوا لأ تَاْكُلُوا اَ ْموالَ ُك ْم َب ْي َن ُك ْم بِالْ ِ
ض ِم ْن ُك ْم َو لأ َت ْق ُتلُوا اَنْف َُس ُك ْم اِ َّن اللَّ َه كا َن
باط ِل اِلأ َّ اَ ْن َت ُكو َن تِجا َر ًة َع ْن تَرا ٍ
يا اَ ُّي َها الَّ َ
بِ ُك ْم َرحيماً
 4الربا و القمار و النجس و الظلم
نت َتشْ َت ِهي .لأ َت ْر َف ْع َي َد َك ِم َن الطَّ َعامِ الأ َو ان َْت َتشْ َت ِهي ِه  ،فَا ْن َف َع ْل َت ذلِكَ فَان َْت ت َْس َت ْم ِرئُ ُه .
نت َتشْ َت ِهيَ ،و ا ْم ِسكْ َو ا َ
 5كُ ْل َو ا َ
ْص فِي ِغ َذائِه نَ َف َع ُه
َم ْن اَخَ َذ ِم َن الطَّ َعامِ زِ َيا َد ًة لَ ْم َي ْغ ُذ ُهَ ،و َم ْن اخَ َذ ُه بِ َق ْد ٍر لأ َ زِ َيا َد َة َع َل ْي ِه َو لأ َ نَق َ

171

زنده است در نعمت به سر مى برد و از بیمارى جسمى در امان مىماند"(1حرعاملي،1409 ،
ج ،16ص.)483
 .6غذا را با نام خدا شروع کردن :امام على علیهالسالم دراينباره ميفرمايد":اگر کسى موقع
غذا خوردن نام خدا بَرَد ،من ضمانت مى کنم که از آن غذا دردى به او نرسد .هر که در هنگام
شروع خوردن غذا يا نوشیدنى ،نام خدا را به زبان آورد و در پايان ،خدا را حمد و سپاس گويد،

هرگز درباره نعمت آن غذا از او سؤال نخواهد شد"(صدوق ،1413 ،ج ،3ص.)355
 .7نخوردن غذاي داغ :امام على علیهالسالم ميفرمايد" :غذاى داغ را سرد کنید؛ زيرا غذاى
داغى در برابر پیامبر صلى اهلل علیه و آله نهاده شد ،آنحضرت فرمود :آن را سرد کنید .خداوند

عزّ و جلّ به ما آتش نمىخوراند .برکت در غذاى سرد است"(2کلیني ،1413 ،ج ،6ص.)321
 .8کم خوردن شام :امام رضا علیهالسالم دراينباره ميفرمايد":هر کس مىخواهد تندرست
و داراى بدنى الغر و چابک باشد ،از شام شبش کم کند"( 3همان ،ج ،1ص.)191
 .9آغاز نمودن غذا با نمک :امام على علیهالسالم دراينباره ميفرمايد" :غذايتان را با خوردن
نمک آغاز کنید؛ چه ،اگر مردم مى دانستند که نمک چه فوايدى دارد آن را بر پاد زهر مجرَّب

ترجیح مى دادند"(4حرعاملي ،1409 ،ج ،16ص.)484
 .10رعايت آداب سفره :امام حسن علیهالسالم در روايتي آداب سفره را دوازده رسم
ميداند ":هر مسلمانى بايد آن دوازده تا را بداند :چهار تاى آنها الزم ،چهار تا خوب و چهار تا
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
انگشت [ و نه دو انگشت] و لیسیدن انگشت دستها .اما آن چهار که از باب رعايت ادب است:

1
وى فِي َج َس ِد ِه
اش في َس َع ٍةَ ،و ُعوفِ َي ِم ْن َب ْل ً
اش َما َع َ
َم ْن غ ََس َل َي َد ُه َق ْب َل ال َّط َعامِ َو َب ْع َد ُه ُبورِ َك لَ ُه فِي ا َّول ِ ِه َو ا ِخ ِر ِهَ ،و َع َ
الحا َّر َحتى َي ْب َر َد  ،فا َّن َر ُسو َل الله ِ صلى الله عليه و اله قُ ِّر َب الَ ْي ِه َط َعام َحا ٌّر َفقَا َل  :اقِ ُّرو ُه َح َّتى َي ْب َر َد َ ،ما كَا َن الله ُ عز
 2اقِ ُّروا َ
و جل ل ِ ُي ْط ِع َم َنـا ال َّنـا َر َ ،و َالب َر َك ُة فِي َالبارِ ِد
3
يف ِ
الج ْس ِم َ(و الل ْح ِم) َف ْل ُي َقلِّ ْل ِم ْن َعشائِه بِاللَّ ْي ِل
َم ْن ارا َد ا ْن َي ُكو َن َصالِحا خَ ِف َ
4
اس َما فِي ال ِم ْل ِح لأخْ َتا ُر ُو ُه َع َلى ال ِّد ْر َي ِ
اق ال ُم َج َّر ِب
ا ْبدَؤوا بِال ِم ْل ِح فِي ا َّو ِل َط َعا ِم ُك ْم َ ،ف َل ْو َي ْع َل ُم ال َّن ُ

172

خوردن از [غذاى] جلوى خود ،کوچک گرفتن لقمه ،خوب جويدن غذا و کمتر نگريستن به

صورت ديگران"(1حرعاملي ،1409 ،ج  ،16ص.)539

 .3نیاز به آب
آب يکي ديگر از نیازهاي مهم بدن است که تقريباً هفتاد درصد وزن بدن انسان را
تشکیل ميدهد .از آنجائیکه تمام واکنشهاي شیمیائي در بدن به غلظت مواد شیمیائي در
آب بستگي دارد ،آب بدن بايد در ظرف مدت اندکي تنظیم گردد .بدن ،آب مورد نیاز را
از طريق نوشیدن و خوردن به دست ميآورد و آن را با تنفس ،ادرار ،مدفوع ،عرق و
تبخیر از دهان از دست ميدهد .غلظت تمام محلولهايي که در مايعهاي بدن ترکیب
مييابد ،تقريباً در سطح ثابتي باقي ميمانند که بر مبناي تعادل زيستي ،اين غلظت به عنوان
نقطه مطلوب آب مورد نیاز بدن در نظر گرفته ميشود(کاالت ،1989 ،ج ،2ص.)490
در صورت نیاز بدن به آب و کمبود آن ،اعضاي نیازمند به آب درخواست خويش
را از طريق احساس تشنگي به انسان تفهیم ميکنند تا با نوشیدن آب ،جبران کمبود آن
در بدن را داشته باشد .لذا ميبینیم که خداوند متعال نعمت احساس تشنگي را در انسان
آفريده تا ماشین بدن انسان از کمبود آب در مضیقه و رنج قرار نگیرد .تشنگي ،میلي است
که براي ارضاي نیاز به آب در بدن تحريک ميشود تا موجود زنده را به جهت پاسخ به
اين نیاز برانگیزاند .ديدگاههاي مختلفي درباره عامل تشنگي در روانشناسي فیزيولوژي
مطرح است .يک ديدگاه ،کمبود مقدار آب در خون را عامل تشنگي ميداند ،ديدگاه
ديگر ،کمبود بزاق دهان و خشکي فضاي گلو را عامل تشنگي معرفي کرده؛ ديدگاه ديگر،
به فعالیت سیستم هاي مغزي در تحريک تشنگي؛ و نظريه ديگر ،به فشار اسمزي که از
جذب آب مورد نیاز از محلول مناطق مجاور است ،ميپردازد(همان ،ج ،2ص.)494

1
ض
فِي ال َمائد ِة ا ْث َن َتا َع َ
شر َة خَ ْص َل ًة َي ِج ُب َعلى كُ ِّل ُم ْسلِ ٍم ا ْن َي ْع ِرف ََها  :ا ْر َبع ِمنْها َف ْرض َ ،و ا ْر َبع ُس َّنة ،و ا ْر َبع تا ِديب .فَا َّما ال َف ْر ُ
الجانِبِ الأ ْي َس ِر  ،و
وس َع َلى َ
 :فَال َم ْع ِر َف ُة َ ،و ال ِّر َضا َ ،و ال َّت ْس ِم َي ُة َ ،و الشُّ ْك ُر َ .و ا َّما ُّ
الس َّن ُة  :فَال ُو ُض ُ
وء َق ْب َل الطَّ َعامِ  ،و ال ُجلُ ُ
الأ ْك ُل بِث ِ
يب  :فَالأ ْك ُل ِم َّما َيلِيكَ َ ،و ت َْص ِغ ُير اللُّ ْق َم ِة َ ،و ت َْجوِي ُد ال َمضْ ِغ َ ،و قِل ُة الن َظ ِر
َلإث ا َصابِ َع َ ،و لَ ْع ُق الأ َصابِ ِعَ .و اما ال َّتا ِد ُ
س
فِي ُو ُجو ِه النا ِ
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بدن انسان در هر شبانه روز به هشت لیوان آب نیاز دارد .اگر چه آب مورد مصرفي
بدن روزانه دو تا سه کیلوگرم ميباشد که بدن به تنهايي با سوخت و سازي که دارد 350
گرم آب را تأمین ميکند .همچنین از طريق خوردن غذا ،مقدار  950گرم آب کسب
ميشود که با توجّه به نیاز بدن حدود تقريبي  900گرم تا  1700گرم کمبود آب خواهد
داشت که بايد از طريق نوشیدن جبران شود .
دستگاه ادراري و مجاري آن ،به عنوان ابزارهايي براي تنظیم و تصفیه آب در بدن
تعبیه شدهاند .کلیه ها ،در ابعاد ده در شش سانتى متر ،در دو طرف پشت حفره شکم و
زير پائین ترين دنده قرار دارند .در بدن انسان کلیه ها ،به عنوان پااليشگاه بزرگ در قالب
بسیار کوچکي جاسازى شدهاند .بیماران کلیوي و ديالیزي ،که نميتوانند فرآيند تصفیه را
در بدن انجام دهند ،مجبورند که خون بیمار را وارد دستگاه تصفیه کنند و پس از تصفیه
شدن ،به رگهاي بدن برگردانند .خداوند کريم ،دستگاه بزرگ ديالیز را در دو کلیه بسیار
کوچک گوشتي جاسازي نموده که بدون هیچ مخارجي و به بهترين شکل ،خون انسان
را پااليش ميکنند و به عنوان پااليشگاه به ظاهر کوچک و در واقع بسیار وسیع در بدن
انسان ،شبانه روز و در طول عمر انسان عمل ميکنند .در هر روز ،همه خون بدن انسان
حدود  400بار از کلیهها عبور ميکنند و همچنین در طول عمر انسان ،کلیهها حدود يک
میلیون گالن خون تصفیه ميکنند .نکته مهم اين است که هر کدام از کلیهها با هماهنگي
خاصي به وظايف خود عمل ميکنند و اگر براي هر کدام از آن دو ،مشکلي پیدا شود و
نیاز به استراحت و يا ترمیم و جراحي داشته باشند ،کلیه بعدي وظیفه کلیه از کار افتاده
را به نحو احسن انجام خواهد داد.
خون از طريق سرخرگهاي کوچک موئى شکل به کلیهها مىرسد .هر مجراى
کوچک کلیه ،به قدرت اليزال الهى ،از میلیونها سرخرگ موئى بوجود آمده است .هر
سرخرگ موئي ،به وسیله غشائي احاطه شده که خون تصفیه نشده ،با فشار از اين مجاري
عبور ميکند .مايع موجود در اين سرخرگها به وسیله ديواره اين رگها جذب ميشوند
و آنچه از اين مايع براي بدن ضرورت دارد دوباره به خون باز ميگردد و آنچه که براي
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بدن الزم نیست ،دفع ميشود .مواد زايد با آب ترکیب ميشود و ادرار را تشکیل ميدهد.
ادرار از کلیه ها به وسیله دو لوله نازک(حالب) ،رهسپار مثانه ميگردد .وقتي که مثانه پُر
ميشود ،ادرار از طريق مجراي خروجي مثانه تخلیه ميگردد.
از منظر قرآن ،آب يکي از عناصر ضروري براي حیات انسان و همه موجودات
معرفي شده است" :آيا کافران نديدند که آسمانها و زمین به هم پیوسته بودند ،و ما آنها را از

يکديگر باز کرديم و هر چیز زندهاى را از آب قرار داديم؟! آيا ايمان نمىآورند؟"( 1انبیاء.)30:
همچنین آب به عنوان عنصر حیاتي زمین و همه موجودات زمیني( 2نحل)65:؛ گیاهان و
نباتات(3بقرة)22:؛ و همه حیوانات جاندار(4نور )45:و از جمله عامل حیات انسان

5

(فرقان )54:معرفي شده است .عالوه براين ،از منظر قرآن کريم ،آب عامل طهارت و
پاکیزگي( 6فرقان ،)48:مايه برکت و رحمت(7ق )9:معرفي شده است که موجب بهجت
و شادماني( 8نمل )60:انسان نیز ميگردد .با توجّه به کاربرد ضروري و فراوان آب براي
همه موجودات ،آن به عنوان يکي از نشانههاي قدرت و عظمت الهي بیان شده است" :و
از آيات او اين است که  ...از آسمان آبى فرو مىفرستد که زمین را بعد از مردنش بوسیله آن

زنده مىکند در اين نشانههايى است براى جمعیّتى که مىانديشند!"(9روم )24:در روايتي از
پیامبر اعظم صلي اهلل علیه و آله ،از آب به عنوان بهترين نوشیدني در دنیا و آخرت ياد
شده است(10مجلسي ،1403 ،ج  ،63ص .)451

َ 1و َج َع ْلنا ِم َن الْما ِء كُ َّل شَ ْي ٍء َح ٍّي اَ فَلإ ُي ْؤ ِم ُنو َن
2
ض َب ْع َد َم ْوتِها اِ َّن في ذلِكَ َلأ َي ًة ل ِ َق ْو ٍم َي ْس َم ُعو َن
َو اللَّ ُه اَنْ َز َل ِم َن َّ
السما ِء ً
ماء َفاَ ْحيا بِ ِه ا ْلأ َ ْر َ
3
ماء َفاَخْ َر َج بِ ِه ِم َن الثَّ َم ِ
رات رِزْقاً لَ ُك ْم فَلإ ت َْج َعلُوا لِلَّ ِه اَنْداداً َو اَنْ ُت ْم َت ْع َل ُمو َن
َو اَنْ َز َل ِم َن َّ
السما ِء ً
َ 4و اللَّ ُه خَ َل َق كُ َّل َدا َّب ٍة ِم ْن ما ٍء َف ِم ْن ُه ْم َم ْن َي ْمشي َعلي َب ْطنِ ِه َو ِم ْن ُه ْم َم ْن َي ْمشي َعلي ر ِْج َل ْينِ َو ِم ْن ُه ْم َم ْن َي ْمشي َعلي اَ ْر َب ٍع َيخْ لُ ُق
شاء
اللَّ ُه ما َي ُ
ِ
ِ
َ 5و ُه َو الَّذي خَ َل َق م َن الْماء َبشَ راً ف ََج َع َل ُه ن ََسباً َو ِص ْهراً َو كا َن َر ُّبكَ قَديرا
6
ماء َط ُهوراً
َو اَنْ َزلْنا ِم َن َّ
السما ِء ً
7
ماء ُمبا َركاً َفاَن َْبتْنا بِ ِه َج َّن ٍ
ات
َو نَ َّزلْنا ِم َن َّ
السما ِء ً
8
ذات َب ْه َج ٍة
ماء َفاَن َْبتْنا بِ ِه َحدائ ِ َق َ
َو اَنْ َز َل لَ ُك ْم ِم َن َّ
السما ِء ً
9
ض َب ْع َد َم ْوتِها اِ َّن في ذلِكَ َلأ ٍ
يات ل ِ َق ْو ٍم َي ْع ِقلُو َن
َو ِم ْن اياتِ ِه ُيري ُك ُم الْ َب ْرقَ خَ ْوفاً َو َط َمعاً َو ُي َن ِّز ُل ِم َن َّ
السما ِء ً
ماء ف َُي ْحيي بِ ِه ا ْلأ َ ْر َ
10
الْ َم ُاء َس ِّي ُد الشَّ َر ِ
اب فِي ال ُّدن َْيا َو ا ْلأ ِخ َر ِة
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تشنگي ،انگیزه اي است که نیاز بدن به آب را بیان ميکند .اين معنا در قرآن ،با
اصطالح"ظمآء و ظمآن" بیان شده است .خداي متعال در آيهاي ميفرمايد" :مؤمنان واقعي
که از دستور خدا و پیامبرش تخلف نمي کنند؛ نگران تشنگي ،گرسنگي و ناراحتي خود نمیباشند؛
زيرا آنها در مقابل عمل صالحي که انجام ميدهند پاداش نیکي از خداي متعال دريافت

ميکنند"(1توبه.)120:
آب دادن به ديگران ،يکي از نکات مهمي است که مورد توجّه اسالم قرار گرفته
است .يکي از توصیههايي که درباره استفاده از آب تأکید شده است ،آب دادن به انسان
يا حیوانات تشنه است .پیامبر خدا صلى اهلل علیه و آله دراينباره ميفرمايد" :سیراب کردن

جگر تشنه ،اجر و ثواب دارد"(کلیني ،ج ،5ص .)330آنحضرت در روايتي ديگر ميفرمايد:
"هرگاه گناهانت زياد شد ،پشت سر هم [به تشنگان] آب بنوشان"(همان ،ص .)331امام باقر
علیهالسالم دراينباره ميفرمايد" :خداوند تبارک و تعالى خنک کردن جگر تشنه را دوست
دارد .هرکه جگر تشنه حیوان ،يا غیر آن را سیراب کند ،خداوند او را در روزى که هیچ سايه اى

جز سايه او نیست ،در سايه عرش خود در آورد"(همان ،ص.)332
عالوه برآب دادن به انسانها و حیوانات ،آب دادن به درختان نیز مورد تأکید و توجّه
اسالم قرار گرفته است .در حديثي پیامبر اسالم صلياهلل علیه و آله ميفرمايند" :هر کسي

باغي را ،يا درختي را آب بدهد همانند آن است که انسان تشنه را سیراب کرده است"

2

(حرعاملي ،1409 ،ج ،17ص .)42در حديثي ديگر آنحضرت ميفرمايند" :هر مسلماني
که زراعت يا درختي را بکارد و به آن آب بدهد ،تا زمانیکه انساني يا پرندهاي يا حیواني از آن

بخورد ،آن صدقه جاريه است"(3نوري ،1408 ،ج ،13ص.)460

ْراب اَ ْن َي َتخَ لَّفُوا َع ْن َر ُس ِ
 1ما كا َن لِأ َ ْه ِل الْ َمدي َن ِة َو َم ْن َح ْولَ ُه ْم ِم َن ا ْلأَع ِ
ول اللَّ ِه َو لأ َي ْرغ َُبوا بِاَنْف ُِس ِه ْم َع ْن نَف ِْس ِه ذلِكَ بِاَنَّ ُه ْم لأ
صيب ُه ْم َظ َما َو لأ ن ََصب َو لأ َمخْ َم َصة في َسبي ِل اللَّ ِه َو لأ َي َط ُؤ َن َم ْو ِطئاً َي ُ
غيظ الْ ُكفَّا َر َو لأ َينالُو َن ِم ْن َعد ٍُّو نَ ْيلإ ً اِلأ َّ كُتِ َب لَ ُه ْم بِ ِه
ُي ُ
ِ
ِ
نين
َع َمل صالح اِ َّن اللَّ َه لأ ُيضي ُع ا َْج َر الْ ُم ْحس َ
َ 2م ْن َسقَى َطلْ َح ًة ا َْو ِس ْد َر ًة َف َكاَنَّ َما َسقَى ُمو ِمناً ِم ْن َظ َماٍ
3
ِس َغ ْرساً ا َْو َي ْز َر ُع َز ْرعاً ف ََياْكُ ُل ِم ْن ُه اِن َْسان ا َْو َط ْير ا َْو َب ِهي َمة اِلأ كَان َْت لَ ُه بِ ِه َص َد َق ًة
َما ِم ْن ُم ْسلِ ٍم َي ْغر ُ
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 .3.1بهداشت آب
در خصوص استفاده از آب و رعايت بهداشت آن ،توصیههايي وجود دارد .آب را
يک مرتبه نخورن و يا سه مرتبه خوردن؛ درب ظرف آب را بستن؛ در بین غذا آب
نیاشامیدن؛ نهي از خوردن آب ،پس از استفاده میوهجات و سبزيجات؛ آب را در شب
نشسته آشامیدن و مانند آن ،که در روايات مورد تأکید قرار گرفته است .اينک برخي از
دستورهايي که در خصوص استفاده مناسب از آب وارد شده است ،اشاره ميگردد.
 .1اسراف نکردن :يکي از دستورهاي اسالم در استفاده مناسب از آب ،اسراف نکردن
است .خداوند دراينباره ميفرمايد" :و بخوريد و بیاشامید و اسراف مکنید ،که خدا اسرافکاران

را دوست ندارد"(1اسراف .)31:باتوجّه به کاربرد بیشتر آب براي انسان و بر مبناي رعايت
استفاده مناسب از آن ،در برخي روايات دستورهايي براي کمیّت و کیفیت استفاده از آب
صادر شده است .اندازه مصرف کردن آب در هنگام وضو و غسل ،يکي از توصیههاي
اسالم براي رعايت اعتدال در مصرف آب است .امام باقر علیهالسالم ميفرمايد" :پیامبر
اکرم صلي اهلل علیه و آله به اندازه ده سیر آب وضو ميگرفتند و به اندازه سه کیلو( 4لیتر) غسل

ميکردند"(2طوسي ،ج ،1ص  .)136در حديثي امام رضا علیهالسالم درباره مقدار استفاده
کردن از آب در حمام ميفرمايد" :براي استفاده از آب در حمام ،پنج مرتبه آب بر روي خود

بريزيد"(3مجلسي ،ج  ،59ص .)319
 .2نوشیدن آب در ظرف شیشهاي و تمیز :در روايتي امام صادق علیهالسالم دراينباره
فرمودند" :همانا رسول خدا صلي اهلل علیه و آله ،آب را از ظرف شیشهاي که از شام ميآوردند

میل ميکردند و ميفرمودند :همانا آن پاکترين ظرف براي نوشیدن است" .در روايتي ديگر،
آنحضرت ميفرمايد ":همانا پیامبر اکرم صلي اهلل علیه و آله از اينکه در ظرف شیشه اي آب

مينوشیدند ،خوشحال ميشدند"(4کلیني ،ج ،6ص  .)386همچنین در روايتي ديگر ،از
َ ٍ 1و كُلُوا َو اشْ َر ُبوا َو لأ ت ُْس ِرفُوا اِنَّ ُه لأ ُي ِح ُّب الْ ُم ْسرِفين
 2كَا َن َر ُسو ُل اللَّ ِه ص َي ْغ َت ِس ُل بِ َصا ٍع ِم ْن َما ٍء َو َي َت َوضَّ اُ بِ ُم ٍّد ِم ْن َما ِء
3
ْ
س َم َّر ٍ
ات ُي َص ُّب الْ َم ُاء الْ َحا ُّر َع َل ْي ِه عند دُخُ ِ
ول الْ َح َّمام
ُص َّب َع َلي َرا ِسكَ َو َج َس ِد َك الْ َم َاء الْ َحا َّر؛ خَ ْم َ
4
ف انِ َيتِ ُك ْم
كَا َن ال َّنبِ ُّي ُي ْع ِج ُب ُه اَ ْن َيشْ َر َب فِي الْ َقد َِح الشَّ ا ِم ِّي َو كَا َن َيقُو ُل ِه َي اَنْ َظ ُ
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نوشیدن آب بدون استفاده از ظرف نهي شده است .در حديثي امام صادق علیهالسالم
دراينباره ميفرمايد " :پیامبر اکرم صلي اهلل علیه و آله نهي کردند از اينکه انسانها مانند

چهارپايان ،بدون استفاده از ظرف يا دست آب بنوشند"(1صدوق ،ج ،4ص.)8
 .3استفاده از آب سالم و بهداشتي :تأکیدهاي زيادي در روايات براي استفاده از آب
سالم و بهداشتي شده است .در حديثي امام علي علیهالسالم ميفرمايند" :براي من آب

جوشیده بیاوريد تا حرارتهاي درون مرا از بین ببرد"(2کلیني ،ج ،7ص .)422در حديثي
ديگر امام صادق علیهالسالم ميفرمايد" :زماني که طعم يا رنگ آب تغییر ميکند آن را ننوشید

و با آن نیز وضو نگیريد"(3همان ،ج ،3ص .)4در روايتي امام باقر علیهالسالم ميفرمايند:
"همانا رسول اهلل صلي اهلل علیه و آله ،نهي ميکردند از اينکه با آبي که ديگران غسل کردهاند،

غسل شود"(طوسي ،1390 ،ج  ،1ص .)136
 .4اجتناب از آلوده کردن آب :در حديثي امام صادق علیهالسالم فرمودند" :همانا امام

علي علیهالسالم نهي کردن از اينکه در آب جاري يا آب راکد ادرار شود"( 4تهذيباالحکام،
ج ،1ص .)31در حديثي ديگر آنحضرت ميفرمايد" :پیامبر اکرم صلي اهلل علیه و آله نهي

کردند از اينکه انسانها بزاق دهان خود را در آب بیندازند"(5صدوق ،ج ،4ص .)8در حديثي
ديگر امام صادق علیهالسالم ميفرمايد" :آب هیچ قومي را [ولو دشمن] آلوده نکنید"(6کلیني،
ج ،3ص .)65
 .5اجتناب از خوردن آب يخ :امام صادق علیهالسالم ميفرمايد":از نوشیدن آب بسیار

سرد اجتناب کنید؛ زيرا آن به بدن آسیب ميرساند"(7صدوق ،1413 ،ج ،1ص .112

 1ن ََهي َر ُسو ُل اللَّ ِه َع ْن اَ ْن ُيشْ َر َب الْ َم ُاء َك َما َتشْ َر ُب الْ َب َهائ ِ ُم َو قَا َل اشْ َر ُبوا بِاَ ْي ِدي ُك ْم ف َِان ََّها ( ِم ْن خَ ْي ِر ا ََوانِي ُك ْم)
2ائْ ُتونِي بِ َما ٍء َحا ٍّر َق ْد اُ ْغلِ َي َغ َل َياناً شَ ِديد ًا
ِ 3ذَا َت َغ َّي َر الْ َم ُاء َو َت َغ َّي َر ال َّط ْع ُم فَلإ َت َت َوضَّ اْ َو لأ َتشْ َر ْب
4اِنَّ ُه نُ ِه َي اَ ْن َي ُبو َل ال َّر ُج ُل فِي الْ َما ِء الْ َجارِي؛ كُ ِر َه اَ ْن َي ُبو َل فِي الْ َما ِء ال َّرا ِك ِد
 5ن ََهي َر ُسو ُل اللَّ ِه الْ ُب َز ِ
اق فِي الْبِ ْئ ِر الَّتِي ُيشْ َر ُب ِمن َْها
 6لأ تُف ِْس ْد َع َلي الْ َق ْومِ َم َاء ُه ْم
 7اِ َّيا َك َو شُ ْر َب الْ َما ِء الْ َبارِ ِد ف َِانَّ ُه ُيف ِْس ُد الْ َم ِع َد َة
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 .6اجتناب از خوردن آب زياد :يکي از توصیههاي بهداشتي وارده دراينباره اين است
که در يک آنِ واحد و يک وعده آب خوردن ،زياد آب استفاده نگردد .امام صادق
علیهالسالم دراينباره ميفرمايد" :آب را کم بنوشید تا طبیعتتان حفظ گردد و سالم بماند"

1

(کلیني ،ج  ،6ص  .)348در روايتي ديگر ،آنحضرت ميفرمايد" :زياد استفاده کردن آب

موجب بیماري ميشود"(2همان ،ج  ،6ص.)382
 .7آب را در ظرف شکسته نیاشامیدن :امام باقر علیهالسالم دراينباره ميفرمايد:
"هرچه خدا آفريده است ،از کوچک و بزرگ ،برايش حدّى قرار داده است ... ،حدّ اين ظرف

آب (کوزه) اين است که از گوشه آن و يا از جاى شکستگى اش آب نخورى"(ري شهري،
ج ،2ص.)534
 .8دعا کردن هنگام نوشیدن آب :امام صادق علیهالسالم ميفرمايد ،زماني که پیغمبر
خدا صلي اهلل علیه و آله آب مينوشیدند اينگونه خدا را سپاس ميگفتند" :حمد و سپاس

خداي را که آب زالل و گوارايي نصیبمان کرد"(3کلیني ،ج ،6ص.384
 .9پاشیدن آب به صورت :يکي ديگر از دستورهايي که در اسالم در استفاده از آب
استفاده شده است؛ پاشیدن آب خنک به صورت انسان مبتال به تب است .دراينباره امام
صادق علیهالسالم ميفرمايد" :همانا ما اهل بیت طبع انسان را با پاشیدن آب خنک به صورت

يا خوردن سیب مداوا ميکنیم؛ زيرا به واسطه آنها حرارت بدن پايین ميآيد"(4کلیني ،ج ،6ص
 .)356در روايتي ديگر امام صادق علیهالسالم ميفرمايد" :اگر به صورت کسي که مبتال به

بیماري تب ميباشد آب خنک پاشیده شود ،حرارت بدن را پايین ميآورد"( 5مجلسي ،ج ،73
ص.)79
 .10استفاده آب در حمام :يکي ديگر از توصیههاي بهداشتي مصرف آب ،اين است
که از آشامیدن آن در حمام اجتناب شود .امام صادق علیهالسالم دراينباره ميفرمايد" :از
 1اشْ َر ِب الْ َم َاء َقلِيلإ َو اَ ْم ِسكْ َح َّتي َي ْع َت ِد َل َط ْب ُعكَ
 2لأ تُ ْكثِ ْر ِم ْن شُ ْر ِب الْ َما ِء ف َِانَّ ُه َما َّدة ل ِ ُك ِّل َدا ٍء
 3كَا َن َر ُسو ُل اللَّ ِه (ص) اِذَا شَ ر َِب الْ َم َاء قَا َل الْ َح ْم ُد لِلَّ ِه الَّ ِذي َسقَانَا َع ْذباً ُزلألأ َو لَ ْم َي ْس ِق َنا ِم ْلحاً ا َُجاجاً َو لَ ْم ُي ِ
واخ ْذنَا بِ ُذنُوبِ َنا
َّاح
 4اِنَّا اَ ْه ُل َب ْي ٍت لأ نَ َتد ََاوي اِلأ بِ ِاف َ
َاض ِة الْ َما ِء الْ َبا ِر ِد ُي َص ُّب َع َل ْي َنا َو اَ ْك ِل ال ُّتف ِ
 5فليصب عليه الماء البارد ليسكن به الحرارة
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آشامیدن آب در حمام اجتناب نمايید؛ زيرا آن به بدن آسیب ميرساند"(1صدوق ،1413 ،ج،1
ص .)112يکي ديگر از توصیه هاي بهداشتي در میزان حمام رفتن است .امام کاظم
علیهالسالم دراينباره ميفرمايند" :يک روز در میان حمام رفتن انسان را چاق مىکند و هر

روز حمام رفتن چربى گرده ها را آب مى کند"(2ري شهري ،ج ،3ص .)243همچنین استفاده
از آب گرم براي دوش گرفتن سفارش شده است .در حديثي امام رضا علیهالسالم
ميفرمايد[":براي شستوشوي] سر و بدنت ،از آب گرم استفاده بکن"(3مجلسي ،ج،59
ص.)319

 .4نیاز به خواب
چرخه هاي زيستي ،به يک نقطه از تغییر خاصي اشاره دارد که در آن پس از تحوالتي
در مدت زماني معین ،مجدداً به نقطه آغاز بر ميگردد .يکي از چرخههاي مهم زيستي
بدن ،چرخه شبانهروزي است که در يک دوره تقريباً بیست و چهار ساعته ،فعالیت دروني
ارگانیزم تنظیم ميگردد .ارگانیزم انسان ،ساعت زيستي _ دروني دارد که تحقیقات نشان
ميدهد بدون در نظر گرفتن عوامل جغرافیايي و بیروني ،فعالیتهاي بدن را تنظیم
مينمايد .فعالیتهاي بدن ،در خواب به دو دوره اساسي تقسیم ميشود .خواب متعارف،
داراي چهار مرحله است که در هر مرحله ،امواج مغزي تغییر کرده و به سوي خواب
عمیق پیش ميرود .دوره بعدي ،خواب متناقض است که اين مرحله با حرکات سريع
چشم همراه است .اين مرحله که حدوداً بیست درصد کل خواب را تشکیل ميدهد ،با
مشاهده ر يا همراه است که افرادي که در اين مرحله از خواب بیدار ميشوند ،ر ياهاي
واضح و شفاف خود را به خاطر ميآورند .اين مراحل بطور متوسط حدوداً صد دقیقه
طول مي کشد که تقريباً در طول خواب شبانه ،بین پنج تا شش مرحله تکرار ميگردد
(خداپناهي ،1383 ،ص.)233
 1اِ َّيا َك َو شُ ْر َب الْ َما ِء فِي الْ َح َّمامِ ف َِانَّ ُه ُيف ِْس ُد الْ َم ِع َد َة
ذيب شَ ْح َم ال ُك ْلي َتينِ
َ 2
الحما ُم ـ َيوم و َيوم لأ ـ ُي ْكثِ ُر الل ْح َم  ،و ادْمانُ ُه ك َّل َيو ٍم ُي ُ
ْ
ُ 3ص َّب َع َلي َرا ِسكَ َو َج َس ِد َك الْ َم َاء الْ َحا َّر
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تحقیقات نشان ميدهد که خواب در موجودات زنده ،از قبیل انسان ،حیوان ،حشرات
و حتي نباتات عمومیّت دارد .شايد بتوان گفت که بیش از اندازهاي که بدن به غذا نیاز
دارد ،به خواب براي تجديد قوا نیاز دارد(قرشي ،1371 ،ج ،7ص .)132از عجايب بدن
اين است که بدون غذا و فقط با آب ،انسان ميتواند يک تا چند ماه (بسته به چربي و
ساير عوامل موجود در بدن) زنده بماند؛ در حالیکه بیشترين رکوردي که از نخوابیدن به
جاي مانده ،به مدت  264ساعت ( 11روز) بوده است.
قرآن کريم ،يکي از نعمتهاي خداوند براي بشر را ،نعمت خواب دانسته که در اثر
تالش و کار در روز ،انسان به استراحت ميپردازد .خواب ،يکي از انفعاالت ارگانیزم
ميباشد که موجب آرامش روح ،استراحت بدن و قوام حیات ميگردد" :و خواب شما را

مايه آرامشتان قرار داديم"(1نباء .)9:در آيهاي ديگر ،خواب به عنوان يکي از آيات و
نشانههاي عظمت خداي متعال معرفي شده است" :و از نشانههاى او [خداوند] خواب شما
در شب و روز است و تالش و کوششتان براى بهرهگیرى از فضل پروردگار ،در اين امور

نشانههايى است براى آنان که گوش شنوا دارند"(2روم.)23:
همچنین در آياتي از قرآن ،خوابیدن به عنوان يک نوع مرگ موقت معرفي شده
است .خداي متعال در اين باره ميفرمايد" :خداوند ارواح مردم را ميگیرد و در حال خواب
روح انسان را قبض ميکند و اگر اجل او فرا نرسید بر ميگرداند و اگر اجلش فرا رسید روح را

نگه ميدارد و انسان ميمیرد و اين نشانههايي است براي افراد متفکّر"(3زمر .)42:در اين آيه
شريفه ،خواب براي انسان ،يک نوع مرگ موقت معرفي شده است؛ يعني انسان با
خوابیدنش در شب و يا در روز ،به نوعي ميمیرد و دوباره زنده ميشود .البته چنانچه
قبالً توضیح داده ش د ،بخشي از روح در خواب از بدن جدا شده و در هنگام بیداري،
مجدداً به بدن مرتبط ميگردد .از منظر اين آيات ،اين مردن و زنده شدن در حالت خواب،
َ 1و َج َع ْلنا نَ ْو َم ُك ْم ُسبات ًا
َ 2و ِم ْن اياتِ ِه َمنا ُم ُك ْم بِاللَّ ْي ِل َو ال َّنهارِ َو ا ْبتِغا ُؤكُ ْم ِم ْن َفضْ لِ ِه اِ َّن في ذلِكَ َلأ ٍ
يات ل ِ َق ْو ٍم َي ْس َم ُعو َن
3
حين َم ْوتِها َو الَّتي لَ ْم َت ُم ْت في َمنا ِمها ف َُي ْم ِسكُ الَّتي قَضي َع َل ْي َها الْ َم ْو َت َو ُي ْر ِس ُل ا ْلأُخْ ري اِلي ا ََجلٍ
ُس َ
اللَّ ُه َي َت َوفَّي ا ْلأَنْف َ
ُم َس ًّمي اِ َّن في ذلِكَ َلأ ٍ
يات ل ِ َق ْو ٍم َي َت َف َّك ُرو َن
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نشانهاي است براي انسانهايي که به تفکّر بنشینند تا به ياد مرگ دائمي ،بیشتر تدبّر کرده
و براي شناخت خود و خدا بیشتر انديشه نمايند.
در روايات معصومین علیهمالسالم ،خواب نیز مورد توجّه قرار گرفته است .در
حديثي ،امام علي علیهالسالم درباره اهمیّت خواب ميفرمايد" :خواب ،مايه آسايش بدن از
درد و رنج است" .امام رضا علیهالسالم درباره خواب ميفرمايد" :خواب ،سلطان مغز و مايه

قوام و نیروي بدن است"(1ري شهري ،1385 ،ج ،12ص .)490امام صادق علیهالسالم،
خواب را يکي از نیازهاي سرشتي انسان دانسته و درباره حکمت و فايده آن ميفرمايد:
"اي مفضّل تفکّر کن درباره خواب که در سرشت انسان نهاده شده که اگر محرک انسان براي
خوابیدن ،فقط فکر انسان بود و دانش او به فوايد خواب براي استراحت بدن و تجديد قوا باشد؛
چه بسا بر اثر اشتغاالت و طمعها ،نسبت به آن اهمال مي ورزيد و کسالت و بي خوابي او را

فرسوده مي کرد"(مفضّل ،1404 ،ص .)36در حديثي ديگر از آنحضرت روايت شده که
فرمود" :رسول خدا صلّىاللَّه علیه و آله چون برختخواب مي رفت ابتدا "آية الکرسى" را
مىخواند سپس ميگفت :بنام تو اى خداى ،زنده ميشوم و بنام تو مىمیرم و چون از خواب
بیدار ميشد ميگفت :حمد خدا را که پس از میراندن ،زندهام کرد ،و همه به سوى او محشور

ميشوند"(طباطبايي ،1378 ،ص .)143همچنین روايات فراواني وجود دارد که خواب را
برادر مرگ معرفي کرده است(2نوري ،1408 ،ج ،5ص.)123
 .4.1بهداشت خواب
باتوجّه به تأثیر و اهمیّت خواب به عنوان يکي از نیازهاي اساسي بدن ،دستورهايي
در اسالم به عنوان آداب خوابیدن وارد شده که توجّه به آن و رعايت آنها ميتواند به
نقش آن در سالمت انسان کمک نمايد .اينک به برخي از توصیههايي که درباره خواب
وارد شده است ،اشاره ميگردد.
 .1کم خوابیدن  :يکي از توصیه هاي دين ،کم خوابیدن و پرهیز از پر خوابي است.
در حديثي پیامبر خدا صلى اهلل علیه و آله ميفرمايد" :از پر خوابى بپرهیزيد؛ زيرا پر خوابى
الج َس ِد و قُ َّوتُ ُه
راحة ِمن الَ ٍم ؛ ا َّن ال َّنو َم ُسلطا ُن الدِّما ِغ  ،و ُهو قِوا ُم َ
 1النو ُم َ
 2اَ َّن ال َّن ْو َم ا َُخ الْ َم ْو ِت
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صاحب خود را در روز قیامت تهیدست مىگذارد" .همچنین آنحضرت در روايتي ديگر
دراينباره ميفرمايد" :مادرِ سلیمان بن داود به فرزندش سلیمان علیهالسالم گفت :از زياد

خوابیدن در شب بپرهیز؛ زيرا پُر خوابى شب ،انسان را در روز قیامت تهیدست مىکند"(ري
شهري ،ج ،12ص .)492در حديثي ،امام على علیهالسالم دراينباره ميفرمايد" :بد
طلبکارى است خواب ،عمر کوتاه را به فنا مىدهد و پاداشى فراوان را از کف انسان مىبرد.

هرکه خواب شبش زياد باشد ،کارى را از دست دهد که در روزش نتواند جبران کند"(همان،
ج ،13ص .)44در حديثي ديگر ،امام باقر علیهالسالم ميفرمايد" :موسى علیهالسالم [به
خداوند متعال] عرض کرد :کدام بنده ات نزد تو منفورتر است؟ فرمود :مردارِ شب و بي کارِ
روز"(1همان ،ج ،12ص  .)429در حديثي امام صادق علیهالسالم دراينباره فرمود":خداوند
عزّ و جلّ از پر خوابي و بیکاري زياد ،نفرت دارد .پر خوابي ،باعث از دست رفتن دين و

دنیاست"(2همان ،ج ،5ص .)118
 .2با طهارت خوابیدن :يکي از دستورهاي که درباره آداب قبل از خواب تأکید شده
است ،طهارت داشتن و با وضو خوابیدن است .پیامبر خدا صلى اهلل علیه و آله دراينباره
ميفرمايد" :هر که با وضو بخوابد ،اگر در آن شب مرگش در رسد نزد خداوند شهید به شمار
مىآيد" .همچنین امام صادق علیهالسالم ميفرمايد" :هر کس طهارت (وضو) بگیرد و سپس

به بسترش رود ،در آن شب بستر او چون مسجدش باشد"(3ري شهري ،ج ،12ص.)495
همچنین شستن دستها و صورت ،يکي ديگر از توصیههاي بهداشتي قبل از خواب
مي باشد .در اين رابطه پیامبر خدا صلى اهلل علیه و آله ميفرمايد" :هیچ يک از شما با
دستها ى چرب [از غذا] نخوابد .پس اگر چنین کرد و گزندى از شیطان به او رسید کسى را

 1قَا َل ل ِ َع ْب ِد اللَّ ِه ْبنِ ُج ْند ٍَب َيا ا ْب َن ُج ْند ٍَب اَقِ َّل ال َّن ْو َم بِاللَّ ْي ِل َو الْ َكلَإ َم بِال َّن َهارِ َف َما فِي الْ َج َس ِد شَ ْيء اَ َق َّل شُ ْكراً ِم َن الْ َع ْينِ َو اللِّ َس ِان
اس اِلَي اَ ْع َمال ِ ِه ْم ؛ َكث َْر ُة ال َّن ْومِ َم ْذ َه َبة لِلدِّينِ َو ال ُّدن َْيا
ف َِا َّن اُ َّم ُس َل ْي َما َن قَالَ ْت ل ِ ُس َل ْي َما َن َيا ُب َن َّي اِ َّيا َك َو ال َّن ْو َم ف َِانَّ ُه ُي ْف ِق ُر َك َي ْو َم َي ْح َت ُ
اج ال َّن ُ
 2قَا َل ل ِ َع ْب ِد اللَّ ِه ْبنِ ُج ْند ٍَب َيا ا ْب َن ُج ْند ٍَب اَقِ َّل ال َّن ْو َم بِاللَّ ْي ِل َو الْ َكلَإ َم بِال َّن َهارِ َف َما فِي الْ َج َس ِد شَ ْيء اَ َق َّل شُ ْكراً ِم َن الْ َع ْينِ َو اللِّ َس ِان
اس اِلَي اَ ْع َمال ِ ِه ْم ؛ َكث َْر ُة ال َّن ْومِ َم ْذ َه َبة لِلدِّينِ َو ال ُّدن َْيا
ف َِا َّن اُ َّم ُس َل ْي َما َن قَالَ ْت ل ِ ُس َل ْي َما َن َيا ُب َن َّي اِ َّيا َك َو ال َّن ْو َم ف َِانَّ ُه ُي ْف ِق ُر َك َي ْو َم َي ْح َت ُ
اج ال َّن ُ
وت في لَيلِ ِه ف ُهو ِعن َد الله ِ شَ هيد َ .من َت َط َّه َر ثُم اوى الى فِ ِ
 3اِ ِ
راش ِه
غسلوا ِصبيانَ ُكم ِمن الغَمر َمن نا َم ع َلى ال ُوضو ِء ان اد َر َك ُه ال َم ُ
بات و فِراشُ ُه ك َم ِ
سج ِد ِه
َ
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جز خودش سرزنش نکند" .همچنین آنحضرت در روايتي ديگر ميفرمايد":دست و صورت

کودکان خود را از چربى هاى غذا و بوى گوشت بشويید"( 1همان ،ج ،12ص.)495
 .3تالوت قرآن قبل از خواب :يکي ديگر از دستورهاي بهداشتي اسالم براي
خوابیدن ،خواندن آياتي از قرآن کريم است که به طور خاص در برخي روايات ،سورهها
و آياتي براي تالوت قرآن ذکر شده است .در روايتي ،پیامبر خدا صلى اهلل علیه و آله
ميفرمايد" :هر کس وقتى به بستر خود مىرود سوره "قل هو اللّه احد" را بخواند ،خداوند

گناهان پنجاه سال او را بیامرزد"(2همان ،ص .)118در حديثي ديگر امام رضا علیهالسالم
درباره اعمال قبل از خواب ميفرمايد" :چند ويژگي قبل از خواب براي ما اهل بیت وجود
دارد :خواندن سوره فاتحه الکتاب ،تالوت آيت الکرسي ،و خواندن آيه هجده سوره آلعمران.
همچنین آنحضرت خواندن تسبیحات حضرت زهراء سالم اهلل علیها را قبل از خواب ،از آداب

خواب معرفي کرده اند"(3نوري ،1408 ،ج  ،5ص.)117
 .4رو به قبله خوابیدن :يکي ديگر از توصیههايي که درباره خواب بیان شده است،
نحوه و کیفیت خوابیدن است .امام علي علیهالسالم دراينباره ميفرمايد" :خوابیدن چهار
صورت دارد ،پیامبران علیهمالسالم به پشت دراز کشیده و مي خوابند ،اما چشمانشان بیدار و
منتظر وحي خداوند عزّ و جلّ ميباشند .مؤمن به دست راست و رو به قبله ميخوابد .شاهان و
شاه زادگان به دست چپ ميخوابند ،تا غذايي را که ميخورند به هضم رسانند و ابلیس و

برادران او و هر ديوانه و آفت زده اي به رو[دَمَر] ميخوابد"(4نوري ،1408 ،ج ،6ص.)503
باتوجّه به اينکه ويتامین آهن بدن انسان بايد منظم باشد ،تا به مرض قلبى دچار نشود،
يکى از سفارشهاي دينى خوابیدن اين است تا انسان به سمت قبله بخوابد و جريان
1
َفس ُه  .ا ِ ِ
َمرة  ،فان َف َع َل فاصا َب ُه لَ َمم لِلشَّ ِ
غسلوا ِصبيانَ ُكم ِمن الغَم ِر
يطان فلإ َيلُو َم َّن الأ ن َ
لأ َيبي َت َّن ا َح ُدكُم و َي ُد ُه غ َ
2
مسين َس َن ًة
ُنوب خَ
ين ياخُ ُذ َم َ
َ
َمن ق ََراَ«قُ ْل ُه َو الله ُ ا َحد» ِح َ
ضج َع ُه َ ،غف ََر الله ُ َع َّز و َج َّل لَ ُه ذ َ
ين َو
َ 3يقُو ُل لَ َنا اَ ْه َل الْ َب ْي ِت ِع ْن َد نَ ْو ِم َنا َعشْ ُر ِخ َص ٍال ال َّط َها َر ُة َو َت َو ُّس ُد الْ َي ِمينِ َو ت َْسبِ ُ
ين َو ت َْح ِمي ُد ُه َثلَإثاً َو َثلَإثِ َ
يح اللَّ ِه َثلَإثاً َو َثلَإثِ َ
ين َو ن َْس َت ْقبِ ُل الْ ِق ْب َل َة بِ ُو ُجو ِه َنا َو نَق َْراُ فَاتِ َح َة الْ ِك َت ِ
اب َو ا َي َة الْ ُك ْر ِس ِّي و ایه َ شَ ِه َد اللَّ ُه اَنَّ ُه لأ اِل َه اِلأ َّ ُه َو َو
َت ْكبِ ُير ُه اَ ْر َبعاً َو َثلَإثِ َ
الْ َملإئ ِ َك ُة َو اُولُوا الْ ِع ْل ِم قائِماً بِالْ ِق ْس ِط لأ اِل َه اِلأ َّ ُه َو الْ َعزي ُز الْ َحكي ُم؛ َف َم ْن َف َع َل َذلِكَ َف َق ْد اَخَ َذ بِ َح ِّظ ِه فِي لَ ْي َلتِ ِه
4
ِ
ين َو اَع ُْي ُن َها َلأ َت َنا ُم ُم َت َوقِّ َع ًة ل ِ َو ْح ِي اللَّ ِه َع َّز َو َج َّل َو الْ ُم ْؤم ُن َي َنا ُم َع َلي
قَا َل ال َّن ْو ُم َع َلي اَ ْر َب َع ِة ا َْو ُج ٍه ا ْلأَنْبِ َي ُاء َت َنا ُم َع َلي اَ ْق ِف َيتِ ِه ْم ُم ْس َت ْل ِق َ
ْ
يس َم َع اِخْ َوانِ ِه َو كُ ُّل َم ْج ُن ٍ
ون َو ذُو َعا َه ٍة
َي ِمينِ ِه ُم ْس َت ْقبِ َل الْ ِق ْب َل ِة َو الْ ُملُو ُك َو اَ ْب َنا ُؤ َها َت َنا ُم َع َلي شَ َمائِلِ ِه ْم ل ِ َي ْس َت ْمر ُِءوا َما َياكُلُون َو اِ ْبلِ ُ
َي َنا ُم َع َلي َو ْج ِه ِه ُمن َْب ِطحاً
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مغناطیسى زمین در آن سو باشد .حال اگر رو به قبله نخوابیم ،آهن در جدار رگها رسوب
کرده و آهن بدن کم مىشود و تصلب شرائین و عوارض قلبى ايجاد و به کبد که قسمت
کننده آهن بدن است ،لطمه شديد وارد مىکند .لذا بايد در جريان مغناطیسى زمین خوابید.
 .5در بین الطلوعین نخوابیدن :همچنین خوابیدن در بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب
منع شده است .امام صادق علیهالسالم دراينباره ميفرمايد" :خوابیدن صبحگاه شوم است

