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 پيشگفتار

قـرار   يدر جهان خلقت موجـودات و  دهيصورت آفر نيه بهترخداوند كه جهان خلقت را ب
تنهـا خـدا را     موجـودات ايـن  . ندارنـد  كياز گناه هستند و جز خصائص ن يكه عار داد

بـدون   تمـامي ايـن موجـودات   . ندارنـد  حضرت حق را ينافرمان هرگزو  كنند يعبادت م
. سـتند ينخود خوب و بد  در انجام ارياختهيچ گونه  يو دارا روند يرا م عادتراه س ارياخت

كـه  خداوند موجودي ديگر به نام انسـان را خلـق نمـود    عالم خلقت  نيدر ااما از طرفي 
آن صفات و  او نيز تمامي، را دارا هستند و ديگر مخلوقات كه فرشتگانرا  يمقامات ي همه

انسـان  سازد اين است كه،  آنچه او را از ديگر مخلوقات واالتر و برتر مي. مقامات را دارد
خـود چيزهـايي را    ي قادر خواهد بـود كـه بـا اراده   و  باشد نيز ميو انتخاب  ارياختداراي 

 يبرا درست و صحيحراه او بتواند است كه  سريم يرتتنها در صو نيا. انتخاب يا رد كند
  .ابديدست نيز فرشتگان  ي حتي باالتر ازبه مقامدر نهايت و  دينماخودش انتخاب 

نبوده و فقط راه سعادت  ارياخت يباشد كه دارا يا گونه موجود به نيا قرار بود سرشت اگر
 انسـان  نيب يتفاوت گرينداشته باشد، د كياز گناه باشد و جز خصائص ن يعار و ديمايرا بپ

آنكه فرشته  ، حالدارا بود را فرشتهماهيت نبود، بلكه همان ديگر موجودات  وو فرشتگان 
ـ انتخاب ن ارياختدر حقيقت . د نبوديجد يخلقت به ازيوجود داشت و ن اوقبل از  و بـد   كي

جدا از فرشتگان  يموجود، نوع نيا كه يحال در. ابدياست كه هر دو بتواند تحقق  يزمان در
اسـت   نيا ينامتناه ضيف يشده و اقتضا دهيو انتخاب آفر ارياخت يدارا ياست و موجود

وجود داشـته باشـد و بـا     يوعن نيچن) ممكن است انجه نيكه بهتر(كه در جهان خلقت 
  .و بهتر خواهد بود باتريتر و ز جهان كامل ،ينوع نيفرض چن

بـه   شيبر اساس سرشت و فطرت خـو  يو. و كمال است قتيحق ي انسان، تشنه نيا و
 افتني يجستجو او همواره در. خود است نشيو آفر يسرّ هست دنبال كشف راز وجود و

مقصـد   ست؟يو كجا است؟ مقصود من چ ستيسؤاالت است كه مبدأ من ك نيپاسخ ا
ـ ناد يبيعجا د،يهست آنكه به دنبال  يكماالت ديو كجا است؟ گمان نكن ستيمن چ  يدني
است؛ بلكه در گوشه و كنار ما و در مقابل چشمان غافل ما انواع  يافتنين دست يقيو حقا
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 8 تجلي آگاهي

. ميها غـافل  آن دنيما از د يول ،ابدي يتحقق م يوجود يها كماالت و عظمت نيو اقسام ا
  .شستشو شده دارد يا دهيو د يدرون يبه كمال ازيكماالت ن نيا دنيد

 يتولد و مـرگ و در ورا : دو پرانتز قرار دارد انيباورند كه انسان در م نيار از افراد ب يبرخ
انسـان از جهـان   . سـت ين ادشـده يپرانتز  انياما انسان ازنظر قرآن در م. است يكيها تار آن
 سـت؛ يها ن و توابع آن يبدن و جهازات بدن ز،ياو ن »يمن واقع«آمده است و ) عالم امر( گريد
  .باشد ياو م يواقع تياو نفس و روح او است كه مالك شخص »يمن واقع« كهبل

ـ تكامل اخت طياقتضا دارد كه اسباب و شرا يحكمت اله نيبنابرا ) يو نـه جبـر  ( ياري
بتواننـد راه حـق را بشناسـند و بـا      ،كـه بخواهنـد   يها فراهم شود تا كسان انسان يبرا
 طيفـراهم شـدن اسـباب و شـرا     يبه كمال و سعادت خودشان برسند ول ،آن مودنيپ

ها حسن استفاده كرده  ها از آن انسان ي كه همه ستين يمعن نيبد يتكامل نيچن يبرا
ـ و  يفراموش كرد كـه اگـر كسـ    ديكه نبا ضمن آن. ننديرا برگز حيو لزوماً راه صح  اي

پـس آنـان    انـد،  دهيو به مقام مقربـان نرسـ   افتهيكمال دست ن يمراتب باال هب يكسان
 ياز كمـاالت نسـب   يعـاد  يها از انسان ياريهستند، بلكه بس اياشق ي لزوماً در جرگه

  .شوند يبرخوردار هستند و به همان مرتبه از كمال، از سعادت برخوردار م
ـ فرخـواه و خـداجو آ   را كمال يفطرت آدم ،ياقدس اله ذات رو  نياسـت، از همـ   دهي

سـعادت  . را رشـد دهـد   شيرسانده و اسـتعدادها  يتا خود را به تعال كوشد يانسان م
در او نهاده اسـت   يكه دست قدرت اله يهر فرد آن است كه به كمال مطلوب يواقع

ـ هـر چ  يو برا استيراه كمال پو در يكه هر موجود ميدان يم. برسد ـ  يزي از  يمراحل
 تر، عيمنتها وس ;از كمال است يموجودات مراحل ريچون سا زينبشر  يبرا. كمال است

سـنجش بـا مـدارج     كمال بشر قابـل  ي است كه مرحله يو گفتن تر قيتر و عم كران يب
نهفته خود را بكار اندازد و بتواند خود را  ياگر بشر استعدادها. ستياز او ن ريكمال غ
از كمـال خـود    يهرقدر فـرد خود برساند، سعادتمند است و  يو روح يعقل البه كم

  .دور افتد، به همان نسبت از سعادت خود دورمانده است
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 توانـد  يم يبه كماالت خود برسد و چه عامل تواند يبهتر م يبشر از چه راه كه نيا اما
 يجـا . توجه اسـت درخور  ينهفته او را خوب بارور و شكوفا كند، پرسش ياستعدادها

. ردينقش را به عهده بگ نيا تواند يم يو اله يسمانآ نياز قوان يرويكه پ ستين ديترد
جانبـه اسـت،    عامل وصول بشر بـه كمـال همـه    نيعمل به قوان مييبگو ميتوان يپس م

را درك كرده و بـه   يكمال واقع ن،يكامل، كوشا و عامل به د انسان كي كه نيا جهينت
  . است دهيرس يسعادت واقع
ـ ن ياخرو و يويبه سعادت دن دنيرس يلذا انسان برا و علـم   مـان يبـه دو نقشـه ا   ازي

به آن دست  تيرا كشف كنند و درنها قتيها تالش دارند كه حق انسان ي همه. دارد
ـ واقع« افتيكشف واقع و در قتيدر حق. ابندي اسـت كـه عقـل     يموضـوع » واقـع  تي

ـ   ياگر تالش علم. ابديانسان، تالش دارد كه به آن دست  يتجرب  هو شـناخت آگاهان
را ظاهراً واقع پنـدارد، در آن صـورت خطـا     رواقعيع را از دست بدهد و غانسان، واق

شناخت بـه   كه نيا اي. گردد يعلم و شناخت م نيگزيصورت گرفته و خطا و اشتباه جا
ـ نمود پ يخود، از راه انحراف يواقع باشد اما در ظهور و تجل تيواقع  نيـي كنـد و تب  داي

ـ گ يقـرار مـ   يخت واقعـ علـم و شـنا   ياج شود، بازهم خطا و سفسطه به و اشـتباه   ردي
  .دهد يرخ م بخشش رقابليغ
 قـت يحق: از دو يكيوجود دارد كه به علم برسد، آنجا  قيكه تحق ييهرجا حال، هر در
ـ   مـان، يدر قلمـرو ا . به هم، واقع خواهد شد كينزد يخطا با درجات اي  يشـناخت عمل

و  ست؟يچ مانيا قتيحق يمعن: كه مياز خود بپرس يستيلذا، ما با .انسان در كار است
بـا  ) يفلسف يخيتار يعلم( قيحقا گريبا د قتيحق نيو مالك آن كدام است و ا اريمع

 يناگسسـتن  يونـد يبـاهم رابطـه و پ   مانيها ارتباط دارد؟ علم و ا و مالك ارهايچه مع
هـا در   آن يكه برا يكمال مطلوب يبه هدف واقع ييتنها دو به نياز ا كيدارند كه هر 

كمـال و   جكه به او باشد ميبلكه با قرار گرفتن در كنار هم  رسند يشده نم هنظر گرفت
ـ كه هر  يآثار زيدو و ن نيلذا دانستن نحوه ارتباط ا شوند يرشد خود نائل م  بـر   كي

  .يو ضرور تياست بااهم يدارند امر يگريد
 رسد يم مانيا ي مرحله نيبه باالتر يفرد زمان ،مانيمراتب درجات و آثار ا توجه به با

 مـان يعلم و ا نيبردن به رابطه ب يعلم و ثمرات آن را بداند و با پ ليتحص طيكه شرا
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 مـان يعلم و ا انيمحكم م ونديپ .است ديدر پرتو علم مف مانيشناخت ا نكهيو كشف ا
كه منجـر   مانيدرجات ا نيعلم خود با باالتر شيفزاه كه بتواند با ادكر جاديا شيخو

ـ  مانيسد چراكه علم بدون ابر شود يم يبه سعادت و بـدون علـم    مـان يا نيو همچن
  .ثمربخش نخواهد بود

ـ چون د ابد،يطور كل و تمام آن را در كه بشر بتواند به ستين يزيخلقت چ اساس  دگاهي
 ياصـول اصـل   كـه  يو محدود به زمان و مكان خـاص هسـت، درحـال    يها نسب ما انسان
هـا بـه دور    قدرت فهم و درك انسـان  مباحث است كه از نيمراتب باالتر از ا خلقت، به

  .....ريحق از آن خبر دارد و الغ ذاتاست كه فقط خود  يزيچ قتياست و در حق
 يفيو چـه تكـال   سـت؟ ياو در برابـر خـدا چ   فهيوظ ست؟يكه خدا ك آموزد يم انسان

. كند يآماده م ياريو اخت يحركت اراد يمسائل، انسان را برا گونه نيدارد؟ دانستن ا
رابطه باخـدا، بـر اسـاس    . وصال است زهيبه او، انگ افتنياز خدا و راه  حيحمعرفت ص

خواستن . است يو ذهن يتصور يا رابطه ست،شناخت قبل از عمل كه صرفاً دانستن ا
البتّه . است يو تصور يجانب او، ذهن حركت به زهيخدا، حب به كمال و جمال او و انگ

ـ ا. دتعب عقل و فطرت است، نه اش هيكه پا يتصور ـ   ني ـ  يتصـور ذهن ـ انگ يو عقل  زهي
ـ يتا انسان در عمل متعبد باشـد،   شود يم هـا و دسـتورات باشـد،     فرمـان  ميتسـل  يعن

عالم شدن به كمال و جمـال و اسـماء    وجود، نيباا. ها نداشته باشد در آن ييوچرا چون
ـ اعاشـقانه باشـد و    يا كه رابطه انسان بـا او رابطـه   گردد يموجب م ياله يحسنا  ني

  .معشوق و معبود دنيو د افتنياست جهت  يرابطه عاشقانه، راه
 زهيانگ هيبر پا رايرابطه است، ز نيتر يقو نيا. انسان، شهود جمال و كمال است زهيانگ
كامل و اخالص تحقق  يقلب مانيشناخت، ا نيدر ا. استوار است ديو معرفت شد يقو
و  يمعرفـت شـهود  . شود يل برقرار ممتعا يباخدا يروح انسان يو رابطه عال ابندي يم

كـه از   دهـد  يم ليانسان را تشك ييكمال نها شود، يكه در پرتو آن حاصل م يا رابطه
اطالق قرب بدان جهت است كه انسان از جنبه . كنند يم ريتعب زين يآن، به قرب اله

حق  افتنيبه لحاظ  يچنانكه اطالق معرفت شهود. شده است كيبه خدا نزد يوجود
  .باخداست يهمان شهود و شهود، همان رابطه حضور. است

 پور يمحسن بهشت: والسالم
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  تجلي آگاهي
يابد؛ مگر آنكه بشر بتواند رابطه خود و جهان درون و بيرون  ميآگاهي انسان، تحقق ن
ي يك انسـان متحـول و    ترين خصيصه بايد اعتراف كرد كه عالي. را درك و پيدا كند

اه به معني اعم، انساني است كه به علل وقايع محيط انسان آگ. آگاهي است متحرك،
  .عصيان عليه هر آنچه بر سر راه انسان بودن است. خود در هر زمينه آگاهي دارد

عصيان عليه هر قدرتي در برابر آنچه  ،تسليم شدن به درگاه الهي ؛كردن براي تجربه
آگـاهي انسـان و   بر همين اسـاس ارتبـاط بـين     ؛ردفالح و آزادي انسان را با خود دا
از نـوع آگـاهي   » خودآگـاهي «اساسـاً   .استآگاهي خداوند كه خود، مرجع اصلي اين 

آن  كـه در ؛ ويـژه انسـان اسـت   » دريافـت وجـودي  «خودآگاهي نوعي  ؛نيست  ميعل
  . خويش را دارد» جايگاه جهاني«و » معناي وجودي«

ايـن اسـت كـه،    پرسـيم   مياولين پرسشي كه هر يك از ما در ابتداي كودكي از خود 
  .}من كيستم؟ چگونه به اين دنيا آمدم؟ قرار است به كجا بروم{

امـا  . دهند ميي متفاوتي به اين پرسش ما ها مان، هركدام پاسخ پدر و مادر و نزديكان
تـر و   هر روز پاسخ به اين سـوال برايمـان جـدي    ، رفتن ميزان شعور و دانش ما با باال
  .دوش ميتر  تيحيا

در . »شـناخت اسـت  «ها،  اين پرسش  ميي پاسخ صحيح به تماها راه نتري يكي از مهم
خلقـت خـود، محـيط     ي رسـد كـه دربـاره    مـي انسان انديشمند زمانى فرا  زندگى هر

  . كند ميتحقيق و تعمق  پيرامون آن و هم چنين خداي خود
ه سفانأاما مت. بيعي استي مبداء و هدف وجودي خود، امرى كامالً ط رهتأمل انسان دربا

  .ي بسيار كمى مصرانه به جستجوى حقيقت هستي پرداخته و تالش نمودند هفقط عد
وجود دارد و آن اين است كه انسان از  ها ناپذير در دنياي ما آدم يك حقيقت اجتناب

  . اول اينكه او وارث تمام اين جهان هستي است ؛آيد بحساب ميدو منظر وارث 
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) عشق به خداونـد  سرشار از(روحي  ؛وند استخدا) روح(و دوم اينكه انسان وارث قلب 
 )إنَّا للَّه و إنَّا إِلَيه راجِعـونَ (. زيرا اين روح هديه الهي به اوست كه علت تمام خلقت است

  .ما متعلق به خدائيم و بسوى او باز خواهيم گشت
 ؛سـيده و آنچـه از خـدا بـه ارث بـرديم     هستي بـه مـا ارث ر   لذا تمام آنچه را كه از

مجموعـه اعمـال، نيـات و اثـرات      ؛هاي ما را تشكيل خواهد داد اثرگذاري ي عهمجمو
  .مختلف خوب يا بد را

در طول تاريخ در سراسر هستي، به  ها انسان ي همه بنابراين مجموع تمام اين اثرها از
» وارث«. صاحبش، يعني حضرت حق بازخواهد گشت و او وارث تمام آنها خواهد بود

  .است يكي از صفات خداوند
آيـا مـردم بارهـا بـه     ( »لك علَى اللَّه يسيرٌأَولَم يرَوا كَيف يبدئُ اللَّه الْخَلْقَ ثُم يعيده إِنَّ ذَ«

كنـد و بـاز بـه اصـل خـود       نديدند كه خدا چگونه ابتدا خلق را ايجـاد مـي  ) چشم خود
  )19ي  آيه -بوتي عنك سوره(. آسان استگرداند؟ اين كار بر خدا بسيار  برمي

ي هـا  وارث تمام اطالعات، صفات و ويژگي ؛خلقت گذاشت ي قتي انسان پا به عرصهو
طالعات و تجربيات هسـتي را  بنابراين انسان همه ا. كنون شدتك ذرات از ابتدا تا تك

برخي از ؛ شود ا وقتي شرايط مناسب ايجاد ميام؛ اكثر آنها بالقوه هستند. در خود دارد
  .گردد مي بالفعل درآمده و ظاهر ها گيآن صفات و ويژ

ار          هو اللَّه الَّذي لَا إِلَ« بـزِيـزُ الْجنُ الْعمي هـنُ الْمؤْم الْمـ ـلَامالس وسالْقُـد ـكلالْم و ا هـ ه إِلـَّ
اوست خـداي يكتـايي كـه غيـر او خـدايي نيسـت،        ».الْمتَكَبرُسبحانَ اللَّه عما يشْرِكُونَ

عيـب و ناشايسـت،    لطان مقتدر عالم، پـاك از هـر نقـص و آاليـش، منـزّه از هـر      س
، تقاوخلمهمه  بر ردي هراسان، نگهبان جهان و جهانيان، غالب و قاها بخش دل ايمني

، زهي منزّه و پاك خداي يكتا كـه   )از حد فكرت(با جبروت و عظمت، بزرگوار و برتر 
) از آنچـه در وهـم و خيـال و عقـل انديشـند     (از هر چه بر او شريك پندارند منزّه و 

  )23 ي آيه -ي حشر سوره(. مبرّاست
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كـه   سعادت حقيقي بشر در گرو دانايي و شناخت او نسبت به عالم واقع اسـت؛ چـرا  
شناخت واقع و علم به حقـايق هسـتي و عمـل مطـابق آن       ميمعيار و ميزان فعل آد

د كه متناسب با شناخت صحيح ده زماني رخ مي  ميدر حقيقت بهترين فعل آد. است
  .او نسبت به عالم واقع انجام پذيرد

كه  و اين» راه دستيابي به آن چگونه است؟«، »سعادت حقيقي انسان چيست؟«كه  اين
روي انسـان    همگـي سـواالتي بنيـادين در پـيش    » آيد؟ اين راه چگونه به دست مي«

  .باشد ها مي گيري نسبت به آن باشند كه بشر ناگزير از موضع مي
عقالً محال است كـه   ؛ان در انجام افعال خود مختار استجايي كه انس  در واقع از آن

ايـن موضـوع   . در حالي كه از اين فعـل غـايتي نداشـته باشـد     ؛ز او صادر شودفعلي ا
موجب ) كار است ي كه كننده(ي انسان  گر اين است كه عاملي كه در طول اراده بيان

از انجام فعل و به تعبير فالسفه علت غـايي وقـوع فعـل    هدف او  ؛شود انجام فعل مي
ي عاقلـه   و با قوه اشد؛ خواه عقالنيتواند ب چيزي مي حال هدف فعل انسان هر. اوست

  .به آن رسيده باشد و خواه در جهت لذات مادي و حسي صورت پذيرد
كه اسـتعدادهاي انسـان    ي وجود اوست؛ چرا ي نحوه دهنده از طرفي فعل انسان شكل

ي خـود او   به صورت بالقوه در وجود او نهاده شده و به فعليت رساندن آن بـر عهـده  
ي ديگر  اي به نقطه يعني اين افعال اوست كه شخصيت او را از نقطه ؛است نهاده شده

  .شود او مي» خود«حركت داده و موجب ايجاد تغيير در 
و روشـن  گيـري شخصـيت ا   پس، از اين دو مطلب اهميـت اهـداف انسـان در شـكل    

و  دهـد  مـي   توان گفت اهداف انسان است كـه بـه شخصـيت او جهـت     شود و مي مي
چيزي قرار دهـد   تواند هدف خود را هر دهند؛ حال انسان مي شخصيت او را شكل مي

تواند در زندگي خود هـيچ   حتي انسان مي. نمايد هدفمندو در پي آن، زندگي خود را 
صـورت افعـال خـود را در هـر       در ايـن  در نظر نداشته باشد كه ميهدف كلي و مه

جـا پاسـخگويي بـه همـين      كه در اين(لحظه متناسب با نيازهاي خود در همان لحظه 
  .صورت بدهد) نيازها، هدف او از انجام فعل است
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انساني كه جهان را تنهـا  . اهداف انسان ريشه در شناخت او نسبت به عالم واقع دارد
اهـداف   ؛هاي غيرحسـي باشـد   و منكر واقعيت دبين در همين حيات دنيوي خالصه مي

وري خارج از عـالم مـادي معتقـد    كند و انساني كه به ام اي تعيين مي خود را به گونه
  .كند اهداف خود را متناسب با آن سازماندهي مي ؛است

تـرين   پس انسان نيازمند شناختي صحيح از حقيقت خود و عالم است تا بتوانـد بـه اساسـي   
ي چنـين   كنـد و تنهـا در سـايه    دار  هد و متعاقب آن، زندگي را جهـت مسائل خود پاسخ د

اگر انسان نتواند سعادت حقيقي . يابد شناختي است كه انسان به كمال حقيقي خود دست مي
ريـزي   خود را به درستي تشخيص دهد، افعال خود را در جهت دستيابي به چيـزي برنامـه  

صورت وصول بـه آن نيـز رشـد و تكـاملي     خواهد كرد كه هدف واقعي او نبوده و حتي در 
اگر هدف را نيز به درستي بشناسد و مسـير آن را درسـت تشـخيص    . حقيقي نداشته است

  .پذير نخواهد بود باز هم امكان دستيابي او به هدف حقيقي او امكان ؛ندهد
حق، كـه راه عرفـان و    يشناخت حضور ياست برا يانسان راه يهم شناخت حضور
پروردگار است، كـه بـا    يانسان راه شناخت حصول يناخت حصولشهود است و هم ش

در وجود انسان نهـاده اسـت،    -جلّ جالله -كه خداوند ييها اسرار و حكمت تأمل در
پس . ديافزا يصفات خدا م ي رهدربا يو شناخت آن ها بر معرفت آدم ابدي يارتباط م

  .مهم دارد يشناخت انسان، در شناخت خدا نقش

  شناخت
هـن و ابـزار ويـژه آن تحصـيل     ي خـود را از طريـق ذ  هـا  ام علوم و شناختانسان تم

بينيم كه تمام معارف ما يـا   مي ؛يابي كنيم ات خود را به دقت ريشهاگر معلوم ؛كند مي
  .شود يا از طريق عقل و يا از طريق قلب مياز طريق حواس حاصل 

هسـتي را كشـف   چون انسان با اين ابـزار  . ي شناختندها پس حس و عقل و قلب راه
  .هستند كند و بهتر بگوييم اين سه، منابع شناخت انسان مي
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است، اما آنچه بررسي آن در ارتباط با اصول  مسائل قابل طرح در اين مبحث بسيار
  :باشد عقايد ضروري است سه مساله مي

  منابع شناخت -1
  موانع شناخت -2
  ط شناختيشرا -3

  .باشد ميشناسي  مسائل شناخت ترين اساسي مورد ازاين سه 
  .اول بايد ديد براي شناخت چند راه و يا چند منبع وجود دارد مورددر 
دوم ابتدا بايد به شناسايي اموري كه مانع از شناخت حقيقت است مبـادرت   مورددر 
درغير ايـن صـورت چـه     ؛پس از شناخت موانع، به سراغ شناخت حقيقت رفت. كرد

در  ؛ر كند آن حقايق قابـل شـناخت نيسـت   بسا موفق به شناخت حقايق نشود و تصو
نيـز ماننـد    او ؛دور كنـد از طرف خود اوست و اگر مانع را از خـود   ،صورتي كه مانع

  .ديگران آن حقايق را خواهد شناخت
چـه را  آن  بهتر است توجه داشـته باشـيد؛   سوم براي شناخت جهان هستي، مورددر 
  .كنيم ميه ما تصور نه آنچه را ك ؛ارزيابي كنيموجود دارد بايست كه 

  .فطرت است ،شناخت منبعاولين 
فطرت از جمله مفاهيمي است كه براي اولـين بـار    ي هكلم :فطرت ي هتعريف واژ

در لغت هـم  » فَطَرَ« ي هفطرت از ريش. قرآن آن را در مورد انسان به كار برده است
د و ايجـا  ،هم به معنـاي خلـق   و }396مفردات راغب، ص {افتن است،به معناي شك

و . يعني اختراع و آفرينشي كه بدون سابقه و بدون الگوگيري از ديگـري اسـت   ،ابداع
: او با دين آمـده اسـت   ي هاز آن جا كه لغت فطرت در قرآن در مورد انسان و رابط

 ي سـوره [ »اهللا لـقِ خَل بديلَتَا اليهلَع اسالنَّ طَرَي فَتالَّفطرت اهللاِ نيفاً ح لدينِل كهجو مقاَفَ«
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 ها انسان ي ؛ توجه خود را به سوي دين بدار، سرشت خدايي كه خدا همه]30 ي روم آيه
  .اين آفرينش خدا نيست هيچ تغييري در را بر آن سرشته است و

اي خاص آفريده شده و خلقتش ابـداعي   اين حقيقت است كه انسان به گونه ،در بيان
مـثالً بـه نـوعي از    . صل خلقت اسـت هاي خاص در ا و اختراعي است و داراي ويژگي

ليت و سرشت و طبيعت آفريده شده است كه براي پذيرش دين آمـادگي دارد و  بج
مگر آن كـه   ؛كند همان راه را انتخاب مي ؛طبيعي رها شوداگر به حال خود و به حال 

  .عوامل خارجي و قسري او را از راهش منحرف كند
رينش ويژه انسان است و امـور فطـري،   آف  بنابراين فطرت به معناي سرشت خاص و

يعني آن چه كه نوع خلقت و آفرينش انسان اقتضاي آن را داشـته و مشـترك بـين    
  .باشد ها انسان ي ههم

 معناي اصطالحي فطرت

امـا شـايد بهتـرين و     ؛انـد  معاني مختلفي براي فطرت گفتهحكماء و علماء و مفسرين 
ت است از نوعي هدايت تكويني انسـان  فطرت عبار«ترين تعاريف اين باشد كه  جامع

  .»شناخت و احساس  ي هدر دو حوز
اي آفريـده كـه    توضيح اين كه خداوند متعال نوع خلقت و سرشت آدمـي را بـه گونـه   

و  دارد اسـت  نسبت به برخي امور ادراك و بينش و آگـاهي خاصـي كـه غيراكتسـابي    
  .كند اي در خود احساس مي آنها ميل و گرايش ويژه نسبت به

برخي روايات شريفه به و  »... ايهلَع اسالنَّ طَرَي فَتالَّ فطرت اهللاِ«شريفه  ي هطبق آي مثالً
يعني انسـان بـا نـوعي از     ؛دهد ميصراحت از وجود نوعي فطرت الهي در انسان خبر 

سرشت و طبيعت آفريده شده كه براي پذيرش دين آمـادگي دارد و انبيـاء    ،تيجبل
رو  بـه  تفـاوت رو  به توحيد و پرسـتش خداونـد بـا موجـوداتي بـي      ها در دعوت انسان

شناخت و بينش نسبت به خدا ، يك ها انسان ي اند؛ بلكه در ذات و سرشت همه نبوده
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 ،و پرستش آن و توحيد بوده كه يك تمايل و كشش خـاص قلبـي را بـه سـوي خـدا     
  . توحيد و دين به همراه داشته است

كـه   -صـلّي اهللا عليـه و آلـه    -توضيح اين جمله پيـامبر در  -السالم عليه -امام صادق
. شـود  ؛ هر نـوزادي بـر فطـرت توحيـد زاده مـي     »كلُّ مولود يولد علي الفطرة«: فرمود
آن است كه هر نوزادي با اين فطرت و  -صلّي اهللا عليه و آله -مقصود پيامبر: فرمود

لينـي، محمـد بـن يعقـوب،     ك«. شـود  ست متولد ميا آگاهي كه خداوند خالق و آفريننده او
  ».13، ص 2اصول كافي، ج 

  فطرت، طبيعت، غريزه
شود ايـن اسـت كـه     يكي از مطالب مهمي كه در مباحث مربوط به فطرت مطرح مي

باشـد اكثـراً يـا هميشـه بـراي انسـان        فطرت كه سرشتي ويژه و آفرينشي خاص مي
 اتموجـود  ي همـ است كـه در ه » طبع«و يا » طبيعت«شود و اين غير از  استعمال مي

  .شود جامد يا نامي و يا بدون روح حيواني يافت مي
البته طبيعـت   ... شود كه طبيعت آب و يا فالن ميوه چنين است و چنان مثالً گفته مي

 ؛رود حيوانات و انسان هم بـه كـار مـي    ،جان يعني در جاندارها مثل گياهان در غيربي
  .ندا ركمشت ها جان هايي است كه با بي ولي در آن جنبه

در انسـان در   ؛چون كه غريزه در حيـوان اسـت   ؛چنين فطرت غير از غريزه است هم
مثـل   ؛رود غريزه كمتر براي انسـان بـه كـار مـي     ي هلذا واژ ؛موجود است بعد حيواني

  .غريزه گرسنگي يا غريزه جنسي

  هاي فطرت گي ويژ
  :فطرت داراي خصوصياتي است كه عبارتند از

تحصـيلي و   ،نش فطري و نيز گرايش عملي انسـان، تحميلـي  معرفت و آگاهي و بي - 1
  .بلكه در نهاد او تعبيه شده و به علم حضوري و شهودي معلوم است ؛اكتسابي نيست
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پـذير و   تبـديل  ،لـذا تغييرپـذير   ؛تـوان آن را زايـل كـرد    با فشار و تحميل نمـي  -2
پايدار است گرچـه  ثابت و   :و به عبارت ديگر »ال تبديل لخلق اهللا«پذير نيست  زوال

يعني انسان از آغاز تولد با فطـرت الهـي زاده    ؛درنگ شو ممكن است تضعيف و كم
  .رود شود و با همان فطرت از دنيا مي مي
همـه  ...  فاسق و جاهـل و  ،مؤمن ،كافر، مسلمان ؛عمومي و همگاني است ،فراگير -3

  .ته استانساني با اين واقعيت سرش چون حقيقت هر. اند داراي فطرت الهي
از ارزش  ؛چون بينش و گرايش انسان متوجه هستي محض و كمال مطلق اسـت  -4

سـت و از ايـن   ا مالك تعالي او كهعي قداست برخوردار است وحقيقي و عقالني و ن
  .شود رهگذر، تفاوت بين انسان و ساير جانداران باز شناخته مي

  برخي از مصاديق فطرت
انسـان داراي دو قلمـرو اسـت يكـي در ناحيـه      اشاره شد فطرت الهـي   چنان كه قبالً

ها به يك سلسله امـور توجـه دارد و ديگـري فطريـات در ناحيـه       ها و بينش شناخت
  :فطريات بينشي مانند .ها ها و كشش گرايش

  ييفطرت خداجو -1
  خداشناسيفطرت  -2

  جويي فطرت حقيقت -1
احسـان و خيـر    ،گرايش به خير فضايل انساني و كارهاي خيـر، ماننـد نيكـي    -الف

  ...  رساندن به ديگران، راستگويي و
 ي كمال مطلـق، يـا ذات واحـدي كـه مبـدأ همـه        طلبي و گرايش فطرت كمال -ب

  .كماالت است ي موجودات و منبع همه
ي يبه هر صورتي كه باشد مانند زيبـا  گرايش به جمال و زيبايي، در هر شكل و -پ
  .و اخالقي هاي معنوي كوهسار و هنر و زيبايي ،چمن ،گل
  .ابتكار گرايش به خالقيت و ابداع و نوآوري و -ت
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  فطرت خداپرستي. 2
اما از آن جا كه گـرايش   ؛اينها جزء فطريات گرايشي هم هستند ،البته به اعتبار ديگر

انسان به خدا و پرستش و خضوع و خشوع در برابر وجـودي برتـر و خـالقي قـادر و     
نوعي شناخت و ادراك نسبت به آن موجـود   شود كه انسان متعال، زماني حاصل مي

  .شمار آورده توان آنها را جزء فطريات بينشي هم ب داشته باشد مي
ـ جو مقاَفَ« :فرمايد كه تصريح مي 30 ي آيه رومي  خداوند متعال در سوره هك ينِ للـد 

اهللاِ نيفاً ح طرتالَّفالنَّ طَرَي فَتاس لَعبديلَتَا اليه ـنَّ     اهللا لقِخَللَكو مينُ الْقَـيالـد ككْثَـرَ  أذَل
روى خود را با گرايش تمام به حق به سوى ايـن ديـن كـن بـا      !پس »النَّاسِ لَايعلَمونَ

همان سرشتى كه خدا مردم را بر آن سرشته است آفرينش خداى تغييرپذير نيسـت  
  ).30 ي آيه -روم ي سوره(دانند  تر مردم نمى اين است همان دين پايدار ولى بيش

 339در حكمـت  ) ع(امـام علـي   . گرايي در فطرت بشـر اسـت   آري در حقيقت دين
علم اكتسابي، علـم   علم فطري و: علم و آگاهي بر دو نوع است: اند البالغه فرموده نهج

  .شود هماهنگ با علم فطري نباشد، مفيد واقع نمي اكتسابي اگر

  »قلب؛ دل« ،بع شناخت انساندومين من
شناخت دل، منوط به دوري انسـان از گناهـان و   . ز يكي از منابع شناخت استدل ني

گيري  چنانچه انسان موفق شود از گناهان كناره. پاكسازي نفس از رذايل اخالقي است
در آن نـور خـدا و    ؛ردازد و زنگار از آينه دل بزدايدنمايد و به تزكيه نفس خويش بپ

برداري از اين منبع تهذيب نفس  ن روش بهرهبنابراي. كند ميحقايق هستي را مشاهده 
  .داشتن آن از زنگار گناهان است و پاك نگه

فطرت و دل، هر دو منابعي هستند كه انسان به وسـيله آنهـا شـناخت حضـوري پيـدا      
اما فطرت يك وجه افتـراق بـا دل دارد و آن   . نمايد كند و حقايق هستي را درك مي مي
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اما دل، با عمـل اختيـاري   . انسان نهاده شده است رفطرت از بدو خلقت د: اين است كه
انسان، كه عبارت از تزكيه نفـس و تـرك گناهـان اسـت آمـاده فهـم و درك حقـايق        

  .باشد شناخت فطري و دل، حضوري و فردي و غيرقابل انتقال به ديگران مي. شود مي
يـت  خواهد راهي به سوي معنو مي ،به ابعاد معنويخود انسان به دليل نياز جدي 

قلب است كه انسـان از طريـق   . اين يك كشش فطري است ؛در زندگي پيدا كند
تر از فضاي حس و عقلي با جهـان هسـتي    عميق تر و اي به نحو گسترده آن دروازه
  .كند پيدا مي

عبـارت اسـت از تعريـف    ؛ ابطه با اين منبع بايد بررسي شوديكي از مسائلي كه در ر
  .يان شناخت قلبي و عقليقلب، تبيين شناخت قلبي و تفاوت م

  :سه معنا دارد ؛فارسي به آن دل گويند درقلب كه  ي واژه
بر اساس اين معنا، اگر بخواهيم قلب . خون ي خانه عبارت است از تلمبه ،معناي اول

  .را تعريف كنيم بايد بگوييم عضو صنوبري

  .قلب، عبارت است از عقل، يعني مركز فكر و انديشه معناي دوم
كتـاب خـود    اي هشام، خداوند متعال در: فرمايد ميحكم  بن به هشام) ع( امام كاظم

يعنـي، براسـتي در آنچـه    . )37 ق -ان في ذلك لذكري لمن كان له قلب ( :فرمايد مي
سـپس امـام توضـيح     ؛ري اسـت بـراي آنكـه داراي قلـب باشـد     يادآو ؛مطرح شده

  .اين كريمه عقل است دهند منظور از قلب در مي

هايي كه نه حسي اسـت   و آگاهي ها ب عبارت است از مركز شناختقل معناي سوم
  .و نه عقلي
را  هـا  شناختعبارتي اين ه ب. جوشد ميطور ناخودآگاه ه عمق وجود انسان، ب بلكه از

 ،مثل عالقه به فرزند، رحـم و عطوفـت  . تواند توليد كند و نه منبع عقل مينه حس 
  . …و قساوت  ميرح بي
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بـه او   …از راه چشـم و گـوش و   ؛ه در انسان سالم اسـت آيا عالقه به فرزند ك
  يا از راه عقل و انديشه به اين احساس رسيده است؟ منتقل شده است؟

مهر و عشق چيزي نيسـت كـه از راه حـس يـا عقـل بـه آن        !پاسخ قطعاً منفي است
منـد و عاشـق كسـي     بلكه نوعي تجربه دروني اسـت كـه جـز شـخص عالقـه      ؛رسيد
  ت؟عشق چيس ؛داند نمي

نفس ابـزار ايـن منبـع،     ي تعبير بهتر اين است كه دل منبعي براي شناخت است و تزكيه
منبعـي   »عقـل «منبعي براي شناخت است و حواس ابـزار آن و نيـز    »طبيعت«چنان كه 

  .براي شناخت است و استدالل و برهان ابزار آن
 ويليـام جيمـز  ن معروف، پاسكال رياضيدا: ندان جديد ماننداي از دانشم چنين عده هم

ي، الكسـيس كـارل و برگسـون؛ دل را ابـزار     يروانشناس و فيلسوف معـروف آمريكـا  
يك ابـزار  اينها معتقد است كه انسان فقط  ي برگسون بيش از همه. دانند ميشناخت 

  .و براي عقل نقشي قائل نيستبراي حواس  ؛شناخت دارد و آن دل است
 او. داند حس را ابزار شناخت نمي ؛داند دكارت، مثل افالطون عقل را ابزار شناخت مي

به درد زندگي، مثل اتومبيل است براي انسـان،   ؛خورد گويد حس به درد عمل مي مي
شناخت فقـط و فقـط   . شود شناخت خورد ولي با حس هيچ چيز را نمي به درد كار مي
  .با عقل است

گويـد بـه    قـرآن مـي  . شناسد را هم به رسميت مي) دل(قرآن نيز علم و تزكيه نفس 
لـذا  . اين دو را از يكـديگر تفكيـك نكنيـد    ؛به دنبال عمل هم برويد ؛دنبال علم برويد

عواطف و احساسات درونـي قلـب و يـا     ي هاي غيرحسي و كليه شناخت ي مركز همه
  .است  دل آدمي
شـناخت  : توان تفاوت اساسي اين دو نوع شناخت دانست ايـن اسـت كـه    ميآنچه را 

راه رسيدن بـه معـارف عقلـي، درس و بحـث و     . آموختن است عقلي همراه با تعلم و
و يـاد گرفتنـي   ولي شناخت قلبي آمـوختني  . ري استكتاب و مدرسه و معلم و يادگي
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نيست بلكه نوعي يافتن و دريافت مستقيم و وجدان بالواسطه حقايق اسـت از طريـق   
 ي عرفـا معناي ديگر قلب در قرآن همان معناي مسـتفاد از سـو   .سير و سلوك قلبي

  .اند ي ويژه كه غيرحسي و غيرعقليها ست يعني مركز و محل معرفتا

  .تجربه و تاريخ است ،سومين منبع شناخت
  اسـت كـه در كتـاب آسـماني مـا بـه آن      » تاريخ و تجربه«از منابع شناخت  يكي ديگر

از نظر قرآن غيـر از طبيعـت و عقـل و دل، يـك منبـع      . استشده اهميت زيادي داده 
 »اقبال الهوري«دانشمند محترم . راي شناخت وجود دارد كه آن تاريخ استديگر هم ب
البتـه   ؛بيش از هر كس ديگر متوجه اين مسأله شده اسـت  »احياي فكر ديني«در كتاب 

تـاريخ بـه عنـوان يكـي از منـابع      «اند ولي بنده مسـئله   اصل مسأله را ديگران هم گفته
  .ام را اول بار در كتاب اقبال ديده »شناخت

ممكن است شـما بگوييـد   . دارد قرآن تاريخ را به عنوان يك منبع شناخت عرضه مي
تـاريخ بـه يـك      درست اسـت كـه  . تاريخ هم در آن هست ؛طبيعت را كه گفتيدكه 

. انساني در حال حركـت و جريـان   ي اعتبار جزء طبيعت است ولي تاريخ يعني جامعه
تـوان مطالعـه    دو شـكل مـي    م بهجامعه را ه ؛شود مطالعه كرد يعت را دو نوع ميطب

  .كنيم مي  زماني ما جامعه را در حال ثبات مطالعه. كرد
  ما داشـته  ي درباره جامعه» شناسي جامعه«خواهد اطالعات  كسي كه مي به طور مثال

العـاتي در  كنـد و اط  هاي مختلف مطالعـه مـي   امروز ايران را از جنبه ي جامعه ؛باشد
 ي جامعـه   وقـت  ولي يـك . شناسي است يك مطالعه جامعه اين ؛گذارد اختيار افراد مي

حاضـر را بـا     يعنـي  -خـودش  ي امروز را در ارتباط با گذشته و گذشته را با گذشـته 
خـواهيم   بعد مي ؛ گيريم مجموعاً يك واحد در حال جريان در نظر مي -گذشته و آينده

  .چه قانوني است) تاريخ(بدانيم قانون جريان 
شناسي، قانون موجود در جامعه  شناسي اين است كه جامعه با جامعهتاريخ   فرق فلسفه
ست كه ا اينجا ؛كند تاريخ، قانون تحوالت جامعه را بيان مي  كند ولي فلسفه را بيان مي

  .آيد عامل زمان در كار مي
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هـم    پـس تـاريخ  . دارد قرآن به طور صريح و قاطع تاريخ را براي مطالعه عرضه مـي 
: داريـم، ماننـد    اين زمينه ما در قرآن آياتي در. شناخت استخودش يك منبع براي 

؛ )42و  20، 69، 11هاي انعام، نمل، عنكبوت، روم به ترتيب آيـات   سوره( »رضاأل يوا فيرُل سقُ«
؛ چرا اينهـا در زمـين گـردش    »االرض سيروا فيم يلَفَاَ« برويد در زمين گردش كنيد،

  را مطالعه كنيد و بعد ببينيد كه زنـدگي و جامعـه  برويد آثار تاريخي   كنند؟ يعني نمي
  .بشر چه تحوالت تاريخي پيدا كرده است

نجايي كه با اين تعبير آمـده  البته آ(اين گردش در زمين براي مطالعه طبيعت نيست 
  .تاريخ است ي براي مطالعه ؛آمده »سير در زمين«آنجا كه با تعبير  )است

ثابـت   ؛دهـد  مـي رضيه در مرحله عمل جـواب  شود و آن ف ميمطرح  اي وقتي فرضيه
آنگـاه آن   ؛شـود  مـي عرصه عمـل و تكـرار تاييـد     شود و بارها نيز درستي آن در مي

اكنون دانـش  . اند همين مبنا بنا شده علوم تجربي بر. شود ميفرضيه تبديل به تجربه 
بخشي از شـناخت انسـان   . ي زياد نموده استها عرصه علوم تجربي پيشرفت بشر در

توانـد يـك    مـي ي علوم تجربي ها يافته ؛شود تفاده از علوم تجربي حاصل ميسيله اسبو
  .بخش شناخت براي انسان باشد منبع الهام

ــت  ــه دردي دواسـ ــر همـ ــه بهـ ــت      تجربـ ــردن رواس ــه ك ــه را يكدفع  تجرب
 تجربــه را تجربــه كــردن خطاســت      تجربــــه كــــرديم و نشــــد تجربــــه

  .است وحي ،چهارمين منبع شناخت
مرتبه ذكر شـده كـه غالبـاً دربـاره ارتبـاط ويـژه و        70ن كلمه وحي بيش از در قرآ

سـت و در  ا هـا  رساني مخصوص خداوند بـا پيـامبران در زمينـه هـدايت انسـان      پيام
 غريـزي تقدير و تدبير عام نظـام هسـتي، تـدبير    : مواردي نيز به معاني ديگري مانند

ار رفتـه اسـت ولـي آنچـه در اينجـا      به كـ ...  ، الهام و در دل افكندن، اشاره، ويحيوان
اين وحـي   ؛موردنظر است همان وحي تشريعي و ارتباط ويژه خداوند با پيامبران است

  .ين منبع شناخت استتر نه تنها يكي از منابع شناخت و بلكه بهترين و قابل اعتماد
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شهود باطني حجتي اسـت كـه مـورد    . يكي ديگر از منابع شناخت انسان شهود است
كسـي   ايـن تجربـه را هـر    ؛شهود به معناي گواهي دل اسـت . باشد ا نيز ميييد خدأت

اسـتفاده بهينـه و ارتبـاط     قطعـاً . متفاوت است ،داشته و دارد اما كيفيت آن در افراد
در ؛ طلبد كه همراه با آگاهي عظيم اسـت  بيشتر با اين شهود مرتبه و درجه بااليي مي

بـه   ؛آنگاه به آنچه گزينش كرده. گزيند برمي كند و با اراده خود نتيجه انسان اراده مي
  .آورد  قلب ايمان مي ي وسيله

. اين اساس ادراك عقلي، مقدمه شهود قلبي است و اين هـر دو مكمـل يكديگرنـد    بر
زيرا منابع شناخت دروني، به تنهايي كافي نيست و به نقصان ادراك انسان، با اتكـاي  

رابطه  ،ن مثال، عدم امكان شناخت چيستيبه عنوا. صرف به اين سه منبع كافي نبوده
هستي با حق و عقل انسان از درك ماوراي طبيعت و بسياري از امور ديگر نظير روح 

است كه به وسيله انبيـاء، از جانـب    »وحي الهي، شهود«اين منبع اساسي، . عاجز است
بشـر،   شود و آرمان اصلي آن، ايجاد معرفت بـراي   ميفرستاده  ها خداوند براي انسان

يي است كه عقـل بشـر، بـدون ارجـاع بـه      ها به ويژه شناخت حق تعالي و ساير حوزه
   .را ندارد ها وحي، امكان دسترسي به آن

  داليل منبع شناخت بودن وحي
زيرا  ؛شود و از خطا و لغزش در امان است وحي از جانب خداوند بر پيامبران نازل مي

خود قرآن در آيات متعددي عصمت وحي و  باشد ميخداوند منزه از اشتباه و لغزش 
  .را ثابت نموده است

ء گرفتـار  امشركان نه تنها در شناخت مبـد  :وحي سخني الهي و ترديدناپذير -1
 ؛زدنـد  و آله و سلم  نيز افترا مى بلكه به پيامبر اسالم صلي اهللا عليه ؛انحراف نبودند

ما  و«: ذا خداوند فرمودكه قرآن را با فكر خود ساخته و به خدا نسبت داده است، ل
ه وتَفْصـيلَ   يـدنَ ييي بيقَ الَّذدنْ تَصلَكو ونِ اللَّهنْ دفْتَرَى مذَا الْقُرْآنُ أَنْ يتَـابِ   كَانَ هالْك

،  شايسته نبود كـه ايـن قـرآن   : )37 ي آيه -يونس ي سوره(. »بِّ الْعالَمينَر الريب فيه من
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ه خدا نسبت داده شود؛ ولى تصديقى است براى آنچه پيش از آن بدون وحى الهى ب
، و از  ؛ شـكّى در آن نيسـت   و شرح و تفصيلى بر آنها اسـت  ] نىاز كتب آسما[است 

  . طرف پروردگار جهانيان است
از پروردگار جهانيان است و در آن ترديدي ...  غير خدا نيست ي اين قرآن پرداخته

 ]حقانيـت [اين است كتابي كه در  »اب الريب فيه هدى للْمتَّقينَذَلك الْكتَ« وجود ندارد
  .)2 ي آيه -بقره ي سوره(. ي هدايت تقواپيشگان است مايه ]و[آن هيچ ترديدي نيست 

شـد   ها در آن ديده مي اگر قرآن از سوي خدا نبود اختالف :وحي دور از اختالف - 2
ف با اين گستردگي و عظمـت را و آن هـم در   هاي عادي توان آوردن معار زيرا انسان

پس وحي كـه از هرگونـه اختالفـي     .هاي گوناگون ندارند سال و در مناسبت 23طول 
أَفَال يتَدبرُونَ الْقُـرْآنَ  « ترين منبع براي شناخت است بهترين سند و مطمئن ؛بدور است

اخْ و يهوا فدجلَو رِاللَّهغَي نْدنْ عكَانَ م يرًالَوالفًا كَثانديشند؟ اگر از  آيا در معاني قرآن نمي »ت
  ).82 ي آيه -نساءي  سوره( .يافتند جانب غيرخدا بود قطعاً در آن اختالف بسياري مي

دچـار   هـا  در منابع ديگر ممكن است انسان :دور از باطل و ناخالصيه وحي ب -3
شوند؛ اما در وحي هيچگونه  شده و به انحراف كشانده ها و ناداني ها ، تعصبها لغزش

ه لَكتَـاب عزِيـزٌ   «ناخالصي وجود ندارد  تيـه  اْيلّا. إِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا بِالذّكْرِ لَما جاءهم وإِنـَّ
[ كسانى كه بـه ايـن ذكـر     »المنْ خَلْفه تَنْزِيلٌ منْ حكيمٍ حميد بينِ يديه و الْباطلُ من

و ]! نيز بر ما مخفى نخواهـد مانـد  [شان آمد كافر شدند  امى كه به سراغهنگ]  قرآن
، نه از پـيش رو و نـه از    كه هيچ گونه باطلى...   ناپذير اين كتابى است قطعاً شكست
آيد؛ چرا كه از سوى خداوند حكيم و شايسـته سـتايش    پشت سر، به سراغ آن نمى

  )42و  41 ي ها آيه -فصلت ي سوره(!  نازل شده است
كنـد   آنچه را خداوند بر پيـامبران نـازل مـي    :هاي بشري وحي فراتر از دانش -4

معارفي است كه بخشي از آن در توان درك عقل نيست و اگر آنها را خداوند نازل 
بـراي هميشـه از    ها كرد انسان مند نمي ش بهرها را از علم غيب ها فرمود و انسان نمي
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و آنچـه   .»...وعلَّمك ما لَم تَكُنْ تَعلَـم  ... «: دخداوند فرمو .آن معارف محروم بودند
  )113 ي آيه -نساءي  سوره(. ، به تو آموخت دانستى كه را نمى

شان بـا منـابع ديگـر گـاهي دچـار       در شناخت ها انسان :ها وحي حالل اختالف -5
 هـا  كنند كه بـا ديگـر شـناخت    ميشوند و هر كدام مسيري را انتخاب  مي ها اختالف

ولي وحي تنها منبعي است كـه نـه تنهـا در آن اخـتالف، ناخالصـي،       ؛متفاوت است
يي اسـت كـه در   هـا  و بلكه خود حالل اختالف برداشـت  ؛ترديد و خطا وجود ندارد

ا لتُبيِّنَ لَهم الَّذي اخْتَلَفُوا فيه ما أَنْزَلْنَا علَيك الْكتَاب إِلّ و«شـود   ميپيدا  ها ديگر شناخت
و ى ودةً لِّ همحنُونَرؤْممٍ يكه آنچه  ما قرآن را بر تو نازل نكرديم مگر براى اين. »قَو

مايه هدايت و رحمت ]  اين قرآن[؛ و  را در آن اختالف دارند، براى آنها روشن كنى
  )64 ي آيه -نحل ي سوره(! آورند است براى قومى كه ايمان مى
ها اگر به اين منبـع چنـگ بزننـد از     يعني انسان ؛ستا ها منبعي كه داراي چنين شاخصه

يابند كه بـدون ايـن    مانند و عالوه بر آن به معارفي دست مي هر خطا و لغزشي دور مي
كنند به شـرط آنكـه    منبع دسترسي بر آن ممكن نيست و به سمت هدايت حركت مي

هذَا الْقُرْآنَ يهـدي   إِنَّ« ها وجود داشته باشد اراده رسيدن به چنين سمتي در وجود انسان
و مأَقْو يي هلَّترًا كَبِيرًا لأَج مأَنَّ لَه اتحاللُونَ الصمعينَ يينَ الَّذنؤْمّرُ الْمشببـه   اين قـرآن  .»ي ،

كند و به مؤمنانى كـه اعمـال صـالح انجـام      هدايت مى ؛ ستا ها راهى كه استوارترين راه
  )9 ي آيه -اسراء ي سوره( . هد كه براى آنها پاداش بزرگى استد بشارت مى ؛دهند مى

حـس و قلـب    ،در صورت اتصال ادراك و شناخت فطري و طبيعي انسان يعني عقل«
شـود و بـه    مـي با ادراك و شناخت ماوراي طبيعي يعني وحي، شناخت انسان كامـل  

ان و امامان معصوم، ي كامل، مانند پيامبرها انسان. يابد  ميابعاد وجود، معرفت  ي همه
  » .اين نوع معرفت هستند ي مصداق بارز دارنده

 حـرم يـار بمانـدكه شـد محـرم دل درهر
 ن كه اين كـار ندانسـت در انكـار بمانـدآو 
 روي تــو نقشــي زنــدم راه خيــالدم ازهــر 
 بيـنم  هـا مـي  اين پرده چهبا كه گويم كه در 
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  .طبيعت است ،پنجمين منبع شناخت
آفـرينش   ي عرصـه  خداوند متعال در. از منابع شناخت بشر، طبيعت استيكي ديگر 

با تعمـق و  انسان موجودات، راز و رمزها و قوانين و مقرراتي به وديعه نهاده است كه 
انسان هميشه بـراي   .شناخت خويش را گسترش دهد ي تواند دايره ميها  آن در تفكر

بـه  س همـواره بـراي الهـام گـرفتن     به الهام گرفتن داشته است پ رفع احتياجات نياز
ايـن الهامـات و كمـك بـه      نگرد كه طبيعت عامل اصـلي در  ميمحيط پيرامون خود 

ي هـا  حرفه طبيعت اطراف ما منبع بسياري از الهامات است كه در. انسان بوده است
  .رود مي مختلف از ديرباز به كار

 ؛بـوده  اختراعات بشر زعامل بسياري ا ؛بينيد طبيعت زيبايي را كه در اطراف خود مي
همـاهنگي بـين    ،فصل چهار،  تك عناصر تك ،انسان توانست با الهام گرفتن از طبيعت

  .هاي درون آن بوجود بياورد ها و زيبايي اجزاي آن و جلوه
تمام اختراعات بشر تاكنون هماهنگ با طبيعت بوده و دانشـمندان سـعي دارنـد كـه     

در جهـان امـروز    … برندبرا ازبين  ؛زند ميبا طبيعت مخالف و يا به آن زيان  آنچه
اثرهـا و   ؛ايش در مسير دوستي با طبيعت بودهكارههر مخترع طراح و يا معماري كه 

  .بوده است تر تر و شايسته كارهايش داراي ارزش بيش
بـرده و ايـن    ميتنگاتنگ با طبيعت به سر  اي ي بسيار دور، بشر در رابطهها از گذشته

مـدل ماشـين پـرواز    : چـون  هم ؛ر خوبي براي طراحان بوده استپديده راهنماي بسيا
ـ  هـا، سـقف    نثير از بـدن دلفـي  أداوينچي با الهام از بال خفاش، ساخت زيردريايي با ت

گون سقف كليسـا، سـقف    با الهام از نيلوفر آبي، فرم صدف اي كريستال پاالس شيشه
يي از شمار آثاري اسـت كـه   اه همه و همه نمونه. . .   عنكبوتي نمايشگاه مونترال و تار

  .اند طراحي شده اي عناصر طبيعي در دو نوع فرمال و سازه با ايده گرفتن از
علم اخالق كه مشتمل بر رابطه انسـان بـا خـود، خـدا، ديگـران و       ي هبا توجه به گستر

تعامـل بـا    ي سفانه در جوامع غربي مكاتب مختلفي، نظراتـي در نحـوه  أمت ؛طبيعت بوده
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ولي به جهت محدوديت مبناي فكري آنها، همواره در ميـان آنهـا    ؛ارندمحيط زيست د
نتيجه پژوهش سه ساله يك هزار دانشمند از كشـورهاي  . تعارضات شديدي بوده است

 ؛هـاروارد ارائـه شـده    مختلف جهان در رابطه با دين و محيط زيست، از طريق دانشگاه
ه ديـن رايـج در جهـان از جملـه     ها و رهنمودهاي د دريافتيم كه در اين پژوهش، آموزه

 .اسالم، مسيحيت و يهود درباره طبيعت و محـيط زيسـت مـورد تحقيـق قـرار گرفتـه      
تـر و   تواند نقش حساسي در شـناخت بـيش   هاي دانشمندان نشان داد كه دين مي يافته

  .بهتر از طبيعت و محيط زيست و همچنين آسايش موجودات ديگر داشته باشد
رويكرد بـه تعـاليم دينـي تنهـا     «: ات اين گونه بيان شد كهمهم اين تحقيق ي نتيجه
بطور نمونـه  . »جهان است محيط زيست در گيري از هكار نهايي براي حفظ و بهر راه
توان موضوع اخالق محيط زيست را در آيات متعددي از قرآن كريم مشـاهده   مي

و ج  63ج (وار بزرگ بحاراالن  به عنوان نمونه ابوابي در دو مجلد از مجموعه. كنيم
به اين مهم اختصاص داده شده و در منابع ديگري نيز، اين موضوع به شـكل  ) 100

  .متمركز و غيرمتمركز آمده است
بدرستي عالم حيات و زندگي همچون كاروان است كـه از جهـان عـدم بـه حركـت      

آغاز اين حركت از ناحيه آفريدگار شروع شده و نخستين جرقه حيات . درآمده است
بنـابراين عـالم حيـات در    . پديد آمده و اين حركت تكاملي نيز به سوي او است از او

هـر   .رود پـيش مـي   ؛سـت ا نهايت كه ذات پاك خدا انتهاي خود به سوي بي مسير بي
بـه  ولي مسير او  ؛نهايت نخواهد رسيد ود هرگز به بيچند مخلوقات محدودند و محد

قيامت باز اين سير تكاملي ادامـه   حتي پس از قيام گردد سوي تكامل نيز متوقف نمي
به مسأله تدبير عالم بزرگ و فرمـان  ) قرآن كريم(در كتاب آسماني ما . خواهد يافت

  :فرمايد خداوند اشاره شده است و خداوند چنين مي
وه ا فى خَلَقَ لَكُم مىالَّذ بنَّ سئهوفَس اءمالس ى إِلىتَواس ا ثُميعمضِ جالْأَرو اتاومس ع  وه
  )29 ي آيه -بقره ي سوره( ء عليم شى  بِكلُ
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همـه را بـراى شـما آفريـد سـپس بـه        ؛اوست آن كسى كه آنچـه در زمـين اسـت   
. و هفت آسمان را استوار كرد و او به هر چيزى داناست ؛آسمان پرداخت]  آفرينش[
  )26 ي آيه -بقره ي سوره(

ا زوجـينْ   لِّو أَنهارا و من كُ  واسىِرض و جعلَ فيها رو هو الَّذى مد الْأَ يهـلَ فعج رَاتالثَّم  
  )3 ي آيه -رعد ي سوره( ار إِنَّ فىِ ذَلك الَيات لِّقَومٍ يتَفَكَّرُونَهى الَّيلَ النَّيغْش  اثْنَينْ

جفـت   داد و از هر ميوه جفت ها و رودها قرار و در آن كوه اوست كه زمين را بگسترد
سـت بـراى مردمـى كـه     هـا ا  در اينها عبرت. پوشاند پديد آورد و شب را در روز مى

  )3 ي آيه -رعد ي سوره( .انديشند مى

ائصكُم باءج قَدصنْ أَبفَم كُمبن را أَنَـا  رُ م مـ ا وهلَيفَع ىمنْ عم و هنَفْسكُم بِ  رَ فَللَـيعي ح فـظ 
  )104 ي آيه -انعام ي سوره(

هـر كـه از روى بصـيرت    . هـاى روشـن آمـد    از سوى پروردگارتان براى شما نشـانه 
و مـن  . نگرد به سود اوست و هر كه چشم بصيرت بـرهم نهـد بـه زيـان اوسـت      مى

  )104 ي آيه -انعام ي سوره(. شما نيستم ي نگهدارنده

و اتاومقِّ  خَلَقَ السبِالْح ضالْأَرو و كُمرونَ صسفَأَح كُمرويرُ صصالْم ه3 ي آيه - التغابن ي سوره( إِلَي(  

آفريد و شما آدميان را به زيبـاترين  ) و نظم احسن اتقن(و زمين را به حق  ها خدا آسمان
  )2 ي آيه -التغابن  ي سوره(. خاليق به سوي اوست ي صورت برنگاشت، و بازگشت همه

الْجِبالُ  النُّجوم و الْقَمرُ و الشَّمس و الْأَرضِ و منْ في نَّ اللَّه يسجد لَه منْ في السماوات وأَلَم تَرَ أَ
و رُ والشَّج و ابوالد نَ النَّاسِ ويرٌ مْك كَثنْ مم الَهفَم هِنِ اللَّهنْ يمو ذَابالْع هلَيقَّ عيرٌ حرِمٍ إِنَّ كَث

شَاءا يلُ مفْعي 18 ي آيه -الحج ي سوره( اللَّه(  
و هر كـه   ها مشاهده نكردي كه هر كه در آسمان) اي هوشمند به چشم بصيرت(آيا 

و درختان و جنبندگان و بسـياري   ها در زمين است و خورشيد و ماه و ستارگان و كوه
نـد و بسـياري از   ا مشغول) عت اوو اطا(به سجده خدا ) با كمال شوق(از آدميان همه 

و هر كه را خدا خوار و  مستوجب عذاب حق شدند؟) در اثر كفر و عصيان(مردم هم 
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چـه مشـيت    هر نتواند كرد كه البته خدا  ميگرا و ذليل گرداند ديگر كسي او را عزيز
  )18 ي آيه -حج  ي سوره( .اش تعلق گيرد خواهد كرد كامله

ا ي  الدنْيا كَماء أَنْزَلْنَاه منَ السماء فَاخْتَلَطَ بِ إِنَّما مثَلُ الْحياةِ مـضِ مالْـأَر اتنَب اْه   اس كُـلُ النـَّ
و نَتيازا وخْرُفَهز ضالْأَر تَّى إِذَا أَخَذَتح امالْأَنْعا      و ا أَتَاهـ هـلَيونَ عرقَـاد ـما أَنَّهلُهظَنَّ أَه

رُنَا لَيا أَمارنَه ا كَـأَنْ  لًا أَويدصا حلْنَاهعـ فَج م تَغْـنَ بِالْـأَمسِ كَـذَلك نُفَصـلُ الĤْيـات لقَـومٍ       لَّ
  )24 ي آيه -يونس ي سوره( .يتَفَكَّرُونَ
فرو فرستاديم تا بـه آن بـاران    ها در مثل، زندگاني دنيا به آبي ماند كه از آسمان محقّقاً

گـاه   ين از آنچه آدميان و حيوانات تغذيه كنند در هم رويند تـا آن انواع مختلف گياه زم
به خود زيور بسته و آرايش كند و مـردمش خـود را بـر    ) و سبزي  از خرمي(كه زمين 

آن قادر و متصرف پندارند ناگهان فرمان ما به شب يا روز در رسد و آن همه زيـب و  
ايـن گونـه   . وز هيچ نبوده استكند و چنان خشك شود كه گويي دير دروزيور زمين را 

  )24 ي آيه -يونس ي سوره( .كنيم آيات خود را به تفصيل براي اهل فكرت بيان مي
مانند اسالم، مسيحيت و يا يهوديت، به خداي واحد اعتقاد دارند و   مياما اديان ابراهي

بـه ايـن ترتيـب، در اديـان     . ها، جهان هستي مخلوق خداوند واحـد اسـت   از نظر آن
برحسـب   ؛چيزي از ارزش ذاتي برخوردار است يمي، پرسش پيرامون اين كه چهابراه

به اين معنا كه، ارزش ذاتـي در جهـان هسـتي متعلـق بـه      . شود مي ارائهخدامحوري 
از ايـن رو،  . خداوند است و ارزش ساير مخلوقات بر اين مبنـا قابـل تعريـف هسـتند    

شوند و انسان وظيفـه   رخوردار مياجزاي طبيعت به دليل اين ارتباط از ارزش ب  ميتما
توان گفت معيـار عمـل اخالقـي نيـز در چنـين       لذا، مي. ها مراقبت كند  دارد تا از آن

انسـان   ي نگرشي، بر مبناي انجام وظايفي اسـتوار اسـت كـه بـا خداشناسـي برعهـده      
  . گذارده شده است

هـاي   نمونـه  عمل به دستورات خداوند درباره چگونگي رفتار با محيط زيسـت طبيعـي از  
هـا موظـف اسـت و رفتـار وي بـا        بارزي است كه در اديان ابراهيمي، انسان به انجام آن

  . طبيعت با توجه به اين دستورات، قابل ارزيابي اخالقي خواهد بود
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  ابزارهاي شناخت
انسان از ديرباز براي پياده كـردن و تحقـق ايـن شـناخت در زنـدگي خـود نيازمنـد        

خداوند متعال اين ابزارهـا را درون او بـه وديعـه قـرار داده      ه كهبودابزارهاي خاصي 
ابزارهاي شناخت، وسايلي هستند كه انسان به وسيله آنها به شناخت و آگـاهي  . است

  :اين ابزارها عبارتند از. كند ميدسترسي پيدا 
  .ترين آن، حس شنوايي و بينايي است پنج حواس ظاهري كه مهم -1
اي بـه طـور    محدودي بر اساس اصول و مبادي ويـژه  عقل و خرد كه در قلمرو -2

  .كند قطع و يقين حقيقت را كشف مي
  .ي واال و برگزيده با جهان غيب استها ارتباط انسان ي وحي كه وسيله -3

تواننـد در شـناخت جهـان از     دارد و تمام افراد بشر مي  ميدو راه نخست جنبه عمو
  .باشند عت نيز مؤثر و كارساز ميآن دو، بهره بگيرند، هم چنانكه در فهم شري

انـد و    اما راه سوم؛ از آن افرادي است كه مورد عنايت خاص خداونـد قـرار گرفتـه   
  .باشند بارزترين نمونه آن پيامبران الهي مي

  .است حواس پنجگانهاولين ابزار شناخت، 
ي يكي از وسائل و ابزارهاي شناخت برا. باشد براي شناخت، ابزار متعددي متصور مي

حس باصره، حس سامعه، : متعدد استي ها حسانسان داراي . است »حواس«انسان 
 هـا  اگر فرض كنيم انسان فاقد همه حواس باشد فاقـد همـه شـناخت   ...  حس ذائقه و
لمـس  (ايي اوو بسـ ) زبـان (، قواي چشـايي  )گوش(، شنوايي )چشم(بينايي . خواهد بود

خود و بـا توجـه بـه كـاركردي كـه      يك به نوبه  هر) بيني(و بويايي ) كردن با دست
  .شوند ميموجب شناخت انسان  ؛دارند

 تـرين  و سـطحي  تـرين  يي است كه ابتـدايي ها روزنه: حواس ،اولين ابزار شناخت انسان
 ؛اي كـه مسـدود باشـد    هـر روزنـه  . كنـد  مياز هستي را براي انسان ايجاد  ها شناخت

  .شود ميشناخت ويژه آن از انسان سلب 
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  ! شود فاقد علم مي ؛هر كس فاقد حس شود: گويد  به ارسطو است كه مي اين جمله منسوب
را از دسـت    مـي يعني كسي كه حسي را از دسـت بدهـد عل   »من فقد حساً فقد علماً«

  . كنند مياين حواس وسايلي هستند كه انسان را به منابع شناخت وصل . داده است
ك حسـي بـه وسـيله عقـل     اما كافي نيست و نقصـان ادرا  ؛حس انسان مدرك است

يابـد؛ يعنـي از      مـي كند و حقيقـت امـور را در    ميعقل نه تنها ادراك . شود  ميجبران 
عقل همراه بـا اختيـار    ؛رسد  ميطريق تفكر و تعقل، صاحب عقل به آگاهي و شناخت 

كنـد و بـا    مـي دهد و در نتيجه انسـان اراده   ميانسان به او قدرت گزينش و انتخاب 
بـر  . آورد  ميبه وسيله قلب ايمان  ؛آنگاه به آنچه گزينش كرده ؛گزيند مياراده خود بر

. اين اساس ادراك عقلي، مقدمه شهود قلبي اسـت و ايـن هـر دو مكمـل يكديگرنـد     
  .تجربه در اصل برآيند تركيب عقل و حس است

، لسان اشاره شـده   ، يد بصر، سمع«. در آيات متعدد قرآن نيز به آنها اشاره شده است
شـناخت   ي عرصـه  ت كه مراد از مطرح كردن اين آيات، كاربرد ايـن حـواس در  اس

  :فرمايند نحل ميي  سوره 78به عنوان مثال خداوند متعال در آيه . انسان است
»و ئًا وونَ شَيلَمالَتَع كُماتهطُونِ أُمن بكُم مأَخْرَج ال اللّه لَ لَكُمعجو عمس و ارصةَ ا األَبدألَفْئ

حالي كه هـيچ چيـز    خداوند شما را از شكم مادرانتان خارج نمود در »لَعلَّكُم تَشْكُرُونَ
) شـناخت و فهـم و معرفـت   (دانستيد و برايتان، گوش و چشم و قلب قرار داد تا  مين

  ).78 ي آيه -نحلي  سوره(. پيدا كنيد و شكر او را به جا آوريد

  و ابـوشـاكـر ديـصـانـى آمـده اسـت) ع(ق امـام صـاد ي ـ در مـنـاظـره
پـذيـريم كه با چشمان خود  فـقـط چـيـزى را مـى دانيد كـه مـا مى: ابـوشاكر گفت

يـا بـا بينـى خـود      ،يمان لمـس كنـيم  ها يا با دسـت ،يمان بشنويمها يا با گوش ،ببينيم
يا از  ،ـتـه باشيميا در دلهايمان تصور روشنى از آن داش ،يا با دهانمان بچشيم ،ببوييم

حـواس  : يقينـى بـه دسـت آيـد حضـرت فرمـود       ى مسـلم و ها طريق نقل و گزارش
هـيچ  ) كه همـان شـناخت باشـد   (ذكر كردى اين حواس بدون راهنما  پـنـجـگـانه را

  .توان پيمود همچنان كه تاريكى را بدون چراغ روشن نمى ،بخشند سودى نمى
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گـاه   ها زيرا چشم ،يدن با چشم نيستتفكر مانند د ):ع(حضرت اميرمومنان على  - 
اما شناخت به كسـى كـه از آن راهنمـايى خواهـد      ،گويند به صاحب خود دروغ مى

  .كند خيانت نمى
چون تو ندانسـته سـخن   : فرمود ،در مـنـاظـره بـا طـبـيـب هندى) ع(امـام صـادق  - 

من بـه تـو    ؛شوند حواس درك نمى ي كنى كه اشيا جز به وسيله گويى و خـيـال مـى مى
برند و آنها را  به اشيا پى نمى) عـقـل و روح (گويم كه حواس جز از طـريـق قـلـب  مى
 ؛شناسـاند  شناسند اين قلب است كه راهـنماى حواس اسـت و اشـيا را بـه آن مـى     نمى

  .شناسد حواس نمى ي ها را جز به وسيله كنى قلب آن همان اشيايى كه تو ادعا مى
گيـريش   تا انـدازه  ؛رسد ها به او نمى وهم :فرمايد گانگى خدا مىدر باب ي) ع(امام على 
تا در نتيجه تصورش كنند و  ؛بين او را در وهم نتوانند آورد هاى باريك انديشه كنند و

تـا در نتيجـه او را    ؛آيد تا در نتيجه حسش كنند و به دست نمى ؛نرسند حواس به او
  .لمس كنند

  شناخت حواس
  :حواس بر دو قسم است

حـس   -حس شامه -حس سمعي: عبارتند از» حواس ظاهري«قسمتي در ظاهر  -1
  .حس المسه -حس ذائقه -بصري

، حـس   ، حـس خيـال   حس مشـترك  :گانه باطني كه عبارت است از حواس پنج -2
 .، حس حافظه و حس متصرفه وهم

 خواهـد  آورد كه مـي  چون مرغي به رقص درمي شوق دروني انسان به عالم باال، او را هم
نيز، در تالش خود براي پروازي روحاني، قفس تـن     آدمي. با قفس خود به پرواز درآيد

بـا دگرگـون   . اي از تفكـر اسـت   ساختار ويـژه  ؛بايد گفت آنچه هستيم. برد را با خود مي
هميشـه    ذهـن آدمـي  . ي خود، خودمان را واقعـاً تغييـر خـواهيم داد    كردن افكار درباره
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. ها، او نيازمنـد شـناخت و آگـاهي اسـت     و براي اين سؤال گر بوده و خواهد بود پرسش
هـا   پذيراسـت؟ پرسـش   تر اين است كه، آيا اين شناخت براي انسان امكان پرسش مهم

هـا هميشـه در    جايگاه ايـن پرسـش  . همواره در ميان بشر وجود داشته و خواهد داشت
جبور بـوده نـزد   بلكه بشر براي يافتن پاسخي قابل قبول و منطقي، م. ذهن نبوده است

باور داشته باشـيد كـه همـه    . به ديدار آنان برود  ميبزرگان و در محافل و مراكز عل
ايـن اصـل بـر    . چيز از شعور ساخته شده و تغيير آن به تغيير شـعور وابسـته اسـت   

  .گي و سرنوشت انسان نيز حاكم استزند
، وقايع و جريـان  زندگي انسان، انعكاس آگاهي او است و با تغيير آگاهي تغيير تجارب

. دهـد  پذير است؛ تا درون انسان دگرگون نشود تحـول بيـرون رخ نمـي    زندگي امكان
ترين تالشـي اسـت    اصيل بنابراين تنها راه انسان، شناخت است و شناختن، باالترين و

 ختي كامل كه دروني و بيروني باشداما شنا ؛توان اعمال كرد ي تغيير شرايط ميكه برا
  .ذاتي با موضوع شناخت منجر شود تباط عميق و ايجاد همو به برقراري ار

تابد؛ به حس، فكر، روح و تماماً عمـل   آيد و از همه سو مي چنين شناختي از همه سو مي
و  …هم قلب در آن است هم ذهن، بنـابراين پـر از نـور اسـت     . است و خالي از ابهام

ني بـه انسـان انتقـال    اين شناخت و آگاهي از راه حواس ظـاهري و حـواس بـاط     تمامي
هـا خواهـد    ي شناخت باشد؛ فاقد همه ي حواس اگر فرض كنيم انسان فاقد همه. يابد مي
حـواس  . انسان داراي حواس متعـددي اسـت؛ همچـون حـواس ظـاهري و بـاطني      . بود

) بسـاوايي (حس المسه ) شنوايي(سامعه   حس) بينايي(باصره  حس: ظاهري عبارتند از
ي ايـن   هستند؛ بـه واسـطه    و قابل ادراك) بويايي(حس شامه  و) چشايي(حس ذائقه 

شـوند؛ و در   تـداعي مـي   … نوع از حواس، تصوير، صدا، بـو، مـزه، حجـم و سـطح و    
ي مغـزي،   حافظـه . شـوند  هاي مختلف كه در بدن انسان است؛ نگهـداري مـي   حافظه
بـل از هـر   ق. انـد  اقسام ديگر حافظه …ي ناخودآگاهي و  ي خودآگاهي، حافظه حافظه

  .بحثي الزم است تعريف دقيقي از حس داشته باشيم
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  تعريف حس
، درك، ادراك و برخي آن )دهار(به معني دريافت، تأثر، آگاه شدن، اندرياب » حس«

ي ظاهره، دانستن،  ؛ دريافتن به يكي از حواس خمسه يافتن. اند را معرب هوش دانسته
، عربـي   تـازي (و بـه  ) يـافتن اسـت   در فارسي به معني آگـاهي ( دانش، آگاهي يافتن،

چنـان كـه در   . گانـه اسـت   نيز گويند و حواس، مجموع مشاعر پـنج ) ادراك يا شعور
ذكر كرده و اين كه حواس را به همـين پـنج حـس    » اللغات منتخب«و » بحرالجواهر«

حـواس   ،گانـه  براي آن است كه علماء لغت، غير از اين مشاعر پـنج . اند انحصار داده
 .اند از  لغويان پيروي كرده شناختند؛ همچنان كه متكلمان نيز ميديگري را ن

امروزه معلوم شده كه در همين دنياى محسوس و ملموس ما هزاران چيز وجود دارد 
نتيجـه ايـن    در .ها وجود دارند كنيم؛ ولي آن كنيم؛ لمس نمى ها را حس نمى كه ما آن

ها را درك كنيم؟ اما سـؤال   آيد كه پس ما با چه نوع حسي وجود آن سؤال پيش مي
ديگر اين است آيا اين حواسى كه ما داريم ابزارى است براى درك هر چه در عـالم  
هستى است؟ منظور بنده اين اسـت كـه اگـر مـا چيـزى را بـا حـواس خـود درك         

فكـر كنـيم وجـود نـدارد؛ بلكـه      ! كنيم؛ دليل ندارد كه آن را قبول نداشته باشيم نمي
شود و شكل علمى هم به آن  كه بشر در زندگى خود مرتكب مىترين اشتباهى  بزرگ

دهد؛ اين است كه خيال كند حواسى كه به او در دنيا و در اين طبيعت داده شده؛  مى
براى اين است كه هر چه را در اين دنيا هست با همين حواس كشف كند؛ به طورى 

  . يد وجود نداردكه اگر چيزى را با حواس خود درك نكرد؛ آن را نفى كند و بگو
ديدم يا بـا گـوش    كردم يا با چشم خودم مى بنده بايد آن را با دست خودم لمس مى

خيلي . چشيدم؛ اما چنين نيست ي خودم آن را مى شنيدم و يا با ذائقه خودم آن را مى
ها را با حواس ظـاهري درك   توانيم آن ها در دنيا وجود دارد؛ ولي بنده و شما نمي چيز
با به كارگيري صحيح از حواس ظاهري و با كسب مراتب باالي روحـاني،  بلكه . كنيم

سپس دريافت و درك حواس باطني از طرف خداوند، خواهيم توانسـت بـه مقـداري    
  .مند شويم ايم؛ از علوم غيبي عالم هستي بهره كه لياقت و شايستگي خود را نشان داده
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انـد؛ بـا ايـن     بيان فرموده» غيب«ي  خداوند در كتاب قرآن اين گونه موارد را با كلمه
هـا اسـت كـه از آن عـالم      آيا علم غيـب بـا آن   »م الْغَيب فَهم يكْتُبونَأَم عنْده« :تعبير

 ).41ي  آيه -ي طور سوره( خبري نگارند؟

الْغَيب لَاستَكْثَرْت مـنَ   ا أَملك لنَفْسي نَفْعا و لَاضَرا إِلَّا ماشَاء اهللاُ و لَو كُنْت أَعلَمقُلْ لَّ«
يرٌ وإِنْ أَنَا إِلَّا نَذ وءالس ينسا مم رِ ويرٌ لِّ الْخَيشنُونَبؤْممٍ يبگو كه من مالك نفع و  »قَو

جز آنچـه بـه وحـي    (آنچه خدا خواسته و اگر من از غيب  ضرر خويش نيستم مگر
گـاه زيـان و رنـج     افـزودم و هـيچ   ه ميآگاه بودم بر خير و نفع خود هميش) دانم مي
ي گروهـي كـه اهـل     دهنـده  ديدم من نيستم مگر رسولي ترسـاننده و بشـارت   نمي

  ).188ي  آيه - ي اعراف سوره( .ايمانند

»يمكزِيزُ الْحةِ الْعادالشَّهبِ والْغَي مالاو داناي عوالم غيـب و شـهود و سـلطان مقتـدر      »ع
 ).18ي  آيه -ي تغابن سوره( .نظام آفرينش استملك وجود و آگاه از صالح 

» ولّل    ـكبا ر مـ و ه لَيـكَّلْ عتَو و هدبفَاع رُ كُلُّهالْأَم عرْجي هإِلَي ضِ والْأَر و اتاومالس به غَي
 »بِغَافلٍ عما تَعملُونَ

و امـور عـالم همـه     ها و زمين پنهان است همه براي خداست و هر چه در آسمان
او را بپرسـت و بـر او توكـل    ) به دست قدرت اوست(شود  به خدا بازگردانده مي

 ).123ي  آيه -ي هود سوره( .كني غافل نيست كن و پروردگار تو از آنچه مي

هايى هست كه از حدود حواس انسان بيرون اسـت؛   ايمان به اين كه حقايق و واقعيت
دانـد؛ و   ي اندك از آن مـي  اوند است؛ و بشر به اندازهها نزد خد علوم و دانش  تمامي

هـا را درك كنـيم؛  مراحـل و     توانيم به اين آگاهي برسـيم و آن  اين كه ما چگونه مي
همان طوري كه قبالً عرض كردم اولـين عامـل بـراي     .طلبد شرايط خاص خود را مي

واهـد دانـا و   ها عنايت و توجه خداوند است كه هر كسـي را بخ  درك بيشتر ما انسان
 .كند هشيار مي
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بگـو كـه    »اهللا و ما يشْعرُونَ أَيانَ يبعثُونَ االسماوات والْأَرضِ الْغَيب إِلّ ا يعلَم منْ فيقُلْ لَّ«
ها و زمين جز خدا كسي از علم غيـب آگـاه نيسـت و اينـان هـيچ       ي آسمان در همه

 ).65ي  آيه -ي نمل سوره( .ه خواهند شددانند كه چه هنگام زنده و برانگيخت نمي

»نْ وقُطُ ما تَسم رِ وحالْب رِّ وي الْبا فم لَمعي و وا إِلَّا ههلَمعبِ لَا يالْغَي حفَاتم هنْدع ا  و رقَةٍ إِلـَّ
و كليـدهاي   »لَّا في كتَـابٍ مبِـينٍ  يابِسٍ إِرطْبٍ و لَايعلَمها و لَاحبةٍ في ظُلُمات الْأَرضِ و لَا

خزائن غيب نزد اوست؛ كسي جز او بر آن آگاه نيست و نيز آنچه در خشكي و دريـا  
افتد مگر آن كه او آگاه است و نـه   داند؛ و هيچ برگي از درخت نمي است، همه را مي

ي خشـكي، جـز آن كـه در كتـاب     و تر هاي زمين و نه هيچ  اي در زير تاريكي هيچ دانه
 ).59ي  آيه -ي انعام سوره( .مبين مسطور است

تواند بر برخي از علوم غيب و شهود دست پيـدا كنـد؛ خـود     اين كه انسان چگونه مي
پرسش ديگري است و بهترين روش از نظر اين حقير رسيدن بـه مراتـب عرفـاني و    

انـد؛ ولـي    عرفان و معرفت را در كتب لغت، علم و دانش معني كـرده . معرفتي است
مقابـل علـم سـطحي و     ؛وقوف به دقايق و رمـوز چيـزي اسـت    ،عرفان به مفهوم عام

يافتن اشياء به طريق كشف و شهود و در واقع عرفان : عرفان به مفهوم خاص. قشري
ناپذير كه ارتباطي مستقيم بـا وجـود    مبتني بر حالتي روحاني و توصيف ؛معرفتي است
ي  و ذات انساني تجلـي دارد؛ در مرتبـه  ي اول در جان  كند و در درجه مطلق پيدا مي

عارف از راه كشف و شهود و تذهيب نفس و تسـلط بـر   . بعد در اعمال و رفتار آدمي
تواند حقيقت را مشاهده كند و در نزد او دل  هوي و هوس، از طريق عاطفه و قلب مي

  .اي دارد نقش عمده
او پاك و روشـن اسـت؛   خوانند؛ كه ظاهر و باطن  ي خدا را، از آن جهت بنده مي بنده

 زيرا خود را از غيرحق پاك گردانيده نه به جز خدا اميد دارد و نـه بـه جـز خـدا از    
در  .كنـد  ترسد و نه جز او را دوست دارد و نه جز او بـه كسـي اعتمـاد مـي     كسي مي

دانـد   افعال او ريا و عجب نباشد؛ هر چه بيشتر خدمت كند بيشتر خود را مقصـر مـي  
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زيـرا  . ي رسيدن به بندگي، داشتن قلب صـاف و بامحبـت اسـت   ترين روش برا ساده
آفرينـد؛   در عمـل هـم انگيـزه مـي     شود؛ گذرد؛ بر زبان هم جاري مي آنچه در دل مي

  .كند ساز نيز هست و جهت را نيز تعيين مي هدف
پس بايد ديد كه دل، كجايي است؛ چگونه است و بـه كـدام پايگـاه وابسـته اسـت؟      

اي «: انـد كـه   داشت و درست گفته» دلبر«توان دو  نمي» دل«درست است كه با يك 
اما مهم آن است كه آن دلدار و دلبر، ارزنده و قيمتي . »…صد دله، دل يك دله كن

نشيند؛ و صاحب  اي مي باشد؛ وگرنه دل، هر جايي هر روز بر شاخه» دلدادگي«و اليق 
خـود غالـب شـود قـادر      كند؛ اما اگر انسان بتواند بر نفـس  دل را آواره هر جايي مي

  .تري نسبت به خود و محيط اطرافش پيدا كند خواهد بود شناخت و آگاهي بيش
داونـد  قلب خود را پاك نمود و به مقام بندگي رسـيد؛ از طـرف خ    مييعني وقتي آد

از آن نيروهـا اسـتفاده    و تا به حواس بـاطني آگـاه شـود    ؛شود نعمتي به او ارزاني مي
مورد حـواس بـاطني مطـالبي را     در مختصر ته بنده به طورهاي گذش در فصل .نمايد

بـاره   تري در ايـن  خدمت خوانندگان عزيز عرض كردم و حال قصد دارم مقدار بيش
كنم  دارند سعي مي  ميبنويسم و به دليل اهميت فراواني كه اين حواس در زندگي آد

  .تر شرح دهم ها بيش در مورد آن

 گانه باطني حواس پنج

حكمـا و  . ، حـس حافظـه و حـس متصـرفه     ، حـس وهـم   حس خيال،  حس مشترك
كـرده و   يگانه ظـاهر  اند كه عقل بالضروره حكم به وجود حواس پنج متكلمان گفته

كه بيش از آن جائز نيست؛ زيرا ممكن اسـت حـس    ؛انحصار آن به عدد پنج است
درزاد چنان كه كور مـا . ايم ديگري در بعضي از حيوانات باشد كه ما بدان پي نبرده

باشد؛ پس شكي نيست كه هـر يـك از حـواس بـراي      اطالع مي از نيروي باصره بي
، ذائقـه   ادراك شئ مخصوصي ساخته شده؛ چنان كه سـامعه بـراي ادراك اصـوات   

خصوصيات  ،، به نحوي كه از هيچ يك ها ها، شامه براي ادراك بو براي ادراك طعم
  . ديگري مقدور نيست

www.takbook.com



 
 39 تجلي آگاهي

عبـارت    ميادراك آدي نفس انساني را لحاظ كنيم؛  مدركه ي قواي بنابراين، اگر كليه
  .و عقلي  ميادراك حسي، خيالي، وه :است از

  .كند ها ادراك مي در ادراك حسي، مدرك امور جزئي محسوس را در صورت حضور آن
  . كند ها ادراك مي در ادراك خيالي، مدرك امور جزئي محسوس را در صورت غيبت آن

  ني، جزئي غيرمحسوس است؛و معا  ميادراك وه
  .كند و در ادراك عقلي، مدرك معاني، مفاهيم كلي و مجرد را ادراك مي

، محصول اشتياق يا بصـيرت و   منشأ پيدايش علوم و كشف اوليه اختراعات و ابداعات
بيني حقيقي كه در طول تاريخ با شيوع تيزهوشي ظـاهري، رو بـه افـول نهـاده      روشن

مندي از اطالعات الهامي، مستقل از تلقـين   وري حقيقي، بهرهاست؛ شهود و اشراق، نوآ
و شرطي شدن و عامل كنترل هيجانات كاذب، قابليت ايجاد، به وجود آوردن چيـزي  

فراذهنـي رخ  ) سنسـور (هـاي   كه وجود ندارد؛ آنچه از خارج ذهن و از طريق گيرنده
اب و بيـداري  آورد و سبب رؤيـت و شـهود در خـو    داده؛ الهامات بشري را پديد مي

بندي شده  هاي فراذهني، توانايي استخراج اطالعات طبقه گيري از گيرنده شود؛ بهره مي
مغـز   عشق، با فعال شدن سنسور فراذهنيي هستي، انگيزش ايجاد ذوق و  و محرمانه

لـذا، مغـز   . شود تر مي نيز كه نقش مترجم را به عهده دارد؛ در دريافت و ترجمه فعال
شود و بـا فعـال شـدن حـواس بـاطني،       تر مي اس باطني بسيار فعالكارگيري حو با به

هوش باطني فرد نيز فعال شده؛ زيرا هوش باطني، خفته و بالقوه است و براي بالفعـل  
فعال شدن آن نيز موجب پرورش عقـل و  . باشد ميدرآمدن نيازمند محرك و انگيزه 
فعاليـت آن بـه   گردد؛ برخالف حواس ظاهري كـه   كشف استعدادهاي غيركاذب مي

گانه مربوط است؛ حواس باطني، با درك جهان پيراموني به عنوان تجليات  حواس پنج
  .سازد ارتباط دارد؛ و جمال الهي، حواس باطني خفته را بيدار مي

شود و ايـن   ي حواس باطني فعال، درك مي قانون حكمت هوشمندي هستي، به واسطه
ي  از ايـن منظـر همـه   . باشد تنوع مي حواس تابع اصل وحدت است؛ فاقد گوناگوني و
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شـهودي  ها داراي اين حواس باطني هستند؛ چرا كه هر انساني قابليت دريافـت   انسان
را دارد؛ و صرفاً الزم است سنسورهاي شهودي وي در بخش ذهن فعال شده؛ تا حـواس  

 البته همانطوري كه قـبالً عـرض كـردم ايـن مهـم     . باطني نهفته در انسان نيز بيدار شود
 . شود كه انسان توانسته باشد به مراتب فوق برسد زماني ايجاد مي

ي درك  هاي آسـتانه  ي دريافت ي راست مغز نيز ترجمه كره به دنبال اين فرآيند، نيم
. دهـد  ي الهام، خالقيت و ايجـاد رخ مـي   فراذهني را به زبان جسم انجام داده و پديده

اشته و نزديك بـه صـفر ثانيـه رخ داده؛    ي وقوع، نياز به زمان ند لحظه اين پديده در
. ي وقوع، وابسته بـه زبـان انسـان نيسـت     در لحظه اي فرازباني بوده و پديده چنين هم

كننده آن را به زبان خود بيان كرده؛ يا با عالئم  دريافت است كه فرد دريافت پس از
  . كند ها آن را ثبت مي و نشانه

توسـط مغـز نيـز      ميهاي هنري و تجس نشي آفري ي راست مغز كانون ترجمه كره نيم
، تراوشات فـردي  »هاي فراذهني گيرنده«با فعال شدن حواس باطني در بخش . هست
. اي نخواهـد بـود   و ديگر تنها در معرض تراوشـات عاريـه   كند ها بروز پيدا مي انسان

 و افراد يابد بدين ترتيب استعدادهاي ذاتي مبتني بر خالقيت نيز كشف و پرورش مي
فعال شـدن حـواس    چنين هم. هاي القايي يا كاذب مصون خواهند بود بروز استعداد از

هاي زائـد و كنتـرل عقـل     ي انرژي، مهار فعاليت باطني سبب كنترل هيجانات، ذخيره
ي ادراكاتي پيرامون حقيقـت هسـتي، فلسـفه     حواس باطني زمينه. گردد تنازع بقاء مي

 .دخلقت، تولد، مرگ و مفهوم كمال خواهد بو

امـا بـا كـانون     ؛واقعيت اين است كه انسان كنوني با خلق، ايجاد و آفرينش آشنايي دارد
هاي ذهني از طريـق   دريافت ي پردازش خالقيت و افزاري خود در زمينه هاي نرم فعاليت

ي عملكـرد آن را   شفاف و روشـني از نحـوه   تفسير سنسورهاي فراذهني آشنايي نداشته و
هاي ذهـن انسـان را از طريـق     گانه، ورودي نه كه حواس پنجگو همان ؛كشف نكرده است

هاي ذهني و فراذهنـي، نيـز اطالعـاتي را بـه ذهـن       دهند؛ گيرنده جسم و مغز تشكيل مي
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شود و منجـر بـه فعـال نمـودن      ي فعال مي فراذهني طي فرآيند سنسور. كنند مخابره مي
ي درك  ج از آسـتانه اما سنسور ذهني كه قابليت تشـخيص خـار  . گردد حواس باطني مي

  . دهد فيزيكي را دارد نيز يكي از مجراهاي ورودي ذهن را شكل مي
هاي ذهني هستند كـه از   شود؛ مربوط به گيرنده بخشي از آنچه در خواب مشاهده مي

ي درك  در همين راستا آسـتانه  مثال ديگر. گيرند ي ذهني بهره مي ها و حافظه گيرنده
هـاي فـيلم    ي فـريم  چشم، قدرت تشخيص جداگانـه دانيم كه  مي. فيزيكي چشم است

سينما را ندارد؛ اگر كسي در اثر ممارست به اين مهارت دست يابـد؛ بـه ايـن معنـا     
هاي فيزيكي چشم ناظر، به تشخيص يك فريم از فيلم نائـل شـده؛    نيست كه سنسور

هاي درك ذهني فرد است كه اين تشخيص را به ذهـن مخـابره نمـوده؛     بلكه گيرنده
كند؛ و پس از آن ناظر نسبت به اين تشخيص آگـاه   نيز آن را به مغز ارسال مي ذهن
در مورد صداهايي كه خارج از آستانه درك فيزيكي گوش انسـان   چنين هم. شود مي

گردند؛ ناشـي از درك   قرار دارند و افرادي قادر به تشخيص اين دسته از اصوات مي
  . ذهني اين افراد است

بنابراين حافظه نه جزيـي از   ،هارد كامپيوتر   ن است و معادلحافظه بخش ماشيني ذه
عقل است و نه جزيي از هوش يعني در واقع مستقل از حواس ظاهري و باطني بـوده؛  

البته بدون حافظه، عقل معني ندارد چرا كه . صرفاً سيستم ضبط وقايع و مفاهيم است
به خودي خود اشـياء را    آدمي. افزاري قادر به فعاليت نيست با نبود حافظه، هيچ نرم

هـا دور   از درك آن ،تـأثير عناصـر مختلـف     كنـد و تحـت   درك نمـي  ؛آنچه هستند
رو، متفكران ديني حصـول    از اين. اند ي متفكران به اين نكته اذعان داشته همه. ماند مي

بـه اعتقـاد متفكـران    . دانند ادراك به عالم واقع و حقيقت را به قدر طاقت بشري مي
شـود و سـعي و طلـب،     ي، بدون توفيقات الهي درك كلـي اشـياء حاصـل نمـي    اسالم
تصـورات مختلفـي دارنـد و درك     ،هـا از واقعيـت   انسـان . ي اين توفيق اسـت  مقدمه

به همين دليـل كـل    ؛كند بيني هر فردي رجوع مي واقعيت به نوع تفكر و اصول جهان
شناسـي   يـدگاه انسـان  از د .واقعيت و كليات امور براي همگان قابل دسترسي نيسـت 

نيروهـاي ظـاهري،   . ي باطني است فلسفي، انسان داراي پنج نيروي ظاهري و پنج قوه
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، شـامه  )چشـايي (، ذائقه )بساوايي(گانه او يعني المسه  بيروني انسان همان حواس پنج
در باطن نيـز انسـان داراي قـوايي     است و) شنوايي(و سامعه ) بينايي(، باصره )بويايي(

 :پردازيم ها مي طور مختصر به آناست كه به 

	حس مشترك -1

گيـرد؛   ها را مـي  هاي حواس گوناگون و تصاوير برآمده از تمام آن نيرويي كه دريافت
دهد و نهايتـاً   ها را به يكديگر ارتباط مي كند؛ آن نشاند؛ حل و هضم مي در كنارِ هم مي

. ت؛ واقعـاً ادراك كنـد  شود تا انسان بتواند چيزي را كه به حس دريافته اس باعث مي
. رود هـاي حـواس ظـاهري بـه شـمار مـي       حس مشـترك در واقـع جـامع دريافـت    

پذيرنـد در   هاي گوناگوني كه از طريق هر يك از حـواس ظـاهري نقـش مـي     صورت
و نهايتـاً   يابند آشنايي، ارتباط و پيوند ميجايگاه و پايگاهي به نام حس مشترك با هم 

 .شود انساني و احساس حقيقي ايجاد مي حالت درك با فعاليت حس مشترك،

	حس خيال -2

اي كه  هاي جزئيه صورت. ي خيال است نيروي ثبت و حفظ صور جزئيه در انسان، قوه
شـود؛ خيـال در    ي خيال ثبت و ضبط مي شود در قوه وارد مي  مياز بيرون به ذهن آد
بـاطني   ي ي مدركـه  خيـال، دومـين قـوه   . حس مشترك است ي واقع خزانه و گنجينه

ايـن   ؛كند درك نموده حفظ و نگهداري مي هايي را كه حس مشترك است كه صورت
ي  ي خيال عالوه بر اين كـه خزانـه   قوه. قوه انبار، خزانه و بايگاني حس مشترك است

ي خيـال بـا نـام     گاهي از قوه. ي متصرفه نيز هست ي قوه خزانه؛ حس مشترك است
را » ي جزئـي معـان «ظـه، نيرويـي اسـت كـه     حاف. شـود  ياد مي» متخيله«و » صورهتم«

ايـن قـوه را   . واهمـه اسـت   ي در واقع خزانه و بايگـاني قـوه   ؛كند نگهداري و حفظ مي
كنـد   به اين بيان كه چون معـاني را حفـظ مـي    ؛گويند نيز مي» مسترجعه«و » ذاكره«
دازد ان و گاهي با تأني و درنگ به ياد مي» ذاكره«كند  و گاه زود يادآوري مي» حافظه«
 .شود ناميده مي» مسترجعه«
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	حس وهم -3

ي وهم، نزد قدما  وهم يا قوه. شود نيروي درك معاني جزئيه در انسان وهم ناميده مي
ي آن باالتر از  و مرتبه» ادراك معني جزئي متعلق به امر محسوس«: عبارت است از

ات ي حس و خيال است؛ يعني اين قوه معاني غيرمحسوس موجود در محسوسـ  مرتبه
 ... و» وحشـتناك «و » مخـالف و موافـق  «و » خيـر و شـر  «ماننـد  . يابد جزئي را درمي

ي  منظور از وهميات يا قضاياي وهمي، يعني قضاياي كاذب و دروغـي اسـت كـه قـوه    
اي كـه   كند؛ به گونه ها حكم مي پذيرد و با قوت به آن ها را مي وهم برخالف عقل، آن

در چنين مـواردي عقـل   . پذيرد اقامه شود؛ نمي ها را حتي اگر برهان بر آن خالف آن
چنـان بـه آن قضـاياي     آورد؛ اما وهم مخالفت كرده و هم ي برهان ايمان مي به نتيجه

اعتقـادآور    رو وهميات از جمله قضايايي است كه براي آدمي از اين. كاذب ايمان دارد
ديد و قـوي  ي وهم و وهميات در ذهن بسيار ش بايد توجه داشت كه قدرت قوه. است

 شـوند؛ از ذهـن آدمـي    است؛ وهميات نادرست، با اين كه توسط عقل باطل اعالم مي
  .روند بيرون نمي 

تحـت نفـوذ و قـدرت     بيشتر در بدو پيدايش،  يكي از داليل اين امر آن است كه آدمي
يابـد و بـر او    حس و وهم است؛ زيرا حس و وهم پـيش از عقـل در انسـان تحقـق مـي     

شـود و   مأنوس مي  ه همين دليل ذهن از آغاز با احكام حسي و وهميب. كند حكومت مي
ي  كه نوبت ظهور عقل فرا برسد؛ براي انسان سخت است كه خود را از سـيطره  هنگامي

تواننـد امـور    هـا نمـي   ي وهم، اكثر انسان اساس تسلط قوه بر. قدرت حس و وهم برهاند
بپذيرند و حتي اگر ) پذيرد عقل ميبدان گونه كه (غيرحسي و مجرد از زمان و مكان را 

ي وهم، خداوند را در قالب  امري غيرحسي مانند خدا را بپذيرند؛ تحت تسلط همين قوه
محـض يـا     حاصل آن كه قضـاياي وهمـي  . كنند امري جسماني و داراي مكان تصور مي

اي از حقيقـت ندارنـد؛    روند كه هيچ بهره وهميات، قضاياي كاذب و دروغي به شمار مي
ي وهميات در مغالطه اسـت و ازايـن رو در    مورد استفاده. ها اعتقاد دارد ما انسان بدانا

 .شود ي فراوان مي صناعت سفسطه يا مغالطه از وهميات استفاده
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	حس حافظه -4

حافظـه  . ي نيروي وهم است حافظه، نيروي ثبت و حفظ معاني جزئيه و در واقع خزانه
،  دهد حاالت خودآگاهي از قبيـل لـذات   ان مينوعي فعاليت ذهني است كه به ما امك

ها را حفظ كـرده   ها و قضاوت ، انديشه هاي حسي ، دريافت ، احساسات ها ، خواسته دردها
حافظـه امكـان بازشناسـي و مراجعـه بـه      . ها را مجدداً در ذهن خويش بازيابيم و آن

  . دهد گذشته را به ما مي
اين مكانيسـم  : برد اين است بكار مي در مورد حافظه» مارسل پروست«اصطالحي كه 
در واقع سه نوع اصلي . را مجدداً بازيابيم» زمان از دست رفته«دهد تا  به ما اجازه مي

هر يك از ما . حركتي ي شنوايي و حافظه ي ، حافظه بينايي ي حافظه: حافظه عبارتند از
ايـن سـه بـر دو    ، شنوايي و حركتي هستيم معموالً يكـي از   بينايي ي داراي سه حافظه

  . ديگر غالب است ي حافظه
توان آنان را متوسـط يـا عـادي     شوند كه مي ، افراد بسياري نيز يافت مي در عين حال

. هنگي مناسبي بـين ايـن سـه گـروه حافظـه وجـود دارد      ادر اين نوع افراد، هم. ناميد
ه صورت كند ب آموزي كه از اين گروه افراد باشد؛ درسي را كه دوباره تكرار مي دانش

؛  ؛ صداي اسـتاد خـويش را كـه ايـن درس را بـراي وي توضـيح داده       خواند ذهني مي
؛ بـه خـاطر    شنود و حركاتي را كه براي خواندن يـا كپـي كـردن آن انجـام شـده      مي
، شنوايي و حركتي  اي كه روي سه گروه تصاوير بينايي ، حافظه در اين شرايط. آورد مي

  .مل و زنده استاي غني و كا كند حافظه تأكيد مي
ايـن  . را دارد» Memory«انواع مختلفي از حافظـه    مياند كه آد مطالعات نشان داده

» شوند يا براي مـدت زمـان بلنـد    اطالعات براي مدت زمان كوتاهي ذخيره مي«كه 
و » Short-Term Memory» «حافظـه كوتـاه مـدت   « باعث تقسيم حافظه به انـواع 

ها  با وجود اين تقسيم آن. شده است» Long-Term Memory» «حافظه بلند مدت«
  كنند؛ البته به شـيوه  ي حافظه را اجرا مي گانه براي ذخيره كردن اطالعات، مراحل سه

ديگـر آن كـه در بعضـي از     ي نكتـه  .دهند و ساختارهاي مختلف اين كار را انجام مي
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 Sensory» «ي حسـي  حافظـه «نيز بـه نـام     ميي نوع سو مطالعات و منابع از حافظه

Memory «شود صحبت مي.  

