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 چکيده
محقق قصد داشته تا آراء دین مبین اسالم را در خصوص روش صحیح اعطای بینش  مقالهدر این 

مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار دهد تا یافته ها و نتایج  اسنادی -روش تحلیلی با (بصیرت)

مطلوبی را از این آراء بدست بیاورد و به نظام مقدس تربیتی جمهوری اسالمی ایران ارائه 

برای ظهور ایمان در کسی ، باید بینش های . می روید مان در بستر بینش ها و دانسته هاای.نماید

روح،بعد )با تغییر تلقی فرد در مورد حقیقت و گوهر وجودی انسان. مورد نظر را در وی فراهم آورد

، ویژگی های نظام (جنبه شناختی ،گرایشی و ارادی: روحی انسان دارای سه جنبه متمایز است

،تاریخ (اساسی نظام هستی در ارتباط با خداوند متعالشهادت ، احاطه و افاضه سه ویژگی )هستی

و آینده آن ، زندگی دنیا و جایگاه آدمی (داستان و سرگذشت پیشینیان و عبرت آموزی از آنها)بشر 

،مرگ (دنیا ، وسیله ای در جهت رشد و هدایت آدمی است نه هدف ، گذرگاه است نه قرارگاه)در آن

وباره یعنی مرحله ای در سیر تکاملی انسان به سوی آخرت حقیقت مرگ ، تولدی د)و جهان آخرت 

اما این تنها شرط الزم . شرط الزم برای ایمان در وی آماده می شود (و بازگشت به سوی خداست

است ، زیرا ایمان عالوه بر دانسته بودن، خواسته نیز هست وباید عزمی در آدمی سر بر آورد تا 

ن اساس نظر بر آن است که با تکیه بر بینش های مزبور ،جنبشی بر ای. ایمان در قلب او نفوذ کند 

بدل شود و « عقیده و ایمان حقیقی و راسخ»به « بینش»در عزم آدمی پدید آید وبه این ترتیب 

بنابراین محقق چنان به تشریح این بینش ها پرداخته که .گره ی ریشه خود را در قلب بیفکند

رد و از این طریق، رفتارها و اعمال او نیز در معرض اصالح قرار دگرگونی باطنی فرد را به دنبال آو

 .گیرد

نور بصیرت فطری،روش اعطای بینش، تحول باطن ، ابعاد بینش ، بینش در  :يديکل واژگان
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 1 اسالم غفاري

 نور پیام دانشگاه از (اسالمی وتربیت تعلیم)وپرورش آموزش فلسفه و تاریخ ارشد کارشناسی دانش آموخته 1

 ایران نور پیام دانشگاه مدرس ومرکز خوی 
 

 :نویسنده مسئولمیل نام و نشانی ای
  اسالم غفاري
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 مقدمه     

   

شود که دگرگونی باطنی فرد را به دنبال آورد و از این طریق ، رفتارها و اعمال او باید چنان پرداخت ( بصیرت)در روش اعطای بینش         

 .نیز در معرض اصالح قرار گیرد

ایجاد دگرگونی در تلقی افراد ، از جمله لوازم قطعی تغییر رفتارها و . در این روش ، سعی بر آن است که تلقی آدمی از امور دگرگون شود 

باقری .)تلقی و به عبارت دیگر نحوه ارزیابی امور ، یکی از مبانی موثر در نوع رفتارها و اعمال آنها است اعمال آنهاست ، زیرا نوع 

( بینش.)بپردازیم بعداً ابعاد اعطای بینش را از نظر اسالم مطرح نماییم( بصیرت(( )بینش))ابتدا الزم است به توضیح مفهوم(. 101،ص1131،

با معانی بینش، بینایی، روشن بینی، دانایی،یقین و حجت روشن به کار رفته ( بصیرت.)و درک اشیاء استبه معنی بینندگی ، رویت ، بصیرت 

در واقع بصیرت عبارت است از قوه قلبی که به نور قدس روشن باشد و با آن قوه ، شخص حقایق و باطن اشیاء را ببیند ، همان طور . است 

حاجی .)می نامند(( قوه قدسیه))و (( عامله نظریه))ا می بیند حتی قوت بصیرت را که نفس به وسیله چشم ، صور و ظاهر اشیاء ر

 (.171،ص1111بابائیان،

 .و باطل و دشمن، حق خدا، راه، دوست شناخت روشن و یقینی دین، تکلیف، پیشوا، حجتبصیرت در اصطالح عبارت است از

بصائر  جمعش بصیرت اما است ابصار جمعش که است بینایی حس بصر . است بصیرت از غیر بصر کریم قران گاه دید از:بصيرت در قران

 :می فرماید( ص)قران کریم به پیامبر. بصیرت یعنی حکمت و تشخیص سره از ناسره . است 

 (101:یوسف.)«علی بصيرة انا و من اتَّبعنی قل هذه سبيلی ادعوا الی الل َّه»

 .بصیرت و بینایی به سوی خدا دعوت می کنیم بگو این است راه من ، که من و هرکس پیروی ام کرد با

 :به تعبیر قرآن کریم برخی چشم دارند اما نمی بینند؛ این به آن معنی است که فاقد بینش و درک درست مسائل هستند

 (191:اعراف.)یُبْصِرُون  الیَنظرُون  إِل يْک وَ هُمْ  ت ر اهُمْوَ  وَ إِن ت دْعُوهُمْ إِلی الهُدَي ال یَسمَعُوا

 .و اگر آنها را به راه هدایت بخوانید ، نخواهند شنید و تو می بینی که آنها در تو می نگرند در حالی که نمی بینند

 .ال یَنف عُ ایمانُ إالَّ به إن َّ نورَ البصيرةِ روحُ الحَياهِ ال َّذي :فرمود( ع)امام علی : بصيرت در روایات

 .تنها بدان سودمند است نور بصیرت همان روح زندگانی است که ایمان 

 :وی را به خصلت بصیرت ستود( ع)در وصف اباالفضل( ع)و امام صادق

 .بالءاً حسناً ومضی شهيداً’ وابْلی( ع)عبداهلل کان عمُّنا العبّاسُ نافذ البصيره صُلب االیمانِ، جاهد مع ابی

 .جهاد کرد و نیک آزمایش داد و به شهادت رسید( ع)امام حسین عموی ما ، عباس بن علی ، دارای بینشی ژرف و ایمانی راسخ بود ؛ همراه با

بصیرت در حقیقت حاصل بررسی موشکافانه همه ابعاد دور و نزدیک یک مسئله و فراهم آوردن یک معرفت ویژه و ارزیابی ژرف و بدون 

 .تردید نسبت به آن است

انسان با قطب نمای .ی مومن سودمند است که همراه نور بصیرت باشدارزش انسان ، وابسته به معرفت و بصیرت او است و ایمان آنگاه برا

در بصیرت ، راه را از بیراهه و حقیقت را از امر غیر حقیقی ، با می شناسد و نیز در گرفتن اطالعات و داده ها ، درست گزینی می کند ونیز 

 .ارائه نظر و رای ، درست گویی می کند

 (37و33،ص1131پژوهشکده تحقیقات اسالمی ،)

بینش در باره حقیقت و گوهر وجودی انسان ، نظام هستی ، دنیا ، : ابعاد اعطای بینش از منظر اسالم )محقق چنان به تشریح این بینش ها

پرداخته که دگرگونی باطنی فرد را به دنبال آورد و از این طریق ، رفتارها و اعمال او نیز در معرض ( تاریخ انسان، مرگ و جهان آخرت

 .ح قرار گیرداصال
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 متن اصلی

 (بعد کلی قابل بررسی است 5از )ابعاد و جنبه های اعطای بینش از منظر قران و روایات 

بینش  -5بینش درباره تاریخ انسان -1بینش درباره دنیا -1بینش در باره نظام هستی -2بینش درباره حقیقت و گوهر وجودی انسان -1

 درباره مرگ و جهان آخرت

توضیح بینش های عمده ای که در اسالم برای تغییر تلقی انسان از امور مطرح شده می پردازیم و آن را به ترتیب زیر مورد بحث اکنون به 

 .قرار می دهیم

 اعطاي بينش درباره حقيقت و گوهر وجودي انسان -1

ت متعالی الهی ارتقا یابد و آدمی از درک به کماال نیل منظور به وی در موجود های زمینه و ارزش زمینه در بصیرت انسان و بینش اگر

 .واقعی این موهبت الهی بهره مند گردد، هرگز تن به گناه و ذلت نخواهد داد

 .انسان مسجود فرشتگان است: برترین کالم پیرامون ارزش واقعی انسانها در آیات قرآن بیان شده 

: گفتند(( فرشتگان.))قرار خواهم داد( نماینده ای)در روی زمین ، جانشینی من: هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت ( به خاطر بیاور)

زیرا موجودات زمینی دیگر ، که قبل از این آدم وجود داشته اند نیز ! )پروردگارا ؛ آیا کسی را در آن قرار می دهی که فساد و خونریزی کند؟

 اگر . به فساد و خونریزی آلوده شدند 

من حقایقی را : پروردگار فرمود ».ما تسبیح و حمد تو را به جا می آوریم و تو را تقدیس می کنیم( ن ، عبادت استهدف از آفرینش این انسا

 «.می دانم که شما نمی دانید

اگر : بعد آنها را به فرشتگان عرضه داشت و فرمود . را همگی به آدم آموخت (علم اسرار آفرینش و نامگذاری موجودات)سپس علم اسماء

 .می گویید اسامی اینها را به من خبر دهیدراست 

 .اما چیزی جز آنچه به ما تعلیم داده ای نمی دانیم؛ تو دانا و حکیمی! منزهی تو : فرشتگان عرض کردند

تم که من ، آیا به شما نگف:هنگامی که آنان را آگاه کرد ، خداوند فرمود . این موجودات آگاه کن ( واسرار)آنان را از اسامی ! ای آدم : فرمود

 .غیب آسمانها و زمین را می دانم ؟ و نیز می دانم آنچه را شما آشکار می کنید و آنچه را پنهان می داشتید

همگی سجده کردند ؛ جز ابلیس که سرباز زد و تکبر ورزید و .( برای آدم سجده و خضوع کنید: )ویاد کن هنگامی را که به فرشتگان گفتیم

 ((.10-11سوره بقره ،آیه.))از کافران شد( شبه خاطر نافرمانی و تکبر)

