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 و نقش انسان در هستى و انسان به هستىاو و نگرش انسان  بينش؛ يعنى جهان بينى.  

يى كلیدهاو  هاروش، هامیزانها گوناگون هستند، ما بايد همراه نتيجه عقيدهشماره و در ها بىجا كه اين بينشاز آن

 هاى مغز و قلب خويش.سدار دروازهباشيم و پا

 

 وتفكر ا با م .نهفته استدرون خود انسان  درگشايد آن كليدى كه راز انسان و هستى و دنيا و نقش انسان را مى:  كلیدها 

به شناخت هستى و نقش خود در  ،شناخت خلقت و آفرينش خودو  هاشناخت مقدار آنو  هاشناخت استعدادها و سرمايه

 .بريمهستى، پى مى

 .بريممىدر نتيجه به حاكمى پىيابيم و او را مىمحكوم بودن تفكر در خلقت انسان،  با :تفكر در انسان -

كنم. ديروزى كه هيچ نداشتم و با چهار ديروز و امروز و فردايم را مطالعه مىمن براى اين تفكر به تدبرهايى نياز دارم. 

بينم و ها را مىيابم و محكوميتها را مىنها و گرفتبا اين تدبر، دادن. ر و عجز و ضعف و جهل، همراه بودمخصوصيت فق

كم اين حا دهند.ده و قانونگذار را نشان مىتنظيم كننده و كنترل كننهمه نيازمند هستند و  هاقانونرسم. به حاكمى مى

يى همراه هاويژگى خصوصيات ومسأله اين است كه اين حاكم با چه . ها هم قبول دارندها و ماركسيسترا، حتى مادى

 يگانگی و...( -4 نامحدودی -3 بی نيازی -2 مانندىبى -1 ): تاس

و... و زمان و مكان  هاو به آفريدها -2 شد.ها محكوم مىهمين بود، مثلها نيست. اگر او مثل اتم مثل انرژى مثل قانون -1

چون محدود، به  ه در قدرت و علمش و نه در وجودش.او حدى ندارد، ن -3. بودداشت، محكوم مىمىنياز ندارد. اگر 

ى ى نامحدودى احاطه است و نتيجهنتيجه. )دو چيز نياز دارد، به حدود و مرزهايى و به محدود كنننده و مرزبانى

اگر  .هم واحد است و هم احد يگانگى: او از تركيب و اجزائى برخوردار نيست، -4 -4( ه، حضور و آگاهى و علم.احاط

 اى بود. تركيب كننده اجزاء ومند به داشت و ناچار نيازناچار اجزائى برمىداشت، او تركيبى مى

كامل است و نقصى و نيازى ندارد. . يباستزد)كنها بزرگ مىه عشق او را در دلى هم دارد كخصوصيات ديگرولى او 

ت تر اساز من به من نزديكنيست.  از روى عادت و يا سياست هاى اوهربان است و بخشندگىمدهنده است نه گيرنده. 

بهترين  .با خودم آشنا كرد او مرا با خودم آشتى داد ودر ميان من و دلم فاصله است. . ترآگاه تر وو از من به من مهربان

 (و من هم محتاج انس و دوستى هستم.دهد گيرد و پرورش هم مىدهد و نمىدوست است كه مى



ت، اگر شناخ. رسمبه حاكم و ربّم مىو ا اين تدبر و تفكرها، به شناخت خودم و فقرم و ضعفم و عجزم و جهلم و محكوميتم ب

و در نتيجه احساس نفرت و عشق در من ادراك خوبى و يا بدى ا ام ؛شوداحساسى زنده نمىباشد در من اخت مجرد شن

  .كندحركت و تالش را زنده مى

دهد. و اين نظام هماهنگ و را تشكيل مىنظام اخالقى اسالم كشد، كه هر كدام ديگرى را به دنبال مىهشت مرحله اين 

 -4عشق و ايمان  -3شناخت خودم و ربّم  -2تفكر   -1 :تواند احكام اخالقى اسالم را به دوش بگيرداست كه مىمرتبط 

 تفويض.  -8حيرت  -7رضا  -6آزادى و زهد  -5اطاعت و تقوا 

 يممی دان. و در نتيجه مبريپى مى او نقش و هاى انسانى به كارها و سرمايهبا شناخت استعداد: ادهاتفكر در استعد -

. اگر من در خودم پنجاه تومان سراغ داشته باشم، به شلغم اش هماهنگى داردكار هر كس با سرمايه .دنيا كارگاه ماست