 )S.T.M(مدت  حافظه كوتاه

، گنجايش محدود آن است كه بـه طـور متوسـط بـين      ترين ويژگي اين نوع حافظه مهم
مـاده   9ماده و برخي تا  5بعضي افراد تنها . هفت ماده به اضافه يا منهاي دو ماده است

سـط گنجـايش حافظـه    دارنـد؛ امـا بـه طـور متو     را در حافظه كوتاه مدت خود نگه مي
 .شود ناميده مي» فراخناي حافظه«اين رقم . ماده است 7مدت اكثريت افراد  كوتاه

،  مدت آن است كه اطالعات در آن به صورت صـوتي  كوتاه ي ويژگي ديگر حافظه
شوند؛ مثالً شخصي كه مجموعه  رمزگرداني مي» عمدتاً به صورت صوتي«ديداري 
به صورت صوتي رمزگرداني كرده است، در را شنيده و آن را  RLBKSJحروف 

 Bحرف  را كه صداي مشابهي با T، حرف Bيادآوري ممكن است به جاي حرف 
بيش عاري از خطا اسـت؛ بـه طـوري     و  بازيابي در اين حافظه كم. دارد، بيان كند

 .مطلبي در حافظه باشد؛ حتماً قابل دسترسي است كه اگر

 حافظه يك آزمايش ساده براي تعيين فراخناي

يا ارقام را تهيـه   ها ، مكان افراد  مياز دوست خود بخواهيد فهرستي از كلمات مثل اسا
 رقـم را  ؛ چند نام يا بعد از آن ببينيد از فهرست خوانده شده. كند و براي شما بخواند

 9و  5آوريـد؛  احتمـاالً بـين     كه بدست مـي   ميرق .بياوريد توانيد به ترتيب به ياد مي
مـدت   كوتـاه  ي در واقع حافظه. دهد شما را نشان مي ي كه فراخناي حافظهخواهد بود 
زماني كه اين هفت خانه پـر شـود؛ بـه ناچـار بايـد       .اي است ي هفت خانه مثل جعبه

ايـن   .بگيرنـد  رهـا قـرا   آن در اطالعات جديد بتواننـد  تا ها خالي شوند برخي از خانه
  .مسأله يكي از علل فراموشي است

 )L.T.M(ت حافظه دراز مد

ترين ويژگي اين نوع حافظه گنجايش نامحدود آن اسـت؛ بـه طـوري كـه مطالـب       مهم
به عبارتي اطالعـات  . توان نگهداري كرد؛ بدون آن كه از بين بروند زيادي را در آن مي
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: به عنوان مثال. روند؛ هر چند ممكن است فراموش شوند در اين نوع حافظه از بين نمي
گرديـد؛ كـه قـبالً در آنجـا      نظر بگيريد كه در آن دنبال كتابي ميكتابخانه بزرگي را در

اگر نتوانيد به كتاب موردنظر دست پيدا كنيد؛ به اين معني نخواهد بـود  . قرار داده شده
ي قرار دادن آن  ممكن است نحوه. كه آن كتاب در كتابخانه وجود ندارد؛ يا ازبين رفته

  . آن مناسب نيست گردي در محل مناسبي صورت نگرفته؛ يا پي
گيرد؛ برخالف  رمزگرداني مطالب در اين نوع از حافظه به صورت معنايي صورت مي

اگـر   :به عنوان مثال. كند مدت كه از رمز صوتي و يا ديداري استفاده مي حافظه كوتاه
فهرستي از كلمات به حافظه دراز مدت سپرده شوند؛ چند روز بعـد از آن در رونـد   

معني با آن كلمـات يـادآوري شـوند؛ نـه خـود آن       كلمات هميادآوري ممكن است 
اگر به فرض كلمه آفتـاب در فهرسـت بـوده؛ شـخص ممكـن اسـت كلمـه        . كلمات

  . خورشيد را يادآوري كند
هـا   شنويم و مدتي بعد آن ، اخبار و مطالبي كه مي ها اين مسأله را در يادآوري داستان

، خبـر يـا    در حالي كـه موضـوع داسـتان   . يمتوانيم ببين كنيم؛ به وضوح مي را بازگو مي
شـود؛ امـا لزومـاً از همـان كلمـات گوينـده يـا         مطالب ديگر به طور كامل ارائه مـي 

هاي بهسازي حافظه استفاده  از اين مورد در روش. كنيم ي كتاب استفاده نمي نويسنده
بازيـابي   .ها يادسپاري كنـيم  شود؛ مبتني بر اين كه مطالب را با توجه به معاني آن مي

مدت با خطا و اشكاالتي همـراه اسـت كـه     ي كوتاه در اين نوع حافظه برخالف حافظه
توانـد از   گنجايش زياد آن و اطالعات نامحدود موجود در آن و گذشـت زمـان مـي   

 .داليل آن باشد

 حافظه حسي

در . سپاري و ذخيره كردن اطالعات اسـت  ي به ياد نخستين مرحله» حسي ي حافظه«
گنجايش ايـن حافظـه   . شود ذخيره مي» اطالعات حسي«ي دقيقي از  نسخه اين حافظه

) حدود يـك ثانيـه  (سازي اطالعات بسيار كوتاه  نامحدود است؛ اما مدت زمان ذخيره
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ي حسي شد؛  وارد حافظه) هاي حسي از طريق گيرنده(بعد از آن كه محركي  .باشد مي
العات آن محـرك بـه حافظـه    اطو دقت قرار گيرد؛ ) Attention(» توجه«اگر مورد 

اين فرآيند دقت و توجه براي انتقال اطالعات با حافظـه  . يابد انتقال مي» مدت  كوتاه«
هـاي حسـي    در هر لحظه تحت تأثير محرك  ميكوتاه مدت بسيار مهم است؛ زيرا آد

شـوند؛  ) Perception(» ادراك«هـا   فراواني قرار دارد؛ كه اگر قرار بود ايـن محـرك  
و ) هـا  محرك(از طريق توجه كردن به بعضي از امور   ميآد. شد ممكن ميزندگي غير

ايـن  . خواهد؛ ادراك كنـد  گيرد؛ تا آنچه را كه مي توجهي به بعضي ديگر تصميم مي بي
 .فرآيند براي آغاز يادگيري مهم است

	حس متصرفه -5

تحليل و تركيب  هاي انساني را اين نيرو، درك يا ثبت نيست؛ بلكه اين قوه، دريافت ي وظيفه
به . بخشد ها صفت رد و قبول مي دهد و به آن ها را به تصرف خود تغيير مي كند؛ آن مي

هاي پيشين و كنوني و  عبارت ديگر، انسان به كمك اين نيرو صور و معاني جزئيه، دريافت
شود؛ تحليل و با يكديگر  ي آنچه از راه حواس بيروني و دروني دريافت شده و مي همه

اين نيرو را در صورتي كه در خدمت عقل . پردازد ها مي كند و به رد يا قبول آن مي تركيب
البته، عقل نيز يكي ديگر از . نامند باشد؛ متفكره و اگر در خدمت وهم باشد؛ متخيله مي

  .نيروهاي باطني انسان و برخوردار از توانايي درك كليات است
معني بازشناسـي امـور جزئيـه، از     به همين جهت، براي آن به جاي واژه تشخيص به
از آنجا كه نيروي عقل و قـوه  . شود واژه تميز به معني بازشناسي امور كلي استفاده مي

عاقله نيروي سنجش و تميز حقايق كلي است؛ مشخصـه و ويژگـي اصـلي انسـان بـه      
عقل در مباحث فلسفي خود داراي دو ساحت عقل نظري و عقل عملي . رود شمار مي

 شـود  فعل، فعال و مستفاد تقسيم ميظري نيز به عقل هيوالئي، بالملكه، بالعقل ن. است
ي  عقل عملي كه نيروي تميز صواب از غيرصواب است خـود داراي چهـار مرحلـه    و

 .ه، تجليه، تحليه و فنا استيتخل
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شناسي از آن جهت اسـت كـه خيـال در واقـع دريچـه يـا        اهميت خيال در انسان! پس
داري  نسان از جهان بيرون، برخورد او با عـالم خـارج، ثبـت و نگـه    اي براي تلقي ا پنجره

اي  قـوه . شود منتقل مي كه از عالم خارج به ذهن آدمي. اي از صور جزئيه است مجموعه
شان از مسامتت حواس يا از مالقات حواس ثبـت و   كه صور محسوسات را بعد از زوال

داري صورِ گـرد آمـده    ي حفظ و نگه پس خيال وظيفه. كند؛ قوه خيال نام دارد حفظ مي
 چرا همان حس مشترك در حفظ صور: در حس مشترك را برعهده دارد و اگر بگوييد

  : گوييم در جواب مي! مدركه كافي نيست و محتاج به حس ديگر است؟
آيد يا مدرِك است و يا حافظ فقط و مدرِك فاعل است  زيرا از يك حس دو كار نمي

ك را حرارت و رطوبت بايد و حفظ را برودت و يبوست و ايـن دو  و حافظ قابل، ادرا
  . و ضديت دليلِ تغاير و تعدد است با هم متضادند

 دليلِ ديگر بر مغايرت حس مشترك و خيال، عروضِ سهو و نسيان در خـاطرات آدمـي  
است؛ ذهول يابـد   سهو آن است كه خاطرات گذشته مدتي از خيال كه حافظ صور. است 

التفات و توجه و تأمل دوباره بازگشته و در موطن حـس    اما پس از كمي ش شودو فرامو
مشترك مورد ادراك قرار گيرد و نسيان آن است كه خاطرات گذشـته چنـان از خيـال    

ي  اما سـلطان قـوه  . زايل شود كه هرگز به ياد نيايد تا جايي كه نياز به كسب دوباره باشد
و آن به حس مشترك نسبت به  ماغ استن اول دچنانكه ذكر شد در مؤخّر بط خيال هم

تحويـلِ صـور بـه    . تر است تا بدين نزديكي سهل و سريع باشد ديگر قواي باطني، نزديك
 .داري حس مشترك براي ادراك و نيز اخذ صور از حس مشترك براي حفظ و نگه

مـاغ كـه جايگـاهي بـراي     چنانكه بيان شد اين عضو خـاص از د  توجه داشته باشيد هم
ي خيال شناخته شده به عنوان آلت و معدي است براي نفس ناطقـه كـه از طريـق     قوه
تـوان گفـت كـه نيـروي خيـال در       به طور خالصه مـي . ي خيال انشاء و ايجاد نمايد قوه

اي است؛ جوهري، امـا   ي صور جزئيه و قوه اي مدركه و در واقع حافظه شناسي قوه انسان
عالم مجرد محض و مادي محض است كه مـاده   عالم مثال نيز حد فاصل. پذير صورت

  . ندارد؛ اما از مقدار و شكل برخوردار است
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ها و  ها، صورت بهترين نمونه براي اين عالم، جهان خواب و رؤيا است كه در آن شكل
اما اگر چه . شود تمام خصوصيات ظاهري اشياء، آن چنان كه هست؛ ديده و حس مي

اما آيا پـس   ،بيند؛ حس كند اني را كه در خواب ميهاي گلست تواند عطر گل انسان مي
شود؟ البته بايد پذيرفت كه گـاهي خيـال بـر عـالم      از بيداري بستر او هم خوشبو مي

  ).239و  235، ص  سينا، النفس من الشفا ابن( .ماده نيز تأثيرگذار است

حـواس ظـاهري را اكثـر    . انسان داراي پنج حس ظاهري و پنج حـس بـاطني اسـت   
ها  ن، به طور جامع و كامل در مورد آ شناس ، زيست ، پزشكان شناس دان انساندانشمن
ها  اند و هر روز نيز به دانش آن نوشته  مي، تحقيقي و علها كرده و مطالب فراوان بحث

شود؛ اما در مورد حواس باطني متأسفانه بسيار اجحاف شـده و هنـوز هـم     افزوده مي
چـرا كـه اكثـر دانشـمندان و     . باشد و علماء مي اختالفات زيادي در بين انديشمندان

انـد و از آن   مـورد كشـانده   هاي فلسفي بي انديشمندان بحث حواس باطني را به بحث
بدتر اين كه متأسفانه به علت عدم آگاهي اكثر اين آقايان، اطالعات ناقص، يـا حتـي   

ع و مطالـب  اند و كامالً از موضـو  اساس را در تحقيقات خود مطرح كرده ربط و بي بي
 بدون هيچ دليل وها نامفهوم و ناروا بيان شده؛  ثاصلي به دورمانده؛ لذا اكثر نتايج بح

  .كاره رها شده است برهاني نيمه
از طرفي هم تعداد زيادي از همين دانشمندان به علت جهل و ناداني مفاهيم اصلي 

وان اساس حقيقي هاي فرا كاري ادراكي، حواس باطني را به خرافه كشانده و با ندانم
تر اين كه اصالً حاضـر نبودنـد كـه بپذيرنـد؛      عجيب اند و راه برده ها را به بي بحث

هـا آمدنـد نيـز حاضـر نشـدند؛       شـان كـه بعـد از آن    اشتباه كرده و حتي شاگردان
ها و عنادها باعث شده كه با  همين خودخواهي. ها و خود را قبول كنند اشتباهات آن
ي  مندان نتوانند نظـرات محكـم و دقيـق خـود را دربـاره     ها هنوز دانش گذشت سال

  .حواس باطني مطرح و بيان كنند
هـاي آفـرينش نـامنظم     ي عارفان و حكيمان الهي معتقدند؛ هـيچ يـك از پديـده    همه

هـاي خـاص    ، قوانين و فرمـول  ي مسائل و حوادث جهان تابع نظم، قاعده كليه .نيست
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شود؛ در عالم چيزي به  ي انسان مربوط ميمسائلي كه به زندگ چنين هم. است  ميعل
بلكه انسان است كه در رابطه بـا حـواس   . نام متافيزيك و ماوراءالطبيعه وجود ندارد

ي مـادي و معنـوي، فيزيـك و متافيزيـك تقسـيم       خود امور طبيعت را به دو دسـته 
  .اراي قوانين فيزيكي و رياضي استي طبيعت از غليظ و رقيق د وگرنه همه. كند مي

هاي عالم تا آنجا كـه   ي پديده جويي و خداشناسي در همه ي حس حقيقت انسان به انگيزه
كند تا قوانين و روابط عناصر، مواد و مواليد جهـان را كشـف    در دسترس است؛ تفكر مي

كند؛ به عنوان فيزيك و آنچـه را كـه هنـوز پيـدا      آنچه را كه احساس و ادراك مي. كند
الطبيعـه   اد دارد؛ به عنوان متافيزيـك، عـالم غيـب و مـاوراء    نكرده ولي به وجود آن اعتق

 .كند گذاري مي نام

در ديـن  . شـود  هاي جهان است كه به زندگي انسان مربوط مـي  دين يك رشته از دانش
هاي متافيزيك و فيزيـك هـر دو وجـود دارد؛ كـه عبـارت اسـت از خودشناسـي،         جنبه

ي اخـالق انسـاني، تربيـت و تقويـت      هاصل يكتاپرستي مسئل در. خداشناسي و يكتاپرستي
دين براي پرورش حواس مختلف انسان به ويـژه حـواس بـاطني    . شود وجدان مطرح مي

پرستش . گيرد پرورش حواس نيز بيشتر در اصل سوم يعني يكتاپرستي صورت مي است،
  .گردد ي عشق است و عشق موجب تمركز قواي روحي در حس بخصوصي مي نتيجه

شود؛ مـثالً اگـر انسـان داراي     حي موجب تقويت و رشد آن حس مياين تمركز قواي رو
كنـد؛ كـه عمـق وجـود      بيني است؛ نيروي روح خود را در اين متمركـز مـي   حس روشن

 ي ها را احساس و ادراك نمايد؛ معنويات و روحانيت را ببينـد و پشـت ايـن پـرده     پديده
ر مكانيسم مغزي انسان بيني براي اين مقصود د حس روشن .ظاهري جهان را ادراك كند

  .ي حكماي الهي معتقدند هيچ امري در عالم بدون نظم نيست همه .نهاده شده است
مـا در جهـان   . هاي مختلف دانش بشري و مكتب دانشمندان نيز مـنظم اسـت   رشته

تشكيالتي بسيار منظم براي هدايت بشر به سـوي حقـايق عـالم داريـم كـه از ديـد       
هاي روحـي و آنچـه بـه     وم خداشناسي، اخالق، دانشعلماي عل .ظاهربين پنهان است
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هـاي   ها را اولياء خدا و انسـان  هايي هستند كه آن دين راستين مربوط است؛ شخصيت
ايـن گـروه مأموريـت     ؛نامند يت احمر، اقطاب و اوتاد ميالغيب، كبر كامل زمان، رجال

دارند و در بين آنان لباس مخصوصي ن. دارند طالبان حقيقت را ارشاد و تربيت نمايند
. شود ها ديده نمي ها را ممتاز كند و قابل اشاره بنمايد در آن جامعه مشخصاتي كه آن

 تـر از ديگـران هسـتند    الم غيب قويها در استعداد خداشناسي و حس ارتباط با ع اين
اند و مأموريت دارند كـه   ي همين حواس قوي كوشيده؛ به مقصد رسيده كه به انگيزه

  .كنند و به حقيقت برسانندديگران را كمك 
ي دوربـين   بـه وسـيله   بينـي و حـس الهـام وجـود دارد     روشـن  در وجود انسان حس

توان به اين مهم و مقصـود عـالي رسـيد؛ ايـن حـواس را       بيني و رادار الهام، مي روشن
چنانچه حال طلب به حد نصاب معين برسد؛ ذوق و شوق يافتن  .حواس باطني گويند

ب، مغناطيس روح طالب را متمركز نمايد؛ قطعاً بـه سـرمنزل   حق و قالب راستين طل
، ذوق، شـوق و قالـب    مغنـاطيس . دهـد  رساند و جلـوه مـي   بينائي و روشنائي باطن مي
كند و بـا تمـرين، تمركـز و توجـه بـه سـرمنزل بينـائي و         راستين طلب را جذب مي
د و شـو  نـورافكني قـوي در وجـود طالـب روشـن مـي      . دهـد  روشنائي باطن جلوه مي

بيند نه اين  گشايد؛ طالب مطلوب را مي هاي زندگي را زدوده و راه طالب را مي تاريكي
  . كه مطلوب به سراغ او بيايد

بيني و چشم دل مطلوب خـود را   چون طالب از نظر روحي متمركز است با حس روشن
كند و يا آن كه طالب جـذب   كند و مغناطيس روح طالب، مطلوب را جذب مي پيدا مي

شود؛ مقصودم اين است كه طالب بايد تطهير اخالقـي و روحـي كـرده و بـا      وب ميمطل
تمرين و رشد نمايد تا به درجـات عـالي    ،رعايت اصول عفت نفساني، عصمت و فضيلت

در حقيقت سـير انسـان   . آدميت يا حداقل فوق انساني كه نزديك آدميت است؛ برسد
واس مختصري آگاه باشيد؛ قبول اين كامل را تا درجاتي طي كند اگر از قدرت تمركز ح

  . حقيقت براي شما مشكل نيست
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هر كس طالب حقيقت باشد هدايت خواهد شد؛ اين حقيقتي است مسلم كه قبول آن 
ام و  ها جوياي حق بوده ممكن است بگوييد من سال. خواهد تجربه و آزمايش مي  ميك

اريـد در حـالي كـه چنـين     پند شما اين طور مـي : گويم ؛ در پاسخ مي به نتيجه نرسيدم
ي علوم است و  ي كشف همه نيست؛ مقصود ما از اين، فن بخصوصي است كه مقدمه

ي علـوم را فهميـده    اگر كسي خدا را بشناسـد؛ همـه  ! پس. جوئي است آن راه حقيقت
ترين آن خودشناسي و آگاهي بـه   البته راه شناخت خداوند بسيار است كه مهم. است

. ين مهمات دست پيدا نكند؛ محال است كه خداشناس شـود تا بر ا. علم اخالق است
هاي انسان، از نداشـتن و نشـناختن همـين     ها بسياري از موانع و بيماري جداي از اين

 .است) خودشناسي و علوم اخالق(علوم 

كند كه در طب و روانشناسي مطرح نشـده و راه عـالج آن را    هايي پيدا مي مثالً كسالت
هـاي جسـمي، روانـي و     ت و تكبر كه منشأ بسـياري از بيمـاري  مانند حساد. بلد نيست
هـا   بـه انـواع كسـالت    ؛سـوزد  يك انسان در آتش حسد مي؛ هاي اجتماعي است بدبختي
معـده   در طب انواع مختلف زخـم  تواند او را درمان كند؛ شود؛ هيچ پزشكي نمي مبتال مي
بـراي درمـان چنـين    . باشـد  ها حسـادت مـي   عشر وجود دارد كه منشأ اصلي آن و اثني

  . ها را بررسي كنيد دردهايي بايد در علوم اخالق آن
پرست را معالجه نمايد؟ يك انسان مـادي و   تواند يك انسان پول كدام روانپزشك مي

كنـد؛ وقتـي از    باشد و در محيط هم جايي باز نمي ي خود مي دنياپرست، منفور خانواده
زند كـه   شود؛ دست به كارهايي مي ي ميشود؛ عصبان بيند بيمار مي مهري مي مردم بي

دانـد؛ علـت نـاراحتي و گرفتـاري او      او خـود نمـي  . ممكن است حمل بر جنون بشود
امـروزه  . پـردازد  كند و به درمـانش مـي   علم اخالق اين آدم را روانكاوي مي. چيست
چنين  درماني معنوي، هم آن قدر پيشرفت نكرده كه علم اخالق و روان ها دانش هنوز
ها، به طور تكنيكـي   ها و آزمايشگاه مغناطيسي و روحي را دانشمندان در دانشگاه علوم

  . و كلينيكي پياده و تدريس كنند
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در نهايـت بـه ايـن     ؛هاي روحاني و معنوي نيازمند است پس هنوز جهان به شخصيت
تواند به حواس باطني خود دست يابد كه بتوانـد   انسان مي  ميرسيم كه هنگا نكته مي
ب دانش، خودشناسي، خداشناسـي و يكتاپرسـتي و تطهيـر روحـي و اخالقـي و      با كس

در اين مرحله است كه خداونـد حـواس   . ها، به مراتب عالي معنوي برسد پرورش آن
  . كند؛ تا ايشان بتواند سير الهي خود را توسط آن ادامه دهد باطني را به او عنايت مي

كنند با رفتن بر سر چنـد   اي فكر مي اين مسئله براي بنده خيلي عجيب است كه عده
توانند اين علوم غيبي  كالس و يا خواندن چند ورد و گرفتن مقداري طلسم و جادو مي

پـس بـه جـاي آن كـه     ! دهند آخر بها را كه به بهانه نمي. ياد بگيرند و استفاده كنندرا 
كنم به دنبـال   اي نگيريد پيشنهاد مي ها وقت خود را تلف كنيد و در پايان هم نتيجه سال

را  بيشـتري راه حل اساسي باشيد؛ هر چند كه باعث شود از ابتدا شروع كنيـد و زمـان   
فرمول اصلي براي رسيدن و استفاده از حواس بـاطني ايـن   . براي انجام آن صرف كنيد

 .از علوم اخالقي آگاهي داشته و به آنها عمل كنيـد  است كه ابتدا بايد خود را بشناسيد؛
  .ست كه مطمئن باشيد خدا را نيز با تمام وجود احساس خواهيد كرددر اين زمان ا

  .خرد است ل وعق ،دومين ابزار شناخت

  )تزكيه نفس(ابزار دل 
. ت باطني انسـان جنعمت بزرگ الهي و ح است؛ لعقيكي ديگر از آن ابزارهاي شناختي 

مك عقل هـم  با ك تا؛ خداوند انسان را به داشتن چنين نعمت ارزشمندي مفتخر گردانيد
  . محسوسات را بدرستي بشناسد و هم قدرت تحليل و تجزيه امور را پيدا كند

 آگـاه  حضـورى  علـم  يـك  عنوان به( خويشتن از كه رسد مى جايى به ما تفكر قدرت
 و گيـرد  مى جان بود؛ ما نهاد در بالقوه بصورت كه يىها دانش و علوم سپس) شويم مى

 بـراى  دهـيم  مـى  قـرار  اى پايه را ضرورى و ديهىب علوم اين ما و كند مى پيدا فعليت
  . غيربديهى و نظرى علوم شناخت
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 و ترسـيم  و تصـوير  بلكه يابد؛ نمى راه ما وجود درون به خارج عالم هرگز شك بدون
 مـا  شناخت هميشه ترتيب اين به و بندد مى نقش ما روح در وسائلى با آن از اشكالى
 و سـمع  تـر  مهم همه از كه گيرد مى صورت ابزارى ي وسيله به خارج جهان به نسبت
 مـا  فكـر  و ذهـن  به اند دريافته خارج از را آنچه ابزار اين. است) گوش و چشم( بصر

 تحليـل  و تجزيـه  به و يابيم درمى را آن انديشه و عقل نيروى با ما و سازند مى منتقل
  .پردازيم مى آن
 و عقـل  بـراي  آنچه. نيست شرب تمايالت و ها خواسته نيازها، به توجه بي نيز بشر عقل
 ابـزار . است ها فرضيه اثبات توان است؛ مهم انساني علوم منابع تمام براي كلي طور به

 قـرار  تجربـه  كمنـد  در آنچـه  بنـابراين  اسـت؛  تجربـه  و عقل حوزه، اين در شناخت
 همـان  ادعا، اين در منبع. شود مطرح انساني علوم منبع عنوان به  تواند نمي گيرد؛ نمي
 انساني علوم حوزه مسائل توان مي آنها  به استناد با كه هستند اي زاينده هاي شمهسرچ
  . رسيد روشن پاسخ به و كرد حل را

 و تمثيـل  و حس« با »عقل« كار ي شيوه و باشد مي شناخت هايابزار از يكي خرد و عقل
 كلـي  محكـ  يك به جزئيات بررسي از ما آنها در است؛ متفاوت كامالً »تجربه و استقراء

 محـض،  عقلـي  ادراكـات  در كـه  حـالي  در بريم مي پي غيرقطعي يا و قطعي صورت به
 سـراغ  جزئـي  امـور  بررسـي  از اينكـه  جاي به عقل. است ابزار سه اين برخالف جريان
 يـا  و فـرد  وضـع  است؛ كرده تحصيل قبالً را آن كه كلي قانون يك از برود؛ كلي قانون
  .سازد مي روشن را افرادي
 الزم اي آرنـده  پديـد  اي پديده هر كه آورد دست به برهان طريق از عقل كنيد فرض
 پديـده  يـك  درباره كلي، حكم اين از آنگاه است؛ محترم كامالً »عليت« قانون و دارد

 يـا  اسـت  نبوده علت بي سوزي آتش آن: گويد مي و كند مي داوري طبيعي، يا اجتماعي
 محـدود  توان و قوه نظر از طبيعي دموجو هر كه كرد ثابت عقلي دالئل با كنيد فرض
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 چنـين  يك از گيرد؛ مي پيش در را فنا مسير اي پديده هر كه گذرد نمي چيزي و است
  . كند مي صادر را درخت و انسان مانند هايي پديده حكم كلي، حكم
 بـيش  بـر  انطباق و صدق از كه مفهومي است، كلي مفهوم درك خرد كارهاي از يكي
 هسـت؛  جزئـي  مفـاهيم  در كه تنگي و ضيق آن در و ندارد متناعا و اباء واحد فرد از

  . نيست موجود
 اي مقولـه  يـا  و جنسـي  عنـوان نـوعي،   تحـت  مختلـف،  اشياء و موجودات بندي دسته

 كم و كيف عنوان تحت را شماري بي هاي پديده كه است عقل كارهاي از) بندي گروه(
 نـوع  يـك  مهـر،  و عشـق  حسد، بخل،: گويد مي و سازد مي داخل ديگري مقوالت يا و

 داخـل  نفسـاني  كيـف  عنوان تحت همگي و است روحي حاالت از و نفساني چگونگي
 و اسـت  اجسام چگونگي و حاالت از همگي مثلث و مربع از اشكال و ها رنگ. باشد مي

 وارد و موجـودات  بندي دسته خالصه،. است داخل جسماني كيف عنوان تحت همگي
  . است عقل كار »كم و كيف« از متعدد مقوالت از اي مقوله تحت كدام هر ساختن
 برهان اقامه در خود كه است قضيه دو تركيب و بسيط دو تلفيق خرد كارهاي از يكي
 دو ؛شـده  خاصي توجه عقلي فعاليت نوع دو اين به غرب فلسفه در. دارد مهمي نقش

 اليـت فع نـوع  دو ايـن  به شناخت مباحث در »كانت« و »الك ژان« معروف فيلسوف
  . اند داده نشان خود از گيري چشم توجه
 انتـزاع  منشـأ  امـا  ندارنـد؛  مصداق خارج در كه كند مي درك را مفاهيمي رشته عقل
 بـه  توجـه  با عقل كه شود مي سبب كه است واقعيتي خارج در كه معني اين به دارند
 نسـبت  زيرا، »امكان« و »وجود« مفاهيم مانند ؛كند اختراع و ابداع را مفاهيم اين آنها
 واقعيت بايد بود؛ چنين اگر و نيست مصداق به مفهوم نسبت قبيل از خارج، به وجود
 آن از اثـر  و واقعيـت  نـوع  هر »اصالةالوجود« حكم به و گردد وارد ما ذهن در وجود

 چيـزي  و نيسـت  چيزي »اثرداري« جز حقيقتي و واقعيتي وجود براي و است »وجود«
 اسـت  »اثـر  بي فضاي« كه ذهن فضاي در است محال ؛نيست اين جز آن واقعيت كه
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 محـال  باشـد؛  نداشته وجود تناسب نوع يك مظروف و ظرف ميان تا زيرا گردد وارد
  .گردد آن مظروف ديگري ظرف، يكي است

اميـال او   ي ل و مهاركننـده شود كه كنتر عقْل يا خرَد به نيروي دروني انسان گفته مي
هر چه كه بـه معرفـت    ؛ى شناخت صحيح است ل وسيلهينكه عقبا توجه به ا باشد مي

  .شود عقل ناميده مى ؛علمى كمك كند و آن را ارتقا دهد ى رشد انسان در زمينه
از طريـق تجربـه، آزمـايش و     ؛بسيارى از علوم كه در دسـترس بشـر امـروز اسـت    

 ، كمبودهاها نقص ؛كند باره پيشرفت مى شناخت استقرايى بدست آمده و هرچه در اين
كند و با شناخت بهتـر، قـوانين اسـتنباط شـده از مسـير       و عيوب آنها را برطرف مى

هـا را   ها را كنـار گذاشـته و ناسـخ    فرضيه و آزمايش را دگرگون كرده و منسوخ شده
  .است  جايگزين نموده

»نَّا قِلْي خَف السماوات رضِاَالْ و اخْ وتيلِاللَّ الف لَ هارِالنَّ وياتĤ ِّاُلحقّا كه در  .»بابلْاَي الْول
از قـدرت و  (هايى اسـت    رفت شب و روز نشانه و ها و اين زمين و آمد آفرينش آسمان

  )19 ي آيه - آل عمران ي سوره(. براى صاحبان عقل و خرد ناب) علم و حكمت خدا

وذُ بِـاهللاِ أنْ    ا هزُوا اَتَتَّخذُنَالُوو اذقالَ موسي لقَومه انَّ اهللاَ يأمرُكُم أنْ تَذبحوا بقَرَةً قَ ا قَـالَ اَعـ
دهـد   خدا به شما فرمان مـي «: و هنگامي كه موسي به قوم خود گفت اَكُونَ منَ الْجاهلينَ

پنـاه  «: گفـت » گيـري؟  آيا ما را به ريشـخند مـي  «: ، گفتند»ماده گاوي را سر ببريد: كه
  )67 ي آيه -بقره ي رهسو( ».از جاهالن باشم ]مبادا[برم به خدا كه  مي

گرايى با قوانين و دسـتورات خداونـد متعـال     هم ؛عقل چون از نور و روح آفريده شده
  .ى عقل و خرد انسان است دارى نشانه دارد لذا دين

انسانِ مؤمنِ به خدا، تـا عقـل نداشـته باشـد، ايمـان      : فرمايد  السالم مى  امام على عليه
  )406، ص6الحكمه، ج ميزان( عقَلَما آمنَ المؤمنُ حتّى : ندارد
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  .وحي است ،سومين ابزار شناخت
اء وحـي، علـم اليتنـاهي    از آنجا كه منشـ . بسياري از معارف است ي وحي، سرچشمه
انسـان از  . ها از اين طريق نصيب بشر گرديده اسـت  ترين شناخت ناب ؛خداوند است

 ؛اي دسـت يافتـه   ههـاي ارزنـد   طريق وحي، در مورد هستي و سرچشمه آن، به آگاهي
امور معنوي كه  همچون اسرار و رموز آفرينش، گذشته و آينده جهان، عالم آخرت و

  .ي ديگر ناممكن استها نيل به اينگونه معارف از راه
وار و   ، تند و شتابناك، رازآلود، اشاره)زيرگوشي(وحي در لغت به معناي سخن نجواگونه 

توان ديـد كـه وحـي     متعدد قرآن آشكارا مي از كاربرد واژه وحي در آيات. پنهان است
در ايـن معنـا   . است  به همين معاني انضمامي) بويژه در مورد پيامبران(جا  تقريباً در همه

 يعنـي در يـك  . حضور مستقيم و قطعي دارنـد » مخاطب«و » متكلم«، »كالم«سه عنصر 
ر سـوي ديگـر   فرسـتد و د  مـي   گويد و پيامي مي  اي است كه سخن و كالمي  سو گوينده 

فهمد و گـاه   كند و البته آن را مي شنود و پيام را دريافت مي مخاطبي است كه آن را مي
  .كند آن را به ديگران ابالغ مي

تواند موجب رشد و بالنـدگي عقـل گـردد و او را در شـناخت      ميي وحي ها راهنمايي
صحت كامل  ي وحياني به دليل اتصال آن به علم الهي ازها آموزه. حقيقت ياري دهد

د وحي بودن اشتباهي در آن نيست پس هرگاه وجو برخوردار است و هيچگونه خطا و
توانـد ديـدگاه    ميكند و  ميانسان به صحت آن اطمينان پيدا  ؛اي اثبات گرديد آموزه

  .خود را با آن تطبيق دهد و از آن تبعيت كند
گـاهي بـدون واسـطه    معناي خاص الهام ويژه اوليا و اوصيا است كه گـاهي باواسـطه و   

گـردد و آنگـاه شـنيده و     الهام باواسطه، توسط صدايي كه از شخص خارج مـي . باشد مي
ايـن حالـت، ماننـد رؤيـا، در     . پـذيرد  صورت مـي  ؛شود معناي مقصود از آن فهميده مي

امـا الهـام   . آورند دهد و اهل حق آن را وحي خفي به شمار مي حاالت اوليه انبياء رخ مي
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ارت است از القاي معاني و حقايق در قلـوب اوليـاء از عـالم غيـب كـه      واسطه عب بدون
  .ممكن است به صورت دفعي و ناگهاني باشد و ممكن است به تدريج صورت پذيرد

معناي عام الهام نيز گاهي با سبب و گاهي بدون سبب و نيـز گـاهي حقيقـي و گـاهي     
. آيـد  مـي نفس به دسـت  الهام حقيقي با سبب از راه تزكيه و تصفيه . غيرحقيقي است

بـه مقتضـاي    ؛كه استعداد خاصـي دارنـد   الهام غيرحقيقي و بدون سبب، براي افرادي
شود مانند براهمه، كشيشان و راهبان  ميي خاص نژادي و جغرافيايي حاصل ها ويژگي

  )455 – 454االنوار، صص  االسرار و منبع سيد حيدر آملي، جامع: رشنگا(
رسـالت و نبـوت    ي واليت و وحي را مربوط به جنبه ي بهبرخي الهام را مربوط به جن

رو، وحي از  اند و معتقدند الهام، تنها از نوع كشف معنوي صرف است و از اين دانسته
خواص نبوت و متعلق به ظاهر و الهام از خواص واليت و مربـوط بـه بـاطن اسـت و     

عـالوه بـر   . اهد بودالهام نيز برتر از وحي خو ؛ن واليت بر نبوت، تقدم شرفي داردچو
شـرح فصـوص الحكـم، داود    ( .آن كه وحي مشروط به تبليغ است ولي الهام چنين نيست

  )78، ص 1؛ الفتوحات المكيه، ابن عربي، ج 111قيصري، ص 

اي را كـه   تفاوت اساسي ميان وحي و الهام در اين نكته نيز هست كـه پيـامبر فرشـته   
كند ولي در الهام  ميبصري مشاهده  واسطه در وحي است هنگام القاي وحي به رؤيت

الفتوحـات المكيـه، ج   ( .بيند ميكند و با رؤيت بصري او را ن ميامام و ولي تنها او را حس 
  )239 – 238، صص 3

شـود همـواره بـا     ميتوان گفت آن چه به عنوان شريعت به پيامبر القا  ميدر مجموع 
نـد و ايـن از   ك مـي شـاهده  اي است كه پيامبر او را با رؤيـت بصـري م   واسطه فرشته

اما از آنجا كه پيامبر عالوه بر شأن نبـوت و رسـالت داراي    ؛اختصاصات پيامبر است
  .مند بوده است مقام واليت نيز هست از انواع ديگر القائات رباني نيز بهره

  ).194-192آيات  -شعرا ي سوره(: ي شريفه ي مانند آيه

ي والَمالْع بلَتَنزِيلُ ر ينُ نَ* نَ إِنَّهالْأَم الرُّوح زَلَ بِه*رِينَ عنذنَ الْمتَكُونَ مل لَى قَلْبِك*  
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االمين آن را بـر دلـت    روح*  وحى پروردگار جهانيان است] قرآن[و راستى كه اين 
  *.هشداردهندگان باشى] جمله[تا از *  نازل كرد

اطمينـان و  . قـل هاي سازنده مربوط بـه قلـب اسـت نـه تع     الهامات و وحي و بارقه
اين آرامش و اطمينان از حـق شـروع و    .قلب است آرامش در حيات معقول از آنِ

  .شود در حق ختم مي

  انواع شناخت
  :ست ازا انواع شناخت عبارت

  .شناخت از طريق ديني -1
  .شناخت فلسفي -2
  ).شناخت به دل يا اشراقي(شناخت عرفاني  -3
  .شناخت هنري -4
  .شناخت علمي -5
  ).اي توده ، معمولي( ت سطحي يا عاديشناخ -6

 ؛يـابي كنـيم   ات خود را به دقت ريشهمعلوم  ميتوان گفت كه اگر تما ميبطور خالصه 
شود يا از طريق عقل و يا از  ميبينيم كه تمام معارف ما يا از طريق حواس حاصل  مي

سـتي  چون انسان با اين ابزار ه. ي شناختندها پس حس و عقل و قلب راه. طريق قلب
  .ندا پس اين سه، منابع شناخت در وجود انسان ؛كند ميرا كشف 

 حق و حقيقت بـر  تا نفس بتواند از. حقيقت، مستلزم طي مراحلي است رسيدن به حق و
به عبارت ديگر، عرفا برخالف حكما تنهـا بـه اسـتدالل    . طبق استعداد خود آگاهي يابد

  .و كشف است بلكه مبناي كارشان بر شهود ؛كنند عقلي تمسك نمي
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رسـاند و آن   نهايت انسان را به بصيرت مي ساز كشف و شهود است كه در تفكر، زمينه
اي  اگر بصيرت به معناي رسيدن انسان به درجه. گشاي هدايت انسان است بصيرت راه

گردد تا انسان بتواند از ظـواهر امـور بگـذرد و بـه      باعث مي ؛عالي از درك و فهم باشد
  .رسد ضميري مي ترديد در آن هنگام است كه او به روشن بي. باطن آن برسد

 پنــدار دريدنــد ي مــردان خــدا پــرده
  

 يعني همه جا غير خـدا هـيچ نديدنـد   
  

 همت طلب از، بـاطن پيـران سـحرخيز   
  

 زيرا كه يكـي را، ز دو عـالم طلبيدنـد   
  

حكمـت  « .شود ميو زماني كه انسان به بصيرت رسيده باشد داراي حكمت و معرفت 
شـيء  اثـر آن   و يا انديشه و تدبير در ء يك داشتن به شاادر: يعني اينكه »عرفتو م

لق ادراك است و به تفكـر در خـود   زيرا علم، مط. باشد علم مى است كه اخص آن از
  .شود نيز حاصل مى ء يش

تك ما قـرار   عشق خدايي در وجود تك ؛ما خدايي است و در اين شكي نيست فطرت
ايـن   و خـوبي و جـاودانگي اسـت و    خيـر  ،دنبال كمال و جمالداده شده فطرت ما به 
تا چقـدر بتـوان    ؛ناخت دروني انسان داردرشد و پرورش و ش ،ديگر بستگي به تربيت

  .كمال و نهايت امكان نزديك كند يا برساند أخود را به اين منش
او  ي او را بيشتر بشناسيم؛ بيشـتر ها ، كمال، جالل و احسانها چه خدا و نعمت پس هر

ش خواهيم بـود  ا عاشق او شويم مطيع؛ خواهيم داشت وقتي دوستش بداريم را دوست
او انجام نخواهيم داد و اين بـدان معنـي اسـت كـه      ي هرگز كاري برخالف خواسته و

  .ايم عاشق خداوند شده
را   پـاك   خداي  و حجت  ساخته  واال متوجه  عالم  را به  خداشناس  معرفتي، انسان  چنين
 ي  كنـد و گرداگـرد همـه    مـي   چيز را فراموش  او همه. كند مي  جايگزين  انسان  در دل
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و   پرسـتش   بـه   بطـوري كـه انسـان   . كشـد  مي  بطالن  خط  دور و دراز خود  آرزوهاي
دارد،  وامي ؛تر و آشكارتر است روشن  و شنيدني  هر ديدني از  كه  ناديده  خداي  ستايش

  بـه   انسـاني   را در جهان  خداپرستي  مذاهب  كه  است  يباطن  كشش  اين  هم  در حقيقت
  .است  وجود آورده

يا   و مطالعه  و بحث  درس  از راه  نه  گويد كه مي  سخن  از معرفتي  كريم  رو قرآن از اين
  ممكـن   آن  بـه   دسـتيابي   و تجربـه   حس  از طريق  آيد و نه مي  دست  به  فكر و انديشه

اسـت؛   پذير امكان  تزكيه باطن و  سير و سلوك  از راه  فقط  آن  سبك  خواهد بود؛ بلكه
  .داند مي  و شناخت  معرفت  نوع  و باالترين  را برترين  معرفتي  علت، چنين  بدين

در خصوص افعـال الهـي؛ آيـا بـراي كارهـاي خداونـد       : سوال اصلي در اينجاست كه
غايـت و   بله حتمـاً  :ست گفتسبحان، غايت و هدفي قابل تصور است يا خير؟ كه باي

  .البته در هدف ادراك و حكمت الهي، نه در حد فهم بنده و شما ؛هدفي وجود دارد
ايـن كـه بيهـوده و     آفرينش انسان و جهان كار خداوند است و خدا منـزه اسـت از  «
روزى  ؛باز بيافريند ؛بميراند ؛روزى دهد ؛بيافريند هدف كاري را انجام دهد و دائماً بى

چنين درست كند و به هم زند بدون اين كـه در ايـن آفـرينش،     بميراند و همدهد و 
پـس ناچـار بـراى آفـرينش     . غايت ثابتى را بخواهد و غرض پابرجايى را تعقيب كند

جهان و انسان هدف و غرض ثابت در كار است و البته سود و فايـده آن بـه خـداى    
پس بايـد  . ها عايد خواهد شد نياز نخواهند برگشت و هر چه باشد به سوى آفريده بى

ند كـه  ا ى متوجهتر گفت كه جهان و انسان به سوى يك آفرينش ثابت و وجود كامل
  ».فنا و زوال نپذيرد

»و فيه ضالْأَر و ماواتالَّذي خَلَقَ الس و    كُـمأَي كُملُوبيل لَى الْماءع رْشُهكانَ ع امٍ وتَّةِ أَيس
  حـق ه و زمين و آنچه را در ميان اين دو است جز ب ها ما آسمان«: يعني »اأَحسنُ عملً
  )7ي  آيه -هود ي سوره( ».نيافريديم
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  مراحل شناخت معنوي انسان
  خودشناسي -1
  شناسي محيط -2
  خداشناسي -3

وعات و اشـخاص دنيـاي پيرامـون    ضـ موبـه  ل برخوردارند كه سالمتي كام كساني از
ي زنـدگي، بـه   هـا  جنبـه  ي خواستار تحقق خـود در همـه   و ، شناخت عيني دارندخود
توان گفت  طور ساده ميه ب. كنند تظاهر رفتار مي تعصب و مستقيم و بدون اي بي شيوه

چنـد كـه    هـر ؛ كننـد  طور طبيعي و بر طبق طبيعت خويش عمل مـي ه ب ها اين انسان
  .كنند فكر و مالحظه ديگران را هم مي خواستاران تحقق خود،

  سيخودشنا -1
ى نـوعى و فـردى   ها هر فرد از افراد انسان تركيبى از ويژگي :مقصود از خودشناسى

هاى فردى را نيز  ويژگى ؛بر اينكه فردى از نوع انسان است هر يك از ما عالوه. است
مقصود از خودشناسى چيست؟ آيا خودشناسى به معناى شناخت نوع انسان . داراست

خويشـتنى كـه مركـب از     ؛خويشـتن اسـت  عناى شناخت هـر فـرد از   است؟ يا به م
ى اختصاصـى هـر فـرد اسـت؟ اگـر      هـا  هاى مشـترك بـا ديگـران و ويژگـي     ويژگى

د خودشناسـى  هاى اختصاصى افراد نوع انسان باش خودشناسى به معناى شناخت جنبه
و اگر مقصود از خودشناسى شـناخت هـر فـرد از خويشـتن      شناسى است همان انسان

  .شناسى متفاوت خواهد بود خودشناسى با انسان؛ باشد
شناسى ياد خواهيم كـرد و خودشناسـى بـه     از خودشناسى به معناى اول با عنوان انسان

شناسـى   انسـان  .خوانيم مى» خودشناسى به معناى خاص«يا » خودشناسي« معناى دوم را
فيزيولوژى انسـانى   علومى چون روانشناسى تجربى،. گيرد ى مختلفى انجام مىها به روش

محصـول  . پردازنـد  با روش تجربى به شناخت انسان مـى ) آنتروپولوژى( شناسى نانسا و
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النفس فلسفى براى شـناخت انسـان    علم .ها علمى حصولى و مفهومى است كار اين رشته
  .آورد كند و علمى حصولى را پديد مى قياسى پيروى مى - از روش عقلى

عنى بـا رجـوع بـه كتـاب و     ي ؛توان از روش نقلى نيز بهره برد براى شناخت انسان مى
نـوع  ( تـوان انسـان   آيـا مـى   .سنت ابعاد وجود انسان را به كمك وحى شناسايى نمود

تـوانيم بـا اسـتفاده از     نگرى شناخت؟ يعنى آيا مى را به روش شهودى و درون) انسان
شناخت هر فرد از خويشـتن اگـر    هاى نوعى انسان را بشناسيم؟ علم حضورى ويژگى

نتيجـه آن شـناخت مجمـوع    ؛ طريق علم حضورى صـورت گيـرد   نگرى و از با درون
هاى نوعى و شخصى از يكـديگر   ى نوعى و شخصى خواهد بود و تمييز ويژگىها ويژگي

نگرى  بنابراين اگر پس از درون. فقط با مشاهده خصوصيات ديگران ممكن خواهد شد
ى اگر بگوييم ول ؛ايم سخن درستى گفته ؛ايم ردهك) به معناى خاص( بگوييم خودشناسى

سخن ما نادرست اسـت زيـرا بـراى تبـديل خودشناسـى بـه        ؛ايم شناسى كرده انسان
ى ديگران بپردازيم و با مقايسه خود و ديگران ها شناسى بايد به مشاهده ويژگي انسان

  . اوصاف مشترك و مختص خود را از هم باز شناسيم
ايــم و  اســى كــردهشن انســان ؛ايــن مرحلــه تكميلــى را انجــام دهــيم در صــورتى كــه

شناسي به روش اخير  انسان. شناسى ما باز هم علمى حصولى را نتيجه داده است انسان
شناســى شــهودى،  ضــرورى انســان ي مقدمــه ؛نــاميم شناســى شــهودى مــى را انســان

  .محصول خودشناسى شهودى علمى حضورى است. خودشناسى شهودى است
شناسى بـه روش صددرصـد    انسان :شود با اين توضيحات پاسخ سؤال مذكور معلوم مى

نگرى در شـناختن   توان از روش درون ولى مى ؛پذير نيست نگرانه امكان شهودى و درون
اى بـراى   نگرانـه را مقدمـه   توان خودشناسى درون همان گونه كه مى .انسان استفاده كرد

شناســى،  روان( شناســى تجربــى الــنفس فلســفى و انســان شناســى قــرار داد، علــم انســان
تـوان   را نيـز مـى  ) يـا وحيـانى  ( شناسـى نقلـى   و انسان) ولوژى انسانى و انتروپولوژىفيزي

هـاى مختلـف    اى براى خودشناسى قرار داد؛ يعنى با استفاده از نتايج ايـن رشـته   مقدمه
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هـاى   نگـرى ويژگـى   هاى نـوعى انسـان را شـناخت و بـا اسـتفاده از روش درون      ويژگى
  .دشناسى نايل آمداختصاصى خود را شناسايى نمود و به خو

ي هـا  انگيـزه  ترين به عميق ؛كندوكاو كنيمبراي خودشناسي بايد درون خويش را مدام 
ي خود بينديشيم ها و خيال ها ، و انديشهها و واكنش ها ، كنشها ، كردارها، گفتارها رفتار

ل ي امياها گوشه ترين و تاريك ها زواياي اين انگيزه ترين و بكوشيم تا خود را در پنهان
براي خودشناسي بايد خود را همواره در  .ي خويش دريابيم و كشف كنيمها و خواست

  . ي انديشه، انگيزه و عمل بجوييم و كنكاش كنيم تا بيابيم و بشناسيمها حوزه
هـاي خودشناسـي هسـتند و خودشناسـي      ترين عرصه انديشه و عمل، مهم ي دو حوزه

 ؛گويم مهـارتي اسـت   نمي ؛نري استگويم ه نمي ؛گويم دانشي است نمي(حكمتي است 
هم نظري و هم عملي، هـم حسـي و هـم    ) گويم حكمتي است مي ؛گويم فني است نمي

عقلي، كه بايد به تدريج آن را بياموزيم و در عمل و در تجربه فـرايش بگيـريم و بـا    
هاي پيدا و پنهان، خود را براي آن آماده سازيم تا بتوانيم به تدريج مرزهـاي   مراقبت

ايـن چنـين    و د خويش را بشناسيم و ارزيابي درستي از خويش به دسـت آوريـم  وجو
فقـط شـعار    داريم؟ يا است خودشناسي، آيا براستي ما توان عملي كردن اين موارد را

  . دهيم آن را مي
شناسي است و شـناخت واقعـي انسـان وقتـي حاصـل       ي اصلي جهان خودشناسي پايه

ي گـام بگـذارد و در راه پرفـراز و نشـيب آن     ي خودشناس در جاده  ميشود كه آد مي
تـوانيم   ايـم كـه چگونـه مـي     متأسفانه در جهان مدرن امروزي ما نياموخته. پيش رود

  . بينش خود را نسبت به مسائل پيرامون خود افزايش دهيم
بـه روش   هر چه در خودشناسى بيشتر: غرض از اين توضيحات اين است كه بگوييم

خواهـد   تـر  آوريم براى خود ما يقينى تايجى كه به دست مىن ؛نگرى متكى باشيم درون
 .خواهد شد تر هاى علمى و فلسفى كم بود و نياز ما به اصطالحات و روش
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را مـورد    تر از خويشتن خود، ابتدا بايد نكـات بسـيار مهمـي    حال براي شناخت دقيق
  :موارد زير است توجه قرار دهيد كه شامل

  اي بيرون خودتوجه به دنياي درون و دني -1
چـه   شناسـايي هـر   و اعضاء بدن خـود  سعي كنيد در مورد دنياي درون، يعني بدن و

اسـت اطالعـات زيـادي در مـورد      ي پيدا كنيد؛ بهتـر بيشتر آن اطالع كامل و جامع
روزه گرفتن و . خوابيداين كه چه بايد بخوريد و چگونه ب. بدن خود پيدا كنيد  ميآناتو

زش كردن؛ ذكر گفـتن و نمـاز خوانـدن؛ گـردش و تفـريح      مراقبه و ور ؛تمرين كردن
راي سالمتي و آگـاهي  ، هم باين شناسايي از بدن و اعضاء. استسالم نيز بسيار مؤثر 

ي بـاال و واالي  هـا  شود تا ديدگاه شما نسبت به ارزش ميو هم باعث  شما مفيد است
مـه چيـز در جهـان    ه ؛يابيـد  يرا با توجه به آنها درمـي ز. خودتان بيشتر و بهتر گردد

  . هستي نظم دارد و از طرفي هم، هيچ چيزي بيرون از نظام الهي نيست

  ادراك صحيح از واقعيت -2
ايـن خـانواده و    اين شهر، در اين كشور، در اين دنيا، در يعني اين كه بپذيريد شما در

چگونه بايـد زنـدگي    ؛وقعيت خانوادگي در چه سطحي هستيدم اين شرايط از نظر در
بلكه ! نه هرگز! دليلي ندارد كه فكر كنيد در طول زندگي خود نبايد اشتباه كنيد. كنيد

توانم  با بياني ساده مي. ي مطلوب برسيد بايد آموزش ببينيد و اشتباه كنيد تا به نتيجه
كنـيم   مي و فكر گاه از وضعيت كنوني خود راضي نيستيم  بگويم كه، بسياري از ما هيچ

توانستيم  بهتر مي ؛گرفتيم در موقعيت ديگري قرار مي يا اگر ؛ماگر به جاي فالني بودي
اين خيالي باطل است؛ زيرا ما بـدون درنظـر گـرفتن اسـتعداد، توانـايي و      . عمل كنيم

  : گوييم مي مثالًكنيم؛  گيري مي ظرفيت خود نتيجه
ايـن   شـود؛  زنـد طـال مـي    دست به خاك مـي . آورد چرا اين قدر خدا براي فالني مي

  .پرسند است كه شايد اكثر شما و يا نزديكان شما مي سئوالي
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را خيلـي برتـر از   ها هميشـه يـا خـود     ما انسان !يك شكايت ساده از هستي و كائنات
تر، هر دو اين نظرات اشتباه است و ما را از حقيقـت   و يا خيلي پست بينيم ديگران مي

و  از خود متشكر باشـيم ي نكنيم الكي بين بود؛ سع كند؛ بايد واقع وجودي خود دور مي
 و باور كنند كـه مـا كسـي    وقّع داشته باشيم كه اين خودشيفتگي را ديگران بپذيرندت

؛ خود را اين قدر حقير، خوار و ذليل ببينيم و طوري نشـان دهـيم   هستيم و يا بالعكس
  . توانند با ما بكنند خواهند و مي كه ديگران اجازه پيدا كنند هر كاري مي

بنـابراين خـود را بشناسـيد و    ! پـس . هـا اشـتباه اسـت    كرات و انديشـه هر دويِ اين تف
ي به جا و صـحيح   هاي الهي استفاده نعمت  از تمامي. هاي خود را به كار بياندازيد ويژگي

  . اي ندارد داشته باشيد؛ اين قدر گله و شكايت از خودتان و هستي نكنيد؛ هيچ فايده
آري يـك  ! شروع كنيـد  …؛ يك حركت تازه به جاي اين كه دائماً گله و شكايت كنيد

مهم اين است كـه   ؛كنيم ي ما اشتباه مي همه! ستا نترسيد؛ اشتباه براي ما شروع دوباره،
به جاي اين همه گله و شكايت از اين و آن، اگر تـا بـه حـال    . اشتباه خود را تكرار نكنيم

. سـت آورده بوديـد  خواسـتيد را بـه د   از آنچه مي  نيمي ؛همت خود را قوي كرده بوديد
يعنـي ادراك صـحيح از واقعيـت خـود و     . مهم اين است كه بپذيريد و به آن تن دهيد

  .ماند تنها همين براي شما مي!!!! زندگي

  از تجارب الهي بهره بردن -3
هاي فراواني را براي پويايي و پيشرفت ما در كتب دينـي توسـط    خداوند متعال روش
تـوانيم   مـي  ؛اين كتب تعمق و تفحص كنيم در شتربي  ميك اگر. اند اولياء و انبياء آورده

  .هاي پويايي را فرا بگيريم بسياري از روش
يي كه در كتاب آسماني ما، قرآن آمـده؛ تنهـا يـك داسـتان نيسـت؛ بلكـه       ها داستان

اين كـه مـا از تجـارب ديگـران     . بهترين راهنما براي پيشرفت، حركت و تعالي است
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. است؛ ولي بايد سعي كرد از نبوغ خـود نيـز بهـره گرفـت     استفاده كنيم خيلي خوب
علت پيدا شدن اين همه اختراعات و اكتشافات همين است؛ اگر قرار بود ما به آنچـه  

هـايي را در جهـان مشـاهده     گاه چنين پيشرفت قانع باشيم هيچ اند پيدا كرده  پيشينيان
  .رد و فكر را پرورش دادي به وجود آوگتاز بايد تالش كرد؛ نبوغ و! پس. كرديم نمي

  دوستي و روابط متقابل با ديگران نوع -4
 احتـرام بـه حقـوق   . ي موجودات را دوسـت داشـته باشـيم    ي اول بايد همه در درجه
 ؛توجه كـرده باشـيم   اگر. بسيار دشواركاري است  ،ها اهميت دادن به انسان ديگران و

كنـيم ايـن مـا هسـتيم كـه       يمـ  فكر دانيم و ما در بسياري از موارد خود را برحق مي
بـد  ) خودشـيفتگي (ايـن بيمـاري   . كننـد  گوييم و ديگران اشتباه مي هميشه درست مي

و بهترين راه درمان آن اين است  اند فانه اكثراً به آن مبتال شدهدردي است؛ كه متأس
ي آدميـان   جهل را ازبين ببريم و سعي كنيم همه. خود را مهار كنيم كه بتوانيم غرور

اوند متعـال،  عي و با صدق دوست بداريم؛ براي رضايت دل خود و خشنودي خدرا واق
  .داشت و منظور خاصي خدمت كنيم  به ديگران بدون چشم

  گرا ساختار خوي مردم -5
 مثالً ؛با قشري خاص مراوده داشته باشيم بدترين روابط اين است كه سعي كنيم فقط

بعضي افـراد عـادت دارنـد فقـط بـا      . ستها و يا افراد زيرد كرده دارها، يا تحصيل پول
زيـرا خودشـيفتگي   . كـس هسـتند   افرادي دوستي و رابطه پيدا كنند كه ضعيف و بـي 

گونه افـراد    اين. شوند كه كسي را برتر از خود ببينند عجيبي دارند و هرگز راضي نمي
كننـد و هميشـه در يـك كـالس      اي هستند كه هيچ وقت رشد نمي هاي بيچاره انسان
توانند بفهمند؛ شـايد ديگـران بـراي     گاه عيوب خود را نمي ند؛ از طرفي هم هيچمان مي

و روزي فرا خواهد رسيد كـه   كنند ند ولي دير يا زود رهايش ميمدتي او را تحمل كن
مهندس، دكتر، بيسـواد،  : ما بايد همه نوع دوستي اعم از. د ماندنآنها بسيار تنها خواه

خالصـه ايـن كـه مـا     . داشـته باشـيم  ... نويسـنده و  گر،  تاجر، فقير، دانشمند، صنعت
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اي سـالم و درسـت داشـته     اقشـار، رابطـه    ميبايد با تمـا  موجودي اجتماعي هستيم و 
  .روحش شاد) با مردم باشيد ولي داخل مردم نشويد(به قول استاد . باشيم

  دليل حسن ظن منطقي و دور از بدگماني بي -6
ت شـنويم دربسـ   بينيم يـا مـي   ايد هر چه را كه ميبين باشيم؛ نب  يم روشنبايد سعي كن
افراط و تفـريط  . دليل رد كنيم قدر بدبين باشيم كه همه چيز را بي يا آن قبول كنيم و

بايد خوب درك كنيم كه هدف ما براي . در تمام كارها و مراحل زندگي اشتباه است
 ؛دف برسـيم خواهيم به آن ه قيمتي ميزندگي چيست و دقت داشته باشيم كه به چه 

  !!!!! طوري نباشد كه هدف وسيله را توجيه كند 

  )خالقيت( آفرينندگي -7
اين قدر در كارها . ما بايد از شرطي بودن درآييم و بتوانيم نبوغ خود را به كار گيريم

خداونـد نبـوغ   . هم زحمت بكشيم و خالقيت خود را به كار گيـريم   ميتقلب نكنيم؛ ك
ت خـود را بـه كـار      هايي كه تالش مي آن اش را دوست دارد و به بنده كنند و خالقيـ
شخصـي خـود را وقتـي     سعي كنيم كـه نظـر  . بخشد هاي فراواني مي گيرند پاداش مي

البتـه بـه    ؛هراسي نداشـته باشـيم   مطرح كنيم و دقيق است مطمئن هستيم؛ درست و
  .كسوتان و بزرگان به شكلي كه گستاخي نباشد شرط احترام به پيش

  ب بودنتعص بي -8
. گيـرد  جا و بدون منطق سرچشمه مـي  ها از تعصب بي بسياري از اختالفات و درگيري

. شـود  ناپذير مي هاي جبران آورد و باعث لطمه حتي بسياري از گناهان را به وجود مي
كه نـه تنهـا جـايز     ؛بندوباري اشتباه نشود مرج و بي و البته اميدوارم اين مطلب با هرج

  .است غيرتي نيست بلكه بي

  هاي منفي دوري از حس -9
البته درمورد كنترل اين موارد تـا بـه حـال    ... غرور، خشم، ترس، حرص، حسادت و 

  .شرح داده شده؛ ولي عمل به آن سخت است بسيار
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  گانه و حواس باطني تقويت حافظه؛ حواس پنج -10
بـه   جدول حل كردن، خياطي، نقاشي، اجـراي موسـيقي   مثل شعر گفتن، انشاء نوشتن، 

  . هاي مفيد و سودمند ي كتاب طور مطالعه  همين. شرطي كه لغو و دور از شأن نباشد
بـه كتـاب روح، روان، جسـم،     تـر  هاي بـيش  توانند براي توضيح خوانندگان عزيز مي{ 

  .}ي اين حقير مراجعه كنند احساس و يا كتاب دل چون آئينه نوشته
ا و نيـز مقاصـد متناسـب بـا آن     هـ  شناخت انسان سبب شناخت استعدادها و توانايي

اي دارد  حد و انـدازه  هاي بي با توجه به اينكه انسان استعدادها و توانايي. هاست توانايي
طبعاً بـا شـناخت آنهـا    . كه همگي در حكم ابزار و وسايل زندگي و سير و سفر اوست

آن منزل و مقصدي را كه انسـان جسـتجو   . تواند مقصد حقيقي خويش را بشناسد مي
صرفاً بـراي   ،بيشتر از اين جهان طبيعت است و امكاناتي كه در اختيار اوست ،كند مي

رفع حوائج ماديش نيست؛ چرا كه بسياري از اين ابـزار و وسـايل بـه نيازهـاي ايـن      
. گـاه پشـيمان نگـردد    اي زندگي كند كه هيچ گونه آدمي بايد به. جهاني ارتباطي ندارد
پذير نخواهـد بـود و چـون     و بويژه تربيت امكانتعليم و تربيت  ،بدون شناخت انسان

شناسـي   انسـان  ،مـدها را بـه دنبـال دارد؛ در نتيجـه    تربيت انسان بيشترين آثار و پيا
  .اي خواهد داشت اهميت ويژه

دارد كـه سـبب    يمنحصر بـه فـرد   يروح يهايژگيو زيها و ن ها و استعداد تيقابل يآدم
. يو هدفمنـد  تمسـئولي  ،كرامت ،تيخالق موجودات شده است مانند رياو از سا ازيامت

ـ در صدد است تا به كل يشناس مباحث انسان منزلـت و   ي هكـه دربـار   ييهـا  پرسـش  هي
انسان از . موجودات مطرح است پاسخ دهد گريانسان و رابطه او با خالقش و د تيموقع

و  سـت يانسـان و اصـالت او بـه چ    تيانسـان  نكهيو ا يوجود اتيو خصوص قتينظر حق
  .رديگ يقرار م يشناس او چگونه است مورد بحث علم انسانسرانجام وجود هدف و 

از  تهـداي  –حـق از باطـل   صيقوه تشخ ياست كه دارا يبداند انسان موجود نكهيا
راه  ياله يها تيتواند به كمك هدا ياست و م اريقوه انتخاب و اخت نيو همچن يگمراه
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را بدسـت خـود رقـم زده     شيدر مواقع الزم سرنوشت خو دهد و صيرا از چاه تشخ
ـ و صالح قـرار دهـد    ريخود را در جهت خ ي ندهيآ  تيهرگـز از هـدا   يانسـان  نيچن
. كنـد  ينمـ  ينينشـ  با موانع اصالح جامعه عقب ينشده و با برخوردار وسيما گرانيد

  .و از كجا آمده است ستيآن چ خچهيانسان و تار نيا ياصل تيماه مينيحال بب

 گيري انسان تاريخچه شكل

ود زنده، مانند تمام موجـودات  با وجود اين كه شروع تكامل انسان به عنوان يك موج
گردد؛ ولي به طور كلي  ميديگر، به زمان پيدايش حيات بر روي كره زمين باز ي هزند
و به ) پستانداران شبيه انسان(سانان  تكامل نخستي ي هانسان به تاريخچ تكامل ي هواژ

اي مجـزا از   هـا بـه عنـوان گونـه     يـدايش انسـان  خصوص سـرده انسـان، از جملـه پ   
هـاي   تكامـل انسـان زمينـه    ي همطالعـ . شـود  اطالق مي) هاي بزرگ يكپ(سايان  انسان

شناســي،  شناســي، باســتان شناســي فيزيكــي، نخسـتي  مختلـف علمــي از جملــه انسـان  
 .گيرد شناسي، و ژنتيك را دربرمي شناسي، رويان زبان

 ي هسـانان احتمـاالً در اواخـر دور    تكامـل نخسـتي   دهند كه مطالعات ژنتيك نشان مي
هاي گـردآوري   سنگواره ي همجموع. است  ميليون سال پيش، شروع شده 85كرتاسه، 

ميليون سـال پـيش،    55پالئوسن،  ي هشده نيز بيانگر آنست كه اين زمان پيش از دور
يون سال پيش ميل 20تا  15هاي بزرگ، بين  سايان، يا كپي انسان ي هخانواد. است  بوده

هـا از   ميليـون سـال پـيش اورانگوتـان     14حـدود  . ها جدا شـدند  گيبون ي هاز خانواد
ترين انطباق در دودمان  پا ابتدايي راه رفتن روي دو. سايان جدا شدند انسان ي هخانواد
انـد،   رفتـه  پـا راه مـي   تبـاراني كـه بـر روي دو    تباران است، و نخسـتين انسـان   انسان
اسـت،    رفتـه  پـا راه مـي   كپي كه كامالً بر روي دو آردي. اند بوده مردم و اررين ساحل

ها حدوداً در يك زمان از ايـن   ها و شامپانزه گوريل. است  اندكي بعد تكامل پيدا كرده
مردم يا اررين آخرين نيـاي مشـترك مـا و آنهـا      دودمان جدا شدند و احتماالً ساحل
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آسـا و   كپـي   نجام منجر به تكامل جنـوبي راه رفتن اوليه بر روي دو پا سرا. است  بوده
 2/4تـا   2/3ساياني كـه بـين    هاي امروزي از انسان انسان. بعدها سرده انسان گرديد

 .اند زيستند، تكامل يافته ميليون سال پيش در آفريقا مي

انسان، انسان ماهر و انسان گاتنگي هستند كه  ي ههاي ثبت شده از سرد نخستين گونه
بر طبق شـواهد موجـود، انسـان    . پيش تكامل پيدا كردند لون ساميلي 2/3در حدود 

ـ   ي هانـداز . اسـت   كـرده  اي بوده كـه از ابـزار اسـتفاده مـي     ماهر اولين گونه ن مغـز اي
و در طـول   از آن زمـان . اسـت   مغز شامپانزه بوده ي ههاي اوليه در حدود انداز انسان

است به طـوري    مغز ادامه يافته ي هاين چند ميليون سال تاكنون فرآيند افزايش انداز
 ي هآن به دو برابـر حجـم جمجمـ    ي هقامت، حجم جمجم يدايش انسان راستكه با پ

هايي  قامت و انسان كارورز نخستين انسان انسان راست. انسان ماهر افزايش يافته بود
ميليـون سـال    1/3تـا   1/8ها بين  اين گونه. بودند كه به خارج از آفريقا كوچ كردند

ها، نخستين  شود كه اين گونه پنداشته مي. در آفريقا، آسيا و اروپا پراكنده شدندپيش 
 .هايي بودند كه از آتش و ابزار پيچيده استفاده كردند گونه

هـاي امـروزي بـا     پيدايش انسان أر ميان دانشمندان اين است كه مبدديدگاه غالب د
دارد  شود كه بيان مي ده ميتوضيح دا »ييأمبد تك«يا  »خروج از آفريقا«فرضيه اخير 

 100000تـا   50000است و سپس بـين    هاي امروزي در آفريقا بوده آغاز تكامل انسان
كـم جـايگزين     آفريقـا مهـاجرت كردنـد و كـم     ي هسال پيش آنها بـه خـارج از قـار   

ديگـري نيـز    ي هفرضـي . ها در اروپا شدند ئاندرتالقامت در آسيا و ن هاي راست انسان
ها پس از مهـاجرت   كند انسان وجود دارد كه عنوان مي »اي ناحيه ه چندفرضي«به نام 
ميليـون سـال    2/5هاي راست قامت از آفريقا به ساير نقاط جهـان در حـدود    انسان

هاي جداگانه ولي با پيوند بـين   پيش در مناطق جغرافيايي مختلف به صورت جمعيت
ـ   شواهد نشان مي. نژادها تكامل يافتند هـاي متعـددي كـه منشـأ      پدهد كـه هاپلوتي

شـواهد  . دنشـو  هاي غيرآفريقايي يافت مي نئاندرتالي دارند در حال حاضر در جمعيت
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تبـار   سايان مانند انسان هاي ديگر انسان ها و گونه آن است كه نئاندرتال ي هدهند نشان
در نژادهاي مختلف اين مقدار متفاوت (هاي امروزي  هاي انسان در ژن 6%دنيسووا تا 

 .اند مشاركت داشته )است

تبـاران   بازمانده از انسان ي هشود تنها گون ردمند ناميده ميانسان امروزي كه انسان خ
سال پيش تكامل يافتند و از  250000تا  40000هاي خردمند باستاني بين  انسان. است

سـال   200000كالبد امروزي در اواسط دوره پارينه سـنگي، حـدود    هاي به آنان انسان
هـايي بـا رفتـار نـوين      بنابر باور بسياري از دانشمندان انسان. مل پيدا كردندپيش تكا

اي آغـاز رفتـار نـوين در     چنـد كـه عـده    سال پيش تكامل يافتند، هـر  50000حدود 
  .دانند كالبد امروزي مي هاي به زمان با تكامل انسان ها را هم انسان

 .»است  ديگر، شبيه ماهي بودهبشر در ابتدا به صورت حيواني «: ها انديشه ي هتاريخچ

شناسـي   را كه امـروزه در زيسـت   homo كارل لينه كسي بود كه براي اولين بار لغت
بنـدي   رود را در سيسـتم طبقـه   انسان به كار مـي  ي هبراي سرد) در مراجع انگليسي(

هاي بزرگ را به  عصرش كپي لينه و ساير دانشمندان هم. موجودات خود استفاده كرد
شناسـي و كالبدشناسـي    هاي جانوري به انسان از نظر ريخـت  ترين گونه يكعنوان نزد

هـاي   امكان وجود نياكان مشترك بـراي انسـان و كپـي    ي هانديش. بندي كردند دسته
مـيالدي   1859ها توسط چارلز داروين در سال  تر با انتشار كتاب خاستگاه گونه قديم

تر   هاي قديم هاي جديد از گونه نهتكامل گو ي هداروين در اين كتاب انديش. مطرح شد
نكتـه   كتاب داروين به منشأ پيدايش انسان پاسخي نداد و تنها به ايـن . را توضيح داد

  .»پيدايش انسان و روند تكامل آن روشن خواهد شد أبه زودي منش«بسنده كرد كه 
ي شناسي اوكالهما در شهر اوكالهمـا سـيت   سايان در موزه استخوان هاي انسان سنگواره
ماهيـت تكامـل انسـان بـين تومـاس هاكسـلي و        ي هها دربار نخستين مناظره آمريكا

ـ ها را بـا ارا  هاكسلي تكامل انسان از كپي. ريچارد اون درگرفت ه مـوارد بسـياري از   ئ
 1863او همچنين در سـال  . ها توضيح داد ها و كپي هاي بين انسان ها و تفاوت شباهت
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در ايـن زمينـه    »مورد جايگاه انسان در طبيعت شواهدي در«ميالدي كتابي با عنوان 
لفرد راسـل واالس  آز طرفداران اوليه داروين مانند اما در هر حال خيلي ا. منتشر كرد

هـا   هاي ذهني و احساسات اخالقي انسـان  قابليت أو چارلز اليل موافق نبودند كه منش
تكامل و انتخاب  ي هداروين كاربرد نظري. تواند با انتخاب طبيعي توضيح داده شود مي

تبـار انسـان، و انتخـاب طبيعـي در     «ها را در كتابش با عنـوان   جنسي در مورد انسان
 .ميالدي منتشر شد، توضيح داد 1871كه در سال  »ارتباط با جنسيت

هاي انتقالي  هاي گونه مشكل بزرگي كه در آن زمان وجود داشت عدم وجود سنگواره
موجـودي را در   ي همـيالدي سـنگوار   1891سـال  با وجودي كه اوژن دوبـوا در  . بود

است، ولـي    گذاري شده قامت نام اكنون انسان راست جاوه كشف كرد كه هم ي هجزير
هاي  ميالدي با كشف نمونه 1920 ي هاين مشكل كماكان ادامه داشت تا اينكه در ده

هـا   وارهگونـه سـنگ   هاي انتقالي در آفريقا، گردآوري اين هاي گونه متعددي از سنگواره
فريقايي را از روي آكپي   ميالدي، ريموند دارت گونه جنوبي 1925در سال . آغاز شد

اي مربوط به يك نوزاد كه در اطراف شهر توانگ آفريقاي جنـوبي در   نمونه سنگواره
بسـيار   ي ههاي ايـن نـوزاد يـك جمجمـ     باقيمانده. يك غار پيدا شده بود، معرفي كرد

 410(با وجـودي كـه مغـز يافـت شـده كوچـك بـود        . دكوچك و قالبي از مغز او بو
ها حالت گرد و به  ها و گوريل ، ولي شكل آن برخالف مغز شامپانزه)متر مكعب سانتي

ـ  . هـاي امـروزي شـباهت داشـت     مغز انسـان  يافـت شـده داراي    ي ههمچنـين، نمون
داد كـه ايـن    سـري آن نشـان مـي    هاي نيش كوتاه بود و موقعيت سوراخ پـس  دندان
تمام اين شواهد دارت را قـانع سـاخت   . است  ه مربوط به موجودي دو پا بودهسنگوار

ها است كه شكل انتقـالي   كودك توانگ مربوط به نياكان دو پاي انسان ي هكه سنگوار
 .اند ها بوده بين انسان و كپي

اي  ميالدي به بعد تغييـرات عمـده   1950ها و وابستگان آنها از سال  بندي انسان طبقه
 ي ههاي ظريف به عنوان نياكـان سـرد   ساآ  كپي  جنوبي به عنوان مثال، قبالً. ستا  كرده

هـاي خردمنـد امـروزي هـر دو از      آساها و انسان كپي شدند جنوبي انسان پنداشته مي
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آوري  مـيالدي جمـع   1970 ي ههـايي كـه در دهـ    داده. تباران هسـتند  دودمان انسان
فريقايي آهاي  كپي اند و جنوبي تنوعي بودهآساها گروه م كپي گرديد نشان داد كه جنوبي

هـا   آسـا  كپي بندي مجدد جنوبي با طبقه. ممكن است نياكان مستقيم انسان نبوده باشند
شدند، بخـش تنومنـد بـه عنـوان      كه در ابتدا به دو بخش ظريف و تنومند تقسيم مي

امـروزي،   هاي خردمند شناسان، انسان آرايه. اي جديد با نام پرامردم معرفي شد سرده
هـاي بـزرگ در خـانواده     هاي وابسته را به ماننـد كپـي   آساها و ساير گونه كپي جنوبي
ريچارد داوكينز در كتابش با نـام داسـتان نياكـان عنـوان     . دهند سايان قرار مي انسان
اي از  انـد، پـاره   هـا بـوده   آسـاهاي تنومنـد نياكـان گوريـل     كپـي  كنـد كـه جنـوبي    مي

هـاي خردمنـد    ها و باقي آنها نياكان انسـان  اكان شامپانزهآساهاي ظريف ني كپي جنوبي
 .اند امروزي بوده

 1990و  1980هـاي   اي در دهـه  ان هاي عمده در دانش تعيين تـوالي دي  پيشرفت
 يـا  Y اي ان و دي (mtDNA) اي ميتوكندريايي ان دي ي هميالدي، به ويژه در زمين

Y-DNA     تعيـين تـوالي  . اسـت   كمك بزرگي به فهم منشـأ پيـدايش بشـر كـرده 

mtDNA  و Y-DNA هاي بومي گـردآوري   اي از جمعيت هاي گسترده كه از گروه
هاي موروثي مردانـه و زنانـه مـرتبط اسـت،      شد اطالعات نياكان آنها را كه به ژن

اي  مرتب كردن اين اطالعات در درخت ژنتيكي به عنـوان پشـتوانه  . روشن ساخت
گونـاگوني بيشـتر    ي هدهنـد  ها نشان تحليل. شدخروج از آفريقا قلمداد  ي هبر نظري

اند كه اين مطلب با اين نظريـه كـه آفريقـا مـوطن      اي در آفريقا بوده ان الگوي دي
 .بوده، سازگار است Y تن حواي ميتوكندريايي و آدم رنگين

بيشـتر ايـن   . شـود  هاي علوم طبيعي يافت مـي  شواهد تكامل انسان در بسياري از زمينه
چند كه دانش ژنتيك نيز نقش تكميلي  است هر  هاي گردآوري شده ارهشواهد در سنگو

مطالعـات رشدشناسـي، تـاريخ نـژادي و بـه ويـژه       . رشدي در اين زمينـه دارد   به و رو
مهرگان بيـنش قابـل تـوجهي در مـورد      داران و بي شناسي تكاملي در مورد مهره زيست
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. كنـد  انـد فـراهم مـي    ل يافتـه هـا چگونـه تكامـ    تكامل كل حيات و به ويژه اينكه انسان
 شناسـي بـا گـرايش ديـرين     هـا، انسـان   مطالعات خاص در مورد مبـدأ حيـات انسـان   

دهـد   سايان نشان مي هاي گردآوري شده از انسان سنگواره. شود شناسي ناميده مي انسان 
كه در طول زمان به تدريج ستون فقرات آنان صاف شده، حجـم مغـز افـزايش يافتـه،     

تر شده، و عضالت مربوط به جويدن همزمان با تغيير وضـعيت   ظريفتركيبات صورت 
 .است  ها كمتر شده دندان

  سانان عالي، دم در لگن خاصره به صورت استخوان خـاجي گنجانـده شـده    در نخستي
در . داران حــداقل در مــدتي از زنــدگي خــود داراي دم هســتند تمــام مهــره. اســت
تـا   14در طول مراحل كـارنگي  هفته  ت چهارهاي خردمند امروزي، دم به مد انسان

باشند  هاي خردمند امروزي داراي پلك سوم مي انسان .جنيني وجود دارد ي هورد 22
ها همچنين داراي عضالت خارجي گوش هستند كه حيوانات  انسان. كه كارآيي ندارد

تـا  كنند  ها به صورت مستقل از سر استفاده مي از آنها براي چرخاندن و كنترل گوش
هـايي از چنـين    هـا هنـوز باقيمانـده    انسـان . بتوانند بر صداهاي خاصي متمركز شـوند 

اي كه فقط  اند به گونه عضالتي را دارند ولي اين عضالت در طول تكامل ضعيف شده
 .هاي انسان را كمي تكان دهند قادرند گوش

نـد  هـاي خردم  پالنتاريس در پاي انسان نيز شاهدي است بر تكامـل انسـان   ي هعضل
اين عضله در حيوانات براي گـرفتن و كنتـرل اشـياء بـا پاهايشـان اسـتفاده       . امروزي

دهـد كـه از پاهايشـان ماننـد دستهايشـان بـراي        شود و به آنها اين قابليت را مي مي
 ها نيز اين عضله وجود دارد ولي در طـول تكامـل   در انسان. گرفتن اشيا استفاده كنند

هـاي   است كه امروزه پزشكان هنگام نياز به بافت  هكارآيي خود را از دست داد چنان
اين عضـله  . كنند هاي بدن آن را خارج و از آن استفاده مي ترميمي براي ساير قسمت
هـاي امـروزي بـدون آن متولـد      انسان 9%اهميت شده كه  چنان براي بدن انسان بي

حيوانات  مدرك ديگري بر تكامل اندام ژاكوبسون است كه بخشي از كالبد. شوند مي
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هـا در   جنسـي انسـان   ي هتـوان در پيشـين   اين اندام را در انسان مي ي هريش. باشد مي
هـا را كـه    اين اندام كه در مجراي بيني واقع است، فرومون. ماقبل تاريخ جستجو كرد

غـذا هسـتند، رديـابي     ي هجنسي، هشداردهنده يا يابند ي هكنند مواد شيميايي تحريك
گيـري يـا    نوعانشان را براي جفـت    دهد كه هم يوانات اجازه مياين اندام به ح. كند مي

هـاي   آيند، ولي قابليت ها با اندام ژاكوبسون به دنيا مي انسان. اعالم خطر تعقيب كنند
شـود تـا جـايي كـه ديگـر       رفته كم مـي  پس از تولد رفته ي هاين اندام در مراحل اولي

  .اي ندارد استفاده
شدند كاربردهـايي   هاي زائد شناخته مي ه به عنوان اندامدر مواردي براي اندامهايي ك

نياكان انسـان  . هاي عقل داليل ديگري بر تكامل انسان هستند دندان. است  پيدا شده
كردند و نياز داشتند تا مقادير زيادي از گياهـان   به مقدار زيادي از گياهان تغذيه مي

مواد موردنياز بدنشان را تأمين  را در طول يك روز با سرعتي كافي بخورند تا بتوانند
اين موضوع خصوصاً زماني اهميت داشت كه بدن انسان قابليت هضم سلولز به . كنند

انسـان   ي ههنگامي كه عادات غذايي بشـر تغييـر كـرد، آروار   . ميزان كافي را نداشت
در ژنتيـك  . تر شد و ديگر نيازي به دندان آسياي سوم يا دنـدان عقـل نبـود    كوچك
 ي هشود كه تا چه ميزان يك ژن انسان با بقيـه و بـا گذشـت    نسان بررسي ميتكاملي ا

هيم و كاربردهاي ها مفا تفاوت بين ژن. تكاملي كه سبب پيدايش آن شده تفاوت دارد
هـاي ژنتيـك بيـنش     داده. شناسي، پزشـكي و پزشـكي قـانوني دارد    متنوعي در انسان

 .كند تكامل انسان فراهم مي ي هاي در زمين عمده

پژوهشي بزرگ دنيا، با  ي هبيش از صد نفر از دانشمندان در ده موسس 2005در سال 
انسـان،   2كرومـوزوم شـماره    ي هدهنـد  ميليون جفت از اجزاي تشكيل 237 ي همطالع

 نشان دادند كه اين كروموزوم از جوش خوردن دو كروموزوم شـامپانزه ايجـاد شـده   
هـا   فت كرومـوزوم كمتـر از شـامپانزه   ها يك ج است و به همين دليل است كه انسان 

  . اند دهد انسان و شامپانزه نياكان مشترك داشته نتايج اين مقاله نشان مي. دارند
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ميليـون   65سانان بـه   تكامل نخستي ي ههاي بزرگ تاريخچ پيش از انسان تكامل كپي
ـ   قـديمي . گـردد  سال پيش بـازمي  سـانان،   پسـتاندار شـبيه بـه نخسـتي     ي هتـرين گون

زيسـت و بعـدها در شـرايط آب و هـوايي      اپيس، ابتدا در آمريكاي شمالي ميپلسياد
 .وسن در اوراسيا و آفريقا پراكنده گرديدئپالئوسن و ا ي هگرمسيري دور

سانان اوليه با توجه به شواهد موجود در اوراسيا رشد و نمـو پيـدا    نخستي نوتاراكتوس
ها گرديد،  هاي آفريقايي و انسان كردند و اين دودمان كه بعدها منجر به پيدايش كپي

آن بخشـي  . از اروپا و آسياي غربي به سمت جنوب به طرف آفريقا مهاجرت كردند
و وسـن  ئا ي ههـاي بـااليي دور   هاي آنـان در اليـه   از جمعيت آنان، كه بيشتر سنگواره

است، در واقع   اليگوسن در نزديكي شهر فيوم مصر يافت شده ي ههاي پاييني دور اليه
هاي زنده لمـور در ماداگاسـكار، لـوريس تنبـل در آسـياي جنـوب        كان تمام گونهنيا

هاي بـر   هاي بر قديم، ميمونان؛ ميمون بينيان يا ميمون شرقي، گاالگو در آفريقا، راست
 .شوند هاي خردمند امروزي محسوب مي هاي بزرگ و انسان جديد، كپي

هـاي   ت كـه قـدمت سـنگواره   ترين ميمون بر قديم شناخته شده كاموياكپي اس قديمي
ميليـون   24اليگوسن در نواحي شمال كنيا  ي ههاي بااليي دور آن در اليه ي هيافت شد

اي نزديـك بـه    رود كه نياي اين ميمون بر قديم، گونه گمان مي. شود سال برآورد مي
ميليون سال پـيش در فيـوم    35آجيپتوكپي، پراپليوكپي و پاراكپي باشد كه در حدود 

ميالدي، با معرفي سـادنيوس كـه تخمـين زده شـده      2010در سال . است  زيسته مي
اي نزديـك بـه    است، بـه عنـوان گونـه     زيسته ميليون سال پيش مي 29تا  28حدود 

ميليون ساله در  11اي  بينيان، جاي خالي موجود در دوره آخرين نياي مشترك راست
 .هاي گردآوري شده پر شد سنگواره

هايي هستند كه به  اند شامل تكه ميليون سال پيش به جا مانده 20هايي كه از  سنگواره
از ميـان  . شـوند  هـاي بـر قـديم نسـبت داده مـي      تـرين ميمـون   ويكتورياكپي، قديمي

انـد   زيسـته  ميليون سال پيش مي 13رود تا  ها كه گمان مي هايي از دودمان كپي سرده
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ـ      مي اچوالكپي، اكواتوريـوس،  توان به پروكنسـول، رنگـواكپي، دنـدروكپي، ليمنـوكپي، ن
اند اشـاره   زيسته نيانزاكپي، افروكپي، هليوكپي، و كنياكپي كه همگي در شرق آفريقا مي

ها در اواسط دوره ميوسن و در مناطقي دور از  هايي غير از سركوكپي وجود گونه. كرد
آن در رسـوبات غارهـاي ناميبيـا پيـدا شـده و       ي ههم، مانند اوتاوي كپي كه سنگوار

اند حكايـت از تنـوع    كپي و درايوكپي كه در فرانسه، اسپانيا و اتريش يافت شده لپيرو
ها در آفريقا و مناطق مديترانه در آب و هواي نسبتاً گـرم و نـامتغير    فراوان اين گونه

سـايان در   انسـان  ي هجديـدترين گونـه از خـانواد   . ميوسن دارد ي هاوايل و اوسط دور
اسـت و    زيسـته  ميليـون سـال پـيش مـي     9ارد كـه  ميوسن، اوپروكپي نـام د  ي هدور

 .شده استسنگ در ايتاليا يافت  آن در بسترهاي زغال ي هسنگوار

ميليـون سـال پـيش از     18تـا   12 هـا حـدوداً   دهد كه گيبون شواهد مولكولي نشان مي
هاي بزرگ جـدا   ميليون سال پيش از كپي 12ها  هاي بزرگ جدا شدند و اورانگوتان كپي

كه ممكن است محـل  (ها را  اي كه بتوان با كمك آن نياكان گيبون سنگواره هنوز. شدند
مسـتند كـرد،   ) سايان جنوب شرق آسيا بـوده باشـد   هاي انسان پيدايش آنها از جمعيت

توان سـيواكپي در هنـد و گريفـوكپي در     ها، مي انگوتانراما در مورد او. است  يافت نشده
 .اند به عنوان نياكان آنها برشمرد تهزيس ميليون سال پيش مي 10تركيه را كه 

 هاي بزرگ دمان انسان از ساير كپيجدا شدن دو

هـاي آن در   هاي ناكالي كپي كه سنگواره از گونه كپي عفاري ماده بازسازي يك جنوبي
تـوان بـه عنـوان     است، مـي   هاي آن در يونان يافت شده كنيا و اورانوكپي كه سنگواره

. هـا نـام بـرد    ها و انسان ها، شامپانزه اي مشترك گوريلهاي نزديك به آخرين ني گونه
هـا و   ميليون سـال پـيش، ابتـدا گوريـل     8تا  4دهد كه بين  شواهد مولكولي نشان مي

هاي خردمند امـروزي انجاميـد،    ها از دودماني كه در نهايت به انسان سپس شامپانزه
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اي  ان دي 98/4% نوكلئوتيـد تقريبـاً   -چنـدريختي تـك   ي هاز نظر مقايسـ . جدا شدند
هـا و   هاي گردآوري شده از گوريـل  سنگواره. اي شامپانزه يكسان است ان انسان با دي

تـوان بـه شـرايط نـامطلوب      از جمله داليل اين موضوع، مي. ستها محدود ا شامپانزه
هاي باراني اسيدي است و استخوان را حـل   خاك جنگل(جغرافياي محل زندگي آنان 

 .برداري اشاره كرد و خطاي نمونه) كند مي

كـوهي، سـگ،    هاي ديگر جـانوران ماننـد بـز    همراه با گونه سايان احتماالً ساير انسان
تـر منـاطق خـارج از     خوك، كفتار، فيل و اسب، بـه تـدريج بـا آب و هـواي خشـك     

ميليون سال پيش، نـوار اسـتوايي    8از حدود . نوار استوا تطبيق پيدا كردند ي همحدود
هـاي   سنگواره. است  تر شدن كرده شروع به كوچك) هوايي و  آبدي بن از نظر تقسيم(

هـا امـروزه نسـبتاً بـه خـوبي       هاي دودمان انسان پس از جدا شدن از شـامپانزه  گونه
 .اند شناخته شده

 6ميليون سال پيش و ارريـن تـوگني كـه     7مردم چادي، كه   ترين آنان ساحل قديمي
 :زيستند هاي زير مي آنان سرده زيستند، هستند و پس از ميليون سال پيش مي

كپي  كپي كادابا و آردي هاي آردي با گونه) ميليون سال پيش 4/4تا  5/5(كپي   آردي
كپـي انـامي،    هـاي جنـوبي   بـا گونـه  ) ميليون سـال پـيش   1/8تا  4(كپي  جنوبي راميد
كپـي گـارهي، و    كپي بحرالغزالي، جنوبي فريقايي، جنوبيآكپي  كپي عفاري، جنوبي جنوبي
 كپي سديبا جنوبي

 رخ كنيامردم پخت ي هبا گون) ميليون سال پيش 2/7تا  3(كنيامردم 

هاي پرامردم اتيوپي، پرامردم بويسي، و  با گونه) ميليون سال پيش 1/2تا  3(پرامردم 
 پرامردم تناور

هاي انسان ماهر، انسان رودولفي، انسان  با گونه) كنونيش تاميليون سال پ 2(ها  انسان
قامت، انسـان   ، انسان گرجي، انسان پيشگام، انسان سپرانن سيس، انسان راستكارورز
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هايدلبرگي، انسان رودزيايي، انسان نئاندرتال، انسان خردمند ايدالتو، انسـان خردمنـد   
 باستاني، و انسان فلورسي

گيبـون،  : چپ به راستاز . اند سايان همگي از يك نياي مشترك به وجود آمده انسان
  انسان ي هسرد و اورانگوتان مپانزه، گوريلانسان، شا

  

 انسان ماهر ي شمايل بازسازي شده

 - 5نئانـدرتال   - 4قامـت   انسـان راسـت   - 3جنـوبي كپـي    - 2گوريـل   - 1 هاي جمجمه
انسـان خردمنـد   ) مربوط به انسان خردمند باسـتاني يـا انسـان هايـدلبرگي    (اشتاينهايم 
  پيشاني قابـل توجـه   ي هو افزايش اندازكاهش پروگناتيزم و ضخامت خط ابرو، . امروزي
در حالي كـه  . انسان است ي هبازمانده از سرد ي هانسان خردمند امروزي تنها گون .است

هاي خردمنـد   توان به عنوان نياكان انسان ها را مي انسان ي ههاي منقرض شد برخي گونه
هـايي   ند كه از شاخها ما بوده »خويشاوندان«تنها  امروزي برشمرد، بسياري ديگر احتماالً

هـا را بايـد بـه     يك از ايـن گـروه   هنوز اجماعي بر اينكه كدام .اند از نياكان ما جدا شده
در برخـي  . يك را به عنوان زيرگونه برشمرد، وجود ندارد هاي مجزا و كدام عنوان گونه

 هـاي جزئـي   ها و در برخي موارد به دليل تفـاوت  موارد اين امر به دليل كميابي سنگواره
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نظريـه پمـپ صـحراي    . باشد انسان مي ي هها براي سرد بندي گونه هاي طبقه در سيستم
 .دهد انسان ارائه مي ي هآفريقا يك توضيح محتمل براي گوناگوني اوليه سرد

دهد كه تا حـدودي در   شناسي، امروزه اين امكان را مي شناسي و ديرين شواهد باستان
ن استنباط نمود و نقـش رژيـم غـذايي را در    هاي متفاوت انسا مورد رژيم غذايي گونه

انسان مـاهر و انسـان گـاتنگي انسـان     . ها مطالعه كرد تكامل فيزيكي و رفتاري انسان
  .است  زيسته ميليون سال پيش مي 1/4تا  2/4ماهر از 

 2تـا   2/5پليستوسـن، بـين    ي هپالئوسـن يـا اوايـل دور    ي هانسان ماهر در اواخر دور
ها تكامـل پيـدا    كپي نوب و شرق آفريقا با جدا شدن از جنوبيميليون سال پيش، در ج

هـا   كپـي  هاي آسياي كوچكتر و مغز بزرگتري از جنوبي انسان ماهر دندان. است  كرده
  . است  ساخته هاي حيوانات مي استخوان داشته و ابزارهايي از سنگ و احتماالً

هـاي شـناخته    نخستين گونـه سنگي توسط اين گونه كه يكي از  به دليل استفاده از ابزار
را بـراي آن   »مـرد ابزاركـار  «هاست، كاشف آن، لوييس ليكي، نام مسـتعار   كپي ي هشد

شناسـي بـه    برخي از دانشمندان به دليل اينكه اسكلت اين گونه از نظر ريخـت . برگزيد
اند كـه ايـن    هاي دوپايان، پيشنهاد كرده زي بيشتر شباهت دارد تا گونه هاي درخت گونه
انسان ماهر تا قبـل از مـاه   . كپي منتقل شوند جنوبي ي هانسان به سرد ي هها از سرد گونه

شد، تـا اينكـه    انسان پنداشته مي ي هميالدي به عنوان اولين گونه از سرد 2010مي سال 
اي جديد از انسان به نام انسان گاتنگي در آفريقاي جنـوبي   گونه ي هدر اين زمان سنگوار

  .است  زيسته هاي ماهر مي فراوان پيش از انسان كشف شد كه به احتمال
ـ    زمـين زنـدگي مـي    ي ههايي كه روي كر امروزه تمام انسان انسـان   ي هكننـد بـه گون

، اين گونه اولـين گونـه   »خروج از آفريقا«اما بنا بر مدل . خردمند امروزي تعلق دارند
است كه در   هر بودهانسان، انسان ما ي هنخستين گونه از سرد. است  ها نبوده از انسان

 آنان در زمان نسـبتاً . است  ميليون سال پيش در آفريقا تكامل يافته 2حدود بيش از 
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ـ قامـت   انسـان راسـت  . كوتاهي در نواحي مختلف آفريقا پراكنده شـدند   1/8يش از ب
ميليون سال پيش در تمام دنيـاي قـديم    1/5ميليون سال پيش تكامل پيدا كرد و تا 

در شرق  شناسان معتقدند جوامع انساني امروزي صرفاً برخي انسان .پراكنده شده بود
زايي كردند، و سپس بـه خـارج از آفريقـا كـوچ نمودنـد و       آفريقا تكامل يافتند، گونه

ايـن فرضـيه بـه مـدل خـروج از آفريقـا يـا        (هاي اوراسـيا شـدند    جايگزين جمعيت
هـا   عتقاد دارند انسانشناسان ا برخي ديگر از انسان). معروف است »جايگزيني كامل«

به صورت يك جمعيت ولي در ارتباط تنگاتنگ با هم در نقاط مختلـف تكامـل پيـدا    
  ).اي معروف است اين نظريه به فرضيه چند ناحيه(كردند 

  است؟  اولين انسان چه كسي بوده
ذهن بشر را به خـود مشـغول داشـته     ،هاي اساسي كه در طول تاريخ از جمله پرسش
هـاي حاصـل شـده در     اسـت؟ بـا پيشـرفت     ين انسان چه كسي بودهاين است كه اول

له را از نظـر علمـي مـورد    أتـوان ايـن مسـ    شناسي تكاملي، امروزه مي زيست ي هزمين
براي پاسخ به اين پرسش بايد توجه نمـود كـه فرآينـد تكامـل در     . بررسي قرار داد

بر اسـت و   زمان موجودات و از جمله انسان فرآيندي تدريجي، پيوسته و ي همورد هم
ريچارد داوكينز اين فرآينـد را بـه رشـد انسـان تشـبيه      . افتد در يك نسل اتفاق نمي

ـ   ي هلحظـ  توانيد دقيقاً همانگونه كه شما در طول رشد نمي. كند مي  ي هتغييـر از مرحل
كودكي و يا تغييـر از كـودكي بـه نوجـواني را تعيـين كنيـد، در        ي هنوزادي به مرحل

يـك موجـود را از والـدينش متمـايز كـرده، او را       توانيد دقيقـاً  نميفرآيند تكامل نيز 
  . اي جديد بناميد گونه

اي است كه با گذشت زماني طوالني و نه در يك نسـل   اي جديد پديده پيدايش گونه
انسان خردمنـد  : توان اينگونه بيان كرد بنابراين پاسخ اين پرسش را مي. افتد اتفاق مي

ها نسل از موجودات زنده از بدو پيدايش حيـات بـه وجـود     امروزي از تكامل ميليون
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تـوان بـه عنـوان اولـين      است و در اين ميان هيچ كدام از اين موجودات را نمي  آمده
 .است  گاه وجود نداشته انسان محسوب كرد يا به عبارت ديگر اولين انسان هيچ

 ... مدن خودتان را ببينيدآبوجود  ي هنحو

دوازده سـال از عمــر خــود را صــرف تهيــه  ) Lennart Nilsson(لينـارت نيلســون  
ايـن تصـاوير بـاورنكردني بـا اسـتفاده از      . تصاويري از رشد نـوزاد درون رحـم كـرد   

هاي معمولي مجهز به لنز ماكرو و همچنين ميكروسكوپ الكتروني گرفته شده  دوربين
ن و تبـديل  در اين تصاوير مراحل رشد نوزاد از ابتداي لقاح تا كامل شدن جني. است

  .بينيم به يك نوزاد را مي

  
  )لوله شيپور رحمي(اسپرم در لوله فالوپ 
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  تخمك

  
  !اما نه معمولي...  يه قرار مالقات
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  فالوپ ي هلول

  
  دو اسپرم در تماس با تخمك
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  !اسپرم برنده

  
  اسپرم
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  ششم -روز پنجم

   
  .جنين به ديوار رحم چسبده است. روز هشتم
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  .گيرد ميمغز جنين شكل 

  
دانـيم كـه    مي. كند گيري مي روز قلب شروع به شكل 18بعد از . بيست و چهارمروز 

  .هيچ استخواني ندارد هجنين يك ماه
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  هفته 4

  
  هفته 5 -4
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به وضوح صورت جنين با سوراخ چشم و بيني و دهان . متر ميلي 9 تقريباً: هفته پنجم

  .مشخص است

  
  روز بعد 40
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  .كند به سرعت در كيسه رحمي رشد مي نينج. هفته هشتم

  
  .بسته خواهند شد در روزهاي آتي كامالً. باز هستند ها نيمه پلك. هفته دهم
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  .كند هايش براي شناخت محيط پيرامونش استفاده مي جنين از دست. هفته شانزدهم

  
در واقع بدن در حال ساخت استخوان . كنيد هاي خوني را مشاهده مي اي از رگ شبكه

  .استخوان بدن خواهند بود ي كننده ها تغذيه است و اين رگ
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  .هاي بيرون را درك كندتواند صدا اكنون مي. متر سانتي 14 ابعاد تقريباً. هفته هجدهم

  
  هفته نوزدهم
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بر روي سر و صورت نوزاد ايجاد موهاي پشمالويي . متر سانتي 20 تقريباً. هفته بيستم

  .شناسند مي) lanugo(النوگو  اين موها را با نام. شود مي

  
  هفته بيست و چهارم
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  هفته بيست و ششم

  
در اين زمان جنين به . شود جنين كامل شده و نوزاد آماده ترك رحم مي. ماه بعد 6

  .تر بتواند خارج شود چرخد تا راحت سمت پايين مي
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  .بيرون را خواهد ديد ينوزاد چهار هفته ديگر دنيا. ام36هفته 

  نسانماهيت ا
در انسـان چـه   . گـردد  غايت در خلقت انسـان بـه اينكـه ماهيـت او چيسـت برمـي      

ي هر كمـالي كـه    استعدادهايي نهفته است؟ براي او چه كماالتي امكان دارد؟ درباره
فهمـد كـه بـراي     بشر به اين مقدار مـي  در انسان ممكن است باشد؛ بايد بحث شود؛

برخـي كمـال را در    در چيسـت؟  رسيدن به كمال، آفريـده شـده امـا كمـال انسـان     
گروهي آن را در ترقيات معنوي  د؛نبين برخورداري دسته جمعي از مواهب طبيعي مي

اي  نگرند و عده شود مي و مبارزه با لذائذ مادي حاصل مي  و روحاني كه از راه رياضت
ايـن  . داننـد  شـود؛ مـي   ميهم كمال را در ترقي عقالني كه از راه علم و فلسفه حاصل 

دهد؛ ظـاهري   است كه هر بار خود را به شكلي نشان مي) انسان(زاد يا به قولي  ميآد
ظاهر و جسم خود را بازگو نمايد؛ ولي بـاطن او    و باطني دارد و شايد تا حدي توانسته

آيا يك موجـود دوسرشـتي اسـت كـه     . را تا به امروز هرگز كسي درك نكرده است
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وجودي است كه اين همه مجهول اسـت؟ در  ظلمت؟ او چه  مياز نور است و ني  ميني
ي به ظاهر ساده چـه چيـز وجـود دارد كـه او را تبـديل بـه يكـي از         وراي اين چهره

عـالم طبيعـت     ميعجايب خلقت كرده است؛ او كيست كه در عـين ضـعف، بـر تمـا    
  ها را مغلوب خود ساخته است؟ جويي كرده و آن سلطه

  من كيستم؟
از بدو آفرينش، وابسته به خدا اسـت و خداونـد وجـود     هم، مانند ساير موجودات انسان

ي قـدرت   ارتباط و وابستگي وجودي بـين انسـان و خـدا از حيطـه    . باشد خاصي به او مي
پس از تولّد، رشد تدريجي و ظهور اراده است كـه ارتبـاط انسـان بـا      ؛انسان، خارج است

ي ارتباط  اج به كيفيت و نحوهدر اين مرحله، احتي. گيرد ديگران، ارادي و آگاهانه انجام مي
ارتباط انسان با خـدا، بـا   . كند تا به رشد استعدادهايش خط و جهت مثبت بدهد پيدا مي

  . ترين روابطي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد خود، با اجتماع و طبيعت از مهم
اين آن  ي انسان با خدا، الزم است به يك مطلب كلي اشاره كنيم و قبل از بيان رابطه

ي انسان با هر موجودي بر اساس درك و آگاهي او نسبت بـه آن اسـت و    رابطه: كه
گاه متمايل به آن نخواهد شد و از او  اگر نسبت به موجودي دركي نداشته باشد؛ هيچ

در صورتي كه ميل فطري براي رسيدن به مطلوبي، يا برقرار كـردن   .گزيند دوري مي
اما اين ميل فاقد علم فعلـي بـه    ؛ي، در انسان باشداعتباري يا حقيقارتباط با وجودي، 

. آن ميل در حد استعداد باقي مانده و اين ارتباط هرگز برقرار نخواهد شـد  آن باشد؛
اي اسـت ادراكـي و    رابطـه  با خدا، با خود، طبيعت و اجتمـاع  ي انسان بنابراين، رابطه

  . كند ي رابطه را هم ادراك مشخص مي نحوه

  انسان از منظر ادبي چيست؟ ي معني خود كلمه
انسان اسم مبالغه اسـت؛ مشـتق از اُنـس، بـه معنـي بسـيار       : گويند بنا به تعبيري مي

يابنده به خانه، مكان، حيوانـات و حتـي بـه اشـيايي كـه در        گيرنده يا عادت زودخوي
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ي  شـان بـه انـدازه    يابد كه از فراق بيند؛ پس از مدتي چنان محبت مي اطراف خود مي
گردد؛ امـا همـين    ش تلخ ميا ها به كام خوشگواري. كشد باطني خويش رنج مي ارتباط

ّجالله ناراحـت نبـوده و حتـي دوري او را     مأنوس، از جدايي حضور حضرت كبريا جل
  .كند احساس هم نمي
شناسيِ تجربي، عرفاني، فلسـفي و دينـي، انسـان موجـودي      هاي انسان بر اساس روش

 ملكـوتي و نيمـي    خليفه و جانشين او در زمين، نيمـي  خداوند،  است برگزيده از طرف
دار خدا، مسئول خويشـتن و   مادي، داراي فطرتي است خدا آشنا، آزاد، مستقل، امانت 

ضـعف و   وجـودش از  ،جهان، مسلط بر طبيعت، زمين و آسمان و ملهم بـه خيروشـر  
امـا جـز در    رود كند و بـاال مـي   شود و به سوي قوت و كمال سير مي ناتواني آغاز مي

اش نامحدود است؛ از  و عملي  علمي  ظرفيت. گيرد بارگاه الهي و جز با ياد او آرام نمي
گونـه رنـگ مـادي و     هايش هيچ و احياناً انگيزه   است شرافت و كرامتي ذاتي برخوردار

هاي خدا به او داده شده ولي در برابـر   مشروع از نعمت  گيري حق بهره.  طبيعي ندارند
  .است دار  وظيفه خداي خود

ر نهايت و د ستا او  ؛ مسجود مالئكه و همه چيز براي است اهللا خليفة انسان حقيقي كه
ي  خداي خود عالقهموجودي است؛ كه ذاتاً دوست دارد به  ،كماالت  ي همه  ي دارنده

بـه انـواع    هـاي بسـيار مشـكل،    زعم خود از راه و اين بزرگي را به خاص داشته باشد
 حاضر فقط ياد خداوند جلّ جالله در عصر حال آن كه در .آورد ست ميتكاليف به د

  .ترين و مؤثرترين راه براي او است همه جا و حضور او را يافتن، كوتاه
ترسـد؛   ترسـند؛ ولـي او از خـودش نمـي     انسان موجودي است كه همه از او مي

؛ بخيل  بيند؛ انساني كه حريص است؛ خونريز است بدترين ضررها را از خود مي
، اگر به يگانه حقيقتي كه با ايمـان بـه او و يـاد او آرام     و هم او  و ممسك است

، يعنـي   وقتي از آن حقيقـت . شود ي كماالت مي  همه  ي دارنده ؛گيرد بپيوندد مي
  .خويش جدا مانده  ي ماند درختي است؛ كه از ريشه خدا، جدا مي
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هـا   و طـرز اسـتفاده از آن  شـياء،  ي اسرار ا انسان موجودي است كه به هدف مشاهده
خالق اين همه بر و بحر مرئـي و نـامرئي را بـا     و بهتر، تر  تا هر چه خوب؛ خلق گشته

خلـق اهللا بـراي رضـاي     ميكمال و جاللي كه دارد بشناسد؛ مساعي الزم در طلبِ آرا
  .تري را دريابد اكرام خيلي باالتر و با ارزش خداوند جلّ جالله بنمايد؛ تا انعام و

هـاي   و فنّـاوري   مـي ي تعقّل به كسب دستاوردهاي شـگرف عل  ي قوه گرچه به واسطه
 العاده نائل آمده ولي به دليل عدم برخورداري از كمـال معنـوي از انسـانيت و    خارق

خود را   ميي آن، دستاوردهاي عل هويت انساني خويش بسيار دور افتاده كه در نتيجه
دانـد   كسي كه هويت خود را بشناسد؛ مي. كند مي عليه انسانيت نيز مصروف اقدام بر

آيـد؛ بـه    انگاري گرفتـار نمـي   هويتي و پوچ زاي بي ديگر در گرداب هولناك و دهشت
چـرا كـه او بـراي وجـود خـويش ارزش و      . شود سوي فساد و جنايت سوق داده نمي

ر بايد هويت اصلي خود را پيدا كرد و دريافت كـه د ! پس. كرامتي به سزا قائل است
سـت؛  ا همتـا  ي هر كـس بـي   كنيم؛ هدف از خلقت ما چيست؟ تجربه اين دنيا چه مي

  . بدين معنا كه كسي ديگر به طور كامل، نظير آن تجربه را ندارد
ي انسان محدود اسـت بـه    اراده ؛به نظر شما آيا اين جمله درست است كه بگوييم

ط و اطـراف آن  ش كـه از محـي  ا هاي ذهني او و آموزش و قدرت تصـورات  توانايي
  كند؟ كسب مي

موضـوعات   هـاى بشـرى داراى مسـائل و    جامعه و تمـدن : (گويند شناسان مي جامعه
تنـوع   از ها هاى گوناگونى هستند كه اين ويژگى جلوه ها و جنبه شمار، ابعاد متنوع و بى
دنياى پراسـرار، تماشـايى و زنـدگى     انسان و ي وجود پيچيده چندگانگى ابعاد بسيار و

  )گيرد سرچشمه مى او انگيزتفكر
همانند تكثير، رشـد،  » موجود زنده«اى است كه داراى تمام خصايص  موجود زنده جامعه،
آن به عنوان يـك   ما از آنچه موجوديت دارد و هر. باشد حيات مى وساز، مرگ و سوخت

  .شناخت است اين ذات قابل بررسي و ؛ ازخود ذاتي دارد و كنيم وجود تعبير مي
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 خصوصيات رواني از رنگ چشم و ، وزن و هاي جسماني مثل قد از لحاظ ويژگي ها انسان
هاي مختلف يكسـان نبـوده    توانايي. هايي با يكديگر دارند ، تفاوت شخصيت قبيل هوش و

استعداد متوسط  هاي ديگر زمينه ها داراي استعداد خوب و در و هر فرد در برخي زمينه
  هـاي درونـي   ها و كشـش  ها، شهوت اميال، خواهش بر ي او معموالً اراده.  يا ضعيف دارد

هـا  نآ ها است كه بسياري ازنجهت ارضاء آ گيرد و تصميمات، تقريباً هميشه در مي قرار
   .گردند ي علت و معلولي حتي به محيط انسان بازمي خود، بعد از طي چند رابطه

  ارتباط انسان با محيط پيرامون خود
تجـاربي كـه   . هاي شخصيتي افراد، محيط است ر بر ويژگيمؤث يكي ديگر از عوامل مهم و
كند؛ ارتباط و تعاملي كه با محيط دارد؛ بازخوردها و تأثيراتي كـه   فرد از محيط كسب مي
هـر  . دهد او را تحت تأثير قرار مي گيري شخصيت دارد رشد و شكل از محيط دريافت مي
شوند اما محيط و  دارند؛ متولد مي ي ارثي و ژنتيك هاي ذاتي كه جنبه چند افراد با ويژگي

هـا يـا مكنـون مانـدن آنهـا ايفـا        هاي مختلف آن، تأثير بسزايي در بروز اين ويژگي جنبه
هاي شخصيت با پايه و اساس ژنتيك در افراد  براين اساس هر چند برخي ويژگي. كند مي

  . موجودند؛ اما ظهور و بروز آنها به شرايط محيطي بستگي دارد
آينـد و   وسط محيط در فرد بـه وجـود مـي   هاي شخصيتي نيز عمدتاً ت ژگيبرخي از وي

چرا كه بيشـترين اثـرات را    ؛توان شناسايي كرد هاي ارثي ضعيفي را در آنها مي ريشه
گذارد؛ افراد تا حد وسيعي سـطح كـارآيي خـود را     فضاي طبيعي بر شخصيت فرد مي

عيت امر اين است كـه در  واق. گيرند كه براي حفظ حيات ضروري است؛ از محيط مي
ي هـا  وجـود دارد و در محـيط    ، انواع مختلف شخصـيت و فرهنـگ   هر فضاي طبيعي

  .شوند هاي مشابهي مالحظه مي ، فرهنگ طبيعي كامالً متفاوت
ي خلقت او داشـته باشـد؛ زيـرا     هاي فردي، شايد قدمتي به اندازه آگاهي از وجود تفاوت

هاي فـردي   ي تفاوت از پديده ؛كردند ها زندگي مي هاي اوليه كه در غارها و جنگل انسان
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،  بـراي مثـال  .  كردنـد  ، تقسيم كـار مـي   هاي فردي بين هم آگاه بودند و بر اساس تفاوت
عوامـل  .  ي هيزم و خـوراك بودنـد   كننده اي ديگر تهيه ، شكارچي و عده اي از افراد دسته

 توان بـه وراثـت و   جمله ميهاي فردي دخالت دارند كه از آن  ايجاد تفاوت بسياري در
؛ اطرافيـان دو   در مقابل كودكي كه تازه به دنيا آمده است:  براي مثال  محيط اشاره كرد

هـايي را در وجـود او    كنند ويژگي دهند؛ بعضي تالش مي واكنش كامالً متفاوت نشان مي
همتا و  بيهايي  كوشند تا ويژگي آورد و بعضي ديگر مي بيابند كه اجداد او را به خاطر مي

  .  ها دارد تأكيد بر تفاوت او پيدا كنند كه بيشتر منحصر به فرد در

دهـد نـه در    هايي كه شخصيت افراد را تحت تأثير قـرار مـي   قسمت اعظم يادگيري
ي  اي كـه بـه وسـيله    هاي طبيعي، بلكه در محيط بسيار پيچيده فضاي معمولي محيط

  .پذيرد رفتار افراد ديگر خلق و ايجاد شده؛ انجام مي

هـاي   ، شـيوه  ي اجتماعي ، طبقه ي اجتماعي يعني الگوهاي فرهنگي منظور از محيط پيچيده
. اسـت   هاي تعليم و تربيت و الگوهاي استخدامي ، سيستم ، ساختار خانواده تربيتي كودكان
  .اند ها به نوعي تأثيرات خود را روي شخصيت افراد نشان داده هر كدام از اين

هـاي    يعنـي محـرك  (تماعي است؛ در نتيجـه رفتارهـاي اطرافيـان    انسان موجودي اج
بايست توجه  در نهايت مي. تواند بر وي تأثيرات خاص خود را داشته باشد  مي) محيط

مـدنظر ايـن حقيـر اسـت      آنچه بيشـتر   به محيط زندگي خود مبذول داريمبيشتري 
ايي وص و شناسـ چرا كه متأسفانه در اين خص ؛ شناخت ماهيت اصلي خود انسان است
ي اشياء را نعمت  خداوند ما همان است كه همه؛ دقيق آن كمتر بحث و صحبت شده

  .را برايشان مقرّر فرمودند» تكويني«حيات بخشيده و سپس هدايت 
نيز مانند ساير مخلوقات، بر اساس فطرتي كه او را به سوي تكميـل نـواقص و     ميآد

ي وجود اختياري كه در نهاد او  ن به واسطهليك ؛هخواند؛ آفريده شد مي رفع حوائج فرا
 كـه دارد  بيشـتري ) تكـويني (به وديعت گذاشته شده؛ به خاطر نيازهـا و احتياجـات   

ي نواقص خود را به تنهايي تكميل نمايـد؛ بلكـه كمـال حقيقـي انسـان       تواند همه نمي
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بـا  و  غـاز هاي فراواني است كه از مسير ازدواج آ مستلزم تعاون، همكاري و مساعدت
ايجـاد   چنـين  هـم  ، مشاركت و تالش جمعي در رفع موانع حيات، تأمين نيازهاي عامه

ير، در ايـن مسـ  . گردد پذير مي ي تشكيل محيطي سالم براي رشد و تعالي امكان زمينه
هـا و   و محتاج راه و روش و سنتي است كه از قابليـت  نياز است  اصول و قوانين علمي

  .باشد گوي احتياجات حقيقي او مي ريشه گرفته و پاسخ ي او شده هاي نهادينه  خواسته
 توانـد بـه   اين همان مفاد و محتواي كلّي اديان الهي است و فطري بودن دين نيز مـي 

انسـان هـدف و   . سويي، موافقت اصول و احكام با فطرت توحيدي او باشـد  معناي هم
آورده شدن و كمال چيزي نيست جز بر دارد مگر سعادت، كمال و خوشبختيغايتي ن