 :ارزشهای انسانی را می توان این گونه عنوان کرد

 .انسان خلیفه خدا در زمین است -1

 .ظرفیت علمی انسان بزرگترین ظرفیت هایی است که یک مخلوق ممکن است داشته باشد -2

 .او فطرتی خدا آشنا دارد -1

انسان ترکیبی از . ادی که در جماد و گیاه و حیوان موجود است عنصری ملکوتی و الهی وجود دارد در سرشت انسان عالوه بر عناصر م -1

 .ماده و معنی و از جسم و جان است

 .تصادفی نیست ، انسان موجودی انتخاب شده و برگزیده است. آفرینش انسان ، آفرینشی حساب شده است -5

از او خواسته شده است با کار و ابتکار خود زمین را . دار خداست ، رسالت و مسئولیت دارد انسان شخصیتی مستقل و آزاد دارد ، امانت  -6

 .آباد کند و با انتخاب خود یکی از دو راه سعادت یا شقاوت را اختیار کند

سان وقتی خویشتن ان. خدا او را بر بسیاری از مخلوقات خویش برتری داده است . انسان از یک کرامت و شرافت ذاتی برخوردار است -7

واقعی خود را درک و احساس می کند که این کرامت و شرافت را در خود درک کند و خود را برتر از پستی ها و اسارتها و شهوت رانی ها 

 .بشمارد

 .برخوردار است و به حکم الهام فطری زشت و زیبا را درک می کند( وجدان اخالقی)انسان از  -1
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به هر چه برسد از آن سیر و دلزده می شود مگر آنکه . خواسته های او بی نهایت است . چیز دیگری آرام نمیگیرد  انسان جز با یاد خدا با -3

 .بپیوندد( خدا)به ذات بی حد و بی نهایت 

ر عالی می او برای هدفها و آرمانهای بسیا. انسان تنها برای مسائل مادی کار نمی کند ؛ یگانه محرک او نیازهای مادی زندگی نیست  -10

 ((171-175،ص1111حاجی بابائیان،.))جنبد و می جوشد و ممکن است از حرکت تالش خود جز رضای خدا مطلوب دیگری نداشته باشد

 

 پایگاه انسان

شده از سویی خلیفه اهلل در زمین شمرده . هم به سخنی مورد نکوهش قرار گرفته است (( در قران و نیز در روایات ، هم ستایش شده))انسان

این (. 72، االحزاب،10البقره ،( )ظلم و جهول)=و امانت دار امانت حق ، و از سوی دیگر خون ریز و تباهی آفرین ، سخت نادان و بیدادگر

جنبه : وصف متضاد یعنی اتصاف انسان به نیکی و بدی یا به فرشته خویی و دیوسیرتی ، معلول وجود دو جنبه متضاد در هستی انسان است

 :جنبه خاکی افالکی و

از آن جمله . به نامهای مختلف نامیده شده است  –که همان جنبه الهی انسان است  –این جنبه از انسان  :1جنبه افالکی انسان( الف

نین ، خودکفایی ، اراده اخالقی ، نفخه یا روح الهی ، خداوند در قران از جنبه افالکی انسان چ( واقعی)=خود ، من ملکوتی ، من اصیل : است 

این جنبه از انسان که در قرآن و روایات سخت مورد تجلیل و احترام واقع شده و ((. 23الحجر ،. )و نفخت فیه روحی: ))...تعبیر کرده است

. ) از کرامت و عزت آنها سخنها در میان آورده اند و فراموش کنندگان آن را زیانکار و بی راه شمرده اند ( ع)و امامان( ص)خداوند پیامبر

                                                           
 فضایل اخالقی -2

که از  –فضیلت بنیادی یا اصلی کرامت است ، دیگر فضایل . فضایل اخالقی از دیدگاه اسالم با برکشیدن و اثبات جنبه افالکی انسان و نفس جنبه خاکی وی تحقق می یابد

فضایل  -در برابر کرامت –ب می توان آنها را مقدمه حصول کرامت و اسباب تحقق این فضیلت هستند و به همین سب –آنجا به تقوی ، استقامت و اعتدال تعبیر می شود 

 .فرعی به شمار آورد

 .بنیاد فضایل اخالقی در اسالم ، کرامت است این فضیلت با نفی جنبه خاکی در انسان و اثبات جنبه افالکی در وی به حاصل می آید:کرامت: فضيلت اصلی( الف

 .نیز همین است( 70االسراء ، (( )لقد کرمنا بنی آدمو))امری نظری است یعنی در سرنوشت انسان و معنی  -1:کرامت

 .معلول مبارزه ای مثبت و معتدل با هواهای نفسانی است ، نه سرکوب افراطی نفس به شیوه اهل مالمت و قلندران -2

 .خود یابی یا بازیافتن خود گمشده یا من افالکی فراموش شده است و آن کس که خود را بازیابد به کرامت می رسد -1

مقدمه  -5.ی استبازیافتن تمام ارزشهای اخالقی است ، چرا که خود افالکی سرچشمه تمام فضایل است و بازیافتن آن به معنی باز یافتن تمام ارزشهای اخالق -1

تخلق به اخالق الهی است  -6((.ف ربهمن عرف نفسه ، عر))از آن رو که کرامت ، همانا خودیابی یا خودشناسی است و خودشناسی ، خداشناسی است که . خداشناسی است

که طبق تعالیم قرآن همانا تشبیه به صفات خدا و تخلق به  -هدف غایی و حقیقی انسان))زمینه را برای تحقق  –، چرا که خودیابی که همانا حصول ارزشهای اخالقی است 

 ((.حدت ، قدرت ، حقیقت و علم به حقایق ، جمال ، عدل ، رحمت ، رأفت و خیرحیات ، قدم ،و:اخص صفات الهی ، عبارت است از .))فراهم می آورد(( اخالق اوست

فی المثل بکوشد تا حیات طیبه ابدی و جاویدان را برای خود . انسان می تواند با عملکردن بر طبق دستورات قرآن ، بدین صفات متصف گردد و متخلق به اخالق الهی شود 

 .و پیروی از وحی به حقیقت علم دست یابد متحقق سازد، یا با تامل در آیات الهی

 تقوي و استقامت و اعتدال: فضيلت فرعی ( ب

چنانچه گفته  –کردارهای اخالقی . برای رسیدن به هدفی معین باید ار آنچه مانع این وصول است پرهیز کرد . به معنی خودنگهداری ، یا خویشتن بانی است : تقوی  -1

قدرتی که از پرتو آن . تقوی ، یعنی پیشه کردن فضایل و پرهیز از رذایل ، قدرتی معنوی و روحی به بار می آورد. متوجه بازیافتن خود است و رسیدن به کرامت  –آمد 

 .و احساسات سرکش را مطیع و رام سازد و در راه رسیدن به کرامت منحرف نشود( خود حیوانی)=انسان می تواند نفس اماره 

به شمار آمده و ( معتدل)در قران ، اسالم ، آیین میانه .است ( اعتدال)=استقامت ، یعنی بر راه راست بودن و راه راست همانا راه میانه یا حد وسط: استقامت و اعتدال -2

( . 112االنعام،)پیروی از اعتدال و میانه روی تاکید شده است نیز در قرآن از اسراف و افراط ، نهی شده و بر ( 112البقره ،)معرفی شده اند( میانه رو)=مسلمانان ، امت وسط 

نیز راه راست و راستی که بندگان باید . خیراالمور اوسطها ((.بهترین کارها میانه روی به شمار آمده است))نقل گردیده ( ع)و نیز از امام صادق ( ص)در حدیثی هم از پیامبر 

می تواند بدان ( میانه روی)=انسان با انتخاب صراط مستقیم و تکیه بر اعتدال ( . 6فاتحه الکتاب،)ه بنمایند صراط مستقیم استپیوسته از خدا بخواهد تا آنان را بدان را

 .دست یابد که الزمه رسیدن به کرامت است( تقوی)=قدرت معنوی

های نفسانی ، انحرافات از استقامت، روی آوردن به افراط و تفریط، جمله رذیلت فراموشی خود و پرداختن به هوا. در برابر فضایلی که برشمرده شد ، رذایل قرار دارد :رذایل

اتصاف به صفات ناپسندیده ای که در برابر آنها قرار دارد و در قران  -نیز در برابر اتصاف به اخص صفات الهی  که همانا رسیدن به برترین فضایل است. محسوب می شود 

از جمله رذایلی که در برابر فضایل به بار آمده از اخص صفات الهی قرار دارد این . افتادن به ورطه خطرناک ترین رزایل خواهد بود شیطان یا ابلیس مظهر آنهاست ، در

 (.216-211،ص1113دادبه ،.)تبهکاری و قتل نفس ، کفر و شرک ، گمان باطل، ظلم ، گناه و کینه و نامهربانی: رذیلتهاست
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بر اهمیت نفس تاکید شده و از گرامی داشتن خود سخنها در ( ع)و نیز در کلمات مولی علی ( ص)در سخنان پیامبر ( 10، الحشر، 15الزمر،

 .میان آمده است

: ون این جنبه را به نامهای مختلفی همچ. وی قرار دارد ( حیوانی =) در برابر جنبه افالکی انسان ، جنبه خاکی   :جنبه خاکی انسان( ب

از این جنبه انسان . ، خود جزئی ، ناخود و نفس اماره نامیده اند(غیر واقعی)=من یا خود غیر اصیل ( حیوانی =زمینی)=خود ، یا من خاکی 

خ الِقٌ  وَإِذْ ق ال  رَبَُّکَ لِلْمَال ئِک ةِ إِنَِّی): تعبیر کرده است( گل بویناک)= و حماء مسنون( گل خشک)=است که خداون در قرآن به صلصال

 (.81الحجر،( )مَِّن صَلْصَالٍ مَِّنْ حَمَإٍ مََّسْنُونٍ بَش رًا

جنبه خاکی انسان ، سرچشمه رذایل و تباهی هاست و در قران و روایات ، سخت مورد تحقیر و نکوهش قرار گرفته و به نفی آن امر شده 

، دشمن ترین دشمنان به شمار آمده واز آن به ( نفس اماره)=انساندر سخنان بزرگان اسالم ، بویژه در کالم صوفیه ، جنبه حیوانی . است 

در قرآن کریم بارها نفس مورد نکوهش قرار گرفته و اماره بالسوه خوانده شده . سگ ، طاغوت ، اژدها و همانند آن تعبیر شده است

نفس اماره را در ردیف ( ع)ینیم که مولی علیهمین تعبیر را در نهج البالغه می بینیم و می ب( 11-10نیز النازعات ،  51یوسف،.)است

نیز مولی به مومنان توصیه می کند تا همواره از نفس . شیطان قرار داده و آن را همانند شیطان ، فریبنده و گمراه کننده به شمار آورده است

