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 معنوی قصد رشد اخالقینمایی از قله حرکت انسان و م

 زاده نوریمحمد عالم

ایم. تهش  کهرده وضعیت بهتر  یابی بهههمیشه برای دست، از آن روز که با خود آشنا شدیمها ما انسان

سهت گاهی برای کسب یک موفقیت اجتمهاعی و گهاهی بهرای بهه د، گاهی برای تهیه یکی از لوازم زندگی

...  وتهر وختن دانش بیشتر و بار دیگر در پی آسایش و لهّت  افوونردن یک حال معنوی، یکبار برای اندآو

 ایم.مفید و مؤثر دانسته” وضعیتت بهتر“ را در ایجاد یکها و همه اینایم در تکاپو بوده

در ذههن ، گیهردمهی را که به اشیای کوچک و بورگ و امور خرد و کشن زندگی تعله ها اگر این تش 

سهت مواجهه شهده و موجهب بها شکهها یابیم که ایهن تش می به راحتی مواردی راکنیم،  خود باز آفرینی

و  گشته است و البتته در مواردی هم کوشش ما به نتیجه رسهیده و مها را خشهنودما  خرسندیخوری و نادل

 .ساخته استمند رضایت

ایم. بهوده” حالتی از آن بهتر“ به دنبال” وضعیت بهتر“ ه یکاما همیشه این گونه بوده که پس از رسیدن ب

اگر ، ی نکرده استضولی هرگو به کلتی را، باشد ساختهلباس یا کتاب شاید ما را خوشحال وسیله، تهیه یک 

بها آن انهس گهرفتیم در رییهای رسهیدن بهه زینتهی پس از گّشت مدتی که ، تهیه کردیمای وسیلهزینتی یا 

ایم، رنج محرومیهت و و همیشه احساس کمبود و نارسایی کردهایم به سر بردهتر کاملای هسیلبهاتر یا وگران

 :از خود سؤال کنیمها طبیعی است پس از این تجربهدرد ناکامی، دائما با ما بوده است. 

ترین آرزوی دست یهافتنی و کمهال چیست؟ بورگتوانیم در آن قرار داشته باشیم می بهترین وضعیتی که

 آدمهی تها چهه انهدازه؟ اسهتای هانتهای حرکت انسان و قلته صعود او چهه نق ه؟ چیستها ا انساننهایی م

خهدای ؟ پایانی حرکهت خهود قهرار دههد” هدف“ کند و فراخ شود و رسیدن به چه منولی را تواند رشدمی

 1؟متعال انسان را برای چه آفریده است

                                           
رود تهممین کننهدة می به کار هایی مثل، انسانه دربارة فاعلآن گاه ک” هدف“؛ ه دقی  استنیازمند یک مشحظ، پرسش از هدف خدا در آفرینش انسان. 1

 چهه کمبهودی احسهاسایم پرسیم هدف شما از این کار چیسهت در واقهس سهؤال کهردهمی مثشً وقتی. است نیاز و برطرف کننده نوعی کمبود و کاستی

امتا دربارة خدای جهان چون ههی  نقهو و ؟ یدایدن به چه چیوی را مدنظر قرار دادهرساید؟ رفتهکردید که این کار را برای رفس آن کمبود به دست گمی

نهه هرگهو ، خدای بورگ نه احتیاجی داشته و نه از تنههایی وحشهت کهرده. شود استعمال کلمة هدف به این معنا درست نیستنمی نیاز و کاستی تصور



اگّاشهته و او را بهه و ماهیتهت انسهان را بهه خهود  ومعماری شخصیت  با توجه به اینکه خدای متعال

تعریف خود را تغییر دهد و مناسبت خود را با جهان هستی عهو  کنهد ماهیت  تواندکه می ای آفریدهگونه

 شود.می اهمیتت این پرسش بیشتر

. و مقصهد نههایی اوسهتحرکهت پرسش از نهایت  ، همینتاریخطول بشر در  پرسشترین اساسیشاید 

بهه ، خارج شده و فرصتی یافته تا بهه خهود بدهردازدها مرگیها و روزهرگاه از جریان خروشان عاد ن انسا

 به کجا؟ و آخر بودههرچه آمدنم بام؟ ز کجا آمدهااز خویش پرسیده ، نه تحمیلی و دستوری، صورتی طبیعتی

 روم؟می

پاسخ به این پرسش و تبیهین مقصهد این دفتر در نگاهی گّرا و سریس اما با بیانی ساده و روان در صدد 

های متعدد و گویها، رشد، و ارز  انسان در حیا  فردی و اجتماعی است و تش  کرده با استفاده از تمثیل

                                                                                                                                   
بلکه بهه ایهن معنهی اسهت کهه کمهال انسهان در ؟ بردای میهخدا از آفرینش انسان و جهان چه بهر به این معنی نیست کهپرسش این . خسته شده است

 ؟ چیست

وخته فراوانی از ثرو  گرد آورده و ههی  نیهازی فی را فر  کنید که اندشود نقا  کهن سال چیره دست معروتر برای اینکه این م لب به ذهن نودیک

کهه البتهه تنهها یهک  –چنین کسی . ندارد –شهر  و محبوبیتت و نه به تخلیة عواطف درون و نه به هی  چیو دیگر نه به مال و ثرو  و نه به مقام و  –

او از به کار گرفتن رنگ و بوم رفهس ، بنا به فر ؟ در ترسیم یک اثر هنری چه هدفی دارد –وجود خارجی ندارد ها فر  ذهنی است و در میان انسان

 خل  یک تهابلوی زیبها و ارزشهمند هنهری و پدیهد آوردن صهفحة رنگهارنگی کهه“، اندیشدمی کند او تنها به یک چیونمی هی  کمبود و نیازی را دنبال

دست از آفرینش بر دارد و بهانه آورد که خل  این تهابلو ، اگر این هنرمند توانا. رساندای میکند بلکه بهرهیعنی خود سودی نمی” تواند باشد و نیستمی

آیا وی در محکمة وجدان و خرد و نهود عقهل محکهوم بهه خودخهواهی و ؟ آیدحیفمان نمیآیا ؟ آیا ما احساس بدی نداریم، نداردای هبهربرای او هی  

ا پسهندیده اسهت و در برد دست از تهدریس بهر دارد آیهای نمیهیا اگر آموزگاری توانا تنها به این جهت که خود فاید؟ گرددنمی و متهم به تنبلی، بخل

 ؟ شودنمی متتگاه عقل مّپیش

همین گونه است با این تفاو  که در مورد خدا پهیش از آفهرینش انسهان و جههان ههی  اعتهرا  ، زیبای آفرینش یترسیم تابلوهدف خدای متعال از 

اسهتفاده و مع تهل ت خهود را بشز گیهرد و قهدر  و عظمهدست از آفرینش بها، بردای نمیهامتا اگر خدا به بهانه اینکه خود بهر. شودنمی تصورای هکنند

محکوم و متهم است و کاری خشف درک و عقشنیت و حکمهت خهویش انجهام  –شود می که از آن به حکمت الهی یاد –در پیشگاه عقل خود ، وانهد

تواند ایهن بهتهر می ف است اگربرد و نیازی ندارد هم موظتنمی از نظر عقل وجود یک تابلوی زیبا از نبود  بهتر است و آن کسی که سودی. داده است

تمهام . بهه دسهت قهدر  زیبهایی آفهرین خهود پدیهد آورده اسهت، جهان هستی تنها یک تابلوی رنگارنگ و زیبای هنری است که خدا. را انتخاب کند

ی از زیبهایی آن را تهممین در این بوم زیبای هستی جای گرفته و ههر یهک بخشه –...  از جماد و نبا  و حیوان و انسان و جن و فرشته و –مخلوقا  

یعنهی دسهتگاه آفریهده خهدا برتهرین و زیبهاترین ، شود نظام احسهنمی ادبلوی هنری ارزشمند به نظام احسن یاز این تا( و ما امرنا االت واحدةاند. )کرده

   الّذی أَحسنَ کل شیء خَلَقه.. ن را دارا استممکصور  

به زیبهایی و شهگفتی ایهن تهابلو افهووده ، این تابلو که کمی امکان جابجایی برای آنها قرار داده شدهبی شک وجود مخلوقاتی صاحب اراده و اختیار در 

فهر  کنهیم کهه هرچنهد است  دهبر همان جوء صاحب اراده در تابلوی شگفت آور هستی است که ارز  هنری آن را به نحو غریبی باال، انسان. است

اسهت و  تابلو افهوودهرسند امتا به هر حال اصل وجود او بر زیبایی نمی ختیار و آزادی خود به جایگاه م لوببا سوء استفاده از اها شماری از این انسان

ب به کهار بهرد گیرد و اختیار و اراده خود را خو به خوبی بهره، و تجهیوا  خودها اگر از ظرفیت، انسان. این را در این نظام قرار داده است لّا خدا آن

 .  گرددمی گیرد که زیبایی تابلوی آفرینش بسیار بیشترمی رقرا یدر نق ة زرین

گوئیم هدف خدا از آفرینش جنت و انس چه بوده یعنی این موجودا  صاحب اراده چگونه عمهل کننهد تها بهه کمهال می با این بیان معلوم شد که وقتی

تقریباً نظیر ایهن عبهار  کهه فهشن کارخانهه ؟ برده استای ها چه بهرنه اینکه خد؟ رسند و ارز  و زیبایی بیشتری برای خود و نظام جهان پدید آورند

 .  ه بیش از آنکه نیاز سازنده را از ساختن ساعت باز گوید ناظر به کمال ساعت استتا زمان به دقت ثبت گردد این جمل ساعت ساخت



نگاه مخاطب خود را به ژرفای این موضوع برساند. امید است که این نهاچیو مهورد توجهه مهوالی عصهر و 

 نگاه همایونی آن امام انام منشم خیر و اثر باشد.رکت نیمصاحب االمر امام زمان )عج( قرار گیرد و به ب
 فردی و اجتماعیچهره دو در انسان 

یعنی یک شخصهیت  1اجتماعی است خودو  هویتو نیو دارای یک  فردی خودو  هویتانسان دارای یک 

، گونه که موظف به خودشناسیدارد. به همین جهت همان صنفیو یک شخصیت اجتماعی و  ف دیحقیقیِ 

خودآگاهی و خودسازی فردی است موظف به خودشناسی، خودآگاهی و خودسازی اجتماعی است. همهان 

ها، وظهایف و ها، نیازها، استعدادها، بایسهتهها، فرصتها، داراییگونه که به عنوان یک انسان باید از ظرفیت

الزم اسهت ارز  خهود را در  های خود اطشع داشته باشد به عنوان یکی از اعضای پیکره اجتماع نیوکاستی

 حیا  اجتماعی باال برد.

