ﺑﺨﺶ ﺍ ّﻭﻝ

ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺍﺟﻤﺎﻝ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺧﺪﺍﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﻧﺒﻮﺕ ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﺭﺍ
ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﺍﻳﺪ .ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻣﻲ ﭘﺮﺩﺍﺯﻳﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻣﮑﺘﺐ ﺍﻟﻬﻲ ﺗﺎ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﮐﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻨﺶ ﭼﻪ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺻﻮﻻ ﺷﺮﻁ ﻧﺠﺎﺕ ﻭ ﺭﺳﺘﮕﺎﺭ
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﻨﺰﻝ ﮐﻤﺎﻝ ﭼﻴﺴﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﻴﻨﺶ
ﻣﺎﺩ ﻭ ﻣﮑﺘﺐ ﻫﺎ ﻏﻴﺮﺍﻟﻬﻲ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻪ ﺗﻔﺎﻭﺗﻲ ﺩﺍﺭﺩ.

١

اول
درس ّ
اﻧﺴﺎن در ﺑﻴﻨﺶ اﻟﻬﻲ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﮑﺘﺐ ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎ ﺍﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ،
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺁﻥ ﻣﮑﺘﺐ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﮐﻪ  :ﺁﻳﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ
ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺻﺪ ﺩﺭ ﺻﺪ ﻣﺎﺩ ﻭ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻬﻲ ﻭ ﺟﻨﺒﻪ ﻏﻴﺮﻣﺎﺩ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺭﺩ؟ ﺁﻳﺎ
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﺒﺮﻫﺎ ﺩﺭﻭﻧﻲ
ﻭ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺍﺳﺖ؟ ﻳﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻫﺎ
ﺧﻮﺩ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻭ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺑﺴﺎﺯﺩ؟ ﺁﻳﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺳﺎﺯﺩ
ﻳﺎ ﺳﻴﺮ ﺟﺒﺮ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﺷﮑﻞ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻭ
ﺁﺩﻣﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﮐﻨﺪ؟
ﺁﻳﺎ ﺣﻴﺎﺕ ﺁﺩﻣﻲ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﺩﻧﻴﻮ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺍﻭ ﺭﺍ
ﻓﺮﺩﺍﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ؟
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺱ ﻭ ﺩﺭﺱ ﻫﺎ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻳﻦ ﺳﺆﺍﻝ ﻫﺎ ﻣﻲ ﭘﺮﺩﺍﺯﻳﻢ ﻭ
ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺑﻴﻨﺶ ﺍﻟﻬﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ ﺩﻫﻴﻢ.
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ﺗﺄﻣﻞ
ﺩﺭ ﺳﺆﺍﻝ ﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﻃﺮﺡ ﺷﺪ ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺆﺍﻝ ﻫﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺁﻭﺭﻳﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺆﺍﻝ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮﺡ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﻴﺪ.
اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﯽ اﺳﺖ زﻳﺮا ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﯽ ﮔﻔﺘﻴﻢ ،ﻧﮕﺮﺷﯽ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﮑﺘﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ دارد ،ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﯽ آن را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ ،و ﭼﻮن ﻳﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﯽ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ ،وﺟﻮد اﻧﺴﺎن و ﺷﻨﺎﺧﺖ او اﺳﺖ ،ﻟﺬا اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﺰو ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.

اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺎدی
ﻣﮑﺘﺒﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ را در ﻣﺎده و ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮده و ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﯽ آن ﻣﺎدی و اﻟﺤﺎدی اﺳﺖ،
ﻃﺒﻌ ًﺎ ﺑﺮداﺷﺖ او از اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﮐﺎﻣ ًﻼ ﻣﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﭼﻨﻴﻦ دﻳﺪی ،اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدی اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮏ ﺑﻌﺪ دارد و آن ﺑﻌﺪ ﻃﺒﻴﻌﯽ و ﻣﺎدی اﺳﺖ و ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻨﺒﻪ ی ﻏﻴﺮﻣﺎدی و اﻟﻬﯽ اﺳﺖ .در
اﻳﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ،اﻣﺘﻴﺎزی ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﺎدات و ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺣﻴﻮاﻧﺎت دارد ،ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﮑﺎﻣﻞ زﻳﺴﺘﯽ او
ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻨﻴﺎدی ﮐﻪ او را از ﺻﻒ ﻣﻮﺟﻮدات ﻃﺒﻴﻌﯽ و ﺧﺎﮐﯽ ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺘﻪ و
ﺑﺮای او ﺑﺮﺗﺮی ﻣﻌﻨﻮی ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮد ،در ﻣﻴﺎن ﻧﻴﺴﺖ.
در اﻳﻦ ﺑﻴﻨﺶ ،اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ی ﺟﻤﻊ و ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﺸﺘﯽ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺎدی ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻌﻮری در ﭘﻴﺪاﻳﺶ او ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻟﺬا در ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﯽ
ﻣﺎدی اﻧﺴﺎن ﻟﺒﺎس ﺟﻤﺎدات و ﻧﺒﺎﺗﺎت و ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻪ ﺗﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در اﻳﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﯽ ،ﻫﺮ آرﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺷﻮد ،ﻧﻬﺎﻳﺘ ًﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی
ﻣﺎدی و ﻇﺎﻫﺮی ﻓﺮاﺗﺮ رود .زﻳﺮا ،ﭼﻨﻴﻦ ﻣﮑﺘﺒﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻣ ًﻼ ﻣﻨﮑﺮ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ وﺟﻮد ﻏﻴﺮﻣﺎدی ،و ارزش ﻫﺎی
واﻻی ﻓﻮق ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آرﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﺪ ﮐﻪ از ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻓﺮاﺗﺮ رود ،و
اﮔﺮ ﺑﻨﺎﭼﺎر در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ و وﻇﻴﻔﻪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ،آرﻣﺎن ﻣﻌﻨﻮی و ارزش ﻫﺎی ﻓﻮق ﻣﺎدی را
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻴﺰی ﺟﺰ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﮔﻮﻳﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

٣

ﺑﺮﺭﺳﯽ

ﭼﺮﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺟﺰ ﻣﺎﺩﻩ ﭼﻴﺰ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﭼﻴﺰ ﺟﺰ ﮐﺎﻟﺒﺪ
ﻣﺎﺩ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺨﻦ ﺍﺯ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎ ﺑﺮﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﻩ ﮔﻔﺘﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﻭ
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ؟

اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ اﻟﻬﯽ
در ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﯽ اﻟﻬﯽ ،اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ ی ﻣﺎدی و ﭘﻴﮑﺮ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﭘﺮﺗﻮی از
ﻧﻮر ﺧﺪاﻳﯽ در وﺟﻮد ﺧﻮد دارد و ﺑﻬﺮه ای از ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺮده اﺳﺖ .اﻳﻦ ُﺑ ِﻌﺪ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ی اﺻﻴﻞ
ﺷﺨﺼﻴﺖ او را ﺗﺸﮑﻴﻞ داده و اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ او ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارا ﺑﻮدن اﻳﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ،روﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ »اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ« اﻧﺴﺎن ﺗﻨﻬﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺳﺖ .راز
ﺑﺮﺗﺮی و اﻣﺘﻴﺎز اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدات دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﻪ در ﺗﮑﺎﻣﻞ زﻳﺴﺘﯽ و ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺴﻤﯽ او ،ﺑﻠﮑﻪ در
اﻳﻦ روﺣﺎﻧﻴﺖ و ﻣﻌﻨﻮﻳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ او ﭘﺮﺗﻮ اﻓﮑﻨﺪه اﺳﺖ .ﺟﻠﻮه ﻫﺎی ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ ﺣﻴﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺗﺠﻠﻴﺎت
ﻋﺎﻟﻴﻪ ی آن ،ﻫﻤﮕﯽ از آﺛﺎر و ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽ وﺟﻮدی اﺳﺖ.

