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تا کنون به طور اجمال در زمينه  موضوعات خداشناسي و نبوت مطالبي را 
آموخته ايد. اکنون مي پردازيم به تعريف انسان در ديدگاه مکتب الهي تا ببينيم 
رستگار  و  نجات  شرط   اصوال و  دارد  ويژگي هايي  چه  بينش  اين  در  کامل  انسان 
بينش  در  انسان  که  تصوير  با  و  چيست  کمال  سرمنزل  به  او  رسيدن  و  انسان 

ماد و مکتب ها غيرالهي پيدا مي کند، چه تفاوتي دارد.

بخش اّولبخش اّول

انسان شناسیانسان شناسی
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درس اّول
انسان در بينش الهي

دارد،  وجود  او  استعدادها  و  انسان  از  مکتب  هر  در  که  شناختي 
انسان  آيا  که  :  قبيل  اين  از  مطالبي  مي شود.  ناميده  مکتب  آن  انسان شناسي 
موجود صد در صد ماد و طبيعي است يا بعد الهي و جنبه غيرماد نيز دارد؟ آيا 
انسان موجود مجبور است که از خود اختيار ندارد و تحت تأثير جبرها دروني 
و بيروني است؟ يا برعکس موجود صاحب اختيار است که مي تواند با انتخاب ها 
مي سازد  را  تاريخ  و  جامعه  انسان  آيا  بسازد؟  را  خويش  شخصيت  و  سرنوشت  خود 
يا سير جبر تاريخ و روابط اجتماعي است که شخصيت انساني را شکل مي دهد و 

آدمي نمي تواند در برابر آن ها مقاومت کند؟
را  او  سرنوشت  يا  است  دنيو  زندگاني  همين  به  محدود  آدمي  حيات  آيا 

فردايي نيز هست؟
و  مي پردازيم  سؤال ها  اين  بررسي  به  آينده  درس ها  و  درس  اين  در 

براساس بينش الهي پاسخ مي دهيم.
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تأمل
در سؤال هايي که طرح شد تأمل کنيد و هم چنين سؤال هايي را خود در اين 

زمينه در نظر آوريد و از ميان آن ها مهم ترين سؤال قابل طرح را انتخاب کنيد.

انسان شناسی بخشی از جهان بينی است زيرا همان طور که در تعريف جهان بينی گفتيم، نگرشی 
که هر مکتب نسبت به جهان هستی دارد، جهان بينی آن را تشکيل می دهد، و چون يکی از مسائل اساسی 
مربوط به جهان هستی، وجود انسان و شناخت او است، لذا انسان شناسی جزو مسائل جهان بينی قرار 

می گيرد.

انسان شناسی مادی
مکتبی که جهان هستی را در ماده و طبيعت خالصه کرده و جهان بينی آن مادی و الحادی است، 
طبعًا برداشت او از انسان نيز برداشتی کامًال مادی خواهد بود. در چنين ديدی، انسان موجودی است 
که تنها يک بعد دارد و آن بعد طبيعی و مادی است و فاقد هر گونه جنبه ی غيرمادی و الهی است. در 
اين برداشت، امتيازی که انسان نسبت به جمادات و گياهان و حيوانات دارد، تنها در تکامل زيستی او 
خالصه می شود و هيچ گونه امتياز بنيادی که او را از صف موجودات طبيعی و خاکی جدا ساخته و 

برای او برتری معنوی قائل شود، در ميان نيست.
مشتی  تصادفی  ترکيب  و  جمع  نتيجه ی  در  ديگر،  پديده های  همانند  نيز  انسان  بينش،  اين  در 
عناصر مادی به وجود آمده و هيچ گونه شعوری در پيدايش او نقشی نداشته است. لذا در جهان بينی 

مادی انسان لباس جمادات و نباتات و جانوران به تن می کند.
معيارهای  سطح  از  نمی تواند  نهايتًا  شود،  برگزيده  انسان  برای  آرمانی  هر  جهان بينی،  اين  در 
مادی و ظاهری فراتر رود. زيرا، چنين مکتبی که کامًال منکر هر گونه وجود غيرمادی، و ارزش های 
واالی فوق طبيعی است، نمی تواند آرمانی برگزيند که از سطح معيارهای مادی و طبيعی فراتر رود، و 
اگر بناچار در رابطه با تعيين مسئوليت و وظيفه برای انسان، آرمان معنوی و ارزش های فوق مادی را 

معرفی کند، چيزی جز تناقض گويی نخواهد بود.
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کالبد  جز  چيز  نيز  انسان  و  نيست  ديگر  چيز  ماده  جز  که  جهاني  در  چرا 
و  قبول  قابل  گفتن  ماده  از  برتر  ارزش ها  و  معنويات  از  سخن  نمي باشد،  ماد 

توجيه پذير نمي باشد؟

انسان شناسی الهی
در جهان بينی الهی، انسان موجودی است که عالوه بر جنبه ی مادی و پيکر جسمانی پرتوی از 
نور خدايی در وجود خود دارد و بهره ای از عالم معنا برده است. اين ُبعِد الهی است که جنبه ی اصيل 

