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 يدهچك

ثر در ؤمـ  مـاز عوا يکيد. د برآورده شوياست که با ييازهاين نييتع ياقتصاد يهاياستگذاريدر س نياديبن مباحث از يکي

  مـتن و يـحلو ت ي  نظريتحل است. مقاله حاضر با روش انسان يازهاين منشأ نييآنها، تبـ  يبندازها و رتبهين نين اييتع

ا همـه يـآ ن اسـت کـهيشود اينجا مطرح ميکه در ا يپردازد. سؤالين موضوع ميا يبه بررس ينيو د يمنابع نقل يمحتوا

از يـهـا، ننآاز  يا درصديابند ياب اختصاص يها منابع کمآني تأمين د برايشود و بايمحسوب م ياز ويالت انسان، نيتما

جز توجـه بـه  ياب چارهاز کاذ يقيحق يازهايک نيتفک يدر وجود انسان ندارد؟ برا يبوده و اص  و اساس يکاذب و توهم

 سـت کـه خداونـد دراو ا ياتذ يانسان، استعدادها يقيحق يازهايه مقاله، منشاء نيست. بنا به فرضيانسان ن يازهايمنشاء ن

ک يـمقالـه تفک يهـاافتـهياست.  يت نشده ويريالت مديکاذب تما يازهايقرار داده و منشاء ن يبدو خلقت در سرشت و

ها و هيـتواند بـه بهبـود نظريک مزبور ميد. تفکينمايد مييانسان را تا يذات ياستعدادها يذب بر مبناو کا يقيحق يازهاين

 د.يکمک نما ياقتصاد اسالم يهااستيس
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 مقدمه

د ي ت که بااس ييازهاين يبندن و رتبهيي، تعياقتصاد يهااستين سين در حوزه تدوياديباحث بناز م يکي
 ياازه يک ني فکبشر و ت يازهايتوجه به منشأ ني ازهاين يبندن و رتبهيياز لوازم تع يکيپاسخ داده شود. 

. ع دم ن داردازه ا وج ود ين منش أ ني يتب يب را يل چندانيو کاذب است. در اقتصاد متعارف تما يقيحق
ها، يبن دوباريت ب ه دنب اد داش ته اس ت. ان وا  بيبشر يرا برا ياديز يهانهين مسأله هزيپرداختن به ا

ه  ا، يگانگيها، تجاوزه  ا، از خ  ود بيه  ا، خودپرس  ته  ا، اس  ادها، اناراا  اط، انا ا ها، توحشس  ت 
جوراج ور و د دها  يه ايماريه ا، بشدن خانواده يها، متالشيزدگست، مصرفيزطيما يهايآلودگ

 باشد.ياز مين دو نو  نين ايک بياز عدم تفک يگر همه و همه، ناشيمعضل د
اس تفاده  يازيهر ن برآورده کردن يد براياب نبايرند که منابع کميپذين نکته را ميا اقتصاددانان اجماال

 ب رآورده يااب ب ري ص من ابع کميتخص  يبرا ي(. آنان ضرورت2، ص2008ن و همکاران، ي)گودو شود
ک اذب  يازه ايک نيتفک يبرا يار مشخصين حاد آنان معيند. در عييبينم يکاذب و توهم يازهايکردن ن
 ارائه آن ندارند. يز براين يازهيارائه نکرده و انگ يقيحق يازهاياز ن

 . يباش يمازه ا يو کاذب با توجه به منشأ ن يقيحق يازهايک نيتفک يچگونگ ين مقاله به بررسيدر ا
ر دو خلق ت دانسان است ک ه خداون د در ب  يذات ي، استعدادهايقيحق يازهايه مقاله، منشأ نيبنا به ارض

الط ين تم اي اس ت. ا يت نش ده ويريالط مديز تماين کاذب يازهاين دهد؛ منشأيسرشت انسان قرار م
 . ين اميم  از کاذبيشود که ما آن را نيم يازيت نشود، منشاء احساس نيريمد يتوسط عقل و وح يوقت

ن آ ب ه دنيرس  ريمس  و يزن دگ ه دف ش ناخت در انس ان اشتباه و ز به خ ايت نيرين عدم مديعلت ا
 ت.کاذب باز شناخ يازهايرا از ن يقيحق يازهايتوان نيم يگردد. با شناخت استعداد ذاتيبرم

 قينه تحقيشيپ

شده اس ت.در ازها و منشأ آن نيک نينه تفکيدر زم يچندان يبررس ياقتصادو  يعلوم اجتماعدر م العاط 
  :يپردازيک به مورد م العه ميقاط نزديتاق يبرخ يادامه به بررس

 هر انس ان دهد:يم نشان« استعداد يستيچ ليتال يالگو»با عنوان  يا( در مقاله1392)يريامماد يدادق  
ب ه  زهي غر و بعط معموالً. است مناصر به ارد عرده سه نيا در و ا رط بوده و زهيغر طبع، يدارا
 يدارا يا رد ه ر. اس ت آزاد ا  رط ک ردن ش کواا در انس ان رس ند ويم تياعل به خودکار طور

. کن ديم يروي پ ه رم کي  ساختار از هاآن نظ  که است مناصر به ارد ياستعدادها از يامجموعه
 دنيرس  يب رااذهان، . است برتر استعداد انگريب آن رأس و ترفيضع يانگر استعدادهايب هرم، قاعده
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 يياره ايمع ان به ارائهيدر پا يو است؛ برتر استعداد يدارا آن در که بپردازد يکار به ديت، بايمواق به
 د.يت نمايهدا استعداد برترش سمت را به انسان توانديم پردازد کهيم

و  يت ذا يهاب ه موض و  اس تعداد« يآدم  يهادر باب استعداد» ( در کتاب خود با عنوان 1377شفلر)  
ن ي . ااس ت يم اهو يها، اس تعداديذات  يهااز استعداد يپردازد. منظور ويم يرذاتيغ يهااستعداد
ن استعداد اس ت ک ه ب ه درخ ت بل و  يا يوه بلو  داراياند. به طور نمونه، متيها جزء ماهاستعداد
اس تعداد حک   ن دو ي ن استعداد را ندارد. ايگر ايکه خوراک سنجاب شد، د يل شود؛ اما هنگاميتبد

در حرک ت  يتيغ ا يس وعت به يطب يوجود دارد. در اول يدو، تفاوط ااحشن آنيندارد و ب يواحد
آن  يس وب ه  يرا دارد، ول يزيعت استعداد چيطب يکوشد خود را به آن برساند و در دومياست و م

ان ابت دا، د ک ه از هم ي آيژه دانه بلو  ب ه ش مار ميکماد و« درخت بلو  شدن»ست. يدر حرکت ن
 (.197، ص 1377متوجه دانه است )شفلر، 

ه اي هاي مادي و نيازهاي انسان را از حيث اشتراک با حيواناط به نياز( نياز1380شهيد م هري )  
و نس ل  هايي هستندکه براي زنده ماندن و بقاي جس هاي مادي، نيازکند. نيازمعنوي تقسي  مي

 حيوان اط چون نياز ب ه ه وا، غ ذا و آب، ب ين انس ان و س ايربه آنها نياز داري . اين نيازها هم
دم ي آهاي معنوي، اقط به انسان اختصاص دارد و مربو  به روح مشترک است. در مقابل، نياز

ز اگيرن د و بع د اند که از بع د روح اني انس ان سرچش مه ميهاييهاي معنوي، نيازاست. نياز
ه اي س وي کانوننيازه اي معن وي، انس ان را به شوند. ارضايهاي مادي ظاهر ميارضاي نياز
ه اي شود. از نظ ر ش هيد م ه ري، نيازکشاند و معيار و مالک انسانيت شمرده ميغيرمادي مي

س ت. هاي او به حق اي  غيرم ادي در اي ن جه ان ابستگيمعنوي بشر، زاده ايمان، اعتقاد و دد
ش ده از ط رف عرضه شناس ييني و جهانبنوبه خود مولود جهاناي به بستگيچنين ايمان و دد

 (.385و  183ب، ص 1380پيامبران الهي است )م هري، 
ه ا أ آنذب و منش و کا يواقع يازهايان نيز ميتما ين، به بررسيشياز م العاط پ يريگن مقاله با بهرهيدر ا
  . يپردازيم

  ازين نييف و تبيتعر

د ي پد ا روحي ه جس  يدنباد به ه  خوردن تعادد اول است که در شعور انسان به يعبارط از احساس ازين
پردازد تا وضع ع دم تع ادد را يم يکند که ارد به انجام راتاري  ميشه و عمل را چنان تنظيد و انديآيم