زيرا روزي را دور کرده ،رنگ رخسار را زرد ،قبیح و تغییر ميدهد"(1مجلسي ،1403 ،ج،13
ص .)118بعضي تحقیقات ،استنشاق از نسیم صبحگاهي را عامل مهمي براي از بین رفتن
افسردگي(زردي رخسار) ميدانند.
 .6با حالت جنابت نخوابیدن :امام علي علیهالسالم ميفرمايد" :مسلمان در حال جنابت
نبايد بخوابد و بجز با طهارت نبايد به خواب رود؛ زيرا روح مؤمن به سوي خداوند عزّ و جلّ
مي رود و خدا آن را ميپذيرد و برکتش ميدهد و چنانچه اجلش رسیده باشد ،آن را در پناه
رحمت خود قرار ميدهد و اگر هنوز اجلش نرسیده باشد ،آن را به همراه فرشتگان امین خود

ميفرستد و آن را به کالبدش بر ميگرداند"(2مجلسي ،1403 ،ج ،81ص.)153
 .7تنها نخوابیدن :يکي ديگر از توصیههاي بهداشتي اسالم براي خوابیدن ،اجتناب
از تنها خوابیدن در يک خانه است .در حديثي از رسول خدا صلى اهلل علیه و آله وارد
شده که سه کس را لعنت کرد" :کسى که چیزى را تنها بخورد؛ کسى که تنها به سفر برود؛
کسى که تنها بخوابد"(3مجلسي ،ج ،66ص )347و همچنین آنحضرت فرمود" :اگر کسى

تنها بخوابد ،بیم آن است که ديوانه بشود" .از امام کاظم علیهالسالم نقل شده هر کس در
خانه يا بیابانى[مجبور شد] تنها بخوابد ،بگويد":اللهم آنس وحشتى و أعنّى على وحدتى"

(نوراني ،1384 ،ج ،7ص.)44
 1نَ ْو َم ُة الْ َغدَا ِة َمشُ و َمة َت ْط ُر ُد ال ِّرزْقَ َو ت َُصف ُِّر اللَّ ْو َن َو تُ َق ِّب ُح ُه َو تُ َغ ِّي ُر ُه َو ُه َو نَ ْو ُم كُ ِّل َمشْ ُئو ٍم اِ َّن اللَّ َه ت ََبا َر َك َو َت َعالَي َيق ِْس ُم ا ْلأ َ ْر َزاقَ َما
س ف َِا َّياكُ ْم َو تِ ْلكَ ال َّن ْو َم َة
َب ْي َن طُلُو ِع الْف َْج ِر اِلَي طُلُو ِع الشَّ ْم ِ
2
َروح الَي
الماء ف ْل َي َتي َّم ْم َّ
وح ال ُمؤمنِ ت ُ
بالصعي ِد ؛ فا َّن ُر َ
لأ َينا ُم ال ُمسل ُم و ُهو ُج ُنب  ،و لأ َينا ُم الأ علي َطهو ٍر  ،فان لَم َي ِج ِد َ
الله ِ َع َّز و ج َّل ف ََيلقاها و ُيبارِ ُك ع َليها  ،فان كا َن ا َجلُها قَد َح َض َر َج َع َلها في َم ِ
كنون َرح َمتِ ِه  ،و ان لَم َي ُكن ا َجلُها قَد َح َض َر
َب َع َث بِها َم َع اُ َمنائ ِه ِمن َملإئ َكت ِه َفي ُر ُّدوها في َج َس ِد ِه
 3لعن رسول الله ثلإثة :الأكل زاده وحد ًة و الراكب فى الفلإة وحد ًة و النائم فى البيت وحد ًة
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 .8قضاى حاجت کردن :امام على علیهالسالم به فرزند خود امام حسن علیهالسالم
فرمود " :فرزندم! آيا چهار کار به تو نیاموزم که با به کار بستن آنها از طبیبان بى نیاز شوى؟
عرض کرد :چرا ،اى امیر المؤمنین .ايشان فرمود :بر سفره غذا منشین مگر وقتى که گرسنه
باشى ،هنوز اشتها دارى از خوردن دست بکش ،غذا را خوب بجو و هرگاه خواستى بخوابى

قضاى حاجت کن .اگر اينها را به کار بندى از طبابت طبیبان بى نیاز خواهى شد"(1ري شهري،
ج ،12ص.)498

 .5نیاز جنسي
انگیزه جنسي ،به عنوان يک کشاننده بنیادي زيستي است که بر اثر انباشتگي تحريکِ
درون ارگانیزمي يا کشش دروني برطبق اصل تعادل زيستي عمل ميکند .رفتار جنسي از
تمايل ،تحريک جنسي و لذّت بردن ناشي ميشود و با فعالیت جنسي تسکین مييابد.
دستگاه تناسلي به انسانها اجازه ميدهد که بچه دار شوند .اسپرم مرد ،تخمک زن را در
لوله فالوپ بارور ميکند .تخمکي که در لوله فالوپ بارور شده رهسپار رحم ميشود.
رحم جايي است که جنین در طول يک دوره نه ماهه ،در آن پرورش مييابد.
يکي از تفاوتهاي کشانندههاي گرسنگي و تشنگي با نیاز جنسي آن است که آن
دو بر مبناي کاهش کشاننده اي عمل مينمايند؛ درحالیکه ،تمايالت جنسي بیشتر بر اساس
القاي محرک پديد مي آيد .از طرف ديگر ،تمايالت جنسي همانند وقتي که بدن با آب و
غذا روبرو است ،به آسیب ارگانیزم منجر نميشود و براي زنده ماندن موجود زنده نقش
حیاتي ندارد .تفاوت ديگر آن ،اين است که انگیزه جنسي نسبت به تحريکهاي بیروني
تأثیر پذيري بیشتري دارد؛ در حالیکه ،انگیزه گرسنگي و تشنگي بر مبناي نیازهاي دروني
تحريک ميشوند(خداپناهي ،1383 ،ص .)271اين يکي از حکمتهاي بزرگ آفرينش
است .باتوجّه به برانگیخته شدن آن از محرکهاي بیروني ،الزم است فضاي جامعه و

ُ 1ب َن َّي ،الأ اُ َعلِّ ُمكَ ار َب َع ِخ ٍ
نت
مير
س ع َلى الطَّعامِ الأ و ا َ
َ
صال تَس َتغني بِها َعنِ ال ِّط ِّب ؟ فقا َل :بلى يا ا َ
المؤمنين  .قا َل :لأ تَجلِ ْ
لت هذا
َفسكَ ع َلى الخَ لإ ِء ،فاذا اس َتع َم َ
نت تَش َتهي ِه ،و َج ِّو ِد ال َمضغَ ،و اذا نِ َ
جائع ،و لأ َت ُق ْم َعنِ ال َّطعامِ الأ و ا َ
ِض ن َ
مت فاعر ْ
يت َعنِ ال ِّط ِّب
اس َتغ َن َ
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محیطهاي اجتماعي سالم و به دور از عوامل تحريک کننده جنسي باشد ،تا فرد و جامعه
بهتر و بیشتر بتواند اين غريزه سرکش را کنترل نمايند.
يکي ديگر از حکمتهاي نظام احسن خلقت درباره اين غريزه اين است که باتوجّه
به زيستي بودن اين نیاز ،اين غريزه به عنوان يک ضرورت براي بقاي نسل بايد مورد
توجّه و استفاده قرار بگیرد .براين اساس ،در آيات و روايات ،از نیاز جنسي به شهوت
تعبیر شده است که معناي آن در لغت ،به خواهش نفس و میل و رغبت به لذّات مادي و
تمايالت جنسي اشاره دارد .امام صادق علیهالسالم دراينباره ميفرمايد" :اگر انگیزه آدمي
براي آمیزش ،تنها به داشتن فرزند بود ،بعید نبود که از ازدواج و آمیزش کنارهگیري کند و نسل
وي کم يا قطع گردد؛ زيرا بعضي از مردم رغبتي به داشتن فرزند ندارند و به آن اهمیّتي نميدهند.
بنگر که چگونه خداوند براي هر يک از اين افعال که قوام و صالح انسان به آنهاست انگیزههايي

در طبع آدمي قرار داده که او را به آن عمل وا ميدارد"( 1مفضّل ،1404 ،ص.)36
باتوجّه به معناي میل و رغبت در واژه شهوت ،مسؤولیتي براي درست استفاده کردن
از اين نیاز در قرآن کريم ،براي انسان تکلیف شده است .خداي متعال در آيه اي ،برخي
از مصداقهاي عام شهوات را ذکر کرده و دستور مراقبت و کنترل آنها را با استفاده درست
از آنها صادر کرده و ميفرمايد" :عالقه به شهوات يعني زنان و فرزندان و گنجینههاي پر از
طال و نقره و اسبان نشاندار و چارپايان و مزرعهها؛ عالقهاي است که به وسوسه شیطان بیش از
آن مقدار که الزم است در دل مردم سر ميکشد با اينکه همه اينها وسیله زندگي موقت دنیا

است ،و سرانجام نیک نزد خدا است"(2آلعمران .)14:در برخي آيات ديگر ،شهوت
بصورت خاص بمعناي انگیزه و تمايل جنسي بکار رفته و دستور کنترل و مديريت آن

اجتِ ِه اِلَي َر َاح ِة
َ 1و الشَّ َب ُق َي ْق َت ِضي الْ ِج َما َع الَّ ِذي فِي ِه َد َوا ُم ال َّن ْس ِل َو َبقَا ُؤ ُه َو َك َذلِكَ لَ ْو كَا َن اِنَّ َما َي ِص ُير اِلَي ال َّن ْومِ بِال َّت َف ُّك ِر فِي َح َ
الْ َبد َِن َو ا ِْج َمامِ قُ َوا ُه كَا َن َع َسي اَ ْن َي َتثَا َق َل َع ْن َذلِكَ ف ََي ْد َف َع ُه َح َّتي ُين َْهكَ َب َدنُ ُه َو لَ ْو كَا َن اِنَّ َما َي َت َح َّر ُك ل ِ ْل ِج َما ِع بِال َّر ْغ َب ِة فِي الْ َولَ ِد
ف ُج ِع َل
كَا َن َغ ْي َر َب ِعي ٍد اَ ْن َي ْف ُت َر َع ْن ُه َح َّتي َي ِق َّل ال َّن ْس ُل ا َْو َي ْنق َِط َع ف َِا َّن ِم َن ال َّنا ِ
س َم ْن َلأ َي ْرغ َُب فِي الْ َولَ ِد َو َلأ َي ْح ِف ُل بِ ِه فَانْ ُظ ْر َك ْي َ
ِ
س ال َّط ْب ِع ُي َح ِّركُ ُه َك َذلِكَ َو َي ْحدُو ُه َع َل ْيهِ
َإح ُه ُم َح ِّرك م ْن نَ ْف ِ
ل ِ ُك ِّل َو ِاح ٍد ِم ْن َه ِذ ِه ا ْلأ َ ْف َع ِال الَّتِي بِ َها قِ َوا ُم ا ْل ِأن َْس ِان َو َصل ُ
س ُح ُّب الشَّ َه ِ
نين َو الْقَناطي ِر الْ ُم َق ْن َط َر ِة ِم َن ال َّذ َهبِ َو الْ ِفضَّ ِة َو الْخَ ْي ِل الْ ُم َس َّو َم ِة َو ا ْلأَنْعامِ َو الْ َح ْر ِث
ُ 2ز ِّي َن لِل َّنا ِ
وات ِم َن ال ِّنسا ِء َو الْ َب َ
ذلِكَ َمتا ُع الْ َحيا ِة ال ُّدنْيا َو اللَّ ُه ِع ْن َد ُه ُح ْس ُن الْ َما ِب
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صادر شده و فرموده است":شما از روي شهوت به جاي زنان به مردان رو ميکنید ،بلکه شما

گروهي اسراف پیشهايد"(1أعراف.)81 :
امام علي علیهالسالم درباره تمايالت منفي شهوات ميفرمايد":شهوت ها ،زهرهاي
کشنده است (که شخصیّت و ايمان انسان را نابود ميسازد) .شهوات دام هاي شیطانند .اگر
مي خواهی د از آفات در امان باشید ،خويشتن را از تسلیم شدن در برابر شهوات بازداريد .با
خواهش هاي نفساني در تضاد باشید ،همچون تضاد دو ضد با يکديگر و با آن به پیکار برخیزيد
(مانند) پیکار دشمن با دشمن .از شهوات سرکش بپرهیزيد که شما را به ارتکاب انواع گناهان و
هجوم بر معاصي ميکشاند .فرمانبرداري از شهوات نفساني ،دين انسان را فاسد ميکند؛ انسان
نادان بنده شهوت خويش است .برده شهوت چنان اسیر است که هرگز روي آزادي را نخواهد
ديد .شیريني شهوت را ننگ رسوايي از میان ميبرد .کسي که شهوات او فزوني يابد ،شخصیت
انساني او کم مي شود .حکمت و دانش در قلبي که جاي شهوت پرستي است ،ساکن

نميشود"(2تمیمي آمدي ،1366 ،ص 25و .)304
 .5.1بهداشت جنسی
 .1پاکدامني و عفت :خويشتنداري در برابر تمايالت بيبند و بار جنسي و حفظ
پاکدامني آن را عفت گويند .اين ويژگي به استفاده صحیح ،مشروع ،معروف و معتدل در
بکا رگیري از غريزه جنسي اشاره دارد .در حديثي امام علي علیهالسالم ميفرمايد":ترک
شهوت ها ،برترين عبادت و زيباترين عادت است .کسي که مشتاق بهشت باشد بايد
شهوت پرستي را فراموش کند"(3همان ،ص .)241امام باقر علیهالسالم ميفرمايد" :خداوند

به چیزي برتر از عفّت بطن و فرج ،عبادت نشده است" .همچنین آنحضرت در جواب يکي

 1اِنَّ ُك ْم لَ َتاْتُو َن ال ِّرجا َل شَ ْه َو ًة ِم ْن ُد ِ
ون ال ِّنسا ِء َب ْل اَنْ ُت ْم َق ْوم ُم ْس ِرفُو َن
ات َمصائ ِ ُد الشَّ ْي ِ
وات ت َْس َل ْم ِم َن الأ ِ
طان ؛ ا ِ ْم َن ْع نَف َْسكَ ِم َن الشَّ َه ِ
فات ؛ َضا ُّدوا الشَّ ْه َو َة ُمضا َّد َة
ات ُس ُموم قَاتِلإت؛ الشَّ َه َو ُ
 2اَلشَّ َه َو ُ
الس ِ
الضِّ ِد ِض َّد ُه َو َحارِ ُبو َها ُم َحارِ َب َة الْ َع ُد ِّو ال َعد َُّو؛ اُه ُْج ُروا الشَّ َه َو ِ
ُوب ال ُّذن ِ
ات َف ِان ََّها تَقو ُدكُ ْم اِلي ُرك ِ
يئات ؛
ُوب َو الْ َت َه ُّج ِم َع َلي َّ
ِ
ِ
ِ
َضيحة ؛
لإو ُة الشَّ ْه َوة ُي َنغ ُِّص َها عا ُر الْف َ
ِّين ؛ اَلْ َجا ِه ُل َع ْب ُد شَ ْه َوتِ ِه ؛ َع ْب ُد الشَّ ْه َوة اسير لأ َ َي ْنفَكُّ ا َْس ُر ُه ؛ َح َ
طا َع ُة الشَّ ْه َو ِة تُف ِْس ُد الد َ
َم ْن َزا َدت شَ ْه َوتُ ُه َقلَّ ْت ُم ُروتُ ُه ؛ لأت َْس ُكن الْ ِح ْك َم َة َق ْلباً َم َع شَ ه َوة
ات اَ ْف َض ُل ِع َبا َدة َو ا َْج َم ُل َعا َدة ؛ َمن اِشْ َتاقَ اِلَي الْ َج َّن ِة َسلإ َعنِ الشَّ َه َو ِ
َ 3ت ْر ُك الشَّ َه َو ِ
ات
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از ياران خويش ميفرمايد" :چه جهادي برتر از پاک نگهداشتن شکم و شرمگاه؟"(1کلیني،
 ،1413ج ،2ص .)79امام صادق علیهالسالم ميفرمايد" :کسي که به هنگام غضب و تمايل
و ترس و شهوت ،مالک نفس خويش باشد ،خداوند جسد او را بر آتش دوزخ حرام

ميکند"(2مجلسي ،1403 ،ج ،75ص.)243
 .2ازدواج :يکي از نیکوترين روشهاي حفظ شهوت ،ازدواج معرفي شده است.
قرآن کريم ،نیاز به ازدواج و همسر را يکي از عوامل آرامش بخش و يکي از نشانههاي
خداي متعال معرفي کرده و ميفرمايد" :و از نشانههاي او اين است که براي شما از خودتان
جفتهايي آفريد ،تا بدآنها آرام گیريد و میانتان دوستي و مهرباني نهاد  .همانا در اينها نشانههايي

است براي مردمي که ميانديشند"(3روم .)21:همچنین خداون ازدواج را ،راه بهرهمندي از
نعمتهاي الهي دانسته و ميفرمايد" :بي همسران خود و غالمان و کنیزان شايستهتان را
همسر دهید .اگر تهیدست باشند خدا از فضل و کرم خود توانگرشان کند که خدا گشايشگر
داناست"(4نور .)32:پیامبر خدا صلي اهلل علیه و آله در اين باره ميفرمايد" :در اسالم هیچ

بنايي ساخته نشده که نزد خداوند عزّ و جلّ محبوبتر و ارجمندتر از ازدواج باشد"(5مجلسي،
 ،1403ج ،103ص .)220امام صادق علیهالسالم نیز ميفرمايد" :مردم در دنیا و آخرت لذّتي
بهتر از لذّت زن نچشیده اند .بهشتیان از هیچ چیز بهشت ،نه از خوراکي و نه از نوشیدني ،به

اندازه نکاح لذّت نمي برند"(6حرعاملي ،1409 ،ج ،14ص.)10
 .3کنترل نگاه :نگاه کردن يکى از مهمترين پديدههاى انسانى است که از نظر روانى،
رفتار آدمى را تحت تأثیر قرار مىدهد .انحراف جنسى از نگاه ناسالم آغاز مىگردد و از
همین رو قرآنکريم مىفرمايد" :به مردان مؤمن و زنان مؤمنه بگو ديدگان از نگاه حرام

فض َل ِمن ِع َّف ِة َبطنٍ و َف ْر ٍج ؛ و ا ُّي ِجها ٍد ا ْف َض ُل ِمن ِع َّف ِة َب ْطنٍ و َف ْر ٍج
 1ما ُعبِ َد الله ُ بِشي ٍء ا َ
َ 2م ْن َم َلكَ نَف َْس ُه اِذا غ ِ
َض َب َو اِذا َر ِغ َب َو اِذا َر ِه َب َو اِذا اِشْ َتهيَ ،ح َّر َم الل ُه َج َس َد ُه َع َلي ال َّنارِ
َ 3و ِم ْن اياتِ ِه ا ْن خَ َل َق لَ ُكم ِم ْن انْف ُِس ُكم ازْواجا ل ِ َت ْس ُك ُنوا الَيها َو َج َع َل َب ْي َن ُكم َّم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة ا َّن فِي ذلِكَ لأ َ ٍ
يات ل ِّ َق ْو ٍم َي َت َف َّك ُرو َن
4
ين ِم ْن ِعبا ِدكُ ْم َو امائ ُك ْم ان َي ُكونُوا فُق ََر َاء ُي ْغنِ ِه ُم الله ِمن َفضْ لِ ِه َو الله ُ َو ِاسع َعلِيم
َوانْ ِك ُحوا ا ْلأَيا َمي ِم ْن ُك ْم و الصال ِ ِح َ
زويج
 5ما ُبنِ َي في الأسلإمِ بِناء ا َح َّب الي الله ِ عز و جل  ،و ا َع َّز ِم َن ال َّت ِ
6
الجن ِة اشْ هي
الجن ِة ما َيت َلذذو َن بشَ ي ٍء ِمن َ
اس في الدُّنيا و الأ ِخ َر ِة ب َل َّذ ٍة ا ْكث ََر لَ ُهم ِمن ل َّذ ِة ال ِّنسا ِء  ...و ا َّن اه َل َ
ما تَل َّذ َذ الن ُ
كاح لأ َطعام و لأ شَ راب
عن َد ُهم ِمن ال ِّن ِ
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فرودارند و پاکدامنى ورزند"(1نور .)31 - 30:بنابراين ،نخستین مرحله تحريک جنسى و
ورود به ورطه بىبندوبارى ،نگاههاى آلوده است که روابط انسانى را در حد شهوات
حیوانى تنزل مىدهد .پیامبر اکرم صلي اهلل علیه و آله نیز مىفرمايد" :از نگاههاى زيادى

بپرهیزيد؛ زيرا که اين نگاهها بذر هوس را مىافشاند و باعث غفلت مىگردد"(2ري شهري،
ج ،12ص  .)232توجّه به عظمت خداوند و اينکه خدا از اسرار درونى انسان آگاه است،
در جلوگیرى از چشم چرانى بسیار مؤثر است .فردى از امام على علیه السالم پرسید:
چگونه چشم خود را کنترل کنیم؟ حضرت فرمود" :با در نظر گرفتن قدرت خداوندى که

بر تمام نهانىهاى تو آگاه است"(3همان ،ج ،12ص .)234قرآن کريم ،نگاه حرام را به عنوان
نگاههاى خیانتآمیز معرفي کرده و ميفرمايد" :خداوند خیانت چشمها و آنچه را درونها

پنهان مىدارند ،مىداند"(4غافر.)19:
 .4پوشش و حجاب :يکى ديگر از دستورهاى مهم اسالم براى ايجاد بهداشت
جنسى ،رعايت حفظ حجاب است .قرآن به مسئله حجاب اينگونه اشاره مىکند" :و به
زنان مؤمن بگو ديدگان فرودارند و پاکدامنى ورزند و زيور خود را آشکار نگردانند ،مگر آنچه
از آن ،که خود پیداست و بايد روسرىهايشان را بر گريبان خويش افکنند و زيور خود را آشکار
نگردانند ،جز بر شوهرانشان يا پدرانشان يا  ...و چنان پا نکوبند که آنچه از زيورشان پوشیده
مى دارند ،آشکار گردد و همگان اى مؤمنان! به درگاه خداوند توبه کنید؛ باشد که رستگار

گرديد"(5نور .)31:در اين آيه ،دو مسئله بیان شده است :اول ،زنان نبايد زيبايى و
زيورآالت خود را براى نامحرمان آشکار سازند ،مگر آنچه بهطور عادى آشکار است.
دوم ،خِمار(روسرى) را بايد روى گردن بیندازند تا گردن هم پوشیده شود(مکارم شیرازى،
1
وج ُه ْم َ *...و قُل لِلْ ُم ْؤ ِم َن ِ
وج ُه َّن
ات َيغ ُْضضْ َن ِم ْن اَ ْب َصارِ ِه َّن َو َي ْح َف ْظ َن ف ُُر َ
ين َيغُضُّ وا ِم ْن اَ ْب َصارِ ِه ْم َو َي ْح َفظُوا فُ ُر َ
قُل ل ِ ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
 2اياكُم َو ف ُُضو َل ال َّن َظر فَانَّه َي ْب ُذ ُر الْهوي َو ُيولِّ ُد ال َغ ْف َلة
 3بالْخُ مو ِد ت َْح َت ُس ِ
لطان الْ ُم َّطلِ ِع َعلي َس ْت ِر َك
الصدُو ُر
 4ي ْع َل ُم خَ ائ ِ َن َة ا ْلأَع ُْين َو َما تُخْ ِفي ُّ
َ 5و قُل ل ِ ْل ُم ْؤ ِم َن ِ
ين زِي َن َت ُه َّن اِ َّلأ َما َظ َه َر ِمن َْها َولْ َيضْ ِر ْب َن بخُ ُم ِر ِه َّن َعلي
ات َيغ ُْضضْ َن ِم ْن اَ ْب َصارِ ِه َّن َو ْ
يح َف ْظ َن ف ُُر َ
وج ُه َّن َو َلأ ُي ْب ِد َ
ين زِي َن َت ُه َّن اِ َّلأ ل ِ ُب ُعولَتِه َّن ا َْو َءا َبائه َّن ا َْو َءا َبا ِء ُب ُعولَتِه َّن ا َْو اَ ْب َنائه َّن ا َْو اَ ْب َنا ِء ُب ُعولَتِه َّن ا َْو اِخْ َوانِه َّن ا َْو َبني اِخْ َوانِه َّن ا َْو
ُج ُيوب ِه َّن َو َلأ ُي ْب ِد َ
ين لَ ْم َي ْظ َه ُرواْ َعلي َع ْو َر ِ
ات
ين غَي ِر ا ُْولي ا ْلأ ْر َب ِة ِم َن ال ِّر َج ِال اَ ِو الطِّ ْف ِل الَّ ِذ َ
َبني اَخَ َواتِه َّن ا َْو نِ َسائه َّن ا َْو َما َم َل َك ْت اَ ْي َمانُ ُه َّن اَ ِو ال َّتاب ِع َ
ال ِّن َسا ِء َو َلأ َيضْ ِر ْب َن باَ ْر ُجلِه َّن ل ِ ُي ْع َل َم َما يخُ ِفي َن ِمن زِي َنتِه َّن َو تُو ُبواْ اِلي اللَّ ِه َج ِميعاً اَ ُّي َه الْ ُم ْؤ ِم ُنو َن لَ َعلَّك ْم تُ ْفلِ ُحون
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 ،1374ج ،14ص .)439حکم حجاب مىخواهد وقار و شخصیت زن را در معرض تلذذِ
مردانه قرار ندهد و ارتباط مرد و زن ،به محیط سالم و مشروع محدود گردد .اسالم
مسئولیت اين بخش از بهداشت جنسى را به زن مىسپارد تا با پوشش خود ،نگاه مرد را
از ظاهر به شخصیت او معطوف دارد(ابراهیمي ،1390 ،ص .)195
 .5رعايت حريم خصوصى :يکى از نکاتى که قرآن مورد تأکید قرار مىدهد ،لزوم
اجازه گرفتن فرزندان براى ورود به اتاق پدر و مادر در برخى از ساعات شبانهروز است.
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
ناشى از مشاهده رفتارهاى جنسى در امان بمانند .قرآن دراينباره مىفرمايد" :اى مؤمنان!
بايد کسانى که بردگان شمايند و فرزندان نابالغ شما ،سهبار [در شبانهروز] از شما رخصت
بخواهند :پیش از زمان نماز بامداد ،و هنگامى که نیمروز لباس خود را درمىآوريد و پس از نماز
عشا[ .اين] سههنگام برهنگى شماست  ...و چون کودکانتان به [سن] بلوغ رسیدند ،بايد هنگام

ورود اجازه بگیرند؛ مانند کسانى که پیش از آنان اجازه مىگرفتند"(1نور .)59 – 58:اين دستور
قرآنى گرچه خطاب به فرزندان در شرايط خاصى است ،در حقیقت قاعدهاى کلى را بیان
مىدارد که عبارت است از "مراعات حريم اختصاصى زمانى و مکانى"(همان ،ص.)198

خالصه فصل سوم
مطالعه بدن انسان شامل کالبد شناسي(آناتومي) و فیزيولوژي ميباشد .کالبدشناسي،
به بررسااي اندامها و دسااتگاههاي بدن انسااان ميپردازد؛ ولي فیزيولوژي ،علم مطالعه
عملکردهاي مکانیکي ،فیزيکي ،بیوالکتريکي و زيسااات شااایمي اندامها و سااالولهاي
ت شکیل دهنده آنها ا ست .در بدن ان سان د ستگاههايي وجود دارد که با يکديگر مرتبط
بوده که عبارتند از :دسااتگاه گردش خون ،دسااتگاه گوارش ،دسااتگاه غدد درون ريز،

1
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دستگاه ايمني ،دستگاه پوششي ،دستگاه حسي ،دستگاه عضالني ،دستگاه عصبي ،دستگاه
تولید مثل ،دستگاه تنفس ،دستگاه اسکلتي و دستگاه ادراري.
هومئو ستازي يا تعادل زي ستي ،يکي از مفاهیمي ا ست که به گروهي از فرايندهاي
بیولوژيکي در دستگاهها و اندامهاي بدن اشاره دارد که به حفظ برخي تغییرات بدني در
سطح مطلوب منجر مي شوند .تمايل به حفظ تعادل در همه نیازهاي ج سماني ان سان،
مانند :تنظیم حفظِ وزن پايه ،تنظیم فرايندِ ت شنگي ،خواب ،جن سي ،حرارت ،درد و امثال
آن وجود دارد.
قرآن کريم ،موضااوع خلقت جسااماني انسااان را با تعبیرهايي همچون :بدن ،بشاار،
جسم و جسد نام برده است .نیازهاي اولیه يا جسماني ،به موضوعهايي اشاره دارند که
مبناي زي ستي دا شته و ري شه در تمايالت ج سماني ان سان دارد .غريزه ،يکي از مفاهیم
انگیزش ج سماني ا ست که به ويژگي دروني ان سان ا شاره دارد که جهت ادامه زندگي و
حفظ حیات انسان از خطرات ،او را بسوي مطلوبي هدايت ميکند و او را آماده ميسازد
تا در شرايط خاص به شیوهاي معین عمل بکند .ذاتي بودن ،غیر قابل کنترل بودن ،فارغ
از قدرت اراده بودن و امثال آن ،بعضي از ويژگيهاي غرايز است.
اکسیژن يا هوا ،يکي از عوامل فوقالعاده مهم حیاتي براي زندگي انسان است و
بدون آن زندگي امکان پذير نیست؛ چنانچه اگر تنفس بیش از پنج دقیقه تعطیل شود،
انسان دچار خفگي شده و در اشخاص عادي موجب مرگ ميگردد .اين عامل حیاتي،
اطراف زمین را فرا گرفته است و ما اکسیژن مورد نیاز خود را به وسیله تنفس از هوا
مي گیريم .در هوا مقادير زيادي اکسیژن وجود دارد و گیاهان نیز پیوسته اين موجود را
تجديد ميکنند و نميگذارند اين ماده حیاتي از اندازه الزم کمتر شود.
مجاري عبور هوا از بیني شروع ميشود و به حلق ميرسد .در مسیر عبور ،هوا اول
از موهاي ريز و چرب بیني عبور نموده و مخاط گلو و غشاء برونشها ،عملي ميشوند
و میکروبها را ميکشند .ششها که همان دو ريه تنفسي ميباشند ،دو کیسه هوائي
هستند که گازهاي اکسیژن و کربنیک را بین خون و هوا مبادله ميکنند .در ششها نیز
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ابزاري به نام سیلیا وجود دارد که آنها موهاي بسیار ريزي هستند که دهها میلیون از آنها
در مسیر ناي و نايژه قرار دارند و دائماً اين موها با هواي کثیف و دودها مقابله ميکنند.
باتوجّه به هجوم باکتريها و ويروسهاي موجود در فضا به ششها ،خداوند حکیم اين
ابزار را در مجاري تنفس ،به عنوان فیلتر هوا قرار داده که در بیني ،گلو و ششها خاصیت
میکروب کشي دارند.
غذا ،يکي ديگر از نیازهاي جسماني است که بوسیله گیرندههاي مختلف مکانیکي،
حرارتي ،گلوکزي و چربي در يک فرايند بسیار پیچیده و متنوع به تنظیم انرژي و ارضاي
نیازهاي فیزيولوژيک بدن منتهي ميشود .دستگاه گوارش ،فرايند تکويني جسماني هست
که از اندامهاي مختلفي تشکیل شده است .هدف اين دستگاه و اندامهاي تشکیل دهنده
آن اين است که غذا را به پروتئینها ،ويتامینها ،کربوهیدراتها ،چربيها و مواد معدني
که بدن براي به دست آوردن انرژي به آنها نیاز دارد ،تجزيه کند .خوردن ،از دهان آغاز
ميشود .بعد از اين که غذا جويده و بلعیده ميشود ،از مري پايین ميرود و وارد معده
ميشود ،جايي که در آن به وسیله اسیدهاي قوي معده ،غذا بیشتر تجزيه ميشود .غذا از
معده به روده کوچک ميرود که حدود  6متر طول دارد .سپس وارد روده بزرگ ،که
حدود  1/5متر طول دارد ،ميگردد .مواد غذايي اضافي که بدن به آنها نیاز ندارد يا
نميتواند آنها را هضم کند ،به مواد زايد تبديل و از بدن دفع ميگردند.
"جوع" که بمعناي گرسنگي است ،در قرآن کريم براي نیاز گرسنگي بکار رفته
است" .اکل" بمعناي خوردن ،واژه اي است که براي ارضاي نیاز گرسنگي در قرآن بکار
رفته است .رعايت اعتدال در مقدار غذا خوردن ،استفاده از روزي حالل ،اجتناب از
خوردن غذاي هاي حرام ،خوردن در وقت گرسنگي و دست کشیدن قبل از سیري کامل،
دستها را قبل و بعد از غذا شستن ،غذا را با نام خدا شروع کردن ،غذاي داغ نخوردن،
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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آب يکي ديگر از نیازهاي بدن است که تقريباً هفتاد درصد وزن بدن انسان را تشکیل
ميدهد  .از آنجائیکه تمام واکنشهاي شیمیائي در بدن به غلظت مواد شیمیائي در آب
بستگي دارد ،آب بدن بايد در ظرف مدت اندکي تنظیم گردد .بدن ،آب مورد نیاز را از
طريق نوشیدن و خوردن به دست ميآورد و آن را با تنفس ،ادرار ،مدفوع ،عرق و تبخیر
از دهان از دست ميدهد .در صورت نیاز بدن به آب و کمبود آن ،اعضاي نیازمند به آب
درخواست خويش به آب را از طريق احساس تشنگي به انسان تفهیم ميکنند تا با نوشیدن
آب ،جبران کمبود آن در بدن را داشته باشد .تشنگي ،میلي است که براي ارضاي نیاز به
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
شدهاند .در بدن انسان کلیه ها ،به عنوان پااليشگاه بزرگ در قالب بسیار کوچکي جاسازى
شده اند .ادرار از کلیه ها به وسیله دو لوله نازک(حالب) ،رهسپار مثانه ميگردد .وقتي که
مثانه پر ميشود ،ادرار از طريق مجراي خروجي مثانه تخلیه ميگردد.
درباره استفاده از آب و رعايت بهداشت آن ،توصیههاي فراواني در اسالم وجود دارد.
آب را يک مرتبه نخورن و يا سه مرتبه خوردن؛ درب ظرف آب را بستن؛ در بین غذا آب
نیاشامیدن؛ نهي از آبخوردن ،پس از استفاده میوهجات و سبزيجات؛ آب را در شب
نشسته آشامیدن ،زياده روي و اسراف نکردن ،نوشیدن آب در ظرف شیشهاي و تمیز،
استفاده از آب سالم و بهداشتي ،اجتناب از آلوده کردن آب ،اجتناب از خوردن آب يخ،
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.
فعالیتهاي بدن ،در خواب به دو دوره اساسي تقسیم ميشود .خواب متعارف ،داراي
چهار مرحله است که در هر مرحله ،امواج مغزي تغییر کرده و به سوي خواب عمیق
پیش مي رود .دوره بعدي ،خواب متناقض است که اين مرحله با حرکات سريع چشم
همراه است .اين مرحله حدوداً بیست درصد کل خواب را تشکیل ميدهد و افراديکه در
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اين مرحله از خواب بیدار ميشوند ،ر ياهاي واضح و شفاف خود را به خاطر ميآورند.
هر يک از اين مراحل بطور متوسط حدوداً صد دقیقه طول ميکشد که تقريباً در طول
خواب شبانه ،بین پنج تا شش مرحله تکرار ميگردد.
قرآن کريم ،يکي از نعمتهاي خداوند براي بشر را ،نعمت خواب دانسته که در اثر
تالش و کار در روز ،انسان به استراحت ميپردازد .خواب ،يکي از انفعاالت ارگانیزم
ميباشد که موجب آرامش روح ،استراحت بدن و قوام حیات ميگردد .همچنین در آياتي
از قرآن ،خوابیدن به عنوان يک نوع مرگ موقت معرفي شده است .کم خوابیدن ،با
طهارت خوابیدن ،تالوت قرآن ،رو به قبله خوابیدن ،در بین الطلوعین نخوابیدن ،با حالت
جنابت نخوابیدن ،تنها نخوابیدن ،قضاى حاجت کردن قبل از خواب ،از جمله آداب
خوابیدن در اسالم بیان شده است.
انگیزه جنسي ،به عنوان يک کشاننده بنیادي زيستي محسوب ميشود که بر اثر
انباشتگي تحريکِ درون ارگانیزمي يا کشش دروني برطبق اصل تعادل زيستي عمل
ميکند  .رفتار جنسي از تمايل ،تحريک جنسي و لذّت بردن ناشي ميشود و با فعالیت
جنسي تسکین مييابد .دستگاه تناسلي به انسانها اجازه ميدهد که بچه دار شوند .يکي
از تفاوتهاي کشاننده هاي گرسنگي و تشنگي با نیاز جنسي آن است که آن دو بر مبناي
کاهش کشانندهاي عمل مينمايند؛ درحالیکه ،تمايالت جنسي ،بیشتر بر اساس القاي
محرک پديد مي آيد .تفاوت ديگر آن است که انگیزه جنسي نسبت به تحريکهاي بیروني
تأثیر پذيري بیشتري دارد؛ در حالیکه ،انگیزه گرسنگي و تشنگي بر مبناي نیازهاي دروني
تحريک ميشوند .پاکدامني و عفت ،ازدواج ،کنترل نگاه ،پوشش و حجاب ،رعايت حريم
خصوصى ،از جمله دستورهاي بهداشتي اسالم جهت رعايت اين نیاز ميباشد.

پرسشهای چند گزینه ای
 )1کدامیک از گزينههاي زير ،بیش از مفاهیم ديگر در قرآن درباره خلقت جسماني
انسان بکار برده شده است؟.
الف) جسم ب) جسد

ج) بدن
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د) بشر

 )2دستگاه گردش خون ،جزء کدامیک از دستگاههاي زير است؟.
الف) دستگاه ارتباطي

ب) دستگاه تغذيهاي

ج) دستگاه تولید مثل

د) دستگاه حسي

 )3گروهي از فرايندهاي بیولوژيکي در دستگاهها و اندامهاي بدن که به حفظ
تغییرات بدني در سطح مطلوب منجر ميشوند ،را چه مينامند؟.
الف) هومئوستازي ب) تعادل زيستي ج) تعادل حیاتي

د) همه موارد

 )4يک حالت تنش همراه با نارضايتي ،که فرد را در جهت يک حالت تعادل ارضاء
کننده ،سوق ميدهد ،را چه مي نامند؟.
الف) غريزه

ب) نیاز

ج) تعادل زيستي

د) انگیزه رواني

 )5انگیزه اي که براي حفظ حیات انسان از خطرات ،او را بسوي مطلوبي هدايت
ميکند تا در شرايط خاص به شیوهاي معین عمل بکند ،را چه مينامند؟.
الف) غريزه

ب) نیاز

ج) تعادل رواني

د) تعادل زيستي

 )6کیسههاي هوائي که گازهاي اکسیژن و کربنیک را بین خون و هوا مبادله ميکنند،
در کدام قسمت زير قرار دارند؟.
الف) مري

ب) ريه

ج) کلیه

د) روده

 )7کدامیک از اندامهاي زير ،غذاي انسان را به مواد مغذي تجزيه ميکند؟.
الف) روده بزرگ

ب) روده کوچک

ج) معده

د) کلیه

 )8جوع" ،براي کدام معناي زير بکار رفته است؟.
الف) تشنگي ب) گرسنگي ج) تعادل حیاتي

د) نیاز جنسي

 )9کدامیک از دستگاههاي زير ،غذا را به پروتئینها و ...تجزيه ميکند؟
الف) دستگاه ارتباطي

ب) دستگاه حسي و تغذيهاي

ج) دستگاه تنفس

د) دستگاه گردش خون

 )10دو اصطالح" ،محرّک" و "يستحثّ" ،به کدام معاني زير اشاره دارد؟.
الف) انگیزه جسمي

ب) نیاز جنسي

196

ج) انگیزه رواني

د) تعادل زيستي

 )11اصطالح"ظماء و ظمآن" ،براي کدام يک از نیازهاي انسان بیان شده است؟.
الف) غريزه جنسي

ب) نیاز گرسنگي

ج) نیاز تشنگي

د) تعادل زيستي

 )12کدام گزينه زير درباره خواب صحیح است؟.
الف) نوعي مرگ است

ب) عامل آسايش جسم است

ج) عامل آرامش روح است

د) همه موارد

 )13کدام يک از گزينههاي زير ،به بهداشت خواب اشاره دارد؟.
الف) پوشش و حجاب

ب) عامل آسايش جسم است

ج) عامل آرامش روح است

د) همه موارد

 )14خواب متعارف ،داراي چند مرحله است؟.
الف) يک

ب) دو

ج) سه

د) چهار

سؤالهای تشریحی
 )1مفاهیم بکار برده شده در قرآن براي بدن را توضیح دهید؟.
 )2بنظر شما پیچیده ترين دستگاههاي بدن کدام است آن را توضیح دهید؟.
 )3ديدگاه اسالم را درباره نیازهاي هوا ،غذا ،آب ،خواب و جنسي بیان کنید؟.
 )4توضیح پديدههاي فراروانشناسي را براي اثبات روح توضیح دهید؟.

معرفی منابعی برای مطالعه بیشتر
 خداپناهي ،کريم( ،)1383روانشناسي فیزيولوژيک
 خزاعي ،مجید و همکاران( ،)1389فیزيولوژي پزشکي
 رضايى اصفهانى ،محمد على( ،)1387شگفتي هاى پزشکى در قرآن
 کاالت ،دبلیو جیمز(1989م) ،روانشناسي فیزيولوژيک
 نورانى ،مصطفى( ،)1384دائرة المعارف بزرگ طب اسالمى
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فصل پنجم ،نیازهاي روحی انسان

هدفهاي کلي
هدف کلي اين فصل ،بررسي نیازها و انگیزههاي اساسي روحي انسان است .براين اساس،
هشت تا از مهمترين نیازها و انگیزههاي روحي انسان از منظر اسالم ،در آيات و روايات
مورد بررسي قرار گرفتهاند.
هدفهاي دقیق يادگیري
از دانشجو انتظار ميرود پس از پايان فصل ،سؤاالت زير را بتواند پاسخ دهد.

)1

انگیزش را تعريف کرده و مبناي انتخاب انگیزهها در اين فصل را بیان کند.

)2

انگیزه سالمت جويي را توضیح داده و رابطه آن را با اسالم بیان کند.

)3

فضیلت خواهي را توضیح داده و برخي از فضايل انساني را نام ببرد.

)4

اطاعت و بندگي از منظر آيات و روايات را توضیح دهد.

)5

مفاهیم مرتبط با انگیزه آرامشجويي را بیان کرده و آنها را تبیین کند.

)6

فطرت حقیقت جويي براي تکامل شخصیت انسان چگونه حاصل ميشود.

)7

گرايش عاطفهگرايي و مفاهیم مرتبط با آن را بر مبناي قرآن بیان کند؟.

)8

ديدگاه اسالم را در باره گرايش اجتماع گرايي توضیح دهد؟.

)9

هدف هاي مطرح شده در قرآن ،براي انسان را نام برده و توضیح دهد؟.

)10

دنیاي مذموم و ممدوح را از منظر آيات و روايات توضیح دهد.
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انگیزهها ،که به چیستي و چرايي رفتار انسان ميپردازند ،يکي از مباحث مهم
روانشناسي است که با مفاهیمي ،همچون :اراده(1دکارت) ،غريزه(2جیمز) ،سائق(3هال)،
مشوق(4بولس) ،فرايند متضاد(5سولومون) ،سطح برانگیختگي(6زاکرمن) ،نیاز(7مزلو و
موري) ،يادگیري(8اسکینر) ،هیجان 9و انگیزش 10مطرح شده است .انگیزش ،به توضیح
چرايي رفتار هدفمند انسان پرداخته و تبیین ميکند که چه چیزي او را بسوي رفتار خاصي
ميکشاند؟ .چرا انسان مطالعه ميکند؟ .چرا غذا ميخورد؟ .چرا عبادت ميکند؟ .و
سؤاالتي مانند آن .پس ميتوان گفت ،اساسيترين سؤال براي هر رفتاري ،تعیین چرايي
رفتار و شناسايي علت يا علل رفتار است .آنچه در باره تعريف انگیزش مورد اتفاق نظريه
پردازان است ،اينکه انگیزه عاملي دروني است که رفتار شخص را بر ميانگیزاند ،جهت
ميدهد ،و آن را هماهنگ ميسازد .هر چند انگیزه را بطور مستقیم نميتوان مشاهده کرد؛
ولي وجود آن را از روي رفتار ميتوان استنباط کرد .بنابراين ،انگیزش را ميتوان به اين
صورت تعريف کرد" :فرايندي دروني است که رفتار را در طول زمان فعال کرده ،هدايت
ميکند و آن را نگه ميدارد .به زبان ساده ،انگیزش چیزي است که انسان را به پیش ميراند و

جهت حرکت او را براي خودش تعیین ميکند"( حسن زاده ،1386 ،ص.)9
تبیین مفاهیم انگیزشي ،چون مرتبط با موجودي به نام انسان است که تمام تالشها،
اعم از علمي و عملي براي تامین منافع و مصالح اوست ،کار را تا حد زيادي پیچیده و
دشوار مينمايد ،براي اينکه انسانها در درجات مختلفي از سالمت و بیماري ،سقوط و
صعود و مانند آن واقع شدهاند .مطالعه انگیزش از دو نظر در روانشناسي مهم است؛ يکي
اينکه چه علل و عواملي او را به تحرّک و انجام عملي وا ميدارد؛ دوم اينکه ،جهت دهي
1

will
instinct
3
drive
4
incentive
5
opponent-process
6
optimal-level
7
need
8
learning
9
emotion
10
motivation
2

199

رفتار انساني و هدايت و تصحیح انگیزه درست ،براي تحقق اعمال جهت رسیدن به تعالي
و تکامل ،در گرو شناخت انگیزش ميباشد .زيرا عامل مهم انگیزه انجام يک کار ،در
ارزش دادن به آن کار ،نقش چشمگیري دارد .شناخت انگیزهايي همچون :جاهطلبي،
شهرتجويي ،شهوتخواهي ،قدرتطلبي ،ثروتدوستي و مانند آن؛ که در نهان نفس
انساني وجود دارد ،معیار ارزشگذاري اخالقي نیست و کسي را نميتوان براي داشتن
آنها نکوهش يا ستايش کرد؛ زيرا بود و نبود اين امیال در اختیار انسان نیست و به طور
جبري و تکويني در وجود او سرشته شده است.
با توجه به انواع فراوان نیازهاي بیان شده در قرآن کريم ،و براساس اهمیت موضوع
و کاربرد بیشتر آن انگیزهها ،برخي از مهمترين انگیزههاي روانشناختي در قرآن ،براساس
کاربرد بیشتر آنها و اهمیت موضوعي آن مفاهیم انتخاب گرديده است .براين اساس،
تعدادي از انگیزههاي مهم از قرآن انتخاب گرديده و به تبیین و توضیح اجمالي انواع آنها
پرداخته ميشود.

