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  مقدمه
و « :استه وصف كرامت ويژه توصيف شده، انسان از ميان تمامي مخلوقات الهي، تنها موجودي كه ب  

فىِ الْب ملْنَاهمح و مادنىِ ءنَا بكَرَّم لَقَدلىع مفَضَّلْنَاه و اتبنَ الطَّيم مقْنَاهزر رِ وحالْب يال  رِّ ونْ خَلَقْنَا تَفْضميرٍ مكَث« 
صورت ذاتي و هايي است كه بهها و توانمنديزات، ظرفيتها، امتيااين كرامت، برتري .)70اسراء، (

كرامت تكويني . باشدبالقوه در وجود انسان نهاده شده و رسالت انسان، به فعليت رساندن آنها مي
خود را كند كه از طريق به فعليت رساندن استعدادهاي بالقوه، براي انسان اين فرصت را ايجاد مي

و  باشدفضايل شايسته انساني برساند كه همان كرامت اكتسابي ميترين درجات كمال و به عالي
  .شد از طريق اراده و اختيار انسان حاصل خواهد

هايي جدي وجود دارد كه برخي به رفتار و در مسير كرامت ويژه انساني، موانع، آفات و آسيب
دنبال آن ن نوشته بهآنچه كه اي. گردد و برخي ديگر جنبه شناختي و معرفتي داردعمل انسان برمي

 همچنين اينكه. باشدمي البالغه نهجاست، تبيين موانع شناختي و معرفتي كرامت انسان از ديدگاه 
گردد، مورد پذيري كرامت انساني ميشناخت نادرست انسان از انسان و جهان هستي موجب آسيب

  .تحقيق واقع شده است
چه كه كمتر به آن پرداخته رفته، ولي آنحقيقات زيادي صورت گدر زمينه كرامت انساني، ت

باشد كه انسان را از نيل به آن مقام ويژه و ممتاز ها و موانع كرامت انساني ميشده، آسيب
هاي ويژه خود در راستاي رسيدن به اهداف عالي گذارد از استعدادها و قابليتدارد و نميبازمي

  .انساني بهره ببرد
، رابطه البالغه نهجدر ) ع(ا استفاده از كلمات اميرالمؤمنينب دنبال آن است كهاين تحقيق به

 ،پذيري كرامت انساني را اثباتبين باور و شناخت نادرست انسان از انسان و جهان هستي و آسيب
باور و شناخت نادرست از جايگاه انسان در جهان هستي،  البالغه نهجو بيان كند كه از ديدگاه 
هاي بلند كرامت انساني شده و مانع از اين خواهد شد كه از توانمنديموجب سقوط او از مقام 

همچنين رابطه بين . بالقوه وجود خود در راستاي رسيدن به هدف متعالي انساني بهره كافي ببرد
پذيري كرامت انساني، در اين مقاله به و آسيب از جهان هستي نادرست انسانباور و شناخت 

تصاويري از  )ع(آن است كه بيان كند از نگاه اميرالمؤمنين رنوشته ب اين. تصوير كشيده شده است
جهان هستي مانند تصوير حيات طبيعي محض و خالصه كردن جهان هستي در محدوده امور 
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اي براي و نه وسيله عنوان يك هدفطبيعي و نيز نگاه استقاللي به دنيا و درنظر گرفتن آن به
مانع رسيدن  -  دارند هسفه برخي فالكچنان -  بدبينانه به دنيارسيدن به هدف متعالي و نيز نگاه 
  .شد انسان به مقام كرامت انساني خواهد

  »كرامت«تعريف 
معناي كسي است كه داراي انسان صاحب كرامت، به .است گرفته شده» كرم«كرامت از ريشه 

اما  .)»كرم« ماده، 1412ني، ؛ راغب اصفها»كرم« ماده، 1414منظور، ابن( باشداخالق و افعال پسنديده 
داند در نفس شيء مي» عزت و تفوق«، معناي اصلي آن را التحقيق في كلمات القرآن صاحب

كرامت، گاهي به خود خدا . )»كرم«، ماده 1416مصطفوي، ( استاري وكه نقطه مقابل ذلت و خ
و  ،)11انفطار، ( »كاتبينَ كراماً« :گانفرشت، گاهي به )3علق، ( »الْأَكْرَم ربك و اقْرَأْ« :شدهنسبت داده 

  .)70اسراء،( »آدم لَقَد كَرَّمنا بني و« :انسانگاهي به 

  انسان كرامت
ديگر موجودات از آن  سان بوده ونوع خاصي از كرامت كه مخصوص ان عنوانبه كرامت انساني

استاد . و ملكوتي است كرامتي است كه جامع بين كرامت طبيعي و كرامت فراطبيعي ،اندبهرهبي
تواند ميان ملك و ملكوت جمع سالم كند و به تمام معنا جوادي آملي معتقد است تنها انسان مي

، شايسته خضوع در ايدليل فقدان چنين كرامت دوبعديوي جنيان و فرشتگان را به. مكرم باشد
  .)328، ص1390 جوادي آملي،( داندپيشگاه انسان مكرم مي

انسان، در  نشيآفر هايي است كه به هنگامها، امتيازات و قابليتبرتري :ني انسانكرامت تكوي .1
آدم و حملْناهم في الْبرِّ   و لَقَد كَرَّمنا بني« :خداستوجود او نهاده شده و در واقع خالق اين كرامت، خود 

مفَضَّلْناه و باتنَ الطَّيم مقْناهزر رِ وحالْب لى ونْ خَلَقْنا تَفْضيالً  عمچنين  خداوند. )14 اسراء،( »كَثيرٍ م
قابل و پذيراي آن است و اگر بنا باشد كسي  هايي را در وجود او قرار داده و انسان، صرفاًتوانمندي

ؤمنون، م( »الْخالقينَ أَحسنُ اللَّه فَتَبارك« :انسانبر چنين كرامتي ستايش شود، خود خداوند است، نه 

 ،به زعم عالمه طباطبايي. شودگاني بوده و حتي غير مؤمنان را نيز شامل ميهم اين كرامت، .)14
  . )155، ص13، ج1417طباطبايي، ( رديگاين كرامت حتي مشرك و كافر و فاسق را نيز دربر مي
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 ؛آورددست ميكرامتي است كه انسان با سعي و تالش خود، آن را به :كرامت اكتسابي انسان .2
البته راه وصول به چنين كرامتي، . از همين رو، تنها چنين كرامتي قابل تحسين و تكريم است

انسان نباشد، هاي ذاتي در وجود برخورداري از كرامت تكويني است؛ چه اينكه اگر آن قابليت
مالزم  اين كرامت، با ايمان و تقوا قرين و. پذير نخواهد بودبرايش امكان نيل به چنين كرامتي

درجات باالتري از مقام  به ،بوده و هر اندازه شخص از ايمان و تقواي بيشتري برخوردار باشد
برخي حد نصاب كرامت انسان را . )13 ،حجرات( »أَتْقاكُم اللَّه عنْد أَكْرَمكُم إِنَّ« :شدل خواهد كرامت نائ

، 1390جوادي آملي، ( نبودهل ي قائدون آن، براي انسان كرامتدانند و بهمان كرامت اكتسابي مي

 شياطين االنس و«و ) 179اعراف، ( »كَالْأَنْعامِ بلْ هم أَضَل«محرومان از آن را مصداق  و) 328- 332ص

ي عرفا، محرومان از برخ ).4- 7، ص1386جوادي آملي، ( »كَرَّمنا«مصداق دانند، نه مي )112انعام، ( »الجن
دانند كه و نسبت آنها را با انسان، نسبت جسد ميت به انسان ميكرامت اكتسابي را حيوان ناطق 

نيز  )ره(امام خميني. )468و441، ص2، جتابيعربي، ابن(است تنها صورت او شبيه صورت انسان 
هاي بالقوه و بالفعل تقسيم كرده و معتقد است تمام دعوت پيامبران براي اين ها را به انسانانسان

  .)218، ص1384امام خميني، (كنند را انسان بالفعل است كه انسان بالقوه 
ل شده ئبا اين بيان، انسان تنها در صورتي برخوردار از كرامت است كه به كرامت اكتسابي نا

  .اي نخواهد داشتت، از كرامت بهرهاين صور غير باشد؛ در

  باور و شناخت نادرست انسان نسبت به انسان 
  شناسياهميت، ضرورت و جايگاه انسان .1

مورد شناخت انسان و  تحقيق در طول تاريخ بعد از خداشناسي، بحث و ترين دغدغه بشر درمهم
باشد كه هميشه توجه هاي نظام آفرينش او ميكشف ابعاد وجودي و پي بردن به پيچيدگي

