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 ده یچک

  ، ی اخالق   ، ی فکر   ، ی مختلف معنو   های در عرصه   ات ی و ح   ی انسان عبارت است از زندگ   ی ق ی حق   ات ی ح 

خداوند    شود؛ ی ختم م   ی به منطقه جاذبه اله   ی تکامل   ی ر ی و ... که در مس   ی فرد   ، ی اجتماع   ، ی اس ی س 

  گر ی چونان د   ز ی مقدس اسالم ن   ن ی را در انسان قرار داده و د   ات ی ح   ن ی از ا   ی بردار بهره   ت ی متعال ظرف 

تا انسان را    کند ی را دنبال م   ها ت ی ظرف   ن ی به ا   ی بخش   ت ی فعل   ی بر اساس راهبرد خاص   ی آسمان   ان ی اد 

او را از    ر، ی مس   ن ی ا   ی و انسان کامل سوق داده و در ط   ی الله   فه ی الدواب به مرتبه خل از مرتبه شّر

قرآن    ات ی و با تمرکز بر آ   ی ل ی تحل   ی ف توصی   روش   با   حاضر   پژوهش .  گرداند   مند بهره   ی ق ی حق   ات ی ح 

  ی ق ی حق   ات ی به ح   ی بخش   ت ی فعل   ی برا   ن ی به دنبال استخراج راهبرد د   ن ی معصوم   ات ی و روا   م ی کر 

  ر ی را در پنج گام ارائه مس   نه ی زم   ن ی در ا   ن ی راهبرد د   توان ی م   دهد ی نشان م   ج ی انسان است. نتا 

و    نها موانع حرکت و راهکار مقابله با آ   ی ابزار و لوازم حرکت، معرف   نمودن   ا ی حرکت، نصب راهبر، مه 

انسان به کمال    ی اب ی دست   ر مسی   ها، گام   ن ی ا   جه ی حرکت دانست که در نت   ت ی و نها   ت ی غا   دادن نشان 

 . شود ی او هموار م   ی ق ی حق   ات ی و تحقق ح 

 . ن ی د   ، ی الله   فه ی خل مقام    ، ی ق ی حق   ات ی ح   :هادواژهیکل 
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 مقدمه 

ها برخوردار انسان چیزی فراتر از حیات ظاهری و حیوانی اوست که برخی انسانحیات حقیقی  

ای که انسان دارای حیات حقیقی، واجد حقیقت و واقعیتی است که در دیگران گونه، بهاندآن از  

نبوده و آثار بیشتر و باالتری از آثار حیات حیوانی برای او دارد؛ حیات حقیقی انسان تنها منحصر 

، عالوه بر  ردیگیدر برمی دنیوی و مادی او نبوده و دایره شمول آن، حیات اخروی را نیز در زندگ

اینکه در حیات دنیوی نیز ابعاد مختلف وجود انسان را فعال نموده و حقیقت وجودی انسان را به 

مصادیق انسان کامل از باالترین درجه  عنوانبه و ائمه اطهار گذارد. پیامبر اسالمنمایش می

های وجودی آنها به  القدس است، و تمام ظرفیتهمان روحکه    از حیات یادشده برخوردار بوده

فعلیت رسیده و از این روست که بر همه موجودات و ذرات عالم والیت داشته و همه حقایق عالم  

  ی )جوادگردد  ت ملکوتی مترتب میدر منظر آنها خواهند بود و برکات فوق تصوری بر این حیا

 . (236: 16ج  تا، یب   ،یطهران  ینیر.ک به: حس  زنی ؛228- 229: 1389؛ 165: 11، ج1386 ،یآمل

او را فراهم نموده    یالله  فهیخلهای  خداوند متعال با قراردادن این ظرفیت در انسان، زمینه

نیز برای انسان فراهم نماید    ها را است و بدیهی است که بایستی لوازم فعلیت و تحقق آن ظرفیت

ها در انسان، باطل گردد؛ لذا هدف از تشریع دین، هدایت  تا فرض بیهوده بودن جعل آن ظرفیت

انسان دارای عقل و اختیار است تا به سبب آن، لوازم تحقق حیات حقیقی و تعالی معنوی انسان  

را فراهم نموده و رسیدن به کمال نهایی را برای او تضمین نماید. تحقیق حاضر در پی آن است  

فال، ضمن تشریح ابعاد مختلف حیات حقیقی انسان، راهبرد سوره مبارکه ان   24آیه    برهیباتکتا  

 آن در وجود انسان را به دست آورد. یبخش تیفعلدین برای 

 ن ید  یفلسفة وجود؛ انسانحیات حقیقی  تحقق

رغم  عد جسمانی و روحانی نمود و علیخداوند متعال هنگام خلقت انسان، او را برخوردار از دو بُ

آنجا را مقصد دائمی او قرار نداده و از میان دو بعد موجود در انسان،    هبوط و سکونت او در زمین،

اصالت را به بعد روحانی او داده است؛ بنابراین هدف نهایی از خلقت انسان را تقرب و نزدیکی به  

ضروری است تا خداوند متعال، لوازم حرکت از    رون یازاخود، از مبدأ عالم ناسوت قرار داده است.  

صعود به مقصد افالکی را در وجود انسان قرار دهد و او را مکلف نماید تا با استفاده    مبدأ خاکی و 
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از نیروهای درونی خود برای حرکت به سمت خدا تالش کند و با از هم گسستن قیود مادی، برای  

 خود تالش کند و به حیات مادی و دنیای ماده بسنده ننماید.  یالله فهیخلکسب مقام 

، ( 6)انشقاق:    « ْهی َربَِّک کَْدحًا َفُمالق   ی َها اْلِإْنساُن ِإنََّک کاِدٌح ِإل ی ا َأی» ر ذیل آیه مبارکه  عالمه طباطبایی د 

ضمن بیان اینکه واژه »کدح« متضمن سیر و حرکت است، معتقد است عطف جمله »فمالقیه« بر 

»کادح« به معنای آن است که آیه شریفه، هدف نهایی سیر و حرکت انسانی را تالش برای رسیدن 

. این مطلب در (242:  20)طباطبایی، جبه خدایی قرار داده که انسان، مربوب، مملوک و عبد اوست  

مبارکه   هسور   18ة  ی آ   ، و نیز« ی رَبِّکَ الْمُنْتَه   ی وَ أَنَّ إِل » سوره مبارکه نجم،    42ت دیگری چون آیه  آیا 

 ، نیز مورد اشاره قرار گرفته است.« رْیاللَّهِ الْمَص یإِلَ»  ، فاطر

مسیر حرکت یادشده همان صراط مستقیمی است که از سویی به خداوند سبحان مرتبط  

شود؛ لذا  ها قرار داده شده و از نهاد آنها آغاز میفطرت یکایک انساناست و از سوی دیگر در  

ها توان پیمودن آن را داشته و همه کسانی که آن مسیر را بپیمایند  مسیری است که همه انسان

یافت   لقاءاهلل دست خواهند  آملی، جبه  به (457:  1)جوادی  این مسیر  از  انحراف  . بدیهی است که 

انسان منجر خواهد شد و قدر و اندازه هر انسانی به میزان حرکت و حضور هالکت و شقاوت ابدی  

های مادی و دل بستن به تعلقات  در صراط مستقیم یادشده است؛ تا آنجا که گرایش به جاذبه

دنیوی انسان را از حرکت در آن مسیر بازداشته و ممکن است به خروج او از حد انسانیت نیز  

