
  
  

  قرآن
  و بازتاب تربیتی روابط چهارگانه انسان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ابراهیم سجاديسید 

 مدرس و پژوهشگر حوزه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :چکیده
. در این مقاله روابط چهارگانه انسان و بازتاب تربیتی متقابل آنها بحث شده است

شود، سپس بحران  در این راستا نخست به پیشینه تاریخی بحث پرداخته می
ن ارتباط با حوزه تربیت در این رابطه پس از رنسانس و به فراموشی سپرده شد

گاه دیدگاه قرآن به عنوان یک  آن. گردد خدا و باور سرشت انسان یادآوري می
گیرد که باور به فطرت و ضرورت خودیابی و  ضرورت مورد توجه قرار می

هاي چهارگانه در آن به وضوح قابل مشاهده  خودشناسی را در خود دارد و ارتباط
پرستش، توکل و استغفار قابل تکامل باشد و ارتباط با خدا در قالب ایمان،  می

شود و ارتباط با خود به معناي خداگونه شدن پذیرفته شده است که  شناخته می
شناختی دارد و  خودشناسی حقیقت نوع. نماید بینی می نهایت قابل پیش تکامل بی

خواهی و مددرسانی است که با  این مبناي تکامل اجتماعی در قالب عدالت
ارتباط با طبیعت در . ن تاریخ و دوري از بدان نیز در ارتباط استالگوگیري از خوبا

این مقاله با سه نوع سودخواهی، یعنی رسیدن به خود، اشباع حس زیبادوستی و 
  .شود هاي نامحدود دنبال می استفاده از نعمت

  :ها کلید واژه
  اجتماع/ خداوند/ نعمت/ اخالق/ روابط چهارگانه/ فطرت/ قرآن
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  گفتار پیش
، جامعه و طبیعـت،  تعامل انسان با جهان تحت عنوان روابط انسان با خدا، خود        

هاي عرفان، اخالق، فرهنگ و   عنوانی که در این اواخر در حوزه    ل توضیح است؛  قاب
  .گیر خودنمایی دارد تربیت به صورت چشم

، رشد و تربیت انسان در »قرآن و بازتاب تربیتی روابط چهارگانه انسان«در مقاله 
آیـد بـه ایـن     اي به عمل مـی  در آغاز اشاره  . شود  سایه این روابط به بحث گرفته می      

بدون استفاده از عنوان یاد شـده،       ) قرآن(هاي تربیتی برون دینی       واقعیت که در نگاه   
 ر برابر خدا، خود، جامعه و طبیعت   هاي مختلف، نقش تربیتی کنش انسان د        به گونه 

این داد و ستد تا عهد رنسانس، بیشتر جنبه خدامحوري دارد و در آن              . مطرح است 
شود،  اصیت رشدپذیري آنها سخن گفته میهاي ذاتی انسان و خ    از فطرت و ویژگی   

کند؛ در فصل جدید خداوند و  اي پیدا می ولی پس از عصر نوزایی رشد، معناي تازه
دهد و به طبیعت به عنوان تنها منبـع   فطرت جاي خود را به تلقین و اراده انسان می   

ـ    . شود هاي این جهان نگریسته می    بهره د البته در عین حال رشـد اخـالق مـورد تأکی
است و این تأکید از سوي برخی از دانشمندان غربی مـورد اعتـراض قـرار گرفتـه،        

  .بدان عنوان جستجوي گل بدون ریشه داده شده است
از نگاه قرآن چهار عامل یاد شده در تعامل با هم، خاستگاه رشد و تربیت انسان      

اي شـود تـا بـه صـد     در این نگاه انسان دعوت به خودکاوي مـی . دهد را تشکیل می 
هـاي آفریـدگار در    صداي توحید بـا نـشانه  . هاي فطري دست یابد توحید و گرایش 
هـاي حـق در دل طبیعـت فـرا       گردد و انسان را به تماشـاي نـشانه          انسان همنوا می  

کنـد تـا در       گاه قرآن انسان را دعوت به بنـدگی و پرسـتش خـدا مـی                آن. خواند  می
 خداونـد در دل طبیعـت بـه         هـاي   شکرگزاري و به کارگیري توانـایی خـود و داده         

طـه انـسان بـا خـدا را     جریان بندگی که سرفصل راب  . صورت مطلوب کامیاب گردد   
 ضمن آنکه خود نیازمند توسـعه و تعمیـق اسـت، بـه انـسان مـدد               دهد،  تشکیل می 

  .تر داد و ستد داشته باشد رساند تا در سه حوزه دیگر با انگیزه قوي می
در . ان، دستاورد آن بسیار پـرارزش اسـت       کاوانه انس  رغم کندي حرکت درون     به

زمـان آواي   افتـد و هـم   هاي اخالقـی مـی   این سیر و سفر، نگاه دل انسان به گرایش      
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انسان در چنین شـرایطی خـود را        . شتابد  دعوت به خالفت الهی نیز به سراغ او می        
بـدین ترتیـب انـسان      ). یعنی تربیت و رشـد مـنش      (بیند    ملزم به خداگونه شدن می    

هـا را مـورد    گاه رویش گل    گمارد و آن    و پیدایش آن همت می    » بن«اول به   مسلمان  
دهنده انسانیت انسان اسـت،   از این رو منش اخالقی که نمایش      . دهد  توجه قرار می  

آیـد و خدافراموشـی مـساوي بـا خودفراموشـی       فرعی از خداجویی به حساب مـی   
  .ده استشمرده شده است، بالیی که غرب فعلی را به کام خود فرو بر

شناسد و نه معلول تأمین نیازهاي   همکوشی را بازتاب تحوالت درونی می   ،قرآن
فـرو رفـتن بـه دنیـاي        . اولیه زندگی، هرچند که به این مهم نیز عنایـت ویـژه دارد            

کنـد و ایـن اسـاس      سرشت، فرد را متوجه سرشت مشترك در تمام افراد نـوع مـی            
هـا سـهولت    نـه او را بـا سـایر انـسان     دهد و تعامل عادال     همگرایی او را تشکیل می    

. کنـد  بخشد و همکوشی و همیاري او را خواست و تقاضاي ذاتی او معرفی مـی       می
محـوري، داد   که در کنـار عـدالت  دهد  البته قرآن بر این حقیقت نیز اهتمام نشان می      

بـا  . دهـد    جاودانه را تشکیل می    بالعوض، حقیقت معناي ذخیره کردن براي زندگی      
شود و رشد اعتقادي   چنین تفکري، امنیت و امیدواري نیز همگانی میهمگانی شدن

کند، چیزي کـه   گیرد، چنین تأثیر و تأثري تداوم پیدا می     و اخالقی سرعت بیشتر می    
  .گونه زمینه ندارد در تفکر رقیب، هیچ

از زیبـایی  : داشت نگاه کند کند که به طبیعت با سه چشم قرآن انسان را وادار می    
اي آن در راسـتاي تثبیـت    مند شود و از هویت اشـاره  رد، از منافع آن بهره   آن لذّت ب  

طبیعی است که هر کدام از این سه نگاه، دانش و آگاهی            . عقیده خود استفاده نماید   
  .طلبد اي را می ویژه

بنابراین آسیب زدن به زیبایی طبیعت و مهمـل گذاشـتن منـابع آن، هـم کفـران           
گونـه کـه غـرق شـدن بـه         مـسئولیت، همـان   نعمت است و هم نشانه ضعف حس        

گیري مـادي و ایـن جهـانی از طبیعـت نـشانه غفلـت طبیعـی خـرد و حـس                        بهره
  .باشد آید و منشأ زندگی سکوالریستی و دنیاگرایی می جویی به حساب می حقیقت
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خالصه سخن اینکه تعامل چهارگانه انسان از سیستم ویـژه برخـوردار اسـت و            
ل، تعالی همه جانبه انسان و سعادت دو جهان او را تأمین پیگیري حکیمانه این تعام 

  .کند می
و با هستی داد و ستد  در این جهان است سان عضو فعال، مؤثر و مورد عنایتان

  !آورد  او با چنین تعاملی، زمینه صعود یا سقوطش را فراهم می.پیگیر دارد
د بـا خـدا،     ر برخـو  ترین برخورد و رویارویی انسان را      در پهنه وجود، محسوس   

وابـط  دهد که در این اواخر از آنها تعبیـر بـه ر    تشکیل می جامعه، طبیعت و خود او    
 قابـل مطالعـه    هـاي عرفـان، اخـالق، فرهنـگ و تربیـت            چهارگانه شده و در حوزه    

  .باشد می
  

  پیشینه برون دینی
پیـشینه تـاریخی    ) البته بدون عنـوان   ( در حوزه تربیت     ه یاد شده  روابط چهارگان 

نماید، یعنی پـا بـه پـاي سـیر      رتري دارد و تا عصر افالطون قابل ردیابی می        دا  ریشه
، فطـرت و جامعـه نیـز بـه     تاریخی دغدغه تربیت انسان، ارتباط او با خدا، طبیعـت    

  .زمینه رشد عقلی و منش اخالقی مطرح بوده است عنوان پیش
  : گفت افالطون می

 کنیم، با نور علم، عقول ها پاك کافی نیست نفوس فرزندان خود را از آلودگی«
آنان را روشن سازیم و با پند و اندرز روحیه فضیلت خواهی را در آنها ایجاد 

 اینها، واجب است که اصول دین را در درون آنان ـ که باالتر از همهنماییم، 
آن اصول دین که منشأ اعتقادات قوي . طبیعت به ودیعت نهاده است ـ برویانیم

   ....دکن  و خدا ارتباط ایجاد میگردد و میان انسان می
وضوع این عقاید به سه م...  قوانین استپایه اساسی همه] خدا[ایمان به وجود او 

 او بر هستی و عدل مطلق او که هیچ تمایلی راه به توجود اهللا، نظار: گردد برمی
قطعی است . شود انسان بدون این عقاید در این دنیا در تصادم گم می. آن ندارد

است و ـ آن هدف کامل و مقدس که باید نفس داند از کجا آمده  س که نمیهر ک
 منکر ،خود را در مسیر وصول و پیروي و اتکاء به آن ریاضت بدهد چیست
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  )95/، به نقل از جعفري، تعلیم و تربیت اسالمی،20/،ارسطو( ».خویشتن است
ي آوردن دانست و رو  خودبینی و خودکامگی را خطر و مانع جدي می،افالطون

 عامـل رهـایی از ایـن    ات دوست داشتنی و شایسته حرمـت را به مفاهیم و موضوع   
] عبـادت و [شمرد و بر این باور بود که این امر در          شدن زندگی می   دار  اخطر و معن  

  )256/، ولفگانگ برزینکا. (شود وقف کامل خود به درگاه خداوند متجلی می
طونیـان، بـا تأکیـد و صـراحت     از مجموعه نوافال ) م354-430(اگوستین قدیس   

 در تعلیم و تربیت مطرح      بودن حقایق و هدف نهایی بودن خداوند را         بیشتر، فطري 
تعلیم و تربیت روند بروز دادن . معتقد بود که حقیقت ذاتی روح افراد است او  . کرد

 . به طور مستقیم بـه خـدا تعلـق دارد      این حقایق است، چون بسیاري از این حقایق       
 هنر تعمق براي کـشف حقـایقی اسـت کـه          بلکه... بیت روند رستگاري    یم و تر  تعل

  )56/،هواردا (. مالک آنها بوده استروح قبالً
آگوستین با قبول این سخن افالطون کـه واالتـرین مقـصد جـستجوي حقیقـت       

  : است، در توضیح آن گفت
جستجوي حقیقت جستجوي خداوند است و تعلیم و تربیت واقعی، آدمی را به «

و هدف اساسی آن، کمال آدمی و پیوستن روح ... . کند خداوند هدایت میسوي 
  )95 و 50/همان،(» .به خداوند است

 ـ»خود را بشناس«یعنی ـ  آلیستی، عقیده یونان باستان ایدهها و تربیت  آلیست ایده
رو در نظـر        دانـستند، از ایـن       از اهداف مهم تعلیم و تربیت می        را  و خود شکوفایی  

 اهمیت داشت و تعلیم و تربیت حقیقی فقط توسط خود فـرد        د فعال بودن  آنها، خو 
مدرسه و معلـم نیـز وظیفـه داشـت کـه در جهـت               ) 62/،همان. (پذیرفت  تحقق می 

  )56/همان،. ( گمارد که شاگرد با خود همراه داشت، همتشکوفایی خطوط الهی
ت  حقیقـ  در یونان باستان، نقش طبیعت نیز در تربیت انـسان و دسـتیابی او بـه               

  :گفت ارسطو می. نمود برجسته می
ر و متمایزتر برساند، بهت» مثُل«تواند ما را به  تحقیق مناسب در مورد ماده می«

 خدا تبیینی منطقی براي نظم جهان و مبدأ سازمان دهنده و کارکردي آن است... 
، 86/همان،(» .دهد خدا محرك غیرمتحرك است که به جهان معنا و هدف می... 
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  )93و  90
اظهارات فوق گویاي این است که ارتباط با طبیعت از آن جهت که ما را به خدا 

تـوان    با مطالعه هدفمندي جهان می     ناپذیر است؛    نیز یک ضرورت اجتناب    رساند  می
  .به وجود مبدأ و دهنده هدفداري پی برد

نیـز بـا بـاور فـوق       )  م 1274-1225(هاي مـذهبی      توماس آکویناس از رئالیست   
توان   می عقل و از طریق مطالعه جهان مادهست و مدعی بود که با به کارگیريزی می

خدا دنیا را آفرید تا ابزاري ارائه دهد که مردم از طریـق             ) 95/همان،. (به خدا رسید  
  )107/همان،. (دنآن بتوانند خدا را بشناس

 اول: انـد  رد تأکیـد قـرار داده   مـو هاي مذهبی دو سخن مرتبط به هم را      رئالیست
  ماده چیزي جز رفتن به فراسوي آن با مطالعـه طبیعـت نیـست؛            که فلسفه وجود  این

 اما او خود را وقف نظم و انضباط و طرح بخشیدن بـه  ،خدا جهان را از عدم آفرید    
تـوان خـدا را      مـی با مطالعه دقیق جهان و با کشف نظـم و انـضباط آن              . جهان کرد 

فراسوي به رفتن [ این نوع تعالی   ادعاي دومشان این است که باید     ) همان. (شناخت
  )119/همان،. (هدف اصلی تعلیم و تربیت باشد] طبیعت از طریق فکر

بدین ترتیب در نظام تربیتی برخاسته از تفکر یونان باستان، روابط چهارگانه بـه         
صورت واضح مطرح بود و خودشکوفایی و رشد اخالقی در بستر باور به فطرت و   

توانست زمینه رابطه بهینه فرد و جامعه را نیـز    ز طبیعت، می  تعالی اعتقادي با عبور ا    
  .فراهم آورد

  
  بحران تعهد

گیـري   با شـکل  . هم خورد ه  پس از رنسانس در غرب سیستم روابط چهارگانه ب        
ایـن  . هاي انسان ارائه شد     اي در زمینه تعامل     رئالیسم غیرسنتی و علمی، دیدگاه تازه     

 به خود اختصاص داده است، فطرت انسانی را    را» رئالیسم جدید «دیدگاه که عنوان    
انکار کرد، از تلقی مطالعات هستی شناختی به عنوان معبر خداشناسی امتناع ورزید، 

  !در عین حال از خود شکوفایی در پناه علم تجربی سخن گفت
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و ) 107/هـواردا، (بنیانگـذار جنـبش علمـی    )  م1626 ـ  1561(ن فرانسیس بـیک 
ـ    هاي غیرمذهب ستترین چهره رئالی  برجسته ی ی، دین و مـذهب را یکـی از چهـار بت

 مـانع  ،کنـد و بـا فرضـیات جزمـی و پیـشینی کـه دارد        شمرد که ذهن را آلوده مـی      
  )99و 97/، مانه. (شود پیشرفت علم می

