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اگر فرهنگهاي گوناگون را مالحظه . خودشناسي يكي از مهم ترين بحثهائي است آه پيش روي انسان قرار دارد
آهن پارس بفرمائيد، از فرهنگها و تمدنهاي شرق مثل تمدن هند، تمدن چين تا فرهنگهاي آهن خاورميانه مثل تمدن 

 تمدن يونان باستان، همه بر اين نكته اتفاق نظر دارند آه خودشناسي مقدم بر همه  ونساتا تمدنهاي روم شرقي بيز
من همه آتابهاي معتبر : مي نويسد”مذهب من “ در آتاب خود تحت عنوان مهاتما گاندي . شناختهاي ديگر است

يك سخن . نتيجه رسيدم آه باالترين شناخت، شناخت خود استو به اين نمودم فرهنگ و تمدن هندوستان را مطالعه 
.زيبا و پر محتوا از فيلسوف و حكيم و دانشمند بزرگ چين باستان به نام آنفوسيوس براي شما انتخاب آردم  

. اين حكيم فردي فهيم و دانشمندي بزرگ بوده است  
مي خواهند بر امپراطوري ها  ن آه سخنان بسيار خوب خودش مي گويد آه براي آنا  آنفوسيوس در يكي از

مي گويد هر آس  او.  دستور العمل اصلي وجود داردآه بايد با دقت رعايت آنند و به آنها توجه آنند9حكومت آنند 
 دستور را راهنماي 9و ميخواهد وظيفه مديريت را بر عهده بگيرد مي بايستي  خواهد حاآم جهاني بشود آه مي

نكته را خيلي فشرده براي شما   9ن نكات خوب و اساسي است و من سعي مي آنم اين همه اي .عمل خود قرار دهد
.عرض آنم  

دقت آنيد، او ميخواهد براي  .مي گويد در ابتدا بايد به پرورش آردار شخصي خود بپردازد او - 1
 آن پرورش  دستور العمل نام ببرد، اولين9مي خواهند مديريت آالن آنند و بر جهان حكومت آنند  آساني آه

تمدن چين باستان هم مي گويد انسان بايد از خودش شروع آند، عجله نكند آه ابتدا به . آردار شخصي خود است
.اصالح جامعه بپردازد يا اينكه اول براي اصالح آشور طرح بدهد  

 مگر جامعه متشكل از.  شودخودش را اصالح آند جامعه هم خود به خود اصالح مي اگر هر انساني اول 
 اين افراد نيست؟ 

مي گويد اولين اصل اين است آه انسان . بنابر اين اگر انسان خود را اصالح نكند محال است جامعه اصالح بشود
بايد آردار و رفتار خود را به سوي صالح پرورش بدهد، به سوي نيكي پرواز آند، در غير اين صورت اصالح 

. جامعه امكان پذير نيست  
 مي خواهد خودش را امام و پيشواي جامعه معرفي آند  هر آس: يتي فرموده است آه در روا) ع(حضرت علي 

خدا وحي آرد به . ابتدا بايد از خودش شروع آند، يعني ابتدا به اصالح خودش بپردازد و بعد به اصالح جامعه
ديگران را اي موسي تا مادامي آه عيبي را در جان و روح خودت سراغ داري عيب : و فرمود) ع(حضرت موسي

اگر هست اول از خودت . اگر مي خواهي عيب ديگران را بگوئي، ببين آيا آن عيب در خودت هست يا نه. نگو
.ندشروع آن و عيبت را برطرف آن و بعد به ديگران بگو عيب خود را برطرف ساز  

ـ احترام به مردان با ارزش2  
 به آنان، همان چيزي آه در اسالم صله رحم تي نسبت و دوسـ انجام وظيفه نسبت به خويشاوندان و تقويت ارادت3 

.خويشان و نظارت بر امور بستگان فراموش نكردن اقوام و ،، يعني فراموش نكردن پدر و مادرناميده مي شود  
ـ احترام به مسئوالن عالي قدر در هر نظامي  و در هر تشكيالتي آه انسان آن را پذيرفته است4  . 
يعني  انسان خودش را جاي زير دستان بگذارد و زير دستان را جاي (گان جامعه و زيردستانـ تفاهم با اداره آنند5 

