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انسان درخودسازي  

 
دو امتياز اساسي، انسان را از ديگر موجودات متمايز مي سازد و در صورت عدم وجود 

اين دو امتياز، برتري انسان تنها در استفادة بهتر و شايد هوشمندانه تر از طبيعت، خالصه 
ه شده و در صورت اين دو گوهر متعالي در ذات وجود انسان بالقوه به وديعه نهاد. شودمی 

.استفادة بهينه از آن و بالفعل نمودن اين قواي ارزشمند، ميتوان  به درجاٍت واالئي نائل آمد  
در اين دو حوزه را  آدمی اين دو گوهر ارزشمند، به بينشها و گرايشهای انسان مربوطند و 

 حوزه بهره انسان همانگونه آه از توانائي در اين دو. بر ديگر موجودات برتري می بخشند
.ميجويد در عين حال از محدوديت هائي  در اين دو ناحيه نيز رنج مي برد  

 به اين معنا آه توانائي انسان در بينش و گرايش نامحدود نبوده و شعاع  اين توانائي، تنها 
 همه زوايای حياتمحدوده اي خاص را پوشش مي دهد و  با تكيه بر اين شعاع  نمي توان 

. را روشن نمود  
  ممكن بوده و انسان  الهیبالفعل نمودن استعدادهاي نهفته در نهاد بشر، تنها در سايه وحي

تنها با بهره جستن از وحي  ميتواند آنگونه آه شايستة ظرفيت وجودي اوست به زندگي 
خود معنا و قوام داده  و مقام واالي خليفةالهي را احراز نمايد، در غير اينصورت او 

 آنگونه آه  کاملد آه تنها حامل استعداد انسان بودن است و نه انسانموجودي خواهد بو
.مورد نظر دين است  

دين . در اينجاست آه ضرورت دين و دينداري و قلمرو وسيع آن، خود را نمايان مي سازد
توانائي انسان را در دو حوزة بينش و گرايش پرورش مي دهد و انسان حقايقي را آه 

. ايه وجود وحي ممكن است، خواهد آموختمعرفت به آن تنها در س  
همانگونه آه بدان اشاره نموديم دين در ناحية گرايشها  نيز، توانائي انسان را افزايش 

گفت، بعنوان مثال  در اين زمينه مي توان از تقويت نيروي اراده و تصميم سخن .ميدهد
ويت ارادة فرد و صرِف نظر آردن از خوردن و آشاميدن در ماه مبارك رمضان، باعث تق

.مي گردد در تصميم گيری افزايش توانائي او  
 روح انسان داراي خصوصيتي است آه در صورت گرايش به عملي و انجام آن، تمايل به 

روح انسان تمايلي به ترِك . مي نامند” عادت “ تكرار آن دارد، اين خصوصيت روحي را 
مال اراده ميتوان روح را مجبور به ترك اين حالتي آه بدان عادت نموده، نداشته و تنها با ِاع

با تقويت اراده ميتوان عادات روحي را تغيير داد و اين مهم را دين از . نمود) عادت(حالت
. تامين مي نمايد”  روزه گرفتن“طريق توصيه به انجام امور مختلف مذهبي از جمله    

ت خاطر مخاطبين خود براي  حتي علم  نيز نمي تواند اين گرايش را بدينگونه و با رضاي
همانگونه آه مي دانيم اآثر اشخاصي آه مواد تخدير آننده چون سيگار . آنان تضمين نمايد



مي آنند از خطرات اين آار مطلع بوده و عليرغم علم براين موضوع به استعمال   استعمال 
.و تكرار آن مبادرت مي ورزند  

 
 نقش دين در خودسازي انسان

 
 محدود هستيم و اين موضوعي است آه صاحباِن انديشه و گرايشبينش و ما در دو ناحية 

انديشمندي صاحبدل در اين زمينه مي گويد ، زماني آه ما . معرفت، به آن اذعان دارند
 و قرن بيستم را با هم مقايسه مي آنيم، به اين موضوع پي ميبريم آه 19دانشمندان قرن 

