


 

2 هدف زندگي  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
رات صدرا    ا

  هدف زندگي
  متفكر شهيد استاد مرتضي مطهري :رــاث

  1432حجه  مطابق ذي 1390چهاردهم، آبان  :چاپ
  نسخه 5000 :تعداد

  ريال 13000 :اــبه
  33119796: تلفن). 1001395(جر مؤسسه چاپ ف: حروفچيني، ليتوگرافي، چاپ و صحافي

  )با كسب اجازه از شوراي نظارت بر نشر آثار استاد شهيد(انتشارات صدرا  :ناشر
  . كلية حقوق چاپ و نشر مخصوص ناشر است

  33119796: ، دورنگار33915130: كوچة دكتر مسعود، تلفن ،خيابان ناصرخسرو، مقابل دارالفنون: 1شعبه : تهران*
  66961645و  66461086: تلفن – 1164پالك  ،انقالب بين خيابانهاي دانشگاه و ابوريحانخيابان : 2شعبه           
  22852489: ، بوستان كتاب تلفن و دورنگار)زمرد(نبي، خيابان ناطق نوري  خيابان پاسداران، خيابان گل: 3شعبه                    

  7747314: ، دورنگار7731522: خيابان ارم، تلفن: مــق*
  

 ISBN: 978-964-7299-79-4   978-964-7299- 79- 4: شابك

 .1358-1298مطهري، مرتضي،: سرشناسه
  .مرتضي مطهري/ هدف زندگي :  عنوان و نام پديدآور

    .1390صدرا، : تهران :  مشخصات نشر
  4-79-7299-964-978:   شابك

  فيپا:   نويسي وضعيت فهرست
  .كتاب حاضر در سالهاي مختلف توسط ناشران متفاوت منتشر شده است:   يادداشت
  ها ها و خطابه مقاله - -) الماس(انسان :   موضوع
  ها ها و خطابه مقاله - -)اسالمي  فلسفه(هستي شناسي :   موضوع
  ها ها و خطابه مقاله - -) اسالم(تكامل اجتماعي :   موضوع

  BP 2/226/م 6  ه 1390:   بندي كنگره رده
  466/297:   بندي ديويي رده

  2525792:   شماره كتابشناسي ملي



 فهرست مطالب  3 

  
  
  
  

طا   ت 
  
  7  ......................................................................................................................  مقدمه

  

  9  .....................................................................................  انبياء بعثت و خلقت هدف
   :انسان سعادت درباره مختلف اتينظر
  13  ............................................................................  اراده و علم در يرومندين. 1
  14  .............................................................  عتيطب مواهب از شتريب يمند بهره. 2
  15  ..................................................................................  قرآن دگاهيد از خلقت هدف
  19  ..............................................................  اءيانب بعثت گريد هدف ،ياجتماع عدالت

  19  .........  ؟ياجتماع عدالت اي خداست شناخت اءيانب بعثت و خلقت ياصل هدف ايآ
  21  ................................................................................................................  منطق سه

  25  ................................................................  كند يم نيتأم خدا فقط را انسان سعادت
  
  27  ................................................................................  اجتماعي و فردي اخالق ريشه
   :ياجتماع اخالق شهير درباره مختلف اتينظر

 28  ............................................................................  يفرد منافع: راسل يةنظر. 1

  29  ............................................................................................  هينظر نيا رد



 

4 هدف زندگي  
  30  ....................................................................................يفرد تيمالك يالغا. 2

 32  ............................................................................................  هينظر نيا رد

  36  .....................................................................  است يمعنو يارزشها ازمندين جامعه
  36  ..........................................................................................................  ارزش مفهوم
  38  ..................................................................  خدا به مانيا و يمعنو يارزشها رابطه

  39  ....................................  تيانسان مكتب در يمعنو رزشا كي عنوان به» تيمسئول«
  40  ..........................................................................................................  هينظر نيا رد
  42  ...............................................................  باشد؟ تيمعنو شهير تواند يم وجدان ايآ

  47  ...........................  يمعنو يارزشها به مانيا شهير خلقت، بودن مانهيحك به اعتقاد
  

  51  ...................................................................................................  بيني جهان و مكتب
  54  ........................................  يمانيا هيپا هم و خواهد يم يفلسف هيپا  هم ،يدئولوژيا

  55  ..........................................................  آرمان هم و است ينيب جهان هيپا هم د،يتوح
  57  .........................................................................  ستين آرمان كي خود سم،يماركس
  58  ..............................................................  باشد تعهدآور تواند ينم سمياليستانسياگز

  61  ....................................................................................  يديتوح ينيب جهان خواص
  

  63  .................................................................................................  انسان كمال و ايمان
  63  ...................................................................................  له؟يوس اي است هدف مانيا

  65  .........................................................................................  ست؟يچ به انسان كمال
   :كامل انسان درباره مختلف اتينظر

   :برخوردار انسان يعني كامل انسان. 1
  66  ................................................................................  عتيطب از برخوردار. الف

  67  ............................................................................................  هينظر نيا رد



 فهرست مطالب  5 

  68  ............................................  آخرت در خورداربر انسان يعني كامل انسان. ب
  69  ............................................................................................  هينظر نيا رد

  71  .........................................................................................................  عرفا هينظر. 2
  75  ...............................................................................  ياله فالسفه و حكما هينظر. 3
  78  ................................................................................................  سميهندوئ هينظر. 4
  79  ..............................................................................  است ييبايز در انسان كمال. 5
  80  ..............................................................................  است قدرت در انسان كمال. 6
  

  83  ..................................  اسالم نظريه و انسان، كمال درباره مختلف نظريات بررسي
  84  .................................................  انسان كمال و كامل انسان درباره اتينظر خالصه

  89  ...................................................................................  اسالم دگاهيد از عرفا هينظر
  91  .................................................................................  اسالم دگاهيد از حكما هينظر

  92  .....................................................................................................  اسالم در محبت
  93  .........................................................................................................  عبادت مسئله

  94  ..........................................................................................................  اقسام عبادت
  98  ............................................................................................  صلي در اسالمهدف ا

  98  ....................................................................................  ايمان هدف است نه وسيله
  

  101  ...................................................................................................................فهرستها
  



 

6 هدف زندگي  

  
  

قد



 مقدمه  7 

  
  
  
  
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  مقدمه
كتاب حاضر مشتمل است بر پنج جلسه صحبت استاد شهيد 

اهللا مطهري در جمع حدود ده تن از شاگردان خود در سال  آيت
در اين جلسات برخي از . »هدف زندگي«تحت عنوان  1351

بيني اسالمي نيز مورد بحث قرار گرفته به طوري  مباحث جهان
تواند شرح و توضيح برخي از مباحث  كه اين بحثها مي

اثر آن متفكر شهيد » بيني اسالمي اي بر جهان مقدمه«مجموعه 
نوار صوتي اين صحبتها در دست نيست و تنظيم آن . واقع شود

ار روي متني كه در همان زمان از نوار استخراج شده و در اختي
  . استاد شهيد قرار گرفته صورت پذيرفته است

تكامل اين مباحث قبال به صورت ضميمه در كتاب 
رسيد و  در سيزده نوبت به چاپ  اجتماعي انسان در تاريخ
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كه جهت رعايت سنخيت  - كتاب آن پس از تغيير تركيب

 - قرار گرفت »نبرد حق و باطل«موضوعات، ضميمه مبحث 
اي تحت عنوان  ن اميد كه در مجموعهشر نگرديد، بداتمدتي من
ن سبك بوده اهم دنباله آن و بهمباحث اين كه  شناسي انسان

رسد كه چاپ مستقل آن،  اكنون به نظر مي. است منتشر شود
مندان آثار آن  خصوصا با توجه به درخواستهاي مكرر عالقه

ن شايسته آالشأن، ضروري بوده و تأخير در  شناس عظيم اسالم
  . نيست
ز آنجا كه نوارهاي صوتي اين مباحث در دست نيست، ا

شد، طبعا امكان  در موارد معدودي كه احساس نارسايي مي
مراجعه به نوار و اصل مطلب وجود نداشت و احيانا كلمه يا 

  . كلماتي در داخل كروشه اضافه شد
اميد است اين اثر نيز مانند ساير آثار آن عالم رباني و 

مندان به معارف اسالمي مفيد و  يي عالقهمجاهد پاكباز در آشنا
  . مؤثر افتد
  

  1390مهر  25
  1432القعده  برابر با نوزدهم ذي
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یاء ت ا ت و    دف خ
  
  
  
  
  
  

  بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
  
  

 .اسـت » هدف زندگي«يكي از مسائل اساسي كه بايد بررسي شود مسئله 
اين مسئله هميشه براي بشـر مطـرح بـوده اسـت كـه هـدف از زنـدگي        

كند و در واقع هـدف انسـان از    چيست؟ يعني انسان براي چه زندگي مي
 هگي چه بايد باشد؟ از طرف ديگر اگر بخـواهيم از جنبـ  زندگي و در زند

اين بحث هم در واقـع   هـ ريش اسالمي بحث كنيم، اين طور بايد بگوييم
  همين است ـ كه هدف از بعثت انبياء و غايت اصلي آن چيست؟

هدف از زندگي افـرادي كـه انبيـاء    «از » هدف از بعثت انبياء«مسلّم 
اند تا بشـر   نيست، چون انبياء مبعوث شدهجدا » اند براي آنها مبعوث شده

  .را به سوي هدفهايي سوق دهند

1
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هدف «رسيم به بحث ديگري كه  و باز اگر مقداري جلوتر برويم مي
خلقت انسان چه هـدفي را   چيست؟ خلقت اشياء و مخصوصا» خلقتاز 
يك وقت بـه ايـن معناسـت    » هدف از خلقت چيست«بر دارد؟ تعبير  در
اي دارد و چـه   لقت چيست؟ يعني خالق چه انگيـزه هدف خالق از خ: كه

چيز عامل و باعث و محرك اوست بـراي خلقـت؟ بـه ايـن معنـا خـالق       
تواند هدفي داشته باشد؛ چون هدف به معني انگيـزه يعنـي عامـل و     نمي

محرك فاعل، و چيزي است كه موجب شده است كننده، كار را بكنـد و  
تـوانيم   خدا نمـي  هبه اين معنا دربار ما. كرد اگر نبود فاعل اين كار را نمي

خواهد بـه   قائل به هدف و غرض فاعل شويم كه فاعل با كار خودش مي
يعني چيزي كـه باعـث   (فاعل است  ههدفي كه برانگيزانند. غرضي برسد

خواهد  فاعل در كار خود مي چيزي است كه طبعاً )شده فاعل، فاعل باشد
يعني اين طور هدف داشتن،  .به آن برسد و اين مستلزم نقص فاعل است

تنها در فاعلهاي بالقوه و در مخلوقات صـادق اسـت و در خـالق صـادق     
گردد به استكمال؛ يعني فاعل با كار  ها برمي اين طور هدف داشتن. نيست

  .خواهد به چيزي كه ندارد برسد خود مي
وقت منظور از هدف خلقت، غايت و هـدف فاعـل نيسـت     ولي يك

غايت فعل اين است كه هر كـاري را كـه در نظـر    . بلكه هدف فعل است
بگيريم، به سوي هدف و كمالي است و براي آن كمال آفريده شده است؛ 

نه اين كه فاعل اين كار . اين فعل آفريده شده است كه به آن كمال برسد
را كرده است كه خود به كمال برسد، بلكه براي اينكه فعل به كمال خود 

اگر مـا نـاموس    .ه خود كار رو به تكامل استمعنايش اين است ك. برسد
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خلقت را چنين بدانيم كه هر فعلي از آغاز وجودش به سـوي كمـالي در   
  .صورت خلقت غايت دارد  اين  حركت است، در

شـود   طور هم هست؛ يعني اساسا هر چيـز كـه موجـود مـي     و همين
 خـود  منتظَـر دارد و خلق شده است براي اينكه بـه كمـال    منتظَريكمال 

برسد و به طور كلي ناموس اين عالم چنين است كه هر چيزي وجودش 
شود و مسيرش مسير كمال است براي اينكه به كمـال   از نقص شروع مي

  .اليق خود و كمالي كه امكان رسيدن به آن را دارد برسد
گردد بـه ايـن كـه     برمي» غايت در خلقت انسان چيست« ةاين مسئل

ن چه استعدادهايي نهفته اسـت و بـراي   چيست و در انسا» ماهيت انسان«
هر كمالي كه در امكان انسـان باشـد بايـد    . انسان چه كماالتي امكان دارد

و . انسان براي آن كماالت آفريده شـده اسـت  ] زيرا[آن بحث كرد  هدربار
به اين اعتبار است كه كاري به خاطر هـدفي باشـد،   » حكمت«چون البته 

  .حكمتكند كه غايت بگوييم يا  فرق نمي
لقـت انسـان لزومـي نـدارد كـه      بنابراين در مورد غايت و هـدف خ 

گـردد بـه ايـن كـه انسـان چـه        بحث شود، بلكه اين مسئله برمـي  مستقال
موجودي است و چه استعدادهايي در او نهفته است، و به عبـارت ديگـر   

دهيم نه عقلي فلسفي، بايد ببينيم  اسالمي انجام مي هچون بحث را از جنب
شناسد، استعداد  انسان دارد و انساني كه اسالم مي هبينشي دربار اسالم چه

طبعا بعثت انبياء هـم   .چه كماالتي را دارد كه براي آنها آفريده شده است
  .براي تكميل انسان است

مطلبي كه مورد اتفاق همه است اين است كه انبياء براي دسـتگيري  
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ك نوع خأل و نقص در اند و در واقع ي انسان و براي كمك به انسان آمده
تي انسـان اجتمـاعي بـا نيـروي     زندگي انسان هست كه انسانِ فردي و ح

تواند آن را پر كند و تنها با كمك وحـي اسـت كـه     ديگر نمي عاديِ افراد
  .تواند به سوي يك سلسله كماالت حركت كند انسان مي

پس اين كه هدف از بعثت انبياء تكميل انسان و رساندن او به غايت 
ت است نيز خود به صورت كلي نبايد مورد بحث قرار گيرد و جاي خلق

  .بحث نيست
به ايـن   ،كه هدف زندگي هر فرد از نظر فردي چه بايد باشد در اين

به طور كلي ايـن اسـت   ] پاسخ آن[صورت كلي باز جاي بحث نيست و 
توانيم باشيم و چـه اسـتعدادهايي بـالقوه در مـا هسـت كـه        كه ما چه مي

هدف زندگي مـا هـم بايـد     ؛آن استعدادها را به فعليت برسانيمتوانيم  مي
بايد ببينيم آيا . بحثها كلي و سربسته است ،ولي تا اين مقدار. همانها باشد

هدف انسان بحث كـرده   هتر دربار تر و مشخص خود قرآن به طور جزئي
بعثت  هاست يا نه؟ آيا گفته كه انسان براي چه خلق شده است؟ آيا دربار

اء بحثي كرده است كه براي چه بـوده اسـت؟ و آيـا گفتـه اسـت كـه       انبي
  انسانها براي چه زندگي كنند؟

گوييم انسان براي  به مفهوم كلي ـ كه درست هم هست ـ مي ما غالباً
رسيدن به سعادت آفريده شـده اسـت و خداونـد هـم از خلقـت انسـان       

كـه بـه    خواهد ببرد و انسان را آفريـده اسـت   غرضي ندارد و سودي نمي
اي از وجود و وضـعي اسـت كـه راه     منتها انسان در مرتبه. سعادت برسد

خودش را بايد آزادانه انتخاب كند و هدايت انسـان تكليفـي و تشـريعي    
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لذا انسان بعد از اينكه راه نموده شد . است نه تكويني و غريزي و جبري
د  : دهد و گاهي سـوء انتخـاب   گاهي حسن انتخاب به خرج مي نّـا هـاي ناه

ا كَفالسمراً و اا شاكم1وراًبيلَ ا.  

  :سعادت انسان هنظريات مختلف دربار

  نيرومندي در علم و اراده . 1
دانـد؟   ن را قرآن در چـه مـي  اين، مطلب درستي است، ولي سعادت انسا

هدف از خلقت انسـان و آنچـه كـه سـعادت     : گويند اين جور مي معموال
هدف از بعثت انبياء اين اسـت كـه انسـان    انسان در گرو آن است و طبعا 

خـدا انسـان را از يـك طـرف     . نيرومند شود» اراده«و » علم«در دو ناحيه 
براي علم و آگاهي آفريده است و كمال انسان در اين است كـه هـر چـه    
بيشتر بداند، و از طرف ديگر براي قـدرت و توانـايي آفريـده اسـت كـه      

نيرومنــد شــود و آنچــه را كــه  اش قــوي و هرچــه بخواهــد بتوانــد، اراده
ـ  . خواهد بتواند انجام دهد مي گنـدم و يـا آنچـه در     ههدف از خلقـت دان

آنچـه در  . به صـورت بوتـه گنـدم درآيـد    استعداد آن است اين است كه 
چـاق   وعلفـي بخـورد   سعادت يك گوسفند است حداكثر اين است كـه  

ن اينكـه  آنچه در استعداد انسان است مافوق اين مسـائل اسـت و آ  . شود
چنـين  . و هرچه بيشـتر بدانـد و هرچـه بيشـتر بتوانـد     » بتواند«و » بداند«

                                                      
  .ايم، سپاس دارد يا كفران پيشه كند نموده) انسان(ما راه را به او : 3/ انسان. 1
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  .انساني به غايت و هدف انساني خود نزديكتر است

  مندي بيشتر از مواهب طبيعت بهره. 2
گويند هدف از زندگي انسان سعادت اسـت بـه ايـن معنـا كـه       گاهي مي
بهتـر و خوشـتر   كنـد هرچـه    اين دنيا زنـدگي مـي  مدتي كه در انسان در 

مند شود و كمتـر در   زندگي كند و از مواهب خلقت و طبيعت بيشتر بهره
همنوعـان   هعوامل طبيعي و چه از ناحيـ  هاين جهان رنج ببيند چه از ناحي

پس هدف از خلقت ما اين است كـه  . خود؛ و سعادت هم جز اين نيست
م، يعنـي  در اين دنيا هرچه بيشتر از وجود خود و اشياء خارج بهـره ببـري  

كنند كه انبياء  و اضافه مي. را داشته باشيم» حداقل رنج«و » حداكثر لذت«
اكثر  اند كه زندگي انسان را مقرون سعادت يعني حد هم براي همين آمده

بكنند و اگر انبياء مسئله آخرت را طرح ممكن لذت ممكن و حداقل رنج 
اي سعادت بشر زندگي است؛ يعني چون راهي بر هاند به دنبال مسئل كرده

اند، طبعا پيروي كردن از اين راه مستلزم اين بوده كـه بـرايش    تعيين كرده
ن كنند و پاداش معين كنند و مخالفت با آن مستلزم اين بوده كه كيفر معي

شود به تبـع دنيـا وضـع     آخرت هم مانند هر مجازاتي كه به تبع وضع مي
چـون  . غو و عبـث نباشـد  آورند ل شده است تا قوانيني كه آنها در دنيا مي

توانسـتند بـه اشـخاص     مجريه نبودند و در دنيـا نمـي   هانبياء خودشان قو
پاداش يا كيفر دهند، قهراً عالم آخرتي وضع شد تا پاداش به نيكوكاران و 

  .كيفر به بدكاران داده شود
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  هدف خلقت از ديدگاه قرآن

ايـن صـورت   بينـيم و بـه    هيچ يك از اين حرفها را نمي ، ماولي در قرآن
ـ  : كنـد  در قرآن يك جا تصريح مي. نيست ـ الْ ات الْجِـنَّ و  و مـا خَلَقْ  س االّنْ
نامد عبادت  كه جن ميرا غايت خلقت انسان و موجود ديگري  .1ونِليعبد

اين ممكن است براي فهم ما خيلي ثقيـل باشـد كـه آخـر،     . شمرده است
اي  توانـد بـراي او فايـده    اي براي خدا دارد؟ ـ كـه نمـي    عبادت چه فايده

اي براي بشر دارد كه بشر خلق شود كه خـدا را   داشته باشد ـ و چه فايده 
ولي به هرحال قرآن اين مطلب را در كمـال صـراحت ذكـر    . عبادت كند

  .ه استديعني عبادت را به عنوان غايت خلقت ذكر نموكرده، 
بر عكـس ايـن نظـر كـه آخـرت را امـري        ،آيات قرآن در بعضي از

اگر قيامتي نباشد خلقت عبث است، يعنـي آن  : گويد شمرد، مي فيلي ميط
اد تكـرار شـده   يو اين منطق در قرآن ز. غايت بيان كرده است هرا به منزل

آيا گمان كرديـد   .2ونَنا ال تُرْجعالَي اَنَّكُم عبثاً و ناكُمما خَلَقْاَنَّ تُماَفَحسب: است
گوينـد كـه غايـت     عبث چيـزي را مـي  (؟ كه شما را به عبث خلق كرديم

يعني آيا حكمت در خلقت شما نيست؟  )در مقابل حكمت ؛حقيقي ندارد
اي نيست؟ پس اين خلقت، عبث و بيهوده و پوچ اسـت؟   غايت حكيمانه

و اين كه شما به ما رجـوع  » ونَجعنا ال تُرْالَي اَنَّكُم و«: و عطف بيانش آنكه
  .به خدا نباشد خلقت عبث است يعني اگر بازگشت ؟كنيد نمي

                                                      
  .و پريان و آدميان را نيافريدم مگر اين كه عبادتم كنند: 56/ ذاريات. 1
ايم و شما به سوي ما بازگشت  آيا پنداشتيد كه ما شما را عبث آفريده: 115/ مؤمنون. 2

  نخواهيد كرد؟
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رآن در آيات مكرر مسئله قيامت را با مسئله به حق بـودن و باطـل   ق
نبودن خلقت، لغو و بازي نبودن خلقت توأم و در واقـع اسـتدالل كـرده    

ي   قيامت دارد استداللِ هيك استدالل كه قرآن دربار. است مـبه اصطالح ل
دارد و ايـن خـدا كـار عبـث     است يعني به دليل اين كه اين عالم خدايي 

كند و كار او به حق است و باطل و بازيچه نيست و خلقـت، چنـين    نمي
خالق حكيمي دارد، رجوع و بازگشت به پروردگار هست، و در حقيقـت  

  .خلقت اين عالم است ةكننداين قيامت و بازگشت به خداست كه توجيه
ن آفريـده  كنيم كـه انسـا   ما هرگز در قرآن به اين منطق برخورد نمي

شده است كه هرچه بيشتر بداند و هرچه بيشتر بتوانـد، تـا اينكـه انسـان     
وقتي دانست و توانست، خلقت به هدف خود رسيده باشد؛ بلكـه انسـان   
آفريده شده است كه خدا را پرستش كند و پرسـتش خـدا خـود، هـدف     

و بتوانـد و هرچـه بيشـتر     ،اگر انسان بداند و هرچـه بيشـتر بدانـد   . است
پرسـتش اسـت ـ و عبـادت      هند، ولي مسئله شناخت خدا ـ كه مقدمـ  بتوا

خداوند در ميان نباشد، به سوي هدف خلقت گـام برنداشـته اسـت و از    
اند براي اينكه بشـر   انبياء آمده] از نظر قرآن. [ نظر قرآن سعادتمند نيست

را به سعادت خودش ـ كه غايت سعادت از نظر آنهـا پرسـتش خداونـد     
  .است ـ برسانند

به اين معنا در منطق اسالم هدف اصلي از زنـدگي جـز معبـود     طبعاً
خواهد انسان را بسازد و به او  يعني قرآن مي. تواند باشد چيز ديگري نمي

