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از دوستان جاهل هم باید تقیه کرد

استاد شهید مرتضی مطهری )ره(: در ســال های اقامتم در حوزه 
علمیه قم که افتخار شرکت در محضر درس پرفیض مرحوم آیت اهلل 
آقای بروجردی )اعلی اهلل مقامه( را داشتم، یک روز  ضمن درس فقه 
حدیثی به میان آمد به این مضمون که از حضرت صادق)ع( سؤالی 
کرده اند و ایشان جوابی داده اند. شخصی به آن حضرت می گوید: 
قبال همین مسئله از پدر شما امام باقر)ع( سؤال شده، ایشان طور 
دیگر جواب داده اند، کدام یک درست است؟ حضرت صادق)ع( در 
جواب فرمودند: آنچه پدرم گفته درست است. بعد اضافه کردند 
شیعیان، آن وقت که سراغ پدرم می آمدند با خلوص نیت می آمدند 
و قصدشان این بود که ببینند حقیقت چیست و بروند عمل کنند، 
او هم عین حقیقت را به آنها می گفت. ولی اینها که می آیند از من 
سؤال می کنند قصدشان هدایت یافتن و عمل نیست، می خواهند 
ببینند از من چه می شنوند و بسا هست که هرچه از من می شنوند 
به این طرف و آن طرف بازگو می کنند و فتنه به پا می کنند. من 
ناچارم که با تقیه به آنها جواب بدهم. چون این حدیث متضمن 
تقیه از خود شیعه بود نه از مخالفین شیعه، فرصتی به دست آن 
مرحوم داد که درددل خودشان را بگویند. گفتند: »تعجب ندارد، 
تقیه از خودمانی مهم تر و باالتر است. من خودم در اول مرجعیت 
عاّمه گمان می کردم از من استنباط است و از مردم عمل، هرچه 
من فتوا بدهم مردم عمل می کنند. ولی در جریان بعضی فتواها 

که برخالف ذوق و سلیقه عوام بود، دیدم مطلب اینطور نیست.«
منبع: کتاب ده گفتار، صفحه ۳۰۴-۳۰۵

سیره و خاطرات علما
آیت اهلل محمدعلی جاودان، اســتاد 
برجســته اخالق، در کتاب »سیره و 
خاطرات علما« سعی کرده  است که 
کرامات اخالقی و رفتارهای برگزیده 
بزرگانی از علما را به عنوان سرمشق 
عملی و تذکــری از آخــرت و تقوا 
گردآوری کنند. آنطور که نویسنده 
در مقدمه آورده اســت، بسیاری از 

آنچه در این کتاب آمده، از اشخاص موثق شنیده شده و بعضی 
از مطالب هم برگرفته از کتاب هایی است که در زمینه تاریخ 
و شرح حال افراد نگارش یافته  است. هر چند بسیاری از این 
خاطرات نیاز به سند ندارد چرا که حاوی نکته ای عملی است 

که هم معقول است و هم باعث تنبه.
در کتاب خاطراتی از ســیره حضرات آیات و حجج اســالم 
شــیخ مرتضی زاهد، عالمه سیدمرتضی عســکری، شیخ 
محمدحسین زاهد، شیخ عبدالکریم حق شناس، شیخ هادی 
تهرانی معروف به حاج مقدس، آقاسیدجمال الدین گلپایگانی، 
میرزا ابوالحسن جلوه، سیدمحمدباقر علوی قزوینی، شیخ 
انصاری، آخوند مالحســینقلی همدانی، سیدحسین قاضی 
طباطبایی، میرزا محمدحسن شــیرازی )میرزای بزرگ(، 
میرزا محمدتقی شیرازی، شیخ فضل اهلل نوری، میرزا جواد 
ملکی تبریزی، ســیدمهدی قوام، شیخ حسنعلی نخودکی، 
میرزا محمدحسن آشــتیانی، میرزا محمدعلی شاه آبادی 
و علمای بزرگوار دیگری نقل شده اســت. با توجه به اینکه 
نویسنده کتاب، نوه مرحوم شیخ مرتضی زاهد بوده و سال ها 
از محضر ایشان بهره برده  است، تعداد خاطراتی که از این دو 

عالم بزرگوار در کتاب ذکر شده، بیش از سایرین است.
کتاب »ســیره و خاطرات علما« تالیف آیت اهلل محمدعلی 
جاودان از سوی مؤسسه ایمان ماندگار به چاپ رسیده است.

