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گاهی شناختییهست یمبان   ریمک در قرآن خودآ
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  دهیکچ

گاهی گاهی آن را از هک استوار است یخاص هایانیامور بر بن ریهمانند سا میرکدر قرآن  خودآ  یمبتن هایخودآ

س ینیدغیر یبر مبان شم گ، با تفاوت در مبناه کچرا سازدمی والر جداکو  آن  تیفیکو  محتوادر  یریشاهد تفاوت چ

گاهی یقرآن یمبان نتری. مهمبود میخواه وش مقاله با ر نیه اک شندباو... می شناختیانسان، شناختییهست ،خودآ

 یمبان و قسمد بر در قرآن را شناختییهست یمبان. است آن شناختییهست ینگارش مبان درصدد یلیو تحل یفیتوص

 و دیتوح یمبان اند از:عبارتمجردات  یمبان نتری. مهمردک میتقســ توانمی اتیمجردات و ماد شــناختییهســت

ــناختیو فرجام یبیوجود موجودات غ، خداباوری ــت تیمخلوق اند از:عبارت یماد یو مبان ش خلقت و ، یعالم هس

گاهی در یمبان نیاز ا کو هری یعالم هســت یانســان و هدفمند یبرا یعالم هســت ریتســخ  یمبان. رگذارندیتأث خودآ

ستق یدیتوح گاهی با میرابطه م صیر خوکو ذ ادی خدای تعالی، دارد خودآ گاهی و رتیش را عامل ب  ند ودامی خودآ

وجود  که به درک دنکمی یاریبه انســان  شــناســیطانیفرشــته و شــ. نددامی خودفراموشــیرا ســبب  خدافراموشــی

 ابدیدست  شیخو یو معنو یماد هایتیو بر ظرف دیبرآ شیبه شناخت وجود مجرد خو زیو ن یو فرا ماد موجودات

گاهی با زیبه روز رستاخ مانیا زیو ن ستق خودآ س یداریدارد و در ب یمیرابطه م سا سان نقش ا سبب ان یان جام دارد و 

قدرت خود در  کبه در انســـانشــود، می باعث، یماد یمبانو  گرددمی ییو خودنما ایاز ر یعمل خالص و دور

گاه گردد و به در عتیعالم طب ریتسخ   .برسد نشیخود نسبت به خالق و آفر یعجز و ناتوان کآ

گاهی ی:دیلکواژگان    ریم.ک قرآن ،اتیماد شناختییهست ،مجردات شناختییهست ،شناختییهست ،خودآ

    

                                                   
* Email: enayat.sharifi@yahoo.com 
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  مقدمه

 یفیک یو ارتقا شرفتیپ یبرا یه هر فردکاست  یزندگ لیمسا نترییدیلکاز  یکی خودآگاهی

و واژگان مترادف و  رتیهمانند بصــ یبا مفاهم میرکودر قرآن . برآن مجهز باشــد دیاش با یزندگ

ش؛ مخالف آن همانند ست و بر آن تأ مورد توجه یخودفرامو  َسانُ نَبِل اْلا: «دینمامی دیکقرارگرفته ا
 یاقوال مختلف هیآ نیا نیدر ا رتیبص ). درباره١٥ـ١٤/ امتیق( »َرهيَمَعاِذ ة َو َلْو َأْلَقىَريَنْفِسِه َبِص َعلَى

ــت برخ ــ یاس ــران بص ــان به خود و عملش یینایب معنایبهرا  رتیاز از مفس  :(ر.ک ننددامی انس

ــ ــاهد بر برنفس خو هکنیا معنایبهآن را  گرید یو برخ )١٠٥: ٦ج، ١٣٦٠، یطبرس ــان ش  شیانس

ص ییعالمه طباطبا، ولی )٣٨٥، ٦ج، ١٤٠٤، یوطیس: (ر.ک ننددامی شدبامی  هیآ نیدر ا رتیب

خود  است و شیبرنفس خو رتیه انسان صاحب بصکاست  یباطن کو ادرا یقلب تیرؤ معنایبه

سمی را خوب سران). ١٠٦ ص ،٢٠ج، ١٤١٧طباطبایی، ( دشنا جمع معذار و  را ریمعاذ برخی مف

سته معنایبه شراند (ستر و پوشش دان ست  نیا هیدو آ نیا یمعنا ).٦٦١: ٤ج، ١٤٠٧، یزمخ ه کا

سان خودش  سمی را خوبان ، ییطباطبا( ندازدیبها نفس خود پردهردن کنهان یهرچند برا ،دشنا

  .)١٠٦: ٢٠ج، ١٤١٧

سفارش گرید اتیدر آ شوند شیخو هاییید به خود بپردازند و از توانانکمی به مؤمنان  : آگاه 

سَ  ْمکيآَمُنوْا َعَل َنيالَِّذ َهايَأ اي« َضلَّ ِإَذا اْهَتَد مکُضرُّيْم َال کَأنُف به ! دیاآورده مانیه اک یانسکای  :ُتْميمَّن 

 و )١٠٥/ مائده( »دیافتی تیاگر هدا، زندنمی انیبه شما ز ،شد مراهه گک یسک، دیبپرداز شتنیخو

با ا فهیوظ هیآ نیا در گاه شیخو هایییرا به خود پرداختن و از توانا مانیهر فرد  ند داشـــدن میآ

ر آورد و ب مانیه اک یســک ؛ زیراآنان انیگمراهان و بدون ترس از ز تیثرکرد اکعملبدون توجه به 

ــاس توانمند ــرت عطا خواهد  اوندخد ،ندکت کحر شیخو یهایاس وهش از کدر ن .ردکاو را نص

ــانک ــتنیه به خوک یس  يِف َو: «دیمافر، مینگرندیرا در درون خود نم یاله اتیو آ پردازندینم ش
  .)٢١/ اتیذار( »دینیبینم مگر، هست یاتیدرخودتان آو  :َأَفَلا ُتْبِصُروَنْم کَأنُفِس

ن مســایل بنیادی در زندگی تریمهملید حل کمادر علوم و  شــناســیریم هســتیکقرآن  ازمنظر

سان سی و مادیبامی ان شنا سی میشد و دارای دو بخش مجرد در ، ه هر دو بخش آنکشد باشنا
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 جرداتیا عالم م لی به عالم غیببندی کتقسیم کتأثیرگذارند عالم هستی در ی خودآگاهی تحقق

سیم شهادات یا عالم مادی تق ستند ، عالم غیب یا مجردات، شوند و عالم  ساً کموجوداتی ه سا ه ا

ــتند و دارای امتدادهای م کقابل ادرا ــی نیس ــتند کحس ــادیق آن تریمهم هکانی و زمانی نیس ن مص

شتگان، تعالی خدای اند از:عبارت سان، فر ش، وعالم مادی. شیطان و معاد، روح ان ار و کبخش آ

 انی وکحسـی هسـتند و دارای امتداد م کقابل ادرا، شـند و با ابزارهای حسـیبامی پیدای هسـتی

  .شدبامی و گسترده این بخش بسیار وسیع. شندبامی زمانی

ــدداین پژوهش  ــتی درص ــیفی و تحلیلی مبانی هس ــت با روش توص ــناختیاس  خودآگاهی ش

  :به این سؤاالت پاسخ دهد مورددراینریم را مورد بررسی قرار دهد و کقرآن ازمنظر

گاهی وچه نقشی در تحقق؟ دامندکعالم مجردات  شناختیمبانی هستی. ١   ؟دارند خودآ

گاهی در تحقق وچه نقشی؟ دامندکعالم مادی  شناختیمبانی هستی. ٢   ؟دارند خودآ

 شــتهفراوانی در رهای فعالیت، اهمیت بســیار زیاد دلیلبهنون کتحقیق تاپیشــنه این  درباره

الم و اس ازمنظرتطبیقی  خودآگاهی تابکردی دینی انجام شده است همانند کروانشناسی و با روی

 و خودآگاهی تابک، اثر صمد شاه محمدی خودآگاهی تابک، اثر فاطمه اسفندیاری شناسیروان

و تا خودشناسی اثر شهربان خودآگاهی تاب ازک، انجیمیزاده علیمدیریت خویشتن اثر مسعود نور

گاهی مقاله رابطه وو...  قهاری گاهیو  خودآ بزرگی بشــیری و جان، انجیمیزاده اثر نورعلی خداآ

