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 چکيده
به لطف حاکمیت فرهنگ ائمه معصومین بخش عظیمی از تاریخ ما و همچنین فرهنگ جاری ما، 

خاص در جامعه ایران  متأثر از دین و برآمده از دین است و دین شکل دهنده و پدیدار کننده سنت

 که  غفلت از جایگاه دین اسالم و مکتب شیعه در سنت و تاریخ و هویت جامعه ایرانی است بوده است

جایگاه انسان در ز خودبیگانگی فرهنگی می شود برای ترسیم سبک زندگی دینی ابتدا باید ا باعث

در  نمودراه زندگی راترسیم هرم هستی وارتباط اوبامبداومعاد شناخته شود تا سپس بتوان  نقشه 

مقاله حاضر تالش برآن است که ضمن بررسی مبانی نظری سبک زندگی وبررسی جایگاه انسان نقشه 

 .راه زندگی ترسیم شود
 

 دین ،اخالق،راه  انسان ،سبک زندگی،نقشه :يديکل واژگان
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 1 مهري چنگی آشتيانی

 دانشکده فنی وحرفه ای دختران  دکتر شریعتی استادیار 1
 

 نویسنده مسئول:میل نام و نشانی ای

  مهري چنگی آشتيانی

 

 

 از نظر اسالم سبک زندگیمبانی نظري 
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 مقدمه
             

لعمل خاصى در برابر اینگونه مسائل نشان بدهد انسان انسان دائما با مسائل اخالقى و اجتماعى برخورد مى نماید و ناچار باید عکس ا            

ه باشد ،همواره مردد و سر و ایمانى پیوسته باشد تکلیفش روشن است , و اما اگر مکتب و آئینى تکلیفش را روشن نکرد عقیده و مکتب اگر به

انسان نمى تواند بدون داشتن ایده و آرمان و ایمان , زندگى سالم داشته  :"طهری در کتاب ایمان مذهبی می نویسداستاد م .درگم خواهد بود

 رت موجودى غرق درانسان فاقد هرگونه ایده و ایمان , یا به صو .بشرى انجام دهد تمدن باشد و یا کارى مفید و ثمر بخش براى بشریت و

صورت موجودى مردد و سرگردان که تکلیف خویش را در  خودخواهى در مى آید که هیچوقت از الک منافع فردى خارج نمى شود , و یا به

 (33،ص نسان وایمان ا مطهریا." (اجتماعى نمى داند زندگى و در مسائل اخالقى و

 

 واقعى در آورد , هم خودخواهى و خودپرستى را تحت الشعاع ایمان و عقیده و مؤمن قادر است که انسان را به صورت یک ایمان مذهبى تنها

کوچکترین مسئله اى که مکتب عرضه مى دارد به خود  قرار دهد , و هم نوعى تعبد وتسلیم در فرد ایجاد کند به طورى که انسان در مسلک

برایش هیچ و پوچ و بى معنى  نبها در آورد در حدى که زندگى بدون آنرا به صورت یک شىء عزیز و محبوب و گرا تردید راه ندهد , و هم آن

گرایشهاى طبیعى  گرایشهاى ایمانى مذهبى موجب آن است که انسان تالشهائى على رغم . باشد , و با نوعى غیرت و تعصب از آن حمایت کند

این در صورتى میسر است که ایده انسان جنبه تقدس پیدا خویش فدا سازد  فردى انجام دهد و احیانا هستى و حیثیت خود را در راه ایمان

تنها نیروى مذهبى است که قادر است به ایده ها تقدس ببخشد و حکم آنها را در کمال قدرت بر  .حاکمیت مطلق بر وجود انسان بیابد کند و

هبى به میان آید و به ایده قداست ببخشد , مذ تفاوت یک ایده مذهبى و غیر مذهبى این است که آنجا که پاى عقیده . انسان جارى سازد

گیرد که نوعى انتخاب  به طور طبیعى صورت مى گیرد فرق است میان کارى که از روى رضا و ایمان صورت فداکاریها از روى کمال رضایت و

ثانیا اگر جهان بینى انسان ,  . کننده درونى صورت مى گیرد که نوعى انفجار است است , با کارى که تحت تاثیر عقده ها و فشارهاى ناراحت

انسانى برخالف واقعیات  واقعیت در محسوسات باشد , هر گونه ایده پرستى و آرمانخواهى اجتماعى و صرفا جهان بینى مادى و براساس انحصار

 .جهان احساس مى کند محسوسى است که انسان در آن هنگام در روابط خود با
 

آن ایده  است نه ایده پرستى ایده پرستى اگر براساس یک جهان بینى که نتیجه منطقى اش دپرستىخو است جهان بینى حسى آنچه نتیجه

جهانى مجزا از واقعیتهاى موجود در درون خود و از خیال خود بسازد و با  است نباشد از حدود خیالپرستى تجاوز نمى کند , یعنى انسان باید

منطقى آن جهان بینى پیروى  باشد , متکى به نوعى جهان بینى است که نتیجه مذهب و دین خوش باشد ولى اگر ایده پرستى ناشى از همان

عبارت دیگر نوعى هماهنگى است میان  ایمان مذهبى پیوندى است دوستانه میان انسان و جهان , و به . از ایده ها و آرمانهاى اجتماعى است

که به هیچ  ود استآرمانهاى غیر مذهبى نوعى بریدگى از جهان و ساختن جهانى خیالى براى خ انسان و آرمانهاى کلى جهان , اما ایمان و

طبیعى تعیین نمى کند , بلکه  ایمان مذهبى تنها یک سلسله تکالیف براى انسان على رغم تمایالت . وجه از جهان بیرون حمایت نمى شود

سرد  عناصرى عالوه بر عناصر محسوس , در ساختمان جهان ارائه مى دهد , جهان خشک و , قیافه جهان را در نظر انسان تغییر مى دهد

ایمان مذهبى تلقى انسان را نسبت به جهان و خلقت دگرگون مى  مکانیکى و مادى را به جهانى جاندار و ذى شعور و آگاه تبدیل مى کند

  . سازد

 ایمان مذهبى تنها ایمانى است که قادر است بشر را زیر نفوذ واقعى پس چون ضرورت دارد بشر ایده و آرمان و ایمانى داشته باشد , و از طرفى

کند , تنها راه این است  پرستش تقدیس و دهد , و از طرف دیگر انسان به حکم سرشت خویش در جستجوى چیزى است که آن را خود قرار

 . که ایمان مذهبى را تقویت کنیم
 

ا فغیر دین اهلل " خوانده است آفرینش قرآن کریم اولین کتابى است که اوال در کمال صراحت , ایمان مذهبى را نوعى هماهنگى با دستگاه

آسمانها  آیا چیز دیگرى جز دین خدا را جستجو مى کنند و حال آنکه هر که در( 83عمران، آل"(السموات و االرض ّ یبغون و له اسلم من فى

ه اهلل التى فاقم وجهک للدین حنیفا فطر" : و ثانیا ایمان مذهبى را جزء سرشت انسانها معرفى کرده است . و زمین است سر بر فرمان او است

 (30 روم)"فطر الناس علیها،

   . که مردم را بر آن سرشته است حق گرایانه روى خود را به سوى دین کن , همان که سرشت خدائى است

 