 اگر همدیگر را دوست ندارید
 به جایی نمی رسید

مرحوم آیت اهلل محی الدین 
حائری شیرازی: اگر کسی، 
مومنی را به عنوان مومن 
در آغوش بگیــرد یا با او 
دیدار کند، مثل این است 
که خدا را در عرش زیارت 

کرده است. چه حرف عجیبی است درباره انسان! این 
معنای انسان شناســی اســت: »من زار أخاه المومن 
کمن زار اهلل فی عرشه«؛ این تعریف انسان است. یعنی 
انسان موجودی اســت که می تواند دیدن او به معنای 
دیدن خدا باشــد. اما شــما می گویید مگر می شود؟ 
همین »مگر می شود«، کار دست ات می دهد! او گفته 
که می شود، تو می گویی »مگر می شود«؟ از این جهت 
]در گذشته[ مومنین مسافرت می کردند برای زیارت 
برادر دینی شان، از شهری به شهر دیگر می رفتند که 
او را ببینند. اگر همدیگر را دوســت ندارید به جایی 
نمی رسید. وقتی که دوست نداری از او جدایی، وقتی 
از او جدایی شیطان تو را تنها گیر می آورد. وقتی تنها 
گیرت بیاورد می خوردت، قورت ات می دهد، تو تنها 
بشو، »الشاذ من الغنم للذئب«، اگر یک گوسفندی از 
گله گوسفند جدا شود، گرگ دنبال همان می گردد. 
شیطان گرگ اســت. دنبال زمانی می گردد که تو از 
رفقایت جدا شــده ای، توصیه می کنــم که همدیگر 
اصل« برای  را دوســت بدارید و این را به عنوان یک » 

خودتان قرار دهید. جدی بگیرید.
منبع: کانال تلگرامی دفتر حفظ و نشر آثار
 آیت اهلل حائری شیرازی

گفتمان اسالم

کتاب اخالق

اخالق اسالمی

بهره منــدی از قــرآن کریم 
بسته به سطح هر خواننده ای 
درجات گوناگونی دارد. گروهی 
همانند رســول خدا و ائمه اطهار)ع( در اثر 
اتحاد با حقیقت قرآن، این کتاب آسمانی را 
می شناسند و گروهی دیگر با مشاهده آیات 
انفسی قرآن به ســوی این هدف واال جذب 
شده اند. گروه سوم نیز که بهره ای کمتر از دو 
گروه دیگر دارند با بررســی ابعاد اعجازآمیز 
قرآن کریم، آن را شناخته و می شناسند و کالم 
خدا را از پشت پرده های الفاظ و مفاهیم و مانند 
آن می بینند. آیت اهلل العظمی عبداهلل جوادی 
آملی، مفسر، مرجع، فیلسوف و فقیه برجسته 
دنیای معاصر در کتاب سرچشــمه اندیشه 
ذیل فصل »سیره تفسیری عالمه طباطبایی 
)قدس سره(« پیش از آنی که به مراتب تفسیر 
قــرآن بپردازند مفصاًل بــه درجات مذکور 
 اشاره می کنند که توضیحات ایشان در ادامه

از نظر می گذرد.