 هایآموزه ازمنظر خودآگاهی بخشــی آموزشمقاله اثر، ١٩دین شــماره  و شــناســیدر مجله روان

سالم بر شارک ا سوی در مجله مطالعات روان اهش ف سین مو شجویان اثر امیرح سیروانی دان  شنا

ــماره  ــان در قرآن و کارکو  خودآگاهی مقاله، ٣٠ش ردهای تربیتی ان در بهبود روابط اجتماعی انس

ــماره  ــیفعلی در ش ، و.. تربیتی در قرآن و حدیث هایمجله آموزه ٢و دوره  ٢حدیث اثر فاطمعه س

شهک مبانی دینی و قرآنیدرباره نون کتا هیچ اثریولی  سبه این ای ه نگاه زیر بنایی و ری ست ئلهم ، ا

ست ؛ لذا اندنپرداخته شتارحاضـر با این هدف اولین اثری ا  ناختیشـه در تبیین مبانی هسـتیکنو

  .دازدپرمی ریمکقرآن  ازمنظر خودآگاهی
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  شناسیمهو مف

گاهی   خودآ

ست و تعریف خودآگاهی سی ا شنا سی و  هایمفهومی فراتر از خود شنا زیادی از آن در روان

ست شده ا سان آن را. سایر علوم  شنا ، توجه و اگاهی از ابعاد وجودی، کدر معنایبه برخی از روان

لطیفیان و ( ننددامی و رفتارهای خود در طی فرآیند زمانها گرایش، احســاســات، ارکافها، ویژگی

  ).١٢٩: ١٣٨٦، سیف

سازهکرا ی خودآگاهی برخی دیگر صیت هایی از  شخ سان معنایبه نند ودامی مهم   آگاهی ان

و ارتباطی ها مهارتدهی لکو نخســتین گام در شــ ننددامی و هیجان خودها نیاز، از احســاســات

  ).١٣٠: ١ج، ١٣٨٥، فرهنگی( رودشمار میبه

ــنظر میبهولی  ــد ، خودآگاهی تعاریف برای گونهایند رس ه فقط ب هکچراتعریف جامعی نباش

ــمانی ــان را مورد توجه قرار داده بعد جس ــتهاند انس ــان توجهی نداش ولی  ،اندو به بعد روحانی انس

سان باتوجه سان را مرکریم کقرآن  شناختیبه مبانی ان سان را که ان سم و روح و حقیقت ان ب از ج

گاهی توانمی ،نددامی روح نهاینقرآنی را  خودآ گاهی :ردکعریف ت گو بهخودآ نای،  یابی  مع باز

سطهبهحقیقت خویش  ستعدادهای فطری و درردن کپرورش و زنده وا در وجود ه کشد بامی ونیا

سپس در شده و  صفات کاو نهاده  سما و  ستی و ا  ١٣٨٩، طهریم( شدبامی الهی قلبی حقایق ه

  ).٣٠٨و  ٣٠٤: ٢ج

  شناختیمبانی هستی 

م ریکهای ســلبی و ایجابی از قرآن ، آن دســته از گزارهشــناختیمنظور از مبانی هســتی

ــت  یرکاس ــو ــتی  لی ازک ه تص ــت بهجهان هس دهد و تعریف جامع و مانعی از عالم میدس

  ند.کخلقت ارائه می
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  موجودات فرامادی و مجردات شناختیمبانی هستی .١

سان مؤمن اعتقاد  ن باورهاتریی از بنیادیکی سان هایپدیده وجودبهان  فراتر از حس و تجربه ان

ادیق ن مصتریمهمانی نیستند و کحسی نبوده و دارای امتدادهای زمانی و م کقابل ادراکه  شدبامی

ــتگان، خدای تعالی اند از:عبارتآنها  ــیطان، فرش ــان و معاد  ،ش از آنها دارای  کهری هکروح انس

  :از اندعبارتن مبانی آنها تریمهم .قرآنی تأثیرگذارند خودآگاهی ه در تحققکمبانی هستند 

  مبانی توحیدی و خداباوری .١ـ١

آن در نگرش قر. شدبامی انون هستیکدر رأس یا  خداباوریقرآنی توحید و  شناختیهستی در

ــیر ت، ریمک ــرانجام در س ــأت گرفته و س ــوی اوکجهان از خدا نش  /بقره( گرددبازمی املی خود بس

خدا ) ٦٢/ غافر؛ ٦٢/ زمر؛ ١٦/ رعد؛ ١٠١/ انعام( اســت چیزهمهاو خالق ) ٥٣/ شــوری؛ ١٥٦

تمام هســتی اســت و  کخدا مال .)١٨٠/ اعراف( ماالت و مبرا از همه نواقص اســتکجامع همه 

 .)١٣٩/ نســاء؛ ٦٥/ یونس؛ ١٠/ فاطر؛ ٨/ منافقون؛ ٢٦/ عمران(آل اوســت دســتبه عزت و ذلت

ماالت کدر وجود و ، ســراســر هســتی .)١٦/ غافر( ومت مطلق بر جهان فقط از آنِ اوســتکح

 نیاز اســتبی عین وابســتگی و نیاز به خدا هســتند و او مطلقا از همه موجودات، وجودی خود

زاده  ســی از اوکآمده و نه  وجودبهشــده و زاده  ســیکنه از ). ٢/ اخالص؛ ٣٨/ محمد؛ ١٥/ فاطر(

ست ست همتبی .)٣/ اخالص؛ ١٠١/ انعام( شده ا شا / اخالص( باهت نداردو به هیچ موجودی 

در هر جایی و به ، دگیرمی ان و جهت خاص دارد و نه در قالب زمان قرارکنه م .)١١/ شــوری؛ ٤

مانی باط برقرار  توانمی هر جهتی و در هر ز ـــان  .)١١٥/ بقره( ردکبا او ارت به انس از رگ گردن 

سبت به آنچه در الیهتر کنزدی سان هایو ن ضمیر و درون ان ستتر آگاه، گذردمی وجودی و  / ق( ا

به  .)١٦ ئده؛ ٢٩/ بقره( اســـت چیزهمهعالم  ؛ ١٢٨/ انعام( یم اســـتکح .)٣/ حدید؛ ٩٧/ ما

شــنونده و  .)١٧/ مائده؛ ٢٩/ عمران؛ آل٢٠/ بقره( قادر مطلق اســت .)١٠ /ممتحنه؛ ٨/ حجرات

ت طبق ،ددهمی هر آنچه در جهان رخ .)١/ مجادله؛ ٢٨/ لقمان؛ ٦١/ حج( بیننده اســت  هایســنّ

  . ) و...١٣٧/ عمران؛ آل٢٦/ نساء( الهی است ناپذیرقطعی و تغییر
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ــتدالل و براهین ــومان احادیث، ریمک قرآن در، توحید اثبات متعددی در هایاس  آثار، معص

 ِهمايف اَنک َلْو« آیه تمانع با استفاده از برهانازجمله:  ؛ر شده استکمسلمان ذ لمانکمت و فیلسوفان
تا اللَُّه ِإالَّ آِلهٌَة یاء(» َلَفســََد ن ،)٢٢/ انب ناع برهان، یبکبرهان تر، برهان تعیّ  برهان، ثرتک امت

قدورات ثت برهان، م یاء بع هان، انب حدت ج جه، برهان و  :١٣٨٨، یثربی: کو... (ر. برهان فر

  ).٤١٩: ١ج، ١٣٧٣، سجادی ؛١٤٢ـ١٥٢ :١٣٦٤، جوادی آملی ؛٥٠١ـ٥١٦

 یامبرپ روایات و ریمک قرآن بر یهکت با، مســلمان فیلســوفان و عارفان، لمانکمت از بســیاری

 دتوحی آن مرتبه اولین هکاند برشــمرده توحید برای درجاتی و مراتب، امامان شــیعه و اســالم

 با الهی ذاتبودن یکی معنایبه صــفاتی توحید ســپس خدا ذات یگانگی به اعتقاد معنایبهذاتی 

ــفات ــتن معنایبهافعالی  توحید، او ص ــت و کمک به خداوند نیاز نداش ، تبهمر باالترین و یاور اس

 ،محقق سبزواری :ک(ر. خداوند است جز سزاوار پرستش نبودن احدی معنایبه عبادت در توحید

شر، در مقابل درجات .)٨٨: ١٣٨٣ ست یا در عمل هک کمتقابل  در عقیده از  کشر، یا در عقیده ا