ﻓﻠﺴﻔﻪ ی ﺣﻴﺎت ﻳﺎ ﻫﺪف از آﻓﺮﻳﻨﺶ اﻧﺴﺎن
ﻣﯽ داﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ،ﻫﻤﻮاره ﻓﮑﺮ و روح اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮی
ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮده و داﻧﺶ ﺑﺸﺮی از ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ آن ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ی »ﻓﻠﺴﻔﻪ ی ﺣﻴﺎت« ﻳﺎ راز
ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.
ﭼﺮا اﻧﺴﺎن ﭘﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ی ﻫﺴﺘﯽ ﮔﺬارده و ﻫﺪف از ﭘﻴﺪاﻳﺶ او ﭼﻴﺴﺖ؟ آﻳﺎ زﻧﺪﮔﯽ او را ﻫﺪﻓﯽ
ﻫﺴﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ؟ و اﮔﺮ ﻫﺴﺖ آن ﻫﺪف ﭼﻴﺴﺖ؟ اﻳﻦ ﻫﺎ ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻴﭻ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﮐﻨﺎر آن ﻫﺎ
ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎ ﺑﮕﺬرد و ﻫﻤﻮاره ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺿﻄﺮاب و اﻟﺘﻬﺎب دروﻧﯽ او را ﻓﺮو ﻧﺸﺎﻧﺪ ،ﻃﻠﺐ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻋﻘﻞ و داﻧﺶ ﻣﺤﺪود ﺧﻮد ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﻬﺪه ی ﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﻌﻤﺎ
ﺑﺮآﻳﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﮑﺘﺐ ﻫﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋ ّﻠﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻖ اﻧﺴﺎن ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﭼﻨﻴﻦ رازی
ﭘﺮده ﺑﺮدارﻧﺪ.
در ﺑﻴﻨﺶ اﻟﻬﯽ ،اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻬﯽ دارد و ﺑﺎزﮔﺸﺖ او ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
ﻫﻤﺎن ﺟﺎﺳﺖ .آﻏﺎز ﻫﺴﺘﯽ اﻧﺴﺎن از ﺧﺪا و ﺑﺎزﮔﺸﺖ او ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪاﺳﺖ.
ﻣﺎ ز ﺑﺎﻻﺋﻴﻢ و ﺑﺎﻻ ﻣﯽ روﻳﻢ
ﻣﺎ ز درﻳﺎﺋﻴﻢ و درﻳﺎ ﻣﯽ روﻳﻢ
٤

ﻇﻬﻮر اﻧﺴﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ی اﻳﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﺗﺤﺼﻴﻞ آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم و ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺳﻌﺎدت ﺟﺎوﻳﺪ ﺧﻮد در ﺟﻮار رﺣﻤﺖ اﻟﻬﯽ ﺑﺮﺳﺪ.
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی دارا ﺑﻮدن ﻣﻮاﻫﺐ ﻓﻄﺮی و اﺗﺼﺎل ﺑﻪ درﻳﺎی ﺑﯽ ﮐﺮان رﺣﻤﺖ و ﻗﺪرت اﻟﻬﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﮑﺎﻣﻞ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ،اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﯽ ﭘﺎﻳﺎن دارد و ﻫﺮ ﭼﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﻤﺎل ﭘﻴﺶ رود ،ﺑﺎز ﻣﺮاﺣﻠﯽ
در ﭘﻴﺶ روی ﺧﻮد دارد و ﺗﮑﺎﻣﻞ او ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻤﯽ ﭘﺬﻳﺮد .در روح اﻧﺴﺎن ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺴﻴﺎری ﺑﻪ ودﻳﻌﻪ ﮔﺬارده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺳﺎﻳﻪ ی ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺻﺤﻴﺢ در ﺟﺮﻳﺎن
زﻧﺪﮔﯽ دﻧﻴﻮی ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ رﺳﺪ و ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮐﻤﺎل و ﻫﺪف ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺣﻴﺎت ﻧﺰدﻳﮏ ﺗﺮ ﺷﻮد.

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺩﻭ ﻣﮑﺘﺐ ﺍﻟﻬﻲ ﻭ ﻣﺎﺩ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ
ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻫﺎ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻣﮑﺘﺐ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﮐﺪﺍﻡ ﻳﮏ ﺩﺭ
ﭘﻴﺸﮕﺎﻩ ﻋﻘﻞ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﻲ ﺍﺳﺖ.
ﻣﮑﺘﺐ ﺍﻟﻬﻲ
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ﺧﻮد ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ
از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﻨﺒﻪ از ﺣﻴﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻳﻌﻨﯽ روح وی ،ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮان
ِ
»ﺧﻮد
ﮔﻔﺖ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ای ﮐﻪ دارد ،ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ اﺳﺖ .آدﻣﯽ
ﺣﻘﻴﻘﯽ« ﺧﻮﻳﺶ را ﮔﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .زﻳﺮا ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،اﺻﻴﻞ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﻨﺒﻪ
از ﺷﺨﺼﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ او واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺪان اﺳﺖ ،راﺑﻄﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻬﯽ ﻣﺘﺼﻞ
٥

ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،و واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻳﮏ ﻃﺮف اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،راﺑﻄﻪ ای ﺑﺮ ﺟﺎی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و
ﺷﺎﻟﻮده ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻴﻘﯽ او وﻳﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ .ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺧﺪاﻳﺎﺑﯽ ،ﺧﻮدﻳﺎﺑﯽ واﻗﻌﯽ
اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ .و ﻫﺮ ﺗﻌﺮﻳﻔﯽ از اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ ،ﺗﻌﺮﻳﻔﯽ واﻗﻌﯽ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .از اﻳﻦ رو اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻴﻢ اﻧﺴﺎن ﺗﻨﻬﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮده و ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ.

