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چكيده 
ان سخن گفت،يكىامت انسان از دو جهت مى�تـوصي� شخصيت و كـردر تو 

د و يكى ازامت ذاتى مى�شودى كه از آن تعبير به كرجوفيت وه داشته�ها و ظردربار
ساند. بيشترينرا تقويت مى�كند و به كمال مى�بايدها و نبايدهايى كه آن داشته�ها ر

ده، در حالى كه بايـده بايدهاى اخالقى بوامت، دربـاره كرسخن پيشينيان دربـار
ىاساس آن نتيجه�گيرا كاويد و برا شناخت و ساختار هستى�شناسانه  او رانسان ر

آن و پيامدهاىامت انسان در قرشته به مبانى كرد،از اينرو مهم�ترين مباحث اين نوكر
د وار مى�گيرجه قرد توامت مورادى با كرد و آنگاه نسبت آزدازامت مى�پرجه به كرتو

جهى بهد و در نهايت به عامل بى�تـوآنى مى�كـاوهنگ قرا در فرمبانى اين نسبـت ر
ان معنويت،كه خطر جدى بشريته بحرامت و دغدغه�هاى آينده بشريت بويژكر

ار مى�دهد يادآورد بحث قرا تهديد مى�كند مورامت انسان رد و كرب مى�شومحسو
ادى و معنويت مى�داند.ا آزاه حل بشريت رد و رمى�شو

ان معنويت.ادى،معنويت،بحرامت،آزانسان،كره�ها:اژكليد و

ىسيد محمد على اياز
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مقدمه
شبختى مى�كنـد.درآيا حقيقت انسان چيست،آيا انسان چه هنگامى  احـسـاس خـو

د دست يافته است.آيـا درهاى خوه هستى و آرزوشكواند بگويد به قله�هاى پـركجا مى�تو
 انسان به ما مى�گويد:ِسد.تاريخد برمان�هاى سعادت آفرين خواند به آرمسير معينى مى�تو

ده،اما هميشها تجربه كرى راه�هاى بسيارده و رشبختى بوه در پى ناكجا آباد خوارانسان همو
دهسيدن به آن ناكام كـرا از رفتـه و او رار گراهش قرانى بر سـر راونى فرنى و دروانع بيـرومو

هاى با مانـعداشت و با چه شيـوا برانع رنه مـود،چگواست. گاه نمى�داند كه چه بايـد كـر
د،ا داره راى مبارزانايى برگاهى است.تواهان آد.اما مهم اين است كه خوه كراشان مبارزتر

ا از چاه نشـان داده واه رى به كمك او شتابيده�انـد و رانقدرگ و مصلحان گـران بزرپيامبـر
داشته�اند.اه او برسنگ�ها از ر

دهانع جديد عمل كردن موخ نموشد انسان و رات رازاهنمايان به موگاهندگان و راين آ
سدان بشريت به جايى برسانده تا كاروى را يارو با تالش خستگى ناپذير و صادقانه انسان ر

د بايستند.ى پاى خوى از دانسته�ها و تجربه�ها، روله باراند با كوكه بتو
سايى و شفافيـت ازت آن كس بيش از همه بـا رجام نبـوگ در فران بزردر ميان پيامبـر

اق انسانـى او را نشان داده و حقـودى او رجوفيت�هـاى وجايگاه انسان سخن گفـتـه، ظـر
اىآن كريم است. اين بـرى قرده، پيامبر اسالم و كتاب آسمانـى ويادآور شده و دفاع كـر

ايى درد از انسان�گرمانيسم با داعيهاى محدوُمسلمانان جاى بسى افتخار است، كه اگر ا
ن پيشده قرا سر داد، در چهارد و شعار اصالت  انسان رآورب سربرسده�هاى اخير در غر

ى، ستم و نادانى ونريزحش جاهلى، جنگ و خوب و در بطن توة العرشخصيتى در جزير
االتر از آنچـهش�هاى وا به ارزدى او سخن گفـت و او رجوامت وتحقير انسانيـت، از كـر

مان�هاىسيدن به كمـال و آراه�هاى راند و راخود فـرد مى�شناخت و در نهاد او نهفته بـوخو
د،ايى و اصالت انسان به ابعاد خاصى تأكيـد نـكـرسعادت آفرين نشان داد و از انسان�گـر

ا نشان داد.دى او رجوبلكه همه جنبه�هاى و
ى بسنده نمى�شـدنـد.دسازنى و خوش�هـاى درواه�هاى او تنها بـه روشگفت آنكـه ر

اد كند، او به خوبى مى�دانست كـها آزد را در اين نمى�دانست كه نفس خوكاميابى انسان ر
فتنى است.ن انجام گرن و بيروهاى حقيقى از دروسيدن به آرزوفقيت انسان و رمو
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دد سازا نابواد باشد و جهل و استبداد و تحميق، فقر، بى�عدالتى رن هم آزبايد از بيرو
د كند و استعدادهاىجواز واند ابرد تا بتواهم شومينه�هاى خالقيت فرايط و زن شرو هم از درو

اده و معنويت انتخـاب و ارِسد.از اين رو در سايه حقد و به تعالى بـرفا سـازا شكود رخو
ى،گويى و زورپذيـرن،زورن و بيرواست از دروا يادآور شد، گويى مى�خـوه�هايى رآموز

هايـىايى و شيطان صفتى، استثمار و استعـمـار رى، شيطان�گراهى و ذلت�پذيـرذلت�خو
د، ايمان،ا با تقويت خـردى رجوامت ود كند ،كره هستى صعـوشكويابد و به قله�هاى پـر

حى تعالى بخشد و نمادهاى اجتـمـاعـى آن يـعـنـى عـدالـتامش روى آردارخـورا، برتقـو
امت دانست.ى كرط ضرورا شرى امنيت رارقرفاه اقتصادى و برادى و راجتماعى،آز

امت ذاتى انسـان اسـت.م يعنـى كـرد، جهـت دوشته دنبال مـى�شـوآنچه در  ايـن نـو
آن سخناالى انسان از منظر قردى و جايگاه وجوامت وه كرن دربارگمندانه آنچه تاكنوسو

ى در گفتمان اخالقى و بايدها و نبايدها تربيتى است، يعنـىاى نتيجه�گيـرگفته شده يا بر
اند به انسانيـتفيت هستى شناسان�هاى است، كه مى�تـواى چنين ظـرن اين انسان دارچو

امته كر دربـارًاامت است، قهـراى كرسيده�انـد دارسد و كسانى به مقام انسـان كـامـل ربر
ح نشده كه اگر مقام وقى سخن گفته نشده و اين نكته مطردى با نگاه اجتماعى و حقوجوو

تب�هاى استق و مراى حقود،پس دارش و جايگاهى دارقعيت انسان در ذاتش چه ارزمو
دىجـوامت و به كـرًالد و يا كسانـى اصـود  كرخوردات بـرجوان مانند سايـر مـوكه نمـى�تـو

ت فعليت يافتن�هـاىش انسان در صـوره ارزداخته�اند و هر چه سخن گفته�انـد،دربـارنپر
ستگى به فضائل است.اراخالق و و

آنى آنامت و مبانى قراى نشان دادن چيستى كرش برساله كاود اين راز اين رو،رويكر
ه انسان است و آنگاهشى اجتماعى درباربا تأكيد بر آثار و پيآمدهاى چنين جهان�بينى و نگر

امت كرoدى و فلسفهجوامت واه�هاى پاسداشت كران يكى از رامت به  عنوادى با كرنسبت آز
طد و مسائلى كه مربواه�يابى به كماالت از اين طريق نشان داده مى�شود و ركاويده مى�شو

ادى در حفـظآن،داليل اهميـت آزع است، مانند مبانى ايـن نـسـبـت در قـرضوبه اين مـو
جهىآن و پيآمدهاى بى�توادى از منظر قرى و مبانى آزادى و ديندارامت،نسبت ميان آزكر

ندنج مى�برامع مسلمان از آن رد و از مشكالتى كه جوامت كنكاش مى�شوبه اين بخش از كر
اهد شد.سخن گفته خو
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امتچيستى كر
امتد  اين كرشن شوامت انسان است،بايسته است كه روه كراز آنجا كه سخن دربار

د.تى دارامت فعلى چه تفاوامت ذاتى با كرچيست و كر
امت انسان،ند و كرامت خداوا از دو جهت معنا مى�كند، كرامت راغب اصفهانى كرر

 ربى غنـىّانامـت:فنام احسان و نعمت�هايى كـه خـدا مـى�دهـد و ظـهـور مـى�كـنـد، كـر
استگى�ها و افعـالد، نام آرصي� شواهد انسان تو و در جايى كه بخـو)٢٧/٤٠(نمل،كريم.

ه او كريم نمى�گويند.سپسلى دربارد وامت گفته مى�شود،كرنيكى كه از او آشكار مى�شو
افت ودش شرى كه در جاى خود و هر چيـزامت معناى عامى داره كراژاغب مى�گويد:ور

فأنبتناه گياهان مى�گويد:ند دربارامت مى�گويند به همين دليل خداوگى داشته باشد، كربزر
عو زروب و ماندگار ميگويد:اعت�هاى خوه زر دربار)٣١/١٠(لقمان،.ج كريمفيها من كل زو

سدى است كه به انسان نفعى و فايدهاى برام و تكريم،چيز اكر)٤٤/٢٦(دخان،.و مقام كريم
١ام مى�گويند،نفعى كه در آن پيچيدگى و مانع نباشد.اكر

آنامت در قرم كرمفهو
ص� و حالتى است كه ممكن  است:آن وامت در قراما در حقيقت كر

شـد وى و ران ماندگارص� دائمى است، اگر گيـاه تـو.مبتنى بر ذاتى باشـد كـه و١
لسو ر)٣١س�/(يوشته كريـم  فر)١١٦ن/منو(مؤش كريم د:عـرامت دارسعه داشته باشد،كـرتو

امت است.صاف كرنه�هايى از او، نمو)١٧، دخان/١٩(تكوير/كريم 
لسو ر)٤٠(نمل/د بى�مقدار.و گاهى مبتنى بر افعالى است،مثل عطاى نعمت،جو٢

ند اواسته به فضائل، يا كسى كه خداو يكى انسانى شري�، آر)٤٠(حاقه/كريم در حق پيامبر
امت عامل مى�دهد.ى انجام مى�دهد كه خبر از كر كه كار)١٧(دخان/لت بخشيده ا منزر

اىش جايگاه و يا فعلى است كه دارى،ارزارگوافت،بزرامت يا صفت شراين، كربنابر
ل ربــىمـه و نـعـمـه فـيـقـوفـامـااالنـسـان اذا مـا ابـتـاله ربـه فـاكــرى اسـت:ارگــوافـت و بـزرشـر
)١٢/٢١سـ�،(يو اهمى مثواكرد.د و سخايى كـر يعنى فعل انجام داد،جـو)٨٩/١٥(فجر،مناكر

ار داده است.لت نيكويى قرا در منزس� ريعنى يو
)٤، نبـاء/٢٦، نور/٥٠، حـج/٤ (انفال/ق كريـم رز)٧اء/(شعرج كريـم آن كريم آمـده:زودر قر
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 كتاب)٢٣اء/ (اسرل كريم قو)٤٤اقعه/(و ظل و سايه كريم)١١(يس/ اجر كريم)٥٨اء/ (شعرمقام كريم
 استعمال شده و همه داللت بر همين معنا و صـفـت)٤٩(دخان/ عزيز كريم )٢٩(نمـل/كريم

٢د.دار

ه افعال انساند، سخن دربارامت انسان سخن گفته مى شوه كرقتى درباراز اين رو، و
گى�هايى است كه باعـثصيت و صفات انسان است.از ويژه خصـونيست،سخن دربار

اميداشت آن شده است.ش و گرافت،ارزشر
د،شن مى�شـوامت فعلى هم روامت ذاتى با كـرت كرضيح داده شد، تفاوبا آنچه تـو

ع باشد،وص� ثابت نـوط بـه ود،مربوى سخن گفته مـى�شـوش چيـزه ارزا اگر دربـارزير
ايطى آن صفـتد و در هر حال و شـرى در آن به جاى نگذارض تأثيـرارصيات و عـوخصو

ط شد،گى به فعل مربوش و بـزرد و اما اگر ارزط به ذات مى�شوام داشته باشد، مربـودو
شمندمت بر آن، ارزشادت كه شخص در اثر انجام كار و مداوت و رمانند سماحت، سخاو

ده است.صفى است كه شخص پيدا كرش فعلى و ناظر به واه اين ارزاه ناخود،خومى�شو
ىش�گذارع و ارزص� ثابت و نـوامت انسان ناظـر بـه وه كربه همين جهت سـخـن دربـار

اى حاالتن انسـان دارهاى آينده باشد،چـوه افعال و كـارجنس است و اگر سخن دربـار
ا به همه انسان�ها و همه حاالتص� ران آن ود،نمى�توت مى�شوار متفاومختل� و در ادو

د انسـان وامت خوصي� شخصيت و حقيقـت و كـره توى ديگر دربـارد.از سومنطبق كـر
 شخصيتoهان سخن گفت، يكى دربارهاى سعادت آفرين، از دو جهت مى�توك آرزودر

هايىفتارى از جهت افعال و رامتى كه در نهاد انسان گذاشته شده است و ديگرو مقام و كر
كه انجام مى�دهد.