هاي شتحقيقات و تال تاكنون. استشناسان را به خود جلب كرده جامعه و شناسان، روانهسففال
ي كشف ابعاد وجودي اين موجود پيچيده و اسرارآميز صورت گرفته، ولي هنوز زواياي براي زياد

سؤاالت و ابهامات فراواني در اين حوزه . كشف نشده است -  گونه كه بايدآن -  پنهان وجود او
يك  نظران ازوجود دارد كه تا به حال كشف نشده و بدون جواب باقي مانده و حتي برخي صاحب

باور الكسيس كارل، نواحي وسيعي از دنياي درون انسان  به .برنداين زمينه رنج مي ن درنوع بحرا
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 استكنندگان زندگي انسان، بدون پاسخ مانده هاي مطالعههنوز ناشناخته مانده و بيشتر پرسش
انسان، عصاره تمام هستي بوده و كل  روست كهاين عجز و ناتواني بشر ازآن. )6و4، ص1354كارل، (

به تعبير استاد جوادي آملي، انسان، جامع ملكوت مجرد و . است تي در وجود او خالصه شدههس
اي را قاره انسان از همين رو، عالمه جعفري هر. )168ص ،15ج ،1384جوادي آملي،(ملك مادي است 

به همين . )163ص، 19ج، 1376جعفري، ( داردداند كه احتياج به بررسي و اكتشافات مستقل مي
ها تحقيقات و مطالعات بر روي انسان، هنوز بسياري از زواياي شود بعد از قرنمشاهده مي خاطر

شناسي، هاي مختلف انسانعرصه پنهان وجود او كشف نشده و به موازات رشد روزافزون علم در
انسان از نظر مالصدرا،  .پاسخ نيز در اين زمينه رو به فزوني استمجهوالت، ابهامات و سؤاالت بي

نهايت است كه مقام معلوم و معيني ندارد و برخالف ساير ممكنات، از هويت خاص و  موجودي بي
لدين ارصد( مرتبه وجودي ثابتي برخوردار نيست و كليد معرفت حقايق، معرفت نفس انساني است

   .)343، ص8، ج1981، شيرازي
سان نسبت به خود، بيش از بار جهل و باور غلط ان توان گفت آثار زيانميبنابر آنچه بيان شد، 

هاي  يفناورممكن است انسان به علوم و فنون و . باشد همه چيز بوده و بدترين نوع جهالت مي
هاي جهان هستي دست يافته باشد، اما از شناخت واقعي خود عاجز باشد؛  مختلف در مورد پديده

كشف جهان با . بماند نشده باقيجهان را كشف كند، اما خودش، براي خود، مبهم، مجهول و كشف
كند از  ابراز تعجب و شگفتي مي) ع(اميرالمؤمنين. كرد نخواهد جهل به انسان، مشكل انسان را حل

، 1366تميمي آمدي، ( شده خود است، اما خود را گم كرده و به دنبال آن نيستكسي كه دنبال گم

 عاجز و ناتوان هستند، اجزع خود واحد نفس  حساب و ضبط از كه را هاييانسان حضرت آن .)233ص
انسان . )331، ص20، ج1404الحديد، ابيابن( داندمي كه تعداد زيادي هستند، ديگران حساب و ضبط از

زماني كه شناخت صحيح از خود نداشته باشد، جايگاه و موقعيت اصلي خود را در عالم آفرينش 
  . ع، از درمان آن نيز عاجز خواهد بودتبتواند تشخيص دهد و به تواند دريابد، درد خود را نمي نمي

  ك و ما تنظرـمن و دائك      ك و ما تشعرـدوائك في
  فيك انطوي العالم االكبر و      انك جرم صغير اتحسب

  ر ـر المضمـرفه يظهــباح      انت الكتاب المبين الذي و
  )175، ص1369، )ع(طالببن ابيعلي(
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  تأثيرات عملي شناخت صحيح انسان از خود .2
  :انسان از خود عبارت است از صحيح رات عملي شناختتأثي

  ها؛  هاي جهان هستي و انسان تأثير آن در نوع نگرش انسان به پديده. 1
موجب شناخت نقاط قوت و ضعف خود شده و سطح انتظارات انسان از خويشتن به حد  .2

  رسد؛  متعادل مي
  مقدمه خداشناسي است؛  .3
الكسيس كارل فايده كه چنان؛ )33، ص1389شرفي، (كند  ميراه را براي خودسازي هموار  .4

   ؛)305، ص1354كارل، (داند عملي خودشناسي را احيا و نوسازي خويشتن مي
تصور » حقيقي خود«عنوان را به» طبيعي و مجازي خود«اشتباه شود انسان به موجب مي .5

  نكرده و دچار ازخودبيگانگي نگردد؛ 
ها و اهداف متعالي انسان گرديده، او را به سمت به  ، ظرفيتموجب كشف استعدادها .6

  دهد؛  فعليت رساندن آنها سوق مي
معناي شناخت صحيح از موانع رشد و تعالي و كمال شناخت صحيح انسان از خود، به .7

  باشد؛  انساني و نيل به مقام كرامت انساني و از بين بردن آن موانع در وجود خود و ديگران مي
معنايي در  دگي را هدفمند كرده، انسان را از لغو و بيهودگي و احساس پوچي و بيزن .8

  دهد؛  زندگي نجات مي
هاي ديگر و حق كرامت ويژه آنها مورد توجه قرار  شود حقوق انساني انسان موجب مي .9

  شدن آنها جلوگيري شود؛  لگرفته، از پايما
رينش؛ انسان وقتي به اين نتيجه شناخت صحيح انسان، يعني شناخت هدف اصلي آف .10

رسيد كه تمام عالم هستي، با وجود همه عظمت و بزرگي، مقدمه انسان است، پي به عظمت 
  . كرد وجودي اين موجود برگزيده برده و مقام و منزلت واقعي او را بهتر درك خواهد

نظام  را شناخت و جايگاه واقعي خود را در يشانسان وقتي خود و هدف و مقصد اصلي خو
بلكه تمام سعي و  ،ساخت آفرينش كشف كرد، دنيا و امورات آن، او را به خود مشغول نخواهد

 لَا و متَاعٍ زِينَةُ عنْها تَشْغَلُهم لَا« :گرفت كار خواهدتالش خود را براي نيل به هدف واالي انساني به

هايي زرق و برق دنيا چشمانشان را چنين انسان. )199، خطبهالبالغهنهج(» مال لَا و ولَد منْ عينٍ قُرَّةُ
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كه به تعبير آن حضرت، برخي فريفته اين خيره نكرده و جواهراتش آنها را نخواهد فريفت؛ چنان
نيايي انسان اگر خود و د. )3خطبههمان، ( »زِبرِجها راقَهم و أَعينهِم في الدنْيا حليت لَكنَّهم و« :امور شدند

 أَبنَاء منْ فَكُونُوا« :گشت شناخت، به هيچ وجه از فرزندان دنيا نخواهد ،كندرا كه در آن زندگي مي

دنبال آباداني دنيا به قيمت خرابي آخرتش و به ،)42خطبههمان، ( »الدنْيا أَبنَاء منْ تَكُونُوا لَا و الĤْخرَةِ
 »آخرَتك بِخَرَابِ دنْياك تَعمرُ« :ه اين بال گرفتار شدندكه برخي دنياخواهان ببود؛ چنان نخواهد

        .)71نامههمان، (
  پيامدهاي آن جهل انسان به جايگاه خود در نظام آفرينش و .3

ترين ضربه را بر پيكره كرامت انساني وارد جهل انسان به جايگاه خود در نظام آفرينش، بزرگ
جهل انسان به . شد خواهد» اسفل سافلين«به » سن تقويماح«كرده، موجب سقوط او از مقام 

شود انسان با وجود اصيل و ذات و ماهيت اصلي خود كامالً بيگانه گشته و چيز خود موجب مي
يك بعد از ابعاد وجود خود  ،لامثبراي ؛ )ازخودبيگانگي( پندارد» خود«ديگر يا كس ديگري را 

ديگر غافل باشد، يا انسان را موجودي كامالً طبيعي را تمام وجود خود تصور كرده و از ابعاد 
اش باشد و از بعد متعالي و الهي يا تمام توجه او معطوف به نيازهاي غريزي و حيواني ،تصور كند

چنين انساني ممكن است عمري را صرف پرورش و تقويت موجودي . وجود خويش غافل گردد
، شناخت جايگاه انسان در نظام )ع(اميرالمومنين از نگاه. باشدمي ويبيگانه با  بكند كه كامالً

در نظر . )233ص، 1366تميمي آمدي، ( »هدرقَ فرع نم كلَه ام« :داردآفرينش، او را از هالكت بازمي
شود، گرچه عالم به تمامي علوم دنيا  جاهل به خود، جاهل و نادان محسوب مي آن حضرت،