بر آس نپسند آنچه تو را نيست : اين شعاري آه در ضرب المثل فارسي آمده است و شما هم خوانده ايد) . خودش
.  بايد به آن عمل آندپسند، يكي از اصول مهم مديريتي است و انسان اگر بخواهد در قلوب ديگران جاي بگيرد  

يعني انسان به ديگران مهرباني و محبت آند و حقيقتا دلسوز . ـ نماياندن خويشتن چون پدر براي عامه مردم6
آنچنان در حق ديگران مهربان باشد آه ديگران او را مانند پدر براي .ديگران باشد نه اينكه تظاهر و خود نمائي آند

انسان مخلوق خداست، خدا خالق . يعني انسان هنر دوست باشد. ع همه هنرهاي مفيدـ تشويق و ابدا7. خود تلقي آنند



انسان هم مي . در روايت هم آمده آه خدا خودش زيباست و زيبائي را هم دوست دارد. و آفريننده تمام زيبائيهاست
.اگر روح انسان زيبا باشد، زيبائي را دوست دارد. بايست چنين باشد  

محبت نشان به آنان  به ديگران احترام بگذارد و ، به اين معنا آه مهرباني نسبت به بيگانگان وـ ابراز مالطفت8 
. دهد  

.ـ ابراز عالقه نسبت به فرمانروايان خوب براي تحصيل نفوذ آالم در سراسرجهان9  
د شناسي  دستور ديگر خيلي مد نظرم نبود بلكه مي خواستم آن دستور اولي را به عنوان شاهد بر ارزش خو8من 

قبال گفتيم آه اگر تمدنهاي مختلف جهان را بررسي آنيم به اين نتيجه مي رسيم آه شرط اول براي تكامل . بيان آنم
سخنان حكيم تمدن شرق باستان يعني تمدن چين آهن آنفوسيوس را نيز بيان . جامعه خودسازي و خود شناسي است

آنها نيز بر اين نكته تاآيد داشته اند .  زمينه سخن فراوان گفته انددانشمندان مسلمان و عارفان ما نيز در اين. نموديم
آه آنقدر مقام، شان، شوآت و جالل آدمي نزد خداوند باالست آه عشق خدا به انسان باعث شد انسان آفريده شود و 

هان به خدا عشق نه تنها انسان بلكه تمام ذرات ج. هم خدا به انسان عشق دارد و هم انسان به خدا. جهان خلق گردد
اين نكات در فرهنگ و تمدن فارسي ارزش و منزلت خاص . دارند و هم انگيزه آفرينش جهان، عشق بوده است

 آه همه ،خود را دارد و اديبان و عارفاني چون حافظ و مولوي و سعدي بدان اشاره نموده و اذعان داشته اند
را آه شما در جهان مي بينيد و او را ستايش مي آنيد، زيبائيهاي جهان مخلوق خداوند است، پس هر شيء زيبائي 

اگر به اين اصل خوب عنايت نمائيم و آن را درك آنيم، در مي يابيم آه در  .در حقيقت خدا را ستايش آرده ايد
چرا؟ چون حتي آن .حقيقت  هيچ مشرك و آافري در دنيا وجود ندارد آه مطلقا خدا را نپرستد و او را ستايش نكند

مي آند، يك   م آه خدا را قبول ندارد، ولي زيبائيها را ستايش مي آند، يك گوهر شب چراغ زيبا را ستايشآسي ه
، در حقيقت بطور غير مستقيم خدا را ستايش         مي منظره زيبا، يك تابلوي قشنگ مينياتور را ستايش مي آند

ا از شكل و جمال زيباي آن تعريف آنيد، اين تعريف  بطور مثال اگر يك تابلوي مينياتور زيبا اينجا باشد و شم.آند
 اين درس را ما از چه آسي مي .اثر هنري مي باشدآن خالق آه است  هنرمندي تعريف و تمجيِد از شما در واقع 

