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 سپاسگزاري

 

خداي را آنچنـان کـه شایـسته    : الحمد هللا کما هو أهله و یستحقّه. ن الرحیمبسم اهللا الرحم  

  .گوییم  میاست، و استحقاق دارد، سپاس

خـواهیم کـه     مـی از او عاجزانه.  را به ما عطا کرد"توفیق بزرگ"او جلّ و عال که این    

.  بـر پـا باشـند   "قیـام قیامـت   " قرار دهد، و تا      "جهانی" را   "اطالعات عظیم الشأن  "این  

  .   بیافزایند و آن را تکمیل کنند"غناي آن" را بگمارد که هر روز بر "فرهیختگانی"

الزم است از تمام اساتیدي که به صورت حضوري از آن بزرگواران استفاده نموده ایـم،             

 جـواد   آیـت اهللا حـاج آقـا   یـن مـورد از   در ا. ها را بزرگ داریم آنسپاسگزاري کنیم و حق 

 انصاري، آیت اهللا سید احمد فهري، استاد محمد تقی جعفري، آیـت اهللا محمـد بـاقر حکمـت           

نیا، استاد شهید مرتضی مطهري و عالمه سید محمد حسین حسینی طهرانی، آیـت اهللا سـید                

 جعفر سیدان، استاد دست پروري که با نهایت بزرگواري ما را راهنمـایی کردنـد، واز امـام                 

خمینی، آیت اهللا سید عبد األعلی  موسوي سبزواري، عالمه سید محمـد حـسین طباطبـایی،       

آیت اهللا حـسن زاده آملـی، آیـت اهللا محمـدي ري شـهري و آیـت اهللا مـصباح یـزدي کـه            

هـا در  ها داشته ایم،  و سایر مؤلفانی که اسامی آن     بیشترین استفاده و نقل قول را از آثار آن        

یقینا اگـر ایـن ارشـادها نبـود، ایـن          . اند، سپاسگزاري کنیم   هاي مختلف ذکر شده   لمنابع فص 

ها کـه بـه جـوار او جـل و           کنیم به آن    می  مسئلت از خداوند متعال  . یافت نوشتار تحقق نمی  

اند، علو درجات و پاداش غیر قابـل تـصور عنایـت کنـد، و بـر طـول عمـر و                       علی پیوسته 

اي از عقایـد     هاي خـود، بـا پـاره      ممکن است در ضمن بررسی    . سایراساتید بیافزاید توفیقات  

هـا  بعضی از بزرگان اختالف پیدا کرده باشیم، ولـی در مراتـب شـاگردي و تلمـذ مـا از آن        

  .  گردد چیزي کم نمی
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 مقدمه

  

یاك نعبـد و إیـاك     اللهم إ . ال حول و ال قوة إلّا باهللا العلی العظیم        . بسم اهللا الرحمن الرحیم   

 .نستعین

 او بـر اسـاس   "عمـل کـرد  "، "مسیر او را تا ابدیت" است، و  "موجودي ابدي "انسان  

 "نقش حیـاتی "، "انتخاب مبناي جهان بینی فرد در زندگی  ". کند  می  تعیین "جهان بینی "

 تـا  "نتـایج ایـن انتخـاب   "،  "ابدي بودن انسان  "با توجه به    .  او دارد  "رشد و سقوط  "در  

 ، فقـط یکـی اسـت، و      "راه مـستقیم  "، کـه    با توجه به این واقعیت    . همراه او خواهد بود    ابد

 ایـن   "انتخاب" باید در    "حساسیت و دقت  " هستند، نهایت    "انحرافی"هاي دیگر همه     راه

ایـن کتـاب کوشـشی در    .  دست یابیم"سعادت ابدي" به خداراه انجام شود، تا به خواست 

و امیدواریم بـا کمـک همـه فرهیختگـان جهـان             شد،با  می "تسهیل حرکت به سمت رشد    "

   .إن شاء اهللا .نظري و کاربردي آن فراهم آیدهاي   زمینه غناي بیشتر جنبه،اسالم

: أعظـم الحکمـۀ معرفـۀ اإلنـسان نفـسه     ": فرمایـد  مـی  )}(با توجه به ایـن کـه علـی       

بررسـی  " هـاي  انسان نسبت بـه نفـس خـویش مـی باشـد، کتاب             ، شناخت بزرگترین حکمت 

و کتـاب بررسـی مقـدماتی اصـول         ،  "شناسی اسـالمی بـراي دانـشجویان       مقدماتی روانی 

بخـش  ") رشـد اصـول   ( درمانی و برنامـه ریـزي در مکتـب اسـالم             ، روان بهداشت روانی 

باشد و توصیه می گردد، به عنوان پـیش نیـاز تـدریس ایـن           می "مقدماتی حکمت اسالمی  

  . دنکتاب مورد استفاده قرار گیر

 

  پور محمد حسین -دکتر سید ابوالقاسم حسینی

 



  

  

  فصل اول

  

  

   اسالمی و راهکار تدوین آنتعریف حکمت

  

  

  

  

  

 لغات کلیدي 

، فلـسفه  ، فلـسفه عملـی  ، فلسفه نظـري  فلسفه ، اسالم، ، حکمت اسالمی  ، حکمت الهی  حکمت

، ، فقـه  ، فطـرت  )]( معـصومان  ، سـنت   مجید ، قرآن ، حکمت عملی  ، حکمت نظري  الحادي

، اخـالق  ، اخـالق حرفـه اي    اخالق،  )](، احادیث معصومان  ، تفسیر قرآن مجید   اصول فقه 

، ، مـدیریت اسـالمی  ، تعلیم و تربیت اسالمی    ، اقتصاد اسالمی   اسالمی  شناسی ، روان پزشکی

، مـشاوره بـر      در حکومـت اسـالمی     ، سیاسـت خـارجی    سیاست داخلی در حکومت اسالمی    

، تفـسیر تـاریخ بـر اسـاس مکتـب      ، روان درمانی بر اساس مکتب اسالماساس مکتب اسالم  

، ، دسـت یـابی بـه رشـد     اجتمـاعی -، پیش گیري از اختالالت روانی، بهداشت روانی اسالم

 ، دیـن  بقـا ، عـالم ، حیات ابـدي حیات دنیوي  ن، اصالت هاي تسخیر جها  ، فرمول سعادت ابدي 

، لـشگریان  ، لشگریان عقـل ، معاقد ذلت، معاقد عزت، اختیار ، جبر ، توفیق الهی  ، اذن الهی  حق

  .جهل
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  ه فصلخالص

، علمی است کـه در      ". به حقایق موجودات به اندازه توانایی بشر       علم": با تعریف  "فلسفه"

چنانکه هست در نفس االمر به انـدازه قـدرت و توانـایی              شود از حقایق اشیاء،     می آن بحث 

شـیاء، چنانکـه هـست در    شود از حقایق ا     می  علمی است که در آن بحث      ،حکمت" و   "بشر

علمیـه  هـاي   ها و حـوزه ، موضوع بحث دانشگاه "نفس االمر به اندازه قدرت و توانایی بشر       

 گردد، هر دو لغـت، مفهـوم واحـدي دارنـد، ولـی در عمـل        میچه مشاهدهچنان. باشند  می ما

  .ندک  میاختالفات وسیعی در محتواي مطالب مطرح شده در مکاتب فلسفی جلب توجه

شـوند، نیـز     مـی  مطرح" اسالمیفلسفه"در این مورد محتواي مطالبی هم که به عنوان         

  . مختلف و در بعضی موارد، با اعتقادات اسالمی تباین دارند

  

  مقدمه

، )]( و احادیث معـصومان     مجید ، تفسیر قرآن  ، اصول فقه  در روند نظریه پردازي در فقه     

 ، روان مانند اخالق پزشـکی اجتماعیهاي   در شکل عام و اخالق در هر کدام از حرفه  اخالق

، سیاسـت داخلـی   ، مدیریت اسالمی، تعلیم و تربیت اسالمی ، اقتصاد اسالمی   اسالمی شناسی

 تفـسیر  ، در حکومت اسالمی، مشاوره و روان درمـانی بـر اسـاس مکتـب اسـالم     و خارجی 

 -گیـري از اخـتالالت روانـی       با هـدف پـیش     ، بهداشت روانی  تاریخ بر اساس مکتب اسالم    

هـا   وسایر علوم  اسالمی،  باید زیر بنـاي آن          و سعادت ابدي   اجتماعی و دست یابی به رشد     

 نتایج بارور نظري و عملـی بیـشتري    اسالمی جستجو نمود، تا به خواست خدارا در حکمت  

 باید به عنوان پیش نیاز پـرداختن  "حکمت اسالمی"به عبارت دیگر، تدریس    . داشته باشند 

در حقیقـت، ایـن روش، جنبـه کلیـدي دارد وعـدم توجـه و       . م ذکر شده تلقی گـردد    به علو 

حکمـت  . گـردد   مینپرداختن به این زیر بنا موجب کاهش بازده و ابتر ماندن علوم ذکر شده            

لـوم حـاکم بـر       و ع  فطـرت ،  )}( معـصومان  ، سنت )قرآن مجید (اسالمی خود بر پایه کتاب    
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 یک محقق، گرچه این محقـق،  مـسلمان    ناشی از هواي نفسیقینا فلسفه.  استوار است  جهان

- و انجام اصول اسالمی باشد، ولی چهارچوب مذکور را محـور فعالیـت  و متعهد به پذیرش 

تواند خالی از نقص باشد، و اهـداف مـورد نظـر را     ود قرار ندهد، نمی  ها و اظهار نظرهاي خ    

وجـود  . بر آورده سازد، و حتی ممکن است موجب عقب ماندن علمی جوامع اسالمی گـردد              

 هـا کـه بـه وضـوح قابـل مـشاهده      عملـی آن هـاي     انحراف در نتایج علوم ذکر شده و جنبه       

ون افرادي وجود دارند که ادعاي متعهـد       هم اکن . کنند  می باشند، صحت این ادعا را ثابت      می

کننـد،    مـی نظري و عملی که به عنوان اسـالم ارایـه  هاي  بودن به اسالم را دارند، ولی جنبه   

  .باشند، و در طول تاریخ هم این روند وجود داشته است  میقابل خدشه

  

  تعریف فلسفه

  : کند  مییر تعریف را به صورت زلغت نامه دهخدا، فلسفه

  : کلمه اي معرب است، و اصل کلمه یونانی آن مرکب از دو جزء استفلسفه"

: بمعنی حکمت ) sofia( به معناي دوست و دوست دار، وسوفیا      ) philososs(فیلوسس

 . به حقایق موجودات به اندازه توانایی بشرعلم

  : را به دو قسم تقسیم کرده اندلسفهحکما به طور کلی، ف

  . یا حکمت نظري عملی، و فلسفه اکتسابی نظري عملی، یا حکمتفلسفه

  . است، و سیاست مدنیه، تدبیر منزل عملی شامل تهذیب اخالقحکمت

  : نظري شامل سه قسم ذیل استحکمت

، علـم طبیعـی  : کنـد، کـه مـادي محـض انـد       مـی  ادنی که بحث از امـوري   فلسفه -الف

 .طبیعیات

کند، که نه در ذهن و نـه درخـارج، احتیـاج بـه          می اموري که بحث از      فلسفه اولی  -ب

، و وحـدت و کثـرت  :  امور کلی احوال موجودات، مانندماده ندارند، و منظور از آن معرفت    
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  . به معناي اخصها است؛ ویا الهیاتوجوب و امکان و حدوث و قدم و مانند آن

 اولی لفظی است یونانی، معنی آن خویشتن را به حضرت واجـب الوجـود، ماننـد                 فلسفه

تـشبه بـه الـه، آن طاقـت بـشري را      .  الهی اسـت  عبارت از علمساختن است و فلسفه اولی  

  کـه فرمـود صـادق    سـازد؛ چنـان   نیازمند است، که آدمی را قادر به تحصیل سعادت ابـدي          

 :در سخن خود ),(

هـا و تجـرد    یعنی چون او شوید، در احاطت بر دانستنی     خداوند، خوي گیرید به اخالق   "

  ).17207، ص11، ج3ماخذ. ("از جسمانیات

 .ه ماده احتیاج دارنـد  بکند که در وجود خارجی  می  اوسط که بحث از اموري      فلسفه -ج

  ".مانند ریاضیات

 

  تعریف حکمت

  : نیز در لغت نامه دهخدا به صورت زیر تعریف شده استحکمت

هم چنین به معناي فرزانگی، فرزانـی،       . ، دانش، دانشمندي، عرفان   ، دانایی، علم  حکمت"

 لذاتـه،   گفتـاري، شناسـایی حـق    درسـت کـرداري، راسـت   حلم و بردباري، درست کـاري،  

ایـن معنـا در   . "تکالیف شرعی"شناسایی خیر براي به کار بستن آن، و آن عبارت است از    

) 39:، بنـی اسـرائیل    قرآن( ذلک مما أوحی إلیک ربک من الحکمۀ      : تفسیر کبیر در ذیل آیه    

 گوینـد از ایـن کـه        "اهـل سـیر و سـلوك      "چـه    به این معنا اسـت، آن      و قریب . استآمده  

حکمـت بـه ایـن معنـی اخـص      .  اسـت " آفات نفس، و شیطان و ریاضات  معرفت" حکمت،

 تعلم و فرا گرفتن حـالل   ". رود  می است از علم حکمت، زیرا این یکی از انواع آن به شمار           

  .قرآن، چنین تفسیر کندهاي  ، چنانکه ابن عباس، حکمت را در آیه"و حرام

  . "،  علوم شرعی و علوم طریقت است" منطوق بهاحکمت"

  : ذکر شده اندتعبیرهاي زیر نیز در لغت نامه مزبور براي حکمت
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، فرقان، انجیل، زبور، کردار درست، گفتار درسـت،    عدل، داد، نبوت، حکم نبوت، قرآن     "

، "کـالم معقـول  "، "کالمی که موافق حکم اسـت  "،  "کالم موافق حق  "،  "سخن استوار "

  . "حقیقت هر چیزي"

جربـزه افـراط ایـن قـوه، و بـالدت،           . نیروي عقلی و علمی متوسط بین جربزه و بالدت        

 کـه  حجـت و برهـان قطعـی   . ،  قوه میان جربزه و بالدت اسـت    پس حکمت . تفریط آن است  

  :  و اقناع، خداوند فرمایدمفید اعتقاد باشد، نه مفید ظن

  ).269: ، بقرهقرآن.  ("و من یؤت الحکمۀ فقد اُوتی خیراً کثیراً" ***

  ).125:،نحلقرآن.   ("الحسنۀاُدع إلی سبیل ربک بالحکمۀ و الموعظۀ " ***

فایده و مصلحتی که بر فعـل  "، یعنی  "غایت"دلیل و سبب و جهت آن،         چیزي، حکمت

     ".، بدون آن که فاعل را به انجام فعل برانگیزد"شود  میمترتب

  : کند می  را به صورت زیر، تعریفلغت نامه دهخدا در بحث کلی خود، حکمت

چنانکـه هـست در نفـس     شود از حقایق اشـیاء،   می علمی است که در آن بحث    حکمت"

  ."االمر به اندازه قدرت و توانایی بشر

وصـول بـه   "،  اشیاء موجود در خارج و ذهن است، و فایده و غایت آن       موضوح حکمت 

 رستگاري و نیک بختی است در آخرت، و این اشیاء و اعیـان بـر      است در دنیا و    "کماالت

 مـا اسـت یـا    ها تحـت قـدرت و اختیـار   دو قسم است، یا افعال و اعمالی است که وجود آن 

  .نیست

دد، گـر   مـی  معـاش و معـاد   به احوال قسم نخست از آن جهت که منجـر بـه صـالح    علم

، زیرا مقـصود  "حکمت نظري"شود، و علم به احوال قسم دوم،   می نامیده " عملی حکمت"

  .گردد  میاز آن با نظر حاصل

  :شوند  می عملی و نظري بر سه قسم تقسیمهر یک از حکمت

 به مصالح شخص به تنهایی است تا بـه فـضایل       عملی یا عبارت است از علم      اما حکمت 
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شـود، و در    مـی  نامیـده "علم تهذیب اخالق"آراسته و از رذایل پاك و مبري گردد؛ و آن        

  . رود  می از آن سخن"علم اخالق"

 به مصالح جماعتی است که در خانه با هـم، هـم کـاري دارنـد،         قسم دوم عبارت از علم    

  .شود  می نامیده"علم تدبیر منزل"پدر و مادر و فرزندان و آقا و نوکر، که به نام چون 

کننـد، و آن را    مـی  به مصالح جماعتی است که در شـهر بـا هـم زنـدگی         قسم سوم علم  

  . گویند"علم سیاست مدنی"

 و تعقل، احتیاج بـه  حوال چیزي است که در وجود خارجی به ا نظري یا علم و اما حکمت  

  .  است"علم الهی"ماده ندارد، و آن 

، فقط احتیاج به مـاده نـدارد، و   ی به احوال چیزي است که در وجود خارجِ        قسم دوم علم  

  . نیز گویندآن علم اوسط است، که آن را علم ریاضی و تعلیمی

 به احوال چیزي است که هم در تعقل و هـم در خـارج،  احتیـاج بـه مـاده        قسم سوم علم  

و باید دانست که بعـضی محققـان        . شود  می دارد و آن علم ادبی است که طبیعی  نیز نامیده          

چنان که هست، و قیام نمـودن بـه   ،  دانستن چیزها باشد، حکمت"چنین تفصیل کرده اند که      

  .یکی علمی و دیگري عملی :شود به دو قسم  می پس حکمت منقسم".کارها چنان که باید

 نظري نیز گویند، و عملـی ممارسـت   علمی تصور حقایق موجودات بود و این را حکمت 

    ."حرکات و مزاولت صناعات باشد

ایه بعضی از جمالت، زیـر تـاثیر مکتـب اسـالم     باید توجه داشت که استاد دهخدا در ار     (

  ).     9163،ص6، ج3ماخذ)  ( استفاده نکرده است" اصطالحیفلسفه"بوده است، و آن را از 

  :کند  می را به صورت زیر تعریفشرف الدین رامپوري حکمت

 نمودن به کارها چنانکـه بایـد؛ پـس     دانستن چیزها باشد، چنانکه هست، و قیام      حکمت"

  .یکی علمی و دیگري عملی: شود به دو قسم  می  منقسمحکمت،

 نظـري نیـز گوینـد، و عملـی      علمی تصور حقـایق موجـودات اسـت و ایـن را حکمـت             
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، 1، ج5ماخـذ  (". خواننـد ممارست حرکات و مزاولت صناعت باشد، و این را حکمت عملی       

  ).353ص

 و هم بـراي     گردد، تعریف زیر، هم براي حکمت       می فوق مشاهده هاي    چه در تعریف   چنان

  : ذکر شده استفلسفه

شود از حقایق اشیاء، چنانکه هـست در نفـس            می  علمی است که در آن بحث      حکمت"  

  ". بشراالمر به اندازه قدرت و توانایی

  ". به حقایق موجودات به اندازه توانایی بشرعلم" عبارت است از فلسفه

کننـد، و در      مـی   هر دو یک هدف را دنبـال        و حکمت  اگر این تعریف را بپذیریم، فلسفه     

ده اسـت، و در قـاموس    انگیسی المورد، حکمت را به معنی فلسفه معنی کـر   -قاموس عربی 

  :عربی المورد، تعاریف زیر براي فلسفه مطرح شده اند -انگلیسی

  .حب الحکمۀ"الفلسفۀ، )1(

  . البحث عن الحقیقۀ من طریق التفکیر المنطقی ال المالحظۀ الواقعیۀ"ب"

 العلم الذي ینتظم علوم المنطق و األخالق و الجمـال و مـاوراء الطّبیعـۀ و           "الفلسفۀ،) 2(

  .یۀ المعرفۀنظر

  .، و العلوم ما عدا الطّب و الحقوق و الّالهوت)liberal arts( الفنون العقلیۀ "ب"

 من المفاهیم الفلسفیۀ بمجموعـۀ المبـادي الّتـی یقـوم علیهـا فـرع مـن                  الفلسفۀ نظام ) 3(

أو حقل من حقول النّشاط البشري المعرفۀ أو نظام دینی.  

  . ت و مفاهیم و مواقف الشخص أو الجماعۀمعتقدا: فلسفۀ) 4 (

  ).6ص ،6ماخذ). (عندالشدائد(هدوء، رباطۀ جاش  )5(

و الحکمـۀ إصـابۀ الحـق       ": کنـد   مـی   را به صورت زیر تعریـف      مفردات راغب، حکمت  

بالعلم و العقل، فالحکمۀ من اهللا تعالی معرفۀ األشیاء و إیجادهـا علـی غایـۀ اإلحکـام و مـن         

  ، 4ماخـذ . ("ن معرفۀ الموجودات و فعل الخیرات و هـذا هـو الـذي وصـف بـه لقمـان       اإلنسا
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  ).ماده حکم

همان گونه که اسـب را بـا        ": گردد  می  به صورت زیر مطرح    در مجمع البحرین، حکمت   

گیرنـد، آدمـی نیـز بـا          مـی  کنند، و از انحـراف و چموشـی جلـو           می رام) حکمۀ(دهنی زدن 

 ، از فعل قبیح و انحراف از حـق مـصون   و عقل   از راه علم   سیدن به حق  فراگیري حکمت و ر   

  ). ، ماده حکم18ماخذ. ("ماند می

توان نتیجه گرفت با توجه به این که راهکار اصلی،  دست یـابی بـه              می از تعریف فوق،  

 مسؤولیت دسـت یـابی بـه ایـن     باشد، حکمت  می"تقوا"  و قرب الهی، برخورداري از رشد

  . هدف واال را دارد، و در نتیجه در دست یابی انسان به اهداف فوق، نقشی حیاتی دارد

  

   اسالمیروش تدوین حکمت

می درعلـوم  معتقد بود که در کشف نقطه نظرهاي اسال      ) ره(استاد فقید محمد باقر حکمت نیا     

  :توان و باید از چهار منبع اساسی زیر استفاده نمود  می،و حکمت

  ). مجیدقرآن(کتاب الهی

  .)]( امامان معصوم و ),(پیامبر اکرمهاي  ، شامل آموزشسنت

  .فطرت

  ).2ماخذ( علوم حاکم بر جهان

چـه مـا     هـستند، و چنان    "معـصوم "نابع فوق،   کرد، که تمام م     می  نیا تاکید  استاد حکمت 

ها استفاده کنـیم، و مطالـب را طـوري          خود را مقید کنیم، که براي ارایه مطالب، از تمام آن          

ري بـه راي صـواب   تهیه کنیم که توسط همه این منابع قابل تایید باشند، در حد قدرت بـش     

 مطـرح  "حـرف محکـم  "توانیم واقعا دسـتاوردهاي خـود را بـه عنـوان      میایم، و  نایل آمده 

  . ها دفاع کنیمسازیم و با قدرت از آن

هـاي  ، در تمام پـژوهش تاکید استاد بر این روش، به عنوان یک الگوي قطعی و ماندگار      
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در این مورد بایـد توجـه داشـت، کـه         . تواند و باید مورد استفاده باشد       می به اسالم، وابسته  

گردند، و همواره روابط متقابـل و         می منابع چهارگانه فوق، همه منابع علمی جهان را شامل        

 به عنـوان  به این معنی که حکمت اسالمی.  اسالمی وجود دارندها و حکمتمداومی بین آن 

و راهکـار اصـلی بـراي     )]( و ارشـادهاي معـصومان   مجیدشالوده اساسی در فهم قرآن  

 سـلیم انـسان در ایـن تعامـل، نقـش         گردد، و فطرت    می جهت دهی علوم مختلف وارد عمل     

 )}(علـی .  به عنوان جزء مهم حکمت اسالمی مطرح ساخت        توان آن را    می اساسی دارد، و  

 انـسان نـسبت بـه       شناخت برترین حکمت، : أفضل الحکمۀ معرفۀ اإلنسان نفسه    ": فرماید می

  ). 222، ص2، ج1ماخذ. ("باشد  مینفس خویش

نفـر از  کـردم، یـک     مـی در یکی از جلساتی که در مورد منابع چهارگانه فوق صـحبت          

هـا آشـنا   گونه در کنار سه منبع دیگر که ما با آن          را چ  علوم حاکم بر جهان   "پرسید،  طالب  

  دهید؟  میهستیم، قرار

، به تسخیر جهان توسـط انـسان    در آیات متعددي از قرآن    خداوند متعال : به ایشان گفتم  

  .  " هستند"نهاي تسخیر جهافرمول"، علوم حاکم بر جهان. ده استاشاره فرمو

باشـد، و مـا از تکـرار      مـی هاي کتاب بر اساس همین روش روش بررسی در تمام فصل 

  .کنیم  میآن در هر فصل خودداري

  

   مجید اسالمی در قرآنبررسی حکمت

 و ما من أمر یختلف فیه اثنان إلّا و لـه أصـل فـی کتـاب اهللا                ": فرماید  می )}( صادق امام

براي هر موضوعی که دو نفـر در رابطـه بـا آن اخـتالف کننـد،       : لکن ال تبلغه عقول الرّجال    

  .برند هاي مردم به آن پی نمی لیکن عقلاصلی در کتاب الهی وجود دارد،

  ).5/3، باب الرد إلی الکتاب و السنّۀ، به نقل از جامع االحادیث60،ص1، ج17ماخذ(

 کـه  "حکمـت " راجـع بـه    مجیـد توانیم اصولی را از قرآن  میبنا براین به طور قطع ما     
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در حقیقت هر آیـه و هـر دسـتورالعمل آن،    . باشد، استنباط کنیم می مورد نیاز همه افراد بشر 

 یعنـی   "مفـسران اصـلی آن    "باشـد، کـه بایـد بـر اسـاس تفـسیر               مـی  اي از حکمـت    قطعه

  . کشف و مورد استفاده قرار گیرند)](معصومان

 به طور کلی اشاره شـده     "مصادیق حکمت " سوره اسراء، به     39، در آیه     مجید در قرآن 

  ).این آیه در فصل هفدهم ذکر شده است. (است

.  اسـالمی کمـک کنـد     تواند به قابل لمس کردن مفهـوم حکمـت          می مرور این مصادیق،  

نکته مهمی که باید توجه داشت، مطالب ذکـر شـده در آیـه فـوق، دسـتور العمـل زنـدگی               

باشند، و در حقیقـت ایـن دسـتورات      می، براي عموم مردمروزمره بر اساس حکمت اسالمی    

، بایـد بـه     "حکمت اسالمی "اند، که در تدوین      بر روي زیربناهاي متعدد علمی قرار گرفته      

تـوان زد، پیـام     مـی مثالی کـه در ایـن مـورد    . ها را کشف نمود   ها نیز توجه داشت، و آن     آن

متعـدد علمـی   هاي  هم اینک رشته  . ی به عموم مردم است    دندان پزشک هاي    عمومی دانشکده 

 هـا اضـافه   هـاي بیـشتري بـه آن      در این دانشکده وجود دارند، و به تدریج، فـوق تخـصص           

 بـه صـورت زیـر    ),(توسـط پیـامبر اسـالم   ها  هاي کلی این دانشکده   ولی پیام . گردند می

 کالمـی را بـه      ،خـود هاي عمـومی    اند، و دندان پزشکان معاصر نیز در آموزش        خالصه شده 

  :باشند  میها به صورت زیرها اضافه نمی کنند، و آن پیامآن

مـسواك  ( هر کس دو چـوب :   الْکَلْبتَینِ  عذَابِ   منِ استَعملَ الْخَشَبتَینِ أَمِنَ مِنْ      ),(و قَالَ   

. در امـان خواهـد بـود   ) وسـیله کـشیدن دنـدان    (را استعمال کند، از عذاب کلبتـین      ) و خالل 

  ).89، ص59، ج19ماخذ(

در : تَخَلَّلُوا علَى أَثَرِ الطَّعامِ و تَمضْمضُوا فَإِنَّهمـا مـصحۀُ النَّـابِ و النَّواجِـدِ           "  ),(و قَالَ   

هاي نـیش و آسـیا   پی غذا خالل کنید، و آب در دهان بچرخانید، چرا که مایه سالمت دندان       

  ).21، ص10ماخذ.(است

خَلَّلُوا فَإِنَّه مِنَ النَّظَافَۀِ و النَّظَافَۀُ مِنَ الْإِیمانِ، و الْإِیمـانُ مـع صـاحِبِهِ فِـی           تَ" ),(و قَالَ   
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خوانـد، و ایمـان بـه      مـی  فراخالل کنید، زیرا آن پاکیزگی است، و پاکیزگی به ایمان  : الْجنَّۀِ

  .)319، ص16،ج20ماخذ (".همراه دارنده اش در بهشت است

کنیم که حد اقل علـوم زیـر، بـه عنـوان           می با مروري به آیات و احادیث فوق، مشاهده       

  : باشند  می اسالمی، فعالزیر بناي حکمت

 آشنایی با ادبیات عرب.  

 خداشناسی و سایر معارف اسالمی.  

 منطق. 

 فقه.  

 اصول فقه.  

 اخالق. 

 فیزیولژي انسان.  

 پزشکیروان .  

 شناسیروان . 

 بهداشت عمومی.  

 بهداشت روانی.  

 خانوادهبهداشت روانی .  

 جامعه شناسی.  

 اقتصاد.  

 حقوق.  

 بررسی ادیان و عقاید. 

 اسالمی داراي زیربناهـاي متعـددي در     بوط به حکمت  بر همین اساس تمام دستورات مر     

 از دیـدگاه  ها در بحث، بررسی حکمـت اسـالمی  باشند، که به بعضی از آن       می علوم مختلف 
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بعـضی از زیربناهـاي حکمـت اسـالمی در ایـن کتـاب        .  اشاره شده انـد    )](معصومان  

ند، و باید کوشش شود تا همه زیربناهـاي آن کـشف شـوند و مـورد اسـتفاده          خالصه شده ا  

  .قرار گیرند

گـردد تـا      مـی   اسـالمی موجـب     حکمت "اصل األصول " به عنوان    عدم توجه به توحید   

هاي فلسفی وجود خداوند را انکار نمایند، و به وجود آمدن جهان را امـري              بعضی از مکتب  

  .ی بدانندتصادف

کنند، و جهـان    می را که وجود خدا را نفیهایی  به طور صریح، فلسفه،  )}( صادق امام

فتبـاً و خیبـۀ و تعـساً    ": بینـیم   مـی کند، و چنین  می دانند، مردود اعالم    می را نتیجه تصادف  

یر و العمـد    لمنتحلی الفلسفۀ، کیف عمیت قلوبهم عن هذه الخلقۀ العجیبـۀ حتّـی أنکرواالتـدب             

شـده انـد، چگونـه      ) الحادي(فالکت و بدبختی و هالکت باد بر کسانی که پیرو فلسفه          : فیها

 آنان از این خلقت و آفرینش عجیب و حیرت زا، به گونـه اي کـه تـدبیر و                  کور است قلب  

  ).75، ص3، ج19ماخذ  ("؟!کنند  میتعمد در خلقت را انکار

  و جانـشینان بـر حـق   وم استفاده از رهنمودهاي خداوند که به وسیله پیامبران       بنابراین لز 

المـؤمن  ": فرماید  می)}(باشد، و علی  میها در دسترس ما قرار گرفته اند، امري جدي       آن

 از پروردگـارش  آن راهـاي    و تمام ایـده    مؤمن دین : أخذ دینه عن ربه و لم یأخذه عن رأیه        

  ).309، ص68، ج19 ماخذ-185ص، 9ماخذ.("گرفته است، نه از رأي خویش

معـارف حقیقـی   " را با مفهوم  سوره جمعه، حکمت   2 در تفسیر آیه     )ره(عالمه طباطبایی 

کنـد کـه     مـی اکید تاستاد بر این واقعیت   . کند  می ، مطرح "باشد  می  نیز متضمن آن   که قرآن 

کننـد، و چـون       می  پیروي " خاص سنت" خود،  در زندگی از       ها بر حسب جهان بینی    انسان

 آسـمانی و حیـات   افرادي که به دیـن . باشند  میها نیز متفاوت ها مختلف هستند، سنت   بینش

 "حیـات ابـدي   "کننـد کـه بـا         مـی   سنت، آرایـی را انتخـاب       معتقد هستند، در اتخاذ    ابدي

 را  " بقـا  عـالم "ها معتقدند که بر هر انسانی الزم اسـت وسـیله زنـدگی              آن. متناسب باشد 
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فراهم کند، و خود را براي توجه به پروردگارش آماده سازد، و به طور طبیعی انـسانی کـه             

با توجه به این که امور دنیوي با وسایل مـادي،      . رفتاري متفاوت دارد  چنین اعتقادي ندارد،    

 " حیـات دنیـوي  اصالت"  بهي ندارند، به دین توحیدهایی که ایمانیابند، انسان  می تمشیت

هـا در زنـدگی، دسـت یـابی بـه مزایـاي       ند، و در حقیقت هدف نهـایی و سـعادت آن     عتقدم

  . باشد  میزندگی دنیوي

کند از چراغی که فروکش کردن نـدارد، بهـره گیـرد، و ایـن              می اسالم به انسان توصیه   

خداونـد در قـرآن     .  مـورد تاکیـد قـرار گرفتـه اسـت           مجیـد  روش به طور صریح در قرآن     

حنیفاً فطـرة اهللا الّتـی فطـر     فأقم وجهک للدین    ": فرماید  می  سوره روم، اعالم   30مجید،آیه  

پـس روي  : الناس علیها ال تبدیل لخلق اهللا ذلک الدین القیم و لکنّ أکثـر النـاس ال یعلمـون       

هـا را بـر آن    انـسان این فطرتی است که خداوند،. خود را متوجه آیین خالص پروردگار کن     

آیـین اسـتوار، ولـی اکثـر مـردم      این است . دگرگونی در آفرینش الهی نیست   . آفریده است 

   ).187، 38، ج11ماخذ.  ("نمی دانند

 اسـالم را کـه اسـاس     دیـن خداوند متعال:  گوید  میعالمه طباطبایی در دنبال این بحث  

  : خوانده است"دین حق" است، به نام آن بر فطرت

 الحـقّ لیظهـره علـی الـدین کلّـه و لـو کـره               سـوله بالهـدي و دیـن      هوالذي أرسـل ر   "

 فرسـتاد، تـا او را بـر همـه      و دین حقاو کسی است که رسول خود را با هدایت  : المشرکون

  ).9:، صف مجیدقرآن (".ادیان غالب سازد، هرچند مشرکان کراهت داشته باشند

. "کنـد   مـی ، هـدایت  و راه راسـت  به سوي حق  : یهدي إلی الحقّ و إلی طریق مستقیم      "

  ).30:، احقاف مجیدقرآن(

 در آن راه    "غـی "، عبارت است از راي و اعتقادي کـه مـالزم رشـد باشـد، و                 "حق"

، راي و عقیده اي اسـت کـه در      "حکمت" است، زیرا    "حکمت"نداشته باشد، و این همان      

 باشد، و کذبی مخلوط با آن نباشد، در ضـمن نفـع آن هـم محکـم اسـت، و                 صدقش محکم 
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رنامـه  گیرد کـه ب   میعالمه طباطبایی بعد از بیان مطالب فوق، نتیجه. ضرري به دنبال ندارد 

 اسـت، و بـراي   "تعلیم حکمت" مسؤول اجراي آن است،  ),( که پیامبر اسالم    مجید قرآن

کنـد، و هـم       می  بودن عقایدي را که در جامعه مطرح است، بیان         مردم،  حق بودن و یا باطل      

  ).187، 38، ج11ماخذ. (آموزد  میها آنهاي رایج را نیز بهچنین حق یا باطل بودن سنت

 در بـاره   مجیـد  و رهنمودهـاي قـرآن  عالمه طباطبایی با ذکر دعاوي منکـران خداونـد،       

هـا را تحـت عنـوان       تـوان آن    مـی  کند، کـه    می هایی را در این مورد، ذکر     ها، مثال عقاید آن 

  : و اعتقادهاي نادرست، مطرح کردیق حکمتاز مصادهایی  نمونه

 

   با اعتقادهاي نادرستمقایسه مصادیق حکمت

و قالواما هـی إلّـا      "حیات مادي، اصالت دارد؛ و این حیات، هدف نهایی انسان است           -1

:  إن هم إلّـا یظنّـون  حیاتنا الدنیا نموت و نحیی و ما یهلکنا إلّا الدهر و ما لهم بذلک من علم  

میرنـد و    مـی چیزي جز همین زندگی دنیاي ما در کار نیست، گروهـی از مـا   ": ها گفتند آن

هـا بـه   آن. "گیرند، و جز طبیعت و روزگار،  ما را هالك نمی کند  میها راگروهی جاي آن  

 ")  دارنـد و گمانی بی پایه   (زنند  می گویند، علمی ندارند، بلکه تنها حدس       می این سخن که  

  ). 24:، جاثیهقرآن(

و ما هذه الـدنیا إلّـا لهـو و لعـب و إنّ الـدار              : گوید  می کند و   می هارا ارشاد  آن خداوند،

این زندگی دنیا چیزي جز سرگرمی و بازي نیـست؛ و          : اآلخرة لهی الحیوان لو کانوا یعلمون     

  ).64:، عنکبوتقرآن.  ("دانستند  میرت است، اگر سراي آخزندگی واقعی

دهـد، و    مـی انسان در مشیت و خواست خود، مستقل است، و هر چه بخواهد، انجـام            -2

و ما تشاؤون إلّآ أن یـشاءاهللا إنّ اهللا کـان علیمـاً     ":  به صورت زیر است     مجید رهنمود قرآن 

 بـوده  شما هیچ چیز را نمی خواهید مگر این که خدا بخواهد، خداوند دانا و حکـیم            و  : حکیماً

  ).30:قرآن، انسان. ("و هست
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و ال تقولنّ  لشیء إنّی فاعل ذلک غداً إلّا أن یشاء اهللا و اذکر ربـک إذا نـسیت و قـل          "

مـن فـردا آن را   ": و هر گز در مورد کاري مگو: عسی أن یهدین ربی ألقرب من هذا رشداً       

و ) جبـران کـن   (مگـر ایـن کـه خـدا بخواهـد، و هرگـاه فرامـوش کـردي                . "دهـم   می انجام

امیدوارم پروردگارم مرا به راهی روشـن تـر از ایـن         : پروردگارت را به خاطر بیاور و بگو      

  ).24:، کهفقرآن. (" کندهدایت

  در هـر کـار ارادي تاکیـد     "توفیـق الهـی   " و   "اذن الهـی  " بر مفهوم    )}( صادق امام

رأیت المعروف کاسمه و لیس شیء أفضل مـن المعـروف إلّـا        ": بینیم  می فرماید و چنین   می

و لـیس   . و لیس کلّ من یحب أن یصنع المعروف إلی الناس یصنعه          . ثوابه،  و ذلک یراد منه     

فـإذا اجتمعـت الرغبـۀ و    . و ال کلّ من یقدر علیه یؤذن له فیـه . کل من یرغب فیه یقدر علیه 

خـوب  (من خوبی را مانند نـامش  : القدرة و اإلذن،  فهنالک تمت السعادة  للطّالب والمطلوب         

). دهـد   میکه خدا به نیکوکاران(هیچ چیز برتر از خوبی نیست، مگر پاداش آن  . دیدم) و زیبا 

ت که هر کس دوست داشته باشد به مردم خوبی کند، این کـار را انجـام دهـد، و                  چنین نیس 

چنین نیست که هر کس رغبت به خوبی کردن داشته باشد، توان انجـام آن را داشـته باشـد،       

و نه هر کس توانایی بر خوبی کردن را داشته باشد، فرصت و توفیـق آن را نیـز بـه دسـت                

 و فرصت و توفیق با هم جمع شوند، آن گـاه اسـت کـه    بلکه هر گاه رغبت و توانایی . آورد

  . "خوشبختی طالب و مطلوب به طور کامل فراهم آمده است

 بـراي انجـام کارهـاي       "إذن خداونـد متعـال    "رهنمود فوق، در مورد لزوم صادر شدن        

. خیـر اسـت   انجـام کـار   "توفیـق "، همـان    "اذن"خیر، باید مورد توجه باشد، و منظور از         

  ).                        باب فضل المعروف27ص، 4،ج17ماخذ(

 "جبـر " خود اختیاري ندارد، و همـه کارهـاي او بـر اسـاس            انسان، نسبت به رفتار    -3

  .پذیرد  میانجام

، در فصل چهـاردهم    مجید  سوره آل عمران قرآن    26 نیا در مورد آیه    تفسیر استاد حکمت  
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  . ذکر شده است

کـرد خـود، هـیچ گونـه        هـا در عمـل     همچنین معتقدنـد کـه آن      هاي غیر موحد  انسان -4

 کنند، وحاضر نیـستند قـوانین     توانند عمل   می محدودیتی ندارند، و به هر شکل که بخواهند       

بعـضی از ایـن ادعاهـا بـه      . گردنـد، بپذیرنـد     مـی   خدا اعـالم   امبرانالهی را که به وسیله پی     

  : مطرح شده است مجیدصورت زیر در قرآن

 بـه قـوم   )}(، ارشـادهاي شـعیب   سوره هود، خداوند متعـال   95 تا   84 در آیات    ***

قـالوا یـا شـعیب أصـلوتک     ": باشـد   میخ قوم او به صورت زیرکند، و پاس  میخود را ذکر  

. تأمرك أن نترك ما یعبد آباؤنا أو أن نفعل فی أموالنا ما نشاء إنّـک ألنـت الحلـیم الرّشـید            

قالوا یا شعیب مانفقه کثیراً مما تقول و إنّا لنریک فینا ضعیفاً و لو ال رهطک لرجمناك و مـا               

 چـه را پـدرانمان  دهد که آن  میآیا نمازت به تو دستور! یباي شع": گفتند: أنت علینا بعزیز 

تـو کـه مـرد    ! خـواهیم در اموالمـان انجـام نـدهیم؟      میچه راپرستیدند، ترك کنیم، یا آن    می

  !بردبار و فهمیده اي هستی

گویی، ما نمی فهمـیم؛ و مـا تـو را در میـان       می چه را  بسیاري از آن   !اي شعیب ": گفتند

کـردیم؛ و    مـی قبیله کوچک تو نبود، تو را سنگـسار ) به خاطر(اگر یابیم؛ و     می خود ضعیف 

  ."تو در برابر ما قدرتی نداري

و نادي فرعون فی قومه قال یا قوم ألیس لی ملک مصر و هذه األنهـار تجـري                  " ***

فلـوال أُلقـی علیـه    . أم أنا خیر من هذاالّذي هو مهین و ال یکاد یبین         . من تحتی أفال تبصرون   

فاسـتخف قومـه  فأطـاعوه إنّهـم کـانوا قومـاً          . ب أو جاء معه الملئکۀ مقترنین     أسورة من ذه  

آیـا حکومـت مـصر از آن    ! اي قوم مـن ": فرعون در میان قوم خود ندا داد و گفت       : فاسقین

مگر نـه ایـن اسـت       ! آیا نمی بینید؟  ! من نیست و این نهرها تحت فرمان من جریان ندارند؟         

ه و طبقه پستی اسـت و هرگـز نمـی توانـد فـصیح سـخن       که من از این مردي که از خانواد    

چرا دست بندهاي طال به او داده نشده است، و یـا ایـن     ) گوید  می اگر راست . (بگوید، برترم 
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فرعـون قـوم خـود را    ) تا گفتارش را تایید کنند!(که چرا فرشتگان دوشادوش او نیامده اند؟  

  . "، آنان قومی فاسق بودندسبک شمرد، در نتیجه از او اطاعت کردند

 بودن انسان را در مقابل دستورات الهی، دقیقا مانند تـسلیم بـودن    اسالمی تسلیم  حکمت

ما این دستور العمـل را در فـصل   . داند  میانسان در مقابل پزشک مورد اعتماد او یک اصل     

  ).42، ص1، ج12ماخذ(خواهیم کرد هفتم ذکر 

  

  )]( اسالمی در ارشادهاي معصومان  حکمتبررسی

 اقدام نموده انـد، کـه مـسیر مـا را در             در طیف وسیعی به تعریف حکمت      )](معصومان

  .کنند  میاین مورد مشخص

من یؤت الحکمۀ فقـد  و " در پاسخ به دو سؤال ابی بصیر در مورد آیه           )}( صادق امام

  :فرماید  می."اوتی خیراً کثیراً

 و    امـام  شـناخت : جتناب الکبـائر الّتـی أوجـب اهللا علیـه النـار           امعرفۀ اإلمام و    " *** 

، 14ماخـذ . ("هـا وعـده آتـش داده اسـت    اجتناب گناهان کبیـره کـه خداونـد در مـورد آن        

  ).287،ص1ج

همـان  ( ." اسالم اسـت   آن طاعت خدا و شناخت    :  معرفۀ اإلسالم  هی طاعۀ اهللا و   " ***

  ).ماخذ

: فرمایـد   مـی  به هنگام بحث راجع به قرآن ),( به نقل از پیامبر اسالم     )}( صادق امام

 عجیـب آن هـاي   جنبـه : مصابیح الهدي و منار الحکمۀ. ال تحصی عجائبه، و ال تبلی غرائبه  "

، پایگـاه عـالی   غامض آن کهنه نمـی شـود، انـوار هـدایت    هاي  قابل شمارش نیست، و جنبه 

  ).همان ماخذ. ("حکمت

الخیـر الکثیـر معرفـۀ    ": در تفـسیر علـی بـن ابـراهیم در بـاره آیـه فـوق، آمـده اسـت         

ــۀ   ــؤمنین و األئم ــناخت : )](أمیرالم ــاد، ش ــر زی ــان   امیرخی ــؤمنین و امام   )](الم
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  ).همان ماخذ( ."باشد می

تـرس از خـدا راس   : و رأس الحکمۀ مخافۀ اهللا":  در ضمن یک خطبه   ),(پیامبر اسالم 

  ).همان ماخذ( ." استحکمت

إنّ الحکمـۀ المعرفـۀ و   ":  در پاسخ سلیمان بن خالد در باره آیـه فـوق   )}( صادق  امام

، و ما أحد یموت من المؤمنین أحب إلـی  ه منکم فی الدین فهو حکیم  دین، فمن فقّ  الفقه فی ال  

 است، و هر یک از شما کـه در دیـن فقیـه     و آگاهی از دین   شناخت حکمت: إبلیس من فقیه  

ز مومنان به اندازه مرگ فقیه براي ابلـیس خوشـایند           گردد، حکیم است، و مرگ هیچ یک ا       

  ).همان ماخذ (".نیست

مـا  : الحکمۀ ضیاء المعرفۀ و میزان التقوي و ثمرة الصدق، و لو قلـت      ": )}( صادق امام

أنعم اهللا علی عباده بنعمۀ أنعم و أنظم و أرفع و أجزل و أبهی من الحکمۀ لقلت، قال اهللا عـزّ            

و مـا یـذّکّر إلّـا    . ی الحکمۀ من یشاء و من یؤت الحکمۀ فقد اوتی خیـراً کثیـراً        یؤت": و جلّ 

، إِي ال یعلم ما أودعت و هیأت فـی الحکمـۀ إلّـا مـن استخلـصتُه لنفـسی و                 "اولی األلباب 

خصصتُه بها، و الحکمۀ هی النجاة و صفۀ الحکمۀ الثبات عند أوایل األِمـور و الوقـوف عنـد         

، و معیـار تقـوي، و میـوه راسـتی          نور معرفت  حکمت:  اهللا إلی اهللا   خلقعواقبها، و هو هادي     

 نعمتی بیشتر، منظمتـر، بـاالتر، زیـادتر و ارزشـمند تـراز            است، و اگر بگویم خداوند متعال     

خـدا دانـش و   ": فرمایـد  مـی  خداوند متعـال . حکمت به کسی ارزانی نداشته است، جا دارد      

، و بـه هـرکس دانـش داده شـود،           "دهد می )و شایسته بداند  ( حکمت را به هر کس بخواهد     

متـذکر  ) ك نمـی کننـد، و  ایـن حقـایق را در   (خیر فراوانی داده شده است، و جز خردمندان،         

یعنی نمی داند کسی چه چیز در حکمت ودیعه قـرار دادم، و در حکمـت آمـاده       .نمی گردند 

  .ها اختصاص دادمم، مگر افرادي که براي خود انتخاب نمودم و حکمت را به آنکرد

 داشتن ثبـات در ابتـداي کـار و     است، و عالمت شاخص حکمت،      موجب نجات    حکمت

. "باشـد   مـی   بـه سـوي خـدا       کننده خلـق   باشد، و آن هدایت     می آگاهی نسبت به پایان کار    
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  ).همان ماخذ، به نقل از مصباح الشریعه(

:  ذات یوم فی بعـض أسـفاره إذ لقیـه رکـب فقـالوا             ),(بینما رسول اهللا  : )}( باقر امام

 فقـال رسـول اهللا   . مؤمنـون : من أنتم؟ فقالوا  : فالتفّت إلیهم و قال   ! السالم علیک یا رسول اهللا    

. الرّضا بقضاء اهللا و التـسلیم ألوامـراهللا و التفـویض إلـی اهللا    : کم؟ قالوا  فما حقیقۀ إیمان   ),(

علمـاء، حکمـاء، کـادوا أن یکونـوا مـن الحکمـۀ أنبیـاء، فـإن کنـتم                 : ),(فقال رسول اهللا    

: صادقین، فال تبنوا ما ال تسکنون، و ال تجمعوا ماال تأکلون، و اتقوا اهللا الـذي إلیـه ترجعـون       

 یک سفر، گروهی از مردم را مشاهده کرد، که گفتند سـالم بـر    در ضمن),(روزي پیامبر 

شـما چـه کـسانی هـستید؟     : ها توجه کرد، و گفتپس ایشان به سوي آن   ! تو اي رسول خدا   

  .مؤمنان: گفتند

   شما چیست؟حقیقت ایمان: رسول خدا فرمود

بودن، و واگزار کردن کـار خـود بـه           امر او    راضی بودن به رضاي خدا، و تسلیم      : گفتند

  .خدا

 خـود   عالمان، حکیمان، نزدیک اسـت کـه بـه واسـطه حکمـت            : فرمود ),(رسول خدا 

شـوید نـسازید، و      گویید، جایی را کـه در آن سـاکن نمـی            می پس اگر راست  . پیامبر شوند 

کنیـد،    مـی به سوي او بازگـشت خورید، جمع نکنید، و از خدایی که      چیزي را که ازآن نمی    

  )همان ماخذ( .بترسید

: گیـرد   مـی  ، نتیجه استاد زین العابدین قربانی ضمن بیان نظرهاي مختلف در باره حکمت          

حکمت منحصر به هیچ یک از معانی یاد شـده نیـست، بلکـه هـر کـدام از تعـابیر فـوق،                      "

ــ"معنــی جــامع و شــامل"اي از یــک  گوشــه د، و آن عبــارت اســت از   را حکایــت دارن

 نظـري  تواند آدمی را در بعد فلسفه  می گرایانه که واقعهرگونه آگاهی و بینش و معرفت     "

 نماید، خواه از رهگذر وحی باشد، خـواه ریاضـت و تقـوا، خـواه در مـورد                   و عملی هدایت  

  ).16ماخذ . ("ام باشدتبیین احکام و فلسفه احک
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 دار تعلـیم آننـد، و    حقیقتی است که همه انبیا وظیفه     حکمت: کند  می استاد قربانی اضافه  

و إذ أخذاهللا میثاق النبیین لمـا آتیـتکم مـن کتـاب و حکمـۀ ثـم                  :  آمده است   مجید در قرآن 

هنگـامی کـه   ) بـه خـاطر بیاوریـد   (و :  لما معکم لتؤمنّن به و لتنـصرنّه جاءکم رسول مصدق 

، پیمان مؤکد گرفت، که هـر گـاه کتـاب و حکمـت بـه      )هاو پیروان آن  ( از پیامبران  خداوند،

کند، بـه او      می شما دادم، سپس پیامبري به سوي شما آمد، که آنچه را با شما است، تصدیق              

  ).81:قرآن مجید، آل عمران. ( بیاورید، و او را یاري کنیدایمان

 قـرار داده    ),(عـادي پیـامبر اسـالم     هاي     را جزء برنامه    آموزش حکمت  خداوند متعال 

هو الّذي بعث فـی األُمیـین رسـوالً         ": یدفرما  می  سوره جمعه  2، آیه    مجید است، و در قرآن   

منهم یتلوا علیهم آیاته و یزکّیهم و یعلّمهم الکتاب و الحکمۀ و إن کانوا من قبل لفی ضـالل   

هـا بـر انگیخـت،    او کسی است که درمیان جمعیت درس نخوانده، رسولی از خـود آن  : مبین

 و حکمـت ) قرآن(و به آنان کتابکند،   میخواند، و ایشان را تزکیه  میکه آیاتش را بر آنان   

  . "و مسلما پیش از آن در گمراهی آشکار بودند. آموزد می

 سوره بقـره  269کند و در آیه     می  را بزرگترین موهبت الهی معرفی     ، حکمت  مجید قرآن

اُوتی خیراً کثیراً و ما یـذکّر  یؤتی الحکمۀ من یشاء و من یؤت الحکمۀ فقد      ": بینیم  می چنین

بخـشد، و بـه هـر کـس       میحکمت) و شایسته بداند(او به هرکس که بخواهد   : إلّا اُولواالباب 

که حکمت بخشیده باشند، بی شک خیر بسیارش داده اند، و جز خردمندان کسی پنـد نمـی                  

 ). ترجمه خرمشاهی، ناصر مکارم.  ("گیرد

  

  فطرت انسان  وبررسی ارتباط حکمت

 کنترل خویش نسبت به گنـاه، و تعبـد   . ، ارتباطی قابل لمس وجود دارد      و حکمت  بین فطرت 

  در انـسان "حکمـت " و تـداوم در ایـن حرکـت، موجـب ظهـور             خالصانه خداونـد متعـال    

  : رمایدف  می)}( صادقامام. گردد می
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کسی کـه چهـل   : من أخلص هللا أربعین یوما، فجر اهللا ینابیع الحکمۀ من قلبه إلی لسانه            "

  او بر زبـانش  را از قلبحکمتهاي   چشمهروز خود را براي خدا خالص کند، خداوند متعال       

  .)382ین بندگی و نیایش، صسی دي جامع االحادیث، به نقل از آی(جوشاند می

من أخلص هللا أربعین صـباحا ظهـرت       : پیام فوق، به صورت دیگري نیز مطرح شده است        

  ).200الرواشح السماویۀ، میرداماد، ص(ینابیع الحکمۀ من قلبه علی لسانه

  بـه صـورت زیـر نقـل    ),(آیت اهللا فقید سبزواري این پیام را به نقل از پیامبر اسـالم            

هللا أربعین صباحا، جرت ینابیع الحکمۀ من قلبه علی لـسانه و أنطـق بهـا      من أخلص   : کند می

 او بـه   از قلـب حکمـت هاي   کسی که چهل روز خود را براي خدا خالص کند، چشمه          : لسانه

  ).322، ص4ج، 8ماخذ.(گردد  میگردد، و به وسیله زبان، بیان  میزبانش جاري

  :کند  میبه صورت زیر تبیین،  را و فطرت" اسالمیحکمت" ارتباط )}(علی

و بعث فیهم رسله و واتر إلیهم أنبیائه لیـستأدوهم میثـاق فطرتـه و یـذکّروهم منـسی        "

پـس  : نعمته و یحتجوا علیهم بالتبلیغ و یثیروا لهم دفائن العقـول و یـروهم اآلیـات المقـدرة               

فرسـتاد تـا     مـی ها برانگیخت و ایشان را پی در پـی  خود را در بین آنخداي تعالی پیامبران  

)  فطـري توحید( ها بود، بطلبند و به نعمت فراموش شدهعهد و پیمان خداوند را که جبلی آن 

هـاي  و عقـل ) با برهـان سـخن گوینـد   ( یاد آوري کنند، و از راه تبلیغ با ایشان گفتگو کنند         

 و گمراهـی مـستتر    پوشیده و بـر اثـر تـاریکی ضـاللت    که در زیر غبار کفر( ده راپنهان ش 

، 15ماخـذ .("بیرون آورند، و به کار اندازند و آیات قدرت را به ایشان نشان دهند    ) گردیده

  ).24، ص1ج

 را بـر آن نهـادن،   ، و بناي زنـدگی لهی خالص ا نسبت به دیندر هر دو ارشاد فوق، تعبد    

و بر عکس حاکمیـت     ) 7 و 6نمودارهاي  ( گردد  می و تداوم دراین راه، موجب ظهور حکمت      

 قـل  علـی کـل ع  حـرام : فرمایـد   مـی )}(علی. گردد  می بر انسان، موجب حذف آن  شهوت

بر هر عقل به زنجیر کشیده شده به وسیله شـهوت، سـود   : مغلول بالشهوة، أن ینتفع بالحکمۀ  



 حکمت اسالمی و عرفان اسالمی بررسی مقدماتی        30

 )350سی دي جـامع االحادیـث، بـه نقـل از غـرر الحکـم، ص        (  حرام است  بردن از حکمت،  

  ).9 و 8نمودارهاي(

  

    در علوم حاکم بر جهانبررسی حکمت

، یـک نیـاز    هم به عنوان زیر بنا و هم نتیجه نهایی تمام علـوم حـاکم بـر جهـان      "حکمت"

دلیل این ادعا این است که دانشمندان علوم مختلـف، کـه مـسؤولیت      . باشد  می فطري انسان 

، بدون آن که با هم تبـانی کـرده         باشد  می "محدوده علمی خاص خود   "ها بررسی   اصلی آن 

هـاي  هاي عمیق علمی در رشته خود، به طور طبیعی، به نتیجه گیـري            باشند، پس از بررسی   

هاي زیـر پرداختـه انـد، و اعـالم داشـته انـد کـه در رونـد             فلسفی  و اشتغال فکر به سؤال      

  :کنیم  میعلمی که ما مشاهدههاي  پدیده

  .رددگ  می، مشاهده"یک نظم محیر العقول" . 1

  .  وجود دارد"مندي قابل محاسبهقانون" . 2

  . وجود دارد"منديهدف"در تمام فعل و انفعاالت اصلی و فرعی،  . 3

  ."توانند ناشی از تصادف باشند هدف مند و قانون مند، نمیهاي  این پدیده" . 4

  .دهد  می، خود را نشان"م و قدرتمندعامل عالِ"یک  . 5

 فعـل و   " که لحظه به لحظـه     "عامل غیر ملکولی  "زیستی، نقش یک    هاي    در پدیده  . 6

  .کند، قابل مشاهده است  میانفعاالت را تنظیم

عامل آگاه که عالوه بر تنظـیم اطالعـات، خودآگـاهی     "در علوم انسانی، نقش یک       . 7

هـاي    جنبـه "ایـن عامـل تمـام       . باشـد   می  قابل مشاهده  "آورد  می انسان را به وجود   

هـا را بـا هـم       دهـد، و آن     مـی   را تمشیت  " و معنوي انسان   ماعی، اجت زیستی، روانی 

  .کند  میهماهنگ

،  و   " اسـالمی  ، بـه عنـوان اصـل االصـول حکمـت          بررسـی توحیـد   "هـاي   ما در فصل  
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کنیم،   می ین نقطه نظرها را بیان     ا "هاي عقالنی  ادراك بررسی مقدماتی روش حسی کردن    "

  .باشند  میهاي فوق، مکمل این بحثو در حقیقت، فصل

 است، که محققانی که بدون داشـتن        نکته دیگري که باید به آن توجه نمود، این واقعیت         

، بـا لطـف الهـی وراهنمـایی       کـار کـرده انـد    و مقوله فلسفه، در جهان بینی   "زمینه دینی "

 دست یافته انـد، و در       " آمیز رهنمودهاي حکمت " خویش، در بعضی موارد به ارایه        فطرت

شما حکمـت را در هـر کجـا         هاي وسیعی تاکید شده است که       بحثی در   هاي اسالم آموزش

  .   دریافت کنیدیافتید، بدون توجه به گوینده آن،

  

  بررسی نتایج کاربردي 

فلسفی فعال بود، بحث داشـتیم و بـه بعـضی از    هاي  با یکی از دوستانی که در یکی از نحله 

مطالـب  "این  : ایشان که موقعیت شاخصی دارد، گفت     . کردیم  می نقطه نظرهاي ایشان انتقاد   

 سـت، ایـن مطالـب را   در تمام دنیا کمتر از تعداد انگـشتان یـک د       . خیلی سطحش باال است   

  ."فهمند می

زیرا ایشان خود را به عنوان یـک انـسان متـدین            .  بود "ثقیل"این گفته، براي ما خیلی      

  .کند، صد در صد اسالمی است  میکرد، و معتقد بود مطالبی که بیان  میبه اسالم معرفی

: حۀبعثـت بالحنفیـۀ الـسم     ": فرمایـد   مـی  ),(هنگامی که به یاد آریم که پیامبر اسالم       

 و اهـل  شیعه در پیشگاه قـرآن . (" حنیف، بی آالیش و آسان برانگیخته شدم     به دین : السهلۀ

)) 433 بحـار االنـوار، ص  65سی دي جامع االحادیث، به نقل از ترجمـه جلـد   ( )]( بیت

  . ناراحت کننده استها به اسالم،شنیدن مطالبی از این قبیل و وصل کردن آن

 و " اسـالمی حکمـت "بر خالف بیان این دوست بزرگوار، مطالبی که ما تحـت عنـوان          

) آسـان (و سـهله  ) با بزرگواري و وسعت نظر    (کنیم، واقعا سمحه    می  ارایه "عرفان اسالمی "

ـ              . هستند   را مطـرح "نتـایج کـاربردي  "ا به منظور ایجـاد بـازدهی بیـشتر، در هـر فـصل م
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 اسـت و ایـن    "بررسـی مقـدماتی   "البته باید در نظر داشت، که این کتاب، یک          . سازیم می

هـاي   حجـم ایـن نتـایج در کـالس     به خواست خـدا   . ها نیز در ابتداي کار هستند     گیري نتیجه

  .هاي آموزشی، بیشتر خواهند شددرس و کارگاه

 و هـم در  ، که هـم در تعریـف فلـسفه   " به حقایق موجودات به اندازه توانایی بشر  علم"

 عدم اسـتفاده از پـیش   ولی متاسفانه به علت.  مطرح شده است، ایده آل است  تعریف حکمت 

آن، تـدوین  پـیش نیـاز   .  باقی مانده است"مرحله آرزو"نیازهاي آن، تا کنون، همچنان در   

، "عتـرت ")  مجیـد  قـرآن ( بـا اسـتفاده از کتـاب       "حکمت اسـالمی  " یا   "فلسفه اسالمی "

 "منبـع معـصوم  "، و تایید هر مطلب به وسیله این چهـار           و علوم حاکم بر جهان     "فطرت"

  .باشد می

برتـرین  : أفـضل الحکمـۀ معرفـۀ اإلنـسان نفـسه     " نفس بر شناخت )}( علی تاکید امام 

  .، تاکید بر پیش نیاز دیگر است"باشد  می، شناخت انسان نسبت به نفس خویشحکمت

توجه بـه  .  است، بسیار راه گشااست  اسالمی در قرآن   حکمتهاي    تاکید بر این که ریشه    

  .باشند  میهاي عمومی آن، نیز از نتایج این فصل و پیامزیر بناهاي حکمت اسالمی

کـشند،    مـی   را یـدك   "فیلـسوف " که عنوان    متاسفانه بعضی از دست اندرکاران فلسفه     

 کننـد، ودر ایـن فـصل توسـط امـام           مـی  نفـی حقیقی تـرین حقـایق، یعنـی وجـود خـدا را             

 و در پیـشگاه      در قـرآن   موقعیـت حکمـت   .  مـورد سـرزنش قـرار گرفتـه انـد          )}(صادق

 تلقی خداونـد،  . نماید  می  شریف را آنچنان که باید تبیین      ، ارزش این علم   )](معصومان  

 "بـدون چـون و چـرا      "به عنوان طبیب، و انسان، چون مریض، و انجام دستورات خداونـد             

  . پیشنهاد شده است),(راهکاري است که توسط پیامبر اسالم

 دهـد کـه ذره    مـی  اسالمی، نشان، به عنوان سیاست اصولی حکمت گرایی تاکید بر واقع  

ایـن سیاسـت بایـد در تمـام     ،  شـریف، وجـود ندارنـد    در این علم و هواي نفس  اي از باطل  

 در شـرایط احتمـالی، ناشـی از         مورد توجه باشد، و کشف یک مطلب غیر واقعی        ها    بررسی



تعریف حکمت اسالمی و راهکار تدوین آن .1فصل        33  

  .باشد، و حذف خواهد گردید  میسهو دست اندرکاران

دسـت یـابی بـه    " و "شـکوفایی فطـرت  "داري از گناه، به طـور طبیعـی موجـب        خود

ایـن  . ها قابـل اسـتفاده اسـت   گردد، و این دستورالعمل در سطوح مختلف انسان     می "حکمت

ن کند، و هم راهکار دسـت یـابی بـه آ     می را مشخصدستورالعمل هم هدف حکمت اسالمی    

  .دهد  میرا نشان

ها نیز راهکـاري دیگـر بـراي دسـت یـابی بـه        والگوگیري از آن    امامان معصوم  اختنش

  .   است نظري و عملی و سعادت دنیوي و اخروياصول حکمت

هـا اسـت، و پیـامبر     اسالمی براي کلیـه انـسان     نکته بسیار مهم، لزوم استفاده از حکمت      

  .خانه اي که در آن حکمت نباشد، خراب خواهد شد: فرماید  می تاکید),(اسالم
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  فصل دوم

  

    گراییبررسی نقش واقع

   الهیبه عنوان سیاست اصولی دین

  

  

  

  

  

  

 

 لغات کلیدي

 اولـین دیـن   ، اسـالم،  خـالص الهـی  ، دیـن  لهاي باط، واقعیت قهاي ح، واقعیت گرایی واقع

،  انـسان  انسان برخوردار از خود کنترلی    ،  ، خودکنترلی ، سبک و روش زندگی    ، فرهنگ الهی

 شناسـی   ، روان ، تخمـین  ، گمـان  ، ظـن   تهـاي تـضعیف فطـر     ، مکانیـسم  فاقد خود کنترلـی   

ی، نهـضت   هـاي زنـدگ   ، اولویـت   کاپیتالیزم ، کمونیزم، ، چپ ، راست ، نقشه شناختی  اجتماعی

 ، الکلیـسم، ، اعتیـادات دارویـی     و هیجانی  ، اختالالت روانی  ، پیش گیري اولیه   فرهنگ الهی 

، ، سـبک و روش زنـدگی اجتمــاع  ، انعکـاس ، رفتارهـاي ضـد اجتمـاعی   انحرافـات جنـسی  

، ، عقیده دینی نـسبت بـه زنـدگی   ، جنسیت گرایی، تبعیض نژادي  ، علل روانی  ستی بشر بهزی

هـاي  ، آمـوزش  ، واپس گرایی  ، الگوي جهت گیري   از به دین  ، نی  نیاز انسان به کمال    خداوند،

= ، یقظـه ي، سـعادت دنیـوي و اخـرو     ، اجتمـاعی و معنـوي     ، روانـی  ، سالمت بدنی   یاسالم

، ، لـشگریان عقـل    ، خـط ایزوالکتریـک    راه راسـت  : ، صراط مستقیم  ، حق  غی ، رشد، بیداري
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، ، فطـرت  ، جریان روانی   ت، ساختار شخصی  ، فقدان واقع گرایی   ، مطلب محکم  لشگریان جهل 

ـ ، گفتگوي تمدن  ، شهوت  فطرت تبعی  فطرت اصلی،  هـاي    ، انگیـزه   گرایانـه  ا، هـدف کمـال    ه

،  توحیـدي ، نظـام ، متقی حالت ایده آل شخصیت ،، جهاد اکبر  ، اراده آزاد  ، جمع جبري   يغریز

، انـسان   شدید، سقوط، اوج کمال، سیر نوسانی بد عاقبت   ، سیر نوسانی خوش عاقبت    معصوم

 یـا  ، سیـستم ، تحکـیم ، تثبیـت ، مسیر زنـدگی   ، هدف زندگی  بعد حیوانی  ،با حاکمیت شهوت  

، سیـستم یـا مـدار روابـط         ، سیستم یـا مـدار شـغلی       ، سیستم یا مدار علمی    مدار خانوادگی 

، سیـستم یـا      اقتصادي -، سیستم سیاسی  ، سیستم یا مدار ارتباط با طبیعت      ه وگروهی ندوستا

، دگی، احـساس سـرخور   توحیـد ، پـذیرش  ، شخص معکـوس   ، شکوفایی فطرت  مدار عقیدتی 

  .، مکتب بالمنازع، حجت باطنی، حجت ظاهريمهار

  

  خالصه فصل

دانـد کـه آدمـی بـه عنـوان عـضو              می هایی    و عادت ها     را توانایی  اتوکالین برگ، فرهنگ  

کند کـه ارتبـاط بـین فرهنـگ و شخـصیت        می این محقق، اضافه  .  ه است جامعه کسب کرد  

کنند که جدا کـردن آن دو،    می  ادعا  شناسان اجتماعی  افراد به حدي است که بعضی از روان       

 و وضع نفـسانی اشـخاص، آیینـه اي فرهنـگ            زیرا رفتار . تقسیم و تفکیکی نادرست است    

 از سـوي دیگـر    . مااست و فرهنگ جـدا از افـرادي کـه آن را دارا هـستند، وجـود نـدارد                  ن

آید و مفهـوم شخـصیت     می توان گفت که شخصیت بر اثر جریان فرهنگی شدن به وجود           می

  . الاقل تا حدي نماینده جذب و عناصر فرهنگ موجود در محیط است

ل سـربلند کـردن اسـت کـه     اریک فرام اعتقاد دارد که هم اکنون نهضت جدیدي در حـا      

 و تغییر عمیق در راه و رسـم زنـدگی مـادي و            خواهان تغییرات عمیق اقتصادي و اجتماعی     

  .باشد  میروحی ما به طور توأمان

 اسـت کـه در طـی    " الهـی  نهـضت فرهنـگ   " رسد، این نهضت جدید، همان      می به نظر 
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امل آن در جوامع بشري فراهم آمده است؛ و به خواسـت      قرون متمادي،  زمینه پیاده شدن ک      

، پس از دوره انتظار بسیار دردناك و طوالنی، اینک به عنـوان تنهـا راه رشـد و تنهـا                     خدا

  شـده و بـر تمـام    ، به مقیاس وسـیعی وارد عمـل  دارو و درمان مشکالت فردي و اجتماعی  

  .إن شاء اهللا. کمیت خواهد یافتجهان حا

و  کنـد،   مـی  معرفـی "دست یـابی بـه رشـد   " را  مجید، هدف کلی قرآن    خداوند متعال 

آمـده  72 از سـوره     2منظور از دسـت یـابی بـه رشـد را کـه در آیـه               ) ره(عالمه طباطبایی 

  . داند  می گراییدست یابی به واقع ،"ي الی الرشدیهد"است

  

  مقدمه

 آخـرین دیـن الهـی    "اسـالم "ها همراه بوده اسـت، و      در طول تاریخ با انسان     " الهی دین"

باید مورد توجه قرار گیرد، این مطلب است کـه بنـا بـر اعتقـاد موحـدان       نکته اي که  . است

 به تاریخ ظهـور اولـین انـسان در جهـان بـر             ، تاریخ به وجود آمدن اولین دین الهی        ان،جه

گـردد    مـی همین سابقه تاریخی، موجب. گردد و اولین انسان، اولین پیامبر خدا بوده است   می

اشند؛ و هنگامی که ایـن پیـام         آشنا ب  "دین خالص الهی  "هاي    که مردم منصف جهان با پیام     

باشد، نسبت بـه آن    میهم سوها   آنفطرتهاي  را دریافت کردند، با توجه به این که با پیا م     

  .همکاري کنند و مال، با آن جذب شوند و تا حد فداکاري با جان

 

  روش بررسی

  .روش بررسی در فصل اول ذکر گردید

  

  بررسی نتایج پژوهش

ـ   می ترجیح  را در مـورد      " اجتمـاعی   شناسـی  روان"محققـان   هـاي     یم ابتـدا نقطـه نظـر      ده
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 الهی در سرتاسر جهان، مطرح سازیم وبه طور خالصـه        دین مساعد براي پذیرش  هاي    زمینه

.  در زمان معاصر، چیزي جـز اسـالم نیـست      گیري کنیم که منظور از دین خالص الهی        نتیجه

 انسان، بیان کنیم و سپس به صـورت  روانیهاي   را، در فرآیندالزم است ابتدا نقش فرهنگ    

  : ین باره اشاره کنیموسایر متون اسالمی در ا  مجیدبسیار اجمالی به بعضی از آیات قرآن

  

   انسان بر رفتارنقش فرهنگ

مطالعه کودکانی که تنها و دور از جامعه بزرگ شـده انـد و بـه وسـیله محققـان مختلـف،                

  . اند دهد که این افراد، مشخصات کامال حیوانی داشته  میاند، نشان مورد بررسی قرار گرفته

فاقـد زبـان فهمیـدنی    هـا   دهد، که این انسان   می در این مورد نشان    )Linne(مطالعه لینه   

  .روند  میباشد و روي چهار دست و پا راه  میبدنشان پوشیده از مو. هستند

با خالصه کردن شرح حال نزدیک به سی مورد از ایـن کودکـان، خـاطر               ) Zink( زینک

رشـد   ر کودکان فوق،سازد که هیچ گونه صدایی که حاکی از سخن آدمی باشد، د             می نشان

ایـن کودکـان   . رونـد   مـی نمی یابد و این کودکان، تقریبا همیشه روي چهار دست و پـا راه       

 خورند و پیش از غذا خوردن آن را بـا لبـان خـود بـا صـدا بـه کـام                 می مانند جانوران غذا  

 لبـاس . آورنـد   میرا به سوي غذا پایینها  کشند و به جاي آنکه غذا را به لب ببرند، لب        می

 آنان عموما براي افراد دیگر مفهـوم نیـست و تمـایلی بـه      نمی پوشند و شیوه ابراز عواطف     

  ).96، ص2ماخذ( .دهند اجتماع بشري نشان نمی

داند که آدمـی بـه عنـوان عـضو      میهایی   و عادت ها     را توانایی  فرهنگ اتوکالین برگ، 

کند که ارتباط بین فرهنگ و شخصیت افـراد    میافهاین محقق، اض .جامعه کسب کرده است  

کننـد کـه جـدا کـردن آن دو،       مـی   ادعـا   شناسان اجتماعی  به حدي است که بعضی از روان      

 و وضع نفـسانی اشـخاص، آیینـه اي فرهنـگ            زیرا رفتار . تقسیم و تفکیکی نادرست است    

 از سـوي دیگـر  . ز افـرادي کـه آن را دارا هـستند، وجـود نـدارد       جـدا ا   نمااست و فرهنگ،  
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آید و مفهـوم شخـصیت     می توان گفت که شخصیت بر اثر جریان فرهنگی شدن به وجود           می

  ).95، ص2ماخذ . (الاقل تا حدي نماینده جذب و عناصر فرهنگ موجود در محیط است

او . دانـد   مـی  "ناسبات میـان اشـخاص    را مطالعه م    پزشکی روان") (Sullivanسولیوان  

است که بر اثر ارتبـاط میـان دو شـخص، یـا             هایی    معتقد است؛ روان پزشکی مطالعه پدیده     

نـه  .  است شود؛ اما بیماري، امري اجتماعی      می شبکه اي مرکب از دو یا چند شخص، حاصل        

آن هـاي   به این دلیل کـه ریـشه   بلکه. آید  می که در اوضاع اجتماعی پدید   تنها به این علت   

پس تعبیر و تفسیر آن میسر نیست، مگر آن که این کـار     . در خود ساختمان جامعه قرار دارد     

  )47، ص 2ماخذ(". آید، صورت گیرد  میبنابر محیط فرهنگی که در آن جا بیماري پدید

دهند که سبک و روش زنـدگی فـرد           می  نشان ماعی فردي و اجت    شناسی مطالعات روان 

    . واکنشی، نهایت اهمیت را دارددر ایجاد سالمت فکر و بروز اختالالت روانی

او معتقـد اسـت   . نمایـد   میتأکید فراوان) Style of Life(آدلر بر سبک و روش زندگی 

کند و این عامل را بـه عنـوان     میاي نقشکه شخص بر اساس روش زندگی خاص خود، ایف  

روش زنـدگی در    . نمایـد   مـی  دهد تلقی   می یک عامل اصلی و کلی که به سایر اجزا فرمان         

شود که شخصیت هـر انـسانی         می باشد و این خود موجب      می هر انسانی از دیگري متفاوت    

د را بـر  روش زندگی، مهمترین عاملی است که انسان زندگی خـو  . از دیگري متفاوت باشد   

سـبک و روش  . نماید  میکند و حرکتش را در جهان و زندگی مشخص       می اساس آن تنظیم  

طویـل  هـاي   ، آرزوهـا، هـدف    عـادتی رفتـار   هـاي     و نمونه ها    زندگی، مجموعه عقاید، طرح   

. باشـد  ی مـ الزم  و یا شخصی است که براي تامین امنیت خاطر فـرد،    المدت، تبیین اجتماعی  

  فـرد اثـر  شیوه زندگی عمال بر تفکر، احساسات، ادراکات، رؤیاها و سایر فرآیندهاي روانی      

  .گذارد می

چـه را در  گیـرد و آن   مـی  فرد از شیوه زندگی او نـشأت  آدلر معتقد است که تمام رفتار 

فرد به کمک نقـشه     . کند  می ظآموزد و حف    می کند،  می باشد، درك  می خور شیوه زندگی او   
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کنـد؛ تجـاربش را       مـی   خود، حرکت خویش را در طول زنـدگی تـسهیل و تجهیـز             شناختی

  ). 9ماخذ(کند  میارزیابی و درك و سپس پیش بینی و کنترل

و هـا   رمـان آ": گویـد   می" کاوي و روان  دین"اریک فرام در کتاب خود، تحت عنوان        

، "راسـت "قـدیمی  هـاي    مقدار زیادي از جذابیت خود را گـم کـرده انـد و کلیـشه              مفاهیم،

مــردم در . ، معــانی خــود را از دســت داده انــد"کاپیتــالیزم" و "کمــونیزم" یــا "چــپ"

اعـم   زنـدگی، هاي  لویت تازه اي نیازمندند که به او      به فلسفه . جستجوي راه تازه اي هستند    

  ."از روحی و مادي توجه داشته باشد

اریک فرام اعتقاد دارد که هم اکنون نهضت جدیدي در حـال سـربلند کـردن اسـت کـه           

 و تغییر عمیق در راه و رسـم زنـدگی مـادي و            خواهان تغییرات عمیق اقتصادي و اجتماعی     

  ).3ماخذ.(باشد  میروحی ما به طور توأمان

 الهی اسـت کـه در طـی قـرون     این نهضت جدید، همان نهضت فرهنگ    ،  رسد  می به نظر 

، زمینه پیاده شدن کامل آن در جوامع بشري فراهم آمده است؛ و بـه خواسـت خـدا       متمادي،

ارو و پس از دوره انتظار بسیار دردناك و طوالنی، اینک به عنوان تنها راه رشـد و تنهـا د              

شـده و بـر تمـام جهـان،         به مقیاس وسـیعی وارد عمـل       ،درمان مشکالت فردي و اجتماعی    

  .حاکمیت خواهد یافت، إن شاء اهللا

نگرنـد،    میکه با دید وسیعی به مشکالت جوامع بشري     ،  بعضی محقققان بهداشت روانی   

تر شدن زندگی بشر گردد، و زنـدگی را کارآمـد تـر نمایـد، بـه        هر عاملی را که موجب به     

بـه عنـوان    . کننـد   می  تلقی  و هیجانی   از اختالالت روانی   عنوان بخشی از پیش گیري اولیه     

یـز کـه هـدفش بهتـر کـردن      هر چ": یکی از محققان بهداشت روانی معتقد است مثال، آلبی 

هـاي   وضع زندگی بشر باشد و زندگی را کارآمد تر نماید؛ باید به عنـوان بخـشی از روش      

  . "پیش گیري اولیه از اختالالت روانی و هیجانی تلقی شود

  :دهد  میدر ادامه این بحث، محقق فوق، ادامه
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، روانـی این مطلب به طور فزاینده اي شـناخته شـده اسـت کـه اخـتالالت واکنـشی                   "

 سـبک و  ، انعکـاس  و رفتارهاي ضد اجتمـاعی  انحرافات جنسی  ، الکلیسم، اعتیادات دارویی 

موارد، مانند هر چیـز دیگـري کـه درکـاهش     باشند و تغییر در این   می اجتماعروش زندگی 

 شناسـان حرفـه اي بـه طـور حقیقـی بـه          اگر روان . باشد  می مؤثر است، داراي اهمیت   ها    آن

 عالقمند باشند، باید بیماران روانی را براي مدت یک قرن، فرامـوش نمـاییم              بهزیستی بشر 

تمایل افراطی به امـور  ( ، جنسیت گرایی   تبعیض نژادي  و توجه خود را به کشف علل روانی       

. "اي که به منابع خطر براي زندگی بشر کمک نمایـد، معطـوف داریـم    و هر انگیزه ) جنسی

  )19ماخذ(

 الهـی در  تب، نیـز بـر نقـش مثبـت دیـن          پزشکان صاحب مک   یونگ یکی دیگر از روان    

  :باشد  میبه صورت زیر کند و متن کامل سخنان او  می جامعه، تاکیدآرامش روانی

ــن     " ــه م ــان ب ــدن جه ــشورهاي متم ــام ک ــانی از تم ــر، مردم ــال اخی ــی س ــی س   در ط

بیماران من که نیمـه دوم     در بین تمام    . من صدها بیمار را معالجه نموده ام      . مراجعه کرده اند  

گذرانیدند، یکی پیدا نشده اسـت کـه مـشکل او      می سال را35حیات، یعنی سنین باالتر از     

 بـا اطمینـان خـاطر   . باالخره مربوط به پیدا کردن یک عقیده دینی نسبت به زنـدگی نباشـد    

 زنـده  چـه را ادیـان  که آن از آن جهت بیمار شده بودند، ها    توانم بگویم که هر یک از آن       می

که عقیـده دینـی خـود    هایی  هر عصر به پیروان خود عطا کرده اند، از دست داده بودند و آن 

  ).19ماخذ("را باز نیافتند، هیچ کدام واقعا درمان نشدند

، زمینـه    و بهداشت روانـی     شناسی واقعیات مطرح شده توسط کارشناسان برجسته روان      

 فراهم آورده است، تا بر اسـاس زیـر بناهـاي خـود،              " خالص الهی  دین"بسیار خوبی براي    

  .راهنمایی جوامع بشري را در مقیاس وسیعی بر عهده گیرد

دف یا نیـروي برتـر از       سرسپردگی به یک ه    ، شناسی اریک فرام، یکی از محققان روان     

دانـد، و    مـی ، در فراگـرد هـستی او  انسان، یعنی خداوند را جلوه اي از نیاز انسان به کمـال    
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از آن ": نمایـد   مـی باشد و اضافه  می اعتقادي جزء ذاتی انسان   معتقد است نیاز به یک نظام     

تـوان بـه     مـی  جزء ذاتی هستی انسان است،      اعتقادي جا که نیاز به یک نظام جهت گیري و        

به راستی هیچ منبع قدرتی قـوي تـر از آن در بـشر وجـود          . حدت و شدت این نیاز پی برد      

 . و مرجعی براي اعتقـاد و ایمـان     ، یعنی نیاز به یک الگوي جهت گیري       ندارد و نیاز به دین    

  ."هیچ کس را نمی توان یافت که فاقد این نیاز باشد

 توانـد جـاي گـزین نظـام دینـی         مـی   فکري سیاسی  این محقق معتقد است که یک نظام      

  :سازد  می شود و باالخره این سؤال را مطرحواقعی

 کنـد، آیـا وظیفـه     مـی ان، واپس نشینیاگر انسان به این سادگی به نوع ابتدایی تر ادی "

     نیست؟ او از این واپس گراییخاص ادیان یکتا پرست، نجات

  :کند  میاریک فرام در پایان این بحث، تاکید

باید این نکته را به خاطر داشت که تا هنگامی که به جاي تمیز بـین انـواع گونـاگون                   "

بریم، هیچ بحـث روشـنگرانه اي     می را به مفهوم عام خود به کاران و تجارب دینی، دین   ادی

 شناس، اهمیـت دارد، ایـن     آنچه براي یک روان   . در باره این مسئله امکان پذیر نخواهد بود       

انـسان  است که یک دین، بیان کننده چه طرز فکر نوع خواهانه است و چه تاثیري بر روي                  

  ).3ماخذ(کند یا خیر؟  میدارد؟ آیا این تاثیر به رشد و توسعه نیروهاي او کمک

 مـا ایـن اسـت، کـه نقـش      بر اساس پیشنهاد اریک فرام، که کامال منطقی است، وظیفـه    

 و ، اجتمـاعی ، روانـی مت بـدنی ، و تـامین سـال    ی را در بهزیـستی بـشر      اسالمهاي    آموزش

بدیهی است اگر این کار به خوبی انجام پذیرد، به احتمـال قـوي،   . معنوي او مشخص سازیم 

ها قرار خواهـد گرفـت و در دسـت یـابی بـه سـعادت             آگاه انسان هاي     وجدان مورد پذیرش 

بدیهی است گروهـی از جوامـع بـشري کـه از     . کمک خواهد کردها   به آن دنیوي و اخروي  

زیـرا  .  الهی را نخواهند پـذیرفت خود کنترلی برخوردار نیستند، هیچ گاه پیام دین    هاي    معیار

خـود  "برخوردار از هاي  م الهی فقط توسط انسان   ، پیا  مجید  سوره بقره،در قرآن   2بنا به آیه    
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 همیـشه بـا   "فاقـد خـود کنترلـی    "هـاي     گـروه .  خواهـد شـد    ، مورد پذیرش واقع   "کنترلی

نیروهاي برخوردار از خود کنترلی اصطکاك خواهند داشت که در قطب نهـایی، بـه جنـگ                

 و تغییر مسیر به سـمت رشـد در       "بیداري= یقظه"ی به   خواهد انجامید، و احتمال دست یاب     

  .باشد  مییک پدیده استثناییها  آن

  خواهد به کجا ببرد؟  می چیست و بشریت را" خالص الهیدین"هدف نهایی 

ـ      خداوند متعـال      .کنـد   مـی  معرفـی "دسـت یـابی بـه رشـد    " را   مجیـد  رآن، هـدف کلـی ق

آمـده  72 از سـوره     2منظور از دسـت یـابی بـه رشـد را کـه در آیـه               ) ره(عالمه طباطبایی 

ـ   می " گرایی واقع" دست یابی به     "یهدي الی الرشد  "است د و خالصـه گفتـار ایـشان،        دان

  : چنین است

 در هر نظریه است و خالف آن، یعنی به خطـا         به معناي رسیدن به واقع     "رشد"کلمه  "

ـ   دعوت  به سوي رشد، قرآنهدایت.  گویند"غی"رفتن از واقع را      ه و  به سـوي عقایـد حق

ــه  ــه واقــع و ســعادت مــی  اعمــالی اســت کــه عامــل خــود را ب ــابی ب  ."رســانددســت ی

  )189، ص39،ج11ماخذ(

پـیش  "،  الهی دست یابی به قرب الهی است و دست یابی به رشد         در حقیفت، هدف دین   

   .باشد  می و راهکار اصلی دست یابی به آن"نیاز

 الهی ذکر شده است؛ یـک مـورد آیـه فـوق          در دو مورد هدف کلی دین       مجید در قرآن 

یهـدي إلـی   ": باشد که به صورت زیر آمده اسـت   می46 سوره 30است و دیگري در آیه      

 بر ایـن اسـاس    . کند  می  هدایت  وراه راست  یعنی قرآن، به حق   . "الحق و إلی طریق مستقیم    

 سـه لغـت   "راه راسـت " و  "حـق "،  "رشـد "توان گفت که از دیـدگاه قـرآن مجیـد،            می

  .  هستند"واقعیت"مترادف با 

ولی این هـم  . یکی هستند  وحقیقت، در بعضی موارد،  و حق  باید توجه داشت که واقعیت    

چنانچه این موضوع را بررسی بیشتري بنمـاییم و مـصادیق واقعیـت و               .دسویی کلیت ندار  
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بتوانیم قانون زیر را در رابطه بـین واقعیـت و    رسد  میحقیقت را با هم مقایسه کنیم، به نظر  

    :حقیقت بپذیریم

چـه درمحـدوده    یکی است؛ ولـی در آن   قت با واقعیت  چه درمحدوده رشد است،حقی   در آن 

به عبارت دیگر واقعیـت دوگونـه    .با شد  می، واقعیت با حقیقت، متفاوت"د استضد رش"

  :است

  "قحهاي  واقعیت" . 1

  "لباطهاي  واقعیت" . 2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   و باطلقهاي ح نمودار کل واقعیات و واقعیت-1 نمودار شماره

  

توان کلیه واقعیات را به صورت دایره اي نـشان داد، کـه نـیم دایـره اي کـه بـاالي                 می

، و نـیم دایـره زیـر خـط ایزوالکتریـک،         قـرار دارد، واقعیـات حـق       "خط ایزوالکتریـک  "

ــل  ــات باط ــشانواقعی ــی را ن ــد  م ــطالح. دهن ــدن   اص ــراي خوان ــک، ب ــط ایزوالکتری  خ

اگر هیچ انرژي الکتریکی وجود نداشته باشـد،        . رود  می الکتروکاردیوگرافی در طب به کار    

 باطل يها تیواقع

 حق يها تیواقع خط ایزوالکتریک
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امواج مثبت به صورت انحراف به بـاال، و امـواج           . کند  می یک خط صاف را ترسیم     دستگاه

  )1نمودار شماره( .گردند  میمنفی به صورت انحراف به پایین نمودار

را بـه خـوبی   ها  نماید، که همه واقعیت    می م به افراد تحت پوشش خود ارشاد      مکتب اسال 

، اختـصاص دهنـد و بـا    قحـ هـاي   و تمام وقت و نیروي خود را به دفاع از واقعیت بشناسند

  . ل مبارزه کنندباطهاي  واقعیت

لـشگریان  " و "لشگریان عقـل " را تحت عنوان  عوامل رشد و سقوط    )}( صادق امام

، 1، ج 15ماخـذ .(کننـد   مـی   لـشگر ذکـر    75کنند، و بـراي هـر کـدام           می  طبقه بندي  "جهل

مـل سـقوط وجـود     یـک عا بنا براین شاید بتوان گفت که در مقابل هر عامل رشد،         ). 23ص

  .دباش  میهاي در مسیر سقوطدارد، ولی تعداد افراد عامل به رشد، کمتر از انسان

 ),(، با تعریف باال هدف هر انسان موحدي است و پیامبر اسـالم          دست یابی به واقعیت   

بـه مـا   آن چنان که هستند   یعنی خدایا اشیا را   "أرنا األشیاء کما هی   ":گوید  می به زبان دعا  

  را به صورتی قابل لمس تعریـف     گرایی توان گفت این جمله مفهوم واقع       می ).18(نشان بده 

  .کند می

 در هر چیـز و  "مطلب محکم"، همان  حقتوان گفت که واقعیت  میبر اساس این تعریف 

  .  استهمان حکمت

  را به صورت زیـر تعریـف       "محکم"مفهوم   ،)}( به نقل از امام باقر       )}(جواد   امام

  :کند می

، فمن حکم بما لیس فیـه اخـتالف، فحکمـه    و المحکم لیس بشیئین، إنّما هو شیء واحد      "

کم بأمر فیه اختالف، فـرأي أنّـه مـصیب، فقـد حکـم بحکـم        عزّ و جلّ، و من حمن حکم اهللا 

. دو چیز نیست، بلکه تنها یـک چیـز اسـت          ) مطلب درست در هر مورد    ( و محکم : الطّاغوت

کند، حکمش حکـم خـداي عـز و     )  و حرف محکم   با واقعیت ( پس هر کس حکم بی اختالف     

باشد و خـود  ) با واقعیت و حرف محکم    ( می کند که در آن اختالفی     و هرکس حک  . جل است 
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  ).360، ص1،ج15ماخذ،(حکم کرده است) باطل(را برحق داند، به حکم طاغوت

تمام جوامع بشري از ابتداي خلقت تا انقراض جهـان بـا ایـن بحـث در گیـر                  در حقیقت، 

 و حـق ( در فهم ایـن دو واژه ی به میزان انجام تکلیفبستگها  هستند و سعادت و شقاوت آن    

در نتیجـه مـا در حـدي ایـن موضـوع را            . داردها    و میزان کوشش در پیاده کردن آن       )باطل

دهیم که مـورد نیـاز عامـه مـردم جهـان باشـد و یـک بحـث صـرفا             می مورد بررسی قرار  

ان گفت که ریشه تمـام انحرافـات فکـري، عـاطفی و رفتـاري         تو  می .تخصصی نخواهد بود  

و اگر مـا بتـوانیم جوامـع بـشري را           . باشد  می " گرایی فقدان واقع "جوامع بشري ناشی از     

 . برداشته ایم، با خود همراه کنیم، گامی میان بر به سمت رشد،" واقعیتپذیرش"نسبت به 

رسد این برداشت را بتوان در طیف وسیعی در حل اختالفات بین فردي، ملـی            می به نظر 

خود را آمـاده کـرده انـد کـه در رونـد             و بین المللی، حد اقل در مواردي که هر دو طرف،          

 در  تواند به صـورت گـسترده اي        می هم چنین این پیشنهاد   . انصاف اقدام نمایند، کمک کند    

  . شود مفید واقع"گفتگوي تمدن ها"

  :توان این سؤال مهم را مطرح ساخت  میدر این جا

  داند؟  می گراآیا کسی خود را غیر واقع

، بتوانـد در     اسـالمی   شناسـی  رسد، مروري بر ساختار شخصیت از دیـدگاه روان          می به نظر 

  :پاسخ گویی به سؤال فوق کمک نماید

  ، در انـسان فعالیـت    و شـهوت فطـرت هاي   متفاوت و متضاد، به نام"جریان روانی "دو  

 ،10 ماخـذ -164، ص11 ، ج12ماخـذ (می کنند که هر دو ذاتـی و غیـر اکتـسابی هـستند           

، در صورتی که جریـان  )7( است" گرایانه هدف کمال " فطرت، داراي    جریان روانی ). 4ص

 "انرژي اختـصاصی  "هر دو جریان، داراي     . باشد  می "يغریزهاي    انگیزه" نماینده شهوت،

همـین اراده   . دهد  می  انسان را شکل   "اراده آزاد " نیروي آن ها،     "جمع جبري "و   باشند می

تقویـت یکـی از دو   .  شـود شود، یکی از دو جریان، تضعیف یـا تقویـت        می است که موجب  
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سـازمان شخـصیتی فـرد بـر        . گـردد   مـی  جریان، موجب غلبه و حاکمیت آن بر جریان دیگر        

 غالب و کدام یک مغلوب گردند، شـکل         از دو جریان روانی فوق،     حسب این که کدام یک    

براي دست یـابی بـه حاکمیـت شخـصیت و غلبـه بـر              ی،اسالمهاي    بنا بر آموزش  . گیرد می

جریان دیگر، مادام العمر جنگی تمام عیار، بین این دو عامل وجود دارد که به تعبیـر پیـامبر            

، 12ماخـذ (شـود    مـی  نامیـده "جهاد اکبـر " با شهوت، به نام    فطري  جنگ عقل  ),(اسالم

  ).124، ص11ج

کنـد    مـی توجه، جلب )متقی ( در انسان برخوردار از خود کنترلیحالت ایده آل شخصیت 

  تجربـی گیرد و به وسیله عقـل      می  قرار  تحت نفوذ و کنترل جریان فطرت      که جریان شهوت  

 و قرب الهی تنها یـک راه  براي دست یابی به رشد . نماید  می با دنیاي خارج ارتباط بر قرار     

 نظـام " در داخـل    "اساسـی زنـدگی انـسان     هاي    نظام"دارد و آن محاط کردن تمام       وجود  

  )7 و 2 نمودارهاي( باشد  می"توحیدي

  
   ساختار شخصیت در انسان برخوردار از خود کنترلی-2نمودار شماره 
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  ر شخصیت در انسان با حاکمیت شهوت ساختا- 3نمودارشماره

 
 "معـصوم "هایی که در تمام مدت عمر بتوانند حالت فوق را حفظ کنند، بـه نـام                 انسان

اي دارنـد و توسـط   هاي انگشت شمار، موقعیت اختصاصی ویژه این انسان . شوندشناخته می 

هـا تحـت تـاثیر خـانواده و      بعـضی انـسان  .شـوند   میها برگزیدهخداوند براي رهبري انسان 

 بـر   دهنده و در نتیجـه تـسلط هـواي نفـس            و عدم مبارزه با عوامل سقوط      محیط اجتماعی 

 ).4نمودارشماره(کنند، به سمت سقوط سیر میها از ابتداي شروع تکلیف آن

، 1،ج1ماخـذ ( . تمایـل دارد   "اسـفل الـسافلین   "  بـه  اي نفـس  هـو : فرمایدمی )}(علی

 ) 350ص

 فعـل  باشند که خود به علـت   میاکثریت مردم، همواره در حال نوسان بین رشد و سقوط   

 ایـن گــروه ممکــن اســت . باشــد  مــیو شـهوت ) فطــرت( فطــريبــین عقـل هــاي  و انفعـال 

دنیـا را   بر شهوت باشند و در نتیجه فـرد ) فطرت(در پایان عمر در حال حاکمیت عقل فطري    

 نـام   " سـیر نوسـانی خـوش عاقبـت        "توان به نـام     می این روند را  . در حال رشد ترك کند    
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ز یک سـیر نوسـانی، در پایـان زنـدگی، جریـان      همچنین امکان دارد که پس ا     . گزاري کرد 

حاکمیت یابد و در نتیجه فرد در حالت سقوط، دنیـا را تـرك              ) فطرت(شهوت بر عقل فطري   

  نــام گــزاري نمــود"ســیر نوســانی بــد عاقبــت"تــوان بــه نــام ایــن رونــد را مــی .کنــد

  ).4نمودارشماره(

  

  

   انسان در طول زندگیهاي روانی هاي جریان ال فعل و انفع- 4نمودار شماره

  

 نیـز   ،رشـد  به سـمت      و از سقوط شدید    "سمت سقوط " به   "رشداوج  "تغییر مسیر از    

 طریـق األشـقیاء حتّـی    یسلک بالسعید فی": فرماید می)}( صادق   امام. امکان پذیر است  

یقول النّآس ما أشبهه بهم بل هو منهم، ثم یتدارکه السعادة؛ و قد یسلک بالشّقی فـی طریـق         

گـاهی فـرد     :.السعداء، حتّی یقول النّاس ما أشبهه بهم بـل هـم مـنهم، ثـم یتدارکـه الـشّقاء                  

ها شـده   ر شبیه آن  برند، تا آن جا که مردم گویند چه قد        سعادتمند را در مسیر افراد شقی می      

گـاهی فـرد   . ولی بعدا او را سعادت دریابد و اصالح کنـد   . ها است است، بلکه این هم از آن     

مانـد، بلکـه   هـا   چه اندازه بـه آن  : شقی را به راه سعادتمندان برند، تا آن جا که مردم گویند           
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نمـودار  ( )213، ص 1، ج 15ماخـذ (هـا اسـت و سـپس شـقاوت او را دریابـد            این هـم از آن    

  .توان به کرات در تاریخ جوامع بشري پیدا کرد  میتغییراتی از این قبیل را). 5ارهشم

  

  
  

   و بر عکس تغییر ناگهانی از مسیر تکاملی به سقوط-5نمودارشماره

  

 ضد یکدیگرند، انسان    واي نفس  کنترل نشده یا ه    و شهوت ) فطرت( فطري از آن جا عقل   

و ضـد یکـدیگر      ، در حقیقت دو تیره جداگانه     با حاکمیت فطرت و انسان با حاکمیت شهوت       

ها مختلف و در بیشتر موارد متضاد یکـدیگر  تمایل آن و بر این اساس، نیاز و انگیزه    . هستند

البته انسان بـا حاکمیـت فطـرت، نیـز داراي نیـاز و انگیـزه و تمایـل غریـزي و                     . باشندمی

-مشترك نیز هستند، که عینا ماننـد جنبـه      هاي    باشد و دو تیره فوق، داراي جنبه      شهوانی می 

انـسان بـا    "تـوان گفـت       مـی  به عبارت دیگـر   . باشندمشترك میان انسان و حیوان می      هاي

 "انسان بـا حاکمیـت فطـرت   " شده است و "تثبیت" "بعد حیوانی" در  "شهوت حاکمیت

 .هاي انسانی استداراي مشخصه
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 با هـدف زنـدگی و       در انسان زیر حاکمیت فطرت     "مسیر زندگی "و   "هدف زندگی "

هـدف زنـدگی فـردي کـه        . باشند، متفاوت می  مسیر زندگی در انسان زیر حاکمیت شهوت      

 باشـد   تـا بـی نهایـت مـی      "قـرب الهـی   "یابی به رشد و     فطرت بر او حاکمیت دارد، دست     

  انجام تکلیـف   "یابی به هدف مذکور،   مسیر حرکت این انسان براي دست      ).6شماره نمودار(

  ).7نمودار شماره( باشدمی " توحیدير دایره یا سیستم یا حرکت ددر برابر خداوند،
  

  

  و مسیر حرکت در انسان داراي خودکنترلی ساختار شخصیت، هدف زندگی- 6نمودار شماره 

 

 را بـا محـیط اطـراف     انسانهاي روانیهاي ارتباطی و فعل و انفعالتوانیم سیستم  ما می 

  : به صورت زیر مطرح نماییم
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 ).ساختار شخصیت( انسان با خود"مدار ارتباطی" یا "سیستم" . 1

 ).سیستم یا مدار خانوادگی( یا مدار ارتباطی انسان با خانوادهسیستم . 2

 ).سیستم یا مدار علمی(هاي علمیانسان با محیط یا مدار ارتباط سیستم . 3

 ). سیستم یا مدار شغلی( یا مدار ارتباط با محیط شغلیسیستم . 4

سیـستم یـا مـدار    ( یا مدار ارتباط با دوستان و گروهی که در آن فعـال اسـت       سیستم . 5

 ).بط دوستانه و گروهیروا

 ).سیستم یا مدار ارتباط با طبیعت( یا مدار روابط و برخورد با طبیعتسیستم . 6

سیـستم یـا    (  اقتـصادي حـاکم بـر جامعـه        –مربوط به رژیم سیاسـی        یا مدار  سیستم . 7

  ).اقتصادي -مدارسیاسی

 ).سیستم عقیدتی(  یا مدار مذهبی و عقیدتیسیستم . 8

 

  

  یدئولژي توحیدي ان محاط در سیستماساسی زندگی انساهاي   سیستم-7نمودار شماره
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 که اگر فردي هـدفش دسـت   سؤال بسیار مهمی که در این جا باید مطرح شود، این است  

هاي ارتبـاطی خـود        و قرب الهی تا بی نهایت باشد، هر ایدئولژي را بر سیستم            یابی به رشد  

  یابد یا خیر؟حاکم کند، به این هدف دست می

 ، تنهـا در صـورتی تحقـق       "شکوفایی فطرت "شد و   ، ر  اسالمی  شناسی از دیدگاه روان  

بـه عبـارت   .  کنـد  باشد و طبق قوانین توحیدي عمـل یابد که انسان داراي مذهب توحید  می

ها و مدارهاي اساسی زنـدگی انـسان         الزم است تمام سیستم    یابی به رشد،  دیگر براي دست  

و انـسان در تمـام مـدارهاي فـوق، فعـال            . یا مدار توحیدي محـاط باشـند       یستمدر داخل س  

  ).7نمودارشماره.(باشد

یـابی  دسـت   غلبـه دارد،  فطري او بر عقل که شهوت ،  کنترلی هدف یک انسان فاقد خود    

، از قلـب   در ضـمن طبقـه بنـدي انـواع قلـب         )}( بـاقر  امام. باشدنهایت می  تا بی  به لذت 

 مـصداق شـاخص ایـن       )}(علـی ). 4982، ص 10،ج17ماخذ(برد  می نام) منکوس(واژگون

ها به ضرر جوامـع بـشري اسـت     که ادامه زندگی آن،داندنوع شخصیت را امثال معاویه می 

ســأجهد أن أُطهــر االرض مــن هــذا الــشخص المعکــوس، و الجــسم ": مبینــیو چنــین مــی

 و کالبـد سـرنگون، پـاك    سعی خواهم نمود تا زمین را از ایـن شـخص معکـوس        : المرکوس

  ).962، ص5، ج 13ماخذ( سازم

  .دهد را نشان می واژگون و شخص معکوس، به خوبی مشخصات قلب8 نمودار شماره 

نهایـت  بـی   تـا   و دست یابی بـه لـذت       یابی به هدف در این فرد، هواي نفس       مسیر دست 

هـاي اساسـی زنـدگی معیـار قـرار         یعنی این فرد خواست خود را در تمام سیـستم         . باشد می

 ایـدئولژي ناشـی از      ن در داخل سیستم   هاي اساسی زندگی انسا   در این حال سیستم   . دهد می

هـاي اساسـی زنـدگی، ممکـن     هواي نفس حاکم شـده برسیـستم  .شودهواي نفس، محاط می 

نمـودار  (کنـد است هواي نفس خود فرد یا انسان دیگري باشد که فرد از عقاید او پیروي می    
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 تبیـین   مجیـد  سـوره فرقـان قـرآن   43یـه  خداوند این سـاختار شخـصیت را در آ        ).9شماره

  .ایم ما این آیه را در فصل پنجم ذکر کرده. فرماید می

  

 

   و مسیرحرکت دریک انسان فاقد خود کنترلیهدف زندگی  نمودارشخصیت،-8نمودار شماه
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  ن محاط اساسی زندگی انساهاي  ستم سی-9نمودار شماره 

   ایدئولژي ناشی از هواي نفسدر سیستم

  

، معتقد اسـت کـه همـه افـراد بـشر بـر       ضمن تاکید بر ذاتی بودن فطرت ) ره( خمینی امام

اند و همه نفوس بشري از خرد و کالن عالقمندند کـه داراي کمـالی    فطرت اهللا آفریده شده     

بدون نقص و خیري بدون شر و نوري بدون ظلمت و علمی بـدون جهـل و قـدرتی بـدون                   

، فطـرت   به تبعیت این فطرت عشق به کمـال       : دهد  می محقق نامبرده چنین ادامه   . عجز باشند 

ست از فطرت انزجار از نقص، هرگونه نقصی کـه   دیگري در نهاد آدمی است و آن عبارت ا        

پس خداي تعالی با لطف و عنـایتش ایـن دو فطـرت را در انـسان نهـاد، یکـی              . فرض شود 

 فطرت اصلی عبارت است از عشق به کمـال مطلـق و فطـرت تبعـی    . اصلی و دیگري تبعی  

  . عبارت است از فطرت انزجار و تنفر از نقص
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 قـرار گرفتـه و موجـب        متضادي که در مقابل فطـرت     هاي    باالخره بر جریان    خمینی امام

 الهی را بر اسـاس بـشارت و   نماید و اعزام پیامبران  می گردند اشاره   می محجوب ساختن آن  

 ، تلقـی لو کمک به بشر در مسیر به سـوي کمـا       ها    انذار، به منظور از بین بردن این حجاب       

پیـامبران الهـی   هـاي   بعضی از آموزش": داند  میرا موافق با فطرتها  نماید و احکام آن   می

باشـند و بعـضی دیگـر، ماننـد احکـام        مـی  فطرت اصلی مستقیما مورد پذیرش مانند توحید 

از احکـام  اي  دسته. گیرند  میرعملی با توجیه و بررسی کلی مورد پذیرش فطرت اصلی قرا  

 و کارهـاي زشـت صـادر گردیـده انـد، بـر طبـق                پیامبران الهی که به صورت نهی از کفر       

تمام احکام الهی با مقتـضیات فطـرت مطـابق     باشند و در مجموع،  میمقتضیات فطرت تبعی 

گردند از بـین بـرده و     میکه مانع رشدرا هایی    باشند و در نتیجه حجاب      می و مربوط با آن   

پس کلیه تکـالیف  . دارند  می و انسان را در مسیر رشد به حرکت وا    قدرت فطرت را تقویت   

 نـاخوش هـاي   بیمـار و دل هـاي     دینی همه الطاف الهی و داروهایی ربانی براي درمان روان         

به نـور  ها  را از تاریکیها    اند که آن  باشند و پیامبران الهی اطباي نفوس و مربیان ارواح           می

  ).153-7، ص8ماخذ .("و از نقص به کمال رسانند

هاي دینی، راهی براي پـرداختن و     دستور"کلیه   نیز معتقد است که   ) ره(عالمه طباطبایی 

 فطري، عامل از بـین بـردن نقـص و رسـیدن بـه      باشند و قوانین دین  میاشتغال به امر نفس  

نماینــد   مــیحقیقــی انــسان را بـرآورده هـاي   باشـند و هــر کــدام یکـی از نیــاز    مــیکمـال 

 به قوانین دین فطري، نیروهـاي فطـري را      و عمل   توحید پذیرش). 298، ص 11،ج11ماخذ(

  در صـورت عـدم پـذیرش آن،      دهـد و    مـی   را گـسترش   کند و ظرفیت روانـی      می شکوفان

 او بسیار محدود خواهد بود و قدرت توجیه جهان هستی را از دسـت خواهـد      ظرفیت روانی 

  :، طــه مجیــدقــرآن(داد و احــساسات نــا خوشــایند و زنــدگی تیــره وتــار خواهــد داشــت 

126-124 .(  

 و ی بـراي ایجـاد حرکـت، هـدایت    اسـالم هاي  مام آموزشت: توان گفت  می بر این اساس  

از بـین   باشـند و همگـی بـراي     مـی زندگی او اساسیهاي  و سیستمها     انسان در مدار   تثبیت
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هـا   هنگی آن  انـسان و همـا      فـردي و اجتمـاعی      ایجاد رشـد    موانع حرکت و تسهیل در     بردن

 و با توجه بـه قـوانین مـدون بـراي دسـت یـابی بـه رشـد        ). 7نمودار شماره(تنظیم شده اند  

تـوان ادعـا کـرد کـه مکتـب روان       می،  اسالمی شناسی در مکتب روانجلوگیري از سقوط 

خـود در طـول   هـاي      اسالمی تنها مکتبی است که براي پیاده کردن نقطه نظر          -ناسی الهی ش

هـدف ایـن    . تاریخ و براي تمام مناطق جغرافیایی در جهان، قانون و ضـمانت اجرایـی دارد              

 خمینـی وعالمـه   همـان طـور کـه امـام    . مکتب براي هر انسان، دست یابی او به رشد است      

اسـالمی  هـاي   هللا علیهما اعالم داشته اند؛ تمام اصول، فروع، احکام و سنت    طباطبایی رحمۀ ا  

، یـک مکتـب روان      بنا براین مکتب روان شناسی اسـالمی      . باشند  می براي تامین این هدف   

مقـاطع زنـدگی    انسان را در کلیـه  روانیهاي  تواند فعل و انفعال  میشناسی عملی است که 

تفسیر کند و به منظور تامین و ادامه رشد وجلـوگیري از سـقوط، بـراي هـر کـدام از ایـن        

ی را کـه  اسـالم هـاي   براین اساس آموزش .اختصاصی صادر نماید هاي    مقاطع، دستور العمل  

وان شناسـی   نام گـزاري کـرد، هـم در فهـم ر    "اصول رشد"توان به نام  میبا برداشت فوق 

 و پـیش گیـري از اخـتالالت    نمایند و هم به عنوان اصول بهداشت روانـی        می انسان کمک 

با این تعبیـر، راه دسـت یـابی بـه           . توانند و باید مورد توجه قرار گیرند        می  واکنشی روانی

به منظور تربیت افـراد تحـت پوشـش در ایـن مورد،پیـامبر             . است یک راه انحصاري     رشد،

دیگـري  هـاي    از یک نقطه، یک خط مستقیم کـشیدند، و از همـان نقطـه، خـط     ),(اسالم

دربین این خطوط، فقط یـک خـط مـستقیم       : در این حال به اطرافیان گفتند     . ترسیم فرمودند 

شـود    می چنانچه مشاهده ). 10رهنمودارشما(دیگر همه انحرافی هستند     هاي    وجود دارد و راه   

 را به طـور حـسی     با استفاده از زمین و سنگ، انحصاري بودن راه مستقیم          ),(رسول خدا 

الیمین و الـشّمال مـضلّۀ، و الطّریـق الوسـطی     ": فرماید  مینیز )}(علی  . ترسیم نموده اند  

ــتن از راســت: هــی الجــادة ــه گمراهــی و چپرف ــه  .انجامــد  مــی،ب   جــاده اصــلی، راه میان

  ).6، ص1، ج9ماخذ ( )11نمودار شماره( .است) راه مستقیم(
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   در یک مسیررشد  انحصاري بودن راه مستقیم-10نمودار شماره 
  

  

  
  انحرافیهاي   جاده مستقیم رشد و مسیر- 11نمودار شماره 
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 و سعادت، کامال روشـن      راه و روش ما براي دست یابی به رشد        : توان گفت   می بنابراین

کنـد و بـر اسـاس آن      مـی ما روشن)  فطريعقل(مسیر ما را در بعضی از امور، فطرت    .است

ایـن عامـل،     .کنـیم   مـی   حرکـت  ی نهایت  به سمت رشد و قرب الهی تا ب        در صراط مستقیم  

دارد و در تمام امور فـردي واجتمـاعی    وجودها  حجتی از جانب خدا است که در تمام انسان  

  . کند  میها کمکما نند یک قطب نما به آن

 خـاص   هـدایت "به    را مشخص کند، و     خود  نمی تواند تکلیف   ولی انسان تنها با فطرت    

 او درامـور مختلـف زنـدگی فـردي و     باشد، تا لحظـه بـه لحظـه وظیفـه      می نیازمند "الهی

-و در نتیجه خود را نیازمند به وحی الهی و پیامبر و جانـشینان آن   مشخص گردد، اجتماعی

ایـن همـان خـط    . باشند  میجتی دیگر از جانب خداوند متعالها حکند، که آن   می ها احساس 

که براي دسـت یـابی بـه آن هـر روز حـد اقـل ده بـار در                 است، میان بر یا صراط مستقیم    

  .خواهیم تا ما را بر آن راه قرار دهد و در مسیر آن استوار گرداند  میخود از خداهاي  نماز

نیاز را که در حقیقت مهمترین نیاز ما در زنـدگی همـراه بـا سـعادت                   این اوند متعال خد

 خود بر حسب شـرایط زمـانی و مکـانی مختلـف بـر آورده                است، به وسیله اعزام پیامبران    

قـرار گرفتـه   اساسـی مـا   هاي  گرداگرد سیستماي   و قوانین الهی چون دایره    ها    آموزش. است

  انــد و در هــر لحظــه راه صــحیح تــصمیم گیــري و حرکــت بــه ســمت صــحیح را بــه مــا  

توانیم بگوییم که مسیر ما را بـه سـمت رشـد و قـرب          می پس به طور خالصه   . می آموزند 

 عظـیم تاکیـد کـرد کـه     باید بر این واقعیـت . نماید  مییک خط و یک دایره مشخص     الهی،

 تمایالت ونیازهاي انسان را دارد، و در هـر مـورد            " کننده نقش هدایت "،   خالص الهی  دین

در نتیجـه بـدون آن کـه فـرد         . کنـد   مـی   الهی برنامه فـرد را تنظـیم        و حکمت  بنا بر صالح  

 .دهـد   مـی د، با رضایت خاطر مسیر خود را به سمت رشد ادامـه        کن "احساس سرخوردگی "

  ). 7و6نمودارهاي(

خـود را کنتـرل نمایـد،     که به یکی از حواریون به نام برنابا دستور می دهد         )}(مسیح
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   )4ماخذ.(یا لطف خدا به سر برد تا همیشه

 ." شده اسـت  مؤمن مهارهر انسان: إنّ کلّ مؤمن ملجم": فرماید مینیز   )}( علی   امام

  ). 154، ص12، ج12ماخذ،(

د ذکر کـر  هایی    توان به عنوان مهارها و لجام       می الهی را هاي    درحقیقت مجموعه آموزش  

نظریه اصـلی در  . بخشند  مینمایند واستقرار  می تثبیت و تحکیم،که انسان را در مسیر رشد   

هـاي    و کـاربرد آمـوزش  "کنتـرل خـویش  "این است که انسان از طریـق   اسالمی   فرهنگ

  .یابد  می دست"رشد روانی" و "زندگی سالم"توحیدي، به 

آید که جریـان      می حالت غیر قابل قبول و انحرافی شخصیت انسان، به هنگامی به وجود           

را ضـعیف گردانـد و در نتیجـه، بـر آن     ) فطـرت (  فطريقل در اثر عوامل مختلف، ع شهوت

 ایـدئولژي   آید و سیـستم     می به وجود  "شخصیت فاقد خود کنترلی   "در این حال    . غلبه یابد 

:  آمـده اسـت     مجیـد  در قـرآن  . باشـد   مـی  "سیستم ایدئولژي ناشـی از هـواي نفـس        "،  فرد

 و ختم علی سمعه و قلبـه و جعـل علـی         أفرأیت من اتّخذ إلهه هویه و أضلّه اهللا علی علم         "

آیـا دیـدي کـسی را کـه معبـود خـود را            : بصره غشاوة فمن یهدیه من بعداهللا أفال تذکّرون       

 بـر ایـن کـه شایـسته هـدایت     (رداده است و خداوند او را با آگـاهی      هواي نفس خویش قرا   

و بـر گـوش و قلـبش مهـر زده و بـر          ) و به حال خود واگذاشته است     ( گمراه ساخته ) نیست

! تواند غیر از خدا اورا هدایت کنـد؟        می با این حال، چه کسی     افکنده است، اي    چشم او پرده  

  ).23:هجاثی! (آیا متذکر نمی شوید؟

، 1، ج 1ماخـذ ( .اسـفل الـسافلین تمایـل دارد        بـه  هواي نفس : فرماید  می )}( علی   امام

  ) 9 و 8نمودارهاي ).(350ص

  

   فاقد خود کنترلیهاي  توصیف انسان

 بـه صـورت زیـر    فاقد خـود کنترلـی    هاي    درقرآن مجید مشخصات شخصیت و آینده انسان      
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  :خالصه شده است

و لقد ذرأنا لجهنّم کثیراً من الجنّ و اإلنس لهم قلـوب ال یفقهـون بهـا و لهـم أعـین ال          "

  :یبصرون بها و لهم آذان ال یسمعون بها اولئک کاألنعام بل هم أضلّ اولئک هم الغافلون

 خـود،  به سوء اختیـار ها  که آن(واگذاردیم و محققا بسیاري از جن و انس را براي جهنم       

اسـت بـی   هـایی    را دل ها    آن ).جهنم پلیدي و اعمال زشت و افکار و عقاید فاسد را گزیدند           

هـا   ناشـنواي حقیقـت، آن    هایی    است بی نور بصیرت، و گوش     هایی    و دیده  ، و معرفت  ادراك

، د و فـساد را داشـتن  یـروي تـشخیص صـالح   زیرا ن(لکه بسیار گمراهترند  مانند چهارپایان؛ ب  

  )179:اعراف (".گروهی نا آگاه هستندها  آن. ) نکردندولی عمل

  

   گراییبررسی علل انحراف از واقع

 و ضـرر را دارد، و داراي انـرژي اسـت و    قدرت تشخیص بـین نفـع    ،باوجود آن که فطرت   

کنـیم کـه انـسان بـه سـمت         مـی   دارد، چرا در بعضی موارد مـشاهده       رشدبه   تمایل فزاینده 

  نماید؟  می و برخالف منافع خویش سیرسقوط

 گیرنـد، فطـرت     مـی  ، مورد استفاده قـرار    شهوت را که توسط  هایی    تمهیدات و مکانیسم  

تـوان گفـت کـه تنهـا در صـورت        مـی به عبارت دیگـر  . نمایند  می وعقل فطري را تضعیف   

گـردد،    مـی تضعیف فطرت فراهم زمینه)  فطريعقل(بر فطرت   ) هواي نفس (حاکمیت شهوت 

مکــان بــروز و درحــالی کــه انــسان زیــر حاکمیــت عقــل فطــري قــرار دارد، علــی رغــم ا

کـه  هـایی   براي بـروز نمـی یابنـد و در انـسان     اي    براي تضعیف فطرت، زمینه   هایی    وسوسه

بـه هـیچ وجـه    ) )](معـصومان  (وجود نـدارد  ها    هرگز حاکمیت شهوت بر فطرت در آن      

ه بیداري و انتبـا   "بنابراین راه پیش گیري از تضعیف فطرت، اقدام براي          . شوند مشاهده نمی 

). یقظـه (باشد  می  و کوشش جهادي براي حاکمیت عقل بر شهوت وتداوم این حاکمیت           "فرد

که در اثـر  هایی   مکانیسم  براي دانشجویان،   اسالمی  شناسی در کتاب بررسی مقدماتی روان    
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 نـام گـزاري شـده    "تتضعیف فطرهاي  مکانیسم"ه نام آیند ب  میحاکمیت شهوت به وجود   

 مکانیسم تـضعیف فطـرت ذکـر شـده          72 مجید و سایر متون اسالمی،       وبا بررسی قرآن   اند

  :که فقط مکانیسم تسویل ذکرمی گردد) 333، ص6ماخذ (اند، 

، سـاده جلـوه دادن، کوچـک جلـوه دادن،           تسویل با معناي زینت دادن، نیکو جلـوه دادن        

  .فریب دادن و خدعه کردن، وسوسه کردن، مورد استفاده قرار گرفته است

 مـورد   مجید، به عنوان مکانیـسم انحـراف از راه راسـت      این عنوان در چند آیه از قرآن      

 سوره یوسـف    18وان به آیه  ت  می عالوه بر آن  ). 96:، طه 83:یوسف(استفاده قرار گرفته است   

قـال بـل سـولت لکـم     ":فرمایـد   میخطاب به فرزندان ،)}(اشاره کرد که از زبان یعقوب  

  ."شما کارتان را به نظرتان نیکو وانمودهاي  بلکه نفس )چنین نیست( گفت :أنفسکم أمرا

عالمه طباطبایی در تفسیر این آیات، تسویل را بـا مفهـوم وسوسـه کـردن و مطلـب را           

  ).166، ص21، ج11ماخذ( کردن و خدعه نمودن به کار برده استمبهم 

بــه عنـوان مکانیــسم بــروز سرکــشی از   هـاي دیگــر،  در بعــضی آمــوزش"تـسویل " 

دستورات الهی، و انجام کارهایی که به وسـیله او ممنـوع اعـالم شـده انـد، معرفـی شـده                     

  ).221، ص13ماخذ(است

 و  ناشـی از هـواي نفـس      هـاي     مقابله با تـسویل    رايب زیر را هاي     روش )}( سجاد امام

پیدایش آگاهی، اقدام به کنترل خود، بـه کـار بـردن کیـد متقابـل بـا               : کنند  می شیطان، ذکر 

دور کردن او به وسیله انجام اعمال صالح، بـی خیـال نبـودن و توجـه بـه وجـود                      شیطان و 

 خود را در پناه خدا قرار دادن و از او کمـک          دشمن، برنامه ریزي براي مخالفت با شیطان و       

 صحیفه سجادیه به صـورت  17عین نص دعاي . شیطانهاي  خواستن براي از بین بردن حیله     

 فعرفناه، و إذا عرّفتناه فقناه، و بصرنا مـا نکائـده   الّلهم و ما سول لنا من باطل ": باشد  می زیر

أیقضنا عن سنۀ الغفلۀ بـالرّکون إلیـه، و أحـسن بتوفیقـک عوننـا               به، و ألهمنا ما نُعده له، و        

  ).121، ص13ماخذ. ("الّلهم و أشرب قلوبنا إنکار عمله، والطف لنا فی نقض حیله. علیه
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 ترسـیم   و هواي نفـس   تتضعیف فطر هاي    توان نمودار زیر را در رابطه بین مکانیسم        می

  .نمود
  

   در این راه و تثبیتپیروي از هواي نفس

↓                                                      ↑  

  تهاي تضعیف فطر گسترش بیشتر مکانیسم      تهاي تضعیف فطر پیدایش وگسترش مکانیسم

↓                                                      ↑  

  استقرار بیشتر حاکمیت هواي نفس

  تتضعیف فطرهاي   و مکانیسم حلقه معیوب هواي نفس-12نمودار شماره

  

  :داند  می را با سه دلیل زیر همراه گراییعالمه طباطبایی تاکید بر واقع

 عمـومی    در روند بروز رویدادهاي مختلف به عنوان یک نظام          و معلول  قانون علت  . 1

  .و ثابت وجود دارد

 کنـد، کـه داراي واقعیـت     مـی ، از چیـزي پیـروي  وردار بودن از فطرت  انسان با برخ   . 2

  . استفطرت خویش پیرو حق بنا براین، انسان به مقتضاي.  باشدخارجی

آن  ، که انسان در مرحلـه عقیـده  باشد  می دار خارجی عبارت از یک امر واقعیت   حق . 3

تفکـر   عالمـه طباطبـایی،  . کنـد   مـی ، از آن پیـروي را باور دارد، و در مرحله عمـل     

  غرب را که بـر اسـاس تاکیـد بـر راي اکثریـت قـرار دارد، قابـل خدشـه                     اجتماعی

  :فرماید  میکند، که  می سوره مؤمنون اشاره70داند، و در این مورد به آیه  می

 را براي آنـان آورده اسـت، امـا        ولی او حق  : بل جاءهم بالحق و اکثرهم للحق کارهون      "

کند، کـه اگـر نظـر         می این محقق استدالل  . ")و گریزانند (ها از حق، کراهت دارند    بیشتر آن 

  .نداکثریت همیشه حق بود، ممکن نبود که از حق کراهت داشته باشند، و با آن مبارزه کن
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  بررسی نتایج کاربردي

ادیـان الهـی و از   هـاي   و کلیدي باید توجه داشت که بنا بر آمـوزش         به این نکته بسیارمهم   

 او اعـم از خـوب یـا بـد تـا ابـد،           نتایج رفتـار  .  است "انسان موجودي ابدي  " جمله اسالم، 

 گرایانه را معیار حرکـت و فعـل          چنانچه انسان برداشت واقع    .کنند  می سرنوشت او را معین   

  و رفتـار او اصـالح  ، عواطـف خود در جهان قرار دهد، به طور طبیعی، شناخت  هاي    و انفعال 

  . شوند می

 ی و در فطـرت اسـالم هـاي   قـوي، در آمـوزش  هاي   اسالمی داراي ریشه- الهی فرهنگ

و حجـت پنهـان   ) )](معـصومان  (حجـت آشـکار    وجود)}( کاظمامام. استها  انسان

مـا ایـن    . دهـد   مـی   انسان را به عنوان دو حجت خدا بر انسان مورد تاکیـد قـرار              یعنی عقل 

  ). 19، ص1، ج15ماخذ. (چهارم همین کتاب ذکر کرده ایمرهنمود را در فصل 

 برد، موجـب   می نام"حجت خدا"به نام ها   از آن)}( کاظماین دو منبع عظیم، که امام     

بـر اسـاس    حاکمیـت دارد، همـه امـور خـود را    ها     بر آن  که فطرت هایی    گردند که انسان   می

کنـد، انجـام دهنـد و در امـوري           مـی  ها راهنمایی لحظه آن فطرت، که چون قطب نمایی هر       

  .  الهی بهره برندمانند احکام شرعی، از راهنمایی پیامبران

  الهـی،  موفقیـت دیـن  توان نتیجه گیـري کـرد کـه علـت        می بر اساس مطالب ذکر شده،    

ف منـص هـاي   ، بتواند انسانجهان بینی  بدیهی است مکتبی با چنین    . باشد  می " گرایی واقع"

، رهبري جوامـع بـشري      "مکتب بال منازع  "جهان را نسبت به خود جلب نماید و به عنوان           

زیـستی،  هاي  نیاز  نیز وجود دارد، که دین الهی،  این واقعیت .  بر عهده گیرد   را تا قیام قیامت   

سـازد و سـعادت دنیـوي و      مـی  و معنوي انسان را به طور کامل بـرآورده    ، اجتماعی روانی

 وهیچ مکتب دیگري چنین ادعـایی نـدارد، و بـر حـسب داشـتن               نماید،  می  را تامین  اخروي

علـت ایـن موقعیـت    . ادعاي تامین سـعادت دنیـوي و اخـروي، از عهـده آن، خـارج اسـت             

انحصاري براي دین الهی، این است که تمام حرکات و سکنات خـود را بـر اسـاس قـوانین                    
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امیـد وار هـستیم   . دهـد   مـی الهی و الگوگیري از الگوهاي معرفی شده توسط خداوند انجام    

 بـر تمـام جوامـع      "احـساس ابـوت   " دین الهـی بـا       مسؤوالن و دست اندرکاران و محققان     

مختلـف  هـاي   بتوانند در متقاعد کـردن دیـدگاه   کنند،  میکه اعالم دشمنیها    بشري حتی آن  

پیاده کردن و پی گیـري واقعیـات فـوق، موفـق شـوند و صـلح           موجود در جهان، نسبت به    

  .ورنــدوثبــات و ســعادت دنیــوي و اخــروي را بــراي همــه جوامــع بــشري بــه ارمغــان بیا

  .إن شاء اهللا

مطمئن شد کـه حرکـت انـسان،      است و بایدراهکار عملی در این مورد، اصالح شناخت     

  . و رشد قرار دارددر راه مستقیم

العامل علی غیر بصیرة کالسائر علی غیر الطریـق الیزیـده            :فرماید  می )}( صادق  امام

ماننـد مـسافري   ، کسی که بدون بصیرت و دانایی به کاري دست زنـد        : ر ال بعدا  سرعۀ السی 

افزایـد، بـه همـان انـدازه از جـاده             می هر قدر بر سرعت خود    . رود  می است که در بی راهه    

  )54، ص1، ج15ماخذ( .شود  میدورتر

 را فقـط بـر   ملباشد هر ع  می خود مسؤول است و موظف   انسان در مقابل گفتار و رفتار     

انجام دهد و در مواردي که بـه چنـین برداشـتی نمـی     ) علم(  کامل  اساس آگاهی و شناخت   

والتقف ما لـیس لـک   ": فرماید  می36خداوند در سوره اسراء آیه    . باید درنگ نماید  ،  رسد

چـه بـه آن آگـاهی    از آن: نـه مـسئوالً  کل اولئک کـان ع ، به علم إنّ السمع و البصر و الفؤاد   

  ."نداري، پیروي نکن؛ زیرا که گوش و چشم و دل، همه مسؤولند

 داشـته باشـند و بـر مبنـاي     "رنگ الهـی "از دیدگاه مکتب اسالم کلیه اعمال فرد باید       

بـر  . قرار گیرند،  و جانشینان او که از طریق وحی دریافت شده اند      ),(پیامبرهاي    آموزش

اصول اخالقی و احکام عملـی از       ،   اسالمی  که جهان بینی    مجید  الهی و قرآن   این مبنا، وحی  

موجـب  ، هـا  تلقی گردیـده انـد و عـدم پیـروي از آن      "علم"گیرند به عنوان      می آن نشئت 

  : باشد  میظلم به خویش و رها شدن به حال خویش، احساس بی پناهی
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 ولئن اتبعت اهواءهم بعد الـذي جـاءك مـن العلـم مالـک مـن اهللا مـن ولـی و               " ***

هاي آنان پیـروي کنـی، بعـد از آن کـه آگـاه شـده اي، هـیچ                   اگر از هوي و هوس    : النصیر

  )120:بقره. ("سرپرست و یاوري از سوي خدا نخواهد بود

و اگـر   : اذاً لمـن الظـالیمن    ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنّک           " ***

: بقـره ( ."هاي آنان پیروي کنی، مسلما از ستمگران خواهی بـود       بعد از این آگاهی، از هوس     

145(  

و : ولئن اتّبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم مالک مـن اهللا مـن ولـی والواق           " ***

 هـیچ کـس    پیروي کنـی، - بعد از آن که آگاهی براي تو آمده است  -هاي آنان اگر از هوس  

  )37:رعد  ("در برابر خدا از تو حمایت و نگهداري نخواهد کرد

 و وحی الهی ذکـر شـده    مجید در آیات فوق، قرآن  در تفسیر مجمع البیان منظور از علم      

  .است 

ور  کلیـه دسـتورات اسـالمی را چـون دسـت     ),(همان طور که ذکر شد، پیـامبر اسـالم      

باشند و بیمار ملزم است حتی اگر تمـایلی           می نماید که همگی به نفع بیمار       می پزشک تلقی 

کتـاب  ( بـه عنـوان     مجیـد  قرآن،  به این ترتیب  . ها را انجام دهد   به انجام دستورات ندارد آن    

دسـت یـابی بـه      ،  نجام دستورات اسـالمی    به خدا و ا    نتیجه کلی ایمان  . گردد  می تلقی) رشد

رسـاند و در زمـره     مـی "قـرب الهـی  " ذکر گردیده است که در نهایت کار فرد را به       رشد

  .دهد  میرستگاران قرار

 صـراحت   دانـد و بـا کمـال        مـی   انحراف افراد ملحد را پیروي از گمان        علت  مجید قرآن

  : را نمی گیردنماید که حدس و گمان به هیچ وجه، جاي علم  میتاکید

: و مایتّبع اکثر هم االظنّا، إنّ الظّنّ الیغنی من الحقّ شیئاً إنّ اهللا علیم بما یفعلـون            " ***

گمـان،  ) در حـالی کـه  (، پیروي نمی کنند)ی اساسو پندارهاي ب (ها جز از گمان   و بیشتر آن  

  )36: ، یونس مجیدقرآن. (")رساند و به حق نمی( سازد  بی نیاز نمیاز حق) انسان را(هرگز
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گذارنـد،    مـی خداوند افرادي را که بنیاد زنـدگی خـویش را بـر روي حـدس و تخمـین       

 ، چنـین  مجیـد سوره ذاریات در قرآن12تا 10دهد و در آیات    می رد سرزنش قرار  سخت مو 

  :بینیم می

کشته و نـابود بـاد   .  قتل الخرّاصون الّذین هم فی غمرة ساهون یسئلون أیان یوم الدین           "

 پرسند روز قیامـت   مینمایند و  میها که در غفلت و بی توجهی زیست   آن،   زنندگان تخمین

  "چه وقت خواهد آمد؟

 ماقبـل و مابعـد آن   تـدبر در آیـات  : گویـد   می  در بررسی آیه فوق     مولف قاموس قرآن  

