
 

 
 
 

 يشناخت انسان هاي ستهيبا
 شرفتيپ ينيد

 
 8/10/1392: تاريخ تأييد 4/6/1392: تاريخ دريافت

0Fفر محمدتقي سهرابي  ________________________________________________________ 

* 

 چكيده
آنهـا و   ةدرسـت از همـ   ةاست. استفاد يمتعدد يمعرفت هايابزار، منابع و بستر يانسان دارا

 شـرفت يبـه پ  دنيـ ازي دسـت  هـاي  سـته يهركـدام، از با  يينمـا  توجه به محدوده و مقدار واقع
بزرگ  يمنابع، مانع گريبه د اعتنايي ياز منابع معرفت و ب ياست. تعبد نابجا به برخ ياسالم

ـ   يو متعال يوانيحـ   ساحت جسم و روح يانسان دارا نيخواهد بود. همچن شرفتيدر راه پ
و  يهمگون و نـاهمگون و عـال   اتياز خصوص يمند بوده، انبوه سرشت ياست. روح انسان

ثابـت كـه همگـان در آن     يـة اول هـاي  رده اسـت. در كنـار سرشـت   كرا در خود جمع  ياند
سـراغ گرفـت كـه همگـان در آن      هيـ وثان هـاي  سلسله سرشت  كياز  توان ياند، م مشترك

و  كيانسـان)، توجـه بـه تشـك     ي(فطـرت الهـ   ي. ضمن التفات به مقصد اصلستندين كساني
امـور سرشـته در    گرينكردن از د نهادن و غفلتفرون در آحاد انسان و اتيفطر نبودن كساني

از منظـر   شـرفت يپ ياسـت. فراخـ   شـرفت يبـه پ  دنيدر راه رسـ  گـر يد يذات انسان، ضرورت
 شرفتياز افق پ اي نمونه» كرامت«و  ردگي يو درون انسان را فرام رونيب يايهردو دن اسالم،

 .است ينيدرون انسان، در نگاه د

 فطرت، پيشرفت معرفت ، انسان، واژگان كليدي:

                                                      
 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي. استاديار گروه كالم اسالمي *
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 مقدمه
شده براي پيشرفت و توسـعه، محـور قرارگـرفتن انسـان در همـة       بيت تعاريف ارائه شاه

كنـد انسـان را در ابعـاد    هاي بشري است. همة اين تعاريف به نوعي تـالش مـي  فعاليت
رو نگاه ما بـه انسـان و تعريفـي     مختلف، به رفاه، آسايش و كمال شايسته برساند؛ از اين

ترين نقش را در تبيين نظرية پيشرفت ايفـا  گيرد، اساسي ها شكل ميسان در ذهنكه از ان
كند. مقالة حاضر در صدد است با نگاهي تازه به ابعاد معرفتـي و وجـودي انسـان از    مي

 هاي ناگشودة پيشرفت ديني را بگشايد.منظر دين اسالم، برخي گره

 شناختي پيشرفت هاي معرفتبايسته
شـناختي اسـت. امكـان معرفـت      معرفت انسان، بخشي از مباحث انسان از نگاه نگارنده،

ها و منابعِ معرفت، همه موضوعاتي است كه در سـاية شـناخت    هبراي انسان و مقدار، را
گـذاريم و   رو معرفت انسـان را بـه بحـث مـي     و تحليل است؛ از اين يانسان، قابل بررس

 كنيم.هاي مرتبط با بحث پيشرفت را گوشزد ميگاهگمان

 معرفت انسان
دهد كه در اسالم، براي دستيابي انسان به معرفـت، منـابع،    يمطالعة متون اسالمي نشان م

توجهي به ايـن منـابع،    بسترها و ابزار گوناگوني مطرح شده است. نگاه گزينشي و يا كم
تواند هرگونه پيشرفت و توسعه را دچار آسيب جدي كند. در ذيل، اين ابزار، منابع و  مي

 م:يد ارتباط آنها را با بحث پيشرفت عرضه كنيوشكم يبسترها را شماره كرده، خواه

 ابزار معرفت

 . حس1

ادراكي بشر است كه خود داراي انواعي است؛ لكـن از ميـان    يكي از ابزارهايحس 
اي برخوردار است و خداوند در قرآن، آن  ي و بينايي از اهميت ويژهيآنها حس شنوا



 

 

65 
 

 

يبا
 يها سته

ان
نس

ا
 

خت
شنا

يپ ينيد ي
ت

شرف
   

1Fكند. ه بيان ميژيدو را به صورت و

 يگاه معرفتي، جاير اسالمكهمچنين حس در تف *
من فقد حساً فقد «تراز گرفته شده است:  ه حس با خود علم همك يدارد؛ تاحد يمهم

 **2F.»فقد علماً
 است؟ يافكسب معرفت كند يتنهايي در فرا ا حس بهيآ

سـت.  ين آن يافكهاست، اما شرط  است؛ حس، شرط الزمِ برخي شناخت يپاسخ منف
هاي فراواني به ديدن و شنيدن شده است، امـا روشـن    دانيم كه در متون ديني، توصيهمي

فبشـرعبادالذين  «هاسـت:   ها و شنيده دن و تعقل دربارة ديدهيشياست كه هدف اصلي، اند
كنند  : مژده بده بر بندگان من، كساني كه سخن را گوش مي»يستمعون القول فيتبعون احسنه

 ).18ـ17ن پيروي مي كنند (زمر: و از بهترين آ
از بهترين سخن، نيازمنـد اسـتفاده از عقـل اسـت. بـه       يرويفرادادن، پ به دنبال گوش

تعبير ديگر، محسوسات تا از صافيِ عقل عبور نكننـد، قابـل اعتمـاد نيسـتند؛ مـثالً قـوة       
كنـد و   نتقل ميبيناييِ ما، خورشيد يا ماه را به اندازة بند انگشت، به قواي ادراكيِ درون م

 اگر تجزيه و تحليل عقل نباشد، همان اندازه را باور خواهيم كرد.
كند، اين سخن بـه   نتيجه اينكه گرچه حواس ما كمك شاياني در تحصيل معرفت مي

 بودن آن براي معرفت نيست. معناي كافي

 . عقل2

واند درسـت  ت رود؛ انسان به وسيله آن ميمهم معرفت به شمار مي يعقل يكي از ابزارها
را از نادرست تشخيص دهد و حقيقـت را دريابـد. در منـابع دينـي، ارزش واالي عقـل      

3Fنيازان شمرده شده است مشهود است، تا جايي كه صاحب عقل، سرآمد بي

و مقـدار   ***
خداونـد متعـال بـه    «كشي خداوند از مردم به مقدار عقل آنان گره خورده است.  حساب

                                                      
»: رونكم تشـ كـ م السمع واالبصار واالفئده لعلكئاً وجعل ليم ال تعلمون شكم من بطون امهاتكواهللا اخرج« *

دانستيد و براي شما گوش  انتان بيرون آورد، در حالي كه چيزي نميهاي مادر خداوند شما را از شكم
 ).87ها قرار داد، شايد كه شكرگزار باشيد(نحل:  ها و قلب و چشم

 .)200ص ،1371 (خواجه نصيرالدين طوسي،» لم استفاقد يك حس فاقد يك ع« **
 .)40، ص12ج ق،1409(حر عاملي، » الغني كالعقل« ***
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4F».كند كشي مي يا داده است، از آنان حسابمقدار عقلي كه به مردم در دن

* 
تـرين عقـل را    به امر الهي، كسي است كه بهترين و كامـل  ها ترين انسان باالخره عالم

5Fدارا باشد و چنين كسي باالترين درجه را در دنيا و آخرت دارد.

** 
كنـد؛ آنجاكـه    بودن را بـراي معرفـت ايفـا مـي     عقل هم نقش ابزاري و هم نقش منبع

سـنجد و يـا در يـافتن معنـاي      هاي حسي يا شهودي را مي حت و سقم دريافتمقدار ص
كند، نقش ابزاري دارد و آنجاكه بـر اسـتحالة اجتمـاع و     صحيح آيه و حديث كاوش مي

هـاي پيشـرفت در   راند، منبع معرفت اسـت. يكـي از ضـرورت    ارتفاعِ نقيضين حكم مي
در مقام تئـوري و هـم در مقـام     جامعة اسالمي اين است كه جايگاه و كاركرد عقل، هم

 جـوادي آملـي  اهللا  اي كه اخيـراً آيـت  عمل روشن و مشخص باشد. به نظر نگارنده نظريه
 اي در خور و قابل توجه است.مطرح كرده است، نظريه

تنها در مقابل دين يا شريعت نيست، بلكه عقل  عقل در نگاه اين عالم بزرگوار نه
طور كه نقلِ معتبر  حقيقت دين است. ايشان همان و نقل دو بال براي پرواز به سوي

 »مـا ألهمـه اهللا  «داند، عقل برهاني را نيـز  شده از سوي خدا) مي (نازل »ماأنزله اهللا«را 
اسـت،   داند. البته وحي ناب كه در اختيـار معصـومان  شده از سوي خدا) مي (الهام

هاي عادي رداشت انسانباالتر از عقلي است كه امكان خطا در آن است؛ اما فهم و ب
طـور كـه    از وحي، با عقل برهـاني همسـان و همـدوش اسـت. در مجمـوع، همـان      