  .نيازهاي حقيقي، به فعل رسيدن قوا، استعدادها و مقتضيات واقعي او
گرچه حركت به سوي كمال و سعادت، حتي در فضاهاي ناسالم و غيرشايسـته نيـز   

اند بـه   ترين جوامع بشري توانسته پذير است و بسياري از اولياء الهي در آلوده امكان
هـا،   ن تحقّق كمال و سعادت براي نوع انسانليك. ترين مراحل كمال نائل گردند عالي

اجتمـاعي كـه در آن،   . تنها در صورتي ميسر است كه اجتماعي صـالح برپـا گـردد   
ايـن جـز در   . ها و نيازهاي حقيقي او باشـد  ها، قوانين صالح و منطبق با خواسته سنت
از هاي نشـأت گرفتـه    ها و روش بندي به سنت و پاي  ي اعتقاد به اصولي علمي سايه

هاي فطري بشر  جهت با سير تكاملي تكوين و همسو با خواسته وحي كه منطبق و هم
  .باشد است؛ ميسر نمي

در عين حال، ضمن دعوت به پرهيز از هرگونه افراط و تفريط در مسير اصالح نفس، 
هاي فطري بشر است؛ محروم نگردانيده لـيكن بـا    او را از لذائذ طبيعي كه از خواسته

بخش دنيوي، تـا آنجـا    يح نيازهاي واقعي او، بهره بردن از مظاهر لذتي صح محاسبه
 رمز كه سعادت را بر باد ندهد و جامعه را به ناپاكي و پليدي نكشاند؛ مجاز شمرده و

را در بـرآورده شـدن تمـام نيازهـاي اعتقـادي، اخالقـي، فرهنگـي و          موفقيت آدمـي 
  . داند اجتماعي مي
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معنـوي، ايمـان، اخـالق و فضـائل بشـري و نيـز بـه         چنين به برآورده شدن امور هم
چرا كه، در حقيقت تكامل هستي و . هاي مادي و طبيعي توجهي خاص بايد نمود جنبه

ميت و كيفيـت  گيرد؛ بلكه اين تكامل را ك كمال بشريت تنها در اين ابعاد صورت نمي
نيز بسـتگي  ي او يعني تكامل يك موجود به ميزان و سطح انرژ سازد انرژي تعيين مي

ي  توسـعه توان گفت كه كمـال انسـاني در فعليـت بخشـيدن و      و در نهايت مي دارد
كـه هـم از جهـت ادراكـات عقلـي كامـل شـده؛ هـم          فطرت عقلي و قلبـي او اسـت  

هـاي ذاتـي و خـدايي او بـه      دارايـي   مييابند و هم تما هاي عالي رشد و ارتقاء  گرايش
رعايت شـود كـه در ايـن صـورت منشـاء       او» اعتدال«اين مهم  در و فعليت برسند؛

  .ي اين تالش همان تقرّب الي اهللا خواهد بود شود و نتيجه سعادت ابدي او مي

  انسان ي شعاع آگاهي و سطح خواسته
و  هـا   خواسته  و چه در ناحيه ها و شناخت ها بينش ها، قلمرو انسان چه در ناحيه آگاهي

آگـاهي انسـان و شـناخت او، از     .تر است تر و متعالي گسترده ،تر بسي وسيع ها مطلوب
كنـد و تـا درون ذات و ماهيـت آنهـا و روابـط و       مـي  رهـا عبـو   ظواهر اشياء و پديده

آگـاهي انسـان نـه در     .نمايـد  ي حاكم بر آنها نفوذ ميها ي آنها و ضرورتها وابستگي
نگـه  ماند و نه زنجيره زمان آن را در قيـد و بنـد    زنداني مي ، محدوده منطقه و مكان

  از اين رو هم به ماوراء محيط زيسـت  ،هم زمان را؛ نوردد مكان را درمي  هم ؛دارد مي
يازد و هم بـر   كند تا آنجا كه دست به شناخت كرات ديگر مي خويش آگاهي پيدا مي

تـاريخ    تاريخ گذشـته خـويش و جهـان يعنـي     ؛يابد گذشته و آينده خويش وقوف مي
كنـد و دربـاره    مـي   گياهان و جانداران ديگـر را كشـف   ، درياها ، ها كوه ، آسمان ، زمين

انديشه خـويش را دربـاره     باالتر اين كه انسان ؛انديشد ي دوردست ميها آينده تا افق
 هـا  گـي  و جاودانه ها نهايت بي  آورد و به برخي به جوالن مي ها گي و جاودانه ها نهايت بي

قوانين كلـي  ؛ نهد ت پا فراتر ميياز شناخت فرديت و جزئ  ميآد ؛كند شناخت پيدا مي
كند و به اين وسيله تسلط خـويش را   و فراگيرنده جهان را كشف مي  ميو حقايق عمو
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توانـد سـطح    نيز مـي  ها و مطلوب ها  انسان از نظر خواسته .سازد بر طبيعت مستقر مي
خواه و كمال مطلـوب خـواه    آرمان ، جو واالئي داشته باشد انسان موجودي است ارزش

يي كه تنها بـه  ها آرمان ؛كند كه مادي و از نوع سود نيست ييي را جستجو مها رمانآ
  عام و شامل و فراگيرنده همـه  ؛ثر همسر و فرزندانش اختصاص نداردخودش و حداك
  . گردد اي خاص از زمان محدود نمي به محيط و منطقه خاص يا قطعه ؛بشريت است

 ي ارزش عقيـده و آرمـانش فـوق همـه     پرست است كـه احيانـاً   چنان آرمان انسان آن
تـر   مهماز آسايش خودش  ها آسايش و خدمت به انسان ؛گيرد ي ديگر قرار ميها ارزش
از شادي ديگران شاد و از انـدوه آنـان انـدوهگين     ؛شود همدرد مي با ديگران شود و  مي
،  خود كند كه منافع چنان دلبستگي پيدا مي عقيده و آرمان مقدس خود آن  به ؛گردد مي
جنبه انسـاني تمـدن بشـري    .  نمايد حيات و هستي خود را به سهولت فداي آن مي  بلكه

  .هاي بشري است و خواسته ها احساس  مولود اينگونه ؛رود كه روح تمدن به شمار مي

  شناسي محيط -2
و بهتـرين راه و الگـو بـراي     هسـتي  در هـا  مـا انسـان   تـرين آموزگـار   طبيعت، بزرگ

ي دريافـت  هـا  ين نشـانه تر  ين و سادهتر  يكي از بزرگ. ناسي استخودشناسي و خداش
ـ كآب، خـا «عنصر حيات يعني  ي آن را چهارالهامات بشري، كه ماهيت اصل ، ش، آت

حيـات،   عنصر طبيعت و چهار دقت در  ميبا ك. وجود طبيعت است ؛تشكيل داده» باد
از ايـن   ه است كـه يكـي  يابيد كه هيچ اختراع يا اكتشافي در دنيا به وجود نيامد ميدر

عنصـر  «آيد حتماً  به دست مي  مياگر كشفي در شي مثالً ؛آنها دخيل نباشد عناصر در
ضاپيمايي به فضـا فرسـتاده   و يا اگر ف آن دخالت دارند رخي عناصر ديگر درو ب» آب
  . آتش و باد در آن دخالت مستقيم دارند عنصر ؛شود مي

آن دخيـل   عناصـر ديگـر در   تمـاً خـاك و  شود ح معدني يا مكاني كشف مي و يا اگر
بخش انسان از جانـب خداونـد    ي اينها، شهوداتي هستند كه الهام هستند؛ خالصه همه

خداوند آنها را در دل طبيعـت قـرار داده اسـت تـا مـا ازطريـق آنهـا         متعال بوده و
لكـه  توجـه، ب  به آنها نه تنهـا بـي   ها انسان ولي متأسفانه، اكثر. ارشاد شويم راهنمايي و
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هـاي گونـاگون چـه     وقت خود را در آپارتمـان  نامهربان هستند؛ و به جاي آن بيشتر
ترين توجهي به طبيعت زيبـايي كـه     گذرانند و كوچك براي كار و چه براي زندگي مي

حالي كه وجـود و ماهيـت    در. خداوند براي هدايت و راهنمايي آنان قرار داده ندارند
تـر   كيل دهنـده آن اسـت، امـا متأسـفانه بـيش     تمام موجودات از خاك و عناصر تش

  .اند بهره آن بي ها اصالً توجهي به آن ندارند و از انسان
توجهي به ايـن   حضور در طبيعت، قوانين و قواعد خاص خود را دارد، و در صورت بي

هـا   مـا انسـان  . شود ناپذيري به بشر و طبيعت تحميل مي اصول، تأثيرات منفي جبران 
احتـرام بـه    ستيم پس اولين چيزي كه بايد به آن اهميت بـدهيم، جزئي از طبيعت ه

احترام به طبيعت، يعني احترام به خـود، و ايـن مهـم زمـاني صـورت       .طبيعت است
  . تر شود گيرد كه شناخت و آگاهي ما از طبيعت بيش مي

. جريـان دارد  در طبيعـت نيـز   ؛سـت ا هـا  آنچه كه در وجود ما انسان از طرفي هر
رفتـيم، بارهـا و بارهـا بـه      اي كه ما به مدرسه مي حيط زيست، از دورهاستفاده از م

آب، (محيط زيستي كه شامل همان چهار عنصر حيـات يعنـي   ؛ گوشمان گفته شده
روابـط متقابـل بـين     ها و گياهان، جانوران، انسان چنين مه ؛است) خاك، آتش، باد

بـراي   نگـر  فكر و آيندههاي مت هدايت انسان در توان عوامل مؤثر آنها، همگي را مي
رهنمودهاي اديان آسماني دانست؛ كـه ضـمن دعـوت     طبيعت و از ي بهتر استفاده

ي آثـار صـنع الهـي، او را بـه حفـظ ايـن        طبيعـت و مشـاهده   انسان به مطالعه در
  .اند ي ارزشمند الهي، ملزم ساخته گنجينه

ارائـه   هـا  انسـان اديان مختلف، رهنمودهاي فراواني براي پيروان خود و به طور كلـي  
آن، انسانها را جهت داشتن زندگي شـاداب و برخـورداري از محـيط     اند؛ كه در كرده

زيست سالم به فراگيري علوم محيط زيست و شناخت بيشـتر ايـن علـوم تشـويق و     
ما را تـا ژرفـا   چه چيزهايي نهفته است، كه » زمين«اين  به راستي در. كنند ميتوصيه 

اي كـه   زماني كه بشـر از گهـواره  ! كند؟ ار به پرسش ميو واد كشد به سمت خود مي
  .زيست؛ فراتر رفت پاسخ اين سؤال بر او روشن شد ي سال در آن ميها سال

اين كه حيـات  ! پرسش بشر بود ترين حيات هميشه مهم رفتن انسان به فضا، پيش از
  از كجا آغاز شده؟ و در تكامل انسان چه نقشي داشته است؟ 
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  صحيح از محيط ي استفاده ي نحوه
شناسي توجه دقيق  اولين مرحله در محيط :كنجكاوي و دقت به محيط و خود -الف

مـثالً اينكـه در   . خواهيـد باشـيد   به محيط و اطراف محلي كه در آنجا هستيد و يا مي
بايد به اين مطلـب توجـه داشـته    . كدام نقطه از نظر جغرافيايي و تاريخي قرار داريد

يا كوهستاني هر كدام ويژگي خاص خود را دارنـد و   جنگلي و باشيد كه محيط آبي يا
توان با استفاده از تعاليم بر محيط پيرامون خـود مسـلط شـويد     بايد بدانيد چگونه مي

بهتر اسـت بجـاي اينكـه     ؛دوم اينكه چه چيزهايي در آن محيط از نظر پوشيده است
طني خـود كمـك   و پنچ حـس بـا   يفقط به چشم خود اعتماد كنيد از پنج حس ظاهر

بگيريد كه توضيح كامل آن در كتاب روح روان جسم احسـاس بطـور مفصـل گفتـه     
بايـد ترسـيد كـه آن را    چيـزي  از  ؛بينيـد نترسـيد   هرگز از چيزي كه مي. شده است

  .، كبر مثل حسرت، حسادت، غرور. بينيد نمي
بـه   سازمان دادن معلومات قادربا فكر يعني يك ذهني كه در آن  :و تفكر فكر -ب

فكر مرتب ساختن امور معلوم بـراي روشـن شـدن امـور     . شويم كشف مجهوالت مي
هـا و   انديشه ، همخواني رويا ، تخيل و يادآوري و خيالبافي(فكر شامل . باشد مجهول مي

. شـود  توجـه مـي  ) باشـد  تعمقل جمع تعمق مي(قل ماست ولي اغلب به تع )ها استدالل
د كه در آن فكر در جهت معين و مشـخص  كن سي ميرخاصي را بر يتفكرها: تعمقل

سـازد كـه ذهـن از محفوظـات      كند و آمادگي خاصي را براي ذهن فراهم مي سير مي
هاي مربـوط و   ي پيشين، تنها به آگاهيها ور به مغز و مخيله و از ميان يادگيري حمله

  .دهد مطلوب، اجازه ورود مي
باشـد يعنـي خيالبـافي     مـي تفكر آزادي است كه همواره دور از واقعيات  :تخيل -پ

شبيه به رويا است اما فرق آن با رويا در اين است كـه رويـا چيـزي دسـت نيـافتني      
  .توان به آن دست يافت است ولي تخيل چيزي است كه مي
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يعني بايد هميشه سعي كنيد . تان را شوت كنند نبايد بگذاريد ذهن :كنترل ذهن -ت
آن را تمـام   كـه  كنيـد و تـا زمـاني   بررسـي و تحقيـق    در مورد كارتان خوب فكـر و 

اجـازه  . بين نباشـيد  توان گفت، دهن ايد با كسي مطرح نكنيد و يا بطور ساده مي نكرده
ن رفت و آمـد كنـد و   آهر كس براحتي در تا ندهيد ذهن شما مثل يك راهرو باشد 

  .، توجه خاص داشته باشيد هميشه به تدبير و انديشه. اثر بگذارد
نقـدر كـه تحقيـق و    آ يعني بايد در بيشتر موارد هـم  :ي الهيها توجه به پالس -ث

از طرف سيستم  ها كنيد به شهودات و آيات الهي كه براي راهنمايي انسان تفحص مي
  شود نيز دقت فراوان داشته باشيد الهي فرستاده مي

بايد توجـه داشـته   . .. ، بد ، خوب ، زشتي ، زيبايي ، ظلمت نور :اصل تضاد و اضداد -ج
شـما   يد اضداد در دنيا هست و بايد باشد، زيبايي دنيا نيز به بودن آنهـا اسـت و  باش
بايد سعي كنيـد هـر كـدام از آنهـا را خـوب       توانيد آنها را از بين ببريد بلكه مي  نمي

خوب دقت كنيد بايد خوب شناسايي كنيـد و بجـا   . شناسايي كنيد و بجا مصرف كنيد
 دانيد بسياري از آنها هم تلـخ و  ي خوب ميها كه همگ درست مثل دارو .مصرف كنيد

درست مصرف شود، نه تنها مضر نيست بلكـه بسـيار    كشنده هستند ولي وقتي بجا و
  . .... غيره مفيد است مثل علم مثل پول مثل خواب و

بايـد سـعي كنيـد بـا هـر       :هارموني در خود و محـيط   و تناسب ،ايجاد تعادل -چ
  .سازگاري بوجود بياوريد با آن محيط د ويوضعيتي كنار بياي

براي فراگيري بهتر الزم است كه مطالب خوانده  :بندي در مطالب يادگيري تقسيم - ح
بندي كنيم و در جاي مناسب آنها را يادداشـت كنـيم زيـرا بعـد از مـدتي       شده را طبقه
  .شويد خواهيد آنها را بازنگري كنيد سردرگم نمي كه مي شوند و هنگامي فراموش مي

حـال  ه توجه و نگرش وسيع در چيزهايي كه تا ب :ها در دنياي ناشناخته حركت -خ
  . ... غيره آن و يدرون بدن انسان و اعضا ، ، زير دريا ايد مثالً ستارگان تجربه نكرده
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تجربـه را تجربـه نكنيـد    . از تجربيات ديگران استفاده كنيد :اندوزي مفيد تجربه -ر
  .شود نيز باطل مي تان بينيد و وقت هاي فراواني مي ضربه

مطـالبي را كـه    حتمـاً  :آموزيد دقت كنيد و محتـاط باشـيد   در مورد آنچه مي -ز
گيريد با استادتان بررسي كنيد كه درست بوده يا نه، زيرا ممكـن   خوانيد و ياد مي مي

بـا  . رو شـويد  هب است شما برداشت شخصي كرده باشيد و در هنگام عمل با مشكل رو
  .رك باشيد استاد خود، روراست و

الزم است كـه در مـورد تمـامي     :بين باشيد در مورد آنچه كه باور داريد واقع -د
مسائل خود تحقيق و تفحص كنيد تا به يقين برسيد و آنگاه كه به يقين رسيديد ديگر 

شك عامل خطرناكي است و خيلـي از بزرگـان را بـر    . نگذاريد شك درونتان راه يابد
بهتر است در هنگام شك بـه خـدا و امـام زمـان      .ه استزمين زده و از راه دور كرد

  .يا با استاد خود در ميان بگذاريد د آن مرحله را بگذرانيد ويخود پناه ببريد تا بتوان
خـوب   ؛پيوند دادن مطالب و بررسي آنها يعني خوب ديدن :پيوند دادن مطالب -ذ

  .خوب بيان كردن و بجا مصرف كردن؛ خوب تحليل كردن ؛شنيدن
متمركز  هاي خود كامالً خواسته بر :متمركز باشيد هاي خود كامالً خواسته بر -س
  .پذير باشيد در عين حال انعطاف و

خوانديد، چيزي را  بايد مي چيزي را كه مي :با خود تكرار كنيد و بگوييد دائماً -ش
  !دانيد، چيزي را كه باور داريد و چيزي را كه بايد انجام بدهيد كه مي

داشتن يك هدف روشن و دقيق  :بايد شما را راهنمايي كند نه رهبري ياهداف م - ك
شود كه آن هدف كانون توجه شما شود، حواس شـما بـه    وي آن سبب مير بر و تمركز

تواند مضـر باشـد زيـرا     روي يك هدف دقيق هم ميه شود ولي تمركز ب آساني پرت نمي
  .باشد ناديده گرفته شود طور بالقوه مفيد ميه هاي ديگر كه ب ايده ، ممكن است

هـاي بازدارنـده و    ين عامـل تر ترس از بزرگ :ترين بالها است ترس از بزرگ -گ
توانند بگذرانند و تنهـا شـعار    ها اين مرحله را نمي بالهاي دنيا است بسياري از انسان
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كنند ارتقاء پيدا كردند در حالي كه هـر روز   زنند و فكر مي دهند و درجا مي آن را مي
پاياني سير و حركت است كـه   ي ترس مرحله ؛روند و خود خبر ندارند تر مي ببه عق

بـراي ازبـين بـردن تـرس     . رسد رهايي مي ي هر كسي آن را بگذراند ديگر به مرحله
فقط ايمـان   ؛كافي است كه فقط آن را شناسايي كنيد و هنگامي كه آگاهي پيدا كرديد

گوييم  چيزي را مي ما معموالً. يردگ آيد و رهايي صورت مي است كه به كمك شما مي
در اين زمان است كه ترس تمـام   ؛ايم و نه به آن ايمان داريم كه خود نه تجربه كرده

  .مانيم گيرد و ناكام مي وجودمان را مي

شـما قبـول داريـد كـه بسـياري از       اكثر :جا هگيري صحيح و سريع و ب تصميم -ل
ايـد هرگـز آن    ايد و نتوانسته زبين برده، ازمان هاي خود را در اثر تلف كردن موفقيت

  .يديتري در اين خصوص بفرما زمان را جبران كنيد پس بايد دقت بيش
 درياب كار ما كه نه پيدا است كار عمـر   اين يك دو دم كه ديـدار ممكـن اسـت

و آنگاه كه تمامي موارد فوق را درك كرديـد و بـه آن عمـل     :توكل به خداوند -م
  !!!!!!!صبر كنيد و توكل به خداوند منان داشته باشيد  دديگر باي ؛نموديد

  علم اخالق محيط زيست
در . دهـد  به اين سؤاالت پاسـخ مـي  » علم اخالق محيط زيست«به نام   ميشناخت عل

نه دهد؛ روابط گوناگون خود را چگو واقع علم اخالق در محيط زيست، به ما نشان مي
  .ف غايي از خلقت خويش دست يابيمتا به هد مان تنظيم كنيم  با محيط زيست

با خود، خدا، ديگـران و   ي انسان ابطهر ي علم اخالق كه مشتمل بر با توجه به گستره
ي تعامل بـا   مكاتب مختلف، نظراتي درخصوص نحوه طبيعت بوده؛ در جوامع غربي و

كه به جهت محدوديت مبناي فكري آنها، همواره در ميـان   محيط زيست وجود دارد
تعداد يك هـزار دانشـمند از كشـورهاي مختلـف     . ارضات شديدي بوده استآنها تع

روارد به مدت سه سال پژوهشي در رابطه با دين و محـيط  ها  جهان از طريق دانشگاه
و رهنمودهاي ده دين رايـج   ها اين پژوهش، آموزه ي هنتيج زيست انجام دادند كه در

  :قرار گرفت و يهود مورد تحقيق ، دنيا از جمله اسالم، مسيحيت
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تواند نقش حساسي در شناخت بيشتر و بهتر  هاي دانشمندان نشان داد كه دين مي يافته
مهـم ايـن    ي نتيجـه . داشته باشـد  آسايش موجودات ديگر چنين از محيط زيست و هم

كار نهايي بـراي حفـظ و    رويكرد به تعاليم ديني، تنها راه«: گونه بيان شد كه تحقيقات اين
تـوان موضـوع اخـالق     به طور نمونـه مـي  . »حيط زيست در جهان استگيري از م بهره

به عنوان نمونه، ابـوابي  . محيط زيست را در آيات متعددي از قرآن كريم مشاهده كرد
م اختصـاص داده  به اين مهـ  )100و ج  63ج  بحاراالنوار(بزرگ   ي مجموعه از مجلد، دو در

  .غيرمتمركز آمده است تمركز ومنابع ديگري نيز، اين موضوع به شكل م شده؛ در
چون كارواني است كه از جهان عدم، بـه حركـت    به درستي عالم حيات و زندگي هم

و نخسـتين جرقـه    آفريدگار شروع شـده  ي ركت، از ناحيهاين ح آغاز. درآمده است
  .حيات از او پديد آمده؛ اين حركت تكاملي نيز به سوي او است

 نهايت كـه ذات پـاك خـدا    نتهاي خود، به سوي بيا بنابراين عالم حيات در مسير بي
نهايـت   هستند و محدود هرگـز بـه بـي    هر چند مخلوقات محدود. رود ست پيش ميا

گردد؛ حتي پـس از قيـام    نخواهد رسيد؛ ولي مسير او به سوي تكامل نيز متوقف نمي
  .قيامت، باز اين سير تكاملي ادامه خواهد يافت

به مسأله تدبير عالم بزرگ و فرمان خداوند اشاره  )قرآن كريم(در كتاب آسماني ما 
  :فرمايد شده است و خداوند چنين مي

»ها فى خَلَقَ لَكُم مالَّذأالْ ىو وهو اتاومس عبنَّ سئهوفَس اءمالس ى إِلىتَواس ا ثُميعمضِ جر
است، همه را براى شـما آفريـد   اوست آن كسى كه آنچه در زمين  »ء عليم شى لِّبِكُ

آسمان پرداخت و هفت آسمان را استوار كرد و او به هر چيـزى  ]  آفرينش[سپس به 
  )29ي  آيه -ي بقره سوره( .داناست

  الثَّمرَات جعلَ فيها زوجـينْ   لِّرض و جعلَ فيها رواسىِ و أَنهارا و من كُأو هو الَّذى مد الْ«
اوست كه زمين را بگسـترد و   »إِنَّ فىِ ذَلك الَيات لِّقَومٍ يتَفَكَّرُونَ يغْشىِ الَّيلَ النهار  نَينْاثْ

جفت پديد آورد و شـب را در روز   ها و رودها قرار داد و از هر ميوه جفت در آن كوه
  )3ي  آيه -ي رعد سوره( .انديشند هاست براى مردمى كه مى عبرت ها در اين. پوشاند مى
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»صنْ أَبفَم كُمبن رائرُ مصكُم باءج ا قَدهلَيفَع ىمنْ عم و هنَفْسكُم بِرَ فَللَيا أَنَا عم وح يظ فـ« 
هـر كـه از روى بصـيرت    . هـاى روشـن آمـد    از سوى پروردگارتان براى شما نشـانه 

زيـان اوسـت و مـن     نگرد به سود اوست و هر كه چشم بصـيرت بـرهم نهـد بـه     مى
  )104ي  آيه -ي انعام سوره( .شما نيستم ي نگهدارنده

خـدا آسـمانها و    »خَلَقَ السماوات واالَرض بِالْحقِّ وصوركُم فَأَحسنَ صوركُم وإِلَيه الْمصيرُ«
آفريـد و شـما آدميـان را بـه زيبـاترين صـورت       ) و نظم احسن اتقـن (زمين را به حق 

  )3ي  آيه -ي تغابن سوره( .گاشت، بازگشت همه خالئق به سوي اوستبرن

»و اتاومي السنْ فم لَه دجستَرَ أَنَّ اهللا ي أَلَم ضِ وي االرنْ فم  و سالشَّـم  ـرُ والْقَم  و ـومالنُّج 
الُ والْجِب رُ والشَّج و ابويرٌ الدكَث نَ النَّاسِ وي مكَثو ذَابالْع هلَيقَّ عهِنِ اهللاُ رٌ حنْ يم الَهـن   فَمم

مشَاءايلُ مفْعمشاهده نكـردي كـه هـر    ) اي هوشمند به چشم بصيرت(آيا  »كْرِمٍ إِنَّ اهللا ي
و درختـان   ها و هر كه در زمين است و خورشيد و ماه و ستارگان و كوه ها كه در آسمان

) و اطاعـت او (بـه سـجده خـدا    ) با كمال شـوق (دميان همه و جنبندگان و بسياري از آ
مستوجب عذاب حـق شـدند؟   ) در اثر كفر و عصيان(ند و بسياري از مردم هم ا مشغول

نتواند كرد كـه البتـه     هر كه را خدا خوار و ذليل گرداند ديگر كسي او را عزيز و گرامي
  )18ي  آيه - حجي  سوره( .اش تعلق گيرد خواهد كرد خدا هر چه مشيت كامله

» ا ي مـضِ مالْأَر اتنَب فَاخْتَلَطَ بِه اءمنَ السم أَنْزَلْنَاه اءا كَمنْياةِ الديثَلُ الْحا ماْإِنَّم   اس كُـلُ النـَّ
و نَتيازا وخْرُفَهز ضالْأَر تَّى إِذَا أَخَذَتح امالْأَنْعقَـا   و ـما أَنَّهلُها   ظَنَّ أَه ا أَتَاهـ هـلَيونَ عرد

أَمرُنَا لَيًلا أَو نَهارا فَجعلْنَاها حصيدا كَـأَنْ لَـم تَغْـنَ بِالْـأَمسِ كَـذَلك نُفَصـلُ الĤْيـات لقَـومٍ         
فرو فرسـتاديم تـا    ها محقّقاً در مثل، زندگاني دنيا به آبي ماند كه از آسمان »يتَفَكَّرُونَ

ت تغذيه كنند در هـم  اع مختلف گياه زمين از آنچه آدميان و حيوانابه آن باران، انو
به خـود زيـور بسـته و آرايـش كنـد و      ) و سبزي  مياز خر(گاه كه زمين   رويند تا آن

مردمش خود را بر آن قادر و متصرف پندارند ناگهان فرمان ما بـه شـب يـا روز در    
ك شود كه گـويي ديـروز   رسد و آن همه زيب و زيور زمين را دور كند و چنان خش
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 .كنـيم  اين گونه آيات خود را به تفصيل براي اهل فكرت بيـان مـي  . هيچ نبوده است
  .)24ي  آيه -ي يونس سوره(

   گيري و تكامل طبيعت شكل
قبل از هر چيز، بهتر است بدانيم؛ اين طبيعت و مجموعـه موجـودات چگونـه بـه وجـود      

سياره در ميـان سـيارات    ترين يد و بزرگزمين، سومين سياره نزديك به خورش. اند آمده
داخلي و يك  ي ساختار دروني زمين مثل ساير سيارات دروني، از يك هسته. دروني است

  .مذاب و سنگي جامد تشكيل يافته است هاي مذاب و نيمه خارجي به همراه اليه ي هسته
 ؛تخارجي كه فلزي و مذاب اسـ  ي ط هستهداخلي فلزي و جامد بوده و توس ي هسته

هيچ كدام از سـيارات ديگـر،   . زمين شرايط بسيار منحصر به فردي دارد. احاطه شده
تكامـل تـدريجي   . آب، مايع، و جو پراكسيژن نداشته و حيات در آنهـا وجـود نـدارد   

چنان به طور طبيعي و نيز بـر اثـر    هم ؛ميليارد سال طول كشيده است 5/4زمين، كه 
  . هاي انسان ادامه خواهد داشت فعاليت

شمسي، ذرات ريز غبـار موجـود در قـرص خورشـيد كـه       ي در اوايل پيدايش منظومه
پس از برخورد به هم چسبيده و اجسام بـزرگ و   ؛عمدتاً از گاز و غبار تشكيل شده بود

درونـي از ايـن ذرات شـكل     ي بدين ترتيب چهـار سـياره  . تري را بوجود آوردند بزرگ
  .مذاب بود طحي داغ، قرمز و نيمهي سميليارد سال پيش، زمين دارا 5/4. گرفتند

سال، سطح زمين شروع به سرد شدن نمود و پوسته جامـدي،   ها پس از گذشت ميليون
هـاي زيـرين و از طريـق     گازهاي داغ و مواد مذاب از اليـه . به دور زمين به وجود آمد

در همين مـدت  . هاي آتشفشاني بيرون زده و جو ضخيم زمين را به وجود آوردند دهانه
سـنگي را در   ي زيادي به سطح زمين خوردنـد و هـزاران گـودال شـهاب    ها سنگ شهاب

پـس از يـك   . و مقدار زيادي غبار به جو زمين اضافه كردند سطح زمين به وجود آورد
تا بخـار آب موجـود در جـو متـراكم      ؛ميليارد سال، زمين به اندازه كافي سرد شده بود

سـال بـه شـكل بـاران      ها طرات آب ميليوناين ق. شده و قطرات آب را به وجود آورد
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باعث پاك شدن جو زمـين و بـه وجـود آمـدن اقيـانوس       ؛شديد به سطح زمين افتاده
  . زمين به تدريج به شكل كنوني درآمده است ي كره. شدند

كـه بـه    ؛مذاب بوده اي از مواد بسيار داغ و نيمه زمين در بدو پيدايش به صورت كره
در عين حال . نشين شده و هسته فلزي را به وجود آوردند تر ته تدريج عناصر سنگين

پـس از  . تر به سطوح فوقاني آمـده و جبـه و پوسـته را تشـكيل دادنـد      عناصر سبك
سطح زمين جامـد گشـت، جـو زمـين شـكل       ؛گذشت ميلياردها سال زمين سرد شد

  . به وجود آمدند ها گرفت و اقيانوس
ي آتشفشـاني در كـف   هـا  توسـط فـوران   پوسته زمين،. تكامل زمين هنوز ادامه دارد

اي، در حـال   ي قـاره هـا  هـا و حركـت   لرزه نوسازي شده و دائماً بر اثر زمين ها اقيانوس
هـاي   تناسب گازهاي مختلف در جو زمين نيـز، بـر اثـر دخالـت    . تغيير و تحول است

اي است منحصربه فـرد، داراي آب،   زمين سياره. در حال تغيير است  انسان به آرامي
اكسيژن تشكيل شده كه تداوم حيات  يع و جوي كه قسمت اعظم آن از نيتروژن وما

  .سازند را ممكن مي
نزديـك   ي شمسي، زمين پنجمين سياره از لحاظ بزرگي و سومين سياره ي در منظومه

زمين در منظومه شمسي . سيارات بيشتراست ميچگالي زمين از تما. به خورشيد است
 بـه  روز در حركت وضعي، زمين در يك شـبانه . لي دارددو نوع حركت، وضعي و انتقا

شـكل حـول    يك سـال مـداري بيضـي    حركت انتقالي در در و چرخد خودش مي دور
 هـايي در  با چرخش زمين به دور خودش، چرخه) مدار زمين(كند  خورشيد را طي مي

ي هـا  جريـان  ؛آهن مذاب تشـكيل شـده بـه وجـود آمـده     خارجي آن كه از  ي هسته
باعث ايجاد يك ميـدان مغناطيسـي در فضـاي     ها اين جريان. كنند توليد ميالكتريكي 

كمربند تشعشـعي  (كنند  اطراف آن ايجاد مي اطراف زمين شده و پوششي محافظ در
ي هـا  زمين را در برابـر جريـان   ؛شود ، كه كره مغناطيسي ناميده مياين ميدان). زمين

سان سياره زمين شـكل   بدين. كند هاي خورشيدي محافظت ميسريع ذرات باردار باد
  . گرفت و طبيعت شكل نمادي خود را پيدا كرد

www.takbook.com



 
114 تجلي آگاهي

خره ما در روي كـره  است كه باأل شناسي؛ اين هدف بنده از مطرح كردن بحث محيط
چه بيشتر اين كره خاكي بايست به طبيعت  كنيم و براي شناخت هر ميزمين زندگي 

ارتباط با  ي لذا بهتر است نحوه .چه بيشتر به طبيعت نزديك شويم روي بياوريم و هر
از طرفـي هـم شـما بـا خوانـدن       ؛شـويم  دچار دردسر ميآن را نيز فرا بگيريم وگرنه 

كنيد؛  مطالب ذكر شده؛ ابتدا شناختي اجمالي و تقريبي، از دنيايي كه در آن زندگي مي
شـود،   و عملي كه ذكـر مـي    ميبكارگيري فنون عل ي سپس با نحوه. خواهيد كرد پيدا
شنا شده و قادر خواهيد بود؛ با محيط طبيعي و بِكر مناطق مختلف محـل زنـدگي و   آ

چنين با سفرهايي كه در طـول   و هم خود ارتباط بهتر و بيشتري داشته محيط زيست
كمك گرفته تا خدايي ناخواسـته   ها توانيد از آن آموزه مي ؛خود خواهيد داشت زندگي

  . تري برنخوريد به مشكالت بيش

 تجربه از طبيعت شناخت و

 يابي جهت

ين چيزي كه در ابتدا بايد بفهمد اين تر شود؛ مهم ميآشنا اي نا وقتي انسان وارد منطقه
لذا، الزم و ضـروري اسـت   . دارد است كه بداند؛ در چه نوع منطقه جغرافيايي حضور

بعد از شناسايي دقيـق منطقـه،   ؛ ي خود را خوب شناسايي كند براي شروع، اول منطقه
بـراي ايـن مهـم،    . كدام جهت و مسير بايد حركت را ادامه دهد است بداند در ربهت

  :الزم است موارد ذيل را به خوبي فرا گيرد
1- جهت اصـلي  ر طبيعت چها در)Cardinal Points ( وجـود دارد: )  شـمال

North جنوب ،South مشرق ،East مغرب ،West ( كه با پيدا كردن يكي از آنها به
به اين ترتيب كه اگـر روبـه شـمال    د؛ سه جهت ديگر را مشخص نمو توان ميآساني 

  .بايستيم پشت سر ما جنوب، سمت چپ مغرب و سمت راست ما مشرق خواهد بود
ــق     ــين دقي ــراي تعي ــلي، ب ــات اص ــر جه ــالوه ب ــي   ع ــات فرع ــدادها، جه ــر امت   ت

)Subcardinal Points (نــد ازا رود كــه عبــارت مــي بــه كــار نيــز) :شــرقي  شــمال
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northeastــوب ــرقي  ، جن ــوبsoutheastش ــي  ، جن ــمالsouthwestغرب ــي  ، ش غرب
northwest (ي شمالي  كره با توجه به حركت وضعي زمين به دور خود، در نيم) ايران

هنگام صبح خورشيد از مشرق طلوع كرده و بـه  ) شمالي زمين قرار دارد ي كره در نيم
يعني اگر به هنگام ظهـر  ( .متمايل به جنوب ميباشد  در وسط آسمان كمي هنگام ظهر

و سـپس، عصـرهنگام، در   ) ايـم  شرعي روبه خورشيد بايستيم به طرف جنوب ايستاده
بنابراين اگر هنگام طلوع خورشيد هـر دو دسـت خـود را بـاز      .كند مغرب غروب مي

يد بگيريم و نموده و به صورت صليب بايستيم و دست راست خود را به طرف خورش
وي ما به طرف شمال، پشت سر جنوب، سمت راست مـا  ر ؛خورشيد را پوشش دهيم

  .دهد ميمشرق و سمت چپ ما مغرب را به ما نشان 
2- بسـياري از افـراد،    :يابي از طريق خورشيد، جهت سـايه و سـتارگان   جهت

سـت  ا بهتـر . گيرنـد  يابي را از طريق خورشيد، جهت سايه و سـتارگان فـرا مـي    جهت
به . ستارگان را در اختيار نداريد نور ها شب ي همهو  بدانيد هوا هميشه آفتابي نيست

پـس بهتـرين كـار    . شـدني  اي است خراب وسيله نما هم نبايد باشيد چون، اميد قطب
 ي يابي و آشـنايي بـا اقلـيم منطقـه     براي ارتباط بهتر شما با طبيعت، ابتدا روش جهت

روزي پـيش  اگـر   .شناسايي از طريق بـاد اسـت   ها يكي از آن روش. باشد ميخودتان 
توانيد به راحتي از اين  آمد كه شما بخواهيد راهتان را در فصل تابستان پيدا كنيد؛ مي

  .يابي كنيد روش استفاده و جهت
ي بادهاي گـرم و خشـك هميشـه در فصـل تابسـتان بادهـا از        منطقه مثال، در به طور
يد كـه در  تنها اين نكتـه را بـه خـاطر داشـته باشـ     . وزند غربي مي شرقي به شمال جنوب

مناطق پر از گودال و كوهستاني ممكن است جهت باد در سطح زمين خالف جهت بـاد  
  . اي كه هستيد اطالعات كسب كنيد در منطقه پس هميشه در مورد بادهاي دائمي. باشد
3- براي  :الكرسي و ستاره قطبي يابي به كمك ستارگان دب اكبر، ذات  جهت

اين سـتاره بـه فاصـله يـك     . قطبي استفاده كرد توان از ستاره يابي در شب، مي جهت
براي پيدا كردن ستاره قطبي . درجه در امتداد محور عالم و به طرف شمال قرار دارد
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، خـرس بـزرگ، هفـت    Ursa Major ، Big Dipper(بايد از صورت فلكي دب اكبر 
  .استفاده كرد) اي برادران، هفت اورنگ مهين، آب گردان بزرگ، يقالوي يا مالقه

  
شود؛ كـه از هفـت سـتاره     ميدب اكبر سومين صورت فلكي بزرگ آسمان محسوب 

ذ   ، Merak، مـراق  Dubbeتشكيل شده و چهـار سـتاره دبـه     خـفPhecde   غـرِزو م
Megrezًرا ) مالقـه ( گـردان  ه آبو كاسـ  انـد  به شكل چهارضلعي قرار گرفته ، تقريبا

، ستارگان دسـته  Aloithو جون  Mizar، عناق Alkaidو ستارگان قائد  تشكيل داده
اگر فاصله دو ستاره لبه آبريز آبگردان دبـه و  . دهند را تشكيل مي) مالقه( گردان آب
معروف هستند را شش برابـر   The Pointersي قراوالن ها كه به نام) بتا ، آلفا( مراق

. سـيم ر مـي ) Polarisجدي (در امتداد هم به طرف جلو ترسيم كنيم؛ به ستاره قطبي 
قطبي بايستيم روي ما به طـرف شـمال، پشـت سـر جنـوب،       ي حال اگر رو به ستاره

  .دهد ميسمت راست مشرق و سمت چپ مغرب را به ما نشان 
ي شمالي  كره در نيم ؛چرخند قطبي در آسمان مي ي  ر ستارهها به محو كه ستاره از آنجا

جهـت شـمال   ) خطـا درجـه   7/0حـدود  (ي قطبي با تقريب بسيار خوبي  زمين ستاره
رو به  دهد؛ يعني اگر رو به آن بايستيم را نشان مي) و نه شمال مغناطيسي(جغرافيايي 

باشـند   مـي ستارگان دب اكبر، هفت ستاره ؛ طور كه گفته شد همان. شمال خواهيم بود
مالقـه را درنظـر    ي آخر يعنـى لبـه   ي اگر دو ستاره. اند كه به شكل مالقه قرار گرفته
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ط فرضى آنها را به هم وصل نموده و پـنج برابـر امتـداد    يك خ ي وسيلهبگيريم و به 
  .رسد ميقطبى  ي اين خط به ستاره دهيم

. قطبـى را پيـدا كـرد    ي توان ستاره نيز مي الكرسى ستارگان ذاتمجموعه  ي به وسيله
قطبـى   ي وسطى آن بـه سـمت سـتاره    ي بوده كه رأس زاويه Wاين ستارگان به شكل 

قطبى تقريباً  ي نسبت به ستاره) الكرسى دب اكبر و ذات(و گروه ستارگان اين د. باشد مي
  .شود ديگرى حتماً ديده مي ؛احتماالً يكى از آنها معلوم نبود مقابل يكديگرند، اگر

  

را بـه مـا     ها كامالً دقيق نيستند و صرفاً جهـت تقريبـي   بايد توجه كرد كه اين روش
  ي جنـوبي  كـره   ي شمالي بوده و در نيم كره نيم هاي گفته شده در جهت. دهند نشان مي

  .برعكس است
4 - درخشـد  ماه در اثر انعكاس نور خورشيد مي :توسط ماه هتپيدا كردن ج .

ماه . توان جهت تابش نورخورشيد را معلوم كرد لذا، به كمك قسمت روشن ماه مي
لـوع و ديـر   ي دوم دير ط كند و در نيمه اول زود طلوع و زود غروب مي ي در نيمه

اندكي بعد از هالل ماه نو، يعني در نيمه اول قوس روشن ماه، رو به . كند غروب مي
 Pمغرب است؛ اگر خطي فرضي از باالي هالل تـا پـائين آن ترسـيم كنـيم حـرف      

. ي دوم ماه، قوس روشن ماه رو به مشـرق اسـت   در نيمه ؛شود انگليسي تشكيل مي
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حركـت ظـاهري مـاه در آسـمان از     . دهد انگليسي را تشكيل مي qهالل ماه حرف 
  .شرق به غرب است

  

5- انگـور،   ي ستاره، به شكل خوشه) حدود ده تا پانزده(اى  دسته :ي پروين خوشه
سـتارگان   ايـن . گويند پروين مي  در يك جا مجتمع هستند؛ كه به آن مجموعه خوشه

هـا بـه    دمِ آنولى در همه حال  ؛ندا مانند خورشيد از شرق به طرف غرب در حركت
  .است رقشمطرف 

  
6-  صورت فلكي جبار)Orionتـرين و   ياب از آسان ):منش  ، شكارچي و بزرگ

اين صورت فلكي از تعدادي ستاره  .شوند ترين صور فلكي آسمان محسوب مي باشكوه
در ) دلتا، اپسـيلون، زتـا  (هاي صورت فلكي جبار سه ستاره  تشكيل شده و يكي از جلوه

ديگر شكل عالمت سؤال، كاغذي و بادبادك را  ي ستاره ست كه با چهاركمربند آن ا
  .دهند تشكيل مي
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دهـد؛   يـا دم بادبـادك را تشـكيل مـي     پائين جباركه نقطه عالمت سؤال و  تك ستاره
حركت اين صورت فلكي از مشرق به مغرب است ( .كند جهت جنوب را مشخص مي

  ).گاه اوايل ارديبهشت ماه ادامه دارد گاه اواخر شهريور و تا شام و رؤيت آن از صبح

  
7 - حدود هفت، هشت ستاره در آسمان وجود دارد؛ كه به  :ستارگان بادبادكي

اين ستارگان نيز از شرق به غرب حركت . باشند شكل بادبادك يا عالمت سؤال مي
  .طرف جنوب است كنند و در همه حال دنبالة بادبادكى آنها به  مي
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8- از انبـوه سـتارگان اسـت؛ كـه تقريبـاً از        ميي عظي توده :يريكهكشان راه ش
در شمال شرقي اين راه باريك اسـت   .شمال شرقي به جنوب غربي امتداد يافته است

چـه بـه آخـر شـب      هـر . شـود  مـي  تـر  پهن ؛رود چه به سمت جنوب غربي مي و هر
  .شود قسمت پهن راه شيري به طرف مغرب منحرف مي ؛شويم تر مي  نزديك

9 - يـا ديگـر   (اگر جهت قبله و ميزان انحراف آن از جنوب  :يابي با قبله جهت
  مثالً اگـر در تهـران  . توانيم شمال را تشخيص دهيم مي ؛را بدانيم) هاي اصلي جهت

يعنـي حـدوداً جنـوب    (درجه از سمت جنوب به سمت غـرب متمايـل شـويم     37
 37قبله را بدانيم، اگر  پس هرگاه در تهران جهت. ايم ، به طرف قبله ايستاده)غربي

به طـرف جنـوب    ؛هاي ساعت بچرخيم جهت عقربهخالف درجه از سمت قبله در 
بـه   ؛هاي ساعت بچـرخيم  در جهت عقربه) 180 - 37( درجه 143ايم و اگر  ايستاده

  .ايم طرف شمال ايستاده
  شناسايي قبله

معموالً  ها هم در نمازخانه. محراب مساجد به طرف قبله است: محراب مسجد) الف
  .شده است جهت قبله مشخص

پـس  . خواباننـد  مرده را در قبر روي دست راست، به سمت قبله مـي : قبرستان) ب
 ؛خوانيـد  ي سنگ قبر را بـه درسـتي مـي   ها اگر شما طوري ايستاده باشيد كه نوشته

  .تان قبله است سمت چپ

10- ـ  ي جهتها يكي ديگر از روش :ها ي مورچه يابي از روي النه جهت ابي كـه  ي
هـاي بـزرگ    مورچـه . سـت ا هـا  ي مورچه يابي از روي النه جهت ؛بايد آموزش ببينيد

هـاي   در لهجـه (ي گـازگير   بيابان، معروف به مورچه خاكي يا خرمورچـه يـا مورچـه   
شان برويـد   ها تا النه با تعقيب كردن يكي از آن. توانند بسيار مفيد باشند مي) مختلف

. ها سوراخشان اكثراً متمايل به شمال است ه اين مورچهالن. و ورودي آن را پيدا كنيد
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خـاك   ،هـا  مورچه. باشد ميشان  علت آن هم نتابيدن مستقيم نور آفتاب به داخل النه
باني برايشـان عمـل    ريزند تا هنگام روز به عنوان سايه ميخود را به سمت شرق   النه
كننـد و   تـر  گاه خود را وسـيع  ريزند تا ذخيره ميها خاك را از النه بيرون  مورچه. كند

بـديهي  . كار خـود را انجـام دهنـد    تر  ريزند تا هنگام روز راحت آن را سمت شرق مي
  .دهيد است با شناختن جهت شرق جهات ديگر را نيز به راحتي تشخيص مي

11- متد سايه :يابي با استفاده از خورشيد و ستارگان جهت  

 

 تعيين سايه -1

 تعيين سايه دوم و رسم خط -2

ــاي چـــپ را روي-3 پـ
نقطه اول و پاي راست را
روي نقطه دوم قرار داده،

ــه ــمت روب ــما س روي ش
 .تشمال اس
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  .اده، دقيق و شامل چهار مرحله استس اين متد
شـاخص را در   در شروع يك چوب يك متري به عنوان شـاخص بيابيـد سـپس،    -

 گـذاري،  انتهايي شاخص تكه سـنگي بـراي عالمـت    ي روي سايه بر .زمين فرو كنيد
  .دهيد قرار

انتهـاي   ؛متر حركت كند دقيقه صبر كنيد تا سايه چند سانتي 15الي  10به مدت  -
  .به همان طريق قبلي نشان كنيدشاخص را 

اين خط امتداد شرقي غربي را نشـان   ؛يك خط مستقيم ميان اين دو نقطه بكشيد -
  .دهد مي
خود را بر روي سنگ دوم حال پاي چپ خود را بر روي سنگ اول و پاي راست  -

البتـه بـراي جلـوگيري از     .دهـد  روبروي شما سمت شمال را نشان مـي  ؛قرار دهيد
اه، الزم است به اين نكته توجه كنيد كه صبح زود و يا نزديك غـروب،  هرگونه اشتب

  .زمان مناسبي براي تعيين جهت از اين طريق نيست
در ) يـا سـتاره قطبـي   (اگر خط فرضي از طرف شخص ناظر، به سوي ستاره جـدي  

كره شمالي كشيده شود؛ با شمال حقيقي بـيش از يـك درجـه اخـتالف نخواهـد       نيم
دب اكبـر يـا   . را بيابيد كردن ستاره قطبي، در ابتدا بايد دب اكبر براي پيدا. داشت
كه به سادگي در آسمان قابـل   ؛مجموع هفت ستاره پر نور است) قهمال(گردان  آب

با يك خط فرضي دو ستاره پايين دب اكبر را پنج برابر امتداد داده . تشخيص است
يسـه بـا   در مقا(ي كـم نـور   ا قطبـي، سـتاره    ستاره. برسيد) قطبي(تا به ستاره جدي 
  .بايد تالش كنيد  ميبه همين دليل براي يافتن آن ك باشد مي) ستارگان دب اكبر

. توان سمت جنوب را تعيين كـرد  در نيمكره جنوبي، با پيدا كردن ستارگان صليبي مي
طول آن را از سر تا انتهـا حسـاب كـرده و از    . باشند اين ستارگان شبيه بادبادك مي

در . برابر طول بادبادك به وسيله خط فرضـي امتـداد دهيـد    5/4به اندازه ناحيه دم 
  .توان سمت تقريبي جنوب را معين نمود اين موقع مي
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آميزترين سفرها به شـمار    ي گذشته، از مخاطرهها سفرهاي كوتاه و بلند دريايي، در زمان
نگراني مسـافران و  البته هميشه طوفان و بارندگي و غرق شدن نبود كه باعث . رفتند مي

بلكـه در بسـياري مـوارد سـرگردان شـدن      . شـد  مـي  ها حتي ناخداها و كاركنان كشتي
  .نمود از غرق شدن مي تر انتها بود كه حتي، دردناك ي بيها در ميان آب ها كشتي

امـا در   ؛شـوند  ، به كمك وسايل الكترونيكي هدايت مـي ها اگرچه امروزه بيشتر كشتي
دايت كشتي متكي به استفاده ماهرانـه از چهـار نـوع وسـيله     حدود هفتاد سال قبل، ه

  .بود  نماهاي نجومي سنج و سال ياب، زمان نما، زاويه مربوط به اين كار، يعني قطب
چگـونگي   هـا  كاركنان كشـتي  دوران ما نيز دريانوردان و جالب است بدانيد كه در

حالي است كه ممكـن   رآموزند؛ اين د با اين وسايل به ظاهر ابتدايي را مي طرز كار
بـه دليـل    ي پيشـرفته كـار كننـد و   هـا  است تا پايان عمر كاري خويش، در كشتي

استفاده از ابزار و امكانات پيشرفته الكترونيكي هيچ وقت نيازي به اسـتفاده از ايـن   
  .وسايل نداشته باشند
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  هاي ميدان مغناطيسي زمين مؤلفه
ين كه با شـمال واقعـي يـا همـان     زم ي اي است در سطح كره شمال مغناطيسي، نقطه
اينكه، شمال مغناطيسي همواره ثابـت نيسـت و بـه     تر جالب. قطب شمال فاصله دارد

اختالف بين شمال مغناطيسـي و شـمال جغرافيـايي را    . كند صورت مداوم حركت مي
دريانوردان بايد اين اختالف را، همواره و به هنگام سـفر  . نامند انحراف مغناطيسي مي

سـمت و جهتـي كـه    . آن را نيـز بداننـد   ي اشته باشند و مقدار تغيير ساالنهدر نظر د
بـر حسـب درجـه و نسـبت بـه شـمال        آن مسير در حال حركت است را تي دركش

هـاي سـاعت و تـا سيصـد و      شمارش در جهت حركت عقربـه . سنجند جغرافيايي مي
  .پذيرد ي كامل، انجام مي شصت درجه، يعني يك دايره

  
  نماها قطب
  . گيرد مي اي سوزني دارد كه همواره در جهت شمال مغناطيسي قرار عقربه ،نماي ساده قطب

  

  شمال شبكه شمال مغناطيسي
 شمال جغرافيايي

 گراي مغناطيسي

A 

B 

  انحراف مغناطيسي
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نماهـاي مغناطيسـي مخصـوص     قطـب  طرز كـار تمـامي   :نماهاي مغناطيسي قطب
اند كـه حركـات كشـتي در ميـان امـواج،       اي ساخته شده استفاده در دريا، به گونه

ي گذشـته، يعنـي زمـاني كـه     هـا  در دوران. آنها نداشـته باشـد  تأثيري بر عملكرد 
نماهـا   كردنـد قطـب   ساختند؛ به كمك بادبـان حركـت مـي    را از چوب مي ها كشتي

  .رفتند صحيح و دقيق و بدون اشتباه به كار مي

     
ي مغناطيسـي اخـتالل   نماهـا  در كار قطب ها هاي آهني و بزرگ كشتي اما اكنون، بدنه

با ايجاد جريـان الكتريكـي همـين كـار را      ها چنين موتورهاي كشتي هم ؛كنند ايجاد مي
نمـاي   قطـب «اي بـه نـام    دهند؛ به اين دليل اسـت كـه امـروزه از وسـيله     انجام مي

  .شود استفاده مي »ژيروسكوپي
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وم چرخد و اين عمل به صورت مدا ژيروسكوپ، چرخي است كه روي محور خودش مي
اگر محور ژيروسكوپ را رو به شمال تنظيم . و به كمك يك موتورالكتريكي ادامه دارد

  .چرخد مي ؛در جهت تنظيم شده ها چرخ آن بدون نياز به تصحيح حركت، ماه ؛كنند

  

  ياب زاويه
ياب، وسيلة ديگري است كه براي تعيين موقعيت در دريا و با كمـك سـتارگان     زاويه

كـه ناخـدا از درون    تگاه به يك تلسكوپ كوچك متصل استاين دس. رود به كار مي
كه نور  تعدادي آينه به كاررفته است چنين در اين وسيله هم. كند آن به افق نگاه مي

سطح افق پيـدا   چرخاند تا خورشيد در ها را مي فرد ناوبر آن قدر آينه. تاباند را باز مي
جالـب  . خوانـد  را از روي درجه ميياب و خط افق  آنگاه زاويه بين، بازوي زاويه. شود

بـراي موقعيـت    تنها عرض جغرافيايي ؛اين كار با كمك خورشيد انجام شوداينكه اگر 

 محور چرخشي
چارچوب ژيروسكوپ

 حلقه  روتور
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طـول   ؛انجام بگيرد اما اگر اين عمل، با كمك دو يا چند ستاره آيد كشتي به دست مي
  .و عرض جغرافيايي هر دو به صورت دقيق به دست خواهند آمد

  
  سنجي تصوير زمان

 نيز  نماي نجومي سال. سنج دقيق نياز است محاسبه وقت گرينويچ، به يك زمان براي
موقعيت خورشـيد   روزشماري است كهاين سال نما،. باشد مينياز از ديگر موارد مورد

اولـين دسـتگاه الكترونيكـي    . دهـد  هر يك از روزهاي سال نشان مي و ستارگان را در
كـه بـا    بـرداري قـرار گرفـت     د بهـره مـور  1912سنج در سال   ياب و موقعيت  جهت

  .كرد كار مي استفاده از امواج راديويي
كـه   يويي شامل دو دستگاه فرسـتنده اسـت  ترين موج راد ساده جالب است بدانيد كه

ها يك نوع كـد   يكي از فرستنده. كند عالئم الزم را در دو جهت مخالف هم ارسال مي
و  مـي كيب اين دو يـك صـداي دائ  كه تر فرستد و ديگري نوعي متفاوت را ميمورس 

  .يكنواخت خواهد بود
يكـي از  . به دست خواهـد آمـد   تر به صورتي دقيق تر شدن امواج، موقعيت، با پيچيده

شـامل   اسـت؛ ايـن روش،  » لـورن « روش ييابي راديـوي  هاي جهت كارآمدترين روش
كـه عالئـم    راديويي مستقل از هم در خشـكي اسـت  ي ها اي از ايستگاه سيستم شبكه
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دسـته اصـلي و فرعـي تقسـيم      بـه دو  هـا  اين ايسـتگاه . فرستند كوتاه و منقطعي را مي
كنـد؛   و ناخدا راديوي كشتي را بر روي يك ايستگاه اصلي و فرعي تنظيم مي شوند مي

را روي نقشه به  تواند موقعيت خود مواج است كه ميبا مقايسه مدت زمان دريافت ا
امـا   تفاده هواپيماهـا بـه كـار گرفتـه شـد     سروش لورن در اصل براي ا. دست بياورد
  . كنند تر از آن استفاده مي بيش ها امروزه كشتي

كنند كه كاربرد اين وسيله  نيز استفاده مي» رادار«و هم هواپيماها از  ها البته هم كشتي
  .آيد و در مناطق پر رفت و آمد به كار مي ها بيشتر در مورد كشتي

تي يا هواپيما را بر حسـب زمـان رفـت و برگشـت     هر شيء از كش ي در رادار فاصله
  . كنند امواج محاسبه مي

شـود كـه موقعيـت     نتيجه اين رفت و برگشت روي يك صفحه تلويزيوني نمايان مـي 
  .دهد ي اطراف را نشان ميها خشكي يا كشتي

  
نـاوبر  ها از آن بهره گرفتنـد   ديگري كه براي هواپيماها اختراع شد و كشتي ي اما وسيله

شود و با كمك امواج راديـويي   در اين دستگاه مسير از قبل مشخص مي. است كارخود
رايانه با توجه به مسـيري كـه   ؛ شوند ها منتقل مي هاي گوناگون و متفاوت به رايانه مكان

را محاسبه كرده و تصحيح  ها اختالف ؛آورد از قبل دارد و مسيري كه خود به دست مي
  .رساند در مسير صحيح هدايت كرده و به مقصد مي دهد؛ كشتي را الزم را انجام مي
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12 - سـمتي   ها نگاه كنيد؛ به تپه :هاست روش بعدي شناسايي، پوشش گياهي تپه
در . ( تر از سمتي است كه رو به شمال است گياه تر و كم كه به طرف جنوب است خشك

م به اين مسـئله  ممكن است در ابتدا فكر كنيد غيرممكن است؛ اما با عل) هاي ايران دشت
  .ها نگاه كنيد متوجه خواهيد شد هيچ چيز غيرممكن نيست ها و كوه اگر به تپه

يـابي كنيـد؛    توانيد از آفتاب جهت اگر در بيابان هستيد و پوشش گياهي وجود ندارد مي
يابي كنيد با پيـدا كـردن يـك تپـه      خواهيد جهت و مي) به تازگي(اما اگر هوا ابري شده 

اي مختلـف، روي خـاك شـيب دسـت بگذاريـد و حـرارت آن را       هـ  پرشيب در جهت
درجه امتحـان   180بسنجيد و تمام اطراف تپه را نه به صورت پيوسته، بلكه به صورت 

ي  نحـوه ) ابتدا دست بگذاريد سپس در سمت مقابل ايـن كـار را امتحـان كنيـد     (كنيد 
مال اسـت  هاي پرشيب طرفـي كـه رو بـه شـ     يابي به اين صورت است كه در تپه جهت
  . تر از طرفي است كه رو به جنوب است خنك شخاك

13- هاي مركزي ايران به طور معمول در بهـار اكثـر    در دشت :پرواز پرندگان
از جنوب به شمال و در پـاييز از شـمال بـه جنـوب     ) هاي چندتايي دسته در(ها  پرنده

  .كنند پرواز مي

www.takbook.com



 
130 تجلي آگاهي

14- بيابـان  در(انستيد اگر تو ؛روش بعدي چشيدن خاك است :چشيدن خاك (
اي را در  آب مانند نهر يا جوي خشـك شـده    مانده از يك جريان قديمي مسيري باقي

خاك پايين شيب آن، شورتر از خاك باالي شـيب   چنانچه ؛روي يك شيب پيدا كنيد
اما اگر شورتر نبود دليـل بـر بـه سـمت      ؛بود بدانيد كه شيب به سمت جنوب است

  .شمال بودن شيب نيست

15- برگ آن طـرف از درخـت كـه سـبزتر      :يابي با استفاده از درختان جهت
ي درختان جنگل به يك جهت جنوب را به مـا   خم بودن تنه. است رو به شمال است

خزه زدن و يا پوسـيده   چنين و هم) دهد سمت كوژ جنوب را نشان مي(دهد  نشان مي
سـمت   ؛دهـد  مـي بودن يك طرف از اكثر درختان جنگل جهت شمال را به ما نشـان  

ي درخت بريده شـده وجـود داشـته     خزه زده شمال است و اگر جايي باشيم كه كنده
طوري كه آن سمت از . يابي كرد هاي سني درخت جهت توان به كمك حلقه باشد مي

اگر . دهد هاي سني آن تداخل بيشتري با هم دارند شمال را نشان مي درخت كه حلقه
مركز را مشـاهده خواهيـد    تعدادى دواير هم ؛ه كنيداى را نگا شده  مقطع درخت بريده

  .باشد سال عمر درخت مي كرد كه هر يك از آنها نشان يك
عمـر آن   ي هدهنـد  هاى نشان دايره ؛اش بتابد درختى كه به طور دائم آفتاب به تنه
تر شده و در سمت ديگر از هـم دور خواهنـد    درخت، در يك سمت به هم نزديك

بـه علـت تـابش    (سمت جنوب است  ؛از هم دورتر هستند سمتى كه دوايرش. بود
سـمت   ؛نـد  تـر  و سمتى كه دوايرش به هـم نزديـك  ) زياد آفتاب و رشد بيشتر آن

هـا عكـس ايـن     آورى است كه در نيمكره جنوبى جهـت  الزم به ياد. باشد شمال مي
  .وضعيت خواهد بود

16- ي در آن تـر  آن طرف از اجسام كه برف بـيش  :يابي در هواي برفي جهت
الزم به توضيح است كـه جمـع شـدن    . دهد ميجمع شده است جهت شمال را نشان 

لـذا، ايـن روش   . زمـين باشـد   توپـوگرافي اثر  تواند در يك نقطه مي برف بيشتر، در
  .يابي نيست چندان مناسبي در جهت
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17- بـوي  . يـابي اسـت   تشخيص بوها راهي بـراي جهـت   :يابي توسط بوها جهت
بهتـر از   بوهاي تازه را، روي دريا. كند ميرا به سمت خشكي هدايت  دريا، ما ي سينه

در صـحرا  . اسـت  تر زيرا بوي نمك بر روي دريا مداوم توان تشخيص داد خشكي مي
يابي توسط بوها،  بهترين زمان جهت؛ قه استآن منط انسان در حضور هر بويي بيانگر

 بوهـاي . ان تشـخيص داد تـو  مـي وقتي كه جهت بـاد را   ؛باشد صبح زود و عصرها مي
  .اگر شيء ساطع بو، روي زمين باشد ؛تر هستند نزديك به سطح زمين قوي

18- اگر در روي زمين يك مـار صـحرايي و يـا     :يابي توسط حركت مار جهت
 ؛كـه زيگـزاگ اسـت    اثر مانده بر شن ناشي از حركت مـار ؛ ديدجاي حركت او را دي

چـپ  طـرف  هـاي   از زيگزاگ) راست(هاي يك طرف  نامتقارن باشد و شيب زيگزاگ
 ؛كـرده اسـت   حركت مي) وع آفتاب بعديطل(بدانيد مار به سمت شرق  ؛باشد بيشتر

  .تواند به هر جهتي باشد اما اگر زيگزاگ حركت آن منظم بود مي
19- حال،  است اما با اين نادر اين روش بسيار :يابي توسط حركت زنبور جهت
بـه   ؛اگـر زنبـوري ديديـد   . استفاده كنيـد  آن از باشيد وضعيتي ممكن است ناچار در

رود  به سمت النه مـي بدانيد يا  ؛كرد مستقيم پرواز ميد؛ چنانچه حركت آن دقت كني
گذاشـت؛ در   النه پروازي رقص مانند بـه نمـايش مـي    از دور اما اگر يا به سمت گل

 زنبورهاي در جستجوي گل، در حركات مارپيچي خود بـراي . حركت آن دقيق شويد
بعـد ناگهـان چنـد دور، دور خـود     . كننـد  به سمت شمال پرواز مي) چند ثانيه(مدتي 

كنند و بعد از مـدتي ناگهـان رو بـه شـمال      را آغاز مي  ميچرخند و حركت نامنظ مي
  . دهند روند و اين كار را پياپي انجام مي كنند و مدتي مستقيم به سمت شمال مي مي
20- چي( معمولييابي با استفاده از ساعت  جهتتوان بـه طـور تقريبـي    مي ):م 

 شـمار  سـاعت  ي شـمالي عقربـه   ي در نيمكـره . براي تعيين شمال حقيقي استفاده كرد
و  شمار ساعت ي بين عقربه ي در اين موقع نيمساز زاويه ؛گيرد مي سمت خورشيد قرار

البتـه ايـن طريـق در مـورد     . معرف امتداد شمال و جنـوب خواهـد بـود    12ساعت 
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ي غيرمحلي بهتـرين گزينـه، تنظـيم    ها كند و در مورد وقت ي محلي صدق ميها وقت
ه به خـاطر بياوريـد كـ    ؛اگر در تعيين شمال مردد شديد. ستساعت به وقت محلي ا

. گيـرد  و هنگام عصر در سمت مغرب قرار مي خورشيد قبل از ظهر در سمت مشرق
را بـه   12سـاعت   ابدين ترتيـب كـه ابتـد    تفاوت دارد  نيمكره جنوبي روش كميدر 

شمار را رسـم   ساعت ي عقربه و 12و نيمساز زاويه بين ساعت  سمت خورشيد گرفته
  .جنوب را نشان خواهد داد -اين نيمساز امتداد شمال. كنيد
21 - اي نر، به نام  صداي پرنده از بوميان گرينلند :شنيدن يابي با استفاده از جهت

هر پرنـده نـر   . كنند مه استفاده مي هنما دربه عنوان را (snow-hunting)  درسه برفي
شـنوند   ها به راحتي مي بخصوصي دارد كه اسكيموها اين صداها را از باالي آبدره صداي

هنگام راه رفتن سر خود را بـه   .رسند به راحتي به خانه مي ؛مه صدا را دنبال كرده در و
ش كنيد؛ صداي نهـر،  دنبال اين صدا به جهات مختلف بچرخانيد و به محيط اطراف گو

اي  هنگام مه، يـا در شـيب، در منطقـه   . ها يا امواج رودخانه، ترافيك بزرگراه، باد ته دره
كشـد، كـه    ثانيه طول مي 5 ؛شود اي، صداي فرياد يا صوت منعكس مي كوهستاني يا تپه

از اين طريق موقعيـت تقريبـي خـود را    . را طي كند(KM 6/1) صدا مسافت يك مايل 
  . با گوش دادن به صداها تخمين بزنيدتوانيد  مي

آنها از صداي زنگ، شليك تفنـگ،   ؛شود ها استفاده مي از اين روش هنگام مه، در كشتي
 ؛هر ثانيه كه از توليد تا بازگشت صدا بگـذرد . كنند آژير خطر، يا فرياد زدن استفاده مي

. اسـت  را از منبـع صـدا طـي كـرده    ) متـر  170(فـوت   560يعني صدا مسافتي حدود 
وقتـي صـداي   . هاي دريايي يا امواج گوش كننـد  توانند؛ به صداي پرنده قايقرانان نيز مي

  .ها يا خليج نزديك هستند شود؛ يعني به كناره شكسته شدن امواج شنيده مي
22- هـاي كوچـك يـخ صـاف، مسـافت       تكـه  :زدگي دريا يابي توسط يخ جهت

اي يـخ ماننـد پـازل نزديـك هـم      هـ  هاگر تك. دهد مياحتمالي شما را، از ساحل نشان 
هـاي يـخ    هاي تكه اگر لبه. نيستيد خشكي خيلي دور دهد كه شما از مينشان  ؛هستند
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قطعات يخ گرد و از هـم   باشد؛ اما اگر ميگر نزديكي به ساحل  بيان ؛تيز و برنده است
يـا مـانعي    هـا  با سنگ ها يخچال. هستيد نشان اين است كه از ساحل دور دور هستند

آب شدن يـخ زيرشـان   هاي بزرگ از  صخره. دهند ميرگ، ميز يخچالي را تشكيل بز
يا موانع  ها سنگ ماند ميچنان روي سطح يخ باقي  بنابراين سنگ هم ؛كنند ممانعت مي

ي جنوب هستند؛ بـه دليـل    دهنده ها نشان پايه. گيرند ميتدريجاً به عنوان محور قرار 
ارند و به سمت جنـوب خـم شـده و حالـت     تابش خورشيد بيشترين مقدار ذوب را د

چنـان   شود و خورشيد ايـن فرآينـد را هـم    ها آب مي بعد از مدتي اين پايه ؛گيرند مي
شـب و   در سـرماي بيشـتر   ي جنوبي به خاطرها فرسايش يخ در شيب .دهد ميانجام 

ســال، فرســايش در  تــر گــرم ي در نيمــه. اســت در روز چشــمگيرتر گرمــاي بيشــتر
هاي جنوبي گرماي خورشـيد بـر    در شيب. تر است ها نامحسوس تپهي شمالي ها شيب

ه كنيد توج ؛سازد هاي جذاب مي سايه ها، ها و سنگ هاي برفي، درختان، بوته روي توده
از خورشـيد   تر زيرا يك باد گرم و قوي برف را سريع ؛كه جهت باد بسيار مهم است

كوهسـتان كـه بـرف     ي امنهد قسمتي از توان گفت كه ميبه طور ساده . كند ميذوب 
  .آن آب شده رو به جنوب است

23- كننـد   مـي گـذاري   نام ؛وزند بادها را از جهتي كه مي :يابي از روي باد جهت
كـه در فصـل    اي دارد اي بـاد غالـب و برجسـته    قههر منط ،مانند باد شمالي از شمال

آن  كـه وزش  غالـب، بـاد خاصـي اسـت     بـاد . وزد خاص يا گاهي در تمام فصول مي
  .وزد ميبوده و در جهت خاصي  تر طوالني

  )شمالي و جنوبي ي كره در هر دو نيم. (وزد از غروب مي :نواحي معتدل
  .بين مناطق شمال شرقي و جنوب شرقي جريان دارند :سيري نواحي گرم
  .وزد ميمعموالً از سمت شرق  :خط استوا

  .ستبادهاي شمالي از بادهاي جنوبي سردتر ا :شمالي ي كره نيم
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24- در بـاالي عـرض جغرافيـايي     :موش و پرندگان ي يابي از روي النه جهت
تـوان بـه راحتـي     مـي . اسـت تـر   مناسـب  و بهتر ها ها و كوه شمالي، قسمت شرقي تپه

هـا و   ي داركـوب  هـاي مـرده درختـان، النـه     را زير كنـده  ها هاي زيرزميني موش النه
  . ي، جنوب شرقي و جنوب هستنددهنده جهت شرق اينها نشان. پرندگان پيدا كرد

  خداشناسي -3
و آثار عميق آن بر زنـدگي   وند، جزء الينفك حيات انساني استباب خدا انديشه در

باب  عرفا و متكلمين مباحث گوناگوني در، فالسفه. انسان بر هيچ كس پوشيده نيست
اي  كه مجموعه جامعه هرگونه اصالحات فرهنگي دربراي  .اند خداشناسي مطرح كرده

ي اجتماعي است؛ ها تاريخ و نگرش رسوم، آداب، مذاهب، اخالق، اعتقادات، پيچيده از
از عقيـده نباشـد؛     ميي محكها پايه كه، تا بايد به اصالح عقايد آن پرداخته شود؛ چرا

  .لوژي و رفتارها ممكن نخواهد بودگيري و اصالح ايدئو شكل
ايـم كـه آمـاده     اكنون به جـايي رسـيده   آشنايي با خدا، از طريق ايمان، ها بعد از قرن

ايـن آگـاهي تـازه     از بسياري جهات،. باشيم ميدرك مستقيم فراست و بصيرت الهي 
خداونـد قابـل    ؛انـد  شود كه سنن روحـاني وعـده داده   ميموجب تقويت آن چيزهايي 

جمـال و  خداوند منشـاء  . ستا معجزات از آن او  ميرؤيت نيست ولي با اين حال تما
در حالت نا آشنايي بـا منشـأ نامتنـاهي    ؛ ق است هر دو فرزند خدا هستندحقيقت عش

بـا نزديـك   . يابنـد  مـي ي زندگي صورت وجود ها انرژي و خالقيت است؛ كه بدبختي
روح  وجـود  ؛دياب ميشدن به خداوند از راه شناخت حقيقي وي، ترس از مرگ تسكين 

آن چنـان   مـي اصوالً طبـع آد  .بخشد ميو زندگي را معنايي غايي  شود و جان تأييد مي
در خود نيـروي  ؛ كند ش را تهديد ميو جان گيرد مياست كه وقتي شرّي گريبانش را 

شود كه قـدرت دفـع آن شـرّ را     مينتيجه به كسي پناهنده  بيند و در ميدفع شرّ را ن
  .دارد تا به اين ترتيب او را در دفع شر كفايت كند

و  بيني است جهان  ي ئولوژي بر پايهكتب و ايدم. دنيا؛ دنياي مكتب و ايدئولوژي است
  .بريم ي شناخت پي مي مسئله  از اين جا به اهميت .ي شناخت بيني بر پايه جهان
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است و بيش از دو هزار سال از عمر آن   ي بسيار قديمي مسئله  ي شناخت يك مسئله
يعنـي  » رفـه المع ي   نظريه«در فلسفه و حكمت اسالمي، ما بابي تحت عنوان . گذرد مي

؛ بـه   نداريم؛ ولي اغلب مسائلي كه در باب شناخت مطـرح اسـت  » ي شناخت نظريه«
مربوط به وجود   طور متفرقه در مسائل مربوط به علم، ادراك، عقل و معقول، مسائل

بنابراين، از قـديم  . است  ذهني و مسائل مربوط به نفس و كيفيات نفساني مطرح شده
 هـاي دنيـاي جديـد،    يش پي برده بودند؛ ولي امروزه فلسفهوب به اهميت اين مسئله كم

  .زنند دور مي  ي شناخت در اطراف نظريه بيشتر و بيشتر

  مراحل شناخت خداوند
تـوانيم چيـزي را بشناسـيم؟ اگـر چيـزي را       آيا اساسـاً مـا مـي    شناخت يعني چه؟

در (طور كه  همانواقعاً  ايم؟ و يا آن را، دانيم كه آن را شناخته كجا مي شناسيم؛ از مي
شناسيم؟ آيا شناخت همه چيز ممكـن اسـت؟ و يـا ايـن كـه       هست مي) جهان خارج

ها  ي شناخت توان شناخت؟ آيا يقين ممكن است؟ يا اين كه همه بعضي چيزها را نمي
دزدي عملي زشت است؟ آيا شناخت  مثالًدانيم كه  حدس و گمان است؟ از كجا مي

  آينده ممكن است؟ 
ـ     . با شناخت و علم اسـت جهل، در تضاد  ايي بنـابراين معرفـت و شـناخت، نـوعي بين
و  آدم در مـتن عـالم  . انسان جدا نيستو جهان از  انسان از جهان. شود محسوب مي

. پـردازد  و از زبان او به شرح و تفسـير خـود مـى    عالم در انسان، حضور و ظهور دارد
و نيـز جـداى از هـم    شود كه آگاهى و معرفت آن د پيوند انسان و جهان، موجب مى

شناسد؛ بـه تناسـب    اى همسان و هماهنگ با خود مى هر كس جهان را به گونه. نباشد
 .يابد شناختى كه از جهان دارد؛ علم مى

» ي المعرفه  نظريه«ي شناخت و به تعبير علماي عرب زبان  ي آگاهي، يا نظريه مسأله
مربوط بـه    ي مسائل ي به اندازها تر مسئله اي پيدا كرده و كم العاده امروزه اهميت فوق

چرا؟ اول بايد علت اهميت اين مسئله را بيـان  . شود ي آگاهي، مهم شناخته مي مسئله

www.takbook.com



 
136 تجلي آگاهي

هـا و   هاي اجتماعي، مكاتب، ايـدئولوژي  امروز فلسفه. كرد؛ سپس وارد خود مسئله شد
 خواهـد نـوعي تفكـر داشـته     پيدا كرده و هر كسي كه مي  اي العاده ها اهميت فوق ايسم

را بر اساس يك منطق منطبـق كنـد؛ دم از مكتـب و ايـدئولوژي       باشد و زندگي خود
امروز با يكديگر در نبـرد و سـتيز هسـتند؛ هـر     .  . .ها و  و ايدئولوژي  مكاتب. زند مي

  .خيزد خواهد و به حمايت حاميان خود برمي مي  مكتبي براي خود حامي
ته؛ ولـي در دوران سـابق، چـون غالبـاً     عقايد، هميشه در دنيا وجود داش افكار و  جنگ

  افكــار و عقايــد در اطــراف مســائل نظــري محــض بــود؛ از ميــان خــواص، آن هــم
. اند ميدان گذاشته  هاي اجتماعي پا به كرد؛ ولي امروز فلسفه ها تجاوز نمي الخاص خاص

  .تر است تر و گرم داغ.  . .ها و  ، ايدئولوژي بازار جنگ عقايد، يعني جنگ مكاتب

 متعال خداوند شناخت مكانا

نامنـد مـردي    ها را شكّاكان مي ترين فرد گروهي كه آن در دوران بعد از سقراط، معروف
  : گويد آگاهي اقامه كرده و مي او به ده دليل بر عدم امكان شناخت و. است به نام پيرهون

يـك  . اسـت  سرنوشت محتوم بشـر » دانم نمي«و » شك«. شناختن امر ناممكني است
يكـي   ؛نداريم اين كه ابزار شناخت انسان چيست؟ ما دو ابزار بيشتر  بسيار ساده دليل

كنـد يـا نـه؟ همـه      آيا حـس خطـا مـي   : پرسم از شما مي. حس است و ديگري عقل
هـا   ي ايـن  الي ماشاءاهللا، خطاي سامعه، باصره، المسه، شامه و ذائقه كه همه: گويند مي
ي باصره چنـد صـد نـوع     اند كه تنها قوه كرده حتي بعضي ادعا. هاي فراوان دارد مثال

بينـيم و   كند؛ قابـل اعتمـاد نيسـت؛ و وقتـي جـايي مـي       اي كه خطا مي قوه. خطا دارد
عقـل چطـور؟   . كنـيم  توانيم به آن اعتمـاد  يابيم كه اشتباه است؛ جاي ديگر نمي درمي
 .كند خطا مي گويد آن كه از حس بيشتر مي

ي  همـه . ها دسترسي پيدا كند ن كمك از راه فكر به آنتواند به تنهايي و بدو عقل نمي
اي  ر آن هـيچ شـك و شـبهه   و د ود را از جهـان كـامالً قبـول داريـم    خـ   ما تصورات
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ايـم؟   ولي آيا نبايد از خود بپرسيم كه چگونه به اين شناخت دسـت يافتـه   ؛ورزيم نمي
  چرا به آن اعتماد داريم؟ از كجا معلوم كه در اشتباه نباشيم؟

. ايم و سپس معلوم شده كه خطا و كذب بوده ر اتفاق افتاده كه به چيزي مطمئن بودهبسيا
كنـيم؛ حـواس    ما جهان را با حواس خـود مشـاهده و ادراك مـي    :ممكن است گفته شود

هاي بسياري وجـود دارد كـه    كند؛ اما در همين مورد، نمونه انسان سالم و درست كار مي
  .بيش با اين مسئله برخورد كرده است يا شخصي كم كند و هر حواس اشتباه مي

آنچه كه در حقيقت وجـود خـارجي    ديدن سراب در بيابان، مثالي آشكار براي ديدن
اي است از خطاي حواس، يا خميده ديدن چوب صافي كـه در آب فـرو    ندارد؛ نمونه

كه  شماري دارد هاي بي و فرورفتگي  رفته و يا صاف ديدن ميز، در حالي كه برآمدگي
تـوانيم بـه    بنابراين همه قبول داريم كه هميشـه نمـي  . شوند نها با تجهيزات ديده ميت

از كجا معلوم كه حواس ما هميشه در اشتباه نباشد؟ شايد تمـام   ؛حواس اعتماد كنيم
دهد؛ غير از آن چيزي باشد كه در خارج اسـت؟ اصـالً    اطالعاتي كه حواس به ما مي

از كجا معلوم كه ما در خواب نيستيم؟ شايد : پرسيم يگذاريم و م پا را فراتر از اين مي
هر كسي ممكن است خوابي ببيند كه تمـام  . كنيم؛ در خواب باشد تمام آنچه حس مي

ي اصلي ما، اين است كه آيا راهي هست كـه   مسئله. مشخصات واقعي را داشته باشد
 به يقين بدانيم در خواب هستيم يا در بيداري؟

كنـد؛   حس خطا مـي  !پس ؛دهد علما و فالسفه دائماً اشتباه رخ مي  هاي عقلي در استدالل
هر چـه را كـه فكـر    ! پس. كند و ما غير از اين دو، چيز ديگري نداريم عقل هم خطا مي

انديشيم يا حواس ما دخالت دارد يا عقل و يـا هـر دو    ي هر چه كه مي كنيم و درباره مي
  .توان اعتماد كرد ها نمي اين و هر دو جايزالخطا هستند؛ پس به هيچ كدام از

بـزار  ا«است كه با بحث » منابع شناخت«هاي مربوط به شناخت، بحث  از ديگر بحث
درجـات و  «ديگـر بـه نـام      بحـث . و متمم آن است قرابت و نزديكي دارد» شناخت

بـه طـور كلـي    . مباحث خيلي نزديكـي دارد   كه اين بحث هم با اين» مراحل شناخت
گو ايـن كـه بعضـي بـا بعضـي ديگـر قرابـت          ديگر مرتبط استها با يك ي بحث همه

  .بيشتري دارد
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  خداوند شناخت منابع
 مـا را بـه مطالعـه، تـدبر و     خداوند. براي شناخت چند راه و يا چند منبع وجود دارد

ابتدا بايد به شناسايي اموري كه مانع از شناخت  .شناخت، در امور دعوت كرده است
در . س از شناخت موانع، به سراغ شناخت حقيقت رفتپ ؛حقيقت است مبادرت كرد

ور كنـد آن حقـايق قابـل    و تص چه بسا موفق به شناخت حقايق نشودصورت  غير اين
  :اين منابع عبارتند از .ستا در حالي كه مانع از طرف خود او ؛شناخت نيست

  طبيعت -الف
گر بخـواهيم در  ، بحث ابزار و منابع شناخت است؛ ا يكي از مطالب مربوط به شناخت

طبيعـت  . بحث كنيم يكي از منابع شـناخت، طبيعـت اسـت    اين مورد به صورت فني
كه در آن زنـدگي    ميزمان و مكان، عالم حركت، همين عال  يعني عالم جسماني، عالم

مكتبي است كه طبيعت را بـه   كمتر. خود با آن در ارتباط هستيم  كنيم و با حواس مي
  . ل نداشته باشديك منبع شناخت قبو  عنوان

ولي هم در قديم و هم در حال، علمائي بوده و هستند كه طبيعت را منبع شـناخت  
ي انسان با طبيعت  داند؛ چون رابطه را منبع شناخت نمي  افالطون طبيعت. دانند نمي

دانـد؛ منبـع شـناخت را در     او جزيي را حقيقت نمي. از طريق حواس و جزيي است
ايـن متـد و روش را ديالكتيـك     اوبـا نـوعي اسـتدالل،كه    داند  همان عقل مي  واقع
را   شايد تعجب كنيد؛ حتي دكارت كه يكي از دو فيلسوفي است كـه علـم  . نامد مي

ي  دعوت بـه مطالعـه  گرا است و بشر را  در مسير جديد انداخته؛ با اين كه طبيعت
نظـر  و براي حواس از  براي طبيعت از نظر منبع شناخت بودن، طبيعت كرده است

حواس بايد   به اعتقاد او طبيعت را از طريق. ارزشي قائل نيست ؛بودن  ابزار شناخت
دهد كـه   را به ما مي  علمي. رساند ولي اين نظريه ما را به حقيقتي نمي ؛مطالعه كرد

شناسـيم؛ نـه ارزش    آنچه شناختيم؛ همان طور است كه مـا مـي   .آيد نمي ما به كار
  .شناختي نظري و  نه ارزش ؛عملي دارد
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طبيعت، يعنى زمين، آسمان، سـتارگان،   در سراسر قرآن آيات زيادى وجود دارد كه از
در دريـا، گياهـان، حيوانـات و     هـا  خورشيد، ماه، ابر، باران، جريان بـاد، حركـت كشـتي   

  بـه عنـوان موضـوعاتى كـه     ؛بيند خره هر امر محسوسى كه بشر در اطراف خود مىباأل
  .گيرى كرد ياد كرده است انديشيد و تفكر و نتيجه آن دقيقاً بايد ي درباره

حال آيا علم جديد كه از . دانند را منبعي براي شناخت مي  نظران، طبيعت اكثر صاحب
اين قدر پيشرفت كرده؟ از نظر شناخت به معني واقعي   نظر فني، صنعتي و تكنولوژي

رت و توانـايي  هم پي برده است؟ يعني جهان واقعيت آن چنان كه هست؛ به مـا قـد  
مطمـئن باشـيم؛     بدون اين كه ما بتوانيم. دهدكه ارزش عملي براي ما داشته باشد مي

  دهد؟ علم امروز بشر، واقعيت را همان طور كه هست نشان مي

  عقل و خرد -ب
  . نيروي عقل و خرد انسان است ؛منبع ديگر كه محل بحث است

  :السالم عليه على امام از حديث
ه؛ َ و رجائه من قَلبه يخلُو ال أَن سبحانَه اللّه رَفع لمن ينبغى« خـداى  كـه  كسـى  »خَوفـ 

 آقـا  شـرح (. نباشـد  خالى او به اميد و بيم از دلش است شايسته شناسد، مى را سبحان
  )10926ح ،441ص ،6ج،  دررالكلم و غررالحكم بر خوانساري الدين جمال

 اسـت  طنـابي  معناي به »عقال« و است شده رفتهگ »عقال« از عقل لغوي معناي ي درباره
 كه گويند مي عقل عقل، به دليل اين به و بندند مي را سركش شتر زانوي آن وسيلة به كه
. كشـد  مي بند به را انسان درون شيطاني يها خواسته و هواها و شهوات باطني، نيروي اين

 در .اسـت  كـردن  يافتدر فهميدن؛ معناي به لغت در آن مشتقات و عقل واژة هم چنين
  )22 ي آيه -ي انفال سوره(. يعقلُونَ. است آمده ادراك و فهم معناي به نيز كريم قرآن

 متحـرك  و متغيـر  امور كه است ثابتى حقايق به نسبت مفهومى دانش عقلى شناخت
 حسـى  علـوم  از تـر  گسترده و فراتر كه علم اين. دهند مى پوشش نيز را طبيعت عالم
 تـوان  مـى  عقلـى  علوم با. است برخوردار استوارى و ثبات از خود علومم همانند است؛
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 بسـيارى  حقايق و كرد طى را فراوانى ىها راه حصولى علوم به مربوط كلى مسائل در
 وجود عين كه مجردى و ثابت امور ادراك در علوم گونه اين ليكن ؛آورد دست به را

 كـه  گونـه  همـان : گفت توان مى و باشند مى ناتوان و عاجز اند عينى تشخّص و خارجى
 شـهود  در نيـز  عقلـى  شناخت است؛ ناتوان و عاجز عقلى حقايق فهم در حسى ادراك
  . باشد مى تمكين بى و چوبين ربانى مشاهده االهى مخازن
 حصـولى  علوم قلمرو در كلى مسائل به توان مى عقلى علوم با شد؛ اشاره كه طور همان
 اى  گونـه  به را خود درون انسان عقلى، تفكر و كلى مفاهيم پيدايش با كه يافت دست
 غيرمـادى  خـواص  داراى را كلـى  مفاهيم او .شناسد مى ؛است بيرون با مغاير كه برتر
 آن بـر  دليـل  امر اين و زمانى امورى نه و است مكانى حقايق نه كلّى مفاهيم ؛بيند مى

 نزد در پس. ندارد جاى آن امثال و مغزى ىها سلول در وجه هيچ به كليات كه است
 نـه  كـه  است اى  نشانه و آيت طبيعت جهان است؛ عقلى شناخت به لقائ كه متفكرى

 تجـرد  بـه  بلكه گرداند؛ مى آن بر حاكم ابدى و ثابت قواعد استنباط به قادر را او تنها
  .سازد مى آشنا نيز جهان معاد و مبدأ و انسان

  قلب و دل -پ
اين منبع مـورد تأكيـد مكاتـب    . است) نساندل ا(سومين منبع شناخت ضمير انسان 

آيات و روايات فراوانى وجود دارد كه به اهميت اين منبـع اشـاره دارد و   . الهى است
  .دارد انسان را به كاوش و جستجوى حقايق در آن وامى

ايضُرُّكُم منْ لَيا اَيها الَّذينَ امنُوا علَيكُم اَنْفُسكُم (: فرمايد مائده مى ي خداوند متعال در سوره
اگـر شـما هـدايت    ! مراقب خـود باشـيد  ! ايد اى كسانى كه ايمان آورده )هتَديتُما ضَلَّ اذَا
بـه نظـر مفسـران    . رسـاند  اند، به شما زيانى نمى ايد، گمراهىِ كساني كه گمراه شده يافته

توجه بـه آن   مالزمت با نفس، از طريق مراقبه و)  عليكم انفسكم(، منظور از  قرآن كريم
شود كه شـخص بـه شـناخت و معرفتـى يقينـى       است و ثمره اين توجه و مراقبه آن مى

  .ماند نتيجه از خطر گمراه شدن توسط ديگران در امان مى يابد و در دست مى
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نفس، آيـا از راه   ي شود از راه حس و عقل، دل را شناخت؟ راه دل يعني راه تزكيه آيا مي
هيچ مكتـب   مسلّماً...  باشد مي» دل«و » قلب«؟ منبع سوم شود شناخت ي قلب مي تزكيه

 ]شناخت[شناسد؛ زيرا اگر ما دل را منبع  مادي اين منبع را قبول ندارد و به رسميت نمي
داند و در دل او چيزي  شود هيچ چيز نمي در حالي كه انسان در ابتدا كه متولد مي بدانيم؛

كه وحـي درجـه كامـل آن    (شود  ي الهامات ميا و قبول كنيم كه به دل پاره وجود ندارد
  .مساوي با قبول كردن جهاني ماوراء جهان ماده و طبيعت است  اين) است

تواند به انسان بكنـد؛ سـنخ الهـام، سـنخ مـاورائي       چون طبيعت آن نوع الهامات را نمي
تـوان از آن   مـي » تزكيه نفـس «قلب و دل انسان منبعي است كه با ابزاري به نام . است

و از نظر فلسفي وارد ايـن بحـث شـويم      خواهيم از نظر علمي ما عجالتاً نمي. ستفاده كردا
نفـس بـراي    ي كه آيا دل براي انسان يك منبع شناخت هست يا نيست؟ و آيا تزكيـه 

انسان يك ابزار شناخت هست يا نيست؟ و آيا از نظر علم امروز، مسلّم اسـت كـه دل،   
  آن است؟ منبع شناخت و تزكيه نفس، ابزار

ــا را ــن از لطــف پريشــان م ــا رب مك  هر چند كه هست جـرم و عصـيان مـا را     ي
ــاجيم    ــا محت ــوده و م ــي ب ــو غن ــا را   ذات ت ــر خــود مگــردان م ــه غي ــاج ب  محت
ــا ــرويم بگشـ ــرم دري بـ ــا رب ز كـ  راهـــي كـــه درو نجـــات باشـــد بنمـــا  يـ
ر     مستغنيم از هر دو جهـان كـن بـه كـرم     دل مـا  از جز ياد تو هر چـه هسـت بـ 

»ابوسعيد ابوالخير«  

ست كه نـه  ا جالب اينجا. رسد حس و عقل به نوعى شناخت مى انسان از راهى غير از
تنها برخى از عرفاى ما، بلكه بعضـى از علمـاى جديـد، راه شـناخت را، منحصـراً در      

بايد توجه داشت كه مسأله تزكيه نفـس دو  . دانند استفاده از اين ابزار و اين منبع مى
يعنى فضا را از آلودگى هوا و هوس كه  ؛يكى بصيرت بخشى به عقل است: دارد نقش

 و كنـد  پـاك مـى   شـوند  و غيرمغرضانه مىغبار عقل هستند و مانع تشخيص صحيح 
كنـد كـه منشـأ نـوعى      الهاماتى است كه بـه عقـل مـى    ؛هم هست تر كه مهم ديگري

قلب خود، جهان را  عارف نظرش اين است كه، با پاك كردن. شود شناخت يقينى مى
  .كند بهتر از فيلسوف در خود منعكس مى
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اند كه نفس و روح انسان، موجـودى اسـت كـه     در اخالق فلسفى، فالسفه خيال كرده
ود داشـته  در آن وجـ ...  بايد، مجموعه فضايل اخالقى مثل ايثار، شجاعت، سـخاوت و 

افرى انسان را ماننـد مسـ  آنها . اما عرفا اين را قبول ندارند ؛باشد و به آن اضافه شود
بنـابراين  . كه بايد مسيرى را منزل به منزل طى كنـد  ؛دانند داراى حركت و تحول مى

آن وقـت شـناخت، چنـد     ؛يـا صـدگانه عرفـا را در نظـر بگيـريم     اگر منازلِ دهگانه 
ولى اگر از اين جهت بنگريم كه همه اينها از يك منبـع يعنـى از دل   . اى است مرحله
  .شود اى محسوب مى مرحله ت تكشناخ ؛خيزد برمى

  تاريخ -ت
اي اسـت كـه    زيرا فضاي زندگي دنيوي به گونـه  ؛اندرز است و انسان همواره نيازمند پند

 تـاريخ و  ي مطالعـه . سـازد  كند و از هدف و مقصد غافل مـي  مي را سرگرم خويش  آدمي
آدمـى را صـاحب    ؛ها، بسيار آموزنده بوده ها و پيروزى ها، شكست آشنايى با فراز و نشيب
تاريخ به بسيارى از رمـوز، سـنن و قـوانين     ي انسان با مطالعه. كند معرفت و شناخت مى

به آن  و داند قرآن سرگذشت پيشينيان را مايه عبرت و پندآموزى مى. برد هستى پى مى
يعني از نظر قرآن غير از طبيعت و عقل و دل، يك منبع ديگر . اهميت زيادي داده است

  .دارد كه آن عبارت از تاريخ استخت وجود هم براي شنا

  خداوند شناخت شرايط
از خدا بترسيد و بـه  ! ايد اى كسانى كه ايمان آورده: فرمايد ميكتاب آسماني ما قرآن 

رار تان نورى ق و براي شما را از رحمت خويش دو بهره دهدرسول او ايمان آوريد؛ تا 
اى . ي مهربـان اسـت   زد و خدا آمرزندهو شما را بيامر دهد كه در پرتو آن راه برويد

هـان  را كـه پن ) خـدا (تـا بسـيارى از كتـب     ؛ي ما نزد شـما آمـد   فرستاده! كتاب اهل
هر آينه از جانـب خـدا، نـورى و     ؛و از بسيارى درگذرد تان بيان كند داشتيد براي مى

 .كتابى روشن و آشكار براى شما آمده است
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دى كسى را كه هوس خويش را، خـداى خـود   آيا دي: فرمايد كتاب آسماني ما قرآن مي
نهـاد و بـر    دلش مهـر  گوش و و بر گرفت و خدا او را با آن كه علم داشت گمراه كرد

چـرا   ديدگانش پرده افكند؟ اگر خدا او را هدايت نكند، چه كسى هدايتش خواهد كرد؟
  .شان مسلّط شده است هاي گيريد؟ حقاً كارهايى كه كرده بودند؛ بر دل پند نمى

كجـا هسـتند آن شـريكان    : گاه به آنان گفته شود آن: فرمايد كتاب آسماني ما قرآن مي
ايم؛ بلكه پيش از اين چيزى را  ها را از دست داده آن: پنداشتيد؟ گويند كه براى خدا مى
يوسف پيش از ايـن، بـا   . كند اين چنين خدا كافران را گمراه مى. ايم خوانده به خدايى نمى

تان آورده بود؛ پيوسـته در شـك    شما مبعوث شد و شما در آنچه برايداليل روشن، بر 
خدا پس از او هرگـز پيـامبرى نخواهـد فرسـتاد؛ ايـن      : بوديد؛ چون يوسف بمرد؛ گفتيد

. سازد، با آن جـز فاسـقان را گمـراه نسـازد     كننده را گمراه مى كار شك چنين خدا گزاف
دارد و خدا ظالمان  و آخرت پايدار مى خدا مؤمنان را به سبب اعتقاد استوارشان در دنيا

 .كند همان مى ؛سازد و خدا هر چه خواهد را گمراه مى

اشـخاص دنيـاي پيرامـون     كساني از سالمتي كامل برخوردارند كـه از موضـوعات و  
بـه   هـاي زنـدگي   ي جنبه قّق خود در همهو خواستار تح شناخت عيني دارند خودشان،

: توان گفـت  به طور ساده مي. كنند مي تظاهر رفتار تعصب، مستقيم و بدون اي بي شيوه
  .كنند ها به طور طبيعي و برطبق طبيعت خويش عمل مي اين انسان
. تان عـرض كـنم   مباحثي در رابطه با موضوعات فوق در چند مرحله براي قصد دارم

كـه   ميهنگـا  و لعه، حتماً مطلب را يادداشت كنيـد به هنگام مطا لذا، خواهشمند است
زيـرا ايـن    ؛شته را پيوسته همراه داشـته باشـيد  خوانيد مطالب گذ ديد را ميمطلب ج

  .موضوعات با هم مرتبط هستند
شناسـي،   ي شناخت اين همه اهميـت پيـدا كـرده؟ جهـان     دنياي امروز مسئله چرا در
گفتيم كه چون دنياي . اش اپيستمولوژي است به اصطالح فرنگي ؛است شناسي شناخت

ا، هـ  شناسـي  ي شـناخت  هـا زاده  شناسي ايدئولوژي است و جهانامروز، دنياي مكتب و 
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شناس، تا تكليف خود را در پيوستن به  و بعد جهان شناس شد بايد ابتدا شناخت! پس
و  ي ديگر امكان شناخت اسـت  ژي مسئلهايدئولو. مكتب و ايدئولوژي روشن كرد  يك

  .ي ديگر ابراز شناخت در جا
انواع شناخت با درجات شـناخت فـرق     ؟ منابعي انسان براي شناخت چيست وسيله 

و  ؛ موضوعاتي كه انسان بايد بشناسدشناخت است  ي ديگر موضوعات مسئله. كند مي
ترين مسئله، معيار شناخت اسـت؛ بـا چـه     ضرورت دارد؛ چه موضوعاتي است؟ مهم

توان يك شناخت را صحيح و يا ناصحيح دانست؟ شـناختن جهـان يعنـي     معياري مي
  .شناخت انعكاس جهان عيني در ذهن است: گويند هي ميچه؟ گرو

  خداوند شناختبراي  ؛ابزار

  حواس
   انسـان داراي حـواس  . يكي از وسائل و ابزارهاي شناخت براي انسـان حـواس اسـت   

اگر فـرض كنـيم انسـان فاقـد     ... سامعه، حس ذائقه   حس باصره، حس. متعدد است
مسلّم است كه مقـوالت بـراي   ؛ هد بودها خوا ي شناخت ي حواس باشد فاقد همه همه

مقوله نشوند؛ براي ما قابـل شـناخت    اگر اشياء مقوله. شناخت يك امر ضروري است
تعمـيم  . اين مقوله شدن يك كار عقالني، فكري و تجزيه و تحليل عقلي است. نيستند

ي ذهـن انسـان عمـل     العاده يكي از كارهاي فوق. يك عمل، عقلي است؛ حسي نيست
  .است) نهايي يا پيرايشت( تجريد

  تجريد يعني چه؟
عـين، يكـي هسـتند و    ذهـن مـا امـوري را كـه در عـالم      . تجريد غير از تجزيه است

يعنـي ذهـن چـون    . كنـد  به كمك تجريد، مجرد و از يكديگر جدا مي ؛ناپذيرند جدايي
اين است كه براي شناساييِ ابزار، حس . قادر بر تفكر و شناسايي است ؛كند تجريد مي

  .گذاشت  ط الزم است؛ ولي بايد شرط كافيشر
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ي  ي مقصـود و قبلـه   انسان در كمون ذات و سرشت خود، حركت به سوى اين كعبـه 
بنـدد و بـا تمـام وجـود      يابد؛ به نيروى غريزى و فطرى الهى بار سفر مي  معبود را مي

. افتـد لذا، تمام اعضا و جوارح او بايد در اين سفر بـه كـار   . شود بدين راه رهسپار مي
عالم جسم و ماده كه طبع او است؛ عالم ذهن و مثال كه برزخ او است؛ عـالم عقـل و   

گردنـد و بـا يكـديگر تشـريك      ست؛ همه بايد در اين سفر واردا نفس، كه حقيقت او
كـه اخـالص پيـدا      پس بايد خالص شد؛ اخالص پيدا كـرد و هنگـامي  . مساعى كنند

  .شويد كرديد؛ مخلص مي
يعني بـا  (وقتي با اخالص . ست كه خدا او را براي خود خالص ساختهكسي ا :مخلص

، در مقابل اوامـر الهـي تسـليم باشـيم؛     )نيت فقط براي خدا و فقط براي قرب به خدا
بـه خـاطر اعتقـاد و بـاور     ( فرمان خدا را برتر از منافع شخصي بـدانيم تعظيم كنيم و 

 ها، شهوات، لذائـذ  اميال، هوس )وكاست و ضعفي ن خداوند از هر كمراسخ به مبرا بود
مـان بـه    شوند؛ ما در مبارزه با نفس ارزش مي رنگ و بي مان بي در مقابل چشمان... و 

نـزد  (تـرين، مقـام    تـرين، كامـل   ترين، پرقدرت ترين، بهترين، زيباترين، عظيم باارزش
ي خـوب خـدا نـزد     نفوذترين و منفورترين صفت اخالقـي بنـده    غيرقابل( و) خداوند

كـه   ي مؤمن ايـن اسـت   ي اخالص در نيت و عمل بنده نتيجه. شويم نائل مي) يطانش
يعني جـز خداونـد متعـال هـيچ     . گرداند خداوند دل آن بنده را براي خود خالص مي

  .اي از او و وجودش نداشته باشد كس ديگري، هيچ سهم، قسمت و بهره
ورت نبندد راه حقّ ص بايد دانست كه وصول بدين مقامات و درجات، بدون اخالص در

  .حقيقت چنان كه بايد براى او كشف نخواهد شد صين نرسد؛و تا سالك به منزل مخل
  .اخالص يك مأموريت انفرادي از جانب خداوند براي انسان مؤمن است -1
ها، جز اخـالص   ها و رسيدن به هدف ها و نفوذ در قلب هيچ راهي براي تسخير دل - 2

  .و پاكسازي نيت عمل نيست
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اإلخالص سرُّ من أسراري إستودعته قلب «: فرمودحديث قدسي خداي تعالي در  -3
اخالص، سرّي از اسرار من است كه در دل بندگان محبـوب   »من أحببت من عبادي

  .ام خويش، به امانت نهاده
. از مقامات مقرّبان الهي و هدف دين است  مياخالص، معيار ارزش عبادت، مقا -4

ي آن بـه مقامـات    ش گشته كه به وسيلها وهبتي الهي نصيبهر كس آن را يافت؛ م
  .بزرگي خواهد رسيد

ي  هـر چـه درجـه   . خالص كردن و پاكيزه نمودن عمـل از غيرخـدا مراتبـي دارد    - 5
كنـد؛ بـه هـدف و مقصـد      نزد خدا پيدا مي باشد؛ عمل ارزش بيشتري اخالص بيشتر

ي  ساند و هر چـه درجـه  ر تر شده و شخص را زودتر به كمال مطلوب خود مي نزديك
اخالص كمتر باشد؛ به همان اندازه از ارزش عمـل كاسـته شـده و شـخص از كمـال      

  .ماند مطلوب باز مي
بينـي، بصـيرت، حكمـت و معيـار      از ديگر آثار رعايت اخـالص، اعطـاي روشـن   -6

اي كه ايـن اثـر در    به گونه ؛اطل از جانب خدا به فرد مخلص استشناسايي حق و ب
  .شود اي او به روشني ديده ميتمام برخورده

ـ   اگر عمل و رفتار با مسائلي همچون غـرور، بـي   -7 مـال، جـاه  عـدالتي، ح طلبـي،   ب
آلـوده شـود؛ انسـان را بـه     ... نوعان و  طلبي در ميان هم ص، برتريجوئي و تشخُّ نام

در نتيجه بـه   ؛دهد هاي واالي انساني سوق مي رزشفرومايگي شخصيت و سقوط از ا
  .كارترين افراد درخواهد آورد ترين و زيان صورت پست

ـ   واقعيت اين است كه -8 دهـيم لـذتي    اي كـه انجـام مـي    ادات روزمـره اگـر از عب
هـاي   ال دلخوشا بـه حـ  . ي ترديد نگاه كنيم بايد به اخالص خود به ديده ؛بريم نمي

. انـد  كه فقط صفات زيبا و پسنديده را در خود جاي داده آاليش خالص و صاف و بي
  .ب قلب و روحشان به روي غيرخدا، بسته شده استدر
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هايي كه اگر تمام عمر هم در  زيباترين و شورانگيزترين واژه(اخالص، مخلص، خلوص 
تـوانيم بـه توصـيف     هاي لطيف و ظريف، تفكر و توجـه كنـيم بـاز هـم نمـي      اين واژه
  ).كنيم ناپذير بپردازيم و به درستي درك وصف هاي ها و اسرار اين واژه زيبايي

 :شناخت انسان نسبت به خداوند سبحان دو گونه است

اسـتدالل   از آن، شناخت از راه عقل، تفكر، انديشه و شناخت حصولي كه مقصود -1
 .و برهان است

 :شناخت حضوري كه خود دو گونه است -2

حضـوري غيراكتسـابي در نهـاد      كـه علمـي   :درك فطري يا خداشناسي فطري: الف
اين شناخت فطري در قلمرو اخـالق قـرار    .ي اختيار او است محدوده انسان و بيرون از

آن  توانـد  مي تالش خود اي است كه با مايه و ها تنها استعداد گيرد؛ در بيشتر انسان نمي
  .ي درك حضوري آگاهانه برساند حالت ابهام به مرحله از به فعليت و استعداد از را
پـس تـو    ا مرَد لَه منَ اللَّه يومئذ يصـدعونَ قَبلِ أَنْ يأْتي يوم لَّ منْ قم وجهك للدينِ الْقَيمِاَفَ

آور پيش از آن كـه روزي بيايـد كـه هـيچ     ) اسالم و خداپرستي(روي به دين استوار 
خاليــق ) بــزرگ قيامــت(در آن روز ) و(كــس نتوانــد از امــر خــدا آن را برگردانــد 

 .)43ي  آيه - ي روم سوره( ).وهي دوزخي و گروهي بهشتي گردندگر(فرقه شوند  فرقه

با تـالش    ميحضوري، روشن و آگاهانه است؛ آد  ميعل :علم حضوري اكتسابي: ب
يابـد كـه خداونـد آن را بـه او      و پس از پيمودن مراحل تكامل، اين شايستگي را مي

اسـت كـه    اين نوع معرفت داراي مراتب گونـاگون شـديد و ضـعيف   . افاضه نمايد
ي كمـال انسـاني    ي آن همان هدف نهايي آفرينش و باالترين مرتبـه  آخرين مرحله

ي قبـل، مسـتقيماً در    هر چند دريافت اين معرفت حضـوري، ماننـد گونـه   . باشد مي
در . يـابي بـه آن، از افعـال اختيـاري اسـت      اما مقدمات دست. نيست  مياختيار آد

بخشي از افعال اختياري انسان  ند پاداش ي اين كمال معرفت به خداو حقيقت افاضه
  .شود است كه به صورت تام و كامل به او داده مي
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يابي به اين معرفت يا به عبارت ديگـر بازشناسـي امـور فطـري گونـاگون و       دست
 :متفاوت است

در اين روش با مراجعه به جامعه، تاريخ و تحـوالت   :روش تجربي يا تاريخي -1
اند ولو با شدت و  ر همه جا بوده و هميشه حضور داشتهگوناگون آن، عناصري كه د

البته ايـن عناصـر بايـد    . شود كشف مي» هاي امور فطري ها و نشان شاخص«ضعف 
ي اسـتخدام   رو روحيه نسانيت انسان قرار داشته؛ از اينعناصري باشد كه در قلمرو ا

واره در سـتيزي كـه همـ    ديگران در جهت منافع خود، تجاوز به غير، ظلم و عـدالت 
 .گيرند طول تاريخ ظهور كرده در اين عناصر جاي نمي

شود تا به مـدد برهـان اصـالت عمـوم      در اين روش كوشش مي :روش تعقّلي -2
اثبات گردد يا گـرايش  ) …خواهي و  دوستي، فضيلت علم مانند(هاي انساني  گرايش

 .به خدا و حس پرستش، فطري بودن دين مبرهن شود

هـا و   ين روش بـا مراجعـه بـه وجـدان و شـهود، گـرايش      در ا :روش شهودي -3
ي  اگـر انسـان در درون خـود، فـارغ از همـه     . گـردد  هاي فطري شناخته مـي  بينش

ها و شرايط، احساس كرد كه زيبايي را دوست دارد؛ علم را دوست  خصايص، ويژگي
را سـتايد؛ خـود آن    هـا را مـي    آن  ي ورزد و دارنده دارد؛ به فضايل اخالقي عشق مي

توانـد بـه    پسندد و در پـي آن اسـت كـه اگـر آن را در خـود احيـا نمايـد مـي         مي
 .هاي فطري انسان دست يازد گرايش

اموري كه بـه  » منابع روايي«در اين روش با مراجعه به كتاب و سنّت  :روش نقلي - 4
  .شود بندي مي هاي فطري انسان طرح شده؛ شناسايي و طبقه ها و بينش عنوان گرايش