او در آتاب بسيار زيباي هفت اورنگ، آه خواندن آن را به همه . گيريم؟ از يكي از دانشمندان بزرگ به نام جامي
: و مي گويد آردهمي آنم، به اين موضوع اشاره ه شما توصي  

 
 در آن خلوت آه هستي بي نشان بود

 به آنج نيستي عالم  نهان بود
 وجودي بود از نقش دوئي دور
 ز گفتگوي ما و توئي دور
 دل آرا شاهدي در حجله غيب
 مبرا دامنش از تهمت ريب
 برون زد خيمه ز اقليم تقدس
 تجلي آرد در آفاق و انفس

ر آئينه اي بنمود روئيز ه  
 به هر جا خواست از وي گفتگوئي

 
 بينهايت پيچيده بوجود آمد و  وآن ذره بينهايت آوچك، بينهايت حساسابتدا  مي خوانيم آه”انفجار بزرگ“ نظريه در

بعد انفجاري آه به بيگ بنگ معروف است حادث شد و پس از آن مواد بوجود آمدند و بهم پيوستند و آرات حاصل 
از اين غوغائي آه بر پا شد چه استفاده و چه . ، انسان بوجود آمد، حيواناتي خلق شدند و غوغائي بر پا شدشد

:مي گويد. استنباطي مي توان آرد  
 

 از آن لمعه فروغي بر گل افتاد
 ز گل شوري به جان بلبل افتاد
 رخ خود شمع از آتش برافروخت
 به هر آاشانه صد پروانه را سوخت

  بر خورشيد يك تابز نورش تافت
 برون آورد نيلوفر سر از آب

 



. خدا، شعاعي است از نور حق نوراين خورشيد چيست؟ يك شعاعي است از  
  آراست ليليدز رويش روي خو

ويش به مجنون خواست ميليمز هر   
 جمال اوست هر جا جلوه آرده
 ز معشوقان عالم بسته پرده

.سرچشمه گرفته است از زيبائي خدا هر زيبائي اي را آه مي بيند، از زيبائي حق،  
 

 دلي آو عاشق خوبان دلجوست
 اگر داند وگر ني عاشق اوست

 
 زيرا .هر آس عاشق هر زيبائي در جهان باشد در حقيقت عاشق خداست گر چه خودش نداند. اينهم يك فلسفه است

  :بنا بر اين مي گويد. هر زيبائي مخلوق و آفريده خداوند است
ئينه آراستتوئي آئينه او آ  

 توئي پوشيده و او آشكاراست
 چو نيكو بنگري آئينه هم اوست
 نه تنها گنج او گنجينه هم اوست

 
آنچه آه قبال در سايه سخنان زيباي دانشمندان فارسي زبان آموختيم اين است آه نه تنها انسان معلول عشق خداست 

 دارند و نه تنها تمامي موجودات و ذرات جهان به و نه تنها همه انسانها خود آگاه و يا نا خود آگاه عشق به حق
خاطر جاذبه خداوندي رو به سوي حق در حرآت هستند، بلكه هر زيبائي آه در جهان ديده مي شود، او زيبائي حق 
است و هر آس آه ستايش آننده و تعريف آننده يك زيبائي در جهان باشد بداند و نداند در حال تعريف آردن از خدا 

.  در يكي دو جلسه مقام انسان را از ديدگاه عارفان بيان آرديم. از اين مقدمه بايد بپردازيم به ديدگاه قرآنبعد. است
 اآنون بايد ببينيم آه قرآن چه ديدي نسبت به من و شما دارد و چه مقامي براي انسانها قائل است؟

لكه بصورت نا خود آگاه جامعه را هم مي اين نوع بحثها نه فقط باعث ساختن انسان و شناخت خود انسان مي شود ب
اآثر مشكالت جامعه بشر به خاطر اين است آه ما خودمان را . سازد، مشكالت اجتماعي را هم بر طرف مي آند

. نمي دانيم   آنطور آه بايد و شايد نشناخته ايم و آرامت و ارزش خود را  
      مقام انسان از نظر قرآن
قرآن . گهاي ريشه دار جهان مقدم بر هر چيزي مسئله خودشناسي است و خود سازيهمه فرهن توضيح داديم آه در