شــود، محصــوالت عقــل برهــاني و هــاي مــا از وحــي، ديــن شــمرده مــيبرداشــت
هـاي ديـن، تنهـا وحـي     شود و راه كشف آمـوزه بخش نيز دين محسوب مي اطمينان

 نيست، بلكه مكشوفات عقل نيز بخشي از دين است.
ر شود كه مراد ايشان از عقل، تنها عقل فلسفي و تجريدي نيست، بلكه كالزم است ذ

شود. در نتيجه همة علوم بشـري  تر مراد است كه شامل علوم تجربي نيز مي معنايي فراخ
كند تواند بخشي از دين را براي ما كشف بودن، مي بخش در صورت برهاني و يا اطمينان

                                                      
، 1404(مجلسـي،   »تعالي يحاسب الناس علي قدرماآتاهم من العقول في دارالـدنيا ان اهللا تبارك و« *

 ).106، ص2، ح1ج
ًًواعلمهم بامراهللا أحسنهم عقالً و اكملهم عقالً أرفعهم درج« ** 1365(كـافي،  » هْفي الدنيا واالخـر  ه ،
 ).16، ص1ج
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). اين نظريه تعارض ميان علم و دين را كه يكـي  45ـ13، ص1389ر.ك: جوادي آملي، (
ـ آاز موانع مهم توسعه و پيشرفت جوامـع بـه شـمار مـي     كنـد؛ چراكـه   د، برطـرف مـي  ي

 شود.دستاوردهاي علوم بشري، خود، بخشي از دين دانسته مي

 شهود . كشف و3

معلـوم را  هاي معرفت است. در اين راه، انسان، بدون واسطه  بصيرت دروني، يكي از راه
تـرين مرتبـة ايـن علـم بـراي       كند. ساده يابد و نبود واسطه، احتمال خطا را منتفي ميمي

همگان حاصل است؛ مانند علم انسان به ذات خود و علم او بـه حـاالت نفسـاني خـود     
نظير عشق و نفرت و غم و شادي. اما مراتب باالي اين طريق معموالً نيـاز بـه رياضـت    

مندند. گرچـه مـدعيان   ي جداشده از تعلّقات مادي از اين راه بهرهها دارد و برخي انسان
شهودرسيده هم صرف پنـدار   هاي به اند، قدر مسلّم انسان دروغين در اين مسير كم نبوده

 اند. نون واقعيكستند، بلكه از گذشته تاين
 در منابع ديني شواهد بسياري بر وجود اين طريق هست؛ از جمله:

براي بنده چهـار چشـم هسـت كـه     «نقل شده است كه فرمود:   نالعابدي زيناز امام 
يـافتن در امـر آخـرت     دوتاي آن براي امور دين و دنياست و دوتاي ديگر براي بصيرت

كند تـا   اي را اراده كند، دو چشم قلبي او را باز مي است. پس زماني كه خداوند خير بنده
6F».غيب و امر آخرتش را ببيند

* 
نيسـت؛   كان آن بسيار ارزشمند است، خالي از مشكالت نيـز اين راه گرچه بر سال

 جمله: از
كنـد و   الف) اين راه همگاني نيست؛ سختي آن، بسياري را از پيمودن آن منصرف مي

 حتي بسياري ظرفيت و قابليت سلوك در اين مسير را ندارند.
ب) شهود ناب و خالص در ميـان عارفـان واصـل، كيمياسـت. معمـوالً آنچـه آنـان        

كنند، رنگ باورها، فرهنگ، طرز تفكر و خصوصيات شـخص عـارف را بـه     يافت ميدر

                                                      
ينان يبصر بهما أمر آخرته فـإذا أراداهللا بعبـد   اال ان للعبد أربع أعين عينان يبصر بهما أمر دينه و دنياه و ع« *

، 240ص ،1ج ق،1403(صـدوق،  » خيراٌ فتح له العينين اللتين في قلبه فابصر بهما الغيـب وأمـر آخرتـه   
 ).90ح
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آيد، غـذاهاي بهشـتي را در قالـب     گيرد. عارفي كه از غذاي آبگوشت بدش مي خود مي
آبگوشت نخواهد ديد، برخالف عارفي كه عالقه زياد به آبگوشت دارد. تجزيه و تحليل 

همه از عهـدة آن  است كه ـ متأسفانه ـ   يكي از كارهاي سخت عارف  مشاهدات عرفاني،
 هاي موجود در مكشوفات آنان، نشان از آاليش آنها دارد.آيند و تعارضبرنمي

شـده از   با توجه به سخن باال، جامعة اسالمي اگر بخواهد بر اساس مسير تعيـين 
رو نگارنده بر  سوي عارفان حركت كند، دچار تزلزل و ناپايداري خواهد شد؛ از اين

ست كه مكاشفات عرفاني تا مهر تأييد وحي يا عقـل برهـاني بـر آن نباشـد، از     آن ا
-اعتبار الزم برخوردار نخواهد شد. منابع ديني نيز انسان را داراي دو حجت به نـام 

 كنند.هاي عقل و وحي معرفي مي
هـاي  شـده، مربـوط بـه عرفـان     هـاي گفتـه  توجه به اين نكته الزم است كه ناخالصي

نه است. متأسفانه امروزه نام عرفان بر هر آنچه از عالم بـاال و متافيزيـك   صحيح و صادقا
شود. در منابع دينيِ ما القائات عالم باال از دو منشـأ رحمـاني و   دريافت شود، اطالق مي

7Fشود؛شيطاني تعريف مي

بودن نيست؛ چه  لذا دريافت از عالمِ باال دليل بر صدق يا الهي *
8Fدر برابر وحي و حقيقت، قد علَم كرده است.بسيار القائات بااليي كه 

** 

 . تجربه4

استقرا و آزمون و خطا يكي از ابزار كسب معرفت انسان است. اينكه علوم تجربي و نيز 
تواند در مسير پيشرفت جامعة اسالمي، اثرگـذار باشـد، نكـاتي    روش تجربي چگونه مي

 گردد: عرضه مي
نقل كرديم، دستاوردهاي علوم تجربي آملي  جوادياهللا  اي كه از آيتالف) طبق نظريه

هاي احتمـالي ميـان   شوند؛ لذا تعارضبخش باشند، جزئي از دين شمرده مي اگر اطمينان
اي تجربي و يك متن نقلي، همچون حديث، همانند تعارض ميان دو حديث تلقي آموزه

                                                      
 ).121(انعام: » آئهِميوحونَ إِلَى أَولينَ لَياطيوإِنَّ الشَّ« *

كه چرا در جنگ به مـا    اميرالمؤمنينپرسش در برابرِ اين  حسن بصري، مجلسيطبق نقل عالمه  **
روي؟ قاتـل و  كجـا مـي   حسنگفت كمك نكردي؟ گفت: من آمادة كمك بودم، ندايي شنيدم كه مي

فرمود آيا منادي را شناختي؟ گفت نه. امام فرمـود: منـادي     اميرالمؤمنيناند. مقتول هردو در آتش
 ). 226ـ  225، ص32، ج1404برادرت ابليس بود (مجلسي، 
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 بـه واقـع اسـت، اخـذ     يـك شود و آنچـه نزد شود و مرجحات هردو طرف لحاظ ميمي
شود. توجه به اين نكته ضروري است كـه بسـياري از متـون دينـي كـه در دسـترس        مي

بـودن   توانيم دينـي كنند و ما نميسلسله معارف را به ما القا مي ماست، به طور ظني، يك 
هاي ميان علوم تجربي و ادلة نقلي ظنـي   آنها را به ضرس قاطع ادعا كنيم؛ لذا در تعارض

9Fن، دستاوردهاي علوم تجربي را كنار نهيم.نبايد به نام دفاع از دي

* 
برانگيز  هاي اعجابدانيم كه دنياي غرب با تكيه بر روش تجربي، به پيشرفتب) مي

ها با مشـكالت گونـاگون روحـي،    دانيم كه غرب در كنار پيشرفت دست يافت و نيز مي
كتـه آگـاه   آموز بر داستان غـرب، مـا را بـه ايـن ن     رو شد. مروري عبرت معنوي و... روبه

نمـودن بـر ايـن روش و     ند كـه ضـمن ضـرورت اسـتفاده از روش تجربـه، بسـنده      ك مي
كنارنهادن ابزار معرفتي ديگر، همچون وحي، پيشرفتي ناموزون و نامتوازن رقـم خواهـد   

 زد.

