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هویّتبخشیِ دین به انسان از دیدگاه عالمه جوادی آملی
تاريخ دريافت39/21/70 :

تاريخ تأييد39/71/12 :



رحیم دهقان سیمکانی

شکلگیری هویّت هر فرد مرهون دو عنصر کلیدی شننختن تنود و داشنن
هنندفی مشننصا ا ننت ،کنند دو مرننوحق قردیننر دح عرف ن م رفننتشنننختنی و
غخیتشنختنی حا بر انسخن الزم می خزد .عالمد جوادی آملی ،ضم احائ ق ریفی
جخمع از انسخن بر مبنخی دی بد «حیّ منخلد» ،بد هویّتبصشیق دی بد انسخن هم دح
عرف م رفتشنختنی بد لرخظ شنختتِ تنود و هنم دح عرفن غخینتشننختنی
پخیبند ا ت :دح عرف م رفنی ،همخنگوند کد انسخن دح هسنیق تود فدنر مرن
بوده ،بد لرخظ م رفنی نیز عی فدر ا ت و بدون ق ریف شدن از وی تداونند
برخن ممک نیست تود حا بشنخ د و هویّت تود حا دحیخبد .دح عرفن غخینت
شنختنی نیز ،حرکت انسخن بد وی مظهریّت ا مخء حسنخی حر بوده و انسخنیّت
انسخن یخ هویّتِ او دح پخیخن ای

یر جوهری مشصا میشنود .این دو عرفند

نشخن تواهد داد کد قنهخ فردی از انسخنیّت و هویّنت حدیدنیق انسنخنی برتنوحداح
تواهد بود کد بد لرخظ اعندخدی دی دح ت و حر حا برگزیده بخشد و بد لرنخظ
اعمخل و اتالق بر مبنخی حفنخحهخی فریح دینی عمل کند.
ای مدخلد دح دو مروحق عمدۀ تودشنخ ی و غخینمنندی و بنخ قمرکنز بند آ نخح
علخمد جوادی آملی ندش دی دح هویّتبصشی بد انسنخن حا قبینی نمنوده ا نت.
 عضو هیأت علمی پژوهشگاه جامعۀ المصطفی العالمیه.
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حوش ای مدخلد دح مراج د بد آحا ،ا ننخدی و دح قبیی مرننوا ،قرلیلنی و قبییننی
ا ت.

واژگان کلیدی :هویّت ،انسخن ،دی  ،حیّ منخلد ،تداونند ،م رفنت ،هدفمنندی،
جوادی آملی.
مقدمه

هویت حا غخلبخً بد م نخی حدیدت شی ،یخ شصا کد مشنمل برففخت جوهری
او بخشد یخ آنچد منسوب بد (هو) بخشد میدانند .آحا ،اعندخدات ،اندیشدهخ ،اعمخل و
حفنخحهخ از جملد عوامل قشنکیلدهنندۀ هویّنت انسنخن قلدنی منیشنوند .هوینت
جنبدهخی من ددی از جملد جنبدهخی شصصی ،دینی ،شغلی و نژادی ن قومی داحد،
کد ای امکخن وجود داحد ،کد یکی از اینهخ دح فرد قشکیل شود ودیگنری قشنکیل
نشود( .سروش )6 :2831 ،مجموع ای جوانب هویّنت واق نیق انسنخن حا قشنکیل
میدهد و شصصیّت او حا کخمل می خزد .ای جواننب من ندد حا بخیند بنر مبننخیی
واحد ا نواح ختت ،مبنخیی کد ندش قخبل قوجّهی دح هویّتبصشی بد انسخن ایفنخ
میکند.
آیخ میقوان ای مبنخی واحد حا دی دانست؟ آیخ میقوان انسنخن حا بندون دین
قصوّح نمود یخ اینکد هویّت و واق یّت انسخن مبننی و وابسند بد دی ا ت؟ بد بیخن
دیگر ،ندش دی دح هویّت بصشی بد انسخن چیست؟ بخ قوجّد بد اینکد عخلم فرزانند
حضرت آیت اهلل جوادی آملی دح آ خح تود بد ای

ؤال قوجّد جدّی داشند ا ت،

قالش میکنیم قخ دح ای مدخلد بر دیدگخه ای اندیشمند قمرکز داشند ،ندش دی دح
هویّتبصشیق بد انسخن حا موحد برح ی قراح دهیم .دح ای حابطند ،ابنندا هویّنت و
م نخی آن حا موحد برح ی قراح داده ،پس از آن ،ضم بیخن منراد تنود از هویّنت
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انسخن و چگونگی شکلگیری هویّت هر فرد ،ندش دی دح هویّتبصشی بد انسخن
حا بر مبننخی نگنرش عالمند جنوادی آملنی دح دو مرنو قح عمندۀ تودشنخ نی و
غخینمندی موحد قبیی قراح تواهیم داد.
 .1مفهومشناسی
 .1-1هویّت

هویت بد م نخی حدیدت شیء یخ شصا کد مشنمل برففخت جوهری او بخشد
دانسند شده ،دح م نخی لغوی آن بد م نخی شصصیت ،ذات ،هسنی و وجود ا نت
کد دح پخ خ بد ؤال چد کسی بودن و چگونند بنودن مطنری منیشنود( .شرری،،

 )261 -268 :2831بد دیگر ص  ،هویّنت چینزی ا نت کند موجنب شنخ نخیی
شصا بخشد ،ی نی آنچد بب قمخیز ین

فنرد از دیگنری ا نت( .معرن:2836 ،،

 )2121دح ق ریف افطالحی ،هویت عبنخحت ا نت از مجموعند تصوفنیخت و
مشصصخت ا خ ی اجنمخعی ،فرهنگی ،حوانی ،زیسنی و قخحیصی کد بر مخهینت ینخ
ذات گروه یخ فرد داللت میکند و آن فرد یخ گروه حا دح ی

ظرف زمخنی و مکخنی

م ی بد طوح مشصا و قخبل قبول و آگخهخند از خیر گروههخ و افنراد من لنر بند
آنهخ منمخیز خزد( .الطای )281 :2833 ،،دح ق ریف فلسفی ،هویت همخن حدیدنت
جزئید ا ت« :الحقیقۀ تسمی هویۀ» ،ی نی مخهیت هرگخه بخ قشصا لرخظ و اعنبنخح
شود هویت ا ت .از ای حو ،میقوان گفنت هوینت قشنصا مخهینت دح تنخح
ا ت( .کرج 161 :2831 ،،ر .)166

هویت پدیدهای خبت و قغییرنخپذیر نیست ،بلکد هویت ن بدمثخبند ین

پدیندۀ

یخل و چندوجهی ن حخفل فرایند مسنمر قخحیصی ا ت ،کد قرت قنث یر شنرایط
مریطی همواحه دح حخل قغییر ا ت .پس ،دح ق رینف هوینت ،منغیرهنخیی چنون
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قمخیز ،قشصیا و یخلیت ندش ا خ ی داحند( .بهشری 23 :2831 ،،ر  )23دح نظنر
برتی از اندیشمندان ،هویت انسخنی داحای دو مؤلف ا خ ی حابطند بنخ دیگنران و
حابطد بخ تود ا ت؛ حابطد بخ دیگران از نوع حابط گفنمخنی ا ت کند دح ق نخمالت
زبخنی بد م نخی گسنرده شکل می گینرد و حابطند بنخ تنود دح احقبنخز بنخ زنندگی
شصصی و