 .1سالمت جویی
يکي از انگیزههاي مهم و کاربردي که در قرآن کريم براي انسان بیان گرديده است،
میل به سالمت و بهزيستي است .سالمت که در مقابل بیماري بکار رفته است ،يکي از
انگیزهها و دغدغههاي اساسي بشر است و انسان تالش ميکند که از بیمار شدن اجتناب
کرده و خود را از آسیبها و بیماريهاي جسماني يا رواني دور نگه دارد .باتوجه به
اهمیت اين نیاز  ،اينک به بررسي تحلیلي اين مفهوم و کاربرد آن در قرآن پرداخته ميشود.
 .1سالمت ،از ريشه سلم بمعناي کنار بودن از آفات ظاهرى و باطنى و نجات يافتن
و دور شدن از باليا و عیبها آمده است .اين مفهوم ،با مشتقاتي مانند :سالم ،اسالم،
مسلمان ،تسلیم ،سُلّم ،سلیم و مانند آن 140 ،بار در قرآن کريم بکار رفته است .سالم،
يکي از اسماء حسناى خداوند است .در وجه توصیف خداوند به اين اسم گفته شده که
عیوب و آفات بحضرتش راه ندارد(راغب ،ص .)421همچنین صدوق در توحید آن را
سالمت دهنده معني کرده است .خالصه آنکه سالم ،سالمت دهنده و يا سالم از هر عیب
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و نقص ميباشد(قريشي ،ج ،3ص .)296سازمان جهاني بهداشت ،در تعريف سالمت
گفته است" :سالمت عبارت است از تأمین رفاه کامل جسمي و رواني و اجتماعي ،نه فقط

نبودن بیماري و نقص عضو"(شجاعي تهراني ،کلیات خدمات بهداشتي ،ص.)29
 .2اسالم ،بر وزن افعال ،از ريشه "سِلم" گرفته شده و باتوجه به صیغه متعدي اين
باب ،به ايجاد سالمت در انسان م عني شده است .بر مبناي اين هدف ،تمامي دستورات
دينِ اسالم ،براساس توانايي ايجاد سالمت در انسان يا جامعه انساني ميباشد .بنابراين،
معیار دستورات خداوند براي انسان ،توجه به حفظ سالمتِ جسماني يا روحي ،دنیايي يا
آخرتي ،فردي يا اجتماعي و مانند آن ميباشد .يعني ،هر چیزي که براي حفظ سالمت
انسان يا جامعه انساني ،مفید و ضروري باشد "واجب" دانسته شده است و هر چیزي که
مفید و غیر ضروري باشد" ،مستحب" و هر چیز غیرمفید و مضر بصورت "حرام" و هر
چیز غیرمفید و غیر مضرّ" ،مکروه" تشريع و تکلیف شده است.
 .3باتوجه به در نظر گرفتن اين مبنا و براي رسیدن به اين هدف ،قرآن کريم ،دينِ
اسالم را ،به عنوان تنها شريعت آسماني و دين خدا ميداند که خداوند در باره آن
ميفرمايد " :همانا دين ،نزد خدا تنها اسالم است ،و اهل کتاب در آن اختالف نکردند مگر بعد

از آنکه به حقانیت آن يقین داشتند"(1آلعمران .)19:در آيهاي ديگر ،خداوند تنها عمل به
اسالم را مُجزي دانسته که از پیروانش پذيرفته شده و پیروي از دينِ غیر اسالم ،صراحتاً
مردود شمرده شده و ميفرمايد" :هر کس بخواهد غیر از اسالم را به عنوان دين بپذيرد ،از او

قبول نمىشود و او در آخرت از زيانکاران است"(2آلعمران .)85 :آنچه از اين آيات و موارد
مشابه استفاده مي شود اينکه ،دين خدا در هر زماني ،که توسط هر پیامبري در آن زمانِ
خاص ،براي هدايت انسانها ارسال مي گردد ،آن شريعت ،دين خدا ،دين حق و دين
اسالم است و مراد از اسالم صرفاً آخرين دين خدا نميباشد.
 .4باتوجه به معنايي که از سالمت ،سالم و اسالم بیان شد ،ميتوان گفت تنها هدف
دين و شريعت آسماني ،به عنوان تنها دين خداوند ،حفظ سالمت بر مبناي سازگاري و
1
جاء ُه ُم الْ ِع ْل ُم َبغْياً َب ْي َن ُه ْم
ف الَّ َ
ِّين ِع ْن َد اللَّ ِه ا ْل ِأ ْسلإ ُم َو َما اخْ َت َل َ
ا َّن الد َ
ذين اُوتُوا الْ ِك َ
تاب اِلأ َّ ِم ْن َب ْع ِد ما َ
َ 2و َم ْن َي ْب َت ِغ َغ ْي َر ا ْل ِأ ْسلإمِ ديناً َف َل ْن ُيق َْب َل ِم ْن ُه َو ُه َو فِي ا ْلأ ِخ َر ِة ِم َن الْ ِ
خاسري َن
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تطابق خلقتِ تکوين با دستوراتِ تکلیف و تشريع ميباشد .بر اين اساس ،بر مبناي نیاز
سالمت جويي ذاتي و سرشتي انسان ،شريعت اسالم در انطباق با آن نیاز ذاتي بیان گرديده
است .در آيه اي خداوند ،پیروي از خدا را داخل شدن در سالمت دانسته و ميفرمايد:
"اى کسانى که ايمان آورده ايد ،همگى در سِلم و سالمت (طاعتِ خدا) درآيید و پیروى از

گامهاى شیطان نکنید ،که او براى شما دشمنى آشکار است"(1بقره .)208:در آيهاي ديگر ،در
اين باره ميفرمايد":و خداوند شما را به سوي سراى سالمت دعوت مىکند و هر کس را

بخواهد به راه راست هدايت مىنمايد"(2يونس .)25:اين موضوع در روايتي از امام محمد
باقر علیهالسالم اينگونه وارد شده که فرمود" :همانا خداوند متعال هیچ چیزي را براي
بندگانش حرام يا حالل نکرده است مگر اينکه میل و رغبتي براي محللّات و نفرت و کراهتي
براي محرّمات در آن يافته است .بنابراين ،وقتي خداوند مخلوقات را خلق کرد دانست چه
چیزهايي براي آنها مفید ميباشد پس آنها را حالل کرده و يا چه چیزهايي براي آنها مضر

ميباشد ،پس آنها را نهي کرد"(3صدوق ،ج ،3ص.)345
 .5عالوه بر اين قانون کلي ،وقتي به طور جزيي به دستورات اسالمي توجه ميشود
معیار سالمت جويي در تمامي آنها به خوبي مشاهده ميگردد .زيرا نیاز به سالمت ،نیازي
فطري و ضامن بقاي نسل آدمي است ،و اسالم با تحريم خبائث و پلیديها و حالل کردن
مطهّرات و پاکیزگيها ،در راستاي تأمین حفظ اين نیاز گام برداشته و زمینه سالمت او
را فراهم ساخته است .زيرا خداوند متعال به آوردن هیچيک از واجبات يا مستحبات ،و
ترک کردن هیچيک از مکروهات يا محرمات نیازمند نبوده و نیست .در آيهاي خداوند،
درخواستهاي پیامبر از امت را به نفع خود آنها دانسته و ميفرمايد :بگو ،هر اجر و پاداشى

از شما درخواست کردهام به نفع خود شماست(سبأ .)47:پس اين فرامین و دستورات براي
انسان ،صرفاً جهت در نظر گرفتن سالمت او بوده و در راستاي تأمین اين نیاز مهم در او
1
وات الشَّ ْي ِ
الس ْل ِم كَافَّ ًة َو لأ َت َّتبِ ُعوا خُ ُط ِ
طان اِنَّ ُه لَ ُك ْم َع ُد ٌّو ُمبين
يا اَ ُّي َها الَّ َ
ذين ا َم ُنوا ادْخُ لُوا فِي ِّ
2
شاء اِلى ِص ٍ
راط ُم ْس َتقيم
َو اللَّ ُه َي ْد ُعوا اِلى دارِ َّ
السلإمِ َو َي ْهدي َم ْن َي ُ
 3اِ َّن اللَّ َه ت ََبا َر َك َو َت َعالَى لَ ْم ُي َح ِّر ْم َذلِكَ َع َلى ِع َبا ِد ِه َو ا ََح َّل لَ ُه ْم َما ِس َوى َذلِكَ ِم ْن َر ْغ َب ٍة فِي َما ا ََح َّل لَ ُه ْم َو َلأ ُز ْه ٍد فِي َما َح َّر َم
اح ُه َو َعلِ َم َما َي ُض ُّر ُه ْم
َع َل ْي ِه ْم َو لَ ِك َّن ُه َع َّز َو َج َّل خَ َل َق الْخَ ْل َق َو َعلِ َم «َ »2ما َتقُو ُم بِ ِه اَ ْبدَانُ ُه ْم َو َما ُي ْصلِ ُح َها «َ »3فاَ َحلَّ ُه لَ ُه ْم َو اَ َب َ
َف َن َها ُه ْم َع ْن ُه
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تشريع شده است .در آيهاي خداوند ،پاکي و پلیدي را در مقابل هم قرار داده و ميفرمايد:
" بگو ،پلید و پاکِ مساوى نیستند ،هر چند فزونى پلیدي[ها] تو را به شگفتى اندازد؛ پس اى

خردمندان! خودتان را از [عذاب] خدا نگه داريد ،باشد که شما رستگار شويد" (1مائده.)100:
 .6از منظر اسالم ،جسم و روح آدمي به صورت امانتي الهي در اختیار او قرار گرفته
و او موظف است که در حفظ و سالمتي آن بکوشد و هر گونه آسیب به آنها در راستاي
خیانت به امانت الهي محسوب ميگردد .هرگونه تالش 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 انسان را متوجه ارزش آنها در راستاي
بندگي خدا قرار ميدهد .بنابراين ،اسالم با قراردادن نظافت در برنامه عبادي فرد مسلمان،
انگیزه الزم براي رعايت بهداشت و پاکیزگي را در او ايجاد نموده است .با توجه به اين
نیاز فطري ،اسالم بر بهداشت و نظافت جسم و روح تأکید فراوان کرده و آن را بخشي
از ايمان و الزمه آن معرفي نموده است .در واقع يکي از ويژگيهاي اسالم ،تشويق به
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
صلياهلل علیه و آله در اين باره ميفرمايد" :به هر مقدار که ميتوانید نظافت را رعايت کنید؛
زيرا خداوند متعال اسالم را برپايه نظافت بنا نهاده است و هرگز کسي وارد بهشت نميگردد؛

مگر اين که پاکیزه باشد"(2نهج الفصاحه ،ص .)391امام علي علیهالسالم نیز ميفرمايد:
"صحت و سالمتي از هر نعمت ديگري بهتر و ارزشمندتر است"(3تمیمي آمدي ،ص.)263
 .7موضوع غذا و تغذيه ،بر مبناي توجه به حفظ سالمت ،از چنان اهمیتي در قرآن
کريم برخوردار است که در بیش از  300آيه ،به طور مستقیم يا غیرمستقیم مطرح شده
است .توجه انسان به کمیت و کیفیت غذاي خود و توجه به حفظ سالمت مادي و معنوي
يث َوال َّط ِّي ُب َولَ ْو َاع َْج َبكَ َكث َْر ُة الْخَ بِ ِ
يث فَاتَّقُوا الل َه َيااُولِي ا ْلأَلْ َب ِ
اب لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْفلِ ُحون
 1قُل لأ َ َي ْس َتوِي ا ْلخَ ِب ُ
 2تنظفوا بكل ما استطعتم فان اللَّه تعالى بنى الأسلإم على النظافة و لن يدخل الجنة الأ كل نظيف
الص َّح ُة اَ ْف َض ُل ال ِّن َع ِم.
ِّ 3

203

آن(1عبس ،)24:خوردن از غذاهاي حالل و پاکیزه(2بقره ،)172:رعايت اعتدال در خوردن
و اسراف و زيادهروي نکردن در آن(3اعراف ،)31:اجتناب از غذاهاي تبذيري و ناسازگار
با جسم انسان(4اسراء ،)27:حرمت خوردن هر چیز کثیف و ناسازگار با طبع انسان

5

(اعراف) 157:؛ ضرورت پاک نگاه داشتن لباس و تطهیر آن از آلودگىها(6مدثر)4:؛ لزوم
غسل جنابت و تطهیر بدن(7مائده)6:؛ استفاده از آب ،در زدودن آلودگيها از بدن

8

(انفال) 11:؛ و دستوراتي مانند آن؛ تنها بخش کوچکي از دستورات اسالم براي حفظ
سالمت و رعايت بهداشت جسم ميباشد.
 .8عالوه بر آيات و روايات فراواني که در خصوص بهداشت و سالمت جسم بیان
شده است؛ ميتوان گفت تمامي آيات و رواياتي که در باره واجبات و محرمات تکلیفي
انسان بیان شده است ،بر مبناي حفظ سالمت روح و روان انسان ميباشد .اين تکالیف و
توصیهها ،انسان را به حفظ آرامش ،حُسن ظن ،اطمینان ،يقین ،فروتني ،همدلي ،عزت
نفس و فضايلي مانند آن ترغیب کرده و از مواردي مثل سوء ظن ،تهمت ،غیبت ،حقارت،
اضطراب ،بياعتمادي و رذايلي مانند آن بر حذر ميدارد .همچنین دستوراتي که در باره
امر به معروف و نهي از منکر ،جهاد ،حرمت ربا ،رشوه و مانند آن وارد شده است از
جمله اموري است که در ارتباط با سالمت فرد و جامعه ميباشد .بنابراين ميتوان گفت
تمامي دستورات اسالم ،بر مبناي نیاز انسان به حفظ سالمت فطري انسان و در راستاي
تکامل آن بصورت فردي يا اجتماعي ميباشد.

1
نسا ُن اِلَى َط َعا ِم ِه
َف ْل َين ُظ ِر ا ْل ِأ َ
2
ين َءا َم ُنواْ كُلُواْ ِمن َط ِّي َب ِ
ات َما َر َز ْق َنا ُك ْم َو اشْ ُك ُرواْ لِلَّ ِه اِن كُن ُت ْم اِ َّيا ُه َت ْع ُبدُون
َياَ ُّي َها الَّ ِذ َ
3
ِفين
َو كُلُوا َو اشْ َر ُبوا َو لأ ت ُْس ِرفُوا اِنَّ ُه لأ ُي ِح ُّب الْ ُم ْسر َ
4
رين كانُوا اِخْ وا َن الشَّ ياطينِ َو كا َن الشَّ ْيطا ُن ل ِ َر ِّب ِه َكفُوراً
َو لأ ت َُب ِّذ ْر َت ْبذيراً ؛ اِ َّن الْ ُم َب ِّذ َ
5
ين َي َّتبِ ُعو َن ال َّر ُسو َل ال َّنبِ َّي ا ْلأ ُ ِّم َّي الَّ ِذي َ ...و ُي َح ِّر ُم َع َل ْي ِه ُم الْخَ َبائ ِ َث
الَّ ِذ َ
َ 6وثِ َيا َبكَ َف َط ِّه ْر
َ 7واِن كُن ُت ْم ُج ُنباً فَاطَّ َّه ُروا َ ...ول ِكن ُيرِي ُد ل ِ ُي َط ِّه َركُ ْم
8
السما ِء َم ًاء ل ِ ُي َط ِّه َركُم بِ ِه َو ُي ْذ ِه َب َعن ُك ْم ر ِْج َز الشَّ ْي َط ِان
َو ُي َن ِّز ُل َع َل ْي ُكم ِم َن َّ
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 .2فضیلت خواهی
يکي ديگر از انگیزه هاي ذاتي انسان ،انگیزه فضیلت خواهي اوست .مراد از انگیزه
فضیلتخواهي اين است که انسان ذاتاً میل و گرايش به فضايل و ارزشهاي انساني و
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
مانند آن ،ذاتاً مطلوب عقل و دل انسان است و رذايلي همچون :دروغ ،ظلم ،حماقت،
ذلّت ،ترس و امثال آن ،ذاتاً مکروه عقل و دل انسان است.
اولین نکته در باره اين نیاز ،اين است که باتوجه به ذاتي بودن فضیلتخواهي ،انسان
براي ارضاي آنها ،صرفاً حقّ انتخاب و عمل نمودن بین فضايل و رذايل را دارد .يعني،
افراد بر مبناي پیروي و مطابقت از نیاز ذاتي ،اگر گرايش بسوي ارزشها ،مکارم و فضايل
را در خود هدايت نکنند که جزء فضیلت اخالقي است؛ قطعا مکاره ،رذايل و ضد ارزشها
در آنها شکل ميگیرد و شاکله وجودي آنها ،از اخالق ناپسند تشکیل ميگردد .بعبارتي
ديگر ،بجز کسانیکه سرمايههاي ذاتي خود را مراقبت کرده و آنها را در مسیر تعالي اخالقي
قرار ميدهند ،بقیه افراد در از دست دادن سرمايههاي انساني و نابودي ارزشهاي دروني
خويش گام بر مي دارند .قرآن کريم ،اين موضوع را با قسمها و تأکیداتي بیان مىفرمايد:
"قسم به عصر که انسان در خسران و زيان است؛ مگر کساني که ايمان آورده و نیکوکار شدند

و به درستى و راستى و پايدارى (در دين) يکديگر را سفارش کردند"(1عصر .)3 -1 :در آياتي
ديگر ،نیز مىفرمايد " :قسم به تین و زيتون ،و قسم به طور سینا ،و قسم به اين شهر امن و
امان ،که ما انسان را در نیکوترين سیرت بیافريديم ،سپس (به واسطه کفر و گناه) به اسفل سافلین
برگردانیديم؛ مگر آنان که ايمان آورده و نیکوکار شدند که به آنها پاداش دائمى عطا مي

کنیم"(2تین.)6 -1 :

1
الصال ِ َح ِ
الصبر
اص ْواْ بِ َّ
ين َءا َم ُنواْ َو َع ِملُواْ َّ
اص ْواْ بِالْ َحق َو َت َو َ
ات َو َت َو َ
أنسا َن لَ ِفى خُ ْسرٍ( ،)2اِ َّلأ الَّ ِذ َ
َو الْ َع ْصرِ( ،)1اِ َّن ا ْل َ
َ 2و التِّينِ َو ال َّز ْي ُت ِ
أنسا َن فىِ ا َْح َسنِ َت ْقوِي ٍم( )4ثُ َّم َر َد ْدنَا ُه ا َْس َف َل
ون(َ )1و طُورِ ِسينِ َ
ين(َ )2و َهاذَا الْ َب َل ِد ا ْلأ َ ِمينِ ( )3لَ َق ْد خَ َل ْق َنا ا ْل َ
الصال ِ َح ِ
ات َف َل ُه ْم ا َْجر غَي ْر م َم ُنون
ين َءا َم ُنواْ َو َع ِملُواْ َّ
ين( )5اِ َّلأ الَّ ِذ َ
َسافِلِ َ
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موضوع ذاتي بودن فضايل اخالقي ،در روايات نیز با عباراتي ديگر بیان شده است.
در حديثِ معروفي که پیامبر اکرم صلياهلل علیه و آله بیان فرمود" :همانا من براي اتمام و

اکمال ارزشهاي اخالقي برگزيده شده ام"(1ري شهري ،1385 ،ج ،3ص)149؛ اين موضوع
مورد توجه قرار گرفته است .زيرا اتمام و اکمالِ فضايل اخالقي ،که توسط پیامبر اکرم
صلياهلل علیه و آله و ساير انبیاء ،به عنوان دستوراتِ تکلیفي اخالقي ارائه گرديده است،
جهت تکمیل و تتمیم مکارم ذاتي و تکويني انسان است .يعني ،تا انگیزه و میل به آن
فضايل ،در سرشت و ذاتِ انسانها نباشد؛ انبیاء نميتوانند آنها را تکمیل و تتمیم کنند؛
زيرا معناي اتمام و تتمیم اين است که بايد چیزي شروع شده باشد ،تا شرايع بتوانند آنها
را ،ادامه و تکمیل گردانند .اين موضوع زماني مهمتر فهمیده ميشود که با کلمه"إِنَّمَا"،
که از عالئم و اداتِ حصر است ،تأکید شده است .يعني ،تنها هدف خلقت و ارسال
رسوالن و شرايع الهي ،تکمیل فضايل و ارزشهاي اخالقي انسان ميباشد.
قرآن کريم ،در راستاي ارضاي اين نیاز ،فضايل بسیاري را براي انسان ذکر کرده و
با شیوهها و روشهاي متفاوتِي ،به توصیف ،تبیین و تشويق کسب آنها ،جهت تکمیل آن
فضايل تکويني پرداخته است .انگیزههاي مثبتي همچون :صداقت( 155مرتبه)،
حکمت( 210مرتبه) ،رحمت( 563مرتبه) ،شکیبايي( 103مرتبه) ،عزّت( 119مرتبه) ،علم
( 854مرتبه) ،و مانند آن ،که در آيات قرآن فراوان تکرار شده است؛ از جمله ارزشهاي
وجودي انسان است که در ادامه نیازهاي فضیلتجوييِ تکويني او معرفي گرديده است.
همچنین در آيات زيادي ،رذايلي مانند :کفر( 524مرتبه) ،ظلم( 315مرتبه) ،کذب(282
مرتبه) ،کبر( 161مرتبه) ،جهل( 24مرتبه) ،و امثال آن را بیان فرموده و ضمن مذمّت آنها،
انسانها را از انجام آنها بر حذر داشته است.
نکته ديگر اينکه بيتوجهي به اين فضايل و مکارم اخالقي؛ موجب سقوط در
سراشیبي انساني و نابودي ارزشها ميگردد که آن نیز ،شکلگیري يکنوع اخالق ديگر،
از جنس رذايل است .قرآن کريم ،اولین گام نابودي اين گرايش انسان را ،با از دست دادن
1

اِنَّ َما ُب ِعث ُْت ِلأ َت ِّم َم َم َكارِ َم الأْخْ ل ِ
َإق
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سرمايههاي ارزشمند دروني الهي او معرفي کرده و با تعابیري همچون" :خاب"" ،خَسُر"،
"حَبِط" و مانند آن؛ اين افراد را معرفي کرده است .در آيهاي خداوند تزکیه نشدن را
موجب زيانکاري نفس بیان کرده و در اين باره مىفرمايد" :هر کس آن (نفس) را پاک
گردانید ،قطعاً رستگار شده است؛ و هر که آن را به پلیدىها آلوده ساخت ،بىترديد محروم و

زيانکار شده است"(1شمس .)10:در آيات ديگري ،اين از دست دادن سرمايه ،با "خسران"
تعبیر شده و مىفرمايد" :آن مردم وبال سرپیچىهاى خود را چشیدند و عاقبت امرشان خسران
و زيان کاري شد"(2طالق .)9:در آيهاي ديگر مىفرمايد" :اينها همانهايي هستند که (در دنیا)
حقیقت ذاتي اشان را باختند و از دست دادند ،و در قیامت اثرى از آن افتراءاتشان

نمىبینند"(3هود .)21:در آيات ديگري ،تعبیر به حبط عمل و بطالن و بى اثر شدن آن
شده است .در آيهاي ،بيادبي و بلند صدا کردن پیامبر اکرم صلياهلل علیه و آله ،را يک
اخالق ناپسند دانسته که موجب حبط عمل آنها مىشود" :اى کسانى که ايمان آوردهايد!
صداى خود را فراتر از صداى پیامبر نکنید ،و در برابر او بلند سخن مگويید (و داد و فرياد نزنید)
آن گونه که بعضى از شما در برابر بعضى بلند صدا مىکنند ،مبادا اعمال شما نابود گردد در حالى

که نمىدانید!(4حجرات.)2:
باتوجه به آيات فوق و آيات و روايات فراوان ديگر ،ميتوان گفت :برمبناي ذاتي
بودن فضیلتخواهي انسان ،اگر کسي اخالق حسنه را در درون خود ايجاد نکند ،نه تنها
آن ذاتیات خود را رشد نداده و آنها را به سالمت و کمال نرسانده و وجود خويش را
بهرهمند از آن نعمت هاي الهي نگردانیده است؛ بلکه اخالق سیئه اي را در خويش ايجاد
کرده که عالوه بر اينکه سرمايههاي ارزشمند الهي خود را از دست داده؛ همچنین به
بیماري ،فناء و مرگ انساني نیز مبتال ميگردد.

1
اب َمن َد َّسا َها
َق ْد اَ ْف َل َح َمن َزكَّا َها؛ َو َق ْد خَ َ
 2فَذاق َْت َوبا َل اَ ْمرِها َو كا َن عاقِ َب ُة اَ ْمرِها خُ ْسراً
3
ذين خَ ِس ُروا اَنْف َُس ُه ْم َو َض َّل َع ْن ُه ْم ما كانُوا َي ْف َت ُرو َن
اُولئِكَ الَّ َ
4
ض اَ ْن ت َْح َب َط اَعْمالُ ُك ْم َو
ذين ا َم ُنوا لأ َت ْر َف ُعوا ا َْصوا َت ُك ْم َف ْوقَ َص ْو ِت ال َّنبِ ِّي َو لأ ت َْج َه ُروا لَ ُه بِالْ َق ْو ِل ك ََج ْه ِر َب ْع ِض ُك ْم ل ِ َب ْع ٍ
يا اَ ُّي َها الَّ َ
اَنْ ُت ْم لأ َتشْ ُع ُرون
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 .3اطاعت پذیری
اطاعت از طوع بمعنى انقیاد ،فرمانبرى و پیروي کردن آمده است .يکي ديگر از
نیازهاي ذاتي و انگیزههاي سرشتي انسان ،نیاز به اطاعت و پیروي کردن است .اين مفهوم
با مشتقاتي ،مانند :طاعت ،استطاعت ،اطیعوا ،طوع ،تطوّع و مانند آن 129 ،مرتبه در قرآن
کريم تکرار شده است .اطاعت به پیروي انسان از دانستههايي اشاره دارد که نیازمند آن
است تا سرلوحه عمل و زندگي او قرار گیرد .پس انسان نیازمند به دانستن و پیروي کردن
است .آنچه مسلّم است اينکه انسان در ابتداي خلقت چیزي نميداند تا مبناي عمل و
رفتار او قرار گیرد .بنابراين ،انسان براي زندگي خود نیازمند آن است که بداند تا مبناي
رفتار او قرار گیرد .خداوند در آيهاي در اين باره ميفرمايد" :و خداوند شما را از شکم
مادرانتان خارج نمود در حالى که هیچ چیز نمىدانستید و براى شما ،گوش و چشم و عقل قرار

داد ،تا شکر نعمت او را بجا آوريد!"(1نحل.)78:
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
تقسیم کرده است .گروه اول ،کساني هستند که به مقتضاي فطرت الهي خويش ،از افراد
يا گروههايي پیروي ميکنند که آنها را بسوي مقصد خلقت و هدف آفرينش خود نزديک
ميکنند .اين افراد در قرآن کريم ،به عنوان پیروانِ خدا(حزباهلل) ياد شدهاند .در اين باره
در آيهاي ميفرمايد" :هیچ قومى را که ايمان به خدا و روز رستاخیز دارند نمىيابى که از
دشمنان خدا و رسولش پیروي کنند ،هر چند پدران يا فرزندان يا برادران يا خويشاوندانشان
باشند .آنان کسانى هستند که خدا ايمان را بر صفحه دلها يشان نوشته و با روحى از ناحیه
خودش آنها را تقويت فرموده است .خدا از آنها خشنود است ،و آنان نیز از خدا خشنودند.

[همانا] آنها "حزب اللَّه" هستند ،بدانید"حزب اللَّه" پیروز و رستگار هستند"(2مجادله.)22:

َ 1و اللَّ ُه اَخْ َر َج ُك ْم ِم ْن ُب ُط ِ
الس ْم َع َو ا ْلأ َ ْبصا َر َو ا ْلأ َ ْفئِ َد َة لَ َعلَّ ُك ْم َتشْ ُك ُرون
ون اُ َّمهاتِ ُك ْم لأ َت ْع َل ُمو َن شَ ْيئاً َو َج َع َل لَ ُك ُم َّ
2
شير َت ُه ْم
ناء ُه ْم ا َْو اِخْ وانَ ُه ْم ا َْو َع َ
باء ُه ْم اَ ْو اَ ْب َ
لأ ت َِج ُد َق ْوماً ُي ْؤ ِم ُنو َن بِاللَّ ِه َو الْ َي ْومِ ا ْلأ ِخ ِر ُيوا ُّدو َن َم ْن َحا َّد اللَّ َه َو َر ُسولَ ُه َو لَ ْو كانُوا ا َ
وح ِم ْن ُه َو ُي ْد ِخلُ ُه ْم َج َّن ٍ
دين فيها َر ِض َي اللَّ ُه َع ْن ُه ْم َو
اُولئِكَ َك َت َب في قُلُوبِ ِه ُم ا ْلأيما َن َو اَ َّي َد ُه ْم بِ ُر ٍ
ات ت َْجري ِم ْن ت َْحتِ َها ا ْلأَنْها ُر خال ِ َ
َر ُضوا َع ْن ُه اُولئِكَ ِح ْز ُب اللَّ ِه اَلأ اِ َّن ِح ْز َب اللَّ ِه ُه ُم الْ ُم ْفلِ ُحون
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خداوند متعال ،نتايج و ثمرات ارزشمندي را براي اين نوع اطاعت بیان داشته است.
درآيهاي ميفرمايد" :و کسى که خدا و پیامبر را اطاعت کند ،همنشین کسانى خواهد بود که
خدا ،نعمت خود را بر آنان تمام کرده از پیامبران و صدّيقان و شهدا و صالحان و آنها رفیقهاى

خوبى هستند!"( 1نساء .) 69:ديلمي در ارشاد القلوب روايت کرده که خداوند عزّ و جلّ
ميفرمايد":اي فرزند آدم! من زنده اي هستم که هرگز نمي میرم؛ از فرمانهاي من اطاعت کن
تا تو را زندهاي قرار دهم که هرگز نمیري .اي فرزند آدم! من به هر چه بگويم :هست شو ،هست
مي شود؛ از فرمانهاي من اطاعت کن تا تو را چنان قرار دهم که به هر چه بگويي :هست شو،

هست شود"(2نوري ،1408 ،ج ،11ص .)258بنابراين ،حقیقت اطاعت کردن ،همان بندگي
کردن و فرمانبرداري از اوست .در روايت قدسي ديگري ،از قول خداى تعالى نقل شده
که فرموده است" :مرا با اطاعتم ياد کنید تا من با مغفرتم يادتان کنم و کسى که بیاد من باشد،
در حالى که مطیع هم باشد بر من واجب ميشود که با مغفرتم يادش کنم و کسى که مرا ياد کند
در حالى که نافرمان باشد ،بر من واجب ميشود يادش کنم ،در حالى که بر او خشمناک
باشم"(سیوطي ،1404 ،ج ،1ص )148در روايتي ديگر آنحضرت فرمود" :کسى که خدا
را اطاعت کند ،خدا را ذکر کرده است و کسى که خدا را عصیان کند ،خدا را از ياد برده

است"(همان ،ج  ،1ص.)149
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
کرده که خداي متعال از بندگان خويش گرفته و در اين باره فرموده است" :اي فرزندان

آدم ،آيا با شما پیمان نبستم که شیطان را نپرستید؛ زيرا او دشمن آشکار شماست"(3يس.)60:
در آيهاي ديگر ،پیروانِ شیطان را به عنوان "حزب شیطان" معرفي کرده که تحت تسلط
1
حين َو َح ُس َن اُولئِكَ
ِّيقين َو الشُّ َهدا ِء َو َّ
ين َو ِّ
الصال ِ َ
الصد َ
ذين اَنْ َع َم اللَّ ُه َع َل ْي ِه ْم ِم َن ال َّنبِ ِّي َ
َو َم ْن يُ ِط ِع اللَّ َه َو ال َّر ُسو َل َفاُولئِكَ َم َع الَّ َ
َرفيقاً
2
ِ
ِ
بن
وي ا َّن الله َ تَعالي َيقو ُل في َبع ِ
وت ،اطعني فيما ا َمرتُكَ اج َع ْلكَ َحيا لأ ت ُ
بن اد َم ،انا َح ٌّي لأ ا ُم ُ
ُر َ
َموت َ .يا َ
ض كُ ُتبِه َ :يا َ
اد َم ،انا اقو ُل لِلشَّ ي ِء  :ك ُْن ف ََيكونُ ،ا ِطعني فيما ا َمرتُكَ اج َعلْكَ تَقو ُل لِلشَّ ي ِء :ك ُْن ف ََيكو ُن
 3اَ لَ ْم اَع َْه ْد اِلَ ْي ُك ْم يا َبنِي ا َد َم اَ ْن لأ َت ْع ُبدُوا الشَّ ْيطا َن اِنَّ ُه لَ ُك ْم َع ُد ٌّو ُمبِين
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او قرار گرفتهاند .خداوند در باره آنها ميفرمايد" :شیطان بر آنان مسلّط شده و ياد خدا را از

خاطر آنها برده ،آنان پیروانِ شیطان هستند! بدانید پیروان شیطان زيانکارانند!"(1مجادله.)19:
قرآن کريم ،اين نوع اطاعت را منشاء همه عصیانگريها و انحرافهاي انسان دانسته و
اين را براي گمراهترين انسانها با بدترين جايگاه ،در قرآن توصیف کرده که ميفرمايد:
" 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
که بندگى طاغوت (شیطان) کرده .اين گروه را (نزد خدا) بدترين منزلت است و آنها گمراهترين

مردم از راه راست هستند"(2مائده.)60:
اين موضوع ،بصورت بسیار گستردهاي در قرآن مورد توجه قرار گرفته و ضمن
هشدارهاي فراوان از اينگونه اطاعت ،مصاديق زيادي را نیز براي آن بیان کرده است .در
آيهاي ،خداوند اطاعت از کافران و منافقان را نهي کرده و ميفرمايد" :و از کافران و منافقان
اطاعت مکن ،و به آزارهاى آنها اعتنا منما ،و بر خدا توکّل کن ،و همین بس که خدا حامى و

مدافع (تو) است"(3احزاب .)48 :در آيهاي ديگر ،به عدم پیروي از سران گمراه تذکر داده
و ميفرمايد" :و مىگويند” ،پروردگارا! ما از سران و بزرگان خود اطاعت کرديم و ما را گمراه
ساختند! .پروردگارا! آنان را از عذاب ،دو چندان ده (عذاب گناهان خودشان و گناهان ما که

گمراهمان کردند) و آنها را لعنت بزرگى فرما!""(4احزاب .)67:در آيهاي ديگر ،بر اطاعت
از آيین يهود و نصاري هشدار داده و ميفرمايد":هرگز يهود و نصارى از تو راضى نخواهند
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

خدا ،يار و ياورى نخواهى داشت(5بقره .)120:در آيهاي ديگر ،پیروي از اکثريت مردم ،را
طان ُه ُم الْ ِ
طان اَلأ اِ َّن ِح ْز َب الشَّ ْي ِ
ْ 1اس َت ْح َو َذ َع َل ْي ِه ُم الشَّ ْيطا ُن َفاَنْسا ُه ْم ِذ ْك َر اللَّ ِه اُولئِكَ ِح ْز ُب الشَّ ْي ِ
خاس ُرون
السبِي ِل
َ 2و َع َب َد ال َّطاغ َ
ُوت اُولئِكَ شَ ٌّر َمكاناً َو ا ََض ُّل َع ْن َسوا ِء َّ
3
قين َو َد ْع اَذا ُه ْم َو َت َوكَّ ْل َع َلى اللَّ ِه َو كَفى بِاللَّ ِه َوكيلإ ً
رين َو الْ ُمنافِ َ
َو لأ ت ُِط ِع الْكافِ َ
4
السبيل
راءنا َفاَ َضلُّونَا َّ
َو قالُوا َر َّبنا اِنَّا اَ َط ْعنا سا َدتَنا َو ك َُب َ
5
جاء َك
ْواء ُه ْم َب ْع َد الَّذي َ
َو لَ ْن َت ْرضى َعنْكَ الْ َي ُهو ُد َو لأ َ ال َّنصارى َح َّتى َت َّتبِ َع ِملَّ َت ُه ْم قُ ْل اِ َّن ُهدَى اللَّ ِه ُه َو الْ ُهدى َو لَئِنِ ات ََّب ْع َت اَه َ
ِم َن الْ ِع ْل ِم ما لَكَ ِم َن اللَّ ِه ِم ْن َول ِ ٍّي َو لأ نَصيراَ
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اطاعت جوگیرانه و گمراهکننده دانسته و ميفرمايد":اگر از بیشتر کسانى که در روى زمین
هستند اطاعت کنى ،تو را از راه خدا گمراه مىکنند (زيرا) آنها تنها از گمان پیروى مىنمايند ،و

تخمین و حدس (واهى) مىزنند"(1انعام.)116:
از منظر قرآن ،اين اطاعت و پیروي کردن ،جزء عبادت و بندگي کردن است .يعني،
اطاعت و پیروي ،الزمه عبادت و بندگي ميباشد .خداوند در آيهاي ميفرمايد":خدا را
بپرستید ،و از او بترسید و از من اطاعت کنید"(2نوح .)3:در آيهاي ديگر ميفرمايد":هر کس

از من پیروى کند او از من است!"(3ابراهیم .)36:معناي واقعي بندگي ،يعني وابستگي يک
موجود نیازمند ،به يک وجود بينیاز است که نقطه اتکاء وجود او و عامل حفظ و حراست
او در شدائدِ روزگار و امواج سهمگین زمانه است .قرآن مجید ،هدف خلقت انسان و
جن را بندگي خداي تعالي معرفي فرموده است" :همانا جن و انس را جز براي پرستش

خود نیافريدهام("4ذاريات .)56:زيرا اساس بندگي ،رسیدن به حقیقت توحید و دستیابي به
مقام پروردگاري و ظهور آن در شؤون زندگي و زيستن به آن صورتي است که از آدمي
خواسته شده است .امام صادق علیهالسالم در روايتي در اين باره ميفرمايد" :عبوديّت،
گوهري است که باطن آن ربوبیّت است؛ پس ،آنچه در عبوديت يافت نشود ،در ربوبیّت يافت

گردد و آنچه از ربوبیت مخفي بماند ،در عبوديّت به دست مي آيد"(5مصباح الشريعه ،ص.)7
مهم ترين گام در اطاعت و بندگي ،شناخت خدا و معرفت به دستوراتي است که
براي راهنمايي انسان به سوي سعادت ،به وسیله انبیاء به او ارائه شده است .قرآن کريم،
عبادت و بندگي را براي دستیابي به يقین ،که کاملترين شناخت است ،معرفي کرده و
ميفرمايد ":و پروردگارت را آنچنان بندگي کن تا به مقام يقین برسي"(6حجر . )99:در
روايات فراوان ،ارزش ،فوايد و نتايج بندگي بیان گرديده است .در حديثي قدسي ،خداوند
ض ُي ِضلُّو َك َع ْن َسبي ِل اللَّ ِه اِ ْن َي َّتبِ ُعو َن اِلأ َّ ال َّظ َّن َو اِ ْن ُه ْم اِلأ َّ َيخْ ُر ُصو َن
َ 1و اِ ْن ت ُِط ْع اَ ْكث ََر َم ْن فِي ا ْلأ َ ْر ِ
 2ا َِن ا ْع ُبدُواْ اللَّ َه َو اتَّقُو ُه َو ا َِطي ُع ِ
ون
َ 3ف َم ْن َتبِ َعني ف َِانَّ ُه ِم ِّني َو َم ْن َعصاني ف َِانَّكَ َغفُور َرحيم
ْس اِلأ َّ ل ِ َي ْع ُبد ِ
ُون
َ 4و ما خَ َلق ُ
ْت الْ ِج َّن َو الأْن َ
5
يب فِي الْ ُع ُبو ِد َّية
الْ ُع ُبو ِد َّي ُة َج ْو َهر كُ ْن ُه َها ال ُّر ُبوبِ َّي ُة َف َما فُ ِق َد ِم َن الْ ُع ُبو ِد َّي ِة ُو ِج َد فِي ال ُّر ُبوبِ َّي ِة َو َما خَ ِف َي َعنِ ال ُّر ُبوبِ َّي ِة ا ُِص َ
ْ
َ 6و اع ُْب ْد َر َّبكَ َح َّتي َياتِ َيكَ الْ َيقي ُن
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ميفرمايد " :اي فرزند آدم! خود را به عبادت من مشغول ساز تا دلت را پر از بي نیازي کنم و
دستانت را آکنده از روزي سازم .اي فرزند آدم! از من دوري مکن ،که دلت را از فقر انباشته و

دستانت را از گرفتاري آکنده مي کنم"(1ري شهري ،1385 ،ج ،7ص .)10امام علي علیه
السالم ميفرمايد ":هرگاه خداوند بنده اي را دوست بدارد ،نیکويي عبادت را در دل او افکند.

هیچ تقرّب جوينده اي ،با چیزي چون عبادت خدا ،به او نزديک نشد"(2همان ،ج ،7ص.)7
امام علي علیه السالم در مصاديق عبوديت ميفرمايد" :بندگي در پنج چیز است :اندرون
از طعام تهي داشتن ،قرآن خواندن ،شب را به عبادت گذراندن  ،و زاري کردن [به درگاه خداوند]

هنگام صبح ،و گريستن از ترس خدا"(همان ،ج ،7ص .)11امام صادق علیه السالم در باره
حقیقت بندگي فرمود" :حقیقت بندگي سه چیز است :اين که بنده در آنچه خداوند به او عطا
فرموده است براي خود مالکیتي در نظر نگیرد؛ زيرا بندگان [واقعي خدا] مالک چیزي نیستند،
مال را متعلّق به خدا ميدانند و آن را هر جا که خداوند عزّ و جلّ فرمان داده است به مصرف
مي رسانند[ .دوم] بنده براي خود تدبیر و چاره انديشي نکند ،و [سوم] تمام اشتغالش به چیزهايي

باشد که خداوند عزّ و جلّ او را به انجام آنها فرمان داده يا از آنها باز داشته است"(همان ،ج،7
ص .)12در روايات ديگر ،چشم بستن از حرامهاي خداوند سبحان ،خالص گردانیدن
عمل ،عفّت شکم و شهوت ،برپاداشتن واجبات و فروتني ،به عنوان برترين عبادات معرفي
شده است(3همان ،ج ،7ص.)22

 .4آرامش جویی
آرامش در قرآن ،با واژههايي همچون :طمأنینه و اطمینان(رعد ،)28:سکینه و سکون
(فتح ،)4:امن و ايمان(انعام ،)81:ربطِ قلوب(کهف ،)14 :نفي خوف و حُزن (فصلت،)30:
تثبیت فؤاد(هود ،)120:سُبات(فرقان )47 :و مانند آن بیان شده است .آنچه از اين مفاهیم
صب َح ِم َن
فض ُل النا ِ
 1ا َ
س َمن َع ِش َق ال ِعبا َد َة فَعانَقَها ،و ا َح َّبها بقَلبِ ِه ،و باشَ َرها بِ َج َس ِد ِه ،و تَف َّر َغ لَهاَ ،ف ُهو لأ ُيبالي َعلي ما ا َ
الدُّنيا َ :علي ُعس ٍر ام َعلي ُيس ٍر
2
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
سن العبا َدة ؛ ما َت َق َّر َب ُم َت َق ِّرب بمث ِل عبا َدة الله ِ
اذا ا َح َّب الله ُ َعبدا ا َله َم ُه ُح َ
3
َض ال َّط ِ
فض ُل ال ِعبا َد ِة ا
فض َل ِمن ِع َّف ِة َبطنٍ
خلإص ال َع َم ِل؛ ما ُعبِ َد الله ُ بِشي ٍء ا َ
فض ُل ِعبا َد ٍة ؛ ا َ
رف َعن َمحارِمِ الله ِ ُسبحانَ ُه ا َ
غ ُّ
ُ
و َف ْر ٍج
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با کاربرد فراوان آن در قرآن استفاده ميشود؛ اينکه انسان در تکاپوي به دست آوردن
حالتي دروني است که به او احساس راحتي ،آسايش ،آرامش با خاليبودن از هر گونه
نگراني و افسردگي ،و به دست آوردن اطمینان و امنیت بدهد .قرآن کريم ،در آيات زيادي،
آرامش داشتن انسان را با نداشتن ترس(خوف) و افسردگي(حُزن) بیان نموده و در آيهاي
در اين باره ميفرمايد " :آگاه باشید ،که براي دوستان خدا نه ترسي است و نه آنان اندوهگین
مىشوند"(1يونس .)62:امام علي علیهالسالم در روايتي ميفرمايد" :هرگاه خداوند بنده اي

را دوست بدارد ،او را به آرامش و بردباري زينت ميدهد"(2ري شهري ،1385 ،ج ،4ص.)146
يکي از کاربردي ترين مفهومي که درباره آرامش در قرآن مورد استفاده قرار گرفته
است؛ مفهوم "ايمان" است که از واژه "أمن" ،بمعناي تصديق توأم با اطمینان خاطر گرفته
شده است(راغب ،1362 ،ص .)90اين مفهوم که با مشتقاتي مانند :اَمِن ،ايمان ،آمَن ،يؤمن،
مؤمن ،امانت و مانند آن ،در  879آيه در قرآن بکار برده شده است ،در جايگاه جامعترين
مفهوم ديني در اسالم ،به معناي آرامش جان و رهايي از هر گونه هراس و اندوه است،
که ارتباط میان پذيرش گفتار خداوند و دستيابي به آرامش روح و روان را نشان ميدهد.
علّامه طباطبايي(ره) ،اطمینان و سکینه را حالتي الهي و نوع ويژهاي از آرامش بر ميشمرد
که فقط بر دلهاي پاک و جان هاي پرهیزگار فرود آمده و همواره تثبیت ايمان و افزايش
روح تقوا را در پي داشته باشد و او معتقد است که فقط به افراد ويژهاي در مراحل باالي
کمال اختصاص دارد(طباطبايي ،ج ،9ص .)224خداي متعال در اين باره مي فرمايد":آنان
که ايمان آورده ،آفت ناپاکي را به حريم آن راه ندهند ،آرامش از آنِ ايشان است و آنها همان

هدايت يافتگانند"(3انعام.)82:
باتوجه به اينکه روح انسان از يک عالم ملکوتي 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 وجودي اوست؛ بنظر ميآيد که دو عامل
1
ياء اللَّ ِه لأ خَ ْوف َع َل ْي ِه ْم َو لأ ُه ْم َي ْح َزنُون
اَلأ اِ َّن ا َْول ِ َ
2
بالسكي َن ِة و ِ
الح ْل ِم
اذا ا َح َّب الله ُ َعبدا َز َّين ُه َّ
3
ذين َءامن ُوا و لَم َيلبِ ُسوا ايم َنهم بِ ُظل ٍم اولئك لَ ُهم الأَم ُن و ُهم ُمه َتدُون
الَّ َ
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مهم ناامني و ناآرامي انسان است .بر اين اساس ،آنچه انسان در اطراف دنیاي مادي خود
مييابد ،با آنچه در ذات ناخودآگاه خويش از درون کشف ميکند ،ناهماهنگ است؛ پس
نگران و افسرده مي شود .قرآن کريم ،درمان اين ناامني و ناآرامي را ،دلدادگي و دلسپردگي
در رسیدن به اصل خويش دانسته و ميفرمايد" :و بشارت ده به استقامتکنندگان!؛ آنها که
هر گاه مصیبتى به ايشان مىرسد ،مىگويند :ما از آنِ خدائیم و به سوى او بازمىگرديم!؛ اينها،
همانها هستند که الطاف و رحمت خدا شامل حالشان شده و آنها همان هدايتيافتگان

هستند!"(1بقره .)157-155:امنیت و ايمان به ،از خدا بودن و بسوي او بازگشتن ،يکي از
عوامل آرامش صبر پیشگان در اين آيه معرفي شده است .درک اين موضوع را ميتوان
يک نوع هوش معنوي دانست که با بهزيستي معنوي ،کیفیت و رضايت زندگي رابطة
مثبت و معنادار دارد(تقي زاده و همکاران.)1392 ،
از آنجائیکه ذات انسان از روح الهي نشأت گرفته است و باتوجه به اينکه اين ذاتِ
روحي  ،براي ادامهِ حیات ،سالمت و کمال خويش ،نیازمند به محتوا و موضوعاتي
ميباشد؛ خداوند متعال براي پُر کردن آن ذاتِ نیازمند ،دستوراتي را صادر کرده که آنها
متناسب و هماهنگ با ذات انسان است .بنابرآنچه از آيات قرآن استفاده ميشود ،اينکه هر
دستوري که خداوند در شريعتهاي خويش(اسالم) فرمان داده ،مثل :نماز(2طه،)14:
قرآن(3حجر ،)9:تورات(4انبیاء )105:و مانند آن ،از مصاديق ذکراهلل ميباشند .زيرا مفهوم
ذکر اين است که آن حقايق براي ذاتِ انسان شناخته شده است و غفلت از آنها ،موجب
فراموشي گرديده است .براين اساس ،پیروي عملي از دستورات خدا(وجود تکلیفي)،
برمبناي اينکه آنها با ساختار فطري و تکويني انسان هماهنگ ميباشند(چون مبدأ و مقصد
هر دوي آنها خداست) ،موجب آرامش روح و روان او ميگردد .خداوند در آيهاي دراين
باره ميفرمايد" :کسانى که ايمان آوردهاند و دلهايشان به ياد خدا آرام مىگیرد .آگاه باش که
ين اِذَا ا ََصا َب ْت ُهم ُّم ِص َيبة قَالُواْ اِنَّا لِلَّ ِه َو اِنَّا اِلَ ْي ِه َر ِاج ُعونَ؛ ا ُْولَئكَ َع َل ْيه ْم َص َل َوات ِّمن َّر ِّب ِه ْم َو َر ْح َمة َو
َ 1و َبشِّ ِر َّ
ِين؛ الَّ ِذ َ
الصابر َ
ا ُْولَئكَ ُه ُم الْ ُم ْه َتدُون
الصلإ َة ل ِ ِذ ْكري
َ 2و اَقِ ِم َّ
 3اِنَّا ن َْح ُن نَ َّزلْ َنا ال ِّذ ْك َر َو اِنَّا لَ ُه لَحافِ ُظون
َ 4و لَ َق ْد َك َت ْبنا فِي ال َّز ُبورِ ِم ْن َب ْع ِد ال ِّذ ْك ِر

214

با ياد خدا دلها آرامش مىيابد"(1رعد .)13:اين احساس آرامش مطلق ،فقط در حالت ايمان
و اتصال به آن حقیقت مطلق پديد ميآيد که در آيهاي در اين باره اشاره گرديده است":او
کسى است که آرامش را در دلهاى مؤمنان نازل کرد تا ايمانى بر ايمانشان بیفزايند .لشکريان

آسمانها و زمین از آن خداست ،و خداوند دانا و حکیم است"(2فتح .)4:پس ،آرامش يافتن
انسان ،از آن جهت بدست ميآيد که او بداند همه کارها به دست مُصلح کل ،يعني "رب
العالمین" است ،ولي بيخبران ،در غم و اضطرابند که چه ميشود .در آيهاي ،اضطراب
نداشتن و محزون نبودن ،دو شاخصه و نشانه مهم آرامشِ زندگي اولیاي خدا و بندگان
صالح او معرفي شده است(3يونس.)62:
قرآن کريم به نمونههاي بارزي از بحرانهاي روحي و اجتماعي افراد اشاره کرده که
در آن حاالت دشوار ،تنها دلدادگي به آن مبدأ و استعانت از آن منبع اطمینان بخش،
آرامش بخش و ياري رساننده آنها بوده که در آن حال ،اهمیّت آرامش رواني را دو چندان
نمايان مينمايد .قرآن کريم ،از مادر حضرت موسي علیهالسالم ياد ميکند که او در
سختترين حاالت روحي ،بدلیل ترس کشته شدن فرزند خود ،او را در گهوارهاي چوبي
نهاده و به رود نیل سپرده است و در اين حال ،فقط ياد خدا و استعانت اوست که آرامش
بخش اين شرايط دشوار است" :در نتیجه قلب مادر موسى مطمئن و فارغ از اندوه گشت که
اگر فارغ نمىشد نزديک بود موسى را لو دهد ،اين ما بوديم که قلبش را استوار کرديم تا از