مينهد زجود كه اين موت ديگر،يكبار از بايدها و نبايدهايى سخن گفته مى�شوبه عبار
ش�هايى ببخشد واستگى بـه ارزفا كند و آرا شكواند استعدادهاى او رد و مى�توش دارپذير

ابرد تا در بـرا پايدار سـازش دهد و شخصـيـت او را بارور كند،گسـتـرتعالى انسـانـى او ر
ى به اين خاطرت پايدارت،اين قدرنى ايستادگى كند.در اين صورنى و بيروتهاجمات درو

ا خدشه�دار مى�كند.بهاجه است كه انسانيت او ران�هايى موندگى با بحراست كه بشر در ز
د.درد دارا به دنبال خومايگـى رامت،دنائت،پستى و فـرواين معناى اخالقى،فقدان كـر

دجوا تربيت مى�كنـد، مـود رد و خوش�هاى اخالقى مى�شـوابر،كسى كه متص� بـه ارزبر
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استگىانايى�ها به آردى و يافتن استعدادها و توجود.تنها با شناخت حقيقت وكريم مى�شو
اطبيعىجمندى فرحى و ارسد و با اعتالى روتبه مى�رك به اين مرو تهذيب نفس و سير و سلو

سد.اال مى�رامت�هاى وبه كر
امت،ناظر به اين جهتآن، بخشى از مباحث كـرههاى قرهنگ آمـوزبى�گمان در فر

سسيدن به كمال هويتى انسان و قـواه�هاى رانى راواخالقى است.بر اين اساس آيات فـر
امت سخن مى�گويند،از اين جهته كرقتى دربارى وا نشان مى�دهد و كسان بسيارد رصعو

ا نشان داده�اند.ها رش�ها و تجربه�ها و الگواه�ها و روا كاويده�اند و رامت انسان ركر
گ منشى مى�باشدى و بزرارگوافت،بزرامت،به معناى اصالت،شربر طبق اين الگو كر

ص� بايد و نبايـدمايگى نداشته باشد، وتى انسان است كه پستى و فـروو انسان در صور
امينه و استعـداد آن رقتى زاسته به آن كند و تـا وا آرد راند خواخالقى است كه انسان مى�تـو

هّمكم عنداللان اكـرهايى مانند: تعبيرًصفى پيدا كند.مثالاند چنين ونداشته باشد، نمى�تو
د،ناظرمغان مى�آوراى انسان ارا برامت بيشتر رى بيشتر،كرا دار پرو)٤٩/١٣ات،(حجراتقاكم

به همين معنا است.
 ديگـر ازoهدن نگرى نكرح صدر و گذشت و سختگيـرچنانكه داشتن سماحـت و شـر

امت يعنى كريم و بـا كـر)٢٥/٧٢قان،(فرً.اماا كـرا باللغو مـروو اذا مروامت اسـت:ص� كرو
فقيتان است. چنانكه مودبار نسبت به سخن  ديگرد گذشته و براى انسان خوصفى بردن وبو

امتدن همين كرار دادن ريشه�كن كرد قرسه�هاى خوسودن انسان و تابع وام كرشيطان در ر
متن الى يومت على لئن اخرأيتك هذا الذى كرقال ارد:دى انسان مى�شوجوو شخصيت و

ا كه بر شيطان گفت به من بگو اين كسـى ر)١٧/٦٢اء،(اسر.القيامة الحتنكن ذريته اال قليـال
ا جزندانش ر فرزًد؟ اگر تا روز قيامت مهلتم دهى قطعااى چه بوامت بخشيدى، برمن كر

د.اهم كراندكى،ريشه كن خو
ا بيان مى�كند و علماىامت اخالقى رى كه در همين سياق است و مفاد كرو آيات ديگر

امتصي� كرفان مسلمان در توداخته�اند و عـارامت پراويه به مسئله كراخالقى از همين ز
ه مى�گويد:ى در اين بارد شبستردر اين باب داد سخن داده�اند.محمو

         جز اين كبر و ريا و عجب و پستى استستـى استامت تو انـدر حـق پركر
ى خدايى استنى و اين دعـوعـو          تـو فـرد نمايى استامات تو گر در خوكر
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٣د نـمايى.گـز از خـو    نـبـايـد هـراست بـا حـق آشـنـايى             كـسى كو ر

هايىانگيز است. از چيـزسش برى پره با دو جهت�گيرارامت هموم،كـراين مفهوبنابر
كه در ذات انسان نهفته است و ناظر به صفات و افعال آينده او نيسـت از ايـن جـهـت بـه

ه،قشر،مذهب،مـنـطـقـهد و گرولحاظ ساختار هستى شناسـانـه سـخـن گـفـتـه مـى�شـو
قتىد و تا وهنگى،در آن دخالتى ندارابستگى فرب سياسى،وست،حزنگ پوافيايى،رجغر

ان مى�طلبد و برا از ديگرقى رد و حقوا داشته باشد،بهايى دارامت آفرين رص� كركه آن و
ح است و آن صفت فعـلى مطـرعد ديگـرُامت از بم كردد.و مفهـوتب مى�گرى متـرآن آثار

اتب كمال اسـت.ى و تحقق يافتن مردسازتب بر تربيت،خـواست،نه صفت ذات و متر
امت ذاتىد، بخش نخست آن يعنى كرد آنچه در اين مقاله دنبال مى�شو تأكيد مى�شو٤البته

د فقطامت گفته مى�شوجه به كرامت و پيآمدهاى توه مبانى كراست و تمام مطالبى كه دربار
امت ذاتى است.كر

آنامت انسان در قرمبانى كر
اى اهميت است كه جايگاهآن از اين جهت دارامت از منظر قره مبانى كرسخن دربار

نه�اىافيايى نشان دهد و بگوادى، دينى و جغرا گذشته از تعلقات نژدى انسان رجوش وو ارز
اى انسان ذكرصاف تنها برصي� كند كه ناظر به ساختار هستى شناسانه او باشد و اين اوتو

تىت ديگر اين مبانى در صوراى آن تعيين نشده است. به عبارطى برشده و هيچ قيدى و شر
اش�هايى رصي� انسان از آن جهت كه انسان است،ارزاند در تواند مهم باشد كه بتومى�تو

اى انسانيتد كه برا قائل شوقى راى او حقود و برد ندارجودات ديگر وجوح كند كه در مومطر
آند كه هيچ مكتبى مانند اسالم و كتابى مانند قره بايد اذعان كرمعنى�دار است.در اين بار

دى،جوآن كريم از جايگاه واى ذكر آن نداشته است.قره سخن نگفته و دغدغه بردر اين بار
فيت،استعداد و دانستنى�هايىدات ديگر،ظرجولت،نسبت او با هستى جهان،مـواز منز

د وخوره برد،شيودات مانندى ندارجوا يادآور شده،كه در ميان موكيب او رسخن گفته و تر
د.تى داردى متفاوجوايط ودات نيست و شرجوتعامل با او مانند ديگر مو

امتدى و داشتن كـرجوش وا كه نشانگـر ارزاز اين آيـات ردر اين بخش طى چند فـر
شندات ديگر مى�اندازيم تا روجوصي� موح مى�سازيم و مقايسه�اى با توذاتى است مطر
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ق و بايدهاو نبـايـدهـاىايط و حقـوگى�ها و شـرت،ويژش متفـاون  بر نگـرد، كه افـزوشو
د.تى داراجتماعى متفاو

آن چيسـت و چـهامت انسان در قـرد كه فلسفـه كـرشن شـوم است رواما در آغـاز الز
امت بيان شده است:نكاتى در آيه كر

قناهم من الطيبات و فضلـنـاهـممنا بنى آدم و حملناهم فى البر و الـبـحـر و رزو لقد كـر
)١٧/٧٠اء،(اسرً.على كثير ممن خلقنا تفضيال

ديم و به آنهاكت در آورا در خشكى و دريا به حرامى داشتيم و او را گرند آدم ر    ما فرز
ى داديم.ترد برى از آفريدههاى خوه بخشيديم و بر بسيارى�هاى پاكيزاز روز

ندان آدم است وامت از آن فـرز) اين كـر١    در اين آيه چند نكته بـيـان شـده اسـت:
دجواى اين مو) بر٢د. ا نميآورمن، مسلمان، حتى انسان رد. قيد مؤشامل همه آنان مى�شو

ه بخشيدهق پاكيزكت و جابجايى و رزصت حرسائل، فرامى داشته شده، امكانات، وگر
ى داده است كه نشان مى�دهدترى از آفريده�ها برامى داشتن،بر بسيار) به جز گر٣است.

ى است.ترامت به جز بركر
اند كه در ديگـرجوگى�هايى است در اين مـوت ديگر،تكريم انسان،نهـادن ويـژبه عبار

دات است،اماجوهايى است كه در ديگر موام نيست.دادن چيزى و تنها احترنيست و امر اعتبار
دات ديگر نيست.از اين رو تكريم، معنـايـىجود در مود دارجودر انسان بيشتر و كامل�تـر و

ده  است.افت و عنايت پيدا كرد شرجود و تنها آن موى ندارى كارنى كه به ديگراست درو
اكد، بر خالف تفضيل كه در مقايسه و اشتركين و كفار مى�شوو شامل همه حتى مشر

٥د.ارزيابى مى�شو

ق�امت انسان بر آن متوگى�ها چيست كه كرح است،اين ويـژسش مطرن اين پراكنو
فى شده است.با ارزيابى شخصيت انسانى انسان معرشگذارامت و ارزشده و فلسفه كر

د، عقل باشد، ياد دارجومينى ودات زجوه انسان كه در ميان مود، كه امتياز ويژاحتمال دار
ى.اده و يا ايمان و كماالت معنوعقل و ار

ا عقل مى�داند، در حالىامت ذاتى انسان رجه كر و٦انعالمه طباطبايى در تفسير الميز
مينى هست،اما نسبت به مالئكه نـيـسـت دردات زجوكه عقل صفت ممتاز انسـان از مـو

سداده و حق انتخاب است.ممكن است كسى بپرتى كه صفت ممتاز انسان عقل و ارصور
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امت انسان به تعبير عالمه طباطبايى عقل است و به نظـراز كجاى آيه استفاده مى�كنيد كر
ى باشد.اند ايمان و كماالت معنواده و حق انتخاب است و نمى�تونويسنده ار

ضىدات ارجواند باشد كه نه در مـوى مى�توامت انسان چه چيـزسيد عامل كـربايد پر
انات با انسان درت جمادات،نباتات و حـيـوى.تفاودات سماوجود و نه در مـود دارجوو

نشع و كرند كه باعث خضوى نداراح در آسمانها چه چيزه و عالم اروّچيست.مالئكه الل
نه كه ازد،آن گوا دارخى خصائص عقلى رآنها نسبت به انسان شده است؟ جن هر چند بر

شند،اما در آنها خالقيت ذاتى و پذيـرد كه ايمان مى�آورآن استفاده مى�شـوخى آيات قربر
دجه جامعى ديده مى�شود، اما در انسان وسعه ماديت و معنويت ديده نمى�شوليت و تومسئو

اتى است.عالمه طباطبايى فلسفه تكـريـم رتى است و از سويى ناسـوكه از سويى ملكـو
د،ان يافت نمى�شـود كه در ديگرى مى�داند كه در انسان ديده مى�شواختصاص يافتن چيز

امت است:ش سبر و تقسيم در پى اثبات دليل كرت ديگر ايشان از روبه عبار
ايشى و افزترد كه باعث بردات هستى دارجوگى در ميان مواسطه عقل ويژانسان بو
٧د.ها مى شوال و كاران در صفات و احوبر ديگر

د كـهق داران فرندگى ساير جـانـدارندگى انسان از اين جهـت بـا زلى در حقيـقـت زو
ى ابداع ود و با نيـرواده دارندگى مى�كنند،اما انسان عـقـل و اره زانات به حكم غريـزحيو

ليت شناسى حتى بـر ديـگـرد و مسئـود حق دارابتكار كار مى�كند.انسان نه تـنـهـا بـر خـو
 به همين دليل كه عقل٨ن حتى عن البقاع و البهائم،لود:انكم مسئودات هم حق دارجومو
ليت�پذير است،به همين دليلليت�شناسى و مسئود،مسئوابتكار دارد،ابداع واده دارد،اردار

د.امت دارهم كر
انايى حـقاده و اختيار و تـوند داشتـن ارى خداوامت انسان از سـواين فلسفه كـربنابـر

دات است.جواسته�ها،نطق،خط،تسلط بر ديگر موانتخاب و ابداع و ابتكار و بيان خو
د و اين نكته با استفاده از سبر و تقسيم و مقايسهى كه با داشتن عقل تناسب دارالبته امور

ا امـرند تكريم انسـان را خداود.زيرآن استفاده مى�شـودات و آيات قـرجوميان انسان با مـو
اقعيت و حقيقتى از ذات انسان و تكوينىار نداده و بلكه نسبت به وى و تصادفى قراعتبار

ار نداده و درمن قرن مؤا اختصاص به انسانى چوصاف رفى اين اوار داده است.و از طرقر
ابسته ساخته است.و اگـر درمقام بيان آنها به طور مطلق سخن گفته و بـه ذات انـسـان و
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د،ى ديده مى�شومانى�هاى وش انسان و تخلفات و نافرى نسبت به پذيرانسان سلبيات بسيار
ى طبيعتگيرى در كش� پديده�ها و بكارات و خالقيت�هاى بسيارابر انسان ابتكاراما در بر
ى و شناخت طبيعت و خدمت به جامعهآورد و باز آفرينى و نوديدن جهان آفاق دارو در نور

٩انجام داده كه بى�نظير است.