 به صورتی ، دانش را قدرت دانست و مدعی بود که از طریق کسب دانش ،بیکن
 و کنـیم   ما را احاطه کرده مقابله می      مؤثرتر با مشکالت و فشارهایی که از هر طرف        

  )97/همان،. (آید علم با روش تحقیق قابل اعتماد و استقراء به دست می
یکی دیگر از پرچمداران برجـسته تفکـر رئالیـست        ) م1704ـ   1632(جان الك   

ـ          تجربه جدید، ضمن حمایت از    ا تجربـه قابـل     گرایی بیکن و اینکه درستی اندیشه ب
  : اندیشه ذاتی را مردود شمرده گفت) 108/همان،(تشخیص است، 

ها از منابع مستقل از ذهن یا در  ذهن هنگام تولد لوح سفید است، تمام شناخت«
تمام . شود هاي به دست آمده از منابع مستقل حاصل می نتیجه تأمل پیرامون داده

  ) 100/همان،(» .ها ناشی از تجربه از طریق احساس و تأمل است اندیشه
یـه  رکار افالطـون و نظ    اظهارات خط بطالن روي نظریـه اسـتذ       این  جان الك با    

  .فطرت کشید
از حامیان جـدي رئالیـسم معاصـر، در    » وایتهد«و » راسل« اذعان مشترك    رغم  به

گرایـی،     تجربـه  )104/همـان،  (،»جهان به وسیله طرح تعین پیدا کرده      «این رابطه که    
 مطالعه صـفحه  ،ر جهان غربمطالعات طبیعت شناختی را در کام خود فرو برد و د    

هش رسمی کنار گذاشته جهان به قصد رسیدن به طراح و آفریننده آن، از حوزه پژو       
هاي غیردینی به صورت اساسی تمایل پیدا کردند که دانش مربوط به             رئالیست. شد

 ث ارزش کاربردي آن در بهبودي فنـاوري و پیـشرفت تمـدن           جهان مادي را از حی    
باید جهان را بشناسیم تـا از  و معتقد شدند که ) 119/، مانه(مورد توجه قرار دهند     

هاي فنی خـود را از آلـودگی           و با مهارت    خود استفاده ببریم   يآن براي تضمین بقا   
  )108/همان،. (هاست، نجات دهیم محیط که منشأ آن خود همین مهارت

این تفکر سودجویانه و تنـگ نظرانـه، بـر مطالعـات هـستی شـناخت غـرب و                  
اولویت اهداف فنی و   ) سابق(اتحاد شوري   . ي آموزشی آن دیار چیره گردید     ها  نظام
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 تر را در سال  ت علمی و فنی   امریکا تعلیم و تربی   . سیاسی تعلیم و تربیت را پذیرفت     
ژاپن که در نظام آموزشی خود دنبـال  ) مانه. ( مورد حمایت قرار داد میالدي 1957

 ...و آداب سامورایی، حسن خـط  رشد منش سالم بر پایه اصول اخالقی کنفسیوس،       
آید، هدف  بدین منظور که به صورت قدرت اقتصادي جهان در    1987 در سال    ،بود

اکنـون محتـواي آمـوزش و      هـم  .خـود را تغییـر داد     و محتواي آموزش و پـرورش       
 پرورش  ، زیرا هدف تربیت در این کشور      ،دارد) تکنولوژي(پرورش ژاپن جنبه فنی     
  )136/ هري شفلید،. (افراد فنی برجسته است

این نگرش در غرب رو به گسترش و عمق پیش رفت و شـکل فرهنـگ را بـه                
  :گوید جان هیک در تصویر این واقعیت می. خود گرفت
گرایانه به  در جهان غربی ما تقریباً با شروع قرن هفده، نوعی نگرش طبیعت«

ر طی قرن همان سان فراگیر، به گونه فزاینده، جایگزین نگرش دینی کهن شد و د
» واقعیت اجتماعی«گرایی،  طبیعت. بیستم این جایگزینی تقریباً کامل شده است

دار شده است که  این واقعیت چنان عمیق و ریشه. فرهنگ ما را خلق کرده است
دلیل عمده . بینیم بینیم، بلکه هر چیز دیگر را از خالل آن می ما دیگر آن را نمی

چگونه « که شایند علوم در کشف این نکتهخواین امر، توفیق مستمر و بسیار 
 در بسیاري از  استفاده از این معرفت به سود ماو در» کند جهان طبیعت عمل می

  )33/هیک،  جان(» . به ویژه در دانش پزشکیها مینهز
البته هدفگیري فنی شدن به این معنا نیست که در غرب فرهنگی رشد عقلـی و               

 حتی نزد پیشوایان   ا این معن   خودشکوفایی به  .وشی سپرده شده است   اخالقی به فرام  
، رئالیسم غیرمذهبی به عنوان هدف تعلیم و تربیت مورد تأکیـد قـرار داشـته و دارد       

و ) 59/دورکـیم،  (پـذیري   ا این مبنا که تلقین  ولی ب ) 116/  و هواردا،  129/برزینکا،  (
ي افـراد را  تواند زمینه تربیت عقالنی و اخالقی را فراهم کنـد و خردمنـد            دانش می 

  )116/، وارداه. (تأمین نماید
 در اینک مـدارس . شده آشکار گردید   ها تجربه، ناکارآمدي مبناي یاد      بعد از قرن  

رزینکـا،  ب (،دهد غرب به جوانان، دانش، تخصص، عقل حسابگر و کفایت شغلی می  
هاي بنیادي را که بـراي رهبـري          هاي منشی و ارزش     ویژگیاند    ولی نتوانسته ) 128/
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هـا   ئالیـست  امروز غالب ایـده ) 111/هواردا، . (قی الزم است به آنان تلقین کنند  اخال
. کنند  که جوانان از تخصص خالی از تعهد براي همنوعان استفاده می          اند از این    نگران

هـاي    توجهی بـه ارزش     ها نیز از رخوت فرهنگی ناشی از بی         رئالیست) 58/همان،  (
جانشینی جنـبش  کل بزرگ و از پیدایش و    هاي اساسی به عنوان مش      بنیادي و سنت  

، به جاي رشد تربیتی مورد »نخواهد بک  هر کار دلت می: اخالقتعلیم و تربیت باز«
  )110/همان،(. ندا  نگراننیاز

ت زد و پـس از سـه قـرن          بدین ترتیب غرب لیبرال به خودزنی وحشتناکی دس       
ی و احتـرام بـه     زدن از خودشکوفای     خداگریزي، انکار فطرت و دم     تالش در جهت  

هاي بدون   گل «، رسیده باشد که به قول ینچه      ه باید به این نتیج    ،انسان به کمک علم   
گرایی بدون خدا در حکم سراب است، با رنجی که  ، انسان»خواهد  ریشه و ساقه می   

و ) 147/، برزینکـا (آل نـدارد    وضـعیت ایـده  ،برد قیدي درونی می تعهدي و بی از بی 
اکنون دامنگیرشان شده      خدافراموشی و خودفراموشی که هم     بحران اخالقی ناشی از   

  .پی آورد ناپذیري را در  ممکن است فرجام وحشتناك و وصف،است
تمـدن  ) »ایـن اسـت مـذهب مـن    «اساس نوشته سرآغازنویس کتاب    بر(گاندي  

طلب، فسادانگیز و در عین حـال پـوچ و داراي    غرب را قدرت مادي مهاجم، سلطه    
شناسد، بدان دلیل که غربی هوشش را جـایگزین کـرده و از             درخشندگی کاذب می  

  در، او با خوردن مشروب و توجه به اعمال جنسی     .تأمل در باطن خود عاجز است     
 ترس از تنهایی و سکوت و توسـل بـه       .باشد  ساختن خویشتن می   پی نسیان و هدر   

جاد آشوب دارد و محرك او در فتح جان و ای می  او را از شنیدن نداي باطن باز،پول
بایـد  . گیـرد  و فساد در سراسر دنیا، از ناتوانی او در حکومت بر خویشتن ریشه مـی  

انتظار کشید تا تمدن غرب به تنهایی در قبـال خـود حکـم محکومیـت خـویش را              
  )54-56/گاندي، . (صادر کند

گیرد و فرهنـگ و تمـدن غـرب را            شهید مطهري نیز واقعیت فوق را به نقد می        
چه  خواند و بر این باور است که غرب هر ی و خودفراموشی میفرهنگ جهان آگاه

برد و ایـن راز اصـلی سـقوط     گردد، بیشتر خود را از یاد می    بیشتر به جهان آگاه می    
  )2/305، مطهري. (انسانیت در غرب است
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چهارگانـه در نظـام آموزشـی غـرب         هم خوردن سیستم روابط     ه   ب ،منشأ بحران 
بـا فراموشـی خـداجویی و    . و انکـار فطـرت دارد  گرایـی    که ریشه در تجربـه   است

تعهد فراهم آمـد کـه        گیري تخصص بی     زمینه شکل  ،اساس فطرت  خودشکوفایی بر 
  .تهدیدي براي جامعه و طبیعت است

شاگردان بـراي کـسب   : دنگوی بینانه است که می ها واقع  آلیست  نگرانی غالب ایده  
 خود، بدون تعهـد، بـراي       ي، از تخصص  اند که بعد از چند     علومی سازماندهی شده  

رسـند کـه بـا     هایی آهنین به نظر می پژوهان آدمک کنند و دانش همنوعان استفاده می 
هـا نیـز از     رئالیـست ) 58/هـواردا،   . (کننـد    همه چیز را تکه پاره می      ،اندکی جستجو 

به عنوان مـصداق    » واترگیت«ها سخن گفته و از ماجراي         آموخته  ضعف تعهد دانش  
کسون کـه   ی خود ن  ، از جمله  اندرکاران آن   اند، زیرا تمام دست     م برده تعهدي نا   این بی 

 از معبر مـدارس آمریکـا گـذر       هبه فعالیت غیراخالقی و غیرقانونی دست زدند، هم       
هاي ویرانگـر، تهدیـد اتمـی کـه       رقابت تسلیحاتی، جنگ   )110/همان،. (کرده بودند 

 تعهد با انـسان  ص بیاز برخورد تخصهاي دیگري است      خاستگاه غربی دارد، نمونه   
  .و جامعه بشري

هـاي فنـی       مهـارت  شود؛  تعهدي تهدید می    هاي بی    تخصص طبیعت نیز از سوي   
العاده   وري فوق  استفاده از فنا   )108/همان، (،آلودگی محیط را به ارمغان آورده است      

پیشرفته در حال فرسایش و مسموم ساختن محیط زیست است و حتی بـشریت را            
  )33/جان هیک،. ( قرار داده استدر معرض خطر نابودي

  
  برون رفت

. گیـر اسـت   دغدغه برون رفـت از بحـران معنویـت در آثـار دانـشمندان چـشم            
 گاندي چشم انتظـار محکومیـت تمـدن غـرب     هاي متفاوت دارد؛   ها صورت   لح  راه

 بـزرگ  يهـا  کتـاب «ها از رویکردي به نام  جمعی از رئالیست. توسط خود آن است 
کنند و براي فهم حقـایق پایـدار و شـناخت بنیـادي فـرد،       حمایت می » جهان غرب 

هاي اخالقی و نظم طبیعی، استفاده از کتبـی را کـه      جامعه، مؤسسات انسانی، تالش   
کسانی هستند ) 111/هواردا،. (کنند  پیشنهاد می ، در مدارس  ها قدمت دارد    برخی قرن 
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 فرانکـل   ویکتـور «ورزنـد، از قبیـل       مـی که روي بازگشت به دین و مذهب اصـرار          
که به قصد تأکید بر نقش مذهب و دین ) گذار مکتب معنا درمانی یا لوگوترپی بنیان(

  : گوید می
اگر بشر فقط علم را داشته باشد و ال غیر، به کجا خواهد رفت؟ به زودي تنها «

» . است که در دست داردچیزي که از تمام علم بشر باقی خواهد ماند، بمب اتمی
  ) 111/فرانکل،(

را  در کنـار خـردورزي       شمند آلمانی نیز بازگشت به دین     دان» گانگ برزینکا ولف«
  :گوید وي می. داند عامل رهایی بشر از بحران می

از آنجا که بحران انسان متجدد ریشه مذهبی دارد، امکان رهایی از این بحران «
» .تقد خواهد شدبه این بستگی خواهد داشت که انسان در آینده به چه مع

  )396/ و اریک فروم،145، برزینکا(
دهد، در عـین       براي پذیرش اعتقادات دینی خبر می      نامبرده از آمادگی قوي بشر    

 بـه همـین دلیـل    .شمارد میحال امید بازگشت جمعی به مسیحیت را بسیار ضعیف  
مـسیحی نیـز شـانس داده شـود تـا         هـاي عقیـدتی غیـر       پیشنهاد دارد که به مکتـب     

 چند به صورت     و به حیات بشر، هر     دهندان قرار   روي انس  تري فرا   هاي عالی   هدف
  )151 و 125/،برزینکا. (دن، معنا و مفهوم باارزشی بدهموقت و به طور محدود

  
  بازخوانی نگاه قرآن

 الزامی نه انسان در رابطه با روابط چهارگاچنین شرایطی، بازخوانی نگاه قرآندر 
ته شد، نازایی و عقیمی فرهنـگ  انسان غربی چونان که به مطالعه گرف ، زیرا   نماید  می

 رایج غرب را تجربه کـرده و دیگـر امیـدي بـه سـاختن             یـ پرورش  یو نظام آموزش  
زگـشت بـه    اساس هدایت علـم یـا با       ل بر عه سالم و تربیت فرد متعهد و مسئو       جام

  . نداردمذاهب سنتی و اجدادي خود
ایگزین هاست که در جهان اسالم به عنوان ج  سالنظام آموزشی و فرهنگ غربی

هاي فاسد و احزاب وابـسته،      فرهنگ و نظام آموزشی اسالم عرضه شده و حکومت        
  افتـادن آن  در جهـت جـا     هـاي اسـتکباري     گوناگون و جدي قدرت    يها  با حمایت 



 

 

101 

   
سان

ه ان
گان

هار
ط چ

رواب
ی 

ربیت
ب ت

زتا
و با

آن 
قر

  

فـرد  پرورانـدن   » یءشـ «و  » از خودبیگـانگی  «اکنـون نیـز غـرب         هم. اند  تالش کرده 
شناسـد و    خود ضروري می مسلمان را در راستاي تأمین اهداف سیاسی و اقتصادي        

ر اختیـار دارد، محاصـره   هـاي کارآمـدتري کـه د       توجه به ابزار، امکانات و روش      با
  .داند میپذیرتر  را در مقایسه با گذشته امکان  اوفرهنگی

 باور دارد   هاي قرآن   هها و دیدگا    مسلمان، همچنان به جامعیت و قداست هدایت      
هاي زندگی، از مال و جان خـود   رصهو براي سیراب شدن از زالل وحی در تمام ع    

 بـراي  راهکارهاي قرآنی، بهترین   بنابراین عرضه بایسته و شفاف نظام     . کند  هزینه می 
  .کنترل نفوذ غرب خواهد بود

لیت و امیـدواري را همـراه     هاي فوق نه تنها ایجاد حس مـسئو         توجه به واقعیت  
نی را در بـاب تربیـت،       هاي وحیا   دارد که پیمودن راه دشوار تحقیق پیرامون هدایت       

ی از این سنخ، کمکی یها  بدان جهت که تالش،نماید  ناهمواري راه، گوارا می    رغم  به
یابی مهجوریت قـرآن، جلـوگیري از اسـارت فرهنگـی مـسلمان و         است براي پایان  

  .درمان از خودبیگانگی انسان
نگارش با چنین هدفگیري    » قرآن و بازتاب تربیتی روابط چهارگانه انسان      «مقاله  
 در قالب روابط سامانمند و متقابـل      صدد است تربیت انسان خداگونه را        یافته و در  

خدا، انسان، جامعه و طبیعت به دقت بگیرد، با اصرار بر این مطلب که باروري هـر    
آورد و بـه   کدام از روابط چهارگانه، شکوفایی سه رابطـه دیگـر را بـه ارمغـان مـی                