 امـت  اند کـه دربـاره قی  سخن گویان از روي حدس و تخمین      ،  دهید که مراد از آن      می نشان

طبق روش کلـی ایـن مکتـب بـه     . گویند  میکنند و از روي حدس و تخمین سخن     می شک

همـواره در   ،  شود که به منظور دست یابی به درجات تکـاملی بیـشتر             می افراد آموزش داده  

 کوشش نمایند و از خداوند بخواهند که امکانات کسب علـم و افـزایش آگـاهی       کسب علم 

  : ا را فراهم نمایدهآن

  )114:، طهقرآن (". مرا زیاده گردانعلم! بگو خداوندا.  زدنی علماوقل رب"

یعنـی  . باشـد   می بر اساس استدالللزوم فراگیري اصول دین، این اصلهاي   یکی از جنبه  

باید مسیر خود را بر اسـاس    ،  آغاز زندگی آگاهانه خویش    و در    انسان قبل از شروع تکلیف    

  .دچار اشکال نشود،  انتخاب نماید تا در ضمن راهاستدالل و منطق

شـود وجـود بـصیرت و آگـاهی در انـسان              می که در مکتب اسالم بر آن تاکید      اي    نکته

عالمـه طباطبـایی وجـود قـدرت     . باشـد   مـی  در اواست که بر پایه اعتقاد به وجود فطـرت      

نمایـد کـه     مـی  سوره شمس استنباط6-7 تشخیص بین نفع و ضرر و خیر و شر را از آیات  

  : به صورت زیر مطرح شده اند

و قسم به جـان آدمـی و آن کـس کـه آن     : و نفس و ماسواها، فألهمهافجورها و تقواها    "

را بـه او الهـام کـرده    ) خیـرش و شـر و  (سپس فجور و تقوا. منظم ساخته است) آفریده و (را
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  ."است

تـسلیم شـدن   داند و با این توجیـه،   میعالمه این قدرت را نوعی کمال براي نفس انسان  

  . نماید  میبه دستورات الهی را نیز فطري تلقی

کنـد و آن را بـه عنـوان        مـی  ، استعمال استاد محمدتقی جعفري، وجدان را مرادف فطرت      

 4ایـن محقـق، راهنمـابودن وجـدان را داراي           . نمایـد   مـی  الحراره معرفی قطب نما و میزان     

  : داند  میمرحله

  .درك بدي و نیکی . 1

  .دیت و تحریک او به سوي رشایجاد انگیزه در کل شخص . 2

  . رشد کشف و وضع قانون به منظور پیاده شدن انگیزه . 3

  . مانند یک قطب نمانشان دادن سمت رشد و سقوط . 4

مجهـز  نمایـد    مـی که به صورت قطـب نمـا عمـل   اي   گذشت، انسان با وسیله   چهبنابر آن 

ناچار باید مسیر حرکت به او نشان داده شـود و قطـب       ه   ب ،رشداست، ولی در سیر به سوي       

  وجـود راهنمـا در ایـن حـال     . نما به تنهایی نمـی توانـد مـسیر حرکـت را مـشخص نمایـد            

ها مسیر رشـد را     آن. ها، نقش راهنما را دارند    ان الهی و جانشینان آن    ضروري است و پیامبر   

  وتقویـت آن نیـز کمـک   دهند و از این طریق، عمال به شکوفایی فطـرت   میبه انسان نشان  

 .نمایند می
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 خالصه فصل

کـه   باشـد   مـی نکته کلیدي که متاسفانه مورد بی توجهی قرار گرفتـه اسـت، ایـن واقعیـت       

بـه  هـا    است، و ورود در بعضی از مقوله      "طیف فعالیت محدود  " داراي   "اسالمی حکمت"

یکـی از ایـن   . گردند  می، مطرح"منطقه غیر قابل دست رسی    " یا   "منطقه ممنوعه "عنوان  

 .باشد  می"آیات متشابه قرآن" در مورد "عدم اظهار نظر قطعی"ها  محدودیت

هاي علمی بایـد    کند، که نتیجه نهایی همه پژوهش       می  بر این نکته تاکید    )}( علی امام

به رضاي خدا منجر گردد، و این هدف جز با احساس تعهد نسبت به بیان واقعیات و تطبیـق            

زیـرا در غیـر ایـن    . یر نیـست امکـان پـذ   )]( و روش معـصومان     مجید مطالب با قرآن  

 خود و دیگـران منجـر نمـی گـردد،     نه تنها به سعادت ابدي   علمی فرد، هاي    صورت، فعالیت 

  خود و دیگـران   موجب شقاوت ابدي   ،)]( تضاد با قرآن و روش معصومان      بلکه به علت  

  .گردد می

 مـورد  "لزوم خود داري از تفکر در ذات خدا  "اي متعددي،   هبر همین اساس در آموزش    

مفهـوم  "توان در این محدوده ذکر کـرد،       می موضوع دیگري را که   . تاکید قرار گرفته است   

 را هـم   فـرد    بیان مطالب بر حسب میزان هوش و موقعیـت اجتمـاعی          . باشد  می "قضا و قدر  

رسد وقت آن رسیده باشـد، کـه بـازنگري همـه          می به نظر . توان در این زمینه ذکر کرد      می

 اســالمی، در ایـن مـوارد بـشود، و براســاس معیارهـاي مطـرح شـده در حکمـت       اي  جانبـه 

  .  حذف گردد"هاي فلسفیدر بحث  بینانهمحتواي آموزشی غیر واقع"

 

  مقدمه

 "اسـالمی  حکمـت "کـه   باشـد   مینکته کلیدي که باید مورد توجه قرار گیرد، این واقعیت  

 یـا   "منطقـه ممنوعـه   "به عنوان   ها     است، و بعضی از مقوله     "طیف فعالیت محدود  "داراي  

متاسـفانه ایـن موضـوع در بعـضی از          . گردنـد   مـی  ، مطـرح  "منطقه غیر قابل دست رسی    "

  .موارد، مورد بی توجهی قرار گرفته است
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 روش بررسی

  .روش بررسی در فصل اول ذکر شده است

  

  نتایج بررسی

 در  "عدم اظهـار نظـر قطعـی      "  اسالمی وجود دارد،   هایی که در حکمت   یکی از محدودیت  

  .باشد  می"آیات متشابه قرآن"مورد 

  :بینیم  می و متشابه وجود دارند، و چنین، آیات محکم مجیددر قرآن

هو الّذي أنزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هنّ أّم الکتاب و أُخر متشابهات فأمـا         "

 فیتّبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنۀ و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویلـه إلّـا          ین فی قلوبهم زیغ   الّذ

ربنـا ال  . اهللا و الرّاسخون فی العلم یقولون آمنّا به کلّ من عند ربنا و ما یذکّر إلّا أُولواأللباب              

ربنـا إنّـک جـامع      . الوهـاب تزغ قلوبنا بعد إذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمۀ إنّک أنـت               

را ) آسـمانی (او کسی است کـه ایـن کتـاب      : النّاس لیوم ال ریب فیه إنّ اهللا ال یخلف المیعاد         

اسـت، کـه اسـاس ایـن     ) صریح و روشن("محکم"برتو نازل کرد؛ که قسمتی از آن، آیات   

 بـر طـرف  هـا   یـن و هر گونه پیچیدگی در آیـات دیگـر، بـا مراجعـه بـه ا             (باشند؛    می کتاب

آیاتی که به خاطر بـاال بـودن سـطح مطلـب و             ( است "متشابه"و قسمتی از آن     .) گردد می

رود؛ ولی با توجه به آیـات محکـم،         می جهاتی دیگر، در نگاه اول احتماالت مختلفی در آن        

ها که در قلوبشان انحراف است، به دنبـال متـشابهاتند،       اما آن .) گردد  می ها آشکار تفسیر آن 

طلبنـد؛ در     مـی  براي آن ) نادرستی(؛ و تفسیر    )و مردم را گمراه سازند    (فتنه انگیزي کنند    تا  

ها کـه بـه دنبـال فهـم و     آن. (، نمی دانند  جز خدا و راسخان در علم      هارا،حالی که تفسیر آن   

ما بـه همـه آن   ": گویند  می) در پرتو علم و دانش الهی هستند،  درك اسرار همه آیات قرآن    

و ( متذکر نمـی شـوند   و جز صاحبان عقل . " آوردیم، همه از طرف پروردگار ما است       ایمان
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هایمـان را، بعـد     دل! پروردگارا): گویند  می راسخان در علم  ).(این حقیقت را درك نمی کنند     

منحرف مگردان؛ و از سوي خود، رحمتی بـر مـا   ) از راه حق( کردي، آز آن که ما را هدایت    

تو مردم را براي روزي که تردیدي در آن نیـست،           ! پروردگارا. ببخش، زیرا تو بخشنده اي    

مـا بـه تـو و رحمـت بـی           . (جمع خواهی کرد؛ زیرا خداوند از وعده خود تخلف نمـی کنـد            

  )7-9:قرآن، آل عمران.)(م ایمان داریپایانت، و به وعده رستاخیز و قیامت

 بـه    را به عنوان آیاتی کـه در داللـت         در تفسیر آیات فوق، محکم    ) ره(عالمه طباطبایی 

آیـات متـشابه،     :نمایـد   مـی  کنـد، واضـافه     می مدلول خود هیچ گونه قصوري ندارند، معنی      

یعنـی  .  براي شنونده روشن نیستمصداق و مدلول واقعی   آیاتی هستند که در نظر ابتدایی،     

  . ممکن است با معانی و مصادیق دیگر اشتباه گردند

کنـد کـه     می به عنوان یک آیه متشابه ذکر مجید سوره طه را در قرآن    5این محقق آیه    

اي حقیقی آیـه بـراي   در نظر ابتدایی، معن. "الرّحمن علی العرش استوي ": در آن آمده است   

: بینیم کـه    می  سوره شوري مراجعه کنیم،    11شنونده روشن نیست، ولی هنگامی که به آیه         

که منظـور از   گردد  میبر این اساس روشن . "هیچ چیز همانند او نیست    : لیس کمثله شیء  "

که تکیه کـردن بـر مکـان باشـد، نیـست؛ بلکـه        استقرار خداوند بر عرش، استقرار جسمانی    

  .باشد  می"و احاطه او بر ملکتسلط "

بــه : إلـی ربهـا نـاظرة   ":  آمـده اســت  در قـرآن  ســوره قیامـت 23هـم چنـین، در آیـه    

 .ممکن است شنونده در مرور این آیه نیز مفهوم حقیقـی را نفهمـد             . "نگرد  می پروردگارش

ال تدرکه األبـصار و هـو   ": در آن آمده است سوره انعام که 103ولی پس از رجوع به آیه   

گـردد    می، مشخص"بیند  میها راها او را نمی بینند، ولی او همه چشم   چشم: یدرك األبصار 

  .که مقصود از آیه فوق، نگاه کردن جسمانی نیست

که چنین وضعی در مباحث عالیه فلـسفی  : گیرد  میچنین نتیجه استاد در پایان این بحث،   

مـا ایـن   . گیرد  می کمک سوره رعد در قرآن   17 براي تایید نظر خود از آیه        هم پیش آید، و   
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      )29، ص5،ج10ماخذ( .آیه را در فصل پانزدهم ذکر کرده ایم

کنـد، و مـا خالصـه      مـی تعریف  را و حقدر تفسیر آیه فوق، باطل   ) ره(عالمه طباطبایی 

  :یمکن  میبحث استاد را بیان

شـود، کـه     می، و به معناي چیزي است، که پس از بررسی کردن، معلوم       نقیض حق  باطل

باشد، که انسان براي آن چیـز       می بطالن هر چیزي به این معنا      بنا بر این،  . ثبات نداشته است  

کند، آن را خـالف    مییق فرض کند، ولی هنگامی که با خارج تطبیک نوع وجود و واقعیت  

  .یابد  میفرض

بنا بـر  .  بر خالف آن است، و عبارت است از چیزي که فرض آن با خارج تطبیق کند   حق

  .شوند  میباشند، که در اصل به اعتقاد و فرض مربوط  می دو صفتاین حق و باطل

 آفاقی و یـا یـک واقعیـت          یک واقعیت   است، که یا به عنوان     یک موجود، هنگامی حق   

حـق   وجود حق تعالی، به عنوان به وجود آورنده همه موجـودات،  . وجود داشته باشد  ،  انفسی

 اسـت، ماننـد   اما اگر چیزي وجود ندارد، و معتقد به وجودش باشـیم،آن شـیء باطـل            . است

  . وجود شریک براي خداوند

  حـق، بـا حـق دیگـري معارضـه      . باشـد   مـی  زایل و بـی دوام بت و باقی، و باطل ، ثا حق

 یدن بـه حق را در طریق رسـ هاي   نمی کند، و مزاحم آن نمی شود، بلکه هر حقی، سایر جنبه           

در آیـه  . دهـد   مـی ها را به سوي سعادت، سـوق      بخشد و آن    می کند، و سود    می  کمک ،رشد

 باطل بـر خـالف حـق   . بخشند  میباشد، که به مردم سود      می  مکث، متعلق به حق    فوق، بقا و  

کند، و تمام سعی آن این است که کوشش حق را بـی           می باشد، و با غرض حق، معارضه      می

  . ثمر کند، و بدون هیچ اصالحی، افساد، و بدون هیچ نفعی، ضرر برساند
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  منطقه ممنوعه

 اسالمی  توان محدوده فعالیت حکمت     می ،)}(، و ارشاد علی      مجید نمود قرآن بر اساس ره  

  : را به صورت زیر مشخص کرد

 درخواست نمود، خدا را طوري وصف نماید که گویـا آشـکارا             )}( علی فردي از امام  

شمناك گردید، و دسـتور داد تـا مـردم در مـسجد کوفـه          بیند، امام از این تعبیر، خ       می او را 

ایـشان پـس از حمـد    .  صفحه بر منبر ارایه نمود    20جمع شدند، و خطبه مبسوطی در حدود        

  : وثناي خداوند و ذکر بعضی از واقعیاتی که در مورد خدا وجود دارند چنین ادامه داد

و ما کَلَّفَـک الـشَّیطَانُ    تَم بِهِ و استَضِئْ بِنُورِ هِدایتِهِ، فَما دلَّک الْقُرْآنُ علَیهِ مِنْ صِفَتِهِ فَائْ   "

           نَّۀِ النَّبِیلَا فِی س و فَرْضُه کلَیفِی الْکِتَابِ ع سا لَیمِم هفَکِـلْ         ),(عِلْم ى أَثَـرُهـدۀِ الْهأَئِم و 

   ،انَهحبإِلَى اللَّهِ س هنْ   عِلْمم فَإِنَّ ذَلِک ى حتَه            ـمأَنَّ الرَّاسِخِینَ فِـی الْعِلْـمِ ه لَماع و کلَیقِّ اللَّهِ ع

الْإِقْرَار بِجملَۀِ ما جهِلُـوا تَفْـسِیرَه مِـنَ     الَّذِینَ أَغْنَاهم عنِ اقْتِحامِ السددِ الْمضْرُوبۀِ دونَ الْغُیوبِ،      

تَعالَى اعتِرَافَهم بِالْعجزِ عنْ تَنَاولِ ما لَم یحِیطُوا بِهِ عِلْمـاً و سـمى    ح اللَّه فَمد الْغَیبِ الْمحجوبِ، 

فَاقْتَصِرْ علَى ذَلِک و لَـا تُقَـدر عظَمـۀَ    . تَرْکَهم التَّعمقَ فِیما لَم یکَلِّفْهم الْبحثَ عنْ کُنْهِهِ رسوخاً   

هو الْقَادِر الَّذِي إِذَا ارتَمتِ الْأَوهام لِتُـدرِك     . ه علَى قَدرِ عقْلِک فَتَکُونَ مِنَ الْهالِکِینَ      اللَّهِ سبحانَ 

منْقَطَع قُدرتِهِ و حاولَ الْفِکْرُ الْمبرَّأُ مِنْ خَطَرَاتِ الْوساوِسِ أَنْ یقَع علَیـهِ فِـی عمِیقَـاتِ غُیـوبِ           

هِ و تَولَّهتِ الْقُلُوب إِلَیهِ لِتَجرِي فِی کَیفِیۀِ صِفَاتِهِ و غَمضَت مداخِلُ الْعقُولِ فِی حیـثُ لَـا     ملَکُوتِ

یـهِ  مِ ذَاتِهِ، ردعها و هِی تَجوب مهـاوِي سـدفِ الْغُیـوبِ متَخَلِّـصۀً إِلَ              تَبلُغُه الصفَات لِتَنَاولِ عِلْ   

انَهحبـالِ                -سلَا تَخْطُـرُ بِب رِفَتِهِ وعم افِ کُنْهتِسورِ الِاعنَالُ بِجلَا ی تَرِفَۀً بِأَنَّهعم تبِهإِذْ ج تعفَرَج 

 امتَثَلَـه و لَـا   أُولِی الرَّوِیاتِ خَاطِرَةٌ مِنْ تَقْدِیرِ جلَالِ عِزَّتِه، الَّذِي ابتَدع الْخَلْقَ علَـى غَیـرِ مِثَـالٍ    

قٍ معبودٍ کَانَ قَبلَه، و أَرانَا مِنْ ملَکُوتِ قُدرتِهِ و عجائِبِ مـا نَطَقَـت   مِقْدارٍ احتَذَى علَیهِ مِنْ خَالِ   
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كِ قُوتِـهِ مـا دلَّنَـا بِاضْـطِرَارِ     بِهِ آثَار حِکْمتِهِ و اعتِرَافِ الْحاجۀِ مِنَ الْخَلْقِ إِلَى أَنْ یقِیمها بِمِـسا      

فَظَهرَتِ الْبدائِع الَّتِی أَحدثَتْها آثَار صنْعتِهِ و أَعلَام حِکْمتِـهِ فَـصار            قِیامِ الْحجۀِ لَه علَى معرِفَتِهِ،    

خَلْقاً صامِتاً فَحجتُه بِالتَّدبِیرِ نَاطِقَـۀٌ و دلَالَتُـه علَـى    قَ حجۀً لَه و دلِیلًا علَیهِ و إِنْ کَانَ   کُلُّ ما خَلَ  

  .الْمبدِعِ قَائِمۀٌ

فَأَشْهد أَنَّ منْ شَبهک بِتَباینِ أَعضَاءِ خَلْقِک و تَلَـاحمِ حِقَـاقِ مفَاصِـلِهِم الْمحتَجِبـۀِ لِتَـدبِیرِ                  

     بغَی قِدعی لَم تِکحِکْم          کَأَنَّـه و لَـک لَا نِـد قِینُ بِأَنَّهالْی هاشِرْ قَلْببی لَم و رِفَتِکعلَى مضَمِیرِهِ ع

، إِذْ نُـسویکُم      تَاللَّهِ إِنْ کُنَّا لَفِی ضَـاللٍ مبِـینٍ         لَم یسمع تَبرُّؤَ التَّابِعِینَ مِنَ الْمتْبوعِینَ إِذْ یقُولُونَ       

ــ  کَـذَب الْعــادِلُونَ بِـک إِذْ شَــبهوك بِأَصـنَامِهِم و نَحلُــوك حِلْیـۀَ الْمخْلُــوقِینَ      . الَمِینَبِـرَب الْع

بِأَوهامِهِم و جزَّءوك تَجزِئَۀَ الْمجسماتِ بِخَواطِرِهِم و قَدروك علَـى الْخِلْقَـۀِ الْمخْتَلِفَـۀِ الْقُـوى                

  .هِمبِقَرَائِحِ عقُولِ

     بِشَی اكاونْ سأَنَّ م دأَشْه بِـهِ       و ا تَنَزَّلَتکَافِرٌ بِم ادِلُ بِکالْع و لَ بِکدع فَقَد ءٍ مِنْ خَلْقِک

فـی    شواهد حجج بیناتک، و أنّـک أنـت اهللا الّـذي لـم تتنـاه       محکَمات آیاتِک و نَطَقَت عنْه    

فکرها مکی ات خواطرها وتکون محدوداً مصرّفاًالعقول فتکون فی مهبفاً، و ال فی روی:  

 تـو را بـه آن   بنگر و بیاندیش، تنها از توصیفات خداونـدي کـه قـرآن           ! اي سؤال کننده  

 قرآنی، روشنایی بیاور، و هر چیـزي را کـه           و از نور هدایت     کرده است، پیروي نما،    داللت

در اي  نماید، از آن چیزها کـه نـه بـراي تـو فریـضه               می نستن آن را بر تو تکلیف      دا ،شیطان

 اثـري از آن وجـود   ، و امامان هـدایت کننـده  ),( پیامبرقرآن محسوب شده و نه در سنت   

  .ندي بر عهده تو خداواین است نهایت حق . آن را به خداوند سبحان واگذاردارد، علم

هـاي پوشـیده،    ، کسانی هستند که اقرار به همه غیب       هاي راسخ در علم   و بدان که انسان   

 زده شده اسـت، بـی نیـاز    آنان را از تجاوز از سدها و حدودي که میان آنان و حقایق غیبی       
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اف بـه نـادانی خـود، از وصـول بـه      ه جهت اعتـر  ، آنان را ب   پس خداوند متعال  . ساخته است 

چـه   در آنم پوشیدن و رها ساختن تعمق  چه احاطه علمی ندارند، مدح فرموده است، و چش        آن

  . نفرموده است، رسوخ نامیده استرا که خداوند آنان را به بحث از حقیقت آن، تکلیف

 آن را براي تـو تجـویز فرمـوده    تحصیل علم د،به همان حدي که خداون    ! اي سؤال کننده  

است، کفایت بورز و عظمت خداوند سبحان را با موازین عقلی خـود، انـدازه گیـري مکـن،        

  .نماید  میکه خطا تو را از گروه هالك شدگان

فت بـه سـوي درك و        آن خداوند توانا که هنگامی که اوهام بشري قصد پیـشر           او است 

بخواهـد در اعمـاق   هـا      نهایت قدرت او نماید، و اندیشه مبرا از خطرهـاي وسوسـه            شناخت

هـا بـا اشـتیاق شـدید و         الهی با آن ذات اقدس ارتباط پیدا کنـد، و اگـر دل             غیوب ملکوت 

داوندي به حرکـت  مخلوط به حیرت، رهسپار کوي او گردند، تا در ساحت کیفیت صفات خ        

و جریان بیفتند، و طرق عقول در نهایت دقت و ظرافت، اراده نفوذ به مقامی نماینـد کـه در         

همه آن اوهـام  ( به ذات خداوندي رهنمون گردند    آن مقام، شناخت صفات نمی توانند به علم       

  .نماید  میرا مردود) هاو عقول و دلها  و اندیشه

و از همـه جـا   ( را طی کرده اند، هاي عوالم غیبالکت و تاریکیهاي هدر حالتی که راه   

هـاي  از طی ایـن راه    ( روي به او نموده اند، پس آن زمان که           از روي اخالص  ) بازمانده اند 

ممنـوع گـشته بـر گـشتند،     ) خطرناك به جایی نرسیدند، و از درك حقیقت ذات و صفات او 

  معرفـت ین که سیر در این راه، از روي خبط و اشتباه بوده اسـت، و کنـه       اعتراف دارند به ا   

از اندازه گیري جـالل خداونـدي بـه درون         ) تصوري(یک خاطره ) حتی. (او درك نمی شود   

  . اندیشمندان خطور نمی کند

ه خـالقی قبـل از او بـه     را بدون اقتباس از صورت و مثالی کاو خداوندي است که خلق   

  .که از خالقی قبل از او دریافت کنداي  وجود آورده باشد، آفرید، بدون سنجش و اندازه

و آثـار گویـاي حکمـتش،     هاي     قدرتش و از شگفتی    خداوند سبحان، براي ما از ملکوت     
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نماید، بـه ضـرورت       می فظآن را با قدرت ربوبی خود ح       چه به احتیاج به آن    از اعتراف خلق  

  . خود، راهنمایی فرموده استقیام حجت براي شناخت

حقایقی بـدیع و حیـرت انگیـز کـه آثـار صـنعت و عالیـم           ) براي روشن ساختن حجت   (

در نتیجه هر چیـز را کـه آفریـده اسـت،     .  او به وجود آورده است، آشکار شده است   حکمت

اگر چه مخلوق جامد و بی زبان باشد، بـه      . او حجت و دلیل گشته است     ) اثبات عظمت (براي

، حجـت خداونـدي در بـاره آن خلـق    ) در ایجاد آن بـه کـار رفتـه اسـت         (سبب تدبیري که    

  . گویامی باشد، و دلیلی استوار بر قدرت ایجاد کنندگی او هستند

هاي خـود تـشبیه    تو را به بت    آنان که از تو منحرف گشتند، دروغ گفتند که         !)خداوندا(

نمودند، و آرایش مخلوقات را به سبب توهمـات خـود بـه تـو نـسبت دادنـد، و بـه سـبب                        

و بـا  . تو را مانند تجزیه اشیاء جسمانی تجزیه نمودنـد       ) بی اساس خود  (و تصورات ها    خاطره

ي و انـدازه گیـر  (عقول خویش، تو را با مخلوق، داراي قواي گوناگون سـنجیدند هاي   قریحه

دهم کسی که تو را با چیزي از مخلوقات مساوي دید، از تـو عـدول                  می و شهادت ). کردند

روشـن تـو   هـاي    کرد، و کسی که از تو عدول کند، به آیات روشن و شواهد گویاي حجت              

 .  ورزیده استکفر

محـدود نگـشتی، کـه در     )بـشري (تویی آن خداوندي که در عقـول  !) اي خداي بزرگ  (

خـداي  اي   دهم که تـو     می و شهادت . (پذیراي کیفیت شوي   زش تفکرات آن عقول،   مجراي و 

آن عقول، محاصره نگشته اي، تـا محـدود گـردي و در            هاي    در جریانات فکري خاطره   ) من

  .قرار گیريها  موقعیت دگرگونی

  : دهد  میجمله زیر به آن خاتمه ، با)}( علیدر پایان این رهنمود، امام

 فضلک و ال ینعش من خلّتها إلّا منّک و جـودك،  لّا فاقۀ إلیک ال یجبر مسکنتها إ   یو ب "

فهب لنا فی هذا المقام رضاك، و أغننا عن مدي األیدي إلی سواك، إنّک علـی کـلّ شـیء                  

فقر و نیازمندي من به سوي تو است که بیچارگی ام را هیچ چیز جز فـضل و احـسان              : قدیر
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د و بخشش تو، سختی آن را برطرف نمـی کنـد، پـس در ایـن      تو جبران نمی کند، و جز جو      

مـا را بـه سـوي غیـر خـودت      هاي     و خوشنودي خود را به ما ارزانی فرما، دست         مقام، رضا 

ــستی      ــا ه ــواهی توان ــه خ ــز ک ــر چی ــر ه ــو ب ــرا ت ــا، زی ــذ. (دراز مفرم  -125، ص6ماخ

  ).225،ص2،ج12ماخذ

کنـد، کـه نتیجـه نهـایی       می بر این نکته تاکید)}( علیگردد، امام   می چه مشاهده چنان

هاي علمی باید به رضاي خدا منجر گردد، و این هـدف جـز بـا احـساس تعهـد      همه پژوهش 

 امکـان  )]( و روش معـصومان      مجیـد  نسبت به بیان واقعیات و تطبیق مطالب با قـرآن         

 خـود  نه تنها به سعادت ابـدي  علمی فرد، هاي    زیرا در غیر این صورت، فعالیت     . ستپذیر نی 

موجـب   ،)]( تضاد با قرآن و روش معـصومان  و دیگران منجر نمی گردد، بلکه به علت    

  .گردد  می خود و دیگرانشقاوت ابدي

 در دعـاي   )}( علی  روشی است که امام    رفی خداوند، رسد بهترین روش مع     می به نظر 

  :بینیم  میکند و چنین  میمشلول، مطرح

اي کـسی  : و ال کیف هو و ال أین هو و ال حیث هـو إلّـا هـو    یا هو، یامن ال یعلم ما هو  "

. "باشـد؟؟   مـی که جز او نداند که او چیست، و چگونه است، و در کجا است و در کدام سو 

  .باشد  میاین دعا، بسیار راه گشا و در مسیر آموزش قبلی ایشان

  :تاکید بر این روش، توسط سایر پیشوایان اسالم نیز مطرح شده است

دخَلْـت علَـى سـیدِي      : کنـد   می  نقل )}( کاظم ارشاد زیر را از امام     محمدِ بنِ أَبِی عمیرٍ   

  . التَّوحِید  فَقُلْت لَه یا ابنَ رسولِ اللَّهِ علِّمنِی)}(رٍموسى بنِ جعفَ

  دما أَحا أَبفَقَالَ ی  !    لِـکفِـی کِتَابِـهِ فَتَه الَى ذِکْـرُهتَع اللَّه ا ذَکَرَهحِیدِ مفِی التَّو زاولَا تَتَج . و

 و لَم یولَد فَیشَارك و لَم یتَّخِذْ صـاحِبۀً و    لَم یلِد فَیورثَ   -حد صمد د أَ اعلَم أَنَّ اللَّه تَعالَى واحِ    

، و الْقَادِر الَّـذِي لَـا یعجِـزُ، و الْقَـاهِرُ الَّـذِي لَـا         الَّذِي ال یموت و أَنَّه الْحی ال ولَداً و لَا شَرِیکاً، 
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،غْلَبالَّذِي   ی لِیمالْح لُ،  وجعالَّـذِي           لَا ی الثَّابِـت فْنَى، واقِی الَّذِي لَا یالْب و ،بِیدالَّذِي لَا ی ائِمالد و

ـ  -و الْعـالِم   و الْعزِیزُ الَّذِي لَا یذِلُّ،     لَا یزُولُ، و الْغَنِی الَّذِي لَا یفْتَقِرُ،        ذِي لَـا یجهـلُ، و الْعـدل     الَّ

  جالَّذِي لَا ی،خَلُ،     وربالَّذِي لَا ی ادوالْج لَـا              و و ،ـامهـهِ الْأَولَیع لَـا تَقَـع قُولُ والْع هرلَا تُقَد أَنَّه و

و ال تُدرِکُه الْأَبصار و هو یدرِك الْأَبصار، و هو اللَّطِیـف            تُحِیطُ بِهِ الْأَقْطَار، و لَا یحوِیهِ مکَانٌ،      

 ثَالثَۀٍ إِلَّا هـو رابِعهـم و     ما یکُونُ مِنْ نَجوى-ء و هو السمِیع الْبصِیرُ لْخَبِیرُ، و لَیس کَمِثْلِهِ شَی    ا

 مِنْ ذلِک و ال أَکْثَرَ إِلَّا هـو معهـم أَیـنَ مـا کـانُوا و هـو                 ال خَمسۀٍ إِلَّا هو سادِسهم و ال أَدنى       

 ء بعده و هو الْقَدِیم و ما سِواه مخْلُوقٌ محـدثٌ،   و الْآخِرُ الَّذِي لَا شَی   -ء قَبلَه   الَّذِي لَا شَی    ولُالْأَ

  : عن صفات المخلوقین علواً کبیراً تَعالَى

توحیـد را بـه مـن تعلـیم          : وارد شدم، و به او گفتم      )}( به آقاي خود، موسی بن جعفر     

توحید از آن چـه خـداى تعـالى آن را در کتـاب خـود         در باب ! رمود که اى ابا احمد    ف .فرما

و بدان که خداى تبارك و تعـالى یکتـایى       شوى؛  می ذکر فرموده است، در مگذر، که هالك      

و کسى او را نـزاد تـا بـا او     کسى را نزاد تا ارث دهد، . که پناه نیازمندان است    است یگانه، 

اى اسـت کـه    ند و شریکى را اتخاذ نکرد، و نیز بدان که او زنده     و زن و فرز    مشارکت کند، 

نمی میرد و توانایى که در نمی ماند، و غالبى که مغلوب نمی شود، و بردبارى کـه شـتاب                    

نمی کند و دایمى که هالك و نابود نمی گردد، و باقى کـه فـانى نمـی شـود، و ثـابتى کـه        

و عزیـزى کـه خـوار و ذلیـل نمـی شـود، و       نیازى که محتاج نمى گردد،      زوال ندارد، و بى   

و نیـز   دانایى که نادانى ندارد، و عادلى که ستم نمی کند و بخشنده کـه بخـل نمـی ورزد،               

هـا بـر     و اندازه   نمی شود،  ها نمی توانند او را ارزیابی کنند، و وهم بر او واقع           بدان که عقل  

ال تدرکه األبصار و هو یـدرك األبـصار و   . رداو احاطه نمی یابند، و جایى او را فرا نمی گی        

بینـد، و او    مـی هـا را هـا او را نمـی بیننـد؛ ولـی او همـه چـشم            چـشم  :هو اللطیـف الخبیـر    

  .است) از همه چیز(و آگاه) ها، و با خبر از دقایق موجودات،انواع نعمت(بخشنده
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 -شنوا و بینا اسـت هیچ چیز مانند او نیست، و او : ء و هو السمیع البصیر     لیس کمثله شی  

ما یکون من نجوى ثالثۀ إال هو رابعهم و ال خمسۀ إال هو سادسهم و ال أدنـى مـن ذلـک و           

هیچ گاه سه نفر با هـم نجـوا نمـی کننـد، مگـر ایـن کـه              : ال أکثر إال هو معهم أین ما کانوا       

ونـد   نفر با هم نجوا نمی کنند، مگر این که خدا          ها است؛ و هیچ گاه پنج     خداوند چهارمین آن  

هـا اسـت،   ها است؛ و نه تعدادي کمتر و نه بیشتر از آن، مگر این که او همراه آن   ششمین آن 

  .هر جا که باشند

و او قدیم اسـت    اول که پیش از او چیزى نیست، و آن که بعد از او چیزى نه،               او است 

  . ن، برترى بزرگاو برتر است از صفات آفریدگا .باشد، حادث است  میو آن چه غیر او

ترجمه التوحید للصدوق ؛ انتشارات اسـالمیه،       / اسرار توحید    (-)296،ص4،ج14ماخذ(

  ).62ص

 ، بـراي نزدیـک کـردن موضـوع بـه فکرهـاي عـادي،              )ره( نیـا  استاد محمد باقر حکمت   

 شوید، و در حالی کـه درب پـشت بـام را   اي  چنانچه شما ابتدا به ساکن وارد خانه     : گفت می

بـاالي پـشت بـام    : از منزل مزبور ندارید، از شما بپرسـند اي  بسته اند، و شما هم هیچ سابقه      

 چیست؟

 باشد، و هر جـواب دیگـري بدهیـد، اشـتباه      "نمی دانم "به طور طبیعی جواب شما باید       

ذات بـاري  "  در شـناخت   "محدودیت ذهـن انـسان    "استاد از این مثال، ما را متوجه        . است

پذیرد، و در نتیجـه      می یک انسان منصف، بدون لجاجت، این محدودیت را       . کرد  می "لیتعا

از اتالف وقت و انرژي خود در کشف چیزي که به هیچ وجـه امکـان دسـت رسـی بـه آن                 

  . کند  میوجود ندارد، جلوگیري

  

  لزوم خود داري از تفکر در ذات خدا

 مـورد  "لزوم خـود داري از تفکـر در ذات خـدا          "اي متعددي،   هبر همین اساس در آموزش    
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  :کنیم  میها اکتفاتاکید قرار گرفته است، و ما به ذکر بعضی از آن

 دعوا التفکر فی اهللا، فإنّ التفکّر فی اهللا ال یزیـد إلّـا تیهـاً، ألنّ اهللا ال          ": باقر ع   امام ***

خدا را ترك کنیـد، زیـرا تفکـر راجـع بـه         ) ذات(تفکر در : ر و ال تبلغه األخبار    تدرکه األبصا 

 ها درك نمی کننـد، و علـم    ندارد، زیرا خداوند را چشم    اي     جز تحیر فایده   خداوند،) چیستی(

  ).454،ص11،ج11ماخذ. ("به او راه ندارد

 قوم من هؤالء الّـذین یتکلّمـون فـی الرّبوبیـۀ، فقـال              دخل علیه  :)}( صادق  امام ***

اتّقوا اهللا و عظّموا اهللا و ال تقولوا ما ال نقول، فإنّکم إن قلتم و قلنا متّم و متنا، ثـم بعـثکم اهللا             

 گروهـی از افـرادي کـه راجـع بـه ربوبیـت صـحبت       : و بعثنا، فکنتم حیـث شـاء اهللا و کنّـا        

از خـدا بترسـید، و خـدا را       :  فرمـود  )}(امـام . دند وارد شـ   )}(کردند، به امام صادق    می

 و اگـر شـما همـان را گوییـد، کـه مـا            . گوییم نگوییـد   و چیزي را که ما نمی      بزرگ دارید، 

کنـد، و شـما در همـان جـا          مـی  میریم، و شما و ما را خـدا مبعـوث           می ما و شما   گوییم، می

  ).همان ماخذ( ."خواهید بود، که ما هستیم

، فـإذا انتهـی الکـالم      "و إنّ إلی ربک المنتهـی     ": إنّ اهللا یقول   :)}( صادق  امام ***

کـه  ) و آیا از کتب پیشین انبیا به او نرسـیده اسـت           (": فرماید  می خداوند: إلی اهللا فامسکوا  

خـدا رسـید،   ) ذات( پس هر گاه بحث راجع به      "!گردد؟  می همه امور به پروردگارت منتهی    

  .)همان ماخذ( ."توقف کنید

إنّ النـاس ال    ! یا محمـد  ":  به یکی از اصحاب خود به نام محمد        )}( صادق  امام ***

ال الـه إلّـا اهللا الواحـد الـذي     : یزال بهم المنطق حتّی یتکلّموا فی اهللا، فإذا سمعتم ذلک فقولوا      

مردم همیشه از هر دري سخن گوینـد، تـا آن جـا کـه دربـاره            !  اي محمد  :لیس کمثله شیء  

شایـسته پرسـتش جـز خـداي      : چون شما آن را شنیدید، بگویید     . خدا هم سخن گویند   ) اتذ(

  ).همان ماخذ. (یکتاي بی مانند نیست

إیـاك و   ! یـا زیـاد   ":  بـه یکـی از اصـحاب خـود بـه نـام زیـاد               )}( بـاقر   امام ***



 حکمت اسالمی و عرفان اسالمی بررسی مقدماتی        86

کلّم الخصومات، فإنّها تـورث الـشک، و تحـبط العمـل، و تـردي صـاحبها، و عـسی أن یـت            

 ما وکّلوا به و طلبـوا علـم مـا کفـوه،     إنّه کان فیما مضی قوم ترکوا علم. بالشیء فال یغفر له 

حتی أن کان الرجل لیدعی من بـین یدیـه فیجیـب مـن     . حتی انتهی کالمهم إلی اهللا فتحیروا     

اي : ألرضخلفه، و یدعی من خلفه فیجیب من بین یدیه، و فی روایۀ أُخري حتّی تاهوا فـی ا     

 را تبـاه کنـد،      از گفتگوهاي دشـمنی خیـز بپرهیـز کـه موجـب شـک شـود، و عمـل                  ! زیاد

. ممکن است در آن میان کسی سخنی گویـد و آمرزیـده نـشود   . وصاحبش را هالك گرداند   

ها واگذار شـده بـود، تـرك کردنـد، و در طلـب       در زمان گذشته مردمی علمی را که به آن        

خـدا رسـید و     )ذات(هـا بـه     تا آن جا کـه سـخن آن       . ی شده بودند، رفتند   علمی که از آن نه    

به جایی رسـید کـه مـردي را از پـیش رو         ) در حیرت و دهشت   (ها  کار آن . سرگردان شدند 

کردنـد، و او بـه        مـی  داد، و از پشت سـر صـدا         می و او از پشت سر جواب     ،  کردند  می صدا

 ".آن جا که در زمین سـرگردان شـدند     تا  : گفت، و در روایت دیگر است       می پیش رو پاسخ  

  ).همان ماخذ(

إیاکم و التفکر فی اهللا، و لکن إذا أردتم أن تنظروا إلی عظمتـه،            ": )}( باقر  امام ***

ولی اگر خواستید در عظمـت   . خدا بپرهیزید ) ذات(از تفکر در باره     : فانظروا إلی عظیم خلقه   

  ).همان ماخذ. ("داو بیاندیشید، در عظمت خلقش نظر کنی

تفکـر در  "هایی که در متون اسالمی بر آن تاکید شده است  بنا براین یکی از محدودیت    

  .باشد  می"ذات خدا

  

   در قضا و قدرتعمق

باشـد،    مـی "مفهوم قضا و قـدر    "توان در این محدوده ذکر کرد،         می موضوع دیگري را که   

  :که به صورت زیر در نهج البالغه مطرح شده است

و بحـر عمیـق فـال       ]  ثم سئل ثانیـا فقـال      [-سئل عن القدر فقال طریق مظلم فال تسلکوه       
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  )526، ص6ماخذ ( و سرّ اهللا فال تتکلفوه]  ثم سئل ثالثا فقال [- تلجوه

و قد سئل عـن القـدر،       : صورت زیر نقل کرده است     فوق را به     حکمت) ره(فیض االسالم 

از : طریق مظلم فال تسلکوه، و بحر عمیق فال تلجـوه، و سـرّاهللا فـال تتکلّفـوه                ": )}(فقال  

راهـی  : فرمود) اندیشه در آن را نهی کرد  (  پرسیدند، پس آن حضرت    قضا و قدر  ) چگونگی(

شـوید،    مـی  ها وامانده و سرگردان   هات، در حل آن   که بر اثر شب   ( است تاریک، در آن نروید    

هـاي    کـه غرقـه اندیـشه     (و دریایی است ژرف، در آن داخل نشوید       ) و گمراه خواهید گشت   

آن به رنـج    ) آشکارنمودن(و سرّ و پنهان داشته خدا است، خود را در           ) گوناگون خواهید شد  

  )1215،ص6، ج12ماخذ. (")که سودي نبرید، و به جایی نخواهید رسید(نیاندازید

  

  نهی از تکلف

  :بینیم  میکند، و چنین  می تاکید"نهی از تکلف" هم چنین بر لزوم )}(علی

إنّ اهللا افترض علیکم فرائض فال تضیعوها، و حد لکم حدوداً فال تعتدوها، و نهیکم عن                "

ـ : أشیاء فال تنتهکوها، و سکت لکم عن أشـیاء و لـم یـدعها نـسیاناً، فـال تتکلّفوهـا                د خداون

ها را تباه نسازید؛ و حـدودي بـراي شـما تعیـین      اموري را بر شما واجب گردانیده است، آن       

هـا  ها تجاوز ننمایید؛ و شما را از چیزهایی بازداشته است، پرده حرمت آن        نموده است، از آن   

هـا را از روي فراموشـی   را ندرید؛ و براي شما از چیزهـایی خاموشـی گزیـده اسـت، و آن          

ماخـذ  . ("هـا، خـود را بـه رنـج نیاندازیـد        ست، پس در به دسـت آوردن آن       ترك نفرموده ا  

  )102حکمت ،60، ص6،ج12

  

  نهی از به دنبال اوهام رفتن

 تاکیـد شـده اسـت،    "لزوم محدودیت تفکر در بعضی از ابعـاد    "مفهوم دیگري که در آن بر     

 صالح، تعمق را بـه  صبحی.  در اموري است که نسبت به آن نهی شده است       "تعمق"مفهوم  
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  .داند  می"به خیال کشف اسرار، به دنبال اوهام رفتن"معناي 

 آن را )}(باشد، کـه علـی    می از مصادیق تعمق  رسد، تفکر در ذات خداوند،      می به نظر 

  :و الکفر علی أربع دعائم": بینیم  میداند و چنین  می"کفر"هاي  از پایه

ق لم ینب إلی الحق؛ و من کثـر نزاعـه   فمن تعم. علی التعمق، و التنازع و الزّیغ و الشقاق   

 سـکر  بالجهل دام عماه عن الحق؛ و من زاغ ساءت عنده الحسنۀ، و حسنت عنـده الـسیئۀ، و           

و : علیـه مخرجـه   علیه طرقه، و أعضل علیه أمره، و ضـاق  رتعو الضاللۀ، و من شاقّ     سکر

  :  بر چهار پایه استکفر

  ،"تعمق"افراط در ژرف جویی توهم زا

  ،"تنازع" و خصومت ورزيتنازع

  ،"زیغ"کناره گیري از حق

  ."شقاق"و عناد ورزیدن

 بـر  خیاالت فـرو رفـت، بـه سـوي حـق     پس هر کس به بهانه ژرف اندیشی در اوهام و        

نخواهد گشت، و هر کس نزاع و تخاصم او بر مبناي نادانی باشـد، کـوري او دربـاره حـق                    

فراوان خواهد بود؛ و هر کس از جاده حقیقت بلغزد، نیکی در نزد او بـد، و بـدي در نـزد او                

کس که عنـاد ورزیـد،      و هر   .  گمراهی مبتال گردد   "سکر"گردد، و به مستی     می نیکی تلقی 

ها براي او سنگالخ و نا هموار گشت، و شؤون زندگی او دچار مشکالت گردیـد، و راه                   راه

  )473، ص6ماخذ.("رهایی براي او تنگ شد

  

   فرد آموزش بر حسب زمینه هوشی و اجتماعی

 م دسـتور به منظور دست یابی بـه حـد اکثـر بـازدهی،و بـرآوردن نیازهـا، پیـشوایان اسـال         

 و نیـاز   آمیز بر حسب میزان هوشی و موقعیـت اجتمـاعی          دهند، که ارایه مطالب حکمت     می

  :فرماید  می),(پیامبر اسالم. مخاطب صورت گیرد
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. "هـا سـخن گوییـد    آنبا مردم بر اسـاس میـزان عقـل      : کلموا الناس علی قدر عقولهم    "

  ).354ص، 12، ج15ماخذ(

ظرفیـت  " و "میـزان هـوش  " در ایـن جـا منظـور    "میـزان عقـل  "رسد که   میبه نظر 

 هاي پیـشوایان اسـالم بـه افـراد مختلـف، مـشاهده            در مرور به آموزش   .  فرد باشد  "روانی

ـ .  شـده اسـت  گردد که این دستور العمل به طور دقیق مورد توجه واقع         می ال زیـر در  دو مث

  . باشند  میاین مورد، کامال گویا

نکته بسیار جالب، ارایه مطلب به شکلی است که هم براي افراد عامی و بی سواد و هـم         

بـه عنـوان مثـال، آمـوزش     . باشد  میمختلف علمی مورد استفادههاي  براي استادان در رشته   

  :زیر در متون اسالمی آمده است

البعرة تدلّ علـی البعیـر، و الروثـۀ تـدلّ           : الصانع فقال  عن اثبات    )}(سئل امیرالمؤمنین 

علی الحمیر، و آثار القدم تدلّ علی المسیر، فهیکل علوي بهذه اللطافۀ، و مرکز سـفلی بهـذه    

  کیف ال یدلّان علی اللطیف الخبیر؟  الکثافۀ،

ف  بصنع اهللا یستدلّ علیه، و بالعقول تعتقد معرفته و بالتفکر تثبت حجته، معـرو              )}(قال

  ).27،ص11، ج5ماخذ . (بالدالالت، مشهود بالبینات

  :گوید  میشود، ایشان  می سؤال در مورد اثبات صانع)}(علی  امامهنگامی که از 

  بـر وجـود شـتر و فـضوالت االغ، دلیـل بـر وجـود ایـن حیـوان                     دلیل  فضوالت شتر،  "

پس آیا موجـودات غیـر قابـل    . ر آن مسیر است آثار قدم انسان، دلیل حرکت او د      . می باشد 

مرکـز  (در مرحلـه پـایین  )قابل مشاهده(هایی  با این لطافت و نظام   ) علويهاي    هیکل(مشاهده

  اضـافه  )}( امـام . با این حجم، نمی توانند به خداي لطیف و خبیر، رهنمون باشند؟           ) سفلی

توان بـه او اعتقـاد پیـدا          می  دارند و از طریق عقل     و داللت به ا  مصنوعات خداوند، : کند می

خداونـد بـا دلیـل،    . شـود   مـی  او ثابـت کرد و به وسیله تفکر، حجت و برهان براي شـناخت    

  . گردد  میمشاهده روشن،هاي  شود و با نشانه  میشناخته
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 بـراي اثبـات وجـود خـدا، از     )}(دد، امـام گـر   مـی چنانچه در استدالل فـوق مـشاهده    

گیـرد، کـه بـه احتمـال قـوي        مـی فضوالت شتر و االغ و هم چنین آثار قدم انـسان کمـک           

کـه او  هایی  کند، با جنبه  می سعی)}(مخاطب ایشان، یک فرد شترچران بوده است؛ و امام     

به جمالت خطبـه اول نهـج   در کنار مطلب فوق،    . آشنایی دارد، مطلب را برایش روشن کند      

مـا ایـن جمـالت را در فـصل هفـتم ذکـر              ). 39،ص6ماخذ. (باشد، توجه فرمایید    می البالغه

  .ایم کرده

باشـد، ودر بررسـی       مـی  "محـدودیت آموزشـی   "این سیاست در حقیقت خـود نـوعی         

استاد محمـد بـاقر     . رد توجه قرار گیرد    باید مو  )](هاي صادر شده از معصومان      آموزش

مبلـغ فهـم    " بـر حـسب      )](احادیث معـصومان    "که  : کرد  می  نیا همواره تاکید   حکمت

ولی در ضمن دعاهاي مکتب اسـالم کـه مخاطـب خداونـدمتعال             .  صادر شده اند   "مخاطب

  . اند ایه شدهبوده است، هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد، ومطالب در سطح بسیار باال ار

  

  بررسی نتایج کاربردي

  حکمـت محـدودیت طیـف عمـل   " در مـورد    )}(صـراحت دسـتورالعمل علـی      علی رغم 

اگـر  .  متاسفانه این رویکرد، در طول تاریخ مورد بی تـوجهی قـرار گرفتـه اسـت        "اسالمی

 تـصنیف و تـالیف    "لسفهف" هایی که به وسیله دانشمندان مسلمان در باره       مروري بر کتاب  

کنیم که انرژي و وقت زیادي از استادان و دانـشجویان بـه     میشده اند انجام دهیم، مشاهده    

.  قابـل دفـاع نیـستند      )}( علـی  اموري اختصاص یافته است، که بنا به دسـتورالعمل امـام          

 بـه نظـر  . هاي ما ادامه دارد دانشگاهعلمیه و   هاي    متاسفانه این روند، هم اکنون نیز در حوزه       

در ایـن مـوارد بـشود، و    اي    رسد که وقت آن رسیده باشـد، کـه بـازنگري همـه جانبـه               می

 در   بینانـه  محتواي آموزشی غیر واقـع    "،  براساس معیارهاي مطرح شده در حکمت اسالمی      

  . حذف گردند "هاي فلسفیثبح



طیف فعالیت حکمت اسالمی .3فصل        91  

) ره( است که همان طور که اسـتاد جعفـري  نکته مهمی که باید توجه داشت، این واقعیت     

هـاي  کرد، فیلسوفان مسلمان بازگو کننده نظر اسالم نیستند، و فقط آموزش        می بر آن تاکید  

  . ر اسالم تلقی کردتوان به عنوان نقطه نظ  می را)](معصومان 

 بـه  )}( رضـا نظر استاد جعفري به صورت زیـر در ضـمن بررسـی رهنمودهـاي امـام          

  : عمران صابی مطرح شده است

گـوییم    مـی  در حقیقـت " از دیدگاه علی بـن موسـی الرّضـا ع   الهیات"گوییم    می وقتی

الهیات از دیدگاه فـالن فیلـسوف    "در صورتی که اگر بگوییم      . "الهیات از دیدگاه اسالم   "

هریـک از  . "الهیـات از دیـدگاه اسـالم   " مستلزم آن نیست که بگـوییم  " اسالمی یا حکیم 

یه،  کِنـدي، ابـن مـسکو   فارابی، ابن سینا، ابن رشد،    : فالسفه و عرفا و حکماي اسالمی مانند      

غزالی، جالل الدین محمد رومی، شهاب الدین سهروردي، میردامـاد، صـدرالمتألهین، حـاج              

مالهادي سبزواري، آقاي علی زنـوزي و جلـوه و غیـرهم مطـالبی را بـه عنـوان اصـول و             

ها ابراز نموده اند، و مسلم است کـه  مسائل الهیات مطرح کرده اند، و عقایدي را در باره آن      

هـا بـازگو کننـده مبـانی اسـالم در الهیـات و             بوده است کـه عقایـد آن      قصد همه آنان این     

 و حکـیم اسـالمی محـسوب     بوده باشد، و از این جهت فیلسوف و عارف  "هستی شناسی "

یعنـی عقایـدي    الهیات و هستی شناسـی اسـالم،  : شده اند، ولی به هیج وجه نمی توان گفت 

  .هاي مزبور و امثال آنان ابراز نموده انده شخصیتک

، در مـورد معـارف الهـی و هـستی     )]( در صورتی که مطالبی که امامـان معـصوم        

  .باشند  می"متن عقاید اسالمی"، اظهار کرده اند، شناسی

ـ              راز شـده از امامـان    یکی از روشن ترین دالیل این حقیقت، توافق کامل همه معـارف اب

هـا بـا    همـه آن ، و دیگر منابع اسالمی، و اتحاد کلمـه         سلیم و قرآن   ، با عقل  )]( معصوم

 و صـفات و افعـال      به عنوان مثال، مـسایل و اصـول مربـوط بـه توحیـد             . باشد  می یکدیگر

 "رئــیس الموحــدین" هــستی و انــسان، کــه در ســخنان  خــدا بــا عــالمخداونــد و رابطــه
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شـود، مـضامین آن بـدون اخـتالف، در            مـی   در نهج البالغـه دیـده      )}(امیرالمؤمنین علی 

  .سخنان امامان دیگر مطرح شده است

دلیل دیگر این است که هر یک از امامان، گفتار و کـردار سـایر معـصومان را تـصدیق                   

  . ندنموده ا

دو فیلـسوف و    ": شاید بتـوان گفـت     در مقابل این وحدت کلمه در باره مسایل اساسی،        

ـ   "  را نمی توان یافت، که حتی در یکی از آن مـسایل،            و عارف  حکیم  "یوحـدت نظـر کلّ

   ".داشته باشند

 واقعیـت " اسـت، کـه   م واالي رشـد چنین توافقی ناشی از وصول همه امامـان، بـه مقـا     

 تخلـق بـه اخـالق   "یعنی همه آنان به جهت     .  را بر همه آنان قابل درك ساخته است        "واحد

  . است، رهسپار گشته اند"جاذبه ربوبی"، به یک مقصد که "نور الهی" با یک "اهللا

 لـزوم شـناخت  "کنـد،    مـی نکته مهمی که استاد جعفري در همین زمینـه، بـر آن تاکیـد     

. باشـد   مـی هـا  به منظور فهم مطالب ارایه شـده توسـط آن  )]( شخصیت امامان معصوم  

کننـد،    مـی  البی کـه بیـان    ، به مطـ   )](خالصه کالم ایشان این است، که امامان معصوم         

 هـا را اجـرا  ها در هر شرایطی قرار گیرنـد، بـه طـور کامـل آن     کامل دارند، و خود آن  ایمان

معبـودي  ": گوینـد   مـی کند که به عنوان مثال، اگر امامان معصوم     می اضافه استاد،. کنند می

  سـر "ایابانخـد "، در حقیقـت مـوجی روحـانی از همـه سـطوح درون آن                "جز او نیـست   

 پیـشنهاد  استاد. باشد کشد، که بازگو کننده همه هویت و شخصیت آن ساخته شدگان می            می

کند، براي درك ارزش و عظمت الهیـاتی کـه از ایـن بزرگـواران عرضـه شـده اسـت،                      می

نخست شخصیت این پیشتازان معارف الهی را بنگرند، و عظمت آن را دریابند، سـپس وارد       

نکته مهمی که براي تایید پیشنهاد استاد جعفري باید در نظـر         . دان فهم سخنان آنان شوند    می

، شناخت امـام    )}( باقر  اسالمی توسط امام    است که در تعریف حکمت     داشت، این واقعیت  

و مـن یـؤت   ": اهللاو قد سـأله أبـو بـصیر عـن قـول       ": بینیم  می مطرح شده است، که چنین    



طیف فعالیت حکمت اسالمی .3فصل        93  

در پاسـخ بـه سـؤال ابوبـصیر از آیـه بـه       : هی طاعۀ اهللا و معرفـۀ اإلمـام     :قال– "...الحکمۀ

فرمـان بـري از خـدا و شـناخت امـام       مراد از حکمـت، :  فرمود "...هرکس حکمت عطا شود   

  )1262، ص3، ج16ماخذ. ("است 

معرفـۀ اإلمـام و اجتنـاب    ": گوید  میریف حکمت در تع)}( باقردر ارشادي دیگر امام  

 امـام   شـناخت مراد از حکمت،: در تفسیر آیه فوق، فرمود: الکبائر الّتی أوجب اهللا علیها النّار    

 ."ها مقرر داشته اسـت و دوري کردن از گناهان کبیره است، که خداوند کیفر آتش براي آن     

  )187ص ،15، ج1ماخذ)(1262، ص3، ج16ماخذ(

البته هر گاه مطالب مطرح شده توسط یـک فیلـسوف، کـامال بـا معیارهـاي چهارگانـه                   

 و علـوم  فطرت، )](هاي معصومان ، آموزش مجید  یعنی قرآن  ارزیابی در مکتب اسالم،   

 " گرایانـه  مطلب واقع "توان مطالب او را به عنوان         می  مطابقت داشته باشد،   حاکم بر جهان  

  .پذیرفت
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  فصل چهارم

  

  فردي  هايریزي  در برنامهی نقش مبناي جهان بینیبررس

   انسانو رشد و سقوط و اجتماعی

  

  

  

  

  

  

  لغات و مفاهیم کلیدي 

، برنامـه ریـزي     ، برنامه ریزي فـردي     سقوط ، رشد، ، بناي زندگی  ، مبناي زندگی  جهان بینی 

 نـسبت  ، تعبـد ، هواي نفـس ، خواست انسان، روش عینی خواست خدا    ، خواست خدا  اجتماعی

، ، بـصیرت دینـی     حـضوري  علم ، ياعتقادهاي     جنبه ، حسی کردن  ، خلود ، ابدیت ، امام به خدا 

، )]( معـصومان    ، سیر و سلوك   ، عامل اصلی سقوط   ، حجت باطنی  ، حجت ظاهري  محکم

، ، مالکهـاي شـقاوت  ، مالکهاي سعادت، حجت الهیسفیران الهی، ، زندیقرهنمودهاي فطري 

، اراده آخـرت  ، دنیا خواهی ظن،، مقدمه زندگی آخرت، زندگی جاودانههدف و غایت انسان 

مـؤمن بـه    ،  ، حجـت شـرعی     قطعی ، عقل ، ثوابهاي اخروي   کوشش مجدانه  ، مبلغ علم،  داشتن

، روش حـسی کـردن   ، تفـضل الهـی  ، وسیله دست یابی به درجات آخـرت ، اعمال انسان  خدا

، ، اصـول ثابـت در زنـدگی    خالص الهـی  ، دین مکمل رشد ، عوامل   ، راه کار روشن   اعتقادات

  .، کلید حل مشکالت فردي و اجتماعی)مفتاح(، کلید، حرام، حاللبدعت
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  خالصه فصل

یا بر عکـس بنـاي       گذاشتن،  خداوند متعال   را بر تعبد   ی، بناي زندگی  هاي اسالم در آموزش 

 هستند؛ کـه یکـی موجـب    دو روش کامال متفاوت   کار را بر تعبد او جل و علی قرارندادن،        

 بناي خـود    بر این اساس باید انسان متعهد به اسالم،        .گردد  می رشد و دیگري موجب سقوط    

 را کـشف  )](را بر این بگذارد که به صورت نظري و عملـی، رهنمودهـاي معـصومان      

  .دها را در زندگی خود به کار برنماید و آن

، موجـب رشـد؛ و عـدم هـم          با خواسـت خـدا     به عبارت دیگر، هم سویی خواست انسان      

باشـد؛ و سـیر و سـلوك        مـی   او سویی خواست انسان با خواست خدا، عامل اصـلی سـقوط          

  .دهد  می ما قرار روش عینی خواست خدا را در اختیار)](معصومان 

 قـرار دادن، در بنـدهاي زیـر     خـالص الهـی   را بـر اسـاس دیـن      معیارهاي مبناي زندگی  

  :گردند  میخالصه

  . خداي یکتا پذیرش***

  . و زندگی ابدي معاد پذیرش***

  .به عنوان حجت باطنی)  انسان فطريعقل(ه به فطرت توج***

  .ها به عنوان حجت خارجی الهی و جانشینان آن پیامبران پذیرش***

 وسعادت ابدي در انسان، فقط در سایه  که دست یابی به رشد این واقعیت  پذیرش ***

   . نسبت به خداوند امکان پذیر است و تعبدپذیرش رهنمودهاي فطري

  

  مقدمه

 گذاشتن یا بـر عکـس بنـاي     خداوند متعال را بر تعبد  ی، بناي زندگی  هاي اسالم در آموزش 

دو روش کامال متفاوت هستند؛ که یکـی موجـب          کار را بر تعبد او جل و علی قرار ندادن،         

  .گردد  میرشد و دیگري موجب سقوط
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 ، بررسـی کـرد، و ابعـاد عـاطفی و          توان در اصول دین     می ابعاد شناختی مکتب اسالم را    

گردند؛ و با توجـه بـه     میرفتاري اگرچه زیر بناي شناختی نیز دارند، در فروع دین، مطالعه         

ــن،     ــروع دی ــن و ف ــول دی ــه اص ــالمی ب ــاهیم اس ــدي مف ــسیم بن ــورد   تق ــد روش برخ بای

  .در ابعاد فوق کشف نمود و مورد استفاده قرار داد  را)](معصومان

  

  سی روش برر

  .روش بررسی در فصل اول ذکر شده است

  

  نتایج بررسی

 

  ی هاي اسالمبر اساس آموزش  انسان در رشد و سقوطنقش تنظیم بناي زندگی

ر این بگـذارد کـه بـه صـورت نظـري و             خود را ب   باید بناي زندگی   انسان متعهد به اسالم،   

. ها را در زندگی خود به کار بـرد      را کشف نماید و آن     )](عملی، رهنمودهاي معصومان  

گـردد، همـین تـصمیم، معیـار       مـی  که عینا مطرح   )}( صادق در حقیقت بنا بر رهنمود امام     

 :باشد  می انساننهایی رشد و سقوط

قد یقیم اإلنسان علی المعصیۀ حیناً، ثم یتـوب فتقبـل توبتـه، قلنـا إنّ                فإن قلت أولیس    "

و ترکه مخالفتها مـن غیـر أن یقـدرها فـی         ذلک شیء یکون من اإلنسان لغلبۀ الشّهوات له،       

نفسه و یبنی علیه أمره، فیصفح اهللا عنه و یتفضّل علیه بالمغفرة؛ فأما مـن قـدرأمره علـی أن            

ب آخرذلک، فإنّما یحاول خدیعۀ من ال یخادع، بـأن یتـسلّف التلـذّذ              یعصی ما بدا له، ثم یتو     

اگـر گـویی   : فی العاجل، و یعد و یمنّی نفسه التّوبۀ فی اآلجل، إلنّه ال یفی بما یعد من ذلک              

 کند و توبه اش مقبـول   میگذراند و در آخر توبه    به معصیت می  ها    که گاه هست مردي سال    

 و برنیامـدن بـا   ي است که آدمی را بنا بـر غلبـه شـهوت         شود، جواب گوییم که این امر      می
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در این حال، انسان در نفس خـود ایـن مخالفـت را    . گردد  میآن عارضهاي  نفس و خواهش  

  پـس بـه ایـن سـبب خداونـد غفـور            . قرار نمی دهد و بناي امر خود را بر آن نمـی گـذارد             

خود را بر این گذارد کـه در اکثـر عمـر      اما اگر کسی بناي کار      . کند  می می بخشد و تفضل   

خواهـد کـسی را فریـب دهـد       میکنم و در آخر عمر توبه خواهم کرد، پس   می خود معصیت 

 "که او را نمی توان فریب داد، و معلوم نیست که به این وعـده وفـا خواهـد کـرد، یـا نـه                  

  ).56، ص6ماخذ(

، موجـب رشـد؛ و عـدم هـم          با خواسـت خـدا     به عبارت دیگر، هم سویی خواست انسان      

سـیر و  "باشـد؛ و     مـی  " انـسان  عامل اصلی سقوط  "سویی خواست انسان با خواست خدا،       

  .دهد  می را در اختیار ما قرار"روش عینی خواست خدا" ،")](سلوك معصومان 

 قـرار دادن، در بنـدهاي زیـر     خـالص الهـی   را بـر اسـاس دیـن      معیارهاي مبناي زندگی  

  :گردند  میخالصه

  . خداي یکتاپذیرش

  . و زندگی ابدي معادپذیرش

  .به عنوان حجت باطنی)  انسان فطريعقل(توجه به فطرت

  .ها به عنوان حجت خارجی الهی و جانشینان آن پیامبرانپذیرش

ن، فقـط در سـایه   در انـسا   وسـعادت ابـدي   که دست یابی به رشـد      این واقعیت  پذیرش

   .، امکان پذیر است" نسبت به خداوندتعبد" و "رهنمودهاي فطري"پذیرش 

  

   نیاز به امامعلت

ن را از چـه    و رسـوال   پیـامبران : پرسد  می )}( صادق  از امام  یکی از افراد منکر وجود خدا     

  کنی؟  میراه ثابت

  :دهند  می پاسخ)}(امام



...هايریزي بررسی نقش مبناي جهان بینی در برنامه .4فصل        101  

، و کـان ذلـک الـصانع    إنّا لما أثبتنا أنّ لنا خالقاً صانعاً متعالیاً عنّا و عن جمیع ما خلـق              "

حکیماً متعالیاً لم یجز أن یـشاهده خلقـه، و ال یالمـسه فیباشـرهم و یباشـروه، و یجـاجهم و              

، ثبت أنّ له سفراء فی خلقه، یعبرون عنه ألی خلقه و عباده، و یدلّون علی مـصالحهم               یحاجوه

و منافعهم و ما به بقاؤهم و فی ترکه فناؤهم، فثبت اآلمرون و النّـاهون عـن الحکـیم العلـیم         

 و صـفوته مـن خلقـه، حکمـاء     )](فی خلقه و المعبرون عنه جلّ و عـزّ، و هـم األنبیـاء               

 علـی مـشارکتهم فـی الخلـق و     -مبعـوثین بهـا، غیـر مـشارکین للنّـاس     ،  مؤدبین بالحکمـۀ  

مؤیدین من عند الحکیم العلیم بالحکمۀ، ثم ثبت ذلک فـی             فی شیء من أحوالهم،    -التّرکیب

کلّ دهر و زمان مما أتت به الرّسل و األنبیاء من الدالئل و البراهین، لکـیال تخلـوا أرض اهللا                  

چـون ثابـت کـردیم کـه مـا      : م یدلّ علی صدق مقالته و جواز عدالتهمن حجۀ یکون معه علَ    

 و رفعـت اسـت، و روا    و صانعی داریم که از ما وتمام مخلوق برتـر و بـا حکمـت     آفریننده

نباشد که خلق او را ببینند و لمس کنند، و بی واسطه با یکـدیگر برخـورد و مباحثـه کننـد،       

 در میـان خلـق باشـند، کـه خواسـت او را بـراي مخلـوق و              "سفیران الهـی  "ت شد که    ثاب

هـا  بندگانش بیان کنند، و ایشان را به مصالح و منافع خـود و موجبـات تبـاهی و فنـاي آن                    

 رهبري نمایند، پس وجود امر و نهی کنندگان، و تقریر نماینـدگان از طـرف خـداي حکـیم                  

خلـق او باشـند؛   هـاي    و برگزیـده دانا در میان خلق ثابت گـشت، و ایـشان همـان پیـامبران         

تربیت شده و به حکمت مبعوث گـشته انـد، بـا آن کـه در             حکیمانی هستند، که به حکمت،    

از جانـب خـداي   . نباشـند ، شریک ایشان  خلقت و اندام با مردم شریکند، در احوال و اخالق         

حکیم دانا به حکمت مؤید باشند، سپس آمدن پیامبران در هر عصر و زمانی به سبب دالیـل             

 کـه بـر صـدق گفتـار و     "حجت الهی"اند، ثابت شود، تا زمین خدا از     و براهینی که آورده   

  )236، ص1، ج5ماخذ. (داشته باشد، خالی نمانداي  جواز عدالت او نشانه

 را  )]( الهـی    پیـامبران  ،)}( صادق گردد، امام   می چنانچه در منشور فوق، مشاهده    

فرماید؛ و راهکـار نظـري     می، معرفی"حکیم"، و   "سفیر الهی "،  "حجت الهی ": به عنوان 
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  . دهد  می مورد تاکید قرار"حکمت"ها را به عنوان و عملی آن

  

  دلیل جاودانی شدن پاداش و مجازات انسان

 و تـصمیم    ،تصمیم انسان براي تداوم در خیر را دلیل جاودانی شدن پاداش           )}( صادق امام

ما این تفسیر را در فـصل    . داند  می در نافرمانی خدا موجب مجازات ابدي،      او را براي تداوم   

  .)، باب استحباب نیۀ الخیر36، ص1، ج3ماخذ. (ایم چهاردهم ذکر کرده

مـن کـان یریـد    ": ، چنـین آمـده اسـت      مجیـد   سوره إسراء در قرآن    20 تا   17در آیات   

و مـن  . العاجلۀ عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهـنّم یـصلیها مـذموماً مـدحوراً     

کلّـاً نمـد هـؤالء و    . ا سعیها و هو مؤمن فاؤلئک کان سعیهم مـشکوراً      أراد اآلخرة و سعی له    

زنـدگی زود  ) تنهـا (آن کـس کـه   : هؤالء من عطاء ربک و ما کـان عطـاء ربـک محظـوراً     

دهـیم؛    می - و به هر کس اراده کنیم      -طلبد، آن مقدار از آن را که بخواهیم         می را) دنیا(گذر

سـوزد، در حـالی کـه      مـی  که در آتـش سـوزانش  سپس دوزخ را براي او قرار خواهیم داد،    

و آن کس که سراي آخرت را بطلبد، و بـراي آن سـعی              . است) درگاه خدا (نکوهیده و رانده  

پـاداش  ) از سـوي خـدا    (  سعی و تـالش او     - داشته باشد   در حالی که ایمان    -و کوشش کند  

 .دهیم  میگارت بهره و کمکهر یک از این دو گروه، را از عطاي پرورد. داده خواهد شد

ایـن آیـات، بیـان تـشخیص      عالمه طباطبـایی در تفـسیر آیـات فـوق، معتقداسـت کـه           

کنـد کـه ایـن        مـی  این محقق اضـافه   .  است "تهاي شقاو مالك" از   "تهاي سعاد  مالك"

به زندگی دنیـا   باشند، که ممکن است انسان فقط   می "هدف و غایت انسان   "آیات در باره    

اراده " کنـد، و یـا   "اعـراض از آخـرت  "و مزایاي زندگی مادي آن توجه داشـته باشـد، و    

زنـدگی  "در مورد دوم الزمه کار ایـن اسـت کـه بـراي خـود یـک         .  کند "زندگی آخرت 

  . قرار دهد"مقدمه زندگی آخرت"ا را  سراغ داشته باشد، و زندگی دنی"جاودانه
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  و تعریف دنیا خواهینقش اظهار نظر بر اساس ظن

إنّ الّـذین ال    ":  بیـان شـده اسـت       سوره نجم، شرح حال منکران قیامـت       30 تا   27در آیات   

 إن یتّبعون إلّـا الظّـنّ و        و ما لهم به من علم     .  تسمیۀ األُنثی  یؤمنون باآلخرة لیسمون المالئکۀ   

 و لم یرد إلّـا الحیـاة الـدنیا    فأعرض عن من تولّی عن ذکرنا    . إنّ الظّنّ ال یغنی من الحقّ شیئاً      

کـسانی  : لک مبلغهم من العلم إنّ ربک هو أعلم بمن ضلّ عن سبیله و هو أعلم بمن اهتدي      ذ

ها هر گز بـه ایـن   آن. کنند  مینام گزاري) خدا( ندارند، فرشتگان را دختر یمانکه به آخرت ا   

با این که گمان، هرگز انـسان را    . کنند  می  بی پایه پیروي   سخن دانشی ندارند، تنها از گمان     

ــق ــی از ح ــاز نم ــی نی ــد  ب ــا رو   . کن ــاد م ــه از ی ــسی ک ــت، از ک ــین اس ــه چن ــال ک   ي ح

 "آخـرین حـد آگـاهی     "گرداند، و جز زندگی مادي دنیا را نمی طلبد، اعراض کن؛ این              می

هـم  (شناسـد، و    مـی پروردگار تو کسانی را که از راه او گمراه شده انـد، بهتـر            . ها است آن

  ".شناسد  می یافتگان را از همه بهترهدایت) چنین

کنـد، و چنـین ادامـه      مـی   آیات فوق تعریف    را با کمک   "دنیاخواهی"عالمه طباطبایی   

، غیر از ایـن زنـدگی نباشـد، و      "قایل به زندگی دیگر   "طالب دنیا کسی است که      : دهد می

باید توجـه داشـت کـه عـدم اعتقـاد بـه معـاد،               .  را لغو بداند   ، نبوت و معاد   اعتقاد به توحید  

  ) 112، ص25، ج2ماخذ. (ات داردباایمان به خدا و فرستادگان او مناف

  

  تعریف اراده آخرت داشتن

 سـوره اسـراء آمـده       19 کـه در آیـه       "اراده آخـرت داشـتن    "عالمه طباطبـایی در مـورد       

بـه   شایـسته بـراي دسـت یـابی      داشتن و رفتـار "کوشش مجدانه"منظور  : است،می گوید 

 و  " قطعـی  عقـل " جدیت در این باره است، که باید بر اسـاس             و کمال  "ثوابهاي اخروي "

 کـه در آیـه مزبـور    "و هو مؤمن"قید : کند  میاستاد اضافه .  استوار باشد  "حجت شرعی "

 است، و کسی کـه بـه یکـی از ایـن سـه             ، نبوت و معاد    به توحید  آمده است، مستلزم ایمان   
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 ایـن محقـق اضـافه    .  نمی پـذیرد   "مؤمن به خدا  "اعتراف نداشته باشد، خدا او را به عنوان         

باشـند، و    مـی "اعمـال انـسان  "، فقـط    "وسیله دست یابی به درجات اخروي     "کند که    می

اي   هایی هستند که هرگز با نتایج و غایات خود تخلف ندارند، و بنـا بـر وعـده                 سبب اعمال،

 او بوده و طلبـی از خداونـد        ، وظیفه "اعمال عبد "که خداوند داده است، علی رغم این که         

  هـا، شـکرگزاري   ، بـا حـسن قبـول و ثنـاي بـر آن      "تفـضل الهـی   "ندارد، او جلّ و علی با       

  )116،ص25، ج2ماخذ. (می کند

شود که بناي کار خود را در زندگی بـر چـه چیـزي قـرار           می  سؤال )}( صادق از امام 

  دادید؟

و  علمـت أنّ عملـی ال یعملـه غیـري فاجتهـدت،       : على أربعۀ أشـیاء   " :فرماید  می ایشان

 جل مطّلع علی فاستحییت، و علمت أنّ رزقی ال یأکله غیري، فاطمأننت،      علمت أنّ اهللا عز و      

      أنّ آخر أمري الموت، فاستعددت بر چهار چیـز اسـتوار کـردم       ) بناي کار خود را   : (و علمت :

 مرا فرد دیگري نمی تواند انجام دهد، پس کوشـش کـردم، و فهمیـدم کـه                  فهمیدم که عمل  

مطلع است، پس حیا کردم، و فهمیدم که روزي مرا فرد دیگـري نمـی           خداوند بر اعمال من     

تواند بخورد، پس اطمینان یافتم، و فهمیدم کـه پایـان کـار مـن مـرگ اسـت، پـس آمـاده                  

  )228، ص75،ج7ماخذ. ("شدم

 بینانـه مطـرح شـده اسـت، و در حقیقـت هـر           دستور العمل فوق، بسیار حکیمانه و واقع      

ایـن رهنمـود، بایـد بـه عنـوان      . کنـد   میتی را که به آن اشاره شده اند، درك انسانی واقعیا 

 عالقمندنـد، مـورد   الگوي کاربردي براي تمام کسانی که بـه رشـد خـود و سـعادت ابـدي        

  .استفاده قرار گیرد

هـاي   نبـه  جروش حـسی کـردن    "نکته بسیار مهم دیگر، این که الزم اسـت بـر اسـاس              

.  به وجـود آوریـم  " حضوريعلم"، براي مخاطبان خود نسبت به عقاید اسالمی،   "ياعتقاد

 در " یـک راه کـار روشـن   "توانـد بـه عنـوان         مـی  "علم حضوري "بدیهی است که این     
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در ایـن راه اسـتفاده از چهـار معیـار خـالی از      .  مورد استفاده قرار گیـرد      اصول دین  شناخت

  پاك انسان و واقعیات قطعـی ، فطرت)]( معصومان، سنت ) مجید قرآن(خطا، یعنی کتاب  

باشند، و بـه      می ، همواره در دسترس ما    "عوامل مکمل رشد  "ی جهان، همگی به عنوان      علم

آورند، و افق بسیار روشنی را بـراي    می براي انسان به وجود   "بصیرت دینی "طور طبیعی   

ـ               . نمایند  می او ترسیم   امبر خـویش القـا    در این حال رهنمـودي را کـه خـداي متعـال، بـه پی

  :نماید  میکند و آن را تکرار  میلمس کند، به خوبی می

قل هذه سبیلی أدعوا إلی اهللا علی بصیرة أنا و من اتّبعنی و سـبحان اهللا و مـا أنـا مـن                        "

من و پیروانم، با بصیرت کامل، همـه مـردم را بـه سـوي               ! بگو این راه من است    : المشرکین

  )108:، یوسف مجیدقرآن( ."و من از مشرکان نیستم! منزه است خدا. کنیم  میخدا دعوت

 هاي ارایه شده توسط معـصومان  است که اساس کلی روش    این واقعیت  نکته مهم دیگر،  

  . خدشه نمی باشد اسالمی است، و بنابراین قابل، جزیی از حکمت)](

  

   انسان مؤمن به خداثابت بودن رفتار

یابی به آن بایـد     باید توجه داشت که واقعیت یکی بیش نیست و نهایت کوشش براي دست            

 در زنـدگی  "ول ثابت اص"،  " خالص الهی  دین"بنا براین یک انسان معتقد به       . به کار رود  

 در نهج البالغه به ایـن  )}( علیامام. کند  میخود دارد، و همواره بر اساس این اصول کار      

  :کند  می، به صورت زیر اشارهواقعیت

 إعلموا عباداهللا، أنّ المؤمن یستحلّ العام ما استحلّ عاماً أول، و یحـرّم العـام مـا حـرّم                     "

ول، و إنّ ما أحدث النّاس ال یحلّ لکم شیئاً مما حرّم علیکم، و لکـن الحـالل مـا أحـلّ      عاماً أ 

چـه را  دانـد آن   مـی "حالل"مؤمن در این سال، ! بندگان خدا بدانید  : اهللا، والحرام ما حرّم اهللا    

  سـال پـیش حـالل    چـه را در  دانـد، آن   مـی "حـرام "دانسته، و     می که در سال گذشته حالل    

 ، نـزد صـاحب ایمـان   حلیت و حرمت، چیزي چون از روي کتاب و سـنت       . (می شمرده است  
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بر خالف غیر مؤمن که بر اثر فساد عقیده، بـه راي           . کند  می ثابت شد، همواره طبق آن حکم     

 انـد، تغییـر   و سـنت ثابـت شـده    نادرست خود، حـالل و حرامـی را کـه در کتـاب       و اجتهاد 

بـر شـما حـرام کـرده     ) خدا(چه را که که مردم احداث کرده اند، آن     هایی    "بدعت"). دهد می

است، حالل نمی گرداند؛ بلکه حالل آن است که خدا حالل کرده است، و حرام آن است کـه     

  )564، ص3، ج4ماخذ. (خدا حرام گردانیده است

  

  ها و لزوم استفاده انسان از آن و حجت ظاهريحجت باطنی

فرماینـد، بـر     مـی  در رهنمودهایی که به یکی از شاگردان خود به نام هشام          )}( کاظم امام

 اي فردي و اجتماعی   هی، و بر نقش آن در تصمیم گیر        در پیشگاه خداوند متعال    موقعیت عقل 

ثم ذکـر اولـی األلبـاب بأحـسن     ": گردد فرمایند، که به فرازهایی از آن اشاره می       می تاکید

یؤتی الحکمۀ من یشاء و من یؤت الحکمۀ فقد اُوتـی     ": الذکر، و حلّاهم بأحسن الحلیۀ، فقال     

ون فی العلم یقولون آمنّا بـه کـلّ مـن       والرّاسخ" :خیراً کثیراً و ما یذکّر إلّا اولوا الباب، وقال        

 ألولـی    إنّ فـی اخـتالف اللیـل و النهـار آلیـات           : و قال  "عند ربنا و ما یذّکّر إلّا اولواالباب      

 إنما یتـذکر أولـوا     أنما أنزل إلیک من ربک الحق کمن هو أعمى         یعلم أفمن   :  و قال   األلباب،

 قـل    رحمـۀ ربـه  اً و قائماً یحذر اآلخرة و یرجو     د ساج   آناء اللیل    أمن هو قانت   : و قال   األلباب،

 أنزلنـاه    کتاب:  و قال-  إنما یتذکر أولوا األلباب    و الذین ال یعلمون     هل یستوي الذین یعلمون   

 و   و لقـد آتینـا موسـى الهـدى         :  و قـال     و لیتذکّر أولوا األلبـاب،       لیدبروا آیاته   إلیک مبارك 

 و ذکر فإن الـذکرى تنفـع       : و قال    ألولی األلباب  -و ذکرى    هدى  أورثنا بنی إسرائیل الکتاب   

   لمـن کـان لـه قلـب      لـذکرى   إن فی ذلـک    : إن اهللا تعالى یقول فی کتابه      ! یا هشام  . المؤمنین

 : إنّ لقمان قال البنـه !یا هشام . الفهم و العقل: و لقد آتینا لقمان الحکمۀ قال  : عقل و قال   :یعنی

 إنّ الدنیا بحر عمیق قـد  !یا بنی. أعقل الناس و إنّ الکیس لدى الحق یسیرتواضع للحق تکن    

 و شراعها التوکـل، و        کثیر، فلتکن سفینتک فیها تقوى اهللا، و حشوها اإلیمان،         عالم غرق فیها 
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 ء دلـیالً و دلیـل العقـل     إنّ لکـل شـی    !یا هـشام   .قیمها العقل، و دلیلها العلم، و سکانها الصبر       

، و کفى بـک جهـال        ء مطیۀ و مطیۀ العقل التواضع      التفکر، و دلیل التفکر الصمت، و لکل شی       

 ما بعث اهللا أنبیاءه و رسله إلى عبـاده إال لیعقلـوا عـن اهللا،             !یا هشام  .أن ترکب ما نهیت عنه    

فأحسنهم استجابۀ أحسنهم معرفۀ، و أعلمهم بأمر اهللا أحسنهم عقال، و أکملهم عقـال أرفعهـم             

 حجۀ ظاهرة و حجۀ باطنۀ، فأمـا    حجتین  الناس  على  إنّ هللا !یا هشام . جۀ فی الدنیا و اآلخرة    در

 إنّ العاقـل الـذي   !یا هشام  و أما الباطنۀ فالعقول،،)](الظاهرة فالرسل و األنبیاء و األئمۀ  

خداونـد از صـاحبان عقـل بـه      !اي هـشام : ال یشغل الحالل شکره و ال یغلب الحـرام صـبره         

خـدا بـه هـر کـس     : ترین وجه یاد نمود، و ایشان را به بهترین زیور آراسـت و فرمـود       نیکو

 دهد، و هر کس حکمت گیرد، خیر بسیار گرفته اسـت، و جـز صـاحبان عقـل               خواهد حکمت 

یـم، تمـام آن از    دار ایمانها که در دانش ریشه دارند، گویند به قرآن      آن: درنیابند، و فرمود  

و فرمـود همانـا در آفـرینش    . باشد، ولی جز صاحبان عقـل درنیابنـد       می جانب پروردگار ما  

وجـود دارنـد، و   هایی   ها و زمین و رفت و آمد شب و روز براي صاحبان عقل نشانه             آسمان

ننـد   اسـت، ما داند، آنچه از پروردگارت به تو نازل شده اسـت، حـق         می مگر آن که  : فرمود

مگـر آنکـه در اوقـات شـب     : یابند، و فرمود  میباشد؟ تنها صاحبان عقل در  میشخص کور 

مشغول عبادت است، و از آخرت بیم دارد، و به رحمت پروردگـارش      در حال سجده و قیام،    

 مگر کسانی که دانند، با کسانی که نداننـد، یـک     :بگو). ؟مانند غیر او است   (امیدوار است،   

کتاب پر برکتی را به سوي تو فرسـتادیم، تـا در   : یابند، و فرمود  مینند؟ صاحبان عقل در  سا

 دادیـم، و آن  موسـی را هـدایت  : آیاتش تدبر کنند، و صاحبان عقل متذکر گردند، و فرمـود       

و : کتاب را که هدایت و پند صاحبان عقل بود، میراث بنی اسـراییل قـرار دادیـم، و فرمـود             

  . ده، که پند دادن، مؤمنان را سود دهدپند

همانا در این کتـاب، بـراي کـسی کـه     : فرماید  میخداي تعالی در کتاب خود،  ! اي هشام 

مقـصود از حکمـت     : فرمـود .  دادیم همانا به لقمان حکمت   "دارد، یادآوري است، و   ) عقل(دل

  . عقل و فهم است
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 را گردن نه، تـا عاقـل تـرین مـردم باشـی، همانـا                حق: لقمان به پسرش گفت   ! اي هشام 

دنیا دریاي ژرفی است، که خلقـی بـسیار در          ! پسر عزیزم . زیرکی در برابر حق، ناچیز است     

باید کـشتی تـو در ایـن دریـا تقـواي          ) خواهی؟  می اگر از این دریا نجات    ( اند آن غرق شده  

، و رهبرش دانش، و لنگـرش شـکیبایی   ، بادبانش توکل، و ناخدایش عقل  الهی، بار آن ایمان   

براي هر چیزي رهبري است، و رهبري عقل اندیشیدن، و رهبـر اندیـشیدن، خاموشـی         . باشد

بـراي نـادانی تـو همـین        . تواضع است  است؛ و براي هر چیزي مرکبی است، و مرکب عقل،         

  .آن نهی شده ايبس، که مرتکب کاري شوي که از 

 و رسوالنش را به سوي بندگانش نفرستاد، مگر بـراي آنکـه             خداوند پیامبران ! اي هشام 

 باشد، و نـه ناشـی   ها از کتاب و سنتیعنی معلومات آن( الهی داشته باشد   ها صبغه تفکر آن 

 او بیـشتر اسـت؛ و آنکـه بـه      کس نیکـوتر پـذیرد، معرفـت   پس هر).  خویش از هواي نفس  

 او کـاملتر اسـت، مقـام او    باشد؛ و کسی که عقل     می فرمان خدا دانا تر است، عقلش نیکوتر      

  .باشد  میدر دنیا و آخرت باال تر

  . درونیحجت آشکار، و حجت: حجت داردخدا بر مردم دو ! اي هشام

 ، عقـل  درونـی باشند؛ و حجـت   می)](، و امامان   سوالن، و پیامبران  حجت آشکار، ر  

  .مردم است

  بـر صـبر   او را از سپاسگزاري باز ندارد، و حـرام        عاقل کسی است، که حالل    ! اي هشام 

  )16: ، ص1 ، ج5ماخذ( ".او چیره نگردد

  

  بیرهگناهان ک

  .دانند  گناهان می را شناخت یکی از مصادیق حکمت)}( باقرهمان طور که ذکر شد، امام

  : فرمایند  می گناهان کبیره را به صورت زیر تبیین)}( صادقامام

من یشرك بـاهللا فقـد   إنه ": بزرگترین گناه کبیره، شرك به خداوند است، خداوند فرموده  
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هر کس به خداوند شرك بـورزد،   :  النار و ما للظالمین من أنصار      حرم اهللا علیه الجنۀ و مأواه     

 ." آتش است و ظـالمین را یـاورى نیـست    میکند و جایگاهشخداوند بهشت را بر او حرام   

  ،)72: مائده(

و ال تیأسـوا  " : فرموده اسـت  و بعد از آن ناامیدى از رحمت خداوند است، زیرا خداوند    

از رحمت خدا ناامید نـشوید زیـرا   :   روح اهللا إال القوم الکافرونمن روح اهللا إنه ال ییأس من      

  )87: یوسف( ".شوند کفار از رحمت خدا ناامید مىفقط 

 مکـر اهللا  فـال یـأمن  ":  است و خود را از مکر خدا در امان دانستن، زیرا خداوند فرموده  

: اعـراف ( ".داننـد   را از مکر خـدا در امـان مـى   فقط افراد زیانکار خود   :  سرونإال القوم الخا  

99(  

 و از آن جمله عاق والدین شدن است، زیرا خداونـد عـاق والـدین را از زبـان عیـسى،           

  :فرماید  میعیسى علیه السالم. جبار و بدبخت نامیده است

به مادرم نیکوکار و مهربـان  خداوند مرا نسبت   : والدتی و لم یجعلنی جبارا شقیا     و برا ب  "

  ) 32: مریم( ".ست و مرا جبار و بدبخت نکرده استنموده ا

و من یقتـل مؤمنـا متعمـدا فجـزاؤه          ": فرماید  می و نیز آدم کشى به ناحق، زیرا خداوند       

ـ             :  الخ -خالدا فیها جهنم    اسـت کـه    نو هر کس مؤمنى را عمدا بـه قتـل برسـاند جـزایش ای

  ) 94:نساء( ".جاودانه در جهنم بماند

إن الـذین یرمـون     ": فرمایـد   مـی  و نیز نسبت ناروا دادن به زنان پاکدامن، زیرا خداوند         

کـسانى کـه بـه      :  هم عذاب عظیم  المحصنات الغافالت المؤمنات لعنوا فی الدنیا و اآلخرة و ل         

انـد و   دهنـد، در دنیـا و آخـرت لعنـت شـده           خبر نسبت ناروا مـى     زنان پاکدامن مؤمن و بى    

  ) 22: نور( ".یم خواهند داشتعظعذابى 

إن الذین یأکلون أموال الیتامى ظلما إنمـا        ": فرماید  می و خوردن مال یتیم، زیرا خداوند     

خورنـد،   کسانى که اموال یتیمان را به نـاحق مـى  : یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا   
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  ) 10: نساء( ".ت به زودى نیز در آتش خواهند سوخخورند و  می آتشدر واقع

و مـن یـولهم یومئـذ دبـره إال     ": فرمایـد   مـی و فرار از مقابل حمله دشمن، زیرا خداوند    

ـ                 و هـر  : ئس المـصیر متحرفا لقتال أو متحیزا إلى فئۀ فقد باء بغضب من اهللا و مأواه جهنم و ب

کس در آن روز پشت به آنان کند دچار غضب الهى خواهد شد و جایگاهش جهـنم اسـت و    

جایگاهى است، مگر این که بخواهد در جبهه محل خود را تغییر دهد و بـراى جنـگ                  چه بد   

  ) 15: انفال (".ه شود یا به گروهى دیگر بپیونددمجددا آماد

  :فرماید  میو رباخوارى، زیرا خداوند

"    طه الـشیطان مـن المـسکـسانى  :  الذین یأکلون الربا ال یقومون إلّا کما یقوم الذي یتخب

 ".طان آنان را دچار جنون کـرده باشـد  خیزند که شی   رند همچون کسانى بر مى    خو  می که ربا 

  ) 275: بقره(

  : فرماید  میو سحر و جادو، زیرا خداوند

دانـستند کـسى کـه خریـدار      و مـى :  و قد علموا لمن اشتراه ما له فی اآلخرة من خالق         "

  ) 102: بقره (". جادو باشد در آخرت نصیبى نداردسحر و

یضاعف له العذاب یـوم   * و من یفعل ذلک یلق أثاما     ":  خداوند فرموده است   و زنا، زیرا  

و هر کس آن را انجام دهد، کیفر خواهد دید، عـذاب  :  إال من تاب * و یخلد فیه مهانا   القیامۀ  

اهد ماند مگـر کـسى کـه    براى او دو چندان خواهد شد و تا ابد و با خوارى در آن باقى خو               

  ) 70، 69، 68: فرقان ".توبه نماید

 إن الـذین یـشترون بعهـد اهللا و أیمـانهم ثمنـا قلـیال      ": فرماید  میو قسم دروغ، خداوند  

هـاى خـود را بـا بهـاى انـدکى      کسانى که عهد خدا و قسم  : أولئک ال خالق لهم فی اآلخرة     

  ) 77: آل عمران (".کنند، در آخرت نصیبى ندارندعوض می

و هر کـس  : لل یأت بما غل یوم القیامۀن یغو م": فرماید  میو خیانت، خداوند عز و جل    

  ) 161: آل عمران( ".خواهد آورد]  با خویش[روز قیامت خیانت کند، آن خیانت را 
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یـوم یحمـى علیهـا    ": فرماید  میخت نکردن زکات واجب، زیرا خداوند عز و جل       و پردا 

ا مـا  نفـسکم فـذوقو  فی نار جهنم فتکوى بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم، هذا ما کنـزتم أل          

شود و به وسیله آن، پیـشانى،        روزى که آن اموال در آتش جهنم گداخته مى        :  کنتم تکنزون 

گردد، این همان چیزهـایى اسـت کـه بـراى خـود اندوختـه         میهایشان داغ زده پهلو و پشت  

  )35: توبه( ".هاى خود را بچشید اندوختهبودید، 

: و الذین ال یشهدون الـزور ": ایدفرم  میوند و کتمان شهادت، زیرا خدا      و شهادت باطل  

ـ     ": فرماید  می و نیز ) 73: فرقان( ".دهند و کسانى که شهادت باطل نمی      ه و من یکتمهـا فإنّ

  ) 283: بقره( ". را کتمان کند، قلبش گناهکار استو هر کس شهادت:  آثم قلبه

  ".  دانستهپرستى مساوى  آن را با بتو شرب خمر، زیرا خداوند،

 و نیز ترك عمدى نماز و یا هر واجب دیگرى، زیرا رسول اکرم صـلى اهللا علیـه و آلـه      

اش با خدا قطـع خواهـد شـد و           دلیل ترك کند، رابطه    هر کس نماز را عمدا و بى      ": فرمودند

  ،"خداوند با او پیمانى نخواهد داشت

  :فرماید  می و نیز عهدشکنى و قطع صله رحم، زیرا خداوند

 ".نت و جایگاه بد نصیبـشان خواهـد شـد         ها، لع آن: ئک لهم اللعنۀ و لهم سوء الدار      ولأ"

  ).583: ، ص1 ، ج1ماخذ ( ).25: رعد(

 " انـسان تـضعیف شـدید فطـرت   : مـرگ قلـب   " را موجـب     "گنـاه " )}( سـجاد  امام

  و فعـال شـدن فطـرت، معرفـی    " قلـب احیاي مجدد "دانند، و توبه را به عنوان راهکار         می

  :بینیم  میکنند، و چنین می

الهی البستنی الخطایا ثوب مذلّتی، و جلّلنی التباعـد منـک لبـاس مـسکنتی، و أمـات                "

خطاهـا و  ! خدایا: قلبی عظیم جنایتی، فأحیه بتوبۀ منک یا أملی و بغیتی و یا سؤلی و منیتی      

از تـو جامـه بیچـارگی بـر تـنم افکنـده       گناهان لباس خواري بر تنم کـرده اسـت، و دوري      

اي آرزو و . پس تو آن را به وسیله توبه زنـده گـردان       . وجنایت بزرگم دلم را میرانده است     
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  )63، ص10ماخذ!(و اي خواسته و آرمانم! مقصودم

 اسـت بـه    در فعـل و انفعـاالت انـسان دارد، و الزم     ، نقـش حیـاتی    توجه به این واقعیت   

 داشته باشد، در سطوح مختلف جامعه آموزش داده شـود، و            "قدرت اثرگذاري "شکلی که   

  .اصل تکرار در این مورد، استفاده گردد

ذهـب عمـر    ": باشد، که فرمـود     می ),(مکمل این بحث، دستورالعملی از پیامبر اسالم      

 مـن  صالح العمل، و ذهب عمـل  من لم یصرفه فی من لم یصرفه فی صالح العلم، و ذهب علم   

 من لم یحطـه باإلسـتقامۀ، و ذهبـت اسـتقامۀ مـن لـم       لم یضبطه باإلخالص، و ذهب اخالص   

علــم "عمـري کــه در تحــصیل  : یحطهـا بالخاتمــۀ، و ذلــک ألنّ مـالك األعمــال خواتیمــه  

 رف نـشود، باطـل   مصرف نشود، هدر رفته است؛ علمی که در انجام کار خیـر صـ   "شایسته

 اخالصـی کـه بـا اسـتقامت    . عملی که با اخالص قرین نباشد، بر باد رفتـه اسـت    . شده است 

استقامتی که عاقبت آن به خیر نباشد، نـابود شـده اسـت،           . نگهداري نشود، ضایع شده است    

 )221،ص9خذما-155ص، 8ماخذ. (".چون مالك هر کاري، عاقبت و سرانجام آن است

 

  بررسی نتایج کاربردي

 فرد در زندگی، نقـش  با مرور اطالعاتی که در این فصل داده شد، انتخاب مبناي جهان بینی 

  نیا ایـن انتخـاب را   به تعبیر استاد فقید، محمد باقر حکمت      .  او دارد   در رشد و سقوط    حیاتی

توان به انتخاب یک وسیله نقلیه در فرودگـاه، ایـستگاه راه آهـن یـا پایانـه مـسافربري          می

بـا توجـه بـه    . به طور عینی مسیر فرد، دقیقا همان مسیر وسیله نقلیه خواهد بود           . تشبیه کرد 

بـه خـاطر    گـامی هن. ، نتایج این انتخاب تا ابد همراه انسان خواهد بـود         "بودن انسان  ابدي"

بایـد   هـستند،  "انحرافـی راه "هاي دیگر همـه     ، فقط یکی است، وراه    راه مستقیم آوریم که   

  بـه سـعادت ابـدي    انجام شود، تا به خواست خدا" در انتخاب راهحساسیت و دقت"نهایت  

  . دست یابند
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هـاي فـوق بـه    نکته دیگري که باید بر آن تاکید گردد، تلقـی هـر یـک از دسـتورالعمل       

 ")مفتـاح (کلیـد "باشد، و هر یک باید بـه عنـوان     می" اسالمیاي از حکمت   قطعه"عنوان  

تلقی گردد، که به وسیله آن راه ورود به حل یـک یـا چنـد مـشکل از مـشکالت فـردي و        

کلیـد حـل   " گردند، و بـه طـور کلـی حکمـت اسـالمی       می، دنیوي و اخروي، باز جتماعیا

   .باشد  می" انسانمشکالت فردي و اجتماعی

جنبـه کـامال   "، تاکید بـر یـک       "تعیین مبناي زندگی  " بر لزوم    )}( صادق تاکید امام 

. باشـد   مـی  این جنبه هر روز در آمد وشدهاي معمولی مـا مـورد توجـه             . باشد  می "عقالنی

 مـا   "مقـصد " و   "هدف"کنیم، به طور بدیهی       می وقتی ما شروع به حرکت در یک مسیر       

 باید هـدف و اسـتراتژي مـا روشـن            نیز حال، در حرکت ما به سوي ابدیت      . باشد  می روشن

 را محـور    "خواسـت خـدا   "خـواهیم     می یعنی براي خود کامال مشخص سازیم که ما       . باشد

  . را"خواست خویش"حرکت خود قرار دهیم، یا 

 باشـد، در هـر لحظـه و در تمـام     در صورتی که هدف ما حاکمیت دادن به خواست خـدا    

قابـل  " ،  " توحیـد  معیارهاي پذیرش "شناختی، عاطفی، رفتاري و معنوي ما باید        ي  ها  جنبه

کنـد، و هـم     مـی  خویش ایـن وضـع را مـشاهده     هم به علم   ،خداوند متعال .  باشند "مشاهده

هـا  نش اعالم فرموده است، و یقینا طبق آمعیارهاي خاصی را براي تبعیت از خود و رسوالن       

تـوان او را   فرماینـد، نمـی    می بیان)}( صادق خواهد کرد، و همان طور که امام با ما رفتار  

  .  باشیم"صادق"پس به نفع ما است که در این راه . گول زد

در ضـمن مباحثـات روزمـره، در        . ساده اي نیست    کار پیشنهاد براي تغییر مبناي زندگی    

 اسـالمی،   حکمـت  و پـذیرش  رشـد،  دوستان و آشنایان، براي حرکت در مسیر    مورد دعوت 

هـا را بـه مفـاد آیـه آخـر        چه با مقاومت رو به رو شدیم، بهترین کار این است کـه آن             چنان

حال که چنـین  : (لکم دینکم و لی دین": در آیه مزبور آمده است  . توجه دهیم سوره کافرون   

  !"آیین شما براي خودتان، و آیین من براي خودم) است
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 دهـد، ولـی بـه نظـر         مـی   بـه کـافر    انمسلمانسان  باید توجه داشت که این پیام را یک         

جـود دارد، و هـر دو طـرف در      رسد، در هر جا که اختالف نظر بین دو نفر یا دو گروه و              می

تـوان ایـن     میدفاع از عقاید خود اصرار دارند، بدون آن که جنبه توهینی وجود داشته باشد، 

  .امکان دارد که با گذشت زمان، امکان متقاعد شدن به وجود آید. پیام را مطرح ساخت
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  فصل پنجم

  

   انسان، بررسی مروري بر شناخت

   مجتمع انسانیروابط او و توحید

  

  

  

  

  

  

 

  لغات و مفاهیم کلیدي

، شـهوت  عقل تجربـی، شـهوت  ،فطري ، عقلفطرت تبعی ، فطرت اصلی،  ، فطرت عامل حیات 

، ، قلـب ، نفـس امـاره  ، نفس مطمئنه، نفس لوامه  ، هواي نفس  ، شهوت کنترل نشده   کنترل شده 

، هـدایت  ، تتـضعیف فطـر  هـاي    مکانیـسم ، رشـد، ، قلب منکـوس   ، قلب معکوس  قلب سلیم 

، راه ، نفـس مـؤمن    ، سـلوك طریـق    گمراه شـده  انسان  ،  هدایت شده انسان   ، گمراهی، ضاللت

، انسان غیر متـذکر بـه   ، انسان متذکر به خدا، منقطع و بریده از غیر خدا   ، حسن ثواب  هدایت

، حرکت بـه سـوي   هاي مانع رشد، حجاب، مهاجرت، مقام توحید، مقام عبودیت، افق شرك  خدا

، ، کشتی نجـات ، نظام، مرجع تصمیم گیري، میزان اعمال، تشکیالت الهی  یامتروز موعود ق  

، ، مجامعـۀ اهـل الحـق    ، جماعـت  ، معـدن العلـم    ، شجرة النبـوة   ، کهف لک الجاریۀ ، فُ اهل بیت 

، عـدم ورود    ),(، سنّۀ محمد    ، جماعت مسلمین  ، هم دستی با اهل باطل     مجامعۀ اهل الباطل  
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الص  خـ ، دین، رشد و قرب الهی تا بی نهایت، تعریف جماعت اهل حق ),( محمد   در سنت 

، کسب اطالعـات توحیـدي     ،، نهی از منکر   ،امر به معروف  ، مشخصات دین خالص الهی    الهی

، نـا محـدود     ، محدودیت فـرد    گرایانه الهی  ، تثبیت در عقاید واقع     توحیدي تثبیت در سیستم  

، نقـش  جمع اهل حـق ، مسجد به عنوان نمود شاخص ت     ، الجلسۀ فی الجامع   بودن جامعه موحد  

، نقش حکمت اسالمی در مـشکل گـشایی مـسایل فـردي و     عوامل کلیدي در روابط انسان  

، شخـصیت  ، دیگـر کـشی   فردي و اجتماعی  مشکالت کلید   ، تلقی حکمت به عنوان    اجتماعی

ـ    ، امـت  ، ملـت  ، انسان به عنـوان نـوع واحـد        مستقل جامعه  ، ، کتـاب جامعـه   ه، اصـالت جامع

، عتـرت  ، کتـاب اهللا   اقامـه دیـن    ،، حیـات دایمـی     اخروي ، کمال ، مستضعف واقعی  مستضعف

، گـم  ، گـم کـردن هـدف   ، اخـالد در ارض ، نهاد عهده دار اداره اجتماع اسـالمی      ),(محمد

  .، خروج از راهکردن راه

  

  خالصه فصل

 طریق انـسان بـه سـوي خداونـد،        : گیرد  می نتیجه  سوره مائده  105بایی از آیه    عالمه طباط 

همان نفس انسان است، زیرا جز خود انسان چیز دیگري نیست که طریق انسان باشد؛ همـین         

باشـد،و او را بـه     می که داراي تطوراتی گوناگون و درجات و مراحلی مختلفخود او است 

  . رساند  میعادتس

 ، در انـسان فعالیـت   و شـهوت فطـرت هـاي   ، بـه نـام   دو فرآیند متفاوت و متضاد روانی     

هـاي    فطـرت، داراي هـدف  جریـان روانـی  . کنند که هر دو ذاتی و غیر اکتسابی هـستند    می

هـر  . باشـد   مـی يغریزهاي  انگیزه  صورتی که جریان شهوت نماینده  گرایانه است؛ در   کمال

 انـسان  هـا، اراده آزاد   نیـروي آن و جمع جبري باشند  میدو جریان، داراي انرژي اختصاصی   

 ریان، تضعیف یا تقویـت شود، یکی از دو ج     می همین اراده است که موجب    . دهد  می را شکل 

  .گردد  میتقویت یکی از دو جریان، موجب غلبه و حاکمیت آن بر جریان دیگر. شود
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فوق غالب و کدام یـک  هاي  سازمان شخصیتی فرد بر حسب این که کدام یک از جریان        

ـ  اسالمهاي    بنا بر آموزش  . گیرد  می مغلوب گردند، شکل   راي دسـت یـابی بـه حاکمیـت         ی ب

شخصیت و غلبه بر جریان دیگر، مادام العمر جنگی تمام عیار، بین این دو عامل وجـود دارد       

  نامیـده ، بـه نـام جهـاد اکبـر     بـا شـهوت   فطـري  جنگ عقـل ),(که به تعبیر پیامبر اسالم  

  .شود می

  

  مقدمه

یا أیهاالذین آمنوا علیکم أنفسکم ال یـضرّکم مـن     ": بینیم  می  سوره مائده چنین   105 آیه   در

 آورده اي کسانی که ایمـان :ضلّ إذا اهتدیتم إلی اهللا مرجعکم جمیعاً فینبئکم بما کنتم تعملون 

ی که گمـراه شـده انـد، بـه       یافته اید، گمراهی کسان    اگر شما هدایت  . مراقب خود باشید  ! اید

 بازگشت همه شما بـه سـوي خـدا اسـت، و شـما را از آنچـه عمـل           . شما زیانی نمی رساند   

  ".سازد  میکردید، آگاه می

  صـفحه در تفـسیر آیـه فـوق، بیـان           50بحث مفـصلی در حـدود       ) ره(عالمه طباطبایی   

  :کنیم  میکند، و ما چکیده آن را مطرح می

 "سـلوك طریـق   " مفاهیمی هـستند کـه در        "گمراهی" و   "هدایت" کاربرد دو مفهوم  

 "جاده اي با هدف خـاص "کسی که همواره در    . گردند، و در غیر آن معنا ندارند        می محقق

گردد، خواهـد رسـید، و      می کند، در نهایت کار به مقصدي که جاده به آن منتهی            می حرکت

ولی کسی کـه بـه ایـن طـرف و آن طـرف و در مـسیر           . نامند "یت شده هداانسان  "او را   

رود، رفته رفته گمراه خواهد شد، و نتیجه مطلوب از او فوت خواهد گردیـد، و                 می انحرافی

  . خوانند"گمراه شدهانسان "او را 

فوق، براي انسان هدفی فرض کرده اسـت، و       کند، که آیه      می عالمه بر این مطلب تاکید    

  : کنند  میها در این مورد دوگونه عملانسان
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نمایند، و در نتیجه بـه    می مراقبت راکمال بعضی در گم نشدن، و راه را از دست ندادن،         

  . شوند  میگردند و گمراه  میمنحرف بعضی دیگر از راه،. رسند  میهدف

مراقـب خـود    : علـیکم أنفـسکم   "گیرد، کـه جملـه        می  ادامه بحث، چنین نتیجه    استاد در 

 بپردازنـد، و مقـصود از   "بـه نفـس خـویش   "کند، تا   می  را امر  هاي با ایمان  ، انسان "باشید

مراقـب  "منظـور ازجملـه   .  اسـت "نفس مـؤمن "کند، همان     می راهی که به سلوك آن امر     

 او نفـس انـسان، راه هـدایت   "با نفـس خـود مالزمـت کنیـد،      "، این است که     "دخود باشی 

  .باشد  می، نه این که نفس یکی از راهروان"است

 "راه هـدایت "حفـظ   اگر خداي تعالی مؤمنان را بـراي ": گیرد  می عالمه باالخره نتیجه  

  راه هـدایت   نفـس مـؤمن   "گـردد کـه       می ، معلوم "باشیدمالزم نفس خویش    " :کند  می امر

 استاد آیات زیر را به عنوان مکمـل آیـه فـوق    . "رساند  می است، راهی که او را به سعادت      

  :داند می

 یا أیها الذین آمنوا اتقوا اهللا و لتنظر نفس ما قدمت لغـد و اتّقـوا اهللا إنّ اهللا خبیـر              "***

ال یـستوي  . و ال تکونوا کالذین نسواااهللا فأنساهم أنفسهم اولئک هـم الفاسـقون          . بما تعملون 

!  آورده ایـد   اي کسانی که ایمان   : أصحاب النّار و أصحاب الجنّۀ أصحاب الجنّۀ هم الفائزون        

فرسـتاده  خدا بپرهیزید؛ و هر کس باید بنگرد تا براي فردایش چه چیز از پـیش     ) مخالفت(از  

و ماننـد  . دهید، آگاه اسـت   میخدا بپرهیزید که خداوند از آنچه انجام   )مخالفت(است؟ و از    

 گرفتـار  "خـود فراموشـی  "ها را به کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند، و خدا نیز آن  

هر گز دوزخیان و بهشتیان یک سان نیستند؛ اصحاب بهـشت رسـتگار و              .ها فاسقند آن. کرد

 ".پیروزند

نفس را زیر نظر داشـته باشـید، و          دهند،که  می آیات فوق، دستور  : کند  می  عالمه اضافه 

زیرا بـراي  . ، تحت مراقبت قرار دهیدعملیات صالح او را که سرمایه و توشه فرداي او است      

نفس، امروز و فردایی است؛ و نفس در هر آن، در حال حرکت و انجام طی مـسافت اسـت،                 
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. باشـد   مـی   یعنی بهشت  "بحسن ثوا "هاي سیرش، خداي سبحان است، ونزد خداوند        و منت 

 انسان این است که این راه را ادامه دهـد، و همـواره بـه یـاد خـداي خـود                 بنا براین، وظیفه  

باشد، و لحظه اي او را فراموش نکند؛ زیرا خداي سـبحان غایـت و هـدف اسـت، و انـسان          

داند کـه فرامـوش کـردن هـدف، موجـب از یـاد         میزیرا.  را از یاد نمی برد"هدف"عاقل  

بردن راه است، و اگر کسی خداي خود را فراموش کند، خود را هم فراموش کـرده اسـت، و      

هالکـت   زاد و توشه اي نیاندوختـه اسـت، و ایـن روش،          در نتیجه براي روز واپسین خود،     

 اسـت   کند، این واقعیت    می کته مهمی که عالمه برآن تاکید     ن. انسان را در پی خواهد داشت     

قـرآن بـر سـعادت و       . کنـد، سـعادت نیـست       مـی   براي انسان ترسـیم    که هدفی را که قرآن    

اسـتاد  . "خداونـد منظـور نظرهـا اسـت     ": فرمایـد   مـی  سرانجام نیک تاکید نمی کند، بلکه     

 : کند  میخالصهمجموع نظر خود را به صورت زیر 

، زیـرا جـز خـود انـسان چیـز      " همان نفس انسان اسـت   طریق انسان به سوي خداوند،    "

 کـه داراي تطـوراتی گونـاگون و    دیگري نیست که طریق انسان باشد؛ همین خود او اسـت       

 زمـانی  روزي جنین؛ روزي کودك؛ هنگـامی جـوان؛ و        . باشد  می درجات و مراحلی مختلف   

 و پـس از  دهـد؛ و روزي در قیامـت    مـی  برزخ ادامه راهگردد، و پس از آن در عالم      می پیر

، قـرب بـه سـاحت    هدف نهایی یک انـسان بـا ایمـان        . برد  می آن در بهشت یا دوزخ به سر      

: فرمایـد   مـی اره شده است و سوره نجم به آن اش32که در آیه  باشد،  میمقدس باري تعالی 

که همـه امـور بـه    ) و آیا از کتب پیشین انبیا به او نرسیده است: (و أنّ إلی ربک المنتهی  "

 "گردند؟  میپروردگارت منتهی

 با تاکید بـر ایـن کـه          مجید رسد، منظور عالمه طباطبایی این است، که قرآن         می به نظر 

هـا  همه خـوبی  "، قرب به ساحت مقدس خداي متعال است،          انسان با ایمان   هدف نهایی یک  

 " نهـایی هـدف "آورد، و به این ترتیب هـم    می را براي او فراهم"و از جمله سعادت ابدي 

هـا بتواننـد آن را درك کننـد،     را به صورتی کـه همـه انـسان   " به هدفراه رسیدن"و هم  
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  .کند  میها روشننبراي آ

هـر کـس خـود را بـشناسد،         : من عرف نفـسه فقـد عـرف ربـه         : فرماید  می پیامبر اسالم 

ــوار، 212، ص1، ج9ماخــذ. ("پروردگــار خــود را شــناخته اســت ــه نقــل از بحــار االن ، ب

  )32،ص2ج

 انجام شده اسـت، و بـه   ),(مصاحبه زیر که توسط فردي به نام مجاشع با پیامبر اسالم   

گردد، نظر عالمه طباطبایی را در مورد این که نفس انسان طریـق راه             می رایهصورت زیر ا  

 ),(گـردد، پیـامبر اسـالم     می چه مشاهده چنان. نماید  می باشد، تایید   می او به سوي خداوند   

 بیـین  ت  و شـهوت   عـد متـضاد نفـس، یعنـی فطـرت          انـسان را در دو ب      عوامل رشد و سقوط   

  : فرمایند می

کیـف الطریـق إلـی    !  دخل علی رسول اهللا رجل اسمه مجاشع، فقال یـا رسـول اهللا             ***

 معرفۀ الحقّ؟ 

 .معرفۀ النفس: ),(قال 

  فکیف الطریق إلی موافقۀ الحقّ؟! فقال یا رسول اهللا

  .مخالفۀ النفس: ),(قال 

   الحقّ؟فکیف الطریق إلی رضا! فقال یا رسول اهللا

  .سخط النفس: ),(قال 

  فکیف الطریق إلی وصل الحقّ؟! فقال یا رسول اهللا

  .هجر النفس: ),(قال 

  فکیف الطریق إلی طاعۀ الحقّ؟! فقال یا رسول اهللا

  .عصیان النفس: ),(قال 

  فکیف الطریق إلی ذکر الحق؟ ! فقال یا رسول اهللا 

  .نسیان النفس: ),(قال 
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   إلی قرب الحقّ؟فکیف الطریق! فقال یا رسول اهللا 

  .قال التباعد عن النفس: ),(قال 

  فکیف الطریق إلی أُنس الحقّ؟ ! فقال یا رسول اهللا 

  .الوحشۀ من النفس: قال

  فکیف الطریق إلی ذلک؟ ! فقال یا رسول اهللا 

  .اإلستعانۀ بالحقّ علی النفس: ),(قال 

راه ! رسول خـدا  اي  :  رسید، و عرض کرد    ),(پیامبر اسالم مردي به نام مجاشع حضور      

   چیست؟ حقشناخت

  . نفسشناخت: ),(پیامبر

  ، چه گونه است؟ راه سازگاري با حق! اي رسول خدا: مجاشع

  .ناسازگاري با نفس: پیامبر فرمود

  ، چیست؟راه رسیدن به خشنودي حق! اي رسول خدا: مجاشع

  .نا خشنودي نفس: ),(پیامبر

   چیست؟راه رسیدن به حق! اي رسول خدا: مجاشع

  . کردن نفسطرد: ),(پیامبر

  راه دست یافتن به طاعت خدا چیست؟! اي رسول خدا: مجاشع

  .نافرمانی از نفس: ),(پیامبر

   چیست؟ راه رسیدن به یاد حق! اي رسول خدا: مجاشع

  .نفساز یاد بردن : ),(پیامبر

   چیست؟راه نزدیک شدن به حق! اي رسول خدا: مجاشع

  .دور شدن از نفس: ),(پیامبر

  ، چیست؟راه انس گرفتن با حق! اي رسول خدا: مجاشع
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  .رمیدن از نفس: ),(پیامبر

  راه رمیدن از نفس، چیست؟ ! اي رسول خدا: مجاشع

  )3568ص ،8ج ،25ماخذ( .ر برابر نفس، دکمک جستن از حق: ),(پیامبر

توان به این نتیجـه رسـید،     میبا تدبر در آیه فوق، و تفسیر عالمه طباطبایی در باره آن، 

 "طریـق انـسان بـه سـوي خداونـد      " : که عالمـه آن را بـه عنـوان    "نفس"که منظور از    

  سـوق که انسان را به سمت رشد و کمـال باشند، بعدي    می  و شهوت  داند، دو بعد فطرت    می

دهـد، و    میدهد، همان فطرت انسان است، که در هر لحظه انسان را به سمت کمال سوق             می

دهـد،    مـی  سـوق بعدي از نفس که انسان را به سمت سقوط     . دارد  می از هر سقوطی بر حذر    

هـواي  " یـا  "شـهوت "ور از نفـس همـان    منظ),( در تعابیر پیامبر اسالموشهوت است،  

آن دوري ) هـاي   خواسـته (است، که باید با آن مخالفت نمود، آن را خشمناك کرد، از   "نفس

 شـد، آن را مـورد بـی اعتنـایی قـرار داد و آن را در بوتـه       گزید، بـر علیـه آن وارد عمـل        

  . فراموشی گذاشت، و از آن ترسید

 کنتـرل    یـا شـهوت    هـواي نفـس   "  بر شـناخت   ),( تاکید پیامبر  رسد، علت   می به نظر 

زیرا اگـر فـرامین ایـشان بـراي     .  باشد"شکوفایی فطرت"، آماده کردن زمینه براي    "نشده

  . گردد  می فراهمطرتکنترل شهوت اجرا گردد، به طور طبیعی، زمینه شکوفایی ف

، در هـر    "انسان متـذکر بـه خـدا      "کند،    می عالمه طباطبایی در ادامه بحث خود اضافه      

منقطـع و  "یابد که   میکند، و خود را  می  خود را نسبت به خداوند ارزیابی      "موقف"لحظه  

 چنـین درکـی   "انسان غیـر متـذکر بـه خـدا    "باشد، در صورتی که       می "بریده از غیر خدا   

مقـام  " بـه  "افـق شـرك  "گـردد، و از    می و شعور انسان عوضدر این حال، ادراك   . ندارد

  . کند  می"مهاجرت"، "مقام توحید" و "عبودیت

 بینـد، و در     مـی   را "د مـانع رشـ    هـاي حجاب"، در مقابل خود،     "انسان متذکر به خدا   "

 دسترسـی و احاطـه نـدارد، و تنهـا     "هـا حجـاب "یابد که کسی جز پروردگار او به آن        می
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پرودگاري که از همه جهات بـر او محـیط          . باشد  می هاقادر به رفع آن حجاب     عال،خداي مت 

در ایـن جـا   . کنـد   مـی  خود، انسان را به سوي خود جذب       است و به وسیله قدرت و هدایت      

أومـن کـان میتـاً فأحیینـاه و     ": فرمایـد   مـی کند که  می سوره انعام اشاره122استاد به آیه    

 یمشی به فی النّاس کمن مثله فی الظّلمـات لـیس بخـارج منهـا کـذلک زیـن        جعلنا له نوراً  

آیا کسی که مرده بود، سپس او را زنده کردیم، و نوري بـرایش              : للکافرین ما کانوا یعملون   

هـا باشـد و از   قرار دادیم، که با آن در میان مردم راه برود، همانند کسی است که در ظلمت           

و (دادنـد، تـزیین شـده     میکه انجام) زشتی(براي کافران، اعمالاین گونه   ! آن خارج نگردد؟  

  ."است) زیبا جلوه کرده

کنـد    مـی   تاکیـد  ، بر این واقعیت   عالمه طباطبایی بر اساس اعتقاد ادیان توحیدي به معاد        

ی کننـد،   ها در حال پیمودن راهی هستند که یک قدم نمی توانند از آن تخطـ              که همه انسان  

حرکـت بـه سـمت روز موعـود     (یا یک لحظه آن را ترك کننـد، و خـود را از ایـن مـسیر              

طریقـی  . جنبه اختیاري نـدارد، و نظیـري بـراي آن نیـست           این روند، . خارج نمایند ) قیامت

است اضطراري که مؤمن وکافر، آگاه و ناآگاه، و خالصه همه جوامع بشري در آن شـرکت          

 یا جهل انسان به این واقعیت، در شرکت در این حرکـت نقـشی ندارنـد و بـه         علمدارند، و   

نمایـد    مـی  سوره نجم بر این امر تاکید42 در آیه طور قطع انجام خواهد شد، خداوند متعال     

 ایـن روز  دهـد، کـه بـه     مـی ها تـذکر و به انسان، ":و أنّ إلی ربک المنتهی ": فرماید  می و

هـا در آن روز، بـا   بیاندیشند، و اعمال خود را بر وفـق آن تنظـیم کننـد، زیـرا موقعیـت آن       

  )285، ص11، ج13ماخذ.(دارد ها در طول زندگی ارتباطعملکرد لحظه به لحظه آن

 کـار   سـر و  نیا در این مورد اعتقاد داشـت کـه در روز قیامـت           استاد محمد باقر حکمت   

میـزان  " )](  و امامـان معـصوم     ),( خواهد بود، و پیـامبر     "تشکیالت الهی "مردم با   

 در فرازهـایی از زیـارت       ایـن واقعیـت   . کننـد   می  رسیدگی  هستند، و به امور خلق     "اعمال

و إیـاب الخلـق الـیکم، و حـسابهم علـیکم، و فـصل       ":  گرفته است جامعه مورد تاکید قرار   
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هـا بـا شـما اسـت، و فرجـام        و بازگشت خلق به سوي شـما، و حـساب آن          : الخطاب عندکم 

بحث در مورد تشکیالت الهـی در یـک         ) ، زیارت جامعه  21ماخذ.("پیش شما است   داوري

آیـه فـوق، قـرار گـرفتن     بر این اساس، پیام . فصل اختصاصی در این کتاب انجام شده است       

  )7ماخذ. (باشد  می براي ارزیابی عملکرد آنها)](در مقابل معصومان 

اعتقـاد بـه   " و "شـرك "، بـا توفیـق الهـی    هایی که به پیام فوق گوش فرادهنـد،    انسان

، یکـی پـس از    و دوري از خدا و تکبر شـیطانی و اسـتغناي پوشـالی و خیـالی     "موهومات

تواضــع "، "نزدیکـی بـه خـدا   "، "درك حقـایق "، "توحیـد "دیگـري جـاي خـود را بـه     

دهنـد، و    مـی  "حالـت عبودیـت   " و بـروز   "افتقـار : احساس فقر نسبت به خدا    "،  "رحمانی

: وما الحیاة الدنیا إلّا لهو و لعـب       ": فرماید  می کند که   می  سوره انعام را درك    32معناي آیه   

کنند تا غوطـه اي در دریـاي        می ، و سعی  " دنیا چیزي جز بازي و سر گرمی نیست        زندگی

   )275-287، ص11، ج13ماخذ( .حقایق بزنند

 ، در حقیقت، هواي نفس خـود را بـه جـاي خداونـد،             هاي زیر حاکمیت هواي نفس    انسان

ـ  "مرجع تصمیم گیـري   "   هـا را در آیـات زیـر تبیـین           رار داده انـد، و خداونـد وضـع آن          ق

  : می فرماید

آیـا دیـدي کـسی را کـه        : أرءیت من اتّخذ إلهه هواه أفأنت تکون علیه وکـیال         " ***

یـا بـه   ( کنـی؟ توانی او را هـدایت      می آیا تو !  خود را معبود خود برگزیده است؟      هواي نفس 

  )43:فرقان( ) او برخیزي؟دفاع از

 و خـتم علـی سـمعه و قلبـه و     أفرءیت من اتّخذ الهه هواه و أضلّه اهللا علی علم         " ***

آیا دیـدي کـسی را کـه معبـود     : جعل علی بصره غشاوة فمن یهدیه من بعداهللا أفال تذکّرون  

بـر ایـن کـه شایـسته     (را با آگـاهی  خویش قرار داده است، و خداوند او        خود را هواي نفس   

گمراه ساخته و بر گـوش و قلـبش مهـر زده اسـت و بـر چـشم او پـرده اي                )  نیست هدایت

آیا متذکر نمـی  ! تواند غیر از خدا او را هدایت کند؟    می با این حال چه کسی    ! افکنده است؟ 
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  )23:جاثیه( "شوید؟

  :فرماید  می)}( علیامام

ي تو در وجود خود تو است، ولی تو نمی دانـی، و درمـان تـو از تـو اسـت، و تـو         دارو

بصیرتش را نداري، تویی کتاب مبین، که با حروف چشم نـواز او، ضـمیر مـستتر، ظـاهر و            

کنی که جرم کوچکی هستی؟ در حالی کـه در تـو، جهـان         می آیا تو تصور  . گردد  می نمایان

  ) سوره بقره2، ذیل آیه 109،ص1، ج18 ماخذ-21،ص17ماخذ( .بزرگی نهفته است

 علی خلقه، و هـی      حجۀ اهللا  الصورة اإلنسانیۀ هی أکبر   ": فرماید  می  نیز )}( صادق امام

باشـد، و آن    می او صورت انسانی، بزرگترین حجت خدا بر خلق      : الکتاب الّذي کتبه اهللا بیده    

  )21،ص17ماخذ. ( است که خداوند آن را به دست خود نگاشته استکتابی

باشد، و واجب ترین شناخت براي انسان، شـناخت خـویش            می ، پایه اصلی ایمان   شناخت

 ذکـر  باشند، ما فقـط بـه    میی در این مورد بسیار وسیع و گسترده     هاي اسالم  آموزش. است

  :کنیم  میچند مورد بسنده

  :فرماید  می)}( علیامام

، یعنـی   برتـرین حکمـت   : أفضل الحکمۀ معرفۀ اإلنسان نفسه و وقوفه عند قدره        " ***

ـ            ، شناخت  درست و کردار راست    علم  ه خـویش   انسان به نفس خـود، و ایـستادن او در مرتب

  )419،ص2، ج1ماخذ( ."باشد می

باالترین جهل، جهل انسان نـسبت بـه نفـس    :  أعظم الجهل جهل اإلنسان أمر نفسه      ***

  )387، 2همان ماخذ، ج( ."باشد  میخویش

، شناخت انسان نـسبت بـه       باالترین شناخت : أفضل المعرفۀ معرفۀ اإلنسان نفسه    " ***

  ) 386، ص2ماخذ، جهمان . ("باشد  مینفس خویش

، هر کس خـود را شـناخت     :من عرف نفسه فقد انتهی إلی غایۀ کلّ معرفۀ و علم          " ***

 )3568، ص8، ج25ماخذ. ("به نهایت هر شناخت و دانش دست یافت
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ــرفتین " *** ــع المع ــالنفس أنف ــۀ ب ــناخت : المعرف ــودمندترین دو ش ــی س ــود شناس  خ

 )3570، ص8همان ماخذ، ج( ).باشد  مینظور از دو شناخت، شناخت آفاق و انفسم(است

: و مـن جهلهـا ضـلّ       ،أفضل العقل معرفۀ اإلنسان نفسه، فمن عرف نفـسه، عقـل          " ***

، نفـس خـویش کنتـرل     پس، هر کس خـود را شـناخت       . برترین خرد خودشناسی انسان است    

  )3566، ص8همان ماخذ،ج. ("نشناخت، گمراه گشتکرد، و هر کس خود را 

، بـه  هر کس نفس خود را شـناخت      : من جهل نفسه أهملها   .  من عرف نفسه جاهدها    ***

همـان ماخـذ،    . ("جهاد با آن برخاست، و هر کس آن را نشناخت، به حال خود رهایش کـرد               

  )3568، ص8ج

  انسان نـسبت بـه  ، شناخترین حکمتبزرگت: أعظم الحکمۀ معرفۀ اإلنسان نفسه " ***

  )3576، ص8، ج25ماخذ. ("خویش است

سزاوار است کـسی کـه خـود را    : ینبغی لمن عرف نفسه أن یلزم القناعۀ و العفّۀ     " ***

  )3570، ص8همان ماخذ، ج( ."شناخته است، پاي بند قناعت و عفت باشد

هیچ شـناختی چـون     : ال معرفۀ کمعرفتک بنفسک   ": ه جابر جعفی   ب )}( باقر  امام ***

  )3566،ص 8، ج25ماخذ. (" تو از نفس خویش نیستشناخت

 العقل مـن    إنّ اهللا تعالی خلق   ": کند  می را به صورت زیر تعریف    ) فطري( عقل )}(علی

ه ملک مقرّب، فجعل العلـم نفـسه، و الفهـم    نور مکنون مخزون فی سابق علمه، لم یطّلع علی        

روحه، و الرّأفۀ قلبـه، و الرّحمـۀ ذهنـه، و الزّهـد رأسـه، و الحلـم وجهـه، و الحیـاء عینیـه،               

  :ثم قواه بعشرة أشیاء. والحکمۀ لسانه، و الخیر سمعه، و الغیرة بصره

لقنـوع و الرّضـا و    الخوف و الرّجاء و اإلیمان و الیقین و الصدق و الـسکینۀ و الفتـوة و ا                

  )231، ص29ماخذ(  .التسلیم

ــامبر اســالم ــون   ),(پی ــن یهــودا از حواری ــن الوي ب ــه شــمعون ب  در پاســخی کــه ب

 دهند، ابعـاد زیـر را بـراي عقـل ذکـر             می هاي او در مورد عقل    ، نسبت به سؤال   )}(مسیح
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نکتـه اي   . کنیم  می ذکرها را    به آن  ),(هاي شمعون و پاسخ پیامبر اسالم     ما سؤال . کنند می

هاي دقیـق   است که محقق فوق، با دریافت پاسخ    که باید مورد توجه قرار گیرد، این واقعیت       

  :آید  می اسالم در، به دین),(و منطقی پیامبر 

أخبرنی عن العقل ما هو و کیف هو و ما یتشعب منـه و مـا ال یتـشعب، و صـف      : شمعون

  . کلهالی طوائفه

 فـإن لـم   ، و النفس مثل أخبـث الـدواب     ،إن العقل عقال من الجهل     :),( فقال رسول اهللا  

 العقل فقال له أقبل فأقبل و قال لـه أدبـر          و إن اهللا خلق    ،تعقل حارت، فالعقل عقال من الجهل     

وع فأدبر، فقال اهللا تبارك و تعالى و عزتی و جاللی مـا خلقـت خلقـا أعظـم منـک و ال أطـ            

  منک، بک أبدأ و بک أعید لک الثواب و علیک العقاب،

 و مـن الرشـد   ، و مـن العلـم الرشـد       ، و من الحلـم العلـم      ، فتشعب من العقل الحلم    *** 

 و مـن الرزانـۀ   ، و مـن الحیـاء الرزانـۀ   ، و من الـصیانۀ الحیـاء  ، و من العفاف الصیانۀ  ،العفاف

 و مـن کراهیـۀ الـشر طاعـۀ     ،یـۀ الـشر  المداومۀ على الخیر و من المداومۀ على الخیـر کراه        

 من هـذه العـشرة األصـناف عـشرة     فهذه عشرة أصناف من أنواع الخیر و لکل واحد    الناصح،

  :أنواع

 و رفـع مـن      ، و رفع مـن الـضعۀ      ، و صحبۀ األبرار   ،فأما الحلم فمنه رکوب الجمیل     ***

 و ، و المهـل ، و العفـو   ، و تقـرّب صـاحبه مـن معـالی الـدرجات           ، و تـشهی الخیـر     ،الخساسۀ

  .فهذا ما یتشعب للعاقل بحلمه  و الصمت،،المعروف

 و ، و الجـود و إن کـان بخـیال   ، و أما العلم فیتشعب منـه الغنـى و إن کـان فقیـرا      *** 

 و الحیـاء و إن  ، و القرب و إن کان قـصیا ، و السالمۀ و إن کان سقیما      ،المهابۀ و إن کان هینا    

فهـذا    و الحکمۀ و الحظـوة،    ، و الشرف و إن کان رذال      ،کان وضیعا  و الرفعۀ و إن      ،کان صلفا 

  .  و علمفطوبى لمن عقل ما یتشعب للعاقل بعلمه،

 ،القـصد   و ، و المنالـۀ   ، و التقوى  ، و البرّ  ، و الهدى  ، فیتشعب منه السداد   ،و أما الرشد  ***
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 فطـوبى   ،فهذا ما أصاب العاقل بالرشـد      اهللا، و المعرفۀ بدین     ، و الکرم  ، و الصواب  ،و االقتصاد 

  . الطریقلمن أقام به على منهاج

 و ، و التفقـد ، و الراحـۀ ، و الحـظ ، و االسـتکانۀ   ،و أما العفاف فیتشعب منـه الرضـا       ***

 و  بـاهللا رضـا  فهذا ما یتشعب للعاقل بعفافه،  و السخاء،، و الجود، و التفکر ، و التذکر  ،الخشوع

  .بقسمه

 و  ، و الفهـم   ، و اإلنابـۀ   ، و الـورع   ، و التواضع  ، فیتشعب منها الصالح   ، و أما الصیانۀ   ***