نفس )= ن ونیز بر میراندن هواهای نفسانی بدگمان باشند و در او به چشم یک خائن بنگرند در سخنان پیامبر نیز بر سرکوبی نفس و تحقیر آ

که در میان صوفیه به صورت یک شعار در آمده است ، از جمله سخنان آن (( مُوتوا قبل ان تَمُوتوا))تاکید شده است ، حدیث معروف ( اماره

 (.215-216،ص1113دادبه ، .)حضرت در نکوهش و تحقیر نفس است

 جنبه شناختی ، گرایشی و ارادی: ستبعد روحی انسان دارای سه جنبه متمایز ا

 خود شناسی -1تعالی اندیشه -1فراگیری علوم و معارف  -2پرورش قوه عقل -1:الف جنبه شناختی عبارتند از

آگاهی انسان از ابعاد شخصیتی اش ، منجر به کسب اطالع از اموری می شود که به نحوی خارج از . خود شناسی مقدمه خدا شناسی

سرآغاز و اینکه از کجا آمده است؛ وضعیت کنونی و اینکه چه : برای انسان سه وضعیت متصور است. ن حال مرتبط با اوستوجود او و در عی

وضعیت های حاکم بر  این باید: این است که  منظور از این که انسان باید خود را بشناسد، .باید بکند ؛ سرانجام و اینکه به کجا خواهد رفت

لبته وضعیت های مذکور خارج از وجود انسان و در مقابل آن نیست، بلکه در واقع سیر رو به تحول وجود خود ا. وجودش را بررسی کند

این  .را بشناسد خودبخواهد و موضع وجودی خویش را در این عالم مشخّص کند، ناچار است ابتدا تا انتهای سیر وجود او اگر . انسان است

به بیان دیگر، . ت ، بلکه شناخت هر مرتبه و مقطع وجودی بدون آگاهی از مرتبه دیگر ناقص است امر نه تنها در شناخت کل وجود موثر اس

تاثیر هریک از مراحل در شناخت مراحل ( 2شناخت کل وجود او ( 1:شناخت مراحل سه گانه حاکم بر سیر وجودی انسان دو فایده دارد

نونی ، یک شناخت ضعیف وناقص است همچنین شناخت وضعیت کنونی بدون مثال شناخت معاد بدون آگاهی از سراغاز و وضعیت ک. دیگر 

بنابراین ، شناخت هر یک از مراحل سه گانه وجود انسان در شناخت . آگاهی سراغاز و سرانجام ، اثر تربیتی و نتیجه قابل مالحظه ای ندارد

 .کل وجود او و هر یک از مراحل دیگر اهمیت ویژه ای دارد

 :بیان شده می توان چنین نتیجه گرفت با توجه به مطالب

می گردد و اگر چه نتیجه آن صرفاً ( مادی و معنوی)بلکه شامل تمام ابعاد وجودی . خودشناسی صرفاً در بعد اخالقی مطرح نمی شود  -1

بنابراین گستره . ناسداخالقی و معنوی است ، اما برای گزینش مناسب در حیطه روح و روان ، انسان ناچار است خود را به طور کامل بش

 .مفهوم خودشناسی تمام ابعاد وجودی انسان را شامل می شود

خود شناسی خلقتی ( الف: خودشناسی امری درونی نیست بلکه کسب اطالعاتی برای شناخت هرچه بیشتر خود است و سه مرحله دارد  -2

خودشناسی دنیوی ، یعنی شناخت موقعیت و جایگاه ( او ؛ ب، یعنی شناخت استعدادهای به کار رفته در آفرینش انسان و کیفیت تکوین 

 .خود شناسی اخروی یعنی شناخت سرانجام حیات خود( خود در دنیا ؛ ج

 .خود شناسی خلقتی مقدم بر خداشناسی و خداشناسی مقدم بر خود سازی است -1
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اخت انسان به عنوان موضوع تربیتی امکان گذار از بدون شن. ثمره خود شناسی و خداشناسی در خود سازی و تربیت خود ظاهر می شود -1

 2 .وضعیت موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب وجود ندارد 

   115 -110،ص1116پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،

پرورش گرایشی به  -1پرورش فضیلت جویی -1پرورش حس خداجویی -2پرورش حقیقت جویی -1:جنبه گرایشی عبارتند از( ب

پرورش  -7پرورش گرایش به زندگی اجتماعی -6(نیل به وضعیت مطلوب-حرکت-انگیزه)کمال جویی پرورش گرایش به  -5جاودانگی

 پرورش گرایشی به زیبایی -1گرایشی به دفاع

 هدایت و تعدیل گرایش به تملک  -3

احیا و ( 1.دین است این گرایش ها از طریق خلقت در انسان به ودیعه گذاشته شده است و پرورش و هدایت این تمایالت در جهت مورد نظر

برای ارائه مفهومی جامع از این دو معنی ، از کلمه پرورش . هدایت و جهت دهی صحیح به گرایشها( 2تقویت گرایشها در وجود آدمی 

 (117-111همان،ص.)استفاده شده که هم شامل تقویت و هم شامل هدایت می گردد

مفاهیمی از قبیل هدایت ، پاداش و کیفر حاکی از دیدگاه خاص . ریزی شده است مبانی دین بر پایه اختیار آدمی پایه . تقویت اراده( ج

از نظر دین، . دین نسبت به انسان که او را موجودی مختار و صاحب اراده می داند و با توجه به این امر وی را مورد خطالب قرار می دهد 

و پرورش اراده را هدفدار کرده ، صرفاً در جهت . م امور اجتناب کند انسان اراده خود را تقویت و پرورش دهد و از ضعف و سستی در انجا

 (.تقویت اراده مستلزم صبر برای رضای خداست)خدایی از آن استفاده کند

 هدایت و تعدیل گرایشهای مشترک: ابعاد مشترک بین انسان و حیوان 

 :بارتند ازانسان همانند حیوانات دارای نیازهای جسمانی و تمایالت غریزی است که ع

حالل و طیب بودن ماکوالت و مشروبات،شکرگذاری و عدم طغیان وعصیان ، مشارکت )هدایت و تعدیل ارضای گرسنگی و تشنگی -1

 (.دیگران در نعمات الهی

با  لذا خواب و استراحت چنانچه متناسب. از نظر قرآن ، خواب یک نوع کسب آرامش و تجدید قواست)هدایت وکنترل گرایش به خواب -2

 .(وضعیت فیزیکی و روحی فرد باشد نه تنها الزم و ضروری است، بلکه عامل مهمی در طی مسیر تکامل روحی و معنوی به شمار می رود

 (رفع نیاز جنسی به صورت نکاح وازدواج مورد تاکید قرار گرفته)هدایت و کنترل میل جنسی -1

                                                           
یعنی انسان خود بر نیک و بد خویش به خوبی آگاه است و بر نفس . بل االنسان علی نفسه بصیره:)شناسد همانطور که قرآن درباره او می گویدانسان می تواند خود را ب -1

که از استعدادهای  و انسان اگر از این نیروی خدادی استفاده کند و قدرت تفکر و اندیشه وعقل را نیز((. خویش صاحب بصیرت است و خود را بهتر از هر کس می شناسد

حتی با استفاده از این نیروها خواهد آموخت که . خدادی است ، به کار گیرد ، مطمئناً به رفتار خود آگاهی خواهد داشت و انگیزه و هدف اعمال خود را خواهد شناخت

 (.16،ص1111ساعی ،.)رفتار اجتماعی خود را در موقعیت های مختلف چگونه شکل دهد

عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی او )که نتیجه این عمل و حرکت در نهایت به این منجر می شود که مِثل یا مَثل خدا شود  –انسان به سوی کمال خودشناسی و حرکت 

 (31همان،ص.)شود(( خدا گونه))و رنگ و صفات حق تعالی را بگیرد و به تعبیر قانون اساسی جمهوری اسالمی ، انسان موجودی ( مثلی 

ناخت انسان اساس مسائل حقوقی ، سیاسی ، اقتصادی ، تربیتی و سایر امور دیگر در مکتب اسالم را تشکیل می دهد ، از این رو اسالم وی را به ش: شناسیاهمیت انسان 

وفی انفسکم افال :)) ... یدخودش سفارش کرده است تا بتواند در مسیر زندگی ، راه صحیحی که مطابق با ساختمان وجودش باشد ، انتخاب کند ، قرآن کریم می فرما

 (.تامل نمی کنید)و در نفس خویش آیا نمی بینید( 21ذاریات ،(( )تبصرون

 .در این آیه همه افراد مومن و کافر را به تفکر و شناخت وجود خویش سفارش و تحریک می کند

کسی که خویشتن را : ونیز می فرمایند . شناخت انسان از نفس خویش می باشد برترین شناخت ها ، (( افضل المعرفه ، معرفه االنسان نفسه:)) می فرماید( ع)حضرت علی 

 (15و16،ص1111پژوهشکده تحقیقات اسالمی ،.)نشناسد ، از راه نجات دور شده و در گمراهی ها ونادانی ها وارد می شود

بگو این راه من است ، من و پیروانم با بصیرت (. 101یوسف،(( )انا و من اتبعنی قل هذه سبیلی ادعوا الی اهلل علی بصیره:))می فرماید( ص)قرآن کریم خطاب به رسوی اکرم 

از این بصیرت قرآنی بهره ای کافی داشتند و به وظیفه خویش به خوبی آگاه بودند و نیک می ( ع)اصحاب امام حسین. به سوی خدا فرا می خوانیم ( دیگران را)کامل 

 .به رستگاری می انجامد دانستند که چه می کنند و فرجام کارشان

 (251همان،ص)
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-163همان ،ص.)ان فعالیت در مسیر تکامل علمی و معنوی را فراهم می کندعلت تاکید دین بر حفظ سالمت وتندرستی این است که امک 

111) 

 :اعطاي بينش در مورد نظام هستی -8

سه ویژگی اساسی نظام هستی عبارت . و ویژگی های نظام هستی در ارتباط با او قابل طرح است ( خدا)مبدا هستی ، وجودی متعال است 

 .شهادت ، احاطه و افاضه: است از 

از این ، زاویه ، اساس هستی ، شهادت و .است((شاهد و مشهودی))به معنای حضور است وبا توجه با آن ، نظام هستی ، نظام(( شهادت))

هنگامی می توان از غیب سخن گفت که پای اعتبار گشوده شود؛ به اعتبار زمان حال ، زمان . حضور است و غیب و غیبت در آن راه ندارد 

گفت که پای اعتبار گشوده شود ؛ به اعتبار زمان حال ، زمان گذشته غیب و به اعتبار نگاه انسان ، خدا غیب است ؛ اما  گذشته از غیب سخن