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ » کند:  سوره مبارکه انفال به آن اشاره می  22آیه  گونه که  بینجامد؛ آن

 .« عْقِلُونْی نَ ال یالْبُکْمُ الَّذ

است که   اهلل  یالعد معنوی و مجرد اوست و هدف نهایی او تقرب  بنابراین انسانیت انسان به بُ

شد. خواهد  محقق  مستقیم  صراط  در  حرکت  طریق  صراط   از  به سمت  انسان  هدایت  با  دین 

از   انسان به حیات حیوانی و    هدررفتمستقیم و ممانعت  انسانی و مشغول شدن  استعدادهای 

امیال شهوانی، به کمک انسان آمده و وصول او به جایگاه حقیقی خود و دستیابی به مقام خلیفه 

می تضمین  را  د  رونیازانماید؛  اللهی  عظیمش  کارکرد  سبب  به  مرتبه  دین  از  انسان  خروج  ر 

ترین نعمتی است که خداوند متعال به بشر  حیوانیت و وصول آن به مرتبه اشرف مخلوقات، بزرگ

 ارزانی داشته و از طریق آن، موجبات سعادت ابدی او را فراهم نموده است. 
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کند و در بیان مقصود خود از آن  عالمه جعفری از حیات حقیقی به حیات معقول تعبیر می

ابعاد اصیل حیات در مسیر  آو رده است: »حیات معقول آن زندگی است که به فعلیت رسیدن 

؛ این همان حیاتی است  ( 63: 4)جعفری، جگردد« آنها در آن زندگی تأمین می  بارور گشتنکمال و 

های عالم  و هدف بعثت انبیاء و آرزوی همه انسان  شدهبردهنامکه در قرآن از آن به حیات طیبه  

ست. این حیات حقیقی یا معقول با فطرتی که خداوند متعال در نهاد انسان قرار داده و با  بوده ا

آورد،  هایی که به دست میای که خود آن انسان دارد و نیز حجم وسیعی از معارف و دانشاراده

های موجود ها تعلق نداشته و همه انسانیافتنی خواهد بود و این به گروه خاصی از انساندست

 گیرد.عالم را دربر می   نقاطیاقص در

  ده یتندرهمای جدای از مجرای قوانین طبیعت نبوده و  باید توجه داشت حیات حقیقی، پدیده

ها  های حقوقی، اقتصادی، سیاسی، مذهبی، اخالقی و هنری خواهد بود و همه این پدیده با پدیده 

چه در بعد اجتماعی هستند. دین  گوی واقعی استعدادهای مثبت آدمی، چه در بعد فردی و  پاسخ

اسالم که با سیستمی باز، برای تکاپوی آگاهانه و آزادی معقول، انسان را محور اصلی خود قرار  

ای را خارج از ذات انسان به او تحمیل ننموده و تالش دارد تا با تعلیم و  داده، هیچ حکم و عقیده

گرایانه  الق، از چنگال خودخواهی پستیهای سازنده ناشی از مجموعه عقاید، احکام و اختربیت

جویانه بسپرد؛ این همان تصویری از حیات حقیقی  خواهی تکاملرها ساخته و به جاذبه حقیقت

 . (111-110: 4)جعفری، جیا معقول است 

توان از آن برای اثبات مطلب فوق استفاده سوره مبارکه انفال از جمله آیاتی است که می   24آیه  

َن اْلمَْرِء َو َقْلِبِه ی حُوُل َبی کُْم َو اْعَلُموا َأنَّ اللََّه یی ْحی بُوا ِللَِّه َو ِللرَّسُوِل إِذا َدعاکُْم ِلما ی َن آَمُنوا اْسَتج ی ا الَّذَهی ا َأی» نمود:  

که شما   ید هنگام ی امبر را اجابت کن ی ! دعوت خدا و پ دی ا آورده مان  ی که ا   ی کسان  ی ا ؛  ِه تُْحشَرُوْنی َو َأنَُّه ِإَل

 یک به شما نزد   ی ا اندازه به د خداوند ) ی بخشد و بدان یات م ی خواند که شما را ح ی م   ی ز ی چ   ی سو به را  

. بیان آیه « د یشو ی او محشور م  ی سو به شود، و )همه شما( ی ل م یان انسان و قلب او حا یم  ه( ک است 

ایی که هدف و ثمره ترین بیان در ارائه فلسفه وجودی و کارکرد دین دانست، آنج توان جامع را می 

نماید؛ حیات معنوی و فکری، حیات فردی و اجتماعی، را دستیابی به حیات معرفی می  ی دار ن ی د 

حیات سیاسی و فرهنگی و اقتصادی. در واقع آیه بیانگر این مطلب است که دین برای انسان حیات 

 کند.ایجاد نموده و برای او اندیشه و جهت و هدف تعیین می 
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پیام توان درسدر آن می  بادقت هم مفاهیم واالیی است و  آیه یادشده مل و  از آن ها  هایی 

 شود: دریافت نمود که در ذیل به برخی از آنها اشاره می

حیات مورد اشاره در آیه که نتیجه اجابت دعوت خدا و رسولش معرفی شده، فراتر از حیات   .1

نباتی و حیوانی در دنیا بوده و حیاتی فکری، عقالنی، ابدی، فناناپذیر و مربوط به روح انسان را مطرح 

لِحًا ِمْن َذکٍَر َمْن َعِمَل صا » نموده که در آیات دیگر قرآن کریم از آن به حیات طیبه تعبیر شده است؛  

 ی ا سته ی هر کس کار شا   ؛ ْعَمُلوْنی نَّهُْم َأجَْرهُْم ِبَأْحَسِن ما کاُنوا  ی َبًة َو َلنَجْزِ ی اًة َطی نَُّه َحیی َو هَُو ُمؤِْمٌن َفَلُنْحی  أَْو ُأْنث 

م و پاداش یدار ی پاک زنده م   یاتی که مؤمن است او را به ح   ی ا زن در حال یانجام دهد خواه مرد باشد  

سوره مبارکه انعام   122. و نیز آیه  ( 97)نحل:    « م داد ی دادند خواه ی که انجام م  ی ن اعمالی ا را به بهتر آنه 

  ی النَّاِس َکَمْن َمَثُلُه ِف  ی ِبِه ِف  ی ْمش یناُه َو َجَعْلنا َلُه نُورًا  یی تًا َفَأْحی َأ َو َمْن کاَن َم» نیز به این مضمون اشاره دارد:  

مان آورد( و ی افر بود و اکم )= یرد ک ه مرده بود سپس او را زنده  ک  یس ک ا یآ  ؛َس ِبخارٍِج ِمْنها ی الظُُّلماِت َل

ها است   یکیه در تارک است   یس ک ان مردم راه برود همانند  یه با آن در م ک م  یش قرار داد یبرا  ی نور 

 .( 122)انعام:   « شود؟! ی و از آن خارج نم 

هایی که با شکوفایی و هدایت استعدادهای  معنوی انسان، مانند دیگر حیاتحیات واقعی و    .2

او محقق می به دست میفطری  الهی  از دستورات  پیروی  با  و  است  اکتسابی  عالمه  شود،  آید؛ 

 طباطبایی ضمن اشاره به این مطلب، چنین آورده است: 

  ی ویپست دن  یدگات و زنیتر از حاملک ه اشرف و  ک هست    یق یحق  یزندگ   کی  یآدم  یبرا

