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مقدمـه

انس��ان از دو بعد جسمانی و روحانی تشکیل شده است. هرگاه این دو بعد، 
متوازن و متعادل باشند، آدمی شخصیتی درست و بهنجار می یابد و به خوشبختی 
می رس��د. آدمی همچنان ک��ه برای نم��ای بیرونی زندگی به خانه، پوش��اک، 
خوراک، زیور، زیبایی، س��رمایه و کار نیاز دارد، برای نمای درونی زندگی نیز 
به ابزارهایی نیازمند است:  خردمندی، اندیشه ورزی، دانش، اخالق، قانونمندی، 
نظم پذیری، جایگاه اجتماعی، پایگاه اجتماعی، منزلت اجتماعی، خودشناسی، 
دیگرشناسی، طبیعت شناسی، هستی شناسی، استعدادیابی، خالفیت، فداکاری و 

ده ها عامل دیگر، زمینۀ کامیابی، پیروزی و خوشبختی آدم را فراهم می کنند.

اکنون پرس��ش این اس��ت که آدمی چگونه می تواند ای��ن ابزارها را به کار 
اندازد تا از آن بهره ببرد و به آرمان ها و آرزوهای خود برسد؟

پاس��خ به این پرسش، دانشمندان و دانشگا ه های بسیاری را در طول تاریخ به 
خود مشغول کرده اس��ت. خوانش همۀکوشش ها و پژوهش های انجام گرفته، 
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در پیشگفتار یک نوشته، امکان پذیر نیست؛ ولی به فراخور موضوع این نوشتار، 
می ت��وان گفت: تجربۀ دراز مدت بش��ر در این باره پیش روی همۀ ماس��ت که 
می ت��وان از آن بهره برد؛ ولی هر یک از ما در محیط و مکان جغرافیایی با آب 
و هوای��ی ویژه، روزگار و زمانی با ش��رایط خاص، درمی��ان ملتی با فرهنگ و 
اخالق ویژه، از ایل و تباری شناخته شده، جامعه ای با ساختار ویژه و خانواده ای 
شناس��نامه دار به دنیا آمده ایم و در چنین محیطی زیس��ته ایم و بالیده ایم؛ پس ما 
انسان ها با آنکه انسانیم، نژاد و ملیت و سرزمین و ایل و تبار و خانواده و مذهب 
گوناگون داریم. به هیچ روی نمی توان این گونه گونی را نادیده گرفت و با آن 
در افتاد، ولی با این همه گونه گونی، روش ها و ابزارهایی وجود دارد که بدون 
مالحظۀ زمان و مکان و مذهب، برای همۀ بشر سازنده هستند؛ مانند خودشناسی 
)شناخت نیروها و توانایی های درونی(؛ خالقیت، مسئولیت و حقوق و مانند آن. 
ش��اید نوع روش ها در شرق و غرب متفاوت باشد، ولی اصل خودشناسی را هر 
دو نیاز دارند. در اینجا تنها به موضوع خودشناس��ی از منظر مذهب و آن هم بر 

پایۀ کتاب مقدس مسلمانان یعنی قرآن کریم مورد بررسی قرار می گیرد.

ما که فرزند ش��رق میانه ایم، از نظر مذهب، بیش��تر پی��روان ادیان ابراهیمی 
)یهود، مسیحیت و اسالم( هستیم. ادیان ابراهیمی، درمقایسه با ادیان دیگر، این 
ویژگی را دارند که کتابی آس��مانی دارند و بنیادهای شناخت شناسی و خطوط 
کلی احکام عملی خود را از آن کتاب ها می گیرند. در این میان، کتاب مقدس 
مسلمانان هرچند  از نظر ساختار کتابی، همانند دیگر کتاب های آسمانی است، 
ولی از نظر س��اختار اندیش��ه و رفتار، س��ازماندهی اجتماعی و احکام عملی، با 
آنها متفاوت اس��ت.  در این تحقیق، موضوع »خودشناسی« را به عنوان یکی از 

بحث های پایه ای شناخت شناسی انسان از منظر قرآن بررسی می کنیم. 
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ی��ادآوری می کنیم اگر چه مناب��ع مطالعاتی ما در این نوش��تار، همان منابع 
معرفتی اسالمی است، ولی روش استدالل و زبان پردازش از دیگر آثار اسالمی 
تا حدودی متفاوت اس��ت. با این حال معتقدیم این  کار، گامی ُخرد و آغازین 

است که می توان آن را توسعه داد و به راهبردهای کارآمدتر رسید.
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1

قرآن و جهان ذهن

انسان از دو بعد جس��مانی و روحانی تشکیل شده است. توازن و تعادل این 
دو بعد، از آدمی ش��خصیتی درس��ت و بهنجار می س��ازد و او را به خوشبختی 

می رساند. 