خواهـد بدهـد فقـط     هدف و آرمان بدهد، و هدف و آرماني كه اسالم مي
خداست و بس، و هر چيز ديگر جنبـه مقـدمي دارد نـه جنبـه اصـالت و      
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  .و هدف اصلياستقالل 
كنـد و يـا از زبـان      در آياتي كه قرآن انسانهاي كامل را توصيف مـي 

كنـد كـه آنهـا     گويد، آنها را اين طور معرفي مـي  انسانهاي كامل سخن مي
كننـد و    اند و روي همان هدف كار مـي  هدف زندگي را خوب درك كرده

  :گويد السالم مي از زبان ابراهيم عليه. دارند گام برمي
هجوجو لَّتل هِياْذي فَطَرَ الس و مواتمـا اَنَـا   الَر نيفاً وح ض
   .1رِكينَمشْمنَ الْ
   .2عالَمينالْ مماتي للّه رب ووتي و نُسكي و محياي انَّ صل

و اين توحيد قرآن تنها يك توحيد فكري نيست كه انسـان فقـط از نظـر    
عالم يكي است، بلكه توحيد در مرحلـه  فكر معتقد باشد كه مبدأ و خالق 

خاص انسان هم هست؛ يعني انسان از نظر اعتقاد معتقد باشد كـه خـالق   
عالم يكي بيش نيست و از نظر هدف هم برسد به آنجا كه آنچـه سـزاوار   
است كه انسان تنها هدف خود قرار دهد، همان اوسـت و بـس، و طبعـا    

اهند بود، يعنـي هـيچ كـدام    ساير هدفها زاييده و منبعث از اين هدف خو
پـس در اسـالم همـه    . استقالل و اصالت نداشته و همه مولود اين هدفند

زند، چه از نظر هدف بعثت انبياء و چه از نظر  چيز بر محور خدا دور مي
  .هدف زندگي يك فرد

                                                      
ام كـه آسـمانها و زمـين را پديـد      من پرستش خويش، خاص كسي كرده: 79/ انعام. 1

  .كرده و من از مشركان نيستم
ار نماز و عبادت و زنـدگي و مـرگ مـن بـراي خداسـت كـه پروردگـ       : 162/ انعام. 2

  .جهانيان است
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داند، بررسـي   حال اين مطلب را كه قرآن هدف خلقت را عبادت مي
اش چيسـت، از زبـان    ه هـدف از زنـدگي  در مورد انسان كامل ك. كنيم مي

ممـاتي للّـه    ويـاي  وتي و نُسكي و محانَّ صل: گويد السالم مي ابراهيم عليه
بعالَمينَالْ ر .و عبـد مخلَـص كـه     صاخالص، مورد نظر است؛ عبد مخل

  .حاكمي جز انديشه خدا در وجود او نيست
، قرآن تعبيرات گوناگون اند در اين مسئله كه پيغمبران براي چه آمده

 .اً و نَذيراًداً و مبشِّرناك شاهسلْا النَّبِي انّا اَريا اَيه: گويد در يك جا مي. دارد
داع ذْيولَي اهللاِ بِااً اهن نيرا وراجاً مبـه همـان   (ايم كه گواه  تو را فرستاده. 1ًس

بر اعمـال امـت اسـت، و    پيغمبر گواه . باشي) معنا كه در قرآن آمده است
انـد،   نسبت به كارهاي خوب كه پيغمبران دعوت كرده) نويددهنده(مبشر 

ـ . كننده به سوي خـدا  در مورد كارهاي بد، و دعوت) ترساننده(و نذير  و ت
  . و اين خود غايت است. ايم كه مردم را به خدا دعوت كني را فرستاده

يـك تعبيـر كلـي     بـا در جاهاي ديگر درباره بعضي يا همه پيـامبران  
مردم را از تاريكيها بيرون ببـرد   ورِمات الَي النّلُمنَ الظُّ رِجهمليخْ :فرمايد مي

  .و وارد نور كند
اند تا  روشن است كه مردم دعوت شده پس در بعضي تعبيرات كامال

پيغمبران حلقه اتصال ميان مخلـوق و خـالق، و رابـط    . با خدا آشنا شوند
  .اين دو اند

                                                      
رسان فرستاديم كـه   دهنده و بيم ما تو را گواه و بشارت! اي پيامبر: 46و  45/ احزاب. 1

  .كننده به سوي خدا به اذن او و چراغ فروزان باشي دعوت
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  ت اجتماعي، هدف ديگر بعثت انبياءعدال

در يك آيه ديگر در كمال صراحت چيز ديگري به عنـوان هـدف بعثـت    
لْ اَر لَقَد: است» عدالت اجتماعي«انبياء معرفي شده است و آن  لَنا  نا سـ سـر

حديد نَا الْلْزَاَنْط و قساس بِالْوم النّميزانَ ليقكتاب و الْنا معهم الْزَلْينات و اَنْببِالْ
 فيهشَب أسم و لنّاسِديدل ع1ناف.  

بـا شـواهد و    كند كه پيامبرانِ خـود را عمومـا   ياين آيه چنين بيان م
مقصود قـانون اسـت   (داليل روشن فرستاديم و همراه آنان كتاب و معيار 

فرستاديم، براي اينكه مـردم بـه عـدالت قيـام كننـد و امـر       ) يا چيز ديگر
  . ت در ميان مردم رايج شود و پا بگيردعدال

طبق اين حساب، هدف و آرمان پيغمبران و بعثت آنان كه كـاري از  
تواند باشد، چيست؟  هدف نمي خواهد و بي كارهاي خداست و هدف مي

گويد اين بعثت براي برقراري عدالت در ميـان مـردم    در اين آيه قرآن مي
اينجا فلسـفه  . اند عدالت آمده پيغمبران براي برقرار كردن هپس هم. است

  .عوض شده است

  آيا هدف اصلي خلقت و بعثت انبياء شناخت خداست يا عدالت اجتماعي؟

يكي اينكه هدف اصلي برقراري عـدالت  . توان كرد در اينجا دو فرض مي
ـ  اند سينا استدالل كرده  كه امثال بوعلي ـ همچنان در ميان مردم است ولي

                                                      
به تحقيق پيامبران خويش را با داليل روشن فرستاديم و با ايشان كتـاب  : 25/ حديد. 1

نكه مردم بـه عـدالت قيـام كننـد و آهـن را نـازل       و مقياس حق نازل كرديم براي اي
  .كرديم كه در آن صالبت شديد و منفعتها براي مردم هست
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اي  شود مگر اينكه قـانون عادالنـه   مردم برقرار نمي عدالت واقعي در ميان
در ميان آنها باشد، و قانون عادالنه به دو جهت از طرف بشر قابل معرفي 

يكي اين كـه  ). و خداي بشر بايد اين قانون عادالنه را معرفي كند(نيست 
خـود را از  ] توانـد  زيـرا نمـي  [بشر قادر نيست حقيقت را تشخيص دهد 

، و ديگر اينكه قانون ساخته بشر ضـامن اجـرا نـدارد،    اغراض تخليه كند
چون طبع بشر بر مقدم داشتن خود بر غير است و با قانون تا آنجا كه بـه  

. كنـد  سازد و هر جا كه به ضررش اسـت آن را طـرد مـي    نفعش است مي
اي باشد كه بشر در مقابـل آن خضـوع داشـته     بنابراين قانون بايد به گونه

جز اين كـه از سـوي خـدا باشـد و بشـر در عمـق        باشد و چنين قانوني
  . وجدانش از مخالفت با آن بترسد، راهي ندارد

پس براي اين كه عدالت برقرار شـود قـانون عادالنـه الزم اسـت و     
ون عادالنـه  نو بـراي ايـن كـه قـا    . قانون عادالنه بايد از طرف خدا باشـد 

دا وضـع  ضمانت اجرايي داشته باشد، بايد پاداش و كيفري از طـرف خـ  
كه مردم به اين پاداش و كيفر ايمان پيدا كنند بايد خود  و براي اين. شود

پس شناختن خـدا بـه چنـد واسـطه مقدمـه شـد بـراي        . خدا را بشناسند
  .برقراري عدالت

عبـادات بـراي ايـن مقـرر     ] توان گفت مطابق اين استدالل مي[حتي 
اطشان همواره بـا  قانون را فراموش نكنند و ارتب نِشده است كه مردم مقنّ

او برقرار باشد و به يادشان باشد كه خدايي دارنـد و مراقـب آنهاسـت و    
  . همان خداست كه قانون عادالنه را ميان آنها وضع كرده است

اگر ما باشيم و اين آيه قرآن، بايد بگـوييم هـدف    ،روي اين حساب
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خدا اصلي از بعثت انبياء برقراري عدالت در ميان مردم است و دعوت به 
نِ قـانون را بشناسـند و از او حسـاب    هدف ثانوي است براي اينكـه مقـنّ  

مسئله دعوت به خدا و شناخت خدا اصالتي نداشته و بر ايـن   الّببرند، وا
  .منطق استوار است

  سه منطق 

  . پس در واقع ما سه منطق داريم و بايد ببينيم كدام يك را بايد پذيرفت
ه طرفـداري نـدارد و ايـن كـه     البتـ . يك منطق همين است كه گفتيم

بر اساس ايـن  . اند اند، نه به عنوان تأييد صددرصد گفته امثال بوعلي گفته
مردم و در واقع  نهدف از بعثت انبياء فقط برقراري عدالت در ميا ،منطق

زندگي سعادتمندانه مردم در همين دنياست و مسئله معرفت و ايمـان بـه   
شود مگـر   است، زيرا عدالت برقرار نميخدا و ايمان به معاد تماماً مقدمه 

پس ايمان . اينكه مردم با خداي خود آشنا شوند و به معاد ايمان پيدا كنند
  .عدالت است همقدم

، منطق دوم درست عكـس قبلـي اسـت و آن اينكـه شـناخت خـدا      
تقرب به خداوند هدف اصلي است و عدالت هدف ثانوي  و عبادت خدا

نيا بتواند به معنويت فـائز و واصـل شـود    براي اينكه بشر در اين د. است
پـذير   بايد در دنيا زندگي كند و زندگي بشر جز در پرتـو اجتمـاع امكـان   

پـس  . كند نيست و زندگي اجتماعي جز در پرتو عدالت استقرار پيدا نمي
قانون و عدالت، همه مقدمه اين است كه انسان بتواند در اين دنيا با خيال 

. اگر اين نباشد، عـدالت هـيچ ارزشـي نـدارد    . راحت خدا را عبادت كند
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بنابراين مسائل اجتماعي كه امروز براي آنها اينقدر اهميت قائل هستيم و 
كنيم، هدف انبياء هستند ولـي نـه هـدف     آنها را در زمينه عدالت طرح مي

  .اند براي هدف ديگر اولي بلكه هدف ثانوي، يعني مقدمه
چه ضرورتي اسـت كـه مـا    اين كه نظر سومي در اينجا هست و آن 

و براي خلقت و زندگي در نظر بگيريم انبياء يك هدف براي بعثت  حتما
ممكـن اسـت بگـوييم     ؟و يكي را هدف اصلي و مابقي را مقدمه بـدانيم 

باالستقالل كه هيچ يك مقدمه  اند، براي دو هدف پيامبران دو هدف داشته
طي باشند ميان بشر حلقه ارتبااين كه يكي . اند ديگري نيست مبعوث شده

ين كه عـدالت در ميـان بشـر    او خدا تا بشر خدا را پرستش كند، و ديگر 
و هر دو هـدف   نيستمقدمه ديگري  ،برقرار شود، و هيچ كدام از اين دو

چه مانعي دارد كه . د و ديديم كه در قرآن هر دو هدف آمده استنا اصلي
   ؟نباشدهر دو اصالت داشته باشند و هيچ كدام مقدمه ديگري 

نظير اين مطلب در مسائل ديگري كه قرآن طرح كرده است وجـود  
ماً قـرآن بـه   مسلّ. مثال قرآن روي مسئله تزكيه نفس تكيه كرده است. دارد

و تهذيب نفس و به يك اعتبار تنميه و تثميـر نفـس   امري كه آن را تزكيه 
خـاب   و قَد .كّيهاز لَح منْاَفْ قَد: فرمايد كرده است چنانكه مينامد تكيه  مي
آيـا از نظـر   . دانـد  رستگاري انسان را در گرو تزكيه نفس مـي  .1يهادس منْ

اسالم تزكيه نفس، خود هدف است؟ آيا براي زندگي انسان و بعثت انبياء 

                                                      
رستگار شد آن كه جان خود را پاكيزه كرد، و خائب و خاسر شـد  : 10و  9/ شمس.  1

برگرفته از ترجمه اسـتاد شـهيد   [. كسي كه در نفس و جان خود قلم برد و دس كرد
 .]13، ج قرآنآشنايي با در كتاب 
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و اگـر مقدمـه اسـت     ؟خلقت انسان تزكيه نفس هدف است يا مقدمـه  و
دا و عبادت اوست؟ و يا و اتصال به خ اهللا معرفةچيست؟ آيا مقدمه  همقدم

انـد كـه عـدالت     مقدمه برقراري عـدالت اجتمـاعي اسـت و انبيـاء آمـده     
اي  اند در بشر پـاره  اجتماعي را برقرار كنند و براي برقراري آن ناچار بوده

آيـد، رذيلـه بخواننـد و     از صفات را كه با زندگي اجتماعي جور در نمـي 
ست فضـيلت بنامنـد و   صفات ديگري را كه با زندگي اجتماعي مناسب ا

بگويند بايد انسان خود را از صـفاتي كـه ضـد اخـالق اجتمـاعي اسـت       
بپيرايد و به يك ... همچون حسد، كبر، عجب و خودپرستي، هواپرستي و

سلسله صفات ديگر كه اخالق اجتمـاعي اسـت و بـه عـدالت اجتمـاعي      
ـ ... كند مانند راستي، امانت، احسان، محبت، تواضـع و   كمك مي د؟ بياراي
اينها خـود هـدف مسـتقلي     هتزكيه نفس قطع نظر از هم اصواليا اين كه 

  است؟
  حال كدام يك را بايد پذيرفت؟ 

قرآن كتاب توحيـد  . پذيرد به نظر ما قرآن شرك را به هيچ معني نمي
كتاب توحيد است به اين معنا كه براي خداوند  ؛به تمام معني كلمه است

كتاب توحيد است بـه   ؛1ءشَيه لثْس كَملَي): توحيد ذاتي(مثل قائل نيست 
بـردارد   اكثر كمال را در اين مفهوم كه از صفات و اسماء، آنچه را كه حد

كتاب توحيد  ؛3ليعالَمثَلُ اْو للّه الْ .2نيحسالْ ماءألسلَه اْ: داند براي خدا مي

                                                      
  .هيچ مثل و مانندي براي او نيست: 11/ شوري.  1
  .همه اسماء نيكو مخصوص اوست:  8/ طه.  2
  .و صفات واال خاص خداست: 60/ نحل.  3
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يرد؛ پـذ  است به معناي اين كه در ذات خداوند هيچ گونه كثرتـي را نمـي  
پذيرد و هر  كتاب توحيد است به اين معنا كه در مقابل خدا فاعلي را نمي

همـين   بِـاهللاِ  االّ َة قُوو ال لَ ال حومعني  كهپذيرد  فاعلي را در طول خدا مي
است؛ و كتاب توحيد است به اين مفهوم كه هيچ هدفي را براي كائنـات  

از جمله بـراي انسـان،   . داند جز خدا هدف اساسي و مستقل و نهايي نمي
چه در حركت تكويني و چه در حركت تكليفي و تشريعي او، هدفي جز 

  .شناسد خدا نمي
بـا انسـاني كـه مكتبهـاي فلسـفي بشـر        ،خواهد انساني كه اسالم مي

گويد،  خيلي چيزها كه اسالم مي. خواهند، از زمين تا آسمان فرق دارد مي
اسـالم هميشـه بـه    . نه با يك ديدگويند يكي است اما  با آنچه ديگران مي

خـود   همثال بشر در فلسف. كند مسائل از جهت توحيدي و خدايي نظر مي
گويد در جهان ما يك سلسله قوانين ثابـت و   رسيده است به اينجا كه مي

گويد اما نه بـا همـين    قرآن هم همين مطلب را مي. اليتغير حكمفرماست
ـ تَجِـد   فَلَـنْ : تعبير بلكه از ديد الهي سـ نَّل لَـنْ ةِ اهللاِ تَب نَّ   ديالً و سـل ةِ اهللاِ تَجِـد

1ويالًتَح.  
العاده براي آن اهميـت و   پذيرد و بلكه فوق قرآن اصل عدالت را مي

ارزش قائل است ولي نه به عنوان اين كه عدالت هدف نهايي است و يـا  
زنـدگي   اينكه عدالت مقدمه است براي اين كه انسان در اين دنيا خـوش 

                                                      
پـذير نخـواهي يافـت و هرگـز      را تبـديل ) سنت الهي(هرگز روش خدا : 43/ فاطر.  1

  .روش خدا را تغييرپذير نخواهي يافت
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كنيم، بلكه زندگي خوش دنيا را هـم   اي كه ما درك مي د، همان خوشيكن
يعني اين كه انسـان خـالص بـراي    (داند  در سايه نوعي توحيد، عملي مي

  .داند و مقدمه آن مي) خدا بشود

  كند سعادت انسان را فقط خدا تأمين مي

توانـد   قرآن موجودي است كه سعادتش را جز خدا چيز ديگر نمي انسانِ
توانـد   يعني انسان موجودي آفريده شده اسـت كـه آنچـه مـي    . كند تأمين

خلئي را كه از سعادت دارد پر كند و رضايت كامل او را تـأمين و وي را  
رِ بِذكْ وبهملقَُ نُّمئوا و تَطْينَ امنذلَّ اَ :باشد سير نمايد، جز ذات پروردگار نمي

آنـان  : اين، عجيب و معجزة تعبيري است .1وبقُلالْ مئنُّرِ اهللاِ تَطْاهللاِ اَال بِذكْ
در اينجـا يـك   . اند و دلهاشان با ياد خدا آرام گرفته اسـت  كه ايمان آورده

گيـرد و دل   امر اثباتي ذكر شده است كه دلهاشـان بـه يـاد خـدا آرام مـي     
گيرد ولي آن چيزهاي ديگـر   انسانهاي ديگر به ياد چيزهاي ديگر آرام مي

دهـد و خبـر    آورد، آگاهي و هشياري مي ي تنبيه مي»الاَ«كند و  را نفي مي
بـه تعبيـر   . را نيز مقدم داشته اسـت » رِاهللاِبِذكْ«كلمة .كند مهمي را اعالم مي

ـ ه التَّأخيرُ يفيد الْتَقديم ما هو حقُّ«: ادبا صيعنـي چيـزي كـه بايـد بـه      » رَح
دة حصر حسب قاعده، مؤخر ذكر شود اگر مقدم شد، به حسب قاعده افا

قات فعل و جـار و مجـرور بايـد    تعلمكند، چون در دستور زبان عربي  مي
  . بعد از فعل بيايد

                                                      
گيـرد،   ياد كردن خـدا آرام مـي   اكسان كه ايمان دارند و دلهايشان بهمان : 28/ رعد.  1

  .گيرد بدانيد كه دلها به ياد خدا آرام مي
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تنهـا بـه يـاد خـدا بـودن و غيـر خـدا را        : بنابراين، اين جمله يعنـي 
قلـب مضـطرب و كاوشـگر بشـر را و      ؛آرامش دلهاسـت  ،فراموش كردن

مي اسـت  كند و هر چيز ديگر امـر مقـد   سعادت او را فقط خدا تأمين مي
لـذا عبـادت هـم    . يعني يك منزل از منازل بشر است نه سـرمنزل نهـايي  

انَّ « و آيـة . هدف ذكـر اسـت   .1يراَقمِ الصلوةَ لذكْ: فرمايد چنين است، مي
كند و بـراي   خاصيت نماز را بيان مي 2»كَرِمنْالْ و شاءفَحهي عنِ الْلوةَ تَنْصال

انسان را براي عبـادت   ]خلقت[اسالم . 3برُ اَكْاهللاِ رُو لَذكْ: گويد هدفش مي
داند و البته در همـين جـا قـدرت     و تقرب به خدا و آشنايي و ذكر او مي

اشياء نيـز مقدمـه    هقدرت به هم ولي علم و. شود هم براي انسان پيدا مي
همه اينها هدف ثانوي است، . و همچنين است تزكيه نفس. است نه اصل

  .وسيله است براي ديگريهدف است براي يكي و 

                                                      
  .براي ياد كردن من نماز بپا كن: 14/ طه. 1
دارد و يـاد كـردن خـدا مهمتـر      نماز از بدكاري و ناروايي باز مـي : 45/ عنكبوت. 3و2

  .است
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ی  ما دی و ا ه اخالق    ر
  
  
  
  
  

  
  

انسان در زندگي انساني خود، چه فردي و چه اجتماعي، نياز دارد به يك 
ما فعال از جنبه نياز يك فرد در زندگي فـردي  . سلسله هدفهاي غير مادي

مـورد   كنيم چون فعال غير مادي بحثي نميبه هدفها و ارزشهاي معنوي و 
ولـي  . مان روشـن شـود   ز ما نيست و شايد در ضمن بحثهاي اجتماعينيا

قدر مسلّم اين است كه هر مكتب اجتماعي نيازمند است به يك سلسـله  
هدفهاي مشترك براي افراد؛ چون اگـر هـدفها مشـترك نباشـد، زنـدگي      

پذير نيست زيرا  اجتماعي به مفهوم واقعي، يعني زندگي تشكيالتي، امكان
ماعي همكـاري اسـت و همكـاري در زمينـه هـدفهاي      معني زندگي اجت
اگر هدف مشترك در كار نباشد امكان همكاري  .پذير است مشترك امكان

. هدف مشترك اعـم اسـت از هـدف مـادي و معنـوي     . ميان افراد نيست
ممكن است هدف مشترك افرادي هـدف مـادي باشـد، نظيـر شـركتهاي      

2
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دار جمـع   ده سـرمايه يـك عـ  . دهند تجاري يا صنعتي كه افراد تشكيل مي
كنند؛ و يا يـك نفـر    شوند و يك شركت تجاري يا صنعتي تأسيس مي مي

صاحب سرمايه و يك يا چنـد نفـر صـاحب بـازو بـا همـديگر قـرارداد        
بندند؛ كار و بازو از يكي و سرمايه از ديگـري، و بعـد كـار مشـتركي      مي

  . پس هدف مشترك اعم است. دهند انجام مي
صـرفا از طريـق و بـه شـكل يـك شـركت       انسـاني را   هولي جامعـ 

شود اداره كرد؛ يعني اين امكان نيست كه اسـاس زنـدگي اجتمـاعي     نمي
 هفرضـي  شـود، واالّ  البته در نظر ما نمي. بشر فقط يك شركت بزرگ باشد

  .بعضي بر همين اساس است

  :اخالق اجتماعي هريش هنظريات مختلف دربار

  منافع فردي: راسل هنظري. 1
اي  ريشـه هـيچ  چـون  . سل اخالقش بر همين اساس استهمين جناب را

گويـد اخـالق    مـي  .دبراي اخالق اجتماعي قائـل نيسـت جـز منـافع فـر     
يـرا  بندنـد ز  اجتماعي در واقع نوعي قرارداد است كه افراد با يكديگر مـي 

كنند كه حفـظ بهتـر منافعشـان در     درك مي همه افراد اين مطلب را كامال
زند كه مثال  مثال مي. ديگر را رعايت كننداين است كه حقوق و وجود يك

من به حسب طبع، مايلم كه گاو همسايه هم مال مـن باشـد و بـه خـود     
اختصاص دهم، ولي متوجه اين مطلب هستم كه اگر من اين كار را بكنم 