 منابع معرفت

 . وحي1

شناختي ديني، وحي يكي از منابع مهم معرفت است كه گاه در مقـام تأييـد    از نگاه انسان
راند و گـاه در مقـام منبعـي مسـتقل، مطـالبي را عرضـه        هاي ديگر منابع، سخن ميافتهي

10Fكند كه ديگر منابع از ارائه آن عاجزند. مي

بايد توجه داشت كـه وحـي، منبـع علـم و      **
 واسطه به نبي و منبع با واسطه نسبت به امت اوست. طبق تعاليم اهـل بيـت   آگاهي بي

يق قرآن در هر زمان، نياز به قيم و مفسـر معصـوم هسـت    هاي عمبراي استفاده از آموزه
بـودن وحـي از    ). مصـون الحجه، باب االضطرار إلـي الحجـه  ، كتاب 1415(ر.ك: كليني، 

هـاي  گرفتـه از وحـي توسـط انسـان     بودن تفاسير صورت هرگونه خطا، به معناي مصون
وم قرآن كوتـاه  عادي نيست. اكنون حدود دوازده قرن است كه دست بشر از مفسر معص

شـويم كـه نحـوة    با اين پرسش بزرگ مواجه مـي  شده است؛ لذا با غيبت امام معصوم

                                                      
 در مباحث آينده توضيح بيشتري در اين رابطه خواهيم داد. *

 ).113(نساء: » نْ تَعلَمكما لَم تَ كمةَ وعلَّمكتَاب والْحكالْ يكوأَنزَلَ اللّه علَ« **
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هاي ديـن چگونـه بايـد باشـد و نيـز مقـدار و       مراجعة ما به وحي براي استخراج آموزه
هـا، همچـون شـكل ظاهرشـان     محدودة مراجعه چقدر بايد باشد. انديشه و تفكر انسـان 

ة مستقيم به وحي، بدون همراهي قيم معصوم، بـه تشـتّت و   متكثر و متعدد است. مراجع
تزلزل آرا منجر شده و خواهد شد. در جوامع ديني، هر شخص و گروهـي بـا برداشـتي    

خواهد خود و جامعـه را اداره كنـد. حتـي عالمـان يـك مـذهب در       خاص از وحي، مي
و  برداشــت خــود از وحــي در موضــوعات اجتمــاعي، اقتصــادي، سياســي و... همــرأي

كوشد جامعـه  آورد، مي كه موقعيت اجتماعي به دست مي يدار نيهماهنگ نيستند. هر د
گاه مسـئول بعـدي، مسـيري ديگـر را      را با توجه به قرائت خود از وحي پيش ببرد و آن

ها در زيربناي فكري، اگر بـا سـازوكاري مشـخص،    پيمايد. مسلّم است كه اين تزلزلمي
جامعه دچار مشـكل خواهـد شـد. نگارنـده از همـة       تعريف و مديريت نشود، پيشرفت

كند فارغ از برداشت خاص خود از وحي، با نگاهي بـاالتر،  انديشمندان ديني دعوت مي
دربارة اين مشكل كه در دوران غيبـت، چگونـه بايـد از وحـي بهـره بـرد تـا تزلـزل و         

به ديـن،   ناپايداري فكري در آن به حداقل برسد و آراي متخالف و حتي متضاد منتسب
هر روز جامعه را دچار تزلزل نكند، انديشه كنند. نگارنده در ايـن زمينـه پيشـنهادي بـر     

 كند:اساس سه محور زير ارائه مي
. دين اسالم در تمام ابعاد مورد نياز براي هدايت انسان، داراي آموزه و پيام اسـت.  1

ناسب فكريِ خـود، از  ها داراي بطون و مراتب است؛ لذا هركس به تهمچنين اين آموزه
شود. ظهور كامل اين دين در يـك جامعـه، مشـروط بـه     مند مي آموزة مناسب خود بهره

حضور ثقلين در كنار يكديگر است. وحي در كنـار حضـور مفسـر معصـوم و البتـه در      
 تواند ابعاد كاملِ دين را به منصه ظهور برساند. صورت پذيرش مردم، مي

توانيم از  حضور مفسر معصوم محروميم، اما خود مي . در دوران غيبت، گرچه ما از2
 مند شويم. قرآن به اندازة ظواهرِ آن، بهره

حـدود    اهللا بريم، لكن بعد از رحلت رسول . گرچه ما در دوران غيبت به سر مي3
زندگي كردند و رفتار و گفتار آنـان، منبعـي سرشـار بـراي       سال، امامان معصوم 250

توان افزون بر ظواهر قرآن، آنچه را از قرآن توسط احاديـث   ا ميهاست؛ لذهدايت انسان
شود، مالك عمل قرار داد، به شرط آنكـه محصـول قـرآن و احاديـث،     معتبر فهميده مي
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ي فكـري و فرهنگـي باشـد.    هـا اموري يقيني باشند و به دور از حدس و گمان و سليقه
 ي است؛ چراكه:اكتفا بر يقين، شرطي ناگزير در استفاده از منابع دين

كند و تنها بـه پيـروي از علـم    الف) قرآن اكيداً تبعيت از ظن و گمان را نهي مي
 كند.توصيه مي

ويژه در مسائل اجتمـاعي كـه حقـوقِ آحـاد جامعـه مطـرح        ب) ما در دوران غيبت، به
نيـز بـر ايـن     شده از امامان معصوم است، بر بيش از يقينيات مكلف نيستيم. احاديث نقل

شـود  داللت دارند كه حجت خداوند بـر مـردم بـا حضـور امـام معصـوم تمـام مـي        نكته 
 »).التقوم هللا علي خلقه إال بإمام لحجهًا«، باب لحجهً، كتاب ا1، ج1415كليني،  (ر.ك:

تالش كنيم تا خود، مطالب وحيـاني را بـر مسـائل روز     ـ  هرچند خالصانه ـ  ج) اگر
هـا  ها، اميال، سـليقه ناب را خواهيم آلود و انگيزهمنطبق كنيم، خواسته يا ناخواسته وحي 

اين خاصيت  جعفريرد. عالمه كو فرهنگ خود را در لباس دين و وحي عرضه خواهيم 
 كند:داند و بر ناگزيري اين آاليش تأكيد ميرا طبيعت بشر مي

ق در راه اغـراض فاسـد   ين حقـا يتـر  يردن عـال ك نون بشر نتوانسته است از قربانىكتا
ات روان آدمى، علم، آزادى، فلسفه، ين آب حيتر يد، مذهب، آن عاليرى نمايلوگخود ج

روى انعطاف، پول، مقام، قدرت، احساسـات، منطـق... همـه و همـه را در راه مقاصـد      ين
عت مادى يت طبينمودن، خاص ساختن و تباه ن آلودهيد. اينما طانى خود آلوده و تباه مىيش

 ).28، ص1، ج1376جعفري، له وجود ندارد (ن مسئيچ گرهى در ايبشرى است و ه
هاي غيرمعصوم است و ما مسـلمانان از  آلودن حقيقت به اغراض، ويژگي همة انسان

11Fاين طبيعت بشري مستثنا نيستيم.

* 
هاي علوم ديني، چه اعتقـادي، چـه    د) به ياد داشته باشيم كه اصل اول در همة شاخه

 ظندام كه دليلي روشن و قاطع بر اعتبار فقهي و چه اخالقي، معتبرنبودن ظن است و ما
ميـرزاي  پيدا نكنيم، همان اصل عدم اعتبار به قوت خود باقي اسـت. بزرگـاني همچـون    

: قمـي (ميـرزاي   (ر.ككردن به ظن، بدون دليل، حرام است  كند كه عمل تصريح مي قمي
   فرمايد:باره مي در اين انصاريشيخ  ).275صق، 1378قمي)، 

                                                      
هايِ كنارنهادنِ ظن و اكتفا بر علم را بـا  ادله، شواهد و ضرورت علم، ظن و عقيدهنگارنده در كتاب  *

 رده است.كصيل بيشتري بيان تف
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هاي چهارگانه حـرام اسـت. از   شدن به ظن، بدون دليل، به استناد دليلپذيرفتن و متعبد
آيا خداوند به شما اجـازه  «فرمايد، كافي است:  اي كه خداوند به يهود ميقرآن همين آيه

). ايـن  59ونس: ي» (بنديد ها را حرام كنيد] يا اينكه به خدا افترا مي داد [كه بعضي حالل
زة او افترابستن به اوست. ن حكمي به خداوند، بدون اجاداد كند كه نسبت آيه داللت مي

-شـمارد، مـي   در آن قُضات جهنمـي را مـي    اهللا رسولاز روايات، همان حديثي كه 

فريـد  و از دليل اجمـاع، همـان كـه    » ندكو مردي كه ندانسته، به حق قضاوت «فرمايد: 
گويـد كـه   مـي  هـايش ادعـا كـرده اسـت، كـافي اسـت. او       در بعضي از رسـاله  بهبهاني

جايزنبودن تعبد به ظن نزد عوام بديهي است تا چه رسد به عالمان. عقَال نيـز عبـدي را   
كه ندانسته حكمي را به موالي خود نسبت دهد و خود را به سختي و مشقت بينـدازد،  

12Fشمارند. ا تقصير و كوتاهي باشد، قبيح مييولو از روي ناداني 

 و *
13F

** 
از بسياري  ،، بخواهيم يا نخواهيم ميت از امام معصومنتيجه اينكه در دوران محرو

هـاي پيشـرفت در جامعـة اسـالمي،     هايِ وحي نيز محروميم؛ لذا يكي از بايسته از آموزه
ردن بر ظواهر وحي و بر يقينيات است و تالش عالمان غيرمعصـوم بـر حضـور    ك بسنده

14Fخواهد كرد. وحي در بيش از اين مقدار، هم دين و هم پيشرفت را دچار مشكل

*** 

                                                      
قـل  (تاب قوله تعالى: كمن ال يفيكو  هًاالربع هًل على التعبد به، محرم باالدليدل دليلم  يالتعبد بالظن، الذ« *