در حیطه ی این بینش ، هستی یک سره بر مالاست و هیچ چیز به . اگر از این اعتبار ها که اعتبارند بگذریم ، آنچه اصیل است شهادت است

 .ه برگی که از شاخه ای فرو می افتد و نه دانه ای که در هزار بطن ظلمت زمین آرمیده استغیبت برگزار نمی شود ، ن

 :در اوج این نظام شاهد و مشهودی ، خدا جای دارد و بنابراین ، شهادتی بی رقیب از آن او است

 (19انعام ،)اللَّهِ ش هِيدٌ بِيْنِی وَبَيْن کُمْ أ کْبَرُ ش هَادةً قُلِش یْءٍ  قُلْ أ يَُّ

 .بگو چه چیزی برترین شهادت را دارد ، بگو خدا میان من و شما شهید است

 از ای دسته .است برقرار و مشهودیت شاهدیت اما فروتر از این مرتبه در هر مرتبه نیز. خدا شهید و شاهد و هر چه جز او مشهود است 

 شهیدند خویش امتهای بر پیامبران .شوند می فراخوانده نیز حساب به هنگام و دارند حضور انسان اعمال صحنه صحنه در و شهیدند مالئکه

 و حتی سنگ و دارند حضور انسان اعمال متن در چه، دارند شهادت از ای بهره نیز انسان جوارح آییم می فروترکه .آنهایند مشهود امتها و

 می موج حضور و شهادت حضیض، تا اوج از گونه بدین(. یومئذ تحدث اخبارها)گفت  خواهند باز را شهادت این روزی و شهیدند نیز خاک

 .دارد خویش گرو در را آن دم، حیات به دم هستی، رگان در جاری خونی چون و زند

 حیث دو از در هستی سخن گفت ، احاطه((محیط و محاطی))است و بر اساس آن می توان از نظام (( احاطه))ویژگی دیگر نظام هستی  

 که شهادت با خداوند علمی احاطه .خدایند محاط آنها و موجودات هستی بر محیط خداوند .قدرت حیث از و علم حیث از :است نظر مورد

قدرت  نفوذ تحت هستی موجودات که است آن بیانگر قدرت حیث از او احاطه اما .است معنی به یک گفتیم سخن ان از نخست ویژگی در

 ((.واهلل من ورائهم محیط)) .خدایند

در سخنی بیان نموده است که اساساً خدا را از طریق نفوذ قدرت او در سطحی فراتر از توان آدمی باز شناخته است ، یعنی ( ع)حضرت امیر 

 .آن جا که ردپای سبب سازی و سبب سوزی او نمودار می شود

 .الْعَز ائِمِ وَ حَلَِّ الْعُقُودِ وَ ن قْضِ الْهِمَمِ الل َّهَ سُبْحَان هُ بِف سْخِعَر فْتُ 

و گره های کور نا گشودنی آنان را می گشاید و سعی .خدا را چنین شناختم که مشاهده کردم و عزم های جزم آدمیان را در هم می شکند

 .آنان را بی ثمر می کند

تر،  مراتب پایین اما در .در فراترین مرتبه ، خدا محیط و مادون او محاط اند. چنان که در مورد شهادت گفته شد، احاطه نیز مرتبه ای است 

، والیت فقیه و والیت پدران بر (ع)، والیت ائمه(ص)والیت رسول. آنان که نسبت به خدا محاط بودند، نسبت به فرودست محیط هستند

به فساد هرگاه حاکمیتی طاغی کار را . بارها در قرآن ، ویژگی احاطه ی الهی باز نموده شده است  .اند هایی از این گونه فرزندان، همه احاطه

فصب علیهم ))می کشید، تازیانه ی قدرت خدا بر آنان فرو می ریخته و نشان می داده است که احاطه ی الهی یکی از نوامیس هستی است

بسیاری کوشیده اند خود را از سلطه ی مرگ برهانند ، اما . یکی از مظاهر عمومی این احاطه در آدمیان مرگ است ((. ربک سوط عذاب

 .ن کنتم صادقیناالموت  قل فادرووا عن انفسکم :وخداوند چنین شرط کرده است که وامانده اند 

 .اگر توانستید مرگ را از خویش برانید ، این گواه صدقی بر احاطه ی شما خواهد بود
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بدان تصریح شده این جنبه از نظام هستی به طور ضمنی در دو ویژگی نخست مطرح شده ، اما در این جا نیز . است(( افاضه))ویژگی سوم 

خداوند که در . با توجه به این خصیصه،دامنة هستی، سفرة گسترده و گرانبار رحمانیّت خدا است و هیچ کس از عطای او محروم نیست. است

کُلُّ یَومٍ  یَسْئلُهُ مَنْ فِی السّمواتِ وَ االرضِ )کند اوج حیات و علم و قدرت است ، چشم خالیق به او دوخته است و او نیز بی بخل عطا می

رخ کند، تأویل آن را نه در دهنده، بلکه در گیرنده باید « امساک» است و اگر جایی « عطا» طبق این ویژگی اساس در جهان ( هُوَ فی ش أنٍ

ها مجال یابند و  اگر ظرفیّت( ل و بْسَط  اهللُ الرِزْق  لِعِباِدِهِ ل بَغ وا فیِ اال رضِ)زند  جستجو کرد؛ لبریز شدنِ گیرنده است که به امساک دامن می

البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که گاه با وجود ضیق ظرفیّت در آدمی، عطای خدا . دامن بگسترند، منعی بر عطای خدا نخواهد بود

 . یابد، این دیگر افاضه نیست، استدراج است و باید از آن خوف داشت استمرار می

در مورد نظام هستی با سه ضلع شهادت، احاطه و افاضه، زمینة تغییرآفرینی در بسیاری از رفتارها واعمال با فراهم آوردن چنین بینشی 

کند و بدین گونه او را آمادة به  جای گرفتن این بینش در ذهن و ضمیر انسان، تلقّی و ارزیابی او را از امور دگرگون می. آید آدمی فراهم می

 (. 105-101،ص1131باقری ،. )1کند ای می زهظهور رساندن رفتارها و اعمال تا

                                                           
 : کنیم هایی از به کارگیری این روش در قرآن اشاره می به نمونه -1

از جمله . انفاق مال، یک رفتار مطلوب تربیتی است و در این آیات، ایجاد چنین رفتاری مورد نظر است. سخن از انفاق است 261-271در سورة بقره، آیات  –نمونة اول 

این نکته بخصوص در مورد . ده استدر این آیات ، نظام شاهد و مشهودی هستی، بارها باز نموده ش. روشهایی که در این مورد به کار گرفته شده، روش اعطای بینش است 

. گیرد نگرد و حصارها و حجابها را به جدّ می کسی که هنوز با بینش شاهد و مشهودی همراه نشده با افقی کوتاه به هستی می. به نحو بارزتری مطرح است« انفاق پنهانی»

ای بیابد و  داند اما هنگامی که فرد، تلقّی تازه د، زیرا چنین انفاقی را نامشهود و مستور مییاب ای نمی دهد و در آن جاذبه چنین فردی که به انفاق پنهانی تمایلی نشان نمی

 : واهد دیدهستی را چون نظامی شاهد و مشهودی بنگرد، حصارها از آن برچیده و حجابها فرو خواهد ریخت و او خود را بر مال و مشهود و خدا را شاهد خ

وَ اهللُ بِما ... إن تُبدوُا الصَّدق اتِ ف نعِمّاهِیَ و أن تُخفُوها و تُؤتُوها الفُق راء ف هوُ خ يرٌ ل کُم... ا وْ ن ذ رتُم مِنْ ن ذْرٍ ف انَّ اهلل  یَعل مهُو ما ا نْف قتُم مِنْ ن ف قهِ » 

 .«ت عملون  خ بيرٌ

فاق کنيد کاري نيکوست ليکن اگر در پنهانی به فقيران اگر آشکارا ان... داند هرچه انفاق کنيد و یا به نذر صدقه دهيد، همانا خدا آن را می» 

 «. کنيد آگاه است و خدا به آنچه می.... رسانيد نيکوتر است

 . خدا به میان آورده شده است( خبیربودن) در آیة اوّل، احاطة علمی خدا به طور کلّی طرح شده و در آیة دوّم که انفاق خفّی مورد بحث است، باریک بینی

 : خوانیم می 151در سورة آل عمران، آیه  -نمونة دوم 

یُقُولُون  ل وْ کان  ل نا مِن  ...  اِنَّ االمر کُلُّه هللِو طائفهٌ ق دْ ا هَمّتُهم ا نفُسُهم یَظَّنون  بِاهللِ غ ير  الحقِّ ظ نَّ الجاهليَّهِ یَقُولون  هَلْ ل ن ا مِن  اال مر ش یءٌ قُلْ... » 

 «...ينُا قُل  ل ول کُنتمُ فی بُيُوتِکم ل بَر زَ الذین  کُتِبَ عَل يهِمٌ الق ت لٌ اِلی مَضاجِعِهمْ اال مرِ ش ئٌ ما قُتلِنا ه

برند و برای خویش، احاطه  شدن و کوتاه شدن افق دید، نه تصویر روشنی از خدا دارند و نه از خویش؛ به خدا گمانهای جاهلی می در اینجا سخن از کسانی است که با تیره

قرآن . شدیم چنین کشته نمی( جنگ اُحُد)بود، در اینجا  ای می گویند که اگر ما را از فرمان، بهره اهند و مایلند تا فعل خویش را در هستی، منشأ اثر بیبنند و میخو می

و بیاموزند که تقدیرات « اِنَّ االمَر کُلُّه لِلّهِ» ببینند که  پردازد تا نظام احاطی عالم را نیک نگرند و به تصحیح بینش آنها می آموزد که اینان ، با چشم احوال به جهان می می

 . شتافتند نشستند، کسانی که قتل بر آنان نوشته شده بود، بالشک به جایگاه آرمیدن خویش می هایشان نیز می افریند و اگر آنان در خانه خداوند قدیر است که اثر می

 : خوانیم می 15نمونة سوم در سورة فجر ، آیه 

 «...ف ق دَر عَل يهِ رزْق هُ ف يقُولُ رَبّی ا هان نِ.. ف ا کْر مَه و ن عَّمَه ف يقولُ رَبّی ا کْرمَنِ ... » 

را گذاری گرفته است؛ اگر مشت خود  در نظر او مخدوش شده و او خود را مبدأ قیاس و سنجش و ارزش( در ضلع افاضه) در اینجا با انسانی سرو کار داریم که منظر هستی 

