ﻣﻨﺎﻇﺮات – ) ۶ﻣﻨﺎﻇﺮات آﺳﻤﺎﻧﯽ(
ﻣﻨﺎﻇﺮه و ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺧﺪای ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺎ اﺑﻠﯿﺲ

ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﯿﻄﺎن درﺑﺎره اﻧﺴﺎن
ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻠﯽ ،ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﯿﻄﺎن را درﺑﺎره اﻧﺴﺎن
و وﺟﻮد ﺧﻮدش از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ و ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
و ﺣﺎﺻﻞ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
ﯾﮑﻢ :ارزش ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺷﯿﺎء ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎط دارد و ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ از
آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎده ای ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺊ از آن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و ﻣﯿﺰان
آن ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﯾﮏ ﺷﺊ ﺻﺮﻓﺎً ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل :اﮔﺮ
ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻃﻼ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی از آن ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ وزن آن ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
ﺻﻮرت ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ ،ﻃﺒﻌﺎً ﻗﯿﻤﺖ آن دو ﻗﻄﻌﻪ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻓﻠﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از
ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﻠﮑﻪ در ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری اﺷﯿﺎء
ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی دﺧﺎﻟﺖ دارد ،ﻣﺜﻞ ﮐﺎراﺋﯽ و ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﺷﺊ و ﻣﯿﺰان ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدن آن در ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﯾﺎ در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﯿﻦ.
دوم :ﺑﻌﻀﯽ از اﺷﯿﺎء و ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ
ﻣﺜﻞ ﻓﻠﺰات ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﯿﻞ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ﻣﺲ و آﻫﻦ و ﺳﻨﮓ ﻫﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ
ﻣﺜﻞ ﻋﻘﯿﻖ و ﯾﺎﻗﻮت و زﻣﺮد و اﻟﻤﺎس و اﻣﺜﺎل آﻧﻬﺎ! اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ و ﮔﺴﺘﺮده ای دارﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻧﺒﺎﺗﺎت
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﺎدات و ﻣﺜﻞ ﺟﺎﻧﺪاران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ دو!
ﯾﻌﻨﯽ در ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺧﺎﺻﯿﺖ رﺷﺪ و ﺗﮑﺜﯿﺮ وﺟﻮد دارد ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻋﺪد
ﻫﺴﺘﻪ ﻣﯿﻮه ای اﮔﺮ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮد و در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﺑﻪ
ﺟﻮاﻧﻪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻮﺗﻪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ درﺧﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﺮ ﺳﺎل ﯾﮑﺒﺎر ده
ﻫﺎ و ﺻﺪﻫﺎ ﻋﺪد از ﻫﻤﺎن ﻣﯿﻮه از آن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد! و در ﺻﻮرت ﮐﺎﺷﺘﻪ

ﺷﺪن ﺑﻌﻀﯽ از ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ،درﺧﺘﺎن دﯾﮕﺮی ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ
و ﺳﺮاﻧﺠﺎم و ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺘﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺣﺘﻤﺎل دارد آن ﯾﮏ ﻋﺪد ﻫﺴﺘﻪ
ﻣﯿﻮه اوﻟﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺑﻪ ده ﻫﺎ درﺧﺖ ﻣﯿﻮه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد و ﻫﺰاران ﻋﺪد
ﻣﯿﻮه از آﻧﻬﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آن درﺧﺘﺎن ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻫﺎی
دﯾﮕﺮی ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺤﻮّل و اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات از ﻧﺎﺣﯿﻪ »ﺣﯿﺎت
ﻧﺒﺎﺗﯽ« اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ آن در آن ﯾﮏ ﻋﺪد ﻫﺴﺘﻪ ﻣﯿﻮه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و
وﻗﺖ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن و در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ آب و ﻫﻮاﺋﯽ در آن دﻣﯿﺪه ﺷﺪه ﯾﺎ
ﻓﻌﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ! اﻣﺎ ﻃﺒﻌﺎً ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻨﮓ رﺷﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻗﻄﻌﺎت ﺟﺪﯾﺪی
از آن و ﺟﻨﺲ آن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﭘﺲ در اﺷﯿﺎﺋﯽ ﺑﻨﺎم ﮔﯿﺎه و درﺧﺖ