ت  ین تمامیده شده باشد و ایامل و رسک ه استعدادش  ک رسد  یبه آن م  یاوست و وقت

دهد ... ین به دست میاء صالحین و دخول در زمره اولیبه د یآراستگ لهیوسبهاستعداد 

به    کردنعملرفتن و  یه با پذک ه محل بحث( به همان استعداد اشاره دارد  یه )آین آیو ا

ات و یآن ح  کدر   یبشر را به آن خوانده انسان برا  یدعوت حقة اسالم  هک   یدستورات

رٍ او  کمَن عَمِلَ صالِحاً من ذَ »ه  ین معناست آیو در هم  ...  گرددی مستعد م  یقیحق  یزندگ

 .(45 :9ج ،ییطباطبا) به«ی اهً طَینَهُ حَیو هُوَ مُومنَ فَلَنُحِ  یاُنث

شود و  اند میآنچه خدا و پیامبر به آن دستور دادهآیه یادشده اطالق دارد و شامل همه    .3

  3)طبرسی، جکه در برخی تفاسیر آمده    گونهآناختصاص آن به ایمان، جهاد، حق، علم یا بهشت،  

، وجهی ندارد؛ در واقع اینها بیان برخی مصادیق دعوت بوده و نمایانگر انطباق آیه بر  ( 533:  4و  
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تفسیر   بخش را به والیت امیرالمؤمنینکه روایاتی دعوت حیات  همان گونهموارد خاص است؛  

هستند، نه انحصار    و در مقام بیان مصداق اتم و اکمل از دعوت پیامبر  ( 141:  2)حویزی، ج کرده  

 در آن.

)طباطبایی،  بوده و استعمال الم به معنی الی شایع است    »الی« به معنی    «کُمْییحْیلِما  » الم در    .4

خواند به سمت آنچه شما را  نی آیه چنین است که: آنگاه که رسول خدا شما را میو مع  (44:  9ج

 بخشد. حیات می

 که یدرصورتتوان از آیه چنین استفاده نمود،  عموم مؤمنین مورد خطاب آیه هستند و می  .5

حیات حقیقی هر فردی در گرو اجابت دعاوی و التزام به دستورات دینی است، حیات واقعی و  

التزام فکری و عملی عموم مؤمنین به احکام سیاسی و اجتماعی    اثربخش جامعه دینی نیز به 

ای است که به مجموع قوانین و مقررات اسالمی خواهد بود؛ جامعة دارای حیات اثرگذار، جامعه

 ملتزم بوده و دولت و ملت، آن قوانین و مقررات را محور کار خود قرار دهند. 

بُوا لِلََّهِ وَلِلرََّسُولِ  یاسْتَجِ» جمله    یان علت است برایب  « نَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهْیحُولُ بَی اللََّهَ  وَاعْلَمُوا أَنََّ» جمله    .6

لِمَا  کإِذَا دَعَا او، تمام    اوالً  رایز؛  (50:  9ج   ،ییطباطبا)  «مْییکحْیمْ  قلب  انسان و  میان  بودن خدا  حائل 

تر از  سازد؛ به دلیل آنکه خدا نزدیکعذرهای او در نپذیرفتن دعوت خدا و رسولش را نامعتبر می

انسان قبل از شناخت قلب خود که   انسان به خود اوست، پس بایستی دعوت او را پذیرفت. ثانیاً 

شناسد و لذا بایستی دعوت او را ه خود را میتر بمنبع شناخت اشیاء دیگر است، خدای نزدیک

به قلب    که دعوت به حق و دعوت به فطرت است را بپذیرد. ثالثاً  اینکه به سبب نزدیکی خدا 

بودن خداوند،    القلوبمقلبانسان، تصرف او در قلب انسان نیز بیشتر بوده و انسان بایستی به سبب  

وه بر اینکه جمله یادشده داللت دارد، به سبب احاطه  زمام امور و اختیار خود را به او بسپارد. عال 

کامل خدا بر قلب انسان، در اجابت خدا و رسولش، پذیرش قلبی و التزام کامل فکری و اعتقادی  

بهره  الزم است و افرادی که بدون باور قلبی به دستورات الهی عمل نمایند از حیات حقیقی بی 

 خواهند بود.

بی دارد و به میزان عمل به دستورهای دینی، مراتبی از حیات حیات حقیقی انسان مرات  .7

حقیقی برای انسان متجلی خواهد شد و مراتب عالیه و کامل آن، عالوه بر اعتقاد قلبی، مستلزم 

عمل به مجموع دستورات الهی و التزام عملی به همه احکام فردی، اجتماعی، اخالقی و ... است؛  
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آید که حسن فاعلی و حسن فعلی، شرط  ه نحل نیز به دست میسوره مبارک  97از آیه    کهچنان 

 برخورداری از حیات طیبه خواهد بود.

شود شارع مقدس به سبب وضع شریعت، اصالح فکر و عمل و  از آنچه گذشت روشن می 

کند و از طریق آن به دنبال هدایت انسان به سمت مقصد نهایی و متعالی  رفتار انسان را دنبال می

اوست و حیات واقعی انسان در متابعت کامل از مجموع معارف و تعالیم دینی است؛ البته خداوند  

متعال برای این منظور نیز راهبردی مدنظر داشته و در مجموعه اقداماتی زمینه هدایت انسان و  

شود راهبرد دین  حقیقی انسان را فراهم نموده است. در ادامه سعی میبه حیات    یبخش  تیفعل

 و بررسی قرار گیرد.  موردبحث  یبخش تیفعلدر این 

 به حیات انسان ی بخش  تی فعل در   نیراهبرد د

حقیقی حیات  به  او  دستیابی  و  انسان  هدایت  برای  متعال  آسمانی،  خداوند  دین  قالب  در  اش، 

توان این برنامه را در پنج گام هماهنگ و  ل ارائه نموده است که میای منسجم و بسیار کامبرنامه

هایی که هرکدام به یاری دیگری آمده تا در نتیجه آن هدایت انسان مرتبط به تصویر کشید؛ گام

 و حیات واقعی او به فعلیت بینجامد.   دادهرخ 

  ارائه مسیر حرکت.  1

نامند، نخستین گامی است که  راط مستقیم می ارائه مسیر حرکت و آنچه که در اصطالح، آن را ص

  یبخش  ت یفعلآن، تالش دارد تا زمینه    دادننشاندین برای هدایت انسان برداشته و با معرفی و  

در   مستقیم، حرکت  از صراط  غیر  مسیری  در  زیرا حرکت  نماید؛  فراهم  را  او  واقعی  حیات  به 

 مراتب  بهنماید، بلکه دستیابی انسان  رسیدن به مقصود را منتفی می   تنهانههایی است که  بیراهه

 گرداند. بهره میمختلف حیات او را نیز با خلل مواجه نموده و او را از مواهب حیات واقعی بی

را کمال  به خود  تقرب  و  انسان  نهایی  را مقصد  قرآن کریم، خود  آیات  در  خداوند متعال 

داند که از خود را همان صراط مستقیمی می  یبردارفرمانحقیقی او معرفی کرده و بندگی و  

إِنَّ اللَّهَ  » دستیابی انسان به مقصود و کماالتی است که به دنبال رسیدن به آنهاست؛    کنندهن یتضم

گفت( خداوند پروردگار من و پروردگار شما است او   یسی)ع  ؛می وَ رَبُّکُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْتَق یبِّرَ
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؛ لذا حیات واقعی انسان از طریق عبودیت و  ( 51)آل عمران:    « ن است راه راستید ایرا پرستش کن

یزان بندگی و عبودیت  بندگی خدای متعال به فعلیت رسیده و دستیابی به مراتب مختلف آن، به م

از قرآن به این مطلب اشاره دارند که   البته آیات دیگری  و اخالص در این مسیر بستگی دارد. 