 فهـذا مـا أصـاب العاقـل بالـصیانۀ،         . و اجتناء البـشر    ، و الخیر  ، و التحبب  ، و اإلحسان  ،األدب

 .فطوبى لمن أکرمه مواله بالصیانۀ

 و ،لمراقبـۀ هللا فـی الـسر و العالنیـۀ        و ا  ، و الرأفـۀ   ،و أما الحیاء فیتشعب منه اللین      ***

 و حـسن الثنـاء علـى المـرء فـی      ، و الظفـر   ، و السماحۀ  ، و البشاشۀ  ، و اجتناب الشر   ،السالمۀ

 .فطوبى لمن قبل نصیحۀ اهللا و خاف فضیحته  فهذا ما أصاب العاقل بالحیاء،،الناس

ـ   ، و أداء األمانـۀ    ، و الحـزم   ، فیتشعب منها اللطف   ، و أما الرزانۀ   ***  و ،رك الخیانـۀ   و ت

 ، و النهـی عـن المنکـر   ، و االستعداد للعدو، و استصالح المال، و تحصین الفرج ،صدق اللسان 

فطوبى لمن توقر و لمن لم تکـن لـه خفـۀ و ال     فهذا ما أصاب العاقل بالرزانۀ،     .و ترك السفه  

 .جاهلیۀ و عفا و صفح

 و  ،لبعـد مـن الطـیش      و ا  ، فیتشعب منه ترك الفـواحش     ، و أما المداومۀ على الخیر     ***

 و ، و اجتنـاب الـشیطان  ، و تعظـیم البرهـان    ، و طاعۀ الرحمن   ، و حب النجاة   ، و الیقین  ،التحرج

فهذا ما أصاب العاقل بمداومۀ الخیر، فطوبى لمن ذکـر أمامـه و              . و قول الحق   ،اإلجابۀ للعدل 

  .ذکر قیامه و اعتبر بالفناء

 و االسـتقامۀ علـى      ، و النـصر   ،الـصبر  و   ، فیتشعب منـه الوقـار     ، و أما کراهیۀ الشر    ***

 ، و ترك مـا ال یعنیـه    ، و اإلخالص  ، و التوفر  ، و اإلیمان باهللا   ، و المداومۀ على الرشاد    ،المنهاج

فطوبى لمن أقام بحـق اهللا و   فهذا ما أصاب العاقل بالکراهیۀ للشر،   و المحافظۀ على ما ینفعه،    
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  .تمسک بعرى سبیل اهللا

 و محمـدة    ، و کمـال اللّـب     ،عب منها الزیـادة فـی العقـل        فیتش ، و أما طاعۀ الناصح    ***

 و التقـدم فـی    ، و اإلنـصاف   ، و االنـشراح   ، و المـودة   ، و القبـول   ، و النجاة من اللّـوم     ،العواقب

 فهـذه الخـصال کلهـا       .فطوبى لمن سلم مـن مـصارع الهـوى          و القوة على طاعۀ اهللا،     ،األمور

  .تتشعب من العقل

گـردد، و چـه       مـی  گونه است، و چه از آن منـشعب        چیست وچ  عقل: به من بگو  : شمعون

 .ها را شرح دهیدمنشعب نمی شود؛ و همه طوایف آن

 چـون   پـاي بنـدي بـراي نـادانی اسـت، و نفـس امـاره       راستی عقـل : ),(پیامبر اسالم 

 "پـاي بنـد   "پس عقـل    . ددگر  می پلیدترین جانوران است، و اگر پاي بند نداشته باشد، هار         

: به او فرمـود . و روي آوردا،روي آور": فرید، و به او فرمودخداوند عقل را آ  . نادانی است 

 .  اوهم روي برگردانید،روي برگردان

لم سـوگند، خلقـی از تـو بزرگتـر و فرمـان      البه عزت و ج: خداي تبارك و تعالی فرمود 

مـزد و ثـواب از آن تـو       . گـاه خـود برگـردانم     به تو آغاز کنم، و تو را به در        . برتر نیافریدم 

   ."باشد  میاست، و کیفر نیز بر دوش تو

 عفـاف؛ و  ، بردباري پدید شد؛ و از بردباري، دانش؛ و از دانش، رشد؛ و از رشد،             از عقل 

از عفاف، صیانت و خـود داري؛ و از خـودداري، حیـا؛ و از حیـا، سـنگینی، و از سـنگینی،                  

مداومت بر خیر، و از مداومت بر خیر، کراهت داشتن نـسبت بـه شـر؛ و از کراهـت داشـتن         

باشـند؛ و هـر     مـی  خوباین ده صفت از انواع خیر و اخالق      . نسبت به شر، اطاعت از ناصح     

  :کدام ده نوع دارند

  :آیند  میپدید) زیرهاي  جنبه(و اما از حلم 

  . انجام کار نیک . 1

  .نیکانو هم نشینی  . 2
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  .برآمدن از خواري . 3

  بیرون آمدن از پستی،  . 4

  .رغبت به نیکی . 5

 .تقرب به درجات بلند . 6

 .عفو . 7

 .مهلت بخشی . 8

 .احسان . 9

 .خاموشی  . 10

 .ها براي خردمند از حلم اومنشعب گردنداین

 : چه از دانش منشعب گردنداما آن

 غنا و بی نیازي، هر چند نادار باشد،  . 1

 .)بخشش نکند(بخشش، اگر چه بخیل باشد . 2

  .بت، اگر چه نرمش کندهی . 3

  .سالمت، اگرچه بیمار بود . 4

  .نزدیکی، اگرچه دور است) احساس( . 5

 .اگر چه پر رویی کند، حیا . 6

 .قرار دارد اگرچه در موقعیت پایین، بزرگواري . 7

 .بی ارزش مطرح باشد )به عنوان(شرافتمندي، اگرچه  . 8

 .حکمت . 9

 .بهره مندي . 10

 :گردند عبارتند از  میعب منشچه از رشد،و اما آن

 .متانت . 1

 .هدایت . 2
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  .نیکوکاري . 3

 .تقوا . 4

  .کامیابی . 5

 .میانه روي . 6

 .اقتصاد . 7

 .پاداش . 8

 .کرم . 9

 . خدا دینشناخت. 10

خوشا به حال آن که بر اساس برنامـه   .ها را خردمند از رشد خویش دریافت کند        این جنبه 

 .درست برپا است

 : از عفاف بر خیزدچهو اما آن

 .خشنودي . 1

 .استکانت و تضرع به درگاه خدا . 2

  .بهره مندي . 3

  .آسایش . 4

  ).از دیگران(دل جویی  . 5

 .خشوع و خدا پرستی . 6

 .تذکر و به یاد خدا انداختن . 7

 .تفکر . 8

 .جود . 9

 .سخاوت . 10

گردنـد، و بـه رضـاي خـدا و قـسمت خـدادادي         مـی از عفاف فرد منشعب   ) ها جنبه(این  
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 . راضی است

 :نت و خود داري بر خیزدچه از صیاو اما آن

 .صالح . 1

 .تواضع . 2

  .ورع . 3

  .انابه . 4

  . فهم . 5

 .ادب . 6

 .احسان . 7

 ).دیگران(دوست داشتن  . 8

 .خیر . 9

 .خوش برخوردي  . 10

خوشا بر آن کـه مـوالیش او   . دارد  میرا خردمند به وسیله صیانت دریافت   ) ها جنبه(این  

 .را به صیانت گرامی داشت

 :گردند  میزیر منشعبهاي  اما از حیا جنبه و

 .نرمش . 1

 .رافت و مهرورزي . 2

 .حساب بردن از خدا در نهان وعیان . 3

  .سالمت . 4

  .کناره گیري از بدي . 5

 .بشاش بودن و خرمی . 6

 .سماحت و بزرگواري . 7
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  .ظفر وپیروزي . 8

  ).در بین مردم(یاد به خیر . 9

خوشا بر کسی که نصیحت خدا را پـذیرد،      . کند  می ها را خردمند از حیا دریافت      این جنبه 

 .ز رسوایی بترسدو ا

 :چه از متانت و سنگینی بر خیزدو اما آن

 .لطف . 1

 .حزم و دور اندیشی . 2

 .اداي امانت . 3

  .ترك خیانت . 4

  . گوییراست . 5

 .حفظ دامن . 6

 .اصالح مال . 7

 .آمادگی در برابر دشمن . 8

 .نهی از منکر . 9

 .ترك نا بخردي  . 10

شا بـر شـخص بـا وقـار وکـسی کـه در او       خو. رسد  می ها از متانت به خردمند     این جنبه 

 .نماید  میعفومی کند و چشم پوشی. سبک سري و نادانی نیست

 :چه از مداومت بر کار خیر بر خیزدو اما آن

 .ترك کارهاي زشت . 1

 .دوري از سبک مغزي . 2

 .احتیاط کاري . 3

  .یقین . 4

  .عالقه به نجات . 5
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 .طاعت خداي رحمان . 6

 .تعظیم قرآن . 7

 .کناره گیري از شیطان . 8

 . عدالتپذیرش . 9

 .گفتار حق  . 10

خوشا بر کسی کـه بـه یـاد آینـده و     . بر اثر مداومت بر خیر، به خردمند رسدها  این جنبه 

 .رستاخیز خود باشد، و از فناي دنیا عبرت گیرد

 :چه از کراهت داشتن نسبت به شر بر خیزدو اما آن

 .وقار . 1

 .اییشکیب . 2

 .یاري کردن . 3

  .پایداري . 4

  .پی گیري راه درست . 5

 . به خداایمان . 6

 .گشاده دستی . 7

 .اخالص . 8

 .ترك کارهاي بیهوده . 9

 .محافظت بر آنچه سود بخشد. 10

 خـدا   خوشا بر کـسی کـه بـه حـق         . از کراهت نسبت به شر، به خردمند رسد       ها    این جنبه 

 .هاي خدا بچسبد راه هاي بپاید، و به رشته

 :و اما طاعت ناصح

 .فزونی خرد . 1
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 .تکامل خرد . 2

 .عاقبت به خیري . 3

  . از سرزنشنجات . 4

  .)حق (پذیرش . 5

 .دوستی . 6

 .شرح صدر . 7

 .انصاف . 8

 .)خیر(تقدم در امور  . 9

 .پیدایش نیروي براي طاعت خدا. 10 

 . سالم بماندهواي نفسهاي  ردگیزمین خو خوشا بر کسی که از

 )16، ص4ماخذ. (ها خصالی هستند که از خرد برخیزنداین

آینـد، و     مـی   به وجـود    در اثر حاکمیت عقل    گردد، همه عوامل رشد،     می چه مشاهده چنان

با توجه به وسعت کـار عقـل،   . گردند  می  در اثر عدم حاکمیت عقل ایجاد      همه عوامل سقوط  

 .گردد  می نفس، روشن، به لزوم شناخت)]( تاکید معصومان علت

 بـر حـسب عمـل   .  اسـت بر این نکته نیز الزم است تاکید گردد که انسان موجودي ابدي 

ر پیشگاه خداوند مشخص خواهـد شـد، و پـاداش یـا مجـازات متناسـب           اش د  کرد او درجه  

  .دریافت خواهد کرد

 

  بررسی سلسله مراتب علل و ارتباطات در انسان

زیـرا هـر   . هیچ فرد یا جامعه اي را نمی توان به عنوان یک پدیـده مـستقل در نظـر گرفـت      

نشود، با محـیط  هاي مختلف که ممکن است اصال تصور کدام به صورت بسیار جدي از راه     

هاي غیـر مـستقیم بـر وضـع     بنابراین، محیط هم به طور مستقیم، و هم از راه        . ارتباط دارند 
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 هـاي اطـراف او اثـر   هاي انسان نیز بر محـیط  بر عکس، فعالیت. گذارد  میزندگی انسان اثر  

 د، کـه گیـر   مـی  محیط شناسی انسان، این ارتبـاط مـورد بررسـی قـرار         در علم . گذارند می

  )32.( مطرح ساخت13توان به طور خالصه آن را به صورت نمودار شماره  می

  

  الهام گیري از ساختار بدن انسان و سایر موجودهاي زنده 

 اسـت، کـه از نظـام یـا سیـستم ملکـولی و        به معناي واقعی یا سیستمبدن انسان یک نظام   

 ساخته شده است، و در مجموع به سـمت هـدف نهـایی از خلقـت او، یعنـی                    ساختار روانی 

. کننـد   مـی  فعالیتدست یابی به سالمت ابدي و حفظ و بقاي اورگانیسم و رسیدن به رشد،      

اخـتالل بـه   ) هـا سیـستم ( هابروز اشکال در یک قسمت در این نظام یا سیستم در تمام نظام         

هـاي  هـا، نظـام   سیستم است، و مجموع سـلول      یک سلول، خود یک نظام یا     . دآور  می وجود

 هـا  و عروق، آندوکرین، تنفس، هاضمه، اعـصاب، پوسـت و سـایر نظـام              قلب) هايسیستم(

 .آورند  میرا به وجود )هاسیستم(

دهـد، کـه     مـی احـدي را تـشکیل   و یا سیـستم   هر انسان به عنوان یک اورگانیسم، نظام      

 خـانواده، و جزیـی از یـک نظـام     ) سیـستم (توان او را جزیی از نظام         می مستقل است، ولی  

توان طبقه بندي کـرد،    می را) هاسیستم( هانظام. اقتصادي به حساب آورد    -سیاسی) سیستم(

بـزرگ،  ) هـاي سیـستم ( هـاي بعـضی از نظـام    . و هر یک را در طبقه خاص خـود جـاي داد           

هاي خردتـري   گیرند، و حتی هر سیستم کوچکی، سیستم        می هاي کوچکتري را در بر    یستمس

 .را در بر دارند

  هاي بزرگتري را تـشکیل      مانند یک موجود زنده، سیستم     از دیدگاه جامعه شناسی، ملت    

  ر هـاي شـغلی را د   هاي کوچکتري مانند خـانواده و نظـام       می دهند، که به نوبه خود، سیستم      

   .گیرند  میبر
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   و فرهنگ فرعی                                                          فرهنگ

                

                                                                          جامعه

                         

                                   خانواده                                      

              

                                           روابط بین فردي در حد ارتباط دو نفر باهم

                

              فرد                                                             

  

                                     بافتها                                      

 

  سلولهاي بافتی                                                                

  

                                                                  عناصر سلولی

  

                  ملکولها                                                     

  

                                                                         اتمها

                                 

                                                              واحدهاي سازنده اتمها

  

  طات از عوامل فرهنگی تا عناصر  سلسله مراتب علل و ارتبا- 13نمودارشماره 

   .مختلف زندگی انسان مورد توجه قرار گیرندهاي  شیمیایی که باید در جنبه
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هـایی  ، که انـسان بتوانـد راه  توان به طور کامل و جامع شناخت       می ها را هنگامی  سیستم

  . داشته باشدها در اختیاررا براي کنترل کردن و اثر گذاردن روي آن

  مـا نـسبت بـه آن چیـست؟ در حقیقـت           باید مشخص شود که وظیفـه       سیستم با شناخت 

اگـر بـدانیم چـه عـواملی موجـب بـروز       .  سیستم، علم شناخت اسـت   توان گفت که علم    می

ر ما بتوانیم یـک مجموعـه را خـوب    ایم، و اگ  پی برده  "علم سیستم "گردند، به     می بیماري

اگـر بـه یـک     . تـوانیم وارد آن مجموعـه شـویم و آن را اصـالح کنـیم                می شناسایی کنیم، 

  .  مربوط به این مجموعه را بسازیم"مدل"توانیم   میمجموعه شناخت کافی داشته باشیم،

هاي مختلف چگونه برخورد کند     تمدهد، که با مجموعه سیس      می  به انسان یاد    سیستم علم

 سیـستم فکـري   بر اسـاس تفکـر سیـستمی، شـناخت       . که حد اکثر سودآوري را داشته باشد      

  .گردد  میها و شناخت مشخصات خلقت تسهیلانسان

شود، و خوشبختانه هم اکنـون    میپیش بینی صحیح امکان پذیر    بر اساس تفکر سیستمی،   

هاي مختلـف فعـال در      سیستم  بر اساس شناخت   "وضع هوا " بینی   امکانات الزم براي پیش   

 و تفکـر سیـستمی بـه عنـوان       سیـستم  باید توجه داشت که علم    . جو، امکان پذیر شده است    

فرعـی متعـددي در علـوم مختلـف اسـت، و علـوم         هاي    یک علم مستقل، خود داراي شاخه     

  . گردند  می وسیعی از آن بهره مندزیستی نیز در طیف

در فـصل پـانزدهم ذکـر         در انـسان   " اکبر عالم" در مورد وجود     )}( علی تعریف امام 

  ) سوره بقره2، ذیل آیه 109،ص1ج18ماخذ)(21،ص17ماخذ. (خواهد شد

  

   مفهوم نظام

خـود دقیقـاً    ی مورد استفاده قرار گرفته است و نظـام،     هاي اسالم موزش در آ  مفهوم نظام 

 به عنـوان عوامـل حفـظ نظـام معرفـی      پیشوایان اسالم، .مفهوم تشکیالت و سیستم را دارد   

  .بررسی کرده ایم را در فصل سیزدهم ، مفهوم نظام)1187، ص6، ج16ماخذ( اند شده
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  مفهوم کشتی نجات

 به کار رفتـه  "نظام"برداشت دیگري است که در متون اسالمی براي          ،مفهوم کشتی نجات  

 معرفـی هـا   علی علیه السالم کشتی نجات را وسـیله اي بـراي خـارج شـدن از فتنـه             . است

را بـا  هـا    موجهـاي فتنـه   ! اي مـردم  :  الفـتن بـسفن النجـاة      شُقّوا أمواج ! أیها النّاس ": کند می

در کـشتی اطاعـت و فرمـان    (هـا عبـور کنیـد   هاي نجات و رستگاري شـکافته از آن   کشتی

 سوار شده، خود را از تالطم دریاي فتنـه و فـساد نجـات          )]( برداري از امامان معصوم   

  )48، ص1، ج16ماخذ( ").و دنیاي شما در آن است  دیندهید؛ که صالح

 به کار رفتـه   در ضمن معرفی اجزاي ایمان),( در رهنمود پیامبر اسالم   "نظام"مفهوم  

  :بینیم  میاست، و چنین

  : االیمان فی عشرة: ),(قال رسول اهللا

 الصبر و الیقین والرضا و التـسلیم        المعرفۀ و الطاعۀ و العلم والعمل و الورع و االجتهاد و          

  ) باب درجات ایمان175، ص 66ج. (فایها فقد صاحبه بطل نظامه

  )144، ص3ماخذ (.فمتی فقد صاحبها واحدة منها انفک نظامه

  )70،ص28ماخذ. (فایها فقد صاحبها فسد نظامه

، صـبر  ،اجتهـاد  ،ورع ،، عمـل  علـم  ،پـذیرش  ،)عرفتم(شناخت: ء است ز داراي ده ج   ایمان

او بـه هـم     ) ایمـانی ( را فاقـد باشـد نظـام      هـا     اگر فرد حتی یکی از آن     .  و تسلیم  ، رضا یقین

  . گردد  میخورد و فاسد و باطل می

  و ایمـان ، بـراي دیـن  نکته بسیار مهم در رهنمود فوق، تاکیـد ایـشان بـر مفهـوم نظـام             

یـین  بـا تب  .باشـد   مـی (system) این واژه در زبان عربی دقیقا به معنـاي سیـستم       . باشد می

 ایمانی، بر لزوم وجـود و همـاهنگی همـه اجـزا بـا هـم تاکیـد                 ) سیستم( گانه نظام  اجزاي ده 

 او متالشـی  باشد نظام یا سیستم دینی و ایمانی   ها    چه انسان فاقد یکی از آن     شود، و چنان   می

  . گردد  میشود و دچار فساد و خرابی می
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ن انسان است کـه مجموعـا   توان مطرح ساخت، ساختار کل بد   می مثالی که در این مورد    

از کل نظام، منجـر  ها  دهند و جدا کردن هر کدام از اعضا و بافت      می  واحدي را تشکیل   نظام

به عبارت دیگر هر عـضو در ارتبـاط بـا سـایر             . گردد  می به آسیب دیدن و از بین رفتن آن       

تیجه عملـی ایـن     ن. اعضا قابل مطالعه است ویک عضو جدا شده فاقد زندگی و حیات است            

  :توان به صورت زیر خالصه کرد  میبحث را

یکی بیش نیست و در نتیجه فردي که با دارا بودن این نظـام،    یا نظام ایمانی،    دینی نظام

ولـی بـر حـسب      . کنـد، یـک هویـت یـشتر نـدارد           مـی  را پیـدا  " نظام دینی "هویت ویژه   

حسب آن که کدام یک از اجزاي هویت خود را نشان دهـد، فـرد       مختلف، و بر    هاي    موقعیت

خـواهیم    مـی به عنوان مثـال در جـایی کـه   . کند  میمتفاوتی را دریافتهاي    ممکن است نام  

در مقطـع دیگـري   . نـامیم   می"عارف"شناختی او را مورد تاکید قرار دهیم او را  هاي    جنبه

بـه  .  معرفـی کنـیم  "متقـی "کنیم و در موقعیتی ممکن است او را          ی م  معرفی "عالم"او را 

  .همین ترتیب سایر اجزاي نظام فوق نیز ممکن است مورد تاکید قرار گیرند

 خـود را  "سبک و روش زندگی "یابد که فرد      می  دینی صحیح تنها هنگامی تحقق     نظام

مـا  ": گوینـد   مـی پیروان مـا : فرماید  می)}( صادق   امام.  تطبیق دهد  )]( با معصومان 

 مـا عینـا   گوییم و نظام دینـی   میبگویند) معصومان( ها  ما هر چه آن وا دِنّانقالوا قلنا و ما دا 

یابـد وسـعادت     مـی  دستینان قلب  در این حال انسان به حالت اطم       ".استها    نظام دینی آن  

  .گردد  میابدي او تامین

 انشا شده است، نیز مفاهیمی مطـرح شـده انـد،     )}( سجاد در دعاي زیر که توسط امام     

  : را دارند"نظام"که همگی مفهوم 

"        د و آل محمد شجرة النبوصلّ علی محم ة و موضع الرسالۀ، و مختلـف المالئکـۀ،         الّلهم

الّلهم صلّ علی محمد و آل محمـد، الفلـک الجاریـۀ، فـی     .  الوحی، و أهل بیت و معدن العلم  

الّلجج الغامرة، یِأمن من رکبها و یغرق من ترکها، المتقدم لهم مارق، و المتأخّر عـنهم زاهـق،      
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الکهـف الحـصین، و غیـاث المـضطرّ     . م الحق، الّلهم صلّ علی محمد و آل محمد  و الّالزم له  

بر محمد و آل محمد درود فرسـت،  ! خدایا: المستکین، و ملجأ الهاربین، و عصمۀ المعتصمین      

درخت نبوت، و جایگاه رسالت، و محل رفت و آمد فرشـتگان، و معـدن دانـش، و خانـدان                  

. هـاي بـی کـران    کشتی جـاري در اقیـانوس     . درد فرست بر محمد و آل محمد      ! خدایا. وحی

هـر کـس   . که آن را واگذارد ایمن شود هر کس سوار آن کشتی گردد، و غرق شود هر کس  

 بیرون رفته است، و کسی که از ایشان عقب ماند، بـه نـابودي        تقدم جوید، از دین    بر ایشان 

آن . بر محمد و آل محمد درد فرسـت       ! خدایا. د رسید  خواه گراید، ولی مالزم ایشان، به حق     

، و فریاد رس بیچاره درمانده، و پناه گریختگان، و دست آویـز محکـم بـراي         پناهگاه محکم 

  وسیله جویان، 

، "درخـت =شـجره "اسالمی بـه مفهـوم      ) امامت( رهبري گردد نظام   می چه مشاهده  چنان

، همگـی مفهـوم   "غـار =کهـف "، "کـشتی =فلک"، "خانواده=أهل بیت"،  "معدن:معدن"

هـا تنظـیم کنـد، و جلـو     ، کامال خود را بـا آن  را دارند، و الزم است انسان با ایمان      "نظام"

 یم و صـراط مـستق  ها موجب خروج انسان از مسیر حـق       ها، یا عقب ماندن از آن     رفتن از آن  

   .گردد می

  

   و جامعه موحدمفهوم جماعت

   و نقش آن در رشد انسان تاکید مکتب اسالم بر جماعت

پیـامبر  .  در رشـد انـسان تاکیـد شـده اسـت       "جامعـه موحـد   "در مکتب اسـالم بـر نقـش         

 و خـودداري  " مـسلمین جماعـت "در مورد لزوم همکاري با      ارشادهاي زیر را     ),(اسالم

  : فرمایند  میاز جدا شدن از آن، مطرح

دسـت خـدا بـر     : یداهللا علی الجماعۀ، و الشیطان مع من خالف الجماعۀ، یـرکض          " ***

ناسـازگاري  ) جماعـت مـسلمانان  ( است، و شیطان همراه کسی که با جماعت  "جماعت"سر  



 حکمت اسالمی و عرفان اسالمی بررسی مقدماتی        144

  )758، ص2، ج25ماخذ. ("رود  میکند،

 و یـک  بـه جماعـت  ! اي مـردم :علیکم بالجماعـۀ و إیـاکم و الفرقـۀ     ! أیهاالناس" ***

  )758همان ماخذ، ص. ("پارچگی روي آرید، و از پراکندگی بپرهیزید

ـ            " *** ذئب یداهللا علی الجماعۀ، فإذا اشتذّ الشاذّ منهم اختطفه الشیطان، کما یختطـف ال

 است؛ هر گاه فردي از جماعـت جـدا شـود،            دست خدا بر سر جماعت    : الشّاة الشّاذّة من الغنم   

  همـان  . ("ربایـد، هـم چنـان کـه گـرگ گوسـفند جـدا مانـده از رمـه را                     مـی  شیطان او را  

  )758ماخذ، ص

هـر کـس یـک    : من خرج من الجماعۀ قید شبر، فقد خلع ربقۀ اإلسالم من عنقـه      " ***

  همان ماخذ. " جدا شود، حلقه اسالم را از گردن خود برداشته استجب از جماعتو

  )همان ماخذ( ." استدست خدا با جماعت: یداهللا مع الجماعۀ" ***

 و یـک پـارچگی رحمـت اسـت، و           جماعـت : الجماعۀ رحمـۀ، والفرقـۀ عـذاب      " ***

  ) ماخذهمان( ."پراکندگی عذاب

  

  "جامعه اهل حق" و " مسلمینجماعت"تعریف 

: "الفرقـۀ "، و "الجماعـۀ "، و "البدعۀ"، و "السنّۀ"و قد سئل عن تفسیر  : )}( علی امام

  مجامعـۀ أهـل الحـقّ   - واهللا-، و البدعۀ ما فارقها، و الجماعۀ  "سنّۀ محمد ص  " -السنّۀ واهللا 

، در پاسـخ بـه پرسـش از معنـاي سـنت        :  و إن کثروا   و إن قلّوا، والفرقۀ مجامعۀ أهل الباطل      

 اسـت، و  ),(به خـدا سـوگند، سـنت همـان سـنت محمـد      :  و تفرقه فرمود  ، جماعت بدعت

هـم  "، و به خدا قسم، جماعـت   )ورود به سنت محمد ص    عدم  ( بدعت آنچه خالف آن باشد    

 "دسـتی بـا اهـل باطـل    "هـم   است، هر چند اندك باشند، و تفرقه،     "دست شدن با اهل حق    

  )همان ماخذ. ("است، هر چند بسیار باشند

ـ  : سئل رسول اهللا عن جماعۀ أُمته، فقال  : )}( صادق امام ی أهـل الحـقّ و إن   جماعـۀ أُمت
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جماعت امـت مـن همـان اهـل     :  او سؤال شد، فرمود امتاز پیامبر خدا در باره جماعت   : قلّوا

  )همان ماخذ. ("باشند، هر چند تعداد آنها کم باشد  میحق

 کـانوا   مـن کـان علـی الحـقّ و إن         : و قد سئل ما جماعۀ أُمتک؟ قال      : ),(پیامبر اسالم 

 باشند، هـر  آنان که بر حق :  تو چیست؟ فرمود    امت در پاسخ به این سؤال که جماعت      : عشرة

  )همان ماخذ. (چند ده نفر باشند

با توجه به این که هدف اصلی مکتب اسالم رسانیدن همه افراد تحت پوشـش خـود، بـه          

. کنـد   مـی   است، از تمام امکانات در این مـورد اسـتفاده          "رشد و قرب الهی تا بی نهایت      "

 دیـن " و پیـروي از      " مـسلمین  جماعت"یکی از این امکانات، تشویق افراد به پیوستن به          

دهـد، و     می  را افزایش  "ن موحد احساس نیروي انسا  "باشد، که در نتیجه       می "خالص الهی 

 کـه در مـسجد   "الگـوگیري از انـسانهاي رشـد یافتـه       " و   "کسب اطالعات توحیدي  "با  

ـ تثبیت"حضور دارند، به مقدار بیشتري موجب   تثبیـت  "و  "لهـی ع گرایانـه ا  در عقاید واق

  .گردد  می" توحیديدر سیستم

هاي وسیعی مطرح شده اند کـه الزم اسـت در محتـواي آموزشـی     در این مورد آموزش  

  : کنیم  میمسلمانان ملحوظ گردند، و ما به بعضی از آنها اشاره

ال صـلوة لمـن لـم یـشهد الــصلوات     : )}(  بـه نقـل از علـی   )}( صـادق  امـام ***

از همـسایگان مـسجد، کـسی کـه         : المکتوبات من جیران المسجد إذا کـان فارغـا صـحیحاً          

. نماز نخوانده اسـت  ) گویا(فراغت دارد و سالم است، و براي نمازهاي واجب حاضر نگردد،            

  )478، ص3، ج14ماخذ(

  تعالی الّذین ال یشهدونها من جیرانهـا،       شکت المساجد إلی اهللا   ":)}( صادق  امام ***

و عزّتی و جاللی ال قبلت منهم صلوة واحدة و ال أظهـرنّ لهـم فـی النـاس     : فأوحی اهللا إلیها 

مساجد به خداي متعال شکایت کردنـد       : عدالۀ، و ال نالتهم رحمتی، و ال جاورونی فی جنّتی         

قـسم بـه عـزت و       : حـی فـرود   ها و خداوند به آن  . شوند ن جا حاضر نمی   آکه همسایگان در    
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هـا را در بـین مـردم ظـاهر     ها قبول نمی کـنم، و عـدالت آن       جاللم، حتی یک نماز را از آن      

  . در بهـشت نخواهنـد بـود     ها نخواهد رسید، و همـسایه مـن       نخواهم ساخت، و رحمتم به آن     

  )479، ص3، ج14ماخذ(

***  همسایه مـسجد، جـز      براي: ال صلوة لجار المسجد إلّا فی مسجده      : ),( قال النبی 

  . در مسجد او نمازي نخواهد بود

 خیرٌ لی من الجلسۀ فـی الجنّـۀ، ألنّ الجنّـۀ فیهـا              الجلسۀ فی الجامع  ": )}( علی ***

نشستن در مسجد از نشـستن در بهـشت بـراي مـن       : رضی نفسی، و الجامع فیه رضی ربی      

گـردد، ولـی بـا نشـستن در       مـی ي مـن حاصـل  بهتر است، زیرا با نشستن در بهشت، رضـا  

 )482،ص3، ج14ماخذ( ".مسجد، رضاي خداوند

ال یـصعد منـه إلـی اهللا     والصلوة فی منزلک فرداً هباء منثـور،  ": )}( صادق  امام ***

غباري پراکنده است، و چیزي از آن به سوي خدا باال نمـی   ] مثل(نماز تو در خانه ات    : شیء

  )512، ص3، ج14ماخذ( ."رود

 اسـت کـه ثـواب      نکته اي که الزم است در این جا مورد توجه قرار گیرد، این واقعیـت              

 و اگـر در صـورت نمـاز    ، بیش از ده نفر، بی نهایت اسـت اعتنمازگزاردن در مسجد با جم 

 100د، تقـسیم  شـو   تریلیون حسنه پـاداش داده   100گذاردن به صورت فرادا در منزل مثال        

، کامال به جـا و از  "غبار پراکنده: هباء منثور"شود، و تعبیر   میتریلیون به بی نهایت، صفر    

نـا محـدود بـودن جامعـه        "، و   "فـرد  محدودیت"بر این اساس ،   . نظر ریاضی درست است   

نقـش عوامـل    " رفته گردند، و در بررسـی شـناخت        باید به عنوان یک واقعیت پذی      "موحد

  . ، مورد توجه قرار گیرد"انسان کلیدي در روابط

 "نمـود شـاخص تجمـع اهـل حـق         "به منظور تشویق مردم به آمد وشد به مساجد، که           

   .ده استهاي وسیعی در نظر گرفته شباشد، پاداش می

  : )}( صادقامام
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جال علی رطب و ال یابس إلّا سـبحت لـه األرض    من مشی إلی المسجد لم یضع ر      ***

گـذارد، تـا      مـی  کسی که به مسجد رود، هر قدمی که بر تر وخشک          : إلی األرضین السابعۀ  

  )483، ص3، ج14ماخذ. ("کنند  میطبقه هفتم زمین برایش تسبیح

 "سـکوت "هیچ عبادتی ماننـد    :  بشیئ مثل الصمت و المشی إلی بیته       ما عبداهللا " ***

 )همان ماخذ( ."نیست) مسجد(رفتن به خانه خدا"و 

من مشی إلی مسجد من مساجداهللا فله بکـلّ خطـوة خطاهـا             ": ),( پیامبر اسالم  ***

کـسی  : حتّی یرجع إلی منزله عشر حسنات، و محی عنه عشر سیئات و رفع له عشر درجات     

شـود، و    مـی  داده"حـسنه "مسجد رود، براي هر قدم تا برگشت او به منزل خود، ده        که به   

  )همان ماخذ.("رود  می باال"درجه"گردد، و ده   میاو محو) بدي(سیئه"ده 

  :فرماید  می)}( صادقامام. باشد  می، قابل پیش بینیهاي با ایمانروابط بین انسان

من أخو المؤمن، عینه و دلیله، ال یخونه و ال یظلمه و ال یغشّه و ال یعـده   إنّ المؤ " ***

، نسبت به او خیانت، سـتم و        مؤمن برادر مؤمن است، چشم و راهنماي او است        : عدة فیخلفه 

معیـار  "از دسـتور العمـل فـوق، بـه عنـوان            . "نیرنگ روا ندارد، و با او خلف وعده نکند        

  )243، ص3،ج22ماخذ. (توان استفاده کرد  می نیز" انسان با ایمانشناخت

المسلم أخو المسلم، هو عینه و مرآته و دلیله، ال یخونه و ال یظلمه و ال یکذّبـه              " ***

نـسبت بـه او خیانـت و    . مسلمان برادر مسلمان، چشم، آیینه و راهنماي او است: و ال یغتابه  

ــد   ــت نکن ــد، و از او غیب ــد، و او را تکــذیب ننمای ــتم نکن ــگ و س ــذ، . ("نیرن ــان ماخ هم

  )242،ص3ج

 اسـت کـه     تواند نگران کننده هم باشد، ایـن واقعیـت          می نکته بسیار حساس، که به حق     

باشـند، و انـسان     مـی ت زا انسان حتی اگر با تاخیر تحقق یابند، مسؤولی   نتایج گفتار و رفتار   

  :ها مسؤول است، و الزم است به چند مورد آن اشاره گردددر مقابل آن

 کالداخل فیه معهـم و علـى الـداخل اثمـان إثـم               قوم  بفعل  الراضىإنّ  : علی علیه السالم  
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هـا اسـت، و    کسی که از کارهاي قومی راضی باشد، در آن کار با آن ;:الرضا و إثم الدخول   

، و یکـی راضـی بـودن بـه عمـل      : وارد شود، دو گناه است    ) به این صورت  (که  براي کسی   

  )274: ، ص1 ، ج2ماخذ(. دیگري گناه وارد شدن در آن

اول مـا یحکـم اهللا عـزّ        ": فرمایـد   می ),( باقر علیه السالم به نقل از پیامبر اسالم        امام

، فیفـصل بینهمـا ثـم الـذین یلونهمـا مـن       )}(ا آدم وجلّ فیه یوم القیامۀ الدماء، فیوقف إبن   

أصحاب الدماء حتی ال یبقی منهم أحد مـن النـاس بعـد ذلـک حتـی یـأتی المقتـول بقاتلـه               

اول حکمـى کـه   :فیقول أنت قتلته؟ فال یستطیع أن یکـتم اهللا حـدیثاً       . فیشخب دمه فی وجهه   

 که قابیـل و  -ند آدم راپس دو فرز  . فرماید، حکم خون است    خداى تعالى در روز قیامت مى     

بعـد از آن، صـاحبان خـون کـه     . فرماید دارند و میان ایشان، حکم مى  بر پا مى-هابیل باشند 

آورد و روى او  و مقتول، قاتل خود را مـى     . بعد از ایشان باشند، تا وقتى که هیچ کس نماند         

  ى؟ا تو، او را کشته: فرماید که پس خداى تعالى مى. کند را به خون، آلوده مى

مـن ال یحـضره الفقیـه،        (.تواند کـه از خـداى تعـالى، چیـزى را پنهـان سـازد               و او نمى  

  )67،ص4ج

ال یغـرنّکم رحـب الـذراعین بالـدم،     ":  نیز به نقل از پیامبر اسالم فرمود)}( سجاد امام

گـول  : النـار : قالوا یـا رسـول اهللا ومـا قاتـل ال یمـوت؟ قـال              . فإنّ له عنداهللا قاتالً ال یموت     

مخورید به آن که قادر بر کشتن کسى باشید؛ زیرا که آن مقتول را در پیش خدا، کـشنده و           

آتـش  : میرد؟ فرمـود   کدام است آن قاتلى که نمى     : گفتند. میرد اى هست که نمى    کننده تالفى

  )67همان ماخذ، ص( .جهنم

بالـدم، و النـاس فـی    یجیء یوم القیامۀ رجل إلی رجـل حتـی یلطخـه     : )}( صادق امام

  یا عبداهللا مالی و لک؟: فیقول. الحساب

روز قیامت، مردى، دیگرى را به خـون        : أعنت علی یوم کذا و کذا بکلمۀ، فقتلت       : فیقول

اى بنـده  : گویـد کـه   پس آن مرد مـى . اند سازد، در وقتى که مردم، مشغول حساب       آلوده مى 
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اى چنین در بـاب مـن، فـالن     تو کلمه: هگوید ک مرا با تو چه کار است؟ آن دیگرى مى       ! خدا

   .روز گفتى و باعث آن شد که من، کشته شدم

من أعان علی مؤمن بشطر کلمۀ، جاء یوم القیامۀ و بـین عینیـه             :  فرمود )}( صادق امام

کسى که بر علیه مؤمنى، به اندازه نصف کلمـه کمـک کنـد،،              : آیس من رحمۀ اهللا   : مکتوب

ناامید اسـت   ": شود، در میان هر دو چشم او نوشته خواهد بود که           ر مى روز قیامت که حاض   

  همان ماخذ. "از رحمت خدا

: إنّ الرجل لیأتی یوم القیامۀ و معه قدر محجمـۀ مـن دم، فیقـول       ":  فرمود )}(باقر امام

ـ   : قال. واهللا ما قتلت و ال شرکت فی دم    اً، فترقـی ذلـک، حتـی قتـل،     بل ذکـرت عبـدي فالن

  : بک من دمهفأصا

پـس  . خـون خواهـد بـود      )شـاخ (  اى آید و با او به قـدر محجمـه         روز قیامت، مردى مى   

پـس خـداى   ! ام ام و شریک در خون کسى نـشده     واهللا که من، کسى را نکشته     : گوید که  مى

بـه  سخن در مورد فالن بنده مـن گفتـى و آن سـخن، ترقـى کـرد و              ! بلی: فرماید تعالى مى 

 .رسـد   از خـون او بـه تـو مـى     محجمـه  شدن آن بنده شد و این ث کشتهجایى رسید که باع   

  )122، ص31جامع االحادیث،ج: بروجردي(

هـا اشـاره شـد، و در شـرایط      اسالمی که بـه آن   باید توجه داشت که قطعاتی از حکمت      

ز تواننـد از بـرو    مـی ها آمـوزش داده شـوند، در طیـف وسـیعی        ایده آل، باید به همه انسان     

   . گردند مفید واقع و دیگر ناهنجاریهاي فردي و اجتماعی"دیگر کشی"

  

   تاکید اسالم به تعاون و همکاري اجتماعی

هـا قبـل از    انـسان  بودن واحد سوره مؤمنون اشاره اي به امت52 سوره انبیا و 92در آیات   

  :باشند  می ذکر شده است که به صورت زیربعثت پیامبران

) هـا  بـزرگ و پیـروان آن  پیامبران(این : إنّ هذه أُمتکم أُمۀٌ واحدة و أنا ربکم فاعبدون       "

دگار شـما هـستم، پـس مـرا پرسـتش          ؛ و من پرور   )و پیرو یک هدف   ( بودند  واحد همه امت 
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  92:انبیا. "کنید

 شـما امـت واحـدي اسـت؛ و     و این امت:  إنّ هذه أُمتکم أُمۀٌ واحدة و أنا ربکم فاتّقون   "

  52:مؤمنون !"من پروردگار شما هستم؛ پس، از مخالفت فرمان من بپرهیزید

فأصـلحوا بـین أخـویکم و    إنّما المؤمنـون إخـوة   ":  سوره حجرات آمده است 10در آیه   

مؤمنان برادر یکدیگرند؛ پس بین برادران خود صلح و آشتی دهیـد، و تقـواي الهـی     : اتّقواهللا

  ."پیشه کنید، باشد که مشمول رحمت او شوید

 کـردن    و تکلیف   اصل دین   تشریع  سوره بقره، علت   213عالمه طباطبایی در تفسیر آیه      

در آیـه  . دهـد   مـی  شـده اسـت، شـرح   انسان را به آن و سبب اختالفاتی را که در آن واقـع        

  :مزبور چنین آمده است

کان الناس أُمۀً واحدة فبعث اهللا النبیین مبشّرین و منذرین و أنزل معهم الکتاب بـالحقّ                "

ه إلّا الّذین اُوتوه من بعد ما جاءتهم البینـات  لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه و ما اختلف فی         

واهللا یهـدي مـن یـشاء إلـی      بغیاً بینهم فهدي اهللا الّذین آمنوا لما اختلفوا فیه من الحقّ بإذنـه     

  ."صراط مستقیم

، مـدنی و  گیرد که افراد بـشر بـر حـسب فطـرت        می این محقق از آیه فوق، چنین نتیجه      

بعـد در  .  و یکنواختی بودنـد در آغاز تشکیل اجتماع به صورت گروه واحد     .  بودند جتماعیا

خداوند براي رفع این اختالفات، پیامبرانی را بر انگیخـت،      . میان ایشان اختالفاتی بروز کرد    

هـا  هـا و تهدیـدهایی بـه آن   ت فرسـتاد، و بـشار   و با ایشان احکام و قوانینی در شکل دیـن         

هـاي  استاد سپس به فعـل و انفعـال  . ضمیمه کرد، و با یک سلسله وظایف عبادي کامل نمود 

 تنهـا  گیرد که دین خـالص الهـی    میکند، و نتیجه  می جوامع بشري در مواجهه با دین اشاره      

 دین، فطـرت را بـا فطـرت اصـالح         . باشد  می راه سعادت انسان و اصالح کننده امور حیاتی       

گردانـد، و رشـته     مـی  بـر "حال اعتدال"کند، و قواي مختلف انسان را هنگام طغیان به      می

  .آورد  میزندگانی دنیوي و اخروي، مادي و معنوي انسان را به نظم در
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 لکـم مـا فـی األرض    خلـق ": فرمایـد   می سوره بقره که  29عالمه طباطبایی با ذکر آیه      

 سـوره  13و آیـه  . "در زمین وجود دارد، براي شما آفریـد       ) هااز نعمت (همه آنچه را  : جمیعاً

او آنچـه در    : و سخّر لکـم مـا فـی الـسموات و األرض جمیعـاً منـه               ": فرماید  می جاثیه که 

، و اشـاره  " از سوي خود، مسخر شما سـاخته اسـت  ها و آنچه در زمین است، همه را     آسمان

، همـه چیـز    گیرد که خداوند متعال     می این زمینه وجود دارند، نتیجه    به آیات دیگري که در      

  )159ص ،3، ج13ماخذ.(را براي انسان مسخر کرده است

کند، که انسان عالوه بر اسـتخدام جهـان     میاین محقق به فعل و انفعاالت تاریخی اشاره   

 و به هر قسمی که ممکـن باشـد از   کند،  میبه نفع خویش، هم نوعان خویش را هم استخدام      

کنـد، و    میها به هر اندازه اي میسر باشد، تصرفکشد، و در وجود و افعال آن      می ها کار آن

  .دهند  میهاي ضعیف را زیر فشار و ظلم قرارهاي نیرومند، ملتدر مقیاس جهانی ملت

ات عـدالت در    عالمه طباطبایی با ذکر بروز اختالفات به وجود آمده ناشی از عدم مراع            

کنـد، و    مـی  را تنها وسیله براي رفع اختالفات موجود تاکید   خالص الهی  جوامع بشري، دین  

  و دانـش و معرفـت  معتقد است قانون دین خالص الهی، تنها قانونی است که بـر پایـه علـم      

  :کند، که در آن آمده است  می سوره یوسف، استشهاد40آیه  حقایق استوار است، و به

إن الحکم إلّا هللا أمر أن ال تعبدوا إلّا إیـاه ذلـک الـدین القـیم و لکـنّ أکثـر النـاس ال                      "

حکم تنها از آن خدا است؛ فرمان داده است که غیر او را نپرستید، این اسـت آیـین                  : یعلمون

  ."دانند پا برجا، ولی بیشتر مردم نمی

، مقـارن   کند، که در آن فرستادن پیـامبران        می  سوره بقره اشاره   213د مجددا به آیه     استا

با نازل کردن کتاب که مشتمل بر احکام و قوانینی براي رفع اختالفـات بـشر اسـت، قـرار                     

  . داده شده است

ا مـا هـی   و قـالو ": کند، که آمده است  می سوره جاثیه را مطرح24در این جا استاد آیه    

 إن هـم إلّـآ     إلّآ حیاتنا الدنیا نموت و نحیی و ما یهلکنا إلّا الدهر و ما لهم بـذلک مـن علـم                   
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  ."یظنّون

گیرد که در این آیه از کسانی که جز به زندگانی دنیـا          می این محقق از آیه فوق، نتیجه     

 و پندار اکتفـا کـرده انـد، و          اعتقادي ندارند مذمت شده است، و به واسطه این که به گمان           

  .  بر نیامده اند، مورد سرزنش قرار گرفته انددر صدد تحقیق و تحصیل علم

کنـد و معتقـد اسـت، اصـرار و       مـی   نیـز اشـاره    "آسیب شناسـی  " استاد، به یک جنبه     

 نبوده اسـت، بلکـه از آن نظـر کـه            تنها براي انکار معاد     الهی، هاي ضد دین  پافشاري گروه 

 همـه   نسبت به خداوند و پیـروي از دسـتورات دینـی و پـذیرش    الزمه اعتقاد به معاد، تعبد  

، جهـان  "آزاد زیـستی "باشد، براي زیر بار نرفتن دین الهی و به خیـال خـود        می احکام آن 

  )168، ص3، ج13ماخذ.(وي تاکید نمودنددیگر را انکار کردند، و فقط به زندگی دنی

، تمـام مـردم جهـان    ),( سوره آل عمران، بعد از بعثت پیامبر اسـالم          85بر اساس آیه    

ها نسبت بـه ایـن مـذهب     آنموظف هستند از دستورات ایشان پیروي کنند، و عدم پذیرش      

  . ها نمی شود موجب رفع مسؤولیت آن

 را در تربیـت  وره آل عمران، سیاسـت کلـی خداونـد متعـال       س 200استاد در تفسیر آیه     

دهد، که به منظور رفع اختالفات بـین جوامـع بـشري، و تعـدیل        می انسان مورد تاکید قرار   

کنـد، و بـه وسـیله ایـن          مـی  هـایی را بـراي بـشر ایجـاد        ها، محدودیت  انسان و رفتار  اراده

   )181، ص7، ج13ماخذ(برد  میم و تضاد را از بینها تزاحمحدودیت

تامین سـعادت  "کند که هدف این مکتب   میدر ادامه بحث فوق، تاکید  عالمه طباطبایی 

کند که بـشر در    می این محقق بر اساس ضوابط اسالمی پیش بینی       . باشد  می "حقیقی جامعه 

 ظهـور اسـالم در دنیـا    آن روز، روز کمـال . رسد  میآینده اي نزدیک، به هدف نهایی خود     

است، و روزي است که بشر تمام شؤون دنیوي خود را تحت سرپرستی اسالم قـرار خواهـد     

  :  کریم داده استداد، و خداوند وعده آن روز را در قرآن

ذلّۀ علی المؤمنین أعزّة علی الکـافرین ال  أسوف یؤتی اهللا بقوم یحبهم و یحبونه     " ***
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  54:مائده ."خافون فی اهللا لومۀ الئمی

وعداهللا الـذین آمنـوا مـنکم و عملواالـصالحات لیـستخلفنّهم فـی األرض کمـا                 " ***

استخلف الّذین من قبلهم و لیمکننّ لهم دینهم الّذي ارتضی لهم و لیبدلنّهم مـن بعـد خـوفهم         

 آورده و کارهـاي  نخداوند به کسانی از شـما کـه ایمـا   : أمناً یعبدوننی ال یشرکون بی شیئاً   

دهد که قطعا آنان را حکمران روي زمین خواهد کـرد، همـان               می شایسته انجام دادند، وعده   

 و آیینی را که بـراي آنـان      ها خالفت روي زمین را بخشید، و دین       گونه که به پیشینیان آن    

و آرامـش   هـا را بـه امنیـت     پسندیده است پا برجا و ریشه دار خواهد سـاخت، و تـرس آن             

. "پرسـتند و چیـزي را شـریک مـن نخواهنـد سـاخت               مـی  که تنها مرا  ) زیرا(کند  می مبدل

  )55:نور(

 و هـدف اجتمـاع   " در فکـر و عمـل  پیـروي کـردن از حـق   "تنها شعار اجتماع اسالمی   

کوشـد    مـی به این معنا که. باشد می "سعادت حقیقی مبتنی بر عقل"اسالمی، دست یابی به    

تعادلی در مقتضیات غرائز و نیروهاي خود برقرار کند، و تـا آن انـدازه در ارضـاي غرایـز                    

گام بردارد، که او را از عبادت که وسیله عرفان حق است، بـاز نـدارد، بلکـه پـرداختن بـه                   

  . باشد"سعادت"خود براي وصول به مقصد نهایی، یعنی  جسم،

 ظور دست یابی به هدف خود براي جامعه، در تمام قوانین خود، جانـب عقـل         اسالم به من  

اسـالم از هـر   .  در سرشت عقل نهفته اسـت      را لحاظ نموده است، و هم زمان، پیروي از حق         

 شود، جلوگیري کرده است، و ضمانت اجرایی کلیـه اعمـال و             "فساد عقل "چیز که موجب    

  و معارف رابرعهده خود اجتماع قرار داده است، و این مسؤولیت اضافه بـر وظـایفی               اخالق

  . باشد که حکومت در اجراي حدود و تدبیر سیاسی و نظایر آن دارد می

 تاکیـد  " سوره آل عمـران بحـث جـامعی در مـورد     200عالمه طباطبایی در تفسیرآیه    

کنـیم چهـارچوب بحـث را ذکـر           مـی   دارد که سـعی    "اسالم به تعاون و همکاري اجتماعی     

در آیه فـوق چنـین آمـده    : نماییم و براي دریافت همه مطالب به تفسیر المیزان، ارجاع دهیم    
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  :است

 اي کـسانی کـه ایمـان      : یا أیها الذین آمنوا اصبروا و رابطوا و اتّقوااهللا لعلکم تفلحـون           "

پایـدار  ) نیـز، ( کنید؛ و در برابر دشـمنان  استقامت) ها هوسدر برابر مشکالت و  ! (آورده اید 

  ."باشید و از مرزهاي خود مراقبت کنید؛ و از خداوند پروا کنید، شاید رستگار شوید

معنی این کلمـه ایـن اسـت، کـه          ": گوید  می "لغت رابطوا "عالمه طباطبایی در تفسیر     

هـاي   ر حـال بـال و سـختی الزم اسـت قـدرت          انسان چه در حال آسایش و راحتی و چـه د          

 "همکاري اجتمـاعی "معنوي خود را روي هم ریخته و کلیه شؤون حیاتی خود را در پرتو            

 دنیا و آخـرت  چون این همکاریهاي اجتماعی به منظور نیل به سعادت واقعی  . به سامان ببرد  

بـدیهی اسـت کـه    .  آورده شـده اسـت  "علکـم تفلحـون  واتقوا اهللا ل "است، بال فاصله جمله     

سعادت واقعی و کامل، جز در پرتو همکاري اجتماعی میسر نیست؛ و در غیر این صـورت،               

   ".اگر سعادتی هم باشد، سعادت کامل و همه جانبه نخواهد بود

  دعـوت "اجتماع"نخستین ندایی که بشر را به سوي        ": کند  می عالمه طباطبایی اضافه  

  را مورد تاکیـد قـرار داد، نـداي آسـمانی اسـالم             "شخصیت مستقل جامعه  "کرده است، و    

و إنّ هذا صراطی مستقیماً فاتبعوه و ال تتبعوا السبل فتفرّق بکم عـن    : فرماید  می که باشد، می

 مـن اسـت؛ از آن پیـروي کنیـد؛ و از     این راه مـستقیم : سبیله ذلکم وصیکم به لعلّکم تتّقون     

ایـن  . سـازند   مـی ، دورپیروي نکنید، که شما را از طریـق حـق      ) و انحرافی (هاي پراکنده  راه

 ."کنـد، شـاید پرهیزکـاري پیـشه کنیـد           مـی  چیزي است که خداوند شما را به آن سفارش        

  )153:انعام(

 انفـال نیـز   46.  حجـرات 100نعـام،   ا159 سوره آل عمـران،    103-105استاد به آیات    

 بـر  "اجتمـاع اسـالمی  "بـه بنیـان نهـادن     هاگیرد که در همه آن    می کند، و نتیجه    می اشاره

اساس اتحاد و یگانگی در مسیر حفظ منافع مادي و معنوي و دفـاع از حـریم مجتمـع امـر                     

  )154، ص7، ج13ماخذ(نموده است
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کنـد کـه اسـالم بـراي       می هستند، و اضافه"نوع واحد"ها عالمه معتقد است که انسان    

 هـا بـه سـعادت حقیقـی، رابطـه بـین فـرد و جامعـه را در نظـر                تربیت افراد و راهنمایی آن    

گردد که خواص و آثار فرد در جامعه هم بـه وجـود آینـد؛ و        می این رابطه موجب  . گیرد می

  :دهد  میزیر را مورد تاکید قرارهاي  ، جنبه")امت(ملت" براي قرآن

  ، "وجود جامعه" 

  ،"زمان و سرآمد جامعه: اجل"

  ، "اصالت جامعه"

  ، "کتاب جامعه"

  ، "شعور و فهم جامعه"

  ،" جامعهعمل"

  ،"واکنش ترس"

  ،"واکنش وحشت"

   و "طاعت جامعه" 

  ."امعهمعصیت ج"

  ،"بازگشت به خدا و توبه دستجمعی"

  ، "مجازات دستجمعی"

  : آمده است مجیددر قرآن

بـراي هـر   : و لکل أُمۀ أجل فإذا جاء أجلهم ال یستأخرون ساعۀ و ال یـستقدمون            " ***

 رسـد، نـه   هـا فـرا  است، به هنگامی کـه سـرآمد آن  ) معینی(قوم و جمعیتی، زمان و سرآمد  

   )34 :اعراف، قرآن( ."گیرند  میکنند، و نه پیشی  میساعتی از آن تاخیر

  . اشاره شده است"امت"در آیه فوق، به وجود و اصالت 

و تري کلّ أُمۀ جاثیۀ کلّ أُمۀ تـدعی         ":  سوره جاثیه آمده است    28-29 در آیات    ***
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هذا کتابنا ینطق علیکم بالحقّ إنّا کنّـا نستنـسخ مـا    . م تعملونإلی کتابها الیوم تجزون ما کنت    

بر زانـو نشـسته   ) که از شدت ترس و وحشت(بینی  میدر آن روز هر امتی را : کنتم تعملون 

امـروز جـزاي    :) گویند  می هابه آن (شود، و     می است، و هر امتی به سوي کتاب خود خوانده        

  بـا شـما سـخن    این کتـاب مـا اسـت کـه بـه حـق      .دهند  میدادید، به شما  میچه را انجام  آن

  ."نوشتیم  میدادید،  میچه را انجامما آن) کند  میو اعمال شما را بازگو(گوید می

ایـن  : کذلک زینّا لکلّ أُمۀ عملهم ثم إلی ربهم مرجعهم فینبئهم بما کانوا یعملون " ***

ـ     آن چنین براي هر امتی عمـل      سـپس بازگـشت همـه آنـان بـه سـوي            . ت دادیـم  هـا را زین

، قـرآن . ("سـازند   مـی کردنـد، آگـاه    مـی چـه عمـل  ها را از آنباشد، و آن  می پروردگارشان

  )108:انعام

هـا معتـدل و میانـه       جمعی از آن  : منهم أُمۀ مقتصدة و کثیر منهم ساء ما یعملون        " ***

  )66:مائده، قرآن(. "دهند  میها اعمال بدي انجامرو هستند، ولی بیشتر آن

آنهـا  : لیسوا سواء من أهل الکتاب أُمۀ قائمۀ یتلون آیات اهللا آناء اللیل و هم یـسجدون          "

کننـد؛ و    مـی قیـام )  و ایمان به حق (همه یک سان نیستند، از اهل کتاب، جمعیتی هستند که           

آل ، قـرآن (. "خواننـد   مـی آیـات خـدا را  ، کننـد   مـی هدر حالی کـه در اوقـات شـب سـجد     

  )113:عمران

  .ها مطرح شده انددر آیات فوق، طاعت و معصیت امت

کذّبت قبلهم قوم نوح و األحزاب من بعدهم و همت کلّ أُمۀ برسـولهم لیأخـذوه                " ***

هـا قـوم نـوح و       آن پـیش از  : و جادلوا بالباطل لیدحضوا به الحقّ فأخذتهم فکیف کان عقاب         

تکذیب کردند، و هر امتی در پی آن بـود          )  خود را  پیامبران( اقوامی که بعد از ایشان بودند،     

 ، بـه مجادلـه باطـل   و بـراي محـو حـق   ) و آزار دهد(که توطئه کند، و پیامبر خود را بگیرد    

گونـه  ببین که مجـازات مـن چ      ) ازات کردم سخت مج و  ( ها را گرفتم  دست زدند، اما من آن    

  )5:غافر، قرآن (بود؟
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در مجموعه آیات فوق، اعمال ارادي انسان، که ناشی از وجود شعور و فهـم و معـصیت     

  . کند  میها بایکدیگر جلب توجهباشد، و هم چنین، هم بستگی گروه  مینسبت به خداوند

 "تاریخ حکمرانـان " به جاي "تاریخ ملتها "ایگزینی  عالمه طباطبایی معتقد است که ج     

کنـد    می انجام شده، و به تدریج طیف وسیعتري پیدا کرده است، و اضافهبعد از ظهور قرآن   

که اسالم بیش از همه ادیان و ملل، بـه اجتمـاع اهمیـت داده اسـت، و مهمتـرین دسـتورات             

اق وباال خره هر گونه تقواي دینـی را بـر اسـاس    دینی خود از قبیل حج و نماز و جهاد و انف       

کنـد کـه ضـمانت اجـراي ایـن احکـام         مـی عالمه اضـافه . اجتماع بنیان گزاري نموده است   

 و حـدود   عالوه بر سازمان حکومتی اسالم که موظف به حفظ شعائر عمومی دیـن            اجتماعی

 را هـم قـرار داده اسـت، و هـدف     " و نهـی از منکـر  امر به معروف  "باشد، فریضه     می آنها

.  تبیـین کـرده اسـت      " دست یابی به سعادت حقیقی و قرب الهی        "عالی اجتماع اسالمی را     

دست یـابی بـه     "ها براي کند، که تمایل عمومی انسان      می عالمه طباطبایی بر این امر تاکید     

 ، یک ضامن اجراي قوي براي حفظ و اجراي احکـام اسـالمی            "الهیسعادت حقیقی و قرب     

به عنوان نتیجه گیري از بحث فوق، این محقق معتقد است، کـه تمایـل بـه دسـت                 . باشد می

 را بـازي کنـد، و ایـن    "پلـیس بـاطن  "توانـد نقـش     می و قرب الهییابی به سعادت ابدي  

در .  بر رهبران کنونی اجتماع مخفی مانده است و بدان اهتمـامی نـشان نمـی دهنـد                 واقعیت

 نیروي پلیس بـاطن  " از   گردد، که اسالم    می صورتی که با مروري به تاریخ اسالم مشخص       

، روش اسـالم در اهتمـام بـه     حد اکثر استفاده را کرده اسـت، و بـه همـین علـت              ")فطرت(

  )164، ص7، ج13ماخذ.(ها برتري داردع، بر سایر روشاجتما

 است که علـی رغـم مهـم بـودن     نکته اي که الزم است بر آن تاکید گردد، این واقعیت    

 به هیچ وجه نادیده گرفته نمـی شـود،         "نقش فرد "،  "عوامل اجتماعی " و   "اجتماع"نقش  

انسان نمی تواند با عـذر ایـن کـه          . مه حال وجود دارد    در ه  "مسؤولیت اختصاصی فرد  " و

عالوه بر آیـه    .  شانه خالی کند   "تکالیف الهی "زیر فشارهاي اجتماعی بوده است، از انجام        
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 سوره مائده که در فصل پنجم ذکر گردید،آیات زیر را نیز به عنوان پشتوانه این ادعـا            105

  : کنیم  میذکر

ۀ ظالمی أنفسهم قالوا فیم کنـتم قـالوا کنّـا مستـضعفین     إنّ الّذین توفّیهم المالئک  " ***

فی األرض قالوا ألم تکن أرض اهللا واسعۀ فتهاجروا فیها فاولئـک مـأواهم جهـنّم و سـاء ت        

. إلّا المستضعفین من الرجال و النساء والولدان ال یستطیعون حیلۀ و ال یهتدون سـبیالً        . مصیرا

، )قـبض ارواح (کسانی که فرشتگان: هللا عفوآً غفوراًفآُولئک عسی اهللا أن یعفوا عنهم و کان ا        

شـما در  ": هـا گفتنـد  ها را گرفتند، در حالی که به خویشتن ستم کرده بودند، به آن          روح آن 

:  گفتنـد "!)و چرا با این که مسلمان بودید، در صف کفار، جاي داشـتید؟          ("چه دینی بودید؟  

مگـر  ": گفتنـد ) فرشتگان(ها  آن". بودیم"مستضعف"ما در سرزمین خود، تحت فشار و      "

هـا  جایگـاه آن  ) عـذري نداشـتند، و    ( هـا  آن "! کنید؟ سرزمین خدا پهناور نبود که مهاجرت     

مگـر آن دسـته از مـردان و زنـان و کودکـانی کـه بـه               . دوزخ است، و سرانجام بدي است     

؛ نه چـاره اي دارنـد، و نـه          )باشند  می و حقیقتاً مستضعف  (راستی تحت فشار قرار گرفته اند     

هـا را مـورد عفـو     آنممکن اسـت خداونـد،  . یابند  می) از آن محیط آلوده  براي نجات (راهی

  )97-99:نساء. ("قرار دهد؛ و خداوند، عفو کننده و آمرزنده است

باشـد، کـه در     مـی ه کسانیاین آیه دربار: گوید  میعالمه طباطبایی در تفسیر آیه فوق،  

 را بیاموزنـد و وظـایف    شهرهاي شرك قرار گرفته اند و وسیله اي نداشتند که معارف دین           

هـا   بـروز مـشکل بـراي آن   کند، که علت  میعالمه اضافه. بندگی و عبودیت را انجام دهند  

توانـستند    مـی  هـا آن. انـد کـرده     مـی  این بوده که براي همیشه در سرزمین مشرکین زیست        

بواسطه خروج و مسافرت به جاهایی که مشرکان قـدرتی نداشـتند، وضـع خـود را عـوض          

 " در تـصمیم گیـري  سوء اختیار"در حقیقت . ها از بین برود  کنند، و در نتیجه استضعاف آن     

ا قبول نمـی    ها ر  ها موجب تداوم حالت استضعاف شده است، و فرشتگان خداوند عذر آن           آن

عالمـه در دنبـال آیـه فـوق، بـر تعریـف             . دهـد   مـی  ها وعـده آتـش    کنند، و خداوند به آن    
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فرمایـد کـه اسـتطاعت و         مـی  کند، که خداوند به آن اشـاره        می  تاکید " واقعی مستضعف"

ده اسـت،  شـ هـا تحمیـل   تمکن ندارند که براي دفع استضعافی که از ناحیه مـشرکان بـه آن      

  .باشند  میهاي آیات فوق بسیار جديگردد، پیام  میچه مشاهدهراهی پیدا کنند، و چنان

 مال محسن فیض کاشانی در کتاب محجۀ البیضاء در فـصلی تحـت              محقق بزرگ اسالم،  

 از  "مهـاجرت "، بـر لـزوم      "باشد  می لزوم فرار از شهرهایی که گناه در آن شایع        ": عنوان

 نماید، و هم چنین بر ایـن امـر تاکیـد            می  وجود دارد، اشاره   جاهایی که حاکمیت غیر توحید    

هـاي    وابـستگی نماید که در صـورتی کـه در ایـن مـوارد، امکـان مهـاجرت بـه علـت                   می

یـن جاهـا   گوناگون وجود نداشـته باشـد، بایـد قلبـا از زنـدگی در ا     هاي   خانوادگی و عالقه  

ناراحت باشد، و براي خویش از خداوند تقاضاي خروج و گشایش نماید، زیرا شـایع شـدن                 

باشد، و در این صورت شامل افـراد مطیـع و ظـالم هـر دو خواهـد           می ظلم موجب مجازات  

و اتّقوا فتنۀً ال تـصیبنّ الـذین ظلمـوا مـنکم            ":  سوره انفال چنین آمده است     25در آیه   . بود

و از فتنه اي بپرهیزید که تنها به ستمکاران شـما نمـی      :  أنّ اهللا شدید العقاب    خاصۀ و اعلموا  

و بدانیـد کـه   )  کردنـد بلکه همه را فرا خواهد گرفت؛ چرا که دیگران سـکوت اختیـار          (رسد

   )90،ص8، ج19ماخذ. ("خداوند سخت کیفر است

  

 هـاي تحـت پوشـش     کننده روابط انسان   عنوان تنظیم   به  خالص الهی  مشخصات دین 

منظور عالمه طباطبایی در ذکر مشخصات دین، دیـن خـالص الهـی اسـت، و یقینـا منظـور          

، بـا الهـام از    به صورت کلی نیست، و ما در تمام موارد، با توجه بـه ایـن واقعیـت           "دین"

  :کنیم  میرا بیان"مشخصات دین خالص الهی"نظر ایشان، 

 دنیا را به طوري کـه  حدین روش مخصوصی در زندگی است، که صال    : تعریف دین  . 1

 بایـد  پس در شریعت .  باشد، تامین کند   "حیات دایمی " و   " اخروي سعادت"موافق  

  . باشند که نیازهاي زندگی انسان را برطرف نمایندهایی وجود داشتهقانون

هـا  هاي درونی انسان در طلیعه ظهورش، براي رفع اختالفات ناشی از کشمکش         دین . 2
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  . آن گسترده تر شدبود، و سپس دایره عمل

آورده سـازد، و   بعد از پیدایش، پیوسته کاملتر شد، تا تمام نیازهاي انسان را بـر       دین . 3

 از سـوره  40در آیـه  . پس از تکمیل، ختم گردید، و دیگر آیین جدیدي نخواهد آمد       

ما کان محمداً أبا أحد مـن رجـالکم و لکـن رسـول اهللا و خـاتم           ": فرماید  می احزاب

و نزّلنـا عیـک القـرآن تبیانـاً لکـلّ      ": فرمایـد   مـی  سوره نحـل 89، در آیه  "النبیین

و إنّـه لکتـاب عزیـز ال    ":  از سوره سجده آمـده اسـت       42هم چنین در آیه     . "شیء

  ."یأتیه الباطل من بین یدیه و ال من خلفه

  . از شریعت قبلی کاملتر استهر شریعت . 4

 و نازل کردن کتابهـاي آسـمانی و بـه عبـارت دیگـر سـبب             فرستادن پیامبران  علت . 5

رود، و از طرفـی بـه     می این است که انسان از طرفی به سمت اختالف         دینی   دعوت

 انـسان موجـب     کند، و چون فعل و انفعاالت روانـی         می سوي مدنیت و اجتماع، سیر    

 به تنهایی نمی تواند اختالفات موجـود را برطـرف     باشند، و فطرت    می بروز اختالف 

ا وضـع نمـود،     اختالف، پیامبران را فرستاد، و قوانینی ر       لذا خداوند براي رفع      ،سازد

 و  واقعـی رشـد     یـک  ،رشـد ایـن   . راهنمایی فرمود  شایسته،   رشدو بشر را به سوي      

 الهی قرار دارد، و مقـدمات آن نیـز، ایـن      باشد، و در دایره صنع و تکوین        می حقیقی

ربنـا الّـذي أعطـی کـلّ     ": فرمایـد   مـی  از سوره طه50یه در آ . مشخصات را دارند  

چـه را  همان کسی اسـت کـه بـه هـر موجـودي آن     پروردگار ما : شیء خلقه ثم هدي  

  ." کرده استعطا کرده است، سپس هدایت، الزمه آفرینش او بوده

 چـه موجـب   شـأن هـر موجـودي ایـن اسـت کـه بـه آن              گردد که   می  از این آیه استفاده   

 در دنیـا   رشـد  ان، دست یابی به   در مورد انس  . شود، راهنمایی گردد    می  او "تمامیت خلقت "

خداونـد  . باشد، و الزم است در این مسیر راهنمایی شود          می  او "تمامیت خلقت "و آخرت،   

ا کان عطـاء  کلّاً نمد هؤالء و هؤالء من عطاء ربک و م         ": فرماید  می  سوره اسراء  20در آیه   
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دهـیم، و     می هر یک از این دوگروه را از عطاي پروردگارت، بهره و کمک           : ربک محظوراً 

  ."منع نشده است)از کسی(هر گز عطاي پروردگارت 

شـأن خـداي متعـال، ایـن اسـت کـه       ": گیرد که  میعالمه طباطبایی از آیه فوق، نتیجه     

در راه زنـدگی و سـیر وجـودي،    موجودات را با اعطاهاي خود مدد نماید و هر کس را کـه       

نیازمند باشد مدد فرماید، و به قدر استحقاقش بر او ببخشاید، و جلوي بخشش او را چیـزي        

  )183، ص3،ج13ماخذ. ("نمی گیرد، جز آن که گیرنده از طرف خودش، امتناع ورزد

استاد محمد تقی جعفري در این مقوله به جملـه زیـر از ابـن سـینا عالقـه داشـت، و بـه         

  :کردد  میت و به مناسبت، آن را تکرارکرا

أآلن إذا کنت فی البدن، و فی شواغله و نواقله، و لـم تـشتق إلـی کمالـک المناسـب،          "

 اآلن که در بـدن قـرار داري، و در کارهـا و آمـد و شـدهاي      :فاعلم، أنّ ذلک منک، ال منه 

از جانب خود تو است، و نـه از       مناسب خود اشتیاق نداري بدان، که این         آنی، ولی به کمال   

 ). خدا(جانب او

آن را بر عهده مـردم قـرار داده اسـت؛    اقامه  است، که خداوند ، یک روش اجتماعی   دین

 بـه   بندگان خود نیست، و چنین خواسته است که افراد، همـه بـا هـم و              و خدا راضی به کفر    

  )206،ص7، ج13ماخذ. ( کنند"اقامه دین"ی گروهطور 

  

  اسالمی براي اداره جامعهراهکارهاي اساسی حکمت

 بـه  ),(اداره جامعـه، در رهنمـود پیـامبر اسـالم          اسالمی براي  راهکارهاي اساسی حکمت  

 ),(ول خـدا  در این مورد الزم است گفتـار رسـ        ": شرح زیر مورد تاکید قرار گرفته است      

هـا را بـراي مـا    را همواره در نظر داشته باشیم که هم اهداف و هم راهکار دست یابی به آن        

  : کند  میبه طور صریح بیان

کتاب اهللا و عترتی؛ ما إن تمـسکتم بهمـا لـن تـضلّوا أبـداً، و              : إنّی تارك فیکم الثقلین   "
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کتـاب  : گـذارم   میدر میان شمامن دو چیز گران بها : إنّهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض 

؛ مادام که شما به آن دو چنگ بزنید، هرگز گمراه نخواهیـد   )عترت محمد ص  (خدا و خاندانم  

بـر مـن وارد   ) کـوثر (شد، و آن دو هرگز از هم جدا نخواهنـد شـد، تـا ایـن کـه در حـوض            

 .")100، ص1،ج24ماخذ(شوند

 و  ),(، پیـامبر  "سـالمی عهده دار اداره اجتمـاع ا     "عالمه طباطبایی در بررسی کشف      

کنـد، و معتقـد اسـت کـه زمـام امـر جامعـه                 می  را معرفی  )](بعد از ایشان معصومان     

 و وجوب اطاعت و پیروي از ایـشان، مـدلول صـریح قـرآن              اسالمی در دست پیامبر است،    

 :کند  مییات زیر اشارهاین محقق در این مورد، به آ. باشد  میمجید

. "اطاعت کنید خدا را و اطاعـت کنیـد پیـامبر را          : و أطیعوااهللا و أطیعواالرسول   " ***

 )12:تغابن(

پیامبر نسبت بـه مؤمنـان از خودشـان بیـشتر       : النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم    " ***

 )6:احزاب. ("اولویت دارد

داریـد،    می  دوست ااگر خدا ر  : بگو: قل إن کنتم تحبون اهللا فاتّبعونی یحببکم اهللا       " ***

 )31:آل عمران( ."شما را دوست بدارد) نیز(از من پیروي کنید؛ تا خدا

کند که به این منظور، الزم است در سـیره زنـدگی آن حـضرت دقـت       می استاد پیشنهاد 

ؤون  و قوانین عبادي و سیاسـات و هـم چنـین سـایر شـ     نمود، سپس آیات مربوط به اخالق  

   . اسالم را مورد مطالعه قرار داداجتماعی

کند که عموم آیاتی که در مورد عبـادات و انجـام حـج و قـصاص              می این محقق اضافه  

نازل شده اند، روي سخن تنها با پیامبر نیـست، بلکـه تمـام مؤمنـان را مخاطـب قـرار داده         

  :است، و اجراي امور را از همه خواسته است

  ) 76:نساء( ."ز را بر پا داریدامن: أقیمواالصلوة" ***

  )195:بقره( ."در راه خدا انفاق کنید: و أنفقوا فی سبیل اهللا" ***
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 )183:بقره( ."روزه بر شما نوشته شده است: کتب علیکم الصیام" ***

: ولتکن منکم أُمۀ یدعون إلی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهـون عـن المنکـر              " ***

آل ( ." کننـد   و نهـی از منکـر       به نیکی، و امر بـه معـروف        یان شما، جمعی دعوت   باید از م  

  )104:عمران

  )35:مائده( ."جهاد کنید) خدا(در راه او: و جاهدوا فی سبیله" ***

کنیـد و حـق جهـادش را ادا    و در راه خـدا جهـاد   :  جهـاده وجاهدوا فی اهللا حـقّ    " ***

  )78 :حج( ."نمایید

هـر یـک از زن و مـرد        :  منهمـا مـأة جلـدة       الزّانیۀ و الزّانی فاجلدوا کلّ واحـد       " ***

  )2:نور، قرآن( ."زناکار را صد تازیانه بزنید

دسـت مـرد   : والسارق و السارقۀ فاقطعوا أیدیهما جزاء بما کـسبا نکـاالً مـن اهللا     " ***

دزد و زن دزد را، به کیفر عملی که انجام داده اند، بـه عنـوان یـک مجـازات الهـی، قطـع                    

  )38:مائده، قرآن( ."کنید

و بـراي شـما در قـصاص، حیـات و         : و لکم فی القصاص حیوة یا اولی األلبـاب        " ***

  )179:بقره، قرآن( ."! زندگی است، اي صاحبان خرد

  )2:طالق، قرآن( ."و شهادت را براي خدا برپا دارید: و أقیموا الشهادة هللا" ***

 و اسـالم    قرآن(و همگی به ریسمان خدا    : و اعتصموا بحبل اهللا جمیعاً و ال تفرّقوا       " ***

  )103:آل عمرانقرآن، ( ."چنگ بزنید، وپراکنده نشوید) و هر گونه وسیله وحدت

 را بـر پـا داریـد و در آن تفرقـه ایجـاد      دیـن : أقیموا الدین و ال تتفرّقوا فیـه   أن  " ***

  )13:شوري، قرآن( ."نکنید

و ما محمد إلّا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مـات أو قتـل انقلبـتم علـی                    " ***

 فقـط  ),(محمـد : کرینأعقابکم و من ینقلب علی عقبیه فلن یضرّاهللا شیئاً و سـیجزي الـشّا       

فرستاده خدا است؛ وپیش از او فرستادگان دیگر نیز بوده اند؛ آیا اگر او بمیـرد و یـا کـشته              
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 بازگـشت  و اسالم را رها کرده، به دوران جاهلیت و کفـر      !(گردید؟  می شود، شما به عقب بر    

نـد، و خداونـد بـه    و هر کس به عقب باز گردد، هر گز به خدا ضرر نمـی ز     !) خواهید نمود؟ 

  )144:آل عمران، قرآن( ".را پاداش خواهد داد)  کنندگانو استقامت(زودي شاکران

  :گیرد  میاین محقق با بررسی فوق، به صورت زیر، نتیجه

ر داده اسـت؛ و     است، که خداوند آن را بر عهده مـردم قـرا           ، یک روش اجتماعی    دین "

 بندگان خود نیست، و چنین خواسته است که افراد، همه با هم و بـه طـور   خدا راضی به کفر 

  )206ص ،7، ج13ماخذ (". کنند"اقامه دین"دست جمعی 

  

  دایمی در انسان   تداوم حرکت و تغییرشناخت

و لقـد خلقکـم   . ما لکم ال ترجون هللا وقـاراً ":  آمده استسوره نوح چنین 20 تا   13در آیات   

و جعـل الـشمس   . و جعل القمر فیهنّ نوراً.  اهللا سبع سماوات طباقاًألم تروا کیف خلق  . أطوارا

واهللا جعـل لکـم    . خراجـاً اثم یعیدکم فیهـا و یخـرجکم        . اتاًو اهللا أنبتکم من األرض نب     . سراجاً

در حـالی  ! چرا شما براي خدا عظمت قایل نیـستید؟ : ا منها سبالً فجاجاً   لتسکو. األرض بساطاً 

آیـا نمـی بینیـد    ). رسـیدید تا از نطفه بـه انـسان کامـل        (که شمارا در مراحل مختلف آفرید     

هـا  گونه خداوند هفت آسمان را یکی باالي دیگري آفریده اسـت، و مـاه را میـان آسـمان        چ

شـما را همچـون    و خداونـد، ! نی قرار داده اسـت؟   مایه روشنایی، و خورشید را چراغ فروزا      

گردانـد، و بـار دیگـر شـما را       مـی سپس شما را به همان زمین باز     . گیاهی از زمین رویانید   

هاي وسـیع   و خداوند زمین را براي شما فرش گسترده اي قرار داد، تا ازراه            . سازد  می خارج

  ).هید برویدخوا و به هرجا می(آن بگذریدهاي  و دره

  : سوره مؤمنون ذکر شده است16 تا12هم چنین مراحل مختلف رشد انسان در آیات 

ثم خلقنا النّطفـۀ  . ثم جعلناه نطفۀ فی قرار مکین. و لقد خلقنا اإلنسان من ساللۀ من طین "

علقۀ فخلقنا العلقۀ مضغۀ فخلقنا المضغۀ عظاماً فکسونا العظام لحمـاً ثـم أنـشأناه خلقـاً آخـر                
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مـا  : ثـم إنّکـم یـوم القیامـۀ تبعثـون     . ثم إنّکم بعد ذلک لمیتـون . فتبارك اهللا أحسن الخالقین   

. قـرار دادیـم  ) رحم(انسان را از عصاره اي از گل آفریدیم؛ سپس او را در قرارگاهی مطمئن      

چیزي شبیه گوشـت  (، و علقه را به صورت مضغهِ)زالوي ریز(سپس نطفه را به صورت علقه 

هـا گوشـت    هایی در آوردیـم، و بـر اسـتخوان        و مضغه را به صورت استخوان     ،  )جویده شده 

پوشانیدیم؛ بعـد آن را آفـرینش تـازه اي دادیـم؛ پـس بـزرگ اسـت خـدایی کـه بهتـرین                      

  ". شوید  می برانگیختهمیرید؛ و در روز قیامت  میسپس شما بعد از آن. آفریدگار است

یا أیهـا   ": ، با اضافاتی به صورت زیر مطرح شده اند         سور حج نیز مفاهیم فوق     5در آیه   

النّاس إن کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفۀ ثم مـن علقـۀ ثـم مـن        

مضغۀ مخلّقۀ و غیر مخلّقۀ لنبین لکم و نقرّ فی األرحام ما نشاء إلی أجل مسمی ثم نخرجکم                  

 و منکم من یرد إلی أرذل العمر لکیال یعلم من بعـد  طفال ثم لتبلغواأشدکم و منکم من یتوفّی 

 شیئاً و تري األرض حامدة فإذا أنزلنا علیهاالماءاهتزّت و ربـت و أنبتـت مـن کـلّ زوج              علم

مـا شـما را از خـاك      :) به این توجه کنید کـه     (اگر در رستاخیز شک دارید،      ! اي مردم : بهیج

چیـزي شـبیه گوشـت    (مضغه"، سپس از )زالوي ریز(قهآفریدیم، سپس از نطفه، و بعد از عل     

، که بعضی داراي شکل و خلقت است، و بعضی بـدون شـکل، وتـا بـراي شـما             )جویده شده 

و هر چه رابخواهیم تا زمان معـین در رحـم مـادران      ) که بر هر چیزي قادریم    ( روشن سازیم 

  صـورت طفـل بیـرون      بعـد شـما را بـه        ) کنیم،  می و آنچه را بخواهیم ساقط    ( دهیم؛ قرار می 

در این میـان بعـضی   . می آوریم؛سپس هدف این است که به حد رشد و بلوغ خویش برسید          

 )و پیـري (کنند که بـه بـدترین مرحلـه زنـدگی        می میرند؛ و بعضی آن قدر عمر       می از شما 

در (زمـین را   ) از سوي دیگـر،   . (رسند، آنچنان که بعد از علم و آگاهی چیزي نمی دانند           می

فرسـتیم، بـه      مـی  بینی،اما هنگامی که آب باران برآن فرو        می خشک و مرده  ) انفصل زمست 

  ."رویاند  میروید؛ و از هر نوع گیاهان زیبا  میآید و  میحرکت در

انسان مجموعه اي از عناصر شیمیایی موجود در خاك و آب، و عاملی غیر شیمیایی بـه         
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 شیمیایی با عناصر موجود در آب و خـاك، کـه در       ارتباط این عامل غیر   . باشد  می نام روان 

هـاي  آورنـد، کـه در آمـوزش      مـی  بدن انسان موجودند، تمایالت و نیازهایی را بـه وجـود          

این عامل غیر شیمیایی بدون ارتبـاط بـا مـاده،    . گردند  می نامیده"شهوت"ی، به نام  اسالم

 نـام   ی بـه نـام فطـرت      هاي اسالم باشد، که در آموزش     می "صاصیهویت اخت "خود داراي   

 قـدرت  باشد، ولی به علت  می و عاطفی، هر دوفطرت داراي بعد عقالنی   . گزاري شده است  

ر بعضی موارد بـه عنـوان متـرادف بـا       و فطرت د   بیشتر بعد عقالنی با تسامح مالیمی، عقل      

 و عقـل   داراي عقـل مطبـوع  )}(ساختار عقالنی انسان را علـی   . شوند  می یکدیگر مطرح 

منظور از عقل مطبوع، همان فطرت است، و منظور از عقل مسموع، نتیجـه           . داند  می مسموع

  .باشد  میکارکرد دستگاه اعصاب مرکزي

تـضاد وجـود دارد، و هـر کـدام در هـر      ) هواي نفـس  (و شهوت )  فطري عقل( ین فطرت ب

در صورت حاکمیت عقل فطـري    . خواهند حاکمیت کل شخصیت را بر عهده گیرند         می لحظه

بـر  ) هواي نفـس ( صورت حاکمیت شهوت، انسان از فرشته برتر و در  )هواي نفس (بر شهوت 

  .عقل فطري، انسان از حیوان پست تر خواهد بود

 و در نتیجه، حرکت مستقیم رو بـه سـوي   بر شهوت ) فطرت( فطري حاکمیت مستمر عقل  

  شناسـی ه در رواننمایـد کـ  ، عمال در معدودي از افـراد بـشر جلـب توجـه مـی              قرب الهی 

هـاي انگـشت شـمار، موقعیـت        ایـن انـسان   . شـوند  شـناخته مـی    "معصوم" به نام    اسالمی

بعـضی  . شـوند   می ها برگزیده اي دارند و توسط خداوند براي رهبري انسان       اختصاصی ویژه 

 دهنـده و در   و عدم مبارزه با عوامـل سـقوط  خانواده و محیط اجتماعی   ها تحت تاثیر    انسان

-، بـه سـمت سـقوط سـیر مـی     ها از ابتـداي شـروع تکلیـف        بر آن  نتیجه تسلط هواي نفس   

  ).3نمودارشماره(کنند

  ) 350، ص1، ج1ماخذ.(اسفل السافلین تمایل دارد به هواي نفس: فرماید می)}(علی 

 فعـل  باشند که خود به علـت   میاکثریت مردم، همواره در حال نوسان بین رشد و سقوط   
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در پایـان   روه ممکـن اسـت  این گـ . باشد  می و شهوت ) فطرت(  فطري بین عقل هاي    و انفعال 

دنیـا را در حـال    بر شهوت باشند و در نتیجه فرد   ) فطرت( عمر در حال حاکمیت عقل فطري     

.  نام گـزاري کـرد  " سیر نوسانی خوش عاقبت"توان به نام  میاین روند را  . رشد ترك کند  

ن زندگی، جریان شـهوت بـر عقـل    همچنین امکان دارد که پس از یک سیر نوسانی، در پایا   

ایـن رونـد    .حاکمیت یابد و در نتیجه فرد در حالت سقوط، دنیا را ترك کنـد  ) فطرت(فطري

  ).3نمودارشماره( نام گزاري نمودتوان به نام سیر نوسانی بد عاقبترا می

 نیـز امکـان   ، رشـد   به سـمت    و از سقوط شدید     سقوط  به سمت   رشد تغییر مسیر از اوج   

-گاهی فرد سـعادتمند را در مـسیر افرادشـقی مـی    : فرماید می)}( صادق امام. پذیر است 

. هـا اسـت  ها شده است، بلکه ایـن هـم از آن  برند، تا آن جا که مردم گویند چه قدر شبیه آن   

گاهی فرد شقی را به راه سعادتمندان برنـد، تـا   . او را سعادت دریابد و اصالح کند ولی بعدا   

ها است و سپس شـقاوت      ماند، بلکه این هم از آن     ها    چه اندازه به آن   : آن جا که مردم گویند    

تـوان بـه     مـی تغییراتی از این قبیل را ). 4نمودار شماره )(213، ص 1،ج22ماخذ(او را دریابد  

  .مع بشري پیدا کردکرات در تاریخ جوا

هـایی را مـا در طـول    شـرح حـال  . توجه به این واقعیات و نوسانات، جنبـه حیـاتی دارد      

یکـی از ایـن مـوارد، شـرح حـال        . باشند  می کنیم، که بسیار نگران کننده      می تاریخ مشاهده 

  .ست به آن اشاره شده ا مجیدباشد، که در قرآن  میبلعم باعورا

اخـالد  "باشد، و با عنوان   میتهاي تضعیف فطرچسبندگی به مادیات، یکی از مکانیسم 

ه اسـت   شـد  مجید مورد بحث واقع در قرآن و یکی از نتایج حاکمیت هواي نفس   "در ارض 

ضـمن  ) ره(عالمه طباطبـایی . باشد  میو منظور از آن میل به تمتع و مالزمت با لذات مادي  

 سـوره   175-176 در ارض، معتقـد اسـت کـه آیـات            "اخـالد "تفسیر فوق، براي مفهـوم      

ـ ده  مـی  نماید، نـشان    می که مفهوم فوق را در مورد بلعم با عورا ذکر          اعراف د کـه امکـان    ن

ا حاکمیت یافته و سر در آخـور تمتعـات   ه آننی که هواي نفس    رشد و رستگاري براي کسا    
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 و این قبیل افراد اگر چه ظاهرا به مراحلی از رشـد و علـم               ، وجود ندارد؛  اند  مادي فرو کرده  

گم کـردن   "را  ها     سقوط آن  عالمه، علت .  خواهند نمود  رسیده باشند، در نهایت کار، سقوط     

  کـه بـه مقـصد منتهـی     "خروج از راه  " و به طور کلی      "گم کردن راه رشد   " و یا    "فهد

  ).232، ص16ج ،13ماخذ( داند گردد، می می

باشد و تمام مشخـصات    میم فوق، ناشی از حاکمیت هواي نفس     با توجه به این که مفهو     

توان آن را جزء مکانیسم هاي مـذکور بـه حـساب      می را دارد،  تتضعیف فطر هاي    مکانیسم

در مقابـل انجـام تکـالیف     شود کـه   میبه وجود آمدن این مکانیسم در انسان، موجب  . آورد

براي عدم اسـتقرار آن   نسبت به بیداري     خداوند متعال  ،الهی مقاومت نماید و به همین علت      

یا أیها الّذین آمنوا مالکم إذا قیل لکم انفـروا فـی سـبیل              ": بینیم  می دهد و چنین    می هشدار

اهللا اثّاقلتم إلی األرض أرضیتم بالحیوة الدنیا من اآلخرة فما متاع الحیوة الدنیا فی اآلخرة إلّـا          

بـه سـوي    ": شـود   مـی  نگامی که به شما گفتـه     چرا ه !  آورده اید  اي کسانی که ایمان   : قلیل

آیـا بـه   ! ؟)دهیـد   میسستی به خرج(کنید  میجهاد در راه خدا حرکت کنید بر زمین سنگینی    

با این که متاع زندگی دنیـا، در برابـر آخـرت         ! اید؟ زندگی دنیا به جاي آخرت، راضی شده      

  ).38:توبه("جز اندکی نیست

کنـد،    مـی   در ضمن آن به شرح حال بلعم باعورا اشـاره          عنوان دیگري که خداوند متعال    

  . است"تکالب" مفهوم

 به معناي شدت حرص و از دست هم قاپیدن، مانند گرفتن طعمـه از یکـدیگر     "تکالب"

  . باشد  میدر سگان

او از دانشمندان مـشهور     . کند  می  خداوند به شرح حال بلعم باعورا اشاره        مجید در قرآن 

  از وجود او بـه عنـوان یـک مبلـغ نیرومنـد اسـتفاده             )}(بنی اسرائیل بود و حتی موسی       

بـر  . رسـید   مـی کارش تا آن جا باال گرفت که دعایش در پیشگاه خداوند به اجابت         . کرد می

ت خـود را از   منحرف شد و همـه مقامـا  از راه حق اثر تمایل به فرعون و وعد وعیدهاي او، 
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  . قرار گرفت)}(دست داد و در صف مخالفان موسی

  :کنیم  می سوره اعراف رادر این مورد به صورت زیر مشاهده175-176آیات

و لـو  . و اتل علیهم نبأ الّذي آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فأتبعه الشّیطان فکان من الغاوین            "

واه فمثلـه کمثـل الکلـب إن تحمـل علیـه      شئنا لرفعناه بها و لکنّه أخلد إلی األرض و اتّبع ه         

: یلهث أو تترکه یلهث ذلک مثل القوم الّذین کذّبوا بآیاتنا فاقصص القصص لعلّهم یتفکّـرون               

بخوان داستان آن کس را که آیات خود را بر او دادیم ولـی او سـرانجام خـود را        ها    و بر آن  

 و اگـر .  گردیـد شـیطان گـشت و از گمراهـان   هـاي    از آن تهی سـاخت و گرفتـار وسوسـه         

و بـه وسـیله آن   )  به اجبـار نگـاه داریـم    توانستیم او را در همان مسیر حق       می(خواستیم   می

 و او به پستی گرایید و از هواي نفـس       ) ما او را رها کردیم    . (آیات و علوم، مقام واال بدهیم     

ی دهانش باز و زبانش بیرون اسـت   او همانند سگ است که اگر به او حمله کن         . پیروي کرد 

هـایی    این مثالی است براي همـه جمعیـت       ..و اگر او را به حال خود واگزاري باز چنین است          

بـازگو کـن، شـاید در بـاره آن     هـا    ایـن داسـتان را بـراي آن       .که آیات خدا را تکذیب کنند     

  ."بیاندیشند

 او بـر اثـر شـدت هـوي     :گویـد   می تفسیر نمونه در بیان آیات فوق در باره بلعم باعورا     

پرستی و چسبیدن به لذات مادي، یک حالت عطش نامحدود و پایان ناپذیر به خـود گرفتـه    

، بر اثر بیماري هـاري که  "سگ هار"رود؛ مانند یک   میکه همواره دنبال دنیا پرستی     بود،

، 2ج ،27ماخـذ ( .شـود  دهـد و در هـیچ حـال سـیراب نمـی       مـی  به او دست  عطش   احساس

 .)112-113ص

 بـود و در    نیز تاکید شده است که بلعم باعورا، خواسـتش هـواي نفـس             در قاموس قرآن  

 دهـد   مـی نتیجه اعم از این که وسایل توفیق در اختیارش باشد یا نباشد، مسیر خود را ادامه             

  ).210، ص6، ج21ماخذ(

ـ هـاي      در ضمن بیان مشخصات انسان     ),(پیامبر اسالم   را در "تکالـب "، وجـود  یمتق
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لقمـان در وصـیت خـود بـه فرزنـدش، او را از              ).100، ص 1، ج 31ماخـذ (کند  می نفیها    آن

 نیز در ضمن سـفارش بـه     )}(علی  ). 429، ص 13، ج 23ماخذ(دارد  می  بر حذر  "تکالب"

هـا    آن"کالـب ت"چسبندگی مردم به دنیا و   به   او را از گول خوردن نسبت        )}( حسن امام

محاسـبه نفـس، مجموعـه ورام،       "در فـصل    ).286، ص 3ماخذ(دارد  می نسبت به آن بر حذر    

و قد تکفّل لک بأمر الدنیا فکذّبتـه بأفعالـک وأصـبحت            ": خطاب به نفس چنین آمده است     

 خـویش،  خداوند امور دنیاي تو را کفالت کرده اسـت و تـو بـا رفتـار              : تتکالبین علی طلبها  

بـه طلـب دنیـا    "تکالـب "ویا آن را دروغ پنداشته اي و بی باکانـه و بـا حـرص زیـاد و        گ

  ).240، ص1، ج31ماخذ!(مشغولی؟

، در مـورد بلعـم بـاعورا در    تهاي تـضعیف فطـر    انسالخ نیز به عنوان یکی از مکانیسم      

  : مطرح شده است مجیدقرآن

 سوره اعراف که در مـورد مکانیـسم تکالـب بـه آن              175-176این مکانیسم در آیات     

باشـد و انـسالخ بـه         مـی  معنی کندن پوست حیوان     به "سلخ". اشاره شد، مطرح شده است    

  رضـا از امـام   در تفـسیر برهـان بـه نقـل        . باشد  می معنی خروج شیء از آنچه پوشیده است      

  :گردد  می شرح حال بلعم باعورا نقل شده است که به صورت زیر خالصه)}(

او بـه   . شـد   مـی  کـرد مـستجاب     می دانست و هنگامی که دعا      می بلعم باعورا اسم اعظم   

کـرد از او خواسـت        مـی  فرعون متمایل شد و موقعی که فرعون، موسی و قومش را تعقیب           

او در حـالی کـه تـصمیم داشـت در پـی موسـی       . داز حرکت باز ایستنها  دعایی کند که آن   

گیـرد    مـی   نتیجـه  مؤلف قاموس قرآن   .رااز دست داد   برود و بر علیه او دعا کند، اسم اعظم        

و   نکردن به موجب آن، علـم رااز دسـت داد    خود و عمل    سوء استفاده از علم    که او به علت   

  ).286-288 ص3،ج21ماخذ( گردیددا واقعموردغضب خ

 سوره اعراف، بـه عنـوان عامـل بـه           175-176 بر انسان در آیات      حاکمیت هواي نفس  

  ).102، ص2،ج13ماخذ(وجود آمدن این مکانیسم ذکر شده است
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کـرد کـه حتـی یـک       مـی خواسـت  در، با دعاي زیر از خداوند متعال),(پیامبر اسالم  

  :لحظه هم او را به حال خود وانگذارد

، ),(بدیهی است که هنگامی کـه پیـامبر   . " ال تکلنی إلی نفسی طرفۀ عین أبداً  بر"

 نـشویم،  "عجـب "کند، امثال ما باید نگران باشیم و هیچ گاه دچار             می به این صورت عمل   

 صادر نشده اسـت،  "أُدخلوها بسالم آمنین"قرار نگرفته ایم و فرمان و تا در مقابل خداوند      

  . آرام نگیریم

  

  تک بعدي شدن انسان

تواند در همـین جـا        می شود،  می دانش به این که انسان در نهایت کارش در دنیا تک بعدي           

، و "حاکمیـت فطـرت  "مطرح گردد، و در این حال، در آخرین لحظه حیات دنیوي، در حال        

 نیا آن را بـه عنـوان   و استاد حکمت  دنیا را ترك خواهد کرد،"حاکمیت شهوت"یا در حال  

  .کرد  می اسالمی، مطرحیک عالمت اختصاصی در شناخت

تـک  "گردد که انسان در موقع مرگ،     می  تاکید ی بر این واقعیت   هاي اسالم در آموزش 

  . خواهد شد"بعدي

 !جدا شـوید امـروز، اي گنهکـاران   ) گویند  میهابه آن: (و امتازوا الیوم أیها المجرمون  "

  59:یس

 وعـده   در این مورد، قـبال خداونـد متعـال        : گوید  می عالمه طباطبایی در تفسیر این آیه     

  : داده بود

 الذین آمنـوا و عملـوا الـصالحات کالمفـسدین فـی األرض، أم نجعـل                أم نجعل " ***

 آورده و کارهاي شایسته انجام داده اند، هـم چـون            یا کسانی را که ایمان    آ: المتقین کالفجار 

  28: ص"!دهیم، یا پرهیزکاران را هم چون فاجران؟  میمفسدان در زمین قرار

ات أن نجعلهم کالذین آمنـوا و عملـوا الـصالحات    أم حسب الذین اجترحوا السیئ    " ***
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هـا و گناهـان شـدند،    این کسانی که مرتکب بـدي    : سواء محیاهم و مماتهم ساء ما یحکمون      

 صـالح   آورده و عمـل    دهیم کـه ایمـان      می ها را هم چون کسانی قرار      کردند که ما آن    گمان

، 13ماخـذ  ("!کننـد   مـی چه بـد داوري ! ها یک سان باشد؟ و مرگ آنانجام دادند، و حیات  

  )164، ص33ج

و سیق الذین کفروا إلی جهنّم زمراً حتّی إذا جاؤوها فتحت ابوابها و قـال لهـم خزنتهـا               "

ألم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم و ینذرونکم لقاء یـومکم هـذا قـالوا بلـی و                   

و کسانی که کـافر شـدند، گـروه گـروه، بـه سـوي       : لکافرینلکن حقّت کلمۀ العذاب علی ا     

شـود و نگهبانـان       مـی  رسـند، درهـاي آن گـشوده        می شوند؛ وقتی به دوزخ     می جهنم رانده 

آیـا رسـوالنی از میـان شـما بـه سـویتان نیامدنـد کـه آیـات            ": گوینـد   می هادوزخ به آن  

  "را بر حذر دارند؟پروردگارتان را براي شما بخوانند، و از مالقات این روز شما 

)  را بر ما خواندند و ما مخالفـت کـردیم   آمدند و آیات الهیپیامبران(آري،": می گویند 

  71:زمر. "ولی فرمان عذاب الهی بر کافران مسلم شده است

 و قـال لهـم      و سیق الذین اتقوا ربهم إلی الجنّۀ زمراً حتّی إذا جاؤوها و فتحت أبوابهـا              "

و کسانی که تقواي الهـی پیـشه کردنـد، گـروه     : خزنتها سالم علیکم طبتم فادخلوها خالدین 

 رسـند، درهـاي بهـشت گـشوده         می شوند؛ هنگامی که به آن      می گروه به سوي بهشت برده    

داخـل  ! هـا گوارایتان باد ایـن نعمـت     ! سالم بر شما  ": گویند  می شود، و نگهبانان به آنان     می

  73: زمر"!و جاودانه بمانیدبهشت شوید 

اللهـم أصـلح لـی    :بینـیم   مـی  براي روز سه شنبه چنین  )}( سجاد در دعاي روزانه امام   

دینی ،فإنّه عصمۀ أمري، و أصلح لی آخرتی فإنّها دار مقـرّي، و إلیهـا مـن مجـاورة اللئـام                    

 آخرتم را اصالح فرمـا،      دینم را اصالح کن، زیرا که آن زمام کار من است؛ و           ! خدایا: مفرّي

 ."باشـد   مـی آن جـا در سـت،و راه گریـز مـن از فرومایگـان      زیرا آن جا خانـه قـرار مـن ا         

  )36ص ،21ماخذ(
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 هشدار جدي

 در حالی که دست او به جانـب آسـمان       )}( صادق شنیدم که امام  : گوید  می ابن ابی یعفور  

لنی إلی نفسی طرفۀ عین أبداً ال أقل مـن ذلـک و ال    ال تکرب": گفت  می جمله را  نبود، ای 

، و اشـک از محاسـن   "پروردگارا مرا یک چشم به هم زدن، به حال خـودم وامگـذار          : أکثر

إنّ یونس بن متی وکّله اهللا عزّ و جلّ إلـی  ": چکید، و بعد به من توجه کرد وگفت   می ایشان

ال، و :  کفراً أصصلحک اهللا؟ قـال قلت فبلغ به. نفسه أقل من طرفۀ عین، فأحدث ذلک الذنب       

خداوند عز وجل یونس بن متی را کمتر از یک چـشم           : لکنّ الموت علی تلک الحال، هالك     

گفتم آیا در این حال، به مرحلـه  .  شدبر هم زدن به حال خود گذاشت، و آن کار وخیم، واقع           

جـامع  . (ال، موجـب هالکـت اسـت     نـه، لکـن مـرگ در ایـن حـ          :  رسیده است؟ فرمـود    کفر

  )453، ص12ه نقل از مرآت العقول، ج، ب5/3األحادیث

  

  بررسی نتایج کاربردي

باشد، وخداوند متعال راه دسـت یـابی بـه آن را       می ها اسالمی مورد نیاز تمام انسان     حکمت

  . ول باشدطوري تنظیم فرموده است، که براي همگان با هر مقدار از استطاعت، قابل وص

  . سازد  می این استراتژي را مشخص"آیات آفاقی" و "آیات انفسی"تاکید بر 

زیـادي در معـرض شـناخت       هـاي      زمینـه  "آیات انفـسی  " ، براي شناخت  خداوند متعال 

 توانـد ایـن     مـی  "بهـره هوشـی   "، بـاهر میـزان از       "انسان عاقل "انسان قرار داده است، و      

ها را بشناسد، و یقینا معیار ارزیـابی نهـایی نیـز بـر اسـاس       آنببیند، و آفریننده  را  ها    نشانه

  . انسان خواهد بود"میزان توانایی"

 و هـم در     یـد  مج ي، موضـوعی اسـت کـه هـم در قـرآن           اعتقـاد هـاي      جنبه حسی کردن 

 به آن پرداخته شده است، و در نتیجه امکان دست یـابی بـه           )](معصومان  هاي     آموزش

البته در صـورتی دسـت یـابی بـه شـناخت        . باشد  می  براي همگان فراهم   " صحیح شناخت"
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 انـسانی اسـت کـه       "سان منـصف  ان".  باشد "انسان منصف "صحیح امکان پذیر است، که      

ولـی  .  رابپـذیرد  "واقعیات جهان "دهد، و حاضر است،       می  خویش را حکم قرار     فطري عقل

 "کر، الل و کـور : صم بکم عمی  " خویش را حکم قرار دهد، به طور طبیعی        اگر هواي نفس  

  حـرف حـق  و نه واند واقعیات جهان هستی را ببیند،و در نتیجه نمی ت ) 18:بقره( خواهد شد، 

در این حال، چون حاکمیـت دادن بـه هـواي نفـس را بـه      . آن را به زبان آردنه را بشنود، و    

باشد، و باید عوارض انتخاب خود را تا ابد، تحمـل            می طور ارادي انجام داده است، مسؤول     

  . کند

 و ارزش او در پیشگاه خداونـد      انسان، توجه به جایگاه واقعی     مهمترین نکته در شناخت   

به منظور قابل لمس کردن موضوع، می توان هدیه اي که دوستی به شـما مـی            .  است متعال

اگر دوست ما جواهري نفیس را به ما اهدا کند، ولی مـا آن را نـشناسیم،            . دهد، مطرح گردد  

دارد با قیمت بسیار پایینی آن را واگزار کنیم، ولی اگر ارزش واقعـی آن را بـدانیم،            امکان  

هـاي ویـژه اي بـه مـا     نهایت کوشش را در نگهداري آن به کارمی بریم و حتما در موقعیت  

  .کمک خواهد کرد

فل و اسـ  ) مثبـت  بـی نهایـت   ( که انسان می تواند بین اعلی علیـین        توجه به این واقعیت   

این واقعیـت هـم مـی توانـد     . سیر و نوسان کند، بسیار مهم است ) بی نهایت منفی  (السافلین

 هستند، میـزان امیـد   "ابدي"چون هر دو بعد آن   .امید بخش باشد، و هم بسیار نگران کننده       

موقعیـت نهـایی مـا فقـط پـس از      .و نگرانی به صورت غیر قابل تصوري افزایش می یابند      

 جل و علی و پـس از تـصفیه حـساب مـشخص خواهـد       ه حضرت حق  قرار گرفتن در پیشگا   

  .شد

دارایـی و نـاداري بعـد از        : الغنی و الفقر بعد العـرض علـی اهللا        ": می فرماید  )}(علی

  )463،ص2، ج9ماخذ(". مشخص می گرددعرضه شدن به پیشگاه حضرت حق

 "اشـفاق "واره و تا آخرین لحظه حیـات، حالـت    هم بر  این اساس انسان عاقل و موحد        
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  :  به این حالت اشاره شده است مجیددر آیات متعددي از قرآن. دارد

  : یخشون ربهم  و هم من الساعۀ مشفقونذین الّ*** 

، قـرآن (. " دارنـد   بیم هم آنان که از پرروردگار خویش در نهان می ترسند، و از قیامت            

  )49 :انبیاء

فمـنّ اهللا علینـا و      . قالوا إنّا کنّا فـی أهلنـا مـشفقین        . و أقبل بعضهم علی بعض یتساءلون     

: می گوینـد  . می پرسند ) از گذشته (در این هنگام، رو به یکدیگر کرده      : وقینا عذاب السموم  

امـا خداونـد بـر      ).  دامن ما را بگیرد    مبادا گناهان آنان،  (ما درمیان خانواده خود ترسان بودیم     

  .ما منت نهاد، و ما را از عذاب کشنده حفظ کرد

  )26 :طور، قرآن(

ترس آمیختـه بـه    "به معناي     بر تعریف راغب تاکید می کند، و اشفاق را            قاموس قرآن 

 سـوره انبیـاء، بـه ایـن     28بنا براین پیام آیه . تعریف می کند )توجه و تمرکز بر مطلب    (اعتنا

 ها ترس همراه با تعظیمی نسبت به خداوند داشتند، و نسبت بـه قیامـت    آن: صورت می شود  

از این تعبیر می توان استنباط نمود، کـه         .  همراه بودند  نبا ترس همراه با توجه و تمرکز بر آ        

انی معقول همراه بـا نهایـت   انسانهاي رشد یافته به سرنوشت خود، بی تفاوت نیستند، و نگر   

 سـوره   26در آیه    . کوشش به منظور کنترل خود دارند، تا به هدف واالي خود، دست یابند            

موجود در خانواده موجود بوده، و از این کـه خداونـد     به روابط طور نیز همین حالت نسبت      

 .کنند  یافته اند، ابراز خوشحالی می را به آنها عنایت فرموده و نجات"خودکنترلی"توفیق 

 إنّ المؤمن یمسی حزینـاً و یـصبح   )}(قرأت فی کتاب علی:  می فرماید  )}( باقر امام

 صبح و شب را با حـزن    ن خواندم که مؤم   )}(در کتاب علی  : حزیناً و ال یصلح له إلّا ذلک      

  )1156، ص3ج، 25ماخذ.(ست اونیگذراند، و جز این به صالح می

وجـه جنبـه بیمـارگون       است، و به هـیچ     "حزن ممدوح "،  باید توجه داشت که این حزن     

 سرنوشـت   گرایانـه بـر  وعی توجه و تمرکـز واقـع  این حزن، همان طورکه ذکر شد، ن   . ندارد
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این حالت محرکی براي کوشـش در انجـام اعمـال خیـر و دوري از کارهـاي              . خویش است 

 بر آن تاکید مـی فرمایـد، موجـب دسـت یـابی بـه                )}(ت است، و همان طورکه علی     زش

بسا انـدهگینی کـه غـم    : کم من حزین وفد بحزنه علی سرور األبد       ": گردد می"سرور ابد "

   )1157، ص3، ج25ماخذ. ("او به شادمانی ابدي می انجامد

 نـشان    مجیـد   در قرآن  نهایت درجه این شادمانی ابدي، موقعیتی است که خداوند متعال         

: فی مقعد صـدق عنـد ملیـک مقتـدر     . إنّ المتّقین فی جنّات و نهر     ": می دهد، و می فرماید    

 روایـی فرمانجایگاه صدق، نزد در . ها و نهرهاي بهشتی جاي دارند    یقینا پرهیزکاران در باغ   

    ".مقتدر

    )55 :قمر : مجیدقرآن(
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  فصل ششم

 

  به عنوان ان جهمروري بر شناخت

   آنزمینه شناخت آفریننده
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، ، حسی کـردن اصـول عقایـد       ، حسی کردن  ، تدبر در آیات   ، آیات الهی  كقابل در هاي    نشانه
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  خالصه فصل

 و انفسی طبقه بندي شده اند، و بـه منظـور ایجـاد              به معارف آفاقی   ، معارف  مجید در قرآن 

، که به وسیله حواس قابل درك نیـستند،      "غیب" و   "یانتزاعهاي    جنبه" " حضوري علم"

  آمـوزش داده   غیبـی هـاي     ها و در نتیجه قابل لمس شدن، جنبه        آن "حسی کردن "از طریق   

ه براي تمام افـردي کـه   هاي غیر قابل مشاهدگردد تا واقعیت    می این روش موجب  . شوند می

به عنوان مثـال در قـرآن   .  را دارند، قابل مشاهده گردند و حسی شوند       حد اقل رشد عقالنی   

) آیـات الهـی   (ك براي اثبات وجود خداونـد     قابل در هاي     مورد نشانه  280مجید در بیش از     

 شـناخت "نکته مهمـی کـه در بررسـی    . ها امر شده است در آن  "تدبر"ذکر شده اند، و به      

 است که در تمـام واحـدهاي سـازنده جهـان، اعـم از         باید توجه داشت، این واقعیت     "جهان

-قـانون " و   "منـد ی هدف روندهاي علم "،  "موجودات بی جان  " و   "موجودات جان دار  "

توانـد شـناخت مـا را بـه میـزان بیـشتري         مـی ها وجود دارند و مطالعه هر یک از آن   "مند

) رب(و پرورش دهنـده ) خالق(آفریننده ما را به وجود    نسبت به جهان گسترش دهد و اعتقاد      

 .  کند و تثبیتها تقویتآن

 

  روش بررسی

  .روش بررسی در فصل اول ذکر شده است

  

  مقدمه

: انـد   طبقـه بنـدي شـده   "معـارف انفـسی  " و "معارف آفـاقی "، معارف به     مجید در قرآن 

"        ـک أنّـه        سنریهم آیاتنا فی اآلفاق و فی أنفسهم حتّی یتبین لهم أنّه الحـق أولـم یکـف برب

  : علی کلّ شیء شهید

دهـیم    میها نشانخود را در اطراف جهان و در درون جانشان به آن      هاي    به زودي نشانه  
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 است؛ آیا کافی نیست که پروردگـارت بـر همـه چیـز     تا براي آنان آشکار گردد، که او حق  

  )53:فصلت ("!شاهد و گواه است؟

 اإلنـسان مـن عجـل سـأُریکم آیـاتی فـال        خلـق ":  سوره انبیا نیز آمده است     37ه  در آی 

انسان از عجله آفریده شده است؛ ولی عجله نکنید؛ بـه زودي آیـاتم را             ) آري،: (تستعجلون

  ."را به شما نشان خواهم داد

  مـن خلـق    لخلق السماوات و األرض أکبر    ":  سوره غافر آمده است    57هم چنین در آیه     

هـا مهمتـر    ها و زمین، از آفرینش انسان     آفرینش آسمان : النّاس و لکنّ أکثر النّاس ال یعلمون      

  ".است، ولی بیشتر مردم نمی دانند

 فعل و انفعاالتی کـه در هرکـدام از ابعـاد     در طول تاریخ، به شناخت     هاي جهان  دانشگاه

، اشتغال داشته اند، و هـر روز بـه ابعـاد جدیـد و ریـزه کاریهـاي محیـر                   جهان وجود دارند  

خورنـد، و از ایـن طریـق عـالوه بـر          مـی  شـوند بـر     می العقولی که در علوم مختلف کشف     

 اساتیدي که موفـق   . سازند  می شناخت واقعیات علمی، نیازهاي جوامع بشري را نیز برطرف        

شف نماینـد، از موقعیـت ویـژه اي در      گردند، واقعیات موجـود در علـوم مختلـف را کـ            می

 جوامع بشري برخوردارند، و دانشجویان بـا خـضوع و احتـرام بـا اسـاتید خـویش، مواجـه                    

هاي علمی خود در مـورد پیـدایش ایـن پدیـده     بدیهی است اگر در ضمن بررسی  . گردند می

هـا   آنگونه الگوي اولیه، فکرکنیم، خضوع و احتـرام مـا نـسبت بـه آفریننـده      ها، بدون هیچ  

  .دایمی خواهد بود

  

  نتایج بررسی

 بر تسخیر کردن جهـان بـراي انـسان تاکیـد       خداوند متعال  ، مجید در آیات متعددي از قرآن    

  :گردد  میها اشارهنماید، که به بعضی از آنمی

کم ما فی السموات و ما فی األرض و أسبغ علـیکم نعمـه   ألم تروا أنّ اهللا سخّر ل   " ***
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آیـا  :  و ال هـدي و ال کتـاب منیـر          ظاهرة و باطنۀ و من الناس من یجادل فی اهللا بغیـر علـم             

هـا و زمـین اسـت، بـراي شـما تـسخیر کـرده اسـت، و            ندیدید خداوند آنچه را در آسـمان      

ولـی بعـضی   ! ن بر شما ارزانی داشته اسـت؟  هاي آشکار و پنهان خود را به طور فروا         نعمت

 ."کننـد   مـی  و کتاب روشـنگري در بـاره خـدا مجادلـه         از مردم بدون هیچ دانش و هدایت      

  )20:، لقمان مجیدقرآن(

 فی ذلک آلیات لقـوم  و سخّر لکم ما فی السموات وما فی األرض جمیعاً منه إنّ     " ***

هـا را بـراي شـما    ها و آنچه در زمین است، همـه از اواسـت و آن     در آسمان  چهآن: فکّرونیت

،  مجیـد  قـرآن (اندیـشند   می است براي قومی که   هایی    نشانه )رهنمودها(در این . تسخیر نمود 

  ). ملخص ترجمه مکارم، یاسري و خرمشاهی-13: جاثیه

ل و النّهار و الشّمس و القمر و النّجوم مـسخّرات بـأمره إنّ فـی              و سخّر لکم الّلی   " ***

او شـب و روز و خورشـید و مـاه را مـسخر شـما سـاخت؛ و                   : ذلک آلیـات لقـوم یعقلـون      

از عظمـت   (اسـت   هـایی     نـشانه  ،)واقعیـات (در این . ستارگان نیز به فرمان او مسخّر شمایند      

  )12:، نحل مجیدقرآن( ."گیرند  میر خود را به کابراي گروهی که عقل) خدا

 السموات و األرض و أنزل من السماء ماء فأخرج به مـن الثمـرات   اهللا الّذي خلق " ***

رزقاً لکم و سخّر لکم الفلک لتجري فـی البحـر بـأمره و سـخّر لکـم األنهـار و سـخّر لکـم                

و آتیکم من کلّ مـا سـألتموه و إن تعـدوا    . سخّر لکم الّلیل و النّهار   الشمس و القمر دائبین و      

ها و زمـین    خداوند همان کسی است که آسمان     : نعمۀ اهللا ال تحصوها إنّ اإلنسان لظلوم کفّار       

از (بـراي روزي شـما  ) مختلـف (را آفرید، و از آسمان آبی نازل کـرد، و بـا آن، میـوه هـاي      

 مسخر شما گردانید، تا بر صفحه دریا به فرمان او حرکـت  راها   بیرون آورد، و کشتی   ) زمین

 کـه بـا برنامـه منظمـی در       -مسخر شما نمـود؛ و خورشـید و مـاه را          ) نیز(کنند؛ و نهرها را   

و از هر چیـزي کـه       .  به تسخیر شما درآورد؛ و شب وروز را نیز مسخر شما ساخت            -کارند

ها را شـماره نتوانیـد   شمارید، هر گز آنهاي خدا را باز او خواستید، به شما داد، و اگر نعمت    



...عنوان زمینه شناخت  مروري برشناخت جهان به .6فصل        185  

  )32-34:، ابراهیم مجیدقرآن. ("انسان ستمگر و ناسپاس است. کرد

بـه    در همین کتاب،   "هاي عقالنی  ادراك بررسی مقدماتی روش حسی کردن    "در فصل   

هـاي جهـان در حـال    شاره شده است، و در حقیقت تمام دانـشگاه اها   چند نمونه از این نشانه    

باشند، و هر روز مطلب جدیدي در حوزه فعالیـت            می به صورت تفصیلی  ها    تبیین این نشانه  

 بـراي  بدیهی است که اشراف پیدا کردن به تمام علوم حاکم بر جهـان        . گردد  می ها کشف آن

 امکان پذیر نیست، و هر کس باید بر حـسب نیـاز وعالقـه          )](هیچ کس جز معصومان     

 کلـی خـود را   خود و هم چنین امکانات موجود، به یک رشته علمی اشتغال یابد، و شـناخت   

  .از همان رشته دریافت نماید

  )1.(کرد  می تاکید" اصول عقایدحسی کردن"بر لزوم ) ره( نیااستاد محمد باقر حکمت

علـم  " و   "علـم حـصولی   " را بـه     از دیدگاه قابل لمس شدن علوم بـراي انـسان، علـم           

شود کـه انـسان از       می هایی شامل کلیه دریافت   "علم حصولی ": کنند  می  تقسیم "حضوري

 ذکـر   توان دریافت انسان را از تمام علوم حاکم بر جهـان            می در این مورد  . دارد خلقت   نظام

تـوان مطـرح      مـی  به عنوان مثال، کشف جاذبه زمین، کشف میکرب و کشف الکـل را            . کرد

این علـم از طریـق پیـاده     . گردد  می  به یافتن رموز هستی اطالق     "علم حضوري "اما  . نمود

بـه عنـوان مثـال،    . گردد  میوم حاکم بر جهان به صورت حسی و قابل لمس، کسبکردن عل 

شود که با ترکیب سدیم و کلـر، نمـک طعـام      میهنگامی که در کالس درس، آموزش داده     

توانیم سدیم و کلر به دسـت آوریـم، اطـالع      میآید، و یا با تجزیه نمک طعام،  میبه وجود 

ولی اگـر دانـش آمـوز     . کردد  می موز در این موارد منجر    ها به اعتقاد دانش آ    از این واقعیت  

را به آزمایشگاه ببریم و او خود با ترکیب سـدیم و کلـر، نمـک طعـام بـه دسـت آورد، و                     

 بـه آن  مجددا نمک طعام را تجزیه کند، و سدیم و کلر استخراج کند، اطمینان قلبی و ایمان          

 مشخصات ذکـر شـده در کـالس را بـه چـشم              وقتی دانش آموز،   در واقع . پیدا خواهد کرد  

کنـد، هـیچ شـکی در وجـود و       مـی مختلف آن را به راي العین مشاهدههاي  بیند، و جنبه   می
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علـم  "توان بـه عنـوان        می این دریافت را  . صحت اطالعات دریافتی برایش باقی نمی ماند      

وجـود خـود انـسان اسـت، و     زیرا در این دریافـت، معیـار اصـلی،         .  تعریف کرد  "حضوري

کند، و در نتیجه صد در صـد آن    میحقایق را بی واسطه و به طور مستقیم دریافت و درك          

 در هر مـورد،  "علم حصولی"، تبدیل عقالنیهاي   جنبهمنظور از حسی کردن   . را قبول دارد  

  . همراه است"درك عقالنی" است که با "علم حضوري"به 

، کـه بـه     "غیب" و   "یانتزاعهاي    جنبه"  حضوري ، به منظور ایجاد علم     مجید در قرآن 

ها و در نتیجه قابـل لمـس شـدن،      آن وسیله حواس قابل درك نیستند، از طریق حسی کردن        

هاي غیر قابـل  واقعیت"گردد تا   میاین روش موجب. شوند  می آموزش دادهغیبیهاي   جنبه

 را دارند، قابل مشاهده گردند و حـسی          براي تمام افردي که حد اقل رشد عقالنی        "همشاهد

 بـراي  "كقابـل در هاي  نشانه" مورد  280به عنوان مثال در قرآن مجید در بیش از          . شوند

  . امر شده است"تدبر در آیات"ذکر شده اند، و به ) آیات الهی(اثبات وجود خداوند

معـارف  "ه شـد، تمـام معـارف، بـه          بـه آن اشـار      سوره فصلت کـه    53از جمله در آیه     

 همـان علـوم حـصولی       "معـارف آفـاقی   ". شـوند   مـی   تقسیم "معارف انفسی " و   "آفاقی

اسـتاد محمـد بـاقر    . باشـند   مـی "علـوم حـضوري  " از جـنس  "علوم انفسی"هستند، ولی   

هاي انسان نیز وجود دارنـد،    وجود دارد، در نفس    چه در آفاق   آن ": کرد  می  نیا تاکید  حکمت

  ." در آورد"انفسی" به صورت "حسی کردن"توان از طریق   میآفاقی راهاي  و جنبه

 در ضمن یک خطبه نسبتا مفصل در نهـج البالغـه عجایـب        )}( علی امیرالمؤمنین امام 

ایـن رهنمـود را در فـصل    . )474ص ،3ج ،3ماخذ( دهد  میخلقت خفاش را مورد تاکید قرار     

  .ایم چهاردهم ذکر کرده

 آمـده اسـت، کـه    )}( حـسین  در دعـاي عرفـه امـام       توحیـد  فرازهایی از حسی کردن   

  در "هـاي عقالنـی    بررسی مقدماتی روش حسی کـردن ادراك       "مختصري از آن در فصل      

  .همین کتاب، ذکر شده است
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کـرده    مـی وجـود خـدا را انکـار     به منظور جواب گویی به افرادي که )}( صادق   امام

 شناختی انسان، ارشادهایی بـه یکـی از نزدیکـان    زیستی و روانهاي  اند، با استفاده از جنبه    

انتـشار یافتـه اسـت، و مـا     " مفـضل توحیـد "به نام  خود، به نام مفضل دارند، که در کتابی   

  ) 59،ص3،ج5ماخذ (.دهم ذکر خواهیم کردچهاراز آن را در فصل هایی  فراز

دو هزار دانـشمند در جـستجوي خـداي         "تحت عنوان    در کتاب خود   "رایموند راویه "

 بـر لـزوم   ،با ذکر نقطه نظرهاي دانشمندان رشـته هـاي مختلـف در مـورد توحیـد              "بزرگ

ما ایـن نقطـه نظرهـا را در    . استفاده از علوم براي نشان دادن آثار صنع الهی، تاکید می کند    

  )10، ص6ماخذ( .خواهیم کردفصل چهاردهم مطرح 

اثبات وجود خدا به قلم چهـل تـن از دانـشمندان، منتـشر شـده        "کتابی نیز تحت عنوان     

وم تربیتی دانشگاه عین الـشمس مـصر،      مقاله اول کتاب، به قلم دکتر سرحان استاد عل        . است

ما پیامهـایی از کتـاب مزبـور    . "آیا جهان، آفریدگاري دارد؟ ": ودش  می با این سؤال شروع   

  ) 4-8،ص6ماخذ( .را نیز در فصل چهاردهم ذکر نموده ایم

 بـه صـورت زیـر و       )}( کاظم معیارهاي علوم الزم براي هر انسان، در ارشادهاي امام        

  : صریح بیان شده اندبه طور

علیـک مـا أنـت      "أوجـب العلـم  " بک ما ال یصلح لک العمل إال بـه، و   "أولى العلم "

،   قلبک، و أظهر لک فـساده    لک ما دلّک على صالح     "ألزم العلم "مسؤول عن العمل به، و      

فـال تـشغلنّ بعلـم ال یـضرك جهلـه، و ال         .اقبۀ ما زاد فی علمک العاجل      ع "أحمد العلم "و  

 تو بـدون  سزاوارترین علم براي تو آن است که رفتار : یزید فی جهلک ترکه   تغفلنّ عن علم  

 بـه آن مـسؤول   آن اصالح نگردد، و واجب ترین علم براي تو آن است که نسبت بـه عمـل     

 خویش راهنمـایی کنـد و   و الزمترین علم براي تو آن است که تو را به صالح قلب         ستی،  ه

عوامل فاسد کننده آن را به تو نشان دهد، و پسندیده ترین علـم از نظـر آینـده نگـري آن                       
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پس به علمی کـه عـدم آگـاهی نـسبت بـه آن              . است که علم تو را هم اکنون زیاده گرداند        

 زند، خود را مشغول نـساز، و از فراگیـري علمـی کـه تـرك آن موجـب       ضرري به تو نمی  

، بـه نقـل از سـی دي جـامع     120، ص 1، ج 5ماخـذ  (.ناآگاه ماندن تـو شـود، غافـل مبـاش         

 )5/3االحادیث

کـه در   اسـت   باید توجه داشت، این واقعیت" جهانشناخت"نکته مهمی که در بررسی  

، "موجـودات بـی جـان   " و "موجـودات جـان دار  "تمام واحدهاي سازنده جهـان، اعـم از      

  تواند   میها وجود دارند و مطالعه هر یک از آن"مندمند و قانونروندهاي علمی هدف"

 مـا را بـه وجـود        ما را به میزان بیشتري نسبت به جهان گسترش دهد و اعتقـاد             شناخت

بـر همـین اسـاس تعـداد        .  کنـد   و تثبیت  ها تقویت آن) رب(و پرورش دهنده  ) خالق(آفریننده

 طیف وسـیعی   اختصاص دارد و  "دخداونهاي    نشانه" به معرفی     مجید زیادي از آیات قرآن   

  . نیز به این کار اختصاص یافته است)](هاي معصومان از آموزش

  

  بررسی نتایج کاربردي

 سوره آل عمران، انجام شده اسـت کـه       195 تا   190در آیات   ها    نتیجه گیري از این بررسی    

 و سـایر   خداونـد  در شـناخت "راهکـار آموزشـی   "تواند به عنـوان یـک         می به طور قطع  

  : اعتقادات دینی به ما کمک کند

الّـذین  .  السموات و األرض و اختالف الّلیل و النّهار آلیات ألُولی األلبـاب          إنّ فی خلق  "

یذکرون اهللا قیاماً و قعوداً و علی جنوبهم و یتفکّرون فی خلق الـسموات و األرض ربنـا مـا                    

ربنا إنّـک مـن تـدخل النّـار فقـد أخزیتـه و مـا        . ا باطالً سبحانک فقنا عذاب النّار خلقت هذ 

منّا ربنا فاغفر لنـا  آربنا إنّنا سمعنا منادیاً ینادي لإلیمان أن آمنوا بربکم ف   . للظالمین من أنصار  

ا علـی رسـلک و ال تخزنـا    ربنا و آتنا ما وعدتن. ر عنّا سیئاتنا و توفّنا مع األبرار      ذنوبنا و کفّ  
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مـن    عامـل مـنکم    فاستجاب لهم ربهم أنّی ال أُضیع عمـل       . یوم القیمۀ إنّک ال تخلف المیعاد     

ذکر أو أُنثی بعضکم من بعض فالّذین هاجروا و أُخرجوا مـن دیـارهم و أُوذوا فـی سـبیلی و      

 تجري مـن تحتهـا األنهـار ثوابـاً مـن      قاتلوا و قُتِلوا ألُکفّرنّ عنهم سیئاتهم و ألُدخلنّهم جنّات 

ها و زمین، و آمد و رفت شـب و      مسلما در آفرینش آسمان   : عنداهللا و اهللا عنده حسن الثّواب     

هـا کـه خـدا را در حـال ایـستاده و        همـان . براي خردمندان اسـت   ) روشنی(روز، نشانه هاي  

هـا و  آفـرینش آسـمان  کننـد؛ و در اسـرار     مینشسته، و آن گاه که بر پهلو خوابیده اند، یاد        

مـا را از  ! ها را بیهوده نیافریـده اي؛ منزهـی تـو       این! بارالها:) گویند  می و(اندیشند  می زمین

بـه آتـش افکنـی، او را        ) به خاطر اعمـالش   (هر که را تو   ! پروردگارا. عذاب آتش، نگاه دار   

صـداي  مـا   ! پروردگـارا . خوار و رسوا ساخته اي، و براي افراد ستمگر، هیچ یاوري نیـست            

 ".به پروردگار خـود ایمـان بیاوریـد   "کرد که   می دعوترا شنیدیم که به ایمان ) تو(منادي

هاي مـا را بپوشـان، و مـا را بـا     گناهان ما را ببخش؛ و بدي     ! پروردگارا. و ما ایمان آوردیم   

یامبرانـت بـه مـا وعـده        چـه را بـه وسـیله پ       آن! پروردگارا. بمیران) هایر آن و در مس  (نیکان

فرمودي، به ما عطا کن، و ما را در روز رستاخیز، رسوا مگردان، زیرا تو هیچ گاه از وعـده                   

 من عمل هـیچ عمـل       :)و فرمود (ها را پذیرفت،  خداوند درخواست آن  . خود، تخلف نمی کنی   

 کننده اي از شما را، زن باشد یا مرد باشد، ضایع نخـواهم کـرد؛ شـما هـم نـوع و از جـنس             

خـود بیـرون رانـده    هـاي   ها که در راه خدا هجرت کردنـد، و از خانـه     آن. باشید  می یکدیگر

  گناهـان ایـشان را  شدند، و در راه من آزار دیدند، و جنگ کردند و کشته شدند، بـه یقـین          

 هاي بهشتی که از زیـر درختـان آن نهرهـا جـاري اسـت، وارد               ها را در باغ   بخشم، و آن   می

  . "ها نزد پروردگار استباشد؛ و بهترین پاداش  میاین پاداشی از جانب خداوند. کنم می

 از طریـق     اعتقـاد بـه خداونـد،      حـسی کـردن   "گردد،    می چنانچه در آیات فوق مشاهده    

  انـسان در آن  و تثبیـت ، منجـر بـه پیـدایش ایمـان     "قابل لمـس  هاي    توجه دادن به نشانه   "
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  .گردد می

  . نیز پی گیري شده است)](این روش توسط معصومان 

إیاکم و التّفکّـر فـی اهللا و لکـن إذا اردتـم أن تنظـروا إلـی             ": فرماید  می )}( باقر امام

ید، ولی اگـر خواسـتید در   خدا بپرهیز ) ذات(از تفکر در باره   : عظمته فانظروا إلی عظیم خلقه    

  )126، ص1، ج22ماخذ. ("عظمت او بیاندیشید، در عظمت خلقش نظر کنید

تکلّموا فـی عظمتـه، و ال تکلّمـوا فیـه، فـإنّ      . إیاکم و الکالم فی اهللا ": )}( صادق امام

ـ     ) ذات(از سخن گفتن در باره    : الکالم فی اهللا ال یزید إلّا تیهاً       اره عظمـت  خدا بپرهیزیـد، در ب

، 14ماخـذ . ("خدا، جز سـرگردانی نتیجـه اي نـدارد        ) ذات(او بحث کنید، زیرا کالم در باره      

  ).456، ص11ج
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، حـسی   ، اسـوه، مقتـدا    ، سفیران الهـی   )}( ، امامان معصوم  ، پیامبران  يهاي توحید آموزش

، تطبیـق رفتـار ارادي      )](ن معصوم    شناخت پیامبر و اماما    .، محدود  ال حد   توحید، کردن

، ، شـهوت ، فطـرت )](، نـواب عـام امامـان معـصوم     )]( معصومان با سیر و سلوك  

، انگیـزه تمـایالت و رفتارهـاي         تمایالت و رفتارهاي رشد یافتـه      ، انگیزه  و جهل  تضاد عقل 

دسـت   ، عوامـل اصـلی  ، دست یابی به رشد و قرب الهی   عقل مسموع  ،، عقل مطبوع  انحرافی

، اداي حـق  یـک حقیقـت    بـه جـاي آوردن حـق   ،، شناخت خداوندیابی به رشد و قرب الهی     

، ، عظمت بی نهایـت الهـی   ، خداوند متعال  ، حق شناخت  ، درك و دریافت یک حقیقت     معرفت

