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 امهيت اخالق در خودشناسي
 

.  مي پردازیم              در ساختار جامعه و سالمت آن اخالق در ادامه بحث خود شناسي وخود سازي  به تأثير 
  مي آند و بعد از یازده  سوره شمس ذآردر ازده قسم قرآن آریم به این مبحث تا آن حد اهميت و ارج مي نهد آه ی

در بارة قسم  .سازي انسان سخن مي گویدخود   
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 و ا لشمس و ضحيها

  و القمر اذا تليها
 و النهار اذا جليها 
 و اليل اذا یغشيها 



 و  السماءو ما بنيها 
 واالرض و ما طحيها 
 و نفس و ما سویها 

فجورها و تقویها فا لهمها   
 قد افلح من زآيها 

 و قد خاب من دسيها 
 

 قسم به ماه آنگاه آه بدنبال آفتاب بدرخشد ” و القمر اذا تليها“ قسم به خورشيد و تابش آن  ” والشمس  و ضحيها“
… خورشيد، : خداوند یكي پس از دیگري پدیده هاي زیباي عالم آفرینش را نام مي برد و به آنها سوگند یاد مي آند. 

 قد افلح من “: ماه ،  روز، شب و روح و جان انسان و خدائي آه آن جان را آفریده و بعد از یازده قسم  مي گوید
 و محروم ”و قد خاب من دسيها“ پيروز شد آن آسي آه خودش را پاآسازي آرد ، پيراسته آرد و ساخت  ”زآيها

حدیث .  از دیدگاه دین اسالم خودسازي بسيار ارزشمند استبنابراین. شد آن آه خویشتن را به ناشایستگي ها آلود
سه گروه هستند آه از هر دري آه بخواهند مي توانند وارد بهشت . زیبایي از حضرت رسول است آه مي فرمایند 

آنان آه اخالق زیبا داشته باشند، نرم ” من حسن خلقه“ شوند ، یعني مقامي مافوق دیگر انسانها دارند ، دسته اول 
.خو و خوش اخالق باشند ، زیرا آه بهشت مكان زیبایيهاست و بد اخالق را در آن راهي نيست   

و درمورد  شرط سوم .  دوم اینكه انسان به یاد خدا باشد ، هم در پيشگاه مردم و هم جایي آه مردم او را نمي بينند
.باشد، ولو اینكه خود را  محق  بداندانسان بایست مجادله با دیگران را رها آند ، یعني اهل  جدل  ن:  فرمود  

 
در حدیث دیگري پيامبر مي .بعد از آن آیه آریمه بخوبي روشن مي گردد . ارزش اخالقي این  حدیث شریف،

پيامبر در این حدیث هدف از بعثت خویش و این نهضت . ”من آمدم براي اینكه اخالق مردم را اصالح آنم“ فرماید 
يليارد و دویست ميليون انسان را تحت پوشش خود  قرار داده است را ، اصالح عظيمي آه در حال حاضر یك م

اخالق انسانها معرفي مي نماید ، بنابر این خودسازي از نظر قرآن،  از نظر حدیث و عقل در مرتبة واالیي قرار 
:خود سازي داراي چند رآن است. دارد  

 
. اصالح رابطة انسان با خود:  رآن اول  

. صالح رابطة انسان با جامعه ، با خانواده و مردما:  رآن دوم   
. اصالح رابطه انسان  با خدا:  رآن سوم  

.اصالح رابطة انسان با طبيعت :  رآن چهارم  
   

در مورد رآن چهارم آمتر صحبت مي شود ، در حاليكه در اسالم در  حفظ رابطة انسان با طبيعت حدیث و 
ات داریم، اگر انسان با طبيعت با مالیمت رفتار آند،  طبيعت نيز با او با  و دستوراتروایات بسيار  داریم ، آی

اگر این چهار رآن رعایت و اصالح شد ، . مالیمت رفتار خواهد آرد ، و اگر با او تندي شود او هم تندي مي آند 
.انسان به درجات عالي خودسازي رسيده است   

: ی شویم پيش از آغاز بحث اصلی ، سه مقدمه را یاد آور م  
. .اول اینکه انسان زمانی موفق به خودسازی و تکامل می شود که احساس نياز به خودسازی در او به وجود بياید

انسانها بر دو قسمند ، عده اي مي گویند ما آامل هستيم و نياز به خودسازي نداریم و به آمال رسيده ایم ، این 
درد و آمبودي  را آه انسان در خود احساس . امل باز مي داردغرور و خود پرستي آاذب است آه انسان را از تك

من !  استاد “ : پيش یكي از اساتيد بزرگ اخالق بودیم یكي از دانشجویان گفت.  مي آند  همان  مقدمة آمال است 
مدتي است آه در خود احساس تاریكي مي آنم و فكر مي آنم روح من خيلي تاریك است ، خيلي عقب هستم در 