ي دوم معرفـت حضـوري، معرفـت بـه نفـس و       ظور از معرفت نفس در گونـه اما من
نفـس  «. اين كه دريابـد و علـم پيـدا كنـد    . شناخت شخصيت و انسانيت انسان است

و به چه شكل » «؟مراتب آن چگونه است» «خصوصيات آن كدام است؟» «چيست؟
نفس، عقل و «» ي نفس و بدن به چه كيفيتي است؟ رابطه» «ند؟ا با يكديگر در ارتباط
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و در يك كالم » ها از يكديگر چيست؟  قلب آيا يكي هستند و اگر خير، وجه تمايز آن
خود را بشناسد تا بداند كه چه بـوده و چـه   » حقيقت«يا » روح«يا » نفس«بايد   آدمي

  .تواند باشد شده و چه مي
: د كهاز جمله سخنان نجواآميز خداي تعالي به حضرت موسي اين بو): ع(امام صادق 

نسبت به مـن دل از  ) علم و شناخت(شان  ي معرفت همانا بندگان صالح من به اندازه
شان نسبت به مـن بـه دنيـا روي     ي جهل دنيا بركنند و ديگر آفريدگان من به اندازه

  » .نديد   ميهيچ يك از آفريدگان من از بزرگداشت دنيا شادي و خر«آورند 
اي دل از دنيـا برنكنـد مگـر آن كـه      هيچ بنـده  !اي اباذر: فرمودند) ص( پيامبر اكرم

هـاي   خداوند حكمت را در دل او روياند و زبانش را به آن گويا كرد؛ معايب، كاسـتي 
دنيا، درد و درمان آن را به وي شناسـاند و او را از دنيـا سـالم بـه سـراي سـالمت       

ي  به انـدازه خداوند،  ؛ش دراز گرددا هر كه به دنيا روي آورد و آرزوي. برد) بهشت(
ش ا ميل و رغبت او به دنيا دلش را كور گرداند و هر كه به دنيا پشت كنـد و آرزوي 

را در آن كوتاه گرداند خداوند او را دانشي عطا كند بدون آن كه از كسي فراگيـرد و  
كوري از دل او ببـرد و  . ش كندا هدايت) از مردم(ش كند بدون آن كه كسي ا هدايت

خداونـد  «كه هر كس در دنيا زاهد باشد و آرزويش كوتاه باشد  بينايش كند و بدانيد
  ».كند آموزد و هدايتش مي بدون درس خواندن و راهنمايي به او علم مي

خدا عقل، اين : خدا عقل را به اين شكل به انسان داده است: فرمودند) ص(اكرم  پيامبر
يم كند؛ يعنى در مقابـل  سازمان زيباى حكيمانه را آفريد كه انسان را در مقابل حق تسل

حق، با اختيار و راحتى تسليم شود و نشان دهد عقلى به او داده اسـت كـه بـا ديـدن و     
 .كند حقايق الهى هدايت مى شنيدن معارف، دليل، برهان و دانش انسان را به سوي

هاي گوناگون دانسـتن   ي جنبه شناخت، اصطالحي كلي است كه براي نشان دادن همه
رود و بـه   داوري، استدالل، به خاطرآوردن، تفكر و تصور به كـار مـي   از جمله ادراك،

طور سنّتي براي معرفي يك وجه تجربه كه با تمايل و انفعال فرق دارد به كـار بـرده   
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هـا،   اي از اعتقادها، افكار، نگرش مجموعه«پس به صورت خالصه، شناخت يعني  ؛شده
بعد جسماني انسان نيـز هماننـد    هر چند شناخت »انتظارها و رويدادهاي ذهني ديگر

ليكن شناخت نفس و روح كه از  ؛ساير مظاهر طبيعت، در شناخت خداوند مؤثر است
شـود؛ شـناختي حضـوري و شـهودي      ي روح حاصل مي ي باطن و تزكيه طريق تصفيه

اين كه معرفت خداوند به عنوان موجود اليتناهي . است كه بهترين نوع شناخت است
اش اين نيسـت كـه    جود محدود به نام انسان ممكن نيست؛ الزمهو نامحدود براي مو

در نهايـت وقتـي   . انسان نتواند به وجود محدود خود نيز شناخت كامـل پيـدا نكنـد   
رسـيده اسـت    زمان آن فرا«: يابد كه انسان به شناخت حقيقي دست پيدا كرد؛ درمي

الهي و واگذاري تمام به قضاي  ت پاك او و رضاتوكل بر خدا و تسليم در برابر ذا  كه
  ».كارهاي خويش به خداوند كند

  ايمان چيست؟
يعني درك عين ) اطمينان(از روي حسن نيت  يعني معتقد به چيزي باشيد: ايمان

خود به  حقيقتي وجود نخواهد داشت مگر آن زمان كه فرد )حقيقي( ،واقعيت حقيقت
صـفاي قلـب    از شود و مي از ايمان پاك صفاي قلب پيدا .اطمينان رسيده باشد ي مرحله

بـا فرهنـگ و    انسـان را  ي حال در مباحـث قبـل رابطـه   ؛ شود توحيد در دل پديدار مي
ايمـان   روشن شد انسـانيت در اصـالت و اسـتقالل علـم و     ؛معنويت خودشناسي داشتيم

انعكاسي از زندگي حيواني او نيست و هم معلوم شـد كـه علـم و ايمـان      است كه صرفاً
    .سي انسانيت انسان استاز اركان اسا يركن

زندگي انسـان بوجـود    در خواهيم ببينيم اين دو ركن با يكديگر چه نقشي را اكنون مي
پـس  . آگـاهي اسـت   ي هـا، وسوسـه   وسوسـه  ي همه ؛بر اساس اين برداشت آورند مي

كنـد و   گر همواره بر ضد عقل و مطابق هواي نفس حيواني وسوسه مي شيطان وسوسه
بـراي    مظهر شيطان است، نفس اماره است نه عقل آدمي، آري آنچه در وجود انسان
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 ؛اسـت  آور بينـيم سـخت شـگفت    آنچه در سفر پيدايش مـي  ؛ايم ما كه چنين آموخته
عصـر    همين برداشت است كه تاريخ تمدن اروپا را در هزار و پانصد سـال اخيـر بـه   

در  ؛دهـد  قرار مـي  علم و ايمان را در مقابل يكديگر ؛كند ايمان و عصر علم تقسيم مي
كـه عصـر علـم و      شود به عصر شـكوفائي  تقسيم مي  صورتي كه تاريخ تمدن اسالمي

  . اند انحطاط يافته ايمان، تواماً
انسـانيت   بر  ريناپذ ي جبرانها ما مسلمانان بايد خود را از اين برداشت غلط كه خسارت

روشـن خواهـد شـد     ه بعداًك - ايمان و  بر كنار بداريم و كوركورانه تضاد علم؛ وارد كرد
يك برداشت ويژه از جهـان و هسـتي مبتنـي     - كه هر ايماني را امري مسلم تلقي نكنيم

توانـد   جهان، هـر چنـد مـي    ي و تفسيرها درباره ها بدون شك بسياري از برداشت ؛است
سـازگار نيسـت و ناچـار      وليكن با اصول منطقي و علمي ؛مبناي يكي دلبستگي واقع شود

سـخن در ايـن اسـت كـه آيـا نـوعي تفكـر و         ؛سخن در اين نيست.) است  مرتد شدني
برداشت از جهان و نوعي تفسير از هستي وجود دارد كه هم از ناحيـه علـم و فلسـفه و    

  بخش باشد؟  حمايت شود و هم بتواند زيربنائي استوار براي ايماني سعادت  منطق
در   تـوان  مـي پـس آيـا   ؛ ردوجود دا  بيني روشن شد كه چنين برداشت و تفكر و جهان

زا و  علم و ايمان از دو ناحيه سخن گفت؟ يكي تفسير و برداشـتي كـه ايمـان    ي رابطه
وجود دارد يا تمام تفكراتـي   ؛ييد منطقي داشته باشدأخيز باشد و در عين حال ت آرمان

ـ  ي ديگر، ناحيه ي ناحيه. درست است والغير ؛دهد كه علم و فلسفه به ما مي ثيرات أت
را به چيـزي   از يك طرف و ايمان از طرف ديگر بر روي انسان است آيا علم ماعلم 
خواهـد بسـازد و    اي مي خواند و ايمان به چيز ديگري ضد آن؟ علم، ما را به گونه مي

برد و ايمان به سويي ديگـر؟ يـا    ما را به سويي مي  اي مخالف آن؟ علم ايمان به گونه
  ؟يكديگرند  علم و ايمان متمم و مكمل

پس ببينيم علـم بـه    ، ديگر را هماهنگ با آن  سازد و ايمان نيمي از ما را مي  علم نيمي
دهـد ايمـان    بخشد؟ علم به ما روشـنائي و توانـائي مـي    دهد و ايمان چه مي ما چه مي
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 ؛بخش قلب اسـت  ايمان الهام؛ بخشد، ايمان مقصد علم است مي  عشق و اميد و گرمي
كند و ايمان روان آدميت  شناسايي مي  علم .دهد مي سرعتكه به آن دريافت دروني 

؛ بـرد  دهد ايمان وجود عمودي را بـاال مـي   علم وجود افقي را گسترش مي ؛سازد را مي
  .ساز ساز است و ايمان انسان علم طبيعت

 ايمـان  علم زيبايي عقل اسـت و  ،دهد و ايمان نيروي متصل اما علم نيروي منفصل مي
علم امنيت درونـي   .ايمان امنيت دروني و بخشد يت بروني ميعلم امن. زيبائي انديشه

شك نيست كه اروپاي جديـد  . دهد ميها  طوفان ، ها ، زلزلهها ، سيلها در مقابل بيماري
دهـد كـه    ولي تجربه نشان مي ؛سيس كرده استأها ت اي و مثالي در اين رشته انديشه

اي را  آن حرارت اعتقاد زنده تواند نمي ؛آيد ه از راه عقل محض به دست ميحقيقتي ك
است كه عقل محض   به همين دليل ؛شود داشته باشد كه تنها با الهام شخصي حاصل 

ـ   ي در صورتي كه دين، مايه ؛ثيري در نوع بشر نكردهأچندان ت راد و تغييـر  ارتقـاي اف
و  )گرائـي محـض   علـم (كه سيانتيسم اند دريافته امروزه غالباً شكل جوامع بشري بوده

  .خالص، از ساختن انسان تمام ناتوان است  ميت علتربي

  اهميت ايدئولوژي در زندگي انسان
امــا از ايــن قســمت بــه بعــد قصــد دارم مبحــث شــناخت و ايــدئولوژي را خــدمت 

تواند تا  ميشود كه پاسخ به آنها  ميدر ابتدا سئواالتي مطرح . مندان مطرح كنم عالقه
  . حدي ما را به اين نيت نزديك نمايد

ايدئولوژي دفـاع    ند؟ چرا فردي يا گروهي از يكا ها با يكديگر متفاوت را ايدئولوژيچ
كند و فرد يا گروه ديگر از ايدئولوژي ديگر؟ اگر از كسي كه به ايدئولوژي معتقـد   مي

ي  فـوراً مسـئله   پيوستي و بـه آن ديگـري نـه؟     چرا به اين ايدئولوژي: است؛ بپرسيد
  .بيني است نكند و آن جها ديگري مطرح مي

برداشت؛ تفسـير    بيني يعني نوع جهان. است  بيني ي جهان ها زاده ها و مكتب ايدئولوژي
هـا،   افـراد و گـروه  . ي هستي، جهان، جامعـه و تـاريخ دارد   و تحليلي كه انسان درباره
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كند و گروه ديگـر   اي تفسير مي هاي مختلفي دارند؛ يك گروه، جهان را گونه بيني جهان
باشـد؛    بينـي متفـاوت   است؛ اگر جهان  بيني ، جهان گاه ايدئولوژي تكيه. ديگري  به گونه

فكري بر آن  ي جنبه اي كه ايدئولوژي از گاه و پايه تكيه. كند ايدئولوژي نيز تفاوت مي
  .بيني است استوار است؛ جهان

كنـد؛ چگونـه بايـد بـود؛      ايدئولوژي يعني مكتبي كه بايدها و نبايدها را مشـخص مـي  
؛ طبـق  )ي سـازندگي  مـاده  از(ه بايد زيست؛ چگونه بايد شد؛ چگونه بايد ساخت چگون

اين چنـين زنـدگي   ! اين چنين باش: گويد ي خود را بسازيم؛ مي چه الگويي بايد جامعه
گـويي   تو مـي . دارد» چرا«ها همه  اين... و ! اين چنين خود را بساز! اين چنين بشو! كن

گـويي ايـن چنـين     باشم و آن چنـان نباشـم؟ مـي     اين چنين باش؛ چرا بايد اين چنين
گـويي ايـن    زندگي كن؛ چرا اين چنين زندگي كنم؟ چرا آن چنان زندگي نكـنم؟ مـي  

  .چنين بشو؛ اين چنين خود را بساز؛ اين چنين هدف انتخاب كن
گويم اين چنين باش؛ چون  من مي: گويد گيرد؛ مي پاسخ مي» بيني جهان«اين چراها در 
! انسان چنين موجودي اسـت ! جهان اين چنين است  ساختمان! ن استهستي اين چني

روان انسان چنين هويت، قـوانين و سـنني دارد؛   ! جامعه چنين حقيقت و ماهيتي دارد
چـه  ] ايـن كـه  [دهـد از   بيني به ما خبر مـي  جهان. جهان اين چنين يا آن چنان است

؛ چه قانوني بـر جامعـه   حاكم است  چه قانوني بر جهان و بر انسان. هست؛ چه نيست
؛ طبيعت چگونه حركـت دارد و اصـالً    ها به سوي چه جهتي است حاكم است؛ حركت

  . هستي چيست
. كنيم ناچار ايدئولوژي ما تابع آن خواهد بـود  بيني فكر جهان هر طور كه ما در مورد

ي محض بدانـد؛ ولـي بـه زنـدگي در       مثالً ممكن نيست كسي، جهان و انسان را ماده
خواهي سعادت جاويد داشته باشـي؛ ديگـر ديـدگاه     اگر مي. فكر كند  جاويد هم جهان

  ي گويند ايدئولوژي زاده اين است كه مي. مادي محض به كار نخواهد آمد و بالعكس
  .بيني است جهان
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  :است درجه سه بر اهللا الي سلوك و سير
ت كه معموالً از سير به عوام تعلق دارد؛ اين گروه شامل عموم مردم اس :ي اول درجه

 .خبر هستند؛ ممكن است آن را انكار كنند سير خود اطالعي ندارند و نسبت به آن بي

ها كه خودآگاهانه اين سـير را    سير كه اختصاص به خواص دارد؛ آن :ي دوم درجه
 .كنند كنند و حتي براي آن قواعد و اصول نيز بنا مي انتخاب مي

آگـاهي از سـير و سـلوك خـود را بـه       اينان هم :ي سوم خواص در خواص درجه
  .ي حركت در مسير سير را دانند و هم طريقه خوبي مي

انـد؛ بـه سـوي كـل كـه       عرفان به يك نظر حركتي است از جزء كه موجودات
حقيقت هستي و ذات احديت است و به تعبير ديگر عارف از عشق جـزء آغـاز   

را از دست بدهد؛  آن كه عشق جزء رسد بي كند و به تدريج به عشق كل مي مي
انسان نه تنها عاشق است كه معشوق نيز هسـت و  . بيند زيرا كل را در جزء مي

عاشق بايد . ستا صد چندان كه او را شوق وصال جانان است؛ جانان مشتاق او
ي نياز او  ناز را رها كند و نياز پيش آورد تا به تجلّي عكس نازنين عالم در آينه

 .و خودبيني است  حسن و مالحت نشان خامي دن بيخود نازنين شود؛ كه ناز كر

اي كه قابل تعمق و تأمل است؛ اين است كه روندگان سير كمال نفس،  اما نكته
اول، نيـت و  : شوند؛ كه اين وابسته بـه دو دليـل اسـت    همه به الي اهللا ختم نمي

ها در حـال انجـام امـور     ي اين گروه همه. ، دوم، هدف و مقصد آن علت حركت
گيرند و نام آن را هم سير و سلوك يا  ني هستند و تهذيب نفس را پيش ميباط

ي مهـم ايـن اسـت كـه      امـا نكتـه  . گذارند ي شخصي مي سفر باطني و يا تجربه
ي حركـت معنـوي بـراي هـر      نتيجه. ي اين سير براي همه يكسان نيست نتيجه

پـوچي و  اي بـه   رسند؛ عـده  اي به خرافات مي دسته و گروهي تفاوت دارد؛ عده
  . اي قليل به هدف نهايي عده
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سير عامه همراه با شرك خفي است و سير خواص توأم با شرك خفي اسـت و  
ي سـير   الخاصه در مرز توحيد قرار دارند اما براي سايرين الي اهللا نتيجـه  خاصه

معنوي، اكتشاف، استشهاد، اشراق و ظهور انوار مقدس رباني است كه در قلـب  
معرفت حقيقي انسـان  . گيرد و عرفان حق، مظهر آن است يها شكل م  پاك آن

براي حفظ دين   دهد و دقت كردن در اين امر، قدمي را از خودخواهي نجات مي
ها پـرده از اوهـام    است؛ خودبيني نزد عارفان حجاب اكبر است و ديگر حجاب

تر از نگـه داشـتن تكـه زغـالي      كه در عصر غيبت، حفظ دين سخت .اند گرفته
  .چيزي كه متأسفانه امروزه ما گرفتار آنيم. ه در دست استگداخت

براي كمال يافتن؛ بايد به سمت بندگي خدا رفـت و   بايد به سمت كمال حركت كرد
و فقير شدن يعنـي   )فقير شد(ق و معرفت را كسب نمود؛ براي آغاز اين حركت اخال

 ؛خدا مرتبط اسـت كسب كمال با بندگي . خود را در برابر حق، مالك هيچ چيز ندانيد
توان عبد محض  گونه مي شويم؛ اين ل ميئبندگي خداست كه به كمال حقيقي نازيرا با 

   :خدا شد و عبد محض خدا شدن عبارت است از
  رسيدن به مقام مثل اللهيرسيدن به مقام مثل اللهي  كسب كمال كسب كمال   بندگي خدا بندگي خدا   معرفت معرفت 

  :توان به چهار دسته تقسيم كرد كلي مجموعه ارتباطات انسان را ميبه طور 
  ارتباط با خدا -1
  ارتباط با خويشتن -2
  ارتباط با ديگران -3
  ارتباط با طبيعت و جهان هستي -4

بـا هـيچ عمـل    تفكر، اولين گام حركت به سوي تحول است و گـاه ثمراتـي دارد كـه    
  آيد ديگري به دست نمي
  : بسيار تأكيد شده است در قرآن كريم بر لزوم تفكربراي همين است كه 
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ا   اال مـ إِنْ أَتَّبِع لَكاني م ال أَقُولُ لَكُم و بالْغَي لَمال أَع ى خَزَائنُ اهللا وندقل ال اقول لكم ع
ى إِلىوحتَوِى االعمي  يسلْ ييرُأَفَال تَتَفَكَّرُونَ  قُلْ هصاْلب 50ي  يهآ -ي انعام سوره(و.(  

دانـم و بـه شـما     هاى خدا نزد من است و غيب نيـز نمـى   گويم گنجينه به شما نمى«: بگو
: بگو» .كنم شود پيروى نمى ام جز آنچه را كه به سوى من وحى مى گويم كه من فرشته نمى

  .»كنيد آيا نابينا و بينا يكسان است؟ آيا تفكّر نمى«
 لَمأَوتَفَكَّرُواْ فىي ا خَلَقَ اهللاُهِم أَنفُسوا ممالْالس و نَأتيا بم و ضرـ  ه ا إِلّ قِّ  امــلٍ   بِـالْحأَج و

اند؟  آيا در خودشان به تفكّر نپرداختهمسمى و إِنَّ كَثيرًا منَ النَّاسِ بِلقَاىء ربهِم لَكَافرُونَ 
ه حـق و تـا هنگـامى    ها و زمين و آنچه را كه ميان آن دو است؛ جز ب خداوند آسمان

بسيارى از مردم لقاء پروردگارشـان را سـخت   ]  با اين همه [ معين، نيافريده است و 
  ).8ي  آيه -ي روم سوره( .منكرند
ي جهان مادى است و در اين برهه است  ي نخست زندگى بشر در حيطه مرحله

بـه   كه بايد فضائل و كماالت انسانى را در وجود خود به ظهور برسـاند؛ زمـانى  
گـردد كـه دو    هدف خويشتن از خلقت، كه همانا كماالت واقعى است؛ نائل مى

اين دو . ي وجودى خود را در اين جهان ارتقا دهد و به سطوح عالى برساند جنبه
علم و شناخت، با هر موضـوعى،  . جنبه، يكى عقل نظرى و ديگر عقل عملى است

جهـل، انسـان را بـه     ي مقابـل آن  گـردد و نقطـه   باعث ارتقا و حركت بشر مى
  . كند ي تاريكى و ظلمات وارد مى ورطه

هـا متفـاوت اسـت و ايـن       ها و علوم به حسـب موضـوعات آن   البته شرافت دانش
بلكـه انديشـمندان و   . اى نيست كه تنها اهل دين به آن اشاره داشته باشند مسئله

الى و بنـدى، بعضـى را عـ    علماى ديگر موضوعات علوم نيز، انـواع علـوم را دسـته   
بـه هـر   . انـد  هاى ديگر قـرار داده  بندى مقدماتى، برخى ديگر از علوم را در دسته

هاى جهل و نادانى به شـاهراه   جهت اين علم و دانش است كه انسان را از تاريكى
  . كند نور و روشنايى منتقل مى
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اى نيست كه باالترين هدف وجودى انسـان، رسـيدن بـه     اما هيچ شك و شبهه
. واقعى است كه هر گروهى آن را به چيزى تعريف و تعبير كرده كمال نهايى و

اصحاب خرد، كمال واقعـى را درك حقيقـت حضـرت محبـوب جلّـت عظمتـه       
انـدوزى   درك اين حقيقت نيز محتاج كمال عقل نظرى، دانش و علم. اند دانسته

هاى  راه الحقائق حقيقةبراى كسب معرفت نسبت به حقيقت . در اين موضوع است
ي عـالم اسـت كـه     رى است و از آن جمله تفكـر، تـدبر و تعمـق در همـه    بسيا
  .ي قدرت او است نشانه

  شناخت عرفان
  :كه عبارتند از شود ميدسته تقسيم  به دو »عرفان« از ديدگاه عرفا،

 ي شناخت خـدا و نقـش او در   ي معارفي است درباره مجموعه :عرفان نظري -الف
اخت ابعاد الهي انسان، منازل و مقامـات سـلوك و   و شن داهستي، ارتباط انسان با خ

عارفان بزرگ در طول تاريخ صدها كتـاب عرفـاني تـأليف    . الي اهللا و امثال آن سفر
  .الطير عطار گرفته تا منطق  مياند؛ از مثنوي مالي رو كرده و به يادگار گذاشته

لْـوت  او جه هاي مستمر يك سالك، كه ب سلوك رفتاري و تالش :عرفان عملي -ب
... به اخالق فاضله، همچون زهد و دوري از دنيا، رفق و محبـت بـه خلـق و     قو تَخلُّ

  .شود حاصل مي
اي در  تقوا و پرهيزگاري، دوري از گناهان، عمل به دستور و تكاليف ديني نقش عمـده 

نظري جايگاه خـوبي در بـين مـردم     درست است كه عرفان .كند صفاي قلب ايفا مي
البتـه نـه اينكـه ارزشـي      ؛اعتقادي به عرفان نظري نـدارم  بنده اصالً اما جسارتاً ؛دارد

هرگز، بلكه عرض اين است كـه تحقيقـات محققـين در زمينـه      براي آن قائل نيستم
ولي چسبيدن بـه آن   ؛عرفان و نوشتن كتب غني، براي آگاهي نسل آينده خوب است

يـك سـالك نخواهـد     را به همراه دارد و چيز زيادي بـراي ) فقط غفلت( و درجا زدن
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ولي مهـم ايـن اسـت     ؛سالكين خوب است بدانند شرح حال آن عرفا چه بوده. داشت
اصـل  . اسـت  كه بدانيم طريقه سير و سلوك براي هر سالكي متفاوت با سالك ديگـر 

  . اما به نظر بنده روش انجام امور براي هر سالك متفاوت است ؛كار يكي است
 كنـد،  گويد عمل مي چه مي و عارف يعني كسي كه هر ريعني علم رفتا به نظر بنده عرفان

 خـدا  ي دهد بنـده  جا، نشان ميه سالك كسي است كه با رفتار خود و عملكرد صحيح و ب
يعني سالك براي اينكه بتواند به نهايت راه خود برسـد  ؛ باقي فقط ادا و اصول است. ستا

هرچه خوانـدي زيـاد    .ندكي حرف بزند، چگونه عمل ك؛بايد ياد بگيرد چگونه حرف بزند
مهم نيست؛ مهم آن است كه چقدر از آن در راسـتاي ميـل خـدا خـرج شـده و عمـل       

  .آنچه را كه سالك خوانده و فهميده عمل نموده  آري تمامي .ايد نموده
دانيم كه ايمان مراتبي دارد؛ معرفت افراد نسبت به حقـايق ديـن متفـاوت اسـت؛      مي

ما براي نيل به هدف عالي و بلندي كه به . تفاوت داردهمت افراد نيز ذاتاً با يكديگر 
دنبال آن هستيم؛ اوالً، بايد هدف را درست بشناسيم و بـه وجـود آن ايمـان داشـته     
. باشيم و ثانياً، همت و تالش الزم براي رسيدن به آن هـدف بلنـد را داشـته باشـيم    

ود، ايـن  شان ضعيف است؛ در صورت تقويت معرفـت خـ   افرادي كه معرفت و ايمان
امـا  . آمادگي و همت را پيدا خواهند كرد كه با تالش بيشتر به اهداف بلند نائل آيند

شان ضعيف است؛ حتي در امور دنيـايي هـم همـت بلنـدي ندارنـد؛       كساني كه همت
نظر از اين كه امور دنيا نسبت به آخرت چه موقعيتي دارد؛ هر قـدر هـم كـه     صرف
گونـه ترقـي و پيشـرفتي نخواهنـد      اهم باشد هيچي معرفت و ايمان برايشان فر زمينه
به اين افراد بايد هشدار داد تا با تقويت همت خود، براي رسيدن بـه اهـداف   . داشت

  .عاليه، راه صحيح را انتخاب كنند
. دارنـد   ي ايمان و هم از نظر همت، با يكديگر تفـاوت  البته، مؤمنان، هم از نظر مرتبه

به فكر رهايي از بهشـت و جهـنم نباشـد؛ بلكـه      يك مؤمن واقعي كسي است كه فقط
كساني كه به معاد ايمـان دارنـد؛ متوجـه ايـن نكتـه      . همتي بيش از اين داشته باشد
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كننـد آن   لذا، سعي مي. گردد هستند كه انجام بعضي از كارها موجب عذاب ابدي مي
گي تنها اين مؤمنين در طول زند. شان محفوظ بماند گناهان را مرتكب نشوند تا ايمان

شان جـاي   آن چنان محبت خدا در دل! طلبند دهند و رضايت او را مي دل به خدا مي
  .انديشند گرفته كه جز رضاي او به چيزي نمي

همـه چيـز چشـم     ها چنين همتي ندارند كـه از  ي انسان دانيم كه همه البته، ما نيز مي
خواهم و دوست  را ميخدايا من تنها قرب تو : كنند بگويند بپوشند و وقتي هم دعا مي

اي   در جوار خدا بودن يعني داشتن همه چيز، ولي توجـه بنـده  . دارم در جوار تو باشم
اي بـا خـدا نداشـته     خواهد فاصـله  ها نيست؛ بلكه فقط مي  عاشق است اصالً به آن كه 
گـذرد؛ زيـرا همـين كـه بـه       او اصالً متوجه نيست كه در آنجا چـه بـه او مـي   . باشد
رسيدن به اين مقام، همتي بلند . فراهم است او اشد؛ همه چيز برايبنزديك  شمحبوب
  .خواهد و رسيدن به اين منزلت كاري بسيار دشوار است مي

 ي رسيدن به چنين مقامي، فراهم نمودن مقدمات آن در همين دنيـا  در حقيقت الزمه
. زديك شوندتوانند كاري انجام دهند تا به خدا ن د ديگر نمينست؛ از اين دنيا كه رفتا

  .ماتش را در همين دنيا فراهم كندخواهد بايد مقد كسي هم كه جوار خدا را مي
ها و غرايز انساني ممكن است مـا را از هـدف اصـلي دور     هاي دنيا، هوا و هوس جاذبه

ما بسـياري  . تالش كنيم سازد و موجب شود تا براي رسيدن به آن آرمان بلند كمتر
برسيم؛ اما   خواهيم به چه مقامي ه دنبال چه هستيم و ميكنيم ك از اوقات فراموش مي

شـان   نـد؛ و دل ا آگـاه   كساني كه داراي همت بلندي هستند؛ به وجـود چنـين مقـامي   
دانند در اين راه چگونه با مشكالت مقابله كننـد   خواهد به آن مقام برسند؛ اما نمي مي

  .و موانع را از سر راه بردارند
. كارهايي بايد انجام دهند تا بهتر و زودتر به اين مقام دست يابنـد دانند كه چه  ها نمي آن

شود نتوانيد اين راه را طي كنيد؛ اين است كه دنيـا   ترين مواردي كه سبب مي يكي از مهم
سـپاريد؛   مي شود و دل به آن  كند؛ وقتي توجه به دنيا جلب مي در نظرتان بزرگ جلوه مي
  .وانيد آن هدف را در دل زنده نگه داريدت رود و نمي ديگر دل سراغ خدا نمي
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شـود؛ چـون    هاي دنيا مانع از تالش ما براي رسيدن به مقامات عـالي ايمـان مـي    جاذبه
كشاند و وقتي دل به سراغ دنيا رفت؛ ديگر جـايي   چشم و گوش ما را به دنبال خود مي

 هميشه و شود كه شما ماني اين مهم حاصل ميز. ماند براي محبت خدا در آن باقي نمي
ي خـود را بـه    براي اين كه بتوانيم رابطـه  .در همه حال حضور خداوند را احساس كنيد

ي مقابـل شـك اسـت؛ يعنـي      يقين نقطه. بايد يقين حاصل كنيم تر كنيم؛  خداوند نزديك
، يـك درجـه از    ايمـان  .شـود  گفته مي »يقين«كه به آن ! ي عالي ايمان ورود به مرحله

   . وي يك درجه از ايمان باالتر و يقين يك درجه برتر از تقوا استتسليم باالتر است؛ تق

، توكل بر خدا و تسليم در برابر ذات پـاك او، رضـا بـه قضـاي الهـي و       حقيقت يقين(
  ) واگذاري تمام كارهاي خويش به خداوند است

  يقين - 1
  تقوا - 2
  ايمان - 3
  تسليم - 4

  توان به يقين دست پيدا كرد؟ چگونه مي
ي عبادت و تقوا، رسيدن انسان بـه مقـام شـامخِ     ترين اثر و فايده د، بزرگبدون تردي

و يا بصيرت دينى نيز تعبير » معرفت شهودى«يقين، با مراتب آن است؛ كه از آن به 
اين مرتبه، مقامى بس واال و ارزشمند است؛ كه جز با زحمت بسـيار حاصـل   . شود مى
ي مهـم و   يقين، ثمـره . هايى ايمان استي ن ي كامل آن، همان مرتبه شود و مرتبه نمى

البته اين بدان معنا نيست كـه   ؛آيد ي كمال آن به حساب مى اساسى عبادت و مرتبه
چنانچـه برخـى از    ؛اي به مقام يقين رسيد؛ ديگـر نيـازى بـه عبـادت نـدارد      اگر بنده

از  بلكه مراد، راه رسيدن به يقـين، آن هـم   ؛هاى صوفيه چنين پندار باطلى دارند فرقه
  . هاى اخالقى است ي نفس از زشتي نوع يقين شهودى، عبادت، تقوا و تزكيه
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چرا كه اگر اتصال و ارتباط انسان با خدا از طريق عبادت، حتـى بـراى مـدت كوتـاهى     
ناگفتـه نمانـد؛ گرچـه علـم     . يابـد  قطع شود؛ به طور حتم نور ايمان و يقين او كاهش مى

شود؛ كمال علمـى   رهان و استدالل نصيب انسان مىحصولى يا يقين استداللى كه از راه ب
پـس   .»پاى استدالليان چوبين بود«: گويند گونه كه عرفا مى آيد ولى همان به حساب مى

يـا معرفـت شـهودى و بصـيرت و يقـين      (گيريم اين علم نسبت به نور يقـين   نتيجه مي
ف دينـى، حقـايق   ترين راه براي رسيدن به معار بهترين و دقيق) حاصل از عبادت و تقوا
  .هاى غيبى و نيز يقين و اطمينان قلبي است معنوى و الهي، آگاهي
شـود   ي درون شروع مي ها براي رسيدن به كمال مطلوب، از تزكيه يكي از بهترين راه

و با اتصال به ملكوت و رسيدن به مقام قرب الهي و آراسته شـدن نفـس بـه حالـت     
اي شروع نظافـت و پـاكيزگي درون ابتـدا    بر. گردد مطمئنه، راضيه و مرضيه ختم مي

ي مـا، عمـل بـه علـوم      بايد رذايل اخالقي را در درون خود شناسايي كنيم و شاخصه
يكي از مسائل مهم و اساسي در علـم اخـالق، چگـونگي تمـايز رذائـل      . اخالقي است

زيـرا،  . اخالقي از فضائل و به تعبير ديگر مالك و معيار بازشناسي فعل اخالقي اسـت 
شود و موجـب   تن رذيلت اخالقي مانع از رسيدن به كمال اليق و واقعي انسان ميداش

گـردد؛ انسـان را از مسـير انسـانيت دور      و شـقاوت او مـي   انحطاط روحـي، اخالقـي  
چرا كه فضيلت فعل اخالقي، به تأثيرگذاري آن فعل در رسيدن بـه كمـال   . نمايد مي

و وصول به كمـال    ميبازسازي روح آدانسان بستگي دارد؛ از اين رو، هر فعلي كه در 
  .شود شمرده مي» رذيلت اخالقي«، و در غير اين صورت، »فضيلت« نهايي تأثير گذارد

بايـد بـه   . انجام بپذيرد  البته مراد و مقصود، آن فعلي است كه با اراده و اختيار آدمي
اين مطلب اذعان داشت كه كمال انسان امري واقعي و صـفتي وجـودي اسـت؛ بـين     

بنـابراين  . ي علّي و معلولي واقعـي برقـرار اسـت    افعال و صفات فرد با كمال او رابطه
اعتباري نيست بـراي شـناخت فضـايل و رذائـل اخالقـي،       چون كمال امري موهوم و

يكـي از معيارهـاي مهـم در    . هاي اعتباري و قـراردادي، مفيـد فايـده نيسـتند     مالك
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اخت دقيق فعل اخالقي بـه راحتـي   با شن. تشخيص رذايل، شناخت دقيق فضايل است
  .توان ضد آن را شناخت مي

  :صفات رذايل بر چهار قسم نام برده شده است
  .اول جهل كه ضد حكمت است

  .و دوم جبن كه ضد شجاعت است
  .و سوم شَرَه كه ضد عفت است

 .و چهارم جور كه ضد عدالت است

رود و دائماً  به مسجد مي ام كه كسي نمازش ترك نشده؛ يا هر روز بارها و بارها ديده
ولي همسرش در خانـه   …ش نشود و ا به فكر آن است كه ريالي مال حرام وارد مال

يـا شـاگردان    ؛ارنـد هايش او را اصالً قبول ند از زبان و رفتار او در امان نيست؛ يا بچه
خـودش فكـر    ؛، از دسـت و زبـانش در آسـايش نيسـتند     ي محله درب مغازه، كسبه

متأسـفانه آن قـدر كـه روي مسـائل     . هاي مؤمن و خوب خـدا اسـت   هكند از بند مي
حرمت مانده؛ مسائلي همچـون   اي دين كار شده مسائل اصلي، فراموش و يا بي حاشيه

  .كه جايگاهي ويژه در دين دارد» مسائل اخالقي«
ترين تعاليم خـود را ابتـدا بـر     خداوند و رسوالنش بيش يابيد كه اگر دقت كنيد درمي

ولي متأسفانه به علـت سـخت و    اند يت مسائل اخالقي مبذول داشتهبعد اهمتوحيد و 
رفته علم اخالق كنار رفت و جاي خود را به مسـائل   ها، رفته  دشوار بودن عمل به آن

اخالقـش  ! كند كه آقا يا خانم از همه بدتر اين كه هيچ كسي سؤال نمي. اي داد حاشيه
؟ آيا اخالق و رفتارشان خـوب و نيـك   استر يا خانه و يا اجتماع چگونه در محل كا

اما تا دلتان بخواهـد آيـه و حـديث حفـظ كـرده و در هـر محفـل و        ! هست يا خير؟
  . آورد؛ بدون اين كه اندكي از آن را عمل كرده باشد مهماني به زبان مي

گوييم؛ مسـئوليت دارد و بايـد    اين را بايد باور كنيم كه وقتي ما چيزي را به زبان مي
ايم عمل نكنيم؛ عواقب بدي بـه   گوييم اگر به آن كه گفته كه وقتي حرفي را مي بدانيم
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ديگـر   گيرنـد و  به غير از اين اطرافيان بعد از مدتي از ما فاصله مـي  .آورد ارمغان مي
فهمنـد كـه مـا     ها زودتر از همه مي  چرا كه آن. هاي ما براي آنان اهميتي ندارد حرف

اگر به قرآن، مسـجد و نمـاز خـوب گـوش داده و     . نيمك گوييم؛ عمل نمي به آنچه مي
آمـد   مطالب شنيده شده را درست درك كرده بوديم؛ بايد تغييري در ما به وجود مي

بيند حرمـت   وقتي فرد مسلماني مي. كردند و اثرات آن را اول نزديكان ما مشاهده مي
ها   ز اين كه آناز دست داده؛ قبل ا... و ارزش خود را بين همسر، فرزندان، دوست و 

كـه   ؛ي آموزش و عملكرد خود داشته باشـد  را متهم كند؛ بهتر است تفحصي در نحوه
  .در اين مدت با خود و ديگران چه كرده است

فعل غيراخالقي در مقابـل فعـل    رذيلت اخالقي كه از آن با عبارات متفاوتي همچون،
اي اسـت كـه در    واژه شود؛ اخالقي، ضدارزش اخالقي در مقابل ارزش اخالقي ياد مي

رود و از آن در مكاتـب مختلـف    فرهنگ ديني در برابر فضيلت اخالقي بـه كـار مـي   
  . اخالقي تعاريف متعدد و متفاوتي صورت گرفته است

ها كـم يـا زيـاد در      آن رذايل اخالقي را در ابتدا بايد شناخت و پذيرفت كه بعضي از
يد به اين نتيجه برسيم كه ايـن رذايـل   ي بعد با در مرحله؛ شوند وجود ما نيز پيدا مي

اي  سپس عزم راسخ و اراده. شوند هاي مادي و معنوي ما مي مانع بسياري از پيشرفت
زمـان بـا    استوار بر ستيز با اين رذايل است؛ اما در آخرين مرحله بايد سعي كنيم هم

ذايـل  ر و فضـايل را جانشـين   اين جهاد با نفس به تأديب و تربيت روح نيز بپردازيم
تـوانيم در درون خـود    هـا را اصـالً نمـي    آن تعداد رذايل بسيار است؛ خيلي از. نماييم

از ميـان   ،مخفـي  هويدا هستند و بعضـي كـامالً   برخي كامالً مشهود و ؛شناسايي كنيم
 جهل، كبر، غرور، حسادت، كينه، دروغ، ريا، حرص و«توان به  برخي از اين رذايل مي

  .»نام برد...  طمع، خشم و
شناسند و يا باور ندارنـد كـه ايـن ممكـن      ها يا اين رذايل را نمي متأسفانه اكثر انسان

يكي از موضوعاتي كه در علوم اخالقي به عنـوان اسـاس   . ها موجود باشد  است در آن
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اي كه انسـان را وادار بـه انجـام آن     و انگيزه» نيت«شود؛  ارزش در اخالق مطرح مي
در . هـا وجـود دارد   ي اخالق اسالم با ساير نظريـه  ريهفرق كلي بين نظ. كند؛ است مي

از نظر اسالم بـراي ايـن كـه كـاري     . اغلب مكاتب، توجهي به نيت عمل، نشده است
راه آن، حسـن  بلكـه همـ  ؛ كافي نيسـت  ارزش اخالقي پيدا كند؛ حسن فعل به تنهايي

نسان بر حسـن  زيرا، آثار كارهاي اخالقي يعني كمال و سعادت ا فاعلي نيز الزم است
 .گردد فاعلي و داشتن نيت صحيح مترتب مي

كـه واقعـاً    پس براي شروع و اصالح اين رذايل بهتر اسـت؛ ابتـدا نيـت كنيـد     -1
بعد با خـود عهـد كنيـد كـه      ؛خواهيد اين مرحله از رشد را در درون آغاز كنيد مي

و تغييـر   واقعيت را بفهميد؛ درك كنيد و سپس، بعد از ارزيابي اقدام بـه بازسـازي  
 .خود نماييد

هـا    و با عجز و البـه از آن  آيد ها خوشتان نمي  به نزد كساني برويد كه اصالً از آن - 2
بخواهيد كه اشكاالت شما را باز گويند يا بنويسند؛ يادتان باشد كه آن فرد بايد بتوانـد  

ت كـه  مثالً اگر او شاگرد يا كارمند و يا فردي اسـ . راحت حرف خود را به شما بگويد
 .تواند حقيقت را به شما بگويد ترسد بايد به او اطمينان دهيد كه مي از شما مي

. بايد بداند كه در دنيا نزد همه منفور خواهد شـد  ورزد؛  كسي كه كينه مي: كينه -3
بين بردن آن اقدام نمايـد و بـا    بايد در جهت از؛ وقتي به اين مهم آگاهي پيدا كرد

كن كـردن آن مفسـده از بوسـتان نفـس داشـته       يشهعزم راسخ و جدي، سعي در ر
مـثالً همـواره بـه    ؛ اسـت » تمـرين بـه ضـد   «باره  هاي عملي در اين يكي از راه. باشد

ها كينه دارد؛ با خـوبي    ديگران خوبي كند؛ به ويژه نسبت به كساني كه در دل از آن
 .ورزدمعاشرت و دوستي  ؛و آمد كرده چنين با آنان رفت هم .بيشتري رفتار كند

كسى كه خود را بـزرگ و بهتـر از ديگـران بدانـد؛ از انتقـاد و       :كبر و خودبينى -4
. نصيحت را ندارد شود؛ توان انتقادپذيرى و نصيحت ديگران عصبانى و غضبناك مى
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 كشيدن فحاشى، فرياد دهد كه باعث بدزبانى و العمل نشان مى عكس لذا، خشونت و
 .شود توجهى به ديگران مى و بى

ترين رذايل است؛ عوامل متعددي ممكـن اسـت باعـث     از بزرگ :رور و تكبرغ -5
دانـد كـه تكبـر     اي از موارد جهالت و ناداني، يعنـي نمـي   غرور و تكبر شود؛ در پاره

بـه هـر   . نيست اين رفتار او متكبرانه اسـت  صفت ناپسندي است يا اين كه متوجه
سـت كـه عيـوب ديگـران را     ا ي ما وظيفه ؛ل علت تكبر در ديگران هر چه باشدحا

بنـابراين در برابـر افـراد     .ناديده گرفته؛ رفتار شايسته و مناسب از خود نشان دهيم
تفاوت باشيم كه هر كاري خواستند انجام دهنـد و   متكبر و مغرور نبايد آن چنان بي

. فكر كنند كه كارشان درست بوده؛ يعني با سكوت خود باعث تشويق متكبر نشويم
ما نيز حق نداريم كه در برابر رفتار و برخوردهاي نادرست ديگـران،  از سوي ديگر 

و متكبـر  توانيم با افرادي كه مغـرور   نمي. رفتار و پاسخ نادرست از خود نشان دهيم
ي زشـت و  هـا  گونه كه غـرور، تكبـر، اخـالق    زيرا همان هستند؛ برخورد منفي كنيم

مثل نيز در ايـن گونـه مـوارد     ناپسندي هستند؛ برخورد منفي با ديگران و مقابله به
  .ي منفي به دنبال دارد نتيجه

حتي افرادي كه  ، ي ما اين است كه در تعامل و برخورد با ديگران وظيفه به طور كلي،
 .مشكل اخالقي دارند؛ رفتار بزرگوارانه از خود نشان دهيم

يرات را در كه اهميت اخالق را دريافتيم؛ بايد سعي كنيم با تمام وجود اين تغي هنگامي
زماني كـه خودسـازي صـورت    . هاي آن خودسازي است يكي از راه. خود شكل دهيم

هـا    گرفت و رذايل اخالقي از وجود ما بيرون رفت؛ صفات پسـنديده را جـايگزين آن  
ي رحم، عفو و گذشت، انفـاق و   از جمله تواضع و فروتني، خدمت به خلق، صله ؛كنيم

ها، معاشرت نيكو و برخـورد نيـك بـا     از پليديبخشش، زهد و پاك نگاه داشتن خود 
ديگران، صبر، رفتاري ماليـم بـا مـردم، حلـم و بردبـاري، پرهيزگـاري و پاكـدامني،        
اجتناب از گناه، طلب روزي حالل و توسـعه در زنـدگي اهـل و عيـال، كـالم زيبـا و       
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ين ي باز و گشاده، ايـن صـفات ارزنـده، يكـي از بهتـر      برخورد با بندگان خدا با چهره
هـا شـده؛ كسـاني     و صفا ميان انسان  عوامل پيشرفت براي فرد است؛ كه سبب گرمي

گردد كـه خداونـد    از طرفي هم باعث مي. دهد كه با او معاشرت دارند را آرامش مي
  .آن فرد را به اسرار آسمان و زمين خود آگاه سازد

  رياضت
در لغـت، بـه   و ) تهـذيب نفـس  (رياضت در اصطالح، عبارت است از تهذيب اخالق 

است؛ به عبارت ديگر، رياضت عبارت ) هواي نفس(معني رام كردن شهوت و غضب 
بـه  . است از قوت بخشيدن روح و نفس و غلبـه دادن آن بـر بـدن و قـواي ظـاهره     

ي ايـن عـزم و    ي رياضت شرعيه، اراده و عزم انسان قوي شـده و بـه واسـطه    واسطه
را به اطاعـت اوامـر الهـي و    ها   شود و آن يي خود حاكم م ي قوي، بر قواي ظاهره اراده

  . به اين وسيله از معصيت الهي دوري خواهد نمود ؛دارد گناهان وامي پرهيز از
 هـا   تحصيل علوم فقه و عمـل بـه آن   توان نام برد؛ هاي شرعي كه مي جمله رياضت از
 عبـاداتي كـه شـامل واجبـات و    . اي علم اخـالق، عقائـد و احكـام رسـاله    : ست مانندا

از جمله نماز شب، تالوت قرآن در سـحر و طـول روز، پرهيـز از     ؛شود مستحبات مي
ي الزم سخن گفتن و پرهيـز از سـخنان بيهـوده و     پرخوري و زياد خوابيدن؛ به اندازه

هـا را    ترهـا و حفـظ آن   باشد؛ احترام بدون چون و چراي پدر و مادر و بـزرگ  لغو مي
كلـي انجـام واجبـات و تـرك      ت و بـه طـور  ها دانسـ  توان از جمله ديگر رياضت مي

  .ها است ترين رياضت محرمات نيز از بزرگ

  شناسي معرفت
  كرد؛ زيرا بـديهي   تعريف  توان نمي  اطالق  صورت  را به  و معرفت  علم  كه  است  روشن

انـد   كوشـيده   بسـياري   دور خواهـد بـود؛ گرچـه     مسـتلزم   شان اند و تعريف و وجداني
دشـوار    مضاف، چنـدان   هاي معرفت  حال، تعريف  با اين. دهند  ارائه  آن  براي  تعاريفي
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و   را بديهي  آن  گروهي  اين كه  به  با توجه  عرفاني  معرفت  شناساندن  نخواهد بود؛ ولي
هـا   تعريـف   از ايـن   برخي  حال، به  در عين. دشوار خواهد بود  مياند؛ ك دانسته  وجداني

در عرفان يك نـوع معرفـت و يـك نـوع     . شود مي  رد؛ اشارهدا بيشتري  جامعيت  كه
انسـان وقتـي بـه    . شـود  ها نمـي   شناخت خاص وجود دارد كه متأسفانه توجهي به آن

رسد كه به گوهر معرفت دست پيدا كند؛ آن زمان است كه او به  رضايت حقيقي مي
  .فتي استها، تربيت معر يكي از بزرگترين تربيت. شود يك انسان واقعي تبديل مي

را بـه درجـات متعـالي خـود     گذارد و او  معرفت است كه در انسان تأثير شگرف مي
كه متـداول هسـتند؛ در     ميو علو  ميوگرنه، فراگيري و ياد گرفتن علوم رس رساند مي

بلكه اين علوم، تنها اطالعاتي است كـه بـه انسـان    . انسانيت انسان، تأثيرگذار نيستند
توانيد روي يك كاغذ بنويسيد؛ يا روي يـك   عات را شما ميهمين اطال. شوند داده مي

بلكـه او را   را فقط براي اين معرفت خلـق نكـرده  خداوند انسان . كامپيوتر پياده كنيد
است و فقـط انسـان اسـت كـه امكـان وصـول ايـن         اهللا خليفةدانست  آفريد؛ چون مي
  .تواند داشته باشد و به آن دست پيدا كند معرفت را مي

ي معرفت نفس بحثي نيست كه بتوانيم يك يا دو روز بـه درك آن برسـيم؛   ها بحث
ي آن  ها به صورت مستمر بر روي اين مسايل كار كرد تا جـوهر اوليـه   بلكه بايد سال

ها توجـه    هاي زيادي دارد و به آن دانسته ها انسان  خيلي وقت. را پيدا و دريافت كنيم
بايد يـك آمـادگي روحـي، بـراي     . ر بزند؛ نداردها را به كا  نيز دارد؛ اما همتي كه آن

هـا تصـوير درسـتي از     اقدام به انجام آن اعمال وجود داشته باشد؛ بسياري از انسـان 
كننـد؛ روزهـا و    هاي جهان هستي حركـت مـي   قانونمنديآنان برخالف . زندگي ندارند

  . گيرند اي هم از كردار خود نمي كرده و در نهايت نتيجه  طي  ميها را با ناكا شب
حقيقت زندگي، رسيدن به رسـتگاري اسـت كـه همانـا در مسـير كمـال، شـناخت و        

هاي ارزشي، انسان را به حقيقت زنـدگي هـدايت    معيار. گيرد مي  معرفت انسان شكل
چقدر در مسـير سـعادت و رسـتگاري     دهد  مي  اي است كه نشان كند و آن مقوله مي
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گيرد و در دنياي بيرون به  مي  ود ما شكلحقيقت زندگي در وجود خ. داريم مي قدم بر
ي  شـده  بهـايي اسـت كـه گـم     حقيقت زنـدگي، اكسـير گـران   . شود مي  واقعيت تبديل

ي زندگي، زماني اسـت   ترين لحظه ترين و مبارك خجسته. باشد هاي هوشيار مي انسان
تي حقيقت زندگي را بشناسيم تا به بيراهه نرويم؛ همان حقيق دهيم  كه به خود قول مي

  .رساند كه انسان را به سعادت واقعي مي
يـا    وحـي   صورت  خدا به  از جانب  فقط  اهلش  براي  كه  است  نزد عرفا، چيزي  معرفت
: انـد  كـرده   تعريـف   را چنـين   عرفـاني   برخي، شـناخت . شود يا كشف رسيده مي  الهام

  ابـط، ماننـد يـك   اجـزا و رو   ي  بـا همـه    جهان  از درك  است  عرفاني، عبارت  شناخت
است و   و اليزال  يزل لم  از موجود كامل  اي هر جزئي، جلوه  كه  و صيقلي  شفاف  حقيقت
  ي وسـيله   بـه   موجـود كامـل    بـا آن   اسـت   جزء، ارتباطي  با آن  ميعل  ارتباط  هرگونه
  سرچشـمه   از دل  كـه   اسـت   شـناخت   عرفاني، نـوعي   معرفت. هايش از جلوه  اي جلوه
  معرفت، از سـنخ   نوع  جهت، اين  است؛ بدين  روح  ي و تصفيه  و ابزار آن، تزكيه  تهگرف

  يـافتني   شـود كـه   مي  شمرده  و حضوري  وجداني  معرفتي  نيست؛ بلكه  حصولي  معارف
  .باشند  نداشته  بر آن  برهاني  است؛ گرچه

  من  التلقي  بطريق لنا  متحصلال اما و.  …يقولون   حيث  و مذهبهم  االذواق  اهل  هذا حال«
 عندنا  الريب و  مشكك  فيه يشككنا ال  فانه  النظري  البرهان  عليه  يقم  لم  ان و  الحق  جانب
  »التر و  فيه

شـود؛   مـي   حاصل  پروردگار متعالي  ما با عنايت  و شهود براي  كشف  را از طريق  آنچه
 .باشـد   نشده  اقامه  بر آن  و نظري  عقلي  نبرها  گونه  هيچ  ترديد است؛ گرچه  غيرقابل
  خـاص   اي عرفاني، حـوزه   معرفت  كه  است  آيد؛ اين برمي  تعاريف  اين  از مجموع  آنچه

  را تصـفيه   دل  كـه   آنـان   بـراي   نيست؛ بلكه  هر كس  در دسترس  كه  است  از معارف
ورزيـده و    خود اهتمـام   مراقبت  هب  مند شده و همواره بهره  رحمانيه  كرده و از تجليات

  نائل  ديد، نظر و بصيرت  وسعت  به. شود مي  اند؛ حاصل قرار گرفته  خاص  در موقعيت
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  چنـين . كننـد  مـي   و مشـاهده   خود مكاشـفه   قدر ظرفيت  را به  عالم  شوند و حقايق مي
  بسـيار ويـژه    ناپذير بـوده؛ شـفافيتي   وصف  هايش ها و شاخصه ويژگي  ي با همه  معرفتي
  و مقامات  ي حاالت واسطه  تعاريف، به  جهت فراواني  همين  دارد؛ به  آن  صاحب  براي

  .است  بوده  عارفان  گوناگون
حقيقـت بـرخالف   . آنجا كه حقيقت نباشد همه چيز پسـت و زشـت و مبتـذل اسـت    

ري موارد در بسيا. قابل اثبات نيست  هاي علمي واقعيت امري است كه لزوماً با برهان
طرفي مطلق و بـا روحـي    حقيقت را با بي. حقيقت به نوع نگرش افراد نيز بستگي دارد
طالـب  « اگر طالب علم و معرفـت هسـتي؛  . آزاد از هرگونه تعصب جستجو بايد كرد

برخالف علم و يقيني كه با آمـوختن؛ تعلـيم و تعلّـم حاصـل     » حقيقت عبوديت باش
زلزل است و از لحاظ حقيقـت، يقينـي نـدارد    انسان در اصل، مضطرب و مت. گردد مي

هـاي الهـي    انسان. چرا كه او محل تجدد اعراض است؛ در حالي كه يقين سكون است
هايي هستند كه به يك مقصـد   شرايع الهي همه راه. شان جوياي يقين هستند در نفس

رسند و چون كسي درست به آداب يك دين آسماني عمل كند مثل اين است كه  مي
  . ها ايمان آورده است  آن  ي هبه هم

ي كشف، شهود قلبي و در پرتـو سـير و سـلوك و     شناخت و معرفت يقيني، به وسيله
  !رياضت، قابل وصول و ممكن است؛ نه با برهان و استدالل عقلي

  : به عبارت ديگر يقين عبارت است از
ظهور نور حقيقت در حالت كشف اسرار بشريت بـه شـهادت وجـد و ذوق نـه بـه      «

 .»داللت عقل و نقل و مادام كه آن نور از وادي حجاب نمايد آن را نور ايمان خوانند
ي قلـب   ي جوشان حكمت و حس شنوايي محل و مدخلي است كه چشمه قلب چشمه

علم و معرفت يقيني، حاصل از قلب به عنوان سرچشمه و منبع . شود از آن تغذيه مي
تـر از   تـر، و روشـن   تر، خـالص  قوي  يمها است و چنين عل اصلي ساير علوم و شناخت

دريافت آگاهي يعني پر شدن خالء ناآگاهي با آگاهي ناب الهـي،  . ها است ساير دانش
  .تواند انسان تشنه را سيراب كند كه خود لذتي غيرقابل توصيف دارد و مي
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منبع يقين، دل است و يقين نيز در اينجا به معناي سكون و استقرار اسـت از ايـن رو   
باشد؛ چون سـالك بـه مقـام     حالت، كه حد اعالي منازل عرفاني است نيز مي آخرين

شهود نائل آمد و با چشم بصيرت، حق را ديد و نور الهـي در چشـمش تابيـده و بـه     
آنچه را از طريق كشف و شهود براي ما حاصل شود؛ اگر . مقام يقين نائل آمده است

ه و از نظر انديشه و استدالل قابل گونه برهان عقلي و نظري بر آن اقامه نشد چه هيچ
  . اثبات نباشد؛ غيرقابل ترديد است

هـا و الهامـات كـه فـوق عقـل اسـت و        قلب ابزاري است براي نوع خاصي از شـناخت 
بنـابراين يقـين   . اي است براي وصول به حقايق كه حس و عقل در آن راه نـدارد  وسيله

و منازل سير و سلوك قلبي بـه   عرفاني با تحقّق حقيقت عبوديت و بندگي و طي مراحل
شـود و راه آن بدسـت آوردن    صورت الهامات و اشراقات قلبي براي انسان آشكار مـي 

اين نوع معرفت عبارت است از نوري كه چـون دل،  . علم مكاشفت و يا علم باطن است
از صفات ناپسند تطهير و تزكيه يافت؛ در آن تجلّي كنـد و از ايـن تجلّـي، امـور بسـيار      

تسليم قلب است نه تصديق عقل، كشـف و شـهود، الهـام و      ود؛ مالك قبولشكشف ش
  . اشراق در نزد وي بيشتر مقبول است تا برهان، قياس، استدالل و استقراء

پنداشـت كـه آنهـا معـاني مجمـل و       شـنيد و مـي   ن را مي شا هاي اموري كه از پيش نام
هـا را بـه وضـوح      نغيرواضح است وليكن اكنون بـه معرفـت حقيقـي دسـت يافتـه؛ آ     

هـا بـه يقـين منتهـي      حاالت است و تمام حالـت   ي تمامي يقين، اصل و ريشه. يابد درمي
ها است و تمام حـاالت، ظـاهر يقـين     حالت  شود و يقين، آخرين حالت و باطن تمامي مي
يقـين، عبـارت اسـت از تحقيـق     «: توان چنين بيـان نمـود   باشند؛ به عبارت ديگر مي مي

  .»غيب با از بين رفتن هرگونه شكتصديق از راه 

  شناخت عرفانيمراتب 
توانـد در   ست؛ عقل تا حـدودي مـي  ا ذات احديت و صفات ازلي همه جلوه و ظهور او

علوم انسـاني بـه    از  ميليكن فقط مقدار ك گشا باشد به حقيقت براي عارف راهوصول 
 .ند؛ درك كندتوا ي فكر قابل دسترسي است و بخش بزرگي ازآن را فكر نمي واسطه
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عقل نظري، قادر به شناخت حقايق اشياء مابعدالطبيعه و امور مربوط به آن نيسـت و  
عرفاني، كه مشتمل بـر جميـع حقـايق     تنها با استمداد از كشف و شهود و تجلّي انوار

بنابراين، عقل بـا بررسـي   . ها دست يابد  تواند به معرفت يقيني نسبت به آن است؛ مي
هاي دينـي قـادر خواهـد     ها، با آموزه  نوعي انسجام و تالطم بين آنمكاشفات عرفا به 
  .دها را درك كن  بود تا حدودي آن

تـالش دارد و معرفـت    هاي عرفاني، يعني همان معرفت، تر در تأييد تجربه عقل بيش
ي  عرفاني محصول كشف و شهود عارف است؛ كه ايـن دو خـود از مصـاديق تجربـه    

توانـد متعلـق بـه چنـين      هاي وجودي حق تعالي مـي  ي جلوه هرو هم از اين. اند عرفاني
  .معرفتي باشد

يابي به باالترين مراتب شـناخت، بـه    دست و عرفاني نيز داراي مراتبي است شناخت
گيري كامل از ابزار شناخت و برقراري ارتباط با متعلّقـات آن، بسـتگي    چگونگي بهره

رسد بررسـي   مهم به نظر ميآنچه  در مباحث مربوط به مدارج معارف عرفاني،. دارد
» محاضـره «ي  زيرا بعضي سه مرحلـه . واژگاني مانند مشاهده، مكاشفه و معاينه است

اين سه را بـه   و راتب و مدارج معرفت عرفاني شمردهرا، از م» مشاهده«و » مكاشفه«
  .دانند ترتيب، اشاره به آن مقامات مي

د؛ همان حاضر آمدن دل، از تواتر برهان رو محاضره كه در ابتداي امر قرار دار از اين
فه بـراي  سپس مكاشـ . باشد ي حقيقت ذكر مي و هنوز وراي پرده است؛ گرچه با غلبه

گـاه در امـري    هـيچ . كه حالتي بدون تأمل و فكر است آيد سالك عارف به دست مي
  . كند و از نعمت ارتباط با غيب تا حدي برخوردار است شك نمي
رسد كه اوج معرفـت بـوده و دسـتيابي بـه      به مقام مشاهده مي ي سوم، سالك در مرحله

ي مكاشفه، محاضره، مشاهده و معاينه  از مجموع مباحثي كه درباره. شهودي فراگير است
ي اين مراحل عرفاني از كشف و  مركز همه شود كه، صورت گرفته اين نتيجه فهميده مي

كنـد بلكـه آن را    اثبـات نمـي   رو عارف وجـود خـدا را   از اين. حضور و شهود، قلب است
  .شود هر كدام از اين حاالت به صورت تشكيك براي قلب حاصل مي. كند احساس مي
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 :باشد مكاشفه خود بر سه وجه مي

 .ي چشم ي حقيقت به وسيله مكاشفه -1

 .ي قلب از طريق حقايق ايمان بدون هيچ حد و مرزي مكاشفه -2

 .كراماتي آيات از راه اعجاز انبياء و  مكاشفه -3

ا در نهـ آ  ي شود امـا همـه   البته در ترتّب ميان اين احوال و مقامات، اختالف يافت مي
كـدام نيـز در     اين نكته مشترك هستند كه قلب، ابزار اين مقامات بوده و مراتب هـر 

 .شود قلب سالك عارف محقّق مي

ي  هسـت و آينـد  ا هـاي او  ي مشكالت و دغدغه بشر گمان كرد علم جديد، حلّال همه
تـوان در افـرادي چـون     ها را مـي  ي اين انديشه نمونه. باشد درخشاني در انتظار او مي

. ي درخشان بشر بودند؛ ديد در آينده  كه دنبال جهاني اثباتي و علمي» اگوست كنت«
ها تا جايي پيش رفت كه هرگونه تالشي خارج از چهارچوب علـم تجربـي    اين انديشه

علم را منحصراً در چـارچوب علـم و عقـل مـدرن     . تندرا تحقير كردند و خرافه دانس
  . تعريف كردند و ماوراي ماده را انكار نمودند

 غيرعلمي  او نه تنها مفاهيم الهيات و مابعدالطبيعه، بلكه مفاهيم اخالقي را نيز مفاهيمي
هـا و فجـايع    به هر حال، با گذر زمـان وقـوع جنـگ   . كرد معنا تلقي مي و در نتيجه بي 

توان به آرامـش و سـعادت واقعـي     علم نمي صرف اين كه با متوجه شد بشربزرگ، 
  هـا  هاي فراواني مانند، ازخودبيگانگي، استبداد نـوين و تحميـق انسـان    رسيد و صحبت

قابليـت  «و » تحـول و تطورپـذيري  «هاي مهم انسـان   از ويژگي. به گوش رسيد …و 
توانـد   ي آفريده شده كه ميا انسان به گونه» هاي گوناگون شخصيت است گيري شكل

همـان راه   اي نسبتاً گسترده، راه خود را برگزينـد و در  با آگاهي و آزادي، در محدوده
 .و هويت فكري، اخالقي خويش را كشف كند» شخصيت«منتخب خود، 

باشـد؛ امـا در اصـطالح     مي» شناختن«ي عرفان و معرفت از نظر لغوي به معناي  واژه
شـناخت  ) عرفـان (امـا   ؛شـود  هر نوع شناختي را شامل مي) تمعرف. (متفاوت هستند
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شناخت عرفاني . شود اي است كه از راه شهود دروني و دريافت باطني حاصل مي ويژه
هـاي   با شناخت عقلي متفاوت است؛ شناخت عرفاني از سنخ مفاهيم، الفاظ و صـورت 

ي ربـاني   يفـه لط) روح(حقيقت انسان  .ذهني نيست بلكه از نوع يافتن و دريافتن است
. اند هاي آن حقيقت ي جسماني و روحاني او نيز همگي از مظاهر و جلوه است؛ كه جنبه

  . ترين مظهر حق است روح كامل
هر كه خود را شناخت خداي  ه؛عرَف نَفسه فَقَد عرَف ربمن «: فرمود) ص(پيامبر اكرم 

فان است كه به توضيح اما عرفان عملي عبارت از آن قسمت از عر» .خود را شناخت
دارد  عرفان عملي بيان مي. پردازد روابط و وظايف انسان با خود، با جهان و با خدا مي

ي منيع انسانيت، يعني توحيد برسد؛ بايد  كه سالك براي اين كه عمالً و حقيقتاً به قلّه
حركت را از كجا آغاز كند؛ چه منازل و مراحلي را به ترتيب طـي كنـد و در منـازل    

  .دهد بين راه چه احوالي براي روح و جسم او رخ مي
آغاز، منازل، مراحل و مقصدي است كـه بـه ترتيـب سـالك      در عرفان عملي، سخن از

عرفا بر اين اعتقادنـد كـه رسـيدن بـه منزلـي      . بايد طي كند تا به سرمنزل نهايي برسد
و منـازل   يعنـي بـين مقامـات   . پـذير نيسـت   ي قبل امكـان  بدون گذر از منزل و مرحله

كه رسيدن به هر كدام بدون طي منزل قبل  ي علّي و معلولي برقرار است عرفاني رابطه
روح خود را نه تنها از طريق افعال و آثـار آن بلكـه از طريـق هـيچ        آدمي. محال است

تواند شناسايي كند بلكه هسـتي هـر فـرد و شـئونات      از مفاهيم ذهني ديگر نمي  مفهومي
  . تي است كه تنها با شهود عرفاني قابل شناسايي استمربوط به آن، حقيق

اسـت و اصـطالحًا بـه    » شـناخت «عرفان در لغـت بـه معنـي     همانطور كه گفته شد
عـارف؛ محبـوس   . شـود  در صـورتي كـه عاشـقانه باشـد؛ گفتـه مـي      » شناخت خدا«

ي خدا و صفات او نيست؛ بلكه خدا را روح حاكم  هاي استداللي خشك درباره شناخت
چون قطب عارفـان   عارف درصدد است هم. بيند ي هستي مي اسر وجود و همهبر سر

ـ إما رأيت شيئا «: كه فرمود) ع(و اميرمؤمنان علي  ـ رأيـت اهللا قَ  الّ ـ ه و معـد ب ه وبلُ عه« 
  .تعالي باشد هميشه شاهد حق
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در عرفـان  . هاي مختلـف فلسـفي جهـان اسـت     انگيز از مكتب عرفان معجوني شگفت
ها، رواقيان، نسطوريان، مهريان، عقايد مسلمانان زاهـد، عقايـد    ها، بودائي عقايد برهمن

  .توان يافت افالطونيان جديد و حتي نكاتي از آئين زرتشت مي
مرمـوز،  «كه بـا معنـي   » گنوسيسم«يا » ميستيسيزم«يا » ميستيك«ي عرفان  از كلمه

ور متـداول و  ترجمـه كـرده؛ بـه طـ    » عرفان«است و به فارسي آن را » پنهاني، مخفي
گردد؛ كه امكان ارتباط مستقيم و شخصـي و   بيني ديني خاصي مفهوم مي معمول جهان

 را بـا خداونـد، از طريـق آنچـه بـه اصـطالح        ميو وصل آد) و حتي پيوستن( نزديك
  .شمارد الحصول مي ممكن شود؛ جايز و ناميده مي» حال«و » ي باطن تجربه« و» شهود«

اي معتقـد بـه حقيقـت ايـن      دسته: شوند دو دسته تقسيم ميانديشمندان نوع انسان، به 
شود بـه ذات خـود قـائم     ي حواس ما درك مي گويند آنچه به وسيله عالم هستند و مي

گروه ديگر به حقيقـت ايـن عـالم معتقـد نيسـتند و       ؛پذيرد است و با زوال ما زوال نمي
اي از  مجموعـه : ديگر اي است از تصورات ما، به عبارت جهان خارج، مجموعه: گويند مي

. معاني ذهني است كه به ذات خود حقيقت ندارد و اگـر وجـودي دارد در ذهـن اسـت    
ي طرفداران اين دو نظريه كه يكي را پيروان مكتب اصـالت مـاده و ديگـري را     مناقشه

  .اند؛ سرتاسر تاريخ فكر بشري را اشغال كرده است پيروان مكتب اصالت تصور ناميده
بـدين معنـي كـه بـه ادراكـات      . اند را برگزيده ي باال راه مياني و نظريهعارفان از بين د

ي  كننـد و آن را قـوه   يابـد اقـرار مـي    حواس كه جهان آگاهي عملـي از آن تكـوين مـي   
ولي به وجود جهاني از علل كه در ماوراء مدركات حواس قـرار   ؛دانند مي تصويرگر فكر
بنـابراين  . حقيقـت عـالم حسـي    است برتر ازگويند آن را حقيقتي  اند و مي دارد نيز قائل

دارانـي   نهند كه بيشتر مورد توجه ديـن  اي را پيش مي عارفان بدين طريق راه حل ميانه
هاي علـم كـه از    سو و موهبت خواهند ميان دين و لوازم اخالقي آن از يك است كه مي

  .ي حسي حاصل شده است از ديگر سو، تلفيق كنند تجربه
اي هسـتند و بـه    ني نيست كه صوفيه پيرو مكتب اصالت مـاده سـاده  البته اين بدان مع

بلكه اذعان دارند كه اقـرار بـه وجـود عـالم     . دارند ، وجودي مطلق ارزاني مي عالم حس
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تا در قيـد حيـات اسـت در ايـن       حس از جهت سلوك آدم ضروري است؛ زيرا آدمي
از سوي ديگـر  . نهد كند و سلوك خود را نسبت به آن بنا مي جهان محسوس زندگي مي

بـه   ؛دارند ي برهان عقلي بر وجود خداي تعالي برحذر مي صوفيه پيروان خود را از اقامه
بـا ايـن   . نتيجـه  گويد؛ اين كوششي است بي خود مي» متناقضات«در » كانت«طوري كه 
ي بـاطن، بـه وجـود آگـاه شـوند و بـا        شان از راه مشاهده خواهند پيروان ها مي  وضع آن
اي مـافوق   تواند تجربـه  مي ؛وقتي صوفي در اين راه قدم نهد. رو گردند لي روبهحقيقت از
  .هاي معمولي حاصل كند و به درك آن حقايق متعالي نايل آيد اين تجربه

به هر صورت عرفان دين نيست و اگر غايت دين، ميسر ساختن رؤيت خدا است در 
شود  مالي متوسل ميبه اع ماند؛ بلكه آخرت، عارف براي حصول اين رؤيت منتظر نمي

او به سعادت اين جهان رغبتي نـدارد؛ بلكـه   . شمارد ها را فوق فرائض ديني ميكه آن
او بـه حقـايق و   ي توجـه   همـه . تـر از آن دسـت يابـد    كوشد تا به سعادتي متعالي مي

شمارد و به لذتي دل بسته  ارج مي و هر چه را جز آن باشد بي هاي روحي است ارزش
  .هر لذت ديگري فراتر استاست؛ كه از 

  اخالص و خلوص نيت
بـر  . اسـت » ...ارادت صـادق داشـتن    ؛ويـژه كـردن   ؛خالص كردن«اخالص به معني 

اعمال صالح خـود    ميعبادات و تما ،اساس اين معني، مخلص كسي است؛ كه طاعات
اي جـز تقـرّب بـه     را، از هرگونه آلودگي و آميختگي به غيرخدا خالص كرده؛ انگيـزه 

بندد و تعريـف و تكـذيب ديگـران، در     از اين رو، فقط به او دل مي. ه خدا ندارددرگا
. عبادت، جلب رضايت خالق است نه كـس ديگـري   نظرش يكسان است، و هدف از

  ).دهخدا، ذيل لغت اخالص ي نامه لغت(

) ع(حضـرت علـي   . كردند اي كاش، هميشه همه از نيتي پاك در كارها استفاده مى
ـ  خـاف الي إالّ ربه، و لُجو الرَّرجيالخالصه أن ال ةالعباد«: ودباره فرم اين در  »ا ذنبـه إلّ

عبادت خالص آن است كه مرد جز به پروردگارش اميـدوار نبـوده و جـز از گنـاه     
  .خويش نهراسد
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داشـتن رسـالت   : (اخالص يك مأموريت انفرادي از جانب خداوند براي مؤمن اسـت 
توانند به هـر   انديشند كه با زور، زر و تزوير مي ين ميگروهي چن) انفرادي براي انسان

هـا،   ولي از ديدگاه قرآن و معارف ديني، هيچ راهي براي تسـخير دل  ؛مقصدي برسند
 .جز اخالص و پاكسازي نيـت عمـل نيسـت   ... ها و  ها، رسيدن به هدف نفوذ در قلب

  )11ي  آيه -ي زمر سوره(

فهرسـت  (. اخالص بورز تا به مقصـد برسـي  » لْنَتَ صلخْاَ«: فرمايد مي) ع(حضرت علي 
  ).93غرر، خوانساري؛ 

دهـيم لـذتي    اي كـه انجـام مـي    عبـادات روزمـره   از واقعيت اين است كه اگر
رفتارهـاي   از ي ترديـد نگـاه كنـيم؛ و    بريم؛ بايد به اخالص خود بـه ديـده   نمي

يگزين خود گاليه كنيم؛ كه در ذهنيت خويش عوامل بسياري را جا ي ناخالصانه
ناخـالص مـا    ي خدا كرده و پرواضح است؛ كـه نبايـد لـذت عبـادت در ذائقـه     

  .چشيده شود
ــا   دست از مس وجود چـو مـردان ره بشـوي    ــابي و زر شــوي ت ــاي عشــق بي  كيمي

 تـر شـوي   باهللا كز آفتاب فلـك خـوب    عشق حـق بـه دل و جانـت اوفتـد     نور گر

  توانيم به اين درجه از اخالص برسيم؟ چگونه مي
ي قابـل دقـت بـراي فـراهم كـردن آن        نكتـه  دو  ميمقا كمال و براي رسيدن به هر

  .ديگري برطرف نمودن موانع ي مناسب و يكي ايجاد زمينه: ضروري است
باشـد   ي اعمال او مـي  دهنده و ارزش  ميي كمال روح آد ترين مرحله اخالص كه عالي

آن بايـد زمينـه و شـرايط     نيز، از اين قانون مستثني نيست و براي به دسـت آوردن 
يـابي بـه    هاي اصـلي و اساسـي جهـت دسـت     يكي از زمينه. مناسبي را به وجود آورد
هـا، بـه ايـن در      هاي نفساني است كه بدون غلبه وكنترل آن اخالص، نبرد با خواهش

  .توان دست يافت بها و ارزنده نمي گران
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ـ  خـالصِ اإل سـتطيع ي يفكَ«: فرمايد مي) ع(حضرت علي  نْم ـ غلَي بـ  ه چگونـه بـه   » واهه
ي  ، ترجمـه 87.نهج البالغـه، خ  (. يابد كسي كه مغلوب هواي نفس است اخالص دست مي

  ).1.203آشتياني، ج 
به دليل ترس از عذاب روز قيامـت، كـه گرچـه عمـل      :خالص كردن عمل -الف

  .مخلصانه است؛ اما اين نوع عبادت، عبادت بردگان است
براي رسيدن بـه بهشـت و آنچـه در آن اسـت؛ مثـل       :لاخالص در انجام عم - ب

گونـه مخلصـانه عمـل كـردن نيـز روش       حورالعين، قصرهاي بهشتي و مانند آن، ايـن 
عبـادات و   و از اى كه به ظاهر پرداخته  عده آيد كه  از اينجا به دست مى .اجيران است

 ؛ت قـانع گردنـد  فعل قالبى اكتفا كنند و از مغز و جوهره به پوسـ  اعمال حسنه فقط به
اى كه فقـط    چنين عده هم. ي مقصود دور و از جمال و لقاى او مهجورند چقدر از كعبه

از مـتنِ   به معنا گرويده؛ از اتيان اعمال حسنه و عبادات شرعيه شانه خالى كنند؛ چقدر
  .اند از واقع به تخيل و توهم، قناعت كرده واقع، كنار بوده و از حقيقت به مجاز، و

اعم از طمع به بهشت، ترس از جهنم، رضاي  :اي ي عمل از هر نوع شائبه تصفيه - پ
ها، طمع به مقاصد دنيوي و مانند آن و فقط منظـور رضـايت     مخلوق و جلب قلوب آن

باشد؛ از آنِ كساني است كه غـرق   اين مرتبه كه باالترين مراتب اخالص مي. خدا است
ش ا را سـزاوار پرسـتش يافتـه؛ عبـادت     در محبت، عظمت و جمال الهي هستند و خـدا 

  ).255، صفحه 70ك، بحاراالنوار، ج.ر(. كنند و اين، عبادت آزادگان است مي

گـر واقعـي    بنده، پرسـتش «: فرمايد  مي) ع(محمدباقر امام :قطع طمع از غيرخدا - ت
گـاه خداونـد    ي مخلوقـات بريـده و بـه او بپيونـدد؛ آن     شود مگر آنكه از همه خدا نمي

  .»پذيرد اين عمل خالص براي من است و به كرمش آن را مي: ايدفرم مي
ثمـرة العلـم إخـالص    «: فرمودند) ع(حضرت علي  :افزودن بر علم و يقين - ث

  .ي علم است اخالص عمل؛ ثمره و ميوه »العمل

www.takbook.com



 
178 تجلي آگاهي

قلِّل االمال تخلص لك «: اين زمينه فرمود در) ع(حضرت علي  :كم كردن آرزوها - ج
   ).332، صفحه 3شرح غررالحكم، ج (. تا اعمالت خالص گردد !كم كنآرزوها را » األعمال

، رياكاري، تظـاهر و خودنمـايي،   )حرص و طمع(خواهي  آري چنانچه خودخواهي، زياده
هر كدام ... جهل و ناداني، حسادت، دورويي و  گويي، طلبي شخصي، دروغ تكبر، منفعت

هـا در درون انسـان موجـود     يناز اين خصوصيات و رذايل اخالقي، حتي اگر يكي از ا
  .در آن دل، ديگر جايي براي اخالص نيست. باشد

  در زندگي ما آثار اخالص
  :ها به شرح زير است  اي در سعادت انسان دارد كه برخي از آن اخالص، آثار ارزنده

تقـرّب العبـد الـي اهللا    «: بـاره فرمـود   در اين) ع(حضرت علي  :تقرّب به خدا -الف
نزديك شدن بنده به خداي سبحان، به سبب خـالص كـردن   » نيته سبحانه باخالص

  .ستا نيت او
ديگر رعايت اخالص، ياري، پشتيباني و امدادهاي الهي در  اثر :امدادهاي الهي -ب

مـن أصـعد الـي اهللا    «: فرمـود ) س(حضرت فاطمه زهـرا  . زندگي فرد مخلص است
اش را به سوي  ه عبادت خالصانهكسي ك» خالص عبادته، أهبط اهللا اليه اَفضل مصلحته

ي  رابطـه . خدا باال بفرستد؛ خداوند بهترين مصلحت را به سوي او فروخواهد فرستاد
تمسك بـه  » اصالح امور«خلوص در دين با رعايت توبه : اخالص با صفات مؤمنان

  )146ي آيه-ي نساء سوره( .گردد كتاب خدا امكان مي
بيني، بصـيرت،   اخالص، اعطاي روشنآثار رعايت  از ديگر :بصيرت و حكمت -پ

اي  حكمت و معيار شناسايي حق و باطل از جانب خدا به فرد مخلص است؛ به گونه
) ص(چنانچه رسول خدا  .شود وردهاي او به روشني ديده ميكه اين اثر در تمام برخ

هللا عزَّوجلّ أربعين صباحاً إالّ جرت ينابيع الحكمـه مـن قلبـه    اما أخلص عبد «: فرمود
اي بـراي خـدا چهـل روز اخـالص نورزيـد؛ مگـر ايـن كـه          هيچ بنـده  »لي لسانهع
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) ع(چنـين حضـرت علـي     هم. هاي حكمت از قلب او، بر زبانش جاري گرديد چشمه
گـام بـا محقـق شـدن اخـالص،       هـم  »عند تحقيق اإلخالص تستنير البصائر«: فرمود
  .شوند نوراني مي ها ديدگاه

  حيا
  .مباحث اخالقي است ترين يكي از مهم »حيا«مبحث 

 به طور مثال بـا مشـاهده   ست؛ا الشعاع حياي او انسان باحيا تمام حاالت و اعمالش تحت
شـان را نيـز    توان ميـزان خـرد و معرفـت    نوع نگاه افراد، عالوه بر ميزان حياي آنان، مي

  .سنجيد؛ چرا كه حياي چشم، ناشي از عقل و معرفت است
و انزجـار نفـس از مرتكـب    انفعـال  : اسـت ارت يكي از صفات بارز انسان مسلمان عب

يـن خصـلت در درون انسـان    كـه اگـر ا   گفتار زشت و ناپسند شدن به اعمال قبيح و
) ص(پيـامبر   .دارد ميمكروهـات بـاز   مرتكب شدن به فواحش و را از او ؛تثبيت شود

  .فرمودند ميشاگردان و اصحاب خود را بر اين خصلت مهم تربيت 
يعني حيـا از ايمـان    »الحياء من االيمان و االيمان في الجنه«: فرمايد يباره م پيامبر در اين

شـهوات و   ي نور حيا موجب اعتدال قـوه  ي لهذا غلبه. بهشت است ايمان هم در است و
خالصه شـخص صـاحب حيـا از    . شود محو شدن ظلمت هيجان و كدورت و طغيان مي

حيـا يكـي از  . كنـد  ه شدت حذر ميات او بانجام اوامر خداوند كوتاهي ننموده و از منهي 
هاي مختلف زندگي اخالقـي مـا    ترين صفات نفساني است كه تأثير فراواني بر حوزه مهم
  .نقش بارز اين تأثير، بازدارندگي است. دارد

از » آزرم«و » شرم«: اي عربي است كه در زبان فارسي با كلماتي همچون واژه »حيا«
  .گي نفس از چيزي و ترك آن چيز استحيا، به معناي گرفت. آن ياد شده است

كـه   از جملـه ايـن   اند؛ علماي اخالق نيز در مورد حيا تعاريف زيادي را بيان داشته
حيا، خودداري نمودن از هر كار قبيح و زشتي است كه مردم آن را بد داننـد و  
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فاعل آن را مذمت نمايند و در لغت به مفهوم شرمساري و خجالت است كه در 
؛ 51، ص 8لسـان العـرب، ج   : ابن منظـور ( .قرار دارد  »شرمي بي«و » قاحتو«مقابل آن 

  ) 391، ص 1نهايه، ج : ، و ابن اثير270مفردات الفاظ القرآن، ص 

شرم به معني ساكت ماندن و دفاع نكـردن از   و كه حيا البته بايد توجه داشته باشيد
و شـهامتي معنـي كـرد     جرأتي و بـي  حقوق خود و ديگران نيست و نبايد حيا را به بي

  .ديگران اظهارنظر كنيم نتوانيم در حضور اينكه
ا  ثَأَن يضْرِب م إِنَّ اللَّه الَ يستَحيِ« قَهـا فَو وضَةً فَمـعا بخداونـد از ايـن كـه بـه     » …الً م
. كنـد  تر از آن، مثال بزند شـرم نمـي   پشه و حتي كم) موجودات ظاهراً كوچكي مانند(
  )26 ي يهآ -بقره ي سوره(

 .دانـش شـود   كم؛ رو باشد هر كس كم »منْ رقَّ وجهه رقَّ علْمه «: فرمايد مي) ع(حضرت صادق 
  ).1356، پيشين، ص ۟هالحكم ميزان(

  :فرمايد هم تعريفي راجع به حيا دارد كه مي) رضوان اهللا تعالي عليه( مرحوم مجلسي
اضُها عنِ القَبيحِ و إِنزِجارها عن خالف اآلدابِ خَوفاً منَ اَلحياء ملَكَةٌ للنَّفسِ تُوجِب إِنقب«

حيا نوعي انفعال و انقباض نفساني است كه موجـب خـودداري از انجـام امـور     » الَّلْومِ
: ابـن مسـكويه  ( .گردد و منشأ آن ترس از سرزنش ديگـران اسـت   ميناپسند در انسان 
  )77 اخالق ناصري، ص:؛ طوسي41تهذيب االخالق، ص 

  اركان اصلي حيا
يعني براي  ردار از كرامت و بزرگواري نفسانيشخصي است برخو، فاعل در حيا -1

  .خود ارزش قائل است و حاضر نيست خود را با كارهاي زشت، آلوده كند
شخصي است كه مقام و منزلت او در چشم فاعل، عظيم و شايسته  ،ناظر در حيا -2

  .داحترام باشد و حضور او را درك كن
عمل ناپسند و زشت يا حتي بعضي اعمال مباح يـا مثبـت اسـت كـه بـه       ،فعل -3

كند و يا برعكس، ترك عملـي   ميزشتي آن را درك  است و فاعل، ناهنجاريدليلي 
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 .دهـد  ميكند و بنابراين آن را انجام  ميپسنديده است و انسان از ترك آن كار حيا 
  )189و آذربايجاني، ص   اخالق اسالمي، ديلمي(

  حيا عانوا
است كه خداوند آن را در همـه    ميشر حياي نفساني، :حياي نفساني و ايماني -1

است كه مـؤمن را از ارتكـاب معاصـي از      مينفوس آورده است و حياي ايماني، شر
  .دارد مي ترس خداوند باز

علـي وجهـين فمنـه     الحيـاء «: فرمايد مي) ع(امام صادق  :حياي ضعف و قوت -2
و اسالم و ايمان ۟هضعف و منه قو«  

  .يكي، حياي ضعف و ناتواني و ديگري حياي قدرت و اسالم و ايمان: گونه است حيا بر دو
حياء عقل و حيـاء  : الحياء حيائان«: فرمايد مي) ص(پيامبر  :حياي عقل و ناداني -3

  »حمق، فحياء العقل هو العلم و حياء الحمق هو الجهل
حياي عقل، دانش اسـت و حيـاي    .حماقتحياي حياي عقل و : حيا بر دو نوع است

  )108 ، ح242، ص 78 بحاراالنوار، ج( حماقت، ناداني

روايات نشـان   در آيات و» حيا«ي گوناگون چنين آمده است كه مفهوم ها در بررسي
محضر نـاظري آگـاه،    انسان درك حضور در دهد كه منشأ پيدايش اين حالت در مي

  .هوم، قدر مشترك ميان همه انواع حيا استاين مف. مايه است محترم و گران
. گيـرد  يك نوع پوشش براي روح است كه در روابط گوناگون قرار مي »حيا«در واقع 

گاهي در ارتباط با خدا، گاهي در ارتباط با مخلوق و حتّي گـاهي در ارتبـاط بـا خـود     
از : يعنـي » اهللاِ تعاليأَلحياء منَ «گويند  بندي حيا مي  ميلذا در تقس .گيرد انسان قرار مي

أَلحياء مـنَ  «. از مردم خجالت كشيدن: يعني» أَلحياء منَ الخَلق«. خدا خجالت كشيدن
و خجالـت  » حيـا مـن اهللا  «در جايي كـه   .الاقل از خود خجالت كشيدن: يعني» النَّفس

  .شود مي» تقوا«كشيدن از خدا مطرح است، تعبير به 

www.takbook.com



 
182 تجلي آگاهي

آدم قَد أَنْزَلْنا علَيكُم لباساً يـواري    يا بني« :آن كريم داريمچنان كه در كتاب آسماني قر هم
  »منْ آيات اللَّه لَعلَّهم يذَّكَّرُونَخَيرٌ ذلك ذلك خَيرٌ ذلك   يشاً و لباس التَّقْوىسوآتكُم و رِ

 ي نيـز جامـه   و دتان را بپوش اى فرستاديم تا شرمگاه براى شما جامه اى فرزندان آدم،
 ؛سـت ا آيات خـدا  و اين يكى از اى بهتر است رهيزگارى از هر جامهپ ي زينت و جامه

  )26 ي آيه -اعراف ي سوره( .باشدكه پند گيرند

سـتبراي روح كـه در ايـن     يا و پوشش باشد تقوا يك امر دروني و مربوط به روح مي
حتي مخالفين خـود را بـه حيـا    ) السالم عليهم(ائمه . شود آيه از آن تعبير به لباس مي

؛ معاويـه در حـالي كـه لـم     نزد معاويه رفت) ع(يك روز امام حسن . كردند ميوادار 
آيا تو تعجب نكردي كـه عايشـه زيـر بـار خالفـت مـن       : به حضرت گفت ؛داده بود

ام و تو اين گونه لم  من تعجب كردم از اينكه من آمده: فرمود) ع(نرفت؟ امام حسن 
  .)105، ص 44بحاراالنوار، ج( .ه حيا كرد و خود را جمع و جور نمودمعاوي !اي داده

ـان   » ترك گناه«حيا در كردار،  ي ترين جلوه مهم است؛ حتي گناهان كوچك در صورتي كـه انس
هاي خدا باشد يا خود را در محضر خدا ببيند يا انـدك محبتـي در دلـش از خـدا      متوجه نعمت

  .هي را انجام بدهدكند از اينكه گنا داشته باشد حيا مي
هاي دنيـا،   بهترين لباس »أَحسنُ مالبِسِ الدنيا أَلحياء«: فرمايد در روايتي مي) ع(لذا، علي 
حيـا  ؛ در اين روايت پوشش بودن حيا به صورت روشن و شـفاف بيـان شـده   . حيا است

  .)53، ص  غررالحكم( .رود براي روح به شمار مي اي  پرده

گونه كه در بعد معنوي، انسان  موحـد   ين برداشت كرد؛ همانتوان چن مياز اين گفته 
آيـد موحـد    هر انساني كه به دنيـا مـي   »كُلُّ مولُود يولَد علَى الْفطْرَةِ«خلق شده است، 

  .خلق شده است» باحيا«در بعد اخالقي هم  ؛است
انسان چنين از مختصات  يك امر فطري و آميخته شده با خلقت هر انساني و هم حيا
هـا نيـز ماننـد     آن: ماننـد اينكـه   ؛با حيوانـات دارد  انسان يك اشتراكاتي. باشد ميهم 

اما انسان يـك   ؛ها را دارند جنسي و امثال اين ي زهغري ؛آشامند مي ؛خورند ها مي انسان
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يعنـي همـين پوششـي كـه     . ستا او »حياي انساني«حيوان دارد و آن  از امتياز باالتر
انسـاني   و خـدا بـذر حيـا را در درون هـر     سان به وديعه گذاشتهدر درون ان خداوند

امـور   ي مثـل بقيـه   ؛اين امـري اكتسـابي نيسـت   . اشته استپاشيده و نشاي حيا را ك
  .فطري، در انسان است كه بايد انسان او را شكوفا كند

  : فرمايد السالم در روايتي مي امام على عليه
مـردم كسـى    تـرين  و باشرم ترين و باحيا ترين عاقل »دنيةٍ أَعقَلُ النّاسِ أَبعدهم عن كُلِّ«

  ) 106، ص2الكافي، ج(. دورتر باشد ها پستى ي است كه از همه

بـدي   تواند خوبي و حيا ميزيرا انسان با. گويند مي »ياح«اين چنين بعدي را در انسان 
) ع( روايـت از امـام صـادق    ن هـم ايـن اسـت كـه    بعد الهـي آ . كارها را درك كند

  .كسي كه شرم ندارد ايمان ندارد »حياء لَهالايمانَ لمن ال«: فرمايند مي

  تفاوت حيا با خجالت
حال بـراي شـناخت   . گيرند ميمتأسفانه برخي از افراد مفهوم خجالت را با حيا اشتباه 

، نظر اخالقي ممدوح است يا مـذموم صرف نظر از اين كه آيا از  »حيا«درست مفهوم 
سـپس  . مطالعه قرار دهـيم  شناختي مورد بررسي و اي روان ا به عنوان پديدهبايد آن ر

شـود   مـي حيـا   ي يي كـه دربـاره  ها به اين مسأله توجه كنيم كه اصوالً مبناي قضاوت
 بر چـه پايـه و   ؛آيد مياگر سخن از حياي ممدوح و حياي مذموم به ميان  چيست؟ و

ي بسيار مهـم در  ها ؛ يكي از ارزشتوان گفت كه حيا ميدر واقع . است اساسي استوار
به قدري در فرهنگ ما نهادينه شده كه بـراي  اين مسأله . آيد مي فرهنگ ما به شمار

توانـد   ميبه عنوان بدترين سخني است كه  »شرم بي«يا  »حيا بي«مثال الفاظي همچون 
ديگر اين است كـه نبايـد مفهـوم حيـا را بـا       ي نكته. در مورد كسي به كار برده شود

مفهوم خجالت مساوي بدانيم؛ چرا كه در بسياري از موارد، خجالـت كشـيدن نـوعي    
افراد خجـالتي  . آورد ميشود كه مشكالت فراواني را براي فرد به وجود  مينقص تلقي 

  .شان را به خوبي انجام دهند و وظايف شان را بزنند توانند حرف مين
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  اصل حيا
حالتي در انسان اسـت كـه هنگـام ظهـور      شناختي، عبارت از اي روان به عنوان پديده

به عبارت ديگـر، اگـر انسـان نقـص و كمبـودي      . آيد ميعيب يا كار ناهنجاري پديد 
وي سر بزند كـه ديگـران   شود و يا رفتار زشتي از  مي داشته باشد كه عيب محسوب

اين . گويند ميدهد كه اصطالحاً به آن حيا و شرم  ميحالتي به او دست  ؛متوجه شوند
شرافت  ند و طالب كرامت وا ت مخصوص كساني است كه براي خود ارزش قائلحال
حالـت   دچـار  ؛شوند جه نقص يا رفتار زشت خود ميچنين افرادي وقتي متو. باشند مي

  .شرمساري خواهند شد
ديگري كه بايد به آن توجه كنيم اين است كه، از نظـر ارزشـي، آيـا بـه وجـود       ي نكته

لي خوب است يا بد؟ حيـا ماننـد سـاير صـفات اخالقـي و      آمدن چنين حالتي به طور ك
شود بلكه بستگي به ايـن دارد   حاالت رواني ديگر، في نفسه متصف به خوبي و بدي نمي

اصـوالً هـر كـار    . كه تا چه اندازه با مصالح انسان و اهداف اخالقي تناسب داشته باشـد 
كـه صـفت اخالقـي    » تشـجاع «مثالً، . خوبي، يك حد اعتدالي است بين افراط و تفريط

  .باشد و در دو طرف افراط و تفريط مي» جبن«و » تهور«اي، بين دو صفت بد  پسنديده
اَلْحياء نور جوهره صدر االْيمانِ و تفسيره التَّثَبت غَيـرَ كُـلَّ   «: فرمايد مي) ع(امام صادق 

معناي . كه گوهر آن سينة ايمان است شرم نوري است »شَيء ينكرُه الَتّوحيد والْمعرِفَةُ 
داري  شرم اين است كه در برابر هر آنچه با توحيد و معرفت ناسازگار است خويشتن

  ) 573، ص 1راغب اصفهاني؛ مفردات، دوم، ج( .كني

  زندگي انسان آثار معنوي حيا در
حيـا  . اهل فضـل و كمـال اسـت    اولياء و خويي از اوصاف انبياء و نرم :خويي نرم -1

كه مـؤمن آن اسـت كـه    «: در روايات آمده .آورد مي انسان را متواضع و فروتن بار
  .»باشند طبيعت نرم داشته باشد و مؤمنين فروتن مي
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شدت رحمـت كـه بـا كراهـت بـاطن جمـع        حقيقت و عبارت است از :رأفت -2
اي در دل  تواند بغض و كينـه  اهل رأفت نمي يعني حقيقتاً شخص مهربان و. شود نمي
  .ته باشدداش

عبارت است از محافظت نفس و آگاهي داشتن به اينكه خداوند حاضـر   :مراقبه -3
 ؛سـت ا مراقبه كه يكي از آثار حيـا . باشد حركات و سكنات و كردار ما مي و ناظر بر

مسـتقيم شـريعت   ي  آورد كه در هيچ حال و زماني از جـاده  انسان را طوري بار مي
  .زبان عرفا به رياضت تعبير شده است مراقبه در. الهي پا فراتر نگذارد

عطاياي خداوند  اگر كسي طالب مرتبه و وصول به درجه عاليه و :مراقبه و محاسبه - 4
هر آينه راه وصول و رياضت و سلوك، يعنـي راه رسـيدن بـه اهللا تعـالي، همـين       ؛باشد

ه از كسـي كـ  . يعني مراقبه از نفس، محاسبه را بـه دنبـال دارد  . مراقبه و محاسبه است
و رفتـار   همه روزه هنگام شب تمام كـردار ؛ كند خود را محاسبه مي ؛نفس مراقبت دارد

دهد تا ببيند كه اعمالش مورد رضـايت حـق تعـالي قـرار      خود را مورد بررسي قرار مي
  گرفته است يا نه؟

، باليا، محنت، رنج سالم ماندن نفس از سالمت عبارت است از :سالمت و ظفر -5
ظفـر   هاي شيطاني و رسيدن به عالم امـن و آسـايش و   اب و وسوسهرهايي از اضطر

  .يعني رسيدن به خير و نيكي و پيروز شدن بر نفس شيطاني

برخـوردي بـا مـردم     خـوش  رويـي و  حيـا گشـاده   آثار از يكي ديگر :رويي گشاده - 6
) ص( سفارشات پيامبر از. رو باشند باشد مؤمنان بايد هميشه شاد و خندان و خوش مي

  .»برادر ديني خود را با روي گشاده مالقات نما«: فرمايد كه مي است

 باشد؛ كه بـه معنـي گشـايش در    سماحت مي حيا، آثار از آخرين اثر  :سماحت -7
 و تنگدسـتي و چـه در   حالت عسر مؤمن بايد چه در به عبارت ديگر. بخشش است

  .شددو حال بايد اهل بخشش و سخاوت با هر شرايط يسر و ثروتمندي، در
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  حيا ي مرتبه
  :حيا و ارزش آن بستگى به اين دارد كه ي مرتبه
  .تا چه حد زشت است ؛كشد شتى كه انسان از آن خجالت مىآن كار ز اوالً؛
  . انسان چه اندازه به زشتى آن توجه دارد ؛ثانياً
كـه ايـن   يعنى آن شخصـى  . دهد چه كسى اين كار زشت را انجام مى در مقابل ثالثاً؛

 تا چه اندازه در نزد انسان از اهميت و اعتبار برخـوردار  ؛كند مشاهده مى كار زشت را
شـئون   ي تعـال در همـه  از حضور خداى م شان ضعيف است و كسانى كه ايمان. است

شرط خجالت كشيدن اين اسـت كـه    .كشند از خدا خجالت نمى ؛اند زندگى خود غافل
كه انسان بداند خدا در همه صرف اين  ؛داند كسى كار زشت او را ديده استانسان ب

اگـر   ؛يد به حضور خدا توجه نداشـته باشـد  جا حاضر است؛ اما آن گونه كه بايد و شا
  .كشد از خدا خجالت نمى مرتكب گناهى شود
و نيز عظمت خدا را بهتر درك  به حضور خدا توجه داشته باشد انسان هر قدر بيشتر

انسـان  . كشـد  خجالت مـى  بيشتر ؛ددپسن ادن كارهاى زشتى كه او نمىبا انجام د ؛كند
ارزش  ؛وقعيت اجتماعى ممتازى برخوردارندمعموالً براى كسانى كه از مقام باال و يا م

  .قائل است تري بيش
امـا   كشـد  خجالت مـى  بيشتر ؛ها مرتكب رفتار زشتى شود حضور آن رو، اگر در از اين

 و يـا دوسـتانى كـه    در مقابل كودكان و كسانى كه موقعيت اجتماعى بـااليى ندارنـد  
البتـه گـاهى اوقـات    . تر وجـود دارد  اين حالت كم ؛ها خودمانى شده است انسان با آن

امـا از ايـن كـه     كشد ار زشت او مطلع شود خجالت مىانسان، از اين كه كودكى از ك
اين معناى بسيار بدى دارد و آن ايـن اسـت   ! كشد نمى خدا آن را ديده است خجالت

  .ايم عظمت خدا را درك نكرده قائليم و  ميبسيار ك كه ما براى خدا ارزش

  حفظ آبروي مردم
بسيار، ايمان را  ي خنده برد و ميشوخي بسيار، آبرو را : فرمودند )ص( حضرت محمد

چنين فرمودند مـردم بيشـتر از همـه     هم. اندازد را برمي   ميكند و دروغ، خر مينابود 
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آبـرو   خاطر بـي ه خاطر زبان خود و دوم به اول ب: روند ميدو چيز به جهنم  ي بواسطه
  )270امالي شيخ صدوق مجلس چهل و ششم صفحه( .كردن ديگران

از غيبت و ريختن آبروي مؤمن بپرهيز كـه  : فرمايند مي) ع(حضرت اميرمومنان علي 
كند و اجر و پاداش كارهاي تو را از بـين   ميغيبت كردن تو را با خدا و مردم دشمن 

  )2632حديث غررالحكم ( .برد مي

السالم قال من قال في مـومن مـا    عن ابي عبداهللا عليه« :السالم فرمودند امام صادق عليه
ان الـذين يحبـون ان تشـيع    «راَتْه عيناه و سمعته اُذناه فهو من الذين قال اهللا عـز و جـل   

  »الفاحشة في الذين آمنوا، لهم عذاب اليم
شنيده بگويد از كسـاني   هايش گوش وگانش ديده  هر كس درباره مردم آنچه را ديده

همانا براي كسـاني كـه دوسـت    «: شان فرموده است درباره است كه خداوند عزوجل
  .)357، ص 2الكافي، ج ( ».دارند زشتي در ميان مردم آشكار شود، عذابي دردناك است

از وظايف ديني پيروان قرآن شريف اين است كه همواره مراقب عـزت خـويش و   
ذلت خودشان شود و  ي بردارند كه مايه  نه قدمي ؛يماني خود باشندعزت برادران ا

اين مطلب ضمن روايات متعددي . نه به آبروي برادران ديني خود آسيب برسانند
شـرح  (. السالم خاطرنشان گرديده است طاهرين علهيم ي و ائمه) ص(از رسول اكرم 

  .)331، ص 3االخالق، ج و تفسير دعاي مكارم

  1 داستانك
 ؛مسلمانان مدينه به شخصي بدهكار شد و نتوانست قرض خود را ادا كنـد  ازمردي 

جـويي   ش را بپردازد، آن مرد براي چارها داشت كه او قرض از طرفي طلبكار اصرار
السـالم   هنوز سخني نگفته بود كه امام حسـين عليـه  . آمد) ع(به حضور امام حسين 

: روي او حفظ شود بـه او فرمـود  براي اينكه آب ؛او براي حاجتي آمده است ،دريافت
نيـاز خـود را در    ؛مستقيم نگهـدار  و آبروي خود را از سؤال و درخواست روياروي«
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او در » .اي بنويس كه به خواست خدا آنچه تو را شاد كنـد بـه تـو خـواهم داد      نامه
فالن كس پانصد دينـار از مـن طلـب دارد و اصـرار     ! اي اباعبداهللا«: اي نوشت نامه

با او صحبت كن تا وقتي كه پولـدار شـوم بـه مـن      ش را بگيرد، لطفاًا لبدارد كه ط
  ».مهلت دهد

اي محتـوي   او، به منزل خود رفـت و كيسـه   ي پس از خواندن نامه) ع(امام حسين 
با پانصد دينار ايـن پـول، بـدهكاري خـود را     « :هزار دينار آورد و به او داد و فرمود
ندگي خود سروسامان بده و جز به نزد سه نفر به بپرداز و با پانصد دينار ديگر، به ز

  :هيچ كس حاجت خود را مگو

  .كه دين نگهبان او است مؤمن و ديندار. 1
  .كند جوانمرد؛ كه به خاطر جوانمردي حيا مي. 2

داند تو به خاطر نيازت، دوست نـداري آبـروي    كه مي صاحب اصالت خانوادگي. 3
 ».سـازد  كند و حاجتت را روا مـي  فظ ميخود را از دست بدهي، او شخصيت تو را ح

  )251العقول ص  به نقل از تحف داستان(

  2 داستانك
اي براى  كند حسن بصرى هديه به حسن بصرى گفتند كه همانا مردى غيبت تو را مي

او گفت من ارتباطى با حسن بصرى ندارم حسن بصري گفت درست است  ؛او فرستاد
با غيبتي كه پشت (ى خودت را براى من ها وابكه ارتباطى نداريم ولى شنيدم كه تو ث

   .اى من هم دوست داشتم كه تالفى كنم هديه فرستاده )كني سر من مي
و جلـوي  (اگر در پيش كسى غيبت مؤمنى را بكنند و او برادر مؤمنش را يارى نكنـد  

 1ارشـاد القلـوب جلـد    ( .م نسبت به خدا و رسولش خيانـت كـرده  مسلّ) غيبت را نگيرد
  )278 ي صفحه
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به معناى اعتبار، حرمت، شرف، وجاهت، ) روى(» رو«و » آب«آبرو، مركّب از  ي واژه
براى » عرض«است؛ اما در روايات، بيشتر واژه » ماءالوجه«عرض و معادل عربى آن 

  .بيشتر است »ماءالوجه«اين معنا به كار رفته و كاربرد آن از 
 به معناى آبرومنـد، فقـط دو  » وجيه«. ستيك از اين دو واژه، در قرآن نيامده ا هيچ 
  )69و  33 آيات -احزاب ي سوره و 3 ي آيه -عمران آل ي سوره( .كريم آمده است  در قرآن بار

به معناى خوددارى از كار زشت و جلوگيرى از » عف«افزون بر اين، واژگانى از ماده 
روى عيـب ديگـرى    به معنـاى پـرده از  » فضح«از ماده   تمايالت درباره حفظ آبرو و

  .رود براى ريختن آبروى ديگران به كار مى ؛برداشتن و عيوب او را آشكار كردن
نقـل شـده   ) ع(از زبـان لـوط    »التَفضَحونَ«اخير، فقط يك بار در قرآن به شكل  ي واژه
  )68 ي آيه -حجر ي سوره( .است

طر كرامت آمده و انسان به خا …آبرو در لغت به معناي ناموس و شرف و اعتبار و 
از طرفـي فرشـتگان هـم    ذاتي كه دارد جانشين خداوند متعال در روي زمين شـده و  

تا جايي كه اباكننـده از آن از درگـاه الهـي     ؛مأمور به سجده كردن براي انسان شدند
اسـالم حفـظ    نظر از. احترام ي بنابراين نفس انسان محترم است و شايسته. رانده شد

آنان محترم اسـت و احتـرام بـه نـاموس      ي ي انديشهحت آبروي مردم و جان، مال و
  .شمارد مهم مي ديگران را بسيار

و لَقد كَرّمنا «: قرآن كريم، انسان را موجودى برخوردار از كرامت و شرافت ذاتى دانسته
برترى  آفريدگانش  آن، بر ديگر ي كه خداوند آن را به او بخشيده و به واسطه »بنى ادم

  )70 ي آيه -اسراء ي سوره( .داده است
با وجـود   حيا است و ترين مظاهر كرامت انسان، برخوردارى او از عقل و از برجسته

 ؛كرده را تهديد مى آنچه حرمت او مقابل هر طبيعى در به طور آن، انسان همواره و
ترين زشتى، يعنى عورتش را كـه بـا    رو ابتدايى داده است؛ از اين  نشان العمل  عكس
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نزَلنـا  اَيبنـى ءادم قَـد   «: لبـاس پوشـاند   دانست با استفاده از ط مىحرمت خود مرتب
 مصر عزيز درخواست )26 ي آيه - اعراف ي سوره( ».تكُم و ريشاًآرى سواعليكم لباساً يو

عـرِض عـن   أيوسف « :يوسف براى پوشيده نگاه داشتن اقدام ناشايست همسرش از
كه   پس از آن) السالم عليها(حضرت مريم  و آرزوى )29 ي آيه - يوسف ي سوره( »هـذا

را باردار شد به اين كه كاش پيش از اين مرده و ) السالم عليه(با فيض الهى، عيسى 
 ي سـوره ( »منسـياً  كُنـت نَسـياً   يا ليتَنى مت قَبلَ هـذا و«: از يادها فراموش شده بودم 

متعـرّض ميهمانـان وى    كـه   و درخواست لوط از قوم خود به ايـن  )23 ي آيـه  - مريم
  : آبرو نكنند نشده، او را بى

و  )69و  68آيـات   -حجـر ي  سوره( »ونِالتُخزُ و وا اهللاَواتَّقُ تَفضَحونِقالَ إِنَّ هـؤالء ضَيفى فَال «
  .)78 ي آيه -هود ي سوره( نيز

هاى ديگرى از تمايل انسان به حفظ آبرو است كه قـرآن از پيشـينيان حكايـت     نمونه
اى از اقدام براى اعاده حيثيت و آبرويى كه به ناحق لطمه ديده نيز  نمونه. تكرده اس
شود كه يوسـف پـس از آزادى از    برداشت مى )51و  50آيـات   -يوسف ي سوره( از آيات

  .زندان به آن مبادرت كرد
ي او  و تمـام سـرمايه   ، تالش و سـختي اسـت   يك عمر زندگي آبروي مؤمن، محصول

تأكيد بسياري بـه آن شـده؛     مير مهم، كه در آيات و روايات اسالاما اين ام. باشد مي
. اي در يـك لحظـه از دسـت بـرود     ورزي عده ممكن است در اثر جهالت و يا غرض

لـذا،  . گاه جبران نشود و حتي امكان دارد هيچ ن بسيار مشكل استچيزي كه جبران آ
بسـيار   ؛شـود  ريختن آبروي مـؤمن مـي  كه باعث ي ديني و عواملي ها توجه به آموزه
خداونـد   ؛دهـد  آيات و روايات نشـان مـي   دقت درچرا كه . رسد مي ضروري به نظر