زند و در نتیجه    میشد سایر روابط را نیز آسیب       فراموشی سپردن یکی، سیر رو به ر      
مـین  نـشیند و فـساد و خـونریزي و تبـاهی در روي ز       مینظام تربیتی قرآن به ثمر ن     

 بـا . یابـد  مـی  تداوم ، دارد شدن را در نهاد خود     خدا توسط انسان که استعداد خلیفۀ    
نـوان  توجه به چنین تأثیر و تـأثري، ایـن مقالـه سیـستم روابـط چهارگانـه را بـه ع           

  .شناسد می ترین اصل در فلسفه تربیت قرآنی مهم
  

  سیستم تکامل روابط چهارگانه انسان
ها در حوزه روابط چهارگانه، به صورت مثبت، پرورش         ها و واکنش    تداوم کنش 

قرآن بـا  . آورد را به ارمغان می» اَبر من، تولد جامعه آرمانی و ریزش برکات طبیعت «
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به تطبیـق نظـام تربیتـی و سـازوکار عملـی خـود فـرا        ها را  چنین هدفگیري، انسان  
  .خواند می

  
  ارتباط با خدا )الف

 وجدان ـ یعنی نیـروي روحـی درك خـوب و بـد ـ را عملکـرد روان        ،فرانکل
دانـست و     مـی ) 92 و   88  ، 68/فرانکـل، (اي خداونـد    ناخودآگاه، متعالی ساز و صد    

  : افزود می
ها آن  پرسند، ولی مذهبی منشأ آن نمیروند و از  ها از آن جلوتر نمی غیرمذهبی«

  ) 91/همان،(» .شناسند را ماقبل آخر می
هـا دارد کـه تکلیـف و قـانون         شبیه دیدگاه غیرمـذهبی    یاما نوئل کانت دیدگاه   

کننـده   شمرد، ولـی خداونـد را منـشأ و تکلیـف     اخالق را پدیده روحی و روانی می    
  )57/هواردا، . (دانست نمی

لی بودن متعا! انگیز است قد به فطرت و وجدان شگفتهاي معت توقف غیرمذهبی 
قرآن با صـراحت  . تواند بدون منشأ و خواستگاه باشد  نمیو متعالی آفرینی این صدا 

و » ألهمهـا فجورهـا و تقواهـا   «هـاي   واژه. دهد تر به این سؤال پاسخ می هر چه تمام 
به همـین  . نماید  انتساب صداي فطرت را به منشأ آن بسیار برجسته می،»فطرت اهللا «

در ) 22/431مطهـري،   . (دلیل خودشناسی وسیله خداشناسـی قلمـداد شـده اسـت          
ـ  قَه فَ فس نَ فرَن ع م« :خوانیم  می9روایتی از پیامبر   رَد عف ـ  ر ؛ )2/32،  مجلـسی (» هب

  ».شناسد هر که جانش را شناخت، یقیناً پروردگارش را می«
  :تابد زیر را برمیشناخت خداوند از طریق شناخت نفس تفسیرهاي 

ایـن  . باشـد  ساس باور به خدا قابل توجیه نمـی       اهاي فطري جز بر        گرایش .یک
قتی نداي وجـدان متعـالی و      و «: گفت  تلقی با استدالل فرانکل سازگار است که می       

  ».تعالی پرور است، باید منشأ متعالی هم داشته باشد
هاي دیگر قابل  ر گرایشبریم که خداگرایی نیز در کنا  با شناخت خود پی می.دو

شهود است، با این تفـاوت کـه گـرایش بـه توحیـد نقـش زیربنـا را دارد و سـایر                   
  .شود ها با تقویت آن، تقویت می گرایش
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 کسی که متوجه ظرفیت ضمیر انسان، نظام حاکم بر عالم روح و پیوسـتگی      .سه
ر بـاز  تواند از اعتراف به وجود نیروي سـازمان دهنـده سـ    حاالت روحی شود، نمی   

  .زند
نگـري عمیـق فـرا      پی این است کـه انـسان را بـه درون   در هر صورت قرآن در  

» ةتـذکر «، )51/ و عنکبـوت 9/اعـراف (» ذکـري «هـاي   بخواند و با استفاده از عبارت 
، آشنایی قبلی او را با تعـالیم خـود گوشـزد کنـد، بـر                )10/طالق(» ذکراً«و  ) 3/طه(

یم روابط چهارگانه آنها را به اجرا گذارد و آدم، طرح تنظ هاي فطري بنی    اساس یافته 
نخستین یافته او را گرایش به پروردگار دانسته و پرورش آن را جزء اهـداف خـود         

  :گوید مولوي می. شناسد
   بینش شو نه فرزند قیاسیار   جان شو و از راه جان جان را شناس

شـود،    نگري به فطرت زده مـی       استارت انس با خدا در ضمیر خودآگاه، با ژرف        
نهایت باید رشد کند و بازتابش رشد علمی، اخالقی و اجتماعی     ولی این آغاز تا بی    

  .انسان باشد
  
  هاي ارتباط قالب

نماید که انسان نیازمند به  هاي انس، این نکته قابل یادآوري می پیش از بیان قالب
ا به بازگشت به سـوي خـدا فـر    احساس فقر و بیچارگی، او را. تقرب الی اهللا است   

هاي یافتن و پیمودن     دشواري) 1/221 و مکارم شیرازي،   23/147مطهري،( .خواند  می
  .راه، نگرانی شدیدي را به همراه دارد

قرآن با تأکید بر فقر و نقص انسان، انس با خدا را شانس دستیابی بـه تکامـل و     
به همین دلیل از آن به عنوان عامل زدایش تـشویش و  . شناسد هایی از فقر می  ر رمز

  کند؛ تأمین آرامش روحی یاد می
)مِیدالْح الْغَنِی وه اللَّهإِلَى اللَّهِ و الْفُقَرَاء أَنْتُم ا النَّاسها أَی15/فاطر ()ی(  

  ».نیاز و شایسته هرگونه ستایش است ید، تنها خداوند بیشما نیازمند به سوي خدای! اي مردم«
ها و کمـاالت      ها، به وجود خوبی     تایشبه معناي شایسته تمام س    » الحمید«صفت  

شباهتی . کند ها گوشزد می ها را بدان در ذات پروردگار اشاره دارد و نیازمندي انسان   
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عـزت از آن خداونـد   «: گوید که می» فاطر«وجود دارد بین این آیه و آیه دهم سوره  
ـ     است و طالبان عزت باید با عمل صالح به سوي او باال می  ل رونـد و بـه عـزت نای

  ».آیند
  زداید؛ ها را می رو آوردن به خدا و امید رسیدن به غنا و عزت، نگرانی

)ئِنُّ الْقُلُوب28/رعد ()أَال بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْم(  
  ».کند ها آرامش پیدا می آگاه باشید تنها با یاد خدا دل«

گیـري بـا خـدا مطـرح         هایی را براي انـس      با توجه به نکته یاد شده، قرآن قالب       
 زیـرا توجـه   پرستش، شکرگزاري، توکل و اسـتغفار؛ ایمان، : اند از کند که عبارت  می

کنـد   عملی به هر کدام از این مفاهیم، راه تکامل اعتقادي و خداباوري را تقویت می    
  .آورد هاي تربیتی متنوعی را به ارمغان می و بازتاب

  
  قالب ایمان -1

طباطبـایی،  . (ي عملـی گیـر  ایمان ترکیبی است از شـناخت، دلبـستگی و جهـت      
ساز عمل صالح شناخته شده و دو جمله به هـم   به همین دلیل ایمان زمینه   ) 18/259

 رآن تکرار شده است؛ و دو بار در ق   پنجاه» والذین آمنوا و عملوا الصالحات    «پیوسته  
به عبارتی، بـاور بـه   . یعنی در متن مفهوم ایمان، توصیه به رفتار شایسته نهفته است         

گانـه ایمـان را    ، آخرت، نزول وحی و فرشـتگان ـ کـه محورهـاي پـنج     خدا، نبوت
ـ التزام به عمل صالح و کارهاي شایـسته را   )136/ و نساء  177/بقره(دهد    یل می تشک

  .همراه دارد
 173/عمـران  ، آل2/ انفال،124/توبه(دهد  قرآن از ازدیاد و رشد ایمان نیز خبر می 

 متفاوت و رشد تدریجی و تحمل بـار       در روایات پیرامون درجات    و) 22/و احزاب 
تـا بـدین    ) 42-2/45کلینـی،   (مسئولیت بر اساس میزان رشد آن سخن رفته اسـت           

دارتـر شـدن باورشـان فـرا          وسیله خداجویان را به تالش در جهت تقویت و ریشه         
، )9/11طباطبـایی،   (هـاي موجـود در هـستی          خواند که با مـشاهده آیـات و نـشانه         

نـان کـه در آینـده توضـیح داده خواهـد شـد ـ میـسر         پرستش و عمل صالح ـ چو 
  .باشد می
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  پرستش خداوند -2
، )56/ذاریـات (عبادت به معنی پرستش، در قرآن فلسفه خلقـت جـن و انـسان               

  سرلوحه دعوت همه پیامبران و وظیفه تمام بشریت معرفی شده است؛
  )36/نحل ()لَّه واجتَنِبوا الطَّاغُوت أَنِ اعبدوا الولَقَد بعثْنَا فِی کُلِّ أُمۀٍ رسوالً(

  ».ما در هر امتی رسولی برانگیختیم که خداي یکتا را بپرستید و از طاغوت اجتناب کنید«
)کُمبوا ردباع ا النَّاسها أَی21/بقره ()ی(  

  »پروردگارتان را پرستش کنید! اي مردم«
، دعا و تالوت قرآن بخشی از  هاي مختلف دارد و حج، روزه، نماز        عبادت قالب 

هاي چسبیده به عمل و یا یک متن     ها در کنار پیام     تمام قالب . دهد  آنها را تشکیل می   
کننـده انتقـال      خواندنی آنها، یک مفهوم و معناي مشترکی را نیز بـه ذهـن پرسـتش              

از این رو قـرآن در مـورد فلـسفه    . دهد که عبارت است از به یاد آوردن خداوند  می
  شمارد؛ هاي آن می تر از سایر پیام اد خدا را مهمنماز، ی
  )14/طه()أَقِمِ الصالةَ لِذِکْرِي(

  ».دار نماز را براي یاد من به پا«
  )45/عنکبوت ()إِنَّ الصالةَ تَنْهى عنِ الْفَحشَاءِ والْمنْکَرِ ولَذِکْرُ اللَّهِ أَکْبرُ(

هـا و   از ترك زشتی(تر است  دارد و یاد خدا بزرگ      ازمیها و گناه ب     از زشتی ) انسان را (همانا نماز   «
  ».)گناه

ها و گناه ـ با اینکه هر دو بازتاب اقامـه نمـاز     راز برتري یاد خدا از ترك زشتی
ـ در این نفهته است که نمازگزار با تحول روحـی ناشـی از یـاد خـدا، آمـاده                    است

و از هر کاري کـه خـشم   شود که تمام کارهاي خیر و خداپسندانه را انجام دهد         می
به همـین دلیـل بـه جـاي       )18/59فضل اهللا،   . (انگیزد، حتماً پرهیز کند     الهی را برمی  

ها، قرآن اصرار دارد که یاد خدا هـر چـه بیـشتر افـزایش پیـدا کنـد؛                تأکید بر قالب  
و بـشارت   ) 227/ و شـعراء   205/، اعراف 41/، احزاب 10/جمعه (»واذْکُرُوا اللَّه کَثِیرًا  «

افتد و رحمت و عنایتش را  هد که اگر به یاد خدا باشید، خدا نیز به یاد شما می   د  می
  .)152/بقره()فَاذْکُرُونِی أَذْکُرْکُم(سازد؛  شامل حال شما می
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هـاي   البته افزایش یاد خدا راهی جز جامه عمل پوشاندن مکرر و بیشتر به قالب           
. ه محتوا بدهد و نـه قالـب  عبادت ندارد، ولی قرآن در پی این است که اصالت را ب           

  دهد؛  بودن را مورد تأکید قرار میروي این اصل، زیاد به یاد خدا
 موضوع بهشت ،یاد خدا و بندگی، سطوح و مراتب مختلفی دارد و در شرایطی«

شود و خود   از انگیزگی پرستش الهی برکنار میم در مسیر تکامل،و جهن
ذبه الهی، هدف قرار پرستش که عبارت است از جذب شدن به شعاع جا

  )97/جعفري، فلسفه و هدف زندگی،(» .گیرد می
با دستیابی به چنین مرحله از سطوح پرستش، خداپـسندانه زیـستن بـا توسـعه                

  پذیرد که در حدیث نبوي بدان اشاره شده است؛ عبادت امکان می
تـی  ي یبتهل الی حو ما یتقرب الی عبدي بمثل اداء ما افترضت علیه و الیزال عبد            «

، إن دعـانی اجبتـه و إن سـئلنی     و مـوئالً  و یداً   و بصراً  ه کنت له سمعاً   ببتاحبه و من اح   
  )5/284، مجلسی (».أعطیته

ام   ام به سوي من وجود ندارد و بنـده          عملی مثل اداي واجبات براي تقرب بنده      «
مـن بـراي کـسی کـه     . پیوسته دعا و نیایش دارد تا زمانی کـه او را دوسـت بـدارم           

 اگـر مـرا بخوانـد، اجابـت        .باشـم   گوش، چشم، دست و پناهگاه می     ارم،  دوستش د 
  ».دهم کنم و اگر چیزي طلب کند، می می

»   بالنوافل مخلصاً  الیزال العبد یتقرب الی   ته، کنت سـمعه الـذي   ببه و اذا اح  حتی احب
یستمع به و بصره الذي یبصر به و یده التی یبطش به إن سألنی اعطیتـه و ان اسـتعاذنی              

  )1/82شعیري،  (».عیذنهأل
خواند، پیوسته به سوي  بنده به وسیله نمازهاي مستحبی که از روي اخالص می«

زمانی کـه دوسـتش داشـتم، پـس     . دارم شود تا جایی که دوستش می من نزدیک می 
بینـد و   شنود، چشم او هستم که به وسیله آن می  گوش او هستم که به وسیله آن می       

دهم و اگـر      اي مطرح کرد، می     اگر خواسته . گیرد  آن می دست او هستم که به وسیله       
  ».دهم طالب پناهندگی شد، پناهش می
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گیـري    هاي ارتبـاط    ها و حوزه    ها در تمام عرصه     ها و کنش    این، یعنی تمام تالش   
و ) 162/انعـام (کند، آن گونه که در زندگی پیامبر تجلی یافـت       رنگ خدایی پیدا می   

  ).21/احزاب( الگوي نیکو معرفی گردد سبب گردید که آن حضرت به عنوان
آیـد    در سایه چنین تقربی، زمینه تطبیق تدبیر الهی بر کل وجود انسان فراهم می             

یت بـه سـرعت در   و با تالقی و به هم پیوستن روشنایی فطرت و وحی، نـور هـدا         
جود او گسترش یافته و به سلطه باطل و تـاریکی در عرصـه بـاور،       سراسر کشور و  

  دهد؛ ها و اعمال او پایان می ه، احساسات، تصمیماخالق، اندیش
  )257/بقره ()اللَّه ولِی الَّذِینَ آمنُوا یخْرِجهم مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ(

  ».برد ها به سوي نور بیرون می اند، آنها را از تاریکی خداوند سرپرست کسانی است که ایمان آورده«
اي جـزء برنامـه تربیتـی دیـن قـرار       چنین فلسفه خالصه سخن اینکه پرستش با      

تواند به آسانی روح عبودیت و بندگی را در عرصـه زنـدگی و سراسـر         گرفته و می  
شتاب  به میزان افزایش اعمال خداپسندانه و صالح،. وجود عبادت کننده حاکم سازد

  :گوید قرآن می. یابد تقرّب به سوي خدا نیز افزایش می
)    رِیدنْ کَانَ یمِیع  الْعِزَّماًةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ ج       ـهرْفَعی الِحـلُ الـصمالْعو الطَّیِّـب الْکَلِـم دعـصـهِ یإِلَی ( 
  )10/فاطر(
و (سـخنان پـاکیزه   .  پس تمام عـزت از آن خداسـت  ،کسی که خواهان عزت و پیروزمندي است      «