، ، مقـام پروردگـار    ، عبودیـت شایـسته    ، اداي عملی حـق    ، بی نیاز شدن از خدا     احاطه بر خدا  
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ـ هـاي   ، قله، چاه خود پرستیچاه طبیعت ، انسان، حق اعتالي روانصحنه درونی انسان ع رفی

، ، وسـایل مبتنـی بـر کمیـت و کیفیـت     ، حوزه اعالي ربوبی  یرفیع قرب اله  هاي     قله  ، درش

، روانی انسان ، محاسبه و تنظیم زندگی طبیعی و        ، بنیاد نخستین و اساسی دین     قلمروي حس 

، خـالص   موجـود ال حـد  ،، حقائق ایمان، مشاهده قلبی خداوند و رو به جاذبه الهی  رشدمسیر  

، ، تفکـر کودکانـه حلـول   ، نیاز خلـق ، نفی صفات از خداوند  دانستن ذات خداوندي از تجسم    

،  خداوند به همه جزئیات و جریانات جهـان هـستی        ، علم ، گرفتن موقعیت فاعلی   ، انشاء ابداع

، مبـانی   ، اصول الهیات اسالمی   ، حقائق غیر مادي   ، اشکال مادي  ، چشم درونی  وجدان بیرونی 

هـاي  ، دیدگاه)](، ارشادهاي معصومان  یاصلی شناخت اسالمهاي ، پیامحکمت اسالمی 

، اتحـاد   الم، الهیـات از دیـدگاه اسـ       )}( الهیات از دیدگاه علی بن موسـی الرضـا            ، ماسال

، ، جاذبـه ربـوبی  ، تخلق به اخالق اهللا واحد، واقعیتد، مقام واالي رشر کلی، وحدت نظ کلمه

، ، مسائل اساسـی حکمـت اسـالمی     ، خدایاب ، موج روحانی  )](شخصیت امامان معصوم    

، ، حقیقـت بـی ماننـد    ، وحدانیت من انسانی   یت نفس ، وحدان ، وحدانیت خداوند  خلقت ابداعی 

، ، رونـد کلـی خلقـت   ، بدون سنخیت بـا خلـق    ، پوشیده از وهم   ، باالتر از درك   حقیقت ال حد  

، ، کلمـات الهـی  ، کلمـه الهـی  ، تعمق در چیزي که بـه آن احاطـه نـداریم         در ذات خدا   تعمق

، و سوي التوفیق بـین الـضعیف و    خالص الهی  ، اهداف دین  ، نظام دینی  معناي اسامی خداوند  

هاي غیـر   ، انسان  فهاي منص ، انسان  پزشک ، دستور العمل  ، اضطراب ، آرامش خاطر  الشریف

   .، جهانی کردن دین خالص الهی فمنص

  

  

  خالصه فصل

ه تمامی موجودات به حقیقتی قـائم  ، یعنی دانش به آفریدگار و توحید او، و این ک    "توحید"

  .باشد، نه غیر او  میهستند، و عامل تاثیر در انسان و جهان، هم او
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 تطبیق رفتـار "اعتقاد به خدا و اطاعت از او در تمام کارهاي ارادي، و به عبارت دیگر،            

  .، یک أصل راهبردي است"يهاي توحیدارادي با آموزش

به عنوان سـفیران بـین       ،)]( و امامان     پیامبران ، شناخت نتیجه عملی اعتقاد به توحید    

و تطبیق رفتارهاي ارادي انسان بـا  "اسوه و مقتدا"ها به عنوان    ، و استفاده از آن    خدا و خلق  

 ها حرکـت   ها باعالمانی که در مسیر آن     ها و تداوم این روش در غیاب آن        آن سیره و سلوك  

  . باشد  میکنند، می

هـاي انجـام شـده بـراي     توان با قاطعیت بیان کرد که کوشش        می :گوید  می استاد جعفري 

تعلیم و تربیـت،  هاي انجام شده در پژوهش.  انسان کافی نبوده است   نیروهاي روانی  شناخت

مـسلما موفقیـت بـشر در بـاره شـناحت و      .  انسان را ادا کنند روان اعتالينتوانسته اند حق  

بـا ایـن   . تنظیم و بهره برداري از خویشتن حتی به دوران ابتدایی رسمی هـم نرسـیده اسـت    

و تنظـیم و بهـره       نی ما هر لحظـه بـه شـناخت بیـشتر          هاي درو هاي دینامیسم حال ضرورت 

ها است کـه از همـه مراکـز علمـی        قرن. کنند  می برداري عالی تر در باره خویشتن تحریک      

بـه  . شـنوند   مـی دنیا فریاد بخوانید و بیاندیشید، تا خود را دریابید، بلند شده و همگان آن را  

 یعنـی عقایـدي کـه فالسـفه      اسـالم، تی شناسـی  و هـس الهیـات  :هیچ وجه نمی توان گفـت 

، در مـورد    )]( در صورتی کـه مطـالبی کـه امامـان معـصوم           . ابراز نموده اند   مسلمان،

  .باشند  میمعارف الهی و هستی شناسی، اظهار کرده اند، متن عقاید اسالمی

  :راي ده جزء است به خدا داایمان

  .  و تـسلیم   رضـا  ،یقـین  ،صـبر  ،اجتهـاد  ،ورع ،عمـل  ،علـم  ،پـذیرش  ،)معرفـت ( شناخت

 خـورد و فاسـد و باطـل      می او به هم  ) ایمانی( ا فاقد باشد نظام   ها ر  اگر فرد حتی یکی از آن     

  . گردد می
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  مقدمه 

 "قائم بـه یـک حقیقـت      " او و این که تمامی موجودات        "توحید" و   "آفریدگار شناخت"

باشد، نه غیر او، همان طور کـه بارهـا          می ، هم او  "جهانعامل تاثیر در انسان و      "هستند، و 

  .باشد  می" اسالمیحکمت" "اصل االصول"به آن اشاره شده است، 

 رفتـار  تطبیق"دیگر،  اعتقاد به خدا و اطاعت از او در تمام کارهاي ارادي، و به عبارت           

  .  است"أصل راهبردي"، یک "يهاي توحیدارادي با آموزش

سـفیران  "به عنوان  ،")]( و امامان  پیامبرانشناخت"، نتیجه عملی اعتقاد به توحید   

ـ "و  "مقتـدا "و   "اسـوه "ها به عنوان    ، و استفاده از آن    "بین خدا و خلق    ق رفتارهـاي   تطبی

هـا   و تـداوم ایـن روش در غیـاب آن          ")](ارادي انسان با سیره و سـلوك معـصومان          

 مطـرح هـستند،     "نـواب عـام   "کنند، و بـه عنـوان         می ها حرکت باعالمانی که در مسیر آن    

 .خواهد بود

 جمـالی در مـورد فطـرت   ، الزم است مروري هر چند ابه عنوان پیش نیاز بررسی توحید    

سنریهم آیاتنا فی اآلفاق و فـی أنفـسهم      :  آمده است   مجید زیرا در قرآن  . انسان داشته باشیم  

 و در جهـان  "هاي خودشـان نفس"خود را در هاي  به زودي نشانه : حتّی یتبین لهم أنّه الحق    

  . استحق) خداوند(روشن گردد که او ها دهیم، تا براي آن  مینشان

 ثابـت و فناناپـذیر مـورد تاکیـد      به عنوان یک جریان روانـی     "فطرت"  مجید در قرآن 

این برداشـت را مفـسران قـرآن از         . باشد  می قرار گرفته است که در همه افراد بشر مشترك        

  : زیر استنباط نموده اندآیه

 اهللا التی فطر الناس علیهـا التبـدیل لخلـق اهللا، ذلـک     فأقم و جهک للدین حنیفا فطرت   "

الد پیوسته کـن در حـالی کـه بـدان     توجهت را به دین:  اکثرالناس ال یعلمون م و لکنّ  ین القی 

ن آفریده، تبدیلی در خلقت خـدا نیـست،   پیروي کن از فطرت خدایی که بشر را بر آ     .مایلی

 ).30:، روم مجیدقرآن (".لیکن بیشتر مردم نمی دانند
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 را به عنوان عاملی که داراي چند قدرت بـه  عالمه طباطبایی در تفسیر آیه فوق، فطرت    

  :کند  میباشد، معرفی  میشرح زیر

  .انقدرت رفع نیازهاي انس . 1

  .تشخیص بین نفع و ضرر . 2

  .دهد  می سیررشدبه سوي  . 3

دهد و هـدف و    داراي مشخصاتی اختصاصی است که راهی معین را ادامه می         فطرت . 4

راهـی    برسد،رشدانسان در صورتی که بخواهد به نماید و    می غایتی خاص را دنبال   

  . آن نمی تواند پیش گیردجز تقویت

ها به طـور کلـی      در تمام افراد بشر در طول تاریخ یک نواخت است و انسان            فطرت . 5

وجـود و تـداوم کـار فطـرت در        . نوع واحدي هستند و سود و زیان مشترکی دارند        

زندگی یک انسان و در طول تاریخ بشریت بـا صـراحت در آیـه ذکـر شـده مـورد          

  .تاکید قرار گرفته است

 اسـت و موجـب حیـات و شـادابی آن و      کننـده فطـرت  عامل تقویت مهم ترین   علم . 6

 . گردد  می بیشتردست یابی به رشد

ــه فطــرت    ــم ک ــرده ای ــد ک ــاب تاکی ــن کت ــرر در ای ــه طــور مک ــالقوه ايب ــروي ب   ، نی

محـیط متناسـب و الزم      . گردد  می فانباشد که فقط در شرایط اختصاصی بارور و شکو          می

در هـا    تاثیر این آمـوزش در حقیقت علت. باشند  می يتوحیدهاي    آموزش براي رشد فطرت،  

 .باشد  میرشدشن کردن مسیر حرکت او به سمت  و رو، ایجاد علمشکوفایی فطرت

کل و عاء یضیق بما جعل فیه إلّـا وعـاء العلـم            ": فرماید  می در کالمی چنین   )}(علی  

 پـر (شـود     مـی  گذارنـد تنـگ     مـی  هر ظرفی به وسیله آنچه که در درون آن        : فإنّه یتّسع به  

 16ماخـذ (گـردد   مـی فـراخ ) چون علم در آن راه یافت( و دانش که مگر ظرف علم ) شود می

 ). 1169، ص6ج
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در این مطلب بایـد خیلـی اندیـشه       : گوید  می اده آملی در تفسیر این گفتار     استاد حسن ز  

 در آن قـرار گیـرد   به کار برد و بسیار در خویش جستجو کرد تا آن ظرف را که هرچه علم             

. شود در خود پیـدا کـرد    میشود و براي تحصیل علوم باالتر آماده تر  میگنجایش آن بیشتر  

 )91-105، ص1، ج5ماخذ(

که بین ظرف   باشد چنان  "سنخیت" با علم    باید بین وعاي علم   : دهد  می استاد چنین ادامه  

اینک شایسته اسـت کـه سـخن در ماهیـت بـین علـم و       . غذا با غذا یک نحو سنخیت است   

حقیقت علم به میان آید تا چون جوهر و ذات علم دانسته شود، هویت وعاي او نیـز دانـسته        

بـاالخره  .  حقیقت آن کاري آسان نیـست  در پیرامون علم و رسیدن به کنه       شود و لکن بحث   

استاد با ذکر این نکته که درك مفاهیم انتزاعی و مطلـق ماننـد درك محبـت، فاقـد ابعـاد و          

این . گیرد که نفس ناطقه انسان نیز غیر مادي است          می نتیجه مشخصات مادي هستند، چنین   

 انـسان و بـه عنـوان       وزش فوق، دانـش را عامـل بـاروري روان         محقق مسلمان براساس آم   

شود و بـاالخره    می"آثار وجودي انسان"نماید که موجب ارتقاي      می  معرفی "آب حیات "

فوق، غیر مـادي  هاي    که با برداشت  ) روان انسان (گیرد که علم و ظرف علم         می چنین نتیجه 

) غیـر دنیـوي   ("حقیقـت آخرتـی  " در حقیقت یک را وراي طبیعی و  ها    توان آن   می هستند،

  .تلقی کرد

 به عنوان عامـل و شـرط اساسـی    " اشیا آنچنان که هستندمفهوم شناخت" با وقتی علم 

 خـود نتـایج حاصـل از     قـرار گیـرد، خـود بـه        مورد پذیرش   فطري  و عقل  شکوفایی فطرت 

به عبـارت دیگـر   . توان انتظار داشت  میباروري فطرت را فقط در صورت وجود این شرط      

 براساس ایـن اعتقـاد، تنهـا بـه طـور            پذیرش خداوند و شناخت او و در نتیجه تطبیق رفتار         

  چنـین  مجیـد  سوره آل عمران در قـرآن 18گردد، و در آیه   میکامل در دانشمندان مشاهده  

شهد اهللا أنّه ال إله إلّا هو و الملئکۀ و اولوالعلم قائماً بالقسط ال إله إلّا هو العزیـز                  ": بینیم می

دهد که معبودي جز او نیـست؛         می گواهی)  جهان هستی   واحد با ایجاد نظام  (خداوند: الحکیم
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دهند؛ در حـالی    میگواهی) هر کدام به گونه اي بر این مطلب،   (احبان دانش و فرشتگان و ص   

قیام به عدالت دارد؛ معبودي جز او نیست، کـه هـم توانـا و هـم             ) خداوند در تمام عالم   (که  

  ." استحکیم

إنّما یخشی اهللا مـن عبـاده   ":  آمده است مجید سوره فاطر در قرآن    28 هم چنین در آیه     

از میان بنـدگان خـدا، تنهـا دانـشمندان نـسبت بـه خـدا                . حقیقت چنین است  ) آري: (العلماء

  . "خداوند توانا و آمرزنده است. دارند) ترس همراه با تعظیم(خشیت

تلفان، فمـن عـرف اهللا      و ما العلم باهللا و العمل إلّا الفان مؤ        ": فرماید  می )}( سجاد    امام

خافه، و حثّه الخوف علی العمل بطاعۀ اهللا، و إنّ أربـاب العلـم و أتبـاعهم الّـذین عرفـوااهللا                      

 چنانچـه مـشاهده  . إنّما یخشی اهللا من عبـاده العلمـاء   ": فعملوا له و رغبوا إلیه، و قد قال اهللا        

 رشد یافته را الزم و ملـزوم بـا هـم             به وجود خدا و پیدایش رفتار       علم )}(گردد، امام  می

  او بـه وجـود     نمایند و معتقدند که حالت خـوف از خـدا کـه در نتیجـه شـناخت                  می معرفی

، 3ماخـذ (الهی درمـی آیـد  هاي   اي قوي در تطبیق رفتار با آموزش       آید، به عنوان انگیزه    می

  ).254ص

  یعنی بالعلماء ": فرمایند  می سوره آل عمران18 نیز در تفسیر آیه )}(ق  صاد امام

دانـشمند کـسی اسـت کـه     : من صدق قوله فعله، ومن لم یصدق فعله قوله، فلیس بعـالم     

 و گفتار فردي همـاهنگی وجـود        رفتارش با گفتارش تطابق داشته باشد و چنانچه بین رفتار         

  ). 36، ص1، ج17ماخذ( دانش نرسیده استنداشته باشد، به مرحله

 با گفتار، ارتباط مستقیم وجود دارد        و هماهنگی بیشتر رفتار    بدیهی است بین میزان علم    

تـوان    مـی و انسانی که از دانش بیشتري برخوردار باشد، حداکثر تطابق رفتار را با گفتار او   

 سـوره  11یابـد و در آیـه      مـی  ترین درجات تکاملی دست   و در نتیجه به باال    . مشاهده نمود 

خداونـد  : یرفع اهللا الذین آمنـوا مـنکم و الـذین أُتـواالعلم درجـات           ": بینیم  می مجادله چنین 

  آورده اند و کسانی را که به آنان علم داده شده اسـت،درجات عظیمـی         کسانی را که ایمان   



 حکمت اسالمی و عرفان اسالمی بررسی مقدماتی        200

 . "بخشد می

را بـه   ) هـواي نفـس   ( با خواست خویش      و در نتیجه تطبیق رفتار     فقدان علم ،  د مجی قرآن

باشد و موجـب    مینماید که خود عامل ایجاد تمام رفتارهاي انحرافی       می عنوان جهل معرفی  

بل اتّبع الذین ظلموا أهـوائهم بغیـر   : بینیم  میچنین سوره روم  29گردد؛ و در آیه       می سقوط

  : علم فمن یهدي من أضلّ اهللا و ما لهم من ناصرین

 پـس چـه کـسی   .  خـود پیـروي کردنـد     و آگاهی از هواي نفـس      ولی ظالمان بدون علم   

ها هـیچ یـاوري خواهـد        و براي آن   ! کند؟ تواند آنان را که خدا گمراه کرده است هدایت         می

  .بود

  سـقوط  اصلی رفتارانگیزه" در این مورد به عنوان       "شهوت"باید توجه داشت، جریان     

ـ     هـاي     و انفعـال    آن که فعل   شود، و به علت     می  وارد عمل  "دهنده ه صـورت  ناشـی از آن ب

در . باشـد   مـی  پذیرنـد و فـرد در ایـن حـال فاقـد بـصیرت و آگـاهی                  مـی  ناخودآگاه انجام 

باید به خـاطر آوریـم      . ، معرفی شده است   "جهل"به عنوان پیروي از      یاسالمهاي    آموزش

 است و در صورتی که فطـرت   فطري و عقلکه بصیرت و آگاهی فقط از مشخصات فطرت   

با این برداشـت،  . تضعیف گردد، حالت بصیرت و آگاهی نیز تحت الشعاع قرار خواهد گرفت         

 عقل را بـه     )}( صادق   امام. گردد  می  مطرح "جهل و عقل   تضاد"یاسالمهاي    در آموزش 

نماینـد، و جهـل را کـه      مـی   معرفـی  " رفتارهاي رشد یافته   انگیزه تمام تمایالت و   "عنوان  

باشـد بـه عنـوان        مـی   یا جریان شهوت با تمـایالت کـور و فاقـد آگـاهی             همان هواي نفس  

 حالـت  75فرمایند و در این مـورد      می  مطرح "انگیزه کلیه تمایالت و رفتارهاي انحرافی     "

  ). 25-26، ص1، ج17ماخذ(کنند  میمتضاد را معرفی

  مـورد بحـث قـرار گرفتنـد،    با بررسی عواملی که تاکنون براي رشد و شکوفایی فطرت 

مختلفی هاي     و تقوي، جریان    به خدا، علم   ، ایمان توان به این نتیجه رسید که فطرت، عقل        می

و معیاري کـه   در نتیجه هر مشخصه. دهستند که همگی اهداف و مسیر حرکت واحدي دارن        
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توان آن را دقیقا در مورد سایر عوامـل مـورد اسـتفاده           می کشف نماییم، ها    براي یکی از آن   

 . قرار داد

 به کار رفته انـد   و فطرتی تعاریف واحدي براي عقلاسالمهاي   در بسیاري از آموزش   

در آموزشـی کـه از   . دهـد   مـی  بعـد اساسـی فطـرت را تـشکیل      حقیقت عقـل فطـري    و در   

 انـسان، مرکـب از عقـل و     ، سـازمان روانـی    )164، ص 11،ج14ماخـذ (  ذکر شد  )}(علی

  . ذکر شده استشهوت

  و تقـوي و عقـل      به خدا، علـم    واحدي براي ایمان  هاي    از طرف دیگر تعاریف و مصداق     

 معتقد است که عقل و علم در یک ریسمان بـه هـم   )}(به عنوان مثال علی  . ذکر شده اند  

در آموزشی دیگـر کـه   ). 46، ص2،ج1ماخذ(و از یکدیگر جدا و دور نمی شوند  پیوسته اند 

 دوقلو و به عنوان دو رفیـق کـه   از ایشان در رابطه بین ایمان و علم رسیده است، این دو را    

اإلیمان و العلم أخوان توأمـان و رفیقـان   ": هیچ گاه از هم جدا نمی شوند معرفی کرده است       

  ).47، ص2،ج1ماخذ(  "ال یفترقان

 ، جمالت کـامال مـشابهی را بـه کـار          و انواع علم    در تقسیم بندي ابعاد عقل     )}(علی  

رایـت العقـل عقلـین فمطبـوع و مـسموع و الینفـع            ": بینـیم   مـی  چنـین در یک جا    . برد می

  ."المسموع اذا لم یکن المطبوع

، یعنی عقل طبیعی و ذاتـی کـه آدمـی     "عقل مطبوع "یکی  .  بر دو قسم است    یعنی عقل 

 کـه  "عقل مسموع " دوم   . از سایر حیوانات ممتاز است     با خود آورده است و به همین علت       

گـردد و    مـی به وسیله کسب و تجربه و استماع قضایا و مطالب علمی و غیر علمی حاصـل           

ــی    ــی و ذات ــل طبیع ــس را عق ــر ک ــال ه ــدارد  فع ــره ن ــیچ به ــسبی ه ــل ک ــد از عق . نباش

  )20-21،ص11ماخذ(

 انـسانی  ز فطـرت گوید هرکس چیزي را بی دلیل باور کندد یـا رد نمایـد، ا          می ابن سینا 

 مورد اسـتفاده  در این جمله فطرت دقیقا به جاي عقل). 94، ص1، ج5ماخذ(بیرون رفته است 
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  .قرار گرفته است

 وایدئولژي توحیدي آن است که همگی هدف واحـدي را           ،علم فطري  همگامی عقل  علت

 را کـشف  خواهند از راه مربوط به خود به حقیقـت برسـند و واقعیـت             می نمایند و   می دنبال

 نمایند و با توجه به این که واقعیت و حقیقت یک چیز بیش نیـست، همگـی بـا هـم تالقـی           

در این جا الزم است بحث اجمالی در مورد عقل فطري و عوامل دست یـابی بـه                  . نمایند می

، و هم در پـیش گیـري و    داشته باشیم، تا بتوانیم هم در آسیب شناسی روانی        و سقوط  رشد

  : و انحرافات اخالقی از آن استفاده کنیمدرمان اختالالت روانی اجتماعی

    فطريعقل -1

  " و قرب الهـی دست یابی به رشد   " انسان براي     جریان ذاتی سازمان روانی     فطري عقل

عقـل فطـري عامـل    . گردد  میمی باشد و مسیر حرکت به سمت رشد به وسیله آن مشخص          

 را نیـز بـه    عقـل تجربـی  ارادي و هماهنگ کننده نیروهاي روانی است و مسؤولیت هدایت  

بایـد توجـه داشـت سـالم بـودن عقـل            . نماید  می شروع مسیر حرکت را تعیین     عهده دارد و  

 این عامل، آسـیب  اگر به هر علت. باشد  میتجربی یکی از عوامل اصلی دست یابی به رشد   

  . وجود نداردببیند، امکان دست یابی به رشد،

  . کند  می این مسیر را روشنعلم -2

  .گذارد  می او را در اختیار" رشدنقشه راه"ایدئولژي توحیدي  -3

باشـند و حرکـت بـه         می  الزامی بنابراین وجود هر سه عامل براي حرکت به سمت رشد،         

درمـواردي کـه ایـن سـه عامـل          . هنگی این سه عامل مقـدور نیـست       سمت رشد جز با هما    

 خواهـد   را تقویـت  هـا     هماهنگ باشند، تأیید الهی به عنوان عامل هماهنگ کننده اصلی، آن          

عوامـل اصـلی والزامـی رشـد و     ": توان این سه عامل را به عنوان     می با این برداشت   .نمود

    . نام گزاري کرد"قرب الهی

یـک  هـاي    نماید عوامل فـوق، ماننـد رشـته         می  جلب توجه  14ه در نمودارشماره    چنانچ
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 هـا را   مخـالف و متـضاد آن     هـاي     جنبه. اند گیري نموده   جهت ریسمان، همگی به سمت رشد،    

 شـود، عامـل اصـلی سـقوط         مـی   نـشان داده   15توان به صورتی که در نمودار شـماره          می

  .نمایند  میرت هماهنگ در مسیر سقوط حرکتدانست که به صو

  

  رشد

  

  ↑ فطري         عقل↑ تزکیه شده                علم↑       ایدئولژي توحیدي↑تاییدات الهی

  

   هماهنگی عوامل اصلی دست یابی به رشد-14نمودارشماره
  

  

  ↓ تزکیه نشده               شهوتعلم↓        ↓ایدئولژي ناشی               ↓ت شیطانیتسویال

   از هواي نفس                                                  
  

  سقوط

  ط هماهنگی عوامل اصلی ایجاد کننده سقو-15نمودارشماره 

  

  نتایج بررسی

 اسالمی که همان اسالم اسـت، بـه صـورتی    هاي حکمت چه بخواهیم ارایه اصول و پیام     چنان

باشند، مـورد     می  اسالم هاي بعدي براي افرادي که عالقمند به پذیرش       باشد، که در آموزش   

 در آمـوزش کودکـان و تـازه    ایان دیـن استفاده قرار گیرند، باید بررسـی کنـیم، کـه پیـشو         

در ایـن   . ها به چه شکل بوده است     مسلمانان، چه برنامه اي داشته اند، و درجات آموزش آن         

 جنـگ  86 سـال رسـالت او،      23 در ضمن    ),(پیامبر اسالم  مورد، باید توجه داشت که به     

م خـود توانـسته اسـت    کوچک و بزرگ تحمیل گردیده اند، ولی ایشان با همان امکانات کـ  
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 هایی که توسط ایشان و جانشینان بـه حـق         بنا براین روش  . اسالم را به جهانیان معرفی کند     

  .استخدام شده اند، باید شناخته شوند و پیروي گردند ایشان،

  

   اعتقادات دینیتاکید بر حسی کردن

حـسی  " معرفـی کـرد،      خداوند مورد شناخت توان در     می رسد بهترین روشی که     می به نظر 

مـا ایـن روش را در یـک فـصل           . باشـد   مـی  "، و سایر مبانی اعتقـادي دینـی        توحید کردن

  .اختصاصی از این کتاب مطرح کرده ایم

  )80، ص1 ، ج71ماخذ(

 به مراحل مختلف تبدیل یک تخـم مـرغ بـه مـرغ را بـه عنـوان           توجه )}( صادق امام

  .سازند  مطرح میراهکار آموزش توحید

 اند، در مورد هر بذر گیاهی و هـر تخـم حیـوان،       بر آن تاکید کرده    )}(اي که امام   نکته

، کـه بـا چـشم       گیرد  می مخاطب در موقعیتی قرار   ،  باشد، و به طور طبیعی      می قابل گسترش 

  . این رهنمود را در فصل چهاردهم ذکر خواهیم کرد.کند  میدل، خدا را مشاهده

کنـد،    مـی   را به صورت زیر بیـان       خداوند  در خطبه اول نهج البالغه، شناخت      )}(علی

مـا  . اشـد ب  مـی ، راه گـشا "شـناخت خداونـد  "در مورد  که در موضوع مورد بحث ما یعنی     

  :کنیم  میقسمتی از خطبه مزبور را همراه با شرح استاد محمد تقی جعفري بر آن ذکر

 الحمد هللا الذي ال یبلغ مدحته القائلون، و ال یحصی نعمـاءه العـادون، و ال یـؤدي حقّـه      "

الـذي لـیس لـصفته حـد      المجتهدون، الذي ال یدرکه بعد الهمـم، و ال ینالـه غـوص الفطـن،        

عت موجود، و ال وقت معدود، و ال أجل ممدود، فطر الخالئق بقدرتـه، و نـشر             محدود و ال ن   

  :و وتّد بالصخور میدان أرضه الریاح برحمته،

، و کمال معرفته التصدیق به، و کمال التـصدیق بـه توحیـده، و کمـال                   معرفته   الدین  أول

فۀ أنهـا غیـر   توحیده اإلخالص له، و کمال اإلخالص له نفی الصفات عنـه، لـشهادة کـلّ صـ           
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الموصوف، و شهادة کل موصوف أنه غیر الصفۀ، فمن وصف اهللا سـبحانه فقـد قرنـه، و مـن           

 جهله فقد أشـار إلیـه، و مـن     و من و من جزّأه فقد جهله،     قرنه فقد ثناه، و من ثناه فقد جزّأه،       

 أخلـى  أشار إلیه فقد حده، و من حده فقد عده، و من قال فیم فقد ضمنه، و من قال عالم فقد             

ء ال  ء ال بمقارنـۀ، و غیـر کـل شـی     مع کل شـی   کائن ال عن حدث، موجود ال عن عدم،       . منه

فاعل ال بمعنى الحرکات و اآللۀ، بصیر إذ ال منظـور إلیـه مـن خلقـه، متوحـد إذ ال                    بمزایلۀ،

  ستایش او باال تـر از تـوان        سپاس خداي را که حق    : سکن یستأنس به، و ال یستوحش لفقده      

هاي او مافوق اندیشه شمارشـگران، حـق جویـان کوشـا، از اداي        ستایشگران است، و نعمت   

هاي دورپرواز آدمیان از درك و احاطـه بـه مقـام شـامخ او نارسـا                 حق او ناتوانند، و همت    

  . هاي غواص، به او دست نیابندها و هوشهستند، و زیرکی

رسیم و تـصویري او را مـشخص   صفات ذات پاکش به مقیاس و حدود بر نیاید، و هیچ ت         

معـدود و   هـاي     نسازد، اوصاف جـالل و جمـالش فراسـوي زمـان اسـت، و مـاوراي برهـه                 

  .هاي محدود مدت

با قدرت متعالی خود به مخلوقات، هـستی بخـشید، و بادهـاي جـان فـزا بـه رحمـت او             

  . ها میخ کوب کردهاي بزرگ و کوهوزیدن گرفت، و زمین را با سنگ

باشـد، و غایـت     مـی  معرفت، تصدیق به او  خدا است و کمال    ، معرفت آغاز و اساس دین   

.  بـه مقـام کبریـایی او اسـت،    ، حد اعالي توحیـد او، اخـالص   او استتصدیق به او، توحید  

چون هر صفتی به دوگـانگی بـا   . باشد  میفات از ذات اقدس اونهایت اخالص به او، نفی ص     

آن کـس کـه     . دهـد   مـی  موصوف، گواه است، و هر موصوفی، به مغایرت با صفت، شهادت          

خداي سبحان را توصیف کند، براي ذات بی همتاي او هم سان ساخته است، و دوگـانگی را            

زیـه نمـوده اسـت و پنـدار     به جاي یگانگی ایجاد کرده است، و مقـام واالي احـدیت را تج            

باشد، که خدا را قابل اشاره پنـدارد، و بـا آن اشـاره او را      میتجزیه در ذات او نشان نادانی 

  .محدود سازد و چون معدودي او را به شمارش در آورد
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و کسی که بگویـد خـدا    کسی که بپرسد، خدا در چیست؟ خدا را در آن گنجانیده است،         

هستی او را هـیچ رویـدادي سـبقت    .  از او تهی دانسته استها رابر چیست؟ بعضی از مکان  

او بدون پیوستگی با همه موجـودات       . نگرفته است، و نیستی بر هستی او تقدم نداشته است         

او سـازنده همـه کاینـات    . غیر از همه موجـودات اسـت   است، و بدون دوري و گسیختگی،   

به هنگامی که هـیچ  . ند خود کاست، بدون این که خود حرکتی کند، و ابزاري را وسیله کار          

خداوند یگانـه اي  . چه آفریده است، وجود نداشته است، او بصیر و بینا بوده است      کدام از آن  

، 2ج، 4 ماخـذ  ( ".که به دمساز نیاز ندارد تا از جـدایی آن وحـشتی بـر او عـارض گـردد           

  )29ص

ه تفـسیر  به منظور تبیین بیشتر خطبه فوق، شـرح بعـضی از فرازهـاي آن را از مجموعـ                

  :کنیم  میذکر) ره( نیاو رهنمودهاي استاد محمد باقر حکمت) ره(استاد محمدتقی جعفري

خـدا را   آنـان :  قـدره و ما قـدروااهللا حـقّ  ": مده است آ مجیددر سه مورد از آیات قرآن   

  ) 67:، زمر74:حج، 91:قرآن مجید، انعام (".درست نشناختند

، بـا دو  " یـک حقیقـت  به جـاي آوردن حـق  ": گوید  میاستاد جعفري در تفسیر این آیه  

  : گیرد  میچیز انجام

 و محاسبه کامل در باره آن، و اگـر انـدك نـاتوانی          "درك و دریافت یک حقیقت    " . 1

 حـق " داشـته باشـد، بـدون تردیـد     در درك و دریافت و محاسبه یک حقیقت وجود     

از آن جهـت کـه احاطـه درك و دریافـت و            .  آن حقیقـت ادا نـشده اسـت        "شناخت

 او "اداي حـق معرفـت  " امکان پذیر نیـست، لـذا   محاسبات ما درباره خداوند متعال 

 ),(این اسـت معنـاي جملـه اي کـه پیـامبر اسـالم             . براي ما امکان نخواهد داست    

ما نمی توانیم معرفتی شایسته مقـام       ! خداوندا: ما عرفناك حق معرفتک   ": فرماید می

  ."الهی تو به دست آوریم

 یک حقیقت با نظر به رابطـه اي کـه میـان انـسان و آن حقیقـت       به جاي آوردن حق    . 2
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خداونـد  "ی که اداي حـق او مطـرح اسـت،    وجود دارد، در مسئله مورد بحث، حقیقت    

، و رابطـه انـسان بـا خـدا،     "عظمت بی نهایـت الهـی  "با توجه به . باشد  می "متعال

  بنـابراین،  .باشـد   مـی  "عظمت بـی نهایـت    "رابطه مخلوق با خالقی است که داراي        

 "بـی نیـاز شـدن از خـدا      " و   "اطه بر خدا  اح"معناي اداي حق چنین خالقی، نوعی       

 امکـان  " مقـام پروردگـار  عبودیـت شایـسته  " و "اداي حـق عملـی    "لذا  . باشد می

مـا  ": ایـد فرم  مـی باشد که  می ),(ناپذیر نمی باشد، و این معناي جمله رسول خدا        

  ."ما نمی توانیم عبادتی شایسته مقام تو به جاي آوریم: عبدناك حقّ عبادتک

   انسان در مقابل خدا چیست؟هاي فوق، باید دید که تکلیفبا توجه به استدالل

 صـحنه درونـی   "تـوان بـا ورود بـه          مـی  پاسخ این سـؤال را    : استاد جعفري معتقد است   

  : ارایه نمود"انسان

  نیروهـاي روانـی    هاي انجام شده براي شناخت    می توان با قاطعیت بیان کرد که کوشش       

 حـق "هاي انجام شـده در تعلـیم و تربیـت، نتوانـسته انـد        پژوهش. انسان کافی نبوده است   

مسلما موفقیـت بـشر در بـاره شـناحت و تنظـیم و بهـره           .  را ادا کنند   " انسان  روان اعتالي

-حـال ضـرورت  با ایـن  . برداري از خویشتن حتی به دوران ابتدایی رسمی هم نرسیده است      

و تنظیم و بهره برداري عالی تر در         هاي درونی ما هر لحظه به شناخت بیشتر       مهاي دینامیس 

بخوانیـد و  ": ها است که از همه مراکز علمی دنیا فریاد        قرن. نندک  می باره خویشتن تحریک  

  .شنوند  می، بلند شده و همگان آن را"بیاندیشید، تا خود را دریابید

 تواند بـا افـزایش شـناخت      می  خداوند را ادا کند، اما      واقعی اگرچه انسان نمی تواند حق    

 در آیـد  "چاه خود پرستی" و   "چاه طبیعت " از    نسبت به خداوند،    و تعبد  خود نسبت به او   

  .، گام بردارد"یرفیع قرب الههاي  قله" و "درشرفیع هاي  قله"و به سوي 

هـاي دور پـرواز   خداوندي کـه همـت    : لذي ال یدرکه بعد الهمم و ال یناله غوص الفطن         ا

 از نفـوذ  "حوزه اعـالي ربـوبی    "انسان از درك ذات او و احاطه به مقام شامخش نارسا و             
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  .هوشیاري هوشیاران به دور است

وسایل مبتنی بـر    "الترین وضع ممکن، چون با       و احساسی انسان در با     نیروهاي عقالنی 

مقـام  "گردند، توانایی راه یابی به  می، تنظیم "قلمروي حس " برگرفته از    "کمیت و کیفیت  

بـه صـورت   استاد جعفري ضمن بیان مطالب فوق، دو قانون کلی را   .  را ندارد  " ربوبی الحد

که تا موضوعی در دیدگاه انسان قرار نگیرد، نه براي رسیدن به آن بـه                کند،  می زیر مطرح 

از طـرف  . آیـد   مـی کوشد و نه در صدد آگاهی و هوشیاري در باره آن بـر            می عنوان هدف 

هـا و   هـا و کیفیـت    به طور طبیعی با کمیت    ،  دیگر، با برنهاده شدن موضوع در دیدگاه انسان       

 مـا  شود، و با توجه به این دو قانون، شناخت          می ذهنی محدود با آن برخورد    هاي  خصوصیت

  )29، ص2، ج4ماخذ.(نسبت به خداوند هر گز به صورت احاطه نسبت به او نخواهد بود

 خـدا  ، معرفـت آغـاز و اسـاس دیـن   : اول الـدین معرفتـه  "استاد جعفري منظور از جمله  

: کنـد، و دیـن را بـه عنـوان       مـی  ، معنـا  "بنیاد نخستین و اساسی دیـن     " را به معنی     "تاس

 " و رو بـه جاذبـه الهـی   رشـد  انسان، در مـسیر  یعی و روانی محاسبه و تنظیم زندگی طب    "

 .نماید  میمطرح

  ".  تصدیق او است نسبت به خداوند،کمال معرفت:  معرفته التصدیق بهو کمال"

  

  حقایق ایمان" به وسیله مشاهده قلبی خداوند

مـا  : آیا خداي خـود را دیـده اي؟ گفـت   : د در پاسخ فردي که از ایشان پرسی    )}(علی امام

: کنت أعبد ربآً لم أره، لم تره العیون بمشاهدة األبصار، و لکن رأته القلوب بحقـائق اإلیمـان              

او با مشاهده چـشم دیـده نمـی شـود، ولـی      . من خدایی را که ندیده باشم، عبادت نمی کنم      

  )98، ص1، ج17اخذم. ("بینند  می او راها با حقایق ایمان قلب

: گیـرد   می استاد جعفري در تفسیر جمله فوق، بحث نسبتا مفصلی دارد، و در پایان نتیجه             

موجودي نه به عنوان شریک، و نـه    و این که هیچکه روشن ترین دلیل، بر وحدت خداوند،    



  حکمت اسالمیبنیادین بررسی توحید، به عنوان اصل  .7فصل        209

ض یـک موجـود   به طور استقالل نمی تواند در مقابل او وجود داشته باشد، این است که فر          

در مقابل او چه به عنوان شریک و مثل و ضد، و چه به عنوان استقالل، مستلزم محـدودیت        

 سوره انبیـاء آمـده      22در آیه   .  است "موجود الحد "خداوند است، در صورتی که خداوند       

ه، خـدایان   ها و زمین جز خداي یگان     اگر در آسمان  : لو کان فیهما آلهۀ إلّا اهللا لفسدتا      ": است

  ."گشتند  میمتعددي وجود داشتند، فاسد

. " به مقام کبریـایی او اسـت   او اخالصحد اعالي توحید: وکمال توحیده اإلخالص له   "

دهد، کـه منظـور از     میتفسیر ابن ابی الحدید را مورد تاکید قرار    در تفسیر این جمله،    استاد

 و عـوارض و لـوازم       "خالص دانـستن ذات خداونـدي از تجـسم        "،  "انستن خدا خالص د "

کند که این تفسیر با جمالت بعـدي خطبـه مناسـب تـر اسـت کـه         میتجسم است، و اضافه  

  .کند می  معرفی" نفی صفات از خداوند" اخالص راکمال

بـا  . "خدایی که بـراي صـفت او حـد محـدودي نیـست      : الذي لیس لصفته حد محدود    "

هاي نیک است، بنـا بـراین    همه صفات و اسم، و خالق  ، ال حد  توجه به این که خداوند متعال     

 چـه امـام    داریم بنا بـر آن     ط حق ما فق .  دهد خداوند نسبت  صفتی را به ذات    کسی نمی تواند  

: إنّ األسماء صـفات وصـف بهـا نفـسه         ": اند، اعتقاد پیدا کنیم     فرموده )}(موسی بن جعفر  

  )118، ص1، ج16ماخذ( "ها ستوده استها صفاتی هستند، که خدا خود را به آننام

خـدا در  :  اگر کـسی بگویـد    :و من قال فیم، فقد ضمنه و من قال علی م فقد أخلی منه             "

چیزي است، خدا را در آن گنجانیده است، و اگر خـداي را روي چیـزي تـوهم کنـد، آن را                

  . "خالی از خدا پنداشته است

تفکـر  "دانـد و    مـی  هستیاستاد جعفري این جمله را ناظر به احاطه خداوند بر همه عالم 

  .دهد  می مورد انتقاد قرار"کودکانه حلول
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   خداوندروش استفاده از مطالعات زیست شناسی در شناخت

او بـا همـه کائنـات اسـت، بـدون           : مع کل شیء ال بمقارنۀ، و غیر کـلّ شـیء ال بمزایلـۀ             "

  ."هاپیوستگی، و غیر از همه اشیا است، بدون گسیختگی از آن

در  هاي شـیمیایی سـازنده آن،   انسان را با ملکولم جمله فوق، ارتباط روانبه منظور فه 

  .گیریم  مینظر

هاي موجـود در هـر سـلول    یکی از زیست شناسان به نام آیزاك آسیموف، تعداد ملکول         

  ) 1ماخذ(زند،   می علمی تخمین000/000/000/000/200کبد انسان را 

هــاي بــدن انــسان را  فیزیــولژي انــسانی، تعــداد ســلولتخصــصان علــمو گــایتون از م

  ) 14ماخذ. (زند  می علمی تخمین000/000/000/000/100

هاي بدن انسان را دویـست تریلیـون در نظـر    اگر با اغماض مختصري تعداد همه ملکول      

بـا توجـه بـه ایـن     .  خواهد بود   تریلیون تریلیون  000/20هاي بدن   بگیریم، مجموعه ملکول  

 بیـشتر نـدارد، بـه    "هویت"، و هم چنین در نظر داشتن این واقعیت که انسان، یک   واقعیت

 موجب هماهنگی و یـک پـارچگی بـین    " انسانروان:عامل حیات"رسیم که    می این نتیجه 

دد، که پس از زنـده شـدن مجـدد، ایـن همـاهنگی را      گر  میهاي فوق تا هنگام مرگ ملکول

  . کند  می حفظ"تا ابد"

ــا  روان ــا ب ــا 000/000/000/000/000/000/000/000/000/20 م ــول ن  ملک

دهند، همراه است، ولی بـه هـیچ          می متجانسی که ساختار فیزیکی و شیمیایی انسان تشکیل       

فاوت اسـت، ولـی از سـاختار وجـودي انـسان          ها مت ها نیست، و از آن    وجه، خود آن ملکول   

هـا هـر دو مخلـوق    البته در این مورد، باید توجه داشت، که روان و ملکول  . زایل نمی گردد  

  .باشند  می است، و همه اشیا مخلوق او خالقهستند، ولی خداوند،

 فهـم جملـه فـوق از امـام        رسد، توجه به این مطلـب، بـه مقـدار زیـادي بـه                 می به نظر 

  . کمک کند)}(علی



  حکمت اسالمیبنیادین بررسی توحید، به عنوان اصل  .7فصل        211

  واقـع بررسـی شـناخت  : هاي مختلف این کتـاب شـامل    هاي روشنگري در فصل   ما بحث 

 مطـرح   و تشریعی انسان با خدا و تشکیالت الهی   گرایانه و پویاي اسالمی، ارتباط تکوینی     

  .رسد در فهم ارتباط انسان با خدا مفید باشند  میکرده ایم، که به نظر

 سازنده همه کاینات، بی آن که خود حرکتـی       او است : فاعل ال بمعنی الحرکات و اآللۀ     "

  ."کند و ابزري را وسیله کار خود کند

کنـد کـه خداونـد در فاعلیـت           می  تاکید استاد جعفري در شرح این جمله بر این واقعیت        

همـه روابـط اسـت، و از    ه  است، و خـود بـه وجـود آورنـد     معلول وخود، فوق رابطه علت   

 بـی نیـاز اسـت و نیـاز بـه ابـزار نـدارد، و        "گرفتن موقعیت فاعلی"حرکت و تغییر براي    

  . باشد  می" و انشاءابداع" به صورت فاعلیت خداوند،

 خـود  او بینا است و نیازي به دریافـت دیـدگاه خلـق      : بصیر إذ ال منظور إلیه من خلقه      "

  ."ندارد

 علـم "استاد جعفري منظور از بصیرت را که در جمله فوق، بـه آن اشـاره شـده اسـت،                    

داند، و عقیده کـسانی را کـه معتقدنـد      می " هستی خداوند به همه جزئیات و جریانات عالم      

استاد بـراي نزدیـک کـردن موضـوع، بـه           . کند  می تخطئه! خداوند فقط به کلیات دانا است     

و وجـدان، چـشم   ، چـشم، وجـدان بیرونـی   ": دهـد   میفکر ما، این جمله را مورد تایید قرار   

حقـایق  "بیند، و هـم       می  را "اشکال مادي "وجدان آدمی هم امور و      . " انسان است  درونی

، نیـازي بـه تمـاس و    )نه مقدمه علـم ( را، و در این دیدن که نوعی از علم است "غیر مادي 

  .دیدن فعلی آن امور ندارد

نیـازي بـه دمـساز     خـداي یکتـا،  :  و ال یستوحش لفقـده متوحد إذ ال سکن یستأنس به  "

  ."ندارد تا از جدایی او وحشتی بر او عارض گردد

استاد جعفري جمله فوق را پاسخی به بعضی فکرهاي خـام، کـه خداونـد را بـا خـود یـا           

کـان   زمـان و م داند، و با توجه به این که خداوند خالق        می کنند  می هاي دیگر مقایسه  انسان
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   .نیازهایی که انسان دارد، به طور کلی در مورد او قابل طرح نیستند  است،و خلق

  .دهند  می را نشان"مهاي اسالدیدگاه"، ")](ارشادهاي معصومان " فقط 

 را با عمران صابی، که بـه نظـر   )}( موسی الرّضا علی بندر همین زمینه، احتجاج امام   

 باشـد، و   مـی " اسـالمی اصـول الهیـات  "استاد محمد تقی جعفري شامل بـا اهمیـت تـرین            

 "ی اسـالم هاي اصـلی شـناخت  پیام" یا  " اسالمی مبانی حکمت ": را به عنوان   توان آن  می

  : کنیم  میمطرح نمود، ذکر

 از دیدگاه علی بـن موسـی     الهیات": گوییم  می کند، که هنگامی    می استاد جعفري اضافه  

اسـتاد بـا شـمردن اسـامی        . "الهیات از دیـدگاه اسـالم     ": گوییم  می در حقیقت ،  )}(الرّضا

مطالبی را به عنـوان اصـول و   ها    کند، که آن    می کماي مسلمان، اضافه  بعضی از فالسفه و ح    

این بوده اسـت کـه عقایـد       ها    مسایل الهیات مطرح کرده اند، و مسلم است که قصد همه آن           

ولـی بـه هـیچ وجـه نمـی      .  باشدها بازگو کننده مبانی اسالم در الهیات و هستی شناسی        آن

ابـراز   مزبـور، هـاي      یعنی عقایدي کـه شخـصیت      ستی شناسی اسالم،  الهیات و ه  :توان گفت 

، در مـورد معـارف الهـی و    )]( در صورتی که مطالبی کـه امامـان معـصوم     . نموده اند 

  .باشند  میهستی شناسی، اظهار کرده اند، متن عقاید اسالمی

ایـن حقیقـت، توافـق کامـل همـه      کند که یکی از روشـن تـرین دالیـل        می استاد اضافه 

، و دیگر منابع اسـالمی، و   سلیم و قرآن، با عقل)]( معارف ابراز شده از امامان معصوم     

به عنوان مثال، مـسایل و اصـول مربـوط بـه       . باشد  می ها با یکدیگر   همه آن  "اتحاد کلمه "

 هستی و انسان، که در سـخنان رئـیس     و صفات و افعال خداوند و رابطه خدا با عالم          توحید

شود، مضامین آن بدون اخـتالف،    می در نهج البالغه دیده)}(الموحدین امیرالمؤمنین علی  

  .در سخنان امامان دیگر مطرح شده است

 را )](کـردار سـایر معـصومان    دلیل دیگر، این است که هر یک از امامان، گفتار و           

  . اند تصدیق نموده
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دو فیلـسوف و    : شـاید بتـوان گفـت      در مقابل این وحدت کلمه در باره مسایل اساسـی،         

ـ   " را نمی توان یافت، که حتی در یکی از آن مـسایل،             و عارف  حکیم  "یوحـدت نظـر کلّ

   ".داشته باشند

 " الهـی قـرب " و "مقـام واالي رشـد  "مـان، بـه   چنین توافقی ناشی از وصول همه اما      

  یعنی همه آنان به جهت.  را بر همه آنان قابل درك ساخته است" واحدواقعیت"است، که 

 اسـت،  "جاذبـه ربـوبی  "، به یک مقصد کـه  نور الهی" با یک    " اهللا  تخلق به اخالق   "

  .رهسپار گشته اند

 کنـد، لـزوم شـناخت       مـی  نکته مهمی که استاد جعفري در همـین زمینـه، بـر آن تاکیـد              

. باشـد   میهاه توسط آن   به منظور فهم مطالب ارایه شد      ")]( شخصیت امامان معصوم  "

کننـد،    مـی  ، به مطـالبی کـه بیـان       )](خالصه کالم ایشان این است، که امامان معصوم         

 هـا را اجـرا  ها در هر شرایطی قرار گیرنـد، بـه طـور کامـل آن     کامل دارند، و خود آن  ایمان

معبـودي  ": گوینـد  ی مـ کند که به عنوان مثال، اگر امامان معصوم     می اضافه استاد،. کنند می

  سـر "خـدایابان " از همه سطوح درون آن "موج روحانی"، در حقیقت یک   "جز او نیست  

 پیـشنهاد  استاد. باشد  می کشد، که بازگو کننده همه هویت و شخصیت آن ساخته شدگان           می

ران عرضـه شـده اسـت،       کند، براي درك ارزش و عظمت الهیـاتی کـه از ایـن بزرگـوا               می

نخست شخصیت این پیشتازان معارف الهی را بنگرند، و عظمت آن را دریابند، سـپس وارد       

  . میدان فهم سخنان آنان شوند

 نکته مهمی که براي تایید این پیشنهاد استادجعفري باید در نظـر داشـت، ایـن واقعیـت                  

 مطـرح شـده     " امـام  شـناخت "،  )}( بـاقر  وسط امام  اسالمی ت  است که در تعریف حکمت    

هـی   -"...و من یؤت الحکمۀ  ": و قد سأله أبو بصیر عن قول اهللا       ": بینیم  می است، که چنین  

 بـه هـرکس حکمـت عطـا         "در پاسخ به سـؤال ابوبـصیر از آیـه           : طاعۀ اهللا و معرفۀ اإلمام    

، 3، ج 4ماخـذ . ("فرمان بري از خدا و شناخت امـام اسـت            مراد از حکمت،  :  فرمود "...شود
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  )1262ص

معرفۀ اإلمـام و اجتنـاب   ": گوید  می  در تعریف حکمت   )}( باقر در ارشاد دیگري، امام   

 امـام   شـناخت مراد از حکمت،: در تفسیر آیه فوق، فرمود: الکبائر الّتی أوجب اهللا علیها النّار    

 ."ها مقرر داشته اسـت و دوري کردن از گناهان کبیره است، که خداوند کیفر آتش براي آن     

  )284، ص2، ج17ماخذ(

 را به عنوان راهکار عملی دست یـابی بـه    امام، ما شناخت   بر این اساس به خواست خدا     

  . کنیم  می اسالمی، در فصل هشتم این تالیف مطرححکمت

 اسالمی، بعـضی   در مسایل اساسی حکمت)}( رضابه منظور روشن شدن مواضع امام     

کنیم، و در مواردي کـه اسـتاد          می  را ذکر  )}(هاي امام هاي عمران صابی و پاسخ    از سؤال 

  :نماییم  می توضیحی داده اند، بیانمحمد تقی جعفري

چـه خلـق کـرده    از موجود اول و از آن:  عما خلق  أخبرنی عن الکائن األول و     -سؤال اول 

  .است، به من خبر ده

بال حدود و ال أعـراض       سألت فافهم، أما الواحد فلم یزل واحداً کائناً ال شیء معه،          : پاسخ

ال فی شـیء أقـام و     خلقاً مبتدعاً مختلفاً بأعراض و حدود مختلفۀ،و ال یزال کذلک، ثم خلق     

امـا  . سؤال کردي، پاسخ سؤال خود رابفهـم : ال فی شیء حد و ال علی شیء حذا و ال مثّلََه له     

حـدود و   . بی همتا بوده و موجودي است که چیزي با او نبـوده اسـت              خداوند یگانه از ازل،   

سـپس مخلوقـات را بـه طـور        . ه اند، و همواره چنین خواهد بـود       راهی به او نداشت    اعراض،

ایـن خلقـت    . با أعراض مختلف و حدود گوناگون آفریـد       ) بی سابقه هستی  ("خلق ابداعی "

 را نه در چیزي برپا داشت، و نه درچیزي محدود ساخت، و نه بر چیزي مقابل نمـود،    ابداعی

   و نه با چیزي مشابه قرار داد

، از صـفات  "خداونـد  وحـدانیت ": گویـد   مـی در تفسیر خطبه مزبـور  ) ره(استاد جعفري 

و هـیچ موجـودي نمـی توانـد در برابـر آن      . ذاتی اواست، لذا به هیچ وجه قابل تغییر نیست    
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 عـددي  خداوند را مبدل به واحد  ذات اقدس، چنان مطرح شود و تحقق پیدا کند، که وحدت          

تـوان در    مـی نظیـر ایـن وحـدت را تـا حـدي     . نماید، که موجود مفروض، دومین آن باشـد     

من انسانی آن حقیقتی نیست کـه در برابـر     .  کرد شهود) وحدت من انسانی  ("وحدت نفس "

، کـه  ، به عنوان یک واحـد بـوده باشـد       " من است  اختیار"ها در   آن امور مادي،که مدیریت  

البته این یک تنظیر نـاقص اسـت، کـه          .  محسوب گردند  "من"امور مادي، دوم و سوم آن       

 وحدت خداوند مطـرح گردیـد؛ کـه اگـر           فقط براي توضیح اجمالی در باره ازلیت و ابدیت        

نـد در  هـا نمـی توا   مانند همین عالم هستی آفریده شوند، تحقـق و تقـرر آن            ،میلیاردها عالم 

برابر وجود خداوند چنان باشد که وحدت آن ذات اقدس را مبدل به واحـدي نمایـد کـه بـا              

  . دیگر موجودات عوالم هستی، مشمول شمارش قرار بگیرد

 مطرح شـده اسـت، اگـر        )}(مسئله فوق که توسط امام    : گوید  می استاد جعفري اضافه  

  متعددي را که در رابطـه خداونـد بـا عـالم            به طور کامل مورد دقت قرار بگیرد، مشکالت       

  )192، ص15، ج4ماخذ ( .نماید  میگردند، حل و فصل  میهستی بحث

ی مـورد تاکیـد   هـاي اسـالم   اشیاء از عدم، واقعیتی است که به کرات، در آمـوزش       خلق

  :گردد  میند مورد اشارهقرار گرفته است، که به عنوان مثال به چ

اي کـه  :  األشیاء من العدمیا من خلق": بینیم  می، چنین 81در دعاي جوشن کبیر، در بند       

  )157، ص21ماخذ( ".آفریدي موجودات را از نیستی و عدم

استاد جعفري در ادامه بحث خود در تفسیر خطبه مزبور، بر رد تصادفی به وجـود آمـدن              

 بـه وجـود     " فاعلی علت"گوید که امکان ندارد پدیده اي بدون          می ند، و ک  می جهان تاکید 

دانـد، و آن    میآید، و اعتقاد به وجود آمدن یک موجود حادث، بدون علت فاعلی را، اشتباه     

  . کند  میرا محال و غیر معقول، معرفی

 به وجـود   فاعلیعلت"ید به عنوان الزم است این توضیح مطرح گردد که خداوند را نبا   

سـنخیت بـین    "زیرا اگر چنین اعتقادي داشته باشیم، بایـد         .  معرفی کرد  "آورنده موجودات 
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 حقیقـت  "ی، خداوند به عنـوان  هاي اسالم بلکه در آموزش  .  را قبول کنیم   " و مخلوق  خالق

، "بدون سنخیت بـا خلـق  " و "پوشیده از وهم "، و   "باالتر از درك  "،  " و ال حد   ی مانند ب

  .گردد  میمعرفی

 اشـاره شـده     "روند کلی خلقـت   "ی فقط به    هاي اسالم باید توجه داشت که در آموزش     

 کـرده اسـت، و بـه    است، و خالصه آن این است که خداوند اسمی از اسماي خـود را خلـق          

 "مخلـوق "با توجه به این که ایـن اسـم       . ، خلق را به وجود آورده است      "اسم"وسیله این   

رسد به همین مقدار، ذهـن مـا          می به نظر . ی ندارد  آن با خلق، اشکال    "سنخیت"است، طرح   

تعمـق در چیـزي کـه بـه آن احاطـه            " یعنی   " در ذات خدا   تعمق"گیرد، و نیاز به       می آرام

  :گردد  می اشارهکمیل در دعاي هاي مزبوربه چند مورد از آموزش. ، وجود ندارد"نداریم

همـه چیـز را   هـاي    کـه پایـه   هـا و به آن نـام    : و بأسمائک الّتی مألت أرکان کلّ شیء      "

  : بینیم  می شده چنین انشاء)}( باقر در دعاي سمات که به وسیله امام .تپرکرده اس

کرم الّذي إذا دعیت بـه علـی   الّلهم إنّی أسئلک باسمک العظیم األعظم األعزّ األجلّ األ       "

مغالق ابواب السماء للفتح بالرّحمۀ انفتحت، و إذا دعیت به علی مضائق أبواب األرض للفـرج    

انفرجت، و إذا دعیت به علی العسر للیسر تیسرت، و إذا دعیت بـه علـی األمـوات للنّـشور                 

جهـک الکـریم    انتشرت، و إذا دعیت به علی کشف البأساء و الضّراء انکـشفت، و بجـالل و               

الّـذي عنـت لـه الوجـوه و خـضعت لـه الرّغـاب و خـشعت لـه               أکرم الوجوه و أعزّ الوجوه،    

األصوات و وجلت له القلوب من مخافتک، و بقوتک الّتی بها تمسک السماء أن تقـع علـی               

األرض إلّـا بإذنــک، و تمــسک الــسموات و األرض أن تـزوال، و بمــشیتک الّتــی دان لهــا   

خـواهم    مـی  من جداً از تـو    ! بارالها: تک الّتی خلقت بها السموات و األرض      العالمون، و بکلم  

بس بزرگتر، عزیزتر، برجسته تـر و گرامـی تـري کـه چـون بـراي               نام بس بزرگت،   به حق 

بازشدن درهاي سخت بسته آسمان، با آن خوانده شوي، به رحمتت باز شوند؛ و چـون بـراي    

با آن خوانده شوي، گـشوده گردنـد؛ و چـون بـراي آسـان      گشایش تنگناهاي درهاي زمین،   
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ها با آن خوانده شوي، آسان گردند؛ و چـون بـراي زنـده شـدن مردگـان بـا آن          شدن سختی 

خوانده شوي، زنده شوند؛ و چون براي برداشتن تنگ دستی و پریشان حالی بـا آن خوانـده                

ین و عزیزترین سـیماها،  شوي، برداشته شود؛ و به حق برجستگی سیماي گرامیت، گرامی تر    

ها برایش خم شده انـد، و صـداها در   ها در برابرش رو به خواري نهاده اند، و گردن   که روي 

ها در برابرش، از ترس اندیـشناك شـده انـد، و بـه حـق آن          برابرش آهسته گشته اند، و دل     

هـا و زمـین   ند، و آسماناي، که جز با اجازه خودت نیفت      گرفته ها را محکم  نیرویی که آسمان  

 محـض  را گرفته اي، مبادا از بین بروند؛ و به حق مشیتی کـه جهانیـان در برابـرش تـسلیم             

  )115، ص21ماخذ.("ها و زمین را آفریديآسمان شده اند؛ و به حق کلمه اي که با آن،

 خداونـد  گـردد، در آن تاکیـد شـده اسـت کـه             می چه در فراز آخر این دعا مشاهده      چنان

  . آفریده است"کلمه اي از کلمات الهی"ها و زمین را به وسیله ، آسمانمتعال

  :کنیم  می با عمران صابی را به صورت زیر مشاهده)}(  رضاادامه بحث امام

 بـه وجـود آورد، یعنـی    "داعیاب"ینات را به صورت ، خلقت کا" خلقاً مبتدعاًثم خلق "

  .وجه سابقه هستی نداشته است به هیچ

  :بینیم  میکند، و چنین  میهمین رهنمود در دعاي اول صحیفه سجادیه، جلب توجه

به قدرت و توانـایی خـود،   : ابتدع بقدرته الخلق ابتداعاً و اخترعهم علی مشیته اختراعاً   "

کـه از روي   خواست خویش به وجود آورد، بـی آن   ان را به اراده و    آفریدگان را آفرید؛ و آن    

  )29، ص 15ماخذ. ("مثال و نمونه اي باشد

، استاد جعفري جملـه  "ال فی شیء أقامه": بینیم  می  چنین )}( رضا  در ادامه کالم امام   

  : کند  میمزبور را به صورت زیر شرح

قت را در چیزي برپا نداشته است، زیرا هـر چـه بـه عنـوان        خداوند سبحان، دستگاه خل   "

موضوع یا ظرف و محل دستگاه خلقت، تصور شود، یکی از مخلوقات بوده و خـود آن نیـز               

 را بـا    "دستگاه خلقت ابـداعی   "هم چنین   . احتیاج به موضوع یا ظرف و محل خواهد داشت        
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به این معنی کـه     .  محدودیت با حدود مادي است     هیچ چیز محدود نساخت، که مقصود، عدم      

 خلقت را با امور مادي محدود نساخت، و مجموع فضا و کرات فضایی، هرگـز بـه                 کل نظام 

  .محدود نمی شوند یک دیوار مادي،

باید توجه داشت که منظور از نامحدود بودن جهان، عدم امکان دست رسـی بـه انتهـاي      

  . استآن با امکانات موجود 

  : آمده است مجیددر همین زمینه در قرآن

و ما آسمان را با قدرت بنا کردیم، و همـواره آن            : و السماء بنیناها بأید و إنّا لموسعون      "

  )47:، ذاریات مجیدقرآن. ("بخشیم  میرا وسعت

یعنی چنـان نیـست   .  را در برابر چیزي و مانند چیزي نساخت "خلقت ابداعی "هم چنین   

 خلقت را با مشاهده عالمی مشابه، که از پیش بوده است، به وجـود       که خداوند سبحان، عالم   

  . آورده باشد

مجموعـا حقیقتـی     خلقـت،  عالم ": گیرد  می  چنین نتیجه  )}(استاد سپس از بیانات امام    

است که مرکب از کاینات است، نه تکرار یک عالم قبلی، و نه از روي نمونه قبلـی ایجـاد             

  ). 193، ص15، ج4ماخذ. (گشته است، نه در موضوع، ظرف و محلی ساخته شده است

ق صـفوة و غیـر   فجعل من بعد ذلک الخل   ": دهد  می  مطلب را چنین ادامه    )}( رضا امام

صفوة، و اختالفاً و ائتالفاً، و ألواناً و ذوقاً و طعمـاً، ال لحاجـۀ منـه إلـی ذلـک، و ال لفـضل               

تَعقـلُ هـذا یـا عمـران؟     .  زیادة و ال نقـصاناً منزلۀ لم یبلغها إلّا به، و ال رآي لنفسه فیما خلق          

 به صورت بر گزیـده و غیـر بـر      سپس خداوند سبحان مخلوقات را    : نعم، واهللا یا سیدي   : قال

ایـن خلقـت، نـه    . گزیده، اختالف و ائتالف، و داراي رنگ و مزه و طعـم و غیـره قـرار داد        

ناشی از نیاز خداوند به آن بوده، و نه براي به دست آوردن منزلتـی کـه جـز از آن طریـق                 

! مـران اي ع. نتواند به دست آورد، و نه در امر خلقت، براي خود افـزایش یـا کاهـشی دیـد             

  آنچه را گفتم، تعقل کردي؟
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  .اي سرور من بلی سوگند به خدا،: عمران گفت

 در مورد عدم تغییر خداوند در ضمن خلقت و عـدم نیـاز          )}(استاد جعفري، تاکید امام   

گیرد که تصور جریان تکـاملی در    میکند، و در پایان نتیجه  می کردن، گوشزد  او را به خلق   

  نقـل عـامی در الهیـات  هـاي   ا و یا مجبور بودن او به آفریدن اشیا که از بعضی متفلسف            خد

  .گردند  میشود، تخیالتی است، که با اصطالحات جالب فلسفی بیان می

  : به عمران صابی چنین است)}( رضاادامه ارشاد امام

 ما خلق لحاجۀ لـم یخلـق إلّـا مـن یـستعین بـه علـی        خلقأنّه لو کان ! واعلم یا عمران "

کان صاحبهم أقـوي،   حاجته و لکان ینبغی أن یخلق أضعاف ما خلق، ألنّ األعوان کلّما کثروا      

و الحاجۀ یا عمران ال یسعها، ألنّه لم یحدث من الخلق شیئاً، إلّا حدثت فیـه حاجـۀ أُخـري، و      

جۀ و لکن نقل بالخلق الحوائج بعضهم إلـی بعـض، و فـضّل              لم یخلق الخلق لحا   : لذلک أقول 

  :بعضهم علی بعض بالحاجۀ منه إلی من فضّل و ال نقمۀ منه إلی من أذلّ، فلهذا خلق

نمـی   چه را که آفریده است، از روي احتیاج بود،  اگر خداي سبحان آن   ! دان اي عمران  و ب 

یاج خود، کمک بگیـرد، و نیـز     آفرید مگر چیزي را که به وسیله آن براي برطرف کردن احت           

شایسته بود که خداوند چند برابر مخلوقاتی که آفریـده اسـت، بیافرینـد؛ زیـرا هـر انـدازه                    

  . گردد  میکمک براي یک موجود، بیشتر باشد، آن موجود نیرومند تر

 امکـان پـذیر نیـست، زیـرا اگـر بـه وجـود آوردن                بـراي خداونـد،    احتیاج،! اي عمران 

ها موجب بـه وجـود آمـدن احتیـاجی          لوقات، براي رفع احتیاج بوده باشد، هر یک از آن         مخ

، مخلوقـات را از روي      خداونـد متعـال   : گـوییم   می و بدین جهت است که    . دیگر خواهد بود  

احتیاج نیافریده است،بلکه احتیاج را در خود مخلوقات به وجود آورده است، که بـه وسـیله         

و بعضی مخلوقات را بـر بعـضی دیگـر تـرجیح     . گردد  میها به بعضی دیگر منتقلی از آن بعض

داده است، بدون نیاز به آن چه برتر است، و بدون خصومت با آن چـه در موقعیـت پـست قـرار              

   )200، ص15، ج4ماخذ. ( فرموده استگرفته است، و به این ترتیب، موجودات را خلق
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  هاي جاهل نسبت به خداوند پایه انسانبررسی سخنان بی

هاي عادي انسان، امري بدیهی باشد، و تاکیـد         رسد، بی نیازي خداوند براي عقل       می به نظر 

 بر بی نیازي او جلّ و علی، به دنبال اظهار نظرهـاي کوتـه بینانـه اي اسـت کـه                )}(امام

 بـه چنـد    مجیـد  به زبان آورده اند، کـه قـرآن  بعضی اقوام در طول تاریخ در مورد خداوند، 

  :کند  میمورد اشاره

لقد سمع اهللا قول الّذین قالوا إنّ اهللا فقیر و نحن أغنیاء سنکتب ما قالوا و قـتلهم                  " ***

م و أنّ اهللا لـیس بظلّـام       ذلک بما قدمت أیدیک   .  و نقول ذوقوا عذاب الحریق     األنبیاء بغیر حقّ  

بـه زودي  .  شنید،"خدا فقیر است و ما بی نیازیم     ": ها را که گفتند    سخن آن  خداوند،: للعبید

؛ و )نویـسیم  مـی ( را به نا حق کشتن پیـامبران ) هم چنین(چه را که گفتند، خواهیم نوشت؛    آن

ایـن بـه خـاطر چیـزي        !). در برابر کارهایتان  (زان را   بچشید عذاب سو  ": گوییم میها    به آن 

و خداونـد هرگـز در   ) و نتیجه کار شما است(شما از پیش فرستاده است    هاي    است که دست  

  )181-182-، آل عمران مجیدقرآن( .حق بندگان، ستمگر نیست

لُعنوا بما قـالوا بـل یـداه مبـسوطتان     و قالت الیهود یداهللا مغلولۀ غُلّت أیدیهم و         " ***

ینفق کیف یشاء و لیزیدنّ کثیراً منهم ما إُنزل إلیک من ربک طغیاناً و کفـراً و ألقینـا بیـنهم       

العداوة و البغضاء إلی یوم القیامۀ کلّما أوقدوا ناراً للحرب أطفأهـااهللا و یـسعون فـی األرض      

. "بـسته اسـت  ) بـا زنجیـر  (دسـت خـدا   ": و یهـود گفتنـد  : فساداً واهللا ال یحـب المفـسدین    

بلکـه هـر دو   ! دور شـوند ) الهـی (ها بسته باد و به خاطر این سـخن از رحمـت     هاي آن  دست

ولـی ایـن آیـات، کـه از طـرف       . بخـشد   می او گشاده است، هر گونه بخواهد     ) قدرت(دست

افزایـد، و مـا در    ی مها بسیاري از آنپروردگارت بر تو نازل گردیده است، بر طغیان و کفر         

هـر زمـان آتـش جنگـی افروختنـد،       .  عداوت و دشـمنی افکنـدیم      ها تا روز قیامت   میان آن 

کنند، و خداوند مفـسدان را    میخداوند آن را خاموش ساخت؛ و براي فساد در زمین، تالش      

  )64:، بقره مجیدقرآن(دوست نمی دارد
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 را ، بر این نکته تاکید شـده اسـت، کـه خداونـد متعـال            مجید ت متعددي از قرآن   در آیا 

بدیهی است چنین ادعایی را شـاید نتـوان بـا مستمـسک قابـل          . کسی نمی تواند عاجز کند    

کند، نـشانگر ایـن     میولی هنگامی که خداوند متعال بر آن تاکید. مشاهده اي گزارش نمود   

 ها حتی اگر به زبان نیاورند، واقعـا چنـین هـدفی را دنبـال     است که بعضی از انسان     واقعیت

  :گردند  میدر این جا آیاتی که در این زمینه مطرح شده اند، ذکر. کنند می

  یقینـا  شـود،   می چه به شما وعده داده    آن: وعدون آلت و ما أنتم بمعجزین     إنّ ما ت  " ***

  .")و از عـدالت و کیفـر او فـرار کنیـد    ( نا توان سـازید ) خدا را( آید؛ و شما نمی توانید   می

  )134:، انعام مجیدقرآن(

و شـما هرگـز نمـی توانیـد بـر           : و ما أنتم بمعجزین فی األرض و ال فی السماء         " ***

  22:عنکبوت ." در زمین و آسمان بگریزیداراده خدا چیره شوید و از حوزه قدرت او

) محـو (ها کـه در   و آن : والّذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک أصحاب الجحیم       " ***

توانند بـر اراده حتمـی مـا غالـب شـوند،        میپنداشتند که  میآیات ما تالش کردند، و چنین 

  )51:، حج مجیدقرآن. ("اصحاب دوزخند

و کـسانی کـه   : والّذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز ألیم     " ***

توانند از حـوزه قـدرت مـا بگریزنـد،        می  کردند آیات ما داشتند و گمان    ) تکذیب(سعی در   

  )5:، سبأ مجیدقرآن. ("عذابی بد و دردناك خواهند داشت

و کسانی کـه    : الّذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون        و  " ***

پندارند از چنگ قدرت مـا فـرار خواهنـد      میکنند و   می براي انکار و ابطال آیات ما تالش      

  )38:، سبأ مجیدقرآن. (".شوند  میاحضار) الهی(کرد، در عذاب

  و اگر سـرپیچی نماییـد بدانیـد شـما     : وا أنّکم غیر معجزي اهللا و إن تولّیتم فاعلم   " ***

   )3:، توبه مجیدقرآن( .")و از قلمرو قدرتش خارج شوید(نمی توانید خدا را ناتوان سازید
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   خداوندرهنمودهاي اساسی در مورد شناخت

  ر سنخیت خدا و خلقمردود بودن نظ

، قایـل هـستند، کـه در فـصل      بین خدا و خلـق "سنخیت"متاسفانه بعضی از مؤلفان، نوعی   

 بـه   " انسان بـا خـدا     "ارتباط تشریعی " و   "ارتباط تکوینی "بررسی مقدماتی فرق بین     "

  :باشند  میرهنمودهاي زیر در این مورد راه گشا. شده استآن اشاره 

  :فرماید  می، خداوند در مورد شناخت)}( رضاامام

چـه در  آن:  ما یمکن فیه یمتنع فـی صـانعه       فکلّ ما فی الخلق ال یوجد فی خالقه، و کلّ         "

 و چه در مخلـوق ممکـن باشـد، در صـانع     وجود ندارد، و آنشود، در خالق  میق یافت مخلو

  )230، ص4، ج15 ماخذ-40، ص6 ماخذ-153، ص1، ج7ماخذ. ("سازنده او ممتنع است

  :بینیم  می عصر عج صادر شده است، چنیندر توقیعی که از امام

لیس نحن شـرکائه فـی علمـه و ال فـی     . عما یصفون، سبحانه و بحمده تعالی اهللا و جلّ     "

مـا  . گویند  می اوهایی که دیگران در حق   از توصیف  برتر و منزه است خداوند متعال     : قدرته

  )288، ص2، ج9ماخذ. (" و قدرت او نیسترا شراکتی در علم

 
  معناي اسامی خداوند" و لزوم توجه به واقعیت

 هـر چیـز، و    در مورد لزوم توجـه بـه واقعیـت   )}( صادقدر این جا الزم است ارشاد امام    

  :اکتفا نکردن در حد لفظ، ذکر گردد

 عـن  )}(أنّه سأل أباعبـداهللا : گوید  می بوده است)}( صادقهشام که از اصحاب امام    

  !فقال لی یا هشام: اهللا مما هو مشتق؟ قال: أسماءاهللا و اشتقاقها

اهللا مشتق من إله، و اإلله یقتضی مألوهاً، و اإلسم غیـر المـسمی، فمـن عبـد اإلسـم دون            

بد اثنین، و مـن عبـد   ، و لم یعبد شیئاً، و من عبد اإلسم و المعنی فقد کفر و ع  المعنی فقد کفر  

  أفهمت یا هشام؟. المعنی دون اإلسم فذاك التوحید
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إنّ هللا تسعۀ و تسعین اسماً فلو کان اإلسم هو المسمی لکـان کـلّ    : زدنی، قال : فقلت: فقال

  . إسم منها إلهاً و لکنّ اهللا معنی یدلّ علیه بهذه األسماء و کلّها غیره

و النـار    و الثـوب اسـم للملبـوس،       اسم للمشروب، الخبز اسم للمأکول، و الماء      !  یا هشام 

  :  أفهمت یا هشام فهما یدفع به و تناضل به اعدائنا؟ . اسم للمحرق

ها پرسـیدم،  هاي خدا و اشتقاق آن    راجع به اسم   )}( صادق از امام : هشام بن حکم گوید   

  که اهللا از چه مشتق است؟

 الزم دارد، و نـام، )  کـه او را پرسـتش کننـد   آن(مـألوهی "، "إله"، و  "إله"از  : فرمود

 پرستد، کافر است، و چیـزي    "صاحب نام "کسی که نام را بدون      .  است "صاحب نام "غیر  

 را پرستد، کافر اسـت، و دو چیـز پرسـتیده    "صاحب نام "و کسی که نام و      . نپرستیده است 

! اي هـشام .  را پرستد نه نـام را، ایـن یگانـه پرسـتی اسـت     "صاحب نام"است، و هر کس    

صـاحب  " نام است، اگر هـر نـامی همـان       99خدا را   : فرمود. فهمیدي؟ گفتم بیشتر بفرمایید   

 اسـت کـه ایـن    "معنـایی "ها معبودي باشند، ولی خدا خود  باشد، باید هر کدام، از نام  "نام

  .باشند  می"خود او" کنند، و همه غیر از ها بر او داللتنام

نـامی اسـت بـراي      ) مـاء (نـامی بـراي خـوردنی، و کلمـه آب         ) خبز(کلمه نان ! اي هشام 

نـامی اسـت   ) نـار (نامی است براي پوشیدنی، و کلمه آتـش       ) ثوب(آشامیدنی، و کلمه لباس   

  . براي سوزنده

طوري فهمیدي که بتوانی دفاع کنی و در مبارزه با دشمنان ما و کـسانی کـه      ! اي هشام 

   "همراه خدا چیز دیگري پرستند، پیروز شوي؟

، در تفسیر حـدیث فـوق، شـرحی دارد          "درخشان، پرتوي از اصول کافی    "مؤلف کتاب   

  : گردد  میکه خالصه آن ذکر

هـایی  واقعیت ها، فقط جنبه لفظی دارند، و حقیقت آن  "نان، آب، لباس و آتش    "اسمهاي  

بدیهى است که مفهوم لفظ، وسیله توجه ما بـه واقعیـات           .باشند  می هستند که مورد استفاده   
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هـاي خداونـد نیـز، وسـیله       نـام  کنند کـه    می  با ذکر این موارد، تاکید     )}(امام .ها است آن

هـیچ گونـه اثـرى مترتـب نمـی      ، ها وصفات او توجه انسان، نسبت به اومی باشند، وبه اسم       

رتبـاط داشـته     ا با خداوند،  کنند که نباید انسان فقط در حد لفظ،         می  تاکید )}(امام. گردد

سی دي جامع االحادیـث، بـه نقـل از         . ( توجه کند  "صاحب نام "باشد، بلکه باید همواره به      

  )84، ص2،ج17ماخذ 

هـا واقعـا    است که بعضی از انسان    نکته اي که الزم است بر آن تاکید شود، این واقعیت          

 نیـا بـر   استاد حکمـت . ارند توجه ند"واقعیت خدا"شناسند، و به   می"لفظ"خدا را در حد    

 و دسـتور  )](  و امامان معصوم   ),(کرد، که اگر کسی به پیامبر       می این واقعیت تاکید  

 " کامال مـشخص نظام"ها براي زندگی انسان داده اند، و او را وارد یک       هایی که آن  العمل

 را پذیرفتـه اسـت، کـه هـیچ گونـه            "خدایی موهوم "کرده اند، معتقد نباشد، در حقیقت او        

 "عبودیـت لفـظ خـدا   " از ذکر )}(رسد منظور امام    می به نظر . اثري در زندگی او ندارد    

 و ، عواطـف آورد، ولـی در شـناخت    مـی   را به زبـان    "لفظ خدا "نیز همین باشد، که ظاهرا      

 " خـویش هواي نفـس "و هیچ گونه اثري از اعتقاد به خدا وجود ندارد، و در حقیقت    ا رفتار

  دهد  میرا معیار تصمیم گیري زندگی خود قرار

 عبیـد    إن الناس":  دریافت کرد)}( حسینتوان در رهنمود امام  میتایید این مطلب را   

فـإذا محـصوا بـالبالء قـل         حوطونـه مـا درت معایـشهم،      ی ، الدنیا و الدین لعق على ألسنتهم     

تـا بـراي    .باشـد   مـی هـا بر سر زبان آن   ) فقط (دنیا پرستند، و دین    به راستی مردم،  : الدیانون

چرخانند، و هنگامی که به وسـیله بـال آزمـوده شـوند،         می ن را آها وسیله زندگی است،     آن

  ) 245، ص3ماخذ( ." کم است"دین دار"

  

   تمام اوامر الهی محض بودن و پذیرشلزوم تسلیم

 دست یابـد، بایـد   باید توجه داشت، که اگر انسان بخواهد به رشد و قرب الهی تا بی نهایت          
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 بعضی از دسـتورها  ابراین پذیرشبن.  کندها عمل تمام دستورهاي خداوند را بپذیرد، و به آن       

 سوره بقره در ایـن      85آیه  . و عدم پذیرش بعضی دیگر، با عذاب الهی مواجه خواهد گردید          

أفتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون بـبعض فمـا جـزاء           ": باشد  می مورد کامال گویا و صریح    

یـردون إلـی أشـد العـذاب و     من یفعل ذلک منکم إلّا خزي فی الحیوة الدنیا و یـوم القیامـۀ      

آوریـد، و بـه     مـی آیا به بعضی از دستورات کتاب آسـمانی ایمـان    : مااهللا بغافل عما تعلمون   

تبعـیض در میـان احکـام و قـوانین          (ي از شما که این عمل     فردبراي  ! شوید؟  می بعضی کافر 

، و روز رسـتاخیز بـه   را انجام دهد، جز رسوایی در ایـن جهـان، چیـزي نخواهـد بـود       ) الهی

   .دهید، غافل نیست  میچه انجامشود، و خداوند از آن  میها گرفتارشدیدترین عذاب

  

   اسالمی، به عنوان نمونه محتواي حکمتمروري بر عقاید صحیح یک موحد

ـ      مده است، توحیـد   آهمان طور که در عنوان فصل        د و احکـام اسـالمی    زیربنـاي همـه عقای

 در گزارش عبدالعظیم حسنی به هنگامی که اصول عقاید خـود را             مشتقات توحید، . باشد می

  :کند، به خوبی خالصه شده اند  می عرضه)}( هاديبه امام

دخلت على سیدي علی بن محمد بن علی بن موسى بن جعفر بـن محمـد بـن علـی بـن                      

 فلما بصر بی قال لی مرحبا بک یا أبا القاسم أنت ولینـا        )}(بن أبی طالب  الحسین بن علی    

فإن کان مرضیا ثبـت     إنی أرید أن أعرض علیک دینی       ! یا ابن رسول اهللا   :  له  فقلت: قال. حقا

،  اهللا تعـالى واحـد    إنی أقول إنّ   :فقلت. هات یا أبا القاسم   : فقال.  اهللا عز و جل    یعلیه حتى ألق  

ه لیس بجسم و ال صـورة  ء، خارج من الحدین حد اإلبطال و حد التشبیه، و إنّ  س کمثله شی  لی

         و ال عرض و ال جوهر، بل هو مجسم األجسام و مصاألعـراض و الجـواهر   ور و خالقور الص 

 یـین، فـال   ء و مالکه و جاعله و محدثه، و إنّ محمدا عبده و رسوله خـاتم النب            کل شی  و رب

بعده إلى یوم القیامۀ، و إنّ شریعته خاتمۀ الشرائع، فال شریعۀ بعدها إلى یـوم القیامـۀ، و           نبی 

 ثـم  )}( بـن أبـی طالـب،    األمر بعده أمیر المـؤمنین علـی   اإلمام و الخلیفۀ و ولی    أقول إنّ 



 حکمت اسالمی و عرفان اسالمی بررسی مقدماتی        226

 ثم جعفر بن محمـد ثـم موسـى بـن    الحسن ثم الحسین ثم علی بن الحسین ثم محمد بن علی  

 و مـن بعـدي     )}(فقال علـی  . جعفر ثم علی بن موسى ثم محمد بن علی ثم أنت یا موالي            

ـ                 ه ال الحسن ابنی فکیف للناس بالخلف من بعده قال فقلت و کیـف ذاك یـا مـوالي قـال ألنّ

 و ال یحلّ ذکره باسمه حتى یخرج فیمأل األرض قسطا و عدال کما ملئـت ظلمـا                   شخصه  یرى

 اهللا و طاعتهم طاعـۀ اهللا      هم عدو  أقول إن ولیهم ولی اهللا و عدو       قال فقلت أقررت و   . و جورا 

 و ، الجنۀ حـقّ  و إنّ  ، و المساءلۀ فی القبر حقّ     ، المعراج حقّ  و أقول إنّ  . و معصیتهم معصیۀ اهللا   

 اهللا یبعـث مـن     الساعۀ آتیۀ ال ریـب فیهـا و إن    و الصراط حق و المیزان حق و إن   ،ار حقّ النّ

و أقول إنّ الفرائض الواجبـۀ بعـد الوالیـۀ الـصالة و الزکـاة و الـصوم و الحـج و               . بورفی الق 

 هـذا و    یا أبا القاسـم )}( فقال علی بن محمد    .الجهاد و األمر بالمعروف و النهی عن المنکر       

 بالقول الثابت فی الحیـاة الـدنیا و فـی     ثبت علیه أثبتک اهللاأ دین اهللا الذي ارتضاه لعباده ف      اهللا

مرحبا بـه تـو   : وارد شدم و چون مرا دید، فرمود)  هادي ع امام(بر سید و آقاي خود،       :خرةاآل

  .تو براستی دوست مایی! و خوش آمدي اي ابوالقاسم

 خـود را بـر تـو        خواهم دیـن    می !یابن رسول اهللا  : عبدالعظیم گوید به ایشان عرض کردم     

شد، تا آن هنگام که خداي عز و جل را مالقـات کـنم، بـر                عرضه دارم، پس اگر پسندیده با     

  .آن ثابت بمانم

  .ها را بیاورآن! اي ابوالقاسم:  فرمود)}(امام

من اعتقاد دارم که خداي تبارك و تعالی یکی است، و چیـزي ماننـد او نیـست، از        :گفتم

یعنی خداي را از وجـود     حد ابطال   (دو حد، خارج است، یکی حد ابطال، و دیگري حد تشبیه          

  ).داشتن خارج ساختن، و حد تشبیه، اتصاف خدا با صفات ممکنات است

 گویم که خدا نه جسم است، و نه صورت، و نه عرض و نه جـوهر، بلکـه او اسـت      می و

هـا و    عـرض  او آفریننـده  . ها را تـصویر نمـوده اسـت       ها را جسم ساخته، و صورت     که جسم 

  . و مخترع و پدید آورنده آن استجوهرها است، و پروردگار هر چیز و مالک و خالق
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 است، و بعد از او هـیچ        ، و خاتم پیامبران    بنده و رسول او است     ),(گویم محمد   می من

  .  نیستپیامبري تا روز قیامت

، هـا اسـت، و بعـد از آن تـا روز قیامـت            خاتمـه شـریعت    ),( محمد می گویم شریعت  

  . شریعت دیگري نخواهد بود

 بعد از او، امیـر المـؤمنین علـی بـن             و خلیفه و ولی امرامامت و امت       می گویم که امام   

 امام حسین، بعد علی بن الحسین، بعـد    بعد از او امام حسن، و بعد از او        .  است )}(ابیطالب

محمد بن علی، بعد جعفر بن محمد، بعد موسی بن جعفر، بعد علی بن موسی، بعد محمـد بـن         

  !علی، و بعد، تو اي آقاي من

  .بعد از من پسرم، حسن:  فرمود)}(امام

  کنند؟  میپس مردم با خلف بعد از او چگونه برخورد

اي آقـاي مـن چگونـه اسـت، و چـرا ایـن را بـه ایـن صـورت                     : گفتم: عبدالعظیم گوید 

  !فرمودي؟

شود، تا هنگامی کـه خـروج نمایـد، و زمـین را از      شخص او دیده نمی:  فرمود )}(امام

  .عدل و داد پر کند، چنانکه از جور و ستم پر شده باشد، ذکر نام او جایز نیست

گویم، دوسـت ایـشان، دوسـت خـدا اسـت، و              می اقرار نمودم و  : گفتم: عبدالعظیم گوید 

دشمن ایشان، دشمن خدا، فرمانبرداري از ایشان، فرمانبرداري از خـدا؛ و نافرمـانی ایـشان،                

  .نافرمانی خدا است

  . است، و سؤال نکیر و منکر در قبر، حق استمعراج حق: می گویم

اط حـق اسـت، وتـرازوي اعمـال،      است، و دوزخ حق است، و صر    بهشت حق : می گویم 

  . حق است

  .آید، و در آن هیچ شکی نیست  میقیامت: می گویم

  . هر کس را که در قبر است، بر خواهد انگیختخداوند،: می گویم
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واجب، بعد از والیت، نمـاز، زکـات، روزه، حـج، جهـاد، امـر بـه             هاي    فریضه: می گویم 

  .باشند  می، و نهی از منکرمعروف

، دیـن خـدا اسـت، کـه         به خدا سوگند، که این دین     ! اي ابوالقاسم : گفت )}( هادي امام

پس بر آن ثابت باش، خدا تو را بر قـول ثابـت در دنیـا و    . براي بندگان خود، پسندیده است  

  )238-240، ص9ماخذ(. آخرت، ثابت بدارد

تـوان از ذکـر حقـوق      می  اسالمی در روابط بین فردي را      نمونه اي از ارشادهاي حکمت    

واقعـا در  .  بیان شـده اسـت، دریافـت کـرد        )}( صادق جامعه مسلمان که توسط امام     افراد

بـه یـک جامعـه    صورتی که این حقوق در جامعه اسالمی، اجرا شوند، خود بـه خـود آن را             

الگو، تبدیل خواهد نمود، و باید اذعان کرد، در حال حاضر مـا از ایـن سـطح، خیلـی عقـب                    

  : هستیم

   المسلم علی المسلم؟قلت له ما حق: قال، )}(عن معلی بن خنیس، عن أبی عبداهللا

یع منها شـیئاً خـرج    إلّا و هو علیه واجب، إن ض       له سبع حقوق واجبات، ما منهنّ حقّ      : قال

یـا  :  و طاعته و لم یکن هللا فیه من نصیب، قلت له جعلت فداك و ما هـی؟ قـال    من والیۀ اهللا  

  .إنّی علیک شفیق أخاف أن تضیع و ال تحفظ و تعلم و ال تعمل! معلّی

  . ال قوة إلّآ باهللا: قلت له: قال

  .له ما تحب لنفسک و تکره له ما تکره لنفسک منها أن تحب أیسر حقّ: قال

  .و الحقّ الثّانی أن تجتنب سخطه و تتّبع مرضاته و تطیع أمره

  .و الحقّ الثالث أن تعینه بنفسک و مالک و لسانک و یدك و رجلک

  .و الحقّ الرّابع أن تکون عینه و دلیله و مرآته

  . و ال تلبس و یعريال تشبع و تجوع و ال تروي و یظمأ) أن(و الحقّ الخامس 

و الحقّ السادس أن یکون لک خادم و لیس ألخیـک خـادم، فواجـب أن تبعـث خادمـک       

  . فیغسل ثیابه و یصنع طعامه و یمهد فراشه
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و الحقّ السابع أن تبرّ قـسمه و تجیـب دعوتـه و تعـود مریـضه و تـشهد جنازتـه، و إذا           

ألکها، و لکـن تبـادره مبـادرة، فـإذا     علمت أنّ له حاجۀ تبادره إلی قضائها و ال تلجئه أن یـس  

  : فعلت ذلک وصلت والیتک بوالیته و والیته بوالیتک

 یک فرد مسلمان بـر فـرد      سؤال کردم که حق    )}( صادق معلی بن خنیس گوید از امام     

  :دیگر چیست؟، امام فرمود

 برادرش واجب است، و اگر برخـی  ها بر عهده واجب است، که همه آن   براي او هفت حق   

از ( اي ها را تباه و ضایع کند، ازوالیت و اطاعت خـدا بیـرون رود، و خـدا از او بهـره     از آن 

  . ندارد) اطاعت و بندگی

  ها چیست؟ گفتم آن

ترسم ضایع گذاري و مراعات نکنـی،    میمن بر تو نگرانم و! اي معلی بن خنیس : فرمود

  . ننمایی و بدانی و عمل

  .نیرویی جز از خدا نیست: ال قوة إلّآ باهللا: گفتم

ـ      آسانترین آن حقوق این است که آن   :فرمود راي او هـم  چـه بـراي خـود دوسـت داري، ب

  .چه براي خود نپسندي، براي او هم نپسنديدوست داشته باشی، و آن

 او را پیـروي نمـوده،   چه ناخرسند دارد، دوري کنی، و خشنودي آن که از آن     دوم، و حق 

  . فرمانش بري

  . سوم آن که با جان و مال و زبان و دست و پاي خویش او را یاري کنیو حق

  . چهارم آن که چشم و راهنما و آیینه او باشیو حق

  پنجم آن که تو سیر نباشی و او گرسنه، یا سیراب باشـی و او تـشنه، یـا پوشـیده       و حق 

  .باشی و او برهنه

ــدارد، واجــب اســت   و حــق ــرادرت ن ــو خــدمتگزاري داري و ب ــر ت  شــشم آن کــه اگ

خدمتگزارت را بفرستی که جامه هایش را بشوید و غذایش را درسـت کنـد، و بـسترش را              
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  .مرتب نماید

 از  هفتم آن که سوگندش را تصدیق کنی، و دعـوتش را بپـذیري، و در بیمـاریش   و حق 

او عیادت کنی، و بر جنازه اش حاضر شوي، و چون بدانی حاجتی دارد، در انجام آن سـبقت      

چـون چنـین   . دستی کنـی  گیري، و او را مجبور نسازي که از تو بخواهد، بلکه خودت پیش            

  .پیوسته اي کردي، دوستی خود را به دوستی او، و دوستی او را به دوستی خود

سـوره توبـه   71که در این حـال طبـق آیـه    : کند  میافهاستاد مصطفوي در این مورد اض   

مردان و زنـان بـا   : والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض   ": فرماید  می  کرده اي که   عمل

              .یکدیگرند) یار و یاور(، ولیایمان

مطرح شده است، مکمل ایـن      "قوقرساله ح "، که به عنوان     )}( سجاد   ارشادهاي امام 

  ).260، ص3ماخذ(باشد  میبحث

  

   در انسان نقش اساسی توحید

         اجزاي ایمان

 اسـت کـه اعتقـاد     باید مورد تاکید قرار گیرد، این واقعیـت نکته دیگري که در بحث توحید 

 را   ایمـان  ),(پیامبر اسـالم  . ، نقش بنیادین دارد    روي تمام رفتارهاي انسان موحد     توحیدي

 رضـا  ،یقـین  ،صبر ،اجتهاد ،ورع ،عمل ،علم ،پذیرش ،)معرفت( داراي ده جزء شامل شناخت     

 او بـه هـم  ) ایمـانی ( را فاقـد باشـد نظـام   هـا     اگر فرد حتی یکی از آن      داند، که   می و تسلیم 

  .ما این رهنمود را در فصل پنجم ذکر کردیم. گردد  میخورد و فاسد و باطل می

  

   خالص الهیاف دیناهد

 "خـودکنترلی "گردند، هدف انسانی که از   می مشاهده7 و   6چنانچه در نمودارهاي شماره     

باشد، و مـسیر حرکـت او         می  و قرب الهی تا بی نهایت      برخوردار است، دست یابی به رشد     
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  شـکل " توحیدين در داخل سیستمهاي اساسی زندگی انسامحاط کردن سیستم  "از طریق   

اسـت، و    را کشف کرده      هم هدف انسان متقی     اسالمی  شناسی روان بر این اساس،  . گیرد می

نکته بسیار مهم این است که این رونـد در    . کند  می هم راه عملی دست یابی به آن را تبیین        

هـا در  ها بستگی بـه میـزان حرکـت آن   باشد، و میزان استفاده آن  میهاحد قدرت همه انسان  

نعی در این راه قـرار   هیچ ما  خداوند متعال . برند، دارد   می این مسیر و مجاهده اي که به کار       

 در دعـاي  )}(علـی .  خود انـسان اسـت  "دست ساز"نداده است، و اگر مانعی وجود دارد     

و سـوي التوفیـق بـین الـضعیف و          ": کنـد   مـی   را به صورت زیر تبیـین      صباح این واقعیت  

  ."یفالشّر

 جوامع بشري را به رقابت و مسابقه براي پیشی گرفتن بـر یکـدیگر در ایـن     مجید قرآن

  :کند  میراه دعوت

سابقوا إلی مغفرة من ربکم و جنّـۀ عرضـها کعـرض الـسماء و األرض أُعـدت للـذین                  "

 پیش تازید بـراي     به: آمنوا باهللا و رسله ذلک فضل اهللا یؤتیه من یشاء واهللا ذوالفضل العظیم            

رسیدن به مغفرت پروردگارتان و بهشتی که پهنه آن مانند پهنـه آسـمان و زمـین اسـت و             

 آورده اند؛ آماده شده است، ایـن فـضل خداونـد          براي کسانی که به خدا و رسوالنش ایمان       

،  مجیـد قـرآن  (".دهد؛ و خداوند صاحب فضل عظیم اسـت        می است که به هر کس بخواهد     

  ).21:حدید

  )26:، مطففین مجیدقرآن. ("و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون"

 در انـسان، و عـدم      "آرامـش خـاطر   "انجام روند فوق و استمرار در آن موجب ایجـاد           

 بـه   مجیـد ایـن برداشـت در دو آیـه از قـرآن    . گردد  می"اضطراب"انجام آن موجب بروز   

  :شرح زیر مورد تاکید قرار گرفته است

  ).28:، رعد مجیدقرآن ( ."أال بذکراهللا تطمئنّ القلوب"

  ).124:، طه مجیدقرآن (".و من أعرض عن ذکري فإنّ له معیشۀ ضنکا"
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من أشد ما فرض اهللا على خلقه ذکر اهللا کثیـرا           : فرماید  می ذکراهللا" صادق در تفسیر     امام

ثم قال ال أعنی سبحان اهللا و الحمد هللا و ال إله إال اهللا و اهللا أکبر و إن کان منه، و لکن ذکـر                

سخت ترین چیـزي    :  بها و إن کان معصیۀ ترکها      طاعۀ عمل فإن کان   .  و حرم    عند ما أحل    اهللا

مقـصودم گفـتن سـبحان اهللا و    . که خدا بر خلقش واجب ساخته است، ذکر بسیار خـدا اسـت          

 نیست، اگر چه این هم از جمله ذکر است، بلکـه مقـصود        الحمد هللا و ال اله إلّا اهللا و اهللا أکبر         

 فرموده است، که اگر طاعت خـدا اسـت، عمـل      و حرام   در آنچه حالل   یاد آوردن خدا است،   

  )127؛ص3 ، ج17ماخذ( کند، و اگر معصیت است، ترك نماید

  :فرماید  می با عبارات دیگري در همین زمینه)}( صادقامام

  یل و ما هنّ؟ق. ما ابتلی المؤمن بشیء هو أشد علیهن خصال ثالث یحرمها

: أما إنّی ال أقـول لکـم  . المواسات فی ذات یده، و اإلنصاف من نفسه و ذکراهللا کثیرا  : قال

سـه   مؤمن بـه ماننـد  : ولکن ذکراهللا عند ما أحلّ و ذکراهللا عند ما حرّم    سبحان اهللا و الحمدهللا،   

  ها کدامند؟ پرسیده شد، آن. خصلت که برایش سخت است، آزمایش نشده است

امـا مـن    . مواسات در آنچه دارد، انصاف دادن مردم از خود، و یـاد فـراوان خـدا               : فرمود

ــدا در آنچــه حــالل  : نمــی گــویم ــاد خ ــد هللا، و لکــن ی ــرده ســبحان اهللا و الحم ــرام ک  وح

  )207، ص3ماخذ.(است

  

   نسبت به اوامر الهیتلقی دستور العمل پزشک

 بـدون چـون و      "دستورالعمل پزشک " دارد، دستورات او را مانند       دا ایمان انسانی که به خ   

 بـه  ),(و این روش، دقیقا انجام دستوري اسـت کـه توسـط پیـامبر اسـالم      . پذیرد  می چرا

  : صورت زیر مطرح شده است

مـا یعلمـه    العـالمین کالطبیـب، فـصالح المرضـى فی     و رب  کالمرضـى  نتمأ یا عباد اهللا     "

 أال فسلّموا هللا أمره تکونـوا مـن الفـائزین   . ره ال فیما یشتهیه المریض و یقترحهالطبیب و یدب :
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 بیمـار بـر   صالح. شما چون بیماران، و پروردگار جهانیان، چون طبیب است    ! اي بندگان خدا  

ر اساس میل بیمـار و  باشد، نه ب   می کند، استوار   می داند و بر اساس آن تدبیر       می آنچه طبیب 

  )411،ص1، ج6ماخذ(". امر خدا گردید، تا از رستگاران باشیدپس تسلیم. درخواست او

 طبـق  خداونـد، هـاي   کند، که تمـام امرهـا و نهـی     میبر این امر تاکید) ره(شیخ صدوق   

  : بینیم  میو چنینباشد،   می و زیان جوامع بشرياحاطه او به صالح

وال یأمراهللا عباده بأمر فی وقت ما، إلّا و هو یعلم أنّ الصالح لهم فی ذلک الوقـت فـی          "

أن یأمرهم بذلک، و یعلم فی وقت آخر الصالح لهم فی أن ینهاهم عن مثـل مـا أمـرهم بـه،            

ري خداوند در هیچ زمانی بندگان خود را بـه کـا      : فإذا کان ذلک الوقت، أمرهم بما یصلحهم      

ها در آن زمان چیست؟ و به آن امـر میکنـد، و              آن داند صالح   می امر نمی کند، مگر آن که     

در هنگام دیگري ممکن است صالح در نهی از کاري شبیه آن کـار باشـد، و در آن هنگـام        

  )335، ص6ماخذ. (کند  میها است امربه آنچه صالح آن

: إنّ اهللا تبارك و تعالی ال یفعـل لعبـاده إلّـا األصـلح لهـم               ": فرماید  می )}( صادق امام

، 6ماخـذ . (" براي بندگان خـود رقـم نمـی زنـد    "اصلح"خداوند تیارك و تعالی، جز روند   

  ) 403ص

 توحیـدي و اداي   در همین زمینه باید توجه داشت که در صورت ورود انسان به سیستم            

افتند، به نفـع او    می تمام رویدادهایی که در زندگی برایش اتفاقه خداوند،  به پیشگا  تکلیف

 .خواهد بود

عجبت للمؤمن ال یقـضى اهللا بقـضاء اال    : فرماید  می  صادق علیه السالم در این زمینه      امام

 مغاربهـا کـان    کان خیرا له و ان قرض بالمقاریض کان خیرا له و ان ملک مشارق االرض و               

. کار مؤمن عجیب است، هر چیز خداوند برایش مقـدر فرمایـد، بـرایش خیـر اسـت       : خیرا له 

 را تـصرف  اگر با قیچی قطعه قطعه گردد، برایش خیر است، و اگـر مـشرق و مغـرب عـالم                

  )42، ص2 ج، 17ماخذ(. کند، برایش خیر است



 حکمت اسالمی و عرفان اسالمی بررسی مقدماتی        234

 شراب، گوشت خوك و مـردار       که پرسید، چرا خداوند،    در پاسخ به کسی      )}( باقر امام

إنّ اهللا تبارك و تعالی لم یحرّم ذلک علی عباده و أحلّ لهـم مـا وراء      ":  کرد، فرمود  را حرام 

م  الخلق، فعلم مـا تقـو  ذلک، من رغبۀ فیما أحلّ لهم، و ال زهد فیم حرّمه علیهم، و لکنّه خلق   

ثـم أحلّـه   .  ما یـضرّهم فنهـاهم عنـه   به أبدانهم و ما یصلحهم، فأحلّه لهم و أباحه لهم، و علم    

 تمایـل خـود     الی بـه علـت    خداوند تبارك و تع   : للمضطرّ فی الوقت الّذي ال یقوم بدنه إلّا به        

ها را حـرام    چه حرام کرده است، آن     کرده است، و بی میلی نسبت به آن        چه حالل نسبت به آن  

هـا و   دانست اسـتواري بـدن      می نکرد و چیزهاي دیگر را حالل، بلکه خلق را خلق فرمود، و           

هـا  دانست، چه چیز بـراي آن   میها در چیست، پس آن را حالل و مباح گردانید؛ و    آن صالح

گامی که بدن او جـز بـا     مضر است، پس از آن نهی کرد، و سپس براي شخص مضطر در هن             

  )484، ص2، ج11ماخذ. (".استفاده از آن، استوار نماند، حالل فرمود

  

  بررسی نتایج کاربردي

ـ ی آیـات آ با بررسـ . باشد  می اسالمی حکمت"اصل االصول"، واقعا    توحید شناخت اقی و ف

چگونـه بـه وجـود    هـا   گردد، که این پدیده  میرحآیات انفسی، به طور طبیعی این سؤال مط     

  آمده اند؟؟؟

آن کتـاب  : ذلک الکتاب ال ریب فیه هـدي للمتّقـین  ":  سوره بقره آمده است2و در آیه   

عالمـه  . " پرهیزکـاران اسـت  با عظمتی است کـه شـک در آن راه نـدارد، و مایـه هـدایت       

ور از تقوایی کـه خداونـد در ایـن آیـه مطـرح        منظ: گوید  می طباطبایی در تفسیر آیه فوق،    

 هایی که عقـل یعنی انسان). 54، ص1،ج12ماخذ( است"تقواي قبل از ایمان   "فرموده است،   

یقینـا مطـالبی را   . دهند  می گوش فراباشد، و منصف هستند، به نداي قرآن  می ها حاکم بر آن 

کتـاب و مقالـه و نتیجـه شـرکت در     ها    اب ارایه نموده ایم و خالصه ده      هم که ما در این کت     

باشـد، و چنـدین صـد برابـر آن هـم در کتابخانـه هـا،                  می جلسات و مجامع علمی بسیاري    
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خـورد، و    می" فهاي منصانسان"گردد، فقط به درد   میاینترنت و سایر ذخایر علمی یافت

رسد همین مقـدار      می به نظر . ، در مقابل آن مقاومت خواهند کرد      " فصهاي غیر من  انسان"

ها را در ایمان خویش راسخ تـر سـازد،           آن براي گروه منصف کافی باشد، و به خواست خدا        

إن شـاء اهللا  .  شـوند  قدرت بیشتري وارد عمـل    ، با " خالص الهی  جهانی کردن دین  "و براي   

  .تعالی 

  



 حکمت اسالمی و عرفان اسالمی بررسی مقدماتی        236

  

  منابع

  

، انتشـشارات دانـشگاه تهـران،       غرر الحکـم و درر الکلـم      : آمدي عبد الواحد بن تمیمی     -1

1366. 

ترجمه محمد حسن رجحـان     (،1362انتشارات نشر گستر،    . مواد حیات : آسیموف آیزاك  -2

  . طلب و هوشنگ پرهام

  62، انتشارات اسالمیه، ص) غفاريترجمه علی اکبر( تحف العقول، :حرانی -3

، 1364 اسـالمی،  ترجمه و تفسیر نهج البالغـه، دفتـر نـشر فرهنـگ    : محمد تقی جعفري   -4

  192، ص15 ج-29، ص2ج

  ،1362مرکز انتشارات علمی فرهنگی، .  نفسمعرفت:حسن زاده آملی -5

  411،ص1ش، ج1376ترجمه سلگى ناصر ،/ دیلمى، حسن بن محمد، إرشاد القلوب  -6

  39ص. ق1414نهج البالغۀ، انتشارات هجرت ،چاپ اول، : صبحی صالح -7

، انتـشارات کتـابچى، چـاپ شـشم،       )للصدوق(أمالی  : صدوق ابن بابویه، محمد بن على      -8

  238-240ص. ش1376

    335، ص1415التوحید، نشر اسالمی، :  علیصدوق أبی جعفر محمد بن -9

عیون أخبار الرّضا، انتشارات جهـان، تـاریخ انتـشار          : صدوق أبی جعفر محمد بن علی      -10

 .ندارد

ترجمـه  (علـل الـشرائع، انتـشارات مـصطفوي،     : صدوق أبـی جعفـر محمـد بـن علـی           -11

  .20ص. ق. ه1398 ،)مسترحمی

فسیر المیزان، انتشارات اسالمیه، ترجمـه ناصـر مکـارم،          ت:طباطبایی سید محمد حسین    -12

  53ص ،1تاریخ انتشار ندارد، ج



  حکمت اسالمیبنیادین بررسی توحید، به عنوان اصل  .7فصل        237

  .ق.ه1413االحتجاج، انتشارات اسوه، : طبرسی احمد -13

تـصحیح  . (ق.ه1382وسـائل الـشیعۀ، انتـشارات اسـالمیه،       : عاملی محمـد بـن حـسن       -14

  164، ص11،ج)عبدالرحیم ربانی شیرازي

 29ترجمه صحیفه سجادیه، ص: فیض االسالم سیدعلی نقی -15

  ، 1326ترجمه و شرح نهج البالغه، انتشارات سپهر، : فیض االسالم سید علی نقی -16

اصول کـافی، انتـشارات إسـالمیۀ، چـاپ چهـارم،      : کلینى محمد بن یعقوب بن اسحاق  -17

  80، ص1 ج . ق1407

ترجمـه دکتـر احمدرضـا      (،1381یزیـولژي پزشـکی،     ف: گایتون آرتور، هـال جـان اي       -18

   ). 2000(، ویرایش دهم)نیاورانی

 93فص4،ج1403بحار االنوار، انتشارات الوفاء،: مجلسی محمد باقر -19

، 1377میزان الحکمه با ترجمه فارسی، انتـشارات دار الحـدیث،           : محمدي ري شهري   -20

  1262، ص3ج

 157ص ،1388 علی بن ابیطالب، ات اماممفاتیح نوین، انتشار: مکارم شیرازي -21



 حکمت اسالمی و عرفان اسالمی بررسی مقدماتی        238

  

  

  



  

  فصل هشتم

  

   معصومان علیهم السالم بررسی سیر و سلوك

   و لزوم پیروي از آن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 لغات کلیدي

، علوم حـاکم بـر      ، فطرت ، قرآن )}(ان معصوم ، سنت ، سبک و روش زندگی    سیر و سلوك  

، ، رفتـار ، عواطـف ، شـناخت ، نظـام ، عبادات توقیفیه شدن تسلیم،،اسالم،، سعادت ابدي جهان

، ، عـدم تعبـد    ، تعبـد  ، دین ، شرع ، روش حرکت  ، شریعت ، منهاج ، شریعت ، نقشه راه  ، فقها فقیه

، دو عامـل رشـد   ),(، عتـرت محمـد   ، کتـاب اهللا   ، ثقلـین  تسلیم شدن در برابر فرمان حـق      

، عامـل  ، خالصه دین اسـالم ، داللت، دعوت )](، سنت معصومان    قیم، صراط مست  تخطی

    .، بصیرت دینی عوامل مکمل رشد،، راهکار روشن، بینه، حق گراییحیات
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  خالصه فصل

گـردد، کـه آیـا      مـی  انسان، به طور طبیعی این سؤال مطرح زندگیدر مورد سبک و روش    

 ادیان الهـی اسـت، دسـت       که هدف اصلی     زندگی کند، به سعادت ابدي     انسان به هر شکلی   

  باشد؟  مییابد؛ و یا روش خاصی مورد نیاز می

 از چهـار منبـع اصـلی کتـاب، سـنت           دیگـر خـود،   هاي    ما در این بررسی، مانند بررسی     

   .ده ایم استفاده کر و علوم حاکم بر جهانفطرت، )]( معصومان

 إنّ الدین عند اهللا اإلسالم و مـن یبتـغ         ":  صراحت قید شده است     با کمال   مجید در قرآن 

. دین در نزد خدا اسـالم اسـت  : غیر اإلسالم دیناً فلن یقبل منه و هو فی اآلخرة من الخاسرین    

آیینی براي خود انتخـاب کنـد، از        )  فرمان حق  در برابر  تسلیم شدن (و هر کس که جز اسالم     

  ."او پذیرفته نخواهد شد، و او در آخرت از زیانکاران است

 هـا را  را در هر مورد کشف نماید، و آن       )]( باید دستورات معصومان     انسان با ایمان  

، به همان صورتی کـه طبیـب ارایـه کـرده        و بدون چون و چرا     "دستورالعمل طبیب "مانند  

ـ   "بر همین اساس فقهاي اسـالم اتفـاق نظـر دارنـد کـه               . است، اجرا کند   هعبـادات توقیفی" 

 کند، و یـا در روابـط       "ابداع" ندارد، بر اساس دید خویش، عبادتی را         هستند، و کسی حق   

    .ند و دیگران، قانونی را پیشنهاد کند و در زندگی خود به کار بردانسان با خود، خداو

 

 مقدمه

گـردد، کـه آیـا      مـی به طور طبیعی این سؤال مطرح  انسان، زندگیدر مورد سبک و روش    

 ، دسـت   که هدف اصلی ادیان الهـی اسـت        زندگی کند، به سعادت ابدي     انسان به هر شکلی   

  باشد؟  مییابد؛ و یا روش خاصی مورد نیاز می

باشـد، و بـه       می در حقیقت مسؤولیت این بررسی، تنها جواب گویی به این سؤال حیاتی           

کنیم، که هم بتواند پیروان مذاهب مختلـف اسـالمی           می  ما طوري آن را تنظیم     خواست خدا 
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 اسـالم را    زد؛ و هم براي افرادي که قصد شناخت       را بر اساس ضوابط خود آن ها، متقاعد سا        

  .دارند، مفید باشد

  

  روش بررسی

  .فصل اول ذکر شده استروش بررسی در 

  

  مجیدبررسی سیر و سلوك انسان در قرآن

 الهـی   ، بـراي هـر کـدام از پیـامبران         "روش حرکت " و   "شریعت"داشتن   ، مجید در قرآن 

ما بـراي هـر کـدام از    : لکلّ جعلنا منکم شرعۀ و منهاجاً": بینیم  میمطرح شده است و چنین 

  )48:مائده ("آیین و طریقه روشنی قرار دادیم) هاامت(شما 

ی مطـرح شـده اسـت، کـه بـه           اسالمهاي   در طیف وسیعی در آموزش     "منهاج"مفهوم  

  :گردد  میها اشارهبعضی از آن

 و به معناي طریق واضـح و        "نهج بر وزن فلس   " را مشتق از کلمه       منهاج قاموس قرآن 

 شـما  براي هر یک از": نماید  میکند، وآیه را به صورت زیر معنا      می طریق مستقیم، مطرح  

  ).12ماخذ(" و طریقی واضح قرار دادیمشریعتها  امت

 "شـرع "در تفسیر آیه فـوق، همـان معنـاي راه روشـن را بـراي                ) ره(عالمه طباطبایی 

 دارد، کـه    "دیـن " و   "شـریعت "کند و بحث نسبتاً مشروحی در مورد فرق بین            می مطرح

  : کنیم  می را ذکرخالصه آن

، راهـی اسـت   است، ولی شریعت  ها     یک قانون و راه الهی عمومی براي تمام امت         دین"

گـوییم    مـی بـه عنـوان مثـال،   . ، آمـاده شـده اسـت   و یا پیامبرانها  که براي هر یک از ملت   

از . موسی و شرع عیسی و شرع محمد علـیهم الـسالم   شریعت نوح، شریعت ابراهیم، و شرع  

. گاه نسخ نمـی پـذیرد  پذیرد، ولی دین به معناي وسیع خود، هیچ   می این روي شریعت، نسخ   
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 در  شـدن  بندگان خود را جز به یک دین، که همـان اسـالم و تـسلیم         نتیجه این که خداوند،   

هـاي  واست، مکلف نساخته است؛ ولی آنـان را بـراي رسـیدن بـه آن هـدف، بـه راه                 برابر ا 

مختلفی را درسـت کـرده   هاي   ها، سنت متنوع آن هاي     کرده و طبق استعداد    گوناگون، هدایت 

باشـند    مـی هاي نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد علـیهم الـسالم  است؛ که همان شریعت  

  .)223 ص10، ج6ماخذ("

 الهـی بـراي متقاعـد کـردن          در تفسیر آیه فوق، به فعالیت تمام پیامبران        )}( باقر  امام

 بـه  )}(در ادامـه حـدیث، امـام    . فرماید  می و اقرار به آن اشارهمردم زمان خود به توحید   

 و کـان مـن الـسنّۀ و    ": نـد ک  می  به صورت زیراشاره   )}(دستور العمل خداوند به موسی    

السبیل الّتی أمراهللا عزّ و جلّ بها موسی أن جعل اهللا علیهم السبت، و کان من أعظـم الـسبت               

و لم یستحلّ أن یفعل ذلک من خشیۀ اهللا، أدخله اهللا الجنّۀ؛ و من استخف بحقّه و اسـتحلّ مـا      

هللا عـزّ و جـلّ النّـار، و ذلـک حیـث           حرّم اهللا علیه من العمل الّذي نهاه اهللا عنه فیه، أدخلـه ا            

استحلّوا الحیتان و احتبسوها و أکلوها یوم الـسبت، غـضب اهللا علـیهم مـن غیـر أن یکونـوا            

و لقـد  ": قـال اهللا عـزّ و جـلّ   . )}(أشرکوا بالرّحمن و ال شکّوا فی شیء مما جـاء موسـی            

   :علمتم الّذین اعتدوا منکم فی السبت فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین

 را به آن امـر فرمـود، ایـن بـود     )}(از جمله راه و روشی که خداي عزّ و جلّ، موسی       

مقرر داشت، که هر کس آن را بـزرگ شـمرد، و از تـرس خـدا         ها    که روز شنبه را براي آن     

 نشمارد، خداوند او را داخل بهشت کند؛ و هر کس نسبت بـه             جسارت در این روز را حالل     

صـید  (توهین روا دارد، و کاري را کـه خـدا در آن روز نهـی فرمـوده اسـت                  این روز،  حق

در ایـن حـال، بعـضی افـراد،        . حالل شمرد، خداي عزّ و جل او را بـه دوزخ در آورد            ) ماهی

هـا   خـدا هـم بـر آن   . را حبس کردند و خوردند صید ماهی را حالل دانستند، و روز شنبه آن  

مشرك شوند، و یـا نـسبت بـه آنچـه موسـی          غضب فرمود؛ بدون این که به خداي رحمان،       

به طور قطع از حال کـسانی از شـما کـه    : خداي عزّ و جلّ فرماید. آورده است، شک نمایند 
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بـه صـورت    ": هـا گفتـیم   در روز شنبه نافرمانی و گناه کردند، آگاه شـده ایـد، مـا بـه آن                

 ).46،ص3،ج14ماخذ( )65:رهبق("بوزینگان طرد شده در آیید

بـه    در این دستور العمل که به صورت نسبتا مفصل مطـرح شـده اسـت،          )}( باقر   امام

، دختـر کـشی، کـشتن انـسان         در مورد روابط خانوادگی و اجتمـاعی       بعضی از احکام الهی   

  . فرماید  میشارهو عذابهاي اخروي ا معاد مؤمن، خوردن مال یتیم،

گویـد تـا     مـی در بررسی دستور العمـل فـوق،    ) ره(استاد فقید، دکتر سید جواد مصطفوي     

ها نازل شد؛ و پـس  هاي ساده اي براي آنهنگامی که مسلمانان در مکه بودند، دستور العمل   

در هـر  . قـدري سـخت تـر و پیچیـده تـر گردیدنـد      هـا    به مدینه، دستور العمـل   از مهاجرت 

حال،چنانچه کسی یکی از دستورات را انجام ندهد، و در نتیجـه دچـار معـصیت گـردد، در              

بنا بـراین،   . گردد  می  مانند پیراهن از تن او خارج      مؤمن نیست، و ایمان    هنگام ارتکاب گناه،  

 نسبت به دسـتورات  "عدم تعبد"  و یا"تعبد"، معیار نیست، بلکه   سادگی و سختی تکلیف   

  . "کند  میالهی، موقعیت فرد را معین

 پـس   قابل قبول نزد خداوند، صراحت قید شده است، که تنها دین    با کمال   مجید در قرآن 

باشد، و هر کس از دین دیگـري تبعیـت      می نبوت، دین اسالم  به   ),(از بعثت پیامبر اسالم   

إنّ الـدین عنـد اهللا اإلسـالم و مـن     : بینیم  میکند، هیچ گاه از او پذیرفته نمی گردد، و چنین     

دین در نـزد خـدا اسـالم    : یبتغ غیر اإلسالم دیناً فلن یقبل منه و هو فی اآلخرة من الخاسرین        

آیینـی بـراي خـود انتخـاب       ) در برابر فرمان حق    دنتسلیم ش (و هر کس که جز اسالم     . است

قـرآن مجیـد، آل   (."کند، از او پذیرفته نخواهـد شـد، و او در آخـرت از زیانکـاران اسـت         

  ) 19،85: عمران

تـصور کنیـد اسـتادي آخـرین چـاپ      . دفاع از دستورالعمل فوق، کامال امکان پذیر است    

دارد، کـه امتحـان پایـان سـال بـر            مـی  اعالمکند، و     می کتاب خویش را در کالس تدریس     

بدیهی است دانشجویانی کـه از چـاپ اول کتـاب کـه     . اساس ضوابط این کتاب خواهد بود   
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 سال قبل است، به عنوان مرجـع، اسـتفاده کننـد، نمـره قبـولی دریافـت            25مربوط به حدود  

در جهـان و    در مورد استاد فوق، تغییـرات رونـد علمـی           . گردند  می نخواهند کرد، و مردود   

افزایش تجربیات خود استاد، در این تصمیم گیري حکیمانه، مؤثر بوده اسـت؛ ولـی خداونـد     

 بر اساس شرایط زمان و مکان، احکام و اوامر خود را ارسال کـرده اسـت، و کـسانی                متعال

  . پیروي نکنند، مردود خواهند بود که از آخرین پیامبر او

 را همواره در نظر داشـته باشـیم کـه هـم     ),(زم است گفتار رسول خدادر این مورد ال 

  : کند  میها را براي ما به طور صریح بیاناهداف و هم راهکار دست یابی به آن

کتاب اهللا و عترتی؛ ما إن تمـسکتم بهمـا لـن تـضلّوا أبـداً، و              : إنّی تارك فیکم الثقلین   "

کتـاب  : گـذارم   میو چیز گران بها در میان شمامن د: إنّهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض 

خدا و خاندانم؛ مادام که شما به آن دو چنگ بزنیـد، هرگـز گمـراه نخواهیـد شـد، و آن دو                 

، 1،ج1ماخـذ  (بـر مـن وارد شـوند   ) کوثر(هرگز از هم جدا نخواهند شد، تا این که در حوض    

  )22ص

 باشـد، بایـد در عمـل       مـی  این دستور العمل که توسط تمام مذاهب اسالمی مورد تاییـد          

تنهـا راه بـراي   : تـوان گفـت    میپس به طور خالصه. توسط همگان مورد استفاده قرار گیرد   

  .باشد  می" و عترت محمد ص"کتاب اهللا" و قرب الهی تبعیت از دست یابی به رشد

، به منظور ایجـاد آمـادگی بیـشتر در افـراد تحـت پوشـش و اسـتفاده از             مجید در قرآن 

تجارب قبلی امتهاي مختلف، دستور سیر در زمین، مطالعه تاریخ و تجزیه و تحلیـل آن داده   

هـا   کنیم نتایج بسیار متنوعی از ایـن بررسـی    می شده است، و چنانکه در آیات زیر مشاهده       

هـا مطـرح شـده انـد، ذکـر      ز ذکر آیاتی که دستورات فوق در آنآیند که پس ا  می به دست 

 : خواهیم نمود

: قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی األرض فانظروا کیف کان عاقبۀ المکـذّبین             " ***

هـایی  و هر قوم، طبق اعمال و صفات خود، سرنوشت       (هایی وجود داشت؛    پیش از شما، سنت   
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پس در روي زمین، گردش کنید و ببینید سـرانجام          ) داشتند؛ که شما نیز همانند آن را دارید       

  )137:، آل عمران مجیدقرآن ("!چگونه بود؟) آیات خدا(تکذیب کنندگان

 روي زمـین  "بگـو : قل سیروا فی األرض ثم انظروا کیف کان عاقبۀ المکـذّبین          " ***

،  مجیـد  قـرآن  ("! چه شد؟  آیات الهی گردش کنید؛ سپس بنگرید سرانجام تکذیب کنندگان        

  ).11:انعام

پـس در روي زمـین   : فسیروا فی األرض فانظروا کیـف کـان عاقبـۀ المکـذّبین      " ***

  ).36:، نحل مجیدقرآن ("!بگردید و ببینید عاقبت تکذیب کنندگان چگونه بود؟

در روي زمـین  ": بگو: قل سیروا فی األرض فانظروا کیف کان عاقبۀ المجرمین     " ***

  )69:، نمل مجیدقرآن .("!سیر کنید و ببینید عاقبت کار مجرمان به کجا رسید

 فـی   قل سیروا . أولم یروا کیف یبدئ اهللا الخلق ثم یعیده إنّ ذلک علی اهللا یسیر            " ***

آیـا  : األرض فانظروا کیف بدء الخلق ثم اهللا ینشئ النشأة اآلخرة إنّ اهللا علی کلّ شـئ قـدیر                 

این کار بـراي   !! گرداند؟  می کند، سپس باز    می آنان ندیدند چگونه خداوند آفرینش را آغاز      

در زمین بگردید و بنگرید خداوند چگونه آفـرینش را آغـاز کـرده              ": بگو .خدا آسان است  

کنـد؛ یقینـا خداونـد بـر هـر        مـی جهان آخرت را ایجاد   ) به همین گونه  (س خداوند است؟ سپ 

  ).20:، عنکبوت مجیدقرآن (".چیزي توانا است

قل سیروا فی األرض فانظروا کیف کـان عاقبـۀ الـذین مـن قبـل کـان أکثـرهم         " ***

 کسانی که قبل از شما بودند، چگونـه   در زمین سیر کنید و بنگرید عاقبت      ": بگو: مشرکین

  ).42:، روم مجیدقرآن (".ها مشرك بودندبیشتر آن! بود

هـا و  شـب :) به ایشان گفتیم: (و قدرنا فیها السیر سیروا فیها لیالی و أیاما آمنین        " ***

  ).18:، سبأ مجیدقرآن("سفر کنید) کامل(ها با ایمنیروزها در این آبادي

أفلم یسیروا فی األرض فینظروا کیف کان عاقبۀ الذین من قبلهم و لدار اآلخـرة             " ***

در زمین سیر نکردند تا ببیننند عاقبـت  )  تومخالفان دعوت (آیا  : خیر للذین اتّقوا أفال تعقلون    
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آیـا  . و سراي آخرت براي پرهیزکاران بهتر اسـت       ! ها بودند، چه شد؟   کسانی که پیش از آن    

 ).109:، یوسف مجیدقرآن! .(فکر نمی کنید؟

أفلم یسیروا فی األرض فتکون لهم قلوب یعقلون بها أو آذان یسمعون بها فإنّهـا      " ***

مـین سـیر نکردنـد، تـا     آیا آنان در ز:ال تعمی األبصار و لکن تعمی القلوب الّتی فی الصدور      

نـداي  (هاي شنوایی که بـا آن      هایی داشته باشند که حقیقت را با آن درك کنند؛ یا گوش           دل

هـا    هـایی کـه در سـینه      هاي ظاهر نابینا نمی شوند، بلکـه دل       چرا که چشم  ! بشنوند؟)  را حق

  ).46:حج،  مجیدقرآن (".گردند  میهستند، کور

*** "                أولم یسیروا فی األرض فینظروا کیف کان عاقبۀ الذین مـن قـبلهم کـانوا أشـد

منهم قوة و أثاروا األرض و عمروها أکثر مما عمروها و جاءتهم رسلهم بالبینـات فمـا کـان                  

آیا در زمـین گـردش نکردنـد تـا ببیننـد عاقبـت       : اهللا لیظلمهم و لکن کانوا أنفسهم یظلمون    

هـا نیرومنـدتر از اینـان بودنـد، و زمـین را      آن! ها بودند چگونه بـود؟ بل از آن  کسانی که ق  

 بـا دالیـل   بیش از اینان دگرگون ساختند و آباد کردند، و پیـامبران          ) براي زراعت و آبادي   (

؛ خداوند هرگز به ایـشان   )اما انکار کردند و کیفر خود را دیدند       (ها آمدند روشن به سراغ آن   

  )9:، روم مجیدقرآن (".کردند  میها به خودشان ستمتم نکرد، آنس

*** "             أولم یسیروا فی األرض فینظروا کیف کان عاقبۀ الذین من قبلهم و کـانوا أشـد

: منهم قوة و ما کان اهللا لیعجزه من شیء فی السموات و ال فی األرض إنّه کان علیماً حکیمـاً           

! هـا بودنـد چگونـه بـود ؟       آنان در زمین نگشتند تا ببینند عاقبت کسانی که پیش از آن            آیا

هـا و نـه چیـزي در    بودند؛ نه چیـزي در آسـمان  ) و نیرومند تر(ها که از اینان قوي تر    همان

  )44:، فاطر مجیدقرآن. ("زمین از حوزه قدرت او بیرون نخواهد رفت؛ او دانا و توانا است

أولم یسیروا فی األرض فینظروا کیف کان عاقبۀ الذین کانوا مـن قـبلهم کـانوا                " ***

ذلک بـأنّهم   . من واق  هم أشد منهم قوة و آثاراً فی األرض فأخذهم اهللا و ما کان لهم من اهللا               

ي زمـین  آیـا رو : کانت تأتیهم رسلهم بالبینات فکفروا فأخذهم اهللا إنّه قـوي شـدید العقـاب        
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ها در قـدرت و     آن! سیر نکردند تا ببینند عاقبت کسانی که پیش از آنان بودند چگونه بود؟            

ها گرفـت،  ها برتر بودند، ولی خداوند ایشان را به گناهان آنایجاد آثار مهم در زمین از این      

پیوسته با دالیـل روشـن    این براي آن بود که پیامبران. و در برابر عذاب او مدافعی نداشتند   

کـه  ) و کیفـر داد (کردند؛ خداوند هم ایشان را گرفت     می آمدند، ولی انکار    می هابه سراغ آن  

  ).21-22:، غافر مجیدقرآن(".او قوي و مجازاتش شدید است

أکثـر  أفلم یسیروا فی األرض فینظروا کیف کان عاقبۀ الذین مـن قـبلهم کـانوا             " ***

آیـا روي زمـین سـیر    : منهم و أشد قوة و آثاراً فی األرض فما أغنی عنهم ما کانوا یکسبون 

هـا کـه نفراتـشان از    همان! ها بودند، چه شد؟   نکردند تا ببینند عاقبت کسانی که پیش از آن        

آوردنـد    مـی ها بیشتر و نیرو و آثارشان در زمین فزونتر بود؛ اما هرگز آنچه را به دست      این

  ).82:، غافر مجیدقرآن) (و عذاب الهی را دور کند(توانست بی نیازشان سازدن

 أفلم یسیروا فی األرض فینظروا کیف کان عاقبۀ الذین من قبلهم دمراهللا علـیهم و              ***

آیا در زمـین    : ذلک بأنّ اهللا مولی اللّذین آمنوا و أنّ الکافرین ال مولی لهم            .للکافرین أمثالها 

هالکـشان   خداونـد ! سیر نکردند تا ببینند عاقبت کسانی که قبل از آنان بودند چگونه بـود؟    

این براي آن است که خداونـد مـوال و   . ها خواهد بودکرد؛ و براي کافران امثال این مجازات 

ـ       باشد که ایمان    می سرپرست کسانی  ،  مجیـد  قـرآن ( ".د آورده اند؛ اما کافران موالیی ندارن

  ).10-11:محمد

و عـاداً و ثمـودا و قـد تبـین     ": بینیم  میچنین  مجید سوره عنکبوت در قرآن 38در آیه   

مـا  : لکم من مساکنهم و زین لهم الشیطان أعمالهم و سدهم عن السبیل و کانوا مستبـصرین               

آنـان بـراي شـما    ) ویـران شـده  (، و مـساکن  )هالك کردیم ( را نیز    "ثمود" و   "عاد"طایفه

بـاز  ) خـدا (آشکار است؛ شیطان اعمال آنهارا برایشان آراسته بود، از این رو آنان را از راه                

  ."داشت، در حالی که بینا بودند

هـایی از مـساکن آنـان، در ضـمن           قسمت ": گوید  می فیض کاشانی در تفسیر آیه فوق     
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، در اینترنت بـه عنـوان       1شمارهشکل  . "ها براي شما آشکار است    و نگاه کردن به آن     رورم

و احتمــال دارد کــه در زمــان پیــامبر   ضــبط شــده اســت،"قــوم ثمــود"بقایــاي مــساکن 

  . مقدار بیشتري قابل مشاهده بوده است),(اسالم

  

  

   بقایاي آثار قوم ثمود-1 شمارهشکل 

  

امر به گـردش در زمـین   : گوید  می  سوره آل عمران   137 عالمه طباطبایی در تفسیر آیه    

هاي گردن کـش، بـه جهـت    هاي گذشته و پادشاهان و فرعون     و دیدن آثار پیشینیان از ملت     

  بینیم آنان از بین رفته اند،  میچه آن که،  که در دیدن آثار آنان وجود داردعبرتی است

هـا را حـوادث پنـد    فا خداونـد آن ها نکرده اند، و صر    ولی قصرها و ذخایر، کمکی به آن      

  )34،ص7، ج6ماخذ. (دهنده اي براي بیداري جوامع قرار داده است
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این واقعیت است کـه مفـاهیم سـیر و سـلوك، هـم               نکته مهمی که باید به خاطر داشت،      

ه نـساء   سور76گردند، که در آیه       می  و هم سیر در مسیر طاغوت      شامل سیر در مسیر رشد،    

  :به خوبی تبیین شده است

کـسانی  : الّذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اهللا و الّذین کفروا یقاتلون فی سـبیل الطّـاغوت     "

بـت و افـراد   (که کافرند، در راه طاغوتها    کنند؛ و آن    می  دارند، در راه خدا پیکار     که ایمان 

، زیـرا  )نهراسـید هـا   و از آن (با یاران شیطان پیکار کنید    پس شما   . نمایند  می جنگ) طغیانگر

  . "ضعیف است) همانند قدرتش(که نقشه شیطان 

 یک انسان متحري حقیقت، این است که معیارهـاي ایـن دو راه را بـه              بنا بر این، وظیفه   

 خوبی بشناسد؛ و در مسیر نزدیک شدن به خـدا حرکـت کنـد، و افـرادي را کـه در مـسیر                 

  . هستند، ارشاد نمایدطاغوت

ضمن این که باید اقرار نمود که در شرایط مختلف خـانوادگی، علمـی، شـغلی، روابـط                 

کنـد،    مـی  اقتصادي و عقیدتی که فـرد در آن زیـست          -دوستانه و گروهی، اقلیمی، سیاسی    