د ممتازجود و از همين جهت موامت انسان به ذات او تعلق مى�گيرو به همين دليل كر
ى و فعليت انسان در آيندهامت او ناظر به كماالت معنواند كرى است و نمى�توو انحصار

داتجوى از موش بيشترد، جامعه انسانى ارزباشد.همين كه چنين استعدادى در كليت دار
د.افاتى ديده مى�شود،هر چند در ميان آنها ضايعات،آفات و انحرديگر دار

د، به دو جهت دليل و شاهد برار مى�گيرسى قرد بررقابل التفات است، آياتى كه مور
خى بهضعيت ذاتى انسان است. و برامت انسان است، يكى از اين جهت كه بيانگر وكر

د،امت او ذاتى نبوامت نداشت و كرفته�اند كه اگر انسان كرار گرامت قراين دليل مبناى كر
ش اجتماعى قائل نمى�شدق و ارزنه حقود و اين گواى او آماده نمى�كرا برنه جهان راين گو

د،ى نمى�كرمايه�گذارد و سراى انسان از آن جهت كه  انسان است حريم تعيين نمى�كرو بر
ت ديگر ما گاهى از اينكـهد و به عباردات ديده نمى�شـوجوى كه مانندش در ساير مـوچيز

امتار داده مى�فهميم كره و مثل اعال قراى علم ويژا خليفه و امانتدار و دارند انسان رخداو
ستدات جهان در تسخير اوجودند، موشتگان به او سجده كرد و گاهى از اينكه فرذاتى دار

د. به هر حال بهامت دارد، مى�فهميم كه انسان كـرش دارى او ارزو حيات مادى و معنـو
دازيم.سى اين آيات مى�پربرر

شتگاند فرمسجو.١
شتگانآن، سجده فردى انسان در قرجوش وامت و از نشانه�هاى ارزيكى از مبانى كر

مايد:اف مى�فره اعرند در سورانسان است.خداوبر
/٧اف،(اعرا اال ابليس.ا الدم فسجدوناكم ثم قلنا للمالئكة اسجدولقد خلقناكم ثم صورو

١١(

ت انسانى داده و در هـمـيـنا آفريده،سپس بـه او صـورند در آغاز انـسـان�هـا رخداو
 و از تعبير)٢/٣٠ه،(بقرار دهد.مين قرى زا خليفه در رواسته او رده است كه خوى بوتگرصور

ا سجده كنند،ازده و آنگاه به مالئك دستور داده تا انسـان رجعل به جاى خلق استفاده بر
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متعالى است،بلـكـهاال واى مقام ود كه انسان و نـه آدم داراين آيه نه تنها استفـاده مـى�شـو
دى كامل�تر از مالئكه و افضلجوا اگر مود، زيرى انسان بر مالئكه نيز استفاده مى�شوتربر

نش كند.نكته ديگـرع و كرد ناقص خضوجود كامل بر وجود كـه وست نبود، دربر آنها نبو
اض داشتند،اما پس از آنكهآنكه هر چند مالئكه در آغاز نسبت به خليفه شدن انسان اعتر

ى،بازنريزى و خون فسادگرى همچوصيات بشرصاف و خصوم شد انسان با همه اومعلو
ند دستور به سجدهد است، آنگاه كه خداواف قصور فهم خود كه ناچار به اعترگى دارويژ

مند.نكته سوا مى�پذيـرى رتر)سجده مى�كنند و اين برافسجـدوميدهد،بالفاصله آنها هم (
ند، چواى آدم تنها ثابت شوامت برصيتى نيست تا كرآنكه در سجده مالئك نه آدم خصو

عنش و خضود كه كرامت از بنى آدم است،دليلى نداركرجعل خليفه ناظر به انسان است و
دح مى شو سجده به آدم پس از آن مطر)١١اف/(اعرق  فوoه آنكه آيهص آدم باشد،بويژمخصو

خلقناكم ثمند در خطاب به همه انسانها و از باب ذكر نعمت و امتنان مى�گويد:كه خداو
دهان پديدهاى تاريخى بو،يعنى سجده مالئكه به عنواناكم ثم قلنا للمالئكة اسجدوصور

م است.و در پديدههاى تاريخى عينيت الز
ميت سجدهده است. نكته ديگر و شاهد بر عمومان به جز آدم كس ديگر نبودر آن ز

ت كلى آمدهه حجر بيان شده است.در آنجا مسئـلـه بـه صـوراتى است كه در سـورتعبيـر
و اذ قـال ربـك )١٥/٢٦(حجـر،نو لقد خلقنـا االنـسـان مـن صـلـصـال مـن حـمـأ مـسـنـواسـت:

حىن.فاذا سويته و نفخت فيه مـن رو من صلصال من حمأ مسنوًاللمالئكة انى خالق بشـر
)٢٩ـ٢٨(حجر/.ا له ساجدينفقعو

ده است.گى او بويعنى سجده مالئكه جنبه شخصى نداشته و ناظر به كليت انسان با ويژ
ندجانشين خداو.٢

مين شدنى زند در روصي� انسان،جانشينى خداوامت در تويكى ديگر از مبانى كر
، حكايتًد و شامل همه انسانها است. ثانيا اختصاص به آدم ندارًالاست.اين جانشينى او

و اذ قال ربك للمالئكة انى جاعلش و جايگاه تكوينى در نظام هستى است:از مقام، ارز
اقعيت پيشينـى و ذكـرند با «اذ» كه ناظر بـه و در اين آيه خـداو)٣٠ه/(بقر.ض خليفـةفى االر

شتگان گفت:مـنت به فردگاره است مى�گويد:به خاطر بياور آن هنگامى كه پـرورخاطر
د آنكه ماجوشتگان مى�گويند با واهم داد.و جالب اينكه فرار خومين جانشينى قرى زدر رو
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داتىجوم است كه موا تقديس مى�كنيم،آيا باز الزا به جاى مى�آوريم و تو رتسبيح و حمد تو ر
احتقتى با مالئكه سخن مى�گويـد بـه صـرند گويى وار دهى؟ كه خـداود قرا خليفه خـور

ى مى�كند و آن خليفه شدن است.خليفه�اى كه گاهى تقديسا يادآورتبه�اى باالتر از آنها رمر
تى كهى هم مى�كند، در صورنريزو تسبيح مى�كند و گاهى نمى�كند و چه بسا فساد و خو

شتگانند استدالل فره تسبيح و تقديس مى�كنند.در اين آيه خداوارشتگان همگى و هموفر
انى اعلم ماى است:مزاز و رد رجوار دادن اين مود نمى�كند،بلكه مى�گويد در خليفه قرا رر

ن. به هر حال نسبت به خليفه شدن انسان نه تنهـا آدم، در آيـات ديـگـر تـأكـيـدال تعلمـو
)١٤نس/(يو و آيات ديگر.)٦/١٦٥(انعام،.ضو هو الذى جعلكم خالئ] االرد: مى�ورز

ندانسان امانت دار خداو.٣
ا با ذكر مقدمه�اى بيـانفى مى�كند و اين مسئـلـه رند معرا امانتدار خـداوآن،انسان رقر

لى آنان از حملد، وضه كره�ها عرمين و كوا بر آسمان به زمى�كند و مى�گويد:اين امانت ر
ضنا االمانة علىانا عـرش كشيد:ا بر دواسيدند، اما انسان آن رآن سر بر تافتند و از آن هـر

ض و الجبال، فابين ان يحملنها و اشفقن منها و حملهـا االنـسـان انـه كـانات و االرالسمو
گى�هاىفتن امانت از ويژد كه پذيرها استفاده مى�شو از اين تعبير)٣٣/٧٢اب،(احزال جهوًماظلو

ده�اند.ش آن سرباز زدات جهان آفرينش از پذيرجوانسان است كه همه مو
قتى گفتهامت انسان است.بى�گمـان وتباط آن با كـره معناى امانـت و ارسخن دربار

ضه بر يكايـكت تشريعى و عرضه شد،منظور اين نيست كه به صـورانسان عرد برمى�شو
ى اتفاق نيافتاده است.پس بايدمنظورن مى�دانيم كه چنين چيـزفتند،چوانسان،آنها پذير

اند مايه امتياز انسانى كه مى�توت انسان باشد، چيزمايه و فطرضه، نهادن در خميراز عر
ا ازاده كه انسان ردى باشد:با عقل،اختيار و ارجودات ديگر به لحاظ ساختـار وجواز مو

شن است كه اين آيه در مقام بـيـان خـبـر از مـقـام وى ببخـشـد و روتـردات برجـوساير مـو
ى بهده�گيرل كه به ظاهر عتاب و خرم و جهوصاف ظلوى است.به همين دليل اوارشگزارز

صفى است كهاى ون اگر اين انسـان دارعى تمجيد است.چوسد،اما در حقيقت نونظر ر
د و همهت انتخاب دارل باشد،يعنى قـدرم و جهواند فساد و سفك دما كند و ظـلـومى�تو

همن الله ما امرال يعصوض است و مانند مالئكه نيست كه:اى او فرب و بد برحاالت خو
ه�ها هم نيستند كه تسليم اومين و كو و مانند آسمان و ز)٦٦/٦(تحريم،.نمرون ما يؤو يفعلو
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 لذا)٣/٨٣ان،(آل عمرًها و كرًعاض طوات و االرو له اسلم من فى السموً:ها و كرًعاهستند طو
ده  است، و به هميـنش پيدا كردش ارزهبتى است كه خدا به انسان داده و در حد خـومو

١٠امت ذاتى انسان است.ل عالمه طباطبايى دال بر كردليل آيه امانت به قو

امت و شناخت هويـتش امانت،يكى از مبانى كـراين،داشتن استعداد و پذيـربنابر
انسان است.

نده خداواى علم ويژدار.٤
ند بههاى است كه خـداوآن داشتن علم ويژگيهاى انسان از نظر قـريكى ديگر از ويـژ

ع مالئكه شده است:ش و خضومينه پذيرده و زضه كرانسان داده و او به مالئكه عر
الء ان كنتمنى باسماء هوضهم على المالئكة فقال انبؤو علم آدم االسماء كلها ثم عر

)٣١ه/(بقر.صادقين

دن تعليم اسما�به آدم سخنـىه اختصاصى�بـواحت دربارچند به صـرعالمه طباطبايى�هـر
اى آدم قائل نيست.صيتى برد،گويى�خصونمى�گويد،اما با بيان دو نكته در البالى سخنان خو

ان تعليم مالئكه نيست،اختصاص به) تحمل علم به اسماء آنهم اسمايى كه در تو١
اض داشتند كه او سفكد و مالئكه اعتـردى كه خليفه شده بـوجوآدم نداشت و همان مـو

اقع شدند.د مالئكه ود،مسجود نكرا رند آن ردماء مى�كند،و خداو
ده كه مـالئـكهايى نبـوده و از چيـز) اينكه تعليم به آدم،تنها تعلـيـم بـه نـام�هـا نـبـو٢

اى همه انسان�ها و بنىامت بر و از آنجا كه كر١١دامتى نبواى آدم كرنه برمى�دانسته�اند، و گر
د استدالل ايشان ناظر به آدم تـنـهـا نـيـسـت و آدم در ايـن نـقـلشن مى�شـوآدم اسـت،رو

١٢ده است.جى بواقعه�اى خارد و سجده مالئكه و سرپيچى ابليس وصيتى ندارخصو

آنگهىنه است. ود و تعليم آدم از باب ذكر نمواين،اين دانش اختصاص به آدم نداربنابر
خلق االنـسـان.عـلـمـهت ذكـر شـده اسـت:هاى مـتـفـاوى با تـعـبـيـرن در آيات ديـگـرچـو

)٤ـ٥٥/٣حمن،(الر.البيان

م االنسانّم بالقلم.عـلّالذى علخت.ا آموا آفريد و به او بيان رحمان انسان رخداى ر
ا كه نمى�دانستى رسيله قلم تعليم داد. چيزا بوحمان او ر. خداى ر)٥ـ٩٦/٤(علق،ما لم يعلم

تعليم داد.
ه تعليم به انسان است، دانشى كه پيش از خليفه شـدنكه در اين دو آيه سخن دربار
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انست هم سخن بگويد و هم بنويسد،در حالى كه پيش از آننمى�دانست.علمى كه مى�تو
ا يافت كمالىتبه انسانى، اين كمال رجه و مرسيدن به درى نمى�دانست. يعنى پيش از رچيز

فت:ا هم پذيردند و بار انامت رخت، خليفه شد مالئكه بر او سجده كرا آموكه علم اسماء ر
)١٦/٧٨(نحل،.ًن شيئان امهاتكم ال تعلموجكم من بطوو الله اخر

ندانسان مثل اعالى خداو.٥
ه شخصيت انسان، آينه تمام نماى حق شدن انسانآن دربارصيفات قريكى ديگر از تو

ت حق دراند مظهر كامل حضرد كه بتوا داردى رجوفيت وآن اين ظراست.انسان از نظر قر
اند پياده كننـدهد كه مى�تـود. يعنى استعـدادى دارمين شومين، بلكه در آسمـان و زى زرو

تبه�اى كه هست. تجلى يكد، در هر مر اسماى حق شوoندى و تجلى دهندههاى خداوكار
اسم حق يا تجلى عهدهاى از اسما و صفات و يا تجلى همه اسما و صفات الهى.