بعضی قــرآن را در اثــر اتحاد بــا حقیقت آن 
می شناسند؛ مانند پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه و 
آله و ســلم( و اهل بیت عصمت )علیهم السالم( 
که به منزله جان رسول خدایند؛ »نزل به الروُح 
األمیُن ٭ علی َقلِبک«. وقتی حقیقت کالم خدا 
بر روح رســول اکرم)صلی اهلل علیه و آله و سلم( 
تنزل یافت و یا آن حضــرت در قوس صعود به 
مالقات حقیقت وحی نایل آمــد: »وإنّک لتلّقی 
الُقرآن ِمْن لدْن َحکیــٍم علیٍم« برای آن حضرت 
جای هیچ گونــه ابهام نخواهد بــود و با دریافت 
آن حقیقت که خود عین معرفت اســت، کالم 
الهی به طور کامل شــناخته خواهد شد. بعضی 
دیگر قرآن را در اثر مشــاهده جمال و جالل آن 
در خود، شناخته و می شناســند که تبیین آن 
کشش خاص، برای کسی که از آن بارقه سهمی 
و از آن نفحه نصیبی ندارد، میسور نیست. گروه 
سوم قرآن را با بررسی ابعاد گوناگون اعجاز وی 
شناخته و می شناسند که اکثریت قرآن شناسان 
از این دسته اند. شناخت دسته اول همانند برهان 
صدیقین در معرفت خداوند سبحان است که از 
ذات خداوند پی به او می برند و معرفت دســته 
دوم، همانند برهان معرفت نفس اســت: »َمْن 
عرَف نفســُه فقد عرَف ربّه« که با اســتمداد از 
آیات انفســی، پروردگار خویش را می شناسند 
و آگاهی دسته ســوم، همانند برهان حدوث یا 
حرکت یا امکان و مانند آن است که با استدالل 
از نشانه های بیرونی و آیات آفاقی، خداوند خود 

را می شناسد.

کامل ترین درجه شناخت قرآن
کامل ترین شناخت قرآن، همانا معرفت عمیق 
طبقه اول اســت که نه تنها به تمــام معارف آن 
آشــنایی دارند بلکــه در مرحله عقــل، قرآن 
معقــول و در مرتبــه مثال قــرآن متمثل و در 
مرتبه طبیعت، قرآن ناطق هســتند؛ چنان که 
حضــرت امیرالمؤمنین)علیه الســالم( فرمود: 
»...و الّنور الُمقتدی بِه ذلک الُقرآُن فاستنطقوه 
َو لَن ینطَق و لکْن أُخبرکم عنــُه أال إّن فیه علَم 
ما یأتی و الحدیَث عــن الماضی و دوائکم و نظَم 
ما بینکم«. ایــن بدان علت اســت که حقیقت 
والیت و حقیقت قرآن، گرچه مفهوما از یکدیگر 
جدا هســتند ولی از لحاظ مصداق و همچنین 
حیثیت صدق، مساوي و متحدند؛ از این جهت، 
می توان ادعا کرد که »ال یبلــُغ أحٌد کنَه معنی 
حقیقه تفســیر کتابِ اهلل تعالی و تأویلِه إاّل نبیه 
صلّی اهلل علیِه و آلِه و أوصیائه علیهم الســالم« 
و زمینه رســیدن به این مقام منیع، عشــق به 
معارف قرآن و شوق به مطالب آن است؛ چرا که 
بر اثر عشق، هرچه شناخته شد، حفظ می شود 
و از صحنه دل رحلت نمی کند و در اثر شــوق، 
هرچه شناخته نشــد، با پرسش روشن می شود 
که امیرالمؤمنین)علیه السالم( فرمود: »و اهلل ما 
نزلت آیه إاّل و قد علمــُت فیما نزلْت و أین نزلت 

أبلیٍل نزلْت ام بنهاٍر نزلْت، فی سهٍل أو جبٍل، إّن 
ربّی وهب لی قلباً عُقوالً و لســاناً سؤوالً«. امامان 
معصوم)علیهم الســالم( گرچه ممکن است در 
بعضی از مظاهر با یکدیگر تفاوت داشته باشند، 
ولی در علم به قوانین الهی و تفسیر قرآن کریم 
یکســانند؛ چنان که امام صادق)علیه الســالم( 
می فرماید: »ُقلــُت له األئّمه بعضهــم أعلُم من 
بعض؟ قال)علیه السالم(: نَعْم و علمهم بالحالِل و 