العمـل نشـان خواهـد داد و گـاو مـرا خواهـد بـرد، و         همسايه هم عكس
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من به جاي اين كه سود بيشتر  همسايه ديگر هم اين كار را خواهد كرد و
گويم مصلحت اين است كه من حق تـو   پس مي. برم ببرم، ضرر بيشتر مي

  . را محترم بشمارم و گاو تو را مال تو بدانم تا گاو من هم مال من باشد
داند و در واقع  اخالق اجتماعي را حفظ منافع فردي مي هراسل ريش

داند كه يك عـده   ا همان مياحترام افراد نسبت به حقوق يكديگر ر هريش
شـمارند، چـون مصـلحت فـرد را در      شركا حقوق يكديگر را محترم مـي 

  .دانند همكاري مي

  رد اين نظريه

يك عده دزد وقتي . گوييم دزدها هم روابطشان با هم همين طور است مي
شوند كه دزدي كنند و سر گردنه را بگيرند، بين خودشان بنا  پيمان مي هم

دانند كه به  كنند، چون مي گذارند و رعايت يكديگر را مي را بر عدالت مي
چـون همـه بـه هـم     ] بـه عبـارت ديگـر   . [تنهايي اين كار عملـي نيسـت  

نيازمندند، بـه دليـل نيازمنـدي بـه يكـديگر، حقـوق يكـديگر را محتـرم         
ايم راسل شعارش با  و به همين دليل است كه ما هميشه گفته. شمارند مي

اش  شعارش شعار انساندوستي است ولـي فلسـفه  . كند اش فرق مي فلسفه
زند؛ زيـرا او ريشـه اخـالق اجتمـاعي را منـافع       ريشه انساندوستي را مي

تواند حاكم بر فردي باشد كه منفعت خود را در  داند، و اين اخالق مي مي
وقتي يك عده، . العمل ديگران بترسد همكاري با ديگران بداند و از عكس

اما وقتي كسـي  . كنند طبعا مالحظه يكديگر را مي توان باشند زور و همهم
از نظر قدرت به جايي رسيد كه صددرصد مطمئن شد كه ديگران آنقـدر  
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را  يتوانند كاري بكنند، دليل ندارد كه اين اصـول اخالقـ   ضعيفند كه نمي
  رعايت كند و چرا بكند؟

زور و اگر مقابل هم قرار گيرند، چـون هـم   1مثال نيكسون و برژنف
كنند كه در صورتي نفع خواهند برد كه رعايت  وان هستند حساب ميت هم

اما وقتي هر كدام در مقابل ملتي ضعيف قـرار گرفـت،   . يكديگر را بكنند
صورت اعتراض راسـل بـه آمريكـا كـه       اين  در. ديگر اين كار دليل ندارد

جنگيد و اين كار غيـر انسـاني اسـت، حـرف      مثال چرا شما در ويتنام مي
آمريكا چـه الزامـي دارد كـه     !ي است؛ زيرا غير انساني يعني چه؟نامعقول
  نجنگد؟
حال اين يك مكتب است كه مسلّم مكتب بسيار سخيفي است  هر  به

اين، . دهد كه زور بگويد كند و به زورمند اجازه مي يعني اساسا تجويز مي
توانـد   حرف درستي است ولي ديگر اخالق نيست؛ زيـرا بـه قـوي نمـي    

تواند نسبت به تو كاري  كه با آنكه مطمئن هستي ضعيف نمي فرمان دهد
كار براي قـوي  دليل ندارد، چرا نكند؟ اين . نكن] اين كار را[انجام دهد، 

  .ي رفتپس بايد به دنبال چيز ديگر. مجاز است در چنين مكتبي قطعا

  الغاي مالكيت فردي. 2
شـود  ممكن است يك مكتب بر اساس همان هدفهاي مشترك مادي بنـا  

: شده راه ديگري پيشنهاد كند و بگويـد  ولي براي جلوگيري از مفاسد ياد

                                                      
  .]يرؤساي جمهور وقت آمريكا و شورو. [1
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ما بايد علل تجاوز افراد به يكديگر را بررسي كنـيم، بعـد آن علـل را از    «
بين ببريم و لزومي ندارد كه آن علل، علـل وجـداني و روانـي و تربيتـي     

ضعيف  اگر از پيروان اين مكتب بپرسيد در صورت تجاوز قوي به ».باشد
گويند، از اول جامعـه را   تواند در برابرش باشد؟ مي چه مانع و رادعي مي

ريشـه  . طوري بسازيم كه اصال قوي و ضعيف در آن وجود نداشته باشـد 
قوي و ضعيف بودن افراد در چيست؟وقتي ما اين ريشـه را زديـم همـه    

گيرند و آنوقت طبعا حقوق يكديگر را  افراد جامعه در يك سطح قرار مي
آن ريشه اصل مالكيـت اسـت، چـون    . شمرند تواني محترم ميبه دليل هم

. شـود  از اينجـا پيـدا مـي   ] اقتصادي[همه قدرتهاي سياسي و اجتماعي و 
تـوان   مالكيت را از بين ببريد تا همه افراد در يك سطح قرار بگيرند و هم

 صورت افـراد هـدف    اين  در. شوند و طبعا نتوانند به يكديگر تجاوز كنند
شان است؛ همه جامعـه بـه    يمشترك خواهند داشت كه همان زندگي ماد

آيد بدون آنكه هيچ يك از شركا بتواننـد   صورت يك شركت واقعي درمي
به افراد ديگر زور بگويند، چون ابـزاري كـه سـبب زور و ايـن بـدبختي      

  . ايم است مالكيت است و آن را از بين برده
در ايـن مكتـب روي   . اسـت چنين مكتبـي   مكتب ماركسيسم تقريبا
شود و سخني از وجـدان، وجـدان اخالقـي     مسائل معنوي هيچ تكيه نمي

شرارتها و  تكيه فقط روي چيزي است كه به عقيده آنها سبب. نيست... و
وقتـي مالكيـت را از   . هاست و آن مالكيت اسـت يشقاوتها و ظلمها و تعد

وقتـي  . ايـم  دهبين برديم آلت جرم يا موجب جرم و جنايت را از بـين بـر  
مالكيت فردي رفت و مالكيت اجتماعي آمد، يعني هـر فـردي بـه انـدازه     
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استعداد خود كار كرد و به اندازه نياز خـود از اجتمـاع گرفـت طبعـا در     
شـود و ريشـه    اجتماع صلح، صفا، عدالت و اخـالق خـوب برقـرار مـي    

ردم رود و مـ  هـا از ميـان مـي    ها، عداوتها، دشـمنيها، نفرتهـا و عقـده    كينه
  .كنند برادروار و برابر با يكديگر زندگي مي

  رد اين نظريه

خواهد جامعه را بدون  در اين مكتب هم هيچ معنويتي مطرح نيست و مي
اين مطلب هم ناقص و نادرست . دخالت دادن ارزشهاي معنوي اداره كند

هايي هم كه مالكيت را الغا كردنـد در   است زيرا عمل نشان داد كه جامعه
اگـر حـرف آنهـا    . ظلم و تعدي و انحراف در آنها از بين نرفت عين حال

رسـيد ديگـر    درست بود بايد جامعه همين قدر كه به زندگي اشتراكي مي
بينـيم در   محال بـود كـه در آن فسـادي رخ دهـد و حـال اينكـه مـا مـي        

... يك بار به بهانه تصفيه و انحراف ووقت هاي كمونيستي هرچند  جامعه
علتش هم اين است كـه تنهـا عامـل بـه دسـت      . افتند به جان يكديگر مي

آوردن امتيازات، مالكيت فردي نيست زيرا اوال امتيازات، همـه، امتيـازات   
ه بشر يك سلسله امتيازات ديگـر دارد كـ  . پولي و خريد و فروشي نيست

در ميان زنهـا زنـي كـه زيبـاتر باشـد،       فرضا. براي آنها ارزش قائل است
زندگي در صـورتي كـه ايـن، مربـوط بـه مسـئله       داراي امتيازي است در 

يعني اگر مالكيت، اشتراكي هم باشد اين امتياز سر جـاي   ؛مالكيت نيست
  .خودش هست

ارزش پسـت و مقـام   . و از آن مهمتر و باالتر پستها و مقامات است
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راكفلـر هميشـه   . براي بشر از ارزش پـول خيلـي بيشـتر و بـاالتر اسـت     
او . جمهــوري آمريكــا شــركت كنــد خواهــد در انتخابــات رياســت مــي

ثروتمندترين مرد دنيا يا جزء چند نفري است كه بيشترين ثروت دنيـا را  
دارند، ولي در عين حال داغ رياست جمهـوري در دلـش هسـت و ايـن     

كنند بـراي   انسانها پول و ثروتشان را غالبا فدا مي. العاده دارد آرزو را فوق
آدمي كه ديگـران يـا   . درت برسنداينكه به شهرت و افتخار و رياست و ق

از روي ترس يا محبوبيت يا عالقه و ايمان و ارادت در مقابلش خضـوع  
  .العاده دارد كنند براي بشر ارزشي فوق مي

كنند مانند مرحوم آقاي بروجردي باشند كه  مثال آيا انسانها آرزو نمي
افراد آرزوي ديدنش را داشتند كه با كمال خضـوع و خشـوع دسـتش را    

بوسند و با التماس به او پول بدهنـد و از جـواب سـالمش هـم مفتخـر      ب
مگر همه ارزشها پـول اسـت؟ يـا در    . اين، ارزش است براي بشر ؟باشند

مقابل، مانند شاه مملكت باشند كه ولو از تـرس، صـدها هـزار سـرباز و     
ارند؟ باالخره اينهـا  ذافسر در مقابلش پيشفنگ و پافنگ كنند و احترام بگ

اگر نداشت هرگز به خاطر چنـين مقـامي از همـه    . ر ارزش داردبراي بش
  . اينها مسائل كوچكي نيست. گذشتند چيز ديگر نمي

بنابراين ريشه تجاوز به حقوق يكديگر و مايـه امتيـاز، تنهـا مـال و     
ثروت نيست و آن چيزهاي ديگر هم قابـل اشـتراك نيسـت كـه آنهـا را      

  .اشتراكي كنند
ر امتيازات ديگر به دست آوردند، در همـان  وقتي به وسائل ديگ ثانيا
هايي هم كه اشتراكي است، بـاز بهـره از مـال و ثـروت، بـراي آن       جامعه
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آيـا در شـوروي بهـره مـال و ثـروت      . صاحبان امتياز، مسلّم بيشتر اسـت 
خروشچف با بهره مثال يك دهقان برابر است؟ ولو اينكه او نماينده طبقه 

افتـد   ان در عمرش يك بار هم اتفـاق نمـي  باالخره براي دهق. دهقان باشد
ولـي او بهتـرين   . كه هواپيما سوار شود و از اين شهر بـه آن شـهر بـرود   

  .رود هواپيما را در اختيار دارد و به مسافرت و اين سو و آن سو مي
پس اين طور نيسـت كـه تنهـا امتيـاز، مـال و ثـروت باشـد كـه بـا          

شتراك ثروت اين طـور  اشتراكيت ثروت مشكل حل شود و نيز با فرض ا
نيست كه افراد در هر مقامي كه باشند از ثـروت اشـتراكي بـه يـك حـد      

تازه مانند كارمند دولت خودمان اسـت  . استفاده كنند؛ هرگز چنين نيست
كه با آنكه مال دولت مال عموم است و مال فرد نيست اما آيا از اين مـال  

رد، افـراد يـك   عموم كه هيچ عنوان مالكيت فردي و اختصاصي هـم نـدا  
كسي كه در يك پست عاليتري اسـت، مـدير   ] نه،[كنند؟  جور استفاده مي

كل است يا با مقامات عاليتري ارتبـاط دارد، بـه عنـاوين مختلـف ماننـد      
كنـد و حـال اينكـه بودجـه      مسافرتها از اين بودجه عمومي اسـتفاده مـي  

  .عمومي است
همتر است كـه  خالي از اهميت نيست و بلكه م ،به عالوه اين مطلب

هاي اشتراكي نياز به گذشتها و فـداكاريها و صـرف نظـر     در همان جامعه
المثـل كسـي كـه سـرباز      في. كردن از مواهب مادي در كارها وجود دارد

اسـاس    شود بـر  است و بايد به ميدان جنگ برود و كشته شود، ديگر نمي
احساساتي بر حتما بايد ايده يا . منافع مشترك كشته شود، زيرا معنا ندارد

. وجود او حاكم باشد تا حاضر شـود خـود را بـراي آن بـه كشـتن دهـد      
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نياز از نوعي ارزش و  ترين مكتبها هم خود را بي اينجاست كه حتي مادي
داند ولو به عنوان اين كه خود مسـلك را بـه صـورت يـك      معنويت نمي

  .يك شيء با ارزش درآورند و اين خود يك معنويت استو معبود 
اساس اشتراك در منافع مـادي    ك مكتبي كه همه چيزش بربدون ش

توانـد يـك    نمي تواند يك مكتب جامع باشد، اصال يو حفظ آن باشد، نم
مكتب عملي باشد؛ و لهذا خود همينها پاي يـك سلسـله معنويتهـا را بـه     

مثال رفتار رهبران مادي كمونيستي نسـبت بـه مسـلك يـا     . آورند ميان مي
ئمي كه مربـوط بـه مسـلك اسـت چگونـه اسـت و       و عالآرمها  ،شعارها

كننـد كـه مسـلك مـافوق      كنند؟ هميشه طوري عمل مي چگونه تظاهر مي
كند؛ و حال آنكـه طبـق ايـن مكتـب، مسـلك چيـزي        همه چيز جلوه مي

اسـاس مكتـب    بـر . اي است براي رسيدن به منافع زنـدگي  نيست، وسيله
. كشـد  اختمان مياي را دارد كه مهندس براي س مادي، مسلك حكم نقشه

اي است براي  خودش در مقابل ساختمان تقدسي ندارد بلكه وسيله ،نقشه
اسـاس آن سـاخته    ها در مقابل ساختماني كـه بـر   بهترين نقشه. ساختمان

ساختمان هرگز نبايد فـداي نقشـه   . شود، فرع است و ساختمان، اصل مي
، اكثـر ايـن اسـت كـه مسـلك      حد. شود بلكه نقشه براي ساختمان است

بهترين طرح و نقشه براي ساختمان اجتماع است ولي چـرا ديگـر خـود    
اين نقشه براي من حكم يك بت را پيدا كند و معبـود مـن قـرار گيـرد؟     

بعـد مـن فـداي نقشـه      ،نقشه براي ساختمان است و ساختمان براي مـن 
ولي در عين حال به مسلك به عنوان . اين حرف اساسا معنا ندارد! بشوم؟

شـود،   ساختمان اجتماع و وسيله براي زندگي افراد نگاه نمـي وسيله براي 
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بلكه به عنوان يك امر داراي نوعي قداسـت و بزرگـي كـه افتخـار يـك      
گو اينكه ايـن را  . شود انسان اين است كه خود را فداي آن بكند نگاه مي

اي ندارنـد و حتـي بـه     اساس هم بگويند ولي بـاالخره چـاره   مبنا و بي بي
  .كنند كه شده به خود و ديگران تلقين مي صورت تلقين هم

  جامعه نيازمند ارزشهاي معنوي است

يـا بـه قـول    » هـدفهاي معنـوي  «بنابراين هيچ اجتمـاعي از يـك سلسـله    
حاال بايد ديـد ايـن ارزشـهاي    . نياز نيست بي» ارزشهاي معنوي«امروزيها 

هـاي افـراد    معنوي چيست؟ آيا حقيقت دارد يا يك تلقينات و گـول زدن 
زننـد كـه    مي... لوح است؟ مثل حرفهايي كه راجع به وطن و ملت و ادهس

ارزشـهاي   ،بايد ديد از نظر يك مكتـب . لوحان است براي گول زدن ساده
معنوي يعني چه كه انسان براي اموري معنوي آنقـدر ارج و ارزش قائـل   
باشد كه منافع مادي در مقابل آنها چيزي شمرده نشود؟ اينجاست كه اين 

  اساسا يعني چه؟ » ارزش«آيد كه  ه ميان ميسخن ب

  مفهوم ارزش

انسان بـراي هـدفي كـه    . هر كار اختياري انسان به خاطر يك هدف است
خواهد مادي باشـد   كند اهميت و ارج قائل است، حال مي آن را دنبال مي

محـال   اي براي طبيعت انسـان دارد، و االّ  يعني آن هدف جاذبه. يا معنوي
ي انسان جاذبه نداشته باشد و انسان دنبال آن بـرود و  است كه چيزي برا

مطلـق   هاند عبـث مطلـق و لغـو و بيهـود     گفته. تالش كند كه به آن برسد
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نـاميم، از نظـر    هر كاري كه ما عبث مي. محال است كه از انسان سر بزند
از نظر مبدأ ديگري كـه فعـل از آن    الّمبدأ فكري و عقالني عبث است وا

خيال كه محرك  هآن مثال قو هود عبث نيست و به واسطش ناحيه صادر مي
عاقلـه   هرسد ولي قو ميخود خيال به هدف  هقو. رسد است، به هدفي مي

  . رسد به هدفي نمي
 هجاي بحث نيست كه چيزي كـه بـراي مـن و ادامـ     1در امور مادي

مند هسـتم و   حيات من مفيد است چون من بالذات به حيات خود عالقه
شوم و براي من  زي من است، طبعا به سوي آن كشيده مياين عالقه، غري

آورنـد، ولــي   را در ماديـات نمــي  »ارزش«اگرچـه اصــطالح  (ارزش دارد 
پس يـك طبيـب بـراي مـن     ). ارزش به معناي اعم در ماديات هم هست
. دوا براي مـا ارزش دارد . كند ارزش دارد، چون بيماريها را از من دور مي

  .ما خواهد بود ارزش دارد غذا كه بدل ما يتحلّل بدن
زاء مادي ندارد و مشت پر كـن  رسيم به امور معنوي كه ما با د ميبع
مثال خير رساندن به ديگران كه منفعت مادي براي انسان نـدارد و  . نيست

چگونه اسـت؟ انسـان   ... در مفهوم كلي، خدمت به جامعه و نسل آينده و
كند بـه حسـاب    ي ميالعاده و پرنشاط در يك مؤسسه فرهنگي تالش فوق

كنـد، ولـي بـه حـال شـخص       اينكه به نسل آينده اين مردم خـدمت مـي  

                                                      
خـورد، يـا از بـاب اينكـه      امور مادي يعني آنچه جسماني است و به كار جسم مـي . 1

خودش جسم است مانند غذا و يا خودش جسـم نيسـت ولـي اصـالح جسـم مـا       
دهد؛ ورزش هم  انسان به سالمت تنش اهميت مي. وابسته به آن است مانند ورزش

  .چون موجب سالمتي آن است برايش ارزش دارد



  38 هدف زندگي 

گيـرد و   اي ندارد بلكه ضرر دارد زيرا وقت و كارش را مـي  خودش فايده
اينهـا چگونـه بررسـي    . تواند براي خود درآمد بيشـتري كسـب كنـد    نمي
  شوند؟ مي

  ارزشهاي معنوي و ايمان به خدا هرابط

زندگي بشر مسئله مهمي اسـت و ايـن سـؤال مطـرح     مسئله معنويات در 
وابسـتگي بـه ايمـان بـه خـدا       آيا ايمان به امور معنوي منحصرا است كه

ايمان به معنويات است؟ و يـا اينكـه    هدارد؟ يعني ايمان به خدا سرسلسل
مانعي نيست كه ايمان به خدا در كار نباشد و در عين حال يـك سلسـله   

  !حكمفرما باشد؟ ارزشهاي معنوي بر زندگي بشر
سـارتر از داستايوسـكي نويسـنده     اصالت بشريك جمله در كتـاب  
الوجـود نباشـد همـه چيـز      اگر واجب«: گويد معروف روسي است كه مي

كنـيم و   اين كه كارها را بـه خـوب و بـد تقسـيم مـي      :يعني» مجاز است
البتـه روي  (گوييم فالن كار را بايـد كـرد و فـالن كـار را نبايـد كـرد        مي
مثال بايد راست گفت و نبايـد دروغ گفـت، نبايـد بـه     ) هاي معنوي هجنب

جامعه خيانت كرد و بايد خدمت كرد، تابع اين است كه ما اعتقاد به خدا 
الوجود در عالم نباشد همه چيـز   اگر واجب. الوجود داشته باشيم و واجب

ع و بايد و نبايـد  يعني همه چيز مباح است و ديگر منع و رد ،ستامجاز 
  آيا اين جور است يا نه؟. رود همه به كلي از ميان مي
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  به عنوان يك ارزش معنوي در مكتب انسانيت »مسئوليت«

ماركسيستها يك خوبي در كارشان هست كه چـون ماترياليسـت هسـتند    
دم از  ؛زننـد  رونـد و دم هـم از آن نمـي    چندان دنبال مسائل معنوي نمـي 

 بگويند مقصودشان همان جامعه لم هماگر انسانيت سا. زنند انسانيت نمي
طبقه است، چون انسان از نظر آنها يا سالم است يا معيوب، و انسـانها   بي

شوند، وقتي آن را بـرداريم   به خاطر مالكيت و تفاوتهاي طبقاتي فاسد مي
كمال ديگري براي انسان قائل نيستند؛ براي . ندنما به حالت اوليه باقي مي

 هبه عقيد. شناسند ر معنويات پيدا كند، نمياو ترقي و تكامل ديگري كه د
مالكيـت فاسـد نشـود، كـافي اسـت؛       ههمين قدر كه به واسطانسان آنها 
  . زده نشود، كافي است پرست و پول پول

از طرفي ) مانند سارتر(ولي اين مكاتبي كه اخيرا پيدا شده، بانيان آن 
نامند  مي »مكتب انسانيت«ند و از طرف ديگر مكتب خود را ا مادي مسلك

ــي   ــتوار م ــوي اس ــهاي معن ــر روي ارزش ــئله  و آن را ب ــد و روي مس كنن
معتقدند كه بشر آزاد است، يعني هـيچ گونـه    .نمايند تكيه مي» مسئوليت«

كند و انسان تصميمش به  جبري نه الهي و نه طبيعي بر بشر حكومت نمي
پس اين خود انسان است كه خود را . هيچ شكل وابسته به گذشته نيست

بنـابراين خـودش مسـئول    ... سازد نـه محـيط و سرنوشـت و خـدا و     مي
دهد به عنـوان كـار    و چون هر كاري را كه انسان انجام مي. خودش است

كه حرف درستي هم هست يعنـي حتـي وقتـي آدم    (دهد  خوب انجام مي
ندهـد   »خـوب «دهد تا به آن در وجدان خود تيتر  كار بد را هم انجام مي
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ه از يك لحاظ باشـد، و در وجـدان خـود بـراي آن     دهد اگرچ انجام نمي
پس هر كـاري را كـه انسـان اختيـار و انتخـاب      ) كند درست مي ي»بايد«

فهماند كه اين، كـار   كند، به قول طالب به داللت التزامي به ديگران مي مي
زباني به جامعـه   دهم، به زبان بي وقتي من كاري را انجام مي. خوبي است

است و بايد اينچنين كـار كـرد، شـما هـم چنـين      گويم كار من خوب  مي
  . بكنيد

گويد هر كار جزئي در بطن خود يك كليتي دارد، يعني هر كاري   مي
خواهد به جامعـه بگويـد    دهد، گويي مي كه انسان به طور فردي انجام مي

. شود كه اينچنين كـار بكنـد   اينچنين بايد كار كرد و طبعا جامعه وادار مي
پس . دهد ر خود، خودش را سرمشق ديگران قرار مييعني هر كس در كا