 

http://www.rassjournal.ir/


 372-382، ص 1395، پاییز  7رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 

 ازدیدگاه فالسفه :جایگاه انسان درهرم هستی الف(

راههای  کثیره ...لکن بعضها اوثق واشرف وانورواعلم ان الطرق الی اهلل"ازدیدگاه فالسفه شناخت نفس باالترین معرفتهاست صدرا می گوید 

( 12ج هشتم ص ،اسفار،صدر الدین  ،)شیرازی "بسوی خدا بسیار است اما مادر تمام فضیلتها واساس تمام حقیقت ها شناخت نفس است(

جودی به مبدأ أعلی است و از عین اضافة اشراقیه و تعلّق و است کهحقیقت انسان که همان نفس ناطقة او  ،(46ص،شواهد الربوبیه همو،)و

 : گویدمی باره این در وی بود نخواهد اضافه دیگر اینصورت اینرو بدون مبدأ و مستقل از آن قابل ادراک نیست, در غیر

االیجاد و الفاعلیة, فعلمنا بنفوسنا و إن حصل مِنْ علمنا بمبدئنا, لکن علمنا بمبدئنا عبارة عن وجود مبدئنا. ولّما کانت إضافة مبدئنا إلینا إضافة 

اته مقدّماً فکذلک علمنا بمبدئنا عبارة عن وجود مبدئنا مع إضافة ایجاده ایّانا و فاعلیّته لنا؛ فعلمنا بمبدئنا مقدمٌ علی علمنا بذاتنا, لکون ذ

 (3همان،ج.)باالیجاد علینا

است  و معتقد است نفس هر انسانی به وجود جمعی در عقل  «تشکیک در وجود و ذو مراتب بودن نفس »انسان شناسی صدرا را مبتنی بر 

قل ، و آنچه در علم وجود نفس است نه وجود عمی کند و این وجود مستمر ،«  تنزل»فعال وجود دارد ، سپس همین وجود بدون تجافی ،

نفس ناطقه وجودی است واحد و دارای سه مرتبه خداوند یا در عقل فعال است هم وجود نفس است منتهی  وجود علمی آن . از دیدگاه صدرا ،

نیمه مجرد شامل دو مرتبه وجود نفس گذشته از مرتبه جمعی و عقلی و مرتبه مادی جسمانی ،نظر صدرا ، عقل است .لذا در طبیعت ، برزخ و

و مثالی و مرتبه مجرد تام با وجود متعین نیز می شود . نقش مبانی  حکمت متعالیه نظیر تشکیک در وجود و وقوع حرکت اشتدادی در جواهر 

 مادی در اثبات چنین وجود وسیع مشتمل بر مراتب مختلف است. 

انسان براساس حرکت جوهری،همواره در تحول و تکامل است  فالسفه اسالمی همچون صدرا وبه تبع او شهید مطهری  این ا ست کهدیدگاه 

ادامه پیدا می کند که شخص در نهایت تبدیل  ل می گردد. و این سیر معنوی انسانو از عالمی به عالم دیگر واز مرتبه ای به مرتبه دیگر منتق

ترین وشدیدترین مرتبه وجودی ،حضرت حقتعالی  درهرم هستی که مالصدراترسیم نموده،قوی به یک عالم عقلی مشابه عالم عینی می گردد

وّنات وتجّلّیات ئاست که اصل ومنشأتمام مراتب وجودی دیگرمحسوب می گردد؛بدین معناکه مراتب وجودی دیگر،چیزی جزش

 اونخواهدبودودرمقابل ،ضعیف ترین وناقص ترین مرتبه ازمراتب وجودی نیز،عالم ماده است که ازآن به دنیایادمی گردد.

, موجودی نیست که هویّت خاص و مرتبة وجودی ثابتی داشته باشد, بلکه در وعاء طبیعت به مقتضای حرکت جوهری ازدیدگاه صدرا سان ان

شود, بنابرین مراتب وجودی متفاوتی دارد و در هر آنی از ای به مرتبة دیگر منتقل میو اتحاد و یگانگی با بدن دائماً در حرکت بوده و از مرتبه

, نیست طبیعت عالم به منحصر انسان وجود همچنین. شودمی انتزاع خاصی ماهیت اش گردد و از هر مرتبهای منقلب میبه شیء تازهآنات 

 شناخت که است بدیهی پس, عالم آن با متناسب فعلیت و صورت ایهرنشئه در و دارد آن از پس و جهان این از قبل خاص نشآت و عوالم بلکه

ای ندارد و همواره در تحول و تکامل است بسیار سخت و دشوار بوده و همین صعوبت سبب ظهور که توقف در مرتبه موجودی چنین حقیقت

  (343،ص8صدرالمتالهین،اسفار،ج.)دیدگاههای مختلف گردیده است

موجودی جسمانی است نه ،معتقد است که نفس در ابتدا صدرابدن را ماده نفس و علت مادی وجود انسان می داند و بر اساس مبانی خود ،

با حرکت و نفس در کنار عقل مفارق ، شریک العله بدن به شمار می رود. مسیر مالصدرا در این مسأله ،تا مستغنی از ماده باشد ،مجرد تام ،

از ابتدا جسمانیه ختلف برای نفس پیموده می شود در این مسیر نفس در مرتبه وجود طبیعی خود ،مجوهری و تکامل ذاتی و قول به مراتب 

 پس هم حادث است و هم فانی .و لذا با بدن می آید و با بدن می رود ،الحدوث است و با بدن عنصری و مادی رابطه وجودی دارد ،

ا افعال نازل رواسطه های فعل نفس در افعالش هستند و ضرورت  وساطت قوا ناشی از آن است که موجود عالی ،ی نفس از دیدگاه صدرا قوا 

 (97و96ص9)همو ،اسفار جور است انجام می دهدکاز طریق واسطه ای که هم مرتبه با وجود افعال مذ

حضور در عالم طبیعت است . به نحوی که اگر نفس به هر عنوان از طبیعت جدا شود می تواند افعال خود را سبب نیاز نفس به قوا و آالت ،

اب و رؤیا که در آن همه افعال بدون قوا و اعضای جسمانی انجام می شود از بهترین شواهد بدون استعانت از آالت مادی انجام دهد حالت خو

مرتبه ای از مراتب انتزاع قوه خاصی می شود. پس هر قوه ،منشأنفس ،وجود واحد ذو مراتبی است که هر یک از مراتب آن ،)همان(این مدعاست

بر این اساس می گوئیم قوا نه به منزله ( 56و جلد نهم ص  135ج هشتم اسفار،.) همو ،دنفس است که منشأ  صدور فعلی از افعال قرار می گیر

ه این ابزار و آالتی هستند که معد ادراکات کلی نفس واقع شوند و نه معالیل نفسند تا نفس از باب علیت ، مشتمل بر قوا و مدرکات آنها باشد ب

مدرک جزئیات آنگاه به واسطه حضور معلول نزد علت ، مدرکات قوا نزد نفس حاضر شوند. مدرک کلیات باشد و اعضا و قوا ،صورت که نفس ،

ولی به هر حال ، وجودها و هویت های جدا از هم هستند زیرا ضرورتی ندارد که علت  گر چه نزدیکترین رابطه را دارند،بعالوه علت و معلول ،

 نفس از تأثر قوی به شدت متأثر می شود.از تأثرات معلول خود منفعل و متأثر شود در حالیکه 
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ماحصل کالم این است که رابطه قوا با نفس حتی از رابطه علت با معلول هم شدیدتر است . و می توان ادعا کرد که هیچ یک از اقسام معمول 