الحرام و تفسیر القرآن واحد«.
کتاب خداونــد را چون دیگر نوشــتار یا گفتار 
نمی توان محسوب داشت؛ زیرا همواره گوینده 
از گفتارش جدا و نویســنده از نوشتارش بیرون 
است و هنگامی که پرده گفتار کنار رفت، گوینده 
ظهور می نماید که »المرء مخبوٌء تحَت لسانه« و 
زمانی که پوشش نگارش و نوشتار به در  آید، اندام 
نویســنده جلوه می کند که »رسولک ترجماُن 
عقلک و کتابُک أبلُغ ما ینطق عنک« که وجود هر 
یک از متکلم و کاتب محدود بوده و از محدوده 
کالم و کتاب خود نیز بیرون است؛ از این جهت، 
باید از حجاب گفتار و نوشتار گذشت تا به گوینده 
و نویسنده رسید و چه بسا آن گوینده یا نویسنده 
درست در کسوت گفتار در نیاید و به طور کامل 

در پوشش نوشتار خود را ارائه ندهد.
لیکن خداوند ســبحان که از هر نوری روشن تر 
اســت، تحت هیچ حجابی مســتور نیست و از 
محدوده هیــچ موجودی بیــرون نخواهد بود؛ 
بنابراین، لطیف ترین تعبیری که درباره کالم و 
کتاب خداوند سبحان مطرح است، همان تجلی 
است که احتمال هرگونه تجافی را از بین می برد 
و زمینه هرگونه شناخت عمیق را فراهم می کند 
که حضرت امیرالمؤمنین)علیه السالم( فرمود: 
»فتجلّی لهم سبحانه فی کتابه من غیرأن یکونوا 
رأوُه بما أراهم من قدرتــه«. آن موحدی که تا با 
چشم جان و حقیقت ایمان خدای خود را نبیند، 
او را نمی پرستد: »...أفأعبُد ما ال أری«، تا با چشم 
دل گوینده را هم نبیند، کالمش را نمی پذیرد. او 
اول متکلم را می بیند، بعد کالمش را می شنود؛ 
چنان که پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه و آله و سلم( 
در معراج هــای خویش، اول حقیقــت را با دل 

می یافت، بعد با چشم می دید.
یعنی محســوس اولیای الهی، مسبوق به عقل 
آنهاســت و یک حقیقت اول معقول آنهاســت؛ 
سپس محسوس آنان می شود؛ برخالف دیگران 
که معقول آنها مســبوق به حس اســت و یک 
واقعیت از رهگذر حس به عقل آنها راه می یابد؛ 
لذا، منطق آنان این اســت که »َمن َفَقَد ِحّســاً 
فقَد ِعلماً« و مشــرب اینان این اســت که »إنّه 

لقران کریم ٭ فی کتاٍب مکنون ٭ ال یمّســه إاّل 
المطّهرون«. آنــان می گویند: تا حس نباشــد 
آگاهی نیست و اینان می فرمایند: تا صفای ضمیر 
و طهارت دل نباشد، نیل به معارف میسر نیست. 
برای آنان آگاهی ضروری می نماید و برای اینان 
تهذیب نفس که: »اِنّما یریــد اهلل لیذهب عنکم 

الرجس أهل البیِت و یطهرکم تطهیراً«.
نکته اساسی درباره قرآن کریم این است که چون 
این کتاب، تجلی خداوند بی چون و بی مثل است، 
قهراً همانند نخواهد داشــت و شناخت او همانند 
معرفت دیگــر کتاب ها نیســت: »اّن کالم الباری 
سبحانه ال یشــبُه کالَم الخلِق کما ال یشبُه أفعالُه 
أفعالهم« و شــناخت این طبقه ممتاز همان است 
که در زبان پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه و آله و سلم( 

