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دانش های بنیادین )4(

//// محمد مالیی نوری

ــناخت، واقعیتی انکارناپذیر دارد و هر گونه تاش برای انکار آن به  ــت که علم و ش ــی گذش اش��اره: پیش از این در مبانی معرفت شناس
اثبات گزاره های شناختی ثابت و متعددی می انجامد. همچنین بیان شد که زیربنای علوم و شناخت های ما را شناخت های مستقیم 
)حضوری و بی واسطه( و شناخت های تحلیلی می سازند و دیگر شناخت ها، بی واسطه یا با  واسطه به یکی از این دو مقوله باز می گردند.

ــتگی و  ــت و وابس ــر اس ــر و فناپذی ــا فقی ــش روی م ــتِی پی ــه هس ــم ک ــان کردی ــار بی ــه اختص ــز ب ــام نی ــی ع ــی هستی شناس در مبان
ــر از  ــیار فرات ــتی بس ــای هس ــه مرزه ــد ک ــاره ش ــن اش ــت. همچنی ــودار اس ــنی نم ــودات به روش ــۀ موج ــاد هم ــان و نه وام داری در نه
ــت. ــادی اجتناب ناپذیر اس ــودات م ــدوده موج ــایش ها( در مح ــا و س ــم )چالش ه ــش و تزاح ــد که تن ــان ش ــت و بی ــادی اس ــان م جه
ــان  ــم و مهرب ــه حکی ــورده ک ــد خ ــازی پیون ــه بی نی ــته ب ــان وابس ــن جه ــه ای ــد ک ــن ش ــی روش ــی خداشناس ــه و در مبان در ادام
ــت(  ــرورد )ربوبی ــان را می پ ــت( و آن ــد )خالقی ــده و می آفرین ــودات را آفری ــۀ موج ــود، هم ــی خ ــدرت نامتناه ــم و ق ــا عل ــت و ب اس
ــه  ک ــد  ش ــان  بی ــن  همچنی ــه(.1  مطلق ــت  )مالکی ــد  حرکت ان و  ــاب  ت و  ــب  ت در  او  اراده  و  ــّیت  مش ــره  دای در  ــتی  هس ــر  سراس و 
ــت(. ــوت و  امام ــد ) نب ــان می دهن ــا نش ــه م ــوی او را ب ــمت و س ــه س ــن دارد ک ــینانی در زمی ــم، جانش ــان و حکی ــدای مهرب خ



مقدمه
ــاس می کنیم و  ــون خود را احس ــا جهان پیرام  م
ــناخت ها و اطاعات بسیاری را از آن به دست  ش
ــیاری  ــم واقعیت های بس ــا می دانی ــم. م می آوری
ــتی وجود دارند.  ــرون از ذهن ما و در متن هس بی
ــا یکدیگر  ــد و تعامل ب ــه در پیون ــی ک واقعیت های
منظرۀ زیبای آفرینش را به تصویر می کشند. اما 
حقیقت آن است که این پدیده های بیرون از ما، 
چشم های ما را خیره کرده و ما را از نگاه کردن به 
واقعیت درونی خودمان باز داشته است. به راستی 
ــود می نگریم؟  ــه اندازه به خ ما به چ
ــه خودمان نگاه  ــاال با دقت ب آیا تا ح
ــتی؟ آیا  ــًا کیس ــو واقع ــم؟! ت کرده ای
ــِن تو  ــت م ــی حقیق ــی بگوی می توان

چیست؟ )دقت کنید( 
ــال او، موضوع  ــان، صفات و افع انس
ــرای  ــا ب ــت و م ــت اس ــق تربی و متعل
ــود و دیگران،  ــن به تربیت خ پرداخت
چاره ای جز شناخت انسان )خودمان( نداریم. در 
ــتار تاش می شود به برخی از مهم ترین  این نوش

مبانی انسان شناسی اشاره شود.