مولوي چنين  .)103، خطبهالبالغه  نهج( »قَدره يعرِف أَلَّا جهالً بِالْمرْء كَفَى و رهقَد عرَف منْ الْعالم« :باشد
برند و با تمام  ا و كارگران را ميكند كه مصالح ساختماني و بنّ هايي را به افرادي تشبيه مي انسان

كنند و در مصالح و  هاي زياد، خانه مسكوني را بر روي قطعه زميني بنا مي هزينه صرفزحمت و 
به آن خانه خواهند  گذارند، اما روزي كه مي مهندسي آن، سنگ تمام گذاشته، چيزي كم نمي

زمين ديگري را ساخته و آباد جاي قطعه زمين خود، قطعه شوند به نقل مكان كنند، متوجه مي
  :طعه زمين خودشان خرابه مانده استاند و قكرده

  كار خود كن كار بيگانه مكن      نــه مكـان خانـن مردمـدر زمي



  1394ستان و تاب بهار، 33 شماره، پژوهي دينيانسان پژوهشي –دوفصلنامه علمي 

 

12  

  ي توـغمناكت ـكز براي اوس      وــي تــه تن خاكـت بيگانــكيس
   يـي فربهـر جان را نيابـگوه      دهي تا تو تن را چرب و شيرين مي

  )192، ص1383مولوي، (
  خودفروشي .1- 3

به دست خود،  انسان اگر جايگاه خود را در نظام آفرينش نداند، شأن و مقام خود را پايين آورده،
ترين بهاي انسان را بهشت پايين) ع(نيرالمومنيام. را پايين خواهد آورد يشنرخ و بهاي خو

 :دانددانسته، رضايت انسان به كمتر از آن را خسارت و فروختن خود به كمتر از قيمت واقعي مي
»إِنَّه سلَي كُمأَنْفُسنٌ لنَّةَ إِلَّا ثَما فَلَا الْجوها إِلَّا تَبِيعخودفروشي يعني خود را به دنيا . )456، حكمتالبالغه  نهج( »بِه

 :استترين خسارت  كه بد...  دنيا، ثروت دنيا، شهوت دنيا، مقام دنيا، لذت دنيا و مقامفروختن؛ به 
»و رُ لَبِئْستْجا تَرَى أَنْ الْمنْيالد كنَفْسناً لثَم ا ومم لَك نْدع ضاً اللَّهو32همان، خطبه( »ع(.  

آورند كه وجود خود را كه اعجوبه قدر شأن و منزلت خود را پايين ميها آنبرخي انسان
باشد، به انگيز ميآمد آفرينش اين مخلوق شگفتدرآفرينش بوده و جهان با اين عظمت پيش

ترين ي را احمقهايچنين آدم) ع(مؤمنان امير. فروشندترين چيزها ميارزشترين و كمپست
 و شياءاألَ رِحقَأَبِ هفسنَ بيعي نم اسِالنّ نَم و نانيرِالد و مراهالدبِ هفسنَ بيعي نم اسِالنّ نَم« :داندها ميانسان

  .)173، ص20ج ،1404الحديد، ابيابن( »اسِالنّ قُحمأَ ةِقيقَالح يف هؤالء و... اهنهوأَ
كساني كه خود را  ،گروه اول: كندها را در اين دنيا به دو گروه تقسيم ميآن حضرت انسان

و گروه دوم كساني كه خود را خريدند و از قيد و  ،به دنيا فروخته و موجب تباهي خود شدند
 نهج(» فَأَعتَقَها نَفْسه ابتَاع رجلٌ و فَأَوبقَها نَفْسه فيها باع رجلٌ رجلَانِ فيها النَّاس و« :ساختندبند دنيا رها 

هايش در نظرش بزرگ جلوه حضرت، كسي كه دنيا و موقعيت از ديدگاه آن. )133، حكمتالبالغه
 اللَّه علَى آثَرَها قَلْبِه منْ موقعها كَبرَ و عينه في الدنْيا عظُمت منْ« :استكند، خود را به دنيا فروخته 

الَىتَع ا فَانْقَطَعهإِلَي و ارداً صبي كه خود را به دنيا فروختند، طوق كسان .)160همان، خطبه( »الَه ع
آن  .را به گردن آويخته و خود را از نعمت بزرگ و ارزشمند آزادي محروم ساختند آنبندگي 

ندها را حق طبيعي اي برحذر داشته و آزادي از تمام قيد و بها را از چنين معاملهحضرت انسان
همان چيزي كه  ؛)31همان، نامه( »احرّ اللَّه جعلَك قَد و غَيرِك عبد تَكُنْ لَا« :داندهر انساني مي
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 الْأَغْلَالَ و إِصرَهم عنْهم يضَع« :استبوده ) ص(خاتم امبريپ ويژهرسالت اصلي تمامي پيامبران، به

    .)157اعراف، ( » علَيهِم كاَنَت الَّتىِ
  گرايي لذت .2- 3

گرايي در دنيا و فراموش يكي ديگر از پيامدهاي جهل انسان به جايگاه خود در نظام آفرينش، لذت
چيزي و  گرايي معتقد است انسان هرمكتب فكري لذت. باشدكردن هدف متعالي انساني خود مي

شمار و فرجام زندگي سعادتمندانه بهگزيند كه آغاز  گرايي برمي هر كاري را براساس لذت و لذت
   . هاي دنيوي است دنبال لذتبهصرفاً  انساندر واقع  .)208، ص1388رهنمايي، ( رود مي

 اين مكتب، انسان رسالتي جز لذت بردن از دنيا ندارد و از انسان داراي كماالت و فضايل در
از انساني كه  ؛خبري نيست جود، سخاوت و كرم باشد، ،انساني كه اهل ايثار، شهامت، گذشت و

گر صفات با استفاده از عمر محدود دنيوي خود، بتواند به اوج انسانيت رسيده و تجلي و نمايان
تنها با انساني سر و كار داريم كه هيچ هم و غمي جز فكر  ؛كمال الهي باشد، خبري نيست
 انسان ل و ناآگاهياين نتيجه جه. گذراني و عيش دنيوي نداردكردن به لذت و شهوت و خوش

تدارك ديده شده  يدرآمد او بوده و براي وكه جهان با اين عظمت، پيشاست  خويشاز مقام 
گذراني كند و همه ن است كه انسان چند صباحي در اين دنيا خوشآآيا همه اينها براي . است

هاي آني  لذتانسان صرفاً دنبال لذت باشد، چرا فقط به فكر قرار است اگر هم ! چيز تمام شود؟
  ! جهاني كه پايدارتر و ماندگارتر است، نباشد؟هاي ابدي و آن و زودگذر باشد؟ چرا به فكر لذت

 ؛شودلذت محسوب نمي ، لذتي كه آتش و عذاب درپي داشته باشد، اصالً)ع(در نگاه اميرالمومنين
 شَرٌّ ما و النَّار بعده بِخَيرٍ رٌخَي ما« :شودارزش تلقي ميهر لذتي كمتر از لذت بهشتي، پست و كم واقع در

  .)387، حكمت البالغه نهج( ».عافيةٌ النَّارِ دونَ بلَاء كُلُّ و محقُور فَهو الْجنَّةِ دونَ نَعيمٍ كُلُّ و الْجنَّةُ بعده بِشَرٍّ
فهمد و مكتب يگرايي كه از انسانيت، چيزي جز لذت نمچقدر فاصله است بين مكتب لذت

خاطر ناپايداري، آنها را شايسته و به هاي فاني و زودگذر دنيا نداردهي به لذتتوج علوي كه اصالً
  .)223همان، خطبه( »يتَبقَ لَا لَذَّةٍ و يفْنَى لنَعيمٍ و لعلي ما« :داندبستگي انسان نميدل
  هايي با زندگي حيوانيانسان .3- 3

 ها با يك زندگي حيواني تناسب بيشتري دارد؛ يعني همان اهداف و اغراضيزندگي برخي انسان
انساني كه تمام همت و تالش او برخورداري . دنبال آن هستندكنند كه حيوانات به را دنبال مي
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 »مالْأَنْعا تَأْكُلُ كَما يأْكُلُونَ و يتَمتَّعونَ« - باشدهاي غريزي صرف، مثل خوردن و آشاميدن  از لذت
 .ها فاصله داردزندگي او يك زندگي حيواني بيش نبوده و با كرامت انساني فرسنگ -  )12محمد، (

داند كه مثل حيوانات، فقط به فكر خوردن باشد  مقام انسان را باالتر از آن مي) ع(اميرالمؤمنين
  :و شأن و منزلتي غير از آن نداشته باشد