از ﺧﻮد ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﯽ
از ﺧﻮد ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﯽ ﻳﻌﻨﯽ ﮔﻢ ﮐﺮدن ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﺣﻘﻴﻘﯽ ﺧﻮﻳﺶ و ﺷﺨﺼﻴﺖ اﺻﻴﻞ و واﻗﻌﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،و
ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺷﺪن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن؛ و آن ﮔﺎه ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﯽ اش ﺑﺎ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮی ﮐﻪ آن ﻧﻴﺴﺖ .در اﻳﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ او ﺧﻮد
را در ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در اﻳﻦ زﻧﺪان ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﺎود ،ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی
ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ.
آن ﭼﻪ ﺧﻮد داﺷﺖ ز ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ َﺗ َﻤ ّﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﺮد
ﺳﺎل ﻫﺎ دل ﻃﻠﺐ ﺟﺎم ﺟﻢ از ﻣﺎ ﻣﯽ ﮐﺮد
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﻄﺮت اﺻﻴﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻳﻌﻨﯽ ﭘﻴﻮﻧﺪ اﻟﻬﯽ ﺧﻮﻳﺶ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از آن ﻏﺎﻓﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد
ِ
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺣﻴﺎت ﺧﻮد ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺷﺪه
و وﺟﻮد ﺧﻮد را در ﻣﺸﺘﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺎدی ﻣﯽ ﭘﻨﺪارد ،در واﻗﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ِ
ﺣﻘﻴﻘﺖ وﺟﻮدی ﺧﻮﻳﺶ ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﻳﻦ از ﺧﻮد ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﯽ و ﺧﻮد ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ،
و ﭘﻴﮑﺮ ﻣﺎدی را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ی ﻫﻤﻪ ی ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی ،ﺣﻘﺎرت ﻫﺎ و ﻣﺴﺦ ﺷﺪن ﻫﺎﺳﺖِ .
اﻧﺴﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ دور
اﻓﺘﺎده از ﻣﺒﺪأ ﻫﺴﺘﯽ ،ﻧﺎﭼﺎر ﺧﻼٔ وﺟﻮدی ﺧﻮد را ﮐﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﻳﺎ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ او را آزار ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺑﺎ ﻇﻮاﻫﺮ
ﻣﺎدی ﺣﻴﺎت ﻧﻈﻴﺮ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻣﺎل ،ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻗﺪرت و ﻣﻘﺎم ،ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺷﻬﻮات و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻫﻤﻪ ی ﻋﺸﻖ ﻫﺎی
ﻣﺠﺎزی و ﻇﺎﻫﺮی ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﻋﺸﻖ ﺣﻘﻴﻘﯽ و ﻣﺤﺒﺖ ﺳﺮﺷﺎر اﻟﻬﯽ ،ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﯽ
اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻴﻘﯽ و ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ واﻗﻌﯽ و اﻟﻬﯽ ﺧﻮد ،از ﺧﻮد ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و در اﻳﻦ
ﺳﺮاﺷﻴﺒﯽ ﻫﻮﻟﻨﺎک ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﭘﻴﺶ ﻣﯽ رود ،ﺑﻪ ﻗﻌﺮ دره ی ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﺰدﻳﮏ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻋﺸﻖ ﻧﺒﻮد ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻧﻨﮕﯽ ﺑﻮد
ﻋﺸﻖ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﺰ ﭘﯽ رﻧﮕﯽ ﺑﻮد
آری ،ﺷﺮط ﻧﺠﺎت و ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن ،در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﻳﺶ ﻳﺎ ﺧﻮدآﺷﻨﺎﻳﯽ اﺳﺖ .ﻋﻤﻖ وﺟﻮد آدﻣﯽ
ﺳﺮﺷﺎر از ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ اﺳﺖ و ﻟﺬا ﺗﺎ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺤﮑﻢ ﻧﮑﻨﺪ،
ﮔﻤﮕﺸﺘﻪ ی ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ و آرام ﻧﻤﯽ ﮔﻴﺮد.

٦

ﭘﺮﺳﺶ
١ــ در »ﺑﻴﻨﺶ ﻣﺎدی« ﺗﻔﺎوت اﻧﺴﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات در ﭼﻴﺴﺖ؟
٢ــ »اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ اﻟﻬﯽ« اﻧﺴﺎن را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
٣ــ راﺑﻄﻪ ی »ﺧﻮدﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ« ﺑﺎ »ﺧﺪا ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ« را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
٤ــ »از ﺧﻮد ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﯽ« را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.

ﭘﮋﻭﻫﺶ
ﺑﻪ دﻳﻮان اﺷﻌﺎر ﺷﺎﻋﺮان ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ و ﺷﻌﺮی را ﮐﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﮕﺎه
آن ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن و ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ او ﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ و در ﮐﻼس اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ.

٧

درس دوم
ﻧﻴﺎزﻫﺎﻱ اﻧﺴﺎن
ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍی ﺩﻭ ُﺑﻌﺪ »ﻣﺎﺩّ ی« ﻭ »ﺍﻟﻬﯽ« ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ُﺑﻌﺪ ﻣﺎﺩی ﻭ
ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺯﻧﺪﻩ ،ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻴﻮﺍﻥ ،ﺷﺮﻳﻚ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻟﺬﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻳﻚ ُﺑﻌﺪ ﺣﻴﻮﺍﻧﯽ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍ ّﻣﺎ ُﺑﻌﺪ ﺍﻟﻬﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﺩﻣﯽ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﳑﺘﺎﺯ
ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﯽ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﺨﺸﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ُﺑﻌﺪ ﺩﺍﺭﺍی ﻧﻴﺎﺯﻫﺎ،
ﲤﺎﻳﻼﺕ ﻭ ﻛﺸﺶ ﻫﺎی ﺧﺎﺹ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺱ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎ ﻭ ﻛﺸﺶ ﻫﺎ
ﺭﺍ ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﻢ ﻭ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ ﻛﻪ :
ﻧﻴﺎﺯﻫﺎی ﻭﻳﮋﻩ ی ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺩﻭ ُﺑﻌﺪ ﻭﺟﻮﺩی ﺍﻧﺴﺎﻥ ﭼﻴﺴﺖ؟
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ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺣﻴﻮاﻧﯽ
ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ُﺑﻌﺪ ﺣﻴﻮاﻧﯽ وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻴﺎت ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ او و ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و
ﺑﻘﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺣﻴﺎت ﻃﺒﻴﻌﯽ )ﻣﺎدی( ﺑﺪون رﻓﻊ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ،
از ﻗﺒﻴﻞ ﺧﻮردن ،ﺧﻮاﺑﻴﺪن و ﻣﻴﻞ ﺟﻨﺴﯽ .اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺣﻴﺎﺗﯽ »ﻏﺮاﻳﺰ ﺣﻴﻮاﻧﯽ« و ﻳﺎ ﺑﻪ
اﺧﺘﺼﺎر »ﻏﺮاﻳﺰ« ١ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ،ﻣﯽ ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻏﺮاﻳﺰ در اﻧﺴﺎن ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺑﻮده
و ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﻴﻪ ﮐﺸﺶ ﻫﺎ و ﺗﻤﺎﻳﻼت ﻧﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻘﺎی ﺣﻴﺎت ﺧﻮد ﻳﺎ
اداﻣﻪ ی ﻧﺴﻞ ﺧﻮﻳﺶ ،آن ﻫﺎ را آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻳﺎ ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.
ﻏﺮاﻳﺰ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﺣﻴﻮان اﺳﺖ .از اﻳﻦ رو ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ارﺿﺎی ﻏﺮاﻳﺰ و ﻏﻮﻃﻪ ور ﺷﺪن در ﻟﺬت ﻫﺎی ﻏﺮﻳﺰی ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ،در واﻗﻊ از ُﺑﻌﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻏﻔﻠﺖ ﻧﻤﻮده،
ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ را در ﻋﺎﻟﻢ ﺣﻴﻮاﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﺮده اﻧﺪ .ﭼﻨﻴﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻨﺪ ،در ﻣﻌﻨﺎ ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﯽ ﺧﺒﺮﻧﺪ.
ﺧﻔﺘﮕﺎن را ﺧﺒﺮ از زﻣﺰﻣﻪ ی ﻣﺮغ ﺳﺤﺮ