تن آبروي مـؤمن  هر چيزي كه موجب ريخ بهتا جايي كه  توجه بسياري به آن داشته
  .آن نهي شده است نتيجه از در صراحتاً اشاره شده و ؛شود
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  معيار آبرومندى
كند  اين نكته تأكيد مى بر  و محبوبيت، معرّفى براى آبرومندى وا هايى ر قرآن، مالك

در اين صورت  .چيز بايد در پى كسب منزلت نزد خداوند باشد هر كه انسان بيش از
است كه خداوند به صورت يك سنّت تغييرناپذير بـه او محبوبيـت و منزلـت واالى    

  : اجتماعى نيز خواهد بخشيد
كـه ايمـان آورنـد و     آنـان  »م الرَّحمنُ وداًهلصالحات سيجعلُ لَا عملوا وإِنَّ الَّذينَ امنوا «

گستر، محبت آنان را در دل مـردم قـرار    كارهاى شايسته انجام دهند، خداى رحمت
  )96 ي آيه -مريم ي سوره( .»خواهد داد

انـد كـه    را تفسيرى از ايـن آيـه قـرار داده   ) ص(خدا   برخى مفسران، اين حديث رسول
كند كه تو نيـز او را   اى را دوست بدارد به جبرئيل خطاب مى وقتى خدا بنده: فرمايد مى

دهد كه خـدا فالنـى را دوسـت     دوست بدار؛ سپس جبرئيل در بين اهل آسمان ندا مى
گاه خداوند همان محبت اهل آسـمان بـه    دارد؛ پس شما نيز او را دوست بداريد؛ آن مى

  ). 823 ، ص 6  البيان، ج مجمع( ؛دهد زمين نيز قرار مى  آن بنده را در بين اهل

ت خداونـد را در پـى     يك از دستورهاى الهى در قرآ بنابراين عمل به هر ن كـه محبـ
محبوبيت انسان نـزد خداونـد   شود و بالعكس هر آنچه از  موجب جلب آبرو مى ؛دارد
  .شود عاملى براى كم شدن آبرو و حرمت او نزد خدا مى بكاهد

بـه برخـى از    ؛رسوايى در دنيا سخن به ميـان آمـده  آيات فراوانى كه از خوارى و  در
أنَّ اهللا مخـزِى   و«: از قبيـل كفـر   نزد خدا اشاره شده است؛ آبرويى عوامل بى ترين مهم

 ي سوره( و )2 ي آيه -توبه ي سوره( .ي كافران است و اين خداست كه رسواكننده »الكـفرينَ
  ).27 ي آيه -نحل

النَّاسِ من   من و«: هاى جاهالنه به قصد گمراه كردن مردم از راه خدا كوشش چنين هم
الـدنيا   ثانى عطفه ليضلَّ عن سبيلِ اهللا لَه فىمنيرالهدى و الكتاب  اهللا بِغَيرِ علم و يجادلُ فى

زىهيچ  و بي ي خدا بدون هيچ دانش مردم كسي كه است كه درباره ]ميان[و از . »خ
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از  ]مردم را[از سر نخوت، تا  ]آن هم[پردازد،  رهنمود و كتاب روشني به مجادله مي
  )9 و  8  هاي آيه -حج ي سوره(. در اين دنيا براي او رسوايي است. راه خدا گمراه كند

ـ من أظلَم ممن م و«: سعى در جلوگيرى از تحقّق آيين الهى ـ   نَ ذكرَ فيه اهللا أن يـ مسـاجد ا ع
هى … اسملهم ف زىنيا خو كيست بيدادگرتر از آن كـس كـه نگـذارد در مسـاجد     . »الد

ها بكوشد؟ آنان حق ندارند جز ترسان و لـرزان   خدا، نام وي برده شود، و در ويراني آن
  )114 ي آيه - بقره ي سوره(. در اين دنيا ايشان را خواري است. ها درآيند]مسجد[در آن 

اي . »الدنيا خـزى  لَهم فى … بعد مواضعه  يحرِّفونَ الكَلم من«: دينىتحريف دستورهاى 
كنند، كلمـات   مي ]جاسوسي[اند، خبرچيني  نزد تو نيامده ]خود[براي گروهي ديگر كه 

به شما داده شد، آن  ]حكم[گويند اگر اين  مي ]و[كنند  را از جاهاي خود دگرگون مي
و هر كه را خدا بخواهد به » .ه شما داده نشد، پس دوري كنيدرا بپذيريد، و اگر آن ب

ايناننـد كـه   . آيـد  فتنه درافكند، هرگز در برابر خدا براي او از دست تو چيزي برنمي
 ي سـوره (. در دنيا بـراي آنـان رسـوايي اسـت    . خدا نخواسته دلهايشان را پاك گرداند

   )41 ي آيه -مائده

او  و انسان نيز ارزش بسيارى قائـل اسـت   تماعىقرآن كريم براى اعتبار و حرمت اج
برخـى  . هاى آبرو يكسان نيسـت  البتّه مالك ؛كند حفظ آن سفارش مى را به كسب و

آبرويى برخاسته از منشأ عقالنى درسـت و كرامـت الهـى     هاى آبرومندى يا بى مالك
هـاى   اعتبـارى برخاسـته از سـنّت    ها، امـور  اين مالك انسان است؛ اما برخى ديگر از

در مورد اخير، آياتى از قرآن درصدد تغيير بينش نادرسـت  . نادرست اجتماعى است
  .مردم و معرّفى معيارهاى درست است

مـتّهم كـردن آنـان بـه فحشـا       آبرو كردن افـراد، از  كه هتك حرمت و بى از آنجائي
هـا دارد؛   شديدتر است و پيامدهاى ناگوارترى در زنـدگى خـانوادگى و اجتمـاعى آن   

آبرو از حد تشويق فراتر رفته و شكل قانون به خود گرفتـه؛ نيـز بيـان شـده و     حفظ 
اعتبـار آنـان    موجب هتك حرمـت و  هاى يكديگر كه خداوند مؤمنان را از ذكر بدى
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خداوند بانـگ برداشـتن بـه بـدزباني را      .»جهرَ بِالسوءاليحب اهللا الْ«: نهى كرده ؛است
  )148 ي آيه -نساء ي سوره( .دوست ندارد

جـويى و ذكـر    عيب تمسخر،نيز مؤمنان از  )12و  11 هـاي  آيه - حجرات ي سوره( چنين در هم
  .اند كه اين نهى نيز براى حفظ حرمت مؤمنان است زشت براى يكديگر نهى شدهالقاب 

س  از همين سوره، در غيبت كه عاملى براى ريختن آبروى افراد جامعه است و تجسـ 
هـا باشـد و از    آن اى براى غيبـت و كشـف اسـرار    ند مقدمهتوا كه مى از اسرار مردم

: نهى شـده اسـت   ؛اى براى تجسس و غيبت باشد تواند مقدمه سوءظن كه آن نيز مى
ـ    يها الَّذينَ آمنوا اجا اَيـ«  بتَنبوا كثيراً منَ الظنِّ إنّ بعض الظـنِّ إِثـم و التَجسسـوا و اليغتَ

هـا بپرهيزيـد كـه     ايد، از بسـياري از گمـان   ي كه ايمان آوردهاي كسان .»م بعضاًبعضُكُ
  .ها گناه است، و جاسوسي مكنيد، و بعضي از شما غيبت بعضي نكند اي از گمان پاره
روايت شده كه خداونـد، ريخـتن خـون و آبـروى     ) ص(اكرم  همين زمينه از پيامبر در

گناه خود بـه ديگـران    نسبت دادن خطا و. مسلمان و سوءظن به او را حرام كرده است
  .هتان و گناهى آشكار معرّفى شده استب كه دار كردن آبروى آنان است  موجب خدشه

كـه   و كسـى   »بينـاً لَ بهتاناً و إثمـاً م تَمد احقَفَمن يكسب خَطيئَةً أو إثماً ثُم يرمِ بِه بريـًا   و«
هتان و گناه آشـكارى را  بار ب ؛گناهى را متّهم سازد سپس بى ؛خطا يا گناهى مرتكب شود

 يو براى متّهم كـردن ديگـران مجـازات    )112 ي آيه -نساء ي ه سور( »بر دوش گرفته است
والّذينَ يرمـونَ المحصنــات ثُـم لَـم يـأتوا      « :حد قذف ي بينى شده است؛ نظير آيه پيش

عةِ شُهداءفَ بِأرباجدلوا لَلةً و التَقبلدم ثَمـنينَ جوهاُةً أبداً و هم شَهـدكقونَ  ولـئالفــس مو  »ه
هشـتاد   ؛آورنـد  دهند؛ سپس چهار گـواه نمـى   كه به زنان شوهردار نسبت زنا مى  كسانى

 ي سـوره ( .»نـد ا گاه شهادتى از آنان نپذيريد و اينان خود فاسق  تازيانه به آنان بزنيد و هيچ
  .)4 ي آيه - نور

ريزنـد نيـز    آبروى آنان را مـى  ؛به عمل ناروا متّهم كردهكه زنان پاكدامن را  عمل كسانى
  .)58ي آيه - احزاب ي سوره و 15ي  آيه - نور ي سوره(گناهى بس بزرگ شمرده شده 
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در دنيـا و آخـرت از رحمـت او     ؛زيانه، مورد لعـن الهـى قـرار گرفتـه    كه افزون بر تا
  .تحق عذاب عظيم خداوند خواهند بودمحروم و مس

»الغإنَّ الَّذين ي ناتحصالارمونَ المفالم نوا فىتلُع نيا و اآل  ؤمناتالـد    ذاب رةِ و لَهـم عـ خـ
85و  84 ، ص7 التفسـير الكبيـر، ج   -  666 ، ص2 البيان، ج مجمع). (23 ي آيه -نور ي سوره( ».عظيم - 

  .)221 ، ص3 قرطبى، ج

ي عظيم و الطـاف  ها ي بزرگ و احسانها از نعمت ، و عيبقبيح  ، ، بديپوشاندن زشتي
عبد است و بايد دانست وقتي خداي مهربـان در دنيـا بـدي و     ي بديل حق درباره بي

در  قطعـاً  ؛كند ميپوشاند و آبرويش را ميان مردم حفظ  ميش را ا ي مؤمن زشتي بنده
خواهـد   تـري  كننده به درگاهش توجه بيش كار بازگشت گنه ي مؤمن و قيامت به بنده

  .پوشي خواهد نمود ش را بيش از پيش پردها بدي و زشتي و كرد

از خداونـد درخواسـت كـردم كـه در روز حسـاب،      : فرماينـد  مـي ) ص(پيامبر اكرم 
حسابرسي امت را به خودم واگذار كند كه بندگان اگر لغزشـي داشـتند آبـروي مـن     

گيـرم   ميخداوند پاسخ داد حساب آنها را خودم به عهده . پيش پيامبران پيشين نرود
  .نرود شان پيش تو لغزشي داشتند آبروي كه اگر

با توجه به اينكه خداوند حفظ آبرو را به اين اندازه مهم داشته كه حتـي نـزد پيـامبر    
بـه خـود اجـازه     ها پس چگونه انسان ؛اش ريخته شود خواهد كه آبروي بنده ميخود ن
  .دهند كه با آبروي يكديگر بازي كنند مي

خـواهش از مـردم    و نياز اظهار ؛شود روي افراد ميه باعث ريختن آبعواملي ك يكي از
در اينجـا اولـين چيـزي    . شود ميكه باعث شكسته شدن عزت و كرامت انسان  است

حـديث   در. سـت ا بيند؛ خود حقيقت انسـان و كرامـت و شخصـيت او    ميكه آسيب 
  .كعبه دارد از داريم كه مؤمن حرمتي باالتر

آن كـه   كاري به مؤمن داده شده، جز هر ي به همين دليل است كه در روايات اجازه
به دليل اينكه اظهار نيـاز باعـث ازبـين     خود را حقير كند ،عجز اظهار با درخواست و
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درخواست نيازهـا از مردمـان   : فرموده است) ع(رفتن آبروست؛ چنان كه امام سجاد 
نقد كه اين همان فقر  تاس ن بردن حيا و كاسته شدن وقارازبي ي خوار زيستن و مايه

  .نقد است) توانگري(نيازي  است؛ كم درخواست كردن از مردمان همان بي
. شـود  ميي بسياري شكسته ها حرمت ؛است كه چون فرو ريزد  ميآبروي انسان حري

. اين است كه حرمت و عزت خود را نگه نـدارد  براين باالترين ستم انسان به خودبنا
  .دي شكسته شودنبايد كرامت انساني و عزّت ايماني با ذلّت تك

د و موجب بر ميدار كه آبرو را  گونه سخنان نگه مزاح ناروا و مسخرگي زبان را از اين
 با كسي مـزاح نكـن و   ؛نشاند مي ها نهال عداوت در دل ؛ي دشمني است مايه سقوط و

كساني بـاش كـه بـا     از سخن عوض شود ي د جواب نده تا رشتهاگر با تو مزاح كردن
  )287ص  ،1ج  نصايح، جنتي احمد،(. گذرند ميبزرگي از لغويات 

، جانب حيا و وقار را پـيش  كه ديگران در حضور او اي رفتار نمايد سان بايد به گونهان
انسـان هرگـاه بـا كسـي     بايد بدانيم كه . و هر سخني را بر زبان جاري نسازند بگيرند
ي هـا  و پرده زدصحبت بپردا اين حق را ندارد كه از هر دري با او به ؛شود مي  صميمي

و  هـا  ي بسياري كه بر اثر اين تنـدروي ها حيا را يكي پس از ديگري بدرد؛ چه دوستي
بزرگـان ديـن پيوسـته بـه     . جدايي و نابودي كشيده شـده اسـت   ي به ورطه ها افراط
اند كه در حضورشان كسي نه از ترس، بلكـه از شـرم حضـور،     كرده مياي رفتار  گونه

  .ساخته است ميهر سخني را بر زبان جاري ن و گرديده ميمرتكب گناهي ن
توانـد راه حـلّ بسـياري از معضـالت و      مـي و شـنيدار   رعايت حدود حيـا در گفتـار  

ايي كـه  باحيا سخنان نـارو  ي در يك جامعه. ي اجتماعي دنياي امروزي باشدها چالش
چون كسـي كـه بـه ايـن سـخنان       خريدار ندارد ؛درصدد هتك حرمت ديگري است

 هـا  شرم بي حيا، خود را شريكشريك گوينده است و يك شخص با ؛هدد وش فراميگ
  . داند ميخود  ي كند بلكه دفاع از آبرو و شخصيت مردم را وظيفه مين
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 معرفت و بندگي خدا، كسب كمال

در عالم اخالق و عرفان، جان كالم تبديل كثرت به وحـدت اسـت كـه گـاهي از آن     
و نمودهاي جزئي و وحدت وجـود كـل و    كثرت جزءها. كنند تعبير به جزء و كل مي

ترين سفر سالك را همان سير از جزء به كـل   مهم ،كل وجود است و عارفان به اتفاق
كائنـات    ميكه از مظاهر اين وصول به كل عشق به كل و يكسان ديدن تمـا  دانند مي

ي  تفرقـه  ؛ي درونـي اسـت   ن دچار بيماري تفرقهاما متأسفانه انسا. در برابر حق است
بيند؛ به هزار شـكل   روني نفس آن است كه هر دم مطلوب خود را در چيز ديگر ميد

معرض فنا و زوال است  بندد و چون مطلوب او همه از عالم كون و فساد و در دل مي
  . دهد و به هيچ روي او را جمعيت خاطر دست نمي باشد ميدر اضطراب دائم 

سباب به حقيقت سـراب دل خـرم   ي تفرقه است زيرا آن ا اسباب دل خرم، خود مايه
آفتاب معرفت نوري است كه از نار عشق . آيد هيچ نيست است و چون به دست مي

آدميـان را   ؛يابد عاشق نشود به معرفت حقيقي دست نمي  از اين رو تا آدمي؛ رويد مي
زيـرا غيرعاشـق   . يابـد  بيند و اسرار آن را درنمـي  شناسد؛ جهان را به درستي نمي نمي

مگر آن كه نقش سوداهاي خـويش   ؛ست و خودبين چگونه غير را تواند ديدخودبين ا
خود نباشـد؛ خـود را فرامـوش كنـد و بـه        عشق آن است كه آدمي. را در غير ببيند

در يـك كـالم   . ترين افسون عشـق اسـت   ديگري بينديشد؛ اين رهايي از خويشتن كم
معشـوق و تمـام   امـا در راه رسـيدن بـه     اسـت؛  توان گفت كه عشق تمـام صـبر   مي
  .صبري است در فراق معشوق بي

 رهايي از خود

ها، درخشـش سـتارگان فـروزان، همـه      آفرينش روز و شب، زيبايي زمين و كهكشان
كنيم؛ چون او معـين كـرده    از او اطاعت مي! حاكي از وجود پروردگار يكتا است؛ پس

 اسـت كـه   يكـى آن  از صفات بندگان خداوند رحمن. ستاها  كه مرگ آغاز جاودانه
بـدان  . رسد به گفتارشان با دوستان چه شان با دشمنان نيز سالم و ناآلوده است سخن
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ي دعـا و   ها و زمين را در اختيـار دارد بـه تـو اجـازه     هاي آسمان همان كسي كه گنج
درخواست را هم داده و اجابت آن را نيز تضمين نموده؛ امر كرده كه از او بخواهي تا 

  . اش را بر تو فرو فرستد خواست رحمت نمايي تا رحمتعطايت كند و از او در
و تـو را مجبـور    خداوند بين تو و خود، كسي را قرار نداده كـه حجـاب و فاصـله باشـد    

مانعت نشده كه اگر كار خالفي نمودي توبـه   اي پناه ببري؛ نساخته كه به شفيع و واسطه
در آنجـا  . يب نگرفتـه اسـت  در انابه و بازگشت بر تو ع ر كيفر تو تعجيل ننموده؛د كني

كه فضاحت و رسوايي سزاوار تو است تو را رسوا نساخته و براي بازگشت و قبول توبـه  
اش مـأيوس   در جريمه با تو به مناقشه نپرداخته و از رحمت شرايط سنگيني قائل نشده؛

 از گناه را، حسنه و نيكي قرار داده؛ گناه و بديت را يـك  نساخته است؛ بلكه بازگشت تو
و نيكيت را ده به حساب آورده؛ درِ توبه، بازگشت و عـذرخواهي را بـه رويـت گشـوده     

دانـد؛   ات را مي گاه كه ندايش كني بشنود و آن زمان كه با او نجوا نمايي سخن آن .است
. ده بر و آن چنان كـه هسـتي در پيشـگاه او خـود را نشـان       پس حاجتت را به سوي او 
از . دهي كني و ناراحتي و مشكالتت را در برابر او قرار مي ميهرگاه بخواهي با او درددل 
خواهي كه جـز   اش چيزهايي را مي جوئي و از خزائن رحمت او در كارهايت استعانت مي

مانند عمر بيشتر، تندرستي بدن و وسعت روزي، بـار   ؛او كسي قادر به اعطاء آن نيست
زيرا به تـو   داده در دست تو قرار اش را كنم كه خداوند كليدهاي خزائن ديگر تأكيد مي

ي دعـا   تواني بـه وسـيله   اجازه داده كه از او درخواست كني؛ بنابراين هرگاه خواستي مي
  . درهاي نعمت خدا را بگشايي و باران رحمت خدا را فرود آوري

ي نيـت   اما هرگز نبايد از تأخير در اجابت دعا مأيوس گردي؛ زيرا بخشش به انـدازه 
افتــد تـا اجـر و پـاداش و عطــاي     ود كــه اجابـت بـه تـأخير مـي    شـ  گـاه مـي  . اسـت 

گردد؛  كني اما اجابت نمي شود كه درخواست مي كننده بيشتر گردد؛ گاه مي درخواست
در حالي كه بهتر از آن به زودي و يا در موعد مقرر به تو عنايت خواهد شد؛ يا ايـن  

خـواهي   چه بسا امري را ميشود؛ زيرا  ات برآورده نمي كه به خاطر امر بهتري خواسته
ي تـو    روي اين اصل بايد خواسته. شود كه اگر به تو داده شود موجب هالك دين تو 
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اش باقي و وبال و بديش از تو رخـت بربنـدد؛    هميشه چيزي باشد كه جمال و زيبايي
 .ماند و تو نيز براي آن باقي نخواهي ماند مال باقي نمي

اشته باشيم؛ الزم نيسـت ثابـت كنـيم كـه طريـق      براي آن كه به طريق خود ايمان د
چـه  . هاي خود ايمان نـدارد  پندارد؛ به گام كسي كه چنين مي. ديگران نادرست است

چـون  شـوند؛   يد؛ بعضى گرفته و ملول مىآ بسا كه در مجلسى وقتى ذكر حق به ميان 
 ؛ودشـ  شـان ظـاهر مـي    شود مسرور و مبتهج، آثار بشاشت در صورت صحبت دنيا مى

گـردد كـه قلـب در     وماً سالمت جوارح آدمى جز با سـالمت قلـب، حاصـل نمـى    عم
. گردد حقيقت، فرمانرواى بدن است و سالمت و بيمارى آن از اعمال جوارح ظاهر مى

  .بنابراين سالمت لسان از سالمت قلب انسان است
آن روزى كه نه مـال و  . روزي كه همه برانگيخته گردند؛ رسوايم مفرما :اي بهترينم

نه فرزندان سودى ندهند مگر آن كسى كه بـا قلـب سـالم، دل پـاك و پيراسـته از      
شرك و بدى به پيشگاه خداوندى تو آمده؛ آن كه از خداى مهربان در بـاطن خـود،   

در معنى قلب منيـب آمـده اسـت    ! ترسان است و با قلب منيب به درگاه او باز آمده
يـابيم كـه سـالمت     پـس درمـي  . پاك استاهللا ي ماسوكه مقصود، قلبى است كه از 

صحت اقوال، ناشى از سالمت و صحت قلب است؛ خرابى و فسـاد آن نيـز از خرابـى    
از اقسام امراض قلب، جهل است؛ تميز افراد و انواع آن بـه  . گيرد قلب سرچشمه مى
  .شان بسيار مشكل است علت پنهان بودن

اقـوالى كـه از آن   ي موت قلـب اسـت و    جهل اشّد امراض است؛ وجود آن به منزله
شود حاكى از غرض سوء گوينـده نيسـت؛ بلكـه فسـاد از آنجـا سرچشـمه        ناشى مى

داند و در مقـامى كـه نبايـد كالمـى را      زمان درست كالم را نمى گوينده، گيرد كه مى
هـاي عرفـاني بـا درك و معرفـت شـروع       راه  تمـامي . آورد بگويد آن را به زبان مـى 

كساني كـه در عشـق و محبـت    . آيد ق به دست ميشود؛ درك و معرفت از اخال مي
ي هستي خود را به پـاي دوسـت    ارند و همه اند؛ در طريق محبت قرار د خداوند غرق
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ريزند؛ به دنبال معامله با خدا نيستند؛ آن كه بداند هرگاه خـدا را يـاد كنـد خـدا      مي
 .همنشين او است؛ احتياج به هيچ وعظي ندارد

انسان در مسير زنـدگي  . دانيد احتياط كنيد ل و در آنچه نميدانيد عم به آنچه مي! پس
. كشـد  دارد و زحمت بسـياري مـي   هاي دنيوي گام برمي و رسيدن به نيازمندي  روزمره

رود بدون اين كه اطمينان به حصول نتيجه داشته باشد ولـي همـين    ها را مي خيلي از راه
هـاي   گـذاري  سرمايه. كند قدام ميحتي احتمالي نسبتاً ضعيف، ا ؛كه احتمال موفقيت دهد

ي مطلـوب   خـود بـراي گـرفتن نتيجـه      كند؛ از خواب، استراحت و خوشي بلندمدت مي
كنـد؛ گـاه در شـرايط خـاص و حتـي       ي مسيرهاي ممكن را امتحان مـي  گذرد؛ همه مي

اندازد؛ از يك بار و دو بار نتيجه نگرفتن و حتـي شكسـت    غيرخاص به هر كسي رو مي
  .كند خيزد و از نو تالش مي شود؛ باز هم برمي ميخوردن مأيوس ن

در طول روز و در مسير حركـت چـه بسـا بارهـا و بارهـا از ديگـران سـخن، رفتـار         
شـود   هـا باعـث نمـي    بيند؛ ولي هيچ كدام ايـن  شنود و مي آميز مي ناخوشايند و توهين

ز سرخورده شود؛ از تالش باز ايستد مرتب در جستجوي وضعيت بهتري است و هرگ
  .به آنچه كه فعالً دارد راضي نيست

همين عوامـل  . بينيد مي  بسياري از اين موارد را در خود يا جامعه ؛شما هم اگر فكر كنيد
شود همه عمومـاً بـه نتـايجي كـه بـراي خـود نسـبتاً         ها است كه سبب مي و نظاير اين

شـرايط  بسياري از افراد در طول زمان، كم و بـيش در  . بخش است دست يابند رضايت
هـا را در رابطـه بـا زنـدگي      اين ويژگـي   شد اگر همه راستي چه مي. يابند مادي ارتقا مي

بستند؟ ولي چرا در باب معنا قضيه عكس است؛ يعنـي بـه جـاي     معنوي نيز به كار مي
هـايي كـه    ايد؟ فرمول هيچ فكر كرده ها هستيم؟  هاي معنوي شاهد افول آن رشد سرمايه
ي  هايي است كه در حـوزه  شود؛ دقيقاً عكس فرمول اعمال ميي حيات معنوي  در عرصه

  . معكوس است  شود و به همين دليل هم نتيجه زندگي مادي اجرا مي
اين جا اگـر انـدكي مطـابق     ؛نشيند شنود از پا نمي ي درشت هم مي مثالً آنجا هزار كلمه
نتيجـه بدهـد؛    زند شايد يكي آنجا هر آدرسي را سر مي. رود كند مي ميل نباشد قهر مي
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مثالً بـه او  . رود اين جا توقع دارد دقيقاً به او آدرس درست بدهند؛ تازه همان را هم نمي
نه من دقيقـاً بايـد بـدانم كـدام     : گويد هاي رمضان قدر است؛ مي گويند يكي از شب مي

. كند مبادا زحمت اضافي بكشد تازه بعد همان يكي دو شب را هم كاري نمي! شب است
ها زحمت بكشد؛ اين جا آمده اسـت يـك شـبه     است براي هيچ و پوچ سال آنجا حاضر

كه كار مشكل   كمي اين جا آنجا حاضر است هر سختي را به جان بخرد؛. بردارد و برود
زندگي معنوي را   چقدر خوب بود اگر آدمي. كند كند و رها مي باشد احساس ناتواني مي

. گذاشـت؛ نـه بيشـتر    براي آن مايه مي گرفت و ي زندگي مادي خود جدي مي به اندازه
 كنـار  را »خـودي « وقتـي  كنـد؛  فرامـوش  را خـود  اسـت كـه   اين انسان نجات راه تنها

  !بينيم مي را او گذاشتيم
از غـذاي حـرام فـرار كنـيم؛     . بنابراين تنها راه نجات ما اين است كه خودبين نباشيم

م؛ كـم بخـوريم؛ يعنـي    در هنگام غذا خوردن مراقـب باشـي  . خوريم؛ مگر حالل باشدن
نه چندان كه ما را سنگين كند و از عمل باز دارد و نـه   زياده بر حاجت بنيه نخوريم؛
غذاي . غذاي جسم، غذاي مشترك انسان و حيوان است. چندان كم كه ضعف آوريم

ها غذاي مشترك بين انسان و حيـوان اسـت؛    ما فقط اين مرغان و نباتات نيست؛ اين
روبـاه كوهسـتان هـم مـرغ      ،خورد؛ اما خـام، ولـي مـا پختـه     مي گرگ بيابان هم، بره

خورد اما او خـام و مـا آن    ، گوسفند هم جو و هم گندم مي خورد؛ او خام و ما پخته مي
ها غذاي مشترك بين ما و حيوان است دنبال  اين  پزيم؛ تمامي كنيم؛ نان مي را آرد مي

 . غذاي مخصوص خود باشيد

اليه كه حيواني است و ديگري كه از سوي خدا به او امانـت  انسان دو اليه دارد؛ يك 
ي انسانيت چراغ  ي حيواني خود را تنظيم كنيم؛ اليه بايد اليه! ي انسانيت اند؛ اليه داده

ما است و امور داخلي، پراكندگي، وهم و خيال، شهوت و غضـب را تنظـيم و هـدايت    
ه؛ امـا گروهـي هسـتند كـه ايـن      كند و اين اليه به عنوان چراغ به امانت داده شد مي

  !اند اند؛ انسانيت را فراموش كرده ي انساني را فراموش كرده چراغ و اليه
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انسان هم بدن و هم روح دارد و هر دو نياز به غذا دارد؛ اگر به بدن كه جسم اسـت  
شود و اگر هم به روح غذا نرسد و روح به خدا نرسـد؛ روح هـم    درنده مي ؛غذا نرسد
هـا پـر و    گرسنگي روحي دارد؛ روح گرسنه است اما شـكم  امروز بشر. شود درنده مي
افتـد؛ بشـر امـروز روحـاً      ها بـه راه مـي   دين، به همين خاطر است كه جنگ مغزها بي

تا خـدا را   ؛ي خدا است كلمه بشر روحاً گرسنه يك ي فضايل اخالقي است و در تشنه
 .كند گري مي به خدا نزديك نشود دائماً وحشي بشر ندهند و به بشر

ي عـاطفي نداشـته باشـد؛ در دنيـا و آخـرت سـقوط        اگر انسان با خداي خويش رابطه
انـد؛ پناهگـاه مطمئنّـي در     اند و دچار نگراني روحي شـده   آدميان راه را گم كرده. كند مي

هـاي   بخـش دل  فهمند كه تنها پناهگاه انسان، خداوند است و ياد او آرام نمي. دنيا ندارند
وقتي خدا بر دل كسي حكومت كنـد؛ او   »اللَّه تَطْمئنُّ الْقُلُوب اال بِذكْرِ«: طربنگران و مض

شود و باالترين لذت براي يك عاشق اين است كه با معشوق خود حرف  عاشق خدا مي
ي او داشـته باشـد و از آن    بزند و لذت باالتر، آن است كه معشوق توجـه بـه مكالمـه   

وقتي درك محبت خدا در كسي . معشوق با عاشق استتر، حرف زدن  باالتر و محبوب
هـاي   كنند و به عشـق  نباشد و دل او خالي از خدا شود؛ خواه ناخواه ديگران آن را پر مي

  . شود مجازي مبتال مي

  :ي خود نمايد انسان بايد چهار مرحله را انجام دهد و اين را برنامه
  . عمل نمايد -4د، با يقين باوركن -3 بعد بفهمد، -2اول بشنود،  -1 

فهميم و خوب هم باور و يقين داريـم؛ امـا در    شنويم؛ خوب هم مي امروز ما خوب مي
و   جـواني . كنـيم و در عمـل گرفتـار هسـتيم     آخرين مرحله كه عمل است؛ عمل نمي

  توانـد اسـتفاده   دنيا نمي  شود و ديگر از لذات مي  گرفته  از انسان  ، باألخره موقّت  نشاط
  لـذات   آن  بايـد خـود را بـه     انسان ؛ مند است بهره  روحاني  از لذات  هميشه  كند؛ ولي
  بايد خـود را اصـالح   ؛شود نمي  هرزه  و چشم  هرزه  زبان  نصيب  روحاني  لذات. برساند
  همت  حسب  به  و هر كس  چيز هست  همه  جهان  ؛ در اين خدا زياد است  بركات !كرد
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اسـت؛    كـار درسـت  : گويـد  رسد و مـي  اقتصاد مي  به  يكي ؛كند مي  استفاده  خود از آن
و مـا از رفقـا جلـوتر      اسـت   كار تمام: گويند رسند؛ مي مي  معلومات  مقداري  به  بعضي
  بشـر مقايسـه    كنيد؛ بـا تمـام    خواهيد مقايسه اگر مي.  است انسان   اشتباه  و اين  هستيم

  .ها صفر هستيد  آن به  نسبت  كنيد كه
كند  نمي  ناچيز قانع  و علم  كم  چيزهاي  را به  انسان ؛ مؤثر است  انسان  براي  عالي  مته

  اول  شد؛ تـازه   تمام  دنيا كه  اين. شود او مي  نصيب  در دنيا و آخرت  بلندي  و موقعيت
  است  محض  رود يا ظلمت از دنيا مي  وقتي  انسان ؛كنند او را رها نمي.  است  كار انسان

بشـر    از سترهاي  يكي  دهم مي  باشد بنده احتمال  نوراني  اگر انسان.  و يا موجود نوراني
او   خود نور، ساتر معايـب   كند كه مي  او را احاطه  طوري  نور به ؛ نور است  نشئه  در آن

عمـل  . كشـد  مـي   خجالـت   و خـودش   اسـت   باشد؛ عريان  باشد و اگر موجود ظلماني
زند؛ تا مزين به عمـل درونـي كـه از روح     سر مي …ت، پا، زبان و خارجي كه از دس

زند نباشد؛ در نظام هستي و در وجود عامـل، مانـدگار نخواهـد بـود و ارزش      سر مي
 .رگاه حضرت حق را نخواهد داشتارائه به د

كسـي كـه گفتـار و سـخنش را از عملـش نشـمارد؛       : فرماينـد  مـي ) ص(رسول خدا 
كند كـه   خدا زبان را عذابي مي: عذابش فراوان و نيز فرمودشود و  خطاهايش زياد مي

پروردگـارا مـرا عـذابي    : زبان گويد. طور عذاب نكرده هيچ يك از اعضاي بدن را آن 
اي گفتـي كـه    به او گفته شـود تـو جملـه   . نمودي كه ديگران را چنان عذاب ننمودي

ي يـك   بـه وسـيله  اي را بـه هـم ريختـي،     خانواده ؛مشارق و مغارب را به هم ريختي
  .)177ي  ، صفحه3كافي شريف جلد (. ها غارت شد مال ؛ها ريخته شد ي تو خون جمله

ـ اَ«،  »واقُرَّفَاتَلَ و ميعاًج اهللاِ بلِحوا بِمصاعتَو«،  »ادعوني استجب لكم« ـ قيم مقـيم  (اة لَوا الص
قـين مـا   هايي هستند كه به گوش اكثريـت قريـب بـه ي    ها پيام اين» )شدن در اتصال

هـايي دسـت پيـدا     هايي كه به چنين كيفيـت  آن ؛حال با خود بيانديشيم. رده استخو
 ي سـرمايه ! آيا مشتاق و مشتاقان نبودند؟ پـس  ؛ردند و اصطالحاً مقيم اتصال شدندك

   .مان حاصل شود اشتياق خود را خرج كنيم؛ تا سودي فراتر از تصور زميني براي
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  علم چيست؟
كه البته اين معلومـات  (ه فهم و كسب معلومات قابل اعتماد علم عبارت است از شيو

ي قابـل مطالعـه كـه بـه     ها از جهان مادي، از جمله توصيف پديده) خطاناپذير نيست
، ثبـت  )تـا حـد امكـان   (از راه مشـاهده دقيـق و روشـن    : آيـد  مـي ترتيب زير فراهم 

از آن كه   ميموبندي موضوعي آن، استخراج احكام و قوانين ع آن، طبقه ي هوشمندانه
استنتاج احكام ديگر از اين قوانين با روش استقرا، تاييد اين  ؛است مبين نظم و ترتيب

تـرين تعـداد ممكـن     يي كه بيشها و تئوري ها تر و ارائه فرضيه احكام با مشاهده بيش
يعنـي علـم بـه چگـونگي و      ؛پردازد ميقوانين را به هم مرتبط ساخته و به شرح آنها 

  .دهد ميپرداخته و آنها را توصيف كرده و توضيح چرائي امور 
هـايي را   پردازد و براي تصرف در آن شـيوه  علم به توضيح و توصيف جهان مادي مي

. دهـد  اين قدرت تصـرف در طبيعـت بـه آن حقانيـت و عينيـت مـي      . دهد ارائه مي
انعكاسي از واقعيات هستند كه بيشتر از معـارف ديگـر واقعيـات را      توضيحات علمي

علم، جهان طبيعـت  . پذير است كنند و آزمايش آنها براي هر كسي امكان منعكس مي
آنطـور كـه    چنـان كـه بايـد باشـد و نـه      نـه آن  ؛كند را چنان كه هست توصيف مي

از آنجـايي كـه علـم    . تفاوت علم با فلسفه و هنر نيز در همين است. خواهيم باشد مي
» انيشتين«و چه » نيوتن«زان، چه ور ترين دانش برجسته ؛يك حرفه دموكراتيك است

پاسخ بدهند و او را از نظـر    علمي ي ترين عضو جامعه ترين انتقاد پايين بايد به كوچك
امـر، مـراد، مرجعيـت و رهبـري وجـود       ولي گونه در اين حرفه هيچ. قانع كنند  علمي
 ؛ترين پژوهشگر با مدرك تجربه و آزمـايش همـراه نباشـد    اگر ادعاي برجسته. ندارد
در » نيـوتن «اي نظيـر   ورزان عمده بر همين بنيان است كه نظريات دانش. شود رد مي

در افـزايش طـول    Cدر زمينه اهميت ويتامين » لينوس پاولينگ«زمينه كيمياگري و 
  .عمر پذيرفته نشده است
فلسـفه   معادل فارسي آن يعني دانش همانند واژه فيلسوف و و معني كلمه عربي علم

هـاي   هـا و بـدفهمي   كژفهمـي  هـا،  پيدا كرده است و باعث سردرگمي طي تاريخ تغيير

www.takbook.com



 
204 تجلي آگاهي

با تعريف و كاربرد امروزي  scienceاز آنجايي كه علم به مفهوم . بسياري شده است
هنگام ورود ايـن واژه بـه    ؛تولد نيافت  گاه در ايران و ساير كشورهاي اسالمي آن هيچ

و اطالعــات ) knowledge(ايــن كشــورها از كلمــه علــم كــه بــه معنــاي معرفــت  
)information (امروزه هم در زبان . رفت به عنوان معادل آن استفاده شد به كار مي

نه به معنـاي خـاص    ؛شود عربي و هم در زبان پارسي به همين معاني به كار برده مي
علم و دانش همان معرفت است و . باشد) empirical science(آن كه علوم تجربي 
است كه داناي به مسائل است و نادان و جاهل كسي است كه  عالم و دانشمند كسي

در زبان فارسي و عربي علم را به كالم و فلسفه و حتـي  . اطالع است از آن مسائل بي
مـثالً در تعريـف از يـك اديـب، تاريخـدان يـا متـرجم        (كننـد   ادبيات نيز اطالق مي

» علمـي «و » علـم « در زبان فارسي واژه؛ )گويند او شخص عالم و دانشمندي است مي
بسـياري از افـراد   . نيز به معناي واقعـي، ضـدخرافي و حقيقـي بـه كـار رفتـه اسـت       

يعني  ؛خوانند مي   مĤب، فلسفه خود را علمي هاي روسي غيرمذهبي، به ويژه ماركسيست
فلسفه درست و حق در برابر فلسفه مخالفـان خـود كـه باطـل، نادرسـت، خرافـي و       

 يعني براي هرگونه معرفـت از (لم براي مفاهيم مختلف اين كاربرد ع. است  غيرعلمي
) اكنـون بـراي علـوم تجربـي     جمله فلسفه، ادبيات و معارف مذهبي در گذشته و هـم 

باعث مغالطات، اشتباهات فلسفي و زبان شناختي زيادي در زبان عربي و فارسي شده 
فقـط  مشـخص اسـت و   ) science(علم  ي در حالي كه در غرب منظور از واژه؛ است

رود و مرز قاطع و روشني با ساير معارف مثـل ادبيـات،    براي علوم تجربي به كار مي
در زبـان فارسـي و    scienceمناسـب معـادل    ي نبودن يك واژه. فلسفه و كالم دارد

ها، آگاهانـه   هاي زيادي از علوم تجربي شده است مثالً بعضي عربي باعث سوءاستفاده
كـالم، همـان    ه علم به جاي اطالعات، فلسفه، ادبيات وو ناآگاهانه با به كار بردن واژ

خواهند براي اين رشته از معارف  مي ؛علوم تجربي است ي اعتبار و عينيتي را كه ويژه
گويند علم اثبات كرده است كه فرشته و روح وجود دارد كه در  مي مثالً؛ كسب كنند

 ات فلسـفي و كالمـي  هـا و احتجاجـ   همه اين موارد منظورشان از علم همان اسـتدالل 
  . نه شيوه علوم تجربي ؛است 
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ي كـه معرفـت   تـر  علم هم در زبان عربي و هم در زبان فارسي به معني وسيع ي واژه
)knowledge ( شود  ميرود و شامل همه نوع معلومات  مياست به كار) از فيزيك و

 scienceي اروپـايي  هـا  در حـالي كـه در زبـان    )تا فقه، ادبيات، فلسفه و تاريخ  ميشي
  .شود ميمعني مشخصي دارد كه شامل ادبيات و فقه و فلسفه ن

نيز مترجمين متوجه شده بودند كـه علـم،    ها در اولين برخوردهاي ايرانيان با اروپايي
ي متعـددي بـراي   ها در دو قرن گذشته معادل. رسايي براي اين مفهوم نيست ي واژه

science ه، علوم اروپايي، علوم دقيقه، علوم به كار گرفته شده است مانند علوم جديد
است كه شيوه كسب معرفت يـا اثبـات و رد     ميطبيعي، علوم تجربي و به معناي علو

بـه  (بيني، مشاهده، آزمايش و تاييد و رد اسـت   ها و مفاهيم آنها به روش پيش نظريه
 معنـاي دقيـق   هـا  ايـن معـادل   اما هيچ كدام از). پذير هستند ابطال» كارل پوپر«قول 

science اند و علـم   وسيعي در زبان فارسي جا نيفتاده هيچگاه به طور رسانند و ميرا ن
  .باقي ماند scienceچنان معادلي براي  هم

گسترش اسالم كه مسلمانان به ترجمه آثار فلسـفي، رياضـي و نجـوم     ي در قرون اوليه
هـا كـه    ملل ديگر دست زدند همين مشكل را داشتند و متوجه بودند كـه ايـن دانـش   

مانند تفسير، فقه، حديث و   حاصل كنجكاوي، خرد و تجربه انساني است با علوم اسالمي
 به همين جهت براي نشان دادن فرق آنها با علـوم اسـالمي  . رجال بسيار متفاوت است

  . ناميدند كه حاصل وحي يا مستند و مربوط به آن بودند آنها را علوم اوائل 
ن ساختن اين دو جنبه معرفت انساني اينجانب واژه و روش  براي حل اين سردرگمي

را براي ) مانند كشاورز(ورز  ، دانشscienceرا براي ) مانند كشاورزي(ورزي  دانش
scientist ورزانه را براي  و دانشscientific كنم و معتقدم بهتر است  مي پيشنهاد

جهان مادي بـه  هايي كه شيوه تجربي را براي شناخت  ورزي براي دانش دانش  واژه
علم را براي معارفي كه بار اعتقادي  ؛روند و بار غيرمعنوي و اعتقادي دارند كار مي

ورزي متفاوت اسـت و بـر    و مذهبي دارند يا شيوه كسب معرفت، در آنها با دانش
اسـت، بـه   ) authorithy(اساس ارجاع و استناد به اشخاص مورد اعتماد و مرجـع  

  . كار بگيريم
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ورزي و فناوري غرب بايد بين اين دو گروه از معارف تفاوت قائل شـويم   براي فهم دانش
و ترموديناميـك از نظـر شـيوه كسـب معرفـت، دقـت         زيرا علم حديث يا فقه با شيمي

  .توان آنها را در يك رديف دانست بسيار تفاوت دارند و نمي ،معرفت حاصل و كاربرد
نـي كـم و بـيش در يـك حالـت      و ف  تا پيش از قرن شانزدهم، جهان از نظر علمـي 

آزمون و خطا به آهستگي شـكل   ي متعادل بود و معارف موجود آن زمان به شيوه
يافتند تا اينكه در اوايل اين قرن  علوم در دامن فلسفه پرورش مي ي همه. گرفت مي

با پيشرفت علوم تجربي و اهميت نقش تجربه در كسب معرفـت، دانـش جديـدي    
بر اساس استناد و اعتقـاد بـه فالسـفه و دانشـمندان      شكل گرفت كه با علوم قبلي
  . گذشته، بسيار متفاوت بود

علـوم تجربـي را    ي غربيان هم در نامگذاري اين علوم مشكل كنوني ما را داشتند و همه
فلسـفه  » گاليلـه «و » كپلر«، »كوپرنيك«گيري بودند مانند كارهاي  كه تازه در حال شكل

يـك از فلسـفه جـدا    زناميدند كه بعدها تحت نام في يم) natural philosophy(طبيعي 
از ) شناسـي  شناسي و زمـين  نظير شيمي، زيست(ورزي  هاي دانش سپس ساير شعبه. شد

به اين ترتيب مسـير   ؛فلسفه جدا شده و به شكل مستقلي درآمدند و نام جديدي يافتند
ه بايـد بـه آن   كـ   مهمـي  ي نكته .رشد علم و تكنولوژي يكسره به نفع غرب تغيير يافت

توجه داشت اين است كه دانشورزان به تعريـف دانشـورزي و اينكـه كـار دانشـورزي      
تــوجهي ندارنــد و آن را بــه فالســفه علــم  ؛هــا و وظــايفي دارد چيســت و چــه هــدف

آيد يعنـي ممكـن    توجه آنها بر كاربرد و كاري است كه از دانشورزي برمي. اند واگذارده
اژه علم يا دانشورزي به توافق جامعي نرسـند امـا روي   است دانشورزان بر سر تعريف و

  .اتفاق نظر دارند» روش علمي«شيوه كار دانشورزي يا 
  :دان علوم بر دو قسم

  علوم جزئي و شخصي -1
  علوم كلي -2
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هـا نيـز اوالً حقيقـي و     ها است و اين افكار و انديشه ي انديشه اساس اين علوم بر پايه
بودن به معنـاي درسـت     ميثانياً عل. شوند و كذب مي اند و مشمول صدق غيراعتباري

ي آن مورد علمي، نقد و  توان درباره بودن نيست بلكه صرفاً به اين معني است كه مي
بررسي كرد و بعد از اين كه بارها مورد نقد و بررسـي قـرار گرفـت و همگـان آن را     

 ؛اسـت   مـي توان گفت كه اين مـوردي كـه مطـرح شـده عل     مي. درك و باور داشتند
  :اند نيز بر دو قسم  ميهاي عل انديشه
هاي تاريخي مـثالً فـالن    يعني كه بررسي شخصيت :جزئي  هاي علمي انديشه) الف

شخص چنين بود و چنان كرد و يـا در دوران بسـيار دور فـالن جـانوران در فـالن      
  ... .ي زمين اين قدر بوده و  كردند؛ يا حد و حدود كره ها زيست مي مكان
عبارت است از قضاياي كلي و منطقي كه ناظر بـه حـوادث    :هاي كلي نديشها) ب

  .تواند واقع شود و بسيار نظير داشته باشد يعني مواردي كه مي. مشابه و مكرّر است

  بندي مقوالت فكر تقسيم

  هاي اعتباري و پنداري افكار و انديشه -1
  هاي اعتباري ارزشي انديشه: الف
  رارداديهاي اعتباري ق انديشه: ب 

  )فلسفي(هاي متافيزيكي  انديشه -2

  هاي غيرمتافيزيكي انديشه -3
  افكار علمي: الف
  افكار غيرعلمي: ب

  علم سه وجب است
اين اسـت    حديث لطيفي هست مبني بر اين كه علم در سه درجه است؛ تعبير حديث

رسد؛ تكبر بـه او دسـت    بشر همين كه به وجب اول علم مي. كه علم سه وجب است
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يابـد زيـرا معلومـات     رسد؛ تواضع و فروتني مـي  دهد و همين كه به وجب دوم مي يم
فهمـد   رسـد؛ مـي   مي  بيند وقتي كه به وجب سوم خود را در برابر مجهوالت ناچيز مي

  .گويد معلوم شد كه هيچ معلوم نشد فهمد و مي كه هيچ چيز نمي
ا به شـرايط اكتشـافات و   وقتي م«: »داماراها  ژاك«دانشمند رياضيدان فرانسوي بنام 

اثـر ادراكـات ناگهـاني درونـي را ناديـده        انديشيم محال است بتـوانيم  اختراعات مي
هر دانشمند و محقّقي كم و بيش اين احساس را كـرده اسـت كـه زنـدگي و     . بگيريم

هـا اراده و    اي از آن هـاي متنـاوب كـه در عـده     فعاليت  او از يك رشته  ميمطالب عل
باشد تشـكيل شـده    حاصل يك سلسله الهامات دروني مي  وده و بقيهشعور وي مؤثر ب

آنچه حقيقت است؛ يعني نسبت به كـل دانـش،     دانش بشر هميشه نسبت به» .است
و به شما از دانش جز انـدكي داده نشـده    »و ما اُوتيتم من العلم اال قليال«: اندك است

  )85ي  آيه -ي اسراء سوره(است 
ناداني و جهل خود اعتراف دارد؛ عالم واقعي بدون دليـل هـيچ   عالم واقعي هميشه به 

عالم اگر جامد و مغـرور بـود؛   . پذيرد امري را نمي  كند و بدون دليل چيز را انكار نمي
دليل امري را انكار كرد روح  اي را پذيرفت يا بي دليل مسئله عالم اگر بي. عالم نيست

ها و اطالعات، هر چه به او  سلسله فرمولندارد؛ او خزانه و انباري است از يك   ميعل
مقياسـي بـراي     شده ياد گرفته و ضبط كرده است اما در روح خـود روشـنايي و    داده

اگر شخصي را ديديد كه در . نيست  ميپس روحش روح عل. قبول و انكار وجود ندارد
ول يا حال سخني را بدون دليل قب  ي تحصيلي دارد؛ در عين نامه ها گواهي ي رشته همه

  .كند بدانيد عالم واقعي نيست انكار مي

  معرفت و  علم  تفاوت

  بـوده   متّكي  بر دليل  علم  كه  است  گفته  و معرفت  علم  در فرق» انصاري  عبداهللا  خواجه«
و   كتـاب   مثـل   نقلـي (  را دو گونه  شود و دليل نمي  يافت  و شكي  جهل  نوع  و در آن، هيچ

  :كرده  تقسيم  و رتبه  درجه  سه  را به  او علم. است  دانسته) د برهانمانن  و عقلي  سنت
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آيـد   مي  دست  به  و باطني  ظاهري  حواس  از طريق  كه  است  علومي  ؛ آن جلي  علم : اول
  .گنجد مي  مقوله  در اين  مشاهدات، وجدانيات و مشهورات  مثل  بديهي  و قضاياي

  پـاك   قلوب در  كه  است  شود؛ علومي مي  ناميده نيز  ثهالوار علم  كه  خفي  علم  :دوم
و   شـهوات   دنيايي، ارتكـاب  عاليق  هرگونه  از  كه  هايي رويد؛ دل مي ابرار  هاي دل و

  .ندا پاك  گناهان
  علـم، آن   ايـن   هـاي  شود و از ويژگي مي  اطالق  شهودي  ادراك  به  لدنّي؛ كه  علم :سوم
  رفـع   هنگـام   كـه   اسـت   الهـي   تجليـات   كرد و حاصل  را وصف  آن  توان نمي كه   است

  واپسـين   منـزل   را در نخسـتين   معرفت  دهد؛ سپس مي  رخ  عبد و رعيت  عين  حجاب
اعتقـاد    بـه   كند كـه  مي  حكايت  و اين  است  آورده  در نهايات  خود، يعني  كتاب  قسمت

  احاطـة   المعرفـة «: اسـت   كرده  تعريف  ينرا چن  او معرفت. است  علم  فوق  وي، معرفت
 .»الشيء كما هو  بعين

زائد   صورت  آمده و اگر شيء از طريق  شود؛ معرفت، حاصل  شيء ادراك  اگر حقيقت
و   عرفـان   ادراك: اسـت   دو گونـه   ادراك  پـس  .اسـت   پديد آمده  گردد؛ علم  ادراك
  و مـدرك   مـدرك   ئـد اسـت؛ ميـان   زا  صورت  همان  كه  در اولي، واسطه. علم  ادراك

  كـه   است  اين  از نظر خواجه  مهم  ي وجود دارد و نكته  اي نيست؛ اما در دومي، واسطه
  معرفـت . آيد مي  دست  به  ذهني  و عمليات  و تأمالت  عقل، با استدالل  به  مربوط  علم
  . شود مي  حاصل  الهي  و با تجليات  قلب  براي
 :باشد مي  دسترس  قابل  از دو طريق  علم

  نيسـت   در امان  و حيرت  از شبهه، شك  آيد كه مي  دست  نظر و فكر به  از طريق  يكي
دانـد؛   مـي   كشـف   را كـه   علـم   او ايـن . شـود  مي  و تقوا حاصل  سلوك  از راه  و ديگري
 :نويسد دو مي  اين  ميان  در نسبت » سيد حيدر آملي«. نامد مي  معرفت

دو،   از آن  هـر يـك    رود كه كار مي  دو معنا به  است؛ زيرا به  از علم  معرفت، اخص
در   هـايي  نشـانه   از روي  كسـي   بـاطنِ   فهم  يكي. شود مي  شمرده  علم  از انواع  نوعي
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مورد معرفـت . بودي  ديده  پيش  مدتي  كه  كسي  ي دوباره  ظاهرِ وي، ديگري، درك  
با عالم، جز   عارف  است؛ بنابراين، تفاوت» دحا»  دوم  و در نوع» غايب«  اول  در نوع

  عارفـان، پـرواز بـه     معرفـت   كـه   او معتقد است ؛ها نيست معرفت  تفاوت  بر اساس
يابـد؛   مـي   دسـت   آسمان و صـفات   معرفت  از شهود ذات، به  كه  شهود بوده  سمت
ـ   و برتـر از آن   در نظر عارف، غير از علـم   جهت، معرفت  بدين اسـت؛ زيـرا     ودهب

نظر   و اگر با دقت  نيست  و شهود ممكن  و نيز ممكنات، جز با كشف  واجب  شناخت
  . نيستند  چيزي  تعالي  حق  و تجليات  غير از ظهورات  شود؛ ممكنات  مشاهده
  تعبيـر كـرد؛ بـه     از آن  بتوان  را كه  هر معنايي: اند دو گفته  اين  ميان  در تفاوت  برخي
يكسـان    معلـم   عبارت، با ذهـن   آن  يا چند بار شنيدن  شاگرد با يك  ذهن  كه  اي گونه
از   نتوان  و نمادين  متشابه  هاي را جز با عبارت  گويند و اگر معنايي  را علم  شود؛ آن مي
  ي بـاطن  و تزكيـه   سـير و سـلوك    از راه  فقط. شود مي  شمرده  تعبير كرد؛ معرفت  آن

و   معرفـت   نـوع   و بـاالترين   را برتـرين   معرفتـي   علت، چنـين   بدين پذير است؛ امكان
  بـه   ترديدي  ترين كوچك  ّعا را بدون اد  از آيات، اين  برخي  به  گذري. داند مي  شناخت
 .رساند مي  اثبات

ـ   يجعـل   اهللاَ  تَّـقِ ي  من و» « فُرقَاناً  لَكُم  يجعل  تَتَّقُوا اهللا  آمنُوا ان  يا أَيها الَّذينَ« و   مخرَجـاً   هلَّ
قهرزن  ييثُ  مالَ  ح  بحتَسي » «لِّ  اتَّقُوا اهللاَ  وعي كُمواهللاُ   م بِكُلِّ  و  شَيء  يملع«. 

  بـه   مـي هـا، آد  از آلـودگي   نفـس   پاكسازي  از راه  كند كه تأكيد مي  از آيات  سنخ  اين 
  .يابد مي  برتر دست  معرفتي

هـاي   اند، به يقين راه و كساني كه در راه ما كوشيده »سبلَنا  جاهدوا فينَا لَنَهدينَّهم  اَلَّذينَ «
 )69ي  آيه -ي عنكبوت سوره( .نماييم خود را بر آنان مي

  و نفـسِ   ظـاهري، شـيطان    بـا دشـمن    جهاد و مقابلـه   آيد كه مي  دست  به  آيه  از اين 
  از مجموع. سازد مي  فراهم  يقيني  معرفتي  به  وصول  را براي  مناسب  ر، بستريگ طغيان

  يابد و از مقـام   توفيق  ي نفس   تزكيه  به  هر اندازه  ميآد  شود كه مي  استفاده  آيات  اين
  . خواهد يافت  دست  معرفت  اين  به  اندازه  همان  تقوا برخوردار باشد؛ به  شامخ
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ماننـد  (؛ تعبير شده  اعطايي  يا علم  لدنّي  معرفت، به علم  نوع  اين  ديگر آيات  ي از دسته
ي   سـوره  15ي انبيـا،   سـوره  74و  79ي طـه،   سوره 114ي كهف،  سوره 65ي يوسف،  سوره 12  آيات
  ). ي قصص سوره 14نمل، 

غير   و معرفتي  لمع  اثبات  آيد؛ يكي مي  دست  به  آيات  نوع  در اين  با تعمق  كه  نتايجي
  به  يابي و ديگري، دست  است  موهبتي  يا علم  لدنّي  علم  نام  به  اكتسابي  حصولي  از علم

  سـازي  آمـاده   تعبيـري   و بـه   الزم  و آمادگي  معنوي  با بلوغ  كه  است  معرفت  نوع  اين
  . خواهد بود  ممكن  آدميان  نفوس
شـود؛   نمـي   يافـت   و شائبه در آن  شك  نوع  هيچ  كهآور  يقين  معرفتي  آيات، به  برخي
 47حاقـه،  الي  سـوره  51ي واقعـه،   سـوره  95ي تكـاثر،   سـوره  7تا  5  ي آيه(كند؛ مانند  مي  اشاره
  شهودي  و جزم  قطعي  معرفت  يقين، همان  ظاهر لفظ  كه )ي حجـر  سوره 99ي مدثر و  سوره
 .است  تهآراس  از هر ترديدي  رود كه شمار مي به 

فُونَ  اهللاُ  حانَسب«  ي از آيه  معنا و تفسيري  بر اساس صـا يمالَّ اَ  ع اد بــينَ   اهللا  عخلَصدر  »الم
خداونـد    آيـد كـه   مـي   دست  شود؛ به  دانسته  مستقل  پيشين  از آيات  آيه  كه  صورتي
  و پيراسـته   كنند؛ منـزّه  او ذكر مي  براي  كنندگان وصف  كه  هايي  ي وصف  از همه  تعالي

معنـا    ايـن   بـر اسـاس  . كنند مي  بيان  برايش  مخلص  بندگان  كه  هايي  است مگر وصف
  ي را شايسـته   آنـان   برخوردارند كـه   حقيقي  از معرفت  ربوبي  درگاه  افراد خالص  فقط

و   شـناخت  و  اسـت   ّ الهي سر  كه  اخالص  مقام  ميان  كند؛ پس خداوند مي  واقعي  وصف
  ميمقا  چنين  به  و وصول  برقرار است  اي مالزمه  الهي  آسماني  از صفات  خاص  معرفت

  . خواهد بود  او ممكن  به  بستن  از غير و دل  و بريدن  معنوي  با سير و سلوك  فقط
  وصـف   واقعـي   الهـي   درگاه  مخلصان  كه اين  بر  دليل: نويسد مي»  ي طباطبايي عالمه«

را مقصد و مقصود خـود قـرار     تعالي  خداي  در مسير خود فقط  كه  است  كنند؛ اين مي
  هـا فقـط    آن سـبب   گيرند؛ بدين در نظر نمي  اي سهميه  تعالي  غير حق  دهند و براي مي

  غيرخداونـد بـراي    اند و شناخت كرده  شناسند و غير او را فراموش را مي  متعال  خداي
كنند؛   وصف  شان رو اگر خداوند را در نفس  خود او است؛ از اين  ي هوسيل  افراد به  اين
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بيـنش وسـيع و    .كننـد  مـي   است؛ وصـف   حق  حضرت  و اليق  شايسته  كه  اوصافي  به
در طي قـرون    ي جهان، محصول كوشش جمعي بشر است كه ي انسان درباره گسترده

تحـت ضـوابط، قواعـد و      ش كهاين بين. و اعصار روي هم انباشته و تكامل يافته است
معنـي اعـم يعنـي مجمـوع       يافته است؛ علم به» علم«نام ه است منطق خاص درآمد

شود؛ محصول كوشـش جمعـي    ي جهان كه شامل فلسفه هم مي  تفكرات بشري درباره
ي ايمان،  هاي معنوي و واالي بشر، زاده بشر است كه نظم خاص منطقي يافته؛ گرايش

برخي حقايق در اين جهـان اسـت كـه آن حقـايق، هـم        اي او بهه بستگي اعتقاد و دل
ماوراي فردي است؛ عام شامل است و هم ماوراي مادي است؛ يعنـي از نـوع نفـع و    

   . سود نيست
هـا و   بينـي  ي خـود، مولـود برخـي جهـان     هـا، بـه نوبـه    بستگي ها و دل اين گونه ايمان

يـا برخـي    بشـر عرضـه شـده    ف پيامبران الهي بـه ها است كه يا از طر شناسي جهان
گـردد؛   تر  خيز معنوي زا و آرمان اند نوعي تفكر عرضه نمايند كه ايمان فالسفه خواسته

هاي واال، معنوي و فوق حيواني انسان آنگـاه كـه پايـه و زيربنـاي      به هر حال گرايش
  . گيرد به خود مي» ايمان«اعتقادي و فكري پيدا كند؛ نام 

او اسـت و انسـانيت   » انسـانيت «با جانداران ديگر، مالك تفاوت عمده و اساسي انسان 
دانند؛ نه تفـاوت   مي  را منكر امتياز و حداكثر تفاوت كيفي  وابسته به آن كه علم و ايمان

ي بـزرگ شـرق و    ها كـه نظـر فالسـفه    ها و عظمت ها، اهميت ي آن شگفتي ماهوي همه
؛ چندان مورد توجه اين ي شناخت در انسان جلب كرده ي مسئله غرب را سخت درباره

هـا نيـز يـك حيـوان      هـا و مطلـوب   گروه واقع نشده؛ اين گروه انسان را از نظر خواسـته 
  !ترين تفاوتي دانند؛ بدون كوچك عيار مي تمام

حيـات   دانند؛ يعني معتقدند جانـدار و ذي  برخي ديگر تفاوت او را در جان داشتن مي
؛ س دارند؛ نه ميل، نه درد و نه لـذت است؛ حيوانات ديگر نه احسا  منحصر به انسان

ديگـر   ؛اسـت  انسـان  انـد شـبيه جانـدار، تنهـا موجـود جانـدار       جـان  هايي بـي  ماشين
دانند و امتيازات اساسي ميـان او و سـاير    تنها جاندار جهان نمي انسان را، انديشمندان

  .اند جانداران قائل
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رو انسـان بـا    از ايـن  ؛ هر گروهي به يكي از مختصات و امتيازات انسـان توجـه كـرده   
كننـده؛   حيوان ناطق تعقل: هاي مختلف و متفاوتي بيان شده؛ از قبيل تعريف و تعبيرها
ناپـذير،   الطبيعـي، سـيري   جـو، حيـوان مـاوراء    خواه، ارزش طلب، اليتناهي، آرمان مطلق

نگر، آزاد و مختار، عصيانگر، اجتماعي، خواستار نظم،  غيرمعين، متعهد و مسئول، آينده
استار زيبـايي، خواسـتار عـدالت، دو چهـره، عاشـق، مكلّـف، صـاحب وجـدان، دو         خو

ي  زند به واسطه ضميري، آفريننده و خلّاق، تنها، مضطرب و هر كاري كه از او سر مي
، ابزارسـاز، مـاوراجو،   پرسـت  خود. الوجود است ي واجب ي نافذه خواست خداوند، اراده

  . ..آفرين، معنوي، دروازه معنويت و  تخيل
بديهي است كه هر يك از اين امتيازات به جاي خود صـحيح اسـت؛ امـا شـايد اگـر      

هاي اساسي باشد همان به كه از علم و ايمان  بخواهيم تعبيري بياوريم كه جامع تفاوت
  !علم و ايمان ياد كنيم و بگوييم انسان حيواني است با دو امتياز 

  ي زنـدگي  و، به عبـارت ديگـر رابطـه   ي انسانيت انسان و حيوانيت ا از ديگر رو رابطه
فرهنگي و معنوي انسان را با زندگي مادي او دانستيم؛ روشن شد انسانيت در انسـان  
اصالت و استقالل دارد؛ صرفاً انعكاسي از زندگي حيواني او نيست و هم معلوم شد كه 

  . علم و ايمان دو ركن از اركان اساسي انسانيت انسان است
ي انسـانيت، خـود بـا يكـديگر      ينيم اين دو ركن و ايـن دو وجهـه  خواهيم بب اكنون مي

ناحيه تأثيرات علم از يك سو و ايمان از سوي ديگـر بـر روي انسـان    . چگونه هستند
علم، مـا را بـه    ؟خواند و ايمان به امر ديگري ضد آن است؛ آيا علم او را به امري مي

برد و  ما را به سويي مي  ؟ علماي مخالف آن خواهد بسازد و ايمان به گونه اي مي گونه
از مـا را    مـي يكديگرنـد؛ علـم ني    ايمان به سويي ديگر؟ يا علم و ايمان متمم و مكمل

دهـد و   ؟ پس ببينيم علم به ما چه مـي  ديگر را هماهنگ با آن  ميسازد و ايمان ني مي
   .بخشد و ايمان؛ عشق، اميد و گرمي علم به ما روشنايي و توانايي مي ايمان چه؟

  دهـد و ايمـان جهـت، علـم توانسـتن      سازد و ايمان مقصد، علم سرعت مي ابزار مي  علم
بخشـد كـه    مـي   نماياند كه چه هست و ايمان الهام است و ايمان خوب خواستن؛ علم مي
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 مـي جهان را جهـان آد   چه بايد كرد؛ علم انقالب برون است و ايمان انقالب درون، علم
سازد؛ علم وجـود انسـان را بـه صـورت افقـي       ن آدميت ميكند و ايمان روان را روا مي 

سـاز اسـت و ايمـان     برد؛ علم طبيعت دهد و ايمان به شكل عمودي باال مي گسترش مي
دهـد و   ايمان، اما علم نيروي منفصـل مـي    دهد؛ هم ساز، هم علم به انسان نيرو مي انسان

علم زيبايي عقل اسـت و   .علم زيبايي است و ايمان هم زيبايي است. ايمان نيروي متصل
زيبايي انديشه است و ايمان زيبايي احسـاس و علـم بـه انسـان       ايمان زيبايي روح، علم

  .بخشد امنيت مي
ها تأسـيس كـرده؛ ولـي     اي و مثالي در اين رشته شك نيست كه اروپاي جديد انديشه

ن توانـد آ  آيـد؛ نمـي   دهد كه حقيقتي كه از راه عقل محض به دست  تجربه نشان مي
شود؛ بـه همـين    اي را داشته باشد كه تنها با الهام شخصي حاصل  حرارت اعتقاد زنده

است كه عقل محض چندان تأثيري در نوع بشر نداشته؛ در صورتي كـه ديـن،     دليل
انـد كـه    امـروزه غالبـاً دريافتـه   . ي ارتقاء افراد و تغيير شكل جوامع بشري بـوده  مايه

خالص، از سـاختن انسـان تمـام نـاتوان       مييت علو ترب) گرايي محض علم(ساينتيسم 
محصـول ايـن    سازد نـه انسـان تمـام    انسان را مي  ي خالص، نيمه  مياست؛ تربيت عل

  . توانا و قدرتمند نه انسان بافضيلت  ي خام است نه تربيت، ماده
حـل كننـد خأليـي انسـاني اسـت؛       خواهنـد  اين مشكل اساسي را كه انديشمندان مي

هـا دسـت بـه دامـن ادبيـات       بينند؛ بعضي ي محض مي ن را در فلسفهگروهي ابزار آ
گرا و مخصوصاً ادبيات عرفاني از قبيل ادبيـات مولـوي،    اند؛ هنر و فرهنگ انسان شده

كنند؛ غافـل از   سعدي و حافظ را براي پر كردن اين خالء معنوي و آرماني مطرح مي
؛ روح اين ادبيـات، همـان    رفتهي خود را از مذهب گ آن كه، اين ادبيات روح و جاذبه

ي تظاهر بـه   ادبيات نوين امروزي با همه  است وگرنه چرا برخي  ميروح مذهبي اسال
  !جاذبه است؟ روح و بي گرايي اين همه سرد، بي انسان

ي جهان و انسـان اسـت    محتواي انساني ادبيات عرفاني ما ناشي از نوعي تفكر درباره
از آن كه شناختيم نقش علم چيست و نقش ايمـان  پس . است  ميكه همان تفكر اسال
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بـديهي اسـت كـه نـه علـم      . به طرح و پاسخ اين پرسش نيست چيست؛ نياز چنداني 
ايمان گردد و نه ايمان به جـاي علـم بلكـه هـر دو مكمـل و مـتمم         تواند جانشين مي

و  شود عالوه بر اين كه ما را در رسيدن بـه مقاصـد   يكديگرند؛ ايمان سبب ارتقاء مي
كنـد    ها و در پيمودن راه به سوي آن مقاصد و اهداف هدايت مي سطح علم در هدف

هايي كـه بـه حكـم طبيعـت، غريـزه بـر محـور         ها و خواسته و ما را به مقاصد؛ آرمان
  .دهد ست؛ سوق ميا ها هاي معنوي و روحاني انسان فرديت، بر محور عشق، عالقه

ايمان، طبيعت را به ما . سازد را دگرگون مي در دست ما جوهر و ماهيت ما  علم و ايمان
هاي تاريخي نشان داده كه جـدايي   تجربه. آموزد شناساند؛ علم قوانين آن را به ما مي مي

علـم را در پرتـو ايمـان    . ناپذيري بر جامعه وارد نمـوده  هاي جبران علم و ايمان خسارت
و با شـدت بـه دور خـود    بايد شناخت؛ با دور افتادن علم و ايمان، جمود و تعصب كور 

تبديل علم بدون ايمان نيز تيغـي اسـت   . ؛ در انتظار است چرخيدن و راه به جايي نبردن
   .در كف زنگي مست

ي اساسي اين است كه قدرت ايمان و توانايي علم،  ها صحيح است؛ اما نكته ي اين همه
سان در هر ناحيـه  اراده و فرمان ان  از نوع قدرت و توانايي ابزار است؛ يعني بستگي به

گـوئيم علـم بهتـرين     به اين دليل اسـت كـه مـي   . كه بخواهد كاري انجام دهد؛ دارد
انسـان بـراي طـي كـردن     . مددكار ايمان است؛ براي وصول به مقاصد و پيمودن راه

بـار    تاريخ گذشته و حال نشان داده كه تفكيك علم و ايمان از يكديگر چه نتايجي بـه 
بـاري داشـته؛    ي زيـان  بوده و علم نبوده اسـت؛ بشـر نتيجـه    آنجا كه ايمان آورد؛ مي
هـاي مخـرّب در زنـدگي روشـن شـد كـه انسـان         ها و كشـمكش  با تعصب چنين هم
تواند بدون داشتن ايمان، ايده و آرمان داشته باشد و يا كاري مفيـد و ثمـربخش    نمي

  . براي بشريت انجام دهد
العمل خـاص   نمايد و ناچار بايد عكس رد ميانسان دائماً با مسائل اخالقي و اجتماع برخو

انسان اگر مكتـب و آيينـي تكليـف او را روشـن     . مسائل نشان بدهد  در برابر اين گونه
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برد؛ آن كه به مكتب، عقيده و ايماني متصل نباشد؛  كرده باشد؛ همواره مردد به سر نمي
هـدف   ردد؛ بيگ سپس موجودي مي. شود و گاهي به آن سو گاهي به اين سو كشيده مي

ور گردد؛ همگي وجود شـور و عشـق    كه چراغ ايمان در درون شعله ميهنگا. هويت و بي
شنود؛ در ايـن مرحلـه اسـت كـه الهامـات در       بيند و هيچ نمي گردد؛ ديگر هيچ نمي مي

  .گيرد گردد و هدايت صورت مي پديدار مي  ميدرون آد

  علم حصولي و علم حضوري
  ادراكـات   تدريج  و به  است  و استعداد محض  قوه  در حالدر آغاز حيات،   انسان  ذهن
  دسـت   بـه   جزيي امور  راكاد  نيز از راه  امور كلي  ادراك. آورد مي  دست  را به  جزيي
  حضـوري   را بـا علـم    اش نفسـاني   حدوث، خـود و قـواي    در ابتداي  اما انسان آيد مي

  و مالك  است  خيال  ي قوه  گيري و صورت  فعاليت  حصولي  علم  مالك: زيرا ؛يابد درمي
  . است  ماده  و خصايص  از ماده  ءتجرد وجود شي  حضوري  علم

  حصـولي   علـم   از نـوع   هك  نفساني و امور  نفس  به  مربوط  ذهني  يها صورت  بايد ميان
  فـرق  ؛انـد  حضـوري   علـم   از سـنخ   كـه   نينفسا  و حاالت خود  به  نفس  علم ؛باشند مي

  از همـين . وجود نـدارد   آن  و حاالت  از نفس  صورتي  حضوري  در علم  چون. گذاشت
  اند با خود من حصولي  علم  كه  و اندوه  تصور من و تصور لذت  نبايد ميان  كه  جا است

تصور و تصديق، خطـا و صـواب،   . كرد  هستند اشتباه  حضوري  كه  و اندوه  و خود لذت
  .حضوري  علم  اند، نه  حصولي  علم  به  مربوط  همه  و يقين  و استدالل، شك  تعقل

  :دشو علم به دو قسم تقسيم مي: لسوفانياز نظر ف

   .كه حضور ماهيت نزد عالم معلوم است :علم حصولي. 1
  .ست از حضور وجود معلوم نزد عالمكه عبارت ا :يعلم حضور. 2

آيد يـا در   زد عالم به وجود ميبه عبارت ديگر، علم يا در اثر حضور خود معلوم در ن
گرچه علم حصـولي و حضـوري، هـر دو پايـه و اسـاس       .نتيجه حصول صورتي از آن
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 ي منشـأ همـه   ي علم حضوري بـه منزلـه  . دهند را تشكيل مي  شناسي اسالمي معرفت
با وجود اين، آنچه عمومـاً بيشـتر بـدان توجـه      هاي علوم اهميت بيشتري دارد  شاخه
در مـورد علـت   . شود است و معموالً از علم حضوري غفلت مي علم حصولي ؛شود مي

علـم حصـولي كسـب     ي توان گفت چون علوم بشري عموماً در حيطـه  اين مسئله مي
گيرند ضمن آنكه پيچيدگي  مي لذا بيشتر در همين حيطه مورد بررسي قرار ؛شوند مي

از  .باشـد علـت   تواند مزيد بر و دشواري فهم آن مي مباحث مربوط به علم حضوري
هـاي آن   چيستي علم حضوري و ويژگي رسد بحثي عميق در زمينه رو، به نظر مي  اين

هـيچ ترديـدي در آن راه   هر كس وجود برخي از امور ذهنـي را كـه   . ضروري باشد
 .كند؛ زيرا عين واقعيت اين امور، نزد او حاضر است ندارد در خود احساس مي

كه عين واقعيت معلوم پيش عالم  علمي :دشو بنابراين، علم حضوري چنين تعريف مي
علـم   .يابـد  حاضر است و عالم شخصيت معلوم را مـي ) كننده ديگري نفس يا ادراك(

گونـه دانشـي    ا فاقد هـر ه انسان علوم است و بدون آن ي ه و اساس همهحضوري، پاي
علوم حصولي را صـرفاً اعتبـاراتي    ؛باشد علم منحصر به نوع حضوري مي ؛خواهند بود

هاي گوناگون تعلـيم و تربيـت، از    اين برخورد، تأثيرات عميقي بر جنبه. نامد لي ميعق
  . هاي آن خواهد داشت جمله ويژگي

فيلسوفان اسالمي، افزون بر علم حصولي، به نوع ديگري از معرفت قائل هستند كه علم 
 بـا توجـه بـه ايـن    . ادراكات بشري است ي شود و پايه و اساس همه حضوري ناميده مي
معـارف بشـري عمـق و     ؛شناخت مطرح شـده  ي اي نسبت به مسئله نوع علم، نگاه تازه

علم حضوري، در مقايسه بـا علـم حصـولي از توجـه كمتـري       .يابند وسعت بيشتري مي
گيرد اما اهميـت و اعتبـار ايـن نـوع      برخوردار است و غالباً مورد غفلت يا انكار قرار مي

كند؛ حتي برخالف  بيني را به خود جلب مي ژرف پوشي نيست و هر نگاه علم، قابل چشم
   ؛رسد آنچه كه در ظاهر امر به نظر مي

هاي فلسـفي   علم حضوري صرفاً عاملي دروني و غيرقابل استفاده نيست كه فقط در بحث
آموزي و كسـب   علم هاي آن در آثار و داللت تر، كاربرد داشته باشد؛ بلكه با نظري دقيق
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وضوح   البته به گيري از اين علم در آموزش و پرورش است رهبه. شود معرفت آشكار مي
توان بـر مبنـاي    اما مي ست كه نفس علم حضوري، قابل آموزش و يادگيري نيست؛ا پيدا

مبـدأ و منشـأ همـه    (علـم حضـوري    .آن، به استخراج اصول آموزشي و تربيتي پرداخت
از سوي ديگر، ايـن علـم   . ردوجود دا طور بالقوه در همه افراد فطري است؛ يعني به) علوم

  .آيد بدون دخالت امر خارجي به دست مي
بخشـيدن بـه علـم حضـوري      با توجه به اين معنا، كار مدرسه كه در حقيقت فعليت

سازي براي نمايانـدن   هنوعي پروراندن است؛ يعني مراقبت از رشد و زمين بالقوه است
گيرد؛ پس در چنين مفهومي،  رو، اصل و جهت آن از درون نشئت مي از اين ها توانايي

هرگاه تعلـيم و تربيـت بـر اسـاس علـم      . تواند امري خارجي باشد تعليم و تربيت نمي
توانـد جنبـه وضـعي و     نمـي  ؛ها نشئت گيـرد  حضوري و فطري باشد و از درون انسان

هـايي   مباني عقالني و مقياس«اند از  بنابراين، اصول كه عبارت. قراردادي داشته باشد
 هـم  »كردنـي  كردني هستند، نه وضـع  كشف «رگونه نظر شخصي و اعتباريبري از ه

افـزون بـر اصـول،    ؛ منشأ و مصدر اعمـال تربيتـي اسـت   » اصل«چنين از آنجايي كه 
  . هاي ياددهي، يادگيري داده شود ها،فعاليت اهداف، محتوا،روش

ر منظور ارشاد و رهبري ذهن به سـوي درك مسـائل دشـوا     تعليم نوعي راهنمايي به
تواند توجيهي براي نيازبه  بالقوه بودن علم حضوري و لزوم فعليت يافتن آن، مي. است

ايـن   ي تنهـايي از عهـده    زيرا ممكن است شخص به اين نوع راهنمايي وهدايت باشد؛
امر بالقوه، به مساعدت يـا   ويژه آنكه فعليت يافتن هر  برنيايد؛ به) فعليت بخشي(امر 

بنابراين، فراهم آوردن شـرايط مطلـوب بـراي     .ي داردمساعدت نكردن شرايط بستگ
اش  آموختن كه موجب هدايت تعليم گيرنـده در مسـير بالفعـل كـردن علـم بـالقوه      

» هـدايت جريـان رشـد   «تربيت در اين معنا، عبارت اسـت از  . اهميت دارد ؛شود مي
 هـا قـادر خواهنـد بـود از     انسـان   پس تمامي، يعني ايجاد شرايط مساعد رشد مطلوب

خداوند نيز به همين بوده كه از دو طريـق   ي چنانچه اراده ؛بگيرند و آگاهي بهره علوم
  . ها عنايت كند اين آگاهي را به انسان
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توانـد تنهـا بـر عمـل      اگر چه انسان براي رسيدن به كمال و سعادت كامل خود نمـي 
داوند اما خ. خويش تكيه كند بلكه توفيقات الهي و كمك حضرت حق را هم نياز دارد

كسـي   ولي سنت الهي اين چنين است كـه اگـر   ؛كند خواهد گمراه  هرگز كسي را نمي
ش گمراهـي بيشـتر و سـلب    ا ايـن عمـل    گام در وادي ضاللت و گمراهي نهاد نتيجه

يعني ما يك ضاللت و گمراهي ابتدائي داريم و يك ضـاللت   .توفيق بيشتر خواهد بود
  .گمراهي ابتدائي و اولي است و گمراهي كه عقوبت و نتيجه آن ضاللت و

خداونـد   چـرا  :گرديم به سئوال اول كه مطرح شده بود و پاسخ به آن حال برمي
 كنم؟ آيـا ايـن بـا    كه را نخواهم هدايت نمي فرمايد هر كه را بخواهم هدايت و هر مي

  عدالت سازگار است؟
ود دهـد؛ مقصـ   وقتي قرآن كريم گمراهي و ضاللت افراد را بـه خداونـد نسـبت مـي    

ايـن اسـت    شود نيست بلكه مقصود ضاللت و گمراهي ابتدايي كه شخص مرتكب مي
و  هـا  كه سنت خداوند اين است كه هركس اين گام را در ضاللت برداشت؛ ضـاللت 

در مورد هـدايت هـم    ؛جه اين گام برداشتن او خواهد بودهاي ديگري هم نتي گمراهي
   .همينطور است

كند و گمراه كردن خداوند به  يي كسي را گمراه نميدر نتيجه؛ خداوند به صورت ابتدا
معناي نتيجه گمراهي ابتدايي شخص است كه با انتخاب خودش صورت گرفته است 

  .بنابر اين هيچگونه منافاتي با عدل و رحمت خداوند ندارد
يهدي مـنْ يشَـاء فَلَاتَـذْهب     ء وأَفَمنْ زينَ لَه سوء عمله فَرَآه حسنًا فَإِنَّ اللَّه يضلُّ منْ يشَا

آيـا  : ترجمـه آن   )8 ي آيه -فاطر ي سوره( نَفْسك علَيهِم حسرَات إِنَّ اللَّه عليم بِما يصنَعونَ
آن را نيكو ) از خودپسندي(آن كس كه كردار زشتش به چشم زيبا جلوه داده شده و 

؟ پـس خـدا هـر كـه را خواهـد بـه       )ردار استمانند مرد حقيقت بين و نيكو ك(بيند 
ت بـر ايـن   پس مباد نفس شـريف . گمراهي واگذارد و هر كه را خواهد هدايت فرمايد

 .آگاه است كه خدا به هر چه اينان كنند كامالً مردم به غم و حسرت افتد
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، ي قابل درك و فهم است كـه شـخص خـود   مواردي كه در باال ذكر شد زمان  ميتما
وگرنـه هرچـه بگـويم     را درك كـرده باشـد  ) نخداونـد منـا  (افوق وجود موجودي م

   .اي نخواهد داشت فايده
سـت بنگـرد و هـر جزيـي از آن را     ا هرگاه انسان به خود و آنچه در حيطه ادراك او

 ؛يابد كه نبودن آن ذره محال نيست و بود و نبود آن ممكـن اسـت   مي ؛مالحظه كند
آن ذره مجبـور   يعنـي الزامـاً  (دارد ذات آن نه ضرورت وجود و نه ضـرورت عـدم   
به عبارتي اگر ذره هسـت دليـل بـر     ؛نيست وجود داشته باشد يا وجود نداشته باشد

و هر چيزي كه بود و نبودش ممكن است محتاج به سببي  )اجبار نيست يا عكس آن
  .است كه او را موجود كند
 ن عامل خـارجي سنگ كه ترجيح يك كفه بر كفه ديگر بدو مانند دو كفه ترازوي هم

كه وجود ممكن وابسته به سبب وجود و عدم آن به نبود با اين تفاوت  ؛ممكن نيست
و چون وجود هر جزئي از اجزاي جهان محتـاج بـه دهنـده وجـود      سبب وجود است

آن دهنده وجود يا خود اوست و يا همانند او از ساير موجودات، اما خـود او بـا    ؛است
و اما همانند او كـه   نچه را كه ندارد بدهدتواند آ مي آنكه دارنده وجود نيست چگونه

   .همچون او نتواند به خود هستي دهد
تواند به غير خود هستي ببخشد و اين حكم كه بر هر جزيي از جهـان جـاري    چگونه مي

بر كل جهان هم جاري است چنان كه وجود فضايي روشـن كـه از خـود روشـني      ؛است
 اي اين روشنايي است كه به خود روشن باشد نه به غير،دليل بر وجود مبدايي بر ؛ندارد

يي نباشد ممكن نيست فضايي روشن شود زيرا آنچـه در ذات خـود   أچه اگر چنين مبد
به اين جهـت وجـود    ،تاريك است محال است به خود روشني بخشد تا چه رسد به غير

اسـت كـه    كائنات و كماالت وجود مانند حيات و علم و قدرت دليل بر وجود حقيقتـي 
  . ست و وابسته غير نيستا وجود و حيات و علم و قدرت او به خود او
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يـابن رسـول اهللا دليـل بـر     : پـس گفـت   ؛وارد شد) ع(الرضا  ر علي بن موسيمردي ب
و هر آينه دانستي كـه   تو نبودي بعد بود شدي: حدوث عالم چيست؟ حضرت فرمود

مثل تو است تو را به وجـود   كس كه نهمانا خودت خود را به وجود نياوردي و نه آ
   .ضرورت عقل هر چه نبوده موجود شدهبنا به مطالب مذكور؛ پس به . آورده است

. اي داشته باشد كه عدم و نيستي در ذات او راه نـدارد  آورنده و سازنده وجود به بايد
سـت كـه   ا اي آورنـده  هاي جهـان، دليـل وجـود پديـد     رو تمام تطورات و پديده از اين
 .رنده ندارد و مصنوعات و مخلوقات خالقي است كه مصنوع و مخلوق نيسـت آو پديد

با هم  ،ارتباط با او ي فقط در تعريف و نحوه ؛ها خدا را باور دارند انسان  ماميدر واقع ت
ش و ثبـت  زوقتي شخصي اصل مطلب را باور دارد ولي فقـط در پـردا   ؛اختالف دارند

تحليل آن بسيار طوالني است بررسي و  شناسي بحث و مورد دين در. آن مشكل دارد
ع اصـلي  از طرفي هم چون موضـو  ؛اند دانند و يا خوانده آن را مي ن كم و بيشگاو هم

عرض كنم كـه مفهـوم    توانم بطور خالصه ميفقط  اين خصوص نيست بحث بنده در
فرد و  ي مجموعه عقايد، اخالق، قوانين و مقرّراتي كه براي اداره: دين عبارت است از

 گيرد عقل در اختيار آنان قرار مياز طريق وحي و  ها انساني و پرورش انسان ي جامعه
  :كه آن هم بر دو بخش است

هاي جهان هستي بر اساس توحيد  عقايد كه شامل باور و اعتقاد به حقايق و واقعيت - 1
  .بهشت و دوزخ و مانند آن وحي و نبوت، قيامت و معاد، است؛ مثل اعتقاد به خدا،

شناسـاند و   است كه فضايل و رذايل اخالقي را به انسان مـي   اخالقيات؛ تعاليمي -2
بحث اصلي ما  .دهد راه تهذيب نفس از رذايل و آراسته شدن به فضايل را ارائه مي

اصـلي ايـن اسـت كـه داشـتن ديـن و        اينجا بحث دينداري نيست بلكه منظـور  در
مـورد لطـف و عنايـت     شـود  شناخت خداوند يكي از مواردي است كه باعـث مـي  

توانـد   خداوند قرار گيريم و ديگر اينكه وقتي انسان ديندار شد به كمـك ديـن مـي   
رود و بـر دو   در لغت به معناي داللت و ارشاد به كـار مـي  » هدايت«. هدايت شود
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ـ  ي ارائـه « يكي نشان دادن راه، كه به آن: گونه است گوينـد و ديگـري    مـي  »قطري
پس به طور كلـي،  . شود تعبير مي »ايصال به مطلوب« رساندن به هدف كه از آن به

هدايت عامه و هدايت خاصه كه بنـده هـدايت   : خداوند داراي دو نوع هدايت است
  . دهم نشان مي )رحيم(و هدايت خاصه را به ) رحمن(عامه را به 
 ي اصل هدايت عامه الزمـه  .يعني اصل هدايت عامه در سراسر هستي :هدايت عامه

الوجـود بالـذات    خداوند متعال به حكم اينكه واجب ؛است  ميحيدي اسالبيني تو جهان
االطالق است  فياض علي ؛الوجود بالذات، واجب من جميع الجهات است است و واجب

و به هر نوعي از انواع موجودات در حدي كه براي آن موجود ممكن و شايسته است 
ايـن هـدايت،   . كند ميايت تفضل و عنايت دارد و موجودات را در مسير كمالشان هد

سـتاره و از   تـرين  ذره گرفتـه تـا بـزرگ    تـرين  شامل همه موجودات است از كوچك
 .شناسـيم  ميجاندارها كه ما  ترين و راقي ترين جان گرفته تا عالي موجود بي ترين پست
ر مورد هدايت انسان به كار برده در مورد هدايت جمـادات و نباتـات و   دچنانكه  هم

  . به كار برده است حيوانات نيز
پيمايـد و آن   مـي هر موجودي از موجودات در طريق استكمال خود مسير خاصـي را  
ست تـا ايـن كـه    مسير هم داراي مراتب خاصي است كه هر يك مترتب بر ديگري ا

و نـوع بـا    منتهي شود ؛است» نوع«همان غايت و هدف نهايي كه  ترين مرتبه به عالي
صدد رسيدن به آن هدف نهايي اسـت و از همـان   طلب تكويني و حركت تكويني در 

ايـن توجـه تكـويني را از     ؛ابتداي پيدايش به وسائل رسيدن به آن غايت مجهز است
  . نامند ميهدايت عام الهي  ؛جايي كه مستند به خداي تعالي استآن

ـ   هدايت و نعمات الهي ميان انسان و ساير آفريـده : در اين نوع هدايت طـور  ه گـان ب
مثل بوجود آوردن  ؛هيچ تفاوتي در بين آنها نيست گيرد و مياوي صورت برابر و مس

  )الرحمن( اكسيژن، باد، باران
  .دايت تكويني و هدايت تشريعيه: اما هدايت خاصه خود نيز بر دو نوع است
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وجـودي واالي خـود نسـبت بـه      ي آفرينش به دليل جايگاه ويژه و رتبه ي انسان در عرصه
  )رحيم(. بر هدايت عامه، از دو نوع هدايت خاصه نيز برخوردار است ها، افزون ساير آفريده

   هدايت تشريعي -2) فطري(هدايت تكويني  -1
اي  مراد از هدايت تكويني آن است كه خداونـد انسـان را بـه گونـه     :هدايت تكويني

تواند اعتقاد حق و  مجهز كرده است كه با آن الهام مي  آفريده و هستي او را به الهامي
نـوعي خلقـت    ؛فطرتي كه انسان بر اساس آن خلق شده .مل صالح را تشخيص دهدع

انسان بـا ايـن ويژگـي    ؛ كند را به سوي موجودي متعالي دعوت مي وخاص است كه ا
سـت متمايـل و   ا يابد كه به سوي موجودي كه خـارج از وجـود او   دروني خود درمي
ا نيز به موجودي كه از نقص ها و موجودات ر چنين نياز ساير پديده محتاج است و هم

  .كند گردد، درك مي ا است و سلسله موجودات بدان منتهي ميو نياز مبرّ
انسان را از بينش خـاص و نيروهـاي عملـي او را از      هدايت تكويني نيروهاي علمي

معـارف الهـي    ي كند تا با فهم يا مشاهده كشش و كوشش مخصوصي برخوردار مي
عبارت ديگر، خداونـد قـدم بـه قـدم از عبـد سـالك       به  ؛به هدف نهايي نايل آيد

 هـدايت تكـويني، بـه   از از ايـن رو،  . رسـاند  كند و او را به مقصد مـي  دستگيري مي
  .شود تعبير مي »ايصال به مطلوب«

سـت كـه خداونـد از طريـق پيـامبران،      ا هدايت تشريعي به اين معنا :هدايت تشريعي
تاد معنـوي راه رسـيدن بـه مقصـد را بـه      هاي آسماني، پدر و مادر، معلمين و اس كتاب

چنـان كـه    ؛انسان نشان داده است و انسان اختيار دارد كه آن را بپذيرد و يا انكار كنـد 
را ) حـق و باطـل  (ما به حقيقت راه  »:إِما كَفُورا إِنَّا هدينَاه السبِيلَ إِما شَاكرًا و«: فرمايد مي

آن نعمـت  (گويد و خواهد ) اين نعمت(شكر ) يرد وهدايت پذ(به او نموديم حال خواهد 
 )3 ي آيه -انسان ي سوره(. كفران كند) را

  منطق قرآن
گذشته از همه اينها منطق خود قرآن درباره علم به شكلي است كه قابل تخصـيص و  

نـور   فرمايد مطلقـاً  مي ؛داند قرآن علم را نور و جهل را ظلمت مي. باشد اختصاص نمي
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مسائلي را بـه عنـوان موضـوع مطالعـه و تفكـر       قرآن صريحاً. داردبر ظلمت ترجيح 
آنها همين علـوم   ي مطالعه ي ست كه نتيجها ها اين موضوعات همان. كند پيشنهاد مي

خداونـد در   .بينيم است كه امروز در دنيا مي ...طبيعي و رياضي و زيستي و تاريخي و 
 و يلِاللَّ الفتاخْ و ضعرِاَ و واتمالس قِلي خَف إنَّ« :فرمايد مي 164ي  بقره آيه ي سوره

ا يأحفَ اءن مم ماءالس نَم اهللاُ لَا أنزَم و اسالنَّ عفَنْا يمبِ رِحبي الْي فجرِتي تَالَّ  كلْفُالْ و هارِالنَّ
ـ  و يـاحِ الرِّ يفصـرِ تَ و ةٍداب لِّكُ نْا ميهف ثَّب ا وهوتم دعب ضرلْاَا هبِ السالْ ابِحـ م ـ  رِخَّس بنَي 

السماء لْاَا ولَ ضِرومٍقَلِّ ايات ي164ي  آيه -ي بقره سوره(» ونَلُعق(  

بر روي   در حركت كشتي ، در گردش شب و روز ، و زمين ها يعني در آفرينش آسمان
سـبب حيـات     آمدن و ريـزش بـاران كـه    ، گردد آب كه به وسيله آن بشر منتفع مي

بادهـا و حالـت     گـردش  ، انـد  حيواناتي كه در روي زمين در حركـت  ، گردد زمين مي
هـاي   اينهـا نشـانه    ي در همـه  ، انـد  مخصوص ابرها كه در ميان زمين و آسمان معلـق 

اينها قوانين و نظاماتي دارند و شـناختن   ي يعني همه. قدرت و حكمت پروردگار است
  .كند د نزديك مياين نظامات شما را به توحي

 ي  دانـيم مطالعـه   مردم را به مطالعه در اين امـور توصـيه كـرده و مـي     قرآن صريحاً
علـم   درياشناسـي،  ، شناسـي  زمين ، شناسي به علم فلك و ستارهست كه منجر ا ها همين

 2ي  جاثيه آيه ي  چنين است در سوره هم. شده است ...شناسي و  حيوان ، كائنات جويه
قرآن كتابي است كـه اولـين مرتبـه    . و بسياري آيات ديگر 25 ي آيه فاطري  و سوره

وحي قرآن با تذكر .  آغاز كرد »كتابت«علم و  »خواندن«كه نازل شد سخن خود را با 
.  مرَكْأالْ كبر إقرأ و. قْلَع نْم سانَْنإالْ قَلَخَ. قْلَذي خَالَّ كبر مِاسإقرأ بِ«  اينها آغاز گشت

  .هاي رسول خدا درباره علم است ترين توصيه صريح »ملَقَالْبِ ملَّع ذيلَّاَ
طلب العلم فريضـة  ( :ست كه رسول خدا فرمودا ها اين جمله از مسلمات همه مسلمان

مسلمان است ( تعلم و دانشجويي بر هر مسلماني فرض و واجب است )علي كل مسلم
جـويي كنيـد ولـو     علم را پـي  )لو بالصين طلبوا العلم واُ(: فرمود و) بايد دنبال علم برود
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 ي هـر نقطـه   ؛مكـان معـين نـدارد    ،چين سفر كنيد يعني علم مستلزم اين باشد كه تا
  .كنيد  جهان كه علم هست برويد و اقتباس

  )جبر يا اختيار(عدالت الهي 
كـه را   و هـر  كـنم  مـي  فرمايد هر كه را بخواهم هدايت خداوند مي چرا :سئوال

  عدالت سازگار است؟ كنم؟ آيا اين با ينخواهم هدايت نم
و كَةً ولَائالنَّارِ إِلَّا م ابحلْنَا أَصعاجينَ      مذ تَيقنَ الـَّ سـيينَ كَفَـرُوا لذ ماجعلْنَا عدتَهم إِلَّا فتْنَةً للـَّ

و تَابأُوتُوا الْك انًا ونُوا إِيمينَ آمالَّذ ادزْدا ي رْتَابينَ لَاياُلَّذ  نُـونَ وؤْمالْمو تَـابقُـولَ   وتُوا الْكيل
ذَا مثالً كَذَلك يضلُّ اللَّه منْ يشَاء ويهـدي  الْكَافرُونَ ماذَا أَراد اللَّه بِه رَض وقُلُوبِهِم م  الَّذينَ في

و وإِلَّا ه كبر نُودج لَمعا يمو شَاءنْ يم شَرِملْبكْرَى لإِلَّا ذ يي سوره( ا ه 31 ي آيه - ثرمد(  

قرار نداديم و عدد آنهـا را  ) عذاب(و ما خازنان دوزخ را غير فرشتگان : آن ي ترجمه
كه (نگردانيديم تا آنكه اهل كتاب هم يقين كنند ) نوزده(جز براي فتنه و محنت كفّار 

ه صاحب قـرآن بـه كتـب آسـماني     ذكر اين عدد مطابق تورات و انجيل است با آنك
و آن بر يقين مؤمنـان هـم   ) عالم نبوده و البته كالمش به وحي خداست و ايمان آرند

بيفزايد و ديگر در دل اهل كتاب و مؤمنان به اسالم هيچ شك و ريبي نماند و تا آنان 
گويند كه خدا ) به طعنه(است و كافران نيز ) شك و جهالت(شان مرض ها كه در دل

چه منظور ) كه عدد فرشتگان عذاب را نوزده شمرده است نه بيش و كم(ن مثل از اي
هر كه را خواهد به ضاللت بگـذارد و هـر كـه را    ) داد تا قرار( بلي اين چنين داشت؟

رهاي پروردگارت غيـر او آگـاه   لشگ) دح عده بي(ايت نمايد و هيچ كس از خواهد هد
  .بشر نخواهد بود ي موعظهجز براي پند و ) آيات ذكر دوزخ(نيست و اين 

و شَاءنْ يم لُّ اللَّهض؛ يشَاءنْ يي مدهضاللت را بـه خـود نسـبت داده     خداوند هدايت و ي
هر چيـزي   ؛نظام علت و معلول است ؛مسببي است از آنجا كه عالم، نظام سبب و .است

سـت و سـنت الهـي    الينفك از اين عالم ا) و معلولي يعلّ(داراي اثري است و اين قانون 
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ي اثـر  ئكنـد پـس هـر شـي     تغيير نمي سنت الهي تبديل و ؛لن تجد لسنةاهللا تبديالاست و 
چـرا   ءپس انسان داراي اختيار است پس اختيار به عنوان يك شي. وضعي خود را دارد

  چرا عذاب كند؟ ؛ما را گمراه كرد شاثري ندارد؟ پس عدالت كجاست وقتي خود
كند ولي  ضاللت را براي خود فراهم مي هدايت و ي يار خود زمينهتوان گفت انسان با اخت مي

ـ    ؛دهـد  منفي را خدا قرار مـي  از آنجا كه اثر كار اختياري اعم از مثبت و  ي وطبـق نظـام علّ
دهد آن هـم بـه دليـل     معلولي، لذا به نحو غيرمستقيم خداوند ضاللت را به خود نسبت مي

  .عدالت الهي نيز سازگار است انسان و اثربخشي به كارها كه با اختيار
را انسان از كجا و بـه چـه طريقـي     و آگاهي ست كه اين شناخت، علما حال سوال اينجا

تواند بـا   را، خودش مي بايست بدست بياورد؟ و ديگر اينكه انسان تا كدام مرحله از آن
عنايـت خواهـد    تا چه مقـدار از آن را، خداونـد بـه او    تالش كردن به دست بياورد؟ و

  از آنجا كه ؛هاي نامحدود است ها و ثروت در زندگي سرشار از نعمت  افكار آدمي كرد؟
يك   ماهيت  به  ما نسبت  هاي آگاهي  كه  است هر اندازه  ماهيات  از راه  واقعيت  ما به  علم

  . بيشتر خواهد شد ءموجود يا شي  آن  ما به  علم ؛بيشتر شود  شي  موجود يا يك
آنها بيشـتر خواهـد     ماهيت  ما به  علم ؛آثار مخلوقات را بشناسيم  ار كهدهر مق  لذا به
آثـار    به  علم  ما از راه  معرفت  يعني ؛شناسيد مي  آثارشان  ت را از راهشما موجودا. شد
 كنـد  پيـدا مـي    آثار آنها تنزل  به  و معرفت  ما در حد علم  معرفت  بنابراين ؛ستا آنها
آثارشان را   آثار ماهيت  آن  ي واسطه  باز به  آثار آنها را بشناسيم  هر مقدار كه  به  ولي

  . كنيم مي  بهتر درك

  مفهوم جبر
زور و  بنـدد عمومـاً   جبر در ذهـن نقـش مـي    ي معنايي كه از شنيدن كلمه ترين نزديك

  هـيچ  ي قهاريت و زورمدار يك نيروي برتر كه اجـازه  ي جباريت است يا به عبارتي قوه
ايـن نـوع روزگـويي و جباريـت     . دهـد  را به انسان تحت استيالي خود نمي نوع تحركي
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ازلي بوده و اعمال قدرت آن نيروي برتر، دم به دم تا نهايـت بـر انسـان     ي خاص اراده
تـوان زورنگـري ناميـد امـا تصـور       به تعبير ديگر اين نوع باور را مي ؛كند گري مي چيره

نگـري   ان به كار گرفت كه بـه آن حـد  تو ديگري را در خصوص تعريف مفهوم جبر مي
   .دترمينيسم است ي تري از كلمه حدنگري مترادف صحيح. گوييم مي

. بـه ايـن مثـال توجـه كنيـد      ،پيشگي ر حدود است و نه جبر زوردترمينه به معني جب
ايـد و كسـي در كنـار شـما بـه       فرض كنيد در داخل اتومبيل پشت فرمـان نشسـته  

واهيد سرعت اتومبيل را هرگاه شما بخ. ل نظارت داردرانندگي و ميزان سرعت اتومبي
نمـوده و  دهد كه از افزايش سـرعت پرهيـز    مي آن شخص به شما هشدار؛ زياد كنيد

خـود را در   ي در اين صورت شما قادر نخواهيد بـود كـه ميـل و اراده    ؛آهسته برانيد
ر خـود عمـل   چون هرگاه خواسته باشيد بـه اختيـا   ورد رانندگي كامالً اعمال نماييدم

باشد بر اختيار شـما   مربي شما و يا پليس مي مثالًدستي كه  شخص بغل ي اراده، كنيد
در  ولـي حـاال   كند مي يا وادار به پيروي از نظريات خودغلبه كرده و شما را مجبور و 

همين مثال فرض كنيد كه در اتومبيل تنها پشت فرمان نشسته و به اختيـار خودتـان   
وست داشته باشيد بـر سـرعت اتومبيـل بيفزاييـد ولـي مكانيـك       توانيد هر قدر د مي

اتومبيل شما سيستم كاربراتور را طوري تنظيم نموده كه سرعت اتومبيل بيش از حـد  
شـما   ي اراده) فرمانـده  ي يعني وجود اراده(تواند فراتر رود در صورت اول  معيني نمي

اشـتن تـوان محـدود در    د(م برتر قرار داشته و در صـورت دو  ي هتحت استيالي اراد
  .بست تعيين شده محصور گشته است شما در بن ي اراده) سرعت

  اختيار جبري
اي از  هاي جبر و اختيـار دقيقـاً بـه چـه دوره     ي انديشه توان گفت كه ريشه ميمشكل 

تـوان اظهـار    ولي در يك نظردهي اجمالي مـي  شود اريخ اجتماعي بشريت مربوط ميت
 مياو اگر چه مفهوم ذهني و عل. جبر بنا بود ي مالً بر پايهداشت كه تفكر بشر اوليه كا

 ي ولي ضعف خود را در مقابل حوادث طبيعـي بـه واسـطه    ؛از پروردگار خود نداشت 
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 كنتـرل اتفاقـات نبـود؛    خود قادر بهچون  نمود جبران مي» مشيت برتر«دن به بر  پناه
ود خدايان متعدد به عنوان داد و به همين دليل به وج آنان را به ذاتي برتر نسبت مي

طـور   بـه عبـارت ديگـر ايـن    . شـد  تر معتقد مـي  هاي قوي صاحبان و مظاهر آن اراده
بشـر   ي در انديشـه  وارنـگ  خدايان و اساطير رنگ و توان استنباط نمود كه وجود مي

  . هايي از اعتقادات او به جبر و مشيت برتر است اوليه، نشانه
خود را يافت و توانست بـر برخـي از اتفاقـات غالـب     رفته  ها كه اين موجود رفته بعد

عرض اندام نموده و به احكام خدايان كه تـاكنون  » خود«تواند  شود احساس نمود مي
. خود را جايگزين كنـد  ي پنداشت هجوم آورده و اراده  آنان را از پيش تعيين شده مي

هميـد كـه   شناخت او در قلمرو هسـتي و قانونمنـد بـودن آن توسـعه پيـدا كـرد و ف      
اش  اعتقاد به مجبوريـت و محكوميـت   خود و ي دادن اموربه خدايان، نفي اراده نسبت

بودن متعلق به دوران حيوانيت اسـت كـه     بودن و محكوم  مجبور ؛كرد درك .باشد مي
توانـد زمينـه و    ولي آگـاهي مـي   ؛بري از آن مشيت ديگري ندارد  مانجبر غريزه و فر

  .دليل انتخاب باشد
، اليه اليه )جبر و اختيار(ا، يكي از علل پيچيدگي و ناشناس ماندن موضوع نظر مه ب

يك مبحث اليه اليه است و هر اليه، شامل يك ) جبر و اختيار(بودن آن است؛ يعني 
ست كه اختيار قبلي به ا بعدي، اين ي جبر و يك اختيار است؛ تفاوت هر اليه با اليه

مثالً ما مجبوريم كار . نشيند اختيار قبلي مي شود و اختيار ديگري بجاي جبر تبديل مي
جبوريم م كنيم تا پول بدست آوريم و مجبوريم پول بدهيم تا خوراك بخريم و

نگاه ) از باال به پائين(پس وقتي به كل اين قضيه  … خوراك بخوريم تا زنده بمانيم
هاي  در اليه كه) ندا اختيارات(هستند و اين ) جبر(هميشه  )اجبره(بينيم كه  مي ؛كنيم

} )يعني از فرع به اصل( )از باال به پائين({پس اگر . شوند مي )جبر(بعدي تبديل به 
جهت نيست كه گروهي  لذا بي. بينيم مي) جبر(عناصر را  ي همه ؛به موضوع نگاه كنيم

  .اند االراده بودن بشر قائل بوده لوبسيا م) جبر مطلق(به 
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هميشـه  ) اختيارات(بينيم كه  نگاه كنيم مي) به باالاز پائين (اما وقتي به كل اين قضيه 
) اختيـار (هـاي بـاالتر تبـديل بـه      هستند كـه در اليـه  ) جبرها(هستند و اين ) اختيار(

 ؛به موضوع نگاه كنـيم } )يعني از اصل به فروع( )از پائين به باال({پس اگر . شوند مي
اختيـار  (روهـي نيـز بـه    جهت نيست كـه گ  لذا بي. بينيم مي) اختيار(عناصر را  ي همه
ظريف نهفتـه   ي اصوالً فرق بين عقل و جهل در همين نكته. اند بشر قائل بوده) مطلق

مـثالً نادانـان   ) اصل به فـرع (روند و نادانان از  مي) فرع به اصل(است كه دانايان از 
ازدواج بـراي  {: گوينـد  ولي دانايـان مـي   )ازدواج براي لذت بردن است(معتقدند كه 

ابزاري براي تشويق و ترغيـب در  ) گاهآبطور ناخود(ل است و لذت بردن نيز مث توليد
  .}اقدام به توليدمثل است

سوي اصل ه اصوالً سمت عقالنيت، از فرع بسوي اصل است؛ يعني اگر كسي از فرع ب
حكمت، چيـزي   سوي فروع برود جاهل است؛ه برود عاقل است و اگر كسي از اصل ب

و نيز جهالـت، چيـزي نيسـت     منظور رسيدن به اصول هنيست جز گذشتن از فروع ب
درحقيقت جبـر و اختيـار، يـك حـق      .منظور رسيدن به فروعه جز گذشتن از اصول ب

ـ  ) فرد منفرد(طور ه مشاع است بين كل بشريت و افراد بشر، خواه ب طـور  ه و خـواه ب
دخـل   ؛داختيار اين را ندارند كه در عناصري كه مشمول اين حق هستن )جمع منفرد(

  . و تصرف كنند و يا آنها را تغيير دهند مگر با موافقت خداوند رحمان
مشاع يعني چيزي كه ميان همگان مشترك باشد و هر چيـز  ) طور پيش فرضه ب(پس 

است و هر چيـز كـه مشـمول    ) حقوق بشر(مشمول  ؛كه در ميان همگان مشترك باشد
 اي كه شارع عام است يعني هـر )چهكو(واجد جبر و اختيار است مثالً  ؛حقوق بشر باشد

اختيار دارد از آن كوچه گذر كنـد و كسـي حـق نـدارد      ؛كجاي جهان بيايد كسي از هر
پس تا اينجـا جبـر بـود و    ) [عبور بدهند ي يعني همه مجبورند به او اجازه(د مانع او شو

ع است جهاني، يك عنصر مشا ي در ميان جامعه) هوا(طور مثال، ه و يا ب] اختيار هم بود
  . كند بخشي از آن هوا را مصرف مي ؛ولي هر فردي با نفس كشيدن

تنفس كننـد  ) هواي زمين(اند كه همگان از  پذيرفته) به اجبار طبيعي(اما مردم جهان 
يعني  ؛جبر است} حق نداشتن{حق ندارد مانع تنفس ديگري شود و اين  كس و هيچ
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اگرچـه  ) اختيارجبر و (است؛ يعني  )اختيار(هرگز تنها نيست و هميشه همراه با ) جبر(
) حقـوق بشـر  (دهنـد كـه آن    اما در واقع يك چيز را شكل مـي  بظاهر ضد يكديگرند