او   به  تمسک  و  خدا  بندگی  و  بلکه    تنهانهعبودیت  بود،  خواهد  کماالت  به  او  دستیابی  سبب 

ر حرکت  نیز به سمت صراط مستقیم هدایت شده و اطمینان بیشتری نسبت به مسی  شیازپ شیب

د به  یو هر کس به خدا تمسک جو ؛مٍیصِراطٍ مُسْتَق ی إِل یعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیمَنْ » خود خواهد داشت: 

؛ بنابراین دستیابی به صراط مستقیم و نیز حرکت ( 101عمران: )آل  « است ت شدهیراست هدا یراه

 گیرد. صورت می ی تعالیباردر صراط مستقیم، تنها از طریق عبودیت و تمسک به 

به حیات حقیقی انسان را فراهم نموده، صراط مستقیم   یبخش تیفعل، دین مقدمات  رون یازا

لِتُخْرِجَ النَّاسَ   یک تَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَک» رد:  نماید و حرکت در آن مسیر را از او انتظار دارا به او معرفی می 

م تا  یاست که بر تو نازل کرد  ین[ کتابی]ا  ؛دْ یزِ الْحَمِیصِرَاطِ الْعَزِ  یالنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَ   یمِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَ 

تار از  را  و ظلم و جهل[    یها ]یکیمردم  و  ی]ا  ییروشنا  یسوبهشرک  و عدل  به  ی آگاهمان   ]

م: ی)ابراه  «راه خداوند توانا و ستوده  یسوبه[  یت کنیو ]هدا  یرون آور یخواست پروردگارشان ب

. این ارائه مسیر حرکت توسط دین، مورد تأکید پیامبران قرار گرفته و هدایت خود و مردم را  (10

بگو پروردگارم    ؛مْ یماً مِلَّةَ إِبْراهیناً قِیمٍ دیصِراطٍ مُسْتَق  ی إِل   ی رَبِّی  هَدانی  قُلْ إِنَّن »:  دانستندیممبتنی بر آن  

  ی مانیم که این ابراهییا( آین و دنیاستوار )و ضامن سعادت د  ینییت کرده آیمرا به راه راست هدا

 . (161)انعام:   « خالِص داشت و از مشرکان نبود

مندی از  حرکت در صراط مستقیم را رسیدن به بهشت جاودان و بهره  نتیجه  خداوند متعال

جهنم و عذاب الهی دانسته و در ورود به  رضوان الهی معرفی نموده و نهایت مسیرهای دیگر را  

شود قرار به انسان هشدار داده در مسیری که به هالکت و عذاب ابدی او ختم می  تبیین،کنار این  

 صراط مستقیم را انتخاب نماید.    ،مندیو با هوشیاری و خرد یردنگ

 منظوربهآیات متعددی از قرآن کریم به این حقیقت اشاره داشته و وعده و وعیدهای آیات،  

ئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ  یمَنْ کسَبَ سَ  یبَلَ» است:    گرفتهصورت تری از نهایت حرکت انسان  ارائه تصویر روشن

هَا  ینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولئِک أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ. وَالَّذِیرِ هُمْ فِئَتُهُ فَأُولئِک أَصْحَابُ النَّایخَطِ



 در تحقق آن  نيانسان و راهبرد د  يق ی حق  اتیح

 

 

95 

ند  اکه مرتکب گناه شوند و آثار گناه سراسر وجودشان را بپوشاند اهل آتش  یکسان  یآر  ؛خَالِدُونَ

اند آنان اهل  سته انجام دادهی شا   یمان آورده و کارهایکه ا  ی و جاودانه در آن خواهند بود و کسان

 . (81-82)بقره:  « بهشتند و جاودانه در آن خواهند بود

اسالم، در آخرین سال از عمر شریف خود مبلغ و مفسر دین مبین    عنوانبه نیز    پیامبر اکرم 

بندی نموده ساله خود در تبیین شریعت اسالم را چنین جمع   23، تالش  حجةالوداع و در جریان  

ٍء ی ْم ِبِه َو َما ِمْن َشک أََمرُْتْم ِمَن النَّاِر ِإلَّا َو قَْد  ک بَاعُِدی ْم ِمَن الَْجنَِّة َو  ک قَرُِّبی ٍء  ی َها النَّاُس َو اللَِّه َما ِمْن َشی ا َأی » است:  

ست که شما ی ن   یز ی مردم به خدا سوگند چ   یا   ؛ ْم َعْنه کُتی ْم ِمَن الَْجنَِّة ِإلَّا َو قَْد َنَهک َباِعُدی ْم ِمَن النَّاِر َو  ک قَرُِّبی 

که   ی ز ی ست چ ی نکه شما را به آن امر کردم و ن ی ک و از آتش )جهنم( دور سازد اّلا ا ی را به بهشت نزد

 .( 74  :2، ج ی ن ی )کل  « کردم  ی نکه شما را از آن نهی ک و از بهشت دور سازد مگر ا ی ا را به آتش نزد شم 

بر اساس این روایت شریف، دین آسمانی و مبلغان آن، نسخه کاملی از قوانین و دستورات 

مواردی که  اند و در کنار آن از  الزم برای دستیابی به سعادت ابدی انسان در اختیار او قرار داده

اند تا انسان را به صراط مستقیم فراخوانده و مسیر سبب شقاوت و عذاب ابدی او بوده منع نموده

 صحیح حرکت را به او بنمایانند. 

  نصب راهبر.  2

به حیات واقعی انسان، نصب و معرفی افرادی است   یبخش  تی فعلگام دوم در راهبرد دین برای  

ا تا وصول به مقصد خواهند بود؛ افرادی که عالوه بر ارائه و  هکه متکفل مدیریت و راهبری انسان

ها  ها برای حرکت در صراط مستقیم و تحقق ظرفیتمسیر حرکت، دستگیری از انسان  دادننشان

های انسانی افراد جامعه را نیز به عهده دارند و برخوردار از شأن والیت در جامعه بوده،  و قابلیت

این والیت و امامت بر  شود.  داشت و در اصطالح به آنها امام گفته می ها والیت خواهند  بر انسان

پردازد و با اتمام  تر از نبوت است؛ زیرا نبی تنها به ارائه طریق می افراد جامعه، شأنی برتر و شریف

نیز خاتمه میپیام او  نهایی و تحقق  رسانی، وظیفه  به مقصد  تا دستیابی  امام و ولی  لکن  یابد، 

ی، همراه افراد جامعه خود خواهد بود و از این روست که در برخی روایات از آنها به  کماالت بشر

 .  (22: 1)حویزی، جمصداق صراط مستقیم تعبیر شده است 
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توان راهبران دینی را الگویی تمام عیار برای انسان دانست که تمام  بنابر آنچه گفته شد می

، تا آنجایی که خود آنها صراط مستقیم معرفی  انددین را فهمیده و به درستی به آن عمل کرده

و هیچ انحرافی در هیچ بعدی از ابعاد وجودی خود نداشته و همه   (499:  1)جوادی آملی، جاند  شده

-های آنها نیز به فعلیت رسیده است؛ زیرا الزمه راهبری در این مسیر و فعلیتها و ظرفیتقابلیت

های خود آنهاست. بر همین اساس  فعلیت داشتن قوا و ظرفیتهای دیگر،  بخشی به قوای انسان