 إِذاً قَرَّت فَيهجع زاده منْ علي يأْكُلُ و فَتَرْبِض عشْبِها منْ الرَّبِيضَةُ تَشْبع و فَتَبرُك ارِعيِه منْ السائمةُ أَتَمتَلئُ«

نُهيى إِذَا عاقْتَد دعينَ بنتَطَاوِلَةِ السةِ الْمهِيملَةِ بِالْبامالْه ةِ ومائةِ السيرْعاست انباشته چرا به را شكم شتر آيا ؛الْم 
 نهد، مى روى خود آغل به اينك و گشته اشباع علف از گوسفند آن يا رود مى خود قرارگاه به اينك و
 گوسفند آن به دراز ساليان از پس على اگر است؟ ايستاده باز تالش از اينك و شده سير نيز على آيا
  .)45، نامه البالغه  نهج( »دبا روشن چشمش باشد، يافته شباهت علفزار، در رهاشده شتر يا

داند كه به پر كردن شكم خود مشغول بوده و از هدف انسان را برتر از آن ميآن حضرت 
  :متعالي انساني بازماند

 تَكْتَرِش منْ تَقَممها اشُغُلُه الْمرْسلَةِ أَوِ علَفُها همها الْمرْبوطَةِ كَالْبهِيمةِ الطَّيبات أَكْلُ ليشْغَلَني خُلقْت فَما«

 بسته چارپاى چون سازد، سرگرمم گوارا هاىخوردني تا اند نيافريده مرا ؛بِها يرَاد عما تَلْهو و أَعلَافها
 پر آن هاىعلف از را شكم و زند همبه را ها خاكروبه و است واگذارده آنكه يا پردازد، علف به كه

  .)همان(» دارد غفلت ،آرند سرش بر آنچه از و سازد،
گردد تا بيماران را  گرد، ميكه مانند پزشكي دوره) ص(آن حضرت بعد از بيان رسالت پيامبر

اي نداشته و دنبال  پيدا كرده و درمان كند، برخي بيماران روحي را كه از نور حكمت و علم بهره
 و السائمةِ كَالْأَنْعامِ ذَلك في فَهم« :كندزندگي طبيعي و حيواني خود هستند، به چهارپايان تشبيه مي

ها به سه گروه  همچنين در جايي ديگر، بعد از تقسيم انسان .)108همان، خطبه( »الْقَاسيةِ الصخُورِ
دانايان شناسنده خدا، آموزندگاني كه در راه رستگاري كوشا هستند و فرومايگان رونده به چپ 

و پي هر بانگي را گيرند و با هر باد به سويي خيزند و از نور دانش  آميزندو راست كه در هم مي
 و بِالْجمعِ مغْرَماً أَو للشَّهوةِ الْقياد سلس« :كنداند، گروه سوم را به حيوانات چرنده تشبيه ميبهرهبي

خَارِ أَقْرَبادال شَي هاً ءا شَببِهِم امه الْأَنْعمائ147، حكمت مانه( »الس(.  
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داند كه به اداره شهوت و غضب  ، انسان را در بدو آفرينش، حيوان بالفعل مي)ره(خميني  امام
پردازد و اگر تحت تربيت مربي و معلمي قرار نگيرد، يك حيوان عجيب و غريبي خواهد شد  خود مي

اي نفس، شأن ديگري تر خواهد شد و جز پيروي از هو تر و كامل كه در مقام حيوانيت، از همه قوي
نداشته و هيچ كدام از اخالق فاضله و اعمال صالحه در او بروز نخواهد كرد؛ بلكه فطرت الهي او نيز 
خاموش گرديده، تمام مراتب حق، زير پاي هواهاي نفساني پايمان گرديده و در عالم آخرت، خود را 

، 1375خميني،   امام( دي نكندجز حيوان يا شيطان، چيز ديگري نيابد و از انسان و انسانيت يا

  .)168- 169ص
هدفي جز تأمين نيازهاي غريزي و حيواني خويش ندارند، هزاران سال هم در  كههايي  انسان

اي از مقام انسانيت و كرامت انساني را درك نخواهند كرد و هرچه بيشتر  دنيا زندگي كنند، ذره
م وجود انسان را در حيوانيت و نيازهاي زيرا تما ؛تر خواهند شد عمر كنند، به حيوانيت نزديك

مردگاني هستند كه ميان  )ع(هايي، در نگاه اميرالمومنين نچنين انسا. اند حيواني خالصه كرده
چه اينكه از ديد آن حضرت ؛ )87، خطبهالبالغه نهج( »الْأَحياء ميت ذَلك و« :كنند ها زندگي مي زنده

 سمعٍ ذي كُلُّ لَا و بِلَبِيبٍ قَلْبٍ ذي كُلُّ ما و« :، اهل درك و انديشه نيستندهايي كه قلب دارندتمامي انسان

داند كه از روح ها را اشباحي ميآن حضرت برخي انسان .)88خطبههمان، ( »بِبصير نَاظرٍ كُلُّ لَا و بِسميعٍ
 أَرواحٍ بِلَا أَشْباحاً أَراكُم لي ما« :ندانساني تهي بوده و مانند نابيناياني هستند كه از ديدن حقيقت محروم

احاً وواحٍ بِلَا أَرأَشْب اكاً ولَاحٍ بِلَا نُسص اراً واحٍ بِلَا تُجبأَر قَاظاً وماً أَينُو وداً وباً شُهغُي رَةً ونَاظ اءيمع ةً وعامس اءمص و 

 - اصل و ريشه وجودشان  -  بيگانه و بريده از خدا ازآنجاكه كامالًو  ،)108طبهخ همان،( »بكْماء نَاطقَةً
 »حيوانٍ قَلْب الْقَلْب و إِنْسانٍ صورةُ فَالصورةُ« :برخوردارندهستند، از ظاهري انساني، اما قلبي حيواني 

حيواني  به لبه تعبير شهيد مطهري، دچار مسخ روحي و معنوي شده و تبدي واقع ؛ در)همان(
به . )179اعراف، ( »أَضَل هم بلْ« :باشدكه در عالم حيواني، به آن بدي و كثافت وجود نداشته  اندگشته

اعتقاد وي، اگر خصايص اخالقي و رواني يك انسان، خصايص اخالقي يك درنده گردد، چنين 
 .)25- 24ص، 1385مطهري، ( شخصي روحش حقيقتاً مسخ و تبديل به يك حيوان شده است
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  باور و شناخت نادرست انسان از جهان هستي
جهان هستي كه ابزاري براي نيل انسان به رشد و تكامل و اهداف عالي انساني است، در صورتي 

تواند چنين نقشي را ايفا كند كه نگرش و نگاه انسان به آن، نگاه درستي بوده و شناخت او از  مي
ر غير اين صورت ممكن است زمينه سقوط و تنزل د ؛جهان هستي، شناخت مطابق با واقع باشد

و ذهنيت انسان از جهان هستي، در نوع  نگاههمين رو، نحوه شناخت و  از. او را فراهم كند
تصوير صحيح انسان  .برداري او از آن براي نيل به اهداف عالي انساني بسيار تأثيرگذار است بهره

نادرست، به استفاده ناصحيح از آن منجر  و تصوير غلط و از دنياي خود، به استفاده صحيح
 البالغه نهجدر اين قسمت، تصاوير غلط و نادرست انسان از جهان هستي از ديدگاه . شد خواهد

گردد كه زندگي انسان در اين دنيا و بينش و رفتار و عمل او، انعكاسي از اين تصاوير بيان مي
مانند، حاصل  و مقام كرامت ويژه انساني بازميها از نيل به هدف عالي  اگر برخي انسان .باشدمي

  .اند ساخته يشنوع نگرش آنها و تصويري است كه از دنياي پيرامون خود براي خو
  حيات طبيعي محض .1

حيات طبيعي محض بوده و يك زندگي كامالً  صورتبه ها به جهان هستي برخي انساننوع نگاه 
طور طبيعي به. كنند ي ديگري را دنبال نميطبيعي در پيش گرفته و وراي آن، حيات و زندگ

كار برداري هرچه بيشتر از دنياي طبيعي به چنين افرادي، تمام تالش و كوشش خود را در بهره
هاي معنوي باشد، در غفلت و  برده و از بعد ديگر آن كه زندگي معنوي و درنظر گرفتن ارزش

ز اين جهان اي است كه گويا جهاني غير ا گونهعمل اين افراد به. ر خواهند بردسخبري كامل به بي
عنوان وصفي از اوصاف آمده، به» دنيا«جا واژه كه در آيات قرآن هرحاليدر ؛مادي وجود ندارد