َﺣ َﻴﻮان را ﺧﺒﺮ از ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻴﺴﺖ

ﺧﺎﮐﺒﺎزی
اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان و ﺣﮑﻤﺎی ﺗﻴﺰاﻧﺪﻳﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی اﺣﻮال آدﻣﻴﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ و ﻋﺪه ای را ﻫﻢ ﭼﻮن
ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎزی ﺑﺎ ﺑﺎزﻳﭽﻪ ﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﯽ ﺧﺒﺮی آﻧﺎن را از ارزش ﻫﺎی واﻻی اﻧﺴﺎﻧﯽ و
ﻋﺎﻟﻢ ﺣﻘﻴﻘﺖ دﻳﺪه اﻧﺪ ،ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ اﺷﺎرات و ﺗﻤﺜﻴﻼت ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺑﻴﺪار ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻧﺎن از ﺧﻮاب ﻏﻔﻠﺖ ﺑﻮده و
ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺪ اﻓﻖ وﺳﻴﻊ ﺗﺮی رادر ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻳﺪﮔﺎن ﻋﻘﻞ و دل آﻧﺎن ﺑﮕﺸﺎﻳﻨﺪ ،ﺗﺎ از ﭼﻨﮕﺎل ﻟﺬت ﺟﻮﻳﯽ ﻫﺎی
ِ
»ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﺣﻘﻴﻘﯽ« ﺧﻮﻳﺶ آﺷﻨﺎ ﺳﺎزﻧﺪ
ﻇﺎﻫﺮی و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻏﺮاﻳﺰ ﺣﻴﻮاﻧﯽ رﻫﺎﻳﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ و آﻧﺎن را ﺑﺎ
و ﻓﻄﺮت ﮐﻤﺎل ﺟﻮﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآورﻧﺪ.
اﻳﻦ ﻋﺪه از ﻣﺘﻔﮑﺮان و ﺑﺰرﮔﺎن ﮐﻪ در رأس آن ﻫﺎ اﻧﺒﻴﺎء و رﺳﻮﻻن اﻟﻬﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﻫﻤﻮاره اﻳﻦ
ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﻪ ِ
اﻧﺴﺎن ﻏﺎﻓﻞ از ﻣﻌﻨﻮﻳﺎت ﻳﺎدآوری ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻋﻈﻤﺘﯽ در ﺣﻴﺎت ﺑﺸﺮی وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ آدﻣﯽ ﺗﺎ از ﭼﻨﮕﺎل ﻟﺬت ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻫﺎ ﻧﺮﻫﺪ و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد اﻋﺘﺪال در ﻏﺮاﻳﺰ ﺣﻴﻮاﻧﯽ و ﮐﻨﺘﺮل آن ﻫﺎ
ﻧﺸﻮد ،ﻗﺎدر ﺑﻪ درک آن ﻫﺎ ﻧﺸﺪه ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺎزﻳﭽﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﻮاره ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و از ﻋﺎﻟﻢ
ﻣﻌﻨﺎ ﺑﯽ ﻧﺼﻴﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
١ــ ﮔﺎﻫﯽ ﻏﺮاﻳﺰ ﺑﻪ ﮐﻠﻴﻪ ﺗﻤﺎﻳﻼت ﻓﻄﺮی و ﻃﺒﻴﻌﯽ اﻋﻢ از ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺣﻴﻮاﻧﯽ ﻳﺎ روﺣﯽ و ﻣﻌﻨﻮی اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻣﻨﻈﻮر از
»ﻏﺮاﻳﺰ« ﻫﻤﺎن ﻏﺮاﻳﺰ و ﺗﻤﺎﻳﻼت ﺣﻴﻮاﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ رﻳﺸﻪ در ﺣﻴﺎت ﺟﺴﻤﯽ اﻧﺴﺎن دارد.
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ﻧﺪاﻧﻤﺖ ﮐﻪ در اﻳﻦ داﻣﮕﻪ ﭼﻪ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ
ﺗﻮ را زﮐﻨﮕﺮه ی ﻋﺮش ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﺻﻔﻴﺮ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﮐﺒﺎزی ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﮐﯽ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟!
ﮐﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻔﻼن ﺧﺎﮐﺒﺎزی
دﻻ ﺗﺎ ﮐﯽ در اﻳﻦ ﮐﺎخ ﻣﺠﺎزی
از اﻳﻦ رو اﮔﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻃﺒﻴﻌﯽ و ﺣﻴﻮاﻧﯽ اﻧﺴﺎن در ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آرﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ ﻫﺴﺘﯽ ﻗﺮار
ﻧﮕﻴﺮد و از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »وﺳﻴﻠﻪ«ای ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ »ﻫﺪف« اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد و ﺧﻮد ﻫﺪف ﻗﺮار ﮔﻴﺮد،
ﺟﺰ اﻳﻦ ﮐﻪ آدﻣﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل دارد و ﺑﺎ آرزوﻫﺎی دور و دراز و ﭘﻨﺪارﻫﺎی ﺑﯽ اﺳﺎس ،از رﺳﻴﺪن
ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺣﻘﻴﻘﯽ و ﺣﻴﺎت ﭘﺎک ﺑﺎزدارد ،ﻧﺘﻴﺠﻪ ای در ﭘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻫﻤﻴﻦ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ دﻧﻴﺎ،
ﻣﺰرﻋﻪ ای ﺑﺮای ﭘﺮورش ﺑﺬر ﺣﻘﻴﻘﺖ و ﻧﺮدﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻗﻠﻪ ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺎزﻳﭽﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ای ﻣﻘﺪس ﺑﺮای ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﺟﺎوﻳﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺗﻔﻜﺮ
ﺑﺮﺧﯽ ﺍﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻧﺪ ،ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩی ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﳑﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ
ﺣﺪّ ُﺑﻌﺪ ﺣﻴﻮﺍﻧﯽ ﺧﻮﺩ ﲟﺎﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﻫﻢ ﭘﺎﻳﲔ ﺗﺮ ﺭﻭﺩ ﻭ ﺳﻘﻮﻁ ﻛﻨﺪ.
ﻋﻠﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﭼﻴﺴﺖ ﻭ ﺩﺭ ﭼﻪ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﭼﻨﲔ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍی ﺳﻘﻮﻁ
ﻣﯽ ﻛﻨﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﺍﻳﻦ ﺳﺆﺍﻝ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺸﻮﺭﺕ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﻼﺳﯽ ﻫﺎی ﺧﻮﺩ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﻫﻴﺪ.