)٣٠/٢٧م،(رو.ض و هو العزيز الحكيمات و االرو له المثل االعلى فى السمو

ستتر از آن او است و اواالى هر صفت بر وoنهند نمواى خداومين برو در آسمانها و ز
ندا خداودن از سويى ثابت مى�كند كه چـرشكست ناپذير،سنجيده كار.اين مثل اعلى بو

مينه دردى انسان است. و در همين زجوفى بيانگر حقيقت وامت داده و از طرا كرانسان ر
١٣ته.ايات آمده است.مانند:خلق الله آدم على صوررو

لهد به منزاحل تكامل خوت خويش آفريده از اين رو انسان در مرا بر صورند آدم رخداو
اننددات نمى�توجونه�اى كه ديگر موا نشان مى�دهد به گوآينه�اى مى�باشند كه تنها و تنها خدا ر

ت حقد،كه نشانه و ظهور حضرقتى انسان مثل اعال مى�شوتجلى حق باشند.از اين رو و
فا از آن به نظام مظهريت ياد مـى�كـنـنـد ومين است، به اين معنى اسـت كـه عـرى زدر رو

١٤ن است.شته بيروند كه از بحث اين نوتحليلى خاص دار

دات جهان آفرينشجوتسخير مو.٦
ندمان خداودار است كه به فرخورش و مقامى برآن از آن چنـان ارزانسان از ديدگاه قر

نه�اىا به گودى او رجوفيت وند ظردات جهان آفرينش در تسخير او هستند و خداوجو موoهمه
شيد،اند از خـورد و مى�تود دارا به نفع خودات جهان رجوى موگيرانايى به كـارآفريده كه تو

ا بهد استفاده كند،بلكه آنهـا رانات،جمادات و امور غيبى به نفـع خـوگان،حيـوماه،ستار
دها،شـب و روزشيد و ماه،درياهـا،روآن از تسخير خـوره قرد.در اين بـارتسخيـر در آور
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ااى انسان سخن مى�گويد و اين رمين برمين، بلكه آنچه در آسمان و زى زبلكه آنچه در رو
 و)١٤/٣٣اهيم،(ابرر لكم الشمس و القمرّو سخد:ى و نعمت مى�شمارترش و بران ارزبه عنو

ر لكم الليل و النهارّو سخ )٣٢اهيم/(ابرر لكم االنهارّى فى البحر و سخر لكم الفلك لتجرّسخ
 الم) ١٤(نحل/ً  طرياًا منه لحمار البحر لتأكلوّو هو الذى سخ )١٦/١٢(نحل،و الشمس و القمر

ر لكـم مـا فـىّو سخ )٣١/٢٠(لقـمـان،ضات و ما فـى االرر لكم مـا فـى الـسـمـوّترو ان اللـه سـخ
نى كه با همين مضـمـوو آيات بسيار ديگـر)٤٥/١٣(جاثيه،ً ض جميعـاات و ما فى االرالسمـو

تى ميان آنهاار داده و تفاواى همه انسان�ها قرا برند اين نعمت رآمده و نشان مى�دهد كه خداو
ده است.و اينه خاص و عقيدهاى خاص تعيين نكراى گروى خاص بـرنگذاشته و امتياز

داتجوآن، انسان از آن جهت كه انسان است همه موآيات نشان مى دهد كه در جهان�بينى قر
دها خلق كرساندن به انسان آنها رار داده است و در جهت نفع را مسخر او قرجهان آفرينش ر

نه�اىشيد و ماه و درياها به گـومين،شب،روز خـوران گفت آسمـان و زاست و شايد بتـو
/٢ه،(بقرً ض جميعاو هو الذى خلق لكم ما فى االرسانند:د برآفريده شده�اند كه به انسان سو

اى انسان آفريده و يا در جاهايى ديگر آمده استمين است بر او كسى است كه آنچه در ز)٢٩
 و يا در جايى آمده كه)٢٣ه/(بقراشت. افرا براند و آسمان را گسترمين راى انسانها زند برخداو

)٧د/(هوتر هستيد.كارمايد كه كدامتان نيكوا بيازا آفريد تا شما رمين رآسمان و ز

گى و مقام واى انسان حكايت از ويـژدات و آفرينش جهان بـرجواين تسخير مـوبنابر
 و)٣٤اهيم/(ابر هو آتاكم من كل ما سألتموآن مى�گويد:قتى قرقعيت ذاتى انسان مى�كند.ومو

د پديده استثنايىجواستيد به شما داده است،نشان مى�دهد كه بايد اين موهر چه از او خو
اىشن است مى�گويد:آنها دارش و مقام آنها روه مالئكه كه ارزند دربارن خداوباشد.چو
)٣٧/١٦٤(صافات،مو ما منا اال له مقام معلوند:م و معينى دارمقام معلو

دى از آفريده�هاى خوآن در مقام بيان ذكر نعمت و نتيجه�گيـرجه اينكه قرنكته قابل تو
 و در مقام بيـان)٣٢اهيـم/، ابر٢٢ه/(بقـرقالكمات رزج به من الثـمـرفاخـراست و لذا مى�گويـد:

ط به ذاتى است، مقامى كه مربوقعيت انحصارشأن و مقام و استعداد و جامعيت و مو
امت است،ايندن نشانگر كـردن و امانتدار بواست و نه فعليت و همانطور كه خليفـه بـو

امت باشد،سيله كش� كرامت ذاتى است و همين كه وى بيانگر كرتسخير و خلق انحصار
ى استتب بر آثارامت تكوينى انسان و مترچه در سلسله معاليل است،اما شاهد بر كرگر
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اهيم گفت.ه آن سخن خو دربارًكه بعدا
قاتف مخلوانسان اشر.٧

قات مى�داندف مخلوا اشرامت ذاتى، آياتى است كه انسان راهد كريكى ديگر از شو
ى كهى به كـارند با آفرينش وفى مى�كند و خداوت معرترين صـورا در نيكوو خلق انسان ر

فته آفرين باد مى�گويد.انجام گر
شدن انسان نگاهى ديگر به انـسـان و ارزقات بوف مخلـوه اشرهر چند سخن دربـار

ه جايگاه انسان سخن گفتـه،ايـنهاى مختل� دربـارآن با تعبيرست،اما از آن جا كه قـراو
جه است.امت انسان قابل توتعبير هم در نشان دادن كر

ثم انشأنـاهاحل آن ميگويد:نگى آفرينش انسان و سير مرح چگوآن كريم پس از شرقر
ديم، آنگاه آفرينشى ديگر پديد آور)٢٣/١٤ن،منو(مؤ.ه احسن الخالقينّك الل آخر فتبارًخلقا

 لقد خلقنا االنسانآفرين باد بر خدا كه بهترين آفرينندگان است. در جايى ديگر آمده است:
ترين اعتدال آفريديم.ا در نيكواستى انسان ر به ر)٩٥/٤(تين،.فى احسن تقويم

ت انسان است، اماترين صورصي��ها هر چند ناظر به بهترين آفرينش و نيكواين تو
وشن�تر بيان مى�كنـد:نه�اى روى انسان به گـوتـرآن آمده است كه بـرى در قرسخنان ديگـر

امت بخشيده،بلكه تنها به انسان كر)١٧/٧٠اء،(اسر ًفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيـال
قعيت انسان ازان به موى داده است.به همين دليل مى�تـوترى از آفريده�ها برا بر بسياراو ر

قات و در بهترين حالت سخن گفت.ف مخلوان اشرآن به عنونگاه قر
ح خدايىدار از روخورانسان بر.٨

حد كه از روهاى دارش ويژتر است و ارزآن آفرينش انسان از آن جهت نيكودر نظر قر
تى اوى و ملكوعد معنوُمينى و خاكى است،بعد جسمانى او زُكيب يافته و اگر بدش ترخو

حـىفاذا سويته و نفخت فيه مـن رو )٣٢/٩(سجـده،حهاه و نفخ فيه من روثم سوالهى اسـت:
اند از ميـان.به همين دليل انسان كامل مـى�تـو)٣٨/٧٢، ص،١٥/٢٩(حجر،ا له ساجدينفقعـو

د.ند و مظهر اسامى و صفات الهى شود و مثل اعالى خداود و انتخاب شوخيزانسان�ها بر
د.ا يادآور مى�شوش رآن اين ارزد و قرد دارجوفيتى ودى چنين ظرجودر انسان از نظر و

اده و اختياراى ارانسان دار.٩
امت بسيار مهم و نقش آفرين اسـت،گيهاى انسان كه در مبانى كـريكى ديگر از ويژ
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د تصميماه هدايت و  انجام تكالي� الهى خوئيدن راده و اختيار انسان است.انسان در پوار
گانه خير و شر به دنيا بيايد و با تمايالتايشهاى دونه�اى آفريده شده كه با گرد.بگومى�گير

كم ايكم احسنت و الحياه ليبلوالذى خلق المود.مايش شوصت انتخاب آزن و فرناگوگو
نده ساختن انسان�ها به اين دنيـاا آفريد و با زندگى رگ و ز خدايى كه مـر)٦٧/٢(ملك،ًعمال

اى اين بشر تمام امكانـاتد.بلكه بـراهند بوتر خودارمايد كه كدام يك نيكو كـرد تا بيازآور
ار داده استك ديده و آنچه نياز داشته در اختيار او قراهم ساخت و تدارى فرمادى و معنو
هم ايهم احسنض زينه لها لنبلوانا جعلنا ما على االرنه از آنها استفاده مى�كند:تا ببيند چگو

لىاند كار بد انجام دهـد،وش انسان به اين است كه مى�تواين ارز بنابر)١٨/٧(كه�،.ًعمال
د.ب انجام مى�دهد و به همين دليل پاداش مى�گيركار خو

ب انجام مى�دهد و به همين دليلهاى خولى كـارب انجام ندهد، واند كار خومى�تو
اهد،كفرد و هر كه بخواهد ايمان مى�آورد. مى�گويد هر كه بخوات مى�شوتوبيخ و مجاز

هاى انسانى در كارت جبراسته به صورند نخو خداو)٢٩(كه�/و من شاء فليكفر.د:مى�ورز
اه الذين صدقوّ فليعلمن اللاسته است ناظر و ممتحن اعمال او باشد:دخالت كند،بلكه خو

)٢٩/٣ت،(عنكبو.و ليعلمن الكاذبين

و ان ليس لالنسان اال مـاد است:شش خون تالش و كـوهوآن،هر انسانى مـراز نظر قر
)١٧/١٩اء،(اسرا.لئك كان سعيهم مشكورفاوا مى�بيند:د ر و نتيجه سعى خو)٥٣/٣٩(نجم، سعى

دشان بـازدند،آن هم بـه خـوى نمودارده�اند و اگر بـد كـرد كردند به خـواگر نيكـى كـر
ااند آنهـا ركسى نمى�تـو)٧اء/(اسر.ان احسنتم احسنتم النفسكم و ان اسـأتـم فـلـهـادد:مى�گر

منش كار به انتخاب و اختيار انسان است:د.ارزش ندارد ارزمجبور كند،اگر مجبور كر
دب كند بـه سـو هر كس كار خـو)٤١/٤٦(فصلـت،. فلنفسه و من اساء فعـلـيـهـاًعمل صالـحـا

دش است.دش و هر كس كار بد انجام دهد، به زيان خوخو
ندگى انسانش حيات و زارز.١٠

ى با حياتشى است كه حيات يك انسان مساواى آن چنان ارزآن،انسان داراز نظر قر
ن دليلا بدوگ همه  انسان�ها.اگر كسى انسانى رى است با مرگ او مساومرهمه انسانها،و

ندها زنده كند،گويى همه انسان�ها را زدى را كشته است و اگر فربكشدگويى كه انسان�ها ر
 و مـنًض فكانما قتل الناس جـمـيـعـا بغير نفس او فـسـاد فـى االرًمن قتل نفسـاده اسـت:كر
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)٥/٣٢(مائده،.ًاحياها فكانما احياء الناس جميعا

آن حيات انسان مهم است،از اين رو كيفيت مهم است، حـيـات يـكاز ديدگاه قـر
د مى�كند:حيات يكشزد كه گوانسان و به خطر افتادن جان يك انسان آن چنان اهميت دار

ن انسانيتگ همه انسانها مى�باشد.چوابر با مرگ او برابر حيات همه انسان�ها و مرانسان بر
ن جهت بكشـد،آنا بدودى رك است و اگر فـرحقيقتى است كه در همه انسان�ها مـشـتـر

ده است،هر چند جانش كرب و بيارزا لگدكوده و انسانيت را از بين برك رحقيقت مشتر
ن انسان مظـهـرآن، چوهنگ قـران گفت در فرى ديگر مى�تـوده است از سـويك انسان بـو
ند است،كشتن يك انسان بيگناه اهانت به مقام شامخح و خليفه خداوند و رواسامى خداو

ده شده است.ربوبى و اهانت به آفريدگار هستى است كه با عظمت�ترين آفريدهايش نابو
ى كه كيان، شخصيت وى انسان است.آن چيزاز اين نكته مهم�تر حق حيات معنـو

اى بر هر بدگـويـى كـه و)١٠٤/١ه،(همـزهه لمـزويل لكل هـمـزا تشكيـل مـى�دهـد.ى او رآبرو
الهاكما  تحقير كنـد.ان رد مى�كند،گويى ديگـرت خوعيب�جويى مى�كند.تفاخر بـه ثـرو

نه�اى ديگـر ازا غافل مى�كند.نمـو تفاخر به بيشتر داشتن كه انـسـان ر)١٠٢/١(تكاثر،التكاثـر
(نور/دن است.ى كردن، افشاگردن، تهمت زى نهى و مذمت و ستم كـرحق حيات معنو

 آيات نهى از)١٢ات/(حجرآن غيبت استدن و به اصطالح قراد بدگويى كرپشت سر افر) ١٩
اى ابعاد زيادى است و ناظر بهو دار١٥ان آن چنان بسيار است.ى و مذمت ستمكارستمگر
ى است.ق معنوق انسان و از آن جمعه حقودن حقوى و ضايع كرنه ستمگرهر گو

قعيت و مقام و نشـانصي� جايگاه انسان و دفاع از حريم،مـوتمام اين نكات در تو
شى بادات عرجوانات و حتى مودات،از جماد،بنات،حيـوجوت او با ساير مودادن تفاو

ىد و آفريدگار جهان از آن با خبر است،نشان از چـيـز ديـگـرهمه مسائلى كه انـسـان دار
اساس آنفته و بـردش پذيرجواقعيت�هاى مـوا با هميـن وند انسـان رمى�دهد،گويى خـداو

ده است.ا بيان كرقعاتى رستاده و از آنها با حق انتخاب،توا فران رپيامبر

جمع بندى
دى و ذاتى وجوى وتره و بـرقعيت ويژش،مقام و مـوامت به معناى ارزاز آنجا كه كـر

اد از آن استعداد در نهاد دانسته شد و تكريم و منت گـذاشـتـنديد و مـرتكوينى معنى گـر
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دى اينجواساس صفت ممتاز او شناخته شد،و فلـسـفـه و هم بر)١٧/٧٠اء،(اسـر١٦ندخداو
امت نـداشـتد كه اگر انسـان كـرشن مـى�شـواده و اختيار تبـلـور يـافـت،روامت در اركـر

ه و تجليگاهاى علم ويژى،دارد مالئكه،امانتدار انحصارانست خليفه خدا،مسجونمى�تو
د جهان آفريدهجواى اين موند و به همين دليل بـرند شومثل اعالى خداواسما و صفات و

انـدق مى�باشد مى�تـوگى�هاى فـواى ويژن داراى او تسخير شده و از سويـى چـوشده و بـر
اننددات نمى�تـوجود كه ديگر موه�اى ببرد و از آن بهرا تسخير كند و در اختيار بگيـرجهان ر