انسان، هم مسئول خود است و هم مسئول ديگـران، زيـرا بـه كـار خـود      
اند و از اين رو ديگران را هم به انجـام   د دهد و آن را خوب مي ارزش مي

  . كند آن دعوت مي
كنند كـه هـر فـردي در جهـان      از اينجا مسئله مسئوليت را طرح مي

  .ديگران استمسئول خود و 

  رد اين نظريه

چيست و چـه معنـايي دارد؟ مسـئوليت    » مسئوليت«پرسيم اين  اكنون مي
در مكتب . يك امر مادي نيست، يك امر معنوي به معناي غير مادي است

حداقل ايـن اسـت كـه بگوينـد     . مادي بايد جواب اين سؤاالت را بدهند
  دهـد، ماننـد    انسان داراي وجداني است كه او را مـورد سـؤال قـرار مـي    
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واقـع انسـان داراي دو    در. نفس لوامـه كـه در منطـق ديـن آمـده اسـت      
شخصيت است، يكي حيواني و ديگر انساني و ملكـوتي كـه وقتـي كـار     

كند، ايـن شخصـيت، شخصـيت اولـي را مـورد عتـاب قـرار         خالفي مي
پس وقتي چنين چيزي نيسـت ريشـه   . و آنان منكر اين وجدانند. دهد مي

  ست؟مسئوليت كجا
را اثبـات كننـد    مسئوليت ـ كه اگر هم نتوانند آن  هنظر از ريش صرف

خره به آن قائلند ـ اين كه من در مقابل افـراد بشـر مسـئولم، مـن در       باال
چه معنايي دارد؟ اينها كه مكتبشـان مكتـب    ...مقابل نسل آينده مسئولم و

ن خواهند انسانيت و معنـويتي بـراي انسـا    مادي است و در عين حال مي
اي  بسازند و او را ملتزم به آن معنويت بكنند، منهاي خـدا چنـين انديشـه   

اگـر پـاي خـدا در كـار     : گويد دارند و حتي سارتر در مكتب خودش مي
اينها آزادي انسان  هرود، چون ريشه هم اين معنويتها از ميان مي هباشد هم

است و اگر خـدا باشـد آزادي معنـا نـدارد و در صـورت نبـودن آزادي،       
معناست و در نتيجه مسئوليت معنا نخواهـد داشـت، بلكـه بـه      نتخاب بيا

دليل اين كه خدا نيست و انسان آزاد است، مسئوليتي براي انسان وجـود  
  .دارد

معنويـت  خواهند بـه نـوعي    پس با اينكه مكتب آنها مادي است مي
مسلكي نه فلسفي اعتقاد داشته باشند؛ آيا چنين چيـزي ممكـن اسـت يـا     

  خير؟
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  معنويت باشد؟ تواند ريشه وجدان مي آيا

ممكن است كسي بگويد چه مانعي دارد كه ما قائل به خدا نباشـيم ولـي   
اين معنويـت در وجـدان انسـان     هقائل به نوعي معنويت باشيم زيرا ريش
هد باشد، تصادف يا چيـز ديگـر،   خوا آمده است، حال منشأ آن هرچه مي

يست اما اين معنويت در انسان خدايي ن. خره در ساختمان انسان استباال
شـده  هست، به اين معنا كه انسان هرچـه هسـت داراي وجـداني سـاخته    

برد و از كارهـاي بـد    از كارهاي خوب لذت مي] به موجب آن[است كه 
ر دارد و كار خوب را نه به دليل منفعت مادي بلكه براي آنكه از كـار  تنفّ

انسان منحصر و محـدود   بنابراين لذات. دهد برد انجام مي خوب لذت مي
كـه از   به لذات مادي نيست، بلكه انسان لذات معنوي هم دارد، همچنـان 

تـاريخ و   هبرد و حال آنكه مشت پـركن نيسـت، يـا مطالعـ     علم لذت مي
درياهـا و   هاطالع از اوضاع گذشته عـالم و يـا جغرافيـا و مطالعـه دربـار     

دانـد   صد مـي در صورتي كه صددر] بخش است براي او لذت[اعماق آنها 
اي نـدارد و يـك پـول بـر      گونـه اسـتفاده   اطالعات او در اين موارد هـيچ 

خره انسـان  بـاال . بـرد  آگـاهي لـذت مـي   افزايد، ولي از اين  درآمدش نمي
بـرد،   برد، از اخالقيات لذت مي طوري آفريده شده كه از آگاهي لذت مي

لـذت  بدون اينكه هيچ منفعت مادي كسب كند؛ چون انسان كار را بـراي  
  . دهد، منتها يا لذت مادي و يا لذت معنوي انجام مي

اصـالت  (قديم يونان است طرفدار لذت اسـت   هاپيكور كه از فالسف
گويند او طرفدار  كنند، مي منتها با تعبير معروفي كه از مكتب او مي) لذت

اشـي  گويند و مقصود همان عي است كه از زبان خيام هم مي» دم غنيمتي«
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و استفاده از فرصتها در خوردن و نوشيدن و هـر نـوع   و خوشي ظاهري 
. معروف شده است» اپيكوريسم«به » گري الابالي«لذت مادي است و لهذا 

گويند مكتب واقعي او اين نبوده و لذت را تنها به لذات حيـواني   ولي مي
كند، بلكه معتقد است كـه بـراي انسـان يـك سلسـله لـذات        محدود نمي

تر است  لذات معنوي از لذات مادي، هم با دواممعنوي هم وجود دارد و 
  .تر رنج و هم بي

ممكن است كسي بگويد چه مـانعي دارد كـه مـا براسـاس وجـدان      
برد، ولو اينكه خدايي در كار نباشد،  انسان كه از كارهاي اخالقي لذت مي

برد بدون اينكه هيچ  مثال انسان از زيبايي لذت مي. معنويت را برقرار كنيم
ادي داشته باشد كه به حال جسمش مفيد باشد يـا خـود جسـم    منفعت م

اي باشد كـه از   انسان اگر منزلي داشته باشد و در آن گلكاري عالي. باشد
اش لذت ببرد براي او ارزش دارد در صـورتي كـه ايـن منظـره نـه       منظره

خودش ماده است كه انسان به آن برسد و نه به حال جسم انسـان مفيـد   
از آن  ،خره انسان بـه نـوعي  باال. وان انسان مفيد استبه حال راست ولي 

زند براي  چه مي آواز كه در باغ چه يك مرغ خوش. برد استفاده و لذت مي
چـه   صورتي كه نه خود آن چه برد در انسان ارزش دارد و از آن لذت مي

بـرد ولـي    اي است كه انسان به آن برسد و نه جسمش از آن سود مي ماده
  . دبر روانش لذت مي

يكي اين كـه  . دارد» اما«اي درست است ولي دو  اين حرف تا اندازه
آن  هدر انسان اين وجدانها تا آن حد قوي نيست كه بتوان مكتبي را بر پاي

بنا نهاد به طوري كه بتواند در تربيت، واقعا منافع عموم بشر را فداي آنها 
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ن لـذتهاي  كند، تا آنجا كه انسان حتي حاضر به كشته شـدن بـه خـاطر آ   
  .معنوي باشد

اصوال اگر انسان فقط به خاطر لذت، ولو لذت معنوي، كاري بكنـد  
يعنـي  . هاي متوالي است فقط تا مرز كشته شدن است، تا مرز زندان رفتن

ني و در اين حدود به شكل امور تفّن) وستيد امور اخالقي مانند زيبا(اينها 
ري كه در مكتب الزم فانتزي درست است، اما به شكل نيازهاي عميق بش

و » پاكبـازي «است تا افراد پايبند به مكتب به خاطر اين ارزشهاي معنوي 
كنند صحيح نيست؛ چنانكه در دنيا هيچ كس حاضر نيست بـه  » سربازي«

اش خود را به كشتن دهد، زيرا گل را بـراي   خاطر بقا و دوام گلهاي خانه
ا مثال در مورد كمـك  ي. خواهد نه برعكس استفاده و لذت خود از آن مي

كردن اگر اين اين طور فكر كند كه چـون در هنگـام كمـك كـردن از آن     
كـنم و پايبنـد بـودنش بـه      برم به خاطر آن لذت اين كـار را مـي   لذت مي

اخالق همين اندازه باشد، هرگز خـود را بـراي چنـين لـذتي بـه كشـتن       
  .دهد زيرا معنا ندارد نمي

دان خود از كارهاي خير و پس درست است كه انسان در عمق وج 
اما ايـن  ) و قرآن مجيد هم اين وجدان را قبول دارد(برد  عمومي لذت مي

يك مكتب قرار گرفتن كافي نيست، يعنـي   همقدار وجدان براي پايه و ماي
. نياز مكتب به ايمان به معنويات در يك حد خيلي باالتر و بهتـري اسـت  

السالم به كربال رفت و خـود و   امام حسين عليه: لذا اگر كسي مثال بگويد
جوانانش را به كشتن داد و اهل بيتش را به اسارت داد زيرا وجـدانش از  

برد، اين درست نيست، زيرا لذت در پايـان   خدمت به خلق خدا لذت مي
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  .آيد جور درنمي» پاكباختگي«گردد و ديگر با  به خود انسان برمي
ي در كار نباشـد و اگـر   ام و هدفظد و نشثانيا اگر خدايي در عالم نبا

يك نوع وابستگي باطني ميان اشياء و انسانها برقرار نباشـد، خـود لـذت    
آيا نبايد گفت غلطي در طبيعـت   ،ايم بردن كه ما بر اساس آن ساخته شده

است؟ لذت در ما هست اما يك اشتباه اسـت، زيـرا هـر لـذتي از لـذات      
طبيعـت  : گويـد  ميشوپنهاور . مادي به خاطر نيازي است كه طبيعت دارد

براي اينكه افراد انسان را گول بزند و به دنبال مقاصـد خـودش بفرسـتد،    
وسـيله او را گـول زده و بـه      لذتهايي را در كام بشر ريخته است و بدين

  .دنبال هدفهاي خود فرستاده است
حال اگـر بـه بشـر    . مثال هدف طبيعت اين است كه نسل باقي بماند

بقاي نسل ازدواج كن، زحمت بكش و زن و  فرمان بدهد كه تو به خاطر
ولي بـراي آنكـه بشـر را    . كند بچه را نان بده، بشر عاقل چنين كاري نمي

گول بزند و به دنبـال هـدفهاي خـود بفرسـتد، ايـن لـذت را در كـام او        
گذاشته به طوري كه خود به طـوع و رغبـت و اختيـار و بـا كمـال ميـل       

  . كند ازدواج مي
اگر از خوردن يك غذا . اساس يك نياز است برحال هر لذتي  هر  به

بريم به خاطر آن است كه طبيعت ما به آن مـاده احتيـاج دارد و    لذت مي
بريم زيـرا طبيعتمـان    از نوشيدن آب لذت مي. خوريم اگر لذت نبريم نمي
يعنـي هـر   . بريم زيرا احتياج داريم از خواب لذت مي. به آب احتياج دارد

اساس يـك   كه هر دردي بر واقعي است، همچناناساس يك نياز  لذتي بر
اي در  كارهـاي حكيمانـه  : فلسفه لذتهاي مادي روشـن اسـت  . مانع است
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  ند؛ ولي لذتهاي معنوي چطور؟ا طبيعت
برم چه ربطي  اين كه من مثال از نان خوردن فالن بچه يتيم لذت مي

 به من دارد؟ او خود لذت ببرد چرا من لـذت ببـرم؟ ايـن لـذت در ايـن     
ورت چيزي است شبيه لغو و پوچ، يعني حكمت و علتي در وجود من ص 

  .دليل است ندارد و بي
ولي اگر بگوييم يك نوع همبستگي در نظام عالم هسـت و خلقـت   

كند، ميان من و ساير افراد يـك وابسـتگي در مـتن     روي حكمت كار مي
خلقت هست و همه عضو يك پيكريم، آنوقت من كه دنبـال ايـن لـذت    

روم، دنبـال يـك    هدف از سوي خود نمـي  به دنبال امر پوچ و بيروم،  مي
  .روم اصل متقن در خلقت مي

ام  اما اگر اين لذت تصادفي باشد و تصادفا من طوري سـاخته شـده  
برم، گو اينكه اين لـذت بـراي مـن     كه از رسيدن خير به ديگران لذت مي

هدفي  و بيصورت باز آخرش كار به پوچي   اين  اي ندارد، در هيچ فلسفه
كشد؛ يعني طبيعت از كار خود هدفي نداشته و كار لغـوي انجـام داده    مي

المثل خـود را بـه    روم و في است و من دارم دنبال آن كار لغو طبيعت مي
كنم، امـا   برم فدا مي عنوان سرباز براي دفاع از مردم به خاطر لذتي كه مي

ماننـد اينكـه   (م ا بلكه اينچنين سـاخته شـده   ،دانم خود لذت چيست؟ نمي
صـورت طبيعـت كـار      ايـن   در). شـود  انسان گاه شش انگشتي ساخته مي

دهد و كار من هم پوچ است و اين ديگر ارزش و هـدف   پوچي انجام مي
اساس لذتي است كه به غلط در من گذاشـته   اين كه هدف من بر. نيست

هـدف   خـود بـي  ] يعني طبيعت[شده است و آنچه هدف من در آن است 
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  . كند ندگي مرا از پوچي خارج نمياست، ز

  ايمان به ارزشهاي معنوي هاعتقاد به حكيمانه بودن خلقت، ريش

گوييم انسـان   شويم و مي قائل به وجدان اخالقي ميما پس در عين اينكه 
برد، اگر پاي خدا و خلقت  بالفطره از كار خوب لذت و از كار بد رنج مي

. شـود  ما از پوچي خـارج نمـي  در ميان نباشد، كار خلقت و هدف داشتن 
و ما معتقديم كـه واقعـا وجـود    (ي هست قولي آنجا كه اين وجدان اخال

فهمم كه اين وجدان را خـدا بـراي ايـن قـرار داده      اما من خود مي) دارد
است كه من كار باهدفي را انجام دهم و در متن خلقت، من و آن يتـيم و  

نقشه و طرح هستيم و آن پيرزن عضو يك پيكر هستيم و واقعا جزء يك 
رويـم و   كنيم و به دنبال يـك حكمـت مـي    ت ازلي پيروي مياز يك مشي

صـورت ايـن امـر      اين  كنيم، در هدف خلقت و خالق خلقت را تأمين مي
  .معنوي پوچ نيست بلكه حقيقي و واقعي است

بنابراين هر مكتبي و هر سيستم فكـري اجتمـاعي نيازمنـد بـه يـك      
گـوييم ايـدئولوژي نيازمنـد     و لهـذا مـي  اسـت  هـاي معنـوي    سلسله ايده

ارزشهاي مافوق مادي است و ارزشـها بايـد قـوي و نيرومنـد باشـند بـه       
س يك چيز آن است كه س باشند و نشانه تقدطوري كه داراي نوعي تقد

  .اين بداند كه زندگي فردي خودش را فداي آن كند هانسان آن را شايست
ا و ارزشـهاي معنـوي، و بـه    پس هر مكتبي نياز دارد به چنين هدفه

توان يك مكتب انساني جامع  اساس آن نمي صرف شركت در منافع و بر
  .كه ماركسيسم بر اين اساس است به وجود آورد، آنچنان
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و بـاز منهــاي خــدا كـه خلقــت را بــر اسـاس حكمــت و هــدف و    
هاي باارزشـي بـراي بشـر بـه      شود چنان ايده مسئوليت آفريده است، نمي

  :ن مكتبي كه مدعي استآ. وجود آورد
  ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كارند

  تا تو ناني به كف آري و به غفلت نخوري
ـ  ا اَنَّ اهللاَ سخَّرَ لَكُمتَرَو اَلَم: گويد يا مي ي السي اْ  ما ف مـا فـ و موات1ضِالَر، 

هـر   ،گويـد در مـتن خلقـت    اي مسئوليت قائل اسـت و مـي   براي هر ذره
بـراي  . اي اسـت  اي راهي آفريده شده و مسـئول كـار و وظيفـه   چيزي بر

خـود را   هاي قرار داده شده اسـت، وظيفـ   خورشيد در متن خلقت وظيفه
حركت . دهد خود را انجام مي هكند وظيف ابر كه حركت مي. دهد انجام مي

ميوه دادن . حركت باد يعني وظيفه انجام دادن .ابر يعني وظيفه انجام دادن
  .ني وظيفه انجام دادنيك درخت يع

انسـان  . توانـد مسـئول بدانـد    پس چنين مكتبـي انسـان را هـم مـي    
ولي مكتبي كه همـه  . موجودي است مسئول در ميان دريايي از مسئوليت

داند، براي هـيچ موجـودي معتقـد بـه      چيز را عاري از هدف و غايت مي
فـه و  خواهد بـراي او وظي  رسد مي تنها به بشر كه مي ،انجام وظيفه نيست

تكليف خلق كند به طوري كه بشر واقعا احساس كند كه مسـئول اسـت،   
مسئول خود و ديگران، و حاضر باشد به خاطر اين مسئوليتها، ارزشـها و  

توانـد   اكثـر مـي   اي؟ گفتيم حـد  معنويتها فداكاري كند، چرا و بر چه پايه

                                                      
  .بينيد كه خدا هرچه را در آسمانها و زمين هست رام شما كرد مگر نمي: 20/ لقمان.  1



 49 ريشه اخالق فردي و اجتماعي

وي است كـه طبيعـت   برم، و حال آنكه خود اين لذت، لَغْ بگويد لذت مي
  .انجام داده است

بدون اعتقـاد  و بنابراين يك مكتب به ارزشهاي معنوي نيازمند است 
توان به چنين ارزشهايي ايمـان پيـدا كـرد و     به حكيمانه بودن خلقت نمي

مكتب بايـد آنهـا را بـه وجـود     و هر حركت است  هچنين آرمانهايي الزم
اي آرزو زندگي فردي و شخصي منته ،بدين معني كه براي هر فرد ،1آورد

  .نباشد، بلكه كارهاي بزرگ منتهاي آرزو باشد
آمد خدمت رسول اكرم  مرد تازه داماد و تازه زندگي تشكيل داده مي

آرزوي شهادت دارم، دعا ! اهللا يا رسولَ :گفت وسلّم و مي وآله عليه اهللا صلّي
مكتب تا كجـا بـه انسـان آرزو و    . كن خداوند شهادت را نصيب من كند

خواهد به آن برسد و به شهادت نائـل   دهد كه همواره مي يآرمان بزرگ م
. آيـد  و اين آرمان، ديگر با اين حرفهاي پيش پا افتاده درست در نمي !آيد

توان چنين بشري ساخت و بدون اين آرمـان هـم هـيچ     با اين حرفها نمي
  .نيست  مكتبي مكتب

  

                                                      
  .آرمان يعني منتهاي آرزو.  1
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ھان ب و      م
  
  
  
  
  
  
  

يـك  : ذشته به اين نحو قابـل بيـان اسـت كـه    تعبير ديگري از حرفهاي گ
نظـام  «مكتب اجتماعي كامل و ايدئولوژي درست، هـم نيازمنـد بـه يـك     

است و هم نيازمند به يك ايمان، بدين معني كه هم يك » فكري و فلسفي
بيني استوار و بينش منطقي خاص و مجهز به استدالل و منظم و بـه   جهان

ن داشته باشـد و هـم داراي يـك    جها هاصطالح امروز سيستماتيك دربار
ايمان باشد، يعني داراي قدرت ايجاد دلبستگي و عشق و محبـت نسـبت   

نقصـي كـه در   . به هدفها و هدف برتر و مافوق فـردي و شخصـي باشـد   
بعضي از مكتبهاي اجتماعي و بلكه در اغلب مكتبهـاي اجتمـاعي امـروز    

يـدئولوژي  خواهنـد ا مثل مكتب اگزيستانسياليسم هست اين است كه مي
منهاي ايمان به وجود بياورند، يعني منهاي امري مـافوق فـرد انسـان كـه     

واقع آن چيز به نوعي مورد پرستش  انسان نسبت به آن عشق بورزد و در

3



  52 هدف زندگي 

محض مكتب ايجاد كنند و ايـن   هاساس فلسف خواهند بر مي. انسان باشد
عي محض منهاي ايمان ـ كه نو  هاساس فلسف ايدئولوژي بر. نشدني است

دلبستگي و شيفتگي به هـدف برتـر و عـاليتر اسـت ـ ايـدئولوژي كامـل        
  . انساني نيست

كنند كه معلـوم اسـت امـري خيـالي و      ايجاد مي ريودوگاهي شبه 
آيند خود ايدئولوژي را موضوع  استفاده از نيروي خيال بشريت است؛ مي

ژي بايـد  كنند كه ايـدئولو  دهند زيرا اين خأل را احساس مي ايمان قرار مي
بر ايمان به هدف برتر استوار باشد؛ در صـورتي كـه ايـدئولوژي طرحـي     

تواند مقدس باشـد امـا اگـر     است كه بايد مشتمل بر ايمان باشد و لذا مي
خود ايدئولوژي مشتمل بر ايماني نباشد و صرفا يك نظام فكري باشـد و  

يگر ق و دلبستگي قرار بگيرد، اين دشخود بخواهد موضوع ايمان يعني ع
منطقي ندارد؛ يعني امري است كه با زور تلقين و القـاء   هبه هيچ وجه پاي

  .منطقي حسابي ندارد هشود بدان عمل كرد ولي پاي مي
: خـوانيم  مكتـب مـي   هاكنون مقداري از يادداشتهاي گذشته را دربـار 

يعنـي نـه يـك    » مكتب عبارت است از يك سيستم واحد فكري عملـي «
مربوط به علوم نظري است و نه آنچه بايد  سيستم فكري صرفا نظري كه

 هخودمان سيستم فكري نظري يعنـي فكـر دربـار    هبه اصطالح فلسف. كرد
گوييم فيزيك ارسطو يك سيسـتم فكـري    فرض كنيد مي. آنچه كه هست

درباره آنچه هست كه چگونه است نظري است يعني يك نوع طرز تفكر 
كري نظري ديگري است گوييم فيزيك نيوتن يك سيستم ف و يا مي. است
  .آنچه هست هدربار
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آنچـه بايـد    هولي سيستم فكري عملي يعني يك نظام فكـري دربـار  
باشد، و در اصطالح قدما حكمت عملي، كه حكمت را به نظري و عملي 

آنچـه   هحكمت نظري يعني حكمت و درك صحيح دربار: كنند تقسيم مي
چـه بايـد   آن ههست و حكمت عملي يعني درك صحيح و واقعـي دربـار  

  . باشد
» يك سيستم واحد فكري عملـي «بنابراين مكتب كه عبارت است از 

آنچه بايد باشد، طرحي براي اينكه فرد يا  هيعني يك سيستم فكري دربار
اجتماع انسان چگونه خوب است باشد؟ و در تعريـف مكتـب اجتمـاعي    

 مكتب اجتماعي عبارت: بايد يك كلمه هم اضافه كنيم و اين طور بگوييم
هـاي   است از يك سيستم واحد فكري اجتماعي عملي، نه مجموع انديشه

. ناهماهنگ كه به صورت يك دستگاه در نيامده باشد كه آن مكتب نيست
دسـتگاه  . يك ركن مكتب اين است كه بـه صـورت يـك دسـتگاه باشـد     

صنعتي چگونه است؟ دستگاه آن است كه از يك سـري اجـزاء تشـكيل    
. و مقام و جاي معيني در نظر گرفته شده استشده و براي هر جزئي كار 

