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 سوره حمد معرفی کتاب قرآن است -1

 آیه ای در سوره حجر است بدین مضمون:

 َوَلَقْد آَتْیَناَك َسْبًعا ِمَن اْلَمَثاِني َواْلُقْرآَن اْلَعِظیمَ 

 (87 –)حجر  به راستی به تو سبع المثانی ]=سوره فاتحه[ و قرآن بزرگ را عطا کردیمو 

سبع به معنی عدد هفت و َمثانی به معنی عطف چیزی به چیز دیگر یا تکرار چیزی است و با توجه به این 

به این  را سوره حمد دانسته اند. با توجه سبع المثانیکه سوره حمد هفت آیه دارد اکثر مفسران قرآن، 

تفاسیر از آیه فوق اینگونه استنباط می شود که سوره حمد، سوره استثنائی در قرآن می باشد، حال اگر 

یا و در هر کتابی در اول آن مقدمه یا معرفی از کتاب می آید که کلیت مقایسه کنیم با کتاب های دیگر، 

مه یا معرفی  قرآن می تواند باشد چکیده مطالب آن کتاب را بیان می نماید، سوره حمد نیز معادل مقد

 دالیل آن هم این است که:

 این سوره اولین سوره قرآن است  (1

هم آن  )عطف، تکرار( در این سوره چکیده مطالبی که در قرآن آمده است بیان شده است، کلمه مثانی (2

 را به نوعی میرساند. 

 این سوره در نماز ها خوانده می شود (3

 ده است که چکیده یا کلیت مطالب قرآن را بیان می کند بشرح زیر است:موضوعاتی که در این سوره آم

 در اولین آیه خداوند صفات رحمان و رحیمی خود را بیان می کند

 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحیمِ 

 به نام خداوند بخشنده و مهربان

 ی کندخداوند بعنوان مالک و فرمانده تمام عالم خود را معرفی مدر دومین آیه 

 اْلَحْمُد ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمیَن

 است ستایش خدایی را که پروردگار جهانیان

 در سومین آیه خداوند صفت رحمان و رحیمی خود را مجددا تأکید می کند

 الرَّْحَمِن الرَِّحیمِ 

 (خداوندي که بخشنده و بخشایشگر است )و رحمت عام و خاصش همه را رسیده

 در آیه چهارم خداوند خود را بعنوان مالک و فرمانروای روز جزا معرفی می کند 

 َماِلِك َیْوِم الدِّیِن

 خدائي که مالك روز جزاست
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تخصیص کردن مالکیت و فرمانروائی روز  با توجه به این که و فرمانروائی روزهای دیگر هم از آن خداست،

 این جا وارد آن بحث نمی شویم. ای دارد که در جزا )قیامت( خود بحث جداگانه

 در سه آیه بعدی خداوند به ما نشان می دهد که چه دعائی بکنیم و چه از خداوند بخواهیم.

 ِإیَّاَك َنْعُبُد َوِإیَّاَك َنْسَتِعینُ 

  .جوییم پرستیم و تنها از تو یارى میتنها تو را می  [بار الها]

 یاری که از تو می طلبیم این است که یاری می جوئیم برای همه کارها ولی مهمترین

 اْهِدَنا الصَِّراَط اْلُمْسَتِقیمَ 

 ما را به راه راست هدایت فرما

 ِصَراَط الَِّذیَن َأْنَعْمَت َعَلْیِهْم َغْیِر اْلَمْغُضوِب َعَلْیِهْم َواَل الضَّالِّیَن

 نه ]راه[ مغضوبان و نه ]راه[ گمراهان )نعمت داده ای( شان داشته اى راه آنان که گرامی

نکته کلیدی در این سه آیه هدایت است و صراط المستقیم است که هدایت به صراط المستقیم همانطور که 

 در قرآن آمده است:وال دین برای هدایت انسان ها است. در آیه آمده است نعمت است، اص

 ِقینَ َذِلَك اْلِکَتاُب اَل َرْیَب ِفیِه ُهًدى ِلْلُمتَّ

 (2 –)بقره  تردیدى نیست ]و[ مایه هدایت تقواپیشگان استشک و که در آن هیچ  است  این کتابی

 ُهًدى َوُبْشَرى ِلْلُمْؤِمِنیَن، طس ِتْلَك آَیاُت اْلُقْرآِن َوِکَتاٍب ُمِبیٍن

، 1)نمل  است که ]مایه[ هدایت و بشارت براى مؤمنان، طا سین این است آیات قرآن و ]آیات[ کتابی روشنگر

2) 

 ُهْم َیْحَزُنونَ ُقْلَنا اْهِبُطوا ِمْنَها َجِمیًعا َفِإمَّا َیْأِتَینَُّکْم ِمنِّي ُهًدى َفَمْن َتِبَع ُهَداَي َفاَل َخْوٌف َعَلْیِهْم َواَل 

فرمودیم جملگی از آن فرود آیید پس اگر از جانب من شما را هدایتی رسد آنان که هدایتم را پیروى کنند بر 

 (38 –)بقره  ایشان بیمی نیست و غمگین نخواهند شد

با توجه به مطالبی که گفته شد به نظر می رسد که سوره حمد سوره ای است که قرآن را معرفی می کند 

بخصوص که درنماز ها این سوره خوانده می شود بنابراین این سوره توجه مخصوص بخود را می طلبد 

دین و کتاب های آسمانی از جمله قرآن  اصوالدر این سوره آمده و وهدایت موضوع بسیار مهمی است که 

برای هدایت انسانها آمده است بنابراین هدایت و صراط المستقیم نکته کلیدی نه تنها در این سوره بلکه در 

 تمام قرآن است.

 منظور از علم -2

 است. (Metaphysics) یزیکو متاف (Natural science)منظور از علم در این تفسیر، مجموعه علم مادی 
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 هدایت یعنی چه وهدایت چگونه حاصل می شود؟  -3

قبل از این که به بحث هدایت بپردازیم باید بدانیم که هرچیزی که خلق شده برای هدفی خلق شده و برای 

رسیدن به آن هدف تجهیز شده است. انسان نیز بیهوده آفریده نشده است و برای رسیدن به هدفی خلق 

 است. در قرآن آمده است:شده 

 َأَفَحِسْبُتْم َأنََّما َخَلْقَناُکْم َعَبًثا َوَأنَُّکْم ِإَلْیَنا اَل ُتْرَجُعونَ 

 (115 –)مؤمنون  شویدایم و اینکه شما به سوى ما بازگردانیده نمی  آیا پنداشتید که شما را بیهوده آفریده

ایت یعنی راهنمائی برای رسیدن به هدف و هدحال  ببینیم که هدایت انسان چگونه حاصل می شود. 

هدایت از طریق آموزش صورت می گیرد وقتی که کسی آدرسی از شما می پرسد و شما او را مقصود. 

راهنمائی می کنید در واقع به او آموزش می دهید که چگونه به هدف خود برسد یا بعبارت دیگر هدایت و 

تی آموزش انسان برای رسیدن به هدف از دو طریق، هدایت هدایت یا بعبارآموزش تؤاما صورت می گیرد. 

انجام می  )تئوری و عملی( ذاتی )فطری( که به نوعی آموزش غیر مستقیم است و همچنین آموزش مستقیم

  شود. در قسمت های بعدی طرق هدایت شرح داده شده است. 

 استیکی ازمهمترین اهداف خلقت جهان هستی هدایت و آموزش انسان بوده  -4

هدایت و یا  ،در باال گفتیم: انسان عالوه بر این که از طریق هدایت ذاتی )فطری، تکوینی( بطرف هدف

هدایت می شود و مرحله  ،بعبارتی آموزش داده می شود از طریق آموزش مستقیم نیز برای رسیدن به هدف

زمینه آزمایش، آموزش است بعد از آموزش، آزمایش یعنی امتحان آموخته های انسان است یا بعبارتی پیش 

آیه های زیر نشان می دهد که یکی از مهمترین هدفهای خلق جهان هستی،  که با توجه به این مطلب،

هدایت و آموزش انسان بمنظور کسب معلومات برای نائل شدن و رسیدن به هدفی که برای آن آفریده شده، 

 می باشد: 

ْرَض ِفي ِستَِّة َأیَّاٍم َوَکاَن َعْرُشُه َعَلی اْلَماِء ِلَیْبُلَوُکْم َأیُُّکْم َأْحَسُن َعَماًل َوَلِئْن ُقْلَت َوُهَو الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْلَْ

 ِإنَُّکْم َمْبُعوُثوَن ِمْن َبْعِد اْلَمْوِت َلَیُقوَلنَّ الَِّذیَن َکَفُروا ِإْن َهَذا ِإالَّ ِسْحٌر ُمِبینٌ 

تا شما را  ]و برای این آفرید[ را در شش هنگام آفرید و عرش او بر آب بودو اوست کسی که آسمانها و زمین 

یك نیکوکارترید و اگر بگویی شما پس از مرگ برانگیخته خواهید شد قطعا کسانی که کافر  بیازماید که کدام

 (7 –)هود  اند خواهند گفت این ]ادعا[ جز سحرى آشکار نیست شده

 َواْلَحَیاَة ِلَیْبُلَوُکْم َأیُُّکْم َأْحَسُن َعَماًل َوُهَو اْلَعِزیُز اْلَغُفورُ الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت 

اوست ارجمند  و عملتان بهتر استهمانکه مرگ و زندگی را پدید آورد تا شما را بیازماید که کدامتان 

 (2 –)ملک  آمرزنده
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سان آزمایش شود و در نتیجه آن که این دو آیه می گوید که زمین و آسمان و مرگ و زندگی خلق شده تا ان

 عمل او بهتر است مشخص شود حال ببینیم که عمل انسان از کجا نشأت می گیرد.

 ُقْل ُکلٌّ َیْعَمُل َعَلی َشاِکَلِتِه َفَربُُّکْم َأْعَلُم ِبَمْن ُهَو َأْهَدى َسِبیاًل 

-)اسراء  تر باشد داناتر استیافتهکند و پروردگار شما به هر که راهخود عمل می شاکله بگو هر کس بر حسب

84) 

حیوان را می  می باشد که به معناى بستن پاى چارپا است ، و آن طنابی را که با آن پاى َلَکماده َششاکله از 

 بعدا توضیح می دهیم که چرا از کلمه شاکله در این آیه استفاده شده است. ، می گویند الَکِش بندند

از آیه های قرآن که در مورد خلق زمین و آسمان و مرگ زندگی آورده شد، مشخص می شود که زمین و 

آسمان آفریده شده اند که عمل انسان را از نظر خوب بودن و بد بودن آزمایش شود و مبنای عمل انسان 

سبب خوب بودن  نانساشاکله اوست یعنی عمل انسان براساس شاکله او شکل می گیرد بعبارت دیگر شاکله 

ست و این خود انسان او یا بد بودن عمل او می شود بنابراین چیزی که مورد آزمایش قرار می گیرد، شاکله 

نشان می دهد که شاکله اهمیت زیادی دارد که برای آزمایش او زمین و آسمان و مرگ و زندگی آفریده شده 

 است.

 شاکله در انسان چیست؟  4.1

اساس تصمیم گیری انجام می دهد بعبارت دیگر تصمیم گیری پیش زمینه انجام عمل انسان هر عملی را بر 

است بنابراین قبل از این که شاکله را که سبب عمل انسان است شناسائی کنیم بهتر است بدانیم که تصمیم 

 گیری انسان چگونه صورت می گیرد.

تشکیل شده است، صورت لومات و عقل مجموعه معشعور )ذهن( او که از  تصمیم گیری هر انسانی بر اساس

در این مجموعه نقش اصلی را معلومات دارا می باشد و انسان با این مجموعه جهان و خود را درک می گیرد. 

 و شناسائی میکند وبر همین اساس نحوه زندگی انسان را نیز این مجموعه تعیین می کند

وصدور حکم  نتیجه گیری ،برای شناخت، سنجش که در انسان در زمان تولد وجود دارد نیروی درونی عقل

عقل وظیفه فرماندهی شعور انسان را نیز بعهده داشته . همچنین ایجاد خالقیت می باشددر باره رویدادها و 

و واکنش های درونی و برونی انسان را در برخورد با رویداد ها را تعیین می کند و فعالیتهای انسان را رهبری 

 . و کنترل می کند

استفاده  وجود دارد، رویداد در رابطه با موضوع در ذهن، که معلوماتیاز  رویدادیقل انسان در برخورد با هر ع

عمل و یا عکس  در باره آن نتیجه گیری و حکم می کند و رویداد و موضوع آن،می کند و ضمن شناخت 

انسان، فرآیند شناخت، نتیجه گیری، حکم و تصمیم گیری  بعبارت دیگر عقلالعمل انسان را تعین می کند 
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را بر اساس معلومات انجام می دهد، یعنی معلومات است که راهبر عقل در فرآیند مذکور می باشد و بدون 

 معلومات قادر به انجام این فرآیند نیست.

 میجع به آن تصمیم گیری با توجه به این که عقل انسان با استفاده از معلومات پیش از انجام هرعملی را

کند و همچنین عمل انسان براساس شاکله او شکل می گیرد بنابراین عملکرد شاکله مانند معلومات  است 

که بر عقل انسان برای تصمیم گیری تأثیر دارد و در نهایت سبب عمل می شود، بعبارت دیگر شاکله او 

 همان معلومات اوست.

 برای تصمیم گیری تأثیر دارد معلوماتی که بر عقل انسان -4.1.1

معلوماتی که بر عقل انسان برای تصمیم گیری تأثیر دارد و در نهایت سبب عمل می شود می توان به دو 

 گروه بشرح زیر تقسیم نمود:

 گروه اول: علم و معلوماتی که انسان فرا می گیرد

اثر گذار و نهایتا بر عمل انسان عقل معلومات دارند و بر گروه دوم: عوامل دیگری که عملکردی مانند علم و 

 .هستند

 گروه اول: علم و معلوماتی که انسان فرا می گیرد

انسان بصورت فطری گرایش دارد که  جهان را درک کند و به دانائی برسد و انسان از طریق این گرایش های 

در مرحله اول نسبت به عالم مادی و در مرحله بعدی به حقیقت جهان هستی و حقیقت خود فطری، 

 .به درک این حقیقت ها نائل نشوندالبته ممکن است انسان هائی تا پایان عمر نیز ،  می کند معلومات کسب

 معلوماتی که انسان فرا می گیرد را می توان عمدتا به سه زیرگروه بشرح زیر تقسیم نمود:

 علم و معلومات نسبت به عالم مادی (1

 معلومات ناشی از سنت های خانوادگی، سنت ها و فرهنگ های قومی و ملی (2

 انسان حقیقت جهان هستی و حقیقت خودمعلومات انسان در مورد  (3

 علم و معلومات نسبت به عالم مادی -الف 

 آموزشی، مطالعه و یا تجربهاز طریق سیستم های انسان نسبت به علم مادی که  علم و معلوماتی هرگونه

و سایر  تخصصی ، معلوماتعمومی گروه معلومات سهرا می توان به  دفرا می گیرناشی از برخورد با رویدادها 

 .اثر گذار هستندو نهایتا بر عمل انسان بر عقل که این معلومات  تقسیم نمودمعلومات 

 های قومی و ملی معلومات ناشی از سنت های خانوادگی، سنت ها و فرهنگ  -ب 

سنت عبارت از فرهنگ، باور یا رفتاری است که در یک گروه یا جامعه ای از نسلی به نسل دیگر منتقل 

 .اثر گذار هستندو نهایتا بر عمل انسان بر عقل  شود معلومات ناشی از سنت هامی



10 
 

 انسان  حقیقت جهان هستی و حقیقت خودمعلومات انسان در مورد  -ج 

اثر گذار و نهایتا بر عمل انسان بر عقل انسان  حقیقت جهان هستی و حقیقت خوددر مورد  معلومات انسان

 . عقاید دینی در این زیر گروه قرار می گیرد.هستند

 معلومات دارندگروه دوم: عوامل دیگری که عملکردی مانند علم و 

می  اثر گذار هستندو نهایتا بر عمل انسان معلومات دارند و بر عقل عوامل دیگری که عملکردی مانند علم و 

 توان عمدتا بشرح زیر تقسیم کرد:

 غرایز (1

 گرایش های فطری (2

 شکل ظاهری انسان (3

 مالکیت دارائی های مادی (4

 پست و مقام اجتماعی (5

 انسان با آنها رابطه نزدیک دارد  افرادی که (6

 دی خصلت ها و خصوصیت های ناشی از تلقی دارائی از امکانات مادی و غیرما (7

 غرایز -الف 

در بدو تولد انسان اولین چیزی که سبب عمل انسان می شود غرایز اوست مثل غریزه خوردن و خوابیدن. 

 غرایز این گونه تعریف شده است:

غریزه الگوهای رفتاری مشخصی است که در موجودات زنده بدون این که آن را آموخته باشند و بدون تجربه 

رت دیگر غرایز مهارت ها و معلوماتی است که بدون آموزش از ابتدای تولد بصورت قبلی، وجود دارد و یا بعبا

. او می گردد گونهو   موجود زندهسبب ادامه حیات فردی بالقوه یا بالفعل در موجود زنده وجود دارد و 

 .اثر گذار هستندو نهایتا بر عمل انسان معلومات دارند و بر عقل بنابراین غرایز عملکردی مانند 

 گرایش های فطری -ب 

نکوئی کردن، گرایش به هنر و گرایش به خدا، گرایش به کسب دانائی، گرایش به گرایش های فطری مثل 

و نهایتا بر عمل انسان بر عقل  زیبائی و گرایش به اخالق سبب ایجاد نوعی معلومات برای انسان می شود که

 نامند، در این زیر گروه است.. آن چیزی هم که در عرفان عشق می اثر گذار هستند

 شکل ظاهری انسان -ج 

اثر و نهایتا بر عمل انسان بر عقل  شکل ظاهری انسان سبب ایجاد نوعی معلومات برای انسان می شود که

 مثل تأثیر قضاوت دیگران در مورد شکل ظاهری انسان.  گذار هستند
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 مالکیت دارائی های مادی  -د 

را مالک می شود که این مالکیت ها چیزهائی مادی  رویدادهابه تدریج و در طول زمان و در برخورد با انسان 

 .اثر گذار هستندو نهایتا بر عمل انسان بر عقل  سبب ایجاد نوعی معلومات برای انسان می شود که

 پست و مقام اجتماعی -ه 

پست و ، گردد که جامعه به آن اعتبار داده استپست و مقام شامل هر گونه مقام شغلی و یا اجتماعی می 

اثر گذار و نهایتا بر عمل انسان بر عقل  نیز سبب ایجاد نوعی معلومات برای انسان می شود که مقام اجتماعی

 .هستند

 انسان با آنها رابطه نزدیک دارد  افرادی که -و 

نها شامل مادر و پدر و خویشان که که این انسا دانسان در طول زندگی با انسانهای بسیاری آشنا می شو

انسان نقشی در آشنائی با آنها ندارد و همچنین همسر، فرزندان، دوستان و سایر انسانهائی که در جریان 

. این گونه رابطه ها با دیگر انسانها سبب رویدادهائی انسان با آنها مواجه می گردد و با آنها آشنا می شود

 .اثر گذار هستندو نهایتا بر عمل انسان بر عقل  می شود که ایجاد نوعی معلومات برای انسان

 خصلت ها و خصوصیت های ناشی از تلقی دارائی از امکانات مادی و غیرمادی  -ز 

کسب می کند  چیزهائی اعم از مادی و غیر مادی رویدادهابه تدریج و در طول زمان و در برخورد با انسان 

خود بعنوان  )شعور( را در ذهنالگوهای جامعه ارزشمند می باشند آن قسمت از آنها را که بر اساس که 

معلومات، شکل ظاهری انسان، پست و مقام دارائی ثبت می کند که شامل ثبت ذهنی از امکانات مادی، 

حقیقت جهان هستی و ی که با آنها رابطه نزدیک داریم )حتی معلومات انسان در مورد و افراداجتماعی 

که در واقع اینگونه ثبت های  می باشد ،ا زمانی که  به آنها وقوف کافی نیافته است(تانسان  حقیقت خود

ذهنی، یعنی دارا بودن دارائی ها برای ذهن، نوعی معلومات است که مثل بقیه معلومات مورد استفاده عقل 

 قرار می گیرد.