آمده: »...لَْن یفترقا حّتی یردا علی الحوض...« 
چون عارف و معروف هــر دو به یک حقیقت که 
همان حق محض است، مرتبطند: »...هما حبلُ اهلل 
ممدوٌد بینکــم و بین اهلل تعالــی...« و خطاب و 
مخاطب هر دو به یک متکلم وابسته اند، لذا: »اِنّما 
یعرُف القرآن من ُخوِطَب بِه«. بدین جهت، از این 
اولیای الهی هنگام تالوت هر آیه، ذکری مناسب 
با محتوای همــان آیه مانند تلبیه یــا اعتراف یا 

شهادت نقل شده است.
برجســته ترین مقامی که در قــرآن کریم برای 
انسان یادآوری شــده، از آن این گروه که همان 
»و الســابقون الســابقون ٭ أُولئــک المقّربون« 
هســتند، خواهد بود؛ چنان که حضــرت امام 

باقر)علیه السالم( فرمود: »...و لنا کرائَم الُقرآن«.

شناخت گروه دوم
بهترین شــناخت قرآن بعد از معرفت عمیقانه 
طبقه اول، همانا شــناخت گروه دوم است که با 
مشاهده آیات انفســی قرآن به سوی این هدف 
واال جذب شده اند و با کشش قرآن، وارد دریای 
بی کران او گشته اند؛ چون شناگری که به همراه 
موج دریای طوفنده چند گامی وارد دریا می شود، 
نه با کوشش خود وارد شود که اقیانوس سهمگین 
به کوشــش هیچ شــناگری بها نمی دهد و توان 
هرگونه دریانوردی را از او می ربایــد: »...و بحراً 
ال یدرک َقعرُه«، و آنکه بدون کشــش، عزم دریا 
کرد و به کوشش جامد بسنده نمود، بهره الزم را 
از آب دریا و گوهر نهانی آن نمی برد. به درون بحر 
راه یافتن از آن کسی است که از خود شنا نشان 
ندهد و فقط پس از آشنایی به هنگام موج خود را 
در معرض آن موج قرار دهد؛ آنگاه مجاز است که 
بگوید: »هرچه دارم همه از دولت قرآن دارم«؛ زیرا 
با پیک وحی، محشور و با سفیر قرآن هم صحبت 

شده است.
چنان که حضرت امام صادق)علیه السالم( فرمود: 
»من قرء الُقرآن و هو شاٌب مؤمٌن اختلط القرآن 
بلحمه و دمه، جعله اهلل مع السفره الکراِم البرره و 
کان الُقرآن حجیجاً عنه یوم القیامه و یقول یا رّب 
إّن کّل عامٍل قد أصاَب أجَر عملِه غیرعاملی فبلّْغ 
به کریم عطایاک، فیکسوه اهلل عّزوجل ُحلّتین من 
ُحلِل الجّنه َویوضُع علی رأسِه تاُج الکرامه ثّم یقال 
لُه هل أرضیناک فیه؟ فیقــوُل القرآن یا رّب قد 
کنُت أرغُب له فیما هو أفضل من هذا. قال: فیعطی 
األمُن بیمینِه و الُخلُد بیســارِه ثم یدخُل الجّنه 
فیقاُل له اِقرء آیه و اصعد درجه ثم یقال له بلّغنا به 

و أرضیناک فیه؟ فیقول اللهم نعم«.
آری، دلباختــه کالم خــدا آنچنان قــرآن را با 
ایمان می خواند که قرآن با تمام گوشت و خون 
او مخلوط خواهد شــد و اینان برجســته ترین 
چهره های آدمی بعد از انبیا و مرســلین)علیهم 

السالم( هستند.