اس ت ک ه  يقت م ل وبياز حقيد. نيل نمايت تبديرا به رضا يتير دهد و حالت نارضايين تغيمع يدر جهت
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ق ت را ياس ت ک ه آن حق ييهالهينسان به انجام دادن کارها و انتخ اب وس اق ودود به آن مارک اياشت
دن ب ه ياست که بتواند در راه تاق  بخش  يزياز هر چي(. ن80، ص 1357،يد )جعفرينمايقابل ودود م

ن ي باشد. در ايدخالت در شکواا کردن استعداد م ير، تا حد اعالين تأثيترهدف مؤثر باشد که شامل ک 
  (.85 ص همان،)باشد يم ياستعداد، استقالل کردن و توجه به شکواا ياز، آليبه نف توجه يتعر

 ک آن دو يکاذب و ضرورت تفک و يقيحق يهاازين

 تي واقع کي  از ک ه ييه اازين. اند يقابل تقس کاذب و يقيحق يهاازين به منشاء ثيح از انسان يهاازين
  ين اميم يق يحق يه اازي ، ني اج داري ه ا احتب ه آن ياستعداد ذات ييشکواا يگراته و برا نشأط ينيع

کام ل  ر تکامل خودش به سمت انس انيگر، هر آنچه بشر در مسي(. به عبارط د57، ص1378)مارکوزه، 
ش ود ياحس اس م يوقت  يقياز حقيشوند. نيماسوب م يو يقيحق يهاازياج دارد، نيها احتشدن به آن

 ل،مقاب  ش کواا س ازد. در ياري اخت يرا ب ا حرک ت اس تکمال خ ودش يکه انسان بخواهد استعداد ذات 
 بلک ه رد،ي گينم نش أط ين يع تي واقع چيه از بوده و يقيحق يازهايف شده نيشکل تار که ييهاازين

 ه دافا ش برديپ يب را گ اه که ماتواستيب و گونهشعار االطيخ و هاپندار از يامجموعه از گراتهشکل
 شوند.يده ميکاذب نام يهاازين ،شوديم يريگيپ و جاديا يخاد
 ق تياست که تنه ا در مغ ز اا راد ما روم از حق ياساسيب يهايها و خرسندکاذب، لذط يهاازين

 الط خ ودش را چش   و گ وشيشود که انسان بخواهد تماياحساس م ياز کاذب وقتيرد. نيگيشکل م
اش ارض ا کن د. اتص اف يحرکت اس تکمالر آن بر يآن و ق ع نظر از تأث يامدهايبسته و بدون توجه به پ

گ ر، ب ه يد ي، به خواستن و انتخ اب م ا و از س وييا کاذب، مربو ، از سوي يقياز حقيک موضو  به ني
ر ش کواا د ، يرمس تقيا غي   يمس تق ياز نقش يک نيوابسته است. اگر برآورده کردن  ير ما از زندگيتفس

 از مزب وري ن د ورط، نير ايشود؛ در غيم يتلق يقيحقاز يانسان داشته باشد، ن يذات يساختن استعدادها
 شود.ياز کاذب ماسوب مين

تواند همه نيروه اي م ادون را انسان واجد نيروهاي طبيعي، نباتي، حيواني و انساني است و مي
رو، انسان به همه اي ن نيروه ا در ح دي ک ه ب راي به نفع تکامل انساني خود استخدام کند. از اين

گون ه ک ه ش ا  و ب را زي اد ب راي باشد. همانط انسانيش مؤثر است، نيازمند ميرسيدن به کماال
قيد و شر  از نيروهاي طبيعي، نباتي و حي واني برداري بيتوان بهرهدرخت م لقاً مفيد نيست، نمي

تر بايد در حدي انج ام گي رد ک ه برداري از نيروهاي نازدرا براي انسان مفيد دانست. بنابراين بهره
تر مفيد باشد؛ وگر نه موجب رک ود و توق ف س ير تکام ل و احيان اً ي رسيدن به کماالط عاليبرا
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برداري از نيروهاي مادون، بايد کماد حقيقي گردد. براي تعيين ميزان بهرهموجب تنزد و سقو  مي
 (.291، ص1378)نصري،  و اديل را در نظر گرات

ک ي ح ماروم نموده، موضو  ع دم تفکير دايرا از تفس يخ بشريکه تار ياتياز موضوعاط ح يکي
ها، اس ادها، اناراا اط، ها، توحشها، ست يبندوبارياست. انوا  ب کاذب يازهاين و يقيحق يازهاين انيم

ها، يزدگس ت، مص رفيط زيما  يه ايه ا، آلودگيگانگيها، تجاوزها، از خود بيها، خودپرستانا ا 
 و يق يحق يازهايان نيک ميج شوم عدم تفکيتنو ، همه و همه، نتام يهايماريها، بشدن خانواده يمتالش

 کاذب است که تا به امروز ادامه دارد.  يازهاين

 ه دف به را او هايشاعاليت و حرکاط تمام که دهد رشد ايگونه به را انسان دارد سعي اسالم
 زا. (277، ص24ج، 1376)ر.ک. جعفري، کند ترنزديک است، «الهي قرب» همان که آارينش نهايي
 دي کنز خلق ت نهايي هدف به را انسان تواندمي که است حقيقي هاينياز ارضاي اقط اسالم، نظر
 در حت ي چي ز،هم ه  در ت و ب راي باي د اب وذر، اي»: ارمايدمي خدا رسود جهت، همين به. کند

 اس الم .(285، ص10، ج 1363)مامدي ري ش هري،  «باشد دالاي نيت نيز، خوابيدن و خوردن
 قناع ت حيواني هاينياز برآوردن به اقط که حياتي چنان نه پسندد،مي را «طيبه حياط» انسان براي
 ب ه ايبس تگيدد هيچ نظري جهت از که طورهمان مسلمان، ارد. کاذب هاينياز به رسد چه شود،
 ه اينياز س اني،نف تمايالط ارضاي براي گاههيچ نيز عملي جهت از ندارد، آن اريفته مظاهر و دنيا
 رخ يب از وي حت ي ده د؛مي تکليف و وظيفه انجام جنبه آن به بلکه کند،نميتأمين  را خود مادي
 و تف اخر ب راي را ني ازي و گرددتأمين  عمومي و اردي مصالح تا کندمي پوشيچش  هامنديبهره

  (.117-108، ص 1379)ر.ک. خليلي،  سازدنمي برآورده خودنمايي

 انسان يقيحق يازهاين منشأ

انسان از دو دسته استعداد برخ وردار اس ت. دس ته  .است انسان يذات ي، استعدادهايقيحق يازهاين منشأ
 يوج ود دارد. دس ته دوم، اس تعدادها يها به طور مش ابهاست که در همه انسان يذات ياود، استعدادها

 يمختلف  راطيي تغ نش،يآا ر هانج دارد. در ها وجوددر همه انسان ياست که به طور اختصاد يرذاتيغ
س ازد و ب ه يز ميه متم ايرا از بق آن که وجود دارد ياژهيو ريينو  تغ کي ها،ان آنيم در يوجود دارد؛ ول