شر کشر، ذات در کشر، خداوند ذات در تعدد به باور: قبیل ی یا صفات کشر. در فعل کفاعلی یا 

ستش عبادت در کشر، او ذات از خداوند صفات اعتقاد به جدایی  و تاکی خدای جز خدایی و پر

شد با دو رتبه ،در عمل کشر ضوانی ؛٢٠٣: ٢ج، ١٤١٧، طباطبایی: ک(ر. ت خفی و جلیو  ، ر

  ).١٣٩ـ١٤١ :١ج، ١٣٨٤

 و خدا محوری نشـــأت خداباوریبراســـاس ، ریم تمام محتوای زندگی انســـانکقرآن  ازنظر

بانی چونبامی د و گســترشگیرمی گاهی، بد و دارای م یت، خداآ خالق ید در  ید، توح در  توح

گاهی از این مبانی در تحقق کهری هک قدرت الهی، میتکیت و حاکمال نقش اســـاســی  خودآ

  :از اندعبارت ن آنهاتریمهم .دارند

گاهی .١-١-١   خداآ

 پیوستگی و تعلق، توجه و احساس حضور خدا معنای. بهفراتر از خداشناسی است خداآگاهی

اطی با مبدأ ن پل ارتبترییاد خدا اصلی ر وکذ. به او و تداوم بخشی به ارتباط ناگسستنی با خداست
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  .سازدمی وفاکه ابعاد فطری و وجود انسان را شکهستی است 

شناس خود ه کاین عالوه بر، اآگاهییفیت تحقق خدکدر  سان با فطرت خدا ضو طوربهان  ریح

ساطت و بدون شناخت ؛ ماننددرسمی به خدا، ذهنی مفاهیم و صولی دیگر مقوالت معرفتی با   ح

 هک) ٢٥٤: ١٤١٣، مفید: ک(ر. عقلی نیز مســیرهایی رو به شــناخت خدا دارد مفاهیم واســطهبهو 

شناخت .دارد وجود متعال خداوند اثبات در متعددی براهین سیر باید از موانع  دا خ البته در این م

 ،)۱۹/ مجادله( شــیطان: موانعی از قبیل؛ برحذر باشــد، شــناختی ات چنینکنیز موانع آثار و بر

ستی ضی شریف ؛۲۵۲: ١٣٩٨، بابویه: ابنک(ر. گناه و دنیاطلبی)، ٢٣/ جاثیة( هواپر : ١٤١٤، ر

  ).١٠١ـ۱۰۳ :١٣٩٠، آملی جوادی ؛٥٠٤

خداوند . اشــاره داشــته اســت خودآگاهی و خداآگاهیمیان  به ارتباط صــراحتبهریم کقرآن 

  :یدنمامی انسان در هنگام غفلت معرفی خودآگاهی ر خویش را عامل بصیرت وکمتعال یاد و ذ

شَّ يِإنَّ الَّذ ُهْم طاِئٌف ِمَن ال سَّ ِصُروَنُروا َفِإذا ُهْم کطاِن َتَذيَن اتََّقْوا ِإذا َم شه کسانی ک :ُمْب ه تقوا پی

 تا در آن جای گرددمی د و بر گرد قلبشانرسمی از شیطان به آنانای ه وسوسهکهنگامی اند، ردهک

اید و زدمی گذارند و او پرده غفلت را از آنانوامی ار خود را به اوکو  آورندمی خدا را به یاد، گیرد

  ).٢٠١/ اعراف( ندشومی ناگهان بینا

شَّ « د ازمرا ای نهند تا رخکرامون قلب آدمی طواف مییه پکطانی است یآن ش» طاِنيطاِئٌف ِمَن ال

چرخد تا راهی ه در حول قلب میکای است ا آن وسوسهیند کرده وسوسه خود را وارد قلب کدا یپ

  ).٣٨١: ٨ج، ١٤١٧، طباطبایی( رده وارد شودکبه قلب باز 

عال ند مت خداو طان ، در این آیه  لت از خود معرفیکرجیم را یشــی باب غف لل و اســ  ی از ع

 ،توجه به خالق هستی را راه حل برون رفت از این غفلت و بینایی و بصیرت حالدرعینید و نمامی

  .شدبامی خودآگاهی ه گویای نقش بارز مبنای خداشناسی در مهارتک گرددمی اشاره

  :دیمافرمی مورددراین صراحتبهند و دامی فرا موشیرا سبب خود یاموشفرخدا همچنین

ه ک دینباش یسانکمانند و  :ُهُم اْلفاِسُقوَن کَن َنُسوا اللََّه َفَأْنساُهْم َأْنُفَسُهْم ُأولِئيالَّذکوُنوا کال َت  َو

چه  و ستندیکه کندانستند ه کآن برد تا ادشانیخودشان را از  قتیبردند و خدا هم حق ادیخدا را از 

  .)٨٧٨: ٢ج، ق١٤٢٣، خطیب؛ ١٩/ حشر(اند خدا خارج شده یبندگ ریاز مس نانیا. نندکب دیبا
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ند و در نهایت به فسـخ و دامی خودفراموشـیرا سـبب  خدافراموشـی، خدای تعالیدر این آیه 

صحیح زندگی سیر  سانی و م سان خدا را فراموش  ؛ زیراشاندکمی خروج از مقام واالی ان وقتی ان

ه صـفات ذاتی انسـان ارتباط مسـتقیم با آن دارد را نیز کاسـمای حسـنی و صـفات علیای او ، ردک

سان . دنکمی فراموش شد و آن را در خود احیا و زنده ن خودآگاهی دنبالبهاگر ان خدا ، ندکخود نبا

، طباطبایی: (ر.ک ندشومی خارج بندگیو  عبودیترده و دست به هر گناهی زده و از کرا فراموش 

  ).٢١٩: ١٩ج، ١٤١٧

را عامل معیشــت تنگ و زندگی ســخت در دنیا و نابینایی در  خدافراموشــیدر آیه دیگر 

  :داندآخرت می
ُشُرُه َو ًاکَضْن َشًةيَمع َلُه َفِإنَّ يرکِذ َعْن َأْعَرَض َمْن َو  من ادی از سکو هر :َأْعمى اَمِةياْلِق ْوَمي َنْح

 محشــور نایناب را او، امتیق روز و داشــت خواهد تنگی ]و ســخت[ زندگی، شــود گردانروی

  ).١٢٤/ طه( !مینکمی

  میتکیت و حا کتوحید در مال.٢-١-١

سان معتقد به مال صاحب دامی حقیقیصاحب اختیار  و کخدا را مال؛ یتکان سان  ند و اگر ان

شدکمال ستکمال ،یتی   حقیقی و دائمی کهرگز خود را مالرو ازاین ؛یت او اعتباری و قابل زوال ا

ــت بیند تا دغدغهنمی ــددادن از دس ــته باش  در ربوبیت الهی خود را آرامش ترتیببدین ؛آن را داش

  :آوردمی دستبه

َماَواِت ِىف َما لِّلَِّه سَّ ِس  ِىف َما ُتْبُدوْا ِإن َو اْلَأْرِضِىف َما َو ال ِسْبَحي ُتْخُفوُه َأْو ْمکَأنُف  ْغِفُريَف اللَُّه ِبِه مکا
 آِن  از، است نیزم و هاآسمان در آنچه :ريَقِد شَىٍء ّلک َعلَى اللَُّه َو َشاُءي َمن َعذُِّبي َو َشاُءي ِلَمن

، آن طبق بر را شما خداوند، پنهان ای دیساز ارکآش، دیدار دل در را آنچه اگر ]رونیازا[و  خداست

 را سکهر و بخشـدمی ،]باشـد داشـته سـتگییشـا و[ بخواهد را سکهر سـپس. ندکمی محاسـبه

  .)٢٨٤/ بقره( دارد قدرت چیزهمه به خداوندو  ندکمی مجازات ،]باشد مستحق  و[ بخواهد

  :دنویسمی عالمه طباطبایی در تبیین این آیه

 ه و بینمقابل کی آسمان و زمین بین افتاده، یعنی مقابله دو به دو چیز چهار بین شریفه آیه در

 اعمال طراز هم و سنخ هم آسمان نتیجه شده، در مقابله کی ظاهری اعمال و درونی صفات
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 :فرمایدمی شده؛ پس وقتی قلمداد بدنی اعمال سنخ است و زمین، هم درونی نفس و صفات