)٧٠اء/(اسر.فضلناهم على كثير ممن خلقناند و از اين رو:ه ببربهر

فع بعضكمرن:ده،كه چوا به طور مطلق بيان نكرو البته شايد به اين دليل اين تفضيل ر
سيدند،ديگر فضيلتا مى�رجات راتب و در اگر همه آن مر)٦/١٦٥(انعام،جاتق بعض درفو
امت بر كل،فضليت بر كلن بر كرد،يعنى افزود، فضيلت بر همه آفريده هم بوكثير نبوبر

هم داشت.
امت مى�كند و بيانگر جايگاهندگى انسان كش� كرش حيات و زنكته ديگر،هر چند ارز

آن نه تنها به اين جهت نيـسـت كـهد، اما بيان اين نكـتـه در قـردى ذات انسان مى�شـوجوو
ا نشان دهد،بلكه بيان حيات انسانن انسان رش حيات و خوم كند و ارزا محكوآدمكشى ر

 و بيان)٥/٣٢(مائده،و من احياها فكانما احيا الناس جميعاا در ذيل مى�گويد:هم است، زير
ا اينامت ذاتى انسان است، زيرش و كرى از جايگاه و ارزى حيات، تعبير ديگرشگذارارز

ض وى،از هدايت تا عردات ديگر نيامده و حتى شامل حيات معـنـوجوتعبير در حق مـو
د وساندن آنها نيز مى�شوى از استعدادها و خالقيت�هاى انسان و به ثمـر ره�گيرآبرو و بهر

امت است.اين جزو كر

امت ذاتىجه به كرپيآمدهاى تو
جهآن به ساختار هستى شناسانه او توقعيت انسان از نظر قرك مواى دردر كنكاش بر

صيفى ازدى و ذاتى انسان سخن گفته شد كه چنين توجوامت وه كرشد و از آن جهت دربار
هنگى و اجتماعىه مسائل فراهد داشت، و نتايج در حوزا خود رانسان پيآمدهاى خاص خو

فت.ان گرمى�تو
گى�هاى خاص آفريده شـدهامت به انسان از آن جهت كه انسان است و با ويـژكر.١
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ند است.د مالئكه است،امانتـدار خـداومين است،مسجـوى زن،خليفه خـدا در روچو
اىند است،احاله داده شده و پايه استـدالل بـرانايى و مثل اعالى خـداواى علم و تـودار

كيـب،اساس اين هندسه و تـردى او گذاشته شده اسـت، و بـرجوشخصيت و هـويـت و
د.ارزيابى مى�شو

ستنگ پوادى و رافيايى و نـژه، قشر، مذهب و منطقه جـغـرامت به گـرواين كر.٢
د. انسانها مى�شوoد و شامل همهاختصاص ندار

ه او شدهصي��هايى است كه دربارشها و پيآمد توجه به ارزامت انسان،تو كرoمهالز.٣
آن آمدهد،و در قراهى انسان سخن گفتـه مـى�شـومانخـوى و آر اگر از هدفدارًاست.مثـال

ه در جهتار همـو)٨٤/٦(انشقاق، فمالقيـهًيا ايها االنسان انك كادح الى ربـك كـدحـااست:
ق اجتماعى و امنيتا نشان مى�دهد.گذشته از حقوايش ركت مى�كنى، اين گردگار حرپرور

ى و هدفمندى در سـايـهد است و دينـدارشش خون تالش و كـوهوان هر انسانى مـرديگـر
امت معنى�دار است.صيفى از كرچنين تو

اى همهق خاص برامت،تحفظ كيان،شخصيت و حـقـوشمندى و كـر ارزoمهالز.٤
دار نمى�گيردهاى خاص قرا سلب كند و در محدواند آن رانسان�هاست كه هيچ كسى نمى�تو

ىارقرامت انسانى برى است.نماد اجتماعى كره جسمانى و معنواز آن جمله حق حيات ويژ
صت تعامل اجتمـاعـى وار امنيت،احياى هويت و فـرقرفاه اقتصادى بـرعدالت،تأميـن ر

هنگى است.فر
اى انسان،حريمى از مسائل اجـتـمـاعـى،داشتن شخصيت،علم و انـديـشـه بـر.٥

د مثبت و استداللـى وخورد تعري� مى�كند كه تنها با بـرد مى�آورجوهنگى و سياسى بـوفر
مىازاده در انسان لونه اختيار و اران نموان با او تعامل داشت.به عنواقناعى با انسان مى�تو

قعا از او تـوست رى درقع�كاران توش قلبى نمى�تون اعتقاد و پذيـرد كه بدود مى�آورجوا بور
ى،دات تسليم�پذيرجوه موند دربارد. خداود ديگر دارجولى با موت اصو تفاوًالداشت و اصو

د:ا يادآور مى�شواه تكوينى راجبار و اكر
)٣/٨٣ان،(آل عمر.ًها و كرًعاض طواالرات وو له اسلم من فى السمو

مان او نهاده است.اه سر به فراه و ناخومين است،خوهر كه در آسمانها و ز
دات هستى مى�گويد:جومين و موع آسمان و زه سجده و خضوو يا دربار
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)١٣/١٥عد،(ر.ًها و كرًعاض طوات و االرو لله يسجد من فى السمو

اى خدااهد) براهد و نخـواه (بخـواه و ناخومين است. خـوو هر كه در آسمانـهـا و ز
سجده مى�كند.

د و خطاب به پيامبر و اينكه مشيت خداا نـداره انسان اين تعبير رتى كه درباردر صور
مايد:ى است مى�فرى ديگره انسان چيزدربار

انـوه الناس حتـى يـكـو،افانت تـكـرًض كلهـم جـمـيـعـاو لو شاء ربك آلمـن مـن فـى االر
)١٠/٩٩نس،(يو.منينمؤ

مين است همه آنهايكـسـر ايـمـان هر كه در زًاست،قطـعـادگار تو ميخـوو اگر پـرور
ند.ا ناگزير مى�كند كه ايمان بياوردم ردند.پس آيا تو مرمى�آور

دات ديگرجـوخالف موگى آفريده شده،بـركه نشان مى�دهد،انسانى كه بـا ايـن ويـژ
شادده،تنها با امر و نهى و ارى نكرم بر مبادى طبيعى و غريزانات محكون ساير حيوهمچو

دده است.و اين خـوت و هدايت كرا به نظم، امنيت،معنويـت دعـواقب امـور او ربه عو
ند.قم مى�زا رد رشت خونوانسان است كه با انتخاب و اختيار خويش سر

دى است دو بعدى كهجون موايى است، چـوه انسان معنويت گرل مميـزاز فصو.٦
دانگى او به اين فصل مميز است كه اگرش انسانيت و جاوح خداست.ارزيك بعد آن رو

نامه�ها در جهتد شدنى نيست و لذا بايد همه بـران او نابـوح و رود،رود شوجسم او نابو
ايى اودى او باشد محيط معنـويـت گـرجوم ذاتى و حقيقـت وى و تـداوصيانت و پاسـدار

اهمانع فرفع مـوش معنويت در فضاى انتخابـى و رامت جز با پذيرد. اين كرتخريب نشـو
ان نخستينآمد و ايجاد بهداشت معنويت به عنود.جز با تقويت نقاط مثبت و كـارنميشو

دد.ح و ابعاد شخصيتى حاصل نمى�گراى تقويت رواه برر
هاى معيشتى و اقتصادى و آسايش ازضايت خاطر و تأمين نيازامنيت،عدالت،ر.٧

فطرشد و تعالى و برهنگ اسالمى مقدمه رامت انسان است.اين امور در فرم حفظ كرازلو
صيه�هاىد است.به همين دليل بخش زيادى از توسيدن به مقصواى رانع داخلى بردن موكر

ىه امنيت و عدالت، آيات بسياراجتماعى اسالم تأكيد بر تحقق بر اين امور است.دربار
چشمه و مبناى اصلى كليه ابعادى سرآن آمده كه نشان مى�دهد، هر چند امنيت معنودر قر

ار است و هرقرن عميقى برازند و توى است اما پيوهاى تأمين امنيت ظاهركارامنيت و ساز
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دى وهاى ناهنجار فرفتارى و رنه ناامنى و بى�عدالتى تأثير بسيار  در گزير از حيات معنوگو
آن به مسئله عدالت و امنيت تأكيد شده هر چـنـد كـهد، به همين دليل در قراجتماعـى دار

لئك لهم االمنا ايمانهم بظلم اوا و لم يلبسوالذين آمنوى است:امنيت نهايى با امنيت معنو
)٦/٨٢(انعام،ن.و هم مهتدو

اپايمال مى�كنند وان رق ديگرم نيست كه كسانى كه حقوامت انسان به اين مفهوكر.٨
ند، به اين دليل كه انـسـانا به خطر مى�انـدازى مى�كنند و امنيت جامـعـه رنريزستم و خـو

ن مقتضـىج هستند، چوامت خار كـرoهه از دايرند. اين گرونيت دارد پس مصـوامت داركر
ان است.اما به اين دليل كه تـخـلـ�ق ديگرض و تعدى به حـقـوامت انسان عدم تـعـركر
ن و باده قانومان در محدوات مجرد.مجازى كرا هم جاراتى ران هر مجازده�اند،نمى�توكر

آن ناظر به اين جهت است كهم و قطعى شدن آنهاست از اينرو بخشى از آيات قراثبات جر
منى است:د ستم ديگرم خوات بيشتر از جـرنه مجازفت و گرد پيش راتر از حـدونبايد فر

)٢/٢٢٩ه،(بقرنلئك هم الظالمودالله فاويتعد حدو

ى از ناامنىاى پيشگيرهى بـردهاى جمعى و گروخور مسائل اجتماعى و بـرoهدر حوز
فمن اعتدىد:د كرخورد بايد برهاى كه تجاوز مى�شوهم باز تأكيد مى�كند كه به همان انداز

ن بره نشان مى�دهد كه افزوو اين شيو)١٩٤ه/(بقر ا عليه بمثل ما اعتدى عليكمعليكم فاعتدو
مانق مجرعايت حقوامت انسان چه اهميت زيادى در رات،مسئله كرايى در مجازعدالت�گر

د.انين تعيين شده، دارات به قود شدن مجازو محدو
دىجوآن تنها شناسايى حقيقت وامت انسان در قرل و مبانى كراين نشان دادن ا صوبنابر

هنگى و در نهايت اخالقىق و بايدها و نبايدهاى اجتماعى و فرانسان نيست، شناخت حقو
عه�اى بايدها و نبايدها در جامعه انسانىفتن شخصيت، استعداد مجمواو نيز هست.پذير

اهايى راهكارل و رافيايى است كـه اصـوض تاريخى و جغـرارصاف و عوف نظـر از اوصر
د.امى مى�سازالز

امت انسانادى با كرنسبت آز
ادى است. در آغاز ايـنى با آزى ديندارگاران سـازيكى از دغدغه�هاى جدى دينـدار

ش بخشى بيشتر به انسانيتاى ارزان براى انسان آمده و پيامبرد كه دين برشن شونكته بايد رو
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است واه ران مى آيند كه راى انديشه و عقيده�اى هستند،پيامبرن انسان�ها دارمى�آيند و چو
ى ديگر،حـقن نشان دهند.از سـوناگـوهاى گوداراه�ها و كـرا از ميـان رست رد درعملكـر

ا تشكيل مى�دهدان رى پيامبراه و چاه، پايه جهت گيراى انتخاب راده برانتخاب و داشتن ار
ندا بشنون رناگوانند سخن�هاى گوى است كه آنها بتوارصت و ابزاى انتخاب فرادى برو آز

ا انتخاب كنند:مقايسه كنند و از ميان آنها بهترين ر
)١٨ـ ٣٩/١٧مر،(زن احسنهل فيتبعون القوعباد.الذين يستمعوفبشر

شد و تعالى انسانـيـت ودن و راى انتخاب كـرى است بـرمينه و بستـربه  اين جهـت ز
ى استاراء و اصالح انديشه�ها و همچنين ابزد صحيح با آرخورفايى استعدادها و برشكو

نى،همچوه با آفات دينداراى مبارزسيله�اى است برى از فاسد شدن دين و واى پيشگيربر
اهدان،هشدار و تشويق معنا نخوت پيامبرادى نباشد،دعواف،اگر آزغلو، تحري� و انحر
داهد كرا تأمين نخوس رى نياز به معنويت و خداتراه و تظاهر به ديندارداشت و اجبار و اكر

د.اهد بواهنمايى نخوان و راى آمدن پيامبرتى برابر با اجبار ديگر ضرورو در بر
دات،فتار مجـرانات و يا رى مانند حيـوكت غريـزاساس حر برًأسااند رند مى�تـوخداو

دهموه مالئكه فرآن دربارند،همانطور كه قرا تأمين كند و از كسى تخطى سر زد راسته خوخو
)٦٦/٦(تحريم،نمرون ما يؤهم ويفعلون الله ما امراليعصواست:

اهرامع، ظـوا در  اين جوامع به خوبى در مى�يابيم چـرى ديگر با نگاهى به جـواز سو
اتند،ديگر دستوره مى�گيرانند،روز نماز مى�خوًادم ظاهرد،مردينى به خوبى انجام مى�شو

ى ودسازا انجام مى�دهند،اما آثار اين تعاليم كه همه در جهت خوه شعائر رشريعت بويژ
ه�هايى استد آنان بر خالف آموزد و عملكرشان ديده نمى�شوفتارتهذيب نفس است در ر

ت/(عنكبونده از گناه است آن مى�گويد باز دارنه كه قرا مى�دهد  نماز آن گوات ركه اين دستور

اا چنين است، زير اما در عمل چنين اتفاقى نمى�افتد.چر)١٨٣ه/(بقراستا آورم تقو صو)٤٥
جه به عملگاهى و توديده است.آغبت لحاظ نگرق و ردر تربيت اجتماعى آن ايجاد شو