 نظ ام يدارا و ش وديم ري متغ ءيش  تکامل باعث که است هدامند رييدهد و آن تغيم يخاد يآن برتر
 اس ت يخاد  راب  ه امکان نيا. ندارد را گريد زيچ هر به دنيرس و تکامل امکان زيچ هر. است يخاد
 ب ه امک ان، ني ا از. دي آيم در آن دورط به ءيش نيا بعداً که يگريد ءيش و تکامل حاد در ءيش انيم
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 از مرحل ه دو اني م بلک ه ؛س تين جداگانه ءيش دو انيم قت،يدرحق راب ه، نيا. شوديم ريتعب «استعداد»
 خلق ت که است يما کس ند: پروردگاريارمايم يحضرط موسخداوند از قود  .است ءيش کي وجود
 يزي چ هر خاص وجود ه، خداوندين آي(. طب  ا50کرد )طه:  تشيهدا سپس و داده يو به را يزيچ هر
 يل برت ري نمود. ام ا در م ورد انس ان ب ه دل تيهدا م لوبش کماد يسو به سپس و کرد اااضه او به را
 ب ا او را ينيتک و تيه دا مند ساخته،ده و او را از عقل و شعور بهرهدا يکه خداوند به خلقت و ياژهيو
  است. کرده همگام و همراه امبرانيپ لهيوس به عىيتشر تيهدا
 يه اتوان د اس تعداديتش ميء بن ا ب ه م اهيک ش يهستند.  يماهو يهااستعداد ،يذات يهااستعداد 
 ه   و دش و بل و  درخ ت ک ه دارد را ني ا عداداس ت ه  بلو  باشد. به طور نمونه، دانه داشته يمختلف
 اس تعداد اس ت، بل و ، دان ه دان ه ک هيهنگام ت ا. کند ريس را ياگرسنه سنجاب که دارد را نيا استعداد
 ني ا گ ريد ش د، س نجاب خ وراک ک ه يهنگام اما ست؛ين رييتغ قابل نيا و دارد را شدن بلو  درخت
 دو ني ا .دارد را آن ب ا متناس ب اس تعداد س نجاب، ق تيقح از يبخش  عنوانب ه ندارد؛ بلکه را استعداد
 .دارد وجود يااحش تفاوط استعداد، دو نيا انيم. ندارد يواحد حک  استعداد
 برس اند آن ب ه را خود کوشديم و است حرکت در يتيغا يسوبه ءيش کي عتيطب که يمورد انيم
س ت، تف اوط ين حرک ت در آن يس وب ه  يول  دارد، را يزيچ استعداد ءيش کي عتيطب که يمورد و

 نيهم . س تين گ ريد ياستعدادها در که است ياصهيخص «شدن بلو  درخت» استعداد در. وجود دارد
 ن هدا ژهي و کماد «شدن بلو  درخت». است شده استعداد نيا زيتما و تفاوط موجب که است صهيخص
 را خ ود تع يطب نيا تا خواهديم مساعد طيشرا اقط است؛ دانه متوجه آن ابتدا، همان از که است بلو 
 وداطموج  ريس ا از ک ه است ياستعداد نيچن تياعل سبب به و برساند تياعل به ،ياستکمال حرکت با

 ش دن درخ ت يس وب ه  را آن يخارج عوامل ستين الزم استعداد، نو  نيا پرورش در. شوديم زيمتما
 يحت  طيشرا يمتما اگر. خواهديرا م طيشرا تبلور استعدادش تنها اجتما  يبرا بلو  دانه نيا. ببرد شيپ
 بل و  تدرخ استعداد». کنديم آغاز را خود ياستکمال حرکت بلو  شود، دانه اراه  يتصادا دورطبه 
 ب ه توان ديم ياستعداد نيچن واس هبه  بلو  دانه کشد؛يم ريبه تصو بلو  دانه يبرا ياژهيو ندهيآ «شدن
 . است خارج گريد موجوداط ممکن و متصور يهاتياعل مادوده از که برسد يتياعل

ژه انس ان اس ت ک ه از هم ان ابت داء خلق ت ي کماد و« انسان کامل شدن»ن گونه است. يز ايانسان ن
ت ي ب ه اعل ياري اخت يخواهد تا خ ود را ب ا حرک ت اس تکماليط ميمتوجه آن است، اقط اجتما  شرا

 يا »و « ۀيۀ مرض يرب ک راض  يإل  يإرجع»خ اب مستا   ين استعداديت چنيبرساند. بشر در اثر اعل
 و يذات  يهااس تعداد از ،يع يطب موج وداط ريس ا مانن د شود. انس انيم« ک مقتدريمقعد ددق عند مل
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 و دارن د يمش ابه کماالط و استعداد واحدند، نو  ااراد که نظر آن از بشر ااراد. است برخوردار يرذاتيغ
 دي با دارن د ک ه يارد مناصر به يهااستعداد دسته هر دارند، عداداست لااظ به ييهاتفاوط که نظر آن از
 ش راتيپ اا راد، رسالت. دارد يرسالت زين بشر نو  دارند؛ يرسالت ااراد تکتک رو،نيازا. برسد تياعل به
 از ن و  تکامل و شراتيپ زينو  بشر ن رسالت است. يذات يهااستعداد تمام کردن شکواا راه از تکامل و
 .است يرذاتيغ يهااستعداد يعنينو ؛  يهااستعداد تمام کردن وااشک راه

ش يه ايت و چگونگي ده شده است. ماهينند، همان است که آاريآاريرا که م يخداوند هر موجود
از عق ل و  ياخت هيس ت؛ آمين گون ه ني ا خلق ت بدو در ده است. اما انسانيهمان است که خداوند آار

 .دارد ار ناما دود کم اد به دنيرس ند. انسان استعداديااريب خودش ديبا را شيهايشهوط است. چگونگ
 ک ه حق اً انسان، يا: نديارمايم سباان خداوند ت است.ينهايبه طرف ب يو ابد يميهمواره در تکامل دا

 ت الش ني ا .(6کرد )انش قاق:  يخواهمالقاط  را او و يتالش در ،يسختبه  خود، پروردگار يسوبه  تو
 از ت ا س ازديم آم اده را او که است برخوردار يخاد يهااستعداد از يآدم که است نيا خاطر هب سخت
 از تي عواق ني ا. کن د داي پ يترق  يمخلوق هر از واالتر موجود کي به يماد زيناچ وانيح کي تيموقع
  .شوديم دهياهم انسان يمتعال يهاازين در تفاص يکم و موجوداط ريسا با انسان سهيمقا

 دي اب چن ان ک ه د باشد. تنها انسان است که هرگ ز آنيعت آن چنان است که بايدر طب يموجود هر
د اس ت ک ه خ ودش بخواه  يزيده شده است؛ بلکه آن چيست که آارين يزيست. انسان آن چيباشد، ن

 ودارد  يخص آورد. انس ان شياش سر بر مجاً با همتيت در او وجود دارد. آن بذر تدريباشد. بذر انسان
ت يانس ان ک ه شخص  يجهاز روح  يد. وليآيا مي. شخص انسان بدنش است که بالفعل به دنيتيشخص

 (.192، ص1380، يسازد، بالقوه است)م هريرا م يو
ها و کماالط انساني، از قبيل نسبت دانه بلو  با درخ ت نسبت انسان در آغاز پيدايش با ارزش

آورد. اي ن ني، اولي را به دورط دوم ي در م يبلو  است؛ يک راب ه دروني به کمک عوامل بيرو
راب ه از قبيل راب ه تخته چوب و دندلي نيست؛ که تنه ا عوام ل بيرون ي اول ي را دوم ي تب ديل 

 غاي اط. اس ت آدمي طبيعت اوّلي و ادلي غاياط به رسيدن براي آدمي ذاتي هاينمايد. استعدادمي
 ق وس در وج ود، مرات ب سلسله در انسان کي که مدارجي از عبارتند آدمي طبيعت اولي و ادلي
 ش کواا انس ان هاياس تعداد ک ه است تکامل با .شودمي وي تکامل موجب که کندمي طي دعود،
 ن ف ه از را انس ان م ا: ارماين دمي س باان خداون د. ياب دمي اازايش وجوديش ظرايت و شودمي

 نش ان او ب ه را راه ما دادي . قرار بينا و اشنو را او جهت بدين آزمايي .مى را او و مختل ى آاريدي 
هاي اس تعداد ب ه اشاره آياط (. اين3-2)انسان:  ناسپاس يا گردد( پذيرا )و باشد شاکر خواه دادي ؛
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 و پ ذيرتکامل روح اراده، عق ل، اختيار، که از رسانيد کماد از ايمرحله به را او که دارد انسان زياد
 منظ ور هم ين ب ه. گ ردد آزم ايش مس ؤوليت و تکليف، شايسته تا برخوردار گرديد دروني تضاد

 که را الهي آياط و بشنود رسد،مي وي به که را الهي دعوط تا قرار داد بصير و را سميع خداوند او
 گويد. لبيک هاآن به و ببيند دارد، معاد و نبوط خدا، وحدانيت بر داللت

 داون دخ. اس ت ناما دود يهااس تعداد ني ا يارورب به ازين يمعنا به يآدم در تکامل استعداد وجود
 انس ان روند در زي ن را «کم اد ب ه ليم» استعدادها، شدن شکواا و م لوب کماد به انسان يابيدست يبرا
 چ ون. دي نما ياري  يق يحق کم اد ب ه دنيرس و يمعنو و يماد يزندگ يتکاپو در را او تا کردند هيتعب

 تکام ل ني ا. اس ت تينهايب او در زين کماد به اقياشت و ليم است، تينهايب تا انسان در تکامل استعداد
 ب ه اقياش ت و ليم بر عالوه انسان، روح لذا است؛ يماد بدن به روح تعل  خاطر به است، روح آنِ از که