باشد؛ چه مي» تر زندگي نزديك«معناي به »الحيوة الدنيا« كهچنان: حيات و زندگي ذكر شده است
، »دنيا«گذاري دنيا به باشد و علت نام في است، ميكه افعل وص» ادني«مؤنث » دنيا«اينكه واژه 

تر بودن آن نسبت به زندگي آخرت و دورتر بودن زندگي آخرت نسبت به آن  خاطر نزديكبه
  .)»دنا«، ماده 1414منظور، ابن( باشد مي

در موارد متعددي از زندگي طبيعي محض بحث به ميان آمده است؛ در  البالغه  نهجدر 
اي كه چيزي فراتر از آن را گونهها بيان شده، به ي، نهايت ديد برخي انساناييجايي، زندگي دن

  :بينند نمي
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»ا وا إِنَّمنْيى الدنْتَهرِ مصى بمرُ لَا الْأَعصبا يما مهاءرئاً وشَي يرُ وصا الْبنْفُذُهي رُهصب و لَمعأَنَّ ي ارا الدهاءرو 

يرُفَالْبص صْنها شَاخم ى وما الْأَعهإِلَي صشَاخ يرُ وصا الْبنْهم دتَزَوم ى وما الْأَعلَه دتَزَوديدگاه نهايت دنيا ؛م 
 دنيا از نگاهش ،بيناست كه آن و ،محجور دنيا جز ديدن از و است كور اش ديده كه است كسى
 در خويش رخت نابينا و بردارد، رخت دنيا از بينا پس .نگرد را آخرت خانه آن پسِ از و بگذرد

  . )133، خطبه البالغه  نهج( »آرد فراهم توشه دنيا براى نابينا و گيرد توشه دنيا از بينا. گذارد آن
هاي آن را بها و قيمت  هايي سخن به ميان آمده كه دنيا و لذت در جاي ديگر، از انسان

 و« :هايي، بدترين نوع تجارت دانسته شده است ين انسانتجارت چن. هاي خود قرار دادند جان

رُ لَبِئْستْجا تَرَى أَنْ الْمنْيالد كنَفْسناً لثَم ا ومم لَك نْدع ضاً اللَّهودنيا براي  همچنين. )32همان، خطبه( »ع
 لَم منْ دار لَنعم و« :كساني كه آن را خانه و وطن خود ندانند، مطلوب و ارزشمند تلقي شده است

رْضا ياراً بِهد لُّ وحنْ مم ا لَمطِّنْهوا يلحاز همين رو، آن حضرت دنيا را محل  .)223همان، خطبه( »م
 وافَخُذُ قَرَارٍ دار الĤْخرَةُ و مجازٍ دار الدنْيا إِنَّما« :نه محل ثبات و استقرار ،كندگذر و عبور معرفي مي

كه زندگي زودگذر دنيا را بر زندگي را كساني  آن حضرت. )203همان، خطبه( »لمقَرِّكُم ممرِّكُم منْ
 شَرِبوا و صافياً تَرَكُوا و آجِلًا أَخَّرُوا و عاجِلًا آثَرُوا« :كند، نكوهش ميدهندابدي آخرت ترجيح مي

  :كندميدعوت زهد در مورد دنيا ها را به و انسان ،)144 خطبههمان، ( »آجِناً
 الثَّاوِي تُزِيلُ قَليلٍ عما اللَّه و فَإِنَّها عنْها الصادفينَ فيها الزَّاهدينَ نَظَرَ الدنْيا إِلَى انْظُرُوا النَّاس أَيها«

 مشُوب سرُورها فَينْتَظَرَ منْها آت هو ما يدرى لَا و فَأَدبرَ هامنْ تَولَّى ما يْرجِع لَا اآلْمنَ الْمتْرَف تَفْجع و الساكنَ

 ؛منْها يصحبكُم ما لقلَّةِ فيها يعجِبكُم ما كَثْرَةُ يغُرَّنَّكُم فَلَا الْوهنِ و الضَّعف إِلَى فيها الرِّجالِ جلَد و بِالْحزْنِ
 و مانده آن در كهآن سوگند خدا به كه آن از گردانروي پارسايان نگريستن ،انجه بدين بنگريد
 و رفت آن از آنچه. آيد درد به ،برده سربه ايمن و پرورده ناز به كه آن و نپايد ديرى ،گرفته جاى
 .زيست آن انتظار در تا چيست دانست نتوان است، آينده آنچه و نيست بازگشتنى كرد، پشت
 به سستى و ناتوانى را مردان چاالكى و چابكى و حال بدى و است اندوه به ختهآمي آن شادى
 با آن از آنچه است اندك كه ،گرداند شادمانتان آنچه فزونى را شما نگرداند فريفته پس .دنبال
  .)103خطبههمان، ( »ماند مى شما
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ود بداند، اين دنيا شود اگر انسان، دنيا را خانه اصلي و سراي واقعي خ از اين سخنان روشن مي
اما اگر خود را در آن به منزله مسافر بداند، اين  ؛رسان خواهد بود برايش بسيار خطرناك و آسيب

دنبال بازگشت به خانه و وطن دنيا برايش بسيار ارزشمند خواهد بود؛ چه اينكه شخص مسافر به
محل سفر را منزل  گاهچكند و هي اصلي خود است و هميشه خود را براي بازگشت به آن آماده مي

انسان ناشي از اين است كه دنيا را خانه و وطن اصلي  تمشكال بيشتر. دهد اصلي خود قرار نمي
همه فجايع و ها روشن گردد، اين اگر گذرگاه بودن آن براي انسان كه؛ درحاليكند خود تلقي مي

  .هد افتادخاطر امور دنيوي اتفاق نخواريزي و جنگ بهها و فساد و خون خيانت

  گريزي انسان و چرايي آن گرايي و حقيقت طبيعت
ها زندگي كامالً طبيعي را براي خود برگزيده  ن است كه چرا برخي انسانآسؤال اساسي در اينجا 

خود را از رسيدن به كماالت، فضايل و مقام كرامت  ،و از حقيقت گريزان بوده و با اين انتخاب
  سازند؟ انساني محروم مي

هاي آن، به اين نتيجه  اين است كه بشر پس از عصر رنسانس و نوزايي علم و فتح قلهواقعيت 
رسيد كه علم حلّال تمامي مشكالتش بوده و به پاسخ تمامي سؤاالت خود از طريق تجربه طبيعي 

هاي آسماني فاصله گرفته و به يك فكر  در نتيجه آرام آرام از دين و وحي و آموزه. خواهد رسيد
محمدتقي مصباح يزدي علت . تبع، زندگي كامالً سكوالر گرايش پيدا كردوالر و بهكامالً سك

هاي بشر را نشناختن هستي و درك نكردن مفهوم زندگي دانسته و معتقد  بسياري از گرفتاري
است كسي كه سكوالر بينديشد و سكوالر رفتار كند يا الهي بينديشد و سكوالر رفتار كند، به 

  .)255، ص1388رهنمايي، ( ده و درباره مفهوم زندگي جاهل استنبر حقيقت هستي پي
 هاي نيازي مطلق از آموزه انسان اگر بخواهد به استقالل علمي و فكري رسيده و احساس بي

از وحي، او را  نيازي انسان احساس استقالل و بي .اي جز اين نخواهد داشت وحياني بكند، نتيجه
كامو پاسخ فلسفه  آلبر. )6-7علق، ( »ياستَغْن رءاه أَن لَيطْغَى لْانسانَا إِنَّ « :به طغيان خواهد كشاند

 .)77، ص1385جعفري، ( دهند داند كه مردم به آن گوش نميحيات را منحصر در مذهب مي
داند كه خطوط و نقوش كشي مي دانان را مانند اشخاص متخصص خط ماكس پالنك نيز فيزيك

اين  .)74همان، ص( خبرندآن خطوط است، بي يقت عيني كه در ماوراخوانند، ولي از حقي را مي
باشد كه منزله خطوط و نقوشي ميدنيا با وجود تمام قوانين حاكم بر آن و با همه گستردگي، به
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ها را به ناشنوايان مادرزادي  راسل انسان. تفسير اين خطوط و نقوش را بايد از خالق آنها آموخت
هاي موسيقي را  يان يك عده نوازنده بزرگ شده و از روي روابطي، نُتكند كه در م تشبيه مي

ها، نماينده چيزهاي متفاوت از ظواهر مشهودشان  دانند كه هركدام از آن نتياد گرفته و مي
به . هاي صوتي آن، براي آنها غيرممكن است اما درك ارزش موسيقي و چگونگي آهنگ ؛هستند

هاي طبيعت را  تواند نت ت هم چيزي شبيه به اين است؛ ميطبيع از انسان دانش اعتقاد وي،
ها نماينده چه چيزهايي  ببرد، اما استنباط اينكه اين نت بخواند و به مشخصات رياضي آنها پي