شخصيت او را تشکيل داده و انسانيت او به خاطر دارا بودن اين بعد الهی است.
راز  تعريف است.  قابل  با خدا  رابطه  در  تنها  انسان  روشن می شود که «انسانيت»  بيان،  اين  با 
برتری و امتياز انسان موجودات ديگر نيز نه در تکامل زيستی و پيچيدگی ساختمان جسمی او، بلکه در 
اين روحانيت و معنويتی است که بر او پرتو افکنده است. جلوه های شکوهمند حيات انسانی و تجليات 

عاليه ی آن، همگی از آثار و نتايج اين ويژگی وجودی است.

فلسفه ی حيات يا هدف از آفرينش انسان
می دانيم که يکی از بزرگ ترين سؤاالتی که در طول تاريخ، همواره فکر و روح انسان را به سوی 
خود جلب نموده و دانش بشری از پاسخ گفتن به آن بازمانده است، مسئله ی «فلسفه ی حيات» يا راز 

خلقت انسان است.
چرا انسان پا در عرصه ی هستی گذارده و هدف از پيدايش او چيست؟ آيا زندگی او را هدفی 
هست يا نه؟ و اگر هست آن هدف چيست؟ اين ها سؤاالتی هستند که هيچ انسانی نمی تواند از کنار آن ها 
طلب  نشاند،  فرو  را  او  درونی  التهاب  و  اضطراب  بتواند  که  منطقی  پاسخی  همواره  و  بگذرد  بی اعتنا 
می کند و روشن است که انسان با عقل و دانش محدود خود هرگز نمی تواند از عهده ی حل اين معما 
برآيد بلکه تنها مکتب های آسمانی هستند که به عّلت اتصال به خالق انسان، می توانند از چنين رازی 

پرده بردارند.
به  نيز  او  بازگشت  و  دارد  الهی  عالم  به  اتصال  که  است  موجودی  انسان  الهی،  بينش  در 

همان جاست. آغاز هستی انسان از خدا و بازگشت او نيز به سوی خداست.
می رويمما ز دريائيم و دريا می رويم باال  و  باالئيم  ز  ما 

بررسی
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ظهور انسان در عرصه ی اين جهان برای تحصيل آمادگی الزم و نيل به کمال است تا بتواند به 
سعادت جاويد خود در جوار رحمت الهی برسد.

الهی  قدرت  رحمت و  بی کران  دريای  به  اتصال  فطری و  مواهب  بودن  دارا  به واسطه ی  انسان 
است که برای تکامل و پيشرفت، استعداد بی پايان دارد و هر چه در مراحل کمال پيش رود، باز مراحلی 
در پيش روی خود دارد و تکامل او پايان نمی پذيرد. در روح انسان که از سوی خداوند مورد تعليم قرار 
گرفته است، استعدادهای عالی بسياری به وديعه گذارده شده است تا در سايه ی تربيت صحيح در جريان 

زندگی دنيوی به مرحله ی شکوفايی رسد و گام به گام به کمال و هدف نهايی حيات نزديک تر شود.

مقايسه
کنيد و  مقايسه  يکديگر  با  را  انسان  درباره   ماد  الهي و  مکتب  دو  ديدگاه 
تفاوت ها اين دو  مکتب را مشخص نماييد و سپس ببينيد که ديدگاه کدام يک در 

پيشگاه عقل پذيرفتني است.

مکتب مادمکتب الهي
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خود فراموشی
از آن جا که عالی ترين جنبه از حيات انسانی، يعنی روح وی، منتسب به عالم الهی است، می توان 
«خوِد  آدمی  است.  خويشتن  فراموشی  دارد،  که  نتيجه ای  نخستين  خداوند  کردن  فراموش  گفت 
حقيقی» خويش را گم می کند و نسبت به آن بيگانه می شود. زيرا به طوری که گفته شد، اصيل ترين جنبه 
متصل  الهی  عالم  به  را  او  که  است  رابطه ای  است،  بدان  وابسته  او  انسانيت  که  انسانی  شخصيت  از 
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می کند، و واضح است که اگر يک طرف اين رابطه ناديده گرفته شود، رابطه ای بر جای نخواهد ماند و 
شالوده شخصيت حقيقی او ويران خواهد گشت. بدين سبب است که بدون خدايابی، خوديابی واقعی 
امکان پذير نيست. و هر تعريفی از انسان که بدون در نظر گرفتن اين رابطه به عمل آيد، تعريفی واقعی 

نخواهد بود. از اين رو است که می گوييم انسان تنها در رابطه با خدا تعريف پذير بوده و معنا می يابد.