موظف است ی ه ت در اجتماع بشریفرد و فارغ از عضو یکبه عنوان ه  ت خودیانسان یبه اقتضا، انسان

اسهب و یی، کو روسهتا یشههر، ر و جهوانیپ، مرد و زن؛ ندک یرا ط یریمس، بلند یبه هدف یابیدست یبرا

آن ههدف بلنهد . اندکت مشتریرا همه در انسانیز؛ ندارند یفه تفاوتین وظیا ارگر و معلم در اصلِکارمند و ک

 یانسهان در زنهدگ ارز همان حیا  طیبه است که به تفصیل بیان خواهد شد. رسیدن به این نق هه تهممین 

ت یم انسهانکهبهه ح، نهدکسهت یزیی تنهها ةیربه سر برد و در جو یاگر دور از آباد یانسان حت. است یفرد

 .است یماال  اخشقکو و تحصیل حیا  طیب  یظف به خودسازمو شیخو

 یکبه عنوان ، شیخو یسرشت اجتماع یبه مقتضاو  است” یحضور اجتماع“انسان همچنین موظف به 

رقم خورده  یاجتماع ین زندگیو در گرو همیمال م لوب انسان ن. کندک یفه دارد در اجتماع زندگیوظ، فرد

 .است یابیدستابل دان اجتماع قیو با حضور در م

 یاف تازهیتعر، دیآیم اجتماع در ةیکراز پ یشود و به عنوان عضویه با جامعه مرتبط مکآنگاه ، ن انسانیهم

حضهور  یه بهه مقتضهاکهبل، تیم انسهانکهنهه بهه ح کنهیا. ردیهگیبهر دو  مه یدیف جدیابد و وظاییم

یش نوعان خهوهم یازهایبه ن، ندکت یرعاگران را یه حقوق دکموظف است وظایفی دارد. مثش  ا یاجتماع

 .به آنها باشد یخدمات ةتوجه داشته باشد و در صدد ارائ

 دو بعد فردی و اجتماعی معلوم گردانیم.یک از اکنون الزم است ارز  انسان را در هر 
 مقصد رشد و ارزش انسان در حیات فردی

ه، نههاد او سرشهتعش  به کمهال را در ه، و ریدنظیر آفبی نیاز که انسان را برای جلوة کمالیبی دةنآفرین

پیامبران . ها را به هیجان آوردشوق به آنها دل تا هبه نمایش گّاشتای هبرگویدهای را در اسوهنهایی او کمال 

ورد از ایهن سهفر معنهوی و انسهانی، رهها پس از بازگشهتاند رسیدهعالی کمال و اولیای الهی که به مقصد 

                                           
د. یعنی اموری که وجه تمایو آن چیو از اشیای دیگر اسهت شوهویت هرکس یا هر چیو اوصاف ویژة او است که در کسان یا چیوهای دیگر دیده نمی 1

 شود. و موجب بازشناسی آن از دیگر اشیا می



پیامبران سخن از یک زندگی دیگهر و . تا او را از سرگشتگی و حیر  وارهاننداند آوردهبرای بشر ای هارزند

توانهد از مرتبهه انهد انسهان میآنهان گفته .خواننهدمهی فرا” قرب“ و” حیا “ برتر دارند و انسان را به سوی

کهانی و نحهوه این باالیی و نودیکی هرگو توصهیف وضهعیت م. شودتر فرشتگان باالتر رفته، به خدا نودیک

 .پردازیممی انسانی” حیا  طیبه“ و” قرب“ در این فصل به توضیح مفهوم. قرار گرفتن جسم انسان نیست
 قرب به خدا

معرتفی شهده و بهتهرین ” قرب به خدا“ در ادبیا  دینی و در قرآن و روایا  آخرین مقصد حرکت انسان

این نودیکی تا بدان جها پهیش . باشدتر دا نودیکوضعیتی اعشم شده که در آن انسان به خ، وضعیتت برای او

 .گردد و همان کند که خدا تواند و همان باشد که خدا خواهدمی خواهد رفت که آدمی مثال و جانشین خدا

االیمهان در نظهام سیار اهمیتت دارد زیرا هم شناخت مها را از خهود و جایگهاه ودرک بهتر مفهوم تقرتب ب

ای فرامهو  ذرته“گر آدمی خهود را ا. 1دهدمی انگیوه بیشتری برای حرکت به ماگرداند و هم می جهان بیشتر

 هرگو حاضر های خود را به خوبی بشناسدابلیتاز این جهان بورگ ندندارد و قای هدر گوش” دهاوانه ه ودش

 .شود گوهر ارزشمند وجود خود را صرف کمتر از بهای خود گرداندنمی

یعنی به معنای کم شدن فاصلة مکانی یا زمانی میان ما و خهدا . ادتی نداردتردید قرب به خدا معنای م بی

بنابراین نودیهک شهدن ایهن . کالبد مادی و بدن خاکی او نیستهمین زیرا اوتالً حقیقت وجود انسان ، نیست

ثانیاً خهدای متعهال وجهود مهادی زمهانی و . کالبد خاکی به چیوی هرگو به معنی نودیک شدن انسان نیست

                                           
 کسهی کهه توصهیف آتهش را؛ را در س وح مختلف بشناسیمها توانیم پدیدهمی ما با ابوارهای ادراکی متفاو ، مراتب مختلفی داردا شناخت ما از اشی. 1

قرار گیهرد و بسهوزد درک در س ح دیگری آتش را شناخته است و اگر در آتش ، شود اگر آتش را ببیندمی اوتل آشناشنود و با مفهوم آتش در س ح می

 . شودمی تری از آن برای او حاصلعمی 

، را بهه نهوعی نیهرو را ندارد و اگر بهرای او ایهن غریهوه” غریوه جنسی“ کودک نونهال نیو توان درک مفهومینا توان درک مفهوم رنگ را ندارد. انسان ناب

و اگر به شیرینی توصیف کنیم آن را شبیه حلهوا و عسهل ! کندمی ربا تصورکش یا آهند تعریف کنیم الجرم آن را باطری، کشش یا جاذبه میان زن و مر

 .  ناقو و نارسا است، درک کودک از این مفهوم تا هنگامی که به سنت بلوغ برسد. یابدمی خوردنی

موجهودی رود می از معارف همان کودک نونهالیم و ابوار درک برخی از حقای  را نداریم مثشً وقتی سخن از فرشتگان مقرب خداای هما نیو در درک پار

 رهها( ص) آورد و بهر سهینه پیهامبر خهدامهی را از آسهمان بهه زمهینای هکنیم که برای انوال وحی کتابچمی روی با بال و پری سفید تصورل یف و زیبا

 . سازدمی

به همین جهت همه آن مفاهیم را بهه . مادتی و پس پردة عالم طبیعت استو فاصله فراوان ما از حقای  فرا این فرایند به جهت انس ما با موجودا  مادتی

 .  کنیم درست مانند تصور آن فرد نابینا از رنگ بنفشمی گردانیم و مادتی تصورمی تجربیا  مادتی خود باز

را گستر  دههیم و بها  برای رسیدن به آن باید ابوارهای ادراکی خود، دانیممی ای  پنهان عالم و درک مفاهیم فرا طبیعی را ضروریاکنون اگر علم به حق

و تجربهه انتظهار فههم روابهط  توان از حسبه مرحله شهود منتقل شویم. به یقین نمیرشد وجودی خود از مرحله حس به مرحله عقل و از مرحله عقل 

 .  توان از المسه برای دریافت واقعیت رنگ بهره گرفتنمی را داشت چنان که پنهان عالم

اسهم ، هبهو ، معهراج، نوول قهرآن، شب قدر، وحی، بداء، تقدیر، قیامت، روح، لمارتند از: خدا، عر ، کرسی، لوح، قاز این حقای  غیر مادی عبای هپار

ایهن مراقهب باشهیم . از این رو الزم اسهت همهواره تقرتب به خدا نیو از همین مقوله است. .. ،میوان، صرا ، جهنم، بهشت، عالم ذر، حو  کوثر، اعظم

نکنیم و تش  کنیم ضمن پیراسهتن محتهوای آن از محتهوای مهادتی تها آنجها کهه دست پایین ی حمل بر معانرا ه قرب به خدا از جمله گونه مفاهیم و ه

 . آشنا گردیمآن حقیقت به است پّیر امکان



نسبت خدا به همه موجودا  مهادی در ههر . مکانی یا زمانی برقرار کردای هی ندارد که بتوان با او راب مکان

 .زمان و هر مکان مساوی است و از این جهت دور و نودیک برای او فر  ندارد

مثشً نودیکان حاکم کسهانی . دادی و تشریفی نیست، قرارهمچنین قرب به خدا به معنای نودیکی اعتباری

ی از او دور باشند. این نودیکی صرفاً از حیث مکانهرچند ستند که حاکم نسبت به آنها توجه بیشتری دارد ه

معرتفهی وزیر و وکیل داد کس دیگری را به عنوان توان با تغییر قراریعنی میاست پّیر یک قرارداد جایگوین

 .کرد

ال م ل  است قرب به کمال م له  ز آنجا که خدای متعال کم. ارب به خدا یک واقعیتت وجودی استق

دوتم  آمهوزدانشاست تا تر کوشا به استاد نودیک یگوییم یک دانشجومی وقتیتر شدن است. به معنی کامل

بلکه مرادمان این است کهه از جههت ایم؛ دادی را در نظر نگرفته، هرگو فاصله زمانی و مکانی و قرارابتدایی

و اگر بنا باشد کار آن اسهتاد بهه  استو و آن استاد فاصله کمتری دانشجاین علمی و کماال  وجودی میان 

از  فعلیت دانشجو بسهیار بهیش شایستگی وای برای او تعیین گردد، و جانشین یا نماینده کسی واگّار شود

آمهوز، دانششود تا آن دیده میبیشتر در این دانشجو هایی آن استاد ها و داراییبرخورداری. است آموزدانش

 .شابهت بیشتری دارندم و استاد و این دانشجو از این جهت مثل یکدیگرند آن

وَ نحَْْنُ أَقْرَبُ اند آن جهت که موجودند به خدا نودیکهمه مخلوقا  از . این چنین استنیو قرب به خدا 

. با خدا متفاو  استا ها و کماال  وجود، فاصلة آنهگیامتا با در نظر گرفتن ویژ 1تُبْصِرُونَلکن المْ وَ کهِ مِنیإِلَ

از امتها جمهاد ، دارد حرکهتآگاهی و  له حیوانا  با خداست زیرا حیواناز فاص فاصله جمادا  با خدا بیش

خدا است زیرا آگهاهی  باته شاز فاصله فر با خدا بسیار بیشهمچنین فاصله حیوان این دو برخوردار نیست. 