هاي موسيقي، معرف چيزي غير از  هستند، بيشتر از استنباط آن شخص ناشنوا درباره اينكه نت
  . )233، ص1343راسل، ( باشد، نيست ظواهر خود مي

عنوان هدف زندگي انساني تلقي ون آن را بهئبرخي معتقدند كساني كه زندگي طبيعي و ش
شده خود دنبال گم؛ چراكه اين افراد به)85، ص1385 جعفري،( هستندها  كنند، بينواترين انسان مي

  .ستا شده آنها در جهان ديگريگردند و غافل از اين حقيقت هستند كه گمدر عالم خاكي مي
   عالمي ديگر ببايد ساخت و از نو آدمي    آيد به دست آدمي در عالم خاكي نمي

  )47، غزل شماره 1373حافظ، (
دنبال زندگي طبيعي باشد يا از متن زندگي طبيعي پلي بسازد تا به اينكه انسان صرفاً به

برخي . اردطبيعت راه پيدا كند، بستگي به همت، عزم، اراده و دورانديشي او د يعالم ماورا
خاطر اما برخي ديگر به ؛بينند قدر محدود است كه جز دنيا، چيز ديگري نميقدرت ديدشان آن
بسيار وسيع و  بيني، زندگي طبيعي و مادي دنيوي را جزء كوچكي از هستيِبصيرت و روشن

  .بينند پهناور مي
  نگاه استقاللي به دنيا  .2

و كار با كند  به آينه نگاه ميصورت مستقل ي انسان بهنگاه به دنيا مانند نگاه به آينه است؛ گاه
ممكن است در اين نگاه، توجه معطوف به جنس شيشه آينه، . مرآتيت و نشانگر بودن آن ندارد
در اين نگاه، اصالً توجه به تصوير خود در آينه نداريم؛ . شود...  كيفيت آن، تزئينات اطراف آن و

  .كند هاي ديگر منصرف مي ، ما را از نگاههاي مستقل به خود آينه چراكه نگاه
گري آينه شود، ديگر از نگاه استقاللي به آن  اما اگر توجه ما معطوف به مرآتيت و حكايت

اشان به آن، نگاه به يك پديده هها نگاه اي دارد؛ بعضي دنيا نيز چنين ويژگي. غافل خواهيم بود
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چنين افرادي از ابزار و  .ات آن معطوف استمستقل بوده و تمام توجه آنها به خود دنيا و امور
افرادي هم هستند كه براي دنيا شأن . وسيله بودن دنيا براي اهداف متعالي غافل خواهند بود

  . دانند ن آن را ابزار و وسيله براي يك هدف باال و واال ميئومستقلي قائل نبوده و تمام ش
سيله بودن دنيا را بسيار زيبا توصيف حقيقت هدف يا و ،در يك جمله كوتاه) ع(اميرالمؤمين

 ،كه بدان نگريست، حقيقت را به وي نمود آن ؛أَعمتْه إِلَيها أَبصرَ منْ و بصرَتْه بِها أَبصرَ منْ و« :كندمي
اهللا خويي ميرزا حبيب. )82، خطبهالبالغه  نهج( »هم دوخت اش را بر كه در آن نگريست، ديده و آن

هركس دنيا را وسيله ديدن خود و آينه براي رسيدن به غير قرار «: گويد اين جمله ميدر مورد 
كس نگاه و توجهش به دنيا و همتش معطوف به و هر ،كند او را صاحب بصيرت ميدهد، دنيا 

   )340، ص5، ج1358هاشمي خويي، ( »كند خود دنيا باشد، دنيا او را نابينا مي
  : تبيين شده استچنين ، چگونگي هدف واقع شدن دنيا، البالغه  نهجدر فراز ديگري از 

 لَنْ و بِها لَهجاً و علَيها حرْصاً لَه فَتَحت إِلَّا شَيئاً منْها صاحبها يصب لَم و غَيرِها عنْ مشْغَلَةٌ الدنْيا فَإِنَّ«

يتَغْنسا يهباحا صا نَالَ بِميها فمع لَم لُغْهبا ينْهم نْ وم اءرو كرَاقُ ذَلا فم عمج و ا نَقْضم رَمأَب لَوِ و رْتتَباع 

سازد تا جز بدان نپردازد و دنيادار، به  سرگرم مي - آدمي را - همانا دنيا؛ بقي ما حفظْت مضَى بِما
ان فزون شود و آنچه از دنيا بهره او اينكه آزمندي و شيفتگي وي بد زچيزي از دنيا نرسد، ج

و از آن پس جدايي است از آنچه فراهم آورده  نياز نكند از آنچه بدان نرسيده گرديده، وي را بي
و اگر آنچه گذشته است، پندت آموخت، مانده را تواني  و در هم ريختن آنچه استوار كرده

  .)49، نامهالبالغه نهج( »اندوخت
كه انسان را به خود ببندد و در خود محو نمايد، ضد شخصيت  چيزي را هر شهيد مطهري

صورت داند و رابطه انسان و دنيا را اگر بهانساني دانسته، موجب راكد و منجمد شدن او مي
داند  هاي انساني مي وابستگي انسان و طفيلي بودنش درآيد، موجب محو و نابودي تمام ارزش

  .)264، ص1384 ،مطهري(
اي باشد كه انسان را به خود مشغول و از هدف اصلي انسان  گونهامورات آن بهپس اگر دنيا و 

كه رسيدن به جايگاه رفيع كرامت انساني است، بازدارد و به آن به ديده يك هدف نگريسته شود، 
و تعالي انساني  رسان و سد راه پيشرفت تنها موجب رشد انسان نبوده، بلكه آسيبچنين دنيايي نه

ا اگر وسيله و ابزاري براي رسيدن به كرامت ويژه انساني باشد، بسيار پسنديده و ام ؛باشد مي
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چنين دنيايي . مطلوب است و لحظه لحظه آن، فرصتي براي رسيدن به هدف عالي انساني است
زماني كه شنيد ) ع(اميرالمؤمين. نكوهش نشده، بلكه بسيار تحسين شده است البالغه نهجدر 

  :كند، ناراحت شد و فرمود ميمردي دنيا را نكوهش 
 لمنِ موعظَةٍ دار و منْها تَزَود لمنْ غنًى دار و عنْها فَهِم لمنْ عافيةٍ دار و صدقَها لمنْ صدقٍ دار الدنْيا إِنَّ«

 و الرَّحمةَ فيها اكْتَسبوا اللَّه أَولياء متْجرُ و اللَّه وحيِ مهبِطُ و اللَّه ملَائكَةِ مصلَّى و اللَّه أَحباء مسجِد بِها اتَّعظَ

و خانه تندرستي  ،گو انگاشتدنيا خانه راستي است براي كسي كه آن را راست؛ هالْجنَّ فيها ربِحوا
از آن توشه نيازي است براي كسي كه  و خانه بي ،است آن را كه شناختش و باور داشت

مسجد محبان خداست و نمازگاه  ؛و خانه پند است براي كسي كه از آن پند آموخت ،اندوخت
دست در آن آمرزش خدا را به ؛فرشتگان او و فرود آمدنگاه وحي خدا و تجارتجاي دوستان او

  .)131، حكمتالبالغه نهج( »آوردند و در آنجا بهشت را سود بردند
  انگاه بدبينانه به دني .3

اند كه جز درد و رنج و بدبختي، نتيجه ، تصويري كامالً تيره و تار از دنيا ارائه كردههسفبرخي فال
ها در آن زنداني بوده و هيچ راه فراري  بينند كه انسانمنزله دوزخي ميبهآنها دنيا را . ديگري ندارد

يا را سراسر رنج و محنت و دن )م994- 1057/ ق 384- 449(ي ابوالعالء معرّ. فراروي آنها وجود ندارد
و  )224و58، ص1381فروخ، ( داند كه جز وقت گذراندن، سودي در آن نيست ناكامي و بدبختي مي

وي . )248و  139، 133، 113همان، ص( زندگي در آن، بيماري دردناك و توقف در آن، عذاب است
ا زنان عقيم ازدواج نكنند كند جز ب توليد نسل را گناهي نابخشودني دانسته و به ديگران توصيه مي

به همين خاطر، خود نيز تا آخر عمر  .)204- 205همان، ص( داند و بهترين زنان را زنان عقيم مي
فرزندانم را در نعمت عدم كه بر نعمت دنيا «: گفت كرد و مي ازدواج نكرده و به اين امر افتخار مي

 »شدند بدبختي و سختي گرفتار مي آمدند، به برتري دارد، آسوده گذاشتم؛ چون اگر به دنيا مي
داند كه با توليدمثل، به فرزندان خود جنايت  كاراني مي او همچنين پدران را جنايت .)228همان، ص(