م إلى الشارع فهو إفتراء، كس بإذن من اهللا من إسناد الحي، دل على أن ما ل)م أم على اهللا تفترونكاهللا أذن ل
علـم)،  يرجل قضى بالحق وهـو ال   من أهل النار: (و عداد القضاهً يه وآله، فياهللا عل قوله، صلى هًومن السن

عند العوام فضال عن  اًيهيون عدم الجواز بدكبعض رسائله، من  ي، فيد البهبهانيومن االجماع ما إدعاه الفر
ان عن جهل كلمولى ولو علم بوروده عن ايلف من قبل مواله بما ال كتيح العقالء من يالعلماء، ومن العقل تقب

  .)50، ص1، جتا] [بي(انصاري، » ريمع التقص
ـ نگارنده بر اين نكته واقف است كه حجيت ظن در برخي از امور ديني، قول مشهور و را ** ج ي

رد كه اوالً در حجيت ظن از آن محدوده تعدي نكنيم و ثانياً حجيت ظـن  كاست؛ اما بايد دقت 
بـوده اسـت.    سيد مرتضيكار برخي از عالمان سرشناس، همچون در همان محدوده نيز مورد ان

كند. در روزگار گذشـته ايـن ادلـه ظنـي     ثالثاً مقدارِ اهميت مدعا، درجة قوت دليل را تعيين مي
شد. اكنون كه قوانينِ دين، محـور ادارة  عمدتاً براي اثبات امور عبادي و فردي به كار گرفته مي

گيرد،  بين قرار مي الملل، مطرح و زير ذره ين قوانين در صحنة بينيك جامعه قرار گرفته و حتي ا
 اكتفا به ادلة ظني، مورد تأملِ جدي است.

اجـازة بيـان    ،پيشنهاد فوق با ادله و شواهد بيشتري قابل عرضه است، لكن حجم يك مقاله ***
 دهد.همه را نمي



 

 

73 
 

 

يبا
 يها سته

ان
نس

ا
 

خت
شنا

يپ ينيد ي
ت

شرف
   

 . حديث2

شناختيِ ديني، انسان بدون اتكا به وحي و مفسر معصومِ آن در هـر عصـر،    از نگاه انسان
معرفتي ناقص خواهد داشـت و بـه پيشـرفت الزم و مـورد نظـر ديـن نخواهـد رسـيد.         

هاي قرآن را در هر عصري بيـان   اند تا بطون قرآن و نيز تأويل منبعي معصوم معصومان
 طور كه در بحث قبلي بيان شد، در دوران محروميـت از حضـور معصـوم    انكنند. هم

اي جز اكتفا به يقينيات نداريم. تأويل آيات و روايات به تناسب زمانِ خـود، بـدون   چاره
از حجيت الزم برخـوردار نخواهـد بـود.     آمده از آنان، دست معصوم و يا قرائن قطعيه به

كليني،  ر.ك:قابل استفاده است (  شده از ائمه نقلروشني از برخي روايات  اين نكته به
داللت احاديث بر يك مطلب بايد بعـد   ).ه، باب االضطرار إلي الحج، كتاب الحجه1365

گاه در صـورت   از گذشتن از فيلترهاي سند، داللت و جهت صدور، صورت پذيرد و آن
ديني تلقـي كـرد و    توان آن مطلب را امريحصول اطمينان و علم در هر سه مرحله، مي

بر اجرايِ آن در جامعه پاي فشرد. در ميان عالمان دين بسيار ديـده شـده اسـت كـه بـه      
شده در سنجشِ حديث را با تسامح و با ميـل   گمان حفظ و خدمت به دين، مراحلِ گفته

هاي دينـي از يـك جهـت در دو بخـش     كنند. بايد توجه كرد كه آموزهبه اثبات، طي مي
گيرد. در بخش فردي هركس مختار است كه هرچه را احتمال قرار مي فردي و اجتماعي

كـار در ارتقـاي معنـوي فـرد بسـيار كارسـاز هـم         دهد، عمل كند. اين بودنش را مي ديني
گونه اعمال در نهايت يا اطاعت است يا انقياد و اين هـردو مطلـوب    باشد؛ چراكه اين مي

تـك افـراد يـك جامعـه      درباره تـك  خواهيم است؛ اما در بخش اجتماعي دين، چون مي
توانيم به عنوان ديـن، اعـالن   تصميم بگيريم، آنچه را دليل كافي بر حجيتش نداريم، نمي

رسد اجراي قوانين استنباطي غيرمطمئن، بر مال و جـان  و همان را اجرا كنيم. به نظر مي
آن، قـوم  مردم، هم تضعيف دين و هم مانع پيشرفت خواهد شد. به ياد بيـاوريم كـه قـر   

ها را سر خود حـالل و برخـي ديگـر را    كند كه چرا برخي از روزييهود را نكوهش مي
اند. طبيعي است كه عالمان يهود با تكيه بر حدس و گمان خود و يـا جهـت   حرام كرده

كـار مـورد    احتياط، احكامي را بر مردم خود به عنوان حكم ديني القا كرده باشند، اما اين
 گيرد.مي توبيخ خداوند قرار
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 . عقل3

عقل منبع، در كنار عقل ابزاري سخن گفتيم و در اينجا تنها به اين نكته تأكيد  ةدربار
بهـادادن بـه آن،    هاسـت و كـم  كنيم كه عقل از منظر ديني، حجت درونـي انسـان  مي
منجر به انحرافات بسـيار خواهـد     ويژه در دوران محروميت از حضور معصوم به

ل و جمود بر قرآن و حديث، در ظاهر عنوان زيباي تبعيـت از  توجهي به عق شد. كم
كشد، غافل از اينكه انسان، بدون حضورِ مفسرِ معصوم، تنها بخشي وحي را يدك مي

فهمد و بقيه نظريات استخراجي از قرآن و حديث، آلوده به اي از وحي را ميو اليه
» پيشرفت«و » دين«له ها و ساليق شخصي خواهد شد و هردو مقوها، فرهنگانگيزه

 از اين روش آسيب جدي خواهند ديد.

 بسترهاي معرفت

 . تاريخ1

كنـد. شـناخت احـوال    منابع ديني، تـاريخ را يكـي از بسترسـازان معرفـت معرفـي مـي      
آورد. قـرآن، حـوادث پيشـينيان را مايـه      گذشتگان زمينه معرفتي بسيار مهمي را پديد مي

 عبرت دانسته است:
» رَ  يانَ فكلَقَدبع هِمصًٌقَصه أُولدكالْأَلْبابِ ما  يلل  فْتَرىيثاً يانَ ح دكويقَ الَّذينْ تَص ينَ يبـ د ه و ي
 ).111(يوسف: » ؤْمنُونَيء و هدى و رحمةً لقَومٍ  يلِّ شَكلَ يتَفْص

» يسيأَ فَلَمضِ فَتَ يرُوا فكالْأَر قُلُوب مـ  يونَ لَه سـمعونَ بِهـا فَإِنَّهـا ال تَعمـى     يا أَو آذانٌ عقلُـونَ بِه
 ).46(حج: » الصدورِ يف  ينْ تَعمى الْقُلُوب الَّتكالْأَبصار و ل

آيه اخير بعد از صحبت از اقوام گذشته، به سير در زمين و مطالعـه احـوال پيشـينيان    
 ت اعالم مي كند.اين عمل را درك و فهم و بصيركند و خود آيه نتيجه  توصيه مي

به واسطه تفكر در احوال گذشتگان و سير در آثـار آنـان، عمـر خـود را       عليامام 
 ).394ـ393، ص31البالغه، نامه آنان دانسته است (نهج همچون عمر همه

كـم   ، دست ما جهت تدوين ساختار پيشرفت اسالمي در دوران غيبت امام معصوم
مانـده از   اي را بر اساس آثار بـاقي تالش كردند جامعه جوامعي هستيم كه نيازمند مطالعه
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رسد دوران حاكميـت  يك دين و بدون اتصال وحياني به عالم باال، اداره كنند. به نظر مي
از اين موارد است.   اهللا فاي ثالثه بعد از رحلت رسولكليسا و نيز دوران حكومت خل

وسطي و نيـز حاكميـت خلفـاي     هاي بسيار ميان حاكميت كليسا در قرونگرچه تفاوت
تر از ثالثه، با حاكميت اسالم شيعي در قرن حاضر هست و ما اسالم شيعي را بسيار غني

ها مانع از يافتن نكات مشترك و نكات  دانيم، اما اين تفاوتهر دين و مكتب ديگري مي
آموز نخواهد بود. يكي از نكات مشترك، عدم حضور انسـان معصـوم و الهـي در     عبرت

 كردند تـا بـه وسـيله   هايي كه تالش ميبسا انسان هاست. چهمر خالفت و هدايت انسانا
مانده از دين، راهي به حقيقت بگشايند، اما در واقع دين خودساخته را حقيقت  آثار باقي

شناختي ديني غفلت ورزيدند كه ظهور دين در هـر   اصيل انسان دانستند. آنها از اين نكته
نبودن چنـين انسـاني    هاي متصل به وحي است؛ لذا هنگام دسترسنعصري نيازمند انسا