است که آیات قرآن، مردم را به پیروی محض و بدون قید و شرط از پیامبر اسالم)ص( فراخوانده  

مُ  کحْبِبْی  ی نْتُمْ تُحِبَُّونَ اللََّهَ فَاتََّبِعُونِک قُلْ إِنْ  » و تبعیت از ایشان را سبب جلب محبت خدا دانسته است:  

د تا خدا  یکن  یروید از من پ یداریبگو اگر خدا را دوست م   ؛مٌی مْ وَاللََّهُ غَفُورٌ رَحِکمْ ذُنُوبَکْغفِرْ لَیهُ وَاللََّ

 . ( 31)آل عمران:  «ز[ شما را دوست بدارد و گناهان شما را ببخشد و خدا آمرزنده مهربان استی]ن

برای رسیدن به کمال، ضرورتی است که سبب نصب   انسان  های  افرادی در زمانراهبری 

متفاوت برای جوامع گوناگون شده که برخوردار از حیات واقعی بوده و کماالت در ابعاد مختلف  

های جوامع دینی را به عهده دارند؛  انسانی در آنها محقق شده و وظیفه راهبری و امامت انسان

، شأن والیت و رهبری (40:  )احزاببا اتمام نزول قرآن    رغم اتمام شأن نبوت پیامبر اسالملذا علی

؛  55)مائده:  آن حضرت استمرار داشته و دنبال شده است    تیب اهلایشان خاتمه نیافته و توسط  

اهللِ    یاِنَّ اَئِمَّتُکُمْ قَادَتُکُمْ اِلَ» فرماید:  (. این امر مورد تأکید خود ایشان بوده است، آنجا که می59نساء:  

خدا هستند   یسوبهان و راهبران شما یشوایپ   ،همانا امامان ؛صَالتِکُم نِکُم وید یفَانْظُرُوا بِمَنْ تَقْتَدُونَ ف

 . (30 :23ج، ی)مجلس  «دیکنین و نمازتان اقتدا م ی در د ی د به چه کسیپس توجه کن

شود؛ امام  نیز در کالم ائمه، فراوان یافت می  و ائمه اطهار  بیت پیامبرمسئله راهبری اهل

 فرماید: می  علی

دُوکُمْ  یعِیوَلَنْ    ی خْرِجُوکُمْ مِنْ هُدیکُمْ فَاَلْزِمُوا سَمْتَهُمْ وَاتَّبَعُوا اَثَرَهُمْ فَلَنْ  یتِ نَبِیاُنْظُرُوا اَهْلَ بَ

وَ  ی رَد  یف فَانْهَضُوا  نَهَضُوا  وَاِنْ  فَالْبُدُوا  لَبَدُوا  عَنْهُمْ  فَاِنْ  تَتَأخّرُوا  وَال  فَتَضِلُّوا  تَسْبِقُوهُمْ  لَا 

د و یدارند بروید و از آن سو که گام برمیامبرتان بنگریپ  تیباهلمردم به  ...    فَتُهْلِکُوا

برند و به یرون نمیت بیرا( آنها شما را هرگز از راه هداید. )زی قدمشان بگذار  یقدم جا

ام  یام کردند قید و اگر قی گر سکوت کردند سکوت کنا  ؛گردانندیو هالکت بازنم  یپَست
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د  ی گردید که نابود مید و از آنان عقب نمانیشوید که گمراه میرینگ یشید، از آنها پیکن

 . (97 هخطب  :البالغه)نهج

نیز رها نشده و نیاز به راهبری انسان برای رسیدن به   این مهم در زمان غیبت امام معصوم 

ترین بخشی به ابعاد مختلف حیات او، مورد توجه دین بوده و با نصبی عام، برجسته کماالت و فعلیت 

یافتگان به منازل الهی که در علم و عمل، بیشترین سنخیت و راه   بیت شدگان در مکتب اهلتربیت 

های جامعه معرفی شده و وظیفه داشته، به عنوان ولی و راهبر انسانو شباهت به راهبران دینی را  

 بر دوش آنان نهاده شده است.  امامان معصوم 

های ها به منازل سعادت و فعلیت دادن به ظرفیتعلم و دانش راهبران دینی برای هدایت انسان 

و عملی بودن آن   های خود که نشان از حقیقی بودنانسان، در کنار عمل آنها به علوم و دانش

در تحقق نقش   ییبسزا ها و قوانین است و برعهده گرفتن نقش الگویی آنها، هرکدام تأثیر  دانش

به حیات حقیقی انسان دارند؛ حیاتی که خود آن راهبران دینی، برخوردار  یبخش   تی فعل راهبری و 

  از همه ابعاد آن هستند. 

   لوازم حرکتابزار و    نمودنمهیا  .  3

حرکت در صراط مستقیم و گام برداشتن برای رسیدن به کمال، نیازمند لوازمی است تا به سبب 

وازم، دستیابی به مقاصد مختلف در مسیر آنها سرعت و دقت و امنیت حرکت تأمین شود؛ با این ل 

تر خواهد بود و امکان تحقق آنها بیشتر خواهد بود. برخورداری  حرکت و نیز در منتهای حرکت سهل 

 انسان از حیات حقیقی نیز با بهره گرفتن از آن لوازم، ممکن شده و تحقق آن رقم خواهد خورد.

بر اساس آن خلق نموده و آن فطرت را    شاید بتوان گفت فطرتی که خداوند متعال انسان را

ترین الزمه و ابزاری است که در نهاد انسان قرار داده شده تا حرکت  در نوع انسانی قرار داده، مهم

 النََّاسَ   فَطَرَ  یالََّتِ   اللََّهِ  فِطْرَتَفًا  ینِ حَنِیلِلدَِّ  کفََأقِمْ وَجْهَ» تر گردد؛  در مسیر صراط مستقیم برای او سهل

اللََّهِ  یبْدِتَ  لَا  هَایعَلَ لِخَلْقِ   ن ییخود را متوجّه آ  یپس رو  ؛مُونَعْلَی  لَا  النََّاسِ  ثَرَکأَ   نََّکوَلَ  مُیالْقَ  نُیالدَِّ  کذَلِلَ 

  نشیدر آفر  یدگرگون  ده؛یرا بر آن آفر  هاانساناست که خداوند،    یفطرت  نیخالص پروردگار کن! ا

. فطرت انسانی را از جهتی (30)روم:    « !دانندیاکثر مردم نم  یاستوار؛ ول  نییاست آ  نیا  ست؛ین  یاله

توان الزمه حرکت در صراط مستقیم دانست و از جهتی دیگر ابزاری برای آن حرکت خواهد می
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افتد،  بود؛ از آن روی که دریافت صحیح و دقیق پیام انبیاء و راهبران دینی به سبب آن اتفاق می

تواند راهبری درونی  توجه و رشد آن، خود می  کهییازآنجاو    الزمه حرکت در صراط مستقیم است

 نظیر خواهد بود.برای حرکت بهتر انسان و رسیدن او به مقصد باشد، ابزاری بی

 فرماید: البالغه با عباراتی نغز و پرمغز میدر خطبه اول نهج امام علی

 ی گریپس از د  یکیخود را    ی ایها فرستاد و انبانسان  ی سوبهخداوند رسوالن خود را  

فراموش شده    یهافطرت را از آنها مطالبه کنند، و نعمت  مانیبه پ  یداد، تا وفا  تیمأمور

  ی هانهیو گنج  ند، یبر آنان اتمام حجت نما  غیتبل  ق یشوند. از طر  ادآوریرا به آنها    یاله

 .(1 خطبهالبالغه، )نهج آنها فاش سازند یها را براشهیاند

شده، تنها  ارائه مسیر و بیان تکالیف حرکت، برای دستیابی به مقاصد مشخص  اساسنیبرا 

تذکرهایی برای بیداری نهاد خفته انسان است؛ در واقع دریافت تذکرها و بیداری نهاد درونی او  

توان فطرت  فرع بر وجود استعداد و ظرفیت آن بیداری در درون انسان خواهد بود. با این نگاه می

ت و در مرتبه بعد الزمه حرکت انسان در مسیر حرکت او دانست؛ زیرا حرکت زمانی  را الزمه دعو

رخ خواهد داد که دعوت انبیاء پذیرفته شده و مدعای دعوت آنها مورد پذیرش و تصدیق انسان  

 قرار گیرد و انجام تکالیف را طریقی برای رسیدن به کمال خود دریابد. 