از خود بيگانگی
از خود بيگانگی يعنی گم کردن خويشتن حقيقی خويش و شخصيت اصيل و واقعی انسانی، و 
بيگانه شدن نسبت به آن؛ و آن گاه جايگزينی اش با چيز ديگری که آن نيست. در اين جاست که او خود 
را در بيگانه جستجو می کند و در اين زندان هر چه بيش تر می کاود، کمتر می يابد و خود را به نابودی 

می کشاند.
می کرد ما  از  جم  جام  طلب  دل  آن چه خود داشت ز بيگانه َتَمّنا می کردسال ها 

کسی که فطرت اصيل انسانی يعنی پيوند الهی خويش را فراموش می کند و از آن غافل می شود 
و وجود خود را در مشتی عناصر مادی می پندارد، در واقع نسبت به حقيقِت حيات خود بيگانه شده 
و پيکر مادی را جايگزين حقيقِت وجودی خويش می سازد. اين از خود بيگانگی و خود فراموشی، 
دور  به  و  باخته  خود  انساِن  مسخ شدن هاست.  و  حقارت ها  معنوی،  بيماری های  همه ی  سرچشمه ی 
ندانسته او را آزار می دهد، با ظواهر  افتاده از مبدأ هستی، ناچار خالٔ وجودی خود را که دانسته يا 
باالخره همه ی عشق های  شهوات و  مقام، عشق به  قدرت و  مال، عشق به  نظير عشق به  مادی حيات 
مجازی و ظاهری، به جای عشق حقيقی و محبت سرشار الهی، پر می کند و بدين ترتيب با جايگزينی 
اين عوامل به جای شخصيت حقيقی و خويشتن واقعی و الهی خود، از خود بيگانه می شود و در اين 

سراشيبی هولناک هر چه بيش تر پيش می رود، به قعر دره ی نابودی نزديک تر می شود.
عشق نبود عاقبت ننگی بودعشق هايی کز پی رنگی بود

آری، شرط نجات و تکامل انسان، در بازگشت به خويش يا خودآشنايی است. عمق وجود آدمی 
سرشار از عشق به معنويت و جاودانگی است و لذا تا پيوند خود را با عالم باال و خداوند محکم نکند، 

گمگشته ی خود را باز نيافته و آرام نمی گيرد.
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پرسش
١ــ در «بينش مادی» تفاوت انسان و ساير موجودات در چيست؟

٢ــ «انسان شناسی الهی» انسان را چگونه تصوير می کند؟
٣ــ رابطه ی «خودفراموشی» با «خدا فراموشی» را توضيح دهيد.

٤ــ «از خود بيگانگی» را شرح دهيد.

                                
به ديوان اشعار شاعران بزرگ کشورمان مراجعه کنيد و شعری را که بيانگر نگاه 

آن شاعر به انسان و حقيقت متعالی او باشد، انتخاب کنيد و در کالس ارائه دهيد.

پژوهش
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درس دوم
نيازهاي انسان

و  مادی  ُبعد  در  است.  «الهی»  و  «ماّدی»  ُبعد  دو  دارای  انسان  كه  می دانيم 

طبيعی خود با ساير موجودات زنده، از جمله حيوان، شريك است و لذا می توان گفت 

انسان يك ُبعد حيوانی دارد. اّما ُبعد الهی وجود آدمی او را از ساير موجودات ممتاز 

نيازها،  دارای  ُبعد  دو  اين  از  كدام  هر  است.  بخشيده  او  به  خاص  موقعيتی  و  كرده 

متايالت و كشش های خاص است. در اين درس می خواهيم اين نيازها و كشش ها 

را بشناسيم و بدانيم كه  :

نيازهای ويژه ی هر يك از دو ُبعد وجودی انسان چيست؟
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نيازهای حيوانی
نيازهای مربوط به ُبعد حيوانی وجود انسان همگی مربوط به حيات جسمانی او و برای حفظ و 
بقای زندگی طبيعی است به طوری که حيات طبيعی (مادی) بدون رفع اين گونه نيازها امکان پذير نيست، 
از قبيل خوردن، خوابيدن و ميل جنسی. اين گونه نيازها و فعاليت های حياتی «غرايز حيوانی» و يا به 
اختصار «غرايز»١ ناميده می شوند. با اين بيان، می توان دريافت که تعداد غرايز در انسان بسيار زياد بوده 
و شامل کليه کشش ها و تمايالت نا آموخته ای است که انسان برای حفظ سالمت و بقای حيات خود يا 

ادامه ی نسل خويش، آن ها را آگاهانه و يا ناآگاهانه به انجام می رساند.
غرايز ويژگی های مشترک انسان با عالم حيوان است. از اين رو کسانی که در زندگی خود، تنها به 
ارضای غرايز و غوطه ور شدن در لذت های غريزی می پردازند، در واقع از ُبعد انسانی خود غفلت نموده، 
حيواناتی  معنا  در  انسانند،  ظاهر  به  گرچه  کسانی  چنين  کرده اند.  گرفتار  حيوانی  عالم  در  را  خويشتن 