در ﻣﻴﺎن دو ﺑﯽ ﻧﻬﺎﻳﺖ
آن ﭼﻪ از ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ دﻳﻨﯽ در زﻣﻴﻨﻪ ی ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺮﻣﯽ آﻳﺪ ،و ﺗﺠﺎرب ﻣﻤﺘﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺸﺮی ﻧﻴﺰ آن را
ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎﻻ و ﺑﯽ ِ
ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آدﻣﯽ در ﻣﻴﺎن دو ﺑﯽ ﻧﻬﺎﻳﺖ ،ﺑﯽ ِ
ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ،ﻫﻤﻮاره در ﻧﻮﺳﺎن
اﺳﺖ .از ﺳﻮﻳﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دارا ﺑﻮدن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺧﺪاﻳﯽ و اﻣﺎﻧﺖ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ،
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻼﺋﮏ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺗﺮ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﻤﺎل ﺧﻮﻳﺶ ﻳﻌﻨﯽ ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺑﺎ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﺋﻞ ﺷﻮد .از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دارا ﺑﻮدن ُﺑﻌﺪ ﺣﻴﻮاﻧﯽ و ﺟﻨﺒﻪ ی ﻣﺎدی ،در ﺻﻮرت ﻏﻔﻠﺖ
از ﺟﻨﺒﻪ ی ﻣﻌﻨﻮی و ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺣﻴﻮاﻧﯽ ،از ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻧﻴﺰ ﭘﺴﺖ ﺗﺮ ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﻧﺎزل ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮاﺗﺐ
ﻣﻤﮑﻦ ﺳﻘﻮط ﮐﻨﺪ.

١٠

آدﻣﯽ زاده ﻃﺮﻓﻪ ﻣﻌﺠﻮﻧﯽ اﺳﺖ

ﮐﺰ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺳﺮﺷﺘﻪ وز ﺣﻴﻮان

ﮔﺮ ﮐﻨﺪ ِ
ﻣﻴﻞ اﻳﻦ ،ﺷﻮد ﮐﻢ از اﻳﻦ

ور ﮐﻨﺪ ِ
ﻣﻴﻞ آن ،ﺷﻮد ﺑﻪ از آن

ﻫﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ اراده و اﺧﺘﻴﺎر آدﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﻳﺮد ،در ﺣﮑﻢ داﻧﻪ اﻳﺴﺖ ﮐﻪ در زﻣﻴﻦ
زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺟﻬﺎن آﺧﺮت ﻣﻴﻮه و َﺑﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺑﻬﺮه و ﻧﺼﻴﺒﯽ ﺟﺰ آن ﭼﻪ
رود ِ
ﻋﺎﻗﺒﺖ ﮐﺎر ﮐﻪ ِﮐﺸﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورد ﻧﻴﺴﺖ .ﻫﺮ ﮐﺴﯽ آن ِد َ
ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺧﺘﻴﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﻧﺴﺎن در ﺑﻴﻨﺶ دﻳﻨﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻧﺘﻴﺠﻪ ی
ِ
ﺑﻪ او ﻋﻄﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻟﺬا ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ او ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ داﻳﺮه ی اﺧﺘﻴﺎر او ﺑﻮده ،در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ
اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ی او ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻌﻤﺖ اﺧﺘﻴﺎر
ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻮﻫﺒﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻴﺰ در اﺧﺘﻴﺎر او ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺪﻳﻦ
ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎی ﻓﻄﺮی و ﻧﻴﺮوی ﻋﻘﻞ و اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان راﻫﻨﻤﺎی اﻧﺴﺎن ﺑﻮده ،راه
ﺣﺠﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮ او ﺗﻤﺎم ﮔﺮداﻧﻴﺪه و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ آدﻣﯽ را
ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﻤﺎل را ﺑﻪ او ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﺪ و ّ
در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺧﻮد او ﻣﯽ ﮔﺬارد و ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﺧﻮد را ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﻟﺬا
ﻣﯽ ﺗﻮان »ﺧﻮدﺳﺎزی« را ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ و وﻳﮋﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﺷﻤﺮد.

ﭘﺮﺳﺶ
١ــ دو ﺟﻨﺒﻪ ی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی اﻧﺴﺎن را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
٢ــ ﺟﻨﺒﻪ ی ﻣﺎدی اﻧﺴﺎن در ﭼﻪ ﺻﻮرت ﺑﯽ ارزش و در ﭼﻪ ﺻﻮرت ارزﺷﻤﻨﺪ
اﺳﺖ؟
٣ــ اﻧﺴﺎن ﭼﺮا و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺴﺖ ﺗﺮ از ﺣﻴﻮان ﻣﯽ ﺷﻮد؟
٤ــ دو ﻗﻄﺒﯽ ﺑﻮدن اﻧﺴﺎن را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ »آﮔﺎﻫﯽ و اﻧﺘﺨﺎب« او ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.

ﭘﮋﻭﻫﺶ
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﻢ ،ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ و اوﻟﻴﺎی اﻟﻬﯽ
ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ُﺑﻌﺪ اﻟﻬﯽ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ و ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻟﯽ وﺟﻮد ﺧﻮد ﺗﻼش ﮐﺮده اﻧﺪ .در زﻧﺪﮔﯽ
ﻳﮑﯽ از اﻳﻦ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﻨﻴﺪ و وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ی زﻧﺪﮔﯽ او را ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

١١

درس ﺳﻮم
اﻧﺴﺎن ،ﺳﺎزﻧﺪه ﻱ ﺗﺎرﻳﺦ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺩﺭﺱ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﺪ ،ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩی ﺍﺳﺖ
ﺩﻭ ُﺑﻌﺪی ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﺎﺧﱳ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ُﺑﻌﺪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ی ﺧﻮﺩ ﺍﻭﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻮﻫﺒﺖ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ،ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﱳ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺱ ﺑﻪ
ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﻳﻦ ﺳﺆﺍﻝ ﻣﯽ ﭘﺮﺩﺍﺯﱘ ﻛﻪ :
ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺍﻧﺴﺎﻥ ﭼﻪ ﻗﺪﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﻳﺎ ﲢﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﺒﺮﻫﺎی ﺑﻴﺮﻭﻧﯽ ﻭ
ﺩﺭﻭﻧﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﺩ ﻳﺎ ﻧﻪ؟

١٢

ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪی ﻫﺴﺘﯽ
ﻣﯽ داﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﺧﻠﻘﺖ دارای ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺤﮑﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺳﻨﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ
ﺳﺎﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﻤﻴﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺳﻨﺖ ﻫﺎ ،اﻧﺴﺎن دارای ﻗﺪرت اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺖ و ﻗﺪرت اﻧﺘﺨﺎب
وی در ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﻤﻴﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ دارد .ﻫﺮ ﭼﻪ آﮔﺎﻫﯽ و ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺳﻨﺖ ﻫﺎی
ﺟﻬﺎن آﺷﻨﺎﻳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻳﻦ ﺳﻨﺖ ﻫﺎ را در ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و ﭘﻴﺶ
ﻣﯽ رود .اﻣﺎ اﮔﺮ از آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎی ﻻزم و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﮑﺮی و ﻣﻌﻨﻮی ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اراده ی او ﺗﺎﺑﻌﯽ
از ﺷﺮاﻳﻂ و اوﺿﺎع ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺪه و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﯽ و ﺑﻴﺮوﻧﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻣﺤﮑﻮم اﻧﻮاع
ﺟﺒﺮﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺣﻮادث ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﻠﺐ اﺧﺘﻴﺎر از
اﻧﺴﺎن ﻧﺒﻮده و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺳ ّﻨﺖ ﻫﺎی اﻟﻬﯽ ،آدﻣﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ دوراﻫﯽ ﻫﺎ و ﭼﻨﺪ راﻫﯽ ﻫﺎ،
ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ اﻧﺘﺨﺎب دارد و ﮔﺮﭼﻪ ﻫﺮ راﻫﯽ را ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﺪ در ﺧﺎرج از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﻤﺎن ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ا ّﻣﺎ
از ﻣﻴﺎن ده ﻫﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺪﻫﺎ راه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﮑﯽ را ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب و در ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮد و ﻣﻔﻬﻮم اﺧﺘﻴﺎر
ﭼﻴﺰی ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ.