حرص، و خصوصیاتی در انسان مثل، غرور، حسد،  خصلت ها دارد سبب ایجاد  انساناهمیتی که دارائی برای 

و خصوصیات است  خصلت هاتعصبات می شود که در واقع ریشه رنجهای انسان در این خشم، خود باختگی، 

دائما به یکدیگر تبدیل می شوند مثال حسد، تمایل و آرزو را بوجود می آورد و عدم رسیدن به آرزو خشم  که

صوصیات نیز به نوعی عملکردی مانند معلومات دارند و بر عقل اثر گذار و خ خصلت هاایجاد می کند.این 

   هستند.

از مجموعه معلومات انسان و یا عواملی که همطراز معلومات است و عملکرد  است در مجموع شاکله عبارت

شناسائی  و درک را خود و جهان مجموعه این با انسان و و بر عقل اثر گذار هستند. استمانند معلومات آنها 

میکند. بنابراین شاکله سبب عمل بهتر )احسن العمل( یا عمل بد می شود و آموزش موجب تکامل  وعمل
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یعنی باال رفتن معلومات انسان )شاکله( می گردد و عمل او را تصحیح می کند البته آموزشی که سبب شود 

دریابد، بنابراین پیش زمینه انسان را  حقیقت انسان حق را از باطل تشخیص دهد و حقیقت جهان هستی و

آزمایش آموزش است به تعبیری انسان به دنیا آمده است که آموزش ببیند و آنچه آموخته در اعمال خود 

 بکار ببرد و آزمایش شود که آیا درست آموخته است یا نه؟

 در قرآن آمده است:

 ُکلُّ َنْفٍس ِبَما َکَسَبْت َوُهْم اَل ُیْظَلُمونَ َوَخَلَق اللَُّه السََّماَواِت َواْلَْْرَض ِباْلَحقِّ َوِلُتْجَزى 

پاداش یابد و آنان  کسب کردهو خدا آسمانها و زمین را به حق آفریده است و تا هر کسی به ]موجب[ آنچه 

 (22 –مورد ستم قرار نخواهند گرفت )جاثیه 

 پیش زمینه های آموزش -5

ورد آموزش را به خوبی فراگیرد عمدتا عبارتند از پیش زمینه های آموزش که سبب می شود انسان موضوع م

 کلی نگری و ذهن باز

 کلی نگری -5.1

کلی نگری یعنی نگاه کردن از باال به هر چیزی یا بعبارت دیگر محیط بودن بر آن چیز مثال برای شناخت 

یک شهر، یک راهش این است که در مناطق و خیابان ها یک شهر بگردیم )یعنی از جزء به شناخت کل 

به شهر است، ببینیم و باال از دست یابیم ( و راه دیگرش این است که ابتدا نقشه یک شهر را که در واقع نگاه 

 سپس با اطالع از نقشه شهر وارد مناطق و خیابان های آن شویم که این روش کلی نگری است.

هرچیزی در دنیا یک سیستم است بنابراین قبل از این که توضیح بیشتری در باره کل نگری بدهیم الزم 

 است سیستم را تعریف کنیم و بدانیم که سیستم یعنی چه؟  

 (System scienceتعریف سیستم و علم سیستم ها ) -5.1.1

سیستم عبارت است از سازماندهی هدفمند یک کل، که تشکیل شده از یک سری اجزاء وابسته و پیوسته به 

یکدیگر که این اجزاء از طریق شبکه ارتباطی سیستم بطور دائمی بایکدیگر بصورت مستقیم یا غیر مستقیم 

منظور از آن حفظ فعالیتها و موجودیت سیستم برای نائل شدن به هدف یا  در حال تعامل می باشند که

 همه چیزها در دنیا یک سیستم است. هدفهای سیستم می باشد.

است که  (Mind) هرسیستم دارای اجزا، شبکه ارتباطی، هدف یا هدفهائی است و همچنین دارای شعور

 سیستم را فرماندهی و کنترل می کند. 

است که ماهیت سیستم ها را مورد بررسی قرار می  وماز علای ( رشته System scienceعلم سیستم ها )

 بسیاری از علوم کاربرد دارد. دردهد، علم سیستم ها 
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 تعریف شعور سیستم -5.1.1.1

بدون عامل و در واقع بخش یا عاملی است که سیستم را فرماندهی و کنترل می کند  یا ذهن (Mind)شعور 

هیچ سیستمی نمی تواند بقا داشته باشد. کیفیت شعور سیستم بستگی به پیچیدگی سیستم  )ذهن( شعور

دارد و هر چه سیستم پیچیده تر باشد کیفیت شعور آن باالتر است. درجه  کیفیت شعور را می توان با عکس 

تم ارزیابی العمل سیستم در مواجه با مسائل ناشناخته و تغییرات محیط و همچنین خالقیت در ارتقاء سیس

کرد.در یک سیستم شعور کل دارای کیفیتی باالتر از کیفیت شعور اجزاء خود می باشد و بر شعور اجزاء خود 

 حاکم است

 انواع سیستم ها -5.1.1.2

 :سیستم ها به دونوع بسته و باز تقسیم بندی شده اند

 (Closed system)  سیستم بسته -الف 

سیستم بسته سیستمی است که با محیط اطراف خود اندر فعل و انفعال است ولی ارتباط آنها با محیط سبب 

پایداری آنها نمی شود. مثال یک ماشین را در نظربگیرید، یک ماشین به کمک انرژی )مثال برق، بنزین،...( 

به یک ماشین تنها جهت تبدیل عمل طراحی شده ای را انجام می دهد. توجه داشته باشید که ترزیق انرژی 

آن انرژی به گونه دیگر است نه برای حفظ و بقای ماشین مثال، وقتی به اتوموبیل بنزین وارد می شود این 

به یک ماشین یک نوع انرژی می دهیم )انرژی  واقعبنزین تنها صرف حرکت دادن اتوموبیل می گردد. در 

از انرژی را از آن می گیریم )انرژی مکانیکی(. یک ماشین  حرارتی در مورد موتور اتوموبیل( و نوع دیگری

 چنین سیستمی را یک سیستم بسته می نامیم.، فقط یک وسیله تبدیل انرژی است

الزم به تذکر است که سیستم های بسته هم مثل هر سیستم دیگری دارای شعور بوده که سیستم را 

پیش بینی شده برقرار می کنند ولی اگر با مسئله  فرماندهی می کنند و ثبات سیستم در حالت های عادی و

برای نگهداری سیستم و برگشت به حالت اولیه را مناسب   ناشناخته ای روبرو شوند امکان بروز عکس العمل

 ، در واقع بسته بودن سیستم به این دلیل است که شعور آن بسته و فاقد پویائی است.ندارند

 (Open system) سیستم باز -ب 

م های باز که شامل سیستم هائی مانند گیاه، حیوان،  انسان، می باشند، سیستم های پیچیده و سیست

منظمی هستند که دائما در حال فعل و انفعال با محیط اطراف خود هستند، و ارتباط آنها با محیط سبب 

با محیط خود است و  در حال فعل و انفعال دائماپایداری آنها می شود. مثال انسان به عنوان یک سیستم باز 

 برای شناسائی یک سیستم باز باید آن را با محیطی که در آن به سر می برد مورد بررسی قرار بدهیم.

سیستم های باز دارای شعوری به مراتب باالتر از شعور سیستم های بسته می باشند که سیستم را فرماندهی 

دی و پیش بینی شده در حالتی هم که سیستم با می کند و عالوه بر برقراری ثبات سیستم در حالت های عا
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مسئله ناشناخته ای و تغییرات محیط روبرو می شود امکان بروز عکس العمل برای نگهداری سیستم و 

د و همچنین شعور بعضی از سیستم های باز مثل انسان امکان ایجاد خالقیت را نبرگشت به حالت اولیه را دار

 ستم به این دلیل است که شعور آن دارای پویائی و باز می باشد، در واقع باز بودن سیدنهم دار

 بر سیستم کل نگری حاکم است -5.1.2

هر سیستمی بصورت یک کل یا یک واحد است که خصوصیات و رفتار اجزاء خود را تعیین می نماید و بر 

کنترل کننده ای ندارند  نقشآنها حاکم است. هرچند رفتار اجزاء بر روی رفتار سیستم اثر می گذارد ولی 

بعبارت دیگر یک سیستم، یک کل است  و هیچیک از خواص یک یا چند بخش از سیستم را نمی توان به 

عنوان خاصیت و یا مشخصه بنیادی سیستم در نطر گرفت. به عبارت دیگر، کل برابر نیست با جمع اجزاء 

ک کل نمی شود و و ناگزیر هستیم که آنرا به تشکیل دهنده آن. بنابراین، درک اجزاء در نهایت منجر به در

در دیدگاه کل نگری اگر کل را برای بررسی و مطالعه به اجزاء تقسیم نمایند . عنوان یک کل در نظر بگیریم

بطور  رابطه آن با کل جزو الینفک این بررسی می باشد و هرجزئی از دریچه کل مورد بررسی قرار می گیرد

ت زیادی تشکیل شده است ولی از طریق شناخت آنها نمی توانیم به شناخت مثال یک اتوموبیل از قطعا

اتوموبیل بعنوان یک کل دست یابیم ولی چنانچه عملکرد هر قطعه را از دیدگاه اتوموبیل )کل( و هدفی که 

اتوموبیل برای آن ساخته شده بنگریم می توانیم به شناخت قطعه بعنوان یکی از اجزای اتوموبیل، دست 

   م.  یابی

کل نگری موضوع بسیار مهمی است و از باال نگاه کردن به هر سیستمی )هر چیزی( سبب می شود هدف 

سیستم را در یابیم بنابراین نقش و عملکرد اجزای سیستم که در راستای هدف سیستم است نیز در می 

ری مطرح شده است. یابیم. درمثنوی هم در داستان "اختالف کردن در چگونگی و شکل پیل" موضوع کل نگ

خالصه داستان این است که در شهری که مردم آن قبال فیل را ندیده بودند، فیلی آوردند و آن را در اطاق 

تاریکی قرار دادند، افرادی که برای دیدن فیل آمده بودند چون فیل را بدلیل تاریکی اطاق نمی توانستند 

یابند. یکی که خرطوم فیل را لمس کرده بود فیل ببینند سعی میکردند با لمس فیل به شناخت فیل دست 

را به ناودان، کسی که گوش فیل را لمس کرده بود فیل را به بادبزن وکسی پای فیل را لمس کرده بود فیل 

 و در آخر داستان آمده است:    .... را به ستون تشبیه می کرد

 دیاختالف از گفتشان بیرون ش           در کف هر کس اگر شمعی بدی

 سرنیست کف را بر همٔه او دست           چشم حس همچون کف دستست و بس            
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 رفتن از کثرت به وحدت -5.1.3

با کلی نگری وحدت بین دانسته های مختلف شما ایجاد می شود، اصوال یک معنای وحدت همین است که 

به موضوعات از باال نگاه کنیم )به آن  دانسته های انسان بهم بپیوندند و وحدت حاصل نمی شود مگر این که

 محیط باشیم( و یا بعبارت دیگر کلی نگر باشیم  و این همان است که حافظ در این شعر می گوید:

 عاقالن نقطه پرگار وجودند ولی        عشق داند که در این دایره سر گردانند

از دایره خارج شده و از باالی دایره به آن نگریسته بنابراین سرگردانی عاقالن را  مقام عشق، چون حافظ در

دریافته است مثل این که در ترافیک خیابانی باشیم و یا ترافیک منطقه و یا شهر را از هلی کوپتر و یااز 

معناهای قرب  ماهواره مشاهده کنیم.یکی از نکات مهم آموزش نگاه کردن از باال به موضوعات است یکی از

هم همین است.ضمنا در شعر باال "عشق داند" حافظ رسیدن به مقام عشق را که در عرفان مطرح است 

 مرتبه باالی معرفت و علم می داند.

 در قرآن آمده است: ردن از باال ومحیط بودن بر موضوع.کلی نگری یعنی نگاه ک ،گفتیم قبال

 ، ِفي اْلَْْرِض َوَکاَن اللَُّه ِبُکلِّ َشْيٍء ُمِحیًطاَوِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما 

 –)نساء  و آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن خداست و خدا همواره بر هر چیزى احاطه دارد

126) 

َوَکْیَف َتْصِبُر َعَلی ، ْسَتِطیَع َمِعَي َصْبًراَقاَل ِإنََّك َلْن َت، اَل َلُه ُموَسی َهْل َأتَِّبُعَك َعَلی َأْن ُتَعلَِّمِن ِممَّا ُعلِّْمَت ُرْشًداق

 َما َلْم ُتِحْط ِبِه ُخْبًرا

موسی به او گفت: آیا ]اذن می دهی که[ من تو را ]به این هدف[ پیروی کنم که از آنچه به تو آموخته اند، 

توانی بر چیزى  و چگونه می، توانی همپاى من صبر کنی گفت تو هرگز نمی، مایه رشدی به من بیاموزی؟

 (68 -66 –)کهف  که به شناخت آن احاطه ندارى صبر کنی

 سیستم یکپارچه جهان هستی -5.1.4

. قبال گفتیم، که در این دنیا هرچیزی یک سیستم است، حال ببینیم که جهان هستی چگونه سیستمی است

 پیوسته بهم  (فرعی های سیستم(اجزاء  سری یک از که است واحد سیستم یک هستی جهان سیستم

 بوده مستقل بصورت که کنید پیدا را جزئی هیچ هستی درجهان توانید نمی شما بطوریکه است شده تشکیل

البته اگر بصورت ظاهری به بعد مادی جهان هستی نگاه کنیم کرات و  .نباشد وابسته دیگر جزء هیچ به و

کهکشان ها را جدا از هم می بینیم ولی براساس قانون جاذبه که توسط نیوتن کشف شد و یا نظریه "فضا 

)بطور مثال گردش زمین به دور خورشید و یا گردش  هزمان" که توسط انیشتن مطرح شد و به اثبات رسید

 زمین براساس آنها صورت می گیرد(، تمام کرات و کهکشانها بهم پیوسته اند. ماه به دور 
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دانستن این واقعیت که سیستم جهان هستی یک سیستم یکپارچه است که ناشی از کل نگری است و به 

بعبارت دیگر دانستن این واقعیت سبب می شود در ذهن ما همه و نوعی رفتن از کثرت به وحدت است 

 تی یعنی کثرات در یک سیستم واحد بهم پیوند داده شوند.اجزای جهان هس

 جهان هستیسیستم مختصات  -5.1.4.1

قبال گفتیم،هرسیستم دارای اجزا، شبکه ارتباطی، هدف یا هدفهائی است و همچنین دارای شعور و عقالنیتی 

جهان هستی سیستم بعضی از مختصات است که سیستم را فرماندهی و کنترل می کند و براین اساس 

 عبارتند از:

 جهان هستی هدفمند است ▪

 جهان هستی قانونمند است ▪

 جهان هستی دائما در حال تغییر و نو شدن است ▪

 حمایت می کندبرای رسیدن به هدف جهان هستی از اجزای خود  ▪

 قوانین  جهان هستی -5.1.4.2

یک شهر که در واقع یک سیستم است، یک سری چیزهای مادی مثل بطور مثال، در جوامع بشری 

قانون هائی مثل قوانین رانندگی و ساختمان ها، خیابان ها، فروشگاه ها، تأسیسات.... وجود دارد و یک سری 

یا قوانین قضائی که نظم دهنده روابط مردم آن شهر می باشند. سیستم جهان هستی هم مثل یک شهر از 

( بر آن ها حاکم است Natural scienceمادی تشکیل شده که قوانین یا علوم طبیعی )یک سری اجزای 

 وهمچنین قوانینی وجود دارد که بر عملکرد موجوداتی مثل انسان ها حاکم است. در قرآن آمده است:    

 ُسنََّة اللَِّه الَِّتي َقْد َخَلْت ِمْن َقْبُل َوَلْن َتِجَد ِلُسنَِّة اللَِّه َتْبِدیالً 

 (23 –)فتح  سنت الهی از پیش همین بوده و در سنت الهی هرگز تغییرى نخواهی یافت

ِبیَح َوِحْفًظا َذِلَك َتْقِدیُر َفَقَضاُهنَّ َسْبَع َسَماَواٍت ِفي َیْوَمْیِن َوَأْوَحی ِفي ُکلِّ َسَماٍء َأْمَرَها َوَزیَّنَّا السََّماَء الدُّْنَیا ِبَمَصا

 اْلَعِلیمِ اْلَعِزیِز 

مربوط به[ آن را وحی ]پس آنها را ]به صورت[ هفت آسمان در دو هنگام مقرر داشت و در هر آسمانی کار 

گیرى آن  آن را نیك[ نگاه داشتیم این است اندازه[فرمود و آسمان ]این[ دنیا را به چراغها آذین کردیم و

 (12 –)فصلت  نیرومند دانا

 َأَماِنيِّ َأْهِل اْلِکَتاِب َمْن َیْعَمْل ُسوًءا ُیْجَز ِبِه َواَل َیِجْد َلُه ِمْن ُدوِن اللَِّه َوِلیًّا َواَل َنِصیًرا َلْیَس ِبَأَماِنیُِّکْم َواَل

بیند و به دلخواه شما و به دلخواه اهل کتاب نیست هر کس بدى کند در برابر آن کیفر می  (پاداش و کیفر)

 (123-)نساء  یابد جز خدا براى خود یار و مددکارى نمی
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 َوَما َأَصاَبُکْم ِمْن ُمِصیَبٍة َفِبَما َکَسَبْت َأْیِدیُکْم َوَیْعُفو َعْن َکِثیرٍ 

 –)شوری  گذرد و هر ]گونه[ مصیبتی به شما برسد به سبب دستاورد خود شماست و ]خدا[ از بسیارى درمی

30) 

 ُیِضلُُّه َوَیْهِدیِه ِإَلی َعَذاِب السَِّعیِرُکِتَب َعَلْیِه َأنَُّه َمْن َتَوالَُّه َفَأنَُّه 

سازد و به عذاب  بر ]شیطان[ مقرر شده است که هر کس او را به دوستی گیرد قطعا او وى را گمراه می

 (22 –کشاند )حج آتشش می 

 ومٌ ِکَتاٌب َمْرُق، َوَما َأْدَراَك َما ِسجِّیٌن، َکالَّ ِإنَّ ِکَتاَب اْلُفجَّاِر َلِفي ِسجِّیٍن

کتابی ، و تو چه دانی که سجین چیست، پندارند[ که کارنامه بدکاران در سجین استنه چنین است ]که می 

 (9-7 –)مطففین  شده است نوشته

 ونَ َیْشَهُدُه اْلُمَقرَّبُ ، ِکَتاٌب َمْرُقوٌم، َوَما َأْدَراَك َما ِعلِّیُّوَن، َکالَّ ِإنَّ ِکَتاَب اْلَْْبَراِر َلِفي ِعلِّیِّیَن