هستند که از عالم انسانی و حقايق برتر بی خبرند.
نيستخفتگان را خبر از زمزمه ی مرغ سحر انسانی  عالم  از  خبر  را  َحَيوان 

خاکبازی
انديشمندان و حکمای تيزانديش که به مطالعه ی احوال آدميان پرداخته اند و عده ای را هم چون 
و  انسانی  واالی  ارزش های  از  آنان را  بی خبری  و  يافته  طبيعت  بازيچه های  با  بازی  مشغول  کودکان 
عالم حقيقت ديده اند، همواره با اشارات و تمثيالت به فکر بيدار ساختن آنان از خواب غفلت بوده و 
لذت جويی های  چنگال  از  تا  بگشايند،  آنان  دل  و  عقل  ديدگان  مقابل  رادر  وسيع تری  افق  خواسته اند 
ظاهری و پرداختن به غرايز حيوانی رهايشان ساخته و آنان را با «خويشتِن حقيقی» خويش آشنا سازند 

و فطرت کمال جويشان را به حرکت درآورند.
اين عده از متفکران و بزرگان که در رأس آن ها انبياء و رسوالن الهی قرار دارند، همواره اين 
نکته را به انساِن غافل از معنويات يادآوری کرده اند که حقايق بسيار باعظمتی در حيات بشری وجود 
دارد که آدمی تا از چنگال لذت پرستی ها نرهد و موفق به ايجاد اعتدال در غرايز حيوانی و کنترل آن ها 
نشود، قادر به درک آن ها نشده خود را با بازيچه های زندگی همواره مشغول خواهد داشت و از عالم 

معنا بی نصيب خواهد ماند.
١ــ گاهی غرايز به کليه تمايالت فطری و طبيعی اعم از نيازهای حيوانی يا روحی و معنوی اطالق می شود ولی در اين جا منظور از 

«غرايز» همان غرايز و تمايالت حيوانی می باشد که ريشه در حيات جسمی انسان دارد.
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صفير می زنند  عرش  زکنگره ی  را  ندانمت که در اين دامگه چه افتاده استتو 
به اين کودکان بزرگ نما بايد گفت که اين خاکبازی کودکانه تا کی ادامه خواهد داشت؟!

خاکبازیدال تا کی در اين کاخ مجازی طفالن  مانند  کنی 
از اين رو اگر زندگی طبيعی و حيوانی انسان در جهت رسيدن به آرمان با عظمت هستی قرار 
نگيرد و از آن به عنوان «وسيله»ای جهت رسيدن به «هدف» استفاده نشود و خود هدف قرار گيرد، 
جز اين که آدمی را به خود مشغول دارد و با آرزوهای دور و دراز و پندارهای بی اساس، از رسيدن 
به زندگی حقيقی و حيات پاک بازدارد، نتيجه ای در پی نخواهد داشت. اما اگر همين زندگانی دنيا، 
تنها  باشد، نه  انسانی  بلند عالم  رسيدن به قله های  نردبانی برای  پرورش بذر حقيقت و  مزرعه ای برای 

بازيچه نخواهد بود، بلکه وسيله ای مقدس برای نيل به سعادت جاويد خواهد بود.

تفكر
برخی انديشمندان گفته اند، انسان موجودی است كه نه تنها ممكن است در 

حّد ُبعد حيوانی خود مباند، بلكه می تواند از حيوان هم پايني تر رود و سقوط كند.

سقوط  مرحله ای  چنني  به  انسان  صورتی  چه  در  و  چيست  امر  اين  علت 

می كند؟

پاسخ اين سؤال را پس از مشورت با همكالسی های خود توضيح دهيد.

در ميان دو بی نهايت
آن چه از تعاليم دينی در زمينه ی شناخت انسان برمی آيد، و تجارب ممتد تاريخ بشری نيز آن را 
تأييد می کند، اين است که آدمی در ميان دو بی نهايت، بی نهايِت باال و بی نهايِت پايين، همواره در نوسان 
است،  الهی  امانت  و  خدايی  پيوند  نمايش  که  عالی  استعدادهای  بودن  دارا  علت  به  سويی  از  است. 
با  بيش تر  چه  هر  نزديکی  يعنی  خويش  کمال  مراحل  عالی ترين  به  و  شود  برتر  نيز  مالئک  از  می تواند 
خداوند نائل شود. از سوی ديگر، به علت دارا بودن ُبعد حيوانی و جنبه ی مادی، در صورت غفلت 
از جنبه ی معنوی و تسليم کامل به زندگی حيوانی، از حيوانات نيز پست تر گردد و به نازل ترين مراتب 

ممکن سقوط کند.
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حيوانآدمی زاده طرفه معجونی است وز  سرشته  فرشته  کز 
ور کند ميِل آن، شود به از آنگر کند ميِل اين، شود کم از اين

هر عملی که در اين عالم به اراده و اختيار آدمی انجام می پذيرد، در حکم دانه ايست که در زمين 
زندگی انسان کاشته می شود و در جهان آخرت ميوه و َبر می دهد و برای انسان بهره و نصيبی جز آن چه 