ﺫﻛﺮ ﳕﻮﻧﻪ
ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺁﻥ ﻫﺎ
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ،ﺫﮐﺮ ﮐﻨﻴﺪ.
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١٣

ﻫﺪف ﺗﺮﺑﻴﺖ
ﻫﺪف از ﺗﺮﺑﻴﺖ در ﻣﮑﺘﺐ آﺳﻤﺎﻧﯽ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آدﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﻮﻫﺒﺖ ﻫﺪاﻳﺖ و
آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺣﻘﺎﻳﻖ و درﻳﺎﻓﺖ آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎی ﻻزم ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ و ﺳﻴﻄﺮه ی اﻧﻮاع ﺟﺒﺮﻫﺎی دروﻧﯽ ﻳﻌﻨﯽ
اﻣﻴﺎل و ﻏﺮاﻳﺰ ﺣﻴﻮاﻧﯽ ،و ﺟﺒﺮﻫﺎی ﺑﻴﺮوﻧﯽ ﻳﻌﻨﯽ ﺟﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺎرﻳﺨﯽ رﻫﺎ ﺷﺪه ،و ﺑﻪ ﺻﻮرت
آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻫﺪف واﻗﻌﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻃﺮف آن ﺣﺮﮐﺖ
ﻧﻤﻮده ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﮑﻮم و ﻣﻐﻠﻮب ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺧﻮد در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺤﻴﻂ و
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺑﮕﻴﺮد.
ﺗﺄﮐﻴﺪی ﮐﻪ دﻳﻦ ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ی ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻋﻠﻢ و ﻣﺪاوﻣﺖ ﺑﺮ ﺗﻔﮑﺮ و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
اﻳﻤﺎن دارد ،ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن درﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺻﺤﻴﺢ و اﺻﻮﻟﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ آزادی واﻗﻌﯽ ﺧﻮد اﻓﺰوده ،از ﺳﻠﻄﻪ درون و ﺑﺮون آزاد ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان
ﺑﭙﺮدازد .از اﻳﻦ رو ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻴﺮوﻧﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﯽ در ﺷﺨﺼﻴﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﻌﮑﻮس ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎی اﻧﺴﺎن دارد .اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﻧﺎآﮔﺎه ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﭼﻨﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎی آﮔﺎه آن ﭼﻨﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ و ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ :اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﻧﺎآﮔﺎه را
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺳﺎزد ،اﻣﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﺎی آﮔﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.
در ﻣﮑﺘﺐ ﻫﺎی ﻣﺎدی ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﻢ ،ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺟﻮدی ﻣﺎ ّدی و ﺑﺪون ُﺑﻌﺪ اﻟﻬﯽ
و ﻣﺎورای ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﻤﺎم ﻧﻴﺎزﻫﺎی اﻧﺴﺎن رﻳﺸﻪ در ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﺎدی دارد ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻠﻮه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﮑﺘﺐ ﻫﺎ ،ﮐﻠﻴﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎ ،ﻣﻮﺿﻊ ﮔﻴﺮی ﻫﺎ ،اﻓﮑﺎر
و رﻓﺘﺎر آدﻣﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻳﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻳﻌﻨﯽ اﻧﮕﻴﺰه ی اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﺑﻴﻨﺶ ،اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی،
ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﺳﻴﺎﺳﺖ ،ﻫﻨﺮ ،اﺧﻼق ،ﺗﻤﺪن ،دﻳﻦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ را ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ از ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ از
ﺧﻮد ﻫﻴﭻ اﺻﺎﻟﺖ و اﺳﺘﻘﻼﻟﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﻤﺎن ﻣﻔﻬﻮم زﻳﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﻮدن اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ
ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی »زﻳﺮﺑﻨﺎ« و ﺟﺰ آن ،ﻫﺮ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮی »روﺑﻨﺎ« اﺳﺖ ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ از زﻳﺮﺑﻨﺎ ﺑﻮده و ﺑﺮای ﺧﻮد
اﺳﺘﻘﻼل و اﺻﺎﻟﺖ ﻧﺪارد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اوﺳﺖ و ﻫﻴﭻ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از
ﺳﻴﺮ ﺟﺒﺮی ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت آن را ﭘﺪﻳﺪ آورده اﻧﺪ ،ﺑﻴﺮون رود و آن را ﻋﻮض ﮐﻨﺪ .رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻫﺮ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه ی ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻴﺮ ﺟﺒﺮی اﺳﺖ .ﺣﻖ اﻋﺘﻘﺎد و اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی وی ﻧﻴﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ی ﻫﻤﻴﻦ
ﺳﻴﺮ ﺟﺒﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
١٤

بررسی
آثار تربیتی این دیدگاه چه می باشد؟ از جمله این که مطابق این دیدگاه،
هدف تربیت چه خواهد بود؟ انسان تا چه حد در تعیین شخصیت خود نقش دارد؟
و تا چه میزان در تحوالت اجتماعی پیرامون خود تأثیرگذار است؟
از آن جا که انسان ،عالوه بر ُبعد حیوانی ،دارای بعد الهی و روحی است نمی توان گفت شخصیت
وی و اعتقادات و افکار او منعکس کننده ی شرایط مادی است ،بلکه باید گفت اعتقاد و ایدئولوژی
انسان سرچشمه ی دیگری دارد که در صورت تکیه بر معیارهای صحیح ،دست تحوالت اقتصادی
و اجتماعی به آن نمی رسد .به عبارت دیگر ،این ایدئولوژی انسان نیست که ساخته ی دست شرایط
اقتصادی و اجتماعی است بلکه برعکس ،نقش ایدئولوژی ساختن شرایط اقتصادی و اجتماعی است
مگر این که توهماتی بی اساس به عنوان ایدئولوژی پذیرفته شود که در این صورت چون بر مبنای ثابت و
استواری تکیه ندارد نظیر بیدی است که به هر بادی بلرزد و تغییر یابد و هر روز به رنگی درآید.
در حقیقت ،انسان با آگاهی و ایمان و آن گاه عمل خویش ،که با اختیار و انتخاب انجام می دهد،
سرنوشت خود را می سازد و در سرنوشت جامعه و تاریخ مؤثر واقع می شود .روشن است که انسان های
هم عقیده و هم هدف ،با سعی و کوشش ،تأثیر فراوانی در جهت گیری جامعه و سیر تاریخ دارند و جامعه
و تاریخ را می سازند و این داشتن اختیار و توانایی بر ساختن جامعه و تاریخ چنان که در آغاز این درس
گوشزد کردیم ،هرگز به معنای انکار حکومت قوانین مختلف بر جامعه و حوادث تاریخ نیست.