فع تكلي� است.حالاى رى و برى از اعمال صورد.بسيارد ندارجودر بطن اين اعمال و
اهدد نخوجو عبادات وِلى اين آثار عملىد،به طريق اوام انجام گيراگر در جامعه اجبار و الز

گارنت سازاه و نظام استبداد دينى و خشواز و نياز،با اجبار،اكرن عبادت و رداشت،چو
ادى انتخاب عقيدهن با آزب دين.چوم دين است نه مخرادى مقوى ديگر آزنيست.از سو
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د.اما در حالت اجبارا بگيراند به سادگى آن رفته و كسى نمى�توو با اختيار عملى انجام گر
دد.به اينال و اشكال بنيانهاى دينى و اخالقى سسـت مـى�گـرح سـؤبا اندك شبهه و طـر

اك تصديقى درادى در تناسب است.اگر عقيده پديد آمدن،يـك ادرى با آزجهت ديندار
فادى صر يك عمـل ارًمان است،طبعـافتن ايده و آرذهن  انسان است.اگر عقيده پـذيـر

د و يا نسبت به عقيدهاى منع و اجبارادار كرفتن آن وا به پذيرد بازور كسى رنيست كه بشو
ام به يك سلسله اعمالى است كه از عـقـيـدهه و منع است،التـزى كه قابل اجازد.چيـزكر

دندم نسبت صحت و صادق بودن به دين،قانع ساختن مرت كر دعوًد،مثالناشى مى�شو
د كهاضى شوه از آن است كه رو مفيديت آن است،به اين جهت به نظر ما ساحت دين منز

ا مى�كند يا مانعت به مرا دعواد رسل به قهر و زور افردم تحميل كند،يا با توا بر مرعقيده ر
جه تمايز انسـان بـااده و اختيار انسـان،وامت انسان و ارن با كـرچو١٧د.از عقيده�اى بشـو

د.ى ندارگاردات سازجوساير مو
امت مى�بخشدادى به انسان كرامت است.آزادى و كرابطه�اى متقابل ميان آزاين ربنابر

اده و اختيار است و گفتيم فصل مميز انسان و عاملاه�هاى شناخت انسان ارن يكى از رچو
ادىادى از اين رو آزادى است.و داشتن حق انتخاب،يعنى آزامت بخشيدن به انسان آزكر

انستهايطى كه مى�تود و نشان مى�دهد در شره�گر مى�سازا جلوامت انسان رو حق انتخاب كر
استهابر در چه جاهايى با خـوده و انجام نداده و در برشت بوهايى انجام بدهد كه زچه كار

ا با سختى  انجام داده است.ى رده و كاره كرنى مبارزدرو
فا مى�كند و آن بايدها و نبايدهاى اخالقىا شكوامت انسان رادى، كرى ديگر آزاز سو
تى كه استبداد،ا نشان مى�دهد، در صورد راقعى خوش ود و  ارزج مى�گيرادى اودر سايه آز

ا پايمال مى�كنند.ا تحقير و شخصيت آنها رهاى مذهبى،انسان�ها رخفقان،فشار
د،ار مى�گيرجه قرد توامت از دو جهت مورادى و نسبت آن با كره آزالبته سخن دربار

د كه بـرامت دارنى از آن جهت كرادى درونـى.در آزادى بيرونى و يكـى آزادى درويكى آز
ها شده و با تجهيل،تقليد،تحميق،تسـلـطكشى غريزد مسلط است و مانع سـرنفس خو

امتب و كـرب شدن غركومينه�هاى سـرامل و زه مى�كند و عـوش ذلت مبارزائز و پذيـرغر
دا محـدون او راملى كه در بيـرونى با عـوادى بيـرود و در آزد دور مى سـازا از خوى رمعنـو

د دفـاعاهد بيانديشد،سخن بگويد، از انـديـشـه خـو مى�خـوًه مى�كند مثـالمى�كند مـبـارز
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نىامل بيروست است؛اماعوى داشته باشد كه فكر مى�كند دركند،انتخاب و تصميم گير
ى،امت وند، به همين جهت كراده او مى�شوهنگى، اجتماعى،دينى و سياسى مانع ارفر

ادى انتخـابد دفاع كنـد و آزاند از حق خوانع نباشد و او بـتـوتى است كه اين مـودر صور
داشته باشد.

امتادى با كرى آزمبانى نسبتگير
دشن شود و روسى شوى  بررجه به آن چه گفته شد، بايد مبانى  اين نسبتگيرن با تواكنو

د ود دارجوامت انسان وان پايه كرادى به عنواى آزلى بره�هاى دينى اصوكه آيا در نفس آموز
شت و حق حاكميت و انتخاب دين و مذهب، شخصيـت ونواز اين مبانى حق تعين سر

د.دى استفاده ميشوجوش وارز
دن دينانسانى بو.١

اى دين. آيااى انسان است يا انسان برح است: آيا دين برسش در باب دين مطراين پر
ا با آدمياند رگى�هايش تطبيق دهد،يا آنكه دين هم بايد خوا با انسان و ويژد ردين بايد خو

ستگار كند.آيا فقط انسان بايد دينى باشد،يا دين هم بايد انسانى باشد.آيـا ايـن درساز
دى و ساختار آنها ازجود كه آدميان و هويت وائه شونه�اى ارات دين به گواست كه دستور

د و به تحقير و مذلت نيفتند.بين نرو
آن كريم نكاتى آمده كه نشان مى�دهد تعاليم اسالمى انسانى است به اين معنا كهدر قر
فته شده است و اگر گفتههاى انسان در نظر گرايط و مشكالت و نيازدى،شرجوساختار و

ا از اوجه به حاجات انسـانـى ردن شأن دين نيسـت و تـود دين انسانى است پايـيـن آورشو
اپذيرل بيافتد و اجراتش مقبواهد كه دستورايى است.اگر دين مى�خواقع گراستن عين وخو
ن تنهـا درد دين و قانـوه�اى ندارجه كند، چـارايط انسان تـود،جز آنكه به هستـى و شـرشو

ا دچار مشكـلد را مخاطبان خـوحله اجرد كه در مرتى مفيد و حكيمانه تلقى مـى�شـوصور
حله اعتقاد هم بايد چنين باشدح نيست بلكه در مرعد عمل مطرُنكند.اين مسئله تنها از ب

اند تحميلى باشد.ى نمى�توكه انديشه و فكر
ه/، بقر١٨٨اف/(اعرسيده كه پيامبر تنها بشير و نذير اسـت.انى راوآن كريم آيات فردر قر

ا در نظرد و زيان آن رد بايد سو حتى آمده كه اين انتخاب با شماسـت او خـو)٢٨، سبأ/١١٩
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قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه و من عمى فعـلـيـهـا و مـا انـا عـلـيـكـمد:بگيـر
اى شما آمده است پستان بردگاردهايى از جانب پروهنمواستى ر به ر)٦/١٠٤(انعام،بحفيظ

دد به زيان خوت ننگرد او،و هر كس از سر بصيرد خود به سوت بنگـرهر كه به ديده بصير
اهنمايىشاد و رادى است تنها ارن دين و عقيده امر ارست و من بر شما نگهبان نيستم.چواو

 االًال يكلـ] الـلـه نـفـسـااستـه اسـت:ان نـخـوج از تـوى خارميكـنـد و از هـيـچ كـس چـيـز
اى شما آسانىا بيان مى كند،بالفاصله مى گويد: خدا برقتى حكمى ر و)٢/٢٨٦ه،(بقرسعهاو

ه/(بقريريد الله بكم اليسر و ال يريدبكم العسراهد:ى نمى�خواراى شما دشواهد و برمى خو

 و تحميل و)٢٨(نسـاء/داند ا سبك گرتان راهد تا بار حتى با تأكيد مى�گويد:خدا مى�خو)١٨
ربنا وا تعليم مى دهد: و اين دعا ر)٨٦(ص/ان از متكلفين نيستد و پيامبرتكلي� معنا ندار

اان انجام آن رش ما تكليفى منه كه تـو بار خدايا بـر دو)٢٨٦ه/(بقرال تحملنا ما ال طاقه لنا بـه
لت،عايت آسانى،سـهـودن و رى كه همگى حكايت از انسانـى بـونداريم.و آيات ديگـر

از و نشيب�هاىايط انسان مى�كند و ساختار و فرجه به مشكالت و شرى و توانعطاف پذير
اهما فرمينه گزينش،امتحان و ابتال رى زصت سازنه از فرد و با اين گوا در نظر مى�گيراو ر

امتده است.و اين بخشى از هندسه كرا باز كرشد و تعالى رى و ردسازساخته و ميدان خو
دن به ديـن ودى و انسانى بـوجـوضعيـت وامى داشته،بـا وا تشكيل مى�دهـد كـه اگـر گـرر

ده است.اتش نگاه كردستور
ى انسان. مشيت خدا نسبت به ديندار٢

ح است اين است كه آيـا ايـنادى مطرامـت و آزى كه در نسبت ميان كـرسش ديگـرپر
ك وعدهاى كافر و مشرحد ومن و موضعيت كه انسان مختار باشد و در عمل عدهاى مؤو

لت ديگر در طونداست يا بر خالف مشيت.به عبارمنافق و فاسق،مطابق با مشيت خداو
متها اجبار وهه�اى از حكـودهاند و هر چند در برتاريخ هيچگاه انسانها به يك عقيده نـبـو

ده و نمى�كنند.آيا اين چندگانگى بر طـبـقنه فكر نكـرد داشته، اما همه يك گـوجوس وتر
ده و آنچه اتفاق افتاده چيـزى بواسته خدا چيزنامه الهى است،يا آنكه خوح برمشيت و طر

دجوضع موند قادر بر تغيير وند هستيد و خداواده خداوذ و اردم تحت نفوى است و مرديگر
ده است.نبو

ندسيم شد، خداودى انسان ترجوجه به آنچه كه بيش از اين گفته شد و ساختار وباتو
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ندست است كه خداوده است. درد آورجوا بوضعى رى مصلحت و حكمت چنين واز رو
ند هم به اجبار و اما مشيت خداو)٣٩/٧مر،(زضى لعباده الكفـرال يـرواضى به كفر نيست:ر

استه است.بى�گـمـانده نخوام كر الـزًها و كرًعادات ديگر طـوجونه كه در مـوام و آن گوالز
دات حتى انسانها به طورجوتيب دهد كه همه مونه�اى ترا به گوضع رده كه وند قادر بوخداو

اى اين مسئله رآن در آيات بسيارابر حق خاضع باشند و سجده كنند.قرى در برغير اختيار
ده است:ح كرمطر

)٢٦/٤اء،(شعرل عليهم من السماء فظلت اعناقهم لها خاضعينان نشأ ننز

دند و درابر حق تسليم گرستد تا در براهد از آسمان نشانه�هايى فرو مى�فراگر خدا بخو
كگز مشراست هر اگر خدا مى�خو)٦/١٠٧(انعام،اكوو لو شاء الله ما اشرجاى ديگر مى�گويد:

ا بر هدايت جمعاست همگى رنمى�شديد.و يا در جايى ديگر مى�گويد: اگر خدا مى�خو
احدىار دهد. دسته�اى بر نظر وا يك جور قردم راهد مر حتى خدا نمى�خو)٣٥(انعام/د مى�كر

زيست كنند.
نه و چند انديشه و عقيده باشند:داده كه چند گوارنه�اى قرا بگودى انسان رجوساختار و

)١٦/٩٣(نحل،احدة و لكن يضل من يشاء و يهـدى مـن يـشـاء.ه لجعلكـم امـة وّو لو شاء الـل

ار داشته،نامه خدا قر.آنچه در بر١ح  است:مينه مطرآنى در اين زهنگ قراين آنچه در فربنابر
ليت جمعى وان و حتى احساس مسئوستادن پيامبراه و فرت به هدايت،و نشان دادن ردعو

و على الله قصد السبيل وهاى است:اف�ها و خالف كارى از انحراى پيشگيراجتماعى بر
عهده خداست.البـتـهاست بـراه ردن ر و نمو)٩(نحـل/منها جائر و لو شاء لهداكم اجمـعـيـن

د.ا هدايت مى�كر همه شما رًاست مسلماند و اگر خدا مى�خوخى از آنها به كژ مى�روبر
ند وا نداران حق تخطى اين مشيت رنامه خدا چنين مشيتى است، ديگرن در بر.چو٢

ىعاب به  انديشه و عقيدهاى روس و اردم با ترى كنند كه مركسى و يا كسانى با اجبار كار
ضو لو شاء ربك المن من فى االركت بر خالف مشيت الهى اسـت:ا اين حرند،زيرآور

)١٠/٥٩نس،(يو .منينا مؤنوه الناس حتى يكو افانت تكرًكلهم جميعا

مـنه مؤمين است همه آنهـا يـكـسـر هر كـه در زًاست قطـعـادگار تو مى�خـواگر پـرور
ند.ا ناگزير مى�كنى كه ايمان آوردم رمى�شدند.پس اى پيامبر آيا تو مر

دى انسان هم نهاده شـده وجوفه نيست و تدبير آن در ساختـار واين مشيت يكطر.٣
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امتخالف كرتى برطبيعى و به عباركت غيرش و حرخالف آن عمل كند، بى�ارزكسى كه بر
د.ى عايد انسان و جامعه نمى�شوانسان است و نتيجه معنو

اهامت با اجبار و اكرتباين كر.٣
دنآن ـ با ايمان آوره�هاى قرت حق ـ طبق آموزم شد، مشيت حضـرپس از آنكه معلو

شدادى انتخاب در نهاد او گذشتـه شـده و ره آزگار نيست و در ايـن بـارى همه سـازاجبار
ى از مشيت الهى است كهتوشخصيت انسان در سايه حق انتخاب است و اين انتخاب پر

ش�ها و بايدها و نبايدهااين بايد تمام ارزاب و عقاب تعيين شده است،بنابراساس آن ثوبر
امت و انسانيت مباينتىد كه با كرنه�اى بايد تفسير و تحليل كرج آن است به گوا كه دين مرور

تى كهاماتى نيست. در صورنداشته باشد.البته اين سخن به معناى اين نيست كه هيچ الز
دى،ناامنى،اذيتساند.مانند دزان آسيب مى�رق ديگرفتار كسى (نه عقيده كسى) به حقور

ض و مخال� فلسفه هستى شناسانـه انـسـانى نقض غـرگيرت كه جلـوار در آن صورو آز
نيست.