تواننهد بها می کهاند این میان آدمیان چنان آفریده شدهدر . و قدر  فرشتگان با حیوانا  قابل مقایسه نیست

افوایش دهند و از فاصهله خهود بها شابهت خود را با خدا ، مبیشتر به سوی خدا حرکت کنند کماال کسب 

 . یعنی خلیفه و جانشین خدا گردند.بکاهند ادخ

تر اسهت یهکنود نهایهتبهی شود و وجود خود را گستر  دهد به وجود آن کامهلتر انسان کاملهرچه 

ر آیا  قهرآن که د 3از رنگ الهیگیری و بهره 2دمیده شدن روح الهی در وجود انسانبه صد.  09گونه که آن

 .دهدمی همین محتوا را انتقالبه آن اشاره شده، 

با توجه به اینکه غیر خدا کسی از خود چیوی ندارد و هر کمالی که آفریدگان خدا دارند اصالتا از خدا و 

تر گردد، وابستگی بیشتری بهه او توان دریافت که انسان هرچه داراتر و به خدا نودیکمی  به او است، متعل
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کند. به تعبیر دیگر انسهان در یهک خواهد داشت و این وابستگیِ بیشتر، او را از خدای صمد غنی دورتر می

تر هرکس که به خدا وابسهته شود و آن صفت غنا و استقشل است. بنابر اینصفت هرگو به خدا نودیک نمی

تر است. یکی از خصوصیا  انسان آگاهی به خود است. بها تکامهل تر و به خدا نودیکو فقیرتر باشد کامل

تر شود. یعنی انسان نحوه وجود خود را بهتر و روشنتر مینفس این خودآگاهی نیو تکامل پیدا کرده و قوی

برد. به عنوان تشبیبه اگر شعاعی از نور را کهه بهه منبهس پی می کند و بیشتر به وابستگی و نیاز خوددرک می

نوری مانند خورشید متصل است در نظر بگیریم و فر  کنیم که این شعاع نور توان درک وجهود خهود را 

تواند بیابد که حقیقتی جو ارتبا  و اتصال با منبس نور ندارد. اما از آنجا که این شعاع تنهها در داشته باشد می

نق ه به منبس نور متصل است در صور  داشتن خودآگاهی تنها به اندازه نق ه اتصهال از نحهوه وجهود یک 

تهر شهود، چهون تر و بورگتوانست کاملخود و ارتباطش با خورشید آگاه است. حال اگر این شعاع نور می

نجا کهه بنها بهه فهر  کرد و از آوجود  عین اتصال به منبس نور است، اتصال بیشتری با منبس نور پیدا می

شد و به همان میهوان دارای خودآگاهی است، در نتیجه این تکامل از اتصال خود با منبس نور، بیشتر آگاه می

یافت. تکامل نفس انسان هم موجب درک وابستگی بیشهتر خواههد بهود. تر میمنبس نور را شدیدتر و واضح

گردد و ورای خود را بیشهتر از خهود نشهان ر میتر باشد ناپیداتطور که یک جسم شفاف هرچه شفافهمان

شود فقر و وابستگی خهود را بیشهتر درک کهرده و از خهود چیهوی جهو تر میدهد انسان نیو هرچه کاملمی

بیند و خود را به عنوان موجود بیند. به عبار  دیگر بین خود و خدا واس ه و حجابی نمیارتبا  با خدا نمی

 1ابد.یمستقلی در برابر خدا نمی

به تصویر روی جلد کتاب نگاه کنید این تصویر به دست یک طراح هنرمند کشیده شده است. شاید شما 

ای از او نداشته باشید. این تصویر هرگو شما را بها قیافهه ظهاهری، دانهش، گاه او را ندیده و اطشع ویژههی 

یقه، دقت، توان و مهار  او در ایهن کند، اما بخشی از هنر، سلکیفیت معاشر ، و خل  و خوی او آشنا نمی

ایهد کنید که نسبت به صفا  آن طراح شناختی پیدا کردهاثر آشکار است. تنها از ناحیه همین اثر احساس می

بینیهد. ایهن تصهویر، خویشهاوندی و ای او را میتوانید بیان کنید؛ گویا تها انهدازههایی در باره او میو گواره

 قرابتی با آن طراح دارد.

کنند مهثش اگهر تصهویر او را ای او را معرفی میآثار دیگری که از این شخو باقی مانده هریک تا اندازه

تری بها ببینید یا صدای او را بشنوید، یا از اظهار نظر او در بهاره م لبهی م لهس شهوید، بهه صهور  واضهح

ار آینه و جلهوه شخصهیت آن طهراح اید. هر یک از این آثشوید. گویا او را بهتر دیدههای او آشنا میویژگی

ای ناقو که تنها بخشی از صهفا  او را کند. البته آینه و جلوهاست که به اندازه خود، او را به ما معرفی می

اثهر بهه صهاحب اثهر بیشهتر  تقربگری و مظهریت بیشتر باشد شک هرچه این ارائه، جلوهدهد. بیارائه می
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 تر است.دای او به شخصیتش نودیکاست. اظهار نظرها و عقاید هرکس از ص

تر مقربهرچه انسان بیشتر بتواند خدا را بنمایاند و مظهریت بیشتری برای پروردگار داشته باشد به خدا 

ها کهه بها ههی  اثهری گردد. خدای متعال بر خشف ما انسهاناست. تا جایی که انسان آینه تمام نمای او می

ای تام دارد. به صورتی که ای تمام نما و جلوه، آینه1خود را بنمایانیم توانیم تمام صفا  ظاهری و باطنینمی

اگر به آنها نظر شود گویا خدا دیده شده است. این مخلوقا  ه مانند تصویر درون آینه ه استقشلی از خهود 

ه، خلیفهه و های کامل، نمایندتوان گفت هرکس به آنها نظر کند خدا را دیده است. آنها انسان. اما می2ندارند

جانشینان خدایند. از آینه تمام نمای الهی که بسیار به او نودیک است با عناوین زیر یاد شده اسهت. خلیفهه 

 ، مظهر تام، جلوه کامل، وجه تام، و آیه کبری3اهلل، المثل االعلی )نمونه برتر(، اسم اعظم

                                           
ر  برای آشنایی کامل با شخصیت یک فرد چه باید کرد؟ فر  کنید فرصتی پدید آید که چهره به چهره با آن هنرمند طراح روبرو شویم. در این صو 1

گهوییم کهه او نیست و اگر میایم؟ به یقین اندام مادی و چهره ظاهری آن هنرمند تمام شخصیت او توانیم ادعا کنیم که او را کامش شناخته و دیدهآیا می

ا  را. به این ترتیب همهان گونهه کهه ایم نه او را و نه دانش و معرفت و اخشق و ویژگیهای شخصیتیایم، مرادمان این است که پیکر او را دیدهرا دیده

فاده کنهیم. زیهرا در ههر دو مهورد تنهها انهدکی بها او آشهنا اینجا مُجاز هستیم از واژه دیدن استفاده کنیم در باره سایر آثار او نیو مُجازیم از این واژه است

گوید خودم را در آینه دیدم مراد  این است که از بدن خود تنها صورتم را در آینه دیهدم. شویم. در باره آینه هم همین مساله هست. وقتی کسی میمی

انسهان را  –و بهه تبهس آن بهاطن شخصهیت  –توان نشان دادن همهه ظهاهر کنند و های قدی بورگ نیو تنها یک طرف اندام انسان را آشکار میحتی آینه

شود نیو گویهای ای که بتواند همه شخصیت ما را بنمایاند وجود ندارد. تندیس سه بعدی ای که مشابه یک نفر ساخته میندارند. در این دنیای مادی آینه

تواند نشان همه شخصیت آنها باشد. ناگویر بخشی از ویژگیهای ههرکس مخفهی نمیشود های او نیست. حتی فیلمی که از افراد گرفته میکیفیت حرکت

توان گفت اثر هرکس مقداری از شخصهیت اوسهت یها اثهر ههرکس در است و در تصویر و آینه و فیلم و تندیس قابل مشاهده نیست. به تعبیر دیگر می

 تر، خود اوست. ای پایینمرتبه

ای دارد. هر یک از آفریدگان به اندازه ظرفیت وجودی خود و کمهاالتش نمایهانگر قهدر  و هنهر و کمهال پرورگهار هتمامی آفرینش، با خدا چنین راب 

ای نشان دهنده خدا و آیه و آینه نمایاند. هر موجودی به نوعی و تا اندازهزند و صفا  و ویژگیهای او را میاست. هر مخلوقی به زبان حال دم از او می

توان او را دید و تمام عالم اسم وجلوه و شمن و نشانه اوست. امیر موحدان علی ع( فرمود: ما رایهت شهی ا اال و رایهت در همه عالم میاوست. بنابر این 

 اهلل قبله و بعده و معه و فیه. 

 نا  بینمنشان از قامت رع         به هر جا بنگرم کوه و در و دشت به صحرا بنگرم صحرا  بینم به دریا بنگرم دریا  بینم

 قرآن کریم همین حقیقت را به روشنی در آیا  فراوان بیان کرده و همه مخلوقا  را نشانه و آیهه پروردگهار معرفهی کهرده اسهت. گرچهه ههر یهک از

تمهام اخشقیها   نمایانند. اینما تولوا فثم وجه اهلل، از جمله کماال  انسان، معرفت بهه همهین حقیقهت اسهت.ای از اوصاف او را میمخلوقا  تنها پاره

 درک این حقیقت و رسیدن به این مقام است. ناشی از ...  مانند توکل، تفویض، تسلیم،بندگی 

تواند آیینه تمام نمای خدا باشد یعنی تمام صفا  خدا را داشته باشد جو صفت استقشل و صمدیت که مخصوص خدا است. خهدای متعهال انسان می 2

شل دارد اما انسان هی  کمالی ندارد مگر انکه خدا به او عنایت کند. اگر همه کماال  را هم واجد باشد، در همهه آنهها همه کماال  را از خود و به استق

تر کبه خدا وابسته است. یعنی صفت صمدیت خدا قابل کسب نیست ولی بقیه کماال  او به اذن و اراده او قابل کسب است. هرچه انسان به خدا نودیه

ههای شود یعنهی بهرای بقها در آن مرتبهه وجهودی و حفها آن دارایی  او را بیشتر دارا باشد درجه وابستگی او به خدا بیشتر میشود و صفا  و کماال

 ...  ترندترند محتاجتر و نیاز او به منبس وجود بیشتر است. آنان که غنیحقیقی و صفا  الهی به خدا محتاج

 بهه محهض اینکهه نهامی را. شهویممهی تصویر است زیرا از ناحیه نام نیو ما با افراد به اندازه ناقصی آشهنا راب ه نام با صاحب نام راب ه آینه با صاحب 3

اسهم خهدای متعهال هسهتند امها بهه  م. به این اعتبار همه مخلوقها کنیمی رهگّر نام او با او ارتبا  برقرارو از  مکنیمی صاحب نام را تجسم مشنویمی

در . های صاحب نام را بیان کنهد اسهم اعظهم اسهتویژگیبیشترین نامی که بتواند . توان آنها را درجه بندی کردمی ت خودتناسب میوان بازنمایی حقیق

 ههای صهاحب کهشم رابهه انهدازه خهود ویژگهیای ههر کلماین باشد که تعابیر قرآنی از مخلوقا  به کلمه نیو تعبیر شده است شاید وجه این تعبیر نیو 



 1ال فرق بینک و بینها اال انهم عبادک و خلقک.