مؤمنین باشد"(4قصص .)10:بنياسرائیل هنگام فرار از مصر ،در حالي که لشکريان فرعون
را در پيخويش ميديدند ،فقط با سخنان موسي که با اطمینان از ياري خدا سخن ميگفت،
آرامش يافتند(5شعراء .) 62:اصحاب کهف در میان مردم مشرک و توحید ستیزِ شهرشان،

1
وب
الَّ َ
ذين َءا َمن ُوا و تَط َم ِّئ ُّن قُلو ُبهم بِ ِذك ِر الل ِه اَلأ ب ِ ِذ ْك ِر اللَّ ِه َت ْط َمئِ ُّن الْ ُقلُ ُ
2
الس ِ
ض َو كا َن اللَّ ُه َعليماً
السكي َن َة في قُلُ ِ
ماوات َو ا ْلأ َ ْر ِ
وب الْ ُم ْؤ ِم َ
نين ل ِ َي ْزدا ُدوا ايماناً َم َع ايمانِ ِه ْم َو لِلَّ ِه ُج ُنو ُد َّ
ُه َو الَّذي اَنْ َز َل َّ
َحكيماً
ِ
ِ
 3اَ َلأ اِ َّن ا َْول َي َاء اللَّه َلأ خَ ْوف َع َل ْي ِه ْم َو َلأ ُه ْم ي َح َْ َزنُون
4
َصب َح فُ َؤا ُد ام ُموسي فرِغاً اِن كا َدت لَ ُتب ِدي بِ ِه لَو َلأ اَن َر َبطنا َعلي قَلبِها لِ َتك ُو َن ِم َنال ُمؤ ِمنين
وا َ
الج ِ
صحب ُموسي اِنا لَ ُمد َرك ُون* قا َل كَلإ ا َّن َم ِعي َربي َس َيهدين
معان قا َل ا
َ 5ف َلما ت ََرءا َ
ُ
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در اثر برخورداري از آرامش الهي ،با شهامت تمام در برابر همه قدرتها و جاذبههاي
زندگي مادّي ايستاده ،شعار توحید سر ميدادند(1دائرة المعارف قرآن کريم ،ج ،1ص.)163
احساس امنیت ،واقعیت ديگري از اين انگیزه مهم در فرايند رشد و شخصیت انسان
است که خداوند در آياتي از قرآن ،اشاره به برخي از مصاديق آنها کرده است" :خانههاي

خود را در کوهها ميکنند تا ايمن باشند("2حجر .)82:خداوند متعال ،درخواست امنیت براي
کعبه را ،از زبان حضرت ابراهیم علیهالسالم بیان کرده که ميفرمايد":اي پروردگار من! اين

سرزمین را ايمن گردان"(3بقره .)126 :در آيهاي ديگر ،خداي متعال شب را وسیله آرامش
انسان معرفي کرده و ميفرمايد":او کسي است که براي شما ،شب درست کرد تا در آن آرامش

گیريد"(4يونس .) 67 :همچنین همسر را براي انسان ،عامل آرامش و امینت معرفي کرده
است" :اوست خدائیکه از جنس خودتان همسراني را قرار داد تا آرامش يابید("5اعراف.)189:
عليرغم اين نیاز ذاتي و فطري به آرامش حقیقي و دائم ،که انسانها همواره به دنبال
آن هستند ؛ برخي افراد بر مبناي تفکّر غلط و انديشه مادي ،به دنبال آرامش در مصاديق
مادي و دنیايي ميگردند .آنها آسايش موقت ،صوري ،مادي و دنیايي را با آرامش دائمي،
حقیقي ،روحي و آخرتي اشتباه گرفته ،و داروي مسکّن موقتي را به جاي درمانکننده
حقیقي دائم استفاده مي کنند .قرآن کريم ،زبان حال آرامش جوي آنها را اينگونه بیان
مينمايد " :آنها که به ديدار و مالقات ما ايمان ندارند ،و به زندگى دنیا راضي و خشنود شدند
و [فقط] بر آن تکیه کردند ،و آنها که از آيات ما غافلند( ،همه) آنها جايگاهشان آتش است،

بخاطر کارهايى که انجام مىدادند!"(6يونس.)7:
در روايات ،عواملي براي دستیابي به آرامش معرفي شده است .امام علي علیه السالم
ميفرمايد":هرکه به اندازه کفاف بسنده کند ،آرامش يابد و در منزلگاه آسودگي فرود آيد" .امام
1
الس ِ
ض
موت َوالأر ِ
رب َّ
و َر َبطنا َعلي قُلُوبِ ِهم اذ قا ُموا فَقالُوا َر ُّبنا ُّ
 2وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا امنين
 3واذقال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا
َ 4و ِم ْن اياتِ ِه اَ ْن خَ لَ َق لَ ُك ْم ِم ْن اَنْف ُِس ُك ْم اَزْواجاً ل ِ َت ْس ُك ُنوا اِلَ ْيها
َ 5و َج َع َل ِمنْها َز ْو َجها ل ِ َي ْس ُك َن اِلَ ْيها
6
ذين ُه ْم َع ْن اياتِنا غافِلُو َن
قاءنا َو َر ُضوا بِالْ َحيا ِة ال ُّدنْيا َو ا ْط َماَنُّوا بِها َو الَّ َ
اِ َّن الَّ َ
ذين لأ َي ْر ُجو َن ل ِ َ
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صادق علیه السالم ميفرمايد" :خوشي و آرامش در خشنودي و يقین است :باالترين آرامش،

چشم امید برکندن از مردم است" .آنحضرت در روايتي ديگر ،چهار چیز را به عنوان عوامل
آرامش معرفي مي فرمايند که عبارتند از" :سکوتي که به وسیله آن به احوالِ دل و نفْس خود
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

سبب ،دلت را روشن و نهادت را تصفیه و روح و روانت را پاکیزه کني" .در روايتي ديگر ،از
امام صادق علیهالسالم سؤال شد :راه آرامش چیست؟ فرمود :در مخالفت کردن با هواي
نفس ،عرض شد :پس ،چه وقت بنده طعم آرامش را مي چشد؟ فرمود :در نخستین روزي که به

بهشت وارد ميشود"(1ري شهري ،1385 ،ج ،4ص.)547

 .5حقیقت جویی
علم ،آگاهي ،شناخت ،دانايي و مفاهیمي مانند آن؛ به استعداد و توانايي در انسان
اشاره دارد که معرفت و دانش را براي او ايجاد ميکند .علم در کنار عمل ،يکي از تکالیف
مهم انسان است که ميتواند تاريکيهاي درون و برون وجود او را براي خويش روشن
کرده و راه هدايت را برايش آشکار نمايد .مفاهیم شناختي در قرآن با واژههاي مختلفي
بکار برده شده است .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 انسان در قرآن بکار برده شده است .حقیقتجويي ،يک میل ذاتي و
سرشتي در انسان است که براي يافتن حقّ و کشف معرفت حقیقي در او قرار داده شده
است .يعني ،افزايش تواناييهاي معرفتي انسان ،بواسطه اين میل ارضاء ميگردد.
حقّ به معناي وجودي ثابت ،مطابق و واقع شيء در محل خويش است که ضدّ باطل
است .در مجمع آمده است" :حقّ آنست که شيء در موقع خود واقع شود"(طبرسي ،ج، 4
ص .)802اين مفهوم در قرآن  287بار تکرار شده است" .حقّ" يکي از اسماء حسناي
َ 1منِ اق َت َص َر علي ُبل َغ ِة ال َك ِ
ِف ب ِه
فض ال َّد َع ِة .ال َّر ْو ُح و الر َاح ُة في ال ِّرضا و َاليقينِ ؛ َصمت تَعر ُ
فاف َف َق ِد ان َت َظ َم َ
الراحةَ ،و ت ََب َّوا خَ َ
الزمان ظا ِهرا و ِ
ِ
َنجو بها؛ ِمن ا ِ
يت به
فات
باطنا ،و ُجوع تُ ِم ُ
بين بارِيكَ  ،و خَ ل َوة ت ُ
حا َل قَلبِكَ و نَف ِْسكَ فيما يكو ُن بي َنكَ و َ
الشَّ َه ِ
وحكَ
قلبكَ و تُ َنقي به َطب َعكَ و تُ َزكِّي ب ِه ُر َ
ِس ،و َس َهر تُ َن ِّو ُر ب ِه َ
واس و ال َوساو َ
وات و ال َو ْس َ
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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
است(قرشي ،1371 ،ج ،2ص .)158قرآن کريم ،حقیقت جويي را میلي مطابقت با فطرت
بشري دانسته ،و آن را از جانب خداي کريم بیان فرموده است" :حق همان است که از

ناحیه پروردگار توست ،پس هیچ شبهه به دل راه مده"(1بقره ،)147:آنچه از اين آيه شريفه
استفاده ميشود اينکه حق ،داير مدار خداوند است .يعني ،حق آن معرفت وابسته و مطابق
با خداست و هر معرفتي که ارتباطش با خدا قطع گردد ،باطل است.
انگیزه حقیقت جويي که به طور فطري در انسان وجود دارد ،يکي از انگیزههايي
است که ما را به مطالعه و معرفت نفس(دنیاي دروني) و اکتشاف طبیعت آفاقي(دنیاي
بیروني) وا ميدارد ،تا انسان به شناخت کُنه واقع دست يافته و اساس حقیقتهاي جهان
هستي برايش آشکار گردد .از پرسشهاي گوناگوني که انسان در دوران کودکي مطرح
ميکند ،تا کنجکاويهايي که بسیاري از بزرگساالن تاسالهاي پاياني حیات خود ،براي
دستیابي به حقايق بیشتر از خود نشان ميدهند ،همگي نشان از وجود اين میل ضروري
در نهاد انسان دارد .اين سرشت حقیقتجويي ،نه تنها عاملي براي رشد و تعالي درون
انسان است ،بلکه علتي جهت تکامل و شکوفايي دانش بشري و پیدايش رشتههاي
تخصصي فراوان در دنیاي بیرون از خود شده است .براساس اين میل دروني است که
وابستگي هاي نفس ما به بیرون از خود ،و جايگاهش درعالم وجود و اتصالش به مبدأ و
معاد دانسته ميشود .قرآن کريم ،حقیقتجويي و حقیقتگويي را يک پیمان مکتوب بین
بشر در کتابهاي آسماني دانسته و ميفرمايد":آيا پیمان کتاب (خدا) از آنها گرفته نشده که

بر خدا جز حقیقت نگويند ،و آنان بارها آن را خواندهاند؟"(2اعراف.)169:
بر مبناي فطرت حقیقتجويي ،انسان خواهان درک حقايق و تحصیل علم مطابق با
واقع و رسیدن به مراحل باالي يقین است .از اين رو ،اکتفا به جهل ،شک ،وهم و گمان،
انحراف از مسیر فطرت حقیقتجويي انسان است .بنابراين ،باقي ماندن و بسنده کردن به
 1الْ َح ُّق ِم ْن َربِّكَ فَلإ َت ُكونَ َّن ِم َن الْ ُم ْم َتري َن
 2اَ لَ ْم ُيؤْخَ ْذ َع َل ْي ِه ْم ميثا ُق الْ ِك ِ
تاب اَ ْن لأ َيقُولُوا َع َلي اللَّ ِه اِلأ َّ الْ َح َّق َو َد َر ُسوا ما في ِه
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عقايد غیر حقیقي و نادرست ،امري نکوهیده است .فطرت حقیقتجويي جهت تحقق
حیات و تکامل انسان ،تالش ميکند تا انسان با ابزارهاي عقالني و شناختي ،مراحل
معرفت خويش را ارتقاء بخشیده و با خروج از حالت وهم ،شک و گمان ،که از مصاديق
باطل هستند ،به کسب علم يقیني و کشف حقايق عالم دست يابد .قرآن کريم ،کساني را
که به بهانه نداشتن علم و يقین نسبت به مبدأ و معاد ،از تحصیل علم و عمل به تکالیف
خود سرباز ميزنند ،را نکوهش کرده و ميفرمايد" :و هنگامى که گفته مىشد :وعده خداوند
حقّ است ،و در قیامت هیچ شکّى نیست ،شما مىگفتید :ما نمىدانیم قیامت چیست؟ ما تنها

گمانى در اين باره داريم ،و به هیچ وجه يقین نداريم"(1جاثیه.)32:
از منظر آيات و روايات ،حقیقتجويي يک نیاز فطري انسان است که اگر او ،آن را
پرورش ندهد نقطه مقابل آن ،يعني باطلگرايي رشد خواهد کرد .بعبارتي ديگر ،انگیزه
ذاتي حقیقتجويي ،اگر با معیارهاي حقیقت ،که همان دستورات شريعتِ خداوندي
است ،تکمیل نگردد ،محتواهايي از باطل در آن پُر ميگردد .قرآن کريم ،در آياتي دو
گروه پیروان حق و باطل را به عنوان پیروان خدا و کفر معرفي کرده و در اين باره
ميفرمايد" :خداوند مى خواهد حق را با کلمات خود تقويت ،و ريشه کافران را قطع کند .تا

حق را تثبیت کند ،و باطل را از میان بردارد ،هر چند مجرمان کراهت داشته باشند"(2انفال.)8 :
اين موضوع ،در روايات نیز با صراحت بیشتري مورد تأکید قرار گرفته است .امام
علي علیهالسالم در اين باره ميفرمايد":براستي هر کس را حقّ ،سود ندهد باطل ،زيانش
رساند و هرکه به راه هدايت نرود ،به کج راهه گمراهي در افتد و هرکه يقین ،او را سود نبخشد

شکّ زيانش رساند"(3ري شهري ،1385 ،ج ،3ص .)155همچنین در حديثي ديگر
آنحضرت ميفرمايد" :پیوسته با حقّ باش ،تا تو را در آن روزي که جز به حقّ داوري نميشود،

1
نين
السا َع ُة اِ ْن نَظُ ُّن اِلأ َّ َظنًّا َو ما ن َْح ُن بِ ُم ْس َت ْي ِق َ
لسا َع ُة لأ َر ْي َب فيها قُ ْل ُت ْم ما َندْري َما َّ
َو اِذا قي َل اِ َّن َو ْع َد اللَّ ِه َح ٌّق َو ا َّ
 2ل ِ ُي ِح َّق الْ َح َّق َو ُي ْب ِط َل الْ ِ
باط َل َو لَ ْو َك ِر َه الْ ُم ْج ِر ُمو َن
3
ض
الْ َزمِ الح َّق ُي ْن ِزلْكَ َمنازِ َل اه ِل الح ِّق َيو َم لأ ُيقْضي الأ بالح ِّق؛ لأ َدلي َل ان َْص ُح ِمنِ ْاستِما ِع الح ِّق؛ ا ْع َلموا ان الله َ تعالي ُي ْب ِغ ُ
ِمن خَ ْل ِق ِه ال ُم َتل ِّو َن  ،فلإ تَزولوا عنِ الح ِّق و ا ْهلِ ِه ؛ فان َمنِ ْاس َتب َّد ِ
بالباط ِل و ا ْهلِ ِه َهلكَ و فا َت ْت ُه ال ُّدنيا
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در جايگاه پیروان حقّ جاي دهند .هیچ راهنمايي صادقتر از گوش سپردن به حقّ نیست"(1تمیمي
آمدي ،1366 ،ص ،68ح .)935امام صادق علیهالسالم در اين رابطه ميفرمايد" :شاهراه

حق از براى جويندگان آن واضح و روشن است"(2ري شهري ،1385 ،ج ،3ص .)156يعنى
اگر کسى در جستوجوي حق باشد ،حقیقت برايش روشن و برايش ظاهر مىشود؛ به
گونهاي که ترديد و شبههاي برايش باقي نميماند ،و کسى که راه حق را نیابد البته خواهان
و جوياى او نبوده است.
در منابع روايي ،پیامدهاي فراواني براي حقیقتجويان بیان شده است .امام علي
علیهالسالم در اين باره ميفرمايد" :هر کس حقطلبي را سرلوحه کارهايش قرار دهد ،سختيها

برايش آسان و دور برايش نزديک ميشود"(3تمیمي آمدي ،1366 ،ص ،68ح .)938در
روايتي ديگر آنحضرت ميفرمايد" :خداى تعالي حق را روشن ساخته و راههاي آن را آشکار

کرده است ،پس سعادت يا شقاوتي دائمي ،مالزم آن است"(4همان ،ح .)930يعني ،هر کس
به راه حق رفت ،سعادت دائمى نصیب او شده است و هر کس به راه حق نرفت بدبختى
مالزم او است و از آن جدا شدني نیست .ايشان در حديثي ديگر ميفرمايد" :هیچ همراه

و همنشیني ،عزيزتر از حق نیست"(5همان ،ح .)927امام صادق علیهالسالم نیز در اين رابطه
ميفرمايد ":هیچگاه از حقّ و پیروانش جدا نشويد ،که هر کس به باطل و باطلگرايان بیاويزد،

هالک شود و دنیا از دستش برود"(ري شهري ،1385 ،ج ،3ص.)155

 .6عاطفه گرایی
عالوه بر کسب حقیقت در مقام معرفت و شناخت ،يک میل ديگري در انسان وجود
دارد که در ادامه شناخت ،به بررسي تمايالت ،عواطف و هیجانات ،براي تحقق عمل
1
ض
ا ْل َزمِ الح َّق ُي ْن ِز ْلكَ َمنازِ َل اه ِل الح ِّق َيو َم لأ ُيقْضي الأ بالح ِّق؛ لأ َدلي َل ان َْص ُح ِمنِ ْاستِما ِع الح ِّق؛ ا ْع َلموا ان الله َ تعالي ُي ْب ِغ ُ
ِمن خَ ْل ِق ِه ال ُم َتل ِّو َن  ،فلإ تَزولوا عنِ الح ِّق و ا ْهلِ ِه ؛ فان َمنِ ْاس َتب َّد ِ
بالباط ِل و ا ْهلِ ِه َهلكَ و فا َت ْت ُه ال ُّدنيا
َ 2ق ْد َو َض َح ْت َم َح َّج ُة الْ َح ِّق ل ِ ُطلَّإبِ َها
َ 3م ْن َج َع َل الْ َح َّق َم ْط َل َب ُه َلأ َن لَ ُه الشَّ ِدی ُد َو ق َُر َب َع َل ْی ِه الْ َب ِعید
 4اِ َّن اللَّ َه ُس ْب َحانَ ُه َق ْد اَنَا َر َس ِبی َل الْ َح ِّق َو ا َْو َض َح طُ ُر َق ُه ف َِش ْق َوة َلأزِ َمة ا َْو َس َعا َدة َدائ ِ َمة
َ 5لأ َص ِ
اح َب اَ َع ُّز ِم َن الْ َحق
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ميپردازد .میل ،اشتیاق ،عالقه ،عاطفه ،گرايش و مفاهیم ديگري مانند آن ،به يکي ديگر
از انگیزههاي مهم سرشتي انسان اشاره دارند ،که همچون موتور محرکه براي اقدام به
انجام کاري در عمل ،براي شکلگیري فعالیتهاي او ضروري ميباشند .اين گرايش در
مودت ،رأفت ،رحمت ،الفت ،نفرت ،قسوت ،شهوت،
قرآن ،با واژههايي همچون :محبّتّ ،
هوي ،هوس ،میل ،رجاء ،عالقه ،فرح ،سرور و مفاهیمي مانند آن بیان شده است.
عاطفه از ريشه عطف ،به معناي توجه ،کشش و میل گرفته شده است .عواطف،
احساسهايي هستند که در ارتباط با يک موجود زنده داراي شعور ديگر ،در نفس انسان
تحقق يافته و او را وا ميدارد تا به نفع آن گامي بردارد يا دست کم با وي اظهار همدردي
يا احساس ترحم و يگانگي کند .مقصود از عاطفه در اين بحث ،کشش نفساني يک انسان
نسبت به موجود يا يک انسان ديگر است ،شبیه آنچه میان آهن و آهنربا هست .آدمي
در چنین حالتي احساس ميکند که به سوي چیزي يا کسي کشیده ميشود(مصباح يزدي،
ج ،2ص.)57
آنچه از آيات و روايات بر ميآيد اينکه رشد و تقويت عواطف انساني در برابر
بيتفاوتي و بيعاطفگي مطلوب است .انساني که نسبت به ديگران احساس همدردي
ميکند ،از رنج ديگران رنج ميبرد و از خوشي آنان شادمان ميگردد ،بر کسي که چنین
احساسي ندارد و کامالً بي تفاوت است ،برتري دارد .در متون ديني ،شواهدي بر مطلوبیت
حالت رأفت و رحمت نسبت به موجودات وجود دارد؛ از جمله آنکه خداوند ياران
حضرت مسیح را به خاطر وجود اين ويژگي در ايشان ميستايد و در اين باره ميفرمايد:
"در دلهاي کساني که از او [حضرت مسیح] پیروي کردند ،رأفت و رحمت نهاديم"(1حديد:
 .)27ارائه اين موضوع ،نشان از تأيیدي است که خداوند متعال بیان فرموده است.
قرآن کريم ،وجود محبّت در دل انسانها و ارتباط بین آنها را ،يکي از آيات و
نشانههاي خود معرفي کرده است که هیچ کس غیر او توان ايجاد آن را ندارد" :و میان
دلهايشان الفت برقرار ساخت ،اگر تو آنچه در زمین است را خرج مىکردى نمىتوانستى میان
َ 1و َج َع ْل َنا فِي قُلُ ِ
ين ات ََّب ُعو ُه َراْ َف ًة َو َر ْح َم ًة َو َره َْبانِ َّي ًة
وب الَّ ِذ َ
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دلهايشان الفت بیندازى ،و لیکن خدا میانشان الفت انداخت که او مقتدرى شايسته است"

1

(انفال .) 63:در قرآن برادري و صمیمیّت ،به عنوان يکي از آثار و برکات محبّت در بین
انسانها بیان شده که عدم وجود محبّت و برادري ،موجب گرفتاري انسان در آتش عذاب
ميگردد" :اوست که بین دلهايتان الفت برقرار کرد و در نتیجه نعمت او ،برادر شديد و در
حالى که بر لبه پرتگاه آتش بوديد ،او شما را از آن پرتگاه نجات داد .خداى تعالى اين چنین

آيات خود را برايتان بیان مىکند تا شايد هدايت شويد"(2آل عمران.)103:
محبت ،يکي از جاذبههاي قلبي انسان است که آگاهانه يا ناآگاهانه در دل موجود
زنده ايجاد مي شود و او را بسوي شخص يا چیز ديگري جلب ميکند .در انسان حالت
محبّت شديد که او را منحصرا متوجّه محبوب ميکند و نوعي يگانگي بین فرد و محبوبش
به وجود ميآورد و همه چیز فرد را در اختیار محبوبش قرار ميدهد ،عشق گفته ميشود

3

(ابن منظور ،1414 ،ج ،10ص .)251خواجه نصیرالدين طوسي ،عشق را به "مشاکله بین

النفوس" تعبیر ميکند که يک نوع همشکلي میان روحها بوجود ميآورد .در واقع نفسي
هم اگر اينجا وجود دارد ،فقط يک محرّک براي انسان است ،و معشوق حقیقي انسان،
يک حقیقت ماوراء طبیعي است که روح انسان با او متحّد ميگردد و اين همان معناي
فناء في اهلل است(مطهري ،1387 ،ج ،3ص.)504
هر چند در قرآن کريم ،لفظ عشق بکار برده نشده؛ ولي معناي آن ،که همان مبالغه
و افراط در محبّت است بکار رفته و در آيهاي ،با عنوان محبّت شديد از آن ياد شده است.
در آيهاي ،در توصیف برخورداري مومنان از محبّت زياد به خدا ،اينگونه بیان شده است:
محبت را به خدا دارند"(4بقره .)165:در آيهاي ديگر ،از
"کساني که ايمان آوردند ،شديدترين ّ
واژه "شغاف" ،استفاده شده که در معناي آن ،به عشق تفسیر شده است .خداوند متعال،
از عشق شديد زلیخا به يوسف با عنوان شغاف سخن گفته و ميفرمايد":عشق[يوسف]
1
ف َب ْي َنه ْم اِنَّ ُه َعزِيز َح ِكيم
ْت َما في ا ْلأ َ ْر ِ
ض َج ِمي ًعا َّما اَلَّف َ
ين ُقلُوب ِه ْم لَ ْو اَن َفق َ
ف َب ْ
ْت َبي ْن قُلُوبِ ِه ْم َو لَ ِك َّن اللَّ َه اَلَّ َ
َو َالَّ َ
2
ين قُلُوبِ ُك ْم َفاَ ْص َب ْح ُتم بِنِ ْع َمتِ ِه اِخْ َوانًا
ف َب ْ
َفاَلَّ َ
العاش ُق ِ
 3سمي ِ
عاشقاً لأَنه َي ْذ ُب ُل من شدة الهوي كما َت ْذ ُبل ال َعشَ َق ُة اِذا قطعت ،و ال َعشَ َقةُ :شجرة تَخْ َض ُّر ثم َت ِد ُّق و ت َْص َف ُّر
4
ذين ا َم ُنوا اَشَ ُّد ُح ًّبا لِلَّ ِه
َو الَّ َ
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آنچنان در اعماق دل او[زلیخا] نفوذ کرده است"(1يوسف .)30 :يعنى ،آن چنان به او عالقمند
شده بود که محبّتش به درون قلب او نفوذ کرده ،و اعماق او را در برگرفته بود ،و اين
اشاره به عشق شديد و آتشین او به يوسف بود(مکارم شیرازي ،1374 ،ج ،9ص.)393
امام باقر علیهالسالم در تفسیر اين آيه ميفرمايد":آنچنان [زلیخا عاشق بود] که جز به يوسف

نميانديشید و از ساير مردم بي خبر بود"(2عروسي حويزي ،1415 ،ج ،2ص.)423
مودت ،که در آيات و روايات نیز بکار برده شده است ،شايد بتوان گفت که
مفهوم ّ
محبت زياد معنا شده است .آنچه
معناي ديگري از عشق است ،که به عالقه شديد قلبي و ّ
در مودّت ،به عنوان يکي ديگر از مفاهیم عاطفي مورد توجّه است اينکه عالوه بر دوستي
و محبّت شديد که در آنها وجود دارد؛ نوعي پیروي و اطاعت همراه با آن نیز وجود دارد.
قرآن کريم ،پیوند عاطفي قوي برقرار کردن بین مؤمنین با اولیاء خدا و اقرباي پیامبر اکرم
صلياهلل علیه و آله را درخواست کرده و فرموده است" :بگو ،من از شما در برابر رسالتم

مزدي طلب نميکنم به جز مودّت و محبّت نسبت به اقرباء و نزديکانم"( 3شوري .)23:در
آيهاي ديگر ،رابطه عاطفي قوي میان زوجین را ،به عنوان يکي از آيات خود ،يادآوري و
درخواست کرده و فرموده است" :و از نشانههاى او اينکه همسرانى از جنس خودتان براى
شما آفريد تا در کنار آنان آرامش يابید ،و در میانتان مودّت و رحمت قرار داد در اين نشانههايى

است براى گروهى که تفکّر مىکنند"(4روم.)21:
د ر روايات نیز بحث محبّت ،مودّت و عشق مورد توجّه و تأکید قرار گرفته است.
در حديثي ،پیامبر اکرم صلي اهلل علیه و آله و سلم درباره عشق فرمودند" :با فضیلتترين
مردم کسي است که به عبادت عشق ميورزد و دست به گردن آن ميآويزد و آن را با قلبش

دوست دارد و با بدنش به آن اقدام ميورزد"(5مجلسي ،1403 ،ج ،67ص .)253امام علي
َ 1ق ْد شَ َغفَها ُح ًّبا
 2عن ابي جعفر عليه السلإم في قولهَ :ق ْد شَ َغفَها ُح ًّبا يقول :قد حجبها حبه عن الناس فلإ تعقل غيره
 3قُ ْل لأ ا َْس َئلُ ُك ْم َع َل ْي ِه ا َْجراً اِلأ َّ الْ َم َو َّد َة فِي الْ ُق ْربي
َ 4و َج َع َل َب ْي َن ُك ْم َم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة
س َم ْن َع ِش َق الْ ِع َبا َد َة َف َعانَق ََها َو ا ََح َّب َها بِ َق ْلبِ ِه َو َباشَ َر َها بِ َج َس ِد ِه َو َت َف َّر َغ لَ َها َف ُه َو َلأ ُي َبالِي َع َلي َما ا َْص َب َح ِم َن ال ُّدن َْيا َع َلي
 5اَ ْف َض ُل ال َّنا ِ
ُع ْس ٍر اَ ْم َع َلي ُي ْس ٍر
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علیهالسالم درباره مودّت ميفرمايد" :دوستي ،میل کردن دلها به سوي يکديگر است به

سبب الفت روحهاي آنها"(1تمیمي آمدي ،1366 ،ص .)440امام باقر علیهالسالم درباره
اهمیّت محبّت ميفرمايد" :دين همان محبّت است و محبّت همان دين است .ايمان ،دوستى و
دشمنى است" .امام صادق علیه السالم نیز ميفرمايد" :آيا دين ،جز محبّت چیز ديگري

است؟!"(2ري شهري ،1385 ،ج  ،2ص .)425

 .7جامعه گرایی
قوم ،قبیله ،اُمّت ،ملّت ،طائفه ،قريه ،ناس ،اُناس ،شعب ،اهل و مفاهیمي امثال آن ،از
جمله واژههايي هستند که قرآن کريم ،براي معرفي اجتماعهاي انساني بیان کرده و نقشي
مهم براي آنها در شکلگیري انسان بیان کرده است .انسان در تعاملي دائم با محیط و
اجتماع خود است و عناصر آن ،پیوسته در جهت سازندگي يا ويرانگري ،بر شکلگیري
شخصیت افراد در تعامل ميباشند .انسان در بستر اجتماع رشد ميکند و بشدت از آن
تأثیر ميپذيرد ،زيرا رابطه میان فرد و اجتماع ،بر مبناي انگیزهاي ذاتي شکل گرفته است.
افراد انساني ،با وجود کثرتي که دارند ،انسان هستند و انسان هم يک نوع واحد است و
به گونهاي میان آنها الفت و جمع برقرار ميگردد ،درست مانند آبي که در ظرفهاي
متعدد ريخته شود که اگرچه اين آبها به تعداد ظرفها متعددند ولي هرگاه تمام اين آبها
در مکاني واحد گردهم آيند ،آنها خواصي قويتر پیدا خواهند کرد .پس ،رابطهاي که بین
فرد و اجتماع برقرار ميگردد ،رابطهاي حقیقي است که سبب ميشود خواص و آثار
اجتماع در فرد ،تأيید و تقويت گردد.
بررسي نیاز اجتماعي انسان و تأثیر جامعه بر شکلگیري هويت و شخصیت او از
منظر قرآن ،از ابعاد مختلفي قابل توجه است .يکي از ابعاد توجه به نیاز اجتماعي انسان
در قرآن ،دستور به انجام مراسمهاي عبادي ،بصورت جمعي است .دستور به نماز

1
لوب في ائتِ ِ
الق ِ
رواح
ف ُ
لإف الأ ِ
الم َو َّد ُة َتعاطُ ُ
َ
الح ُّب ؟!
الح ُّب ُهو الدِّي ُن .ه ِل الدِّي ُن الأ ُ
الح ُّب  ،و ُ
 2الأيما ُن ُح ٌّب و ُبغْض  .الدِّي ُن ُهو ُ
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جماعت(1آلعمران ،) 43:که وقتي بجماعت ادا شود ،بر نمازي که به تنهايي خوانده
ميشود ثوابش بمراتب بیشتر است .نمازهاي جمعه(2جمعه ،)9:نماز اعیاد ،نماز استسقاء
و نمازهاي ديگر ،از جمله مواردي از تأکید بر عبادت جمعي است .حج کنگرهاي عمومي
است ،براي همة مسلمانان که به پاس هدفي مقدس و متعالي ،در ايامِ معدودات ،در
اجتماع بزرگي بايد گردهم آيند(حج27 :ا .)28جهاد(3توبه ،)73:امر به معروف و نهي از
منکر(4آلعمران ،)104 :تقويت اصل برادري در میان مؤمنین(5حجرات)10:؛ دعوت به
صلة رحم(6رعد) 31 :؛ دعوت آشکار به همکارى در نیکوکارى و پرهیزگارى با
يکديگر(7مائده) 2 :؛ رعايت حقوق والدين ،خويشاوندان ،همسايگان دور و نزديک،
محرومان ،در راه ماندگان ،بینوايان و يتیمان (8نساء )36:و امثال آن ،از جمله مواردي از
مناسک عبادي ميباشند که بصورت جمعي ادا ميگردند.
معرفي الگوهاي اجتماعي صالح و تکامل يافته ،يکى از محورىترين مسائل و
موضوعات مطرح شده در قرآن کريم است که با تعابیرى همچون :اولیاءاهلل(9يونس،)62:
اصفیاءاهلل( 10آلعمران ،)33:ابرار(11انفطار ،)13:اخیار(12ص ،)48:اولياالمر(13نساء،)59:

 1يا َم ْر َي ُم ا ْق ُنتي ل ِ َر ِّب ِك َو ْاس ُجدي َو ا ْركَعي َم َع ال َّرا ِكعين
2
لص َلو ِة ِمن َي ْو ِم الْ ُج ُم َع ِة ف َْاس َع ْواْ ا َِلى ِذ ْك ِر اللَّ ِه َو َذ ُرواْ الْ َب ْي َع
ين َءا َم ُنواْ اِذَا نُو ِد َى ل ِ َّ
َياَي ُّها الَّ ِذ َ
3
ْ
ْس الْ َمصير
يا اَ ُّي َها ال َّنبِ ُّي جا ِه ِد الْ ُكفَّا َر َو الْ ُمنافِ َ
قين َو ا ْغلُ ْظ َع َل ْي ِه ْم َو َماوا ُه ْم َج َه َّن ُم َو بِئ َ
َ 4و لْ َت ُك ْن ِم ْن ُك ْم اُ َّمة َي ْد ُعو َن اِلَى الْخَ ْي ِر َو َياْ ُم ُرو َن بِالْ َم ْع ُر ِ
وف َو َين َْه ْو َن َعنِ الْ ُم ْن َك ِر َو اُولئِكَ ُه ُم الْ ُم ْفلِ ُحون
 5اِنَّ َما الْ ُم ْؤ ِم ُنو َن اِخْ َوة َفاَ ْصلِ ُحوا َب ْي َن اَخَ َو ْي ُك ْم
6
الذين يصلو َن ما ا ََمر الل ُه ب ِه اَن يوص َل
َو َ
7
َعاونُوا َعلَي ا ْل ِأ ْث ِم َو الْ ُعد ِ
ْوان
َعاونُوا َع َلي الْبِ ِّر َو ال َّتقْوي َو لأ ت َ
َو ت َ
َ 8و اع ُْبدُوا الله َ َو لأ تُشْ ِركُوا بِ ِه شَ ْيئا َو بِالْ َوال ِ َد ْينِ ا ِْح َسانا َو بِ ِذي الْ ُق ْر َبى َو الْ َيتا َمى َو الْ َم َسا ِكينِ َو الْ َجارِ ِذي الْ ُق ْر َبى َو الْ َجارِ
الْ ُج ُنبِ َو الص ِ
احبِ بِالْ َج ْنبِ
9
ياء اللَّ ِه لأ خَ ْوف َع َل ْي ِه ْم َو لأ ُه ْم َي ْح َزنُو َن
اَلأ اِ َّن ا َْول ِ َ
10
اص َطفي ا َد َم َو نُوحاً َو ا َل اِ ْبراهي َم َو ا َل ِع ْمرا َن َع َلي الْعالَمي َن
اِ َّن اللَّ َه ْ
 11اِ َّن ا ْلأ َ ْبرا َر لَفي نَعي ٍم
َ 12و اِنَّ ُه ْم ِع ْندَنا لَ ِم َن الْ ُم ْص َط َف ْي َن ا ْلأَخْ يارِ
13
ذين ا َم ُنوا اَطي ُعوا اللَّ َه َو اَطي ُعوا ال َّر ُسو َل َو اُولِي ا ْلأ َ ْمرِمنکم
يا اَ ُّي َها الَّ َ
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اولوااللباب(1زمر ،)9:مفلِحون(2نور ،)51:مهتَدون(3بقرة ،)157:مقرَّبون(4آلعمران،)45 :
مطهَّرون( 5توبة ،)108:مُکرَمون(6يس ،)27:سابقون(7واقعة ،)10 :فائزون(8توبة،)20:
صالحون( 9أنبیاء ) 72:و امثال آن ،به عنوان الگوهاي صالح و قابل پیروي معرفي شدهاند.
پیامبران که از طرف خداوند ،براي هدايت و راهنمايي انسانها فرستاده شدهاند ،نقش
بزرگي در الگوي عملي بودن براي افراد جامعه دارند .در آياتي ،پیامبر اعظم صلي اهلل
علیه و آله ،حضرت ابراهیم علیهالسالم و پیروان حقیقي آنها را به عنوان الگوهاي حسنه
و کامل براي پیروي انسانها ،جهت رساندن آنها به هدف خلقتشان و برخورداري از
نعمتهاي الهي او در آخرت معرفي شدهاند(10احزاب21:؛ ممتحنه 4:و  .)6امام على علیه
السالم در توضیح نقش عملي الگوها ،به شکوفاکردن تواناييهاي انسان توسط انبیاء اشاره
داشته و مىفرمايد" :پیامبران براى هويدا ساختن و شکوفانمودن گنجهاى نهفته در درون انسان

برگزيده شدهاند"(نهجالبالغه ،خطبه.)1
قرآن کريم ،گام عملي در الگوپذيري را معیّت ،مصاحبت ،دوستي و همنشیني با
صالحان دانسته و ضمن معرفي چهار گروه از آنان ،دوست داشتن و دوستي با آنها را
خواستار شده است" :و کسى که خدا و پیامبر را اطاعت کند ،همنشین کسانى خواهد بود که
خدا ،نعمت خود را بر آنان تمام کرده از پیامبران و صدّيقان و شهدا و صالحان و آنها رفیقهاى

1
ذين لأ َي ْعلَ ُمو َن اِنَّما َي َت َذك َُّر اُولُوا ا ْلأَلْ ِ
باب
ذين َي ْع َل ُمو َن َو الَّ َ
َه ْل َي ْس َتوِي الَّ َ
2
نين اِذا ُد ُعوا اِلَي اللَّ ِه َو َر ُسول ِ ِه ل ِ َي ْح ُك َم َب ْي َن ُه ْم اَ ْن َيقُولُوا َس ِم ْعنا َو اَ َط ْعنا َو اُولئِكَ ُه ُم الْ ُم ْفلِ ُحو َن
اِنَّما كا َن َق ْو َل الْ ُم ْؤ ِم َ
 3اُولئِكَ َع َل ْي ِه ْم َص َلوات ِم ْن َر ِّب ِه ْم َو َر ْح َمة َو اُولئِكَ ُه ُم الْ ُم ْه َتدُو َن
عيسي ا ْب ُن َم ْر َي َم َوجيهاً فِي ال ُّدنْيا َو ا ْلأ ِخ َر ِة َو ِم َن الْ ُم َق َّربي َن
 4اِ ْذ قالَ ِت الْ َملإئ ِ َك ُة يا َم ْر َي ُم اِ َّن اللَّ َه ُي َبشِّ ُر ِك بِ َك ِل َم ٍة ِم ْن ُه ْاس ُم ُه الْ َم ُ
سيح َ
 5في ِه رِجال ُي ِح ُّبو َن اَ ْن َي َت َط َّه ُروا َو اللَّ ُه ُي ِح ُّب الْ ُم َّط ِّهري َن
 6بِما َغف ََر لي َر ِّبي َو َج َع َلني ِم َن الْ ُم ْك َرمي َن
7
السابِقُونَ؛ ا ُْولَئكَ الْ ُم َق َّر ُبون
السابِقُو َن َّ
َو َّ
8
هاج ُروا َو جا َهدُوا في َسبي ِل اللَّ ِه بِاَ ْموال ِ ِه ْم َو اَنْف ُِس ِه ْم اَ ْع َظ ُم َد َر َج ًة ِع ْن َد اللَّ ِه َو اُولئِكَ ُه ُم الْفائ ِ ُزو َن
ذين ا َم ُنوا َو َ
االَّ َ
9
حين
ُوب نافِ َل ًة َو كُلإ ًّ َج َع ْلنا صال ِ َ
َو َو َه ْبنا لَ ُه ا ِْسحاقَ َو َي ْعق َ
 10لَ َق ْد كا َن لَ ُك ْم في َر ُس ِ
ذين َم َع ُه ؛ لَ َق ْد كا َن لَ ُك ْم في ِه ْم ا ُْس َوة
ول اللَّ ِه ا ُْس َوة َح َس َنة ؛ َق ْد كان َْت لَ ُك ْم ا ُْس َوة َح َس َنة في اِ ْبراهي َم َو الَّ َ
َح َس َنة ل ِ َم ْن كا َن َي ْر ُجوا اللَّ َه َو الْ َي ْو َم ا ْلأ ِخ َر َو َم ْن َي َت َو َّل ف َِا َّن اللَّ َه ُه َو الْ َغنِ ُّي الْ َحمي ُد
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خوبى هستند" (1نساء .)125:در روايتي ،در باره اهمیت دوستي آمده است" :انسان بر دين

و آيین دوست و همنشین خود است"(2کلیني ،1413 ،ج ،2ص .)375در حديثي از رسول
خدا صلي اهلل علیه و آله آمده است" :حکايت همنشین صالح مثل عطار است که اگر از عطر

خود تو را بهره مند نسازد ،بوي خوش آن در تو آويزد"(3صدوق ،1361 ،ص .)183براين
اساس ،خداوند دوستي هاي غیرِديني را دوستي از جنسِ دشمني دانسته و ميفرمايد" :آن

روز(قیامت) دوستان دنیايي ،دشمن يکديگرند ،مگر پرهیزکاران"(4زخرف)67:؛ در آيهاي
ديگر ،خداوند از قول مجرمین ميفرمايد" :واي بر من ،اي کاش فالني را به دوستي خود

نگرفته بودم"( 5فرقان.)28:
توجه به خانواده و الگوپذيري از اعضاي آن ،به عنوان نخستین و مهمترين نهاد
اجتماعي ،يکي ديگر موضوعاتي است که مورد تأيید و تأکید قرآن قرار گرفته است.
خانواده به عنوان سلولهاي تشکیل دهنده اجتماع است که مهمترين نقش را در توسعه
و رشد مراحل حیات بشر در امتداد تاريخ انسان از خود نشان داده است .اسالم ،خانواده
را به عنوان نهادي مقدس دانسته و آن را کانون هدايت يا ضاللت بشر برميشمارد .با
توجه به بررسي آيات قرآن ،چنین بدست ميآيد که خانواده به عنوان مهمترين اجتماع،
داراي کارايي هاي بسیار مهمي در حیات و رشد انساني دارد .ايجاد سکینه و آرامش ،يکي
از آن کارکردها ميباشد که فضاي امن خانه ،حريمي براي ابراز احساسات ،ارضاي غرايز
و تامین نیازهاي جسمي و روحي انسان است .اين سکونت و امنیت را خداوند اينگونه

بیان مىفرمايد" :خداوند خانههاي شما را محل سکونت و آرامش برايتان قرار داد"(6نحل:
 .)80يکي ديگر از کارکردهاي خانواده در قرآن ،اين است که آن را محل ذکر و تالوت
1
ين َو َح ُس َن ا ُْولَئكَ
ين َو الش ُّهدَا ِء َو َّ
ين اَنْ َع َم اللَّ ُه َع َل ْيهم ِّم َن ال َّنبِ ِّي َن َو ِّ
الصال ِ ِح َ
الصدِّي ِق َ
َو َمن ُي ِط ِع اللَّ َه َو ال َّر ُسو َل َفاُ ْولَئكَ َم َع الَّ ِذ َ
َرفِيقًا
 2المرء علي دين خليله و قرينه
 3مثل الجليس الصالح مثل الداري ان لم تجد عطره علقك ريحه
قين
 4ا ْلأ َ ِخلإ َُّء َي ْو َمئِ ٍذ َب ْع ُض ُه ْم ل ِ َب ْع ٍ
ض َع ُد ٌّو اِلأ َّ الْ ُم َّت َ
 5يا َو ْي َلتي لَ ْي َتني لَ ْم اَت َِّخ ْذ فُلإناً خَ ليلإً
َ 6و اللَّ ُه َج َع َل لَ ُك ْم ِم ْن ُب ُيوتِ ُك ْم َس َكنا
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آيات الهي بیان کرده و مىفرمايد" :آنچه در خانه هايتان از آيات و حکمت تالوت شده است

ياد کنید ،خداوند لطیف و خبیر است"(1احزاب.)34:
حفظ و حراست از اعضاي خانواده ،بجهت مبتال نشدن به آتش گناه و معصیت،
يکي ديگر از دستورات خداوند در اين باره است که در آيهاي مىفرمايد" :اى کسانى که

ايمان آورده ايد! خود و خانواده خود را از آتش نگه داريد"(2تحريم .)6 :امام صادق علیه
السالم ،در تفسیر اين آيه مىفرمايد" :زمانیکه اين آيه نازل شد ،مردم گفتند :يا رسول اللّه!
چگونه خود و خانواده مان را حفظ کنیم؟ فرمود :عمل خیر انجام دهید و آن را به خانواده خود

نیز يادآورى کنید و بر پايه فرمانبردارى از خدا پرورششان دهید" .آنحضرت در حديثي ديگر،
در توضیح آيه فوق مىفرمايد :بنده مؤمن همواره براى خانواده خود دانش و تربیت نیکو به
ارث مى نهد ،تا همه آنها را وارد بهشت کند به طورى که کوچک و بزرگ و خدمتکار و همسايه
را در بهشت مىيابد .و بنده گناهکار پیوسته براى خانواده خود بي ادبى را به ارث مىنهد ،چندان
که همه آنها را وارد دوزخ مىکند به طورى که کوچک و بزرگ از خانواده اش و خدمتکار و

همسايه را در آن جا مى بیند(3ري شهري ،ج ،1ص .)108

 .8هدف گرایی
يکي از اساسيترين مباحث مطرح شده در اسالم ،معرفي هدفها و مقاصدي است
که فراروي انسان نهاده شده است .سراي دنیا(دار الدُّنْیا) و سراي آخرت(داراآلخره) ،دو
هدف مهمي است که در آيات فراواني براي دو گروه از انسانها در معرفي شده است .در
آيه اي ،خداوند دراينباره ميفرمايد" :آيا به زندگي دنیا به جاي آخرت راضي شدهايد؟! با

اينکه متاع زندگي دنیا در برابر آخرت چیز اندکي بیش نیست"(4توبه .)38:در بخش ديگري
َ 1و ا ْذكُ ْر َن ما ُيتْلى في ُب ُيوتِ ُك َّن ِم ْن ا ِ
يات اللَّ ِه َو الْ ِح ْك َمة
2
اس َو الْ ِحجا َرة
يا اَ ُّي َها الَّ َ
ذين ا َم ُنوا قُوا اَنْف َُس ُك ْم َو اَهْلي ُك ْم ناراً َوقُو ُد َها ال َّن ُ
نفس ُكم و ا ُ
نفسنا َو اهلِينا؟
 3لما نَ َز ْ
هليكم نارا» َ
اس  :يا رسول الله ! َ
لت هذه الأية« :يا ا ُّيها ال َ
كيف نَ ِقي ا َ
ذين ا َمنوا قُوا ا َ
قال الن ُ
وهم على ِ
الخير و َذكِّروا ِبه ا ْهلِ ُ
الح
زال العبد
طاعة الله ِ .لأ َي ُ
َ
يكم فا ِّد ُب ُ
المؤمن ُيورِ ُث ا َ
دب الص َ
ُ
قال َ :
اعملُوا َ
هل بيتِه الع َلم و الأ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
هل
العبد
يزال ُ
حتى ُيدخ َل ُهم الجن َة جميعا  ،حتى لأ َي ْفق َد منهم َصغيرا و لأ كبيرا و لأ خادما و لأ َجارا .و لأ ُ
العاصي ُيورِ ُث ا َ
ِ
السيئ حتى ُي َ
هم الن َار جميعا ،حتى لأ َي ْف ِق َد فيها من اهل بيته َصغيرا و لأ كبيرا و لأ خادما و لأ َجارا
دخل ُ
دب َّ
بيتِه الأ َ
 4ا َر ِضي ُت ْم بِالْ َح َيا ِة ال ُّدن َْيا ِم َن ا ْلأ ِخ َر ِة؛ َف َما َم َتا ُع الْ َح َيا ِة ال ُّدن َْيا ِفي ا ْلأ ِخ َر ِة الأ َقلِيل
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از آيات ،بر بيثباتي و زوالپذيري دنیا اشاره شده و ميفرمايد" :شما سرمايه زوالپذير دنیا

را طلب ميکنید در حالي که نزد خداوند غنیمتهاي فراواني براي شما (در آخرت) است(1نساء:
 .)94در آيهاي ديگر ،خطاب به اصحاب پیامبر اسالم صلي اهلل علیه و آله ميفرمايد" :شما