رود و خدا را فقط خدای خویش  خویش فراتر نمی افق دید این انسان از مشتهای. گوید پروردگار مرا خوار داشته است ام واگر آن را تهی دید، می گوید اکرام شده پر دید، می

آفریند که در آن،  اندازی بزرگتر می درد و چشم کوتاه را می خداوند در آیات بعد، این افق. گیرد بخل را چنین بخیالنه به حصار پندار خویش می بیند و آن فیّاض بی می

 : انسانهای دیگر و بندگان دیگر خدا نیز حضور دارند

گرفته، جز  کند اما او که خود را مبدأ بخل نظر می خدا که در موضع اشراف بر همة هستی است، بی« ...ک الَّ بَلْ التُکرمُون  اليَتيمَ و الت حاضُّون  عَلی ط عامِ المسکينِ»

در دیدی دیگر، ( ف يَقُولُ رَبّی ا کْر مَنِ) شد در یک دید، اکرام محسوب می( مشت پر) شود و آنچه بیند و چنین است که با این تغییر مبدأ، معناها دگرگون می خویش را نمی

 . ...(و تُحبّون  المال  حُبّاً جَمّاً)...  دهد دنیا زدگی و فریفتگی معنا می

در معرض فیض  این بینش به دنبال آن است تا وسعت نظر و منظری فراهم آورد تا انسان، با مبدأ گرفتن خدا، جهان را آنچنان که هست بزرگ ببیند، همه را بینیم که می

 آموختیم که هستی سفرة گسترده و اگراند، اما  بینی تنگ نظر روییده فیّاض احساس کند و به این تربیت از حسادتها، بخلها و حصرها برهد، چه که این همه بر یک جهان
یابند و هر که، هر چه  نمیگرانبار رحمانیّت خداست و داشتنِ دیگری، مالزمتی با نداشتن من ندارد، با چنین بینشی، رفتارهای ناشی از حسادت، بخل و حرص جای رستن 

 (101-110،ص1131باقری ،(. )اگر خدا بخواهد) بکوشد ، فراچنگ خواهد آورد
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 اعطاي بينش درباره دنيا -3

، دنیا عبارت است از مجموعه آسمان و زمین و آفریده هایی که در آن است ، از قبیل کرات آسمانی ، کوه ها ، صحرا ها ، دریا ها ، جمادات 

ی و تداوم حیات است و چون این مجموعه در برابر جهان دیگر است که در نباتات، حیوانات ، انسان ها و ابزار و امکاناتی که مایه رونق زندگ

 .می گوییم( نزدیک(( )دنیا))ورای این عالم قرار دارد و از ما دورتر می نماید ، از این رو ، به آن 

 (117،ص1173اعرافی،.)است می دانند که بیش تر ناظر به بعد منفی دنیا( شی پست و بی ارزش)به معنای (( دنی))برخی دنیا را از ماده 

در بخشی از آیات و روایات از دنیا تعریف شده است و همکان به بهره : در آیات و روایات دنیا به گونه مورد توجه و بحث قرار گرفته است 

؛ و در  ((ة  وَل ا ت نسَ ن صِيبَکَ مِن  الدَُّنْيَاالْآخِر  فِيمَا آت اكَ الل َّهُ الدََّارَوَابْت غِ  )):خداوند در قرآن می فرماید. برداری از آن تشویق شده اند 

جَعَل   هُوَ ال َّذِي :))در آیه دیگر آمده (. 77سوره قصص،آیه.)آنچه خدا به تو داده ، سرای آخرت را بطلب و بهره ات را از دنیا فراموش مکن

زمین را چنان قرار داده که هر گونه تصرفی در آن آسان و ممکن  –؛ خدایی که  ((هِمَن اکِبهَِا وَ کلُُواْ مِن رَِّزْقِ ف امْشُواْ فیِذ لُولًا  الْأ رْضَل کُمُ 

 (.15ملک،)است، پس در زمین پراکنده شوید و در آن از آنچه خداوند روزی شما ساخته است، بجویید

گویان ، و خانه تندرستی برای دنیا همانا دنیا سرای راستی برای راست : در پاسخ کسی که دنیا را نکوهش می کرد فرمود( ع)حضرت علی 

دنیا سجده گاه دوستان خدا ، جای نماز فرشتگان الهی ، . شناسان ، خانه بی نیازی برای توشه گیران ، خانه پند برای پندآموزان است

 1.فرودگاه وحی خدا ، جایگاه تجارت دوستان خدا ، که در آن رحمت خدا را به دست آوردند و بهشت را سود بردند

در گرمای نیمروز برای رفع نیاز و کسب و معشیت بیرون می آمد و به کار و تالش مشغول می شد ، تا خداوند که ناظر بر ( ع)ضرت علیح

. اعمال است ، او را در طلب رزق حالل خود را به رنج و زحمت می اندازد و از ثمرات تالش خویش ، دیگران را نیز بهره مند می سازد،ببیند 

انی را که در دنیا به کار وتالش  نمی پردازند وبه همین جهت فقیر و مستمند باقی می مانند ، مورد مذمت قرار داده و می آن حضرت کس

 ((.از رحمت خدا دور باد کسی که آب و خاک بیابد و فقیر و مستمند بماند:))فرماید

تمندی ، در بیشتر اوقات ، بر اثر تنبلی و کاهلی خود افراد حضرت با این بیان دقیق و متین ، در پی تبیین این حقیقت است که فقر و مس

با توجه به آیات و روایاتی که بیان شد می توان . واز روزی مقرر خود محروم می مانند . است که نعمت های الهی در دنیا استفاده نمی کنند

به خداوند باشد ؛ یعنی هر چه انسان در دنیا کسب کند ، می تواند مقدمه و زمینه مناسبی برای رشد ، تعالی و تقرب (( دنیا))دریافت که 

 .اعم از مادی و معنوی ، زاد و توشه ای برای سفر آخرت اوست

نیز از دنیا و نعمت های آن استفاده می کردند ؛ مانند دیگران می خوردند ، می آشامیدند، لباس های ( ع)و ائمه ( ص)پیامبر گرامی اسالم

ه های مناسب استفاده می کردند، برای تامین معاش زندگی خود و خانواده تالش می کردند و از ثمره آن بهره مناسب می پوشیدند،از خان

 .می بردند تا نیازمند کسی نباشند، پس بهره مندی از لذایذ و امکانات مادی ، به خوی خود نمی تواند مذموم و ناپسند باشد

 (.111-113،ص1173اعرافی،)

 :))و روایات ، دنیا مذمت و نکوهش شده و انسان ها به دوری از آن تشویق شده اند که برخی از آنها اشاره می شود در بخشی دیگر از آیات 

 (.20سوره حدید،آیه.)؛زندگانی دنیا جز کاالیی فریبنده نیست(( الغُرور و ما الحيوه الدنيا اال متاع

 (.12سوره انعام، آیه.)سرگرمی نیستدنیا جز بازیچه و  ؛ (( و ما الحيوه الدنيا اال لعب و لهو))

کشت دنیا را می خواهد از آن به او می دهیم و ( فقط)هر کس  ؛((من کان یرید حرث الدنيا نوته منها و ماله فی االخره من نصيب))

 ((.20سوره شورای،آیه.))در آخرت نصیبی ندارد

آخرت دلباخته باشید ، آن کس را که تقوا بلند مرتبت کرد خوار نشمارید ، و در برابر دنیا ، خویشتن دار و در برابر : می فرمایند( ع)امام علی 

 ... .برق درخشنده دنیا شما را خیره نکند و . آن را که دنیا عزیزش کرد گرامی ندارید 

                                                                                                                                                                                       
 

 (.111نهج البالغه ، حکمت) -5
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خیانتکار ،  آگاه باشید دنیای حرام ، چنان عشوه گر هرزه ای است که تسلیم نشود و مرکب سرکشی است که فرمان نبرد ، دروغ گویی

ناسپاس حق نشناس ، دشمنی حیله گر ، پشت کننده ای سرگردان ، حاالتش متزلزل ، عزتش خواری ، جِدش بازی و شوخی و بلندی آن 

پناه گاه های دنیا انسان را تسلیم مرگ می کند و از خانه های خود بیرون می راند و چاره اندیشی های آن ناتوان کننده ... سقوط است و 

 . 5است

نادان فریب خورده به آن می گراید و . دنیا چون مار سمی است ، پوست آن نرم ولی سم کشنده در درون دارد ( ع)ونیز با تعبیر امام علی  

 .6هوشمند عاقل از آن دوری گزیند ت

دنیا محل سرگرمی و تفریح  .پس باید با تامل و تفکر و خردورزی با دنیا برخورد کرد و خود را از خطرات و سموم آن محفوظ نگه داشت 

 .است و بازیچه ای بیش نیست و نمی توان به این سرگرمی و بازیچه دل بست و همه تالشها را مصروف آن نمود

اما باید توجه داشت که مذمت دنیا و بدگویی از آن ، مربوط به عالقه و دلبستگی شدید به آن است ، نه اصل آن ؛ طوری گه اگر تزاحمی 

آخرت پیش آید و دنیا مورد توجه قرار گیرد و حق و عدالت و خداوند طرد شوند و دنیا به منزله هدف تلقی شود نه وسیله و میان دنیا و 

 .خانه گذار ، این امر مورد نکوهش خواهد بود

پيامدهاي منفی د در این جا مناسب است به برخی از پیامدها وآثار دلبستگی و عدم دلبستگی به دنیا و اثرات تربیتی آنها اشاره شو

عدم رسیدگی به تربیت  -1برخورداری از تفکر و اندیشه ناقص -2یاس ، نامیدی و اظطراب حاصل از دنیا طلبی  -1:  دلبستگی به دنيا

وابستگی به دنیا، )از دست دادن محبت الهی  -6بی بهره بودن از آرامش روحی و روانی -5ترس از فقدان مادیات  -1خود ، خانواده و فرزندان

ای خود و اطرافیان غافل کند، اورا سرگرم امور بی پایه و بی ارزش می نماید ، زمینه های سقوط و انحراف او انسان را به نسبت به خود وخد

 .(را فراهم و از پیشرفت و رشد و هدایت محروم می نماید

اما کسانی که دنیا را به عنوان وسیله قرار داده اند نه هدف و آن را برای تامین سعادت اخروی  :اثرات تربيتی عدم وابستگی به دنيا 

 .خویش می خواهند ، بهره های فراوانی را از این رهگذر نصیب خویش خواهند نمود که به برخی از آنها اشاره می شود

برخورداری از آرامش  -1بی توجهی به غم ها و شادی های زودگذر -1ا بهره برداری صحیح از دنی -2استفاده از دنیا برای خدمت به مردم -1