که مظهریت مخلوقا  برای خدا با مظهریت آینه و آثار برای انسهان متفهاو  اسهت. نکته قابل توجه این

و بخهش و مظهریهت دارد بخشی از آن منتسهب بهه ماسهت . دندارها معموال نوعی استقشل مظاهر ما انسان

، یک استقشل دارندای از ما جدا هستند و گونه های ما بهما یا نوشتهصدای ت. دیگری نیو منسوب به ما نیس

ساختمان دو بعد دارد از حیث صور  ظاهری منسوب به معمار است و از جهت مصالح به کار رفته در آن، 

های خدا حقیقت مستقلی جو این تجلی و نشهانگری حقیقتی مستقل از معمار دارد. در حالی که آثار و جلوه

 اند.ندارند و به تمام حقیقت خود آیه و وابسته

 2ظاهر والباطنهو االول و االخر و ال

أجعلک تقول للشییء ، أنا أقول للشیء کن فیکون، أطعنی حتی اجعلَک مثلی، عبدی: خدا فرموده است

 .3کن فیکون

، أنیا حییّ ال أمیو ! بن آدمأمرتک أجعلک غنیاً ال تفتقیر. ییا أطعنی فی مایابن آدم! أنا غنیّ ال افتقر، 

أطعنی فی ما أمرتک ، أنا اقول للشیء کن فیکون !ابن آدمطعنی فی ما أمرتک، أجعلک حیّاً التمو . یأ

 .4أجعلک تقول للشیء کن فیکون

. حبَّیهه لیتقرّب الیّ بالنافلیه حتّیی اما یتقرب الیّ عبد من عبادی بشیء أحبّ الیّ ممّا افترضتُ علیه و انّ

الذی یبطش بها، ق به ویده تُه کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الّذی یبصر به و لسانه الذی ینطبفاذا أحب

 .5ی أجبته و ان سألنی اعطیتهان دعان

انسان چه چیوی کسب کند تا ؟ ابهام دیگری که اینجا نهفته این است که مراد از کماال  وجودی چیست

تر ثرو  و شههر  بیشهتر انسهان را بهه خهدا نودیهک ا بیشتر نماید؟ مثشً آیا تحصیلشباهت خود را با خد

 است؟به خدا  قدرتی موجب قربیا چه دانش ؟ کدام کندمی

کنار جسم ، بی شک ثرو  و شهر  حقایقی خارج از وجود انسان هستند گرد آمدن توده انبوهی از کاال

جلب نظر دیگران شهر  و محبوبیت و  همان گونه کهانسان هرگو به معنی رشد حقیقت وجودی او نیست 

                                                                                                                                   
کند و گرنه لفا بی مفههوم کلمهه نیسهت، موجهودا  ههم همهه . کلمه بودن کلمه به آن مفهومی است که بیان میرودمی هر او به شمارنمایاند و مظمی

 شوند. موجودیتشان به مظهر و آیه بودنشان است و گرنه به عدم واصل می
 از زیار  ماه رجب، مفاتیح الجنان.  1

 3 حدید: 2
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مقدار نیو ممکهن اسهت ان بسیار کوچک و بیندارد. یک حیو رب ی به کوچکی و بورگی و منولت واقعی او

امتا به یقین افوایش علهم و آگهاهی یهک کمهال . مورد توجته عموم واقس گردد و شهر  و عنوان داشته باشد

 .واقعی است

 کنیم احساس بورگهی و برخهورداریمی هان هرگاه خود را با حشرا ، چارپایان و کودکان مقایسما آدمی

احتماالً همه ما بارهها . بالیممی فراوانی که در اختیار داریم بر خودهای و داراییها کنیم و با دیدن سرمایهمی

های جایی دانهههبرای کشف و جابها گیر آنایم و تش  پیرا اطراف النه کوچکشان دیدهها حرکا  مورچه

قرار داده باشیم یا با اشهارة ها ه شکری سر راه آندانشاید برای آزمایش تکه نان یا ایم. غّا را زیر نظر گرفته

را به النه خود ای هنین شاید مورچچگرفته باشیم همای برهدانه از دهان مورچ یانگشتی یا ایجاد نسیم مشیم

تصهور کنهیم شهور و  اگر خود را در میان جمس مورچگهانها نودیک یا از آن دور کرده باشیم در این صحنه

 ه و غصهه آنهها را در غهم از دسهت دادن آن دانهه درشیرین یها انهدو را در یافتن آن دانهشعف فراوان آنها 

 بینهد و از شهادی بهه دسهت آوردن آن در پوسهت خهودمهی مورچه کوچک دانه شهیرین شهکر را. یابیممی

تی آن دانهه و د بورگی چون ما را که با اشهارة انگشهوراکی خود موجگنجد، امتا به جهت ضعف قوای ادنمی

 کنهیممهی و را به النهه نودیهک یها از آن دوردهیم یا به کمترین زحمتی اار میاه او قرر صدها مثل آن را در

خهوریم و وجهود می کنیم بر حال و روز او تمسفمی زندگی مورچه را بررسی، ما که از افقی برتر. بیندنمی

دی دارد و قهادر زیرا مورچه توان ادراکهی محهدو. نگریممی شماریم و او را در مرتبة نازلیمی او را کوچک

محدود است که از آن علم ا  تمام دنیای مورچه به همان چند وجب النه. نیست با حقای  فراوان آشنا شود

 .سازدمی و اطشع دارد و با آن ارتبا  برقرار

های اوسهت. ههی  چارپهایی از قواعهد تمام شخصیت حیوان محدود به دایره تصتورا  و عشقهه منهدی

بها جغرافیهای ، دانهدنمهی خ خ ی راسارز  ن، توان تحلیل سیاسی ندارد، آوردنمی رهندسه و فیویک سر د

 معنهای حقهای  بسهیاری را درکخشصهه بهرد و نمهی از دیدن یک فیلم سینمایی لهّت ، جهان آشنا نیست

 .گوییم وجود کوچکی داردمی به همین دلیل. کندنمی

توانیم با حقای  فراوانهی مند و شادانیم و چون میعفکنیم شمی ما از این که این همه را درک، در مقابل

انهدام بورگی وجود ما نه بهه . یابیمتر میارتبا  برقرار کنیم خود را دارای وجودی برتر و در بهشتی گسترده

 .که به میوان علم و درک و معرفت ماست درشت و هیکل سنگین

 1مُوا فِی الْعِلْمِ تَبَیَّنْ أَقْدَارُکُمْ فَتَکَلَّ حسنیا مقدر کل امریءٍ ( ع) به بیان امام علی

 .پس در علم سخن گویید تا اندازه شما معلوم شود داندمی اندازه وجود هر کسی همان است که

های و حساسهیتها ذهنیتو دردها و ها دغدغه. س ح درک و دریافت ما از حقای  جهان یکسان نیست
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 .وسعه استما بسیار ناهمگون است لّا دنیای ما قابل ت

ها گوهر وجود ما از همین یافته. دیگر وارد شویم یتوانیم به جهانمی ما با افوایش آگاهی و معرفت خود

تهر بخشد و ابعهاد وجهود مها را بورگمی تشکیل شده و علم و معرفت دایره هستی ما را توسعهها و آگاهی

 وب شود. علم به معنای گسهترده و کهاملشما محسبر وجود ما نیست که زینت جان ای هعلم پیرای. 1کندمی

. برای درک بهتر این م لب کالبد تن را از مجموعه هستی خود کنار زنیم. دهدمی تمام حقیقت ما را تشکیل

اکنون نیو همانیم و این تن عاریت که فردا . اراده مشتی آگاهی و گرایش وداشتیم چه بودیم؟ اگر ما تن نمی

 .قت و هویت ابدی ما نقشی کوتاه مد  داردشود در حقیمی از ما گرفته

تر کنهد و وجود خویش را کامل، آفریده شده تا با افوایش شعور خود و درک بیشتر حقای  جهان، انسان

 .علم است از عظمت انسان و سر برتری او بر فرشتگان در همین. رسازدتر جهان خود را بورگ

م صیادقین قیالوا فقال انبئونی بأسماء هیوالء ان کنیتئکه ء کلّها ثم عرضهم علی المالو علّم آدم األسما

 2الحکیم انک ال علم لنا االّ ما علمتنا انک انت العلیمسبح

 ؟فیویک و شیمی استو همین علم ریاضی ، امتا آیا مراد از علم

هاد  و طن، شهظهاهر و بها، پیدا و پنههان، گیرند مادی و معنویمی م در دو گروه بورگ جایالحقای  ع

گانهه با حواس پنجواس ه ه ه باواس ه یا بیاست که ها از پدیدهای همنظور از حقای  مادی یا پیدا دست. غیب

را بهه هها یهان آنتواند آنهها و روابهط مو زحمت، می یابی است و انسان البته با تش ده و دستهقابل مشا

گانه است که از دسترس حواس پنج (غیر مادی) دسته دوتم حقای  غیبی. وسیلة ابوارهای حسی خود بشناسد

 .تواند با استفاده از ابوار مادی و حواس ظاهری با آنها مرتبط شودنمی خارج است و انسان

آید نسبت ابعاد عالم ماده به حقای  پنهان جهان نسبت حلقه بهه فهش  می آن گونه که از تعالیم دینی بر

دارد به منوله حلقه کوچکی است که در بیابان پهنهاوری است تو گویی عالم ماده با همه عظمتی که برای ما 

آن چه با حواس قابل درک است ظاهر این عالم است و در مقایسه با آن سوی هستی بهه . افکنده شده باشد

 .3است تنگ و تاریک و محدود( در مقایسه با دنیای خارج رحم مادر) منوله محیط زندگی جنین

الزم اسهت اسهت جهان دست آوردن معرفت بیشتر نسبت به حقای  ه باکنون که دانستیم کمال انسان در 

انسان در ایهن جههان چهون . توزیس شودبا ارز  این حقای  باید متناسب  عرفتیمتش  اضافه کنیم که این 