در خیلی از موارد، فرد بـه طـور عـادي    ، خیلی ساده نیست، و     و باطل  تشخیص بین راه حق   

توان گفت که با توجه بـه ایـن     میکند، ولی  می هاي احاطه کننده خود حرکت    در مسیر نظام  

. شناسد، امکان دست یابی بـه آن وجـود دارد           می که خداوند انسان را در این مورد مسؤول       

ابی به معیارهاي فوق را کـشف کنـیم،        کنیم، زیر بناهاي دست ی      می  سعی ما به خواست خدا   

هـاي   را از نظـر لغـوي و کـاربرد آن را در آمـوزش          و به این منظور مفاهیم سیر و سـلوك        

 در این مورد اسـتخدام      )}(کنیم، و راهکارهاي عملی را که معصومان        می ی بررسی اسالم

  :دهیم  میکرده اند، نشان

 و تـسیر    ":  مجیـد آمـده اسـت      در قـرآن  . باشد  می سیر به معناي راه رفتن    : یف سیر تعر

و یـوم نـسیر   ": شود؛ ماننـد   می؛ با تفعیل و باء متعدي     )10:، طور قرآن مجید (–الجبال سیراً   

یـد،  قـرآن مج  ("فلما قضی موسـی األجـل و سـار بأهلـه          " و   "الجبال و تري األرض بارزة    
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  )361،ص3، ج12ماخذ)(29:قصص

 "مهـاجرت " "سـبیل "،  "صـراط " مفـاهیم     مجیـد  همچنین در آیات متعددي از قرآن     

  : کنیم  میها اشاره مطرح شده اند که به چند نمونه از آن"فرار به سوي خدا"و

،  مجیـد  قـرآن (" راهنمـایی کـن    اسـت مـا را بـه راه ر      : اهدنا الصراط المـستقیم   " ***

  )6:فاتحۀ

، تـو آنـان را بـه راه    به طور قطع و یقـین : أنّک لتدعوهم إلی الصراط المستقیم   " ***

  )73:، مؤمنون مجیدقرآن. ("کنی  می دعوتراست

آنچه را بر تـو وحـی       : فاستمسک بالّذي اُوحی إلیک إنّک علی صراط مستقیم       " ***

  )43:، زخرف مجیدقرآن(  ." بگیر، که تو بر صراط مستقیمیشده است، محکم

 ". اسـت  از من پیروي کنید، کـه ایـن راه مـستقیم      واتّبعون هذا صراط مستقیم   " *** 

  ).61:، زخرف مجیدقرآن(

 و ایـن کـه مـرا بپرسـتید، ایـن راه مـستقیم             : و أن اعبدونی هذا صراط مستقیم     " ***

  ).61:، یس مجیدقرآن. ("است

قل تعالوا أتل ما حرّم ربکم علیکم ألّا تشرکوا به شیئا و بالوالـدین إحـسانا و ال            " ***

تقتلوا أوالدکم من امالق نحن نرزقکم و ایاهم و ال تقربوا الفواحش ما ظهر منها و مـا بطـن             

و ال تقربـوا مـال   . صیکم به لعلّکـم تعقلـون  و ال تقتلوا النفس الّتی حرّم اهللا إلّا بالحقّ ذلکم و          

الیتیم إلّا بالّتی هی أحسن حتّی یبلغ أشده و أوفواالکیل و المیزان بالقسط ال نکلّف نفسا إلّـا                  

وسعها و إذا قلتم فاعدلوا و لو کـان ذا قربـی و بعهـداهللا أوفـوا ذلکـم وصـیکم بـه لعلّکـم                          

و ال تتّبعوا السبل فتفرّق بکم عـن سـبیله ذلکـم          و أنّ هذا صراطی مستقیماً فاتّبعوه       . تذکّرون

 کرده اسـت، برایتـان    بگو بیایید آنچه را پروردگارتان بر شما حرام       : وصیکم به لعلّکم تتّقون   

این که چیـزي را شـریک خـدا قـرار ندهیـد، و بـه پـدر و مـادر نیکـی کنیـد، و                           : بخوانم

دهـیم، و نزدیـک کارهـاي      میرا روزيها  ا و آنفقر نکشید، ما شم) ترس(فرزندانتان را از   



  ... و سلوك معصومان علیهم السالمبررسی سیر و  .8فصل        251

زشت نروید، چه آشکار باشد، چه پنهان؛ و انسانی را که خداوند محترم شـمرده اسـت، بـه                  

این چیزي است کـه خداونـد شـما را بـه آن     ). و از روي استحقاق(قتل نرسانید، مگر به حق  

) و براي اصـالح  (ز به بهترین صورت   و به مال یتیم، ج    . سفارش کرده است، شاید درك کنید     

 –. نزدیک نشوید، تا به حد رشد خود برسد، و حـق پیمانـه و وزن را بـه عـدالت ادا کنیـد             

گوییـد،    مـی ی که سخنی و هنگام– نمی کنیم  هیچ کس را، جز به مقدار توانایی او، تکلیف        

ده باشد، و به پیمـان خـدا وفـا    بو) شما(عدالت را رعایت نمایید، حتی اگر در مورد نزدیکان        

ایـن راه  . کند، تـا متـذکر شـوید     میاین چیزي است که خداوند شما را به آن سفارش      . کنید

پیـروي نکنیـد، کـه      ) و انحرافی (هاي پراکنده  من است، از آن پیروي کنید، و از راه         مستقیم

 داونـد شـما را بـه آن سـفارش         این چیزي اسـت کـه خ      . سازد  می شما را از طریق حق، دور     

  ).151-152:، انعام مجیدقرآن( .کند، شاید پرهیزکاري پیشه کنید می

  )26:، تکویر مجیدقرآن.("روید؟  میپس به کجا: فأین تذهبون" ***

 وجـود دارد، و  "صـراط مـستقیم  "توان به این نتیجه رسید کـه    میبا مرور آیات فوق،  

-152چنانچه در آیـات  . باشد  می),(راه کار عملی آن در زمان ما، پیروي از رسول خدا       

 را نیـز ذکـر    بعضی از مصادیق راه مستقیمگردد، خداوند متعال  می سوره انعام مشاهده  151

 . کرده است

  

  )]( معصومان  بر اساس سنتبررسی سیر و سلوك

 الهی را دردعـوت  توان تمامی مسؤولیت پیامبران  می نیا معتقد بود،   استاد محمد باقر حکمت   

 انجـام دو برنامـه فـوق باشـد، وظیفـه           ،شوایان دین اگر مسؤولیت پی  .  خالصه کرد  و داللت 

  .ها خواهد بودتبعیت از آن پیروان،

هنگـامی  : گفت  می ، حضوري استاد به منظور حسی کردن این مطلب و تبدیل آن به علم           

کنید، در صورتی دعـوت شـما ارزشـمند اسـت      ی مکه شما میهمانی را به منزل خود دعوت   
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آدرس منزل خود و ساعت پذیرایی را مشخص کنیـد، و در غیـر ایـن صـورت، دعـوت        که

کرد، که بهتـرین نـوع دعـوت، مخـصوصا بـراي         می او بر این نکته تاکید    . باشد  می شما لغو 

یی شـود و بـا مشخـصات جغرافیـایی شـهر آشـنا        مـی میهمانی که به تازگی وارد شهر شما   

. فرستم، و با ایشان بیاییـد   میندارد، این است که به او بگویید من کسی را مثال به فرودگاه    

  . در صورت همکاري میهمان با نماینده شما، مالقات به آسانی صورت خواهد پذیرفت

 چنـین  فرمایـد و   مـی  فـوق، تاکیـد     در دعاي مـاه شـعبان بـر واقعیـت          )}( سجاد   امام

 الّلهم صلّ علی محمد و آل محمد، الفلک الجاریۀ فی اللّجج الغامرة، یـأمن مـن                  ": بینیم می

: رکبها، و یغرق من ترکها، المتقدم لهم مارق، و المتأخّر عـنهم زاهـق، و اللّـازم لهـم الحـق                

شـند، و در    با  مـی  )دریـاي معرفـت   (خدایا بر محمد و آل او درود فرست، که آنـان کـشتی              

هر کس بر آن کشتی در آید، از غرق ایمن اسـت، و هـر کـس    .  هستند اعماق آن دریا روان   

 خـارج  تقـدم جویـد، از دیـن   هـا   هر کس بر آن. در نیاید، به دریاي هالکت غرق خواهد شد       

و هر کس همراه آنـان باشـد،    و نابود گردد؛ شود، و هر کس از آن عقب ماند، سعی او باطل     

  ).211، دعاي روزانه ماه شعبان، ص13ماخذ(ملحق خواهد شدها  به آن

 به سمت سعادت، به عنوان یـک     نکته بسیار مهم در رهنمود فوق، تاکید بر کشتی روان         

 اهـل بیـت  "، "خـت نبـوت  در: شجره نبوت"باشد، در همین دعا عناوین     می  و نظام  سیستم

 نیز مطرح شده اند که همگی       "غار نگهداري کننده  :  حصین کهف" و   "خاندان وحی : وحی

، انسان وارد یـک نظـام       )]( را در خود دارند، و با پیروي از معصومان           "نظام"مفهوم  

 و یک نظـام نگهـداري کننـده از هـر گونـه              تی با بار رشد،    دهنده، خانه خدایی،درخ   نجات

  .گردد  میانحراف،

باشـد، او    مـی  خداوند از انسان، به منظور دست یابی او به رشـد و قـرب الهـی            دعوت

ـ          )}(پیامبران و امامان معصوم    د  را که نمایندگان خاص او هـستند، فرسـتاده اسـت و تاکی

بدیهی است کـه دسـت یـابی     . کرده که شما همراه ایشان بیایید تا به قرب الهی نایل گردید           
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  .به این هدف حیاتی، جز با روشی که خداوند برنامه ریزي کرده است، امکان پذیر نیست

کنـد،    مـی  در خطبه اي که در مسجد مدینه ارایـه         ،),( دختر پیامبر اسالم   )}(فاطمه

  : کند  می به صورت زیر مطرحنتیجه پیروي از امامت را

و طاعتنا نظاماً للملّۀ، و إمامتنا أماناً مـن         .... فجعل اهللا اإلیمان تطهیراً لکم من الشّرك،         "

 ،و همانـا بـا اطاعـت مـا، ملـت          ......خداوند به وسیله ایمان، شرك را از شما بسترد؛          : الفرقۀ

   ).258، ص1ج، 9ماخذ.(ندگی و تفرقه از بین برود پذیرد و با امامت ما پراکنظام

 باید همه جانبه باشد، و تمام جنبه هاي مربوط به انـسان             )}(ابعاد پیروي از معصومان   

 انـسان، بـه صـورت زیـر       فرآیندهاي روانـی  ،  توان بر حسب    می این ابعاد را  . را در بر گیرد   

  :مطرح ساخت

  .شناختیهاي   معصومان در جنبهسیر و سلوك . 1

  .عاطفیهاي   معصومان در جنبهسیر و سلوك . 2

  .رفتاريهاي   معصومان در جنبهسیر و سلوك . 3

رفتـاري   ، بررسی کـرد، و ابعـاد عـاطفی و   توان بر اساس اصول دین  میرا ابعاد شناختی 

گردند؛ و با توجـه بـه تقـسیم           می ز دارند، در فروع دین، مطالعه     اگرچه زیر بناي شناختی نی    

در  بایـد روش برخـورد ایـن بزرگـان را          بندي مفاهیم اسالمی به اصول دین و فروع دیـن،         

  .ابعاد فوق کشف نمود و مورد استفاده قرار داد

د کـه بـه صـورت     بناي خود را بر ایـن بگـذار        بر این اساس باید انسان متعهد به اسالم،       

ها را در زنـدگی خـود بـه      را کشف نماید و آن     )}(نظري و عملی، رهنمودهاي معصومان    

 که در فـصل چهـارم ذکـر گردیـد، هـم             )}( صادق در حقیقت بنا بر رهنمود امام     . کار برد 

عـدم هـم سـویی خواسـت انـسان بـا           ، موجب رشد؛ و      با خواست خدا   سویی خواست انسان  

روش " )}(باشد؛ و سیر و سـلوك معـصومان         می  انسان خواست خدا، عامل اصلی سقوط    

   ).56ص، 16ماخذ(". دهد  می را در اختیار ما قرار"عینی خواست خدا
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ابعاد سه گانه فوق با هم مطـرح شـده انـد؛ و              در اکثر موارد،   )}(در کلمات معصومان  

مـا عـین نـص مطـرح شـده از      .  کار مـشکلی اسـت  جدا کردن این ابعاد در عمل    در حقیقت   

   :کنیم  میبیان  را در موارد فوق،)}(معصومان

  کنـد، ماننـد کـسی اسـت کـه بـی راهـه          هر کس بدون بصیرت عمل     :)}( صادق امام

   ).54،ص1، ج14ماخذ(رود؛ هر چند شتاب کند، از هدف دورتر گردد  می

  و چـپ   رفتن از راسـت   :الیمین و الشمال مضلّۀ و الطریق الوسطی هی الجادة         :)}(علی

  ). 60، ص1ج، 9ماخذ.(است) مستقیم(انجامد، جاده اصلی راه میانه  میبه گمراهی

منـوا وعملـوا   إلّا الّذین آ. إنّ اإلنسان لفی خسر  . والعصر": بینیم  می  در سوره عصر چنین   

زیاننـد؛   ها همـه در به عصر سوگند، که انسان : و تواصوا بالحقّ و تواصوا بالصبر     . الصالحات

 سـفارش   آورده و اعمال صالح انجام داده اند، و یکـدیگر را بـه حـق             مگر کسانی که ایمان   

  ."وصیه نموده اند تکرده و یکدیگر را به شکیبایی و استقامت

ارایـه امامـت و     را بـه معنـاي  ، در تفسیر سوره فوق، سفارش بـه حـق    )}( صادق امام

 در این راه، مـورد تاکیـد     به معناي استقامت  ،   را  و سفارش به صبر    )](روش معصومان   

  )666،ص5، ج9ماخذ( .قرارمی دهد

  :خواهیم  میاز خداوند در دعاهاي بعد از نماز صبح

اللّهم أحینی علی ما أحییت علیه علی بن أبیطالب و أمتنی علی ما مات علیه علی بـن           "

زنده دار مرا بر آنچه زنده داشتی بـر آن علـی بـن ابیطالـب را، و        ! خداوندا: )}(أبیطالب  

  )28، ص13ماخذ( را)}(ابیطالب بمیران مرا بر آنچه میراندي بر آن علی بن 

اللّهم اجعل محیـاي محیـا محمـد و         ": گردد  می در زیارت عاشورا این درخواست مطرح     

خدایا زندگیم را زنـدگی محمـد و آل محمـد        : آل محمد، و مماتی ممات محمد و آل محمد        

 ) 397 ،ص18ماخذ(قرار ده، و مرگم را مرگ محمد و آل محمد قرار ده

: دهنـد کـه دعـاي زیـر در روز عیـد غـدیر خوانـده شـود           مـی  دستور )}( صادق امام
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 :باشد  میمضامین این دعا که بر لزوم پیروي از معصومان تاکید دارد، به صورت زیر

اللهم إنّا نشهدك أنّا ندین بما دان به محمد و آل محمد صلی اهللا علیه و علیهم، و قولنـا                  

به، ما قالوا به قلنا، و ما دانوا به دنّـا، و مـا أنکـروا أنکرنـا، و مـن              ما قالوا، و دیننا ما دانوا       

والوا والینا، و من عادوا عادینا، و من لعنوا لعنّا، و من تبرؤا منه تبرّأنا منـه، و مـن ترحمـوا                     

علیه ترحمنا علیه، آمنّا و سلّمنا و رضینا و اتّبعنا موالینا صلوات اهللا علیهم، الّلهـم فـتمم لنـا               

لک و ال تسلبناه، و اجعله مستقرّاً ثابتاً عندنا، و ال تجعله مستعاراً، و أحینا ما أحییتنـا علیـه     ذ

و أمتنا إذا أمتّنا علیه، آل محمد أئمتنا فبهم نأتم و إیاهم نوالی، و عـدوهم عـدواهللا نعـادي،                   

ــ     ــا أرح ــون ی ــذلک راض ــا ب ــرّبین فإنّ ــن المق ــرة و م ــدنیا و اآلخ ــی ال ــم ف ــا معه م فاجعلن

 )299، ص98، ج15ماخذ.(الرّاحمین

 و ، عواطـف  در این دعا لزوم تطبیق شـناخت      )}( صادق گردد، امام   می چنانچه مشاهده 

دهـد    مـی   را با شناخت، عواطف و رفتار معصومان مورد تاکید قرار           یک انسان موحد   رفتار

  . باشد می )}( و سایر معصومان مجیدهاي قرآن دستورالعمل در مسیر آموزشو این

فرماید، لـزوم توجـه و تـداوم تنظـیم            می  بر آن تاکید   ),(که پیامبر اسالم   نکته مهمی 

مـدارج و ابعـاد ایمـان، تمـام     . باشـد   مـی گانه ایمان  انسان با ابعاد ده    تمام فرآیندهاي روانی  

. دهـد   میشناختی، عاطفی و رفتاري یک انسان در حال رشد را تحت پوشش قرار    هاي    جنبه

  .ذکر نمودیم) بررسی توحید(ما این دستور العمل را در فصل هفتم

 گفتـار اسـت و      انایمـ : ، یزید و ینقص   اإلیمان قول و عمل   : فرماید  می ),(پیامبر اسالم 

  .پذیرد  میکردار، کاستی و فزونی

 ایمـان : ، و اإلسـالم إقـرار بـال عمـل     اإلیمان إقرار و عمل   : فرماید  می  نیز )}( باقر امام

  ).39، ص3، ج14ماخذ(اقرار است و عمل، و اسالم اقرار است، بدون عمل

إنّ اهللا تعالی کتب الحـسنات و الـسیئات، ثـم بـین ذلـک،         :فرماید  می ),(پیامبر اسالم 

فمن هم بحسنۀ فلم یعملها، کتبها اهللا تعالی عنده حسنۀ کاملۀ، فإن هم بها فعملهـا، کتبهـا اهللا             
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عنده عشر حسنات إلی سبعمأة ضعف إلی أضعاف کثیرة و إن هم بسیئۀ فلـم یعملهـا کتبهـا                   

فعملها، کتبها اهللا سـیئۀ واحـدة؛ و ال یهلـک علـی اهللا إلّـا       فإن هم بها اهللا عنده حسنۀ کاملۀ،     

هر کس انجـام    . ها است، رقم زد   و چیزهایی را که میان آن     ها    و بدي ها    خداوند نیکی : هالک

 نیکی را در دل گیرد و انجام ندهد، خداوند براي او یک نیکی کامل رقم زنـد، و اگـر     عمل

اگر یـک بـدي   . نجام دهد، خداوند ده نیکی تا هفتصد برابر و بیشتر رقم زند در دل گیرد و ا    

را در دل گیرد و انجام ندهد، خداوند آن را نیکی کامـل رقـم زنـد؛ و اگـر در دل گیـرد و                   

بنا براین هر کس در پیشگاه خـدا هـالك شـود،    . انجام دهد، خداوند فقط یک بدي رقم زند     

  )144ص، 2ماخذ.(سزاوار هالکت است

،  مجیـد بـه طـور دقیـق، بـا قـرآن      )}( معصوماننکته مهم دیگر این که سیر و سلوك     

 ),( پیـامبر اسـالم    تطابق دارد؛ استاد مولی محسن فیض کاشـانی در ضـمن بیـان اخـالق              

را بـه محاسـن و مکـارم      کـه او کـرد   مـی  بسیار به درگاه خدا تضرع   ),(پیامبر: گوید می

مرا بخوانید تا اجابت کـنم،  :  خویش که فرموده استاخالق زینت دهد، و خداوند طبق سنت      

دعاي او را مستجاب فرمود و قرآن را بر او نازل کرد و بر اساس موازین آن تربیـت نمـود               

  )119، ص4، ج11ماخذ. (" قرآن بود),( پیامبرخلق"و 

  مجیـد  که بـا قـرآن  این تعبیر بسیار زیبا است، و بدیهی است که هر گونه سیر و سلوك  

  . استو سیره نبوي تطابق نداشته باشد، مردود و سیر به سوي طاغوت

 را بر اساس نیازهـاي  )}(هنر یک فرد دانشمند و مشاور، این است که سیره معصومان    

چنانچـه ایـن بررسـی بـه        . فرد و جامعه و شرایط زمان و مکان خویش کشف و ارایه کنـد             

  . خوبی انجام گردد، نتایج، بسیار درخشان و در مسیر رشد خواهد بود

  :بینیم  میکند و چنین  می تاکید بر لزوم سلوك در راه حق)}( علیامام

! اي مـردم : اس، من سلک الطریق الواضح ورد الماء، و من خالف وقع فی التّیـه         ایها الن "

و هـر کـس بـی راهـه         ) رهـد   می و از تشنگی  (رسد  می  را بپیماید به آبادي    هر کس راه حق   
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  )650،ص4، ج8ماخذ.(در بیابان بی آب وگیاه فرود آید)  پا بیرون نهداز راه راست(برود

را کـه در مـسیر رشـد    هـایی   انـسان هـاي    یکی از نـشانه  )}(دي دیگر، امام  در رهنمو 

 و سـلک أقـصد المـسالک إلـی الـنّهج            ": کنـد   مـی  کنند به صورت زیـر بیـان        می حرکت

کـه مطلـوب اسـت    )  و خشنودي خدارضا(  و روشن  و براي رسیدن به راه راست     : المطلوب

  )192،ص2،ج9ماخذ( ."کنند  میها سیر راهدر راست ترین

 و به دنبال افراد منحـرف خـانواده    هایی را که بر خالف مسیر حق       انسان )}( علی  امام

أولستم أبناء القوم و اآلبـاء و إخـوانهم   ": گوید  میکند و  میکنند، سرزنش   می خود، حرکت 

ن قدتهم، و تطأون جادتهم، فالقلوب قاسیۀ عن حظّهـا،          و األقرباء؟ تحتذون أمثلتهم، و ترکبو     

و کـان الرّشـد فـی إحـراز     ! الهیۀ عن رشدها، سالکۀ فی غیر مضمارها، کأنّ المعنـی سـواها   

آیا شما پسران این مردم و پدران و برادران و خویشان ایشان نیستید کـه از رویـه             !!: دنیاها

نهیـد؟ پـس     مـی در راهی که رفته اند، قـدم ایشان پیروي کرده و بر مرکب آنان سوار شده  

 و رستگاري غافـل  سخت است؛ و از هدایت براي به دست آوردن نصیب و بهره خود،       ها    دل

پیمایـد؛    میراه) و در مسیرمعصیت و نافرمانی (است؛ و در غیر مسیر خویش به سمت رشد          

و گویا هدایت و رسـتگاري آنـان      ! به غیر ایشان است   ) توجه به تکالیف الهی   (گویا مقصود   

  )190،ص1، ج9ماخذ). (نه براي تحصیل و توشه آخرت(دنیا است) متاع(در گردآوردن

فإنّما البـصیر  ": کند  می مشخصات انسان بصیر را به صورت زیر خالصه   )}( علی امام

 فیه الصرعۀ فـی  من سمع فتفکّر، و نظر فأبصر، و انتفع بالعبر، ثم سلک جددا واضحا یتجنّب            

، أو تحریـف  بتعـسف فـی حـقّ   : المهاوي، و الضّالل فی المغاوي، و ال یعین علی نفسه الغواة 

اندرز خـدا و  (نامید، که ) ي واقعی(توان بینا  میتنها کسی را: فی نطق، أو تخوف من صدق   

بـه  (نگاه کـرده، و  )به دنیا(فکر و اندیشه کند، و    ت) در آن (شنیده  ) را رسول و امامان معصوم   

 بهـره گیـرد، آن گـاه در راه راسـت    ) ي گذشـتگان (هاآشنا گردد، و از عبرت  ) بی وفایی آن  

از  :زیـر اجتنـاب کنـد    هاي    سیر نماید، و از تمام جنبه     ) برداري از خدا و رسول    فرمان(روشن
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ي (، از گمـراه شـدن در اشـتباه کـاري هـا     )ي نفـس هـا خواهش(ها   ها و دره  افتادن در گودال  

، )نهی نکردن آنان از منکـر     ( راه حق از  راه رفتن   به بی : ، و به زیان خود اقدام کردن      )شیطان

  ،) و خـشنودي خـدا باشـد   ها سخن گفتن، اگرچه بر خالف رضاخواه آنبه دل(تغییر در گفتار  

  )473،ص3، ج 9ماخذ.(" دادنبراي گفتن سخن راست، ترس به خویشتن راه

کننـد،    مـی  دعوتهایی که به مسیر حق همچنین بر لزوم پیروي از انسان )}( علی امام

 و اعلمـوا أنّکـم إن اتبعـتم الـداعی لکـم، سـلک بکـم منهـاج        ": گویـد   میکند و  می تاکید

و بدانیـد اگـر از   : ف، و نبـذتم الثقـل الفـادح عـن األعنـاق         الرسول، و کفیتم مؤونۀ اإلعتسا    

کـه راه سـیادت و سـعادت        (کردیـد، شـما را بـه راه پیـامبر خـدا             مـی  راهنماي خود پیروي  

گـشتید، و بـار گـران سـخت را از        مـی  برد، و از رنج بی راهـه آسـوده          می )همیشگی است 

بیچـاره و در آخـرت بـه      گناهی مرتکب نمی شـدید کـه در دنیـا           (انداختید  می ها دور گردن

  )542، ص3،ج9ماخذ). (عذاب گرفتار باشید

: کند  می متمایل به دنیا را به صورت زیر مطرح       هاي    بعضی صفات انسان   )}( علی امام

سلکت بهم الدنیا طریق العمی، و أخذت بأبصارهم عن منار الهدي، فتاهوا فـی حیرتهـا، و                 "

پـس در گمراهـی   : فلعبت بهم و لُعبوا بها، و نسوا ما وراءها ،غرقوا فی نعمتها و اتّخذوها رباً   

آن را ) و بر اثر شیفتگی و دل بـستن بـه آن     (سرگردانند، و در نعمت و خوشی آن فرورفته،         

و ایـشان  ) رباید  میراها   آنعقل(کند  میپروردگار خود قرار داده اند، پس دنیا با آنان بازي     

بعـد از آن و    هـاي     مـرگ و سـختی    (و آنچه   ) به آن سرگرم هستند   (کنند  می هم با دنیا بازي   

  )927، ص5،ج9ماخذ("!!در پی آن است فراموش کرده اند) روز رستاخیز که

  :فرماید  می نیز)}( صادقامام

ء سـببا،، و جعـل لکـل سـبب       أبى اهللا أن یجري األشیاء إال باألسباب فجعل لکـل شـی     "

 بابـا ناطقـا، مـن      علما، و جعل لکل علـم       مفتاحرح مفتاحا، و جعل لکل      شرحا، و جعل لکل ش    

خداونـد از ایـن کـه اشـیا را       : عرفه عرف اهللا، و من أنکره أنکر اهللا، ذلک رسول اهللا و نحن            
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بدون اسباب دایر نماید، ابا دارد؛ پس بـراي هـر چیـز، سـببی قـرار داد، و بـراي هـر سـببی          

. ناطقی گماشـت   اي هر شرحی، دانشی، و براي هر دانشی، مستحفظ        ، و بر  )راهکاري(شرحی

هر کس او را بشناسد، خدا را شناخته است؛ و هر کس او را انکار کند، خدا را انکـار کـرده          

  )6 ،ص1 ،ج1ماخذ(. ".پیامبر خدا و ما هستیم ناطق،) مستحفظ(است، و این

، "هاي قـر آن مجیـد  فهم پیام" است که نکته مهمی که باید در نظر داشت، این واقعیت       

 دارد، و دسـتور العمـل فـوق الـذکر و          " قـرآن  مفـسران معـصوم   "ها از   نیاز به دریافت آن   

  .دهند  می، این واقعیت را مورد تاکید قرار)](بسیاري از رهنمودهاي معصومان 

کـذب مـن زعـم أنّـه شـیعتنا و هـو        ": نمایند  می  به طور صریح اعالم    )}( صادق امام

گوید، شیعه ما است، ولی به ریسمانی غیر ریـسمان مـا              می کسی که : متمسک بعروة غیرنا  

  )117، ص27، ج6ماخذ. ("چنگ زده است، از ما نیست

  

  )](معیارهاي اختصاصی در مورد سلوك رفتاري معصومان 

تـوان تحـت عنـوان        می  را )](عیارهاي اختصاصی در مورد سلوك رفتاري معصومان        م

  .، مطرح ساختفروع دین

کـه   تـرك آن را ازعـواملی   ضمن تاکید بر لزوم داشتن تعهد نسبت به نمـاز،         )}(علی

اهـدوا أمـر الـصلوة، و حـافظوا         تع": گویـد   می کند و   می گردد ذکر   می  انسان موجب سقوط 

علیها، و استکثروا منها، و تقرّبوا بها، فّإنّها کانت علی المؤمنین کتابا موقوتـا، أال تـستمعون            

و . لـم نـک مـن المـصلّین       ": ما سلککم فی السقر؟ قالوا    ": إلی جواب أهل النّار حین سئلوا     

            الورق، و تطلقها إطالق الرّبـق، و شـب الذّنوب حت ـۀ   ),(هها رسـول اهللا     إنّها لتحتبالحم

تکون علی باب الرّجل، فهو یغتسل منها فی الیوم و اللیلۀ خمس مرّات، فما عـسی أن یبقـی                  

علیه من الدرن، و قد عرف حقّه رجال من المؤمنین، الذین ال تشغلهم عنها زینـۀ متـاع، و ال         

ة و ال بیع عـن ذکـراهللا و   رجال ال تلهیهم تجار": قرّة عین من ولد وال مال، یقول اهللا سبحانه      
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 نصباً بالصلوة بعد التّبشیر لـه بالجنـۀ،   – ),( و کان رسول اهللا  "إقام الصلوة و إیتاء الزکوة    

 فکـان یـأمر أهلـه و یـصبر علیهـا      " بالصالة و اصطبر علیها وأمر أهلک ": لقول اهللا سبحانه  

ـ               : نفسه ه جـا آوریـد، و بـه        امر نماز را مراعات کنید، و آن را محافظت نماییـد، و بـسیار ب

وسیله آن به خدا نزدیک شوید؛ زیرا نماز بر مؤمنان فریـضه اي اسـت نوشـته و وقـت آن                     

به پاسخ اهل دوزخ نمی دهیـد،       ) دل(آیا گوش   ). 103:، نساء  مجید قرآن(تعیین گردیده است  

گوینـد از    مـی "زخ سـاخت؟ چه چیـز شـما را گرفتـار دو      " "پرسند  می هاآن گاه که از آن    

ریزد، ماننـد ریخـتن بـرگ         می ؛ و نماز گناهان را    )42:قرآن مجید، مدثر  (نمازگزاران نبودیم 

 ),(؛ و رسـول خـدا     )از گردن چهارپایان  (کند مانند رها کردن بندها        می و رها ) از درخت (

ـ ، نماز را به چشمه آب گرم تشبیه فرموده که بـر در خانـه مـردي باشـد و شـبانه روز                نج پ

 نمـاز  نوبت در آن شستشو کند، پس دیگر بر چنین کسی چرکی باقی نخواهد مانـد، و حـق         

 را مردانی از مؤمنان شناختند که آرایش کاالي دنیا و روشـنی چـشم از فرزنـد و دارایـی،          

مردانـی هـستند کـه بازرگـانی و     ": فرماید  می خداوند سبحان . ها را از آن باز نمی دارد      آن

هــا را از یـاد خـدا و بــه جـا آوردن نمـاز و دادن زکــات غافـل نمــی      آن فـروش، خریـد و  

 با این که به بهـشت مـژده داده شـده بـود، بـراي نمـاز و               ),(و رسول خدا  ). 37:نور(کند

خانواده خود را به خوانـدن نمـاز امـر کـن و             " :افکند  می اجراي فرمان خدا، خود را به رنج      

پس آن حضرت هم خانواده خـود را بـه   ). 132:، طهقرآن مجید("خویشتن بر آن شکیبا باش  

  )635، ص4،ج 9ماخذ.(داشت  میفرمود و هم خود را به شکیبایی بر آن وا  مینماز امر

، به کسی که یک کلمه به دعاي ایشان اضافه کرد، بـسیار راه              )}( صادق رهنمود امام 

شـناختی،  هـاي     تمـام جنبـه    در   "یـک اصـل مـسلم     "باشد، و الزم است به عنوان         می گشا

  : عاطفی و رفتاري ما مورد استفاده قرار گیرد

 هـدي و ال ینجـوا منهـا إلّـا مـن دعـا        مٍ یري و ال إمامٍ     ستصیبکم شبهۀ، فتبقون بال علَ     "

 بدعاء الغریق، قلت کیف دعاء الغریق؟ 
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لقلوب ثبت قلبی علی دینک؛ فقلـت یـا اهللا   یا مقلّب ا، یا اهللا یا رحمان یا رحیم  : یقول: قال

إنّ اهللا عزّ و جـلّ      : قال. یا رحمان یا رحیم، یا مقلّب القلوب و األبصار، ثبت قلبی علی دینک            

: یا مقلّب القلوب ثبت قلبی علـی دینـک    : مقلّب القلوب و األبصار، و لکن قل کما أقول لک         

شانه اي که راهنمایی کند، و بـدون  رسد، پس بدون پرچم و ن       می به زودي شبهه اي به شما     

از آن شبهه جـز کـسی کـه دعـاي غریـق را بخوانـد،               . مانید  می  نماید، پیشوایی که هدایت  

  گفتم دعاي غریق چگونه است؟. رهایی نمی یابد

مـن  . یا مقلّب القلوب ثبت قلبی علـی دینـک        ،  یا اهللا یا رحمان یا رحیم     : گویی  می فرمود

 امـام .  یا رحمان یا رحیم، یا مقلّب القلوب و األبـصار، ثبـت قلبـی علـی دینـک          یا اهللا  :گفتم

یـا  : :گویم، بگو   می البته خداي عزوجل مقلب القلوب و األبصار است، و لکن چنانکه          : فرمود

  )212کاشف االستار، ترجمه جامع االخبار، ص. ("مقلّب القلوب ثبت قلبی علی دینک

ن رهنمود، این است که همان طور که در روش بررسی، و نتیجه گیـري  نکته مهم در ای   (

 و  ، فطـرت  ی بر چهار معیار کتاب، سنت     هاي اسالم مطرح شده است، زیر بناي تمام آموزش      

باشند، قـرار     می هاي الهی براي تسخیر جهان     که فرمول   علوم حاکم بر جهان    قطعیهاي    جنبه

دسـتورالعمل  "گردنـد، ماننـد       مـی   صـادر  "صورت کلّی "که به   هایی    دارد، و دستورالعمل  

باشند، و باید بدون چون و چرا، به همان صورتی که طبیب ارایـه کـرده اسـت،                    می "طبیب

ـ  " که   اجرا شوند؛ و بر همین اساس فقهاي اسالم اتفاق نظر دارند           هـستند،  "هعبادات توقیفی 

 کند، و یا در روابط انسان بـا         "ابداع" ندارد، بر اساس دید خویش، عبادتی را         و کسی حق  

در این مـورد   .خود، خداوند و دیگران، قانونی را پیشنهاد کند و در زندگی خود به کار برد            

هاي خود بر توقیفیـه بـودن عبـادات         در درس ) آخوند مال علی  (ی معصومی آیت اهللا فقید عل   

کرد که عبادات باید به همان صـورت کـه     میکرد، و آن را به این صورت تعریف         می تاکید

خداوند دستور داده است، انجام شوند، و کسی حق ندارد عبادتی را از جانـب خـود، ابـداع                   

تمام احکام اصـلی و فرعـی اسـالم نیـز توقیفیـه             در همین زمینه تاکید شده است، که        . کند
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 بـراي  باشد، و به هیچ وجه راه ورودي براي عقل  می توقیفیه هستند، و به طور کلی شریعت     

 تاکیـد  هم چنـین بـر توقیفیـه بـودن اسـامی خداونـد،      . کم و زیاد کردن احکام، وجود ندارد  

  . گردد می

در   همـواره مـورد نیـاز هـستند و    "نـواب امـام معـصوم   " یـا    " ع  معصوم امام"

  .باشند دسترس می

باشـند، و    مـی  یا نواب ایشان همواره مورد نیاز هـستند، ودر دسـترس   )}( معصوم امام

ـ  . ایـن موضـوع یکـی از الطـاف خداونـد بـر انـسان اسـت         ر کـه توسـط امـام    رهنمـود زی

  :دهد  می را به خوبی نشان مورد تاکید قرار گرفته است، این واقعیت)}(صادق

 در یکـی از جلـسات،  .  بـود "هـشام "جوانی به نـام     ،)}( صادق یکی از اصحاب امام   

  :پرسد  می از او)}(امام

یـا ابـن    ": ألته؟ فقال هشام  أال تخبرنی کیف صنعت بعمرو بن عبید و کیف س         ! یا هشام "

: )}(رسول اهللا إنّی اُجلّلک و أستحییک و ال یعمل لـسانی بـین یـدیک، فقـال أبوعبـداهللا             

  ."إذا أمرتکم بشیء فافعلوا"

بلغنی ما کان فیه عمرو بن عبید و جلوسه فی مسجد البـصرة، فعظـم ذلـک              ": قال هشام 

جد البصرة فإذا أنـا بحلقـۀ کبیـرة       علی فخرجت إلیه و دخلت البصرة یوم الجمعۀ، ،فأتیت مس         

فیها عمرو بن عبید و علیه شملۀ سوداء متّزر بها مـن صـوف، و شـملۀ مرتـد بهـا و النّـاس               

أیهـا  : یسألونه، فاستفرجت النّاس فأفرجوا لی، ثم قعدت فی آخر القوم علی رکبتی ثـم قلـت          

   إنّی رجل غریب تأذن لی فی مسألۀ؟ فقال لی نعم،! العالم

   ألک عین؟ :فقلت له

  یابنی أي شیء هذا من السؤال؟ و شیء تراه کیف تسأل عنه؟: فقال

  .یابنی سل و إن کانت مسألتک حمقاء: فقال. فقلت هکذا مسألتی

  أجبنی فیها، : قلت
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 .سل: قال لی

  ألک عین؟: قلت

   قال نعم،

  فما تصنع بها؟ : قلت

  .أري بها األلوان و األشخاص: قال

  فلک أنف؟: قلت

  نعم،: قال

  فما تصنع به؟: قلت

  .أشم به الرّائحۀ: قال

  ألک فم؟: قلت

  نعم،: قال

  فما تصنع به؟ : قلت

  أذوق به الطّعم،: قال

  فلک اُذن؟: قلت

  نعم، : قال

  فما تصنع بها؟: قلت

  أسمع بها الصوت،: قال

  ؟الک قلب: قلت

  نعم، : قال

  فما تصنع به؟: قلت

  لی هذه الجوارح و الحواس،اُمیز به کلما ورد ع: قال

  أولیس فی هذه الجوارح غنی عن القلب؟: قلت



 حکمت اسالمی و عرفان اسالمی بررسی مقدماتی        264

  ال،: فقال

  و کیف ذلک و هی صحیحۀ سلیمۀ، : قلت

یا بنی إنّ الجوارح إذا شکّت فی شیء شمته أو رأته أو ذاقته أو سمعته ردتـه إلـی                    : قال

القلب فیستیقن الیقین و یبطل الشّک.  

  م اهللا القلب لشک الجوارح؟فإنّما أقا: قال هشام فقلت له

  نعم،: قال

  البد من القلب و إلّا لم تستیقن الجوارح؟: قلت

  نعم،: قال

فاهللا تبارك و تعالی لم یتـرك جوارحـک حتّـی جعـل لهـا إمامـاً                 ! یا أبا مروان  : فقلت له 

یصحح لها الصحیح و یتیقّن به ما شک فیه و یترك هذا الخلق کلّهم فی حیرتهم و شـکّهم و                     

ختالفهم، ال یقیم لهم إماماً یردون إلیه شکّهم و حیرتهم، و یقیم لک إماماً لجوارحـک تـرد                  ا

  !إلیه حیرتک و شکّک؟

  .فسکت و لم یقل لی شیئاً: قال

  أنت هشام بن حکم؟ : ثم التفت إلی فقال لی

  فقلت ال، 

  ، قال أمن جلسائه؟ قلت ال

  قال فمن أین أنت؟

  من أهل الکوفۀ، : قلت: قال

  .فأنت إذن هو: الق

  .ثم ضمنی إلیه و أقعدنی فی مجلسه و زال عن مجلسه و ما نطق حتّی قمت

  من علّمک هذا؟! یا هشام:  و قال)}(فضحک أبوعبداهللا: قال

  شیء ءأخذته منک و ألّفته، : قلت
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  : هذا و اهللا مکتوب فی صحف إبراهیم و موسی: فقال

 عمرو بن عبید چه کردي و چگونـه از او       با) در مباحثه (گزارش نمی دهی که     ! اي هشام 

  سؤال نمودي؟

  گیــرد و شــرم دارم و زبــانم نــزد شــما بــه کــار   مــیجاللــت شــما مــرا: هــشام گفــت

  .افتد نمی

  .چون به شما امري نمودم به جاي آرید:  فرمود)}( صادق امام

 و بـر مـن   وضع عمرو بن عبید و مجلس او در بصره به اطـالع مـن رسـید،   : هشام گفت 

روز جمعه اي وارد بصره شدم و به مسجد آن جـا در       . گران آمد و به سوي او حرکت کردم       

جامه پشمینه سیاهی بـه کمـر   .  بسیاري را دیدم که به دور او حلقه زده بودند  جماعت آمدم؛

تم، بـه  ازمـردم راه خواسـ   . کردند  می بسته و عبایی بر دوش انداخته بود و مردم از او سؤال           

  .من راه دادند تا در آخر جمعیت نشستم

  مـن مـردي غــریبم؛ اجـازه دارم مـسئله اي بپرســم؟     ! اي مـرد دانــشمند : آن گـاه گفـتم  

  .آري: گفت

  شما چشم دارید؟ : گفتم

  !پرسی؟  میبینی، چگونه از آن  میاین چه سؤالی است؟ چیزي را که! پسر جان: گفت

  .سؤال من همین طور است: گفتم

  .رس پسر جان؛ اگرچه پرسش تو احمقانه استبپ: گفت

  .جواب همان را بفرمایید: گفتم

  .بپرس: گفت

  شما چشم دارید؟: گفتم

  .آري: گفت

  کنید؟  میبا آن چه: گفتم
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  .بینم  میو اشخاص راها  با آن رنگ: گفت

  بینی دارید؟: گفتم

  .آري: گفت

  کنی؟   میبا آن چه: گفتم

  .بویم  میبا آن: گفت

  ارید؟دهان د: گفتم

  . آري: گفت

  کنید؟   میبا آن چه: گفتم

  . چشم  میبا آن مزه را: گفت

  گوش دارید؟: گفتم

  .آري: گفت

  کنید؟  میبا آن چه: گفتم

  .شنوم  میبا آن صدا را: گفت

  دارید؟ ) عقل(شما قلب: گفتم

  .آري: گفت

  کنید؟  میبا آن چه: گفتم

  .دهم  میاعضا و حواسم در آید، تشخیصبا آن هر چیز که بر : گفت

  بی نیازي نیست؟ ) عقل(دل مگر با وجود این اعضا از: گفتم

  .نه: گفت

  ؟)دارید) عقل(چه نیازي به دل(چگونه؟ با آن که اعضا صحیح و سالم باشند: گفتم

 بچـشد، یـا بـشنود،       یا،  هر گاه اعضاي بدن، در چیزي که ببوید یا ببیند         ! پسر جان : گفت

  .  حاصل کندارجاع دهد تا تردیدش برطرف شود و یقین) عقل(تردید کند؛ آن را به دل
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  را براي رفع تردید اعضا گذاشته است؟ ) عقل( دلپس خداوند،: گفتم

  .آري: گفت

   حاصل نشود؟ غیر این صورت براي اعضا یقینالزم است و در) عقل(دل: گفتم

  .آري: گفت

خداوند تبارك و تعـالی کـه اعـضاي تـو را بـدون              )! عمرو بن عبید  (اي ابا مروان  : گفتم

پـس چگونـه    امامی که صحیح را تشخیص دهد و تردید را بر طرف سازد وانگذاشته است،            

ف واگذارد و براي ایـشان امـامی کـه در    این همه مخلوق را در سرگردانی و تردید و اختال 

به او رجوع کنند، قرار نداده است ؛ در صورتی که بـراي اعـضاي     تردید و سرگردانی خود،   

  تو امامی قرار داده است که حیرت و تردید را به او ارجاع دهی؟

سپس به من توجه کرد و گفت تـو یقینـا هـشام بـن               ! او ساکت شد و به من جوابی نداد       

و در این حال مرا در آغوش گرفت و به جاي خود نشانید و خودش از آن جـا                   حکم هستی؛ 

  ! برخاست و تا من در آن جا بودم، سخن نگفت

   خندید و فرمود این مطلب را چه کسی به تو آموخت؟ )}( صادقامام

  .آنچه را از شما شنیده بودم، منظم کردم: عرض کردم

 .باشـد   مـی  این مطالـب در صـحف ابـراهیم و موسـی          ! به خدا سوگند  :  فرمود )}(امام

  ).238، ص1، ج14 ماخذ(

 مـسئله   روش هشام را که بـر اسـاس حـسی کـردن    )}(گردد، امام  میچنانچه مشاهده 

دهد و هشام نیز به صورت منطقـی ابـن عبیـد را در      میباشد مورد تایید قرار   می "امامت"

 مـا   بر این اساس وظیفه   .  ندارد "امامت" مفهوم   دهد که راهی جز پذیرش      می قعیتی قرار مو

  ، مراجعــه بــه ایــشان و درخواســت رهنمــود     )}(در زمــان حــضور امــام معــصوم   

   مراجعه به یکی از نـواب ایـشان مـشکل مـا را حـل             )}(می باشد، و در زمان غیبت امام      

باشـد، و منظـور از      مـی   جهـان  امام معصوم، قلـب   ": توان گفت   می به طور خالصه  . کند می
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  .  جامعه بشر است" عقالنیسیستم" و "عامل حیات"قلب، 

یـد، کـه در فـصل    فرما  مـی  بیـان )}( صـادق تایید این مطلب را به شکلی دیگر، امـام  

  ).236، ص1، ج14ماخذ( .چهارم مطرح گردید

 )]( ، امامان معـصوم ),( این است، که بعد از پیامبر اسالم      خالص الهی  اعتقاد دین 

الحی کـه   بنـا بـر مـص   )}( معصوم نقش رهبري جهان را بر عهده داشته اند، و آخرین امام          

، از "استفاده مردم از خورشید در حالت ابـري   "داند، از نظر غایب است، ولی مانند          می خدا

حکومـت  " بداند به خواست او جـل و عـال،   کنند، و در زمانی که خدا صالح     می او استفاده 

او هـم امامـان    خواهنـد کـرد، و بعـد از     هـدایت )}( را با همکاري مـسیح    "جهانی اسالم 

 تـا قیـام    خواهنـد نمـود، و دولـت توحیـد     "رجعـت " یکی پس از دیگري      )](معصوم  

، طبق منطـوق زیـر، فقهـاي دیـن         )عج(در زمان غیبت امام عصر    .  ادامه خواهد داشت   قیامت

  :خالص الهی، جوابگوي نیازهاي دینی مردم خواهند بود

ء، صـائناً لنفـسه،حافظاً لدینـه،مخالفاً علـی هـواه، مطیعـاً ألمـر          و اما من کان من الفقها     "

 ، کسی که بتواند نفس خویش را صیانت کند، حـافظ دیـن         از فقها : مواله، فللعوام أن یقلّدوه   

) حـضرت ولـی عـصر عـج       ( خویش مخالفت کند و مطیع موالي خویش       باشد، با هواي نفس   

، بـه نقـل از تفـسیر        17ماخـذ . (الزم است از او تقلید کنند     ) افراد غیر مجتهد  (، بر عوام  باشد

  )60، ص2کنزالدقائق، ج

شـود، و هـر       مـی   نامیده "مرجع تقلید " یا   "مقلَّد"کند،    می فقیهی که انسان از او تقلید     

 کلیه نیازهـاي  توانند  مینمایندگان مرجع تقلید،. کند، مقلِّد نام دارد   می فردي که از او تقلید    

دسـتورهاي آنـان،    دینی مراجعان خود را بر آورند، و در هر شهر حضور دارند، و بـا انجـام          

  .تواند تکالیف دینی خود را انجام دهد  میفرد

ها حجتهـاي خـدا بـر    آن: أنّهم حجج اهللا علی النّآس بعداألئمۀ  ":  آمده است  در مورد فقها  

الـراد علـیهم کـالراد    "و ) 484: الدین کمال-90،ص2بحار، ج.("دباشن  میمردم بعد از ائمه   
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کسی که آنها را رد کنـد، مـا را رد کـرده اسـت، و اگـر        : علینا و الرّاد علینا کالراد علی اهللا      

  )221، ص2، ج15ماخذ(".کسی ما را رد کند، خدا را رد کرده است

  

  بررسی نتایج کاربردي

، و پـیش   و راه دست یابی به رشد کلیدي مکتب اسالم،  هاي    از جنبه موضوع مورد بحث ما،     

 خـالص    یک انسان پیرو دیـن     "نقشه راه "در حقیقت، این بحث،     . باشد  می ،گیري از سقوط  

،  خود، یعنی شـناخت بر محتواي این فصل، انسان باید در تمام ابعاد روانی       بنا  . باشد  می الهی

، روش معصومان علهیم السالم را براي خویش، معیار قرار دهد، و حتی بـه          و رفتار  عواطف

رهنممودهـاي معـصومان   البتـه بایـد توجـه داشـت کـه      . مقدار ذره اي از آن تخطـی نکنـد    

این الگوهاي جهان بـشري همـواره ایـن         . باشند  می " گرایی حق"، همگی بر اساس     )](

 ارایـه شـده     )}(سوره اعراف به زبان حـضرت موسـی       104-105سیاست را که در آیات    

  : دهند  میاست، پی گیري و گسترش

حقیق علـی أن ال أقـول علـی اهللا         .  العالمین بو قال موسی یا فرعون إنّی رسول من ر        "

مـن فرسـتاده اي از سـوي        ! اي فرعـون  : موسـی گفـت   : إلّا الحقّ قد جئتکم ببینۀ من ربکـم       

مـن دلیـل روشـنی از       .  نگـویم  سزاوار است که بر خدا جز حق      . باشم  می پروردگار جهانیان 

  ."پروردگارتان براي شما آورده ام

هـاي    جنبـه روش حـسی کـردن    "بسیار مهم دیگر، این که الزم اسـت بـر اسـاس             نکته  

که به صورت یک فصل با تفصیل نسبی در این کتاب مطـرح شـده اسـت، بـراي                   : ياعتقاد

بدیهی اسـت کـه     .  به وجود آوریم   " حضوري علم"مخاطبان خود نسبت به عقاید اسالمی،       

 اصـول   در شـناخت " و راه کار روشـن بینه"تواند به عنوان یک      می "علم حضوري "این  

در ایـن راه اسـتفاده از چهـار معیـار خـالی از خطـا، یعنـی                 .  مورد استفاده قـرار گیـرد      دین

 علمـی    پاك انـسان و واقعیـات قطعـی        ، فطرت )]( معصومان   ، سنت ) مجید نقرآ(کتاب
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باشند، و بـه طـور        می ، همواره در دسترس ما    "عوامل مکمل رشد  "جهان، همگی به عنوان     

آورند، و افق بـسیار روشـنی را بـراي او         می  براي انسان به وجود    "بصیرت دینی "عی  طبی

کنـد،    مـی  در این حال رهنمودي را که خداي متعال، به پیامبر خویش القـا            . نمایند  می ترسیم

  :نماید  میکند و آن را تکرار  میلمس به خوبی

 أنا و من اتّبعنی و سـبحان اهللا و مـا أنـا مـن                قل هذه سبیلی أدعوا إلی اهللا علی بصیرة       "

من و پیروانم، با بصیرت کامل، همـه مـردم را بـه سـوي               ! بگو این راه من است    : المشرکین

  ."و من از مشرکان نیستم! منزه است خدا. کنیم  میخدا دعوت

یــه شــده توســط هــاي ارا بایــد تاکیــد کــرد، کــه اســاس کلــی روش بــراین واقعیــت

الزم اسـت   . اسالمی است، و بنابراین قابل خدشـه نیـست         ، جزیی از حکمت   )}(معصومان

  بـر آن تاکیـد     )}( جـواد  کـه امـام   ) محکـم ( رایانه مطلب واقع  در همه موارد، یگانه بودن    

  ).360ص1ج14 ماخذ- دومهمین کتاب، فصل. (فرماید، مورد توجه باشد  می

یـابی بـه آن     باید توجه داشت که واقعیت یکی بیش نیست و نهایت کوشش براي دست            

، اصول ثابتی در زنـدگی خـود دارد،         خالص الهی  یک انسان معتقد به دین    . باید به کار رود   

 ، در نهج البالغه به ایـن واقعیـت        )}( علی امام. کند  می و همواره بر اساس این اصول کار      

  )564، ص3، ج9ماخذ. (کند، و ما در فصل پنجم آن را ذکر کردیم  میاشاره

گـردد    مـی   بحث "  النعیم  ثم لتسئلن یومئذ عن   ":  در مورد آیه   )}( رضا در حضور امام  

 به نقل از امـام  )}(دانند، و امام  می هاي دنیوي  نعمت و بعضی از حاضران منظور از آن را       

  : فرماید  می)}(صادق

ان اهللا عز و جل ال یسأل عباده عما تفضّل علیهم به و ال یمنّ بذلک علیهم، و االمتنـان            "

باإلنعام ستقبح من المخلوقین، فکیف یضاف إلى الخالق عـز و جـل مـا ال یرضـى المخلـوق           

هل البیت و مواالتنا یسئل اهللا عباده عنه بعـد التوحیـد و النّبـوة، ألنّ    و لکن النعیم حبنا أ  ! به؟

چنـان نیـست کـه خـداي منـان از      : العبد اذا وفا بذلک أداه إلى نعیم الجنّـۀ الـذي ال یـزول     
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هایی که نسبت به بندگان خود تفضل فرموده اسـت بپرسـد، و بـه آنـان در خـصوص                    نعمت

زیرا منـت گـذاري از مـردم عـادي زشـت         .  گذارد هایی که ارزانی داشته است، منت     نعمت

آن نعمت ارزانـی شـده کـه مـورد سـؤال        آري،. است، تا چه رسد نسبت به آفریدگار توانا       

ایـن همـان نعمتـی اسـت     .  استگیرد، محبت ما خانواده و عالقمندي به ما اهل بیت   می قرار

زیرا بنده هر گـاه نعمـت والیـت را در           . پرسند  می ردم و نبوت از م    که پس از نعمت توحید    

از  ، و به امامت او معترف گردیـد،       محل خود به مصرف رسانید و صاحب والیت را شناخت         

  )664،ص5، ج10ماخذ (".هاي جاوید بهشت برخوردار خواهد شدنعمت
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  . ، عالمعارف

  

  خالصه فصل

اسـت وبـدون     زیر بناي همه علوم اسالمی و از جمله عرفان اسـالمی      المی اس  شناسی روان

  .استعانت از آن امکان تدوین صحیح علوم فوق وجود ندارد

  : داراي ده جزء استایمان: فرماید  می),(پیامبر اسالم
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اگـر  .  و تـسلیم   رضـا  ،یقین ،صبر ،اجتهاد ،ورع ،عمل ،علم ،پذیرش ،)معرفت("شناخت"

 خـورد و فاسـد و باطـل     مـی هـم  او به   " ایمانی نظام"را فاقد باشد    ها    فرد حتی یکی از آن    

  . گردد می

 ، بـر لـزوم وجـود و همـاهنگی همـه اجـزا بـا هـم تاکیـد         با تبیین اجزاي ده گانه سیستم    

 او متالشـی   یا سیستم دینی و ایمانی   باشد نظام ها    یکی از آن   شود، و چنانچه انسان فاقد     می

تـوان بـه ایـن نتیجـه       مـی با توجه به رهنمود فوق،. گردد  میابیشود و دچار فساد و خر      می

توان به عنوان یک صـفت خـاص در نظـر گرفـت و فـرد یـا                   دست یافت که عرفان را نمی     

) ره(عالمـه طباطبـایی   .  یا تقوا است   این صفت مانند ورع    بلکه. گروهی را به آن نسبت داد     

ت، بلکـه یـک صـفت عـام اسـت کـه در              دارد که تقوا یـک صـفت خـاص نیـس            می اعالم

    .مؤمن به درجات مختلف وجود داردهاي  انسان

 نکته دیگر، وجود یک عامل سازمان دهنده در ساختار بدن انسان است، که به نـام روان      

وقتـی  . داري قابل تصور نیـست     شود، و بدون آن حیات و هیچ فعل وانفعال هدف           می نامیده

 یـک عامـل   کنـیم، زمینـه بـراي پـذیرش         مـی   را در ساختار بدنی خـود قبـول        این واقعیت 

 صورت یک قضیه فطـري بـه وجـود خداونـد،     شود و به  میهماهنگ کننده در جهان فراهم 

  .کنیم  میاعتقاد پیدا

  

  مقدمه

اسـت   "عرفـان اسـالمی  " و از جمله "زیر بناي علوم اسالمی  " ،" اسالمی  شناسی روان"

  .وبدون استعانت از آن امکان تدوین صحیح علوم فوق وجود ندارد

 مـن عـرف نفـسه فقـد عـرف      ": فرماید  می ),(بر همین اساس است که پیامبر اسالم        

  .شناسد  میخداي خود را نیز یعنی هر کس خود را بشناسد "ربه

  :کند  می را به صورت زیر تعریف عارف)}(علی 
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 کـسی اسـت   عارف:العارف من عرف نفسه فأعتقها و نزهها عن کل ما یبعدها و یوبقها     "

که نفس خود را بشناسد و آن را آزاد گرداند و از هر چیز کـه آن را دور گردانـد و هـالك           

گوید یعنی نفس خود را بـشناسد، پـس آن          می آمدي درتفسیر جمله فوق   . "ك کند سازد، پا 

 کند و هـالك   میرا با توبه و بازگشت، آزاد نماید و از هر چیز که او را از درگاه الهی دور        

  .گرداند پاك نماید می

رفـۀ   معاطلبوالعلم و لـو بالـصین، وهـو علـم         ": کند  می  در جاي دیگر، اضافه    )}(علی

  ) 9 باب 32،ص2، ج10ماخذ( ".النفس، و فیه معرفۀ الرّب عزّ و جلّ

  

  روش بررسی

  .روش بررسی در فصل اول ذکر شده است

  

  نتایج بررسی

  و تقوي مفاهیم مکملی هستند که هر کدام، دیگري را تکمیـل  رسد، عرفان، ایمان    می به نظر 

  .نمایند می

 را  به دست آورد که ایمـان      ),(ن در رهنمود پیامبر اسالم      توا  می تایید این برداشت را   

ضـوابط    و تمـام داند، وعرفان را پیش نیاز دست یابی به علم  میداراي ده جزء به شرح زیر 

  :ایمان داراي ده جزء است: فرماید  میرشد معرفی

مـا نـص    .  و تسلیم  رضا ،یقین ،صبر ،اجتهاد ،ورع ،عمل ،علم ،پذیرش ،)معرفت( شناخت

-175،ص66، ج 11ماخـذ ( ذکـر کـردیم   ) بررسی توحیـد  (این دستورالعمل را در فصل هفتم     

   )70 معدن الجواهر، ص-144م الدین، صاعال

  و ایمـان   ، بـراي دیـن    "مفهوم نظـام  "نکته بسیار مهم در رهنمود فوق، تاکید ایشان بر          

بـا تبیـین    .باشد    می (system) "سیستم"این واژه در زبان عربی دقیقا به معناي         . باشد می
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  سیــستم ایمـانی، بــر لــزوم وجـود و همــاهنگی همــه اجـزا بــا هــم تاکیــد     انــهاجـزاي ده گ 

او  باشـد نظـام یـا سیـستم دینـی و ایمـانی            هـا     یکـی از آن    می شود، و چنانچه انسان فاقد     

تـوان بـه ایـن      میبا توجه به رهنمود فوق،. گردد  میشود و دچار فساد و خرابی    می متالشی

 به عنوان یک صفت خاص در نظر گرفـت و فـرد         نتیجه دست یافت که عرفان را نمی توان       

عالمــه .  یــا تقــوا اســتایــن صــفت ماننــد ورع بلکــه. یــا گروهــی را بــه آن نــسبت داد

دارد که تقوا یک صفت خاص نیست، بلکه یک صـفت عـام اسـت                 می اعالم) ره(طباطبایی

تـوان    مـی مـورد مثـالی کـه در ایـن    . مؤمن به درجات مختلف وجود داردهاي  که در انسان 

دهنـد و    مـی مطرح ساخت، ساختار کل بدن انسان است که مجموعا نظام واحدي را تشکیل            

 از کل نظام، منجر به آسیب دیدن و از بـین رفـتن آن  ها  جدا کردن هر کدام از اعضا و بافت     

به عبارت دیگر هر عضو در ارتباط با سایر اعضا قابل مطالعه است ویـک عـضو                 . گردد می

تـوان بـه صـورت زیـر       مـی نتیجه عملی این بحـث را . اقد زندگی و حیات است   جدا شده ف  

  :خالصه کرد

یا نظام ایمانی،یکی بیش نیست و در نتیجه فردي که با دارا بودن این نظـام،                  دینی نظام

ولـی بـر حـسب      . کنـد، یـک هویـت یـشتر نـدارد           مـی  را پیـدا  " نظام دینی "هویت ویژه   

مختلف، و بر حسب آن که کدام یـک از اجـزاي هویـت خـود را نـشان دهـد،           هاي    وقعیتم

  خـواهیم    مـی به عنوان مثـال در جـایی کـه   . کند  میمتفاوتی را دریافتهاي    ممکن است نام  

در مقطـع دیگـري او   . نـامیم   مـی شناختی او را مورد تاکید قرار دهیم او را عارفهاي    جنبه

به همـین ترتیـب   .  معرفی کنیمکنیم و در موقعیتی ممکن است او را متقی    می راعالم معرفی 

  .سایر اجزاي نظام فوق نیز ممکن است مورد تاکید قرار گیرند

 خـود را بـا      یابد که فرد سبک و روش زندگی        می  دینی صحیح تنها هنگامی تحقق     نظام

ما هـر چـه    گویند  میپیروان ما: فرماید  می )}( صادق   امام.  تطبیق دهد  )](معصومان  

در . اسـت هـا    ما عینا نظام دینی آنگوییم و نظام دینی  می بگویند) )]( معصومان(ها    آن
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  .گردد  میوسعادت ابدي او تامینیابد   می دستاین حال انسان به حالت اطمینان قلب

این است که به طور کلی تمام مباحث اسـالمی بایـد بـه طـور                فوق،  نتیجه عملی بحث    

تـک  هـاي     بحـث " ),(بحث شوند؛ و بنا بر ارشاد رسـول خـدا         ) سیستماتیک(  یافته نظام

 زیرا عـدم توجـه بـه حتـی یـک محـور موجـب تالشـی نظـام                  .  هستند "ابتر" ،"محوري

  .گردد می

در حقیقت دستور العمل فوق براي فهم تمام مسایل اساسی اسـالم جنبـه کلیـدي دارد و              

    .در هیچ بحثی از آن بی نیاز نیستیم

  

   یا معرفتشناخت

خـود هـیچ گونـه     هاي     انسان در پیدایش اولیه و ادامه فعالیت       باید توجه داشت که روان    

   .اللی ندارد و در حقیقت وجود او توسط خود او برنامه ریزي نشده استاستق

 را بـه صـورت زیـر     خالص الهـی  طرز تفکر یک انسان معتقد به دین       )}( صادق   امام

  :کنند  میترسیم

 اهللا علیـه و علـیهم، و   الّلهم إنّا نشهدك إنّا ندین بما دان به محمـد و آل محمـد صـلی    "

قولنا ما قالوا، و دیننا ما دانوا، ما قالوا به قلنا، و ما دانوا به دنّا و مـا أنکـروا أنکرنـا، و مـن      

گیریم، بر این کـه مـا معتقـدیم      میما جدا تو را گواه  ! خدایا: والوا والینا، و من عادوا عادینا     

گفتـه  . درود فرستد، معتقد شـده انـد  که خداي بر او و آنان       به آنچه محمد و خاندان محمد،     

آنچـه آنـان بـه آن قایـل     . هـا داشـتند   ما آن است، که آنما آن است که آنان گفتند، و دین       

شدند، قایل شدیم، و آنچه به آن معتقد شدند، معتقد شدیم، و آنچه را انکار کردنـد، انکـار                   

را دشـمن داشـتند، دشـمن    کردیم، هر کس را دوست داشـتند، دوسـت داشـتیم، وهـر کـس          

  )300، ص95، ج11ماخذ. ("داشتیم

آن هـاي     باشد وما ملزم هستیم معیار      می ، اساسی ترین اصل دین    در حقیقت مفهوم توحید   



 حکمت اسالمی و عرفان اسالمی بررسی مقدماتی        278

م بر جهـان آن را بـه    وعلوم حاک فطريوسنت اخذ کنیم و با کاربرد عقل      ) قرآن(را از کتاب  

  .فکر خود نزدیک سازیم ودر حد استعداد خدادادي درك کنیم

  

   کریم با استفاده از قرآنبررسی عرفان اسالمی

  :بینیم  میست و چنین محیط بر همه چیز معرفی شده ا، خداوند متعال مجیددر قرآن

  :أال إنّهم فی مریۀ من لقاء ربهم أال إنّه بکلّ شیء محیط

  ) 54:،فصلت مجیدقرآن ( .، احاطه کامل استآگاه باشیدخدا را بر همه موجودات عالم

 مخلـوق بـودن،    در مورد ضعیف بـودن،  مجید  باید توجه داشت آیات بسیاري در قرآن       

به تنهایی بتوانـد     رسد آیه فوق    می اند و به نظر    عبد بودن و نیازمند بودن انسان مطرح شده       

همه چیـز محـاط خواهـد     دانیم  میزیرا وقتی خدا را به همه چیز محیط   .ل ماراحل کند    کمش

  . بود و امکان اتحاد محیط و محاط وجود ندارد

  

  )]( معصومان  با استفاده از سنتیر بناهاي عرفان اسالمیتدوین ز

، آن چنانکـه   در ضمن یک دعا تفکر صحیح را دسـت یـابی بـه واقعیـت         ),(پیامبر اسالم 

بـه او نـشان دهـد    خواهـد کـه اشـیاء را آن چنانکـه هـستند          مـی  دانـد و از خـدا       می هست

  )309، ص4ماخذ). (ارنااالشیاء کما هی(

کنـد و یـا یـک نظـر       مـی  تطبیقحال این سؤال مطرح است که آیا این نظریه با واقعیت 

   گرایانه است؟غیر واقع

مـن خلقـه   ان اهللا خلـو  "فرمایـد    مـی  باشد که  )}( باقر   شاید مهمترین سند، جمله امام    

 جـدا  خداونـد از خلـق  : مـاخال اهللا  وخلقه خلو منه وکلما وقع علیه اسم شیء فهـو مخلـوق،          

از او جدا هستند وجـز خـدا هـر چیـز کـه نـام شـیء بـر او صـادق باشـد مخلـوق                           ،  وخلق

  )109، ص1، ج9ماخذ.(است
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  :بینیم  میباشند که چنین  میسند دیگر فرازهاي دعاي یستشیر

ق و أنا المخلوق، و أنت المالک و أنا المملوك، و أنت الرّب و أنـا العبـد، و                  أنت الخال "

أنت الرّازق و أنا المرزوق، و أنت المعطی و أنا السائل، و أنت الجواد و أنا البخیـل، و أنـت       

 القوي و أنا الضّعیف، و أنت العزیز و أنا الذّلیل، و أنت الغنی و أنا الفقیر، و أنت السید و أنـا    

العبد، و أنت الغافر و أنا المسیء، و أنت العالم و أنا الجاهل، و أنت الحلیم و أنا العجـول، و                   

تـو  : أنت الرّحمن و أنا المرحوم، و أنت المعافی و أنا المبتلی، و أنت المجیب و أنا المـضطرّ                 

روزي ده ومـن  تـو  . تو پروردگار و من بنـده ام      .تو مالک و من مملوکم    . ومن مخلوقم  خالق

تـو قـوي و مـن    . تو داراي بخشش ومـن داراي بخلـم   .تو بخشنده ومن سائلم   . روزي خورم 

تـو  .  و مـن بنـده ام  تو آقا و صاحب اختیار   . تو غنی ومن فقیرم   . تو عزیز و من ذلیلم    .ضعیفم

 تـو رحمـان ومـن    .تو حلـیم ومـن عجـولم      .  ومن جاهلم  تو عالم . آمرزنده ومن بدکار هستم   

 . من مضطرّم تو اجابت کننده و. تو شفا بخش و من بیمارم. مستحق رحم هستم

 بـر . کنـد   مـی خدا سـؤال هاي  هشام،هنگامی که در مورد نام  در جواب)}( صادق  امام

   .وند تأکید می کند خدالزوم توجه به وجود واقعی

  ). 84، ص 2، ج 9مأخذ . (ایم  را در فصل هفتم ذکر کرده)}(ق صادارشاد امام

 مخلـوق مـصنوع    کلمامیزتموه بأوهامکم فی أدقّ معانیه    ": فرماید  می  نیز )}( باقر امام

مثلکم، مردود إلیکم و لعل النمل الصغار تتوهم أن هللا تعالی زبـانیتین فـإنّ ذلـک کمالهـا و                    

هـر  : دمها نقصان لمن ال یتصف بهما و هذا حال العقالء فیما یصفون اهللا تعالی بـه            یتوهم أنّ ع  

چیز را که به تصور خویش به صورت دقیقی تشخیص دهید، دست ساز و مخلـوقی هماننـد              

شاید یـک مورچـه کوچـک تـوهم کنـد، کـه بـراي               . گردد  می شما است، و به شما مربوط     

 خود آن، به داشـتن زبانـه اسـت، و نبـودن آن را               دارند، زیرا کمال   دو زبانه وجود     خداوند،

  . کنند  میوصف)  خویشبه عقل(حال افراد عاقل نیز چنین است، و خدا را  .داند  مینقص

          )293ص،  66ج، 11ماخذ(
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رسـد بهتـرین     مـی بـه نظـر   .  نداریم خدا را توهم نمـاییم      با توجه به رهنمود فوق ما حق      

 بـراي شناسـاندن خـدا در    )}( علیتعریفی که ما درمورد خدا داریم کلماتی است که امام  

  :بینیم  میدعاي مشلول بیان داشته است و چنین

اي آن : اال هـو  یا هو،  یا من ال یعلم ما هو، و ال کیف هو، و ال أین هو، و ال حیث هـو،         "

ه او چیست؟ چگونه است؟ کجا است؟ در کدام سـو اسـت؟ مگـر خـود     داند کسی ک که نمی 

  ) 102، ص8ماخذ( "او

  

   و علماز دیدگاه فطرت بررسی عرفان اسالمی

کـردیم همگـی بـر     و روایات اسالمی نقل       مجید که از قرآن  هایی    باید توجه داشت استدالل   

   . ووجدان انسان استوار هستندفطرت

  :بینیم  میدیدگاه علمی از نظر پیامبر اسالم به صورت دعا بیان شده است وچنین

  )4ماخذ. ( یعنی اشیاء را آن چنانکه هستند به ما نشان بده"ارناااالشیاء کما هی"

ودات جهـان، داراي مشخـصات   دهند که تمام موجـ     می بررسی ما در علوم مختلف نشان     

باشند و از نظر کمی و کیفی قابل مطالعه هستند و بعضی با بعض دیگـر                  می معین و محدود  

باشـد سـنخیتی     مـی " ال حـد   "در تضاد هستند و به طور بدیهی با خداونـد کـه موجـودي             

مـی نیـز قابـل    تعریفی که براي خداوند در دعاي مشلول ذکر شد، کامال از نظـر عل          . ندارند

  .باشد  میدفاع

کرد، وجود یک عامـل سـازمان        می  نیا مکرر بر آن تاکید     نکته دیگري که استاد حکمت    

شود، و بدون آن حیات و هـیچ    می نامیدهدهنده در ساختار بدن انسان است، که به نام روان         

  را در ساختار بدنی خود قبـول   قعیتوقتی این وا  . داري قابل تصور نیست    فعل وانفعال هدف  

 شـود و بـه    مـی  یک عامل هماهنـگ کننـده در جهـان فـراهم         کنیم، زمینه براي پذیرش    می

  .کنیم  میصورت یک قضیه فطري به وجود خداوند،اعتقاد پیدا
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اسـت کـه بـر اسـاس ضـوابط           خداشناسی خود یک رشته علمی گسترده مکتب اسـالم        

  اسـالم شناساند و مهمترین جزء اصول دیـن       می صاصی خود، خداوند را به جوامع بشري      اخت

  .، مطالعه شودباشد و باید در ضمن بررسی ایمان می

   

  بررسی نتایج کاربردي

ارایـه راه میـان بـر،     ما در تدوین این بحث، صرفا روشـن گـري و            ، محرك به خواست خدا  

 خـویش، متفـاوت  هـاي    از برادرانی که این مطالب را با برداشت       . باشد  می براي تفاهم بیشتر  

 با توجه به این که ما راه کار خود را واقـع . کنیم در رد آن عجله نکنند       می بینند، استدعا  می

 و علـوم    ، فطرت یعنی کتاب، سنت   معیار معصوم  4کنیم و     می  و حقیقت جویی اعالم    گرایی

. ما مخالفـت نمـود  هاي  توان با پیشنهاد  میدهیم، بسیار سخت  می  راحکم قرار  حاکم بر جهان  

ر این مطالـب مطـرح نـشوند،     است که اگنکته مهمی که باید مورد توجه باشد، این واقعیت  

درسـت نبـوده اسـت وبفهمنـد مـا بـه ایـن              ها    و این برادران بعدا آگاهی یابند که عقاید آن        

. نگفته ایـم ها   دارند از ما مؤاخذه کنند که چرا واقعیت را به آن       موضوع واقف بوده ایم، حق    

 یـه دوسـت بـه دوسـت،مطالب رامطـرح        ادب و احترام بـه عنـوان بهتـرین هد          فلذا با کمال  

    . قرارگیرندسازیم و امیدواریم مورد پذیرش می

  :توان به صورت زیر خالصه کرد  مینتیجه عملی این بحث را

 دینی یکی بیش نیست و در نتیجه فردي که با دارا بودن ایـن نظـام، هویـت ویـژه            نظام

مختلـف،  هاي  ولی بر حسب موقعیت . کند، یک هویت بیشتر ندارد      می را پیدا  "نظام دینی "

هـاي   ممکـن اسـت نـام    و بر حسب آن که کدام یک از اجزاي هویت خـود را نـشان دهـد،                

شـناختی او را    هـاي     خـواهیم جنبـه     می به عنوان مثال در جایی که     . کند متفاوتی را دریافت  

  معرفـی "عـالم "در مقطـع دیگـري او را   . نـامیم   می "عارف"مورد تاکید قرار دهیم او را       

بـه همـین ترتیـب سـایر     .  معرفـی کنـیم  " متقـی "کنیم و در موقعیتی ممکن است او را  می

  .اجزاي نظام فوق، نیز ممکن است مورد تاکید قرار گیرند
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نظري و تشکیالت عملی براي آن      هاي    اد زمینه  و اسالم و ایج    جدا کردن عرفان از ایمان    

 که سعی داشتند همه جوامع بشري را حـول محـور   )](با روش رسول خدا و معصومان    

                                             . ونمود قابل مشاهده آن یعنی مسجد، گرد آورند منافات دارد و صراط مستقیمتوحید

بـه  هـا    دست یابی همه انـسان     توان نتیجه گرفت که هدف نهایی اسالم،        می به طور کلی  

  را دسـت یـابی بـه واقـع    باشد و عالمه طباطبایی منظور از دست یـابی بـه رشـد              می رشد

  .داند  میگرایی

 سوره رعـد کـه      17در آیه   .  گرا استِ   واقع توان تاکید کرد که زبان توحید       می با قدرت 

  .گردد  می تاکیددر فصل سوم ذکر شد، بر این واقعیت

  باطـل   و عالمه طباطبایی در تفسیر این آیه،معتقد است که آیه فوق در مورد عقاید حق             

بـه  هـا   بـه طـور طبیعـی بـین آن    هایی  تصادم( زند  می خداوند حق وباطل را به هم     . باشد می

هـر انـسانی بـر حـسب ظرفیـت         . انجامد  می  حق که در نهایت کار، به تثبیت     ) آید  می وجود

نیـز از ایـن   کنـد ومـردم      مـی  دهد و از آن استفاده      می خود، درجاتی از حق را در خود جاي       

بـر  . ماند  میشود و خیر و برکت در ایشان باقی  میزندهها   آنهاي    برند و دل    می فرایند سود 

باشـد، در نتیجـه چیـزي نمـی         مـی  خالف عقیده باطل که مانند کفی است که بر روي سیل          

  .رود  میگذرد که از بین

 و تطبیـق آن بـا        گرایی به عبارت دیگر ماندگاري و پایداري یک عقیده بر اساس واقع          

بـا مـروري   . گـردد   میخود به خود موجب باروري و سود جوامع بشري باشد که   می حقیقت

بدیهی است مکتبـی کـه چنـین برداشـتی          . توان ارایه نمود    می در تاریخ، شواهد بسیاري را    

کتـب اهللا  "  مجیـد رد وبنا به وعـده قـرآن       و حقیقت تطبیق دا    دارد، به طور کامل با واقعیت     

قـرآن  .("خداوند حتم گردانیده که من و پیامبرانم پیـروز خـواهیم شـد           : ألغلبنّ أنا و رسلی   

    )21:مجید، مجادله

کـرد    مـی  زندگی انسان معرفی را به عنوان نظامدین) هر( نیا   آیۀ اهللا فقید، محمد باقر حکمت     
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  .باشد  می در مقابل آن، قابل دست یابی کادر رهبري الهی و تسلیمکه از طریق شناخت

  :فرمایند  می که),(در حقیقت تعریف فوق با الهام از دستور العمل پیامبر اسالم

تمـسک جوییـد،    هـا     ا هنگامی که به آن    ت. گذارم  می  من در بین شما دو چیز گران بها        "

و این دو هرگز از هم جدا نمی شوند تـا در     . کتاب خدا و خاندان من    : شوید هرگز گمراه نمی  

  ".بر من آیند) کوثر( حوض

 دیـدگاه   و اسـالم، تـوان نتیجـه گرفـت کـه ایمـان         می مطرح شده هاي    بر اساس واقعیت  

 الهی ناقص باشـد و فقـط در حـد     را دارد و این طور نیست که دین    عرفانی مخصوص خود  

، مـسلمانان را بـه قـشري       "خود سـاخته  هاي    عرفان"طرفداران  . احکام شرعی خالصه شود   

متاسـفانه بـا   . کنند و معتقدنـد کـه طریقـت را بایـد از جـاي دیگـر گرفـت             می متهم،  بودن

 اي را هم اغفـال نمـوده و در گـروه خـویش وارد       برند، عده     می تمهیدات خاصی که به کار    

کنیم، اسالم و ایمان داراي همه ابعـاد مـورد نیـاز انـسان              می با طرحی که ما ارایه    . کنند می

 الهـی   و همـه پیـامبران    گـرا پیـامبر اسـالم، امامـان معـصوم          هستند و رئیسان عرفاي واقع    

در این صورت محلـی از اعـراب بـراي دیگـران کـه              . باشند  می  علیهم أجمعین،  صلوات اهللا 

  . منافات دارد، باقی نمی ماندبعضی از عقایدشان با توحید

گـرد  .  و سیاسـی نیـز دارد    نظري و عملی این فصل، نتـایج اجتمـاعی        هاي    توجه به جنبه  

 و دور " گـراي اسـالمی   منـد و واقـع   تفکـر نظـام  "یآمدن پیرامون شالوده پیشنهادي یعن 

منافـات دارد، عمـال وحـدت ملـی و انـسجام اسـالمی را        ریختن آنچه با حقیقت و واقعیت     

  .کند  میتامین

 نمـود    خالص الهی   و دین   یکی و در صراط مستقیم     با توجه به این که حقیقت و واقعیت       

از صاحبان نفوذ و قلم، این توقع وجود دارد که با توجـه بـه موقعیـت حـساس        کند،  می پیدا

در پیاده کردن این طرح همکاري فرمایند و عقایـد انحرافـی را بـا برخـوردي                  جهان اسالم، 

  .دطبیب گونه اصالح نماین
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  فصل دهم

  

   و معلولی در بررسی ارتباط علت

   در حکمت متعالیهمورد ارتباط خدا و خلق

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  لغات کلیدي

   اصطالحیاصطالحات فلسفه

، علـت    تامـه  ، علـت  ، قانون علیت  ، عینیت اطالقی  ، سنخیت علی و معلولی    کیعینیت تشکی 

، علـت  ، علـت مرکـب  ، علت بسیط ، علت فاعلی  ، علت ظاهري  ، علت عادي  ، علۀ العلل  اولی

،  تعـالی ، ذات حـق ، عرفان فتوحـاتی ، مشائیان، هستی مستقل، علت ناقصه  هعلت تام  ،حقیقی

، ، تمـام معلـول اسـت      ، علـت  ، مراتب معلول  ، مرتبت کمال  ، مرتبه علیت  ، تراوش ، ظلّ معلول

، ، صـفات تـشبیهی   ، هیـأت خـاص    ، مصنوع ، صانع ، مفیض ، صورت ترکیبی شیء   مفید وجود 

، وحـدت حقـه    ، واحـد  ، وحدت حقه  ، وحدت و کثرت هستی    ، عالم وحدت   کثرت الم، ع تنزیه

، قاعـده سـنخیت   ، قاعده سنخیت علت و معلول   ت، تعدد عل  ، بسیط محض  ، ذات واحد  حقیقیه
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، ، سـنخیت خـدا و خلـق   ، الواحد ال یصدر منه إلّا الواحـد    بین علت هستی بخش و معلول آن      

، ، تجربه درونـی ، قضیه قریب به بداهت مجرد تمام  ،لف معلول از علت تام و تمام خویش       تخ

، ، تشکیک عـام ، تشکیک خاص، مفهوم مشکک، مفهوم متواطی ، مفاهیم کلی  تجربه بیرونی 

، حقیقـت   اتـصاف اشـیا بـه موجودیـت       ،  ، مرجح ، وجود دانی  ، وجود عالی  مشکک ذو مراتب  

، ، تعبیـر قطـره و دریـا   ، قـدم عـالم  ، ما به االمتیـاز ، ما به االشتراك، وجود واحد  عینی وجود 

، هـر چـه   ، کلی بـودن خداونـد و جزیـی بـودن مخلـوق        ، سرچشمه هستی  تعبیر موج و دریا   

، دهنـده چیـزي    دباشـ   مـی  خداوند عین صفات و اسماء خود    ،، ما هیچ هستیم   ، او است  هست

 ، جلـوه ذات خـدا  خلـق . جهان) آغاز(، معرفی خداوند به عنوان مبدء نمی تواند فاقد آن باشد    

  .است

  

   قرآنی اسالمی و توحیداصطالحات حکمت

، فاقـد ضـد، تـشبیه،       اعتقاد منافی واقـع    ، مخلوق، فطر، بثّ، بدء، بدع، ذرء، نشأ،       ، خالق خلق

، فاعل قادر، قادر مختار، فاعل مجبور، فاعل بالقدرة و المشیۀ و اإلرادة، ایده یونـانی،        بطالن

  با مخلوق، مختار بودن ذات متعـال       ، عدم سنخیت خالق   ،مذهب جبر نابود کننده اساس اختیار   

 ، توحیـد  جهان، ثقلـین  ) آغاز کننده (تاویل، معرفی خداوند به عنوان مبدء      در همه افعال خود،   

  .قرآنی، توحید محمدي،توحید اوصیایی

  

  خالصه فصل

،  و معلـولی خـدا و خلـق    متون فلسفی و عرفانی مطالبی در مورد ارتباط علت     ازدر بعضی   

هـا را در سـه      توان آن   می حکیمی محمد رضا  کند که بنا بر طبقه بندي استاد        می جلب توجه 

  :مقوله زیر خالصه کرد

  ).حکمت متعالیه( عینیت تشکیکی . 1
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  .)قول مشّائیان( سنخیت علّی و معلولی . 2

  ).عرفان فتوحاتی( عینیت اطالقی . 3

فوق، ما در ایـن فـصل، بـه بررسـی     هاي  نظریه با توجه به وسعت مطالب مطرح شده در     

  .هیم پرداختحکمت متعالیه خوا

، مطرح نـشده اسـت؛       و معلولی بین خدا و خلق       به هیچ وجه ارتباط علت      مجید در قرآن 

  :از مفاهیم زیر استفاده گردیده است، و در مواردي که در باره خلقت بحث شده

  طر، بثّ، بدء، بدع، ذرء، نشأ، مخلوق، ف، خالقخلق

  :با تفصیل نسبی مورد بررسی قرار گیرند الزم است هر کدام از مفاهیم فوق،

 است، کـه  ، تاکید بر یک اعتقاد منافی با واقع  اعتقاد به ارتباط تشکیکی بین خدا و خلق       

یـک واقعیـت در     چون توسط بعـضی بزرگـان از فالسـفه مطـرح شـده اسـت، بـه عنـوان                    

    .گردد  میهاي درس تکرار کالس

  :کنیم  میدر مورد روند خلقت موجودات، دردعاي سمات، فرازهاي زیر را مشاهده

و بکلمتک التی خلقت بها السماوات و األرض و بحکمتک التی صنعت بهـا العجایـب               "

علتهـا نهـارا و   و خلقت بها الظلمۀ و جعلتها لیال و جعلت اللیل سکنا و خلقت بهـا النـور و ج     

هـا و   کلمه تو کـه بـه وسـیله آن آسـمان    خواهم به حق  میاز تو! خدایا: جعلت النهار نشورا 

را سـاختی، و بـه وسـیله آن    هـا   زمین را آفریدي، و به حکمت تو که به وسیله آن شـگفتی      

یله تاریکی را آفریدي و آن را شب قرار دادي، و شب را وسیله آرامش ساختی؛ و بـه وسـ                 

 کـردي، و آن را روز قــرار دادي، و روز را وسـیله بــرانگیختن و بینــایی   آن نـور را خلــق 

 ."ساختی

 است کـه همـه مخلوقـات و    کند، این واقعیت  میاي که در این ارشادها جلب توجه      نکته

ـ  اثـر کلمـه اي   دهنـد، در   میکلمات الهی که مجموعه خلقت را تشکیل ، و الهـی  اتاز کلم

  .اند به وجود آمده هاي الهیحکمتی از حکمت
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 مقدمه

،  و معلـولی خـدا و خلـق    متون فلسفی و عرفانی مطالبی در مورد ارتباط علت     ازدر بعضی   

هـا را در سـه      نتوان آ   می  حکیمی محمد رضا  بنا بر طبقه بندي استاد     کند که   می جلب توجه 

 :مقوله زیر خالصه کرد

  ).حکمت متعالیه( "عینیت تشکیکی" . 1

  .)قول مشّائیان ("سنخیت علّی و معلولی" . 2

 )2ماخذ  (عرفان فتوحاتی ("عینیت اطالقی" . 3

هاي فوق، ما در ایـن فـصل، بـه بررسـی     نظریه با توجه به وسعت مطالب مطرح شده در     

  .م پرداختحکمت متعالیه خواهی

  

 روش بررسی

  .روش بررسی در فصل اول ذکر شده است

  

 نتایج بررسی

در هـا   قبل از آن که به بیان عینیت تشکیکی بپردازیم، الزم اسـت بـه بعـضی ازتعریـف         

  : حکمت متعالیه اشاره گردد

 نیـز  "علـۀ العلـل  "اسـت کـه    " تعالیذات حق" به طور مطلق، " اولی علت"مراد از   

  .)403،ص3ماخذ .("باشد  مینامیده

مالصـدرا معتقـد اسـت علـت در           اسـت،   علـت  "تـراوش " و   "ظلّ"،  "معلول"چون  

 اسـت از  "مرتبـت کمـال  " علت،باشد، و    می "مراتب معلول "، واجد تمام    "مرتبه علیت "

، 3بـه نقـل از اسـفار، ج        404  ص 3ماخـذ (".علـت تمـام معلـول اسـت       "این جهت گوینـد     

  )183ص
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   عاديعلت

. د کنـد مؤثر در چیـزي باشـد، و آن را ایجـا        امري است که بر حسب عادت،     " عادي علت"

دانند و گویند عادت بر این جـاري       می  و عادي  مؤثر را علت ظاهري   هاي    فالسفه کلیه علت  

علـت  "شده است که امري به دنبال امري دیگر حاصل شود، و اال اگر خـوب دقـت شـود،                    

  ).404 ، ص3ماخذ( .باشد  می" تعالیذات حق"، "حقیقی

  

 : نیز چنین آمده است فاعلیدر تعریف علت

.  باشـد  "صورت ترکیبـی شـیء    " یا   "مفید وجود " امري است که     " فاعلی علت"مراد از   

 ،"صـانع " اسـت، و  "مفید وجـود " و "مفیض" علت فاعلی موجودات است، که   ذات حق 

ماخـذ  (". اسـت "هیأت خـاص " خود است، که مفید صورت و      و مصنوع  علت فاعلی صنع  

  .)23 ، شفا، ص519و  269 ، تهافت التهافت، ص354 ، به نقل ازاساس االقتباس،ص3

 به طور علنـی در نـشریات        تاکید بعضی از نویسندگان به لزوم سنخیت بین خدا و خلق          

عنوان مثال چند فراز از مقاله درج شده در فـصلنامه مفیـد   کند، که به   می کشور جلب توجه  

   :کنیم  میرا ذکر

 و بـه ویـژه از صـفات فعـل چـشم      "صفات تشبیهی" پروردگار از اگر ما در شناخت   "

 در تفـسیر   او داشـته باشـیم،     "تنزیـه "ها را به حساب نیاوریم و سعی بر         پوشی کنیم و آن   

 و  "ذات واحـد  "شویم؛ زیـرا در       می ها از خداوند دچار مشکل     و صدور آن   " کثرت عالم"

 و  جا که بین علـت     محال است، و از آن     "تعدد"، هر گونه کثرت و      "بسیط محض "أحد و   

یت باشد، چون هر چیزي علت براي هر چیز دیگـري نمـی توانـد باشـد، از                   باید سنخ  معلول

: انـد  ، اصل دیگري را استنتاج نموده"قاعده سنخیت میان علت و معلول  "این رو فالسفه از     

  . ""الواحد ال یصدر عنه االّ الواحد"

ـ   "سنخیت خـدا و خلـق  "گردد،   میفوق مشاهدههاي    چنانچه در جمله   ورد بـه وضـوح م
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 .تاکید قرار گرفته است

جـایی کـه هـستی      :  در فلسفه اسـالمی، چنـین آمـده اسـت          در کتاب قواعد کلی فلسفه    

 و  تـام تخلف معلول از علت". کند  می نیز ضرورت پیدا   ضرورت داشته باشد، وجود معلول    

 آن را نمی پـذیرد، زیـرا جـواز تخلـف          ، مسأله اي است که به هیچ وجه عقل        "ام خویش تم

  بـه ایـن ترتیـب      .  در جهـان نیـست     "قـانون علیـت   " چیزي جز نبودن     معلول از علت تامه   

 نیـست، وجـود   همان گونه که وجود معلول، بدون وجود علت امکـان پـذیر       : می توان گفت  

هر جا هستی علـت روشـن و   . علت تام و تمام بدون وجود معلول نیز امکان پذیر نمی باشد      

 )310، ص1ماخذ( .آشکار باشد، وجود معلول نیز پیدا و آشکار خواهد شد

. کنـد   مـی  تقـسیم "علـت مرکـب  " و  "علت بسیط " را به    ، علت کتاب آموزش فلسفه  

خداي تعالی و جوهرهاي عقلی کـه بایـد در جـاي خـودش      ("مجرد تام"علت بسیط مانند   

 .باشـند   مـی  هـاي مـادي کـه داراي اجـزاي مختلفـی          و علت مرکب مانند علت    ) اثبات شود 

  )19، ص2ج ،12ماخذ(

  

  ه  تامعلت

ـ   "کند،    می  مطرح در بیان تقسیمات علت    ق،مؤلف کتاب فو   عنوان دیگري که   هعلـت تام" 

: بینـیم   مـی و در تعریـف آن چنـین      مطرح شده است،   "علت ناقصه "باشد، که در مقابل      می

توقف بـر  م، کند و وجود معلول  می، کفایت اي است که براي تحقق معلول      علت یا به گونه   "

با فرض وجـود آن، وجـود معلـول ضـروري           : چیز دیگري جز آن نیست، و به عبارت دیگر        

  .)318، ص1، ج12ماخذ. ("نامند  می"هعلت تام"است و در این صورت، آن را 

  

   و معلولسنخیت علت

گیـرد، و    مـی  در طیف وسیعی مورد بحـث قـرار   " و معلول  سنخیت علت "بر همین اساس،    
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شـود کـه بـا       می شود، و ادعا    می  مطرح "قضیه قریب به بداهت   "روند، به عنوان یک       این

 . گردد  می ثابت"تجربه بیرونی" و" تجربه درونی"ساده ترین

معطی الـشیء ال    ": دهد که   می  بحث خود را چنین ادامه     "آموزش فلسفه " کتاب   مؤلف

 آن را بـه ایـن    هـستی بخـش و معلـول   این محقق وجود سنخیت بین علت. "یکون فاقداً له 

صـورت  بـه   ،" معلـول کمـال " کنـد، کـه در ذات علـت هـستی بخـش،       میصورت توجیه 

کند که منظور از واجد بودن کمال معلول ایـن اسـت              می ایشان اضافه . کاملتري وجود دارد  

ایـن  . در علـت هـستی بخـش وجـود دارد     که مرتبه کاملتر و عالی تـري از وجـود معلـول        

الواحد ال یصدر عنه إلّـا      "رسد، که قاعده معروف فلسفی        می نویسنده باالخره به این نتیجه    

   .کند  را اثبات نمی"قاعده سنخیت بین علت هستی بخش و معلول آن" چیزي جز "الواحد

  

  عینیت تشکیکی

  :کند  می را به دو دسته متواطی و مشکّک تقسیم"مفاهیم کلی"محقق فوق، 

 بـر همـه افـراد، یکنواخـت        ومی است، کـه صـدق آن      مفه ،"مفهوم متواطی "منظور از   

باشد، و افراد آن تقدم و تاخر یا اولویـت یـا اخـتالف دیگـري در مـصداقیت بـراي آن                        می

  بـر همـه مـصادیقش بـه طـور یـک سـان حمـل             "جسم"مثال مفهوم   . مفهوم نداشته باشند  

 .شود می

ـ      "کمفهوم مشکّ "اما    ر افـراد و مـصادیقش، متفـاوت   ، مفهومی اسـت کـه صـدق آن ب

. مزیتی بر بعـضی دیگـر دارنـد    از نظر مصداقیت براي آن مفهوم،  ها    باشد و بعضی از آن     می

در مصداق بودن براي طول، یک سان نیـستند، و مـصداقیت خـط یـک           ها    که همه خط  نانچ

مؤلف در ضمن ذکـر طبقـه بنـدي         . باشد  می متري بیش از مصداقیت خط یک سانتی متري       

  : کند  میضافهفوق، ا

یـک سـان نیـست،     "تاتّصاف اشیا به موجودی"مفهوم وجود هم از همین قبیل است، و  
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چنانکه صدق وجـود بـر خـداي متعـال     . هایی وجود داردها تقدم و تاخر و اولویت    و بین آن  

ایـن  . ایـسه نیـست  که هیچ گونه محدودیتی ندارد، با صدق آن بر وجودهاي دیگر قابـل مق            

  : گوید  میمحقق در ادامه بحث

تـشکیک  "، این گونـه تـشکیکات را         متعالیه و پیروان حکمت   مرحوم صدر المتالهین  "

، تشکیک دیگري قایـل هـستند کـه آن را    "حقیقت عینی وجود"نامند، و براي      می "عامی

ز خوانند و ویژگی آن این اسـت کـه دو مـصداق وجـود، مـستقل ا                 می "تشکیک خاصی "

   ).322، ص1، ج12ماحذ. (تب دیگري به شمار آیدایکدیگر نباشند، بلکه یکی از مر

اگرموجـودي بـسیط و غیـر      : دارد  مـی  این مؤلف در ضمن بحث راجع به وحدت، اظهار        

 خواهـد  "جـود واحـد  و"طبعـا  )مانند ذات مقدس الهـی و همـه مجـردات        (قابل تجزیه باشد  

 و در قسمت دیگـري از بحـث خـود، ایـن نتیجـه را اعـالم         ). 328، ص 1، ج 12ماخذ(داشت

   ".باشد  میمنحصر به ذات مقدس الهی وجود بسیط،"دارد که  می

 وحـدت و کثـرت  " نویسنده محتـرم ضـمن بررسـی نقطـه نظرهـاي مختلـف در بـاره             

وحـدت  "کند و نظر او را که بـه عنـوان     میالهین تاکید بیشتري، بر نظر صدر المت    "هستی

، "حقـایق عینـی وجـود     ": دهد  می  معروف شده است به صورت زیر ادامه       "در عین کثرت  

مابـه  "ولـی  . "اخـتالف و تمـایز  " بـا یکـدیگر دارنـد، و هـم           "وحـدت و اشـتراك    "هم  

رکیـب در ذات وجـود      به گونه اي نیست که موجـب ت       ها     آن "مابه االمتیاز " و   "االشتراك

بلکه بـاز گـشت مـا بـه     . عینی شود، و یا آن را قابل تحلیل به معناي جنسی و فصلی نماید      

که اختالف نور شدید با نور ضعیف، به ضـعف و      چنان. به ضعف و شدت است    ها     آن االمتیاز

 نـور، و یـا ضـعف        ها است، ولی نه بدین معنی که شدت در نور شدید، چیزي جز            شدت آن 

در نور ضعیف چیزي غیر از نور باشد؛ بلکه نور شدید چیـزي غیـر از نـور نیـست و نـور                     

ضعیف هم چیزي غیر از نور نیست، و در عین حال از نظر مرتبه شدت و ضعف با یکـدیگر          

هـا اسـت،     کـه مـشترك بـین آن       "بساطت حقیقت نـور   "اختالف دارند، اما اختالفی که به       
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 هـستند،  "اختالف تـشکیکی "وجودات عینی داراي : و و به دیگر سخن  آسیبی نمی رساند    

  ."گردد  میبازها   آنبه ما به االشتراكها  و ما به االمتیاز آن

 دانـست،  "واحد" را باید هستی مستقل": گیرد  میاین محقق در آخر بحث، چنین نتیجه  

شـود و    می نامیده "وحدت حقه "احدي که قابل تعدد نیست، و از این روي به نام            آن هم و  

بی شمار وي مـورد توجـه قـرار گیرنـد، متـصف بـه          هاي    هنگامی که مراتب وجود و جلوه     

، 12ماخـذ .(" قایـل شـد   "اتحـاد "نـوعی   ها    شوند، ولی در عین حال باید بین آن         می کثرت

  ).343، ص1ج

وجـود، داراي مرتبـه     ": نمایـد   می توحید را به صورت زیر تبیین      ،کتاب آموزش فلسفه  

 اسـت، و چنـین   "کمـال بـی نهایـت   "اي است که کاملتر از آن امکان ندارد، یعنـی داراي    

ـ . "باشـد   مـی  " حقیقیـه  وحدت حقـه  "موجودي قابل تعدد نیست، و به اصطالح داراي          ن ای

  معـروف شـده اسـت،   "برهان صدیقین" برهانی که به نام محقق براي اثبات ادعاي خود از

کند که بر اساس آن، سلسله مراتب وجود بایـد منتهـی بـه مرتبـه اي شـود کـه             می استفاده

عالیترین و کاملترین است و هیچ ضعف و نقصی در آن راه ندارد یعنـی کمـال نـا متنـاهی                     

  ).349، ص2، ج12ماخذ ("است

جمع آوري تمام اظهار نظرهاي ارایه شده در این مورد، بسیار طـوالنی خواهـد شـد، و                  

  .رسد همین مقدار براي نشان دادن جنبه اي که نیاز به اصالح دارد، کافی است  میبه نظر

  

   مجید و معلولی در ارشادهاي قرآنبررسی ارتباط علت

 )}( صـادق توانـد مـا را کمـک کنـد، رهنمـود امـام        مـی  دلیل محکمی که در این مـورد      

  : فرماید  میباشد، که می

 فیه اثنان إال وله أصل فی کتاب اهللا عز وجل، ولکن ال تبلغـه عقـول     أمر یختلف  ما من "

براي هر موضوعی که دو نفر در رابطه با آن با یکدیگر اخـتالف کننـد، اصـلی در    " الرجال
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  )116،ص1،ج4ماخذ( "هاي مردم به آن پی نمی برند دارد، لکن عقلکتاب الهی وجود

 مجیـد بـود، حتمـا     مورد تایید قـرآن  بین خدا و خلق  و معلول  بنا براین اگر ارتباط علت    

 بـه هـیچ وجـه    در قرآن مجیـد   . کردیم  می رهنمودي در مورد آن در این کتاب آسمانی پیدا        

ارتباط علت و معلولی بین خدا و خلق، مطرح نشده است؛ و در مواردي که در باره خلقـت                  

  :از مفاهیم زیر استفاده گردیده است، بحث شده

  ،"خلق"

 ،"خالق"

  ، "مخلوق"

  ،"فطر"

  ، "بثّ"

  ، "بدء"

  "بدع"

  ،"ذرء"

 ." نشأ"

  :با تفصیل نسبی مورد بررسی قرار گیرند ام از مفاهیم فوق،الزم است هر کد

 "انـدازه گیـري  "باشد، راغب اصل خلق را بـه معنـاي           می ، به معناي آفریدن   لغت خلق 

 به معنـاي آفریـدن   "مفهوم خلق" بیش از چهل بار     در بررسی قاموس قرآن   . کند  می مطرح

 ).292، ص2ج، 5ماخذ. (در قرآن مجید ذکر شده است

.  در بسیاري از آیات، به معناي آفریدن و فاطر به معناي آفریننـده اسـت      "فطر"مفهوم  

وجهـت وجهـی للـذي فطـر الـسموات و       ": بینـیم   می  سوره انعام  14به عنوان مثال در آیه      

  ."األرض

: د آمـده اسـت  در اقـرب المـوار  . رود  مـی  نیز بـه کـار  " و اختراعابداع"فطر به معناي   
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معنـی  : ابـن عبـاس گفـت   : در همان کتاب آمده است. إخترعه و إبتدأه و أنشأه : فطر األمر "

تا دو نفـر عـرب بیابـانی در بـاره چـاهی بـراي            فاطر السموات و األرض را نمی دانستم،      "

حفـر چـاه را مـن شـروع     : أنـا فطرتهـا  ": قضاوت پیش من آمدند؛ و یکـی از آن دو گفـت      

 اسـت کـه در آیـه    "بـدیع الـسموات  " به معنی  "فاطر السموات "ورت  در این ص  . "کردم

   .سوره بقره آمده است117

 164 مجیـد درآیـه   در قـرآن . باشـد   می به معناي پراکندن و منتشر کردن"بثّ"مفهوم  

بـه وسـیله    : فأحیا به األرض بعد موتها و بثّ فیها من کلّ دابـۀ           : سوره بقره چنین آمده است    

، 1، ج5ماخـذ . (زمـین را پـس از مـردن زنـده کـرد، و در آن جنبنـدگان را پراکنـد        ن،بـارا 

  ).160ص

و هـو  ": بینـیم   مـی  سوره مؤمنون چنـین  79در آیه   . باشد  می ذرء، نیز به معناي آفریدن    

 که شما را در زمین آفرید و بـه سـوي او       او است : الذي ذرأکم فی األرض و إلیه تحشرون      

 "اختـراع " به معناي آفریدن به صـورت  "ذرء"طبرسی، معتقد است که     . "گردید  می جمع

  .است

فاطر السموات و األرض جعل لکم مـن أنفـسکم   ": بینیم  می سوره شوري نیز 11در آیه   

ها و زمین است، براي شـما از     خدا آفریننده آسمان  : أزواجاً و من األنعام أزواجاً یذرؤکم فیه      

ـ     ده است، و نیز از چهار پایان جفتهایی آفر        هایی قرار دا  خودتان جفت  -یـن ه ایده و شـما را ب

    . گفتـه انـد  "تکثیـر "یـذرؤکم را بـه معنـاي        "کـشاف و المیـزان      . کنـد   مـی  وسیله زیـاد  

  )6، ص3،ج5ماخذ(

بدء به معنـاي    : کند  می  این مفهوم را به صورت زیر تعریف       قاموس قرآن . "بدء"مفهوم  

به طور مکرر در قرآن مجید مطـرح شـده انـد کـه مـا        ات مختلف آن  باشد، مشتق   می شروع

پیش از ظرف بـرادرش، از  : فبدء بأوعیتهم قبل وعاء أخیه  ": کنیم  می فقط چند مورد را ذکر    

  ).76، یوسفقرآن مجید. ("هاي آنان شروع کردظرف
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 او آفـرینش را آغـاز  : عیـده إنّه یبدؤا الخلق ثم ی":  سوره یونس نیز آمده است    4در آیه   

 ."گرداند  میکند، سپس آن را باز می

بگـو در زمـین بگردیـد و بنگریـد،          : قل سیروا فی األرض فانظروا کیـف بـدء الخلـق          "

به همین گونه، جهـان آخـرت را   (خداوند چگونه آفرینش را آغاز کرده است؟ سپس خداوند     

  )20:، عنکبوت مجیدقرآن( ".کند  میایجاد

او همان کسی اسـت کـه هـر    :  اإلنسان من طینالّذي أحسن کلّ شیء خلقه و بدء خلق      "

  )7:، سجده مجیدقرآن (".چه را آفرید، نیکو آفرید، و آفرینش انسان را از گل آغاز کرد

در حـالی کـه    و او را بخوانیـد، : وادعوه مخلـصین لـه الـدین کمـا بـدء کـم تعـودون        "

بـار  (همان گونه که در آغاز شـما را آفریـد،   ) وبدانید(را براي او خالص گردانید  ) خود(دین

  )29:،اعراف مجیدقرآن( ".گردید  میباز) دیگر در رستاخیز

تنهـا خـدا آفـرینش را ایجـاد کـرده           " :بگـو : قل اهللا یبدء الخلق ثم یعیده فأنّا تؤفکون       "

،  مجیـد قـرآن ("!شـوید؟   می روي گردانگرداند، با این حال، چرا از حق       می است، سپس باز  

  )34:یونس

نکته مهمی که باید مورد توجه قـرار گیـرد، ایـن واقعیـت اسـت کـه در هـیچ یـک از                    

 به عنوان مبدء جهان هستی به فتح میم بـه کـار نرفتـه اسـت،     هاي اسالمی، خداوند  آموزش

بلکه به عنوان مبدء به ضم میم معرفی گردیده است، که این واقعیـت نیـز در نفـی ارتبـاط           

  .تواند مورد استفاده قرار گیرد  می و معلولی بین خدا و خلقعلت

هو األول و اآلخـر و      ":  حدید، چنین آمده است     سوره 3البته باید توجه داشت که در آیه      

 در تفسیر آیه فوق، اولیـت را بـه     )}( صادق امام. "الظاهر و الباطن و هو بکلّ شیء علیم       

کنند، و نـه بـه عنـوان ابتـداي کـلّ شـیء؛ همچنـین مفهـوم           می معناي قبل کلّ شیئ مطرح    

 بر ایـن اسـاس بـدایت و نهایـت بـراي      .کنند  میبعد کلّ شیء تفسیر" را به معناي  "آخر"

  ،8ماخـذ .(کننـد   مـی   مطرح نیست، زیـرا بـدایت و نهایـت، خـود ایجـاد حـد               خداوند متعال 
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  )115، ص1ج

، باید توجه داشـت کـه هـر ایجـادي ابـداع       . ، به معناي ایجاد ابتکاري است     "بدع"لغت  

سابقه و بدون پیروي از دیگران باشد، و بهترین کلمـه       بلکه ابداع آن است که بدون       . نیست

، و "قتـداء احتذاء و ا صنعۀ بال اإلبداع إنشاء": گوید  میمفردات.  است "ا بتکار "براي آن،   

  ).170، ص1، ج5ماخذ (  ."إخترعه ال علی مثال: بدعه بدعاً: در أقرب الموارد آمده است

راغب آن را به معناي پدید آوردن همـراه بـا           . ن است  به معناي پدید آمد    "نشأ"مفهوم  

  :بینیم  می سوره مؤمنون چنین78در آیه . تربیت شدن و تربیت کردن مطرح کرده است

هـا  ها، چـشم  که براي شما گوشاو است: هو الّذي أنشأ لکم السمع و األبصار و األفئدة  "

  ."ها پدید آوردو قلب

هـا  بعـد از آن : و أنشأنا بعدها قوماً آخـرین ": سوره انبیاء آمده است  11همچنین در آیه    

  . "قوم دیگري پدید آوردیم

: ، در یک ارشاد محکم و متـین، چنـین آمـده اسـت        و در مورد عدم سنخیت خدا و خلق       

  ).11:، شوري مجیدقرآن ("همانند او چیزي نیست: لیس کمثله شیء"

مطـرح  هاي    رسد همین یک رهنمود، به تنهایی بتواند خط بطالن بر همه بافته             می به نظر 

  . بکشد"سنخیت خدا و خلق"شده در مورد 

  

  )]( و معلولی در ارشادهاي معصومان بررسی ارتباط علت

کنیم که این علماي واقعـی و     می  بررسی کنیم، مشاهده   )](چنانچه در روش معصومان     

 " و معلـولی ارتبـاط علـت  " مجید، در هیچ کدام از ارشادهاي خود،     مفسران قدرتمند قرآن  

ز  به کار نبرده اند، و این اقـدام توسـط فالسـفه و آن دسـته ا               را در ارتباط بین خدا و خلق      

بـه  . دانند، انجـام شـده اسـت     نمی )](عارفانی که خود را ملزم به متابعت از معصومان          

  .رسد که این واقعیت به تنهایی بتواند در مخدوش بودن این نظریه کمک کند  مینظر
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که در این گفتار باید مورد توجه قرار گیرد، این است که طبق ضوابط اسـالمی               اي نکته

هـاي  باشد و این رهنمود در آموزش  می"فاقد ضد" او جل و علی   ، خداوند در باره شناخت  

  :کنیم  میمتعددي مورد تاکید قرار گرفته است، که ما به چند مورد آن اشاره

، 8ماخـذ (" ضـد  فلیس له فیما خلـق    ":  صادق به نقل از امیرالمؤمنین علیهما السالم       امام

                                                                                                                                                                                                                              ).184، ص1ج

  ).159، ص1، ج8ماخذ: (ال شبه له و ال ضد و ال ند": )}( باقر ماما

فرمایـد،    می، مطرح در مورد خلقت عقل    ),(مثال سوم رهنمودي است که پیامبر اسالم      

: گویـد   مـی آیـد و چنـین    مـی گیرد، به سخن  میو هنگامی که عقل در پیشگاه خداوند قرار     

یس له ضد و ال ند و ال شبه و ال کفـو و ال عـدیل و ال مثـل، کـلّ شـیء              الحمد هللا الذي ل   "

  )4، ص7ماخذ( ".لعظمته خاضع ذلیل

باشـد، کـاربرد آن در مـورد      مـی "بسیط"با توجه به این که مفهوم مرکب، ضد مفهوم          

 مجیـد   در هیچ کـدام از صـفاتی کـه در قـرآن           خداي تعالی صحیح نیست، و به همین علت       

  .براي خداوند مطرح گردیده، از این مفهوم استفاده نشده است

  به صورت زیـر ارایـه       خداوند  در مورد شناخت   )}( صادق در رهنمود کلیدي که امام    

مخـالف بـا آن،     تواند و باید نصب العین ما باشد، و هـر عقیـده               می کرده اند، در تمام موارد    

  . است و ضد قرآنباطل

أنّ المذهب الصحیح فی التوحید ما نزل بـه القـرآن مـن صـفات اهللا                 !فاعلم رحمک اهللا  “

جلّ و عزّ، فانف عن اهللا تعـالی الـبطالن و التّـشبیه، فـال نفـی و ال تـشبیه، هـو اهللا الثّابـت،                  

بـدان کـه   : اصفون؛ و ال تعدوا القـرآن، فتـضلّوا بعـد البیـان    الموجود، تعالی اهللا عما یصفه الو     

 در بـاره صـفات خـداي         روش درست خدا شناسی آن است که قـرآن         -خدایت رحمت کناد  

 را از خدا بر کنار ساز؛ نه سـلب          "تشبیه" و   "بطالن". جلّ و عزّ به آن نازل گردیده است       

اواست خـداي   . ر خدا و نه تشبیه او به مخلوق       یعنی نه نفی و انکا    . درست است و نه تشبیه    
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از قـرآن تجـاوز نکنیـد، کـه پـس از            . ثابت موجود، بر تراست خدا از آنچه واصفان گویند        

 ).135ص ،1، ج8ماخذ( ”، گمراه شویدتوضیح حق

گردد، در رهنمود فوق، خداوند بـه عنـوان موجـودي ثابـت، معرفـی        میچنانچه مشاهده 

 بایـد ارشـاد   بر این اساس،. باشند  می"دائم التغییر" انسان و سایر موجودات   گردیده است و  

هـیچ چیـز ماننـد او     :لیس کمثله شیء" :فرماید  می را مورد تاکید قرار دهیم که مجیدقرآن

 و مال مردود اسـت و خـالف عقـل   ، کا سنخیت میان خدا و خلق     در نتیجه، پذیرش  ،  ."نیست

  .باشد  میشرع

مـشکک و ذو  "کـه آن را   "وجود"این رهنمودهاي صریح، سخنان فالسفه را در مورد 

عقیـده فالسـفه را کـه در بـاال بـه آن              زیرا در صورتی که   . کند  می دانند نقض   می "مراتب

باشـیم،    مـی یعنی هر دو از یک سنخ . دارداشاره شد، بپذیریم، بین ما و خدا، سنخیت وجود

  . است"وجود دانی"، و وجود ما "وجود عالی"ولی وجود او، 

 بـه    را بپـذیریم،  و معلولی بین خدا و خلـق به عبارت دیگر، در صورتی که رابطه علت   

 "سـنخیت " خلق شباهت و به ادعـاي محققـان ذکـر شـده،           باشد که بین خدا و      می این معنا 

 .وجود دارد

 "اعتقاد منـافی بـا واقـع   "، تاکید بر یک  "ارتباط تشکیکی بین خدا و خلق     "اعتقاد به   

است، که چون توسط بعضی بزرگان از فالسفه مطرح شده است، به عنوان یک واقعیـت در              

   .گردد  میهاي درس تکرارکالس

  :کنیم  میدر مورد روند خلقت موجودات، دردعاي سمات، فرازهاي زیر را مشاهده

و بکلمتک التی خلقت بها السماوات و األرض و بحکمتک التی صنعت بهـا العجایـب               "

و خلقت بها الظلمۀ و جعلتها لیال و جعلت اللیل سکنا و خلقت بهـا النـور و جعلتهـا نهـارا و        

هـا و   کلمه تو کـه بـه وسـیله آن آسـمان    خواهم به حق  میاز تو! دایاخ: جعلت النهار نشورا 

را سـاختی، و بـه وسـیله آن    هـا   زمین را آفریدي، و به حکمت تو که به وسیله آن شـگفتی      
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تاریکی را آفریدي و آن را شب قرار دادي، و شب را وسیله آرامش ساختی؛ و بـه وسـیله                  

، و آن را روز قــرار دادي، و روز را وسـیله بــرانگیختن و بینــایی   کـردي آن نـور را خلــق 

 ."ساختی

 است که همـه مخلوقـات و   کند، این واقعیت    می نکته اي که در این ارشادها جلب توجه       

و حکمتی از کلمـات و    اثر کلمه اي   دهند، در   می کلمات الهی که مجموعه خلقت را تشکیل      

  .ی به وجود آمده ند الهحکمت

  : وجود دارد براي خداوند دو علم)}( صادقبنا بر ارشاد امام

 مکنون مخزون، ال یعلمه إلّا هو، من ذلک یکون البـداء و علـم علّمـه                 علم: إنّ هللا علمین  

  "مالئکته و رسله و أنبیائه فنحن نعلمه

   : استدو علم همانا براي خدا

و جز او کسی نداند، و بـداء از ایـن علـم    ) قرار گرفته است( نهفته که در خزانه   اول علم 

  .باشد

. دانـیم   مـی دوم علمی که به مالئکه و رسوالن و پیغمبـرانش تعلـیم داده، کـه مـا آن را       

  هـستند، هـا اشـاره شـده انـد، مخلـوق     همچنین باید توجه کرد، که هر دو علمی کـه بـه آن      

یکی از آن دو را براي خویش اختصاص داده است، ولی نوع دوم را به فرشـتگان و            خداوند

 )203، ص1، ج8ماخذ( .دهد  میانبیاي خویش تعلیم

 موجودات، از مقوله اي نیست که مورد نیاز فرشـتگان      مربوط به خلق   بر این اساس علم   

ز علم نهفته و مخزون الهـی اسـت، کـه کـسی را بـه آن راهـی               و انبیاي الهی باشد، بلکه ا     

 براي خلق کردن که در بیانات فلسفی فـوق،    "حمرج"در نتیجه طرح عنوانی به نام       . نیست

 است، به کلی بی اساس و غیر منطقی است، و یک انسان متعهـد بـه دیـن    به آن اشاره شده  

زیرا طرح چنین ادعاهایی، فقـط   .ر این محدوده صرف نمی کندالهی وقت وانرژي خود را د   

 و هاي گوینده مطـرح شـده اسـت، و هـیچ دلیلـی از قـرآن             بر اساس تصورات و خیال بافی     
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 در همین جا باید تاکید شود، کـه موضـوع خلـق اشـیاء، ازلـی            .، براي آن وجود ندارد    سنت

   الهی در یک مقطع زمانی خاص، انجام گردیده استبر اساس حکمتنبوده است، و 

   :کند  میرهنمود زیر را نقل )}(ازامام صادق ابو بصیر

لم یزل اهللا عزّ و جلّ ربنا والعلم ذاته و ال معلوم، و السمع ذاته و ال مـسموع، و البـصر           "

 أحدث األشیاء و کـان المعلـوم، وقـع العلـم          ذاته و ال مبصر، و القدرة ذاته و ال مقدور، فلما          

 :منه علی المعلوم، و السمع علی المسموع، و البصر علی المبـصر، و القـدرة علـی المقـدور    

 خداي عزّ وجل همیشه پروردگار ما بوده است و آن گاه که معلـومی وجـود نداشـت، علـم              

ت، شنیدن عـین ذات او بـود، و آن   عین ذات او بود، و زمانی که شنیده شده اي وجود نداش        

گاه که دیده شده اي وجود نداشت، بینایی عین ذات او بود، و زمانی کـه مقـدوري وجـود                    

نداشت، قدرت عین ذاتش بود؛ پس چون اشیا را پدید آورد، و معلوم موجـود شـد، علـم او             

ور، منطبـق  بینایی بر دیده شده و قدرت او بـر مقـد        و شنیدن او بر شنیده شده، و      ،  بر معلوم 

 )143، ص1، ج8ماخذ ( ."گشت 

، سـمع، بـصیرت، و      ، علـم  )}( صـادق  گردد، امـام    می چنانچه در رهنمود فوق مشاهده    

هـا   کند که همه این جنبـه       می فرماید، و تاکید    می ذاتی خداوند معرفی  هاي    قدرت را از جنبه   

  کند، علم داشته است، ولـی خلـق اشـیاء،         خواسته خلق   می چه بوده اند، و خداوند بر آن      ازلی

   .در یک مقطع خاص، بنا بر علم ازلی او انجام گردیده است

  

 علـوم   قطعـی هـاي      و جنبـه    و معلولی از دیدگاه فطـرت      بررسی ارتباط علت  

  حاکم بر جهان

 هـاي منطقـی   محدوده هاي مختلف علوم اسالمی، با استدالل      گروه زیادي از محققان در      

ها شکل گرفته است و بر اساس احاطه اي که بـر علـوم      آن ) فطري عقل(که بر اساس فطرت   

  را مـردود    و سـنخیت بـین ایـن دو           و معلـولی خـدا و خلـق        اسالمی دارند، ارتبـاط علـت     
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به طور طبیعی اعتقاد به وجود رابطه علت و معلولی خدا وخلق، به اعتقاد قـدم و               . می دانند 

  گرایانـه مـردود اعـالم    گردد، که این اعتقاد نیز در بررسی واقـع          می  بودن خلق، منجر   ازلی

 : گردد  میرههاي مطرح شده اشادر این قسمت به بعضی از استدالل. گردد می

 . کند  می را رد"علیت و معلولیت فلسفی"مفهوم ) ره(شیخ طوسی 

الواحـد ال یـصدر   ": برداشت مسلم از دیدگاه بعضی از فالسفه را که معتقدنـد  این استاد 

گویـد ایـن     مـی کنـد، و   مـی نفـی  ،"از یک چیز، جز یک چیز پدید نمی آید :عنه إلّا واحد

ایـن   :کنـد   می ، مطرح باشد، و اضافه    "فاعل مجبور "حیح است، که    برداشت در صورتی ص   

در . زیرا مستلزم مجبور بودن خـداي متعـال اسـت      . متزلزل و مخدوش است    قاعده از بنیان،  

صورتی که خداي متعال مختار است، و نسبت دادن مجبور بودن بـه او صـد در صـد ضـد                    

 از زمـین تـا آسـمان فاصـله        " قرآنی توحید" و   "توحید انبیایی "حقیقت توحید است و با      

  ) 170، ص2ماخذ. (دارد

 ایـن  " :گویـد   مـی  حکیمی ضمن طرح بیان شیخ طوسی در این مورد،استاد محمد رضا

یـک   ."یک چیز، جز یـک چیـز پدیـد نمـی آیـد     : الواحد ال یصدر عنه إلّا واحد تصور که

 ذهن بعضی از مسلمین رسوخ کرده اسـت، و صـد در صـد بـا              است، که در   "ایده یونانی "

  )142 ، ص2ماخذ (.تحفظ بر قدرت نامحدود الهی و توحید انبیایی و قرآنی مخالف است

ایـن  . داند، که قدرت همزمان، بر فعل و ترك دارد          می مختار را کسی  ) ره(وحید بهبهانی 

 .به معناي فلسفی و ضـروري قبـول نـدارد          و اختیار، علیت را      در ضمن بررسی جبر    محقق،

 )705،ص2ماخذ(

 نمی داند، و علیـت تامـه را         "افعال اختیاري "قانون علیت را شامل     ) ره(میرزاي نائینی 

 "مذهب جبـر  "، و به وجود آورنده      " نابود کننده اساس اختیار    " مطرح است،  که در فلسفه  

  .داند می

منکـر علیـت    دانـد و   مـی  "ه تام علت" را غیر از     " فاعل قادر  "نی،میرزا مهدي اصفها  
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کـه ناقـصند،    هـاي طبیعـی   است، و آن را فقط در فاعـل        "فاعل مختار "تامه ضروري، در    

  هـا اقتـضا   هاي مختار و قادر که کاملنـد، کمـال آن     ایشان عقیده دارد که فاعل    .کند  می قبول

هم توانایی بر فعل داشته باشـد، و هـم توانـایی بـر تـرك، و در       ،"فاعل قادر"می کند که    

  . وجود ندارد،نتیجه ضرورت و سلب اختیار براي صدور فعل

 باشد، ویژگـی ضـرورت علّـی و معلـولی وجـود             "قادر مختار "بنا براین هر جا فاعل،      

 .نخواهد داشت

 از   و مـا سـوي اهللا بـه خداونـد،          مواظب بود، در بیان ربط عـالم      ) ره(آیت اهللا بروجردي  

 اسـتفاده  "مخلـوق "و  "خـالق "، "خلـق " مجید، خارج نشود؛ و از تعبیرهاي تعبیرهاي قرآن

مختار بودن ذات متعـال در  "اصرار داشت، و  "توحید قرآنی"این محقق همواره بر  .کرد می

کـرد، و بـه ایـن      مـی تاکیـد  " خالق بـا مخلـوق  -عدم سنخیت"و در باره  "عال خودهمه اف

در حکمـت    ("عینیـت تـشکیکی   "، یـا    )قـول مـشّائیان    ("سنخیت علّی و معلولی   "ترتیب،  

 .به هیچ وجه، مورد توافـق ایـشان نبـود          )در عرفان فتوحاتی  ( "عینیت اطالقی "یا   )متعالیه

 )608ص ،2ماخذ(

 را  " و معلولی خدا و خلـق      رابطه علت "، عمال   "قدم عالم "استاد مجتبی قزوینی با رد      

 این استاد معتقد است که حدوث عالم، یکی از مسایل مهـم و از فـروع توحیـد                 . کند  می رد

در این مورد نظر اسالم با نظر فالسـفه و عرفـا متفـاوت      . باشد  می  نبوي  و سنت   مجید قرآن

مـسبوق بـودن بـه عـدم        " موضوع حدوث عالم به حدوث حقیقـی، یعنـی           در اسالم، . است

 . استقطعیهاي  ، از جنبه"واقعی

. داننـد   مـی  خداونـد ها جهان را معلول  آن.  است "قدم عالم "مشهور بین فالسفه و عرفا      

داند، و معتقـد    میاستاد قزوینی اعتقاد به حدوث عالم را منحصر به عقاید شیعه اثنی عشري  

ــده،   ــن عقی ــان ای ــه مخالف ــت ک ــرآن  اس ــات ق ــویش  آی ــد خ ــابق عقای ــل" را مط    "تاوی

 .می کنند
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هـا دو طریـق      دالیلی اقامه کرده اند، کـه مهمتـرین آن         " عالم قدم"فالسفه براي اثبات    

 :است

 . از راه نظر به علت . 1

 .از راه نظر به معلول . 2

  

 .از راه نظر به علت -1

استاد مجتبـی قزوینـی آن را        در این طریق بهترین بیانات را ابن سینا مطرح کرده است، که           

 :کند  میبه صورت زیر خالصه

چون ذات مبـدأ در علیـت    . واجب خواهد بود در علیت، تمام باشد، البته معلول      اگر علت 

 موجود خواهد بـود، و  تمام است، و حالت منتظره ندارد، به ناچار معلول هم به صورت ازلی         

  . قدیم استعالم

  

 ز راه نظر به معلولا -2

 نسبت به ممکنات، وجود و عدم مساوي است، پس ممکن براي وجودش محتاج بـه مـرجح                

 پـس مـرجح، عـین ذات حـق    . یعنی باید وجودش بر عدم، ترجیح یابد، تا موجود گردد         .است

.  موجـود باشـند    ات نیـز بـه صـورت ازلـی         در علیت تام است،ممکن    است، و چون ذات حق    

  )114:، به نقل ازبیان الفرقان11ماخذ (

هاي خویش، نقطه نظرهـاي مطـرح شـده در مـورد     استاد شیخ مجتبی قزوینی با استدالل     

  :بینیم  میداند و چنین  می را مردود و معلولی خدا و خلقرابطه علت

بدیهی اسـت، اگـر    . باشد  می "فاعل بالقدرة و المشیۀ و االرادة     "فاعلیت،  یکی از اقسام    

زیرا که قابل تـصور اسـت و در خـارج        . فاعل این گونه باشد، محال و ممتنع بالذات نیست        

 فاعل اگـر مشخـصات ذکـر شـده را داشـته باشـد، کـاملترین شـکل فاعـل          . نیز وجود دارد  
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  .حال بودن نیستباشد، و در عین حال مستلزم محذور یا م می

تـوان بـه      مـی   است، که سـوزانیدن آتـش را       "فاعل بالطبیعۀ "پست ترین اقسام فاعل،     

 و بدیهی است این قسم از فاعل به واسطه نداشـتن علـم          . عنوان مثال در مورد آن ذکر کرد      

  .گیرد  میقدرت، در درجه پست قرار

 کـاملتر  "فاعـل بالطبیعـۀ  "د، به طور بدیهی از  و شعور باش   بر عکس، فاعلی که با علم     

بـه  . باشـد   مـی  و حقیقتی از حقـایق مفهومی واقعی  شکی نیست که قدرت و توانایی،     . است

. باشـد   مـی "توانایی بر فعل و تـرك "توان گفت که نمود کامل قدرت، به         می طور خالصه 

انـسان بـه طـور      .  قدرت ناقص اسـت    اگر فاعل توانا قادر بر امساك و ترك فعل نباشد، در          

تواند از انجـام      می کند که فاعلی که نسبت به ترك و فعل توانایی دارد،            می طبیعی احساس 

توان گفت انجام فعل و یا امساك از آن براي قـادر متعـال،                می در نتیجه . فعل امساك نماید  

مساك از انجـام فعـل   باشند و هم چنین باید توجه داشت که انجام یا ا            می هر دو امکان پذیر   

  باشد، و در غیر این صورت عبـث اسـت و انجـام کـار عبـث از حکـیم             باید مطابق حکمت  

 بر این اساس، اثبات وجود خداوند بدون تشبیه و خارج شـدن از حـد تعطیـل تحقـق         .نشاید

 .یابد می

 و صـفت ذات، مظـاهري در      خیلی عجیب است که بزرگان معارف بشري براي هر کمال         

ولـی بـراي   . شیطان مظهر صفت قهـار و جبـار اسـت     : گویند  می حتی.  الزم دانسته اند   عالم

بـدیهی اسـت   . داننـد   مـی قدرت تامه، ظهور و مظهـري الزم ندانـسته انـد و آن را محـال             

لم، اظهـار ظهـور   ، براي فاعل کمالی نیست، و لکن ایجاد پس از نیـستی عـا       "ازلیت فعل "

زیـرا  . ه مندفع است   تام  از علت  "برهان محال بودن انفکاك معلول    "اشکال و   . قدرت است 

 . از فاعلی که فعل او از قدرت و مشیت و اراده باشد، انفکاك معلول صحیح است

، انفکـاك   صـورت تـام بـودن علـت    اگر فاعلیت فاعل بالطبع و بالعنایه باشـد، البتـه در       

 تام بودن فاعل بـه مـشیت و اراده، صـدور فعـل بـا اراده             و الزمه .  از او محال است    معلول
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. یعنی اگر اراده کرد، فعل صادر گردد، و در صورت عدم اراده، فعل صادر نگـردد               . باشد می

و . ر اسـت  در فاعـل مختـا  "غایـت " و "داعـی " و "حکمت" به معناي    "مفهوم مرجح "

. باشـد   مـی  ذاتی قادر متعال بر ایجاد و عدم ایجـاد         باید توجه داشت که ظهور قدرت، کمال      

 " ذات مقـدس حـق  اختیـار " متنـاقض بـا حریـت و    "ازلیت عالم"بر این اساس، عقیده به      

  .باشد می

 و " محمـدي توحیـد "، " توحیـد قرآنـی  "بر لـزوم ارایـه    ) ره(استاد محمد تقی جعفري   

، احادیـث نبـوي و اوصـیایی بـه          یعنی توحیـدي کـه از آیـات قـرآن         ،  "توحید اوصیایی "

 در همـه هـا   کرد، و معتقد بود که بویی از این رهنمود  میتاکید "ادعیه توحیدي"خصوص 

و توحیدهاي فلسفی و عرفانی شرقی و غربی، اعم از دنیـاي قـدیم و جدیـد پیـدا                ها    فلسفه

 )874ص ،2ماخذ( .شود نمی

پیـرو  "ان، کنـد کـه بعـضی از عرفـاي ایـر       مـی  استاد جعفري بر این واقعیت نیز تاکیـد       

د؛ و در نتیجه، ماهیـت   نفوذ کرده ان    هستند، که در عرفان اسالمی     " عرفان هندي  يها ترجمه

 "عرفـان هنـدي  "ها را از واالیی اسالمی و قرآنی، بـه سـطوح   عرفان ارایه شده توسط آن  

  )876،ص2ماخذ. (برگردانده است

 ، خـدا را چنـین     )]( و معـصومان     قـرآن هـاي     بر اساس رهنمود  )ره( نیا   استاد حکمت 

 و بـر ایـن اسـاس    "باال تر از هست و نیست، نـدانم او را کـه چیـست؟    " :کرد  میمعرفی

 و مخلـوق وجـود    وجود دارد، بین خـالق  و معلولگرفت که سنخیتی که بین علت    می نتیجه

داننـد، و علـت     مـی متصوفه و بعضی فالسفه خدا را علۀ العلـل  :کرد  میاستاد اضافه. ندارد

 اسـت؛  "سلب قدرت از ذات ذوالجـالل " مقتضی این اعتقاد، هرگز از معلول جدا نمی شود،   

دهد، و اگـر      می اگر بخواهد انجام  " یعنی   "له أن یفعل و له أن ال یفعل       "چه قدرت معنایش    

بایـد توجـه داشـت کـه         کـرد،   مـی  ایـن اسـتاد اضـافه     . باشـد  می،  "نخواهد، انجام نمی دهد   

رهنمودهاي دیگر اسـتاد کـه در ایـن     .دانند، نه علت  می"خالق"، خدا را )](مان معصو
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  :باشند  میزمینه راه گشا است، به صورت زیر

  اشیاء معرفـی  يابتدا به عنوان   را مبدء با فتح میم،     متصوفه و بعضی از فالسفه، ذات حق      

یعنـی بـه    (خدا را به عنوان مبدء بـا ضـم مـیم         ،)](کنند، در صورتی که معصومان       می

 بـا فـتح مـیم       "مبـدأ " باید توجه داشت، که اگر خداوند را         .دانندی   م )وجود آورنده اشیاء  

 مطرح کرده ایم؛ در صورتی کـه  "آغاز"بخوانیم، منظور این است که خداوند را به عنوان         

 بدیهی است کـه خداونـد،  . باشد  میه با ضم میم بخوانیم، به معناي آغار کنند "مبدء"او را   

  ."آغاز" است، نه "آغاز کننده"

  

  بررسی نتایج کاربردي

 که به صورت زیر مطرح گـشته اسـت، رهنمـود بـسیار       ),(دستور العمل کلی رسول خدا    

خوبی براي حل همه مشکالت جامعه اسـالمی و از جملـه حـل ایـن مـشکل اسـت در ایـن           

  : استرهنمود چنین آمده 

إنّـی  ": کنـد کـه در حجـۀ الـوداع فرمـود            می  نقل ),( از پیامبر اسالم   )}( علی امام