ﺧﻮاﺻ ّﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺟﻤﺎدات ﻓﺎﻗﺪ آن ﺧﻮاص ﻫﺴﺘﻨﺪ .و آن ﺧﺎﺻﯿﺖ
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از رﺷﺪ و ﺗﮑﺜﯿﺮ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﺑﻨﺎم ﺟﺎﻧﺪار ﺧﻮاﺻﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺟﻤﺎدات و
ﻧﺒﺎﺗﺎت ﻓﺎﻗﺪ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﺣﺮﮐﺖ ارادی! ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ اﺳﺐ و ﯾﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ
اﮔﺮ ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﺗﺸﻨﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﯽروﻧﺪ ﺳﺮاغ آب و ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﮔﯿﺎﻫﺎن و درﺧﺘﺎن ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و آن ﻫﺎ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﺑﻪ آب را ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ و ﻃﯽ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﻣﻨﺒﻊ آب ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﺎ درﺧﺘﺎن ﺑﺰرگ و ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺷﺎﺧﻪ
ﻫﺎ و ﻧﻬﺎل ﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺎزه ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﯿﻦ
رﻓﺘﻦ و ﯾﺎ آﺳﯿﺐ دﯾﺪن آﻧﻬﺎ ﺷﻮﻧﺪ ،آن ﻃﻮری ﮐﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت از ﻧﻮزاد ﺧﻮد
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻋﻮاﻣﻞ آﺳﯿﺐ زﻧﻨﺪه را از آﻧﻬﺎ دور ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﻮزادان ﺧﻮد را ﻋﻬﺪه دار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﮐﻪ
در ﺟﺎﻧﺪاران دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،از ﻧﺎﺣﯿﻪ دﻣﯿﺪه ﺷﺪن »روح ﺟﺎﻧﺪاری« اﺳﺖ
ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻧﺒﺎﺗﺎت ﻓﺎﻗﺪ آن روح ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺎل ﺑﺎ اﯾﻦ
وﺻﻒ ﯾﮏ ﻋﺪد درﺧﺖ زﻧﺪه ﺑﺎ ﻫﻢ وزن ﺧﻮد ﺳﻨﮓ ﯾﺎ ﻗﻄﻌﻪ ای از درﺧﺖ
ﺧﺸﮑﯿﺪه ﯾﮑﺴﺎن و از ﯾﮏ ﻧﻮع ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارزش ﯾﮏ ﺣﯿﻮان زﻧﺪه
ﺑﺎ ارزش ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻨﮓ ﻫﻢ وزن ﺧﻮد و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻋﺪد درﺧﺖ ﻫﻢ وزن ﺧﻮد
ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺠﻬﺖ اﯾﻨﮑﻪ در ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻨﮓ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻇﺎﻫﺮ) (1روﺣﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪارد و در درﺧﺖ ﻫﻢ ﻓﻘﻂ »روح ﻧﺒﺎﺗﯽ« ﻓﻌﺎل اﺳﺖ و اﻣﺎ
ﺟﺎﻧﺪاران دارای »روح ﺣﯿﻮاﻧﯽ« ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و روح ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﺗﺮ و
ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮ از روح ﻧﺒﺎﺗﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت و ﺗﺬﮐﺮات وارد ﺑﺤﺚ در ارزش و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ »روح
اﻧﺴﺎﻧﯽ« ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .ﻃﺒﻌﺎً ارزش اﻧﺴﺎن از ارزش ﺟﻤﺎدات و ﻧﺒﺎﺗﺎت و
ﺟﺎﻧﺪاران دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﻨﺎم اﻧﺴﺎن دارای ارزش ﻫﺎی
وﺟﻮدی ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﺗﺮی او از ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺪاران و ﻣﻮﺟﻮدات و
ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت دﯾﮕﺮ ﺧﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﺪای ﺳﺒﺤﺎن درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﺮﻣﻮد:

ْ
»وَﻟ َﻘ َﺪ ْ ﻛ َﺮ َّﻣ ْﻨَﺎ ﺑ َﻨِﻲ آدَم َ وَﺣ َﻤ َﻠ ﻨَﺎﻫ ُﻢ ْ ﻓ ِﻲ اﻟ ْﺒَﺮ ِّ
وَاﻟ ْﺒَﺤ ْﺮ ِ وَر َزَﻗ ْﻨَﺎﻫ ُﻢ ْ ﻣ ِﻦ َ اﻟﻄ َّﻴﺒَﺎتِ وَﻓ َﻀ َّﻠ ْﻨَﺎﻫ ُﻢ ْ
ﻋ َﻠ َﻰ ﻛ َﺜ ِﻴﺮ ٍ ﻣ ِﻤ َّﻦ ْ ﺧ َﻠ َﻘ ْﻨَﺎ ﺗ َﻔ ْﻀ ِﻴﻼً « )اﻹﺳﺮاء (70/در اﯾﻦ
آﯾﻪ ﺧﺪای ﺳﺒﺤﺎن ﺗﮑﺮﯾﻢ اﻧﺴﺎن و ﻓﻀﯿﻠﺖ اﻋﻄﺎﺋﯽ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او را
ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه و اﻧﺴﺎن را ﻣﻮﺟﻮد ارزﺷﻤﻨﺪی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺣﺎل اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ارزش وﺟﻮدی اﻧﺴﺎن در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ او ﺑﺎ ﺟﻤﺎدات و ﻧﺒﺎﺗﺎت و ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺎﻧﺪاران ﺑﻪ ﭼﻪ ﺟﻬﺘﯽ از
وﺟﻮد او ارﺗﺒﺎط دارد؟! آﯾﺎ ارزش ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻧﺴﺎن از آن ﺟﻬﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺧﺪای ﺳﺒﺤﺎن او را از ﻣﻘﺪاری ﺧﺎک و ﮔﻞ و آب آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ؟! ﯾﻌﻨﯽ
ارزش ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺎدل ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮ ﺧﺎک و آب ﯾﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟!