ى كننداهند كاران نمى�خوى،پيامبره دين و تكالي� الهى و مسائل معنـواما د ر حوز
ند:ب شونت خوحشت و خشوس و ودم با تركه مر

)٢٢ـ٨٨/٢١(غاشيه،فذكر انما انت مذكر، لست عليهم بمصيطر

نده هستى و تو سلطه�جو بر آنها نيستى.ى كن كه تو يادآورپيامبر تو يادآور
ان جبار نيستند.د كه پيامبرى يادآور مى�شودر جايى ديگر با تعبير ديگر

)٥٠/٤٥(ق،آن من يخاف و عيدن و ما انت عليهم بجبار فذكر بالقرلونحن اعلم بما يقو

آن به هرسيله قرنده آنان نيستى. پس به وادارما به آنچه مى�گويند داناتريم و توبه زورو
سد پند ده.عده�هاى الهى مى�تركس كه از و

ى نيز آمده است:در آيات ديگر
)٢/٢٥٦ه،(بقرشد من الغىاه فى الدين قد تبين الرال اكر

اد عقيده راد،خوه داد كه افرم است،يعنى بايد اجازاه مذمواين،اگر اجبار و اكـربنابر
اهدد نخوجود انگيختگـى وادى نباشد،اين خوم است،اما اگر آزشد الزگزينند.تبيـن ربر

ان پنهـانا از ديگرد ران ناچار است تظاهر كند.حتـى خـوس از ديگرداشت و به خاطر تـر
س و اجبار باشد،تظاهر،تملق،ا مخفى كند.و هر چه فشار،ترد راند عقايد خود تا بتوساز
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ا ازد راهد شد،تا جايى كه هويت و شخصيت خـوى و مسكنت و ذلت بيشتر خـوريا كار
اداقعى افرچشمه بى�هويتى،جدايى ود.سرامت او دچار آسيب مى�شودست مى�دهد و كر

ندگى مى�كنـد،د انگيختـه زقتى كسى خـوس،شك و بى�اعتمادى اسـت.واز جامعه،تـر
د فعال و خالق بهجوان مـوا پر كند و به عنود غلبه كند و شكاف�هـا راند بر شك خومى�تو

ارديد و در تبادل ميان افكار ديگر قرسى پيدا كند.اگر ذهن فعال گرنى دستراقعيات بيروو
دان يك فروپيشى مى�گـيـرد و نيرويش به عنوه مى�شـود چيرفت،بر شك و دو دلى خـوگر

د كه به جاى آنكه تظاهر و يا تقليـد كـنـد، يـاك در او پديد مى�آوراحساسى پويا و متـحـر
دد انگيخته مبتنى مى�سازار دهد،بر فعاليت خودسر قرب�هاى بى�درچوا در چارد ره خوارهمو

شد و تعالى اود و منشأ رى او آغاز مى�شوو از همين جا سير تعالى و تكامل و انديشه ورز
د.مى�شو

مسلمانانامت داشتن غيركر.٤
ه،قشر، مذهـب وامت به گروامت ذاتى گفته شد،ايـن كـرجه به كردر پيآمدهاى تـو

اقى رد حقود و به دنبال خود،و شامل همه انسانها مى�شوافيايى اختصاص ندارمنطقه جغر
احت بيان مى�كند و حفـظى به صـرآن با زبان ديگرا قـرجه جامعه مى�كند.اين نكـتـه رمتو

من نمى�كند، بلكه نسبت به حفظ آبروا منحصر به مسلمان و مؤامت انسان رحيثيت و كر
ان كه كسانى كه با شمامسلمانان تأكيد مى�كند و با اين عنوو حيثيت همه انسان�ها حتى غير

فيع و حقه نمى�كنند نيكى كنيد،به قسط عمل كنيد، به جايگاه رارا آونمى�جگند و شما ر
ه مى�كند:طبيعى انسان اشار

هم وكم ان تبروكم من ديارجوكم فى الدين و لم يخرالينهاكم الله عن  الذين لم يقاتلو
)٦٠/٧(ممتحنه،.ا اليهم ان الله يحب المقسطينتقسطو

ده�اندن نكرتان بيروا از ديارا از كسانى كه در كار دين با شما نجنگيده و شما رخدا شما ر
ستا دوان را خدا دادگرند كه با آنان نيكى كنيد و با ايشان عدالت و زيـد،زيـرباز نمى�دار

د.مى�دار
دن نجنگيده است،نهد كرخوردن و با عدالت بـرجه اينكه معيار نيكى كـرو جالب تو

دن، بلكه هر انسانى كه با مسلمانان نجنگنددن و يا اهل كتاب بوحد بودن،مومسلمان بو
د و مسلمانان باامت دارن نكند، كرشان بيروا از شهر و دياراحمت ايجاد نكند و آنها رو مز
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آن است و هر سخنى كه ايـنند و اين آيه از محكمات قـرآنان نيكى بكنند و عـدالـت ورز
ق و معاضدن اين آيه مساود، چوآن تلقى مى�شوض قرد كند،معارا نفى كند يا محدوكالم ر

امت انسان است.با آيات كر
شتنوحق تعيين سر.٥

شتنوادى، حق انسان نسبت به تعيين سرامت با آزه نسبت كرسش�هاى ديگر درباراز پر
دشت خونوا انسانى كه حق تعيين سرد، زيرامت انسان تناسب تام دارخويش است كه با كر

ان ا ست، مانند صغير است كهم ديگرد و گويى تابع و محكوا ندارد رد سيادت بر خوا ندارر
منه حاكم و محكوت به دو گوند. انسانها در طبيعت و فطره او تصميم مى�گيران دربارديگر

دم يكى است و فلسفـهد است و منشأ خلقت همه مرآفريده نشده، و هر كسى حاكم خـو
 البته آفريدگار جهان سيادت و)١٣ات/(حجرف و شناسايى يكديگر است.اختالف�ها تعار

دش احاله داده است و انتخابا به خوايى رمانرود، امااين فرانسان دارايى مطلق برمانروفر
دهاگذار كرد انسان�ها وعات به خوضون به موى به تطبيق قانون�گذارا از طريق قانوو تدبير ر

اىمين براثت ز آيات خالفت انسان و ور)٣٨ـ٣٧ى/،شور١٥٩ان/(آل عمـرتاست.آيات مشور
 و آياتى كـه)١(مائده/فاى به عهده و عقـد آيات و)٥، انبياء/٥٥، نور/٣٩، فاطر/٣٠ه/(بقـرصالحان

دم نشان مى�دهد كه انسـان حـقمى نسبت بـه مـرجه خطاب تكلي��هـاى عـمـودال بر تـو
تاى او انجام مى�دهند با او مشورى بران اگر كارد و ديگرا دارد رشت خونوحاكميت بر سر

فت، نبايد پيمان شكنى كنـد وى پذيركالت و تصدى كاراى وا بردى رمى�كنند و اگر او فر
ش نگاهبانت و پذيرل جامعه و مسائل و مشكالت آن است كه بايد با نظارهر كس مسئو

 و اگر كسى ايجاد ناامنى،)١٠٤ان/(آل عمرف و نهى از منكرآن باشد، مانند آيات امر به معرو
ابر آن ايستاد.د بايد در برفساد،ستم كر

مين داللتا به طور كلى بر زمه اطالق آيات شريفه�اى جانشينى انسان را اين الزبنابر
ف تكوينـى و انسان در تصـر)١٠/١٤نس،(يو.ضثم جعلناكم خالئ] فـى االرد،ماننـد:دار

ادهشت با ارنوار داده شده و اين حق تعيين سرند جانشين قرى خداومين از سوتشريعى بر ز
مىا معناى خالفت عمود،زيران مجبور كرا نمى�تود و كسى رو اختيار انسان انجام مى�گير

ا همان طورزير١٨د.اهى جز انتخابات ندارانند و اين رد حكم برد بر خودم آن است خومر
اج،دوادگى،مسكن،ازى هر انسانى در امور خانوامت انسان حق تصميم گيرمه كركه الز
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د آنان است در تدبيراده خوه سياسى و اجتماعى،اعمال ارانتخاب شغل است، در حوز
تنگى حل مشكالت اجتماعى، اقتصادى و سياسـى آنـان بـه صـوره جامعه و چگـوادار

ت انساند.تفاوسيله انتخابات انجام مى�گيرجمعى و مهم�ترين و شناخته شده�ترين آنها بو
اده و اعمال حقند در اردى كه مختار و امانت�پذير با ساير آفريده�هاى خداوجوان موبه عنو

انتخاب است.
د نداشتهندگى شخصى و اجتماعى خوى در زادش حق تصميم گيرجامعه�اى كه افر

ان،نه انسانيتش اعمال سليقه�هاى ديگـرد مجبور است به پذيراى مسائل خوباشد،و بر
دن انسان�هان بران بيرودى بعثت پيامبرجوامت و نه معنويت و كمال. فلسفه ود و نه كردار

اليتى بندگى خدا و از عبادت و تسليم شدن به بندگان خدا و از واز بندگى بندگان به سو
اليت خدا است امام باقر در نام�هاى به يكى از خلـفـاى بـنـى امـيـه چـنـيـنغبر خـدا بـه و

مى�نويسد:
و ان ذلك الدعاء الى طاعة الله من طاعة العباد و الى عبادة الله من عبادة العباد و

١٩الية العباد.الية الله من والى و

ىت به ديندارشهاى دعو. تعيين رو٦
ىت به ديندارش�هاى دعوادى، مشخص شدن روامت با آزل ديگر نسبت كراز اصو
تش�ها تعيين شده است.به عـبـاردانسان، اين روجوآن كريم متناسـب بـا واست.در قر

ى دين نيست.اگيرفرديگر اگر گفته شده است كه كه دين انسانى است و مشيت الهى بـر
ت به دين واى دعواهى بـرده و بى�ثمر است،رم و عملى بيهـواه در دين مذمـواجبار و اكر

ى سالم و مفيد نشان داده شده است.اه ديندارمعنويت مشخص شده و سر ر
قت به دين،اخالق و معنويت در سايه محبت و شـواز نظر عقلى مى�دانيم كه دعـو

داراه برم و معنا پيدا مى�كند و ايمان اكرگاهانه مفهـواده آعملى است.ايمان و اعتقاد با ار
ا بهست داشتن است.از جنس عشق ورزيدن است و هيچ كس رنيست.دين از جنس دو

ا به جبـرد،اما دل رادار كرى وان به كارا مى�تود.جسم رى كرستدار ديگـران دوزور نمى�تو
ىده چيزغبت دلبـرى رد مگر آنكه قانع شده بـاشـد و از روفدار عقيده�اى كـران طرنمى�تـو

آن آمده است:د.به همين دليل در قربشو
)١٦/١٢٥(نحل،تى هى احسنّعظة الحسنة و جادلهم بالادع الى سبيل ربك بالحكمة و المو
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تر استه�اى نيكوت كن و با آنان به شيوت دعودگاراه پروربا حكمت و اندرز نيكو به ر
مجادله نماى.

شاه الهى تبيين شده و در آن تنها رودم به دين و رت مره تبليغ و دعودر اين آيه،شيو
عظه حسنه است.ش حكمت و موامت انسان است و آن روپيشنهاد  شده كه مناسب با كر

عظهسيله حكمـت و مـوت به وادى انديشه و بيان نباشد،امكـان دعـودر حالى كه اگـر آز
عظهاى حكمت و موا در سايه استبداد و حاكميت زور،جايى بـرد.زيراهد بـوحسنه نخو

ح عقايد مخال� نيست و همه تبليغات يكسـويـهنمى�ماند.در فضاى اختناق امكـان طـر
ا بهت به حكمت در فضاى آرد.دعوش حكمت امكان نـدارت به رواست،در نتيجه دعو

نهاح ديدگاه�هاى مختل� است،آن گود منطقى و استدالل عقلى و طرخورگو و برگفت و
ا نشان مى�دهد و بيانى عقايد را نقل مى�كند.بستر شكل گيرآن عقايد مخالفان رد قركه خو

احـت وا داشته�اند و با صرد رح عقايد خـوصت طرنه مخالفان پيامبر،فـرمى كند كه چگـو
٢٠ده�اند.ح كرا در مكه و مدينه طرأت آن رجر

گار است هيچ گاه در محيطادانه سازت آزمى و دعوعظه حنسه بالينت و نراين موبنابر
مى وسانى نـردن اطالع رن مخالفان و شكستن قلم و تعطيل كـردن كانوبسته و تعطيل كـر

فتن،عب، گرنت، راقعى، خشود.در چنين موطيب خاطر و مجادله احسن انجام نمى�گير
اهد داشت وعات مخالفان معنى خواى اردن،بستن،دار آويختن قتل پنهانى بـرندان كرز

ه حكيمانه باقى نمى�ماند.ت منطقى و استداللى و با شيوح انديشه به صوراى طرجايى بر
اند رد مى�شواراه جدل وا با كسانى كـه از ره تبليـغ رجه�تر آنكه ذيل آيه حتى شيـوجالب تـو

گواهيد با كسانى گفت و اگر مى�خوو جادلهم بالتى هى احسنمايد:گو مى�كند و مى�فرباز
ام فريبـىى،خلط مباحث و عوكنيد،مجادله داشته باشيد، جدال با سفسطه، غلـبـه گـر

ل جامعه علمى باشد.اين سخنانه مقبوه نيكو و منطقى و شيـونباشد.بلكه جدال با شيو
امت انسان در ميان همه كتاب�هاى آسـمـانـىعايت كرا در رآن ردن قـراست كه مهيمن بـو

امت انسان نشانق و كرا از پايمال شدن حقوحى رثابت مى�كند و دغدغه خاطر صاحب و
مى�دهد.