  ».برد مل صالح او را باال میگیرد و ع به سوي خدا اوج می) مؤمن معتقد به سخنان پاکیزه
در تعامـل آن دو،     . تأثیر و تـأثر تقـرب بـه خـدا و عمـل صـالح پایـانی نـدارد                  

  .شود خداگونگی تقویت می
  

  ها قدردانی نعمت -3
اي است که در خدمت انسان قـرار       از نظر قرآن، طبیعت با تمام ذخایرش، هدیه       

این حقیقت . داف بپردازدگیرد تا با احساس آسایش و آرامش کامل به تعقیب اه         می
وسخَّرَ (آیه  . به صورت مکرر بیان شده است     » مکُ لَ رَخَّس«و  » مکُ لَ قَلَخَ«با دو تعبیر    

 ا مِنْهمِیعضِ جا فِی األرماتِ واوما فِی السم تـرین   تـرین و جـامع    کوتـاه )13/جاثیه()لَکُم
 و زمـین وجـود دارد، از   هـا  آنچـه در آسـمان  «: گوید آید که می جمله به حساب می   
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بخشی از محتواي ایـن آیـه در سـوره          » .سوي خدا در اختیار شما قرار گرفته است       
سـوره  آیـات   ویژگی تبیـین    . شود  توضیح داده می  ) 4-18(و نحل   ) 31-34(ابراهیم  

هدایی هاي ا   تمام نیازهایتان برآورده شده و نعمت     : گوید  ابراهیم در این است که می     
  یرون است؛به شما از شمارش ب

)    کَفَّـار وها إِنَّ الْإِنْـسانَ لَظَلُـومصاللَّهِ ال تُح تموا نِعدإِنْ تَع و وهأَلْتُممِنْ کُلِّ ما س آتاکُم و( 
  )34/ابراهیم(
هاى خـدا را بـشمارید، هرگـز آنهـا را      و از هر چیزى که از او خواستید، به شما داد و اگر نعمت       «

  » !نسان، ستمگر و ناسپاس استا! شماره نتوانید کرد
شود کـه بـراي رشـد     ز می الهی شامل چشم و گوش و قلب انسان نی  هاي نعمت

   آفریده شده است؛عقلی و علمی
واللَّه أَخْرَجکُم مِنْ بطُونِ أُمهاتِکُم ال تَعلَمونَ شَیئًا وجعلَ لَکُم السمع واألبصار واألفْئِدةَ (

  )78/نحل()م تَشْکُرُونَلَعلَّکُ
 برایتـان چـشم و گـوش و دل    و. دانـستید  خدا شما را از بطن مادرانتان بیرون آورد و هـیچ نمـى    «

  ». شاید سپاس گویید،بیافرید
مطلب اصلی این است کـه خداونـد در برابـر ایـن همـه نعمـت، از بنـدگانش                   

بار در قـرآن تکـرار    بیش از ده -» شکور«خواهد و خود را نیز با تعبیر          قدردانی می 
  .کند تر معرفی می ـ، قدردان شده است

 افزایش نعمت است که در قرآن به عنـوان    ،یکی از مصادیق قدردانی بیشتر خدا     
  باشد؛ یکی از نتایج سپاسگزاري مطرح می

  )7/ابراهیم() لَشَدید و إِذْ تَأَذَّنَ ربکُم لَئِنْ شَکَرْتُم لَأَزیدنَّکُم و لَئِنْ کَفَرْتُم إِنَّ عذابی(
اگـر شـکرگزارى کنیـد،    « :ى را که پروردگارتان اعالم داشت  هنگام) همچنین به خاطر بیاورید   (و  «
  »!بر شما خواهم افزود و اگر ناسپاسى کنید، مجازاتم شدید است) نعمت خود را(

انـد از   نکته قابل توجه ایـن اسـت کـه ناسپاسـی دو مـصداق دارد کـه عبـارت                 
هیچ کدام از این دو با شکر عملی سازگاري         . ن و به کارگیري ناروا    گیري نکرد   بهره

ندارد که عبارت است از به کارگیري نعمت الهی در راه طاعت و کـسب رضـایت                
هـاي خداونـد در راسـتاي         یا به کارگیري تمام نعمـت     ) 13/83فضل اهللا،   (خداوند،  

  )10/287مکارم شیرازي، . (هدف آفرینش آنها
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هــاي الهــی عبــارت اســت از اســتثمار مــسئوالنه و   در حقیقــت شــکر نعمــت
تحرکی با این گـستردگی یقینـاً بـه    ! خداپسندانه کل طبیعت و نیروهاي نهفته در آن   

توانـد    این مـی  . انجامد  شکوفایی و باروري بسیاري از استعدادهاي فراوان انسان می        
  .بارزترین مصداق افزایش نعمت به حساب آید

  
  )خدا و عبدتعهد دو جانبه (توکل   -4

هاي ارتباط با خدا در تعالیم انبیا مطرح بوده اسـت    توکل به عنوان یکی از قالب     
علی اهللا فلیتوکّل «و » توکّل علی اهللا«، »فعلیه توکّلوا«و قرآن دستور به آن را با تعابیر 

علـی اهللا  «یـا  » فعلـی اهللا توکّلـت  «کند و در کنار آن با تعبیـر      روایت می » المتوکّلون
 اهمیـت  ،دارد و در نهایت    از عملی شدن این اصل در گذر تاریخ پرده برمی         » ناتوکّل

مسئله را در اسالم نیز مورد تأکید قرار داده و از عینیت یـافتن آن توسـط پیـامبر و                  
  دهد؛ مسلمانان صدر اسالم خبر می

  )159/آل عمران()ینَفَإِذا عزَمت فَتَوکَّلْ علَى اللَّهِ إِنَّ اللَّه یحِب الْمتَوکِّل(
زیـرا خداونـد متـوکالن را دوسـت     ! بر خدا توکل کن) و! قاطع باش(هنگامى که تصمیم گرفتى،    «

  ».دارد
  )173/آل عمران()و قالُوا حسبنَا اللَّه و نِعم الْوکیل(

  ».خدا ما را کافى است و او بهترین حامى ماست: گفتند«
جه عمل مطرح است و غرض از آن، زدودن توکل در رابطه با انجام وظیفه و نتی     

دهد، زیرا موقـع انجـام کـار و     هاست که مکلف را هدف قرار می اي از تشویش  پاره
تـشویق بـه    . آید  به سراغ انسان می   » نتیجه چه خواهد بود؟   «رسالتی، این دغدغه که     

توکل این پیام را دارد که اگر عمل در راستاي انجام مسئولیت و اطاعت خدا باشد،            
  :فرماید شهید مطهري می. کند نتیجه خوب را خداوند تضمین می

گیرد که در  داري نهفته است؛ بنده به عهده می در توکل دو تعهد و دو عهده«
اش را که  گیرد که سرنوشت بنده مسیر اطاعت خدا باشد و خداوند به عهده می
  )27/410مطهري، (» .به او واگذار کرده، به بهترین صورت رقم زند
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ا توجه به این وعده الهی، بنده با امیدواري کامل بـه آینـده، تمـام تـوجهش را            ب
تر انجام دادن کار و دقت در اداي تکلیف و انجـام       کند روي خداپسندانه    متمرکز می 

که در آن بـر کفایـت،       » توکّل علی العزیز الرحیم   «و  » کفی باهللا وکیالً  «جمله  . وظیفه
ست، در پـی ایـن اسـت کـه مـؤمن توجـه و         عزت و مهربانی خداوند تأکید شده ا      

فکرش را بین عمل و نتیجه آن تقسیم نکند، بلکه آن را اختـصاص دهـد بـه انجـام      
 بدین وسـیله  ونهایت رشد کند   وظیفه تا محتواي معنوي و کیفیت ظاهري آن تا بی         

  .تحقق نتیجه بهتر تضمین گردد
  

   پوزش و بازگشت-5
 بر دو پایه پوزش طلبی و آهنگ بازگشت    توبه، آخرین نماد ارتباط با خداوند و      

  :فرماید به همین دلیل قرآن می. به سوي خدا استوار است
  )3/هود () استَغْفِرُوا ربکُم ثُم تُوبوا إِلَیه(

  ».سوى او بازگردیده  سپس ب،از پروردگار خویش آمرزش بطلبید«
همان گونه که مشرکان ها نیازمند طلب استغفار هستند،     از منظر قرآن تمام انسان    

پیـامبر نیـز مـأمور بـه اسـتغفار      . باید استغفار کنند) 199/بقره(و مؤمنان   ) 6/فصلت(
طلبی بازتاب دغدغه آالیـش روح و احـساس تـرس از              ، زیرا پوزش  )3/نصر(است  

در وجود مقدس پیامبر، گناه اصـطالحی زمینـه نداشـت، در عـین حـال                 . خداست
 پـر از  اي به این دلیل که دنیا خانـه . ت چیره بود نگرانی و ترس از خدا بر آن حضر       

ها در سطوح مختلف، روح تمـام   انواع و اقسام گرد و غبار است و آلوده شدن بدان 
پیامبر ناگزیر بود به عنـوان   )27/519 و 23/543مطهري، . (کند ها را تهدید می    انسان

ن دلیـل بایـد بـه     اي از خود به جا گذارد که سختگیرانه نباشد، بـه همـی              الگو، سیره 
همـین  . کـرد  هاي نفس، هر چند به صورت مشروع و محدود توجـه مـی       جویی  بهره

. نمود داد و وادار به پوزش طلبی می توجه اندك، روح نورانی آن بزرگوار را آزار می
  :فرماید در روایتی آن حضرت می) 25/204مجلسی، (

و به روایتی هفتاد ( بار نشیند، تا جایی که در روز صد همانا کدورتی بر قلبم می«
  )25/204 و 90/282مجلسی،  (».کنم  استغفار میبار
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هر چه روح آلودگی بیشتر . پوزش طلبی ناشی از یک ندامت عمیق روحی است
هـاي    ولـی در روان .شود تر می کند، احساس ندامت در آن ضعیف و ضعیف پیدا می 

نگرانـی ناشـی از احتمـال    تواند انفجار ایجـاد کنـد و    پاکیزه، یک ترك اولی هم می   
  .آسیب تقرب به سوي خدا، او را به فریاد وا دارد

به هر حال قرآن در پی این است که روحیه امیدواري را در قلب بنـدگان خـدا            
زنده نگه دارد و کمال خواهی و تقرب به سوي خـدا را خواسـته اجتنـاب ناپـذیر                   

» غفـور «آنـان، خداونـد را      از این رو قرآن براي امیدواري هر چه بیـشتر           . بشناساند
ـ ) 3/، نـصر 12/، حجـرات 16/نساء(» تواب«و  ) 10/نوح(» غفار«،  )106/نساء( ی معرف

کند که خداوند تائبـان   باشد و تأکید می   پذیري می  کند که به معناي نهایت پوزش       می
بست دیدن و ناامیدي، ویـژه     و خود را در تنگناي بن     ) 222/بقره(دارد    را دوست می  
اي براي قطع ارتباطت بـا خـدا          ؛ یعنی بهانه  )23/، عنکبوت 87/وسفی(کافران است   

  .پذیري همیشه باز است وجود ندارد و درِ غفران و توبه
  

  )ارتباط با خویشتن(نگر  خودشکوفایی واقع )ب
افالطون در عصر باستان بر این باور بود که اگر بـشر در فکـر تبعیـت از خـدا                    

امروز نیز در غرب از   ) 170/برزینکا،  . (کند  نباشد، هستی و زندگی خود را نابود می       
گرایانه با تأمین نیازهاي متعالی چون نیاز به عزت نفـس و نیـاز             خودشکوفایی واقع 

گویند که نقطه مقابل خودشکوفایی کاذب، یعنی آزاد گذاشتن    زیباشناختی سخن می  
 در سـایه  و دستیابی به چنین خودشکوفایی را ) 395/هواردا،  (باشد    نامنظم امیال می  

ـ     پیوند بـا خـالق امکـان پـذیر مـی       ه بیـداري مـذهبی ندارنـد    داننـد، ولـی امیـدي ب
ك خیـرات اسـت،   تا اخالق عینی که در آن خوشایند خداوند، مـال         ) 168/برزینکا،(
  .همگانی شود) 63/استیس والتر ترنس،(

زند و همگانی شدن مکارم اخالق        ولی قرآن از خود شکوفایی واقع مدار دم می        
بـراي  . کنـد  بر واقعیت، فطرت، خواست خداوند و نیاز زندگی را دنبـال مـی         متکی  

هاي فطري و تأکید بـر خودیـابی    اثبات این حقیقت، نگاه قرآن به دو مسئله گرایش       
  .قابل مطالعه است
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  هاي فطري گرایش -1
دهـد   میباوري، پایه و اساس نظام تربیتی قرآن را تشکیل فطرت محوري و فرد    

  .شناسد میایی فرد را خاستگاه تحوالت مثبت اجتماعی و کیهانی و قرآن خودشکوف
رت آدم، روح الهـی در وي دمیـده   روایت قرآن، با تکمیل پیکر و اندام حـض        به  

زمانی این دو    از هم ) 12/ و ص  29/حجر(»سویتُه ونَفَخْت فِیهِ مِنْ روحِی    « جمله   .شد
  .دارد میرخداد پرده بر

 پـس از  ،م نیـز جریـان دارد و بـا دمیـده شـدن روح       زمـانی در نـسل آد      این هم 
دهد و به صـورت مخلـوق    می، تغییر ماهیت »جنین«گیري کامل جسم و اندام   شکل

  :گوید میقرآن . گذارد میجدیدي پا به عرصه وجود 
  )8-9/سجده() ثُم سواه و نَفَخَ فیهِ مِنْ روحِه* ثُم جعلَ نَسلَه مِنْ ساللَۀٍ مِنْ ماءٍ مهین(

سپس نسل آدم را از چکیده آبی پست پدید آورد، سـپس او را درسـت انـدام سـاخت و از روح       «
  ».خویش در او دمید

  )14/مؤمنون() آخَرَ فَتَبارك اللَّه أَحسنُ الْخَالِقِینَاًثُم أَنْشَأْنَاه خَلْق(
خداونـدي کـه بهتـرین     پـس بـزرگ اسـت    .را در آفرینـشی دیگـر پدیـد آوردیـم      » جنین«گاه   آن«

  ».آفرینندگان است
 بلکه الهام   ،گیري روح در قالب تن نیست     اتنها به دلیل مأو   » جنین«تغییر ماهیت   

زمـانی آن بـا    ــ کـه قـرآن بـر هـم      هاي ذاتی کاشت بذر شناخت و گرایش  فطري و   
ین مرحله از تکامل کودك زایی ا ـ نیز در شگفت کند میگیري کامل اندام اشاره  شکل

  ارد؛نقش د
  )7-8/شمس()فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها* ونَفْسٍ وما سواها (

 درنـگ پلیـدکاري و   سوگند به تن آدمـی و کـسی کـه آن را درسـت انـدام گردانیـد، سـپس بـی                    «
  ».اش را به او شناساند پرهیزگاري

 ،پیوستگی شناساندن بدي و خوبی و سود و زیان با درستی اندام و دمیدن روح          
قابل درك است کـه ترتیـب و تحقـق بـدون            » ءفا« و کاربرد حرف     ابا دقت در معن   

» رحـم «هاي جنین پـس از جـان گـرفتن در             حرکت. رساند  فاصله دو رخداد را می    
  . باشدشکنی مادر  نشانه تشخیص سود و ضرر و اعتراض بر حرمتتواند می
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و جـان آدمـی،   هـاي روح   هاي فطري و آموخته     آگاهی  بردن به چند و چونِ      پی
نجــد، در عــین حــال گ  خــود روح، گویــا در تــوان بــشر نمــیمثــل درك حقیقــت