ﻃﺒﻌﺎً ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﺆاﻻت ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ ﭼﻮن اﻧﺴﺎن ﺑﻄﻮر آﺷﮑﺎر ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎارزش
ﺗﺮ از ﻣﻘﺪاری ﺧﺎک و آب و ﮔ ِﻞ ﯾﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ اﺳﺖ! ﻃﺒﻌﺎً ارزش
ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ »ﻓﻌﻞ ﺧﺪا« ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ وﺟﻮد و ﺧﻠﻘﺖ او
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﻣﺎده ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﺑﺪن او! ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ارزش و ﻗﯿﻤﺖ
ﯾﮏ ﺷﯽء ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن ﻧﺪارد و ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ارزش و ﻗﯿﻤﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ارزش ﻣﻮاد ﺑﮑﺎر
رﻓﺘﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن ،ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﺑﻪ
ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن ﻫﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد! ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺎﻫﯽ ارزش ﮐﺎر
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و داﻧﺶ ﻓﻨﯽ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﺷﯽء ده
ﻫﺎ و ﺻﺪﻫﺎ و ﻫﺰاران ﺑﺮاﺑﺮ ارزش ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه آن ﺷﯽء ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل آﯾﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ارزش و ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺪرن را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮ از ﺑﻌﻀﯽ ﻓﻠﺰات و آﻟﯿﺎژﻫﺎ و
ﺷﯿﺸﻪ و ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﮐﻪ آن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ از آﻧﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﯾﮑﺴﺎن داﻧﺴﺖ؟!
ﺷﺒﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع و اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در ارزﯾﺎﺑﯽ وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﻫﻢ ﻻزم اﺳﺖ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و آن اﯾﻨﮑﻪ ارزش ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻧﺴﺎن از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻓﻌﻞ ﺧﺪای
ﺳﺒﺤﺎن در ﺧﻠﻘﺖ و رﺑﻮﺑﯿﺖ او و ﺻﻔﺎت ذات ﻗﺪوس او اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻠﻘﺖ
از ﻧﺎﺣﯿﻪ آﻧﻬﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺻﻔﺎت و اﻓﻌﺎل ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن ـ ﻋﺰ ّوﺟﻞ ّ ـ
ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و ارزش ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮق ﺑﺮﺗﺮ و دارای ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺧﺎص از
ﻫﻤﺎن ﺟﻬﺎت اﺳﺘﻤﺮار ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
اﯾﻦ ﻗﺪرت ﺧﺪاﺋﯽ و ﺻﻔﺎت دﯾﮕﺮ ذات ﻗﺪوس او اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻘﺪاری ﺧﺎک و
آب ،ﻣﻮﺟﻮدی آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ارزش ﻫﺎی وﺟﻮدی او ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده و ﻋﻈﯿﻢ
و ﮔﺎﻫﯽ ودرﺑﺎره ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد از اﯾﻦ ﻧﻮع ،ﻓﻮق ﺣﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺖ!