اي را انجـام   مثال يك ساختمان يك دستگاه است چون هر جزء آن وظيفه
دهـد و لهـذا    دهـد و مجمـوع آن يـك هـدف واحـد را تشـكيل مـي        مي

مكتب نيست زيرا يـك واحـد و يـك دسـتگاه را بـه       ،هاي متفرق انديشه
  .آورد وجود نمي

با زندگي عملي يعنـي بـا بايـدها و     هاي هماهنگ كه مجموع انديشه
ـ  نبايدها بستگي داشته باشد يك مكتب مي هـاي   انديشـه « هباشد كه بر پاي

. رود هاي نظري روح آن مكتب به شمار مي قرار دارد و آن انديشه» نظري
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اساس  گفتيم هر ايدئولوژي بر چون »هاي نظري انديشه هبر پاي«گوييم  مي
جهان است آنچنان كـه   هيني نظر دربارب بيني است و خود جهان يك جهان

انسان است آنچنـان كـه بايـد باشـد و      ههست، ولي ايدئولوژي نظر دربار
  .بايد بشود
مكتب همان روحي است كـه همـه را بـه صـورت يـك       مايهو  هپاي

ـ      اعضـاء و   هدستگاه و يك پيكر درآورده اسـت و ديگـر چيزهـا بـه منزل
موهايي است كه  هي به منزلرئيسه است و حتي بعض  جوارح رئيسه و غير

  اصـيل دارد، ماننـد الزم و    غيـر  هرويـد يعنـي ايـن قـدر جنبـ      بر پيكر مي
  ...الزم و واجب و مستحب و  غير

  ايماني  هخواهد و هم پاي فلسفي مي هپاي ايدئولوژي، هم 

ـ  اي مي تنها انديشه  هتواند روح يك مكتب را تشكيل دهد كه از طرفي پاي
 هشد يعنـي نـوعي بيـنش و ديـد و ارزيـابي دربـار      بيني آن مكتب با جهان

باشد و اين همان مطلـب اسـت   » آرمانساز«هستي باشد، و از طرف ديگر 
ـ  هكه گفتيم ايدئولوژي، هم پاي . ايمـاني  هفلسفي بايد داشته باشد و هم پاي

از يك سو اساس منطقي داشته باشد تا آنچه هست را بتواند بـا منطـق و   
وي ديگر آرمانساز باشد، يعني بتواند چيـزي را  استدالل ثابت كند و از س

عرضه كند كه بشود موضوع ايمان و موضوع آرمان قرار گيرد؛ يعني يك 
محبوب و معشوق هم به بشر عرضه بدارد و بشر را به سوي آن محبوب 

آل  آل اخالقـي و هـم ايـده    هم فلسفه باشد و هم ايـده . به حركت درآورد
  .اجتماعي
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ـ . بينـي آرمانسـازي آن اسـت    يك جهـان  هنيروي محرك رف يـك  ص
مثـل اينكـه    .شـود  بيني مادام كه آرمان نداشـته باشـد محـرك نمـي     جهان

شناسـي را بـه مـا عرضـه      شناسي، مسائل سـتاره  بزرگترين مكتبهاي ستاره
يـك سلسـله چيزهـايي كـه در جهـان هسـت        دارد و ما فقط دربـاره  يم

هـا   كند يعني ستاره پيدا نمي كنيم، اما ديگر به ما ارتباطي اطالعاتي پيدا مي
به آن وضع وجود داشته باشند يا نداشته باشند، از نظر زندگي و هدفهاي 

آن دارد كه در  انسان تأثيري ندارد، برخالف مكتب كه چيزي را عرضه مي
  .آرمان بزرگي براي انسان نهفته است

  بيني است و هم آرمان جهان توحيد، هم پايه

بينـي   جهـان  ةفلسـف  هد كه از طرفي پايه و مايچنين خاصيتي دار» توحيد«
گـر  هستي و وجود است و از طرف دي هاست و نوعي ديد و بينش دربار
) لـه ال ا(در جملـة نفـي   » هللا الَّال اله ا« نوعي آرمان و ايده است كه كلمه

مفهوم اصل بودن توحيـد در  ) هللاُا الَّا(وم ايده بودن و در جمله اثبات مفه
  . كند يان ميهستي را ب

توحيد : گويند توحيد بر چند قسم است قدماي ما تعبيري دارند، مي
توحيـد  . در ذات، توحيد در صفات، توحيد در افعال و توحيد در عبادت

خداوند مثـل و  » ءله شَيس كَمثْلَي«در ذات يعني اعتقاد به توحيد ذاتي كه 
مغاير بـا صـفات و    توحيد در صفات يعني ذات او. مانند و شريك ندارد

 هدر عين بساطت و وحـدت، همـ  . نيز صفتي مغاير با صفت ديگر نيست
همه . و همچنين توحيد افعالي. كماالت را به نحو بساطت و وحدت دارد
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ماننـد اسـت كـه او چنـين      هاي نظري و فلسـفي  اينها يك سلسله انديشه
او كه چنـين اسـت   . ولي در عين حال توحيد در عبادت هم هست. است

اليق پرسـتش اسـت و پرسـتش او در عمـق روح و      ،بايد پرستش بشود
نْ ونَ و لَه اَسغرَ دينِ اهللاِ يباَفَغَي :روان بشر ريشه دارد مـ لَم   و موات ي السـ فـ 

  .1ضِرالَاْ
كنيم در واقع يك نوع تسليم و مشـايعت اختيـاري    عبادتي كه ما مي

ما في  هللا يسبح : ات استاست از يك عبادت تكويني كه در همه موجود
ي   هللا سبح  .2ضِالَرالسموات و ما في اْ ما فـ و مواتي السالَْ اما ف3ضِر.  هللا 

سنْيم داْ ج و مواتي السف4ضِالَر.  
از اين جهت توحيد در عبادت يعني ذات حق، يگانه آرمان بشر هم 

اي اسـت كـه مثـل و ماننـد نـدارد و در       هطور كه ذات يگان  همان ؛هست
اي  ذاتش تركّب نيست و يگانه مبدأ عالم است، همـين طـور ذات يگانـه   

ايـن  . است كه تنها معبود بشر و يگانه موجود اليق پرسـتش بشـر اسـت   
گوييم توحيد هر دو خاصيت را دارد، از طرفي نوعي بينش و  است كه مي

از طـرف ديگـر آرمـان اسـت     هستي است و  هديد و نوعي ارزيابي دربار
  .براي بشر

                                                      
د و حال آنكه هر كه در آسمانها و زمين نجوي آيا غير دين خدا را مي: 83/ عمران آل. 1

  .است خواه و ناخواه مطيع فرمان اوست
  .تسبيح گويد هرچه در آسمانها و زمين است خدا را: 1/ جمعه. 2
  .گوست هرچه در آسمانها و زمين است خدا را تسبيح:  1/ صف. 3
  .كنند هركه در آسمانها و زمين است براي خدا سجده مي: 15/ رعد. 4
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  خود يك آرمان نيست ،ماركسيسم

بيني مـادي   بيني ماركسيستي، جهان جهان. اما مثال ماركسيسم چنين نيست
هسـتي و يـك نـوع     هبيني مادي نوعي ديد و ارزيـابي دربـار   جهان. است
هستي است كه طبعا در توجيه زندگي و زيستن نيز اثـر دارد ولـي    هفلسف

توانـد بـه بشـر آرمـان      ماترياليسم هرگـز نمـي  . آرمان نيستخودش يك 
دارد از جنبه اقتصادي است  آرماني كه ماركسيسم عرضه مي. عرضه بدارد

ماترياليستي؛ يعني ماركسيسمِ اقتصادي آرمان بـه بشـر عرضـه     هنه از جنب
محـروم   هيعني منافع بشر و طبق. تازه آن هم آرمان انساني نيست. دارد مي

 !گويـد اي طبقـه محـروم    دارد و مـي  ان آرمان به او عرضـه مـي  را به عنو
و لذا از . در اين حدود است. كوشش كن كه حقوق خود را دريافت كني

لحاظ آرمانسازي و ايدئولوژي ناقص است، زيرا اين آرمان تا وقتي است 
كه انسان به هدف نرسيده است، بعد كه رسيد چطور خواهد بـود و ايـن   

حاكم را از قدرت استبداد به خاك  ه؟ همين كه طبقآرمان چه خواهد شد
  .شود نشاند، ديگر پايان ايدئولوژي و هدف است و تمام مي

تواند به صورت يـك هـدف مقـدس باشـد، يـك       به عالوه اين نمي
و لهـذا  . هدف مادي صددرصد مادي است و هدف مافوق انساني نيست

ن بـر ضـد آرمـان    منطق خواهد بود چـو  تمام بي ،فداكاريها در اين مكتب
كوشد براي اينكه به منفعت خود برسـد و آن وقـت    او مي. خودش است

و ايـن   ،بايد فداكاري كند و تمام وجود خود را در راه آن از دست بدهد
  !چگونه منفعتي است كه در راه آن خود را بايد از دست داد؟
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آرمـاني و   ماركسيسم خود يك آرمان نيست، بلكـه در حقيقـت بـي   
بيني است، خـود   جهان هغرايز فردي است؛ يعني آنچه كه ماي بازگشت به

نيـروي ماركسيسـتي در بريـدن و    . ايده و آرمان فردي يا اجتماعي نيست
كننـده همـه    به عالوه قادر نيست توجيه. پاره كردن قيدها و زنجيرهاست

شئون زندگي اعم از سياسي، اجتماعي، اقتصادي و اخالقي باشد مگر بـه  
مفهوم واقعي خود را » اخالق«و » عدالت«در اين حال . مطريق غيرمستقي

  .دهد از دست مي
به عبارت ديگر روح مكتب آن است كـه بـا نـوعي ارتبـاط علّـي و      

سازد و آنچـه در ايـن ارتبـاط علّـي و معلـولي       معلولي اندام مكتب را مي
دهد و بـه   بيني مكتب مي بيشتر تأثير دارد، هدف و آرماني است كه جهان

اي صـالحيت ايـن كـه روح مكتـب را تشـكيل       بيني ليل هر جهانهمين د
  .بدهد ندارد چون ممكن است آرمان نداشته باشد

اين كه . كند نه به حال و گذشته انسان در سازندگي به آينده نگاه مي
جهان چيست و چگونه بوده و هست چه ربطي دارد بـه اينكـه مـن كـه     

بـه عبـارت   . بسازم چه كنم آل و مطابق با ميل خود خواهم جهان ايده مي
  .ديگر فلسفة تنها كافي نيست

  تواند تعهدآور باشد اگزيستانسياليسم نمي

ها از يك نظر ديگر نيز با هم تفـاوت دارنـد و آن اينكـه يكـي      بيني جهان
بينـي بـراي انسـان     است و ديگري نيسـت يعنـي يـك جهـان    » تعهدآور«

. حيدي تعهدآور اسـت بيني تو جهان. كند و ديگري نه مسئوليت ايجاد مي
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خواهـد تعهـد بـه     و هرچه فكر كنيم كه مثال اگزيستانسياليسم چگونه مي
همه كـه  اين. رسد، زيرا پايه و اساسي ندارد وجود آورد فكر به جايي نمي

من . آن كجاست هزند معلوم نيست پاي دم از تعهد و التزام و مسئوليت مي
ـ . مسئول خود هستم فقط به دليل اينكـه آزادم  ن آزادي جـز ايـن معنـا    اي

مقصـر   ،اگـر مجبـور باشـم    .نيست] بدبختي من[ندارد كه ديگري مقصر 
ولي وقتي كه من صددرصد . بدبختي من، خودم نيستم بلكه ديگري است

  آزاد هستم چگونه است؟ 
گويند اساسا مفهوم ندارد و صددرصد غلط  اي كه آنها مي البته آزادي

خواسـتند   گفتند و مـي  كه اشاعره ما مياي است  است، زيرا برابر با آزادي
ارتباط به همـه چيـز اسـت و ايـن      انسان كامال آزاد و بي هثابت كنند اراد

هر حال فـرض كنـيم مـن آزاد      ولي به. سخن چندين اشكال بزرگ دارد
كند و طبيعـت بشـري كـه     هستم و هيچ گونه جبري بر من حكومت نمي

ط هم وجود ندارد و جبر الهي اي داشته باشد وجود ندارد، جبر محي الزمه
پس در اين صورت به قـول آنهـا مـن    . هم نيست و من آزاد مطلق هستم

اكثر معناي اين حرف اين است كه هـيچ عـاملي    حد. مسئول خود هستم
. من نيست، من اگر بدبخت شـدم خـودم مقصـر هسـتم    ] بدبختي[مقصر 

ويم من در ولي آيا معناي اين، مسئوليت در برابر ديگران هم هست كه بگ
انتخاب خود مسئولم چيزي را انتخاب كنم كه به نفع ديگران هم باشـد؟  

ايـن احسـاس   . من بگذارنـد  هخواهند مسئوليت ديگران را هم به عهد مي
مسئوليت از كجا براي من پيدا شود؟ اگر گفته شود من در ديگران تـأثير  

  .دارم، گيرم كه چنين باشد ولي مسئوليت مطلب ديگري است
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آن آزادي مطلــق بــا مســئوليت در مقابــل . ديگــران نيــز آزادنــداوال 
گويند، حتـي سرمشـق و    در آن طور آزادي كه مي. ديگران سازگار نيست

گويد مـن چـون آزاد هسـتم پـس خـودم       مي. نمونه شدن هم معنا ندارد
كـنم بـه ايـن     راهي را كه انتخـاب مـي  هر باشم و چون  مسئول خودم مي

ها بـه داللـت التزامـي بـه      انم و به قول طلبهد معناست كه آن را خوب مي
گويم همين راه مرا انتخاب كنيـد، پـس بـه راه خـودم كليـت       ديگران مي

. گويم اين راه خوب است نه فقط براي من بلكه بـراي همـه   دهم، مي مي
و چنانكه گفتيم ديگران هم . كنم پس ديگران را هم به اين كار دعوت مي

 همـرجح اراد  )تـأثير در انتخـاب ديگـران    مثل(آزاد هستند و هيچ عاملي 
  .شود كسي واقع نمي

اسـت   فرضا اين مطلب را قبول كنيم ـ كه البته تا اينجا درست  ،ثانيا
همين است كه كاري كـه مـن   » ْسنَتكُمرِ اَلْبِغَيلنّاسِ ل وا دعاةًنكو«و حديث 

دهم و ديگـران را   شخيص ميكنم معنايش اين است كه آن را خوب ت مي
پـس بـه ايـن ترتيـب مـؤثر در انتخـاب        ،كـنم  به آن تشويق مي هم عمال

ـ ولي اين تأثير در انتخاب ديگران غير از اين است كه من  ديگران هستم
در وجدان خود احساس مسـئوليت كـنم؛ زيـرا بايـد ايـن مسـئوليت در       

باالتر از ايـن نيسـت كـه    » من مؤثر هستم«. وجدان من وجود داشته باشد
نم كه عامل بدبختي ديگران هستم، اما آن تعهد را چه كسي ك من درك مي

كند كه من عمـل نكـنم و بگـويم بـه موجـب ايـن كـه         در من ايجاد مي
چه كسي هستم؟ آيا خدا وجـود دارد كـه    كنم؟ مورد سؤالِ مسئولم، نمي
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  !پس چه كسي؟. گوييد نه آيا وجدان؟ مي. گوييد نه سؤال كند؟ مي

  بيني توحيدي خواص جهان

و » تعهــدآور«و » آرمانســاز«توحيــدي بــه همــين دليــل كــه  بينــي نجهــا
خاصيت ديگر آن هدايت كردن . است» كن هدايت«است، » ساز مسئوليت«

دهد، راه وصول به هـدفها را روشـن    است يعني راه را به انسان نشان مي
  . است» فداكارساز«و نيز » كن دل گرم«و » بخش نشاط«به عالوه . كند مي

اصل توحيـد  : اند طباطبائي فرموده هطور كه عالم  تر هماناز همه باال
طور كه اصل امتناع   همان. تواند عنصري از عناصر همه تعليمات باشد مي

شـود و   قضايا بـه آن منتهـي مـي    هتناقض اصلي است كه عندالتحليل هم
شود و يا الاقل يقين به هيچ اصـلي   بدون آن، يقين به هيچ اصلي پيدا نمي

كنـد، همچنـين اصـل توحيـد ايـن       مخالف آن را نفي نمـي  مال اصلتاح
هـاي ديگـر را سـيراب     انديشه ههم هريش ،صالحيت را دارد كه مانند آب

غـذا برسـاند و    هـا  ي آن انديشهكند و مانند خون به همه اجزاء و اندامها
 همحركـ  هاندامها باشـد و قـو  آن  هبخش هم مانند روح بپادارنده و زندگي

  .يك مكتب باشد
گويند انسان در  د كه مينحرفي دار ديگرانمورد آرمان، سارتر و  در

هيچ حدي نبايد توقف كند و هميشه بايد حدود خود را در هم بشكند و 
رسيد، هدف ديگـر بگيـرد و همـين    هدفي وقتي به . طرحها را تغيير دهد

طور به پيش رود، بدين معني كه حركتي نامتنـاهي كـه از ابتـدا آرمـان و     
نيست انجام دهد به طوري كـه دائمـا در حـال حركـت      هدفش مشخص
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رود و فقط مقداري از افق جلـويش بـاز    مثل كسي كه در راهي مي ،باشد
بيند اما مقداري كـه رفـت افـق ديگـري جلـوي       است ولي بعدش را نمي

طور، ولي از ابتدا هدف نهايي را به طور  شود و همين چشمش آشكار مي
 هثابت برسد چرا كـه آن را نقطـ   هد به نقطخواه داند، زيرا نمي روشن نمي
  . داند مرگ مي

اينكه هدف از ابتدا روشن و مشخص است،   عين  ولي در توحيد در
اي دارد؛ زيــرا ذات هــدف  العــاده غيرمتنــاهي اســت و ايــن، ارزش فــوق

  .گاه كهنگي ندارد نامتناهي است و هميشه براي انسان تازگي دارد و هيچ
الحيت ندارد كـه پايـه و مايـه و روح يـك     اي ص بيني پس هر جهان

» محركـه  هقو«آن مكتب باشد و هم » آرمان«كه هم به طوري مكتب باشد 
ايجـاد  كـه  دهـد و چـه از ايـن راه     چه از اين راه كه غايت و هـدف مـي  

تعهـدآور و  «باشـد و هـم   » محركـه  هقو«كند، و خالصه هم  مسئوليت مي
راهنمـا و  «و هـم  ) ودالبته بـه حسـب خصـلت ذاتـي خـ     (» آور مسئوليت
كه راه وصول بـه هـدفها را تعيـين كنـد، و هـم خاصـيت       » كننده هدايت

داشته باشد، و هـم ماننـد غـذا خاصـيت     » فداكارسازي«و » بخشي نشاط«
اعضا را زنـده نگـه دارد، و هـم     هداشته باشد كه به همه بدن برسد و هم
  . ودمسائل به آن تحليل ش هنفوذي داشته باشد كه مانند اصل، هم

بيني توحيدي است كه چنين خواصي را همـه   ما تنها جهان هبه عقيد
  .بر دارد و يكجا در
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سان ل ا مان و    ا
  
  
  
  
  
  
  

در اسالم داشتيم يك به هدف هدف و ايمان  هدر ارتباط با بحثي كه دربار
در اسالم مطـرح اسـت و   » ايمان«آنچه به نام : مسئله اساسي اين است كه

  مسائل است، چيست؟ هخورد و محور هم ن به چشم ميدر سراسر قرآ
دوم ايمانهـاي   هاول ايمان بـه خـدا و در درجـ    هالبته ايمان در درج

ديگري است كه در قرآن مطرح است مثـل ايمـان بـه مالئكـه و كتـب و      
  .رسل و يوم آخر

  ؟ايمان هدف است يا وسيله

ا وسـيله؟  آيا ايمان اساسا خودش از نظر اسالم براي انسان هدف است يـ 
خواهـد،   يعني اين كه انسان بايد مؤمن باشد و اسالم از انسانها ايمان مـي 

خود هدف است يا وسيله است براي هدفهاي ديگر؟ البته توجه داريد كه 

4
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خـواهيم بگـوييم ايمـان     نمـي . مقصود از هدف، هدف براي انسان اسـت 
 هـدفها . اي است براي هـدفهاي خداونـد   هدف خداوند است و يا وسيله
  .يعني كماالت و هدفهاي انساني

آيا ايمان خود كمال انسان است؟ و اين كه دعـوت بـه ايمـان شـده     
است از اين جهت است كه اصوال ايمان كمال انساني است و نفس كمال 
انسان به ايمان است؟ يا از آن جهت دعوت به ايمان شده است كه ايمان 

است، پس ايمان چيزي يك سلسله آثار دارد و آن آثار براي انسان خوب 
اگر بخـواهيم  . است كه براي انسان نافع است يعني داراي آثار نيك است

  :اين كلمه را با اصطالح فالسفه ادا كنيم اين طور بايد بگوييم
آيا ايمان براي انسان خير است و يا نافع است؟ زيرا فرق است ميان 

 خيـر آن چيـزي اسـت كـه نفـس و ذات خـودش كمـال و       . خير و نافع
مطلوب است؛ يعني انسان آن را بايد براي خودش بخواهد نه براي چيـز  

ولي نافع آن چيزي است كه خوب است به خاطر اثري كه دارد، و . ديگر
  .حد ذاته خير باشد خير است نه اينكه خودش في هواقع مقدم در

اين مطلب قطعا بايد در شناخت اسالم بـه صـورت يـك مكتـب و     
از نظر اسالم آيا ايمان خود هدف و مطلوب و ايدئولوژي روشن شود كه 

خير است براي انسان، و دعوت اسالم به ايمـان از آن جهـت اسـت كـه     
نفس ايمان خير است براي انسان قطع نظر از هر اثري كـه داشـته باشـد    

و  ،شناسيم وجود نداشـته باشـد   ولو براي ايمان هيچ اثري از آثاري كه مي
انسان از آن جهت به ايمان دعوت شده  يا اينكه خير چيز ديگري است و

خيرات است چنانكه مـا معمـوال وقتـي راجـع بـه       هاست كه ايمان مقدم
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كنـيم و مـثال    د و آثـار ايمـان بحـث مـي    يفوا هكنيم، دربار ايمان بحث مي
او  ،انسان در صورت داشتن ايمان آرامش خاطر دارد و مصائب: گوييم مي

تواننـد بـه    معه ايمان داشـته باشـند مـي   اگر افراد جا. آورد را از پا در نمي
رسـد و شرشـان بـه هـم      يكديگر اعتماد كنند و خيرشان به يكديگر مـي 

  .رسد نمي
شك نيست كه ايمان چنين آثـاري هـم دارد ولـي آيـا ايمـان از آن      
جهت خوب است كه چنين آثار خوبي دارد يا نفس ايمـان بـراي انسـان    

ايمان پيدا كنـد فقـط بـراي     خير و سعادت است و انسان كه بايدو كمال 
  ؟خود ايمان است نه اينكه اثر ديگري بر آن مترتب باشد

آيـد كـه اصـوال كمـال انسـان بـه        اينجاست كه اين بحث پيش مـي 
خيـر   هچيست؟ ما براي فهميدن اين كه ايمان، كمال و خير است يا مقدم

نسـان  كمال انسان را مطرح كنيم و ببينيم كمال ا هو كمال، بايد ابتدا مسئل
  به چيست؟

  چيست؟ بهكمال انسان 

از . تشخيص كمال انسان از كمال هر چيز ديگر دشوارتر و مشكلتر است
انسان همين مسئله است كه كمال انسان به  هجمله مجهوالت انسان دربار