اعرافی )جلب رضایت الهی -1کسب لذایذ معنوی -7تربیت فرزندان -6برخورداری از سالمت جسمی و روانی -5قلبی و قدرت روحی 

 (122-123،ص1173،

آن ندارد ، ناچار این حب ، مانع از فراغت ( آبادی)جز تعمیردل ما چون با حب دنیا آمیخته شده و مقصد و مقصودی ( در هر حال)بالجمله 

 .قلب و حضور آن در محضر قدس شود

 

 

 .درمان بیماری حب دنیا و عالج این مرض مهلک و فساد خانمان سوز با علم و عمل نافع است

 درمان علمی از طریق علم به مفاسد حب دنيا( درمان حب دنيا ؛الف

حاصله ( عوامل نابودی و هالکت)و مهالک( ضررها)، تفکر در ثمرات و نتایج آن و مقایسه کردن بین آنها و مضار اما علم نافع برای این مرض

 .از آن است

 درمان عملی حب دنيا( ب

 و صدقات واجبه (دست ودل بازی)با بسط ید پس اگر به مال و منال عالقه دارد ،: و طریق عالج عملی آن است که معامله به ضد کند 

و یکی از نکات صدقات همین کم . ریشه آن را از دل بکند ...(انفاق و هدیه و صلح و : مانند )و مستحبّه ...(خمس ، زکات و کفارات و: ند مان)

                                                           
 (131نهج البالغه ،خطبه) -6

 (.113نهج البالغه ، حکمت)-7
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اش هست صدقه دهد، چنانچه در کتاب  دارد و مورد عالقه شدن عالقه به دنیا است، و لهذا مستحبّ است که انسان چیزی را که دوست می

و اگر عالقه به فخر و تقدّم و ریاست و استطالت دارد، اعمال ضدّ آن را  ((ل نْ ت نالُوا البِرَّ حَتَّی تُنْفِقُوا مِمّا تُحِبُّون)): فرماید یکریم الهی م

 (.37-101،ص1113قدوسی زاده،).7بکند و دماغ نفس امّاره را به خاک بمالد تا اصالح شود

 

 اعطاي بينش درباره تاریخ انسان -4

ز شیوه های موثر در سازندگی و تربیت اخالقی استفاده از داستان و بیان سرگذشت اقوام و ملتهای پیشین به منظور الگو قراردادن یکی ا

 .مصادیق مثبت آنان و آگاهی از جنبه های منفی سرگذشت پیشینیان است

چه می شد که اگر خدای تعالی سورتی می ( صت علینالو قص(( : )یا رسول اهلل))عرض کردند( ص)گفته شده است که برخی از یاران پیامبر 

 .فرستاد که در آن سورت امر و نهی نبود و در آن سورت قصه ای بود که دلهای ما بدان بیاساید

با توجه به اینکه قسمت بسیار مهمی از قرآن به صورت سرگذشت اقوام و ملتهای پیشین و داستان های گذشتگان است ،این پرسش برای 

 ش می آید که چرا یک کتاب تربیتی و انسان ساز این همه تاریخ و داستان دارد؟برخی پی

 :وجه به چند نکته علت حقیقی این موضوع را روشن می سازدت

در صفحات تاریخ آن را تاریخ آزمایشگاه مسائل گوناگون زندگی بشر است، و آنچه را که انسان در ذهن خود با دالئل عقلی ترسیم می کند 

عینی باز می یابد، و با توجه به اینکه مطمئن ترین معلومات آن است که جنبه حسی داشته باشد، نقش تاریخ را در نشان دادن  به صورت

 .واقعیات زندگی به خوبی می توان درک کرد

رد می بیند، و همین انسان با چشم خود در صفحات تاریخ، شکست مرگباری را که دامن یک قوم و ملت را بر اثر اختالف و پراکندگی می گی

 . گونه پیروزی درخشان قوم دیگر را در سایه اتحاد و همبستگی

تاریخ دفتری است که هر  .روشها و برنامه های هر قوم و گروهی را بازگو می کند ،ج قطعی و غیر قابل انکار مکتبهایتاریخ با زبان بی زبانی نتا

هر سطر از آن با تمام کهنگی سخنی تازه در بردارد و آیینه ای است که تمام تجربیات ورق آن روایتگر فصلی از تاریخ جامعه انسانی است و 

 (126،ص1111حاجی بابائیان ،. )و اندوخته های نسل اندرنسل را حکایت می کند

در سخنی ( ع) حضرت علی.طوالنی می کند –درست به اندازه عمر آنها  –به همین دلیل مطالعه تاریخ و سرنوشت گذشتگان ، عمر انسان را 

اي بنی انی و ان لم اکن عمرت عمر من کان قبلی فقد نظرت فی ))نغز و در البالی وصایای خود به فرزند برومندش چنین می گوید 

اعمالهم و فکرت فی اخبارهم و سرت فی آثار هم حتی عدت کاحدهم بل کانی بما انتهی الی من امور هم قد عمرت من اولهم 

من هرچند عمر پیشینیان را یک جا نداشته ام ولی در اعمال آنها نظر افکندم ، در اخبراشان اندیشیدم ، ودر ! فرزندم  ((الی آخر هم

آثارشان به سیر و سیاحت پرداختم ، آنچنان که گویی همچون یکی از آنها شدم بلکه گویی من به سبب آنچه تجربیات و تاریخ آنان دریافته 

 .1کرده امام با اولین و آخرین آنها زندگی 

 .البته تاریخی که از خرافه ، دروغ، تملق ، ثناخوانی، تحریف و مسخ به دور باشد ، ولی متاسفانه این گونه تاریخ نگاری اندک است

 .تاریخی که تنها به ذکر وقایع نپردازد و به سراغ ریشه ها و نتیجه ها نیز برود! تاریخی که همچون آیینه صاف باشد نه کژنما 

                                                           
اگر بینش و نگرش آدمی نسبت به دنیا و آخرت تغییر کند ، و بداند که دنیا وسیله است نه .بنابراین نوع بهره مندی از دنیا به نوع نگرش و دیدگاه انسان بستگی دارد -1

ه قرارگاه ، همچنین عمر آدمی محدود است و زندگی ابدی نامحدود ، وبه حال گذشتگان و اجداد خویش رجوع کند و از آنها با خبر شود ، در هدف ، دنیا گذرگاه است ن

نیا نکند ؛ زیرا دنیا جز این د می یابد که در کارهای خویش باید تجدید نظر کند و خود را برای سفر بسیار طوالنی و جاویدان آماده سازد و بیش از این خود را مشغول به

انسان با تکیه بر مبدا الیزال الهی (( اناهلل واناالیه راجعون.    ))سرگرمی و بازیچه و به جز وسیله فریب و نیرنگ چیز دیگری نیست و او باید به مقر اصلی خویش مراجعه کند

خود و خانواده اش همت گمارد ، از ابزار های دنیا برای تخلق به اخالق الهی بهره جوید ، از می تواند آینده روشنی داشته باشد ؛ او می تواند در دنیا به تربیت و پرورش 

نبیا و اولیا ، به ویژه پیامبر گرامی دین و احکام نورانی آن دفاع نماید با تاسی و توسل به مقربان درگاه الهی زمینه های رشد و تربیت خویش را همانند آنان فراهم سازد و ا

 .از جمله مهم ترین کسانی هستند که می توانند الگو و سر مشق او در این راه باشند( ع)وبالخص امام علی( ع)ئمه اطهاراسالم و ا
 (11نهج البالغه،نامه)-3
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 .، روایتگر تاریخ اصیل و آموزنده نباشد و از داستان های پیشینیان مثال و شاهد نیاوردل چرا قرآن که یک کتاب عالى تربیت استبا این حا

شگفت از این گذشته تاریخ و داستان جاذبه مخصوصى دارد، و انسان در تمام ادوار عمر خود از سن کودکى تا پیرى تحت تاثیر این جاذبه 

 . دهد و به همین جهت قسمت مهمى از ادبیات جهان، و بخش بزرگى از آثار نویسندگان، را تاریخ و داستان تشکیل مى .دارد انگیز قرار 

 بهترین آثار شعرا و نویسندگان بزرگ اعم از فارسى زبان و غیر آنها، داستانهاى آنها است، گلستان سعدى، شاهنامه فردوسى، خمسه نظامى و

و قالب آفرین ویکتور هوگوی فرانسوى، شکسپیر انگلیسى، و گوته آلمانى، همه در صورت  ر، همچنین آثار هیجانآثار جذاب نویسندگان معاص

 .داستان عرضه شده است

 :مولوی شاعر بلند آوازه کشورمان به داستان و قصه چنین کی نگرد

 ای برادر قصه چون پیمانه است                    معنی اندر وی به سان دانه است

 دانه معنی بگیرد مرد عقل                          ننگرد پیمانه را برگشت نقل

گذارد که استدالالت عقلى  در شکل نمایشنامه و فیلم عرضه شود، اثرى در خواننده و بیننده مى چهداستان چه به صورت نظم باشد یا نثر و 

 .هرگز چنان تاثیر نیست

اندیشند در مسائل می و بیش از آنچه به مسائل فکرى  ستقبل از آنکه، عقلى باشند حسى اانسان دلیل این موضوع شاید آن باشد که 

 .ویا اینکه زبان داستان هنرمندانه است و هنر اثری شگرف بر جان ودل انسان می گذارد .استور  حسى غوطه

 .شوند تر مى گیرند سنگین تر و دیر هضم خود مى شوند و جنبه تجرد عقالنى به مسائل مختلف زندگى هر اندازه از میدان حس دور مى 

تاثیر  شود و گاهى ذکر یک مثال مناسب و بجا مى استفادهبینیم همیشه براى جا افتادن استدالالت عقلى از مثالهاى حسى  و از اینرو مى

همه ما از اثر شگفت انگیز .مثالها دارندانتخاب بهترین  استدالل را چندین برابر می کند دانشمندان موفق آنها هستند که تسلط بیشتری بر

 .داستان های کلیله و دمنه بر اندیشه و روان مخاطب آگاهیم و راز این اثر گذاری چیزی جز تمثیل و داستان نیست

 .زبان داستان و تاریخ برای همگان قابل فهم ودرک است ، برخالف استدالالت عقلی که فهمشان تخصصی تر و دشوارتر است

دلیل کتابی که جنبه عمومی و همگانی دارد واز عرب بیابانی بی سواد گرفته تا فیلسوف بزرگ و اندیشه گر همه وهمه باید از آن به همین 

 .استفاده کنند ، باید روی تاریخ و داستان ها و مثال ها تکیه نماید تا راه سعادت را بر همه بنمایاند