شناسان و محققین دست روي دست نگذاشته و با حدس و گمان درباره اثبات  روان
  .اند  سخن گفتهيهاي فطر ها و گرایش یا نفی شناخت

مزلو با قبول اصل وجود فطرت، تعداد صفات فطري را تـا پـانزده صـفت بـاال                 
دهنـده    تمـایز  و مـدعی اسـت کـه ایـن تعـداد ویژگـیِ            ) 412 و 186/،مزلو(برد   می

) 193/همان، . (دهد ترین فطرت انسان را تشکیل می     ترین و ذاتی    ترین، اساسی   عمیق
وي از ) .دهـد  مـی تـر خبـر    هاي بـالینی   به ویژگی، از اعتقاد مزلو»ترین عمیق«تعبیر  (

بـرد کـه در    می نیز نام    ها و فوق نیازها     شي به عنوان ارز   هاي فطر   ترین ویژگی  ذاتی
شود که در منطـق   میهاي روحی دامنگیر انسان      صورت برآورده نشدن آنها، بیماري    

ی، حقیقت، نیکویی، زیبایی، همکوشـ    ) 74/همان،. (گیرد  ها نام می    فوق آسیب ایشان  
نظـر مزلـو را تـشکیل     هـاي مـورد   عدالت، نظم و خودبـسندگی، قـسمتی از ارزش        

  ) 186-188/، همان (.دهد می
یگـی  وي بـا اشـاره بـه دوال   .  از توصـیف دارد م با عجـزِ   ولی یونگ تصدیق توأ   

دسـت اسـت و هـم     که بخش ناخودآگاه شخـصیت هـم دور  شخصیت انسان و این   
  :گوید  می،داراي وسعت نامحدود

توان کمابیش به طرز روشنی توصیف و تحدید نمود،  شخصیت خودآگاه را می«
ع شخصیت انسان مجبوریم تصدیق کنیم که توصیف و تعریف اما در مورد مجمو

  )76/یونگ، (» .کامل آن غیرممکن است
توجه به غناي بیان دین در این رابطه به صورت شفاف  شناسان مسلمان، با اسالم

دانـد بـا    مـی فطرت را مـساوي     ; اند، امام خمینی    یت سخن گفته  و روشن با قاطع   
صحیفه نور، خمینی، (قامت، نیکی، حب به خیر انسانیت، صراط مستقیم، اسالم، است  

اسـتاد جـوادي    ) 185/چهـل حـدیث،   خمینی،  . (و تنفر از نقص   ) 14/27 و   22/346
فطـرت در قـرآن،   جـوادي آملـی،    (» .دین شکوفا شده فطرت است    «: گوید میآملی  

عاب قـوانین تبیـین شـده    شهید مطهري قوانین فطري را ریـشه و منـشأ انـش       ) 149/
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و دیـن و بعثـت را پاسـخی بـه تقاضـاي       ) 22/383،  مطهـري . (دانـد  می توسط انبیا 
  )3/602همان، . (شناسد میسرشت انسان 

 .پیرامون فطـرت انـسان سـخن گفتـه اسـت          هاي متفاوت و مکرر       قرآن به گونه  
شـدن   قلمـداد » مـذَکِّرٌ «و  ) 54 و 49/مـدثر، (» ةتـذکر «و  » ذکـر «نامگذاري قـرآن بـه      

هاي فراموش شـده   این است که یادآوري گرایشبازگوکننده  ،  )21/غاشیه(9رپیامب
فطرت در قـرآن  جوادي آملی، . (دهد میانسان فلسفه بعثت و نزول قرآن را تشکیل        

ها را با کل      نایی ذاتی انسان  از دین اسالم، آش   ) 30/روم(» فطرت اهللا «تعبیر  ) 79-77/
ی و ترین بیان قرآن اسـت کـه همخـوان    در حقیقت آیه فطرت صریح  . رساند می دین

  کند؛ می یادآوري  فطرت را با گستره کل تعالیم دینهمسانی قلمرو
 فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاس علَیها ال تَبدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِـک الـدِّینُ           اًقِم وجهک لِلدِّینِ حنِیف   فَأَ(

  )30/ومر ()الْقَیِّم ولَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ ال یعلَمونَ
  را بـر آن هـا  متوجه آیین خالص پروردگار کن، این فطرتی است که خداوند، انسان      روي خود را    «

 آیـین اسـتوار، لـیکن بیـشتر مـردم      اسـت  ایـن . نیستآفرینش خداوند دگرگونی در   . آفریده است 
  ».دانند نمی

گونه که واژه دین، معارف، اخالق و مقررات را در مـتن خـود نهفتـه        پس همان 
همـان،  (دهـد،   و هست و نیست و باید و نباید هر سه محـور را توضـیح مـی               دارد  

  .ها پیام دارد فطرت نیز در تمام این زمینه) 145/
 هـاي   در کنار بیان کلی، به صورت گزینشی و مشخص نیز قرآن درباره گـرایش             

قـرآن  . ها، گرایش بـه خداونـد قـرار دارد          در صدر گزیده  . فطرت سخن گفته است   
داند، شناخت و گرایش به خداوند را که هسته اصـلی و   را فطري می وقتی کل دین    

شـود، یقینـاً مـورد توجـه قـرار داده       سنگ بناي نخستین دین و دینداري شمرده می     
: گویـد  عالوه بر این، قرآن به قصد تصریح بر فطري بـودن خـداخواهی، مـی      . است

ر ربوبیت خـود از  موقع جداشدن و تولد فرزندان آدم از پشت پدرانشان، خداوند ب «
 و فـضل اهللا،  2/268مطهـري،  (» .انـد  آنهـا گـواهی گرفتـه و آنهـا هـم گـواهی داده      

  ؛)10/283
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وإِذْ أَخَذَ ربک مِنْ بنِی آدم مِْن ظُهورِهِم ذُرِّیتَهم وأَشْهدهم علَى أَنْفُسِهِم أَلَست بِرَبِّکُم قَـالُوا         (
  )172/اعراف ()بلَى شَهِدنَا

زمانى را که پروردگارت از پشت و صلب فرزندان آدم، ذریه آنها را برگرفت و ) به خاطر بیاور(و «
آرى، گـواهى  «: گفتنـد » آیا من پروردگار شما نیستم؟«:) و فرمود(آنها را گواه بر خویشتن ساخت     

  »!دهیم مى
هاي غافـل دستـشان از اسـباب و     بر پایه همین آموزش فطري، موقعی که انسان  

دنـد، بـه یـاد خـدا     گر ها اسـیر مـی   یا در دام گرفتاريشود و     وسایل مادي کوتاه می   
  ؛)225/آملی، فطرت در قرآن، جوادي . (افتند می
 ) فَلَما نَجاهم إِلَى الْبرِّ إِذَا هـم یـشْرِکُونَ        فَإِذَا رکِبوا فِی الْفُلْکِ دعوا اللَّه مخْلِصِینَ لَه الدِّینَ        (
  )65/عنکبوت(
سوي خوانند، پس چون خداوند آنان را به   پاکدالنه خدا را می،شوند پس هرگاه سوار بر کشتی می«

  ».گرایند  میخشکی نجات دهد، ناگهان به شرك
  )53/نحل()ثُم إِذَا مسکُم الضُّرُّ فَإِلَیهِ تَجأَرونَ(

  ».آورید  به سوي او روي می،سپس چون آسیبی به شما رسد«
گرایش به توحید از نظر قرآن، شکل برجـسته و نیرومنـدي دارد کـه در قالـب                  
عالقمندي و دلبستگی در حد محبت به ایمان و آراسته دیدن آن، همراه با نفـرت و      

؛ 229/ در قـرآن    جوادي آملی، فطـرت   . (بیزاري از مخالفت خداوند بیان شده است      
  ؛)27/233؛ صادقی، 22/159مکارم شیرازي، 

)          ـمه انَ أُولَئِـکیالْعِـصوقَ والْفُـسالْکُفْرَ و کُمإِلَی کَرَّهو فِی قُلُوبِکُم نَهیزانَ واإلیم کُمإِلَی ببح
  )7/حجرات()الرَّاشِدونَ

تان را نسبت بـه  هایتان بیاراست و نفرت  در دلولی خداوند ایمان را محبوب شما قرار داد و آن را        «
  ».کفر، فسق و گناه برانگیخته است

گرایش به کرامت و داشتن حس بزرگواري، یکی دیگر از فطریات انسان اسـت      
و ) 22/666 و 2/270مطهـري،  (هـا عمـده کـرده      که قـرآن آن را بـین سـایر ارزش         

  :گوید می
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)  محو منِی آدنَا بکَرَّم لَقَدلَـى کَثِیـرٍ   وع مفَضَّلْنَاهاتِ ومِنَ الطَّیِّب مقْنَاهزررِ وحالْبرِّ وفِی الْب ملْنَاه
  )70/اسراء()مِمنْ خَلَقْنَا تَفْضِیال

ـ ] سـواره [ را کرامت و بزرگواري دادیم و در خشکی و دریا         ما فرزندان آدم  « ردیم و از انـواع  راه ب
  ». برتري بخشیدیم و آنها را بر بسیاري از مخلوقاتمان دادیم به آنان روزيهاي پاکیزه روزي

هـا و رفتـار،       حس کرامت، حس معیار است و در مقام قضاوت و ارزیابی ملکه           
انسان ناآگاهانه از آن به عنوان سنجه و معیار تشخیص خیر و شر و خوبی و بـدي                

، روایـت نبـوي   بر پایه این تلقی از کرامـت ذاتـی   ) 13/783همان،  . (کند  استفاده می 
ـ إ« :کند که فرموده اسـت      تفسیر واقعی خود را دریافت می      ـ    نّ م مکـارم   ی بعثـت ألتم

ام تا اخالق بزرگـواري را تکمیـل          من مبعوث شده  «؛  )16/210،  مجلسی (».قاالخال
  ».کنم

بر اساس این دریافت، اخالقی را که پیامبر مأمور به تکمیل آن است، بزرگواري       
. دهد و آنها را از سقوط در اسارت اخالقیات پست نجات می         کند    افراد را تأمین می   

. باشـد   که ویژه خدا، پیامبر و مؤمنین مـی       ) 23/627مطهري،  (این همان عزت است     
  )8/منافقون(

بنابراین تمام ملکات و رفتارها، به کریمانه و لئیمانه قابل تقسیم است و در متن              
 نوع لئیمانه آنها کاشته شده و باید آفرینش انسان، گرایش به نوع کریمانه و نفرت از 

  .این بذرها پرورش یابد و به کمال برسد
  

  خودیابی -2
اند، از آن به عنوان حقیقت انسانیت  تمام کسانی که وجود امور فطري را پذیرفته

نیز نام برده و در عین حال با تأسف درباره ناکامی انسان در امـر خودیـابی سـخن                 
  .شناسان مسلمان و غیرمسلمان وجود ندارد وتی بین انساندر این تأسف تفا. اند گفته

گویـد، توفیـق    سـخن مـی   مزلو با تردیـد در رابطـه بـا عملـی شـدن خودیـابی           
  : گوید شناسد و می خودشناسی را امري دشوار می

مان چیست، امر واالیی است که  هاي واقعی شناخت اینکه چه هستیم و خواسته«
خت و جسورانه نیاز هاي زیاد کار س  به سالشود و معموالً به ندرت عملی می
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  ) 361/مزلو،(» .دارد
ریاضتی است که بدون آن، شـنود صـداي   ) احتماالً( از کار سخت،  مقصود مزلو 

هـاي پیـشنهادي ایـشان در ایـن رابطـه       در یکـی از روش    . نمایـد   ضمیر ناممکن می  
  :خوانیم می

 را خاموش کنید، همهنید، افکارتان چشمانتان را ببندید، صداها را قطع ک«
فقط منتظر بمانید تا ببینید چه ... آرام بگیرید ... ها را از ذهنتان دور کنید  مشغله

و اگر شما در این تالش موفق ... آید  افتد و چه چیز به ذهنتان می اتفاقی می
توانید دنیاي خارج و سر و  شدید و فهمیدید که چطور این کار را انجام دهید، می

» ... .را فراموش کنید و شروع کنید به شنیدن این نداهاي تکانشیصداهاي آن 
  )252/همان، (

رغم اظهارات و پیشنهاد رویش نومیدکننده، مزلو انسانیت را بـه معنـی رشـد     به  
  : گوید هاي فطري دانسته می گرایش

انسان بودن ـ به مفهوم به دنیا آمدن در کسوت بشرـ بایستی بر حسب انسان «
به همین مفهوم هر نوزادي بالقوه یک انسان است و باید . یف شودشدن نیز تعر

  )16/همان، (» .به کمک جامعه، فرهنگ و خانواده در قالبی انسانی رشد کند
هـا    نتیجه سه سخن مزلو، در کالم اریک فروم قابل مطالعه است که مرگ انسان             

  خواند؛ لد مییش از پرورش فطریات و تکمیل انسانیت، مرگ و مردن قبل از توپرا 
. تر آن است وسیعي اتولد در معناي متد اول و معمولی، تنها آغاز تولد به معن«

 در حقیقت لحظه مرگ .سراسر زندگی فرد چیزي نیست جز فرایند خودزایی
شویم، گرچه مردن قبل از تولد،  زمانی است که به طور کامل متولد می

  )44/فروم، (» !آمیز بیشتر مردم است سرنوشت فاجعه
هاي بـسیاري   توجهی و ناکامی در رابطه با شناخت خود، در گفته          زدن از کم    دم  

هاي عارف مشربانه  آید، ولی درد و سوز نگاه گران مسلمان نیز به چشم می از اندیشه
  :به عنوان نمونه. نماید تر می که قالب شعري هم دارد، در این زمینه خواندنی

  همه دردها از تو و خود نبینی
  تو یک لفظی اما طلسم عجایب

 تویی آن کتاب مقدس که در وي

  تو و خود نخوانیها در  همه نسخه
  دریغا که معناي خود را ندانی

 )شهریار(  نبشته همه رازهاي نهانی
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، این است که خود بیگانگی، به خـود         »خود«تر از ناکامی در جستجوي       دردناك
. فراموشی تبدیل شود و خودباخته آماده برداشتن قدمی در مـسیر خودیـابی نباشـد              

  :فرماید می7امام علی
»36/آمدي، ( »!لم یطلبهافته و قد اضلّ نفسه  لمن ینشد ضالّعجبت(  
آیـد   کند و در جستجویش برمی در شگفتم از کسی که چیزي از خود را گم می       «

  »!کند و خود را گم کرده، اما جستجو نمی
واماندگی در امر شهود تمایالت فطري در غرب و بـراي عامـه مـردم آن دیـار                  

تواند این گره کور را باز کنـد،          رهنمود مزلو نمی  . ناشی از قصور و درماندگی است     
اش از روي تقصیر  ن واماندگیولی مسلما . تواند معجزه بیافریند    درمانی نیز نمی    روان

و کوتاهی است، زیرا مسلمان مأموریت دارد که همراه و همگام با فطریاتش باشد و 
و بـه دو  ) 167 و 162/، فطرت در قرآن، یجوادي آمل(در مسیر جانش حرکت کند  

  .اندجامعه عمل بپوش) 30/روم(»  اهللاِةَفِطْرَ«و ) 105/مائده (»علَیکُم أَنْفُسکُم«دستور 

  چیست دین؟ برخاستن از روي خاك
 گر شود آگه ز خود این جان پاك

  تا که آگاه گردد از خود جان پاك
  )اقبال(  رود تا کوي حق او سینه چاك می

  ام که میل جان با من چیست حیران شده
 عمریست هزار بار من گویم و من

  یستو اندر گل تیره این دل روشن چ
  )شمس(    ندانم من چیست من گویم و لیک می

  روزها فکر من این است و همه شب سخنم
  ام، آمدنم بهر چه بود از کجا آمده

  

  خویشتنمکه چرا غافل از احوال دل 
  )مولوي(  روم آخر ننمایی وطنم به کجا می

  ترسم بروم عالم جان نادیده
  در عالم جان چون روم از عالم تن

  