خدت فردی ا ت و هنر ین

از این حوابنط بنخ قوجند بند شنرایط

گونخگون اهمیت و اعنبخح تخص تود حا داحند( .بهشی 18 :2831 ،،ر )11
 .3-1هویّت انسان

هر انسخنی دح جهت پیشبرد مراحل مصنلف زندگی نیخزمنند شننختت هویّنت
تود و نیز شنختت ا ن دادهخ و ظرفیتهخی دحونی تود ا نت .ویلینخم هنخمونی،
یکی از ایرانشنخ خن و شرقشنخ خن ،ق بیر جخلبی داحد« :مخ قخ نندانیم کند بنودیم،
نمیقوانیم بدانیم کد هسنیم»( .ایروغ )33 :2832 ،طبر ای

ص  ،شننختت هسننی

مخ دحگرو شنختنمخن از پیشین قخحیصی ا ت وقخ ندانیم کد چگونند بند جنخیی کند
هسنیم ح یدهایم ،نمیقوانیم بدانیم کد کجخ میحویم .ازای حو ،انسخن بخیند هویّنت
تود حا بشنخ د و دحیخبد کد از چد هویّنی برتوحداح ا نت ،چراکند ین

هوینت

شصصی مسنرکم ای امکخن حا برای فرد مهیخ میکند کند آشننخیی تنویش حا بنخ
خیر اموح قو د بصشد( .شری)268 :2831 ،،

تداوند من خل دح قرآن کریم ،دح جهت بد قصویر کشیدن هویّت انسنخن ،از او
بد «خلیفۀ اهلل» ق بیر نموده ا ت i .ای عنوان نشخن میدهد کند انسنخن از ظرفینت
 . iاین تعبیر در آیۀ 03سورۀ بقره بیان شده است و در آیات پس از آن نیز اینگونه از انسهان
تعریف شده است؛ میتوان برداشت کرد« :انسان موجودي اسهت که ه در لالهت بالفعه ه مظههر
جمیع اسماء می باشد( ».ر.ک .بقره« )03 :انسان موجودي است ک ه اگر بالفع شود ه مالئك در
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گسنردهای برتوحداح ا ت و میقواند بخ بد ف لیّت ح نخندن ا نن دادهخی دحوننیق
تویش نمخیندۀ تدا شود ،ی نی چنخن شود کد تدا حا دح تود نمخیخن خزد و ،بند
ق بیر دیگر ،وجودش آیین تدانمخ گردد.
آیت اهلل جوادی آملی ،ضم ندد حویکرد قنخحیصی منطدینون کند انسنخن حا بند
«حیوان نخطر» ق ریف کردهاند ،بیخن میداحد کد دی میگویند انسنخنْ ،حنیّ منثلند
ا ت ،ی نی موجود زندهای ا ت کد میقواند مظهر اهلل شود( .جوادی آمل:2832 ،،

 )83ایشخن م ندد ا ت کد دح بخب ق ریف انسخن بخید بد دنبخل ق ریفی بنرویم کند
«انسخنآفری » از انسخن احائد داده ا ت و دح نگخه وحی ،انسخن آن موجود زنندهای
ا ت کد منثلهخند بد رمیبرد و حیخت و زندگی او دح قثلهش تالفد منیشنود و
قثلد ی نی اینکد انسخن دح عدخید ،اتالق ،فدد ،حدوق و خیر شئون تود موحّدانند
بیندیشد و موحداند عمل کند .پس ،شصا غیرمنثلند زننده نیسنت و از حدیدنت
حیخت انسخنی بهره نداحد( .جروادی آملر ،،الر  )86 :2831دح این ق رینف ،حنیّ
جنس انسخن و قثلد مخی امنیخز آن ا ت ،ی نی آن حیای کد منوجند بند تدا نت.
همخن طوح کد تداوند حی ا ت ،انسخن نیز حی ا ت .البند ،برا خس ای ق رینف
حیخت انسخن بخ حیخت بخقی جخنوحان منفخوت میشود .منثلد بودن هم اشخحه بد این
مطلب داحد کد انسخنْ الهی ا ت .انسخنْ هوینی جدا از الهی بودن دح کننخح حینخت
نداحد .انسخن اگر بصواهد انسخن کخملی بخشد ،بخید ذوب دح الوهیت الد بخشد.
 .2چگونگی شکلگیری هویت در هر فرد

دو مسئل تودشنخ ی و هدفمند بودنق انسخن ندش قخبل قوجّهی دح شکلدهنی

برابرش اظهار خضوع و خشوع می کنند( ».ر.ک .بقره)03 :
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هویت هر فرد داحند .انسخن بخ شنختن تود و نیز بخ برتوحداح شدن از چشمانداز
دح ت جهت یر و حرکنی کد تواه ننختواه دح این عنخلم منیپیمخیند ،تواهند
قوانست بد زندگی انسخن م نخ بصشد و او حا بد زندگی امیدواح خزد.
 .1-2خودشناسی

انسخن دح فوحقی میقواند حشد کند و بد کمنخل بر ند کند تنود حا بشنخ ند،
چون نمیقوان ی

موجود مجهول و نخشنختند حا حشند داد .اگنر آدمنی تنود حا

بشنخ د ،میقواند موان ی حا کد بر ر حاه قرول و قکخملش قراح گرفند بشنخ ند و
آنهخ حا از میخن برداحد و ،دح ننیجد ،تود حا از گمراهی و نخدانی نجنخت بصشند،

ii

زیرا مددم هر عملی علم بد آن میبخشد و علم بد کمخل جز دح پرقو م رفت نفس
حخفل نمیشود .ازاین حو ،حضنرت علنی 1برقنری تنرد حا دح تودشنخ نی
دانسند و بیخن داشند ا ت« :هر کد تود حا شنختت تردمند شد و هر کد تنود حا
نشنننختت گمننراه گشننت»( .محمّ ر ی یشررهری .)8163 / 3 :2126 ،دح نظننر آن
حضرت« ،1کسی کد احزش تود حا بشنخ د تویشن حا بخ اموح فنخپنذیر تنواح
نگرداند» (همان .)8161 / 3 :مدصود ای ا ت کد اگر انسنخن تنودش حا دح نت
شنختت و حدیدت حیخت حا بدتوبی دحیخفت ،ای گرایش بد کمخل جهت فریح
تود حا پیدا میکند ،و دح غیر ای فوحت ،گرفنخح اشنبخه دح مصخدیر منیشنود .آن
حضرت ،1تودشنخ ی حا زمیند خز انجخم وظخیف انسنخنی و نشنخن تودبنخوحی
میشمخحد. ( .ک .ب،تا)231 :

 .iiاین بیان برگرفت از کالم شریف لضرت امیرالمومنین علی(ع) است ک فرمود« :هر ک خهود
را نشناخت ،از راه نجات دور افتاد و در وادي گمراهی و نادانیها قدم نهاد»(.محمدي ريشههري،
) 0613/8 :3331
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حدیدنت غیرمنخدی ا نت و زنندگیاش

منرصر دح زندگی مخدی و دنیوی نیست ،جنب بدخ و مینل بند تندا و جنخودانگی
جهت طبی ی و فطری تویش و ،دح واقع ،هویّت تود حا مییخبد و عالق انسنخن
منوجد زندگی ابدی تواهد شد .امخ اگر گمخن کرد کد وجود او همی وجود مخدی
و زندگی او منرصر دح همی زندگی دنیوی ا ت ،مینل بند بدنخ از حاه طبی نی و
فطری منررف میشود( .مصباح یزدی)211/1 :2836 ،

اگرچد احخط فرد بد هم جوانب تویشن ق تود مددوح نیست ولنی شننختتِ
قوانخییهخ و ا ن دادهخی دحونی ،شنختت ویژگنیهنخی حشند ،شننختت نیخزهنخی
ا خ ی حوانی ،شنختت ض فهخ و مردودیتهخی وجود تویشن پخ خ بند این
پر ش کد ا خ خً انسخن کیست و از کجخ و بد و یلد چد کسی آمده از مهنمقنری
عوامل دح هویّت یخفن انسخن شمرده میشوند کد بخید بدانهخ قوجّد جدی شود.
 .2-2غایتمندی و داشتن هدف