اند  هایی در نهاد انسان قرار داده شدهاستعدادها و ظرفیت  صورتبهاز طرفی دیگر امور فطری،  

به توجه و مراقبت دارد و   نیاز  آنها  بالندگی  عدم توجه متناسب و    رهاکردنکه رشد و  یا  آنها 

ن یا متقارن به آنها رشد نامتوازن یا انحراف آنها از مسیر درست را رقم خواهد زد؛ رشد نامتواز

های انحراف  توانند کارکرد فطرت و امور فطری را با اختالل مواجه نموده و زمینهانحراف، هر دو می

و هالکت را رقم بزند. در مقابل، توجه مناسب و رشد    ضاللتاز صراط مستقیم و افتادن در ورطه  

ین نموده تواند سرعت، دقت و امنیت حرکت او در صراط مستقیم را تضم متوازن امور فطری می

 آن، دستیابی به مقاصد میانی و پایانی در سیر استکمالی انسان را سرعت بخشد.   تبعبهو 

توان فطرت و امور فطری را ابزاری برای حرکت صحیح و دقیق در صراط  با این اعتبار، می

تواند حیات  مستقیم دانست که خداوند متعال در نهاد انسان به ودیعه گذاشته و به سبب آن می

کلما  » است که فقها و متکلمین در قاعده    یااندازهبه حقیقی خود را رقم بزند؛ اهمیت این ابزار  

، بین حکم شرعی و عقلی، مالزمه برقرار نموده و آنها را از یک سنخ « حکم به العقل حکم به الشرع 
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ور از عقل اند. البته طبق بیانی که عالمه طباطبایی از معنای عقل ارائه نموده است منظ دانسته

شود تا  های عقلی به فطرت پاک و سلیم انسان عرضه میهمان عقل فطری است که استدالل

توان گفت،  عقالنی بودن و غیرعقالنی بودن آن را فطرت پاک تشخیص دهد؛ با این مقدمات می

درک بهتر    یسوبهفطرت و امور فطری ابزاری برای تشخیص امور عقالنی واقعی و آنها نیز راهی  

گاه از شرایع و تعالیم الهی خواهند بود، اگرچه نیاز به وجود نبی و دین آسمانی هیچ   ترعیسر  و

بین نخواهد رفت و فهم امور ماورایی و تکالیف دینی مرتبط با هدایت انسان، تنها از آن طریق 

 . (25: 1397)جاللوند و دیگران، ممکن خواهد بود 

جویندگان سعادت و حیات حقیقی امر فرموده   خداوند متعال در آیات قرآن به مؤمنان و

هَا  یا أَی » برای حرکت در صراط مستقیم و دستیابی به کمال واقعی، از ابزارهای الزم استفاده نماید:  

د  ی امان آوردهیکه ا ی کسان یا  ؛لِهِ لَعَلَّکمْ تُفْلِحُونَیسَبِ یلَةَ وَجَاهِدُوا فِیهِ الْوَسِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَُغوا إِلَیالَّذِ

د،  ید و در راه او جهاد کنییتقرب به او بجو  یبرا  یالهید و وسیزیاز ]مخالفت با فرمان[ خدا بپره

توان شاهد مناسبی بر ادعای ابزار بودن فطرت . این آیه را می( 35)مائده:    «دیباشد که رستگار شو

؛ زیرا هم به تقوا و عبادتی تأکید دارد  شده دانستبرای حرکت صحیح و دستیابی به مقاصد تعریف

که در رشد و بالندگی متوازن امور فطری و دریافت بهتر تعالیم دینی برای ادامه حرکت مهم و  

تأثیرگذار است و هم به مجاهدت و تالشی که در این طریق باید اتفاق بیفتد اشاره دارد. با این  

ر صراط مستقیم است که کارکرد صحیح و  توان گفت فطرت ابزاری مهم برای حرکت دتعبیر می

تأثیرگذار آن مبتنی بر تقوا و مجاهدت دائمی است و نتیجه آن تحقق حیات حقیقی و در نهایت 

 رسیدن او به کمال نهایی است. 

سوره مبارکه بقره، وسیله و ابزار حرکت برای رسیدن به مقصد کمال نهایی و تقرب   153آیه  

نُوا  ینَ آمَنُوا اسْتَعِیهَا الَّذِیا أَی» کند:  که در مورد نماز و صبر اشاره می  گونهنآداند؛  به خدا را عبادات می

د از صبر ]و استقامت[ و نماز کمک یامان آوردهیکه ا  یکسان  یا   ؛نَیبِالصَبْرِ وَالصَّاَلةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِ

در این آیه نمادی از عبادت بوده که مؤمن  . نماز (153)بقره:  « د همانا خداوند با صابران استیریبگ

هایی برای دستیابی به  کند تا گامرا از عالم مادی به سمت عالم ملکوت حرکت داده و کمک می 

حقیقت هستی در پرتو این عبادت بردارد؛ از این روست که خداوند متعال خطاب به پیامبر خویش  
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جز من    یگانه معبودیمنم خداوند    ؛یلِذِکرِ  الصَّاَلةَ  وَأَقِمِ  یفَاعْبُدْنِ  أَنَا   لَّاإِ  إِلهَ  الَ  اللَّهُ   أَنَا  ی»إِنَّنِفرماید:  می

 . (14طه: ) « اد من بپا داری یست مرا پرستش کن و نماز را براین

و هرکدام از آنها نقش ابزاری برای حرکت در صراط مستقیم را   اندگونه ن ی ا عبادات دیگر نیز  

داشته و امکاناتی هستند که خدای متعال در اختیار بشر قرار داده تا به سبب آنها حرکت استکمالی 

خویش را دنبال کند. نقش ابزاری عبادات تا آنجایی مورد تأکید است که هدف اصلی حتی در قوانین 

الی معنوی و تقویت ابعاد غیرمادی شخصیت انسان است؛ برای نمونه هدف اقتصادی و مالی نیز تع

اصلی از انفاق، تقویت روح گذشت و دستیابی به سعادت و رستگاری دانسته شده، نه مجرد سیر 

در راه  انفاق کنندهای که های مادی افراد جامعه؛ لذا بهره کردن شکم گرسنگان و تأمین نیازمندی

 وَمَا  تُحِبُّونَ   مِمَّا  تُنفِقُواْ  ی حَتَّ  الْبِرَّ  تَنَالُواْ  »لَنکننده آن است:  بیشتر از بهره دریافت  مراتب به برد  خدا می 

نکه از آنچه ی د مگر ای رس ی نم   ی و رستگار   یکوکار ی قت[ ن ی هرگز به ]حق   مٌ؛یعَلِ  بِهِ  اللَّهَ  فَِإنَّ  ءٍیشَ  مِن  تُنفِقُواْ