  بیرون روم از جهان، جهان نادیده
  )فخر رازي(  در عالم تن عالم جان نادیده

  پرستی تو این صورتت را چنان می
  سفرهاي علوي کند مرغ جانت

  

  ی خود ندانیاي معن که تا زنده
  )سعدي(   یگر از چنبر باز آزش رهان
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شود و به معناي مالزمت و همراهی         اصطالحاً اسم فعل نامیده می    » علیکم«واژه  
در ادبیـات   ) بـه معنـی بـرانگیختن     ( » اغراء«بر اساس قاعده    » فطرت«واژه  . باشد  می

عمل به ایـن دو آیـه       ) همان. (است» مواظب باش «عرب، آمیخته با مفهوم و معناي       
ت در زندگی مسلمان به حساب آید و او بـا  طلبد که امر خودیابی نخستین اولوی  می

هاي پیشنهادي قرآن، بـه حراسـت از آزادي جـانش           گیري از روش    هشیاري و الهام  
همت گمارد و اجازه ندهد که روان خودآگاهش انباري باشد براي باورهـا، افکـار،         

نـه   گـر هاي باطل و تهی از حقیقت، و توهمها و  ها، خیال   ها، عواطف، تصمیم    خوي
گیرد و صداي   مور چون خانه فوالدین و نفوذناپذیر، جان وي را به اسارت می           این ا 

  .کند فطرتش را خاموش می
» قَست«،  )7/بقره(» خَتَم«،  )14/مطففین(» دانَ«،  )10/شمس(» دساها«هاي    عبارت

کـه بـه ترتیـب بـه معنـاي         ) 157/اعراف(» مرَض«و  » األَغْالَل«و  » إِصر«،  )43/انعام(
یدن، زنگار گرفتن، مهر زدن، سـنگ دلـی، بـار سـنگین، زنجیرهـا و بیمـاري                پوشان

آیـد و   ت روحی دارد که به دست خـود انـسان پدیـد مـی    اباشند، اشاره به واقعی   می
زد و نقش حائل بین جان و قرآن سا هاي جان را دشوار یا ناممکن می       شهود گرایش 

توانـد   قـرآن زمـانی مـی    . دکن  ـ بازي می    ـ که فطرت شکوفا شده نامیده شده است       را
ساز شهود فطریـات انـسان باشـد کـه روان او در       نقش یادآوري را ایفا کند و زمینه      

  :گوید قرآن با اشاره به این مطلب می. اسارت به سر نبرد
  )29/انعام ()کِتاب أَنْزَلْناه إِلَیک مبارك لِیدبرُوا آیاتِهِ و لِیتَذَکَّرَ أُولُوا الْأَلْباب(

متـذکر  » لُب«ایم تا در آیات آن تدبر کنند و صاحبان     این کتابی است پربرکت که بر تو نازل کرده        «
  ».]هاي فطري خود را به یاد آورند و گرایش[شوند 
الَّذِینَ * األلْبابِ أَفَمنْ یعلَم أَنَّما أُنْزِلَ إِلَیک مِنْ ربِّک الْحقُّ کَمنْ هو أَعمى إِنَّما یتَذَکَّرُ أُولُو        (

  )20-19/رعد ()یوفُونَ بِعهدِ اللَّهِ وال ینْقُضُونَ الْمِیثَاقَ
داند آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده، حق است، همانند کسی است که  آیا کسی که می   «

  ».دي دارندبنآنها که به عهد و میثاق الهی پایشوند،  متذکر می» لُب«بینایی ندارد؟ تنها صاحبان 
است و این واژه در     » لُب«جمع  » الباب«نکته مهم و در خور دقت این است که          

آالیش و خالص، مغز چیـزي خـوردنی کـه پوسـت آن دور                لغت به معناي چیز بی    
ابـن منظـور،   . (آمـده اسـت  ) که در قلـب انـسان قـرار دارد     (شود و عقل      ریخته می 
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و کـسانی کـه وهـم و     » خـردان   صاحب «را به » اولوا االلباب «تمام مفسران،   ) 1/729
اي از  اند، در صورتی که عقـل جلـوه    خیال دامنگیر عقلشان نشده است ترجمه کرده      

شـود و     شده تقـسیم مـی    » تدسیه«و  » سالم«روح است و خود روح از نظر قرآن به          
نفس و روح، همان پوشیدگی آن در قالبی است کـه توسـط خـود انـسان                 » تدسیه«

نماید  پس شایسته این می. سازد آن را ناپیدا می» بادام« پوسته شود و چون ساخته می 
به صاحبان روان سالم ترجمه شود که از آن به قلـب سـلیم نیـز                » اولوا االلباب «که  

دهـد و خـرد    پذیري و رفتار متعادل و منطقی خود را نشان مـی           تعبیر شده و با حق    
  .آزاد را نیز با خود دارد

جوادي آملی، فطـرت در  (به معنی جان آمده  » لب« ،7در روایتی از امام علی    
  و نقطه مقابل عقل معرفی شده است؛) 93/قرآن،
»ه و عقله و دینه و مرو240/،صدوق (».ته حیث یجعل نفسهاصل االنسان لب(  
دهد و عقل، دیـن و مـروت او جـایی             حقیقت هر انسان را جان او تشکیل می       «

  »).باشد روحی وي میو تابع وضعیت (است که نفس او قرار دارد 
دهد، فرد و تـصمیم او   به هر حال در تفکر دینی و نظام تربیتی که قرآن ارائه می 

هاي متعالی آن را بـه   اصالت دارد و باید مسئولیت حراست روان و پرورش گرایش       
امـام  (وقتی در متون دینی، تنظیم رفتار با خدا، خویشتن، مـردم و دنیـا            . عهده گیرد 

شود یا از حقوق خدا، حقـوق خویـشتن و حقـوق مـردم                یمطرح م ) 5/،7صادق
تواند با یـافتن      فرد می . شود، مخاطب فرد است     سخن گفته می  ) 255-272/حرّانی،(

. خود که انس با خدا را نیز همراه دارد، و پرورش آن، کـل هـستی را بـارور سـازد        
  :گوید موالنا می

  جیب کردجان از او دري ستد در     جان کل با جان جزء آسیب کرد
  حامله شد از مسیح دل فریب    همچو مریم جان از آن آسیب جیب

  از چنین جانی شود حامل جهان  پس ز جان جان چو حامل گشت جان
کنـد و آن را بازتـاب نوشـیدن زالل قـرآن کـه                اقبال نیز از خالقیت فرد یاد می      

  شناسد؛ فطرت مشروع است می
   چیزي دیگر استاین کتابی نیست    فاش گویم آنچه در دل مضمرات
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  جان چو دیگر شد جهان دیگر شود  چون به جان دریافت جان دیگر شود
تعبیر دیگر مطلب این است که کنش فرد در راستاي خودیـابی و خـودپروري،               

آورد، البتـه بـه صـورت         العمل و واکنش مثبت را در کل هـستی در پـی مـی              عکس
ـ          انعطاف د، توجـه حمایتگرانـه     پذیري استعدادهاي روحی خود فرد، عنایـت خداون

  .ها و زمین جامعه و همخوانی آسمان
) 26/731مطهـري،   (قرآن درباره واکـنش هـستی در برابـر اراده فطـري انـسان               

  :گوید می
  )96/اعراف()وَلو أَنَّ أَهلَ الْقُرَى آمنُوا واتَّقَوا لَفَتَحنَا علَیهِم برَکَاتٍ مِنَ السماءِ واألرضِ(

یی را از آسمان و زمین ها نمودند، ما یقیناً برکت  آوردند و تقوا پیشه می      ها ایمان می    قریهاگر مردم   «
  ».گشودیم بر آنها می

ها به خواست خـدا و فطـرت الهـی           خالصه سخن آنکه از نظر قرآن باید انسان       
نـه فرجـامی جـز     پاسخ مثبت داده و در مسیر تکامل اخالقی حرکت نماینـد، وگـر     

همـان،  . ( منفعت پرسـتی و سـبوعیت فـرا روي خـود ندارنـد            سقوط در حیوانیت،  
  :گویند عالمه اقبال و موالنا در این رابطه می) 22/69

  در این نیلی فضا هر دم فزون شو    به منزل کوش تو همچون مه نو
   بند و راه مصطفی رو به حق دل    مقام خویش اگر خواهی در این دیر

  )اقبال(
  ها ن زده اندر زمین چنگالت     ها جان گشاده سوي باال بال

  میل تن در کسب اسباب و علف    میل جان اندر ترقی و شرف
  میل تن در باغ و راغ است و کُروم  میل جان در حکمت است و در علوم
  زان که جان المکان اصل وي است   میل جان اندر حیات و در حی است

  )مولوي(
ن دو خاستگاه پرورش قرآن در کنار درك فطري و نیاز زندگی اجتماعی به عنوا      

اخالقی، موقعیت انسان در هستی به عنوان جانشین خداونـد را سـومین خاسـتگاه               
  .نماید شناسد که خدا گونه شدن را ضروري می می
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به روایت قرآن پیش از آفرینش آدم، خداونـد دربـاره آفـرینش جانـشین بـراي               
ینکـه تمـام   غرض، خلقت انسان بود و ا     . خودش در زمین با فرشتگان سخن فرمود      

آشنایی بـا اسـماء نیـز       . گذارند  افراد بشر با استعداد خلیفه شدن قدم روي زمین می         
تمـام اوالد او نیـز بـا اسـتعداد چنـین            . اختصاص به حضرت آدم نداشت و نـدارد       

سهمی از علم اسماء «توانند با حرکت در مسیر حق،  آیند و می شناختی به وجود می  
که مسجود فرشتگان واقع شد، به عنوان عـصاره     7آدم. را از آن خود سازند    » الهی

جـوادي آملـی،   . (بشریت پس از شناخت اسماء، ایـن موقعیـت را بـه دسـت آورد         
  ) 3/41تسنیم، 

فرمایـد و آن      بنابراین آفریدگار انسان براي پروراندن او بهترین راه را ارائـه مـی            
سـت، نخـست   بیان اسماء حسنا و صفات علیاي الهی است تا انسان که خلیفه خدا           

این اسماء و صفات را بفهمد و سپس بر محور آن عمل کند و به دنبال علم و عمل، 
دار شـدن مـسیر     از ایـن رو بـراي جهـت       .ها را به عهـده گیـرد        هدایت دیگر انسان  

کند تا حرکت آدمی به  ملکوتی انسان به سوي خدا، اسماء و صفات خود را بیان می
رود،  مـی ...  یا حکمت یا قسط و به سوي علمد و از این رو هر کس سوي آنها باش 

کند و به هر اندازه که در ایـن مـسیر ملکـوتی              در حقیقت به سوي خدا حرکت می      
جوادي آملی، صـورت    . (مندتر خواهد بود    کوشاتر باشد، از مقام جانشینی خدا بهره      

  ) 280/و سیرت انسان در قرآن، 
  :فرماید در روایتی می7امام علی

اس نا علی اخالقه و امرنا باالخذ بها و حمل النّ   کریم، عظیم، رحیم دلّ    ان اهللا تعالی،  «
  )175/، حرانی(» .علیها
به راستی خداوند بزرگوار، بردبار، بزرگ و مهربان است، ما را به اخالق «

  ». و فرموده آن را به دست آوریم و مردم را به آن واداریمهخویش راهنمایی کرد
ین بـاور اسـت کـه در میـان اسـماء و صـفات          حضرت استاد جوادي آملی بر ا     

است و دیگر اسماء زمینه ساز یـا   » علیم«خداوند، نقش اساسی در جانشینی خدا با        
  )3/192جوادي آملی، تسنیم، . (باشد تمام کننده کمال انسان می
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از نظر . بین سایر صفات از جایگاه واالیی برخوردار است» علیم«البته صفت 
یرْفَعِ اللَّه (؛آورد هاي باال و باالتر را به دست می  ایمان، رتبهقرآن، انسان با علم و

، حق ندارد از چیزي بدون )11/مجادله()الَّذِینَ آمنُوا مِنْکُم والَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْم درجاتٍ
، )36/اسراء( )وال تَقْف ما لَیس لَک بِهِ عِلْم(؛داشتن آگاهی در مورد آن پیروي کند

، مقام خشیت و )114/طه()ربِّ زِدنِی عِلْما(؛ باید دائم در پی افزایش علم باشد
و ) 28/فاطر()إِنَّما یخْشَى اللَّه مِنْ عِبادِهِ الْعلَماء(؛ترس از خدا ویژه دانشمندان است

  باشد؛ چشم، گوش و قلب ابزار کسب علم می
اتِکُم ال تَعلَمونَ شَیئاً و جعلَ لَکُم السمع و الْأَبـصار و الْأَفْئِـدةَ      و اللَّه أَخْرَجکُم مِنْ بطُونِ أُمه     (

  )78/نحل()لَعلَّکُم تَشْکُرُونَ
 توجه به این آیات گویاي این است که در نظام تربیتی پیـشنهادي قـرآن، رشـد               

 ،شناسد، تقرب به سوي خـدا و تکامـل بـدون علـم              عقلی و علمی مرز توقف نمی     
را نیـز برجـسته   » عـزت « ولی قرآن در کنار علـم، جایگـاه صـفت    .نماید عملی نمی 

 طباطبـایی، . (نماید که عبارت است از حالتی که پیروزمنـدي را بـه همـراه دارد                می
17/23(  

قـرآن  .  فشرده و عصاره تمـام صـفات را در خـود دارد            ،عزت به معنی یاد شده    
ـ    ه کـسب تقـرب بـه ایـن صـفت فـرا       عزت کامل را ویژه خدا دانسته، مـؤمنین را ب

  برد؛ خواند و از عمل صالح به عنوان نردبان ترقی در این رابطه نام می می
 )... منْ کانَ یرید الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جمیعاً إِلَیهِ یصعد الْکَلِم الطَّیـب و الْعمـلُ الـصالِح یرْفَعـه               (
  )10/فاطر(
ان  سـخن .تمام عزّت بـراى خداسـت  )  چرا که،باید از خدا بخواهد(عزّت است کسى که خواهان    «

  ».برد  و عمل صالح را باال مىکند پاکیزه به سوى او صعود مى
سازد و  به هر حال علم و عزت طلبی با هم کسب صفات الهی را امکان پذیر می

  .دهد شخصیت فرد را در مسیر رشد و تکامل قرار می
ی را به شناخت ظـاهري و شـناخت الهـی قابـل تقـسیم               قرآن، شناخت و آگاه   

داند، به تعبیر دیگر دانش اگر در کنار سود مادي و این جهانی، رهنمایی به سوي  می
گاه یاد  خدا نیز بود ارزشمند است؛ علوم تجربی اگر چهره هستی را به عنوان تجلی           
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  ممکـن اسـت  خداوند نیز مورد مطالعه قرار داد، مایه رشد و تکامل اسـت، وگرنـه             
و ) 88/قـصص (عامل بازدارنده ترقی به حساب آید، چونـان کـه در مـورد قـارون                

اتفاق افتاد و امروز نیز وسیله سقوط انسانیت تلقی شده ) 83/غافر(هاي گذشته    امت
آورد، زمینـه   ولی دانش آمیخته با خداخواهی با حس مسئولیتی که پدیـد مـی       . است

کند، تعالی همه جانبه انسان را  ت الهی فراهم میعمل صالح را در رابطه با تمام صفا
) 20/انعـام (و خـسارت   ) 19/حشر( فراموشی   خطر دهد و او را از تیررس       نتیجه می 

  . دارد خویشتنش دور نگه می
  
  ارتباط انسان با انسان) ج

تعلیم و . ترین هدف شناخته شده است گرایی در تمام مکاتب تربیتی، مهم جامعه
 صورت افراطی در پی این بود که اهداف فردي به اهداف تربیت کمونیستی به

عمومی تبدیل شود؛ فرد باید خود را در قالب جمع بشناسد، فردگرایی که نشانه 
) 520و517/هواردا، (گرایی بسپارد  داري است، جاي خود را به جمع اخالق سرمایه