تنها بر يقينيات بايد اكتفا كرد. در غير اين صورت كثـرت آراي آلـوده بـه گمـان و گـاه      
هـاي آن را دچـار   گرفته در جامعه را ناپايـدار و پايـه   آلوده به اغراض، موضعِ دين شكل

 دين نيز دچار تزلزل خواهد شد.تزلزل خواهد كرد و طبيعتاً پيشرفت مبتني بر 

 . فطرت2

شود، اين است كه نوعي خودآگاهي بـه بعضـي امـور در     آنچه از متون ديني استفاده مي
انـد، امـا اصـل وجـود      صدا نبوده شناسان در تفسير آن، يك انسان وجود دارد، گرچه دين

فـا فطـرت اهللا   فأقم وجهك للـدين حني «چنين معرفتي، مورد قبول بسياري از آنان است. آيه 
كند.  به يك معنا دين الهي را مطابق سرشت و خلقت آنان معرفي مي »التي فطرالناس عليها

البالغـه،   نهـج دانـد (  يكي از اهداف بعثت انبيـا را مطالبـه پيمـان فطـرت مـي      عليامام 
). اين نوع آگاهي شايد درشرايط عادي مورد ترديـد واقـع شـود، امـا در مواقـع      1خطبه

دهـد. فطـرت انسـان     رود، بيشتر خود را نشان مي هاي روزمره كنار مي غهخاصي كه دغد
هاي وجودشناختي) درباره يكي از بسترهاي معرفت انسان است. در بحث بعدي (بايسته

 چيستي و اقسام فطرت و نيز نتايج كاربردي آن، بيشتر سخن خواهيم گفت.
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 . تقوا و تزكيه3

هاي درك حقـايق دانسـته    ي االهي يكي از راهدر متون ديني، كنترل نفس و رعايت تقوا
تقوا و قوه تمييز  ) بر رابطه29(فرقان: »إن تتقوا اهللا يجعل لكم فرقانا«شده است. آياتي نظير 
هاي فلسفيِ خـود، تزكيـه و   در بسياري از بحث صدرالمتألهينكند. و تشخيص داللت مي

م، 1981ر.ك: صدرالمتألهين،  تصفيه باطن را شرط فهم آن مسائل دانسته است (از جمله
 ).118، ص7و ج 223، ص5ج

بـر تـأثير امـور    زاگزابسـكي  و  آگوسـتين در ميان دانشمندان غربي نيز كساني همچون 
و  209ــ 208، صص1385اند (ر.ك: پورسينا، غيرمعرفتي انسان بر معرفت او تأكيد داشته

ه خود خواهد گرفـت.  وسويي انحرافي ب ها بدون تقوا و تزكيه، سمت). دانش223 ـ211
نگارنده در پژوهشي ديگر تالش كرده است چگونگي تأثير تقـوا بـر معرفـت انسـان را     

 ، بخش چهارم، گفتار سوم).1391فر، توضيح دهد (ر.ك: سهرابي

 توازن در معرفت ديني

البالغـه،   نهـج »(اليشـغله شـأن عـن شـأن    «خداوند آمده است:  در متون ديني درباره
اي است گونه نيستند. انسان به گونه ها ايند توجه داشت كه انسان)؛ اما باي178خطبه

كه تمركز بر موضوعي، سبب كاهش تمركز او بر ديگر موضوعات خواهـد شـد. بـا    
هاي گونـاگون   اي مهم رسيد. دين، داراي آموزه توان به نكته توجه به اين ويژگي مي

ازن باشد؛ يعنـي هركـدام از   در ابعاد مختلف است. توزيع و تبليغ اين امور بايد متو
اي تبليغ و در ذهن مردم قرار ها با توجه به اهميت و نياز آن جامعه، به اندازه آموزه

داده شود كه ابعاد ديگر دين مورد غفلت واقع نشود. توجه بيشتر آحـاد جامعـه بـه    
يك بعد خاص از دين، باعث غفلت آنان از ابعـاد ديگـر خواهـد شـد؛ بـراي مثـال       

ي از واجبات دين است. اين آموزه در كنار صـدها آمـوزه ديگـر قـرار     يك» حجاب«
هـاي دينـي   داران جامعـه در دغدغـه   دارد. اگر متوليان امر دين در تبليغ خود و دين

خود مدام به حجاب بپردازند و به تعبير ديگر، اگر بيشتر فضاي ذهني متدينان، تنها 
ابعاد ديگر دين، مورد غفلت قـرار  با چند مسئله ديني اشغال شود، مطمئن باشيم كه 
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هاي ديني اي معين از ذهن خود را به دغدغهخواهد گرفت. آحاد جامعه ديني، اندازه
هاي ديني در اين ظرف محدود به طور متناسب قـرار  دهند. اگر آموزهاختصاص مي

داده نشود و مثالً مسائل فقهي بيش از مسـائل اخالقـي مطـرح گردنـد، نتيجـه ايـن       
الخلقـه   ود كه معرفت ديني مردم و تـدين آنهـا همچـون موجـودي نـاقص     خواهد ب

خواهد بود. شرط پيشرفت در يك جامعـه دينـي آن اسـت كـه افـراد آن جامعـه از       
معرفت و تدين متعـادل برخـوردار باشـند تـا بـا توجـه بيشـتر بـه يـك موضـوع،           

 موضوعات ديگر مورد غفلت قرار نگيرد.

 هاي وجودشناختي پيشرفتبايسته
محوريت انسان در بحث توسعه و پيشرفت، بايسـتگي شـناخت انسـان را در پـي دارد.     
بررسي ذاتمندي انسان و شناخت ابعاد و ساحات آن، از منظـر اسـالم، مسـير پيشـرفت     

 مورد نظر را تعيين خواهد كرد.

 بندي ميان آنان توجه به ساحات انسان واولويت

حقيقت و ساحتي ديگر دارد. ايـن سـاحت    شود،انسان در وراي آنچه در ظاهر ديده مي
شود. در كتـب  هايي نظير روح، نفس، قلب و صدر معرفي ميدر قرآن و احاديث با واژه

تفسيري، كالمي وفلسفي، مباحث زيادي درباره اين بخش از وجود انسان مطـرح شـده   
بـه   است. در اين مقاله به تناسب موضوع و نيز به دليل محدوديت در حجم مقالـه، تنهـا  

كنيم كه اوالً انسان داراي ساحت روحي اسـت و ثانيـاً ايـن سـاحت،     اين نكته اشاره مي
تـرين سـاحت او   ترين و اصلي را در ضمير خود دارد كه مهم» روح الهي«حقيقتي به نام 
 دهد.را تشكيل مي

ارها از ادله و شواهد وجود روح انسان، در قرآن و احاديث بسيار است. متون ديني ب
/ 72/ ص: 29/ حجـر:  9گويـد (از جملـه ر.ك: سـجده:     دميدن الهي در انسان سخن مي

بـه ايـن مضـمون نقـل      ). قرآن پرسش انكارگونه كـافران را 134، ص1، ج1365كلينى، 
اي  كند كه وقتي ما مرديم و در زمين متالشي شده (گم شـديم) آيـا آفـرينش دوبـاره     مي
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15Fخواهيم داشت؟

* 
شـويد، بلكـه] فرشـته     بگو [شـما گـم نمـي   «فرمايد:  ر پاسخ ميگاه خداوند د آن
گيـرد و سـپس بـه سـوي پروردگارتـان       كه بر شما گمارده شده، شـما را مـي   مرگ

16F».شويد بازگردانده مي

پس مالك هويت انساني، همان روح اوست كـه بـه وسـيله     *
د و شـو  ماند، نه اجزاي بدن كه متالشي مي شود و محفوظ مي فرشته مرگ گرفته مي

 گردد. در زمين پراكنده مي
 فرمايد: در جاي ديگر مي

ه در كـ ز] روحـى را  يـ ستاند و [ن خدا روح مردم را هنگام مرگشان به تمامى باز مى
ه مـرگ را بـر او   كـ ند] پس آن [نفسـى] را  ك [موقع] خوابش نمرده است [قبض مى

ن [به سـوى  يها] را تا هنگامى مع گر [نفسيدارد و آن د رده است، نگاه مىكواجب 
شـند،  ياند ه مـى كـ ن [امر] بـراى مردمـى   يفرستد، قطعاً در ا ا] بازپس مىيزندگى دن

17Fى [از قدرت خدا]ست.يها نشانه

** 
نتيجه اينكه انسان داراي جسم و روح، و روح او داراي بعد حيواني و متعالي اسـت.  

عي انسان ترين باورهاست كه در ترسيم پيشرفت فردي و اجتمااين باور، يكي از اساسي
مورد نياز است. موضوع و متعلَّق پيشرفت، انسان است و مادام كه ما تعريف درسـتي از  

كننده مسير مـا در   معنا خواهد بود. اين بحث، تعيينانسان ارائه نكرده باشيم، پيشرفت بي
 دوراهي پيشرفت انسان ديني و پيشرفت انسان مدرنيسم و اومانيسم است.