نداِن متقدمند و اين تواضع علمي در دانشمندان قرن دانشمندان متاخرتر متواضع تر از دانشم
برخي از دانشمندان پر مدعاي قرن . بيستم بخصوص در رشتة فيزيك مشهودتر است

نوزدهم، از آشف تمام رازهاي زمين و آسمان خبر ميدادند و گاليه از عدم وجود مجهوالت 
و در مقابل، دانشمندان ! مي نمودند    را منتفي اعالم آفريدگار داشته و مسئلة وجود 

آه بر دانش آنان افزوده شده بود پس از يك قرن آاوش )  دانشمندان قرن بيستم(متاخرتر 
مي رانند، آنان اينك  نظري و علمي از بضاعت اندك دانستنيها در مقابل مجهوالت سخن 

”. دانددانا آسي است آه بداند هيچ نمي“: اين سخن افالطون را نيك   دريافته اند آه گفت   
)بدين معنا آه آنچه مي داند در برابر آنچه نمي داند ناچيز است(  

برخي از دانشمندان در زمينة پيدايش آفرينش معتقدند آه تمام جهان  در ذره اي آوچك وپر 
 زماني آنرا عدد ده به توان  موقعيتحرارت آه آنرا سينگوالريتي مينامند، متراآم بود و 

اين ذره بسيار آوچكتر از اتم و بسيار پر حرارت تر از . زنندتخمين مي ثانيه  43منفي 
انفجاِر حاصل  در اين ذره . خورشيد حاوي تمام اطالعات و نقشه هاي جهان  بود  

 ثانيه، 35در زمان ده به توان منفي . موجب پيدايش جهان  و گسترش آن گرديد) بيگ بنگ(
  ثانيه 43 در زمان ده به توان منفي .آوارآها و آنتي آوارآها جهان را تشكيل مي دادند

و در زمان يك ثانيه، اولين الكترونها پا به . پروتونها و نوترونها و ضد آنها بوجود آمدند
سيصد هزار سال بعد، الكترونها به دور پروتونها به گردش درآمدند و . عرصة وجود نهادند
راآنده آه اينك بصورت غبار ستارگان و سيارات در اثر پيوستن ذرات پ. اتمها تشكيل شدند

برخي از دانشمندان موقعيت فعلي دانش امروز را به . بهم پيوسته درآمده بودند، بوجود آمد
زمان اولين انفجار تشبيه آرده و با آن دوره مقايسه مي نمايند و معتقدند اگر علم تكامل 

 مهم  پيدايش جهان جهشي خود را ادامه دهد ممكن است آه در آينده بتوان تا حدودي به راز
ليكن دانش امروز از مسائل و تفاصيل قبل از . و چگونگي خلق آن از طرف خداوند پي برد

محدوديت دانش انسان در حوزه هاي مختلف اثبات پذير . زمان مذآور همچنان ناآگاه است
بوده و حتي در محسوس ترين و مشهودترين آنان يعني اندام خود داراي فقر معرفتي فروان 

ست و هر روز همانگونه آه بر معلومات او افزوده مي شود، مجهوالت او نيز افزايش مي ا
اگر نسبت معلومات او به مجهوالتش حتي نسبت به امور محسوس اينگونه باشد ، . يابد

ميزان دانش او به غير محسوسات چگونه خواهد بود؟ انساني آه در آنات و لحظات 
د احساس  مي آند، انساني آه چندي شديدًا به معنويات مختلف، نيازهاي متضادي را در خو

متمايل مي شود و گاهي چنان در ماديات غوطه ور ميگردد آه هيچ گونه رد پائي از 



معنويت در او  نمي يابي، چگونه موجودي است؟ انسان  موجودي پيچيده است و  صاحب 
سؤاالت فروان . رنج مي بردنيز انسان از همين فقر معرفتي  در ابعاد ديگر. ابعادي پنهان  