حکمت خداوند بر این قرار گرفته اس��ت که با فرس��تادن کتاب، از س��ویی 
راه قانون گذاری اجتماعی را برای بش��ر بگش��اید و از س��وی دیگر، با شناخت 
ش��خصیت معنوی و باطنی خود جایگاه واقعی خود را دریابد و بتواند نیروهای 
نهفت��ه در درون خ��ود را از قوه به فعل درآورد تا ش��خصیتی بهنجار و زندگی 
بس��امان داشته باش��د. هرگاه شخصیت آدمی حفظ ش��ود و  در زندگی کامروا 
باشد، از زندگی خویش لذت می برد و وجودش سودبخش و اثرگذار می شود. 
س��ند راهبردی این برنامه، قرآن کریم اس��ت. قرآن همچن��ان که در بارۀ نمای 
بیرونی زندگی انسان سخن گفته، نیروهای نهفته در درون انسان را نیز شناسانده 
اس��ت و یکی از مهم ترین نیروهای اثرگذار درونی انسان، ذهن اوست. جایگاه 
ذهن و پردازش کارآمد آن در قرآن در س��اختار زندگی پیچیدۀ جهان تکنیک 
زۀ امروزی از اهمیت بس��یاری برخوردار است؛ از این رو، شایسته است اجزای 

ذهن انسان را بشناسیم و عملکرد هر یک را بدانیم.
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ذهن انسان از سه بخش تشکیل شده است:

ذهن هوشـیار یا اسـتداللی:  این ذهن، همان ذهن حسابگر و فانی انسان . 1
اس��ت؛ ذهنی که در آن معجزه راهی ندارد و همه چیز را همان طور که 
هس��ت می بینید؛ یعنی نمی تواند فراتر از مادیات را ببیند و با استدالل و 
تفکر و تعقل به حل مش��کالت می پردازد؛ و اکثر شکس��ت ها و رنج ها 

به خاطر استدالل های این ذهن به انسان می رسد.

ذهـن نیمـه هوشـیار یـا ضمیر ناخـودآگاه: ذه��ن نیمه هوش��یار یا ضمیر . 2
ناخودآگاه، احساسی در انسان است که از آن در قرآن به نفس یا روح 
نام برده ش��ده و قدرتمندترین و بی نظیر ترین ابزاری است که خداوند 
تا ب��ه امروز خلق کرده اس��ت و آنجا که خدا می گوی��د از روح خود 
در او دمیدم به این معناس��ت که تمام قدرت ه��ای خداوندی از جانب 
خدا در قالب این ضمیر به انس��ان عطا ش��ده است و این بخش از ذهن 
قدرت مطلق اس��ت. ذهن نیمه هوش��یار، اصاًل تفکر و تعقل و استدالل 
را نمی شناس��د و در مقابل این بخش از ذهن اصاًل مشکلی وجود ندارد 
که قادر به حل کردنش نباشد و مطمئناً خداوند هم به خاطر خلق چنین 

روح مقتدری به خودش بالیده و تبریک گفته است.

ذهـن هوشـیاری برتـر:  این ذهن، رابط بین خدا و انس��ان اس��ت؛ همان . 3
پیامبری که در درون هر انس��انی وج��ود دارد و خداوند از طریق همین 
پیامبر دستوراتش را به شما ابالغ می کند و به همین مناسبت گفته است: 
»همانا برای ش��ما رس��ولی از خودتان آمد که رنج و فالکت شما بر او 
سخت می آید و بر هدایت و نجات شما بسیار حریص است و به مؤمنان 

رئوف و مهربان است«.1

همچنین می توانیم این ذهن هوش��یار برتر را مص��داق دیگری برای آیه 30 

1. سورۀ توبه، آیۀ 128.
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سورۀ بقره بدانیم که فرمود: »من در زمین برای خود جانشینی می گذارم«. 