سمانه در آنچه ست آ ست، نتیجه خدا کملا سانی صفات پس دهدمی ا شر نف  کمل نیز ب

 کلم نیز هاانسان اعمال پس هک دهدمی نتیجه »اْلَأْرِض يِف ما َو: «فرمایدمی و وقتی اوست

ست شیده آنان دل های در آنچه: دهدمی نتیجه آخر و در او ست، چه پو شود اظهار ه  چه و ب

شود ست خد کمل ن سبه با تعالی خدای زودی و بها صرف کمل این در خود محا  خواهد ت

  ).٤٣٥: ٢، ح١٤١٧رد (طباطبایی، ک

ند تا متوجه پروردگار خود شــوند و با یاد او دل خود را خوامی آن را تنبیهی برای مردمایشــان 

سازند ستکقلبی با یاد و ذ اطمینان و طمأنینه، قطعی این ایمان به خداوند الزمهو  راحت   ر الهی ا

ست هّم و غّم و  سعادت و نعمت ا سیدن به  سی خانواده ر سا در باور توحیدی زمام  هکدرحالی ،ا

ــت بهخیر  ــت و دس ــببنابراین در چ؛ گرددبرمیبه او  چیزهمهخداس  هّم و غّم ی از زندگی کنین س

  ).٣٥٥ـ٣٥٦ :١١ج، ١٤١٧، طباطبایی: ک(ر. افراد خداوند و رضایت اوست اولیه

  توحید در خالقیت .٣-١-١

ر جهان ه دکتوحید در خالقیت یعنی این. توحید در خالقیت است، مبانی خداشناختی ی ازکی

و  تاوسخالق اصیل و مستقل نداریم و خالقیت علل دیگر در طول خالقیت  کبیش از ی، هستی

 ه در ســراســرکرا ای یگانهو  به هم پیوســته، ســرهکقرآن نظام ی. دگیرمی به اذن و فرمان او صــورت

ست شن بر یگانگی آفریدگار و فرمانروای جهان دلیلی، جهان ا هد به خوامی از ماو  شمردمی رو

  .یماین نظام و استواری و همه گیری آن بیندیش

ــ ــتکش ــاسکدر قرآن  خودآگاهی ی نیس تا و توحید در خالقیت کخالق ی اعتقاد به ریم بر اس

ت و هدفی واالتر از اعمال و رفتار انسان مؤمن دارای جه شودمی موجب. دگیرمی نشأت خداوند

  .ماالت دنیوی و یا لذات سطحی شودک

  قدرت الهی .٤-١-١

قدرت الیزال او بر ســراســر اجزاء خلقت  خداوند بر تمام هســتی و ســیطره باور به احاطه



 1399، پاییز 42 هشمار، 10سال ی؛ معارف قرآن پژوهشنامه  44

این اعتقاد،  واسطهه بهک جهتاینبهبخشد؛ ه این باور، به معتقد آن حّس شجاعت میکاست 

رو ضـــعف و داند؛ ازاینو ناصـــر خود می گاهتکیهقدرت خداوند را متعلق به خود؛ حامی، 

شود ترس و دلهره ند تا مایهکمبودی در درون خود حس نمیک  الیفکدر اجرای ت ؛ بنابرایناو 

 هکی چون جهاد و دفاع هایدر مؤلفه خصــوصبهنماید، با قوت، طمأنینه و ثبات قدم عمل می

  .نیازمند شجاعت است

 محسوس و غیبیغیر ایمان به موجودات .٢-١

غیبی در عالم  محســوس وغیر انســـان مؤمن ایمان به موجودات ن باورهاتریی از بنیادیکی

شیطان رجیم همانند آفرینش شتگان الهی و  ست  فر سان هکا و  شندبامی فراتر از حس و تجربه ان

شرایط عادی قابل در ستند کبرای ما در  سی نی سطهبهولی  ،ح سیده  وا آیات و روایات به اثبات ر

ات از ضروری ماالتکاز آنها برای رسیدن به  کهری شناخت. است و در زندگی انسان تأثیرگذارند

  .شدبامی زندگی هایاز مهارت کهری زندگی و تقویت

  شناسیفرشته.١-٢-١

/ ءانبیا( دنکمی معرفین گرامی خدا موجوداتی عاقل و باشـعور و بندگا را رشـتگانریم فکقرآن 

پیوســته  و) ٢٧/ ءانبیا( دشــوننمی بکرا مرت ســر بر فرمان خدا دارند و هرگز معصــیت اوه ک) ٢٦

سبیح پروردگار متعال درحال ستغفاربامی حمد و ت ) ٥/ شوری( ندنکمی شند و برای بندگان خدا ا

نبیاء امیان  تب آسمانی و رابطکگروهی از فرشتگان حامل وحی و  .و دارای وظایف متنوعی هستند

و گروهی دیگر ) ١٧/ حاقه(اند گروهی حامالن عرش و) ٢/ نحل( با پروردگار عالمیان هســتند

/ انفطار( دیگر مراقب و ناظر اعمال بشــر هســتندای و دســته) ٣٧/ اعرافاند (قابضـــان ارواح

و ) ٦١/ انعام( شــندبامی انســان از خطرات و حوادث ه مســئول حفظکاز مالئای عده). ١٢ــــ١٠

دیگر ای و دسـته) ٨١/ بقره( ش هسـتندکگروهی دیگر مأمور عذاب و مجازات اقوام عاصـی و سـر

از فرشتگان  کهری و) ٩/ احزاب( دارند فار را بر عهدهکوظیفه امداد غیبی به مؤمنان در جنگ علیه 

  ).١٦٤/ صافات( دارندمخصوص ای در نزد پروردگار مقام و مرتبه
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  شناسیشیطان.٢-٢-١

گند ه شــیطان ســوکبه این باتوجهه شــیطان در مســیر زندگی انســان دارد و کبه اهمیتی  توجهبا

ست  سانه کخورده ا شیطان داده ) ٨٢/ ص( شاندکرا به گمراهی ب هاان و خداوند چنین فرصتی به 

ست ـــ٧٩ /ص( ا سانتا ) ٨١ـ سالم توجه ویژه، یرندمورد آزمایش و غربال قرار گ هاان به بحث ای ا

 انسان ردشکافی از شیطان و نیت او شیوه عملکه بدون شناخت کچرا؛ داشته است شناسیشیطان

در موارد متعدد در منابع اسالمی ؛ لذا شیطانی مقاومت نماید هایتواند در مقابل انبوه وسوسهنمی

شیطان و مباحث مرتبط با آن پرداخته ست به بحث پیرامون  هیت و ه پیرامون ماکمباحثی ؛ شده ا

یطان به بر و حسادت شکه پیرامون داستان خلقت و تشریح تکنوع خلقت شیطان است تا مباحثی 

وه ممنوعه تا تشریح روش شیطان می و حضرت آدمردن کوسوسه ه در رابطه باکانسان تا مباحثی 

سازی و معرفت افزایی انسان در رابطه گاهآآنها  شند و هدف تمامباو... می هاانسانردن کدر گمراه

  .شدبامی با شیطان

گاهی درچند جهت در شناسیو شیطان شناسیفرشته .٣-٢-١   است تأثیرگذار خودآ

سان تأثیرگذارند .١-٣-٢-١ شیطان  .بر مبنای اعتقادات دینی این موجودات غیبی بر زندگی ان

 :َتَرْوَْم َلا ُثيَح ْنِم ُلُهيَقِب َو ُهَو ْمکَرئي ِإنَُّه«: مایدفرمی ریمکقرآن . شدبامی دارای ذریه و دسته و قبیله

ــما ارانشکهم و او ــما هک ییجا از نندیبمی را ش همچنین ). ٢٧/ اعراف(...»  دینیبنمی را آنها ش

ه همگی کد نکمی هف به شــیطان و ذریه و فرزندان او اشــارهکســوره  ٥٠آیه  خداوند متعال در

  :و سخت با او دشمن هستنداند گمراهی انساندرصدد 

ــما[ آیا پس: ... َعُدوُّ ْمکَل ُهْم َو ُدوِىن ِمن اَءيَأْوِل َتُهيُذرِّ َو َفَتتَِّخُذوَنُه َأ  فراموش مرا ]آدم رزندانف ش

 ؟اند دشمن سخت شماراآنها  هک درصورتی یدگیرمی خود دوست را فرزندانش و شیطان و ردهک

  ).٥٠/ هفک( ...