نکن دیگر کد احسخس هویّت حا دح فرد بد وجود میآوحد ،آشننخیی بنخ هندفی
ا ت کد پیشق حو داحد .همخنگوند کد انسخن جزئی از مجموع جهخن هسنی ا ت،
از نظر آفرینش نیز بخ هدفداح بودن جهخن همخهنگ ا ت ،بد گوندای کند حرکنت
تویش حا از فروقری مراحل آغخز میکند و هدفمند و هدفداح بد وی بینهخیت
ن کد وفخل بد ذات بیپخیخن حر و قرب بد تدای یکنخ ت ن پیش میحود (تغراب:،

 .)8قنفر انسخن از عجز و ض ف و وامخندگی و قمخیلش بد عزت و شنکوه ،عشنر
وزانش بد آزادی و آزادمنشنی ،احسنخس بیگنخنگی انسنخن از مظنخهر فنخپنذیر و
نخپخیداح و زودگذح ،و عطش او بد جذب شدن و پیو ن بد ی

جخیگخه و پخیگنخه

تللنخپذیر و ا نواح و جخوداند ،همد ،و همد نموندهخ و جلوههخیی از ای حرکنت
هدفداح ا ت.
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ای حرکت هدفمند ،کد آفریدگخح برای انسخن مدنرح فرمنوده و از او توا نند
ا ت قخ آگخهخند و آزاداند بد وی آن گخم پخحد ،عخملی ا ت کد بد انسخن هویّنت
میبصشد و ،بد ق بیری واضحقر ،هویّت و نروۀ بودنق انسخن حا حقم میزند .بصشی
از انسخنهخ بخ حوش بینی و تردوحزی و بهرهوحی شخیسنند از امکخننخت حوحنی و
م نوی و فکری و عخطفی تویش بد وی آن هدف بد پیش میحوند و بصشی نیز
بدان پشت کرده ،حاه نگونسخحی و انرطخز حا دح پیش میگیرند و هویّت انسنخنیق
تود حا نخبود می خزند.

iii

پی بردن بد هدف آدمی حا بد کخح و کوشنش و قکنخپو

وامیداحد و حوش زندگی او حا م ی میکنند و او حا بنرای پر ننش و بنندگی و
برای او گرفن بد وی حر ،قصلر بد اتالق او ،آحا نگی بند شخیسننگیهنخ و
احزشهخ و پیرا نگی از ض ف و جهل و فدر و نیخز و دیگر ضنداحزشهنخ آمنخده
می خزد.
 .3نقش دین در شکلدهی به هویّت انسان

مالکهخی من ددی از ندش دین دح تودشنخ نی و نینز هدفمنندی انسنخن حا
میقوان برشمرد کد بر ا خس آنهخ ،کلیتِ ندش دی دح هویّنتبصشنی بند انسنخن
حوش میشود ،چراکد دح حدیدت ای دی ا ت کد چنی م یخحهنخیی حا هنم دح
جهت تودشنخ ی و هم دح جهت غخیتشنخ ی برای انسخن فراهم میکند .منخ دح

 .iiiاین بیان ناظر ب بیان شریف قرآن در سورۀ مبارکۀ نح است ک فرمود  « :وَ لَقَ ْ بَعَثْنا یِر،
کُلِّ أُمَّةٍ َسُوالً أَنِ اعْبُ ُوا اللَّهَ وَ اجْیَنِبُوا الطَّاغُوتَ یَمِنْهُمْ مَ ْ،هَر َی اللَّرهُ وَ مِرنْهُمْ مَر ْ،حَقَّر ْ عَلَنْرهِ
الضَّاللَةُ» (نح )01 :

سال ششم ،بهار  ،3131شماره مسلسل 33

89

اینجخ دح دو مروح جداگخند و بخ قمرکز بر اندیشدهخی عالمد جوادی آملی ،i vاین
مالکهخ حا برتواهیم شمرد.
 :1-3نقش دین در خودشناسی و هویّتشناسی

مروح اوّل کد دح هویّت بصشی بد انسخن قث یر بسزایی داحد تودشنخ ی ا نت؛
مالکهخیی کد دح ای مروح ندش دی حا دح هویّتبصشی بد انسخن نشخن میدهند
دح ادامد میآید.
 . 1برخورداری از روح ملکوتی و مجرردد

شواهدی کد قجرد حوی حا خبت میکنند

دح قرآن کریم فراوان ا ت؛ از جملد حیخت شهید ،کند تداونند گنخهی بنخ ق بینر
«نپنداحید» شهیدانق حاهِ تود حا از دایره مردگخن بینرون تواننده ،آنهنخ حا زنندگخنی
میداند کد دح مرضر پروحدگخح تویش بهرهمنند از حوزیانند (آلعمرران )261 :و
گخهی بخ ق بیر «نگویید» از مرده تواندن کشنگخن حاه تندا نهنی فرمنوده ،زنندگی
آنخن حا حدیدنی میتواند کد دیگران از ادحاک آن نخقواناند (بقره .)211 :بر ا نخس
ای آینخت ،همن هسننیق شنهید زننده ا نت و اگنر بندنْ جزئنی از حدیدنت او
بدشمخحمیحفت ،جخ برای چنی ق بیری نبود .از ویی دیگر ،قرآن بخ ق بینر «عِنْندَ
حَبِّهقم» (آلعمران )261 :جخیگخه شهیدان حا دح مرضر حبوبی حر ق ینی منیکنند و
چون تداوندی کد «القُدحقکُدُ األبصخح» (انعام )228 :دح جخ و مکخن نمیگنجند ،هنر
آنچد پیش او ت نیز بخید مجرد از جخ و مکنخن بخشند( .جروادی آملر)33 :2832 ،،

پس ،حدیدت و هویّتِ انسخن بد جخن او ت و جخن او نیز امری ملکوقی و مجنرد
ا ت کد تداوند بد او عطخ فرموده ا ت.
iv

 .ایشان در اثر ارزشمند سنرت و صو ت انسان د قرآن در دو بخش مبهد فهاعلی و مبهد

غائی تالش نموده تا هویّت انسان را تعریف کند و ب جایگاه دین در هویت انسان اشاره نماید.
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بر ای ا خس ،عالمد جوادی آملی عنصر مروحی انسخنیت حا ،کد هویت انسخن
و انسخنیّتِ وی حا شکل میدهد ،حوی ملکوقی او دانسند ،م ندد ا نت کند نخیر
اجزا و اب خد حا بخید بد گوندای خمخن داد کد قرت اشراف و فرمنخن حوی بخشنند.
(جوادی آمل ،،ح  )226 :2831دح ق بیرات دینی از ای حدیدت ملکوقی بند «قلنب»
نیز یخد شده ا ت« :أن قَلْبَ الْمؤمِ ق عَرْشُ الرحم » (مجلس .)81 / 11 :2121 ،،آن
قلبی کد عرش تدای ححمخن ا نت ،عنرش انسنخنیت هنم هسنت و بخیند قمنخم
منشخبهخت فرشی حا قرت اِشراف ای عرش الهی قفسنیر کنرد( .جروادی آملر ،،ح
)131 :2831
 .2مجمع البحرین هستی برود:

تداوند برخن دح قرآن کریم نظخم عنخلم حا بند

قلمرو عدل و منطد مثخل و مردودۀ طبی نت قدسنیم کنرده ا نت کند هنر کندام
موجودهخی ویژۀ تود حا داحد و دح کنخح فرهای عخم بخ دیگران مرقبط ا نت .امنخ
دح ای میخن ،ی