اين است آه مي باشد اولين مقامي آه قرآن براي من و شما قائل . مجيد به اين مسئله خيلي اهتمام ورزيده است
ر آوه و آسمان و در آيه اي مي فرمايد آه ما امانت خودمان را ب. انسان تنها امانت دار خدا بر روي زمين است

مفسران قرآن در مورد . زمين عرضه آرديم آنها نپذيرفتند، امانت را بر انسان عرضه آرديم انسان آنرا پذيرفت
مي گويد ما امانت خود را بر آسمان و زمين و آوهها عرضه آرديم، آن          اينكه خداوند : اين آيه مي گويند

 هست به يحديث. باشدخدا خليفة يعني امانتي آه انسان بوسيله آن بتواند امانت همان امانت واليت و خالفت خداست 
. اين مضمون آه سعي آنيد اخالق خدا را براي خودتان انتخاب آنيد  

اين امانت بر آسمان و زمين و آوه عرضه شد، طبيعي است آه اينها از نظر حجم فيزيكي خيلي بزرگ هستند ولي 
خدا مي گويد اين امانت را هيچكس نتوانست . وانستند اين بار را تحمل آننداز نظر شعور هيچ، حتي مالئكه نت

عالمه طباطبائي در تفسير اين آيه گفته است، . بعد مي فرمايد انسان چقدر ظلوم است و جهول. بپذيرد اال انسان
خداست ، انساني آه انساني آه تنها امانت دار . يعني انسان با اين مقامي آه دارد چقدر در حق خودش ظلم مي آند

تنها جهان به خاطر او آفريده شد، انساني آه به خاطر او هستي خلق شد، اگر خودش را به يك وعده غذا بفروشد يا 
چرا انسان جهل دارد نسبت به .  و انسان جهول است.خودش را به يك نگاه شيطان بفروشد اين بزرگترين ظلم است

اگر يك آوه يخ در يك .  مثل يك آوه يخ است آه در ميان اقيانوس افتاده مي گويد انسانيس آارلمقام خودش؟ الكس
اقيانوس عظيمي افتاده باشد، شما مي توانيد فقط يك تكه آنرا مشاهده آنيد، فقط بخشي از آن ديده مي شود، اما بخش 

 آشف آرده و انسان آنچه را از خودش به عنوان انسان: مي گويد. عمده  آن زير آب است آه مشاهده نمي شود
يك پزشك . شناخته، چه در بعد بدن و چه در بعد روح و جان، يك چندم آل حقيقتي است آه آنرا انسان ناميده اند

 آه چند جايزه معروف علمي جهان را به خاطر همين ابتكارات و آشفيات يس آارلمتخصص مثل آقاي الكس
.نصيب خودش آرد، همين را مي گويد  



يكوقت انسان به جهان خارج از خودش جهل دارد، اين انسان را جاهل مي : م باالتر گفتنددانشمندان ما از اين ه
اما يكوقت انسان به دارائي ها و استعدادهاي خودش هم جهل دارد، اين انسان را نمي توان جاهل ناميد، او . نامند

التر از آن است آه خودت تصور اين يك هشداري است به انسان آه اي انسان مقام تو خيلي با. مي گيرد جهول نام
. استبراي خودت شناخته شدهتو تنها  بخشي از وجود .مي آني  

انسان مي تواند . مثال رياضت مرتاضان. شما در بعضي از فيلمها مي بينيد آه انسان به چه آارهائي قادر است
. ره اي به او آسيبي هم نرسدبدنش را طوري پرورش بدهد آه بتواند روي ميخهاي سرتيز مثل نوك نيزه بخوابد و ذ
بعضي از اين مرتاضان . همين انسان مي تواند آنچنان خودش را تمرين بدهد آه روزها بدون آب و غذا زنده بماند

بعضي از اينها را در تابوتي گذاشتند و چندين روز در زمين دفن آردند و بعد از . هندي را يوآي يا جوآي مي نامند
. وردند و ديدند آه زنده هستند، وقتي يك آمي آب گرم به  آنها زدند، بلند شدند و راه رفتندچند روز آنها را بيرون آ