که هر گونه غیریت منتفی شود  است انیمبد  نمی تواند بیانگر واقعیت چنین پیوندی باشد. تنها در صورتی که قوا را مراتب و شئون نفسرابطه،

 غیریت نفس و قوا از ناحیه نقص و محدودیت وجودی قوا غیریتی همیشگی و ماندنی است. تنها ، و 

نفس ناطقه وجودی است واحد و دارای سه مرتبه طبیعت ، برزخ و عقل که به شخصیت واحده اش مشتمل بر تمامی قواست از دیدگاه صدرا ،

 یت واحد و یک شخص است که می بیند و همین شخص است که می شنود و همین شخص است که تخیل و تعقل می نماید. ، یعنی یک هو

شود یک کون طبیعی و یک نفسانی و یک عقلی داریم بدین معناست که انسان سه وجود و سه در اینجا صحبت از اکوان ثالثه برای انسان می

عرض هم نیستند تا اشکال شود که اگر یک وجود سه وجود باشد موجب تناقض و زوال شخص  شخص دارد و لکن این سه وجود و کون در

اول خواهد شد. زیرا تشخص به وجود است و هر موجود یک وجود و یک شخص بیشتر نخواهد بود، بلکه این سه وجود و سه شخص در مراتب 

با حفظ کماالت مادون خود به نحو لبس بعد از لبس خواهد بود و طولی یکدیگرند، یعنی یک حقیقت واحد وجود است که دارای سه مرتبه 

همین وحدت شخصی وجود یک شیء، حافظ وحدت آن شیء و شخصیت آن است و این سه وجود و مرتبه هم، به لحاظ سه عالم است. فقط 

 و فقط انسان به نحوی است که با حرکت جوهری قادر به طی این مراتب سه گانه است.

تواند قبول کند، تواند داشته باشد هر عالمی و ظرفی به مقتضای خود یک مظروف را بیشتر نمیهر عالمی یک وجود بیشتر نمی اما انسان در

مثالً وجودی مادی و طبیعی انسان به مقتضای نشئه طبیعت اوست نه این که همیشه مادی و طبیعی خواهد بود و اگر به مرحله تجرد نفسانی 

جرد یافته متعلق به عالم نفسانی اوست و عالم کون طبیعی مرتبه مادون او خواهد شد. گرچه به هر درجه باالتری که رسید دیگر این وجود ت

مالصدرا،پس ازترسیم وتشریح عوالم ومراتب متعددهستی برسد کماالت مرتبه مادون را واجد و اشراف و تسلط براین عامل را خواهد داشت، 

می   باالترتحقق دارد،اظهاردراین جهان دیده نمی شود،مگراینکه اصل وحقیقت وباطن آن درعالم  ،وتأکیدبراین معناکه هیچ صورتی

داردکه،اساساً،شهودومعرفت حقیقت وجودوباطن امور،ازطریق تجربه روزمّره وعلوم اکتسابی قابل حصول نیست. اومعتقداست بایددرانسان یک 

 هراشیاءبه باطن آنهاسیرنموده وحقیقت وجودرامشاهده نماید. آگاهی وشعورکامالًمتفاوتی بیدارشود،تابتواندازظا

ت وجودوباطن اشیاء،چیزی است که هرگزدرظرف محدودذهن نمی گنجد؛زیراکه عینیّت قاستدالل مالصدرادراین خصوص این است که ،حقی

ت،چیزی جزمفاهیم وماهیات نیست،که وخارجیّت درحّدذات خودمأخوذاست.اوتأکیدداردکه آنچه ازطریق تامّالت ذهنی وعقلی قابل درک اس

ضعیف ترین مرتبه ازمراتب هستی راتشکیل می دهند.به تعبیردیگرمالصدرامانندکانت وبسیاری ازپدیدارشناسان ازطریق ادراکات عقلی وعلوم 

ل است که شناخت وادراک حصولی ،صرفاًنمودوظاهراشیاءراشناختی می داند،بااین تفاوت که برای هرنمودی ،بودی وبرای هرظاهری ،باطنی قائ

آن راازطریق نوعی دیگرازادراک یعنی کشف وشهود،ممکن ومیسورمی داند.مالصدرا ، در تبیین این معنای  از ادراک که متعلق آن حقیقت 

اه صدرایی برطبق دیدگوجود و باطن امور است ، سعی بلیغی از خود نشان داده که می تواند وجه تعالی و برتری حکمت متعالیه محسوب گردد.

شناخت انسان که حاصل از سیر انفسی است باعث شهود فقر وذلت واحتیاج انسان درنتیجه مشاهده ی عظمت وشوکت حق تعالی است  

عالمه (194ص  5ج ،غررالحکم ،) خوانساری "من عرف نفسه فقد عرف ربه"کتاب وسنت یک صدا آدمی را به این راه دعوت نموده ا ند .

ن وقتی به سیر درباره ی نفس خود بپردازد وبا دل خلوت کند،  از هرچیز منقطع وبه خداوند  متعال می پیوندد این انسا»مجلسی می گوید

 (12ص1332مجلسی محمد تقی رساله تشویق ا لسالکین  تبریز چاپخانه رضایی «)شود.خود باعث معرفت پروردگارش می 

 هدایت و زیست اجتماعی انسانب(
ه ای خاص از جهان طبیعی، نباتی و یا حیوانی نمی باشد بلکه نسبت به انسان نیز صادق است. تنها تفاوتی که اصل هدایت منحصر به حوز

 بین انسان و دیگر موجودات است در وسعت کمال و در نتیجه در گستردگی ارتباطاتی است که انسان با دیگر موجودات دارد.

ت ارتباط دارد و یک نبات گذشته از اینکه در سطح جمادات با طبیعت همجوار خود یک جماد تنها در سطح جمادات است که با دیگر موجودا

اتی بهره دارد از یک حیوانی عالوه بر اینکه از حیات نبرابطه برقرار می کند، در حوزه حیات گیاهی نیز به داد و ستد می پردازد و یک موجود 

زاید بر این همه، با انسانهای همنوع خود نیز هماهنگ می باشد. به همین دلیل  رابطه حیوانی نیز با دیگر موجودات برخوردار است و انسان

است که سفره تغذیه انسان همانند سفره گیاهان گسترده و عام نیست، بلکه منوط به مشارکت و همیاری انسانهاست. ضورت کیفیت زیست 

کار می کوشد تا از انسانهای همجوار خود همانند حیوانات و نباتات و انسانی، وی را نیازمند به مشارکت با دیگران می کند.انسان در ابتدای 

جمادات بهره ببرد، این تسخیر یک جانبه همان استخدام و استثماراست، لیکن چون انسان توقع متقابل همنوع خود را می یابد ناگزیر به 

ی سازمان می یابد، از این بیان چنین استفاده می شود، که خدمت متقابل تن می دهد. این تمکین دوجانبه در نهایت به صورت قانون اجتماع

انسان مدنی بالطبع نیست، بلکه مستخدم بالطبع است و اما آنچه که خوی سرکش استخدام را سازمان بخشیده و آن را تحت ضابطه و قانون 

 اعی است.در می آورد، عقل است، پس عقل انسان منشأ پیدایش آداب، رسوم، سنن، قوانین و حقوق اجتم
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در میدانی که هرکس می کوشد تا دیگری را تضعیف نموده و از او بهره ببرد، عقل در می یابد که با استخدام یک جانب ادامه زندگی غیر 

 ممکن است. از این رو ضرورت خدمت متقابل و تبعیت از قانون و نظم را درک کرده و آدمی را به رعایت آن فرا می خواند.