 انسانتوجه به اختيار وآزادي 

انسان با اينكه مخلوق خداوند و تماماً وابسته و نيازمند اوست، در عين حال خداونـد او  
شود. بـدترين،  طي مانع اختيار او نمييرا مختار و آزاد آفريده است. خداوند در هيچ شرا

ها در برابر خداوند باز هـم اختيارشـان محفـوظ اسـت.     ترين و عنادكارترين انسانجاني
ها به هر نحوي كه باشد، بر خالف حكمت اصلي آفـرينش انسـان   از انسانسلب اختيار 

                                                      
* »ي خَلْقٍ جنّا لَفا ضِ ءي االَرذا ضَلَلْنا فيدا10(سجده:  »د.( 
 ).11(سجده:  »قُلْ يتَوفّاكُم ملَك الْموت الَّذي وكلَّ بِكُم ثُم الي ربِّكُم تُرْجعونَ« *

** »     و تو ا الْمـ لَيهـي قَضَـى ع ك الَّتـ سـا فَيمهنَامي مف تتَم ي لَمالَّتا وهتوينَ مح فَّى الْأَنفُسيتَو لُ  اللَّه يرْسـ
 ).42(زمر:  »الْأُخْرَى إِلَى أَجلٍ مسمى إِنَّ في ذَلك لَآيات لِّقَومٍ يتَفَكرُونَ
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شـناختي اسـالمي، حفـظ اختيـار و آزادي       است. يكي از اركان پيشرفت از منظـر انسـان  
گونه كـه در جوامـعِ گذشـته     آن ـ  هاست. هرگونه جبر و زور محسوس و ملموسانسان

گونه كه در جوامع بـه ظـاهر    آن ـ  و نيز جبرهاي نامحسوس و نامرئي ـ  ج بوده استيرا
 پيشـرفت مـورد نظـر خواهـد بـود. سـيرة معصـومان        برخالف ـ  شودمتمدن ديده مي

عصـر (عـج) در ايـن راسـتا قابـل       و نيز غيبت حضرت ولـي  حسنهمچون صلح امام 
هاي برخي از دشمنان از يازده خليفة خـداي متعـال بعـد از    تحليل است. مردم، با توطئه

كدام از اين امامان بدون پـذيرش مـردم، حاضـر     داشته شدند، هيچ ر نگهدو  اهللا رسول
گـرفتن   ج اسـت، اقـدام بـه دسـت    يهاي ديگري كه در ميان سياستمداران را نشدند از راه

نشـدن از سـوي مـردم و در     ل پذيرفتـه يـ حكومت كنند. همچنين خليفة دوازدهم بـه دل 
شــيد. ايــن روش، نــوعي خطرقرارگـرفتن جــانش، بــه دسـتور خداونــد پــرده بـر رخ ك   

 *18F.هاست تا خودبـه نتيجـه برسـند و راه صـحيح را بيابنـد     دادن خداوند به انسان فرصت

ها، خود شـكوفا  شود كه غنچة وجود انسانگونه حاصل مي پيشرفت مورد نظر اسالم اين
ولو از سر دلسوزي و با هدف عجله در پيشرفت آحاد جامعه با ـ   شود، نه اينكه ديگران

 ها را به اصطالح شكوفا كنند.هند غنچهدست بخوا

 فطرت اعم از الهي و غيره (توجه به ذات)

 فطرتمندي انسان

هم منابع ديني و هم انديشمنداني بيرون از حوزة دين بر فطرتمندي انسان تأكيد دارنـد.  
دنياآمدن، همچون كاغذ سفيدي كه هيچ بر آن نوشته نشده، نيست، بلكـه   انسان هنگام به

 ها در وجود او نهاده شده است.ي از خاصيتامجموعه
 كنيم. هايي از ادلة فطرتمندي انسان بسنده ميدر اينجا به نمونه

، 1397، يهند»(الفطرهً يما من نفس تولد االّ عل«نقل شده است:   امبر اسالمياز پ
 ).395، ص4ج

 .)72البالغه، خطبه (نهج» فطرتها يجابل القلوب عل«د: يفرما يم  يعلامام 
                                                      

 ).25(حديد:  »ليقوم الناس بالقسط« *



 

80 
 

 

 / 
هم

جد
ل ه

سا
ان

ست
زم

 
13

92
 

 يلّهم علكإن اهللا عزوجل خلق الناس «د: يفرما يت فطرت ميدر مورد عموم  صادقامام 
 ).416 ، ص2، ج1365، ينيلك» (هايفطرهم عل يالفطرة الت

هـا و   شـناخت  يا آگاهانـه بـه پـاره    ينگر ها با درونافزون بر متون ديني، خود انسان
آمـوزش و   برهـان و قبـل از    ا قبل از ه ها و گرايش نند. اين شناختك ها اذعان مي شيگرا

يـابيم؛ مـثالً وجـود را     گيرند و ما آنها را در درون خود مـي  تجربه در درون ما شكل مي
ر را از يـ مال را از نقـص، خ كش علم دارد و يس به وجود خوكنند؛ هرك يهمه وجدان م

همچنـين بـر    شناسـد؛  يو عدل را از ظلم، باز م يرا از زشت ييبايشر، حسن را از قُبح، ز
دانـد و   يتر از جزء م ل را بزرگكند؛ ك يم مكن و ارتفاع آن دو حيضياستحالة اجتماع نق

، عـدل بـر ظلـم،    يبر زشـت  ييباير بر شر، حسن بر قبح، زيمال بر نقص، خكبر رجحان 
 ل، اذعان دارد.يل بر رذايفضا

كند.  ز حس ميرا ني يهاي فوق، انسان در درون خود تمايالت فراوان عالوه بر آگاهي
هاسـت.   عالقه به دنيا با همة مظاهر آن، از جمله جاه و مال، مصداقي روشن از اين ميـل 

مال و كبه  يابيقت و دستيشف حقكل قدرت و يها در حفظ ذات و تحص ن انسانيهمچن
ـ  يسرشت يوششكشش و كل و استقرار عدل، ير، و تحقق فضايخ دارنـد و هـر    يو درون
گـران  يه دكشود  يها، با بازگفت آن، متفطّن م شيها و گرا نشين بيس، ضمن وجدان اك
ن رهگذر يها همراه و همسانند. از ا ششكها و  شيها، گرا ها، منش نشين بيز با او در اين

 د.يآزما يز ميها را ن ها و احساس كن ادرايبودن ا يو فرافرد يدرست

 چگونگيِ ذات انسان
اوت است. ذات جمـادات امـوري متعـين و    داشتن جمادات متف داشتن انسان با ذات ذات

كنـد.  غيرقابل انعطاف است؛ مثالً فوالد ذاتي ثابت دارد كه آن را از ديگر فلزات جدا مـي 
ها، اي از آگاهيشود؛ اما انسان مجموعهدر ميان مصاديق فوالد، تفاوت چنداني ديده نمي

19Fها و ساختار ويژهها، توانشگرايش

نار اين مجموعه اختيـار  را در ذات خود دارد. در ك *
كنـد. از نگـاه   يـافتن انسـان، نقـش اصـلي را ايفـا مـي       و ارادة انسان در چگونـه فعليـت  

                                                      
بنـدي كـرده،    ، مجموع ذاتيات انسان را تحت چهار عنوان فوق دستهچيستيِ انساننگارنده در كتاب  *

 از منابع گوناگون، شماره كرده است. حدود چهل امر ذاتي را با استفاده



 

 

81 
 

 

يبا
 يها سته

ان
نس

ا
 

خت
شنا

يپ ينيد ي
ت

شرف
   

تـر از برخـي   شناختي اسـالمي، ذات انسـان، قـابليتي بسـيار گسـترده دارد؛ پسـت       انسان
20Fبودن حيوانات

تا باالتر از فرشتگان قرارگرفتن، قابليتي است كه در ذات انسـان نهفتـه    **
 رد.كسان با اختيار خود، درجه و رتبة خود را معين خواهد و ان

بر اين باور است كه انسان باالخره در زيرمجموعة يكـي ازسـه جـنس     صدرالمتألهين
گيرد و البته تحت هركدام از ايـن اجنـاس، انـواع     فرشتگان، شياطين و حيوانات قرار مي

هـا در خـود    ها و خوي از خصلتها با تركيبي كه  كند كه انسان بسياري است. او بيان مي
اي كـه ايـن تنـوع     بخشند؛ به گونـه  آورند، تنوع حيواني زيادي را تحقق مي به وجود مي

در اين بيان خود به  صدرالمتألهينحيواني، حتي در جهان حاضر نيز صورت وقوع ندارد. 
هـا  ينَ فينارِ جهنَّم خالد ينَ فكيشْرِتابِ و الْمكفَرُوا منْ أَهلِ الْكنَ يإِنَّ الَّذ«كند:  آيه زيرتمسك مي

رِ كأُولئشَرُّ الْب مًيههي* إِنَّ الَّذأُولئ حاتاللُوا الصمع نُوا وخَ  كنَ آم ـمـ ه ـ رُ الْبرِي / 7ــ 6بينـه:  (» هًِي
 ).48، ص5و ج 60، ص3 ، ج1366صدرالمتألهين،  ر.ك:

طلبد كه در در وجود انسان، چنين ميظاهر متضاد  وجود ذاتيات گوناگون و گاه به
ريزي براي پيشرفت انسان به همة اين امور ذاتي توجه كنيم. درسـت اسـت كـه     برنامه