 سال پيش من در يك فيلمي ديدم آه يك پزشكي در يك روز و يك 9 يا 8. جسم و بدن انسان اينقدر عجايب دارد
شخصي هم آه مورد ساعت خاصي در هفته بدون بكار بردن داروي بيهوشي  جراحي مي آند، بطوري آه آن 

اين . يا مثال با يك نگاه قطاري را از حرآت باز مي ايستاند. جراحي قرار گرفته هيچ احساس دردي نمي آند
يا همين به . استعدادهاي نهفته در درون انسان خيلي بيش از آن است آه حتي انسان تا آنون به آنها پي برده باشد

 تله پاتي از راه دور، خواب مغناطيسي و يا اشراق، آه يك بحث اصطالح البراتوار عظيم فكري و روحي، يعني
اآثر اختراعات مخترعان جهان را گفته اند بر اثر اشراق بوده يعني در يك لحظه . عظيمي است در روانشناسي

متخصص ). هسيك حالت ديگري هم وجود دارد به نام خل( اين را اشراق مي نامند. ناگهان به ذهنشان خطور آرده
دانشمند معروف امريكائي در روانكاوي و روانشناسي، او آتابهاي زيادي هم در .  رشته آقاي ويليام جيمز استاين

.روان آه به فارسي هم ترجمه شده و من به آن اشاره آردم و اين زمينه نوشته، از جمله آتاب دين  
است، انسان ظلوم است آه با اين بنا بر اين انسان جهول است چون هنوز استعدادهاي دروني خودش را نشناخته 

گوهر شب چراغي آه خدا در اختيار انسان گذاشته آه بوسيله آن مي تواند از مالئكه هم باالتر برود و از فرشته هم 
اين ظلم به خود نيست؟ اين باال ترين ظلم نيست؟ بنا بر اين اولين . پاآتر بشود، خودش را در منجالب مي اندازد

شعري از ديوان حافظ شيرازي براي شما انتخاب .  اين است آه انسان تنها امانت دار خداستمقام و منزلت انسان
:حافظ همين آيه را براي ما تفسير مي آند و مي گويد. آردم  

 دوش ديدم آه مالئك در ميخانه زدند
زدندپيمانه گل آدم بسرشتند و به   

 ساآنان حرم ستر و عفاف ملكوت
  زدندبا من راه نشين باده مستانه

 آسمان بار امانت نتوانست آشيد
 قرعه آار به نام من ديوانه زدند

خدا فرمود ما امانت خود را عرضه آرديم بر آسمان و : همان آيه را مي گويد. چقدر اين مرد اهل قرآن بوده است
. زمين، آنها نتوانستند اين بار را بكشند  

 
 آتش آن نيست آه از شعله آن خندد شمع

  در خرمن پروانه زدندآتش آن است آه
سمان بود، زمين بود، موجودات بودند، خورشيد، ماه و يك سري مخلوقات با شعور هم به نام فرشتگان، آپس 

يعني پاآترين و مطيعترين مخلوقات خدا  آه يك سر سوزن از فرمان خدا تخطي نمي آنند و هر چه او مي ( مالئكه
. تب از انسانها بيشتر است و از نظر تعداد قابل شمارش نيستندآه عددشان هم به مرا) گويد اطاعت مي آنند   

سؤال من اين است آه چرا با وجود خورشيد، ماه، ستارگان، زمين، آهكشانها، سيارات و موجودات، آنهم 
). آفرينش انسان بعد از آفرينش فرشتگان بود( موجودات با شعور مطيع و سر براه و فهميده، خدا انسان را آفريد؟ 

. بد بايد انسان يك سري آماالتي را دارا باشد آه آنها نداشتند و اال آار خدا عبث مي شود، آار بيهوده اي مي شودال
گفتند خدايا ما . اين انسان چه داشت آه مالئكه نداشتند؟ مالئكه هم تعجب آرده بودند.روي اين سؤال آمي فكر آنيد

بيا را به عنوان خليفة خودم بر روي زمين بيا فرينم، انسان   خدا به فرشتگان گفت من مي خواهم آدم را. هستيم
وقتي خدا به : آيه اين است. لحن آيه لحن اعتراض است. آردنديا استفهام فرينم، همه تعجب آردند و حتي اعتراض 