مخئدۀ الهی ا ت کد ند مخنند فرشند از فراطبی تِ قنهخ نهم داحد

و ند همنخی گیخهخن و حیوانخت فدط دحگیر مردودۀ طبی ت ا ت ،بلکد از تخک و
گل آغخز میشود و قخ او «إن َ کخدِیٌ اِلی حَبِّ َ کَدحخً فَمَالقیدِ» (انشقاق )6 :پران و
قربخن میشود کد دح شثن چنی کون جخم ی کریم «فَنَبخحَکَ اللدُ أحسَ ُ الصخلِدی َ»
(مؤمنون )21 :نخزل شده ا ت .ازاین حو ،منیقنوان او حا «مجمنعالبرنری » ،بلکند
«مجمع البقرخح»ی تواند کد دحون او ند دحینخی طبی نت و مثنخل و عدنل بندون
اتنالز و امنزا ق بخغیخند ( .ک .حم21 :،ر )12فراهم آمده و دح نخحت و فنرن
وجود او میخن دنیخ و برزخ و قیخمت جمع شده ا ت( .جوادیآمل )38 :2832 ،،ای
هویّتِ ممزو از دو بصش طبی ی و فراطبی ی دح فوحقی برای انسخن مفهوم واقع
میشود کد آدمی تود حا بد دی

پرده ،بنخ حهنمودهنخی الهنی تنود حا بشنخ ند،
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چراکد شننختت تصوفن ًخ بصنش فراطبی نی ی ننی حوی انسنخن دشنواح ا نت و
قشصیا فرت و مرض و دحمخن بیمخحیهخی آن بسیخح مشکل ا ت .نشخن این
دشواحی کثرت ابنالی مبنالیخن ،ق دد بیمخحیهخی اتالقی ف بال ال  ،و کمیخبی
یخ نخیخبی طبیبخن حوی و مربّیخن حوان و شخفیخن قلوب ا ت( .جروادی آملر:2832 ،،

 )31بر ای ا خس ،قرآن کریم بصشق مهمّ آیخت حا بد امر دشواح انسخن ،ی نی حوی
و عواحض آن ،اتنصخص داده ا ت .چد بسیخح بیمخحان حوحنی کند چنون دح قن
تود دحدی نمییخبند ،تویشن حا یکسره خلم میپنداحند و این تطنری بسنیخح
بزحگ ا ت .مثالً ،انسخن عخدی حبخ حا داد و ندی چون دیگر م خمالت میبینند و
میگوید« :إنمخ الْبَیعُ مِثْلُ الرِّبخ» (بقره )131 :و بخ ای دید ،حبخ حا حوا میداند و نظنخم
بخنکداحیق بی المللی حا ،کد حهآوحد فخحبنظران و تردمندان دنیخ ت ،شخهدی بر
فرّت آن میشمرد و چون دح مردوده طبی ت تطری از وی حبخ نمیبینند ،آن
حا مخنند ترید و فروش کخال یخ اجخحۀ پول خزگخح بخ طبی ت انسخنی میداند.
 .3برخوردار از کرامت الهی

بصش افیل انسخن ،ی نی حوی او ،ویژگیهخیی داحد

کد ا خس آنهخ کرامت ا ت .تداوند بد ای ویژگی قصریح فرموده کد «لَدَد کَرَّمننخ
بنی آدم» (اسراء .)32:مرجع ای کرامت بدن انسخن نیست ،چراکد بخزگشت کرامت
انسخن بد بصش طبی ی او قوجید علمی و م دول نداحد ،زینرا دح مینخن حینوانهنخ،
زیبخقر و ظریفقر از انسخن هم فراوان ا ت ،از جملد طخووس کد چشمهخ حا تیره
میکند و بینندههخ حا بد شگفنی وامیداحد امّخ حیوانی ا ت حرامگوشت ،کند اگنر
ی

حشند از پر زیبخی او دح لبخس نمخزگزاحی بخشند ،بطنالن نمنخزش حا دح پنی

داحد .دح مدخبل ،انسخنی یخهپو ت و بد ظنخهر نخزیبنخ مخننند بنالل حبشنی چننخن
واال ت کد بهشت بخ آنهمد زیبخیی همواحه مشنخق او ت.
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همچنی  ،مرجع ای کرامت حوی انسخنهخی من خحف و منو نط هنم نیسنت،
چراکد شنختت تداوند و ایمخن و عمل فنخلح و اطخعنت و مراقبنت و نرانجخم
دحیخفت پخداش از تدای برخن ،همگی ،مربوز بد حوی انسخن ا ت و هنر ین
نیز کرامت بدشمخح میحود .ولی همد کرامنی ا ت ابندایی و نمیقوان آنهخ حا م یخح
کرامت تخص انسخنی دانست ،زیرا ای اندازه کرامت دح جنیخن هم یخفت میشود؛
دحبخحۀ آنهخ نیز ص از عبخدت ا ت (ذا یات )16 :و نص از ایمنخن بند تندا و
قرآن و اجخبت دعوت الهی (احقاف ،)81 -11 :دح حخلی کند دحبنخحۀ آفنرینش آنهنخ
ص از کرامت بد میخن نیخمده ا ت .پس ،ند بدن انسنخن و نند حوی من نخحف او،
هیچی  ،م یخح کرامت نهخیی بشر نیست ،همخن گوند کند تداونند کند از کرامنت
انسخن ص میگوید از حیوان بودن و پستقر از حیوان بودن او نیز یخد منیکنند
(اعراف .)231 :ازای حو ،مرجع کرامت انسنخن جنبن ملکنوقی او نت کند شنریف
«نَفَصتُ فیدِ مِ حوُحی» (حجر )11 :بیخنگر آن ا ت( .جروادی آملر )32 :2832 ،،بنر
ا خس ای آی شریفد ،چنی هویّنی حا تداوند بد انسخن بصشیده ا ت و حدیدنت
یخ هویّت انسخنق حدیدی بخ ای نفص الهی م نخ پیدا میکنند .شننختت این هویّنت
انسخن حا بر آن تواهد داشت قخ دح جهت قردر بصشیدن و اعنال بصشیدن بد ای
حوی ملکوقی قالش کند و بخقدواقری انسخنهخ بخشد ،چراکد «بخکرامتقنری شنمخ
دح پیشگخه تدا بخقدواقری شمخ ت» (حجرات.)28 :
 . 4معرفی انسا :به وسیلۀ خداوند

چون هسنی انسخن عی فدر و حبنط و نینخز

ا ت« ،شنختت انسخن» کد وفف او بدشمخحمیحود نیز عی فدر ا نت .ازاین حو،
اگر هسنیق آدمی بد آفرینش تدا وابسند ا ت ،ق ریف او نیز بند م رفنی تداونند
نیخز داحد و دح شنختت مبدأ داتلی و ختنخح دحونی انسخن هم بخید بد قرآن کریم
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کد شری کنخب انسخنیت ا ت حوی آوحد .ازای حو ،دح دیدگخه علخمد جوادی آملی،
بهنری حوش برای قشصیا مسخئل مربوز بد حوزۀ شنختت انسخن ن دح پخ خ بد
پر ش «مخ هو» و قبیی مخهیت انسخن ن حوش برح ی صنخن تدای انسخنآفنری
ا ت ،زیرا حدیدت انسخنْ کنخبی نیخزمند شری ا ت و شخحی ای کنخب هنم کسنی
جز مصنف آن (آفریدگخح هسنی) نمیقواند بخشد( .جوادی آمل ،،ح)212 :2831