 يدارا ار روح خداون د جه ت، نيهم  به. باشديم زين آن يهاازينتأمين  و بدن يبقا اکر به خود، کماد
 يبق ا يب را ب دن که نيا ماض به. کند ارضا زين را بدن يهاازين تا داد قرار يزيغر مختلف يهاشيگرا
 يب را ار يحرکت  ،يخ داداد ادي ام کمک به از،ين آن درک با انسان روح شود،يم يزيچ به ازمندين خود
 .کنديم آغاز آن راع

 ئ کمال ط رف، مانن دک ي ز ا: کنديم عمل شيگرا دو اساس بر چه گفته شد،انسان، با توجه به آن
 ح،يس بت س مت ب ه را او هاجاذب ه ني دارد؛ ا قرار يا ر يماد يماورا يهاکشش و هاجاذبه ريتأث تات
 انن دم گ ر،يد ازط رف کشاند. انسان،يم ييبايز و جماد ،يخواهلتياض عل ، عبادط، پرستش، س،يتقد
 س تراحت،ا غ ذا، سمت به را او هان جاذبهيدارد. ا قرار يماد يهاکشش و هاجاذبه ريتأث تات واناطيح
 . کشانديم يجنس امور ش، ويآسا

 تف اوطم يو تکام ل ريمس  ش ود، انسان برق رار شيگرا نو  دو نيب ينو  ارتباط چه کهنيا به بسته
. دش و زيمتم ا يم اد موج وداط ريس ا از انس ان شده ک ه راه باعث شيگرا نو  دو نيا وجود. شوديم
 بل و  وهي م مانن د و ديدرآ حرکت به خودخودبه ط،يشرا شدن آماده ماض به انسان که ستيگونه ننيا
 شيگ را ن و  دو ني ا مقاب ل انس ان در يريگموض ع يچگونگ. حرکت کند شدهنييتع شيپ از ريمس در

 .کنديک، راه او را متفاوط ميو ادالت دادن به هر يريگموضع
 روح راي ز است؛ او ينيبجهان و ياعتقاد نظام گرو ش درين دو نو  گرايمواجهه انسان با ا يچگونگ

 ني ا ب ا را ااع اد راب  ه ه   و شناس ديم را خود م لوب کماد ه  اش،ينيباعتقاداط و جهان کمک به
 يو اعتق اد ين نظام اک ريعقل ا يروين کمک به حرکت آغاز در روح. سازديم مشخص م لوب کماد
 تي تقو ب ه يوح  هم ه، از ترمه  و تجربه ن نظام را بسازد.يا يينهاتوانند به تيعقل نم البته. سازديم را
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 ش کل يمراح ل حرک ت تک امل يدر تمام يبه شکل م لوب يو اعتقاد ينظام اکر تا ديآيم عقل يروين
 را هماهنگ کند. يرذاتيو غ ين آمده تا استعداد ذاتيد .رديگ

مد. او بينجا د ذاتي بشر و نه اشبا  غرايزگيرد که به شکواا ساختن استعدازندگي حقيقي زماني شکل مي
 حيواناط .ختسا ماض عقلها را از آن اريد وآرا  ارشتگان خداوندارمايد: همانا مي پيامبر گرامي اسالم

 وير ددر ه   آميخ ت و را  شهوط و عقل را آاريد و انسان ماض ساخت. شهوطها را از آن و آاريدرا 
قلش عکس شهوتش بر هر از ارشتگان باالتر است و ، تش پيروز شودقرار داد. پس هر کس عقلش بر شهو

 (. 292 ص ،75 ج ق.، 1400ت )مجلسي،تر اساز حيواناط پست پيروز شود،
رايش ي گآورد؛ گرايشي آس ماني و ترکيب عقل و شهوط در انسان قهراً دو گرايش متضاد به وجود مي

زين د. ک ي را برگيا ب ه اختي ار خ ود از ب ين اي ن دو راه زميني. خداوند به انسان اراده و ح  انتخاب داد، ت
 ب ه آن در گون اگوني هاياس تعداد ک هاين به دارد احتياج اجتما . آاريد اجتماعي را انسان همچنين خداوند

 اس ت ت هگرا تعل   اين به خداوند حکمت. خادي را نمايان سازد استعداد و ذوق دسته هر و برسد ظهور
. ش ود  تقس ي جامع ه اا راد مجم و  ميان در است، الزم جامعه پيشرات براي که يهاياستعداد مجمو  که

 زن دگي در را ه اآن معيش ت ما! کنند؟مي تقسي  را پروردگارط رحمت آنان آيا: ارمايندمي سباان خداوند
ه خ دمت ب  را يک ديگر ت ا دادي   برت ري بعضي ديگر درجاتي بر را بعضي کردي ؛ تقسي  شانميان در دنيا

 (.32)زخرف:  است بهتر کنند،مي آوريجمع آنچه تمام از پروردگارط رحمت و گيرند
 از دعبارتن  اجتم اعي اه داف .اس ت اه داف اجتم اعي ب ه هاانسان رسيدن براي غيرذاتي هاياستعداد

 جتم اعيا هاياس تعداد. کن دمي تعقيب ذاتي و اوليه اهداف براي زمينه ايجاد براي را هاآن انسان که اهدااي
انس ان ب ه  تن و  اس تعدادهاي غيرذات ي .شودمي اجتما  پيشرات موجب که هستند قبيل از اين همه انسان،
ن ن و  از اي است که ااراد در يک سلسله از استعدادها قوي و در برخي ديگر ض عيف هس تند. در اي گونه

س اختن  عه باي د ب ا هماهن گها چون هر يک داراي امتيازي است که در ديگري نيست، ااراد جاماختالف
 (.179، ص1376)نصري،  ها در مسير پيشرات استفاده کننداستعدادهاي گوناگون خود، از آن

هاي ه ا و اس تعدادهر جامعه براي اين که بتواند به حياط خود ادامه ده د، ب ه اا راد متع دد ب ا توانايي
 ون اگونيگرار داد. دادهاي ااراد را متف اوط ق ها و استعمتفاوتي نياز دارد. بدين خاطر خداوند حکي  توانايي

 ب راي ش ما چ را(مردم اي: )ارماين دمتع اد مي خداون د. اس ت خلق ت اسرار از هاانسان آارينش ناوه در
 .(14 - 13نوح: )آاريد  گوناگون را شما که آن حاد و نداريد نظر در را( عظمت و) وقار خداوند

تف اوط دارن د،  ک ه يها تا زمانانسان»: ديارمايم هاسانان ياستعدادها تفاوط در باره يعل حضرط
 اگ ر (.232، ص77، ج 1400، ي)مجلس  «شوندين که همسان شوند، هالک مياند، هميخوش و ريدر خ
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 و راتن ديم ک ار کي  دنب اد همه رايز شد؛يم مختل اجتما  نظام شدند،يم دهيآار همسان هاانسان همه
گ ذران  در و ش دينم برآورده بشر يازهاين جهينت در کرد؛يم اقتضا را رکا کي و روش کي استعدادشان

 . شدنديم مشکالط و يسخت دچار امور،
 و ش وند شيآزم ا لهيوس بدان که است نيا دند،يآار مختلف را بشر ااراد خداوند که يجهات از يکي
 ب ر انخودش يوجود يهايژگيو از و کننديم عمل شانفهيوظ به ايآ اجتما  مختلف طبقاط گردد معلوم
 داد يبرت ر يبرخ بر را شما از يبرخ: نديارمايم  يخداوند حک .نه اي شونديم مندبهره شر  و عقل وا 
س اس مص الح ب ر ا اس تعدادها اخ تالف(. 165انعام: )کن د شيآزما داده، شما به آنچه مورد در را شما تا
 .شده است نييتع يقيدگار جهان به ناو دقينش توسط آاريآار

 موجودات ريسا با انسان يرذاتيغ و يذات ياستعدادها تفاوت

 :ر متفاوتنديز موارد موجوداط در ريسا با انسان يرذاتيغ و يذات ياستعدادها
ن و   کي  شپ رور دهد. پرورش زمانه  را خود استعداد نو  دو هر که دارد را ييتوانا نيا انسان الف(

 يش اعر يات ر ذي استعداد غ يدارا يانسان اگر ست. به طور نمونه،ين گريد نو  پرورش مانع استعداد،
در مقاب ل، . ش ودينم ناما دود به کم اد يابيدست يبرا يذات استعداد پرورش مانع آن پرورش باشد،