متاع ناپايدار دنیا را ميخواهید ولي خداوند سراي ديگر را براي شما ميخواهد"(2أنفال.)67:
دنیا در لغت عرب ،مؤنّث أدني است و چون لفظ دنیا ،صفت براي موصوف محذوف
دار است(دارالدُّنْیا) ،به جهت تطابق صفت با موصوف ،بصورت مؤنث آمده است .ريشه
آن را ،دنيّ و دنائَت گفتهاند که بمعناي پستي و خِسّت آمده است .با توجّه به اسم تفضیل
بودن لفظِ دنیا ،در اين صورت اين مفهوم بمعناي پستترين و کوچکترين آمده است.
در حديثي ،رسول خدا صلي اهلل علیه و آله در پاسخ به اين سؤال که چرا دنیا ،به اين اسم
نامیده شده است ،فرمود" :چون دنیا پست است و پستتر از آخرت آفريده شده است؛ [زيرا]
اگر همپايه با آخرت آفريده شده بود ،اهل آن فاني نميشدند ،همچنانکه اهل آخرت چنان

ميباشند"(مجلسي ،1403 ،ج ،57ص.)356
آنچه از گاربرد اين لفظ در آيات و روايات ،ميتوان استفاده کرد اينکه لفظ ،معنا و
حقیقت دنیا ،نه تنها في نفسه داراي بار منفي نیست؛ بلکه از يک حقیقت تکويني در
خلقت اين جهان ،پرده بر ميدا رد و آن حقیقت اين است که آنچه در اين عالمِ دنیا در
مخلوقات ،تجلّي و ظهور پیدا کرده است ،پستترينها و کوچکترينهاي خلقت آن
مي باشد .بعبارتي ،مخلوقاتي همچون :حیات ،عمر ،علم ،قدرت ،ثروت ،لذت ،شادي،
زيبايي ،زشتي ،عذاب ،رنج و مانند آن ،که مجموعهاي از مصداقهاي نعمتها و
نقمتهاي مخلوقِ دنیايي ميباشند ،همه آنها آفريده شده در اين عالَم آفرينش (دنیا)،
توسط خداوند متعال ميباشند؛ در مقام مقايسه با مصداقهاي آخرتيشان ،يعني :حیات،
عمر ،علم ،قدرت ،ثروت ،لذت ،شادي ،زيبايي ،زشتي ،عذاب ،رنجِ آخرت ،که مجموعهاي
از نعمتها و نقمتهاي آخرتي هستند ،جزء کمترينها ،کوچکترينها ،حقیرترينها،
پستترينها و حداقلهاي ظهور و بروز خلقت ميباشند.
1
ض الْ َح َيا ِة ال ُّدن َْيا َف ِع ْن َد اللَّ ِه َمغَانِ ُم َكثِ َيرة
َت ْب َتغُو َن َع َر َ
2
ض ال ُّدنْيا َو اللَّ ُه ُيري ُد ا ْلأ ِخ َر َة َو اللَّ ُه َعزيز َحكيم
تُريدُو َن َع َر َ
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امام علي علیه السالم در روايتي ،وجه نام گذاري دنیا به اين نام را ،بدين علت ذکر
کرده است که نسبت به هر چیزِ غیر دنیايي ،پستتر و کوچکتر است؛ در حالیکه در
آخرت ،نقمتها و نعمتها ،عذابها و پاداشهاي بيپايان وجود دارد(1صدوق،1410 ،
ج ،1ص .)2بنابراين ،آنچه در اين دنیا تجلّي يافته ،حداقلهايي است که انسان فقط بايد
کوچکترين مصداق هاي آنها را ببیند و درک کند ،تا با عبرت گرفتن و استفاده بهینه از
اين حداقلها ،صرفاً با نعمتها و نقمتهاي آخرتي آشنا گردد .پس نبايد اين
پستترينها ،موجب غفلت انسان گرديده و او را فريفته خود نمايد.
بر مبناي اين غفلت و فريفتگي ،قرآن کريم در موارد متعدّدي ،زندگي دنیا را براي
غافل شدگان از اين حقیت ،نوعي بازيچه کودکانه و لهو و سرگرمي بر شمرده و ميفرمايد:
"زندگي دنیا چیزي جز بازي و سرگرمي نیست(2عنکبوت .)64:در آيه اي ديگر ميفرمايد :بدانید
زندگي دنیا فقط بازي و سرگرمي و تجمّل پرستي و فخرفروشي در میان شما و افزونطلبي در

اموال و فرزندان شما است"(3حديد .)20:در اين آيات ،خداي متعال دنیاپرستيِ دنیاپرستان
را ،به دوره کوتاه کودکي تشبیه ميکند که فرد در آن ،از حقايق با ارزش بزرگي غافل و
بيخبر است و او اين سرگرمي و بازي را تمام واقعیت ميبیند و تصور مىکند .در آيات
ديگري ،زندگي دنیا به سرمايه فريب و غرور تعبیر شده و ميفرمايد" :زندگي دنیا چیزي
جز سرمايه فريب نیست"(4آلعمران" .)185 :مبادا زندگي دنیا شما را بفريبد و مبادا فريبکاري

آن ،شما را نسبت به خدا مغرور سازد و فريب دهد"( 5فاطر .)5:پس دنیا در معناي مذموم،
يعني تعلق يافتن قلب و روح انسان ،به آن مظاهر زندگي که نتیجهاي جز دوري از خداوند
ندارد؛ چرا که آنچه نپايد ،دلبستگي را نشايد(تقي زاده و حسین زاده ،1390 ،ص.)245
البته بايد توجّه داشت که اين واقعیت بسیار کوچک ،براي افراد فريب خورده و
انسان هاي کودک مغز ،ظاهري بزرگ ،زينت داده شده و پر از زرق و برق و زيبا ،نمايان
 1اِنَّ َما ُس ِّم َي ِت ال ُّدن َْيا ُدن َْيا لِأَن ََّها اَ ْدنَى ِم ْن كُ ِّل شَ ْي ٍء َو ُس ِّم َي ِت ا ْلأ ِخ َر ُة ا ِخ َر ًة لِأ َ َّن فِ َيها الْ َج َز َاء َو الثَّ َواب
َ 2و ما ه ِذ ِه الْ َحيا ُة ال ُّدنْيا اِلأ َّ لَ ْهو َو لَ ِعب َو اِ َّن الدَّا َر ا ْلأ ِخ َر َة لَ ِه َي الْ َح َيوا ُن لَ ْو كانُوا َي ْع َل ُمو َن
 3ا ْع َل ُموا اَنَّ َما الْ َحيا ُة ال ُّدنْيا لَ ِعب َو لَ ْهو َو زي َنة َو تَفاخُ ر َب ْي َن ُك ْم َو تَكاثُر فِي ا ْلأ َ ْم ِ
وال َو ا ْلأ َ ْولأ ِد
َ 4و َما الْ َحيا ُة ال ُّدنْيا اِلأ َّ َمتا ُع الْغ ُُرورِ
5
اس اِ َّن َو ْع َد اللَّ ِه َح ٌّق فَلإ َت ُغ َّرنَّ ُك ُم الْ َحيا ُة ال ُّدنْيا َو لأ َي ُغ َّرنَّ ُك ْم بِاللَّ ِه الْغ َُرو ُر
يا اَ ُّي َها ال َّن ُ
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ميشود .چنانچه خوراکيهايي مانند چیپس ،پفک ،پاستیل ،شکالت و اسباب بازيهايي
مانند :عروسک ،ماشینک ،و امثال آن ،براي کودکان از هر چیز ارزشمند ديگري (همچون
درّ ،مرواريد ،زبرجد و مانند آن) باارزش تر تصور ميگردد .خداوند در آيهاي ميفرمايد:
"دلبستگي به امور مادى ،از زنان و فرزندان و اموال بسیار از طال و نقره و اسبهاى ممتاز و
چهارپايان و زراعت ،در نظر مردم زيبا جلوه داده شده است (ولى) اينها سرمايه زندگى پست

(مادى) است و سرانجام نیک (و زندگىِ آخرت) ،نزد خداست"(1هود .)15:در آيهاي ديگر
ميفرمايد" :زندگي دنیا براي کافران زينت داده شده است"(2بقره .)212:تعبیر به زُيِّنَ در اين
آيات ،نشان ميدهد يک زينت ظاهري ،مصنوعي و خیالي است ،نه يک زينت حقیقي.
آنچه از اين آيات و روايات درباره حقیقت دنیا استفاده ميشود اينکه دنیا ،به عنوان
مجموعه حداقلي کوچکي از مظاهرِ خلقت الهي ،نه تنها بد نیست؛ بلکه مزرعه کشت
محصوالت آخرت ،معبد بندگيِ انسانهاي صالح و محل سودِ تجارت بندگان بزرگ
خداست .در حديثي پیامبر خدا صلى اهلل علیه و آله مىفرمايد" :به دنیا ناسزا مگويید که آن
نیکو مَرکبى است براى مؤمن؛ زيرا به وسیله آن به خیر و خوبى مى رسد و از شرّ و بدى مى
رهد .هر گاه بنده بگويد :لعنت خدا بر دنیا ،دنیا گويد :لعنت خدا بر نافرمانترين ما نسبت به
پروردگارش"(3مجلسي ،ج ،78ص .)178امام على علیهالسالم نیز دراينباره مىفرمايد" :اى
کسى که دنیا را نکوهش مى کنى ،اما فريفته پوچي ها و اباطیل آن هستى! فريفته دنیايى و
نکوهشش مى کنى؟ آيا تو او را مجرم و گناهکار مى دانى يا او تو را چنان مى داند؟ دنیا کِى
شیفته ات کرد يا کِى فريبت داد؟ .دنیا براى کسى که از در راستى با آن درآيد سراى راستى است
و براى کسى که آن را نیک بفهمد سراى عافیت و سعادت است و براى کسى که از آن توشه

بردارد سراى توانگرى و بى نیازى است"(نهج البالغه ،حکمت .)131

س ُح ُّب الشَّ َه ِ
نين َو الْقَناطي ِر الْ ُم َق ْن َط َر ِة ِم َن ال َّذ َهبِ َو الْ ِفضَّ ِة َو الْخَ ْي ِل الْ ُم َس َّو َم ِة َو ا ْلأَنْعامِ َو الْ َح ْر ِث
ُ 1ز ِّي َن لِل َّنا ِ
وات ِم َن ال ِّنسا ِء َو الْ َب َ
ذلِكَ َمتا ُع الْ َحيا ِة ال ُّدنْيا َو اللَّ ُه ِع ْن َد ُه ُح ْس ُن الْ َماب
2
ين َكف َُروا الْ َح َيا ُة ال ُدن َْيا
ُز ِّي َن لِلَّ ِذ َ
3
الخير و بها َينجو ِمن الش ِّر  ،ان ُه اذا قا َل العب ُد  :لَ َع َن الله ُ الدنيا قالَ ِت
لأ ت َُس ُّبوا الدنيا َفنِع َم ْت َم ِط َّي ُة المؤمنِ  ،فع َليها َيبلُ ُغ َ
الدُّنيا  :لَ َع َن الله ُ اعصانا ل ِ َر ِّب ِه !
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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
نهايي و مطلوب حقیقي و معبود واقعي خود تصور کردهاند .انساني که علم ،ثروت،
قدرت ،شهوت ،شهرت و مانند آن را هدف خود قرار دهد و براي رسیدن به آنها ،همه
تالش هاي خوب و بد خود را معطوف آن بکند؛ و دستیابي به آنها را مقدم بر هر چیز
ديگري بداند؛ او فريفته دنیا گرديده است .براي دنیاداران ،بدست آوردن دنیا ،با هر شیوه
حرامي نیز ،مباح و يا بعضاً واجب فرض ميشود .پس ،اين خطا نه در حقیقتِ آفرينش
دنیاست ،بلکه به نگاه غلطِ ظاهري افراد و انديشه کوچک و کوتاه آنها به دنیا بر ميگردد.
در حالیکه انسان مؤمن از اين مظاهري دنیايي ،به عنوان ابزار و وسیلهاي براي رسیدن به
خدا و آخرت استفاده مىکند .يعني ،اگر دانش ،هنر ،قدرت ،ثروت ،شهرت ،شهوت و
تمامي مصداق ها و مظاهر دنیايي؛ با اطاعت از دستورهاي خدا بدست آيد و در مسیر
پیروي از دستورهاي خدا استفاده شود ،اينها ،ابزاري هستند که انسان را به هدفِ خود،
که رسیدن به خدا و آخرت است ،نزديک هم مىکند .امام على علیهالسالم ،در روايتي
بسیار زيبا به اين مهم اشاره مىفرمايد" :هر که به دنیا ،به عنوان وسیله نگاه کند؛ دنیا بینايش
کرده و به او بصیرت ميدهد؛ ولي هر که به دنیا خیره گردد و جز آنرا نبیند(هدف) ،دنیا کور و

نابینايش مي سازد"(1نهج البالغه ،خطبه  .)83امام کاظم علیهالسالم نیز در روايتي زيبا
مىفرمايد" :با برآوردن خواهشهاى نفسانى خود از حالل ،تا آنجا که به مروّت لطمه اى نزند و
به اسراف نینجامد ،به نفسهاى خويش از دنیا بهره اى دهید و از اين طريق براى انجام امور دين
خود کمک بگیريد؛ زيرا روايت شده است که از ما نیست کسى که دنیايش را به خاطر دينش

رها کند يا دينش را براى دنیايش فرو گذارد"(2مجلسي ،ج ،78ص.)321
پس مي توان گفت ،دلبستگي و شیفتگي به هر چیزي که موجب غفلت از خدا و ياد
آخرت گردد ،دنیاست؛ هرچند آن عمل ،ظاهرِ آخرتي داشته باشد .براين اساس ،گاهي
َ 1من ا ْب َص َر بها َب َّص َرت ُه ،و َمن ا ْب َص َر اليها اع َمت ُه
ِ
ف في ِه  ،و اس َت ِعينوا بذلكَ
 2اج َعلوا لِأنف ُِس ُكم حظاً ِمن الدنيا بِاعطائها ما تَش َتهي ِمن
الحلإل و ما لأ َيثلِ ُم ال ُمرو َة و ما لأ َس َر َ
ليس ِمنا َمن ت ََر َك ُدنيا ُه ل ِدينِ ِه  ،او ت ََر َك ِدي َن ُه لِدُنيا ُه
على اُمورِ الدِّينِ  ،فان ُه ُرو َِي َ :
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اوقات مظاهر عبادي ،همچون :نماز ،روزه ،دعا ،ذکر ،قرآن و مانند آن؛ براي برخي افراد،
حقیقت دنیايي پیدا مىکند .زيرا از آنها ،به عنوان ابزاري براي جلب رضايت خدا استفاده
نميگردد .در روايتي پیامبر خدا صلى اهلل علیه و آله دراينباره مىفرمايد" :به زيادى نماز
و روزه و حج و احسان و وِرد و ذِکر شبانه مردم منگريد ،بلکه به راستگويى و امانتدارى آنها

توجّه کنید"(1مجلسي ،ج ،71ص .)9در حديثي ديگر ،امام صادق علیهالسالم مىفرمايد:
"فريب نماز و روزه مردم را نخوريد؛ زيرا آدمى گاه چنان به نماز و روزه خو مى کند که اگر
آنها را ترک گويد ،احساس دلتنگى مى کند ،بلکه آنها را به راستگويى و امانتدارى

بیازمايید"(2کلیني ،ج ،2ص.)104
آنچه از روايات فوق و برخي احاديث شريف ديگر استفاده ميشود اين است که
برخي از بزرگترين مصداقهاي عبادي ،همچون :نماز ،روزه ،حج ،تهجد و مانند آن؛ اگر
بر مبناي انديشه التقاطي هدفگرايانه قرار گیرد ،از مصداقهاي پستِ دنیايي ميگردد؛
چنانچه تفکّر متحجرانهِ خوارجي ،سلفي ،وهابي ،داعشي و مانند آن ،که در هر دوره اي
وجود داشته و با اسم هاي متفاوتي قد علَم ميکنند؛ ناشي از نگاه هدفگرايانه افراطي،
به برخي از مصداقها ي عباديِ دنیا است .قرآن کريم ،نگاه افراطي در دينِ دنیاگرايانه
يهود و انديشه تفريطي آنها به عالم آخرت(3بقره )96:و نگاه تفريطي در دينِ دنیاگرايانه
مسیحیت و انديشه افراطي در آخرتگرايي آنها را(4حديد ،)27:دو شاخصه غیر تعادلي
دانسته و بر مبناي اين دو نگاه غیر م عتدالنه ،مسیحیان به عنوان گمراهان (ضالّین) و
يهوديان به عنوان مورد غضب شدگان(مغضوبین علیهم) معرفي شده اند .اين موضوع ،در
روايتي هم از پیامبر اکرم صلي اهلل علیه و آله و هم از امام صادق علیهالسالم بیان شده
الح ِّج و ال َم ِ
عروف و َطن َط َنتِ ِهم بِاللَّي ِل  ،و لكنِ ان ُظ ُروا الى ِص ِ
الح ِ
ديث و
دق َ
 1لأ تَن ُظ ُروا الى ك ََثر ِة صلإتِ ِهم و َصو ِم ِهم و ك ََثر ِة َ
ادا ِء الأمانَ ِة
ش  ،و لكنِ اخ َتبِ ُرو ُهم ِعند
الرج َل ربما لَ ِه َج بِالصلإ ِة و الصومِ حتى لَو ت ََر َك ُه اس َت َ
 2لأ تَغ َت ُّروا بِصلإتِ ِهم و لأ بِ ِصيا ِم ِهم ؛ فا َّن ُ
وح َ
ِص ِ
الح ِ
ديث و ادا ِء الأمانَ ِة
دق َ
3
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ف َس َنة َو ما ُه َو بِ ُم َز ْحزِحه م َن الْ َع ِ
ذاب اَ ْن
ص ال َّنا ِ
ذين اَشْ َركُوا َي َو ُّد ا ََح ُد ُه ْم لَ ْو ُي َع َّم ُر اَلْ َ
س َعلى َحياة َو م َن الَّ َ
َو لَ َت ِج َدنَّ ُه ْم ا َْح َر َ
ُي َع َّم َر َو اللَّ ُه َبصير بِما َي ْع َملُون
َ 4و َرهْبانِ َّي ًة ا ْب َت َد ُعوها ما َك َت ْبناها َع َل ْي ِه ْم اِلأ َّ ا ْبتِغا َء رِضْ ِ
وان اللَّ ِه فَما َر َع ْوها َح َّق رِعا َيتِها
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است(1عروسي حويزي ،1415 ،ج 1ص  .)25پس بايد توجّه داشت که دنیا از يک انديشه
و نگاه انحرافي نشأت ميگیرد که گاهي اين انديشه حتي در عباديات نیز تجلّي مىيابد.
باتوجّه به مطالب فوق ميتوان گفت ،دنیا داراي دو رو و دو چهره است؛ يکي آن
است که براي غیر مؤمن(کافر ،منافق ،فاسق و )..ظاهر ميشود و آن "دنیاي شیطاني"
است  .آنچه از دنیا مورد مذمّت فراوان قرار گرفته است ،به اين "دنیاي شیطاني" اشاره
دارد که مورد هدف دنیاداران بوده و براي بدست آوردن آن ،آنها همه ارزشهاي مهمتر
خود را از دست ميدهند .نوع ديگر ،دنیايي است که براي مؤمن تجلّي پیدا ميکند و آن
"دنیاي رحماني" است .از اين منظر ،دنیا نه تنها داراي ارزش ذاتي است؛ بلکه وسیلهاي
براي بدست آوردن آخرتِ جاويد نیز است .يعني ،لذتهاي دنیا براي مؤمنان وجود داشته
و آنها بصورت حقیقي از آنها بهره ميبرند و آن را با گناه و نافرماني آلوده نميکنند .زيرا
آنها بدرستي ميدانند که آلود گي آن ،موجب بي بهره شدن و از دست رفتن دنیا و آخرت
با هم خواهد شد .در آيهاي دراينباره ميفرمايد" :بگو« ،چه کسى زينتهاى الهى را که براى
بندگان خود آفريده ،و روزيهاى پاکیزه را حرام کرده است؟!» بگو« :اينها در زندگى دنیا ،براى
کسانى است که ايمان آوردهاند (اگر چه ديگران نیز با آنها مشارکت دارند ولى) در قیامت ،خالص
(براى مؤمنان) خواهد بود ».اين گونه آيات (خود) را براى کسانى که آگاهند ،شرح

مىدهیم!"(2اعراف.)32:
بعبارت ديگر  ،دنیا داراي دو جلوه و نمادِ ظاهري و باطني است .آنچه براي
دنیاپرستان ظهور ميکند ظاهرِي زيبا و فريبنده هدف گرايانه است که او را بخود مشغول
ميکند؛ در حاليکه آخرتگرايان ،به باطن دنیا توجّه کرده و دنیا را به عنوان وسیلهاي
براي رسیدن به آخرت دريافت ميکنند .قرآن کريم ،نگاه ظاهري دنیاداران را ،يک خطاي
استراتژيک براي غفلت آنها از آخرت جاويد بیان ميفرمايد" :آنها تنها ظاهري از زندگي
 1قال رسول الله صلى الله عليه و اله و سلمَ « :غ ْي ِر الْ َمغ ُْض ِ
ين» النصارى .قال ابو عبد الله
وب َع َل ْي ِه ْم» اليهود « َو َلأ الضَّ الِّ َ
عليه السلإمَ « :غ ْي ِر ا ْل َمغ ُْض ِ
ين»؟ قال :هم اليهود و النصارى.
وب َع َل ْي ِه ْم َو َلأ الضَّ الِّ َ
 2قُ ْل َم ْن َح َّر َم زي َن َة اللَّ ِه الَّتي اَخْ َر َج ل ِ ِعبا ِد ِه َو ال َّط ِّي ِ
ذين ا َم ُنوا فِي الْ َحيا ِة ال ُّدنْيا خال ِ َص ًة َي ْو َم الْ ِقيا َم ِة كَذلِكَ
بات ِم َن ال ِّرز ِْق قُ ْل ِه َي لِلَّ َ
َص ُل ا ْلأ ِ
يات ل ِ َق ْو ٍم َي ْع َل ُمون
نُف ِّ
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دنیا را ميدانند و از آخرت غافلند"(1روم .)7:امام علي علیه السالم ،در روايتي دراينباره
مىفرمايد" :مَثَل دنیا ،مَثَل مار (خوش خطّ و خالي) است که ظاهري فريبنده و پر جاذبه دارد،
امّا در درون آن ،سمّ کشنده و خطرناکي است .انسان بزرگ و عاقل از آن اجتناب ميکند ولي

بچه کوچک و جاهل ،فريفته ظاهر او گشته و بسوي آن میل ميکند"(2کلیني ،1386 ،ج،3
ص .)350امام کاظم علیهالسالم در حديثي از قول لقمان نقل کرده که به فرزندش فرمود:
"همانا دنیا دريايى ژرف است .خلقى بسیار در آن غرق گشته اند؛ پس بايد که کشتى تو در اين
دريا ،تقواى خدا باشد و بار و بُنه اش ايمان و بادبانش توکّل و ناخدايش خِرَد و راهنمايش دانش

و سکّانش شکیبايى"(3کلیني .) ،1413 ،حضرت علي علیهالسالم ،تعابیر فراواني درباره
حقیقت دنیا بیان داشته اند .در حديثي ميفرمايد" :همانا دنیا دامي است که بيخبران در آن

ميافتند .دنیا ،خوابي است و فريفته شدن به آن ،مايه پشیماني است"(4ري شهري ،1385 ،ج،4
ص .)94ايشان در روايتي ديگر درباره دلبستگي به دنیا ميفرمايد" :دنیاپرستي سرآغاز

فتنهها و ريشه همه محنتها و رنجهاست"(5همان ،ص.)95

خالصه فصل پنجم
انگیزهها ،که به چیستي و چرايي رفتار انسان ميپردازند ،يکي از مباحث مهم
روان شناسي است که با مفاهیم مختلفي بیان شده است .آنچه در باره تعريف انگیزش
مورد اتفاق نظريه پردازان است ،اينکه انگیزه عاملي دروني است که رفتار شخص را بر
ميانگیزاند ،جهت ميدهد ،و آن را هماهنگ ميسازد .هر چند انگیزه را بطور مستقیم
نميتوان مشاهده کرد؛ ولي وجود آن را از روي رفتار ميتوان استنباط کرد .مطالعه
انگیزش از دو نظر در روان شناسي مهم است؛ يکي اينکه چه علل و عواملي او را به
َ 1ي ْع َل ُمو َن َظا ِهر ًا ِم َن ا ْل َح َيا ِة ال ُّدن َْيا َو ُه ْم َعنِ ا ْلأ ِخ َر ِة ُه ُم غَافِلُو َن
َ 2م َث ُل ال ُّدنْيا َم َث ُل ما ِء الْ َب ْحرِ ،كُلَّما شَ ر َِب ِم ْن ُه الْ َع ْطشا ُن ازْدا َد َع َطشاً ح َّتي َي ْق ُت َل ُه؛ اِنَّ َما َم َث ُل ال ُّدن َْيا َك َم َث ِل الْ َح َّي ِةَ ،ما اَلْ َي َن َم َّس َها َو
الصبِ ُّي الْ َجا ِهل
الس ُّم ال َّناقِ ُعَ ،ي ْح َذ ُر َها ال َّر ُج ُل الْ َعاقِ ُلَ ،و َي ْهوِي اِلَ ْي َها َّ
فِي َج ْوفِ َها َّ
شوها
 3ان ل ُ َ
قمان َ
فلت ُك ْن َس ُ
قال ِلأبنِ ِه ... :ان الدنيا بحر عميق  ،قد َغ ِر َق فيها عالَم كثير َ ،
فينت َك فيها َت َقوى الله ،و َح ُ
العقل  ،و دليلُها ِ
الص ُبر
لم  ،و ُسكانُها َّ
الأيما ُن و ِش ُ
راعها التوكُّ ُل  ،و َق ِّي ُمها ُ
الع ُ
من لأ َي ْع ِرفُ ُه؛ الدنيا ُح ْلم و الأغتِرا ُر بِها نَدَم.
 4انَّما ال ُّدنْيا شَ َرك َو َق َع فيه ْ
5
ْ
محنِ .
س الْ ِف َتنِ َو ْ
اص ُل ال ِ َ
ُح ُّب ال ُّدن َْيا َرا ُ
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تحرّک و انجام عملي وا ميدارد؛ دوم اينکه ،جهت دهي رفتار انساني و هدايت و تصحیح
انگیزه درست ،براي تحقق اعمال جهت رسیدن به تعالي و تکامل ،در گرو شناخت
انگیزش مي باشد .با توجه به انواع فراوان نیازهاي بیان شده در قرآن کريم ،و براساس
اهمیت موضوع و کاربرد بیشتر آن انگیزهها ،برخي از مهمترين انگیزههاي روانشناختي
در قرآن ،براساس کاربرد بیشتر آنها و اهمیت موضوعي آن مفاهیم انتخاب گرديده است.
سالمت که در مقابل بیماري بکار رفته است ،يکي از انگیزهها و دغدغههاي اساسي
بشر است و انسان تالش ميکند که از بیمار شدن اجتناب کرده و خود را از آسیبها و
بیماريهاي جسماني يا رواني دور نگه دارد .سالمت ،از ريشه سلم بمعناي کنار بودن از
آفات ظاهرى و باطنى و نجات يافتن و دور شدن از باليا و عیبها آمده است .اين مفهوم،
با مشتقاتي مانند :سالم ،اسالم ،مسلمان ،تسلیم ،سُلّم ،سلیم و مانند آن 140 ،بار در قرآن
کريم بکار رفته است .اسالم ،به ايجاد سالمت در انسان معني شده است .بر مبناي اين
هدف ،معیار دستورات خداوند براي انسان ،توجه به حفظ سالمتِ جسماني يا روحي،
دنیايي يا آخرتي ،فردي يا اجتماعي و مانند آن ميباشد .يعني ،هر چیزي که براي حفظ
سالمت انسان يا جامعه انساني ،مفید و ضروري باشد "واجب" دانسته شده است و هر
چیزي که مفید و غیر ضروري باشد" ،مستحب" و هر چیز غیرمفید و مضر بصورت
"حرام" و هر چیز غیرمفید و غیر مضرّ" ،مکروه" تشريع و تکلیف شده است .باتوجه به
در نظر گرفتن اين مبنا و براي رسیدن به اين هدف ،قرآن کريم ،دينِ اسالم را ،به عنوان
تنها شريعت آسماني و دين خدا ميداند که تنها عمل به آن را مُجزي دانسته که از پیروانش
پذيرفته شده و پیروي از دينِ غیر اسالم ،صراحتاً مردود شمرده شده است .بر اساس نیاز
سالمت جويي سرشتي انسان ،تنها هدف دين خدا ،حفظ سالمت بر مبناي سازگاري و
تطابق خلقتِ تکوين با دستوراتِ تکلیف و تشريع ميباشد .از منظر اسالم ،هرگونه تالش
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
انسان را متوجه ارزش آنها در راستاي بندگي خدا قرار ميدهد .اسالم با قراردادن نظافت
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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
قرآن کريم برخوردار است که در بیش از  300آيه ،به طور مستقیم يا غیرمستقیم مطرح
شده است .عالوه بر آيات و روايات فراواني که در خصوص بهداشت و سالمت جسم
بیان شده است؛ مي توان گفت تمامي آيات و رواياتي که در باره واجبات و محرمات
تکلیفي انسان بیان شده است ،بر مبناي حفظ سالمت روح و روان انسان ميباشد.
يکي ديگر از انگیزههاي ذاتي انسا ن ،انگیزه فضیلت خواهي اوست .مراد از انگیزه
فضیلت خواهي اين است که انسان ذاتاً میل و گرايش به فضايل و ارزشهاي انساني و
اخالقي دارد و از رذايل اخالقي نیز بیزار است .فضايلي همچون :صداقت ،عدالت،
حکمت ،عزّت ،شجاعت ،شرافت ،استقامت و مانند آن ،ذاتاً مطلوب عقل و دل انسان
است و رذايلي همچون :دروغ ،ظلم ،حماقت ،ذلّت ،ترس و امثال آن ،ذاتاً مکروه عقل و
دل انسان است .موضوع اتمام و اکمالِ فضايل اخالقي ،که توسط پیامبر اکرم صلياهلل علیه
و آله و ساير انبیاء ،به عنوان دستوراتِ تکلیفي اخالقي ارائه گرديده است ،جهت تکمیل
و تتمیم مکارم ذاتي و تکويني انسان است .باتوجه به ذاتي بودن فضیلتخواهي ،انسان
براي ارضاي آنها ،صرفاً حقّ انتخاب و عمل نمودن بین فضايل و رذايل را دارد .يعني،
افراد بر مبناي پیروي و مطابقت از نیاز ذاتي ،اگر گرايش بسوي ارزشها ،مکارم و فضايل
را در خود هدايت نکنند که جزء فضیلت اخالقي است؛ قطعا مکاره ،رذايل و ضد ارزشها
در آنها شکل مي گیرد و شاکله وجودي آنها ،از اخالق ناپسند تشکیل ميگردد .قرآن
کريم ،اولین گام نابودي اين گرايش انسان را ،با از دست دادن سرمايههاي ارزشمند دروني
الهي او معرفي کرده و با تعابیري همچون" :خاب"" ،خَسُر"" ،حَبِط" و مانند آن؛ اين
افراد را معرفي کرده است.
يکي ديگر از انگیزه هاي سرشتي انسان ،نیاز به اطاعت و پیروي کردن است .اين
مفهوم با مشتقاتش 129 ،مرتبه در قرآن کريم تکرار شده است .اطاعت به پیروي انسان
از دانستههايي اشاره دارد که نیازمند آن است تا سرلوحه عمل و زندگي او قرار گیرد.
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آنچه مسلّم است اينکه انسان در ابتداي خلقت چیزي نميداند تا مبناي عمل و رفتار او
قرار گیرد .بنابراين ،انسان براي زندگي خود نیازمند آن است که بداند تا مبناي رفتار او
قرار گیرد .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
تقسیم کرده است .گروه اول ،کساني هستند که به مقتضاي فطرت الهي خويش ،از افراد
يا گروههايي پیروي ميکنند که آنها را بسوي مقصد خلقت و هدف آفرينش خود نزديک
مي کنند .اين افراد در قرآن کريم ،به عنوان پیروانِ خدا(حزباهلل) ياد شدهاند .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 و به عنوان "حزب شیطان" معرفي کرده است.
آرامش در قرآن ،با واژههايي همچون :طمأنینه ،سکینه ،ايمان ،ربطِ قلوب ،نفي خوف
و حُزن ،تثبیت فؤاد ،سُبات و مانند آن بیان شده است .آنچه از اين مفاهیم با کاربرد فراوان
آن در قرآن استفاده ميشود؛ اينکه انسان در تکاپوي به دست آوردن حالتي دروني است
که به او احساس راحتي ،آسايش ،آرامش با خاليبودن از هر گونه نگراني و افسردگي ،و
به دست آوردن اطمینان و امنیت بدهد .يکي از کاربرديترين مفهومي که درباره آرامش
در قرآن مورد استفاده قرار گرفته است؛ مفهوم "ايمان" است .اين مفهوم با مشتقاتش ،در
 879آيه در قرآن بکار برده شده است .باتوجه به اينکه روح انسان از يک عالم ملکوتي
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
وجودي اوست؛ بنظر مي آيد که دو عامل مهم ناامني و ناآرامي انسان است .از آنجائیکه
ذات انسان از روح الهي نشأت گرفته است و باتوجه به اينکه اين ذاتِ روحي ،براي ادامهِ
حیات ،سالمت و کمال خويش ،نیازمند به محتوا و موضوعاتي ميباشد؛ خداوند متعال
براي پُر کردن آن ذاتِ نیازمند ،دستوراتي را صادر کرده که آنها متناسب و هماهنگ با
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
انسان در قرآن بکار برده شده است .حقیقت جويي ،يک میل ذاتي و سرشتي در انسان
است که براي يافتن حقّ و کشف معرفت حقیقي در او قرار داده شده است .حقّ به معناي
وجودي ثابت ،مطابق و واقع شيء در محل خويش است که ضدّ باطل است که در قرآن
 287بار تکرار شده است" .حقّ" يکي از اسماء حسناي 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 است .بر مبناي فطرت
حقیقت جويي ،انسان خواهان درک حقايق و تحصیل علم مطابق با واقع و رسیدن به
مراحل باالي يقین است .از اين رو ،اکتفا به جهل ،شک ،وهم و گمان ،که از مصاديق
باطل هستند ،انحراف از مسیر فطرت حقیقتجويي انسان است .از منظر آيات و روايات،
حقیقتجويي يک نیاز فطري انسان است که اگر او ،آن را پرورش ندهد نقطه مقابل آن،
يعني باطلگرايي رشد خواهد کرد .بعبارتي ديگر ،انگیزه ذاتي حقیقتجويي ،اگر با
معیارهاي حقیقت ،که همان دستورات شريعتِ خداوندي است ،تکمیل نگردد ،محتواهايي
از باطل در آن پُر ميگردد.
عالوه بر کسب حقیقت در مقام معرفت و شناخت ،يک میل ديگري در انسان وجود
دارد که به بررسي تمايالت ،عواطف و هیجانات ،براي تحقق عمل ميپردازد .میل ،اشتیاق،
عالقه ،عاطفه ،گرايش و مفاهیم ديگري مانند آن ،به يکي ديگر از انگیزههاي مهم سرشتي
انسان اشاره دارند ،که همچون موتور محرکه براي اقدام به انجام کاري در عمل ،براي
شکلگیري فعالیتهاي او ضروري ميباشند .اين گرايش در قرآن ،با واژههايي همچون:
مودت ،رأفت ،رحمت ،الفت ،نفرت ،قسوت ،شهوت ،هوي ،هوس ،میل ،رجاء،
محبتّ ،
ّ
عالقه ،فرح ،سرور و مفاهیمي مانند آن بیان شده است.آنچه از آيات و روايات بر ميآيد
اينکه رشد و تقويت عواطف انساني در برابر بيتفاوتي و بيعاطفگي مطلوب است .قرآن
کريم ،وجود محبّت در دل انسانها و ارتباط بین آنها را ،يکي از آيات و نشانههاي خود
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معرفي کرده است .محبت ،يکي از جاذبههاي قلبي انسان است که آگاهانه يا ناآگاهانه در
دل موجود زنده ايجاد مي شود و او را بسوي شخص يا چیز ديگري جلب ميکند .در
انسان حالت محبّت شديد که او را منحصرا متوجّه محبوب ميکند و نوعي يگانگي بین
فرد و محبوبش به وجود ميآورد و همه چیز فرد را در اختیار محبوبش قرار ميدهد،
مودت ،که در آيات و روايات نیز بکار برده شده است ،به
عشق گفته ميشود .مفهوم ّ
عالقه شديد قلبي و محبّت زياد معنا شده است .آنچه در مودّت ،به عنوان يکي ديگر از
مفاهیم عاطفي مورد توجّه است اينکه عالوه بر دوستي و محبّت شديد که در آنها وجود
دارد؛ نوعي پیروي و اطاعت همراه با آن نیز وجود دارد .قرآن کريم ،پیوند عاطفي قوي
برقرار کردن بین مؤمنین با اولیاء خدا و اقرباي پیامبر اکرم صلياهلل علیه و آله را درخواست
کرده است.
قوم ،قبیله ،اُمّت ،ملّت ،طائفه ،قريه ،ناس ،اُناس ،شعب ،اهل و مفاهیمي امثال آن ،از
جمله واژههايي هستند که قرآن کريم ،براي معرفي اجتماعهاي انساني بیان کرده و نقشي
مهم براي آنها در شکل گیري انسان بیان کرده است .انسان در تعاملي دائم با محیط و
اجتماع خود است و عناصر آن ،پیوسته در جهت سازندگي يا ويرانگري ،بر شکلگیري
شخصیت افراد در تعامل مي باشند .بررسي نیاز اجتماعي انسان و تأثیر جامعه بر
شکل گیري هويت و شخصیت او از منظر قرآن ،از ابعاد مختلفي قابل توجه است .يکي
از ابعاد توجه به نیاز اجتماعي انسان در قرآن ،دستور به انجام مراسمهاي عبادي ،بصورت
جمعي مانند :نماز جماعت ،جمعه ،اعیاد ،استسقاء و نمازهاي ديگر ،حج و امثال آن است.
معرفي الگوهاي اجتماعي صالح و تکامل يافته ،يکى از محورىترين مسائل و موضوعات
مطرح شده در قرآن کريم است که با تعابیر مختلى مطرح شدهاست .پیامبران که از طرف
خداوند ،براي هدايت و راهنمايي انسانها فرستاده شدهاند ،نقش بزرگي در الگوي عملي
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
و دوستي با آنها را خواستار شده است .توجه به خانواده و الگوپذيري از اعضاي آن ،به
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عنوان نخستین و يکي از مهم ترين نهادهاي اجتماعي ،يکي ديگر موضوعاتي است که
مورد تأيید و تأکید خداوند قرار گرفته است .اسالم ،خانواده را به عنوان نهادي مقدس
دانسته و آن را کانون هدايت يا ضاللت بشر برميشمارد .حفظ و حراست از اعضاي
خانواده ،بجهت مبتال نشدن به آتش گناه و معصیت ،يکي ديگر از دستورات خداوند در
اين باره است.
يکي از اساسيترين مباحث مطرح شده در اسالم ،معرفي هدفها و مقاصدي است
که فراروي انسان نهاده شده است .سراي دنیا(دار الدُّنْیا) و سراي آخرت(داراآلخره) ،دو
هدف مهمي است که در آيات فراواني براي دو گروه از انسانها در معرفي شده است .با
توجّه به اسم تفضیل بودن لفظِ دنیا ،در اين صورت اين مفهوم بمعناي پستترين و
کوچک ترين آمده است .آنچه از گاربرد اين لفظ در آيات و روايات ،ميتوان استفاده کرد
اينکه لفظ ،معنا و حقیقت دنیا ،نه تنها في نفسه داراي بار منفي نیست؛ بلکه از يک حقیقت
تکويني در خلقت اين جهان ،پرده بر ميدارد و آن حقیقت اين است که آنچه در اين
عالمِ دنیا در مخلوقات ،تجلّي و ظهور پیدا کرده است ،پستترينها و کوچکترينهاي
خلقت آن ميباشد .البته بايد توجّه داشت که اين واقعیت بسیار کوچک ،براي افراد فريب
خورده و انسانهاي کودک مغز ،ظاهري بزرگ ،زينت داده شده و پر از زرق و برق و
زيبا ،نمايان ميشود .آنچه از آيات و روايات درباره حقیقت دنیا استفاده ميشود اينکه
دنیا ،به عنوان مجموعه حداقلي کوچکي از مظاهرِ خلقت الهي ،نه تنها بد نیست؛ بلکه
مزرعه کشت محصوالت آخرت ،معبد بندگيِ انسانهاي صالح و محل سودِ تجارت
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
عنوان هدف نهايي و مطلوب حقیقي و معبود واقعي خود تصور کردهاند .بعبارت ديگر،
دنیا داراي دو جلوه و نمادِ ظاهري و باطني است .آنچه براي دنیاپرستان ظهور ميکند
ظاهرِي زيبا و فريبنده هدف گرايانه است که او را بخود مشغول ميکند؛ در حاليکه
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آخرتگرايان ،به باطن دنیا توجّه کرده و دنیا را به عنوان وسیلهاي براي رسیدن به آخرت
دريافت ميکنند.

پرسشهای چند گزینه ای
 )1انگیزه در ديدگاه مزلو و موري ،با چه مفهومي آمده است؟.
الف) اراده

ب) غريزه

د) نیاز

ج) سائق

 )2انگیزه در ديدگاه جیمز ،با چه مفهومي آمده است؟.
الف) اراده

ب) غريزه

د) نیاز

ج) سائق

 )3هر چیزي که براي حفظ سالمت انسان يا جامعه انساني ،مفید و ضروري باشد
را چه ميگويند؟.
الف) واجب ب) مستحب

ج) مکروه

د) حرام

 )4هر چیزي که براي حفظ سالمت انسان يا جامعه انساني ،غیر مفید و مضرّ باشد
را چه ميگويند؟.
الف) واجب ب) مستحب

ج) مکروه

د) حرام

 )5حديث شريف " إِنَّمَا بُعِثْتُ الِتَمِّمَ مَکَارِمَ االْخْلَاق" ،به کدام خصوصیت زير
اشاره دارد؟.
الف) تنها هدف خلقت و ارسال رسوالن ،تکمیل ارزشهاي اخالقي است
ب) "إِنَّمَا" ،از عالئم و اداتِ حصر است
ج) به تطابق تکوين با تکمیل و تتمیم اشاره دارد
د) همه موارد
 )6نابودي و از دست دادن سرمايههاي ارزشمند دروني انسان ،با کدام مفهوم زير
در قرآن معرفي شده است؟.
الف) خاب ب) خسر

ج) حبط

د) همه موارد

 )7انقیاد و فرمانبرى ،در معناي کدامیک از مفاهیم زير آمده است ؟.
الف) طوع

ب) تطوّع

ج) تطیّر
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د) همه موارد

 )8حقیقت اطاعت و پیروي کردن ،به کدام مفهوم زير اشاره دارد؟.
الف) تسلیم

ب) عبوديت

د) تطیّر

ج) تطوّع

 )9امام علي علیه السالم ،مصاديق عبوديت را در چند چیز معرفي ميفرمايد؟.
الف) سه ب) چهار

ج) پنج

د) هشت

 )10سُبات ،در معناي کدامیک از مفاهیم زير آمده است؟.
الف) اطاعت ب) فضیلت

ج) انقیاد

د) آرامش

 )11امام علي علیه السالم ،عوامل آرامش را در چند چیز معرفي ميفرمايد؟.
الف) سه ب) چهار

ج) پنج

د) هشت

 )12امام صادق علیهالسالم ،راه کسب آرامش چه فرمودند؟ .در است؟.
الف) گرسنگي اي که با آن وسوسه هاي شیطاني را بمیراني
ب) شب زنده داري که بدان سبب ،دلت را روشن کني
ج) خلوتي که به سبب آن از گزندهاي پیدا و ناپیداي زمانه نجات يابي
د) مخالفت کردن با هواي نفس
 )13کدام مفهوم زير ،به معناي وجودي ثابت ،مطابق و واقع شيء در محل خويش
آمده است؟.
الف) اطاعت ب) فضیلت

ج) حقیقت

د) عبادت

 )14امام علي علیهالسالم ،پیامد کدامیک از فضايل زير را آسان شدن سختيها بیان
ميفرمايد؟.
الف) اطاعت ب) فضیلت

ج) حقیقت

د) عبادت

 )15خواجه طوسي ،کدام مفهوم را در معناي"مشاکله بین النفوس" تعبیر ميکند؟.
الف) حکمت

ب) عشق

ج) عبادت

د) عفت

 )16شغاف ،در معناي کدام مفهوم زير آمده است؟.
الف) حکمت

ب) عشق

ج) عبادت

د) عفت

 )17تقويت اصل برادري در میان مؤمنین ،به کدام فضیلت زير اشاره دارد؟.
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الف) اطاعت پذيري ب) فضیلت خواهي
ج) حقیقت جويي

د) اجتماع گرايي

 )18در روايات ،کدام گزينه زير به عنوان معبد بندگيِ انسانهاي صالح و محل سودِ
تجارت بندگان بزرگ خدا معرفي شده است؟.
الف) حکمت

ب) عبادت

ج) دنیا

د) آخرت

سؤالهای تشریحی
)1

مهمترين انگیزههاي انسان از منظر اسالم را نام برده و آنها را توضیح دهید؟.

)2

چرا انگیزه سالمتجويي ،يکي از مهمترين انگیزهها از منظر اسالم است؟.

)3

فضیلت خواهي را توضیح دهید و رابطه آن را با رذايل اخالقي تبیین کنید؟.

)4

از منظر اسالم ،آرامش حقیقي براي انسان چگونه حاصل ميشود.

)5

مهمترين اجتماعات از منظر اسالم را توضیح دهید؟.

)6

رابطه دنیا و آخرت را از منظر قرآن ،توضیح دهید؟.