اهـل بیتـی؛ و   : کتـاب اهللا و عترتـی  : تارك فیکم الثقلین ما إن تمسکتم بهما لن تضلّوا بعدي     

بهـا  من دو چیز گـران  : إنّهما لن یفترقا حتّی یردا علی الحوض، فانظروا کیف تخلفونی فیهما        

مادام که شما بـه آن دو چنـگ بزنیـد، هرگـز      .گذارم، کتاب خدا و خاندانم      می در میان شما  

بـر  ) کـوثر (گمراه نخواهید شد، و آن دو هر گز از هم جدا نخواهند شد، تا این که در حوض                  

. "هـا خواهیـد بـود؟     مواظب باشـید کـه بعـد از مـن چگونـه در مـورد آن               . من وارد شوند  

  ).100، ص2، ج10ماخذ(

 انسان، یعنـی    باید در نظر داشت، که الزم است یک مسلمان، در همه فرآیندهاي روانی            

  . وعترت، تطبیق دهد، خود را با موازین قرآن و رفتار، عواطفشناخت

   ما معتـرف باشـد، مخالفـت امـر مـا            ه به حق  کسی ک  ": کنند  می اعالم )}( هادي امام
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  )107،ص1، ج9ماخذ (."کند نمی

 مجیـد،  هم چنین باید در نتیجه گیري تاکید شود که همـان طـور کـه در بررسـی قـرآن      

اعتقاد بـه   و نقطه نظرهاي علماي برجسته اسالم مطرح گردید،    )](ارشادهاي معصومان   

 )}( جـواد   است و بر اساس رهنمود امام       یک برداشت خالف واقع    "سنخیت خدا و خلق   "

مطلبـی  ) حـرف محکـم   ( که به صورت زیر مطرح گردیده است، هر کس بـر خـالف واقـع              

رهنمـود امـام   . رده اسـت  حکم کـ  "طاغوت"بگوید، و بر گفتار خود اصرار ورزد، به حکم          

  :باشد  می به صورت زیر)}(جواد

ختالف، فحکمه مـن    ا، فمن حکم بما لیس فیه        شیء واحد  إنّما هو  المحکم لیس بشیئین،  "

: ختالف فرأي أنّه مصیب فقد حکم بحکم الطّـاغوت        ا عزّ وجلّ، و من حکم بأمر فیه         حکم اهللا 

با حـرف  (پس هر کس حکم بدون اختالف . ز است و محکم دو چیز نیست، بلکه تنها یک چی        

و هر کس حکمی کند کـه در آن اختالفـی     . کند، حکم او حکم خداي عزّ وجلّ است       ) محکم

. "حکـم کـرده اسـت     ) باطل(باشد، و خود را مصیب داند، به حکم طاغوت        ) با حرف محکم  (

 )360، ص1، ج8ماخذ(

: یات معتقدان به مکتب تشکیک مطرح شده است و معتقدند         جمله زیر که در ضمن دفاع     

 ها با طرح این موضـوع آن. ، بسیار قابل تامل است   "دهنده چیزي نمی تواند فاقد آن باشد      "

-30 را ثابت کننـد، و واقعـا بنـا بـه آیـه      خواهند به خیال خود، سنخیت بین خدا و خلق       می

 من تولّی عن ذکرنا و لم یـرد إلّـا الحیـاة الـدنیا           فأعرض عن ": فرماید  می سوره نجم که  29

گردانـد، و جـز     مـی حال که چنین است از کسی که از یـاد مـا روي  : ذلک مبلغهم من العلم   

 . این آخرین حد آگاهی آنها است. ن مادي دنیا را نمی طلبد، اعراض کزندگی

ـ  در کتاب قواعد کلی فلسفه     جـایی کـه هـستی    ":ده اسـت  در فلسفه اسالمی، چنـین آم

 و   تـام  تخلف معلول از علـت     .کند  می  نیز ضرورت پیدا   ضرورت داشته باشد، وجود معلول    

 آن را نمـی پـذیرد، زیـرا جـواز تخلـف       تمام خویش، مسأله اي است که به هیچ وجه عقـل          

تـوان    میبه این ترتیب. در جهان نیست "قانون علیت" چیزي جز نبودن ل از علت تامه  معلو
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همان گونه که وجود معلول بدون وجود علت امکان پذیر نیست، وجود علـت تـام و                  : گفت

شکار باشـد،  هر جا هستی علت روشن و آ. باشد تمام بدون وجود معلول نیز امکان پذیر نمی    

  ) 310 ، ص1ماخذ (.وجود معلول نیز پیدا و آشکار خواهد شد

 بـه هـیچ وجـه جـایز      تامـه  از علتتخلف معلول آید که اگر  می اکنون این پرسش پیش   

ـ   تبارك و تعالی در ارتباط با حـدوث جهـان چگونـه توجیـه              نیست، ازلیت حق   گـردد؟   ی م

به وجود آورنده آفرینش اسـت، ازلیـت و ضـر ورت در هـستی نیـز از صـفات ال                    خداوند

از سوي دیگر جهان در همه شـؤون و اطـوار خـویش آفریـده               . آیند  می ینفک وي به شمار   

حدوث و مسبوق بودن به نیستی نیز خاصیت جدایی ناپذیر آن شـناخته شـده      . خداوند است 

بوق بودن به نیستی چگونه با ازلیت و ضـرورت هـستی   در این صورت حدوث و مس  . است

آفریده که حادث و مـسبوق بـه نیـستی    : شود  میکند؟ به عبارت دیگر گفته  می ارتباط پیدا 

  کند؟  میخویش است، چگونه با آفریدگار در ازل ارتباط پیدا

معرفـی کـردن    یم، ماهیت خدا نـدار ما هیچ راهی براي شناختستدالل فوق، با توجه به ا  

 اسـت، و در     "الحـد " قابل دفـاع نیـست، زیـرا خداونـد           " بسیط علت"خداوند به عنوان    

یاهو، یا من ال یعلم مـا هـو،       ": بینیم  می  در دعاي مشلول، چنین    )}(معرفی او توسط علی   

 )102، ص6ماخذ (".و ال کیف هو، و ال أین هو، و ال حیث هو، إلّا هو

  و معلـولی که ارتباط بـین خـدا و انـسان ارتبـاط علـت     : توان گفت   می به طور خالصه  

  :توان این نظر را ثابت نمود  مینیست، و به دالیل زیر

 : سه رابطه وجود دارد و معلولبین علت

 نیـز موجـود   جود داشته باشد، بال فاصله معلـول    و یعنی هرگاه علت  . رابطه ضرورت  -1

توان وجود حرارت را بـه عنـوان یـک معلـول در اثـر آتـش               می به عنوان مثال  . خواهد شد 

. مطرح نمود؛ که غیر ممکن است آتش وجود داشته باشد، ولی حرارت وجود نداشـته باشـد            

رد، کـه بـه طـور طبیعـی در اثـر          توان وجود نقص در معلول را مطرح ک         می در همین زمینه  

به طور کلی هر گونه شـدت و ضـعف در علـت یـا               . آید  می بروز اشکال در علت به وجود     
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صـمدي بـودن   "، بـا    چنین ارتباطی بین خـدا و خلـق       . معلول به دیگري منعکس خواهد شد     

  .اردباشد، منافات د  می و عدم تاثر پذیري او"غنی بالذّات" که به معناي "خداوند

بـه عنـوان   .  به نوعی باید سنخیت داشـته باشـند   و معلولرابطه سنخیت، یعنی علت   -2

 بعضی از فالسفه و عرفـا تعـابیر زیـر را بـراي     .آیند  میمثال مشتقات لبنی از شیر به وجود     

 : کرده اندارتباط خدا و خلق

 .تعبیر قطره و دریا

  .تعبیر موج و دریا

  .سرچشمه هستی

 .عنوان کلی بودن خداوند و جزیی بودن مخلوقات

  . اواست و ما هیچ هستیمهر چه هست"عنوان این که 

 .دباش  میخودعنوان این که خداوند عین صفات و اسماء 

 . وجود ندارد"غیر"عنوان این که 

 . صحیح نیست، زیرا جز خدا چیزي وجود ندارد"من"تعبیر 

لـم یکـن لـه      " و "هیچ چیز مانند او نیـست     : لیس کمثله شیء  "در صورتی که خداوند     

  .باشد  می".ه استو براي او هیچ گاه شبیه و مانندي نبود: کفواً احد

 یعنی محال اسـت علـت تامـه وجـود داشـته           -ه تام  بدون علت  استحاله بقاي معلول   -1

  :این برداشت دو عارضه دارد. باشد، اما معلول وجود نداشته باشد

  . بودن و قدم مخلوقات ازلی-الف

بـر اسـاس روایـاتی کـه در ایـن       هر دو نتیجه فـوق، . در خلق مجبور بودن خداوند    -ب

  . مردود شناخته شده اند)](مطرح گردیدند، توسط معصومان فصل 

 به زبان دعا مطرح شده است، در تاکیـد بـر مختـار       )}( جواد جمله زیر که توسط امام    

یـا ذاالـذي کـان    ": تواند مورد استفاده قرار گیرد  می دات،بودن خداوند و ازلی نبودن موجو     

اي :  کلّ شی، ثم یبقی و یفنی کلّ شیء و یا ذاالّذي لیس کمثله شـیء               قبل کلّ شیء ثم خلق    
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مانـد،    مـی کسی که قبل از همه چیز بوده است، و سپس همه چیز را آفریده است، آن گاه او        

مفـاتیح الجنان،اعمـال   (". کسی که موجودي مانند او نیستاي. گردد  می همه چیز فانی نلک

  » روزهاي ماه مبارك رمضان

  مجیـد توصیه ما به برادران گران قدر خود این است، که بر اساس واقعیاتی که از قـرآن    

 جات خــود را پــس از مــرور ایــن ارایــه گردیدنــد، نوشـت )](و ارشـادهاي معــصومان  

هـا را بازنویـسی    بداننـد آن اطالعات، یک بار دیگر بررسی کنند، و در صورتی که صالح         

  . نمایند، و این روند را به دانش آموختگان خود اعالم نمایند
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  فصل یازدهم

  

  بررسی مقدماتی فرق بین 

   "تشریعی ارتباط"  و"ارتباط تکوینی"

  * عتقاد توحیديانسان با خدا و نقش آن در ا

  

  

  

  

  

  

 لغات و مفاهیم کلیدي

 ،، اعتقـاد توحیـدي    ، ارتبـاط تـشریعی    ، تشریع ، ارتباط غیر تکوینی   ، ارتباط تکوینی  تکوین

، ، ذات حـق ، وجود بسیط جمعی، وجود مطلق  ،هویت ساریه  تشکیالت الهی  ،عبودیت خداوند 

، ، وجـود انبـساطی  ، وجـود منبـسط  ، نفـس رحمـانی  یت مطلقه، مش، فیض مقدس وجود مقید 

، وحـدت   ، کل االشیاء  عین بساطت . ، شهود ، غیب  خارجی ،وجود واحد  ،منبسط در تمام عالم   

، نفـع و ضـرر   ، محـرك ، وظیفـه ، ایفـاي حـق  ، استیفاي حـق ، عدم سنخیت خدا و خلق    وجود

، ، اعتبـار ذات   ، حـق گـرا    ، خـود گـرا    ، آیین تقـوا    شخصی  و دفع ضرر   ، جلب منفعت  شخصی

  .، ال حد، ازلی، ذات مخلوقات، ذات خدا، کنه، چیستی خداونداعتبار اوصاف تاثري

  

  .اند ري داشته نیا در تدوین این فصل، همکاحجۀ االسالم و المسلمین، جناب آقاي محیی الدین حکمت* 
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  خالصه فصل

 آن عقالنـی هـاي    اسـت، و در ضـمن آن کـه تمـام جنبـه              الهی دین عبودیـت خداونـد      دین

الزم است ضوابط مطـرح شـده توسـط خداونـد      باشند، هم در اصول و هم در فروع آن،      می

  . درك و پیروي شوند

 انسان با خدا دربعضی از متون فلـسفی و عرفـانی مطـالبی      "ینیارتباط تکو "در مورد   

 آمـده    مجید در قرآن . شوند که در طول تاریخ موجب مناقشات وسیعی گردیده اند           می دیده

. مـردود اسـت  بنا براین، ارتباط تکوینی انسان با خدا . "هیچ چیز مانند او نیست    "است که   

 دهد، و این به علـت   میو مؤمنان را به خود نسبت      ),( کار پیامبر  ، خداوند،  مجید در قران 

پیامبران الهی و افراد تحـت   استاد حکمت نیا،. باشند  میها دلیلی بر وجود او    آن است که آن   

ارتبـاط بـین خـدا و       "سـاخت و    مـی   مطرح "تشکیالت الهی "وانها را تحت عن   پوشش آن 

کـرد، و دالیلـی از قـرآن          مـی  ذکر) سازمانی( را به نام ارتباط تشریعی و تشکیالتی       "خلق

کرد، که با تفصیل نسبی در ایـن فـصل     می براي تایید آن بیان)}( معصومانمجید و سنت  

رسد این برداشت بتوانـد بـه صـورت منطقـی ارتبـاط            می به نظر  .ن پرداخته شده است   به آ 

را که در طی قرون متمادي به وجود آمده اسـت، از    انسان و خدا را تبیین کند، و مناقشاتی       

  . بین ببرد

  

  مقدمه

 مـام زیربناهـاي آن عقالنـی       است، و در ضمن آن کـه ت        "عبودیت خداوند " الهی دین    دین

الزم است ضوابط مطـرح شـده توسـط خداونـد      باشند، هم در اصول و هم در فروع آن،      می

  . درك و پیروي شوند
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  روش بررسی

  .روش بررسی در فصل اول مطرح شده است

  

  
  

  6به نقل از ماخذ) کولی باسیل( تقسیم مستقیم یک موجود تک سلولی-2شکل شماره 

  

  نتایج بررسی

 و "ارتبـاط تکـوینی  "از هـایی   به منظور قابل لمس شدن موضوع مورد بحث، ابتدا نمونـه    

کنیم و سپس به بررسی عقاید موجـود در    میرا ذکر   بین دو موجود   "ارتباط غیر تکوینی  "

 :اختمورد ارتباط تکوینی انسان با خدا خواهیم پرد
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   بین دو موجودارتباط تکوینی

توان در تقسیم مستقیم یک موجـود         می  بین دو موجود را    شاخص ترین نوع ارتباط تکوینی    

گـردد، کـولی باسـیل کـه نـوعی        می مشاهده1چنانچه در شکل    . تک سلولی مشاهده نمود   

  . آورد  میموجود جدید مثل خود را به وجود 2باشد و   میباشد، در حال تقسیم  میمیکرب

 دارد، و یک فرزند، با والدین خـود، از نظـر فیزیکـی و فیزیولژیـایی ارتبـاط تکـوینی              

 ایـن نـوع ارتبـاط را      . باشـند   مـی  بسیاري از مشخصات کودك، همان مشخصات والدین او       

با والدین او و بین مشخصات یک پرنـده بـا تخـم    فرزند یک حیوان    توان درارتباط بین   می

به عنوان مثال از یک تخم مـرغ       . مشاهده نمود  مربوط به آن، ونوع میوه با نوع درخت، نیز        

آید، و از یک تخم اردك، اردك و از تخـم غـاز، غـاز و             می در شرایط الزم، مرغ به وجود     

  .آید  میاز تخم بوقلمون، بوقلمون، به وجود

  

  وینیارتباط غیر تک

تـوان    مـی مربوط به یک شخص یا سازمان نسبت بـه سـایر افـراد را   هاي    ارتباط تمام جنبه  

  . نام گزاري کرد"ارتباط غیر تکوینی"

هرگاه کسی به یکی از افرادي که با ما نسبت دارند، احترام کند، مانند احتـرام بـه خـود        

اشد؛ و بر عکس اگر فردي به یکی از افراد وابسته بـه مـا، تـوهین نمایـد بـه مثابـه            ب  می ما

 بـه  مخصوصا به هنگام مـسافرت یـا مهـاجرت    این نوع ارتباط،. گردد  میتوهین به ما تلقی   

 به عنوان مثال، وقتی از کـشور خـود خـارج   . کند  می، بیشتر جلب توجه   یک کشور خارجی  

شویم، با تمام افراد همزبان و هم کیش در کشور خارجی، با مهربانی و صـمیمیت خـاص      می

هـا برقـرار کنـیم، و اگـر در کـار      کنیم حد اکثرارتباط را بـا آن   میکنیم و سعی  می برخورد

  .دهیم  میوجود آید، در رفع آن، نهایت کوشش را انجامها اشکالی به  آن

و بین تمـام     توان دربین اعضاي یک تیم ورزشی       می  را در زمان ما ارتباط غیر تکوینی     
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بستگی افـراد یـک   همچنین هم. ها به شکل بارزي مشاهده نموداعضاي تیم با عالقمندان آن   

  .توان به عنوان مثال، ذکر کرد  میحزب و یا فرقه دینی را

جهـان بـه عنـوان یـک        هـاي     این نوع ارتباط، جنبه تکوینی ندارد، ولی در تمـام ملـت           

هدف اصلی این بحـث، ایـن اسـت، کـه روشـن کنـیم             . گردد  می  پذیرفته "ارتباط معقول "

ارتبـاط غیـر   " نیـست، بلکـه از نـوع     از نوع ارتباط تکوینیارتباط بیان انسان و خداوند،  

 و جامعـه شناسـی نیـز تحـت           شناسی و در روان   باشد  می "سازمانیارتباط  " یا   "تکوینی

مجموعـه   )ره( نیـا استاد فقید محمد باقر حکمت. گردد  می  مطرح "ارتباط سازمانی ": عنوان

 و ارتباط انسان و خـدا را بـه          "تشکیالت الهی " در طول تاریخ را به نام        هاي موحد انسان

  )4ماخذ. (کرد  مینام گزاري ،"ارتباط تشریعی"نام 

  

   انسان با خدا "ارتباط تکوینی"بررسی عقاید موجود در مورد 

یخ در مورد ارتباط انسان و خدا در بعـضی از متـون عرفـانی و فلـسفی کـه در طـول تـار           

-دهند، برداشـت   میباشند، وخود را به اسالم نسبت  میمطرح بوده اند، و هم اکنون نیز فعال    

هاي ذکر شـده در فـوق، اصـالح         گردند، که الزم است با توجه به واقعیت         می هایی مشاهده 

  : کنیم  میشوند و ما به عنوان مثال، به چند نمونه اشاره

 تعالی است که محدود به حد خاصـی   ز وجود مطلق، وجود حق    مراد ا : وجود مطلق ***

 قرار دارد، که مانند وجود انـسان، فلـک، نبـات، جمـاد و          "وجود مقید "نیست و در مقابل     

  .غیره است

 "بـود "ت؛ یعنی  اس "وجود مطلق " ،بدان که به نزد محققان صوفیه، حق      ": جامی گوید 

 هم نامیده انـد  "مشیت مطلقه" و "فیض مقدس"؛ و آن را  "هستی محض " و   "یافت"و  

   ).29ص1وج23ص3 به نقل از اسفار ج622، ص5ماخذ(

داننــد و از   مـی "ارتبـاطی تکـوینی  " را بعـضی از فالسـفه ارتبـاط بـین خـدا و خلـق      
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 "ذات حـق "مـراد : در تعریف آن چنـین آمـده اسـت    کنند که   می  یاد " جمعی وجودبسیط"

 بـه نقـل از اسـفار        619، ص 5ماخـذ . ( اسـت  "ءکلّ االشـیا  " ،"عین بساطت "است که در    

  )25ص3ج

 و آن را به صـورت زیـر تعریـف   برد   می نیز نام" وجود انبساطی" مال صدرا از   ***

نفـس  "  اسـت کـه   "منبسط در تمام عـالم    " است که    " خارجی وجود واحد "مراد  : کند می

 16ص3وج163ص2 و اسـفار ج 142، به نقل از رسـائل صـدراص     5ماخذ. ( است "رحمانی

  )99و

برنـد کـه آن را بـه عنـوان       مـی  را هم به کـار   "نبسطوجود م " بر همین اساس، عنوان     

 193ص1 و ج22ص3 به نقـل از اسـفارج     622، ص 5ماخذ(کنند  می  تعریف "نفس رحمان "

  )105و شرح منظومه ص

: کنـد   مـی برد و آن را به صورت زیـر تعریـف    مینیز نام "هویت ساریه"مال صدرا از    

 . اسـت "نفـس رحمـانی  " و " فـیض مقـدس  " و "وجود منبسط "ت ساریه،   مراد از هوی  "

 ). 188ص1 به نقل ازاسفارج635، ص5ماخذ(

وجـود  "کننـد کـه     می با کما صراحت بیان  "وحدت وجود "بعضی از معتقدان به عقیده      

پاك و منزه است خدایی که اشـیا را ظـاهر نمـود و او عـین             "و   ،"ما عین وجود خدا است    

  ).604فتوحات، ص("ها استآن

  )1ماخذ. ("خداست هویت من، هویت تو و هویت او،" 

  :کنیم  می، موضوع را بررسی)ره( نیادر این جا براساس منابع پیشنهادي استاد حکمت

  

   مجید انسان با خدا با الهام از قرآن"ارتباط تشریعی" و"ارتباط تکوینی"فرق بین 

احاطـه  " انسان بـا خـدا بـه طـور صـریح رد شـده اسـت و            ارتباط تکوینی   مجید در قرآن 

 او با سایر اشیا مورد تاکید قرار گرفته انـد،           "عدم سنخیت "وجودات و    به تمام م   "خداوند
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 :بینیم  میو چنین

  )11:، شوري مجیدقرآن("هیچ چیز مانند او نیست: لیس کمثله شیء"

  ).126:، نساء مجیدقرآن("خداوند به هر چیزي احاطه دارد: کان اهللا بکلّ شیئ محیطا"

 قـرآن (".آگاه باشید که خداوند بـه همـه چیـزز احاطـه دارد      : أال إنّه بکلّ شیء محیط    "

  ).54:، فصلتمجید

 "ارتبـاط تکـوینی  " و از جملـه   خدا و خلق "ارتباط تکوینی "توانیم    می بر این اساس  

 و تفـسیر     مجیـد  توانیم بـر اسـاس آیـات قـرآن          می بر عکس  .انسان و خدا را مردود بدانیم     

 را در مورد ارتباط انسان و خـدا بـه کـار             "ارتباط تشریعی "ها،  ، از آن  )](معصومان  

 باایمـان را بـه خـود نـسبت       هـاي      و انسان  )}( کار پیامبران  در قرآن مجید، خداوند،   . بریم

فلمـا آسـفونا انتقمنـا      ":  سوره زخرف چنین آمـده اسـت       55به عنوان مثال در آیه      . دهد می

  . "انتقام کشیدیمها  زمانی که مارا به خشم آوردند، از آن: منهم

عون و مشکالتی که فرعـون   و ارتباط او با فر)}(آیه فوق، به دنبال شرح حال موسی   

 )}( صـادق  امـام .  و پیروان او ایجاد کرده بود، ذکر شده اسـت    )}(براي حضرت موسی  

  : نماید  میرهنمود زیر را مطرح در تفسیر آیه فوق خطاب به یکی از اصحاب خویش،

، یأسفون و یرضون، و هـم   أولیاء لنفسهإنّ اهللا عزّ و جلّ ال یأسف کأسفنا، و لکنّه خلق      " 

ألنّـه جعلهـم الـدعاة        نفسه، و سخطهم سخط نفـسه،      مخلوقون مربوبون، فجعل رضاهم رضا    

إلیه، و األدلّاء علیه، فلذلک صاروا کذلک، و لیس أنّ ذلک یصل إلـی اهللا کمـا یـصل إلـی              

قـد بـارزنی بالمحاربـۀ    من أهان لی ولیاً ف": لکنّ هذا معنی ما قال من ذلک، و قد قال   . خلقه

إنّ الّـذین یبایعونـک   ": و من یطع الرّسول فقد أطـاع اهللا، و قـال          ": ، و قال  "و دعانی إلیها  

فکلّ هذا و شبهه علی ما ذکرت لک و هکذا الرّضـا و       ،"إنّما یبایعون اهللا، یداهللا فوق ایدیهم     

سـف و الـضّجر، و   و لو کان یصل إلی اهللا األ     . الغضب و غیرهما من األشیاء مما یشاکل ذلک       

أنّ الخالق یبید یوماً ما، إلنّـه إذا دخلـه          : هو الّذي خلقهما و أنشأهما، لجاز لقائل هذا أن یقول         
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الغضب و الضجر، دخله التّغییر، و إذا دخله التّغییر لـم یـؤمن علیـه باإلبـادة، ثـم لـم یعـرف                       

من المخلـوق، تعـالی اهللا عـن    المکِون من المکون، و ال القادر من المقدور علیه، و ال الخالق          

هذا القول علواً کبیراً، بل هو الخالق لألشیاء ال لحاجۀ، و إذا کان ال لحاجـۀ اسـتحال الحـد و                      

 نمی شـود، بلکـه اولیـایی را بـراي     خداوند مانند ما دچار اسف:  اهللا الکیف فیه، فافهم إنشاء   

مخلـوق و   هـا     کننـد؛ آن    مـی  ف و رضایت خـاطر پیـدا      اسها    خویش خلق کرده است، که آن     

پرورش یافته اند و خداوند رضاي آن هارا رضاي خویش و خـشم آن هـارا خـشم خـویش             

 کنندگان بـه سـوي خـود قـرار     و داللت  کنندگاندعوت ها را دهد؛ زیرا خداوند آن     می قرار

 که آنچـه بـه خلـق    و چنین نیست. این موقعیت را پیدا کرده اند  داده است، و به همین علت     

، و ایـن معنـاي ایـن عبـارت          )یعنی خداوند تاثر پذیر نیـست     (رسد، به خداوند هم برسد     می

هر کس به ولی من توهین کند، به من اعالن جنگ داده و مرا به مبارزه طلبیـده       ": است که 

اطاعت کنـد، از خـدا اطاعـت کـرده          هر کس از رسول خدا      ":  و همچنین گفته است    "است

 کنند قطعـا بـا خـدا بیعـت      میها که با تو بیعتآن به حقیقت،":  وهمچنین گفته است  "است

و ماننـد آن کـه بـراي تـو     هـا   و تمـام ایـن  . هـا اسـت  کنند، و دست خدا باالي دست آن     می

 هـا شـبیه  کـه بـه آن    هـایی     هـا از جنبـه    یادآوري کردم و همچنین رضا و غـضب و جـز آن           

 هـا  وایجـاد کننـده آن  باشند، در صورتی که اسف و نـاراحتی بـه خداونـدي کـه خـالق              می

خالق روزي از بین خواهـد رفـت؛ زیـرا هنگـامی      ": باشد برسد، جایز است کسی بگوید      می

آید، و هرگـاه در او تغییـر        می که در خداوند غضب و ناراحتی وارد شود، در او تغییر پدید           

در این حال به وجود آورنده از پدیدآمده و قـادر از            . ز نابودي ایمن نخواهد بود    پیدا شود، ا  

خداونـد  . شناخته نخواهـد شـد   آن که در اثر قدرت به وجود آمده است، و خالق از مخلوق،      

بـدون آن کـه نیـاز داشـته باشـد،       بلکه او. پاك و منزه است هایی    بلند مرتبه، از چنین جنبه    

تعیین حد و کیفیـت بـراي او     کند؛  می خلق پذیریم که او بدون نیاز،    و اگر ب  . خالق اشیا است  

  ).150،ص4ج. 2ماخذ.(" درك کنپس به خواست خدا .گردند  میمحال
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  خشم پیامبر و مؤمنان را به عنوان خشم خویش تلقـی    گردد، خداوند،   می چنانکه مشاهده 

گشا اسـت، و در آیـات        و سایر متون اسالمی بسیار راه       قرآن این برداشت در فهم   . نماید می

  .توان این مفهوم را استنباط نمود  میمتعددي از قرآن مجید

 او و  و پیـروان واقعـی  )}(، موسی)}( صادق نیا بر اساس رهنمود امام    استاد حکمت 

کـرد و آن را      مـی   مطرح "تشکیالت الهی "ل تاریخ را به عنوان      تمام موحدان جهان در طو    

  : نمود  میبه صورت زیر تعریف

هـا حـق اسـت و     آن "محرك"، کسانی هستند که     " گرایان حق"یا   "تشکیالت الهی "

هـا  ؛ و ظاهر عمـل آن      است، نه بر حسب نفع و ضرر شخصی        "وظیفه"ها بر حسب     آن عمل

هـا   آن "محرك"بنا براین کسانی که     . "ایفاي حق " براي   "استیفاي حق "تقوا است، یعنی    

 دور " شخـصی  و دفع ضـرر جلب منفعت"ها براي  باشد و عمل آن  "نفع و ضرر شخصی   "

ــا    ــق ب ــا منطب ــد ی ــوا "بزن ــین تق ــد، "آی ــودگرا" نباش ــه  "خ ــود ن ــد ب ــق" خواهن -ح

  ).122،ص3،شماره3ماخذ("گرا

 اسـت کـه منظـور از    کرد این واقعیـت   می نیا بر آن تاکید     نکته مهمی که استاد حکمت    

 و  ),(، یعنـی پیـامبر     ارتبـاط بـا تـشکیالت الهـی         انسان با خداونـد،    "ارتباط تشریعی "

ی و اصـحاب او را     موس "اسف" در آیه مزبور نیز خداوند متعال     . باشد  می )}(معصومان  

بـه هـیچ وجـه       تـوان گفـت کـه مـا         مـی  بنا براین به طـور خالصـه      . دهد  می به خود نسبت  

 نـداریم و ارتبـاط مـا فقـط ارتبـاط بـا پیـامبر و                 "ذات الهـی  "بـا    "ارتباطی تکـوینی  "

  . باشد  می"تشکیالت الهی" به عنوان )}(معصومان

 دو اطـالق   "اهللا"که بـراي     کرد  می نبه تاکید  نیا بر این ج    به طور خالصه، استاد حکمت    

  :وجود دارد

خداونـدي اسـت کـه همـه       (گردد که اهللا الصمد     می ، به خود خداوند بر    به اعتبار ذات   . 1

   ."و هیچ چیز مانند او نیست: لیس کمثله شیء"کنند و   مینیازمندان قصد او
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  . است یاله التیتشک مقصود، جا نیا در که ،"يتاثر اوصاف وجود" اعتبار به . 2

تفکـر در ذات   در حقیقت با نفی سنخیت انسان با خداوند از نظر تکوینی، مـا خـود را از   

 بـه طـور   )](معـصومان   مقوله اي اسـت کـه   داریم؛ زیرا ذات خداوند،     می الهی بر حذر  

کنیم به هنگـامی    میهم مشاهده  مجید در قرآن.قاطع ما را از ورود در آن برحذر داشته اند    

 بـا نـشان دادن آثـار او،         )}(کنـد، موسـی       مـی   را مطـرح   "چیستی خداوند "که فرعون   

.  قابل اعتنـا نمـی دانـد   "چیستی خداوند"کند و سؤال او را در مورد    می خداوند را معرفی  

  :بینیم  میسوره شعراء چنین23-28درآیات 

ن کنـتم   إرض و مـا بینهمـا       قـال رب الـسموات و اال      .  العـالمین  قال فرعون و مـا رب     "

قال إنّ رسولکم الـذي  . م األولینقال ربکم و رب آبائک . قال لمن حوله أال تستمعون    . موقنین

: فرعون گفـت  : نتم تعقلون قال رب المشرق و المغرب و ما بینهما إن ک         . رسل الیکم لمجنون  أُ

ها و زمین و آنچـه میـان آن     پروردگار آسمان : گفت) موسی("پروردگار عالمیان چیست؟  "

 این مرد چـه (آیا نمی شنوید": به اطرافیانش گفت )فرعون (" هستیددو است، اگر اهل یقین   

: گفـت ) نفرعـو . (او پروردگـار شـما و نیاکـان شـما اسـت           ": گفـت ) موسی!). (گوید؟ می

او ": گفـت ) موسـی . ("پیامبري که به سوي شـما فرسـتاده شـده، مـسلما دیوانـه اسـت                "

 و اندیـشه خـود   باشد، اگر شما عقل    می پروردگار مشرق و مغرب و آنچه میان آن دو است         

اگر معبودي غیر از مـن برگزینـی   ": گفت) فرعون خشمگین شد و  (".گرفتید  می را به کار  

  ".دهم  میدانیان قرارتورا از زن

  

  )]( معصومان رابطه تشریعی انسان با خدا با الهام از سنت

مختلـف مطـرح شـده      هـاي      نیز به صورت   )](  در بیانات معصومان   "تشکیالت الهی "

  .ایم این ارشادها را در فصل سیزدهم ذکر کرده. است

ت خداوند با مخلوقات خویش در کلمات متعددي از معـصومان مـورد تاکیـد       عدم سنخی 
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  :شود  میاشارهها  قرار گرفته است که به بعضی از آن

  :)}( صادقامام

 بر آن صـادق آیـد، جـز خـدا، مخلـوق      "چیز"اسم خدا غیر خود اواست و هر آنچه نام        

  )153،ص1، ج10ماخذ. (است

الّلهم إنّک کنت قبل األزمان، و قبـل الکـون و الکینونیبـۀ و     : فرماید  می )}(  رضا امام

الْأَشْیاءِ و کَانَ عِلْمک الـسابِقَ فِیمـا تُرِیـد أَنْ     الکائن، و علمت بما ترید أن تکون قبل تکوین      

ائِبۀٌ غَیرُ مکْتَسبٍ لَم تَزَلْ کُنْت عالِماً موجـوداً و الْجهـلُ      فَعِلْمک د  ،تَکُونَ قَبلَ التَّکْوِینِ و الْعِلْمِ    

 فَأَنْت بادِي الْأَبدِ و قَادِم الْأَزلِ و دائِم الْقَدمِ لَا تُوصف بِصِفَاتٍ و لَا تُنْعـت بِوصـفٍ          ،عنْک نَافِیاً 

      لَا تُضْرَب و اسوقُ بِالْحلَا تُلْح و              لَـک سودٍ، لَـیدبِح دلَا تُح اسٍ وبِقِی لَا تُقَاس ثَالُ والْأَم فِیک 

دراك و لَـا  اک انْتِهاء و لَا خَلْفَک لَا فَوقَک منْتَهى و لَا عنْ    مکَانٌ یعرَف و لَا لَک موضِع ینَالُ،      

    الْو هجنَ تَولْ أَیب ادِفصم کامأَمنَاكه ونَ فَأَنْتـلْ        . اجِهب ،اءالْأَشْـی حِـیطُ بِـکتَـزَلْ لَـا ی لَـم

تُحِیطُ بِالْأَشْیاءِ، محتَوٍ بِها محتَجِب عنْ رؤْیۀِ الْمخْلُوقِینَ، و هم عنْک غَیرُ محتَجِبِینَ، تَرَى و لَـا    

      عملَى تَسلَإِ الْأَعفِی الْم أَنْت ـا         تُرَى ومع تالَیتَع و کْتارأَخْفَى فَتَب خْفَى وا یم لَمتَع تَرَى، و و 

وجود داشـته اي؛     خدایا تو قبل از وجود زمان و پیدایش وجود و هستی،           :بیراً علُواً کَ  یقُولُونَ

 تـو  و آگـاهی ازلـی  . وديچه اراده فرموده بودي، قبل از پیدایش اشیاء آگاه ب         و نسبت به آن   

پـس علـم تـو    .  بـوده اسـت  چه باید به وجود آید، قبل از پیدایش وجود و علـم        نسبت به آن  

تو راهـی نداشـته    اي و جهل در    و موجود بوده   همواره عالم . ی است همیشگی و غیر اکتساب   

 دایمی اسـت ؛  تو به وجود آورنده ابدیت هستی و بر ازلیت قدمت داري، و قدمت تو           . است

با حـواس درك نمـی شـوي، و نمـی           . به صفتی وصف نمی شوي و به وصفی در نمی آیی          

. و بـه حـدي محـدود نمـی گـردي     . با قیاس سنجیده نمی شوي  . توان در مورد تو مثالی زد     

 مکانی که در آن شناخته گردي وجود ندارد، و جایی که بتوان به تـو دسترسـی پیـدا کـرد،        

بـه هـیچ یـک از       . از تو نهایتی نیست و پایانی براي تو وجود نـدارد          باال تر و برتر     . نیست
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متّصف نمی شوي و خصوصیات صفات به تـو منتـسب نمـی شـوند، و بـه حـواس                     صفات،

ملحق نمی گردي، و مثلی در مورد تو زده نمی شود، و با قیاسی مقایسه نمـی شـوي، و بـا          

و نـه موضـعی کـه      اخته نـشده  حد و اندازه اي محدود نمی گردي، هیچ مکانی براي تو شن           

باال تر و برتراز تو نهـایتی نیـست، کـسی تـو را در نظـر نگیـرد و       . کسی به آن دست یابد 

. باشد، و تو آن جـا هـستی    میپیش روي خود نبیند، بلکه هر کس به هر جا رود، قایم به تو        

  در اختیـار  راهـا     هیچ گاه اشیا بر تو احاطه ندارند، بلکه تو به همه اشیا محیط هـستی و آن                

از تـو پوشـیده نمـی    هـا   مخلوقات از دیدار تو در حجاب هستند؛ در صورتی کـه آن       . داري

دانـی آنچـه     مـی  بینی و   می شنوي و   می تو در مالء اعلی   . بینی و دیده نمی شوي      می .باشند

 چـه در مـورد تـو   بـسیار برتـر و بـاال تـر از آن      . اشـد چه پوشـیده ترمـی ب     مخفی است و آن   

    .گویند، هستی می

اللَّهم أَنْت أَنْت کَما أَنْت حیـثُ أَنْـت لَـا یعلَـم أَحـد           : بینیم  می و در دعاي دیگر نیز چنین     

 إِلَّا أَنْت أَنْت فلَّى،   ،کَیلَـا تَـو لَا تَـزُولُ و و ثُ کُنْتیلِ حفِی الْأَز ا کُنْتمولُ علَا تَح    تُـکلِیأَو

ثْلُ آخِرِیتِک و آخِرِیتُک مِثْلُ أَولِیتِک إِذَا أُفْنِی الْخَلَائِقُ و أُظْهِرَ الْحقَائِقُ لَا یعـرِف بِمکَانِـک         مِ

              تَـکنُونِیلَـا کَی و تَـکفِیلَـا کَی و تَکنِیأَی رِفعی دلَا أَح و کَرَّمم لَا نَبِی و قَرَّبم لَکم  فَأَنْـت ،

 لَـا لَـک زوالٌ و لَـا لِملْکِـک نَفَـاد، و لَـا       .الْأَحد الْأَبد و ملْکُک سرْمد و سلْطَانُک لَا ینْقَـضِی       

ـ   مِنْک و بِک   . ملْکُک دائِم و سلْطَانُک قَدِیم     ،لِسلْطَانِک تَغَیرٌ  ک لَـم   لَا بِأَحدٍ و لَا مِنْ أَحدٍ، لِأَنَّ

  سبحانَک و تَعالَیـت عمـا یقُولُـونَ علُـواً    .تَزَلْ کُنْت الْأَزلَّ، بِک لَا أَنْت بِهِ، أَنْت الدوام لَم تَزَلْ   

چه هستی، آن گونه که هستی، جز خود تو کسی نمی دانـد کـه            پروردگارا تویی چنان  : کَبِیراً

 اي تغییري نکرده اي، و از بـین نمـی روي، اول تـو            چه در ازل بوده   باشی، از آن    می چگونه

هنگـامی کـه تمـام مخلوقـات فـانی گردنـد، و             .باشد  می مثل آخر تو و آخر تو مثل اول تو        

 بـه  کـسی شـناختی  ، .حقایق ظاهر شوند، باز مکان تو را ملک مقرّب و نبی مرسل نمی داند     

تـو را کـسی    )ذات(جودیتکجا بودن تو ندارد، و چگونگی تو بر کسی آشکار نیست، و مو       
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 پس تو یکتاي ابدي هستی و پادشاهی تو جاودانه و سلطنت تـو پایـان ناپـذیر         . نمی شناسد 

شـود، ملـک تـو دایمـی و       میروي و نه در پادشاهی تو تغییري پیدا   می نه از بین  . باشد می

 از تو و به دست تو است، و نه به دسـت کـسی و           )قوام همه چیز  (باشد؛    می سلطنت تو قدیم  

باشد و تو به چیـزي قـایم نیـستی،      می هستی، همه چیز به تو قایمزیرا تو ازلی  . نه از کسی  

 )358  ،ص92،ج 11ماخذ( .گویند  میباشی و بسیار برتري از آنچه  میتو فنا نا پذیر

گـردد،    مـی   نیا دعاي زیر را که در هر روز مـاه مبـارك رمـضان تـالوت                استاد حکمت 

 :دانست  می)}(خالصه عرفان اهل البیت

ثم یبقی و یفنی کل شـیء، یـا ذاالـذي           کلّ شیء،  ثم خلق  یا ذالّذي کان قبل کل شیء،     "

لیس کمثله شیء، و یا ذالذي لـیس فـی الـسماوات العلـی و الفـی األرضـین الـسفلی و ال                

حـصائه إلّـا   اد حمـداً ال یقـوي علـی      ره، لک الحم  فوقهنّ و ال تحتهنّ و ال بینهنّ إله یعبد غی         

 که پیش از هـر  يا: حصائها إلّا أنتا و آل محمد، صالةً ال یقوي علی   أنت، فصلّ علی محمد   

اي کـه  . چیز بوده اي، و آفرید هر چیز را ؛ و سپس او باقی ماند و هرچه هست، فـانی شـود     

هاي پـایین، و   در زمینهاي باال، و نهاي که معبودي جز او در آسمان. مانندش چیزي نیست 

آن . سـتایش خـاص تـو اسـت    . هـا، نیـست  ها، و نه در ما بین آن  ها، و نه زیر آن    نه فوق آن  

بر محمـد و آل محمـد، درودي   . ستایشی که بر شماره کردن آن، کسی جز تو توانایی ندارد      

   )9ماخذ. (فرست، که بر شماره کردنش جز تو کسی توانایی نداشته باشد

  : چنین آمده است)}( صادقامامهاي  زشدر یکی از آمو

المؤمن أخو المؤمن کالجسد الواحد، إن اشتکی شیئا منـه وجـد ألـم ذلـک فـی سـائر                    "

جسده، و أرواحهما من روح واحدة؛ و أنّ روح المؤمن ألشد اتّـصاال بـروح اهللا مـن اتّـصال                     

اه عـضوي از آن دردمنـد    مؤمن برادر مؤمن است، مانند یک پیکـر؛ هرگـ         :شعاع الشمس بها  

و همانـا  . نیز از یـک روح اسـت  ها   آنهاي    و روح . شود،اعضاي دیگر هم احساس درد کنند     

پیوســتگی روح مــؤمن بــه روح خــدا از پیوســتگی شــعاع خورشــید، بــه خورشــید بیــشتر 
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  )242 ص3، ج10ماخذ.(است

 نیـا  مـت محمـدباقر حک  فهم این حدیث براي ما مشکل بود و براي حل آن به استاد فقید             

ایشان توضیح بسیار مفیدي به صورت زیر ارائه کردنـد کـه معنـاي              . مراجعه کردیم ) رض(

  .حدیث فوق، براي ما به خوبی روشن شد و آرامش یافتیم

  :ایشان گفتند

د، مـا را    این رهنمود استا   ." است  نیست بلکه از نظر تشریع      این اتصال از نظر تکوین     "

  انداخت کـه هنگـامی کـه رهنمـودي بـه اصـحاب خـود               )}(معصومان  هاي    به یاد ارشاد  

قلبم را زنده کردي، خداوند تو را زنـده         : احییت قلبی احیاك اهللا   ": گفتند میها    دادند، آن  می

  .بدارد

  نقـل  خداونـد  در مـورد شـناخت  )}( صادقعالمه مجلسی دستورالعمل زیر را از امام   

  مطـرح  آن را به عنـوان یـک اصـل قطعـی     )}(گردد، امام   می نماید و چنانچه مشاهده    می

فَالْزَم ما أَجمع علَیهِ أَهلُ الصفَاءِ و النَّقَاءِ مِـنْ أُصـولِ   :فرماید که نباید با آن مخالفت گردد        می

قِ الْیقِینِ و الرِّضَا و التَّسلِیمِ و لَا تَدخُلْ فِی اخْتِلَافِ الْخَلْقِ فَیصعب علَیـک و قَـدِ           الدینِ و حقَائِ  

مـا  ء و أَنَّه عـدلَ فِـی حکْمِـهِ و یفْعـلُ              د لَیس کَمِثْلِهِ شَی   اجتَمعتِ الْأُمۀُ الْمخْتَارةُ بِأَنَّ اللَّه واحِ     

          فِی شَی قَالُ لَهلَا ی و رِیدما ی کُمحی و شاءی              کُـونُ شَـیلَـا ی لَـا کَـانَ و و إِلَّـا   ءٍ مِنْ صِفَتِهِ لِم ء

نَ قَبـلَ  بِمشِیتِهِ و أَنَّه قَادِر علَى ما یشَاء صادِقٌ فِی وعدِهِ و وعِیدِهِ و أَنَّ الْقُرْآنَ کَلَامه و أَنَّه کَا 

  الْم نِ وأَنَّ      الْکَو انِ والزَّم اکَانِ و   و اثَهداح رَهغَی هبِ     فْنَاء ـوه اددـا ازم اءولَـا    ا س اثِـهِ عِلْمـاً ودح

  لْکُهبِفَنَائِهِ م نْقُصی،     انَهحبلَّ سج و لْطَانُهزَّ سـ     . ع ه ـنْقُضـا یم کلَیع درنْ أَوـلَ فَلَـا    فَمذَا الْأَص

لْهو حقـایق یقینـی و     اصـول دیـن    پس مالزم باش به آنچه افراد پاك دل و بـا تقـوا از             : تَقْب 

 در مقابل اوامر و تکالیف الهی اجماع نموده اند، و هر گز داخـل مـشو            شدن راضی و تسلیم  

ود دارد، و از خواندن و شنیدن مقـاالت مختلـف و اقـوال      وج در مواردي که اختالف در آن     

گوناگون، که روي پایه صحیح نیست، پرهیز کن، تا فکر تـو بـه اشـکال و نـاراحتی دچـار            
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 حقه اسالمی مـورد اتفـاق اسـت، یگـانگی خداونـد             از موضوعاتی که درمیان امت    . نگردد

هم چنین عـادل بـودن او در حکـم و فرمـان     . ک و همتایی نیست  است، که او را شری     متعال

باشد؛ و این که او به هر چه اراده و مشیتش تعلـق گیـرد، بـه جـا خواهـد آورد، و               می خود،

 او پرسید، وچیـزي جـز بـه     عملهرگز نتوان به خواست او اعتراض کرد، و از سبب و علت         

او به هر چه بخواهد توانـا و مقتـدر   . ته و آینده محقق نمی گردد اراده و خواست او در گذش     

خیر او از ثواب و اجر، و رحمت ونعمت؛ و وعیدهاي او از عقاب و عـذاب        هاي    وعده. است

 کـالم خداونـد    مجیـد قـرآن . باشند، وتخلف پـذیر نیـستند    میو آتش همه درست و راست    

 که خداي تعالی و توانا پـیش از هـستی موجـودات و پـیش از زمـان و                  عال است، و این   مت

بـا ایجـاد    . ایجاد جهان هستی و نابود کردن آن، بـرایش یـک سـان اسـت              . مکان بوده است  

هـا، حکومـت، سـلطه و     او زیاد نمی گردد؛ و با نـابود کـردن آن  عوالم هستی، احاطه و علم 

. سلطنت و حکم او عزیز است و او بزرگ و منـزه اسـت      . عیف نمی شود  نفوذ او ناقص و ض    

گاه از او قبول نکـن، و       پس کسی که بر خالف این اصول، اعتراض کند و سخن گوید، هیچ            

باشـد،    مـی توجهی به آن نداشته باش، و خود را براي پیروي کردن آز این اصـل، کـه تقـوا    

ا نتـایج حـسنه و برکـات آن را بـه زودي     آماده ساز، و پیوسته به این صفت متصف باش، ت      

  ).104 ص، 54 ، ج11ماخذ("دریابی، و از جمله رستگاران گردي

  

  بررسی نتایج کاربردي

و خـدا را از دیـدگاه     انـسان "ارتباط تـشریعی " و "ارتباط تکوینی"ما بررسی فرق بین    

  : دهیم  می، در ضمن بررسی نتایج کاربردي انجامو علوم حاکم بر جهان)  فطريعقل(فطرت

ایـن    ارتبـاطی وجـود دارد،     "جنبـه تکـوینی   " ،از نظر بین خدا و خلق    اگر کسی بگوید  

 ولـی هنگـامی کـه گفتـه    . باشـند  مـی  باشد، که از نظر ساختاري یکی   می اعتقاد به این معنا   

 با هم ارتباط دارند، منظور ایـن اسـت کـه بـا            "تشریعی"شود انسان با خداوند از نظر        می
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 الهی، او نماینده دین الهی است و دین الهی در او نمـود یافتـه   توجه به انقیاد مؤمن، به دین     

  .است

طـرح ایـن   . و عرفانی اشاره کـردیم در این بحث، ما به ذکر بعضی نقطه نظرهاي فلسفی   

 مطالب به عنوان یک تفکر فلسفی و منسوب به یک شخص، اگرچه در حد خود مـشکل زا                  

توانـد در    مـی مختلـف، هـاي   باشد، به عنوان طرح مطلب و آگاهی از طرز تفکـر انـسان        می

 علمیه مطرح گردد و مورد بحث و بررسی قرار گیرد؛ ولی هنگـامی            هاي    ها و حوزه  دانشگاه

شوند، در صورتی قابل قبول هـستند،      می که این عقاید، به عنوان اعتقاد مکتب اسالم مطرح        

در غیر این صورت باید به دفاع کنندگان از ایـن           . که واقعا با موازین اسالمی تطبیق نمایند      

عقاید، آگاهی داد، تا عقاید خود را اصالح کنند، و در صورتی کـه بـر ایـن عقایـد اصـرار                    

  .را به عنوان عقاید شخصی خود مطرح کنند، و به اسالم نسبت ندهندها  ، آنداشته باشند

  بـین انـسان و خداونـد   "ارتبـاط تکـوینی  "مشکل اساسی در عقایـد فـوق، تاکیـد بـر        

 بـر اسـاس ایـن        خداونـد  هاي اصلی مکتـب اسـالم و شـناخت        باشد، که با توجه به پیام      می

  . ها، به هیچ وجه نمی توان این ارتباط را پذیرفتآموزش

 یکی نیـست   ذات مخلوقات"کنه" با  ذات خدا"کنه"هدف ما این است که ثابت کنیم  

 ذات "کنـه " اسـت و     "الحد" و   "ازلی"و این امري بدیهی است؛ زیرا کنه ذات خداوند          

توان بیان داشت که مـا از نظـر      می  وضوح در نتیجه با کمال   . انسان، مخلوق و محدود است    

   .تکوینی هیچ سنخیتی با خدا نداریم

اگر منظـور از ایـن جملـه ایـن     . که ما از خداییم: گردد  میدر بعضی موارد، چنین مطرح    

باشـد و    مـی ستیم و به وسیله او به وجود آمده ایم، حرف درستیباشد، که ما مخلوق خدا ه     

دهنـد؛    مـی کنند، چنین ادامـه   میکه این جمله را بیانها   ولی آن . مخالفتی با آن وجود ندارد    

: فإذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعـوا لـه سـاجدین            ": که خداوند درقرآن فرموده است    

) یک روح شایـسته و بـزرگ     (و در او از روح خود       هنگامی که کار اورا به پایان رساندم،        
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  ).29:، حجر مجیدقرآن("دمیدم، همگی براي او سجده کنید

گـردد، آن را    می در مورد آیه فوق سؤال     )}( باقر باید توجه داشت هنگامی که از امام      

 خلقـه و أضـافه إلـی نفـسه و فـضّله علـی       روح اختاره و اصطفاه و": کنند  میچنین تفسیر 

روحی بود که خداوند آن را برگزید و انتخاب نمـود           : جمیع األرواح، فأمر فنفخ منه فی آدم      

، 2، ج2ماخـذ ( "و بـر جمیـع ارواح برتـري و فـضیلت داد    ،  کرد و به خود نسبت داد  و خلق 

  ).343ص

در : و نفخت فیه مـن روحـی  "کند که در تفسیر آیه   می  نقل )}( باقر ابی بصیر از امام   

 "یعنـی از قـدرت خـود در آن دمیـدم         : ومـن قـدرتی   ":  گفـت  "آن از روح خودم دمیـدم     

  ).342، ص2، ج2ماخذ(

 منظـور از دمیـدن از روح خـود را دمیـدن از         )}( بـاقر  گردد، امام   می چنانچه مشاهده 

 با عقیده به عدم سـنخیت خـدا بـا انـسان منافـات      نماید؛ و این برداشت    می قدرت خود معنا  

  . باشد  میی نیست، بلکه از نظر تشریعیرت دیگر این ارتباط از نظر تکوین به عبا .ندارد

 بعـضی  ".إنّا هللا و إنّا الیـه راجعـون  ":  آمده است مجید سوره بقره در قرآن  152در آیه   

 مـا از خـداییم و بـه سـوي او          ": کننـد   مـی  ا به صـورت زیـر ترجمـه       ها این آیه ر   از گروه 

  ."رویم می

إنّ قولنا إنّا هللا، إقرار علی أنفسنا بالملـک،  ": گوید  می  در تفسیر این آیه    )}( علی امام

 اقرار مـا بـه ایـن کـه     "إنّا هللا"گفتار ما: و قولنا إنّا إلیه راجعون، إقرار علی أنفسنا بالهلک       

  .باشد  می اقرار ما به مرگ خود"إنّا إلیه راجعون"و گفتار ما . ،"خدا هستیمملک "

 ما از آن خداییم، و بـه سـوي او بـاز          ": بر اساس این تفسیر معناي آیه چنین خواهد بود        

  ) ترجمه آیت اهللا مکارم شیرازي. (گردیم می

 بر حذر داشته اند، کـه     ر ذات خدا   در احادیث فراوانی ما را از تفکر د        )](معصومان  

  :کنیم  میها را ذکرما تعدادي از این آموزش
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کسی که در مورد چگونگی خداونـد  : من نظر فی اهللا کیف هو هلک  ": )}( صادق امام

   )453ص، 11، ج7ماخذ (" "فکر کند، هالك خواهد شد

ـ       کروا من عظمۀ    اذ: )}( باقر امام کم ال تـذکرون منـه   نّإاهللا ما شئتم و ال تذکروا ذاتـه ف

خواهیـد فکـر کنیـد، ولـی در       می هر قدردر مورد عظمت خداوند،   : ا و هو أعظم منه    لّإشیئا  

، 7ماخـذ  ("زیرا هر قدر تفکر کنید، خداوند از آن بزرگتـر اسـت        . مورد ذات او تفکر نکنید    

  )455ص ،11ج

مـوا   قوما تکلّ  تکلموا فیما دون العرش، و ال تکلموا فیما فوق العرش، فإنّ          : )}( باقر امام

 اهللا فتاهوا، حتی کان الرجل ینادي من بین یدیه فیجیـب مـن خلفـه و ینـادي مـن خلفـه                   یف

صـحبت کنیـد، ولـی در مـورد فـوق      )  خـدا خلـق (در مورد زیر عرش: فیجیب من بین یدیه   

.  موجب سرگردانی شـود   زیرا تکلم در باره ذات خدا     . وارد بحث نشوید  ) ذات خداوند (عرش

 داد، و از عقـب صـدا        مـی  کردنـد، و او از عقـب جـواب          مـی  حتی فـردي را از جلـو صـدا        

  )456، ص11، ج7ماخذ) (عدم جهت یابی مکانی(داد  میکردند، از جلو جواب می

دخل علیه قوم من هؤالء الـذین یتکلمـون فـی    : )}( صادقامام از عن فضیل بن عثمان   

اتقواهللا و عظموا اهللا، و ال تقولوا ما ال نقول، فإنّکم ان قلتم و قلنا متم و متنـا،                 : الربوبیۀ، فقال 

در ) بر اساس هواي نفـس (گروهی از کسانی که   :ثم بعثکم و بعثنا فکنتم حیث شاء اهللا و کنّا         

  .  وارد شدند)}(کنند، بر امام صادق  میمورد ربوبیت صحبت

از خدا بترسید و خداوند را بزرگ دارید؛ و چیزي را که مـا      ": ها فرمود  به آن  )}(امام

 مـا و شـما  ) بـاالخره (نگفته ایم، نگویید؛ زیرا اگر شما آنچه را که مـا گفتـه ایـم، بگوییـد؛           

گردیم، و خداوند شما را در هـر جـا کـه مـشیت او       میمبعوثمیریم؛ و شما و ما هر دو        می

  ). 456، ص11،ج7ماخذ("دهد  میتعلق بگیرد، با ما قرار

 بین انـسان و خـدا وجـود    نکته مهم دیگري که در مورد اعتقاد به وجود ارتباط تکوینی 

انسان و خـدا در ایـن کـه    . باشد  می و محدود در اعتقاد یکی بودن الحد    دارد، وجود تناقض  
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هر دو وجود دارند و موجود هستند، مشترك هـستند، ولـی بایـد توجـه داشـت کـه انـسان             

  "ثابـت " و   "الحـد "اسـت و خداونـد موجـودي       "دائـم التغییـر   "و   "محدود"موجودي  

نا هیچ عاقلی قبول نمی کند کـه        یقی.  است انسان موجودي مخلوق، و خداوند ازلی     . باشد می

و ایـن اسـتدالل   .  با مخلوق یکی گـردد موجود محدود با موجود الحد یکی باشد، و یا خالق   

کند، که ارتباط تکوینی بین انسان و خدا را نفی کنـیم و فقـط ارتبـاط                  می باز به ما کمک   

  . را بپذیریم و سازمانی بین انسان و خدا تشریعی
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  خالصه فصل

 انـسان بایـد توسـط خـود او تـدوین           توان این سؤال را مطرح ساخت که برنامه زندگی         می

  اش ؟ گردد و یا توسط آفریننده

 
 .ایشان خالصه شده استاین فصل از دست نویس استاد فقید در زمان حیات *  
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 توسـط آفریننـده   پذیرد که  براي رشد خویش تنها برنامه اي را می  "انسان موحد "یک  

 و فعـل و انفعـاالت حیـاتی او    آفریننده اي که به تمام زوایاي روانـی       . شده است  او تدوین 

داند و در ایـن    می انسان راه و مبانی رشد و سقوط ها را تنظیم نمود   آگاهی دارد و خود، آن    

  . آگاهی، کوچکترین شکی وجود ندارد

باشـند و انـسان هرگـاه         مـی   اسـتوار  هاي الهی بر اساس حکمـت     روند خلقت و آموزش   

 .هاي الهی را بدون چون و چرا بپذیردبخواهد به رشد دست یابد باید آموزش

  و انجام دستورات او بـا انگیـزه  نسان، احساس وابستگی و عبودیت خداوند رمز تکامل ا  

ذرة "باشـد و در صـورتی کـه        مـی   یعنی براي نزدیک شـدن بـه خداونـد         "قربۀ الی اهللا  "

، انحـراف و     گـردد، موجـب سـقوط       یـا خواسـت خـویش وارد عمـل          هواي نفس  "المثقالی

کنـد و    مـی  هواي نفس عبـادت را فاسـد  )}(انحطاط او خواهد گردید زیرا به تعبیر علی        

  .کشاند  میانسان را به اسفل السافلین

یابـد کـه برنامـه      مـی  دسـت "رشد"توان گفت که انسان موقعی به   میبه طور خالصه 

آموزشـهاي  "ورد خـویش بپـذیرد و تمـام اعمـال خـویش را بـا                هاي خداوند را درم   ریزي

 خویش در نظر گیرد و آن انگیزه، رفتـار      براي رفتار   وفق دهد و تنها یک انگیزه      "توحیدي

ی او الزم است کـه انـسان دریابـد زنـدگ     .باشد  می"قرب الهی"براي دست یابی به مرتبه   

توسط خداوند برنامه ریزي شده است و تخطی از این برنامه نه تنها متوجه شـخص، بلکـه                  

  . شود  میکل جامعه

***************************  

درسـی و  هـاي   نمـاییم کـه برنامـه     میوقتی به مراکز آموزشی خود نظر افکنیم مشاهده      

 مهـم بـه دانـش        عمـل  گردنـد، و ایـن      مـی  ها توسط مسؤوالن آموزشی تدوین    محتواي آن 

ال را مطـرح سـاخت کـه       ؤتوان ایـن سـ      می جادر این . شود مین آموزان و دانشجویان سپرده   

 اش ؟ بـه منظـور    انسان باید توسط خود او تدوین گردد و یا توسط آفریننده برنامه زندگی 
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یـک برنامـه   . دهیم  میمه ریزي را مورد بررسی قرارجواب گویی به سؤال فوق، اصول برنا 

  : ریزي موفق، نیاز به مراحل و امکانات زیر دارد

 و آگاهی کامل راجع به موضوعی که بایـد برنامـه ریـزي در مـورد آن انجـام            علم -1

 یعنی تنظیم کننده برنامه بایـد ابعـاد مختلـف نیازهـاي افـراد تحـت پوشـش خـود را                ،شود

  .ها نسبت به برنامه پیشنهادي آگاه باشدآنهاي  سد و از واکنشبشنا

  .هاي افراد تحت پوشش خودها و توانایی آگاهی از امکانات، قابلیت-2

 آگاهی کامل به مصالح و مفاسد احتمالی ناشی از کاربرد برنامه توسط افـراد تحـت              -3

  .پوشش

  .ظر بگیرد تنظیم کننده برنامه نباید منافع شخصی خود را در ن-4

  .یابی به آن وجود داشته باشد هدف برنامه ریزي باید طوري باشد که امکان دست-5

  .تنظیم شده در بهبود وضع و ایجاد رشد در فرد و جامعه مفید باشندهاي   برنامه-6

توانـد    مـی  توان گفت فردي    می اگر زندگی کردن را به راندن وسیله نقلیه تشبیه نمائیم،         

-راه. الزم در راهنمایی و رانندگی آشنا باشـد  هاي    ه تمام مسائل و ویژگی    راهنما باشد که ب   

و هـا   پر نـشیب و فـراز، پرتگـاه هـا، گردنـه       هاي    جاده هاي اصلی و فرعی، موارد انحرافی،     

در غیر این صـورت، راهنمـایی او       . خطرناك را بشناسد و بر مسائل آن آگاه باشد        هاي    جاده

 بلکه ممکن است خطرات جدیدي ناشی از عدم آگـاهی         نه تنها موجب آسایش نخواهد بود،     

باید توجه داشت که هیچ انسانی نمـی توانـد ادعـا نمایـد کـه بـه تمـامی             . را به بار بیاورد   

تواند قوانینی را براي جوامع بـشري تنظـیم     می فوق آگاهی و تسلط کامل دارد و      هاي    جنبه

. و همه اقشار، قابـل اسـتفاده باشـند   نماید که در تمام طول تاریخ و در هر منطقه جغرافیایی  

هایی کـه در زنـدگی فـرد و      ها و بحران   انسان و تغییرات و نوسان      ابعاد روانی  زیرا شناخت 

از طرف دیگر در صـورت تـدوین   . آیند از عهده یک انسان خارج است      می جامعه به وجود  

  . ها الزامی نیست براي سایر انسانیک قانون فرضی، کاربرد آن به طور اختیاري
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 پذیرد که توسـط آفریننـده    می براي رشد خویش تنها برنامه اي را  "انسان موحد "یک  

 و فعـل و انفعـاالت حیـاتی او    اي که به تمام زوایـاي روانـی    آفریننده. ستشده ا  او تدوین 

دانـد و    می انسان رارا تنظیم نموده و مبانی رشد و عوامل سقوط     ها  آگاهی دارد و خود، آن    

از طرف دیگر باید توجه داشـت کـه برنامـه           . در این آگاهی، کوچکترین شکی وجود ندارد      

توحیـدي نمـی    هـاي     ریزان دنیاي کنونی که خود را ملزم به پیروي از قوانین رشد و معیار             

هري جوامـع انـسانی توجـه دارنـد و حتـی اگـر برنامـه        نمایند، فقط به رفـع نیازهـاي ظـا       

نماینـد، زیـرا      مـی  ها موفق باشد، حداکثر به رفع نیازهاي ظاهري انسان توجه         آنهاي    ریزي

.  انسان آگاهی دارنـد رشد و سقوط   نه به عوامل   وشناسند،  می  را به رسمیت    فطرت ها نه آن

  .ید انسان را در تمامی ابعاد نمی توانند تامین نماینددر نتیجه سعادت جاو

اخیـر بـه   هـاي   هایی که مخصوصا در دهـه  بینانه به جوامع بشري و پیشرفت   نظري واقع 

دهد که بیشترین سرمایه گذاري براي پیشرفت در صـنایع نظـامی         می  نشان  اند، دست آمده 

ها براي جهان بشري امنیت ایجاد نمی نماینـد،   که نه تن،هاي مخرب بوده استو ایجاد سالح  

الهـی کـه بـر اسـاس     هـاي    در صورتی که برنامه   . گردند  می بلکه موجب تشویش خاطر نیز    

 طرح ریزي شده اند، ایجاد برادري در جوامع بشري و ایجـاد امنیـت خـاطر          "رشد فطري "

 هـا از آنکننـد، و همزیـستی و بهزیـستی، حـداقل نتـایج حاصـل             مـی  ها را جـستجو   در آن 

  . باشند می

 سـوره رعـد مطـرح    31، زندگی کفـار و عـوارض ناشـی از آن را در آیـه               مجید قرآن

و ال یزال الذین کفروا تصیبهم بمـا صـنعوا قارعـۀ او تحـلّ     " :بینیم  میفرموده است و چنین 

ه اي بر کـافران، بـه خـاطر اعمالـشان     و پیوسته بالهاي کوبند:قریباً من دارهم حتی یاتی وعد اهللا  

  ".خدا فرا رسد) نهایی(آید، تا وعده  میها فرودشود، و یا به نزدیکی خانه آن  میوارد

باشـند و انـسان هرگـاه         مـی   اسـتوار  هاي الهی بر اساس حکمـت     روند خلقت و آموزش   

  .را بپذیردهاي الهی را بدون چون و چباید آموزش بخواهد به رشد دست یابد،



  ...ریزي هاي الهی با برنامه ارتباط آموزش. 12فصل        337

 یکـی  حکـیم "هاي الهی تاکید شده و  آمیز بودن آموزش بارها بر حکمت مجید در قرآن 

خردمنـد در معنـاي لغـوي،    . حکیم، از خردمند ارجمندتر و باالتر است  . از اسماي الهی است   

 چیز پر ارزشی را از دسـت بدهـد، بـدون آن کـه      سفیه کسی است که   . در مقابل سفیه است   

حکـیم و  . ، تحـصیل نمایـد  نتیجه اي را براي خود یا فرد دیگري که مـورد عالقـه او اسـت           

خردمند کسی است که پیوسته در تمـام کارهـایش دسـت آوردي پـر ارزش وجـود داشـته        

چیـزي را، نابجـا   . نمـی آورد حکیم امر واجبی را ترك نمی کند و قبیحی را به جـاي        . باشد

او طبـق  هـاي   تمـام کـار  . دهـد   میقرار نمی دهد و هر کار را به موقع و در جاي خود انجام 

بررسـی  . باشـند   مـی  ضابطه و قانون مشخص است و در نتیجـه همـه کارهـاي او شایـسته               

 در خلقـت    نهایـت کمـال    دهد که تمام مشخـصات فـوق در         می  الهی نشان   و تشریع  تکوین

 دهـد کـه چگونـه خداونـد،      مـی بررسی اجمالی در زیست شناسی نشان   . انسان وجود دارند  

 فرمـوده اسـت و در نتیجـه تمـام نیازهـاي            خلـق  اندام موجودات زنده را بر اساس حکمت،      

 هـا بـرآورده و تـامین      هاي متفاوت به وسیله آن    عیتموجود زنده در طول زندگی و در موق       

نمایـد و هـم در        مـی  ، هـم در موجـودات تـک سـلولی جلـب توجـه             این واقعیـت  . شود می

در انـسان، فعـل و   ) روان(عامـل حیـات  . پیچیـده دارنـد  هـاي     موجودات پر سلول که انـدام     

نمایـد، و    مـی آورد و تمام اعضاي بدن را به فعالیـت وادار      می  حرکت انفعاالت حیاتی را به   

 عامل حیات، مانند موتور و نیـروي محرکـه آن عمـل           . باشد  می انرژي انسان مربوط به آن    

 بـا کمـال قـدرت   هـا   نماید که اتومبیل را بـه حرکـت وامـی دارد و از پـستی و بلنـدي           می

مربوط به آن طوري است که نامالیمترین کارهـا  هاي    هوضع عامل حیات و انگیز    . گذرد می

در . کنـد   مـی دهد و از انجام تکالیف احساس رضـایت       می پذیرد و انجام    می را با کمال میل   

  عمـل "ترمـز اتومبیـل  " انسان، عامل کنترل کننده اي که درست ماننـد         روانیهاي    فرآیند

هـایی را کـه   دسـتورالعمل . دارد  مـی  و انحراف بازکند، نیز وجود دارد و او را از سقوط        می

توان به عنوان عوامل رشد بـشر    میها امر فرموده است  خداوند به انسان در مورد اجراي آن      
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ها را به تناسب فعل و انفعاالت روانـی انـسان و عوامـل سـقوط              تلقی نمود که خداوند، آن    

نکته بسیار مهم کـه     . باشند  می تی خاص برخوردار  دهنده او تنظیم نموده و هر کدام از حکم        

 باید مورد توجه قرار گیرد، این واقعیت اسـت کـه در بیـشتر مـوارد،     در مقوله حکمت الهی  

بـا توجـه بـه ایـن     . انسان در فهم حکمت الهی قاصر و از درك و تبیین علل آن عاجز است           

سـتور پزشـک و بـدون چـون و چـرا انجـام              مطلب، دستورات الهی بایستی درست مانند د      

تواند حکمت دسـتورات الهـی را تـا انـدازه اي درك       میالبته انسان در بعضی موارد    . شوند

 و حکمـت آن بـه تـاخیر انـدازد و یـا       ندارد انجام تکالیف را تا فهـم علـت     نماید، ولی حق  

. یابی به نتیجه دستورات جستجو کنـد ستاصوال هدف از انجام دستورات الهی را فقط در د       

به عنوان مثال، در ضمن نماز، مقداري حرکات بـدنی وجـود دارد و در مقدمـه آن، انـسان                     

پـاکیزگی    انسان از انجام نماز،    هر گاه قصد و نیت    . باید وضو بسازد و خود را پاکیزه نماید       

  . از او ساقط نیستو تکلیف است و ورزش باشد، یقینا نمازش باطل

  وانجام دستورات او بـا انگیـزه       رمز تکامل انسان، احساس وابستگی و عبودیت خداوند       

ذرة "باشـد و در صـورتی کـه        مـی   یعنی براي نزدیک شـدن بـه خداونـد         "قربۀ الی اهللا  "

، انحـراف و   یا خواست خویش را در آن دخالت دهـد، موجـب سـقوط   هواي نفس  "المثقالی

کنـد و    مـی  هواي نفس عبـادت را فاسـد  )}(انحطاط او خواهد گردید زیرا به تعبیر علی        

  .کشاند  میانسان را به اسفل السافلین

یابـد کـه برنامـه      مـی ت دسـ "رشد"توان گفت که انسان موقعی به   میبه طور خالصه 

هـاي  آمـوزش "هاي خداوند را مـورد خـویش بپـذیرد و تمـام اعمـال خـویش را بـا         ریزي

 خویش در نظر گیرد و آن انگیزه، رفتـار      براي رفتار   وفق دهد و تنها یک انگیزه      "يتوحید

الزم است کـه انـسان دریابـد زنـدگی او           . باشد  می "یقرب اله "یابی به مرتبه    براي دست 

توسط خداوند برنامه ریزي شده است و تخطی از این برنامه، نه تنها موجب ضرر شـخص،             

  .شود  میبلکه کل جامعه
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  بررسی نتایج کاربردي

رسـد کـه امکـان        مـی  ریزي جامع و موفق، به این نتیجه       استاد فقید، با بیان نیازهاي برنامه     

 ان بتواند شخصا برنامه ریزي زندگی خود را براي دست یابی بـه سـعادت ابـدي           ندارد، انس 

دسـتورات  . خداوند را براي ایـن منظـور کـشف نمایـد          هاي    تنظیم کند، و الزاما باید برنامه     

 "ينیازهـاي اخـرو  " و"نیازهـاي دنیـوي  " او اعالم شده انـد،      خداوند که توسط پیامبران   

ممکن اسـت انـسان حکمـت    .  تدوین شده اندکنند، و بر اساس حکمت  می انسان را برآورده  

تـدوین کـرده   هـا   بعضی از دستورات الهی را درك نکند، ولی اگر بداند کسی ایـن برنامـه              

 قـوانین او را  "دسـتور پزشـک  "است، که به تمام رموز زندگی او آگاه است، بـه عنـوان            

کنـد، و بـه ایـن      مـی  کـار "نزدیک شدن به خداوند"فقط براي دست یابی به پذیرد، و   می

  .باشد  می"کنترل خویش "رسد که راه دست یابی به این هدف بزرگ   مینتیجه
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  فصل سیزدهم

  

  تشکیالت الهی و نقش آن در 

  فردي و اجتماعیهاي  برنامه ریزي

  

  استاد محمدباقر حکمت نیا

  

  

  

  

  

  

  لغات کلیدي

، سـفارش بـه   ، عمـل صـالح   ایمـان ، رشد،، سیستم، نظام، تشکیالت طاغوتی تشکیالت الهی 

، ، جلـب منفعـت  ، تکلیـف ، وظیفـه حق گرا ،، لذت، هواي نفس  ، طاغوت ، سفارش به صبر   حق

، شـجره  ، شـجره طیبـه    ، اسـف  ، ذخایر عقالنی  ، فطرت ،نجات، کمال ، صالح ، هدایت دفع ضرر 

، دولـت  ، والیـۀ الـشیطان  ، والیۀ اهللا، قلعه، حصن، کشتی نجات، حزب اهللا، سنت، قرآن خبیثه

  . ، دولت باطلحق

  

  خالصه فصل

ـ   تشکیالت الهی تشکیالتی است منسوب بـه اهللا، کـه تمـام انـسان             من را از ؤهـاي واقعـا م
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هـا   و مـالی آن  اجتماعی-سیاسیهاي  گردد، و کلیه جنبه  میابتداي خلقت تا ابداال باد شامل     

دست یـابی بـه     "هدف آن   . نظامی است که نمایانگر اراده الهی است      . را نیز در برمی گیرد    

. نمایـد   مـی می باشد، و به این منظور همه امکانات خدادادي را استخدام  "بی نهایت  رشد تا 

د کـه در خوشـی و ناخوشـی     نباشـ   مـی   بـدن انـسان    اعضاي تشکیالت الهی مانند اعـضاي     

این نیرو همواره خواهان زمینه سـازي بـراي حاکمیـت توحیـد بـر               . یکدیگر شریک هستند  

-کلیـه انـسان  .  از بین بروند و امکانات رشد فراهم آینـد باشد، تا عوامل سقوط    می هاانسان

این . ام تشکیالت طاغوتی قرار دارند    هایی که در این تشکیالت نیستند، در تشکیالتی به ن         

  . است و تشکیالت سومی در جهان وجود نداردطبقه بندي قطعی

در حقیقـت   . سرنوشت انسان بستگی به قرار گرفتن در یکی از دو تشکیالت فـوق دارد             

سرنوشت تشکیالت الهی، دست یابی بـه رشـد و     . باشد  می سرنوشت، مربو ط به تشکیالت    

  است و به اعلی علیین خواهد رسید؛ و سرنوشت تـشکیالت طـاغوتی بـه علـت              قرب الهی 

  .باشد  میالسافلینحرکت به سمت هاویه و اسفل اصالت دادن به دنیا،

هدف خلقـت  . باشد  مییابی به هدفمعیار موفقیت و عدم موفقیت انسان، بر اساس دست    

 در صورت دست یـابی بـه رشـد و قـرب     تنها. انسان دست یابی به رشد و قرب الهی است     

بر همین اسـاس، علـی      . الهی انسان موفق است، و در غیر این صورت دچار زیان شده است            

غنا و فقر بعد از عرضه شـدن بـه    :الغنی والفقر بعد العرض علی اهللا":فرماید  میعلیه السالم 

 در چهار معیـار  معیارهاي موفقیت و عدم موفقیت و رشد و سقوط. باشد  می پیشگاه خداوند 

  :گردند  میزیر خالصه

  .ایمان به خدا . 1

  . صالحعمل . 2

  .سفارش به حق . 3

 .سفارش به صبر . 4
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 دیگر این که، اعضاي تشکیالت الهی فقط بر اساس انجام تکلیف و دست یـابی               واقعیت

 و  که انگیزه کار در تشکیالت طاغوتی، هواي نفـس در صورتی. کنند  میبه قرب الهی کار   

  .باشد  میدست یابی به لذت

  

  مقدمه

هاي متعـددي  گسترده در تکنولژي هم اکنون جوامع بشري با مشکل هاي    علی رغم پیشرفت  

 بنـد و بـاري جنـسی، سـست        افزایش جرم، جنایت، خشونت، الکلیسم، بی       . روبه رو هستند  

هاي زمان معاصر که آغاز قـرن بیـست         شدن بنیاد خانواده و احساس عدم امنیت از شاخصه        

 و عالوه بر مـشکالت فـوق، اخـتالل در شـناخت        . شوند  می باشد، شمرده   می و یکم میالدي  

هـاي وسـیع را در طـول تـاریخ بـه وجـود       بین فردي و جنگ  هاي    سبک زندگی، کشمکش  

رسـد مـشکل اساسـی در بـروز چنـین             مـی  به نظر . ن نیز جریان دارند   آورده اند و هم اکنو    

عارضه هایی، عدم توجه به تشکیالت الهی بـه عنـوان یـک سیـستم کارسـاز بـراي کلیـه           

  . استفردي و اجتماعیهاي  ها و برنامه ریزيتصمیم گیري

وبی بـه آن    است کـه در صـورتی کـه بـه خـ            "ایمان به خدا  "جزء الینفک این سیستم     

 سـوق دهـد و      "رشـد "تواند مسیر زندگی فـرد و اجتمـاع را بـه سـمت                می شود، پرداخته

تـشکل  . کاهش جرم، جنایت، خشونت، الکلیسم، بی بند و باري جنسی را بـه ارمغـان آورد             

  . را واقعا تضمین کندیک کالم، امنیت فردي و اجتماعی خانوادگی را حفظ نماید و در

  

  ف تعری

هـا بـر    آنها حـق اسـت و عمـل    گرایان کسانی هستند که محرك آن     تشکیالت الهی یا حق   

هـا تقـوا اسـت، یعنـی      و ظاهر عمـل آن حسب وظیفه است نه بر حسب نفع و ضرر شخصی     

ها نفع و ضرر شخـصی باشـد، و    آنبنابراین کسانی که محرك.  براي ایفاي حقاستیفاي حق 
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 دور بزند یا منطبق با آیین تقـوي نباشـد،       شخصی  و دفع ضرر   ها براي جلب منفعت   عمل آن 

  )2ماخذ.(افراد خودگرا خواهند بود نه حق گرا

خداونـد  . توان به نام تشکیالت الهی نام گزاري نمود    می در حقیقت همه جهان تکوین را     

.  در انسان، مفهوم تکلیف را در برابر انـسان قـرارداده اسـت          با قراردادن نیرویی به نام عقل     

ید وسـیع تـر   شوند که شاید بتوان با یک د      می ها به دو طبقه متفاوت تقسیم     در نتیجه انسان  

  :ها را به دو گروه متضاد نیز نامیدآن

دهنـد و     مـی  مقابل خداوند انجـام     تکلیف خود را در     گروهی که بر اساس اراده آزاد      -1

ها باشـد، تـشکیالتی   ها و هرچه وابسته به آن     پذیرند و در نتیجه خود آن       می تشریع الهی را  

  . نام گزاري کرد"تشکیالت الهی"ها را به نام  آنتوان  میآورند که  میرا به وجود

ها که تکلیف خود را در برابر خداوند انجـام نمـی دهنـد و تـشریع       گروهی از انسان   -2

ها و هر چه وابسته به ایشان باشد به نـام تـشکیالت   آنالهی را نمی پذیرند و در نتیجه خود   

برد به نـام تـشکیالت طـاغوتی یـا          می د به کار   مجی غیر توحیدي یا به اصطالحی که قرآن      

  .شوند  می نام گزاري"حزب الشیطان"

  

  تشکیالت الهی اهداف

خداوند به عنوان برنامه ریز، سیاست گـزار و مـدیر جهـان هـستی، هـدف از خلقـت را در               

 سـوره  2باشد خالصه کرده اسـت و در آیـه          می یابی به رشد که پیش نیاز قرب الهی       دست

  :فرماید  می مجید را به صورت زیر اعالمهدف قرآن72

  .کند  می به رشد دعوت یعنی قرآن"یهدي الی الرشد"

.  و کمـال بـه کـار رفتـه اسـت      ، صـالح   رشد با معانی هـدایت، نجـات       در قاموس قرآن  

  ).100ص ،3، ج8ماخذ(

هـا را بـه   رسد بتوان ارتباط زیر را بین چهار مفهوم فوق مطرح سـاخت و آن            می به نظر 
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  :عنوان مراحل رشد مورد استفاده قرار داد

    نجات-4 کمال              -3             صالح-2               هدایت-1

. ز و تکلیف نیاز به هـدایت دارد       انسان در زمان تمی   . نیاز و مرحله اول است    :  هدایت -1

  .باشد  می" تشریعیهدایت" و "هدایت تکوینی"هدایت خود شامل 

 خـویش را از      را فـرا گیـرد و رفتـار        چنانچه انسان معیارهاي رشد و سقوط     :  صالح -2

او در این مرحلـه در  . رسد  میوفق دهد به مرحله صالحهاي توحیدي  با آموزش  طریق تعبد 

  . بیشتري پیدا خواهد کرددارد و در هر مرحله، شکوفایی عقالنی  میصراط مستقیم گام بر

بـه طـور خـود بـه خـود،          ) هدایت و صالح  (اول و دوم    هاي    با پیمودن مرحله  :  کمال -3

  .باشد  مین را نهایتی نیست و کمال تا بی نهایتکند که آ  میکمال تحقق پیدا

  .باشد  مینجات نتیجه سه مرحله قبلی:  نجات-4

  : سازد  می بعثت پیامبران الهی را به صورت زیر مطرحعلی علیه السالم علت

  . انسانآشکار نمودن فطرت . 1

  .تذکر نعمات الهی . 2

  . گفتگوي استداللی . 3

  .وفا نمودن ذخایر عقالنیشک . 4

  )24، ص1، ج7ماخذ . (نشان دادن آیات خداوند . 5

 توان به عنوان اهداف تشکیالت الهی مطرح ساخت، ومـا ارشـاد امـام               می این اهداف را  

  . را در این باره در فصل پانزدهم مطرح خواهیم کرد)}(علی

، یابی بـه  در مسیر رشد را بپذیرند و ضوابط دست       هایی که این پیام، یعنی حرکت        انسان

تـشکیالت  "توان آن را به نـام    میآورند که  می آن را دنبال کنند، مجموعه اي را به وجود        

 و ، عواطـف نامگزاري کرد و افرادي که این پیام را نادیده گیرند و از لحاظ شـناخت   "الهی

  .شوند  مینامگزاري"تشکیالت طاغوت" آن فاصله پیدا کنند به نام ، ازرفتار
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 اسـت و    توان اعالم داشت که این تقـسیم بنـدي از دیـدگاه اسـالم قطعـی                 می با قدرت 

به عبـارت دیگـر، هـر انـسان، گـروه و جامعـه یـا در        . دیدگاه سومی در جهان وجود ندارد    

  . در تشکیالت طاغوتیتشکیالت الهی است و یا

توانـد ادعـا کنـد در تـشکیالت       مـی  است و فرد موقعی این معیار، بسیار جدي و قطعی     

 خود را در داخـل   و رفتار، عواطف خود، یعنی شناختروانیهاي  الهی است که کلیه فرآیند 

  .حاط کندتشکیالت الهی م

نمـاییم کـه      مـی  ی را مرور کنیم مـشاهده     هاي اسالم  مجید و کلیه آموزش    چنانچه قرآن 

تشکیالت الهی و طرز برخورد تشکیالت الهـی را بـا      هاي    و قانونمندي ها    ها ضابطه تمام آن 

  .کنند  میتشکیالت طاغوتی بیان

  

   مجیدآنتایید تشکیالت الهی در قر

. دهـد   مـی  را به خود نـسبت هاي با ایمان و انسان)}(، خداوند کار پیامبران مجیددر قرآن 

 و اصـحاب او را بـه        )}( سوره زخرف، خداونـد خـشم موسـی        55به عنوان مثال در آیه      

را در مـورد آن، در    )}( صـادق  ما این آیه و تفسیر امـام      . کند  می عنوان خشم خود مطرح   

  . فصل یازدهم ذکر کردیم

 و تفسیر قرآن بسیار راهگـشا اسـت و در آیـات متعـددي از                این برداشت در فهم قرآن    

این فصل ما بـه طـور    در  و به خواست خدا ،توان این مفهوم را مطرح ساخت       می قرآن مجید 

  .پردازیم  میاجمال به آن

 

  شکیالت الهی با مفهوم شجره طیبهت

، و تـشکیالت   "شـجره طیبـه   " سوره ابراهیم، تشکیالت الهی بـا مفهـوم          24-27در آیات   

 ألم تر کیـف ضـرب اهللا     ": بینیم  می ن به کار رفته اند و چنی      "شجره خبیثه " با نام    طاغوتی

مثالً کلمۀً طیبۀ کشجرة طیبۀ أصلها ثابت و فرعها فی السماء تـؤتی اُکلهـا کـلّ حـین بـإذن        
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و مثل کلمۀ خبیثۀ کـشجرة خبیثـۀ اجتثّـت          . ربها و یضرب اهللا األمثال للنّاس لعلّهم یتذکّرون       

را ) گفتـار پـاکیزه   ("کلمه طیبه "آیا ندیدي چگونه خداوند   : من فوق األرض ما لها من قرار      

ثابـت، و شـاخه آن در آسـمان         ) در زمـین  (به درخت پاکیزه تشبیه کرده است، که ریشه آن        

 هـا خداونـد بـراي مـردم مثـل     .دهـد   مـی هر زمان میوه خود را به اذن پروردگـارش   ! است؟

  ).و پند گیرند(زند، شاید متذکر شوند می

 درخت ناپاکی تـشبیه کـرده اسـت، کـه از            به) و سخن آلوده  ("کلمه خبیثه ") هم چنین (

  :روي زمین برکنده شده، و قرار و ثباتی ندارد

  :گوید  می در تقسیر آیات فوق،)}( صادقامام

 فرعها، و األئمۀ من ذریتهمـا أغـصانها،   )}( أصلها، و أمیر المؤمنین ),(رسول اهللا  "

مؤمنون ورقها، واهللا إنّ المؤمن لیولد، فتورق ورقـۀ فیهـا، و    األئمۀ ثمرها، و شیعتهم ال    و علم 

پیامبر ریشه این درخت، علی علیه السالم سـاقه آن و     : إنّ المؤمن لیموت فتسقط ورقۀ منها     

هنگامی نـوزادي  . باشند  میهاي آنآن و دانش، ثمره آن و پیروان ما برگ     هاي    امامان شاخه 

 شـود و هنگـامی کـه مـؤمن          مـی  این درخـت اضـافه    شود، برگی بر    از پیروان ما متولد می    

  )535، ص2، ج5ماخذ . (افتد  می میرد، برگی از آن می

 کند که فرمود مـن ریـشه ایـن درخـت      می نقل),( باقر علیه السالم نیز از پیامبر  امام

  ) همان ماخذ.(باشم می

ه است زیرا یک درخـت،  این رهنمود، براي رشد یافتگان جامعه بشر بسیار امیدوار کنند        

فرعـی  هاي  ریشه، ساقه، ساقه. خود یک سیستم است و همه اجزاي سیستم به هم نیاز دارند         

شادابی یـک درخـت بـه تعـداد و     . آورند  میها همه باهم ساختار درخت را به وجود  و برگ 

هـا در  همچنین بـرگ  . ی خاصی ندارد  یباشد و درخت بی برگ زیبا       می هاي آن شادابی برگ 

  .نمایند  میکنند و در روند تغذیه کمک اساسی  می گیري دخالتکربن

در  بر همین اساس، طرفداران خالص تشکیالت الهی، موجب ابهـت خـاص ایـن سیـستم            
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  .گردند  میجهان

  

   و حزب الشیطانحزب اهللا

  . نیز مطرح شده است"حزب اهللا" مجید تشکیالت الهی با مفهوم در قرآن

  سـوره مجادلـه چنـین   22درآیـه  .  دوستی و دشـمنی در راه خـدا اسـت          معیار حزب اهللا  

  : بینیم می

ال تجد قوماً یؤمنون باهللا و الیوم اآلخر یوادون من حاداهللا و رسوله و لـو کـان آبـائهم                     "

 اإلیمـان و أیـدهم بـروح منـه و     أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم    

یدخلهم جنّات تجري من تحتها األنهار خالدین فیها رضی اهللا عـنهم و رضـوا عنـه اولئـک                  

قومی را نیابی کـه بـه خداونـد و روز       !) اي پیامبر : ( أال إنّ حزب اهللا هم المفلحون      حزب اهللا 

ورزنـد،    مـی نـد و پیـامبر او مخالفـت   بازپسین ایمان داشته باشند و با کسانی کـه بـا خداو       

اینـان  . دوستی کنند، ولو آن که پدرانشان یا فرزندانشان یا برادرانشان یا خاندانشان باشـند          

ایمـان نگاشـته اسـت، بـه فیـضی از جانـب خـویش        ) نقـش (هایـشان  در دل) خداونـد (کـه  

- فرودسـت آن هایی درآورد که جویباران ازبه بوستان) ایشان را(استوارشان ساخته است و     

ها جاري است،جاودانه درآنند، خداوند از آنان خـشنود اسـت و آنـان هـم از او خـشنودند،        

  . بدانید که حزب خدا رستگارانند. باشند  می)حزب اهللا(اینان حزب خدا 

و من یتولّ اهللا و رسـوله و الّـذین آمنـوا            ": تاکید شده است  ) 56: مائده( مجید   در قرآن 

 را بپذیرنـد،  و کسانی که والیت خدا و پیامبر او و افراد با ایمـان     :  هم الغالبون   اهللا ،إنّ حزب 

  ".حزب و جمعیت خدا پیروز است) پیروزند؛ زیرا(

نـی شـیعۀ اهللا و   و إنّ حزب اهللا یع": فرماید  می، باقر علیه السالم در تفسیر حزب اهللا     امام

  ".حزب اهللا یعنی شیعه خدا، رسول و ولی او: رسوله و ولیه

 سوره فتح بیعت با پیامبر خویش را بـه عنـوان بیعـت بـا خـود      10 در آیه  خداوند متعال 
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   "إنّ الّذین یبایعونک إنّما یبایعون اهللا": کند ومی فرماید  میمطرح

بــه عنــوان ، انــداختن تیــر را از جانــب پیــامبر و مــسلمین ســوره انفــال 17و در آیــه 

  ."وما رمیت إذ رمیت و لکنّ اهللا رمی": فرماید  میداند، و  میتیرانداختن از جانب خویش

  

   تایید تشکیالت الهی در سنت

  علی بن موسی الرضا علیه السالم کـه بـه صـورت زیـر مطـرح شـده اسـت،            از ارشاد امام  

، اطاعت از خـدا و پیـروي از او پیـروي از           ),(شود که اطاعت از رسول خدا         می استفاده

 در پاسخ بـه یکـی از        )}(امام. باشد  می خدا و زیارت او در دنیا و آخرت زیارت خداوند         

اصحاب خود، که رهنمود ایشان را در مورد حدیثی که به زیارت مؤمنـان نـسبت بـه خـدا                    

و من یطـع الرّسـول فقـد    ": کند  می سوره نساء اشاره 80ه آیه   پرسد، ب   می اشاره شده است،  

 و " را اطاعت کند به تحقیق خدا را اطاعت کـرده اسـت    ),(هرکس رسول خدا    : أطاع اهللا 

: إنّ الّـذین یبایعونـک إنّمـا یبـایعون اهللا    ": نمایـد   مـی  سوره فتح را مطرح    10هم چنین آیه    

و در جـواب ایـن    ) همـان ماخـذ    ("ه است  بیعت کند با خدا بیعت کرد      ),(هرکس با پیامبر  

و قـال رسـول   ": فرماید  می کنند،  می خداوند را در بهشت زیارت     سؤال که چگونه مومنان،   

من زارنی فی حیاتی أو بعد موتی، فقد زار اهللا، و درجۀ النّبـی أرفـع الـدرجات،                  : ),(اهللا  

 ),(رسـول خـدا   : لیفمن زاره إلی درجۀ فی الجنّۀ مـن منزلـه فقـد زاراهللا تبـارك و تعـا           

هر کس مرا در دوران زندگی یا بعد از مرگ، زیـارت کنـد، همانـا خـدا را زیـارت       : فرمود

او را در درجـه اي از   باشـد، و هـر کـس     مـی و درجه پیامبر بـاالترین درجـات    . کرده است 

  )255، ص10، ج4ماخذ( .بهشت زیارت کند، پس خدا را زیارت کرده است

حـدثنی  ":کنـد کـه فرمـود     مـی  نقل),( از پیامبر اسالم)}( باقردر همین مورد، امام 

أنّ اهللا عزّ و جلّ أهبط إلی األرض ملکاً، و أقبل ذلـک الملـک یمـشی حتّـی                   : )}(جبرئیل

         ار، و قـال لـه الملـک       وقع علی باب علیه رجل یـستأذن علـی ربمـا حاجتـک إلـی    :  الـد  
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  رب هذه الدار؟ 

  .سلم، زرته فی اهللا تبارك و تعالیأخ لی م: قال

  ما جاء بک إلّا ذاك؟: قال

  .ما جاء بی إلّا ذاك: فقال

  ."وجبت لک الجنّۀ": إنّی رسول اهللا إلیک، یقرئک السالم، و یقول: فقال

أیما مسلم زار مسلماً فلیس إیـاه زار، إیـاي زار،   ": إنّ اهللا عزّ و جلّ یقول     : و قال الملک  

 او به خانـه  ،خداوند فرشته اي را به زمین فرستاد    : جبرئیل به من گفت   : "نّۀو ثوابه علی الج   

از او پرسید چه حـاجتی بـه صـاحب ایـن            . خواست  می اي رسید که صاحب آن اجازه ورود      

خانه داري؟ گفت برادر مسلمان من اسـت کـه بـه واسـطه خداونـد تبـارك و تعـالی او را                  

، عاملی براي آمـدن تـو وجـود نـدارد؟ گفـت      به جز از آن  : آن فرشته گفت  . کنم  می زیارت

 من رسول خدا به نـزد تـو هـستم واو تـورا سـالم        : فرشته گفت . فقط براي این کار آمده ام     

فرشـته اضـافه کـرد کـه خداونـد عزوجـل            . بهشت بر تو واجب شد    : گوید  می  رساند و  می

 .ه اسـت گوید هرکس مومنی را زیارت کند او را زیارت نکرده بلکه مـرا زیـارت کـرد                می

   )255،ص3، ج3ماخذ. (باشد  میباشد، بهشت  میثوابی که بر عهده من

  : فرماید  می صادق علیه السالم نیز مضمون فوق را به صورت زیر مطرحامام

إیاي زرت و ثوابک علـی، و لـست أرضـی         ": من زار أخاه فی اهللا، قال اهللا عزّ و جلّ         "

خـود را بـه واسـطه خـدا زیـارت کنـد، خـداي        ) دینـی (ادر هرکس بر: لک ثواباً دون الجنّۀ  

و بـه جـز بهـشت،     مرا زیارت کردي، و ثواب تو برعهـده مـن اسـت،    ": فرمایدعزوجل می 

  ) 2276، ص5، ج10ماخذ(پسندم  ثوابی را براي تو نمی

  صادق علیه السالم اعضاي تشکیالت الهی را به عنوان اعـضاي یـک بـدن مطـرح             امام

 هـاي بـدن نمـودار     چه یک عضو دچار درد شود، اثر آن در سایر قـسمت           رماید که چنان  ف می

، 3، ج 3ماخـذ .(مطـرح کـردیم   ) بررسی توحید (ما نص این رهنمود را در فصل هفتم       . شود می
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  )242ص

. دهـد خداي متعال با لطف خاصی که به مؤمن دارد، کارهاي او را بـه خـود نـسبت مـی        

  من را به عنـوان بیمـاري خـویش، و عیـادت او را عیـادت خـویش مطـرح                 مثالً بیماري مؤ  

  می فرماید که این خود، نهایت لطف نـسبت بـه او و نهایـت رشـد بـراي انـسان بـا ایمـان           

  . می باشد

  :فرماید  می نقل),( به نقل از اجداد خویش، از پیامبر اسالم)}( موسی بن جعفرامام

  ما منعک إذا مرضت، أن تعودنی؟! عبدي": عباده یوم القیامۀ فیقولیعیر اهللا عبداً من "

  . العباد، ال تمرض و ال تألمسبحانک، سبحانک، أنت رب: فیقول

مرض أخوك المؤمن، فلم تعده، و عزّتی و جاللی، لو عدتّه لوجدتنی عنده، ثـم               ": فیقول

  : المؤمن و أنا الرّحمن الرّحیملتکلّفت بحوائجک فقضیتها لک، و ذلک من کرامۀ عبدي

تـو  ! بنـده مـن  : فرمایدنماید و می خداي عزوجل در روز قیامت بنده اي را سرزنش می    

پـاك  : گویدرا چه چیز بازداشت که به هنگامی که من بیمار شدم عیادتم نمایی؟ پس او می             

پس خـداي  . یکنشوي و نه رنجی پیدا می     و منزهی تو، تو پروردگار بندگانی، نه بیمار می        

بـه عـزت و جاللـم سـوگند،         . برادر مؤمنت بیمار شد، تو او را عیادت نکردي        : متعال گوید 

شـدم و  بعد من عهده دار نیازهاي تو مـی . یافتی  میاگر او را عیادت کرده بودي، مرا نزد او  

رحمـان و   کرامت بنده مؤمن نزد من اسـت و مـن   دادم و این به علت  میبرایت آن را انجام   

  )635، ص2، ج4ماخذ. (رحیم هستم

مرضـت  ! إبـن آدم  ": إنّ اهللا عزّ و جلّ یقـول      ":  فرمود ),(در همین مورد پیامبر اسالم    

   العالمین؟ کیف أعودك و أنت رب! یارب": ، قال"فلم تعدنی

   ،"ک فلم تسقنییتمرض فالن، عبدي، و لو عدته لوجدتنی عنده؛ و أستسق": قال

 استسقاك عبدي فـالن، و لـو سـقیته لوجـدت ذلـک عنـدي؛ و اسـتطعمتک، فلـم               :فقال

  تطعمنی، 
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   العالمین؟ کیف و أنت رب: قال

  ."استعتمتک عبدي، فلم تطعمه، فلو أطعمته لوجدت ذلک عندي": قال

 از افراد تحـت پوشـش   یشود خداوند بیماري یک  میچنانچه در این آموزش نیز مشاهده  

سازد که تفقد بسیار کریمانـه اي نـسبت     میلهی را به عنوان بیماري خود مطرح     تشکیالت ا 

  . باشد  میبه انسان با ایمان و تشکیالت الهی

  

  مترادف با تشکیالت الهیهاي  عنوان

   مفهوم نظام

 مفهـوم  توان در مورد تشکیالت به کار برد و همـین        می  عنوان دیگري است که    مفهوم نظام 

ی مورد استفاده قرار گرفته است و پیشوایان دین بـه عنـوان عوامـل               هاي اسالم در آموزش 

  . حفظ نظام معرفی شده اند و نظام خود دقیقاً مفهوم تشکیالت و سیستم را دارد

صـطفیتهم ملوکـاً لحفـظ    الّذین ا": بینیم  می چنین)](در دعاي اذن دخول معصومان      

  )، دعاي اذن دخول9ماخذ( ."النّظام

 دوسـتی و الفـت بـین    علی علیه السالم حقوق رعیت و والی را بر یکدیگر موجب نظام           

و بزرگتـرین حقـی از حقـوق کـه خداونـد واجـب           : بینـیم   مـی  کند و چنین    می ها معرفی آن

 و ایـن حکـم را خداونـد         ،حق رعیت بـر والـی اسـت        والی بر رعیت و       حق ،گردانیده است 

را موجب نظـام  سبحان براي هر یک از والی و رعیت بر دیگري واجب گردانیده است و آن          

و أعظم ما افترض اهللا سبحانه من تلک الحقوق، حـقّ       ": دوستی و عزت دین قرار داده است      

ا اهللا سبحانه لکـلّ علـی کـلّ، و          الوالی علی الرّعیۀ، و حقّ الرّعیۀ علی الوالی، فریضۀً فرضه         

  ) 674، ص4، ج7ماخذ ( ."جعلها نظاماً الُلفتهم و عزّاً لدینهم

  : برد  میرا در جمله زیر به کار"نظام"علی علیه السالم مفهوم 

و مکان القیم باألمر، مکان النظام من الخذر، یجمعه و یضمه، فإذا انقطـع النّظـام تفـرّق        "
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 ،و مکـان زمامـدار دیـن و حکمـران مملکـت      : هب، ثم لم یجتمع بحذافیرها أبـداً      الخذر، و ذ  

پـس اگـر    . نمایـد   مـی  را گرد آورده و به هم پیوند      است که آن  ) رشته مهره  ("نظام"مکان  

هـا دیگـر بـه هـم     از هم جدا و پراکنده گردند و هرگـز همـه آن  ها  بگسلد مهره) رشته(نظام  

  )433،ص3، ج7اخذم. ("نخواهند آمد

 علی علیه السالم در خطبه اي آگاه کننده درباره برپاکنندگان جنگ جمل نیز لغت نظـام          

  : بینیم  میبرد و چنین  میرا با مفهوم سازمان به کار

إنّ هؤالء قد تماألوا سخطۀ إمارتی، و سأصبر ما لم أخـف علـی جمـاعتکم، فـإنّهم إن            "

به تحقیق آنان بـر اثـر راضـی نبـودن بـه      :  المسلمینرّإي، انقطع نظامتمموا علی فیالۀ هذا ال 

کنم مادامی کـه بـر جمیعـت     میکنند و من صبر  میخالفت من گرد آمده یکدیگر را کمک      

زیرا ایشان اگر این اندیشه سست و نادرست را به اتمام رسانند، نظم و ترتیـب              . شما نترسم 

  )540، ص3، ج7ماخذ. ( نان به هم خواهد خوردو نظام مسلما

را بـرد و آن  را در مـورد امامـت بـه کـار مـی        علیه السالم نظـام    یدر گفتاري دیگر عل   

 را براي بزرگ شمردن امامـت معرفـی    داند و اطاعت و پیروي از امام        می موجب نظام امت  

و اإلمامۀ نظاماً لالُمـۀ، و الطّاعـۀ تعظیمـاً          ...... تطهیراً من الشّرك،     فرض اهللا إیمان  ": مییکند

  )1187، ص6، ج7ماخذ(  ."لإلمامۀ

  

  مفهوم کشتی نجات

 برداشت دیگري است که در متون اسالمی بـراي تـشکیالت الهـی بـه                مفهوم کشتی نجات  

هـا    کشتی نجات را وسیله اي بـراي خـارج شـدن از فتنـه     علی علیه السالم  . کار رفته است  

  )48، ص1همان ماخذ، ج(  ."شقّوا أمواج الفتن بسفن النجاة! أیها النّاس": کند  میمعرفی

 موسی بن جعفر علیه السالم به نقل از لقمان، کشتی مطمـئن بـراي خـارج شـدن از                  امام

إنّ الدنیا بحر عمیق، قـد    ! یا بنی ": کند  می رل ذکر امواج متالطم دریاي هستی را تقوا و کنت       
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 کثیر، فلتکن سفینتک فیها تقوي اهللا، و حشوها اإلیمان، و شراعها التّوکّـل، و              غرق فیها عالم  

دنیـا دریـاي ژرفـی اسـت کـه          ! پسر عزیـزم   :"قیمها العقل، و دلیلها العلم، و سکّانها الصبر       

باید کشتی تـو در ایـن   ) خواهی  میاگر از این دریا نجات( اند، هخلقی بسیار در آن غرق شد    

، و رهبـرش دانـش، و   ، و بادبانش توکل، و ناخدایش عقـل     دریا تقواي الهی، و بار آن ایمان      

  )18، ص1، ج3ماخذ ( ..لنگرش شکیبایی باشد

  

  نمفهوم والیت، والیۀ اهللا و والیۀ الشیطا

سـازد و طبـق همـه      مـی  مفهوم دیگري است که تـشکیالت الهـی را مطـرح        ،مفهوم والیت 

اسالمی مفهومی دوبعدي است کـه بـه صـورت والیـۀ اهللا و والیـۀ الـشیطان               هاي    برداشت

حداقل معیار براي ورود به والیت الهی و والیت شیطانی گوش فـرا دادن   . مطرح شده است  

مـن أصـغی    ":  اعالم شده است   ،کند  می  یا شیطانی صحبت   به گوینده اي که با انگیزه الهی      

إلی ناطق فقد عبده، فإن کان النّاطق یؤدي عن اهللا، فقد عبداهللا،و إن کان النّاطق یـؤدي عـن            

  ) 91، ص18، ج4ماخذ. ("الشّیطان، فقد عبد الشّیطان

بـی   معیار ورود به تشکیالت الهی و والیۀ اهللا را توجـه بـه مـرگ و               ),(پیامبراسالم

توجهی به آرزوها و معیار ورود به تشکل شیطانی را بی توجهی به مرگ و بـزرگ جلـوه                 

 و  و السعادة، جاء األجل بـین العینـین    ستحقّت والیۀ اهللا  اإذا  ": کند  می نمودن آرزوها معرفی  

والشّقاوة، جاء األمـل بـین العینـین، و         ستحقّت والیۀ الشیطان  اذهب األمل وراء الظهر؛ و إذا       

، 258، ص3، به نقل از اصـول کـافی، ج    7146،ص14، ج 10ماخذ( ."جاء األجل وراء الظّهر   

  )27باب 

  

   و قلعهمفهوم حصن

. دهـد   مـی ، مفهوم دیگري است که ورود در تـشکیالت الهـی را نـشان    و قلعه مفهوم حصن 
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معیارهاي ورود در این قلعه، در بعضی متون، اعتقاد بـه مـوازین الهـی و در بعـضی دیگـر               

- با دسـتورهاي آن نمود پیاده آن به صورت پذیرش سرپرستی پیشوایان دین و تطبیق رفتار   

فرمودنـد، چنـین آمـده     در نیشابور مطـرح   )}( رضا در حدیثی که امام   : ها ذکر شده است   

اإلیمان حصنی، و من دخل حصنی أمن من عذابی، و من قـال           : إنّ اهللا عزّو جلّ یقول    ": است

ثم ضرب راحلته و سار قلیالً و النّـاس خلفـه، ثـم التفـت     . "ال إله إلّا اهللا مخلصاً، دخل الجنّۀ    

  ) 597ص، 4، ج6ماخذ ( ."بشرطها و شروطها، و أنا من شروطها": إلیهم، ثم قال

را با مفهوم تشکیالت الهـی و   ها     باقرعلیه السالم دوبعدي بودن تشکیالت و سیستم       امام

فـوري و  هـاي   توجه به جنبه) گمراهی(، رشد و غی    ، هدایت و ضاللت    و باطل  شیطانی، حق 

  :کند  میهخالصها  و بديها  خوبی) اَجل و عاقبت(دیرپا 

إنّما هواهللا و الشّیطان، و الحقّ و الباطل، و الهدي و الضّاللۀ، و الرّشـد و            ! یا أیها النّاس  "

الغی، و العاجلۀ و العاقبۀ، و الحسنات و السیئات، فما کان من الحسنات فلله، ومـا کـان مـن        

  )68، ص1، ج4ماخذ. ("السیئات فللشّیطان

 سوره انبیاء تشکیالت الهی و طـاغوتی   76السالم نیز با استفاده از آیه      صادق علیه     امام

  :سازد  می کننده به آتش مطرحرا با مفهوم پیشوایان هدایت و پیشوایان دعوت

 ال "و جعلناهم أئمۀ یهـدون بأمرنـا      ": قال اهللا :  عزّ و جلّ إمامان    إنّ األئمۀفی کتاب اهللا   "

نـاهم أئمـۀ   و جعل":  قبل حکمهم، قالر النّاس، و یقدمون ما أمراهللا قبل أمرهم، و حکم اهللا       بأم

، 3، ج5ماخـذ (  ".مون أمـرهم قبـل أمـراهللا، و حکمهـم قبـل حکـم اهللا      دیدعون إلی النّار، یق  

  )440ص

  

   با مفهوم دولت باطل و تشکیالت طاغوتتشکیالت الهی با مفهوم دولت حق

  . نیز به کار رفته است و دولت باطلتشکیالت الهی با مفهوم دولت حق

کنـد و    مـی انتخـاب ،ا اختیار خویشباید توجه داشت، نفس داراي غریزه اختیار است و ب       
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  . مایدن  می را برخویش حاکم یا شهوتعقل

خداوند وجود اختیـار را در انـسان ناشـی از مـشیت             : فرمایند  می  علیه السالم   رضا امام

یعنی مشیت الهی بر این روند تعلق گرفتـه اسـت کـه انـسان از تمـام               . کند  می خود معرفی 

 اسـتفاده کنـد،     خواهد  می امکاناتی که خداوند در اختیار او قرار داده است، به هر ترتیب که            

  : بینیم  میوچنین

بمشیتی کنت أنت الّذي تشاء لنفسک ما تـشاء، و بقـوتی أدیـت        ! ابن آدم ) یا: (قال اهللا "

فرائضی، و بنعمتی قویت علی معصیتی، جعلتک سمیعاً بصیراً، قویاً، ما أصـابک مـن حـسنۀ          

  )210، ص1، ج3ماخذ. ("فمن اهللا، و ما أصابک من سیئۀ فمن نفسک

 حاکمیت دهد، در حقیقت جهـاداکبر را انجـام داده اسـت     را بر شهوته انسان عقل  چنانچ

  .گردد  میو عمالً به تشکیالت الهی وارد

و الّـذین جاهـدوا فینـا       ": ، چنـین آمـده اسـت       مجید  سوره عنکبوت در قرآن    69در آیه 

هرکس در راه خداوند مجاهـده نمایـد، خداونـد بـه           : نّ اهللا لمع المحسنین   لنهدینّهم سبلنا و إ   

  ."راه هاي خود را به او نشان خواهد داد و خداوند با نیکوکاران است طور قطع،

  . آید  می، زمینه تأیید و کمک الهی فراهمبنابراین با مجاهده ابتدایی و کنترل شهوت

  .باشد، زمینه اصلی براي مؤثر شدن پیام الهی می بر شهوتپیدایش کنترل عقل

الّـذین  . ذلک الکتاب ال ریب فیه هدي للمتّقین": فرماید  می مجید چنین  خداوند در قرآن  

و الّذین یؤمنون بمـا اُنـزل إلیـک و    . یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلوة و مما رزقناهم ینفقون   

 :اولئک علی هدي من ربهم و اولئک هم المفلحـون . زل من قبلک و باآلخرة هم یوقنون   ما اُن 

هـا  آن. می باشـد )برخوردار از خود کنترلی (بدون شک این کتاب موجب هدایت افراد متقی       

که به جهان غیب ایمان آرند و نماز به پاي دارند و از هرچه روزیـشان کـردیم بـه فقیـران           

نند، آنان که به آنچه به تو و به پیامبران قبل از تو فرستاده اسـت ایمـان آرنـد وبـه       انفاق ک 

  . "ها بر راه هدایت الهی و به حقیقت رستگاران جهان هستندآن. آخرت یقین دارند
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  : سوره مرسالت، چنین آمده است5 تا 1آیات در

ـ . و النّاشـرات نـشراً    . فالعاصفات عـصفاً  . والمرسالت عرفاً " فالملقیـات  . ات فرقـاً  فالفارق

  :ذکراً

 ها که چون تنـد بـاد حرکـت      و آن . شوند  می سوگند به فرشتگانی که پی در پی فرستاده       

ها که آیات بیـدارگر     و سوگند به آن   . گسترانند  می )ابرها را (ها که   و سوگند به آن   . کنند می

  ".کنند  میالقا) به انبیا(را ) الهی(

شـود، تـا حجتـی از         مـی  ها القـا  ریق انبیا به همه انسان    الهی از ط  هاي    پیام بر این اساس،  

اگـر انـسان بـا حاکمیـت قـرار دادن      . ها را بیم دهـد جانب پروردگار براي ایشان باشد و آن  

هـاي الهـی را دارد، و اگـر زیـر حاکمیـت             وارد تشکیالت الهی شود، قدرت فهم پیام       ،عقل

باشـد، قـدرت فهـم پیـام الهـی را           ) دچار فسق ( از تشکیالت الهی    باشد و خارج   هواي نفس 

ها کر و گنگ و کورنـد  آن: صم بکم عمی فهم ال یرجعون  ":  مجید ندارد و بنابه تعبیر قرآن    

  )18:، بقرهقرآن مجید (" خود بر نمی گردندو از ضاللت

هـا و   الهی به عنوان اتمام حجت تـشکیالت الهـی بـه انـسان            هاي  ارائه و القاي آموزش   

 سوره شعراء، بـه صـورت زیـر مطـرح        221-223مخالفت گروهی از مردم با آن در آیات         

یلقـون الـسمع و     . تنزّل علی کُلّ أفّاكٍ أثیم    . هل اُنبئُکم علی من تنزّل الشّیاطین     ": شده است 

هـا بـر هـر    شـوند؟ آن   میاطین بر چه کسی نازلآیا به شما خبر دهم که شی     : أکثرهم کاذبونَ 

و بیـشتر  . کننـد   مـی شنوند، به دیگران القـا      می چه را آن. گردند  می کار نازل دروغ گوي گنه  

  ".ها دروغگو هستندآن

و إذ ":  سوره اعراف، نیزاین مطلب مورد تاکید قرار گرفتـه اسـت  164-165 در آیات   

قالوا معذرةً إلی ّربکـم و    . مهلکهم أم معذّبهم عذاباً شدیداً    قالت اُمۀ منهم لِم تعظون قوماً اهللاَ        

چـرا  : گفتنـد ) بـه گـروه دیگـر    (هـا   هنگامی را که گروهی از آن     ) به یاد آر  (و  : لعلّهم یتّقون 

ها را هالك خواهـد کـرد، یـا بـه     دهید، که سرانجام خداوند آن    می را اندرز ) گنهکار(جمعی  
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، )ها را به حـال خـود واگذاریـد تـا نـابود شـوند              آن(عذاب شدیدي گرفتار خواهد ساخت؟      

در پیشگاه پروردگار شـما اسـت؛ بـه         ) و رفع مسؤولیت  (براي اعتذار   ) این إنذارها، : (گفتند

  .تقوا پیشه کنند) بپذیرند و از گناه باز ایستند، و(ها نعالوه شاید آ

و لوأنّا أهلکنـاهم بعـذاب مـن    ": بینیم  می نیز چنین، مجیدسوره طه در قرآن  134در آیه 

اگر مـا آنـان   : قبله لقالوا ربنا لوال أرسلت إلینا رسوالً فنتّبع آیاتک من قبل أن نذلّ و نخزي       

: گفتنـد   مـی  )در قیامـت  (کـردیم،     مـی  با عـذابی هـالك    ) که قرآن نازل شود   (راپیش از آن    

 ما نفرستادي، تا از آیات تو پیـروي کنـیم، پـیش از آن کـه         پروردگارا، چراپیامبري براي  "

    !ذلیل و خوار شویم؟

فلما جـاءهم الحـقّ مـن عنـدنا     ": نیز آمده است ، مجیددر قرآن  سوره قصص  48در آیه   

گـامی کـه   ولی هن: قالوا لوال اُوتی مثل ما اُوتی موسی أولم یکفروا بما اُوتی موسی من قبل 

ها آمد، گفتند چرا مثل همان چیزي که بـه موسـی داده شـد، بـه ایـن           از نزد ما براي آن     حق

معجزاتـی را کـه در گذشـته بـه          ) بهانه جویانی همانند آنان،   (مگر  ! پیامبر داده نشده است؟   

  موسی داده شد، انکار نکردند؟

هـا انجـام   براي همـه انـسان    در طول تاریخ،د، به رش  دهد که دعوت    می  این روند نشان  

هـایی کـه بـا حاکمیـت     انـسان . ها حجتی در مقابل خداوند ندارندشده است، و در نتیجه آن     

، تکلم بـه آن و   خود را تضعیف کرده اند، قادر به شنیدن حرف حق قدرت فطرتهواي نفس 

  . حقایق جهان هستی نیستنددیدن 

 را بـر  انسان با ایمان که از هواهاي نفـسانی خـویش خـارج شـده اسـت، خواسـت خـدا          

  او عامـل پیـاده شـدن و تحقـق مـشیت الهـی در جهـان            نماید و در واقـع      می خویش حاکم 

  . گردد می

و عزّتی و جاللی و عظمتـی و        ": فرماید  می زوجلخداي ع :  باقر علیه السالم فرمود    امام

      علـتنیا، إلّا جإرتفاعی، ال یؤثر عبد مؤمن هواي علی هواه فی شیء من أمر الد بهائی و علو
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غناه فی نفسه و همته فی آخرته، و ضمنت السموات و األرض رزقه، و کنـت لـه مـن وراء            

وگند، که هیچ بنده مؤمنی خواسـت مـرا         به عزت و جالل و بلندي مقامم س       : تجارة کلّ تاجر  

بر خواست خویش در یکی از امور دنیـا برنگزینـد، جـز آن کـه بـی نیـازیش را در وجـود          

هـا و زمـین را عهـده دار    خودش قرار دهم، و همت او را متوجـه آخـرت سـازم، و آسـمان               

  )137، ص2، ج3ماخذ. (روزیش گردانم، و خودم برایش مافوق تجارت هر تاجري باشم

ها فراهم آورد و یدواریم این برداشت راهکاري مناسب و میان بر براي رشد همه انسانام

نمایند در   می میلیارد نفوس جامعه بشري که در حال حاضر زیست5/7 همه به خواست خدا 

   . را خالی از نیرو سازندزیر چتر تشکیالت الهی گرد آیند و تشکیالت طاغوت

  

  بررسی نتایج کاربردي

، یـک   " و تـشکیالت طـاغوتی     "تـشکیالت الهـی   "طبقه بندي جوامع بشري در دو طبقه        

هـاي اسـالمی، یعنـی،     گرایانه است که توسط هر چهار معیار بررسیطبقه بندي کامال واقع 

  .باشد  می قابل تایید و علوم حاکم بر جهان، فطرت)]( معصومان ، سنت مجیدقرآن

، که تعریف و مشخصات آن در متون اسـالمی کـامال تبیـین شـده اسـت،          "تقوا"معیار  

  .گردد ی مموجب تشخیص دو گروه فوق از یکدیگر

انـد،    را در خویش کنترل کـرده       که عوامل تضعیف فطرت    افراد تحت پوشش تشکیالت الهی    

  این گروه را به خـود نـسبت        یابند، و خداوند متعال     می  دست به طور طبیعی به شکوفایی فطرت     

  .گردد  می براي ما قابل فهماساس، فهم تعداد زیادي از آیات قرآنبر این . دهد می

 و سایر متـون   مجیددر قرآن  شاخص، و نظام به عنوان یک سیستم  تلقی تشکیالت الهی  

دولـت  "،  "حـصن "،  "کـشتی نجـات   "،  "حـزب اهللا  "،  "شجره طیبه "اسالمی با عناوین    

 مطرح شده است، ومعیار ورود در آن و تداوم حرکـت در ایـن مـسیر، الگـوگیري از           "حق

  .ها معرفی شده استآن خود با  و تطبیق رفتار)](معصومان 



 حکمت اسالمی و عرفان اسالمی بررسی مقدماتی        360

  

  منابع 

  

ــم   -1 ــید هاش ــی س ــسینی بحران ــاتی    : ح ــسه مطبوع ــرآن، مؤس ــسیر الق ــی تف ــان ف البره

  .485، ص1ج اسماعیلیان،تاریخ انتشار ندارد،

.  و نقش آن در برنامه ریزیهاي فردي و اجتمـاعی تشکیالت الهی :  نیا محمد باقر   حکمت -2

  1378، پاییز 3، سال سوم، شمارهفصلنامه اصول بهداشت روانی

ترجمه سید جـواد  (اصول کافی، انتشارات علمیه اسالمیه،   : کلینی رازي محمد بن اسحق     -3

 253، ص3 ج-137، ص2تاریخ انتشار ندارد، ج) مصطفوي

  91، ص18، ج635، ص 2ج. ق. ه1398 وسائل الشیعۀ، انتشارات اسالمیه،: عاملی حر -4

، 3ج تـفسیر نـور الثقلـین، افـست علمیـه قـم، تـاریخ انتـشار نـدارد،               : عروسی حویزي  -5

  608، ص4 ج-440ص

  5/3، به نقل از لوح فشرده جامع االحادیث97، ص4عوالی الئالی، ج -6

  674، ص4، ج1326انتشارات سپهر، ،  شرح و شرح نهج البالغه .": فیض االسالم -7

  ، 1354، دارالکتب االسالمیۀ، قاموس قرآن: قرشی سیدعلی اکبر -8

مفاتیح الجنان، انتشارات علمیه اسالمیه، ترجمه سید احمد شیستري، دعـاي           : قمی عباس  -9

  419اذن دخول، ص

 دارالحـدیث،  میزان الحکمه با ترجمه فارسی، سازمان چاپ و نشر    : محمدي ري شهري   -10

  27، باب 258، ص3، به نقل از اصول کافی، ج7146،ص14ج

  87، باب246، ص3بحار االنوار، ج: مجلسی محمد باقر -11



  

  دهم چهارفصل 

 

  کردن  بررسی مقدماتی روش حسی

   اسالمی شناسیدر روان عقالنیهاي  ادراك

  

  

  

  

  

  

  

  

  لغات کلیدي

، ، فطـرت  ، سـنت  ، قـرآن  ، غیـب  شـهود  ، شناسی اسالمی  ، روان ، عقالنی ، ادراك حسی کردن 

، حجـۀ  ، صـورت انـسان  )]( ، معصومان، قیامت، معاد، وسع، تکلیفاکم بر جهانعلوم ح 

ـ  ، عـالم علـوي    ، محـرك   اکبـر  ، عـالم  رم صغیر ،جِ، داء ، دواء اهللا اصـول منطـق  فلی، عـالم س ، ،

، ، غیبـی ، فطریـات ، مجربـات ، حدسـیات ، متـواترات  ، محـسوسات  ، مشاهدات بدیهیات اولیه 

  .، ضالۀ،حکمتعقالنی

  

  خالصه فصل

 تقـسیم   و غیـب موجود در جهـان بـه دو دسـته شـهود    هاي   واقعیت از دیدگاه مکتب اسالم،   

باشـند و    مـی شـهودي یعنـی آنچـه بـا حـواس مختلـف قابـل درك        هـاي     واقعیت. شوند می
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   . یعنی آنچه به وسیله حواس، قابل مشاهده نمی باشندهاي غیبی واقعیت

نیز به عنـوان    و قیامت به عنوان شاخصترین مصداق، و نبوت  در متون اسالمی، خداوند،   

خدا از هر پیدا، پیداتراست؛ ولی اطالق لفـظ غیـب   .  معرفی شده اندبعضی از مصادیق غیب   

  .  نادیده بودن او استبر خدا، به علت

بـا    و سایر متون اسالمی، مجیدن قابل مشاهده نیست، در قرآبا توجه به این که خداوند،   

. ، امکان پذیر سـاخته انـد   خدا را به وسیله بصیرت عقالنیتاکید بر آثار و آیات او، شناخت 

ندیـده   کهمن خدایی را    ": فرماید  می )}(علی اماماین راهکار به حدي کارآیی دارد، که        

 به کودکـان و نوجوانـان، و      کاربرد این روش براي آموزش توحید     . "باشم عبادت نمی کنم   

توان آن را به عنـوان قـسمتی از     میجنبه حیاتی دارد، و به طور کلی به تمام جوامع بشري،  

      .الزامی معرفی کردهاي  آموزش

  

  مقدمه

  : به صورت زیر تعریف شده اند قاموس قرآن دردو مفهوم شهادت و غیب

 و  "نهـان " بـه معنـاي      "غیـب " و قابـل مـشاهده و        "آشـکار " به معناي    "شهادت"

 قـرار دارنـد،     " شـهادت  "در حقیقت اشـیایی کـه در طبقـه          .باشند  می "غیرقابل مشاهده "

ل مشاهده هـستند؛ و آنچـه را   قابل درك و قاب هستند که به وسیله حواس مختلف،   هایی    چیز

آنچـه را بـه وسـیله    . گیرنـد   مـی کنیم، در این طبقه قـرار   می ما به وسیله حواس خود درك     

   . قرار داد"غیب"توان در طبقه   میحواس، قابل درك نیست،

به عنـوان  نیز  به عنوان شاخصترین مصداق، و نبوت و قیامت   در متون اسالمی، خداوند،   

  .اند معرفی شده ،بعضی از مصادیق غیب

الـذین  . ذلـک الکتـاب ال ریـب فیـه هـدي للمتّقـین      ":  چنین آمده اسـت     مجید در قرآن 

و الّذین یؤمنون بمـا اُنـزل إلیـک و    . یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلوة و مما رزقناهم ینفقون   



  هاي عقالنی کردن ادراك بررسی مقدماتی روش حسی. 14فصل       363

اولئـک علـی هـدي مـن ربهـم و اولئـک هـم               . ن قبلک و بـاآلخرة هـم یوقنـون        ما اُنزل م  

  .آن کتاب بدون شک راهنماي پرهیزکاران است:المفلحون

آورنـد    مـی ایمان) آن چه از حس پوشیده و پنهان است      (کسانی هستند که به غیب    ها    آن

 روزي کـردیم، انفـاق  هـا   واهبی کـه بـه آن  و مـ هـا     دارند، و از تمام نعمـت       می و نماز بر پا   

نـازل  )  پیـشین بر پیـامبران (کنند، و آنان که به آنچه بر تو نازل شده و آنچه پیش از تو               می

 آنــان بــر طریــق هــدایت.  دارنــدآورنــد و بــه رسـتاخیز یقــین   مــیگردیـده اســت، ایمــان 

  ). 2- 5:بقره.(ان رستگارانندپروردگارشان هستند و آن

 را از مفـاهیم  ، نبـوت و معـاد   در تفسیر آیات فوق، سه اصل توحیـد   مؤلف قاموس قرآن  

هـم از   ) عـج ( اعتقـاد بـه قیـام قـائم        )}( صادق کند و بنا بر رهنمود امام       می  ذکر "غیب"

  ). 133، ص5، ج9ماخذ (باشد می "غیب"مصادیق 

 شـود، ایـن اسـت کـه همـه      نکته بسیار مهمی که در این مورد باید مـورد توجـه واقـع        

 خـود، مـسؤول سـازد،      را در مقابل رفتار   ها     که آن  با داشتن حد اقل نیروي عقالنی     ها    انسان

موظـف هـستند کـه    هـا   همچنین آن. فهمند و بپذیرند موظف هستند که مفاهیم ذکر شده را ب       

 شود، اقدام نمایند و سـعادت و شـقاوت ابـدي     میمترتبها   آن طبق ضوابطی که بر پذیرش    

یعنی انجام نماز، روزه، حج،امر بـه       . بستگی تام و تمام، بر انجام فرآیندهاي فوق دارد        ها    آن

 و پرداخت خمس و زکات و به طـور کلـی انجـام همـه عبـادات و                  و نهی از منکر    معروف

  ذکـر شـده انـد، الزامـی    غیبـی هـاي   ترك همه محرمات الهی که ناشی از اعتقـاد بـه جنبـه       

ـ . متناسب، انجام خواهند شدهاي  مجازاتها  باشند، و در صورت تخطی از آن  می ه عبـارت  ب

باشد، باید تمام رفتارهـاي ارادي خـود را طبـق             می دیگر انسانی که مدعی پذیرش خداوند     

  .ضوابط توحیدي انجام دهد و این کار را مادام العمر ادامه دهد

 بـراي انـسان امکـان    ، و مخصوصا فهم وجود خداوند،حال باید دید، که امکان فهم غیب  

 قابل فهم هـستند و   ذکر شده با استدالل عقالنیدر حقیقت مفاهیم غیبی  . ، یا خیر؟  پذیر است 
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عقالنی را به صورت حسی درآوریم، امکـان بیـشتري از نظـر    هاي  چنانچه بتوانیم این جنبه 

  .گردد  میآموزش فراهم

  

  روش بررسی

  .روش بررسی در فصل اول ذکر شده است

  

   درقرآن مجیدعقالنیهاي   جنبهوش حسی کردنبررسی ر

  :  تاکید شده است و سایر متون اسالمی، بر این واقعیت مجیددر قران

***"    هیچ کـس موظـف بـه بـیش از مقـدار توانـایی خـود                : سعهاال تکلف نفس إلّا و

  ).233:بقره("نیست

خداوند هـیچ کـس را جـز بـه انـدازه توانـایی او               : ال یکلف اهللا نفسا إلّا وسعها     " ***

 ).286:بقره(" نمی کندتکلیف

*** "    و ما هیچ کس را جز بـه انـدازه توانـایی او تکلیـف       : سعهاو النکلف نفسا إال و   

  ). 62:مؤمنون( نمی کنیم

خداوند هیچ کس را جز به مقدار توانایی کـه بـه        :  نفسا إلّا ما آتیها    ال یکلف اهللا  " ***

  ).7:طالق( نمی کنداو داده است، تکلیف

را مکلف نمی سـازد و  ها  انسان ،، خداوند هیچ گاه بیش از حد توان پس بنا بر آیات فوق    

   .باشد  میکامال در حد توان انسان  خداوند، به پذیرشدعوت

 خدا از هر پیـدا،  ":نماید  می چنین بیان" به خداونداطالق غیب"در مورد   قاموس قرآن 

با توجـه بـه ایـن    . " نادیده بودن او استپیداتراست؛ ولی اطالق لفظ غیب، بر خدا به علت        

با تاکیـد بـر آثـار و      و سایر متون اسالمی،     قابل مشاهده نیست، در قرآن مجید      ،که خداوند 

  .، امکان پذیر ساخته اند خدا را به وسیله بصیرت عقالنیآیات او، شناخت
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جـاء حبـر إلـی أمیـر        ": کند  می مایی در این مورد به صورت زیر راهن       )}( صادق امام

   هل رأیت ربک حین عبدته؟": المؤمنین صلوات اهللا علیه، فقال

  .ما کنت أعبد رباً لم أره! ویلک: فقال: قال

  و کیف رأیته؟ : قال

 :ال تُدرکه العیون فی مشاهدة األبصار، و لکن رأته القلوب بحقـائق اإلیمـان            ! ویلک: قال

پروردگارت را هنگام پرسـتش     ! اي امیر مؤمنان  :  آمد و گفت   )}(عالمی نزد امیرالمؤمنین  

  اي؟  دیده

: او گفـت . کـه ندیـده ام، بپرسـتم    من آن نیستم کـه پروردگـاري را       ! واي بر تو  : فرمود

  اي؟ چگونه دیده

، او  ها با حقـایق ایمـان     واي بر تو، هنگام نظر افکندن، او را درك نکنند، ولی دل           : فرمود

  )131، ص1، ج11ماخذ. (اند هرا دید

کـه بـه    "غیـب "ی و  انتزاعـ هـاي     جنبـه  ، حضوري ، به منظور ایجاد علم     مجید در قرآن 

و در نتیجه قابـل لمـس شـدن     ها     آن حسی کردن  از طریق  وسیله حواس، قابل درك نیستند،    

قابـل   غیـر هـاي   گردد تا واقعیـت     می این روش موجب  .شود  می  آموزش داده  غیبیهاي    جنبه

.  را دارند، قابل مشاهده و حـس گردنـد        ه، براي تمام افرادي که حد اقل رشد عقالنی        مشاهد

آیـات  (قابـل حـس خداونـد    هاي   مورد نشانه280وان مثال در قرآن مجید در بیش از  به عن 

بـه عنـوان مثـال بـه چنـد آیـه اشـاره        . امر شده استها    اند و به تدبر در آن      ذکر شده ) الهی

    :شود می

بـه معـارف    معـارف،   سوره فصلت که در فصل شـشم مطـرح گردیـد ،تمـام      53در آیه   

  . شوند  می تقسیم و معارف انفسیآفاقی

 علـوم حـصولی هـستند، ولـی علـوم انفـسی        نیا معتقد بود، معارف آفاقی   استاد حکمت 

نیـز وجـود   هـا   انـسان هـاي   و آنچه در آفاق وجود دارند در نفـس       . باشند  می علوم حضوري 



 حکمت اسالمی و عرفان اسالمی بررسی مقدماتی        366

توان بـه صـورت     می"حسی کردن"آفاقی را از طریق هاي  ستاد معتقد بود که جنبه  دارند؛ ا 

  )2(.در آورد انفسی

  :بینیم  می سوره جاثیه چنین3-6 در آیات ***

و فی خلقکم و مـا یبـثّ مـن دابـۀ آیـات             . إنّ فی السموات و األرض آلیات للمؤمنین      "

لنّهار و ما أنزل اهللا من الـسماء مـن رزق فأحیـا بـه األرض     و اختالف الّلیل و ا. لقوم یوقنون 

تلک آیات اهللا نتلوهـا علیـک بـالحقّ فبـأي     . بعد موتها و تصریف الرّیاح آیات لقوم یعقلون       

عبرتـی بـراي مؤمنـان    هـاي    در آسمان و زمین مایهبی گمان. حدیث بعداهللا و آیاته یؤمنون 

 پراکنـد، بـراي اهـل یقـین      مـی نش شما و جانورانی که در زمین   و نیز در آفری   . وجود دارند 

و در پی یکدیگر آمدن شب و روز و بارانی کـه خداونـد از آسـمان          . عبرت است هاي    مایه

به وسیله آن زنده داشته اسـت، و در گـردش   ، فرو فرستاده است، و زمین را پس از پژمردن    