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ درک ﻋﺎدی و ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
ارزش ﺻﻔﺎت و اﻓﻌﺎل اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ارزش ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ وارد ﺷﺪه در

ﺑﺪن او ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد! آﯾﺎ ﻫﯿﭻ اﻧﺴﺎن ﻋﺎﻗﻠﯽ ﻗﺪرت دﯾﺪن و ﺷﻨﯿﺪن و
ارزش ﻣﺤﺒﺖ و دوﺳﺘﯽ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺗﺮﺣﻢ و وﻓﺎداری و ﻧﻮﻋﺪوﺳﺘﯽ و
زﯾﺒﺎﺋﯽ ﻇﺎﻫﺮی و ﺑﺎﻃﻨﯽ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن را ﺑﺎ ارزش و ﻗﯿﻤﺖ ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﻮاد
ﻏﺬاﺋﯽ و ﻗﺒﻞ از آن ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮ ﺧﺎک و آب ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﺪ و ﻣﺜﻼ ً ﺑﮕﻮﯾﺪ
ﻣﺤﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺎدر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪش دارد و ﻏﯿﺮت و ﻓﺪاﮐﺎری و دﻟﺴﻮزی
ﯾﮏ ﭘﺪر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد و اﺣﺘﺮام ﯾﮏ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
واﻟﺪﯾﻦ و ﺧﺪﻣﺖ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻓﺪاﮐﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﻞ وﻃﻦ ﺧﻮد و ﺳﺎﯾﺮ
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ،ﻣﻌﺎدل ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻼن ﻏﺬا و ﻓﻼن ﻣﯿﻮه ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
آﯾﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ً ﻓﻼن ﻣﻘﺪار ﻧﺎن و ﺳﺒﺰی و ﻣﯿﻮه ،ﭼﻪ ﻣﻘﺪار
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮت و ﻣﺤﺒﺖ و ﺟﻮاﻧﻤﺮدی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟! ﯾﺎ ﻣﺜﻼ ً ارزش
ﻣﻘﺪاری از ﻓﻼن ﻏﺬا و ﻣﯿﻮه و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻣﻌﺎدل ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﻗﺪرت ﺑﯿﻨﺎﺋﯽ
و ﺗﻔﮑﺮ و ﻗﺪرت ﺑﺪﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺮدش ﺧﻮن در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن و
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﻔﺴﯽ او ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟!
ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ در ﻣﻘﺎم ﺗﻌﻘﻞ واﺿﺢ و روﺷﻦ اﺳﺖ ارزش اﺻﻠﯽ وﺟﻮد اﻧﺴﺎن
ﻋﻤﺪﺗﺎً و ﯾﺎ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﻧﺎﺣﯿﻪ روﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪای ﺳﺒﺤﺎن در ﺑﺪن
او اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و آن را در ﻣﺴﯿﺮ رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻗﻮای
وﺟﻮدی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آن را ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ آن اﻟﻘﺎء ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺎده
ﺧﻠﻘﺘﯽ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ارزش ﻫﺎی وﺟﻮدی او ﻧﺪارد،
ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ارزش ﻫﺎ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻓﻌﻞ ﺧﺪای ﺳﺒﺤﺎن در ﺧﻠﻘﺖ او و در
رﺑﻮﺑﯿﺖ او ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ! اﯾﻦ ارزش ﻫﺎ از ﻧﺎﺣﯿﻪ »روح اﻧﺴﺎﻧﯽ« اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن ﺑﻪ ﺑﺪن ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﻨﺎم اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮده و ﯾﺎ در
ﺑﺪن او آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺧﻮد او ﺑﺎرﻫﺎ در ﮐﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ! از ﺟﻤﻠﻪ:
» وَإِذ ْ ﻗ َﺎلَ ر َﺑ ُّﻚ َ ﻟ ِﻠ ْﻤ َﻼَ ﺋِﻜ َﺔِ إِﻧ ّ ِﻲ ﺧ َﺎﻟ ِﻖٌ ﺑ َﺸ َﺮ ًا
ﻓ َﺈِ ذ َا ﺳ َﻮ َّﻳﺘ ُﻪُ
ﻣ ِﻦ ْ ﺻ َﻠ ْﺼ َﺎل ٍ ﻣ ِﻦ ْ ﺣ َﻤ َﺈٍ ﻣ َﺴ ْﻨُﻮنٍ ـ
وَﻧ َﻔ َﺨ ْـــﺖُ ﻓ ِﻴـــﻪِ ﻣ ِـــﻦ ْ ر ُوﺣ ِـــﻲ ﻓ َﻘ َﻌُـــﻮا ﻟ َـــﻪُ
ﺳ َﺎﺟ ِﺪ ِﻳﻦ َ«)اﻟﺤﺠﺮ28/ـ(29
اﯾﻦ دو آﯾﻪ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﻗﺒﻼ ً ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در آن
ﺑﺤﺚ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ارزش اﺻﻠﯽ وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﺑﻠﺤﺎظ اﯾﻦ آﯾﺎت از ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﻧﻔﺦ روﺣﯽ در ﺑﺪن او ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﻠﻘﺖ ﺟﺴﻢ او ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