 :جتماعی يوه زندگیمنزلت عقل در شج(
ل وساطت عقل در ارائه سنن و قوانین اجتماعی منشأ اختالفات و تمایزاتی است که بین قوانین مختلف به وجود می آید. زیرا قوانینی راکه عق

ی، اصل و تشخیص داده و یا تصویب می نماید متناسب با شناختی است که وی از انسان و جهان دارا می باشد. به عبارت دیگر جهان شناس

 قانونگذاری فرع آن است، اصل بودن جهان شناسی نسبت به قانونگذاری بیان دیگری از تفریع حکمت عملی نسبت به حکمت نظری است.

حکمت عملی اعم از اینکه به عقل عملی ادراک شود یا به عقل نظری متفرّع بر حکمت نظری است.البته منظور از تفریع این نیست که با 

دمه از مسائل و قضایای حکمت نظری که درباره هستی های مختلف است، یک مسئله و قضیه ای که مربوط به حکمت عملی ترتیب چند مق

است، به دست می آید. چنین ادعایی را هیچ حکیم و هیچ فیلسوفی تاکنون نکرده است، تا اینکه امروز شخصی داعیه کشف خالف آن را 

 داشته باشد.

مباحث جهان شناسی که مربوط به حکمت نظری است، مصادیق و صغریات قضایای کلی حکمت عملی تأمین  بلکه منظور این است که در

می شود.پس از تأمین این مصادیق و به تناسب آنهاست که احکام مربوط به حکمت عملی که در حوزه اوامر و نواهی و در محدوده بایستی ها 

 و نبایستی ها است صادر می شوند.

قضایایی از قبیل حق را باید پذیرفت، صدق را باید قبول کرد و یا پذیرش حق، حَسَن و ترک آن قبیح است و یا اینکه پذیرش  به عنوان مثال،

حق سودمند و ترک آن زیانبار است، از جمله قضایای کلی حکمت عملی است، این قضایا برای آنکه منشأ اثر عملی شوند نیازمند به قضایایی 

ا را مشخص نمایند. بدیهی است که مصداق این قضایا هرگز توسط خود آنها معین نمی شود زیرا که هیچ قانون و قضیه هستند که مصادیق آنه

 ای عهده دار اثبات مصادیق خود نیست.

 قضایایی که مصادیق آنها را مشخص می کند، تنها قضایایی هستند که از حوزه حکمت عملی بوده و مربوط به حکمت نظری و جهان شناسی

می باشند، به عنوان مثال قضایایی از قبیل: خدا هست، معاد هست و یا دوزخ و بهشت حق است همگی از قضایای نظری ای هستند که هر 

 یک به نوبه خود مصداقی از مصادیق قضایای عملی را ثابت می نمایند. از انضمام این دو دسته از قضایا است که نتایج مربوط به حکمت عملی

 .حاصل می شود

مطلب نیز همان است که نتیجه همواره تابع اَخَسَّ مقدّمتین است، یعنی اگر قیاسی از دو مقدمه تشکیل شود که یکی از آنها قضایای  دلیل این

 باشد، نتیجه ی متفرّعِ بر آن قیاس، در حوزه بایستی ها قرار می گیرد، به« بایستی ها»و دیگری از قضایای مربوط به« هستی ها»مربوط به 

 عنوان نمونه از دو مقدمه ی معاد حق است وحق را باید پذیرفت این نتیجه به دست می آید که معاد را باید پذیرفت و به آن ایمان آورد.

 در مثال مزبور اگر انسان در مباحث هستی شناسانه ی خود به این نتیجه برسد، که معاد از هیچ حقیقتی برخوردار نیست، هرگز نمی تواند از

وری م این قضیه با قضیه حق را باید پذیرفت، لزوم ایمان به معاد را اثبات نماید، بلکه او چون بطالن معاد را حق می داند، انکار آن را ضرانضما

 و الزم خواهد شمرد.

ماعی و با تبیین کیفیت تفریع مسائل حکمت عملی بر مسائل و قضایای حکمت نظری، نقش عقل بشری در شکل گیری قوانین فردی و اجت

 مشخص شده و دانسته می شود که: تاثیر جهان شناسی های مختلف در نظامهای حقوقی گوناگون

 الف: ممکن نیست انسانها با جهانشناسی های مختلف به قوانین و سنن همسان و متحد دست یابند، مگر در لوازم مشترک.

رسید، انسانی که جهان بینی ملحدانه  دارد قوانین را به گونه ای ب: انسان تا جهان شناسی خاص نداشته باشد به قانونی مخصوص نخواهد 

تنظیم می کند که با تأمین لذت ها و شهوت های او هماهنگ باشد و طرح شعارهایی از قبیل:نان، مسکن و آزادی در محدوده این جهان 

رد و آزادی ناظر به بی اعتنایی به قوانین اخالقی و معنوی نگری معنا پیدا می کند، زیرا نان و مسکن اشاره به نیازهای طبیعی و بدنی انسان دا

چنانچه قوم شعیب پیامبر)علیه السالم( به آن حضرت می گفتند: آیا نمازها و عبادت های دینی تو دستور می دهد که ما از سنت »است، 

هان بینی مشرکانه نیز مقتضی قوانینی متناسب ج«. نیاکان درباره بت پرستی دست برداریم و در اموال خودمان هرچه می خواهیم عمل نکنیم

 با خود است.

ست. جهان بینی مشرکانه گرچه معتقد به مبدإ آغاز جهان است لیکن با انکار ربّوبیت حق و رورش مبدأ و نیز انکار معاد، وحی و رسالت همراه ا

تا بانزدیکی به بت ها از وساطت و شفاعت آنها برای  انسان مشرک بت ها را واسط بین جهان و خالق آن می داند، به همین دلیل می کوشد

 جلب منافع و دفع مضارّ مادّی استفاده کند.

یعنی آنان که  ،(3)زمر (قرآن کریم درباره این دیگاه مشرکان می فرماید: )والذین اتّخذوا من دونه اولیاء ما نعبد هم الّا لیقرّبونها إلی اهلل زُلفی

د می گیرند، )می گویند( ما به عبادت آنها نمی پردازیم مگر از این جهت که ما را به خدا نزدیک کند. )و یعبدون غیر از خداوند را اولیای خو

http://www.rassjournal.ir/


 372-382، ص 1395، پاییز  7رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 
یعنی و غیر از خدا آن چیزی را می پرستند که نه ضرری  (18یونس )(،من دون اهلل ما ال یضرّهم و ال ینفعهم و یقولون هوالِء شفعاوُنا عند اهلل

 ه نفعی عاید آنها می گرداند و می گویند اینها شفیعان ما در نزد خداوند هستند.به آنها می رساند و ن

 بدیهی است سود و زیانی را که مشرکان می کوشند تا با نزدیکی و شفاعت بتان جلب و یا دفع نمایند، سود و زیانی مادی است، زیرا آنها به

وانین و مقرراتی را که مشرکان بر اساس این جهان بینی وضع می کنند همگی معاد و بازگشت انسان به سوی غیب اعتقاد و ایمان ندارند. ق

 قوانین بت پرستانه ای است که در جهت جلب منافع و دفع مضار دنیوی مقرر می گردند.