ها كه خود آن ترى رو خواهم آورد.ها سرمايه در خودم ببينم، ناچار به كارهاى بزرگآورم. اما اگر ميليونفروشى رو مى

 :وجود دارددو راه هاى او، ى انسان و سرمايهبراى شناخت استعدادها. خبرند و خوشندىها بآگاهى ندارند، از بدبختى

 . مقايسه با ساير جاندارها  -2نيازها؛   -1

 .؛ نه تنوع و رفاه و خوشیو خوبی حركت و رشدشود مىان كار انس يابيم كهمىاد استعدادهاى انسان رقابت و تضما از 

و اين است كه حتى خوردن و خوابيدن و رفت و آمدهايش بايد حركت باشند. بايد  .تربه سوى عالىشود حركت مى

 جور ايستادن.  ها را زير پاگذاشتن است و تنوع در يك پله چند؛ كه تحرك پلهتحرك باشند، نه تنوع

عنى ؛ يتنقش او خالفت اللَّه است و خالفت حاكم بر هستى اسخاطر رفاه نيست، بلكه  بردارى بهنقش انسان بهرهو 

 .بردارى با هدف و به خاطر رشدبردارى از نظم و قانون و هماهنگ كردن اين بهرهبهره

 :كنندركت و رشد مسائلى را مطرح مىح

 : اللَّه )انا اليه راجعون(جهت حركت -1

 «.د، عبوديت، اتباعتوحي» دادهاراه تا رشد استعترين نزديك: صراط مستقيم- 2

 ان، فشار و بالء، عجز، اعتصام.يى براى رسيدن: فكر، عقل، عشق و ايمهامركب -3

 .: )رسالت و امامت(راهبر -4

 كه بهشت منزل است نه مقصد.: رحم، دنيا، بهشت، هامنزل -5

 .هاها و قانون: شرايع و احكام، نظامروش حركت -6

يابيم كه انسان چقدر ادامه دارد و در نتيجه هستى تا كجا با تفكر در مقدار استعدادها، مى: تفكر در مقدار استعدادها -

ادهاى از استعدكنيم كه او براى نُه ماه نيست و ما از استعدادهاى اضافى جنين در شكم مادر، كشف مى. شودگسترده مى

براى  .ها سرمايه داردى هفتاد ساله نيست؛ چون بيش از اين حرفكنيم كه براى اين محدودهعظيم انسان كشف مى

اى را ساخته كه هنوز انسان به آن نرسيده جامعه اين محدوده به فكر و عقل نياز نيست؛ كه غرايز اجتماعى در كندو،

هان ج خواهد داشت ونهايت ادامه بىاست و در نتيجه انسان نهايت سرمايه بىتضادها و استعدادها و پاى آزاد او،  .است

چون  ؛قل كه به وحى هم نياز استنهايت راه نه تنها به فكر و عبراى اين بىو  .خواهد بود نهايت گستردههستى تا بى

 .تواند ما را براى اين راه دراز، آماده كندفكر و عقل ما به تمام راه احاطه ندارد و نمى

 دست  )رشد( مالك اولبا اين شناخت به و رسيديم برديم و به نقش او مىز كليد دوم به كار انسان پى مىا: هامالك

ها هستند كه رشد را آمد؛ چون اينهم بدست مىهاى تقوا و توحيد و اهميت و صعوبت كماليافتيم و با مالك رشد، مى

 آورند. به همراه مى



ا جالِسُو»يابد؛ مثل: هاى خصوصى توضيح مىهاى كلى و بر اساس همين مالك رشد است كه مالكو بر اساس همين مالك

 و ...« ا عُبَِد بِهِ الرَّحْمنُعَْقلُ مو يا )الْ «َذكِّرُكُمْ اللَّهَ رُؤيَتُهُمَنْ يُ

ها مفهوم توانند عظمت و عمق احكام اسالمى را به ما نشان بدهند؛ چون اين احكام بدون اين مالكها مىاين مالك 

 .نخواهند شد و حتى گرفتار طنز و تمسخر خواهند گرديد

 روش  .تاريخو البالغه نهجو  رواياتو روش برداشت از قرآن ، روش بحث، روش مطالعه، روش تفكر، روش تربيتى: هاروش

دك و روش بحث و تفسير و ... در ها مطرح شده است و از روش تربيت كوتربيتى و تفكر و مطالعه و تدبر در همين نوشته

 جاى ديگرى.