 .(92عمران: )آل « د ید ]در راه خدا[ انفاق کن ی دار ی دوست م 

آنچه در حدیث قرب نوافل آمده نیز در این راستاست و راهکارهای نزدیکی انسان به خداوند  

 ا به زیبایی به تصویر کشیده است:و تعالی معنوی او به همراه نتیجه و ثمره آن ر

أُحِبُّهُ فَاِذَا اَحْبَبْتُهُ    ی حَتَّ  بِالنَّافِلَةِ  یتَقَرَّبُ إِلَیهُ لَهِ وَ اِنَّیمِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَ  یءٍ أَحَبُّ إِلَیعَبْدٌ بِشَ  ی تَقَرَّبُ اِلَی مَا  

الَّذِک سَمْعُهُ  الَّذِی   ینْتُ  وَبَصَرَهُ  بِهِ  اَلَّذی  یسْمَعُ  لِسَانَهُ  وَ  بِهِ  وَ ی  یبْصُرُ  الَّتِی نْطِقُ ِبِهِ  اِنْ  ی   ی دَهُ  بِهَا  بْطِشُ 

سَأَلَنِ  یدَعان  اِنْ  وَ  هیچ  یه  ؛تُهْ یاَعْطَ  یاَجَبْتُهُ  با  بندگان  از  عملیک  تقرب    یچ  من  درگاه  به 

محبوبیجوینم من  نزد  که  کردهد  واجب  آنان  بر  آنچه  از  باشد  بندهتر  همانا  و  ام  ام 

دارم و چون  ینکه او را دوست میشود تا ایک میقدر نزد لة مستحبات به من آنیوسبه

که با  یشنود و چشمیشوم که با آن مین هنگام من گوش او میاشتم در ااو را دوست د

کند اگر من را  یکه با آن حمله م  ید و دستیگویکه با آن سخن م   یند و زبانیبیآن م

 .(352 :2، جینی)کلکنم یش میدهم و اگر از من بخواهد عطایبخواند جوابش را م

آنچه گذشت می اصلی و حقیقی حرکت در  از  ابزار  بر الزمه حرکت،  را عالوه  توان فطرت 

در آیات و روایات را ابزارهایی برای   شدهبردهنامصراط مستقیم دانست و عبادات و تکالیف شرعی  

کارکرد صحیح فطرت به شمار آورد؛ لذا عبادات، ابزارهای تبعی و واسطی هستند که خداوند آنها  
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ان قرار داده تا حرکت او را کامل نماید و به سبب آنها فطرت خود را در مسیر را نیز در اختیار انس

      صحیح پیش برد.

 و راهکار مقابله با آنها   حرکتمعرفی موانع  .  4

به حیات حقیقی انسان برداشته در    ی بخش   ت ی فعل هایی که در مسیر  دین مقدس اسالم در ادامه گام 

کننده  پردازد تا انسان حرکت گام چهارم به معرفی دشمنان و موانع حرکت انسان در صراط مستقیم می 

در مسیر کمال با چشمی بینا و ذهنی آگاه، متوجه خطرات و موانع مسیر حرکت خود بوده و تالش  

ر کرده و از این طریق ضریب دستیابی انسان به  عبو   سالمت به گیرد تا از موانع موجود    به کار خود را  

ترین دشمنان  افزایش یابد؛ یکی از مهم   ی توجه قابل کماالت و رسیدن به مقصد در حرکت او به میزان  

و موانع حرکت انسان در صراط مستقیم، ابلیس بوده که پس از طرد از درگاه الهی، سوگند یاد نمود  

 : بازدارد ز حرکت در صراط مستقیم  تا با همه توان، بندگان خداوند را ا 

مَانِهِمْ  ی هِمْ وَمِنْ خَلِْفهِمْ وَعَنْ أَی دِی نِ أَ ینَّهُم مِن بَی مَ. ثُمَّ لَآتِیلَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَک الْمُسْتَقِ  ی تَنِیقَالَ فَبِمَا أَغْوَ

من بر   یااکنون که مرا از خود راندهطان[ گفت  ی]ش  ؛نَیوَعَن شَمَائِلِهِمْ واَلَ تَجِدُ أَکثَرَهُمْ شَاکرِ

و از پشت سر و از طرف   رو  شیپکنم سپس از  ین میم تو در برابر آنها کمیسر راه مستق

 افت ی  یشتر آنها را شکرگزار نخواهیروم و بیراست و از طرف چپ آنها به سراغشان م

 .(17)اعراف: 

ر بخشی از مناجات خود با  د مهم و جدی است که امام سجاد  یااندازهبهدشمنی شیطان  

طاعت   و  هدایت  مسیر  از  را  تو  بندگان  و  نکرده  خدعه  شیطان  اگر  است:  آورده  تعالی  خدای 

داد، هیچ گمراهی یافت  کردند و اگر باطل را رنگ حق نمیداشت، آنها تو را نافرمانی نمیبازنمی

. آیات قرآن و روایات موجود ( 37)صحیفه سجادیه: دعای  شد که از راه مستقیم تو خارج شود  نمی

های آن در جهت ممانعت از تعالی انسان، راهکارهای مقابله با او  عالوه بر معرفی شیطان و توطئه

بیان داشته نیز  را  انسان به دشمنی شیطان و خصوصن یدرااند؛ نخستین گام  و جنودش  باور   ،

است:  خیر برای خود  او  نبودن  الشَّ» خواه  عَدُوَّاًیإِنَّ  فَاتَّخِذُوهُ  عَدُوٌّ  لَکمْ  طان دشمن  یش  نیقیبه  ؛طَانَ 

 . (6)فاطر:   «دیشماست پس او را دشمن بدان
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نیز در روایتی راهکار مصونیت از تهاجم شیطان را پناه بردن به خدا و ذکر او    امام علی

ة هر مؤمن و سود و  یاد خدا سرمای  ؛طانْ یرَأسُ مالِ کُلِ مُؤمِنِ وَ رِبْحُهُ السَّالمَةَ مِنَ الشَّذِکْرِ اهللِ  » داند:  می

. از جمله (420  :3ج،  یشهریر  ی)محمد  «او[ است  یهاطان ]و وسوسهیمن ماندن از شیا  ،بهرة آن

در مسیر صعود های اسالمی برای مقابله با شیطان و رفع این مانع  راهکارهای دیگری که در آموزه

 از آنها نام برده شده، یاد مرگ، تفکر، انس با قرآن و ... است. 