ُضُهْم وِحىي اْلِجنِّ َو اْلانِس َنياِطيَش  َعُدوا َنىبِّ ُلکِل َجَعْلَنا کَذاِلک َو  اْلَقْولِ  ُزْخُرَف َبْعٍض َىلِإ َبْع
  ).١١٢/ عامنا( میداد قرار جّن  و انس نیاطیش از دشمنی، امبرییپ هر برابر در نیچن نیا: ُغُروًرا

سوسه و دمیدن برای شیاطین تالش احادیث فراوانی داللت بر همچنین سان قلب در و  رایب ان
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 هکها یکنی به دعوت برای انسان قلب در الهام و دمیدن برای هکمالئ تالش آن سکبرع و گناه دارند

  .شودمی روح سالمتی به منجر دومی و روح بیماری به منجر اولی

  :فرمود رسول خدا 

ْدِرِه ُأُذَناِن ُأُذٌن  يَما ِمْن ُمْؤِمٍن ِإلَّا َو ِلَقْلِبِه ِف َواُس يْنُفُث ِفي َو ُأُذٌن کَها اْلَمَليْنُفُث ِفيصــَ َها اْلَوســْ
ْبَحاَنُه َو َأ کُد اللَُّه اْلُمْؤِمَن ِباْلَمَليَؤياْلَخنَّاُس َف سُ ــد  : ِمْنُهَدُهْم ِبُروٍحيَو ُهَو َقْوُلُه  هیچ مؤمنی نباش

اس و خدا مؤمن را می در گوشی فرشته، ه دلش دو گوش داردکجز آن سواس خنّ دمد و در گوشی و

یت : ه فرموده اســتکد نکمی آن فرشــته تأیید وســیله به و با روحی از ناحیه خودش آنها را تقو

  ).١٩٤: ٦٠ج، ١٤٠٣، مجلسی( فرموده است

  :مایدفرمی امام صادق

ْأُمُرُه َو َهَذا يْفَتٍر َهَذا َطاٌن ُمياْلآَخِر َش يُمْرِشٌد َو َعَل کَأَحِدِهَما َمَل يَما ِمْن َقْلٍب ِإلَّا َو َلُه ُأُذَناِن َعَل
شَ  کَذِلکْزُجُرُه ي صِ  يِمُل النَّاَس َعَلْحيَطاٌن يِمَن النَّاِس  شَّ ْحيَما ک ياْلَمَعا هر  :َطاُن ِمَن اْلِجنِّيِمُل ال

شتهکه بر یکقلبی دو گوش دارد  ست فتای ی فر شیطانی ا  ی فرمانشکی، گرنهراهنما و بر دیگری 

ستند  کهچنانهم، رددامید و دیگری او را بازدهمی شیطانی ه ه مردم دیگر را کبرخی از مردم نیز 

ه چنینکطور  همان، شانندکمی خدا هایبه انجام نافرمانی شیاطینی از اجنّ سی( ندنکمی ه  ، مجل

  ).٢٣٥: ٦٠ج ،١٤٠٣

ه بر ک گرددمی ه و شــیطان آشــناکوقتی انســان با موجودات مجردی چون مالئ .٢-٣-٢-١

ــت ــان تاثیرگذار اس ــت انس ــرنوش ــان نوعی ایجاد علقه و ارتباط با چنین مفاهیم ، زندگی و س انس

بالبهد و نکمی مجردی را در خویش حس جه مشــتر دن یان  یکو  خود و این موجودات مجردم

سانکشد بامی ساحت روحانی ان ساحت مع. گرددمی ه منجر به معرفت به  سان شناخت  نوی ان

  .گرددمی تر از خود برای انساناملکتر و جامع خودآگاهی طبعاً منجر به

سان به مالئ .٣-٣-٢-١ شیطانکمعرفت ان سان داردیپ، ه و  ستان خلقت ان  .وند تنگاتنگی با دا

 ؛بایستی با داستان خلقت انسان آشنا گردید، برای یافتن نمود حقیقی این موجودات مجرد درواقع

ا جایگاه و آشنایی ب. گرفته است ید قرارکدر آن انسان به مقام بسیار واالی انسان مورد تأه کخلقتی 

سان حقیقی در مقابل مالئ ستن این نکمقام ان شیطان و دان سان خلیفه خداوند بر روکته که و  ی ه ان
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ست سیار بهتری از ظرفیت )،٣٠/ بقره( زمین ا صویر ب سان به او ها ت ستی حقیقت وجود ان و چی

ئهار یتنکمی ا گاهی د و از این طریق موجب تقو به خویشــتنلکشــ و خودآ  گیری نگاه جامع 

  .گرددمی

انسان دوست و دشمن خویش  گرددمی ه و شیطان سببکمعرفت انسان به مالئ .٤-٣-٢-١

سد و با روش شنا شتر ب سهها را بی سو صلی عنوانبهشیطان رجیم  هایو و سعادت تریا شمن  ن د

شنا سان آ سوسهکنمونه قرآن  عنوانبه. گرددمی ان یم شیطان معرفی گریریم چهار روش را برای و

س. دنک سو ست، طانیشه و / ناس( ق نفوذ در روح و جانیگاهی از طر)، ١٢٠/ طه( گاهی از دور ا

؛ نیز ٢٠١/ اعراف( ق رابطه و تماس استیاز طرنیز و گاهی ) ٣٦/ زخرف( نیینشگاهی با هم)، ٥

  ).٢٥٣: ٣ج، ١٣٧٤، قرائتی: ر.ک

  و معاد شناختیفرجام .٣-٢-١

 شناسیفرجام .شدبامی و معاد شناسیباور به فرجام، شناختیمسائل هستی نتریمهم از یکی

حشر و )، ١٧٠ـــ١٦٩/ عمرانآل ؛١٠٠ـــ٩٩ /مؤمنون: (ر.ک رزخب، تجسم اعمال هایدارای مؤلفه

 گواهان قیامت، )٤٧/ ءانبیا ؛٩ـ٨/ اعراف( زان و صراط)، می٥٢ـ٥١/ یس ؛٥٠/ ق ؛٨٧/ نمل( نشر

  .شدبا) می١٣/ انسان ؛٥١/ دخان ؛١٢٨/ انعام( و بهشت و جهنم) ٣٧/ فرقان(

گاهی و شناسیرجامف.١-٣-٢-١   خودآ

دارد  رابطه مستقم خودآگاهی ریم ایمان به روز رستاخیز و یقین بر حشر و نشر باکقرآن  ازنظر

ایمان به رستاخیز در  هکچرا ؛خواهد بود خودآگاهی در و خلوصها یکبرای توجه به نیای و انگیزه

سان را از گناهکآ ست و ان سیار مؤثر ا سان ب ه نیز اعتقاد بو  رددابازمی و نافرمانی اهی و بیداری ان

ارها آزاد نبیند و که انسان خود را در انجام ک شودمی محاسبه دقیق و عادالنه درجهان آخرت سبب

ناند کتقوا پیشـــه  ناه و  بال گ طه و دن خدا و آخرت راب به  مان  با ای مانی  نافر ناه و  مانی نرود و گ فر

ــدتر ه ایمان قویکوس دارد هرمقدار کمع در آیه  خدای تعالی کهچنان ؛متر خواهد بودکگناه  ،باش

  :مایدفرمی خطاب به حضرت داودص سوره ٢٦
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لَّيَف اْلَهَوى تَِّبِعَت َلا َو ِباْحلّق النَّاِس َنيَب مکَفاْح اْلَأْرِض ِىف َفًةيَخِل کَجَعْلَنا ِإنَّا ا َداُوُدي  َعن کضــِ
َساب ْوَمي ُسوْاَن ِبَما ُديَشِد َعَذاٌب َلُهْم اللَِّه ِليَسِب َعن ِضلُّوَني َنيالَِّذ ِإنَّ اللَِّه ِليَسِب ! داوود ای: اْحل

 هوای ازو  نک داوری بحق مردممیان  در پس میداد قرار نیزم در ]خود ندهینما[ و فهیخل را تو ما

 عذاب، شــوند گمراه خدا راه از هک ســانیک ســازد منحرف خدا راه از را تو هک نکم روییپ نفس

  .دارند حساب روزردن کفراموش بخاطر دییشد

ه موجب گمراهی از مســیر حق کرا از هوای نفس  حضــرت داود خدای تعالیدر این آیه 

ست شی روز قیامت دچار  دلیلبهه گمراهان از راه الهی ک شودمی آوررد و یاددامی به دور ،ا فرامو