 .این همه تاریخ وداستان بهترین راه را از نظرتعلیم و تربیت پیموده است مجموعه این دالیل نشان می دهد که قرآن در بیان

جالب است بدانیم که قرآن در هیچ موردی به ذکر وقایع تاریخی به طور برهنه و عریان نمی پردازد ، بلکه در هر گام از آن نتیجه ای می 

 (121-123،ص 1111حاجی بابائیان،.)گیرد ، وبهره برداری تربیتی می کند

 اعطاي بينش در مورد مرگ و جهان آخرت -5

این ماجرا بر میگردد به زمانی که یکی از یاران در یک قدمی مرگ . آغاز می کنیم ( ع)این بحث را با نقل داستانی از زمان حضرت امام هادی

ایشان پس از ورود بر بالین . می دهند  در برخورد با او شکل نظری بینش او را نسبت به مرگ تغییر( ع)امام هادی. بود واز آن می هراسید 

آیا هر گاه بدن تو کثیف و چرکین شود ، مایل نیستی که به گرمابه بروی و با شستشو  آن را برطرف : محتضر و هراسان یافتن وی ، فرمود 

 کنی؟

و آلودگی های آدمی را از بین می برد ، مرگ مانند گرامابه ای است که غمها ، غصه ها : ))اظهار کردند ( ع)محتضر پاسخ داد ؟ آری و امام 

 .ترس فرد محتضر با یافتن بینش درست از میان می رود وبا خاطری آسوده جان می سپارد((. برای همین نباید از مرگ هراسی داشت

ا که غالباً با فراموش کردن علمای اخالق همواره در صدد برآمدند واقعیتها و حقایق امور را به انسان ها یادآوری کنند و توهمات ذهنی آنها ر

به عنوان مثال ، غزالی در کیمیای سعادت برای زدودن . اهداف زندگی ، سرگرم مسائل پیش پا افتاده روزمره و جزئی شده اند ، بزدایند

شر آویزان باشد بدان که این نفس چنان آفریده اند  که از خیر گریزان باشد ودر : )) حجاب غفلت های آدمی تمثیل زیر را مطرح می کند

وطبع وی کاهلی و شهوت راندن است و تورا فرموده اند تا وی را از این  صفت بگردانی و از بیراهی به راه آوری واین با وی بعضی به عنف 

د آن توان کرد و بعضی به لطف وبعضی به کردار و به بعضی به گفتار ، چه در طبع وی آفریده اند که چون خیر خویش در کاری بیند ، قص
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پس خویشتن را اول پند ده وبا وی عتاب کن ، ... ولیکن بیشتر حجاب وی جهل است و غفلت. کند و اگر چه با رنج باشد ، بر رنج صبر کند

دعوی زیرکی کنی و اگر کسی تو را احمق گوید خشم گیری و از تو ! ای نفس: بلکه به هیچ وقت عتاب و توبیخ از وی باز مگیر وبا وی بگوی 

که اگر کسی به بازی وخنده مشغول باشد در وقتی که لشکری بر در شهر باشد و منتظر وی وکسی فرستاده تا وی را ! ر کیستاحمقت

را ببرند و مردگان بر در شهر منتظر تواند ، و عهد کرده اند تا تو را نبرند برنخیزند و دوزخ و بهشت برای تو آفریده اند و باشد که هم امروز تو 

برند فردا ببرند و مرگ با کس میعاد ننهد که به شب آیم یا به روز ودیر آیم یا زود ، و زمستان آیم یا تابستان ، وی را ناگاه گیرد و اگر امروز ن

 .((در وقتی گیرد که ایمن تر باشد وچون وی را ساخته نباشی چه حماقت باشد بیش از این

 :واما بينش انسان ها نسبت به مرگ دو گونه است

از این رو به سختی با آن روبرو می شوند و همواره از آن در . هستند که مرگ را پایان راه می دانند و دنیا را تمام هستی خود دسته ای

اولئک ماویهم النار بما کانوا  ورضوا بالحيوه الدنيا واطمأنوا بها والذین هم عن ایاتنا غافلون ان الذین ال یرجون لقاء نا :هراسند

که به دیدار ما امید ندارند و به زندگی دنیوی خشنود شده بدان آرامش یافته اند و کسانی که از آیات و نشانه های ما کسانی .)یکسبون

 (.7و1: یونس.)آنها جایشان جهنم است و سزای آنچه می کردند . غافل اند

 (.7روم،(.)از زندگی دنیا به ظاهری علم دارند و اینان از آخرت غافل اند: )لُون الدَُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِر ةِ هُمْ غ افِ الْحَيَاةِمَِّن   یَعْل مُون  ظ اهِرًا

 . نگرش دیگر مرگ را حیات نوین و جاودانه می داند ، زندگی برای او معنی پیدا می کند و همواره در حال استقبال از مرگ است

هرکه مرگ را مقابل چشمانش تصور کند ، کار دنیا بر او آسان (( لیهمن صور الموت بین عینیه هان امرالدنیا ع))می فرمایند ( ع)امام علی 

 .شود

 .یاد مرگ ، اسباب دنیا را آسان و سبک می گرداند(. ذکر الموت یهون اسباب الدنیا: )آورده است ( ع)امیر مومنان 

 .؛ برترین هریه مومن ، مرگ است(افضل تحفه المومن الموت: )یا

به سان کشاورزی که به فصل کشت وکار اگر تالش جدی کرده باشد ، به هنگام درو . ندگی می کند می میرد در وقع انسان همانگونه که ز

محصول برداشت خوبی خواهد داشت واگر از زحمات دوران زراعت دور باشد قاعدتاً انتظار محصولی نخواهد داشت و همواره در خزان خواهد 

 .بود

 (.111-117،ص1111حاجی بابائیان،)

 اهللاليک و ال تبغ الفساد فى االرض ان  اهللاالخره و ال تنس نصيبک من الدنيا و احسن کما احسن  بتغ فيما آتيک اهلل الداراو ))

نیکی کن ، همان ( به دیگران.)در آنچه خدا به تو داده خانه آخرت را طلب کن ، وبهره خود را از دنیا فراموش مکن((. ال یحب المفسدین

 (.77قصص،.)در زمین به دنبال فساد نباشد، همانا خدا فسادکنندگان را دوست ندارد. نیکی کرده است طور که خدا به تو 

 . پس حیات دنیا بن بست نسیت ، بلکه گذرگاهی است که با گذشتن از آن به عرصه ای بزرگ ، باز و روشن می رسیم

هر کس همـان گونـه می میرد که زیسته ه از نوع زندگی ما است برخواستاما اینکه ما در این عرصه بزرگ لقاء خدا چگونه گام بگذاریم 

 است، آنانکه در حیات دنیا به خدا پشت کرده اند مرگی محتجـب و پـس از آن نیـز حیاتی محتجب خواهند داشت و خدا با آن جز او

اما ، را می بیند و هم حجابش را  در حجاب نیست بلکه باید گفت او هم محتجبخداوند از کسی . سخن نخواهد گفت (( ورای حجاب))

 ((.گر چه به یک معنا همه از او در حجاب اند.))کسـانی هسـتند کـه از خدا در حجابند

 مرگ خویش را بر می گزیند و از ایـن رو خداونـد در  ،خود،پس انسان از طریق زیستن خویش

ای  ((. وَل ا ت مُوتُن َّ إِل َّا وَأ نْتُمْ مُسْلِمُون  حَق َّ تُق اتِهِات َّقُوا الل َّهَ  ال َّذِین  آمَنُوایَاأ یَُّهَا )) :یدقرآن فرموده است که نوع مرگ خویش را برگزین

 .کسانی که ایمان آورده اید ، خدای را آنچنان که حق اوست در نظر داشته باشید وجز در حال سر سپردگی به خدا نمیرید

و آنچه نوع  (و لذا خداوند به آن امر کرده است) اما چگونه مردن در حیطه اختیار اوستآنچه از اختیار آدمی بیرون است اصل مرگ اسـت 

 .مردن را رقم می زند نوع زیستن است چنانچه ابتدای آیه به آن اشاره دارد
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هم زاده می  با این بیان تقابل و تعاندی که همواره میان مرگ و زندگی ترسیم شده از میان مـی رود و این دو در هم می روند و از

هـر کـس می خواهد از ورطه مرگی عبث برهد باید به زندگیش معنا ببخشد و هرکس می . زندگی مرگ را می زاید و مرگ زندگی را:شوند

هرکس مرگ را به : در بینش اسالمی ، این معادله ای است پایدار. خواهد به زندگیش معنـا ببخشد باید مرگ را نصیب العین آن کند

 .نیز محروم است؛ او تنها تنی زنده دارد که گور جانش شده است(( زندگی))ارد ، از فراموشی سپ

اما به هر حال آنچه در ، بی تردید این سخن در ذهن آنان که همواره مجـال زیستن را در گریختن از مرگ اندیشیده اند ثقیل خواهد آمد

در زندگی دنیا . نمـی تـوان از زنـدگی بـویی بـرد  رگمبدون حل معمای : اینجـا مطمـح نظـر است پرده برداشتن از حقیقتی گران است

و آنچه هر دو را در  ؛ و هر دو کشنده انـد و هـر دو تهدید کننده زندگی. هم آرزوهای بلند و هم یاسهای عمیق در کمین انسان نشسته اند

آنها را آنچنـان کـه هسـتند  حد جلوه می کنند حد می زند مرگ هم بر آمال و هم بر آالم که هر دو بی . بند می کند وجود مرگ است

از این . تاب و طاقت آدمی را افزایش می دهد و او را بر ادامه زندگی قادر می سازد و نـوع آن را نیز تعیین می کندو  کوچک نشان می دهد

پیامبر . چه می داند هر که با مرگ مـانوس تر ، زنده تر و هر که از مرگ گریزان تر، مرده تر است ؛ست که مومن با مرگ انس می گیردارو

 .با نظر به این معنا توصیه فرموده اندکه به گاه هجوم ذوق زدگی ها و دلمردگی ها در گورستان حضور یابید( ص)

وجود چنین تداومی . به تغییر آفرینی در رفتار انسان ، بر می خیزدبی نظیر  قوتیدر ادامه همین بینش از مرگ ، جهان پس از مرگ نیز با 

به (( رجاء))و ((خوف))پس از حیات دنیا ، رنگ بی معنایی و عبث بودن را از چهره ی حیات دنیا می زداید و انسان را با دو بال قدرتمند

ن را به عهده گرفته اند و با تجسمی شگفت آور، و هم ریختن این خوف و رجاء در دل انسان چیزی است که آیات کثیری آ. پیش می راند