خدايا : لب به اعتراض گشودند و چنين گفتند مالئكه فرمود مي خواهم آدم را خليفه خودم آنم بر روي زمين، آنها
 مي خواهي روي زمين يك موجوداتي بيا فريني آه فساد مي آنند و خون مي ريزند؟ 



يكي از ما سؤال آرد آه چطور مالئكه فهميدند آه . ببينيد مالئكه چه مقامي داشتند آه آنروز امروز را مي ديدند
هد خليفه خود را بر روي يك جوابش اين است آه وقتي مالئكه شنيدند خدا مي خوا. انسان خونريزي خواهد آرد

پيدا است آه . اما زمين متناهي است و محدود.   يعني اين خليفه بايد موجودي باشد بي نهايت طلب،بيا فريند زمين
خودشان قائل نيستند وقتي در يك جاي محدود پيشرفت موجوداتي بي نهايت طلب آه هيچ حد و مرزي را براي 

. ر گيري مي شود، خون ريخته مي شودباشند با هم دعوا و نزاع مي آنند و د  
اين مقام دوم انسان است آه انسان به عنوان .نمي دانيد من چيزي را مي دانم آه شما: خداوند در جواب آنها فرمود

در اينجا بايد آمي توضيح بدهم آه چرا با وجود مالئكه و .خليفه و جانشين خدا بر روي زمين انتخاب شده است
ا آفريد؟ بهترين جوابي آه گفته شده اين است آه انسان يك آمالي دارد آه باالتر از مالئكه فرشتگان خدا انسان ر

اما از روي عشق آار نمي .  با امر و فرمان آار مي آنند، تخلف نمي آنند،مالئكه موجوداتي هستند مطيع. است
تنها چيزي آه در اين . استيك چيزي در انسان هست آه در هيچ موجودي در جهان وجود ندارد و آن عشق . آنند

.گوهر گرانبها وجود دارد به نام انسان و در فرشتگان نبوده و نيست همين حقيقت است، يعني عشق  
:آسي آه اين مطلب را خوب شكافته است حافظ است آه مي گويد  

 
 در ازل پرتو حسنت ز تجلي دم زد
 عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زد

عشق نداشتجلوه اي آرد رخت ديد ملك   
 عين آتش شد از اين غيرت و بر آدم زد

 
اين راز آفرينش انسان است و اين . يعني صدها سال پيش به اين سؤالي آه من از شما آردم پاسخ داده شده است

.مقامي است آه هيچ موجود ديگري اين مقام را بر اساس آتابهاي آسماني ندارد، حتي فرشتگان  
همين انساني آه وقتي خدا مي خواست او را : بتم مي خواهم عرض آنم و آن اينكهيك نكته زيبائي در انتهاي صح

 بيا فريند، مالئكه و فرشتگان اعتراض آردند آه اين چه موجودي است آه مي خواهي خلق آني؟ 
 مي خواهد اين فرشتگان، اين واسطه   همين انسان در اين جهان به جائي مي رسد آه وقتي با خدا سخن مي گويد، 

خدايا من فقط تو را مي خواهم، من دلم از اينها گرفت، از مصاحبت اينها، از واسطه : مي گويد ها آنار بروند و
 حافظ در اين زمينه . منمي خواه عشق من با تو طوري است آه هيچ واسطه اي را .گري اينها دلم گرفته است

:ئي داردغزل زيبا  
 

طره مشك ساي تو تاب بنفشه مي دهد  
خنده دلگشاي تو چه مي دردپرده غن  

بلبل خويش را مسوز اي گل خوش نسيم من  
شب همه شب دعاي تو آز سر صدق مي آند  

  من آه ملول گشتمي از نفس فرشتگان
 قال و مقال عالمي مي آشم از براي تو

 
.انسان مي رسد به جائي آه با آنها هم حاضر نيست همنشين بشود، اين را عار و ننگ مي داند  

حتشامچون از سر فخر و اآه ق بين دولت عش  
 گوشه تاج سلطنت مي شكند گداي تو

 