                                           
 در حکمت متعالیه از این حقیقت به اتحاد علم و عالم و معلوم یا اتحاد عقل و عاقل و معقول یاد شده است.  1
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و کهافی  358: 28نهوار بحار اال) رع ملقاه فی أرض فاله و کذلک کل سماء عند سماء أخریما السماء الدنیا فی السماء الثانیه االّ کحلقه د(: ع) قال الصادق. 3

ق فومها ه است که در بیابانی افکنده شده باشد هم چنین هر آسمان نسبت به آسمانای از زرسبت به آسمان دوتم چون حلقهآسمان دنیا ن( 183، ص 5ج 

( 2ص ، 88ج ، بحار االنهوار) رسی االّ کحلقه خاتم فی فاله و ما الکرسی عند العرش االّ کحلقه فی الفالهما السماوا  و االرض عند الک. خود این گونه است

 .  آسمان و زمین در مقابل کرسی مانند حلقه انگشتری در بیابانی پهناور است و کرسی در مقابل عر  نیو چنین است



پژوهشگری است که به هدف شناسایی یک شهر و تهیه نقشة آن بهه آنجها سهفر کهرده اسهت و در مسهافر 

اگر این پژوهشگر بخواهد در فرصتی محدود وظیفه خود را به خوبی به انجهام . ستسکونت یافته اای هخان

تهرین وی موظهف اسهت مهم؛ برساند برای جمس آوری اطشعا  نباید به امور جوئی و دست پایین بدردازد

ی آنگاه اگهر فرصهت. را کشف نمایدها و روابط میان آنها عناصر و اجوای این شهر را شناسایی کند و نسبت

 .باقی ماند جوئیا  نقشه تنظیمی خود را تکمیل کند

تمهام زمهان خهود را بهه ی شهر را از مسافرخانه آغهاز کنهد و شناسای، اگر فر  کنیم که این پژوهشگر

د  شمار  آجرها یا متر کردن دقی  ابعاد آن مسافرخانه بدردازد و با کاو  فراوان درجه حرار  آنجا و ش

بهتهرین برنامهه  حتهی ن منول و طرح کاملی از نقشه آن فراهم آورد ویای از اجوجریان نور و آمار مفصلی ا

برای زندگی در آن را در گوار  پایانی خود بیاورد زحمت فراوانی کشیده است امتا آیا مس وولیت خهود را 

ر که برای شناسایی شهه یپژوهشگر؟ فراهم آورده استای هبه خوبی ایفا کرده است و سرمایه علمی شایست

شود باید از شناسایی محل سکونت خود جو به اندازه الزم برای سکونت موقت چشم پوشی کنهد می اعوام

 .و زمان محدود خود را به وظیفة اصلی اختصاص دهد

به نام عالم طبیعت بهه ای هاعوام انسان به این دنیا در مسافرخان. خلقت انسان هم حکایتی این چنین دارد

طبیعت به عنوان جوء کوچکی از عالم بنابراین شناسایی . استجهان هستی یی هدف کسب معرفت و شناسا

مقبول و ارزشمند است که حیا  موقتت انسان در این مسافرخانه بدان نیهاز ای همجموعه هستی تنها به انداز

آگاهی کامل و مفیدی است که نسبت میان ظاهر هستی و بهاطن آن کشهف  . زمانی آگاهی از عالم مادهدارد

 .تمثیر و تمثر متقابل میان ماده و معنی به دست آمده باشد، شده

ن همه یاخود را ببیند ولی دست قدرتی که  اگر آدمی در این جهان سیم و زر و نعمت و شهو  پیرامون

ادعا کند و ، هرچند ورچگان کور و کوچک استمبرای او فراهم آورده است نبیند همچون  «کُن» را با اشاره

 .دبر خود ببال
 حیات طیب

قهدر   که مسهتلوم ، ارتباطی از نوع آگاهی به آنبنابراین قرب به خدا یعنی ارتبا  بیشتر با حقای  عالم

 حیا  طیتب، قرب به خدا یعنی حیا  برترنیو هست.  تصرتف در آنها

کهه  موجودی اسهت” موجود زنده“، از نظر علوم تجربی. مفهوم حیا  با مفهوم علم سخت مرتبط است

موجهود زنهده ( زنهده پایهدار) بر اساس این تعریف خدای حیت قیهوم. ل داردتنفس، تغّیه و تولید مث رشد،

متکلمهان مسهلمان حیها  را بهه ترکیبهی از امتها . را نداردها زیرا هی  یک از این ویژگی! شودنمی محسوب

و توانا باشهد و قهدر  بنابراین موجود زنده موجودی است که شعورمند اند. معنا کرده” قدر “ و” کاراد“

بنهدی و مراتهب دارد در موجودا  زنهده درجهه” حیا “یه این تعریف بر پا. شناخت و تصرف داشته باشد

ک همهه چیهو و اررسهیم کهه ادای میموجود زنهدهاست تا به ” ترزنده“ و دیگری” زنده“، یعنی یک موجود



بنهابراین ( کل شیء و علی کهل شهیء قهدیرم است )عالم بقدر  بر انجام همه چیو را دارا است و حیت قیو

 .استتر تری داشته باشد به مبدأ حیا  ه خدای حی قیوم ه مقرتبانسان علم و قدر  افوونهرچه 

تگان است و از معنهای آن موجود ملح  به مردگان یا خف، اگر درجه حیا  موجودی خیلی ضعیف باشد

زنده نداند زیرا بیشهتر از آن کهه زنهده  کس خود را بهتر آن است که آن. محروم( کی مسامحهزندگی )با اند

 اند:پیامبران الهی همین پیام را برای بشریت آورده. باشد مرده است

 .1فما متاع الحیاه الدنیا فی اآلخره االّ قلیل؟ أرضیتم بالحیاه الدنیا من اآلخره

( برابار) ی دنیاا دربهاره زنادگایاد  آیا به زندگی پست دنیا در مقابل زندگی آخرت رضاایت داده

 .آخرت بسیار کم است

انهد و بهه خواندهنهایت معنا فرا بی پیامبران آدمی را از گرفتاری به عالم تاریک و تنگ ماده به سوی عالم

 :همان زندگی معنوی در جهان برتر است نه زندگی محدود مادی، که زندگی واقعیاند صدای رسا گفته

 .2 و للرسول اذا دعاکم لما یُحییکمیا ایّها الذین آمنوا استجیبوا هلل

 .خوانند اجابت کنیدمی فرا” حیات“ ای مردم با ایمان دعوت خدا و پیامبر را که شما را به سوی

الل یا مرده است )صم بکم عمهی،  گوید به واقس کور و کر ونمی را لبیکا به همین جهت آن که دعو  انبی

و زنهدگی طیهب انهد ی طیب است که پیامبران بدان فهرا خواندهکمال انسان در زندگ( ک ال تسمس الموتیان

گرفته و به باطن هستی راه یافته است انسان کامل چشم از عالم ماده بر حیاتی فراتر از عالم پست مادته است

بهه لغرور و االنااللهم ارزقنی التجافی عن دار ا. و در همین زندگی دنیوی خود معنوی و الهی و آخرتی است

 ر الخلودالی دا

 کند که ما مانند خفتگان از آن غافلیممی قرآن کریم جهان آخر  را باطن همین دنیا تصویر

 .3غافلون الحیاه الدنیا و هم عن اآلخره مون ظاهراً منلیع

 .غافلند( که باطن این زندگی است) فهمند اما از آخرتمی این مردم ظاهر زندگی دنیا را

گهاه کهه د که دنیا به انتها برسد و ما آنشومی زندگی اخروی از زمانی آغازتدایی ما این است که ار ابپند

کشد و انتقهال از نمی قرآن کریم میان دنیا و آخر  مرز زمانی. یابیم  میجان دادیم اذن ورود در عالم آخر

نیها اسهت و ددر باطن همین ای هآخر  مرتب. داندنمی این عالم به آن دیگری را بسته به پایان حیا  دنیوی

، راکی خود را تکمیهل کهردهای که قوای ادی انسان رشد یافتهم که انسان کامل یعنعالمی در طول همین عال
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 .به آن راه یافته است و با آن ارتبا  داردزمان با زندگی دنیوی هم

 1لقد کنت فی غفله من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید

)مقابال( تاو برداشا یم و  پارده ازتنهاا اکناون ای هغافل باود( امتجهان قی) یش از این تو از اینپ

 .یز گش ه استدیدگان تو ت

از  یگونهه ارتبهاط یند اما چون هکی میماده زندگ یایه در رحم مادر است در دنکن در همان حال یجن

 فظهه رحهماگهر از درون مح. سهتیهها نا  ما انسانیا  او حیعالم خارج ندارد ح ا تصرف بای کنوع ادرا

 .گرید کیچه در اتاقگر ، ند در عالم ما بودکد و در جهان تصرف یتوانست با ما سخن گومی

و تصهرف او  کط ادرایه محکان از آن جهت پست و محدود است یا  ما آدمین نسبت به حیجن یزندگ

م و بها آن یاشهبایم. اگر تنها همین جها فتار آمدهعت گریو در رحم طبیان نیما آدم. است کوچکتنگ و  سیب

 ن غفلت ویه از اکن است یمال انسان اکم یب نداریا  طیم حیگر ارتبا  نداشته باشیو جهان د یهست یسو

د و بهاطن جههان را یگهر گشهایم دلبه عهواای هدگان معرفت پنجریه به دکند کود و چنان رشد یخواب برخ

 .بنگرد

 رارعوالم برتهر ارتبها  برقهاز هایی ا بخشب کاز عالم خا یانسان پس از مرگ به جهت ق س تعل  اجبار

 ان دریهآدم 2ام فاذا ماتوا انتبههوایالناس ن: فرمودند( ص) امبر اسشمیپ. گرددمی ارکبر او آش یقیند و حقاکمی

 3. گردندخوابند و آنگاه که بمیرند بیدار می

پیکهره خهاکی و مهی همهین قهت وجهود آدیاگهر حق. استتر جهان گسترده جهان به یکمرگ انتقال از 

فراتهر از تهن  یویهت انسهان چیاما اگر واقع. ر او از منول به گورستان مرگ اوستیکانتقال پعنصری باشد، 

ه عبار  است از حضور کست بلین یانکنا میقین انتقال یگر است و ایو به عالم دیباشد مرگ انتقال همان چ

 .نهابرتر وارتبا  با آ یقیاز حقا یتازه و آگاه ییدر فضا یعلم
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 یقیحقها. د را داردیهجد ین فضهای  ایحقا ااو توان ارتبا  ب کیادرا یابوارها کنیا. شودمی وارد یگریود به عالم دیخمی ه از خواب برکخفته  انسان 3