شناخت گروه سوم
اما شــناخت گروه ســوم کــه با بررســی ابعاد 
اعجازآمیز قرآن کریم، او را شناخته و می شناسند، 
چون قرآن شناسی آنان از روزنه های بیرونی است 
و کالم خدا را از پشت پرده های الفاظ و مفاهیم و 
مانند آن می بینند، قهراً تماس مستقیمی با خود 
قرآن نداشته و از حجاب مصطلحات نمی گذرند. 
در این گروه، همه افراد یکســان نیســتند؛ زیرا 
برخی فقط از راه مفاهیم عقلی به قرآن راه پیدا 
می کنند و بعضی از راه معانی نقلی به حریم آن 
بار می یابند...، و چنان که در گروه دوم هم تفاوت 
وجود دارد؛ زیرا برخی از آنهــا به کام موج قوی 
فرو رفته و به همراه آن مقدار زیــادی از دریا را 
طی می کنند و بعضی در معــرض موج ضعیف 
واقع می شوند و به همان نســبت، وارد اقیانوس 
می شــوند؛ ولی این طبقه چون با حقیقت قرآن 

مأنوس اند، هرگز آن را رها نمی کنند.
اما گروه سوم، گذشــته از تفاوت شناخت، چون 
حقیقت قرآن کریم را حس نکرده اند، قسمتی از 
بیماری های آنان درمان نمی شود و لذا گاهی به 
مقتضای بعضی از همان بیماری های کهن، تن به 
انحراف و تباهی خواهند داد؛ زیرا قرآن تنها کتاب 
عقلی و علمی نیست که بتوان با براهین محض به 
آن نایل آمد و عمل را در نیل به معارف آن مؤثر 
ندانست بلکه قرآن نور و هدایت است؛ لذا، معارف 
عقلی و علمی را با راهنمایــی و موعظه مقرون 
می نماید؛ سپس انسان ها را به تدبر در آن دعوت 
می کند و گناه را که همان قفل قلب است، مانع 

تدبر در آن می داند.
اگر تنها راه ارتباط با قرآن همان علم حصولی و 
مبادی مفهومی آن باشد، ممکن است کالم الهی 
در دل استقرار نیابد و در اثر برخی از سوانح رخت 
بربندد و از شمار بزرگ ترین گناهان آن است که 
کسی حامل کالم خداوند باشد، سپس عمداً آن را 
رها کند: قال رسول اهلل)صلی اهلل علیه و آله و سلم(: 
»ُعرضْت علی الذنوُب َفلْم أصْب أعظَم ِمْن رُجٍل 

َحّمَل القرآَن ثم تََرکه«.
همین رهایی نورانیت قــرآن، زمینه ای را فراهم 
کرده که قرآن دستاویز زراندوزان آزمند شود تا 
به وسیله کالم الهی، دیگران را به کام دنیامداری 
خویش فرو برنــد. کیفر این گروه آن اســت که 
طوری در قیامت حاضر می شــوند که نیســت 
گوشــتی در استخوان صورتشــان: قال علی بن 
ابی طالب)علیه السالم(: »من قرأ الُقرآن یأکل به 
الناس جاء یوَم القیامه و وجهُه عظم ال لحَم فیه«.

آری، قرآن چون میوه شــاداب است که انسان 
ســالم را فربــه می نماید و فرد مبتــال به مرض 
دســتگاه گوارش را رنجور می ســازد؛ »و نُنزُل 
ِمَن الُقراِن ما ُهَو ِشفاء و رحمه للمؤمنین وال یزیُد 
الظالمین إاّل خساراً«؛ لذا، قرآن کریم با گوشت و 
خون بعضی از قاریان مخلوط می شــود و زمینه 
ریزش تمام گوشــت های صــورت برخی دیگر 
از قاریان را فراهم می کند: أعاذنا اهلل من شــرور 

أنفسنا و سیئاِت أعمالنا.

هرچه دارم همه از دولت قرآن دارم
درجات گوناگون شناخت قرآن به روایت آیت اهلل العظمی جوادی آملی

اندیشه
 قرآن

 اهمیت و ضرورت انسان شناسی
 از منظر آیت اهلل مصباح یزدی

معنایابی زندگی در گرو انسان شناسی
انسان شناســی مســئله ای مهم اســت که پرداختن به آن در 
موارد بســیاری راهگشاســت. آیت اهلل مصباح یزدی درکتاب 
»انسان شناســی در قرآن« اهمیت انسان شناسی را از دو منظر 
دارای اهمیت می دانند. توضیحات حضرت استاد را به اختصار 