پرسش

١ــ آیا قوانین و سنت های جهان مانع قدرت انتخاب انسان می شوند؟
٢ــ رابطه ی تربیت صحیح با جبرهای درونی و بیرونی چیست؟
٣ــ بنا بر بینش های مادی اعتقادات و افکار انسان تحت تأثیر چه عواملی شکل
می گیرند؟
٤ــ نقش شرایط بیرونی در زندگی انسان چیست؟
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درس ﭼﻬﺎرم
ﺷﺨﺼﻴﺖ اﻟﻬﻲ اﻧﺴﺎن
ّ
ﺍﮐﻨﻮﻥ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭ ﺗﺄﺛﻴﺮﺵ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭘﻲ ﺑﺮﺩﻳﻢ؛ ﻭ ﺩﺍﻧﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﺁﺩﻣﻲ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺧﻮﺩ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺁﮔﺎﻫﻲ،
ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻭ ﻋﻤﻞ ﺟﻬﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺭﻗﻢ ﻣﻲ ﺯﻧﺪ ،ﻭ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﻧﺴﺘﻴﻢ
ﮐﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺍﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﺳﺖ،
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﺆﺍﻝ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻳﻢ ﮐﻪ:
ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺍﻟﻬﻲ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺩﺍﺭﺍ ﭼﻪ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ؟

١٦

ﻋﺒﺎدت و ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﺪا
ﻣﯽ داﻧﻴﻢ ﮐﻪ در ﻣﮑﺘﺐ ﻫﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ ،ﻋﺒﺎدت و ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ،
از دﻳﺪﮔﺎه ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ،اﻧﺴﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮏ ﻫﺪف در اﻓﻖ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺎﻳﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و آن رﺳﻴﺪن ﺑﻪ
ﺧﺪاﺳﺖ و ﺟﺰ آن ،ﻫﻴﭻ ﻫﺪف و ﻣﻘﺼﺪ دﻳﮕﺮی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﻳﯽ اﻧﺴﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا ﻣﺴﺘﻠﺰم روﮔﺮداﻧﯽ از ﻫﺮ ﻫﺪف دﻳﮕﺮ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻴﺰی در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
در ﺟﻬﺖ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﺪا و اﻃﺎﻋﺖ از ﻓﺮﻣﺎن او ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ی ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ،ﻣﻄﺮود
و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﺪا را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ،ﻣﺴﺘﻠﺰم آزاد ﺷﺪن از ﻗﻴﺪ ﻫﺪف ﻫﺎی ﻣﺤﺪود و
ﻣﺤﻘّﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ اﻧﻬﺪام ﺷﺨﺼﻴﺖ اﺻﻴﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻧﺘﻴﺠﻪ ای در ﺑﺮ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻋﺒﺎدت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻳﻌﻨﯽ از ﺗﻤﺎم
ﻧﻘﺺ ﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎ و ﻃﺎﻏﻮت ﻫﺎ و ﺑﺖ ﻫﺎ آزاد ﺷﺪن .و آزادی واﻗﻌﯽ ﭼﻴﺰی ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ،ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﺪا ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻘﺎرﺗﯽ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ او را از ﭼﻨﮕﺎل
ﺗﻤﺎم ﺣﻘﺎرت ﻫﺎ رﻫﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺟﺰ ﮐﻤﺎل ﻣﺤﺾ ،ﻳﻌﻨﯽ ذات ﺧﺪاوﻧﺪی ،ﮐﺴﯽ را و ﻫﺪﻓﯽ را ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ی
ﺷﺄن او ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ.

ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺍﺯ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﻫﺎ ﺩﻳﻨﻲ ﻳﮑﻲ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ ﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﺁﻥ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻓﺮﺩ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺷﻤﺎﺭﻳﺪ.

ﭘﻴﮑﺎر درون
ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﺮ اﺧﻼص )ﺧﺎﻟﺺ ﮔﺮداﻧﻴﺪن ﻋﻤﻞ ﺑﺮای ﺧﺪا( ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ ﻫﺎی اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .زﻳﺮا ﻫﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ و ﻣﻈﺎﻫﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن از ﻗﺒﻴﻞ
ﺟﺎه ﻃﻠﺒﯽ ،ﺷﻬﺮت ﭘﺮﺳﺘﯽ ،ﻧﻔﻊ ﻃﻠﺒﯽ ،ﺧﻮدﻧﻤﺎﻳﯽ ،رﻳﺎ و … اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد ،ﺑﻪ دور از ﻣﺤﻮر اﺧﻼص ﺑﻮده و
ﻣﻘﺒﻮل درﮔﺎه اﻟﻬﯽ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﺧﺪا اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ،در واﻗﻊ ﻳﮏ ﻗﺪم از
ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .و ﭼﻮن رﻳﺸﻪ ی ﺗﻤﺎم ﻣﻔﺎﺳﺪ و آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ در ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ اﻧﺴﺎن
اﺳﺖ ،ﻟﺬا »اﺧﻼص« و رﻋﺎﻳﺖ آن از ﺟﺎﻧﺐ اﻫﻞ اﻳﻤﺎن ،وﺳﻴﻠﻪ ی ﻣﻬﻢ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﺷﺪت ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ ﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﮐﺎﺳﺘﻪ ،او را از ﭼﻨﮕﺎل ﻧﻔﺲ ﺣﻴﻮاﻧﯽ رﻫﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ّ
١٧

ﻣﮑﺘﺐ ﻫﺎی ﺑﺸﺮی ﮔﺮﭼﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎن را ﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﻫﺎی ﺑﻴﺮوﻧﯽ ﺑﺸﻮراﻧﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
او را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻴﻮاﻧﻴﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰﻧﺪ و در ﻋﺮﺻﻪ ی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﺷﻤﻦ دروﻧﯽ ﻳﺎری دﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ ادﻳﺎن
آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﻴﻪ ﺑﺮ اﻳﻤﺎن ــ ﮐﻪ در اﻋﻤﺎق وﺟﻮد اﻧﺴﺎن آﺷﻴﺎن دارد ــ او را در ﭘﻴﮑﺎر ﺑﺎ درون ﺑﻪ ﭘﻴﺮوزی
ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ و زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﺣﻖ و اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورﻧﺪ.
ای ﺷﻬﺎن ﮐﺸﺘﻴﻢ ﻣﺎ ﺧﺼﻢ ﺑﺮون