  .ندشومی کعذاب دردنا

ــت  خودآگاهی از دیگرفواید ایمان به آخرت در ــبب انجام عمل  ه ایمان به آخرتکاین ا س س

  :شدبامی خالص و دوری از ریا و خود نمایی

 لقای به هکهر پس :َأَحدًا ِهَربِّ ِبِعباَدِة کْشِري ال َو صاِلحًا َعَمًال ْعَمْليَفْل َربِِّه ِلقاَء ْرُجواي اَنک َفَمْن

 کیشر پروردگارش عبادت در را سک چیهو  دهد انجام ستهیشا اریک دیبا، دارد دیام پروردگارش

  ).١١٠/ هفک( !ندکن

 مستمر و صورتبهه امید و عمل صالح کاشاره به آن دارد  و در این آیه فعل یرجو مضارع است

  ).٣٨٠: ٥ج، ١٣٧٧، ارانکارم شیرازی و همکم( روندمی پیش یکدیگردوش دوشا

ن آن ه بدوکای گونهبه ؛نددامی کدر ِآیه دیگر اخالص را پشتوانه اصلی رفتارهای نس همچنین

  .ی خالی از فایده و ناشی از نبود ایمان واقعی خواهد بودکهر رفتار نی

  مادی موجودات شناختیمبانی هستی. ٢

  .هستی شناختی مادی در قرآن١-٢

سیع ریمکقرآن  سترده و و سیار گ ستی را ب شکند دامی موجودات مادی عالم ه و  ارکه بخش آ

ه خداوند آن را در کند داای میطبیعت را سرمایه سوره لقمان نیز ٢٠در آیه  .شدبامی پیدای هستی

  :ندکرستی آن را بشناسد و از آن استفاده انسان باید به دو  اختیار انسان قرار داده است
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خََّر اللََّه َأنَّ َتَرْوْا َلْم َأ َماَواِت ِىف مَّا مکَل سَ سَّ َبَغ َو اْلَأْرِض ِىف َما َو ال سْ  وَ  َظاِهَرًة ِنَعَمُه ْمکيَلَع َأ
شما ساخته  ن است مسخریه در زمکو آنچه را  ه در آسمانهاکه خدا آنچه را کد یاا ندانستهیآ: َباِطَنة

  . ... رده استکو نعمتهای ظاهر و باطن خود را بر شما تمام 

سخیر در لغت  ست کدر اختیار گرفتن ی معنایبهت یاری از اخت گونههیچه ک نحویبه ؛شیئ ا

ر موجودی است ، تعبیردیگربه .خود نداشته باشد  در قهر و غلبه دیگری داخل شده« هکشیئ مسخّ

). ٥٠٦: ٦جتا]، ، [بیزبیدی» (خود نداردردن کاراده و اختیاری بر خالص گونههیچه ک نحویبه

موجودات جهان آفرینش  همه، ه به فرمان خداوندکانسان از چنان ارزش و مقامی برخوردار است 

ستند و  ر او ه سخّ ست ای گونهبهم شده ا سخیر  ه بتواند همهکآفریده  ند و از کنیروهای طبیعت را ت

  ).٢٢٧: ١٣٧٩، نصری( ندکاستفاده  آنها به نفع خود

ــتی ــناختیهس ــت  ش ــی دارند  خودآگاهی ه در تحققکمادی دارای مبانی اس ــاس ه کنقش اس

  :از اندعبارتن آنها تریمهم

  عالم هستیبودن مخلوق .٢-١-٢

ه دارند از مجردات گرفته تا موجودات کریم موجودات عالم هســتی با وســعتی کقرآن  ازنظر

 ساحت از سیرشان، است وابسته الوجودواجب به وجوبشان هک هستند ناتیکمم همه، عالم ماده

 به ازمندین ]همگی[ شـما !مردم ای :دارد بسـتگی اسـت الوجودواجب هک خدا به وجوب به انکام

  .است شیستا و حمد هرگونه ستهیشا و ازینبی هک است خداوند تنها .دیخدای

سط بودن به مخلوق در قرآن ستکخداوند یاین عالم تو شده ا صریح  سوره زمر آمده ؛ تا ت در 

شَ کاللَُّه َخاِلُق : «است  انعام هایسورهو نیز در ) ٦٢/ زمر» (چیز استخداوند آفریدگار همه: ٍءيلِّ 

 و ٥٣ آیات( قمر، )٢آیه ( فرقان، )٤آیه ( شــوری، )٦٢آیه ( مؤمن، )٥٤آیه ( اعراف، )١٠٢آیه (

ــ٩٤ ــ٣آیات ( عرافا ،)٥٨ آیه( انعام، )٩٩ـ ــ٦٧و  ٦ـ ــ١٠ آیات( یونس ،)٦٨ـ ــ٦٥، ٢٠ـ و  ٧٤ـ

ـــ٨٠ سراء، )١٢ آیه( نحل ،)٨١ـ ـــ٣٣ آیات( ا ـــ١ آیات( یس ،)٤١ـ ها آیه دیگر از جاثیه و ده ،)٥ـ

ام ه در نظکگویایی  هایبا تعبیرهای گوناگون توجه انســان را به نشــانه، مختلف قرآن هایســوره

  .دنکمی جلب، جهان استردگار کاستوار جهان بر یگانگی آفریدگار و 
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خدا و بودن د و قائم به ذاتنکمی همه موجودات را بیان و هاانســاندر آیه دیگر نیازمندی همه 

  :دنکمی همه مخلوقات را بیانبودن قائم به ا و

 به ازمندین ]همگی[ اشــم !مردم ای :ُدياْلَحم ياْلَغِن ُهَو اللَُّه َو اللَِّه ِإَلى اْلُفَقراُء َأْنُتُم النَّاُس َهايَأ اي

  ).١٥/ فاطر( است شیستا و حمد هرگونه ستهیشا و ازینبی هک است خداوند تنها ،دییخدا

 امور مدبر و خالق خدا: هک اســت نیا تعالی خدای به خلق فقرو  خلق از خدا غنای در کمال

ه« جالله لفظ آوردنو  اســت شــانیا  اگر« جمله آوردنو  دارد خدا غنای و خلق فقر به اشــاره »اللَّ

 نیهمچنو  دارد او ریتدب و خلقت به اشــاره »آوردمی دیجد خلقیو  بردمی نیب از را شــما بخواهد

 محمود، باشد تدبر و خلقت همان هک خودش فعل در او هک است نیا برای »دیالحم« لمهک آوردن

  ).٣٢: ١٧ج، ١٤١٧، طباطبایی: (ر.ک است شده شیستا و

شد بامی شناخت و حقیقت و وجود محور هکاست خد اینها زمینه همه در بر اساس این آیات

  .باری وجود و بقا خویش به او نیازمندند هاانسانو سایر موجودات و 

  :مایدفرمی در روایتی امام باقر

ْسُم ِهيَعَل َوَقَع َما لُّک ، اطالق شـوده نام چیز بر آن کی : هرچیزاللَّه َخَلا َما َمْخُلوٌق َفُهَو ٍء يَش  ا

: ١٣٩٦، بابویه؛ ابن١١٣: ق١٤٠٣، لینیک( خداســته آن هم کچیز  کاز ی، غیر مخلوق اســت

١٠٦.(  

ــت  ــت و کطبق این روایت نیز فقط خداوند اس دیگری جز خداوند مخلوق  هرچیزه خالق اس

  .قرار گرفته است دیکتأبنابراین توحید در خالقیت در قرآن و روایات مورد ؛ اوست

  عالم هستی برای انسان و تسخیر خلقت. ٣ـ١ـ٢

ه اوامر او را ک قراردهدای گونهبه فعل خویش را، ه فاعلکســت معنابدینتســخیر در اصــطالح 

ست هرگاه قلممثالً ، انجام دهد سنده ا ر نوی سخّ سندهکست معنابدین، م  د قلم را بهتوانمی ه نوی

  ).٢٣٠: ١٦ج، ١٤١٧، طباطبایی( آورددر تکحرخویش به، اراده

ــان گر ه بیانکریم آیات فراوانی وجود دارد کدر قرآن  ــتی برای انس ــخیر عالم هس خلقت و تس

لی کگونه . دازدپرمی گاهی جزیی و موردی لی وکگاهی ؛ آیات به دو صــورت گونهاینو  اســت
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ه بین آنهاســت را کو هر آن چیزی ها لی و عمومی زمین و آســمانک صــورتبهه کآیاتی  همانند