و آن روح را ﺧﺪای ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺠﻬﺖ ارزش و ﺷﺮاﻓﺘﺶ ﺑﻪ ذات ﻗﺪ ّوس ﺧﻮد
ﻧﺴﺒﺖ داده و ﻓﺮﻣﻮده» :روﺣﯽ از ﺧﻮدم« ﯾﺎ »روح ﺧﻮدم« .ﻣﺮاد اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎن زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﻖ ارزﺷﻬﺎی اﺻﻠﯽ وﺟﻮد او اﺳﺖ ،ﭼﻮن

ﻓﺮﻣﻮد وﻗﺘﯽ او را ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﺮدم و روﺣﯽ از ﺧﻮد در او دﻣﯿﺪم،
ﺑﺮای او ﺳﺠﺪه ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎز ﺧﺪای ﺳﺒﺤﺎن در ﮐﻼم ﺷﺮﯾﻔﺶ درﺑﺎره ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
» وَﻟ َﻘ َﺪ ْ ﺧ َﻠ َﻘ ْﻨَﺎ اﻹْ ِﻧ ْﺴ َﺎنَ ﻣ ِﻦ ْ ﺳ ُﻼَ ﻟ َﺔ ٍ ﻣ ِﻦ ْ ﻃ ِﻴﻦ ٍ ـ
ﺛ ُـﻢ َّ ﺟ َﻌَﻠ ْﻨَـﺎه ُ ﻧ ُﻄ ْﻔ َـﺔ ً ﻓ ِـﻲ ﻗ َـﺮ َارٍ ﻣ َﻜ ِﻴـﻦ ٍ ــ ﺛ ُـﻢ َّ
ﺧ َﻠ َﻘ ْﻨَــﺎ اﻟﻨُّﻄ ْﻔ َــﺔ َ ﻋ َﻠ َﻘ َــﺔ ً ﻓ َﺨ َﻠ َﻘ ْﻨَــﺎ اﻟ ْﻌَﻠ َﻘ َــﺔ َ
ﻣ ُﻀ ْﻐَــﺔ ً ﻓ َﺨ َﻠ َﻘ ْﻨَــﺎ اﻟ ْﻤ ُﻀ ْﻐَــﺔ َ ﻋ ِﻈ َﺎﻣ ًــﺎ ﻓ َﻜ َﺴ َﻮ ْﻧ َــﺎ
ْ
َ
اﻟ ْﻌِﻈ َــﺎم َ ﻟ َﺤ ْﻤ ًــﺎ ﺛ ُــﻢ َّ أ ﻧ ْﺸ َﺄ ﻧ َــﺎه ُ ﺧ َﻠ ْﻘ ًــﺎ آﺧ َــﺮ َ
َ
ﻓ َﺘ َﺒَﺎر َك َ اﻟﻠ َّﻪُ أ ﺣ ْﺴ َﻦ ُ اﻟ ْﺨ َﺎﻟ ِﻘِﻴﻦ َ)اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن12/ـ(14
در اﯾﻦ آﯾﺎت ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻠﻘﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎن از ﮔ ِﻞ ﺑﻪ ﻧﻄﻔﻪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻧﻄﻔﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻘﻪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﻀﻐﻪ و ﺑﻌﺪ ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺧﻠﻘﺖ
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ او ذﮐﺮ ﺷﺪه و ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ﺳﭙﺲ او را در ﺧﻠﻘﺖ ﺟﺪﯾﺪی ﻗﺮار دادﯾﻢ« و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺠﻬﺖ اﯾﻦ آﻓﺮﯾﻨﺶ
ﺧﻮد را »اﺣﺴﻦ اﻟﺨﺎﻟﻘﯿﻦ« ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ .ﻣﺮاد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻠﻘﺖ
آﺧﺮی و ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺧﻠﻘﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﯽ دارد
و ﺗﻔﺎوت آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﻠﻘﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ،از ﻧﻮع ﺗﻔﺎوت ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺜﻞ ﺗﻔﺎوت ﮔ ِﻞ ﺑﺎ ﻧﻄﻔﻪ و ﺗﻔﺎوت ﻧﻄﻔﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻘﻪ و…
ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻠﻘﺖ اﺻﻠﯽ و ﻧﻬﺎﺋﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻌﺪ از اﺗﺼﺎل روح ﻣﺨﺼﻮص در ﺑﺪن او
ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،ﻫﻤﺎن روﺣﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻔﺘﺮﯾﻦ و ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪای
ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ و او آن روح را ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻧﺴﺒﺖ داده و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
»و ﻧﻔﺨﺖ ﻓﯿﻪ ﻣﻦ روﺣﯽ« و ﺧﻮد را ﺑﺨﺎﻃﺮ آﻓﺮﯾﻨﺶ آن روح و اﺗﺼﺎل آن
ﺑﻪ ﺑﺪن اﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮق »اﺣﺴﻦ اﻟﺨﺎﻟﻘﯿﻦ« ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺤﺚ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﻄﺎی ﻋﻈﯿﻢ اﺑﻠﯿﺲ )ﺷﯿﻄﺎن(
در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺧﻮدش از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﻼﻣﯽ و آن اﯾﻨﮑﻪ ارزش اﻧﺴﺎن و ارزش
ﺧﻮدش را از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺎده ﺑﺪﻧﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ارزش ﺣﻘﯿﻘﯽ
اﻧﺴﺎن و ﺗﻔﺎوت ارزش او ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺑ ُﻌﺪ روﺣﯽ او ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ
ﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ روﺣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪای ﺳﺒﺤﺎن در ﺑﺪن او ﻗﺮار داده و ﻧﻪ ﻣﺎده
ﺧﻠﻘﺘﯽ اﻧﺴﺎن .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ارزش ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﻨﺎم
»اﻧﺴﺎن« از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻓﻌﻞ ﺧﺪای ﺳﺒﺤﺎن و ﺻﻔﺎت او اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﺎده ﺑﺪﻧﯽ
او.
اﻣﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺑﻠﯿﺲ)ﺷﯿﻄﺎن( ﺟﻬﺖ ﺟﺎﻫﻼﻧﻪ دﯾﮕﺮی دارد واﯾﻦ ﺟﻬﺖ از ﺟﻬﺖ

ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺗﺮ و ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮ اﺳﺖ و ﺟﻨﺒﻪ اﺧﻼﻗﯽ دارد و آن اﯾﻨﮑﻪ
او ﮐﻤﺎﻻت اﻋﻄﺎﺋﯽ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﯾﮏ ﻣﺨﻠﻮق ﻧﺴﺒﺖ داد،
ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺑﺮ ﻓﺮض ﻧﻈﺮﯾﻪ او درﺑﺎره ارزش وﺟﻮدی ﺧﻮدش و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
درﺑﺎره آدم و اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﺎده ﺧﻠﻘﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﺷﺪ و
ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ دو ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻘﻂ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺎده ﺑﺪﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎز
ﻫﻢ او در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻄﺎ رﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﺴﺮان ﻋﻈﯿﻤﯽ
ﺷﺪه ،ﭼﻮن ﮐﻤﺎﻻت ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد اﻋﻢ از ﮐﻤﺎﻻت ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺗﻮﻫﻤﯽ را ﻣﺴﺘﻘﻼ ً
ﺑﻪ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ داده .ﯾﻌﻨﯽ وﻗﺘﯽ ﺧﺪای ﺳﺒﺤﺎن ﮐﻤﺎﻻﺗﯽ از ﻧﻮع ﺻﻔﺎت
و اﻓﻌﺎل و ﺣﺘﯽ ﻣﺎده ﺑﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدی ﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ آن ﮐﻤﺎﻻت
را ﺑﻄﻮر اﺳﺘﻘﻼﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮق ﻧﺴﺒﺖ داد! ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻫﺮ ﮐﻤﺎﻟﯽ را در
وﺟﻮد ﺧﻮد دارﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﺎﺣﯿﻪ اﻋﻄﺎء ﺧﺪا و از آن او ﺑﺪاﻧﻨﺪ و
ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮرات او از آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺼﻮر اﺳﺘﻘﻼل در داﺷﺘﻦ ﮐﻤﺎﻻت ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﻣﻬﻤﺎن ﺷﺨﺼﯽ
ﺷﺪه و درﻣﻨﺰل ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺣﻀﻮر دارد و ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ و ﯾﺎ روزﻫﺎﺋﯽ
در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮐﻨﺪ و ﻣﺜﻼ ً آﻧﺠﺎ ﻏﺬا ﺑﺨﻮرد واﻣﺎ او ﺑﻌﺪاً
ادﻋﺎی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮐﻨﺪ و آن ﺧﺎﻧﻪ را ﻣﺎل ﺧﻮدش ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﺪ! و ﯾﺎ ﻓﺮدی در
ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮏ ﺳﻔﺮ اﻃﺎﻗﯽ از ﯾﮏ ﻫﺘﻞ و ﻣﺴﺎﻓﺮﺧﺎﻧﻪ اﺟﺎره ﮐﻨﺪ و وﺳﺎﺋﻠﯽ از
ﺧﻮد را در آﻧﺠﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﻫﺮ وﻗﺖ ﺟﺎﺋﯽ رﻓﺖ ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻫﺘﻞ و
ﻣﺴﺎﻓﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺮدد و ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻠﯿﺪ اﻃﺎق ﻣﺮا ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ
اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪ اﻃﺎق ﺷﻤﺎ اﺳﺖ و او ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ ادﻋﺎی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮐﻨﺪ و
ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺧﻮدﺗﺎن ﮔﻔﺘﯿﺪ اﻃﺎق ﺷﻤﺎ ﭘﺲ اﯾﻦ اﻃﺎق ﻣﺎل ﻣﻦ اﺳﺖ!
ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﻓﺮﺿﺎً ارزش اﻧﺴﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻦ ّ ـ ﮐﻪ اﺑﻠﯿﺲ از ﻫﻤﺎن ﻧﻮع
ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻮد ـ ﻓﻘﻂ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺎده ﺧﻠﻘﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮﺿﺎً
آﺗﺶ ﺑﻬﺘﺮ از ﮔ ِﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎز او ﺣﻖ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﻣﺎن و
دﺳﺘﻮر ﭘﺮوردﮔﺎرش را ﻧﺪاﺷﺖ و ﻻزم ﺑﻮد آن ﻓﺮﻣﺎن را ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ و ﺣﮑﻤﺖ آن و ﺻ ِﺮﻓﺎً ﺑﺠﻬﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﻪ او دﺳﺘﻮر داده
اﺳﺖ ،اﻧﺠﺎم دﻫﺪ! ﻫﻤﺎن ﮐﺎری ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻼﺋﮑﻪ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ!
ﺳﻮم :اﺑﻠﯿﺲ اﻃﻼﻋﯽ از ارزش و ﻋﻈﻤﺖ روح دﻣﯿﺪه ﺷﺪه در آدم ﻧﺪاﺷﺖ و
ﯾﺎ ﻋﻠﻢ و اﻃﻼع او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﺎﻗﺺ و ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻮد و ﻟﺬا ﺗﻮﺟﻪ او
ﻋﻤﺪﺗﺎً و ﯾﺎ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎً ﺑﻪ ﻣﺎده ﺑﺪﻧﯽ او ﯾﻌﻨﯽ »ﮔ ِﻞ« ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪ ،ﻟﺬا
ﺧﻮد را ﺑﺮﺗﺮ از او ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن و اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻮﺟﻪ در ﻣﻮرد
ﻣﻼﺋﮑﻪ ﻫﻢ ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻃﻼع از اراده ﺧﺪای
ﺳﺒﺤﺎن ﺧﻄﺎب ﺑﻪ او ﻋﺮض ﮐﺮدﻧﺪ:
َ
»أ ﺗ َﺠ ْﻌَﻞ ُ ﻓ ِﻴﻬ َﺎ ﻣ َﻦ ْ ﻳﻔ ْﺴ ِﺪ ُ ﻓ ِﻴﻬ َﺎ وَﻳﺴ ْﻔِﻚ ُ اﻟﺪ ِّﻣ َﺎءَ«

)اﻟﺒﻘﺮة (30/ﯾﻌﻨﯽ :آﯾﺎ ﮐﺴﯽ را در آن ]زﻣﯿﻦ[ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯽ ﮐﻪ در آن
ﻓﺴﺎد اﻧﮕﯿﺰد و ﺧﻮن ﻫﺎ ﺑﺮﯾﺰد؟! و ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل در ﺟﻮاب آﻧﻬﺎ ﻓﺮﻣﻮد:
َ
»إِﻧ ِّﻲ َّ أ ﻋ ْﻠ َﻢ ُ ﻣ َﺎ ﻻ َ ﺗ َﻌْﻠ َﻤ ُﻮن» ﯾﻌﻨﯽ :ﻣﻦ ﻣﯽ داﻧﻢ آﻧﭽﻪ را
ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪای ﻋﻠﯿﻢ ﺣﮑﯿﻢ ﻧﻈﺮ ﻣﻼﺋﮑﻪ را درﺑﺎره آدم ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ رد ﻧﮑﺮد ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻼﺋﮑﻪ درﺑﺎره
اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻼ ً ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ آن ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮد ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً ﺑﻪ آن اﺷﺎره ای ﺷﺪ و آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ارزش و
ﮐﺎراﺋﯽ روﺣﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪای ﻋﻠﯿﻢ ﺣﮑﯿﻢ آﻓﺮﯾﺪ و آن را ﺑﻪ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن
ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮد ،ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ آن ﭘﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻠﻤﯽ
را آﻧﻬﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.