با تالش و کوشش خويش به دست می آورد نيست. هر کسی آن ِدرَود عاقبِت کار که ِکشت.
مسئوليت انسان در بينش دينی و مذهبی، نتيجه ی منطقِی اختياری است که از جانب خداوند 
به او عطا شده است و لذا مسئوليت او منحصر به دايره ی اختيار او بوده، در مواردی که فاقد هر گونه 
اختيار باشد مسئوليتی نيز بر عهده ی او نخواهد بود. البته نبايد فراموش کرد که همراه نعمت اختيار 
که از سوی خداوند به انسان داده شده است، موهبت هدايت نيز در اختيار او قرار گرفته است بدين 
معنی که آگاهی های فطری و نيروی عقل و انديشه و به دنبال آن تعاليم پيامبران راهنمای انسان بوده، راه 
حرکت به سوی کمال را به او می نماياند و حّجت خداوند را بر او تمام گردانيده و مسئوليت آدمی را 
در هر حال به عهده خود او می گذارد و نشان می دهد که انسان به دست خويش خود را می سازد و لذا 

می توان «خودسازی» را خصوصيت و ويژگی انسان شمرد.

پرسش
١ــ دو جنبه ی مادی و معنوی انسان را شرح دهيد.

ارزشمند  صورت  چه  در  و  بی ارزش  صورت  چه  در  انسان  مادی  جنبه ی  ٢ــ 
است؟

٣ــ انسان چرا و چگونه پست تر از حيوان می شود؟
٤ــ دو قطبی بودن انسان را در رابطه با «آگاهی و انتخاب» او توضيح دهيد.

اگر به تاريخ زندگی انسان ها مراجعه کنيم، می بينيم که برخی انسان ها و اوليای الهی 
توجه خاصی به ُبعد الهی خود داشته و برای تعالی وجود خود تالش کرده اند. در زندگی 

يکی از اين انسان ها تحقيق کنيد و ويژگی های برجسته ی زندگی او را گزارش نماييد.

پژوهش
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درس سوم

انسان، سازنده ي تاريخ

است  موجودی  انسان  شد،  بيان  گذشته  درس های  در  آن چه  به  توجه  با 

دو ُبعدی كه چگونگی ساخنت و پرورش اين دو ُبعد بر عهده ی خود اوست و به خاطر 

دارا بودن موهبت اختيار، قادر به ساخنت شخصيت خود می باشد. در اين درس به 

بررسی اين سؤال می پردازمي كه :

حدود مسئوليت های انسان چه قدر است و آيا حتت تأثير جبرهای بيرونی و 

درونی قرار می گيرد يا نه؟
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قانونمندی هستی
خاصی  سنت های  و  قوانين  براساس  که  است  محکم  نظامی  دارای  خلقت  جهان  که  می دانيم 
سامان يافته است. براساس همين قوانين و سنت ها، انسان دارای قدرت انتخاب است و قدرت انتخاب 
وی در چارچوب همين قوانين معنا دارد. هر چه آگاهی و معرفت انسان بيش تر باشد و با سنت های 
پيش  و  می گيرد  کار  به  خود  اهداف  جهت  در  را  سنت ها  اين  باشد،  داشته  کامل تری  آشنايی  جهان 
می رود. اما اگر از آگاهی های الزم و تربيت فکری و معنوی صحيح برخوردار نباشد، اراده ی او تابعی 
از شرايط و اوضاع موجود شده و به دنبال عوامل درونی و بيرونی حرکت خواهد کرد و محکوم انواع 

جبرهای اجتماعی و اقتصادی و طبيعی خواهد بود.
بنابراين حکومت قوانين گوناگون بر طبيعت و جامعه و حوادث تاريخی به معنی سلب اختيار از 
انسان نبوده و با وجود حکومت اين قوانين و سّنت های الهی، آدمی بر سر دوراهی ها و چند راهی ها، 
توانايی انتخاب دارد و گرچه هر راهی را برگزيند در خارج از حکومت همان قوانين نخواهد بود اّما 
از ميان ده ها بلکه صدها راه می تواند يکی را به اختيار خود انتخاب و در پيش گيرد و مفهوم اختيار 

چيزی جز اين نيست.