در ادامه می خوانید: 
اهمیت و ضرورت انسان شناسی را می توان از دو منظر بررسی کرد:

الف( انسان شناسی در چارچوب اندیشه بشری
معنایابی زندگی

بامعنا بودن زندگی انســان، به تصویرهای مختلف از او بستگی 
تام دارد و این تصویرهای مختلف را تحقیقات انسان شــناختی 
در اختیار ما قرار می دهد. برای مثال اگر در انسان شناســی به 
این تصویر دست یابیم که انسان دارای هدف معقول و متناسبی 
نیست که در طول زندگی خود به ســوی آن در حرکت باشد، یا 
اگر انسان را موجودی بدانیم که محکوم جبر زیستی، اجتماعی، 
تاریخی و الهی است و خود نمی تواند سرنوشت خویش را رقم زند، 
در این صورت، زندگی انسان بی معنا و سراسر پوچ و بیهوده خواهد 
بود ولی اگر انسان را موجودی هدفدار )هدفی معقول و متناسب( 
و مختار تصویر کردیم که می تواند با تالش به آن هدف برتر دست 

یابد، زندگی وی معقول و بامعنا می شود.

عقالنیت نظام های اجتماعی و اخالقی
همه نظام های اجتماعی و اخالقی، درصورتی از پشــتوانه الزم 
برخوردار خواهند بود که به حل درست و روشن پاره ای از مسائل 
اساسی انسان شناختی که مبنای آن نظام ها را تشکیل می دهد، 
دست یافته باشــند. در واقع، دلیل وجودی نظام ها و نهادهای 
اجتماعی، برآوردن نیازهای اساسی انسان است و درصورتی که 
نیازهای اصیل انسانی از نیازهای کاذب وی بازشناسی نشود و 
نظام های اجتماعی و اخالقی براســاس نیازهای واقعی و اصیل 
انسان و متناســب با هدف نهایی او پایه ریزی نشود، این نظام ها 

پشتوانه منطقی و معقول نخواهند داشت.

موجودیت و اعتبار علوم انسانی تبیینی
مقصود از علوم انسانی تبیینی، آن دسته از علوم انسانیـ  تجربی 
است که به بررسی و تبیین پدیده های انسانی می پردازد و از حد 
وقایع نگاری و توصیف صرف، فراتر رفته، درصدد کشف سازوکار 
و قوانین حاکم بر پدیده های انسانی است. موجودیت و اعتبار این 

علوم، در گرو حل برخی مسائل انسان شناختی است.

سوگیری علوم انسانی و تحقیقات اجتماعی
افزون بر آنکه مباحث انسان شناختی در موجودیت و اعتبار علوم 
انسانی نقش اساسی ایفا می کنند، تعیین قلمرو و سوگیری علوم 
انسانی و تحقیقات اجتماعی نیز با پاره ای از مباحث انسان شناسی 
پیوندی ناگسستنی دارند. برای مثال اگر در انسان شناسی، روح 
مجرد انسان را یکسره منکر شویم یا پایان زندگانی این جهانی هر 
انسان را به معنای پایان یافتن و نیست شدن وی بدانیم، در بررسی 
پدیده های انسانی و تحقیقات اجتماعی، همه موضوعات معنوی، 
ماورایی و امور مربوط با جهان پس از مرگ انسان و تأثیر و تأثر 
آن با زندگی این جهانی او نادیده گرفته می شود؛ همه پدیده های 
انسانی، تحلیل و تبیین صرفا مادی می یابند و تحقیقات انسانی 
به سوی ابعاد مادی انسان سوگیری می کنند اما اگر روح به منزله 
عنصر اصلی سازنده هویت انسان مطرح باشد، هم جهت تحقیقات 
به سوی ابعاد غیرمادی و عناصر ماورایی مؤثر در زندگی انسان و 
تأثیر و تأثر روح و بدن خواهد بود و هم نوعی تبیین غیرمادی یا 
آمیخته ای از مادی و غیرمادی در علوم انسانی مطرح خواهد شد. 