آید، موانع دیگری دشمن و مانع مسیر حرکت انسان به شمار می   نی تر بزرگ عالوه بر شیطان که  

های فاسد ، همنشینی با انسان (67و    66)احزاب:  ، سرسپردگی به طاغوت  ( 23)جاثیه:  چون هواپرستی  

. معرفی این موانع به (160)نساء:  نمایند  هایی هستند که راه خدا را سد می و نیز انسان   (28)فرقان:  

به حیات حقیقی انسان است و دین اسالم   یبخش   تی فعل انسان، گام دیگری از راهبرد کلی دین برای  

ن دارد مسیر حرکت به سبب معرفی این موانع و نیز راهکار عبور از آنها، تالش دارد تا جایی که امکا 

 فراهم نماید.  تاحدامکان های موجود او را  انسان را هموار نموده و شرایط تحقق ظرفیت 

  حرکت  مقصد  دادننشان.  5

نماید، به حیات حقیقی به انسان معرفی می  یبخش   ت ی فعل هایی که دین در جهت  پنجمین گام از گام 

انسان را به سمت انتخاب مسیر صحیح   نمایاندن مقصد و منتهای حرکت اوست؛ این مقصدنمایی،

خواند و نسبت به انتخاب مسیرهای دیگر به او هشدار مقصد معرفی شده فرامی   ی سو به و حرکت  

تواند مصداق مقصد نهایی و غایت حرکت انسان قرار دهد. انسان کامل، مفهومی است که می می 

های وجودی انسان همه استعدادها و ظرفیت افتن ی  ت ی فعل   به منزله گیرد؛ غایتی که رسیدن به آن،  

نمای حق، غایت و مقصود خلقت است؛ زیرا انسان کامل، آیینه تمام  یالله  فه ی خل و رسیدن به مقام 

 .(253-252: 2تا: ج؛ همو، بی72: 1367ی، عرب ابن)عالم و محل ظهور اسماء الهی است  

ترین مراتب وجودی عودی از نازل ترین موجود به حق بوده که در سیری ص انسان کامل نزدیک 

انسان در این سیر   رون ی ازا کند؛  ترین مرتبه که غایت این حرکت است، حرکت میبه سمت عالی 

و در   (366و    365  : 2ج   ، 1366)صدرالدین شیرازی،  صعودی واجد علم به غیب و باطن جهان خواهد شد  

و شناخت او برابر شناخت ذات و   نتیجه این سیر، واجد کماالت اول و آخر و ظاهر و باطن گشته 

توان گفت، انسان کامل حامل اسرار الهی بوده و کتاب صفات و افعال الهی خواهد بود. با این بیان می 
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 196:  5ج ، 1366)صدرالدین شیرازی، کامل و جامع الهی است که جمع تمام آیات و اسماء خداوند است 

 یابد.و به سبب این جامعیت، به مقامی باالتر از مالئک دست می   (397و    396  : 4ج  ، همان ؛  197و  

عارفان مسلمان، نبی را مصداق انسان کامل و جامع جمیع مراتب دانسته که مرتبه واالی او 

ذاتی نبوده و به اعتبار منزلت و مقامی که نزد خداوند متعال دارد، بر همگان برتری یافته است 

توان این مقام را منحصر در وجود انبیاء دانست و امکان صعود به باالترین ته نمی . الب ( 75تا:  عربی، بی )ابن 

توانند به مرتبه ارواح نبوی های عالم وجود دارد و دیگران نیز می مراتب وجودی برای همه انسان 

)صدرالدین شیرازی، واسطه متصل به خداوند متعال گردند  رسیده و مکمل نفوس و عقول باشند که بی 

 را در خود محقق کنند.  یالله   فه ی خل و از این طریق مقام   ( 359و   358  :2ج   ؛71- 59  : 3ج 

رَسُولِ اللََّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ    یمْ فِکانَ لَکلَقَدْ  » فرماید:  سوره مبارکه احزاب می  21خداوند متعال در آیه  

 ییکویرسول خدا سرمشق ن  یشما در زندگ  یمسلّماً برا؛  رًا یثِکرَ اللََّهَ  کوْمَ الْآخِرَ وَذَیرْجُو اللََّهَ وَالْیانَ  کلِمَنْ  

)احزاب:    « کنندیم  اد ی  اریدارند و خدا را بس  زیبه رحمت خدا و روز رستاخ  د یآنها که ام  یبود، برا

توان دعوت به  عنوان بهترین الگو برای مسلمانان و مردم عالم را میبه  . معرفی پیامبر اسالم(21

ترین مصداق انسان کامل،  رای رسیدن به مقام انسان کامل دانست؛ زیرا بهترین و کاملحرکت ب

 است.   وجود مبارک پیامبر اسالم

مقام   به  رسیدن  را  انسان  حرکت  نهایت  و  غایت  متعال  خداوند  و    ی الله  فهیخلبنابراین 

های  به انسان کاملی قرار داده است که با رسیدن به آن مقام، همه استعدادها و ظرفیت  شدنلیتبد

شده برای او محقق خواهد شد. حرکت به سمت تعریف  یهاتمام کمالاو به فعلیت تبدیل شده و  

غایت یادشده، انسان را در مسیر صحیح قرار داده و به فعلیت یافتن قوا و استعدادهای او در این 

یکی از دستاوردهای حرکت    عنوان به تحقق حیات حقیقی انسان    رونیازا، منجر خواهد شد؛  مسیر

در مسیر صحیح و صراط مستقیم، در سایه شناخت مقصد و غایت حرکت و تالش برای رسیدن 

 به آن حاصل خواهد شد. 
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 نتیجه 

 آید: از آنچه گفته شد به دست می

نسان را تنها در پرتو تمسک آگاهانه و خردمندانه آیات قرآن کریم، دستیابی به حیات حقیقی ا 

عدم   خاطر به داند و بدون آن، انسان در همان مرتبه حیات حیوانی باقی مانده و به هدایت دینی می

 استفاده از این ظرفیت بزرگ وجودی خود، به بدترین جنبنده عالم خلقت تبدیل خواهد شد؛

به حیات حقیقی   یبخش  تیفعلن اسالم،  خصوص دیفلسفه وجودی همه ادیان آسمانی، به

  نیتربزرگتوان  های اوست؛ لذا دین را میانسان و هدایت و شکوفاسازی استعدادها و توانمندی

 رساند. می یالله فهیخلنعمت خداوند به بندگان دانست که او را از شرّالدواب بودن به مقام 

به   یبخش   تی فعل توان راهبرد دین برای  می   گیری از آیات قرآن و روایات معصومین با بهره 

حیات حقیقی انسان و فراهم نمودن زمینه تعالی معنوی او را در پنج گام مهم معرفی نمود: دین در 

مسیر صحیح حرکت، به انسان ارائه طریق   عنوان به برداری از صراط مستقیم  گام نخست، با پرده 

بنمایاند؛ در گام دوم با نصب و معرفی راهبران   هایش را به اوبه ظرفیت   یبخش   ت ی فعل نموده تا مسیر  

و صاحبان والیت به انسان و جامعه انسانی، هدایت و دستگیری از انسان برای طی طریق در صراط 

کند؛ در گام سوم، از ابزارها و لوازمی که موردنیاز حرکت در صراط مستقیم مستقیم را دنبال می 

نمایاند؛ زمه و ابزاری برای حرکت در صراط مستقیم به او میبوده، رونمایی نموده و فطرت انسان را ال 

وسیله در ضمن این ارائه ابزار، دین به معرفی موانع حرکت و راهکارهای مقابله با آنها پرداخته و بدین

کند که از این مرحله تر در صراط مستقیم را برای انسان فراهم می تر و دقیق شرایط حرکت پرشتاب 

به حیات حقیقی   یبخش   ت ی فعلهارم نام برده شد؛ گام پنجم از راهبرد دین برای  عنوان گام چ به 

انسان   رون ی ازا مقصد و منتهای حرکت او بوده است.    دادننشان انسان و دستیابی او به تعالی معنوی،  

با حرکت در مسیر صحیح،  زمان هم با وسعت دید بهتر و نیز با انگیزه بیشتری، طی طریق نموده و 

های وجودی خود را تحقق بخشیده و با برخورداری از حیات حقیقی، سعادت و ، ظرفیتگام به گام 

 کمال خود را رقم خواهد زد.

 منابع 

 . ی راز ی اهلل ناصر مکارم ش ت ی ، ترجمة آ م یقرآن کر  −
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