 کتابی است نوشته، و تو چه دانی که علیون چیست، نه چنین است در حقیقت کتاب نیکان در علیون است

 ( 21-18 –)مطففین  مقربان آن را مشاهده خواهند کرد، شده

 تونل زمان -5.1.4.3

انسان آرزو داشته که بتواند رویداد های گذشته و آینده را با چشم خود ببیند و یا بقول معروف به تونل زمان 

برود و چون عمال چنین چیزی امکان پذیر نبوده به تخیل روی آورده و براین اساس فیلم های تخیلی 

ساختن ماشین زمان به آینده و گذشته می روند ولی رفتن به تونل با ساخته که در این فیلم ها انسان ها 

زمان نیازی به تخیل ندارد و انسان با دانستن قوانین جهان هستی می تواند به تونل زمان برود زیرا قوانین 

جهان هستی، قوانین ثابتی هستند و رویداد ها که اجرای قوانین است، در زمان های مختلف مشابه است 

دیگر قوانین جهان هستی بی زمان است بنابراین اگر انسان قوانین جهان هستی را بداند می تواند بعبارت 

ترکیب عملکرد گذشته و آینده این قوانین یعنی رویداد ها را بداند بطور مثال، ما به قانون ایجاد آب که از 

اکسیژن و ئیدروژن آب ایجاد اکسیژن و ئیدروژن است، علم داریم بعبارت دیگر ما می دانیم همیشه ترکیب 

می کند و زمانش مهم نیست که در گذشته بوده یا آینده، بهمین ترتیب نیروی جاذبه اجسام را جذب می 

با دانستن قوانین جهان هستی رفتن به تونل زمان ساده کند یا اگر کسی ظلم کند، ظلم می بیند بنابراین 

)تونل زمان( را وسعت علم انسان به قوانین جهان هستی  و میزان و حیطه رفتن به گذشته و آیا آینده است

 . در قرآن آمده است:تعین می کند

 َلَتَرُونَّ اْلَجِحیمَ ، َکالَّ َلْو َتْعَلُموَن ِعْلَم اْلَیِقیِن

 (5،6-)تکاثر  بینیدبه یقین دوزخ را می ، الیقین داشتیدهرگز چنین نیست اگر علم

 )المیزان( آن وقت دوزخ را خواهید دید، ه علم الیقین برسیدنه ، باز تاءکید می کنم که اگر ب
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 ذهن باز -5.2

ذهن باز یعنی این که من میدانم که معلومات و علم من کامل نیست و اصوال علم هیچ کسی کامل نیست 

مثال انیشتن در علم فیزیک نظریه های نسبیت خاص و عام را مطرح کرد که راه گشای بسیاری از مسائلی 

فیزیک بود شد ولی بعد ها وقتی که موضوع کوانتوم در فیزیک مطرح شد نظریه های مذکور  که در

پاسخگوی در مسائلی که در کوانتوم مطرح است نبود بنابراین مشخص شد که نظریه های مذکور کامل 

نیست. نا کامل بودن علم انسان موضوعی است  که حتی پیغمبری بزرگی چون حضرت موسی )کلیم الله(  

 نیز به آن اذعان دارد و در هنگام برخورد با حضرت خضر از او درخواست می کند که او را آموزش دهد:

 َقاَل َلُه ُموَسی َهْل َأتَِّبُعَك َعَلی َأْن ُتَعلَِّمِن ِممَّا ُعلِّْمَت ُرْشًدا

تو آموخته اند،  موسی به او گفت: آیا ]اذن می دهی که[ من تو را ]به این هدف[ پیروی کنم که از آنچه به

 ( 66 –)کهف  مایه رشدی به من بیاموزی؟

در بحث شاکله گفتیم که اکثر انسانها معلومات و علم خود را بعنوان دارائی تلقی می کنند یعنی خودشان را 

با معلوماتشان بهم گره می زنند و وقتی که موضوعی مطرح می شود که مخالف معلوماتشان است بجای این 

که ممکن است معلومات من کامل نباشد و یا غلط باشد در هنگام طرح موضوع بجای این که که فکر کنند 

به سخنان طرف مقابل گوش کنند در ذهن خود بدنبال این هستند که چگونه از معلومات خود یا بعبارتی 

ود می بندند و دارائی خود دفاع کنند بنابراین اینگونه افراد راه را برای فراگرفتن و تعالی فکری بر روی خ

برای خود محدودیت ایجاد می کنند البته این که چرا انسانها معلومات خود را جزو دارائی خود تلقی میکنند 

خود بحث مفصلی دارد که وارد این بحث نمی شویم ولی در هرصورت تلقی معلومات بعنوان دارائی 

 ست:محدودیت ایجاد می کند. بهمین جهت در قرآن بعنوان شاکله آمده ا

 ُقْل ُکلٌّ َیْعَمُل َعَلی َشاِکَلِتِه َفَربُُّکْم َأْعَلُم ِبَمْن ُهَو َأْهَدى َسِبیاًل 

)اسراء  تر باشد داناتر است یافتهکند و پروردگار شما به هر که راهخود عمل می شاکله بگو هر کس بر حسب

-84) 

حیوان را می  ، و آن طنابی را که با آن پاى می باشد که به معناى بستن پاى چارپا است َلَکماده َششاکله از 

در باال گفتیم، شاکله انسان همان معلومات اوست و گره زدن انسان خودش را به  .می گویند الَکِش بندند

در واقع شاکله نوعی محدویت است که انسان با اتکاء به معلومات معلوماتش همان معنی شاکله را می دهد و 

که من  در کتاب "جهان هستی، انسان، آموزش، تکامل"و برای خود ایجاد می کندخود و درست دانستن آن 

 حالت از نوشته ام از آن بعنوان "قالب تعبیر و تفسیر پدیده ها" آمده است. ذهن بسته سبب می شود  انسان

هن کند. مهر زدن بر دلها هم که در قرآن امده است به نوعی به ذ حرکت بسته سیستم سوی به باز سیستم

 بسته اشاره می کند:
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ی َبَصِرِه ِغَشاَوًة َفَمْن َیْهِدیِه َأَفَرَأْیَت َمِن اتََّخَذ ِإَلَهُه َهَواُه َوَأَضلَُّه اللَُّه َعَلی ِعْلٍم َوَخَتَم َعَلی َسْمِعِه َوَقْلِبِه َوَجَعَل َعَل

 ِمْن َبْعِد اللَِّه َأَفاَل َتَذکَُّرونَ 

بر اینکه شایسته [ا هواي نفس خویش قرار داده ؟ و خداوند او را با آگاهي آیا دیدي کسي را که معبود خود ر

اي افکنده، با اینحال چه کسي گمراه ساخته، و بر گوش و قلبش مهر زده، و بر چشمش پرده ]هدایت نیست

 (23 –شوید؟ )جاثیه تواند غیر از خدا او را هدایت کند؟ آیا متذکر نميمي

 صبر -5.2.1

قرآن به آن تأکید شده و در مورد رویداد هائی است که ما آن را مصائب و مسائل تلقی می کنیم، که در صبر 

به نوعی اشاره ای است به این که انسان با معلومات قبلی )ذهن بسته( نمی تواند رویداد را که نو است تعبیر 

مسئله یعنی منتظر  حل برای فکری و تفسیر کند و به راه حل برسد و صبر کردن یا بعبارت دیگر عدم تالش

 بودن برای دریافت معلومات جدید در جهت حل مسئله که در واقع یعنی با ذهن باز با مسئله روبرو شدن و

شده یعنی در اثر صبر  حل نحو بهمین ما مسائل که یابیم می موارد بسیاری کنیم نگاه خود گذشته به ما اگر

شده که ما با معلومات قبلی قادر به رسیدن به آن نبودیم که  برای مسئله پیدا حلی کردن در طول زمان راه

صبر شده است، در مجموع  پیدا حل راه رویدادها سایر اثر در یا و رسیده ما ذهن به ناگهان این راه حل یا

 سبب می شود انسان از حالت ذهن بسته به سوی ذهن باز حرکت کند. 

حضرت خضر می خواهد که او را آموزش دهد، خضر  در قرآن در سوره کهف هنگامی که حضرت موسی از

  می گوید:

 َوَکْیَف َتْصِبُر َعَلی َما َلْم ُتِحْط ِبِه ُخْبًرا، لَقاَل ِإنََّك َلْن َتْسَتِطیَع َمِعَي َصْبًرا

توانی بر چیزى که به شناخت آن احاطه ندارى  و چگونه می، توانی همپاى من صبر کنی گفت تو هرگز نمی

 (68 -66 –)کهف  صبر کنی

و پس از این که حضرت موسی در مورد سوراخ کردن کشتی و موارد دیگر بر اساس معلومات خود کارهای 

 خضر را درست نمی داند و به او اعتراض می کند، خضر مجددا به او می گوید:

 َقاَل َأَلْم َأُقْل ِإنََّك َلْن َتْسَتِطیَع َمِعَي َصْبًرا

 ( 75و  72)کهف  توانی همپاى من صبر کنی هرگز نمیگفت آیا نگفتم که تو 

و در پایان که خضر علت کارهای خود را شرح می دهد، مشخص می شود که شناخت او ورای شناخت 

 حضرت موسی بوده است که ناشی از نگاه از باال به موضوعات یا بعبارت دیکر ناشی از کلی نگری بوده است.

 استذهن باز نشانه خردمندی  -5.2.2

این که معلومات علم  هر انسانی نسبت به هیچ موضوعی کامل نیست یک اصل کلی است و کسی که به این 

اصل اعتقاد دارد و در رویداد هائی که با آن برخورد می کند به جای این که از معلومات خود دفاع کند سعی 
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همان است که در آیه ای از قرآن که می کند از رویدادها بیآموزد و معلومات و علم خودرا تکامل بخشد این 

در زیر آمده است خداوند این گونه انسان ها را هدایت کرده و بعنوان خردمند از آنها اسم برده است که این 

 مشتاقانه در همه جا بدنبال کسب معلومات برای پی بردن به حقیقت هستند.خردمندان 

 َأْحَسَنُه ُأوَلِئَك الَِّذیَن َهَداُهُم اللَُّه َوُأوَلِئَك ُهْم ُأوُلو اْلَْْلَبابِ  الَِّذیَن َیْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَیتَِّبُعوَن

)اینان کسانی  دهند و بهترین آن را پیروى می کنند اینانند که خدایشان راه نموده به سخن گوش فرامی

 (18 –)زمر  و اینانند همان خردمندان هستند که خدا ایشان را هدایت کرده(

 مثنوی هم آمده است:در 

 علمهای اهل تن َاحمالشان                  علمهای اهل دل حمالشان

اصوال در بسیاری از موارد گفتن نمی دانم چه در ذهن و چه بصورت لفظی برخالف ظاهرش که نشانه نادانی 

 ذهن باز است. است، نشانه دانائی باالئی است که ناشی از ذهن باز است و ابداع و خالقیت نیز ناشی از

 صراط مستقیم یعنی چه؟ -6

در هندسه داریم که کوتاه ترین خطی که بین دونقطه می توان رسم کرد خط مستقیم است. بنابراین صراط 

مستقیم راهی است که در کوتاهترین زمان انسان به هدف می رسد و این موقعی است که راهنما و هدایت 

از خداوند راه را می کننده انسان کسی باشد که راه را بهتر از هرکس دیگری می شناسد و چه کسی بهتر 

 شناسد؟ حتی خداوند فرموده که خودش هم  بر صراط مستقیم است: 

 اٍط ُمْسَتِقیمٍ ِإنِّي َتَوکَّْلُت َعَلی اللَِّه َربِّي َوَربُِّکْم َما ِمْن َدابٍَّة ِإالَّ ُهَو آِخٌذ ِبَناِصَیِتَها ِإنَّ َربِّي َعَلی ِصَر

اى نیست مگر اینکه او مهار  روردگار شما توکل کردم هیچ جنبندهدر حقیقت من بر خدا پروردگار خودم و پ

 (56 –)هود  اش را در دست دارد به راستی پروردگار من بر راه راست است هستی

 هائی صورت می گیرد آموزش انسان برای هدایت بطرف هدف از چه طریق -7

به آن هدف تجهیز شده است.  قبال گفتیم، هرچیزی که خلق شده برای هدفی خلق شده و برای رسیدن

 انسان نیز بیهوده آفریده نشده است و برای رسیدن به هدفی خلق شده است. در قرآن آمده است:

 َأَفَحِسْبُتْم َأنََّما َخَلْقَناُکْم َعَبًثا َوَأنَُّکْم ِإَلْیَنا اَل ُتْرَجُعونَ 

 (115 –)مؤمنون  شویدما بازگردانیده نمی ایم و اینکه شما به سوى  آیا پنداشتید که شما را بیهوده آفریده

 انجام می شود: ق زیرطراز  عمدتاهدایت یا بعبارتی آموزش انسان برای رسیدن به هدف 

 هدایت ذاتی  (1

 هدایت از طریق آموزش مستقیم (2

 آموزش عملی، آزمایش (3
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 ذاتی  هدایت -7.1

یعنی در  وجود دارد هستی که در تمام موجودات جهان (تکوینییکی از طرق هدایت، هدایت ذاتی )فطری، 

هر موجودی ساختاری )مکانیزمی( بطور ذاتی وجود دارد که بر اساس قوانین جهان هستی آنها را بسوی 

این مکانیزم عهده دار هدایت آن چیز را در  هدفی که برای آن خلق شده اند،هدایت می کند بعبارت دیگر

 می بایستی طی کند تا به هدف نهائی برسد، می باشد. در قرآن آمده است:مراحل گوناگونی که آن چیز 

 َقاَل َربَُّنا الَِّذي َأْعَطی ُکلَّ َشْيٍء َخْلَقُه ُثمَّ َهَدى

)آنچه الزمه خلقتش بوده به آن  گفت پروردگار ما کسی است که هر چیزى را خلقتی که درخور اوست داده

 (50 –)طه است سپس آن را هدایت فرموده  چیز داده(

هرچیزی که خلق شده برای هدفی خلق شده و برای رسیدن به آن هدف تجهیز شده مثل دانه گندم، انسان 

 نیز برای هدفی خلق شده است. در قرآن آمده است:

 َأَفَحِسْبُتْم َأنََّما َخَلْقَناُکْم َعَبًثا َوَأنَُّکْم ِإَلْیَنا اَل ُتْرَجُعونَ 

 (115 –)مؤمنون  شویدایم و اینکه شما به سوى ما بازگردانیده نمی  بیهوده آفریدهآیا پنداشتید که شما را 

است که انسان را به طرف هدفی که خلق شده هدایت می کند یا بعبارت دیگر  در انسان، فطرت عامل ذاتی 

    در قرآن آمده است:از طریق فطرت، انسان برای رسیدن به هدف آموزش غیر مستقیم می بیند. 

  َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّاَها، َقْد َأْفَلَح َمن َزکَّاَها، َفَأْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها، َوَنْفٍس َوَما َسوَّاَها

هر ، اش را به آن الهام کردسپس پلیدکارى و پرهیزگارى، سوگند به نفس و آن کس که آن را درست کرد

    (10 -7 –)شمس  اش ساخت قطعا درباختکه آلودهو هر ، کس آن را پاك گردانید قطعا رستگار شد

 تعریف فطرت   -7.1.1

 ویژگی واقع در فطرت .دارد وجود انسان در تولد زمان در و نبوده اکتسابی که است هائی گرایش فطرت

 هستی عالم موجودات عالیترین حد در را انسان بلکه نماید می متمایز حیوان از را انسان تنها نه که است

  .اوست فطرت انسان اصلی خصوصیت حقیقت، در و دهد می ارتقا

 کند، کسب معلومات انسان که شوند می سببکه ریشه آن در گرایش به خدا است،  فطری های گرایش

 خود حقیقت و هستی جهان حقیقت به نسبت نهایت در و یابد دست اخالقی فضائل به کند، حس را زیبائی

 یکی با رابطه در که عملی انجام از ناشی شادی و گرایش ایجاد طریق از فطرت، .کند پیدا شناخت انسان()

 .دارد عملکرد باشد، می فطری های گرایش از

 گرایش های فطری -7.1.2

 گرایشهای فطری عمدتا عبارتند از:
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 گرایش به خدا -الف

مشکلی مواجه میشود و گرایش به خدا بصورت فطری در انسان وجود دارد چنانچه در هنگامی که انسان با 

برای حل آن هیچ راه حلی نمی یابد و از همه طرف ناامید می شود به یاد خدا می افتد و برای حل آن به او 

در هنگام تولد انسان  این گرایش د.ن. بقیه گرایش های فطری ریشه در گرایش به خدا دارمتوسل می شود

 لفعل می شود.بصورت بالقوه وجود دارد که در طول زندگی انسان با

َقاُلوا َبَلی َشِهْدَنا َأْن َتُقوُلوا  َوِإْذ َأَخَذ َربَُّك ِمْن َبِني آَدَم ِمْن ُظُهوِرِهْم ُذرِّیََّتُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلی َأْنُفِسِهْم َأَلْسُت ِبَربُِّکمْ 

 َیْوَم اْلِقَیاَمِة ِإنَّا ُکنَّا َعْن َهَذا َغاِفِلیَن 

ارت از پشت فرزندان آدم ذریه آنان را برگرفت و ایشان را بر خودشان گواه ساخت که و هنگامی را که پروردگ

 آیا پروردگار شما نیستم گفتند چرا گواهی دادیم تا مبادا روز قیامت بگویید ما از این ]امر[ غافل بودیم

 (172 –)اعراف 

ُکْنُتْم ِفي اْلُفْلِك َوَجَرْیَن ِبِهْم ِبِریٍح َطیَِّبٍة َوَفِرُحوا ِبَها َجاَءْتَها ِریٌح ُهَو الَِّذي ُیَسیُِّرُکْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َحتَّی ِإَذا 

َلِئْن َأْنَجْیَتَنا ِمْن َهِذِه  َعاِصٌف َوَجاَءُهُم اْلَمْوُج ِمْن ُکلِّ َمَکاٍن َوَظنُّوا َأنَُّهْم ُأِحیَط ِبِهْم َدَعُوا اللََّه ُمْخِلِصیَن َلُه الدِّیَن

ُفِسُکْم َفَلمَّا َأْنَجاُهْم ِإَذا ُهْم َیْبُغوَن ِفي اْلَْْرِض ِبَغْیِر اْلَحقِّ َیا َأیَُّها النَّاُس ِإنََّما َبْغُیُکْم َعَلی َأْن، ُکوَننَّ ِمَن الشَّاِکِریَنَلَن

 ْعَمُلونَ َمَتاَع اْلَحَیاِة الدُّْنَیا ُثمَّ ِإَلْیَنا َمْرِجُعُکْم َفُنَنبُِّئُکْم ِبَما ُکْنُتْم َت

گرداند تا وقتی که در کشتیها باشید و آنها با بادى خوش آنان  او کسی است که شما را در خشکی و دریا می

بادى سخت بر آنها وزد و موج از هر طرف بر ایشان تازد و یقین   ]را ببر ند و ایشان بدان شاد شوند ]بناگاه

خوانند که اگر ما را از این ]ورطه[ بر هانی  اکدالنه میاند در آن حال خدا را پ کنند که در محاصره افتاده

پس چون آنان را رهانید ناگهان در زمین بناحق سرکشی می کنند اى مردم ،قطعا از سپاسگزاران خواهیم شد

شما به سوى ما  طلبید[ سپس بازگشتشما بهره زندگی دنیا را ]می سرکشی شما فقط به زیان خود شماست