نزد منفکران ا المی ،هویت انسخن و چیسنی او بدون احقبخز بخ تدا ،قخبل بیخن
و قفسیر نیست ،بلکد انسخن بخ قوجد بد حدیدت مطلر قخبل ق ریف ا ت و جخیگخه
تویش حا پیدا میکند ،ولی بسیخحی از فخحبنظران غرب ،انسخن حا بندون تندا
م نخ میکنند( .جوادی آمل ،،ب)286 :2833

قرآن کریم ،از هویّت انسخن ص میگوید و او حا بر تالف ق رینف حاین

ن

کد وی حا حیوان نخطر میدانند ن «حیّ منثلد» دانسند ا ت ،ی نی موجنود زنندهای
دانسند ا ت کد حیخت او دح قثلند وی قجلنی داحد و قثلند همنخن ذوب شندن دح
ظهوح االهیت ا ت( .جوادی آمل )38 :2832 ،،قرآن انسخن حا بند گونندای م رفنی
کرده ا ت کد بداند از کجخ آمده ا ت و پس از ای بد کجخ میحود و دح مردودۀ
دنیخ چد بخید بکند( .جوادی آمل ،،ب )82 :2831دح واقع ،قرآن کریم هویّنت انسنخن
حا ای گوند بد انسخن م رفی میکند کد هویت انسخن عی حبط بند تداونند ا نت.
م نخی حبطی و اضخف اشراقی هم جز بخ ادحاک طنرف مسنندل مبندأ اشنراق فهنم
نمیشود( .جوادی آمل ،،ح )223 :2831پس ،ادحاک هویّتِ انسخن دح پرقنو ادحاک و
شنختت تدای برخن بدد تمیآیند و بننخبرای انسنخن بخیند از نخحین موجنود
مسندل ق ریف شود و مدصود ا خ ی از ای ق ریف همخن ایجخد م رفت دح نهنخد
انسخن و ق لیمق کنونیق او بد حدیدت تویش ا ت( .جروادی آملر )81 :2832 ،،این
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ق لیم ،تواهد قوانست انسخن حا بد حدیدت تویش آگخه نخزد و ننوعی احسنخس
هویّت حا بد او اعطخ کند.
 .5برخورداری از خالفت الهی

دح نگرش عالمد جوادی آملی ،تالفت الهی قمخم

هویّت انسخن کخمل حا قشکیل میدهد و چیزی کد مدوّم هویت انسنخن بخشند از او
منف ّ نمیشود ،مگر دح فرض زوال هویت او ،کند فدنط بنخ حرکنت جنوهری و
قرنوّل دحونننی دح فرا ننوی انسننخنیت بنند َننمتِ نندوز قصنوّح شنندنی ا ننت.
(جوادی آمل ،،ز )211 :2831انسخنهخیی کند این جخیگنخه حا دحک نکننند ،فطنرت
تویش حا مد وس (پنهخن) و عدل تود حا مغلوب و م بود کردهاند و ای هویّت
حا کد عطیّدای ا ت الهی از د ت میدهند .ازای حو ،حضنرت علنی ،1پنس از
قدسیم جهخد بد د قسم عملی و زبخنی و قلبی ،قرک مطلر امر بد م روف و نهنی
از منکر حا مخید دگرگونی هویت انسخن میشمخحد( v.جوادی آمل ،،الر )216 :2833

ای جخیگخه و هویت از جخنب تداوند و دح قخلب دی بد انسخن اعطخ شده ا ت و
انسخنی کد قخبع فرمخنهخی دینی نبخشد حفندحفند ای هویّت حا از د ت تواهد داد.
 .6رفع پیچیدگیهایِ وجودی انسا :در پرتو معارف وحیانی

چون گوهری همنخی

گوهر هویت انسخن دح حیوان نیست ،حخجب و دحبخن و قفل مند و حمزی بنرای
او ق بید نشده ا ت ،برتالف انسخن کد بد پخس حرمت گنجین گرانبهخی فطری او
قفلهخیی فوالدی و حمزی الزم ا ت و بر انسخن خل

ا ت کد دح پرقنو پیونند

 « .vوّلُ ما تُغلَ بُونَ عَلَیْ مِنَ الجَهادِ الْجَهادٌ بِأَیْدیكُم ،ثُمَّ بِألسْنِتَكُمْ ،ثمّ بقلوبكم ،فَمَنْ لَمْیَعرفْ بِقَلْبِ ِ
مَعْروُفاً وَ لَمْ یُنْكر مُنْكَراً قُلِبَ فجُع

َعْالهُ َسْفَلَ ُ وَ َسْفَلَ ُ َعْاله ؛ هر کس با قلهب خهود معهروف را

نشناسد [و پس از عم آمر ب آن نباشد] و انكار منكر نكند ،دگرگون میشود ،یعنی باالي [قلهب]
او ب پایین گرایش پیدا میکند و پایین آن باال میآید( .سیدرضی :3036 ،لكمت )036
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بخ تداوندی کد مفخقیح غیب بد د ت وی و مدخلید آ مخن و زمی دح نزد او ت،
بنواند مفنخی دل حا بد د ت آوحد و کلیدداح ک ب قلب شود کد گشودن و بسنن ،
قب

و بسط ،و رانجخم قمخم شئون آن دح اتنینخح چننی فنخحبدلی بخشند کند

کسوت فنح الفنوی شخیسن اندام موزون او ت( .جوادی آمل )212 :2831 ،،انسنخن
نیخزمند حفع ای پیچیدگیهخ و حموز وجودی ا ت قخ بنواند تود حا بیخبد و هویّت
پنهخن تود حا کشف کند و البند ،حفنع این پیچیندگیهنخ مرهنون دل نپردن بند
کلیدداح ک ب دل و ق خلیم وحیخنیق او ت.
 .7شررک گیررری هویررت ح ی رری انسررا:

هویننت حدیدننی انسننخن دح نند مرحلنند

«علمیت»« ،شیئیت» و «عینیت» شکل میگیرد (جروادی آملر ،،ب )31 :2833و هنر
د مرحلد دح قخلب مفخهیم دینی قفسیرپذیر ا ت .نصسنی مرحل وجودی انسخن
مرحل علم الهی ا ت .دح ای مرحلد ،انسخن فدط وجود علمی داشت و دح مدنخم
عی  ،وجودی برای آدمی نبود« :

»( .مریم .)1 :پس ،از

آن مرحلد قنزل کرده و بد «شیئیت» ح ید ،هرچند شیء نخچیز و غیر قخبنل ذکنری
بود( .انسان )2 :قرآن حکیم دح ای مرحلد بد پدحهخ و مخدحهخ میگویند :کنخح شنمخ
تلر فرزند نیست ،بلکد کخح شمخ «إمنخء» و ندل منی از جخیی بد جخی دیگر ا ت:
»( .واقعه .)11 -13 :مشخبد همی مطلب

«

حا قرآن از زبخن تدای برخن دح زمیند مبخحث کشخوحزی مطری کرده ،میفرمخید:
» (واقعه)61 :؛ آیخ زاحع شمخ هسنید یخ مخ؟ مرحل

«

نوم

مرقب «عینیّت» ا ت کد انسخن دح عخلم تخح و واقع قردر پیدا میکند .دح منوحد
ای مرحلد میفرمخید« :

»( .مؤمنون.)21 :

پس ،دح نگخه قرآن ،مراحل قکوی انسخن کد هویت حدیدی او حا قشکیل منی-
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دهد دح د مرحل «علمیت»« ،شیئیت» و «عینیت» شکل میگیرد کد قنهخ دح قخلب
مفخهیم دینی قخبل قبیی و گزاحش ا ت.
 . 8هویت انسا ،:آیینۀ خداوند