. توانيم تشـخيص دهـيم   مي] آساني به [اكثر اشياء عالم را  1چيست؟ كمال
مـل چگونـه بايـد باشـد؟ بـه آسـاني       مثال اگر به ما بگويند يك سـيب كا 

                                                      
كمال ـ كه نقطه مقابل آن نقص است ـ احتياجي به تعريف ندارد و تقريبا مفهـومي    . 1

  .واضح و روشن است
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شود شرح داد، زيرا آنچه در  توانيم بگوييم؛ يك سيب كامل را زود مي مي
دانيم، يكي مربوط  سيب مطلوب است و ما سيب را از آن جهت سيب مي

اگـر سـيبي   . به طعمش است و ديگر لطافت و رنـگ و بـاالخره شـكلش   
طعـم و   عـم خـوش  باشد كه از نظر شكل و رنگ زيبـا باشـد و از نظـر ط   

ايحه و بو خوشبو و از نظر لطافـت لطيـف باشـد و در    رشيرين و از نظر 
سـيب  «مقابل دندان مقاوم نباشد آن را به عنوان يك شيء مورد اسـتفاده  

  .دانيم مي» كامل
يك اسـب كامـل را بـه    . شود تعريف كرد يك خانه كامل را زود مي

چيـز ديگـر    رفش از هـ ولي انسان كامل تعري .توان تعريف كرد آساني مي
انسان  هو لهذا بايد نظريات مختلفي را كه دربار. مشكلتر و دشوارتر است

اند شرح داد تا معلوم شود كدام درست است و يا اگر اجتهـاداً   كامل گفته
نتوانيم تشخيص دهيم، الاقل ببينيم از نظر قرآن كدام يك از آنها و تا چه 

  .حد تأييد شده است

  :انسان كامل هرنظريات مختلف دربا

   :انسان كامل يعني انسان برخوردار. 1

  برخوردار از طبيعت . الف
ممكن است گفته شود اين است ] درتعريف انسان كامل[اولين چيزي كه 

يافته يعنـي انسـاني    انسان كامل يعني انسان برخوردار؛ يا انسان تكامل: كه
  .رداكثر برخورداري را از طبيعت و محيط خارج خود دا كه حد
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  رد اين نظريه

شود  كمال انسان با برخورداري حاصل نمي. مسلّم اين تعريف غلط است
  : از اشياء خارج بيشتر استفاده كرد و بهره برد كاملتر است، زيراكه كه هر 
مـا هرگـز يـك    . كنيم ال ما هيچ چيز ديگر را اين طور تعريف نمياو

ارتبـاط بـا صـفات    اسـب را در  . دانيم اسب كامل را اسب برخوردار نمي
گيريم كـه چـه صـفاتي بايـد      خود و در وضع خاص خودش در نظر مي

اسب كامل آن نيست كه مثال ديشب علف بيشـتري خـورده   . داشته باشد
گوييم سيبي است كه برخورداري بيشـتري از   يا در سيب كامل نمي. باشد

  .داشته باشد...) و آب هوا، نور، (طبيعت 
كنـد كـه كـاملترين انسـان      را قبول مـي  ثانيا كدام وجدان اين مطلب

اش ايـن اسـت كـه هـر      برخوردارترين انسانها تعريف شود؛ چون الزمـه 
. انساني به هر نسبت كه از طبيعت كمتر برخـوردار باشـد ناقصـتر باشـد    

بنـابراين اگـر مـا دو    . برخوردارتر، كاملتر است و نـابرخوردارتر، ناقصـتر  
ش اسـتفاده از       انسان داشته باشيم، يكي مانند معاويه باشـد كـه تمـام همـ  

گوينـد   اكثر نعمتهاي دنيا باشد با هر شـرايطي كـه هسـت ـ كـه مـي       حد
خورديم، و واقعا هـم   تخودش در اواخر عمر گفت ما در نعمت دنيا غل

سالش را به حكومـت شـام    40سال عمرش حدود  80چنين بود زيرا از 
 20لي مقتـدر بـود و   سال به عنوان وا 20سال حدود  40گذراند و از اين 
مقتدر بود ـ و ديگـري ماننـد حضـرت اميـر باشـد كـه         هسال ديگر خليف

اي  برعكس در جهان زاهدانه زندگي كـرده و در زهـد خـود هـم فلسـفه     
خواسـته آزاد زنـدگي    اش اين بوده است كه مـي  حاال فلسفه(داشته است 
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شـده باشـد و   كند، يا ايثار كند، يا همدردي با ديگران كند و يا اسير دنيا ن
اش از دنيا فقـط   و بهره) قلب خود را فارغ براي معنويت نگه داشته باشد

لي به كمال نزديكتر و دومي انسـان ناقصـي   من نان جو باشد، او 17مثال 
  !گيري كرده است است كه در اين دنيا كم بهره

تـر   اگر اين سخن را بگـوييم انسـان را واقعـا از حيـوان هـم پسـت      
ارزيـابي كمـال    »برخـورداري «حيواني را بـه مقيـاس    ايم چون هيچ كرده
 هو اگر درست توجه كنيم بسـياري از افـراد اساسـا جـز دربـار     . كنيم نمي

انديشــند و هــر چيــزي را اگــر مقدمــه  برخــورداري بــراي انســان نمــي
گـويي كـه غايـت و    . داننـد  برخورداري انسان باشد خوب وگرنه بد مـي 

ايـن مطلـب البتـه درسـت     . دانند يكمال اصلي انسان را در برخورداري م
  .نيست

  انسان كامل يعني انسان برخوردار در آخرت  .ب
آيد كه دقيق است و آن اينكه هيچ كـس   در اينجا مطلب ديگري پيش مي

به اين صراحت معتقد نيست كه كمـال انسـان در برخـورداري بيشـتر از     
و  اش نفي هر گونه معنويت و عمل انسـاني اسـت   طبيعت است كه الزمه

. معنايش اين است كه ايثار كردن كار غلطي است زيرا تنزل كـردن اسـت  
ولي مطلب ديگري هست كه در اذهـان خيليهـا وجـود دارد و آن اينكـه     
برخورداري دنيا كمال انسان نيست ولي برخورداري آخرت چطور؟ يعني 

بـه  . بگوييم كمال انسان در برخورداري است ولي در برخورداري آخرت
كـه ايـن برخـورداري سـبب     » در برخـورداري دنيـا  «گوييم  مياين دليل ن
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كمـال  . شود ولي برخورداري آخرت مـانعي نـدارد   محروميت آخرت مي
انسان در همان خوردن است و برخورداري از نعمتهـاي الهـي، منتهـا در    

و . اكثر آن ميسر نيست، بلكه در آخرت و در بهشت ميسر اسـت  دنيا حد
كننـد بـراي اينكـه در آخـرت بيشـتر       يلهذا زاهـدهاي عـامي عبـادت مـ    

عبـادت كـردن بـراي بهشـت مگـر جـز عبـادت بـراي         . برخوردار باشند
برخـورداري اسـت و طبعـا هـر      هبرخورداري بيشتر است؟ عبادت مقدم

اي  عبادت فقـط وسـيله  . اش افضل و اشرف است اي بر مقدمه المقدمه ذي
  .است براي آن برخورداري
 ةٌالعبادة عند غير العارف معامل«: گويد مي اشاراتبوعلي در نمط نهم 

» .اآلخرة هـي األجـر و الصـواب     خذها فيأي ةالدنيا الجر  نّه يعمل فيأما ك
بگيـر كـار    كند آنچنان كـه يـك كـارگر مـزد     انسان غيرعارف عبادت مي

اگـر پـول نباشـد    . گيرد بگير هدفش پولي است كه مي كارگر مزد. كند مي
ـ . هرگز حاضر نيست كار كنـد  كنـد بـراي    ن شـخص هـم عبـادت مـي    اي

بنابراين باز كمال انسـان برگشـت بـه برخـورداري،     . برخورداري آخرت
  .گرچه نه در دنيا بلكه در آخرت

  رد اين نظريه

از نظر منطق اسالم اين مطلب مسلّم است كه عبادت بـراي برخـورداري   
يعني همين قدر عبادت اسـت كـه    ،در آخرت عبادت بسيار ناقصي است

خواهـد و خـدا را وسـيله قـرار داده اسـت و       ز خدا چيزي را ميانسان ا
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همين مقـدار توجـه بـه خـدا دارد كـه آخـرت و بهشـت را از خداونـد         
كند براي اينكه امر خدا را اطاعت كرده باشـد تـا    خواهد و عبادت مي مي

عبادت است ولي عبادتي كـه در آن  . خدا در عوض به او آخرت را بدهد
باره در كلمات ائمه زياد داريـم و در   در اين. است خدا وسيله قرار گرفته

  :نيز هست البالغه نهج
نَّ قَوــا ــ(جــراء الُْ اك عبــادةُ مــاً عبــدوا اهللاَ طَمعــاً و تلْ ةُ التُّجبــاد1 )ارِع 

بگيـران   كنند و اين عبـادت مـزد   گروهي خدا را از روي طمع بندگي مي[
آنـان   عبيـد ك عبادةُ الْفاً و تلْماً عبدوا اهللاَ خَووو انَّ قَ.] است) يا بازرگانان(

كنند كارشان از قبيل كار بردگان است كه از تـرس   كه از ترس عبادت مي
دوا اهللاَ شُـكْ   انَّ قَوو . كننـد  ارباب كار مي بـراً مـاً ع)  اً لَـه بــ  )ح   ك عبـادةُ  فَتلْ

نند نه از روي تـرس و نـه بـه خـاطر     ك و قومي او را عبادت مي 2رارِحالَْ ا
داننـد   سپاسـگزاري مـي   هطمع، بلكه از روي سپاسگزاري كه او را شايست

يعني اگر نه ثوابي باشد و نه بهشتي و نه جهنمي باز هم خدا را عبـادت  (
  . و اين عبادت آزادگان است) كنند مي

 اينها صريحتر است؛ هآن عبارت معروف ديگر از اميرالمؤمنين از هم

                                                      
  .عبارات مختلف آمده است. 1
انَّ قَوماً عبدوا اهللاَ رغْبـةً فَتلْـك عبـادةُ التُّجـارِ و انَّ قَومـاً      : 229، حكمت البالغه جنه. 2

  .حرارِا ْالَةُ راً فَتلْك عبادعبيد و انَّ قَوماً عبدوا اهللاَ شُكْعبدوا اهللاَ رهبةً فَتلْك عبادةُ الْ
كنند و اين عبادت بازرگانان است،  رغبت بندگي ميگروهي خدا را از روي : ترجمه

نماينـد و ايـن عبـادت غالمـان اسـت، و       و گروهي خدا را از روي ترس بندگي مي
  ..كنند و اين عبادت آزادگان استگروهي خدا را از روي سپاسگزاري بندگي مي
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نْ تُك خَوالهي ما عبد«: فرمايد يم عـاً   فاً مـال طَم و لْ    نـارِك بـ ك نَّتـفـي ج   
ودج تُك لْاَهالً لدبةِ فَعبادع1»تُك.  

كمـال انسـان كـه آن را در برخـورداري      هپس اين يك نظريه دربـار 
بــدانيم؛ كــه اگــر در دنيــا آن را مســتلزم نفــي هــر فضــيلتي بشــماريم و 

ري را به آخرت موكول كنيم باز هم مطلب درستي نيست وگرنه برخوردا
بايد اصوال كاملترين عبادت هم بـراي برخـورداري باشـد و حـال اينكـه      

  .دانستيم ناقصترين عبادت آن است كه براي برخورداري است
توان گفت كه كمال انسان در برخورداري بيشـتر انسـان از    پس نمي
  .غير خود است

. كه بعضـي روحـاني اسـت و برخـي مـادي     نظريات ديگري هست 
امـا  . گـردد بـه همـان نظريـه برخـورداري      نظريات مادي آخر كـار برمـي  

  :نظريات روحاني

  نظريه عرفا. 2
اولين و شايد مهمترين اين نظريات كه شايسته است در اطـرافش بحـث   

را تحت همـين عنـوان   » انسان كامل«اساسا مبحث . عرفاست هشود نظري
ند و شايد بتوان گفت به طور قطع عرفا ايـن نظـر را از   ا عرفا مطرح كرده

و بـه  ) مسئله آدم(اند؛ از مسئله انسان اول كه در اديان هست  اديان گرفته

                                                      
كـنم، بلكـه تـو را     خدايا من تو را از ترس آتشت و به طمع بهشـتت عبـادت نمـي   . 1

  .كنم ام و عبادتت مي ايسته عبادت يافتهش
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مهـدي  (و انسـان كامـل آخرالزمـان    » ولـي «و » نبـي «طور كلي از مسـئله  
ماسينيون معـروف كتـابي   . اند اديان هست الهام گرفته هكه در هم) موعود

كه عبدالرحمن بـدوي آن را بـه    در اسالم انسان كاملوان دارد تحت عن
  .1عربي ترجمه كرده است

فرضيه انسـان كامـل ميـراث هلنـي     : گويد ماسينيون در آن كتاب مي
انسان كامل حرفـي   هيونان دربار هفلسف. نيست يعني ميراث يوناني نيست

  .ندارد و بحثي نكرده است
انــد و  طــرح كــردهدر جهــان اســالم بحــث انســان كامــل را عرفــا م

الدين عربي خيلي در اين زمينه بحث كرده  مخصوصا در ميان عرفا محيي
از جمله عبدالكريم . اند نوشته» انسان كامل«به نام ديگران كتابهايي  .است

. كـه چـاپ شـده اسـت     انسـان كامـل  بـه نـام   است   جيلي كتابي نوشته
همچنـين  . ه اسـت كتاب نوشت االنسان الكاملفي نيز به نام سعزيزالدين نَ

كـه مـرد   ) حسـن برقعـي   برادر مرحوم آقا ميرزا سيد(محمد برقعي  سيد
  .عارف مسلك و شاعري است، كتابي نوشته تحت همين عنوان

كمال انسان و انسان  هعرفا طبق مسلك خودشان نظريه روشني دربار
آنهـا در ايـن زمينـه    . كامل دارند گو اينكه براي ديگران قابل قبول نباشـد 

  .كنند و حرف عجيبي دارند د قاطع و جزم قضاوت ميصددرص
آنها . عرفا معتقدند كه حقيقت يكي است و بس و آن همان خداست

                                                      
ترجمه اين كتاب به فارسي از اصل فرانسة آن از نظر اثر علمي كار مفيـدي خواهـد   . 1

  .بود
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حقيقـت   هدانند و به نوعي ظـل و چهـره و سـاي    غير خدا را حقيقت نمي
دانند و حقيقت بودن هر چيزي را هم كه ظاهرا قائل باشند، به اعتبـار   مي

از نظر عارف همه چيز شـأن و صـفت و   . نددان انتساب آن به خداوند مي
بينـيم و او را   اسم خداوند است و ما تا وقتي اشياء را در مقابل خـدا مـي  

دهيم، در كفـر   دانيم و ثاني براي او قرار مي چيزي و اينها را چيز ديگر مي
و شرك و جهل و حجاب محض هستيم كه اگر به اين حـال بميـريم در   

  .ايم ا درك نكردهايم يعني حقيقت ر ظلمت مرده
انسان آنوقت كامل است كه حقيقت را درك كند و به حقيقـت هـم   

كه بـه معنـاي ايـن    » وصول به حق«اصطالحي دارند تحت عنوان . برسد
باهللا حق حلـول كنـد در انسـان؛ زيـرا محـال اسـت كـه         نيست كه العياذ

آنان اصال ثـاني بـراي خداونـد    . خداوند حلول كند يا متحد با خلق شود
  : گويد شبستري مي. ئل نيستندقا

  حلول و اتحاد اينجا محال است   
  كه در وحدت دوئي عين ظالل است      

براي خدا ثاني قائل شـده اسـت و عـين شـرك     » حلول«اگر بگويد 
بـاز دو  » اتحـاد «كند و اگر بگويـد   است و چيزي است كه از آن فرار مي

يتي قائل نيست كـه  او براي شيئي، شيئ. اند چيز است كه با هم متحد شده
ـ . آن را ثاني براي خدا قرار دهد ي، خلـق كـردن   خلق از نظر او يعني تجلّ

  .يعني ظهور
بنابراين معناي رسيدن، فاني شـدن در اوسـت و فـاني شـدن يعنـي      
انسان برسد به آنجا كه حقيقت را آنچنان كه هست درك كند و وقتي كه 
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هـر چيـزي او را   كند پـس از درك او باشـد، قبـل از     خودش را درك مي
ديگـر از   .ده و معهلَه و بعت اهللاَ قَبو راَي الّئاً ات شَيياَما ر :درك كند و ببيند

  .ماند و فاني شدن يعني اين نظر او من و ما باقي نمي
پس اصول سخن عرفا اين است كه حقيقت يك چيز بيشتر نيست و 

ها و اسماء و صـفات   كه جلوهغير او هرچه هست ثاني براي او نيست، بل
كمال انسان در رسيدن به حقيقت است و رسـيدن بـه   . و تجليات اوست

حقيقت يعني اينكه انسان برسد به جايي كه اين حالت را كامال درك كند 
ـ اَي و هو معكُمكه در همه چيز و با همه چيز او را ببيند،  بـا هـر    ،1تُمنَما كُنْ

يزي او را ببيند، قوام هر چيزي را به او ببيند و چيزي و بلكه قبل از هر چ
واقع در او ببينـد و آنوقـت ديگـر     هر چيزي و از آن جمله خودش را در

گويند، و اگر انسـان   است كه مي» فنا«اين همان معني . ماند مني باقي نمي
به اين حالت رسيد و اين فنا و اتصال براي او رخ داد، به قول آنها يـداهللا  

  .شود يالباسطه م
و چون معتقد به سير و سـلوك و   2عرفا معتقد به رسيدن هم هستند

حركت به سوي خدا و طي منازل قرب هستند و براي اين منازل هم نظم 
خاصي قائلند مثل منازل مكاني كه تا منزل اول طي نشود محال است كـه  

رسد اند تا انسان ب ن كردهبتوان به منزل دوم رسيد، براي عرفان منازلي معي
آدمـي كـه بـه    . كمال انسان از نظر آنها خيلـي روشـن اسـت   . به حقيقت

                                                      
  .4/ حديد.  1
گوييم بـه   مي» تقرب«ما هم كه . همين است )سير الي اهللا، سلوك الي اهللا(» سلوك«.  2

  .معناي نزديك شدن است
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اسـت و  » نارسـيده «حقيقت نرسيده ناقص است، محجوب است و انسان 
ش همين است كه حقيقت را بشناسـد و  ا انسانيت انسان و استعداد اصلي

مركب ايـن  . كسي كه به حقيقت نرسيده، از راه وامانده است. به آن برسد
اسـت و راه، راه قلـب و   » انس«و » محبت«و » عشق«ز نظر آنها سير هم ا

  .دل است نه راه فكر و فلسفه
هـر چيـز   . شـود  از نظر آنها هر كمال ديگر از اين كمال منشعب مـي 

ديگر به آن اعتبار كمال است كه يا راه رسيدن به اين كمـال اسـت و يـا    
گوينـد بلـي    مـي مثال آيا زهد براي انسان كمال است؟ . ناشي از اين كمال

آيا تواضع كمال است؟ بلي زيرا شـرط ايـن راه   . زيرا شرط اين راه است
چيزهايي كه محاسن اخالقـي اسـت و نيـز دسـتگيري و ارشـاد و      . است

وقتي كه كسـي بـه حقيقـت    . هدايت خوب است چون اثر اين كار است
 .كنـد  شود و ديگران را ارشاد و هدايت مـي  مي» الهادي«رسيد مظهر اسم 

، نظر روشني است براي عرفا كه كمال مساوي اسـت بـا وصـول بـه     اين
حقيقت يكي است و كمـال انسـان يعنـي اتصـال و وصـول بـه       . حقيقت
  .حقيقت

  الهي هنظريه حكما و فالسف. 3
كمال انسان دارند و انسان كامل  هالهي نظر ديگري دربار هحكما و فالسف

گويند  ا آنچه عرفا ميشود كه اندكي ب از نظر آنها جور ديگري تعريف مي
  .فرق دارد

در بيان حكما مسئله وحدت حقيقت و وصـول و سـير و سـلوك و    



  76 هدف زندگي 

گويند مطرح نيست و در فلسـفه   رسيدن و فنا شدن به شكلي كه عرفا مي
يكـي درك   .از نظر فالسفه كمال انسـان بـه دو چيـز اسـت    . وجود ندارد

عرفـا  ). وافـي نيسـت  » علـم «كلمـة  (حقايق و به عبارت ديگـر حكمـت   
گويند حكمت، و حكمت را درك حقـايق   گويند حقيقت، و حكما مي مي

اشياء آن طور كه هست و درك نظـام كلـي هسـتي آن گونـه كـه هسـت       
. شود و شأن علـوم اسـت   البته درك جزئيات، حكمت گفته نمي. دانند مي

يـا در  . مثال اين كه خاصيت سيب چيست علم است ولي حكمت نيست
شناسيد و گـاه از   ، گاهي اندام و كليات آن را ميمورد شناسايي يك منزل

هاي تهران را ماننـد راننـده    جزئيات آن مطلعيد و يا فرضا شخصي كوچه
شناسد، ولي در عين حال اطالع كلـي راجـع بـه تهـران      تاكسي خوب مي

دانـد، بـرق    شـود نمـي   اگر از او بپرسيد تهران از كجا مشروب مـي  ؛ندارد
داند، نظـام شـهرداري يـا شـهرباني      شود نمي ميتهران از چند منبع تأمين 

  .داند نمي ،چگونه است
داند، شناخت درست  حكيم كمال انسان را در شناخت كلي عالم مي

جهان، انساني باشد عينـي  . شود» م علميعالَ«و صحيح به طوري كه يك 
: گوينـد  و او عالَمي باشد علمي، كه در تعريف حكمت از نظر غايت مـي 

حكمت عبارت است از » نيعيعالَمِ الْسانِ عالَماً عقلياً مضاهياً للْنْالْ اصيرورةُ «
گرديدن انسان يك جهان علمي و يك جهـان عقالنـي مطـابق بـا جهـان      

الوجود، نظام كلـي عـوالم مجـردات و     مثال در جهان عيني، واجب. عيني
امـل از  پس انسان ك. متوسط و مادي هست، آنجا هم باشد و انسان بداند

  .نظر آنها يعني انساني كه حكمت را دريافته است
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در مصداق حكمت ممكن است احتياج به بحث باشد ولي در اصل 
يشاء  مةَ منْحكْالْ تيؤي: فرمايد قرآن هم مي. حكمت نيازي به بحث نيست

  .1راً كَثيراًاُوتي خَي مةَ فَقَدحكْت الْؤي و منْ
 ؛نسان يكي در حكمت است و ديگر در عدالتاز نظر حكما كمال ا

عـدالت اجتمـاعي تـابع    (و مقصودشان از عدالت، عدالت اخالقي اسـت  
ز انسـان تعـادل و تـوازن    يـ يعني در ميان قوا و غرا) عدالت اخالقي است

به عبـارت   .عاقله باشد هز تحت حكومت قويبرقرار باشد و اين قوا و غرا
ميـع قـواي شـهواني و غضـبي و     مسلط و مسيطر بودن عقل بـر ج : ديگر

ز و تمايالت به طوري كه عقـل  يوهمي و به اصطالح امروز بر جميع غرا
به آن قوه بدهد بـدون افـراط و تفـريط، بـدون     اي را  حظّ و سهم هر قوه

  .ضايع كند و يا به آن بيش از حقش بدهداي را  اينكه حق قوه
الفـوقي و   يلـي  هجنبـ : حكما معتقدند كه انسان داراي دو جنبه است