استاد گفتند نه با لعكس این همان مقدمه  تكامل است ، یعني . ” ه پایيني هستم و مي ترسم این مرا گمراه آندمرحل
و این نشان مي دهد آه همت و بينش . احساس آردي آه خيلي پایين هستي، و باید به مراحل باالتري صعود آني 

.تو بسيار باال است و به آن درجه خواهي رسيد،  اگر تالش آني   
 بنابر این شرط اول تكامل احساس نياز است ، اگر ما احساس  آنيم آه به  مقام وصل رسيده ایم عمر مان را بي 

خود تلف آرده ایم ، تا این حالت در ما هست ، تا این غرور هست ، و این احساس غنا  در ما هست  ، هرگز قدم به 
تري هست آه انسان مي تواند از شر خودش نجات پيدا آند اما اگر احساس آنيم مراتب باال. پيش بر نخواهيم داشت 

. و به آن مراتب برسد ، آنوقت خوشا به سعادت ما   
: در شعر زیبایي مي گوید )متخلص به فنا(مال علي  همداني عارف بزرگ  



یت آند ، دلم از خودم گرفته،  مي خواهم جایي بروم و از دل خود شكایت آنم ، وقتي انسان مي خواهد از خود شكا
 چه باید بكند ؟ 

                    
 به خرابات روم بهر نگهداري دل
 تا بر پير آنم شكوه ز بيماري دل

 دل، شب و روز بسوزد ز غم هجر بتان
 من شب و روز بسازم به گرفتاري دل

 اشك من سرخ و رخم زرد شد و موي سپيد
 روز من شب شده  از  بهر سيه آاري دل

نكه دلش بيدار استخواب هرگز نكند آ  
 ما شبي صبح نكردیم به بيداري دل
 هر چه آردیم عالج دل بيمار نشد

 تنگ شد حوصله از بهر پرستاري دل
 چه زیانها آه نمودم به ره دلخواهي
 چه مالمت آه آشيدم به هواداري دل
 اي فنا چارة دردت نتوان آرد مگر
 اشك خونين و دعاي سحر و زاري دل

 
ام باال رسيده اند باز از خود گله دارند و از دل خود مي نالند ، و این عالمت صعود است، انسانهایي آه به مق

یكي از اساتيد بزرگ ما عالمه حسن زاده . احساس مي آنند مرحلة باالتري هست آه به آن مر حله نرسيده اند  
 آاذب ، در آتاب قانون بوعلي هم آملي از  بو علي سينا  نقل مي آردند آه یك نوع بيماري وجود دارد به نام سيري

مطرح است ، بيمار گرسنه و معده اش خالي است و به غذا نياز دارد ولي احساس سيري مي آند و غذا نمي خورد 
ایشان مي فرمودند . تا روز به روز ضعيفتر  مي شود و ممكن است از پاي در آید و یا بيماریهاي دیگر بگيرد 

.  سيري آاذب مبتال مي شوند، احساس مي آنند آه نيازي ندارندانسانهایي  در معنویات به این  
بنابر این شرط اول براي تكامل و . انساني آه این بيماري را داشته باشد هرگز سراغ نجات جان خود نحواهد رفت 

. پيشرفت در معنویات احساس نياز است   
یعني هم . گریم ، باید طرح جامع و آامل باشدنكته دوم اینكه طرحي آه ما براي خود سازیي  خودمان در نظر  مي 

بر خالف طرح خودسازي . طرح خود سازي اسالم این امتياز را دارد . دنيا ي ما را تأمين آند و هم آخرت را
معروف مسيحيت آه افرادي آه مي خواهند خودسازي آنند، دیر نشين و راهب مي شوند ، یعني از دنيا و ازدواج 

ي مي آنندو تشكيل خانواده دور  
درست است آه ایشان در جهاتي  تكامل هایي نيز مي آنند، اما این روش . این روش در اسالم قابل قبول نيست

.باعث مي شود آه دنيایشان تعطيل شود   
بنابر این طرح خودسازي . فلج مي شود جامعه .  اگر همه انسانها  چنين آنند دیگر زندگي وجود نخواهد داشت 

 هم زندگي موقت را سعادتمندانه آند و هم  زندگي . باشد، هم دنيا را اصالح آند و هم آخرت راباید طرحي جامع
. دائم ابدي را   

غزل زیبا از حافظ در این رابطه وجود دارد آه مي گوید، فقط شب  عبادت آن، مبادا زندگيت را تعطيل آني ، یك 
و این جمالت را بسيار زیبا در قالب زبان مخصوص دنيایت را تعطيل آني و شب و روز به عبادت بپردازي  ، ا

: خود بيان مي دارد   
 

 ساقي ار باده از دست به جام اندازد
 عارفان را همه در شرب مدام اندازد
 ور چنين زیر خم زلف نهد دانه خال
 اي بسا مرغ  خرد را آه به دام اندازد