 (22،23 –)یونس  دادید باخبر خواهیم کر ا را از آنچه انجام میخواهد بود پس شم

 َوِللَِّه اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب َفَأْیَنَما ُتَولُّوا َفَثمَّ َوْجُه اللَِّه ِإنَّ اللََّه َواِسٌع َعِلیمٌ 

 –)بقره  نیاز و دانا است مشرق و مغرب از آن خدا است و به هر سو رو کنید، خدا آنجا است، خداوند بي

115) 

 گرایش برای درک جهان و رسیدن به دانائی -ب

درک کند و به حقایق دسترسی پیدا  جهان هستی را آنچنان که هست،انسان بطور فطری گرایش دارد که 

. انسان از طریق این گرایش ابتدا کند یا بعبارت دیگر انسان دائما در جستجوی دانائی و حکمت می باشد

راف خود و موجودات و اشیاء را یعنی عالم مادی را درک کند و به آنها علم پیدا کند سعی می کند محیط اط

برای درک و شناخت حقایق باالتری مثل شناخت  (Knowledgeمعلومات )و در مرحله بعدی بدنبال کسب 
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البته بعضی از انسانها عمدتا در همان مرحله اول  ،حقیقت جهان هستی و شناخت حقیقت خود، برمی آید

برای شناخت جهان هستی و شناخت حقیقت خود بر می آیند.  معلوماتباقی میمانند و کمتر بدنبال کسب 

  در هنگام تولد انسان بصورت بالفعل وجود دارد. گرایش برای درک جهان و رسیدن به دانائی

  در قرآن آمده است:

 ْلَْْسَماَء ُکلََّها ُثمَّ َعَرَضُهْم َعَلی اْلَماَلِئَکِة َفَقاَل َأْنِبُئوِني ِبَأْسَماِء َهُؤاَلِء ِإْن ُکْنُتْم َصاِدِقینَ َوَعلََّم آَدَم ا

 سپس آنها را بر فرشتگان عرضه نمود و فرمود اگر راست می و ]خدا[ همه ]معانی[ نامها را به آدم آموخت

 (31 –)بقره  هیدگویید از اسامی اینها به من خبر د

  گرایش به زیبایی و هنر -ج

گرایش به زیبایی و هنر در انسان بصورت فطری وجود دارد. انسان از یک منظره طبیعی، یک اثر نقاشی، 

موسیقی و دیگر هنرها و چیزهای زیبا شاد می شود.انسان زیبائی را از طریق حس درک می کند و این 

  بالفعل  وجود دارد.گرایش در هنگام تولد انسان بصورت 

 گرایش به نکوئی  -د

گرایش به نکوئی یکی دیگر از گرایش هائی است که بصورت فطری در انسان وجود دارد. این گرایش بصورت 

و محبت به دیگران، فداکاری برای دیگران بروز می کند بعبارت دیگر این گرایش سبب می  کمک، احسان

ری چشم پوشی کند. انسان نه تنها در مواقعی که به دیگری کمک به نفع دیگ خود شود که انسان ازمنافع

کند احساس شعف خاصی می کند بلکه از شنیدن نکوئی که دیگران انجام داده اند نیز احساس شادمانی می 

 کند. 

ی ئالبته منظور عشق حقیقی می باشد نه خواسته ها ،این گرایش در باالترین سطح خود به عشق می رسد

این گرایش در   در هنگام تولد انسان بصورت بالفعل وجود دارد.ق می خوانند. گرایش به نکوئی که آن را عش

تشویق به انفاق کردن که در آیه های بسیاری از قرآن آمده است سطحی پائین در حیوانات هم وجود دارد. 

 گرایش فطری است:این در رابطه با تقویت 

ْت ُأُکَلَها َأْمَواَلُهُم اْبِتَغاَء َمْرَضاِت اللَِّه َوَتْثِبیًتا ِمْن َأْنُفِسِهْم َکَمَثِل َجنٍَّة ِبَرْبَوٍة َأَصاَبَها َواِبٌل َفآَتَوَمَثُل الَِّذیَن ُیْنِفُقوَن 

 ِضْعَفْیِن َفِإْن َلْم ُیِصْبَها َواِبٌل َفَطلٌّ َواللَُّه ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصیرٌ 

انفاق  )نفس شان(  خویش را براى طلب خشنودى خدا و استوارى روحشان( کسانی که اموال و َمَثل )صدقات

که اگر( رگبارى بر آن برسد، دو چندان )اى قرار دارد  می کنند، همچون َمَثل باغی است که بر فراز پشته

 ی(، و خداوند به آنچه انجام ممحصول برآورد، و اگر رگبارى هم بر آن نرسد، باراِن ریزى )براى آن بس است

 (265-)بقره  دهید بیناست
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 ِإالَّ اْبِتَغاَء َوْجِه َربِِّه اْلَْْعَلی، َوَما ْلََِحٍد ِعْنَدُه ِمْن ِنْعَمٍة ُتْجَزى، الَِّذي ُیْؤِتي َماَلُه َیَتَزکَّی، َوَسُیَجنَُّبَها اْلَْْتَقی

براى [ دهد خود را میهمان که مال ، دور داشته خواهد شد )آتش جهنم( از آن ]مردم[رفتارترین و پاك

پروردگارش  )وجه( جز خواستن رضاى، بخشدیافتن نعمت نمی و هیچ کس را به قصد پاداش، پاك شود ]آنکه

 (20- 17 –)لیل  ]منظورى ندارد[که بسی برتر است 

َرَزْقَناُهْم ِسرًّا َوَعاَلِنَیًة َوَیْدَرُءوَن ِباْلَحَسَنِة السَّیَِّئَة ُأوَلِئَك َوالَِّذیَن َصَبُروا اْبِتَغاَء َوْجِه َربِِّهْم َوَأَقاُموا الصَّاَلَة َوَأْنَفُقوا ِممَّا 

 َلُهْم ُعْقَبی الدَّارِ 

پروردگارشان شکیبایی کردند و نماز برپا داشتند و از آنچه روزیشان  )وجه( و کسانی که براى طلب خشنودى

 –)رعد  زدایند ایشان راست فرجام خوش سراى باقی یدادیم نهان و آشکارا انفاق کردند و بدى را با نیکی م

22) 

 گرایش به وجدان اخالقی -ه

گرایش به وجدان اخالقی یکی دیگر از گرایش هائی است که بصورت فطری در انسان وجود دارد که ویژگی 

اخالقی چه گرایش به خوبی و نفرت از پلیدی است بعبارت دیگر انسان بصورت فطری می داند که از نظر آن 

در قرآن .این گرایش در هنگام تولد انسان بصورت بالفعل وجود دارد .عملی خوب است و چه عملی بد است

    آمده است:

 َوَلْو َأْلَقی َمَعاِذیَرهُ ، َبِل اْلِْْنَساُن َعَلی َنْفِسِه َبِصیَرٌة

 (15، 14 –)قیامت  بتراشدهر چند در ظاهر براى خود عذرهایی ، بلکه انسان خودش از وضع خود آگاه است

 هدایت از طریق آموزش مستقیم -7.2

انسان عالوه بر این که از طریق هدایت ذاتی )فطری، تکوینی( بطرف هدف هدایت و یا بعبارتی آموزش داده 

می شود از طریق آموزش مستقیم نیز برای رسیدن به هدف هدایت می شود و مهمترین و مشخص ترین 

در . اوست فطرتیعنی  انسان اصلی خصوصیتیاد آوری روش آن، آموزش بوسیله دین است که دین در واقع 

 قرآن آمده است:

الدِّیُن اْلَقیُِّم َوَلِکنَّ َأْکَثَر  َفَأِقْم َوْجَهَك ِللدِّیِن َحِنیًفا ِفْطَرَة اللَِّه الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَلْیَها اَل َتْبِدیَل ِلَخْلِق اللَِّه َذِلَك

 النَّاِس اَل َیْعَلُمونَ 

فطرت  بق فطرت خدا است فطرتی که خدا بشر را بر آنپس روى خود به سوى دین حنیف کن که مطا"

-30-" )رومنمی دانند آفریده و درآفرینش خدا دگرگونگی نیست، این است دین مستقیم ولی بیشتر مردم

 المیزان(

 َذِلَك اْلِکَتاُب اَل َرْیَب ِفیِه ُهًدى ِلْلُمتَِّقینَ 

 (2 –)بقره  هدایت تقواپیشگان استتردیدى نیست ]و[ مایه شک و که در آن هیچ  است  این کتابی
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 ُنوًرا َنْهِدي ِبِه َمْن َنَشاُء َوَکَذِلَك َأْوَحْیَنا ِإَلْیَك ُروًحا ِمْن َأْمِرَنا َما ُکْنَت َتْدِري َما اْلِکَتاُب َواَل اْلِْیَماُن َوَلِکْن َجَعْلَناهُ 

َراِط اللَِّه الَِّذي َلُه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اْلَْْرِض َأاَل ِإَلی اللَِّه ِص، ِمْن ِعَباِدَنا َوِإنََّك َلَتْهِدي ِإَلی ِصَراٍط ُمْسَتِقیٍم

 َتِصیُر اْلُُْمورُ 

دانستی کتاب چیست و نه ایمان ]کدام  وهمین گونه روحی از امر خودمان به سوى تو وحی کردیم تو نمی

نماییم و به بخواهیم به وسیله آن راه می  است[ ولی آن را نورى گردانیدیم که هر که از بندگان خود را

راه همان خدایی که آنچه در آسمانها و آنچه در زمین ، کنیراستی که تو به خوبی به راه راست هدایت می 

 (52،53 –)شوری  گردد ار که ]همه[ کارها به خدا بازمیشداست از آن اوست ه

 سوره نور آمده است 35در قسمتی از آیه 

 ُه ِلُنوِرِه َمْن َیَشاُء َوَیْضِرُب اللَُّه اْلَْْمَثاَل ِللنَّاِس َواللَُّه ِبُکلِّ َشْيٍء َعِلیمٌ َیْهِدي اللَّ

زند و خدا به هر چیزى  کند و این مثلها را خدا براى مردم میخدا هر که را بخواهد با نور خویش هدایت می 

 سوره نور( 35)قسمتی از آیه  داناست"عالم است" 

رآن به معنی علم و معرفت است و همانطور که ما اشیاء را بوسیله نور می بینیم یا بعبارت دیگر نور در ق

 میشناسیم، علم هم که ما از طریق آموزش بدست می آوریم در نهایت به شناخت چیزی منجر می شود.

 آموزش عملی، آزمایش -7.3

 آموزش عملی -7.3.1

آموزش عملی یکی دیگر از راههای هدایت انسان به طرف هدفی که برای آن خلق شده می باشد که آموزش 

 عملی از طریق رویداد هائی که انسان در طول عمر خود با آن ها مواجه می شود، می باشد. 

سیستم نیز، رویدادها این در سیستم جهان هستی مثل هر سیستم دیگری هدفمند است و  ،قبال گفتیم

)فعالیت ها( در راستای نائل شدن به هدفهائی بوجود می آید. وقوع رویدادها در جهان هستی یک امر ذاتی و 

 جادائمی است و هر رویدادی از برخورد و یا ارتباط دو یا چند اجزای جهان هستی بوجود می آید که در این 

وان و انسان در آن بطور مستقیم یا غیر مستقیم شرکت دارند رویداد هائی که اجزائی، شامل جامد، گیاه، حی

مورد نظر است. در رویدادهائی که با شرکت این اجزا یا موجودات بوقوع می پیوندد و هدفشان انسان است، 

 دو نوع محصول نهائی ایجاد می شود: 

ه سبب حفظ بقای نوع اول محصول، کاال و سرویس هائی هستند که مورد مصرف انسان واقع می گردد ک

می گردد و نوع دوم محصول، معلومات است که در بعضی از رویداد ها این دو  اودر طول مدت عمر  انسان

محصول با هم ایجاد می شوند و در بعضی دیگر از رویداد ها فقط معلومات ایجاد می شود، بنابر این عمدتا 

 دو هدف در ایجاد رویداد ها وجود دارد که عبارتند از: 
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 انسانهدف اول: حفظ بقای 

است مثالمحصول  اودر طول مدت عمر   انسانهدف اول از این گونه رویداد ها )فعالیت ها( حفظ بقای 

نهائی بسیاری از رویداد هائی که انسان در آن شرکت دارد ایجاد کاال ها و سرویس هائی است که توسط 

مر و گذران زندگیش می شود که هدف اصلی از انسان به نوعی مصرف می شود و سبب بقای او در مدت ع

 ایجاد رویداد ها نیست.

 هدف  دوم: آموزش جهت تکامل شعوری با استفاده از معلومات ایجاد شده در رویداد ها

با استفاده از  انسانهدف دوم یا هدف اصلی از این گونه رویدادها، آموزش بمنظور تکامل )ارتقاء( شعور 

می باشد. برای نائل شدن انسان به هدفی که برای آن خلق شده است،  ویداد ها معلومات ایجاد شده در ر

می باشد این است که هر  انسان دلیل این که هدف اصلی از وقوع رویدادها در جهان هستی تکامل شعور

رویدادی که ایجاد می شود در محدوده زمان است و یعنی یک زمانی شروع می شود و یک زمانی پایان می 

یعنی رویداد از نظر زمانی ناپایدار است، محصوالت نهائی هم که بصورت کاال و سرویس های مصرفی در  یابد

رویداد ها ایجاد می شوند در واقع اجزای سیستم جهان هستی هستند که در کوتاه مدت و یا بلند مدت به 

باقی می ماند،  انسانود برای رویداد های دیگری می پیوندند و از هر رویدادی تنها معلوماتی که ایجاد می ش

بنابراین هدف اصلی ایجاد این معلومات می باشد و رویداد وسیله ای برای رسیدن به این معلومات است و 

خود هدف نیست، از طرفی جهان هستی با داشتن شعور کل قاعدتا این معلومات را دارا می باشد و نیازی به 

که در این رویداد ها  انسانیمعلومات تنها می تواند قابل استفاده دانستنن این معلومات ندارد بنابراین این 

تغییر  ونقش داشته باشند، قرار گیرد و کسب معلومات جدید یعنی باال رفتن شعور کسب کننده معلومات 

معلومات سبب تغییر در نگرش، برداشت و همچنین عمل و عکس العمل انسان در برخورد با پدیده ها و 

  ، یعنی انسان با کسب معلومات جدید به انسان دیگری تبدیل می شود. شودرویداد ها می 

بعبارت دیگری می توان گفت که هدف اصلی از ایجاد این گونه رویدادها در جهان هستی باال بردن و تکامل  

و رویدادها ماهیت  می باشدانسان برای برای نائل شدن انسان به هدفی که برای آن خلق شده است،  شعور

 آموزشی برای نائل شدن به این هدف را دارند.

( نیز، بخشی از معلوماتی که در حافظه معنائی  Cognitive Psychologyبراساس علم روانشناسی شناختی )

(Semantic Memory انسان ذخیره شده، چکیده یا عصاره برداشت انسان از رویداد ها است که رویداد ها )

( ذخیره می گردد بدون این که اینگونه معلومات بعد از ذخیره Episodic Memoryدر حافظه رویدادی )

  شدن در حافظه معنائی ارتباطی با آن رویداد ها و یا حافظه رویدادی داشته باشند.

 در قرآن آمده است:
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ًیا َوِممَّا ُیوِقُدوَن َعَلْیِه ِفي النَّاِر اْبِتَغاَء ِحْلَیٍة َأْو َأْنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء َفَساَلْت َأْوِدَیٌة ِبَقَدِرَها َفاْحَتَمَل السَّْیُل َزَبًدا َراِب

ْنَفُع النَّاَس َفَیْمُکُث ِفي اْلَْْرِض َمَتاٍع َزَبٌد ِمْثُلُه َکَذِلَك َیْضِرُب اللَُّه اْلَحقَّ َواْلَباِطَل َفَأمَّا الزََّبُد َفَیْذَهُب ُجَفاًء َوَأمَّا َما َی

 للَُّه اْلَْْمَثالَ َکَذِلَك َیْضِرُب ا

هایی به اندازه گنجایش خودشان روان شدند و سیل کفی از آسمان آبی فرو فرستاد پس رودخانه  [همو که]

گدازند هم نظیر آن کفی  بلند روى خود برداشت و از آنچه براى به دست آوردن زینتی یا کاالیی در آتش می

رود ولی آنچه به مردم د اما کف بیرون افتاده از میان می زن آید خداوند حق و باطل را چنین مثل میبرمی 

 (17-زند )رعد  ماند خداوند مثلها را چنین می رساند در زمین ]باقی[ میسود می 

 هر که عمل کند به آنچه که عالم به آن است خداوند علم به آنچه را هم که نمی داندحضرت محمد )ص(: 

 نست به او یاد می دهدروزیش نموده آنچه را هم که نمی دا

 آزمایش -7.3.2

شخصی بعنوان دانش آموز برای یادگیری علم و یا فنی به آموزشگاهی می رود، و مسئولین آموزشگاه  نوع 

دروس اعم از نظری و عملی )تجربی( را تعیین می کنند و وظیفه دانش آموز درس خواندن بمنظور یاد 

اینکه مطمئن شوند که او درس را فرگرفته است و همچنین گیری دروس است و مسئولین آموزشگاه برای 

خود دانش آموز، از او امتحان می گیرند و چنانچه دانش آموز در امتحان نمره قبولی گرفت به کالس یا 

 درس باالتری منتقل می شود و در صورت نگرفتن نمره قبولی او می بایستی دومرتبه آن درس را بخواند.

فوق دانش آموز مدرسه دنیا است و برای این که مشخص شود که درس را یاد گرفته  انسان نیز مانند مثال

یانه، باید آزمایش شود و امتحان بدهد، البته فرقی که بین این آزمایش و امتحانی که در مثال فوق آوردیم 

علم، زیرا معلم این است که در اینجا آزمایش برای این است که خود انسان میزان یادگیری خود را بداند، نه م

بدون آزمایش هم  از میزان یادگیری مطلع است. بنابراین اینگونه آزمایشها نیز، به نوعی یادگیری از طریق 

 تجربه عملی نیز می باشد.