1 . ترکیب انسان
ــن چیزهایی که  ــان، از اولی هنگام تولد یک انس
ــت. بر  ــتاران به آن توجه دارند، وزن نوزاد اس پرس
ــیر  ــت که در نموداری س ــاس همین وزن اس اس
طبیعی رشد جسمی کودک را ترسیم و حداقل و 
حداکثر میزان آن را نیز محاسبه می کنند. اما آیا 

به راستی ما فقط با ترازو می توانیم تمام واقعیت و 
هویت خود را بیابیم؟ آیا پاسخ اینکه من کیستم، 

این است که مثًا من چند کیلو هستم؟
ــم و خود را  ــود می نگری ــتن خ ما وقتی به خویش
می یابیم، به روشنی می بینم که حتی اگر دست و 
پا و ... و حتی تمام بدن خود را نادیده بگیریم، باز 
خود را می یابیم و هستیم. به  زبان ساده تر فراتر از 
ــن بدن، حقیقتی به نام روح داریم و این همان  ای
ــازد  ــه هویت واقعی ما را می س ــت ک حقیقتی اس
ــود به خدمت  ــز در راه اهداف خ ــا را نی ــدن م و ب

می گیرد.
ــود را می یابیم و بین  همۀ ما حضور و حقیقت خ
ــرق می گذاریم.  ــا ف ــر پدیده ه ــدن و دیگ آن، و ب
ــخصیت و هویت ما است و  ــاس ش روح رکن و اس
ــی بدن تغییر  ــر و دگرگون ــن علت با تغیی به همی
نمی کند. اگر دست ها، پاها، حتی قلب و ریه یک 
نفر را به انسان دیگری پیوند بزنند، باز شخصیت 

او دگرگون نمی شود.
ــازد که بیدار  ــخصیت ما را همان چیزی می س ش
ــواب،  ــگام خ ــد و هن ــاس می کن ــت و احس اس
ــتی تاکنون به این  نمی دانیم کجا می رود. به راس
ــا می روی؟  ــو در خواب به کج ــر کرده ای که ت فک
ــد، چگونه باز  ــو را صدا می زنن ــی در خواب ت وقت
ــنوی  ــوی؟ آیا اول می ش می گردی و بیدار می ش
ــد  ــوی و بع ــدار می ش ــا بی ــوی ی ــدار می ش و بی

می شنوی؟! دوباره به این سؤال خوب فکر کن!
ــان در فرآیند تربیت و  ــاد هویتی انس توجه به ابع
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و  صفات  ان��س��ان، 
و  موضوع  او،  افعال 
متعلق تربیت است و 
به  پرداختن  برای  ما 
ت��رب��ی��ت خ����ود و 
دیگران، چاره ای جز 
ش��ن��اخ��ت ان��س��ان 

)خودمان( نداریم.
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ــداف و روش های تربیتی او تأثیرگذار  انتخاب اه
است. اگر ما واقعیت انسان را فقط در توده ای از 
گوشت و پوست و استخوان ببینیم، فرآیند تربیت 
ــم و تمام  ــدوده تعریف می کنی ــز در این مح را نی
مسیر پرورش انسان، از آشپزخانه تا توالت و اتاق 
خواب تجاوز نمی کند و غم و غصه یک مربی نیز 
فقط تغذیه سالم و بهداشت جسمی افراد خواهد 

بود. 
ــان توجه کنیم  ــا اگر به تمام ابعاد وجودی انس ام
ــتن خود را فراموش  ــن اصلی هویت و خویش و رک
ــت در حد و اندازه  نکنیم، افق برنامه ریزی و تربی
استعداد و ظرفیت بی نهایت روح توسعه می یابد و 
بدین ترتیب تنها تربیتی برای ما مفید خواهد بود 
ــم ما توجه کند؛ بلکه ویژگی ها  که نه تنها به جس
ــرد و  ــر بگی ــز در نظ ــا را نی ــات روح م و خصوصی
برنامه ای به وسعت روح انسان و متناسب با مسیر 
جاودانۀ او فرا رویش قرار دهد. 2)از لوازم این مبنا 

معادباوری و آخرت گرایی در تربیت است(.