هر کس بخ قثمّل دح تویش ،ی ننی بنخ قندبّر دح

آییند ،تداوند حا تواهد شنختت .اگنر آیینند غبنخحی شند ،شنصا نگنخهکنننده
نمیقواند چیزی حا دح آن ببیند .ازای حو ،احقبخز او بخ تداوند مندطع منیگنردد و
ننیجد آن ا ت کد تدای برخن چنی انسخنی حا بد حخل تود حهخ میکند( .جوادی

آمل ،،ال  )821 :2831ای عخقبت وء چنخن دهشتانگیز و تطرننخک ا نت کند
همواحه زمزم فبرگخهخن پیخمبر ا الم 3ای نجوای ملکوقی بنود« :ای تندای
م ! مبخدا دح را ر عمر لرظدای مرا از چشم تود بیندازی و بد تودم واگذاحی؛
إلهی ال تَكِلْنی إِلی نَفسِی طَرْفَۀَ عَیْنٍ بداً» (کلنن )111/1 :2861 ،،از آ نخح بند تنود
واگذاحی انسخن ترو از فوحت حدیدی و ظهوح دح هویتِ حیوانی ا ت.
 .9ع یده ،اخالق و اعمال شک دهندۀ هویّت انسرا:

اگر آدمی حا بد کوهی بلنند

مخنند کنیم ،عدیده ،اتالق و اعمخل او نیز ،بدقرقیب ،قلد ،نیند و دامنن این کنوه
ا ت و ،ازای حو ،آن اموحق دتیل دح هوینت انسنخن (عدینده ،اتنالق ،اعمنخل) حا
«جقبقلی» او مینخمند ،زیرا همگی بسخن جَبَل و کنوه ا ننواحند و دح بدنخی هوینت
آدمی ،ندش ا خ ی داحند (جوادی آملر )811 :2832 ،،هویّنت انسنخن برتخ نند از
عدیده و اعمخل او ت .دح جهخنبینیق دینی قنهنخ آن انسنخنی از انسنخنیّت و هویّنت
انسخنی برتوحداح تواهد بود کد بد لرخظ اعندخدی ،دی دح ت و حر حا برگزیده
بخشد و بد لرخظ اعمخل و اتالق ،بر مبنخی حفنخحهنخی فنریح دیننی عمنل کنند،
چراکد افل هویت انسخن حا اعندخد می خزد( .جوادی آمل ،،و )113 :2831ازای حو،
قرآن کریم از د عنصر ا خ ی بد نخم اعندخد و اتالق و اعمخل یخد میکند و آنهنخ
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حا از احکخن خزندۀ هویت انسخن میشمخحد( .جروادیآملر )812 :2832 ،،اتنالق و
اعمخل و اندیشد ند قنهخ هویت انسخن حا قثمی میکند و می خزد بلکند بسنیخحی از
حدخیر جهخن تخح حا هم می خزد( .جوادی آمل )223 :2833 ،،مجموع ای عنخفر
دگخند چهرۀ احقبخز آدمی بخ تدا حا قر یم مینمخید ،کد دح فرهننگ قنرآن از آن
حبط تخصق وجودی بد عنوان «قثلد» ق بیر میشود .ازای حو ،کخملقری بیخنق قرآنی
دحبخحۀ وجود آدمی عبخحت از «حیّ منثلد» ا ت( .جوادی آمل )812 :2832 ،،اگر آن
عنصرهخی دگخند ،ی نی اعندخد و اتالق و اعمخل ،بر ا خسق آموزههنخی پینخمبران
الهی شکل گیرد ،از مجموع آنهخ بخ نخم «دی » ق بیر میشود و قنهخ آیی ح نمی دح
پیشگخه تدا ،ی نی ا نالم ،حخفنل منیگنردد کند« :إن الندّی َ عِنْدَاللندِ اإل نالمُ»
(آلعمران )21 :و کسی کد واجد عنخفر مروحی مزبوح بخشد انسنخن تواهند بنود.
پس ،هر انسخنی دح کنخح فرۀ عدیده و اتالق و اعمخل تود نشسند ،هویت افلی
تویش حا بخ آن عنخفر ق یی میکند؛ آن کس کد بخایمخن بخشد و اتنالق الهنی حا
دح جخن تود پیخده کند و بر پخی آن ایمخن و ای اتالق عمنل نمخیند ،دح فرهننگ
قرآن کریم انسخن ا ت .امخ کسی کد از ای هوینت افنیل بند دوح و از عدینده و
اتالق و اعمخل الهی قهی بخشد ،اگرچد دح دنیخ شبید انسخنهخ ت ،دح قیخمت هرگز
بد فوحت انسخن واق ی مرشوح نصواهد شد.
عالمد جوادی آملی م ندد ا ت کد اندیش فریح هویت انسخن حا منی نخزد
(جوادی آمل )813 :2832 ،،و از آنحو کد اندیش فریح آن ا ت کد از منبع وحی
و حر نخزل شده بخشد ،حدیدت انسخن دی او ت( .جروادی آملر 126 :2831 ،،و
)188
 . 11فطرت الهی در متن هویّت انسا:

دح نظر عالمد جوادی آملنی ،فطنرت دح
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من هویّت انسخن ا ت (جوادی آمل ،،ب )86 :2831و البند فطنرت حا تداونند دح
وجود انسخن نهخده ا ت .فطرتِ حرپویی و حرشنخ ی و حرتواهی نروۀ هسنی
و هویت انسخن ا ت و هیچ انسنخنی بندون چننی فطرقنی تلنر نشنده و تلنر
نمیشود( .جوادی آمل ،،ب )11 :2831شنختت فطرت و حرکت کنردن بنر ا نخس
مسیر فطرت میقواند هویّت انسخن حا شکوفخ کند و بد مراقنب عنخلی بر نخند امّنخ
بیقوجّهی بد آن و تخموش ختن ندای فطنرت انسنخن حا بند مسنیری حهنمنون
تواهد ختت کد هویّت انسخنی تود حا ازد تمیدهد .ازای حو ،دح بیخن شریف
قرآن مردگخن فطری دح واقع انسخن نیسننند بلکند شنبید حینوان و حننی کمننر و
گمراهقر از آناند( .جوادی آمل ،،هر)216 :2831
 . 11هویّت انسا :مرهو :دو حجّت الهری

عخدتهخی موجود دح جخم

هنر آنچند از ننتهنخ ،فنفتهنخ و

انسخنی از حهآوحد پیخمبران آ مخنی یخ د نخوحد عدل و

فطرت بشری بد شمخح آید ،دح هویت انسخن ندش داحد ،زیرا تداوند دو حجّت بر
انسخن ق یی فرموده ا ت :یکی بیرونی کد پیخمبران و جخنشینخن آنهخیند و دیگنری
دحونی کد همخن عدل و فطرت انسخنی ا ت vi .همی دو حجت حدیدت آدمنی حا
قبیی و هویت او حا ق ریف میکنند( .جوادی آمل )812 :2832 ،،علخمد جنوادی دح
موحد حجّت بیرونی بیخن فرمود« :بدون اقصخل و احقبنخز بنخ اهنلبینت 6انسنخن
بیم نخ و بیهویّت بوده و هیچ گوند کمخلی بر او منرقب نصواهند بنود:2833 ( ».