خلق جهان هستی در کل یک رویداد است که یکی از هدفهای آن آموزش و کسب معلومات توسط انسان و 

 که برایش خلق شده است، می باشد. در قرآن آمده است: سپس آزمایش او برای رسیدن به هدفی

َأْحَسُن َعَماًل َوَلِئْن ُقْلَت  َوُهَو الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْلَْْرَض ِفي ِستَِّة َأیَّاٍم َوَکاَن َعْرُشُه َعَلی اْلَماِء ِلَیْبُلَوُکْم َأیُُّکمْ 

 َیُقوَلنَّ الَِّذیَن َکَفُروا ِإْن َهَذا ِإالَّ ِسْحٌر ُمِبینٌ ِإنَُّکْم َمْبُعوُثوَن ِمْن َبْعِد اْلَمْوِت َل

تا شما را  )و برای این آفرید( و اوست کسی که آسمانها و زمین را در شش هنگام آفرید و عرش او بر آب بود

فر یك نیکوکارترید و اگر بگویی شما پس از مرگ برانگیخته خواهید شد قطعا کسانی که کا بیازماید که کدام

 (7 –)هود  اند خواهند گفت این ]ادعا[ جز سحرى آشکار نیست شده
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 هدف از آمدن انسان به دنیا  -8

دانستن هدف در هر کاری راهنمای انسان در انجام آن کار است و سبب می شود که انسان در آن کار به 

نرفته اید و نمی دانید که از چه بیراهه نرود، بطور مثال شما می خواهید در شهری به مکانی بروید که قبال 

( Navigationشما به اتوموبیل خود سوار می شوید دستگاه جهت یاب ) ،راهی بروید تا  به آنجا برسید

اتوموبیل را روشن می کنید و آدرس آن مکان را در جهت یاب وارد می کنید، دستگاه جهت یاب شما را 

مختلفی براساس این راهنمائی گذر می کنید و نهایتا به راهنمائی می کند و در طول مسیر از خیابانهای 

مکان مورد نظر می رسید، دلیل این که دستگاه جهت یاب شما را به  بیراهه نمی برد و می تواند شما را 

برای رسیدن به مقصد از کوتاهترین راه، راهنمائی کند این است که این دستگاه از طریق ماهواره، دائما 

ا را نشانه گرفته است. در هنگام تشکیل هر سازمانی نیز، اول از همه هدف یا هدفهای هدف یعنی مقصد شم

آن سازمان را تعین می کنند که عملکرد آن سازمان براساس رسیدن به آن هدف یا هدفها صورت می گیرد 

     .و  راهنمای عملکرد آن سازمان است

دایت و آموزش انسان بمنظور کسب معلومات یکی از مهمترین هدفهای خلق جهان هستی، ه ،قبال گفتیم

برای نائل شدن و رسیدن به هدفی که برای آن آفریده شده اند، می باشد. درک هدف از آمدن انسان به دنیا 

مستلزم شناخت حقیقت جهان هستی و حقیقت انسان )من( می باشد که این موضوعات بصورت مستقیم 

با استفاده از آموزشی که بر اساس فطرت خود و انسان می بایستی  بیان نشده است )ال اکراه فی الدین( بلکه

بصورت تئوری و عملی به او داده می شود و نشانه ها و امکاناتی که در اختیارش است با تفکر و تعقل به 

شناخت حقیقت جهان هستی و حقیقت انسان نائل شود و با کسب چنین معرفتی انسان به علم الیقین می 

 و اصوال کلیه ادیان برای این آمده اند که انسان را برای رسیدن به چنین شناختی هدایت کنند. رسد و اسالم 

 در قرآن آمده است: 

اْلُوْثَقی اَل  ْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوةِ اَل ِإْکَراَه ِفي الدِّیِن َقْد َتَبیََّن الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ َفَمْن َیْکُفْر ِبالطَّاُغوِت َوُیْؤِمْن ِباللَِّه َفَقِد ا

 اْنِفَصاَم َلَها َواللَُّه َسِمیٌع َعِلیمٌ 

در دین هیچ اجبارى نیست و راه از بیراهه بخوبی آشکار شده است پس هر کس به طاغوت کفر ورزد و به 

خدا ایمان آورد به یقین به دستاویزى استوار که آن را گسستن نیست چنگ زده است و خداوند شنواى 

 (256 –)بقره  داناست

َأَفَرَأْیَت َمِن اتََّخَذ ِإَلَهُه َهَواُه ، َوَخَلَق اللَُّه السََّماَواِت َواْلَْْرَض ِباْلَحقِّ َوِلُتْجَزى ُکلُّ َنْفٍس ِبَما َکَسَبْت َوُهْم اَل ُیْظَلُموَن

، ِغَشاَوًة َفَمْن َیْهِدیِه ِمْن َبْعِد اللَِّه َأَفاَل َتَذکَُّروَن َوَأَضلَُّه اللَُّه َعَلی ِعْلٍم َوَخَتَم َعَلی َسْمِعِه َوَقْلِبِه َوَجَعَل َعَلی َبَصِرِه

 ْن ِعْلٍم ِإْن ُهْم ِإالَّ َیُظنُّونَ َوَقاُلوا َما ِهَي ِإالَّ َحَیاُتَنا الدُّْنَیا َنُموُت َوَنْحَیا َوَما ُیْهِلُکَنا ِإالَّ الدَّْهُر َوَما َلُهْم ِبَذِلَك ِم
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 )کسب کرده( آنچه به دست آورده ]موجب[به حق آفریده است و تا هر کسی به  و خدا آسمانها و زمین را

پس آیا دیدى کسی را که هوس خویش را معبود خود قرار ، پاداش یابد و آنان مورد ستم قرار نخواهند گرفت

ت آیا پس اش پرده نهاده اس داده و خدا او را دانسته گمراه گردانیده و بر گوش او و دلش مهر زده و بر دیده

 ]چیز دیگرى[و گفتند غیر از زندگانی دنیاى ما ، گیرید خواهد کرد آیا پند نمی از خدا چه کسی او را هدایت

هیچ دانشی  ]مطلب[به این  ]ولی[کند شویم و ما را جز طبیعت هالك نمی میریم و زنده می  نیست می

 (24-22-)جاثیه  سپرند گمان نمی ]طریق[جز  ]و[ندارند 

 َیْوَم ُتْجَزى ُکلُّ َنْفٍس ِبَما َکَسَبْت اَل ُظْلَم اْلَیْوَم ِإنَّ اللََّه َسِریُع اْلِحَسابِ اْل

یابد امروز ستمی نیست آرى خدا  کیفر می "کسب کرده" آنچه به دست آورده ]موجب[امروز هر کسی به 

 (17-)غافر  زودشمار است

معلومات کسب شده است که سبب تغییر درشاکله انسان و  کسب کرده(،  –)بدست آورده  منظور از کسبت

 نهایتا تغییر درعمل او می شود

 آیاتی که در قرآن آمده و هدف از خلقت انسان را بیان می کند -8.1

 در آیه زیر تصریح شده که انسان هدفمند خلق شده است:

 ا اَل ُتْرَجُعونَ َأَفَحِسْبُتْم َأنََّما َخَلْقَناُکْم َعَبًثا َوَأنَُّکْم ِإَلْیَن

 (115 –شوید )مؤمنون ایم و اینکه شما به سوى ما بازگردانیده نمی  آیا پنداشتید که شما را بیهوده آفریده

دو آیه در قرآن است که هدف از خلقت انسان را مستقیما بیان می کند یکی از آیه ها هدف را پرستش 

واحد، یعنی رسیدن به وحدت بیان می نماید که در این خداوند و دیگری هدف را، قرار گرفتن انسان در امت 

دو آیه یک هدف مستتر می باشد یعنی پرستش خداوند نهایتا سبب می شود انسان در امت واحد قرار گیرد 

 و به وحدت برسد یا بعبارت دیگر پرستش خداوند پیش زمینه رسیدن به وحدت است.

 پرستش خداوند -8.1.1

 در قرآن آمده است:

 َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْلِْْنَس ِإالَّ ِلَیْعُبُدونِ  َوَما

 (56 –و جن و انس را نیافریدم جز براى آنکه مرا بپرستند )ذاریات 

شما آدمی را برای کار خاصی قبول دارید و وقتی در انجام آن کار مشکلی پیش می آید و قادر به حل آن 

واهید و انجام هر کاری برای رسیدن به هدفی است نیستید به او مراجعه می کنید و از او راهنمائی می خ

بنابراین آن شخصی که شما قبولش دارید شما را راهنمائی می کند که به هدفتان برسید.  پرستیدن یعنی 

باال ترین مرتبه قبول داشتن و در نتیجه اطاعت کردن از او، پرستیدن خدا هم  یعنی اطاعت کامل از او تا 

 ف هدفی که برای آن خلق شده هدایت کند.خالق انسان، او را بطر
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قبال گفتیم، صراط مستقیم راهی است که در کوتاهترین زمان انسان به هدف می رسد و این موقعی است که 

راهنما و هدایت کننده انسان کسی باشد که راه را بهتر از هرکس دیگری می شناسد و چه کسی بهتر از 

  ده استخداوند راه را می شناسد؟. در قرآن آم

 َوَأِن اْعُبُدوِني َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقیمٌ ، َأَلْم َأْعَهْد ِإَلْیُکْم َیا َبِني آَدَم َأْن اَل َتْعُبُدوا الشَّْیَطاَن ِإنَُّه َلُکْم َعُدوٌّ ُمِبیٌن

و اینکه ، اى فرزندان آدم مگر با شما عهد نکرده بودم که شیطان را مپرستید زیرا وى دشمن آشکار شماست

 (61، 60 –)یس  راه راست"صراط مستقیم" مرا بپرستید این است 

بعضی از مفسرین قرآن، لیعبدون را لیعرفون معنی کرده اند یعنی اخذ معرفت و شناخت و اساس این  سخن 

 این است که عبادت بدون معرفت، عبادت نیست.

 امت واحد -8.1.2

الزم است که تفاوت ملت و امت را بدانیم، ملت در زیان عربی به قبل از این که به بحث امت واحد بپردازیم 

بکار می رود که به  (Nationمعنای راه و روش است ولی در زبان فارسی این کلمه معادل کلمه انگلیسی )

معینی تحت حکومت واحدی  گروهی از انسانها که دارای فرهنگ و سنت های مشترک بوده و در سرزمین

مت به مجموعه ای از انسانها که از نظر اعتقادی و عقیدتی مشترک هستند گفته می زندگی می کنند و ا

 شود، که لزوما مانند ملت، در یک سرزمین زندگی نمی کنند. 

 در قرآن آمده است:

بَُّك َوِلَذِلَك َخَلَقُهْم َوَتمَّْت َکِلَمُة َربَِّك َوَلْو َشاَء َربَُّك َلَجَعَل النَّاَس ُأمًَّة َواِحَدًة َواَل َیَزاُلوَن ُمْخَتِلِفیَن،ِإالَّ َمْن َرِحَم َر

 ْلََْمَلََنَّ َجَهنََّم ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس َأْجَمِعیَن

داد در حالی که پیوسته در اختالفند،  خواست قطعا همه مردم را امت واحدى قرار می و اگر پروردگار تو می

ده و براى همین آنان را آفریده است و وعده پروردگارت ]چنین[ مگر کسانی که پروردگار تو به آنان رحم کر

 (119، 118-تحقق پذیرفته است ]که[ البته جهنم را از جن و انس یکسره پر خواهم کرد )هود 

 ُلنَّ َعمَّا ُکْنُتْم َتْعَمُلونَ َوَلْو َشاَء اللَُّه َلَجَعَلُکْم ُأمًَّة َواِحَدًة َوَلِکْن ُیِضلُّ َمْن َیَشاُء َوَیْهِدي َمْن َیَشاُء َوَلُتْسأَ 

همه را به اجبار وادار به ایمان میکرد، اما اجبار چه [و اگر خدا میخواست همه شما را امت واحدي قرار میداد 

 ]و الیق بداند[گمراه و هر کس را بخواهد  ]و مستحق ببیند[ولي خدا هر کس را بخواهد  ]سودي دارد؟

 (93 –هدایت میکند، و شما از آنچه انجام میدادید بازپرسي خواهید شد )نحل 

هر مطلبی که شخصی مطرح می کند اشخاص دیگر آن را براساس معلومات خود تعبیر می کنند که در 

یکی  افراد گروه عقاید بسیاری از موارد تعبیرشان با منظور گوینده متفاوت است. امت واحد یعنی این که

از هرگونه انحراف تهی یعنی گروهی که در قرآن امت واحد  تعبیر واحدی از مطالب دارند. نابرایناست ب
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و چون فطرت در همه انسان ها یکسان است بنابراین انسانهائی که جزو  باشند خالص تنها بر فطرتباشند و 

 هم مشابه می باشد. امت واحد می باشند، برداشت آنها از مطالب یکی می باشند و بهمین جهت عمل آنها

 از امت واحد که در قرآن آمده است نمونه ای -8.1.2.1

برای درک امت واحد بهترین نمونه حضرت ابراهیم است که در قران از او بعنوان امت نام برده شده است که 

 امت واحد نیز هست چون یک نفر است و اختالفی در عقاید یک نفر نیست.

از نظر قرآن حضرت ابراهیم نمونه یک امت است که از مشرکان نبود و مطیع فرمان خدا، حق گرا، شکر گذار 

نعمتهای خدا  و در صراط مستقیم بود بهمین جهت خداوند او را به راه راست هدایت نمود و پیروی از آئین 

 ایشان در قرآن توصیه شده است:  

 َشاِکًرا ْلَِْنُعِمِه اْجَتَباُه َوَهَداُه ِإَلی ِصَراٍط ُمْسَتِقیمٍ ، اِنًتا ِللَِّه َحِنیًفا َوَلْم َیُك ِمَن اْلُمْشِرِکیَنِإنَّ ِإْبَراِهیَم َکاَن ُأمًَّة َق

خدا او ، شکرگزار نعمتهاى او بود، و از مشرکان نبود حق گرا، ،اّمتی بود مطیع فرمان خدا ]به تنهایی[ابراهیم 

 (120،121-)نحل  هدایت نمود  صراط مستقیم"" را برگزید و به راهی راست

، ْم ِإنََّك َأْنَت اْلَعِزیُز اْلَحِکیُمَربََّنا َواْبَعْث ِفیِهْم َرُسواًل ِمْنُهْم َیْتُلو َعَلْیِهْم آَیاِتَك َوُیَعلُِّمُهُم اْلِکَتاَب َواْلِحْکَمَة َوُیَزکِّیِه

ِإْذ َقاَل ، َمْن َسِفَه َنْفَسُه َوَلَقِد اْصَطَفْیَناُه ِفي الدُّْنَیا َوِإنَُّه ِفي اْْلِخَرِة َلِمَن الصَّاِلِحیَنَوَمْن َیْرَغُب َعْن ِملَِّة ِإْبَراِهیَم ِإالَّ 

 َلُه َربُُّه َأْسِلْم َقاَل َأْسَلْمُت ِلَربِّ اْلَعاَلِمیَن

تو را بر آنان بخواند و کتاب اى از خودشان برانگیز تا آیات  پروردگارا در میان آنان فرستاده :[حضرت ابراهیم]

و چه کسی جز آنکه به ، ناپذیر حکیمی شان کند زیرا که تو خود شکست و حکمت به آنان بیاموزد و پاکیزه

تابد و ما او را در این دنیا برگزیدیم و البته در آخرت ]نیز[ از  مغزى گراید از آیین ابراهیم روى برمیسبك 

 ه پروردگارش به او فرمود تسلیم شو گفت به پروردگار جهانیان تسلیم شدمهنگامی ک، شایستگان خواهد بود

 (131-129-)بقره 

 اللَُّه ِإْبَراِهیَم َخِلیالً َوَمْن َأْحَسُن ِدیًنا ِممَّْن َأْسَلَم َوْجَهُه ِللَِّه َوُهَو ُمْحِسٌن َواتََّبَع ِملََّة ِإْبَراِهیَم َحِنیًفا َواتََّخَذ 

ي بهتر است از آن کس که خود را تسلیم خدا کند، و نیکوکار باشد و پیرو آئین خالص و دین و آئین چه کس

 (125-)نساء  و پاك ابراهیم گردد و خدا ابراهیم را بدوستي خود انتخاب کرد

 اَن ِمَن اْلُمْشِرِکینَ ُقْل ِإنَِّني َهَداِني َربِّي ِإَلی ِصَراٍط ُمْسَتِقیٍم ِدیًنا ِقَیًما ِملََّة ِإْبَراِهیَم َحِنیًفا َوَما َک

گراى و او از مشرکان ابراهیم حق بگو آرى پروردگارم مرا به راه راست هدایت کرده است دینی پایدار آیین

 (161-)انعام  نبود

 اْلُمْؤِمِنینَ  ِإنَّ َأْوَلی النَّاِس ِبِإْبَراِهیَم َللَِّذیَن اتََّبُعوُه َوَهَذا النَِّبيُّ َوالَِّذیَن آَمُنوا َواللَُّه َوِليُّ

اند و ]نیز[ این پیامبر و  در حقیقت نزدیکترین مردم به ابراهیم همان کسانی هستند که او را پیروى کرده

 (68-)آل عمران  اند و خدا سرور مؤمنان است کسانی که ]به آیین او[ ایمان آورده
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 خصوصیات حضرت ابراهیم -8.1.2.2

تی داشت و چگونه شخصیتی بود که پیروی از آئین ایشان در حال ببینیم که حضرت ابراهیم چه خصوصیا

 قرآن توصیه شده است:

 رسیدن به مرحله علم الیقین: -الف

 حضرت ابراهیم به مرحله علم الیقین رسیده بود:

َجنَّ َعَلْیِه اللَّْیُل َرَأى َکْوَکًبا َقاَل َهَذا َوَکَذِلَك ُنِري ِإْبَراِهیَم َمَلُکوَت السََّماَواِت َواْلَْْرِض َوِلَیُکوَن ِمَن اْلُموِقِنیَن، َفَلمَّا 

اَل َلِئْن َلْم َیْهِدِني َربِّي ْلََُکوَننَّ َربِّي َفَلمَّا َأَفَل َقاَل اَل ُأِحبُّ اْْلِفِلیَن، َفَلمَّا َرَأى اْلَقَمَر َباِزًغا َقاَل َهَذا َربِّي َفَلمَّا َأَفَل َق

مَّا َرَأى الشَّْمَس َباِزَغًة َقاَل َهَذا َربِّي َهَذا َأْکَبُر َفَلمَّا َأَفَلْت َقاَل َیا َقْوِم ِإنِّي َبِريٌء ِممَّا ِمَن اْلَقْوِم الضَّالِّیَن، َفَل

 ُتْشِرُکوَن، ِإنِّي َوجَّْهُت َوْجِهَي ِللَِّذي َفَطَر السََّماَواِت َواْلَْْرَض َحِنیًفا َوَما َأَنا ِمَن اْلُمْشِرِکینَ 

کنندگان باشد، پس چون شب بر  ملکوت آسمانها و زمین را به ابراهیم نمایاندیم تا از جمله یقینو این گونه 

کنندگان را اى دید گفت این پروردگار من است و آنگاه چون غروب کرد گفت غروب  او پرده افکند ستاره

ن ناپدید شد گفت اگر دوست ندارم، و چون ماه را در حال طلوع دید گفت این پروردگار من است آنگاه چو

پروردگارم مرا هدایت نکرده بود قطعا از گروه گمراهان بودم، پس چون خورشید را برآمده دید گفت این 

پروردگار من است این بزرگتر است و هنگامی که افول کرد گفت اى قوم من من از آنچه ]براى خدا[ شریك 

را به سوى کسی گردانیدم که آسمانها و زمین را  سازید بیزارم، من از روى اخالص پاکدالنه روى خود می

 (79-75 –پدید آورده است و من از مشرکان نیستم )انعام 

 َوَلَقْد آَتْیَنا ِإْبَراِهیَم ُرْشَدُه ِمْن َقْبُل َوُکنَّا ِبِه َعاِلِمیَن

 (51-)انبیاء  دیمو در حقیقت پیش از آن به ابراهیم رشد ]فکرى[اش را دادیم و ما به ]شایستگی[ او دانا بو

 حضرت ابراهیم بسیار راستگو بود -ب 

 نبود:میان گفتار و کردارش تناقضی حضرت ابراهیم بسیار راستگو بود یعنی 

 َواْذُکْر ِفي اْلِکَتاِب ِإْبَراِهیَم ِإنَُّه َکاَن ِصدِّیًقا َنِبیًّا

 (41-)مریم  ودو در این کتاب به یاد ابراهیم پرداز زیرا او پیامبرى بسیار راستگوى ب

 حضرت ابراهیم وفادار به عهدش با خداوند بود -ج 

 حق بندگی کـه بـه عـهـده داشت تمام و کامل ادا کردیعنی  حضرت ابراهیم وفادار به عهدش با خداوند بود