 روز در آسب  هنر آوش آه مي خوردِن روز
گ   ظالم  اندازددل چون آینه  در زن  

 آن زمان وقت مي صبح فروغ است آه شب



 گرد خرگاه افق پردة شام اندازد
 

 به بيان حافظ اگر مي خواهي راز و نياز آني ، .مي خوردن، در آالم حافظ همان عاشقانه به سوي خدا رفتن است
حتي آساني آه . بيند شب انجام بده آه همه جا تاریك است و آسي نمي در اگر ميخواهي  مي بخوري آن را 

درجات خود سازي را هم طي آرده اند آنها هم به ما   مي گویند آه عمرت را به چند بخش تقسيم آن ، بخشي را به 
مبادا اهل افراط و تفریط باشي و فقط سراغ آخرت بروي یا فقط به سراغ دنيا . دنيابپرداز و بخشي را به آخرت 

 به همين .م طرح جامعي است و تضمين آننده سعادت دنيا و آخرت استبنا براین طرح خودسازي اسال. بروي 
آسي آه زحمت مي آشد و آوشش مي :  خاطر مي بينيم در آنار این همه احادیث در باره دعا و نيایش، آمده است 

زه مي آند  براي اینكه خانوادة خود  را تأمين آند،  اجرش مانند اجر آسي است آه در ميدان جنگ براي خدا مبار
بنا براین نباید فراموش آنيم و چنين  بياندیشيم آه خود سازي یعني مانند یوآي هاي هندي و یا رهبان هاي . آند 

حدیث بسيار زیبایي از امام . نخير دنيا نباید ترك شود !!  نصراني شدن،  یعني ترك دنيا و فقط پرداختن به آخرت  
حضرت چند . مرا نصيحتي آن: ادتشان،  یكي از اصحابشان گفتآریم اهل بيت رسيده، آه در شب شه) ع (حسن 

براي دنيایت آنقدر آوشا باش و جدیت بخرج بده  مثل اینكه براي ابد زنده “جمله فرمود، یكي از آنها این است 
م و نگو آه من چند آار دارم ، این چند آار را آه انجام دادم بقيه عمرم را در آنار مسجدي مي نشين( ” خواهي بود

براي “: ، براي آخرت چطور ؟ فرمود) نخير دنيا به جاي خود و عبادت هم به جاي خود. به عبادت ميپردازم 
این تز .یعني در هر دو زمينه تالش آن. ” آخرت هم، چنان آوشا باش مثل اینكه همين فردا آخرت تو رسيده است

. خود سازي و تكامل در اسالم است  
. ر طرح خود سازي اسالمي  رعایت اعتدال شرط  اساسي  است اما نكته سوم این است آه د  

من هيچ آدم ناداني را ندیدم مگر اینكه یكي از این دو صفت را دارا بود “: در نهج البالغه مي فرماید ) ع(امام علي 
، اینها هر دو یا خودش را خيلي باال مي برد یا خيلي  پایين      مي آورد . ” ، یا اهل افراط بود و یا اهل تفریط

اشتباه است ، در تاریخ هم آه نگاه آنيم تمام آساني آه اهل ستم و آج روي بودند یا اهل تفریط بودند یا اهل افراط ، 
. یعني حتي در خود سازي هم باید اهل اعتدال و ميانه روي بود . آدمهاي خوب اهل اعتدال و ميانه روي هستند 

:مي گوید       او در این زمينه .برویم سراغ حافظ  
 

 صوفي ار باده به اندازه خورد نوشش باد
 ور نه اندیشه این آار فراموشش باد
 پير ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت
 آفرین بر نظر پاك خطا پوشش باد

 
بيت دوم یعني خدا هر چه آفریده است به . در هر زمينه اي حتي عشق الهي .در بيت اول منظور همان اعتدال است    

یعني افراط و . راست و چپ هر دو گمراهي است : در نهج البالغه  مي فرماید       ) ع(امام علي   . فریده است اعتدال آ  
مثًال خوارج نهروان نه اینكه انسانهاي فاسقي بودند و شراب خوار بودند و              . تفریط هر دو به جهنم منتهي مي شوند         

… اهل افراط . ولي نادان و جاهل بودند      . ل و حرام      ایشان بسيار هم اهل عبادت بودند و اهل نماز شب و اهل حال              
ودند       ریط ب ام عمل از هر عابدي عابدتر بودند ، اما مشكل ایشان مشكل افراط بود                       . و تف منظور از   . گر چه در مق

راط و تفریط است آه هر دو موجب گمراهي است             بعد فرمود راه مستقيم بين راه راست و چپ . راست و چپ   اف
: مقصود حافظ نيز همين است آه در این زمينه مي گوید. و این راه حقيقي است.ني راه اعتدال  استقرار دارد یع  

 
 صوفي ار باده به اندازه خورد نوشش باد
 ورنه اندیشه این آار فراموشش باد

 
 سو اميدواریم خداي بزرگ همه مار ا در مسير پيشرفت صحيِح  همراه با اعتدال،  ميانه روي و جامعيت و  همه

. والسالم . نگري موفق و مؤید بگرداند   
 
 