ﻣﺎﻧﺪ ﺧﺼﻤﯽ زان ﺑﺘﺮاﻧﺪر درون

ﭼﻮن ﮐﻪ وارﺳﺘﻢ زﭘﻴﮑﺎر ﺑﺮون

ﺑﺎز ﮔﺸﺘﻢ ﺳﻮی ﭘﻴﮑﺎر درون

اﻋﺘﻘﺎد ،اﺧﻼق وﻋﻤﻞ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﭼﻪ درﺑﺎره ی ﺷﺨﺼﻴﺖ اﻟﻬﯽ اﻧﺴﺎن ﮔﻔﺘﻴﻢ ،ﻣﯽ ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و
ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﯽ ﻣﻴﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪات اﻧﺴﺎن و روﺣﻴﺎت و اﻋﻤﺎل او وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان آن ﻫﺎ را از ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ
ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺖ .ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﺮ اﻳﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ را اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده و ﺷﺨﺼﻴﺖ اﻧﺴﺎن را ﺑﺮ
ﭘﺎﻳﻪ ی اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﻮام ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻀﺎﻳﻞ اﺧﻼﻗﯽ از ﻗﺒﻴﻞ ﭘﺮﻫﻴﺰﮔﺎری ،ﺻﺒﺮ و ﺷﺠﺎﻋﺖ ،ﻓﺪاﮐﺎری ،ﮔﺬﺷﺖ ،ﻋﺪاﻟﺖ
و… از اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻻزﻣﻪی آن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻳﻤﺎن و رذاﻳﻞ اﺧﻼﻗﯽ از
ﻗﺒﻴﻞ ﺳﺘﻢ ،ﻏﺮور ،ﻧﻔﺎق ،و ﺑﺪﮔﻮﻳﯽ و ﻏﻴﺮه را ﻳﮏﺟﺎ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد زﻳﺮا رﻳﺸﻪی ﻫﻤﻪی اﻳﻦ رذاﻳﻞ در
روﮔﺮداﻧﯽ از ﺧﺪا و ﻏﻔﻠﺖ از ﻳﺎد اوﺳﺖ.
اﻧﺴﺎن ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻬﺖ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺧﻮد ﮔﺎم ﺑﺮدارد و ﺑﻪﻃﺮف ﮐﻤﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ اﻳﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ را ﻣﻴﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪات ﺧﻮد و روﺣﻴﺎت و اﻋﻤﺎل ﺧﻮﻳﺶ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ و از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﻳﺎ
ﺷﺪت ﺑﭙﺮﻫﻴﺰد زﻳﺮا ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻧﺘﻴﺠﻪای ﺟﺰ ﻧﺎﺑﻮدی ﺷﺨﺼﻴﺖ اﺻﻴﻞ
ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽ در ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﻪ ّ
اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻣﻴﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺮای ﺗﺸﺨﻴﺺ و ارزﻳﺎﺑﯽ اﻳﻤﺎن ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان ،اﻋﻤﺎل و ﮐﺮدار و
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت روﺣﯽ و اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ .در اﻳﻦﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ادﻋﺎ از واﻗﻌﻴﺖ ﺟﺪا ﻣﯽﮔﺮدد و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ
واﻗﻌﯽ از ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ و ﻓﺮﻳﺒﮑﺎران ﺗﻤﻴﺰ داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻳﺎد ﺧﺪا
ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﺗﮑﻴﻪﮔﺎه روﺣﯽ و ﻣﻌﻨﻮی اﻫﻞ اﻳﻤﺎن ﻳﺎد ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻪ اﻳﻤﺎن ﺷﺨﺺ ﻗﻮیﺗﺮ
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و ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﺗﻮﺟﻪ او ﺑﻪﺧﺪا ﻧﻴﺰ ﻋﻤﻴﻖﺗﺮ و ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﻫﺮﭼﻪ اﻳﻤﺎن
اﻧﺴﺎن ﺿﻌﻴﻒﺗﺮ ﺑﻮده و ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ »ﺧﻮد« و ﻧﻔﺴﺎﻧﻴﺎت و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه از
ﺷﺪت ﺗﻮﺟﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﺑﻪ ﺧﺪا ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.
ّ
آﻧﺎن ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪی ﺧﻮد ﻣﺪام ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻟﺬات دﻧﻴﻮی ﻣﯽاﻧﺪﻳﺸﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دل
ﭘﺮﻳﺸﺎن ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﺧﺎﻟﻖ دلﻫﺎ ﮔﺮداﻧﻨﺪ و از آﺛﺎر ﻣﻌﻨﻮی ﺑﯽﮐﺮان آن ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻧﺪ؟
دلﻫﺎی ﭘﺎک و ﺑﯽآﻻﻳﺶ در ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻮاﻫﺒﯽ دﺳﺖ ﻣﯽﻳﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ دﻳﮕﺮان از آن ﻣﺤﺮوم و
ﺣﺘﯽ ﺑﯽﺧﺒﺮﻧﺪ .ﻳﺎد ﺧﺪا ﻣﺪام ﺑﺮ اﻳﻤﺎن اﻧﺴﺎن ﻣﯽاﻓﺰاﻳﺪ و اﻧﺴﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت و در ﻋﺮﺻﻪی
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺷﻬﻮات و ﻧﻔﺴﺎﻧﻴﺎت ﻗﺪرت و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .ﺑﺮای ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ واﻗﻌﯽ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻟﺬت ﺑﺨﺶﺗﺮ از
ﻳﺎد ﺧﺪا ﻧﻴﺴﺖ .آﻧﺎن در ﺳﺎﻳﻪی ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﺳﺮﮐﺶ ﺧﻮد ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻃﻮﻓﺎن دروﻧﯽ ﺧﻮد را
ﻓﺮوﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪ آراﻣﺸﯽ ﻋﻤﻴﻖ ،آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻨﻮدی و رﺿﺎ ﻣﯽرﺳﻨﺪ.
ﻳﺎد ﺧﺪا آرامﺑﺨﺶ دلﻫﺎی ﻣﺘﻼﻃﻢ ،ﺗﺴ ّﻠﯽﺑﺨﺶ ﻗﻠﺐﻫﺎی رﻧﺠﻴﺪه و ﻣﺮﻫﻤﯽ ﺑﺮ دلﻫﺎی ﻣﺠﺮوح
اﺳﺖ .ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﺎن واﻗﻌﯽ ﺑﺎ ﻳﺎد ﺧﺪا ،ﮐﺎر و ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و وﻇﺎﻳﻒ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮﻳﺶ را اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﮑﻼت را در اﻳﻦراه ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آری ،ﻳﺎد ﺧﺪا و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ او ﺳﺮﻣﺎﻳﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻮﺣﺪﻳﻦ از آن ﺑﻬﺮهﻫﺎ ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎوﻳﺪ آﻣﺎده ﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ.
ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﺎن و ّ

اﺳﺘﺨﺮاج
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آنﭼﻪ در ﻣﺘﻦ آﻣﺪه و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﺎد ﺧﺪا و ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ
ﺑﻪ ﺧﺪا را ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺛﻤﺮات ﻳﺎد ﺧﺪا

ﻋﻮاﻗﺐ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺧﺪا
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ﭘﺮﺳﺶ
١ــ اﻃﺎﻋﺖ و ﭘﻴﺮوی از ﻏﻴﺮﺧﺪا را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﺎدت و اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮح
دﻫﻴﺪ .در ﭼﻪ ﺻﻮرت اﻃﺎﻋﺖ ﻣﺎ از ﻏﻴﺮﺧﺪا ﭘﺮﺳﺘﺶ و ﺑﻨﺪﮔﯽ آن ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد؟
٢ــ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﯽ اﻧﺪﻳﺸﻪ ،ﻋﻤﻞ و اﺧﻼق را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮد را از دﻋﺎ و ﻧﻴﺎﻳﺶ ﺑﻴﺎن ﮐﺮده و اﺛﺮات ﻣﻌﻨﻮی آن را در زﻧﺪﮔﯽ
اﻧﺴﺎن ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
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