ابتهدا از ه آن عهالم کهد یبامی دار شده دریه بکنون کا. استهرگو از آنان آگاه نبوده  کیادرا یاو به جهت ضعف قوا او همه بودند اما یِداریش از بیه پک

خهود  یمعرفته یش از مردن ابوارهایبتواند پ ین اساس اگر آدمیبر ا. شدنمی در آن داده یبوده است اما او اهل آن عالم نبوده و به او اجازه حضور علم

(، 145)شرح اسماء الحسهنی، مشههادی سهبوواری، ص  ان تموتوا وتوا قبلم و پیش از مردن مرده استاز خواب گران برخاسته  ییل بخشد گوماکرا ت

به رشد معرفتهی ه . توصیه به مردن پیش از مردن، توصیامت خواهد شدیق یاو قرار خواهد گرفت و او از اهال رنند در منظیبمی ان پس از مرگیآنچه آدم

( 039)مستدرک سهفینه البحهار، ص  هتامیمن ما  فقد قامت قشود. نامیده می یاریخت  اکه در اص شح عرفا مو استدیگر ارتبا  با عوالم  یقرارو بر

ه اگهر همهه کههستم ای هبه گون( 312)مناقب، ص  نایقیشف الغ اء ما ازدد  کلو : فرمودی )ع( ر موحدان علیام. شودمی امتش بر پایرد قیه بمهرکس ک

امبر یپ ین مقام دارد وقتیه به ارامبر اسشم اشایر  پیار جوان و اهل بص، یمعروف حارثه یماجراشد. ای به یقین من افووده نخواهد هنار رود ذرها کپرده

بینم کهه بها : گویها اههل بهشهت را در بهشهت مهیخود گفهتنشانه ایمان حقیقی ان یو در بحقا ت مومنا بحعرضه داشت اصای؟ هدند چگونیاز او پرس

 ( 124ص ، 02شنوم )بحار االنوار، ج دوزخ را در آتش مییکدیگر مشقا  دارند و فریاد ناله اهل 



 اقترب للناس حسابهم و هم فی غفله معرضون

بتوانهد بها آن فضها راب هه  یالبد مهادکن یخود و با داشتن هم یعیا  طبین حین اگر انسان در همیبنابرا

ش لهو تعلمهون علهم . کهپاستبر امت اویق ابد به واقس در آن عالم است وی  دست یند و به آن حقاکبرقرار 

 :ان فرمودندیدر وصف متق( عی )عل ماما 1. مین لترون الجحیقیال

 2مونها منعّیهم فرآها ف من قدکهم والجنه 

 اند.م نعمآنان در بهشت بیند. نند کسی است که آن را مینان با بهشت مانسبت آ

 ... و اخشق حسنه در خدمت رسیدن به این مرتبه واال است.

 یات اجتماعیارزش انسان در حمقصد رشد و 

ن خهدما  یهاهرچه شود ین مییتع، دهدیه ارائه مک یاساس خدمات ارز  انسان بری، ا  اجتماعیدر ح

 .تر استموف  یوجود شخو در جامعه باالتر و در بعد اجتماع ، تمثیرتر باشدگسترده تر وارزنده

 :الزم است، ن اساسیبر ا

نهد و ک ییاسهارا شن ین خدما  اجتمهاعیند تا مؤثرترک یافکدقت ، انتخاب خود هر فرد در فرایند .1

 .برساند بیشتری ةیرد که بهرقرار گ یمتناسب با توان و استعداد خود در صنف

 .باالتر برد، ه ارائه خواهد دادک یس ح خدمات یارتقا یو توان خود را برایپس از انتخاب ن .2

، باشد” تربا عُرضه“بیشتر و به قول معروف اقت و قدر  انسان یلیی، ارآی، کتوانمند، هرچه نیاز نگاه د

ی انسان م رح ت و دو ارز  برایدو م لوب، بین ترتیبد. تر استستهیشاو بتواند خدمت بیشتری ارائه کند 

 ”.یتفاکو  یارآمدک“و ارز  ” اخشق و تقوامعرفت، قرب، یمان، ا“است: ارز  

 .3نیمٔ  اال یوالقَ ر َجَٔ  ااستَ نِمَ رَیخَ نّإ

و  ی اوارز  بُعهد اجتمهاع، تیهفاکو  یارآمهدکسهت و وجود انسان ا یارز  بُعد فردمعرفت مان و یا

خواهد بود. زیرا مؤمن خهدوم بها صهفت ایمهان، ” من خدوممؤ“بدین ترتیب الگوی انسان ترازِ دین انسان 

 4دهد. را به سوی کمال حرکت می هجامعگرداند و با صفت خدمت را به اف  کمال نودیک می خود

اشتر  کچون مال یتیاول شخص: شودشخصیت متفاو  دیده میسه ی )ع( ارگواران دولت علوکدر میان 
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 بِهممورِ توصیه به برآوردن حوائج مؤمنین در معنای گستردة خود، توجه به همین خدمت اجتماعی است. رسول اکرم )ص( فرمودند: مَن اَصهبَحَ الیَههتَمَّ 4

)ع( نیهو  ( کسی که به امور جامعهه اسهشمی اهتمهام نداشهته باشهد، مسهلمان نیسهت. امهام علهی330، ص10لمُسلِمینَ فَلَیسَ بِمُسلِم )وسائل الشیعه ج ا

شد. و این اشاره بهه برتهری ( برترین مردم کسی است که فایدة بیشتری برای دیگران داشته با19399اند: اَفضَلُ النتاسِ اَنفَعُهُم لِلنتاسِ )غرر الحکم: فرموده

 انسان در حیا  اجتماعی است. 



 یدارد و از سو یمیعظ یو روح یرکو ف یار باال و قدر  جسمیت بسیریتوان مد ییه از سوکاست ی نخع

و ههم  یا  فهردیهم در حبدین جهت، ؛ ت قرار گرفته استیت و معنویمان و والیا یدر مراتب باال، گرید

بهه  یهیروین نیاز داشهتن چنهی )ع( امام عل. ش استیامل امام زمان خوکت یمورد رضا یا  اجتماعیدر ح

 ؛1آرام و آسوده خاطرومت به او دلکامور ح یشد  خوشحال و مبتهج است و در واگّار

و )ع(  رمومنهانیام ییار تنههایهه کهاد اسهت یل بن زیمکعارف و خودساخته چون  یتیدوم شخصشخصیت 

م دارد و یبس عظ یااندوخته یل انسانیمان و فضایدر جانب ا ویاست.  ین علویتحمل معارف سنگظرف 

بهه کی ه شهر یارگوارکه از جانب امام به کل آنگاه یمکن یهم. 2س حجت ح  قرار گرفته استیهمراز و ان

ت او گّشتند و بهه تهاراج مسهلمانان یه از حوزه مممورکان دشمن یدر دفس سداه، شودیگمارده مه  تینام ه

 3گیرد.قرار می)ع(  امامو مورد اعترا  و گشیه  ماندیام مکنا، پرداختند

اد چهون یهز. و حضهور داردیه نیاد بن سمیچون ز یشخصی )ع( ارگواران دولت علوکان یدر مهمچنین 

، هیفرزنهد سهم) هیا ابن سهم( یفرزند پدر ) هیاد بن ابیز، م بودمسلَّ ةزادی شناخته شده نداشت و حرامپدر

یش ومت خود او را برادر خوکه در حیه معاوکتا آن؛ شدیخوانده م( عرب کپوش یثقف ةیو حارث بن کلدنک

                                           
 یرا نهه سسهت کماله( 13نامهه ، البشغههنهج)؛ لأمثَ نهُعَ طءُالی ما البُ هُسراعُإال  م وَحؤَ  ا یهِلَإ متا االسراعُعَ هُ ؤُال بَ ه وَتُق َال سَ ه وَهنُوَ ن الیخافُمَّانته مِفَ 1

 عهداءِٔ  اال نِال ینکهل عَه وَ وفِالخَه أیامَ ال ینامُ اهللِ بادِن عِبداً مِعَ. دیشا یندکه کرد آنجا ید و نه شتاب بگیشتاب با هکآنجا  یندکو نه ، است و نه لغو 

ریبا ال کلیلُ اهللِ یوفِن سُمِ یفٌسَ هُانَّفَ...  أخو مّحج الحارثِ مالک بنُ وَهُ وَ النتارِ ری ِن حَمِ ارِجتی الفُلَعَ أشدُّ. الرتوعِ ساعا ِ  هُانَّهفَ...  ةِلظُّبة و ال نابی الضهت

 یابنهده( 13نامهه ، البشغهنهج)؛ وتکمدُلی عَعَ هِتِکیمَشَ ةِدَّشِ کم وَلَ هِتِصیحَنَفسی لِلی نَعَ هِکم بِرتُد آثَقَ ن أمری وَاال عَ مُدتالیقَ وَ رُختالیؤَ وَ و الیحجمُ الیقدمُ

پسهر  کاو ماله. اران از آتهش سهوزان تنهدتر اسهتکبر بد، برنتابد یترس از دشمن رو یهاو در ساعت م نخوابدیب یه در روزهاکاست از بندگان خدا 

نهد و نهه بهاز ک یریهدل یارکهنه بر ...  اثر بُوَدیند شود و نه ضربت آن بکآن  یویه نه تکخداست  یرهایاز شمش یریاو شمش...  است یحارث مّحج

دم و یهرخهواه شهما دیچهه او را خ؛ ترجیح دادمدر فرستادن او من شما را بر خود . میه من او را امر نماک زمانیجو ؛ ش رودیو نه پید آ ستد و نه پسیا

؛  هائرال یههِلَالیهوفی عَ ر وَالحهافِ قیههِالیرتَ، لداًصَه  کانَراً لَجَحَ و کانَلَ نداً وَفَ کانَشً لَبَجَ و کانَلَ! کک و ما مالِمالِ. دمیاو را برابر دشمنانتان پسند یسرسخت

  یه سم ههکبود خارا  یها جدا افتاده و اگر سنگ بود سنگوهکگر یبود از د یوهکوه بود کبه خدا اگر ؟ چه بود کمالک! مال( 443حکمت ، البشغهنهج)

 .   پرنده بر فراز آن ندردیغ آن نرسد و هیستور به ست

؟ عَلَی مِثْلِ مَالِک فَلْتَبْک الْبَوَاکی وَ هَلْ مَرْجُوٌّ کمَالِهکفرمود: کشید و میمیهنگامی که خبر رحلت مالک به حضرتش رسید اندوهناک و متمثر گشت و آه 

گریهه  (801، ص 33)بحاراالنوار، ج  لَا أَرَی مِثْلَهُ بَعْدَهُ أَبَداً.  ... ؟هَلْ قَامَتِ النِّسَاءُ عَنْ مِثْلِ مَالِکو ( 880ص ، 33ج ، بحاراالنوار؟ )وَ هَلْ مَوْجُودٌ کمَالِک

... پهس  د آورد؟کنندگان بر مانند مالک باید گریه کنند و آیا امید بخشی مانند مالک هست؟ آیا کسی مانند او وجود یافته است؟ آیا زنان مانند او خواهنه

 از او مانند او را نخواهم دید. 