كه عـدم   طوريه ب د نخواهد بودموجو )جبر و اختيار(است و حقوق بشر، بدون وجود 
) جبـر (نكه هيچ اختيـاري بـدون   اين يعني اي. يك، موجب عدم ديگري خواهد شد هر

ست با عدم ا نيست و عدم هريك از اين دو، مساوي) اختيار(جبري بي و هيچ  نيست
را ...] حـق نـداري  ... حـق داري  [بام تا شام، صدها بار عبارات اينكه مردم از  ،هر دو

نزد بشـر تـا چـه حـد     ) جبر و اختيار(خود گوياي اين است كه موضوع  ؛رندب بكار مي
  .مات مهم زندگاني بشر استمهم است؛ پس فهميدن و فهماندن آن، يكي از ملزو

ي هـا  ست كه موضـوع بحـث ميـان متفكـرين و انسـان     ها ا جبر يا اختيار قرن ي مسئله
. اي براي اين مسئله يافت نشده اسـت  كننده وقت پاسخ قانع مختلف بوده است اما هيچ

يعنـي اگـر    ؛در مكتب مادي كه اصالت با ماده است معتقدند كه ماده خالق فكر اسـت 
در مكتـب   ،»مـاده خـالق فكـر   «ارد اين فكر مخلـوق مـاده اسـت يعنـي     فكري وجود د

يعني  ،»ايده يا ذهن خالق ماده«است » ايده خالق ماده«عكس معتقدند كه ه آليسم ب ايده
كنـد و در   كند و ماده را خلـق مـي   اين ذهن من هست كه اين دنياي وجود را تصور مي

  . هنذمكتب اسالم اين خدا خالق ماده است و خالق 
بينيم كه در مكتب ما نه ماده خالق ذهن است و نه ذهن خالق مـاده، بلكـه خـالق     مي

لـذا اگـر خداونـد    . ي است بنام خدا كه هم ماده را خلق كرده و هم ذهـن را تر بزرگ
. دهـد  داند كه هر كسي در زندگي چه اعمالي را انجام مي ميپس  ؛ت داردنهاي علم بي

 ي اوهـا  توانيم بـرخالف دانسـته   ميا دارد پس ما نوقتي خداوند از روز ازل اين علم ر
ي يهـا  از مثـال  اختيـاري اسـت  خواهند ثابت كننـد زنـدگي    ميكساني كه . عمل كنيم

گوينـد و آنگـاه    مـي  ها انساناز روابط بين  مثالً ؛اشتباه است كنند كه كامالً اده مياستف
رت و همـه چيـز او   نهايت است و قد علم خداوند بي. كنند ميرا با خداوند قياس  آن

   .طور است هم همين
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او عمل كنيم زيرا درك ما از جهان مبتني بر  ي توانيم برخالف دانسته ميبنابراين ما ن
سفانه حواس ما نيز بسيار ناقص متأ .اند آن اطالعاتي است كه حواس ما به ما رسانده
تا بـه امـروز    چه هر .قابل اعتماد نيستند هستند و در نتيجه اطالعات داده شده اصالً

ه خداونـد در  بـوده كـ    مـي فقط مقدار اندكي از آن اطالعـات عظي ؛ فهميدند ها انسان
و عوامل  ها راهنما و فرشته تازه اين اطالعات را نيز باز از طريق؛ اختيار انسان گذاشته

تقـل و در اختيـار آنهـا    من هـا  بـه انسـان   ؛دنيا قرار داده است كه خداوند در شهودي
  . ما قادر نبوديم آنها را درك كنيموگرنه گذاشته 

كـار بشـر    ، كنيد اين اختراعات و اكتشافات كه تا به حال صورت گرفتـه  ميشما فكر 
 ؛انـد  كـرده محققين بسيار زحمت كشيده و تحقيق  است؟ نه نه هرگز، البته كاشفان و

هايي كه آن كاشـفان و   نهايت به خاطر زحمات و سختي ولي واقعيت آن است كه در
 لذا فقط به مقدار زحمت خود را ببرند فرمودند تا اجرخداوند اراده ؛ قين كشيدندمحق

آورم  مـي كـه   هـا  به ايـن مثـال  ؛ آگاهي آن را به آنها منتقل نمود واندكي از شناخت 
تـا   4/0چشم ما از طيف وسيع امواج فقط امواجي با طول موج  مثالً! خوب دقت كنيد

  . بيند ميميكرون را  8/0
 .مقدار نيز وجـود دارنـد  تر از اين  هاي بسيار باالتر و پائين با فركانس كه امواجدر حالي 

ـ     شـرط سـالم بـودن    ه گوش ما فقط امواجي بين بيست هرتز تـا بيسـت كيلـوهرتز را ب
كه امواج مادون صوت و مافوق صوت فراواني وجود دارند كه قابـل   در حالي؛ شنود مي

 هترين حواس ما بـراي درك جهـان خـارج از   حس ب تازه اين دو؛ درك براي ما نيستند
حاال بـا اطالعـاتي كـه ايـن     . تري دارند بدن هستند و ديگر حواس كه محدوديت شديد

دهند چه دركي خواهيم داشت؟ بديهي است كه ايـن درك بـر    ما ميه حواس از دنيا ب
   .مطلق بر آنها تكيه كرد توان بطور باشد و نمي اساس ارزش همين اطالعات ناقص مي

جسم رنگي  ست كه اصالًا اما حقيقت اين. ي مختلف استها دنيا از نظر ما پر از رنگ
ما نشـان  ه وجود ندارد بلكه بازتاب قسمتي از نور است كه اجسام را بصورت رنگي ب

صـوت  . ياه هسـتند اجسـام سـ   ي به همين دليل وقتي در تاريكي هستيم همه ؛دهد مي
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معينـي   ي ه ارتعاشات هـوا را در محـدوده  ست كا بلكه گوش ما ؛وجود خارجي ندارد
 .رسـد  مـي به همـين دليـل در خـالء صـدائي بگـوش ن     . كند ميبصورت صوت حس 
و نيز خيس بودن و يا خشك بودن همـه    ميو يا سردي و گر  ميتشخيص زبري يا نر
ايـن هـم حقيقـت مطلـق      .دهـد  ميما ه ست كه حس المسه با و همه ناشي از دركي

ولـي حـس    د رطوبت كم يا زيـادي داشـته باشـند   توانن ميسام اج ي همه مثالً ؛نيست
معيني از مقدار رطوبت خيس بودن جسـم را   ي تواند در محدوده ميما فقط  ي المسه

   .تشخيص بدهد
خواهيم در مورد  ميبا توجه به درك ناقص ما كه ناشي از حواس ناقص است چگونه 

ـ  هـا  چيـز  تـرين  ك نزديكآفرينش و رمز و راز خلقت قضاوت كنيم؟ ما كه از در ه ب
كه زندگي جبر اسـت يـا    توانيم در مورد حكمت خلقت و اين ميچطور  ؛خود عاجزيم

از  تر اين جهان بسيار ناشناخته ؛آري اين دنيا وادي حيرت است اختيار نظري بدهيم؟
معلومـات نـاچيز و    .طور مطلـق صـحبت كنـيم   ه ست كه بتوانيم در مورد آن با آن

ي هـا  ايم در مقابل عظمـت ناشـناخته   به حواس خود بدست آوردهناقصي كه با توجه 
قضاوت كنيم و قبول كنـيم كـه صـالحيت و     تر پس بيائيد منصفانه .جهان هيچ است

  . را نداريم توان بررسي و نظر دادن در مورد اين عالم هستي و مسائل مربوطه به آن
خود آن را بنا  ي ارادهحقيقت ما يك جبر كلي داريم كه خداوند بر اساس آگاهي و  در

لوح « آن را در  است و تمامي) الزم الوجود و الثابت الوجود(نهاده و برقرار نموده است كه 
  .حضرت حق باشد ي تا زماني كه اراده ؛حال اجراء هست ثبت كرده و در »محفوظ

 .خـويش را بـه دسـت خـود رقـم زدن      ي آينده اختيار يعني سرنوشت و: و اما اختيار
اين دنيـا فقـط شـروع     ي زندگي دو روزه ؛عدم آفريده شد تا ابد زندگي كند انسان از

رو  و از ايـن  اي از خود را در روح ما دميـده  وهخداوند جل .اين زندگي كوتاهي است از
 معـين و  ؛هرگاه خداوند، چيزي را اراده كنـد . است كه زوالي براي ما نيز قائل نيست

  .آورد ميبخشد، سپس پديد  ميرا حتميت آنگاه آن  ؛كند مي اش اندازه محدود و
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مقصود از اختيـار انسـان در   «در پاسخ به اين سؤال كه السالم  حضرت امام علي عليه
بـرداري   فرمودند مقصود، اين است كه خداونـد مـا را بـه فرمـان     »اين دنيا چيست؟

 بـه مـا قـدرت طاعـت يـا      در ايـن حـال،   .نافرماني، نهي كرد از گناه و دستور داد و
يـاري   نمودنـد؛  معصيت داد؛ به آناني كه او را پرستش كردند و دستورات او را عمل

توفيقي گرفتـار   فرماني كردند به بي رساند و آناني كه دستورات را گوش نداده و نا مي
؛ نهـج البالغـه، كلمـات قصـار،     12-91، حـديث  5بحاراالنوار، باب قضـاء و قـدر، ج   { . …شوند مي

  .} 87ي  شماره

 ، چنان انسان را به خود، جذب و»دارالغرور«ي اين  اين است كه مظاهر فريبنده حقيقت
او  يابد كاروان رفته اسـت و  كند كه ناگهان درمي از ياد حق، غافل مي سازد و سرگرم مي
 ؛خواهد بـود  بوده و  اين حوادث كه هميشه در زندگي آدمي. بيابان در پيش در خواب و
در كتاب ما قرآن  .كند است و به انسان يادآوري مي» واي رس مهري زمانه بي«درسي از

دار الهـي   اوصـافي چـون امانـت    ؛ارزشمند به انسان داده شده است كريم اوصافي واال و
ر بـودن عـالم در دسـت او،    روي زمين، خليفه و جانشين خداوند، مسجود مالئك، مسخّ

ف مخلوقات و اوصـاف  كرامت ذاتي انسان، فضليت و برتري او بر مخلوقات و بلكه اشر
در حـالي كـه    ؛اي خـاص اسـت   شايد بگوئيد كه اين اوصاف تنها براي عده ،بسيار ديگر

بايد گفت نه اين اوصاف به صورت كلي بيان شده و نشانگر آن اسـت كـه اينهـا بـراي     
   .يا حداقل بخشي از اين اوصاف براي نوع بشر است ؛نوع انسان است

ي داشتن دو نيروي متضاد در درون، گرايش انسـان  يعن ؛منظور از ويژگي انسان بودن
 ي قدرت انتخاب و اختيار و سرانجام طي مسير كمـال بـا نيـروي اراده    ،بدي ،به نيكي

هاي شقاوت و انحراف اسـت   به عبارت ديگر انسان در خلقت خود داراي زمينه، خود
ـ      وعي و بايد در كنار همين اوصاف و حاالت مسير سعادت خـود را طـي كنـد و بـه ن

خالف مسير گرايش طبع مادي خود به سوي گرايش روحي و الهي خود حركت كند 
  . ها به سعادت حقيقي خويش دست يابد تا در اين كش و قوس
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) راه نيك و بد ( بنابراين وقتي پاي اختيار و انتخاب و باز بودن راه سعادت و شقاوت 
اي راه  خـاب كـرده و عـده   اي راه سـعادت را انت  به طور طبيعي عـده  ؛آيد به ميان مي
كمال رسيدن انسان و برتر شدن او بر ماليك به خـاطر دوگـانگي وجـود     ،شقاوت را

در حالي كـه  . هاي انحرافي است راه ي انسان و اختيار راه سعادت و كمال از ميان همه
 ي اي در اين ميان از همه عده ؛كنند هاي انحرافي را انتخاب مي ها راه از انسان ي بسيار

روند و اين همان چيزي است كه به انسان مقام بـاال   ها گذشته و تنها به راه خدا ميآن
  .و ارزشمندي داده است

ثُـم خَلَقْنَـا النُّطْفَـةَ علَقَـةً     «: گويد ميخداوند با آفرينش چنين موجودي به خود آفرين 
ا ثُـم    فَخَلَقْنَا الْعلَقَةَ مضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمضْغَةَ عظَاما فَكَ مـلَح ظَـامنَا الْعوخَلْقًـا آخَـرَ    اَس نْشَـأنَاه

گاه نطفه را علقـه و علقـه را گوشـت پـاره و بـاز آن       آن »فَتَبارك اللَّه أَحسنُ الْخَالقينَ
و پيكري كامل (گوشت پوشانيديم  ها استخوان گوشت را استخوان ساختيم و سپس بر

خلقتي ديگرش انشا نموديم؛ آفـرين  ) پاك مجردبه دميدن روح (پس از آن ) كرديم
  )14 ي آيه -مومنون ي سوره(. خداي كه بهترين آفرينندگان است) قدرت كامل(بر 

در جهـان خلقـت    ؛قـت را بـه بهتـرين صـورت آفريـده اسـت      خداوند كه جهان خل
چنـين  . موجوداتي قرار دارند كه عاري از گناه هستند و جـز خصـائص نيـك ندارنـد    

ايـن موجـودات همـان     ؛كنند و نافرماني از او ندارند مينها خدا را عبادت موجوداتي ت
  . اند فرشتگان الهي

روند و داراي اختيار در انجام خـوب و بـد    آنها همگي بدون اختيار راه سعادت را مي
، در ايـن   غير از فرشـتگان . بلكه سرشت آنها تنها بر خوبى آفريده شده است ؛نيستند

مقامـاتى كـه فرشـتگان دارا     ي نوعى خاص وجود داشته كه همه تواند عالم خلقت مى
دارا شود اما با اختيار و انتخاب خود، اين تنها در صورتى ميسر است كـه راه   ؛هستند

خوب و بد براى او باز باشد و ميان خوب و بد، خـوب را انتخـاب نمايـد و بـه مقـام      
  . فرشتگان و حتى برتر از آنها دست يابد
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اى باشد كه داراى اختيـار نبـوده و فقـط راه     سرشت اين موجود به گونهاگر قرار بود 
ديگر تفاوتى  ؛سعادت را بپيمايد وعاري از گناه باشد و جز خصائص نيك نداشته باشد

حال آنكه فرشـته قبـل از آن    ؛بين اين موجود و فرشتگان نبود بلكه همان فرشته بود
معنـا   نيـك و بـد   ن فـرض اختيـار  هم چني. وجود داشت و نياز به خلقت جديد نبود

در  ؛اختيار انتخاب نيك و بد در زماني است كه هـر دو بتوانـد تحقـق يابـد    . نداشت
حالى كه اين موجود، نوعى جدا از فرشتگان است و موجودي داراي اختيار و انتخـاب  

كـه بهتـرين   (آفريده شده و اقتضاى فيض نامتناهى اين است كـه در جهـان خلقـت    
چنين نوعى وجود داشته باشد و بـا فـرض چنـين نـوعى، جهـان       )جهان ممكن است

  .تر و زيباتر و بهتر خواهد بود كامل
بـودن آنـان حتـي فراتـر از مقـام      و ارزشـمند   ها بدين خاطر ديگر نيك بودن انسان

آمد و اين صفات خود جايگاهي ويژه بـراي انسـان    ميك در دستگاه الهي بشمار ئمال
او  از توقـع بيشـتري نيـز   ؛ شـود  ن داراي چنين منزلتي ميانسا لذا وقتي. بوجود آورد

ـ . آورد ميبوجود  بتوانـد درعـين حـال كـه ميـل و       ددر اين زمان است كه انسان باي
  . راه خير و پاكي و نيك را انتخاب نمايد ؛ستا كشش به سوي بد در وجود او

 ه در ايـن چـرا كـ   معنا است بهشت رفتن بى ؛سان بدون اختيار به راه خير بروداگر ان
بخـش   بلكه سعادت و عاقبت به خيرى لذت كار ناكرده است ي صورت بهشت نتيجه
بـا توجـه بـه ايـن كـه       دمى با سعى و تالش خـود بـدان برسـد   و معقول است كه آ

د اگر فرض شو. توانسته كار بد كند ولى انجام نداده و كار خير از او سر زده است مى
  .نداشتفرض اختيار نيز معنا ؛ ق نشودخليا  كه هيچ انسان بد وجود نداشته و

 )و نـه جبـرى  ( بنابراين حكمت الهى اقتضا دارد كه اسباب و شرايط تكامل اختيـارى  
 بتوانند راه حق را بشناسـند و بـا   ؛اهم شود تا كسانى كه بـخـواهـنـدفر ها براى انسان

يط پيمودن آن، به كمال و سعادت خودشان برسند ولى فـراهـم شدن اسـباب و شـرا  
از آنها حسن استفاده كـرده   ها انسان ي براى چنين تكاملى، بدين معنى نيست كه همه

   .و لزوماً راه صحيح را برگزينند
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ضمن آن كه نبايد فراموش كرد كه اگر كسي و يا كسـاني بـه مراتـب بـاالي كمـال      
 اشـقيا هسـتند   ي پس آنان لزوماً در جرگـه  ؛اند دست نيافته و به مقام مقربان نرسيده

ي عادي از كماالت نسبي برخوردار هستند و به همان مرتبه ها بلكه بسياري از انسان
همان گونه كه در روايات نيز بيان شـده كـه    ؛شوند ، از سعادت برخوردار مياز كمال

ي نردبان داراي درجات است و گاهي تا ده درجه بـراي آن ذكـر   ها ايمان همانند پله
ياري در نهايت بـه سـعادت و كمـال رسـيده و در     ي بسها شده است؛ بنابراين انسان
  . گيرند ميبهشت رحمت الهي جاي 

شود امـا بسـياري از    ها مي از انسان  رسيدن به كمال نهايي هرچند نصيب تعداد كمي
گمان نكنيد كماالتي كه به دنبـال آن  . برند تر از آن را مي هايي هرچند نازل آنها بهره
نيافتني است بلكه در گوشـه وكنـار مـا و در     ي دستحقايق عجايبي ناديدني و؛ هستيد

يابد  هاي وجودي تحقق مي اقسام اين كماالت و عظمت مقابل چشمان غافل ما انواع و
اي  ديدن ايـن كمـاالت نيـاز بـه كمـالي درونـي و ديـده       . ولي ما از ديدن آنها غافليم

 .شستشو شده دارد

 و انديشي، حكم آنچه تو فرماييلطف آنچه ت  ي تسـليميم  ي قسمت مـا نقطـه   در دايره
كـنم و هـر كـس را     هدايت مـي  كس را بخواهم هر: فرمايند مياما اينكه چرا خداوند 

ـ . كنم ميهدايت ن ؛نخواهم ترك در طـور مشـ  ه زيرا خداوند بيشترين امكاناتي را كه ب
ت ي مشترك كه بين آنها بود؛ صفاها اما عالوه بر نعمت ؛بين مخلوقات خود قرار داد

داشـتن حـق انتخـاب     ، قدرت درك و تشـخيص  مثالً گري را براي انسان قرار داددي
  … قدرت حافظه و ، خوب و بد، قدرت خالقيت

كند در نهايت بـه يـك    ميكه انسان مراحل مختلفي از زندگي خود را تجربه  ميهنگا
 كند و آن پيـدا كـردن هـدف نهـايي خـودش      ميشناخت و آگاهي متعال دست پيدا 

و ايـن بقـاء بـه     نهائي از زندگي مادي، بقاء اسـت  هدف؛ كند فكر مي  نسانا. باشد مي
يابد؛ پس هدف نهـائي او از   شود بلكه در وجود فرزندان او ادامه مي ختم نمي مرگ او

   .شود ي زندگي مادي، به توليدمثل ختم ميها ها و واكنش كنش  ميتما

www.takbook.com



 
237 تجلي آگاهي

 ي ن آن قادر به ادامـه كه بدو، يك هدف نهائي معنوي ديگري هم دارند ها اما انسان
يعنـي بازگشـت بـه    (خـود،  ه و اين هدف، چيزي نيست جز بازگشت ب حيات نيستند

كـه آن   يعني بازگشت به نام خود ،يعني بازگشت به خلقت و فطرت خود) اصل خود
ي واقعي، در راه رسيدن بـه ايـن   ها انسان ).انسانيت(يا ) انسان بودن(هيچ نيست جز 

ي واقعي، نيـروي بقـاء   ها پس در وجود انسان ؛كنند جان دريغ نمياز بذل  هدف، حتي
  . معنوي از نيروي بقاء مادي نيرومندتر است

در ) يعني بايد باشد ولـي نيسـت  (بشريت نيست   اما اين نيروي معنوي، در وجود تمامي
واقعي بعنـوان ركـورددار انسـانيت     هاي اي از جهان، هميشه تعدادي از انسان هر جامعه

اينكه . باشند معرفت مي و لذا آن افراد، سمبل حقيقت، سمبل انسانيت ؛اند و هستند بوده
گاني كنم منظـور همـين بنـد    فرمايند كه هركس را بخواهم هدايت مي خداوند متعال مي

با توجه به موارد فوق كه ذكـر آن شـد هـدايت    ) اند قرب خدا را پيدا كرده(هستند كه 
تالش  دهند و خود سختي مي است اما آنهايي كه بر مخلوقات يكي ي خداوند براي همه

 )رحيم( طلبند خداي خود مي هدايت خاص را از؛ كند بيشتري مي

»ي ولٌ فاعكَةِ إِنِّي جلَائلْمل كبيفَةً قَالُوا  إِذْ قَالَ رضِ خَلاَالْأَر    ا و يهـف ـدفْسـنْ يا م يهـلُ فعتَج 
و اءمالد كفسي نَحو كدمبِح حبوَن نُ نُسلَما لَاتَعم لَمقَالَ إِنِّي أَع لَك سبه يـاد آر (و  »نُقَد (

اي خـواهم گماشـت،    وقتي كه پروردگارت فرشتگان را فرمود كه مـن در زمـين خليفـه   
بريزنـد و   هـا  آيا كساني در زمين خواهي گماشت كه در آن فساد كننـد و خـون  : گفتند

از اسرار (من چيزي : خداوند فرمود! كنيم؟ خود تو را تسبيح و تقديس ميحال آنكه ما 
  )30 ي آيه -بقره ي سوره(. دانيد دانم كه شما نمي مي )خلقت بشر

بيند كه حتي فرشـتگان از   ميو همانگونه كه مشاهده نموديد خداوند چيزي در انسان 
  .ديدنش عاجزند

ي  سـوره ( .ر قرآن به كـار رفتـه اسـت   ى مختلف، چهار بار دها اين عبارت به مناسبت
  )38 ي آيه -نوري  سورهو  37و  27 هاي آيه -عمران آلي  سورهو  212ي  آيه -بقره
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گويـد كـه در مجـراى     او سـخن مـى   ي فقره اول، از سلطه و مالكيت و تماميـت اراده 
 ي حدود صـد بـار دربـاره   » حكمت«سازد و قيد  حكمت، بر بندگان خويش جارى مى

 ي جملـه ؛ امـور الهـى دارد   ي تكرار شده و اشاره به حكيمانه بودن همـه  خداى متعال
اشاره به اين است كه درياى مواهب الهـى آن قـدر   ) بدون حساب= (» بغير حساب«

كنـد   وسيع و پهناور است كه هر قدر به هر كس ببخشد كمترين تأثيرى براى او نمى
دارنـد كـه    مـى هـا نگـاه   آنزيـرا حسـاب را    ؛نـدارد » نگاه داشتن حساب«يازى به و ن

 ؛رود مـى  هـا  آن ي و بيم تمام شدن يا كمبود سرمايه درباره محدودى دارند ي سرمايه
 هـا  آن ي چنين اشخاصى هستند كه دائماً در عطاياى خود حسابگرند كه مبادا سرمايه

نـه بـيم كمبـود     ؛پايان هستى و كمال است درياى بى اما خداوندى كه ؛از دست برود
  .و نه نيازى به حساب دارد گيرد، كسى از او حساب مى دارد و نه

گيـرى   شود كه اين جمله با آياتى كه به بيان تقدير الهى و اندازه روشن مى ؛از آنچه بيان شد
  .پردازد، منافاتى ندارد و لياقت و شايستگى افراد و حكمت و تدبير آفرينش مى

بـدون عـوض داده شـده    پروردگـار  » رزق«از اين رو است كه » بغير حساب«صفت 
ى پروردگار بدون ها به عبارت ديگر، بخشش ؛است و كسى را حقى بر خداوند نيست

 هـا  بـر حسـب نيازهـاى قابـل و مـرزوق بـه آن       اين كه در برابر حق يا چيزى باشد
هر و خدا  )213 ي آيه -بقرهي  سوره(  »صراط مستَقيمٍ  و اللَّه يهدي منْ يشاء إِلى«... رسد مى

  .كند كه را بخواهد به سوى صراط مستقيم هدايت مي
چنان چـه او   ؛پذيرد راده و قدرت الهي صورت نميدقت شود كه هيچ امري خارج از ا

قـدرت   ؛دهـد  علـم مـي   ؛دهـد  ه هر ميزان كه بخواهد رزق ميبه هر كس بخواهد و ب
و وجود نـدارد  چرا كه اساساً خالق و ربي جز ا. نمايد بخشد و يا عذاب مي مي ؛دهد مي

او ديگـر   ؛گر چنـين بـود  ي او در عالم هستي حاكم نيست، كه ا اي به جز اراده و اراده
  .نبود »شيء  ليس كمثله«و » حدواحد و اَ«، »العالمين رب«

چـرا كـه ايـن     ؛ي او به معناي سلب اختيار از بشر در برخي از امور نيسـت  اما، اراده
تفويض شده و معناي سلب نقش و  يو اعطا  ميي او به آد اراده نيز به مشيت و اراده
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هـا را نيـز او قـرار داده     ها و واسطه چرا كه وسيله ؛باشد نيز نمي» وسايل و وسائط«اثر 
مواد غـذايي گيـاهي يـا     ؛دهد ي خورشيد مي نور و حرارت و جاذبه را به وسيله. است

يم داده و علم و كشاورزي را تعل ؛دهد ي خورشيد، زمين و آب مي حيواني را به وسيله
  .دهد ، كتاب مي)ص(پيامبر  به ي وحي هدايت را نيز به وسيله

بـه   ؛كنـد  او هر كه را خواهد هدايت و هر كه را خواهد گمـراه مـي  : پس، اين كه فرمود
وضـع   ست كه قوانين هدايت و گمراهي را اوا معناي سلب اختيار نيست بلكه بدين معنا

از شـناخت ايـن    انسـان را نيـز   يك را انتخاب كند وست كه كدام ا اختيار با او كرده و
نـه   ؛خداوند متعال عليم و حكيم است. ها غافل رها ننموده است قوانين و وسايل و سبب

 ،كند و نـه بـه اصـطالح شانسـي     نه خلقش را بدون هدايت رها مي ؛كند بيهوده خلق مي
  .كند برخي را هدايت و برخي ديگر را گمراه مي

و روشن  حچنين بطور واض كنم هم هر كه را بخواهم هدايت مي من: خداوند فرمود
  :به عنوان مثال فرمود. شوند بيان نمود كه چه كساني شامل اين هدايت مي

بلَ السـال    يهدى بِه اللَّه مـنِ اتَّ «: دنكساني كه به خدا ايمان دار -1 سـ انَهرِضْـو ـعبم  و
كـه خـدا   : ترجمـه  »صرِاط مستَقيمٍ  ى النُّورِ بِإِذْنه و يهديهِم إِلىيخْرِجهم منَ الظُّلُمات إِل

كند و آنان را  آن پيروان خوشنودى خويش را به طرق سالمت هدايت مى ي بوسيله
ها به سوى نور خارج ساخته به سوى صراط مسـتقيم هـدايت    به اذن خود از ظلمت

  )16 ي  آيه -مائده ي سوره(. كند مى
ه مـنْ   « :كساني كه به سمت خدا برگردند -2 ـدي إِلَيـهي و شاءنْ يلُّ مضي قُلْ إِنَّ اللَّه 

آيـد او   و هر كه بسوى او باز كند دا هر كه را بخواهد گمراه مىبگو خ: ترجمه»  أَناب
  )27 ي آيه -رعد ي سوره(. كند را هدايت مى

الهي داشته و ياد او باشد هـدايت  آورد و خشيت  هر كس كه به كتاب خدا ايمان  - 3
ذينَ يخْشَـونَ    لَ أَحسنَ الْحديث كتاباً ماللَّه نَزَّ«: شود مي  تَشابِهاً مثاني تَقْشَعرُّ منْـه جلُـود الـَّ
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تَل ثُم مهبإِلىر مهقُلُوب و مهلُودينُ ج     ـدي بِـههي ى اللَّهده كذل كْرِ اللَّهـنْ    ذم و شـاءـنْ يم
فَم لِ اللَّهضْلنْيم ـ دخدا بهترين سخن را نازل كرده كتابى كه ابعا: ترجمه »هاد الَه ه ش ب

هم مربوط و به يكديگر منعطف است آنهايى كه از پروردگارشـان خشـيت دارنـد از    
شود و در عين حال پوست و دلشان متمايل به يـاد   شنيدنش پوست بدنشان جمع مى

كند و كسى  ست كه هر كه را بخواهد با آن هدايت مىا گردد اين هدايت خدا ىخدا م
  )23 ي آيه -زمر ي سوره( . كه خدا گمراهش كند ديگر راهنمايى نخواهد داشت

نين    « :ها را دوست بدارد هر كسي كه انسان -4 سـحالْم ب حـي ه نُوا إِنَّ اللـَّ سـأَح و  »و
  )195 ي آيه -بقره ي سوره( .كاران را دوست داردنيكي كنيد، همانا خداوند نيكو

إِنَّ اللَّه يحب التَّوابينَ و يحب «است  ها كسي كه به دنبال پاك شدن از پليدي هر -5
دارد و آنهايى را هم كه در پى پاك شدن  خدا مردم تائب را دوست مى »الْمتَطَهرينَ

  )222 ي هآي -بقره ي ه سور(. دارد هستند دوست مى

ه إِنَّ   « كند كسي كه به خدا اعتماد دارد و توكل مي هر - 6 فَإِذا عزَمت فَتَوكَّلْ علَـى اللـَّ
آنچه را كه خود تصميم گرفتى با توكل به خدا انجام ده كه خـدا   »اللَّه يحب الْمتَوكِّلينَ

  )159 ي آيه - عمران آل ي سوره(. كند وست دارد و يارى مىدآنان را كه بر او اعتماد كنند 

ابِرينَ   « كنـد  مـي صـبوري   ها كسي كه در مقابل سختي هر -7 الصـ ب حـي ه و  »و اللـَّ
  )246 ي آيه -عمران آل ي سوره(. دارد خداوند صابران را دوست مى

هيـر،  شود كه ايمان به اهللا، رجوع به رسول و كتاب هدايت، احسان، تط پس معلوم مي
ي ايـن   در همه  مياز اسباب هدايت الهي هستند و آد …بات و توبه، توكل، صبر و ث

 .ي الهي مختار است موارد به اراده

 :كند در قرآن آورده شده است كه اينكه چه كساني را خداوند هدايت نمي

  .كند و خداوند گروه ستمكاران را هدايت نمى» و اللَّه اليهدي الْقَوم الظَّالمين«
»هالي اللَّه رينوالْكاف مي الْقَوكند و خدا گروه كافران را هدايت نمى » د  
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»قينَ والْفاس مي الْقَودهالي كند و خدا مردم تبهكار را هدايت نمى» اللَّه.  
و تعـدى روا مداريـد كـه خـدا متجـاوزان را      » و التَعتَدوا إِنَّ اللَّه اليحب الْمعتَـدينَ «

الْأَرضِ ليفْسد فيها و يهلك الْحرْثَ و النَّسـلَ و    في  إِذا تَولَّى سعىو « .دارد دوست نمى
الْفَساد بحالي و يـا وقتـى بـه واليـت و     ( گردنـد  وقتى برمى) به شهادت اينكه( »اللَّه

كوشـند و بـه مـال و     با تمام نيرو در گستردن فساد در زمين مى) رسند رياستى مى
با اينكه خـدا فسـاد   ) كنند ها را نابود مي كشاورزي و انسان(اندازند  مىدست  ها جان

  )276 ي آيه -بقره ي سوره(» .و اللَّه ال يحب كُلَّ كَفَّارٍ أَثيمٍ  …« دارد را دوست نمى
  يا بنـي  … « دارد دل به گناه آلوده را دوست نمى ي و خدا هيچ كافرپيشه: ترجمه

خُذُوا زينَتَكُم مرِفينَ آدسالْم بحالي رِفُوا إِنَّهالتُس وا واشْرَب كُلُوا و و جِدسكُلِّ م نْدع« 
زينت و آراستگى خويش را نزد هر مسجدى اتخاذ كنيد ! اى فرزندان آدم: ترجمه

 .كننـدگان را دوسـت نـدارد    و بخوريد و بياشاميد و اسراف مكنيد زيرا او اسراف
  )31 ي آيه - اعراف ي سوره(

 شود كه در قوانين الهي، شـرك، ظلـم بـه پـدر و     پس معلوم مي. و آيات بسيار ديگر
تعدي و تجاوز، فسق، فساد در زمين، از بين بردن مال و جان مـردم،   ، مادر و ديگران

و دور مانـدن   و گمراهـي هسـتند   وسـايل انحـراف  و ، اسباب …كفر، گناه، اسراف و 
  .نيز در اختيار انسان استو يا آلودگي به اين صفات ) تقوا(

  :فرمايند مي) ص(  رسول گرامي
  .فقط از او ياري بخواهيد. هرگز كسي را جاي خدا قرار ندهيد -1
شكر در رفاه و رحمت، البته شكر اين نيست كه الحمدهللا بگوييم، شكر آن است  -2

  .كه وقتي در رفاه هستيم خالف و خطا نكنيم
. هنگام مرگ حق احـدي بـه گردنـت نباشـد    پرداختن حق مردم، به طوري كه  -3

  .هايت پشيمان باشي داران طلب مغفرت كني، و از گفته يعني دائم از خدا براي حق
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  .هاي نگرفته جبران واجباتي كه تاكنون از دست رفته، نمازها و روزه -4
. آورد ، چـون آرامـش قلـب مـي    تهميشه به زيردستت بنگر نـه بـه باالدسـت    -5

  .منت احسان كن در راه خدا بيسخاوت داشته باش و 
مستمندان را دوست بدار و به آنها نزديك شو، چون تـو را از زنـدگي خـودت     -6

  .كند راضي مي
  .حق را بگو اگر چه تلخ باشد، چون خدا راضي است بر اين امر -7
  .رحم كن با خوبانِ اهل دين، هر چند آنها با تو دوري كنند ي صله -8
  .كسي نترس، چون دين همين استدر كار خدا از مالمت  -9

، و طلـب  يدشـو  پشـيمان   رديدو اگر كار بدي ك يدشو شاد  رديداگر كار نيكي ك - 10
  .كنيدخداي عظيم  آمرزش از

  .هاست حسد، كه سبب بدبختي دو دنياي انسان كينه و -11
امانتداري، يعنـي در  . وفاي به عهد، خواه طرف پيمان شما مسلمان باشد يا كافر - 12
  .كند امانتي خيانت نمي هيچ
  .تحمل آزار، يعني هر نوع اذيتي به او رسيد در راه خدا صبر كند -13
  .د و غيبت كسي را نكنيد و اسرار ديگران را حفظ نماييديزياد سخن نگوي -14
قضاوت نكنيد اما اگر مجبور شـديد، نسـبت بـه آنهـا      دتواني نجايي كه ميآتا  -15

با رعايت مـوارد فـوق كـه    . شه به حق قضاوت كنيدانصاف داشته باشيد، يعني همي
، درك كنيـد و بـه آنهـا     برايتان گفته شد، اگر شما هم بتوانيد آنها را خوب شـنيده 

خـدا شـديد، خداونـد     ي خدا شويد و زماني كه بنده ي ايد، بنده عمل نماييد، توانسته
لوقـاتش جـدا   نيز با ديد ديگر به شما نگاه خواهد كرد و حساب شما را از ديگر مخ

  انشاءاهللا .نمايد مي
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  عالم شهود
خواهند آنچـه   همه مي ،عالَم شهود، عالَم محسوسات است و جهان غيب ماوراي حس

كنند به زبان آورند؛ ولي هر كس سـبك   را كه به صورت شهودي از درون درك مي
عشـق بشـر بـه    . بـرد  و روش خاص خود را در بيان كردن حقيقت درون به كار مـي 

ها، از جمله امـوري اسـت     و آگاهي به آن  ها و اخبار از غيب و حوادث آينده پيشگويي
ي مجهـول   بشر از ديرباز به دانسـتن آينـده  . كه همواره مورد توجه انسان بوده است

اي به عالم غيب باز گشايد و از  خواسته به هر طريق ممكن، دريچه عالقه داشته و مي
  .طلع گرددافتد؛ م آينده اتفاق ميوقايعي كه در 

توان گفت اين شوق و عشق، يك امر غريزي و باطني است؛ كه از سوي پروردگار  مي
در نهاد انسان به وديعه و امانت نهاده شده؛ زيرا يكي از حـواس بـاطني بشـر، حـس     
كنجكاوي و كشف مجهوالت است و روشـن اسـت فعاليـت ايـن حـس منحصـر بـه        

ي زمـان گذشـته و    لكه دربرگيرندهشود ب ي زمان حال و وضعيت موجود نمي محدوده
  .باشد آينده نيز مي

قـادر اسـت ريزتـرين     ACCمحققان دريافتند؛ بخشي از قشر جلويي مغز موسوم به 
تغييرات در محيط اطراف انسان را تشخيص دهد و انسان را نسبت به خطري كـه او  

  . كند؛ آگاه سازد را تهديد مي
طالعات و تغييرات محيط اطراف را به بدون اين كه انسان آگاه باشد؛ ا ACCبخش 

دهـد و بـه انسـان خبـر      ترين تغييـرات را تشـخيص مـي    دقت در نظر دارد؛ كوچك
جايى در ساختمان سلولى مغز، ارگانى است كه ارتعاشات فكر را كه معمـوالً  . دهد مي

  .كند شوند؛ دريافت مى ناميده مى» الهام«
هاي دشوار و يا پس از اين  گيري صميمدادند كه به هنگام ت مطالعات پيشين نشان مي
كـه در جلـوي مغـز قـرار دارد؛      ACCشويم؛ فعاليت بخـش   كه اشتباهي مرتكب مي

هماننـد يـك سيسـتم     ACCدهـد   اما مطالعـات جديـد نشـان مـي    . يابد افزايش مي
ي  تواند قبل از اين كه رفتار افراد به نتيجـه  كند و مي ي اوليه فعاليت مي دهنده هشدار
در  ؛شـتباهي كـه در راه اسـت؛ هشـدار دهـد     منجر شود؛ به آنان نسبت به ا اي منفي

www.takbook.com



 
244 تجلي آگاهي

از بـروز يـك تصـميم يـا فعاليـت اشـتباه        توانند با هوشـياري بيشـتر   نتيجه افراد مي
هاي روحي و ادراكات فراحسي نيز يكي از  البته برخي معتقدند قدرت. جلوگيري كنند

  . داردن  مياي است كه در حال حاضر توجيه عل ده پديده
منظـور مـا    ؛آگاهي دل نوعي قدرت روحـي اسـت   ها اعتقاد دارند كه الهام و پيش خيلي

در ايـن عـالم   . دست يافتن به دانشي مرموز و يا ويژه در مورد جهان و يا آينـده اسـت  
هاي زيادي وجود دارند كه علوم تجربي قدرت شناخت، اثبات و حتي انكار وجـود   پديده
توانـد كمـك    ي حسي و درك احساسـات لطيـف و معنـوي مـي     ها را ندارد؛ تجربه  آن

ديگر اين كه تنها در حالت آرامش عميق رواني اسـت كـه ذهـن     ؛فراواني به ما برساند
روح، روان و جسم با هـم ارتبـاط مسـتقيم دارنـد؛ آرامـش      . تواند قلمرو آگاهي شود مي

هـا   خيلـي  .شود و درمان روح؛ موجب بهبودي جسم خواهد شـد  موجب درمان روح مي
سـازي   كنـيم و پـاك   از آن چيزي است كه ما تصور مي اعتقاد دارند قدرت تفكر بيشتر

انسان، ابداع خداوند است و اين آفرينشي ويـژه  . ذهن از تفكرات منفي كار بزرگي است
  . آيد چرا كه صفت ذاتي انسان خالقيت است حساب مي  به

در حـالي كـه بخـش محـدود و      بالـد؛  بيش از حد به دانش و معرفت خود مي   آدمي
هر انساني بدون آن كه طريقه عمل به آن را . تري از دانش را در اختيار دارد محدود

ي ما بـالقوه،   همه. بداند و يا بدان آگاهي داشته باشد؛ گنجي در وجود خود نهان دارد
هـا    داراي اطالعات مورد بحث هستيم؛ ولي مهم ايـن اسـت كـه بايـد بـه وجـود آن      

شـود و بـه سـوي     معرفت ما از حس، يعني از جزئي آغاز مـي . اصل نماييممعرفت ح
اي از صـفات، رفتارهـا، افكـار، تمـايالت عـاطفي و       معرفت مجموعه ؛رود كلي باال مي

اگر انسان بخواهد بـه ايـن   . سازد هيجانات فردي است كه ما را از ديگران متمايز مي
د بـه نفـس، ارتباطـات انسـاني،     مرحله از انسانيت دست يابد؛ كسب آرامش و اعتما

گذاري در كار و زندگي، حل مسائل و مشكالت زندگي، تقويت قواي اعتقادي و  هدف
مراحل زندگي خود    معنوي، آمادگي روحاني، قدرت ايستادگي و مقاومت را در تمامي

ثبـات  . بايد حفظ كند؛ تا موجب ثبات شخصيت و تعادل كامل روانـي فـرد شـود    مي
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هاي بشري در مراحـل   توان به نوعي سرمنشاء موفقيت رواني را مي شخصيت و تعادل
  .ي معرفت انساني دانست اوليه
و   آگـاهي   ي وجـود دارد؛ رابطـه     زنـدگي   و محـيط   انسـان   ميان  كه  روابطي  از انواع  يكي

  خوانـده   خودآگـاهي   نيـز وجـود دارد كـه     و خـود   انسان  ميان  رابطه  اين.  است  شناخت
هـر روز صـدها بـار      ي مرگ  بشر از روز تولّد تا لحظه  كه  است  ، كاري شناختن. شود مي

؛  شـده   امر موجـب  همين . باشد  داشته  توجه  معرفت  ماهيت  به  كه  آن دهد؛ بي مي  انجام
  انديشان ساده  هاي بر ذهن  و معرفت  علم  ِ در قالب مركّب  جهل  و گاه  و گمان  حدس  گاه

معرفتـي،    چـالش   اين ؛و نابود سازد  سرگردان  گمراهي  را در برهوت شود و آنان   تحميل
  . نماياند را مي  و معرفت  علم  شناسي ماهيت  ضرورت 

  بـه   نسـبت   هرگـاه  قرار ندهيد؛ بلكه   خود را مانند شك  ، و يقينِ ِ خود را مانند جهل علم
  ، همـان  يقين. نماييد  كرديد؛ اقدام يقين   كه  كنيد و زماني  شديد عمل  و آگاه  عالم  چيزي

  .شود مي  ناشي  و معرفت و از علم   است  و حقيقت  با واقعيت  اعتقاد صددرصد و مطابق
  .رساند مي  و واقعيت  حقيقت  را به  ، انسان»و معرفت  علم«: )ع( علي  امام  فرموده  به

  ، شـك و وهـم   ظـن   يعنـي   بسيط  جهل  مو اقسا  مركب  با جهل  و يقين  رو، علم  از اين
  ، راه خـويش   و مجاهـدت   ، تـالش  ، اراده بايد با آگـاهي   كه  موجودي. ندارند  سازگاري

و   خـود را بشناسـد؛ ظرفيـت     اين كه  كند بدون  را طي  ابدي  و سعادت  جاودان حيات 
هــا و  ؛ كاســتي كــرده  را درك  خــويش  و جايگــاه  خــود را بدانــد؛ ارزش  هــاي توانــايي

در  اسـت    شايسـته   كـه   تواند آن گونه باشد هرگز نمي  خود را دريافته  هاي محدوديت
  و سـوي   ، سمت ِ آن و بدون  است  اهميت  داراي  هم  خودشناسي .يابد  مسير توفيق  اين

و   معرفـت   دو گونـه   بـه   انسـان . كـرد   تنظـيم   توان را نمي  آن  و كيفيت  حركت، شيوه
  معرفـت   ي و الزمـه   مقدمه  كه »ِ نفس معرفت«  يكي: در مورد خود نياز دارد  تشناخ

ِ  شـرط   كـه » قدر خود  معرفت«  ديگري مبدأ و مقصود است؛  و شناخت  لخداوند متعا
و   انسـان   ي نـوع  درباره  است  ، شناختي نفس  معرفت.  است  در حركت  توفيق  ضروري
  . تيهس  او در نظام  واالي  جايگاه
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  الشهود يعني چه؟ كشف
شود؛ عقل را ياراي فهـم و الفـاظ را يـاراي،     آنچه كه در كشف و شهود عارف ظاهر مي

عارف به دنبال امري فراتر از مسـائل علـم ظـاهري اسـت و زبـان او      . تعبير آن نيست
ي  موضوع اصلي و مهم براي عارف شناخت حق اسـت و همـه  . زبان رمز و اشاره است

ي تفكـر و انديشـه در مقابـل     قـوه . ل محور همين موضوع اصلي اسـت مسائل ديگر حو
آنچـه كـه   . تـري برخـوردار اسـت    ي پـايين  ي مخيله از قواي قلب است و از مرتبه قوه

محـل   ؛شود؛ نسبت به حق مانند سايه براي شخص اسـت  اهللا يا عالم ناميده مي  ماسوي
اعيـان ممكنـات اسـت كـه ايـن      شود؛ همان  ي الهي كه جهان ناميده مي ظهور اين سايه

در اعيـان  » وجـود حـق  «كنـيم؛   هر آنچه ما ادراك مي. سايه بر آنها گسترده شده است
هـا در آن،   ممكنات كه از حيث هويت حق، وجود آن است و از حيث اختالف صـورت 

ماسوي اهللا حكم تجلـي و  ؛ وجود حقيقي تنها ذات باري تعالي است. اعيان ممكنات است
اند و از جهت ديگر مغاير وجـود حـق؛    ممكنات از يك جهت عين حق يعني وجود ،ظل

انـد و از حيـث    ممكنات از حيث اين كه هويت حق در آنها ظاهر است عين وجود حـق 
امـا وجـود مطلـق    . اختالف صوري كه در ممكنات وجود دارد عين وجود حـق نيسـتند  
ي ادراك و  در حيطهيعني وجود حق تعالي از آن حيث كه اطالق دارد؛ يعني مقام ذات 

شود و نه محكوم عليه، تجلـي و ظهـور حـق در     رو نه معلوم مي از اين ؛آيد شهود درنمي
  .مرتبه و احديت و الوهيت است

  علم حضوري) 1
اسـت    ميي اسـال  يكي از شاهكارهاي فلسـفه » علم شهود«علم حضوري يا به تعبيري 

يرزمـان بـه نـوعي معرفـت و     فالسفه از د. ي فلسفه اهميت فراوان دارد كه در رشته
اند كه در مقابـل علـم حصـولي قـرار دارد و قسـيم آن محسـوب        آگاهي توجه كرده

از . كنـد  هايي دارد كه هويت آن را از علم حصولي ممتاز مـي  اين علم ويژگي. شود مي
اي  ها اين است كه در علم حضـوري بـين عـالم و معلـوم واسـطه      ي آن ويژگي جمله
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ي، با صور خاكي وجود ندارد و عـالم خـود بـا عـين معلـوم،      مفهومي، يعني صور ذهن
ويژگي مهم ديگر آن، اين است كه نه تنها در اين نوع آگاهي . يابد اشراف آگاهانه مي

به عبارت ديگر، خطـا و   ؛خطا وجود ندارد؛ بلكه به هيچ وجه خطا در آن فرض ندارد
ي باشد كه در آن صـورت  ا اشتباه در جايي متصور است كه بين عالم و معلوم واسطه

ممكن است اين واسطه، يعني صورت خاكي، ما را به طـور دقيـق بـه معلـوم منتقـل      
انـد كـه    گفتـه . ولي چنين سرمنشأ خطايي در علم حضوري وجود نـدارد . نكرده باشد

الدين سهروردي، معروف به  تصريح به اين سنخ از علوم، يعني علم حضوري از شهاب
  .شيخ اشراق است

  شهودعلم ) 2
. شـود  تعبيـر مـي  » علـم شـهودي  «گاهي از علم حضـوري كـه توصـيف آن شـد؛ بـه      

كنـد؛   ي تفسير كالم شيخ اشراق بحـث مـي   صدرالمتألهين در اسفار، در آنجا كه درباره
گـاهي نيـز بـه جـاي     . قرين هم قرار داده است» شهود«را با » حضور«وي در اين كالم 

بته در بسياري از موارد ديده شـده كـه غالبـاً    استفاده شده؛ ال» مشاهده«از لفظ » شهود«
» علم حضـوري «سخن به ميان رفته؛ مراد » شهود«از   هر جا در فلسفه يا عرفان اسالمي

در منطـق،  . اعم از علـم حضـوري و علـم حصـولي اسـت     » مشاهده«؛ گر چه لفظ  است
  . شود مشاهدات شامل محسوسات و وجدانيات مي

هـاي حـاكي از مـدركات بـه      وجدانيات، گزاره محسوسات، مدركات به حس ظاهر و
را بـه معنـاي   » مشـاهده «). مالهادي سبزواري(حس باطن و ادراكات حضوري است 

المشاهده هي شروق «: نويسد به عنوان نمونه، وي مي. علم حضوري به كار برده است
، مشـاهده  )الدين سهروردي شهاب(و يا » لوهمالنفس بحيث تنقطع منازعه ا األنوار علي

: نوشـته » شـهود «ي  لغت مـوران دربـاره   است؛ در رساله   ميتابش انواري بر روان آد
» مشـاهده «شود و گاهي نيـز   بر علم حضوري اطالق مي» علم شهودي«بنابراين، غالباً 

شناسي غرب و نيـز در   در فلسفه و معرفت): شهود. (رود هم به همين معنا به كار مي
   …ربي و ي اخالق غ منطق، رياضيات، فلسفه
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و مترادف آن به كـار رفتـه كـه    » intuitive knowledge«با » intuition«اصطالح 
از معـادل يـا   . برگـردان شـده اسـت   » معرفـت شـهودي  «يـا  » شهود«در فارسي به 

هايي كه براي آن در فارسي برگزيده شده؛ به سرعت اين اصطالح بـه معنـاي    معادل
هـاي   ودي كه شيخ اشـراق در نوشـته  شود؛ به معني همان شه علم حضوري تفسير مي

اما آيا چنين تفسـير و برداشـتي از ايـن    . شود برد؛ تلقي و جايگزين مي خود به كار مي
اما ؛ ه بايد در نوشتار بدان پاسخ دهيماصطالح درست است يا نه؟ اين سؤالي است ك

الشهود تنها به دانستن و شناسايي آن نيست بلكـه   بحث شهود و راه رسيدن به كشف
  . ي فراگيري و درك شهود از، وهم و خيال چيز ديگري است الزمه

بنابراين براي درك بيشتر آن بهتر است؛ نقطه نظرات دانشمندان ديگر را نيز مـورد  
االشـراق معلـوم    در آثار سهروردي و خصوصاً كتاب حكمـت  مثالً ؛ابي قرار دهيمارزي
رد از مـاده و لواحـق آن   جوهري كه مجـ : كند كه نور، رمز ادراك و آگاهي است مي

ديگر؛ آگاهي از خويشـتن و ماسـواي   ذوات  باشد مدرِك ذات خويش است و مدرِك
خويشتن را حكيم اشراقي با نماد نور باز نموده است؛ چنان كه معني مقابـل آن را بـا   

  . اند اجسام از خود غايب و از غيرخود نيز غافل. نماد ظلمت
هـا داده؛ بـرازخ   نغواسق خوانده؛ نام ديگري كه به آها را جواهر غاسقه يا   سهروردي آن

حجـاب بـين نـور اسـفهبدي يعنـي نفـس        ،بـرزخ . است كه مفرد آن برزخ خواهد بود
  :ي آسماني است؛ نظير آن كه حافظ گويد ي انساني و جواهر مجرده ناطقه

 كـزين چهـره پـرده بـرفكنم    خوشا دمـي  شـود غبـار تـنم   ي جان ميحجاب چهره
ي وجودي مسلك، رمز نور و ظلمت را به سود خود مصادره كـرده؛ آن   سفهعرفا، فال

از لحاظ علم رموز، چنان كه به بهترين نحو . اند را بر معني هستي و نيستي حمل كرده
وجـود   ؛ن يافت؛ اين نظر، نظر دقيقي نيستتوا مي »گنون رنه«در آثار حكيم فرانسوي 

ايـن  تـوان بـه    ظهور وجود را مي(نشان داد به معني عرفاني را با رمز روشنايي نتوان 
 لذات بر معني آگاهي قابل حمل اسـت رمز نور اوالً و با )رمز بازنمود نه خود وجود را

مثـل آنچـه در   . در غير ايـن صـورت كـاربرد آن مبنـي بـر مسـامحه خواهـد بـود        
  ).نور= وجود(آمده است » محمد غزالي مشكوةاالنوار«
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  وجوديان و شهوديان
يك چارچوب فلسفي و نظـري از يـك رشـته يـا مكتـب      « هاي پارادايم مغاناز جمله ار

منـد   ها، قوانين، كليـات و تجربيـات بـه دسـت آمـده كـه قاعـده        در كنار نظريه  علمي
  .به طور كلي چارچوب نظري و فلسفي از هر نوع. »اند شده

و  دوحـدةالوجو تميـز بـين دو مكتـب      جاويدان خرد از براي مطالعات ايرانـي، اسـالمي  
اند؛ عرفـاي   تر از آنچه امثال ماسينيون گفته است به نحو دقيق، بسيار دقيق وحدةالشهود

 القضـاة  عـين همـداني و خصوصـاً اسـتاد     القضـاة  عـين ، كه حالج، بايزيد و الشهودي وحدة
روند؛ به سـبكي بسـيار    ي آنها به شمار مي همداني يعني مغ بزرگ احمد غزالي از جمله

 برهمـايي هستند كه به دوره  آئين هندوترين متون مينوي  كهنه( دها،نزديك به اوپانيشا
ي واحـد نشـأت    ادها از ريشـه مندي از ميراث مغاني كه با اوپانيشـ  با بهره) گردند بازمي

از طرفـي  ؛ گوينـد  گرفته است؛ از وحدت شاهد و مشهود با رمز نـور و نـار سـخن مـي    
هاي دانشمندان زيادي در غرب اعالم مخالفت شديد خود را نسبت به هر نـوع   ديدگاه

دانشـمنداني  . انـد  هاي خود به جنگ فالسـفه رفتـه   وحي و شهود ابراز داشته و با تحليل
گـردد؛   هاي فلسفي پيشين هر آنچه بيان مي در ديدگاه: نت مدعي هستند كهچون كا هم

به عبارتي ديگر پيشينيان بـدون واكـاوي و تحليـل    ؛ است) تعصب كور( دچار دگماتيسم
گـويي بـه    حـال آن كـه از پاسـخ   . پندارند مطالب خود آنها را بديهي و عاري از خطا مي

ي نقـادي، بـدين    سان قاعده بدين ؛زنند ز ميآيد سربا سؤاالتي كه از نظام خودشان برمي
معنا خواهد بود كه هر نظام فلسفي ناچار بايد در برابر خود مسئول باشد و مـدام خـود   

كانت در ابتـدا بـه سـراغ    . ي نقادي ناميد توان فلسفه را مي   اين چنين نظامي. را بيازمايد
  جربه كرد؟توان تجربه را ت رود كه آيا مي گويي به اين سؤال مي پاسخ

كنيم حاصل تجربيات حسي  به عبارتي ديگر اگر مدعي بگويد هر آنچه ما دريافت مي
تواند پاسخ دهد كه ما اصالً چگونـه نسـبت    ما در برخورد با محسوسات است آيا مي

منـد تعلـق    به تجربه كردن خويش آگاه هستيم؟ تنها آن چيـزي بـه تفكـر سـازمان    
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تـوان   هاي تحليلي را نمـي  باشد و ديگر گزاره گيرد كه داراي حيث شهودي تجربي مي
اما مستقل از تجربه، مـورد تفكـر قـرار داد؛ مگـر از طريـق        مياي عل به عنوان قاعده

در واقع  د؛رونده معرفي نمو ي تركيبي و پيشهاي منطقي و در نهايت تفكر را عمل خطا
يق و خودبسـنده  هاي انسان از زمان كانت به بعد مجهز به عقلي دق استدالل و تحليل

  . توانست مدام انسان را به سنجش بكشد و تحليلش كند شد كه مي
،  ي دكـارتي  درست دو قرن بعد، سـوژه . ها نبود ها و تحليل با اين حال اين پايان بحث

. ها جنگي را رهبري نمود كه جز ويراني هيچ به ارمغان نيـاورد   هاي آن كانتي و نظريه
افالطون و ارسطو خود تحولي عجيب و شگرف را بـه  با اين حال تالش كانت پس از 

وجود آورد و باعث شد كه انديشمندان ديگر بتوانند با از هم پاشيدگي افكار و عقايد 
گوي سؤاالتي  تري را بردارند تا پاسخ هاي بزرگ خود، شهامت آن را پيدا كنند كه گام

ري انسـان بـا ديگـر    تنها تفاوت جـوه : اين كه مثالًگري گويا باشند؛  همچون، پرسش
انواع موجودات در چيست؟ يا اين كه، پرسش از آنچه به نام طبيعـت نـام گرفتـه و    

پرسش از خود انسان به عنوان عاملي در مقابل اين طبيعت فـراخ، داسـتان    چنين هم
هـايي تنـد و    هاي اوليه به آن ديرزماني است كه جدل گيري اين پرسش و پاسخ شكل
  .كرده است اثر را با خود همراه كم

ام كه تا زماني كـه مـا    هاي فوق، بنده به اين نتيجه رسيده با توجه به مطالب و بررسي
. توانيم چيزي از شهودات و الهامات الهي درك كنـيم  ها معرفت پيدا نكنيم نمي انسان

توانيم  رويم نمي ي كوچكي در دست داريم و به كنار اقيانوس مي چرا كه وقتي ما كوزه
ي  توانيم بـه انـدازه   اقيانوس را در آن جاي دهيم بلكه فقط مي  ، يا تمامي مقدار زيادي

و فهم مـا   به عبارتي ديگر وقتي وسعت ديد ؛ظرفي كه در دست داريم از آن برداريم
توانيم حتـي بـه مقـدار انـدك، از آن را درك      از عالم امكان محدود است؛ چگونه مي

درنيابيم امكان درك شهود و الهامات را  پس نتيجه اين كه تا معرفت حقيقي را ؛كنيم
  .نخواهيم فهميد

شـناخت، علـم و   «مـعرفت بـه معنـي   : موالنا ابوالمعاني عبدالقادر بيدل چنين فرموده
قابـل   است كه مسبوق بـه فكـر بـوده و     مي، عل است و در اصطالح صـوفيان» دانش
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جـويري در  چنانچـه ه ! معرفت عبارت است از شـناخت خداونـد تعـالي   . شك نباشد
و اعراض سر جـز    ود به حقمعرفت حيات دل ب: چنين گفته است» المحجوب كشف«

و نيـز   قيمت بود بود بيو ارزش هر كس به معرفت بود و هر كه را معرفت ن  از حـق
در هـر وادي  «: گويـد  الدين محمد بلخي در مورد سير و سلوك سالك مي موالنا جالل

ي فراوان با سري  ه است و سالك با شوق و جذبهالشهودي عاشقانه نهفت اين شهر كشف
رسد كه چشم سـر   بدون دستار و پايي برهنه به دنبال آن است با چشم دل به جايي مي

، اين جا شهر عشـق اسـت و    سر قادر به درك آن قادر به ديدن آن نيست و عقل خيره
  ...» عقل جرأت وارد شدن به آن حريم مقدس را ندارد

 عالم معنا
يكي از مـوارد آن عـالم   . رود نا تعبير رايجي است كه در موارد مختلف بكار ميعالم مع

تمام اديان  شود؛ كه با حواس ظاهري درك نمي  متافيزيك و غيرماده است؛ يعني عالمي
اند و آنچه در نزد ايشـان اصـيل بـوده     ها را دعوت به سير از ظاهر به باطن كرده انسان

سـيري از ظـاهر بـه     .باشـد  ار عالم ظاهر به عالم معنا مياز اين رو اعتب ؛عالم معنا است
هر چيزي كه در ايـن عـالم تعيـين دارد و محسـوس اسـت      ! باطن و از صورت به معنا

بينيم و ديگري عالم معني و حقيقـت، كـه    داراي دو عالم است؛ يكي عالم صورت كه مي
عـالم  . واهـد شـد  شود و در آنجـا مخلّـد خ   بعد از عالم صورت به عالم معني منتقل مي

را   است كه از مراتب و درجـاتي تشـكيل شـده؛ كـه آدمـي       صورت خود شامل عوالمي
  .شود جهت درك عالم معنا و باطن به سير از صورت به صورت ديگر رهنمون مي

است كـه آن معنـا از طريـق آن    » صورتي«انكشاف هر معنايي براي انسان در قالب 
اين عالم صورت جز معنا نيسـت و معـاني، بـاطن    كند؛ بنابر خود را بر انسان عيان مي

  .كنند را به حقايق رهنمون مي  مياند؛ كه آد عالم ظاهر
كنـد   كـه انسـان چيـزي را ادراك مـي      هنگـامي «: انـد  در تعريف صورت چنين آورده

كـه    شود و ذهن قوه و آلتي است در وجود آدمي اش حاصل مي صورتي از آن در ذهن
بندد و مقصود از صورت اثـري اسـت از شـيء كـه      قش ميهاي اشياء در آن ن صورت
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صـورت شـخص در آينـه و در    : مانند؛ عين آن شيء نيست؛ اما موافق آن شيء است
اين امر مطلق موافقت كافي نيست؛ بلكـه موافقـت، در حقيقـت، ذات و معنـي معتبـر      

ـ  ده است؛ اين مثال از باب توضيح است نه از باب تحقيق، چون صورتي كه در آينه دي
شود در حقيقت با انسان موافق نيست بلكه در ظـاهر شـكل، بـا او موافـق اسـت و       مي

شود در حقيقت، با اشياء موافق است و موافقـت   صورت اشيايي كه در ذهن حاصل مي
آن تنها در ظاهر امر نيست به دليل آن كه چيزهايي كه از ما غايب و دور هستند؛ مـا  

شود و  اين كه حقيقت اشياء در ذهن حاصل مي؛ مكني در نفس خود آنها را مشاهده مي
شود؛ به علت آن است كه اگـر صـورت    صورت حقيقت اشياء نيز در ذهن حاصل مي

ممكن نيست كه مـا بتـوانيم حقيقـت چيزهـا را ادراك     ، حقيقت در ذهن حاصل نشود
راز دعوت قرآن و سخن مشترك انبياء، تفكر و سير از ظـاهر بـه بـاطن يـا بـه      . كنيم
تي از صورت به معنا بوده و ظاهري ديدن و توقف در صورت دنيا بدون سـير در  عبار

قرآن شامل آياتي . دانند خردي انسان مي معنا و باطن را نكوهش كرده؛ آن را نشان بي
وجـو   ها را به تفكّر و جست پررمز و راز، مكنون در ظاهر كلمات است كه همواره انسان

كلمات و معاني قرآني جز بـه صـورت نمايانـدن    سخن گفتن از . در آن واداشته است
  .ها را به تفكر واداشته است ممكن نيست و چنين صورتي همواره انسان

در نزد حكماي جهان اسالم . اند نيز همواره به اين امر توجه داشته  مكاتب فلسفي و حكمي
بخش و  هامو از آن جمله ايرانيان، تفكر و انديشه همواره در چارچوب دين شكل گرفته؛ ال

با الهام از قرآن، حكما براي عـالم،  . ي اصيل اين تفكرات، قرآن و احاديث است سرچشمه
بنابراين همـواره  . دانند اند و هر ظاهري را مظهر تجلّي حقيقتي مي ظاهر و باطن قائل شده

  .ها دارند  سعي در گذشتن از صورت و ظاهر امور به معنا و حقيقت آن
»الِّصنالهي خَلهي ا االشتغال بِ نِعنَرِالهي و اَالمقايق االشياء كَا حما هغفلت از  »شاوةي غ

نيستي را بـر مـا،   . بصر و بصيرت ما بگشاي و هر چيز را چنان كه هست به ما بنماي
در صورت هستي جلوه مده؛ از نيستي بر جمال هستي پرده منه؛ اين صورت خيالي را 

را   نقـوش وهمـي   دوري و ايـن  لـت حجـاب و  نـه ع ! يات جمال خود كني تجل آيينه
 ).48ص  نورالدين عبدالرحمان جامي،( .»بينايي ما گردان ي دانايي و سرمايه
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  بازي الهي
، تشريعي و  خداوند حكيم، نظام جهان هستي را طوري طراحي كرده كه قوانين تكويني

بـا توجـه   انسان مدرن دريافت، كه اگرچه . فطري هماهنگي كاملي با هم داشته باشند
هـاي   صرف به عقل و استفاده ابزاري از آن، جهان را متحول ساخت و بـه تكنولـوژي  

ولي پاسـخي بـراي نيازهـاي روحـي، روانـي       ؛انگيزي دست يافت آور و اعجاب حيرت
يـاي  پس عزم خود را جزم كـرد و بـه دن  . نيافت؛ ها از آن غافل بود خويش كه مدت

ارزش هر كار وقتي معلـوم  . ن قماش روآوردلي از ايئباطن خويش گام نهاد و به مسا
شود كه انسان بر آن كار معرفت داشته باشد و با فهم و دانايي به انجـام آن كـار    مي

اين اصل اما در عبـادات عبـد نـزد معبـود     . با اختيار و با اشتياق مبادرت ورزد؛كامالً
  . يابد مي تري مفهوم مهم

حضـور قلـب و    ،اش را رفصـل از آمـوزش  اولين س ؛آنكه عبادات را به انسان آموخته
رفتـار   ؛جهـت شـوند   سـو و هـم   انسـاني وقتـي هـم   هاي  اراده. معرفت قرار داده است
كنند و در حركت تاريخ نقـش بـازي    دهند و جامعه را ايجاد مي اجتماعي را شكل مي

توانند صورت حق يا باطل پيدا  هاي انساني مي به همين خاطر است كه اراده. كنند مي
در . كند مي نمايش تئاتري را تصور كنيد كه در آن هر بازيگري نقشي را اجراء. كنند

بدون آن كه فرقـي   ؛كند مياين نمايش هر كس بايد ببيند نقش خود را چگونه بازي 
گاه جـايزة سـيمرغ بلـورين را     هيچ. باشد كه نقش او پادشاه است يا خادم و زيردست

  . دهند ميبه بهترين بازيگر در نقش خود بلكه  ؛دهند نمي ها به پادشاهان نمايش
در نظام كامل الهي نيز هيچ كس نقش فرعي ندارد و همه سر جـاي خـود ضـرورت    

  . وجود دارند
خــداباوران همــواره خداونــد را در رفتارهــاي شخصــي و اجتمــاعي خــويش در نظــر 

ـ  نبايدهاي الهي با كمال دقـت راه رشـد و   بايدها و ي ه داير گيرند و در مي دگي را بالن
نماي تنظيم كارهـا و   خداوند، قطب رضوان الهي است و مقصد آنها رضا و. پيمايند مي

سـازند و در   ها پاك مـي  آنها با اين ارتباط، جان خويش را از آلودگي .ستا آنها رفتار
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خـواهي و   دوسـتي، نيـك   بيني، مردم اينان خوش ؛رسند نتيجه، به كمال و سرافرازي مي
سـت كـه هـركس بـه     ا سازند و ناگفته پيـدا  مغان راهشان ميآرامش و آسايش را ار
در خسران و زيان بزرگي خواهد  ؛سازي دل و جان خويش نباشد دنبال پااليش و پاك

انسـان  . طلبـد  ريـزي مـي   مندي و عاقبت به خيـري، هشـياري و برنامـه    سعادت ؛بود
ه بايـد  اسـت كـ    ديگري از حيات آدمـي  ي داند كه زندگي دنيا، مرحله خدامحور مي

ها و  ارزش ي كننده رو، دلبستگي به آن را تباه از اين. روزي از اين مرحله نيز گذر كند
  .داند ها مي فضيلت

هايي است كه گاه روح و روان او  در جهان آميخته با تنگناها و گرفتاري  زندگي آدمي
چنـين   در. سـازد  كند و تحمل زندگي را بر او دشوار مـي  هاي جانكاه مي را اسير اندوه

و   وگـو بـا يـك دوسـت صـميمي      هاي مؤثر براي رفع مالل، گفت اوضاعي، يكي از راه
نياز . شود هاي ضمير مي موجب تسكين آزردگي  چون مرهمي ست كه هما درددل با او

خيزد كـه انسـان در زنـدگي بـا      به دعا و مناجات با معبود نيز از همين واقعيت برمي
كه نه خـود و نـه ديگـران را قـادر بـه رفـع آنهـا         شود رو مي هايي روبه دردها و رنج

همين آگاهي به ضعف و نقص خود و ديگران و احساس تنهايي است كـه او  . بيند نمي
انتهـاي خداونـد،    تـا بـا توسـل بـه قـدرت بـي       ؛راند را به سوي نيايش با خداوند مي

اي بـه اقيـانوس بيكـران هسـتي      هاي خويش را جبران كنـد و همچـون قطـره    كاستي
  .پيوندد و به آرامش و قرار دست يابدب 

ا او بـه بهتـرين شـكل تجلـي     هنگام دعا و راز و نياز ب جلب توجه انسان به سوي خدا
ست به تو اجازه داده است كه او ا هاي آسمان و زمين در دست او كه گنجينه يابد مي

رار را بخواني و تضمين كرده كه دعاي تو را پاسخ دهد و ميان تو و خودش كسي را ق
يي كـه  خـدا . بين تو و او باشد ي نداده و تو را به سوي ديگري روانه نكرده كه واسطه

مخلوقات توجه خاصي بـه انسـان    ي از ميان همه ؛موجودات جهان است ي خالق همه
ش پيـامبر  ا بـراي هـدايت   ؛كنـد  به او امـر و نهـي مـي   . ازدپرد دارد و بسيار به او مي
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اش را  توبـه  ؛شـنود  دعاي او را مي ؛گيرد بر او خشم ميورزد و  مهر ميبا او  ؛فرستد مي
همين خداي معرفي شده در اديـان اسـت   . گذارد پذيرد و او را به حال خود وانمي مي

. سخني با خود را داده و او را تشـويق بـه دعـا كـرده اسـت      هم ي كه به انسان اجازه
هاي هستي انسان است  ترين جلوه وگوي انسان و خدا يكي از بديع ارتباط زباني و گفت

انسان موجودى ضعيف . آمد درنمي  ميكه بدون معرفي اديان هرگز به چنگ خرد آد
نفس آدمى مؤثرترين عامل . بوده و در تمام مراحل زندگى نيازمند عنايت الهى است

  .ستا در انحطاط يا ارتقاء او

  زيباترين عشق فقط عشق الهي است و بس نه عشق زميني
دهـد   ميانگيز خود اين مهم را به خوبي نشان  با بيان ژرف» النامو«در همين خصوص 

وتـاب نيسـتان وجـود سـرمدي      يادآور سوز و عشق انساني كه ني وجـودش در تـب  
كه خـود را شـناخت در ذات    مياو از هنگا. فغان برآورده خود و سرمست گشته و بي

  .اقدس محبوب خويش را غرقه ساخت
 كند اي جان هم غالمت مي آن كو دلش را برده  كند ميكند پنهان پيامت  مستي سالمت مي

 كند مستي كه هر دو دست را پابند دامت مي  سالم مست را بشنو اي نيست كرده هست را
 كنـد  حسنت ميان عاشقان نك دوست كامت مي  اي آسمان عاشقان اي جان جان عاشـقان 
 كنـد  شبي بر گرد بامـت مـي  مه پاسباني هر   اي چاشني هر لبي اي قبله هـر مـذهبي  
 كنـد  اي خاك تن وي دود دل بنگر كدامت مـي   آن كو ز خاك ابدان كند مر دود را كيوان كند

 كنـد  كند يك لحظه شامت مي يك لحظه صحبت مي  دهد دهد يك لحظه لنگر مي ات پر مي يك لحظه
 كند لحظه جامت مي كند يك يك لحظه مستت مي  خنداندت لرزاندت يك لحظه مي يك لحظه مي

 كنـد  ات را بشكند واهللا تمامت مي اين مهره  اي در دست او گه باده و گه مست او چون مهره
 كنـد  ها مقبول و رامت مـي  ليكن بدين تلوين  گه آن بود گه اين بود پايان تو تمكين بود
 كنـد  يپا و گامـت مـ   ماننده كشتي كنون بي  تو نوح بودي مدتي بودت قدم در شدتي
 كند پخته سخن مردي ولي گفتار خامت مي  خامش كن و حيران نشين حيران حيرت آفرين
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  )محبت به خلق خدا(كليد اسرار الهي 
محبت پيـدا   »زيبايي«به آن  ؛ايي را مورد شناخت خويش قرار دهدهر جا انسان، زيب

تـا  . ق باشـيد شود كه زيبا و پاك و صاد ميپس در واقع زماني محبت ايجاد . كند مي
البتـه   .تواند محبت را درون كسي ايجـاد كنـد   ميانسان خالص و پاك و ناب نباشد ن

محبت ظاهري و يا كاذب نيست بلكه منظور، محبت حقيقي و فطري است كه  منظور
اما اگـر بـراي ابـراز محبـت بـه ديگـران        ؛خداوند منان در درون هر كسي قرار داده

گـذارد بلكـه    نه تنهـا محبـت كـردن اثـر نمـي      ؛اشدناخالصي و ناپاكي وجود داشته ب
  . اي معكوس برايتان به ارمغان خواهد آورد نتيجه

ادراك لذت مناسب با طبع انسان از طريـق  « ؛خوانيم محبت مي ي زيرا در معني واژه
زمـاني ايـن ادراك صـورت     »فهم حسي، فهم خيالي، فهـم عقلـي، را محبـت گوينـد    

در آن زمـان  . ص، تبـديل بـه ادراك شـده باشـد    گيرد كه از طريق فهم آن شـخ  مي
 ي شـود؛ رابطـه   كه در اينجا مطرح مي  مهمي ي نكته. كند شخص، محبت او را باور مي

يعني اينكه شما از سه طريق حـس،   ؛ستا ها و نهايت ادراك آنها درك انسان فهم و
. د و بپذيريدباوركني ؛آن را بفهميد ؛خود تبديل كنيد خيال، عقل بتوانيد آن را به باور

 .و قبول داريد »ايد درك كرده«را  اين زمان است كه خواهند گفت آن در

عشق به جمال و كمال علي االطالق فطري  ؛ها تالش كردم تا اينكه فهميدم سال
لـيكن   ؛خمير شده و در ذات او به وديعت گذارده شده بشري بوده و با نهاد او

گردنـد و   هـاي عشـق فطـري، مـي     ي به كثرات و حب به ماديات، حجاب عالقه
ي محبت كـردن بـه خلـق     به واسطه. گذارند كه اين پرتو ازلي ظاهر گردد نمي

آن عشـق حـب    رود و ها ضعيف شده تا باالخره از ميان مي كم حجاب خدا، كم
. كنـد  كمال رهبري مي فطري ظهور نموده و ضمير انسان را به آن مبدأ جمال و

درون و  ي ود آدميـان اسـت كـه بـا تزكيـه     تجلي خلق و خوي انسـاني در وجـ  
و شوق به زندگي و ترك  رمعرفت حق و خدمت به خلق و عشق و محبت و ايثا
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 ي مهربان بودن با خلق خدا، دوست داشتن همه. شود صفات ناستوده حاصل مي
اي بـراي   هاي خدا، احساس يگانگي با همه مخلوقات، حسـاب جداگانـه   آفريده

ي ديگـران را  هـا  ديگران را مشكل خود و موفقيتخويش باز نكردن، مشكالت 
همـه  ؛ در غم آنها محزون، در شادي آنها شاد بودن ؛هاي خويش ديدن كاميابي

بـه   ؛از خـودبيني و خودخـواهي دوري جسـتن    ؛را جزء و عضوي از خود ديـدن 
عالم را مظاهر حسن و  ي همه؛ مخلوقات محبت و شفقت و رحمت داشتن ي همه

زيبـائي و   ي كننـده  چيـز جسـتجوگر و كشـف    ر نگاه به هرد ؛جمال الهي ديدن
به آن خيره شدن و در نتيجه به همه چيز به عنـوان   ؛حسن موجود در آن بودن
  .، عشق ورزيدن جلوه و صنع و فعل محبوب

امـور حسـي    ي ش در حد و انـدازه ا اگر كسي فهمش در حد محسوسات باشد محبت
ش در حـد تخـيالت   ا محبـت  ي اندازه ش در حد خياالت باشدا است و كسي كه فهم

دو قسم  ش ازا ش درحد معقوالت باشد محبتا چنين اگر كسي درك و فهم هم. است
اينكـه  . سـت ا لذت و محبت و عشق انسـان تـابع فهـم و درك او   . قبلي بيشتر است

ولي نفـس درك و  . آن است ي شكل نازله ؛انسان به اشياء زيبا و ظاهري عالقه دارد
 ؛شـود  آور است و موجب حصول لذت دروني و لذت ذاتي مـي  محبت شناخت زيبايي،

بنابراين محبت تابعه از زيبايي و جمال است كه اين محبت بستگي به ميزان شناخت 
كنـيم بـه آن شـيء محبـت      به همان اندازه كه به جمال جميل شناخت پيدا مي. دارد

  . پيدا خواهيم كرد
لذا، بايد ابتدا ببينـيم كـه   . معرفت است پس اختالف مراتب محبت تابع اختالف مراتب

اقسام معرفت چگونه است تا بتوانيم اقسام محبت را درك كنيم از ديدگاه اهل معرفـت  
  »مالجالْ بحي ميل وان اهللا ج«زيبايي حقيقي متعلق به خداوند است 
ــي   با مدعي مگوييد اسرار عشـق و مسـتي   ــا ب ــتي  ت ــرد در درد خودپرس ــر بمي  خب

ـان سـر آيـد   عاشق  ـتي   شو ار نه روزي كار جه  )حـافظ ( ناخوانده نقش مقصود از كارگاه هس
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ما اگر مهربانيم تا حدي است كه عصباني نشده باشـيم و وقتـي عصـباني شـديم آن     
يعني اين عطوفت مقيد است اما صفات خداوند مطلق است . رود صفت مهرباني ما مي

يعنـي در تحـت هـر    . منتقم نيز هست ؛يعني خداوند در همان حال كه عطوفت دارد
صـفات خداونـد عـين    . مهرباني نهفته اسـت  ،قهريلطفي قهري است و در تحت هر 

الهـي غضـب    بنابراين رحمـت .  ذات است و صفات موجودات ممكن، عارض بر ذات
از نظر ما مجمع االضداد است البته اگر از مقـرّ  . الهي است و غضب الهي رحمت الهي

  .باشند صفات عين هم بوده و يكي مي الوهيت بنگريم همه
فرق آنهـا در چيسـت؟    ؛آيا محبت همان عشق است يا نه ؟ اگر با هم اختالف دارند

آن در مراحـل عرفـاني    ي عشق و معني و رتبه ي باره در مباحث قبلي شرح كاملي در
د انگيز آن در فـر  اثرات شگفت محبت و ي باره در  ميخواهم ك مياما . بيان نموده بودم

چـه   چه بيشتر اين شاه كليد حياتي بشر، هـر  تا اهميت هر و محيط پيرامون او بگويم
  .بهتر و بيشتر براي شما روشن شود

به معنـي  . ، دوست داشتنمحبة) امص ، از ع] ( ت ب ح م[محبت  محبت چيست؟
 ي هشود و يكي به واسط مين سكون نفس و ميل و هوا حاصل ارادت به محبوب كه بي

و  خصوص مخلوقات است نسبت بـه يكـديگر  شود؛ كه م ميهوا و انس حاصل  وميل 
. باشـد  مـي مقابل آن كلمـه، بغـض و تنفـر     و باشد يگري به معني احسان كردن ميد

بيني و يا گمان به منفعت و سود و يا فضـل   ميمحبت در اصطالح، در خواست آنچه 
ذيذ اسـت كـه موافـق بـا     به عبارت ديگر ميل داشتن به چيزي ل. و برتري آن داريد

شـرابي اسـت    ،، به سبب ممازجت به اعـراض  بت عاممح. طبع و فطرت انسان باشد
محبت خاص به جهت تنزه از مخالطت اغراض همـه  . حامل صفا و كدورت و لطافت

توان بر يك نفـر يـا    ميعشق را تنها . صفا و لطافت در لطافت و خفت در خفت است
البتـه نـوع   . توان به عالم و آدم نثـار كـرد   ميا يك موجود وارد داشت ولي محبت ر
شـود و در نظـر اهـل     مـي گفتـه   »محبت الهـي «ديگري هم از محبت وجود دارد كه 

حـق تعـالي    ي معرفت ميل قلبي سالك براي وصول بـه حـق و آنچـه كـه از ناحيـه     
  »لغت نامه دهخدا«. باشد مي
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يا كسي را دوست  يعني اينكه به شدت چيزي) مص ل] (ع) [عِ( :اما عشق چيست؟
كران است، كه هـر چـه    عشق دريايي بي. ديوانگي ، حيراني. داشتن، شيفتگي، دلدادگي

  :گويد كه مولوي مي  چنان» نامه دهخدا لغت«.آن گفته شود كم است  ي درباره
 چون به عشـق آيـم خجـل باشـم از آن      هــر چــه گــويم عشــق را شــرح و بيــان

  :فرق عشق و محبت در اين است كه
كردنـد كـه ديدنـد دو     از جـايي عبـور مـي   ) ع(ل است كه روزي حضرت سليمان نق

دست گنجشك نر ناراحـت   گنجشك ماده از ؛كنند گنجشك نر و ماده با هم دعوا مي
 گنجشك مـاده در . علت ناراحتي گنجشك ماده را جويا شد) ع( حضرت سليمان .بود

گويـد كـه مـرا     بـه مـن دروغ مـي    با من صادق نيست و پاسخ گفت كه گنجشك نر
يـك   در دانم كه او گنجشك ديگري را هـم دوسـت دارد و   ولي من مي ؛دوست دارد

 ديـدن ايـن صـحنه و    بعـد از ) ع( حضرت سـليمان . گيرد جاي نمي دل عشق دو نفر
: روز گريست و فرمود چهل شبانه. غمگين شد ي گنجشك ماده، بسيارها شنيدن حرف

گيرد و اگر كسي به  دو نفر جاي نميدر يك دل عشق  ؛گنجشك ماده حرف خوبي زد
 عشـق حقيقـي عبـارت   . تواند عاشق خدا باشـد  غير خدا عالقه داشته باشد ديگر نمي

پس اگر كسي عاشق خدا شد . ستا ست از عشق به كمال مطلق كه فقط و فقط خداا
  .عشقش ناب و حقيقي است
  وجود دارد؟ يانواع محبت در چه چيزهاي

غذاي خوشمزه و نوشيدني گـوارا و  : اني است مانندگاهي محبت در لذّات جسم -1
  .آور باشد هر چه كه براي جسم لذّت

محبت به چيزي يا كسي يا قدرتي : گاهي محبت براي جلب منفعت است مانند -2
  .برد ميكه از آن نفع 

محبت به چيزي يا كسي كه قاهر : گاهي محبت براي دفع ضرر محتمل است مانند - 3
  .چه ضرر مادي و چه معنوي ؛شود موجب دفع ضرر از انسان ميو قدرت برتر است و 
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محبـت بـه علمـاء و    : و دانايي است ماننـد   گاهي هم متعلق محبت، فضل علمي -4
  .دانشمندان به خاطر علم و دانش ايشان

محبـت بـه   : انساني اسـت ماننـد   گاهي هم متعلق محبت، فضل اخالقي و رفتار -5
  .ي و انساني آنانصلحا و نيكان به خاطر سلوك اله

  ……و موارد ديگر 
توانـد بـه خـالق خـويش محبـت       ترديد انساني مـي  و بي» آورد محبت، محبت مي«

شـائبه   بتوانـد بـي   ؛خالصانه و صادقانه داشته باشد كه به بندگان خدا عالقه داشته
  .چنين فردي محبت اطرافيان و خداوند را جلب خواهد كرد ؛عشق بورزد

  محبت الهي
. نيسـت  »محبـت عرفـاني  «،  »محبت«بنده در اين مبحث از مطرح كردن  رالبته منظو

لذا، بـراي اينكـه ايـن    . بلكه منظور بنده محبت انسان به ديگر مخلوقات خداوند است
محبـت  « مبحـث،  ي اشـتباه نشـود مختصـري دربـاره     »محبت عرفاني«بحث با بحث 

جـاي  » بـت عرفـاني  مح«در مباحث  .كنم مندان توضيح عرض مي براي عالقه »عرفاني
نمـا   و نشـو   اديـان ابراهيمـي   خصوص عرفاني كه در بحثي نيست كه عرفاي متدين به

منتهـي عرفـاي مختلـف طريـق      .داننـد  غايت عرفان را وصال خـدا مـي  ؛ اند پيدا كرده
برخـي راه مخافـت را   . انـد  رسيدن به وصال خدا و درگـاه ربـوبي را متفـاوت دانسـته    

  . رفت را دنبال كردند و بعضي راه محبت را پيش گرفتندبعضي راه مع ؛پيشنهاد كردند
راه مخافت بيشتر بر جالل خداوند تأكيد دارد كه با توجه به جالل خـدا مـا در درگـاه    

ايـن يـك    .اين كه در برابر او هيچ باشيم ؛ربوبي احساس كوچكي و حقارت داشته باشيم
خود را  خوف خدا، به خاطر وفرط كوچكي  نوع فنا در برابر خداوند تعالي است يعني از

ـ «: مثل قرآن كه فرمـود  ؛البته اين خوف و خود را نديدن معناي منفي ندارد. نديدن ا ام
عرفا به خـاطر خـوفي كـه از مقـام رب دارنـد احسـاس كـرُنش و         »من خاف مقام ربه
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امـا  . اند و اين راه، راه مخافـت اسـت   كنند و در برابر جالل خداوندي خاضع كوچكي مي
عرفـاي  . عرفت و راه محبت نسبت به راه مخافت بيشتر در ميان عرفا مطرح استراه م

عرفـان محبـت، همـان     مـراد از . ما بيشتر يا راه معرفت را طي كردند يا راه محبـت را 
بايست ابتدا سالك خود را خوب بشناسـد و   معرفت ديني مي در راه. عرفان عشق است

  .رسداز راه خودشناسي به شناخت جالل خداوندي ب
  :كنند امير مؤمنان عبادت را به سه دسته تقسيم مي

  .كنند عبادت مي» خوفاً من النار«اي كه خدا را از روي  دسته -1
  .كنند خدا را عبادت مي» طمعاً للجنه«دوم كساني كه از روي  ي هدست -2
  .كنند عبادت مي» حب«سوم خداوند را از روي  ي دسته -3

  :ه قسم استمحبت از ديدگاه اميرمؤمنان س
  شناخت خداوند با صفات قهريه -1
  شناخت خداوند با صفات لطفيه -2
  شناخت خداوند براي خود خداوند -3

محبت از سويي معلول معرفت اسـت  . اطاعت اي است ميان معرفت و محبت، واسطه
كـه اطاعـت    چنان ؛آيد معرفت به دست نمي از طرفي، علت اطاعت، زيرا محبت بي و

در ميـان متفكـران   . مين اساس، محبت محـور تعلـيم قـرار گرفتـه    بدون محبت، بره
در ميـان عرفـاي   » اكهـارت « كـه  چنـان  ؛ابن عربي رهرو راه معرفت اسـت   مياسال

ايـد بـه   اما راه محبت يعني از طريقي كـه بـا عشـق ب   . مسيحي تابع راه معرفت است
راه . عمل كـرد آن را مطرح نمود و به آن » موالنا«راهي بود كه  ؛جمال ربوبي برسيم

يـا  » برنارد«در ميان عرفاي مسيحي نيز قديس . او، راه محبت و عشق به خداوند بود
  .اند آوياليي از راه عشق در آرزوي رسيدن به وصال الهي» ترزا«قديسه 

براي مشخص كردن و متمايز كردن اين دو راه معرفت و محبت وجـوه متعـددي را   
بيشـتر بـر جـالل خـدا تأكيـد دارد و راه       بعضي گفتند كه راه معرفت. مطرح كردند

  .كند محبت بيشتر بر جمال خداوند پافشاري مي
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توان چنين مطرح كرد كه در راه معرفت بحث از يك نـوع شـناخت    مياما مسأله را 
يعني در راه معرفت بحث از قواي ادراكي . است و در راه محبت، بحث از اراده است
ما با خدا  ي در راه معرفت رابطه. انسان است و در راه محبت، بحث از قواي تحريكي

از به نحوي كه خدا . من، او يا من، آن باشد ي مقيد و مطلق يا رابطه ي تواند رابطه مي
هاي بودايي يا هنـدويي چنـين     كه در عرفان چنان ؛هيچ نوع تشخصي برخوردار نباشد

طلق و بـه صـورت   در اين دو نوع عرفان ما خدا را به شكل م. اي متصور است رابطه
  .بينيم كه او داراي وجود مطلق است يابيم و مي نامتشخص مي

امـا در  . وار تصور داريم در اين دو نوع عرفان از خدا به شكل غيرشخصي و غيرانسان
داراي  ؛شـود  وار دانسـته مـي   راه محبت و معرفت ارتباط ما با خدايي است كه انسان

آن  ، مـن  ي خصي و من، تو است، نه رابطهش ي ما با او رابطه ي تشخص است و رابطه
. انـد  ها را براي تفاوت ميان عرفان معرفت و محبت ذكر كرده اين تفاوت. او ، و يا من

دهـد   تحقيق نيز همين امر را نشـان مـي   ي رسد و نتيجه اما چيزي كه به نظر بنده مي
ـ     اين است كه ما به كلـي از  ه خصوص در ميان اديان ابراهيمي، عـارفي نـداريم كـه ب

  .يعني محبتي صرف يا معرفتي محض باشد ؛محبت و معرفت خالي باشد
مـا  . توانيم راه محبت بدون معرفت داشته باشيم ما نمي. ناپذيرند هم تفكيك از اين دو
توانيم به آن  ت نميشناسيم و بدون شناخ توانيم عاشق چيزي باشيم كه آن را نمي نمي

ه باشد تا به دنبال آن محبـت و عشـق پيـدا    بايد شناختي وجود داشت ؛محبت بورزيم
ت بشناسد و بـه  چنان كه شايسته اس »حقه هو كما«شود و بالعكس اگر كسي خدا را 

 ؛الطـالق و جميـل مطلـق اسـت     جميـل علـي  با توجه به آنكـه او   او معرفت پيدا كند
يعني در پـي ايـن معرفـت حقـاً محبـت پيـدا       . تواند خدا را دوست نداشته باشد نمي
الطالق باعث پيدا شدن عشق در عارف  معرفت از جمال مطلق يا جميل علي. دشو مي
اگر كسـي  . به طور كلي در بحث عشق غيرخدا نيز اين وضعيت صادق است. شود مي

شود و اگر كسي عاشـق شـده اسـت حتمـاً معرفـت       معرفت نداشته باشد عاشق نمي
ت كه او از معرفـت  دهنده اين مسأله اس يعني عشق نداشتن كسي نشان. داشته است
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در بعضي عرفـا  . ناپذيرند به هر حال اين دو از هم تفكيك. و شناختي برخوردار نيست
  .شود تر مي يكي از اين وجوه پررنگ

اما بيان ديگر نيز بر اين مهم وجود دارد؛ در بحـث تفـاوت ايـن دو در راه معرفـت، شـايد      
زنند و كساني كه راه  وجود ميكنند بيشتر دم از وحدت  كساني كه طريق معرفت را طي مي

  . گويند پيمايند از وحدت شهود سخن مي محبت را مي
گردد و اين كه آيا مـا از بحـث    وحدت شهود به همين دو راه برمي لذا، وحدت وجود و
الـدار   لـيس فـي  «ست و به معناي واقعي ا و شناختي كه همه او گوييم  معرفت سخن مي

ودي غيرحق نيست و يا اگر بحث، بحث عشق باشـد  و اين كه در هستي وج »غيره ديار
  :»باباطاهر«بيند و به تعبيري مثل تعبير  عاشق غيرمعشوق در هستي نمي

ــا تـــو بيـــنم  ــا بنگـــرم دريـ ــنم     بـــه دريـ ــو بي ــحرا ت ــرم، ص ــحرا بنگ ــه ص  ب
ــنم    دشــت و بــه هــر ســو بنگــرم كــوه و در ــو بيـ ــا تـ ــت رعنـ ــان از قامـ  نشـ

بينيـد و يـار يـك دم از چشـم او بيـرون       ا يار را ميدر اين ابيات باباطاهر در همه ج
اين بحث تفاوت وحدت وجـود و  . شود و هميشه معشوق در چشم او حضور دارد نمي

شـنود و   چنين شخصي جز صداي معشوق صداي شخصي را نمي. وحدت شهود است
بيند و البته اين مسأله غير از بحث فلسفي وحـدت وجـود    جز معشوق در هستي نمي

  .در هستي غير از يك وجود در كار نيستاست كه 
كه عالم همه يـك جلـوه از     فهمي ها از جهان هستي كنار رود مي وقتي كه پرده

 ؛تـاب اسـت   عـالم هسـتي بـراي او بـي    . سـت ا عالم همه عاشـق او . ستا رخ او
قلبـت بـدون آن كـه تـو     . بشنوي د راتپ تواني صداي قلبت را كه براي او مي مي

منتظر است كي وقت مناجات فرا رسـد  . كشد يدار او پر ميبخواهي در انتظار د
شود و عشق او مانند آبي كه به سرزميني خشـك رسـيده    او مي ي آن وقت واله

چه  ؛شود محبت خداوند موجب نشاط انسان مى. آورد باشد، قلبت را به وجد مي
اينكه انسان، خدا را دوست و محبوب خويش بداند و يا خدا انسـان را دوسـت   
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شادابى الزم در زنـدگى او بـه وجـود آمـده و محـرك درونـى او بـراى         ؛اردبد
  .شود ى مادى و معنوى به ويژه عبادت مىها فعاليت

لطيفي دارند و عبـادات خـويش را    ي چه براي دوستاني كه روحيه محبت خداوند گر
نبايد فراموش كرد كه اين  اما يك اصل است ؛دانند دلچسب نميبدون نمك اين امر 

 رسـيدن بـه رشـد   . ي الهي تنها يك مقدمـه اسـت  ها بديل در آموزه ارزش و بيبا امر
  .قابل تحقق است »تنها با همراهي محبت و عبوديت«

اگـر  «: گوينـد  اينكه اهل معرفت در بعضي احوال عذاب الهي را هم خريدارنـد و مـي  
 محبت الهي آتش الهـي . باشد از اين منظر مي» ست راضي هستيما عذاب از سوي تو

 ور سازد پس در اين هنگام، عبـد دور  كند بر چيزي، مگر آن را شعله مياست مرور ن
منتهي الهي را در نهايت اعالي آن در خود تجلي  ،زند حول منتهي الهي، و حقيقت مي
ي عـزت الهـي در   هـا  و بـا بـال   كند هاي بهشت قدس الهي پرواز مي كند و در باغ مي

  .دگير مي ي لطف رباني قرارها سراپرده
هر شخصـي بـه حسـب غريـزه و طبيعـت       ؛ستا محبت به خداي متعال فطري

فطري كه خداوند متعال در وجود او قرار داده محبت بـه خيـر و نيكـي دارد و    
گونـه كـه    پرتوي از خير خداست همان ها همه خيرات و خوبي. طالب آن است

بـت  در حقيقـت مح . خود اين بندگان پرتوي از وجود خود خداي متعال هستند
اين كه برخي در شناخت خداي حقيقي . به خير و نيكي محبت به خداوند است

اند مـثالً   اند و در نتيجه در محبت به خداي حقيقي هم اشتباه كرده به خطا رفته
پرستد و به آن  ست لذا آن را ميا پرست فكر كرده كه بت خداي واقعي او بت

 ي اعتقادات افراد در مسـئله از اين جهت فارغ از حق و باطل بودن  .محبت دارد
خدا، اگر كسي به خدا و معبود باطل ديگري توهين كند او ناراحت خواهد شـد  

. اين مثبت فطري بودن محبت بندگان به خداوند است ؛و اين استثناء هم ندارد
ما اعتقاد داريم هر چه در عـالم هسـتي وجـود دارد تجليـات ذاتـي و صـفاتي       

  .خداوند است
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مـن  » نَـا ربكُـم الْـأَعلى   أفَقـالَ  « : گفـت  انند فرعـون كـه مـي   برخي افراد هم م
يى كـه  هـا  از پادشاهان و فرمانروايان و بت(شمايم  تر بزرگ) خداى(پروردگار 

  )24 ي آيه -نازعات ي سوره( ، من خداي برتر شما هستم متر پرستيد بزرگ مي
 هواي نفـس گرديـده و از   لكن تابع. فطرتاً و باطناً به خداي واقعي اعتقاد دارد فرعون

كند و به ظاهر با خداي حقيقي سر جنگ و ستيز داشـته و   مياستفاده  اختيار خود سوء
يا حماقت نمرود كه به خيال خود به جنگ خداي . شود ميعمالً دشمن خدا محسوب 

لكن ظـاهراً و  . اين قبيل افراد هم فطرتاً و باطناً محبت خدا را دارند .رود مي ها آسمان
استفاده نموده و  ي نفساني خود، سوءها دادي خود در مسير خواهشاز اختيار خدا عمالً

  .شوند ميدهند و در نتيجه دشمن خدا  ميبه نداي فطرت خود جواب منفي 
غصه، جدا  نامه است يعني انسان عاشق، انساني است كه بيم و محبت الهي نوعي بيمه
. فهمـد  انسان عاشق، درد را نمـي  ؛تهميشه راحت و آسوده اس .بودن از خدا را ندارد

بينـد كـه بخواهـد     چون باليي را نمي. ستا معنا بي »صبر«ي  براي انسان عاشق، كلمه
ها  سختي. بيند چون باد زنده و گذرا مي را هم انسان عاشق، زندگي؛ براي آن صبر كند

اي  انسان عاشق، در تمام ايـام حيـات لحظـه    .گذارد را با دقائق كوتاهي پشت سر مي
  .كند ضرر نمي

به رحمـت مـن    »أنا عنْد حسنُ الظَّنِ عبدي المؤمن« :فرمايد ميخداوند تبارك و تعالي 
  .كنم ميشك نكنيد همان ظن و گماني را كه نسبت به من داريد من عمل 

بعضي ! موسي« :از سوي خداوند تبارك و تعالي خطاب رسيد :فرمايد حديث قدسي مي
 ؛گوينـد  اگر راست مي. گويند كنند ولي دروغ مي دوستي من را مي ها ادعاي محبت و بنده

چـرا   ؛گيـرد  ست كسي سراغي از من نمـي ا آنها ي شب كه خلوتگاه همه پس چرا در نيمه
 آيا ديدي،! موسي«:كند  سپس خداوند گله مي» شود؟ هرگز صداي ياربي از اينها بلند نمي

چون اينها خلوت خود را با بقيه  ؛گويند ها دروغ مي عاشق از خلوت معشوق فرار كند؟ آن
  .»آورند كه درد دارند رو به سمت من مي د و فقط هنگامينگذران مي
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بش ا طالبى بـا مطلـوب   اى است براى اينكه ميان هر در حقيقت تنها وسيله: ح
مريد را به مراد  رابطه برقرار كند و هر مريدى را به مرادش برساند و حب اگر

رساند؛ براى اين است كه نقـص    محب را به محبوب مى لوب وطالب را به مط و
محبـوب برطـرف سـازد تـا آنچـه را نـدارد دارا شـود، و         ي محب را به وسيله

  .كمبودش تمام و كامل گردد
درصـدد تهيـه    شـود و   غذا را دوست دارد و به سوى آن كشيده مـى  پس انسان اگر
همـان گرسـنگى   ( ن نقصى را كـه آ ي آيد، براى اين است كه به وسيله  كردنش برمى

 مخلص كه اخالص خـود  ي پس بنده .كند برطرف نمايد يخود احساس م در و) باشد
دارد كه خدا هم او را دوسـت  هيچ هدفى جز اين ن؛ دارد  اظهار مى با محبت به خدا را

و  خـدا بـراى او باشـد   دوسـت دارد   دارد و  طور كه او خدا را دوست مـى  همان بدارد
دارد بايد به قدر طاقـت و كشـش ادراك و شـعورش از      را دوست مىكسى كه خدا 

  .دين او پيروى كند
محبـت در انسـان    ؛متفـاوت اسـت   ها ناگفته پيدا است مفهوم محبت در خدا و انسان

در حالى كه خداوند نه قلـب دارد و نـه    ؛روحى است ي وع، توجه قلبى و جاذبهن يك
خيـر و   ي كـه مايـه   نى انجام كارهـائى اسـت  روح، بنابراين محبت در مورد او به مع

  .لطف و عنايت او است ي و نشانه سعادت بندگان است
رود به معنـى آثـار خـارجى آن اسـت و       محبت هنگامى كه در مورد خداوند به كار مى

در بسـيارى از اوصـاف و    ؛تنها در اينجا نيست كه به سراغ چنين تفسيرى بايـد رفـت  
» غضـب «كـاران را   گوئيم خداوند، گنـه   وجود دارد، مثالً مىافعال الهى، عين اين مطلب 

نمايد وگرنه خشم و غضب  چون يك شخص غضبناك با آنها رفتار مى يعنى هم ؛كند مى
. كه به معنى هيجان و برآشفتگى نفس آدمى است در مورد خدا هرگـز صـادق نيسـت   

ـ    محبوب خود عصيان نمـي  ي محب هرگز درباره  ب خـدا در  ورزد و وقتـي پيـروي حبي
. شـود  جوانـب محقـق مـي    ي محب خدا بودن نيز در همه ؛جوانب صورت گيرد ي همه

زايد و اطاعت نـاقص، محبـت نـاقص؛ و تنهـا راه      برداري كامل، محبت كامل مي فرمان
  .تكميل محبت، همان پيروي است
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شود و گاه عشق و محبـت،    انسان براى انجام كارى مى ي گاه استدالل عقلى انگيزه
آيا اين دو انگيزه يكسان هستند؟ خداوند بـراى بقـاء   . كند  را وادار به كارى مىاو 

 ي جاذبـه . اى بين زن و مرد ايجاد كرد تا نسل بشـر ادامـه يابـد     نسل بشر عالقه
ش بـه سـمت ازدواج   ا را عليرغم تمام مشكالت ها جنسى و عشق و محبت، انسان

خرند؛ بلكه   را به جان مى ها ام سختياى كه آنها عاشقانه تم دهد؛ به گونه  سوق مى
كم بزرگ شـود و راه    ريزند تا نوزادشان كم تمام عمرشان را به پاى فرزندشان مى

  . رفتن بياموزد و سخن بگويد
اگـر  . كننـده را دارد  عشق و محبت اين قدرت و قوت عجيب و خيـره  ي آرى، انگيزه

مشكالت آن را بـه   داريد و  ىعاشق شديد خود به خود به سوى اطاعت الهى گام برم
اگر عاشق امام زمان شديد اطاعت اوامرش، كارى بس آسـان خواهـد   . خريد  جان مى

محبـت در مقـام ذات، انسـان را     .كنـد   آرى، عشق و محبت كارها را سـهل مـى  . بود
كند اما محبت در مقام صفات و افعال انسان را صـاحب   صاحب مقام عشق و رضا مي

  .دنماي مقام صبر مي
محبـت بـه مخلوقـات    «گرديم به موضوع اصلي بحث خودمـان، يعنـي    اما حاال برمي

، آنچه بنده در اين مدت پنجاه سال تجربه دريافتم اين بوده است كه شاه كليد  »الهي
  .است »محبت به مخلوقات الهي«موفقيت هر انساني   تمامي

  ؟توانند به ديگران محبت كنند موجودات مي ي آيا همه
توفيقي اسـت كـه   ولي به نظر بنده اين ! توانند محبت كنند ميموجودات  ي هآري هم

حفـظ   ،مگر آنهايي كه قلب خود را از هرگونه پلشـتي و رذايـل   ؛شود نصيب همه نمي
و  ود آمدن هر چيزي عاملي وجود داردبراي به وج دانيد طوري كه مي همان. كنند مي

قلـب  . قلب اسـت !! شود مينتهي نهايت به عشق م عامل بوجود آمدن محبت، كه در
قلـب  . احسـاس پـاكي اسـت    ي واقعي و منشـاء و سرچشـمه  هاي  محبتكانون 
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. نفرت از ديگـران اسـت   احساسات پاك هر فرد و يا بروز خشم و ي سرچشمه
قلب پايگاه . سازد قلب و روح پاك مجموعاً انسان موفق و بسيار باال مقام را مي

 ي كننـده  رفتـار هـر شـخص و كنتـرل     ي دهكنن اعتماد به نفس هر كس و كنترل
. باشـد  عضو بسيار مقدس در حيات فيزيكي و روحي مي حركات فردي است و

باشـد؛ قطعـاً داراي بهتـرين     گمان هر كس كه داراي قلب پاك و رئوف مـي  بي
  .قلب هر كس با روح او ارتباط مستقيم دارد. اخالق است

نكـرده و خـود را همـواره فريـب      افرادي كه با وجدان خود تصفيه حساب چه بسيار
 انـد، كسـاني هسـتند كـه از     زندگي طعم گذشـت را نچشـيده   افرادي كه در ؛اند داده

قطعـاً اينهـا   . شـمارند  مـي كننـد و آن را نـوعي ضـعف     مـي محبت به ديگران دريـغ  
به عنوان مثال كساني كه  .د صاحب مراحل واالي شناخت قلب خويش شوندنتوان مين

   .توانند قلب خود را پاك كنند مين ؛دهند سالم ديگران را نميواب به علت غرور ج
نمـاي پـاكي اسـت و     تمـام  ي شود كه قلب آيينـه  كليدي اينجا نمايان مي ي يك نكته

توانـد بـا وجـدان     يعني قطعاً فرد مـذكور نمـي  . وجدان هر كس غير قابل انكار است
ه كه گفتـه شـد معلـوم    از آنچ. خورد زيرا هرگز وجدان فريب نمي. خويش كنار بيايد

. انـد  با نفس خود جنگيـده  ها توانند به اين فهم برسند كه سال شود تنها افرادي مي مي
تنهـا افـرادي كـه خودخـواهي و     . كننـد  بـرداري مـي   اينها از اسرار قلـب خـود پـرده   

فقـط اينهـا   ؛ با وجدان خـويش روراسـت گردنـد    جا را كنار بگذارند و خودپسندي بي
توانند به خـود و ديگـران محبـت     ميو خويش هستند  از قلب داراي شناخت مؤثري

  .»كه در اوست از كوزه همان برون تراود« .كنند
وخم زندگي و فانوس هـدايت هـر    قلب چراغ روشن هر فرد در مسير تاريك و پرپيچ

نهايـت قلـب    ي بـي هـا  به قدرت ميكساني كه فكر خالصي خويشند؛ اگر ك. فرد است
قفـس حـبس شـده     كننـد و  مـي اين فكر پليد را از ذهـن دور  خويش پي ببرند؛ قطعاً 

قلـب كـانون محبـت و    . گشـايند  مـي » محبـت «آرزوهاي خويش را با كليد قدرتمند 
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گـاه   قلب سلطان بدن است و تجلـي . است ها و ناپاكي ها گاه روح از تمام پليدي تصفيه
ست اگـر شخصـي محبـوب در نظـر     ا قلب هر كس كانون شخصيتي او. عظمت الهي

  .ديگران جلوه كند؛ احتماالً تا حدودي به اسرار قلب خويش رسيده است
بسياري از بازيكنان محبوب بايد محبوبيت خود را بيشتر از آنچه كه در قدرت بازي 

رحـم   چه بسيار افـرادي كـه خشـن و بـي    . كنند در قلب خود بيابند ميخود جستجو 
. انـد  را غـرق در گريـه سـاخته    م وجود خودتما) قلب(ثير اين مهم أاند و تحت ت بوده

معيارهاي انتخابي دقيق جـز  . ترين راه براي انتخابي صحيح است قلب هر كس مهم
از قلب خود سؤال كنيـد و ببينيـد كـه    . آيد توجه به قلب بوجود نمي ي در سايه

نه؟ اگر بخواهيد كسي را شاد كنيد بايد بدانيـد كـه    شما صحيح است يا فكر
در اختيـار  . شـود  درتمند سالم و دور از رذائل حاصل ميقلبي ق ي تنها در سايه

اگـر  . شـود  قلـب حاصـل نمـي    ي تصفيه ي در آوردن تمام كائنات جز در سايه
بـه درجـات نهـايي آرامـش برسـيد       خواهيد در زندگي خود موفق شويد و مي

به قلب خود بيشتر بينديشيد و بـه   خودخواهي و خودپسندي را كنار بگذاريد و
  .ار خود بيشتر فكر كنيدحركات و رفت

به خدايى كه جـانم  «: فرمايند مياست كه ) آله  و عليه  اهللا صلى حضرت پيامبر(نقل از 
مگـر   ؛شـويد  گر مؤمن شويد و مؤمن نمـى شويد م ست، وارد بهشت نمىا در اختيار او

خواهيد شما را به چيزى راهنمايى كنم كه بـا   آيا مى. كه يكديگر را دوست بداريد اين
  »ام آن، يكديگر را دوست بداريد؟ سالم كردن بين يكديگر را رواج دهيدانج

عوامل  و تحت تأثير شود نسان است كه با او متولّد ميمحبت يكي از اجزاي وجودي ا
محبت ماندگار و پايدار  ؛اگر اين عوامل مثبت باشد. گيرد يگوناگون اجتماعي شكل م

بـه راسـتي كـه از    . دهـد  را از دست ميماند در غير اين صورت اثر وجودي خود  مي
بغض،  بي ؛اين است كه به ديگران محبت كنيمي ايمان ها رشته و ريسمان ترين محكم

  .ريا، فقط براي رضاي خدا و خلق خدا منت و بي بي
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  ؟چگونه به ديگران محبت كنيم
هر شـرايطي محبـت كنـيم؟ در اينجـا بايـد       افراد، در ي آيا الزم است كه ما به همه

صفتي هم قـدر و ميزانـي    كنم كه هر چيزي جايگاه خودش را دارد و براي هر عرض
اينكـه   ولي شناخت و آگـاهي  ؛درست است كه محبت كردن خوب است. وجود دارد

ايـن آگـاهي را بـه     زيرا اگـر . تر است را انجام دهيم از آن واجب چگونه و چطور آن
 و خسران به خـود و  باعث ضررايم بلكه  نه تنها كار مفيدي نكرده خوبي درك نكنيم؛

با مردم، شخصـيت  ) و بدون كنترل(انس گرفتن حساب نشده «. شويم ديگران نيز مي
 ،جا به فرزند، دوست، يا اقـوام  ها با محبت بي گاهي ما انسان. »برد انسان را از بين مي

 دقت كنيد كه منظـور بنـده از   لذا بايد كامالً. شويم بيچارگي آنها مي باعث بدبختي و
هـا را   هـايي از محبـت كـردن    به همين خاطر نمونه. محبت كردن به ديگران چيست
  .كنم براي شما به طور مثال عرض مي

شود كـه   درست صحبت كردن در بين مردم و خانواده باعث مي :محبت زباني -1
 الفت در ميان مردم و اجتماع بيشتر و در مقابل آن غيبت كردن و بد زباني انس و

كـارد و   ها را در دل مي كينه. شود رفتن انس و الفت در ميان مردم مي باعث از بين
مـرج در   و ها و جنگ بين افراد و باعث به وجـود آمـدن هـرج    سبب شروع دشمني

فطرت پاك انساني را آلوده كرده و باعث جانشيني  عادت به غيبت. شود جامعه مي
ـ  . شود رذائل به جاي فضايل در انسان مي ا احسـاس و شـهوت   عقل جاي خـود را ب

يعني فـرد بـه   . شود بحران شخصيت و هويت سبب غيبت كردن مي. كند عوض مي
. كند كردن شخصيت ديگران شروع به غيبت مي كردن و خرد خاطر شخصيت پيدا

كسي به فكر  يعني هر. بحران معنويت و محبت هم يكي ديگر از داليل غيبت است
تـدبير و انديشـه   « .كشـد  بـاال مـي  منافع خودش است و با سركوب ديگران خود را 

همانـا  «و در نهايـت اينكـه   » دارد پيش از انجام كـار، تـو را از پشـيماني ايمـن مـي     
شود  دري از درهاي حكمت است و موجب جلب دوستي مي) كنترل زبان(خاموشي 
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در زير زبانش پنهان است   اصالت و شخصيت آدمي. و راهنماي هرگونه نيكي است
  .»شود اخته ميو چون سخن بگويد شن

ت گفتـاري اسـت كـه       ي محبت رفتاري نشانه :محبت رفتاري -2 صـداقت محبـ
  هايي دارد؛ جلوه

»و  ئَاتيالس بقُولَنَّ ذَهلَي تْهسم ضَرَّاء دعب اءمنَع نْ أَذَقْنَاهلَئ فَخُـور لَفَرِح نِّي إِنَّهو اگـر   »ع
مغرور و غافل شـود  (ه به او رسيده باشد رسانيم را به نعمتي پس از محنتي ك  ميآد
گويد كه ديگر روزگار زحمت و رنج من سرآمده، سـرگرم شـادماني و مفـاخرت    ) و

  )10 ي آيه -هود ي سوره( .گردد
ـ    تَمشِ فىِو ال« ـ  جِرض و لَـن تَبلُـغَ الْ  أاالرضِ مرَحا إِنَّك لَـن تخَـرِقَ الْ الَ طُولً بـه  » ابـ

هـا   كه زمـين را نخـواهى شـكافت و بـه بلنـدى كـوه       ن راه مرو،زمي خودپسندى بر
  )37 ي آيه -ي اسراء سوره(. نخواهى رسيد

 »مخُتَالٍ فَخُورٍ  لَّب كُحياللَّه لَا ئكُم وءاتَ كُم و لَاتَفْرَحواْ بِماى مافَاتلَا عا تَأْسوكَيلَلِّ«
آنچه بـه شـما داده   ]  سبب[و به تا بر آنچه از دست شما رفته اندوهگين نشويد 

 ي سـوره (. است شادمانى نكنيد و خدا هيچ خودپسند فخرفروشى را دوست ندارد
  )23 ي آيه - حديد

به يكديگر هديه دهيد «: فرمودند) ع(امام صادق  :اخالقي رويي و خوش خوش -3
 باقرامـام محمـد   بـرد؛  ها را ازبين مي و از اين راه به هم محبت كنيد كه هديه، كينه

  .»جلب محبت است ي رويي مايه انجام كار نيك و خوش« :فرمودند) ع(

ـ   ارتباط سه چيز«: فرمودند) ص(رسول خدا  :خوب صدا زدن -4 بـرادر   اانسـان ب
  »كند؛ رنگ مي مسلمان خود را صفا داده و يك

  .رويي برخورد كند بيند با گشاده ميهرگاه او را  :اول
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  .او بيايد براي او جا باز كندوقتي برادرش خواست نزد  :دوم

  .از همه دوست دارد او را صدا بزندكه بيش  ميبا اس :سوم

 ،»يعني دست دادن« مصافحه :هنگام ديد و بازديد، به يكديگر دست بدهيد -5
رسـند و بـه يكـديگر دسـت      مـي وقتي مـردم بـه هـم    «: فرمودند) ص(رسول خدا 

 »ريـزد  مـي گونه كه برگ از درخـت   ريزد همان ميشان را  خداوند گناهان ؛دهند مي
را  هـا  به هم دست دهيد كه دسـت دادن كينـه  « :فرمودند) ع(چنين امام صادق  هم
  .»برد ميبين از

انسان با سخاوت به خـدا، بهشـت و مـردم    «: فرمودند) ع(امام رضا  سخاوت؛ -6
  .»باشد مينزديك است و بخيل از خدا، بهشت و مردم دور 

  .تواضع، محبت است ي ثمره: فرمودند )ع(امام علي  :تواضع -7

 .گويد وقتي انسان كسي را دوست دارد به او دروغ نمي :صداقت -8

آورد؛  انسان صادق با صداقتش سه چيـز را بـه دسـت مـي    : فرمودند) ع(امام علي 
  .حسن اعتماد، محبت، ابهت

9- دارد از آنـان  : فرمودند) ع(امام علي  :حسن ظن كسي كه به مردم حسن ظـن 
  .محبت دريافت خواهد كرد

  .انصاف موجب تداوم محبت است: فرمودند) ع(امام علي  :انصاف -10

وقتـي بـه   . آيـد  ام مـي گونه است كه احترام به دنبالش احتر قطعاً اين :احترام -11
شود ديگران نيز ما را محتـرم بيننـد و خداونـد     ميگذاريم باعث  ميم ديگران احترا

  .شتنيز ما را دوست خواهد دا
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نامه، . نامه، گوياترين سخنگوي تو است: فرمودند) ع(امام علي  :محبت كتبي -12
توان آن را خواند و ديگر اينكـه   ميبارها . داراي خصوصيات منحصر به فردي است

بنابراين اثر، گويـايي  . توان آن را در خلوت خواند كه موقعيت بسيار خوبي است مي
  .تري دارد و ماندگاري بيش

 

ــود  از مح ــل ميشـ ــا گـ ــت خارهـ ــود    بـ ــيرين شــ ــا شــ ــت تلخهــ  از محبــ
ــود  ــافي شـ ــا صـ ــت دردهـ ــود     از محبـ ــافي شــ ــا شــ ــت دردهــ  وز محبــ
ــود    ــوري شـ ــا نـ ــت نارهـ ــود    از محبـ ــوري شــ ــا حــ ــت ديوهــ  وز محبــ

ــي   ــن م ــنگ روغ ــت س ــود از محب ــي  ش ــي   بـ ــن مـ ــوم آهـ ــت مـ ــود محبـ  شـ
ــي   ــادي م ــزن ش ــت ح ــود از محب ــول   ش ــت غـ ــي   وز محبـ ــادي مـ ــود هـ  شـ

ــ ــي  از محب ــي م ــيش نوش ــود ت ن ــي    ش ــي مـ ــير موشـ ــت شـ ــود وز محبـ  شـ
ــق    ــوب ح ــردد او محب ــت گ ــق       از محب ــوب ح ــد مطل ــود ش ــب ب ــه طال گرچ

)موالنا از شعر(  
. ميزان ارزش هر عملى وابسته به ميزان كمك آن در رسيدن بـه قـرب الهـى اسـت    

  :توان به سه دسته تقسيم كرد را در اين دستگاه مى ها ارزش ي بنابراين، كليه
  ى مستقيمها ارزش -1
  ى غيرمستقيمها ارزش -2
  ى معمولى و متعارف يا كمكيها ارزش -3

حسب شئون مختلف فردى و اجتماعى تأثير و تأثر متقابل  بر گانه، ى سهها تمامى ارزش
ى هـا  كنـد تـا ارزش   ى معمولى به انسان كمـك مـى  ها دارند؛ يعنى از يك طرف ارزش

 هـا  ر، هر انسان عابدى هـم كـه از بـاالترين ارزش   متعالى را كسب كند و از طرف ديگ
برخوردار است، در صورت انجام رفتارهاى ضداخالقى، مسـتعد سـقوط و انحطـاط بـه     

سخن اين است كه رفتارهاى خوب يا بد انسان بـه تعـالى يـا    . مراحل پايين خواهد شد
هيـاى  ، آدمـى را م هـا  اى از ارزش كند؛ به عبارت ديگر، كسب دسته سقوط او كمك مى

  .كند او را مهياى سقوط بيشتر مى ها ى واالتر و كسب ضد ارزشها كسب ارزش
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. ى اختيارى و ارادى، ارضاء غرايز حيـوانى اسـت  ها انسان در حركت ي اوليه ي انگيزه
خوردن، آشاميدن و التذاذ جنسى در انسان بالغ، بالفعل موجودند : يى از قبيلها انگيزه

انسـانى كـه تمـامى همـتش ارضـاء      . شـوند  او مى ي وليهو منشأ حركات و رفتارهاى ا
خوردن، آشاميدن، ارضاء جنسى و ساير تمتعات است حيـوانى بـس   : غرايزى از قبيل

اگـر بتـوان نـام انسـان بـر او گذاشـت اثـرى از         ، براى چنـين انسـانى  . عجيب است
دارد  ى اخالقى باقى نخواهد ماند، براى او هر چيز و هر كس تا زمانى ارزشها ارزش

  .ى او را برآورده كندها گيرى باشد و خواسته كه قابل بهره
در اين ميان تنها يك ويژگى و خصلت است كـه ممكـن اسـت چنـين انسـانى را تـا       
حدودى از خودبينى و خودانديشى محض، خارج، غرايز او را مهار و به انديشـيدن در  

اين ويژگى فطـرى   .ستا» ميل به احترام«مورد ديگران وادار كند وآن ويژگى فطرى 
، بـدون اسـتثناء، بـه روابـط     ها تمامى انسان. تر است ى ديگر ديررسها از ساير ويژگي

متقابل بر اساس احترام به يكديگر نيازمندند؛ يعنى نياز دارنـد كـه ديگـران آنهـا را     
. احترام كنند و آنها هم به ديگران احترام گذاشته و حقوق يكـديگر را رعايـت كننـد   

ها فضـاى ذهـن آدمـى را اشـغال      در همگان وجود دارد اما اگر ساير خواستهاين نياز 
جـايى بـراى بـروز و     ؛كنند و تمامى هم و غم او بر ارضاء ساير نيازها متمركـز شـود  

  .ماند ظهور اين عواطف باقى نمى
 ؛گيرنـد  قـرار مـى   هـا  سـوم ارزش  ي هـا در دسـته   به هر حال، بسـيارى از ايـن ويژگـى   

اگـر انسـانى   . رسد اما ممكن است به آن نزديك باشد حد نصاب نمى يى كه بهها ارزش
 ؛ها و ارضاي نيـاز ديگـران كـرد    هاى حيوانى خود را تا حد ممكن، فداى خواسته خواسته

كنـد؛   ى متعالى يارى مىها عالوه بر ارزشمندى نفس عمل، او را در راه رسيدن به ارزش
ابـراز عالقـه و احتـرام بـه     : مثـال  به عنـوان ! يعنى نزديك شدن تدريجى به حد نصاب

كنـد كـه    كه انسان از درون احسـاس مـى   اين. ستا ديگران از نتايج احترام به حق آنها
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اين يـك حـق   . خود ارزشى واالتر از ابراز عواطف است ؛ديگران بر گردن او حقى دارند
ل بـه دنبـا  . اخالقى است، اگر انسان، خود محور باشد حق ديگران براى او مطرح نيست

  .شود گزارى مطرح مى شناسى و سپاس است كه حق» حق اخالقى«طرح 
درصدد جبران محبـت   ؛يدن به منافع مادى بيشتر هم باشداگر انسانى مقصودش رس

اقتصادى و براى جلب منفعت مادى بيشـتر   ي آيد؛ يعنى با يك محاسبه ديگران برمى
، اين عمل بـه جـايى   دهد و ممكن است سرانجام خدمت ديگران را به نيكى پاسخ مى

كند  منجر شود كه خودش را مديون ديگران بداند و در مقابل خدمتى كه به آنان مى
انتظار خـدمتى مـادى   ، به مادر يا پدر پيرى كه هيچ مثالًانتظار سود و منفعتى ندارد؛ 

  . كند كند يا از فرزندش پرستارى مى شناسى خدمت مى به دليل حق از آنان ندارد
شناسى و  ر كند و اين روح حقهم ظهو ها كن است نسبت به ساير انساناين عاطفه مم

آن وقت اسـت كـه    ؛ه صورت ملكه در درون او راسخ شودگزارى در نهايت ب سپاس
هر ميزان كـه  . كند ميشناسى، او را وادار به كرنش و تواضع در برابر خدا  حق ي ملكه

 ي عالقه. آورد او را فراهم مىبيشتر موجبات رضايت  ؛بيشتر باشدتوجه آدمى به خدا 
انجام كارهـا بـراى او بـه    . ستا بيشتر به محبوب موجب حركت در مسير رضاى او

  .ميزان توجه انسان به خدا و زنده بودن ياد او در دل انسان بستگى دارد
مهـر و   ي خانـه  شان را كنند كه دل ها حكومت مي در روابط اجتماعى، كسانى بر دل

همـه   را بـيش از » خـود «اي هسـتند كـه    برعكس، عـده  .ندمحبت مردم كرده باش
را بيش از ديگران دوست دارند و آسايش و راحتى خود را بر » خود«پسندند و  مي

ى وارسـته از  ها ، تنها در دل» خدمتگزارى به مردم«گوهر . دهند ديگران ترجيح مي
كسانى  .خداى مهربان، بندگانش را دوست دارد. شود خودخواهى يافت مى منيت و

و ايـن مقتضـاى    دارد دوسـت   ؛را هم كه به بندگان خدا خدمت و مهربـانى كننـد  
 .محبت و عالقه است

 !به دمى يا درمـى، يـا قلمـى يـا قـدمى       تا توانى به جهان، خـدمت محتاجـان كـن   
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توانيم فقط براي خودمان زندگي كنيم؛ هزاران رشته ما را به همنوعانمان پيوند  ما نمي
بـه   شـود و  هاي حساس است كه اعمال مـا منتقـل مـي    اري همين رشتهبه ي. دهد مي

ها به سيادت و سرورى و عـزت و محبوبيـت    خيلى. گردد صورت واكنش به ما بازمي
شايد كسـانى بگوينـد كـه مـا     . دانند ولى راه به دست آوردن آن را نمى؛ مندند عالقه

حال خود بگـرييم و اگـر    بايد به ؛اگر گريستن است. ى فراوان داريمها خود، گرفتاري
  .به كمك هستيم  خود محتاج ؛كمك است

اميدوارم روزي به اين واقعيت برسيد كه، دين عين محبت و محبت عـين ديـن اسـت    
در جهـان،  . شـد  ل انسانيت حـل مـي  ئداشتند تمام مسا ديگر را دوست مياگر مردم يك.