معرفی منابعی برای مطالعه بیشتر
 تقي زاده ،محمد احسان و اکرم حسین زاده( ،)1390اخالق اسالمي ،تهران.
 جوادي آملي ،عبداللَّه ( ،)1377مراحل اخالق در قرآن ،نشر إسراء ،قم.
 حسن زاده آملي ،حسن ( ،)1372معرفت نفس ،انتشارات علمي و فرهنگي.
 خامنهاي ،سید محمد( ،)1380نفس در حکت متعالیه صدرا ،تهران.
 خمیني ،روح اهلل( ،)1386چهل حديث ،مؤسسه نشرو آثار امام خمیني ،تهران.
 عليزاده ،مهدى( ،)1389اخالق اسالمى مبانى و مفاهیم ،دفتر نشر معارف ،قم.
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فصل ششم ،انسان کامل
هدفهاي کلي
هدف کلي اين فصل ،بررسي انسان کامل و بیان خصوصیتها و و يژگيهاي کمال انساني
در اسالم و روانشناسي است .براين اساس ،مباحثي مانند :مفاهیم کمال ،عوامل تکامل
آفرين و خصوصیتهاي انسان کامل از اين دو ديدگاه بررسي ميگردد.
هدفهاي دقیق يادگیري
از دانشجو انتظار ميرود پس از پايان فصل ،بتواند سؤالها زير را پاسخ دهد.
 )1کمال و ويژگيهاي انسان کامل را از منظر مکاتب مختلف بیان کند.
 )2روانشناسي کمال را تعريف کرده و ويژگيهاي کمال انسان از منظر روانشناسان
را بیان کند.
 )3واژه کمال و کاربردهاي آن را در قرآن توضیح دهد.
 )4مفاهیمي که درباره کمال انسان در قرآن استفاده شده است را تبیین کند.
 )5اهمیّت و ضرورت بحث مطالعه کمال در اسالم و روانشناسي را تبیین کند.
 )6واژه کمال در اسالم را تعريف کرده و مراد از انسان کمال را توضیح دهد.
 )7اعتدال را تعريف کرده و رابطه آن را با حنیفیت در دين تبیین کند.
 )8مهمترين مفاهیم و ويژگيهاي انسان کامل در اسالم را نام ببرد.
 )9توحید و انسجام در اسالم را تعريف کرده و انواع آن را بیان کند.
 )10کرامت را تعريف کرده و رابطه آن را با عزت نفس بیان کند.
 )11شکر را به عنوان يک صفت کمالي بیان کرده و مراحل آن را توضیح دهد.
 )12صبر را تعريف کرده و انواع آن را بیان کند.
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توجّه به کمال انسانى و گرايش به کامل شدن انسان ،شايد با خلقت اولین بشر همراه
بوده است و برايناساس ريشه طرح مسأله کمال را مىتوان در آموزههاى اديان آسمانى
جستجو کرد .آدم ،ادريس ،نوح ،ابراهیم ،اسماعیل ،اسحاق ،موسي ،عیسي و ساير پیامبران
علیهم السالم ،از کساني هستند که هدف خويش را تحقق ارزشهاي انساني و کمال او
دانسته اند و بنوعي تمامي اصول و فروع شريعت هاي آسماني ،همه در راستاي تکامل
انسان ميباشد.
در آيین زرتشت ،کمال بر سه اصلِ انديشه ،گفتار و کردار نیک بنا نهاده شده است
که موجب قرب انسان به "اهورا مزدا" يعنى آفريدگار هستى مىشود(نصرى،1367 ،
ص .) 47در تفکر يهود ،انسان به عنوان گل سر سبد خلقت معرفى شده و کمال او بر
مبناى ده فرمآنحضرت موسى علیهالسالم ،بر بنى اسرايیل بنا شده که در قوانین شريعت
تورات بیان گرديده است(رابرت وير 1و همکاران ،1982،ترجمه گواهى ،1378 ،ص
 .)640در مسیحیت نیز سه هدف عمده مرتبط با هم براى انسان ديده مىشود :يکى نجات
و رستگارى که از طريق ايمان و اعتقاد مذهبى و پرستش خدا ،اخالص ،زهد ،پارسايى
و محبّت کردن به ديگران بدست مىآيد؛ دوم کوشش در جهت برقرارى عشق و محبّت
ورزيدن در بین مردم و هدف سوم ،کوشش در جهت برقرارى عدالت در جهان براى
انسان در نظر گرفته شده است )همان ،ص.)820
از منظر اسالم ،انسان موجودى است داراى استعدادها و توانائيهاي مختلف که يکي
از شاخصههاي مهم توانائيهاي وجودي او ،میل به کمالخواهي و تحقق استعدادها و
زمینه هاى کمال بخش گوناگون و متفاوت در خويشتن خود است .کمال براي انسان ،يک
صفت وجودي است که متناسب با غايتِ در نظر گرفته شده براي آن معنا ميباشد.
کمال خواهي براي انسان ،يک گرايش اصیل و مستقل ،و البتّه فطري و ذاتي است که همه
افراد بشر واجد استعداد و قوّه آن ميباشند و انسانیت و کمال او به میزان فعلیت بخشیدن
اين استعداد مي باشد .انسان در بدو آفرينش از نظر انسانیت و شخصیت ،فعلیتي ندارد و
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تنها استعداد و توانمندي و ظرفیتهاي عظیم فطري او است که با حرکت ارادي و آگاهانه
و همراه با تالش و جهاد به فعلیت ميرسد.
در آيینهاى روحانى هند ،همچون :بودا ،يوگا و بهاکتى نیز بحث کمال انسانى بطور
جدّى ديده مىشود .اصول و مبانى آيینهاى روحانى هندى بیشتر بر مبناى اعتقادات قلبى
بنا شده است .بودا که از کمال انسانى بنام "ارهات" ياد مىکند ،بر توجّه نفس بر نهان
خانه نهفته فطرت و رسیدن به نیروى مقدس "نیروانا" تأکید دارد .يوگا طريقتى است که
مىخواهد با درونگرايى و خويشتنکاوى ،انسان را به مقصد خود برساند ،از اين رو ،بر
عزلت و گوشه گیرى از اجتماع و اجتناب از لذايذ حسى و اعمال طبیعى براى رسیدن به
کمال تکیه داشته و هشت مرحله را براى رسیدن به کمال معرفى مىکند .بهاکتى بر طريق
اخالص و محبّت ورزيدن به ديگران ،براى نیل به کمال و رسیدن به حق تعالى تکیه
داشته و بجاى دريافت هاى توان فرسا در مکاتب ديگر ،به راه عشق ورزيدن ،بخشش
کردن ،شکیبا بودن و امثال آن اهتمام دارد(نصرى.)1367 ،
آيینهاى مذهبى چین کهن همچون :يىچینگ و دائو نیز بر کمال انسان توجّه جدّى
داشتهاند .يىچینگ از انسان کامل به عنوان "مرد برتر" نام برده و بر ويژگىهايى مانند:
عدالتگسترى ،هدايت گرى معنوى ،صداقت و راستى ،صمیمیت با ديگران ،عفت و
پاکدامنى و خدمتگزارى ت کیه دارد .دائو بر دو اصل اساسى براى کمال ،يکى زندگى
کردن مطابق طبیعت خود که موجب سعادت و سالمتى وى مىشود و ديگرى اينکه حايل
و مانعى با کردار و رفتار خويش براى تحقق خود ايجاد نکند ،تأکید دارد(همان).
فالسفه يونان باستان مثل افالطون ،ارسطو و اپیکور نیز آثارى درباره کمال انسانى
دارند .افالطون از انسان کامل به عنوان "فیلسوف" نام برده است و میل به کمال را به
عنوان يک گرايش ذاتى در انسان دانسته و ويژگيهايي براى کمال نام برده که "حکمت"
را به عنوان مهمترين ويژگى کمالى در انسان معرفى مىکند .ارسطو از "انسان بزرگوار"
به عنوان انسان کامل نام برده و بر"سنجش صحیح" به عنوان مهمترين صفت کمالى براى
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انسان تکیه کرده است .وى از استقامت و ثبات شخصیت ،تشخیص هدف از وسیله،
نیکى کردن به ديگران ،به عنوان ويژگىهاى مهم ديگر کمال نام مىبرد(همان).
مکاتب فلسفى جديد نیز هر کدام کمالى را براى انسان در نظر گرفتهاند .مارکسیسم،
بر بُعد اجتماعى انسان تأکید دارد .نیچه ،هدف نهايى زندگى انسان را چیزى جز خواست
قدرت نمىداند .وجودگرايانى همچون :کىيرکیگارد ،ياسپرس 1و سارتر 2بر "هستى دار
بودن" انسان و خودشناسى تکیه داشته و ويژگىهايى همچون :آزادى در انتخاب،
مسؤولیت داشتن ،توجّه به تواناييهاى ذاتى خود را به عنوان صفات کمالى انسان بر
شمردهاند(همان).
کىيرکیگارد )1855(3که از سردمداران فلسفه وجود گرا است ،پس از بروز وحشت،
دلهره و ناامني هاى روانى در دوران پس از جنگ جهانى دوم ،کوشید براى خروج يا کنار
آمدن با اين احساسِ يأس ،پوچى ،بى ارادگى و بیهودگى ،راهى را ارايه دهد .محور
کاوشهاى فلسفى او "وجود انسان "4بوده و بر اين اساس او بر مبناي فردگرايى ،فلسفه
خود را تبیین کرده است .فردگرايى در اين فلسفه ،گريزگاهى است براى آزادى و رهايى
از تحمیلهاى طاقت فرساى اجتماع و معیارهاى سختي که در دوران مدرن ،آزاديهاى
فرد را تهديد کردهاند(بیات ،1381،ص.)34
بررسي شخصیت کامل از منظر قرآن ،گامي در جهت تبیین دستورالعملها و بايدهاي
مورد نیاز سرشت انسان است و به معرفي صفات و ويژگيهاي انسانهاي تکامل يافته
مطرح شده در آيات و روايات پرداخته که با استفاده از يافتههاي دانشمندان علم
روانشناسي و با نگاه به مفاهیم ارزش ديني و قرآني ،راههاي گام نهادن و طي کردن مسیرِ
"صراط مستقیم" را جهت رساندن انسان به مقصدِ "قرب الي اهلل" تبیین ميکند .براين
اساس ،انسان کامل کسى است که تمام جوانب و استعدادهاى کمالى خود را ،به فعلیت
رسانده و به طور موزون و هماهنگ ،آنها را تا آخرين مراتب ممکن ،رشد و تعالى
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ميبخشد .بعبارتي ،کمال انسان ،يعني فعلیّت يافتن همه استعدادها و توانائيهاي عالي
انساني در او است.

 .1روانشناسی کمال
روانشناسي کمال ،1يکي از موضوعهاي نسبتاً جديد و جذّاب در روانشناسي است
که به بررسي انگیزههاي کمال خواهي ،فرايند تکامل و صفات و ويژگيهاي شخصیت
کامل ميپردازد .اين حیطه از علمِ روانشناسي ،برخالف مطالعات آغازين آن در قرن
بیستم ،که به بررسي بیماريهاي رواني و تأثیر هیجانهاي منفي و عاليم آن تمرکز يافته
بود ،در دهههاي اخیر کانون توجّه خود را به بررسي سالمت روان و تأثیر هیجانهاي
مثبت در زندگي انسان تغییر داده است (منطقي ،1381 ،ص.)24
مقصود از کمال در اين فصل  ،انسان صرفاً سالم يا بهنجار نیست؛ زيرا در مطالعات
روانشناسي درباره اين موضوع ،کانون توجّه بر اين است که انسان چه ميتواند باشد ،نه
اينکه چه بوده يا اکنون چه هست .آنچه روشن است اينکه روانشناسان کمال ،سطح
مطلوب کمال و رشد شخصیت را فراسوي بهنجاري ميدانند و استدالل ميکنند که تالش
براي حصول سطح پیشرفته کمال و براي تحقق بخشیدن يا از قوه به فعل رساندن تمامي
استعدادهاي بالقوه آدمي ،ضروري است .بنابراين ،روان شناساني که به بررسي مفاهیم
مثبت سالمت روان و کشف استعدادهاي عظیم او در تحقّق بخشیدن به تواناييهاي عالي
و يافتن معناي ژرفتري در زندگي انسان پرداختهاند ،سطح مطلوب کمال و شکوفايي
شخصیت را فراسوي "بهنجاري" ميدانند که در آن فرد احساس نومیدي ،بيمعنايي و
پوچي در زندگي ندارد(شولتز ،1977 ،ص.)6
منظور از سالمت رواني در اين حوزه ،آن است که شخص در مسیر رشد طبیعي
رواني قرار گرفته و موانع رشد رواني از سر راه او برداشته شده و تمام نیازهاي ضروريِ
رواني او تأمین شده باشد .قرار داشتن در مسیر رشد و بهرهوري صحیح ،به فعلیت رسیدن
استعدادها ،بدون نقص و درد و رنج فرساينده است و انسان سالم کسي است که از نظر
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جسمي و رواني در مسیر رشد و بهرهوري از استعدادها و توانائيهاي خويش قرار گرفته
و موانع ر شد رواني و جسماني ،نقص ،درد ،ناراحتي شديد و افسردگي ،او را رنج
ندهد(مطهري ،1383 ،ش.)38
مطالعه تاريخ نشان ميدهد که انسان ،همواره ر ياي کمال خويش را در سر داشته
و در صدد بوده تا خود را به باالترين درجه رشد و کمال انساني برساند .در طول تاريخ
همواره انسان کامل به عنوان قطب و محور هستي مورد توجّه بوده و انسانهاي بزرگ و
افراد تکامل يافته ،مورد احترام بودهاند و سايرين از آنها به نیکي ياد ميکرده اند .در هر
يک از فرهنگها ،نظامهاي فکري و فلسفي ،آيینها ،مذهبها ،مکتبها و اديان که بنگريم
ردّپايي از انسان کامل را در مييابیم .يکي از روانشناسان دراينباره مىگويد" :هر عصري
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

است ،انسان کامال سازگار و بي مشکل است"(مزلو ،1968 ،ص .)22يونگ شخصیت آرماني
و تکامل يافته را يکي از نیازهاي همیشگي روح بشر دانسته و بر اساس مطالعات خود،
آن را غايت و دلیل وجودي آفرينش انسان در بین مکاتب مختلف معرفي ميکند(يونگ،
 ،1378ص.)301
نیاز به سالمت و کمال از منظر برخي از روان شناسان ،يکي از نیازهاي مهم ذاتي و
دروني در انسان است که با تعابیر مختلفي همچون :نیاز به پیشرفت(1مک کللند)،
خودشکوفائي(2راجرز) ،برتري جوئي(3آدلر) ،نیاز به تعالي(4فروم) و امثال آن بیان شده
است .مزلو در مطالعات خود بر روي حیواناتي همچون :میمون ،خوک و جوجه ،دريافت
که در حیوانات نیز يک سايق اساسي به طرف سالمتي وجود دارد .برايناساس ،او اين
عقیده را پذيرفت که در انسانها ،يک سايق مشابه به طرف دانش ،قدرت ،بینش ،سالمت
و خودشکوفايي وجود دارد(فراهاني ،1378 ،ص .)283
1
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سازمان جهانى بهداشت (who) 1که به منظور دستیابي همه مردم براي کسب عالى
ترين سطح ممکن بهداشت ،سازمان يافته است ،حالت رفاه کامل جسمانى ،روانى و
اجتماعى را درباره بهداشت و سالمتى ،بیان مينمايد .انجمن کانادايى بهداشت روانى،
سالمت روانى را در سه بخش تعريف کرده که عبارتند از .1 :بازخوردهاى مربوط به
خود ،شامل :تسلط بر هیجانهاى خود ،آگاهى از ضعفهاى خود ،رضايت از خوشىهاى
خود؛  .2بازخوردهاى مربوط به ديگران ،شامل :عالقه به دوستىهاى طوالنى و صمیمى،
احساس تعلق به يک گروه ،احساس مسؤولیت در مقابل محیط انسانى و مادى؛ .3
بازخوردهاى مربوط به زندگى ،شامل :پذيرش مسؤولیتها ،ذوق توسعه امکانات و عاليق
خود ،توانايى اخذ تصمیمهاى شخصى ،ذوق خوب کار کردن(مطهري ،1383 ،ش.)38
چاهن ،2سالمت روانى را وضعیتى از بلوغ روانشناختى مىداند که عبارت است از
حداکثر رضايت به دست آمده از تقابل فردى و اجتماعى که شامل احساسها و
بازخوردهاى مثبت نسبت به خود و ديگران مىشود .وي پنجويژگي براي سالمت روان
بیان ميکند که عبارتند از :حس مسؤولیتپذيرى ،حس اعتماد به خود ،هدفمدارى،
ارزشهاى شخصى ،فرديت و يگانگى(مطهري ،1383 ،ش ،38به نقل از چاهن).
آلفرد آدلر ،)1937(3براى اولین بار واژه "کمال "4را در روانشناسى بکار برد و آن را
به معناى هدف نهايى انسان در جهت تالش براى کامل کردن خود بیان کرد .واژه
خودشکوفايى براى اولین بار توسط کورت گلداشتاين )1939(5بکار برده شد .از نظر او
خودشکوفايي به عنوان انگیزه اصلى انسان است که تمامى کنشهاى او را ،از رفتارهاى
سادهاى همچون خوردن و آشامیدن تا عاليترين رفتارهاى انسان در بر مىگیرد .از نظر
وي اين انگیزه ،ماهیت زيستى-روانى داشته و شامل همه نوع فعالیت انسان ،حتى واکنش
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هورمونى در جهت آسیب رسیدن به جسم نیز مىشود .گلدشتاين سالمت روانى را تعادل
بین اعضا و محیط در رسیدن به خودشکوفايى مىداند(مادّى ،1989 ،ص.)108
گوستاو يونگ )1961(1از واژه "فرديّت يافته "2براى تبیین کمال انسان استفاده
مىکند که منشاء آن در عمیقترين سطح ناهشیار ،يعنى کهن الگوى "خويشتن" وجود
دارد .او هدف زندگى انسان را تحقّق اين ويژگى فرديت يافتگي مىداند که سبب گسترش
و بالندگى فرد مى شود .او صفاتى همچون :انسجام و يکپارچگى ،خودآگاهى ،سازگارى،
احساس جاودانگى ،افزايش استقامت واحساس مسؤولیّت را از جمله مهمترين ويژگي
هاي افراد فرديت يافته بیان مىکند(نیک صفت.)1382 ،
گوردن آلپورت )1967(3از واژه "انسان بالغ "4براى کمال انسانى استفاده کرده و
معتقد است که داشتن هدفهاى دراز مدت و تالش براى آينده ،کانون وجود کمال براي
آدمى را تشکیل مى دهد .انسان سالم و ايمن همواره به بارورى ،تجربه هاى تازه و کشف
مسائل جديد نیازمند است .آلپورت مىگويد :رستگارى تنها از آنِ کسى است که پیوسته
در پى هدفها يى باشد که سرانجام ،به طور کامل به دست نمى آيند .او معیارها و
ويژگى هايى را براى اين افراد ذکر کرده است؛ صفاتى مانند :گسترش خود ،صمیمیت و
همدردى ،پذيرش خود ،ادراک واقع بینانه و زندگى يکپارچه را مى توان از مهمترين آنها
دانست(شولتز ،1977 ،ترجمه خوشدل).
پرلز )1970(5از واژه انسان "اين مکانى و اين زمانى ،"6براي کمال شخصیت ياد
مى کند و معتقد است براى انسان چیزى جز زمان و مکانِ موجود ،وجود ندارد .وى
گذشته را به عنوان چیزى که وجود ندارد و آينده را هم به عنوان آنچه هنوز نیامده است،
مورد اعتنا براى زندگى سالم نمىداند (همان).
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اريک فروم ،)1980(1واژه "انسان بارور "2را براى کمال انسان به عاريه گرفته و مراد
خود را از آن ،به معنىِ بکار بستن همه قدرتها و استعدادهاى بالقوه فرد براى تحقق
خويشتن خود بیان مىکند .او شخصیت سالم بارور را کسى مىداند که همه استعدادهاى
بالقوه خود را بروياند و همه قابلیتها و توانائيهاي خود را تحقق بخشیده و به بارآوردن
مهمترين دستاوردهاي خود بپردازد(همان).
ويکتور فرانکل )1925(3از واژه انسان "ازخود فرارونده "4براى کمال استفاده مىکند
و معتقد است انسان داراى دو توانمندى منحصر به فرد است ،يکي خود متعالى و ديگري
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
انسان اساسى مى داند .از نظر او اراده معطوف به معنا براى سالمت روان حیاتى بوده و
اشخاص سالم همواره در تالش براى رسیدن به هدفهايى مىباشند که زندگیشان را معنا
مى دهد؛ يعني کسانى که در زندگى معنى مي يابند به حالت فرارفتن از خود مىرسند که
براى شخصیت سالم واپسین حالت هستى و رسیدن به باالترين درجه مرحله زندگى به
حساب مى آيد .او درباره انسان از خود فرارونده چنین مينويسد" :انگیزش اصلى ما در
زندگى ،جست و جوى معنى براى خودمان و زندگیمان است و اين معناجويي مستلزم فراموش

کردن خويشتن است ،انسان کامل بودن با کسى يا چیزى فراسوى خود پیوستن است"(همان).
او با تأکید بر اهمیّت معنا خواهى براى وجود انسان ،نظامى را بنام "معنا درمانى"

5

بنا نهاده است .تأکید عمده فرانکل بر "اراده معطوف به معنى" 6مىباشد .تصوير فرانکل
از طبیعت انسان خوشبینانه است .به نظر او ما انسانها ،آدمکهاى ماشینى کوک شده اى
نیستیم تا تنها پاسخهايى را که به ما آموخته اند بازگويیم ،چنانچه رفتارگرايان معتقدند،
و يا محصول تغییر ناپذير روشى که آداب تخلیه را به ما آموخته اند ،يا ساير تجربههاى
1
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دوران کودکى نیستیم ،چنانچه روانکاوى فرويدى مدعى آن است؛ بلکه ما فاعل مختار
هستیم .از نظر فرانکل ،معیار نهايى رشد و پرورش شخصیت سالم را در اراده معطوف
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
خويش رويارو گردد .فرانکل مىگويد ،همانگونه که کوه را با بلندى قله آن مىسنجند،
معنى دار بودن زندگى را هم بايد با اوجهاى آن و نه با حضیضهايش سنجید .از نظر او،
اشخاص سالم همواره در تالش جهت رسیدن به هدفهايى هستند که به زندگى شان
معنى مىبخشد.
فرانکل فهرست ويژگيهاى شخصیت سالم را به دست نمىدهد ولى شولتز در کتاب
روان شناسى کمال ،فهرستي از ويژگيهاي کمالي را از نظر فرانکل چنین بر ميشمارد:
آنها در انتخاب عمل آزادند؛ شخصاً مسؤول هدايت و زندگى و گرايشى هستند که براى
سرنوشت خودشان بر مىگزينند؛ معلول نیروهاى خارج از خود نیستند؛ در زندگى،
معنايى مناسب خود يافته اند؛ بر زندگى شان تسلط آگاهانه دارند؛ مىتوانند ارزشهاى
آفريننده و تجربى يا گرايشى را نمايان سازند؛ از توجّه به خود فراتر رفتهاند؛ به آينده
مىنگرند و به هدفها و وظايف آتى توجّه مىکنند؛ تعهد و غرقه شدن در کار دارند،
ويژگى ديگر توانايى ايثار ،عشق و همچنین دريافت آن است .از نظر فرانکل عشق هدف
نهايى انسان است ،يعني مورد محبّت قرار گرفتن و عاشق شدن(همان).
کارل راجرز )1987(1جوهر وجودى انسان را داراى تواناييهاي زيبا ،خردمندانه،
هشیارانه و اجتماعى مىداند که قابل اعتماد براى ارگانیسم است و به عنوان ابزار مناسبى
براى کشف رضايت بخشترين رفتار در هر موقیعتى مىباشد .او ارگانیسم انسان را داراى
فرايندى سیّال و پويا مىداند که همچون رودخانهاى روان ،پیوسته در حال تغییر و
بصورت پويا در جهت "شدن "2در حرکت است و آن مهمترين هدف انسان ميباشد که
موجب ميشود انسان با دست يافتن و تماس با ژرفاى وجودى خود که در زير تمامى
Rogers
Becoming
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اليه هاى سطحى و رفتارهاى ظاهرى فرد وجود دارد ،هر چه بیشتر فرد به خويشتنِ
خويش نزديکتر شود ،نقابهاى دروغین و صورتهاى ساختگى و نقشهاى زندگى
روزمره فرو پاشیده ،و او را به قلب خويش نزديکتر مىکند(راجرز ،1961 ،ص.)110
راجرز عنصر اساسى جهت دستیابى به اين هدف را "تمايل به خودشکوفايى"
مى داند که بصورتى آشکار و نهان در حیات درونى انسان وجود دارد و موجب حفظ،
اعتالء و توسعه قابلیتهاى ارگانیسم و عامل حرکت انسان به سوى بلوغ و کمال مىشود.
او يکى از مهمترين عوامل ارضاى گرايش خودشکوفايى را "تجربه کردن خود" مىداند؛
زيرا که در ارگانیسم يک حالت دفاعى وجود دارد که فرد نگران به تجربه در آوردن آزاد
و کامل همه استعدادهاى خود مىباشد ،و فرد فکر مىکند بروز آن بالقوه خطرناک و
آسیبرسان است .اين حالت مانع بروز تواناييها در فرد مى شود ،و نه تنها درِآگاهى را
بر روى تجربهها مىبندد ،بلکه يک تصور قالبى در جهت ادراک اشیاء به ما مىدهد که
تمامى گزارشهاى ادراک شده حواس را نتوانیم ببینیم ،بلکه فقط چیزهايى را که با تصوير
از خود ما ،يا "خود پنداره" ما جور بیايد را فقط مىتوانیم ببینیم .او مىگويد در حالت
تجربه کردن خود ،فرد از احساسها و نگرشهاى خود ،به گونهاى باز آگاه است و
مىتواند هر رويدادى را در موقعیت تازه ،به گونهاى که هست ببیند و بطور کامل،
تجربههاى کل ارگانیسم خود را برقرار نگه دارد(راجرز ،1961 ،ص.)117
راجرز از واژه انسان با"کارآمدى کامل "1براى کمال استفاده مىکند و براى آن افراد،
ويژگيهايي همچون :باز بودن نسبت به فرايند تجربه؛ افزايش زندگى اگزيستانس؛ اعتماد
فزاينده نسبت به ارگانیسم؛ فرايند کارآمدى کاملتر در انجام امور؛ آفرينندگى به عنوان
يک عنصر زندگى خوب؛ احساس آزادى داشتن؛ پربارى عظیم زندگى؛ مشتاق يک فرايند
بودن؛ مکان درونى براى ارزيابى داشتن؛ دور انداختن نقاب ها؛ پذيرش ديگران؛ دورى
کردن از برآوردن انتظارها ،را از مهمترين صفات مىداند(راجرز ،1961،ص.)119

Fully function person
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آبراهام مزلو )1970(1که از واژه "خودشکوفايى "2براى کمال انسان استفاده مىکند،
از آن به عنوان اساسىترين نیاز انسان ياد مىکند و انسان را داراى سرشتى مىداند که فرد
را به سمتِ سالمت ،شکوفايى ،تمامیت و يگانگى خود مىکشاند و آن را "نیرواناى
عالى "3مىنامد .او راه تحقّق و فعلیتيافتن اين نیاز را ،از طريق ارضاي نیازهاى ارگانیسم
دانسته و سلسله مراتبى را ذکر مىکند که خودشکوفايى ،در رأس آن هرم قرار دارد .مزلو
در بررسىها و مشاهده هاي خود ،بويژه مطالعه افراد خود شکوفا ،به اين نتیجه رسید که
همه انسانها با نیازهاى شبه غريزى به دنیا مىآيند .اين نیازهاى مشترک ،انگیزه رشد و
کمال و تحقق خود قرار مىگیرد و انسان را به تبديل شدن به آنچه در توان اوست ،فرا
مى خواند .بدين ترتیب ،استعداد بالقوه براى کمال و سعادت روان از بدو تولد وجود
دارد؛ اما اينکه استعداد بالقوه آدمى تحقق مىيابد يا نه ،به نیروهاى فردى و اجتماعى
بستگى دارد که تحقق خود را مى پرورد يا باز مى دارد.
به نظر مزلو ،در همه انسانها تالش يا گرايشى فطرى براى تحقق خود هست .انگیزه
آدمى ،نیازهاى مشترک و فطرى است که در سلسله مراتبى از نیرومندترين تا ضعیفترين
نیازها قرار مى گیرد" .سلسله مراتب نیازها ،"4از نظر مزلو عبارتند از :نیازهاى جسمانى
يا فیزيولوژيک ،نیازهاى ايمنى ،نیازهاى محبّت و احساس تعلق ،نیاز به احترام و عشق و
در نهايت نیاز به خودشکوفايي است .به نظر مزلو ،پیش از آنکه نیاز خودشکوفايي پديدار
شود ،دست کم بايد اين چهار نیاز به ترتیبى که آمده است ،برآورده شده باشد .او تأکید
دارد که انسان نمىتواند به خودشکوفايي برسد مگر آنکه هر يک از نیازهاى سطوح
پايینتر به میزان کافى ارضا شده باشد .خودشکوفايي را مىتوان کمال عالى و کاربرد همه
تواناييها و متحقق ساختن تمامى ويژگيها و قابلیتهاى خود دانست .ما بايد به آنچه
استعداد بالقوه اش را داريم ،تبديل شويم .هر چند نیازهاى طبقات پايینتر برآورده شده
باشند.
1
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مزلو معتقد است که افراد خودشکوفا ،که قبالً به گونه اى مناسب از حیث نیازهاى
اساسى شان ارضاء شده اند ،اکنون از راههاى واالتر ديگرى برانگیخته مىشوند که بايستى
آنها را فوق انگیزش نامید .ارزشهاى فوق انگیزش ،که درونى و جزء فطرت انسان
هستند ،ارزشهاى درونى شبه غريزى هستند؛ يعنى براى اجتناب از بیمارى و دستیابى به
کمال انسانى ياد شده الزم ميباشند ،همچنانکه بیماريهاى ناشى از کمبودِ ارزشهاى
درونى را مىتوانیم فوق آسیب بنامیم.
مزلو پس از بیان روش بررسىهاى خود ،ويژگيهاى زيادى را براى افراد خودشکوفا
بیان کرده است که برخي از مهمترين آنها عبارتند از :درک بهتر واقعیت و برقرارى رابطه
آسانتر با آن؛ پذيرش خود ،ديگران ،طبیعت؛ خودانگیختگى ،سادگى ،طبیعى بودن؛ مسأله
مدارى به جاى خودمدارى و توجّه به مسايل بیرون از خويش؛ کیفیت کناره گیرى ،نیاز
به خل وت و تنهايى؛ خودمختارى ،استقالل فرهنگ و محیط ،اراده ،عوامل فعال (کنش
مستقل)؛ استمرار تقدير و تحسین يعني ،تجربههاى زندگى و لذتهاى آن همیشه براى
آنها تازه و غیر مکرر است؛ تجربه عارفانه يا تجربه اوج؛ حس همدردى و نوع دوستى؛
گستردگى و استحکام در روابط بین فردى و روابط متقابل با ديگران؛ ساختار منشى مردم
گرا؛ تشخیص بین وسیله و هدف ،و بین نیک و بد؛ شوخ طبعى فلسفى و غیرخصمانه
(طنز براى اصالح کل انسانها ،نه تحقیر و خصومت با افراد خاص)؛ خالقیت و نوآوري؛
مقاومت در برابر فرهنگ پذيرى ،برترى نسبت به فرهنگ خاص؛ قابلیت دوست داشتن
و دوست داشته شدن(مزلو ،1970 ،ترجمه رضوانى ،1367 ،ص .)238

 .2کمال در اسالم
کمال ،در لغت بمعني "تام و تمام" آمده است و در اصطالح به وصفي اشاره دارد
که به انتهاي اوصاف وجودي آن شئ نايل ميگردد .بعبارتي ،کمال يک صفت وجودي
است که متناسب با غايت هر چیز در خلقت آن مدّ نظر قرار ميگیرد .بنابراين ،کامل بودن
هر چیزي به صورت خاص بايد تعريف شود .انسان کامل غیر از حیوان کامل و غیر از
فرشته کامل و امثال آن است(قرشي ،1371 ،ج ،6ص .)148اين لفظ در چندين آيه از
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قرآن ،در غیر معناي کمال انساني بکار رفته که در معناي کمال دين(1مائده ،)3:دو سال
کامل شیر دادن به اوالد(2بقره ،)233:ده روز کامل روزه گرفتن(3بقره )185 :و کامل ديدن
بارِ گناهان در قیامت(4نحل ،)25:بکار رفته است.
در بررسي تاريخچه بحث کمال در انسان ،بايد دانست که هر چند سابقه استعمال
لفظ "انسان کامل" در متون اسالمى ،در ادبیات و متون عرفانى ديده مىشود ،اما منشاء
استفاده از آن را مى توان قرآن و احاديث مروى از معصومین دانست که درخصوص
خلیفهاهلل ،اولیاءاهلل ،صفات مؤمنین و متقین بیان داشتهاند" .رساله قشیريه"از بايزيد
بسطامى(261هجري) ،از لفظ انسان کاملِ تام ياد مىکند و مىگويد عارف پس از فناى
در ذات الهى به اين مقام مىرسد" .محیى الدين ابن عربى" اصطالح انسان کامل را رايج
کرد و در کتاب "فتوحات مکیه" در تعريف انسان کامل مىگويد" :انسان کامل کسى است
که به نظر عرفا به عالىترين مقامات معنوى رسیده ،جامع جمیع عوالم الهیه و کونیه گرديده
است ،مجالى تمام نماى همه صفات و کماالت الهیه و باالخره خلیفه خداوند بر روى زمین و

حجت او گردد"(آذربايجاني ،1375 ،ش .)9او نیز در ساير آثار خود ،مخصوصاً کتاب
"فصوصالحکم" که هر فصل آن مشتمل بر بحث در مورد يکى از انبیاء يا انسانهاى
کامل است ،مشروحاٌ به تبیین اين موضوع پرداخته است" .عزيزالدين نسفى" نیز درباره
انسان کامل چنین تعبیر مىکند" :انسان کامل آن باشد که در شريعت ،طريقت و حقیقت تمام
باشد .انسان کامل آن است که او را چهار چیز به کمال باشد :اقوال نیک ،افعال نیک ،اخالق نیک

و معارف نیک"(همان).5
ضيت لَ ُك ُم ا ْل ِأ ْسلإ َم ديناً
 1الْ َي ْو َم اَ ْك َم ْل ُت لَ ُك ْم دي َن ُك ْم َو اَ ْت َم ْم ُت َع َل ْي ُك ْم ن ِ ْع َمتي َو َر ُ
دات ُي ْر ِض ْع َن ا َْولأ َد ُه َّن َح ْولَ ْينِ كا ِم َل ْينِ
َ 2و الْوال ِ ُ
َ 3ف َم ْن لَ ْم َي ِج ْد ف َِصيا ُم ثَلإ َث ِة اَ َّيا ٍم فِي الْ َح ِّج َو َس ْب َع ٍة اِذا َر َج ْع ُت ْم تِ ْلكَ َعشَ َرة كا ِم َلة ذلِكَ ل ِ َم ْن لَ ْم َي ُك ْن اَ ْهلُ ُه ِ
حاضرِي الْ َم ْس ِج ِد
الْ َحرامِ
4
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ِ
َّ
ْ
ُّ
ِ
َ
ُ
ً
ساء ما َي ِز ُرو َن
ل ِ َي ْحملوا ا َْوزا َر ُه ْم كاملة َي ْو َم القيا َمة َو م ْن ا َْوزارِ ال َ
ذين ُيضلونَ ُه ْم ب َغ ْي ِر عل ٍم اَلأ َ
 5همچنین کتابهای دیگری در این باره تالیف شده اند که عبارتند از :کتاب "صفات الشيعه" از شيخ صدوق" ،منازل
السايرين"از خواجه عبدالله انصارى" ،احياءالعلوم" از امام محمدغزالى" ،اشارات" از ابن سینا" ،حكمة الأشراق" از شيخ
شهاب الدين سهروردى" ،تذكرة الأولياء" از عطار نيشابورى" ،فصوص الحكم" محى الدين ابن عربى" ،مفتاح الغيب"
صدرالدين محمدقونوى" ،انسان كامل" عزيز الدين نسفى" ،الأنسان الكامل فى معرفه الأواخر و الأوايل" از عبدالكريم بن
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از منظر اسالم ،شرافت انسان بر ساير موجودات را ميتوان از اين نظر مهم دانست
که او تنها موجودي است که استعداد پذيرش اسماء مقدس الهي را بصورت جامع و تام
دارد و ميتواند مظهر همه صفات الهي گردد .کمال انسان و به فعلیت رساندن تواناييهاي
عالي او در قرآن کريم ،يکي از محوريترين مسائل و يکي از اساسيترين موضوعهاي
مطرح شده ميباشد .براين اساس ،ميتوان گفت هدف خلقت انسان از منظر قرآن ،شکوفا
نمودن جوهر وجودي انسان و دستیابي به کمال ميباشد که اين معنا ،به مقام "خلیفه
اهلل" بودن(1بقرة )30:تعبیر شده است .مقام "خلیفة اللهي" ،جايگاهي است که بصورت
تام و جامع ،به تجلي تمام اسماء و شمول تمام صفات الهي در افراد اشاره دارد" :اوست
که شما را در زمین جانشین قرار داد و بعضي را نسبت به ديگران مرتبه باالتر بخشید تا شما را

به آنچه مقرر کرده است بیازمايد"(2أنعام.)165:
در اين میان افرادي بودند که از اين توان بالقوه استفاده کرده و مقام خلیفة اللهي را
به فعلیت رساندهاند؛ چنانچه خداي متعال درباره حضرت داود اينگونه بیان ميفرمايد:
" اي داود! ما تو را در زمین جانشین [خود] قرار داديم .در میان مردم با عدالت داوري کن و از

هواي نفس پیروي نکن"(3ص .) 26:براين اساس ،انسان کامل ،خلیفه خدا و مظهر تجلي
دريافت همه اسماء و صفات الهي است که او ميتواند اين ظرفِ وجودي را تا مرز
(بينهايت کامل گرداند .به همین سبب است که همه چیز براي او آفريده شده است" :او

خدايى است که همه آنچه را (از نعمتها) در زمین وجود دارد ،براى شما آفريد"(4بقره .)29:در
حديثي ،پیامبر اعظم صلي اهلل علیه و آله ميفرمايد" :خداوند آدم را بر صورت خويش

ابراهيم جيلإنى" ،مصباح الأنس" از محمدبن حمزه فنارى رومى" ،محجة البيضاء" از فيض كاشانى" ،حكمت متعاليه"
حكيم صدرالدين محمد شيرازى و امثال ان.
ض خَ لي َف ًة
َ 1و اِ ْذ قا َل َر ُّبكَ لِلْ َملإئ ِ َك ِة اِنِّي جا ِعل فِي ا ْلأ َ ْر ِ
2
ض َد َر ٍ
جات ل ِ َي ْبلُ َوكُ ْم في ما اتاكُ ْم
ض َو َر َف َع َب ْع َض ُك ْم َف ْوقَ َب ْع ٍ
ف ا ْلأ َ ْر ِ
َو ُه َو الَّذي َج َع َل ُك ْم خَ لإئ ِ َ
س بِالْ َح ِّق َو لأ َت َّتبِ ِع الْ َهوي ف َُي ِضلَّكَ َع ْن َسبي ِل اللَّه
َاح ُك ْم َب ْي َن ال َّنا ِ
 3يا دا ُو ُد اِنَّا َج َع ْلنا َك خَ لي َف ًة فِي ا ْلأ َ ْر ِ
ضف ْ
ض َج ِمي ًعا
ُ 4ه َو الَّ ِذى خَ لَ َق لَ ُكم َّما فىِ ا ْلأ َ ْر ِ
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آفريد"(1طريحي ،1375 ،ج ،3ص .)369اين نشان از ظرفیت و توانايي وجود انسان را
دارد که مي تواند تجلي تام از کماالت حق قرار گیرد.
توجّه به کمال انسان و رسیدن به جايگاه واالي جانشیني خدا ،بگونه اي در قرآن
ظهور دارد که به تعبیر يکي از مفسران ،اگر پیوند پیامهاي قرآن کريم را براساس تفسیر
قرآن به قرآن بصورت معنوي در نظر بگیريم ،دانسته ميشود که زبان وحي در سراسر
کتاب مجید ،خالفت الهي انسان را تبیین و تفسیر ميکند .بعبارتي ميتوان گفت تمامي
آيات قرآن ،يکسره تفسیر "خلیفه اللهي" و تشريح خصايص جانشیني خدا براي انسان
است(جوادي آملي ،1379 ،ص.)28
در انسان ،کمال و عینیّت يافتن استعدادها و توانمندي هاي متناوب و بعضاً متضاد،
جز در پرتو انتخاب و گزينش و تالش مجاهدانه و همراه با زحمت تحقّق نمييابد

2

(انشقاق .)6:بر خالف ديگر موجودات ،کمال انساني اکتسابي است و جز با اراده و
خواست توأم با مبارزه با موانع و حرکت عملي براي فعلیت بخشیدن به همه استعدادها
و توانمنديهاي فطرياش تحصیل نميشود .شهید مطهري در اينباره ميفرمايد":انسان
تنها موجودي است که خودش از خودش تفکیکپذير است؛ يعني ما نميتوانیم سنگي داشته
باشیم که سنگي نداشته باشد يا سگي داشته باشیم فاقد سگي ،پلنگي فاقد پلنگي؛ هر پلنگي در
دنیا ،آن خصلتهايي را که پلنگي مينامیم دارد به سهم غريزه؛ ولي اين انسان است که انسان
بودن خودش را ندارد و بايد تحصیل بکند و انسان بودن هیچ مربوط به جنبههاي زيستي و

بیولوژيکي نیست"(مطهري ،1362 ،ص .)156
براي دستیابي به کمال انسان ،خداوند دو طريق و مسیر ،که هر دو الزم و ملزوم
يکديگرند ،را در اختیار انسان قرار داده است .شريعت و دين ،يکي از اين دو طريق است
که در هر زماني ،خداوند دستورهايي جامع و کامل را ،متناسب با نیازها و استعدادهاي
ظرفیتي انسان ،در هر عصري نازل کرده است .اين شرايع ،به عنوان يکي از ابزارهاي مهم

 1ان الله خلق ادم علي صورته
 2يا اَ ُّي َها ا ْل ِأنْسا ُن اِنَّكَ كا ِدح اِلي َر ِّبكَ َكدْحاً َف ُملإقي ِه
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تحقق اين امر جهت رسیدن به کمال مطلوب است که انسان با عمل نمودن به آن تکالیف،
ميتواند خود را به مقصد خويش نزديک گرداند.
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.
براين اساس ،دستیابي به کمال براي انسان محقق نمي شود مگر اينکه او آرمان انساني،
بصورت واقعي يا تصوري داشته باشد .آرمان انساني داشتن ،يعني پیدا کردن هدفي مافوق
زندگي فردي و داشتن آرزوي عالي که او بخواهد خود و جامعهاش را بر اساس آن الگو
بسازد .از نظر قرآن ،تنها چیزي که ميتواند هدف عاليتر و مطلوب انساني باشد ،فقط
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
مييابد که او مي تواند مُعطي همه نعمات و مَظهر همه کماالت گردد.
از منظر اسالم ،روح و روان در انسان که اساس سرشت او و حقیقت جوهره هستي
او را تشکیل ميدهد ،به دلیل اينکه از نفخه امر الهي آفريده شده(1حجر ،)29:به صاورتي
پیچیده و داراي ظرفیتي اليتناهي است که فراسوي حرکت انسان را وسیع و گسترده کرده
است .با توجّه به هدف خلقت انسان ،که رسیدن به قرب الهي است ،شکااي نیست که
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
آنها همیشه در فکر اين باشند ،که چه تالش هايي مي توانند براي رسیدن به حد نهايااي
خود به کار گیرند.
باتوجّه به مطالب فوق ،مىتوان گفت :کمال براي انسان يک صفت وجودي است
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
جوانب و استعدادهاي کمالي خود را به فعلیت رسانده و به طور موزون و هماهنگ ،آنها
 1فَاِذا َس َّو ْي ُت ُه َو نَفَخْ ُت في ِه ِم ْن ُروحي َف َق ُعوا لَ ُه ِ
دين
ساج َ
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را تا آخرين مراتب ممکن ،رشد و تعالي مي بخشد .بعبارتي ،کمال انسان ،يعني فعلیت
يافتن تمامي استعدادها و توانائيهاي عالي انساني ،جهت رسیدن به خداي کامل در درون
نفس انسان است ،تا بتواند ظرفیت وجودي خويش را تکمیل نمايد.

 .3ویژگيهاي انسان کامل در اسالم
بررسي خصوصیّات انسان تکامليافته يکي از مهمترين مباحث روانشناسي کمال
ميباشد .اين موضوع از اين جهت داراي اهمیّت است که افراد تکامليافته را از ديگران
متمايز ميکند و بواسطه اين صفات ،کمال در انسانها مشخص ميگردد .بحث
ويژگيهاي کمالي در قرآن ،با مفاهیم مختلف و ويژگيهاي متفاوتي بیان شده است.
ويژگيهايي همچون مقرَّبین(واقعه ،)88:مخلَصین(يوسف ،)24:مصطَفین(ص،)47:
مفلِحین(قصص ،)67:مطّهّرين(توبه ،)108:مهتدين (توبه ،)18:مخبتین(حج،)34:
مصلِحین(اعراف ،)170:موقنین (انعام ،)75:مکرَمین(ذاريات ،)24:محسنین(مائده،)85:
خاشعین(بقره ،)45:صادقین(مائده ،)119:شاکرين(زمر ،)66:صابرون(بقره ،)155:سابقون
(واقعه ،)10:فائزون(توبة )20:شاهدون(آلعمران ،)53:صالحون(أنبیاء )72:و امثال آن ،از
جمله مفاهیم و موضوعهايي هستند که درباره کمال انسان بیان گرديده است .در اين
قسمت ،به توضیح اجمالي برخي از صفات و ويژگيهاي انسان کامل در آيات و روايات
اشاره ميگردد.
 .3.1توحید و انسجام
توحید ،مهمترين بحث قرآن مجید و ساير کتب آسماني است .انبیاء ،پیامبران و
جانشینان آنان ،همگي مردم را به توحید دعوت نموده و از شرک و بت پرستي باز
ميداشتند .توحید و يگانگي ذات پاک پروردگار هستي ،نه تنها يکي از اصول اساسي
دين ،بلکه روح و خمیر مايه تمام عقايد اسالمي و دعوت همه انبیاء ،اديان ،آيینها و
کتابهاي آسماني ،و هدف همه موجودات و انسانها است .هر چند توحید شاخههاي
زيادي دارد ،ولي از همه مهمتر شاخههاي چهارگانه زير است .توحید در ذات ،يعني ذاتِ
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
تعالي است که تمامِ صفات عل م ،قدرت ،خلقت ،حکمت ،ازلیت ،ابديت و مانند آن ،همه
در ذات او جمع و همه عینِ ذاتِ يگانهِ اوست .توحید در افعال ،يعني هر فعل و حرکت
و هر اثري که در جهان هستي است همه از اراده و مشیت خدا سرچشمه ميگیرد ،که
امور خیرِ موجودات ،بواسطه طاعت و بندگي ،تفضّالً عنايت ميگردد و صفاتِ شرّ و
ناپسند ،بواسطه عصیان و معصیت ،استحقاقاً ايجاد ميگردد.
يکي از شاخصترين ويژگي هاي انسان اين است که بر مبنايِ نفس مُلهمه ،که در
روح و روان انسان تسويه و تشکیل گرديده است ،او داراي نیروهاي دعوت کننده به خیر
و شرّ ميباشد(1شمس .)7:هر يک از اين نیروها و توانائي ها ،داراي ابعاد و انگیزههايي
هستند که مي خواهند انسان را به کاري موافق طبع خويش در آورده و بسوي هدفي
متفاوت بکشانند .براين اساس ،در درون انسان توانائيهايي متشتّت و پراکنده اي وجود
دارد که او را در تشخیص و انجام عمل صالح با مشکل مواجه ميگرداند .عدالت در برابر
ظلم ،صداقت در مقابل دروغ ،شجاعت در برابر ترس ،سخاوت در برابر بخل ،محبّت در
برابر نفرت ،علم در مقابل جهل و خصوصیتهايي امثال آن .اين نیروهاي توانمند در
درون انسان ،که در برخي روايات به جنود عقل و جهل معرفي شده اند ،گرايش هاي
م تفاوتي را براي شخص ايجاد کرده و او را بسوي اهداف متفاوتي دعوت مي کنند.
انسان تکامل يافته ،با زدودن نیروهاي شرّ و تمايالت منفي ،و شکوفا نمودن
گرايشها ي مثبت و خیر ،با توحید کلمه و کلمه توحید ،بسوي ربّ العامین که معدن همه
زيبائیهاي عالم است حرکت کرده و اين نیروها و ويژگي هاي مثبت را در گرو مالک و
مُنعم حقیقي خويش قرار داده و از خود سلب انانیّت مينمايد(2بقره )156:و تمامي
اعضاي جسماني و رواني خود را با اراده خداي يکتا ،يکي کرده و آنها را منسجم و
يکپارچه بسوي هدفِ خويش ،که هدف و خالق همه هستي و نعمتهاي آن است ،در

فجو َر َها َو َت ْق َو َئها
َ 1و نَ ْف ٍ
س َو َما َس َّو َئها؛ َفاَ ْله َم َها ُ
 2قَالُواْ اِنَّا لِلَّ ِه َو اِنَّا اِلَ ْي ِه َر ِج ُعون
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يک مسیر و يک هدف قرار ميدهد(1انعام .)79:او در اين مسیر ،با تمام وجود درک
ميکند که توحید در همه هستي پابرجاست" :بگو کیست که شما را از آسمان و زمین روزى
مىدهد؟ يا کیست که بر شنوايى و بینايىها فرمانرواست؟ و کیست که زنده را از مرده بیرون
مىآورد و مرده را از زنده بیرون مىآورد؟ و کیست که کار [جهان و جهانیان] را تدبیر مىکند؟

خواهند گفت :خدا .بگو :پس آيا [از کیفر پرستش غیر او] نمىپرهیزيد؟!"( 2يونس.)31:
انسان موحّد و منسجم ،خود را مالک چشم ،گوش ،قلب و ساير وجودهايِ خود
ندانسته ،و زبان و تمامي جوارح مادي و معنوي او در اين مرحله ،يکصدا و هماهنگ در
تملّک حضرت حقّ و مطیع و منقادِ او قرار گرفته و از آن مالک مقتدر حقیقي استمداد
جسته و اينگونه ندا سر ميدهد":بارالها ،اي مالک حقیقيِ همه حقايق هستي ،به هر کس
بخواهى ملک و سلطنت مىدهى و از هر کس بخواهى مىگیرى و به هر کس بخواهى عزت و
اقتدار مىبخشى و هر که را بخواهى خوار مىکنى ،خدايا هر خیر و نیکويى بدست تو است و

تو بر هر چیزى توانايى"(3آل عمران .)26:او در همه حاالت ،دستِ قدرتمند خدا را مي
بیند و هیچ ترسِ از دست دادن چیزي ،يا غمِ نداشتن چیزي را نمي خورد .در آيهاي
دراينباره مي فرمايد " :آگاه باشید اولیاى خدا ،نه ترسى دارند و نه غمگین

مىشوند!(4يونس.)62:
او همانند موساي کلیم ،وقتي از درختي صداي"إِنَّني أَنَا اللَّهُ ال إِلهَ إِالَّ أَنَا فَاعْبُدْني"

(طه )14:ميشنود ،معناي ظاهري که آن درخت خداست را نميفهمد ،بلکه معناي ملکوتي
آن را درک کرده که کالم الهي درخت ،سلب أنانیّت از خود و اثبات الوهیت براي حضرت
حق است؛ بدين معنا که درخت ،خود را نميبیند و از خود سخن نميگويد و گوينده نیز
درخت نیست ،بلکه درخت آيینه کالم حق است .بنابراين ،انسان موحّد از خود و ديگران
1
ض َح ِنيفًا َو َما اَنَا ِم َن الْ ُمش ْر ِكين
اِني َو َّج ْه ُت َو ْج ِهي لِلَّ ِذي فَ َط َر َّ
الس َم َو ِت َو ا ْلأ َ ْر َ
2
الس ْم َع َو ا ْلأ َ ْب َص َر َو َمن يخُ ر ُِج الْ َحي ِم َن الْ َم ِّي ِت َو يخُ ر ُِج الْ َم ِّي َت ِم َن الْ َحي َو
الس َما ِء َو ا ْلأ َ ْر ِ
ض اَ َّمن َي ْملِكُ َّ
قُ ْل َمن َي ْر ُزقُ ُكم ِّم َن َّ
َمن ُي َد ِّب ُر ا ْلأ َ ْم َر ف ََس َيقُولُو َن اللَّ ُه فَ ُق ْل اَ َفلَإ َت َّتقُون
3
ِ
ِ
ِ
ِ
َشاء بِ َيد َك الْخَ ْي ُر اِنَّكَ
َشاء َو تُذ ُّل َم ْن ت ُ
َشاء َو تُع ُّز َم ْن ت ُ
َشاء َو َت ْن ِز ُع الْ ُم ْلكَ م َّم ْن ت ُ
قُ ِل اللَّ ُه َّم مالِكَ الْ ُم ْل ِك تُ ْؤتِي الْ ُم ْلكَ َم ْن ت ُ
َعلي كُ ِّل شَ ْي ٍء قَدير
4
ياء اللَّ ِه لأ خَ ْوف َع َل ْي ِه ْم َو لأ ُه ْم َي ْح َزنُون
اَلأ اِ َّن ا َْول ِ َ
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نفي انانیّت ميکند و تنها يکي را مي بیند ،بدون اينکه از جهان چیزي حذف يا منزوي يا
شريعت و تکلیفي کم يا زياد شود .منتها ديد انسان کامل تغییر ميکند؛ يعني سراسر جهان
و عالم و آدم موجود ،محفوظ و مکلفند ولي همه اين ها آيینهدار جمال و جالل اراده
حضرت حق هستند(جوادي آملي،1377 ،ص.)385
آيات زيادي بر اهمیّت توحید تکیه دارد .در آيهاي خداي متعال ميفرمايد":به آنها
(اهل کتاب) جز اين دستوري داده نشد که تنها خدا را بپرستند ،و دين خود را براي او خالص