 يمرغ  تخ   اگر مثاد، يست. برايگونه ننيا يعيطب موجوداط ريسا در استعداد نو  دو نيا پرورش
 م ر  همان ا ک ه ،يذات  اس تعداد پرورش امکان گريد از مرا نجاط دهد،را  ياشود تا گرسنه پخته
 رود.يم نيب از است، شدن

 ع تيطب آن ت ا دارد يخارج عوامل به ازين ،يعيطب موجوداط ريسا در يرذاتيغ يهااستعداد پرورش ب(
 ليدتب  س ازد. ليتب د گريد ءيش به ياريراختيغ حرکت کي با را آن و دهد قرار خود ريتأث تات را

 يهاداداس تع پ رورش يول دارد؛ ازين يخارج عوامل به خاکستر، به طور نمونه، به خرما هسته شدن
 يرکت ح ک ه ياس تکمال حرکت ط،يشرا شدن آماده با. ندارد ازين يايخارج عوامل نيچن به آن يذات
 س تعدادا ن و  دو ه ر پرورش انسان، در يول شود.يم آغاز است، يعيطب جبر ينوع با همراه دهيچيپ
 آنچ ه رو،ني از ا. اس ت يسازنهيزم حد در يخارج عوامل نقش و است يارياخت کامالً حرکت کي
 .است شکواا شدن استعدادها يبرا نهيزم يسازآماده است، جامعه عهده بر

 يرذاتيو غ يذات يهااستعداد شدن شکوفا ضرورت

ب ه  يرذات يغ يهااستعداد شدن شکواا دارد. ضرورط ها ضرورطانسان يذات يهااستعداد پرورش م ل 
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 دس ته اس تعداد دو هر زمانه  ااتنيت ياعل امکان انسان، در. دارد يبستگ يذات يهااستعداد شدن شکواا
 ااتني ت ي اعل س ازنهيزم در انس ان، يذات ريغ يهااس تعداد ااتني ت ي اعل که تفاوط نيا با دارد؛ وجود
 يذات  اس تعداد پ رورش در ن و  کم اد هرچن د ،يعيطب جوداطمو ريسا است؛ اما در يذات يهااستعداد
ااتن ي ت ي د، م انع اعلي آيک ه کم اد خ اص آن ب ه ش مار م يااتن اس تعداد ذات ي ت ياعل يول است،

  يحک  خداون د شود. از آن جا کهيخودش م يرذاتيغ يگر موجوداط و استعدادهايد يذات ياستعدادها
 يهااس تعداد پ رورش به جانداران عال  قوام و کرده خل  ترباال کماالط ليتاص يبرا را ن موجوداطيا
رانس ان يدر غ يذات  يهااستعداد م ل  پرورش گردد، سّريم جاندار هر نسل حفظ تا باشديم زين يذاتريغ

 پ رورش ب ا اق ط حيت رج ک ه اس ت انس ان در اس تعداد ن و  نيا پرورش برخالف نيا. ندارد حيترج
 يان تنه ا مس ألهي ا .باش د يذات  يهااس تعداد در خدمت ديبا هااستعداد ريسا و است يذات يهااستعداد

شود و ما را در انتخ اب اس تعدادها يما م يدر باب استعدادها يريگ يو تصم يابياست که موجب ارزش
 د. ينمايم يگذارر ارزشيااتن، درگيت ياعل يبرا

 ريس ا اس ت؛ پ رورش يذات  يهااداس تعد پ رورش رد،ي گ ق رار اد ل ديبا هايزيربرنامه در آنچه
گ ز ش کواا ب ه آن نش د، هر يازيرد و اگر نيگ قرار يذات يهااستعداد پرورش خدمت د دريبا هااستعداد
 گون هچيه ک ه بن داي پرورش ييجا تا ديبا تنها نه هااستعداد رين سايگردد. بنابرا يکاذب تلق ازينشود و ن
 ح داکثر ک ه ابندي پرورش ياگونه به ديبا بلکه باشند، اشتهند يذات يهااستعداد پرورش يبرا يتيمادود
 .باشند داشته يذات يهااستعداد پرورش يبرا را يسودمند

 کاذب يازهاين منشأ

 يالط توس ط عق ل و وح ين تم اي ا يت نشده انسان است. وقت يريالط مديکاذب تما يازهايمنشاء ن
نه ا ت يکن د، و يروي آن پ يام دهايتوجه ب ه پيها چش  و گوش بسته و بت نشود و انسان از آنيريمد
 يازه ايناو ن دارد. در  ياستعداد ذات  ييدر شکواا يچ نقشيشود که هيم يکاذب يهالذط ير ارضايدرگ

 کاذب، غرض درااً لذاط است. 
له يک ردن ب ه وس  يروي ن پيا يکند؛ ول يرويالط پيه  ممکن است از تما يقيحق يازهايبشر در ن
ن ب ر ر آيکند؛ بلک ه ب ه ت أثينم يرويانسان چش  و گوش بسته از آن پ شود ويم تيريمد يعقل و وح

نج ا غ رض يرد. در اي گي  ميکند و س پس تص ميش و راب ه با خداوند دقت ميروح و سرنوشت خو
 ست. يدرااً لذاط ن
آن  ب ه دنيرس ريمس و يزندگ هدف شناخت در انسان اشتباه و شه در خ ايالط ريت تمايريعدم مد



78    ،1395، شماره دوم، بهار و تابستان سال هفتم 

انس ان  يذات ير کرد. شکواا ساختن استعدادهايمان تعبيتوان به ضعف معرات و اين مشکل ميارد. از اد
وان اط، ينبات اط و ح يانس ان ب ر خ الف حرک ت اس تکمال ياست. حرکت استکمال ياستکمال يحرکت

 ياجا که، شناختن هدف به معن ر دارد. از آنياز به شناخت هدف و مسياست و ن يو اراد يحرکت علم
ده و تص ور ي ست، به ناچار به دورط ايدن به آن ممکن نيقبل از رس يو شهود يااتن و ادراک وجداني

 ياري و اخت يتر باش د، امک ان تکام ل ارادتر و آگاهان هن ش ناخت روش نيخواهد بود. هر قدر ا يذهن
دارد؛ چ ون  يار موج ود متا رک بس تگي زان تکامل به اراده و اختيم ياريتر است. در حرکاط اختشيب

 يح بس تگيص د ايامکان ندارد. حسن انتخاب ب ه عل   و تش خ يار و انتخاب بدون عل  و آگاهياخت
 يب ردارت ر باش د، امک ان بهرهشيب ينيقي يهاتر و امکان کسب دانشعيره معلوماط وسيدارد. هر قدر دا

 تر خواهد بود. شيب ياريتکامل اخت يها براح از آنيدا
 يوي پس ت دن يشود تا انسان به زندگيدن به آن باعث مير رسيو مس يزندگخ ا در شناختن هدف 

ل يع دتاد خ دا غفل ت ورزد و در ي ن شود و از آخ رط و يت دهد، ناخود را خود بپندارد، ظاهربيرضا
 ها ناتوان گردد.ز و اشبا  آنيجوشش غرا

 يويپست دن يت به زندگيالف( رضا

 يتعدادهااس  ب ه ت دارن د ويرض ا يماد يازهاين يارضا ،(ايدنال الحياة) پست يزندگ ها بهانسان يبعض
 يژگ ين ويت ر  ح ب ذاط اس ت. ح ب ذاط مه يج ه مس تقين مشکل نتيکنند. ايخود توجه نم يذات

ت يکنن د رض ايها گمان مانسان يکند. بعضيل ميها تامت را بر آنيجانداران است که رضاي اختصاد
دارد:  ن م ل ب دالل تيبر ا يادياط زياو است. آ ياستعدادها حادل از برآورده شدن حب ذاط م اب 

 ک ه کس انى و ااتندي نانياطم بدان و کرده خوش دد پست زندگى به و ندارند ما داريد به ديام که کسانى
اط و ي ر حب ايهس تند ک ه جو يها اارادني(. ا8 - 7 ونس:يها آتش است )گاه آنيغاالند، جا ما اطيآ از

توانن د يبهت ر م يريگها توجه ندارند که با هدفبرد. آنيها را با خود مخ، آنيتار ط ويما يعوامل جبر
ط وان اير حيس ا يزي غر يريگشباهت به هدفين گروه بيا يگذاررند. هدفيتکامل قرار گ يدر مجرا