 َوِإْبَراِهیَم الَِّذي َوفَّی

 (37-)نجم هاى[ همان ابراهیمی که وفا کردو ]نیز در نوشته 

 ابراهیم تسلیم خداوند بودحضرت  -د 

 حضرت ابراهیم به مقام تسلیم رسیده بود
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 ِإْذ َقاَل َلُه َربُُّه َأْسِلْم َقاَل َأْسَلْمُت ِلَربِّ اْلَعاَلِمیَن

 (131 –)بقره هنگامی که پروردگارش به او فرمود تسلیم شو گفت به پروردگار جهانیان تسلیم شدم

 ننده به خدا بودحضرت ابراهیم نرم دل و باز گشت ک -ه 

 حضرت ابراهیم بردبار، نرم دل بود و در هر امری به خدای تعالی رجوع می کرد:

 ِإنَّ ِإْبَراِهیَم َلَحِلیٌم َأوَّاٌه ُمِنیبٌ 

 (75-)هود  کننده ]به سوى خدا[ بود زیرا ابراهیم بردبار و نرم دل و بازگشت

 حضرت ابراهیم دارای قلب سلیم بود -و 

 دارای قلب سلیم بود یعنی قلبی که از انحرافات تهی بود:حضرت ابراهیم 

 ِإْذ َجاَء َربَُّه ِبَقْلٍب َسِلیمٍ 

 (84-)صافات  آنگاه که با دلی پاك به ]پیشگاه[ پروردگارش آمد

 حضرت ابراهیم از درون و برون به توحید رسیده بود و به مقام وحدت نائل شده بود -ز 

بود یعنی از درون و برون به توحید رسیده بود و به مقام وحدت نائل شده حضرت ابراهیم به تنهائی یک امت 

 بود   و در صراط مستقیم بود بهمین جهت او مطیع و فرمانبر خدا، حق گرا، و شکر گذار

 ِه اْجَتَباُه َوَهَداُه ِإَلی ِصَراٍط ُمْسَتِقیمٍ َشاِکًرا ْلَِْنُعِم، ِإنَّ ِإْبَراِهیَم َکاَن ُأمًَّة َقاِنًتا ِللَِّه َحِنیًفا َوَلْم َیُك ِمَن اْلُمْشِرِکیَن

او شکرگزار نعمتهاي ، ، و هرگز از مشرکان نبودحق گرایك امت بود مطیع فرمان خدا،  ]به تنهائي[ابراهیم 

 (120،121-)نحل  پروردگار بود، خدا او را برگزید، و به راه راست هدایتش کرد

 وائی مردم رسیدحضرت ابراهیم نهایتا به مقام پیش  -ح 

حضرت ابراهیم پس از این که از عهده آزمایشات الهی برآمد و به خلوص )فطرت خالص( رسید  نهایتا به 

 مقام پیشوائی مردم رسید یعنی مقامی که بقیه از آئین ایشان پیروی کنند:

ُلَك ِللنَّاِس ِإَماًما َقاَل َوِمْن ُذرِّیَِّتي َقاَل اَل َیَناُل َعْهِدي َوِإِذ اْبَتَلی ِإْبَراِهیَم َربُُّه ِبَکِلَماٍت َفَأَتمَُّهنَّ َقاَل ِإنِّي َجاِع

 الظَّاِلِمیَن

و چون ابراهیم را پروردگارش با کلماتی بیازمود و وى آن همه را به انجام رسانید ]خدا به او[ فرمود من تو را 

-)بقره  رسدیمان من به بیدادگران نمی پیشواى مردم قرار دادم ]ابراهیم[ پرسید از دودمانم ]چطور[ فرمود پ

124) 

اگر به آیاتی که در مورد شخصیت حضرت ابراهیم در قرآن آمده توجه کنیم او انسانی بود که به شناخت 

ملکوت آسمانها و زمین دست یافته بود و به علم الیقین رسیده بود، راستگو، وفادار به عهد بود و به مقام 

و در در  نرم دل بود و در هر امری به خدای تعالی رجوع می کرد، دارای قلب سلیم تسلیم رسیده بود، بردبار،

در مجموع حضرت ابراهیم نمونه انسان کاملی بود که از درون و برون به توحید رسیده و بود  صراط مستقیم
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ر شیطان انسانی که به این مرتبه برسد دیگبود و به مقام وحدت نائل شده بود یعنی در فطرت خالص بود و

  نمی تواند او را گمراه کند و او در صراط مستقیم است:  

َقاَل َهَذا ِصَراٌط ، ِإالَّ ِعَباَدَك ِمْنُهُم اْلُمْخَلِصیَن، َقاَل َربِّ ِبَما َأْغَوْیَتِني ْلََُزیَِّننَّ َلُهْم ِفي اْلَْْرِض َوْلَُْغِوَینَُّهْم َأْجَمِعیَن

 َعَليَّ ُمْسَتِقیمٌ 

دهم و پروردگارا! بخاطر اینکه مرا گمراه ساختي من نعمتهاي مادي را در زمین در نظر آنها تزیین ميگفت 

 ]و سنت همیشگیم[مگر بندگان مخلصت، فرمود این راه مستقیم من است ، !همگي را گمراه خواهم ساخت

 (41-39-)حجر 

 از طریق فطرت خالص و وحدت هدف از آفریدن انسان درک حقیقت جهان هستی و انسان و رسیدن به -9

 تئوری و تجربه عملی است

برای شناخت حقیقت جهان هستی و او از طریق کسب معلومات  هدف از آفریدن انسان تکامل )رشد( شعور

و در نهایت فطرت خالص رسیدن به  برای عملیتجربه تئوری و  از طریق آموزش )انسان( حقیقت خود

و رسیدن به فطرت خالص یعنی مبدل شدن به گرایش های فطری و جذبه آن ، رسیدن به  وحدت است

مرتبه نفس مطمئنه و انسان کامل است که در آن تسلیم مستتر است و در مراتب باالی جانشینی )خلیفه( 

 خدا در روی زمین است. 

 ترکیب و وحدت -9.1

سید، بهتر است تفاوت ترکیب و وحدت را بدانیم. در قبل از این که بپردازیم که چگونه می توان به وحدت ر

 قرآن آمده است:

 َوِمن ُکلِّ َشْيٍء َخَلْقَنا َزْوَجْیِن َلَعلَُّکْم َتَذکَُّرونَ 

 (49 –)ذاریات  و از هر چیزى دو گونه ]یعنی نر و ماده[ آفریدیم امید که شما عبرت گیرید

درهرچیزی تمایل ترکیب با چیز دیگری داده شده است یا بعبارت دیگر هر چیزی جذب کننده چیز دیگری 

که از دو یا چند  ترکیب شیمیایی عبارت است از یک ماده شیمیاییاست که این جذبه متقابل است مثال، 

در پیوند  –)نیروی جاذبه  شود. این عناصر به وسیلٔه پیوند شیمیاییمختلف تشکیل می عنصر شیمیایی

 توانند به وسیله واکنش شیمیاییشوند و میبه یکدیگر متصل می کوواالنسی بوسیله نیروی جاذبه الکتریکی(

. جذبه متقابلی که بین دوچیز وجود دارد و سبب ترکیب آن دوچیزمی شود، به مواد ساده تبدیل گردند

 است: موالنا در شعر زیر به آن را به عشق تعبیر کرده

 دور گردون ها زموج عشق دان     گر نبودی عشق، بفسردی جهان

در ترکیب که از جذبه متقابل بین دو یا چندچیز بوجود می آید، حاصل ترکیب نیز که خود چیز دیگری 

است باز تمایل دارد با چیز دیگری ترکیب شود بنابراین حاصل ترکیب ناپایدار )حد و محدودیت دارد( است 
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ل ادامه دارد تا مرحله ای که حاصل ترکیب پایدار باشد و این موضوع هنگامی محقق می شود که و این تسل

عاملی که آن چیز با او ترکیب می شود، پایدار باشد و یا بعبارت دیگر چیز، در آن عامل پایدار مستغرق می 

بعبارت دیگر شود و در این جا است که وحدت محقق می شود و وحدت در صورتی محقق می شود و یا 

ترکیب شدن با چیز دیگر هنگامی به پایان خود می رسد که عامل پایدار نامحدود باشد و تنها نامحدودی که 

وجود دارد خداوند است و نا متناهی بودن خدا به این دلیل است که او واحد است یعنی با چیزی ترکیب 

 نشده است. 

است ولی چون در ابتدا نمی داند که )خدا(  واحدتناهی آن نا مبدنبال رسیدن به براساس فطرت خود انسان 

هدف نهائیش چیست با هر چیزی با اشتیاق ترکیب می شود )زوج( ولی چون به هدف نهائی نرسیده بعد از 

مدتی اشتیاق خود را برای ماندن در این ترکیب از دست می دهد و به ترکیب دیگری روی می آورد و این 

 گامی که به هدف نهائی برسد.داستان ادامه دارد تا هن

 در قرآن آمده است:

 َفَلمَّا َجنَّ َعَلْیِه اللَّْیُل َرَأى َکْوَکًبا َقاَل َهَذا َربِّي َفَلمَّا َأَفَل َقاَل اَل ُأِحبُّ اْْلِفِلیَن

اى دید گفت این پروردگار من است و آنگاه چون  پرده افکند ستاره )حضرت ابراهیم( پس چون شب بر او

 (76-)انعام  کنندگان را دوست ندارمغروب کرد گفت غروب 

انسان قبل از این که به وحدت برسید محدودیت دارد زیرا خودش را با معلوماتش که محدود است، گره زده  

امکان رشد شعوری ت یعنی نامحدود می رسد، است یا بعبارتی ترکیب کرده ولی هنگامی که به وحد

 در قرآن آمده است: نامحدود را پیدا می کند.

 ِصْبَغَة اللِّه َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اللِّه ِصْبَغًة َوَنْحُن َلُه َعاِبدونَ 

عبادت میکنیم )بقره  بگوئید ما رنگ خدائی بخود می گیریم و چه رنگی بهتر از رنگ خداست و ما تنها او را

– 138) 

یک رنگ بیشتر وجود  و در واقعشود به سطح اشیاء توسط چشم احساس میدر اثر برخورد امواج نور  رنگ

رنگ خدائی یعنی نوری که  از وجه الله به  .رنگ های مختلف ایجاد می کند هستند که طول موج هاو ندارد 

در شده است فعال و منشاء عمل  صفات الهی که در فطرت انسان نهادهگرایش به انسان بتابد و سبب شود 

 شوند.   انسان

وحدت و عشق از یک مقوله هستند زیرا در عشق نیروی جاذبه بقدری شدید است که عنصر جذب شده در 

 می شود.  مستغرقمعشوق 
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 راه های رسیدن به فطرت خالص و وحدت -9.2

رسیدن به فطرت خالص و نهایتا وحدت، مستلزم کنار زدن حجاب هائی است که نمی گذارد ما به این درک 

، برای رسیدن به فطرت خالص راه های که خداوند همان کامل مطلق و مطلوب فطری بشر استبرسیم 

       مطلوب تر باشد: گوناگونی می تواند وجود داشته باشد ولی بنظر می رسید راه های زیر

 از طریق شناخت حقیقت جهان هستی و حقیقت انسان )خود(رسیدن به فطرت خالص  -راه اول

به حقیقت جهان هستی و حقیقت  یافتن علم مستلزمشناخت حقیقت جهان هستی و حقیقت انسان )خود( 

 بتواند به سؤاالت زیر پاسخ دهد:  این علم انسان بر اساس که می باشد انسان )خود(

 انسان چه بوده است و انسان چه نقشی در جهان هستی دارد ؟ هدف از خلقت (1

 رابطه انسان با خالق جهان هستی و جهان هستی چگونه است؟ (2

انسان برای رسیدن به هدفی که برای آن خلق شده در زندگی این دنیا چگونه بیاندیشد و عمل  (3

 کند.

 انسان به کجا می رود؟ (4

مستلزم آموزش و مطالعات و تعقل و تفکر  انسان )خود(حقیقت جهان هستی و حقیقت به  و علم شناخت

می باشد که مطالعه کتاب "جهان هستی، انسان، آموزش، تکامل" می تواند برای رسیدن به این هدف مفید 

 باشد.  

 تقویت گرایش های فطری و پاک کردن ناخالصی های نفس از طریق  رسیدن به فطرت خالص -راه دوم

پاک کردن تقویت گرایش های فطری و یکی از راه های رسیدن به هدفی که انسان برای آن خلق شده، 

راه شناخت حقیقت جهان هستی و حقیقت انسان )البته رسیدن به هدف از طریق  است، ناخالصی های نفس

 ( که نهایتا انسان به مرحله علم الیقین می رساند، در مرتبه باالتری قرار دارد.اول

 در قرآن آمده است:

 َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّاَها، َقْد َأْفَلَح َمْن َزکَّاَها، َفَأْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها، َوَنْفٍس َوَما َسوَّاَها

هر  و، اش را به آن الهام کردسپس پلیدکارى و پرهیزگارى، سوگند به نفس و آن کس که آن را درست کرد

 ( 10-7 –)شمس  اش ساخت قطعا درباخت که آلوده هر ، وطعا رستگار شدکس آن را پاك گردانید ق

 تشکیل شده است.مجموعه معلومات و عقل شعور )ذهن( او که از انسان عبارت است از  اصلی نفسواقعیت 

در این مجموعه نقش اصلی را معلومات دارا می باشد و انسان با این مجموعه جهان و خود را درک و 

  .شناسائی میکند وبر همین اساس نحوه زندگی انسان را نیز این مجموعه تعیین می کند

استفاده  ارد،وجود د رویداد در رابطه با موضوع در ذهن، که معلوماتیاز  رویدادیعقل انسان در برخورد با هر 

عمل و یا عکس  در باره آن نتیجه گیری و حکم می کند و رویداد و موضوع آن،می کند و ضمن شناخت 
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انسان، فرآیند شناخت، نتیجه گیری، حکم و تصمیم گیری  بعبارت دیگر عقلالعمل انسان را تعین می کند 

در فرآیند مذکور می باشد و بدون  را بر اساس معلومات انجام می دهد، یعنی معلومات است که راهبر عقل

قبال در بحث شاکله گفتیم، معلوماتی که بر عقل انسان برای  معلومات قادر به انجام این فرآیند نیست.

 تصمیم گیری تأثیر دارد می توان به دو گروه بشرح زیر تقسیم نمود:

 گروه اول: علم و معلوماتی که انسان فرا می گیرد

اثر گذار و نهایتا بر عمل انسان معلومات دارند و بر عقل که عملکردی مانند علم و گروه دوم: عوامل دیگری 

 .هستند

را بر  معلومات دارندهمچنین در بحث شاکله علم و معلومات و عوامل دیگری که عملکردی مانند علم و 

ش های یکی دیگر از راه های رسیدن به هدفی که انسان برای آن خلق شده، تقویت گرایشمردیم حال 

فطری و پاک کردن ناخالصی های نفس از معلوماتی است که انسان را از فطرت او دور می کند که یکی از 

  خصلت ها و خصوصیت های ناشی از تلقی دارائی از امکانات مادی و غیرمادی می باشد.مهمترین آنها 

چیزهائی اعم از مادی و غیر  رویدادهابه تدریج و در طول زمان و در برخورد با انسان در بحث شاکله گفتیم،  

 را در ذهنآن قسمت از آنها را که بر اساس الگوهای جامعه ارزشمند می باشند کسب می کند که  مادی

معلومات، شکل ظاهری خود بعنوان دارائی ثبت می کند که شامل ثبت ذهنی از امکانات مادی،  )شعور(

حقیقت نها رابطه نزدیک داریم )حتی معلومات انسان در مورد ی که با آو افرادانسان، پست و مقام اجتماعی 

که در واقع  می باشد ،تا زمانی که  به آنها وقوف کافی نیافته است(انسان  جهان هستی و حقیقت خود

اینگونه ثبت های ذهنی، یعنی دارا بودن دارائی ها برای ذهن، نوعی معلومات است که مثل بقیه معلومات 

و خصوصیاتی  خصلت ها دارد سبب ایجاد  انساناهمیتی که دارائی برای قرار می گیرد.  مورد استفاده عقل

 . تعصبات می شودخشم، خود باختگی، حرص، در انسان مثل، غرور، حسد، 

آن چیزهائی که که کافی است  و خصوصیات خصلت ها حال برای پاک کردن ناخالصی های نفس از این 

معلومات، شکل ظاهری انسان، پست و مقام امکانات مادی، و دارائی می دانستیم دیگر دارائی ندانیم 

 نوشتپی به ) اجتماعی وسیله و ابزاری برای زندگی در این دنیا یا بعبارت دیگر در این آموزشگاه بدانیم.

 (مراجعه شود

 ند همین مضمون آمده است:در شعر زیر که قبال در پشت کامیون ها می نوشت

 در حقیقت مالک اصلی خداست         این امانت بهر روزی دست ماست

 در قرآن آمده است:

 َوِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اْلَْْرِض َوَکاَن اللَُّه ِبُکلِّ َشْيٍء ُمِحیًطا
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 –و آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن خداست و خدا همواره بر هر چیزى احاطه دارد )نساء 

126) 

  رشد شعوری نامحدود را پیدا می کندانسان از ترس و غم رهائی می یابد و امکان رسیدن به وحدت با  -9.3

و خالق جهان هستی بود و رسیدن به  بین انسان و جهان هستیکنار زدن حجاب هائی که مانع ارتباط با 

در واقع از حالت سیستم  وبه جایگاه خود در جهان هستی پی می برد  انسانفطرت خالص و نهایتا وحدت 

به حالت طبیعی خود می  و خالق آن ارتباط انسان با جهان هستیو  نیمه بسته به سیستم باز تغییر می کند

 – )الخوف ال یحزنون برایش فراهم کرده بود رهائی می یابد اآن حجاب هرسد و از مسائل و مشکالتی که 

یعنی آن  خالق جهان هستیضمن اینکه بدلیل ارتباط قوی تر با  (ترس نداشته باشید و غمگین نباشید

و چون انسان در این حالت درجهت هماهنگی با جهان نامحدود را پیدا می کند  رشد شعورینامنتها امکان 

و به وحدت رسیده و ثانیا چون  حرکت می کند از حمایت بیشتر آن نیز برخوردار می شود و خالق آن هستی

 است. ی آوردر فطرت ذاتی خود می باشد و فطرت آدمی همیشه شاد

 خالصه داستان انسان -10

بطور خالصه ما انسان ها نادان و بی تجربه بودیم و حق را از باطل نمی توانستیم تشخیص دهیم بهمین 

گول شیطان را خوردیم و از بهشت به زمین نزول کردیم حال در زمین به ما این فرصت داده شده که دلیل 

جاودانه( باشد  -از جهل و نادانی بیرون بیآئیم و هنگام برگشت )ارجعی( وارد بهشتی شویم که دائمی )خالد 

 فی به دنیا آمده است.بنابراین انسان همیشه باید یادش باشد که برای چه هد و به لقای دوست برسیم

 دیدگاه هدفی که انسان برای آن خلق شده استتفسیر بعضی از موضوعاتی که در قرآن آمده از  -11 

 قرآن برای راهنمائی انسان برای رسیدن به هدفی که برای آن خلق شده است می باشد.  دین و بالطبع آن

 در قرآن آمده است:

 ِکَتاًبا ِفیِه ِذْکُرُکْم َأَفاَل َتْعِقُلونَ َلَقْد َأْنَزْلَنا ِإَلْیُکْم 

  کنید؟ما بر شما کتابي نازل کردیم که وسیله تذکر )و بیداري( شما در آنست، آیا اندیشه نمي

ِمْنُکُم الشَّْهَر َفْلَیُصْمُه َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي ُأْنِزَل ِفیِه اْلُقْرآُن ُهًدى ِللنَّاِس َوَبیَِّناٍت ِمَن اْلُهَدى َواْلُفْرَقاِن َفَمْن َشِهَد 

اْلُعْسَر َوِلُتْکِمُلوا اْلِعدََّة َوَمْن َکاَن َمِریًضا َأْو َعَلی َسَفٍر َفِعدٌَّة ِمْن َأیَّاٍم ُأَخَر ُیِریُد اللَُّه ِبُکُم اْلُیْسَر َواَل ُیِریُد ِبُکُم 

 ُرونَ َوِلُتَکبُِّروا اللََّه َعَلی َما َهَداُکْم َوَلَعلَُّکْم َتْشُک

ماه رمضان ]همان ماه[ است که در آن قرآن فرو فرستاده شده است ]کتابی [ که مردم را راهبر و ]متضمن[ 

دالیل آشکار هدایت و ]میزان[ تشخیص حق از باطل است پس هر کس از شما این ماه را درك کند باید آن 

 [تعدادى از روزهاى دیگر ]را روزه بداردرا روزه بدارد و کسی که بیمار یا در سفر است ]باید به شماره آن[ 
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مقرر[ را تکمیل کنید و خدا را ]خواهد تا شماره  خواهد و براى شما دشوارى نمی خدا براى شما آسانی می

 (185-)بقره  به پاس آنکه رهنمونیتان کرده است به بزرگی بستایید و باشد که شکرگزارى کنید

 تی که در قرآن امده است می پردازیم:در این بخش به بعضی از مهمترین موضوعا

 خداو درک حضوریاد  -11.1

مهمترین موضوعی است که سبب می شود انسان با هدایت خداوند در همه لحظات، یاد و درک حضور خدا 

و گرایش به خدا بصورت فطری در انسان وجود دارد در جهت هدفی که برایش خلق شده حرکت کند. یاد و 

در همه لحظات خداوند با انسان است و شاهد بر انسان ولی در حالت عادی، حجاب سرگرمی های این دنیا 

هنگامی که انسان با مشکلی مواجه انسان را از یاد خدا و حضور و شاهد بودن خدا به غفلت می اندازد ولی 

به یاد خدا می افتد و برای حل  میشود و برای حل آن هیچ راه حلی نمی یابد و از همه طرف ناامید می شود

 آن به او متوسل می شود.