  :ازجمله؛ ندنکمی فیمسخر بشر معر

  ٍ ِلَقْوم اتيَلآ کَذِل َل َوالنََّهاَر َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوُم ُمَسخََّراٌت بأ ْمر ِه إ نَّ يفيُم اللَّکَسخََّر َل
 اند.و برای شما شب و روز و خورشید و ماه را رام ساخت و ستارگان به فرمان او رام شده :ْعِقُلوَني

ــتیبه ــانهنکمی ه تعقلکدر اینها نیز برای مردمی  راس ــتی هایند نش ی بر یگانگی خدا در تدبیر هس

  .)١٢/ نحل( است

 َباِطَنةً  َو َظاِهَرًة ِنَعَمُه ْمکيَلَع َأْسَبَغ َو اْلَأْرِض ِىف َما َو السََّماَواِت ِىف مَّا مکَل َسخََّر اللََّه َأنَّ َتَرْوْا َلْم َأ
َاِدُلي َمن النَّاِس ِمَن َو  آنچه خداوند دیدیند ا: آیريمُِّن َتاٍبک َلا َو ُهًدى َلا َو ِعْلٍم ِْريِبَغ اللَِّه ِىف ُج

ر ،است نیزم وها آسمان در را  فراوان طوربه را خود پنهان و ارکآش های نعمتو  ردهک شما مسخّ

شته ارزانی شما بر ست دا ضی ولی ؟!ا شنگری تابک و تیهدا و دانش چیه بدون مردم از بع  رو

  ).٢٠/ لقمان( نندکمی مجادله خدا درباره

تســخیر  همانند ؛ندنکمی ی اشـــارهموردی و جزئ صــورتبهه کی همانند آیاتی گونه جزئ و

  ها:شتیکها، ماهی، دریاها

ْسَتْخِرُجوْا َو ايَطِر َلْحًما ِمْنُه ُلوْاکِلَتْأ اْلَبْحَر َسخََّر الَِّذى ُهَو َو ُسوَنَها ًةيِحْل ِمْنُه َت  کاْلُفْل َتَرى َو َتْلَب
ر را ایرد هک است سیک او: ُرونکَتْش ْمکَلَعلَّ َو َفْضِلِه ِمن ِلَتْبَتُغوْا َو ِهيِف َمَواِخَر  ساخت ]شما[ مسخّ

 و دینک اســتخراج آن از ]دیمروار مانند[ دنیپوشــ برای ورییز و دیبخور تازه گوشــت، آن از تا

ــتک ــ هک نییبمی راها یش ــمی را ایدر نهیس ــما تا افندکش ــل از ]و دیپردازب تجارت به[ ش  داخ فض

  ).١٤/ نحل( آوریدجای بهاو را  هاینعمت رکش دیشا ،دگیریبهره

  :مایدفرها میدر آیه دیگر درباره خلقت دام

 هز آنهاست وسیلا؛ پس ردیمکرا مسخر آنان ها و دام: ُلوَنکأ يوُبُهْم َوِمْنَها کَذلَّْلَناَها َلُهْم َفِمْنَها َر َو

  ).٧٢/ یس( رندخومی سواری آنان و از گوشت آنها

شید و به مواردی مانندهمچنین  سخیر خور سخیر) ٣٣/ ابراهیم( ماه ت شب ت )، همان( روز و 

  .دنکمی اشاره) و... ٣٦/ ص( تسخیر باد بر سلیمان)، ١٤/ نحلها (تسخیر دریاها و ماهی

سخیر جهان تریمهماز  ستین اهداف ت سانهدایت ، ه جاللت و ، به بزرگیشدن و نائل هاان

ت الهی ــدبامی عزّ خََّرَها کَذاِلک: «ش  را آنها داوندخ گونه: اینُمکَهَدئ َما َعلَى اللََّه ربِّوْاکِلُت ُمکَل ســَ
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ر و ) ٣٧/ حج» (دیبشمر بزرگ ،است ردهک تیهدا را شما هکآن خاطربه را او تا، ساخته شما مسخّ

 .یدنمامی اشاره) ١٨/ ص( تسبیح)، ٢٦/ حج( رکجمله ش اهدافی دیگری همانندنیز به 
نمی انســـان با توا عالم خلقت و گیریبهرهد  مت از این  نه هاینع را برای رشـــد و  الهی زمی

ــ ــتش و عبادت خداوند و با انجام اعمالی کش ــازد و با پرس ــایت کوفایی خود فراهم س ه مورد رض

  .به مقام قرب الهی برسدامل یابد و کرشد و ت ،اوست

  هدفمندی عالم هستی .٤-١-٢

 ت اســت وکدر حر، ه برای آن آفریده شــدهکبرای رســیدن به غایتی ای هر پدیده، از نگاه قرآن

ستی  صد نهایی خویش در حر سویبهمجموعه پدیدارهای جهان ه ستند تکمق  هدفمندی از. ه

  :دارند خود خالق سویبه رو آن اجزای تمام هک آیدبرمی هستی

ا َو ا َم َماَواِت َخَلْقَن َأْرَض الســَّ اِعِب نَهَمايَب َما َو َواْل اُهَما  َماَنيَل اْلَح ِإلَّا َخَلْقَن ا ثَرُهْمکَأ نَّکَوَل قِِّب  َل
 !میدیافرین ]هدفبی و[ بازی به ،اســت دو نیامیان  در هک را آنچه و نیزم وها آســمان ما: ْعَلُموني

  ).٣٩ـ٣٨/ دخان(

  :دنویسمی البیان در تفسیر این آیهمجمعصاحب 

 ستا متیکحو  تیخاص دارای آنها نشیآفر هکبل، میادهیافرین متکح بدون را نیزم و آسمان نیا

فکم هکآن از ســتاعبارت  آنو   و میده قرار ثواب معرض در را آنان و میســاز مندبهره آن از را نیلّ

سه ب زین سمان لهیو سام و انواع به را واناتیح ریسا نیزم و آ ت اق سی( میساز مندبهرهها لذّ ، طبر

  ).١٠١ :٩ج، ١٣٧٢

  :مایدفرمی آیه دیگر در

 :مَُّسمى َأَجٍل َو ِباْلَحقِّ ِإلَّا َمانَهيَب َما َو َواْلَأْرَض السََّماَواِت اللَُّه َخَلَق مَّا َأنُفِسِهم ِىف ُروْاکَتَفي َلْم َو َأ

سمان، خداوند هک دندیشیندین خود با آنان ایآ ست دو آنمیان  را آنچه و نیزم وها آ  و بحق جز ،ا

  ).٨/ روم؟ (است دهیافرین نییّ مع زمان برای

ستعالمه طباطبایی  ستکاین آیه داللت بر این دارد  معتقد ا رض اگر ف. ه این جهان عبث نی

ــدک لق یزال موجوداتی خه خدای تعالی الکبل، نیم ما ورای این عالم عالم دیگری ثابت و دائم نباش
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ند کرا معدوم ها باز همان، باز دســت به خلقت موجوداتی دیگر بزند، در آخر معدوم نمودهو  ندک

رار کاألبد این عمل را تلیإطور همینو  ندکی دیگر را زنده کیو  ســپس بمیراندو  ندکاین را زنده 

ستبازی و  ارش عبث و بیهوده خواهد بودکو گر یارش بازکدر ، نماید  ؛ پسعبث بر خدا محال ا

ست شد حق ا صحیحی و  عمل او هر چه با بحث هم ناگزیریم قبول  . درمورددارد دنبالبهغرض 

عالم دیگری هســـتکنیم ک عالم  ما ورای این  باقی و دائمی ، ه در  مامی موجودات کعالمی  ه ت

ست مقدمه اکآنچه و  شوند بدانجا منتقل می به  برای انتقال، سته در این دنیای فانی و ناپایدار ه

  ).١٤٧: ١٨ج، ١٤١٧، طباطبایی( آن عالم و آن عالم عبارت است از همان زندگی آخرت

ستنباط می شیئی را به بهترین حالت ممکشود از این آیات ا سایش و که خداوند هر  ن و برای آ

سان در جهت پیمودن راه  گیریبهره ستفاده ازکان سان نیز باید با ا ست. ان شعور  درایت و مال آفریده ا

صحیح از این نعمت ستفاده  های خداوند صحیح از نعمت گیریبهرهند. کها تالش خود در جهت ا

  برد.انسان دارد و انسان پی به عظمت خود درعالم خلقت می خودآگاهی رابطه مستقیم به

گاهی مادی وشناسی هستی مبانی .٥-١-٢   خودآ

 ه هدفکجهان هدفمند است، وجود دارد و اینه این کآیات بسیاری در قرآن مبنی برای این

ست  ست و پی بردن به این ا سان ا ه جهان دیگری وجود دارد، اما آنچه کاز این جهان تعالی ان

گاهی به هدفمندی جهان در گاهی مهم است، تاثیر آ انسان است. این نگاه قرآنی باعث  خودآ

 لی از پیشکنقشه  کود را در یمن در ذیل آن معنای یابد و فرد خؤم کل حیات یکه کشود می

  تعیین شده بیاید.