   بـر تـو      اسـت کـه بـه حـق        ایـن آیـات الهـی     . بادها مایه عبرتـی بـراي خردمنـدان هـست         

  ."آورند؟  میبعد از خدا و آیات او ایمان، می خوانیم، پس به کدام حدیث

  :بینیم  میچنین سوره انعام هم99 تا 95 در آیات ***

یت مـن الحـی ذلکـم اهللا    إنّ اهللا فالق الحب و النّوي یخرج الحی من المیت و مخرج الم         "

فالق اإلصباح و جعل اللیل سکناً و الشّمس و القمر حسباناً ذلک تقدیر العزیـر        . فأنّی تؤفکون 

و هو الّذي جعل لکم النّجوم لتهتدوا بها فی ظلمات البـرّ و البحـر قـد فـصلنا اآلیـات           . العلیم

ع قد فصلنا اآلیـات لقـوم       و هو الّذي أنشأکم من نفس واحدة فمستقرّ و مستود         . لقوم یعلمون 

و هو الّذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبـات کـلّ شـیء فأخرجنـا منـه خـضراً                    . یفقهون

نخرج منه حباً متراکباً و من النّخل من طلعها قنوان دانیۀ و جنّـات مـن أعنـاب و الزّیتـون و       

نّ فـی ذلکـم آلیـات لقـوم     الرّمان مشتبهاً و غیر متشابه اُنظروا إلی ثمـره إذا أثمـر و ینعـه إ     

آورد و بیـرون    مـی زنـده را از مـرده بیـرون       . خداوند شکافنده دانه و هسته اسـت       :یؤمنون

رویـد؟ هـم او       مـی  گونه به بـی راهـه     چنین است خداي شما، چ    .  زنده است  آورنده مرده از  
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د و مـاه  حرکت خورشـی   که شکافنده صبح است و شب را آرام بخش گردانیده است و            است

بـه انـدازه کـردن    (ایـن  ). انجـام شـود   هـا     تا حساب سال و ماه با آن      ( را با حساب قرار داد      

هم اواست که سـتارگان را  . اندازه گیري خداوند پیروزمند دانا است ) حرکت خورشید و ماه   

بـه راسـتی آیـات    . خشکی و دریا راه خود راپیـدا کنیـد  هاي  براي شما آفرید تا در تاریکی   

و او اسـت کـه شـما را از تنـی     . راي افرادي که دانشمندند به روشنی بیان کـردیم    خود را ب  

به راستی که آیات خـود  . و آن گاه شما را قرار گاه و ودیعت گاهی است       . یگانه پدید آورد  

و او است که از آسمان آبـی فـرو          . یابند، به روشنی بیان کرده ایم       می را براي قومی که در    

رگونه گیـاه بـر آوردیـم و از آن جوانـه سـبز رویانیـدیم و از آن                  فرستاد و به وسیله آن ه     

بـا  هـایی   و از شکوفه خرمـا، شـکوفه  . بیرون آوردیم) و خوشه شده  (به هم آمیخته    هاي    دانه

 انگور و درختان زیتون و انـار پدیـد آوردیـم،   هاي  باریک بیرون فرستادیم و باغ هاي    رشته

آن، چون میوه دهد و برسد بنگریـد کـه در آن            هاي   به میوه . که همانند و غیر همانند هستند     

  . "عبرت استهاي   مایهبراي اهل ایمان

  :بینیم  می چنین189-193در سوره آل عمران آیات  ***

 الـسموات و  إنّ فـی خلـق   . و هللا ملک السموات و األرض و اهللا علی کلّ شـیء قـدیر             "

الّذین یـذکرون اهللا قیامـاً و قعـوداً و          . نّهار آلیات الُولی األلباب   األرض و اختالف الّلیل و ال     

علی جنوبهم و یتفکّرون فی خلق السموات و األرض ربنا ما خلقت هذا باطالً سبحانک فقنـا           

ربنا إنّنـا سـمعنا    . ربنا إنّک من تدخل النّار فقد أخزیته و ما للظّالمین من أنصار           . عذاب النّار 

إلیمان أن آمنوا بربکم فآمنّا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفّر عنّا سـیئا تنـا و توفّنـا            منادیاً ینادي ل  

. و زمین از آن خدا است و خـدا بـر همـه چیـز توانـا اسـت       ها    و حکومت آسمان   :مع األبرار 

بـراي  ) روشـن (هـایی     و زمین و آمد و رفت شب و روز نشانه         ها    مسلما در آفرینش آسمان   

کـه خـدا را در حـال ایـستاده و نشـسته و آن گـاه کـه بـر پهلـو          هـا   خردمندان است؛ همان 

  و ( اندیــشند  مــیو زمــینهــا  کننــد، و در اســرار آفــرینش آســمان  مــیانــد، یــاد خوابیــده
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. را بیهوده نیافریده اي ؛ منزهی تو، ما را از عذاب آتـش نگهـدار              ها    این! بارالها): گویند می

به آتش افکنی او را خـوار و رسـوا سـاخته اي    ) به خاطر اعمالش (هر کس را تو      !پرودگارا

شـنیدیم کـه    ) تـو را  (  ما صداي منادي  ! پروردگارا. و براي افراد ستمگر هیچ یاوري نیست      

. کـرد، کـه بـه پروردگـار خـود ایمـان بیاوریـد و مـا ایمـان آوردیـم                    مـی   دعوت به ایمان 

) و در مـسیر آن هـا  ( ما را بپوشان و ما را با نیکان  ي  ها  گناهان ما ببخش و بدي    ! پروردگارا

                                                                 !"بمیران

  : سوره مؤمن آمده است68 تا 65 همچنین در آیات ***

"    ین الحمد هللا ربال إله إلّا هو فادعوه مخلصین له الد إنّـی نهیـت   قل.  العالمینهو الحی 

                ـی و اُمـرت أن اُسـلم لـربنـات مـن ربـا جـاءنی البیأن أعبد الّذین تدعون من دون اهللا لم

هو الّذي خلقکم من تراب ثم من نطفۀ ثم من علقۀ ثـم یخـرجکم طفـالً ثـم لتبلغـوا       . العالمین

. لّکم تعقلـون أشدکم ثم لتکونوا شیوخاً و منکم من یتوفّی من قبل و لتبلغوا أجالً مسمی و لع          

. او اسـت ) واقعـی (زنـده   :هو الذِي یحی و یمیت فإذا قضی أمراً فإنّما یقول له کـن فیکـون            

.  خود را براي او خالص کرده ایـد     پس او را بخوانید، در حالی که دین       . معبودي جزاو نیست  

بگو من نهی شده ام از ایـن      . نیان است ستایش، مخصوص خداوندي است که پروردگار جها      

چـون دالیـل روشـن از جانـب     . خوانیـد بپرسـتم    مـی را که شما غیر از خـدا  هایی    که معبود 

.  باشـم  پروردگارم براي من آمده است و مأمورم که تنها در برابر پروردگار عالمیان تسلیم             

پس از علقـه، سـپس شـما را بـه     او کسی است که شما را از خاك آفرید، سپس از نطفه، سـ   

 رسـید،   مـی   قـوت خـود    مرحله کمال  فرستد بعد به    می بیرون) از شکم مادر  (  صورت طفلی 

 گروهـی از شـما پـیش از رسـیدن بـه ایـن مرحلـه       ) در این میـان   . (شوید  می بعد از آن پیر   

و کسی است کـه     و ا .رسید و شاید تعقل کنید      می میرند و در نهایت، به سرآمد عمر خود        می

    ."میراند  میکند و  میزنده

  :بینیم  می سوره ذاریات21 تا 20هم چنین در آیات 
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در زمین آیاتی براي    : و فی أنفسکم أفال تبصرون    . و فی األرض آیات للموقنین    " ***

  " است؛ و در وجود خود شما نیز آیاتی هست، آیا نمی بینید؟جویندگان یقین

  

   معادحسی کردن

فانظر إلی آثار رحمـت اهللا کیـف یحـی األرض     ": چنین آمده است  ) 50:روم( مجید در قرآن 

به آثار رحمـت الهـی بنگـر کـه     :بعد موتها إنّ ذلک لمحی الموتی و هو علی کلّ شیء قدیر 

زنـده  ) که زمین مرده را زنده کرد(؛ چنین کسی کند  میچگونه زمین را بعد از مردنش زنده  

  ."است؛ و او بر همه چیز توانا است) در قیامت(کننده مردگان 

 اثر به معنـاي باقیمانـده چیـزي بـه     ": گوید  می در تفسیر آیه فوق   ) ره(عالمه طباطبایی 

ر هر چیزي که فـرع چیـز    مانند اثر پا و به عنوان استعاره، د   ،باشد  می هنگام از بین رفتن آن    

بـه عنـوان اثـر     و میوه رود؛ مانند فرزند به عنوان اثر پدر و مادر،  میباشد، به کار  می دیگر

مراد از رحمت الهی در آیه فوق، باران است، که اثر آن، حیات زمین پس از مـردن                  . درخت

نتیجـه تـدبیر    باشـند و      مـی  از آثار زنده شدن زمـین     ها    میوه نباتات، درختان و  . باشد  می آن

گیـرد کـه زنـده کـردن       مـی با بیان زنده کردن زمین پس از مردن آن نتیجه. خداوند هستند 

سـلب آثـار حیـات در چیزهـاي          مـرگ، : کنـد   می عالمه اضافه . مردگان نیز مانند آن است    

 زمین در فصل زمستان حیات ندارد و در فـصل بهـار داراي حیـات      مختلف است؛ بنا براین،   

کند و حیات انسان و حیـوان نیـز     میصل بهار خداوند زمین مرده را زنده شود؛ پس در ف    می

در ایـن جـا بایـد تاکیـد شـود کـه             . است، و چیزي غیر آن نیست     ) نباتات(مثل حیات زمین  

ــات        ــدن نبات ــده ش ــردن و زن ــین، م ــدن زم ــده ش ــردن و زن ــور از م ــد  مــیمنظ   .باش

االمثـال فیمـا یجـوز و مـاال        حکـم   "کند کـه      می استاد در این جا به یک قانون کلی اشاره        

حکم چند چیز مثل هم، که در یکی محقق شود با آن کـه محقـق نـشده اسـت،                    : یجوز واحد 

 نبات مرده را زنده کرد، بـی  کنیم که خداوند،  می در نتیجه هنگامی که مشاهده "یکی است 
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 32، ج6ماخـذ .("وانـد زنـده کنـد   ت  مـی درنگ باید قبول کنیم که حیـوان و انـسان را نیـز          

  ).11ص

 با ذکر زنده کردن انسانی پس از صد سال وزنده کـردن مرغـان مختلـف                خداوند متعال 

  را بـراي کـسانی کـه بـه قـرآن            سوره بقره، معـاد    259-260در آیات   ،  )}(براي ابراهیم 

  :کند  می دارند حسیایمان ،مجید

 أو کالّذي مرّ علی قریۀ و هی خاویۀ علی عروشها قال أنّی یحی هـذه اهللا بعـد                   " ***

موتها فأماته اهللا مائۀ عام ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثت یوماً أو بعض یـوم قـال بـل لبثـت                    

و لنجعلک آیـۀ للنّـاس   مائۀ عام فانظر إلی طعامک و شرابک لم یتسنّه و انظر إلی حمارك     

و انظر إلی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحماً فلما تبـین لـه قـال أعلـم أنّ اهللا علـی کـلّ        

عبـور کـرد، در حـالی کـه       ) ویران شـده  (یا همانند کسی که از کنار یک آبادي       : شیء قدیر 

هـر سـو   اهـل آن، در  هاي  و اجساد و استخوان(فروریخته بودها  دیوارهاي آن، به روي سقف 

در ایـن  (کنـد؟    مـی را پـس از مـرگ زنـده   هـا   چگونه خدا این": پراکنده بود؛ با خود گفت 

چـه قـدر    ": خدا اورا یک صد سال میراند؛ سپس او را زنـده کـرد؛ و بـه او گفـت                  )هنگام  

نـه بلکـه یـک صـد سـال      ": فرمود. "یک روز یا بخشی از روز    ": ؟ گفت "درنگ کردي 

-هـیچ ) که همراه داشتی؛ با گذشت سال هـا       (یدنی خود   نگاه کن به غذاو نوش    ! درنگ کردي 

خدایی که چنین مواد فاسد شدنی را در طـول ایـن مـدت حفـظ     ! (گونه تغییري نیافته است   

که چگونه از هـم متالشـی   (ولی به االغ خود نگاه کن) باشد  میکرده است، بر همه چیز قادر  

بـراي  )  خاطر تو اسـت و هـم  این زنده شدن تو پس از مرگ، هم براي اطمینان      !!. شده است 

ي (بـه اسـتخوان هـا     ) اکنـون . (قرار دهـیم  ) در مورد معاد  (این که تورا نشانه اي براي مردم      

دهـیم، و گوشـت     میرا برداشته، به هم پیوند  ها    نگاه کن که چگونه آن    ) مرکب سواري خود  

می دانم خـدا بـر هـر        " :بر او آشکار شد، گفت    ) این حقایق (هنگامی که   ! پوشانیم  می بر آن 

    ."کاري توانا است
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"     أرنی کیف تحی الموتی قال أولم تؤمن قال بلی و لکن لیطمـئنّ          و إذ قال إبراهیم رب 

قلبی قال فخذ أربعۀ من الطّیر و صرهنّ إلیک ثم اجعل علی کلّ جبل منهنّ جزءاً ثـم ادعهـنّ       

: هنگـامی را کـه ابـراهیم گفـت    ) به خاطر بیـاور  (و :یأتینک سعیاً و اعلم أنّ اهللا عزیز حکیم       

 نیـاورده  مگـر ایمـان  ": فرمود. "کنی؟  میبه من نشان بده چگونه مردگان را زنده   ! خدایا"

در این صـورت، چهـار   ": فرمود. "خواهم قلبم آرامش یابد     می چرا، ولی ": اي؟ عرض کرد  

؛ )و در هم بیـامیز (قطعه قطعه کن) بح کردنپس از ذ(راها  نوع از مرغان را انتخاب کن و آن      

 را بخوان، به سرعت بـه سـوي تـو        ها    سپس بر هر کوهی، قسمتی از آن را قرار بده؛ بعد آن           

هم از ذرات بـدن مردگـان آگـاه اسـت و هـم            . ( است قادر و حکیم   خداوند،! آیندو بدان  می

  ).داردها  تونایی بر جمع آن

  نقل شده است و در قـسمتی از آیـات چنـین    قصه اصحاب کهف مجید ن در قرآن  همچنی

  : بینیم می

            و .......کـم أعلـم بمـا لبثـتم         قال قائل منهم کم لبثتم قالوا لبثنا یوماً أو بعض یوم قالوا رب

کذلک أعثرنا علیهم لیعلمـوا أنّ وعـداهللا   و . وا فی کهفهم ثالث مأئۀ سنین و ازدادوا تسعاً  لبث

چه مدت خوابیدید؟ گفتند یک روز یـا  ": گفتها  یکی از آن:  و أنّ الساعۀ ال ریب فیها    حق

پروردگارتـان از  ": گفتنـد ) و چون نتوانستند مدت خوابشان را دقیقا بداننـد      (بخشی از روز  

 سیصد سـال درنـگ کردنـد و نـه سـال            در غارشان ها    آن ........"مدت خوابتان آگاهتراست  

کـردیم، تـا بداننـد کـه وعـده      هـا   و این چنین مردم را متوجه حـال آن    . بر آن افزودند  ) نیز(

انتخـاب از  ( شکی نیستحق است و در پایان جهان و قیام قیامت       )در مورد رستاخیز  (خداوند

  ).سوره کهف19-25آیات 

آورنـد و در آمـوزش     مـی  را بـه صـورت قابـل لمـسی در        معاد آیات مزبور نیز مسئله   

  . توانند کمک مؤثري بنمایند  میاصول دین
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  )](معصومان   توسطعقالنیهاي   جنبهبررسی روش حسی کردن

 علی خلقـه و هـی الکتـاب          حجۀ اهللا  الصورة االنسانیۀ هی اکبر   : فرماید  می )}( صادق امام

باشد، که خداونـد بـه     می او  بزرگترین حجت خدا بر خلق     صورت انسان : الذي کتبه اهللا بیده   

  )21، ص1، ج8ماخذ(دست خویش آن را نوشته است 

  :گوید  می)}(علی

  رـا تبصـو دائک منک و م ک و ما تشعر        ــک فیـوائد

 ضمرـمـظهر الـه یـأحرفـب          و أنت الکتاب المبین الذي

  و فیک انطوي العالم األکبر         رم صغیرــو تزعم أنّک ج

داروي تو، در خود تو است، ولی به آن آگاهی نداري؛ و درد تو از خود تواست، ولی نمـی                 

 گردنـد؛ و    مـی  پنهـان، ظـاهر   هاي    و کتاب آشکاري هستی،  که با حروف آن جنبه         بینی؛ و ت  

.      مـستتر اسـت  " اکبـر عـالم "پنداري که تو جرم کوچکی هستی، در صورتی که در تو          می

  )21،ج ا، ص8ماخذ(

ش  در ضمن یک خطبه نسبتا مفصل در نهج البالغه، عجایب موجـود در خفـا     )}(علی  

هو اهللا الملک الحقّ المبـین،  ": بینیم  میدهد ودر قسمتی از آن، چنین  می را مورد تاکید قرار   

ــون   ــري العی ــا ت ــین مم ــقّ و أب ــشم   : أح ــه چ ــکارتراز انچ ــر و آش ــت ت ــد ثاب ــا  خداون   ه

 بـه وجـود او   زیـرا علـم  : گویـد   مـی فیض االسالم در تفسیر این گفتار  . "باشد  می می بینند 

، دیده باطنی است که در آن غلط و اشـتباه راه نـدارد؛ بـر خـالف دیـده             ت و عقل  عقلی اس 

  ). خطاهاي بصري( ظاهري که اشتباه در آن بسیار است

  :دهد  می، سپس چنین ادامه)}( امام

و من لطائف صنعته و عجائب حکمته ما أرانا من غوامض الحکمۀ فی هـذه الخفـافیش            "

قبضها الضّیاء الباسط لکلّ شیء، و یبسطها الظّالم القابض لکـلّ حـی، و کیـف عـشیت     الّتی ی 

أعینها عن أن تستمد من الشّمس المضیئۀ نوراً تهتدي به فی مذاهبها، و تصل بعالنیۀ برهـان            
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شـراقها، و أکنّهـا فـی       األلؤ ضیائها عن المضی فی سبحات       الشّمس إلی معارفها، و ردعها بت     

ذّهاب فی بلج ائتالقها، فهی مسدلۀ الجفون بالنّهـار علـی أحـداقها، و جاعلـۀ                مکامنها عن ال  

و دقـت او و از   مـورد تامـل  هاي  از جمله صنعت اللیل سراجاً تستدلّ به فی التماس أرزاقها،  

زیرا روشنایی روز که گشاینده هـر  . شگفت آورش، آفرینش خفاش استهاي  زمره آفرینش 

ندد و تاریکی شب که دیده هر زنـده اي رامـی بنـدد، دیـده          ب  می راها    چیزي است، دیده آن   

 گذارنـد،  مـی هـا   چشم خود را بر حدقههاي  در روز پلکها  پس آن........ کند  می را باز ها    آن

، 3،ج7ماخـذ (گردنـد   مـی  دهند و به وسیله آن، به دنبال روزي خود          می و شب را چراغ قرار    

  ). 474ص

  : حسین ع در دعاي عرفه امام توحیدفرازهایی از حسی کردن

مقـرّاً بأنّـک ربـی و إلیـک مـردي      ، الّلهم إنّی أرغب إلیـک و أشـهد بالرّبوبیـۀ لـک       "

ابتدأتنی بنعمتک قبل أن أکون شیئاً مذکوراً و خلقتنی من التّـراب ثـم أسـکنتنی األصـالب              

ــدهور   ــتالف ال ــون و اخ ــب المن ــاً لری ــی   آمن ــلب إل ــن ص ــاً م ــم أزل ظاعن ــسنین، فل  و ال

فابتدعت خلقی من منی یمنی و أسـکنتنی فـی ظلمـات ثـالث بـین لحـم و دم و                     ........رحم

و ربیتنـی زائـدا فـی کـلّ     ...............ثم أخرجتنی للّذي سبق لی من الهدي إلی الدنیا       .....جلد

 علمـت بـاختالف اآلثـار و تـنقّالت          الهـی ً..... حتی إذا اکتملت فطرتی و اعتدلت مرّتی       ،عام

خدایا من بـه  :  حتّی ال أجهلک فی شیء،األطوار أنّ مرادك منّی أن تتعرّف إلی فی کلّ شیئ 

کنم که تو پروردگار مـن هـستی و     میاعتراف. دهم  میتو مشتاقم، و شهادت به ربوبیت تو   

خـود را بـر مـن    قبل از آنکه شیئ قابـل ذکـري باشـم، نعمـت         . گردم  می من به سوي تو بر    

سپس مرا در پشت پدران جاي دادي؛ و در ایـن حـال    . شروع کردي، و مرا از خاك آفریدي      

در . مختلـف زنـدگی ایمـن گردانیـدي       هـاي     مرا از آشفتگی مرگ و گردش دوران و سـال         

گذشته به طور مرتب از پشت پدري به رحم مادر، در حـال کـوچ بـودم؛        هاي    روزها و قرن  

بطـن و مـشیمه و   (خود از آب نطفه فرمودي و در ظلمـات سـه گانـه      آفرینشم به مشیت    ....
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تا آن که مرا بـراي آنچـه از پـیش    ..... در میان گوشت و خون و پوست مسکن دادي،     ) رحم

و مـرا در هـر سـال    .......بر هدایتم گذشته بود با خلقت کامل و آراسـته بـه دنیـا درآوردي         

از اخـتالف نمودهـا و   ..... حد اعتدال رسیدپروریدي تا فطرتم تکامل یافت و تاب وتوانم به    

خواهی در هر چیز خود را بـه مـن بـشناسانی؛ تـا در        می دانسته ام که  ها    تحول دایمی پدیده  

  )1ماخذ.("هیچ چیز به وجود تو ناآگاه نباشم

، رسـول   بـه همـین علـت     . نزدیکترین موضوع مورد مطالعه، وجـود خـود انـسان اسـت           

 نـسبت   یعنی انسان از طریق شناخت   "من عرف نفسه فقد عرف ربه     ": فرماید می ),(خدا

  .آید  می نایلبه خود، به شناخت خداوند

قابـل   را به صورت ، امکان فهم توحید  وجود خالق   با حسی کردن   )]( امامان معصوم 

  . کردند  میلمس، فراهم

. خواهد او را به معبـودش راهنمـایی کنـد     می)}( صادق  امام از فردي به نام دیصانی،   

 بـه او    )}(امام  . کرد  می تخم مرغی در دست داشت و با آن بازي          کودکی،  در آن هنگام،  

  .گفت تخم مرغ را به من بده و او آن را به ایشان داد

 هـذا حـصن   ! یا دیصانی ": دهد  می بحث را به صورت زیر ادامه      در این حال،   )}( امام

مکنون له جلد غلیظ و تحت جلد الغلیظ جلد رقیق، و تحت جلد الرقیق ذهبۀ مائعـۀ و فـضّۀ       

ائعـۀ،  ذائبۀ؛ فال الذّهبۀ المائعۀ تختلط بالفضّۀ الذّائبۀ و ال الفـضّۀ الذّائبـۀ تخـتلط بالذّهبـۀ الم                 

فهی علی حالها لم یخرج منها خارج مصلح فیخبر عن صالحها و ال دخل فیها مفـسد فیخبـر                   

عن فسادها؛ ال یدري للذّکر خلقت أم لالُنثی؟ تنفلق عـن مثـل ألـوان طـواویس أتـري لهـا                   

  مدبراً؟

ه و أشهد أن ال إله إلّا اهللا وحده ال شریک له و أنّ محمداً عبـد          ": قال فأطرق ملیاً ثم قال    

  :" و حجۀ من اهللا علی خلقه و أنا تائب مما کنت فیهرسوله، و أنّک إمام

این تخم مرغ، سـنگري اسـت پوشـیده کـه پوسـت ضـخیمی دارد و زیـر             !  اي دیصانی 
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  و نقـره اي آب شـده  پوست ضخیم، پوست نازکی است؛ و زیر پوست نازك، طالیـی روان        

ان، به نقره آب شده آمیزد، و نه نقره آب شده با طـالي روان، در هـم        نه طالي رو   .باشد می

: گـري از آن خـارج شـده اسـت، تـا بگویـد      نه فرد اصالح . شود؛ و به همین حال باقی است      

مـن آن   ": کاري درونش رفته است، تـا بگویـد       ، و نه فرد خراب    "من آن را اصالح کردم    "

  ریده شده است یا ماده؟معلوم نیست براي تولید نر آف. "را فاسد کردم

  .دهد  میشکافد و مانند طاووس رنگارنگ، بیرون  میناگاه

  یابی؟؟؟  میآیا تو براي این، مدبري در

گـواهی دهـم کـه معبـودي جـز خـداي        ": دیصانی مدتی سربه زیر افکند و سپس گفت       

 و حجـت  باشد، و تو امـام     می یگانه و بی شریک نیست؛ و این که محمد بنده و فرستاده او            

   ).102، ص1، ج11ماخذ.( کنم  میباشی و من از حالت پیشین، توبه  میخدا بر مردم

کرده انـد،     می وجود خدا را انکار    گویی به افرادي که    به منظور جواب   )}( صادق   امام

ی از نزدیکـان خـود،    شناختی انسان، ارشادهایی به یکزیستی و روانهاي  با استفاده از جنبه 

هـایی   انتشار یافته است، و ما فـراز " مفضلتوحید"به نام  به نام مفضل دارند، که در کتابی  

  :کند  می روش کلی ارشاد خود را به صورت زیر بیان)}(امام. کنیم  میاز آن را ذکر

لعـالم و الـسباع    ا الُلقینّ علیک من حکمۀ الباري جلّ و عال و تقدس اسـمه فـی خلـق       "

یر و الهوام و کلّ ذي روح من األنعام و النبات و الشّجرة المثمـرة و غیـر ذات         والبهائم و الطّ  

الثّمر و الحبوب و البقول المأکول من ذلک و غیر مأکول ما یعتبـر بـه المعتبـرون و یـسکن               

 بـاري   کـرد از حکمـت  براي تـو بیـان خـواهم   : إلی معرفته المؤمنون و یتحیر فیه الملحدون 

، و درندگان و حیوانات ومرغان و حشرات، و هر موجـود جـان داري از          تعالی در خلق عالم   

هـاي مـاکول و   حیوانات و چهارپایان وگیاهان و درختان میوه دار، و غیر میوه دار، و سبزي          

 مؤمنـان افـزایش   بب آن معرفتغیر ماکول، تا عبرت گیرندگان از آن عبرت گیرند، و به س         

  . ") 44ص ،12ماخذ( "یابد، و ملحدان وکافران متحیر گردند
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إنّ الـشّکاك جهلـوا األسـباب و المعـانی فـی             :فرمایـد   می )}( در کتاب مذکور، امام   

بـرأ مـن   الخلقۀ و قصرت أفهامهم عن تأمل الصواب و الحکمۀ فیما ذرأ الباري جلّ قدسـه و   

صنوف خلقه فی البرّ و البحر و الـسهل و الـوعر، فخرجـوا بقـصر علـومهم إلـی الجحـود و                    

 األشـیاء و ادعـوا علـی تکونهـا        بضعف بصائرهم إلی التّکذیب و العنود، حتی أنکـروا خلـق          

لی اهللا عمـا یـصفون و       تعا ،باإلهمال، ال صنعۀ فیها و ال تقدیرو ال حکمۀ من مدبِّر و ال صانع             

قاتلهم اهللا أنّی یؤفکون؛ فهم فی ضاللهم و غیهم و تجبـرهم بمنزلـۀ عمیـان دخلـوا داراً قـد               

بنیت أتقن بناء و أحسنه و فرشت بأحسن الفرش و افخره، و أُعـد فیهـا ضـروب األطعمـۀ و          

کـلّ شـیء مـن      األشربۀ و المالبس و المآرب، الّتی یحتاج إلیها و الیستغنی عنها و و ضـع                

ذلک موضعه علی صواب من التقدیر، و حکمۀ من التدبیر، فجعلـوا یتـرددون فیهـا یمینـاً و                   

شماالً و یطوفون بیوتها إدباراً و إقباالً، محجوبۀ أبصارهم عنها ال یبصرون بنیـۀ الـدار و مـا                

ـ    و جاهـل  أُعد فیها، و ربما عثر بعضهم بالشیء الذي قد وضع موضعه و أُعد للحاجۀ إلیه و ه

للمعنی فیه، و لما أُعد و لما ذا جعل کذلک، فتدمر و تسخّط و ذم الدار و بانیها، فهـذه حـال          

أي (هذا الصنف فی إنکارهم ما أنکروا من أمر الخلقـۀ و ثبـات الـصّنعۀ، فـإنّهم لمـا عزبـت                    

 حیـاري العـالم  فی األشیاء صاروا یجولون فی هذا أذهانهم عن معرفۀ األسباب و العلل  )غابت

  .من إتقان خلقته و حسن صنعته و صواب هیئته فال یفهمون ما هو علیه

 را که واقعیـاتی  زیر حاکمیت هواي نفس هاي     انسان )}(گردد، امام   می چنانچه مشاهده 

 کند که به منزلی کـه همـه گونـه           می به افرادي کور تشبیه    کنند،  می مانند خداوند را انکار   

و به هـیچ وجـه قـادر        شوند  می درآن تعبیه شده اند، وارد     امکانات رفاهی با حد اکثر اتقان،     

بـه  هـا   پاي آن گاهی ممکن است در ضمن آمد وشد،   . نیستندها    به شناسایی و استفاده از آن     

به یکی از وسایل مورد نیـاز بخـورد و بـشکند و در نتیجـه سـر و صـدا راه            طور تصادفی 

 جهـان را بـه منزلـی    )}(امام  . گزار منزل را به باد فحش و ناسزا بگیرند      بیندازند و بنیان  

نمایـد کـه آسـمان      مـی کند، و اضـافه   میکه همه لوازم مورد نیاز در آن فراهم است تشبیه      
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ماننـد  هـا   موجـود در دل کـوه  هـاي   و گـنج  ماننـد چـراغ  ها  رفیع، مانند سقف منزل و ستاره     

  . بینی کرده اندذخایري است که براي ساکنان آن پیش

 کنـد و اضـافه    مـی  در ادامه، به ذکر مراحل رشد جنین در رحم مـادر اشـاره             )}( امام

 اإلنسان فاعتبر به، ،أول ذلک ما یدبر بـه الجنـین فـی              نبدأُ یا مفضّل بذکر خلق     ": نماید می

حم و ظلمـۀ المـشیمۀ؛ حیـث    ظلمۀ البطن و ظلمۀ الرّ : الرّحم و هو محجوب فی ظلمات ثالث      

ال حیلۀ عنده فی طلب غذاء و ال دفع أذي و ال استجالب منفعۀ و ال دفع مضرّه، فإنّه یجـري     

إلیه من دم الحیض ما یغدوه الماء و النبات، فال یزال ذلـک غـذاؤه حتّـی إذا کمـل خلقـه و                  

بـصره علـی مالقـاة    علی مباشرة الهواء و ) الجلد المدبوغ: األدیم(استحکم بدنه و قوي أدیمه    

باُمه فأزعجـه أشـد ازعـاج و أعنقـه          ) الطلق بسکون الثّآنی، وجع الوالدة    (الضّیاء، هاج الطلق  

حتّی یولد، فإذا ولد صرف ذلک الدم الّذي کان یغدوه من دم اُمه إلی ثدیها و انقلـب الطّعـم             

وقـت   فیوافیـه فـی  و هو أشد موافقۀ لمولـود مـن الـدم     و الّلونها إلی ضرب آخر من الغذاء، 

و حـرّك شـفتیه طلبـاً    ) إذا أخرج لـسانه فمـسح بـه شـفتیه     (حاجته إلیه، فحین یولد قد تلمظ     

اإلداوة بکسر ففتح، إناء صغیر من جلـد یتّخـذ للمـاء،    (للرّضاع، فهو یجد ثدي اُمه کاإلداوتین   

، األمعـاء  قیـق فال یزال یتغذّي من اللبن ما دام رطب البدن ر         ،  المعلّقتین لحاجته ) جمعه أداوي 

لین األعضاء؛ حتّی إذا یحرّك و احتاج إلی غذاء فیه صالبۀ، لیشتد و یقوي بدنه، طلعـت لـه                   

 )}(امـام . الطواحن من األسنان و األضراس، لیمضغ الطعام فیلین علیه و یسهل لـه اسـاغته   

 و  که جنین در این حال، قدرت دست یابی به غذا، و جلب منفعـت             کند  می در این جا تاکید   

بعـد از تولـد   . کنـد   مـی  ندارد و خداوند غذاي او را به وسیله جریان خون تـامین     دفع ضرر 

 کنـد و از ابتـداي تولـد، آن را در اختیـار              مـی  خون رابه شیر تبدیل   ،  کودك، خداوند متعال  

باشـند    مـی باریک و اعضایش نرم و لطیف امی که امعاي کودك،تا هنگ. دهد  می نوزاد قرار 

نمایند و براي خـوردن غـذا       می رشدها    با رشد تدریجی کودك، دندان    . کند  می با شیر تغذیه  

  .کنند  میامادگی پیدا
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  :کنیم  میادامه بحث را به صورت زیر مشاهده

فالیـدان للعـالج و    - فکّر یا مفضّل فی أعضاء البدن أجمع و تـدبیر کـلِِ منهـا لـإلرب    "

الرّجالن للسعی و العینان لإلهتداء و الفـم لإلغتـذاء و المعـدة للهـضم و الکبـد للتّخلـیص و               

لتنفیذ الفـضول و األوعیـۀ لحملهـا و          )المنافذ هنا بمعنی محلّ خروج البول و الغائط       (المنافذ  

رك فیهـا و نظـرك،   الفرج إلقامۀ النّسل و کذلک جمیع األعضاء إذا ما تأملتها و أعملت فکـ       

فکـر کـن اي مفـضل در همـه     : وجدت کلّ شیء منها قد قدرلشیء علـی صـواب و حکمـۀ           

بـراي  هـا     دسـت . نیازي آفریده شده اند    که هر یک براي هدف و     ها    اعضاي بدن و تدبیر آن    

 معـده بـراي    دهان براي غذا خـوردن،  براي دیدن،ها  رفتن، چشم  و پاها براي راه   ،کار کردن 

گر براي جدا کردن اخالط بدن، و منافذ بدن براي خارج کردن مواد زایـد در              ج هضم کردن، 

تامل کنـی و فکـر خـود را بـه کـار          ها    هم چنین جمیع اعضا اگر در آن      . نظر گرفته شده اند   

  . شده اند و براي مصلحتی آماده گردیده اندبراي کاري خلق هر یک دانی که  میاندازي،

  !!.عده اي معتقدند که این کارها از فعل طبیعت است": گوید  میمفضل در این حال

 و قـدرة علـی مثـل         سلهم عن هذه الطّبیعۀ أهی شیء له علم        ": دهد  می  پاسخ )}(امام

هذه األفعال، أم لیست کذلک؟ فإن أوجبوا له العلم والقدرة، فما یمنعهم مـن إثبـات الخـالق،          

لّ المراد أنّهم إذا قالوا بذلک فقد أثبتوا الـصانع، فلـم یـسمونه بالطبیعـۀ و     لع(فإنّ هذه صنعته 

؛ و إن زعموا أنّها تفعل هذه األفعال بغیر علـم و         )هی لیست بذات علم و ال إرادة و ال قدره؟         

ال عمد و کان فی أفعالها ما قد تـراه مـن الـصواب و الحکمـۀ، علـم أنّ هـذا الفعـل للخـالق          

أي ظـاهر،   (هو سنّته فی خلقه الجاریۀ علی ما أجراهـا علیـه          ،  لّذي سموه طبیعۀ  الحکیم، فإنّ ا  

سبباً لذهولهم، إلـی أنّ اهللا تعـالی أجـري عادتـه بـأن یخلـق              بطالن هذا الّزعم، و الّذي صار     

بپـرس آیـا   هـا   طبیعت فاقد شعور و اراده است، از آن  ): األشیاء بأسبابها، فذهبوا إلی استقالل    

  دانید، علم و قدرت دارد؟  میا عاملطبیعت را که شم

به خدا کـافر شـده و اورا طبیعـت      ها     و قدرت بدانند، آن    طبیعت را داراي علم   ها    اگر آن 
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دانی، از طبیعت بـی    میکهستقل، چناننام نهاده اند، و معلوم است که این افعال حکیمانه و م  

 ده است، که اشیا را با اسـباب خلـق    لیکن عادت الهی براین جاري ش     . شعور صادر نمی شود   

  .کند، و جاهالن بر این اسباب نظر افکنده، و از مسبب االسباب غافل مانده اند

و تقـسیم کـار بـین      سپس به روند هضم غذا در بـدن و نقـش معـده و کبـد             )}( امام

ل بـه نقـش هـر عـضو در     که بیان ایشان نشان دهنده آگاهی کام   پردازد،  می اعضاي مختلف 

 در مقـاطع مختلـف      اصلی آموزش توحیـد   هاي    عینا در متن   باشد و الزم است     می این مورد 

  .تحصیلی تدریس شوند

 به موضوع تدبیر تـصویر جنـین در رحـم و مراحـل رشـد او در              )}( در این حال امام   

 عـاالت از قـوانین خـاص علمـی پیـروي     پردازد کـه همـه فعـل و انف     میرحم و بعد از تولد   

توانـد    مـی این امور: هل هذا إلّآ من لطیف التّدبیر و الحکمۀ ": پرسد  می نمایند و درپایان   می

 . "تحقق یابند؟  و تدبیر خداي قادر،بدون حکمت

 بـه نقـش و وظـایف هـر کـدام از اعـضاي حـسی و طـرز                    )}(در ادامه بحـث، امـام     

 هـر کـدام از اعـضاي فـوق اشـاره          هاي    پردازد و به ریزه کاري      می در بدن ها    زینی آن جایگ

جـز بـه تقـدیر خـداي     هـا   گیرد که فعال بودن حواس و استمرار کـار آن    می کند و نتیجه   می

به زندگی افرادي که اعضاي حواسـی    هم چنین،)}(امام .لطیف و خبیر امکان پذیر نیست    

التی را که هر کدام با آن مواجـه  ککند و مش  میاشاره ده اند،به نوعی دچار اختالل ش   ها    آن

هـا    نماید و از این راه به احساس نعمـت در زنـدگی افـراد برخـوردار از آن                   می هستند بیان 

  .کند  میتاکید

به لزوم تفکر در این که بعضی از اعضا به صـورت طـاق و بعـضی بـه        سپس )}(امام

  .دهد  میکند، و طرز کار حنجره را مورد بحث قرار  مید تاکیدصورت جفت آفریده شده ان

با تاکید بر لزوم تفکر در طرز به وجود آمدن ادرار و مـدفوع و نقـش    )}( صادق  امام

  :رسد  میبه این نتیجه گیريها  در آسایش انسان و ساختار استخوانها  آن



 حکمت اسالمی و عرفان اسالمی بررسی مقدماتی        380

 م؛ آیا بـی صـانعی ایـن امـور پدیـد       فکر کن و تدبر نما در آنچه براي تو وصف کرد           "

  . "تواند به وجود آید؟  میآیند و چنین کارخانه عظیمی می

 به نیازهاي اساسی انسان و این که خداوند براي ارضاي هـر نیـازي               )}( باالخره امام 

  :بینیم  میکند و چنین  می قرار داده است اشاره"محرکی از نفس طبیعت"

 و مـا    االَفعال التی جعلت فی اإلنسان من الطّعم و النّوم و الجمـاع    فکّر یا مفضل فی    ""

ك یقتـضیه و یـستحثّ بـه، فـالجوع          منها فی الطبع نفسه محر     دبر فیها، فانّه جعل لکلّ واحد     

 و یقتضی الطّعم الّذي به حیاة البدن و قوامه، و الکري یقتضی النّوم الـذي فیـه راحـۀ البـدن             

و لـو کـان االنـسان إنّمـا         . و بقائه  إجمام قواه، و الشّبق یقتضی الجماع الّذي فیه دوام النّسل         

 یضطرّه إلـی ذلـک،   إلیه، ولم یجد من طباعه شیئاًیصیر إلی أکل الطعام لمعرفته بحاجۀ بدنه    

لواحـد  کان خلیقا أن یتوانی عنه أحیاناً بالثّقل و الکسل،حتی ینحلّ بدنه فیهلک، کما یحتاج ا              

و . إلی الدواء بشیء مما یصلح ببدنه، فیدافع به حتّی یؤدي به ذلک إلـی المـرض و المـوت         

کذلک لو کان إنّما یصیر إلی النّوم بالتّفکر فی حاجته إلی راحۀ البـدن و إجمـام قـواه، کـان          

و لو کان إنّما یتحـرّك للجمـاع بالرّغبـۀ    .فیدمغه حتّی ینهک بدنه عسی أن یتثاقل عن ذلک،   

لولد، کان غیر بعید أن یفترّ عنه حتی یقلّ النّسل أو یقطع، فإنّ من النّاس مـن الیرغـب فـی           ل

فانظر کیف جعل لکلّ واحد من هذه األفعـال الّتـی بهـا قـوام اإلنـسان و      . الولد و ال یحفل به 

  ).78، ص12ماخذ( ".صالحه محرك من نفس الطّبع یحرّکه لذلک و یحدوه إلیه

ردن است که زندگی و قوام بدن به آن اسـت، و بـی خـوابی               گرسنگی مقتضی طعام خو   

 شـهوت . بـدن بـه آن اسـت     هـاي      بر خواب است، که راحت بدن و اسـتراحت قـوت           محرك

اگـر گرسـنگی نبـود و    . محرك بر جماع است که دوام نسل و بقاي نوع انسانی به آن است         

د که بدن بـه آن محتـاج اسـت، و در طبـع آدمـی      دان  میغذا خوردن براي آن بود که آدمی   

کـسالت و   حالتی نبود که او را به خوردن مجبور گرداند، در بسیاري از اوقات از خـوردن،            

چنانچه گـاهی انـسان،     . شد  می رفت و هالك    می ورزید و در نتیجه بدنش تحلیل       می سستی
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هـاي    کند تا به بیماري     می شود و سهل انگاري     می براي اصالح بدن خود به دارویی نیازمند      

دانست بدن و قـواي    میهم چنین اگر خواب رفتن به آن بود، که    . شود مهلک و مرگ منجر   

 حـرص،  آن براي استراحت به آن نیازمندند، ممکن بود که آن را مشگل پندارد، یا به علـت         

اي بـه هـم رسـانیدن فرزنـد      جماع هم براگر عمل. از انجام آن مسامحه کند و بدنش بکاهد 

زیـرا  . بود، بعید نبود که آن را انجام ندهد و سستی نماید، تا نسل کم شود و یا منقطع گردد       

پس نظر کـن کـه مـدبر      . بعضی از مردم به فرزند رغبتی ندارند و به آن اعتنایی نمی کنند            

محرکـی از نفـس    اسـت،  هـا   و قـوام بـدن بـه آن   علیم براي هر یک از این افعال که صالح  

طبیعت براي آن مقـرر گردانیـده اسـت کـه آن را تحـریص نمایـد و بـه انجـام آن مـضطر             

 ).55، ص12ماخذ( "گرداند

کننـد ،مفهـوم      مـی   در ادامه بحث به فعل و انفعاالتی که در هضم غذا کمـک             )}(امام

ن رویدادهاي نـاگوار در     حافظه و نقش آن را در انجام کارهاي روزمره، نقش فراموش کرد           

گردد،قـدرت سـخن     مـی آرامش انسان، مفهوم حیا که موجب بهتر شدن ارتباطـات انـسانی         

  .کند  می کننده اشارهگفتن، کتابت، ذهن ادراك

  :کند  می علوم را به دو دسته تقسیم امام،در این حال

 امکان دسـت    دم مفید هستند و خداوند،    براي زندگی مر  ها     علومی که فراگیري آن    -الف

تسهیل فرموده است؛ و بـه عنـوان مثـال زراعـت،حفر قنات،اسـتفاده      ها   یابی انسان را به آن    

در ادامـه  . نماید  میدرمانی از گیاهان، کشف معادن،کشتی رانی، غواصی،انواع صید را ذکر      

را بـه  هـا    آن مردم نیستند و خداونـد علـم  عمال به نفع  ها    نماید که بعضی دانستنی     می تاکید

، امور آینده،آنچه مـردم در دل دارنـد و    علم غیب )}( از این گروه، امام   .  نداده است  خلق

باید توجه داشـت اگرچـه در حـال حاضـر، بـه وسـیله           . برد  می آنچه در رحم زنان است نام     

بـسیار زیـادي در جنـین    هـاي   گردد، ولی باز هم جنبـه    می س جنین مشخص  سونوگرافی جن 

  .آگاهی نداریمها  ما نسبت به آن وجود دارند که در طول زندگی جنینی،
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را یکـی از   کند و آ ن  میدر همین زمینه به نامشخص بودن طول عمر براي انسان اشاره   

نچه عمر فرد کوتـاه باشـد و     اچنفرماید که     می شمرد واضافه   می خداوند بر انسان  هاي    نعمت

ودرصـورتی کـه    .  شـدیدي مواجـه خواهـد بـود        او این موضوع را بداند، عمال با اضطراب       

زیـادي را از  هـاي   عمرش طوالنی باشد ممکن است توبه را بـه تـاخیر بیانـدازد و فرصـت              

  ).78ص ،12ماخذ( .دست بدهد

  تطبیـق بـا واقـع  هـا   کنـد کـه بعـضی از آن     مییا اشارههمچنین به مفهوم رؤ    )}( امام

 این روند را بهترین وضع ممکـن، تلقـی       ایشان. کنند و بعضی با واقع تطبیق نمی نمایند        می

صادق بودند در حقیقت، همه مردم مـوقعیتی  ها  نماید که اگر همه رؤیا   می کند و استدالل   می

الهی داشتند و اگر هیچ کدام درست از کار درنمی آمدند، عبث و بـی فایـده           مانند پیامبران 

هـا    باشند و مـردم از آن پس چنین مقرر فرمود که گاهی راست      ": فرماید  می بودند و اضافه  

 شوند و یا از ضرري احتـراز نماینـد و بـسیاري هـم دروغ            سود برند و به مصلحتی هدایت     

  ). 82، ص12ماخذ(نکنندها  که اعتماد تمام بر آنباشند 

هاي نـوین ماننـد رمـوز اتـم و اکتـشافات محیـر               از دانش  توان  می عالوه برمتون دینی  

 فرا راه انـسان   خداوندتا راهی کامال قانع کننده براي شناخت العقول دیگر نیز استفاده نمود،    

     . نداشته باشد" صِرفلیمتس"باشد و جنبه 

نکه بسیار جالب، ارایه مطلب به شکلی است که هم براي افراد عامی و بی سـواد و هـم      

بـه عنـوان مثـال، آمـوزش     . باشد  میمختلف علمی مورد استفادههاي  براي استادان در رشته   

  :زیر در متون اسالمی آمده است

البعرة تـدلّ علـی البعیـر و الروثـۀ تـدلّ          : انع فقال  عن اثبات الص   )}(سئل امیرالمؤمنین 

علی الحمیر و آثار القدم تدلّ علی المسیر فهیکل علوي بهذه اللطافـۀ و مرکـز سـفلی بهـذه      

 بـصنع اهللا یـستدلّ علیـه و بـالعقول      )}(کیف ال یدلّان علی اللطیف الخبیـر؟ قـال         الکثافۀ،

 ،5ص: 3ماخـذ . (ت مـشهود بالبینـات   تعتقد معرفته و بالتفکر تثبت حجته، معـروف بالـدالال         
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  ).55ص 3ج :13ماخذ

  :گوید  میشود، ایشان  می سؤال در مورد اثبات صانع)}(هنگامی که از علی 

 بـر وجـود شـتر و فـضوالت االغ، دلیـل بـر وجـود ایـن حیـوان                    دلیل  فضوالت شتر،  "

پـس آیـا موجـودات غیـر        . باشـد   می آثار قدم انسان، دلیل حرکت او در آن مسیر        . باشد می

در مرحلـه   )قابـل مـشاهده   (هـایی     بـا ایـن لطافـت و نظـام        ) علـوي هاي    هیکل(قابل مشاهده 

 با این حجم، نمی توانند به خداي لطیف و خبیـر، رهنمـون باشـند؟ امـام              ) مرکز سفلی (پایین

توان بـه او      می  دارند و از طریق عقل     به او داللت   مصنوعات خداوند، : کند  می  اضافه )}(

خداونـد بـا   . شود  می او ثابتاعتقاد پیدا کرد و به وسیله تفکر، حجت و برهان براي شناخت       

  . گردد  میمشاهده روشن،هاي  شود و با نشانه  میدلیل، شناخته

 بر یـک  هاآنتایید    نبوت و امامت   حسی کردن در مورد    )](معصومان  هاي    آموزش

تواند مورد استفاده قـرار    میگردد و در آن مورد، تلقی می )}(جنبه، به عنوان نظر معصوم    

  .گیرد

مختلف و از جمله مفهوم امامت، که توسـط هـشام در   هاي   جنبهتایید روش حسی کردن 

 شـناخت ( عمرو بن عبیـد، مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه بـود و مـا در فـصل هـشتم         بحث با  

به طور کامل مطرح کردیم، به عنوان یـک روش         ) ها و روش زندگی آن    )](معصومان  

 .  گرددتواند مورد استفاده واقع  میعملی در شناخت و اصالح شناخت،

 بحث فوق، مشاهده گردید، هشام به صورت منطقی ابن عبید را در مـوقعیتی            چنانچه در 

  ).238، ص1، ج11ماخذ( ندارد "امامت" مفهوم دهد که راهی جز پذیرش  میقرار

  

  استفاده از تمام علوم حاکم بر جهان

  رامـشاهده ”نظم“پردازند،   میآفاقیهاي  و سایر نمودها  دانشمندانی که به مطالعه کهکشان   

بـه  ها  بعضی از آن. نمایند  میکنند و نتایج مطالعات خود را بر اساس عدد و رقم گزارش      می
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علمـی وجـود نـدارد و    هاي  این جنبه  توجه دارند که امکان پدید آمدن تصادفی  این واقعیت 

در عقایـد مـادي     ،  بعضی حتی پس از مطالعات انجام شده      . دآورن  می به وجود خداوند ایمان   

رسـد کوشـش ادیـان      مـی به نظـر . کنند که خدا وجود ندارد  میمانند و اعالم   می خود ثابت 

 شـوند و زمینـه      الهی براي فراهم آوردن زمینه اي است که گروه اول در عقاید خود تثبیت             

  . دوم فراهم آید صحیح براي گروهشناخت

راز آفرینش انسان، با بررسی علوم مختلف زیستی، نتیجـه  "کرسی موریسون در کتاب    

سـاختمان  . کند که خلقت این جهان، ناشی از غرض و مقصود خاصـی بـوده اسـت     می گیري

دهـد؛    مـی را انجـام  عجیب چشم انسان که در مواقع مقتضی کار دوربین و ذره بین هـر دو              

شـوند؛   مـی   راحتی باز و بـسته و خـم و راسـت      انسانی که با کمال   خاصیت عجیب مفاصل    

کیفیت عجیب و اسرار آمیز توالد و تناسل و طریقه غامضی که انـسان و سـایر موجـودات                   

برند؛ اعمـال شـیمیایی عجیبـی کـه در داخـل وجـود           می زنده، براي ادامه نسل خود به کار      

قبیل دستگاه هاضمه و جذب غذا در خون، و صـدها شـگفتی دیگـر،           شوند،از    می آدمی اجرا 

هـا   مختلف علمی قـرار گرفتنـد و از مجمـوع آن   هاي   دانشمندان رشتهمورد بررسی و تعمق  

 شده است و الجرم، طـراح  این نتیجه حاصل شد که این جهان بر طبق طرح و نقشه اي خلق            

کنـد کـه بـه      مـی  یاد"پالی"این محقق، از دانشمندي به نام  . تو نقشه کشی هم داشته اس     

ماشـین  ": کنـد   میاو در نوشتجات خویش ذکر  . هنگام عبور از رهگذر، ساعتی را پیدا کرد       

 اسـت کـه در طبیعـت یافـت    هایی  پیچیده و در هم این ساعت، به مراتب ساده تر از دستگاه     

ماننـد خـود را بـه     هـایی      شود کـه سـاعت     هر گاه این توانایی در این ساعت پیدا       . شوند می

موریـسون  . "باشـد   می ساده تر از عمل تولید مثل انسان و حیوان     وجود آورد، باز این عمل    

کند که طریق استدالل پالی به حدي قـوي بـود کـه بـه دنبـال نتیجـه گیـري او،             می اضافه

 جلـد منتـشر     12نتیجـه آن در     گروهی از دانشمندان انگلیس، تحقیقاتی را انجام دادند کـه           

این بود که خلقت جهان، بر طبق طرح و نقشه معینـی انجـام              ها    گردید و نتیجه همه پژوهش    
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   وجود دارد"قادر متعال"شده است و 

، ریاضی دان، فیزیکدان، کیهان شناس، جنـین شـناس، سـلول    رایموند روایه استاد فلسفه  

دو هـزار  "العات علمی در کتاب خود تحـت عنـوان         شناس و متخصص تجزیه و تحلیل اط      

رصدخانه پالومـار در کالیفرنیـاي آمریکـا    : نویسد می "دانشمند در جستجوي خداي بزرگ  

دوربـین  .  میلی متري خود وارد عصر جدیـدي در دانـش بـشر شـده اسـت            508با ذره بین    

و یــک  میلیــارد ســال نــوري ببینــد 2توانــد جهــان آفــرینش را تــا مــسافت   مــیپالومــار

ریاضی دان و کیهان شـناس، همـواره بـا کمـک             دانشمند فیزیک وعلوم آسمانی،   "هنگ"

کتابی که نتیجه این تحقیقات را منتشر کرده اسـت        . آن، آخرین مرز جهان را زیر نظر دارند       

کنـد    مـی محقق مزبور در فصل اول کتاب، اضافه.  نام دارد"دانشمندان در جستجوي دین   "

هـزاره سـوم   . و انضباطی در فکر بشري نباشد، دانش فلسفه یاوه اي بیش نیست   اگر اصل "

 آغاز خواهـد    میالدي به زودي با بازگشت بشریت به سوي روح، شعور و توجه به ملکوت             

  ).10، ص5ماخذ.( شد

جالت نمـی    است که خداوند سبحان، خ     نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این واقعیت         

چـون   موجـود ضـعیفی   به کشد از این که سوره اي را به نام عنکبوت، نامگزاري کند؛ و یا          

  :به صورت زیر مطرح شده است سوره بقره که 26 آیه. پشه مثال بزند

إنّ اهللا ال یستحیی أن یضرب مثالً ما بعوضۀً فما فوقها فأما الّذین آمنـوا فیعلمـون أنّـه                 "

الّذین کفروا فیقولون ماذا أراداهللا بهذا مثالً یضلّ به کثیـراً و یهـدي بـه     الحقّ من ربهم و أما      

 خداوند از این که به موجودات ظاهراً کوچکی ماننـد پـشه           : کثیراً و ما یضلّ به إلّا الفاسقین      

 آنـان کـه ایمـان آورده انـد،    ) در ایـن میـان  . (کنـد  و یا کمتر از آن مثال بزنـد، شـرم نمـی          

که راه کفر را پیمـوده انـد،     ها    و اما آن    است از جانب پروردگارشان؛    دانندکه آن حقیقتی   می

) آري،! (گویند منظور خداوند از این مثل چـه بـوده اسـت؟     می)این موضوع را بهانه کرده    (

کند؛ ولی فقط فاسـقان را بـا     میخدا جمع زیادي را با آن گمراه، و گروه بسیاري را هدایت           
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  ."سازد  میآن گمراه

 ما و بر خالف فالسفه قـدیم  فلسفی و اخالقی و اجتماعیهاي     بر خالف تمام کتاب    قرآن

خـود را بـا توسـل    هاي  و توضیحها   و اهل کالم، غالب تمثیل ها، تعبیر  و حتی بر خالف فقها    

دار ماننـد   جـان هـاي     توان به موجـود     می آورد؛ که   می زندگیهاي    به آثار طبیعت و واقعیت    

. بـاد و بـاران اشـاره کـرد         زنبور، شتر و مورچه و موجودات بی جان ماننـد کـوه، آفتـاب،             

 آورنده آن نه بیگانه است و نه صحبت از آن کسر شـأن محـسوب               طبیعت مادي براي پدید   

طبیعت نه تنها مخالف و معارض با خـدا نیـست، بلکـه معـرف عظمـت، قـدرت و         . شود می

 نوشـته  اي است که با اسماء و کلمات الهی      صحیفه یا پرده  . رود  می ارمظهر مشیت او به شم    

  .شده است

 به زبان انگیسی نوشته شده اسـت  "وجود خداوند در جهان پهناور  "کتابی تحت عنوان    

 "اثبات وجود خـدا بـه قلـم چهـل تـن از دانـشمندان       " که ترجمه آن به زبان فارسی با نام       

   .منتشر شده است

 اول این کتاب، به قلم دکتر سرحان، اسـتاد علـوم تربیتـی دانـشگاه عـین الـشمس            مقاله

  آیا جهان آفریدگاري دارد؟ ": شود  میمصر، با این سؤال شروع

نـوین،  هاي  توان با استفاده از دانش    می کند که عالوه بر متون دینی       می این محقق اضافه  

آن و اکتـشافات محیـر العقـول        هـاي     پدیـده مانند رموز اتم، تسخیر فضا و کشف قوانین و          

 فرا راه انـسان باشـد     ، خداوند دیگر نیز استفاده نمود تا راهی کامال قانع کننده براي شناخت          

ور جـان کـال   "استاد سرحان کارمؤلف کتـاب یعنـی        .  نداشته باشد  " صرف تسلیم"و جنبه   

مختلف علمی سـؤال زیـر      هاي    دهد که از دانشنمندان رشته      می را مورد تقدیر قرار   "مونسما

  :را پرسیده بود

، آیا شما به وجود خدا اعتقاد دارید؟ و در این صـورت مطالعـات و تجسـسات علمـی            "

  "چگونه شما را به سوي پروردگار، رهنمون شده است؟
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هـاي    انـد کـه مطـالبی را کـه در کتـاب            دهمفصلی به سؤال بـاال دا     هاي    دانشمندان پاسخ 

  .کند  می آمده است، تاییدآسمانی در مورد توحید

کنننـد کـه بایـد        مـی  بر اساس مطالعات این دانشمندان، قوانین دینامیک حرارتی داللت        

 و ابـدي را  جهان را بدایتی باشد و اثبات بدایت جهان، وجود آفریدگاري عاقل، داراي اراده      

فریدگاري که ذاتی غیر مادي دارد؛ زیرا مـاده از ذراتـی بـه وجـود آمـده            آ. کند  می ایجاب

عـاملی  ، براي دیدن او. و ابدي بودن ندارد ، امکان ازلی  به حکم علم  ها    است که ساختمان آن   

  دسـت قـل، انـسان بـه ایـن واقعیـت        و بصیرت، الزم است و با به کار انداختن ع          چون عقل 

هـاي   کند کـه اسـاس آن، قـوانین و سـنت            می  معجز آسایی سیادت   یابد که در دنیا نظام     می

 به این قوانین، امکـان ها  باشد، و کوشش دانشمندان و احاطه آن      می ثابت و ال یتغیر تکوینی    

آگـاه  ها  صدها سال قبل از وقوع آنها  پدیدهدهد که انسان از خسوف و کسوف، و دیگر       می

 کـه در  رسیم که ایـن قـوانین علمـی قطعـی      میبا بررسی علوم مختلف، به این نتیجه    . شود

ساختار موجودات زنده و غیرزنده به کار رفته اند، بدون بصیرت و اگاهی واز راه تـصادف            

  ).4،ص15ماخذ.(باشد  میکورکورانه به طور عقلی محال

در کتـاب  هـا   جان کالور مونسما که با برسی اظهار نظر دانشمندانی که اظهـار نظـر آن    

  :گوید  میمزبور آمده است،

دانـشمندانی کـه در ایـن       . کنـد   مـی   نمی آورد، بلکه مبانی دینی را تقویت       دانش کفر "

 ماده سـر  شمندانی هستند که با عالماند، علماي کالم نیستند، بلکه دان   کتاب اظهار نظر کرده   

 عده زیادي از اشخاص فهمیده و متحیـر نـسبت بـه             با مطالعه این کتاب، ایمان    . وکار دارند 

اگر ما خدا را کنار بگذاریم، قـوانین        .شوند  می  هدایت گردد و به راه راست      می خدا، راسختر 

 عملی از بین خواهند رفت و آن وقـت بربریتـی         انند وجدان و خصال نیک و حکمت      الهی م 

تـر   تـر و سـخت   بر جهان استیال خواهد یافت که به مراتب از بربریت قرون وسطایی ظالمانه    

توانند وجود یک قـدرت       می طبیعی و استدالل عقلی   هاي    علوم، با مطالعه پدیده   . خواهد بود 
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اگرچه علوم نمـی تواننـد آن قـدرت را مـشخص کننـد و یـا                . ا ثابت کنند  ما فوق بشري ر   

توانند با تعبیرات عمومی معنی آن قدرت را بیـان کننـد           می تعریف منطقی از آن بدهند، اما     

مقـدس ادیـان   هـاي   و براي اطالع بیشتر از صفات و خصوصیات آن قدرت، باید بـه کتـاب     

 ثابت کردن اصل موضوع، ضـربه کـشنده اي بـر    به نظر من دانشمندان با  . الهی مراجعه کرد  

  ."کنند  میدل بی دینی وارد

کنـد    میاین محقق در پایان مقاله خود به اظهار نظر چند دانشمند راجع به خداوند اشاره      

بریم و مطالعه اصل کتاب را به خوانندگان محتـرم           می این بحث را به پایان    ها    که با ذکر آن   

  :کنیم  میتوصیه

کنـد    مـی به طورصریح اعـالم  "دنیاي مخلوق "نی در کتاب خود به نام        آلما "رینک"

  ." وجود دارد و قدرت ابديدر این جهان یک عقل"که 

 انگلیسی کمی قبل از مرگ، اظهار کرد که او معتقد اسـت کـه تمـام مبـانی               "رومین"

  ."، غیر قابل فهم است بوده است و وجود جهان بدون صانعباطلفلسفی او تا آن زمان، 

 کـه در بـستر مـرگ       1867میکائیل فاراده دانشمند فیزیک و شیمی انگلیسی در سـال           

شناسـم و مطمـئن هـستم کـه تقـصیرات مـرا خواهـد            مـی   من خـداي خـود را      ": بود گفت 

  ."بخشید

باشـند از    میعلمایی که اهل ابتکار و استنباط ": گیرد  می هکالور مونسما در پایان نتیج    

، چـشم انـداز   روند و بیش از اسالف خود، در محیط معرفت   می کوه دانش باال تر   هاي    دامنه

هـاي   یابند که موضوعات، منحصر به فعـل و انفعـال    می دست به این واقعیتوکنند   می پیدا

در ظـاهر ال ینحـل بـه        ها    ، بلکه مسایل بی شماري وجود دار ند که اغلب آن          طبیعی نیستند 

کـه در   چنان. گردد  می رسند و هر قدر انسان در نردبان معرفت باال رود، افق وسیعتر             می نظر

گردد، اغلب دانشمندان ما بسیار متواضعند و هر قدر بر میـزان مطالعـه و               می کتاب مشاهده 

  ردد، بیـشتر سـر تعظـیم و بنـدگی بـه پیـشگاه عظمـت الهـی                 گـ   می افزودهها    معلومات آن 
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  .آورند  میفرود

 از میـان  ،ایجـاد کـرده اسـت و آنـان    هـا      مسرت زایدالوصفی در دل آن     تابش نور ایمان  

کننـد و    مـی  را مشاهده نور حقیقت   در باالي ستارگان،   طبیعت و مسایل مبهم آن    هاي    پدیده

 عالیـه اي وجـود دارد کـه تمـام        طبیعـت، حکمـت    یابند که در وراي عـالم       می  در به نیکی 

  .شود  میباشد و به اراده او اداره  میکاینات، آفریده او

  ). 8، ص15ماخذ(

  

  بررسی نتایج کاربردي

کـاربردي    را در ضـمن بررسـی نتـایج      و علوم حاکم بر جهان     بر اساس نقش فطرت    بررسی

   :دهیم  میانجام

کـرد و    مـی  تاکیـد  و علم حـضوري به علم حصولی ،بر تقسیم علم) هر(  نیا استاد حکمت 

 به وجـود نمـی آیـد، ولـی از     شود ولی ایمان  میمعتقد بودکه از علم حصولی عقیده حاصل      

 کـه  عقالنـی هـاي    جنبهاستاد معتقد بود که حسی کردن.آید  میعلم حضوري ایمان به وجود 

  مورد تاکید قرار گرفتـه اسـت، موجـب حـسی       )]( و روایات معصومان      مجید در قرآن 

ر متـداول مـورد   گردد؛ و جنبه اي است که باید به عنوان یـک راهکـا        می کردن اصول دین  

 بـه کودکـان   ،نبوت، امامت و معادکاربرد این روش براي آموزش توحید    . استفاده قرار گیرد  

   .جنبه حیاتی دارد و نوجوانان، و به طور کلی به تمام جوامع بشري

 "راهنمـایی بـه واقعیـت   "در تفسیر آیه یهدي الـی الرشـد آن را   ) ره(عالمه طباطبایی  

  .کند  میتفسیر

  : سوره رعد چنین آمده است17در آیه 

 یوقدون علیـه  أنزل من السماء ماء فسالت أودیۀ بقدرها فاحتمل السیل زبداً رابیاً و مما      "

 زبد مثله کذلک یضرب اهللا الحقّ و الباطل فأمـا الزّبـد فیـذهب          بتغاء حلیۀ أو متاع   افی النّار   
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از آسـمان  ) خداوند: (جفاء و أما ما ینفع النّاس فیمکث فی األرض کذلک یضرب اهللا األمثال       

سیالبی جاري شد؛ سپس سـیل بـرروي   ها   آبی فرستاد؛ و از هر دره و رودخانه به اندازه آن          

براي به دست آوردن زینـت آالت یـا وسـایل    ) وره هادر ک(خود کفی حمل کرد؛ و از آنچه    

بـدین سـان   . آیند  میمانند آن به وجودهایی  کنند نیز کف  میزندگی، آتش روي آن روشن    

 رود و امـا آنچـه بـه مردمـان سـود            می واما کف بر باد   . زند  می مثل  را  و باطل  خداوند حق 

  ."زند  میخداوند بدین گونه مثل.ندما  میرساند برروي زمین باقی می

 بـودن  در تفسیر آیه فوق، معیار سود بخشیدن بـه مـردم را حـق           ) رض(عالمه طباطبایی 

  ).240، ص22، ج6ماخذ (داند  مییک عقیده

، "منافع پایـدار " و "رشد" الهی، انسان را به سمت     ذکرشده، دین هاي    با توجه به جنبه   

اگـر مـا بتـوانیم    . کـشاند   می و زیان ابدياو را به سقوط، کند و هر دعوت دیگر  می دعوت

کـه وجـدان    هـایی      را به صورت قابل لمسی بیان کنیم، به احتمال قـوي انـسان             این واقعیت 

  .بیدار دارند، آن را یک امر بدیهی خواهند یافت و در نتیجه خواهند پذیرفت 

  و اسـتدالل   منطـق  ، اسـاس پیـدایش     فطـري   بدیهی بودن بعضی از مسایل بـراي عقـل        

 مطرح شـده انـد،      "بدیهیات یا اولیات  "بعضی از قضایاي منطقی که تحت عنوان        . باشد می

هـاي   اس تمام استدالل اس،  باشند که به صورت قطعی      می ناشی از همین خاصیت عقل فطري     

 یـا ضـروریات،   بـدیهیات اولیـه  ": در تعریف این قضایا آمـده اسـت       . گیرند  می انسان قرار 

گیرنـد، یعنـی چیـزي کـه موجـب        می قرارقضایایی هستند که بالذات مورد تصدیق و یقین 

 چنـین هـا   و آدمـی در توجـه بـه آن   است نـه امـر دیگـر،       ها    شود، ذات آن   میها    یقین به آن  

کـه در ایـن مـورد     هـایی     مثـال . " و آگاهی داشته اسـت     علمها    پندارد که پیوسته به آن     می

دو مقـدار    شوند، بزرگتر بودن کل از جزء، محال بودن اجتماع دو نقیض یـا ضـد،                می مطرح

 مقـدار، اضـافه شـود،    مساوي با مقدار سوم، خود مساویند، هرگاه بر دو مقدار مساوي یک        

 گردندو نـشان   می امور فوق، به عنوان امور جبلی و فطري در منطق مطرح          . بازهم مساویند 
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آمـادگی  هـا      این اصول و مخالفت با ضد آن       دهند که عقل فطري در انسان براي پذیرش        می

هـا   بـه وسـیله آن   این قضایا بدیهی هستند و احتیاج به اثبات ندارند و قضایاي دیگـر              . دارد

قضایاي فوق، به عنـوان     . گردند  می منجرها    قیاسی به آن  هاي    شوند و تمام استدالل     می ثابت

نمایـد    مـی  ارسطو بر این مطلب تاکید    . شوند  می مطرح (principles)مبادي و اصول منطق   

 بـراي هـرکس   روشن و بـدیهی هـستند و  ، که بعضی از قضایاي منطقی خود به خود، معلوم  

باشند؛ و به طـور کلـی هـر      میقابل قبولند و نیازي به اثبات ندارند و غیر قابل چون و چرا     

در حقیقـت،  ).4ماخذ(چیز که براي نفس واضح باشد، در هیچ یک از علوم قابل اثبات نیست             

 " ،"مـشاهدات "شـوند، یعنـی     مییقینی مطرح قضایاي منطقی دیگر که به عنوان قضایاي 

، همگی بـر پایـه اي در عقـل فطـري        " فطریات " و "متواترات"،  "حدسیات"،  "مجربات

  . باشد  میقرار دارند و در نتیجه، برهان منطقی بر عقل فطري استوار

 نامیـده "محسوسات" یا "مشاهدات"الزم است در این بحث قضایایی که تحت عنوان         

 قـضایایی هـستند کـه از راه حـس     "محسوسات" یا  "مشاهدات": شوند، تعریف شوند   می

مـاه  "،  "خورشـید روشـن اسـت     "،  "برف سفید است  "شوند؛ مانند     می براي انسان حاصل  

  ، "آتش سوزان است"، "گرد است

  خـشم، غـم و شـادي نیـز از همـین نـوع      همچنین، آگاهی انـسان از فکـر خـود، تـرس،       

 مـشاهده  "در حقیقـت نـوع اول ناشـی از   . شـوند   مـی باشند و به نام وجدانیات نامیـده      می

نخستین آگاهی که براي انـسان      . باشد  می "مشاهده درونی " و نوع دوم ناشی از       "بیرونی

 :گویـد   مـی خواجـه نـصیرالدین طوسـی   . باشـند   می حسیهاي    شود، همین آگاهی    می حاصل

 تـا آن  فطرت) رشد(حس است، چه نفس انسان از ابتداي   مفتاح ابواب علوم کلی و جزیی،     "

مبـادي تـصورات و   ) بـه دسـت آوردن    (گاه که جملگی معقوالت او را حاصل شود، اقتناص        

   )4ماخذ("تصدیقات توسط حواس تواند کرد

 روش بـسیار  " عقالنـی  غیبـی "هـاي      جنبـه  "حسی کردن "فوق،  هاي    بر اساس تعریف  
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باشـد و چنانچـه ایـن پیـام بـه خـوبی             مـی  ، نبوت، امامت و معاد    مفیدي در آموزش توحید   

در آمـوزش   دریافت گردد و در مجامع دانشگاهی و حـوزوي مـورد بررسـی قـرار گیـرد،               

تـوان مخاطبـان خـود را در      مـی بـا ایـن روش  . کنـد   می کمک ارزنده اي اسالم اصول دین 

أفـی اهللا شـک فـاطر       ": فرمایـد   مـی   را کـه    مجید موقعیتی قرار دهیم که بتوانند پیام قرآن      

 "!و زمـین را آفریـده اسـت؟      هـا     آیا در خدا شـک اسـت کـه آسـمان          : السموات و األرض  

   .ه طور حسی درك کنندب) 10:ابراهیم(

بـا  هـا   نتیجه گیري دیگري که باید از این بررسی نمود این است که چرا بعضی از انسان         

خداوند، بـه     نمی آورند؟ به عبارت دیگر به وجود        به او ایمان    وجود خداوند،  وجود پذیرش 

 و پرورش دهنده خود نمـی پذیرنـد؟        "رب"رند، ولی او را به عنوان        اعتقاد دا  عنوان خالق 

 را در زنـدگی روزمـره بپذیرنـد؟     اعتقاد ندارند و حاضـر نیـستند پیـام توحیـد    چرا به معاد 

  .کند نمیها  کمکی به آن بدیهی است صِرف اعتقاد به خداوند به عنوان خالق،

باشـد کـه بـا      می بر عقلحاکمیت شهوتها  داشت که عامل اصلی انحراف آنباید توجه  

گردد؛ و بـا بـسته شـدن      میها    ، موجب کوري و کري آن     تتضعیف فطر هاي    ایجاد مکانیسم 

 حق نیست و بـا تـداوم ایـن حالـت، در        انسان قادر به پذیرش    ، حق ورودي شناخت هاي    راه

  :فرماید  می خداوندشود؛ به همین علت  میاین راه تثبیت

در ) رض(عالمه طباطبـایی  . "باشد  می متقیهاي    این کتاب بدون شک راهنماي انسان     "

 آوردن جود تقوا را وجود حالت کنترل، در انسان قبـل از ایمـان   تفسیر آیه فوق، منظور از و     

  ).53، ص1، ج6ماخذ(داند  میبه خدا

قـرار دارنـد و بـه       هـا      بیانات دانشمندان علوم مختلف که بر اساس مطالعـه مـستمر آن           

ـ "حکمـت "ذکر شدند، در حقیقت نـوعی  ها  از آنهایی  عنوان مثال، نمونه و بـر   باشـند  ی م

داننـد، بـه     میها     مانع طرح آن   را نسبت به اسالم،   ها     آن خالف نظر گروهی که عدم پذیرش     

   . مفید باشندتوانند در پذیرش توحید  میمختلف،هاي  در طیفها  رسد این برداشت نظر می
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  :فرماید  می),(پیامبر اسالم

 سـخن حکیمانـه     ": ۀ المؤمن فحیـث وجـدها فهـو أحـقّ بهـا           لمۀ الحکمۀ ضالّ  ک" ***

گیـرد، زیـرا او بـه آن سـزاوارتر       مـی گمشده مـؤمن اسـت؛ پـس هـر جـا آن را یافـت بـر         

  ).1261، ص3، ج14ماخذ(است

  :فرماید  می از مشرکان و اهل نفاق در مورد لزوم گرفتن حکمت)}( علیامام

: ۀ المؤمن فاطلبوها و لو عنـد المـشرك تکـون أحـقّ بهـا و أهلهـا             الحکمۀ ضالّ  " ***

فرد مشرك بجویید، زیرا شما سـزاوار تـر و            گمشده مؤمن است؛ پس آن را حتی از        حکمت

  ).1260،ص3،ج14ماخذ(شایسته ترید

شـده مـؤمن      گم حکمت:  الحکمۀ ولو من أهل النّفاق     ۀ المؤمن فخذ   الحکمۀ ضالّ  " ***

  ).1261، ص3،ج14ماخذ(است؛ پس آن را اگرچه از منافقان فراگیرید

 را هـر کجـا      حکمـت : ۀ کلّ مؤمن فخذوها و لو من أفواه المنافقین         الحکمۀ ضالّ  " ***

  "نافقان به چنگ آوریدپس آن را گرچه از دهان م. باشد فراگیرید

خذ الحکمۀ أنّی کانت؛ فإنّ الحکمۀ تکون فی صدر المنافق فتلجلج فـی صـدره               " ***

 را هر کجا باشد فراگیرید؛ زیـرا   حکمت :حتّی تخرج، فتسکن إلی صواحبها فی صدر المؤمن       

 سـینه  پیوسـته نـا آرام اسـت تـا از آن خـارج شـده و در          ،  حکمت اگر در سینه منافق باشد     

  ).1261، ص3، ج14ماخذ(مؤمنان در کنار همگنان خود آرام گیرد

ال تحقّروا اللؤلوة النّفیسۀ أن تجتلبها من الکبـا الخسیـسۀ؛ فـإنّ أبـی               ": )}( سجاد امام

إنّ الکلمۀ من الحکمۀ یتلجلج فی صـدر        : حدثنی قال سمعت أمیرالمؤمنین علیه السالم یقول      

 :ی مظانّها حتّی یلفظ بها، فیسمعها المؤمن فیکون أحقّ بهـا و أهلهـا فیلقفهـا               المنافق نزاعاً إل  

کثیف، کاري پـست و حقیـر مـشمار؛    هاي  بیرون کشیدن مرواریدي گرانبها را از میان زباله  

  آمیز با انگیـزه   سخن حکمت "فرماید  می  شنیدم که  )}(از امیرالمؤمنین ":زیرا پدرم فرمود  

کنـد، تـا آن گـاه کـه بیـرون        می خود، در سینه منافق بی تابی   قرارگرفتن در جایگاه واقعی   



 حکمت اسالمی و عرفان اسالمی بررسی مقدماتی        394

 ربایـد   مـی  شـنود و آن را      مـی  به آن سـزاوارتر و شایـسته تـر اسـت،           افکنده شود و مؤمن   

 ). 1261، ص3، ج14ماخذ(

ۀ المـؤمن فعلـیکم بـالعلم قبـل أن       و اعلموا أنّ الکلمۀ من الحکمۀ ضالّ      : )}( کاظم   امام

 بـر شـما   .، گم شده مؤمن استکلمه حکمت! نیدبدا: یرفع، و رفعه غیبۀ عالمکم بین أظهرکم 

باد یادگیري آن، قبل از آن که از بین رود، و از بین رفتن آن،غیبت عالمی است که در بـین     

    )309، ص75، ج19ماخذ. (شما است

 گم شـده    حکمت:ۀ المؤمن فحیث ما وجد أحدکم ضالته فلیأخذها       الحکمۀ ضالّ : )}( باقر امام

      )149، ص2، ج26ماخذ. (مؤمن است، هرکدام از شما هر جا گم شده خود را پیدا کرد، بردارد

 گـم شـده مـؤمن      حکمـت :  المشرکین ۀ المؤمن فالتقفها و لو من أفواه       الحکمۀ ضالّ  ***

  )81، ص1، ج26ماخذ.(است، آن را حتی از دهان مشرکان بربایید

 لو وجدتم سراجاً یتوقّد بـالقطران فـی لیلـۀ مظلمـۀ الستـضأتم بـه و لـم          ": )}(مسیح

یمنعکم منه ریح نتنـه، کـذلک ینبغـی لکـم أن تأخـذوا الحکمـۀ ممـن وجدتموهامعـه و ال               

سوزد، از نـور آن    میاگر چراغی بیابید که در دل شب با قطران : سوء رغبته فیها   یمنعکم منه 

 را شود؛ همچنین، باید حکمـت  مانع شما از این کار نمی   ،  گیرید و بوي بد روغن آن       می بهره

، 3، ج14ماخـذ .(فراگیرید و بی رغبتی او نسبت به آن، مانع شـما نـشود     ،  در هر کس یافتید   

  ).1261ص

، بـه عنـوان     حکمـت اسـالمی    یابـد، و    می  اسالمی تمشیت  ر اساس روش فوق، حکمت    ب

علمی و عملی مربـوط بـه انـسان    هاي   تمام جنبه"صبغه" اصلی خط سیر و  و نظام  سیستم

هـاي اساسـی    که باید حاکم بر تمام سیـستم ولژي توحیديشود، و سیستم ایدئ   می وارد عمل 

بنـا  . باشـد   مـی  "حکمت اسالمی " توحیدي یا    ن، محیط باشد، همان جهان بینی     زندگی انسا 

 ه نوعی نقطه نظرهاي اسالمی را بیـان   براین الزم است در تدوین تمام مقاالت و کتبی که ب          

کنند، توجه به سیاست ذکر شده اعمال گردد، و محققـانی کـه ایـن نوشـتجات را بـراي                     می

  .کنند، نیز این معیار را در نظر داشته باشند  میانتشار بررسی
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  انزدهم پفصل

  

   اعمال و تاثیر آن در بررسی ملکوت

   اسالمی شناسیاز دیدگاه روان رفتار

  

  

  

  

  

  

  

  لغات و مفاهیم کلیدي
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هـاي   ، سیـستم  ، هـواي نفـس    ، دایـره تکلیـف    ی، دست یابی به رشد و قرب الهـ        خود کنترلی 

، عـدم تحـري   ، معصوم، قلب منکوس  ، قلب معکوس  ، شخصیت وارونه  ن انسا اساسی زندگی 

، عاقبـت ، سیر نوسانی بـد      ، سیر نوسانی خوش عاقبت    ، نیروي شهوت  ، نیروي فطرت  حقیقت

، مکتـب    شناسـی اسـالمی    ، مکتـب روان    روي کرد خـاص    ،رشد، اوج   ، سقوط کامل  سقوط

، ، مکتب روان شناسی هماهنگ کننده     ، مکتب روان شناسی معیار    روان شناسی واقع گرایانه   

، ، عمـل کنـز  ت، تاکیـد بـر ملکـو   ، تجسم رفتـار ، اهل شقاوت، اهل سعادت ظهور نفس عمل  

، ، یقظـه  حالـت بیـداري  ،، محتواي معنوي، ابدي بودن انسانظاهري، شکل  مسخ شدن انسان  
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  .  ، حبط، برگه، کشش ثانویهکشش اولیه

 

  خالصه فصل

 ،در متـون اسـالمی ، مـورد تاکیـد قـرار             " واقع " و   "باطن" با مفهوم    "ملکوت"مفهوم  

  وظـاهر رفتـار   او است" کردجنبه هاي واقعی عمل"گرفته است ومعیار در ارزیابی انسان  

   : می فرماید ),(پیامبر اسالم. معیار نیست 

  :إنّ اهللا ال ینظر إلی صورکم و أعمالکم و إنّما ینظر إلی قلوبکم و نیاتکم"

 هاو نیـت شـما را    هاي  شما نمی نگرد، و فقط  قلب البته خداوند به صورت ها و رفتار     

  .می نگرد

نزدیک مـی    درلغت نامه دهخدا، مفاهیمی که معادل ملکوت به کار رفته و به منظور ما

  : باشند به صورت زیر هستند

 عبـارت از ظـاهر آن و بـه حقیقـت،            "ملک" است و  " جهان باطن"ملکوت عبارت از    

  .ه او قائم است آن است که آن چیز ب"جان"ملکوت هر چیز، 

، الزم است مروري اجمـالی بـه      "تجسداعمال"  یا    "تجسم اعمال "به منظورفهم معنی    

  .  داشته باشیم اسالمی شناسیساختار شخصیت از دیدگاه روان

 65-66 مجید در سوره بقره آیـات  ، در قرآن"تجسم رفتار"مورد مفهوم ملکوت و  در

.  و لقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت فقلنا لهم کونوا قردة خاسـئین        ":چنین می بینیم    

) یهـود (  از خودتـان     یحال کسان : فها و موعظۀً للمتّقین   فجعلناها نکاالً لما بین یدیها و ما خل       

 شناسید که به ایـشان گفتـیم بوزینگـان مطـرود     یجاوز کردند،خوب مه از روز شنبه ت    را ک 

                                              ".و این  پدیده را مایه عبرت مردم حال و آینده وپندآموز پرهیزکاران ساخیتم. باشید
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ـ :  گویدیالتفاسیر خود در ذیل آیه فوق م استاد فقید شیخ محمود یاسري در خالصۀ        يراب

 ی بود و آن هـا حیلـه کردنـد و کنـار دریـا حـوض هـای         گرفتن حرامییهود روز شنبه ماه  

ـ      ی ها به حوض مـ  یروز شنبه ماه  . کندند  ی آمدنـد و آخـر روز، راه دریـا بـه حـوض را م

  . گرفتندی ها را در حوض میبستند و روز یک شنبه ماه

، رفتـار و  ، عواطـف   وملکوت، موجب اصالح شـناخت  و پذیرش ارتباط رفتار   يفراگیر

، فـراهم   می گردد، و زمینه الزم را براي دست یابی به سعادت ابـدي   سبک و روش زندگی   

  . می آورد

  

  مقدمه

ـ " و   "باطن" با مفهوم    "ملکوت"مفهوم   قـرار  در متـون اسـالمی، مـورد تاکیـد           ، "عواق

  وظـاهر رفتـار   او است" کردجنبه هاي واقعی عمل" انسان یگرفته است ومعیار در ارزیاب 

   :فرمایدی  م),(پیامبر اسالم. ار نیستمعی

  :نظر إلی قلوبکم و نیاتکمإنّ اهللا ال ینظر إلی صورکم و أعمالکم و إنّما ی"

 هاو نیـت شـما را    هاي  شما نمی نگرد، و فقط  قلب البته خداوند به صورت ها و رفتار     

  )100، ص11ماخذ(می نگرد

  :و در ارشادي دیگر فرمود

هـاي شـما نمـی    خداوند به صورت  : إنّ اهللا ال ینظر إلی صورکم، بل ینظر إلی قلوبکم         " 

  )244، ص3، ج18ماخذ ("هاي شما می نگرد، بلکه به قلبگرد

  : نیز می فرماید)}(علی امام

خداونـد بـه   : إنّ اهللا ال ینظر إلی صورکم و ال إلی اعمالکم، و لکن ینظر إلـی قلـوبکم          "

، 6، ج 19ماخـذ .   ("هـاي شـما مـی نگـرد       ها و اعمال شما نمی نگرد، لکن به قلـب         صورت

  )1098ص
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، صالح باشد و به عنوان مثال فـرد نمـاز بخوانـدو یـا کـار خیـر                   ست ظاهر عمل  ممکن ا 

 او نتیجـه اي  ي بـرا ،در این حال ظاهر عمل.  را انجام دهد، ولی قصد ریا داشته باشد  يدیگر

کن است انـسان در  بر عکس مم.  او است  "نیت" و   "جنبه باطنی "ندارد و معیار ارزیابی،     

بـاز در ایـن جـا    .  کاري را انجام دهد،  خود"عقیده باطنی"شرایطی قرار بگیرد وبر خالف   

  .  او نمی رساند و معیار، جنبه باطنی استاي به ایمان ظاهر عمل صدمه

  . نمونه خوبی است) درصدر اسالم(کرد عمار یاسر در این مورد عمل

ر دستگیر شد، مطلبی گفت که موافقـت او را بـاآن هـا تـداعی         که توسط کفا   یاوهنگام

عمار از حرفی که زده بود سخت ناراحـت بـود،  بـه رسـول           .  کرد و در نتیجه آزاد شد       یم

زدي  فرمود در آن هنگـام کـه ایـن حـرف را          ),(پیامبر.  ماجرا را گزارش کرد    ),(خدا  

 106آیـه  ! خیر: بودي یا نه؟ وعمار پاسخ داد   چه گفتی راضی     توچگونه بود ؟ آیا به آن      قلب

 باهللا مـن بعـد إیمانـه إلّـا مـن            من کفر ": سوره نحل در این هنگام به صورت زیر نازل شد         

اُکره و قلبه مطمئنّ باإلیمان و لکن من شرح بـالکفر صـدراً فعلـیهم غـضب مـن اهللا و لهـم                       

مگـر  ) بـاز خواسـت شـود     ( کفـر ورزد  هر کس که بعد از ایمانش به خداونـد          : عذاب عظیم 

ولی کـسانی کـه دل بـر کفـر     .  مطمئن باشدکسی که اکراه شود به کفر،  و قلب او به ایمان     

  ."نهاده باشند، خشم خداوند بر آنان است و عذابی سهمگین دارند

 یاگر بار دیگر هم در چنین وضـع       " به عمار گفت     ),(پیامبر پس از دریافت این پیام،    

  ).189، ص24،ج 14مأخذ شماره  (" راانجام بده همین عملی، قرار گرفت

  . اسالمی تعریف شودفرهنگ الزم است ابتدا مفهوم ملکوت در لغت و

  اکبر دهخدا، مفاهیمی که معادل ملکوت به کار رفته و بـه منظـور مـا     ی درلغت نامه عل  

  : ندنزدیک می باشند به صورت زیر هست

 و بـه حقیقـت،   ،  عبارت از ظـاهر آن   "ملک" است و  " جهان باطن"ملکوت عبارت از    

مرصاد العباد  یادداشـت بـه       (  آن است که آن چیز به او قائم است           "جان"ملکوت هر چیز،    
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  علـوم عقلـی، ملکـوت   در فرهنگ). 1497،ص 14، ج 9مأخذ شماره  ) (خط مرحوم دهخدا    

  )10( . مجردات به طور مطلق به کار رفته استبه معناي عالم

ـ    من تعلّم العلم و عمل     ": می فرماید  )}( صادق   امام  م هللا دعـی فـی ملکـوت        به و علّ

هرکس براي خدا علـم  بیـاموزد و بـه           : م هللا تعلّم هللا و عمل هللا و علّ      : السماوات عظیماً، فقیل  

 عظیم خوانده می شود و گوینـد      "اهملکوت آسمان "آن عمل کند و به دیگران بیاموزد در         

بـه  ) 43، ص1، ج21ماخـذ   .( و براي خـدا تعلـیم داد       براي خدا آموخت، براي خدا عمل کرد      

  .  جهان باشدوت آسمان ها در این بیان،  باطننظر می رسد ملک

 )}(امـام  .  صادق علیهما السالم  در مورد روح می پرسـد ابی بصیر ازامام باقر یا امام    

: هی من الملکوت مـن القـدرة   ": قال: الّتی فی الدواب و النّاس، قلت و ماهی       ": می فرماید   

  ."م جنبندگان و انسان وجود داردعاملی است که در تما: گفت

 جواب مـی    امام.  را جویا می شود    ال خود را تکرار می کند و ماهیت روان        ؤابی بصیر س  

  )216، ص3، ج17ماخذ شماره(" قدرت است از ملکوت":دهند

یعنـی همـان طـور کـه     . شن می شـود  نیز براي ما رو با مرور این پاسخ، مفهوم ملکوت    

استاد دهخدا مطرح ساخته است، ملکوت، جان قدرت است و انسان به ملکـوت خـود، قـایم          

  . اواستاست و ملکوت او همان روان

 در مـورد   و این واقعیـت  دارد و هم ملکوت   هر چیزي هم ملک   ،  بنا به تعبیر استاد مدنی    

  )24.( هاي ما مانند نماز، روزه، زکات و رفتارهاي عادي ما صادق استتمام رفتار

 در زندگی روزمره ما خود را نشان نمی دهد، ولی نمود آن در فعل وانفعـال      این واقعیت 

، یکی از نمود هاي آن بـه صـورت          مجید بنا به گزارش قرآن   . هاي انسان قابل مطالعه است    

  .  که در طیف وسیعی در آموزش هاي اسالمی مطرح شده است، می باشد، تجسم رفتار

در زندگی روزمره تحقق یافت و در رؤیـاي         )}( یک بار در زمان موسی       ،  این پدیده 

اهر مـسلمان بـوده انـد، بـروز         نیز در مورد گروهی از افرادي که بـه ظـ           ),(پیامبر اسالم 
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در . بروز شاخص این پدیده در دنیاي دیگـر خواهـد بـود             بنا بر متون اسالمی،   . نموده است 

  .این فصل سعی خواهد شد تا آشنایی نسبی با این جنبه ها به وجود آید

 بـه  ، الزم است مـروري اجمـالی  "تجسداعمال" یا  "تجسم اعمال "به منظورفهم معنی    

  .  داشته باشیم اسالمی شناسیساختار شخصیت از دیدگاه روان

 کـرد و حیوانـات را    محض خلق خداوند فرشتگان را  عقل     :علی علیه السالم می فرماید    

 عقل خود را بـر شـهوت   یاگر کس . ر دو نیرو را قرار داد      محض آفرید و در انسان ه      شهوت

حاکم کند از فرشته برتر و چنانچه شهوت خود را بر عقل حـاکم کنـد از حیـوان پـست تـر              

  )164ص11 ج16ماخذ شماره ( .است

 برخـوردار انسان " توان به نام ی حاکم نموده است، م  خود را بر شهوت    انسانی  که عقل   

 تـوان بـه نـام    ی  که  که شهوت او بر عقلش حاکمیت دارد مـ ی و  انسان   ،  "یکنترلاز خود   

  )4-5.  ( کردي  نام گزار"یکنترلفاقد خود انسان "

 در یهـدف زنـدگ  .  هدف زندگی و مسیر حرکت در این دو انسان کامالً متفاوت است             

 و " نهایـت  ی تا ب  ی به رشد و قرب اله     ییابدست  "،   برخوردار از خود کنترلی      یک انسان   

  )7 و6نمودارهاي(.  می گذرد"دایره انجام تکلیف در پیشگاه خداوند"مسیر حرکت او از 

 او حاکمیـت دارد،  بـر عقـل     نفـس  ي یـا هـوا     که شهوت  ی،  کنترلفاقد خود   هدف انسان   

ـ " نفـس يهـوا "ومـسیرحرکت از طریـق   .  اسـت  " نهایت ی تا ب   به لذت  یدست یاب "  ی م

 حاکمیـت  "ی زنـدگ ی اساسـ يسیـستم هـا  "خواست خویش را در تمـام    فقط    ییعن. گذرد

شخـصیت  "نـام     علیه السالم این نوع سـاختار شخـصیت بـه          یعل امامبنا بر تعبیر    . دهد می

 )9 و   8نمودارهـاي   (.  شود   ی  م  ي نام گذار  "سقلب منکو " و   " معکوس قلب"،  "وارونه

  ).219-20 صفحه 8ج : 11مأخذ شماره(

 در رشـد  ي و در نتیجه حرکـت مـستقیم بـه سـو          بر شهوت   ي فطر حاکمیت مداوم عقل  

ـ  از افـراد بـشر جلـب توجـه        ي، عمال نزد معدود   تمام طول زندگی     نمایـد کـه در روان  یم
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 انـسان هـا تحـت تـأثیر     یبعـض .  شـوند  ی مـ  ي نام گـزار   "معصوم" به نام    ی اسالم یشناس

ـ    تکلیف به سمت سقوط    ي از ابتدا  " حقیقت يعدم تحر "خانواده ومحیط و     .  کننـد  ی سیر م

 فعل وانفعـال   باشند که خود معلولی در حال نوسان م    میان رشد و سقوط    ردم همواره اکثر م 

 غلبـه نمایـد     "نیروي فطرت "در نهایت کار، ممکن است      .   بین شهوت وفطرت است       يها

،  "خـوش عاقبـت    یسیر نوسـان  ": به سمت رشد سیر نماید     یدر پایان زندگ  و در نتیجه فرد     

 : سـیر نمایـد   "سقوط" حاکمیت یابد وفرد در پایان زندگی به سمت          "نیروي شهوت "و یا 

 و از   "سـقوط کامـل   " بـه سـمت      "رشـد اوج  " تغییر مسیر از     ."سیر نوسانی بد عاقبت   "

   )5 و 4نمودارهاي (. ر است نیز کامال امکان پذیرشدسقوط کامل، به سمت اوج 

 ی که انسان در حال رشـد مـ  ی که باید توجه داشت این واقعیت است، درحال    ینکته مهم 

 مـی باشـد، ملکـوت او         او انسان است وهنگامی که در مسیر سقوط        ملکوت و باطن  ،  باشد

 در او بـه وجـود   يدید و شـ ی خفیف و زود گذر، تغییـر اساسـ  ينوسان ها.  باشد یحیوان م 

،   قـرار گیـرد  حاکمیـت هـواي نفـس    که فرد به طور ثابـت زیـر       ی در حال  ی ول ، آورند ینم

کـرد، نـوع حیـوان نیـز متفـاوت وبـه        که بر حسب نوع عمـل     ،ملکوت او حیوان خواهد بود    

هـا    که ما با آن    یدر متون اسالم  . خوك، سگ یا گرگ و مورچه خواهد بود        صورت میمون، 

  . پنج حیوان فوق تاکید شده استيبیشتر بر رو .ایم آشنا شده

  

  روش بررسی

  .در فصل اول ذکر شده است

  

  زیر بناهاي پژوهش

 وغیـر علمـی بـودن    ،چـه حـسی  اسـت    بر اسـاس علمـی بـودن آن     ی تعریف نظریه علم   -1

حدود کردن واقعیـات    زیرام. صحیح نیست و بایداین تعریف اصالح شود        ،   عقالنی يها جنبه
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 جهان به آنچه حسی است، خرد ورزي و تعقل و استدالل هاي منطقـی را از محـدوده علـم                  

  .باشد  هم شامل جنبه هاي حسی وهم جنبه هاي عقالنی می، علم. خارج می کند

ارتبـاط  ) ه ادیـان توحیـدي   مکتب توحید شـامل همـ  (  ومکتب اسالم     شناسی  بین روان  -2

) الهـی ( ام مکتـب روان شناسـی اسـالمی   وجوددارد که نتایج به دست آمده  می توانند به ن     

گفتگو بـین  "  و"کارهاي مشترك علمی" ياین مکتب ، زمینه خوبی برا . نام گزاري شوند  

  . است"تمام ادیان الهی

 مکتـب روان " تواند به عنوان یـک  ییک دین است ، م     مکتب اسالم عالوه بر این که        -3

  . مطرح شود "روي کرد خاص" با "شناسی

بنا بـراین مـی تـوان ؛         است   "ی گرای واقع" ،   " اسالمی  شناسی رویکرد مکتب روان  " -4

  را به عنوان مرداف  مکتب روان شناسی اسالمی  بـه  "مکتب روان شناسی واقع گرایانه    "

  .کاربرد

مفهوم علمی از دیدگاه اسـالم بـا   .  یک مکتب علمی است     ی اسالم  شناسی مکتب روان  -5

 . هر دو می گردد" حسی وعقالنیيجنبه ها" گرایی مطرح می شود وشامل معناي واقع

مکتـب معیـار روان   "می توانـد و بایـد بـه عنـوان     ) الهی( اسالمی شناسیمکتب روان  -6

اسـتفاده قـرار     مـورد شناسـی     بین تمام مکاتـب روان     "مکتب هماهنگ کننده  " و   "شناسی

  .گیرد

  . می باشند وکنترل شهوتی براي شکوفایی فطرتهاي اسالمتمام آموزش -7

  

  هاي پژوهش  پیش فرض

  . انسان و ملکوت ارتباط وجودداردبین مفهوم رفتار . 1

که در ساختار وجودي انـسان بـر یـک عامـل      کل نگريو  تنها نظریه اصالت روان . 2

  . انسان وملکوت راتوجیه کنند توانند ارتباط رفتاریغیر شیمیایی تاکید می کنند،م
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  .   می گردد  وملکوت، موجب اصالح شناختفراگیري و پذیرش ارتباط رفتار . 3

  . را اصالح کند وملکوت، می تواند عواطف رفتارفراگیري و پذیرش ارتباط بین . 4

 . وملکوت، موجب اصالح رفتار می گرددفراگیري و پذیرش ارتباط بین رفتار . 5

 یملکوت، موجب اصالح سبک وروش زنـدگ  وفراگیري وپذیرش ارتباط بین رفتار   . 6

  .می گردد

 و ملکوت، زمینـه  پـذیرش مفهـوم سـعادت از           ارتباط بین رفتار   فراگیري وپذیرش  . 7

  . رافراهم می آورد  اسالمی شناسیدیدگاه روان

  وملکوت، موجب افـزایش خـود کنترلـی مـی     فراگیري و پذیرش ارتباط بین رفتار      . 8

  .گردد

  . گرایی بیشتر می گردد وملکوت،موجب واقعفراگیري و پذیرش ارتباط بین رفتار . 9

  :دفاع از پیش فرض ها به صورت زیر انجام می گردد

  . وملکوت ارتباط وجود دارد بین رفتار -1

یوم تجـد کـل نفـس مـا عملـت مـن خیـر             ":  آمده است  )30:آل عمران (  مجید در قرآن 

  ".روزي که هر کس کار هاي بد و خوب خود را حاضر شده بیند: محضراً

 ،5، ج15ماخـذ  .( مـی دانـد  "تجـسم اعمـال  "عالمه طباطبایی این آیـه را تاییـدي بـر     

  )281ص

 سـوره بقـره   110 آیـه  ، ، مطرح کردآیه دیگري را که می توان در تایید مفهوم ملکوت       

و ما تقدموا ألنفسکم مـن خیـر        ":  سوره مزمل نیز تکرار شده است      20می باشد که در آیه      

خویش بفرسـتید آن را نـزد خـدا         ) ذخیره آخرت (و هر خیري پیشاپیش براي      : تجدوه عنداهللا 

  ."خواهید یافت

 در سـیاق  ": ري می گوید  در تفسیر این آیه، محقق فقید سید عبداالعلی موسوي سبزوا         

  )26(" در آخرت تصریح شده است"ظهور نفس عمل"این آیه به 
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یومئـذ یـصدر النـاس أشـتاتاً لیـروا      ":  سوره زلزله نیز چنـین مـی بینـیم     6-8در آیات   

 ،در چنـین روز : فمن یعمل مثقال ذرة خیراً یـره و مـن یعمـل مثقـال ذرة شـراً یـره           . أعمالهم

پس هر کـس هـم سـنگ    . ه گروه باز گردند تا کارهایشان را به آن ها بنمایند        انسان ها گرو  

و هـر کـس هـم سـنگ ذره اي عمـل      . ن را مـی بینـد     آ خیر انجام داده باشـد،       ذره اي عمل  

  ".ناشایست انجام داده باشد،آن را می بیند

 و "سـعادت اهـل  " در آن روز    ": در تفسیر این آیات می گویـد      ) ره(عالمه طبا طبایی  

 و هالکت متمایز می شوند، تا اعمال خـود را ببیننـد و جـزاي        "اهل شقاوت "رستگاري از   

 و یا به ایـن کـه   ، آن هم نه از دور، بلکه داخل در جزاي خود کنند  . اعمالشان را نشان دهند   

  )  349،ص40،ج15ماخذ.("دهند نشان  به ایشان"تجسم اعمال"صورت خود اعمال را به 

 65-66 مجید در سوره بقـره آیـات   در قرآن"تجسم رفتار"مورد مفهوم ملکوت و  در

.  و لقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت فقلنا لهم کونوا قردة خاسـئین        ":چنین می بینیم    

) یهـود ( از خودتـان   یحال کـسان  : فها و موعظۀً للمتّقین    و ما خل   فجعلناها نکاالً لما بین یدیها    

 شناسید که به ایشان گفتـیم بوزینگـان مطـرود       یخوب م  را که از روز شنبه تجاوز کردند،      

                                              ".و این  پدیده را مایه عبرت مردم حال و آینده وپندآموز پرهیزکاران ساخیتم. باشید

: گویـد   در خالصۀالتفاسیر خود در ذیل آیه فوق چنین می         ياستاد فقید شیخ محمود یاسر    

 یهـای  ها حیله کردند و کنار دریا حـوض      و آن ،   بود   گرفتن حرام   یبراي یهود روز شنبه ماه    

بـستند   ی آمدند و آخر روز، راه دریا به حوض را م         ی ها به حوض م    یروز شنبه ماه  . کندند

  )25.( گرفتند ی ها را در حوض می روز یک شنبه ماهو

 فلمـا نـسوا مـا    ":   چنین آمده اسـت     165-166 مجید در سوره اعراف آیات       در قرآن 

ذکّروا به أنجینا الّذین ینهون عن الـسوء و أخـذنا الّـذین ظلمـوا بعـذاب بئـیس بمـا کـانوا                        

 را کـه بـه   يو چـون پنـد  : م کونوا قـردةً خاسـئین  فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا له . یفسقون

 دادیــم،   از منکــر کردنــد نجــاتی را کــه نهــی داده بــودیم از یــاد بردنــد،  کــسانایــشان
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هنگـامی  ) آري،. ( کرده بودندی شدید گرفتار کردیم، چراکه نافرمان   یوستمکاران را به عذاب   

بـه شـکل   : هـا گفتـیم  کردنـد، بـه آن  که در برابر آنچه از آن نهـی شـده بودنـد، سرکـشی              

  ".هاي طرد شده درآیید میمون

  :ها سه گروه بودند فرماید آنی علیه السالم در تقسیر آیه فوق م صادقامام

 پیـدا  آن ها نجـات  . کردند   ی پذیرفتند و دیگران راهم به آن امر م        ی دستور را م   یگروه

  .کردند

آن هـا بـه   .  کردنـد  ی دیگـران را بـه آن امـر نمـ       ی پذیرفتند ول  ی  دستور را م    ی گروه

   )273-278 ، ص 1،ج 14مأخذ شماره . ( صورت میمون مسخ شدند 

ـ     نه دستور را پذیر  یگروه آن هـا هـالك   .  کردنـد  یفتند و نه دیگـران را بـه آن امـر م

  .شدند

و مـا جعلنـا الرّؤیـا    ": اسـت   چنین  آمده     60 مجید،  سوره اسراء، آیه       همچنین در قرآن  

هم إلّـا طغیانـاً   الّتی أریناك إلّا فتنۀ للنّاس و الشّجرة الملعونۀ فی القرآن و نخوفهم فما یزیـد         

 آزمـون  ي را که به تو نمایاندیم وشجره نفـرین شـده در قـرآن را جـز بـرا      یو رؤیای : کبیراً

  ". افزایدیید آنان نم جز طغیان شدی ول، مردم قرار ندادیم و ایشان را بیم می دهیم

در خـواب   :  فرمـود  ),(رسول خـدا    : گویدی   در شأن نزول این آیه م      یعالمه طباطبای 

 بـر شـما   ي و این که بـه زود   ،    امیه درهمه شهرها بر فراز منبر ها بر آمده اند           یدیدم که بن  

از آن بـه بعـد رسـول      .کنند و شـما ایـشان را  بـدترین اربـاب خواهیـد یافـت                سلطنت می 

 یعالمـه طباطبـای   .  این آیه را فرسـتاد     ی تعال ي فرو رفت، و خدا    ی در اندوه عمیق   ),(خدا

 که ظهـور در وقـوع معجـزه       ی بر جواز تأویل آیات    یهیچ دلیل :  گوید یدر تفسیر آیه فوق م    

تبـدیل  :  کندیمگر این که موضوع،  جنبه محال بودن داشته باشد و اضافه م           .دارند، نداریم   

مثل ایـن کـه انـسان بـه     ) مسخ شدن انسان( دیگر از حیوانات  ی به نوع  شدن صورت انسان  

 و "انـسان میمـون   "در این حال، فرد  مزبور       .  ندارد   یخوك در آید مانع    صورت میمون یا  
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خالصه ایـن کـه نفـس    ":  گیردی خواهد بود، عالمه در پایان چنین نتیجه م  "انسان خوك "

هـا    پذیرد و این صورت    ی را به خود م    ییصورت ها  ثر ملکات مخصوص به خود،     بر ا  یآدم

 مـوارد، در همـین دنیـا بـه     ی ندارد که دربعـض ی موجود هستند وهیچ مانع  "مقام نفس "در  

نفـس  . سند ، چنانچه در آخرت و پس از مرگ چنین خواهد شـد      بروز بر  و   "مرحله ظهور "

 که بر اثر اعمـال خـود ممکـن    ،بودن دارد ومطلق ییک حالت سادگ انسان در اول حدوث ،  

مأخـذ شـماره     ( " آن از بـین بـرود      ی پیدا نماید وحالت سادگ    یاست تنوع به صورت خاص    

   )273-278 ، ص 1،ج 14

  از بنی اسـرائیل بـه شـکل میمـون،        ی سجاد علیه السالم ضمن اشاره به مسخ گروه        امام

ـ      .  مسخ کرد  ی صید ماه  اضافه می کند وآن ها را خداوند به علت          حـال  یپس فکـر مـی کن

را کـشتند و نـسبت بـه حـریم او هتـک حرمـت کردنـد          ),( که فرزند رسول خدا    یقوم

ـ ، چگونه خواهد بود ؟ اگر چه خداوند آن هـا را در ایـن دنیـا مـسخ نکـرده اسـت          بـه  ی ول

 عـذاب مـسخ    آن ها در آخرت آماده کرده است  که از   ي رابرا یاضعاف مضاعف عذاب های   

   ) 295، ص 45، ج 23مأخذ.(باالتر ند 

أمـراهللا عبـاده أن   ":  به نقـل از علـی علیـه الـسالم بیـان مـی کنـد               )}( عسکري امام

یستعیذوا من طریق المغضوب علیهم و هم الیهود الّذین قال اهللا فیهم قـل أأُنبـئکم بـشرّ مـن       

خداونـد بـه   :  و جعل منهم القـردة و الخنـازیر  ذلک مثوبۀ عنداهللا من لعنه اهللا و غضب علیه      

 کـه همـان   ، بندگان خودامر کرده تا از مسیر آن ها که مورد غضب خداوند قرار گرفته انـد           

  :پناه ببرند که خداوند در مورد آن ها گفته است قوم یهود هستند به خداوند

ـ           ": بگو ن اسـت، بـاخبر   آیا شما را از کسانی که موقعیت و پاداششان نزد خدا بدتر از ای

کنم؟ کسانی که خداوند آن هـارا از رحمـت خـود دور سـاخته، و مـورد خـشم قـرار داده،               

و از آن ها، میمون ها و خوك هـایی قـرار داده، و پرسـتش بـت کـرده انـد؛                      ) ومسخ کرده (

تفـسیر برهـان،    ()60:مائـده . (، گمراهترنـد موقعیت و محل آن ها بدتر است، و از راه راست     
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  )485، ص1ج

یوم یحمی علیها فی نار جهنّم فتُکـوي بهـا   :  سوره توبه چنین آمده است     34-35در آیه   

  :فُسِکُم فذُقوا ما کنتم تکنزونوبهم و ظهورهم هذا ما کنزتم ألننجباههم و ج

ایـشان را از عـذابی    کننـد،  ی را در راه خدا خرج نم اندوزند و آنیکه زرو سیم م  هانآ

 و پهلو وپـشت آنـان   یا در آتش جهنم تافته کنند وپیشانآن روز که آن ر: ده دردناك خبر  

 این همان است که براي خودتان اندوخته بودیـد پـس    ) به آنان گویند  ( را با آن داغ بگدازند    

  . اندوخته هاي خود را بچشید) طعم(

دن  را نگهداري و یـا ذخیـره کـر         "کنز"عالمه طباطبائی در تفسیر آیه فوق ،منظور از         

 و انتفـاع از آن عمـومی گـردد و     ،مال وخود داري از این که در میان مردم جریان پیدا کند           

  .خودداري از اداي حقوق واجب می داند

در روز قیامـت آتـش   : عالمه به طور خالصه آیه فوق را به صورت زیر شرح می دهد       

مـان هـا پیـشانی و    آن گاه با ه.  دفینه شده دمیده می شود تا سرخ گردند    يجهنم بر پول ها   

این همـان پـول هـایی اسـت     : پشت و پهلوي ایشان داغ می شوند و به آن ها گفته می شود 

زیرا این همـان پـول هـا اسـت کـه      . اینک همان را بچشید . که براي خود جمع کرده بودید  

،ص 18،ج 14مأخـذ ( امروز به صورت عذاب در آمده اسـت و شـما را شـکنجه مـی دهـد       

117-90.(   

 اسـت کـه بـه    " کنـز عمـل " که آیه فوق به آن اشاره دارد، تأکید بر ملکوت،         نکته اي 

  .صورت آتش ، خود را نشان می دهد

 نادرسـت نیـست ،بلکـه تمـام     ي فقـط شـامل رفتارهـا      ،باید توجه داشت مفهوم ملکوت    

 اعتقـاد بـر ایـن اسـت کـه      ی اسـالم يدر آمـوزش هـا  .  گرددی انسان را شامل م    يرفتارها

 امـام . ی شود با عنوان ملکوت در روز قیامت مجسم م     "واقعیت عمل "  یا    "ت عمل حقیق"

  إذا بعث اهللا المؤمن مـن قبـره، خـرج معـه مثـال یقدمـه                  ":  فرماید یصادق علیه السالم م   
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زن، و  ال تفـزع و ال تحـ      ": أمامه، کلّما رأي المؤمن هوالً من أهوال یوم القیامۀ قال له المثال           

أبشر بالسرور و الکرامۀ من اهللا عزّو جلّ،  حتّی یقف بین یدي اهللا فیحاسبه حـساباً یـسیراً، و        

یرحمک اهللا نعم الخارج خرجـت معـی   ": یأمر به إلی الجنّۀ و المثال أمامه، فیقول له المؤمن        

قول أنـا  من قبري ما زلت تبشّرنی بالسرور و الکرامۀ من اهللا حتّی رأیت ذلک، فمن أنت؟ فی        

هنگـامی   : السرور الّذي کنت أدخلته علی أخیک المؤمن فی الدنیا، خلقنی اهللا منه الُبـشّرك             

موجودي بـا قیافـه انـسان کـه      ( قبر خویش مبعوث می نماید، مثالی       که خداوند مؤمن رااز     

 هـاي   شود که هرگاه مؤمن اضطرابی از اضطراب   یبا اوخارج م  ) وت اعمالش می باشد     ملک

ـ : روز قیامت را می بیند به او می گوید  را بـه سـرور   ونترس و غمگین مشو و بشارت باد ت

تا آن که در پیـشگاه خداونـد قـرار مـی گیـرد و از او                 . وکرامت از جانب خداي عز وجل       

 دسـتور رفـتن بـه بهـشت     ، حساب ساده اي می شود، درحالی که  این مثال درجلو او است           

را رحمت کند خوب کسی بـودي کـه بـا    و خدا ت :دراین حال مؤمن می گوید    . می شود   داده  

تـو  . من از قبر خارج شدي وهمواره مرا از جانب خـدا بـه سـرور وکرامـت بـشارت دادي             

خداونـد  .کـردي   کیستی؟ او می گوید من سروري هستم که در دنیا به برادر مؤمنـت وارد         

   )572،ص 11، ج 16مأخذ( ." را بشارت دهم کرد تا تون  خلقمرا از آ

مفهـوم رفتـار   .  وملکوت دومفهوم مکمل یکدیگر مـی باشـند      رسد که رفتار   یبه نظر م  

دار مـی کنـد ومفهـوم ملکـوت،      و قابل مشاهده کارهـاي  انـسان را نمـو       "شکل ظاهري "

 يابـد "مکتـب اسـالم بـه      .  دهـد  ی آن را نشان م    "يمحتواي معنو " و   " واقعی يمحتوا"

ـ     ب ،   کند و مفهوم ملکوت    ی تأکید م  "بودن انسان   او را  ی زیـست  ي  محتـوا   یعد مثبت و منف

با تدوین ایـن جنبـه هـا و آمـوزش آن در بعـد وسـیع در جوامـع          .  کند یتا ابد مشخص  م    

 برسـند و از طریـق       "یقظـه " و   "يحالـت بیـدار   "گردد تا انسان ها به      ی   موجب م  يربش

 ي را بـرا  " بـه سـعادت ابـد      یزمینه دست یاب  " خویش   " و رفتار   ،عواطف کنترل شناخت "

  .  در امان بمانند"شقاوت ابد"خویش فراهم آورند و از 
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ــال" ــات" و"تجــسم اعم ــسد اعم ــرآن "لج ــسیر ق ــاي تف ــسفه د ر حــوزه ه ،کالم،  فل

 یک فرد مـسلمان ، معیـار        يبرا.  مطرح است  یبه نوع  )19 ( متعالیه ،عرفان و حکمت  اخالق

ـ  اه قرآن ومعصومان علیهم السال    دیدگ  پذیرش آن،   مطـرح شـده در   يو نظرهـا   باشـد    یم م

نکتـه  .  داشـته باشـند  ی صحیح هستند که با دو معیار فوق، هم خوانی فوق هنگاميحیطه ها 

 بایـد بـه عنـوان      ،   معـصومان علـیهم الـسالم      يبسیار مهم این است که قرآن و آموزش ها        

  .  بحث، مورد استفاده قرار گیرندیمحور اصل

 ي زمینه سـاز يکرد که  مکتب اسالم براعیت تاکید می    بر این واق  ) ره(استاد حکمت نیا    

بـه نظـر   .  را به صورت قابل حس ارایه دهـد ی می کند تا این مبان  ی خود، سع  یپذیرش مبان 

 همـین  سـتاي  اسـالمی در را ي مجید وسایر آموزش هـا      رسد تأکید بر ملکوت در قرآن      یم

  )7.(سیاست می باشد

ـ  گرایی  کل  و انهاي اصالت رو    تنها نظریه  -2   و  تواننـد ارتبـاط بـین رفتـار        ی م

  .توجیه کنند ملکوت را

  : توان در سه نظریه خالصه نمودی مطرح شده در مورد حیات را مينظریه ها

  ."نظریه مکانیستی حیات" -لفا

  ."نظریه اصالت حیات" –ب 

  ."نظریه کل گرایی" -ج

  :چنین آمده استت، یادر تعریف نظریه مکانیستی ح

نظریه اي فلسفی مبنی بر این که تمام رویدادها و پدیـده هـا بـدون ارتبـاط بـا میـزان                     

ایـن دیـدگاه بـه     . به طور نهایی در چهار چوب مکانیکی قابل فهم هستند      ،  پیچیدگی آن ها  

 گرایانــه ودر تــضاد بــا گروهــی از دیــدگاه هــاي دیگــر نظیــر دوگانــه   جبــريطــور جــد

  .  استيگرایی،آرمان گرایی وحیاتی نگر

دیدگاهی فلسفی مبنـی  : در تعریف نظریه اصالت حیات یا حیاتی نگري چنین آمده است        
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 بر این که نیروي حیاتی  که با اصول مکانیکی، شیمیایی یا فیزیکی قابـل توضـیح نیـست،                 

  ).2(مسؤول زندگی است 

ـ  "ایدآلیسم"با    مترادف ، آنسیکلوپدي،  اصالت روان    رد در نظریـه   . شـده اسـت    ی معرف

  .بر ماده  مقدمند) ایده ها(ایدآلیسم این دید وجود دارد که فرآیند هاي انتزاعی وغیر مادي 

 است که بر  اورگانیـسم زنـده        ی هر روش فلسف   ي بر چسبی کلی برا    ،  نظریه کل گرایی  

 تـوان  ی مرکب را نم مفهوم کلی دیدگاه کل گرایی این است که یک پدیده         . تمرکز می کند  

  ).2.(با تحلیل اجزاي تشکیل دهنده آن فهمید

 وملکـوت جـز بـا پـذیرش     فتـار  نکته بسیار مهم این است که پـذیرش ارتبـاط بـین ر            

ونظریـه  ،  واقعیـت غیـر مـادي امکـان پـذیر نیـست           به عنوان یک    ) عامل حیات ( "روان"

زیـرا طبـق  نظریـه    . ت بـه هـیچ وجـه توانـایی توجیـه وفهـم آن را نـدارد          مکانیستی حیا 

مکانیستی حیات، انسان جز مجموعه اي از ملکول ها که با شـالوده  اختـصاصی کنـار هـم                    

 توجیـه  ي امکانی برا ،  حال پس از بر هم خوردن این شالوده       .  چیزي نیست    ،  قرار گرفته اند  

 را در نظریـه   در بررسی هاي خود، وجود تنـاقض     ما.  نمی ماند  یو فهم ابدیت وملکوت باق    

 ثابت نموده ایم و در نتیجه زمینه مناسب براي حاکمیت دو نظریه اصـالت              مکانیستی حیات 

 دارنـد،   و کل گرایی که هر دو به وجود یک عامـل غیـر شـیمیایی در انـسان اعتقـاد          روان

  )4.(فراهم می آید

 ملکـوت، موجـب اصـالح شـناخت       و پذیرش ارتباط بـین رفتـار       و يفراگیر -3

  . گردد می

 متـضاد در انـسان هـا        پذیرش یا عدم پذیرش مفهوم ملکوت موجب ایجـاد دو شـناخت           

اصـل مـشترك   "، یکی از اصول دین اسالم و یک  "ابدیت"  و    "معاد"اعتقاد به    .شود می

 به معاد یک دید بسیار وسیع به انسان مـی دهـد کـه             اعتقاد واقعی .  است   "بین ادیان الهی  

  .  همراه است"شرح صدر" و "ظرفیت روانی"با افزایش 
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 اثبات حقانیـت خـود،    ي برا),(امبر مسیحیان نجران و پی   قرار شد  ),(در زمان پیامبر  

 سوره آل عمـران بـه صـورت زیـر مـورد             61علیه یکدیگر نفرین کنند واین روند در آیه         

فمن حاجک فیه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنـا             ": اشاره قرار گرفته است   

:  ت اهللا علی الکـاذبین   و أبناءکم و نساءنا و نساءکم و أنفسنا و أنفسکم ثم  نبتهل فنجعل لعن              

کسانی با تـو بـه محاجـه    ) باز(به تو رسیده ) در باره مسیح( و دانشی که هر گاه بعد از علم 

 کنیم، شـما هـم فرزنـدان      بیایید ما فرزندان خود را دعوت     ": ها بگو و ستیز بر خیزند، به آن     

م زنان خـود را؛ مـا از نفـوس خـود دعـوت      خود را؛ ما زنان خویش را دعوت نماییم، شما ه 

  ."گاه مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیمکنیم، شما هم از نفوس خود؛ آن

والذي نفسی بیده، إنّ العذاب قـد عـال أهـل نجـران و لـو العنـوا،       ": ),(پیامبر اسالم 

 که عذاب به اهـل   که نفس من در دست اواست یفرمود قسم به خدای   :لمسخوا قردة وخنازیر  

ـ        ینجران نزدیک شده بود و اگر نفرین م         .شـدند  ی کردند، به صورت میمون وخوك مسخ م

  )345 ص 2 ج 23مأخذ شماره (

 از یاران ایشان به نـام زهیـر بـه زمـین افتـاد             ی   حسین علیه السالم هنگامی که یک      امام

اتلـک، لعـن الـذین مـسخوا قـردة و      و لعـن ق !) یا زهیـر (ال یبعدك اهللا": ، فرمود)شهید شد (

هـا را  آن. کند و قاتل ترا لعن کرده اسـت      خداوند تورا از خویش دور نمی     ! اي زهیر : خنازیر

  )26 ص،45ج، 23مأخذ( .کند که به صورت میمون وخوك مسخ شده اند لعن می

 دیگـر را  در ایـن دنیـا مـشاهده نمـی          يهاها ملکوت وواقعیت خود و انسان     اکثر انسان 

ند، ولی معصومان علیهم السالم و بعضی از اولیاي الهی، ملکوت انسان هـا را در همـین                  کن

  .دهند دنیا نیز مشاهده می کنند ودر موارد الزم به افراد تحت پوشش خود نیز نشان می

کنـد تـا   ی  کند و سعی مـ ی انسان، عمق بیشتري مبا مرور این آموزش ها واقعاً شناخت 

  . کند دین خالص الهی عملطبق ضوابط 

  



 حکمت اسالمی و عرفان اسالمی بررسی مقدماتی        414

اصـالح    راتوانـد عواطـف   ملکوت می  وفراگیري و پذیرش ارتباط بین رفتار   -4

  .کند

اعتقاد به ملکوت، هم به عنوان  یک عامـل بـشارت دهنـده موجـب تحریـک  وایجـاد                     

 از ي خـود دار يمل ترساننده بـرا    انجام کارهاي نیک، و هم به عنوان یک عا         يانگیزش برا 

بـشارت هـا و مجـازات       .  غیر قابل قبول می تواند و باید مورد استفاده قرار گیرد           يرفتارها

  .ها در ضمن بند هاي دیگر مطرح شده اند

  .گردد  میفراگیري و پذیرش اعتقاد به ملکوت موجب اصالح رفتار -5

 فـرد   رفتـار ف در اثر تاکید بر ملکوت اعمال، مقدار زیـادي از        وعواط با اصالح شناخت  

 آموزش ها ضـمن آن کـه جنبـه هـاي شـناختی وعـاطفی دارنـد           یدر بعض . شود اصالح می 

   . دهنده تاکید شده استمخصوصاً برمکانیسم ایجاد رفتار سقوط

 یـا   به نیرویی که فرد را بـه عمـل        ،   یادگیري، اصطالح کشش یا سائقه      شناسی در روان 

دو . هر محرکی که موجب عمل شود کـشش اسـت    .  پاسخ دادن وا می دارد اطالق می شود       

  :شناسیم نوع کشش می

 کـه ناشـی از نیازهـاي اولیـه انـسان             نـشده   یا کشش هاي آموختـه      کشش اولیه  -الف

  .ندهست

به نـام   آیند، و  کشش ثانویه که در نتیجه عوامل فرهنگی اجتماع به وجود می   -6

 انـسان، در فراینـد هـاي        نیز نامیده می شوند و در رفتـار       ،   آموخته شده  يها کشش

  . و نیز در دستاوردهاي انسان اهمیت اساسی دارندتطابق اجتماعی

ه محرکی اطالق می شود که مشخص می کند چه وقت بایـد بـه کـشش پاسـخ                 ب ،برگه

چراغ سـبز راهنمـایی بـه چـراغ      مثال هنگامی که راننده اي به محض دیدن  تغییر. داده شود 

هر گونه محرکی بـه شـرط آن   . زرد، ترمز می کند می تواند به عنوان یک برگه تلقی شود       

  )28.(ند به عنوان یک برگـه بـه شـمار آیـد     مشخص ومتمایز باشد می توا   یکه به قدر کاف   

یعنـی محرکـی کـه       . مطرح ساخت    "محرك قطعی "درحقیقت برگه  را می توان به عنوان         
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، کـه   و تجسم اعمالبه نظر می رسد اعتقاد به ملکوت. پاسخ، بالفاصله به دنبال آن می آید      

  شـود و رفتـار   قوي وارد عملدي دارد، می تواند به عنوان یک محرك  براي انسان نتایج اب   

 شـده انـد،   مصادیق ملکوت، که در بندهاي مختلف این فصل مطـرح . انسان را اصالح نماید 

  .توانند در این مورد، استفاده شوند می

ملکوت، موجـب اصـالح سـبک وروش      و  فراگیري پذیرش ارتباط بین رفتار     -7

  .گردد زندگی می

 ورفتـار در اثـر تاکیـد بـر مفهـوم ملکـوت، سـبک وروش         ،عواطـف  با اصالح شناخت  

زندگی انسان اصالح می شود و انسان به صورت داوطلبانـه و بـا آرامـش کامـل سـاختار            

 هر انحرافی دور باشد وحداکثر رشـد را بـراي            تا از  ،  زندگی خود را طوري تنظیم می کند      

  .  خود و دیگران به ارمغان آورد

 " رفتـار ملکـوت " و قابـل قبـول   ملکـوت رفتارهـاي  "آموزش هاي اسالمی با ارایـه       

 همـراه بـا خـود    ، سعی می کننـد زمینـه سـبک و روش زنـدگی          " دهنده انحرافی و سقوط  

  .کنترلی را فراهم آورند

  : می فرماید در مورد تجسم نماز ،زکات، کارهاي نیک و صبر)}( صادق امام

إذا دخل المؤمن من قبره، کانت الصالة عن یمینه، و الزّکـاة عـن یـساره، و البـرّ مظّـل           "

 دخل علیه ملکان الّذان یلیان مساءلته؛ قـال الـصبر           فإذا. الصبر ناحیۀ ) یتنحی(علیه و ینتحی    

  : دونکم صاحبکم، فإن عجزتم عنه فأنا دونه: للصالة و الزّکاة والبرّ

  و زکات در سـمت چـپ      نماز در سمت راست    ،  هنگامی که مؤمن در قبر قرار می گیرد       

 کـه در ناحیـه   در این حـال صـبر  . دازنداو قرار می گیرند و کارهاي نیک بر او سایه می ان 

هنگـامی کـه دو فرشـته مـسؤول پـی گیـري       . خاص خود قراردارد، خود را نشان می دهـد       

به صاحب خود کمـک     : دکارهاي او وارد می شوند، صبر به نماز و زکات و نیکی می گوی             

خـذ شـماره     ما -170 ص 12ماخذ شـماره  (کنید و اگر ناتوان شدید من به او کمک می کنم          
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   ).255 ، ص3، ج16

  :سوره نبأ چنین می بینیم 18در آیه 

 دمیده می شـود، و شـما فـوج       "صور"روزي که در    : یوم ینفخ  الصور فتأتون أفواجاً     "

  ."می آیید) به محشر(فوج 

، از ایـشان در مـورد تفـسیر ایـن آیـه      ),(معاذ بن جبل یکی از اصحاب پیامبر اسـالم   

سـألت عـن عظـیم مـن األمـر،  ثـم       ! یا معاذ": به او می فرماید   کند، و پیامبر ص      سؤال می 

یحشر عشرة أصناف من اُمتی أشتاتا قد میزهم اهللا تعالی من المـسلمین     : أرسل عینیه، ثم قال   

و بدل صورهم، بعضهم علـی صـورة القـردة، و بعـضهم علـی صـورة الخنـازیر، و بعـضهم                      

        منکسون أرجلهم من فـوق، و وجـوههم مـن تحـت، ثـم     یـسحبون علیهـا، و بعـضهم عمـی 

یترددون، و بعضهم صم و بکم ال یعقلـون، و بعـضهم یمـضغون ألـسنتهم تـسیل القـیح مـن                    

أفواههم لعاباً یتقذّرهم أهل الجمع، و بعضهم مقطّعۀ أیدیهم و أرجلهـم، و بعـضهم مـصلوبون            

ابغۀ مـن قطـران   علی جذوع من نار، و بعضهم أشد نتناً من الجیف، و بعضهم یلبسون جباباً س   

  .الزقۀ بجلودهم

فأما الّذین بصورة القردة فالفتات من النّـاس، فأمـا الّـذین علـی صـورة الخنـازیر فأهـل                    

السحت، و أما المنکسون علی رؤسهم فآکلۀ الرّبا، و العمی الجـائرون فـی الحکـم، و الـصم               

ضاة الّذین خـالف أعمـالهم      البکم المعجبون بأعمالهم، و الّذین یمضغون بألسنتهم العلماء و الق         

أقوالهم، و المقطّعۀ أیدیهم و أرجلهم الّذین یؤذون الجیران، و المصلبون علی جذوع من نـار               

فالسعاة بالنّاس إلی السلطان، و الّذي أشد نتنـاً مـن الجیـف فالّـذین یتمتّعـون بالـشّهوات و                    

  :ذین یلبسون الجباب فأهل الفخر و الخیالء اهللا تعالی فی أموالهم، و الّاللّذات و یمنعون حقّ

از موضوع بزرگی سؤ ال کردي واشک از چشم هاي ایشان جـاري مـی شـود             ! اي معاذ 

،  من به صورتی محشور می شوند که خداونـد متعـال           گروه از امت  10: واعالم می فرمایند  

  :و صورت هاي آن مبدل شده اند آنان را از مسلمانان متمایز قرار داده 
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  بعضی به صورت میمون، 

  بعضی به صورت خوك،

ه زیـر اسـت و بـه        پاي آن ها را به باال و صورت آن ب         . بعضی به شکل واژگون هستند      

   گیرند،  یحال شناور قرار م

  بعضی به صورت افراد کور آمد و شد می کنند،

  بعضی کرو الل هستند و فاقد حس تعقل می باشند، 

عضی زبان هاي خود را می جوند و چرك از دهان آن ها جـاري اسـت کـه جمعیـت از                     ب

  شوند، بوي آن ناراحت می

  ها و پاهاي آن ها قطع شده است، بعضی دست

  بعضی به شاخه هاي آتش به دار کشیده شده اند،

  بعضی از مردار بد بوتر هستند،

  .ن ها چسبیده استهایی پوشیده اند که از قطران است و به پوست آ بعضی لباس

  : شرح تفصیلی گروه هاي فوق را به صورت زیر بیان می کند),(پیامبر اسالم

  .گروهی که به صورت میمون هستند، افراد سخن چین می باشند

  .، هستندگروهی که به صورت خوك هستند اهل به دست آورد مال از راه حرام

  .دگان ربا می باشندگروهی که با سر خود واژگون هستند، خورن

  .هایی هستند که در حکم دادن خود ظلم را روا می دارند انسان گروه کور،

  .گروهی که کر والل هستند افرادي هستند که نسبت به اعمال خود عجب می ورزند

 آن ها  با گفتـار آنـان   گروهی که زبان خود را می جوند، علما وقضاتی هستند که رفتار    

  . استمخالف 

گروهی که دست و پاي آن ها  قطع شده اند، افرادي هـستند کـه همـسایه خـود را مـی       

  .آزارند



 حکمت اسالمی و عرفان اسالمی بررسی مقدماتی        418

سـعایت کننـدگان مـردم بـراي       ،خه هاي آتش به دار کشیده شـده انـد  گروهی که به شا 

  .حکمرانان هستند

  لـذت   و گروهی که بوي آن ها از مردار تعفن بیشتري دارد آن ها هستند که از شـهوت                

  .د استفاده می کنند و  حقوق الهی را در اموال خویش نمی پردازنهاي حرام

گروهی که لباس  قطرانی می پوشند افرادي هستند  کـه نـسبت بـه دیگـران فخـر مـی           

   )493-4 ، ص 5،ج 17ماخذ . (فروشند وتکبر وخود پسندي دارند

رده اند، و در یک بررسی اختصاصی می تـوان آن   متون اسالمی دراین مورد بسیار گست     

در این جا به عنوان تکمیل مطلـب بـه چنـد مـورد            . ها را در یک کتاب مفصل تدوین نمود       

  :دیگر اشاره می شود

 إلّـآ  و من نظر إلی مؤمن یخیفه بها، أخافه اهللا یوم ال ظـلّ    :  می فرماید  ),(پیامبر اسالم 

: ده مـورده ر، بلحمه و جسمه و جمیع أعضائه و روحه، حتی یور          ظلّه؛ و حشره فی صورة الذ     

در روزي  کـه  او را من، نگاه تهدید آمیز داشته باشـد، خداونـد   ؤاگر کسی به یک انسان م     

سایه اي جز سایه او وجود ندارد، خواهد ترسانید؛ و او را  به صورت مورچه محـشور مـی                

ع اعضا و روح او خواهد بود، تـا خداونـد           شامل گوشت، جسم، و جمی    ) تغییر(فرماید، و این    