ن است كوتاه باشند اما كلمات مهرانگيز ممك. نيكبختيِ انسان، محبت است ي يگانه مايه
گويد؛ فقط بـراي   هر خرد و مذهب كهن چيزي مشابه را به شما مي. طنين رسايي دارند

آنچه كـه بـه پروردگـار مـديونيم     . خودتان زندگي نكنيد براي ديگران نيز زندگي كنيد
اما قبل از همه خود را دوسـت داشـته باشـيد تـا بتوانيـد      . دوست داشتن ديگران است

  .توانيد ايثار كنيد به ديگران اشاعه دهيد چون از چيزي كه نداريد نمي محبت خود را
بيش از نيـاز   ؛واقعيت اين است كه، در اين جهان نياز به دوست داشتن و ستايش شدن

چنـان كـه عمـل اسـت يـك       هـم  ؛دوست داشتن نيز نظير عبادت كردن. به نان است
شـما   ؛دستورالعملي وجـود نـدارد   روش و. آيد نيروي شفادهنده و خالّق نيز به شمار مي

منـد شـدن    توانيد با عالقه شما مي. گيريد دوست داشتن را فقط با دوست داشتن ياد مي
توانيـد   عـرض دو سـال نمـي    به مردم در طي دو ماه آن قدر دوست پيدا كنيد كـه در 

  . مند سازيد همان تعداد را به خود عالقه
جاي تأسف . ت بدارد جاودان خواهد بودتا زماني كه انسان بتواند ستايش كند و دوس

ولي تأسـف بـاالتر از آن، ايـن    . است كه كسي ما را در اين دنيا دوست نداشته باشد
ي كـه همـواره بـه    اشخاصـ  .است كه قادر نباشيم كسي را در اين دنيا دوست بداريم

 زيرا خردمندان كسـاني  نندك مينوع خود به مهرباني رفتار  با هم؛ حقيقت توجه دارند
را بـه دوسـتي    هـا  كنند و به اين ترتيـب نفـرت   ميرا با خوبي رفع  ها هستند كه بدي
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. تـان آنهـا را بـه دوسـت تبـديل كنيـد       با نيكي كـردن بـه دشـمنان   . كنند ميتبديل 
كسب محبت است و محبـت را بـه هـيچ چيـز      ي ي گشاده وسيله خوشرويي و چهره
  .نيستاز محبت  تر زيرا هيچ چيز لطيف. تشبيه نتوان كرد

دانيم كه هستيم و از سـاير بيگانگـاني    ايم؛ نمي متأسفانه اغلب ما با خود بيگانه
ما مردم را به . خواهيم كه ما را دوست بدارند دانند چه كسي هستند مي كه نمي

تـر بـراي    بـيش  ؛داريـم  اند دوست نمـي  اندازه كارهاي خوبي كه براي ما كرده
ست داريم و ايـن كـار بسـيار اشـتباه     ايم دو كارهاي خوبي كه براي آنها كرده

اگر با دوستي و محبت . ساز امنيت است ، زمينه ايجاد حس دوستي و صميميت .است
هـاي   ، فرصـت  براي دوست داشـتن . آموزيد زندگي كنيد زندگي در دنياي امن را مي

راه دوسـت داشـتن   . ما نيز استعداد ابراز آن را داريم ي نامحدودي وجود دارد و همه
 .دسـت بـرود   ز درك اين واقعيت است كه امكان دارد هر لحظـه آن چيـز از  هر چي

ها نيست، بلكـه ايـن اسـت كـه آنـان       زندگي فناپذيري انسان انگيز غم داستان بسيار
اين تصور كه شايد زمان بهتر . دهند روزي مهلت براي دوست داشتن را از دست مي

ي بسياري از مردم به بهـاي  برا ؛تري براي دوست داشتن وجود داشته باشد و مناسب
  .عمري تأسف خوردن تمام شده است

توانيد محبت خود را نشان دهيـد و   باور داشته باشيد با كارهاي كوچك هم مي
با دقت گوش كردن بـه ديگـران باعـث    . هاي بزرگ برداريد ندارد قدم  لزومي

ـ    مي ان شود بفهمند كه شما آنها را دوست داريد و اين كار باعـث ايجـاد اطمين
حساسـيت  . دوسـتانه اسـت    يعني همان چيزي كه اساس يك ارتبـاط  ؛شود مي

بيش از حد يا شخصي كردن مسـائل يكـي از داليـل اصـلي بـروز مشـكل در       
خـوبي بـا    ي تالش نكنيـد كـه بـه زور رابطـه    . برقراري روابط با ديگران است

  . ديگران ايجاد كنيد زيرا كمتر موفق خواهيد شد
خوب كافي است فقط راحت باشيد، خودتان باشـيد و   ي براي ايجاد يك رابطه

هر چه بيشتر سعي كنيد كه عزت . از لحظاتي كه با ديگران هستيد لذت ببريد
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خودتان را نيز بيشتر دوست خواهيد داشـت   ؛نفس را در ديگران افزايش دهيد
بكوشيد هر روز بـيش از روز  . و براي خودتان احترام بيشتري قائل خواهيد شد

الفت مبـدل   هاي موجود ميان ديگران و خود را به پيوند دوستي و كافديگر ش
. عشـق خواهـد بـود    ي آورنـده  مهرباني كه به بخشش ختم شـود، پديـد   سازيد

اين محبـت را شـما بايـد در دل    . بيهوده از ديگران انتظار محبت نداشته باشيد
  .ديگران ايجاد كنيد

ها را در زندگي خواهد گشود  دشواري ي اطمينان داشته باشيد، كليدي كه همه
محبت . محبت كردن را فراموش نكنيد و آن را ناچيز نشماريد. است» محبت«

شـادي حقيقـي   . هـاي نـاتوان اسـت    هاي شكسـته و روان  داروي شفابخش قلب
كسـي كـه بـراي محبـت     . نصيب كساني است كه قلبي ماالمال از محبت دارند

واقعيـت ايـن اسـت كـه      ؛فهميـده شود اصالً معناي محبت را ن حدودي قائل مي
شمشيري عليه محبت و مهرباني وجود ندارد زيرا در هيچ جا و هـيچ مـوقعيتي   

البته فرامـوش نكنيـد كـه كليـد داشـتن      . تواند به محبت غلبه كند دشمن نمي
سـعي  . روابط خوب با ديگران پذيرش آنها به همان صورتي است كـه هسـتند  

  .آنها محبت كنيدنكنيد آنها را تغيير دهيد، فقط به 
مسـلمان   اصـالً   مسائل و مشكالت مسلمانان برايمان اهميتى نداشـته باشـد كـه    اگر

 بخـش عظيمـى از   .نيسـت  شناسنامه و نمـاز  چرا كه مسلمانى تنها به اسم و! نيستيم
كمـك بـه درمانـدگان،     ديگـران،   بـه   ايثـار، خـدمت   ،»دوستى نوع«محتواى اسالم را 

پـس بايـد   . دهد حاجت گرفتاران تشكيل مى م و قضاىكارگشايى براى مشكالت مرد
ورزيدن و دلسوزى كردن مـا    عشق بخشى از دل، محبت، فكر، زندگى، تالش، اهتمام،

  . به ديگران باشد  نسبت
هر كه براى مردم . دت استدوستى و هميارى نيز، محبوبيت و سيا  اين مردم ي  نتيجه

هر كه خدمتگزار جامعـه و مـردمش   . شتخواهند دا  مردم نيز او را دوست ؛كار كند
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 هـا  در دل ؛شود و هر كه به مـردم نيكـى كنـد    مى مند شناسى مردم بهره باشد، از حق
  از توفيقات مهم يك انسان، آن است كه گشايش معضالت مـردم بـه  . گيرد جاى مى

كارگشـايى، از  . طلبـد  نعمتى اسـت كـه هـزاران شـكر و سـپاس مـى      . دست او باشد
  . خداوند منان است  اتى است كه مورد قبول و امضاء آيينخدم ترين مقدس

ــو  ــىت ــى م ــن و در نيك ــداز ك ــه ان ــاز    دجل ــد بـ ــت دهـ ــزد در بيابانـ ــه ايـ  كـ
بنـدگان   ؛گشايند مى  مردم ي گره از كار بسته ؛داشت توقع و چشم آنان كه خالصانه و بى

فيض دنيـوى و   ،دارند الهى را همراه توفيق و امداد. اند الهى ي خاص خدا و ماموران ويژه
ايـد كـه    شـنيده : در حديث آمده است كـه  .خدمت است  اجر اخروى نيز، دستاورد اين

يـا كسـى را كـه ديگـرى      ؛رسـيد   امام معصوم، طواف حج را رها كرد و به كار ديگران
دانـى انجـام كـار     مگـر نمـى  : توبيخ كرد كه؛ كرد و او به طواف مشغول بود صدايش مى

  ثوابش بيشتر است؟  برتر و ها وافديگران، از خيلى ط
بهترين مردم  »اسالنَّ هن انتفع بِاس مالنَّ يرُخَ«: هم فرموده است) ص( نبى مكرم اسالم

  )23 ، ص72 بحاراالنوار، ج( .كسى است كه مردم از او سود و بهره ببرند
ـ  مالى نيست، گاهى نفوذ و ي سرمايه و دارايى، تنها پول و اندوخته ان مـردم  اعتبار در مي

كمـك بـه   . اي ارزش دارد سـرمايه  ، بـيش از هـر ثـروت و    و خدمت و محبت به آنهـا 
كـه تهيدسـت امـا آبرومنـد       كسى هم. ديگران هم تنها خرج پول و مصرف مال نيست

 .بگذارد و آن را در راه ديگران بـه كـار انـدازد     تواند از وجهه و آبرويش مايه مى ؛است
خـود   ؛كارگشايان منتقل كنيد  توانيد نيازى را به ولى مى ؛اى نيستيد اگر خودتان هم كاره

راهنما و واسطه داشتن براى حـل مشـكالت،     نقش. اين كار هم عبادت است و خدمت
توانيـد عالمتـي    مى ؛نيستيد» مقصد«اگر خودتان . خدمت است  مشاركت در پاداش آن

يـا سـراب،    ؛باشد»  بست بن«نگذاريد وجودتان  هرگز .مقصد باشيد  براي راهنما به سوى
بـه وجـود عـايقى     ؛اميد، نزد شما آيند يا وقتى بـه شـما برسـند    كه ديگران به فريب يا

  .و خدمتگزاران ها كنيد، به سوى خدمت»  هادى«وجودتان را . برخورد كنند
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يـا انـداختن     فورى سراغ كمك مالى به تهيدستان ها ، ذهن» صدقه« ي با شنيدن كلمه
ى هـا  اين، تنها شكل …ولى . رود صندوق صدقات و امثال آن مىسكه و اسكناسى در 
 ىهـا  البته كمك. آنكه پول خرج كرد بى؛ توان اهل صدقه بود مى. عملى صدقه نيست

توجه بـه   اما مهم،. مالى، جاى خاص خود را دارد كه در هر حال و هر جا خوب است 
 ؛مردم، صدقه اسـت  برطرف كردن عوامل اذيت از راه. است»  نيكى« ي وسعت دايره

شگفتا  .عيادت كردن بيمار، صدقه است ؛، صدقه است» راه«راهنمائى كردن جاهل به 
سازى عملى صالح بـراى    ذخيره چه آسان است  و! كه چه وسعتى دارد نيكى و احسان

، شـجاعتى بـزرگ   » ديگـران «و مقدم داشتن » خود«گذشتن از ! آن روز نياز و احتياج
ايثـار    چـه ؛ زنـد  ى بزرگ و پاك، سر نمىها هرمانانه، جز از روحطلبد و اين عمل ق مى

  !مالى، چه جانى
دارد و در عـين   نياز، ديگرى را بـر خـود مقـدم مـى      ايثارگر، كسى است كه در عين

گيرد و فداكارانه به خاطر خدا، به نفع مردم از  دشوار را برعهده مى  خستگى، كارهاى
هـاى    رابطه در. ستها رى؛ وارستگى از وابستگيايثارگ. گذرد خويش مى»  شخصى  حق«

قيمـت انـدوه ديگـران بـه      كسى كه شادى خود را به . مالى با ديگران نيز چنين است
طلبـد،   ديگـران مـى  »  رنج«خود را با  » راحت«مسلمان نيست و آنكه  ؛آورد دست مى

  .انسان نيست
ي ظـاهر و يـا لبـاس    اند مزيت آدميـت بـه زيبـاي    طور كه بزرگان از قديم گفته همان
زيرا بسياري حيوانات و پرندگان از لحـاظ ظـاهر از   . منظر نيست قيمت و خوش گران

لباس و جواهر و تزئينـات را هـم هـر كسـي كـه پـول بدسـت        . انسان بسي زيباترند
تنها مزيـت بـزرگ انسـانيت اخـالق نيكـو و      . تواند براي خود فراهم كند ميآورد  مي

اموري كـه موجـب   . سازد مير جامعه مشخص و محترم خوي پاكيزه است كه او را د
 ها كـم و بـيش تفـاوت دارد    ع و محيطگردد نسبت به جوام ميجلب احترام اشخاص 

در جايي مقام و شخصيت اجتماعي و در مـورد ديگـر زيبـائي و برازنـدگي و در      مثالً
  . برخي موارد لباس آراسته و نفيس باعث جلب احترام است

www.takbook.com



 
281 تجلي آگاهي

باشـد تواضـع و    مـي هيچ اختالفي نيست و همه جا مـورد قبـول   اما چيزي كه در آن 
صـاحبان  . كه هر كس داشته باشـد مـورد احتـرام اسـت    . است فروتني و اخالق نيكو

صفات حميده و اخالق پاكيزه نه تنها در نزد خاليق محترم هستند بلكه آنهـا چيـزي   
تـوان   فيسـي نمـي  و لبـاس ن  آورند كه با هيچ رخ زيبا و اندام برازنـده  ميرا به دست 
 انـد آدم  چنانكـه گفتـه   ؛اكاري اسـت و آن جلب محبت و دوسـتي و فـد   حاصل كرد
توان به دام و دانه اسير كرد و تنها راه اسـير كـردن ديگـران محبـت      ميهوشيار را ن

بنابراين كساني كه داراي روي گشاده و تبسم و مهرباني و خلـق نيـك، صـبر،     .است
انيت، مهر و محبت و فداكاري و خـدمت بـه خلـق    مدارا، گذشت، عفو و اغماض، انس

م است ند و مسلّا نزد خلق محترم. ربايند ميهستند گوي سبقت را در زندگي اين دنيا 
زيـرا در  . كه وقتي خلق آنها را دوست بدارند خدا هم آنها را دوست خواهـد داشـت  

بـه   عالم وحدت و احاطة الهي به مخلوقات، محبت خلق در حكم محبت خالق است و
نيز ) مرگ(دارد در زندگي پس از تحول  ميطور قطع آن كس كه خالق او را دوست 

  .خوشبخت خواهد بود
معموالً مردم در مصرف پول خود نهايت دقت . ي انسانيت سخن نيكو استها مزيت از

اما متأسفانه در به كار بردن زبان خود . آورند كه بيهوده از دستشان نرود را به جاي مي
دانند كه حرف زدن نيروهـائي   مگر نمي. كنند سخنگوئي است ابداً نظارتي نمي كه باعث

هاي سلولي بدن و نيروي عضـالني زبـان    از مغز و فعل و انفعاالت الكتريكي آن و انرژي
پس بايد الاقل در مصرف اين نيـرو عاقالنـه رفتـار    . برد و بسي قواي ديگر را به كار مي
بسـياري  . بيهوده از دسـت نـدهيم   آن رارين كنيم كه كنيم و حداقل متوجه باشيم و تم

شان مرتب جـاري   د و سخنان بيهوده، از دهاننمردمان بر زبانشان كنترل و نظارت ندار
  . را در نظر گيرند آن ي زنند بدون اينكه فايده حرف مي .است

 ؛كننـد  شايعاتي از ديگران شنيده و بدون تفكر در اينكه درست است يا غلط بـازگو مـي  
غيبـت و سـخريه و تخفيـف و كـم      ؛كننـد  بدون فايده و منظور از اشخاص بدگويي مـي 

اين كـه متوجـه   جويي از مردم عادت آنها است بدون  ي ديگران و عيبها كردن ارزش
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چنـان   .شود شان خارج مي بدون هيچ تفكري از دهان گونه كلمات، عواقب آن باشند اين
 ي هبـار طلبنـد و در  لمات از فكر اسـتمداد نمـي  اند كه اصالً براي بيان آن ك خودكار شده

  . انديشند تأثير كالم خود و عاقبت آن نمي
 جويي چه اثـري خواهـد بخشـيد و    كنند كه اداي آن غيبت يا بدگوئي يا عيب تفكر نمي

اينكه چگونه دارد فكر شنوندگان را نسبت به آن شخص كه هدف تهمت بيهوده شـده  
در حـالي كـه او   . كند به آن غايب بيچاره بدبين مياي را نسبت  سازد و عده مشوش مي

 بنـد باشـد   نظارت و بي آخر چرا بايد زبان انسان آنقدر بي. مهري نيست مستحق اين بي
  . كه مرتباً تيرهاي زهرآگين و مسموم از آن به هر سوي و هر جهت پرتاب شود

و سعي نمايـد  فايده رساندن به ديگران باشد و تمرين  گويي سخنبايد هدف انسان از 
آيد؛ نه تنها باعث زيان و ضرري نگردد؛ بلكه هر چـه   مياز دهانش بيرون   ميهر كال

كساني از لحاظ آدميت ارزش واقعي دارنـد كـه ايـن    . بيشتر از آن سود حاصل شود
  .باشد تر و سنگين تر شان درست حساب
 يـان شـود؛  كـه الزم اسـت ب   ياهميتبا ي اين صفات، بگذاريد نكتهمقابل  ي در نقطه

البتـه ايـن   . و سخن خوش داشته باشـد نيكو  نكو و سخن  گفتيم كه انسان بايد خلق
چه اگر . قرار گيرد  صفات بايستي از روي نيت خير و محبت و انسانيت شعار آدمي

شخصي بخواهد با ظاهر آراسته و ماسك دروغين اخالقي و سخنان فريبنـده بـاطن   
سخن خواهـد   ترشروي درشت  از آن شخص تر بسي خطرناك. پليدي را پنهان كند

شـان بـا    بنابراين اشخاص دو رنگ و ظاهرالصالح و دورو را كه ظاهر و بـاطن . بود
اما مورد ديگر كار و تالش در جهـت كسـب    .يكديگر فرق دارد نبايد انسان خواند

  . و ديگران روزي براي خود
كمال قدرت نهايت قواي  آنها با ي بينيد همه ميهرگاه در زندگي حيوانات دقت كنيد 

حتي پرندگان بياباني مثل كالغ . برند مي آفرينشي به كار ي خويش را در انجام وظيفه
تصـفيه و   ي دائماً در حـال انجـام وظيفـه    ؛شايد ما آنها را زائد تصور كنيمو جغد كه 

جلوگيري از ازدياد حشرات و ممانعت از زيان آنهـا و انتظـام امـور نباتـات و سـاير      
  . ي كه هنوز بشر بدان پي نبرده هستندوظايف
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بينيـد   مـي شود؛ خودتـان   ميحجم سر يك بشر ن ي مورچه كه صدها هزاران به اندازه
دهد و چطور در تمام اوقات روز مشغول سعي و كوشـش   ميچه فعاليتي از خود بروز 

قرار او چگونه انتظام كامل بر ي در النه.  آوري دانه و كشيدن آنها به النه است و جمع
زمسـتاني، تنظيـف و تهويـه، توجـه بـه       ي نگاهداري اطفال، انبار كردن آذوقـه . است
هـر   كار بين آنها تقسيم شده و. شود ميو ساير كارهاي مربوطه به دقت انجام  ها تخم

اي  آيا در عمر خـود مورچـه  . دهد ميفردي كار خود را در نهايت سعي و دقت انجام 
آفتاب يا هوا ايستاده باشد و وقت خود را بـه بطالـت و    مقابل در ايد كه بيكار را ديده

بر فرض داشتن آذوقه بـا خيـال راحـت     ها ايد كه مورچه سستي بگذراند؟ آيا شنيده
  .وقت خود را تلف كنند و به ولگردي بپردازند؟

اي كه به طـور   چنين زنبورها از هنگام طلوع آفتاب تا غروب بر طبق تقسيم وظيفه هم
نها مقرر است هر كدام با كمال جـديت و دقـت بـه انجـام وظـايف      طبيعي در بين آ
در عـين حـال از   . اي سستي و بيحـالي روا دارنـد   بدون اينكه ذره. ندا خويش مشغول

 ي در حـال مكيـدن شـيره    را روي گل ها آيا زنبورعسل. سرنوشت خود خارج نيستند
ل ديگـر در  ايد؟ كه چگونه بدون آني غفلـت و سسـتي از ايـن گـل بـه گـ       گلي ديده

ي ريـز  هـا  ي كوچكشان هسـتند؟ آيـا پشـه   ها حال بال زدن با بال پروازند و دائماً در
ي نازك الينقطع در حـال  ها كوچك و بال ي ايد كه چگونه با اين جثه تابستاني را ديده

  . بال زدن و پرواز هستند
وز خود چنـين فعـاليتي از خويشـتن بـر     ي تناسب جثه ي اگر بشر موظف بود با مقايسه

بشـر كـه خـود را    . وار در حال دويـدن و چـرخ زدن باشـد    بايستي دائماً ديوانه دهد مي
بينـيم   امـا مـي  . شمارد خوب است كه از لحاظ فعاليت نمونه باشـد  اشرف مخلوقات مي

آيـا بشـر نبايسـتي درس     .ماند متأسفانه از بسياري مراتب از موجودات ديگر عقب مي
م وظايف حياتي از همين موجـودات فـرا گيـرد؟ آيـا     نظم و ترتيب و فعاليت را در انجا

نبايد اصول وفاي به عهد و وفاداري را از آنها بياموزد؟ اگر در بين افراد بشر اشـخاص  
هاي خود را درست و بـه موقـع انجـام دهنـد و در رسـم       شناسي باشند كه وعده وظيفه
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العـاده و   رادي فوقوفاداري نسبت به انجام وظايف وجودي خويش بكوشند، ما آنها را اف
  . شماريم قابل تكريم مي

طبيعت كـه   ي بينيم كه افراد زيادي هم هستند كه از اين اصل ساده ميعمل  ولي در
بينـيم   مياما در عالم حيوانات و نباتات . نمايند ميجزء تكاليف انسان است خودداري 

 ي دادها و ثمـره عكه در انجام وظيفه و وفاداري نسبت به ابراز اثر وجودي و بروز است
و اگر اشتياقي نسبت به اين اصل ديده نشود در اثر بيمـاري و   شخصي تخلفي ندارند

ي آنهـا  هـا  كه مانع به ثمـر رسـيدن كوشـش    دي استسوانح و اين قبيل امور غيرعا
 ميحاال كه عالم طبيعت اين طور است و كوشش و فعاليت يـك اصـل عمـو    .شود مي

كـه بـا كمـال نظـم و      هـا  حتي در آب رودخانه. ستعالم ا ي همربوط به هم طبيعي و 
و همـه مظـاهر    هـا  و خـاك  ها در سنگ كوه. بدون تعطيل و سستي دائماً جاري است

يد بگويم ده ميآيا به من حق ن. كنيم ميطبيعت انجام وظيفه را به طور كامل مشاهده 
حـالي و سسـتي بـه خـرج دهـد بسـيار زشـت و         اش بي انجام وظيفه در بشر كه اگر

الف  ي نارواست؟ آيا اين است مزاياي اشرف مخلوقـات بـودن و ايـن اسـت نتيجـه     
  .برتري زدن؟ اين سخن براي هر بشر متفكري عبرت و آموزش است

به همين ترتيب بايد دانست كه جدايي و نفاق و دوري و دشمني هم براي بشر زشت 
عالم وحـدت   برد كه در صاحب عقل و ادراك و دانش به اين نكته پي مي آدم. است

جهـان بـا عظمـت     در اين ؛كند و پيوند ناگسستني با موجودات جهان دارد زندگي مي
واحد تشـكيل شـده و حركـت آن در اثـر روح بـزرگ واحـد        ي هكه همه چيز از ماي

هـا، عناصـر    اتـم  ي ما به وسـيله  ي در اين جهاني كه همه ؛آيد ناپذير بوجود مي تفكيك
ايم اگر كسي ادعاي جدايي كند يـا در   تصل و پيوستههوا، فضا و ساير عوامل به هم م

جدائي را بروز دهد عملي خالف سنت طبيعـت انجـام    ي  عمل و رفتار خود اين رويه
  . داده و زشت است

 ؛باشـد  آن حسد و دشـمني و نفـاق و اخـتالف مـي     ي اعمال و رفتاري كه انگيزه ي هكلي
كنـد   ني كه ادعاي عقل و دانش ميباعث جدائي افراد بشر از يكديگر است و براي انسا
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بشـر  . وحدت اديان نيز فرعي از اين درس بـزرگ طبيعـت اسـت   . ستا اين امور ناروا
وقتـي بـا   . و فداكاري داشته باشد موظف است كه در زندگاني مدارا و محبت و نرمش

افراد بشر از لحاظ طبيعـت و خلقـت    ي عقل و خرد بر اين حقيقت واقف گردد كه همه
اي كه بـه ديگـري    در اين صورت متوجه خواهد شد كه هر لطمه. اند پيوسته به يكديگر

بزند مثل اين است كه به خود وارد نموده و هر سودي به ديگران رساند مثل آن است 
زند بدون ايـن   انساني هم كه به دوست يا رفيق خود لطمه مي .كه به خود رسانده است

بنـابراين اعمـالي از   . ود لطمـه زده اسـت  در واقـع بـه خـ   ؛ كه بداند همين حال را دارد
وفائي و كالهبرداري و نيرنگ و خدعه كه اشخاص به خيال منـافع   و بخل و بي  رحمي بي

  .دهند زشت و خالف عقل سليم است شخصي به ضرر ديگران انجام مي
مخلوقـات را بيـازارد؟     رحمي چرا بايد با بي بشر كه موظف به محبت و دوستي است

ديگران در حق وي چنين كنند؟ پس به چـه مجـوزي ايـن عمـل را      آيا حاضر است
دهد؟ بخل چه معني دارد؟ براي هر بشري بر طبق سرنوشت كـار معـين و    انجام مي

در ايـن صـورت بخـل ورزيـدن و     . را انجام دهد اي تعيين گرديده كه بايد آن وظيفه
كنـد و   مـي حسد بردن به وضع ديگران نه سودي خواهد داشت و نه با عقل تطبيـق  

گاه انسان، مبتال به اين امراض اخالقي باشد موجب اختناق روحي او اسـت و بايـد    هر
 و اگـر آثـاري از ايـن امـراض را در خـود يافتنـد      . همگان به اين نكته متوجه باشند

  .صدد معالجه و جلوگيري برآينددر
ا إِنَّـك لَـن تخَـرِقَ األ     رضِاأل و التَمشِ فىِ« رَحـلَـن م و ضلُـغَ الْ  رـ  جِتَب الَ طُولً بـه   »ابـ

هـا نخـواهى    زمين راه مرو،كه زمين را نخواهى شكافت و به بلندى كوه خودپسندى بر
  )37 ي آيه -ي اسراء سوره(. رسيد

بر آنچه تا  »مخُتَالٍ فَخُور    اليحب كلَّ اهللاُالتَفْرَحواْ بِما ءاتَئكُم و مافَاتَكُم و  على واساْلِّكَيال تَ«
آنچـه بـه شـما داده اسـت شـادمانى      ]  سبب[از دست شما رفته اندوهگين نشويد و به 

  )23 ي آيه - حديد ي سوره(. و خدا هيچ خودپسند فخرفروشى را دوست ندارد نكنيد
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»و ةً ممحر نْ أَذَقْنَاهنلَئنَّا م قُولَنَّ هلَي تْهسم ضَرَّاء دعا أَظُبم ي ونْ  ذَا للَـئ ةً ومةَ قَائاعنُّ الس
لُوا وما عينَ كَفَرُوا بِمئَنَّ الَّذنَى فَلَنُنَبسلَلْح هنْدي عي إِنَّ لبإِلَى ر تجِعر م ميقَنَّهذَابٍ  لَنُذ نْ عـ

پس از رنج و ضـرري كـه بـه او رسـيده     ) ظرف مغرور كم(و اگر ما به انسان  »ليظغَ
) از لياقت من(متي نصيب كنيم البته خواهد گفت كه اين نعمت براي من نعمت و رح

كنم كه قيامتي برپا شود و به فرض اينكه به سوي خـدايم برگـردم    است و گمان نمي
) كيفـر (مـا البتـه كـافران را بـه     . باز هم براي من نزد خدا بهترين نعمت خواهد بود

  )50 ي آيه -فصلت ي سوره( .چشانيم سازيم و عذابي بسيار سخت مي آگاه مي شان اعمال
  )6 ي آيه - علق ي سوره( .شود راستي كه انسان سركش و مغرور مي »نْسانَ لَيطْغَىإا إِنَّ الْكَلّ«
»تَغْنَىأَنْ راس 7 ي آيه -علق ي سوره( .چون كه خود را در غنا و دارايي ببيند »آه(  

يد شما خيلي از علوم شا. خدا نيستمحبت به خلق  از ي باالتريدر اين عالم هيچ نيرو
ي اجتماعي را در اختيـار  ها بهترين پست ؛يا ثروتي فراوان به دست آوريد را فراگيريد
را  ديگران را دوست داشـته و آن  ؛ا اگر نتوانيد خود را دوست داشتهام! داشته باشيد

زنـدگي  نـه  . نه خدا از شما راضي خواهد بـود ! محبت نكنيد به ديگران انتقال دهيد و
بدون شـناخت نمودهـا و   . خوبي خواهيد داشت و نه عاقبتي درست پيدا خواهيد كرد

  . يافت توان به رمز آن دست نيكو، نمى  دارى و اين خصلت ى مردمها شاخص
گشاى توفيـق   شود؟ جذبى كه راه جذب ديگران مى  يى سببها خصلت و  چه روحيه

است كه براي زندگي اجتماعي  انسان موجودي .و همدلى باشد  بيشتر براى خدمت
 ؛داشـتني و مـورد پـذيرش نيسـت     كه احساس كند دوسـت   آفريده شده و هنگامي
مـردم   ي واقعيتي كه شامل بنده و شما و همه ؛كند بختي مي احساس بدبختي و تيره

كنـيم كـه    زنـدگي مـي    اين است كه ما در دنيايي بـزرگ بـا مردمـي    شود دنيا مي
ايد كه بايد  حتماً شنيده. دي، لبخند و همراهي ما هستندآرزومند گرماي دوستي، شا

 ي اي رفتار كرد كه مورد پسند آنها اسـت امـا شـايد ايـن نكتـه      با ديگران به گونه
توان كسي را مجبور كرد همين كار را متقابالً  كليدي را نشنيده باشيد كه هرگز نمي
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يافتـه و   اده، پـرورش بـه شخصـيتي آمـ    عملكردانجام اين  ؛در برابر شما انجام دهد
يكدلي و انتقال فكر نياز دارد؛ نه توانـايي بـراي قـرار گـرفتن در جـاي ديگـري و       

  .ستا احساس كردن احساسات آنها
 كيست كـه از  .كند مى كمندى است كه ديگران را در دام محبت اسير ؛» حسن خلق«

يـاد   اابتـد  در انسانى نشود؟ بد نيسـت   جذب چنين برخورد شايسته خوشش نيايد و
بـراي  . بگيريد كه چگونه در مقابل ديگران ظاهر شويد و به آنها واكنش نشان دهيـد 

تـان بايـد تغييرپـذير و     رفتارهاي. تان را روي حقايق باز كنيد انجام اين كار بايد چشم
شادي و نشـاطي كـه از درون شـما    . تان قابل بسط و گسترش يافتن باشد هاي توانايي

بدون ترديد به توانـايي حضـور    ؛از اعتماد به نفس باشد كه سرشار بجوشد و رفتاري
نسـبت بـه همـه     !راه كمك به ديگران را پيدا كنيـد . افزايد تان در جمع مي  مثبت

چـرا كـه ممكـن اسـت     ! كس مهربان، همدل و سرشار از حس ياري و ياوري باشـيد 
 ي و يـا حـداقل دوسـتي بـه حلقـه      وشت شما در دستان آنها قـرار گيـرد  روزي سرن
بـه شـما     ميتان هنگا دوستان !گوييد عمل كنيد به آنچه مي. تان اضافه شود دوستان

چنين  آنها هم. دهيد انجام مي ؛گوييد ببينند شما آنچه را كه مي اعتماد خواهند كرد كه
تر  هيچ چيز نبايد مهم. توقع دارند كه شما آن را به بهترين شكل ممكن انجام دهيد

هـايي كـه    وقتي شما به شكلي ذهني و اخالقي بـه قـول   .دهيد، باشد از قولي كه مي
  .زنيد بين خودتان و ديگران مي  پلي. بند باشيد دهيد پاي مي
برعكس، آنـان كـه    .ى پايين استها ى حقير و همتها روح ي توزى و لجاجت، ويژه كينه

خطاهـاى ديگـران چشـم     از ؛پذيرند را مى ها نظربلند هستند و روح بزرگ دارند، پوزش
ى ها بلندنظرى انسان، عامل محبت دل. گذرند درمى  پوشند و از حق شخصى خويش ىم

در عفـو، لـذتى   «: انـد  گفتـه . خود انسان نيز نوعى لذت روحـى دارد   براى. ديگران است
تر خواهيد بود و دشـمنان   شما زماني نسبت به ديگران موفق» .در انتقام نيست  است كه

سعي نكنيد بـر ديگـران   . بپذيريد ؛ن طور كه هستندكمتري خواهيد داشت كه آنها را آ
. كس دوست ندارد كه به عنوان فردي ضعيف به حسـاب بيايـد    هيچ! كنيد ييحكمروا
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هاي خود را به ديگران تحميل كنيـد بـا بـه وجـود آوردن حـس       اگر شما دائماً خواسته
  .كنيد ميطلبي، در منزل يا محيط كار ديگران را از خود دور   جويي و سلطه برتري

هـر فـردي دوسـت دارد در ديـد ديگـران مهـم و        !معلوماتتان را بـه رخ نكشـيد  
پـس  . شما وظيفه داريد در اين خصـوص بـه او كمـك كنيـد    . ارزشمند به نظر بيايد

بهترين موقعيت  ؛كنيد اين احساس را به فردي تقديم كنيد كه شما تالش مي  هنگامي
ايد امـا اگـر تـالش كنيـد بـا       متجلي كرده را در روابط ايجاد و ادب و نزاكت خود را

اگر چه ممكن است ديگـران شـما را بـه    . نشان دهيد  فروشي، خود را فرد مهمي فضل
  .اما شما را دوست نخواهند داشت. تان تحسين كنند خاطر دانش
خـويش    به هر كس نيكـى كنـى او را رام و مطيـع   . احسان است ي آدميزاد، بنده

هرگـز بـه    .اى كرده  دلش را فتح ي قلعه ؛و لطف كنى و به هر كس محبت سازى مى
اگر خداوند بـه  ! تان هستيد اي رفتار نكنيد كه گويي شما باالتر و برتر از اطرافيان گونه

بـراي آن اسـت كـه در رشـد و ارتقـاء آن       ؛هاي برتري بخشـيده اسـت   شما توانايي
هـا را بـه رخ    ين برتريكنيد تا ا اگر تالش مي. مند شويد مواهب آن بهره بكوشيد و از

در جمـع  . كوچـك تنهـا خواهيـد شـد     ي يك جزيره در متأسفانه ؛تان بكشيد اطرافيان
اي بـراي   مجبوريد مـدام سـر بـه ايـن سـو و آن سـو بچرخانيـد تـا شـايد شـنونده          

كسـاني اسـت كـه دروغ     ي ايـن سرنوشـت در انتظـار همـه    . هايتان پيدا كنيد حرف
زمـاني ممكـن اسـت شـما هـم       !مراقب باشيد. كنند گويند و بدون وقفه مبالغه مي مي

  .تان نيايد فرياد بزنيد و كسي به ياري
 حـال و  اگر شما بتوانيد شرايط حـاكم بـر جمـع و    !با گوشه و كنايه صحبت نكنيد

روابط شخصي شما، مانند يك سفر دريـايي   ؛افراد دوروبرتان را درك كنيد ي هحوصل
د طوفاني از خنده آميز بتوان يك پاسخ كنايه ممكن است زماني .نرم و آرام خواهد شد

اما بايد متوجه باشيد اين شادي زودگذر باعث دلخوري و دلتنگي فـرد   به راه بيندازد
.  اشتباه كردن جزء الينفك رفتار بشري است !مردم را مسخره نكنيد. ديگري نشود

ذيـت و آزار  فرد را مـورد ا  آن اشتباه، مسخره شدن به خاطر ي چيزي به اندازه  هيچ
اين كار اهانـت   .شود فرد احساس حقارت كند مسخره كردن سبب مي. دهد قرار نمي
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كشد تا شخص بتواند  ميطول  زياديها زمان  اي كه گاهي وقت به اندازه. بزرگي است
ايـن   از افتـادگى و تواضـع و فروتنـى، يكـى ديگـر      .كننده را ببخشـد   فرد مسخره

 .شمع وجود خودشان جمع كنند وانند مردم را دورت مى چنين كساني  .ستها ا ويژگي
پيرامون افراد  مردم، از !پايش را كند و هم زير هم پشت انسان را خالى مى تكبر؛

برعكس آن، تواضع؛ مردم را به محبـت  . شوند مى  خودخواه، پراكنده و متكبر مغرور و
  .كشاند مى  عنايت و حمايت و

انـد يـا    دارند يا ضرر و آسيبى ديـده   و چيزى ناراحتىاز جايى  ،اند حوصله گاهى افراد، بى
. زننـد  حرف تنـد مـى   ؛شوند عصبانى مى ؛ستا شان باالتتوقعا؛ اند تحت فشار و گرفتارى

 ها ، تنديها آن كه تحمل حرف؛ يداار بيتواند با مردم كن آن كه صبور باشد و بردبار، مى
توانـد در ارتبـاط بـا     مـى  ؛رده باشدو تجربه ك  ، تمرين»مكتب صبر«را در  ها و بداخالقي

خـود تحمـل و   . حضـور كريمانـه در كنارشـان ادامـه دهـد      خويش و  مردم، به خدمت
 از كوره در نـرفتن، بردبـارى نشـان دادن،   . كند انسان، هوادار درست مى  مقاومت، براى

  . است»  ظرفيت«خشمگين نشدن، از آثار اين 
 از يارى و حمايت ديگران هم برخـوردار  ؛اشداخالقى برخوردار ب  كسى كه از اين ويژگى

هاي دروني فقط به خـاطر   محبت، رمز و راز زندگي است بسياري از بيماري .خواهد بود
تنها از راه محبـت و دوسـتي اسـت كـه     . ستا ها فقدان محبت و سركوب كردن عاطفه

است كـه  چون آبي  زيرا محبت هم. ها نفوذ پيدا كرد ها شد و در قلب توان مالك دل مي
ابراز عالقه و محبت، هم بـر  . كننده اين آب هم پاك است و هم پاك. افتد به جريان مي
اگـر مـردم يكـديگر را دوسـت     . بـرد  ها را از بين مـي  هم نامهرباني افزايد و دوستي مي

پـس محبـت كـردن را فرامـوش     . شـد  ل انسانيت در دنيا حل ميئمساداشتند تمام  مي
انسان خردمند نه با گفتار كـه بـا كـردارش بـه ديگـران      . يدنكنيد و آن را ناچيز نشمار

  .عشق ورزيدن به ديگران يعني همكاري با خداوند آموزد، محبت و مي
 اي هــيچ بــراي هــيچ بــر هــيچ مپــيچ       دنيا همه هيچ و كـار دنيـا همـه هـيچ    

 عشق است و محبت اسـت و بـاقي همـه هـيچ      چه مانـد پـس مـرگ    داني كه از آدمي
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  نيم تا درك درستي از هستي داشته باشيم؟چگونه ببي
اي نماييد از آنچه هستيد؛ آنچه بـه   درست زندگي كردن يعني زندگي خود را جلوه

هر لحظه را به حساب آوريد و نهايت استفاده  ...تان  آن معتقديد؛ اميدها، آرزوهاي
سـن و  انسان فطرتاً به دنبال حسن و زيبايي است؛ هر سخني كـه ح ! را از آن ببريد
در ميـان حـق و   ! كند پس داشته باشد؛ به سمت آن گرايش پيدا مي زيبايي بيشتر

  .باطل، فطرتاً به سوي حق گرايش دارد
براي آنكه بتوانيم خـوب ببينـيم   ! هر پيشرفتي، هنر خوب ديدن است ي اولين مرحله

ها و كل محيط اطراف خود را خوب بشناسيم و خالقيت ويژه در نـوع   بايست آدم مي
نگاه خويش به وجود آوريم؛ يعني دور شدن از مسائل واضح و معمولي يا قطع رابطـه  

  .با تفكر مبتني بر عادت
هـا    هـايي كـه سـاير مـردم نيـز بـه آن       خالقيت يعني نگاهي متفاوت به پديده

بايـد  ! عادت افيون انسان است و خوب ديدن رهايي از عادت، پـس . نگرند مي
تان قرار دارد؛ آماده كنيد موانع  ندگي پيش رويخود را براي هر آنچه كه در ز

كسي باشيد كه هستيد و دنبـال چيـزي   . نظير تبديل كنيد هايي بي را به فرصت
خواهيـد   خواهيد با خود راحت باشيد و از اين كه دنبال آنچه مـي  برويد كه مي
  . برويد نترسيد

ي  يقـاً دربـاره  نگـاه كنـيم و عم    ها و مسائل اطراف بايد دقيق و عميق به پديده
در حقيقت خوب ديدن تحريـك ذهـن اسـت بـراي انباشـت      . ها فكر كنيم  آن

در اين راه هنر ديدن؛ به ما بسيار كمك خواهـد كـرد   .  هاي حسي آدمي تجربه
ايم تا تنهـا چيزهـايي را ببينـيم كـه      اما متأسفانه ما چشمان خود را عادت داده

ه باشيد كه در هر فرد يـا شـئ يـا    بايد توجه داشت. اند ديگران پيش از ما ديده
اي، چيزي نهفته است كه آن فرد يا شئ را از افراد يا اشياء ديگر متمايز  پديده

  !هاي مخفي و جزءهاي نهفته برويد شما بايد به دنبال نظم. كند مي

www.takbook.com



 
291 تجلي آگاهي

شـوند؛ در   ها غـرق مـي   ها اغلب لحظات را در عادت حقيقت اين است كه اكثر انسان
ها، تنها به خود توجه و تمركز دارند؛ تا اشياء  تفاوتي شدن در بي ها، يا سرد خودخواهي

بايسـت هـر چـه     خواهيد پيشرفتي شايان داشته باشيد مي اگر مي. و موجودات اطراف
چون دقت در ديـدن و   هاي زندگي خانوادگي و اجتماعي هم بيشتر به تقويت مهارت

خـود بـا ديگـران و محـيط     اعتماد به نفس، بيان افكار، احساسـات   چنين شنيدن؛ هم
  .زندگي داشته باشيد

بهتر است دنيا . به طبيعت احترام بگذاريد تا طبيعت اسرار خود را به شما نشان دهد
بايـد بدانيـد جهـان    . كنيـد  را آن طوري كه هست ببينيد نه آن طوري كه تصور مـي 

سـاس  ي خـود اح  گانـه  بينيم و با حواس پنج مي هستي تنها اين نيست كه با چشم سر 
ي حقيقـت اشـياء    كنيم در واقع همه بينيم و حس مي كنيم؛ البته آنچه را هم كه مي مي

هايي وجـود دارد كـه نـامرئي و نامحسـوس      در وراي اين عالم محسوس عالم. نيست
  .به جهان غيب نمود ها تعبير  ز آنتوان ا مي است و

جهـان  . مـاده اسـت   از عمق جهان متافيزيكي هم حقيقت نابي وجود دارد كه فراتـر  در
به بيان ديگر، بايد با چشـم دل و بـا    ؛ديگر و نگاهي متفاوت ديد   غيب را بايد با چشمي

گيرد مگر آن كـه شـرايط    گوش جان به سراغ جهان غيب رفت و اين مهم صورت نمي
دارم  نظـر  در البته بنده بيشـتر . و آگاهي الزم را توسط استادي قوي و دلسوز پيدا كنيد

چـون   جلـب كـنم؛    محـيط اطـراف   و ي درسـت ديـدن خـود    به نحوه را كه توجه شما
هـا    تحليـل واقعـي آن   ابتدا درست ديدن؛ درسـت شـنيدن و   روح در ي پرورش مقدمه
  .توانيد به موارد ديگر بپردازيد تا اين مهمات را نتوانيد درست انجام دهيد؛ نمي است و

رفـع   تـالش در  معـاش و  در عين حال كه اكثريت قاطع افراد سـرگرم تنظـيم امـور   
اي به  پردازند؛ در نهاد اين نوع، غريزه به معنويات نمي زندگي روزانه هستند و حوائج 

يـك رشـته      موجود است كه گاهي در برخي به كار افتاده؛ به  »بيني واقع ي  غريزه«   نام
آيـد از درسـت نديـدن و     مي   ميهر چه بر سر آد. كند معنوي وادارش مي هاي  درك
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آيـا  . رست نشنيدن است؛ به عبارتي نداشتن درك صحيح از واقعيت جهان هسـتي د
جـدا و در حـال     توان گفت اين جهان پهناور هستي كـه سرتاسـر اجـزاي آن جـدا     مي

نامتنـاهي     انگيز خود از يك علـم و قـدرت   استحكام و اتفاق حيرت وحدت و اتصال با 
   سبب به وجود آمده است؟ بيجهت و   كند؛ آفريدگاري نداشته و بي حكايت مي

اگر همـه بـه ايـن     شود ديده مي فرمان است و ي نقطه همه چيز داراي روان مجسم و
توانـد   شود؛ تمام خصوصيات و رفتارها ديدني است و مي برسيم كه همه چيز ديده مي

ميـداني    مـي عل  ي نظريـه . كننده اسـت  تكميل  ميديدن و مفهوم برسد؛ گا ي به مرحله
آن است كه بگويد بر اساس ورود به حالي دقيـق، تمـام مختـرعين و     بر» يبين روان«

  . اند علوم خود مشغول ي مكتشفين؛ اهل فكر و خرد، به ارائه
درسـت و   ي ارائه ،بيني؛ حدس و ديد درست تا عمل در يك گردآوري مفهومي، روان

به  ،كسي كه بر اساس ديدن درست روان هر چيزي. درست است ي واكنش و نتيجه
و ديـدن محتـواي آن   » بيني روان«اگر آن علم به . رسد محاسبات و نتايج درست مي

يـك  . مطلوب نخواهد رسيد ي كنندگان به نتيجه كننده يا مطرح نرسد از طرف مطرح
. تواند آن اختراع را انجام دهد را نبيند؛ نمي اختراع خود ي مخترع اگر محتواي نتيجه

ي  اسـت؛ ديـدن نقطـه   » بينـي  روان«ط مخترع همـان  ديدن نتيجه قبل از اختراع توس
فرمان آن اختراع، يعنـي روان آن، كـه چگونـه عمـل خواهـد كـرد و چگونـه ديگـر         

  . ها را هماهنگ خواهد كرد قسمت
هر قسمتي با قسـمت ديگـر چگونـه ارتبـاط برقـرار خواهـد كـرد؛ كـه ايـن همـان           

اي  د؛ قطعات هم وسـيله سازن اي را مي درست مثل حروف كه كلمه. است» بيني روان«
خود قطعه هم قبالً نام كلمه را بـر خـود داشـته يعنـي از جمـع كـردن       . سازند را مي

در يـك  . شـود  ها و علوم ساخته مي ها، تكنولوژي كلماتي كه در كنار هم ديگر گفتمان
گيرنـد   وقتي در كنار هم قـرار مـي  . هستند» روان«ي رياضياتي كلمات داراي  مشاهده

گيرند  هستند؛ وقتي در كنار هم قرار مي» روان«قطعات هم داراي . رسند به مفهوم مي
  .كنند برند و پرواز مي خوانند؛ راه مي كنند؛ مي شوند؛ حركت مي يا به هم وصل مي
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وقتـي بـراي اولـين بـار،     . ايـد  هـا را شـنيده   حتماً داستان خودكـار فضـايي آمريكـايي   
شـتن پيـدا كردنـد؛ متوجـه شـدند كـه       ي ماه نياز به نو فضانوردان آمريكايي در كره

توان از خودكار در فضا استفاده كرد زيرا جوهر آن به علت عدم وجود جاذبه در  نمي
هـا وقـت و    توجه به دنياي اطراف، سال ها بي  بنابراين آن. آنجا قادر به حركت نيست

هزينه صرف كردند تا بألخره توانستند خودكاري اختراع كننـد كـه بـدون نيـاز بـه      
ها خوشحال و مفتخر از اختراعي كه انجام  آمريكايي. ذبه عمل نوشتن را انجام دهدجا

داده بودند مصمم شدند تا اختراع خود را به عنوان افتخـاري بـزرگ در بـين سـاير     
  .كشورها توسعه دهند

هـا   ها بعد از سـال  آن؛ ي خود شدند گانه اما در كمال ناباوري متوجه اشتباه بزرگ و بچه
ينه، زماني كه خودكار استثنايي خود را در معرض ديـد دانشـمندان سـاير    زحمت و هز

» !كـارايي ايـن خودكـار در كجاسـت؟    «كه  كشورها گذاشتند با اين سؤال مواجه شدند
هـاي   ها هم بادي در غبغب انداختند و عنوان كردند كه جهت انجام مأموريت آمريكايي

ي  در جـواب زحمـات چنـدين سـاله     اما پاسخي كه. رود فضايي براي نوشتن به كار مي
توانستيد به جاي خودكار از مـداد بـراي    خود شنيدند اين بود كه شما در همان ابتدا مي

  .نوشتن در فضا استفاده كنيد؛ بدون نياز به اين همه صرف وقت و هزينه
خلق شده؛ تمام مسـائل و موجـودات   » بيني روان«يعني زمين، زمان و جهان بر اساس 

توانـد بـا دوربينـي     سلول گرفته تا سياره، سـتاره و تـا خـود جهـان مـي      از مولكول و
جهان، جهان ديدن است؛ محاسبات دارد؛ . بينانه مورد بررسي و ديدن قرار گيرد روان

شـود؛ مـورد    وقتي ديده مي. ي آن ديدني است هندسه و رياضيات دارد؛ نكته به نكته
  . گيرد برداري و استفاده قرار مي بهره

شـودها خلـق    هـا و نمـي   ها كه براي نشـدن  ن ديدن بايد تالش كرد؛ تا نديدنبراي اي
مفـاهيم جـاي    ؛ي ديدن بنگريم يعني نظام جهان را اگر از دريچه. اند؛ محو شوند شده

 كننـد؛  مـي   بيشـتر طلـوع   شوند؛ علـوم   مي كنند و مفيدها بيشتر اصلي خود را پيدا مي
قـدر درگيـر حـل     آيد كه ما آن گاهي پيش مي: نتيجه اين كه. گذارند مي  تأثير بيشتر
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ايـم كـه از شـناخت دنيـاي اطـراف و       يك موضوع توسط باور و اطالعات خود شـده 
مان در  اي به هدف يا تصور ذهني گاهي تا اندازه. ايم هاي متفاوت ديگر بازمانده حل راه

ـ  شويم كه وسعت ديد خود را از دست مي رابطه با يك موضوع نزديك مي ه دهيم و ب
وقتي بيش از حد به يك خواسته يا موضـوع فكـر   . شويم توجه مي ساير موضوعات بي

؛ ناخودآگاه آن موضـوع را در ذهـن    كنيم؛ تمام توجه خود را به آن معطوف كرده مي
كنيم تا جايي كه ديگر قادر به ديدن موضوعات مشـابه بهتـر از    نمايي مي خود بزرگ

  .آن هم نيستيم

  رضا تسليم و
ولي در واقع زندگي آن چيزي اسـت كـه انسـان    . دانم را بعدي از روح ميبنده ذهن 

دهد؛ و هستي همـانطور كـه هسـت؛     فهمد و اين بعد روحي زندگي ما را نشان مي مي
زيرا هستي نخستين موضـوعي اسـت كـه فكـر     . باشد مشترك با هر آنچه هست مي

. تن چيزهـا اسـت  درك روح ما از موجوديـت داشـ  . كند را به خود مشغول مي  ميآد
بلكـه آن طـور كـه     ؛گونـه اسـت   گونـه يـا آن   هستي، همه چيز را نه آن طور كه اين

  .گيرد موجوديت دارد دربرمي
 كنـد  مستي كه هر دو دست را پابند دامت مي  بشنو سالم مســت را  اي نيست كرده هست را

ي گفتار  آفـرين  نشين حيران حيـرت   خامش كن و حيران  كنـد  خامت مـي  پخته سخن مردي وـل

 -ي اسراء سوره( وتيتُم منَ الْعلْمِ إِلَّا قَليالًو ما اُ ىقُلِ الرُّوح منْ أَمرِ ربو يسئَلُونَك عنِ الرُّوحِ 
  )85ي  آيه

روح جزيى از فرمان پروردگار من اسـت و شـما را جـز    : بگو. پرسند تو را از روح مى
  .اند اندك دانشى نداده

و قضاوت مـا از هسـتي بـه حـد و     . شود طور كه هست مطرح مي ي هستي همانبه عبارت
  .مان است ي تكامل ذهني  اندازه
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اين سئوال هميشه براي بشر مطرح بوده و هست كه خداوند چه هـدفى از آفـرينش   
اى دارد و ماننـد   ي ديرينـه  اين مسئله سابقه). ي آفرينش فلسفه(عالم هستى داشته؟ 
انـد بفهمنـد كـه     ى، براى همگان مطرح است؛ غالب مردم مايلبرخى از مسائل فلسف

هدف از آفرينش جهان هستى چه بوده است؟ واقعيت ايـن اسـت كـه از يـك سـو      
گـردد؛ بلكـه    هدف به آفريدگار بـازنمى   هدف نيست و از سوى ديگر اين آفرينش بى

ا پس اگـر در ايـن جـ   . شك امرى مربوط به خود مخلوقات است هدف حتماً و بدون 
تـري   تفكيك قائل شويم؛ قهراً به مشـكل بـزرگ  » فعل  غرض«و » غرض فاعل«ميان 
از آنجا كه فاعل، غنى مطلق و كمال محض اسـت؛  : توان گفت لذا چنين مى. رسيم مي

. توان براى او غـرض و غـايتى انديشـيد    هيچ نوع كمبود و نقصى در او راه ندارد؛ نمى
  .گيرد شمه مىي مقايسه سرچ غرض براى فاعل، از مسئله

سعادت اين است كه نفس انسان در كمال وجودي به جايي برسد؛ كه قوام بـدن بـه   
روح انسان، خـواه در مقـام خيـال    . روح، تشخص و وحدت و ظهور آثارش از او است

از نظر عقلي نيز آفرينش . شود باشد و خواه در مقام عقل؛ پس از ويراني بدن تباه نمي
خدا نسبت به موجودات است؛ يعنى خداونـد از خلـق    نوعى احسان و فيض از جانب

چنـين آفرينشـى   . كند ورزد و دريغ نمى كردن آنچه امكان خلق شدن دارد؛ بخل نمى
چنـين هـدف از    هـم . دارد و قيام به چنين فعلى ذاتـاً پسـنديده اسـت   » ن ذاتىحس«

  .ها است آفرينش، آزمايش حسن عمل انسان
 هم يحزَنُـونَ و لَاخَوف علَيهِم و لَـا  لَّه و هو محسنٌ فَلَه أَجرُه عند ربهمنْ أَسلَم وجهه ل ىبلَ

آرى، هر كس كه خود را با تمام وجود، به خدا تسليم كند و نيكوكار باشد؛ پس مـزد  
ي  سـوره ( .و بيمى بر آنان نيست و غمگـين نخواهنـد شـد   . وى پيش پروردگار او است

  )112ي  آيه -بقره
ي خَلَقَ السالَّذ وه تَّوي سف ضالْأَر و اتاوةِم      كُـمأَي كُملُـوبيل ـاءلَـى الْمع رْشُهكَانَ ع امٍ وأَي

ذَ أَحسنُ عملًا و لَئنْ قُلْت إِنَّكُم مبعوثُونَ منْ بعد الْموت لَيقُولَنَّ الَّذينَ كَفَ رٌ   رُوا إِنْ هــحا س ا إِلـَّ
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ها و زمين را در شش هنگام آفريـد و عـرش او بـر آب     و اوست كسى كه آسمان بِينٌم
شـما پـس از مـرگ    «: و اگـر بگـويى  ! يك نيكوكارتريـد  بود؛ تا شما را بيازمايد كه كدام

جـز  ] ادعـا [ايـن  «: اند خواهند گفـت  قطعاً كسانى كه كافر شده» برانگيخته خواهيد شد
  )7ي  آيه -ي هود سوره(. »يستسحرى آشكار ن

ا فىِ الْبم لَمعي و وا إِلَّا ههلَمعبِ لَايالْغَي حفَاتم هندع قَةٍ رِّورن وقُطُ ما تَسم رِ وحالْب ا  وهلَمعإِلَّا ي
كليـدهاى غيـب نـزد او     ابٍ مبِينٍفىِ ظُلُمات الْأَرضِ و لَارطْبٍ و لَايابِسٍ إِلَّا فىِ كتَ و لَاحبةٍ
هـر چـه را كـه در خشـكى و دريـا اسـت       . جز او كسى را از غيب آگاهى نيست. است
اى در  هـيچ دانـه  . افتد مگر آن كه از آن آگـاه اسـت   هيچ برگى از درختى نمى. داند مى

 .هاى زمين و هيچ ترى و خشكى نيست جز آن كه در كتاب مبـين آمـده اسـت    تاريكي
  )59ي  آيه - نعامي ا سوره(

كنم، اساساً اصل آفرينش يك گام تكاملى عظيم است؛ يعنـى، چيـزى را از    بنده فكر مي
. ي عدد رساندن است عدم به وجود آوردن؛ از نيست هست كردن و از صفر به مرحله

هـاى   شـود و تمـام برنامـه    بعد از اين گام تكاملى عظيم، مراحل ديگر تكامل شروع مـى 
براى روشن شدن اين مسئله، بايد توجـه كنيـد؛ اول   . ين مسير استدينى و الهى در هم

هدف . اين كه انسان بهترين طريق بلكه تنها طريق براي پي بردن به جهان هستي است
خورد  انسان در كارهايش، رسيدن به كمال يا رفع نقايص خود است، براى مثال غذا مى

ود را از سـرما و گرمـا حفـظ كنـد؛     پوشد تا خ تا رفع گرسنگى و نياز بدن كند؛ لباس مى
  . نمايد باره احساس مى كند براى ارضاى نيازى كه در اين ازدواج مى
كنـد؛   كند تا به كمال نهايى و قرب الهى برسد؛ و خدمت به خلق خـدا مـى   عبادت مى

اما خداوند، هـيچ نقصـى نـدارد تـا بـا افعـالش، آن را       . تا كماالت عالى را كسب كند
هـر انسـان را   . الى را فاقد نيست؛ تا براى رسيدن به آن بكوشـد برطرف سازد؛ و كم

. ي او اسـت  يك شخصيت و هويت است كه جميع قواي او شئون همان هويت واحده
در . شود؛ اگر چه مظـاهرش متكثـر اسـت    اش از آن منبعث مي ي آثار وجودي و همه

www.takbook.com



 
297 تجلي آگاهي

ن اسـت  رود كه فاقد آ نتيجه اين كه هر متحرك در حركت خود به سوي چيزي مي
  .غايت و غرض اوست آن چيز. تا از حركت واجد آن شود

وا هضِ والْأَرو اتاومي السا فم لَه حبسنَى يسالْح الْاسماء لَه روصارِئُ الْمقُ الْبهللاُ الْخَال  وه
  . الْحكيم الْعزِيزُ

ي صورت  جهان و جهانيان، نگارندهي  ي عالم امكان و پديدآورنده او است خداي آفريننده
ها و زمين است همه بـه تسـبيح و    هاي نيكو بسيار است، آنچه در آسمان خلقان، او را نام

  )24ي  آيه - ي حشر سوره( .اند و او است يكتا خداي مقتدر حكيم ستايش او مشغول
مندى هميشه با نياز همراه نيست؛ بلكـه بـه هـر ميـزان موجـودى       دوم اين كه هدف

هـا و   كند؛ اين از ويژگى بيشتر اقدام مى نيازتر باشد؛ به رفع نياز ديگران  تر و بى ملكا
خداوند مهربان نيز در جستجوى نفعى بـراى  . هاى موجود كامل و مهربان است نشانه

ي رشـد و   ترين هدف او، خير رساندن به ديگران و ايجاد زمينه خود نيست؛ بلكه مهم
 .كمال براى موجودات است

ــنم     نكــردم خــــلق تــــا ســودي كــنم مــن  ــودي ك ــدگان ج ـــر بن ــا بـ ــه ت  بلك

الوجـودى را بـه كمـال     از اين رو، هدف خداوند از آفرينش اين است كه هـر ممكـن  
اى  ي آن برساند؛ بدون آن كه در اين كار، براى ذات پاك او نتيجـه  ممكن و شايسته

ت و شايستگىِ هست شـدن  هر امر ممكنى در اين جهان، براى خود قابلي. داشته باشد
گويى همگى با لسـان حـال، درخواسـت وجـود و     . و دريافت كماالت وجودى را دارد

هاى طبيعى و ذاتى اشياء و در  آفرينش جهان، پاسخ به اين سؤال. كنند طلب كمال مى
تواننـد مخلـوق اول باشـند؛     ماده و صورت نمـي . ها است  حقيقت به كمال رساندن آن

دهـد   ركيب شده از همديگر است؛ و مبدأ اقرب كه وجـود مـي  چون ماده و صورت ت
  . توانند علّت همديگر باشند بايد مركب باشد؛ ماده و صورت هم نمي

بـه سـخن   . پس بايد علتي غير از خود باشد و آن علّت هم بايد مفـارق از مـاده باشـد   
 چنـين . ديگر، آفرينش احسان و فيضى است؛ از جانب خدا نسبت به موجودات ممكـن 
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آفرينشى حسن ذاتى دارد و قيام به چنين فعلى؛ جز اين كه خود فعل زيبا باشد؛ به امـر  
كنـد و وسـايل كمـال برتـر هـر       او با آفرينش، كمالى را افاضـه مـى  . ديگرى نياز ندارد

خوددارى از آن بخل و نقص اسـت؛ پـس سـزاوار    . گذارد موجودى را در اختيار آن مى
ان را بيافريند، و آن را در غايت حكمت و لطافـت  است خداى حكيم و كمال مطلق، جه

ي آفـرينش، نـه    بنابراين آفرينش الهى حكيمانه است؛ هـر چنـد در مرتبـه   . ايجاد كند
  .ي مخلوقات ي خالق و چه از ناحيه نيازى بود و نه نيازمندى؛ چه از ناحيه

از جملـه   ي كمـاالت،  اما از آنجا كه خداوند هيچ كمالى را فاقد نيست؛ بلكه عين همه
يازد؛  بنابراين او با آفرينش نيز به فياض بودن دست نمى. است االطالق فياضيت على

رو گفتـه   از همـين . آفرينـد  بلكه چون واجد كمال فياضيت است؛ جهان و انسان را مى
ي فياض بودن خداوند و تجلّى آن است؛ نه مقدمـه   آفرينش جهان، الزمه: شده است

ي الهى و آفرينش جهان، بـه   تالزم بين فياضيت مطلقه بنابراين. و سبب فياض شدن
اين تعبير مسـتلزم  ! »خدا بايد جهان را بيافريند تا فياض باشد«معناى آن نيست كه 

دهد كه مسئله برعكس اسـت؛   دقت در توضيحات گذشته؛ نشان مى. نوعى نياز است
  .ي آن، آفرينش جهان است يعنى، خداوند فياض است و نتيجه

مىالرَّحتَورْشِ اسلَى الْعي  عـالم وجـود و كليـه   (آن خداي مهرباني كه بـر عـرش    نُ ع
  )5ي  آيه -ي طه سوره( .مستولي و محيط است) جهان آفرينش به علم و قدرت

جز  منم خداي يكتا كه هيچ خدايي. لذكْرِي ةَفَاعبدني وأَقمِ الصلَا إِنَّني أَنَا اهللاُ لَا إِلَه إِلَّا أَنَا
 .دار بپرست و نماز را مخصوصاً بـراي يـاد مـن بپـا    ) به يگانگي(من نيست، پس مرا 

  )14ي  آيه -ي طه سوره(
با خداى يكتا، خداى ديگرى بـه خـدايى    ذُولًاخْاخَرَ فَتَقْعد مذْموما مإِلَها ء لَّاتجعلْ مع اهللاِ

  )22ي  آيه -ي اسراء سوره( .مگير، كه نكوهيده و خوار خواهى ماند
انسان كامل در دو سطح مورد لحاظ قرار گرفته اسـت؛ در اولـين سـطح، بـه عنـوان      

در . گيـرد  كائناتي به عبارت ديگر، انسان به عنوان يك نوع مورد لحاظ قرار مي ميمقا
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در بـين ديگـر    و. هاي جهان است ترين هستي در ميان هستي اين مرحله انسان كامل
  .باشد ميتبه مخلوقات داراي باالترين مر
ي خصوصيات ذكر شده بـراي نـوع انسـان را بـه صـورت       در سطح ديگري نيز همه

بلكـه  . ها كامـل نيسـتند   ي انسان در اين سطح همه. باشد يافته دارا مي بالفعل و تحقّق
تحقّـق  . را دارنـد » انسـان كامـل  «تنها تعداد معدودي استحقاق ناميده شدن با عنوان 

 .هـا بسـتگي دارد  نآ تفاوت استعدادها و تجليـات حـق بـر    ها به چنين امري در انسان
»فَضَّلْنَا ب فاُنظُرْ كَي مضَهلَعلَآل  ىع ضٍ وعربةُخ ـ  رُأَكْب أَكْب و اتجرـيلًا  رُدبنگـر كـه    »تَفْض

هـا،   ايم و در آخرت درجات و برتري شان را بر بعضى ديگر برترى نهاده چگونه بعضي
  )21ي  آيه -ي اسراء سوره( .ستبرتر و باالتر ا

: به بيان ديگر انسان كامل، ميانجي حق و خلق است و اين وساطت در دو جهت است
يكي وساطت از جهت وجودي و وجودرساني به ديگر موجودات، ديگـري در اعطـاي   

ي فيض و حـق مخلـوق    از جهت وجودي او انسان كامل را واسطه. معارف و كماالت
اش بـه صـفات    كه به لحاظ ربوبيت خود نسبت به خلق و اتصاف داند؛ به اين نحو مي

  .الهي و ربوبي، حق است
لىب  ل ههجو لَمنْ أَسلّمزَنُونَ  هيح ملَاه و هِملَيع فلَاخَو و هبر ندع رُهأَج نٌ فَلَهسمح وه آرى، و

و نيكوكار باشد، پس مزد وى پـيش   هر كس كه خود را با تمام وجود، به خدا تسليم كند
  )112ي  آيه - ي بقره سوره( .پروردگار او است؛ بيمى بر آنان نيست و غمگين نخواهند شد

  :كه گفتتوانيم  مي پس
خداوند از آنجا كه فاعل، غنى مطلق و كمال محض است؛ هيچ نوع كمبـود و   - 1

آفرينش عالم هسـتي   توانيم خلق يكي از اهداف الهي را مي. نقصى در او راه ندارد
  .نام ببريم

دوم اين كه يكـي ديگـر از اهـداف آفـرينش خداونـد، آزمـايش حسـن عمـل          -2
  .هاست انسان
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ها هدف خود را خوب شناسـايي كننـد؛ راه رسـيدن بـه      سوم اين كه اگر انسان -3
  .هدف را هم به خوبي پيدا خواهند كرد

ي  ه دارد ممكن است با انگيزهاما متأسفانه هر كس مطابق برداشت، شناخت و آگاهي ك
ها در ايـن زمينـه    ها و شناخت ها، برداشت يعني سليقه. خاصي به هدف خود روي بياورد

بـه همـين   . كنـد  بسيار متفاوت است و هر كسي با رويكرد خاصي به موضوع نگـاه مـي  
آيـد و هـر    بوجـود مـي    هم اختالف نظرهاي متفاوتي براي رسيدن به كمال آدمي خاطر

زمـاني صـحبت ايـن    . نگاه خود سعي كرده، تعريف خاصي از آن را ارائـه كنـد  كسي با 
ي بنده و شما براي هدف چيست؟ زماني هـم صـحبت ايـن اسـت كـه       است كه انگيزه

خواهد به رويكرد ديني خود بپردازد؛ چه بايد باشـد؟   هدف اصلي يك فرد مؤمن كه مي
انسان و خداوند مطـرح اسـت؛   ي  ي محبت دوطرفه به نظر بنده در اين رويكرد، مرحله

  . رد هر مؤمني، در نظر گرفتن رضايت و محبت خداوند استكلذا بهترين عمل
. شـود  هاي ديني خيلي بر آن تأكيد مـي  يعني همان موضوع نيت داشتن؛ كه در آموزه

تر اين كه سعادت و آسـايش مـا را    زيرا خداوند نيز با ما مهربان است و از همه مهم
مندي و محبت خداوند نسبت به انسـان دقيقـاً    در نظر گرفته؛ رضايت امور  در تمامي

پس كليد اصلي در اين است كـه مـا در   . همان عامل اصلي قرب انسان به خدا است
  . شويم تر مي حقيقت از طريق جلب رضايت و محبت خدا به خدا نزديك

ـ      راي چنانچه كسي ادعا كند كه، هدف فقط خودسازي او به سـوي كمـال اسـت يـا ب
راه رسيدن به كمال و سعادت هم چيزي جز جلـب  . كند سعادت است؛ باز فرقي نمي

هـدف رشـد اسـت؟ هـدف     : يا اگـر كسـي بگويـد   . رضايت و محبت خداوند نيست
شكوفايي انسان است؟ رسيدن به رشد و شـكوفايي بـدون جلـب رضـايت و محبـت      

  . سان حاصل نخواهد داشتاي ندارد؛ بلكه اصالً اين عمل براي ان خداوند نه تنها فايده
شايد كساني باشند كه اين نيـت و رضـايت   . ي مؤمن بايد فقط الهي باشد پس انگيزه

شان مهم هم نباشد؛ حتي افـرادي باشـند كـه     الهي را آن چنان باور نداشته و يا براي
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دهند، در جهت ميل خداوندي است؛ ولي  كنند كارها و اعمالي را كه انجام مي فكر مي
بهتـر اسـت   ! انـد  كنند كه درست انجام داده ها فقط فكر مينآ. د چنين نيستباور كني

دقت كنند و از خود بپرسند كه از كجا اين باور را پيدا كردند؛ ميـزان،    اين افراد كمي
  . ها ها، يا از نقل قول شاخص و الگوي آنها چه بوده؛ از كتاب
اند اشتباه بوده و فرصـتي   دادهكردند و انجام  اگر روزي بفهمند تمام آنچه كه فكر مي

كنند؟ حقيقت اين است كه در ابتدا خداي متعـال بـه    براي جبران ندارند چه كار مي
دهد كه از آن شخص راضي باشـد و او را دوسـت    كسي كرامت، عظمت و عزت مي

توجه كنيم و او را دوست  ما بايد در اين مسير به رضايت و محبت خدا بيشتر .بدارد
اگـر ايـن مقصـد حاصـل شـود؛ در      . نهايت به هدف اصلي خود برسـيم  بداريم تا در

نجات، رستگاري، كمال و سعادت دنيا و آخرت انسان . ايم حقيقت به همه چيز رسيده
  .در گرو رضايت خداي متعال از او؛ و رضايت انسان از خداوند است

ــر درد ــد اگـ ــي باشـ ــت دارو يكـ  يكيســت او درد كــه  آن فـــداي جــان   يكيسـ
ــي هــر ـــو كـــز بالي ـــد ت  دولتيسـت  آن دهـي  فقـري  را كـه  هـر  رحمتيســت آي
ــر ــو از را كســي گ ــد دردي ت  طبيــب گرديــدي تــو ســرانجامش هــم  نصــيب ش

)اعتصامي پروين(  

  رضـوان   كـه   بينيم مي  بنابراين ها به دنبال رضايت خود هستند؛ اما متأسفانه اكثر آدم
  آرزوهـايي   سلسـله   ها انسان. گيرد قرار مي  ديو فر  شخصي  رضاي  ي مقابل  نقطه  الهي

  كـه   اي گونـه  ؛ به است  بسيار مهم  شان براي  دارند كه  هايي پرورانند و آرمان در سر مي
آرزوها برسـند    به  و وقتي. دانند مي  شخصي  رضايت  را عين  خود  آرزوهاي  به  رسيدن

از   بخشـي   بـه   نيافتن  شده؛ دست  مينتأ  شان شخصي  رضايت  تمام  كه  است  مانند اين
  . كنند مي  تلقي  شخصي  ي آنها را خسارت  آرزوها و يا همه

  غير از ايـن   ، چيزي حقيقت  است  ممكن  كه در حالي   است  مردم عرف   منطق  اين  البته
  يتو ايجـاد رضـا    انسان  آرزوهاي  تحقّق  در بيشتر موارد ميان  كه  بينيم لذا، مي. باشد

يـا    فردي  رضاي  به  آدمي  كه  اي گونه وجود دارد؛ به    مستقيمي  ي نسبتاً ، رابطه شخصي

www.takbook.com



 
302 تجلي آگاهي

. كنـد  پـذير مـي   را آسـيب   او  وابسـتگي   ؛ و همين است  وابسته  خود، به شدت  شخصي
بيشـتر    پـذيري  آسـيب  ي  ، هر قدر آرزوها بيشتر باشـد درجـه   گفت  توان ، مي بنابراين
دارد؛   نگـه   و منطقـي   معقـول   ها را در حديآنرزوها را محدود كند و ؛ هر قدر آ است

در نتيجه راضي و تسـليم بـودن در برابـر    . شود تر و محدودتر مي او كم  پذيري آسيب
  .قضاي الهي ولو برخالف ميل، خشنودي خدا را در پي دارد

  :شود خدا مي بهشدن سالك  نزديكچه عواملي باعث 
وند باشد و همه را براي او بخواهيد و بـا صـفاى بـاطن خـدا را     هدف نهايي شما خدا - 1

  .بخوانيد و ميل فراوان به خدا پيدا كنيد
نيـاز   اگر تعلقات مادى از بين رود؛ توكّل و رضا به حق بوجـود آيـد؛ انسـان بـى     -2
  .در اين زمان است كه در همه حال شاكر و شكرگذار خداوند خواهد بود. شود مى
كند و عهدي را كه به زبان آورده؛  آنچه را به او مربوط نباشد؛ ترك مىيك فرد مؤمن،  - 3

  .يعني چيزي را بگوييد كه توان عمل كردن به آن را داشته باشيد. آورد به جاى مي
طلـب نكنيـد و بـه آنچـه خوانـده      . نياز پناه ببريد در همه حال به خداى يگانه و بى - 4

  .ي خداوند به بشر است قدر آن را بدانيد هترين هدي ايد مشغول باشيد؛ صبر بزرگ شده
مـؤمن  . اسرار الهي و ديگران را هميشه و در همه حال، به هر شكلي حفـظ كنيـد   -5

آيد  كند زبان است؛ زيرا هر چه بر سر ما مي واقعي بيشترين چيزي را كه مراقبت مي
  .از زبان است

اى  د كه در هـر مرحلـه  راه را به درستى بشناسيد اما هميشه به خاطر داشته باشي -6
از فاش كـردن سـرّ   . ها را فاش كنيدشود؛ كه نبايد آن اى شما باز مىاز راه، اسرارى بر
 لـذا، . هـا نيسـت   ي زمينه اين تذكر به معناى سكوت كامل در همه. پروردگار بترسيد

نبايد در نيت خـود  . ست كه چگونه و در چه زمان صحبت كنيدا تشخيص آن با شما
اشيد خود را براى ديگران مهم جلوه داده و با گفتن و بيان اسـرار، خـود   قصد داشته ب

  .را بزرگ كرده و اظهار كرامت نماييد
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علمـى كـه   . از آنچه بدان علم نداريد پيروى مكنيد و براي كسي هم عنـوان نكنيـد   - 7
مربوط به حواس ظاهرى است؛ بيشتر در پى رفع و حل مسائل جسمى و دنيوى اسـت؛  

: شـود  پس علوم به دو دسته تقسيم مى. ي روح و نفس است هى براى استفادهاما علوم ال
ها ارتبـاط و    بايد ضمن توجه به تفاوت دو علم، قادر بود ميان آن. علم ظاهر و علم باطن

پيوستگى الزم را ايجاد كرد؛ به اين ترتيب شما قادر خواهيد بود؛ آنچه به مـرور ايـام از   
و برخـي  ) كوچنـده (اه به تدريج برخى را فراموش كرده سوى خداوند به آن رسيده؛ خو

هـا  آنبندى كرده؛ براى خود روشن نموده و در موقع لـزوم از   را دسته) ساكن(مانده  باقى
آدمى ظاهرى دارد كه قابل ديدن است؛ اما باطن او به سادگى قابل رؤيت . استفاده كند

ت برترى داده؛ بايد شاد باشـد و  ي موجودا انسان از اين كه خداوند او را بر همه. نيست
  ؟.تر كند كه علت چه بوده به آن دقت بيش

در فرهنـگ  . غفلت يكي از موانع سير انسان به سوي خدا و سبب گمراهي جان است - 8
منشـأ هـر آفتـي كـه از بيـرون      . ديني، غفلت نوعي رجس و پليدي بر قلب معرّفي شده

ي اعتقاد و التفات وجـود   ر درون ما قلعهاگر د. شود؛ غفلت درون ما است گير ما مي دامن
كنـد؛ ديگـر    در واقع كسي كه خـدا را فرامـوش مـي   . رسد داشته باشد؛ آسيبي به ما نمي

هـاي   ي كوشش بندد؛ در نتيجه همهبماند كه به آن دل  چيزي غير دنيا براي او باقي نمي
ازد هر چـه بـه   پرد كند و فقط به اصالح زندگي دنيايي خود مي به آن مي خود را منحصر

  .كند طمع مي شود و بيشتر اين امور بيشتر بپردازد؛ حرص و تشنگي او بيشتر مي
. نامند توجه قلب به خالف يك امر را غفلت مي. غفلت، به معناي سهو و لغزش است
توجهي به حضور امر، فراموش كردن و تـرك آن   در قرآن كريم، غفلت به معناي بي

ست كه غافالن از حضور خداوند، در اكثـر آيـات مـورد    به كار رفته؛ به همين دليل ا
با عنايت به اين كه ذكر خداوند، به معنـاي درك، حضـور و   . اند نكوهش، قرار گرفته

تعالي، اعراض از ياد وي است؛ كـه بـا درك و    نظارت او است؛ بنابراين غفلت از حق 
 مـي بـر سـر آد  هـر چـه   . كننـد  آگاهي آميخته و غافالن به عمد، تظاهر به غفلت مي

  .آيد از غفلت است مي 
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كمـا ايـن كـه در قـرآن     . گيرد قرار مي» غفلت«ي ذكر در مقابل  بر اين اساس، كلمه
ه عـن     «: كريم نيز اين دو واژه در مقابل هم به كار رفته است ـنْ أَغْفَلْنَـا قَلْبـم علَاتُط و

غفلـت  » .ايم اطاعت مكن كسي را كه ما دلش را از ياد خود غافل كرده«يعني  »ذكْرِنَا
دانم و ذكر در مقابل غفلت،  يعني ندانم كه مي» علم به علم«نداشتن : عبارت است از

و » مـانع «در فن اخالق، غفلـت بـه عنـوان    . دانم عبارت است از اين كه بدانم كه مي
. تهـذيب نفـس، سـير و سـلوك شـمرده شـده اسـت       » شرط الزم«بيداري به عنوان 

اسـت و  » نـاقص «سلوك آن است كه انسان توجه كند كـه   ي واجب سير و مقدمه«
و بديهي اسـت  . است و به زاد و راحله و راهنما نياز دارد» مسافر«شود؛ » كامل«بايد 

  .»ماند اگر كسي غافل باشد و نداند مسافر است؛ در جاي خود مي
. گيرنـد؛ نسـيان بـه مفهـوم فراموشـي اسـت       البته برخي نسيان را با غفلت اشـتباه مـي  

گونه كه، صورت ذهني امر، از نيروي ذاكره محو شـود و از ايـن جهـت در مقابـل      بدين
اما از آنجا كه معموالً اين فراموشي با اختيار همراه نيست؛ ايـن نـوع   . گيرد ذكر قرار مي

توان گفت كـه ذكـر در    با توجه به معناي لغوي نسيان مي. نسيان، مورد مالمت نيست
و نسيان عبارت است از اين كه صورت علم بـه كلـي از   . شود مقابل نسيان استعمال مي

 ي ذهن زايل شود و ذكر برخالف نسيان عبارت است از اين كه آن صـورت هـم   خزانه
و چـون فرامـوش كـردي    ( »و اذكُر ربك إذا نَسيت«: و در آيه. چنان در ذهن باقي باشد
بنـابراين در چنـين   «. اشـاره دارد » نسـيان «بـه همـين معنـا از     )پروردگارت را ياد كن

استفاده ذكر مانند نسيان معنايي است داراي آثار و خواصي كه آن آثار بر وجـود ذكـر   
ي ذكر، مانند نسـيان، در مـواردي كـه خـودش      شود و به همين جهت كلمه مترتّب مي

  » .شود نيست ولي آثارش است؛ استعمال مي
اند؛ و معتقدند كه به شـيء   هبا اين وجود برخي غفلت و نسيان را به يك مفهوم دانست

در اين ديدگاه بـا توجـه   . در حالي كه چنين نيست. گويند» النسي«حقير مورد غفلت، 
كنـد؛ معنـاي    به اين كه نسيان حقيقي، از فعليت تكليف و حلول عقوبت جلوگيري مي

نسـيان در معنـاي   «اند؛ كه  اصطالحي جديد را براي نسيان مطرح كرده و بيان داشته
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نتيجـه  . ي يعني ترك نگهداري امانت و آن روگرداني از طاعت خداوند استاصطالح
. فتيم؛ خوب است كه هميشه در حالت ذكـر باشـيم  ااين كه، براي اين كه به غفلت ني

البته منظور تكرار مكرّر الفاظ نيست بلكه ذكر، يعنـي بتـوانيم درك حضـور را حـس     
  . كنيم و در هر شرايطي در حضور خداوند باشيم

از شرايط ديگر سالك، همسرگزينى و يافتن جفت مناسب است؛ در حقيقت يكـى   -9
هاى خداوند براى هر سالك و عارف ازدواج اسـت؛ زيـرا بـدون     ترين نعمت از بزرگ

هاى الهى است كه با توجه  اين امر يكى از مشيت. شود ازدواج، ايمان انسان كامل نمى
شرط اساسى براى همسر سالك، . ه شدهبه وضع، حال و نيازهاى اساسى انسان خواست

ي ازدواج  نحوه: به طور مثال. توافق روحى، معنوى و ايمان و اعتقاد او به خداوند است
حضرت سليمان و بلقيس، هر چند بلقيس خود فرمانروايى ثروتمند، صـاحب قصـرى   

ت، بها و جواهرنشان بوده؛ اما شرط اساسى براى ازدواج بـا او ثـرو   باشكوه، تختى گران
شرط اول آن است كه او ايمـان آورد و در  . اموال يا قدرت نظامى و سياسى او نيست
  .مقابل خدا و دين او تابع و تسليم شود

هر شب قبل از خواب خود را ارزيابي كنيد و چنانچـه از مـوارد فـوق مـوردي      -10
 .ايد آن را در كارهاي خود عملي كنيد؛ انديشه كنيد هست كه نتوانسته

ــد  ــردان خ ــردهم ــد  ا پ ــدار دريدن  يعنى همـه جـا غيـر خـدا هـيچ نديدنـد        ي پن
 هر نكته كه گفتند، همـان نكتـه شـنيدند     هر دست كه دادنـد، از آن دسـت گرفتنـد   
ــتند  ــات سرش ــر مكاف ــه را به ــك طايف ــد   ي ــات گزيدن  يــك سلســله را بهــر مالق
ــد    ــات خرابن ــر خراب ــه در پي ــى ب ــد   جمع ــر شــيخ مناجــات مريدن ــه ب  قــومى ب
 يك قوم دويدند و بـه مقصـد نرسـيدند     يك جمع نكوشيده رسـيدند بـه مقصـود   
ــاكى  ــذر آدم خـ ــه در رهگـ ــاد كـ  بس دانـه فشـاندند و بسـى دام تنيدنـد      فريـ
ــد   همــت طلــب از بــاطن پيــران ســحرخيز ــالم طلبيدن ــرا كــه يكــى را ز دو ع  زي
 يدنـد كز حـق ببريدنـد و بـه باطـل گرو      زنهــار مــزن دســت بــه دامــان گروهــى

)موالنا(  
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  اشراق
ها وجود دارد كه داشتن آن آگـاهي ربطـي بـه     يك نوع آگاهي در درون انسان

توان آن را با هيچ معيـار و ترازويـي    از طرفي هم نمي. پول ثروت و مقام ندارد
را در درون خـود ذخيـره كـرده     كسـي چقـدر از آن   گيري نمود؛ كه هر اندازه

  را مصرف كنـد، زيـرا در اثـر پروسـه علمـي     تواند آن  است، و تا چه ميزان مي
اي پوشـيده در دنيـاي درون انسـان دارد و مسـتقيماً از      ، ريشـه  آيد بوجود نمي

  .شود سرچشمه و يا مبدأ سيراب مي
را با نيروي  شخصي كه بتواند با آگاهي درون خود ارتباطي مستقيم بگيرد و آن

كـه بـه اسـرار درون و     محيط خود و نيروي الهي پيوند دهد، قادر خواهـد بـود  
گوينـد،   بيرون خود دسترسي پيدا كند؛ اين حالـت را بـه اصـطالح اشـراق مـي     

اشراق عبارت است از قرار گرفتن آگاهي انسان در وضعيتي خاص؛ و دريافـت  
ي ذهني از آنها در شخص اشراق  از هستي كه هيچگونه اطالع يا سابقه  مفاهيمي

ي اشـراق در همـه    پديده. يش تازگي داردبرا مطالب كامالً و. شده وجود ندارد
ممكـن  . كنـد  ي گوناگون ظهـور پيـدا مـي   ها كسي يك جور نيست و به صورت

او . عادي و بيدار باشد و به او اشراق دست دهد است شخص در وضعيتي كامالً
شود كه از ماهيـت و منشـاء آنهـا     شنود و يا به ذهن او وارد مي چيزهايي را مي

  .اطالع است بي كامالً
شونده در حالتي بين خواب و بيـداري و   وضعيتي ديگر، ممكن است شخص اشراقدر 

بهـر حـال   . مانند قرار گيـرد؛ و ذهـن او مطـالبي را دريافـت كنـد      يا در حالت خلسه
داند كه ايـن   ميخبر است و ن از وضعيت و چگونگي اشراق خود بي شونده كامالً اشراق

آيند؟ البته توجـه   مياز كجا و چگونه  ، شود يماطالعات و مفاهيم كه به ذهن او وارد 
تنهـا  . العـاده  داشته باشيد كه آن شخص نه انسان منحصر به فردي است، نـه خـارق  

گونـه   به راحتي و بدون هيچ بيند و مينشان بارز او اين است كه ناخودآگاه حقيقت را 
قطـه رسـيده   او به اين ن. رسد مياستفاده از نيروي فكري به معنويت درون  زحمتي و

است كه بتواند نيروهاي الهي را در درون خود حفظ كند و از هرگونـه رخـدادي كـه    
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او اين آگـاهي را دارد كـه    .گيري كند باعث فاصله گرفتن او با خالق هستي شود جلو
دوري  ، كنار بكشد، از اعتقادات غلـط و كوركورانـه   ها چگونه خود را از هياهوي انسان

در واقـع او بـه كمـال     .بيند ميخود فرورفته كه جز خدا هيچ نچنان به درون . كند مي
از چيزهـائي  . دانـد حقيقـت اسـت    ميشنود  ميئي را كه ها كند و زمزمه ميالهي نظاره 

بندي كرده و بـه   تواند آنها را فصل ميگويد كه حقيقت محض باشد، گرچه ن ميسخن 
  :گويد ميچنان كه موالنا . نظم درآورد

ــالم در ــه ذرات عــــ ــانجملــــ ــي  نهــــ ــو م ــا ت ــبان ب ــد روزان و ش  گوين
ــيم  ــيريم و هشــ ــميعيم و بصــ ــا ســ ــان   مــ ــما نامحرم ــا ش ــيم ب ــا خاموش  ، م

ذْنه مه اللَّه إِلَّا وحيا أَو من وراى حجابٍ أَو يرْسلَ رسولًا فَيوحى بِإِلِّو ما كاَنَ لبشَرٍ أَن يكَ«
لع إِنَّه شَاءا يمى  يمكهيچ بشرى را نرسد كه خدا جز به وحى يا از آن سوى پرده،  »ح

. ه بخواهد به او وحى كندفرستد تا به فرمان او هر چ اى مى يا فرشته. با او سخن گويد
  )51 ي آيه -شوري ي سوره( .پايه و حكيم استاو بلند

در  اگر سالك در سير خود از خيال مقيد عبور كند و به مثـال مطلـق متصـل گـردد    
شود با صور  مشاهدات و مكاشفاتش مصيب خواهد بود، زيرا آنچه مشاهده مي ي همه
اما اگر مشاهدات و مكاشفات سالك . اي كه در لوح محفوظ است، مطابقت دارد عقليه

انجام پذيرد، گاهي بر صواب و گاهي بر خطا خواهد بود؛ ) مثال مقيد(در خيال متصل 
 ي ي باشد بر صواب است، وگرنـه سـاخته و بافتـه   زيرا اگر مشاهدات سالك امر حقيق

صور، گاهي در بيداري يا بين  ي مكاشفه و مشاهده. باشد خودش مي ي خياالت فاسده
  .خواب و بيداري است و گاهي در خواب است

چه در حـال   ، آن)اضغاث احالم(گونه كه خواب گاهي صادق است و گاهي كاذب  همان
االمري اسـت   شود نيز گاهي اموري واقعي و نفس يبيداري، به صورت مكاشفه ادراك م

  .و گاهي اموري خيالي و شيطاني است كه حقيقتي وراي آن نيست
ــخن      كيست ايـن پنهـان مـرا در جـان و تـن ــد س ــى گوي ــن هم ــان م ــز زب  ك
 بنگريــد ايــن صــاحب آواز كيســت؟     اين كه گويـد از لـب مـن راز كيسـت؟

»عمان ساماني شعر از«  
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هاي اين جهاني است، مانند آمدن مسـافر از   تعلق به حوادث و پديدهمشاهدات گاهي م
زيرا كـه  . گويند چنين مكاشفاتي را رهبانيت مي. سفر، و يا بخشيدن پولي به فالن شخص

بـه  «شـود   ، شخص مرتاض بر امور غيبي دنيوي آگاه ميها و مجاهدت ها در اثر رياضت
دهـد،   هاي دوردست رخ مي ي كه در مكانتواند از حوادث آينده، و وقايع اي كه مي گونه

هاي عالي تـوجهي بـه ايـن قسـم از مشـاهدات ندارنـد و        اما صاحبان همت. »خبر دهد
مورد اين دسـته از مشـاهدات، بـه راحتـي      در. گونه رفتار اعتباري ندارد گويند اين مي
  . توان صادق بودن و يا كاذب بودن كشف و شهود را به دست آورد مي

گويي با واقع مطابق افتد، صادق خواهد بود، وگرنـه   اگر آن اخبار و يا پيشبدين نحو كه 
اما در مورد مشاهداتي كه متعلـق بـه امـور دنيـوي     . القاء شيطاني و ساخته، تخيل است

حـق   ي احاطـه » شهود ي مشاهده«نيست، بلكه مربوط به حقايق علوي و آسماني است، 
و چون سالك بدين  »هيدشَ ء يشَ لِّلي كُع هنَّا كبرَبِ فكْي ملَواَ«باشد به ذاته به هر شيئي 

مقام رسيد، پيوسته انوار غيبي و آثار عيني مشاهده نمايد، و اين به نظـري دسـت دهـد    
  .كه محض جان و دل باشد، نه عين آب و گل

  :گويد ميمولوي 

ــماك   ها گشت پاككه را جان از هوسهر ــوان سـ ــر و ايـ ــد قصـ  او ببينـ
ــي قصــر او ز اي ــو نبين ــرادر ت  كه در چشـم دلـت رسـته اسـت مـو       آن ب

ــدن      چشم دل از مـوي علـت پـاك كـن     ــن لَ ــيض م ــر ف ــي قص ــا ببين  ت
ــاروا  ــد زان ن ــاك ب ــد پ ــه   چــون محم ــرد وج ــا روك ــر كج ــود دود ه  اهللا ب
ــم  حــق پديــد اســت از ميــان ديگــران ــران   ه ــان اخت ــدر مي ــاه ان ــو م  چ

ــد روي د ــامحرم نبين  كوي اوست همان جان كاصل او ازجز  وســتجــان ن
 غيــب را بينــد بــه قصــد صــيقلي      هــر كســي انــدازه روشــن دلــي    
 آمـد ورا صـورت پديـد   تـر ديد بيش  هر كه صـيقل بـيش كـرد او بـيش    
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توان گفت مشاهده؛ در اصطالح ديدار حق اسـت بـه چشـم دل و     به طور خالصه مي
البتـه بسـياري از شـعراء و    . ت احـوال قلب، پس از گذراندن مقامـات و درك كيفيـا  

دانشمندان نيز داراي چنين نيروي فنا شدن در محضر نـور الهـي بودنـد كـه نـوعي      
ابوسـعيد   ، موالنـا  ، چـون فردوسـي    مـي شـعراي قابـل احترا  . شود ميتصوف محسوب 

كـه داراي اثـر نـابي هسـتند؛ از چنـين نيـروي        ... و سعدي، باباطاهر ، حافظ ابوالخير،
كنـد، كـامالً احسـاس     مـي وقتي شخصي آثار آنها را مطالعه . برخوردار بودند  ميعظي
دارنـد، و هميشـه    مـي محضر اين نور الهي قـدم بر  ي نمايد؛ كه آنها دقيقاً در سايه مي

بيننـد   ميسعي بر آن دارند كه جمالت و كلماتي را پيدا كنند؛ كه بتوانند آنچه را كه 
  . اند يشتر آنها نيز چنين كردهكنند به تصوير بكشند؛ ب ميو احساس 

آن آثار آگاهانه به آن حالوت غيرقابل تفسير آنها پي بـرده، كـه حضـور     ي خواننده
شـايد  . دمـد  ميبخش به روح آنها  ي نواي آن كالم، سكوني آرامها بخش زمزمه الهام

عطرآگين فضاي بين كلمات را پر كـرده اسـت و اثـر آن بـه       ميبتوان گفت كه نسي
 حتي اين نيرو در. انگيز است ماند، كه خودش خاطره ميس كشيدن احساس راحتي نف

افراد بسياري آمدند، خواندند، و نواختند . شود مينوازندگان نيز مشاهده  خوانندگان و
بينـيم و   مـي اما در طـول تـاريخ   . ولي نتوانستند؛ صداي جاويدان از خود بجا بگذارند

يي كـه هرگـز   هـا  انسان. گذارد ميودان برجا اثري جا آيد و ميكسي  شنويم گه گاه مي
  .شود مينوا و صداي سازشان فراموش ن

اين حالت يكي شدن با خدا يا خدا را در درون خود احساس كردن؛ قبل از هر چيـز،  
شايد هم خلوص نيت اظهار . واقعيت محض حضور در محضر الهي است ي كننده بيان

خــدائي كــه . بــه خــدا باشــد در ايجــاد عشــق خــالص او نســبت هــا بنــدگي انســان
تـوان   ميو حضور او را به وضوح . همه چيز در اين دنياي بيكران است ي دربرگيرنده

و حتـي   هـا  ، پرنـدگان، پروانـه  هـا  ، درختـان، انسـان  ها ، رودخانهها در كل كائنات، كوه
  .كه هم در درون و هم در ظاهر آنها متجلي است. چيزهاي زشت و نازيبا نظاره كرد

»ولَّا ها فى خَلَقَ لَكُم مىذ ى إِلَالْأَرتَواس ا ثُميعمىضِ ج  و اتاوـمس عبنَّ سئهوفَس اءمالس 
ست آن كسى كه آنچه در زمين اسـت، همـه را بـراى شـما     ا او .»عليم ء شى  لِّهو بِكُ
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 او به هر رد وهفت آسمان را استوار ك آسمان پرداخت، و]  آفرينش[آفريد سپس به 
  )29 ي آيه -ي بقره سوره(. چيزى داناست

»         ار بـزِيـزُ الْجنُ الْعمي هـنُ الْمؤْم الْمـ ـلَامالس وسالْقُـد ـكلالْم و ا هـ  هو اللَّه الَّذي لَا إِلَه إِلـَّ
او خـدايي نيسـت،    ست خداي يكتـايي كـه غيـر   ا او .»الْمتَكَبرُسبحانَ اللَّه عما يشْرِكُونَ

سلطان مقتدر عالم، پـاك از هـر نقـص و آاليـش، منـزّه از هـر عيـب و ناشايسـت،         
خلقـان،   ي ي هراسان، نگهبان جهان و جهانيان، غالب و قاهر بر همهها بخش دل ايمني

، زهي منزّه و پاك خداي يكتا كـه   )از حد فكرت(با جبروت و عظمت، بزرگوار و برتر 
) از آنچـه در وهـم و خيـال و عقـل انديشـند     (پندارند منزّه و  از هر چه بر او شريك

  )23 ي آيه -ي حشر سوره(.  مبرّاست
يظ حيها و ما أَنَا علَيكُم بِقَد جاءكُم بصائرُ من ربكُم فَمنْ أَبصرَ فَلنَفْسه و منْ عمى فَعلَ« فـ«. 