الفوقي كمال انسـان در حكمـت اسـت و از     يلي هاز جنب. البدني يلي هجنب
اولي را كمال عقل نظري و . البدني كمال انسان در عدالت است جنبه يلي

  .دومي را كمال عقل عملي گويند
پس انسان كامل از نظر حكما انساني اسـت كـه عقلـش در مسـائل     

م انسـاني اسـت صددرصـد    لـي هـ  منظري حكيمانه است و در مسائل ع
خُلقهـاي نيـك همـان معتـدل      همعتدل از نظر اخالق، چون معتقدند همـ 

                                                      
ا به هر كه خواهد دهد و هر كه حكمـت يافـت خـوبي    فيض حكمت ر: 269/ بقره. 1

  .فراوان يافت
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اي  آنهاست؛ يعني اخالق نيك اخالقي است كه در آن هـر قـوه و غريـزه   
  .گيرد حق خود را به عدالت مي

ـ        بر  هاساس نظر حكمـا حكمـت و علـم، مخصوصـا علمـي كـه پاي
ور مطلق، حكمـت جزئـي   البته علم به ط(حكمت است، ذاتا كمال است 

  .كمال هپس حكمت كلي كمال است، نه مقدم). هم به جاي خود
طور كه در ابتدا راجع به ايمان گفتيم كه آيا هـدف اسـت يـا      همان

گوييم آيا حكمت براي انسـان هـدف    وسيله، اكنون در مورد حكمت مي
است يا وسيله؟ آيا علم براي انسان هدف است يا وسيله، يـا هـم هـدف    

  و هم وسيله؟است 
آيا علم كمال انسان است؟ البته اگر كمال است منـافعي هـم بـر آن    

اصوال علم به خاطر منافعش خـوب اسـت، اگـر منـافع آن     . مترتب است
هر علمي كـه منفعـت آن بيشـتر اسـت     . خورد نباشد علم هم به درد نمي

  .بهتر است و آن كه منفعتش كمتر است كم ارزشتر است

  هندوئيسم هنظري. 4
است يعنـي  » عواطف«ظر ديگري وجود دارد و آن اينكه كمال انسان در ن

  .است يا الاقل محبت هم يكي از اركان كمال انسان است» محبت«در 
و از نظــر عرفــا در » حكمــت و عــدالت«از نظــر حكمــا كمــال در 

بود و از اين نظر كه يك نظر اخالقي است، در محبـت اسـت؛   » حقيقت«
  .است كه محبتش نسبت به غير خود بيشتر استيعني انسان كامل انساني 

هرچه انسان غير خود را و مخصوصا انسانهاي غير خود را يا الاقـل  
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جاندارهاي غير خود و به طور كلي تمام جهان را بيشـتر دوسـت داشـته    
باشد و به آن مهر بورزد، كـاملتر اسـت؛ و هرچـه انسـان بـه غيـر خـود        

ر عالقـه نداشـته و خودپرسـت    تر و خشكتر باشد، به چيز ديگـ  محبت بي
كنـد چـون محـور     باشد، بدتر و ناقصتر است و اخالق، او را محكوم مي

به هـر نسـبت كـه انسـان از خودپرسـتي      . اخالق فاسد خودپرستي است
  .خارج و به غيرپرستي برسد، به همان نسبت داراي اخالق ممدوح است

نـد و  اي دار اين هم يك نظر است كه هندوها روي اين مطلب تكيـه 
بسـيار خـوب    اين است مذهب مـن گاندي در كتاب . تكيه بجايي است

تكيـه  » حقيقـت «البته هندوها، هم روي . روي اين مسئله تكيه كرده است
و نسبت به تمدن غرب كه ايـن دو چيـز را   » محبت«كنند و هم روي  مي

  .دفع كرده و از بين برده است انتقاد دارند

  كمال انسان در زيبايي است. 5
يه ديگر اين است كه كمال انسان در جمال و زيبايي اسـت ولـي نـه    نظر

بـه عبـارت ديگـر    . صرف زيبايي جسماني بلكـه بيشـتر زيبـايي روحـي    
كمـال انسـان را در هنـر و كارهـا و فعاليتهـاي      ] معتقدين به اين نظريـه [

دانند و همه چيز را تحت عنوان  ظريف كه ناشي از روح ظريف است مي
گـوييم،   مـي » خـوب «حتي اخالق را هم كـه مـا   . ورندآ ظريف و زيبا مي

ـ    . گويند چون زيباست كمال است مي زيبـايي   هاز نظـر آنهـا علـم از مقول
بنابراين كمـال انسـان   . است، خود حقيقت هم چون زيباست كمال است

البته اين نظريه يك تعبير جداگانه اسـت وگرنـه حـرف    . در زيبايي است
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  .اي نيست جداگانه

  ن در قدرت استكمال انسا. 6
شود گفت نظـر متـداول غربـي اسـت و در آن،      ديگر كه تقريبا مي هنظري

» قـدرت «گويـد كمـال انسـان در     مي 1كند مادي پيدا مي هكمال انسان جنب
انسـان هرچـه مقتـدرتر و    . است و انسان كامل يعني انسان قادر و مقتـدر 

ر انسانهاي نيرومندتر باشد و بر محيط خارج خود يعني بر طبيعت و نيز ب
تكامل دارويني هم بر همـين  . تر باشد، به كمال نزديكتر است ديگر مسلط
موجود كاملتر در مقياس داروين يعنـي موجـود نيرومنـدتر،    . اساس است

تواند رقيب را  تواند خود را نگهداري كند و بهتر مي موجودي كه بهتر مي
اند كه تو بـا   راد گرفتهو لهذا به داروين اي. در ميدان تنازع بقا از ميان ببرد

چـون   ؛كه نظر دادي، اخالق را به كلي از ميان بردي» اصل تنازع بقا«اين 
  .شود به موجب اين اصل، پايه اخالق متزلزل مي

اين همان چيزي است كه غربيها با طمطراق زياد تبليغ كردند كه مـا  
يـن  كشف بزرگ كرديم و اشتباه چندين هزار ساله را از بين برديم و آن ا

كردند كه علم را بـراي   رفتند، فكر نمي بود كه ديگران كه به دنبال علم مي
گوييم علم آن است كه به درد انسان بخورد و  خواهند، ولي ما مي چه مي

  . قدرت انسان را زيـاد كنـد و انسـان را بـر طبيعـت بيشـتر مسـلط كنـد        
سان ابـزار  را گرفتند، علمي كه بهتر براي ان» علم تجربي«از اين رو دنبال 

                                                      
، »حكمت و عدالت«، »حقيقت«. در نظريات پيش كمال انسان جنبه روحاني داشت.  1
  .هيچ كدام مادي نيست» زيبايي«و » محبت«
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البته اين پيشـبرد  . را پيش بردند... و بدين ترتيب تمدن و صنعت و ،باشد
درست است ولي بيش از مقداري كه به بشر فايده رساندند ضـرر زدنـد   

  حكمت به عنـوان يـك كمـال و علـم بـه      هحقيقت و مسئل همسئل] زيرا[
محبـت كـه خـود،     .عنوان يك كمال از قداست افتاد و كمال شمرده نشد

قدرت شد و  ههمه چيز مقدم. شد از قداست افتاد كمال انسان شمرده مي
از آن روز است كه بشريت هرچه هـم  . اين، مسير بشريت را عوض كرد

اگر سخن از معنويت . تواند به هيچ معنويتي معتقد شود كند، نمي ادعا مي
  .كند بر خالف آن رفتار مي گويد، عمال مي

داننـد، كـه    و افكـارش را افراطـي مـي    گيرند نيچه ايراد مي هبه فلسف
جـاي ايـراد   ] مطابق اين طـرز فكـر  [ولي . حرفهاي عجيبي هم زده است

  .نيچه ركتر و صريحتر گفته است. نيست
صـورت  دكـارت   بـيكن و  هتغيير مسير علم كه به وسيل هاصوال الزم

. گرفت، اين است كه در اخالق همان را بگـوييم كـه نيچـه گفتـه اسـت     
در پيش گرفتند كه علم را فقط در  دكارت راهي كه بيكن ومنطقي  هنتيج

خدمت قدرت داده و كمال انسـان را صـرفا در قـدرت دانسـتند همـين      
  .حرفهاي نيچه در اخالق و در مسائل اجتماعي است
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سان ل ا باره  ف  ت یات  ی    و  اسالم ،ر
  
  
  
  
  
  
  

انسان بود و اين كه نظر اسـالم   هبارهدف اصلي اسالم در هبحث ما دربار
  كمال انسان چيست؟ انسان كامل از نظر اسالم چگونه است؟ هدربار

خواهـد پيـروان خـود را بسـازد از راه      طبعا يك مكتب وقتي كه مي
. كند و غير از اين راهي نـدارد  ارائه طريق و برانگيختن آنها اين كار را مي
گويد دنبـال   كند و مي رفي ميپس ناچار هدف خود را به پيرو خويش مع

اين است كه هدف اسـالم از انسـان كامـل طبعـا برابـر      . چنين هدفي برو
. اي كه يك مسلمان بايد از كارهاي خود داشته باشد است با هدف واقعي

كنيم، درواقع بحث از  بنابراين وقتي بحث از انسان كامل از نظر اسالم مي
  .است هدف و آرمان اصلي در ايدئولوژي اسالمي

براي اينكه مطلب كامال روشـن شـود، نظريـات مختلفـي را كـه در      
كنيم تـا   مورد انسان كامل و كمال انسان ذكر شد، به طور خالصه بيان مي

5
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ببينيم آيا نظر اسالم با يكـي از آنهـا منطبـق اسـت؟ يـا نـه، اسـالم نظـر         
  .اي دارد جداگانه

  انسان كامل و كمال انسان هخالصه نظريات دربار

 هبيني عرفاني و از نظـر عرفـا ـ كـه بـيش از همـه دربـار        م در جهانگفتي
انـد و ايـن عنـوان هـم اساسـا مـال آنهاسـت ـ          بحث كرده» انسان كامل«

حقيقت، واحد است و بس و آن حقيقت واحـد مسـاوي اسـت بـا ذات     
 ييـات ذات حـق، يعنـي امـر    حق، و مخلوقات به نحوي عبارتنـد از تجلّ 

و انسان كه يك مخلوق جامعتري اسـت و بـه    مباين با ذات حق نيستند،
قول آنها كاملترين مظهر اسماء و صفات الهي است، كمالش در بازگشت 

  .به اصل خود است
دانند و غيـر ذات حـق    پس آنان حقيقت را واحد يعني ذات حق مي

خودشـان  ] به طوري كـه [دانند  مي» نمود«ظلّ ذات حق يعني  هرا به منزل
حقيقـي هسـتند امـا نسبتشـان بـه ذات حـق بـه        نسبت به خودشان امور 

 ء اسـت اصطالح آنها نسبت شيء و شيء نيست بلكه نسبت شيء و فـي .
همچنـين اعتقـاد   . او حق مطلق است و در مقابل او هيچ چيز حق نيست

دارند كه براي انسان وصول به حق و يا به قول خودشـان فنـاي در حـق    
وجودي است كه از اصـل  ميسور است و انسان در مقام تشبيه در حكم م

برد و كمال و سعادتش اين است  خودش جدا شده و در غربت به سر مي
ـ    . كه به وطن اصلي خود كه ذات حق اسـت بـازگردد   لَينّـا اا و لّـهنّـا لا ه

آنها معتقد به راه و مركب هسـتند و راه را تمـام وجـود انسـان     . 1راجِعونَ
                                                      

  .156/ بقره.  1



 85 ره كمال انسان، و نظريه اسالمبررسي نظريات مختلف دربا

دانند كـه بـه قـول     انسان مي يعني قلب انسان و تطورات و تحوالت قلب
شود تا به وحدت كامل  گذرد و حجابها رفع مي ايشان انسان از كثرتها مي

رسد؛ و مركب اين راه از نظر آنان عشق است و عبادت و تزكيه نفس  مي
  ...و 

از نظـر آنـان جـوهر    . ولي براي حكماي الهي اين فكر مطرح نيست
انسان اسـت و   ةقعي همان عاقلاصوال انسان وا. انسان است» عاقلة«انسان 

عاقلـه   هكمال انسان عبارت است از كمال قو. هاست مابقي فروع و شاخه
است، كمالش » نظري و عملي« هداراي دو جنب» عاقله هقو«و نظر به اينكه 

است، يعني دريافت حقـايق اشـياء آنچنـان كـه     » حكمت«نظري  هدر جنب
شـان از عـدالت ايـن    اسـت و مقصود » عدالت«عملي  ههستند، و در جنب

 هاست كه بر وجود انسان عقل حـاكم باشـد و بـس، هـيچ غريـزه و قـو      
  .عقل باشند هديگري حاكم نباشد و همه محكوم قو

اي در باب اجتماع دارد كه معتقد است اجتماع وقتي  افالطون فرضيه
. »فيلسوفان حـاكم باشـند و حاكمـان فيلسـوف    «شود كه  مدينه فاضله مي

گوينـد فـرد    كنند و مي در فرد پياده مي] حكماي الهي[ عين اين فرضيه را
آنوقت سعادتمند است كه در وجودش فيلسوفي حاكم باشـد و حـاكمي   
فيلسوف؛ يعني قوه عاقله كه قوه تفكر انسان است حاكم بر وجود انسـان  

... وصول به حقيقـت و  هدر سخن حكما مسئل. باشد نه قوه ديگري از قوا
در فكر و انديشه است و نه قلـب و روح؛ و   آنان سخنشان. مطرح نيست

مركب هـم  . ديگر هاي به انديش راه آنها راه فهم و انديشه است، از انديشه
با مركب عقل و منطق و اسـتدالل ايـن راه را بايـد طـي     . عاقله است هقو
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  .كرد
دانند و انسان كامـل را   مي» محبت«گفتيم گروهي كمال انسان را در 

شده باشـد،  » بيخود«نسبت به انسانهاي ديگر » خود«دانند كه از  كسي مي
از خود رهانيده شده باشد، ديگران را آنچنان دوست داشته باشد كه خود 
را، و بنابراين مرز بين خود و ديگران نداشته باشد، براي ديگران همان را 
خوش دارد كه براي خود، و آنجا كه امر داير است بين خـود و ديگـران،   

تكيـه  . پس كمال انسان در محبـت اسـت  . ود مقدم بداردديگران را بر خ
گويد اين عواطف كـه در   است؛ مي» عواطف انساني«ب بر روي كتاين م

  .انسان رشد كرد انسان، كامل شده است
كند و كمال انسان را در جمال و  تكيه مي» زيبايي«مكتب ديگر روي 

يـادي قائـل   داند، نه تنها زيبايي جسـمي كـه بـراي آن ارزش ز    زيبايي مي
اخالق عالي را از آن جهـت كمـال   . نيستند، بلكه همچنين زيبايي معنوي

اصوال مكتب فضـيلت سـقراط در بـاب    . دانند كه زيبا و فضيلت است مي
فـالن چيـز   . شـود  از همين جا ناشي مـي ) مكتب اخالق سقراطي(اخالق 

ايـن   .اسـت » زيبايي عقلـي «يا » حسن عقلي«است يعني داراي » فضيلت«
اسـاس فضـيلت    اسـاس حسـن و قـبح عقلـي و بـر      اخالق را بر ،مكتب

گويد راستي خوب است چـون زيباسـت؛ و ديگـر حرفـي      سنجد؛ مي مي
در » خـوب «در امور عقلي هماننـد  » خوب«باالتر از خوب بودن ندارد و 

  .) يك خوب حسي داريم و يك خوب عقلي. (امور حسي است
زيباست؛ يعني جهل  علم هم از نظر آنان از آن جهت كمال است كه

و لـذا  . قـدرت هـم چنـين اسـت    . رذيلت و زشت است و علم زيباسـت 
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اخالق سقراطي كه در آن همه چيز در دو سوي فضيلت يا رذيلت اسـت  
گـردد بـه نـوعي زيبـايي      و تكيه به حسن و قبح عقلي دارد در آخر برمي

د به گرد كه درواقع خلق زيبايي است برمي... شعر و هنر و ابداع و . عقلي
. تواند زيبايي خلق كنـد  زيبايي، چون خالق زيبايي تا خود زيبا نباشد نمي

تواند شعر زيبا بسرايد و يا نقاشي زيبا ايجاد  تا روح انسان زيبا نباشد نمي
  .كند

خواست يك تـك بيـت    معروف است كه يكي از سالطين قاجار مي
هر كـدام   .شعرا را خواست و استمداد كرد. بگويد، در مصرع دومش ماند
در جهان چون حسن «: آن مصرع اين بود. چيزي گفتند تا يكي برنده شد

شعرا هـر كـدام چيـزي     .اش را نتوانست بياورد دنباله. »يوسف كس نديد
و » حسن آن دارد كه يوسـف آفريـد  «: گفتند تا اينكه شاعري چنين گفت

واجـد   زيبايي تا خود هآفرينند. واقعا هم چنين است. اين از همه بهتر بود
. توانـد بيافرينـد   زيبايي به حد اعال نباشد ولو نه از نوع آن زيبـايي، نمـي  

كنـد،   سرايد و اثر زيبا ايجـاد مـي   بنابراين اين كه كسي واقعا شعر زيبا مي
حكايت از آن دارد كه زيبايي در روح او به شكلي و به قول آنها به نحـو  

  .وجود اعالئي وجود دارد
برخـورداري مـادي اسـت كـه البتـه       هظريديگري كه گفتيم، ن هنظري

اند هدف و  گردد به نفي كمال انسان و وجود انسان كامل؛ زيرا گفته برمي
اصـوال  . مقصود انسان در جهان بايد زندگي به معنـي برخـورداري باشـد   

هدف انسان در دنيا بايد بهتر برخوردار بودن باشد و هـر چيـزي هـم بـا     
علم از آن جهت براي انسان . ستمقياس برخورداري براي انسان خوب ا
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اي است براي برخورداري بيشتر، يعنـي بـه انسـان     خوب است كه وسيله
پـس تكامـل   . دهـد  قدرت و توانايي كه منشأ برخورداري بيشتر است مي

انسان يعني تكامل در برخورداري و تكامل در واجد بودن شرايط بهتـر و  
ز زمان بيكن به اين طـرف  مسير بشر ا. »بهتر برخوردار بودن«بيشتر براي 

گوينـد   مخصوصـا امـروز وقتـي مـي    . تقريبا در همين جهات افتاده است
اي كه  آيا جامعه رسد؟ يافته، چه چيزي به نظر مي جامعه پيشرفته و تكامل
شود؟ يا ايمان يافته است؟ يا به حكمت و عـدالت   به حقيقت نزديكتر مي

اي  است؟ نه، بلكه جامعهبيشتر رسيده است؟ و يا به محبت بيشتر رسيده 
كه بيشتر برخوردار است، به صـنعت بيشـتر رسـيده اسـت و علمـي كـه       

و صنعت هم زندگي را بـراي انسـان   . آورد صنعت را برايش به وجود مي
برخورداري هـم از  . مرتب كرده و او را در جهان برخوردارتر كرده است

و آن را بـه  شـود   حدود برخورداريهاي حيواني و گياهي بيشتر تلقي نمي
دانند كه رشد و سـالمت بـدن انسـان را كـه همـان امـر        همين اندازه مي

انسان درست باشد كـه امـر    هتغذي. مشترك انسان و گياه است تأمين كند
توليد مثل انسان درست باشد كـه مشـترك مـا و    . مشترك ما و گياه است

تقاضاي شهواني بشر تأمين باشـد كـه مشـترك بـين انسـان و      . گياه است
پـس كمـال   . اي باالتر از اين قائـل نيسـتند   و به برخورداري. حيوان است

علـم هـم بـراي انسـان     . انساني ماوراء كمال نباتي و حيواني وجود ندارد
اي اسـت بـراي تنـازع بـا      حكم شاخ را دارد براي حيـوان، يعنـي وسـيله   

  . طبيعت يا تنازع با انسانهاي ديگر
اكنون ببينيم از اسـالم  . ان بودكمال انس هاينها نظريات مختلف دربار
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له قابل توجه است زيرا اين مباحث تا كنـون  ئاين مس. (كنيم چه درك مي
  .)طرح نشده و به اصطالح هنوز خام است

  عرفا از ديدگاه اسالم هنظري

شده دعوت كرده است يا نـه؟ مـا    به آن معناي ياد »حقيقت«آيا اسالم به 
ريم، ولـي ايـن قـدر هسـت كـه      توانيم حرف عرفا را صددرصد بپذي نمي

گويد صرف يك موجـودي از موجـودات منتهـا بـه      خدايي كه اسالم مي
زيـرا  . باشـد  پدر موجودات ديگر كه آفريننده و خالق آنهاست، نمي همنزل

شود كه چنين خدايي بعد از ايجاد موجـودات ديگـر    اين سؤال مطرح مي
  چگونه است؟ 

و در كنـارش اسـت؟ يـا     كنـد  آيا مثل پدري است كه بچه ايجاد مي
موجودات است به آن معنا كه ارزاق يك عده در دست يك  هدهند روزي

 هنفر باشد؟ و يا مثل محرك اول ارسطوسـت كـه او اولـين محـرك همـ     
  ؟...حركات عالم است و

. خدا خيلي باالتر از اين حرفهاست همنطق اسالم دربار. چنين نيست
. شـمرد » چيـز «شـود   ل او نميخدا چيزي است كه اشياء ديگر را در مقاب

حساب كرد؛ يعنـي  » ظل« و» سراب«اگر او حقيقت است، ديگران را بايد 
اَهللاُ نـور  ديگـران هـم اوسـت،     او آنچه خود هست، هست و همـه چيـزِ  

و مواتاْ السهتعبيرات قرآن دربار. نور همه آسمان و زمين اوست 1ضِالَر 
نُريهِم : فرمايـد  سـت؛ مـي  او» حق مطلق«خداوند همين است كه اصوال  سـ 

                                                      
  .خدا نور آسمانها و زمين است: 35/ نور. 1
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كه اين » نَّه حقٌّ اَ «نه  1حقُّاَنَّه الْ حتّي يتَبينَ لَهم سهِمفُالفاقِ و في اَنْاْ اياتنا في
دو با هم بسيار فرق دارد؛ و واقعا يك مؤمن وقتـي بـه خـدا ايمـان پيـدا      

يدا كـرده  چيزي پ«شود زيرا نه  كند، ديگر همه چيز در نظرش هيچ مي مي
بلكه چيزي پيدا كرده است كه همـه چيـز   » است در مقابل چيزهاي ديگر

اي  ايـن مطلـب را تـا انـدازه     بوسـتان سعدي در  .در مقابل آن هيچ است
خـدا بيـان    هتفاوت بينش حكيم و عارف را دربار. خوب بيان كرده است

  : گويد كند، مي مي
  خدا هيچ نيستبرِ عارفان جز         ره عقل جز پيچ در پيچ نيست

كه آيا همه خدا هسـتند يـا   » جز خدا هيچ نيست«بعد براي توضيح 
  : گويد اينها نيستند و فقط اوست، مي

  اســـي خرده گيرند اهل قيـلو       شناس توان گفتن اين با حقيقت
  د؟ـــدد كيستنو  آدم و ديو يـبن       كه پس آسمان و زمين چيستند؟

  

  : گويد ا هم منافات ندارد؛ ميدهد كه اينها ب بعد جواب مي
  دــــم درايت پسنـجوابت بگوي      دـپسنديده پرسيدي اي هوشمن

  كــلَو و جن و مـآدم و دي يـبن      خورشيد و دريا وكوه وفلك كه
  ي برندـــكه با هستيش نام هست      هرچه هستند از آن كمترند همه

  