 . ياهمند و نه سقوطيم يينه اعتال يان زندگيست که در جرين
 يدر برابر زن دگ ين نو  زندگيد، ايرف است. در قرآن مجد يعيطب يپست، زندگ يمنظور از زندگ

 يکس  نىيبجهان آمده است. وقتى   نۀيعن ب يمن ح ييايو    قابل استدالد يبه( و زندگيط حياةزه)يپاک
 اي دن م اد  زن دگى ب ه مع  وف او غ  ّ و ه ّ به لقاء پروردگار نداشته باشد، همه يديکه ام باشد نيچن
 را همّ ش هم ه اشزهيغر دعوط به بماند، باقى خواهدمى حک  حب ذاط به نسانا جا کهشود. از آنمى
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 داش ته دائم ى اطي ح ب ه مانياگر ا. نشود اانى و بماند يتر باقبا رااه هر چه کامل که کندمى نيا درف
 نيچن  ب ه اگ ر شود. ام اينم يپست راض يگر به زندگيد است، آخرط و ايدن پهنا  به که اتىيح باشد،
 ب ه ش ود. اودَرف م ى پست زندگى نيهم درف ِ بقاء برا  اشه ّ همه قهراً باشد، نداشته مانيا ىاتيح

 ب ر آخ رط طل ب ب ه گريد و ابديمى نانياطم کاذب، آرامشى به دلش شود،يم راضى ين زندگيا داشتن
تن از  عت و باز گردان دن ب ه آن و يدرف، جز گراتن از طب يعيطب يور شدن در زندگغوطه .زديخنمى
ش متوقف نش ود. ياز حرکت به پ ين است که زندگيا ين برايندارد. همه دستوراط د يگريجه ديبقاء نت

 ند.يبيده، در حرکت ميکش يتا جهان ابد يت ازليکه از مش يخ  يبشر را رو ينيدستوراط د
 چ س ؤادير ه ي درگ ها را شستش و دهن د ک هکوشش کردند چنان مغز انسان ياخ عدهيدر طود تار

ثر اقط ح داک ين ادعا است که زندگيا ين مشکل، القايبروز ا يهااز راه يکينشوند.  ينياديو بن ياشهير
متف اوط  يهاوهيب ه ش  ين ش بهه در عص ر کن وني ا يباشد. الق ايم يعيطب ياز لذائذ حس يبرخوردار
 يرد و ب رايکجا م ، بهست، از کجا آمدهيفتد که کين اکر نيبه ا يشود تا کسيرد. تالش ميگيدورط م

 چه آمده است.
 يالع ت يو خام م رح شده است. رض ا ييت ابتدايدر برابر رضا يت عاليد، رضاياط قرآن مجيدر آ

 يا» دان د:يم  جه ارتبا  با خوديت را نتين رضايزه است. خداوند متعاد ايپاک يش به زندگياز گرا يناش
در  يآب از. توس ت از يراض او و او از يراض تو که يدر حال حضور پروردگارط به يبازآ نفس م مئن

 يکس  از»ن د: يارمايگر ميه دي(. خداوند در آ27 - 30)اجر: « من بهشت شو در داخل و من بندگان نيب
 دالل ت هي آ ني ا (.29 )نج :« بگردان يرو خواهد،ينم را پست يزندگ جز و گردانديم دد ما ادي از که
 چه ار رد تنه ا او گش ته و دان ش کوت اه آدم ى ديد شود تامى باعث خدا ذکر از اعراض که ن دارديا بر
 از زي ن خواس تش اس ت، غاا ل خ دا ادي از که کسى. مادود شود آن شؤون و ايدن زندگى تنگ وار يد

 (. 154، ص 8، ج1360،ي)ر.ک. جعفر رودنمى اراتر پست ماد  زندگى وار يد چهار

 پنداشتن خود را ب( ناخود

 ادي خ آن ان ب ه آنچ ه. پندارن دمى «خود» را «ناخود» و رنديگمى اشتباه «ناخود» با را خود هاانسان يبعض
 و مت روک واقع ى خ ود و دهن دمى انج ام «ن اخود» ب را  قتيحق در دهندمى انجام «خود» برا  خود

 ب دن و ت ن ب را  کن دمى هرچه و پنداردمى «تن» نيهم را خود تيواقع انسان که آنجا. ماندمى مهجور
 در ش،يخ و تکام ل ريمس  در موج ود  ه ر .پندارديم خود را ناخود و کرده اراموش را خود کند،مى
 ه ر انا راف. رودم ى ق و  خود سو  به فيضع خود از يکند؛ ومى سفر «خود» به «خود» از قتيحق
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 انس ان مورد در همه از شيب اناراف نيا. است ناخود به خود از اناراف قى،يحق تکامل ريمس از موجود
 در کن د، انتخ اب ک ه را اناراا ى تي غا ه ر انس ان. رديگمى دورط است، آزاد و مختار موجود  که
 ين يمت ون د در آنچه. پندارديم خود را ناخود عنىي گذارد؛يم شيقى خويحق «خود» جا  را آن قتيحق

 ع واملى از ک ىي اناراا ى اطيغا داشتن .است جهت نيا به ناظر آمده، اطيماد در شدن ماو در مذمّت
 ارام وش را قىيحق خود جهينت در و قلمداد کند خود جا  به را رخوديغ انسان شوديکه موجب م است
 (.574 - 379، ص 16د، ج1380 ،يم هر)کند مى

 ب ه آدمي ان از برخى باره در «خوداراموشى» يا «خودزيانى» قبيل خادى از تعبيراط گاهى خداوند متعاد
 س اخته درو  ب ه ک ه را معبودهايى دادند و دست از را خود وجود ]سرمايه[ هاآن»: دارماينمى و بردمى کار

 آن باخت ه س رمايه و ک رده زيان»: ارمايندمى . همچنين(53 :اعراف)« شوندمى گ  نظرشان از همگى بودند،
 بردند، ياد از ار خدا و شدند غاال خدا از» ؛(15 :زمر)« است باخته را خود و کرده زيان را خويشتن که است
 (.19 :حشر)« ساخت غاال خودشان از را خودشان و اراموشاند خودشان از را خودشان خدا پس

 هاز و اشباع آنيل جوشش غرايدر تعد يج( ناتوان

ن ه مه آگاهايرسد و حالت نيزه است که ب ور خودکار از قوه به اعل ميانسان غر يذات يهااز داشته يکي
ال ب شناس د و اق ط طيت نميرا به رسم يچ ادل و قانونيخود ه يهاتياعالدارد. غرائز درجوشش و 

 ون مان ده ز ن اتواي ل جوشش غراياز تعد ياست. متأسفانه بعض يو جد يار قوين م البه بسياند؛ ااشبا 
ه ب دن ين اا راد تاق   بخش ي مس تمر ا يه ادهند. تالشيخود قرار م يزندگ يقيرا متن حق اشبا  آن
ه ش وند، ش رو  ب يا ار  م ياط زن دگي ح اطيکه آنان از ض رور ياست. هنگام يذاتريغ ياستعدادها

د خ ود را خ و يه اتياعال هم ه يکنند. آنان ماور اساسيم ياط زندگيالط مااوق ضروريتما يارضا
، يع يجز خ ود طب شناسد، هر چهينم يحد يعيطب خود يهاکه خواسته ييدهند. از آنجايقرار م يعيطب
چ ه در  زه داشت، ه ريک غريشود. اگر انسان تنها يم يتلق يعيالط خود طبيتما يارضا يبرا يالهيوس
در  يرودهاي ز دارد؛ زين يگريز گوناگون ديچون بشر غرا يکرد، کمالش بود؛ وليم يروادهيآن ز يارضا
 (.182، ص12، جي)ر.ک. جعفر شوديم يکاذب تلق يازيزه، نيک غري يارضا

 اد خداياز آخرت و  و غفلت ينيد( ظاهرب

 و خ دا ادي  يش ود، اراموش يکاذب م يازهاينتأمين  ها بهآوردن انسان يکه موجب رو ياز عوامل يکي
 پنداش تند يباز و يسرگرم را خود نيد که همانان»ند: يارماين باره ميجزا است. خداوند متعاد در ا روز
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 امروزش ان داري د آن ان که گونه  همانيبرمي ادي از را آنان امروز ما پس. کرد مغرورشان پست يزندگ و
از  اني دوزخ تي ماروم س بب هي آ ني ا (.51: اع راف)« کردن ديم انک ار را م ا اطيآ و بردند ادي از را