در انسانی که در هستی شناسی خود موحد است و خداوند را در اصل هستی، در وجوب وجود و در خلقت و ربوبیت بی شریک می داند، 

عبودیت نیز جز به آستان او سر نمی ساید، قوانین معتبر در نزد شخصی که به عبودیت و حق معترف است، قوانینی نیست که بر اساس رضایت 

 غریزه و پایبندی شهوت و یا بت های مختلف تنظیم شده باشند بلکه قوانینی خدا پسندانه است.

 اسی خاصّ اوست.پس اخالق، عقاید و رفتار نیز متناسب با هستی شن

انسان موحد با استعانت از عقل و آگاهی است که کمال حقیقی و در نتیجه مربّی و تربیت واقعی خود را برای رهایی از نقص شناخته و در 

 نهایت از بند شهوت و اسارت بت های گوناگون رهایی پیدا می کند و به موطن خلقت و مأمن فطرت خود باز میگردد.

 بسط توحّش حاکميت طبيعت ود(
 انسان مادام که در بند طبع و تابع شهوت و غضب است جز به استخدام و استعباد و استعمار و استحمار و استثمار دیگران نمی اندیشد.

طبع فزون طلب در صورت حاکمیّت، تمامی قوای عملی و علمی رادر صورت همراهی به استخدام و در صورت مقابله و رویارویی به اسارت می 

کشاند، بدین ترتیب تنها خیال و وهم نیست که در خدمت هواها و خواسته های طبع بشر در می آید، بلکه عقل و فطرت نیز به اسارت او 

 کشیده می شود.

یعنی چه بسیار عقل که اسیر هوایی می باشد که امیر او « کم من عقل اسیر تحت هوی امیر»لی)ع( درباره اسارت عقل آدمیان می فرماید:ع

 است.

انسانی که هوای او امیر اوست چون حنظل تلخ است که هر چه رشد کند جز بر تلخی او چیزی افزوده نمی شود، او پس از به خدمت گرفتن 

کردن قوای علمی و عملی خود به استثمار و بهره کشی از دیگران مشغول می شود، او همانند همان مار است که چون بزرگ شود و یا اسیر 

دیگران را می بلعد، پس آدمی مدنی بالطبع نیست بلکه وحشی بالطبع است، انسانی که تابع طبع خود است ممکن است در جامعه زندگی 

زندگی اجتماعی جز به تعاون و همکاری متقابل قرار و دوام نمی یابد و حال آنکه او از همکاری متقابل گریزان  کند، لیکن اجتماعی نیست، زیرا

 بوده و تنها به خدمت گرفتن از دیگران می اندیشند.

 حاکميت عقل و استمرار تمدّنه(
به حکم و داوری عقل لزوم تعاون و همکاری با دیگران آنگاه که انسان چشم بصیرت خود را باز می نماید و به عاقبت تبعیت از هوا می نگرد 

لی را در می یابد. در این مرحله است که نیاز به قانون و استخدام متقابل را ادراک می کند. آدمی چون در غایت حرکت و نیاز فطرت خود، تأم

نگ به راهی که ناگزیر به پیمودن آن است پی خواهد بیشتر نماید و فاصله نقصی را که در آن است با کمالی که خواهان آن است بیابد، بی در

 برد. با شناخت آن کمال و راه آن است که ضرورت برخورداری از هدایت الهی و تبعیت از احکام آسمانی، نه تنها در زندگی اجتماعی بلکه در

 تمام رفتار فردی و شخصی نیز آشکار می شود.

ند منحصر به حوزه حیات اجتماعی نیست، انسان از آغاز تا انجام یعنی هم آن زمانی که ضرورت وحی و رسالت آنچنان که عقل تبیین می ک

اجتماعی است و هم آن گاه که به صورت فردی زندگی می کند، برای انجام فعالیت و حرکت خود نیازمند به تشخیص راهی است که از طریق 

 احکام تکلیفی الهی حدود و ثغور آن مشخص می گردد.

خواسته اند ضرورت نبوت را تنها با اتکا به نیاز بشر به نظام اجتماعی اثبات کنند لیکن این مقدار چیزی نیست که توان اثبات این  البته برخی

مهم را داشته باشد. آن چیزی که ضرورت وحی و رسالت را اثبات می کند، تنها توجه به کماالت نامحدودی است که فطرت آدمی جویای آن 

 است.

)قدس سره( با توجه به همین مبناست که بحث از نبوت را در نمط نهم اشارات که در باب مقامات عارفین است در ضمن تبیین و بوعلی سینا

 وصف مراتب سلوک و مقامات معنوی انسان ذکر کرده است.

ه(اثبات نبوت از طریق نیاز آدمی محقق طوسی)قدس سره( نیز در نقد کوتاه خود بر این نکته تأکید کرده است که اگر مراد ابن سینا)قدس سر

ی به نظام اجتماعی باشد، برهان او ناتمام است زیرا برخی از افراد که در اطراف و اکناف زمین زندگی می کنند از دین الهی خبر ندارند ول

سره( نیست بیلکه تقریر دارای نظام اجتماعی و زندگی اجتماعی هستند. در واقع غرض محقق طوسی)رحمه اهلل علیه( کالم ابن سینا)قدس 
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ی مراد او است. وگرنه همانگونه که اشاره شد، بوعلی سینا با توجه به همین مسئله برهان نبوت را در هنگام بیان مشخصات و مقامات انسانها

 زاهد، عابد و عارف بیان نموده است.

 توحّش طبعی و تمدّن فطريو(
 د:از آنچه گذشت دانسته می شود که آدمیان سه دسته ان

دسته اول کسانی هستند که وحشی بالطبع هستند، ان گروه همانند آن حیواناتی هستند که به هیچ قانونی تن در نداده و جز به استفاده از 

ن و کرد دیگران نمی اندیشند، بلکه به تعبیر قرآن کریم این گروه، از حیوانات نیز گمراه ترند. اگر حیوان به استفاده از دیگر حیوانات به پاره

 دریدن یک یا چند حیوان بسنده نکرده و به حریم دیگر کشورها تجاوز کرده و بر قاره ها تسلط پیدا می کند.

دسته دوم کسانی هستند که توحش بالطبع خود را تا حدودی تعدیل کرده و نوعی از استخدام متقابل را در محدوده ی حیات حیوانی می 

گل نیستند و همانند برخی از حشرات و یا حیوانات دیگر به زندگی جمعی می پردازند، لیکن حیات پذیرند، این گروه گرچه چون درندگان جن

و آنها از حدود حیات حیوانی تجاوز نمی کند، افراد این دسته، از یک زندگی عقلی سالم که ناظر به براهین متقن در باب خدا و ایمای حسنی 

معجزات و کرامات انبیا و اولیا است بی بهره اند، آنها نه به ابدیت می اندیشند و نه تالشی صفات علیای او و یا فرشتگان و وحی و عصمت و 

 ابدی دارند.