ك انسانىاخالق مشتر.٧
گى�هاى انسان پايبندى به اخـالق اسـت.جـامـعـه�اى كـه بـه حـداقـل ازيكى از ويـژ
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اج داشت،اعتمادىغ رواهد ماند.اگر در جامعه�اى دروار نخواخالقيات پايبند نباشد استو
اران با هم تعامل داشته باشند.نقض پيمان،تهـمـت،اذيـت و آزد تا ديگراهد بـوهم نخو

امتمه كرجه به اخالق انسانى از سويى الزم  است.توان در هر جامعه و مذهبى مذموديگر
جهند از دران نـدارار و ستم ديگرانسانى است. يعنى انسان�هايى كـه ابـايـى از اذيـت و آز

ا مى�طلبـد وان رعايت ديگـردن،اقتضـاى رمه بوده�اند و از سويـى الزط كرانسانيت سـقـو
ه انداختن نشاط وامت انسان و به مخاطـرجهى به كرل اخالقى، بى�توجهى به اصـوبى�تو

ى عامل تعديل كننـده وگيـراه�گشاى انسان به كارسالمتى جامعه است.در جامعه تنـهـا ر
ا مبناى كمالل اخالقى رجه اصوى تول اخالقى است.اديان الهى و بيشتر اديان بشراصو

ءنى و سوج، بى�قانوج و مرن اخالق باشد، سر از هرادى بدوانسان مى�دانند.حال اگر آز
د و از سويى امروز مسائلامت انسان در جامعه خدشه�دار مى�شود و كراستفاده در مى�آور

ادى، تبعيض جنسىمتها، تبعيض نژامع، جنگها، ستم حكوا در جوان اخالقى رمهم بحر
نتى از آنان، خشودكان و بيگارسنگى، ستم بر كوء استفاده از محيط زيست، فقر و گرسو

ى وى،بانداى تـبـهـكـارارانت خـواد مـخـدر،رى استبداد، اسـتـعـمـال مـوخاش�گـرو پـر
امتقتى بشريت بر اين مشكالت فائق نيايد، كرتعصب�هاى مذهبى تشكيل مى�دهد و تا و

ان�هاا آشكار و با اين بحرشى است كه اين عيب�ها رادى رواهد شد و آزعايت نخوانسان ر
ادىا مهار مى�كند.و از سويى تا معنويت و اخالق نباشد، اين آزت�ها ره كند و قدرمبارز

اهد داشت.انه نخوسمت و سويى اصالح�گر
د تأييد هـمـهد، مورح مى�شـوك اجتماعى مـطـرلى كه در اخالق مشتـراين اصـوبنابـر

ى يااه تابع اين مذهب باشند يامذهب ديگـرند خوفا داراشخاصى است كه به  انسانيـت و
ا ناظرباور دينى نداشته باشند،هر چند كه به نظر ما كسانى كه معتقد به خدا هستند و او ر

دار هستند.خورى نسبت به اخالق اجتماعى برد مى�دانند از تقيد بيشترفتار خواعمال و ر
امش با يكديگرد كه انسانها با صلح و آرضعيت جهانى،بشر نياز به اين ديد داردر چنين و

كتليت نسبت به يكديگر مشارادى و اخالقى در مسئوه�هاى نژندگى كنند و اديان و گروز
امت ذاتى شخص آدمـى،ت و كرند و از ديدگاه اخالقى تحقق كامل عظـمـت و عـزورز

د.معناىا از هيچ يك از انسانها سلب كـران آنها ر نمى�تـوًالى است كه اصوابرادى و برآز
ست،نگ پوادى،رات سنى،جنسى،نژجه به تمايزن تواين سخن آن است كه هر انسان بدو
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تاى عزى،زبان،دين،ديدگاه سياسى يا منشأ ملى و اجتماعى،دارانايى جسمى و فكرتو
م هستند كهلتها ملزاد جامعه و دوامتى جدا نشدنى و خدشه ناپذير است و يكايك افرو كر

اىند و از آن محافظت كنند.انسانها از آن جـهـت كـه دارا پاس بدارمت رت و حـراين عز
ندب مى�شوفته�اند، انسانيت آنها هدف محسوا پذيرك رل مشترامت هستند و  اين اصوكر

د و سمت و سويى پيدا كند.ى شونامه�ريزاساس آن بركه بايد بر

امتجهى به كرعامل بى�تو
انى كه در ظاهر در جهت نفع�طلبىان انسانى است، بحرجهان در حال تجربه يك بحر

ن�هاىى به كانوفته و در بستر قبضه اقتصاد،سياست و دستانـدازت�طلبى شكل گرو قدر
ن انسان قربانى آن شـده وده و در نتيجه صدها ميليـود پيدا كرت و محيط زيست نمـوقدر

اده، جنگ ودى خانوسنگى و نابـوى،فقر،گرايندهاى از بيكـارى به شكل فزجامعه بشـر
گ وهاى دسته جمعى،مرامع با كشتارند.اين جونج مى�بـرت،استبداد و اختناق رمهاجر
ى با فساد سياسى و اقتصادى روبرو است. بههاى بيشتراجه است. كشوردكان مومير كو

مان يافته،اد مخدر، جنايات سازش مومى،گسترضه�اى اجتماعى،مذهبى، قوسبب تعار
شايش ارزد و برار ساخته و تنها آنچه كه به آن انديشه نمى�شواى انسان�ها دشوا برندگى رز

ندگىندگى مى�كند و انسانى كه در آينده زند انسان است.انسانى كه امروز زقائل نمى�شو
ت�طلباند و جالب اينكه قـدرد و امروز محيط زيست آينده او تخريب مـى�شـواهد كرخو

ا افكنى مى�كنند ود سخنى نمى�گويند و فرليت�هاى خوا متهم مى�كنند و از مسئويكديگر ر
ش و يـاع بى�ارزضوند، يادفاع از يك موان�ها ناديده مى�گيـرش بحرا در گستـرد رسهم خو

جيح مى�دهند.جر كشيده و ستم ديده ترا بر نجات انسان�هاى زى رجنايت كار
خى از آنها بيشتر دران باشد.براوامت انسان فرجهى به كرسد عامل بى�توبه نظر مى�ر

ىادى تحميل ديگرغم تأكيد بر آزفته و عليرب شكل گرهنگى جهان غرى و فرفضاى فكر
فته و قابـلق شكل گـرهنگى جهان شـرخى در فضاى فـربر انسان سنگينى مى�كنـد، و بـر

جهىشد نيافتگى،نهادينه نشدن نهادهاى مدنى،بى�توسى است،اما در كنار جهل،ربرر
اقعيت انسان و معنويت عامل بسيار مهمى باشد و تا هنگامى كه به معنويت در كنـاربه و
د اين مشكل همچنان باقى است.جه نشوهاى مادى تونياز
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ان معنويتبحر
نىادى درواجه هستيم، آزهنگ دينى موادى در فرامت انسان ما با دو آزدر تفسير از كر

نى آنگاه تحقق پيدا  مى�كند كه انسان تحـتادى دروش اسـالم،آزنى در نگرادى بيروو آز
اهش�هايىده باشد.خوهايى پيدا كرندان نفس رد و از زار نگيرى قراهش�هاى غريزانقياد خو
ار مى�دهدنجير قرا در غل و زحقيقى  انسان راسته�ها و اميال غيران خواج بيكراند اموكه مى�تو

ا كنارهـا رنجيردد كه اين غل و زاد مى�گـرد.هنگامى انسان آزشد او شـوكت و رو مانع حر
د.در تربيت دينى وى اختيار و عقالنيت تصميم بگيراند از روند و اسير آنها نباشد و بتوبز

اها و نفسانـيـاتقتى هـوابستگى�هـاسـت و تـا وهايى از ايـن واى رى تمام تـالش بـرمعنـو
ادىد و آزن اصالح شود كه در بيروندانى مى�كند و نمى�گذارا زن انسان رد،از دروددارجوو

ا ماننـدد رد كه انسان خوان معنويت از آن جا شكل مى�گيرسد.بحرنى هم به نتيجه بـربيرو
اكش رشى قائل نباشد و نفس سرى ارزح و غذاى معنواى روان ديگر تصور كند و برجاندار

ادىاهد انجام دهد.تن دادن به دين و معنويت نه تنها مانع از آزها كند كه هر چه مى�خور
انق ديگـرادى و حقوا سست نمى�كند، بلـكـه از آزام�هاى دينـى او رنى نيست و الـتـزبيرو

انين شريعت بـهابر قوتباط با خدا و تسليم شدن در براى مى�كند.عشق به خـدا و ارپاسدر
ق اصلى بشر كـهادى سياسى و اجتماعى نيست.دفـاع از حـقـودانى از آزى�گرمعنـاى رو

ادىتى كه به جاى آزگار نيست،در صورامت انسان است، با معنويت ناسازى از كرپاسدار
د.ادى از دين نشوانديشه و عقيده،تبديل به آز

هاى مبارزسيله�اى برادى ود كه آزچك انگاشته مى�شوان معنويت از آن هنگامى كوبحر
د تهاجمندگى انسان معنا مى�بخشيد،موردد و ايمان و آنچه به زبا دين و معنويت تلقى گر

د،نى تحقق مى�پذيرادى بيروامت انسان با داشتن آزد.همان طور كه بخشى از كرار گيرقر
جا مى�ماند و ايـننده�خويى پابرانيت و درس�ها و حيوهايى از هويها و هوبخشى ديگر با ر

ا ايفا مى�كنند.امت نقش متقابل رى كراى نگهداردو بر
ناك وامت انسان خطـراى كـرن برادى بيروان آزان معنويت،ماننـد بـحـراين بحربنابـر

اامت انسان دفاع كند كه معنويـت راند از كرتى بشريت مى تـومسئله�ساز است.در صـور
دى انسان آسيب بينند.اگر استبداد و اجبارجوامت ود اين بخش از كرتحقير نكند و نگذار

ا در فضـاىامت انسان زيان آور است.كوبيدن و تحقيـر مـعـنـويـت و جـامـعـه راى كـربر
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قه حقوان دربارامت انسان در تنافى است.نمى�توار دادن نيز با كراخالقى قرميت غيرمسمو
نء استفاده از زى، سواخالقى بى�بندبارن سخن گفت، اما پيآمدهاى غيرق زانسان و حقو

ا درت و جنسيت رء استفاده از قدران و سوجوان نوو مشروبات الكى،فاجعه آبستن دختر
د شدنه نابوفت و دربارا ناديده گرها شده رامع رنان آسيب دينى جوتى و زگهى�هاى تجارآ

ناكا خطرآمده آن ران معنويت و آسيب�هاى بره بحرامت انسان ساكت نشست.بايد درباركر
اى رد،زيان�هاى ديگر معنـوادى سخن گفته مى�شوق بشر و آزه حقود و اگر دربارتلقى كر

د.ش نكراموهم فر
اند در جامعهامت نفس انسانى است كه مى�تواين مهم�ترين اثر معنويت تقويت كربنابر

د.در ادبياتم شمـارا محتران رادى ديگران دفاع كنـد و آزق ديگربا ستم ستيز كند از حقـو
ان و  استبداددن به ديگرذايل اخالقى و ستم كرامت نفس عامل اجتناب از گناه و ردينى،كر

ى،نه سـبـك�سـرد به هر گـوج دادن است و از سويى دنائـت نـفـس عـامـل رويـكـربه خـر
ان است.دن ديگرطئه�چينى، و تحمل نكرى،توارانت�خوى،رء استفاده�گربى�مباالتى،سو

ادىش بخشيد.نظامى كـه آزا گستـرا پاسداشت و معنويـت رادى ربه همين دليل بـايـد آز
د و جامعه�اىاهد بومت دينى نخومت ننهاده است و حكوا حرامت انسان رنداشته باشد، كر

ادى در خدمتد و آزاهد كرى مادى پيدا خوادى او سمت و سوكه معنويت نداشته باشد،آز
نههنگى چگود كه مى�دانند دستگاه�هاى فراهد بوت مدار خوانسان�هاى حريص به دنيا و قدر

د قبضه كنند.در خدمت منافع خو

جمع بندى
دى وجود و اين شناخت شامل جنبه�هاى وامت انسان اهميت بسيـار دارشناخت كر

ت ديگر شناخت بايدها و نبايدهاد.به عبارى، تقويت و تعالى دارذاتى و جنبه�هاى نگهدار
سـتست.درابسته به شناخت استعدادها و داشته�هاى اوامت انسان واى پاسداشت كربر

ا نشاند رس صعوسيدن به كمال هويتى انسان و قواه�هاى رانى راوآن آيات فراست كه در قر
گ جايگاهى انسان سخن گـفـتـه وافت و بـزرى هم از اصالت، شـرداده،اما آيات ديگـر

اىا برقى ردى آثار و حقـوجولت ذاتـى و وتب ساخته و اين منـزا متـرمى رازاساس آن لـوبر
ف نظر ازط به همه انسان�ها، صرش مربوده است.از آن جمله كه اين ارزانسان ايجاد كر
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نهافيايى است.از آن جمله همان گوهگنى و جغرايش سياسى فراد،عقيده،مذهب و گرنژ
صت انتخابايط و فرادى و ايجاد و شرن آزار داده، در بيروا قراده و اختيار ركه در نهاد او ار

لاين نشان دادن اصوار داده است.بنابراى همه قرا برداشتن مانع خالقيت و استعداد رو بر
قدى انسان نيست، شناخت حقوجوآن تنها شناسايى حقيقت وامت انسان در قرو مبانى كر

فتن شخصيت، استعـداد وهنگى او نيز هست.پذيـرو بايدها و نبايدهاى اجتماعى و فـر
اده وفـتـن اردى است،چنانـكـه پـذيـرجوعه�اى بايدها و نبـايـد در حـق چـنـيـن مـومجـمـو

هى در حوزد بـا وخورها در شكل بـراهكـارل و رعه�اى از اصوصيفى از مجـمـواختيار،تـو
تربيتى،اجتماعى و سياسى است.
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