 ینه مهن دانشهیه در سهکبدان ( 142حکمت ، البشغهنهج)؛ ةلَمَه حَلَ بتُو أصَاً لَمّلماً جَعِنا لَهُاه نَّإها :دیگویبرد و با او راز میاو را به صحرا می )ع( عل 2

 .  افتمییآن م یبرا یا  حامشن، کاست انباشته

 دیدِشَه  یرَغَ، کولیائِٔ  لی اک عَعدائِٔ  ن امِ ارةَالغ رادَن أَمَسراً لِجِ ر َد صِقَفَ...  ربتتَأی مُرَ ر وَحاضِ جوٌعَی لَما کفِ هُفَکلُّتَ لتی وَما وُ رءِالمَ ضییسَنت تَإفَ عدُبَ اأمت 3

واگهّاردن ، اما بعهد( 01نامه ، البشغهنهج)؛ هِن أمیرِعَ جوٍال مُ وَ هِصرِمِ ن أهلِعَ غنٍال مُ وَ وکةًشَ دوٍّعَلِ ال کاسرٍ وَ ثغرةً ال سادٍّ وَ، الجانبِ هیبِال مُ وَ المنکبِ

ای تو پلهی شهده...  ای است تباهای است آشکار و اندیشهناتوانی، ر شدن او کاری را که بر دو  دیگری استداآدمی آنچه را که بر عهده دارد و عهده

نه مهرزی را ، ا  گریوندنه از تو ترسند و از پیش، نه قدرتی داری که با تو بستیوند. تا از دشمنانت هر که خواهد از آن بگّرد و بر دوستانت غار  برد

 . نه نیاز مردم شهر را برآوردن توانی و نه توانی امیر خود را راضی گردانی، دشمن را توانی شکستنه شوکت ، توانی بست



 ةیهرفهارس بهود و دا یههانیت بصره و سرزمین ابن عباس در والیاد جانشیز 1و زیاد بن ابی سفیان خواند.

 .شدیم ... فارس و، رمان، کاهوازی، نونک ةگرفت که شامل بصریرا در بر م یاستان پهناور یو یرانمکح

فهراوان هرگهو مهورد  یههاانتیاما به جهت خ، ارآمد و توانا بودکار یت بسکامور ممل ةاو گرچه در ادار

 2.خ و مشمت شدیتوب، ه از او سر زدک ییحضر  به خاطر فسادها یاعتماد امام قرار نگرفت و بارها از سو

ارآمدی منحصر به توان مهدیریتی ها مصداق کارآمدی اجتماعی مدیریت بود، اما بی شک کدر این نمونه

 گیرد.نیست و هرگونه خدمت مؤثری را در بر می

 یت در ابعاد فردیاخشق و معنو، اخشص، تقوا، مانیا برخی کسان دهدها نشان میاین شخصیت یبررس

ر د. ن در آنها وجهود نهداردیسنگ یهاتیمس ول یت واگّاریو صشح یاما توان انجام امور اجتماع، را دارند

 یک  یه. دنالزم را ندار یتعهد و تقوااما ، دنرا دار یانجام خدما  اجتماع یقدر  الزم برا یگروه، مقابل

ت اجتمهاع و اصهشح امهور آن یه مسه ول ههداک یس)ک امام امت یبرا یقابل اعتماد ین دو گروه بازویاز ا

ه کهداننهد یمه یبهه خهوب، هسهتندت آشنا یریه مدیم اولیبا مفاه کیه اندک یسانکامروزه همه . ستین( است

 یژگهین دو ویهه واجهد اک ییروهاین یعن؛ یاست” ی آنمنابس انسان“یک سازمان، ش برنده ین عنصر پتریمهم

، ن دو بهالیهاز ا یکنداشتن هر ، عُرضه و سشمت، تیفاکتقوا و ، قدر  و امانت، تخصو و تعهد؛ هستند

 .سازدین مکر ممیت را غکار است و اعتماد و حرکآش یاستک یکهدف  یپرواز به سو یبرا

 یهک یدارانکتس ةرضی عُول، ه اخشق و اخشص و سشمت نفس را در حد م لوب دارا هستندک یسانک

 یبهرا یاسهتهیشا یروههاین، نندکارائه  مناسبی توانند از خود اثر و خدمتیرا ندارند و نم یت اجتماعکحر

و  یوشهکبورگ هستند و بها سهخت یهاه واجد همتک یسان، کگرید یسواز . ستندیشبرد اهداف اسشم نیپ

سهب کرا  ین اجتماعیسنگ یهاتیرفتن مس ولیاقت پّیل، خود را باال برده ییارآکدانش و مهار  و ، تش 

م کهت یمان و اخشق و انسانیبرند و از ایبه سر م یوانیپست ح یهادر اسار  هواها و هوس یول، اندردهک

                                           
راد یهبها ایار زیبس یاخ ابه یچون بازگشت در مجلس و، من فرستادیاصشح کار  یاد را برایز، خود یخ آمده است که عمر در زمان حکمرانیدر تار 1

. کهردیعهرب را اداره مه، ش بهودیاگهر از قهر، ن جهوانیهن بر ایآفر: عمروعاص گفت. عاص در آن مجلس بودندان و عمرویابوسف(، عی )امام عل. کرد

ام و او را در رحهم ت بها مهادر  زنها کهردهیهمهن در جاهل، گفت از من؟ از که: دیپرس( عی )عل. ستیدانم از کیاست و من م یشیقر: ان گفتیابوسف

 . اممادر  نهاده

. او را برادر خود دانست، یکسان یب داد و به گواهیترت یمجلس، دیب داد و نود خود طلبیاد را فریبن شعبه ز هیرمغ یبه پافشار ه در خشفت خودیمعاو

احهوال . البشغه از او سخن رفته اسهتنهج 420و حکمت یو ن 29، 21، 44 یهادانست در نامهیپر همت و خوشفکر م، نظرصاحب یه او را انسانیمعاو

 .  آمده است 44ل نامه ید ذیالحد یالبشغه ابن ابح نهجاو در شر

  یلَ، ضَه ههرِالظت قیهلَ، ثَفرِلوَا لَیلقَ کعُدَتَ ةًدتشِ یکلَعَ نَّدَّشُٔ  ال، راًیبکراً او یغ اً صَیشَ نَیمسلِالمُ ءِین فَمِ نتَخُ کنتاَ ینغَلَن بَ ِلَ قاًصادِماً سَقَ اهللِبِ مُقسِاُ ینتإ وَ 2

چنان بر ی، اردهکانت یاد خیا زیم که در اموال مسلمانان که اگر مرا خبر رسد کن یراست یسوگند، خورمیبه خدا سوگند م( 29نامه ، البشغهنهج)؛ مرِٔ  اال

 شءِالجَبِه عودُی سفَالعَ انَّفَ، فَیالحَ وَ سفَالعَ رِاحَّ وَ دلَالعَ لِعمِاستَ. شان احوالیو خوار و پر، الیع ةینو درمانده به هو یمال مانکه اندکرم یتو سخت گ

 یدادگریهوادارد و ب یه سهتم مهردم را بهه آوارگهکهو یهن و از ظلم و ستم بدرهکبه عدالت عمل ( 420حکمت ، البشغهنهج)؛ فِیالست یدعو الَی فُیالحَ وَ

 .  ان آوردیر را در میشمش



اقهت آنهان را بهه یتهوان لیم یگرچه در موارد؛ نندکینمتممین را ( عج) ت امام عصریو هرگو رضاین اندبهره

 .از مفاسدشان در امان بود، د بر آنانین گرفت و البته با نظار  شدیخدمت اهداف د

د موجهب یهنبای، عرضن همیبورگ است و ا ینار هم نهادن آنان اشتباهکن دو گروه و یا ةیسن مقایقیبه 

با ” یارآمدک“و ارز  ” یتانسان“یان، برابر دانستن ارز  ن بیمنظور از ا. ان آنها شودیم ارزیی همتوهم نوع

 .شودیه هرگو عاقشنه شمرده نمیاد بن ابیبا ز یاد نخعیل بن زیمکان یسه میست و مقایگر نیدیک

ه که یدر حهال، دیهآیار مکا  انسان تا ابد به یوجود اوست و در امتداد ح یت انسان ارز  اساسیانسان

 یآن هم تا مرز انتقال به عهالم ابهد، انسان یاجتماع یدرجه دو است و به زندگ یارزشی، و توانمند ییارآک

هم ارزشهمند اسهت و  ییارآکو  یبدون توانمند، تیمان و انسانیا. دیآیار نمکمربو  است و پس از آن به 

نهدارد و  یت ارز  انسهانیمان و انسانیبدون ا، یو توانمند ییارآکه ک یدر حال، ندکیمتممین سعاد  او را 

 ةی که بهردر حال، گرددیاز ابتدا به خود شخو باز م یمان و بندگیا ةزند. بهرینم یبر لوح سعاد  او نقش

 .گران استیاز دیناظر به ن یو توانمند ییارآک

ر یپهّانکهنه امین دو گویاز ا یکیتخاب ه تنها انک ییجای، ژگین دو ویان ایاساس در دَوَران امر م نیبر ا

 .ندکواهمه ن ی  مشمتیند و از هیرا برگو یفرد یواال یهاد ارز ید انسان بایبدون ترد، باشد

 1میتُدَا اهتَذَإ لّن ضَکم مَرُّکم الیضُسَنفُٔ  م ایکلَنوا عَآمَ نَیذا الّهَیٔ  ا ای

ه گماراه کاس کاد آنیااف یت یشاما هادا هرگاه، دید به خودتان بپردازیامان آوردهیه اک یسانک یا

 .رساندیان نمیشده است به شما ز

 2فسینَ افسادِکم بِصالحَإری ٔ  ی الاکنّلوُ، مکدَؤُ  ا مُیقی م وَکحُصلِیما بَ مٌعالِلَ ینّإ وَ: ز فرمودندینی )ع( امام عل

هرگاز  اماا. آورد یباه راسا  یجاکرد و از کاتوان شما را اصاح  یه چگونه مکدانم یم یکمن ن

 .نمیبینم( روا) ردن خودکاصح  شما را با تباه 

 غمخوار خویش با  غم روزگار چیست؟   پیوند عمر بسته به مویی است هو  دار

ی، د سسهتیهنبا، ل ههر دو ارز  وجهود داردیان تحصهکهه امک یط عادیه در شراکد بر آن است کیاما تم