  .)222همان، ص( در آينده امير و خطيب باشنداگر  حتيكنند،  مي
ين دنيا ترين بدبختي آنها در ا ها را بزرگ نيز ادامه زندگي انسان )م1788- 1860(شوپنهاور 

از ديدگاه وي تنها . توان اين درد و رنج را از بين برد داند كه حتي با خودكشي هم نمي مي
منزله و جهان به )318-320، ص1350، و دانالي توماس( استحقيقتي كه وجود دارد، درد و رنج 
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كفاره و زندگي، جنايتي است كه  )271، ص 7، ج1380كاپلستون، ( دانتهدوزخي است بدتر از دوزخ 
  .)278همان، ص( آن را بايد با رنج و مرگ پرداخت

  ها در تفاوت نگاه آنها به دنيا تفاوت انسان
منشأ نگاه بدبينانه برخي به دنيا، تصوير  .گرددها، به تفاوت نوع نگاهشان به دنيا بازميتفاوت انسان

يا را با وجود همه كردند، تمام دنصالح ميااگر آن تصوير را  كهباشد غلط آنها از دنيا مي
 أَحسنَ الَّذى« :دانستند ها، زيبا و حكيمانه مي ها و غصه ها، مشكالت، كمبودها، غم ها، سختي مصيبت

ها، مشكالت و ، زندان را با وجود همه سختي)ع(وسفه حضرت يك؛ چنان)7سجده، ( »خَلَقَه ء شى كلُّ
و حضرت  ،)33يوسف، (»  إِلَيه  رب السجنُ أَحب إِلَي مما يدعونَني« :داندها، دوست داشتني ميشكنجه
. )115، ص14، ج1404 ي،مجلس( نديبهاي كربال را زيبا ميها و گرفتاريهمه مصيبتآن) س(زينب

كند، چيزي جز نگاه درست به  ميي، گرفتاري و مشكالت را زيبا همه مصيبت، سختآنچه كه اين
بيني ها با نگاهي توأم با بصيرت و روشن اگر تمامي انسان. تواند باشد دنيا و فلسفه و حكمت آن نمي

كردند،  هاي آن را مشاهده مي زيبايي ها،ها، مشكالت و گرفتاريالي سختيبه دنيا نگريسته و از البه
  :شدند كه سعدي شيرازي هم صدا مي با حكيم سخن،

  اشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوستع    به جهان خرم از آنم كه جهان خرم از اوست
  )820، ص1384سعدي، ( 

هاي بدبين به دنيا  ي و شوپنهاور كه نمايندگان انسانابوالعالء معرّ ماننددرد بزرگ افرادي 
همه شدند، اين اگر با فلسفه آفرينش آشنا مي ؛ چراكهستهستند، در عدم شناخت صحيح آنها از دنيا

ها و الي سختيدانستند مسير رشد و تكامل انسان، از البهاگر مي .ناليدند از دست دنيا نمي
ها و ها، مشقت از رنج ،2ستينو دنيا، محل استراحت و خوشگذراني  1گذردمشكالت مي

آفرينش انسان و لزوم امتحان و آزمايش او از اگر از فلسفه  .آمدند هاي آن به ستوه نمي سختي

                                                               
1 .» خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فيلَقَد  د4بلد، (  »كَب.( 

زَّالُها أَحوالٌ مخْتَلفَةٌ و تَارات متَصرِّفَةٌ اَلْعيش فيها دار بِالْبالَء محفُوفَةٌ و بِالْغَدرِ معرُوفَةٌ الَ تَدوم أَحوالُها و الَ يسلَم نُ« .2
ومذْم226، خطبه البالغه نهج(» م.( 
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ها و مشكالت براي نيل به رشد و تكامل انساني، شناخت كافي داشتند و اين كالم طريق سختي
  :گشودند كردند، زبان به اعتراض از دست دنيا نميرا درك مي) ع(اميرالمومنين

»نَّ ولَك خْتَبِرُ اللَّهي هادباعِ عبِأَنْو الشَّددائ و مهدبتَعاعِ يبِأَنْو داهجالْم و يهِمتَلببِضُرُوبِ ي كَارِهإِخْرَاجاً الْم 

 لكن ؛عفْوِهل ذُلُلًا أَسباباً و فَضْله إِلَى فُتُحاً أَبواباً ذَلك ليجعلَ و نُفُوسهِم في للتَّذَلُّلِ إِسكَاناً و قُلُوبِهِم منْ للتَّكَبرِ
 و نمايد مى وادار شان بندگى به هامجاهدت با و آزمايد مى هاسختي گونگونه به را بندگانش خدا
 را فروتنى و خوارى و بزدايد هاشاندل از را خودپسندى تا كند مى شانآزمايش ناخوشايندها به
 آماده هايىهوسيل و او بخشش به گشاده سازد درهايى را آن و فرمايد جايگزين هاشانجان در

  .)192، خطبهنهج البالغه( »او آمرزش براى

  نظري بيني و تنگ درد بزرگ كوته
هاي آن است كه  ديد وسيع به جهان و پديده نظري و عدم ها، تنگ درد بزرگ برخي انسان

ه پروفسور يونگ، دوسوم ك هويتي نخواهد داشت؛ چنان هدفي و بي جز پوچي و بي اينتيجه
داند كه كرده و موفقي ميكنند، افراد تحصيلا كه از سراسر جهان به وي مراجعه ميبيماراني ر

  .)198، ص1382نصري، ( دهد معنايي زندگي، آنها را رنج مي درد بزرگ پوچي، نامفهومي و بي
 همچونبينانه نباشد، د، نگاه روشننكن ي كه در آن زندگي ميدافربه دنيا و اانسان اگر نگاه 
و دنيا و همه مردم را به چشم يك بازيچه و پوچ و  ،كه زندگي را يك زندان شودمي صادق هدايت

اگر انسان، نظام اين جهان را حكيمانه نداند، به جايي  .)180و  175همان، ص(بيند  مي معنا بي
شمارد كه  رسد كه به تعبير شهيد مطهري، انسان را موجودي صددرصد بيگانه با جهان مي مي
باشد كه تمام تالش خود را بايد صرف فرار از زندان دي با آن نداشته و زنداني آن ميگونه پيون هيچ

  .)208، ص1384مطهري، ( داشته باشد از زندان يرهايتواند هدفي جز  دنيا بكند و در اين صورت نمي
اي نتوانستند نظام حكيمانه و عادالنه اين جهان را با وجود همه مشكالت،  اگر عده

درك كنند، نشانگر ضعف درك و فهم آنهاست و نيافتن ... ها و ها، جنگ و جنايت ها، ظلم سختي
بينا بودن شخصي، دليل بر وجود نابينا بودن يا كم. تواند باشد چيزي، دليل بر نبودن آن نمي

 از شانها گوشبرخي انسان. شود شود كه در حوزه ديد او ديده نمي هايي نمي نداشتن واقعيت
 »الصيحة أَصمتْه منْ النَّبأَةَ يرَاعي كَيف و الْواعيةَ يفْقَه لَم سمع وقرَ« :است سنگينشنيدن سخن حق، 
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 سامعةً و عمياء نَاظرَةً« :هستندنابينا و شنوندگاني ناشنوا  گرانينظارهدر واقع و  )4، خطبهالبالغه نهج(

اءم108همان، خطبه( »ص(.  
بدبين و پيروان آنها اين است كه با ديدن يك روي سكه هستي، در  هسففال عمدهمشكل 

مند و عادالنه  چگونه در مورد حكمت جهان هستي و نظام. كنند مورد كل هستي قضاوت مي
 -جهان آخرت  -كه حوزه بسيار وسيعي از جهان آفرينش را بودن آن شكايت دارند، درحالي

اين جهان طبيعي  ياگر قدرت ديد وسيعي داشتند تا ماورا يقينبه. اند هنوز نديده و درك نكرده
شدند كه هاي موجود در آن را مشاهده كنند و مانند آن اهل ذكري ميو واقعيت

  :زدندحكمتي جهان هستي نميدم از بيكند، توصيفشان مي) ع(منينؤاميرالم
 في الْبرْزخِ أَهلِ غُيوب اطَّلَعوا فَكَأَنَّما ذَلك وراء ما فَشَاهدوا فيها مه و الĤْخرَةِ إِلَى الدنْيا قَطَعوا فَكَأَنَّما«

 يرَى لَا ما يرَونَ كَأَنَّهم حتَّى الدنْيا لأَهلِ ذَلك غطَاء فَكَشَفُوا عداتها علَيهِم الْقيامةُ حقَّقَت و فيه الْإِقَامةِ طُولِ