طبقه برادروار  و با ملی شدن وسایل تولید و ایجاد نظام اقتصادي متمرکز، جامعه بی
به رغم تأکید بر (در تعلیم و تربیت لیبرال نیز ) 316/فروم،. (و دادگر به وجود آید

پذیري،  چونان که پیش از این یادآوري شد، رشد منش اخالقی و جامعه) تفرد
هاي شخصی تا جایی قابل پیگیري است که با اهداف  ؛ هدفاي دارد هجایگاه ویژ

. »یکی را در دیگري ادغام کند«ظیفه تربیت است که عمومی هماهنگ باشد و این و
  )163/برزینکا،(

نویسنده . هاي مخصوص به خود را دارد در این رابطه نظام تربیتی اسالم ویژگی
با اشاره به چگونگی تحقق تحول اجتماعی مثبت » مبانی فلسفی تعلیم و تربیت«

  :گوید می
 است، اما تحول بزرگ هاي شرق، ایجاد تحول اجتماعی هدف اساسی فلسفه«

شود؛ افراد باید تالش کنند تا  اجتماعی معموالً با دگرگون شدن افراد آغاز می
پس از آنکه افراد زیادي متحول شدند، جامعه نیز تغییر . خود را متحول سازند

گرایی، اما  اند و به دنبال لذت و ماده درست است که آدمیان ضعیف. خواهد کرد
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. اي متحول کنند که به دنبال چنین اموري نباشند گونهتوانند خود را به  می
ها مربوط به افراد است و هر کس  هایی نیز وجود دارد، اما این ناکامی ناکامی

» .تواند از طریق شهود، انفاق، روزه گرفتن و نماز خواندن بر آنها غالب شود می
  )186/هواردا،(

می است که بر اساس آن، مصداق برجسته این گفته، فلسفه تعلیم و تربیت اسال
تا انسان از ناحیه اخالقی تکامل پیدا نکرده باشد، یعنی از درون خودش، از 

هاي  اش با انسان حیوانیت خودش رهایی پیدا نکرده باشد، امکان ندارد که در رابطه
هاي دیگر رهایی یابد یا  دیگر حسن رابطه داشته باشد؛ یعنی بتواند از اسارت انسان

  )5/521مطهري، . ( دیگر را به اسارت خود در نیاوردخودش انسان
در این تفکر، خودپردازي و خودجویی فردي، اساس همگرایی و تکامل 

پذیري از این نوع، ریشه در توجه به  انگیزه جامعه. دهد اجتماعی را تشکیل می
 کاوي، هنجارهاي اجتماعی و مطالعه انتظار و توقع دیگران ندارد، بلکه فرد با درون

کند و بدان پاسخ مثبت  خاستگاه آن را در ضمیر و فطرت خویش مشاهده می
نگري در زمین سرشت خود، فرد به حقیقتی  به عبارتی با کاوش و ژرف. دهد می

بنابراین رشد . کند که نشان دهنده هویت و نوعیت اوست دسترسی پیدا می
 و تکامل زمان رشد شخصیت هاي مربوط به آن، هم هاي فطري و تالش گرایش

را به » خودخواهی و از خود گذشتگی«آورد و  اجتماعی را با هم به ارمغان می
دهد که پیگیري رضامندي خودخواهانه، به طور خودکار به  اي با هم پیوند می گونه

دوستانه نیز به صورت طبیعی پاداش و  انجامد و کوشش نوع یاري دیگران می
دوستی  دوگانگی بین خودخواهی و نوعیعنی تضاد و . رضاي فرد را در پی دارد

  )195/مزلو،. (شود مستحیل و منتفی می
اعم از (تأکید بر این واقعیت و حقیقت در اظهارات بسیاري از دانشمندان 

  :اند به عنوان نمونه موارد ذیل قابل مطالعه. قابل مطالعه است) مسلمان و غیرمسلمان
انسانی را » من«ت که نخست فقط به وسیله پرتویی از فروغ عرفان مثبت اس«

او که شعاعی از اشعه » من«به خود او بشناساند و او با این شناخت بفهمد که 
داشتنی است و چون  خورشید عظمت الهی است، چقدر خوب و زیبا و دوست
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ها  برخوردارند، پس محبت بر همه انسان» من«ها هم از همین  دیگر انسان
  )130/ی، جعفري، عرفان اسالم(» .ضرورت دارد

تر به درون خودمان به عنوان فردي خاص و  چگونه است که هر چه عمیق«
رویم، کل نوع بشر را  منحصر به فرد در جستجوي هویت فردي خودمان فرو می

کشف نوعیتتان در سطحی به حد کافی عمیق، با کشف هویتتان . یابیم بیشتر می
جام هر دو کشف مزبور، به دست یافتن به کمال انسانی به معناي ان. شود یکی می
با خودشکوفایی و تعهد به [حرکت به سوي سالمت روانی ... زمان است طور هم

، حرکت به سوي آرامش روحی و هماهنگی اجتماعی نیز ]هاي فطري ارزش
  )264 و 253/مزلو،(» .هست

شویم و هم از هستی فردي خود فراتر  در سایه عشق به دیگران هم فعال می«
یعنی هر » دوستت دارم«.  نوع پیوند عالمت سالمت روانی استاین. رویم می

. سانیت در وجود تو است، دوست دارم؛ هر چه زنده است، دوست دارمچه ان
  )49-53/فروم،(» .چنین خودم را در درون تو دوست دارمهم

) 8آدم و حوا(ها از یک پدر و مادر  قرآن در کنار یادآوري تولد تمام انسان
و رشد و ) 70/اسراء(دهد، از کرامت ذاتی  همگرایی را نشان میکه منطقی بودن 

گوید که حقیقت آن را گرایش به  سخن می) 13/حجرات(بالندگی آن با غذاي تقوا 
سپس به قصد فراخوانی به خودپروري . دهد ها تشکیل می ها و بیزاري از بدي خوبی

ا بازتاب هاي فردي و اجتماعی بشر ر و ضرورت رشد شخصیت انسانی، تالش
  :گوید گیري حاالت روحی آنها معرفی کرده و می شکل
  )84/اسراء ()قُلْ کُلٌّ یعملُ علَى شَاکِلَتِهِ(

  ».دنک می عمل خود) خوي و خلق و (روش طبق کس هر :بگو«
کند براي مطالعه این حقیقت که  ها را آماده می ها، قرآن دل سازي با این زمینه

بر اساس سنت الهی، ) به ویژه تعامل اجتماعی(عه وضعیت ظاهري و بیرونی جام
محصول و ثمره همگانی شدن خودسازي است که توسط خود افراد انجام 

پذیرد؛ می
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)ا بِأَنْفُسِهِمغَیِّرُوا متَّى یمٍ حا بِقَوغَیِّرُ مال ی 11/رعد( )إِنَّ اللَّه(  
گر آنکه آنان آنچه را در خودشان است  م،دهد را تغییر نمى) و ملّتى(خداوند سرنوشت هیچ قوم «

  ».تغییر دهند
 گستري، یاري هاي ناظر به روابط اجتماعی که در قالب عدالت تعالی گرایش

گانه  شود، با عوامل سه رسانی و پاسخگویی به نیاز نیازمندان به نمایش گذاشته می 
  :ویدگ قرآن می. کند کنش فطرت، توقع جامعه و خواست خداوند عینیت پیدا می

ـ             (  )یإِنَّ اللَّه یأْمرُ بِالْعدلِ واإلحسانِ وإِیتَاءِ ذِي الْقُرْبى وینْهى عـنِ الْفَحـشَاءِ والْمنْکَـرِ والْبغْ
  )90/نحل(
 و از فحشا و منکر و ستم نهی هدد خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان فرمان می«

  »!دنک می
گیرد  ر دل انسان، مزرعه فطرت را به آبیاري میدر حقیقت تابش نور وحی ب

تا رشد شخصیت انسان سرعت بیشتري بگیرد و بار و ثمره عدالت و ) 24/انفال(
قرآن این مطلب را در قالب یک تشبیه و تمثیل این . احسان را به جامعه هدیه دهد

  :کند گونه بازگو می
تُؤْتِی * طَیِّبۀً کَشَجرَةٍ طَیِّبۀٍ أَصلُها ثَابِت وفَرْعها فِی السماءأَلَم تَرَ کَیف ضَرَب اللَّه مثَال کَلِمۀً    (

  )24-25/ابراهیم()أُکُلَها کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ ربِّها
اى تشبیه کرده که  را به درخت پاکیزه) و گفتار پاکیزه(» کلمه طیبه«آیا ندیدى چگونه خداوند «

هر زمان میوه خود را به اذن پروردگارش  !ه آن در آسمان است؟ثابت و شاخ) در زمین(ریشه آن 
  ».دهد مى

توصیف پاکی اشاره دارد به پیراسته بودن از هر نوع آزاررسانی، همان گونه که 
. دارد مددرسانی خداپسندانه و نامحدود از توانایی و انگیزه خیررسانی پرده برمی

یژگی دارند، تکامل اجتماعی پدید وقتی که تمام افراد جامعه شخصیتی با این دو و
 ) رحماء بینَهم( ،)10/حجرات()إِنَّما الْمؤْمِنُونَ إِخْوة(هاي آید که قرآن با عبارت می

پردازد؛ یعنی   به یادآوري و توضیح آن می)63/انفال () أَلَّف بینَ قُلُوبِهِم( و)29/فتح(
  . شود اد میدوستی و بخشندگی با هم سبب به هم پیوستگی افر

شود که آمیخته با  به تجمع و به هم پیوستگی اجتماعی گفته می» الفت«واژه 
سازنده تمایل و گرایش متقابل در ) 1/92قرشی، . (تمایل، رغبت و شیفتگی باشد
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، وحدت اعتقاد، اندیشه، اخالق، عواطف و تصمیمات مشترك است مدار جامعه دین
شاید بهترین تبیین در این رابطه، .  همراه داردکه همسانی و همانندي در رفتار را به

  :گوید تبیین موالنا باشد که می
  جسمشان معدود لیکن جان یکی    مؤمنان معدود لیک ایمان یکی

  آدمی را عقل و جان دیگر است  غیر فهم و جان که در گاو و خر است
  تو مجو این اتحاد از روح باد      جان حیوانی ندارد اتحاد

  هاي شیران خداست متحد جان  ان هر یک جداستجان گرگان و سگ
  نسبت به جسم صد بود کان یکی جان    هاشان من به اسم جمع گفتم جان

  ها صد بود نسبت به صحن خانه    همچو آن یک نور خورشید سما
  چون که برگیري تو دیوار از میان    لیک یک باشد همه انوارشان

آورد که گذشته،  د پدید می کنشی را در افرا،رسانی گستري و نیکی حس عدالت
هاي عدالت و  مؤمن ناگزیر است که چهره. گنجد آینده و حال در قلمرو آن می

روز از خدا بخواهد که توفیق  احسان را الگوي خود بشناسد و ده بار در هر شبانه
صالحان، صدیقین و شهدا آوران،  اند از پیام دهد تا راه اهل نعمت را ـ که عبارت

یماید و از سقوط در مسیر مغضوبین و گمراهان در امان باشد ـ بپ)69/نساء(
و آیندگان تاریخ نیز وي را به عنوان الگو و سرمشق بشناسند، چونان ) 5-7/حمد(

و از خداوند ) 84/شعراء(پروراند  آرمانی را در دل می 7که حضرت ابراهیم
و حضرت ) 128/بقره(خواست که از نسل وي امتی فرمانبردار خویش قرار دهد  می

و هر انسانی باید آرزو کند ) 38/عمران آل(کرد   پاکی نسلش را تقاضا می7زکریا
  ).15/احقاف(که نسل وي از شایستگی سودمند به حال او برخوردار شود 

هاي معاصرش تحت عنوان دفاع  گیري وي را با انسان طلبی مؤمن، ارتباط عدالت
تنظیم ) 193/بقره(انگیزان  و فتنهو رویارویی با ستمگران ) 75/نساء(از مظلوم 

کند، در عین حال در عرصه خصومت و دشمنی، رعایت عدالت را وظیفه او  می
، بدان دلیل که دشمنی عادالنه، وسیله دستیابی به تقوا و تقوا، )8/مائده(شناسد  می

  .نماید عامل رستگاري می



 

 

129 

   
سان

ه ان
گان

هار
ط چ

رواب
ی 

ربیت
ب ت

زتا
و با

آن 
قر

  

گاه آن به شمار احسان با یاري رسانی قابل تعریف است که احتیاج و نیاز، خاست
، نقص عضو، درماندگی، نومیدي، احتیاج و نیاز، هزاران گونه دارد؛ نداري. آید می

. دهد هایی از آنها را تشکیل می نمونه) 47-49/لوماریه،(خطاکاري و ضعف اخالق 
گویا این تفسیر از احسان با نگاه قرآن سازگاري دارد، زیرا قرآن جهاد در راه خدا 

، )195/بقره(، کمک مالی به جهاد )13/مائده(ت از گناه خیانت ، گذش)69/عنکبوت(
و ) 151/انعام(، رسیدگی به پدر و مادر )134/عمران آل(گذشت از اشتباه دیگران 

بنابراین معیار احسان، . را احسان دانسته است) 77/قصص(مطلق کمک به دیگران 
شود  ي را شامل میرسیدگی به احتیاج دیگران است که تمام نیازهاي مادي و معنو

هایی چون دعوت به اسالم و امر به معروف و نهی از منکر و تمام  و فعالیت
بنابراین ثروتمندترین فرد . گنجد هاي دلداري و غمخواري نیز در قالب آن می گونه

اي از تکامل فردي، پذیرش کمک  ممکن است نیازمندترین فرد باشد و در مرحله
 تلقی گردد و قدرتمندترین زمامدار، مشورت توسط فقیر از سوي غنی، احسان

  !ترین احسان بداند فقیري را بزرگ
هایی تأکید دارد و  البته قرآن در باب احسان به معناي یاد شده روي اولویت

مواردي چون احسان به والدین، احسان به همسر، احسان به خویشاوندان، احسان 
و احسان ) دگان، گدایان و آزادي بردگانمانند فقرا، ایتام، درمان(پذیر  به اقشار آسیب

هاي آنها سفارش  به مؤمنان را به صورت مستقل نام برده و درباره تأمین نیازمندي
ولی این با نگاه عمومی و فراگیر قرآن که در آن نیکی . جداگانه به عمل آورده است

  شود، ناسازگاري ندارد؛ به نامسلمانان بدون مانع اعالم می
م اللَّه عنِ الَّذِینَ لَم یقَاتِلُوکُم فِی الـدِّینِ ولَـم یخْرِجـوکُم مِـنْ دِیـارِکُم أَنْ تَبـرُّوهم                 ال ینْهاکُ (

  )8/ممتحنه()وتُقْسِطُوا إِلَیهِم إِنَّ اللَّه یحِب الْمقْسِطِین
شما پیکار نکردند خدا شما را از نیکى کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانى که در راه دین با «

  ».پیشگان را دوست دارد  چرا که خداوند عدالت،کند و از خانه و دیارتان بیرون نراندند نهى نمى
 در پاسخ به سؤالی در این باره که چه کسی 6بر اساس روایتی، پیامبر

سودمندترین «؛ )2/164کلینی، (» أنفَع النّاس لِلنّاس« :تر است، فرمود دوست داشتنی
  ».)ترین آنها نزد خداوند است محبوب(ي مردم مردم برا
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إِنَّ اللَّه یحِب «کنندگان نزد خداوند که در قالب جمله  محبوبیت دادگران و نیکی
 تکرار شده، به )93و13/، مائده195/بقره(» یننسِحإِنَّ اللَّه یحِب الْم«و » الْمقْسِطِین

انسان با خدا، ارتباط انسان با خودش اي به هم پیوستگی رو به تکامل ارتباط  گونه
نماید و از تعامل و داد و ستد این روابط در مسیر  و ارتباط انسان با انسان را می

عادت . خواند در حقیقت یاد خدا به دادگري و احسان فرا می. دارد رشد پرده برمی
دهد و  به عدالت و احسان، محبوبیت نزد خدا و مقبولیت اجتماعی را هدیه می