اﺑﻠﯿﺲ ﻫﻢ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﺎن ﻣﻼﺋﮑﻪ ﺑﻮد و ﯾﺎ در ﻣﻘﺎم و
ﻣﺮﺗﺒﻪ آﻧﻬﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ! ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﻣﻼﺋﮑﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ -ﻗﺒﻞ از ﺗﻌﻠﯿﻢ
ﺧﺪای ﺳﺒﺤﺎن -ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ وﺟﻮد اﻧﺴﺎن و ﻫﻤﻪ ﮐﻤﺎﻻت او ﭘﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ ،و
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﺎﻗﺼﯽ درﺑﺎره ارزش وﺟﻮدی اﻧﺴﺎن اﺑﺮاز ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
اﺑﻠﯿﺲ ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﻤﺎن ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﺎﻗﺺ و آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﻞ را
داﺷﺖ! و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر و ﺷﮕﻔﺖ آور ﻧﯿﺴﺖ! ﭼﻮن او ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً
ﯾﮑﯽ از ﻣﻼﺋﮑﻪ ﺑﻮد و ﯾﺎ در ﺳﻄﺢ و ردﯾﻒ و ﻣﺮﺗﺒﻪ آﻧﻬﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ.
ﯾﻌﻨﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﻼﺋﮑﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺧﺪا و آﺷﮑﺎر ﺷﺪن ﮐﻤﺎﻻت وﺟﻮدی آدم و
اﻧﺴﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،ﻃﺒﻌﺎً اﺑﻠﯿﺲ ﻫﻢ
ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮑﯽ از آن ﻫﺎ ﺑﻮد ،واﺟﺪ ﻋﻠﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﻬﺎرم :اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﻗﻄﻌﯽ و اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ
وﺟﻮد ﺧﻮد دارﻧﺪ .و ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮﺗﺮ و دارای ﻓﻀﺎﺋﻞ
ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻫﺎ و ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای او ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ ،و
اﻓﺮاد زﯾﺎدی از آن ﻫﺎ را از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪارج ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻤﺎل ﻧﻮﻋﯽ و
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎز داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک و
ﺗﺒﻬﮑﺎر و ﻇﺎﻟﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎً ﻣﺮاد از ﺧﻠﻘﺖ او رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .اﻧﺴﺎن ﺻﻔﺎت و روﺣﯿﺎت آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ دارد و ﻋﻠﻢ
ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻔﺎت و روﺣﯿﺎت ﺑﻼﻫﺎی ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮای او ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد.
اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮﻣّﯽ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان دارد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ
وﺟﻮد ﺧﻮد و ﻗﻮای ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺻﻔﺎت وﺟﻮد ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ ﺳﺮ و ﮐﺎر
دارد و ﻫﻢ ﺑﺎ ﺻﻔﺎت و اﻓﻌﺎل دﯾﮕﺮ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ آنﻫﺎ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻤﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد او و دﯾﮕﺮان ارﺗﺒﺎط ﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺜﻼ ً اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺧﺸﻢ
و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﺋﯽ از او ﺳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ زد و ﭼﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ و اﺧﻼﻗﯽ از

او ﺑﺮوز ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ او ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﻓﺸﺎر روﺣﯽ و ﯾﺎ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ و ﯾﺎ اﻧﺪوه و ﯾﺎ ﻗﺪرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ
ﭼﻪ ﻣﻘﺪار از رﻓﺘﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮان در ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ او را
از اﻋﺘﺪال و ﺗﻌﻘّﻞ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺣﺴﺎبﺷﺪه ،ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای او ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ! اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻬﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺧﻼﻗﯽ و ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ دارد
ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﺳﺖ ﺧﺪا در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﺘﺬﮐﺮ آن ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.
ﻣﺎ ﺑﺤﺚ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ و ارزش ﻫﺎی وﺟﻮدی اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی
ﻣﻮﮐﻮل ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ و در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ
درﺑﺎره ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺑﻠﯿﺲ درﺑﺎره ﺧﻮدش ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ) .إن ﺷﺎء اﻟﻠﻪ
ﺗﻌﺎﻟﯽ(
اﻟﯿﺎس ﮐﻼﻧﺘﺮی
1398/5/9
ﭘﺎورﻗﯽ:
 -1از ﺑﻌﻀﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ و از آﯾﺎت ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
اﺷﯿﺎء ﺣﺘﯽ ﺟﻤﺎدات دارای ﻧﻮﻋﯽ ﺷﻌﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻓﺮﺻﺖ ورود در اﯾﻦ
ﺑﺤﺚ ﻓﻌﻼ ً در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ.