سی، در بخش مادی سویی و در کمنجر به درشنا سخیر عالم طبیعت از  سان در ت  کقدرت ان

ه شــناخت متعادلی در باب ک گرددمی دیگرازســویعجز و توان او نســبت به خالق این آفرینش 

را متوجه عظمت وجودی خویش ســـان ان ،دنکمی و اســتعدادهای انســـان به او ارائهها ظرفیت

ستی از ضعف وجودی خویش در قیاس با خالق ه سویسویی و   خودآگاهی ید ونمامی دیگراز

  .آوردمی متعادلی برای او به ارمغان
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  نتیجه

  از نظر نگارنده:

گاهی .١ تر ریم دارای معنای وسیعکمفهومی فراتر از خودشناسی است و در قرآن  خودآ

یش به معنایباشـــد بهاتب و علوم میکتر از ســـایر مو جامع واســـطه بازیابی حقیقت خو

در وجود او نهاده شده و سپس ه کداند ونی میردن استعدادهای فطری و درکپرورش و زنده

صفات االهی کدر سما و  ستی و ا سان، بازیابی ذاتی جوهره و ذاتپس  ؛قلبی حقایق ه  و ان

گاهی   .اوست خودآ

، از آن دو کهریکه  شدباشناسی میقسم مجردشناسی و مادیو د بر شناسیهستی مبانی. ٢

گاهی در تحقق ایمان به موجودات نامحســوس و معاد ، توحید و خداباوری، تأثیرگذارند خودآ

ــناختیباوری از مبانی مجرد ــند و مخلوقبامی ش ــتیبودن ش ــتی برای ، عالم هس خلقت عالم هس

  .شندبامی شناختیمادی شناختیانسان و هدفمندی عالم هستی از مبانی هستی

گاهی. ٣ میت، توحید در خالقیت، قدرت الهی از مبانی توحید کیت و حاک، توحید درمالخداآ

  انسان نقش اساسی دارند. خودآگاهی از این مبانی در تحقق کهری هکباشند می خداباوریو

گاهیخ مســئلهو مبانی آن با  خداباوریارتباط  درباره صــراحتبهریم کقرآن . ٤  اشــاره ودآ

ــیرت وکذ خدای تعالی هک؛ چرایدنمامی ــان خودآگاهی ر و یاد خود را عامل بص ند و نیز دامی انس

  .نددامی خودآگاهی غفلت از خداشناختی را منجر به غفلت از

شته. ٥ سیفر شیطان شنا سیو  صادیق و مبانی ایمان به موجودات غیبی و تریمهماز  شنا ن م

ــتند  ــوس هس ــان کنامحس ــیطان درگمراهی و نقش  هکد افزون برایننکمی کمکه به انس با نقش ش

شناخت ساحت مجرد خود نائل آید و با دوست و دشمن  کفرشتگان در هدایت آشنا شوند به در

  .خویش آگاه گردد

ستیتریمهمی از که یک شناختیریم معاد باوری و فرجامکقرآن  ازنظر. ٦ سایل ه  تیشناخن م

ستقیمی دارد و انگیزه نیرومندی برای توجه به نی خودآگاهی ه باک شدبامی  خلوص وها یکرابطه م

گاهی در مهارت هد بود و  خودآ ه انســـان را متوجه ابعاد معنوی و کتلنگری اســـت  درواقعخوا
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سان شتننمامی جاودانگی ان سیید و او را ازخوی شتن بنصرف مادی شنا شناختی جامع از خوی

سیارجامع خودآگاهی مهارتو  سازدمی خویش رهنمون سان معاد باور ب  از مهارتتر املکو تر ان

  معاد باور خواهدبودغیر انسان خودآگاهی

بودن عالم هســتی، خلقت مخلوق اند از:عبارتمادی  شــناختیترین مبانی هســتی. مهم٧

ــتی  ــان، هدفمندی عام هس ــتی برای انس گاهی از این مبانی در تحقق کهری هکعالم هس  خودآ

  نقش اساسی دارند.

ستی. ٨ سیه سیدر حوزه مادی شنا سخیر عالم  کمنجر به در شنا سان در ت قدرت خود ان

  .گرددمی دیگرازسویعجز و توان او نسبت به خالق این آفرینش  کطبیعت از سویی و در
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  .اسراء

سنبنمحمدحرّ عاملی،  .٦ سائل). ق١٤١٤( .ح شیعة.و سه آلقم، ٢چ ال س  البیت: مؤ

  .التراثإلحیاء

  .ر عربیکدارالف، بیروت: ٢چ. تفسیرالقرآنی للقرآن). ق١٤٢٩. (ریمکعبدال، خطیب .٧

 . مشعر: تهران .شبهات پاسخ و شناسیشیعه ).١٣٨٤( .اصغرعلی، رضوانی .٨
  .تابکدارال: بیروت تفسیر الکشاف.ق). ١٤٠٧. (محمود، زمخشری .٩

  .دانشگاه تهران: تهران فرهنگ معارف اسالمی.). ١٣٧٣. (جعفر، سیدسجادی .١٠

المنثور.ق). ١٤٠٤. (الدین، جاللسیوطی .١١   .الله مرعشی نجفی: کتابخانه آیتقم الدرّ

بایی .١٢ باط یدط مدحســین، ســ ــیرالقرآن.). ق١٤١٧. (مح دفتر : قم، ٥چ المیزان فی تفس

  .یهن حوزه علمیمدرسه انتشارات اسالمی جامع

  .انتشارات ناصرخسرو :تهران، ٣چ البیان.مجمع). ١٣٧٢. (حسنبنفضل، طبرسی .١٣

  .تب العربیکال: داربیروت الغیب.مفاتیحق). ١٤٠٧. (عمرمحمدبنفخر رازی،  .١٤

  .بیرکامیر: تهران ارتباطات انسانی.). ١٣٨٥. (برکا، علیفرهنگی .١٥

  .ی از قرآنهایز فرهنگی درسکمر :تهران. تفسیر نور). ١٣٧٤. (محسن، قرائتی .١٦
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  .انتشارات الفجر: بیروت الکافی.). ق١٤٢٧. (یعقوببنمحمدی، نیلک .١٧

ضی، لطیفیان .١٨ بر اختالالت روابط  یخودآگاه ریثأت یبررس). «١٣٨٦. (سیفدیبا و  مرت

  .١٣٦. ص٣. شدانشگاه شیرازمجله علوم اجتماعی و انسانی ». انیدانشجو یفردنیب

  .الوفاء مؤسسة: روتیب بحاراألنوار.). ق١٤٠٣(. باقر، محمدمجلسی .١٩

صباح یزدی .٢٠ سفه). ١٣٩١(. تقیمحمد ،م سالمی: تهران. آموزش فل  سازمان تبلیغات ا

  ).المللنشر بین ت چاپ وکشر(

ــ .٢١ ــن ،طفویمص ــر  بنگاه ترجمه و: تهران القرآن.التحقیق فی کلمات ).١٣٦٠. (حس نش

  .١ تابک

  .دیخ مفینگره ش: کقم. اإلمامةاإلفصاح فی). ق١٤١٣. (محمدبنمحمد، دیمف .٢٢

  .سالمیهکتب اإلدارال: تهران. تفسیر نمونه). ١٣٧٤(. ارانکو هم، ناصر ارم شیرازیکم .٢٣

مؤسسه فرهنگی و دانش : تهران. شناسی در قرآنمبانی انسان). ١٣٨٩. (عبدالله، نصری .٢٤

  .اندیشه معاصر

یخ ).١٣٨٨( .یحییسید، یثربی .٢٥ سفه انتقادی تحلیلی تار سالمی فل شگا: تهران. ا  هپژوه

 .اسالمی اندیشه و فرهنگ
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