 در قرآن آمده است:

ْرِض َوَما َیْخُرُج ِمْنَها ُهَو الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْلَْْرَض ِفي ِستَِّة َأیَّاٍم ُثمَّ اْسَتَوى َعَلی اْلَعْرِش َیْعَلُم َما َیِلُج ِفي اْلَْ

 َوَما َیْعُرُج ِفیَها َوُهَو َمَعُکْم َأْیَن َما ُکْنُتْم َواللَُّه ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصیرٌ  َوَما َیْنِزُل ِمَن السََّماِء

اوست آن کس که آسمانها و زمین را در شش هنگام آفرید آنگاه بر عرش استیال یافت آنچه در زمین درآید و 

باشید او با شماست و خدا به هر چه می داند و هر کجا  می [آنچه از آن برآید و آنچه در آن باالرود ]همه را

 (4 –)حدید  کنید بیناست

َفِرُحوا ِبَها َجاَءْتَها ِریٌح ُهَو الَِّذي ُیَسیُِّرُکْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َحتَّی ِإَذا ُکْنُتْم ِفي اْلُفْلِك َوَجَرْیَن ِبِهْم ِبِریٍح َطیَِّبٍة وَ 

ُکلِّ َمَکاٍن َوَظنُّوا َأنَُّهْم ُأِحیَط ِبِهْم َدَعُوا اللََّه ُمْخِلِصیَن َلُه الدِّیَن َلِئْن َأْنَجْیَتَنا ِمْن َهِذِه َعاِصٌف َوَجاَءُهُم اْلَمْوُج ِمْن 

َما َبْغُیُکْم َعَلی َأْنُفِسُکْم َفَلمَّا َأْنَجاُهْم ِإَذا ُهْم َیْبُغوَن ِفي اْلَْْرِض ِبَغْیِر اْلَحقِّ َیا َأیَُّها النَّاُس ِإنَّ، َلَنُکوَننَّ ِمَن الشَّاِکِریَن

 َمَتاَع اْلَحَیاِة الدُّْنَیا ُثمَّ ِإَلْیَنا َمْرِجُعُکْم َفُنَنبُِّئُکْم ِبَما ُکْنُتْم َتْعَمُلونَ 

گرداند تا وقتی که در کشتیها باشید و آنها با بادى خوش آنان  او کسی است که شما را در خشکی و دریا می

بادى سخت بر آنها وزد و موج از هر طرف بر ایشان تازد و یقین  [ن شاد شوند ]بناگاهرا ببرند و ایشان بدا

هانی د که اگر ما را از این ]ورطه[ برخوانن اند در آن حال خدا را پاکدالنه می کنند که در محاصره افتاده

می کنند اى مردم  پس چون آنان را رهانید ناگهان در زمین بناحق سرکشی،قطعا از سپاسگزاران خواهیم شد

شما به سوى ما  طلبید[ سپس بازگشتشما بهره زندگی دنیا را ]می سرکشی شما فقط به زیان خود شماست

 (22،23 –د )یونس دادید باخبر خواهیم کر خواهد بود پس شما را از آنچه انجام می
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دایت خداوند در جهت یاد و درک حضور خدا در همه لحظات سبب می شود که افکار و اعمال انسان با ه

و عدم  اطمینان قلب و درک حضور خداوند سببیاد همچنین هدفی که برای آن خلق شده، سوق داده شود 

 اضطراب درونی می شود.

 در قرآن آمده است: 

 َفاْذُکُروِني َأْذُکْرُکْم َواْشُکُروا ِلي َواَل َتْکُفُرونِ 

 ( 152 –)بقره  ام را به جاى آرید و با من ناسپاسی نکنید پس مرا یاد کنید ]تا[ شما را یاد کنم و شکرانه

 الَِّذیَن آَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ ُقُلوُبُهْم ِبِذْکِر اللَِّه َأاَل ِبِذْکِر اللَِّه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ 

خدا  اند و دلهایشان به یاد خدا مطمئن )و آرام( است، آگاه باشید با یادآنها کساني هستند که ایمان آورده

 (28 –)رعد  !دلها آرامش مییابد

 َوَمْن َأْعَرَض َعن ِذْکِري َفِإنَّ َلُه َمِعیَشًة َضنًکا َوَنْحُشُرُه َیْوَم اْلِقَیاَمِة َأْعَمی

و هر کس از یاد من دل بگرداند در حقیقت زندگی تنگ ]و سختی[ خواهد داشت و روز رستاخیز او را نابینا 

 (124 –کنیم )طه محشور می

 اَل َتُکوُنوا َکالَِّذیَن َنُسوا اللََّه َفَأْنَساُهْم َأْنُفَسُهْم ُأوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ َو

و چون کسانی مباشید که خدا را فراموش کردند و او ]نیز[ آنان را دچار خودفراموشی کرد آنان همان 

 (19 –نافرمانانند )حشر 

 دین -11.2

وجود  هستی که در تمام موجودات جهان (تکوینییکی از طرق هدایت، هدایت ذاتی )فطری، قبال گفتیم، 

یعنی در هر موجودی ساختاری )مکانیزمی( بطور ذاتی وجود دارد که بر اساس قوانین جهان هستی آنها  دارد

دایت آن این مکانیزم عهده دار ه را بسوی هدفی که برای آن خلق شده اند،هدایت می کند بعبارت دیگر

در می بایستی طی کند تا به هدف نهائی برسد، می باشد.  موجودرا در مراحل گوناگونی که آن  موجود

انسان، فطرت عاملی است که انسان را به طرف هدفی که خلق شده هدایت می کند یا بعبارت دیگر از طریق 

 انسان اصلی خصوصیتوری یاد آدین فطرت، انسان برای رسیدن به هدف آموزش غیر مستقیم می بیند. 

زیرا دین عبارت از اعتقادات و راه و روشی  که انسان را به  است از طریق آموزش مستقیماو،  فطرتیعنی 

 سوی هدفی که خلق شده راهنمائی می کند و آن هدف رسیدن به فطرت خالص و نهایتا وحدت می باشد.

 در قرآن آمده است:

 َأْکَثَر َحِنیًفا ِفْطَرَة اللَِّه الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَلْیَها اَل َتْبِدیَل ِلَخْلِق اللَِّه َذِلَك الدِّیُن اْلَقیُِّم َوَلِکنَّ َفَأِقْم َوْجَهَك ِللدِّیِن 

 النَّاِس اَل َیْعَلُمونَ 



41 
 

فطرت  پس روى خود به سوى دین حنیف کن که مطابق فطرت خدا است فطرتی که خدا بشر را بر آن

-30-)روم  نمی دانند آفرینش خدا دگرگونگی نیست ، این است دین مستقیم ولی بیشتر مردم آفریده و در

 (المیزان

 ُهَو اْلَحيُّ اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َفاْدُعوُه ُمْخِلِصیَن َلُه الدِّیَن اْلَحْمُد ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمینَ 

بخوانید و دین خود را براي او خالص کنید، زنده واقعي او است، معبودي جز او وجود ندارد، پس او را 

 (65 –)غافر  خداوندي است که پروردگار جهانیان است ستایش مخصوص 

 ُکْم َتُعوُدونَ ُقْل َأَمَر َربِّي ِباْلِقْسِط َوَأِقیُموا ُوُجوَهُکْم ِعْنَد ُکلِّ َمْسِجٍد َواْدُعوُه ُمْخِلِصیَن َلُه الدِّیَن َکَما َبَدَأ

م به دادگرى فرمان داده است و ]اینکه[ در هر مسجدى روى خود را مستقیم ]به سوى قبله[ بگو پروردگار

اید وى را بخوانید همان گونه که شما را پدید آورد  کنید و در حالی که دین خود را براى او خالص گردانیده

 (29 –)اعراف  گردید ]به سوى او[ برمی

  (ظلم بر نفسستم بر خود ) -11.3

گفتیم، هرچیزی که خلق شده برای هدفی خلق شده و برای رسیدن به آن هدف تجهیز شده است. قبال 

 انسان نیز بیهوده آفریده نشده است و برای رسیدن به هدفی خلق شده است. در قرآن آمده است:

 َأَفَحِسْبُتْم َأنََّما َخَلْقَناُکْم َعَبًثا َوَأنَُّکْم ِإَلْیَنا اَل ُتْرَجُعونَ 

 (115 –)مؤمنون  شویدایم و اینکه شما به سوى ما بازگردانیده نمی  داشتید که شما را بیهوده آفریدهآیا پن

همچنین قبال گفتیم، یکی از مهمترین هدفهای خلق جهان هستی، هدایت و آموزش انسان بمنظور کسب 

هدف از آفریدن انسان معلومات برای نائل شدن و رسیدن به هدفی که برای آن آفریده شده اند، می باشد و

از  )انسان( برای شناخت حقیقت جهان هستی و حقیقت خوداو از طریق کسب معلومات  تکامل )رشد( شعور

 .و در نهایت وحدت استفطرت خالص رسیدن به  برای تئوری و عملی طریق آموزش

ه سبب دور شدن ستم بر خود یعنی انسان حرکتی انجام دهد بر خالف هدفی که برای آن خلق شده، باشد ک

او از هدف می گردد، در این حالت انسان فرصت )زمان، عمر( را بدون نتیجه از دست می دهد و این ستم 

 برخود است. در قرآن آمده است:

 َساَء َمَثاًل اْلَقْوُم الَِّذیَن َکذَُّبوا ِبآَیاِتَنا َوَأْنُفَسُهْم َکاُنوا َیْظِلُمونَ 

 (177-)اعراف  نمودندآیات ما را تکذیب و به خود ستم می چه زشت است داستان گروهی که 

اْلَجنَِّة َوَناَداُهَما َربُُّهَما َأَلْم  َفَدالَُّهَما ِبُغُروٍر َفَلمَّا َذاَقا الشََّجَرَة َبَدْت َلُهَما َسْوآُتُهَما َوَطِفَقا َیْخِصَفاِن َعَلْیِهَما ِمْن َوَرِق

َقااَل َربََّنا َظَلْمَنا َأْنُفَسَنا َوِإْن َلْم َتْغِفْر َلَنا ، َرِة َوَأُقْل َلُکَما ِإنَّ الشَّْیَطاَن َلُکَما َعُدوٌّ ُمِبیٌنَأْنَهُکَما َعْن ِتْلُکَما الشََّج

 َوَتْرَحْمَنا َلَنُکوَننَّ ِمَن اْلَخاِسِریَن
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 چشیدند برهنگیممنوع[ ]پس آن دو را با فریب به سقوط کشانید پس چون آن دو از ]میوه[ آن درخت 

هایشان بر آنان آشکار شد و به چسبانیدن برگ]هاى درختان[ بهشت بر خود آغاز کردند و پروردگارشان بر 

شیطان براى شما  آن دو بانگ بر زد مگر شما را از این درخت منع نکردم و به شما نگفتم که در حقیقت

م و اگر بر ما نبخشایی و به ما رحم نکنی گفتند پروردگارا ما بر خویشتن ستم کردی، دشمنی آشکار است

 (22،23-)اعراف  مسلما از زیانکاران خواهیم بود

 ُیَخاِدُعوَن اللََّه َوالَِّذیَن آَمُنوا َوَما َیْخَدُعوَن ِإالَّ َأْنُفَسُهْم َوَما َیْشُعُرونَ 

 (9 –)بقره  ندفهم زنند و نمی بازند ولی جز بر خویشتن نیرنگ نمی با خدا و مؤمنان نیرنگ می

 َمْن َعِمَل َصاِلًحا َفِلَنْفِسِه َوَمْن َأَساَء َفَعَلْیَها َوَما َربَُّك ِبَظالٍَّم ِلْلَعِبیِد

هر که کار شایسته کند به سود خود اوست و هر که بدى کند به زیان خود اوست و پروردگار تو به بندگان 

 (46-)فصلت  ]خود[ ستمکار نیست

 َوَمْن َیْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َشرًّا َیَرهُ ، اَل َذرٍَّة َخْیًرا َیَرُهَفَمْن َیْعَمْل ِمْثَق

اى بدى کند ]نتیجه[  و هر که هموزن ذره، اى نیکی کند ]نتیجه[ آن را خواهد دید پس هر که هموزن ذره

 (7،8 –)زلزال  آن را خواهد دید

آمده است در راستای ظلم به نفس است و منظور ( هم که در قرآن َحِبَطْت َأْعَماُلُهْمباطل شدن اعمال )

اعمالی است که انسان را از هدفی که برای آن خلق شده دور می کند و سبب می شود فرصت زندگی در 

 دنیا برای او بی نتیجه از دست برود.

حرکت انسان بر خالف هدفی که برای آن خلق شده عالوه بر این که ستم برخود است سبب می شود که 

که هر سیستمی بصورت یک کل یا یک  توضیح دادیمقبال برگشت او بسوی هدف با او برخورد شود.  برای

واحد است که خصوصیات و رفتار اجزاء خود را تعیین می نماید و بر آنها حاکم است و در صورتی که یکی از 

ند که آن جزء اجزای سیستم برخالف هدف های سیستم عمل کند با آن جزء برخورد می کند و سعی می ک

 را با خود هماهنگ نماید.

جهان هستی نیز شامل این مطلب می گردد در صورتی که انسان سیستم انسان نیز بعنوان یکی از اجزای 

براساس قوانین  جهان هستی ،حرکت کند و یا با آن هماهنگ نباشد هدفی که برای آن خلق شدهخالف 

با انسان برخورد می کند و عکس العمل نشان می دهد تا انسان را به هماهنگی برساند و این عکس  خود

 العمل موجب رنج آدمی می گردد. 

در  اومی خواهد در آن شنا کند، اگر  شخصیرودخانه ای را در نظر بگیرید که  مطلببرای روشن شدن 

اگر خالف جهت رودخانه شنا کند و یا  و تجهت حرکت آب رودخانه شنا کند سرعت بیشتری خواهد داش

و نمی تواند در بلند مدت  متوقف شود، نیروی آب که به سوی جلو است برای او مشکل بوجود خواهد آورد
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با جهان هستی رابطه ای هماهنگ است  انسانبه این وضعیت ادامه دهد. بعبارت دیگر در حالت اول رابطه 

با مشکلی ناشی از عکس العمل سیستم جهان هستی در زندگی به بدون برخورد  انسانکه در این حالت 

مقصد می رسد و در حالت دوم بدلیل نا هماهنگی با سیستم جهان هستی با مسائل و مشکالتی که ناشی از 

    .برخورد سیستم جهان هستی با او است، در زندگی مواجه خواهد شد

 باقیات صالحات -11.4

 در قرآن آمده است:

 اللَُّه الَِّذیَن اْهَتَدْوا ُهًدى َواْلَباِقَیاُت الصَّاِلَحاُت َخْیٌر ِعْنَد َربَِّك َثَواًبا َوَخْیٌر َمَردًّا َوَیِزیُد

افزاید و نیکیهاى ماندگار نزد پروردگارت از حیث  اند بر هدایتشان می یافته و خداوند کسانی را که هدایت

 (76-)مریم  تر استفرجامپاداش بهتر و خوش

 الً اْلَماُل َواْلَبُنوَن ِزیَنُة اْلَحَیاِة الدُّْنَیا َواْلَباِقَیاُت الصَّاِلَحاُت َخْیٌر ِعْنَد َربَِّك َثَواًبا َوَخْیٌر َأمَ 

مال و فرزندان، زینت حیات دنیا هستند، و باقیات صالحات )ارزشهاي پایدار و شایسته( ثوابش نزد 

 (46 –هف )ک .پروردگارت بهتر و امید بخش تر است

اغلب مفسرین قرآن باقیات و صالحات که در قرآن آمده است را به اعمال صالح تفسیر کرده اند. براساس 

توضیحات زیر، باقیات صالحات در واقع اصالح عوامل تشکیل دهنده شاکله که اعمال انسان از آن نشأت می 

 گیرد، می باشد.