 ني دان د. ايک اذب م يازه ايغرور به عنوان مظ اهر ن ها به لهو و لعب ورا اشتغاد آن يبهشت يهانعمت
 اراموش ى دس ت به را زيرستاخ حتى زيچ همه و روند ارو هواطش زارلجن در هاآن شوديم سبب امور
  کنند. انکار را الهى اطيآ و امبرانيپ گفتار و سپرده
س نف  ينفس)خواهش دد( اس ت. منظ ور از ه وا يکاذب، هوا يازهايبه ن ير قرآنين تعبيترکينزد
ق ل و دخال ت دادن عو ب دون  يند حرک ت اس تکماليز بدون توجه به اثراط آن بر ارايکور غرا يارضا
 ادي  از را دل ش ک ه ک س آن از» د:ي ارماين باره ميآن است. خداوند متعاد در ا يدر هنگام ارضا يوح
د: ي ارمايگ ر ميد هي آ در .(28)کهف:  »مکن يرويپ برديم ارمان خود يهوا از و  يساخت غاال شيخو
 ک ه اس ت ب وده شيخ و يهوا يپ در و ندارد باور آن به که کس آن ندارد باز[ امتيق] آن از را تو پس
 .(16 )طه: شد يخواه هالک

 کاذب يازهاين به يمنف نگرش علل

 هاانانس  ش دن ن است که باعث غاا ليشود، ايم کاذب يازهاين از يرويپ باره در که ييهاعلت مذمت
. کن ديم الغا برتر يهالذط از را انسان توجه و دارد يآن لذط کاذب يازهاين شود.يم برتر يهالذط از

 بجل  آن، ط رف ب ه ت وجهش و ش وديم من دب ه اس تفاده از آن عالقه کرد، درک را يلذت يوقت انسان
  برد. بهره هاآن از توانستيم که است يترارزنده يهالذط از ن امر ماروم شدنيجه اينت شود.يم

تخ اب ک ه دس ت ب ه ان ناچار اس ت يمند شود. وها بهرهلذط همه از جهان نيا در تواندينم انسان
 را ارزشک   يهال ذط يگ اه ش ود. انس ان لغ زش و اشتباه انتخاب دچار نياو ممکن است در ا. بزند
 هن ين زمي   در ايخداون د حک  .اس ت گرات ه ان س هاآن با و شده جلب هاآن به چون دهد؛يم حيترج
 - 16: ي)اعل « اس ت دارتري پا و ک وترين آخرط آن که با دينيگزيم بر را پست يزندگ بلکه»: نديارمايم
 آخ رط ين دگدارتر بودن زينسبت به پا را او متعاد خداوند است، داريپا يزندگ طالب انسان چون (.17

 .است برتر ايدن يهالذط آن از يهاکند که لذطيکند و به او گوشزد ميم ييراهنما
. ش ماردر يک ديگر را ب ر ميها ب آيه اوق دوام و کيفيت را به عنوان دو معيار در ترجيج ل ذط

 ل ذط ب ر را ت رب ا دوام ل ذط که کندمي حک  او عقل است. لذط طالب ا رتش، اساس بر انسان
 تف اوط ه   ب ا کيفي ت نظ ر از اما باشند، مساوي زمان نظر از لذط دو دهد. اگر ترجيح تردوامک 

 نباشد؛ ولي يک ي آالم با توأم دامکهيچ يا نباشد چنين و ديگري باشد آالم با توأم يکي باشند، داشته
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 ل ذط دو از گزيند. در دورتي که يکيتر را برميعقل لذط با کيفيت حک  به انسان باشد، شديدتر
نيست. با اي ن وج ود،  آالم با توأم دهد کهمي لذتي باشد، عقل حک  به گزينش آالم با توأم مشابه،

 هايلذط رنج، با غيرتوأم و پايدارتر و دترشدي هايبرخي ااراد عليرغ  حک  عقل به انتخاب لذط
 وع ده چ ون اس ت، همين بعضي نيز گريزيدين علت کنند.مي انتخاب را يااتني دست زود و آني
 (.1393)مصباح،  است نقد دنيا هايلذط ولي نسيه؛ خدا

 ت دابا در. ن دارد را ه اآن هم ه درک اس تعداد و شناس دينم را خود يهالذط در بدو خلقت، انسان
 رس د،يم بل و  س ن ب ه که آنگاه و را کردن يباز لذط سپس کند،يم درک را دنيآشام و خوردن لذط
 ت،اس  س ريم شيبرا که ييهالذط همه خلقت، بدو بشر در که ستين طور نيا. اهمديم را يجنس لذط

 نيس ن در س ال  و متع ارف يهاانسان. شودينم دايپ انسان يبرا يعيطب طور به هالذط يبرخ. را بشناسد
ود خ قرار دارد ک ه خ ود ب ه  يهالذط در مقابل کنند.يم درک را مذکور يهالذط خود به خود يخاد
 و خ دا ب ا ن سا ل ذط اب د.يب را آن استعداد د تالش کند تاياز آن با يمندبهره يد؛ انسان برايآيد نميپد

 ل است.ين قبياهلل از ايال تقرب

 نش لّذتيحکمت آفر

 يزه ت الش ب راي ج اد انگياز جمل ه انس ان، ا يموجوداط ماد ينش لذّط برايآار يهااز حکمت يکي
تام ل  ازمن ديه ا نبه آن يابيکه دست ياز دارند؛ اموريزنده ماندن بدان ن ياست که برا يبه مواد يابيدست

س ان گر انشت. اها نخواهند داآني تأمين برا يازهين امور لذط نبرند، انگيها از ازحمت است. اگر انسان
آن  غ ذا و تن اودي ت أمين نکند و از غذا خوردن لذط نبرد؛ ممکن است ب را يگرسنه، احساس گرسنگ

د. ي نمايممش کل ب روز  ني ر س رطان اي ه ا، نظيمارياز ب ين برود. در برخيجه از بياقدام نکند و در نت
ج ه يد؛ در نتدن دارو ن دارمداوا و خ ور يبرا يازهيض انگياست که درد ندارد، لذا مر ييايماريسرطان ب

 آورد.يدر م يض را از پايکند و مريم يشرويپ يماريب
حکمت اله ي ب ه  رو،شد؛ از اينها مختل ميهاي حيواني وجود نداشت، زندگي انساناگر لذط

اين تعل  گراته که در انسان احساس درد پديد آيد تا وي به اکر راع آن برآيد و در نتيجه اقدام به 
کند. خداوند متعاد ب راي ه ر يازها نمايد؛ وي زماني که نيازش تأمين شد، احساس لذط ميتأمين ن

يک از قواي انسان، لذط متناسبي قرار داده است. هوا، آب و غذا از جمله نيازه اي حي اتي انس ان 
باشند. انسان به شدط و در همه شرايط، به هوا نياز دارد. خداون د ه وا را در هم ه ج ا ا راوان مي
ها براي تهيه هوا هيچ زحمت ي را اريد و به آساني و بدون زحمت در دسترس همه قرار داد؛ انسانآ
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اي به انسان نداد تا ل ذط ت نفس را درک نماي د؛ گ ويي شوند. خداوند هيچ قوه مدرکهمتامل نمي
 لذط، مزد رنج تهيه آن است.

ع ت يبطرد. خداون د آب را در ي ميانسان آب است. اگر آب چند روز به انسان نرس د، م ياز بعدين
 م ت دارد.زح يمق دار يض رور ين ک االي ه اي ست. تهيآب به اندازه هوا ن يدند. اما اراوانياراوان آار
 اگر غ ذا چن د انسان غذا است. ياز بعديلذط قرار داده است. ن يبه آن مقدار يابيدست يز برايخداوند ن

ذط غ ذا ل  يز ب راي د. خداون د ني آيبه دس ت م يترشيرد. غذا با زحمت بيميروز به انسان نرسد، م
 ليسان تش کنسل است. اگر ان يبقا يل خانواده برايانسان تشک ياز بعديدر نظر گراته است. ن يترشيب

س ت. ب ه اس تمرار نس ل تعل   گرات ه ا يت اله يکه مش يشود. در حاليخانواده ندهد، نسلش منق ع م
 يارو، خداوند متع اد ب رنيدارد؛ از ا ياديزحمت مداوم ز ت کردن ارزند،يل خانواده، بزرا و تربيتشک

 را شود.يزه داشته باشد که زحماط آن را پذيانگ قرارداد تا انسان يترشيآن لذط ب
ن ه رن ج  وکن د، ام ا در واق ع ن ه ل ذط ا برا  راع رنجى کار مىيادراک برا  لذتى  انسان در عالَ 