دسته سوم کسانی هستند که برای تأمین کماالت عقلی و اغراض فطری خود به زندگی اجتماعی روی می آورند، تالش این دسته در این است 

 چه از طریق وحی آسمانی در دسترس آنها قرار گرفته است به سعادت ابدی بار یابند.که با رعایت قوانین الهی و با عمل به آن

 افراد دسته سوم نیز مراتبی دارند:

گروهی از آنها اهل استخدام متقابلند، عمل این گروه که عدل و احسان متقابل است بی شباهت با رفتار دسته دوم نیست، ولی در انگیزه و 

 رند.هدف و نوع کار اختالف دا

لت گروه دیگر تالش و کوششان در نقطه مقابل دسته اول است، این گروه به قصد استخدام دیگران و استفاده از آنها و یا به قصد معامله و عدا

به جامعه وارد نمی شوند، غرض آنها از زندگی اجتماعی ایثار، احسان و یا خدمتی برتر از آن نسبت به دیگران است. چنین افرادی در 

وردهای اجتماعی خود از چهره ای الهی بهره مندند. خداوند سبحان درباره ی پاداشهای الهی نسبت به حسنات مومنین به تناسب های برخ

 مختلف تعابیری گوناگون دارد.

 یافت.گاه می فرماید: )من جاءَ بالحسنه فله خیر منها(، یعنی هرکه با حسنه ای نزد خداوند بیابد بهتر از آن را پاداش خواهد 

 و گاه دیگر می فرماید: )من جاءَ بالحسنه فله عشر أمثالها(، یعنی هرکس که با حسنه ای نزد خدا بیاید ده برابر آن به او خواهد رسید.

هلل کمثل و گاه نیز مقدار پاداش را هفتصد و یا هزار و چهارصد برابر و یا افزون از آن معرّفی می نماید: )مثل الذین ینفقون أموالهم فی سبیل ا

همانند حبه أنبت سبع سنابل فی کل سنبله مأه حبه و اهلل یضاعف لمن یشاءُ و اهلل واسع علیم(، یعنی آنان که در راه خداوند انفاق می نمایند، 

د این مقدار کشاورزی هستند که دانه ای را به کشت می نشاند تا آنکه هفت خوشه برویاند، و بر هر خوشه صد حبّه باشد. و اگر خداوند بخواه

 را مضاعف خواهد کرد، و خداوند واسع و علیم است.

ر اگر مراد از مضاعف نمودن الهی در این آیه دو برابر ساختن آن دانه ها باشد، تعداد آنها چون متعلق به هفت خوشه ی صدتایی است، به هزا

 تب فزون تر خواهد بود.و چهارصد دانه بالغ خواهد شد و اگر مراد اضعاف آن باشد، تعداد آنها به مرا

افرادی که فطرت الهی خود را شکوفا کرده اند وجود پر برکت آنان چون چشمه ی جوشانی است که با تالش و کوشش بر صخره ها سر می 

 کوبد و از سنگالخهای سخت گذر می کند تاتشنگان را سیراب نماید.

رسته اند. این نه بدان معناست که طبیعت و نشئه ی حیوانی آنها از بین  این گروه همان متمدن های بالفطره ای هستند که از توحش طبیعی

 رفته باشد و دیگر شهوت و یا غضبی برای آنها باقی نمانده باشد.

خداوند سبحان درباره ی وجود اکمل انسان ها محمد مصطفی)ص( و دیگر انبیا می فرماید ) و ما جعلناهم جسداً الیأکلون الطعام(، یعنی ما 

 را اجسادی که بی نیاز از غذا باشند قرار ندادیم. آنان

 این گروه نیز دارای زندگی طبیعی هستند لیکن طبیعت آنها در سایه ی باروری  فطرت، مبدل و دگرکون می شود.

ردازد و از این انسانی که فطرت خود را بارور نکرده است در عمل و علم خود در حد وهم و خیال که همان حد حیوانیت است به فعالیت می پ

جهت وی رامختال می خوانند یعنی در حدت خیال بالفعل واقع است، گرچه عاقل بالقوه خواهد بود ولی فعلیت اختیال او وشدت خیال کرایی 

 وی به فعلیت رسیدن عقل او می باشد.

فعالیتهای عقل عملی انسان هستند و جذب،دفع،شهوت،غضب،ارادت،کراهت،محبت،نفرت،تولی و تبری،نیت، اخالص،تصمیم،عزم،و... همگی از 

 احساس،تخیل،توهم،ادراک،جزم و... از فعالیتهای عقل نظری او می باشند.
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ادراک حیوان از سطح وهم تعدی نمی کند،عمل او نیز در محدوده اغراض وهمی و خیالی می باشد و از جذب،دفع،شهوت،غضب،و مراتب نازله 

 ارادت و کراهت فراتر نمی رود.

گاه که از حیوانیت گذر کرده و به تعقل می رسد، به هستی فقیرانه خود و غنا و بی نیازی پروردگار و عبودیت و تعبدی که شایسته  انسان آن

العقل ما عبد به الرحمن »اوست پی برده و بر این اساس عمل خود را نیز هماهنگ می نماید،به همین دلیل است که پیامبر اکرم می فرماید: 

 عقل همان است که بدان خداوند رحمان پرستش شده و بهشت رضوان حاصل می گردد.« جنانواکتسب به ال

آن گاه که عقل زمام رفتار و کردار آدمی را به عهده بگیرد،یعنی عملی او تیز بارور شود،جذب و دفع،شهوت و غضب،ارادت و کراهت،همگی 

می نمایند. که در این مقام است جز به حالل خدا عمل نمی کند و جز به نظام عقالنی بلکه الهی پیدا کرده و در چهره تولی و تبری رخ 

رجال ال تلهیهم » رضایت او نمی اندیشد یعنی همواره و همیشه به یاد خداست و هیچ حادثه تلخ و شیرینی او را از یاد خدا غافل نمی نماید 

ذا تمام افعال او در حد تسبیح و تقدیس قرار می گیرد. این تحول همان یعنی همواره و همیشه به یاد خدا است،ل« تجاره وال بیع عن ذکر اهلل 

 تبدل از توحش طبعی به تمدن فطری است.

انسان متمدن در این معنا همان انسان الهی است، که در عین عمل و رفتار اجتماعی و فردی خود جز با خدا سخن نگفته و جز با او زیست 

باب ذکر از کتاب وسائل الشیعه در ضمن حدیثی این مطلب را  نقل می نماید که: اگر کسی همواره نمی نماید،)) مرحوم صاحب وسائل در 

 متذکر حق باشد مثل این است که دائم در حال نماز است.

چه که بنابراین اگر اهل دلی در حسرت کسانی که همواره در نمازند،سخنی گفت،مراد او آن اشخاصی است که دائم با یاد خدا زیسته و از آن

 مورد رضای او نیست پرهیز می نمایند.

مبنای فلسفی نظر عالمه طباطبایی )رحمه اهلل( را در براهین محکم حکمت متعالیه باید جستجو کرد،جسمانیه الحدوث و روحانیه البقا بودن 

می کند. بر اساس این مبنای استوار است آدمی از جمله مسائلی است که مبنای مورد نیاز وحشی بالطبع و مدنی بالفطره بودن انسان را تأمین 

که آدمی علی رغم تعدد مراتب و قوای جسمانی و روحانی خود یک حقیقت واحدی را تشکیل می دهد که از خاک سر بر کشیده و تا حظیره 

 قدس الهی بال و پر می گشاید.

 شواهد و تایيدات قرآنیز(

ر راهنمایی می کند، انسان در ابتدای کار که به قرآن کریم مأنوس می شود گمان آن آیات قرآن کریم نیز انسان متفکر را به سوی نظر مذکو

 می برد، که با تدقیق در قرآن را ترجمان و مبین هستی خود می یابد.