النَّاس ونَ وعمسا يون لَا معمسدنياست پسِ از آنچه و درند آخرت به و كرده سپرى را دنيا ويىگ؛ ي، 
 هايش وعده قيامت و برند مى سربه آن در است مدتى چه كه آگاهند برزخيان نهان بر و اند ديده

 آن بينند مى گويى ؛اند اشتهبرد آن از پرده دنيا مردم براى آنان و است داشته محقق آنان براى را
  .)222همان، خطبه(  »شنوند نمى مردم كه را آن شنوند مى و بينند نمى مردم كه را

به پوچي و  ،1كردندزندگي واقعي را نه در اين دنيا، بلكه در جهان ديگري جستجو مي آنها اگر
است  مثنوي معنويل داستان چنين افرادي مانند داستان في. كردندهدفي دنيا باور پيدا نميبي

كه افراد مختلفي كه فيل نديده بودند، در تاريكي شب، هركدام آن را لمس كرده و نظر خاصي در 
، 1383مولوي، ( كدام از آنها نبودهيچ ،فيل واقعي كه؛ درحاليكردند مورد واقعيت آن بيان مي

نه دارند، كساني هستند كه هاي بدبينا هايي نيز كه در مورد نظام آفرينش، نگاه انسان. )387- 391ص
به همين جهت نتوانستند واقعيت آن را  ؛جهان را در تاريكي درون وجود خودشان مشاهده كردند

مشكل عمده آنها در اين است كه خود را از چراغ نورافكن الهي كه در پرتو نور آن، . درك كنند
داشته و با فهم قاصر خود،  قابل مشاهده است، دور نگاه) دنيا و آخرت(تمام زواياي عالم هستي 

                                                               
1. »ما خُنَّالقت لةِرَالخ ال ل31، نامهالبالغه نهج( »نيالد.(  
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هدفي و  كه موفق نشدند و در نتيجه به پوچي و بي؛ درحاليخواستند تمام حقايق را كشف كنند
 .حكمتي جهان آفرينش گرايش پيدا كردند بي

   نتيجه
جهان هستي، رابطه مستقيمي با تكوين شخصيت انساني داشته  شناخت و باور انسان از انسان و

هاي خود رشد شخصيت انسان يا سقوط او گردد؛ چراكه انسان با شناختتواند موجب و مي
نيل او به  برايشناخت ناقص و نادرست انسان از انسان، سد بزرگ و مانع جدي . كندزندگي مي

 خواهد ويفرد وجود هاي منحصربهمقام كرامت انساني و شكوفا ساختن استعدادها و توانمندي
، تمام تالش خود را صرف رشد و يشن تصوير غير واقعي از خوخاطر ساختبه بدين ترتيب. شد

دراثر عدم شناخت صحيح انسان از جايگاه خود در . كرد تكامل وجودي بيگانه از خود خواهد
هاي آن هدف نهايي تلقي شده اش، ممكن است دنيا و لذتنظام هستي و هدف و مقصد متعالي

ينش بازداشته و مانع نيل انسان به جايگاه ويژه و انسان را به خود مشغول و از هدف اصلي آفر
نگاه  نيزتصوير غير واقعي انسان از جهان هستي و نگاه استقاللي و  نيهمچن .انساني شود

هاي هاي طاليي دنيا كه براي رسيدن به قلهداد از فرصت بدبينانه به آن، به او اجازه نخواهد
ر بسيار مناسبي براي نيل به مقام انحصاري كرامت دارد و ابزاوي قرار عالي انسانيت، در اختيار 

  .ماند از قافله انسانيت عقب خواهددر نتيجه انساني است، استفاده الزم و كافي را برده و 

  منابع فهرست
 .قرآن كريم -
  .تاالهجره، بي دار :، نسخه صبحي صالح، قمنهج البالغه -
  . ق1404انتشارات كتابخانه مرعشي، : قم ،البالغه شرح نهجالحديد معتزلي، عبدالحميد، ابيابن -
 .تادار صادر، بي: ، بيروتالفتوحات المكيهالدين، عربي، محيابن -
  .ق1414صادر،  الفكر ـ دار دار: بيروت، 3چ، لسان العربمنظور، مكرم، ابن -
موسسه تنظيم و نشر آثار امام : ، تهران32، چشرح چهل حديث ،اهللاروحسيد خميني،  امام -
  .1384، )هر(خميني
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سسه تنظيم و نشر آثار ؤم: ، تهران8، چشرح چهل حديث ــــــــــــــــــــــــــــــــ ، -
  .1375، )ره(امام خميني

  .1366انتشارات دفتر تبليغات اسالمي، : ، قمالكلم الحكم و درر غررتميمي آمدي، عبدالواحد،  -
، 2رجمه دكتر احمد شهسا، چ، تماجراهاي جاودان در فلسفهدانالي،  توماس توماس، هنري و -
  .1350ققنوس، : تهران

  . 1376دفتر نشر فرهنگ اسالمي، : ، تهران7، چترجمه و تفسير نهج البالغهجعفري، محمدتقي،  - 
سسه تنظيم و نشر آثار عالمه ؤم: ، تهران4، چفلسفه و هدف زندگي، ــــــــــــــــــ  -

  .1385جعفري، 
المللي نشريه همايش بين( انسانكرامت ، »كرامت انسان امام خميني و«جوادي آملي، عبداهللا،  - 

، )ره(مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني: ، تهران1، شماره])كرامت انسان[ نيدي و قلمرو نيخم امام
1386.  
  .1384اسراء، : ، قم2چ ،15ج ،تفسير موضوعي قرآن، ـــــــــــــــــــ  -
  .1390اسراء، : ، قم7، چدر قرآن صورت و سيرت انسان، ـــــــــــــــــــ  -
، تصحيح و حواشي عالمه قزويني و ديوان حافظ ،الدين محمد بن بهاءالدين شمس، حافظ -

  .1373آروين،  نشر: ، تهران2دكتر قاسم غني، چ
  .1343اميركبير، : ، تهران4، چمفهوم نسبيت انشتينراسل، برتراند،  -
-  دار العلم: بيروت - ، دمشقب القرآنالمفردات في غريراغب اصفهاني، حسين بن محمد،  -

  .ق1412الدارالشاميه،
 آموزشي و پژوهشي سسهؤم: ، قم2، چتربيت درآمدي بر فلسفه تعليم ورهنمايي، سيد احمد،  -

  .1388امام خميني، 
، تصحيح و حواشي استاد عبدالعظيم قريب و دكتر بوستان سعديسعدي، مشرف بن مصلح،  -
  . 1384 روزبهان،: ، تهرانبيقريحيي 
  .1389سروش، : ، تهرانو بحران هويت جوان شرفي، محمدرضا، -
: ، بيروت3، چاالربعة العقليه الحكمة المتعاليه في االسفار، محمد بن ابراهيم، صدرالدين شيرازي -

  .م1981دار احياء التراث، 
  .ق1417انتشارات اسماعيليان، : ، قم4، چالميزان في تفسير القرآنطباطبايي، محمدحسين،  -
  .1369پيام اسالم، : ، قم2، چ)ع(يعلامام  وانيد ،)ع(طالببن ابيليع -



  )سازهاي معرفتيعوامل و زمينه(البالغه  شناسي كرامت انسان از منظر نهجآسيب 
  

 

27  

  .1381فيروزه، : ، ترجمه حسين خديوجم، تهرانعقايد فلسفي ابوالعالء فيلسوف معرهفروخ، عمر،  - 
: ، تهران3چ، ترجمه اسماعيل سعادت و منوچهر بزرگمهر، تاريخ فلسفهكاپلستون، فردريك،  -
  .     1380 سروش،
  .1354 شركت افست،: ، ترجمه پرويز دبيري، تهرانانسان موجود ناشناختهسيس، ، الككارل -
 .ق1404الوفاء،  ةمؤسس: ، بيروتاالنوار بحارمجلسي، محمدباقر،  -
  .                ق1416انتشارات وزارت ارشاد، : ، تهرانالتحقيق في كلمات القرآنمصطفوي، حسن،  -
  .1385صدرا، : ، تهران3، چانسان كاملمطهري، مرتضي،  -
  .1384صدرا، : ، تهران3، چسيري در نهج البالغه ـــــــــــــــ ، -
  .1383علم،  نشر: جا، بي9، چي معنويمثنو الدين محمد،مولوي، جالل -
  .1382نشر معارف، : ، قمفلسفه آفرينشنصري، عبداهللا،  -
 مكتبة: ، تهران4، چالبالغه منهاج البراعه في شرح نهجاهللا، هاشمي خويي، ميرزا حبيب - 

 .            1358االسالميه، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