بعبارت دیگر شاکله انسان  س شاکله او صورت می گیرد و قبال گفتیم، بر اساس آیه زیر اعمال انسان براسا

 سبب خوب بودن و یا بد بودن اعمال او می شود: 

 ُقْل ُکلٌّ َیْعَمُل َعَلی َشاِکَلِتِه َفَربُُّکْم َأْعَلُم ِبَمْن ُهَو َأْهَدى َسِبیاًل 

تر یافتهکند و پروردگار شما به هر که راهخود عمل می (ساختار روانی و بدنی) شاکله بگو هر کس بر حسب

 (84-)اسراء  باشد داناتر است

قبال گفتیم، عقل انسان با استفاده از معلومات پیش از انجام هرعملی راجع به آن تصمیم گیری می کند و 

است که بر   همچنین عمل انسان براساس شاکله او شکل می گیرد بنابراین عملکرد شاکله مانند معلومات

عقل انسان برای تصمیم گیری تأثیر دارد و در نهایت سبب عمل می شود، بعبارت دیگر شاکله او همان 

معلومات اوست. معلوماتی که بر عقل انسان برای تصمیم گیری تأثیر دارد و در نهایت سبب عمل می شود 

 می توان به دو گروه بشرح زیر تقسیم نمود:

 تی که انسان فرا می گیردگروه اول: علم و معلوما

اثر گذار و نهایتا بر عمل انسان معلومات دارند و بر عقل گروه دوم: عوامل دیگری که عملکردی مانند علم و 

 .هستند
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همچنین علم و معلومات و عوامل دیگر را بصورت تفصیلی بیان نمودیم، بنابراین باقیات صالحات در واقع 

اعمال انسان از آن نشأت می گیرد، می باشد. باقیات صالحات به  اصالح عوامل تشکیل دهنده شاکله که

نحوی در راستای  تزکیه نفس و رسیدن به فطرت خالص و حرکت بسوی هدفی که انسان برای آن خلق 

 شده می باشد. در قرآن آمده است:

ُتْؤِتي ُأُکَلَها ُکلَّ ِحیٍن ، َأْصُلَها َثاِبٌت َوَفْرُعَها ِفي السََّماِء َأَلْم َتَر َکْیَف َضَرَب اللَُّه َمَثاًل َکِلَمًة َطیَِّبًة َکَشَجَرٍة َطیَِّبةٍ 

َوَمَثُل َکِلَمٍة َخِبیَثٍة َکَشَجَرٍة َخِبیَثٍة اْجُتثَّْت ِمْن َفْوِق ، ِبِإْذِن َربَِّها َوَیْضِرُب اللَُّه اْلَْْمَثاَل ِللنَّاِس َلَعلَُّهْم َیَتَذکَُّروَن

اِلِمیَن ُیَثبُِّت اللَُّه الَِّذیَن آَمُنوا ِباْلَقْوِل الثَّاِبِت ِفي اْلَحَیاِة الدُّْنَیا َوِفي اْْلِخَرِة َوُیِضلُّ اللَُّه الظَّ، ِمْن َقَرارٍ  اْلَْْرِض َما َلَها

 َوَیْفَعُل اللَُّه َما َیَشاُء

اش در  ار و شاخهاش استو آیا ندیدى خدا چگونه مثل زده سخنی پاك که مانند درختی پاك است که ریشه

زند شاید که آنان  دهد و خدا مثلها را براى مردم می اش را هر دم به اذن پروردگارش می میوه، آسمان است

خدا ، و مثل سخنی ناپاك چون درختی ناپاك است که از روى زمین کنده شده و قرارى ندارد، پند گیرند

 گرداند و ستمگران را بی آخرت با سخن استوار ثابت میاند در زندگی دنیا و در  کسانی را که ایمان آورده

 (27-24 –)ابراهیم  دهد گذارد و خدا هر چه بخواهد انجام می راه می

 تسلیم -11.5

و بعبارتی تسلیم شدن  انقیاد، اطاعت و امتثال امر و نهی بدون هیچ گونه اعتراض ،اسالم در لغت به معنای

و توحید  به معنای تسلیم مطلق در برابر فرمان خدااست که در قرآن هم بهمین معنا آمده است و مسلمان 

 .کامل و خالص از هر گونه شرک و دو گانه پرستی است

از تسلیم که در قرآن امده است یعنی انسان قبول کند که ولی او خداوند است و در امور تسلیم او باشد و 

فرامین او اطاعت کند و راه خدا را بپوید تا خداوند که بر همه چیز احاطه دارد و بهتر از همه هدفی که 

می شناسد هدایت کننده او برای رسیدن به هدف باشد. تسلیم مستلزم این است  ،انسان برای آن خلق شده

 . که در امور خداوند را در نظر داشته باشد و راضی به رضای خداوند باشد

تسلیم درجات مختلفی دارد که این درجات بستگی به میزان یقین )علم القین( انسان دارد و باالترین آن در 

هنگامی است که انسان به یقین کامل رسیده باشد و یقین کامل از شناخت حقیقت جهان هستی و حقیقت 

 انسان "خود" حاصل می شود. 

 در قرآن آمده است:

 النُّوِر ِإَلی َن آَمُنوا ُیْخِرُجُهْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلی النُّوِر َوالَِّذیَن َکَفُروا َأْوِلَیاُؤُهُم الطَّاُغوُت ُیْخِرُجوَنُهْم ِمَناللَُّه َوِليُّ الَِّذی

 الظُُّلَماِت ُأوَلِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفیَها َخاِلُدونَ 



45 
 

برد. )اما( مینور بیرون  ید، آنها را از ظلمتها، به سوان و سرپرست کساني است که ایمان آورده یخداوند، ول

برند، آنها اهل میظلمتها بیرون  یآنها طاغوتها هستند، که آنها را از نور، به سو یکساني که کافر شدند، اولیا

 (257 –)بقره  آتش اند و همیشه در آن خواهند ماند

 السِّْلِم َکافًَّة َواَل َتتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّْیَطاِن ِإنَُّه َلُکْم َعُدوٌّ ُمِبینٌ َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا اْدُخُلوا ِفي 

همگی به اطاعت ]خدا[ درآیید و گامهاى شیطان را دنبال مکنید که او براى  اید اى کسانی که ایمان آورده

 (208 –)بقره  شما دشمنی آشکار است

َوَما َأْنَت ِبَهاِد اْلُعْمِي َعْن َضاَلَلِتِهْم ِإْن ُتْسِمُع ِإالَّ ، اَل ُتْسِمُع الصُّمَّ الدَُّعاَء ِإَذا َولَّْوا ُمْدِبِریَنَفِإنََّك اَل ُتْسِمُع اْلَمْوَتی َو

 َمْن ُیْؤِمُن ِبآَیاِتَنا َفُهْم ُمْسِلُمونَ 

 گردانند نمی ار پشت میگردانی و این دعوت را به کران آنگاه که به ادب و در حقیقت تو مردگان را شنوا نمی

شنوانی که به آیات ما آورى تو تنها کسانی را می شان به راه نمی و تو کوران را از گمراهي، توانی بشنوانی

 (54، 53 –)روم  آورند و خود تسلیمندایمان می 

 ِة اْلُوْثَقی َوِإَلی اللَِّه َعاِقَبُة اْلُُْمورِ َوَمْن ُیْسِلْم َوْجَهُه ِإَلی اللَِّه َوُهَو ُمْحِسٌن َفَقِد اْسَتْمَسَك ِباْلُعْروَ 

کند قطعا در ریسمان استوارترى چنگ درزده و  و هر کس خود را در حالی که نیکوکار باشد تسلیم خدا

 (22-)لقمان  فرجام کارها به سوى خداست

 بِِّه َواَل َخْوٌف َعَلْیِهْم َواَل ُهْم َیْحَزُنونَ َبَلی َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه ِللَِّه َوُهَو ُمْحِسٌن َفَلُه َأْجُرُه ِعْنَد َر

آرى هر کس که خود را با تمام وجود به خدا تسلیم کند و نیکوکار باشد پس مزد وى پیش پروردگار اوست 

 (112-)بقره  و بیمی بر آنان نیست و غمگین نخواهند شد

اَل َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة اللَِّه ِإنَّ اللََّه َیْغِفُر الذُُّنوَب َجِمیًعا ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر ُقْل َیا ِعَباِدَي الَِّذیَن َأْسَرُفوا َعَلی َأْنُفِسِهْم 

 َوَأِنیُبوا ِإَلی َربُِّکْم َوَأْسِلُموا َلُه ِمْن َقْبِل َأْن َیْأِتَیُکُم اْلَعَذاُب ُثمَّ اَل ُتْنَصُرونَ ، الرَِّحیُم

خدا خدا نومید مشوید در حقیقت  اید از رحمت روى روا داشته یادهبگو اى بندگان من که بر خویشتن ز

و پیش از آنکه شما را عذاب در رسد و دیگر یارى ، آمرزد که او خود آمرزنده مهربان استهمه گناهان را می 

 (54،53-)زمر  نشوید به سوى پروردگارتان بازگردید و تسلیم او شوید

ِإْذ َقاَل ، ْبَراِهیَم ِإالَّ َمْن َسِفَه َنْفَسُه َوَلَقِد اْصَطَفْیَناُه ِفي الدُّْنَیا َوِإنَُّه ِفي اْْلِخَرِة َلِمَن الصَّاِلِحیَنَوَمْن َیْرَغُب َعْن ِملَِّة ِإ

 َلُه َربُُّه َأْسِلْم َقاَل َأْسَلْمُت ِلَربِّ اْلَعاَلِمیَن

تابد و ما او را در این دنیا برگزیدیم و  برمیمغزى گراید از آیین ابراهیم روى و چه کسی جز آنکه به سبك 

هنگامی که پروردگارش به او فرمود تسلیم شو گفت به ، البته در آخرت ]نیز[ از شایستگان خواهد بود

 (130،131 –پروردگار جهانیان تسلیم شدم )بقره 
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اْلََْحاِدیِث َفاِطَر السََّماَواِت َواْلَْْرِض َأْنَت َوِلیِّي ِفي الدُّْنَیا َواْْلِخَرِة َربِّ َقْد آَتْیَتِني ِمَن اْلُمْلِك َوَعلَّْمَتِني ِمْن َتْأِویِل 

 َتَوفَِّني ُمْسِلًما َوَأْلِحْقِني ِبالصَّاِلِحیَن

پروردگارا تو به من دولت دادى و از تعبیر خوابها به من آموختی اى پدیدآورنده آسمانها و زمین تنها تو در 

 (101 –والى منی مرا مسلمان بمیران و مرا به شایستگان ملحق فرما )یوسف دنیا و آخرت م

 خلیفه )جانشین( خدا -11.6

است که توسط شخص و یا سازمانی برای اداره امور معینی از  ای خلیفه به معنی جانشین و نماینده

تشکیالت شخص و یا سازمان با تعین اختیارات و وظایف، انتخاب می شود. جانشین می بایستی اوال  در 

موضوعی که برای جانشینی انتخاب شده است به نحوی باشخصی )یا مدیر سازمانی( که  او را بعنوان 

سنخیت داشته باشد یعنی در موضوع مورد جانشینی دارای اطالعات و معلوماتی  جانشین خود انتخاب کرده

و روش های کاربردی شبیه کسی باشد که او را انتخاب کرده است و ثانیا مطیع دستورات انتخاب کننده 

 خود باشد.

ر روی خلیفه و یا جانشینی خدا در روی زمین نیز برهمین روال است و انسان که بعنوان جانشین خدا د

زمین انتخاب شده با داشتن گرایش های فطری در موضوع مورد خالفت به نحوی با خداوند سنخیت دارد 

جانشین ولی در مورد اطاعت از دستورات و فرامین خداوند انسان ها همه در یک رده نیستند بنابراین 

مین نیستند و درجه آن )خلیفه( خدا در زمین مراتب و درجه دارد و همه به یک میزان خلیفه خدا در ز

 بستگی به درجه خلوص فطری انسان دارد. 

َیْسِفُك الدَِّماَء َوَنْحُن ُنَسبُِّح َوِإْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَماَلِئَکِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اْلَْْرِض َخِلیَفًة َقاُلوا َأَتْجَعُل ِفیَها َمْن ُیْفِسُد ِفیَها َو

 ِإنِّي َأْعَلُم َما اَل َتْعَلُمونَ ِبَحْمِدَك َوُنَقدُِّس َلَك َقاَل 

فرشتگان[ گفتند آیا [جانشینی خواهم گماشت "خلیفه" و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت من در زمین 

گمارى که در آن فساد انگیزد و خونها بریزد و حال آنکه ما با ستایش تو ]تو را[ تنزیه می  در آن کسی را می

 (30-)بقره  دانم که شما نمیدانید یم فرمود من چیزى میپردازکنیم و به تقدیست می 

ِذیَن ِمْن َقْبِلِهْم َوَلُیَمکَِّننَّ َوَعَد اللَُّه الَِّذیَن آَمُنوا ِمْنُکْم َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َلَیْسَتْخِلَفنَُّهْم ِفي اْلَْْرِض َکَما اْسَتْخَلَف الَّ

 َوَلُیَبدَِّلنَُّهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم َأْمًنا َیْعُبُدوَنِني اَل ُیْشِرُکوَن ِبي َشْیًئا َوَمْن َکَفَر َبْعَد َذِلَك َلُهْم ِدیَنُهُم الَِّذي اْرَتَضی َلُهْم

 َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ 

یفه دهد که آنها را قطعا خلاند وعده مياند و اعمال صالح انجام دادهخداوند به کساني که از شما ایمان آورده

روي زمین خواهد کرد، همانگونه که پیشینیان را خالفت روي زمین بخشید. و دین و آئیني را که براي آنها 

کند، پسندیده پا بر جا و ریشه دار خواهد ساخت و خوف و ترس آنها را به امنیت و آرامش مبدل مي
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کساني که بعد از آن کافر شوند پرستند و چیزي را براي من شریك نخواهند ساخت. و آنچنانکه تنها مرا مي

 (55 –) نور  .فاسقند

َك َعْن َسِبیِل اللَِّه ِإنَّ الَِّذیَن َیا َداُووُد ِإنَّا َجَعْلَناَك َخِلیَفًة ِفي اْلَْْرِض َفاْحُکْم َبْیَن النَّاِس ِباْلَحقِّ َواَل َتتَِّبِع اْلَهَوى َفُیِضلَّ

 َعَذاٌب َشِدیٌد ِبَما َنُسوا َیْوَم اْلِحَساِبَیِضلُّوَن َعْن َسِبیِل اللَِّه َلُهْم 

گردانیدیم پس میان مردم به حق داورى کن و زنهار از هوس  ]اى داوود ما تو را در زمین خلیفه ]و جانشین

آنکه  ]سزاى[روند به پیروى مکن که تو را از راه خدا به در کند در حقیقت کسانی که از راه خدا به در می

 (26-)ص  خواهند داشتاند عذابی سختموش کردهروز حساب را فرا

 

 پی نوشت 

 دارائی

چیزهائی اعم از مادی  رویدادهابه تدریج و در طول زمان و در برخورد با انسان قبال در مبحث شاکله گفتیم، 

را در آن قسمت از آنها را که بر اساس الگوهای جامعه ارزشمند می باشند کسب می کند که  و غیر مادی

معلومات، شکل ظاهری انسان، خود بعنوان دارائی ثبت می کند که شامل ثبت ذهنی از امکانات مادی،  شعور

حقیقت جهان ی که با آنها رابطه نزدیک داریم )حتی معلومات انسان در مورد و افرادپست و مقام اجتماعی 

که در واقع اینگونه ثبت  اشدمی ب ،تا زمانی که  به آنها وقوف کافی نیافته است(انسان  هستی و حقیقت خود

های ذهنی، یعنی دارا بودن دارائی ها برای ذهن، نوعی معلومات است که مثل بقیه معلومات مورد استفاده 

 عقل قرار می گیرد.

حرص، و خصوصیاتی در انسان مثل، غرور، حسد،  خصلت ها دارد سبب ایجاد  انساناهمیتی که دارائی برای 

و خصوصیات است  خصلت هامی شود که در واقع ریشه رنجهای انسان در این  تعصباتخشم، خود باختگی، 

دائما به یکدیگر تبدیل می شوند مثال حسد، تمایل و آرزو را بوجود می آورد و عدم رسیدن به آرزو خشم  که

و خصوصیات نیز به نوعی عملکردی مانند معلومات دارند و بر عقل اثر گذار  خصلت هاایجاد می کند.این 

   هستند.

 درک مالک بودن و دارائی از کجا سرچشمه می گیرد -1

 شما بطوریکه است شده تشکیل پیوسته بهم اجزاء سری یک از که است واحد سیستم یک هستی جهان

 ولی .نباشد وابسته دیگر جزء هیچ به و بوده مستقل بصورت که کنید پیدا را جزئی هیچ درجهان توانید نمی

 کرده فرض خود شعور در مستقل های سیستم بعنوان را اجزاء این و است دیده یکدیگر از جدا را آنها انسان

  –را  هستی جهان سیستم اجزای انسانها، دیگر با ارتباطات در خود مقصود رساندن برای آن بر عالوه و است

 را ها( سیستماجزا ) بودن این مستقل فرض نیز مطلب این که کرده نامگذاری – شناخته  می که آنجا تا
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است که این موضوع سبب شده که انسان که خود نیز یکی از اجزای جهان هستی است،  کرده تشدید

 کند فرض مستقل منفصل و هم از هستی جهان اجزای هستی را در نظر نگیرد و جهان وحدت و یکپارچگی

در حالی که آنها در است  کرده درک تملک قابل دارائیهای بصورت را هستی جهان اجزای جهت بهمینو 

 در دائما و اند حرکت حالت در سیستم آن همراه که هستند هستی جهان پیوسته سیستم از اجزائی واقع

 هستند. تغییر حال

 کنترل که هستی جهان اجزای با کند می تالش است، هستی جهان سیستم از قسمتی نیز خود که انسان

 یک ایجاد واقعیت در ولی بسازد را "من" سیستم ندارد، آنها برخود آن تبع به و آنها تعییرات بر چندانی

 آنها بر هم چندانی کنترل که دائما در حال تغییر هستند و انسان پراکنده های تکه این از منسجم سیستم

یا بعبارت دیگر  باشد می ثبات ساخته شده فاقد" من"دلیل سیستم  بهمین و باشد نمی پذیر امکان ندارد،

بعنوان انسان سعی می کند اجزای جهان هستی را که عنوان دارائی بر آنها نهاده وعمدتا مستقل از او هستند 

بصورت "من" و چون نگهداری این دارائی ها در سبد  دنگهداری و حفظ کن سبد "من"در  ،خود های دارائی

 انسان چوناز طرفی  ود عصبانیت ها و رنجها می شودچار انواع تضادها، انسان واقعی امکان پذیر نیست لذا 

 دست ثبات به تواند می بیشتر دارائی کسب با که کند می فکر است آرامش و ثبات بدنبال ذاتا یکطرف از

 و وسایل کسب با که این بجای شود می سبب کند می ثبت ذهن در دارائی بعنوان راهم آنها چون ولی یابد

 .دهد افزایش را خود یتضادها، عصبانیت ها و رنجها بیاورد، بدست بیشتری آسایش معلومات

 تلقی خود را از دارائی ها تغییر دهیم  - 2

و روابط با دیگران در ذهن ما بعنوان دارائی ثبت نگردد ما باید در نظر داشته  معلوماتبرای این که وسایل و 

هستی هستند که برای گذران زندگی و رسیدن بلکه اجزائی از سیستم جهان  باشیم که آنها دارائی نیستند

به هدفی که برای آن خلق شده ایم یعنی تکامل شعوری )برای رسیدن به فطرت خالص و وحدت( در جریان 

رویداد ها، از آنها بهره مند می شویم بنابراین رابطه با دیگران دارائی نیست و وسایل و معلومات هم که ما 

ابزاری برای رفع نیازهای واقعی ما می باشند  وسیله و فقطر می گیریم در واقع آنها را بعنوان دارائی در نظ

مثل اینکه شما می خواهید از مکانی در شهر به یک مکان دیگری از شهر بروید و برای برآورد این نیاز از 

 اتوبوس عمومی استفاده می کنید آیا شما اتوبوس را بعنوان دارائی در ذهن خود ثبت می کنید؟ 

برای آسایش  کسب معلوماتمنظور ما این این نیست که بدنبال بدست آوردن وسایل و  کهباید توجه داشت  

را ابزاری برای  معلوماتبیشتر نباشیم و رابطه ای با دیگران نداشته باشیم بلکه منظور این است که وسایل و 

دارائی تلقی نکنیم  و آنها را بعنوان رفع نیازهای واقعی خود بدانیم و آنها وهمچنین ارتباط با دیگران را 

وسیله ای جهت رفع نیاز های غیر واقعی ازجمله رقابت با دیگران و برتری جوئی نسبت به دیگران بکار نبریم 

 انسان اسیر این گونه چیزهائی که آنها را دارائی فرض کرده، می گردد که در اینصورت
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