2. مراتب وجودی انسان 
ما در مسیر زندگی مراحل گوناگونی را گذرانده یا 
دقیق تر بگویم، باید بگذرانیم. گاهی فقط در فکر 
خور و خوابیم و کار و فکر دیگری نداریم، و مانند 
یک درخت یا بوته ای سرسبز هستیم. اما گاهی از 
این مرحله می گذریم و روح عواطف و احساسات 
ــه خانواده و  ــود و توجه ب ــا زنده می ش در درون م
ــا و تاش های ما  ــمار فعالیت ه ــه نیز در ش جامع
ــن هم فراتر  ــانی از ما از ای ــد. گاهی کس می گنج

می روند و با حقیقت هستی پیوند می خورند و به 
بارگاه ملکوت عالم راه می یابند. این انسان ها در 
ــی می کنند و از نعمت هایی  دژ امن توحید زندگ
چون والیت و خافت الهی بهره مند هستند و از 

آسیب ها و آفت های زندگی دورند. 
ــان ها وجود  ــی در زندگی ما انس ــیر تکامل این س
ــیر رشد قرار داریم . هر یک  دارد و همۀ ما در مس
ــداداد خود  ــتعداد و طاقت خ ــا به فراخور اس از م

ــیر قرار دارد  در ایستگاهی از این مس
که می کوشیم با تربیت خود و شکوفا 
ــته های خویش، پیشرفت  کردن داش
ــگامان معصوم  ــم و خود را به پیش کنی

این راه نزدیک تر سازیم.
ــس و روح  ــن مراحِل نف ــه به ای با توج
ــت که اهداف تعیین شده و  انسان اس
نهایت همِت هر یک از ما نیز مشخص 
ــناخت  ــا می توانیم با ش ــردد. م می گ
ــل،  ــن مراح ــک از ای ــانه های هری نش
ــار و گفتار،  ــا و چگونگی رفت چرایی ه
ــران را  ــود و دیگ ــه خ ــاق و اندیش اخ
ــم و در پی چاره جویی برآییم.  نقد کنی
ــی و  ــه زندگ ــه برنام ــت ک ــن اس روش

ــی که در حد زندگی گیاهی است با  تربیتی کس
ــا فراتر از آن  ــی که در مرتبه زندگی حیوانی ی کس
ــن از لوازم  ــت، متفاوت خواهد بود. )همچنی اس
این مبنای انسان شناسی رعایت اصل تناسب و 

تدریج در تربیت است(.

از  ح��د  از  بیش  م��ا  آی��ا 
وضعیت رشد خود راضی 
دچار   

ً
واقعا آیا  نیستیم؟ 

روزم��رگ��ی  مسمومیت 
خواب  در  آیا  نشده ایم؟ 
نرفته ایم؟  فرو  عمیقی 
باید  ک��ه  نکنید  ت��ردی��د 
برای  و  برخیزیم  دوباره 
دیگران  و  خود  تربیت 
همت خود را تازه کنیم و 
آستین های غیرت مان را 
و  محکم  و  بزنیم  ب��اال 
استوار پا در راه سازندگی 

خود و جامعه بگذاریم. 
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ــانی قرار داریم و   اکنون باید ببینیم که خود ما در چه مرحله ای از این مراتب نفس
فاصله ما با زندگی انسانی )= الهی( چقدر است. آیا ما بیش از حد از وضعیت رشد 
ــمومیت روزمرگی نشده ایم؟ آیا در خواب  ــتیم؟ آیا واقعًا دچار مس خود راضی نیس
ــم و برای تربیت خود و  ــرو نرفته ایم؟ تردید نکنید که باید دوباره برخیزی ــی ف عمیق
ــاال بزنیم و محکم و  ــتین های غیرت مان را ب ــت خود را تازه کنیم و آس ــران هم دیگ

استوار پا در راه سازندگی خود و جامعه بگذاریم. 

3. تأثیر متقابل روح و بدن 
حاالت روحی ما در وضعیت جسمی ما بسیار تأثیرگذار است. ما وقتی در شادی 
به سر می بریم، دستگاه های مختلف بدن نیز بهتر فعالیت می کنند. فشارهای 
ــم ما آثار زیان  ــنگین مصیبت ها نیز در جس روانی و آزردگی های روحی و بار س
ــیار می شود که غم و غصه ای بدن ما را زرد و زار می سازد و  باری می گذارد و بس

اشتهای ما را کور می کند.
ــی آن در شادابی و نشاط  ــامت بدن و تأمین نیازهای اساس ــوی دیگر س از س
روحی ما بسیار مؤثر است و ضعف و اختال در نظام طبیعی بدن نیز به برخی 

بی حالی ها و بیماری های روحی و آسیب های روانی می انجامد.
دقت در تعلق متقابل و وابستگی دوسویه روح و بدن3 می تواند در تعیین میزان 
ــل حقیقی برخی  ــن یافتن عوامل و عل ــای تربیتی و همچنی ــیب فعالیت ه ش

آسیب های تربیتی به ما کمک کند.