ذكر منونه
آن ها  چارچوب  در  انسان  که  را  جامعه  و  طبيعت  به  مربوط  قوانين  از  برخي 

حرکت مي کند، ذکر کنيد.
١ـ ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

2ـ ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

3  ـ ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
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هدف تربيت
هدف از تربيت در مکتب آسمانی اين است که آدمی به علت برخورداری از موهبت هدايت و 
آشنايی با حقايق و دريافت آگاهی های الزم، بتواند از تحت سلطه و سيطره ی انواع جبرهای درونی يعنی 
اميال و غرايز حيوانی، و جبرهای بيرونی يعنی جبر اقتصادی، اجتماعی و تاريخی رها شده، و به صورت 
آگاهانه هدف واقعی زندگی خود را انتخاب و با استفاده از انواع امکانات موجود به طرف آن حرکت 
نموده، نه تنها محکوم و مغلوب شرايط محيطی و اجتماعی نباشد، بلکه حتی خود در ساختن محيط و 

جامعه نقش اصلی را برعهده بگيرد.
تأکيدی که دين بر مسئله ی تعليم و تربيت و تحصيل علم و مداومت بر تفکر و عمل صالح مبتنی بر 
ايمان دارد، نشان دهنده اين است که انسان درصورت برخورداری از تربيت صحيح و اصولی، می تواند 
به آزادی واقعی خود افزوده، از سلطه درون و برون آزاد گردد و به سازندگی واقعی خود و ديگران 
بپردازد. از اين رو می توان گفت که تأثير شرايط بيرونی و عوامل محيطی در شخصيت انسان نسبت 
معکوس  با آگاهی های انسان دارد. انسان های ناآگاه خواه ناخواه چنان هستند که جامعه می خواهد. 
در صورتی که انسان های آگاه آن چنانند که خود می خواهند و بلکه می توان گفت: انسان های ناآگاه را 

جامعه می سازد، اما انسان های آگاه جامعه را می سازند.
الهی  ُبعد  بدون  و  ماّدی  موجودی  عنوان  به  انسان  که  مارکسيسم،  مانند  مادی،  مکتب های  در 
مناسبات  در  که  دارد  مادی  نيازهای  در  ريشه  انسان  نيازهای  تمام  می شود،  معرفی  طبيعی  ماورای  و 
افکار  موضع گيری ها،  حرکت ها،  کليه  مکتب ها،  بنابراين  می کند.  جلوه  اقتصادی  منافع  و  اقتصادی 
ايدئولوژی،  بينش،  و رفتار آدمی تحت تأثير يک عامل يعنی انگيزه ی اقتصادی قلمداد می شود. اين 
فلسفه، سياست، هنر، اخالق، تمدن، دين و فرهنگ را بازتابی از شرايط اقتصادی جامعه می داند که از 
خود هيچ اصالت و استقاللی ندارند. اين مطلب همان مفهوم زير بنا بودن اقتصاد است بدين معنی که 
نظام اقتصادی «زيربنا» و جز آن، هر چيز ديگری «روبنا» است يعنی بازتابی از زيربنا بوده و برای خود 

استقالل و اصالت ندارد.
نمی تواند از  انسانی  هيچ  بر اوست و  حاکم  اقتصادی  مناسبات  تابع  انسانی  ديدگاه هر  بنابراين، 
سير جبری تاريخی که اين مناسبات آن را پديد آورده اند، بيرون رود و آن را عوض کند. رفتارهای هر 
انسانی نيز منعکس کننده ی همين سير جبری است. حق اعتقاد و ايدئولوژی وی نيز ساخته ی همين 

سير جبری می باشد.
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بررسی

ديدگاه،  اين  مطابق  اين که  جمله  از  مي باشد؟   چه  ديدگاه  اين  تربيتي  آثار 
هدف تربيت چه خواهد بود؟ انسان تا چه حد در تعيين شخصيت خود نقش دارد؟ 

و تا چه ميزان در تحوالت اجتماعي پيرامون خود تأثيرگذار است؟

از آن جا که انسان، عالوه بر ُبعد حيوانی، دارای بعد الهی و روحی است. نمی توان گفت شخصيت 
وی و اعتقادات و افکار او منعکس کننده ی شرايط مادی است. بلکه بايد گفت اعتقاد و ايدئولوژی 
اقتصادی  تحوالت  دست  صحيح،  معيارهای  بر  تکيه  صورت  در  که  دارد  ديگری  سرچشمه ی  انسان 
شرايط  دست  ساخته ی  که  نيست  انسان  ايدئولوژی  اين  ديگر،  عبارت  به  نمی رسد.  آن  به  اجتماعی  و 
اقتصادی و اجتماعی است بلکه برعکس، نقش ايدئولوژی ساختن شرايط اقتصادی و اجتماعی است 
مگر اين که توهماتی بی اساس به عنوان ايدئولوژی پذيرفته شود که در اين صورت چون بر مبنای ثابت و 

استواری تکيه ندارد نظير بيدی است که به هر بادی بلرزد و تغيير يابد و هر روز به رنگی درآيد.
در حقيقت، انسان با آگاهی و ايمان و آن گاه عمل خويش، که با اختيار و انتخاب انجام می دهد، 
سرنوشت خود را می سازد و در سرنوشت جامعه و تاريخ مؤثر واقع می شود. روشن است که انسان های 
هم عقيده و هم هدف، با سعی و کوشش، تأثير فراوانی در جهت گيری جامعه و سير تاريخ دارند و جامعه 
و تاريخ را می سازند و اين داشتن اختيار و توانايی بر ساختن جامعه و تاريخ چنان که در آغاز اين درس 

گوشزد کرديم، هرگز به معنای انکار حکومت قوانين مختلف بر جامعه و حوادث تاريخ نيست.