هـر كـه از روى بصـيرت    . وشـن آمـد  هـاى ر  از سوى پروردگارتان براى شما نشـانه 
سـت و مـن   ا ست و هر كه چشم بصيرت برهم نهد بـه زيـان او  ا نگرد به سود او مى

  )104 ي آيه -ي انعام سوره(. شما نيستم ي نگهدارنده
ا ز الثَّمرَات جعـلَ في   لِّو أَنهارا و من كُ ىرض و جعلَ فيها رواسو هو الَّذى مد الْأَ« هـ ي جـنِو  

ست كه زمين را بگسـترد، و  ا او. »يات لِّقَومٍ يتَفَكَّرُونĤَى ذَلك لَشىِ الَّيلَ النهار إِنَّ فيغْ  اثْنَينْ
جفـت پديـد آورد و شـب را در روز     ها و رودها قرار داد و از هر ميوه جفت در آن كوه

  )3 ي آيه - ي رعد سوره(. انديشند مىست براى مردمى كه ها ا در اينها عبرت. پوشاند مى

ايـن   ي دهنـده  ذره اتـم تشـكيل   كنيم كـه ذره  ميما در دنيائي معنوي حيات را تجربه 
بعد از اين اطالعات و آگاهي كامـل از كائنـات   . جهان جايگاه و محضر نور الهي است

و آن اين است كه سرنوشت انسان چنان رقم زده شده . گيرد ميمفهوم ديگري شكل 
ما بايد سعي بـر  . گر كمال در تمام امور زندگي و حيات خود باشد ت،كه بايد تجلياس

زيرا هر آنچـه كـه   . اين داشته باشيم كه دنبال حقيقت متعارف در زندگي خود باشيم
نـه آنچـه   . رسيم ميپذيريم؛ بطور عادي به آن  ميما به عنوان واقعيت در ذهن خود 
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بلكه همان چيـزي كـه   . خيزيم ميآن به دعا بر كنيم و يا براي رسيدن به ميكه آرزو 
مردم از ديدگاه  ي توده. كنيم ميايم درست همان چيز را تجربه  قبول داريم و پذيرفته

  . آنها  نگرند و اين حد و مرزي شده است براي ارتقاء مينسل خود به اوضاع  ي تجربه
ـ  يها ما بايد چشم دگاه معنويـت بـه حيـات    مان را بر اين تجربيات منفي ببنديم؛ و با دي
گيـرد؛ پـس ايـن منطقـي بـه نظـر        زيرا اگر حيات ما از روح سرچشمه مي. نظاره كنيم

كند و با خود دارد؛ حق ما است كه قبول داشـته   رسد كه آنچه را كه روح تجربه مي مي
و آنچه را كه روح به آن قادر است مـا هـم در زنـدگي خـود و در درون خـود      . باشيم

كه در مقايسه با آنچه كه انسان قادر بوده بـه آن دسترسـي پيـدا    . اريمهمان را به پا د
  . شود خود معيار باالئي محسوب مي ي كند، اين به نوبه

هميشه تمايل انسان به اين سو بوده است كه از آن حد باال به پـائين نـزول كـرده و    
سان بايد سعي ان. ي را قبول داشته باشد؛ اين به مفهوم در جا زدن استتر معيار پائين

. داند زنـدگي نمايـد   ميحقيقتي كه  بر اين داشته باشد كه در باالترين سطح ممكن از
اي  بايد هميشـه بـه دنبـال تجربـه     آن را قبول داشته باشد و ترين پائين گاه نبايد هيچ
اش اين است كـه بـاالترين سـطح را بـه      بوده، كه براي رسيدن به آن، الزمه تر عالي

  .ساده و متعارف بپذيردعنوان يك زندگي 
تواند به آنها آگـاهي داشـته باشـد،     ميئي در زندگي وجود دارند كه انسان ها حقيقت

و اين همان چيزهائي است كه بـه  . شود آن را به محك استدالل كشيد ميولي هرگز ن
تنها يك قانون مطلق مافوق و مقتدر وجـود دارد؛  . بخشد ميكار ما نيرو و ايماني قوي 

هـيچ قـدرتي   . انـد، آن هـم خداونـد بـزرگ اسـت      ابر آن تمام قوانين هـيچ كه در بر
اين هياهوها  ي تواند در مقابل قدرت الهي قد علم كند، انسان بايد خود را از همه مين

روح خـود را بـراي    ي اليه درون هستي خود فرو رفته و دريچه يكنار بكشد و به منته
  . ان بگشايدوند منّكوران نسيم عطرآگين حضور روح كل، يعني خدا

تواند و قادر است كه با خداوند ارتباط داشته باشد نه جسـم   ميچون تنها روح انسان 
حيوانات را شهوت داد، بدون عقـل و  . خداوند به فرشتگان عقل داد، بدون شهوت. او
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انسان را شهوت داد با عقل؛ هر انساني كه عقلش به شهوتش غلبه كند از فرشـتگان  
  . از حيوان است انساني كه شهوتش بر عقلش غلبه كند بدتر بهتر است و هر

 نه همـين لبـاس زيباسـت نشـان آدميـت       شريفسـت بـه جـان آدميـت     تن آدمـي 
 ميان آدميـت  و چه تفاوت است ميان نقش ديوار  بيني گوش و دهان و به چشمست و  آدمي اگر

ون خود را درمان نمايد؛ در سان قادر خواهد بود تمام دردهايباور داشته باشيد كه ان
تنها درد انسان زماني است كـه از يـاد خداونـد    . بدون اينكه چيزي را از دست بدهد

 ، مان را بلند كرده و يا به خود فشار آوريم نيازي هم نيست كه صداي. گردد ميغافل 
در برابر كـالم   ها چون تمام مقاومت. يا تمركز حواس داشته باشيم تا به نتيجه برسيم

وقتـي  . شـوند  مياز بين رفته و فنا . آيد ميهتي كه روح ابراز كرده و به حركت درو ج
شـويم؛ بـه    مي كل كائنات باخبر كه ما از نيروي عظيم متجلي شده، توسط خداوند در

گـوئي كـه چيـز     ؛ستا شويم كه تمام اين نيرو براي ما ميمتوجه  رويم؛ و ميفكر فرو 
  .كوچك و ناچيزي جاي گيرد ي درون شيشه شود تا در ميبزرگي چنان جمع و جور 

»اذْكُر و ف كبىر ا وتَضَرُّع كنَفْس يفَةً وخ و ولِ بِالْغُدنَ الْقَورِ مهونَ الْجالْ دĤالِ ولَاتَكُن  ص
را  آنكـه صـداى خـود    ترس، بـى  ع ودل خود به تضرّ پروردگارت را در »منَ الْغَافلينَ

  )205ي  آيه -ي اعراف سوره(. غافالن مباش كن و از شام ياد صبح و بلند كنى، هر

همـه را، چـه آن    .»نُّمد هؤُلَاء و هؤُلَاء منْ عطَاء ربك و ما كاَنَ عطَاء ربك محظُورا اًلّكُ«
درپـى خـواهيم داد، زيـرا عطـاى      ن گروه را، از عطاى پروردگارت پىگروه را و چه اي

  )20 ي آيه -ي اسراء سوره(. دگارت را از كسى باز ندارندپرور

عظيم و سنگين كروي شكلي اسـت؛ كـه در مقايسـه بـا      ي دانيم كه زمين ما توده مي
آور بـه دور   كنـد و بـا سـرعتي سرسـام     هاي موجود در آن خيلي بزرگ جلوه مي قاره

خـود ادامـه   چرخـد و بـه راه    خاص و به حول و قوت الهي مـي   محور خود و با نظمي
ولي چيزي در حدود نود و سه ميليون مايـل دورتـر از آن خورشـيد بـا آن     . دهد مي

. خاكي ما در مقايسه با آن خيلي نـاچيز اسـت   ي كه كره. ش در گردش استا عظمت
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دهد؛ كه زمين از آن  كه آنهم درست با همان نيرو و خردي به گردش خود ادامه مي
هائي با اسـتفاده از   ر ميلياردها ستارگان و سيارهي ديگها گيرد و در دوردست بهره مي

اند كه خورشيد ما در مقابـل آنهـا سـر     ي خيال در گردشها نهايت همين نيرو در بي
  . آيد سوزني هم به حساب نمي

گونه سر و صدائي و در خاموشي مطلـق چنـان بـه     اين نيروي بيكران الهي بدون هيچ
اين كائنات در چـرخش و   ي دهنده تشكيل يها ذره اتم كار خود مشغول است؛ كه ذره

اي عجيـب و غيرقابـل تصـور در     حيات نيروهاي درون، آن را دربرگرفته و با برنامه
آن نيـرو   . آيند حضور داشـته و تحـت كنتـرل دارد    ميذرات آنها و آنچه كه بوجود 

دهـد؛ خورشـيدي را بوجـود     مـي قادر است كه به همان راحتي كه ميكروبي را حيات 
قانون موجود است  ترين اين عظيم. زيرا آن نيرو هرگز از سعي خود آگاه نيستآورد 

داشـتن ايـن    چيزي كـه بـراي پايـدار نگـه    . شود ميكه در محضرش درمان حاصل 
سعي كنيـد كـه او را   . احساس وجود خدا در درون مفيد است، تمرين حضور او است

  .شيدهمه جا و در همه چيز ببينيد و هميشه متوجه حضور او با
    ف ديدگاه عقلي، تقرب ظاهري به اين حقيقت است و نگـرش بـه آن از كانـال تصـو

زندگي هستيم كه اين  ما محتاج گسترش درون خود در. تقرب باطني يا دروني است
بـاره بـه دسـت     توان با صرف وقت در جاي خلوت و ساكتي و با تفكـر در ايـن   را مي

گر حضور وجـود كامـل خـدا در     ه تجليكدام از ما درست به همان انداز آورد كه هر
  . درون خود هستيم

در ديد ما نيز هست و جسم ما چنين با اين حضور عجين شده است كـه غيرقابـل   
. باشد ي اين جسم جايگاه كامل اين حضور ميها تك سلول تفكيك از آن است و تك

ه بـا  ولي با توجه به تمام آنچه كه گفته شد و درك ما و آنچه را كـه مـا در رابطـ   
كل كائنات قبول داريم؛ فقط فرضي است نه آنچه حقيقـت   حضور اين نور الهي در

تواند باشد، كه مـا   كل هستي، بلكه اين تصوير محدود جزئي از حقيقت نور الهي مي
  .كنيم تصور مي
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»ن ينَ النَّاسِ مم بِغَيرِاجو لُ فىِ اللَّهطَ دكُلَّ شَي تَّبِعي لْمٍ وـ اع و برخـى از مـردم    .»دنٍ مرِي
كننـد و از هـر شـيطان سركشـى پيـروى       خدا بدون هيچ علمى مجادله مـى  ي باره در
  )3 ي آيه -ي حج سوره( .نمايند مى

»سي نِ الرُّوحِئَوع لُونَك برِ رنْ أَمم ا  ىقُلِ الرُّوحم يلًـا  اُ وا قَل تـو را از  . »وتيتُم منَ الْعلْمِ إِلـَّ
روح جزئى از فرمان پروردگار مـن اسـت و شـما را جـز انـدك      : بگو. ندپرس روح مى

  )85 ي آيه -ي اسراء سوره(. اند دانشى نداده
محدثان پيرامـون   .در محضر پروردگار صبح و شام نيست: در حديث آمده است كه

چون علم مـا   و هم. مراد آن است كه علم خداوند حضوري است: اند هتاين حديث گف
انـد كـه هـر     ايشان آن را به ريسماني تشبيه كرده. نده متصف نيستبه گذشته و آي

 در. اي گرفته اسـت  اش به رنگي است و كسي آن را از جلوي مقابل چشم مورچه تكه
گـذرد و رنگـي    بيند كه مي اين صورت مورچه به سبب ضعف بينايي هر دم رنگي مي

اي حاصـل   آينـده و بدين ترتيب بـراي او گذشـته، حـال و     شود ديگر جايگزينش مي
دانايي پروردگار كـه اعـالي   . آيد، برخالف آن كس كه ريسمان را به دست دارد مي

به دانايي آن كس ماند كه ريسمان را به دست دارد و دانايي ما همانند . دانايي است
  :گويد موالنا نيز مي. آن مور است

 ماضــي و مســتقبل و حــال از كجاســت     المكــاني كــه در او نــور خداســـت   
 هر دو يك چيـز اسـت پنـداري دو اسـت      اضــي و مســتقبلش پــيش تــو اســتم

»هايي از كشكول حكايت اسرار الهي،«  

موجـود طـي    هـا  شكوه هستي و در فرآيند تكامـل مخلوقـات، ميليـون   با ي در صحنه
آفرينـي   حيات گذاردند تا به امر و مشيت الهي با نقـش  ي سال پا به عرصه ها ميليون

 هر. ظهور برسانند ي كران خالق خود را به عرصه صفات بي خويش، عظمت، قدرت و
كدام از اين موجودات با توجه به ساختار و ظرفيت خويش، نقش به خصوص خود را 

  . انداز شود كردند تا گستردگي زندگي و وسعت هستي طنين ميايفا 
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ي ايـن موجـودات رؤيـت    هـا  اما، آنچه بيش از هر چيز ديگري در ساختار و ويژگـي 
ر ايـن موجـودات كوچـك و    نوع و چگـونگي سـاختا  ! شان بود ارادگي مطلق شد؛ بي مي

آفرينـي بـه شـكلي     ها اجازه و اختيار پذيرش دانش و اوامر الهي، و نقـش بزرگ به آن
شـان مـدنظر خـود و     و اثـرات  هـا  داد، لذا، توقعي نيـز از تـالش   ميآگاهانه و ارادي ن

بـه عرصـه گذاشـت ورق زنـدگي طـور       اما به محض اينكه انسان پا. شان نبود خالق
  . ديگري رقم خورد

به امر و مشيت خداونـد  ! عطفي زيبا در حيات آغاز شد ي ها سال نقطه بعد از ميليون
مخلوقات قبل از خود و تجلي   تمامي ي خلقتي آغاز گرديد كه شاهكار هستي و چكيده

هـا   طـي ميليـون  ها مخلوق  كران خالقش شد، خلقتي آغاز گرديد كه ميليون صفات بي
كردند، تـا امكـان حيـات بـراي ايـن مهمـان و        شماري مي آفريني و لحظه سال، نقش

گرديدنـد،   شـان محسـوب مـي    هاي گرانقدر كه جانشينان و نماينـدگان خـالق   مهمان
 اگر چه اين موجودات نوظهـور، شـكل و شـمايلي متفـاوت بـا ديگـر      . صورت پذيرد

شان موج  تناسب خاصي در سيماي ظاهري خود داشتند؛ آراستگي و مخلوقات قبل از
وجود سـاختاري پيچيـده و    شد، او با سايرين مي اما آنچه كه باعث وجه تمايز ؛زد مي

شان بود؛ سـاختاري بـا پيچيـدگي و كـارآيي بسـيار       شكل و شمايل جسم گسترده در
اش، بلكـه در   شگرف و مثال نزدني، ساختاري كه عظمت آن نه تنها در كالبد فيزيكي

  . فعاليت وكارآيي منحصر به فردش نمايان بود نوع
ــارآيي و ــر، و  ك ــه تفك ــاختاري ك ــپاري و اراده و س ــه خاطرس ــاهي و  ب ــار و آگ اختي
اين شاهكار هسـتي  . شد مختصات آن محسوب مي هايي از رفتارهاي عالي، از شاخصه

الزم است، ايـن بـاور را   . و تماشاگه عظيم خلقت چيزي نبوده و نيست جز مغز انسان
روزي، سعادت و شقاوت، افتخار و انزجار و فقر و ثروت  بپذيريم، كه خوشبختي و سيه
پس به راحتي بايد گفـت  . ستا درون ما) ذهنيات(هاي  همگي حاصل تفكر و اندوخته

هيچ چيز نه خوب است و نه بد، بايـد ديـد كـه فكـر      انديشه، كه انسان يعني تفكر و
  .پذيرد چگونه آن را مي
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  سكوت
  وامل پيشرفت شما؛ سكوت و خاموشي ذهن استع يكي از

شويم، به دو شـكل ظـاهر و بـاطن     ميي رحمانيت الهي مواجه ها وقتي با يكي از حلقه
 هـا  تـرين حلقـه   سكوت ذهن يكي از مهـم  ؛بايست مورد بررسي قرار دهيم ا ميخود ر

سـكوت ذهـن   . دهـد  مـي اي كه در ظاهر مـا را از تشـتت ذهنـي نجـات      حلقه ؛ستا
دهد؛  ميست بر يك سفر دروني و بيروني، سكوت ذهن اين امكان را به ما ا يا مقدمه

مان وجود دارد را نيـز بشـنويم و ببينـيم     ديگري را كه در اطراف مناظر كه صداها و
كنـد تـا    مياين امكان را براي ما فراهم  ، توان گفت كه سكوت ذهن ميبه عبارتي  …

ر بگيريم و در اين سكوت، گـوش مـا بـا    قرا »چشم باز«و  »گوش باز«بر روي پلكان 
ي هـا  انعكاس صداهاي جهان هستي با فركانسي ديگر نيز آشنا گردد؛ آنگـاه بـا پـرده   

با خداونـد نيازمنـد زبـاني     گفتگو. شويم ميگفتگو  موسيقي ديگري از آهنگ خلقت هم
 ، خلـوت  .طلبـد  ميديگر است، به فرياد و هياهو نيازي ندارد، بنابراين سكوت ذهن را 

  .آورد ميعبادت وحدتي در روح پديد  مراقبه، و ، سكوت
ي وجودش را ها تكه تكه. كند ميدر پرستش، توجه خويش را متوجه جاي ديگر   ميآد

در عبادت اين فرض است؛ كـه خداونـد   . شود ميخاص روبرو   ميبا عال. كند ميجمع 
  . مخفي كند ا از اوتواند چيزي ر مينيز ن  ميآد. باخبر است  ميحاالت آد  مياز تما

به راستي ره عارفان جـداي از  . دهد مي ظهور ي هاي دروني خويش اجازه بنابراين به اليه
چه بسا فيلسوفي كه از خويش بيزار اسـت و خسـته   . ره پر سر و صداي فيلسوفان است

عارف روان خـويش را اوج  . ي وجودي خويش حاكم است گستره  اما عارف بر تمامي... 
. بينـد  نگرد كاستي را نيـز عقـل مـي    فيلسوف به اين عالم مي. پر بگيرد بال و دهد، تا مي

كه در بـاطن   قائل است  هستي عظيمي  ي عارف بيشتر با عالم باطن كار دارد؛ به گستره
ست كه روان بـه  ا در چنين حالي ؛عارف از درون خويش راضي است. عالم جاري است

  . كند روان عارف فرار مياز  ، پشيماني، عذاب وجدان. آيد جوش مي
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و زيبـا   عـارف بـا اقيانوسـي عظـيم    . جوشد ميزيرا در خلوتگه دروني او دروني ديگر 
رود؛  ميتن به كنار  ؛عالم انتهايي ندارد. كند شنا مي آن اقيانوس در ست كه اوا روبرو

بيشـتر فيلسـوفان و بيشـتر آدميـان از     . گيـرد  مـي شوند، باطن اوج  ميشهوات تحقير 
گونه است كه  اما عارف آن. كنند ميگونه كه بايد زندگي ن ند چون آنا اراحتخويش ن

رسد؛ كـه از درون قلـب    ميالبته اين خلوت زماني به زيبايي تمام  .دوست دارد باشد
خلـوت و حضـوري بيابيـد؛     مترو و در هياهوي مـردم،  ي اگر بتوانيد در همهمه. باشد

ي بسته، معلـوم اسـت   ها نج اتاق، در بين دربوگرنه در كوه، بيابان، ك. ايد موفق بوده
  .تنها بودن با خلوت دل تفاوت بسيار دارد. همه تنهايند

ــه ــره دي گل ــوس  اي ز ط ــر فس ــردم و از س  اش ك
  

 كنـد  گفت كه ايـن سـياه كـج، گـوش بـه مـن نمـي       
  

ــه چــين زلــف او   ــا دل هــرزه گــرد مــن رفــت ب  ت
  

 كنـــد زان ســـفر دراز خـــود عـــزم وطـــن نمـــي 
  

  )حافظ(  
ها را داوري  حالت ي دل، همه ي به دل بستگي دارد؛ به وسيله  هاي آدمي احساس ي همه
را از ديگر خصوصيات جـدا    ها عواطف و احساس آدمي كه با اين معيار آنهائي. كنيم مي
. اما همـه صـاحبدل نيسـتند    ؛ي مردم دل دارند همه. شوند كنند، صاحبدالن گفته مي مي

بيايـد،   سخني كـه از دل بـر  . ل داشتن، چيزي ديگراهل دل بودن يك مطلب است و د
  :نشيند الجرم بر دل نيز مي

ــه  دل ز  نشـيند  غافـل  يهـا  جان به كي سخن ــر چ ــت، ه ــر برخاس ــيند دل ب  نش
)صائب(  

  مراقب حرف زدن خود باشيد
 نسبت، همان به برود؛ كمال سوي به و شود بيشتر شعورش و عقل كه اندازه هر انسان،

 زبـان  جلـوي  و زننـد  مي حرف زياد كه كساني. كند مي و بيشتر فكر دزن مي حرف تر كم
 سـخن  هنگـام  دليـل،  همـين  بـه . است كوتاه فكرشان و كم شان عقل گيرند؛ نمي را خود
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 و فكـر  بـدون  بيايد؛ شان زبان به چه هر و كنند نمي فكر گويند، مي آنچه ي درباره گفتن؛
 بررسـي  خـوب  را موضوعي كه زماني تا ل،عاق افراد برعكس، اما. كنند مي بيان انديشه،
 همـين  بـه . آورنـد  نمي زبان بر سخني اند؛ نينديشيده آن بد و خوب ي درباره و اند نكرده
 كـردن  فكـر  بـه  را، خود وقت از مقداري چون زند؛ مي حرف تر كم عاقل، شخص دليل،
  .گذراند مي آورد؛ زبان بر خواهد مي كه گفتاري ي درباره
 باشـد؛  محبـوب  و خدا متوجه تنها دلش و باشد داشته تمركز اهدبخو انسان اگر پس
 جلـب  سـو  آن و سـو  ايـن  بـه  اش توجه زند مي حرف زياد وقتي. بزند حرف كم بايد
 خدا دوستان پس.  باشد متمركز تواند نمي نتيجه در و گشته خاطر پراكنده و گردد، مي

 بزننـد  حـرف  خواهنـد ب اگـر . است او متوجه پيوسته دلشان كه چرا مالزمند؛ سكوت
 روابـط  در نيز مراجعين و محيط باشيد؛ مراقب بايد البته. گردد مي پراكنده شان توجه

 سـازنده  نقـش  تواننـد  مـي  كـه  نسبت همان به شنيداري و رفتاري ديداري، گوناگون
  . دارند هم بسياري تخريبي نقشِ باشند؛ داشته
 مرا حال كه روابطي اين از خدايا: بگوييد خود زبان به دائماً و كنيد بيشتر دقت بايد

 به را خود توجه بيشتر هايي مكان چنين در و. برم مي پناه تو به كنند؛ مي خراب
 را محيطي بايد حداقل انسان كه اين يعني). ذكر( كنيد معطوف خدا ياد و خواندن
 او شيطانيِ بعد ي كننده زنده آن مراجعينِ كه كند؛ انتخاب ... و زندگي كار، براي

 كند؛ زنده انسان در را الهي و رحماني بعد كه نيست الزم يعني حداقل؛ گفتم. نباشند
 و سازندگي نقشِ ها آدم و ها شغل از بعضي. كافي است نكند زنده را شيطاني بعد

 چنين نيز كند مي كار آن در انسان كه هم فضايي آن. دارند تخريبي نقشِ بعضي
 مهم» !مرسان شر نيست؛ اميد تو خيرِ به مرا«: گويند يم كه است معروفي مثَلِ. است
  !. است اين

. بزنيم همديگر به را هايي حرف  ميغيركال اشارات با ما است ممكن اوقات خيلي
 توانند مي همه...  و كردن لمس ايستادن؛ طرز صدا، تُن چهره، اشارات چشمي، تماس
 الزم بلكه كنيم؛ توجه اشارات ناي به است الزم تنها  نه. كنند منتقل را ما منظور
. نكنيم آزرده را ديگران نكرده خداي تا باشيم؛ خود رفتار در اشارات اين مراقب است
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 به نيستيم؛ كالم با خود احساس بيان به قادر ما كه زماني در تواند مي حتي روش اين
  .كند كمك هاآن به مان احساسات ابراز در ما

 كـه  اسـت  مـوهبتي  كـالم . داريـد  دسـت  در رينشآف براي كه است قدرتي شما كالم
 و خـوراك  است خلقت جسم، خوراك. است شده داده شما به خداوند سوي از مستقيماً

 حامـل  شما كالم. كنيد مي سير دهيد مي خود روح به كه خوراكي به توجه با! كالم روح
 كنيـد  مـي  را بيـان  آنچـه . ندهيـد  هـدر  بيهوده آن را. شما است روحي اعتبار و سرمايه

 مـا،  گـوش  سـوراخ  دو! بشـنويد  را اسـرار  تا بگوييد وجودتان اعماق از شنويد؛ پس، مي
 و بشـنويد  برابـر  دو پـس  ،تر پايين ها آن از دهان و ما است چشم ي حفره دو راستاي هم
  !بگوييد برابر يك

  در آغاز كلمه بود
ـ    ژه خلـق  و در ابتدا كلمه بود و خداوند جهان را از كلمه آفريـد و از صـوتي وي

آهنگ با آهنگ كلمه بـود   آوايي مقدس، كه آهنگ جهان بود و جهان، هم. كرد
ي  همـه . رسـيد  نمود؛ جز آواي كلمه، چيزي به گوش نمي و همه چيز موزون مي

ست  آغاز شده و اصوات؛ جهان ما را دربرگرفته ا هستي و هست، با صوت كلمه،
ها و تـأثيري كـه بـر ابعـاد     است كه اغلب ما نسبت به مفهوم آن و اين در حالي 

جهان ما، جهان اصوات است و الزم است اكنون كـه  . هيمتوج باطني ما دارند بي
هاي آن هستيم؛ مفهـوم و معنـاي اصـوات     ي اين جهان و كيفيت در حال تجربه

  .تر شناخته و الگوهاي بنيادين آن را درك كنيم اين جهان را هر چه كامل
چـرا  . ين عصر، بسيار دشوارتر از روزگاران كهن اسـت البته چنين كاري براي انسان ا

را از  كه از حدود سه قرن پيش با شروع انقالب صنعتي، زمين آرامش طبيعـي خـود  
ي ناشي از كاركرد  جا پر شد از همهمه، سر و صداي درهم و آشفته دست داد؛ و همه 

ي جهـان بـه دور   گونه بود كه ما از صداهاي طبيع اين. هاي صنعتي ها و دستگاه ماشين
هـا   ها و آشفتگي افتاديم؛ و ذهن ما توجه به مفهوم نهفته در اصوات را در پس شلوغي
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سـت؛  ا اكنون حتي زيرِ درياها نيز پر از سروصـدا . ناديده گرفت و به فراموشي سپرد
انـداز   است كه در روزگاران قديم، تنها صـداهايي كـه در زمـين طنـين     اين در حالي 

استه از دل طبيعت بودند؛ صداهايي كه در پسِ هـر يـك، معنـا،    شد؛ اصوات برخ مي
به همين دليل نيز تأثيرات باطني اصوات طبيعت از . مفهوم و انرژي خاصي نهفته بود

توان گفت كه صوت، پلـي   طور كلي مي به . دوران كهن براي انسان، شناخته شده بود
  . است مابين جهان دروني و بيروني 

كنـيم؛ و بـدين    جهان بيروني با همديگر ارتباط برقرار مـي ما به كمك صدا در 
مـا ايفـا   ) جهان بيرونـي (و ) جهان دروني(اي را مابين  ترتيب صدا، نقش واسطه

توان گفت كه صوت، يكي از ابزارهاي ارتبـاطي ارواحـي اسـت     به عبارتي مي .كند مي
ـ . كنند اين جهان را تجربه مي...) به شكل انسان، حيوان و (كه  ي آواي يـك مـرغ   وقت

شـنويم، در   شود؛ و مـا آن را مـي   انداز مي ي درياچه طنين غواص در فضاي مه گرفته
بدين ترتيب، آگاهي مـرغ غـواص   . گيرد ست كه با همديگر ارتباط ميا واقع درون ما

طور وقتـي بـه صـداي ريـزش آبشـار گـوش        همين. گردد انداز مي در درون ما طنين
  . شود ني مابين ما برقرار ميدهيم؛ نوعي ارتباط درو مي

ي ارتباط روحي در اين جهـان بـه حـدي اسـت كـه هنگـام        اهميت صوت در مقوله
ي ايـن جهـان    زماني كـه در حـال تجربـه   (برقراري ارتباط روح هستي با روح فردي 

ترين رويدادي است كه ممكن است در اين جهان به وقوع بپيونـدد؛ غالبـاً    مهم) است
در واقـع  ... صـدايي نظيـر وزش بـاد و    . وني صدا همراه اسـت اين ارتباط با حس در

ايـن آگـاهي از   . توان گفت؛ كه هر صدايي در جهان ما، حامل نوعي آگاهي اسـت  مي
شود و به همين دليل نيز گوش كردن  هستي و ارتعاشات دروني منبع صدا منتشر مي

باطني با شناخت معلمين . تواند؛ سطح آگاهي انسان را تغيير دهد به اصوات جهان مي
عميقي كه نسبت به الگوهاي صوتي جهان دارند به خوبي از اين قدرت نهفته در صدا 

  .كنند استفاده مي
ــوزه ــه ك ـــودم دوش در كارگ ـــري بـ  ديــدم دوهــزار كـــوزه گـــويا و خمــوش  گ

 فـروش  خــر و كـوزه      گـر و كوزه كو كوزه  گفـت  هر يك به زبان حـال بـا مـن مـي    
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اند؛ بحـث   كرده يتوجه توجه و يا كم ها به آن خيلي بي كه معموالً انسان يك مورد ديگر
شايد باور نكنيد كه كالم شما نعمتي است از طرف خداوند با قدرتي . صدا و كالم است

در . سوي خداوند به بندگانش داده شـده اسـت   بسيار باال، موهبتي است كه مستقيماً از
 در«: رود، گفتـه شـده   آفرينش جهان سخن مـي  كه از  سفر آفرينش عهد قديم، هنگامي

شـما از طريـق كـالم، تـوان      ».خـدا كلمـه بـود    كلمه نزد خدا بـود، و  ، و آغاز كلمه بود
از طريـق كـالم اسـت كـه همـه چيـز را متجلـي        . كنيـد  آفرينندگي خويش را بيان مي

  . شود به هر زباني كه سخن بگوييد، نيت شما از طريق كالم متجلي مي. كنيد مي
و آنچه حقيقتاً هستيد؛ همه از طريق كـالم   كنيد ميكنيد آنچه احساس  ميآنچه آرزو 

است؛  كالم يك نيرو. كالم تنها يك نشانه يا يك نماد مكتوب نيست .شود ميمتجلي 
نهايتاً بـراي آفـرينش    ؛انديشيدن ؛براي بيان و ارتباط برقرار كردن اقتداري است كه

  .توانيد سخن بگوئيد ميشما . داريد رويدادهاي زندگي خود در اختيار
تـرين   تواند سخن بگويـد؟ كـالم قدرتمنـد    كدام حيوان ديگري در روي اين سياره مي

. ابزاري است كه به عنوان موجودي بشري در اختيار داريد؛ اين ابزاري جادوئي است
همـه  تواند زيباترين رؤياهـا را بيافرينـد و يـا     اما مانند شمشيري دولبه، كالم شما مي

،  نادرسـت از كـالم اسـت    ي آن استفاده ي يك لبه. چيز را در اطراف شما نابود سازد
  . سازد كه دوزخي واقعي مي

عيب و نقص بودن كالم است، معصوم بـودن آن اسـت، كـه فقـط      ديگر آن بي ي لبه
كالم، بسـته بـه ايـن كـه چگونـه مـورد       . آفريند ميزيبايي، عشق و بهشت زميني را 

گيرد، ممكن است شما را آزاد سازد؛ و يا شما را از آنچه اكنون هسـتيد،  استفاده قرار 
  . اختيار داريد، مبتني بر كالم است همه افسوني كه شما در. بند كند بيشتر در

. باشـد  غلط از آن، جادوي سـياه مـي   ي كالم شما افسون خالص است و استفاده
ه چـه چيـزي بـر زبـان     دقت كنيد ك لذا، بايد مراقب افكار خود باشيد و بسيار

  :فرمايد موالنا مي. كنيد خود جاري مي
ــي ــانآدمـ ــر زبـ ــت در زيـ  اين زبـان پـرده اسـت بـر درگـاه جـان        مخفيسـ

ــيد ــم كش ــرده را دره ــادي پ ــه ب ـــديد   چونك ــر مــا پ ــه شــد ب  ســرّ صــحن خان
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. را آفريـد و او را بيـان آموخـت     آدمي. است  سخن در زبان آدمي ي هخداوند، آفرينند
هـاي يكـي را بـراي     كنـد و انديشـه   ست كه از درون انسان حكايت ميا اي ، وسيلهبيان

ي فوايد سكوت بيان شده به اين معني نيسـت كـه    آنچه درباره. سازد ديگري روشن مي
چرا كـه  . سخن گفتن همه جا نكوهيده و ناپسند باشد و انسان از همه چيز لب فرو بندد

. …ستايش سـكوت در كـالم بزرگـان و    هدف از . اين خود آفت بزرگ ديگري است
  . بازداشتن انسان از پرگويي و سخنان بيهوده است

شود و  سكوت در مواردي كه سخن گفتن الزم است، عيب بزرگي محسوب مي
اي اسـت كـه در    وسـيله  تـرين  خرج ترين و كم زبان ساده. ضعف است ي نشانه

چيـز ديگـري قابـل     به عالوه سرعت عمل آن با هـيچ . اختيار انسان قرار دارد
مقايسه نيست، و به همين دليل بايد به شـدت مراقـب آن بـود و از ايـن نظـر      

همـان   .توان آن را به مواد مفيدي كه قدرت انفجار شديد دارند تشبيه نمود مي
كند، بايد همواره مراقـب ايـن عضـو     طور كه انسان از چنين موادي به دقّت مراقبت مي

  . حساس خويش نيز باشد
گي اسـت، كـه   ست و سخنگويي وي نعمت بزرا ان از نظر قرآن موجودي سخنگوانس

گيـري درسـت از    و بهترين شكر و سپاس از هر نعمتي، بهره بايد بر آن شكر گذاشت
رو همواره، سخن گفتن براي انسان، هم براي بيان احساسات و  از اين. آن نعمت است

و قـرآن از   رغيب بـوده اسـت  گيري مفيد و مورد تعواطف و هم براي آموزش و ياد
  .اين ابزار براي رشد و تعالي انسان بهره جسته است

بـدون كـالم بـاب    . كالم از كماالت وجود است؛ و متكلّم منشأ كماالت بسياري است
 ي سـوره  شد؛ و خداي تعالي در قرآن كريم مدح شاياني از آن در ميمعارف مسدود 
  :الرحمن فرموده
  گر مهربان به نام خداوند رحمت الرَّحيمِ بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ

انَ  ) 2( قرآن را ياد داد علَّم الْقُرْآنَ ]خداى[رحمان  )1(الرَّحمنُ  انسـان را   خَلَـقَ الْإِنسـ
  )4( بيان آموخت به او علَّمه الْبيانَ) 3( آفريد
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چـون از  ولـي   ؛داشـته  هـا  خداوند تعليم بيان را در اين آيات مقدم بر تمام نعمـت 
) زبـان (شـود اطمينـان پيـدا كـرد و تحـت اختيـار درآوردن آن        سالمت آن نمـي 

حضرت اميرمؤمنـان   .امور است، سكوت و خاموشي بر آن ترجيح دارد ترين مشكل
 قلب احمق پشت زبان او زبان عاقل در پشت قلب او جاي دارد و«: فرمود) ع(علي 

  )476البالغه، ص نهج(» .ستا

زبان ترجمـان عقـل و انديشـه و شخصـيت انسـان      . عضاء بدن استترين ا زبان از مهم
به همين دليـل  . استفاده از زبان هم در جهت خير و هم در جهت شر ممكن است. است

پيش از آنكه نعمت . از جمله مباحث مهم و قابل توجه، بحث زبان و خاموشي آن است
بايـد گفـت   . باشـد  ند مـي بيان و زبان مفيد و ارزشمند است، آفات آن زيانبـار و ناپسـ  

گونه كه هيچ عبادتي نزد خداوند برتر از سخن حق نيست، هيچ گناهي نيـز بـاالتر    همان
گاه كسـي   اند؛ اما هيچ بسيارند كساني كه از سخن گفتن پشيمان. باشد از سخن باطل نمي

  .كند به خاطر سكوت اظهار ندامت نمي
ام اما بـه   ر اثر گفتار پشيمان شدهفرزندم چه بسا كه من د« :لقمان به فرزندش فرمود

هاي بزرگ خدا و الطاف عجيب خلقت  زبان از نعمت» .ام خاطر سكوت افسوس نخورده
چه اينكه اين عضـو از نظـر جسـم كوچـك و در مقـام      . ستا و از احسانات باارزش او

  .كارگيري آن دقت كنيم به لذا بايد بسيار در. طاعت و عصيان بسي بزرگ است
يك فعل و انفعـالي زيبـا، از مجموعـه     سيري تكاملي و روبه رشد، و درموجودات در 

شـان بـه پرسـتش و     تـا بـا حيـات   . اند ناپيوسته ايجاد گرديده عناصر به هم پيوسته و
بـا پيـدايش   . آفريني منحصربه فرد خويش مشـغول گردنـد   عبادت خالق يكتا و نقش

تكامـل يـافتن آن حيـات    و ) مـاده  ي سازمان شناخته شـده  ترين پيچيده(نقش انسان 
هوشـياري و   ي دانـش الهـي وارد مرحلـه    زندگي بـه مشـيت و  . ديگري آغاز گرديد

. ورزي شـد  عشق تفكر، تحليل، خالقيت، اراده، اختيار و ي آگاهانه زيستن، وارد مرحله
توانيم مراحل خلقت و حيات مخلوقات و بـه   ميبسيار ظريف اين است كه ما  ي نكته

يستم عصبي را در خلقت و تولد انسان در رحم مـادر و پـس   خصوص روند تكاملي س
  .از آن مشاهده نماييم
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 كه سير تكـاملي مخلوقـات بـه پيـدايش مغـز و نـواحي عـالي آن رسـيد؛ و          هنگامي
هاي ايـن سـاختار وجـودي خـويش پـي       موجودات صاحب آن، تا حدودي به قابليت
  .استفاده از آن پي ببرند ي وايكار ي بردند، باز هم نتوانستند به درستي به نحوه

 مباد آن كه در اين نكته شـك و ريـب كنـد     اسـت  كليد گـنج سعـادت قبولِ اهـل دل 
هاي مختلف شناخت و تحليل طبيعت پيرامون خـودش،   علوم بشري، اگرچه در زمينه

ارزيـابي   بندي و تسلط بر نيروهاي مؤثر در محيط زندگي، همچنين شـناخت و  و نظام
اي دسـت پيـدا    كننـده  هاي چشمگير و خيره انگيز وجود خود، به دانسته ساختار حيرت

 ي العـاده  شناخت ساختار شگرف و خارق ي اما تا همين چند دهه پيش در حوزه. كرده
هاي باارزشي نرسيده بود، و عمالً آنچـه را كـه انسـان     مغز و ذهن خودش، به دانسته

، در برابـر عظمـت ايـن     ميده بـود ش فها عملكرد ذهن ي ساختار مغز و نحوه ي درباره
، بسـيار حقيـر و نـاچيز و     آور از سـاختار وجـودش   جزء شگرف و پيچيـده و حيـرت  

  .اهميت بود كم
مجبوريم بپذيريم، انسان همواره از فقر آگاهي بـراي درك عظمـت عملكـرد مغـز و     

 تا اينكه زماني فـرا رسـيد  . ستا و به نوعي، هنوز هم به آن مبتال برد ش رنج ميذهن
 و از ش مصنوعي و مغز الكترونيكـي بسـازد  كه انسان تصميم گرفت خودش نوعي هو

درسـت زمـاني كـه    . ي دست خودش بهره بگيردها ساخته سيستم هدايت دروني در
جديدي در  ي انسان چنين بار سنگين مسئوليتي را روي دوشش، احساس كرد، عرصه

شوده شد؛ به سراغ درك و مقابلش گ ذهن، ي ارزيابي كيفيت عملكرد سازه اكتشاف و
و  تـرين  ساختار ذهنش، بـه عنـوان پيشـرفته    تر و كاربردي تر ، ملموستر بررسي عيني

تـا ايـن بـار سـاختار ذهـنش را      . كاملترين سيستم هدايتگر موجود در طبيعت رفـت 
تـا بتوانـد بـا الگـوبرداري از ايـن مكـانيزم       . تـر درك كنـد   عملي و تر تر، واقعي دقيق
 پيشـرفت دانـش و   ي عرصه انگيز، فصل جديدي را در يشرفته و حيرتپ ي العاده فوق

محصول دست  ترين كننده ترين و تعيين ساختن مهم به طراحي و و. كند اش باز آگاهي
  .اقدام كند خلق= باور= فكر  :خودش يعني ي و انديشه
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انسـان، او را از سـاير موجـودات متمـايز و اشـرف       »خلـق كـردن  «و همين قـدرت  
در اين مقطع، . كل عالم چنين قدرتي را ندارد موجودي در كرده، چون هيچمخلوقات 

قيمـت و   و اطالعـات ذي  هـا  دانسـته  ، دانش انسان در شناخت و تحليل ساختار ذهن
عملكـرد   ي شـناخت و آگـاهي انسـان از نحـوه    . ارزشمندي به ارمغـان آورده اسـت  

البته اگر انسان مايـل باشـد    ؛قبل شده از و قابل اعتناتر تر ش بسيار بسيار كاملا ذهن
ش بسيار آرام و بـدون  ا بايست ذهن ميچيزي را به طور روشن، واضح و دقيق ببيند، 

او بـا خـدايش    ي و تصاوير باشد، تا رابطه ها ، گفتگوها، تجسمها تعصبات، فريب  ميتما
  . اي روشن و واقعي شود رابطه

كنـار   هـا  اين پرده  ميايست تماب مياي و ديدن حقيقت،  براي رسيدن به چنين خواسته
شـروع  فكـر    ي ه وت محض است كـه شـما قـادر بـه مشـاهد     روند، زيرا تنها در سك

  . حال جستجو، پرسش يا در انتظار گرفتن پاسخ هستيد نه زماني كه در. خواهيد بود
داده و سـعي   زيـادي را هـدر   انرژي بسيار ما در تمام طول زندگي خود وقت و

 خـوبي  ايـن فكـر  «انديشـيم   نزد خود مي. ود را كنترل كنيمكنيم تا افكار خ مي
من  آن فكر زشتي است و«يا اينكه » بايست بيشتر به آن بپردازم ست، من ميا

يـك فكـر بـا فكـر      ي در رابطـه  تمام مدت، ذهن ما. »را سركوب كنم بايد آن
الشـعاع   هـاي ديگـر تحـت    يك لذت با لذت ديگر، يك آرزو با آرزوي ديگر، و

  .، نبردي وجود دارد هميشه بين افكارمان گيرد، و يقرار م
اما اگر هوشياري نسبت به شروع فكر وجود داشته باشد، در آن صورت در فكـر، هـيچ   

ي بسـيار   گزينـي، محـدوده   ، خلـوت هـا  اساساً در زندگي مـا انسـان  . تناقضي نخواهد بود
تحـت   مان دگيزن كه تنها هستيم حتي زماني. كوچكي را به خويش اختصاص داده است

هـا و   ، بـدبختي هـا  هـا، اضـطراب   هـا، تجربـه   ها، خـاطره  تأثير انواع نفوذها و پر از دانسته
در واقـع بايـد   . گـردد  تر ذهن مي چه بيش ست كه باعث گيجي و كرخي هرا تضادهائي

. كنـد  عمـل مـي   اذعان كرد كه در يك چنين حالتي، ذهن در جرياني روتين و يكنواخت
  .يابي به حضور است، يعني كشف و الشهود تباط با خداوند، دستبهترين روش براي ار
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شهود  ي دار فراهم آوردن زمينه كمال نهايي انسان در شهود حق است و اخالق عهده
سـت و  ا انسان همانند ساير موجـودات از بـدو آفـرينش، وابسـته بـه خـدا      . باشد مي

گي وجودي بين انسان و ارتباط و وابست .بخشد خداوند وجود خاص انساني را به او مي
پس از تولّد و رشد تـدريجي و ظهـور اراده   . قدرت انسان خارج است ي خدا از حيطه

و در اين مرحله، به . گيرد است كه ارتباط انسان با ديگران، ارادي و آگاهانه انجام مي
كند؛ تـا بـه رشـد اسـتعدادهايش خـط و       ارتباط آن احتياج پيدا مي ي كيفيت و نحوه
  . بدهدجهت مثبت 

ترين روابطي اسـت كـه بايـد     مهم ارتباط انسان با خدا، با خود، با اجتماع و طبيعت از
كه ما بتوانيم نه با مغـز خـود، بلكـه بـا قلـب       در واقع هنگامي. مورد توجه قرار گيرد

تـرين   تـرين و مثبـت   خويش تصميم گرفته و تفكر نماييم، به طور يقين بهترين، كامل
به شرط آن كه قلب و انديشه خود را از وجـود  . اهيم داشتتصميم و پردازش را خو

قلـب و  (را در اين جايگاه عظيم » او«بگشاييم؛» او«پر كرده، و چشم دل به سوي » او«
  . خويش نشانده؛ و به نداي او گوش بسپاريم) تفكر

سازي بدن و ذهـن، جـان جديـدي     است كه با فرا گرفتن تكنيك آرام در اين صورت
د دميـد؛ و خواهيـد توانسـت نيـروي خـالق درون خـود را در اختيـار        به خود خواهي

نيت شد؛ خدا هـم بـه او كمـك     قلب و خوش در هر كاري وقتي انسان خوش. يريدبگ
هرگز براي يك لحظه هم كه شده فراموش نكنيد كه زندگي يك رخداد . خواهد نمود
ت اسباب آنچه در حقيق. دهد مياين جهان هيچ چيز به تصادف رخ ن در. منطقي است

  .كنيد ميدهد را خود شما با تفكرتان، چه مثبت و چه منفي فراهم  ميتان رخ  براي
هر نوع ارتباطي، شناخت و آگاهي نسبت به آن، نسـبت بـه خـود و محـيط      ي الزمه

. نسبت به خدا و ايجاد محيط مناسب براي بوجود آوردن آن ارتباط است ، پيرامونش
رسيدن به اين ارتباط، به فعليت رساندن اسـتعدادهاى  آموزش و تربيت انسان براي 

و چـون كمـال هـر موجـودى در شـكوفايى و بـه فعليـت رسـيدن         . او است ي بالقوه
باشد؛ در صورتى كه انسان به صـورت صـحيح و در يـك     مي او ي استعدادهاى بالقوه
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 از اينجـا  .جانبه پرورش يابد، بـه كمـال نـوعى خـود خواهـد رسـيد       نظام تربيتى همه
  . توان دريافت كه هدف از تربيت انسان نيز نبايد چيزى جز كمال نهايى او باشد مى

فعاليـت هـر يـك از قـواى انسـان را تعيـين        ي آنچه ميزان رشد و كمال و محـدوده 
يعنى رشد و كمال هر يـك  . كند، توجه به كمال نهايى انسان و مقتضيات آن است مى

اى الزم براى  مال نهايى انسان داشته؛ و مقدمهاز قواى انسانى تا آنجا كه مناسبت با ك
غير اين صورت، به جهت تعارض با كمال نهـايى،   در. حصول آن باشد، مطلوب است

  .نامطلوب خواهد بود
انسان با هر موجودي و هر كسي بر اسـاس درك و آگـاهي او نسـبت بـه آن      ي رابطه

گاه مايل به آن نخواهـد   موجود است و اگر نسبت به موجودي دركي نداشته باشد، هيچ
در صورتي كه ميل فطري بـراي رسـيدن بـه    . نتيجه از او دوري خواهد گزيد در شد؛ و

مطلوبي، يا برقرار كردن ارتباط با موجودي اعتباري يا حقيقي در انسان باشد؛ ولي فاقـد  
علم فعلي به آن ميل و آن موجود باشد، آن ميل در حد استعداد باقي مانـده و ارتبـاط   

  . موجود هرگز برقرار نخواهد شد آن
اي اسـت ادراكـي و    خود، طبيعت و اجتمـاع، رابطـه   انسان با خدا، با ي بنابراين، رابطه

 ي ي نادرسـت دربـاره  هـا  اغلب قضاوت. كند ميرابطه را هم ادراك مشخص  ي نحوه
سازنده، بـه لحـاظ نداشـتن درك صـحيح از مسـائل و      مسائل و يا روابط منفي و غير

دارد؛  اگر از مداد و يا خودكاري كه در دسـت مـا قـرار   : به عنوان مثال. تروابط اس
  . صحيح از آن نخواهيم بود ي ادراك صحيح نداشته باشيم، قادر به استفاده

يا اگر از خويشتن خويش آگاهي صحيح نداشته باشيم، استعدادهاي موجـود در بـدن   
كان كه از ابـزار اطـراف   چون كود هم. را در جهت مثبت به استخدام نخواهيم گرفت

 انـد، و  بـراي چـه سـاخته شـده     دانند كه آنها چه هستند، و ميخود اطالع نداشته و ن
مواظبـت نكننـد، روابـط     كودكان اگر از بدين جهت،. آنها استفاده كرد چگونه بايد از

   .شود ميآنها با ابزار خارجي موجب اتالف آنان 
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يـا  . با اجتماع و هسـتي، كودكانـه باشـد    اشخاص با خود، با جهان خارج، ي اگر رابطه
عمـر، ماديـت و   . ديگر بر اساس درك صـحيح نباشـد   ي اي با جامعه جامعه ي رابطه

آن همـه    .ي انسـاني تبـاه خواهـد شـد    ها معنويت، دنيا و آخرت، استعدادها و فطرت
حـوادث   تأكيد قرآن بر تعقل و تفكر در خود، طبيعت، آيات الهي در آفـاق و انفـس،  

 غيرخود، ادراكـي و  ود وانسان با خ ي براي اين است كه رابطه ،… خي، آخرت وتاري
چنين دركي فضيلت، و رابطه  .الزم است كه به درك صحيح نايل شود واست   علمي

چنان كه به درك غيرواقع تكيه كردن و رابطه را بـر  . فضيلت است بر اساس آن نيز
دراك نادرست از مسائل و روابط، علم علم و ا در واقع،. بنيان آن نهادن رذيلت است

  .باشد مينيست، بلكه جهل است؛ آن هم جهل مركب، كه بدترين نوع جهل 
تواند دو نوع رابطه بـا خـداي خـود داشـته باشـد كـه        مي  آدمي: و اما رابطه با خالق

عالي وجودي انسان  ي روح انساني كه مرتبه. تكويني و تشريعي ي رابطه: ند ازا عبارت
علّـت ايـن كـه    . تشريعي داشـته باشـد   ي بليت دارد تا با خداي متعال، رابطهاست قا
هـاي روح   سـت كـه خواسـته   ا انساني نفس قادر به چنين ارتباطي است، اين ي مرتبه

. اش به وجود عالي اسـت نـه دانـي    لذا، فطرتاً توجه. انساني، فوق مادي و حسي است
ي او داني هسـتند؛  ها ها و فطرت هموجودات مادي در سنجش با روح انساني و خواست

    .گيرد و داني، مطلوب عالي قرار نمي
اي وجودي و  معلول با علت فاعلي آن، رابطه ي چه به عنوان رابطه انسان اگر ي رابطه

معنـوي   ي قدرت انسان خارج است، لكن قسـم دوم رابطـه   ي تكويني بوده و از حيطه
خـداي متعـال، يـك    . باشـد  مـي انسـان   اختيار ي تشريعي نيز در حيطه ي يعني رابطه

  . حقيقت نامتناهي فوق ماده و حس و اعتبار است
هـاي   انسـان بـا پديـده    ي انسان با او هرگز مانند رابطـه  ي رابطهبه همين جهت، 

معنـوي تشـريعي و    ي طبيعت و يا روابط اجتماعي نيست؛ بلكه يك نـوع رابطـه  
تكـويني،   ي با خدا اضافه بر رابطهانسان  ي رابطه  .اي دروني و باطني است رابطه
و چنـين  . اي بـر اسـاس حـب و عشـق اسـت      ايماني، عقيدتي و رابطـه  ي رابطه
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بسـياري از كسـاني كـه غـرق در       .باشـد  اي است كه مملو از معنويت مي رابطه
انـد و از مـرز    روابط حسي، مادي و اعتبـاري گرديـده و مقهـور آن واقـع شـده     

معنـوي را درك كننـد، يـا درك     ي توانند رابطه نمي اند، گونه روابط نگذشته اين
معنوي از خصوصيات روح انسـاني اسـت و    ي رابطه. درستي از آن داشته باشند

انسان با  ي رابطه  .روند يافتگان در حيوانيت از مرز حس و اعتبار فراتر نمي تنزل
و  صـحيح  ي رابطه. وجود داني با وجودي است داراي كمال مطلق ي خدا، رابطه

   :باشد اي آگاهانه و ارادي است؛ داراي شرايطي مي درست معنوي كه رابطه
  .معرفت صحيح از خود -1 
  .معرفت صحيح از خدا -2  
  .ايمان قلبي -3  

   .اخالص در انديشه و عمل -4
معرفت به خود اين است كه انسان درك كند كه  از منظور :خود معرفت صحيح از
ت؛ و وجودش وابسته به حقيقت مطلق است، و به ايـن  نيازي نيس موجود مستقل و بي

لـذا،  . طبيعت دارد از طبيعت بوده؛ و حقيقتي فوق مطلب آگاه گردد كه وجودش برتر
در چنـين نگـاهي هـر    . متعلق به خداست؛ نه خودش، نه طبيعت و نه موجودي ديگر

تـر   شود؛ و خدا در نظر انسان از هر موجودي عظيم ميچيزي غيرخدا كوچك شمرده 
   .رساند ميگونه، معرفت نفس، انسان را به فوز اكبر  اين. خواهد بود

، هـا  معرفت خدا اين است كه بدانـد تمـام قـدرت    منظور از :خدا معرفت صحيح از
اختيار مطلـق   ست و صاحبا هر چيزي در نزد خدا كماالت، اسماء حسني، قضا و قدر

يعني منابع شناخت توحيـد  . بشناسداو را به عنوان تنها معبود و قيوم . ستا هستي، او
   .و معرفت حق و ساير اعتقادات حقّه است

ايمـان،  . ايمان قلبي آن است كه انسان با تمام وجود، تسليم حـق گـردد   :ايمان قلبي
معلول شناخت خدا بوده و آنگاه كه معرفت قلبي به خدا حاصل شـود، ايمـان تحقّـق    

   .كند پيدا مي
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هر قدر معرفت به خدا  »االْيمانُ معرِفَةٌ بِالْقَلْبِ«: فرمود) ع( حضرت اميرالمؤمنين علي
   .باالتري برخوردار است ي بيشتر باشد، ايمان از درجه

تـرين شـما از    بافضـيلت  :»أَفضَلُكُم ايماناً أَفضَلُكُم معرِفَـةً «: فرمود) ص(اسالم   رسول گرامي
، 14، ص 3بحـار، ج  } {227حكمـت  نهـج البالغـه،   {  .حيث ايمان برترين شما در معرفت است

   .}37روايت 

شود انسان، انديشه و عمل را براي خدا خالص  كالم اينكه آنچه موجب مي ي خالصه
ست و اين به معناي ترك مطلق دنيا نيسـت، بلكـه بـدين    ا گرداند، بريدن از غيرخدا

تـي در  اولـي و ذا  ي انگيـزه . ست كه به آن، وابستگي روحي و قلبي نداشته باشدا معنا
هاي ديگر اگـر وجـود داشـته باشـند در طـول آن       انديشه و عمل، خدا باشد و انگيزه

  .انگيزه قرار گيرند
باشـد؛   مياخالص نيز معلول ترك تعلق و داراي مراتبي  :اخالص در انديشه و عمل

لـذا،    .ترك تعلق هر قدر بيشتر باشد، اخـالص از شـدت بيشـتري برخـوردار اسـت     
 ي اي ادراكي و بر اساس معرفت است؛ و كيفيت و مرتبـه  ا، رابطهانسان با خد ي رابطه

  . دباش ميرابطه نيز  ي هنحو ي كننده معرفت و ادراك، تعيين
   :انسان داراي دو نوع معرفت است

  معرفت و شناخت قبل از عمل ـ1
  از عمل  شناخت بعد ـ2

  شناخت قبل از عملمعرفت و 
و در برابر خـدا چيسـت؟ و چـه تكـاليفي     ا ي آموزد كه خدا كيست؟ وظيفه انسان مي

دارد؟ دانستن اين گونـه مسـائل، انسـان را بـراي حركـت ارادي و اختيـاري آمـاده        
رابطه بـا خـدا،     .وصال است   ي معرفت صحيح از خدا و راه يافتن به او، انگيزه. كند مي

اي تصـوري و ذهنـي    بر اساس شناخت قبل از عمل كه صرفاً دانسـتن اسـت، رابطـه   
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حركت به جانـب او، ذهنـي و    ي خواستن خدا، حب به كمال و جمال او و انگيزه. تاس
اين تصور ذهني . داش عقل و فطرت است، نه تعب البتّه تصوري كه پايه. تصوري است

شود تا انسان در عمل متعبد باشد، يعني تسليم فرامين و دسـتورات   و عقلي انگيزه مي
  . داشته باشدبوده و چون و چرايي در آنها ن

گـردد؛   مـي با اين وجود، عالم شدن به كمال و جمال و اسماء حسـناي الهـي موجـب    
راهـي اسـت جهـت يـافتن و      ، اي عاشقانه باشد و اين رابطه انسان با او رابطه ي رابطه

اثر اين شناخت، در نگاه اول اين است كه انسان از كفر خارج . ديدن معشوق و معبود
اين شناخت، در نظر دقيق اين  ديگر اثر. كند ميگرايش پيدا  شده و به سوي خدايش

فـراهم   »يـافتن «است كه شرط الزم جهت عرفانِ بعد از عمل بوده و زمينه را جهت 
  .عمل بر اساس معرفت اكتسابي و حصولي است ي يافتني كه نتيجه. كند مي

بطْنَـه مـنَ    ه مـنَ الكـالمِ و  و عظَّمه منع فا من عرف اهللاُ«: فرمود) ص( اسالم  رسول گرامي
يامِ وبالص هفي نَفْسع يامِ الطَّعامِ وكسـي كـه خـدا را بشناسـد و او را بـزرگ شـمارد،        »الْق

باز دارد و نفسـش  ) حرام و زيادي(و شكمش را از طعام ) لغو و زياد(دهانش را از كالم 
  )237، ص 2كافي، ج (  .ازدبه عبادت خدا به رنج و زحمت اند را به سبب روزه و قيام

  شناخت بعد از عملمعرفت و 
تصـوري و عقلـي، قـابليتي در برخـي      ي رابطـه . عمل اسـت  ي شناختي است كه ثمره

بخشـد كـه    ميخداوند به او معرفتي  آورد و مياشخاص متعبد و تسليم حق به وجود 
در ايـن  اگر در شناخت قبل از عمل، عالم به جمال و كمالِ حـق بـود،   . شهودي است

تصـوري و   و  مـي عل ي در اين جا ديگر رابطه. معرفت، شاهد جمال و كمال حق است
انسان، شـهود جمـال و    ي شهودي و حضوري بوده و انگيزه ي عقلي نيست؛ بلكه رابطه

قوي و معرفـت شـديد    ي انگيزه ي رابطه است، زيرا بر پايه ترين اين قوي. كمال است
 ي يابنـد؛ و رابطـه   مين قلبي كامل و اخالص تحقق در اين شناخت، ايما. استوار است

    .شود ميعالي روح انساني با خداي متعال برقرار 
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شـود، كمـال نهـايي انسـان را      اي كه در پرتـو آن حاصـل مـي    معرفت شهودي و رابطه
اطـالق قـرب بـدان جهـت     . كنند دهد؛ كه از آن، به قرب الهي نيز تعبير مي تشكيل مي

چنانكه اطالق معرفت شـهودي  . وجودي به خدا نزديك شده ي است كه انسان از جنبه
هـر چنـد از   . در اين جا، قرب، شهود، رابطه، عـين يكديگرنـد  . به لحاظ يافتن حق است

  .ستا حضوري با خدا ي قرب، همان شهود و شهود، همان رابطه. ندا نظر مفهوم متفاوت
  

ــد   از ــد شــ ــا بايــ ــويش رهــ ــتي خــ  هســ
  

ــد    ــدا بايـ ــود جـ ــودي خـ ــو خـ ــداز ديـ  شـ
  

 آن كس كـه بـه شـيطان درون سـرگرم اسـت     
  

ــا  ــي راه انبيــ ــي راهــ ــد ءكــ ــد شــ  خواهــ
  

يعنـى   »كمال مطلوب«اند براي رسيدن به كمال انساني،  انسان را به اين جهان آورده
در  »دارى فلسـفه  زمام«سعادت يعنى . نهايت خواسته، نهايت آرزو و يا غايت مطلوب

يك نامطلقى براى فضيلت و سعادت  ، انسان جهت كشف حقيقت در»كمال مطلوب«
است و اين توانمندى عقل است كه بر حسب قواعـد و معيـارش يعنـى عقـل عمـل،      

تواند انسـان را در مسـير رسـيدن بـه كمـال       كسب فضايل اخالقي و توجه به آن مي
مطلوب هدايت كند؛ و به نوعي، تنها راه رسيدن به كمال، توجه به مسـائل اخالقـي و   

 جهان هسـتي  ي اخالق اين توانايي را دارد كه انسان را با مجموعه. تسا عمل به آنها
انسان نيز به طور طبيعي پذيراي چنين هماهنگي است و مسـير كمـال   . هماهنگ كند

  .كند مطلق را طي مي
. جسمانى نـدارد  ي ترديدى نيست كه كمال نهايى انسان مربوط به روح او بوده، جنبه

سـت و تكامـل انسـانى او در گـرو     ا قت انسان روح اودانيم حقي زيرا به طورى كه مى
تكامـل   ي اى كه الزمه رشد جسمانى او تا اندازه. باشد تكامل استعدادهاى روحى او مى

  .شود و به هيچ عنوان كمال نهايى او محسوب نمى ارزش دارد ؛ستا روحى او
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ز راه تجربـه  اى نيست كه بتوان ا شود كه كمال نهايى انسان مقوله از اين جا روشن مى
كماالت روحى زمانى قابل شناخت هستند كه شخص خود واجد آنهـا  . آن را شناخت
لذا، شناخت آنها براى كسانى كـه  . درونى و شهودى آنها را دريابد ي شود و با تجربه

اگر گفته شود . پذير نيست اند؛ از طريق تجربى امكان خود به اين كماالت دست نيافته
  .توان پى به كمال انسان برد يافته مى ى تكاملها آثار شخصيت با مطالعه در احوال و

اين كل هستي بـراي يـافتن    هيچ چيز ديگري در اي اگر حقيقت درون خودت را يافته
كنـد، اگـر صـرفاً بتـواني ايـن تمهيـد را        ميعمل  تو ي زيرا حقيقت به واسطه. نداري

گوييـد؛   مينگاه كه سخن آ. بفهمي؛ هيچ كار ديگري نبايد بكني؛ اين يك حقيقت است
نـوع ارتبـاط بـين     ترين اين يكي از ساده. كنيد، حقيقت است ميكه سكوت آن هنگام 

بـه شـرط اينكـه توانسـته باشـيد مغزتـان را از هرگونـه         .شما و خالق خودتان است
  .گيرد ميآرام همه چيز با اين فرمول ساده شكل  ناخالصي خالي كنيد؛ آرام

 خبــــر ز تــــو بــــياي در درون جــــانم و جــــان ا
  

ــي     ــو ب ــان از ت ــت و جه ــر اس ــان پ ــو جه ــر وز ت  خب
  

ــاودان      ــه ج ــانم ك ــو دل و ج ــه ت ــرد ب ــي ب ــون پ  چ
  

 خبـــر در جـــان و در دلـــي دل و جـــان از تـــو بـــي
  

ــق را   ــان اســـت خلـ ــام و نشـ ــه نـ ــر بـ ــو خبـ  از تـ
  

 خبــر وآنگــه همــه بــه نــام و نشــان از تــو بــي      
  

  كنيم مي زندگي آن در ما كه جهاني
 به و كند، مي درگير خود مسائل را با ما مدام. گذاشت نخواهد راحت را ما جهان اين

 موجود نيروهاي توسط وگرنه كنيم؛ رفتار عاقالنه كه خواهد مي ما از خواند؛ مي مبارزه
 شـود؛  مـي  متولد ها انسان ي تجربه كه است مقطعي چنين در. شويم مي منهدم آن در
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. آن نظـاير  و صداها، احساسات، ها، سرتح ها، لذت و دردها ها، خوشنودي و ها اشتياق
 زندگي سراسر در اتفاقي طور به كه نامربوط، هاي تجربه مشتي با توانيم نمي طبيعتاً ما

  . كنيم رضايت احساس اند، پراكنده
 بـه  بايـد  مـا . بـزنيم  پيوند هم به الگويي در را هاآن و برداريم را خود هاي تجربه بايد

 ايـن . كنـد  مي هدايتش و آفريده را آن هوشمند نيرويي كه باشيم داشته اعتقاد جهاني
 هـيچ  جهاني چنين در. آيد مي شمار به ها انسان ما نفس از برتر بسيار هوشمند نيروي

  .پيوندد مين وقوع به تصادفي صورت به رويدادي
 امـا . كـرد  متوقـف  را آن توان مين است رسيده فرا اي عقيده شدن متجلي زمان وقتي
 انـرژي  ارتعاش با آن كردن هماهنگ و خود انرژي ارتعاش كردن تعاليم با توانيم مي

  .كنيم تعيين را عقيده شدن متجلي زمان آفرينش، ي سرچشمه
 يكتـا؛  پروردگـار  بـه  ايمـان . شويد پيروز كاري هر در توانيد مي  ايمان نيروي كمك با

 ماننـد  كارها، انجام براي خويش نيروي به ايمان و خودتان پشتكار و عملكرد به ايمان
 خوشـحالي،  كه است نيرويي ايمان. كنيد تكيه آن به توانيد مي همواره كه است كوهي

 تـا  كنيـد  تالش. آورد مي ارمغان به را زندگي مواهب تمام و قدرت آرامش، موفقيت،
 باعـث  واقعـي  ايمـان . آوريد دست به را واقعي ايمان چيز، هر از قبل موفقيت راه در
 بـه  شـما  در اهـداف،  در پايـداري  و مشكالت با مقابله قدرت ،روحي توان تا شود مي
  . يابد افزايش چشمگيري طرز

  :انصاري عبداهللا خواجه رباعي
 تـــو همـــه تمنـــا اصـــل مـــن دل در اي

  

ــر در وي ــن س ــه م ــودا ي ماي ــه س ــو هم  ت
  

 نگـــرم مــي  در روزگــار  بــه  چنــد  هــر 
  

 تــو همــه فــردا و تــويي همــه امــروز
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 مـي عزيز را با مباحثي كه در بين مردم به صـورت كال  كنم خوانندگان ميحال سعي 
نيـد بـا   تا شـما عزيـزان بتوا  . ي درستي هم ندارد؛ آشنا كنم رد و بدل شده و پشتوانه  

ها را با مطالب اصلي دريافت كنيد و بيشتر با حقايق آنها ناطالعات دقيق؛ اختالفات آ
را به طـور اختصـار شـرح    كنم مطالب درست و حقيقي  بنده سعي مي لذا. آشنا شويد

 گونه مـوارد آشـنا نبودنـد؛ اطالعـات     دهم تا آن دسته از عزيزان كه تا به حال با اين
نتيجه درست و غلط را خود به خوبي تشخيص دهنـد؛ چـرا    در بيشتري را پيدا كنند؛

دانند فوراً برچسب اطالعات متافيزيكي بر آن  اين افراد وقتي چيزي را نمي كه بيشتر
ي  اند، پـس همـه   كنند خوب حاال كه آن را جايي خوانده و يا شنيده و فكر ميزنند  مي

  .هاي آن را فراگرفته و چيز ديگري وجود ندارد دانسته

بنده با بيان و گردآوري اين اطالعات و نوشتن آنها براي شما سعي دارم ايـن امكـان   
حـال نديـده و يـا    را براي شما بوجود بياورم كه دليلي ندارد اگر چيزي را ما تـا بـه   

كنـيم بـه   و بعـد شـروع   . ايم؛ فكر كنيم آن مطلب يا موضـوع مـاوراء اسـت    نشنيده
هاي غلط كه  اي هم بر اين باور ها و از آن بدتر اين كه عدهآنپردازي در مورد  داستان

هـا بسـازند و تعـداد     ها بنويسـند؛ داسـتان   اند صحه گذاشته؛ كتاب خوانده و يا شنيده
خـردي و جهـل    كشيم از بي واقعاً هر چه ما مي. به انحراف بكشانند زيادي از مردم را
  .است و خرافات

  توانيم به حقيقت برسيم؟ چگونه مي
هاي جهان معموالً گوناگون و گاهي نيـز   ها پيرامون ماهيت و ويژگي تفكرات و ديدگاه

و  متناقض اسـت؛ زيـرا در جهـان معاصـر و پرتحـرك امـروز كـه شـاهد تحـوالت         
  گويند هـيچ  مي. هاي متعدد است؛ منافع از حدود و مرزهاي فيزيكي فراتر رفته ويژگي

بينـي، پـژوهش و    بيني نيست؛ پس بايد براي رسيدن به ايـن جهـان   كس بدون جهان
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نبـوغ عبـارت   «از اديسون نقل شده است كه . تالش فراوان كرد، تا به واقعيت رسيد
سـنگ زيـرين بنـا و     ،در واقع گام اول» .شدرصد تال 99است از يك درصد الهام و 

  . هاي بزرگ، الهام است ها و پژوهش مبناي كوشش

بـدون ايـن   . الهام يعني برانگيختن نيروي ذهني و فكري يا قدرت خالقيت در ديگري
. گيـرد  شود و صورت نمـي  ارزشمند و اثرگذاري آغاز نمي  انگيزش، هيچ حركت علمي

در پي آن، پژوهش، تالش براي . هاي جديد است الهام، ديدن حقيقت يا درك آگاهي
هاي جديد بـه ديگـران    رسيدن به حقيقت، اثبات آن و رساندن يا نشان دادن آگاهي

طرفـي پيشـه كنـد؛     گويند كه پژوهشگر بايـد در پـژوهش خـود، بـي     برخي مي. است
بيني خود را كنار بگذارد و تنها در پي كشف حقيقـت و دسـتيابي بـه     گرايش و جهان

چرخنـد؛   ها دهان به دهـان مـي   در طول زندگي بسياري اخبار و شنيده. قعيت باشدوا
پذيريم و بعضي ديگر را به  شود كه برخي از اخبار و نقليات را به راحتي مي چگونه مي

  . كنيم راحتي انكار مي

هـا و   شود كـه برخـي از حـرف    به نظر شما بايد هر حرفي را قبول كرد يا نه؟ چطور مي
كنيم؟ باور بعضي اخبار كه خارج از حـدود   به برخي اصالً توجه نمي زود باور، واخبار را 

مـان دشـوار اسـت؛ در حـالي كـه       ذهني ما هستند و ممكن است واقعيت باشـند بـراي  
برعكس آن هم كم نيست، اخباري كه صحت ندارند و ما به داليلـي، از  . واقعيت دارند

  . پذيريم نقاط توجه خودمان آنها را مي جمله نزديكي اين اخبار با باورهاي ذهني و

كنـيم كـه انتظـار آن را     متأسفانه، ما معموالً همان چيزي را ادراك مـي چرا كه 
. شـوند  گيرند ولي به سختي عوض مي ساختارهاي فكري سريع شكل مي. داريم

بـراي پـذيرش يـا مـردود     . شـوند  گون مـي  اطالعات تازه با تصاوير موجود هم
هاي سنجيده و معين استفاده كنيم و  ا خبر بايستي از روشدانستن يك گزاره ي
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خـود را قـرار داده؛ پـس از    ) نه رد و نه قبول(ابتدا در يك فضاي عدم قضاوت 
ي اوليه برسيم و پس از آن مراحـل ديگـر    طرفانه تازه به يك نتيجه بررسي بي

  .شود تحليل شروع مي

  :يك تحليل داراي پنج مرحله است
  سايي فرضيات ممكنشنا :ي اول مرحله

  فهرست شواهد و استدالالت :ي دوم مرحله

  گيري تحليل حساسيت نتيجه :ي سوم مرحله

  هاي فاقد ارزش تشخيصي بازنگري فرضيات و حذف شواهد و استدالل :ي چهارم مرحله

  گيري اوليه نتيجه :ي پنجم مرحله

ير پـژوهش  ي مسـ  ل و طراحي نقشهئه، به چند مسأله يا يك سلسله مساتحليل مسأل
ي بعد كار پژوهشي اسـت   هاي مشخص، مرحله هاي منطقي و پرسش به صورت گزاره
انديشـه رونـدي   . يافته بر اساس موازين منطقي نيازمند است اي سامان كه به انديشه
يـا  » طـرح پرسـش  «كـه از آن بـه      مـي هاي عل تبديل نيازها به پرسش. منطقي است

نگـرد و آن را   ذهـن نخسـت بـه پاسـخ مـي      در ايـن رونـد،  . باشد مي» گزيني مسأله«
كنـد و بـه تأمـل در ايـن      گاه به اطالعات موجود خود نگـاه مـي   كند؛ آن شناسايي مي
 آيند مي رسيدن به پاسخ به كار د كه از ميان اين اطالعات كدام، درپرداز موضوع مي
. برسـند  وار به يكديگر پيوست كه به پاسخ اي زنجيره گونه توان آنها را به و چگونه مي

هـاي   ي اطالعـات را بـا تشـكيل دسـتگاه     دهـد و سلسـله   گاه اين كار را انجام مـي  آن
  . رساند كه همان پاسخ است؛ مي پيوسته استنتاج؛ به نتيجه  هم  به

. دهد وار را تشكيل مي در اين ميان اگر اطالعات، ناقص باشند؛ ذهن، اين دستگاه سلسله
انـد و   اي از اين زنجيره شوند، كه هر يك حلقه ار مياما در اين دستگاه جاهايي خالي نمود
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هـا   هر يك از اين زنجيـره . ي استنتاج را بگسلد تواند زنجيره گسستن هر يك از اينها مي
گاه . هايي منطقي هستند كه جاي خالي آنها بايد با اثبات از طريق پژوهش پر شود گزاره

گسـلد؛   دهد و كل سلسـله مـي   يي عكس م ها نتيجه نيز پژوهش در هر يك از اين حلقه
تـر   پژوهشگر هر چه خردمندتر باشد؛ موفق. در نتيجه موضوع پژوهش را بايد تغيير داد

. خرد يا عقل موروثي و خرد يا عقـل اكتسـابي  : خرد يا عقل نيز بر دو گونه است. است
  .اما خردمندي يكي از لوازم اصلي ايمان است

هـاي   دهـد تـا بـه شـكل     يكديگر قـرار مـي   ها را در مسير زندگي خداوند، ما انسان
ايـد كـه هـيچ     شايد تا به حال متوجه اين موضوع شده. گوناگون بر هم اثر بگذاريم

نيرويي چون قدرت فكر بشر و تأثير آن بر كائنات نيست؟ عرفـان و معرفـت بـه    
بلكه يك عارف كسي است كه شناخت خود را بر . هايي نيست داشتن چنين قدرت

كنـد؛ يعنـي شـناخت، مخصوصـاً شـناختي كـه منجـر بـه          ويت ميهستي تق  تمامي
  . هاي شما در زندگي روزمره و اكنون شما شود موفقيت

ي خـود درس   از زنـدگي گذشـته  . كنـد  مؤمن، متعهد است و كار عبث و بيهوده نمي
دنياي پس از مرگ . فقط در حال زندگي كنيد. اش را پيش بگيريد بگيريد و تجربيات

مرگ اگر هست حق است و براي همه هست؛ دنيـاي پـس   ! ن بريزيدرا از ذهن بيرو
. كنيـد  ي اين دنيا نيست؛ هر چه بكاريد همـان را درو مـي   از اين دنيا چيزي جز ادامه

بشناسـيد درسـت   ! پـس . ي اين دنيـا اسـت   پس، درست زندگي كنيد؛ آن دنيا ادامه
قـدس الهـي، عـارف    مان، قسـم بـه ذات ا  يها و شناسايي ها زندگي كردن را با شناخت

هـاي عجيـب و    به دنبال افرادي بـا قيافـه  . كسي نيست كه صاحب يال و كوپال باشد
  !!!.هايي كه از زندگي خود سودي نبردند نرويد نشين گاهي گوشه غريب و
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  :به اين سه نكته كه گفتار زرتشت است خوب گوش فرا دهيد
  )ها ي نيكي سرچشمه(پندار نيك 
  )گوييد عمل كنيد آنچه مي اول خودتان به(كردار نيك 
ايـد   آن را ديـده   ايـد و نتيجـه   هايي كه بدان عمل كـرده  نشر آگاهي(گفتار نيك 
  )مثبت بوده

ايد؛ اكنون وقـت آن رسـيده اسـت     ي پايان نگذاشته اگر براي هيچ كتابي نقطه
آيا شـما را  . ايد عمل كنيد آنچه خوانده تر به كه دست از خواندن كشيده بيش

همه خواندن كتـب متـافيزيكي، روانشناسـي، موفـق زيسـتن و       بس نيست اين
درست زيستن؟ پس كي و چه وقت قصد داريد دسـت از خوانـدن برداريـد و    

  ؟!!!!ها باشيد  اندكي در پي عمل كردن به آن
هر انساني صاحب انديشه و استعدادي است متفاوت يا متشـابه و هـر كـدام را    

انديشـه، امـا بايـد     ي معمار خوششود؛ يك سمت و سوئي است؛ يكي پزشك مي
بدانيد در هر لباس و سمتي كه هستيد يـك علـم گـوهري اسـت كـه جـان را       

  .آرامش و روح را جال دهد؛ آن هم معرفت است
بينيم؟ وقتي به زمـان   تر آن را مي اي است كه امروزه كم ي بيگانه معرفت واژه

بويي از معرفـت   شود؛ ولي بينم يكي پزشك مشهور شهر مي نگرم و مي حالم مي
  .اي دارد كه دانايي و ثروت داشته باشيم ولي معرفت نه چه فايده. نبرده است

تان را براي كمك به ديگران  مبادا زماني كه دست! ها است معرفت برترين علم
اين است  مطلب ديگر ! براي انسانيت قدم برداريد. بريد منت بگذاريد پيش مي

ولي . دانش از اين استاد به آن استاد هستيدكه شما همواره در پي كسب علم و 
هاي پيشـين نيسـتيد و    هاي استاد ي كاربردي از آموخته هرگز درصدد استفاده
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!! تان از خودتان درست نيسـت  هاي ذهني ترين دليل آن اين است كه باور شايع
شـما عمومـاً در زنـدگي از چيـزي     . تان است هنوز همان نظام باورهاي كودكي

چرا؟ ولي هر لحظه درگير اين افكار هستيد و بـا گيـر دادن بـه    ! هراس داريد
روي  تـر  بـيش . كنيـد  اين جزييات خودتان را از مسير و هدف اصـلي دور مـي  

اي . هايي است كه مدعي سختي و عذاب در زندگي خويش هسـتند نآ سخنم با
!!!! هر چه سـختي و بـدبختي تـو زندگيسـت مـال منـه      : گوييد دوستاني كه مي

هاي شما را بـه تلـي از    سختي   تواند تمامي ببينيد و بفهميد عشق مي كجاييد كه
  ؟ كجاييد؟ كجا؟!!!!خاكستر تبديل كند 

 :گويند در هر باليي چهار شكر است مي

 تر و شديدتري را دفع كـرده باشـد    ممكن است اين بال، بالي بزرگ اين كه اول
دفع كرده و مـالي از انسـان    مثل اين كه قرار بود فرزند انسان بميرد خداوند آن را

 .رود از دست مي

 ي گناهان يا ترفيع درجه باشد ممكن است اين بال كفّاره اين كه دوم. 

 گذرد و بايد شكر كرد ممكن است اين بال قرار بوده هميشگي باشد؛ اما مي اين كه سوم. 

 حسابي براي او باشد ممكن است اين بال موجب ثواب بي اين كه چهارم.  
خـدا را بـراي ايـن نعمـت شـكر      «: فرمـود  ل خدا، در هر موقعيت خوشايندي مـي رسو
 .»كنم در هر حالي خداوند را شكر مي«: فرمود انگيزي مي و در هر موقعيت غم» كنم مي

هر كس آن . خداوند براي هر نعمتي حقي دارد«: فرمود مي) ع(اميرالمؤمنين علي 
گرداند و هر  آن نعمت را زياد مي حق را ادا كند و شكرش را به جا آورد خداوند

 ».كس شكرش را به جا نياورد؛ آن نعمت را از دست خواهد داد

هـا و   گرچـه نعمـت  . ترين خصوصيات انسان اسـت  شكرگزاري به درگاه الهي از مهم
اما همين معرفت و شناخت . باشد و قابل احصاء نيست فضل پروردگار بسيار زياد مي
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اي بر رويش اين فرهنـگ در وجـود او    عاجز است مقدمهكه بشر بداند از شكر الهي 
آورد؛  شكر و عبادت به درگاه حق بدست مـي  هنگامتوفيقي كه انسان به . خواهد بود

نعمتي است ارزنده كه خداوند او را بدان مفتخر نمـوده و الزم اسـت بـه پـاس ايـن      
اكرين در مناجـات شـ  ) ع(شكرگزاري به شكري ديگر بپردازد؛ چنانچه امـام سـجاد   

توانم حق شكر تو را به جاي آورم در حالي كه همين شكر مـن   چگونه مي«:فرمايد مي
بر من فرض اسـت كـه   . الحمداهللاگويم  و هر زماني كه مي. نياز به شكر جديدي دارد

 »الحمداهللا: به خاطر همين توفيق شكرگزاري بگويم

. دهد؛ تـرس اسـت  شود انسان آرامش خود را از دست ب يكي از عواملي كه باعث مي
شايد هيچ چيزي مانند ترس از انسان سلب آرامش نكنـد؛ حـال ايـن سـئوال پـيش      

 آيد كه چه ذكري بگوييم كه در هنگام ترس بتوانيم آرامش خود را حفظ كنيم؟ مي

! غلبه كرده است شگفت هستم براي كسي كه ترس به او در«: فرمايد مي) ع(امام صادق 
او بهتـرين حـامى مـا    «خدا ما را كـافى اسـت و    »نعم الْوكيل و اهللاُ حسبنَا«: چگونه به ذكر

آيا غيـر از  . برد را ازبين مي   فكر كنيد چرا اين ذكر، ترس آدمي   كمي. برد پناه نمي» است
شـود،   شود و يا زماني كه فرد متوجـه مـي   را به خدايت و بزرگي او يادآور ميو اين كه ت

لرزد؛ آرامش  شود و دست و پايش مي ند؛ صورتش سرخ ميا ديگران براي او نقشه كشيده
  رود؛ در اين لحظات چه ذكري را بگويد؟ و مي كشد مي به كلّي از وجود او پر

و «: ذكـر : كسي كه مورد مكر و حيلـه واقـع شـده اسـت    : فرمايد مي) ع(امام صادق 
ود را بـه خـدا واگـذار كـردم كـه      من كار خ »َفوض أَمري إِلَى اهللا إِنَّ اهللا بصيرٌ بِالْعباداُ

) ع(در اين ذكر هم از امـام صـادق    .را بگويد» .خداوند نسبت به بندگانش بينا است
شوم كه نبايـد همـه    البته يادآور مي. گيريم كه بايد خود را به خدا واگذاريم درس مي

ان طوري كه در باال به آن اشاره كـردم انسـ   بلكه همان. كار را به گردن خدا بيندازيم
امـور و مشـكالت بكنـد و در نهايـت بـه        سعي و تالش خود را در تمامي   بايد تمامي
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كسي كه بداند هر كـه خـدا را   : گويم ام و بار دگر نيز مي بارها گفته. خداوند پناه ببرد
داند چـه كـاري    ياد كند؛ خدا همنشين او است؛ احتياج به هيچ چيز ديگري ندارد؛ مي

دانـد بايـد    داند كه آنچه را كـه مـي   مي. نبايد انجام دهد يبايد انجام دهد و چه كار
و ذكـر را مـدام    انجام دهد، و فقط مشكل اينجا است كه ما غفلت و فراموشي داريـم 

  .گوييم تا غفلت و فراموشي به سراغ ما نيايد مي
: زندگي دنيا دور از آفت، گرفتاري و گناه نيست؛ خواسته و ناخواسته، اموري از قبيـل 

ها و گناهان با انسـان همـراه اسـت و بـه      مندي ريا، عجب، هوا و هوس، عالقهغفلت، 
گـذارد؛   آثاري از تاريكي، ظلمت، گردوغبار بر جان انسان بر جاي مي. آيد سراغ او مي

؛ سازد مانند شخصي كه در محيط بـاتالقي باشـد   و او را از راه مستقيم و خدا دور مي
تكرار ذكر براي ايـن   .رود داخل گل و الي فرو ميتر و به  با هر حركتي مقداري پايين

است كه گرد و غبار و زنگار را از دل بزدايد؛ نگذارد انسان در منجالب دنيـا سـقوط   
  . كند و در آن غرق گردد
راز تكرار آن اسـت  . به سوي خدا بردارد و به او نزديك شود  با گفتن هر ذكر، گامي

كند و او را در  ش را عوض ميا سوي حركتكه، با نگهداري انسان از سقوط، سمت و 
رو در دين براي تكـرار، حسـابي ديگـر بـاز شـده       از اين .دهد صراط مستقيم قرار مي

با اين كه براي برخي از امور ثواب ذكر شده؛ ولي ادامه دادن آن، آثار خاصـي  . است
ر گفـتن،  دعا و اصرار بر آن، روزه و ادامه دادن آن تا يـك مـاه، اسـتغفا   : دارد؛ مانند

  . چون اثر تكرار غيرقابل تصور است …تكرار ذكر تسبيحات اربعه در روز 
ي تكرار ذكرها را ايجاد كند؛ زيرا اصـل ذكـر    الزم است انسان براي خود اُنس و حوصله

بنـابراين  . براي حفظ و عدم سقوط است و نيز تكرار براي طي درجات و دريافت كماالت
ي اين كه مـدتي در آن بمانـد را نـدارد؛     دارد؛ اما حوصلهاگر كسي توفيق انجام كاري را 

 .است؛ ولي در تحصيل درجات عالي توفيقي حاصل نكرده است  گرچه نجات او حتمي
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يك سار شروع به خوانـدن كـرد؛   ! خدايا با من حرف بزن: مردي با خود زمزمه كرد
مان غريـد؛ امـا   آذرخش در آس! خدايا با من حرف بزن: فرياد برآورد. اما مرد نشنيد

. خـدايا بگـذار تـو را ببيـنم    : مرد به اطراف خود نگاه كـرد و گفـت  . مرد گوش نكرد
! يك معجـزه بـه مـن نشـان بـده     : مرد فرياد كشيد. اي درخشيد؛ اما مرد نديد ستاره

  .نوزادي متولد شد، اما مرد توجهي نكرد

 كـرد  ا مـي خـداي  ديـدش و از دور  او نمي  همــه احــوال خــدا بــا او بــود بيــدلي در

  تيجهن
اي مردم ما شما را از مرد و زن آفريديم «: فرمايد آفريدگار جهان در قرآن كريم مي

به درستي . و آنگاه شعبه، شعبه و قبيله، قبيله قرار داديم تا اينكه همديگر را بشناسيد
ترين شما در نزد خداوند كسي است كه پرهيزگار  ترين و نزديك ترين، محبوب گرامي
  .»پيشه باشد و تقوي

خداونـد   ي كـه اراده  توان استنباط نمود، زمـاني  كريمه مي ي با توجه به مفهوم اين آيه
هاي گونـاگون و   نام آدم خلق كند آنرا در چهرهه بر اين قرار گرفت كه موجودي را ب

ي و خوبي را يابتا زي. ي مختلف آفريد تا اساس شناخت آدمي را كامل كندها در رنگ
ي مطلـق بـه   ياي از زيبـا  ان كه اكمل مخلوقات است به عنـوان جلـوه  انس ي در چهره

  .نمايش بگذارد
بينيم خداوند هميشه در قرآن مجيد مردم را مخاطـب قـرار    براي همين است كه مي

گاهي قوم خاص و مردم خاص  و هيچ! ي مردميعني ا »لناسا ايها«: داده فرموده است
طلبي  دم نسبت به ديگر اقوام اظهار برتريرا مورد خطاب قرار نداده، تا آن قوم و مر

اي مردم ما شـما را   »... مناكُقْلَا خَنّلناس اا ايها«: لذا فرموده است. و فخرفروشي نكند
ايم و  اند، آفريده يك كل به نام انسان ي از دو موجودي به نام زن و مرد كه دو چهره
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ـ   طر آن كـرديم تـا نسـبت بـه     خـا ه بعد شما را قبيله، قبيله قرار داديم اين كـار را ب
  .همديگر را بشناسيد »لتعارفوا«يد بلكه يهمديگر برتري نجو

ي شما از يكديگر شود و روابـط  يها عامل شناخت و آشنا و اختالف چهره ها تنوع رنگ
موجودات با رنگ واحد و  ي اگر همه. تان بر اساس اين شناخت استوار گردد اجتماعي

نـه  . آمد كه بايد و شايد شناخت بوجود نمي طوري نشدند آ همانند خلق مي ي  چهره
از . گرديـد  هدفمند بودن انسان نيز سلب مي ي شد بلكه انگيزه تنها شناخت ايجاد نمي

خـواهي   خواهي و آرمـان  خواه، هدف كه انسان موجودي است هدفمند و آرمان ييآنجا
مطلـق بـراي   حركت بسـوي كمـال    ي كند كه انگيزه وقتي براي انسان مفهوم پيدا مي

گـردد كـه انسـان در برابـر      اي زماني ايجاد مي انسان وجود داشته باشد، چنين انگيزه
شـكل را ببينـد بلكـه بايـد در برابـر       هـاي يكنواخـت و هـم    هـا و جلـوه   خود نه چهره

در مـورد   يهاي هاي گوناگون و متضاد قرار بگيرد تا سوال و جلوه ها ي از رنگيها صحنه
اش خلق شده و در جستجوي دسـتيابي   ودات متضاد در ذهنخلقت اين موج ي فلسفه

  .خلقت هستي تالش نمايد ي به كليد فلسفه
هاي گوناگون در اين زمينه او را به جهد و تكـاپو   چرا كه براي رسيدن به پاسخ سوال

ست كه ا از همين جا. وقفه به حركت خود ادامه بدهد وادارد و بسوي كمال مطلق بي
توانـد جهـت    شناخت و آگاهي از جهان، انسان، جامعه و تاريخ ميانسان با رسيدن به 

ي و زشـتي را  يمفهـوم زيبـا  . خود را در زندگي تعيين نموده و موجودي هدفمند شود
ي متفاوت كه همانـا شـناخت   ها هاي متضاد و رنگ واقعي چهره ي بشناسد و به فلسفه

  . است پي ببرد
نـه تنهـا چنـين    . ها بدش نيايد و از بدي ها خوشش نيايد چنانچه بدون دليل از زيبائي

خلقت، انسان را هدفمند و متعالي بـار    ي هاي گوناگون و فلسفه نشود بلكه خلق پديده
روي اين لحاظ است كه . آورده و بستر صعود، ترقي و پيشرفت آن بسوي كمال شود
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ين جا فقـط انسـان را تحـت    دخداوند در كتاب آسماني مسلمانان قرآن كريم در چن
يعني اي مردم خطاب نموده تا بشر را بفهماند كه نزد من صـرفاً   »لناسا ايها«عنوان 

قبيله، اگر جمعـي   انسان و كرامت انساني ارزش دارد نه فالن شخص و يا فالن قوم و
نسـبتاً زشـت دارد چنـين حـالتي      ي از ظاهر زيبا برخوردار است و آن ديگري چهره

  . ي ديگر گرددا ي نسبت عدها ي عده هيلتفاخر كور قومي و قب ي نبايد وسيله
كننـد از راه   چون چنين تفكري نزد خداوند مذموم است و كساني كه چنين فكـر مـي  

بلكه انسان به عنوان موجود ارزشـمند  . اند عدل و انصاف خارج شده و به بيراهه رفته
بدهـد و جهـت حركـت     را بستر شناخت خود قرار ها چنين حالتي را يعني تنوع رنگ

ي كه همانا يود را بر بنياد شناخت و آگاهي استوار بسازد يعني با تكيه بر بينش خداخ
خود آگاهي انسان است از حضيض ذلت به سوي كمال مطلـق حركـت نمـوده و در    

  .اوج عزت قرار بگيرد
انساني كه به معرفت و شـناخت رسـيده اسـت و در رفتـار اجتمـاعي و فرهنگـي در       

ساس كار خود قرار داده است، چنين انساني هستي را نه جامعه، آگاهي و شناخت را ا
هماهنـگ و مـرتبط بـه هـم      ي مجزا و پراكنده از هم بلكه يـك مجموعـه   ي مجموعه

هاي رنگ،  هاي متضاد و متفاوت و چهره  داند و معتقد است كه جهان با وجود جلوه مي
هدفمنـد   جهـت و  همسـو و هـم   ي ها و تفكرات گوناگون، يك مجموعه رنگ و انديشه

هاي گونـاگون از   كه هدف خلقت موجودات به نمايش گذاشتن جلوه از آنجائي. است
آن به سالح علم و دانش و معرفت  ي هستي و مخلوقات آن است تا انسان از مطالعه

پس انسان به عنوان موجود ممتاز در هستي بايد . مجهز شده و پي به راز خلقت ببرد
هـا و   آيـد كـه بـا پديـده     ه شناخت وقتي بوجود مياين حقيقت را مدنظر قرار دهد ك

اي از آگاهي و كمال  آنها به درجه ي موجودات متفاوت سروكار پيدا كند تا از مطالعه
تـوان   هـا را وقتـي مـي    اشيا و پديده »تعرف االشياء باضدادها«: اند چنانچه گفته. برسد
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رنگ سـياه   ؛بطور درست و صحيح شناخت كه در مورد ضد آن شناخت حاصل شود
تواند سياه جلوه كند كه رنگ سفيد وجود داشته باشد وگرنه سـياهي بطـور    زماني مي

  . اندازد متداوم آدمي را به دلهره و اضطراب مي

خشكاند و در نتيجه او را از همه چيز  هاي اميد را در وجودش مي چنين است كه مايه
هسـتي، هسـتي را پـوچ و    يكرنگ بودن و يكنواخت بودن . گرداند خسته و وامانده مي

دهد و حال آنكه منظور از خلقت هستي از منظر خالق هدف بزرگي كه  عبث جلوه مي
بـه ايـن   . باشـد  همانا به نمايش گذاشتن شاهكار خلقت يعني آفريدن بشر است، مـي 

انـد تـا انسـان بـه      گاهي اشيا و موجودات در هستي بيهوده خلق نشـده  مفهوم كه هيچ
وجـودي   ي بلكه هر كدام در جا و دايـره . ختار بدان دل نبنددعنوان موجود آزاد و م

  . خود از ارزش و اهميت خاص برخوردارند

هاي خاص خود بر اساس يك نظم خـاص و مـرتبط    با وجود خصوصيت ء  ي اشيا همه
موجـودات   ي تـر از همـه   در اين ميان انسان موجودي است كه بـيش . به هم هستند

چون انسان تنها موجودي است كه قـدرت تفكـر،   . مورد توجه آفريدگار هستي است
خداوند از قـدرت   ي چون انسان تنها موجودي است كه به اراده. تعقل و انتخاب دارد

فعلي در اين سطح  ي لوژي پيچيدهوكنت. باشد خالقيت، ابداع و سازندگي برخوردار مي
  .هاي بشر است وسيع و گسترده از شاهكار

فَرَائض فَلَا تُضَيعوها وحد لَكُم حدوداً فَلَا تَعتَدوها  اللَّه افْتَرَض علَيكُم نَّإِ] السالم عليه[و قَالَ 
  . فُوهاو نَهاكُم عنْ أَشْياء فَلَا تَنْتَهِكُوها و سكَت لَكُم عنْ أَشْياء و لَم يدعها نسياناً فَلَا تَتَكَلَّ

همانا خدا واجباتى را بر شما الزم : فرمود) ع(مومنين علي الاميردرود خدا بر حضرت 
انـد، امـا از آنهـا تجـاوز      آنها را تباه نكنيد و حدودى براى شما معين فرموده؛ شمرده

نكنيد و از چيزهايى نهى فرمود، حركـت آن را نگـاه داريـد و نسـبت بـه چيزهـايى       
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ها به رنـج و زحمـت    آن ي بارهپس خود را در. اند نه از روى فراموشى سكوت فرموده
  »).عبادى(احترام گذاشتن به مرزها و حدود احكام الهى  105حكمت «. دچار نسازيد

ك الْقَلْـب و   ] السالم عليه[و قَالَ  ذَلـ و يها فم بجأَع يةٌ هضْعانِ بذَا الْإِنْسه اطيلِّقَ بِنع لَقَد
هاج  الْحكْمةِ و أَضْداداً منْ خلَافها فَإِنْ سنَح لَه الرَّجاء أَذَلَّه الطَّمع و إِنْذَلك أَنَّ لَه مواد منَ 

    بِـه اشْـتَد الْغَضَـب لَـه رَضإِنْ ع و فالْأَس قَتَلَه أْسالْي لَكَهإِنْ م و رْصالْح لَكَهأَه عالطَّم بِه 
دعإِنْ أَس ظُ ورُ  الْغَيالْـأَم لَه عإِنِ اتَّس و ذَرالْح شَغَلَه فالْخَو إِنْ غَالَه فُّظَ والتَّح يالرِّضَى نَس ه

   إِنْ ع و ـزَعالْج هةٌ فَضَـحيب صـم تْهابإِنْ أَص نَى والْغ الًا أَطْغَاهم إِنْ أَفَاد رَّةُ والْغ تْهتَلَباس  تْه ضـَّ
 غَلَه الْبلَاء و إِنْ جهده الْجوع قَعد بِه الضَّعف و إِنْ أَفْرَطَ بِه الشِّبع كَظَّتْه الْبِطْنَةُ فَكُـلُّ الْفَاقَةُ شَ

دفْسم لَه كُلُّ إِفْرَاط رٌّ وضم يرٍ بِهتَقْص.  

هـاى درونـى انسـان     بـه رگ : فرمـود ) ع(مـومنين علـي   الدرود خدا بر حضرت امير
سـت و آن قلـب اسـت، كـه     ا ترين اعضـاى درونـى او   گوشتى آويخته كه شگرف هپار

پـس اگـر در دل   . چيزهايى از حكمت و چيزهايى متفـاوت بـا آن، در او وجـود دارد   
طمع آن را خوار گرداند و اگر طمع بر آن هجـوم آورد حـرص آن    ؛اميدى پديد آيد

 ؛ن آن را از پـاى درآورد را تباه سازد و اگر نوميدى بر آن چيره شود، تأسـف خـورد  
توزى آن فزونى يابد و آرام نگيرد، اگر به خشـنودى دسـت    اگر خشمناك شود كينه

رد و اگـر تـرس آن را فراگيـرد پرهيـز كـردن آن را      بدارى را از ياد ب يابد، خويشتن
  .مشغول سازد

نيـازى   زدگى شود و اگر مالى به دست آورد، بـى  دچار غفلت ؛به گشايشى برسد گرو ا
صبرى رسوايش كند،  را به سركشى كشاند و اگر مصيبت ناگوارى به آن رسد، بى آن

 ؛تابش كند و اگر به تهيدستى مبتال گردد، بالها او را مشغول سازد، و اگر گرسنگى بى
پـس   ؛ناتوانى آن را از پاى درآورد و اگر زيادى سير شود، سيرى آن را زيان رسـاند 
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. و هرگونه تُنـدروى بـراى آن فسـادآفرين اسـت     بار، هرگونه كُندروى براى آن زيان
  »)علمى(هاى روح آدمى  شگفتى 108حكمت «

چنين  انسان بطور فطري در جستجوي حقيقت و شناخت ماهيت راستين خويش و هم
 انسان تا وقتي كه از اصل و. حتي اگر خود از آن آگاه نباشد. پيوستن به خداوند است

ندارد، به همين دليـل اگـر از آگـاهي بـااليي      رحيات خود دور است آرام و قرا أمنش
ممكن است براي كسب آرامش و احساس رضايت و رهايي از پوچي  برخوردار نباشد

روي آورد تـا ايـن   .... و بيهودگي به سمت ثروت، عنوان و مقام و حتي مواد مخدر و 
ر اسـت  ي ذهن انسان آنقـد گآشفت. درد و غم و جدايي و از خودبيگانگي را از ياد ببرد

گيرد، هـر فكـري را فكـر خـود دانسـته       ثير هر نيرويي قرار ميأكه به راحتي تحت ت
سازد و اين  اي سپري مي شده هاي تعيين ناخودآگاه دوران عمر خود را بر اساس معيار

كجـا آمـده    يابد بدون اينكه انسان بدانـد از  نسل ادامه مي رناقص نسل اند ي چرخه
گـام   تـرين  مده است، مگر روزي به خود آيد و بـزرگ رود و چرا آ است و به كجا مي

زندگي خود را بردارد و در جهت تكامل خود و شناخت نيروهاي درون و برون خـود  
  .به انديشيدن و مراقبه دست بزند

سفانه از آن بدتر اينكه او وقتي هم كـه  أندارد و مت  ها و طلب در انسان تمامي خواسته
يـك انسـان   . ديگـر خواهـد انديشـيد    ي ه خواسـته به خواسته و آرزوي خود رسيد؛ ب

هاي بروني،  تعادل است، تعادل بين حاالت دروني و بازتاب ي بين همواره در جاده واقع
گونه كـه   بين وجودش را همين انسان واقع. يعني ظاهر و باطن وي با هم برابري دارند

نش چيسـت و  دانـد در نهـا   شناسد و مي در واقع خويشتن را مي. كند هست قبول مي
بـه  . گردد دهد و گرد كارهاي ناشدني و ناشايست نمي خويشتن را فريب نمي. كيست

آگاهي از خود بـه او  . استعداد و ظرفيت خود ايمان دارد و به تالش خود متكي است
آن زنـدگي وي روشـن، پرثمـر و سرشـار از      ي دهد كه در نتيجـه  نفس مي  به  اعتماد
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او  ي تواند در شخصيت خودساخته و خودشـناخته  ميچيز ن  رضايت خواهد بود و هيچ
  . نفوذي دروغين يابد
آموزد اولين باري كه در تاريخ جمعي توسط جمعي ديگر نفي شد  تاريخ بشر به ما مي

ي  هـا در انحصـار عـده    خواهي ها و زياده گوئي و مواهب خدادادي و طبيعي در اثر زور
سـتم، تبعـيض،   . اصلي خود خارج شـد  اندك قرار گرفت، روند انساني تاريخ از مسير

قوم، نژاد و طبقه به عنوان يك فرهنـگ غلـط در جامعـه     ي هاي كهنه تفاخر به ريشه
ست كه روابط اجتماعي ميان ابناي بشر نه بـر اسـاس   ها ا ها و سال رونق يافت و قرن

  . ها استوار گشت ها و ستم كشي عدل و انصاف، بلكه بر اساس حق
چـون غـالم زرخريـد در     هاي ديگر به بردگي گرفته شده و هـم  ها توسط انسان انسان

و ظلم از همين جا به عنـوان يـك روش   . اختيار صاحبان ثروت و مكنت قرار گرفتند
خواهـان يـا    ضد انساني جاي عدل و انصاف و عفو را در جوامع بشري گرفت، عدالت

تصـاحب نمـوده    جانشان را در اثر ظلم و بيداد گروه حاكم كـه قـدرت را از راه زور  
بودند از دست دادند و يا مجبوراً در كنج خلوت تنهائي روآورده و صدايشان خاموش 

طلبـي و   هـاي فـزون   ها بـا تمسـك بـه خصـلت     از انسان يكه تعداد گشت، در حالي
گونه ظلم، تعـدي و   ي مظلوم را به بازي گرفته و از هيچها ورزي سرنوشت انسان طمع

كه تمايالت، احتياجات و اعتقـادات مـا بـا     زماني .كردندتجاوز به حقوقشان فروگذار ن
نمايند و چـون ايـن قبيـل برخوردهـا در      كند، ايجاد تضادهايي مي ديگران برخورد مي

ناخواه مقدار زيادي تضاد در ما ايجـاد    اجتماعات امروزي متداول و عادي است، خواه
  . ناپذير است گردد كه اجتناب مي

سـت كـه   ا گري وجود دارد كه بسـيار شـديد و نـامطلوب   عالوه بر اين تضادهاي دي
ـ . آن دوران كودكي است أمنش سازد و سراسر زندگي شخص را تباه مي ثير أبا وجود ت

هاي روحي دارند شناختن  كه تضادهاي عصبي در بروز امراض و ناراحتي  بسيار مهمي
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از وجـود   ، خـود شـخص  زيـرا اوالً . آنها به نحو واضح و بدون پرده، كار مشكلي است
را  اناينكه خودش آگاه باشد وجودشـ   شخص عصبي، بدون ثانياً. خبر است تضادها بي

توان به وجود تضادهاي  هايي مي بايست دريابيم كه از چه نشانه. كند در خود انكار مي
افسردگي، يـأس   اضطراب،  تنبلي، ترديد،  تصميمي، تناقض در رفتار، بي. دروني پي برد

تنگي، رعشـه و   گيري از مردم، عدم ابراز وجود، نفس  اجباري به كنارهميل  و نااميدي، 
. ديگر، همه نشانه و عالمـت وجـود تضـادهاي عميـق روحـي اسـت       ي صدها عارضه

هـا و   عـدم همـاهنگي در رفتـار، حالـت     عالمت تضادهاي دروني، تناقض و ترين مهم
  .احساسات و تمايالت شخص است

شـك و  . ترس از اشـتباه كـردن اسـت    ؛شويم ب ميكه گاه مرتك  اشتباهي ترين بزرگ
د افـراد مـرد  . رود شمار مي  ها به هاي فرار از اشتباهات و مسئوليت ترديد از جمله راه

گيري آنان درست از آب درنيايد ممكن است اعتبـار و    كنند كه اگر تصميم تصور مي
بســيار  افــراد مشــكوك و دودل، افــراد. احتــرام خــود را بــه خطــر انداختــه باشــند
كنند و به حقايق اطراف خـود بـا شـك     خودپسندي هستند زيرا فقط به خود فكر مي

هـاي شخصـي را بـه هـر چيـز ديگـري ارجـح         ها و لذت افرادي كه خوشي .نگرند مي
هاي دروني خود  كنند بر ناراحتي سعي مي» را خوش باش يدم«دانند و با اين فكر  مي

براي كاري كه شـروع  . كنند گانه فكر مي و بچهاساس  بي اينان غالباً ؛سرپوش بگذارند
  . كنند كنند هرگز فكر نمي مي

حتي گـاهي  . شوند گردان نمي هاي آني و زودگذر خود از هيچ كاري روي براي خوشي
 اين تقريباً. كنند روي پول و ثروت و آبرو و حيثيت ديگران نيز در اين راه حساب مي

ها بستگي بـه ميـزان    انسان» ودمحوريخ«كلي است كه ميزان و شدت  ي يك قاعده
بطور كلي، براي اين افراد، موضوع بحـث و گفتگـو مطـرح    . درد و ناراحتي آنان دارد

تـدريج    آنان به. قدر كه بحث در مورد آنان باشد، برايشان كافي است همين ؛نيست
  .سازند را ظاهر مي» افسردگي«هاي  شوند و نشانه گراتر مي درون
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