  .سازد حساس چنین مقبولیتی، انگیزه دادگري و احسان را دوچندان میا
تر، حرکت تکامل اجتماعی و  قرآن به قصد افزایش شتاب بیشتر و فزاینده

هاي  جمله. کند گستري و خیررسانی پیشنهاد می فعالیت جمعی را در حوزه عدالت
، )3/عصر()وا بِالْحقِّ و تَواصوا بِالصبرتَواص(،)2/مائده() تَعاونُوا علَى الْبِرِّ و التَّقْوى(
 که دستور به مشارکت در )200/عمران آل()رابِطُوا( و)17/بلد()تَواصوا بِالْمرْحمۀ(

کند، یادآوري اهمیت این روش را نیز به همراه  مداري را بازگو می خیررسانی و حق
  .دارد

دهی زودهنگام  ت و نتیجهمشارکتی شدن خیررسانی در کنار رشد کیفیت فعالی
هر کدام از افراد گروه عالوه . آورد آن، محبت متقابل افراد گروه را نیز به ارمغان می

هاي زیباي فطري را در متن خود دارد،  بر نگاه انسان شناختی مشترك که گرایش
قرآن، . هاي همدیگر است هاي برخاسته از فطرت در فعالیت شاهد تبارز خوبی

  شناسد؛ و باورمندانه را سبب محبوبیت میرفتار شایسته 
  )96/مریم()إِنَّ الَّذِینَ آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ سیجعلُ لَهم الرَّحمنُ ودا(

اند، خداوند رحمان محبتى براى آنان  مسلّماً کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته انجام داده«
  ».دهد ها قرار مى در دل

فراس،  ابن ابی(» و لَو اجتَمعتُم علی البِرِّ لَتَحاببتُم« :فرماید می6یتی پیامبردر روا
  ».شوید اگر براي انجام خیررسانی به هم بپیوندید، به همدیگر عالقمند می« ؛)1/134
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  )تعامل با طیبعت(هاي طبیعت  بهره) د
. کند یبراي بشر معرفی م  با دو کنش یا واکنش مثبت و منفیقرآن طبیعت را

به دست طبیعت صورت ... نابودي فرعونیان، لشکر ابرهه، قوم ثمود، قوم عاد و 
هاي مختلف با خشم طبیعت  قرآن ضمن بازخوانی نابودي ملت. گرفته است

  :افزاید می
  )14/فجر()إنَّ ربک لَبِالْمِرْصاد(

  ».گاه است تردید پروردگارت البته در کمین بی«
 نیز پیش از قیامت، گویا با زلزله زمین، خشم دریا و نجام نابودي نسل بشراسر

آفرین  هایی وحشت تصور چنین صحنه. گیرد سایر تحوالت طبیعی صورت می
پروراند، شاید  در عین حال بشر حس دشمنی با طبیعت را در ضمیرش نمی. است

  !بدان جهت که مقصر اصلی در این رابطه خود اوست، نه طبیعت
ا کنش یا واکنش مثبت، دیدگاه اصلی قرآن را تشکیل یقیناً معرفی طبیعت ب

د که طبیعت براي خیررسانی خلق شده است و اقناع کنخواهد بشر را  دهد و می می
کند، البته مشروط بر اینکه خود انسان به تعامل مثبت  این نقش را حتماً ایفا می

  .بپردازد
ت، محل رشد و تکامل قرآن طبیعت را مادر، بستر، خاستگاه تولد انسان و انسانی

  :گوید و می) 24/223مطهري، (و منبع تغذیه او معرفی کرده 
ثُم خَلَقْنَا النُّطْفَۀَ علَقَۀً  *ثُم جعلْنَاه نُطْفَۀً فِی قَرَارٍ مکِینٍ     *لَقَد خَلَقْنَا اإلنْسانَ مِنْ ساللَۀٍ مِنْ طِینٍ      (

الْمضْغَۀَ عِظَاما فَکَسونَا الْعِظَام لَحما ثُم أَنْشَأْنَاه خَلْقًا آخَرَ فَتَبارك اللَّه فَخَلَقْنَا الْعلَقَۀَ مضْغَۀً فَخَلَقْنَا 
  )12-14/مؤمنون()أَحسنُ الْخَالِقِین

. قرار دادیم]  رحم[اى در قرارگاه مطمئن  سپس او را نطفه. اى از گِل آفریدیم ما انسان را از عصاره«
چیزى شبیه گوشت [صورت مضغه ه ، و علقه را ب] خون بسته[ت علقه صوره سپس نطفه را ب

 .ها گوشت پوشاندیم هایى درآوردیم و بر استخوان صورت استخوانه ، و مضغه را ب] جویده شده
  »!  پس بزرگ است خدایى که بهترین آفرینندگان است.اى دادیم سپس آن را آفرینش تازه

  )20/؛ حجر10/اعراف() و جعلْنا لَکُم فیها معایِش(
  ». انواع وسایل زندگى را براى شما فراهم ساختیم«
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 متفاوت و به هم پیوستۀ هدایت به سوي خدا، طبیعت با سه نوع سودرسانی
تأمین نیازهاي معیشتی و نوازش حس زیبایی دوستی، منتظر تعامل با انسان است و 

بر این اساس . دادبه تناسب نوع سودخواهی او، همگامی یا خشونت نشان خواهد 
عروج و تکامل انسان و سقوط او در اسفل سافلین با تصمیم خود او و واکنش 

  .خورد طبیعت رقم می
همین شعور خاستگاه واکنش او . گوید قرآن از درك و شعور طبیعت سخن می

ها و زمین است در برابر خداوند  سجده آنچه در آسمان. در برابر رفتار انسان است
، )8/زلزال(و به سخن در آمدن زمین در روز قیامت ) 1/؛ تغابن1/ه؛ جمع49/نحل(

  در حقیقت بازتاب دهنده شعور طبیعت است؛
  گویند روزان و شبان با تو می      جمله ذرات عالم در نهان

  با شما نامحرمان ما خامشیم    ما سمیعیم و بصیریم و هشیم
  رود تا پاي تخت یارمان می      خامشیم و نعره تکرارمان

  آگه از جان جمادي کِی شوید؟    روید چون شما سوي جمادي می
  غلغل اجزاي عالم بشنوید    از جمادي در جهان جان روید

  ها بزدایدت وسوسه تأویل     فاش تسبیح جمادات آیدت
ارتباط با درك و شعور آن نیست که قرآن بر آن اصرار دارد و  واکنش طبیعت بی

  .ی در برابر خداوند خضوع داشته باشدخواهد که همگام با هست از انسان می
  

  بهره عقیدتی
. گانه، بهره عقیدتی از اهمیت بیشتري برخوردار است هاي سه بین بهره

نماید؛  گیري با طبیعت به قصد رشد معنویت در تفکر شرقی انکار ناپذیر می ارتباط
» .اشدگرایی و تأکید بر زندگی درونی ب مطالعه طبیعت باید در خدمت ارتقاي درون«
قرآن ارتقاي درونی ناشی از طبیعت شناسی را این گونه توضیح ) 186/هواردا،(

  :دهد می
تمام تحوالت بر پایه . اي دارد قرآن بر این باور است که هستی، ماهیت اشاره

نظام یافتگی . پیوندد اصل علیت و سببیت استوار است و هدفمندانه به وقوع می
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جوگر و حقیقت یاب انسان را به سوي خداوند پایه، ذهن جست استوار بر این دو
ها، زمین، رفت و آمد شب و  قرآن به صورت مکرر خلقت آسمان. کند هدایت می

روز، حرکت سودمندانه کشتی در دریا، بارش برف و باران که مایه حیات زمین و 
، )164/بقره(شود، به گردش درآوردن باد و ابر بین آسمان و زمین  جانداران می

، بستر )13 و4/جاثیه(ها و زمین است  خود انسان و تسخیر آنچه در آسمانخلقت 
  .کند داند که به سوي خداوند هدایت می ها و دالیلی می نشانه

 که گیرد ها صورت می خداجویی با مراجعه به طبیعت از طریق جستجوي علت
یه تقویت روح) 3/488 مطهري،. (انگیزه آن ریشه در وجود انسان و روح او دارد

جستجو در حوزه علیت زمانی میسر است که رشد علمی و رشد و پرورش فطرت 
پرورش عشق و عالقه به حقیقت از راه مطالعه علم طبیعی . سیر تکاملی داشته باشد

و عروج عرفانی راهی جز این ) 121/موریس دیس،(و انسانی امکان پذیر است 
ی و مطالعه آیات الهی عالمه جعفري درباره به هم پیوستگی رشد علم. ندارد

  :گوید می
یابی که موضوعش آیات الهی در آفاق  شناخت علمی هستی با هدفگیري واقع «

و انفس است، به اندازه مطلوبیت حیات معقول که زمینه را براي عرفان مثبت 
خواهد از این دنیا عروج کند،  آن کس که می. کند، مطلوبیت دارد آماده می

 احساس کند و بفهمد که عروج اخت واقعی این دنیاتواند بدون شن چگونه می
  )192/جعفري، تعلیم و تربیت اسالمی، (» !کرده است؟

قابل عملی » اولوا االلباب« توحید را براي هاي قرآن تفکر در هستی و نشانه
هاي  این عنوان از آنِ کسانی است که ضمن تقویت فطرت و گرایش. داند شدن می

 باطل دور هاي  ها، عواطف و نیت ها، خوي یشهدورها، انبافطري، آن را از اسارت 
ه ارقتی هم ونین بینایی چ.ین همان پرورش واقعی انسانیت استا. اند داشته  نگه
کند و عظمت،  شود با علوم تجربی، آدمی را به عمق اسرار هستی هدایت می می

یت دهد و خوف و خش قدرت و علم الهی را در معرض درك و شعور او قرار می
  ؛گرداند خداوند را بر وي چیره می
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الَّـذِینَ  *إِنَّ فِی خَْلقِ السماواتِ واألرضِ واخْتِالفِ اللَّیـلِ والنَّهـارِ آلیـاتٍ ألولِـی األلْبـابِ               (
األراتِ واومتَفَکَّرُونَ فِی خَلْقِ السیو نُوبِهِملَى جعا وودقُعا وامقِی ذْکُرُونَ اللَّهی ا خَلَقْتنَا مبضِ ر

  )191-192/عمران آل()هذَا باطِال سبحانَک فَقِنَا عذَاب النَّارِ
براى ) روشنى(هاى  ها و زمین و آمد و رفت شب و روز، نشانه مسلماً در آفرینش آسمان«

اند، یاد  هها که خدا را در حال ایستاده و نشسته و آن گاه که بر پهلو خوابید همان. خردمندان است
اینها را بیهوده ! بار الها:) گویند و مى(اندیشند  ها و زمین مى کنند و در اسرار آفرینش آسمان مى

  »!ما را از عذاب آتش نگاه دار! منزهى تو! اى نیافریده
)اءلَمادِهِ الْعمِنْ عِب خْشَى اللَّها ی28/فاطر ()إِنَّم( 

 ».ترسند یاز بندگان خدا، تنها عالمان از او م«

  
  هاي هستی تعامل با نعمت

ها، نیازها و  ناییها، توا رابطه انسان با طبیعت را قرآن با مالحظه گرایش
 قدرت )10/اعراف()ولَقَد مکَّنَّاکُم فِی األرضِ( با عبارت .کند رستگاري او تنظیم می

با اشاره به ) 10/31فضل اهللا، . (کند  گوشزد می کارایی او را در هستیو  و توانایی
 و ایجاد )7/کهف( گویی به آن، آرایش زمینحس زیباپسندي انسان و پاسخ

زیباسازي  و آرایش و) 63 و 5/حج؛ 7/ق( روي آن طراوت براهی پرپوششی گی
هاي  گاه نعمت  آن.دهد قرار می روي او را فرا )16/؛ حجر12/؛ فصلت6/ق (آسمان

شود تا در فضاي   یادآور می)13/؛ جاثیه10/اعراف (نامحدود زمینی و کیهانی را
کیهانی، قدرت نامحدود و خدادادي خویش ـ  انگیز ناشی از زیبایی محیط طبیعی دل

هاي  ز نعمتگیري مشروع ا  و بهره)62/هود(را به کار انداخته و به آبادانی زمین 
اشاره ضمنی » استعمر«و » رسخَّ«، »نمکَّ«هاي  واژه.  بپردازدانباشته شده در طبیعت

گونه که در امر هدایت به  همان. پذیري و مهار طغیان طبیعت نیز دارد به انعطاف
اندازي   همکار انسان است، در بهره دهی و کمک به راه، طبیعتسوي خداوند

  .باشد زا نیز آماده همیاري می آبادانی و نهضت رفاه
 از یعت ناشیهاي طب پس باید نظریه خیر طبیعی را پذیرفت و باور کرد که بدي

 ها تنها بدین  سیلها و  و بلیات طبیعی از قبیل زلزلهشرورجهل و نادانی است و 
شناخت کافی نسبت به ت هستند که انسان هنوز هم از خاطر عامل بدبختی و نکب
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فلیپ . ( براي کنترل یا جلوگیري از حوادث قانونمند برخوردار نیستقوانین طبیعی
  )226- 225/جی، 
. داند ها را شرط بندگی می ی و استفاده بهینه از تمام نعمتتردید قرآن قدردان بی

برداري  که با دو مصداق استفاده ناروا و مورد بهرهرا ـ کفران نعمت  )114/ نحل(
انی د قدر).7/ابراهیم(شناسد   مستحق کیفر شدید می ـقرار ندادن قابل تعریف است

 که ثمره رشد اعتقادي) 123/آل عمران(ورزي دارد نعمت ارتباط ناگسستنی با تقوا
 ارتباط انسان با انسان و ارتباط انسان با طبیعت نیز در قلمرو آن .باشد اخالقی میو 

  : فرماید  می7علیامام . قرار دارد
نهج البالغه، (» .کم مسؤولون عن البقاع و البهائمقوا اهللا فی عباده و بالده فإنّاتّ«
  )167خطبه
 ؛اي خداوند، تقواي الهی را پیشه خود سازیده خورد با بندگان و سرزمیندر بر«

  ».دیگیر ها و چهارپایان مورد بازخواست قرار می دان جهت که در رابطه با سرزمینب
 تمدن ،ورزي و همگانی شدن آنهاي فطري و تقوا ترتیب رشد گرایشبدین 

  با افزایش توان علمی و انسانی، تمام برکات زمینی و.کند گذاري می جدیدي را پایه
  گیرد؛ برداري قرار می  مورد بهرهآسمانی

  )96/اعراف()وَلو أَنَّ أَهلَ الْقُرَى آمنُوا واتَّقَوا لَفَتَحنَا علَیهِم برَکَاتٍ مِنَ السماءِ واألرضِ(
کردند، برکات آسمان و زمین را بر  آوردند و تقوا پیشه مى ها ایمان مى و اگر اهل شهرها و آبادي«

  ». گشودیم ىآنها م
 توسعه تقوا و عدالت اجتماعی، سخاوت طبیعت و رفاه ،بر اساس این آیه

روي  .آورد که نماد شکوفایی و حراست از طبیعت است معیشتی را به ارمغان می
روي کار آمدن انسان تربیت نشده و فاقد رشد اعتقادي و : گوید این مبنا، قرآن می

 و اگر )204/بقره ( در پی داردشر راساد و نابودي زراعت و نسل بفاخالقی، 
 شود ، زمین به تباهی کشیده می تحت کنترل قرار نگیردنیروهایی از این دست

ن و ها، زمی  آسمان،بود و اگر معیار حق و حقیقت هوس هواپرستان می) 251/بقره(
  .)71/مؤمنون( شد هر که در آنهاست نابود می
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، زوال طراوت چهره زمین و عذاب امروزه آسیب یافتگی الیه ازن، آلودگی هوا
 روند رو. هاي فاقد تربیت الهی هایی است از اعمال قدرت انسان  نمونه،دریازیستان

خواهد سوز طبیعت را به سراغ بشر  به گسترش این وضعیت، خشونت حیات
  .فرستاد
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