4. سرشت مشترک
ــاز زندگی همچون  ــان ها از آغ ــند که جان ما انس ــی بر این باور باش ــاید برخ ش
ــت و هیچ چیزی در نهاد او نهادینه نشده است. اما ما بر  ــفید اس صفحه ای س
ــیم، سرشت و فطرتی  ــان ها از هر رنگ و نژادی که باش آن عقیده ایم که ما انس
ــان ها مشترک  خداداد در درون خود داریم. این فطرت الهی در میان همۀ انس

است و همه از آن بهره مند هستیم. 
آن چه از جانب خدای مهربان در نهاد ما به ودیعت گذاشته شده، سرمایه اصلی 
ــوب می شود. خداوند در  ــتیِن ما برای رشد و شکوفایی در زندگی محس و نخس

میوه های  ما  رفتارهای 
و  اراده  درخ�������ت 
که  است  خواهش هایی 
و  شناخت ها  بستر  در 
ریشه  ما  آشنایی های 
ریشه  چ��ه  ه��ر  دارد. 
و  سیراب تر  )شناخت( 
درخت  گردد،  استوارتر 
تنومندتر و میوه شیرین تر 

و گواراتر خواهد  شد. 
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نهاد همۀ ما حقایقی شناختی و گرایشی را روشن 
ساخته است تا جرقه و جاذبه ای همیشگی برای 
روشن شدن مسیر ما و حرکت پیوسته در آن باشد.

همۀ ما شناخت های خود بنیادی در درون خود 
داریم که به صورت ناخودآگاه بر اساس آن عمل 
ــودن تناقض  ــت محال ب ــل واقعی ــم. اص می کنی
ــناخت های فطری،  ــن ش ــت. ای ــه اس از آن جمل
زیربنای همۀ شناخت ها و همچنین معیاری برای 
ــمار می رود. احساس ها و  ــه ورزی ما به ش اندیش
کشش های فطری بسیاری نیز در درون ما وجود 
ــب ذات( کمال خواهی و  ــتی )ح دارد. خوددوس
نامتناهی خواهی از جمله این کشش ها هستند.4 
ــود می توانیم  ــترک خ ــناخت فطرت مش ما با ش
ــو و همگام  ــای تربیتی همس ــا و روش ه برنامه ه
ــا را پیگیری کنیم.  ــناخت ها و گرایش ه با این ش
ــی،  ــا فطرت ، تأثیر هر برنامه و روش ــا هم آوایی ب ب
ــا در برابر آن  ــد بود و م ــریع تر و عمیق تر خواه س
ــم داد؛  ــان خواهی ــری از خود نش ــت کمت مقاوم
ــه که اگر برنامه های تربیتی در تضاد با  همان گون
ــته و اجرا شود، سرانجامی  ــت الهی ما نوش سرش
جز تباهی و شکست برنامه و انحطاط و فرسودگی 

ما نخواهد داشت. 

5. اختیار و انتخاب 
یکی از مهم ترین و اصلی ترین ویژگی ما انسان ها، 
بهره مندی از معیار سنجشی به نام عقل است که 
ما در انتخاب های خود از آن بسیار بهره می بریم. 
ما در هر لحظه و هر کاری، بر سر دو راهی انتخاب 

قرار داریم و خواسته یا ناخواسته یکی از دو راه را 
ــه از میان حداقل دو  انتخاب می کنیم. ما همیش
گزینه )انجام یا ترک یک کار( یکی را برمی گزینیم 
ــد می کنیم و  ــت که رش ــا اس ــن انتخاب ه و در ای

بالنده می شویم.