ا ج و ل ذط رن رن يکند. اگر انسان اتأمين  از خود رايبدن ن ک ادالت ندارد؛ بلکه ادل آن است کهيچيه
، چن د به آن نداشته باشد و درااً به حک  عق ل ب ه خ اطر مص الح ب دن ک ار کن د يليدرک نکند و تما

ق ط کرد. اگر انسان از گرس نگى رن ج، و از غ ذا خ وردن ل ذط نب رد و ازندگى نخواهد  شيب يدباح
د اد الً زن دگى ي گوه کند و بخ ورد، م ىيهد زنده بماند، مرتب غذا تهخواکه مىن يبخواهد به السفه ا

ش ود، م ى ن لذط هداى برا  زندگىين زحمت را ندارد. ولى وقتى انسان از غذا لذط ببرد، هميارزش ا
 (. 444، ص7 ، ج1379 ،ي)م هر ز داردين ياهدف واالتر يهرچند که و
اج چگ اه ب ه ازدويبرد، هيد نسل لذط نميه، استمرار نسل است. اگر انسان از توليهدف تغذ باالتر از

ن د در شد. وقتى خداون دورط، نسل اود انسان منقرض مىيداد. در ايدارشدن تن نمو تامل رنج بچه
د. ي انميلمداد مقبه آن را به عنوان هدف  يابيدست يالزم برا يهاتيقرار داد، انسان اعال د نسل لذطيتول

رار ق  يله بش ر در اس تخدام س نت اله ين وس يتر  از زندگى بب رد. ب دشيکند تا لذط باو ازدواج مى
رود. اش نم ىيع يازه ا  طبيها را درک نکند، هرگز به دنباد راع نها و رنجن لذطيرد. اگر انسان ايگيم
کم اد  از اس ت وينأمين ي تده شده برايها مزد زحماط کش : لذطيريگيجه مين حکمت خداوند نتياز ا

اده، ه غ ذا و ازدواج ق رار دي دن، تهيخ وردن، آش ام يکه خداون د ب را يشود. احکام اقهيماسوب نم
ا رنج ش ها ب رود و ل ذط را ب ه آنير بار زحمت تهيد زيت است که انسان باين واقعياز ا يحاک يهمگ

 يون د بعض ن خاطر خدايشود. به هميم يرو، طلب لذط تنها و ارار از رنج، اناراف تلقنيبخواهد. از ا
 (.302 - 300 ، ص1390 مصباح، :)ر.ک اوق را حرام کردند يازهايني تأمين هااز راه
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 ازهاينتأمين  در حوزه ياقتصاد يگذاراستيس

 ياقتص اد يهايزيرها و برنام هيگذاراس تيازها و منشأ آن، در سيباث از انوا  ن يعمده ثمره اقتصاد
 يدها، اس تعدايق يحق يازه ايد. با توجه به آنچه گفته ش د منش اء نينمايظهور م ص منابعيجهت تخص

، يع يون طبماد يروهايتواند همه نيت نشده است. انسان ميريالط مديکاذب، تما يازهايو منشاء ن يذات
 هب دن يرس  يکه ب را يها در حدخود استخدام کند و به همه آن يرا به نفع تکامل انسان يوانيو ح ينبات

د ي ن مفانس ا ين ق وا ب راي د و ش ر  از اي قيب يبرداربهره ازمند است.يش مؤثر است، نيکماالط انسان
 يم اعشرات جامعه و تاق  اه داف اجتيد در خدمت پيبايبشر م يرذاتيغ يهان استعداديست. همچنين

 ا شود.يمه يو يذات يشکواا شدن استعدادها ينه الزم برايرد تا زميقرار گ
بس تر الزم  يس ازازه ا آن اس ت ک ه آمادهين يبن داوق در مورد رتبه يهاااتهي يزم اساساز لوا يکي
ن ي اس ت. ب ر ا يهايگذاراس تيها و سيزيرمه  در برنام ه يادل يبشر ياستعداد ذات ييشکواا يبرا

دارن د، ن د نآين اري در ا يک ه نقش  يد کاالها و خدماتيتول يص منابع برايو تخص يگذارهياساس سرما
ه ا را متوق ف داط آني تول ينيب ق وانيد با تص ويبا يدهد و دولت اسالميضرورط خود را از دست م

 يه ال ي، اياء تجمل يمجل ل نامتع ارف، اش  ي، بناهاياط، مواد مخدر، مشروباط الکليد دخانيد. تولينما
 . استکاذب  يازهاينتأمين   يورآالط نامتعارف از جمله مصاديلوکس، و ز ينامناسب، خودروها

 يريگجهينت

ان هم  يد ذات در وجود انسان قرار داده اس ت. اس تعدا ير ذاتيو غ يخداوند متعاد دو دسته استعداد ذات
ده ب و ينس انو ا يواني، حي، نباتيعيطب يروهايآن مستلزم استخدام ن ييژه انسان است که شکواايکماد و
م ت اس ت، روه ا م الزم ب ا رن ج و زحين ني باشد. از آنجا که استخدام اياو م يقيحق يازهايو منشاء ن
 آن لذط قرار داد. يخداوند برا
 يب ردارآن، بهره ب ه دنيرس  ريمس  و يزن دگ ه دف شناخت در اشتباه و از اارد در اثر خ ا يبعض

 ق رار يگس ر لوح ه زن دي را درااً به خاطر لذط آن  يوانيو ح ي، نباتيعيطب يروهايد و شر  از نيقيب
ز ي ا نر ير ذات ي، استعداد غيکاذب است. خداوند عالوه بر استعداد ذات يازهاينشاء نن امر ميدهند؛ هممي

 از دارد.ي ن يگون اگون يهااس تعداد ب ه اجتم ا . دي آار ياجتم اع را ها قرار داد. خداوند انساندر انسان
 ت،س ا الزم جامع ه شراتيپ يبرا که ييهااستعداد مجمو  که است گراته تعل  نيا به خداوند حکمت

س تعداد ادر خ دمت پ رورش  يرذات يکه پرورش اس تعداد غ ييتا آنجا. شود  يتقس جامعه ااراد انيم در
 باشد.يکاذب م يازهاياست و از آنجا به بعد منشاء ن يقيحق يازهاياست، منشاء ن يذات
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وس ط تالط ين تم اي ت نشده انسان است. اگ ر ايريالط مديکاذب تما يازهاي، منشاء نيبه طور کل 
 کن د، يرويآن پ يامدهايتوجه به پيها چش  و گوش بسته و بت نشود و انسان از آنيريمد يل و وحعق
 بشر ندارد.  ياستعداد ذات ييدر شکواا يچ نقشين امر هيا

الط يز ممکن است از تم اين يقيحق يازهايکاذب غرض درااً لذط است. هرچند در ن يازهايدر ن 
 بس ته از د چش  و گوشيت شود. انسان نبايريمد يله عقل و وحيوس د بهيبايم يروين پي ؛ ايکن يرويپ

 ت کن د. درش و راب ه با خداون د دق ير آن بر روح و سرنوشت خويد به تأثيکند؛ بلکه باينم يرويآن پ
 ست.ينجا غرض درااً لذط نيا

 هب  دنيرس  ريمس  و يزندگ هدف شناخت در انسان اشتباه و جه خ اياد نتيت درست اميريعدم مد
 هب ار در ک ه ييهار ک رد. عل ت م ذمتي م ان تعبيضعف معرات و ا توان بهين مشکل ميآن است. از ا

 ش ود.يم برت ر يهال ذط از هاانس ان ش دن ن است که باعث غااليشود، ايم کاذب يازهاين از يرويپ
 . کنديم غاال برتر يهالذط از را انسان که دارد يل لذط نقديبه دل کاذب يازهاين

ت جه  ياقتص اد يهايزيرها و برنام هيگذاراس تيازها و توجه به منش اء آن در سيک نيتفک ثمره
د اد ل ق رار ي ها بايزيرو برنام ه يکل  يهااستيشود. آنچه که در سيازها ظاهر ميص منابع به نيتخص
و  يرگذاهين اس اس س رماي بش ر اس ت. ب ر ا ياستعداد ذات ييشکواا يبستر الزم برا يسازرد، آمادهيگ

ا از دس ت ند ندارند، ضرورط خ ود رآين اريدر ا يکه نقش يد کاالها و خدماتيتول يص منابع برايتخص
 د. يها را متوقف نماآن ديتول ينيب قوانيد با تصويبا يدهد و دولت اسالميم
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