پرسش
١ــ آيا قوانين و سنت های جهان مانع قدرت انتخاب انسان می شوند؟

٢ــ رابطه ی تربيت صحيح با جبرهای درونی و بيرونی چيست؟
٣ــ بنا بر بينش های مادی اعتقادات و افکار انسان تحت تأثير چه عواملی شکل 

می گيرند؟
٤ــ نقش شرايط بيرونی در زندگی انسان چيست؟
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درس چهارم

شخصّيت الهي انسان
جامعه  در  تأثيرش  و  استقالل  و  اصالت  و  انسان  ويژگي ها  به  که  اکنون 
آگاهي،  پايه   بر  خود  گزينش  و  انتخاب  با  آدمي  که  دانستيم  و  پي برديم؛  تاريخ  و 
ايمان و عمل جهت خود را تعيين و سرنوشت خويش را رقم مي زند، و نيز دانستيم 
که شخصيت واقعي انسان و خود حقيقي او تنها در رابطه با خدا قابل تعريف است، 

مناسب است به اين سؤال بپردازيم که:
شخصيت الهي انسان چگونه شکل مي گيرد و دارا چه ويژگي هايي است؟
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عبادت و بندگی خدا
می دانيم که در مکتب های آسمانی، عبادت و بندگی مخصوص خداوند است. به عبارت ديگر، 
به  رسيدن  آن  و  باشد  داشته  بايد  خويش  زندگانی  افق  در  هدف  يک  تنها  انسان  پيامبران،  ديدگاه  از 

خداست و جز آن، هيچ هدف و مقصد ديگری نمی تواند و نبايد هدف نهايی انسان قرار گيرد.
صورتی که  در  چيزی  هر  است.  ديگر  هدف  هر  از  روگردانی  مستلزم  خدا  برابر  در  سرسپردگی 
در جهت بندگی خدا و اطاعت از فرمان او باشد، شايسته ی توجه است. در  غير اين صورت، مطرود 
و غيرقابل قبول است. بنابراين، بندگی خدا را پذيرفتن، مستلزم آزاد شدن از قيد هدف های محدود و 
محّقر است که جز انهدام شخصيت اصيل انسانی، نتيجه ای در بر ندارند. عبادت خداوند يعنی از تمام 

نقص ها و محدوديت ها و طاغوت ها و بت ها آزاد شدن. و آزادی واقعی چيزی جز اين نيست.
با اين بيان، بندگی خدا نه تنها هيچ گونه حقارتی برای انسان به دنبال ندارد بلکه او را از چنگال 
تمام حقارت ها رها می سازد و جز کمال محض، يعنی ذات خداوندی، کسی را و هدفی را شايسته ی 

شأن او نمی شناسد.

تطبيق

عبادت را در  قرار دهيد و آثار آن  مورد بررسي  ديني يکي را  عبادت ها  از 
زندگي فرد و اجتماعي خود برشماريد.

پيکار درون
با  مبارزه  برای  پايگاه  بزرگ ترين  خدا)  برای  عمل  گردانيدن  (خالص  اخالص  بر  تأکيد 
قبيل  از  آن  گوناگون  مظاهر  و  خودخواهی  براساس  که  عملی  هر  زيرا  است.  انسان  خودخواهی های 
جاه طلبی، شهرت پرستی، نفع طلبی، خودنمايی، ريا و … انجام پذيرد، به دور از محور اخالص بوده و 
مقبول درگاه الهی نيست. بنابراين، با هر کاری که انسان برای خدا انجام می دهد، در واقع يک قدم از 
خودخواهی فاصله می گيرد. و چون ريشه ی تمام مفاسد و آلودگی های اخالقی در خودخواهی انسان 
است، لذا «اخالص» و رعايت آن از جانب اهل ايمان، وسيله ی مهم و منحصر به فردی است که از 

شّدت خودخواهی های انسان کاسته، او را از چنگال نفس حيوانی رها می سازد.
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مکتب های بشری گرچه می توانند انسان را بر دشمن های بيرونی بشورانند اما هرگز قادر نيستند 
او را در برابر حيوانيت خويش برانگيزند و در عرصه ی مبارزه با دشمن درونی ياری دهند، اما اديان 
آسمانی با تکيه بر ايمان ــ که در اعماق وجود انسان آشيان دارد ــ او را در پيکار با درون به پيروزی 

می رسانند و زمينه را برای غلبه بر دشمنان حق و انسانيت فراهم می آورند.
ماند خصمی زان بتراندر درونای شهان کشتيم ما خصم برون
برون زپيکار  وارستم  درونچون که  پيکار  سوی  گشتم  باز 