 )11ایشخن دح موحد حجّت دحونی نیز ای نکند حا مدّ نظر قراح داده ا ت کد بخیند
vi

« .إنَّ للّ علی النّاس لجّتین لجّۀً ظاهرۀً ولجّهۀً باطنهۀً فأمّها الظّهاهرۀ فالرّسه واءنبیهاء

واءئمۀ (ع) و مّا الباطنۀ فالعقول»( .کلینی )31/3 :3011 ،
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قفخوت میخن عدل برهخنی و دیگر ش بدهخی دتیل دح قفکر انسخن مخنند ظ و وهم
و تیخل حا بدتوبی دحیخفت و هیچی

و احنمخل و ش

حا دح مسنند واالی عدنل

برهخنی ننشخند ،زیرا بسیخحی از مشکالتِ علمی و عملی ،کد دح خحتِ اندیشند و
ف لق انسخنی حاه یخفند ،نخشی از تلط میخن عدل بخ وهم و ظ و ش

و تیخل ا ت.

(جوادی آمل)818 :2832 ،،
 .2-3نقش دین در هدفمند شدن زندگی

مروح دوّم کد دح هویّت یخفن انسخن قخ یر بسزایی داحد هدفمنند بنودن انسنخن
ا ت .هر چددح هدف انسخن عخلیقر بخشد هویّت وجودی آدمی از مرقب بنخالقری
برتوحداح تواهد بود .انسخن داحای هویّنی مسنمر دح مسیر الهی ا نت و حدیدنت
انسخن دح پخیخن ای

یر جوهری مشصا میشود( .جوادی آملر )121 :2838 ،،دح

پخ خ بد ای پر ش کد «آیخ حدیدت انسخن واحد ا ت یخ منننوع و من ندّد؟» :اگنر
خبت شود کد انسخنهخ حدیدنخً واحدند ،میقوان بخ شنختت انبیخ و اولیخ و امخمخن6
حاه آنخن حا پیمود و بد آنهخ نزدی
همگخن از ی

شد و جخنشینی آنخن حا بر عهنده گرفنت ،زینرا

حدیدتاند ،اگرچد دحجخت آنخن منفخوت ا ت .ولی اگنر انسنخنهنخ

داحای حدخیرق من دّد و منبخی بخشند ،د نر ی بد پیخمبران و خیر برجسنگخن بشنر
نخممک تواهد بود( .جوادی آمل 31 :2832 ،،ر  )12آیخت قرآنی ،هم انسخنهنخ حا
دح گوهر هسنی یکسخن دانسنند (همران 31 :ر  ،)12از حاههنخی مصنلنف ،یگنخنگی
حدیدت انسخنهخ حا بیخن میکند و انسخنهخی واح ند حا دح حا نخی همنخن حدیدنتِ
وجودیق انبیخ م رفی میکند .دح برتی آیخت ،پیخمبر ا الم(ص) حا پیکی بد نوی
همد انسخنهخ میتواند ،کند «وَ مرا أَ ْسَرلْناکَ إِالَّ کَایَّرةً لِلنَّرا ِ» (سرب )13 ::و دح آینخت
دیگری قرآن حا هداینگر کل بشریت مینخمد« :هُدی للنخس» (بقره .)231 :از ویی،
ک بد حا مطخف و م بد و مثم ق همگخن و نصسنی

تخند مردمخن میداند :کد «إِنَّ أَوَّلَ
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بَنْ ٍ وُضِعَ لِلنَّا ِ لَلَّذِی بِبَكَّةَ مُبا َکاً» (آلعمران )16 :و ،از ویی دیگر ،بخ اشخحه بد نهنخن
ت الهنی بنرای همگنخن داحد کند قبندیلنخشندنی و
و نهخد انسخن ،نص از فطنر ِ
قغییرنخپذیر ا ت« :یِطْرَتَ اللَّهِ الَّیِ ،یَطَرَ النَّا َ عَلَنْها ال تَبْ ِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ» ( .وم.)82 :

بخ ای دالیل قرآنی ،میقوان دحیخفت کد حدیدت و هویّتِ مجرد انسخن ند منرد
ا ت و ند زن ،ند فید ا ت و ند یخه ،و ند هر چیزی کد قفخوت ظخهری شمرده
شود ،بلکد چیسنیق او بد هویّنی خحی وجخحی ا ت کد گخم بد گخم دح طنول این
مسیر قکخمل قردر مییخبد.
همخنطوحکد دح نخحی مبدأ و فخعل قنهخ ین
وجود داحد ،دح نخحی غخیت و هدف نیز قنهخ ی

مبندأ اوّلنی ،حدیدنی و مسنندل
هدف و مدصد افیل برای همن

هسنی وجود داحد و همد بد وی او دح حرکتاند( .جوادی آمل)38 :2833 ،،

ای

یر جوهری برتخ ند از هسنیق مر

ا ت کد مرقبدای از وجنود حا بند

انسخن اعطخ نموده و بخ مجهّز ختن او بد عنصر اتنیخح ،اننصخب ادام حاه حا بد او
پرده ا ت .انسخنی کد ای مسیر دح ت حا قشصیا نداده و دح مسیر ای هویّتِ
مسنمر هدف مشصصی نداشند بخشد ،همواحه دح مخدیّخت زندگی تواهد مخند و بنخ
چشم دوتن بد قفخوتهخی ظخهری بد موجودی ازتودبیگخند قبدیل تواهد شند
کد از هویّنی خبت و ا نواح بیبهره ا ت .جوانی کد قنهخ دح پی توب تنوحدن و
حشدکردن و زیبخ پوشیدن ا ت و بنخ احسنخس و عخطفند و مسنئولیت نروکخحی
نداحد ،دح مرحل نبخقی جخ مخنده و بد واقع ،گیخه توبی ا نت ،زینرا ین

دحتنت

توب و خلم نیز داحای جذب توب و حشد توب و پوشش زیبخ ت و نهمی
از عخطفدهخ و مسئولیتهخ نداحد .اگر از ای مرحلد بد المت گذشت و پُسنت و
مدخم و عخطفد و احسخس و وفخداحی و مسئولیت و امخنت برای او مطری شد ،قخزه
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بد مرقب حیوانی پخگذاشند ا ت ،چون ای اموح دح حیخت حیوانی کنخمالً مشنهود
ا ت .زندگی زنبوح عسل و موحچد و موحیخنند مسنئولیتپنذیری و نظنم زیبنخی
زندگی دح ی

حیخت د ندجم ی حا بدتوبی نشخن میدهد .اگر کسی ای انندازه

احسخس مسئولیت و امخنتداحی نداشند بخشد ،مسلمخً از حیوان پسنتقنر ا نت و
قرآن نیز دحبخحۀ او چنی

صنی داحد« :اُولئِكَ کَالَْ:نْعامِ بَرلْ هُرمْ أَضَرل»( .اعرراف.)231 :

اگر کسی از ای مرحلد هم گذشت و لذتهخی حیوانی حا پشت ر انداتت ،بند
مدخم انسخنی واحد میشود و هویّت انسخنیق او مردر میشود و از کرامت برتوحداح
تواهد شد( .جوادی آمل )33 :2832 ،،ای هویّتِ انسخنی همخن «حیّ منخلد» ا نت،
ی نی زندهای کد حیخت او دح قخلد و ذوب شدن دح ظهوح الوهیّت قجلی داحد و بد
وی مظهریّت ا مخء حسنخی حر بد پیش میحود .هم دح بصش نظنر بند نوی
تدا گزاحش داحد و هم از حیث عمل بد مت تدا گرایش داحد( .جروادی آملر،،
)83 :2832