، هللاَهمين كـه بگـويي     2همذَر قُلِ اهللاُ ثُم. اگر او هست اينها چيزي نيست

                                                      
1 .را در آفاق و در ضميرهايشان بـه آنهـا نشـان     هاي خويش به زودي آيه: 53/ لتفص

  .دهيم تا آنها را محقق شود كه قرآن حق است مي
) پس از اتمام حجت(خداست، آنگاه ) آن كه كتاب و رسول فرستد(بگو : 91/ انعام. 2

  .بگذار) به حال خود(آنان را 
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ذَرممحال است كه كسـي اهللا را اهللا شـناخته باشـد و    . آيد به دنبالش مي ه
بتواند به قطب ديگري متمايل شود و اصوال چيز ديگري را در مقابـل او  

  .قطب فرض كند
اين است كه از نظر اسالم خدا باالتر اسـت از حـد تشـبيه بـه يـك      

صانعي است كه اگر او حقيقت است ديگر چيزي را صانع، بلكه چيزي و 
بنـابراين  ! اينقدر عظيم و بزرگ است. شود در برابرش حقيقت شمرد نمي

شـود در برابـرش    در اسالم ايمان به حقيقتـي كـه ديگـر چيـزي را نمـي     
  .حقيقت شمرد مطرح است

  حكما از ديدگاه اسالم هنظري

حكمت يعني دريافت حقايق يا واقعا در اسالم آ. گويند اما آنچه حكما مي
غرَوي نـداريم كـه حكمـت را آنچـه       اشياء مطرح است؟ حاال ما نزاع صـ

داند بـدانيم يـا نـدانيم بلكـه سـخن در اصـل        حكيم مصداق حكمت مي
باشد و اين در اسالم  مي» دريافت حقايق آنچنان كه هست«حكمت يعني 

  .طرح استم
ـ : فرمايـد  كـه مـي   توانيم پيدا كنيم از اين تعبير چه چيز بهتر مي ؤيي ت

 ،اصال حكمـت . 1راً كَثيراًاُوتي خَي مةَ فَقَدحكْت الْؤي يشاء و منْ مةَ منْحكْالْ
نـه تنهـا   . خير بشر ناميده شده است و چيزي است تقريبا مساوي با كمال

نافع است، بلكه خير است؛ يعني بايد خودش را اختيـار كـرد نـه چيـزي     
                                                      

 فيض حكمت را به هر كه خواهد، دهد و هر كه حكمت يافـت خـوبي  : 269/ بقره. 1
  .فراوان يافت
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  .اي چيز ديگر بايد اختيار كرداست كه آن را بر
البته عدالت اجتماعي به كمال . (عدالت اخالقي هم همين طور است

فرد مربوط نيست، كمال جامعة انسان است و حـرف مـا در كمـال فـرد     
نظر اسالم در مـورد  . اسالم هم به مسئله عدالت اخالقي نظر دارد.) است

هر قوه را داد و  د حظّقوا و غرايز نظر معتدلي است و معتقد است كه باي
البته حكومت عقل را به تنهـايي كـافي   . از افراط و تفريط جلوگيري كرد

واقع هم همين است كه عقل به تنهايي قـادر نيسـت بـر قـوا و     . داند نمي
  .غرايز حكومت كند؛ ايمان هم بايد باشد

در هر حال اسالم طرفدار عدالت اخالقي هست ولي اين كه حـاكم  
وة فيلسوف انسان باشد، اساسا سست است يعنـي حـرف   بر انسان فقط ق
انسان به تنهايي و اگر توأم با يك ايمان و يـك   هعاقل هقو. درستي نيست

نيسـت و  ] انسـان [آرمان نشود قادر به برقراري عدالت در كشور وجـود  
خالصه از فيلسوف حاكم در وجود انسـان كـار زيـادي سـاخته نيسـت؛      

  .فيلسوف مؤمن بايد حاكم باشد

  محبت در اسالم

ـ  بِـب اَح: خواهيم اما در مورد محبت، در اسالم از اين بيشتر چه مي غَيل رِك
بـراي ديگـران همـان را    [ 1سكرَه لنَفْرِك ما تَكْلغَي رَهكْسك و اما تُحب لنَفْ

داري و براي ديگـران همـان را بـد     دوست بدار كه براي خود دوست مي

                                                      
  .31نامه  البالغه نهج. 1
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و آنچه كه در باب تراحم و تعاطف آمده ] داري د ميبدار كه براي خود ب
يعنـي  » تـراحم و تعـاطف  «بابي داريـم تحـت عنـوان     كافيما در . است

  . مهربانيها و عواطف متقابل
ــرم   ــول اك ــي رس ــروف وقت ــديث مع ــؤال   rدر ح ــحاب س از اص

كدام دستگيرة ايمان محكمتـر اسـت؟    ثَقُ؟يمانِ اَوالاَي عرَي اْ: فرمايند مي
گويـد   گويد نماز، ديگري مـي  يكي مي. دهد از اصحاب جوابي ميهريك 

: فرمايـد  حضـرت مـي  ... حج، جهاد و : دهند طور پاسخ مي روزه، و همين
ري يعنـي    ثَـقُ   واينها كه گفتيد درسـت اسـت ولـي هـيچ كـدام اَ      ههم العـ

كننـد پـس چيسـت؟     اصـحاب سـؤال مـي   . ها نيست محكمترين دستگيره
حـب  نه فقـط  (محبت ديگران به خاطر خدا  هللّ حب: فرمايند حضرت مي

، بـه خـاطر خـدا و    )اسـت  حـب اهللا كه البتـه ناشـي از    هللّ حببلكه  اهللا
بـه خـاطر خـدا و حقيقـت دشـمن      و  للّه ضغْب و حقيقت دوست داشتن

داشتن، يعني دشمن خدا و دشمن حقيقت را دشـمن داشـتن كـه الزمـة     
  .استحقيقت دوست داشتن 
اينها در اسالم هست ولي بايد بررسي كـرد كـدام يـك از     هپس هم

  اينها اصل و كدام فرع است؛ آيا همه اصل هستند يا خير؟

  عبادت همسئل

در اسالم يك چيز ديگر هم هست و آن مسئله عبادت و پرستش خداوند 
ـ  : است و اين مخصوصا در قرآن مجيد آمـده اسـت   جِـنَّ و  ت الْو مـا خَلَقْ
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  .كه عبادت به عنوان يك غايت ذكر شده است 1بدونِليع س االّالنْاْ
فرضا گروهي وجود نداشته باشد كه طرفدار اين مطلـب باشـد كـه    
انسان آفريده شده است براي عبادت، و هدف انسـان و كمـال انسـان در    

ايـم و   عبادت است، ولي به هرحال در قرآن به اين مطلب برخورد كـرده 
  .يد روي اين موضوع تأمل كردپس با. وجود دارد

  اقسام عبادت

يك وقت عبادت را آن طور . عبادت براي چيست؟ اينجا دو مطلب است
در اين صورت در پاسخ اين سـؤال كـه   . دانيم كنند مي كه عوام تصور مي

گوييم براي اينكه خدا در دنياي ديگر مزد  چرا انسان بايد عبادت كند، مي
ايـن  . نيـا برخـورداري كـاملي پيـدا كنـيم     بيشتري به ما بدهـد و در آن د 

حـد و مرتبـه   . منتها در آن جهان نه اين جهان ،گردد به برخورداري برمي
كنـيم   يكي است منتها برخورداري اين جهان محدود است، ما عبادت مي

براي اينكه در جهان ديگر متمتع و برخوردار شويم و مقصودمان از تمتع 
هايي است كه در دنياست منتها آنجـا  و برخورداري همين نوع برخورداري

  ...كاملتر و بيشتر است، حور است و قصور و گالبي و سيب و 
اگر چنين بگوييم، درواقـع كمـال انسـان را از حـد حيـواني بـاالتر       

ايـم ولـي    البته انسان را موجود قابل بقا در جهان ديگـر دانسـته  . ايم نبرده
گي حيواني خود ادامه دهد، تواند به زند حيواني كه در جهان ديگر هم مي

                                                      
  .و پريان و آدميان را نيافريديم مگر اين كه عبادتم كنند: 56/ ذاريات. 1
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  .و كمال ديگري براي انسان نيست
عبـادةُ  يـا   عبادةُ االُجراءالسالم  اين عبادت به تعبير اميرالمؤمنين عليه

هرگز وسيله اين گونه  عبادةُ االَحرار. نيست عبادةُ االَحراراست ولي  العبيد
و جسماني هـم  برخورداريها نيست كما اينكه وسيله رهايي از آالم مادي 

  : فرمايد مي. نيست
نَّ قَولْاوا اهللاَ طَلَباً لدبنَّةِماً علْ جةُ اْفَتبادع كالُجنَّ قَوا و مـاً  راء

وا اهللاَ خَودبلْعةُ الْفاً فَتبادع كنَّ قَوا و بيدوا اهللاَ شُكْعدبراً ماً ع
 لَه)اً لَهبلْ) حةُ فَتبادع الَْ اك1رارِح.  

  
گردد بـه ايـن    بدانيم، مسئله برمي االحرار عبادةاگر عبادت را به نحو 

كه كمال انسان باالتر است از حد مشتهيات حيواني ولو در جهـان ديگـر   
و » محبانـه «و » شـاكرانه «براي انسان تأمين شود، بلكه در حد عبادتهـاي  

عشق نسبت بـه   مفهومي برابر مفهوم» پرستش«است؛ و آنوقت » عاشقانه«
كند و خدا يك وسيله براي زندگي انسان ولو در آخـرت   حقيقت پيدا مي

  : گردد نيست، بلكه خودش حقيقت و مطلوب حقيقي مي
  

 يلؤْْ ايا وةَ آمالِ الْلمنينَ يا غاييـاثَ الْ معارِفينَ يا غـ م تَغيثينَ س
   .2عالَمينَادقينَ و يا اله الْصال  وبِيا حبيب قُل

                                                      
  . 70رجوع شود به پاورقي صفحه . 229، حكمت البالغه نهج. 1
اي سرپرست مؤمنان، اي نهايت آرزوي عارفان، اي فريادرس : ترجمه[. دعاي كميل. 2

 ].دلهاي صادقان و اي معبود جهانيان، اي محبوب درماندگان
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گردد بـه مسـئله حقيقـت؛     مسئله عبادت تقريبا برميدر اين صورت 
است و خود پرستش براي انسان اساسا موضـوعيت  » پرستي حق«خودش 

  : دارد
دبما عخَو نْتُكعاً فاً مال طَم و لْ نارِكب كنَّتفي ج دجو تُك

لْاَهالً لدبةِ فَعبادعتُك .  
  

يعنـي از زمـين تـا آسـمان     . گيرد يلي اوج مياينجاست كه عبادت خ
اي براي مشتهيات حيـواني   آن عبادتي كه خدا و عبادت وسيله: فرق دارد

انسان ولو در جهان ديگر قرار بگيرد كجا، و عبادتي كه خودش پرستشي 
  ! باشد كه براي انسان اصالت دارد كجا

و در . دشود به اينكه مراتب دار خره منتهي ميپس نظريه عبادت باال
اين حال، عبادت براي مشتهيات حيواني آخرت نسبت به عبادت نكـردن  
و چسبيدن به ماديات، مسلّم كمال اسـت چـون حـداقل انسـان خـدا را      
واسطه كرده است آن هم براي امر باقي، و اين خيلي كمال اسـت نسـبت   

ولـي تفـاوت ايـن عبـادت بـا آن درجـه از       . پرسـتي  به هواپرستي و نفس
  .ر اوج است از زمين تا آسمان استعبادت كه د

و از طرفـي  » ونِبدليع س االّنْْإلجِنَّ و ات الْو ما خَلَقْ«: اند پس اگر گفته
اند عبادت مراتب دارد؛ معلوم است هدف اصلي مرتبه پايين عبـادت   گفته

عالي آن است، و هر كه بـدانجا نرسـيد، بـراي او ايـن      هنيست بلكه مرتب
  .ر، از هيچ بهتر استت پايين همرتب

يعنـي   ليعبدونِ( ونِرِفليع اَيونِ ليعبد: عباس آمده است  در تفسير ابن
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و آن طور كه ما عبادت را معنا كرديم، اين دو با هـم يكـي   ) مرا بشناسند
چون عرفان در اينجـا معرفـت كامـل و شـهودي حـق اسـت و        ؛شود مي

وأم با چنين عرفـاني باشـد   عبادتي هم كه در اين مرحله باشد جز اينكه ت
معرفتهـاي بچگانـه و عوامانـه ايـن عبـادت را نتيجـه       . شـود  عملي نمـي 

  .دهد نمي
و ايمان هم برگشت به نظريه  ،گردد به نظريه ايمان پس عبادت برمي

  .حقيقت
اسالم به ايمان و عبادت ـ كه ايمان پيوند ادراكي با حقيقت است و  

رده است، به حكمت و عـدالت  عبادت پيوند عملي با حقيقت ـ دعوت ك 
دعوت كرده است، به محبت دعـوت كـرده اسـت، بـه جمـال و زيبـايي       

بابي داريم تحت  كافيدر . جمالَانَّ اهللاَ جميلٌ و يحب الْ: دعوت كرده است
  .»ل و الزّينةباب التّجم«عنوان 

اسالم به همه اينها دعوت كرده است، ولي كدام هدف اصلي است؟ 
هدف هستند؟ يا اين كه هدف اصلي يـك   ،اينها در عرض واحد هآيا هم

مثل عبادت كـه  . آن هآن هستند و يا الزم هچيز است و امور ديگر يا مقدم
رسيدن به آن هدف  هرسيدن به آن هدف است و يا محبت كه الزم همقدم

برسد به حقيقت، به هرچه كه از شئون آن حقيقت كسي ست؛ يعني اگر ا
  .ورزد ياست عشق و محبت م

  به جهان خرّم از آنم كه جهان خرّم از اوست
  عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست      
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  هدف اصلي در اسالم

هـدف  » خـدا «است يعني خود » حقيقت«كنيم كه هدف همان  ما فكر مي
اصـوال  . در منطق اسالم هدف فقط يك چيز اسـت و آن خداسـت  . است

كند  اگر هم هدف ديگري معرفي ميكند،  توحيد اسالم جز اين اقتضا نمي
مانند بهشت و يا فرار از جهنم، هدفهاي درجه دوم است براي انسانهايي 

خـود   كه از اين هدفهاي خيلي پست جهنمي بايد رهايي پيدا كننـد و االّ 
حكمت از آن جهت كه حكمت است، قطع نظر از اين كـه انسـان را بـه    

ن را به حقيقـت برسـاند   بلي اگر حكمت انسا. خدا برساند، هدف نيست
اين است كه انسان را به حقيقـت   هش هم به واسطا خوب است و خوبي

عدالت اخالقي هـم از آن  . رساند نه اينكه خود، مطلوب بالذات است مي
گيرد و ايـن مـانع را از راه    اره را ميجهت خوب است كه جلوي نفس ام

ري متعـادل  كه تا كشور وجود انسـان كشـو   ،دارد وصول به حقيقت برمي
محبت نيز شايد از نظر اثر . اهللا داشته باشد  تواند سير الي نباشد انسان نمي

  .وصول به حقيقت باشد هباشد نه مقدمه، يعني الزم

  هدف است نه وسيله» ايمان«

 هاين، خالص. در اسالم هدف است نه وسيله» ايمان«حال از نظر ما  هر  به
يا : گوييم و آن اينكه وقتي مي شود در اينجا سؤالي مطرح مي. حرف است

آيا ايمان هدف است يا وسـيله؟ شـك نـدارد كـه      1اَيها الَّذينَ آمنوا آمنوا

                                                      
  .ايد، ايمان بياوريد اي كساني كه ايمان آورده: 136/ نساء. 1
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انـد؟ و   ايمان آثار زيادي هم دارد ولي آيا ايمان را به خاطر آثـارش گفتـه  
انسان بايد ايمان داشته باشد تا از اضطراب رهايي پيدا كند، ايمان داشـته  

ن تعدي نكند، ايمان داشته باشد تا افراد بـه هـم اعتمـاد    باشد تا به ديگرا
يا اينها آثار آن اسـت   ؟اينهاست ه؟ آيا ايمان مقدم...متقابل داشته باشند و

نظر از اينها خود هدف است چون ايمان پيوند انسان با حـق   و ايمان قطع
  .و حقيقت است

ر ديگـ   عبـارت   از نظر ما خود ايمان به خدا هدف اسـت و بـه   ،پس
همه آثار زيادي كه دارد، در اسالم به خود خدا هدف است و ايمان با اين

اين دليل واجب نشده است كه آن آثار پيدا شـود؛ چـون آن آثـار فوايـد     
ايمان از آن جهت واجب است كه خودش پيونـد انسـان بـا    . ايمان است

نـه علـم   . حق است و نفس پيوند انسان با حق از نظر اسالم كمال اسـت 
علم به يك معنا همان حكمت است كه علم به حقايق اشياء ( ستهدف ا
، نه زيبايي هدف است، نه عدالت هدف است و نه محبـت، بلكـه   )است

هدف فقط و فقط خداست و حقيقت، ولي حقيقتي كه توأم است با ايـن  
  .چيزهاي ديگر يا از باب مقدمه و يا از باب نتيجه

ــا  ــاب آخــرين هــدف و آرم ــن، بحــث ماســت در ب ن اصــلي در اي
رو عبـادت    ايدئولوژي اسالم كه جز خداوند چيز ديگري نيست و از اين

كه در اوج است وسيله پيوند انسان با خداست و نـه وسـيله پيونـد     اعال
  .انسان با مطلوبهاي ديگر

   و بركاتههللا ةالسالم عليكم و رحم و
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  آيات قرآن كريم فهرست

  
  صفحه  شماره آيه  نام سوره        متن آيه

  

  9  1  فاتحه    بسم اهللا الرحمن الرحيم
  84  156  بقره  .انّا هللا و انّا اليه راجعون ...الذين

 91، 77  269  بقره  ...  يؤتي الحكمة من يشاء و من

 56  83 عمرانآل    ...أ فغير دين اهللا يبغون و له

 98  136  نساء   ... يا ايها الّذين آمنوا آمنوا باهللا

  17  79  انعام    ...طرانّي وجهت وجهي للّذي ف
  90  91  انعام     ...قل اهللا ثم ذرهم... و ما 

 17  162  انعام    ... قل إن صالتي و نسكي و

  56  15  رعد    ...و هللا يسجد من في السموات
  25  28  رعد    ...الّذين آمنوا و تطمئنّ قلوبهم

 23  60  نحل    ...هللا المثل األعلي.. .للّذين

  23  8  طه    ...له األسماء الحسني... اهللا
 26  14  طه    .أقم الصلوة لذكري... إنّني

 15  115  مؤمنون    ...افحسبتم انما خلقناكم عبثاً
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 89  35  نور    ...  اهللا نور السموات و

 26  45  عنكبوت    ... إن الصلوة تنهي عن... اتل 

 48  20  لقمان    ...أ لم تروا أنّ اهللا سخّر لكم

  18  43  احزاب    ...ليخرجكم من الظّلمات... هو 
 18  46ـ45  احزاب    ...يا ايها النّبي إنّا ارسلناك

 24  43  فاطر    ...فلن تجد لسنّت.. .استكباراً 

 55  35  صافات    ...ال اله االّ اهللا... إنّهم 

 90، 89  53  فصلت    ...سنريهم آياتنا في اآلفاق

 55، 23  11  شوري    ...ليس كمثله شيء... فاطر

 96، 94، 93، 15  56  ذاريات    ...و ما خلقت الجن و االنس

  74  4  حديد    ...و هو معكم أين ما... هو
 19  25  حديد    ...لقد أرسلنا رسلنا بالبينات

 56  1  صف    ...سبح هللا ما في السموات

 56  1  جمعه    ...يسبح هللا ما في السموات

 13  3  انسان    ...انّا هديناه السبيل إما

  22  10ـ  9  شمس    ...و. قد أفلح من زكّيها
□  

  
  احاديث

   
  صفحه    گوينده        متن حديث

  24    ـ    .ال حول و ال قوة االّ باهللا
  60    ـ    ...كونوا دعاة للناس بغير
  u  70امام علي    ...ان قوماً عبدوا اهللا طمعاً
  u  71امام علي    ...الهي ما عبدتك خوفاً
  74    ـ      ...ما رأيت شيئاً االّ و

  92    ـ    ...احبب لغيرك ما تحب
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  r  93رسول اكرم    ...اي عري االيمان اوثق؟
  u  95امام علي      .عبادة االجراء
  u  95امام علي      .عبادة العبيد

  u  95امام علي    ...ان قوماً عبدوا اهللا طلباً
  u  95امام علي      ...يا ولي المؤمنين يا

  u  96امام علي    ...ما عبدتك خوفاً من
  97    ـ    ...ان اهللا جميل و يحب

□  
 

  فارسي اشعارفهرست 
  

  صفحه  سراينده  تعداد ابيات              مصرع اول اشعار
  48  سعدي  1    ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كارند

  87  ـ  1    در جهان چون حسن يوسف كس نديد
  90  سعدي  6      ره عقل جز پيچ در پيچ نيست

  97  سعدي   1  به جهان خرم از آنم كه جهان كه خرم از اوست 
□  
  

  اشخاصفهرست اسامي 
  u  :90آدم

  u  :17 ،18ابراهيم
  69، 21، 19  ):ابوعلي حسين بن عبداهللا( ابن سينا

  72: )محيي الدين ابوبكر محمد بن علي حاتم طائي مالكي اندلسي(ابن عربي 
  42): ابيقورس(اپيكور 
  89، 52: ارسطو
  85: افالطون
  30): ئونيد ايليچل(برژنف 
  72): سيد حسن(برقعي 
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  72): محمد(برقعي 

  33): آقا حسين(بروجردي 
  81): راجر(بيكن 
  72): عبدالكريم(جيلي 

  u  :44حسين بن علي، سيدالشهدا
  34): نيكيتا(خروشچف 

  42): ابراهيم نعمرب ابوالفتح حكيم(خيام نيشابوري 
  80): چارلز رابرت(داروين 

  38):   يودور ميخاييلوويچف(داستايوسكي 
  81): رنه(دكارت 

   30ـ  28): برتراند آرتور ويليام(راسل 
  33): جان ديويس(راكفلر 
  41،61، 39، 38): ژان پل(سارتر 

  90): مشرف الدين مصلح بن عبداهللا(سعدي شيرازي 
  87، 86: سقراط

  73): سعدالدين محمود بن عبدالكريمشيخ (شبستري 
  45): آرتور(شوپنهاور 
  61): عالمه سيد محمدحسين(طباطبايي 

  72: عبدالرحمن بدوي
  u  :67 ،70طالب، اميرالمؤمنين علي بن ابي

  79): مهاتما(گاندي 
  72): لوئي(ماسينيون 

  r  :49محمدبن عبداهللا، رسول اكرم
  67: سفيان معاوية بن ابي

  72): نعزيزالدي(نسفي 
  81): فردريك ويلهلم(نيچه 

  30): ريچارد( نيكسون
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  52:   )سر اسحاق(نيوتن 
  u  :87يوسف بن يعقوب

□  
  

  اسامي كتبفهرست 
  22: آشنايي با قرآن

  69  : اشارات
  38: اصالت بشر

  72): نسفي(االنسان الكامل
  72): محمد برقعي(انسان كامل  

  72): جيلي(انسان كامل 
  72: انسان كامل در اسالم

  79: مذهب من اين است
      90: بوستان

  96: تفسير ابن عباس
  93، 89، 77،  44، 25ـ  22، 20ـ  15، 13: قرآن كريم

  97، 93: كافي
  92، 70: نهج البالغه

□  
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