کتاب وجود  او در آغاز کار می پندارد که به تالوت کتاب بیرونی مشغول است، اما چون گوش جان باز می نماید خود را خواننده و بلکه شنونده

خود می یابد،انسان در بدایت امر که فرمان خدا به عدل و احسان را تالوت می نماید می پنداردکه این سخن را از بیرون جان خود می شنود 

اوند یعنی خد (90)نحل  »ان اهلل یامر بالعدل و االحسان » اما بعد می بیند که به کالم فطرت و قلب خود گوش سپرده است که می فرماید: 

یعنی به نیکی و تقوا  ،(2مائده آیه )«تعاونوا علی البر والتقوی وال تعاونوا علی االثم والعدوان» فرمان به عدل و احسان می دهد و یا این که 

 همکاری کنید و با بدی و تجاوز همکاری ننمایید.

ا با الهام فجور و تقوا تسویه نموده و او را از این جهت پس لسان قرآن بیان گر همان لسان فطرت آدمی است یعنی همانا خداوند جان آدمی ر

مستوی الخلقه خلق کرد.در قرآن کریم جریان فجور و تقوا را بخوبی شرح می دهد بطوری که بمنزله تفسیر روح آدمی است.سخن قرآن همان 

 سخن آشنای درون است، که بیگانه آن را صدای بیرون از قلمرو روح می پندارد.

 دعوت همان آشنای همیشگی است که هر شامگاه تا پایان سحر با اشتیاق و صرار تمام ندا در می دهد.دعوت قرآن 

 هل من تائب.

 هل من طالب....آیا کسی هست که در رحمت الهی را بکوبد.

 گنهکار کجاست تا بخشوده شود.

 سائل کجاست تا پاسخ داده شود.

 خریدار کیست تا فروخته شود.

 بخواسته او پاسخ داده شود. آیا طلبکاری هست تا

قرآن کریم در ترجمه وجود انسان عقل را بسوی آنچه که توان دریافت آن را دارد راهنمایی و ارشاد می کند. در بیان قرآن کریم،)) انسان 

 موجودی است که هم از خاک و گل کهنه آفریده شده است . هم از نفخه تاهی بهره برده است ((
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به نشئه طبیعت است در معرض تزاحم و حرکت است و از این رو ممکن است کاستی و یا نقصی در آن پیدا شود و بدن انسان چون مربوط 

ونفس وما سویها » اما روح آن که مربوط به ملکوت و از ناحیه خداوند سبحان است از استوای خلقت برخوردار است.خداوند سبحان می فرماید:

 ، یعنی سوگند به نفس و آن که او را استواء در خلقت بخشید،و به آن فجور و تقوا را الهام نمود.(91شمس )«* فالهمها فجورها و تقویها

م استوای خلقت روح،به الهام تقوا و فجور است که از ناحیه خداوند انجام می شود.الهام، دانشی شهودی و حضوری است که قبل از تعلیم و تعل

 یز در آن راه پیدا نمی کند.در جان آدمی جوانه می زند و شک و تردید ن

ن علم شهودی جدای از باور و ایمان نیست،به همین دلیل علم به فجور و تقوا همراه با گرایش به خیر و انزجار از شر در درون انسان جایگزی

 شده است.

فر و والفسوق و العصیان اولئک هم حبب الیکم االیمان وزینه فی قلوبکم و کره الیکم الک» قرآن کریم در سوره مبارکه حجرات می فرماید: 

یعنی خداوند در دل شما محبت ایمان را قرار داده و آن را زیور قلبتان ساخته و کفر و فسق و عصیان را مکروه شما  ،(7حجرات )«ون دالراش

 قرار داد،بگونه ای که فطرتاً نه خود میل به گناه دارید و نه آن که تحمیل دیگری را تحمل می نمائید.

هی به خیر و شر و گرایش به تقوا و گریز از فجور مربوط به فطرت انسان است و اما طبیعت آدمی به تنهایی دوستدار اموری است که گاه آگا

با خواسته های فطرت مطابقت نمی نماید، انسان به دلیل همین دوگانگی است که صحنه وجودش به صورت بزرگترین میدان رزم که همان 

ست درمی آید،یا به خواسته های طبیعت مشغول می شود و به نسبت به فطرت خود بی توجهی می کند و یا این که به میدان جهاد اکبر ا

 درخواست فطرت پاسخ مثبت می دهد و طبیعت را رام می کند.

ت چهره فطرت بخشیده صورت دوم به طبیع دردر صورت اول فطرت خود را زنده به گور کرده و بر ویرانه های آن بساط عشرت می گستراند و 

وعسی » و آن رادریچه سعادت ابدی خود می گرداند.قرآن کریم با توجه به دوگانگی خواسته های فطرت و طبیعت آدمی است که می فرماید: 

ع برای یعنی گاهی چیزی را دوست می دارید که آن در واق(216)بقره « أن تکر هوا شیئاً و هو خیر لکم وعسی أن تحبوا شیئاً و هو شرلکم

 شما شر است و گاه از چیزی کراهت دارید که برای شما خیر می باشد.

ر وجه جمع این آیه با آن آیاتی که انسان را ملهم به فجور و تقوا و یا محب ایمان به خدا می داند این است که بینش فطری انسان متوجه خی

سان گاه به تبعیت از طبیعت، دوستدار چیزی می شود که مکروه فطرت و شر واقعی او است،و خواهان خیر و گریزان از شر می باشد اما ان

است و یا آن که از چیزی منزجر می شود که مورد توجه و محبوب فطرت می باشد. از توجه به دوگانگی طبیعت و فطرت انسان این نکته نیز 

فرماید )) انسان از معاصی منزجر نیست(( همراهی فطرت  دانسته می شود که منظور عالمه طباطبایی )رحمه اهلل( در برخی از عبارات که می

با برخی از معاصی نمی باشد، بلکه مراد این است که معاصی مطابق با طبیعت آدمی است طبیعت اگر مسلط شود با به اسارت گرفتن فطرت، 

الش شیطان این است که با گرایشها و بینشهای فطری را که ملهم از طرف خدا سبحان است مستور و مخفی می فرماید.تمام ت

ن تقویتطبیعت،الهامات الهی را سرکوب کرده و وحبت ایمان را که زینت قلوب آدمیاناست نابود سازد. فرآن کریم ابزارهای مورد استفاده شیطا

آنها را اغوا و اضالل نموده  ، یعنی من«وال ضلنهم وال منینهم » ، «ال غوینهم » را از زبان او درمواردمختلف به صورتهای زیر معرفی می نماید 

 و گرفتار آرزوها و دچار اموری می سازم که برای آنها زینت می دهم.

ل را شیطان از ابزارهای چهارگانه فوق برای انحراف علمی و عملی انسان استفاده می کند،از چهار ابزار مذکور دو ابزار اول یعنی اغواء و اضال

 و ابزار اخیر او مختص به انحرافات عملی است که بوجود می آورد.برای تسلط علمی خود بکار می برد و د

در بخش علمی کوشش شیطان ایجاد سفسطه در حرکتهای علمی انسان است. او گرچه به نشیئه عقل تام راه ندارد،اما با استفاده از وهم و 

 خیال می کوشد بگونه ای در یکی از مقدمات برهان خلل ایجاد نماید.