اعتقاد، اخالق وعمل
با توجه به آن چه درباره ی شخصيت الهی انسان گفتيم، می توان دريافت که نوعی هماهنگی و 
پيوستگی ميان معتقدات انسان و روحيات و اعمال او وجود دارد که هرگز نمی توان آن ها را از همديگر 
جدا ساخت. تعاليم آسمانی با دقت هر چه تمام تر اين هماهنگی را ايجاد نموده و شخصيت انسان را بر 

پايه ی ايمان به خدا قوام می بخشد.
بنابراين، تمامی فضايل اخالقی از قبيل پرهيزگاری، صبر و شجاعت، فداکاری، گذشت، عدالت 
و… از ايمان به خدا سرچشمه گرفته و الزمه ی آن هستند و هرگز نمی توان ايمان و رذايل اخالقی از 
در  رذايل  اين  همه ی  ريشه ی  زيرا  نمود  جمع  يک جا  را  غيره  و  بدگويی  و  نفاق،  غرور،  ستم،  قبيل 

روگردانی از خدا و غفلت از ياد اوست. 
انسان هنگامی می تواند در جهت سازندگی شخصيت خود گام بردارد و به طرف کمال حرکت کند 
که اين هماهنگی را ميان معتقدات خود و روحيات و اعمال خويش ايجاد نمايد و از هرگونه دوگانگی يا 
چندگانگی در شخصيت به شّدت بپرهيزد زيرا که در اين صورت نتيجه ای جز نابودی شخصيت اصيل 

انسانی در ميان نخواهد بود. 
و  کردار  و  اعمال  ديگران،  و  خود  ايمان  ارزيابی  و  تشخيص  برای  معيار  بهترين  بنابراين، 
خصوصيات روحی و اخالقی است. در اين صورت است که ادعا از واقعيت جدا می گردد و مؤمنين 

واقعی از منافقين و فريبکاران تميز داده می شوند. 

ياد خدا 
بزرگ ترين تکيه گاه روحی و معنوی اهل ايمان ياد خداوند است. هرچه ايمان شخص قوی تر 
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و کامل تر باشد، به همان اندازه توجه او به خدا نيز عميق تر و کامل تر خواهد بود. برعکس، هرچه ايمان 
انسان ضعيف تر بوده و توجه انسان به «خود» و نفسانيات و منافع خود بيش تر باشد، به همان اندازه از 

شّدت توجه قلبی به خدا کاسته می گردد. 
آنان که در زندگی روزانه ی خود مدام به منافع و لذات دنيوی می انديشند چگونه می توانند دل 

پريشان خود را متوجه آن خالق دل ها گردانند و از آثار معنوی بی کران آن برخوردار گردند؟ 
دل های پاک و بی آاليش در توجه به خدا به مواهبی دست می يابند که ديگران از آن محروم و 
عرصه ی  در  و  مشکالت  برابر  در  را  انسان  و  می افزايد  انسان  ايمان  بر  مدام  خدا  ياد  بی خبرند.  حتی 
مبارزه با شهوات و نفسانيات قدرت و توانايی می بخشد. برای مؤمنين واقعی هيچ چيز لذت   بخش تر از 
ياد خدا نيست. آنان در سايه ی توجه به خدا بر نفس سرکش خود غلبه می کنند و طوفان درونی خود را 

فرومی نشانند و به آرامشی عميق، آميخته با خشنودی و رضا می رسند. 
مجروح  دل های  بر  مرهمی  و  رنجيده  قلب های  تسّلی بخش  متالطم،  دل های  آرام بخش  خدا  ياد 
است. خداشناسان واقعی با ياد خدا، کار و عبادت می کنند و وظايف فردی و اجتماعی خويش را انجام 
می دهند و تمامی مشکالت را در اين راه تحمل می کنند. آری، ياد خدا و توجه به او سرمايه ای است که 

خداشناسان و موّحدين از آن بهره ها می گيرند و خود را برای زندگی جاويد آماده می گردانند. 

استخراج 
با توجه به آن چه در متن آمده و براساس مطالعات خود، نتايج ياد خدا و بی توجهی 

به خدا را فهرست کنيد. 

عواقب بی توجهی به خدا ثمرات ياد خدا 
١ــ ……………………………………
٢ــ ……………………………………
٣ــ ……………………………………
٤ــ ……………………………………
٥ــ ……………………………………
٦ــ ……………………………………

١ــ ……………………………………
٢ــ ……………………………………
٣ــ ……………………………………
٤ــ ……………………………………
٥ــ ……………………………………
٦ــ ……………………………………



٢٠

پرسش 
شرح  خداوند  اطاعت  و  عبادت  با  رابطه  در  را  غيرخدا  از  پيروی  و  اطاعت  ١ــ 

دهيد. در چه صورت اطاعت ما از غيرخدا پرستش و بندگی آن شمرده می شود؟ 
٢ــ پيوستگی انديشه، عمل و اخالق را با ذکر نمونه بيان کنيد. 

٣ــ برداشت خود را از دعا و نيايش بيان کرده و اثرات معنوی آن را در زندگی 
انسان توضيح دهيد. 