کنند و از شرک به توحید باز گردند ...و اين است آيین پايدار الهي"(1بینه .)5:در آيهاي ديگر،
توحید را دستوري همگاني ميداند که همه براي انجام آن مأمور شده اند" :آنها ،دانشمندان
و راهبان خود و مسیح پسر مريم را به جاى خدا به الوهیّت گرفتند ،با آنکه مأمور نبودند جز
اينکه خدايى يگانه را بپرستند که هیچ معبودى جز او نیست .منزّه است او از آنچه [با وى]

شريک مىگردانند(2توبه.)31:
براي پیمودن کمال انسان ،توحید از اين هم عمیق تر ميشود و به جايي ميرسد که
انسان بايد تنها به خدا دل ببندد ،در همه جا او را بطلبد و جز به او نینديشد و چیزي او
را از خدا به خود مشغول نسازد .در روايتي پیامبر اکرم صلي اهلل علیه و آله ميفرمايد:
"هر چیز تو را به خود مشغول سازد و از خدا دور کند ،بت توست"(3کلیني ،1403 ،ج ،4ص
 .)160يکي از جنبههاي مهم توحیدي ،انسجام و يگانگي در فکر و انديشه است .يعني،
انسان موحد ،به ذهن و فکرش ،غیر خدا خطور نکرده و تمامي فکر و ذکرش ،پسندد
آنچه را جانان پسندد.
يکي از آثار توحید ،اتّحاد و يکپارچگي جوامع انساني است .با توجّه به اينکه انسانها
از حیث زبان ،رنگ ،نژاد ،عقايد ،تفکّر ،آداب ،رسوم ،فرهنگ و مانند آن با هم متفاوتند؛
بيشک مهم ترين عامل وحدت و يکپارچگي مردم جهان که نشأت يافته از اساسيترين
ريشههاي اعتقادي شان ميباشد  ،مسأله توحید و يکتا پرستي است .اين موضوع ،محور
1
الصلإ َة َو ُي ْؤتُوا ال َّزكا َة َو ذلِكَ دي ُن الْ َق ِّي َم ِة
فاء َو ُيقي ُموا َّ
َو ما اُ ِم ُروا اِلأ َّ ل ِ َي ْع ُبدُوا اللَّ َه ُمخْ لِ َ
صين لَ ُه الدِّي َن ُح َن َ
َ 2و َما اُ ِم ُرواْ اِ َّلأ ل ِ َي ْع ُبدُواْ اِلَ ًها ِ
واحدًا َّلأ اِلَ َه اِ َّلأ ُه َو ُس ْب َح َن ُه َع َّما يُشْ ِركُون
 3كلما شغلك عن الله فهو صنمك،
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بسیار مهم و ريسمان محکمي است که همه ميتوانند و بايد به آن چنگ بزنند" :و همگى
به ريسمان خدا چنگ زنید ،و پراکنده نشويد و نعمت خدا را بر خود ياد کنید :آن گاه که دشمنان
[يکديگر] بوديد ،پس میان دلها ى شما الفت انداخت ،تا به لطف او برادر هم شديد و بر کنار

پرتگاه آتش بوديد که شما را از آن رهانید"(1آل عمران.)103:
 .3.2اعتدال و میانه روی
يکي ديگر از ويژگيهاي انسان کامل در آيات و روايات ،رعايت انجام امور بر مبناي
اعتدال و میانهروي است .اعتدال بر وزن افتعال ،از ريشه عدل و در معناي مطاوعه آمده
است .امام علي علیه السالم ،عدل را بمعناي قرار دادن هر چیزى در محل مناسب و
موضع خاص خود تعريف کرده است(2نهج البالغه ،حکمت  .)437در معناي اعتدال
مىتوان گفت :باتوجّه به در نظر گرفتن تناسب ظرفیت تکويني انسان ،مظروف تکلیفي
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
روي و هم کم کاري ،قرار دادن مظروفي نامتناسب در ظرف خويش است .اعتدال ،به
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
شده است(3نهج البالغه ،حکمت  .)231واژه حنیف ،از ماده حنف ،که در لغت به معناى
تمايل دو پا بسوى حدّ وسط است(ابن منظور ،1414 ،ج ،9ص  ،)57نیز به معناي اعتدال
آمده است(طباطبايي ،1417 ،ج ،7ص .)394اين مفهوم که در آيات فراواني به عنوان
صفت براي دين اسالم بکار رفته است(4يونس ،)105:به دستورهايي در شريعت اسالم
اشاره دارد که آنها ،متناسب با نیازهاي فطري انسان و بر مبناي اعتدال توحیدي تشريع
شده اند.
َ 1و ا ْع َت ِص ُموا بِ َح ْب ِل اللَّ ِه َجميعاً َو لأ َت َف َّرقُوا
َ 2فقَا َل الْ َع ْد ُل َي َض ُع ا ْلأ ُ ُمو َر َم َو ِ
اض َع َها
نصاف
 3ال َعد ُل الأ ُ
َ 4و اَ ْن اَقِ ْم َو ْج َهكَ لِلدِّينِ َحنيفاً َو لأ َت ُكونَ َّن ِم َن الْ ُمشْ رِكين
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اصل تعادل و اعتدال ،از جمله صفاتي است که در قرآن کريم بدان توجّه خاصي
شده و در يک نگاه کلي به جهان آفرينش ،مىتوان مشاهده کرد که مسأله عدل ،عدالت
و اعتدال در میان مخلوقات ،اساسى ترين اصل خلقت اين جهان بوده و دوام و بقاي آنها
نیز وابسته به اين صفت ميباشد .آنچه از آيات و روايات درباره بیان خلقت تکويني
مخلوقات ،بويژه در آفرينش انسان مشاهده ميشود ،اين است که خداي متعال ،عالم
تکوين و کیفیّت و کمیّت خلقت آن را بر اساس عدل و اعتدال آفريده است .يعني هر
چیزي را در جاي خويش  ،متناسب و با اندازه مورد نیاز خلق کرده است .در آيهاي
خداوند درباره خلقت انسان ميفرمايد" :خدايى که تو را آفريد و اندامهايت را درست و

منظّم تسويه کرد و آن را عادالنه ساخت"(1انفطار .)7:يعني ،خلقت جسماني و غیر مادي
انسان ،با قرار دادن هر عضوى يا جزيي در محل مناسب خود ،با ايجاد توازن و تعادل
میان آنها در ايفاء اهداف مربوطه خود ،برطبق حکمت بالغه خويش آفريده شده است .در
حديثي پیامبر اکرم صلي اهلل علیه و آله ،درباره خلقت آفرينش بر مبناي عدل ميفرمايد:
"آسمانها و زمین بر اساس عدل استوارند"( 2فیض ،1415 ،ج ،5ص .)107امام على
علیهالسالم نیز دراينباره ميفرمايد" :عدالت ،شالوده اى است که جهان بر آن استوار است.

عدالت ،محکمترين بنیاد [خلقت] است"(ري شهري ،ج ،7ص.)88
در راستاي تکمیل خلقت تکويني انسان بر مبناي عدل و اعتدال ،خلقت تکمیلي و
تکلیفي او نیز ،متناسب با آن تشريع و تدوين گرديده و شريعت آسماني الهي ،بر آن
اساس بنا نهاده شده است .زيرا اسالم ،به عنوان دين حق و شريعت خدا(3آل عمران،)19 :
دين جامع و کاملي است که به تمام نیازهاي انسان توجّه کرده است .براي رشد ،تعالي و
کمال بشر ،الزم است همه ابعاد انسان به صورت هماهنگ و متعادل ،رشد و تکامل يابد
تا انسان حقیقي پرورش يافته ،و کمال انسانیّت او تحقق يابد .براين اساس ،قرآن کريم
هدايت انسان را در پیروي از راه مستقیم که همان دين پايدار و حنیف (معتدل) است،
 1الَّذي خَ َلقَكَ ف ََس َّوا َك َف َع َد َلك
 2بالعدل قامت السماوات و الأرض
3
ِّين ِع ْن َد اللَّ ِه ا ْل ِأ ْسلإم
اِ َّن الد َ
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معرفي مينمايد " :بگو همانا پروردگارم مرا به راهى راست رهنمايى کرد؛ دينى قائم به امر

بندگان ،ملت ابراهیم که به حق گراينده و معتدل بود و او از مشرکین نبود"(1أنعام .)161 :اين
دين حنیف و معتدل ،متناسب با فطرت و در راستاي تکمیل خلقت سرشتي انسان شکل
گرفته است(2روم .) 30:برهمین مبناء ،فلسفه بعثت پیامبران و هدف شريعت انبیاء ،اقامه
قسط و عدل معرفي شده است .در آيهاي دراينباره مي فرمايد" :همانا ما پیامبران خود را
با ادلّه و معجزات فرستاديم و با ايشان کتاب و میزان را نازل کرديم تا عدالت و قسط را در میان

مردم برپا دارند"(3حديد.)25 :
باتوجّه به حنیف دانستن دين اسالم ،قرآن کريم امّت اسالمى را به عنوان يک امّت
میانه رو و معتدل ،ستايش کرده و بر مبناي اين اعتدال منشي ،آنها را بر ساير مردم جهان
حجّت قرار داده است":همانا ما شما را به عنوان امتي میانه رو و معتدل قرار داديم(4بقره.)143:
بر اساس اين معیار ،خداوند امت اسالمي را به عنوان بهترين امت ،براي پیروي معرفي
کرده است" :شما بهترين امتى هستید که براى مردم پديدار شدهايد"(5آل عمران .)110:معرفي
اسالم به عنوان ديني معتدل و میانه ،در برابر دو دين افراطي و تفريطي يهود و نصاري
ميباشد(6آلعمران .)67:زيرا افراط در دنیاگرايي يهود و تفريط آنها نسبت به عالم آخرت

7

(بقره )96 :و تفريط در دنیاگرايي مسیحیت و افراط در آخرتگرايي آنها(8حديد،)27 :
دو شاخصه غیر تعادلي است که در قرآن و روايات تأکید شده است .بر مبناي اين دو
نگاه غیر معتدالنه ،مسیحیان به عنوان گمراهان (ضالّین) و يهوديان به عنوان مورد
 1قُ ْل اِنَّني َهداني َر ِّبي اِلى ِص ٍ
راط ُم ْس َتقي ٍم ديناً قِ َيماً ِملَّ َة اِ ْبراهي َم َحنيفاً
2
اس َع َل ْيها
َفاَ ِق ْم َو ْج َهكَ لِلدِّينِ َحنيفاً ِف ْط َر َت اللَّ ِه الَّتي َف َط َر ال َّن َ

 3لَ َق ْد اَ ْر َس ْل َنا ُر ُس َل َنا بِالْ َب ِّي َن ِ
اس بِالْ ِق ْس ِط
ات َواَنْ َزلْ َنا َم َع ُه ْم الْ ِك َت َ
اب َوالْ ِمي َزا َن ل ِ َيقُو َم ال َّن ُ
4
داء َع َلي ال َّناس
َو كَذلِكَ َج َع ْلناكُ ْم ُا َّم ًة َو َسط ًا ل ِ َت ُكونُوا شُ َه َ
 5كُ ْن ُت ْم خَ ْي َر اُ َّم ٍة اُخْ ر َِج ْت لِل َّناس
 6ما كا َن اِ ْبراهي ُم َي ُهو ِد ًّيا َو لأ ن َْصرانِ ًّيا َو ل ِك ْن كا َن َحنيفاً ُم ْسلِماً
7
ف َس َن ٍة َو ما ُه َو بِ ُم َز ْحز ِِح ِه ِم َن الْ َع ِ
ذاب اَ ْن
ص ال َّنا ِ
ذين اَشْ َركُوا َي َو ُّد ا ََح ُد ُه ْم َل ْو ُي َع َّم ُر اَلْ َ
س َعلى َحيا ٍة َو ِم َن الَّ َ
َو َل َت ِج َدنَّ ُه ْم ا َْح َر َ
ُي َع َّم َر َو اللَّ ُه َبصير بِما َي ْع َملُون
8
غاء رِضْ ِ
وان اللَّ ِه فَما َر َع ْوها َح َّق رِعا َيتِها
َو َرهْبانِ َّي ًة ا ْب َت َد ُعوها ما َك َت ْبناها َع َل ْي ِه ْم اِلأ َّ ا ْبتِ َ
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غضبشدگان(مغضوب ین علیهم) معرفي شده اند .اين موضوع در روايتي از پیامبر اکرم
صلي اهلل علیه و آله و امام صادق علیه السالم بیان شده است( 1عروسي حويزي،1415 ،
ج ،1ص .)25
باتوجّه به خلقت تکويني که درباره عدل با تمام مشتقاتش در اسالم ذکر شده است،
تأکیدات زيادي در اجراي عادالنه تکالیف انسان ،بر مبناي اقامه عدل ،در آيات قرآن بیان
شده است .در آيهاي ميفرمايد" :خدا به عدالت و نیکى کردن و بخشش به خويشان فرمان

مىدهد و از کار بد و ناروا و ستمگرى منع مىکند ،پندتان مىدهد شايد اندرز گیريد"(2نحل:
 .)90در آيهاي ديگر ،خداوند تعالي حضرت ابراهیم علیه السالم را بنده اي مطیع معرفي
کرده که در عبادت خود اعتدال را رعايت مي کرد" :همانا ابراهیم امتى مطیع و فرمانبردار و

يکتاپرستِ معتدل بود و هرگز به خداى يکتا شرک نیاورد"(3نحل .)120:قانت ،از قنوت به
معناى اطاعت و عبادت و کلمه حنیف ،به معناى میل از دو طرف افراط و تفريط ،به
طرف حدّ وسط و اعتدال است(طباطبايي ،1417 ،ج ،12ص .)529نراقي در اهمیّت اعتدال
مىگويد " :نهايت کمال و غايت سعادت از براي هر شخصي ،اتصاف او به صفت عدالت و

میانه روي در جمیع صفات و افعال ظاهره و باطنه او است"(نراقي ،1351 ،ص .)70
اهمیّت عدالت در روايات معصومین علیهم السالم نیز مورد تأکید فراوان قرار گرفته
است .در حیات سراسر نوراني پیامبر اکرم صلي اهلل علیه وآله و ائمّه هدي علیهمالسالم،
در همه اعمال و رفتارشان ميتوان رعايت اين اصل را مشاهده کرد .امام علي علیهالسالم،
درباره اعتدالِ رفتاري پیامبر صلي اهلل علیه وآله ميفرمايد" :سیره آنحضرت تعادل و میانه

روي بود"(4نهج البالغه ،خطبه .)94امام علي علیهالسالم درباره اهمیّت اعتدال ميفرمايد:
"آدمي را همین زيرکي بس ،که در نیازهاي خود میانه روي کند و در خواسته هايش راه اعتدال
 1قال رسول الله صلى الله عليه و اله و سلمَ « :غ ْي ِر الْ َمغ ُْض ِ
ين» النصارى .قال ابو عبد الله
وب َع َل ْي ِه ْم» اليهود « َو َلأ الضَّ الِّ َ
عليه السلإمَ « :غ ْي ِر ا ْل َمغ ُْض ِ
ين»؟ قال :هم اليهود و النصارى.
وب َع َل ْي ِه ْم َو َلأ الضَّ الِّ َ
 2اِ َّن اللَّ َه َياْ ُم ُر بِا ْل َعد ِْل َو ا ْل ِأ ْح ِ
سان َو ايتا ِء ِذي الْ ُق ْربى َو َينْهى َعنِ ا ْلف َْحشا ِء َو الْ ُم ْن َك ِر َو ا ْل َبغ ِْي َي ِع ُظ ُك ْم َل َعلَّ ُك ْم َت َذك َُّرو َن
 3اِ َّن اِ ْبراهي َم كا َن اُ َّم ًة قانِتاً لِلَّ ِه َحنيفاً َو لَ ْم َيكُ ِم َن ا ْل ُمشْ رِكي َن
 4سيرتُه القصد
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پیش گیرد" .در حديثي ديگر آنحضرت مىفرمايد" :راست روى و چپ روى ،گمراهى است
و راه میانه ،راه زندگى است"(1نهجالبالغه ،خطبه  .)16همچنین آنحضرت مىفرمايد" :بايد
دوست داشتنىترين کارها نزد تو ،میانهترين آنها در حق و گستردهترين آنها در عدالت

باشد"(2نهجالبالغه ،نامه .)53
 .3.3کرامت و ّ
عزت
عزت به معناي صالبت ،استوارى و تسخیر نشدن است و عزيز کسى است که غالب
مىشود ،اما مغلوب نمىگردد(راغب ،1365 ،ص .)564انسان عزيز ،احساس ارزشمندى
و سرفرازى مىکند و هرگز خود را خوار و درمانده نمىيابد(عليزاده ،1389 ،ص.)154
قرآن کريم ،يکي از ويژگي هاي اساسي و ممتاز انسان را کرامت ذاتي او بیان ميکند که
بصورت تکويني براي انسان قرار داده شده است .کرامت انسان و کريم بودن او ،بمعناي
اين است که او تکويناً جامع انواع خیر ،شرافت و فضیلت است (طريحي ،ج ،6ص.)153
کرامت ذاتي انسان ،به خاطر برخي ويژگيهاي انحصاري اوست که او را از ساير
موجودات ديگر ممتاز کرده است.
در قرآن کريم ،برخي از اين ارزشهاي ذاتي و دروني کرامت انسان ذکر شده است.
استعداد دريافت نفخه روح الهي(حجر ،)29:استحقاق جانشیني خدا در روي زمین
(بقره ،)29:مسجود مالئکه قرار گرفتن (بقره ،)34:برخورداري از قدرت تکلم و بیان به
او(رحمن ،) 4:توانايي يادگیري و آموخته شدن توسط خداي متعال(علق ،)5:خودآگاهي
و خودشناسي(قیامت ،)14:قدرت تفکّر و تدبّر(آل عمران ،)191:قدرت اراده و
انتخاب(انسان )3:و صفاتي مانند آن؛ از جمله بعضي از ويژگيهايي است که به کرامت
ذاتي انسان ميپردازد .در آيهاي موضوع برخورداري انسان از کرامت سرشتي او ،که باعث
فضیلت و برتري او بر ساير موجودات شده ،اينگونه بیان شده است" :ما آدمیزاد را کرامت

 1الَيمي ُن َوالشِّ ما ُل َم َضلَّة َوال َّطري ُق الْ ُو ْسطى ِه َى الْجا َّد ُة
َ 2ولْ َي ُك ْن َاح ُّب ا ْلأ ُمو ِر الَ ْيكَ ْاو َس َطها فِى الْ َح ِّق َو ا َع َّمها فِى الْ َعد ِْل
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بخشیديم و آنها را در خشکي و دريا حمل کرديم و از انواع روزيهاي پاکیزه به آنان روزي

داديم و آنها را بر بسیاري از موجوداتي که خلق کرديم برتري بخشیديم( 1اسراء.)70:
آنچه از آيات و روايات استفاده ميشود اينکه اين کرامت ذاتي انسان ،نیازمند حفظ،
حراست ،سالمت و کمال است .عزت نفس ،که در آيات زيادي در قرآن به عنوان يک
صفت کمالي و اخالقي ارزشمند بیان شده است ،دستورالعملي تکلیفي و تکمیلي ،در
راستاي حفظ و ارتقاي آن کرامت تکويني است .بعبارتي ،عزت نفس منبع تشريعي است
که بصورت اکتسابي براي انسان حاصل ميگردد تا او بتواند نیاز سرشتي کرامت خود را
با آن تکمیل نمايد .از منظر اسالم ،تجلّي اين صفت ،اختصاص به انسان مؤمني دارد که
در امتداد عزّت خدايي گام بر مى دارد .راه رسیدن به اين هدف ،ايمان ،عمل صالح و
اطاعت در مسیر عبوديت و بندگي است که موجب تحقق اين عزت اکتسابي براي انسان
ميگردد" :هر که طالب عزت است (بداند که همانا) تمام عزت خاص خدا (و خداپرستان)
است .کلمه نیکو (روح پاک آسمانى) به سوى خدا باال رود و عمل نیک خالص آن را باال برد.
و بر آنان که به مکر و تزوير اعمال بد کنند عذاب سخت خواهد بود و فکر و مکرشان به کلى

نابود خواهد شد"(2فاطر.)10:
کرامت اکتسابي در قرآن ،از آثار اطاعت و فرمانبردارى از خداوند عزيز است؛ چرا
که اطاعت مخلصانه ،حبل المتین تقرّب به سوى خداست و هر چه انسان به منبع عزّت
نزديکتر شود ،عزّتش افزون مىگردد ،چنانکه در روايتي نقل شده که خداوند به حضرت
داود علیهالسالم وحى کرد" :عزت خودم را در اطاعتم قرار دادم"(3مجلسي ،1403 ،ج،78
ص .)453امام علي علیهالسالم ،عزّت و قوّت را در اطاعت خدا معرفي کرده و مىفرمايد:
"هر کس اطاعت خدا بکند عزيز و قوي ميگردد"(4تمیمي آمدي ،ج ،5ص .)291همچنین
آنحضرت در روايتي ديگر فرمود" :اطاعت و عبادات ذات مقدس خدا ،تنها راه حقى است

َ 1و لَ َق ْد َك َّر ْمنا َبني ا َد َم َو َح َم ْلنا ُه ْم فِي الْ َب ِّر َو الْ َب ْح ِر َو َر َز ْقنا ُه ْم ِم َن ال َّط ِّي ِ
بات َو َفضَّ ْلنا ُه ْم َعلي كَثي ٍر ِم َّم ْن خَ َلقْنا َتفْضيلإ ً
الصال ِ ُح َي ْر َف ُع ُه
َ 2م ْن كا َن ُيري ُد الْ ِع َّز َة َفلِلَّ ِه الْ ِع َّز ُة َجميعاً اِلَ ْي ِه َي ْص َع ُد الْ َكلِ ُم ال َّط ِّي ُب َو الْ َع َم ُل َّ
َ 3و َع ْع ُت الْ ِع َّز فى طا َعتى
َ 4م ْن اطا َع اللَّ َه ُس ْبحانَ ُه َع َّز و قَوى
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که انسان مىپیمايد و جز آن ،باطل و تباهى است .هر کس به جز از راه حق ،عزّت جويد ،ذلیل

خواهد شد"(1مجلسي ،1403 ،ج ،77ص .)285آنحضرت در قالب دعايي دراينباره
ميفرمايد" :اى خداى من! اين عزّت ،مرا بس که بنده تو باشم و اين افتخار ،مرا کافى است که

تو پروردگار من هستى"(2همان ،ج  ،77ص .)402
باتوجّه به اينکه عزت نفس ،صفتي است که کامل کننده تمامي خصوصیتهاي
کرامت ذاتي در انسان است؛ حفظ و ارتقاي او در انسان ،يکي از ويژگيهاي ضروري
دانسته شده که در اسالم بر وجود آن تأکید فراوان شده است .امام صادق علیهالسالم در
حديثي دراينباره ميفرمايد" :خداوند اختیار همه کارها را به مؤمن داده اما اين اختیار را به
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

کاست"(3کلیني ،1413 ،ج ،5ص  .)63شأن مؤمن چنین مىطلبد و پیامبر اکرم صلى اهلل
علیه و آله نیز در برخورد با مردم چنین رفتار مىکرد که جلوه بىنیازى از ديگران در آنها
شکوفا شود(اسحاقي ،1385 ،ص .)122
قرآن کريم ،عزيزترين و با کرامت ترين انسانها را با تقوا ترين آنها معرفي کرده ،که
موجب ترفیع و تکامل آنها نیز ميگردد" :مسلّما گرامىترين شما در نزد خدا پرهیزکارترين

شماست همانا خداوند بسیار دانا و آگاه است"(4حجرات .)13:امام علي علیهالسالم درباره
رابطه عزّت نفس با تقوا ميفرمايد" :هیچ کرامتي ،عزّت بخش تر از تقوا نیست .هیچ عزّتي

باالتر از تقوا نیست .هر گاه جوياي عزّت هستي آن را با طاعت [از خدا] بجوي .همچنین
آنحضرت ميفرمايد" :اي بندگان خدا شما را به تقواي الهي سفارش مي کنم .به حقايق آن

َ 1م ْن َي ْطلُ ُب الْ ِع َّز بِ َغ ْي ِر َح ٍّق َي ُذ ُّل
 2الهى كَفى بى ِعزاً ا ْن اكُو َن لَكَ َع ْبداً َو كَفى بى فَخْ راً ا ْن َت ُكو َن لى َرباً
3
ض الَي ِه ان َيكو َن ذَليلإ ً  ،فال ُمؤ ِم ُن َيكو ُن َعزيزا و لأ َيكو ُن ذَليلإ ً  ،ا َّن
ض الَي ال ُمؤ ِمنِ اُمو َر ُه كُلَّها  ،و لَم ُي َف ِّو ْ
ا َّن الله َ َف َّو َ
الج َب َل ُيس َت َق ُّل ِمن ُه بِال َمعاو ِِل  ،و ال ُمؤ ِم ُن لأ ُيس َت َق ُّل ِمن دينِ ِه بِشَ ي ٍء
الج َب ِل ؛ ِلأ َّن َ
ال ُمؤ ِم َن ا َع ُّز ِم َن َ
 4ل ِ َت َعا َرفُواْ اِ َّن اَ ْك َر َمك ُم ِعن َد اللَّ ِه اَ ْتقَئ ُك ْم
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چنگ زنید تا شما را به پناهگاه هاي آسايش و جايگاه هاي رفاه و حصارهاي محافظ و منزلگاه

هاي عزّت برساند"(1ري شهري ،1385 ،ج ،7ص.)359
عالوه بر طاعت و تقوا ،که در روايات به عنوان کلید اصلي دستیابي به عزت نفس
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
جمله مصداقهايي هستند که در روايات به عنوان عوامل ايجاد عزت نفس مطرح شده
اند .در حديثي امام علي علیهالسالم ميفرمايد" :هیچ عزّتي باالتر از بردباري نیست .قناعت
به عزّت مي انجامد .عزّت ،میوه قناعت است .به کمک قناعت ،عزّت نفس به دست
مىآيد(2مجلسي ،1403 ،ج ،3ص .)333همچنین آنحضرت فرمود" :هر کس به جز از راه

حق ،عزّت جويد ،ذلیل خواهد شد(3همان ،ج ،77ص .)285امام باقر علیهالسالم ميفرمايد:

"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

پیوستن به کسي که از او بريده است"(4همان ،ج ،2ص .)109امام صادق علیهالسالم در
حديثي ميفرمايد " :عزّت آن است که هر گاه با حق رو به رو شدي ،در برابر آن خوار باشي.
راستي ،عزّت است و ناداني ،ذلّت .شرافت مؤمن در نماز شب خواندن اوست و عزّتش در آزار
نرساندن به مردم"(5همان ،ص .)110امام صادق علیهالسالم فرمود" :اى بنده خدا عزّت
خويش را حفظ کن .راوى سؤال کرد عزّتم چیست قربانت گردم؟ فرمود :صبح زود رفتن به

بازار (و کار وتالش) و در نتیجه گرامى داشتن خود"(6همان ،ج ،78ص.)352

 1لأ ك ََر َم ا َع ُّز ِم َن ال َّتقوي .لأ ِع َّز ا َع ُّز ِم َن ال َّتقوي .لأ ِع َّز كالطا َع ِة .اُوصي ُكم ِعبا َد الله ِ بِ َتق َوي الله ِ َ ...و اع َت ِصموا بِ َحقائ ِقها ،
الس َع ِة ،و َمعاقِ ِل ( َمناقِ ِل) ِ
كنان ال َّد َع ِة  ،و ا ِ
تَؤ ْل بِ ُكم الي ا ِ
الحرزِ ،و َمناز ِِل ( َم ِ
نال) ال ِع ِّز .
وطان َّ
َ 2ث َم َر ُة الْقَنا َع ِة الْ ِع ُّز؛ بالْ ِقنا َع ِة َي ُكو ُن الْع ُّزِ
َ 3م ْن َي ْطلُ ُب الْ ِع َّز بِ َغ ْي ِر َح ٍّق َي ُذ ُّل
 4لأ ِع َّز ار َف ُع ِم َن ِ
فح َع َّمن َظلَ َم ُه  ،و
الحلمِ .القَنا َع ُة تُ َؤدي الَي ال ِع ِّز؛ ثَلإث لأ َيزي ُد الله ُ بِ ِه َّن ال َم َرء ال ُمسلِ َم الأ ِعزا َّ :
الص ُ
الص َل ُة ل ِ َمن َق َط َع ُه
عطاء َمن َح َر َم ُه  ،و ِّ
ا ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َّ
ِ
ُ
ِ
س
َف الأذي َعنِ النا ِ
الجه ُل ذ ٌّل شَ َر ُ
لح ِّق اذا لز َمكَ ِّ .
الصد ُق ع ٌّز  ،و َ
 5ال ِع ُّز ان َتذ َّل ل َ
ف ال ُمؤمنِ َصلإتُ ُه باللي ِل  ،و ع ُّز ُه ك ُّ
 6يا َع ْبدَاللَّ ِه ْاحف َْظ ِع َّز َك .قا َلَ :وما ِعزى ُج ِعلْ ُت فِدا َك؟ قا َلُ :غ ُد ُّو َك الى ُسوقِكَ َوا ْكرا ُمكَ نَف َْسكَ
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 .3.4شکر و سپاس
شکر در لغت به معناي شناخت نعمت و سپاسگزاري از نعمت دهنده آن است .در
مجمع گفته شده ،شکر اعتراف به نعمتِ توأم با نوعى تعظیم است .راغب ميگويد :شکر،
يادآوردى نعمت و اظهار آن است و ضد آن کفر بمعنى پوشاندن نعمت است (قرشي،
 ،1371ج ،4ص .)62شکر خدا ،به معناي اعتراف به نعمتهاي خداوند و سرپیچي نکردن
از دستورهاي اوست .شکر نعمت که در مقابل کفران نعمت آمده است ،به معناي اين است
که انسان ،سراسر جهان ،اعم از آفاق و انفس و عالم و آدم را نعمت خدا بداند و آگاه
باشد که بر سر سفره نعمتهاي الهي نشسته است و بايد اين نعمتها را درست و بجا
مصرف کند .بنابراين ،شکرِ نعمت الهي ،يعني علم به اينکه اين نعمتها از آن خداست و
بايد از آنها درست استفاده شود.
اولین نکته درباره شکر اين است که شکر فقط در مقابل نعمت و بذل آن است،
بخالف حمد يا مدح که آنها نیز به معناي سپاس آمده است؛ اما صرفاً در مقابل نعمت
نیست ،بلکه اعم از آن است .مثالً ،انسانها خدا را حمد و سپاس مي گويند ،چه به خاطر
نعمتهايي که به آنها داده شده و چه براي نعمتهايي که به آنها داده نشده است .آياتي
در قرآن وجود دارد که به اين موضوع اشاره دارد که شکر در برابر نعمت است .در آيهاي
فرموده است" :پس شما (مؤمنان) از آنچه خدا روزى حالل و طیّب شما قرار داده تناول کنید

و شکر نعمت خدا به جاى آريد اگر حقیقتا خدا را مىپرستید"( 1نحل .)114:در آيهاي ديگر
از قول حضرت ابراهیم علیه السالم بیان ميکند که ايشان چنین درخواست کرد:
"پروردگارا! من بعضى از فرزندانم را در سرزمین بىآب و علفى ،در کنار خانهاى که حرم توست،
ساکن ساختم تا نماز را برپا دارند تو دلها ى گروهى از مردم را متوجّه آنها ساز و از ثمرات به

آنها روزى ده شايد آنان شکر تو را بجاى آورند!( 2ابراهیم .)37:همچنین خداوند درباره
ايشان و بسیاري از پیامبران ديگر ،خصوصیت قدرداني آنها را يادآوري کرده و مىفرمايد:
" او همیشه شکرگزار نعمتهاى خدا بود که خدا او را (به رسالت) برگزيد و به راه مستقیمش
 1فَكلُواْ ِم َّما َر َز َق ُك ُم اللَّ ُه َحلَإ ًلأ َط ِّي ًبا َو اشْ ُك ُرواْ نِ ْع َم َت اللَّ ِه اِن كُن ُت ْم اِ َّيا ُه َت ْع ُبدُو َن
َ 2و ا ْر ُز ْق ُه ْم ِم َن الثَّ َم ِ
رات لَ َعلَّ ُه ْم َيشْ ُك ُرو َن
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هدايت فرمود"(1نحل .)121:در تمامي شواهد فوق و مستندهاي ديگر ،شکر به اين معنا
در مقابل بخشش نعمت بیان شده است.
نکته ديگر در حقیقتِ معناي شکر ،اينکه شکر داراى مراحلي است .نخستین مرحله
شکر آن است که به دقت درباره نعمت بینديشیم تا بخشنده آن را بشناسیم که کیست؟.
يعني ،شکرِ نعمت اين است که ما را متذکّر به عطا کننده آن نعمت بنمايد .اين توجّه،
آگاهى و ايمان ،پايه اول شکر است .دراينباره رواياتي از معصومین وارد شده است .امام
صادق علیهالسالم ميفرمايد" :کسي که خداوند نعمتي به او عطا کند و او قلباً بداند که خداوند اين
نعمت را به او داده است ،شکر نعمت او را به جا آورده است .همچنین آنحضرت مىفرمايد:
کمترين شکر اين است که نعمت را از خدا بدانى ،بىآنکه قلب تو مشغول به آن نعمت شود ،و

خدا را فراموش کنى"(2قمي ،1380 ،ج  ،1ص  .)710در کافى از امام صادق علیهالسالم
روايت شده که خداى تعالى وحى کرد" :اي موسى! شکر کن مرا چنانکه سزاوارم .عرض
کرد :پروردگارا! چگونه چنانکه سزاوارىّ شکرت کنم؟ در حالى که هر شکر من نعمتى است که
تو ارزانى داشتى .خداوند فرمود :اى موسى! اکنون که دانستى همه از من است مرا شکر

کردى"(3شبّر ،1378 ،ص .)373
مرحله دوم شکر اين است که پس از شناخت بخشنده نعمت ،انسان بايد با زبان و
کالم از او سپاسگزاري نمايد و با الفاظي مانند :شکراً هلل ،خدايا تشکر ميکنم ،پروردگارا
به خاطر نعمتهايت سپاس گزارم و با الفاظي مانند آن؛ قدرداني و شکرگذاري خود را
بیان بکند  .اين يک مرحله باالتر در شکرگزاري است که انسان اعتراف و اقرار ميکند
که آنچه داريم از آنِ خداست و مالکش نیز اوست و انسان بايد در مقابله آنها ابراز
قدر داني کند .روايات فراواني نیز به اين مرحله شکر اشاره دارند .در حديثي امام صادق
 1شا ِكراً لِأَنْ ُع ِم ِه ْاج َتبا ُه َو َهدا ُه
 2ادنى الشكر رؤية النعمة من اللَّه من غير علة يتعلق القلب بها دون اللَّه ،و الرضا بما اعطاه
 3الطاعم الشاكر له من الأجر كاجر الصائم المحتسب ،و المعافى الشاكر له من الأجر كاجر المبتلى الصابر و المعطى
الشاكر له من الأجر كاجر المحروم القانع .ما فتح الله على عبد باب شكر فخزن عنه باب الزيادة .ما انعم الله على عبد
بنعمة فعرفها بقلبه و حمد الله ظاهرا بلسانه فتم كلإمه حتى يؤمر له بالمزيد.
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علیهالسالم ميفرمايد" :اتمام شکر به اين است که او بگويد :الحمد هلل رب العالمین .در حديثي
ديگر نیز ميفرمايد" :شکر هر نعمت اين است که خدا را بر آن سپاس گويي(کلیني ،1413 ،ج،2
ص .)96در روايتي ديگر از آنحضرت ميخوانیم" :آن را که بر تو نعمتي داده است ،سپاس
بگزار و بر آن که سپاس ميگزارد ،نعمت ده ،که نعمتها هرگاه شکرگزاري شوند ،زوال
نميپذيرند و هرگاه ناسپاسي شوند ،دوام نميآورند .شکر موجب زيادي نعمت و مانع دگرگوني

آنهاست(همان ،ج ،2ص.)94
باالترين و مهمترين مرحله شکر نعمت ،شکر عملى آن است .اينکه هر نعمتى براى
چه هدفى به انسان داده شده است و او بايد آن نعمتها را در جاي خودش بصورت
مناسب استفاده کند .اگر از آن نعمت بر خالف آنچه خالق آن دستور داده است ،استفاده
کند او کفران نعمت کردهاست .مثالً  ،اينکه چرا خدا به ما چشم داده است؟ .اگر از نعمت
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
مىفرمايد" :کمترين شکر اين است که نعمت خدا را وسیله عصیان او قرار ندهى ،و اوامر و

نواهى او را با استفاده از نعمتهايش زير پا نگذارى"(1قمي ،1380 ،ج ،1ص.)710
از منظر قرآن ،استعدادهاي سرشتي به عنوان نعمتهاي دروني و سرمايه هاي ذاتي
انسان معرفي شده که با بهره مندي درست ،جوهر وجودي انسان و کمال ذاتي او افزايش
مي يابد .در آيهاي خداي متعال ميفرمايد" :و پروردگارتان اعالم کرد که اگر شاکر باشید،

شما را ميافزايم"(2ابراهیم)7:؛ همانطوريکه در اين آيه مالحظه ميگردد ،اين افزايش به
ذات انسان نسبت داده شده است که مراد از آن ،زيادي نعمتهاي دروني انسان است که
بهره مندي درست از اين نعمتهاي تکويني ،باعث کمال آنها ميگردد .يعني شکر،
استفاده درست از نعمتهاي الهي فطري است که در اثر برخورداري صحیح ،توان آن

 1ادنى الشكر ان لأ تعصيه بنعمة و تخالفه بشىء من امره و نهيه بسبب من نعمته
َ 2و اِ ْذ َتاَ َّذ َن َر ُّب ُك ْم لَئِ ْن شَ َك ْرتُ ْم َلأَزي َدنَّ ُك ْم َو لَئِ ْن َك َف ْرتُ ْم اِ َّن َعذابي لَشَ ديد
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سرمايه هاي دروني ،مانند :علم ،حلم ،جمال ،قدرت ،عزت ،حکمت ،عدالت ،صداقت و
امثال آن ،در روح و روان انسان افزايش مىيابد.
براين اساس ،خداوند در آيهاي از پیامبرش مي خواهد که از درگاه حضرتش اينگونه
طلب علم نموده و بگويد":پروردگارا ،مرا از جهت دانش زياد بگردان"(1طه .)114:در اين
آيه شريفه نفرموده است :زد علمي(علم مرا) ،بلکه فرموده است :زدني(خودم را)؛ يعني
پروردگارا ،حقیقت وجودِ مرا با علم ،افزايش بده .بعبارتي ،علمي به من عطا کن که با
ذات سرشتي من هماهنگ باشد و موجب افزايش ذات دروني من گردد؛ زيرا اگر از اين
علم متناسبِ تکوين بهرهمند نگرديم ،علمي ناسازگار ،نامتوازن و نابهنجار(زِد علمي) در
من ايجاد ميگردد که موجب طغیان ،سرکشي ،تکبر و گمراهي ميگردد .اين علمِ
نامتناسب با فطرت ،در شخصي بنام سامري ،گوساله اي درست مىکند که منشاء گمراهي
است که او در جواب حضرت موسي گفت" :چیزى را ديدم و دانستم که مردم نديدند و
ندانستند ،پس مشتى از خاک قدم آن رسول (جبرئیل) برگرفتم و آن را (مجسمه گوساله) افکندم
(و مردم را به عبادتش دعوت کردم) و اين چنین نفسم (اين عمل زشت را) براى من

بیاراست"(2طه .) 96:اين وجود به ظاهر علمي ،نه تنها دانايي نیست بلکه عین بي خردي
و بي عقلي است .چنانچه امام علي علیه السالم مىفرمايد" :چه بسیار عالماني که جهلشان

آنها را نابود کرده است"(3نهج البالغه ،حکمت )108؛ يا همچون چاقويي تیز در دست
زنگي مست است.
و يا بقول سنايي:
چو علم آموختي از حرص ،آنگه ترس کاندر شب
چو دزدي با چراغ آيد گزيده تر برد کاال!
به هر میزاني که با شکرگزاري و درست استفاده کردن ،نعمتهاي الهي درونِ انسان
افزايش مى يابد ،سرشت روحي و فطرت فرا طبیعي او نیز رشد و کامل ميگردد و اين
َ 1و قُ ْل َر ِّب زِدْني ِع ْلماً

 2قا َل َب ُص ْر ُت بِما لَ ْم َي ْب ُص ُروا بِ ِه َفق ََبضْ ُت َق ْب َض ًة ِم ْن اَ َث ِر ال َّر ُس ِ
ول َف َن َب ْذتُها َو كَذلِكَ َس َّولَ ْت لي نَفْسي
ُ 3ر َّب َعال ِ ٍم َق ْد َق َت َل ُه َج ْهلُ ُه َو ِعلْ ُم ُه َم َع ُه [لَ ْم َي ْن َف ْع ُه] َلأ َي ْن َف ُعه
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تکامل يافتگي ،نه تنها باعث رضايت و خرسندي بیشتر انسان ميگردد؛ بلکه توان بهره
مندي از آن نعمتها را نیز بیشتر فراهم مىکند .مثالً ،زماني که از چشم جهت ديدنِ
ديدني هاي حالل و ضروري؛ و از گوش براي شنیدنِ شنیدني هاي حالل و الزم ،استفاده
ميشود؛ اين افزايش نعمتهاي دروني ،موجب افزايش درجات هستي او و کاملتر شدن
ذات بینايي او(بصیرت) ميگردد  .به اين معنا که چشم ،گوش ،زبان ،ذهن و ساير اعضاء
و جوارح او ،برخوردار از توان ملکوتي ميگردند؛ يعني او ملکوتي مي بیند ،مي شنود،
سخن مي گويد ،انديشه مى کند و مانند آن .استفاده ملکوتي از توانايیهاي سرشتي ،دستور
قرآن به انسانها است که مىفرمايد" :آيا فکر و نظر در ملکوت آسمانها و زمین و در هر

چه خدا آفريده نکردند"(1اعراف.)185 :
قرآن کريم ،شکر را به عنوان يک ارزش اخالقي مهم و يکي از شاخصههاي مهم
برخي از پیامبران خدا و بندگان صالح خود معرفي کرده است .در آيهاي ،شکور بودن
حضرت نوح ،حضرت داود و فرزندانش يادآوري و مورد ستايش قرار گرفته است(" :اى)
فرزندان کسانى که به کشتى نوحشان برديم (چنانکه) نوح بسیار بنده شکرگزارى بود (شما هم

مانند او شاکر باشید)"(2اسراء .)3:در آيهاي ديگر ،علت برگزيده شدن حضرت ابراهیم را،
برخورداري وي از ويژگي شکور بودن بیان ميفرمايد" :ابراهیم (به تنهايى) امّتى بود مطیع
فرمان خدا خالى از هر گونه انحراف و از مشرکان نبود؛ شکرگزار نعمتهاى پروردگار بود خدا

او را برگزيد و به راهى راست هدايت نمود!(3نحل .)121:همچنین در قرآن يکي از ويژگي
هاي حکمت ،بهره مندي از نعمت شکر بیان گرديده است" :هر آينه به لقمان حکمت داديم
[و گفتیم که] خدا را شکر گزار؛ زيرا هر که سپاس گويد ،به سود خود سپاس گفته و هر که

ناسپاسي کند ،خدا بي نیاز و ستوده است"(4لقمان .)12 :يکي از واقعیتهاي تلخ درباره
شکرگزاري انسانها  ،که قرآن از آن گزارش داده ،اين است که تنها عده قلیلي از مردم،
الس ِ
 1اَ َو لَ ْم َي ْن ُظ ُروا في َم َل ُك ِ
ض َو ما خَ َل َق اللَّ ُه ِم ْن شَ ْي ٍء
ماوات َو ا ْلأ َ ْر ِ
وت َّ
ُوح اِنَّ ُه كا َن َع ْبد ًا شَ ُكور ًا
ُ 2ذ ِّر َّي َة َم ْن َح َم ْلنا َم َع ن ٍ
 3شا ِكراً لِأَنْ ُع ِم ِه ْاج َتبا ُه َو َهدا ُه اِلي ِص ٍ
راط ُم ْس َتقي ٍم

َ 4و لَ َق ْد ا َت ْينا لُقْما َن ِ
الح ْك َم َة ا ِن اش ُك ْر لله ِ َو َم ْن َيشْ ُك ْر فَانَّما َيشْ ُك ُر ل ِ َنف ِْس ِه َو َم ْن َكف ََر فَا َّن الله َغنِ ٌّي َح ِم ْيد
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شاکرِ نعمتهاي الهي هستند .در آيهاي مىفرمايد" :و اندکى از بندگان من شکر گزارند(1سبأ:

 .)13همچنین در آياتي ديگر مىفرمايد :اکثر انسانها ناسپاس ميباشند"(2غافر.)61 :
درباره ارزش و اهمیّت شکر ،روايات فراواني وجود دارد .در حديثي ،پیامبر صلياهلل
علیه وآله ميفرمايد" :اجر کسى که نعمتي را مىخورد و شکر آن را مىگزارد ،مانند اجر روزه
دارى است که فقط براى خدا روزه مىگیرد .و انسان سالم سپاسگزار ،اجرش به اندازه گرفتار

صابر ،و پاداش بهرهمند شاکر ،به اندازه محروم قانع است .در روايتي ديگر ،آنحضرت
مىفرمايد" :خداى تعالى باب افزايش نعمتش را به روى کسى که درِ شکر را بر او گشوده
نمىبندد .و فرمود :هر گاه خدا به بندهاى نعمتى دهد ،اگر بنده آن را با قلبش بشناسد و با زبانش

ستايش کند ،چون کالمش به پايان رسد خدا دستور مىدهد به نعمتش بیفزايند(3شبّر،1378 ،
ص  .)373امام علي علیهالسالم نیز ميفرمايد" :شکر ،زيور توانگري است و شکیبايي ،زيور

گرفتاري است .کمترين وظیفه در قبال مُنعِم اين است که با نعمتش نافرماني نشود(4مجلسي،
 ،1403ج ،74ص  .)422امام علي علیهالسالم ،عبوديت از روي شکر گزاري را ستوده و
ميفرمايد" :گروهي خدا را از سر سپاسگزاري مي پرستند و اين عبادت آزادگان است .نخستین
چیزي که بر شما در قبال خداوند سبحان واجب است ،سپاسگزاري از نعمتهاي او و فراهم

آوردن موجبات خشنودي اوست(5همان ،ج ،75ص.)69
 .5.3شکیبایی و ثبات
صبر ،در لغت به معناي خويشتنداري ،حبسکردن و بازداشتن آمده است .اگر کسي
خود را از انجام کاري باز دارد ،صبر و شکیبايي کرده است .در تعريف اصطالحي آن
َ 1و قَليل ِم ْن ِعبا ِد َى الشَّ ُكو ُر
س لأ َيشْ ُك ُرو َن
س َو ل ِك َّن اكث ََر ال َّنا ِ
 2ا َّن الله َ لَ ُذو َفضْ لٍ َع َلى ال َّنا ِ
 3الطاعم الشاكر له من الأجر كاجر الصائم المحتسب ،و المعافى الشاكر له من الأجر كاجر المبتلى الصابر و المعطى
الشاكر له من الأجر كاجر المحروم القانع .ما فتح الله على عبد باب شكر فخزن عنه باب الزيادة .ما انعم الله على عبد
بنعمة فعرفها بقلبه و حمد الله ظاهرا بلسانه فتم كلإمه حتى يؤمر له بالمزيد.
4
الص ُبر زِي َن ُة َالبلوي
كر زِي َن ُة ال ِغني  ،و َّ
الشُّ ُ
 5ا َق ُّل ما َي ِج ُب لِل ُمن ِع ِم ان لأ ُيعصي بِ ِنع َم ِت ِه؛ ان قَوما َع َبدُو ُه [ا ِي الله َ ]شُ كرا  ،فتِلكَ ِعبا َد ُة الأحرارِ  .ا َّو ُل ما َي ِج ُب ع َلي ُكم
غاء َم ِ
راضي ِه
لله سبحانَ ُه  ،شُ ُ
كر ايا ِدي ِه و ابتِ ُ
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گفته شده است " :صبر عبارت است از ثبات نفس و مضطرب نگشتن آن در بالها و مصیبت