هايي گل سرسبد فطريات در وجود انسان، همان فطرت الهي است، اما ما گاه با انسان
 مواجهيم كه اين فطرت ارزشمند در وجود آنان در زير صدها ميل و گرايش و شـبهه، 

شناسـي دينـي،    پنهان شده و تـوان خودنمـايي نـدارد. بـه تعبيـر ديگـر، مـا در انسـان        
ها براي انسـان،  ريزي دانيم و در برنامهيم؛ يعني انسان را داراي ذات ثابت مييگرا ذات

 كنيم؛ اما بايد توجه كرد كـه انسـان در كنـار ذات الهـي،    همان ذات ثابت را لحاظ مي
21Fگريزي ر دارد. از ميل به قانونها امر ذاتي ديگكم ده دست

22Fگرفته تا حب مـال  *

نيـز   **
در وجود او النه كرده است و طبيعي است كه پيشرفت انسان بـدون توجـه بـه همـة     

 ذاتيات او فراهم نخواهد شد.
بودن فطرت الهـي،   از سوي ديگر بايد توجه داشت كه از برخي منابع ديني، ذومراتب

                                                      
ي     «). البته شـايد بـه اسـتناد آيـة     179(اعراف:  »أُولَئك كاألَنْعامِ بلْ هم أَضَلُّ« ** رُ يـا لَيتَنـيقُـولُ الْكـافو

ا كنتتـر از   ها پايينكنند، بتوان گفت كه برخي انسانبودن را مي ها آرزوي خاك كه برخي انسان »تُرَاب
 گيرند.اك قرار ميرتبة خ

 .)5 :(قيامت». بل يريد االنسان ليفجر أمامه« *
 .)8 :(العاديات».إنّه لحب الخير لشديد« **
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ن فطريات به معناي اشتراك همـه در برخـورداري   قابل فهم است. اشتراك همه در داشت
يكسان از فطريات نيست. در برخي احاديث كه در تفسير آية ميثاق وارد شده، تشـكيك  

اهللا  شـود؛ مـثالً در حـديثي، قـريش از رسـول      بودن فطرت الهي اسـتفاده مـي   و ذومراتب
كـه آخـرينِ آنهـا    پرسند كه چطور از انبيا پيشي گرفتي (از آنان برتر شدي) در حالي  مي

فرمايد كـه مـن در روز ألسـت، هنگـامي كـه خداونـد از        در پاسخ مي امبريهستي؟ پ
23Fگفتم.» بلي«گرفت، اولين كسي بودم كه  پيامبران پيمان مي

* 
 ها دارد. بودن، فطرت الهي انسان چنين نشان از ذومراتب احاديثي اين

 فطريات ثانويه
رد كـه انسـان در كنـار ذاتيـات اوليـه،      كـ ادعـا   تـوان شناختي اسالمي، مـي  از نگاه انسان

سلسله ذاتيات ثانويه نيز دارد. نگارنده اين گروه از ذاتيات را در دو دستة اكتسابي و  يك
هايي مخـتص بـه   كند. هر انساني افزون بر ذاتيات مشترك، ويژگيغيراكتسابي تنظيم مي

خلقيـات   صـادق مـام  خود دارد كه در خلقت خود نهادينه شده اسـت. در حـديثي از ا  
خصوصـيات اخالقـي    سـجية و نيـت تقسـيم شـده اسـت و      سـجية انسـان بـه دو قسـم    

24Fغيراكتسابي و نيت، خصوصيات اخالقي اكتسابي معرفي شده است.

همچنين حـديث   **
پرسيدم:  صادقگويد از امام گويد. راوي ميديگري از ذاتيات ثانوي اكتسابي سخن مي

توانـد   يا مـؤمن مـ  يدم: آيشد؟ حضرت فرمود: بله. باز پرسل باين است مؤمن بخكا مميآ
ز يـ ر و نيـ گو باشـد؟ فرمـود: خ   تواند دروغ يا مؤمن ميدم: آيترسو باشد؟ فرمود: بله. پرس

ـ   ي«تواند خائن باشد؛ پس فرمـود:  ينم ـ  يجبـل المـؤمن عل ـ انـهً و ال يعـهً إال الخ يلّ طبك » ذبك
 ).172، ص75 ، ج1404، ي(مجلس

                                                      
ـ ء سـبقت األنب  يش يشه]: بأيلكه و آله) [يش قال لرسول اهللا (صلى اهللا عليأن بعض قر« * اء و أنـت بعثـت   ي

ن و يـي ثـاق النب ين أخـذ اهللا م يأجاب حـ و أول من  ينت أول من آمن بربك يإن«آخرهم و خاتمهم؟ فقال: 
ـ كم؟ قالوا: بلى. فكأشهدهم على أنفسهم: أ لست برب » قـال بلـى، فسـبقتهم بـاإلقرار بـاهللا      ينت أنا أول نب

 ).616، ص2، ج1416(بحراني، 
: صـاحب   تها أفضل فقـال ية، فقلت: فأية و منه نيمنحها اهللا عزّوجلّ خلقه فمنه سجي هًحيانّ الخلق من« **

ـ يلك» (الطاعه تصبراً فهو أفضلهما يصبر عليه يره و صاحب النيع غيستطيه هو مجبول اليجالس ، 1365، ين
 ).101 ، ص2 ج
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منـدى از عقـل و    ا ضاللت و تفـاوت در بهـره  يت يش به هدايراتفاوت افراد در گ
مثـال   يده اسـت؛ بـرا  يـ ر گردكرّر ذكبه طور م  تيب  ات اهليمان، در قرآن و روايا

25Fاحاديث طينت كه در منابع روايي آمده است

طينت و  و بيانگر دو گروه انساني زشت *
26Fطينت است، گرچه با فطرت الهي همگاني منافات ندارد، نيك

-در عين حال نشـان  **

هـا،   هـا و بـدي   ها از لحاظ زمينه، اقتضا و گرايش بـه خـوبي   دهندة آن است كه انسان
خداونـد، روح و جسـدبرخي از    كامالً از هم متمايزند. در حديث ديگر آمده است كه

دهـد و زشـتي و    كند كه خيـر و خـوبي را تشـخيص مـي     بندگانش را چنان پاكيزه مي
 ***27F.تابد ناهنجاري را برنمي

دادن مخاطـب   نمودن بحث فطريات و فطريات ثانوي، توجـه  هدف نگارنده از مطرح
هاي به اين نكته است كه نگاه اسالم به انسان، متمركز بر فطرت الهي نيست. طبق آموزه

هـا  اسالم، انسان داراي فطرت ثابت و مشترك است؛ اما اوالً وجود اين فطرت در انسـان 
هاي انسـان از لحـاظ سـير بـه سـوي      هاي ثانويه، زمينهفطرتذومراتب است. ثانياً طبق 

ريـزي بـراي    كماالت كامالً متفاوت است. نتيجـه ايـن نكـات، آن اسـت كـه در برنامـه      
به استناد وجود فطرت الهي در همه، همه را بـه يـك چشـم     توانها نميپيشرفت انسان

 نگاه كرد و از همه توقعي يكسان داشت.

 ون در انسان (توجه به پديده)توجه به نمودهاي گوناگ
هاي اوليه و ثانويه، تعابير بسياري درباره انسان به كار شناسي ديني افزون بر فطرت انسان

دهـد و  برد. اين تعابير گاه مقام و ارزش انسان را در باالترين جايگاه ممكن قرار مـي مي

                                                      
دانَهم و  يينَةِ علِّينَ منْ طييإِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ خَلَقَ النَّبِ:نِ ع قَالَ يبنِ الْحس يعنْ عل«از جمله:  * أَبـ و مهنَ قُلُوب

نؤْمالْم لْيخَلَقَ قُلُوبنْ تيالطِّ كنَ منؤْمانِ الْمدلَ خَلْقَ أَبعج ينَةِ وونِ ذَلنْ دخَلَقَ الْ كنَ م كو نْ ط مـ نَـةِ  يفَّار
جيسفَخَلَطَ ب مانَهدأَب و مهذَا ينَتَينَ الطِّينٍ قُلُوبنْ هنُ الْينِ فَمؤْمالْم دكل رَ والْياف دنَـا   كلاهنْ ه مـ نَ وؤْمرُ الْماف

نَ تَحنُّ إِلَى ما خُلقُوا منْـه و قُلُـوب   يافرُ الْحسنَةَ فَقُلُوب الْمؤْمنكب الْيصيئَةَ و منْ هاهنَا يب الْمؤْمنُ السيصي
 ).2ص، 2، ج1365(همان، » نَ تَحنُّ إِلَى ما خُلقُوا منْهيافرِكالْ
 توضيحاتي داده شد.» شبهات فطرت الهي«در بحث  **

مع  يرِ إِلَّا عرَفَه و لَـا  يئاً منَ الْخَيسمع شَيب روحه و جسده فَلَا يراً طَيإِذَا أَراد اللَّه عزَّ و جلَّ بِعبد خَ« *** سـ
 ).3، ص2، ج1365ي، لين(ك» رَهكرِ إِلَّا أَنْكئاً منَ الْمنْيشَ
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را متوجـه انسـان    هـا مـا  دهـد. ايـن بيـان   ترين مقام ارزشي جاي ميگاه وي را در پايين
معنا كه انسان همگام با فطرت الهي در ضمير خود، ممكـن اسـت    كند؛ به اينموجود مي