فرآیند فعل اختیاری 
ــرانجام یک  ــام یک کار یا ترک آن، نتیجه و س انج

ــته و تعاملی در حریم  ــلۀ پیوس سلس
ــره، از  ــت. این زنجی ــودی ما اس وج
ــروع و به  ــناخت ها و آشنایی ها ش ش
خواسته ها و کشش ها می رسد و در 
کارها و رفتارهای ما پدیدار می شود. 
ــی،  ــس هر کار و ُکنش ــک در پ بی ش
ــف  ــه هایی ص اندیش و  ــته ها  خواس
ــاری و تغذیه  ــیده اند که آن را آبی کش

می کنند. 
ــا میوه های درخت اراده  رفتارهای م
ــتر  ــت که در بس و خواهش هایی اس

ــنایی های ما ریشه دارد. هر چه  شناخت ها و آش
ــتوارتر گردد،  ــیراب تر و اس ــناخت( س ــه )ش ریش
درخت تنومندتر و میوه شیرین تر و گواراتر خواهد 
ــد؛ همان گونه که اگر شاخ و برگ )گرایش ها(  ش
ــه ها  ــری بگیرد، ریش ــد و نور بیش ت ــبز باش سرس
ــر و زیباتر  ــر و میوه ها لذیذت ــر و ماندگارت عمیق ت
می گردد. با فزونی و فراوانی میوه )رفتار درست( 
است که بذر درخت تکثیر می شود و سایه و بهره 

آن همیشگی و ماندنی خواهد شد. 

و  هویت  شناخت  با  ما 
واقعیت خود  و آشنایی با 
ظرفیت ها و استعدادهای 
و  چگونگی  و  خ���ود  
چرایی رفتارهای خود  و 
تأثیر  م��ی��زان  و  دام��ن��ه 
رفتارهای خود   می توانیم 
بهتر و بیشتر مسئولیت 
خود را بشناسیم و برای 
خود  سازندگی  و  تربیت 

چاره جویی کنیم.



با شناخت این فرآیند و تأثیر چندالیه و چندسویه 
ــر  ب ــا  م ــه های  اندیش و  ــا  خواهش ه و  ــا  رفتاره
ــت که می توانیم برنامه های تربیتی و  یکدیگر اس
ــم و علل و عوامل  ــامان دهی اولویت های آن را س
ــم و آن را  ــار و کردار را دریابی ــای هر رفت و پیامده

تقویت یا برطرف کنیم.

حوزه های فعل اختیاری
ــت  ــگاه  ما در گرو کارهایی اس ــام ارزش و جای تم
ــه در دوران زندگی خود انجام می دهیم. کارها  ک
ــار  ــل در چه ــا حداق ــای م و رفتاره
دسته کلی جای می گیرند. کارهای 
ــدای  ــا خ ــاط ب ــه و ارتب ــا در رابط م
سبحان، خود، خلق )مردم(، خلقت 
)طبیعت( معنا می یابد و گاهی یک 
رفتار ما از جنبه های مختلف با بیش 
ــات فوق )الهی،  از یک جهت از جه

فردی، اجتماعی، طبیعی( پیوند می خورد.
ما همان گونه که گذشت، کمال جو و کمال خواه 
ــیم.  ــتیم و در این راه حد و مرزی نمی شناس هس
ــیم  ــت که ما در تاش ــته آن اس نتیجه این خواس
ــه در مسیر کمال نامتناهی و نامحدود  که همیش
ــبحان است( به پیش برویم.  )که همان خدای س
ــدف اصلی ما  ــا ناخودآگاه ه ــن آگاهانه ی بنابرای
انسان ها در هر تاش و کوششی خداوند متعال 
ــت و ما در  )حقیقت کمال و کمال نامتناهی( اس
ــوه ای از جال و جمال  ــیم تا جل هر گام می کوش
ــی( او را در خود نمایان و  ــن و زیبای )قدرت و حس

متجلی سازیم. از سوی دیگر جسم و جان و تمام 
ــته های ما هدیه و نعمتی است الهی و ما در  داش
هر لحظه وامدار فیض مستمر او هستیم. بنابراین 
او تنها اله )پرستیدنی و خواستنی( است و فقط 
او است که ولی نعمت ما است. و این به معنای آن 
ــت که ما هر چه را که او بگوید و هر که را که او  اس
ــد، گردن اطاعت می نهیم و تمام افعال ما  بخواه
در دیگر ساحت ها نیز در سایه و مسیر این حوزه 
الهی )عبودیت و بندگی( قرار می گیرد و  با توجه 