ها و مقاومت کردن در برابر حادثهها و سختيها"(نراقي ،1351 ،ص .)643همچنین گفته
شده صبر ،بمعناي خويشتن دارى و حفظ نفس بر چیزيکه شرع و عقل آن را تقاضا ميکند،
يا از چیزيکه شرع و عقل از آن نهى ميکند(قرشي ،ج ،2ص.)105
ثبات و پايداري شخصیّت ،يکي از ضرورتهاي يک انسان کامل است که به
استقامت داشتن در برابر رويدادها ،بويژه حوادث ناگوار اشاره دارد و با ويژگيهايي
همچون :مضطرب نبودن ،اعتراض و شکايت نکردن ،مقاومت داشتن و خويشتنداري
کردن در برابر رخدادها و مشکالت و مانند آن ،تبیین مي شود .اين ويژگي به استحکام
و شکیبايي انسان اشاره دارد که در اثر تغییر و تحوالت دروني و بیروني ،به هیچ وجه
دچار دگرگوني و اضطراب نميگردد .شخصیت ثابت و خويشتندار ،در برخورداري از
نعمتهاي الهي و اکتساب مواهب و دارائيها ،يا از دست دادن آنها ،آن چنان داراي
استقامت است که در اثر ناماليمات و از دست دادن آنها از کوره به در نرفته و پايداري
ميکند  .قرآن کريم ،اين ويژگي را ،يکي از ويژگي هاي شخصیتي انسان کامل دانسته و
ميفرمايد":اين را بدان جهت خاطر نشان ساختیم تا ديگر از آنچه از دستتان ميرود غمگین

نشويد ،و به آنچه به شما عايد ميگردد شادماني مکنید("1حديد .)23:افسرده نشدن در از کف
دادن نعمت و مغرور نگشتن در بدست آوردن نعمت ،يکي از شاخصههاي ثبات شخصیت
است که در اين آيه شريفه اشاره شده است.
ثبات در شخصیت و استقامت داشتن در انجام امور ،از جمله توصیههاي خداوند
متعال به پیامبرش بوده و مي فرمايد" :آن چنان که مأمور شدهاى شکیبايي و استقامت نما ،و

از هوى و هوس هاى آنان پیروى مکن"(2شوري .)15:ثبات در دل به عنوان کانون احساسها
و مرکز عواطف(3فرقان )32:و ثبات در گفتار به عنوان ويژگي پسنديده تراوش شده در

َ 1لِّ َك ْيلَإ تَاْ َس ْواْ َعلي َما فَا َت ُك ْم َو َلأ َتف َْر ُحواْ بِ َما َءاتَئ ُكم
َ 2و ْاس َت ِق ْم َك َما اُ ِم ْر َت
َ 3ك َذلِكَ ل ِ ُن َث ِّب َت بِ ِه فُ َؤا َد َك
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درون انسان مؤمن(1ابراهیم ) 27:و ثبات در قدم و در رفتار ،به عنوان نصرت و ياري
خداوند براي مؤمنان(2محمد ،) 7:سه خصلت ممدوح توصیف شده در قرآن است که از
ويژگي هاي ثبات و شکیبايي انسان اشاره شده است .قرآن کريم ،پايداري در برابر
آزمايشها را ،پاداش ايمان و عمل صالح دانسته و آن را به درختي پاک تشبیه ميکند که
ريشه و اساس آن استوار و غیر قابل تغییر است(3ابراهیم.)24:
معناي خويشتن داري ،صبر و ثبات ،بر اطاعت و بندگي خدا ،از جمله موضوعهايي
است که در روايات تأکید شده است .پیامبر خدا صلى اهلل علیه و آله در بیان معناى
صابران فرمود" :صابران کسانى هستند که بر طاعت خدا و ترک معصیت او شکیبايى مى کنند؛

کسانى که مال حالل و پاکیزه به دست مى آورند و به اعتدال خرج مى کنند"(4ري شهري،
 ،1385ج ،6ص .)157امام على علیهالسالم نیز دراينباره ميفرمايد" :شکیبايى آن است که

آدمى گرفتارى و مصیبتى را که به او مى رسد تحمل کند و خشم خود را فرو خورد" .امام
صادق علیهالسالم در پاسخ به سؤال از معناى صابرانِ متصبّر فرمود" :صابر در انجام واجبات

و متصبّر در اجتناب از محرّمات"(5همان ،ج ،6ص.)159
صبر و پايداري در برخي از آيات و روايات در برابر شکر آمده است؛ چنانچه در
چندين آيه ،مفهوم "صَبَّارٍ شَکُورٍ( "6إبراهیم )5:بهمراه هم آمده است که مي توان در معناي
تکمیلي يکديگر گفت ،شکر در استفاده صحیح و مناسب از نعمت موجود در دست
انسان است و صبر ،خويشتنداري در نداشتن يک نعمت و يا از کف دادن نعمت است.
پیامبر خدا صلى اهلل علیه و آله دراينباره مىفرمايد" :ايمان دو نیم است :نیمى در شکیبايى
است و نیمى ديگر در سپاسگزارى است" .در حديثي ديگر آنحضرت فرمود" :کار مؤمن
1
الح َيو ِة ال ُّدن َْيا َو في الأ َ ِخ َرة
ين َءا َم ُنواْ بِالْ َق ْو ِل الثَّابِ ِت في ْ
ُي َث ِّب ُت اللَّ ُه الَّ ِذ َ
2
نص ْركُ ْم َو ُي َث ِّب ْت اَ ْقدَا َمك ُم
َنص ُرواْ اللَّ َه َي ُ
ين َءا َم ُنواْ اِن ت ُ
َياَي ُّها الَّ ِذ َ
3
الس َماء
ك َل َم ًة َط ِّي َب ًة كَشَ َج َر ٍة َط ِّي َب ٍة ا َْصلُ َها ثَابِت َو َف ْر ُع َها في َّ
4
الذين ك ََس ُبوا َط ِّيبا  ،و ان َفقُوا قَصدا  ،و
عصيتِ ِه َ ،
َ
حين قي َل لَ ُهَ :منِ الصابِرونَ؟ ـ  :الذين َيصبِ ُرو َن على طاع ِة الله ِ و عن َم َ
نج ُحوا .
َق َّد ُموا فَضلإ ً  ،فَاف َل ُحوا و ا َ
الرج ُل ما َي ُنو ُب ُه  ،و َي ِ
كظ َم ما ُي ِ
غض ُب ُه  .الصابِرو َن على ادا ِء الفرائضِ ،و ال ُم َت َص ِّب ُرو َن على اجتِ ِ
ناب ال َمحارِ ِم .
َّ 5
الص ُبر ان َيح َت ِم َل ُ
 6اِ َّن في ذلِكَ َلأ ٍ
يات ل ِ ُك ِّل َص َّبا ٍر شَ ُكورٍ
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تعجب آمیز است ،زيرا تمام امورش براى او خیر است که براى احدى جز مؤمن چنین نیست.
اگر راحتى و خوشى به او برسد و شکر نمايد برايش خیر است و اگر سختى و ناراحتى به او

برسد و صبر کند نیز براى او خیر است"(شهیدثاني ،1380 ،ص  .)115امام على علیهالسالم
نیز مىفرمايد" :ايمان ،شکیبايى در سختى و گرفتارى است و سپاسگزارى در آسايش و نعمت

است"(1ري شهري ،1385 ،ج ،1ص .)415امام باقر علیهالسالم در توصیف قلب مؤمن
ميفرمايد" :قلب نوراني ،قلب مؤمن است .اگر چیزي به او داده شود ،سپاس ميگزارد و اگر

به سختي مبتال شود ،صبر ميکند"(کلیني ،1413 ،ج ،2ص.)422
در آيات و روايات ،شايد پس از ايمان به خدا هیچ صفتي مانند صبر و ستايش،
آنقدر به آن توصیه نشده است .شهید مطهري دراينباره ميفرمايد" :قرآن کريم در سوره
عصر ،با قسم تأکید ميفرمايد که بشر بدون داشتن اين چهار خصلت ،زيانکار و بدبخت است:
ايمان ،عمل صالح ،تشويق و واداشتن به حق و تشويق و توصیه به شکیبايي و استقامت و

صبر"(مطهري ،1378 ،ص .)43از اين رو ،خداوند در آيات فراواني ،پیامبر صلي اهلل علیه
وآله و ساير فرستادگان خود و همه انسانها را به صبر و پايداري دعوت کرده است و از
بندگان خاص خود نقل مىکند که همواره از خداوند درخواست توفیق صبر و شکیبايى
نمايند .در آياتي مىفرمايد" :پس ،اى پیامبر! صبر و شکیبايى پیشه کن که وعده خدا حقّ
است(2غافر )55:پس صبر کن آن گونه که پیامبران اُولوالعزم صبر کردند(3احقاف .)35:پس صبر

جمیل پیشه کن"(4معارج.)5 :
در آياتي ديگر ،مؤمنان به صبر و مصداقهايي از آن دعوت شده اند" :اي کساني که
ايمان آورده ايد ،صبر کنید و ايستادگي ورزيد و مرزها را نگهباني کنید و از خدا پروا نمايید،
امید است که رستگار شويد"(5آل عمران .)200:در آيهاي ديگر مىفرمايد" :اي کساني که

 1الأيما ُن نِ ْص ِ
الصب ِر  ،و نِ ْصف في الشُّ ْك ِر  .لأيما ُن َصبر في َالبلإ ِء  ،و شُ ْكر في ال َّرخا ِء
فان  :فنِ ْصف في َّ
َاص ِب ْر اِ َّن َو ْع َد اللَّ ِه َح ٌّق
2ف ْ
َاصبِ ْر كَما َص َب َر اُولُوا ا ْل َع ْزمِ ِم َن ال ُّر ُس ِل َو لأ ت َْس َت ْع ِج ْل َل ُه ْم
3ف ْ
َاصبِ ْر َص ْبراً َجميلإً
4ف ْ
5
اصبِ ُرواْ َو َصابِ ُرواْ َو َرابِ ُطواْ َواتَّقُواْ الل َه لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْفلِ ُحو َن
ين ا َم ُنواْ ْ
َيا اَ ُّي َها الَّ ِذ َ
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ايمان آورده ايد ،از صبر و نماز ياري بجويید؛ زيرا خدا با صابران است"(1بقره .)153:در ديدگاه
قرآن ،هیچ يک از پیامبران و پیروان ايشان جز با پايداري و صبر در برابر مشکالت به
پیروزي نرسیدهاند" :و چه بسیار پیامبراني که همراه او تودههاي انبوه ،کارزار کردند؛ و در برابر
آنچه در راه خدا بديشان رسید ،سستي نورزيدند و ناتوان نشدند؛ و تسلیم ]دشمن[ نگرديدند،

و خداوند ،صابران را دوست دارد"(2آل عمران.)146:
خداوند متعال ،پاداشهاي زيادي را براى صابران ذکر فرموده که براى ديگران ذکر
نکرده است .در آيهاي ،خداوند به پیامبر صلّىاللَّه علیه و آله مىفرمايد" :به صابران بشارت
بده آنهايى که وقتى مصیبتى به آنها مىرسد مىگويند :ما از آنِ خدايیم و به سوى او بازگشت
مى کنیم .اين ها ،همآنهايي هستند که الطاف و رحمت خدا شامل حالشان شده و آنها در حقیقت

هدايت يافتگانند"(3بقره .)157 :خداوند در اين آيه ،سه نعمت صلوات ،رحمت و هدايت
را براى صابران جمع کرده است.
در آيهاي ديگر ،خداوند متعال به صابران وعده معیت را داده و فرمود" :صبر کنید که

همانا خداوند با صابران است"(4انفال .)49:همچنین نصرتش را مشروط به صبر کرده و
مىفرمايد" :آرى اگر صبر و تقوا پیشه کنید و دشمن به همین زودى به سراغ شما بیايد؛ خداوند

شما را به وسیله پنج هزار نفر از فرشتگان که نشانههاى مخصوصى دارند مدد خواهد کرد"(5آل
عمران .)125 :در آيهاي ديگر پاداشهاي بهشتي را يادآور شده و مىفرمايد" :و به ]پاس[
آنکه صبر کردند ،بهشت و پرنیان پاداششان داد(6انسان .)12 :اينانند که به ]پاس[ آنکه
صبرکردند ،غرفه]هاي بهشت را[ پاداش خواهند يافت و در آنجا با سالم و درود مواجه خواهند

1
ِين
الصلإ َ ِة اِ َّن الل َه َم َع َّ
الص ْب ِر َو َّ
ين ا َم ُنواْ ْاس َت ِعي ُنواْ بِ َّ
الصابِر َ
َيا اَ ُّي َها الَّ ِذ َ
الصابِرِين
َ 2و َكاَ ِّين ِّمن نَّبِي قَا َت َل َم َع ُه رِ ِّب ُّيو َن َكثِير َف َما َو َه ُنواْ ل ِ َما ا ََصا َب ُه ْم فِی َسبِي ِل الل ِه َو َما َض ُعفُواْ َو َما ْاس َت َكانُواْ َوالل ُه ُي ِح ُّب َّ
 3اُولئِكَ َع َل ْي ِه ْم َص َلوات ِم ْن َر ِّب ِه ْم َو َر ْح َمة َو اُولئِكَ ُه ُم الْ ُم ْه َتدُو َن
ِين
ْ 4
اصبِ ُروا اِ َّن اللَّ َه َم َع َّ
الصابِر َ
َ 5بلى اِ ْن ت َْصبِ ُروا َو َت َّتقُوا َو َياْتُوكُ ْم ِم ْن َف ْورِ ِه ْم هذا ُي ْم ِد ْدكُ ْم َر ُّب ُك ْم بِخَ ْم َس ِة ا ٍ
لأف ِم َن الْ َملإئ ِ َك ِة ُم َس ِّو ِمي َن
َ 6و َج َزا ُهم ب ِ َما َص َب ُروا َج َّن ًة َو َحر ًِيرا
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شد"(1فرقان" .)75:صابران پاداش خود را بىحساب مىگیرند"( 2زمر .)10 :يعني ،اجر و
پاداش صابران از حدّ و شمارش خارج است و آنها بدون حساب ،پاداش خود را دريافت
مىکنند .همچنین خداوند ،صابران را در زمره دوستان و محبوبان خود ياد مىکند(3آل
عمران .)146:خداوند در آيهاي ديگر مىفرمايد" :آنچه نزد شما است فانى مىشود ،اما آنچه
نزد خداست باقى است ،و کسانى را که صبر و استقامت پیشه کنند به بهترين اعمالشان پاداش

خواهیم داد"(4نحل.)1 :
در روايات نیز ،بر اهمیّت و ارزش صبر و پايداري ،بسیار تأکید شده است .پیامبر
اکرم صلّىاللَّه علیه و آله فرمود" :صبر بهترين مرکب است خداوند چیزى نصیب بندهاش

نکرد که از صبر بهتر و وسیعتر باشد"(5نوري ،1408 ،ج  ،2ص  .)414همچنین از پیامبر
صلّىاللَّه علیه و آله سؤال کردند که آيا هیچ مردى بدون حساب داخل بهشت مىشود؟.
حضرت فرمود " :بلى هر کس مهربان و صبور باشد بدون حساب داخل بهشت مىگردد"

6

(شهیدثاني ،1380 ،ص.)114
امام سجاد علیهالسالم نیز دراينباره ميفرمايد" :نسبت صبر به ايمان چون سر به بدن

است .چنانچه کسي که سر ندارد ،بدني ندارد؛ کسي که صبر ندارد ،ايمان ندارد"( 7کلیني،1413 ،
ج ،2ص .)89امام باقر علیهالسالم درباره اهمیّت صبر نقل کرده است" :بهشت در پوششى
از ناماليمات [و بردبارى ] است؛ پس هر که در دنیا بر ناماليمات صبر کند به بهشت رود .و
دوزخ در پوشش لذتها و خواهشهاى نفس است؛ پس هر که لذت و خواهش نفس را بر
آوَرد ،به دوزخ رود" .امام صادق علیهالسالم ميفرمايد" :نسبت صبر به ايمان ،مانند سر به
بدن است .چنانکه هرگاه سر نابود شود ،بدن هم نابود ميشود ،هرگاه صبر از میان برود ،ايمان

 1ا ُْولَئِكَ ُي ْج َز ْو َن الْ ُغ ْر َف َة بِ َما َص َب ُروا َو ُيلَ َّق ْو َن فِ َيها ت َِح َّي ًة َو َسلَإم ًا
الصابِ ُرو َن ا َْج َر ُه ْم ب ِ َغ ْي ِر ِح ٍ
ساب
 2اِنَّما ُي َوفَّى َّ
الصابرِين
يح ُّب َّ
َ 3و اللَّ ُه ُ
 4ما ِع ْن َدكُ ْم َي ْن َف ُد َو ما ِع ْن َد اللَّ ِه ٍ
ين َص َب ُروا ا َْج َر ُه ْم بِاَ ْح َسنِ ما كانُوا َي ْع َملُو َن
باق َو لَ َن ْج ِز َي َّن الَّ ِذ َ
 5الصبر خير مركب ما رزق اللَّه عبدا خيرا له و لأ اوسع من الصبر
 6هل من رجل يدخل الجنة بغير حساب؟ قال :نعم كل رحيم صبور
 7الصبر من الأيمان بمنزلة الراس من الجسد و لأ جسد لمن لأ راس له ،و لأ ايمان لمن لأ صبر له
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نیز از میان ميرود"(کلیني ،1413 ،ج  ،2ص  .)88در روايتي ديگر از امام صادق علیهالسالم
آمده است" :گرامي ترين مردم نزد خداوند کسي است که هرگاه به او عطايي شود ،شکر گزارد

و هرگاه ]به مصیبتي[ مبتال شود ،صبر کند"(مجلسي ،1403 ،ج ،67ص.)184
در روايتي امام علي علیه السالم ،از قول پیامبر اکرم صلياهلل علیه و آله نقل ميکنند
که ايشان فرمودند" :صبر بر سه نوع ميباشد .صبر در هنگام مصیبت ،صبر در انجام اطاعت و
بندگي خدا و صبر در ترک معصیت .هر کس بر مصیبتى صبر کند ،خداوند سیصد درجه و مقام
برايش مىنويسد ،که از هر درجه تا درجه ديگر به اندازه فاصله زمین تا عرش است .و هر کس
بر اطاعت صبر کند خداوند ششصد درجه برايش مىنويسد که ما بین هر درجه تا درجه ديگر
به اندازه مسافت میان زمین تا منتهاى عرش است و هر کس صبر کند و خود را از معصیت نگاه
دارد ،خداوند براى او نهصد درجه مىنويسد که فاصله هر درجه تا درجه ديگر به مقدار فاصله

میان زمین تا نهايت عرش الهى باشد"(1ديلمي ،1376 ،ج ،1ص.)338

خالصه فصل شش
توجّه به کمال انسان و گرايش به کامل شدن انسان ،با خلقت اولین بشر همراه بوده
است و ريشه طرح مسأله کمال را مىتوان در آموزههاى اديان آسمانى جستجو کرد .در
آيین زرتشت ،کمال بر سه اصلِ انديشه ،گفتار و کردار نیک بنا نهاده شده است که موجب
قرب انسان به "اهورا مزدا" يعنى آفريدگار هستى مىشود .در تفکر يهود ،انسان بر مبناى
ده فرمآنحضرت موسى علیه السالم ،بر بنى اسرايیل بنا شده که در قوانین شريعت تورات
بیان گرديده است .در مسیحیت نیز سه هدف عمده مرتبط با هم يعني :يکى نجات و
رستگارى که از طريق ايمان و اعتقاد مذهبى و پرستش خدا بدست مىآيد؛ دوم ،کوشش

الص ْب ُر َثلَإثَة َص ْبر ِع ْن َد الْ ُم ِص َيب ِة َو َص ْبر َع َلى ال َّطا َع ِة َو َص ْبر َعنِ الْ َم ْع ِص َي ِة َف َم ْن َص َب َر َع َلى الْ ُم ِص َيب ِة َح َّتى
 1قَا َل َر ُسو ُل اللَّ ِه ص َّ
ض َو َم ْن َص َب َر َع َلى
الس َما ِء اِلَى ا ْلأ َ ْر ِ
َي ُر َّد َها بِ ُح ْسنِ َع َزائ ِ َها َك َت َب اللَّ ُه لَ ُه َثلَإ َث ِمائَ ِة َد َر َج ٍة َما َب ْي َن ال َّد َر َج ِة اِلَى ال َّد َر َج ِة َك َما َب ْي َن َّ
ش َو َم ْن َص َب َر َع َلى الْ َم ْع ِص َيةِ
ض اِلَى الْ َع ْر ِ
ال َّطا َع ِة َك َت َب اللَّ ُه لَ ُه ِس َّت ِمائَ ِة َد َر َج ٍة َما َب ْي َن ال َّد َر َج ِة اِلَى ال َّد َر َج ِة َك َما َب ْي َن تُخُ ومِ ا ْلأ َ ْر ِ
ض اِلَى ُم ْن َت َهى الْ َع ْرش
َك َت َب اللَّ ُه لَ ُه تِ ْس َع ِمائَ ِة َد َر َج ٍة َما َب ْي َن ال َّد َر َج ِة اِلَى ال َّد َر َج ِة َك َما َب ْي َن تُخُ ومِ ا ْلأ َ ْر ِ
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در جهت برقرارى عشق و محبّت ورزيدن در بین مردم و سوم ،کوشش در جهت برقرارى
عدالت در جهان براى انسان در نظر گرفته شده است.
بودا ،بر توجّه نفس بر نهان خانه نهفته فطرت و رسیدن به نیروى مقدس "نیروانا"
تأکید دارد .يوگا ،بر عزلت و گوشه گیرى از اجتماع و اجتناب از لذايذ حسى و اعمال
طبیعى براى رسیدن به کمال تکیه داشته و هشت مرحله را براى رسیدن به کمال معرفى
مىکند .بهاکتى ،بر طريق اخالص و محبّت ورزيدن به ديگران ،براى نیل به کمال و
رسیدن به حق تعالى تکیه داشته است .در آيینهاى مذهبى چین ،يي چینگ از انسان
کامل به عنوان "مرد برتر" نام برده و بر ويژگىهايى مانند :عدالتگسترى ،هدايت گرى
معنوى ،صداقت و راستى ،صمیمیت با ديگران ،عفت و پاکدامنى و خدمتگزارى تکیه
دارد .دائو ،بر دو اصل اساسى براى کمال ،يکى زندگى کردن مطابق طبیعت خود و ديگرى
عدم حايل و مانعى با رفتار خويش براى تحقق خود ،تأکید دارد.
افالطون از انسان کامل به عنوان "فیلسوف" نام برده است و "حکمت" را به عنوان
مهمترين ويژگى کمالى در انسان معرفى مىکند .ارسطو از "انسان بزرگوار" به عنوان
انسان کامل نام برده و ثبات شخصیت ،تشخیص هدف از وسیله ،نیکى کردن به ديگران،
به عنوان ويژگىهاى ديگر کمال نام مىبرد .نیچه ،هدف نهايى زندگى انسان را قدرت
مىداند .محور کاوشهاى فلسفى کىيرکیگارد" ،وجود انسان" بوده و بر اين اساس او بر
مبناي فردگرايى ،فلسفه خود را تبیین کرده است .فردگرايى در اين فلسفه ،گريزگاهى
است براى آزادى و رهايى از تحمیلهاى طاقت فرساى اجتماع و معیارهاى سختي که
در دوران مدرن ،آزاديهاى فرد را تهديد کردهاند .وجودگرايان ،بر "هستى دار بودن"
انسان و خودشناسى تکیه داشته و ويژگىهايى همچون :آزادى درانتخاب،
مسؤولیتداشتن ،توجّه به تواناييهاى ذاتى خود را به عنوان صفات کمال بر شمردهاند.
روانشناسي کمال ،يکي از موضوعهاي نسبتاً جديد و جذّاب در روانشناسي است
که به بررسي انگیزههاي کمال خواهي ،فرايند تکامل و صفات و ويژگي هاي شخصیت
کامل ميپردازد .نیاز به کمال ا ز منظر برخي از روان شناسان ،يکي از نیازهاي مهم ذاتي
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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
خود اين عقیده را پذيرفت که در انسانها ،يک سايق کمالي به طرف دانش ،قدرت،
بینش ،سالمت و خودشکوفايي وجود دارد.
چاهن ،سالمت روانى را وضعیتى از بلوغ روانشناختى مىداند که عبارت است از
حداکثر اثربخشى و رضايت به دست آمده از تقابل فردى و اجتماعى که شامل احساسها
و بازخوردهاى مثبت نسبت به خود و ديگران مىشود .آدلر ،براى اولین بار واژه "کمال"
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
بکار برده شد که به عنوان انگیزه اصلى انسان براي تمامى کنشهاى او را در بر مى گیرد.
يونگ از واژه "فرديّت يافته" براى تبیین کمال انسان استفاده مىکند که منشاء آن در
عمیقترين سطح ناهشیار ،يعنى کهن الگوى "خويشتن" وجود دارد .آلپورت از واژه
"انسان بالغ" براى کمال انسانى استفاده کرده و معتقد است که داشتن هدفهاى دراز
مدت و تالش براى آينده ،کانون وجود کمال براي آدمى را تشکیل مىدهد .پرلز از واژه
انسان "اين مکانى و اين زماني" ،براي کمال شخصیت ياد مىکند و معتقد است براى
انسان چیزى جز زمان و مکانِ موجود ،وجود ندارد.
فروم ،واژه "انسان بارور" را براى کمال انسان به عاريه گرفته و مراد خود را از آن،
به معنىِ بکار بستن همه قدرتها و استعدادهاى بالقوه فرد براى تحقق خويشتن خود
بیان مىکند .فرانکل از واژه انسان "ازخود فرارونده" براى کمال استفاده مىکند و معتقد
است انسان داراى دو توانمندى منحصر به فرد است ،يکي خود متعالى و ديگري خود
رهاننده و اين بمعناي توان و ظرفیت فرد است ،براى رها يا آزاد ساختن خويش از خود
نفس .راجرز جوهر وجودى انسان را داراى تواناييهاي زيبا ،خردمندانه ،هشیارانه و
اجتماعى مىداند که قابل اعتماد براى ارگانیسم است و به عنوان ابزار مناسبى براى کشف
رضايت بخشترين رفتار در هر موقیعتى مى باشد .او ارگانیسم انسان را داراى فرايندى
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سیّال و پويا مىداند که پیوسته در حال تغییر و بصورت پويا در جهت "شدن" در حرکت
است و آن مهمترين هدف انسان ميباشد .مزلو که از واژه "خود شکوفايي" براى کمال
انسان استفاده مىکند ،از آن به عنوان اساسىترين نیاز انسان ياد مىکند و انسان را داراى
سرشتى مى داند که فرد را به سمتِ سالمت ،شکوفايى ،تمامیت و يگانگى خود مىکشاند
و آن را "نیرواناى عالى" مىنامد .او راه تحقّق و فعلیت يافتن اين نیاز را ،از طريق ارضاي
نیازهاى ارگانیسم دانسته و سلسله مراتبى را ذکر مىکند که خودشکوفايى در رأس آن
هرم قرار دارد.
از منظر اسالم ،شرافت انسان بر ساير موجودات را ميتوان از اين نظر مهم دانست
که او تنها موجودي است که استعداد پذيرش اسماء مقدس الهي را بصورت جامع و تام
دارد و ميتواند مظهر همه صفات الهي گردد .کمال انسان و به فعلیت رساندن تواناييهاي
عالي او در قرآن کريم ،يکي از محوريترين مسائل و يکي از اساسيترين موضوعهاي
مطرح شده ميباشد .براين اساس ،ميتوان گفت هدف خلقت انسان از منظر قرآن ،شکوفا
نمودن جوهر وجودي انسان و دستیابي به کمال ميباشد که اين معنا ،به مقام "خلیفه
اهلل" بودن تعبیر شده است .شريعت و دين ،و ارائه الگوهايي کامل که اين مسیر تکامل
را طي کردهاند ،دو طريقي متناسب با استعدادهاي انسان ،در هر عصري جهت رسیدن به
کمال مطلوب است که خداوند در اختیار او قرار داده است.
بررسي خصوصیّات انسان تکامل يافته يکي از مهمترين مباحث کمال در اسالم و
روانشناسي مي باشد .اين موضوع در قرآن با ويژگي هاي مختلفي بیان گرديده است.
توحید و يگانگي ذات پاک پروردگار هستي ،نه تنها يکي از اصول اساسي دين ،بلکه روح
و خمیر مايه تمام عقايد اسالمي و دعوت همه انبیاء ،اديان ،آيین ها و کتابهاي آسماني،
و هدف همه موجودات و انسانها است .انسان تکامل يافته ،با زدودن تمايالت منفي ،و
شکوفا نمودن گرايشهاي مثبت ،با توحید کلمه و کلمه توحید ،بسوي ربّ العامین که
معدن همه زيبائیهاي عالم است حرکت کرده و اين نیروها و ويژگيهاي مثبت را در
گرو مالک حقیقي خويش قرار داده و از خود سلب انانیّت مينمايد.
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يکي ديگر از ويژگي هاي انسان کامل ،رعايت انجام امور بر مبناي اعتدال است.
باتوجّه به معناي عدل که بمعناي قرار دادن هر چیزى در محل مناسب خاص خود است،
در معناي اعتدال مىتوان گفت :باتوجّه به در نظر گرفتن تناسب ظرفیت تکويني انسان،
مظروف تکل یفي 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 روي و هم کم کاري ،قرار دادن مظروفي نامتناسب در ظرف خويش
است .اعتدال ،به ايجاد توازن بین دو چیز(افراط و تفريط) و رعايت حدّ وسط اشاره دارد.
در راستاي تکمیل خلقت تکويني انسان بر مبناي عدل ،خلقت تکلیفي او نیز ،متناسب با
آن تشريع گرديده و شريعت آسماني الهي ،بر آن بنا نهاده شده است.
عزت ،که به معناي صالبت ،استوارى و تسخیر نشدن است ،يکي ديگر از صفات
کمال در قرآن است .انسان عزيز ،احساس ارزشمندى و سرفرازى مىکند و هرگز خود
را خوار و درمانده نمىيابد .در قرآن کريم ،برخي از اين ارزشهاي ذاتي و دروني کرامت
انسان ذکر شده است .عزت نفس ،دستور العملي تکلیفي و تکمیلي ،در راستاي حفظ و
ارتقاي آن کرامت تکويني است .بعبارتي ،عزت نفس منبع تشريعي است که بصورت
اکتسابي براي انسان حاصل ميگردد تا او بتواند نیاز سرشتي کرامت خود را با آن تکمیل
نمايد .از منظر اسالم ،تجلّي اين صفت ،اختصاص به انسان مؤمني دارد که در امتداد عزّت
خدايي گام بر دارد .راه رسیدن به اين هدف ،ايمان ،عمل صالح و اطاعت در مسیر
عبوديت است که موجب تحقق اين عزت اکتسابي براي انسان ميگردد.
شکر ،به معناي شناخت نعمت و سپاسگزاري از نعمت دهنده آن است .شکر خدا ،به
معناي اعتراف به نعمتهاي خداوند و سرپیچي نکردن از دستورهاي اوست .شکر نعمت،
به معناي اين است که انسان ،سراسر جهان ،اعم از آفاق و انفس و عالم و آدم را نعمت
خدا بداند و آگاه باشد که بر سر سفره نعمتهاي الهي نشسته است و بايد اين نعمتها
را درست مصرف کند .مهمترين مرحله شکر نعمت ،شکر عملى آن است .اينکه هر نعمتى
براى چه هدفى به انسان داده شده است و او بايد آن نعمتها را در جاي خودش بصورت
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مناسب استفاده کند .اگر از آن نعمت بر خالف آنچه خالق آن دستور داده است ،استفاده
کند او کفران نعمت کردهاست.
صبر ،به معناي خويشتن داري و بازداشتن آمده است .اگر کسي خود را از انجام
کاري باز دارد ،صبر و شکیبايي کرده است .ثبات شخصیّت ،يکي از ضرورتهاي کمال
است که به استقامت در برابر رويدادها و حوادث ناگوار اشاره دارد و با ويژگيهايي
همچون :مضطرب نبودن ،اعتراض و شکايت نکردن ،مقاومت داشتن و خويشتنداري
کردن در برابر رخدادها و مشکالت تبیین مي شود .شخصیت ثابت و خويشتندار ،در
برخورداري از نعمتهاي الهي و اکتساب مواهب و دارائيها ،يا از دست دادن آنها ،آن
چنان داراي استقامت است که در اثر از دست دادن آنها پايداري ميکند.

پرسشهای چند گزینه ای
 )1کدامیک از ديدگاههاي زير ،بر سه اصلِ انديشه ،گفتار و کردار نیک تأکید دارد؟.
الف) يهودي ب) مسیحي

ج) بودايي

د) زرتشت

 )2کدامیک از ديدگاههاي زير ،از کمال انسانى بنام "ارهات" ياد مىکند؟.
الف) يهودي ب) مسیحي

ج) بودايي

د) زرتشت

 )3افالطون کدام خصوصیت را به عنوان مهمترين ويژگى کمالى معرفى مىکند؟.
الف) حکمت

ب) سنجش صحیح

ج) نیرواناي عالي

د) عفت

 )4کدامیک از ديدگاههاي زير ،بر "هستى دار بودن" انسان تکیه دارند؟.
الف) انسان گرايان ب) وجود گرايان

ج) بودايست

د) زرتشت

 )5در بین روان شناسان ،اولین بار چه کسي واژه "کمال" را بکار برد؟.
الف) فرويد

ب) فروم

ج) آدلر

د) يونگ

" )6فرديّت يافته" براى تبیین کمال انسان ،توسط چه کسي استفاده شده است؟.
الف) فرويد

ب) فروم

ج) آدلر

د) يونگ

 )7واژه "انسان بارور" را براى کمال انسان ،چه کسي به عاريه گرفته است؟.
الف) فرويد

ب) فروم

ج) آدلر
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د) يونگ

 )8راجرز عنصر اساسى جهت دستیابى به هدف کمال را چه مىداند؟.
الف) عشق

ب) از خود فرا رونده

ج) نیاز به پیشرفت

د) تمايل به خود شکوفايى

 )9پايین ترين نیاز در سلسله مراتب نیازهاي مزلو کدام است؟.
الف)نیازهاى فیزيولوژيک

ب) نیازهاى ايمنى

ج) نیازهاى محبّت و احساس تعلق

د) نیاز به خودشکوفايي

 )10اولین کسي که در اسالم از لفظ انسان کاملِ تام ياد مىکند ،کیست؟.
الف) بايزيد بسطامى

ب) شیخ صدوق

ج) محیي الدين عربي

د) عزيزالدين نسفي

 )11واژه حنیف در آيات قرآن کريم ،به کدام صفت کمالي انسان اشاره دارد؟.
الف) توحید ب) اعتدال

ج) استقامت

د) سپاس گذاري

 )12در کدامیک از گزينههاي زير ،به معناى قنوت اشاره شده است؟.
الف) تفکّر و تقوا

ب) تعلیم و تزکیّه

ج) اطاعت و عبادت

د) تزکیّه و تقوا

 )13کدامیک از گزينههاي زير ،به معناي صالبت و تسخیر نشدن آمده است؟.
الف) توحید ب) اعتدال

ج) استقامت

د) عزت

 )14کدامیک از گزينههاي زير ،به عنوان منبع تشريعي اکتسابي براي تحصیل نیاز
سرشتي کرامت معرفي شده است؟.
الف) عزت نفس

ب) استقامت

ج) توحید

د) اعتدال

 )15کدام مفهوم به معناي خويشتن داري ،حبس کردن و بازداشتن آمده است؟.
الف) صبر

ب) مدح

ج) قدح

د) شکر

 )16برطبق نظر شهید مطهري ،پس از ايمان به خدا ،چه صفتي در آيات و روايات،
خیلي زياد به آن توصیه شده است؟.
الف) صبر

ب) مدح

ج) عدل
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د) صدق

 )17کدامیک از گزينههاي زير ،به سپاس در مقابل نعمت و بذل آن اشاره دارد؟.
الف) حمد

ب) مدح

ج) قدح

د) شکر

 )18کدامیک از صفات زير ،به استحکام انسان اشاره دارد که در اثر تغییر و تحوالت
دروني و بیروني ،به هیچ وجه دچار دگرگوني و اضطراب نميگردد؟.
الف) عزت

ب) صبر

ج) قدح

د) شکر

سؤالهای تشریحی
 )1انسان کامل و ويژگيهاي آن را از منظر مکاتب مختلف بیان کنید؟.
 )2روانشناسي مثبت گرا را تعريف کرده و ويژگيهاي کمال انسان را از منظر
روانشناسان بیان کنید؟.
 )3مفاهیمي که درباره کمال انسان در قرآن استفاده شده است را تبیین کنید؟.
 )4اهمیّت و ضرورت بحث مطالعه انسان کامل را در اسالم تبیین کنید.
 )5مهمترين ويژگيهاي انسان کامل در اسالم را نام برده و آنها را توضیح دهید؟.

معرفی منابعی برای مطالعه بیشتر
 آذربايجانى ،مسعود ( ،)1375انسان کامل از ديدگاه اسالم و روانشناسى
 جوادي آملي ،عبداللَّه ( ،)1377مراحل اخالق در قرآن
 راجرز ،کارل( ،)1961درآمدي بر انسان شدن ،ترجمه قاسم قاضي
 شولتز ،دوآن (1977م) ،روان شناسي کمال ،ترجمه گیتي خوشدل
 علي پور ،احمد و ابراهیم نیک صفت( ،)1390روانشناسي کمال
 مزلو ،آبراهام(بي تا) ،روانشناسي شخصیت سالم ،ترجمه شیوا رويگردان
 مطهري ،جمشید( ،)1383انسان کامل در اسالم
 نصري ،عبداهلل ( ،)1367سیماي انسان کامل از ديدگاه مکاتب
 نیک صفت ،ابراهیم( ،)1382بررسي تطبیقي روششناسي شخصیّت کامل
در غرب و اسالم ،پايان نامه کارشناسي ارشد(چاپ نشده)
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مآخذ و منابع
 قرآن کريم( ،)1373ترجمه ناصر مکارم شیرازي ،دارالقرآن الکريم ،قم. نهج الفصاحه( 1360ش) ،ترجمه ابوالقاسم پاينده ،سازمان انتشارات جاويدان،تهران.
 نهج البالغه ( ،)1379ترجمه محمد دشتي ،انتشارات مشرقین ،چاپ چهارم ،قم. آذربايجانى ،مسعود ( ،)1375انسان کامل از ديدگاه اسالم و روانشناسى ،مجلهحوزه و دانشگاه ،ش ،9قم.
 ابن سینا ،حسین بن عبداهلل( ،)1375اشارات و تنبیهات ،نشر البالغه ،قم. ابن فارس ،احمد بن فارس بن زکرياء(بي تا) ،معجم مقائیس اللغه ،تحقیقعبدالسالم هارون ،دارالکتب العملیه ،قم.
 ابن منظور ،محمد بن مکرم(1414ق) ،لسان العرب ،انتشارات دارالصادر ،چاپسوم ،بیروت.
 اتکینسون ،ريتال و همکاران ( ،)2000ترجمه محمد نقي براهني و همکاران( ،)1391زمینه روان شناسى هیلگارد ،انتشارات رشد ،ويراست جديد ،چاپ
اول ،تهران.
 استرنبرگ ،رابرت(2006م) ،روانشناسي شناختي ،ترجمه دکتر سید کمال خرازيو دکتر الهه حجازي( ،)1387چاپ اول ،سازمان مطالعه و تدوين کتاب علوم
انساني(سمت) ،تهران.
 اسحاقى ،حسین( ،) 1385ملکوت اخالق ،گلگشتى در جلوه هاى رفتارى وگفتارى پیامبر اعظم صلى اهلل علیه و آله ،نشر مشعر ،چاپ دوم ،تهران.
 باقري ،خسرو( ،)1376نگاهي دوباره به تربیت اسالمي ،انتشارات آموزش وپرورش ،چاپ چهارم ،تهران.
 بیات ،عبدالرسول و جمعي از نويسندگان ( ،)1381فرهنگ واژهها ،انتشاراتانديشه و فرهنگ ديني ،چاپ اول ،قم.
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 پِروين ،الرنس ( ،)1989ترجمه محمد جعفر جوادي وپروين کديور(،)1372مؤسسه خدمات فرهنگي رسا  ،تهران.
 تقي زاده ،محمد احسان و اکرم حسین زاده( ،)1390اخالق اسالمي ،دانشگاه پیامنور ،چاپ سوم ،تهران.
 تقي زاده ،محمد احسان ،آرزو حسین دخت ،و علي فتحي آشتیاني( ،)1392رابطةهوش معنوي و بهزيستي معنوي با کیفیت زندگي و رضايت زناشويي ،مجله
روانشناسي و دين ،شماره  22علمي-پژوهشي
 تمیمي آمدي ،عبدالواحد بن محمد( ،)1366غررالحکم و دررالکلم ،انتشارات دفترتبلیغات ،قم.
 جوادي آملي ،عبداللَّه ( ،) 1377مراحل اخالق در قرآن ،نشر إسراء ،چاپ اول،قم.
 جوادي آملي ،عبداللَّه ( ،)1379صورت و سیرت انسان در قرآن ،نشر إسراء ،قم. جوادي آملي ،عبداللَّه ( ،)1375انسانشناسي فطري ،مجله حوزه و دانشگاه ،ش ،9قم.
 حراني ،ابومحمد ( ،)1385تحف العقول ،ترجمه صادق حسن زاده ،انتشارات آلعلي.
 حرعاملي ،محمد(1409ق) ،وسائل الشیعة ،مؤسسه آل البیت إلحیاء التراث ،چاپاول ،قم.
 حسن زاده آملي ،حسن ( ،)1372معرفت نفس ،دفتر سوم ،انتشارات علمي وفرهنگي ،چاپ سوم.
 حسن زاده ،رمضان(  ،)1386انگیزش و هیجان ،نشر ارسباران ،تهران. خامنهاي ،سید محمد( ،)1380نفس در حکت متعالیه صدرا ،مجله خردنامه صدرا،شماره  ،24تهران
 -خداپناهي ،کريم( ،)1383روانشناسي فیزيولوژيک ،انتشارات سمت ،تهران.
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 خزاعي ،مجید و همکاران( ،)1389فیزيولوژي پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکياصفهان ،چاپ دوم.
 خمیني ،روح اهلل( ،)1386چهل حديث ،مؤسسه نشرو آثار امام خمیني ،چاپ،39تهران.
 زارع ،حسین و ابراهیم نیک صفت( ،)1390تحلیل مفاهیم شناختي و عاطفي انساندر آموزه هاي اسالم ،معرفت در دانشگاه اسالمي ،نهاد نمايندگي مقام معظم
رهبري در دانشگاهها ،شماره .46
 رجبي،محمود( ،)1385انسان شناسي ،مرکز انتشارات مؤسسه امام خمیني(ره)،قم.
 رضايى اصفهانى ،محمد على( ،)1387شگفتي هاى پزشکى در قرآن ،پژوهشهاى تفسیر و علوم قرآنى ،چاپ اول ،قم.
 ري شهري ،محمد محمدي( ،)1385میزان الحکه ،ترجمه حمید رضا شیخي،دارالحديث ،قم.
 شولتز ،دوآن (1977م) ،روان شناسي کمال ،ترجمه گیتي خوشدل ( ،)1362نشرنو ،چاپ اول ،تهران.
 شولتز ،دوآن(1998م) ،نظريههاي شخصیت ،ترجمه يحیي سید محمدي (،)1377نشر هما ،چاپ اول ،تهران.
 صدوق ،محمد بن علي بن حسین بن بابويه قمي( ،)1380علل الشرايع ،ترجمهمحمد جواد ذهنى تهرانى ،انتشارات مؤمنین ،چاپ اول ،قم.
 صدوق ،محمد بن علي بن حسین بن بابويه قمي( ،)1389ثواب االعمال و عقاباالعمال ،ترجمه کاظمي ،نشر میم ،چاپ اول ،قم.
 طباطبايي ،محمدحسین (1417ق) ،المیزان في تفسیر القران ،جامعه مدرسین حوزهعلمیه قم ،چاپ پنجم ،قم.
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 طباطبايي ،محمدحسین ( ،)1374ترجمه تفسیر المیزان في تفسیرالقران ،مترجمموسوى همدانى سید محمد باقر ،جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،چاپ پنجم،
قم.
 طبرسي ،فضل بن حسن( ،)1360ترجمه مجمع البیان في تفسیر القرآن ،تحقیقرضا ستوده ،انتشارات فراهاني ،تهران.
 طبرسي ،فضل بن حسن( ،)1372مجمع البیان في تفسیر القرآن ،تحقیق با مقدمهمحمد جواد بالغي ،انتشارات ناصر خسرو ،تهران.
 طريحي ،فخرالدين( ،)1375مجمعالبحرين ،تحقیق سید احمد حسیني ،انتشاراتکتابفروشي ،قم.
 عروسي حويزي ،عبد علي بن جمعه(1415ق) ،تفسیر نور الثقلین ،تحقیق سیدهاشم رسولي محالتي ،انتشارات اسماعیلیان ،چاپ چهارم ،قم.
 عليزاده ،مهدى( ،) 1389اخالق اسالمى مبانى و مفاهیم ،دفتر نشر معارف ،چاپاول ،قم.
 علي پور ،احمد و ابراهیم نیک صفت( ،)1390روانشناسي کمال ،مطالعات اسالمو روانشناسي ،سال پنجم ،بهار و تابستان ،شماره .8
 فراهاني ،محمدنقي ( ،)1378روانشناسي شخصیت ،دانشگاه تربیت معلم ،چاپاول ،تهران.
 فراهیدي ،خلیل ابن احمد( ،)1410العین ،انتشارات هجرت ،چاپ دوم ،قم. فرهنگ نامه قرآني( ،)1372گروه فرهنگ و ادب بنیاد پژوهشهاي اسالمي بانظارت محمد جعفر ياحقي ،بنیاد پژوهشهاي اسالمي آستان قدس رضوي،
مشهد.
 فیض کاشاني ،مال محسن(1415ق) ،تفسیر الصافي ،انتشارات الصدر ،چاپ دوم،تهران.
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 قرائتي ،محسن( ،)1372قرآن و تبلیغ ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات وزارت فرهنگو ارشاد اسالمي
 قرشي ،سید علي اکبر( ،)1377احسن الحديث ،بنیاد بعثت ،چاپ سوم ،تهران. قرشي ،سید علي اکبر( ،)1371قاموس قرآن ،ناشر دار الکتب اإلسالمیة ،چاپششم ،تهران.
 قمي ،شیخ عبّاس ( ،) 1380سفینةالبحار و مدينه الحکم و اآلثار ،قم ،داراالسوهللطباعه و النشر.
 کاالت ،دبلیو جیمز(1989م) ،روانشناسي فیزيولوژيک ،ترجمه بیابانگرد وهمکاران ( ،)1374بنیاد شهید انقالب اسالمي ،تهران.
 کريمي ،يوسف( )1373روانشناسي اجتماعي  ،انتشارات بعثت ،تهران. کلیني ،محمد بن يعقوب (1413ق) ،الکافي ،دارالکتاب االسالمیّه ،چاپ چهارم،تهران.
 مجلسي ،محمد باقر( ،)1351ترجمه جلد  54بحاراالنوار ،مترجم محمد باقر کمرهاى ،نشر اسالمیه ،چاپ اول ،تهران.
 مجلسي ،محمد باقر(1403ق) ،بحاراالنوار ،داراالحیاء الثرات االسالمیه ،بیروت. مزلو ،آبراهام(1968م) ،به سوي روانشناسي بودن ،ترجمه احمد رضواني (،)1371آستانقدس رضوي ،مشهد.
 مزلو ،آبراهام(1971م) ،افقهاي واالتر فطرت انسان ،ترجمه احمد رضواني (،)1374آستان قدس رضوي ،مشهد.
 مزلو ،آبراهام(بي تا) ،روانشناسي شخصیت سالم ،ترجمه شیوا رويگردان (،)1367انتشارات هدف ،چاپ اول ،تهران.
 مطهري ،مرتضي ( ،)1368انسان کامل ،انتشارات صدرا ،چاپ ششم ،قم. -مطهري ،مرتضي( ،)1374مجموعه آثار ،ج ،6انتشارات صدرا ،قم.
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 مطهري ،جمشید( ،)1383انسان کامل در اسالم ،مجله معرفت ،سال سیزدهم ،آبانماه ،شماره سي و هشتم ،قم.
 مصباح يزدي ،محمدتقي( ،)1384مشکات مصباح(اخالق در قرآن) ،سه جلدي،مؤسسه امام خمیني(ره) ،قم.
 مصطفوي ،حسن( ،)1360التحقیق في کلمات القرآن الکريم ،بنگاه ترجمه و نشرکتاب ،تهران.
 مفضّل ،علي ابن عمر جعفي(1404ق) ،توحید مفضّل ،مؤسسهوفاء ،بیروت ،لبنان. مکارم شیرازي ،ناصر( ،)1374تفسیر نمونه ،انتشارات دار الکتب اإلسالمیة ،چاپاول ،تهران.
 مکارم شیرازي ،ناصر( ،)1376يکصد و پنجاه درس زندگي ،قم ،مدرسه االمام عليبن ابیطالب ،قم.
 مکارم شیرازي ،ناصر( ،) 1377اخالق در قرآن ،دوره دوم ،قم ،مدرسه االمام عليبن ابیطالب ،قم.
 مکارم شیرازي ،ناصر و همکاران(1386ب) ،پیام امام علي (ع) ،چاپ چهارم،دارالکتب االسالمیه ،تهران.
 منطقي ،مرتضي ( ،)1382کار نوعدوستي جوان ،مرکز مطالعات و تحقیقاتاجتماعي  -فرهنگي شهرداري تهران (گزارش تحقیق).
 نراقي ،مالاحمد(بي تا) ،معراج السعاده ،انتشارات رشیدي ،تهران. نصري ،عبداهلل ( ،)1367سیماي انسان کامل از ديدگاه مکاتب ،دانشگاه عالمهطباطبايي ،تهران.
 نصري ،عبداهلل ( ،) 1386انسان از ديدگاه اسالم ،دانشگاه پیام نور ،چاپ هشتم،تهران.
 نجاتي ،محمّدعثمان( ،)1372قرآن و روانشناسي ،ترجمه عباس عرب ،آستان قدسرضوي ،چاپ سوم ،مشهد.
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، ناشر ارمغان يوسف، دائرة المعارف بزرگ طب اسالمى،)1384( مصطفى، نورانى. قم،چاپ اول
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