 دیشکت دست یفاکو  یتوانمندیی، ارآکل یت از تحصیاخشق و تقوا و معنو ةی کرد و به بهاناهلکو  یوتاهک

 .یا به بهانه حضور اجتماعی از خودسازی فردی بازماند

گوین آن توجه به مس ولیت اجتماعی و پرداختن بدان، آنقدر اهمیت دارد کهه عبهادا  فهردی نیهو جهای

م کهاظم )ع( آن هنگهام کهه در توان به بهانة اشتغال به عباد  پروردگار از آن سرباز زد. امهاشود و نمینمی

چال مخوف هارون قرار گرفتند و از هرگونه ارتبا  اجتماعی محروم و ممنوع گشهتند چنهین مناجها  سیاه
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 فرمودند:

 1اللّهُمَّ انّکَ تَعلَمُ انّی کُنتُ أسألُکَ اَن تَفرِغَنی لِعِبادَتِکَ، اللّهُمّ وَ قَد فَعَلتَ فَلَکَ الحَمدُ

واست کرده بودم کاه مارا بارای عباادت خاود فاارن گردانای، تاو را شا ر پروردگارا از تو درخ

 گویم که چنین نعم ی نصیبم کردیمی

گردد که انسان در میانة اجتماع ح  ندارد زمان و توان خهود را تنهها صهرف امهور از این بیان معلوم می

ای یرامون خهود را دارد وظیفههعبادی کند. و تا آن هنگام که اختیار عملِ اجتماعی و تمثیرگّاری بر محیط پ

 2شود. مهم بر دو  دارد که او را از عباد  فردیِ فارغ و خلو  محض با پروردگار مانس می

در وجود خهود اسهت، بهه ههدف تحقه  ” انسان ایدآل اسشمی“گونه که در پی تحق  انسان مؤمن همان

ههای الزم را بهه هها و تواناییست مهار کند و برای این منظور الزم انیو تش  می” جامعه ایدآل اسشمی“

م یعظه یجاد تحولیا یبرا یو آمادگیبورگ و ن یارهاکانجام  یتر برابه دست آوردن توان افووندست آورد. 

خود مورد  یه به خودکبل، ستیمّموم و رفتار متظاهرانه ن ییخودنما یهرگو به معن، سترگ یخدمت ةیا ارائ

 .است ینید یهاه آموزهیتوص

دولهت  یارگوارکه یخهود را بهرا، ه افضل اعمال اسهتکانتظار فرج  فرایندوشد در کیمی )ع( عل ةیعش

 یتوانها بهرا ییسهته و بهازویشا یدارانکتس، آماده سازد تا در روزگار حضور و ظهور معصوم( عجی )مهدو

ه ارائهه که یو حجهم خهدمت یاجتمهاع تمثیرمتناسب با ابعاد  یسکن یچن. د باشدیعدالت و بسط توح یاجرا

 .است( عج) ت خاص امام عصریو رضا هیژمورد توجه و، دهدیم

 :اندفرموده( س) حضر  فاطمه زهرا

ثیرَِِ کقَیدرِ  یراما ِ عَلکهِم مِن خلعِ الیخلَعُ عَلَیحشَرونَ فَیعَتِنا یإنَّ عُلَماءَ ش(، ص) رَسولِ اللّهِ یسَمِعتُ عَن أب

 3اللّهِ؛  هِم فی اِرشادِ عِبادِعُلومِهِم وَ جِدِّ

شاوند در یمحشور ما( امتیق یفردا) ما ةیععالمان ش: ه فرمودکدم یشن( ص) امبر خدایاز پدرم پ

رامات ک یهاااز خلعت، زان تحششان در ارشاد بندگان خدایدانش و به م یه به قدر فراوانک یحال

 .بر آنها پوشانده شده است

                                           
 . 249، ص 2االرشاد، ج 1

نباید میان رشد فردی و تکالیف اجتماعی تواحمی تصور شود. زیرا رشد فردی انسان به بندگی اسهت و بنهدگی خهدا در گهرو انجهام وظیفهه تحقه   2

مهانس  آنها یابد. اگر انسان دو وظیفة فردی و اجتماعی را به موازا  یکدیگر داشته باشد رشد او در انجام وظیفه در هر دو حوزه است و نباید یکی ازمی

( اگهر برنامهة 2-8: 23مومهل ) یشالنههََّْارِ سَهبحًا طَهوِ یف کإِنَّ لَ، شًیا وَ أَقوَمُ قِ أَشَدُّ وَط یلِ هِیلَّلإِنَّ نَاشِ َةَ ا، شًیقَولًا ثَقِ یکعَلَ یإِنَّا سَنُلقِانجام دیگری شود. 

فته شود یا با انجام وظیفهه در اجتمهاع سهازگار نباشهد م لهوب نظهر دیهن ای تنظیم شود که جلوی کارآمدی و کمال اجتماعی گرزندگی انسان به گونه

 نیست. 
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در ( رهی )نهیامهام خم. مینکیر مکرمعصوم ذیمت غوکاز ح، تردر ابعاد ملموس یمثال بیشترح یتوض یبرا

. ردکهیان مباها  میبر جهان یان تودهیران خشنود بود و به داشتن چنیاز آحاد ملت ا یآستانه انقشب اسشم

شههاد  . سهتیسهه نیت او از توده عهوام قابهل مقایبا رضا یو م هر یمانند بهشت یسکت امام از یاما رضا

ه که یعهیطب یاچهه بسها حادثهه؛ فرسا بودغمبار و جان، امت یکهمسنگ فقدان  او یبرای، و م هر یبهشت

انقهشب  ةی بهه بدنهبهشت یکشهاد   ةی به اندازول، را به همراه داشته یمرگ هواران شهروند معمول آمدپی

 .رده باشدکب و به دل امام امت درد وارد نیآس

م عتُ َم ما اسهتَهُوا لَدتعِٔ  ا فه وَیه شریفار در آکابل در مق بیشتر یسب آمادگکو  یو امت اسشمیه به تجهیتوص

، قدر  یهامؤلفه ةافوار، شامل همساز و برگ و جنگ انواع ةیو ته یسب قدر  نظامکعشوه بر  1؛ هوتقُن مِ

و  یسهندگینوی، ان و سهخنوریهمانند قهدر  ب، هاتا انواع مهار  یو توان فرهنگ یتیریمدی، از قدر  علم

ش و یو بّل آسا یوشکن همه جو با تش  و سختیشود و ایم...  و یریگمیو تصم ینیبشیپی، گّارتمثیر

د امهوال و انفهس در یهل اهلل و قیسب یه غالباً با پسوند فک” مجاهد “ید واژه ل. کحاصل نخواهد شد، راحت

 2. ح داردیش تصریو بّل آسا یوشکن سختیبر ا، ار رفته استکا  قرآن به یآ
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هها هیدن از همه سرمایشکجانان و دست  یمعامله جان با رضا یه به معناک” شهاد “ی ارز  واال، اسشم یه در نظام ارزشکاست  یو گفتنیته نکن نیا 2

نفلهه شهدن و جهان بهاختن  یشهاد  هرگو به معن. قرار دارد یهم در پرتو خدمت اجتماع، اوست یسب خرسندکمحبوب و  ید لقایبه ام، اهییو دارا

 یبقها یو حهام یالهه یهاد پاسدار ارز یخون شه. رساندیم یفراوان یهااست و بهره یدر جامعه اسشم یار بورگکدار انجام د عهدهیخون شه؛ ستین

 .  ندکیر غلبه میت بر شمشید و در نهایگشایم، شودیه جو با خون باز نمکرا  یاراه بسته. ن خداستید

ه که ی یماننهد شهرا) دیاین یارکجو هدر رفتن ، شته شدنکن یبر دادن خون مترتب نباشد و از اه  ارز  آن ةیستشای ه ا ثمری یان رو هرگاه بهرهیاز ا

د یهمجاههد در راه خهدا با، م لوب اسهت یطلبه شهاد کهرگاه ، گرید یاز سو. ستیم لوب ن یطلبشهاد ( در آن قرار داشتع( ) یامام حسن مجتب

بها بهردن )ع(  دالشهدایه سک یامانند صحنهاید؛ به چنگ یارکن فدایاز ا یترا  افوونکه ثمرا  و برکند کر یو تدب یطراح یابه گونه، ش از بّل جانیپ

 . ادگار نهادیخ به یتار یبرا، تشنه لب ةاهمیم ششان و تقدکودکخانواده و 
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 خشصه مقاله نق ه اوج

و  در این مقاله که در نگاهی گّرا و سریس در صدد تبیین مقصد رشد، و ارز  انسان در حیها  فهردی

اجتماعی است انسان دارای یک هویت فردی و یک هویت اجتماعی معرفهی شهده اسهت. مقصهد رشهد و 

 ارز  انسان در حیا  فردی با دو عنوان قرب به خدا و حیا  طیب مشخو شده است. 

ز آنجا که خدای متعال کمال م ل  است قرب به کمال م له  . ارب به خدا یک واقعیتت وجودی استق

تر گردد، وابستگی بیشتری به او تر شود و به خدا نودیکتر شدن است. البته انسان هرچه کاملبه معنی کامل

شود و آن صفت غنا و اسهتقشل خواهد داشت. به تعبیر دیگر انسان در یک صفت هرگو به خدا نودیک نمی

 است.  ترتر و به خدا نودیکتر و فقیرتر باشد کاملاست. بنابر این هرکس که به خدا وابسته

بنابراین موجهود زنهده اند. معنا کرده” قدر “ و” کاراد“: متکلمان حیا  را به ترکیبی از حیا  طیتباما 

یهه ایهن تعریهف بهر پا. موجودی است که شعورمند و توانا باشد و قدر  شناخت و تصهرف داشهته باشهد

اسهت. ” تهرزنده“ و دیگری” زنده“، بندی و مراتب دارد یعنی یک موجوددر موجودا  زنده درجه” حیا “

 مند باشد به معنای حقیقی حیا  نودیک تر است. هر چه انسان از این دو ویژگی بیشتر بهره

ن خهدما  یاهرچه شود ین مییتع، دهدیه ارائه مک یاساس خدمات ارز  انسان بر، نیو یاجتماعبعد در 



 .تر استموف  یدر بعد اجتماعباشد ر وجود شخو در جامعه باالت تمثیرو ، تر باشدگسترده تر وارزنده

که باید به صور  موازی هر دو را دنبال  ی انسان م رح استت و دو ارز  برایدو م لوب، بین ترتیبد

 در حیا  اجتماعی.” یتفاکو  یارآمدک“و در بعد فردی ” قرب به خدا و حیا  طیب“: کند

 