و مجهوالت فراوان در همين آرة زمين پيش روي انسان قرار دارد، مثًال آيا ما پاسخ اين 
سؤال را يافته ايم آه مثلث برمودا چيست؟ آيا اين مثلت حقيقت دارد و يا حاصل خيالبافي 

جهوالت بشر است؟ اگر  از زمين فاصله بگيريم به شگفتي هاي اين جهان آه بصورت م
در رابطه با قطر آهكشان شيري گفته مي شود آه . فعلي در آمده است،  بيشتر پي مي بريم

سال  نياز خواهد هزار  100اگر با سرعت نور از  آن عبور آنيم، طي  اين مسافت به 
.داشت  

وسعت يك گودال سياه آه در آهكشان اين آهكشان جزء آوچكي از جهان شناخته شده است، 
M87 ارد به حدي است آه سه ميليارد ستاره به حجم خورشيد را مي تواند در خود  قرار د

دانشمندان معتقدند بيش از يكصد ميليارد آهكشان آه بسياري از آنها بزرگتر از . جاي دهد
از اينجا مي توان تا حدودي به عظمت و . آهكشان راه شيري هستند، در جهان وجود دارند

بنابراين انسان آه حتي در شناخت بدن و روح خود و در . وسعت جهان ناشناخته پي برد
شناخت عالم جسماني اينگونه ناتوان است، ادعاي گزافي خواهد بود آه خود را عالم بر 

در اينجا نياز او به دين، آه . جهان دانسته و در توانائِي بينش و شناخت خود اغراق نمايد
.  نهايت است آشكارتر مي گرددنقطة اتصال اين موجود محدود به وجود مطلق و بي

همانگونه آه قبًال نيز بدان اشاره نموديم انسان در هر دو حوزه بينش و گرايش ناتوان بوده 
اما نكته اي آه الزم است در . و تنها در پرتو حضور وحي مي تواند راه آمال خود را بيابد

م عملي به آن، هادي و انتها بدان اشاره شود اين است آه تقويت بينش و دانش بدون التزا
دين همانگونه آه به آسب معرفت توصيه مي نمايد در عين حال، . ناجي انسان نخواهد بود

نبرده و گرايشات متعالي انسان را مورد تمجيد قرار داده  التزام عملي بدان را نيز از ياد
 و حرآت در جهت آاوشهاي نظري و تقويت عقل عملي هميشه مورد تاييد دين بوده. است

علم و عمل دو مقوله اي . سستي و آاهلي  در آسب معرفت مورد سرزنش قرار گرفته است
 توجه به اين دو پديده در ادبيات ما نيز جايگاه ويژه. هستند آه هميشه مورد توجه دين بوداند

 دانش بدون گرايش صحيح و  وبدان پرداخته اي داشته و شعرا و اديبان از زواياي مختلف
 قرائت قطعه شعري از شاعرة ايران ،در پايان. بي عمل را نكوهش نموده انددانشمنداِن 

آه بي  ارتباط با موضوع مورد بحث ما نيز  نمي باشد خالي از پروين اعتصامي زمين 
. فايده نخواهد بود  

 
 محتسب مستي به ره ديد و گريبانش گرفت

 مست گفت اي دوست اين پيراهن است افسار نيست
بب افتان و خيزان مي رويگفت مستي زان س  

 گفت جرم راه رفتن نيست، ره هموار نيست
تو را در خانه قاضي برمتا گفت بايد   

 گفت رو صبح آي، قاضي نيمه شب بيدار نيست
  گفت نزديك است وايل را سرا آجنا شومي

 گفت والي از آجا در خانة خمار نيست



 گفت مستي زين سبب از سر در افتادت آاله
  بايد بي آالهي عار نيستگفت در سر عقل

 گفت ديناري بده پنهان و خود را وارهان
 گفت آار شرع آار درهم و دينار نيست
 گفت بايد حد زند هشيار مردم مست را

 گفت هشياري بيار اينجا آسي هشيار نيست
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