 .چشم های ذلیل و شکسته را در صحنه ی صعب قیامت به تصویر کشیده اند و هم چهره های گشاده از نشاط نعمت را

ین نکته را ا. خوف و رجا ء دو میزان اند که بر بینش اخروی مترتب هستند و تعادل و توازنی مطلوب در حرکت انسان پدید می آورند

بدل شود، « یأس» زنند، و هرگاه خوف خواست فزونی گیرد وبه  توان چنین تصویر کرد که خوف و رجاء لحظه به لحظه به هم حدّ می می

سازد، و هرگاه رجاء خواست فزونی گیرد و به  گناه کبیره است و بدبینی به خدا است و با رجاء نمی« یأس»دارد، زیرا  رجاء از آن باز می

 .سازد نیز گناه کبیره است و جسارت برخدا است و با خوف نمی« امن»دارد، چه بدل شود، خوف، از آن باز می« منا»

 (.111-120،ص1131باقری،)

نِ ف إِذ ا أ مِن نِی فِی الدُّنْيَا یَقُولُ اللَّهُ ت بَارَكَ وَ ت عَال ى ل ا أ جْمَعُ عَل ى عَبْدٍ خ وْف يْنِ، وَ ل ا أ جْمَعُ ل هُ أ مْن يْ!یا اباذر  (.ص)عن نبی  حدیث

 .أ خ فْتُهُ یَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ إِذ ا خ اف نِی فِی الدُّنْيَا آمَنْتُهُ یَوْمَ الْقِيَامَةِ

 :مدظله العالیتوضيح مقام معظم رهبري 

هم با یکدیگر برای هیچ بنده ای قرار  من دو بیم و هراس را برای هیچ بنده ای قرار نمی دهم ، و دو امنیت را : خدای متعال می فرماید 

نمی دهم وقتی در دنیا بی خیال نسبت به خدا بود ، احساس هراس و بیم از خداوند نکرد، در آخرت محکوم به خوف است؛ آنجا خواهد 

ارها و بارها در قرآن ب. ت امن ، به معنای بی خیالی نسبت به امر و نهی الهی مذمت شده است للذا در دعاها ودر روایات این حا. ترسید 

! از من بترسید (( والتخشوا الناس و اخشون))یا. این پرهیز معنایش همین است . از خدا بپرهیزید (( اتقواهلل))کریم آورده شده است که 

است ، در حد علم  انسانی که از ناحیه اتکاء به عقیده صحیح اعمال واجبه را انجام داده و محرمات را ترک کرده است و آنچه وظیفه اش بوده

چون انسان . و قدرت خودش انجام داده است، عمل به وظیفه نباید در او حالت امن و بی خیالی نسبت به آینده وسرنوشت خودش ایجاد کند

. محل سهو و نسیان و محل خطاست ، ممکن است در خالل زندگی لغزشهایی داشته باشد که به آن توجه نکرده یا فراموش کرده باشد

دغدغه چیز خوبی است ، این را که انسان در دنیا داشته باشد ، خدای متعال در . این همان حالت خوف است .راین ، همیشه دغدغه داردبناب

آخرت به او امنیت خواهد داد ،این را که نداشته باشد ، در آخرت خداوند متعال او را دچار خوف خواهد کرد؛ چون این دغدغه و خوف در 

توبه و بازگشت و استغفار است که بهترین شکل است یا الاقل موجب توجه به خداست که خود این حالت توجه ، هم رابطه  دنیا ، یا موجب

 (.13-20،ص1113نمایندگی ولی فقیه در سپاه،.)او را با خدا به وجود می آورد و موجب امان در قیامت است
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 :نتيجه گيري

البته بینش و آگاهی از یک جنس اند ، امام رابطه تساوی و انطباق میان . ندارد( علم(()آگاهی))کلمه بینش از حیث معنا ، انطباق ، بر کلمه

بینش نوعی آگاهی عمیق و گسترده است و از این رو آدمی را با واقعیت . آنها نیست ، هر بینشی آگاهی است ، اما هر آگاهی بینش نیست 

بر این اساس خداوند گاه منحرفان . ن است سطحی و کم دامنه و لذا گمراه کننده باشدمورد نظر کامالً در می پیوندد ، اما اصل آگاهی ممک

 .را از آنان منتفی دانسته است( بصیرت(( ) بینش))می سازد ، اما همواره ( علم(( )آگاهی))را موصوف به 

هرکه . از نزد پروردگار شما برایتان آمده است به راستی بینش هایی : مورد تصریح قرار گرفته است ( 101انعام ،)روش اعطای بینش در قرآن

 ...در پرتو آن بینا شود ، به سود خود چنین کرده است و هرکه کوری ورزد ، به زیان خود عمل کرده است

درست  انسان با قطب نمای بصیرت ، راه را از بیراه و حقیقت را از امر غیر حقیقی،باز می شناسد و نیز در گرفتن اطالعات وداده ها ، -

 .گزینی می کند و نیز در ارائه نظر و رای ، درست گویی می کند

بصیرت در حقیقت ، حاصل بررسی موشکافانه همه ابعاد دور و نزدیک یک مساله و فراهم آوردن یک معرفت ویژه وارزیابی ژرف وبدون  -

 ...(بصیرت در اصطالح ، شناخت روشن و یقینی دین،تکلیف و.)تردید نسبت به آن است

 .ارزش انسان ، وابسته به معرفت وبصیرت اوست وایمان آنگاه برای مومن سودمند است که همراه نور بصیرت باشد -

با تغییر تلقی . برای ظهور ایمان در کسی ، باید بینش های مورد نظر را در وی فراهم آورد. می روید مان در بستر بینش ها و دانسته هاای -

، ویژگی (جنبه شناختی ،گرایشی و ارادی: روح،بعد روحی انسان دارای سه جنبه متمایز است)وجودی انسان فرد در مورد حقیقت و گوهر

داستان و سرگذشت )،تاریخ بشر (شهادت ، احاطه و افاضه سه ویژگی اساسی نظام هستی در ارتباط با خداوند متعال)های نظام هستی

دنیا ، وسیله ای در جهت رشد و هدایت آدمی است نه هدف )ی دنیا و جایگاه آدمی در آنو آینده آن ، زندگ(پیشینیان و عبرت آموزی از آنها

حقیقت مرگ ، تولدی دوباره یعنی مرحله ای در سیر تکاملی انسان به سوی آخرت و )،مرگ و جهان آخرت (، گذرگاه است نه قرارگاه

 (.بازگشت به سوی خداست

اما این تنها شرط الزم است ، زیرا ایمان عالوه بر دانسته بودن، خواسته نیز هست وباید عزمی . شرط الزم برای ایمان در وی آماده می شود 

بر این اساس نظر بر آن است که با تکیه بر بینش های مزبور ،جنبشی در عزم آدمی پدید . در آدمی سر بر آورد تا ایمان در قلب او نفوذ کند 

از این رو قرآن به اعطای . بدل شود و گره ی ریشه خود را در قلب بیفکند(( یمان حقیقی و راسخعقیده و ا))به (( بینش))آید وبه این ترتیب 

خاذ بینش اکتفا نمی کند ، بلکه انسان را فرا می خواند تا به مقتضای آن بینش ایمان بیاورند و عزم و اراده ای بر انجام لوازم عملی آن ات

 .دارد ، اما خود را ملتزم به لوازم عملی آنها نمی کند نسته ایپیش می آید که انسان دا کنند ، زیرا بسیار

 بنابراین ، نتایج تربيتی روش اعطاي بينش را می توان این گونه عنوان کرد؛

 .موجب ایجاد بصیرت در انجام وظایف و تکالیف فردی و جمعی می گردد

 .جهت گیری منطقی و اصولی ،عالقه ها را سبب می گردد -

 .صحیح موجب کاهش دردهای درونی ناشی از ویژگی های شخصیتی انسان وشرایط جامعه می گرددداشتن بینش  -

 .دادن بینش صحیح موجب ایجاد همدلی و رابطه صمیمی میان مربی و متربی می گردد -

 .اعطای بینش موجب برخورد درست و منطقی با مسائل پیرامونی فرد می گردد -

ی از نداشتن آگاهی وبینش صحیح است و لذا دادن بینش موجب کاهش این لغزشها وسالمت انسان ها بسیاری از لغزش های انسان ها ناش

 .می گردد
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 و مراجع منابع

 

 مترجم مهدی الهی قمشه ای ،محل چاپ،چاپخانه جامی(1175)قران کریم [1]

 (بافرانی)ناشر نشتا،ترجمه محد دشتی ، چاپ پنجم با تجدید نظر و ویرایش جدید ، قم ، (1113)نهج البالغه [2]

 ، قم ، نشرتربیت اسالمی( ع)همایش تربیت در سیر و کالم امام علی )مجموعه مقاالت( 1173)اعرافی ، علیرضا  [1]

 نگاهی دوباره به تربیت اسالمی ، چاپ سی و چهارم ، تهران ، انتشارات مدرسه( 1131)باقری ، خسرو  [1]

 ، قم ، انتشارات زمزم هدایتصداقت و حق بینی ( 1131)پژوهشکده تحقیقات اسالمی  [5]

اداره آموزش های عقیدتی : معرفت دینی ، چاپ سوم ، ناشر( 1111)پژوهشکده تحقیقات اسالمی نمایندگی ولی فقیه در سپاه [6]

 سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه –

ه اسالم ، چاپ نهم ، تهران ، ، اهداف تربیت از دیدگا( 2)در آمدی بر تعلیم و تربیت اسالمی( 1116)پژوهشگاه حوزه و دانشگاه [7]

 انتشارات سمت

 اخالق و تربیت اسالمی ، تهران ، انتشارت دانشگاه پیام نور( 1111)ساعی ، میر محمود [1]

چاپ ( با تاکید بر دوره نوجوانی و جوانی)روشهای تربیت اخالقی کاربردی در اسالم ( 1111)حاجی بابائیان امیری ، محسن  [3]

 و سیمای جمهوری اسالمی ایران اول ، تهران ، انتشارات صدا

 ، کلیات فلسفه ، تهران ، انتشارات دانشگاه پیام نور( 1113)دادبه ، اصغر [10]

 ، قم ، دفتر نشر معارف( ره)برگرفته از آثار امام خمینی –حضور قلب در نماز ( 1113)قدوسی زاده ، حسن  [11]

 در قم ، چاپ اول ، نشریه تدبیر ماه ویژه نامه حضور مقام معظم رهبری( 1113)نمایندگی ولی فقیه در سپاه [12]

 