نی را که شیطان در مغالطه از آنها استفاده می کند، در فن مغالطه منطق به تفضیل ذکر کرده اند.تالش مهم و خط مقدم راههای گوناگو

حمالت شیطان مربوط به بخش عملی انسان است،او با همه وسائل خود می کوشد تا شهوت و غضب انسان را تحریک نماید.انسانی که بدینسان 

عت و هواهای نفسانی خود گام می نهد یا به دانش پشت نموده و بسوی آن گام نمی نهد و یا اگر بسوی علم اسیر شیطان شده و بدنبال طبی

ره آورد، آن علمی را بر می گزیند که در خدمت هدفهای شیطانی و غرضهای دنیویش باشد و اگر هم از علوم علوی بهره ای نصیب او شود، 

یا این در وقت نتیجه ثمر دچار لغزش و خطا می شود. به دلیل قدرت مسلط شیطان در صحنه در هنگام علم دچار سستی و فتور می گردد و 

عمل است که پیروزمندان این کارزاربسیار اندک و نایابند، عالمان با عمل همان گوهرهای کمیابی هستند که هر چند گاه یکبار، یکی پس از 

آسمان محکوم به کسوف و خسوف چون ستاره ای درخشان ظهور کرده و نور  دیگری در اقیانوس پرتالطم انسانیت چون کشتی نجات و در

ان » افشانی می کنند.مولی الموحدین امیرالمومنین علی ) علیه افضل صلوات المصلین ( با توجه به خطرات صحنه عمل است که می فرماید: 

یعنی من از اموری «. د عن الحق واما طول االمل فینسی االخرهأخوف نا أخاف علیکم اثنان: اتباع الهوی وطول االمل؛فاما اتباع الهوی فیص

http://www.rassjournal.ir/


 372-382، ص 1395، پاییز  7رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 
د و بسیار بر شما هراسناکم اما ترس بیشتر من از دو امراست یکی پیروی از هوا و دیگر آرزوهای دراز است،تبعیت از پیروی راه حق باز می دار

 آرزوی دراز، آخرت را از یاد می برد.

وجود آنها اعالم خطر می نماید هر دو مربوط به بعد عملی انسان هست،کسی که در رفتار خود آنچنان  این دو امر که علی ) علیه السالم( بر

تبعیت از هوا می نماید که هر کاری را که خواست بدون چون و چرا انجام می دهد،در سیر بسوی حق گرفتار سد فوالدینی است که هیچ 

یی امر خوبی است، زیرا ))وقال رحمه النتی ولوال االمل ما رضعت والده ولدها و ال غرس راهی برای گریز از آن نمی باشد.آرزو گرچه به تنها

غارس شجراً((. یعنی آرزو رحمتی برای امت من است اگر آرزو نباشد نه باغداری به کاشتن نهال مبادرت می کند و نه مادری به کودک خود 

 شیر می دهد.

چون از حد بگذرد، ابتدا مانع حرکت انسان و در نهایت موجب خفگی وی می گردد. شیطان لیکن طوالنی بودن آن همانند لباسی است که 

ر او را از قدرت آن را ندارد که آخرت را برای همگان انکار نماید، او ابتدا آدمیان را به آرزوهای طوالنی دنیا مشغول می دارد،این آرزوها،به مرو

اموشی آخرت، به دلیل وحدت مبدأ و معاد همراه با فرتاموشی خداوند بوده و در نتیجه مالزم توجه به آخرت و عمل برای آن باز می دارد، فر

آنان که خدای را فراموشی کردند، « وال تکونوا کالذین نسوا اهلل فانسیهم انفسهم اولئک هم الفاسقون» با نسیان از فطرت انسانی است زیرا 

ه شدن راه ایمان به مبدأ و معاد و فراموشی از آنچه که فطرت بدان معترف است چندار جاودانگی خداوند نیز آنان را از یاد خودشان برد. با بست

الذی جمع ماال » و خلود زمین ظهور می کند آدمی با این پندار است که خلود خود را نیز در سایه اموال خود جستجو می کند و به تعبیر 

ی برد که دارایی و ثروتش او را جاودان می گرداند و این همان اخالد در زمین است که . گمان م(3و2همزه )«وعدده * یحسب ان ماله اخلده 

سخت مذموم و ناپسند می باشد.از این بیان روشن می شود انسان مذموم که مورد طعنهای مکرر قرآن است همان انسانی است که از فطرت 

و بقای خود را در آن جستجو می کند و امتا انسان ممدوح که مورد تکریم  خود باز مانده و با گرفتاری در طبیعت، حقیقت و در نتیجه دوام

 قرآن است انسانی است که با پیروزی فطرت از صحنه نبرد با طبیعت برر آمده است.

زی را مادام که صحنه نبرد و کارزار گرم است،در گیری میان خواسته های فطرت و طبیعت وجود دارد. در این مقام است که گاه انسان چی

مکروه می دارد که فطرت طالب آن است و گاه نیز چیزی را دوست می دارد که فطرت از آن کراهت دارد، اما پس از پیروزی جان، انسان یک 

وحدت و انسجام حقیقی پیدا می کند. بگونه ای که آنچه را که طبیعت او می طلبد، همه مورد رضای الهی است که محبوب فطرت است و 

 فطرت دوست می دارد، مورد در خواست و تقاضای طبیعت او نیز می باشد.آنچه را که 

قل من حرم زینه اهلل التی اخراج لعباده و الطیبات من الرزق » خداوند تبارک درباره خواسته های طبیعی این انسانها است که می فرماید: 

آورده و روزی های پاکیزه را حرام کرده است.و همچنین در مورد  ، یعنی بگو چه کسی زینتی را که خداوند برای بندگانش بیرونی(32اعراف)«

وال علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت ال أجد ما أحملکم » همراهی و بلکه اشتیاق طبیعت آنها به خواسته های فطرت است که می فرماید: 

نی گناهی بر آنان نیست که چون جهت اعزام به جبهه دفاع و ،یع(92توبه )«علیه تولوا و اعینهم تفیض من الدمع حزئا اال یجدوا ما ینفقون

ر نبرد با باطل بسوی تو می آیند تو در پاسخ آنان از نبودن وسیله اعزام و فرستادن به صحنه دفاع خبر می دهی و آنان با شنیدن این خبر د

 مانشان از اشک فرو می ریزد.حالی باز می گردند که از اندوه نداشتن وسیله ای که در راه خدا انفاق نمایند چش

 این گروه که سختی پیکار و رزم را تا بدان حد دوست می دارند که در هنگام دور ماندن از جبهه به تعبیر قرآن از شدت اندوه نه اشکانشان

ایق نمی باشد بلکه چشمانشان از وفور اشک فرو می ریزد، همانها هستند که طبیعتشان به چیزی جز آنچه که مورد محبت فطرت است ش

 وگرنه دیگرانی که به این مقام نرسیده در هنگام پیکار و مبارزه علی رغم حضور در نبرد، احساس کراهت و ناراحتی می نمایند.

کتب علیکم القتال و هو کره لکم وعسی ان تکر هوا شیئاً وهو خیر لکم » قرآن کریم در وصف کسانی که به مقام واال نرسیده اند می فرماید: 

، یعنی جنگ بر شما رقم زده شده است در حالی که از آن کراهت دارید و چه از چیزی کراهت داشته باشید که خیر و سعادت (11یونس )«

 شما در آن است.

 این درباره کسانی است که هنوز در صحنه جهاد اکبر هستند و فاتح نشده اند و آیه گذشته در وصف کسانی است که در این پیروز گشته اند.
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