این نکته در ضمن مباحث آینده بیشتر روشن خواهد شد.

ب( انسان شناسی در چارچوب معارف قرآن
ارتباط انسان شناسی با خدا شناسی

هم شناخت حضوری انسان راهی است برای شناخت حضوری 
حق که راه عرفان و شهود است و هم شناخت حصولی آدمی راه 
شناخت حصولی پروردگار است که با تأمل در اسرار و حکمت هایی 
که خداوندـ  جّل جاللهـ  در وجود انسان نهاده است ارتباط می یابد 

و شناخت آنها بر معرفت آدمی درباره صفات خدا می افزاید.

انسان گنجینه اسرار الهی
آنچه در وجود گســترده آدمی به ودیعه نهاده شــده اســت، 
نشانه های علم، قدرت و حکمت »او« است و در میان آفریدگان، 
هیچ پدیده ای چون انســان و به قدر وی، دارای ســر و حکمت 
نیســت. از میان آدمیان اســت که خلیفه اهلل به وجود می آید و 
نخستین انسان، خلیفه الهی بود. یکی از وجوه اهمیت شناخت 
انسان، همین است که به خداشناسی کمک می کند؛ چنان که 
در روایت آمده که هر کس خود را شناســد همانا خدای خود را 

شناخته است.

ارتباط انسان شناسی با نبوت
باور به اینکه در میان انسان ها کسانی هستند که به مقام نبوت و 
رسالت می رسند، نوعی شناخت انسان است. می دانیم که هنگام 
بعثت پیامبران، هماره برخی شبهه می  افکندند که انسان لیاقت 
ندارد به او وحی شــود و خدا اگر می خواست با ما سخن بگوید، 
از طریق یکی از فرشــتگان چنین می کرد. هنگام بعثت پیامبر 
اسالم)ص( نیز درباره ایشــان گفتند، ما نشنیده ایم که انسانی 
پیامبر شود! چنان که گفتیم، یکی از دلیل های این گمان نادرست 
همین بود که انســان لیاقت ندارد که به او وحی شود؛ یعنی در 
واقع، آنگونه که آنان از انسان شــناخت داشتند، چنین لیاقتی 
را در وی نمی دیدند. بنابراین اگر انسان درست شناخته شود، از 
وجوه معرفت انسان یکی همین است که چنین لیاقتی در نوع 

انسان وجود دارد.

ارتباط انسان شناسی با معاد
اگر انسان را دارای روحی بدانیم که مستقل از بدن می تواند باقی 
بماند، در آن  صورت معــاد پذیرفتنی خواهد بود ولی اگر چنین 
بعدی از ابعاد وجود انسان را نشناسیم، مسئله معاد اصوال فرض 
معقولی نخواهد داشت؛ زیرا اگر انسان همین بدن باشد که با از 
بین رفتن متالشی می شود، فرض اینکه بار دیگر همین انسان زنده 
می شود، فرض نامعقولی است؛ چون انسانی که بعدا زنده می شود، 
موجود دیگری خواهد بود. یگانه فرض درست معاد، مبتنی بر این 
است که انسان وقتی می میرد، روحش باقی بماند تا دوباره به بدن 
برگردد. پس، مسئله معاد نیز مبتنی است بر شناخت حقیقت 

انسان که روح اوست به مثابه موجودی قابل بقا.

اندیشه انسان

اگر تنهــا راه ارتباط بــا قرآن همــان علــم حصولی و مبــادی مفهومی آن باشــد 
ممکن اســت کالم الهــی در دل اســتقرار نیابد و در اثــر برخی از ســوانح رخت 
بربندد و از شــمار بزرگ ترین گناهان آن اســت که کســی حامــل کالم خداوند 
باشد، سپس عمداً آن را رها کند: قال رسول هللا)صلی هللا علیه و آله و سلم(: 

»ُعرضْت علی الذنوُب فَلمْ أصْب أعظَم مِْن رُجٍل َحّمَل القرآَن ثم تَرَکه«.