  )110،ص11ماخذ. (برساند) دوزخ(او را به جایگاهش

  . وانسان هاي ستمگر و متکبر نیز به صورت مورچه محشور خواهند شد

  )131 ، ص53،ج23ماخذ ( 

لما أُسري بی إلی السماء دخلت الجنّـۀ فرأیـت فیهـا قیعـان تفـق؛ و رأیـت فیهـا                     *** 

ما لکم ربمـا بنیـتم   :  و ربما أمسکوا؛ فقلت لهم– من ذهب و لبنۀ من فضّۀ مالئکۀ یبنون لبنۀ 

  و ربما امسکتم؟

  .حتی تجیئنا النّفقۀ: فقالوا

  !و ما نفقتکم؟: فقلت
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فـإذا  . سبحان اهللا و الحمـد هللا و ال إلـه إلّـا اهللا و اهللا أکبـر    : اقوال المؤمن فی الدنیا  : فقالوا

فرشتگان در حال ساختن بنایی بوده اند که یک خـشت آن         : ا أمسک أمسکنا  قال، بنینا، و إذ   

از طال و یک خشت از نقره بوده است، و در بعضی اوقات کار خـود را متوقـف مـی کـرده        

 توقف کار را جویا می شوند، به ایشان گفته می شود ما منتظـر           علت ),(وقتی پیامبر . اند

  . می باشدتسبیحات اربع مان ذکر مصالح ساختمانی هستیم که ه

  ) 169، ص90، ج23ماخذ( 

 این پدیده بسیار وسیع است وممکن است شـامل           چنانچه مشاهده می شود ، طیف عمل      

  . را عاجزانه خواند),(واقعاً باید لحظه به لحظه دعاي پیامبر اسالم . هر کدام از ما بشود

  :نقل می کنند که این دعا را می خواند ),(ر اسالم از پیامب)}( صادقامام

 أبـدا   عین طرفۀ اللهم و ال تکلنی إلى نفسی -اللهم ال تنزع منی صالح ما أعطیتنی أبدا "

 اللهـم ال تردنـی فـی سـوء اسـتنقذتنی منـه             -اللهم ال تشمت بـی عـدوا و ال حاسـدا أبـدا            

بی که به من بخشیده اي از مـن         یک لحظه مرا به خودم وامگذار، و چیزهاي خو        ! خدایا:أبدا

هـایی کـه از   مرا مورد شماتت دشمن و حسودي قرار مده، و مرا بـه بـدي             ! باز مگیر، خدایا  

  " داده اي، باز مگردانها نجاتآن

هـایی را از  چـرا چنـین درخواسـت   : هنگامی که یکی از همسران ایشان با تعجب پرسـید  

  :خداوند دارد؟ فرمود

خداوند یـونس  :  فکان منه ما کان- اهللا یونس بن متى إلى نفسه طرفۀ عین    و إنما وکل  "

، 21ماخـذ  (".بن متی را فقط یک لحظه به خودش واگذار کرد، و آن آمد بـر او کـه آمـد                    

  )75 ؛ ص2 ج

  .،  خـودکنترلی راتـا هنگـام مـرگ ادامـه داد            "مراقبه دایمی " در ضمن الزم است ، با       

تطبیـق  " و " ارادي با آموزش هاي توحیـدي  تطبیق رفتارلزوم" تأکید بر جنبه هاي فوق،   

  را الزامـی مـی سـازد و مـی     "سبک و روش زندگی با سبک و روش استاندارد توحیدي       
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 مورداسـتفاده   "تنظیم برنامه زندگی  " در   "عامل محرك قوي  "تواند و باید به عنوان یک       

  .قرار گیرد

گی عامـل بـروز    که طبق پژوهش هاي انجـام شـده،  سـبک وروش زنـد    باتوجه به این  

کمک به کاهش این رقم بـا هـر وسـیله ممکـن             باشد ،  ی وروانی م  یاختالل هاي بدن  % 70

  .،عمالً نوعی اقدام در مسیر پیش گیري اولیه از بروز اختالل هاي بدنی وروانی است

فهـوم سـعادت از      م "زمینـه پـذیرش   " فراگیري و پذیرش اعتقاد به ملکـوت         -7

  .آورد  را فراهم می اسالمی شناسیدیدگاه روان

علـی علیـه  الـسالم مـی       . مفهوم سعادت نیز با مفهوم ملکوت، ارتبـاط تنگاتنـگ دارد          

  :فرماید

ن یخـتم المـرء عملـه    حقیقۀ السعادة أن یختم الرجل عمله بالـسعادة، و حقیقـۀ الـشقاء أ       "

به سـعادت پایـان     ) تا ابد (نهایت کار     آن است که کار انسان در      "حقیقت سعادت ": بالشقاء

 ".با شـقاوت پایـان پـذیرد   ) تا ابد( آن است که پایان کار انسان      "حقیقت شقاوت "پذیرد و 

)13(  

نقلـون مـن   ما خلقتم للفنا، بل خلقتم للبقـاء؛ و إنّمـا ت  ":  نیز می فرماید),(پیامبر اسالم 

 خلـق شـدید،   "باقی بودن" ي نشده اید، بلکه برا خلق"انی شدنف"شما براي  : دار إلی دار  

  )78، ص 58،ج 23مأخذ شماره  ( "گردید  اي به خانه دیگر منتقل می و فقط از خانه

بافراگیري و پذیرش آموزش هاي مربوط به ملکوت، زمینه الزم براي فهـم و پـذیرش                

  . آیدی فراهم م"سعادت ابدي" مربوط به يآموزش ها

  .باشد  فراگیري و پذیرش مفهوم ملکوت موجب افزایش خود کنترلی می-8

 ،از هواي نفـس   مقدار جزیی   : فسد العقل یسیر من الهوي ی   ": فرماید علی علیه السالم می   

  . )456 ، ص 6،ج 1ذ شماره مأخ( کند ی انسان را فاسد معقل

 واقعا  مورد توجـه   بسیار راه گشا است، و چنانچه     این هشدار درتنظیم نتایج ابدي رفتار     

انسان  در تنظیم رفتار خود نهایت دقت راخواهد کرد، زیرا چنانچـه سـاختار      ،فرد قرار گیرد  
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 "حـبط "مفهـوم  .  و رفتار او اختالل خواهند یافـت     انسان  فاسد شود، تمام عواطف      عقالنی

. مـورد تأکیـد قرارگرفتـه اسـت             مجیـد   در قرآن  " و بی اثر شدن عمل     باطل"به معناي   

لـی  امکان دارد که در روند فعل وانفعال هاي زندگی فرد ، جنبه هاي مثبت زیـاد باشـند، و                  

 انجام شده باشند، موجب می گردد تا تمام آن ها حـبط  چنانچه با انگیزه ناشی از هواي نفس     

  .مکانیسم حبط، دقیقاً ناشی از حاکمیت هواي نفس است  . و بی اثر شوند 

  .گردد گرایی بیشتر می پذیرش مفهوم ملکوت، موجب واقع  فراگیري و-9

 است که معیار دسـت یـابی بـه           گرایی ملکوت، تأکید بر واقع    تاکید بر مفهوم     یپیام کل 

 جـواد بـه نقـل از امـام       امـام .  باشد واصوالً ، ملکوت به مفهوم واقع اشیاء است         یحکمت م 

خـذ  ما(  در هـر چیـز فقـط یکـی اسـت،             "حـرف محکـم   " :باقرعلیهما السالم می فرمایـد    

  )360، ص1،ج22شماره

  فـرد،  همگـی بایـد بـر اسـاس واقـع              و رفتار   ،عواطف  بر اساس این آموزش،  شناخت     

 صـادق علیـه الـسالم ، نتیجـه همـه        در این صورت بنا به تعبیر امام      . گرایی وحکمت باشد    

در صورت مغایر بودن شـناخت ،عواطـف و رفتـار           . بل قبول می باشد     کارهاي او نیک وقا   

دست یابی به ایـن نتیجـه، نیـاز بـه     .  دارد ی گام بر م گرایی ، در مسیر طاغوت فرد با واقع  

  وآگاهی دارد و درحقیقت کلید دست یابی به رشـد وسـعادت از دیـدگاه مکتـب روان                 علم

زیـرا  اسـاس تمـام     . سی اسالمی، اصالح شناخت و دست یابی بـه واقـع گرایـی اسـت              شنا

انحراف هاي فکري عاطفی ورفتاري جوامع بشري ناشی از فقدان واقع گرایـی اسـت و بـه      

 ضمن مواجهه بـا نیروهـایی کـه ایـشان را مـورد آزار قـرار              ),( پیامبر اسالم  همین علت 

  : گفت  دادند می می

"یعنـی اگـر     . ".خدایا قوم مرا بیامرز، زیرا نمی دانند      :  اهد قومی فإنّهم ال یعلمون     اللهم

ی ی آشـنا ،آن ها با واقعیت اعمال خویش مانند تبدیل شدن به آتش ، میمون ، خوك و گرگ          

  .داشتند، یقیناً خود را اصالح می کردند
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  بررسی نتایج کاربردي

 بر فرد، در هر لحظـه،   یا فطرتیت شهوتتوجه به ساختار شخصیت و نتایج حاصل از حاکم     

هـاي  حاکمیـت هـر کـدام از جریـان    . یک نیاز است و سعادت ابديبراي دست یابی به رشد 

 طور که چند بـار در  همان. متفاوت با جریان دیگر ایجاد می کند     فوق، نتایجی کامال   روانی

این تالیف مورد تاکید قرار گرفت، حاکمیـت فطـرت موجـب بـه وجـود آمـدن انـسان، بـا                    

انـسان بـا صـفات      "، و حاکمیت شهوت بر فررد، موجب به وجـود آمـدن             "صفات انسان "

ظهـور ایـن   ، "تجـسد اعمـال  " یـا  "تجسم  اعمـال  "، و   مفهوم ملکوت . می گردد  "حیوان

  .واقعیات، به صورت قابل مشاهده می باشد

 وملکوت،  تغییر بسیار وسیعی را روي تمام جنبه هاي مربوط بـه      اعتقاد به تجسم رفتار   

در این فصل ما فقط به تعـدادي از        . انسان ایجاد می کند و نتیجه این تغییرات، ابدي هستند         

اتید حـوزه و دانـشگاه مـی توانـد بـه تحقیقـات       همکـاري اسـ  . این تغییرات اشـاره کـردیم     

اي در این زمینه منجر گردد، و براي هر کـدام از ابعـاد ذکـر شـده پرسـش نامـه و                  گسترده

ونتایج حاصله را به صورت پژوهش هایی کمـی         ،  ابزارهاي تحقیق اختصاصی تدوین نمایند    

ـ           . وکیفی مورد بررسی قرار دهند     شار مختلـف   تدوین روش آمـوزش ایـن واقعیـات، بـه اق

  .جامعه نیز احتیاج به بررسی دارد

امیدواریم  زمینه مساعد براي آموزش این واقعیت ها در جامعه فراهم آیـد،تا از نتـایج                  

کید بر این اصول، زمینـه  اوظیفه ما این است که با ت      .  بهره مند گردند   يآن تمام جوامع بشر   

  . آموزش و پژوهش گسترده تر فراهم آوریميرا برا
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  همد شانزفصل

  

   معیار اسالمی، به عنوان مکتب فلسفیبررسی حکمت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لغات کلیدي

، ، حکمت اصطالحی  ، حکمت واقعی  ، محکم اقع گرایی ، و ، منطق ، عقل ، واقعیت مکتب فلسفی 

، ، حکمت معیـار   وت، حکم طاغ  ، حکم اهللا  ، تناقض ، سیستم ایدئولژي توحیدي   حکمت اسالمی 

  .، صبغهفلسفه معیار

  

  خالصه فصل

هـایی کـه در زنـدگی فـردي واجتمـاعی  دارد،        رسد که هیچ کس با محـدودیت        می به نظر 

مکانـات محـدود   نماید و اها و اشتغاالت فکري که الزاما در زندگی جمعی پیدا می       درگیري

تواند یک مکتـب    میدارد، نمی تواند ادعا نماید که تحقیق که معموال براي هر محقق وجود      
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  رسـد، بتوانـد   تنها روشـی کـه بـه نظـر مـی     . و غیر قابل خدشه را ارایه نماید    جامع فلسفی

د به خدا کـشف و  هاي منطقی، علمی و غیر قابل خدشه را الاقل براي یک فرد معتق       برداشت

باشـد، کـه    و جانشینان ایشان میارایه نماید، کشف رهنمودهاي آفریدگار هستی و پیامبران 

  ایـن نقطـه نظرهـا مـوقعی        . دارنـد علوم خـود را مـستقیما از دسـتگاه وحـی دریافـت مـی              

 علمـی انجـام   توانند این خالء را پر نمایند که این کار دقیق و بدون تعصب و با احاطـه               می

 و  و منطـق پذیرد و تنها در موارد صریح و روشن مطالب را بیان نمایـد و کـامال بـا عقـل                  

  . ، مطابقت داشته باشندواقعیت

لـیس البـرّ أن تـأتوا البیـوت مـن      : فرمایـد   مـی  سوره بقـره کـه  189 آیه )}( باقر امام

إنّ معناه لیس البرّ أن تأتوا األُمور من غیر جهاتهـا و ینبغـی         ": کند  می ین تفسیر ظهورها، چن 

کار نیک آن نیـست کـه از   : معنی آن این است   : أن تأتوا األُمور من جهاتها، أي األُمور کان       

ها وارد گردید، هـر     سزاوار است که کارها را از راه آن        غیر راه صحیح وارد کارها شوید، و      

  . کاري که باشد

 واقـع  ،و در حقیقـت    است، " گرایی واقع" اسالمی،    حکمت قطعی رسد معیار   می به نظر 

 نکته بسیار مهم این است که واقعیـت       . گرایی شالوده اصلی دست یابی انسان به رشد است        

 بـه نقـل از   )}( جـواد امام یک رهنمود اساسی است کهدر هر چیز، فقط یکی است و این       

 را بیـان کنـد، در حقیقـت     چنانچه فرد این مطلب محکم    . کند  می  بر آن تاکید   )}(امام باقر 

 بگویـد،   چه مطلبی بر خالف این حرف محکـم       کند، و چنان    می حکمی از احکام الهی را بیان     

با توجـه بـه واقـع گـرا     . ، حکم کرده است، به حکم طاغوت با او استند، که حقو تصور ک  

 وجـود   تواند تمام مکاتب فلسفی را که در تاریخ علـم           می ، این مکتب  بودن حکمت اسالمی  

  . ادرست آن را کشف کنددرست و نهاي  دارند، ارزیابی کند و جنبه
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  مقدمه

دارد،  هـایی کـه در زنـدگی فـردي واجتمـاعی     رسد که هیچ کس بـا محـدودیت      می به نظر 

نماید و امکانـات محـدود   ها و اشتغاالت فکري که الزاما در زندگی جمعی پیدا می       درگیري

ک مکتـب  تواند ی  میدارد، نمی تواند ادعا نماید که تحقیق که معموال براي هر محقق وجود      

  رسـد، بتوانـد   تنها روشـی کـه بـه نظـر مـی     . و غیر قابل خدشه را ارایه نماید    جامع فلسفی

 کشف و ارایه نمایـد، کـشف رهنمودهـاي    ا هاي منطقی، علمی و غیر قابل خدشه ر     برداشت

و ایـن  ، مطـرح شـده انـد    و جانشینان ایشان او   پیامبرانکه به وسیله      است آفریدگار هستی 

ــوم ــت دا  را عل ــی دریاف ــتگاه وح ــستقیما از دس ــته م ــدش ــوقعی  .ن ــا م ــه نظره ــن نقط    ای

توانند این خالء را پر نمایند که این کار دقیق و بدون تعصب و با احاطـه علمـی انجـام                  می

 و نطـق  و مپذیرد و تنها در موارد صریح و روشن مطالب را بیان نمایـد و کـامال بـا عقـل                  

 . ، مطابقت داشته باشندواقعیت

وامتـاحوا  ": کنـد دستورالعمل زیر را صادر می      در ضمن یک آموزش کلی،     )}(علی  

. "آب را از سرچشمه کـه تیـره و آلـوده نیـست بکـشید     : من صفوعین قد روقت من الکدر   

: صـورت زیـر مطـرح کـرده اسـت     فیض االسالم در تفسیر جمله فوق، منظور ایشان را بـه           

  ).302، ص2ج، ،14ماخذ("علوم و معارف را از سرچشمه آن بیاموزید"

 بـه صـورت   )]( از معصومان  بر لزوم گرفتن حکمت)}( رضادر همین زمینه امام  

  :نماید  میزیر تاکید

 یوفِّقُهم اللَّه و یـسددهم و یـؤْتِیهِم مِـنْ مخْـزُونِ عِلْمِـهِ و                ),( الْأَوصِیاء  الْأَنْبِیاء و   إِنَ"ِ  

  ،مرُهؤْتِیهِ غَیا لَا یتِهِ مقَ عِلْ حِکْمفَو مهکُونُ عِلْمزَّیع لَّ وج قَالَ اللَّه قَد و انِهِمملِ زـنْ  : مِ أَهأَفَم

هدى           یهي إِلَّا أَنْ یهِدنْ ال یأَم عتَّبقُّ أَنْ یقِّ أَحـونَ،       دِي إِلَى الْحکُمتَح ـفکَی قَـالَ     فَمـا لَکُـم و

   ۀِ طَالُوتالَى فِی قِصـؤْتِی               تَعی اللَّـه مِ والْجِس طَۀً فِی الْعِلْمِ وسب هزاد و کُملَیع طَفاهاص إِنَّ اللَّه 
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م       داوۀِ دقَالَ فِی قِص و ،شاءنْ یم ـۀَ       )}(لْکَهالْحِکْم و لْـکالْم اللَّه آتاه و جالُوت دقَتَلَ داو و 

 و أَنْزَلَ اللَّه علَیک الْکِتاب و الْحِکْمـۀَ و علَّمـک مـا لَـم        ),(و علَّمه مِما یشاء، و قَالَ لِنَبِیهِ      

 -و قَالَ فِی الْأَئِمۀِ مِنْ أَهلِ بیتِهِ و عِتْرَتِـهِ و ذُریتِـهِ        علَم و کانَ فَضْلُ اللَّهِ علَیک عظِیماً،      تَکُنْ تَ 

للَّـه  و إِنَّ الْعبـد إِذَا اخْتَـاره ا   . سعِیراً  إِلَى قَولِهِ   ما آتاهم اللَّه مِنْ فَضْلِهِ      أَم یحسدونَ النَّاس على   

، فَلَـم یعـی     لِأُمورِ عِبادِهِ شَرَح صدره لِذَلِک و أَودع قَلْبه ینَابِیع الْحِکْمۀِ و أَطْلَقَ علَـى لِـسانِهِ               

 طَـإِ و الزَّلَـلِ،  قَد أَمِنَ مِـنَ الْخَ  فَهو موفَّقُ مسدد مؤَید، .  بعده بِجوابٍ و لَم تَجِد فِیهِ غَیرَ صوابٍ       

: فَهلْ یقْـدِرونَ علَـى مِثْـلِ هـذَا         ، خَصه بِذَلِک لِیکُونَ ذَلِک حجۀً علَى خَلْقِهِ شَاهِداً علَى عِبادِهِ         

 خـویش    و اوصیا را خداي توفیق دهد و کمـک کنـد و از مخـزن علـم و حکمـت                    پیامبران

ها برتر از دانش همـه افـراد   دانش هر یک از آن. هانداده است، که به غیر آن  چیزي عطا کند  

 می کنـد، بـراي پیـروي     هدایتوي حق آیاکسی که به س   : خداوند فرمود  .زمان او می باشد   

شـود،   شما را چه می  ! یا آن کس که هدایت نمی شود، مگر هدایتش کنند؟         شایسته تر است،    

راسـتی خداونـد او   : و خدا در داستان طالوت فرمایـد    ) 35:یونس( !کنید؟ داوري می چگونه  

نسبت به شما فزونـی داده اسـت، و خـدا ملـک      در دانش و در جسم  و   را بر شما بر گزیده    

را داود جـالوت    : و در داستان داود فرمـود      )247:بقره( .خویش به هر کس بخواهد، می دهد      

و ) 255:بقـره ( .داد، و از آنچه خواست، بـه او آموخـت         کشت، و خدا ملک و حکمت به او         

و فرو فرستاد بر تو کتاب و حکمـت را، و بـه تـو آموخـت آنچـه را              :براي پیامبرش فرمود  

ـ و در باره امامان از خا      )33:نساء( دانستی، و فضل خدا به تو بسیار بزرگ است         نمی دان و  ن

ــرت، ــود عت ــدان او فرم ــا  : و فرزن ــه آن ــه ب ــر آنچ ــردم ب ــا م ــسد  آی ــت، ح ــشیده اس ن بخ

به راستی هنگامی که خداوند بنده اي را بـراي تـصدي کـار بنـدگانش                ). 54:نساء(برند می
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 او برگزیند، سینه اورا براي این کار وسـعت دهـد، و سرچـشمه هـاي حکمـت را بـه قلـب                   

، و زبانش را گویا سازد، و از آن پس براي جـواب درنمانـد، و جـز مطلـب درسـت             بسپارد

 بـه  ونـد خدا . و مورد تایید باشد، و از خطا و لغزش در امان اسـت          گوید، و موفق و محکم    ن

آیا آنـان  .  و بندگانش حجت و گواه باشداین صورت برایش اختصاص داده است، تا بر خلق        

   !  انتخاب کنند؟می توانند با این مشخصات امام

  )441، ص4ماخذ(

أنا مدینۀ العلم و علی بابهـا،و مـن أراد المدینـۀ فلیأتهـا مـن                :  فرمود ),(مبر اسالم پیا

خواهـد    مـی پس هر کـس .  هستم، و علی درب ورودي من استمن مدینه و شهر علم   : بابها

  ) 430، ص4ماخذ. (وارد شهر شود، باید از درب تعیین شده وارد گردد

مفـاتیح  " )](ی، در بـاره ایـن کـه معـصومان           مولی مازندرانی در شرح اصول کاف     

نتشارها فیما بین الخلق و انتقالها من خزائنها و هی مبـادي  األنّ ": گوید  می هستند "الحکمۀ

فکمـا أنّ الجـواهر     . العالیۀ و القلوب الطاهرة إلیهم، إنّما هو بحسن بیانهم و فـصاحۀ لـسانهم             

و ال تخرج منه بدون المفتاح، کذلک الحکمۀالمخزونۀ ال تظهـر           المخزونۀ فی البیت ال تظهر      

 همان طـور کـه ظـاهر    :م و بین المفتاح بهذا اإلعتبار     التشابه به بینه   .و ال تخرج بدون بیانهم    

 بـین  ساختن و خارج نمودن جواهر در منزل، بدون کلید امکان پذیر نیست، انتـشار حکمـت         

تـشابه  . ن، تنها با بیان شیوا و زبان فصیح آنها امکان پـذیر اسـت             مردم و انتقال آن از مخاز     

  ".بین کلید و آنها با این تفسیر قابل فهم است

  )344، ص5، ج18ماخذ(

 را )}( از معـصومان  نهج البالغه، لـزوم گـرفتن علـوم دیـن        153 در خطبه    )}(علی

  : بینیم  میدهد و چنین  میمورد تاکید قرار

 و األصحاب، و الخزنۀ و األبواب، و ال تؤتی البیوت إلّا مـن أبوابهـا، فمـن    نحن الشعار "
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 ،),(از جهت قرب و نزدیکـی بـه پیـامبر اسـالم           (ما اهل بیت  : أتاها من غیرها سمی سارقاً    

چه از جانـب خداونـد   به آن. (باشیم  می)آن بزرگوار(هستیم، و اصحاب ) تن او (چون پیراهن   

ي علـوم و  (و مـا خزانـه داران درهـا      )  آورده و تـصدیق نمـوده ایـم         شده ایمـان   به او نازل  

دانـیم، و    مـی باشیم و احکام الهـی را       می  کریم آشنا  به تاویل و تفسیر قرآن    (هستیم) معارف

 مدینـۀ العلـم و     أنا":  فرمود ),(کنیم، و از این رو پیامبر       می  راهنمایی مردم را به راه حق    

 و دانش مـن هـستم، و علـی دروازه آن       شهر علم : علی بابها، فمن أراد المدینۀ فلیأت الباب      

و جـز از راه در،  ) است، و کسی که بخواهد به شـهري در آیـد، بایـد از دروازه وارد شـود              

هـر  ( نامنـد   مـی توان وارد خانه شد، پس کسی را که از غیر درها وارد خانه شـود، دزد          نمی

 بهره اي نبـرده اسـت،     کس بخواهد از غیر راه ما خود را با خدا و رسول آشنا نماید، از دین               

  )470، ص3، ج14ماخذ( ).باشد  میو در آخرت گرفتار عذاب

فـالمراد بـه أنّهـم     و أما کـونهم األبـواب،   :گوید  می محقق خویی در تفسیر مطالب فوق،     

 اللَّه و علم رسوله صلّى اللَّه علیـه  الیمان و المعرفۀ باللَّه، و أبواب علم علیهم السالم أبواب ا   

بـل ال یبعـد تواترهـا أنّ         کما ورد فی األخبار المستفیضۀ العامیـۀ و الخاصـیۀ،          و آله و سلّم،   

 المدینـۀ  رادأ  فمـن أنا مدینۀ العلم و علی بابهـا  : رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم قال         

دار الحکمۀ و علی بابهـا فمـن أراد   : أنا مدینۀ الحکمۀ و فی بعضها  : فلیأت الباب و قال أیضا    

و ال تـؤتى البیـوت إلّـا        "کنایه  : الحکمۀ فلیأتها من بابها و إلى هذا أشار علیه السالم بقوله          

 العلـم مـن غیـر     و هو کنایۀ عن أنّ من أخذ"من أبوابها فمن أتاها من غیر بابها سمى سارقا       

الـذي   أهله و أراد المعرفۀ عن غیر الجهۀ التی أُمر بالتوجه إلیها، فهو منتحـل لـه کالـسارق،          

 :یتسور البیوت من غیر أبوابها و یأخذ ما فیها غصبا و عدوانا قال تعالى

لْبِرُّ بِأَنْ تَـأْتُوا الْبیـوت مِـنْ    یسئَلُونَک عنِ الْأَهِلَّۀِ قُلْ هِی مواقِیت لِلنَّاسِ و الْحج و لَیس ا          "

  ."ظُهورِها

کنت جالسا عنـد أمیـر المـؤمنین    : در کتاب احتجاج طبرسی از أصبغ بن نباته آمده است 
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لَیس الْبِرُّ بِأَنْ تَـأْتُوا  "  یا أمیر المؤمنین قول اللَّه عزّ و جلّ       : فقال علیه السالم فجائه ابن الکوا،    

وتیالم   اآلیۀ فق  "الْبنحن البیوت الّتی أمر اللَّه أن یؤتى أبوابها، نحن بـاب اللَّـه            : ال علیه الس

و بیوته التی یؤتی منها، فمن تابعنا و أقرّ بوالیتنا فقد أتى البیوت من أبوابهـا، و مـن خالفنـا       

 إنّ اللَّه عزّ و جـلّ لـو شـاء        "إلى أن قال  " و فضّل علینا غیرنا فقد أتى البیوت من ظهورها،        

ف النّاس نفسه حتّى یعرفوه و یأتوه من بابه، و لکن جعلنـا أبوابـه و صـراطه و سـبیله و                  عرّ

: نّهم عـن الـصراط لنـاکبون      فمن عدل عن والیتنا و فضّل غیرنا فا       : بابه الذي یؤتى منه، قال    

!  نشسته بودم که این کوا به او وارد شـد، و گفـت اي امیـر مؤمنـان           )}(نزد امیرالمؤمنین 

   چیست؟" تا آخر آیهلَیس الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبیوت":  خداي متعالگفتار )معناي(

  : فرمود)}(علی

وارد شـوند،  آن هایی هستیم که خداوند دستور داده است، مردم از درب خاص         ما خانه "

هر کس از ما پیروي کنـد، و بـه والیـت مـا اقـرار              . و ما دربها و خانه هاي خداوند هستیم       

ب منزل وارد آن شده است، و هر کس با ما مخالفت کند، و دیگـري را بـر مـا                  نماید، از در  

خداوند اگر می خواسـت، خـود را بـه مـردم     . منزل وارد آن شده است ترجیح دهد، از پشت     

 و راه ورود لیکن مـا را درب معرفـت  . می شناسانید تا از درب اختصاصی وارد منزل شوند       

ـ    پس  . ار داد و مسیر وصول به خود قر      ت مـا برگـردد، و دیگـري را بـر مـا         هر کس از والی

 منحـرف شـده   ترجیح دهد، از پشت منزل وارد شده است، و چنین افرادي از صراط مستقیم          

  )238-239 ؛ ص9 ، ج7ماخذ( ".اند

أن تـأتوا األُمـور مـن    إنّ معناه لیس البرّ ": فرماید  می در تفسیر آیه فوق،    )}( باقر امام

 )178،ص1، ج12ماخذ ( ."غیر جهاتها و ینبغی أن تأتوا األُمور من جهاتها، أي األُمور کان

، نیز یکی از امور و زیر بناي هر امري است، و به طـور طبیعـی، در شـرایط         "حکمت"

  . اخذ گردد)](ایده آل، باید از معصومان 

 غربـا  أو شـرقا ": فرمایند  می  به دو نفر از اطرافیان خود،      )}( باقر  زمینه، امام  در همین 
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. بـه شـرق یـا غـرب برویـد،     اگـر  : لن تجدا علما صحیحا إال شیئا خرج من عندنا أهل البیت    

 -16ماخـذ ( ". جز آن چه از خاندان ما در دسترس قرار گیرد، نخواهید یافت      " صحیح علم"

  )210: تیار معرفۀ الرجال، صإخ

اي : یـا أیهـا الـذین آمنـوا اتّقـوااهللا و کونـوا مـع الـصادقین           : ، آمده است   مجید در قرآن 

قـرآن  ( ."خدا بپرهیزید، و با صادقان باشـید      ) مخالفت فرمان ( از! اید  آورده کسانی که ایمان  

  )119 :مجید، توبه

هـم  ": فرماینـد   مـی  ایـشان . گـردد   مـی   سؤال )}( رضا مورد تفسیر این آیه از امام     در  

هـا اطاعـت     و افرادي که به راسـتی از آن        )](ها امامان   آن:األئمۀ و الصدیقون بطاعتهم   

  ) باب فرض اهللا و رسوله من الکون مع األئمۀ208،ص1، ج17ماخذ( ."باشند  میکنند،

هـایی کـه واقعـا در مـسیر معـصومان            با لطف خاص خود به انـسان       )}( عسکري امام

و اسـباطنا حلفـاء الـدین، و      ": کنند  می  حرکت و کوشش کنند، جمالت زیر را بیان        )](

، و جانـشین  و فرزندان مـا هـم پیمانـان دیـن    : خلفاء النّبین، و مصابیح اإلُمم، و مفاتیح الکرم   

  ".ها وکلیدهاي بزرگواري هستند  و چراغ نوربخش امتپیامبران

  )265، ص26، ج19ماخذ(

یقینا علماي بزرگ و مجاهد ما شامل این تعریف خواهند بود، و ما نیز عاجزانـه بایـد از            

راي قرار گرفتن در ایـن تعریـف بـه          برا   درخواست کنیم، که شایستگی الزم       خداوند متعال 

  .إن شاء اهللا. ما عنایت فرماید

هاي قرآنی و رهنمودهاي معـصومان  از طرف دیگر بازشدن علوم مختلف و بیان آموزش 

  . کنند  می اسالمی کمک به گسترش حکمت)](

سـعی کـردیم بـه      اصـطکاك آرا، در این مورد ضمن کاربرد اندیشه آزاد و با استفاده از     

  درمـورد حکمـت  آنچه که خداوند":  ما این استيدر حقیقت ادعا. ي صواب دست یابیم را

 مـا قـرر      اختیـار   در )](  و امامان معـصوم    ),( پیامبر اسالم  فرموده است، و به وسیله    
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، مطابقت دارند و ما بـه قـدر     و علوم حاکم بر جهان     ي فطر و صد در صد با عقل      ،گرفته اند 

ایم، صـحیح  ها را منتشر کردهآن اسالم يایم و با تایید علما دست یافتهاهبضاعت خود به آن 

، "ماتیقـد بررسی م "هدف و ایده آل ما بوده است و مفهوم           البته این برداشت،  . "باشندیم

ن حـوزه و    نماید و امیدوار هستیم بـا همکـاري همـه دانـشمندا           ی  احتمال کمبود را مطرح م    

  . موجود، کامل گردنديهایافته ،دانشگاه در سرتاسر جهان

  

  معیارمکتب نیاز به 

 و  اسـت کـه اگـر چـه تعریـف فلـسفه         نکته مهمی که باید به آن توجه شود، ایـن واقعیـت           

می باشد، ولی در طـول تـاریخ    ". به حقایق موجودات به اندازه توانایی بشر        علم "،  حکمت

 ها، اختالفات وسیعی در مکاتب فلسفی مختلف وجود داشته           اختالف در جهان بینی    به علت 

وسـیعی در  هاي    ین اختالفات موجب درگیري   و هم اکنون نیز این اختالفات وجود دارند، هم        

 هـا نـام بـرده    از آن"جنـگ سـرد  " و "جنـگ "اند؛ کـه تحـت عنـوان         جوامع بشري شده  

 ،" گرایـی واقـع "چه بتوان حکمت را از منابعی دریافت کرد، کـه بـر اسـاس             چنان. شود می

 "حکمـت معیـار  " یـا  "فلسفه معیار "توان به     می ها نباشد، استوار باشند، و انحرافی در آن     

، بتواند این کار مهم را انجام دهد، و مـا     "حکمت اسالمی "رسد که     می به نظر . دست یافت 

  .فصل انجام دهیم  این بررسی را در اینبه خواست خدا

 ، همــان اســالم" اســالمیحکمــت" بــر ایــن مطلــب پــاي فــشرد، کــه چنــین بایــدهم

)Islamism (      است، و همان طور که شهید مدرس)در باره ارتباط سیاسـت اسـالمی بـا      ) ره

، "سیاست ما عین دیانت ما، و دیانت ما عین سیاسـت مـا اسـت          ": گوید  می دیانت اسالمی 

 حکمت اسالمی همـان اسـالم،  ": توان گفت  می و اسالم همدر مورد ارتباط حکمت اسالمی   

  ."و اسالم همان حکمت اسالمی است
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   اسالمیمعیارقطعی حکمت

و در حقیقـت واقـع    اسـت،  " گرایـی واقـع " اسـالمی،  رسد معیارقطعی حکمـت    می به نظر 

  .ایی شالوده اصلی دست یابی انسان به رشد استگر

،  و اعـزام پیـامبران     خواهد هدف خود را از ارسـال قـرآن          می ، هنگامی که  خداوند متعال 

  گرایـی عالمه طباطبایی رشد را با معناي واقـع . "یهدي الی الرّشد": فرماید  میذکر نماید، 

 به صورت دعا، دست یابی بـه        ),(پیامبر اسالم ). 189، ص 39، ج 10ماخذ(کند  می تعریف

نـا  أر": بینـیم   مـی  و چنـین   نمایـد   می  در هر چیز و هر کار را از خداوند درخواست          واقعیت

  )309ص، 21ماخذ(که هست، به ما بنمایانچنان هر چیز را آن: األشیاء کما هی

 بـسیار بـا ارزشـی    باشد، و این واقعیـت   می دور اسالمی از تناقضبر این اساس حکمت  

  .کند  می آن را بیمه"معیار بودن"است، که قدرت 

د  در هر چیز، فقط یکی اسـت و ایـن یـک رهنمـو    نکته بسیار مهم این است که واقعیت      

چنانچـه فـرد   . کند  می بر آن تاکید )}( به نقل از امام باقر     )}( جواد امام اساسی است که  

چـه  کنـد، و چنان   مـی  را بیان کند، در حقیقت حکمی از احکام الهی را بیان   این مطلب محکم  

، بـه حکـم    بـا او اسـت  ق بگویـد، و تـصور کنـد، کـه حـ     مطلبی بر خالف این حرف محکم   

، 1، ج 17ماخـذ  ( .این ارشـاد در فـصل شـانزدهم مطـرح گردیـد           . ، حکم کرده است   طاغوت

  )360ص

 نظـري   ي کـشف زیربناهـا    ي، ما به این نتیجه رسیدیم که برا       با مرور واقعیات ذکر شده    

 دانشمندان اسالم مراجعه کنیم سعی نمـاییم، ایـن    يرها آن که به کا    ي به جا  ی اسالم کمتح

  .  کشف کنیمی اسالميها مجید و سایر آموزشرا از قرآناصول 

 خـویش اشـاره  هـاي    ، به بعضی از نـشانه      سوره یونس خداوند متعال    32 و   31در آیات   

 ایـن آیـه نیـز    "فما ذا بعد الحقّ إلّا الضالل": کند  می ر این نکته تاکید   کند و در پایان، ب     می

 :باشد  میعین نص آیات مزبور به صورت زیر. باشد  می)}( باقرتاییدي بر ارشاد امام
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"         خـرج الحـیمع و األبصار و مـن ین یملک السقل من یرزقکم من السماء و األرض أم

    خرج المیت و ییقولون اهللا فقل أفـال تتّقـون         من المیر األمر فَسدبو من ی فـذلکم  . ت من الحی

چه کـسی شـما را از آسـمان    : بگو: اهللا ربکم الحقّ فما ذا بعد الحقّ إلّا الضّالل فأنّی تُصرفون   

هـا اسـت؟ و چـه کـسی         گوش و چشم  ) و خالق (دهد؟ یا چه کسی مالک      می و زمین روزي  

 را تـدبیر ) جهـان (آورد؟ و چـه کـسی امـور      مـی  ده و مرده را از زنده بیـرون       زنده را از مر   

و از  ( پس چرا تقوا پیشه نمی کنیـد      ": بگو. "خدا": گویند  می )در پاسخ (کند؟ به زودي   می

بـا ایـن   )! داراي همـه ایـن صـفات   ( شـما  پروردگار حق آن است خداوند،  !)خدا نمی ترسید؟  

 روي گـردان ) از پرسـتش او (پـس چـرا   ! از حق، چه چیز جز گمراهی وجود دارد؟    حال، بعد   

، "وجـود دارد؟   بعد از حق، چه چیـزي جـز ضـاللت         "، که   تاکید بر این واقعیت   ! شوید؟ می

  .گردد، مورد توجه باشد  میباید در همه مواردي که در مورد اعتقادات بحث

  

   و حکمت اصطالحی واقعیحکمت

 : بینیم  می سوره بقره، چنین269در آیه 

یؤتی الحکمۀ من یشاء و من یـؤت الحکمـۀ فقـد اُوتـی خیـراً کثیـراً و مـا یـذکّر إلّـا              "

دهـد؛ و بـه       مـی  )و شایسته بداند  (  را به هر کس بخواهد     دانش و حکمت  ) خدا: (اُولواأللباب

و جز خردمندان این حقـایق را درك        .  داده شود، خیر فراوانی داده شده است       حکمتهر کس   

  . "نمی کنند، و متذکر نمی گردند

آیت اهللا فقید سید عبد األعلی موسوي سبزواري، که از مراجع تقلید معاصـر مـا بودنـد،         

ف و معیارهاي قابـل دفـاع   تعاری"در تفسیر آیه فوق، تعاریف و معیارهاي زیر را به عنوان        

حکمـت  "کننـد، و در کنـار آن بـه چیـزي بـه نـام                  مـی  ، مطـرح  " اسالمی واقعـی   حکمت

  :داند  میکند و آن را مردود  می، اشاره"اصطالحی

إلحکـام  تدلّ علی المنع الخاص، و هو الحاصل عـن ا ) حکم(وزان فعلۀ و مادة  : و الحکمۀ 
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و الحکمۀ هی الّتی تمنع صاحبها عن القبائح و الرّذائل اعتقاداً و قوالً و عمالً علـی            . و اإلیقان 

نحو تکون محکمۀ فی النّفس ال یصیبها ضعف و ال فتور، غالبۀ علی قـوي الـنّفس و اإلرادة،          

ـ          ": توجهها نحو الخیر و السعادة، و فی الحدیث        کَمإلّـا فـی رأسـه ح ما من آدمی    ۀ، إذا هـم

، أي تمنـع مـن هـی فـی رأسـه مـن الـسیئۀ بنحـو            "بسیئۀ فإن شاء اهللا أن یقدعه بها قدعه       

) الحکـم (اإلقتضاء کما تمنع الحکمۀ الدابۀ، و یوصف بها اهللا تعالی، فإنّ فی أسمائه الحـسنی         

لعزیز و ، و قد ورد فی أکثر من تسعین مورداً فی القرآن الکـریم، مقرونـاً إمـا بـا       )الحکیم(و  

العلیم أو الخبیر أو العلی، و لعلّ ذلک لمالزمۀ حقیقتها فیه تعالی لتلک الصفات، فجـیء بهـا         

  )12:لقمان (."و لقد آتینا لقمان الحکمۀ":تبییناً وإیضاحاً کما یوصف بها اإلنسان، قال تعالی

ذکر، تارة مقرونـۀ    و إذا تتبعنا الموارد الّتی ذکر فیه الحکمۀ فی القرآن الکریم نري أنّها ت             

  129:البقرة ."و یعلّمهم الکتاب و الحکمۀ": مع الکتاب، قال تعالی

 و اُخري بعد ورود جملۀ من األحکام الشّرعیۀ الّتی نزلت لتهذیب اإلنـسان و سـوقه إلـی       

بعـد سـرد جملـۀ کثیـرة مـن التّکـالیف       : الکمال و السعادة کما فی سورة اإلسراء، قال تعـالی  

  39: اإلسراء"ذلک بما أوحی إلیک ربک من الحکمۀ":  األحکام الفطرِیۀاإللهیۀ و

و یستفاد من ذلک أنّ الحکمۀ هی تلک المطالب الحقّۀ الّتی ترتسم فی النّفس، و توجـب            

التّوفیق بین اإلعتقاد و العمل، و السوق إلی الکمال المنشود لإلنسان، فتشمل جمیـع الحقـائق          

عیۀ و المعارف الحقّۀ الّتی تتعلّق بالمبدء و المعاد، و تـشرح الحقـائق              الفطریۀ و األحکام الشّر   

المتعلّقۀ بالنّظام األحـسن مـن حیـث ارتباطـه بـسعادة اإلنـسان، و الّتـی ال تقبـل الکـذب و              

البطالن، فتکون للحکمۀ مظاهر کثیرة متفاوتۀ، فتارة تتجلّـی فـی القـرآن الکـریم الّـذي هـو           

م من أنواع الحکمۀ المتعالیۀ، و هی من أشعۀ هذا النّـور العظـیم              مصدر کلّ ما یکون فی العال     

و شوارق ذلک النّیر المعظّم، تأخّر زمان وجودها أو تقدم، ألنّ القرآن من اللوح المحفـوظ، و             

  .هو محیط بهذا العالم، کما أنّ الکتب اإللهیۀ من مظاهر هذا التّجلی األعظم

ه و التّفقّه فیه، فإنّ الدین هو القـانون المتکفّـل لجمیـع    و من مظاهرها أیضاً الدین و معرفت    
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إنّ اهللا آتـانی  ": ),(مطالب اإلنسان من حین نشأته إلی ما بعد مماته، و عن نبینـا األعظـم   

من الحکمۀ مثل القرآن و ما من بیت لیس فیه شیء من الحکمۀ إلّا کـان خرابـاً، أال فتعلّمـوا                  

االًالحکمۀ و تفقّهوا و ال تموتوا جه".  

فهـی  . و من أجلّ أفراد الحکمۀ و أعظمها شأناً معرفۀ اهللا الواحـد األحـد المتفـرّد الـصمد                 

بحسب المبدأ هو الجهـد األکیـد فـی التّـصدي لمرضـاة اهللا الحکـیم، و بحـسب الغایـۀ لـذّة               

روحانیۀ مفاضۀ من الغیب الحکیم، و یلزم اإلحاطۀ بحقائق األشیاء علی قدر طاقـۀ اإلنـسان،                

 ألجل هذا تطلق الحکمۀ علی تلک المعلومات الحقّۀ الصادقۀ، و یسمی العارف بها حکیمـاً                 و

 .إلهیاً أو متالّهاً

 -إنّ فی الجنّۀ داراً   ": هی الخیر الکثیر کما وصفها به عزّو جلّ، و فی الحدیث          : و بالجملۀ 

  ."م فی نفسه ال ینزلها إلّا نبی أو صدیق أو شهید أو محکّ-و وصفها ثم قال

م الغیب، و منها ما تکون اکتسابیاً تکتـسب         ما تکون فطریۀ إفاضیۀ من عالَ      و من الحکمۀ  

  .بالمجاهدات و الرّیاضات الشّرعیۀ، و منها ما هو مرکّب منهما

و هـم رجـال صـدقوا مـا عاهـدوا اهللا             و من الحکماء من اجتمع جمیع أنواع الحکمۀ فیه،        

کلِّ معنی الصدق و الوفاء، فشرح اهللا صدورهم بکلّ معنـی اإلنـشراح، تـشتاق إلـیهم                 علیه ب 

  .الجنان العالیات، و هذه إحدي مراتب الحکمۀ و قس علیها سواها

و لکن، للحکمۀ مرتبۀ خاصۀ محجوبۀ عن البصائر و األفکار، ال تلیق إلّا لمن یقـدر علـی           

عقل و اآلثار و األخبار، کما أنّهـا لیـست منحـصرة            تحمل األسرار، و یشهد لما قلناه شواهد ال       

بالبحث و النّظر و الفکر، فقد تحصل للنّفوس المستعدة من إفاضات الباري، فعن نبینا األعظـم     

جرت ینابیع الحکمۀ من قلبه علی لسانه و أنطـق بهـا         من أخلص هللا أربعین صباحاً،    ": ),(

ي التّجربۀ فی ذلک، فتکون حقیقـۀ الحکمـۀ         ، و عن جمع من أکابر علماء النّفس دعو        "لسانه

الحکمـۀ  " الغیب، و أما غیرهـا فهـو فـنّ و صـناعۀ، و همـا شـیء و                   ارتباطاً خاصاً مع عالم   

  . شیء آخر"الواقعیۀ
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نعم، الحکمۀ تارة تکون علمیۀ، و اُخري عملیۀ و ال نهایۀ لمراتبهمـا، أمـا الثّانیـۀ فغایتهـا        

ولی فإنّ غایتها اإلستلهام مـن       منهما و أما االِ    ایۀ لکلّ واحد   اهللا تعالی و ال نه     الرّضوان و لقاء  

  .الغیب و هو غیر محدود، و التّحدید إنّما یکون من الممکن المستفیض، ال فی مبدء المفیض

غایـۀ مـا لإلنـسان مـن الکمـال هـو             إنّ": و قال بعض األعاظم من الحکمـاء المتـألّهین        

  ."صال بالعقل الفعال المسیطر علی الملک و الملکوت، تَسیطر الرّوح علی الجسداإلتّ

 و هذا صحیح إذا کان المراد بذلک روح القرآن و الشّریعۀ األحمدیۀ المنبعثۀ عن الحقیقـۀ             

األحدیۀ، ألنّ اإلحاطۀ بالواقعیات صعبۀ جداً إن لم تکن ممتنعۀ مهما بلغـت فطنـۀالعقول فـی                 

بالنّـسبۀ إلـی المعـارف و أسـرار القـضاء و القـدر، الّتـی ال         لذّکاء و الدقّۀ، ال سیما  الحدة و ا  

یمکن أن یحیط بها غیر علّام الغیوب، و قد ورد النّهی عن الخوض فی جملۀ منهـا، و أنّـه ال          

یزید الخوض فیها إلّا تحیراً، فال مناص للحکیم إلّا الوقـوف علـی ظـواهر الکتـاب و الـسنّۀ                    

سۀ، و هی تحتوي علی معادن العلم و الحکمۀ و المعارف، و ما یکفی لتکمیـل النّفـوس                المقد

النّاقصۀ و إیصالها إلـی أوج الکمـال و المعرفـۀ، و هـی الحکمـۀ الحقّـۀ الّتـی تفیـد لجمیـع             

  )38:األنعام(  ."ما فرّطنا فی الکتاب من شیء": النّشآت، قال تعالی

  نّۀ، أو السو ال رطـب و ال  ": نّۀ الشّارحۀ للکتاب، و قال تعـالی أي الکتاب المشروح بالس

 و معرفـۀ، هـذا بالنّـسبۀ إلـی     ، و هو مصدر کلِّ علم     )59:األنعام(. "یابس إلّآ فی کتاب مبین    

و أما الحکمۀ العملیۀ، فالبد و أن تکون مطابقۀ للشّریعۀ المقدسۀ الختمیـۀ، و               الحکمۀ العلمِیۀ 

  . محضاًلغواً إلّآ کانت

ثم إنّه غلب استعمال الحکمۀ علی الفلسفۀ المتوارثۀعن الیونان، و قد اصطلح علی قـدماء      

الفالسفۀ بالحکماء، و قسموهم إلی اإلشراقیین و المشّائیین و الـرّواقییبن، کمـا أنّهـم قـسموا             

 الفقـه و  إلی علمیۀ و عملیـۀ، و الثّانیـۀ عبـارة عـن علـم             ) الفلسفۀ ("الحکمۀ اإلصطالحیۀ "

و األحکـام و    ) أي العقـود و اإلیقاعـات     (األخالق، و قسموا الفقه إلی العبادات و المعامالت،         

السیاسات، و أنّ بمعرفتها و العمل بها یصل األنسان إلی مقام اإلنسانیۀ و الخروج عن حـدود          
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 اإلنـسان ألجـل ورودهـا و        الحیوانیۀ البهیمیۀ، و بـذلک تـتم المدینـۀ الفاضـلۀ الّتـی خلـق              

  .اإلستکمال فیها

 منهمـا فـصول     اإللهیات و الطبیعیات، و لکلّ واحد     : و قُسمت الحکمۀ العلمیۀ إلی قسمین     

  .و أبواب، و قد جعل کلُّ فصل من فصول الطیبعیات فی العصر الحدیث علماً مستقالً برأسه

یۀ البحث عن کالم اهللا تعالی، من حیث قدمه و حدوثـه و             کما أنّ من فصول الفلسفۀ اإلله     

  . کثر النقض و اإلبرام فیه، حتّی جعل ذلک علماً مستقالً له أبواب کثیرة و فصول طویلۀ

 یري أنّها کغبار علی الّلجین، و لو فـرض  "الحکمۀ اإلصطالحیۀ"و لکن کلّ من نظر فی   

أو الـسنّۀ المقدسـۀ، و غیـره لـیس إلّـا مـن       فیها شیء صحیح فهو مستلهم من الوحی المبین       

 منها حجاب عن الوصول إلی الواقع، و لـذلک  األوهام و التّخیالت و المغالطات، و کلّ واحد       

کثر الخالف و قلّ الوصـول إلـی المـراد، و قـد ذکرنـا أنّ الحکمـۀ بمعـزل عـن الـبطالن و                     

الحکمۀ مـا ذکـروه، فلیـست هـی إلّـا العلـم          التّکذیب و منزهۀ عن جمیع ذلک، و إذا کانت          

بالمصطلحات فقط، فهی کعلم اللغۀ مثالً، و هی صنعۀ و فنّ ال تزیـد علـی سـائر الـصنائع و                 

 و از "فعلـۀ " بر وزن و حکمت: الفنون، بل ربما یکون بعضها أفضل منها کما هو المحسوس      

  کاري و دسـت یـابی بـه یقـین     کند، و نتیجه محکم     می  به منع خاص داللت    "حکم"ریشه  

 رفتـار  هـا و رذالـت در بـاور، گفتـار و      حکمت موجب منـع دارنـده آن از زشـتی         . باشد می

 دهد، که موجب بروز قـدرت در نفـس    میحکمت فعالیت خود را به صورتی انجام   . باشد می

 و  و سستی در آن راه ندارد، و در نتیجه بـر نیروهـاي روانـی          گردد، و هیچ گونه ضعف     می

  . دهد  میها و سعادت سوقیابد و آن را به سمت خوبی  میاراده انسان حاکمیت

وجـود  "افـساري "هیچ انسانی نیست، مگر آن کـه در مغـز او            ": در حدیث آمده است   

یعنـی بـه همـان    . کند  می او را منع  خدا دارد، که اگر به کار زشتی اهتمام نماید، به خواست         

باشـد، او را بـه        مـی  گردد، عاملی که در مغز      می  موجب کنترل او   ،صورت که افسار حیوان   

 توصـیف شـده اسـت، و در    خداوند به دارا بودن حکمت. دارد  میطور مناسبی از زشتی باز   
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این مفهـوم در بـیش از       .  به کار رفته است    و حکیم ) حکم( بازدارنده هاي نیکوي خداوند،  نام

، و گـاهی   "عزیز" کریم به کار رفته است، در بعضی از موارد با پس وند              نود بار در قرآن   

در آن هـا   شاید وجود حقیقت ایـن جنبـه  .  مطرح شده است  "علی" و   "خبیر" و   "علیم"با  

گاهی به منظـور روشـن شـدن        . مینه کاربرد این عناوین را فراهم کرده است       ذات مقدس، ز  

  سـوره لقمـان  12چـه در آیـه   چنان. ورد انسان بـه کـار رفتـه اسـت       مطلب و بیان آن، در م     

  ".و لقدآتینا لقمان الحکمۀ": بینیم می

 بررسـی   مجیـد  به کار رفته است، در قـرآن ها لغت حکمتچه مواردي را که در آن    چنان

 ، بـه کاررفتـه اسـت، و خداونـد متعـال         "کتـاب "کنیم که گـاهی همـراه         می کنیم مشاهده 

، و در مورد دیگر، بعد از ذکر بعـضی          )129:بقره("و یعلّمهم الکتاب و الحکمۀ    ": فرماید می

 و سـعادت نـازل   دادن او به سـمت کمـال  از احکام شرعی که براي تهذیب انسان و حرکت        

خداوند متعال بعد از بیان مجموعه اي از تکالیف الهـی      . شده اند، در سوره اسراء آمده است      

جز او را نپرستید؛ و به پـدر  : پروردگارت فرمان داده است که    ": فرماید  می و احکام فطري  

هـا نـزد تـو بـه سـن پیـري رسـند،        ي آنهرگاه یکی از آن دو یا هر دو     . و مادر نیکی کنید   

هـا فریـاد مـزن؛ و گفتـار لطیـف و سـنجیده و            ها روا مـدار؛ و بـر آن       کمترین اهانتی به آن   

هاي تواضع خویش را از محبت و لطف در برابر آنـان فـرود        و بال . ها بگو بزرگوارانه به آن  

نـد، آنـان را     هـا مـرا در کـوچکی تربیـت کرد         همان گونـه کـه آن     ! پروردگارا": آر و بگو  

اگـر لغزشـی در     (از درون دلهایتان آگاهتر اسـت،        پروردگار شما . "مشمول رحمت قرار ده   

و . بخـشد   می او بازگشت کنندگان را   ) و جبران کنید  (هر گاه صالح باشید   ) این زمینه داشتید  

و  سـراف مستمند و وامانده در راه را؛ و هـر گـز ا           ) هم چنین حق  ( نزدیکان را بپرداز، و      حق

تبذیر مکن، چرا که تبذیر کننـدگان بـرادران شـیاطینند؛ و شـیطان در برابـر پروردگـارش،            

روي برتابی، و انتظار رحمـت پرودگـارت        ) مستمندان( و هرگاه از آنان   . بسیار ناسپاس بود  

بـا گفتـار نـرم و    ) هـا کمـک کنـی   تا گشایشی در کارت پدید آید و به آن  ( را داشته باشی  
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و تـرك  ( هرگز دستت را بـر گـردن خـود زنجیـر مکـن،         .ها سخن بگو  با آن آمیخته با لطف    

دست خود را نگـشاي، کـه مـورد سـرزنش قـرار      ) نیز( و بیش از حد   ) انفاق و بخشش منما   

، پروردگارت روزي را براي هرکس بخواهـد، گـشاده یـا            به یقین . گیري و از کار فرومانی    

و فرزنـدانتان را از تـرس فقـر،         . خود آگاه و بینـا اسـت      دارد؛ او نسبت به بندگان        می تنگ

و نزدیـک   ! ها گناه بزرگی است   دهیم؛ مسلما کشتن آن     می ها و شما را روزي    نکشید؛ ما آن  

 و کسی را که خداونـد خـونش را حـرام     ! زنا نشوید، که کار بسیار زشت، و بد راهی است         

مظلوم کشته شده است، براي ولـی او سـلطه   و آن کس که . شمرده است، جز به حق نکشید     

و بـه  . قرار دادیم؛ اما در قتل اسراف نکنید، چراکه او مـورد حمایـت اسـت         ) و حق قصاص  (

وفـا  ) خـود (و بـه عهـد   . مال یتیم جز به بهترین راه نزدیک نشوید، تا به سرحد بلوغ رسـد            

مانه را ادا نماییـد و بـا   کنید، حق پی  میو هنگامی که پیمانه. شود  میکنید، که از عهد سؤال  

چـه بـه آن   و از آن. ر، و عاقبتش نیکـوتر اسـت  این براي شما بهت. ترازوي درست وزن کنید  

و روي  . باشـند   مـی  گوش و چشم و دل، همه مـسؤول        آگاهی نداري، پیروي مکن، چرا که     

 هـا نمـی  زمین، با تکبر راه مرو؛ تو نمی توانی زمین را بشکافی و طول قامتت هرگز به کوه  

هـایی  ، از حکمـت   )احکـام ( ایـن . ها گناهش نزد پروردگار تـو ناپـسند اسـت         همه این . رسد

هستند که پروردگارت به تو وحی فرستاده است؛ و هرگز معبودي با خدا قرار مـده، کـه در         

 ".خـواهی بـود  ) درگـاه خـدا  ( شوي، در حالی که سـرزنش شـده، و رانـده     میجهنم افکنده 

  )39:اسراء(

  همان نقش بستن این موارد حقه در نفس انـسان گردد که حکمت  میفادهاز بیان فوق است   

 گـردد، و او را بـه سـوي کمـال           مـی   انسان باشد، و موجب هماهنگی بین اعتقاد و رفتار        می

دهد، و این خود شـامل تمـام حقـایق فطـري و احکـام شـرعی و معـارف                  می مطلوب سوق 

 احـسن  باشد، و شامل حقایق وابسته بـه نظـام    می بستگی دارند،   و معاد   که به توحید   حقیقی

  .باشد گردند، و در آن دروغ و باطلی وجود ندارد، می  میکه به سعادت انسان مربوط
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گـردد،    مـی  کریم متجلیگاهی در قرآن  .  مظاهر مختلف زیادي وجود دارند     براي حکمت 

باشـد، و ایـن خـود شـعاعی از ایـن نـور         میهاي متعالی در جهانکه خود منبع همه حکمت 

باشد، و اعم از این که زمـان بـروز آن جلـو      می عظیم و طلوعی از این منبع نورانی بزرگ       

همه جهـان احاطـه   باشد، و به   میزیرا قرآن از لوح محفوظ   . یا عقب بیفتد، تفاوتی نمی کند     

  .باشند  میهاي آسمانی مظهري از این تجلی بزرگدارد، و تمام کتاب

باشد، زیرا دین، خود قـانونی    می دین و تفقه در آن    ، شناخت ، دین از مظاهر دیگر حکمت   

عد از مـرگ بـر عهـده        انسان را از هنگام به وجود آمدن تا ب        هاي    است که کفالت تمام جنبه    

بـه مـن داد، حکمـت را      راخداوند همان طور که قرآن":  آمده است),(از پیامبر ما . دارد

اي حکمت نباشد، خراب خواهد شد، پـس حکمـت را    به من ارزانی داشت، و هر گاه در خانه    

   .فراگیرید، و در آن عمیق گردید، و با جهالت نمیرید

بـاال تـرین هـدف انـسان دسـت یـابی بـه           ": ماي الهی گفته اند   و بعضی از بزرگان حک    

 کـه حـاکمیتی ماننـد حاکمیـت      فعال حاکم بر جهان و ملکوت    کمالی است که او را به عقل      

 و روح قـرآن  "ایـن گفتـه در صـورتی کـه منظـور از آن              . روح بر بدن دارد، متصل نماید     

احاطـه بـه   .  احمدي که از ذات خداي تعالی نشأت گرفته است باشد، صـحیح اسـت       شریعت

واقعیات هر چند عقل انسان کامل و در نهایت زیرکی باشد، اگر ممتنع نباشد، کار مـشکلی             

که جـز خـداي متعـال کـسی بـر آن      "اسرار قضا و قدر   "مخصوصا در معارفی مانند     . است

ورود در . ی، در مـورد ورود در آن نهـی شـده اسـت    هاي اسالم در آموزشاحاطه ندارد، و 

 جز توقـف و  راه حلی براي شخص حکیم    . این محدوده جز تحیر نتیجه اي براي انسان ندارد        

ذخـایر منبعـی    زیرا ایـن    . وجود ندارد  ),( مقدس پیامبر  و سنت  پناه بردن در ظواهر کتاب    

هـا بـه    باشند، و وسیله اي براي تکمیل نفوس ناقص و رسـانیدن آن             می  و حکمت  براي علم 

 هـستند، کـه بـراي       "حکمت واقعـی  "ها در حقیقت    باشند، و آن    می  و معرفت   معرفت کمال

ما فرّطنـا فـی الکتـاب    ": فرماید  میخداوند متعال. باشند می تمام مراحل حرکت انسان مفید 
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و منظور کتاب یا شـرح  ).38انعام("ما هیچ چیز را در این کتاب فرو گزار نکردیم       : من شیء 

 خداونـد متعـال   . را شـرح دهـد    ) قـرآن (شدن به وسیله سنت، یا به معناي سنتی کـه کتـاب           

و هیچ تر و خشکی وجود نـدارد جـز          : ابس إلّا فی کتاب مبین    و ال رطب و ال ی     ":فرماید می

و ایـن منـابع،   ). 59:انعـام  (".ثبـت اسـت  ) در کتاب علـم خـدا  (=  این که در کتابی آشکار   

  .باشد  می"حکمت علمی" در مورد باشند، این واقعیت  میچشمه همه علوم و معارف

 آخـرین پیـامبر   " مقدسشریعت"الزم است که مطابق  " عملیحکمت"و اما در مورد    

  .باشد  میالهی باشد، و در غیر این صورت، کامال لغو

 اي که از یونـان گرفتـه شـده اسـت، مـورد         بر فلسفه  "حکمت"مفهوم   در طول تاریخ،  

 نـام گـزاري شـده انـد، و بـه           "حکـیم "گیرد، و فالسفه گذشـته، بـه نـام            می استفاده قرار 

حکمــت " طبقــه بنــدي شــده انــد، و "رواقــی" و "مــشّایی" و "اشــراقی"هــاي  گــروه

 نامیده اند، و آن را به دو قسم علمی و عملی تقسیم کـرده              "فلسفه" را به نام     "اصطالحی

یعنـی  ( باشد، و فقه را به عبادیات و معـامالت   می و اخالق  فقه منظور از نوع دوم، علم    . اند

هـا   آنها تقسیم نموده اند، که انسان از طریـق شـناخت      و احکام و مجازات   )عقود و ایقاعات  

گردد، و بـه ایـن وسـیله زمینـه ایجـاد        میرسد، و از حد حیوانی خارج      می به مقام انسانیت  

 شـده    خلـق  و دست یابی به حـد اکثـر کمـال           که انسان براي ورود در آن      "لهمدینه فاض "

  . گردد  میاست، فراهم

  :گردد  می علمی به دو قسم تقسیمحکمت

  .الهیات . 1

  .طبیعیات . 2

مختلـف  هـاي     هاي مختلفـی وجـود دارد، و بـراي شـاخه          ها و باب  و براي هر کدام فصل    

 الهی راجـع بـه      در فصول فلسفه  . طبیعیات در زمان حاضر، علوم مستقلی به وجود آمده اند         

گـردد،    می ها مطرح گردد، و عقایدي براي تایید و رد آن         می کالم الهی، حدوث و قدم بحث     



 حکمت اسالمی و عرفان اسالمی بررسی مقدماتی        446

هـاي  داراي بابگردد، که   می  مستقلی مطرح  عضی موارد، همین مطالب به عنوان علم      بو در   

 اصطالحی راخوب بنگـرد، آن  حکمت"و لکن اگر کسی . باشد  میهاي طوالنیزیاد و فصل  

 مطلـب  ،اگر در این فلـسفه اصـطالحی  . بیند  می "غباري که بر نقره نشسته است     "را مانند   

غیـر ایـن    مقدس گرفته شـده اسـت، و        صحیحی وجود داشته باشد، از مطالب وحی و سنت        

ها مـانعی بـراي رسـیدن بـه     تخیل و مغالطه نیست، و هر کدام از آن،  موارد، چیزي جز وهم   

 است،که اختالف در مطالب بسیار زیاد و دسـت یـابی بـه       به همین علت  . باشند  می واقعیات

هاي قبلی مطرح شد که حکمـت از آلـوده شـدن بـا مطالـب          باشد، و در بحث     می اهداف کم 

اگـر حکمـت آن   . باشـد   مـی  و دروغ و تمام مشکالتی که فلسفه اصطالحی دارد، مبرا    باطل

باشد، و مثال ماننـد علـم        می فقط علم به بعضی اصطالحات     گویند،ها می چیزي است که آن   

 کـه احـساس   باشـد، بلکـه چنان      مـی  هـا باشد، و دانشی است که مانند سـایر دانـش           می لغت

   ) 322، ص4، ج24ماخذ. (ها از آن برترندگردد، بعضی از آن می

  

 روش عملی ارزیابی مکاتب فلسفی

 تبیـین شـده   " گرایـی  واقـع " اسالمی صد در صد بر اساس        همان طور که ذکر شد حکمت     

هـاي  ، آمـوزش  مجیـد است، و تمام مطالب آن به وسیله چهار منبع خالی از خطا یعنی قرآن      

 .باشند  می مورد تایید انسان و علوم حاکم بر جهان، فطرت)](معصومان

 بینانه فراگیـر و همـه جانبـه بتوانـد کلیـه ابعـاد        واقع فلسفی رسد این مکتب    می به نظر 

  .تبیین و تفسیر نماید  مورد نیاز انسان رافلسفی

مکتـب  " اسـالمی را بـه عنـوان          حکمت ، نقش هماهنگ کننده مکتب    16 نمودار شماره 

  .دهد  میفلسفی، نشانهاي  در ارزیابی سایر مکتب ،" بینانه و معیارواقع
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   اسالمی حکمت نقش هماهنگ کننده مکتب -16 نمودار شماره

   "معیار بینانه و مکتب واقع"عنوان  به

  

 به طور کامـل     "الف و ب  "فلسفی  هاي    شود، مکتب   می چنانچه در نمودار فوق مشاهده    

 معیـار،   مکتب فلـسفی به درجات مختلف، مورد پذیرش    " ج و د و ه     "فلسفیهاي    و مکتب 

  .مورد استفاده قرار گیرند تواند  میهاشوند و این قسمت از عقاید آن  میواقع

 به طور کامل در خارج مکتب فلـسفی معیـار           به ندرت ممکن است یک مکتب فلسفی       

  . "مکتب فلسفی و": قرار گیرد و هیچ کدام از نقطه نظرهاي آن مورد قبول قرار نگیرند

گیـرد، از تمـام     مـی قـرار   اسـالمی  درداخـل حکمـت   مکتب فلسفی  در مواردي که یک   
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فـوق، بـه    البته نمودار. استفاده نمود انسان هاي در توجیه فعل و انفعال توان  می آنهاي    یافته

تـوان موقعیـت    صورت یک دید کلی این ارتباط را نمایان ساخته و بـا تحقیـق کامـل مـی                 

  .فلسفی را معین ساختهاي  دام از مکتبحقیقی هرک

 ندارد، بلکـه بـا اصـالت دادن         "التقاط"باید توجه داشت که این کار به هیچ وجه جنبه           

پیشوایان اسـالم سـالم اهللا علـیهم مطـرح شـده انـد،           اسالمی، که توسط   به ضوابط حکمت  

 ر، چنانچـه مطلـب واقـع      به عبارت دیگ  . گیرد  می مورد استفاده قرار   ،"حکمت کشف شده  "

گرایانه و محکمی توسط هر کدام از دانشمندان جهان، اعم از مـسلمان و غیـر مـسلمان در                

  مطرح شده باشـد، و یـا بعـد از ایـن مطـرح گردنـد، مـورد بررسـی قـرار               طول تاریخ علم  

هـاي پیـشوایان     آمـوزش .طبق دستور العمل فوق اقدام خواهد شد گیرد، و بعد از تحقیق،  می

 در مورد امکان استفاده از حکمت هر جا که یافـت شـود، در فـصل پـانزدهم مطـرح                    اسالم،

، شـامل تطبیـق   "تطبیق با ضـوابط "، یعنی "معیار حکمت اسالمی"بدیهی است  . گردیدند

 در  و علـوم حـاکم بـر جهـان     فطـري ، عقـل )](هـاي معـصومان  ، آموزش مجید با قرآن 

  . بررسی هر مطلب باید مورد توجه قرار گیرد

  

  بررسی نتایج کاربردي

 اسـالمی، ایـن امکـان را         حکمـت  "سیاست اصولی " به عنوان     گرایی  طرح واقع  ***

ایـن سیاسـت،    .  مطـرح گـردد    "معیارمکتب  " به عنوان    آورد که حکمت اسالمی     می فراهم

 "مکتـب واقـع گرایانـه   "سازد، که این مکتـب بـه عنـوان      میچنین این امکان را فراهم   هم

محتویـات آن  ، نیز قدرت کافی بـراي دفـاع از    "ضابطه ارزیابی "داشتن چهار   . مطرح شود 

طرح این نکته که مطلب صحیح در هر موضوع، فقط یکی اسـت، کـامال        . سازد  می را فراهم 

  .  کوشش کنیم"مطلب محکم"جنبه کاربردي دارد، و به طور طبیعی ما باید براي کشف 

ـ    عدم تناقض  *** ب دیگـر   در محتواي این مکتب، و وجود تناقض در محتویـات مکات
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  . استکاربردي این مکتب فلسفیهاي  نیز از جنبه

 قدرت از بین بردن اختالفات موجود در بین مکاتب فلسفی نیز از نتایج کـاربردي   ***

  .است

 نیا معتقد بود، مطالب فلسفی اصـطالحی، مـورد اعتمـاد نیـستند، زیـرا در             استاد حکمت 

 . داردها اختالف وجود آن

مانـد، و توسـط تمـام محافـل علمـی            مـی  براي همیشه پایـدار     مطالب ارایه شده   ***

  .شدند  میمنصف اسالمی مورد تایید واقع

کنـد،؛ و در    مـی  را بیـان "حکـم اهللا " این مکتب، فـرد دقیقـا     در صورت پذیرش   ***

  . باشد  میمحضنتیجه مخالفت با آن، اشتباه 

باشند، و نه بـر پایـه         می  استوار  اسالمی، بر پایه علم    هاي حکمت  اطالعات و پیام   ***

 به عنوان یـک راهنمـاي دقیـق بـراي رسـیدن بـه       ؛ و به همین علت   و تخمین  فرضیه، گمان 

  . باشند  میو سایر اهداف مورد نظر، قابل اعتماد) قربۀ إلی اهللا(هدف اصلی

 گرایانـه  واقعهاي   در شرایط ایده آل، کلیه مکاتب فلسفی موجود، از این که جنبه  ***

کننـد،    مـی   قرار گرفته است، احساس خوشحالی     "مکتب معیار "ها مورد تایید و استفاده      آن

  . خواهد داد"همکاري فراگیر"جود، جاي خود را به هاي فلسفی موو تقابل
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 عالم فهرست ا

  

  

  

  

، 188، 183، 182،  181،  173،  101،  4،  نندهیآفر

226 ،334 ،336 

، 59، 58، 49، 44، 37، 31، ی اسـالم يآموزشـها 

66  ،98  ،99  ،119  ،127  ،140  ،166  ،171 ،

200  ،201  ،215  ،216  ،241 ،249 ،261 ،346 ،

352 ،404 ،436 ،444 

ــها ، 334، 333، 197، 193، يدیــ توحيآموزش

338 

ـ  اتیآ ، 365، 245، 186، 182، 181، 172،  ی اله

366 

 75، 74، 73تشابه قرآن،  ماتیآ

 73 محکم قرآن، اتیآ

 321، 313 تقوا، نییآ

 297، 294، 261، 240، 211، 194، ابداع

 410، 397، 112، 8 بودن انسان، يابد

 398، 215، 113، 97، 8، تیابد

 212، 194، 91 کلمه، اتحاد

 291، 286، تی به موجودای اشاتصاف

ــاع ، 41، 40، 39، 38، 30، 10، 9، 5، 3، یاجتمـ

42  ،43  ،44  ،50  ،59  ،61  ،65  ،66  ،71  ،74 ،

88  ،97  ،106  ،113  ،149  ،150  ،153  ،154 ،

157  ،161  ،162  ،164  ،166 ،177 ،202 ،243 ،

283 ،341 ،342 ،343 ،360 ،386 ،414 

 37، ي و معنویاجتماع

ــاد ، 274، 273، 230، 195، 141، 106، اجتهـــ

275 

 10، 9، )]( معصومانثیاحاد

 207، 193 بر خدا، احاطه

 61، 38، ی سرخوردگاحساس

 187، 181 العلم، أحمد
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 42، 37، یجانی و هی رواناختالالت

ــاخت ، 202، 159، 158، 140، 63، 13، 9، اریـــ

215 ،279 ،286 ،306 ،324 ،377 ،434 

 167، 118 در ارض، اخالد

 209، 205، 136، 112، 80، 73، اخالص

، 131، 101، 92، 19، 14، 12، 10، 9، اخــــالق

153 ،162 ،213 ،256 ،411 ،445 

 10، 9، ی پزشکاخالق

 9، ي حرفه ااخالق

 206، 193 حق معرفت، يادا

 193 حق، ی عمليادا

 381، 361، 124، 63، ادراك

 23، 9، ی الهاذن

 103، 97 آخرت داشتن، اراده

 344، 118، 48، 38 آزاد، اراده

 231، 194 خاطر، آرامش

ــاط ــشرارتبـ ، 318، 317، 313، 222، 4، یعی تـ

319 ،321 ،327 ،331 

، 315، 314، 313، 222، 211، 4، ینی تکوارتباط

316 ،317 ،318 ،319 ،327 ،328 ،330 

 317، 316، 315، 313، ینی تکوری غارتباط

ــادها ــصومان يارش ، 212، 194، 25، )]( مع

297 ،308 ،311 

، 325،  323،  313،  310،  304،  302،  301،  یازل

328 ،331 ،387 

 254، 164، 154، 112 ،73، استقامت

 343، 321، 313 حق، يفایاست

 341، 321، 320، اسف

، 98، 93، 91، 66، 37، 31، 17، 10، 9، 8، اسالم

99  ،140  ،159  ،178  ،195  ،212  ،239  ،253 ،

269 ،282 ،283 ،303 ،361 ،392 ،435 ،448 

 193 مقتدا، اسوه،

 211، 194، ي ماداشکال

 155، 118 جامعه، اصالت

 21، 9، يوی دناتی حاصالت

 193، 4، نیادی بناصل

 398، ی الهانی ادنی مشترك باصل

 194، ی اسالماتی الهاصول

 97، ی ثابت در زندگاصول

 10، 9 فقه، اصول

 391، 361 منطق، اصول

 410، 382، 231، 194، اضطراب

 313، ي اوصاف تاثراعتبار

 321، 313 ذات، اعتبار

 313، 230، يدی توحاعتقاد

 43، 37، ییرو دااداتیاعت

 104، 97 انسان، اعمال

 124، 117 شرك، افق
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 164، 161، 118، نی داقامه

 10، 9، ی اسالماقتصاد

ــر ، 236، 232، 183، 178، 140، 127، 34، اکبـ

272 ،360 ،361 ،372 ،395 ،419 

 146، 118 فی الجامع، الجلسۀ

 187، 181 العلم، ألزم

 43، 37، سمیالکل

 44، 37، يری جهت گيالگو

 16 و ماندگار، ی قطعيگوال

، 312، 219، 212، 195، 91، 73، 12، اتیــــاله

445 

 212، 194، 91 اسالم، دگاهی از داتیاله

ـ    ی عل دگاهی از د  اتیاله ، )}( الرضـا    ی بـن موس

194 

 286 منه إلّا الواحد، صدری ال الواحد

ــام ، 32، 28، 27، 26، 25، 23، 20، 17، 7، 6، ام

47  ،51  ،55  ،57  ،58  ،59  ،62  ،64  ،66  ،67 ،

71  ،74  ،78  ،81  ،82  ،85  ،86  ،89  ،90  ،91 ،

92  ،93  ،97  ،99  ،100  ،101 ،102 ،104 ،105 ،

106  ،108  ،111  ،113  ،115 ،127 ،128 ،140 ،

142  ،144  ،145  ،146  ،147 ،148 ،149 ،167 ،

170  ،172  ،173  ،175  ،179 ،186 ،187 ،190 ،

199  ،200  ،204  ،208  ،209 ،210 ،212 ،213 ،

214  ،215  ،216  ،217  ،218 ،219 ،220 ،222 ،

223  ،224  ،225  ،226  ،227 ،228 ،229 ،230 ،

232  ،233  ،234  ،237  ،242 ،243 ،252 ،253 ،

254  ،255  ،256  ،257  ،258 ،259 ،260 ،261 ،

262  ،265  ،267  ،268  ،270 ،272 ،276 ،277 ،

278  ،279  ،280  ،293  ،296 ،298 ،300 ،301 ،

307  ،308  ،310  ،319، 321  ،323 ،325 ،326 ،

329  ،330  ،345  ،346  ،347 ،348 ،349 ،350 ،

351  ،353  ،355  ،356  ،358 ،362 ،363 ،365 ،

372  ،373  ،374  ،375  ،376 ،377 ،378 ،379 ،

380  ،381  ،382  ،383  ،393 ،394 ،399 ،401 ،

402  ،407  ،408  ،409  ،413 ،415 ،419 ،421 ،

428 ،429 ،431 ،433 ،434 ،436 

 193، )}( معصوم امامان

، 327،  227،  155،  150،  149،  145،  118،  امت

353 ،416 

  363، 228، 163، 157، 118 به معروف، امر

 8، ی فرد در زندگینی جهان بي مبناانتخاب

 43، 37، ی جنسانحرافات

 52، 38 شهوت، تی با حاکمانسان

 397، 49، 37، ی برخوردار از خود کنترلانسان

 37 انسان، ی کنترل برخوردار از خودانسان

 118 به عنوان نوع واحد، انسان

 124، 117 متذکر به خدا، ری غانسان

 119، 117 گمراه شده، انسان
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 124، 117 متذکر به خدا، انسان

 119، 117 شده، تی هداانسان

 235، 194 منصف، ری غيانسانها

 235، 194، 66 منصف، يانسانها

 320، 297، 216، 211، 194، انشاء

 43، 37، انعکاس

، 334، 333، 200، 199، 193، 52، 43، زهیـــانگ

338 ،393 

 193، ی انحرافي و رفتارهاالتی تمازهیانگ

 193، افتهی رشد ي و رفتارهاالتی تمازهیانگ

 118، 48، 38، يزی غريها زهیانگ

 194، ی خالص الهنی داهداف

، 271، 252، 143، 142، 117، 31، تیــ باهــل

432 

 406، 397 سعادت، اهل

 406، 397 شقاوت، لاه

، 147،  121،  120،  118،  107،  84،  80 است،   او

205  ،208  ،209  ،211  ،226 ،227 ،286 ،295 ،

297  ،337  ،362  ،364  ،367 ،368 ،398 ،399 ،

400 ،410 ،428 ،436 

 403، 397، 167، 51 رشد، اوج

 38 کمال، اوج

 187، 181 العلم، أوجب

 37، ی زندگيتهایاولو

 181 العلم،، یأول

 39، 37، ی الهنی دنیاول

 398، سمی آلدهیا

 343، 321، 313 حق، يفایا

، 102، 92، 75، 68، 44، 28، 27، 21، 19،  مانیا

103  ،105  ،107  ،108  ،119 ،120 ،121 ،127 ،

136  ،141  ،143  ،147  ،153 ،154 ،156 ،168 ،

171  ،172  ،178  ،185  ،189 ،194 ،195 ،199 ،

200  ،201  ،208  ،213  ،225 ،230، 231 ،232 ،

234  ،240  ،243  ،247  ،249 ،254 ،255 ،273 ،

275  ،281  ،282  ،283  ،341 ،346 ،348 ،353 ،

354  ،363  ،365  ،366  ،367 ،368 ،370 ،371 ،

384 ،387 ،389 ،392 ،400 ،432 ،434 

، 111، 77، 73، 64، 48، 46، 32، 22، باطـــــل

112  ،141  ،144  ،156  ،195 ،230 ،249 ،252 ،

274  ،282  ،298  ،308  ،338 ،355 ،388 ،390 ،

421 ،446 

 403، 401، 400، 399، 398، 397، 157، باطن

 397 جهان، باطن

 216، 194 از درك، باالتر

 8، ی حکمت اسالمی مقدماتبخش

 144، 106، 97، بدعت

 216، 194 با خلق، تی سنخبدون

 390، 361، هی اولاتیهیبد
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 414، 398، برگه

 97، ی اجتماعيزی ربرنامه

 97، ي فرديزی رامهبرن

 420، 334، 333، ی زندگبرنامه

 333، 4، يزیر برنامه

 289، 285 محض، طیبس

 270، 239، 105، 97، ینی درتیبص

 52، 38، یوانی حبعد

 99، 98، 97، 29، ی زندگيبنا

 208، 194، نی دی و اساسنی نخستادیبن

 193، قتی حقکی آوردن حق ي جابه

، 59، 43، 42، 19، 10، 9، 8، ی روانـــبهداشـــت

177 ،332 ،360 ،423 

 44، 43، 37 بشر، یستیبهز

 207، 193 شدن از خدا، ازی نیب

 269، 239، نهیب

ــذ ، 100، 98، 58، 48، 44، 40، 38، 11، رشیپـ

113  ،136  ،137  ،141  ،152 ،195 ،198 ،203 ،

224  ،225  ،230  ،267  ،273 ،274 ،275 ،280 ،

281  ،299  ،363  ،364  ،383 ،391 ،392 ،447 ،

449 

 392، 113، 58، 38، دی توحرشیپذ

 216، 194 از وهم، دهیپوش

ــپ ، 98، 66، 61، 58، 29، 28، 24، 20، امبرانیــ

100  ،101  ،108  ،149  ،151 ،156 ،160 ،172 ،

193  ،195  ،196  ،220  ،227 ،241 ،242 ،246 ،

247  ،251  ،283  ،339  ،346 ،363 ،382 ،428 ،

429 ،430 ،434 ،436 

 212، 194، یناخت اسالم شی اصليامهایپ

 59، 9، ی از اختالالت روانيری گشیپ

 42، 37، هی اوليری گشیپ

 397 بر ملکوت، دیتاک

 43، 37، ي نژادضیتبع

ـ تثب ، 182، 181، 145، 65، 58، 52، 38، تیــــ

188 ،189 ،282 ،384 ،392 

 145، 118، يدی توحستمی در ستیتثب

 145، 118، ی الهانهی واقع گرادی در عقاتیتثب

 291، 286، یرونی بتجربه

 291، 286، ی درونتجربه

 422، 411، 397 اعمال، تجسد

، 406، 405، 402، 398، 397 اعمـــال، تجـــسم

411 ،415 

 397 رفتار، تجسم

 38، میتحک

، 286،  شی معلول از علت تام و تمـام خـو         تخلف

290 ،308 

 194 به اخالق اهللا، تخلق

 449، 210، 69، 37، نیتخم
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 186، 181، 69، اتی در آتدبر

 14، 11 منزل، ریتدب

 288، 285، تراوش

، 230، 224، 217، 195، 141، 27، 25، میتـــسل

233  ،239  ،242  ،273  ،274 ،275 ،283 ،326 ،

368 ،382 ،386 

 326، 242، 239 شدن، میتسل

 239 شدن در برابر فرمان حق، میتسل

 8 حرکت به سمت رشد، لیتسه

 337، 326، 313، 150، عیتشر

 286اص،  خکیتشک

 286 عام، کیتشک

ــشک ــالتیت ، 313، 211، 177، 125، 117، ی اله

317 ،321 ،322 ،341 ،359 ،360 

 359، 346، 341، ی طاغوتالتیتشک

 193 عقل و جهل، تضاد

ـ  توح ي با آموزشها  ي رفتار اراد  قیتطب ، 193،  يدی

195 ،196 

ــتطب ــار ارادقیـ ــ ي رفتـ ــا سـ ــلوك  ری بـ و سـ

 193، )](معصومان

، 239،  207،  152،  100،  98،  97،  29،  28،  تعبد

243 ،345 

 97 نسبت به خدا، تعبد

 310، 286، ای قطره و درریتعب

 310، 286، ای موج و درریتعب

 285 علت، تعدد

 118 جماعت اهل حق، فیتعر

 10، 9، ی اسالمتی و تربمیتعل

 384، 216، 194، 88، 87، 86، 80، 73، تعمق

، 194،  می که بـه آن احاطـه نـدار        يزی در چ  تعمق

216 

 10، 9 بر اساس مکتب اسالم، خی تارریتفس

 9، دی قرآن مجریتفس

 104، 97، ی الهتفضل

 329، 86، 84، 74، 73 در ذات خدا، تفکر

 209، 194 کودکانه حلول، تفکر

 16، تقوا

ــتقو ، 197، 188، 182، 181، 118، 58، 48، تی

202 ،387 

ــتکل ، 150، 80، 79، 69، 61، 53، 50، 48، فیـ

166  ،207، 233  ،243  ،251  ،338 ،341 ،361 ،

364 

 337، 326، 323، 313، 160، نیتکو

ـ  حکمت به عنوان کل    یتلق  و  ي مـشکالت فـرد    دی

 118، یاجتماع

 288، 285 معلول است، تمام

 88، 73، تنازع

 448، 436، 427، 412، 330، تناقض
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 289، 285، هیتنز

 11 اخالق، بیتهذ

، 103، 91، 58، 55، 30، 29، 20، 4، 3، دیــتوح

115  ،117  ،126  ،159  ،178 ،186 ،187 ،193 ،

194  ،195  ،196  ،204  ،205 ،209 ،212 ،225 ،

230  ،234  ،242  ،255  ،268 ،271 ،275 ،277 ،

282  ،283  ،286  ،302  ،303 ،306 ،350 ،362 ،

363  ،373  ،374  ،375  ،379 ،387 ،389 ،392 ،

395 ،443 

 225، 193، دیتوح

 126، 23، 9، ی الهقیتوف

 286، 239، نیثقل

 103، 97، ي اخرويثوابها

 213، 194، 92، ی ربوبجاذبه

 411، 302، 286، 23، 9، جبر

 361، ری صغجِرم

 118، 48، 38، ی روانانیجر

 377، 344، 341، 321، 313 منفعت، جلب

، 321، 313، ی منفعت و دفـع ضـرر شخـص        جلب

344 

 286 ذات خدا است، جلوه

 265 ،146، 145، 144، 143، 117، جماعت

 117، نی مسلمجماعت

 118، 48، 38، ي جبرجمع

 400، 397، ی باطنجنبه

 397 عملکرد، ی واقعي هاجنبه

 365، 186، 182، 181، ی انتزاعيها جنبه

 43، 37، یی گراتیجنس

 119، 49، 38 اکبر، جهاد

ــی بجهــان ، 112، 97، 67، 66، 31، 20، 8، 3، ین

394 ،435 

 194، ی خالص الهنی کردن دیجهان

 207، 194، ی خود پرستهچا

 207، 194، عتی طبچاه

 415، 254، 59، 42، 37، چپ

 211، 194، ی درونچشم

 322، 313 خداوند، یستیچ

 49، 38، تی آل شخصدهی احالت

 397، يداری بحالت

 421، 398، حبط

 124، 117 مانع رشد، يحجابها

 372، 361، 127 اهللا، حجۀ

 101، 97، ی الهحجت

 106، 100، 98، 97، 38، ی باطنحجت

 103، 97، ی شرعحجت

 106، 97، 38، ي ظاهرحجت

 391، 361، اتیحدس

، 232، 109، 108، 105، 97، 29، 12، حـــــرام



 حکمت اسالمی و عرفان اسالمی بررسی مقدماتی        460

234 ،250 ،399 ،406 ،417 ،418 ،443 

 47، 16 محکم، حرف

 117، امتی روز موعود قي به سوحرکت

 359، 348، 341 اهللا، حزب

 112، 8 و دقت، تیحساس

 121، 117 ثواب، حسن

، 182، 181، 173، 104، 97، 31 کــردن، یحــس

185  ،186  ،189  ،193  ،204 ،267 ،269 ،361 ،

364  ،365  ،366  ،369  ،372 ،373 ،374 ،383 ،

389 ،391 

 181، دی کردن اصول عقایحس

، 173،  104،  97،  ي اعتقـاد  يها   کردن جنبه  یحس

269 

 374، 359، 354، 341، حصن

، 47، 46 ،45، 37، 21، 20، 16، 13، 12، 7، حق

48  ،65  ،68  ،73  ،76  ،77  ،78  ،79  ،88  ،103 ،

107  ،108  ،123  ،124  ،136 ،137 ،143 ،144 ،

145  ،146  ،147  ،153  ،154 ،156 ،163 ،168 ،

169  ،174  ،183  ،195  ،196 ،204 ،205 ،206 ،

207  ،209  ،216  ،220  ،222 ،226 ،227 ،228 ،

229  ،230  ،240  ،242  ،243 ،246 ،249 ،251 ،

254  ،256  ،257  ،258  ،260 ،261 ،269 ،280 ،

281  ،282  ،287  ،288  ،289 ،296 ،299 ،304 ،

306  ،307  ،309  ،317  ،318 ،321 ،338 ،342 ،

343  ،352  ،355  ،358  ،359 ،366 ،371 ،390 ،

392 ،416 ،428 ،430 ،432 ،436 ،437 ،442 

 207، 195، 194 روان انسان، ي اعتالحق

 193 شناخت، حق

 344، 341، 313 گرا، حق

 239، یی گراحق

 194، مانی احقائق

 194، ي مادری غحقائق

 216، 194 مانند، ی بقتیحق

 292، 286 وجود، ینی عقتیحق

 194 ال حد، قتیحق

 449، 427، 355، 47 اهللا، حکم

 427 طاغوت، حکم

ــت ، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1، حکمــ

12  ،13  ،14  ،15  ،16  ،17  ،18  ،19  ،20  ،21 ،

22  ،23  ،25  ،26  ،27  ،28  ،29  ،30  ،31  ،32 ،

33  ،34  ،35  ،47  ،61  ،71  ،73  ،74  ،75  ،78 ،

81  ،84  ،87  ،88  ،90  ،92  ،93 ،94 ،101 ،102 ،

105  ،107  ،108  ،112  ،113 ،125 ،127 ،128 ،

132  ،149  ،161  ،171  ،173 ،177 ،181 ،185 ،

186  ،191  ،193  ،196  ،203 ،206 ،212 ،213 ،

214  ،224  ،225  ،228  ،234 ،251 ،270 ،280 ،

282  ،284  ،286  ،292  ،300 ،301 ،305 ،306 ،

312  ،313  ،317  ،318  ،321 ،325 ،326 ،332 ،
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333  ،334  ،336  ،337  ،339 ،360 ،361 ،365 ،

375  ،379  ،387  ،389  ،392 ،393 ،394 ،411 ،

423  ،427  ،428  ،429  ،430 ،431 ،433 ،434 ،

435  ،436  ،437  ،441  ،442 ،443 ،444، 445 ،

446 ،447 ،448 ،449 ،451 

، 33، 32، 19، 18، 17، 10، 9، ی اســالمحکمـت 

90 ،113 ،394 ،427 ،428 ،435 ،448 

 445، 437، 427، ی اصطالححکمت

 338، 9، ی الهحکمت

 15، 9، ی عملحکمت

 435، 427، اری معحکمت

 13، 11، 9، ي نظرحکمت

 427، ی واقعحکمت

، 213،  101،  93،  30،  26،  17،  14،  12،  حکمت

214 ،337 

، 213،  199،  101،  92،  91،  35،  26،  22،  میحک

305 ،333 ،337 ،371 ،442 ،444 ،445 ،451 

 242، 234، 232، 108، 105، 97، 12، حالل

 207، 194، ی ربوبي اعالحوزه

 20، 9، ي ابداتیح

 159، 118، یمی دااتیح

ــارج ، 313، 100، 98، 65، 14، 12، 10، 9، یخ

316 ،318 

، 194 از تجـسم،     ينـستن ذات خداونـد     دا خالص

209 

، 211، 210، 209، 188، 182، 181، 78، خــالق

216  ،222  ،225  ،226  ،279 ،286 ،287 ،294 ،

303 ،306 ،320 ،331 ،374 ،392 ،437 

، 286، باشـد  ی صفات و اسماء خود م   نی ع خداوند

310 

، 28، 26، 24، 23، 21، 17، 7 متعــال، خداونــد

29  ،39  ،45  ،61  ،80  ،98  ،106  ،113  ،125 ،

151  ،152  ،168  ،171  ،173 ،174 ،176 ،183 ،

193  ،206  ،207  ،209  ،217 ،219 ،221 ،222 ،

231  ،244  ،251  ،278  ،296 ،321 ،327 ،348 ،

359 ،370 ،377 ،416 ،434 ،436 ،442 ،444 

، 80، 53، 37، 32، 28، 22، 21، 12، خداونــــد،

82  ،85  ،88  ،89  ،111  ،118 ،121 ،126 ،158 ،

164  ،189  ،207  ،208  ،210 ،211 ،219 ،220 ،

222  ،224  ،227  ،233  ،234 ،242 ،243 ،262 ،

267  ،274  ،279  ،298  ،303 ،307 ،314 ،317 ،

319  ،321  ،322  ،330  ،337 ،362 ،363 ،364 ،

369 ،371 ،381 ،383 ،386 ،392 ،437 ،442 

 194، ابیخدا

 213، 92، 73، ابانیخدا

 168، 118 از راه، خروج

 46، 37، کیزوالکتری اخط

 239 اسالم، نی دخالصه
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، 127، 125، 101، 81، 80، 79، 26، 4، خلــــق

128  ،129  ،151  ،164  ،183 ،184 ،188 ،195 ،

196  ،211  ،212  ،214  ،215 ،216 ،217 ،218 ،

219  ،222  ،234  ،256  ،278 ،285 ،286 ،287 ،

288  ،289  ،294  ،296  ،297 ،298 ،299 ،300 ،

301  ،303  ،304  ،308  ،310 ،314 ،317 ،319 ،

325  ،327  ،329  ،330  ،337 ،367 ،372 ،375 ،

376  ،377  ،378  ،379  ،381 ،384 ،402 ،410 ،

420 ،431 ،441 ،445 

 218، 217، 214، 194، ی ابداعخلقت

 97، خلود

 253، 100، 98، 97 انسان، خواست

، 98، 97، 42، 39، 32، 10، 8 خـــدا، خواســـت

100  ،112  ،113  ،214  ،235 ،240 ،249 ،253 ،

281 ،320 ،346 ،358 ،359 ،435 ،441 

 313 گرا، خود

 230، 175، 53، 37، یخودکنترل

 361، داء

 397، فی تکلرهیدا

 216، 194 ذات خدا، در

 186، 181، ی عقالندرك

 206، 193، قتی حقکی افتی و دردرك

ـ  دست ، 49،  45،  39،  16،  10،  9 بـه رشـد،      یابی

55  ،59  ،61  ،68  ،98، 100  ،160  ،197  ،202 ،

203 ،230 ،244 ،269 ،282 ،422 

 397، 193، ی به رشد و قرب الهیابی دست

 232، 194 العمل پزشک، دستور

، 189، 163، 160، 154، 113،  105،  45،  دعوت

231  ،239  ،245  ،250  ،251 ،252 ،258 ،270 ،

320 ،344 ،355 ،358 ،364 ،368 ،390 ،413 

 377، 344 ،341، 321، 313 ضرر، دفع

، 320، 251، 239، 223، 89، 79، 76، داللــــت

383 ،387 ،441 

 103، 97، ی خواهایدن

 388، 181 مخلوق، يایدن

 286 تواند فاقد آن باشد، ی نميزی چدهنده

 239، ی عامل رشد تخطدو

 361، دواء

 341 باطل، دولت

 341 حق، دولت

 181، ی باطندید

 181، ي ظاهردید

 212، 194 اسالم، يدگاههاید

 149، 118، ی کشگرید

ــد ، 40، 39، 37، 31، 29، 26، 21، 20، 9، 3، نی

42  ،43  ،44  ،45  ،58  ،61  ،66  ،69  ،71  ،97 ،

98  ،99  ،100  ،105  ،113  ،118  ،129  ،133 ،

141  ،143  ،145  ،150  ،151 ،152 ،153 ،157 ،
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158  ،159  ،160  ،161  ،163 ،164 ،194 ،196 ،

203  ،205  ،208  ،224  ،226 ،228 ،230 ،235 ،

239  ،241  ،243  ،251  ،252 ،253 ،259 ،268 ،

269  ،270  ،275  ،277  ،281 ،282 ،283 ،296 ،

300  ،314  ،326  ،328  ،368 ،371 ،385 ،389 ،

390 ،392 ،431 ،432 ،434 ،444 

 21، 9 حق، نید

، 61، 45، 43، 40، 39، 37، 29، ی خالص اله نید

97  ،98  ،100  ،105  ،118  ،145  ،150  ،151 ،

159، 230 ،235 ،268 ،269 ،270 ،277 ،283 

 313، 304، 285 حق، ذات

 285، ی حق تعالذات

 330، 328، 313، 286 خدا، ذات

 328، 313 مخلوقات، ذات

 285 واحد، ذات

 341، ی عقالنریذخا

، 64،  59،  45،  42،  37،  27،  24،  21،  12،  راست

127  ،135  ،250  ،254  ،257 ،327 ،382 ،384 ،

387 ،408 ،415 

 269، 104، 97 کار روشن، راه

، 250، 154، 112، 67، 60، 59، 8، می مـــستقراه

251 

 120، 117، تی هداراه

 239 روشن، راهکار

، 225،  188،  182،  181،  173،  171،  69،  رب

232  ،269  ،322  ،349  ،351 ،352 ،368 ،371 ،

392 

 403، 336، 8 و سقوط، رشد

ـ ی و قرب اله رشد ـ  نهای تا ب ، 145، 118، 61، تی

224 

ــد، ، 70، 62، 59، 55، 51، 48، 47، 45، 37، رش

77  ،91  ،97  ،113  ،117  ،131  ،132  ،137 ،

138  ،160  ،167  ،202  ،203 ،249 ،252 ،333 ،

341 ،358 

، 170، 141، 130، 122، 95، 91، 82، 6، رضـــا

177  ،178  ،195  ،214  ،217 ،218 ،219 ،222 ،

230  ،257  ،258  ،270  ،273 ،274 ،275 ،286 ،

288  ،302  ،319  ،323  ،355 ،356 ،429 ،434 ،

451 

، 105، 103، 67، 66، 41، 40، 38، 23،  5،  رفتار

113  ،147  ،152  ،170  ،187 ،193 ،195 ،196 ،

198  ،199  ،200  ،224  ،239 ،255 ،269 ،307 ،

334  ،338  ،345  ،346  ،355 ،359 ،363 ،397 ،

398  ،399  ،401  ،404  ،405 ،406 ،410 ،411 ،

412  ،414  ،415  ،417  ،419 ،420 ،421 ،422 ،

441 ،443 

 37، ی ضد اجتماعيرفتارها

 100، 98، 97، ي فطريرهنمودها
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، 41،  40،  39،  38،  37،  19،  10،  9،  8،  5،  روان

42  ،43  ،44  ،48  ،55  ،59  ،63 ،71 ،166 ،187 ،

194  ،195  ،198  ،207  ،210 ،231 ،252 ،273 ،

274  ،277  ،280  ،317  ،337 ،361 ،375 ،397 ،

398  ،401  ،402  ،404  ،405 ،411 ،412 ،414 ،

420 ،421 ،423 

 10، 9 بر اساس مکتب اسالم، ی درمانروان

ــروان ، 48، 43، 41، 39، 19، 10، 9، 5، ی شناس

55  ،59  ،63  ،71  ،166  ،231 ،273 ،274 ،317 ،

361  ،397  ،398  ،402  ،403 ،404 ،405 ،414 ،

420 ،423 

 37، ی اجتماعی شناسروان

ــروان ــالم ای شناس ، 59، 55، 48، 10، 9، 5، یس

63  ،71  ،166  ،231  ،273  ،274  ،361  ،397 ،

398 ،402 ،403 ،404 ،405 ،420 ،423 

ــ ، 44، 43، 42، 41، 40، 37، 30، 10، 8، یروانـ

48  ،51  ،53  ،58  ،59  ،62  ،66 ،89 ،118 ،138 ،

160  ،195  ،196  ،201  ،202 ،207 ،208 ،253 ،

255  ،269  ،307  ،334  ،335 ،336 ،337 ،346 ،

412 ،422 ،441 

 241، 239 حرکت، روش

 97 کردن اعتقادات، ی حسروش

 97 خواست خدا، ینی عروش

 181 هدفمند و قانونمند، ی علمروند

 216، 194 خلقت، ی کلروند

 397 کرد خاص، يرو

 102، 97 جاودانه، یزندگ

 333، 62، 4 سالم، یزندگ

 97، قیزند

 273، ی علوم اسالميربنایز

 88، 75، 73، غیز

 38، تی شخصساختار

ــبک ــدگسـ ، 239، 142، 43، 37، ی و روش زنـ

240 ،276 ،399 ،415 

 37 اجتماع، ی و روش زندگسبک

 310، 286، ی هستسرچشمه

، 104، 82، 74، 73، 12، 10،  9،  8،  ي ابد سعادت

112  ،121  ،157  ،239  ،240 ،339 ،399 ،420 ،

422 

 66، 44، 37، 33، ي و اخرويوی دنسعادت

 341ه حق،  بسفارش

 341 به صبر، سفارش

 193، 101، 97، ی الهرانیسف

، 70، 63، 59، 52، 51، 50، 47، 38، 3، ســقوط

97  ،98  ،99  ،100  ،112  ،122  ،124  ،137 ،

166  ،167  ،168  ،200  ،202 ،203 ،253 ،259 ،

269  ،333  ،334  ،336  ،337 ،338 ،342 ،345 ،

390 ،397 ،403 ،414 ،415 
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 167، 51، 38، دی شدسقوط

 403، 397 کامل، سقوط

 88، 73، سکر

 44، 37، ی بدنسالمت

 119، 117، قی طرسلوك

 117، )،( محمد سنّۀ

، 118، 108، 105، 79، 20، 16، 10، 9، ســـنت

144  ،239  ،240  ،251  ،256 ،261 ،269 ،278 ،

281  ،301  ،303  ،314  ،322 ،341 ،349 ،359 ،

361 ،444 ،446 

، 269، 251، 240، 239، )]( معـصومان  سنت

278 ،322 ،359 

 286، 222 خدا و خلق، تیسنخ

 285، ی و معلولی علتیسنخ

 9، ی در حکومت اسالمی خارجاستیس

 9، ی در حکومت اسالمی داخلاستیس

 11، هی مدناستیس

 397، 167، 51، 38 بد عاقبت، ی نوسانریس

 397، 167، 50، 38 خوش عاقبت، ی نوسانریس

، 249، 239 ،193، 97، 12، 4 و ســلوك، ریســ

251 ،253 ،256 

 97، 4، )]( و سلوك معصومان ریس

ــس ، 138، 118، 62، 57، 55، 54، 53، 38، ستمی

140  ،141  ،145  ،231  ،233 ،252 ،268 ،273 ،

274 ،275 ،341 ،359 ،394 

 427، 394، 54، يدی توحيدئولژی استمیس

 38، ي اقتصاد-یاسی سستمیس

 54، 38، عتی مدار ارتباط با طبای ستمیس

 54، 38، ی مدار خانوادگای ستمیس

 38، ی مدار روابط دوستانه وگروهای ستمیس

 54، 38، ی مدار شغلای ستمیس

 38، یدتی مدار عقای ستمیس

 54، 38، ی مدار علمای ستمیس

، 57،  55،  54 انـسان،    ی زنـدگ  ی اساس يها  ستمیس

231 ،394 ،397 

 142، 117 النبوة، شجرة

 346، 341، ثهی خبشجره

 359، 346، 341، بهی طشجره

 55، 38 معکوس، شخص

 194، )}( امامان معصوم تیشخص

 154، 118 مستقل جامعه، تیشخص

 397 وارونه، تیشخص

 412، 398، 137، 73 صدر، شرح

 299، 241، 239، شرع

ــر ، 262، 241، 239، 227، 160، 159، عتیشــ

444 ،445 

 88، 73، شقاق

 363، 82، 74، 73، ي ابدشقاوت
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 410، 397، ي ظاهرشکل

 359، 197، 124، 38 فطرت، ییشکوفا

ــناخت ، 66، 33، 32، 26، 25، 17، 8، 4، 3، شــ

67  ،80  ،81  ،84  ،89  ،92  ،93  ،105  ،108 ،

117  ،123  ،124  ،127  ،128 ،133 ،137 ،140 ،

141  ،146  ،147  ،164  ،171 ،173 ،174 ،181 ،

182  ،183  ،185  ،188  ،193 ،195 ،196 ،198 ،

199  ،204  ،206  ،207  ،208 ،210 ،211 ،212 ،

213  ،214  ،222  ،224  ،230 ،234 ،239 ،241 ،

255  ،269  ،271  ،273  ،274 ،275 ،277 ،283 ،

289  ،298  ،307  ،309  ،326 ،328 ،335 ،343 ،

345  ،346  ،362  ،364  ،374 ،382 ،383 ،384 ،

386  ،392  ،399  ،405  ،410 ،412 ،413 ،414 ،

415 ،421 ،444 ،445 

 196، 193 ،دگاری آفرشناخت

 193، (]) و امامان معصوم امبری پشناخت

 188، 182، 181، 4 جهان، شناخت

، 222،  210،  204،  193،  188 خداونـد،    شناخت

298 ،326 ،328 ،374 ،382 ،386 

، 62، 55، 53، 52، 50، 49، 48،  38،  29،  شهوت

63  ،99  ،117  ،118  ،119  ،122  ،124  ،166 ،

167  ،171  ،193  ،200  ،201 ،203 ،356 ،380 ،

392 ،402 ،404 ،418 ،422 

 117 کنترل شده، شهوت

 117 کنترل نشده، شهوت

 361، 313، 215، شهود

 388، 383، 376، 289، 285، 222، 89، صانع

، 274،  273،  254،  230،  195،  141،  108،  صبر

275 ،342 ،353 ،415 

 427، 394، 108، صبغه

 207، 194 انسان، ی درونصحنه

، 250،  239،  150،  143،  61،  37،  می مستق صراط

251 ،282 ،283 ،433 

 37 راست، راه

 289، 285، یهی تشبصفات

، 175، 159، 141، 134، 63، 61، 13، صــــالح

181  ،187  ،233  ،234  ،268 ،311 ،341 ،344 ،

345 ،381 

 181 قلب، صالح

 407، 372، 361 انسان، صورت

 285، ءی شیبی ترکصورت

 394، 393، 361، ضالۀ

 437، 357، 355، 117، 29، ضاللت

ــاغوت ، 345، 341، 308، 256، 249، 48، طـــ

355 ،359 ،421 ،428 ،436 

 73، ی حکمت اسالمتی فعالفیط

 74، 73 محدود، تی فعالفیط

 398، 58، ی روانتیظرف
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 418، 288، 285، ظلّ

 103، 97، 37، 13، ظن

 397 نفس عمل، ظهور

، 275، 274، 273، 213، 142، 92، 91، عــارف

276 ،281 

، 142، 140، 121، 106، 91، 30، 20، 9، عـــالم

199  ،209  ،211  ،212  ،215 ،218 ،233 ،273 ،

278  ،279  ،281  ،285  ،289 ،303 ،304 ،305 ،

306  ،318  ،323  ،354  ،361 ،372 ،375 ،387 ،

389 ،401 ،439 

 20، 9 بقا، عالم

 361، ی سفلعالم

 361، ي علوعالم

 285 وحدت، عالم

 97 سقوط، ی اصلعامل

 412، 398، 337، 268، 239، 210، اتی حعامل

 261، 240، 239، هیفی توقعبادات

 338، 334، 314، 313 خداوند، تیعبود

 207، 193، ستهی شاتیعبود

 239 ،118 ،),( محمدعترت

 397، قتی حقي تحرعدم

 243، 239 تعبد، عدم

 313 خدا و خلق، تی سنخعدم

 118، ),(سنت محمد ورود در عدم

، 278، 274، 273، 31، 2، 1، ی اســـالمعرفـــان

280 ،306 

 303، 288، 287، 285، ی فتوحاتعرفان

 207، 193، ی الهتی نهای بعظمت

، 63، 62، 61، 55، 52، 50، 49، 29، 16، عقـــل

66  ،73  ،75  ،89  ،91  ،97  ،98  ،100  ،103 ،

106  ،107  ،108  ،117  ،119 ،128 ،129 ،131 ،

137  ،153، 166  ،167  ،174  ،181 ،184 ،193 ،

198  ،200  ،201  ،202  ،203 ،212 ،234 ،258 ،

262  ،266  ،267  ،278  ،279 ،290 ،298 ،299 ،

301  ،308  ،322  ،327  ،344 ،354 ،356 ،357 ،

372  ،383  ،387  ،388  ،390 ،392 ،402 ،420 ،

427 ،428 ،429 ،435 ،444 ،448 

 202، 49، ی تجربعقل

، 73،  63،  62،  61،  55،  52 ،50،  49،  ي فطر عقل

98  ،100  ،117  ،119  ،166  ،167  ،174  ،198 ،

200  ،201  ،202  ،203  ،278 ،301 ،327 ،390 ،

402 ،435 ،448 

 103، 97، ی قطععقل

 201، 193، 166 مسموع، عقل

 201، 193، 166 مطبوع، عقل

 388، 181، ي و قدرت ابدعقل

ــ ، 186، 185، 182، 166، 113، 31، 5، یعقالنـ

208، 268  ،314  ،345  ،361  ،362 ،363 ،364 ،
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365 ،372 ،389 ،391 ،403 ،421 

 37، ی نسبت به زندگینی ددهیعق

 306، 288، 285 العلل، علۀ

، 82، 74، 68، 66، 65، 50، 41، 32، 4، علــــت

100  ،124  ،137  ،150  ،157 ،158 ،159 ،160 ،

166  ،168  ،170  ،197  ،200 ،201 ،202 ،211 ،

215  ،234  ،285  ،286  ،287 ،288 ،289 ،290 ،

291  ،293  ،294  ،296  ،297 ،298 ،299 ،301 ،

302  ،303  ،304  ،305  ،306 ،308 ،309 ،310 ،

314  ،320  ،327  ،338  ،342 ،345 ،351 ،362 ،

364  ،374  ،381  ،392  ،408 ،419 ،421 ،435 ،

446 ،449 

 288، 285، ی اولعلت

 309، 290، 285، طی بسعلت

، 309،  308،  305،  302،  290،  285 تامـه،    علت

310 

 285، یقی حقعلت

 289، 285، ي ظاهرعلت

 289، 285، ي عادعلت

 289، 285، 215، ی فاعلعلت

 290، 285 مرکب، علت

 290، 285 ناقصه، علت

 43، 37، ی روانعلل

ــم ، 32، 22، 16، 15، 14، 13، 12، 11، 10، علـ

62  ،67  ،68  ،69  ،73  ،75  ،78  ،79  ،80  ،85 ،

86  ،97  ،101  ،103  ،104  ،112  ،113  ،125 ،

126  ،127  ،129  ،138  ،140 ،141 ،151 ،152 ،

165  ،168  ،170  ،181  ،182 ،184 ،185 ،186 ،

187  ،194  ،195  ،197  ،198 ،199 ،200 ،201 ،

202  ،203  ،210  ،211  ،222 ،230 ،234 ،251 ،

258  ،260  ،269  ،273  ،274 ،275 ،280 ،300 ،

301  ،305  ،323  ،327  ،335 ،347 ،365، 372 ،

378  ،381  ،387  ،389  ،390 ،401 ،404 ،413 ،

421  ،428  ،429  ،431  ،432 ،434 ،435 ،440 ،

444 ،445 ،446 ،448 ،449 

 389، 185، 181، ی حصولعلم

ــم ــضورعلـ ، 185، 182، 181، 104، 97، ي حـ

186 ،251 ،269 ،365 ،389 

ـ  خداوند به همه جزئ    علم  جهـان   انـات ی و جر  اتی

 194، یهست

 14، یمیتعل و یاضی رعلم

 ستهی شاعلم

 73 العلم، صالح

 11، یعی طبعلم

 181، ی عقالنعلم

ــان، علــوم ــر جه ، 93، 32، 30، 17، 11 حــاکم ب

185  ،239  ،240  ،261  ،281 ،327 ،359 ،361 ،

383 ،389 ،435 ،446 ،448 



  بررسی حکمت اسالمی، به عنوان مکتب فلسفی معیار .16فصل       469

ــل ، 65، 63، 58، 55، 42، 39، 24، 17، 10، عم

67  ،70  ،73  ،86  ،90  ،104  ،112  ،119  ،124 ،

137  ،141  ،148  ،153  ،155 ،156 ،160 ،170 ،

171  ،172  ،187  ،189  ،195 ،200 ،225 ،229 ،

230  ،232  ،235  ،244  ،254 ،255 ،256 ،273 ،

274  ،275  ،321  ،327  ،334 ،337 ،342 ،343 ،

381  ،384  ،394  ،398  ،399 ،400 ،401 ،405 ،

406 ،409 ،413 ،414 ،415 ،419 ،421 

 341 صالح، عمل

 401، 8 کرد، عمل

 397 کنز، عمل

، 307،  269،  255،  239،  224،  66،  40،  عواطف

345 ،346 ،399 ،405 ،410 ،414 ،415 ،421 

ـ    یابی دست  ی اصل عوامل ، ی بـه رشـد و قـرب اله

193 

 270، 239، 105، 97 مکمل رشد، عوامل

 318، 313 بساطت، نیع

 285، ی اطالقتینیع

 285، یکی تشکتینیع

 45، 37، 21، یغ

ــغ ، 362، 361، 313، 186، 182 ،181، 80، بی

363 ،364 ،365 ،381 

ــیغ ، 365، 363، 362، 361، 186، 182، 79، یب

391 

 397، 62، 56، 55، 45، 37، ی خود کنترلفاقد

 17، 9 جهان، ری تسخيفرمولها

ــگ ، 71، 66، 62، 42، 40، 38، 37، 34، فرهنــ

94  ،139  ،236  ،312  ،332  ،400  ،401  ،423 ،

424 ،450 

 181 قلب، فساد

ــرت ، 32، 31، 29، 28، 21، 17، 16، 10، 9، فط

33  ،38  ،39  ،48  ،49  ،50  ،52  ،53  ،55  ،57 ،

58  ،61  ،62  ،63  ،65  ،66  ،69  ،70  ،93  ،98 ،

100  ،105  ،111  ،117  ،118 ،122 ،124 ،150 ،

157  ،160  ،166  ،167  ،168 ،170 ،171 ،193 ،

196  ،197  ،198  ،200  ،201 ،239 ،240 ،261 ،

269  ،280  ،281  ،301  ،327 ،336 ،341 ،345 ،

358  ،359  ،361  ،389  ،391 ،392 ،403 ،404 ،

422 ،446 

 117، 38، ،ی اصلفطرت

 117، 58، 57، 38، ی تبعفطرت

 391، 361، اتیفطر

 38، یی واقع گرافقدان

 445، 26، 19، 10، 9، فقه

 386، 268، 239، فقها

 395، 239، 26، هیفق

، 31، 27، 20، 15، 14، 12، 11، 10، 9، فلـــسفه

32  ،42  ،90  ،285  ،290  ،291  ،293  ،302 ،
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308 ،312 ،332 ،385 ،411 ،424 ،435 ،445 

 11، ي نظری اکتسابفلسفه

 9، ي الحادفلسفه

 12، 11، ی اولفلسفه

 9، ی عملفلسفه

 435، 427، اری معفلسفه

 9، ي نظرفلسفه

 117، ۀی الجارفُلک

 318، 317، 313 مقدس، ضیف

 193، قتی حقکیقائم به 

 بخـش و معلـول      ی علت هـست   نی ب تی سنخ قاعده

 291، 286آن، 

 285 علت و معلول، تی سنخقاعده

 308، 290، 285، تی علقانون

 73 عقول، قدر

 286 عالم، قدم

، 21، 20، 18، 17، 16، 13، 12، 10، 9، قــــرآن

22  ،23  ،24  ،25  ،28  ،31  ،32  ،39  ،40  ،44 ،

45  ،56  ،58  ،62  ،64  ،67  ،68  ،69  ،74  ،75 ،

76  ،78  ،79  ،82  ،91  ،93  ،102  ،105  ،107 ،

121  ،136  ،152  ،155  ،156 ،157 ،162 ،163 ،

164  ،167  ،168  ،169  ،170 ،173 ،175 ،176 ،

178  ،182  ،183  ،184  ،185 ،186 ،188 ،196 ،

198  ،199  ،200  ،206  ،212 ،218 ،220 ،221 ،

231  ،234  ،239  ،240  ،241 ،243 ،244 ،245 ،

246  ،247  ،249  ،250  ،251 ،255 ،256 ،259 ،

260  ،269  ،272  ،278  ،280 ،282 ،287 ،293 ،

294  ،295  ،296  ،297  ،298 ،299 ،300 ،303 ،

306  ،307  ،308  ،311  ،312 ،314 ،318 ،319 ،

321  ،322  ،327  ،329  ،336 ،337 ،341 ،344 ،

346  ،348  ،356  ،357  ،358 ،359 ،360 ،361 ،

362  ،363  ،364  ،365  ،369 ،370 ،371، 386 ،

389  ،392  ،395  ،396  ،398 ،401 ،405 ،406 ،

407  ،411  ،421  ،424  ،432 ،434 ،436 ،442 ،

444 ،446 ،448 

، 23، 22، 21، 18، 17، 16، 10، 9، دیــ مجقـرآن 

24  ،28  ،32  ،39  ،40  ،44  ،45  ،56  ،58  ،62 ،

67  ،68  ،69  ،74  ،75  ،76  ،78  ،82  ،93  ،102 ،

105  ،121  ،155  ،162  ،167 ،168 ،170 ،173 ،

175  ،176  ،182  ،183  ،184 ،185 ،186 ،188 ،

196  ،198  ،199  ،200  ،206 ،218 ،220 ،221 ،

231  ،240  ،241  ،243  ،244 ،245 ،246 ،247 ،

249  ،250  ،251  ،255  ،256 ،260 ،269 ،278 ،

280  ،282  ،287  ،294  ،295 ،296 ،297 ،299 ،

303  ،311  ،314  ،318  ،319 ،322 ،327 ،329 ،

336  ،337، 346  ،356  ،357  ،358 ،359 ،362 ،

364  ،365  ،369  ،370  ،371 ،389 ،392 ،401 ،

405 ،434 ،442 ،446 ،448 
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 449، 338، 334، 333 اهللا، ی إلقربۀ

 444، 87، 86، 74، 73 و قدر، قضا

 291، 286 به بداهت، بی قرهیقض

ــ ، 301، 269، 261، 105، 75، 74، 13، یقطعــ

303  ،326  ،342  ،346  ،387 ،390، 398 ،414 ،

428 

ــب ، 138، 117، 111، 106، 55، 29، 20، قلـــ

142  ،187  ،263  ،266  ،267 ،277 ،398 ،399 ،

400 ،402 ،431 

 117 سلیم، قلب

 117 معکوس، قلب

 397 معکوس، قلب

 402، 117 منکوس، قلب

 397 منکوس، قلب

 354، 341، قلعه

 208، 194 حس، يقلمرو

 207، 194 رشد، عی رفيها قله

 207، 194، ی قرب الهعیف ريها قله

، 165،  125،  121،  103،  76،  69،  66،  7،  امتیق

175  ،220  ،227  ،268  ،358 ،361 ،362 ،369 ،

371 

 37، زمیتالیکاپ

 355، 244، 239، 118، 17 اهللا، کتاب

 155، 118 جامعه، کتاب

 293، 292، 289، 285، 11، کثرت

 145، 118، يدی اطالعات توحکسب

 359، 341، 117 نجات، یکشت

 414، 398، هی اولکشش

 398، هی ثانوکشش

، 173، 164، 161، 88، 81، 73، 58، 29، کفـــر

188 ،220 ،222 ،387 ،400 

 318، 313، اءی االشکل

 386، 287، 217، 194، ی الهکلمات

 194، ی الهکلمه

 286 بودن مخلوق، یی بودن خداوند و جزیکل

 113، 97، ی و اجتماعي حل مشکالت فرددیکل

 113، 97، )مفتاح(دیکل

ــال ، 120، 118، 103، 68، 58، 57، 48، 38، کم

124  ،152  ،161  ،205  ،208 ،209 ،240 ،243 ،

268  ،279  ،281  ،291  ،305 ،306 ،328 ،337 ،

341 ،368 ،384 ،442 ،443 ،444 ،445 

 118، ي اخروکمال

 37، زمیکمون

 328، 313، 198، 80، کنه

 371، 252، 143، 117، 23، کهف

 97مجدانه،  کوشش

 211، 194، ی فاعلتی موقعگرفتن

 38 تمدنها، يگفتگو
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 118 کردن راه، گم

 118 کردن هدف، گم

ــان ، 366، 221، 172، 152، 103، 68، 37، گمـ

449 

 117، ،یگمراه

 313، 280، 216، 209، 193 حد، ال

 330، 328، 309، 273، 209، 208، الحد

 418، 402، 343، 341، 55، لذت

 73 از تفکر در ذات خدا، ي خود دارلزوم

 47، 38، 9 جهل، انیلشگر

 47، 37، 9 عقل، انیلشگر

 293، 286 به االشتراك، ما

 292، 286، ازی به االمتما

 310، 286، می هستچی هما

 194، ی حکمت اسالمیمبان

 73 علم، مبلغ

 97 علم، مبلغ

 113، 100، 98، 97، ی زندگيمبنا

 411، 292، 181، هیمتعال

ـ  ، 281، 276، 231، 169، 142، 49، 38، یمتقــ

356 ،392 

 391، 361، متواترات

 144، 117 اهل الباطل، مجامعۀ

 144، 117 اهل الحق، مجامعۀ

 391، 361، مجربات

 286 تمام، مجرد

ـ ی طب ی زندگ می و تنظ  محاسبه ـ   یع  انـسان،   ی و روان

194 

 90، 74، 73، نانهی واقع بری غی آموزشيمحتوا

 410، 397، ي معنويمحتوا

 205، 193، .ودمحد

 90، 73، ی آموزشتیمحدود

 73، ی حکمت اسالمتیمحدود

 146، 118 فرد، تیمحدود

، 380، 361، 343، 321، 313، 281، محــــرك 

398 ،415 

 391، 361، محسوسات

، 217، 143، 97، 76، 75، 73، 47، 21، محکــم 

250  ،270  ،421  ،427  ،428 ،431 ،436 ،439 ،

441 

 10، 9، ی اسالمتیریمد

 288، 285 معلول، مراتب

 285 کمال، مرتبت

 285، تی علمرتبه

 306، 304، 300، 286، مرجح

 126، 117، يری گمی تصممرجع

 194، ی حکمت اسالمی اساسمسائل

 159، 158، 118، مستضعف
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 118، ی واقعمستضعف

 به عنوان نمود شاخص تجمـع اهـل حـق،           مسجد

118 

 407، 397 شدن انسان، مسخ

 208، 194، یه اله رشد و رو به جاذبریمس

 53، 38، ی زندگریمس

 391، 361، مشاهدات

 208، 194 خداوند، ی قلبمشاهده

 9 بر اساس مکتب اسالم، مشاوره

 285، انیمشائ

 159، 118، ی خالص الهنی دمشخصات

 286 ذو مراتب، مشکک

 317، 313 مطلقه، تیمش

 289، 285، 279، مصنوع

 448، 436، 428، 47، 38 محکم، مطلب

ــاد ، 243، 152، 125، 103، 100، 98، 13، معــ

361  ،363  ،369  ،370  ،371 ،389 ،392 ،398 ،

412 ،443 

 365، 186، 182، 181، ی آفاقمعارف

 365، 186، 182، 181، ی انفسمعارف

 9 ذلت، معاقد

 9 عزت، معاقد

 142، 117 العلم، معدن

ــت ، 108، 80، 63، 34، 27، 26، 12، 11، معرفـ

141  ،151  ،177  ،195  ،205 ،208 ،230 ،236 ،

252  ،273  ،274  ،275  ،277 ،375 ،388 ،433 ،

444 

 286جهان، ) آغاز( خداوند به عنوان مبدءیمعرف

ــصوم ، 125، 92، 91، 50، 38، 33، 32، 16، معـ

141  ،166  ،195  ،212  ،213 ،224 ،252 ،257 ،

259  ،262  ،267  ،268  ،281 ،283 ،374 ،383 ،

397 ،403 ،434 

ــصومان ، 82، 74، 66، 63، 32، 20، )](معــ

90  ،91  ،93  ،98  ،100  ،105 ،126 ،137 ،142 ،

162  ،173  ،185  ،188  ،190 ،196 ،212 ،240 ،

252  ،254  ،259  ،269  ،276 ،282 ،297 ،306 ،

307  ،310  ،319  ،322  ،329 ،352 ،359 ،361 ،

372 ،383 ،389 ،429 ،431 ،433 ،434 

، 291،  290،  289،  288،  285،  211،  65،  معلول

294  ،303  ،304  ،305  ،306 ،308 ،309 ،310 ،

403 

 222، 194 خداوند، ی اساميمعنا

 291، 286، ی کلمیمفاه

 291، 286، ی متواطمفهوم

 291، 286 مشکک، مفهوم

 273، 140 نظام، مفهوم

 285 وجود، دیمف

 285، ضیمف
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 207، 193 پروردگار، مقام

 124، 117، دی توحمقام

 124، 117، تی عبودمقام

 213، 194، 92 رشد، ياال ومقام

 102، 97 آخرت، ی زندگمقدمه

 168، 117 تضعیف فطرت، يها مکانیسم

، 167، 65، 64، 37 فطـرت،    فی تضع يسمهایمکان

170 ،392 

 38 بالمنازع، مکتب

 397، 59، ی اسالمی روان شناسمکتب

 397، اری معی روان شناسمکتب

 397 هماهنگ کننده، ی روان شناسمکتب

 397، انهی واقع گرای روان شناسمکتب

، 447،  446،  429،  428،  427،  5،  ی فلسف مکتب

449 

 102، 97 سعادت، يمالکها

 102، 97 شقاوت، يمالکها

 253، 155، 138، 118، ملت

 401، 397، 76، ملک

، 410، 405، 401، 397، 385، 80، 5، ملکــوت 

415 ،422 ،444 

 401، 397 آسمانها، ملکوت

 313 در تمام عالم، منبسط

 429، 428، 427، 395، 390، 69، 19، طقمن

 73، ی قابل دسترسری غمنطقه

 78، 74، 73 ممنوعه، منطقه

 124، 117 خدا، ری از غدهی و برمنقطع

 451، 450، 258، 241، 239، 130، 94، منهاج

ــاجرت ، 250، 243، 159، 158، 124، 117، مهـ

316 

 62، 38، مهار

 213، 194، ی روحانموج

 194 ال حد، موجود

 137، 66، 8، ي ابديوجودم

، 255،  230،  225،  174،  145،  143،  24،  موحد

317 ،333 ،334 ،336 

 105، 104، 97 به خدا، مؤمن

 125، 117 اعمال، زانیم

 146، 118 محدود بودن جامعه موحد، نا

، 158، 141، 137، 135، 108، 44، 26، نجـــات

175  ،252  ،341  ،344  ،345 ،353 ،354 ،406 ،

407 ،419 

 188، 181 خداوند، يها نهنشا

 186، 182، 181 قابل درك، يها نشانه

، 138، 117، 65، 49، 44، 38، 15، 4، نظـــــام

140  ،141  ،142  ،143  ،185 ،195 ،198 ،218 ،

224  ،230  ،239  ،252  ،253 ،273 ،274 ،275 ،

276  ،277  ،281  ،282  ،283 ،341 ،352 ،353 ،
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359 ،387 ،394 ،443 

 49، 38، يدی توحنظام

 281، 276، 273، 194، 142، 44، ینی دنظام

 412، 398 اصالت روان، هینظر

 398، یی کل گراهینظر

 412، 398، اتی حیستی مکانهینظر

 131، 117 اماره، نفس

 318، 313، ی رحماننفس

 117 لوامه، نفس

 117 مطمئنه، نفس

 120، 117 مؤمن، نفس

 343، 321، 313، ی و ضرر شخصنفع

 209، 194  صفات از خداوند،ینف

 لی مـسا  یی در مشکل گـشا    ی حکمت اسالم  نقش

 118، ی و اجتماعيفرد

 112، 8، یاتی حنقش

 146، 118 در روابط انسان، يدی عوامل کلنقش

 269، 239، 202 راه، نقشه

 42، 37، ی شناختنقشه

 118، ی عهده دار اداره اجتماع اسالمنهاد

 37، ی فرهنگ الهنهضت

 363، 228، 163، 157، 135، 118 از منکر، ینه

 193، )}( عام امامان معصومنواب

 213، 92، 73، ی الهنور

 389، 181، قتی حقنور

 43، 37 انسان به کمال، ازین

 44، 37، نی به دازین

 194 خلق، ازین

 397، 338، تین

 403، 397 شهوت، يروین

 397 فطرت، يروین

ـ  التوف ي سو و ـ  قی ، 194، فی و الـشر فی الـضع نی ب

231 

 44، 37، یی گراواپس

ــد ، 163، 155، 150، 149، 129، 82، 47، واحـ

198  ،215  ،225  ،285  ،289 ،292 ،293 ،302 ،

308 ،318 ،326 ،369 ،380 ،440 ،441 

، 63،  48،  47،  45،  39،  37،  32،  27،  6،  3،  واقع

65  ،66  ،73  ،74  ،83  ،89  ،90 ،93 ،104 ،110 ،

118  ،149  ،150  ،167  ،170 ،173 ،175 ،185 ،

211  ،270  ،273  ،278  ،281 ،282 ،283 ،286 ،

287  ،299  ،302  ،308  ،336 ،358 ،359 ،363 ،

382  ،383  ،397  ،398  ،399 ،404 ،405 ،421 ،

428 ،435 ،436 ،446 ،447 ،448 ،449 

، 63،  48،  47،  45،  39،  37،  32،  3،  یـی  گرا واقع

65  ،66  ،73  ،281  ،282  ،404  ،421  ،427 ،

428 ،435 ،436 ،446 ،448 

ــ ، 159، 154، 138، 76، 44، 32 ،22، یواقعـــ
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160  ،174  ،207  ،257  ،279 ،303 ،305 ،321 ،

368 ،393 ،397 ،410 ،412 ،437 ،444 

، 65، 61، 48، 47، 46، 45، 31، 20، 8، تیــواقع

66  ،74  ،77  ،91  ،92  ،98  ،100  ،105  ،112 ،

121  ،125  ،129  ،146  ،147 ،157 ،159 ،171 ،

174  ،182  ،188  ،194  ،202 ،210 ،211 ،213 ،

221  ،222  ،224  ،230  ،231 ،252 ،259 ،262 ،

270  ،274  ،278  ،280  ،281 ،282 ،283 ،287 ،

300  ،321  ،337  ،343  ،364 ،384 ،385 ،387 ،

388  ،389  ،390  ،401  ،427 ،428 ،429 ،435 ،

436 ،437 ،445 

 213، 194، 92 واحد، تیواقع

 47، 46، 37 باطل، يتهایواقع

 47 ،46، 37 حق، يتهایواقع

، 186،  182،  181 قابـل مـشاهده،      ری غ يتهایواقع

365 

 181 قابل مشاهده، يتهایواقع

 211، 194، یرونی بوجدان

 318، 313، ی انبساطوجود

 313، ی جمعطی بسوجود

 299، 286، ی دانوجود

 299، 286، ی عالوجود

 317، 313 مطلق، وجود

 317، 313، دی مقوجود

 318، 313 منبسط، وجود

 313، 286 واحد، وجود

 214، 194 خداوند، تیوحدان

 194، ی من انسانتیوحدان

 194 نفس، تیوحدان

 293، 285 حقه، وحدت

 285، هیقی حقه حقوحدت

 213، 194، 92، ی نظر کلوحدت

 285، ی و کثرت هستوحدت

 318، 313 وجود، وحدت

، 275،  274،  273،  230،  195،  141،  134،  ورع

276 

 208، 194، تیفی و کتی بر کمی مبتنلیوسا

 361، وسع

 97 به درجات آخرت، یابی دست لهیوس

 13 به کماالت، وصول

ــهیوظ ، 249، 140، 121، 104، 61، 44، 28، فــ

251 ،267 ،313 ،321 ،341 

 354، 341، طانی الشۀیوال

 354، 341، 228 اهللا، ۀیوال

، 62، 61، 58، 45، 27، 26، 25،  23،  21،  تیهدا

76  ،79  ،103  ،107  ،117  ،119  ،120  ،125 ،

126  ،132  ،160  ،184  ،200 ،202 ،234 ،242 ،

257  ،261  ،268  ،341  ،345 ،363 ،382 ،387 ،
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 402، 56، 53، 38، ی زندگهدف

 48، 38، انهی کمال گراهدف

 102، 97 انسان، تی و غاهدف

 310، 286 چه هست، هر

 212، 195، 91، 73، ی شناسیهست

 293، 285 مستقل، یهست

 117طل،  با اهل بای دستهم

، 63،  62،  57،  55،  52،  50،  32،  11 نفس،   يهوا

64  ،65  ،97  ،108  ،117  ،124  ،126  ،137 ،

166  ،167  ،168  ،169  ،170 ،174 ،200 ،203 ،

224  ،268  ،330  ،333  ،334 ،338 ،341 ،343 ،

357 ،358 ،376 ،397 ،402 ،403 ،420 ،421 

 318، 313، هی سارتیهو

 285 خاص، أتیه

 397، 63، 45، 37، قظهی

 45، 37، يداریب= قظهی

، 266،  250،  230،  195،  189،  141،  135،  نیقی

267  ،273  ،274  ،275  ،322 ،363 ،366 ،369 ،

390 ،441 ،443 

  

  

  

  

  

  

  

  