ازای حو ،قر یم مراحل حشد و قطوّحات انسخن برای د نت ینخفن بند غخینت
کمخل ندش قخبل قوجّهی حا دح اعطخی حس برتوحداحی از هویّنی خبت بد انسنخن
ایفخ میکند ،چراکد هویت انسخن حدیدنی ا ت منررک و دح هر مرقبد نسنبت بند
مراقب ب د فیروحقی داحد و رانجخم جخیگخه نهخییاش بخ فبغ ملکوقی او ق یی
تواهد شد( .جوادی آمل ،،ال  )133 :2831قرآن کریم بدتوبی ای مراحل قطنوّح
حا بد قصویر کشیده ا ت .دح قرآن آمده کند دح قیخمنت عندهای تنود حا دح حند
جمخدات میبینند و جخیگخه آنهخ جمخدی ا نت ،مخننند آنکند دح قنرآن آمنده« :إقنَّنخ
أَنذَحنَخکُم عَذَابًخ قَرقیبًخ یَومَ یَنظُرُ الْمَرْءُ مَخ قَدَّمَت یَدَاهُ وَیَدُولُ الْکَنخفِرُ یَنخ لَینَنِنی کُننتُ
قُرَابًخ؛ مخ شمخ حا از عذابى نزدی

هشداح دادیم حوزى کد آدمى آنچد حا بنخ د نت
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تویش پیش فر نخده ا ت بنگرد و کخفر گوید :کخش م تنخک بنودم» (نبراء)12:

منظوح از ای آید ای ا ت کد ای افراد هنوز واحد مرحل نبخقی نشدهاند .دح جخی
دیگر آمده:
وَلَقَ ْ ذَ َأْنَا لِجَهَنَّمَ کَثِنرًا مِّ َ،الْجِ ِّ،وَاإلِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ الَّ یَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْرنُ،
الَّ یُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَان الَّ یَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَئِكَ کَاألَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَل أُوْلَئِكَ هُرمُ

الْغَایِلُونَ (اعراف)231 :
و د حقنق  ،بسنا ى از جننان و آدمنان ا براى دوزخ آیری هایرم[ ،چراکره
دل هایى دا ن که با آن [حقایق ا د یای نمىکنن و چشمانى دا ن که با آنها
نمىبننن و گوشهایى دا ن که با آنها نم،شنون ؛ آنان همانن چها پایران بلكره
گمراهترن [ .آ ى آنها همان غایل مان گانان ».

گمراه قر بودن ی نی نبخت بودن و اینهنخ همند حیشند دح غفلنت انسنخن داحد و
غفلت ی نی اینکد مخ جخیگخه واق ی تود حا دح یر قکخملی نفهمیم.
دح واقع ،هویّت انسخن حا بخید دح قوس ف ود و نزولی کد برای انسخن قر نیم
شده ا ت قبیی نمود .انسخنق دح ححم کد فدط قغذید و حشد میکند گیخه بخلف ل و
حیوان بخلدوّه ا ت؛ وقنی بد دنیخ میآید و بد مدخم مع و بصر و امثخل آن میح د،
حیوان بخلف ل و انسخن بخلدوّه ا ت؛ ممک ا ت انسخنیّت او دح مرحل قوّه بمخند و
هرگز بد ف لیت نر د .دح ننیجد ،چنی فردی مشمول «اُولئِكَ کَالَْ:نْعامِ بَرلْ هُرمْ أَضَرل»
(اعراف )231 :شود؛ شخید انسخنیّت وی بد شکوفخیی و ف لیت بر د و « ُمَّ أنشَنثنخهُ
تَلْدخً آتَرَ» (مؤمنون )21 :مدام دوحهای حا پشت نر گنذاحد و بند دوحهای جدیند
بر د ،زیرا برا خس «یخأیُّهَخ االنسخنُ إنَّ َ کخدِیٌ إلی حَبِّ َ کَدحخً فَمُالقیند» (انشرقاق:

 )6انسخن فر دائمی داحد و از ویی بردن او نیز دائمی ا ت ،چون حفنن بندون
بردن و یر بی مررِّک نصواهد بنود( .جروادی آملر ،،د )111 :2831غنذا و داحوی
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نخپخک دح دو قوس ف ود و نزول انسخن قث یر ا خ ی داحد؛ دح قوس ننزول ،قننزل
کرده و بد فوحت نسلق او ظهوح مییخبد و فرزندانی نخفخلح قرویل میدهند و دح
قوس ف ود ،هم همی غذا و داحو قبدیل بد اندیشد میشود و هرگز توحدنیهخ و
نوشیدنیهخی حرام برهخن عدلی و عرفخن نظری نصواهد شد بلکد دح یر ف ودیق
تود بد مغخلطخت ،شبهخت ،موهومخت و ح ومخت جخهلی قبدیل میگردد( .جروادی
آمل)18 :2832 ،،

بد بیخن کخمل قنر ،انسنخن موجنودی ا نت داحای اب نخد الهنوقی و جبروقنی و
ملکوقی و نخ وقی ،کد مصیّر بی خلیفۀ اهلل شدن ،فرشندگون شدن ،شیطخن شدن یخ
حیوان و گیخه و جمخد مخندن ا ت .انسخن نوع منو ّط ا ت ،ند نوعاألنواع و ننوع
اتیر؛ حاه برای شیطخن شدن یخ فرشندتوشدن او بنخز ا نت و حدیدنت انسنخن دح
پخیخن یر جوهری مشصا میشود؛ او مصنخح ا ت و میقواند مظهر هر ا می از
ا مخء الهی بشود و بد فوحت هر نوعی از انواع دحآید؛ میقواند آن اندازه فن ود
کند کد دح مدخم ف ل واق خً مظهر اوفخف ف نل جمنخلی حنر ق نخلی گنردد ،مخننند
انسخنهخی کخمل کد حدیدنخً مظخهر نخمهخی مبنخحک تداینند( .جروادی آملر:2838 ،،

 )121قرآن کریم و ق خلیم وحیخنی حاه حرکت انسخن بد وی ای هویت حدیدی حا
همواح می خزند (جوادی آملر )812 :2832 ،،و او حا برای ح نیدن بند پخینخن نیر
جوهری و مردر ختن هویّت انسخنی یخحی میح خنند.
نتیجهگیری

بر ا خس آنچد بیخن شد ،دو مروحق کلیق تودشنخ نی و هدفمنندی منیقواننند
مسیر هویقتبصشیق دی بد انسخن حا قخ حدودی نشخن دهند .طبنر این دو مرنوح
کلی ،هویّت انسخن برتخ ند از عدیده ،اعمخل و اتالق ا ت و دح مسیر قنالش او
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دح یر جوهری قردر مییخبد .بخ قوجّد بد ای مسئلد ،دح جهخنبینیق دینی قنهنخ آن
انسخنی از انسخنیّت و هویّت حدیدیق انسخنی برتوحداح تواهد بنود کند بند لرنخظ
اعندخدی ،دی دح ت و حر حا برگزیده بخشد و بند لرنخظ اعمنخل و اتنالق ،بنر
مبنخی حفنخحهخی فریح دینی عمل کند ،چراکد افل هویت انسخن حا اعندنخدات او
می خزد .بر ای ا خس ،آن کس کد بخایمخن بخشد و اتالق الهنی حا دح جنخن تنود
پیخده کند و بر پخی آن ایمخن عمل نمخید ،دح فرهنگ قرآن کریم انسنخن ا نت ،امنخ
کسی کد از عدینده و اتنالق و اعمنخل الهنی قهنی بخشند ،اگرچند دح دنینخ شنبید
انسخنهخ ت ،دح حدیدت ،از هویت افیل انسخنی دوح مخنده ا ت .کرامت الهی کد
بر ا خس شریف «لَدَد کَرَمنخ» بد انسخن داده شده و نیز مدخم خلیفۀاللهی مربنوز بند
هویّت انسخنی اند کد مراحل اوّلی حرکت جوهری حا پشت ر گذاشند ،لذتهخی
حیوانی حا کنخح نهخده ،دح مدخم انسخنی ،هویّت انسخنیق تود حا مردر ختند ا ت.
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