هـا  گـذاري بـراي پيشـرفت انسـان     بدترين جاندار روي زمين باشد وما در راستاي هدف
بايـد بـه انسـان     ـ  رسـاندن فطـرت الهـي    يعني به فعليـت  ـ  ضمن توجه به هدف نهايي

 توجه كنيم.يافته در جامعه  شكل

 كرامت انسان، افق پيشرفت
پيشرفت الزم از منظر اسالم در هردو دنياي درون و بيرون انسـان جـاري اسـت. گفتـه     

هـا تغييـر جهـان را بـه جـاي تغييـر خـود        شده است آغاز مدرنيسم زماني بود كه انسان
: هـا و اميـال خـود منطبـق سـازند (رك     نشاندند و كوشيدند دنياي اطراف را با خواسـته 

-). در اين نگاه، مقدار پيشرفت با مقدارانطباق جهـان بـا خواسـته   51، ص1388ملكيان، 

شود؛ اما در پيشرفت مبتني بر الگوي اسالمي، در كنار تغيير دنيـاي  هاي بشر سنجيده مي
اي كه حذف آن، آيد؛ به گونهبيرون، تغيير دنياي درون، ركن ركين پيشرفت به شمار مي

هاي پيشرفت دروني انسـان،  گرايي خواهد شد. يكي از ظرفيتپسمنجر به انحطاط و وا
تكميل كرامت اخالقي را هدف  بودن او به كرامت است؛ چراكه خاتم رسوالن آراسته

قـرآن،   ).210، ص6، ج1404/ مجلسي، 89، ص1تا]، ج بعثت خود اعالم كرد (ورام، [بي
ين وصف، نهالي ارزشمند اسـت  ).ا70كند (اسرا: شده خداوند معرفي مي انسان را تكريم

كه در صورت بارورشدن، پيشرفت دروني انسان را رقم خواهد زد. آنچه در ذيـل بيـان   
 وار به نتايج باروري اين وصف ارزشمند است. اي فهرستشود، اشارهمي

جويي بر ديگران، معنـاي جـامع ايـن     عزّت و دوري از رذالت و پستي، بدون برتري
). كرامت انسـان در دو  48ـ47، ص10، ج1360ر.ك: مصطفوي، واژه دانسته شده است (

شـود. نگـاهي بـه    ذاتي و اكتسابي و نيز در دو ساحت فردي و جمعي مطرح مي مرحله
هاي پيشـرفت انسـان از منظـر    قرآن و احاديث وارده درباره كرامت فردي و جمعي، افق

خوي كرامت آراسته گـردد.  سازد. انسان پيشرفته، انساني است كه به اسالم را نمايان مي
 ). در نگـاه معصـومان  13ها در قرآن، با تقواترين آنهاست (حجـرات:   ترين انسان كريم

ها،  ) و شخص كريم در برابر ناگواري6222، ح1378آمدي، به صبر نيك است ( كرامت،
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اش و  كنـد. چيرگـي او بـر طبيعـت مـادي      بزرگوارانه و بدون جزع و فزع، شكيبايي مـي 
) از يكسـو، و حاضـرديدن خـداي    4613دنيا در برابر چشمان او (همان، ح بودن كوچك

خــويي و  كنــد. نــرم علــيم و حكــيم از ســوي ديگــر، صــبر برناماليمــات را آســان مــي
كنـد (ر.ك: مجلسـي،    بودن نيز از كرامت كريمان تراوش مـي  زبان اخالق و خوش خوش
قدرت بر انتقـام پيـدا   كريمان هرگاه . )22، ص8، ج1365/ كليني، 414، ص66، ج1404

بخشـند و اگـر چيـزي از آنـان      كنند و هرگاه مالي به دست آورند، مـي  كنند، گذشت مي
) او عطا و بخشـش را حتـي هنگـام    5034ح ،همانآمدي، خواسته شد، برآورده سازند (

بـري بـه    ). رشـك 8491كنـد (همـان، ح   دستي و متناسب با وضـعش تعطيـل نمـي    تنگ
هاي اين خصلت، دوربـودن از   ت سازگار نيست و يكي از ميوههاي ديگران با كرام داشته

 ).8629حسد است (همان، ح
گزارند، اما فرومايگان در برابـر عطـاي زيـاد     كريمان در برابر عطاي كم نيز سپاس

امـت  داشـتن مهمـان، از كر   ). نيكي بر پدر ومادر و گرامـي 6107اند (همان، ح ناسپاس
گريـد، بـه    اش مـي  رفتـه  يم بر زمان از دست. كر)264، ص74است (مجلسي، همان، ج

كنـد (مجلسـي، همـان،    اش را حفظ ميزادگاه و وطنش اشتياق دارد و دوستان قديمي
ورز  )، كينـه 1752، ح1362شهري،  ريدهد ( )، آبرو را بر مال ترجيح مي264، ص71ج

)، سـيادت و آقـايي (شـيخ    8604). صله رحم (همان، ح6786، حهمانآمدي، نيست (
) و روزي 9636، حآمـدي، همـان  ). تحمل آزار ديگران (319، ص4، ج1413 صدوق،

تر اينكه، كريم خـود   بودن است. از همه شريف ) نيز از آثار كريم9636فراخ (همان، ح
دهـد  هـاي ديگـران نشـان مـي    خبـر از عيـب  زند (تغافل) و خود را بي را به غفلت مي

ند رشددادن ديگران، تغافل كـرده،  بسا كه به دليل مصالحي مان ) و چه10370(همان، ح
). حفظ كرامت همه الزم دانسـته شـده   11019خورد (همان، ح در ظاهر فريب هم مي

28Fكـردن حتـي خـودش نيسـت.     رو شخص مؤمن، مجاز به خوار و ذليـل  از اين؛ است

* 
شود. بـه همـين    قيمت آبروي نيازمند سائل، بيش از عطا و بخششي است كه به او مي

بخشـد و ارزش بخشـش بعـد از     پـيش از درخواسـت نيازمنـد مـي     اميرمؤمناندليل 

                                                      
 ».اليحل لمؤمن أن يذل نفسه« *
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، 4دانــد (كلينــي، همــان، ج شــده نيازمنــد مــي درخواســت را كمتــر از آبــروي ريختــه
 ).23ـ22ص

كـم دو عامـل    اسـت. دسـت   هاي كرامت جمعي نيز سخن گفتـه  متون ديني از عامل
مت جامعه را به وحدت و ألفت از يكسو و دوري از تفرقه و جدايي از سوي ديگر، كرا

زدن به ريسمان الهـي و پرهيـز از تفرقـه     ارمغان خواهد آورد. قرآن مسلمانان را به چنگ
رفتن اقتـدار را   در جايي ديگر سستي و از بين ).153/ انعام: 103عمران:  خواند (آل فرامي

برخـي از مفسـران، چنـين آيـاتي را احكـام      .)46دانـد (انفـال:    نتيجه اختالف و نزاع مي
داننـد  به فرد ميماعي اسالم دانسته، بيانگر اهتمام اسالم به اجتماع در كنار اهتمام او اجت

) را مربوط به دو قبيلـه  103عمران:  آنان آيه اعتصام (آل .)36، ص3، ج1417(طباطبايي، 
ساله داشتند و با تمسك بـه  120اند كه قبل اسالم، جنگ و دعواي  اوس و خزرج دانسته
منـد گشـتند    هـاي خداونـد بهـره   كردن از اختالف، از انـواع نعمـت   دين خدا و خوداري

رو در تفسير همـين آيـه    از اين .)67، ص1416/ سيوطي، 805، ص2، ج1372(طبرسي، 
آمده است كه تمسك به كتاب يا دين خدا سبب نجات از رذالت و پستي اسـت (فـيض   

هنگـام مطالعـه    نيز توصـيه مـي كنـد كـه      اميرالمؤمنين ).365، ص1، ج1415كاشاني، 
احوال گذشتگان، ببينيد كه چه چيزي آنان را به عزت، قدرت، عافيت و نعمـت رسـانده   

گاه ايشان پرهيز از پراكندگي، التـزام   را پيوسته نگه داشته است؟ آن و ريسمان كرامتشان
به همبستگي و تأكيد و توصيه آن به همديگر را موجب رسيدن به كرامت جمعـي بيـان   

 ).806ـ805تا]، ص االسالم، [بي (فيضكند  مي

 گيري نتيجه
ي در ترسيم الگوي پيشرفت اسالمي، در بعد معرفت شناسيِ استفاده از همه نتيجه اينكه

هاي معرفت ضروريست و بسنده نمودن بر موردي و وانهادن مـوارد  منابع، ابزار و زمينه
همچنـين در بعـد   ديگر، ترسيم الگويِ ِشايسته و بايسته را دچارضـعف خواهـد نمـود.    

ي آنچه در سرشـت او نهـاده شـده و نيـز توجـه بـه       انسان، توجه به همه هستي شناسي
در از ترسيم الگو در متـون دينـي،   اي  نمايد. كرامت نمونههاي ثانوي ضروري ميفطرت

 هردو حوزه فردي و اجتماعي است.
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