به آن معنا و ارزش می یابد.
گاهی نیز رفتارهای ما در ظاهر فقط به خویشتن 
ــردی نیز باید  ــن رفتارهای ف ــاط دارد.5 ای ــا ارتب م
ــد؛  ــی و تکوینی ما باش ــت ذات ــته از کرام برخاس
کرامتی که خداوند به ما انسان ها بخشیده و ما را 
بر دیگر مخلوقات شرافت داده است؛ همچنان که 
این رفتارها باید در جهت تحقق و به دست آوردن 
کرامت اکتسابی و ایمانی باشد که مایه برتری ما 
انسان ها بر یکدیگر می باشد. بنابراین ما نیز باید 
در امر تربیت خود و دیگران بکوشیم که از روش ها 
و برنامه هایی که با کرامت خداداد ما منافی است، 
ــیوه و َمنشی را در پیش بگیریم که  بپرهیزیم و ش
ــابی = تقوا و  ــا )کرامت اکتس ــه تکریم و عزت م ب

بندگی( می انجامد.
ــی اجتماعی  ــاس زندگ ــان ها بر اس ــان ما انس بنی
)خانواده( بنا شده است و ما برای تأمین نیازهای 
بی شمار و هم افزایی نیروها و استعدادهای خود، 
گریزی از زندگی اجتماعی نداریم. در این زندگی 
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نگاه ابزاری و گذرا به 
دادن  سامان  و  دنیا 
تربیت بر اساس این 
نگاه، ما را از بسیاری 
از آفات کوتاه نگری و 

دنیازدگی بازمی دارد.



ــامان می دهد،  اجتماعی آنچه روابط میان ما را س
ــی و  ــه منفعت طلب ــت؛ ن ــرادری اس ــت و ب عدال
خودخواهی. ما در حوزه رفتارهای اجتماعی نباید 
ــت  ــان خود را همچون ابزاری برای به دس همنوع
آوردن خواسته های زمینی خود ببینیم؛ بلکه باید 
ــداف واال و بلند  ــی در راه اه ــر را همراهان همدیگ
ــاری و همراهی  ــانی و ایمانی خود بدانیم و ی انس

خود را در راه بندگی از یکدیگر دریغ نورزیم.
طبیعت و تمام جهان آفرینش نیز ابزاری در خدمت 
ما انسان ها است تا در مسیر عبودیت و رشد خود 
ــه و کاس درس و  ــره ببریم. جهان، زمین از آن به
امتحان ما انسان ها است و برای رسیدن به رشد و 
تعالی، جز حضور در آن چاره ای نیست. این دوره 
فرصتی است تا ما برای زندگی جاوید و ابدی مهیا 
و آماده گردیم. این دوران با امکانات کمک آموزشی 
آن )دنیا و پدیده های آن( در نهایت، بیش از چند 
ــد؛ اما بر اساس آن، درجه و  دهه به درازا نمی کش
مدرکی را دریافت می کنیم که برای همیشه نشانگر 

جایگاه و ارزش ابدی ما خواهد بود.
ــامان دادن تربیت  ــذرا به دنیا و س ــگاه ابزاری و گ ن
ــات  ــیاری از آف ــا را از بس ــگاه، م ــن ن ــاس ای ــر اس ب
ــی دارد. در این نگاه،  ــری و دنیازدگی بازم کوتاه نگ
ــارات آن هیچ گاه جایگاه اهداف  دنیا، مقام و اعتب
واال و نامتناهی انسان را نمی گیرد و نگاه واقع بینانه 
ــت آن سبب می شود از  به دنیا و ارزش گذاری درس
نعمت ها و امکانات دنیایی نهایت بهره را ببریم؛ در 
عین حالی که لقمه ای نان و ساعتی خواب نهایت 

آرزوی ما به شمار نرود. از سوی دیگر با محدودیت ها 
و کاستی ها دنیایی آشناتر خواهیم شد، و معانی و 
حقایقی چون گذشت، قناعت، صبر و تاش برای 

ما پررنگ تر و اثر گذارتر خواهد شد.
ــت و واقعیت  ــناخت هوی ــا با ش ــه آنکه، م خاص
ــتعدادهای  ــا و اس ــنایی با ظرفیت ه ــود  و آش خ
ــود و چگونگی و چرایی رفتارهای خود و دامنه  خ
ــود  می توانیم بهتر و  ــر رفتارهای خ ــزان تأثی و می
بیشتر مسئولیت خود را بشناسیم و برای تربیت 

و سازندگی خود چاره جویی کنیم.
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