اگ��ر زمین را نمای��ی از فضای زیس��ت اخالقی و حقوق��ی در نظر بگیریم، 
»هوش��یاری برتر«، به انسان، الهام و شهود می بخشد. الهام و شهود، مربوط به آن 
بخش از ذهن است که فقط راه سعادت را به انسان نشان می دهد و این ما هستیم 
که تصمیم می گیریم آن راه را به دادگاه ذهن اس��تداللی به محاکمه بکشانیم یا 
اینکه با قدرت ضمیر ناخودآگاه آن راه را بپیماییم و به سعادت ابدی دست یابیم.

»رسولی فرستادیم تا نفس هایشان را از نقص و آالیش پاک گرداند«.1

»تا آنچه را شیطان بر قلب شما انداخته، مایۀ آزمون بیماردالن و سخت دالن 
باشد؛ البته ستم پیشه گان در ستیزه ای بی پایان قرار دارند«.2

آن ص��راط از مو باریک تر و از شمش��یر تیزتر، همین اس��ت؛ یعنی مرز بین 
آگاهی ها و غفلت ها. وقتی خداوند از طریق رس��ولش )هوشیاری برتر( به شما 
می گوید: فالن کتاب را بخوان! این یک دس��تور اس��ت و صراط شما مرز بین 
عمل به فرمان ذهن اس��تداللی و آن دس��تور است. چه بس��ا وسوسه ها نگذارند 
ش��ما فرمان آن  رس��ول را بش��نوید یا اگر ش��نیدید آنقدر گرفتار استدالل های 
خودس��اخته می ش��وید که حتی فراموش می کنید میان این دو مقایسه ای بکنید 
تا راه برتر را برگزینید؛ در چنین جایی انس��ان اسیر وسوسه هاست. این است که 
خدا می فرماید بگو: »از ش��ر وسوسه گر پنهانی به خدا پناه می برم. همان که در 

دلهای مردم وسوسه و اندیشۀ بد افکند«.3

ش��ما می توانید به ذهن خود گوش دهید که می گوی��د: این کتاب هم مثل 
بقیه کتاب هاس��ت و برایت فایده ای ندارد، یا اینکه از هوش��یاری مافوق طبیعی 
ذهن خود پیروی می کنید و با راه جویی از قرآن، راهی دیگر برمی گزینید و در 

1. سورۀ آل عمران، آیۀ 16۴.
2. سورۀ حج، آیۀ 53.

3. سورۀ ناس، آیۀ ۴- 5.
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پرتو آن به جایی می رس��ید از هستی خود بهره مند و کامیاب می شوید. اما نکتۀ 
مهم این اس��ت که هر انسانی خود باید نخس��ت خود را به سالح خرد و دانش 
و تجربه مس��لح کند، سپس به جنگ با خاسته های درونی خود برخیزد تا پیروز 
ش��ود. نیز هرکس در مرحلۀ اول، موظف به خوش��بخت ک��ردن و پیروزکردن 
خویشتن است و نیازی نیست اندوه دیگران را بخورد. اگر انسان جایگاه رسالت 

اجتماغی پیدا کرد، آنگاه می تواند از خود فراتر رود.
»پس در راه خدا به کارزار برخیز که تو جز شخص خود را مکلف نیستی«.1

همه چیز در درون انس��ان نهفته اس��ت. انسان باید آن درون خود را بشناسد. 
اگر خودش را شناخت خدا را هم می شناسد. از این رو، در قرآن تأکید فراوان 
شده اس��ت که در وجود خودتان فکر کنید: به خودتان نگاه کنید2 و ببینید چه 
داری��د و چقدر از دیگ��ر آفریده ها جدایید؛ چقدر از دیگ��ران برترید و چقدر 

امتیاز دارید و چقدر منحصر به فردید! 
 »در خودتان برای شما عبرت هایی است آیا نمی نگرید«.3

قرآن بیانگر فطرت )نیروهای درونی ( انس��ان است؛ از این رو، بزرگ ترین 
کتاب خودشناس��ی است. برای همین است که هیچ وقت کهنه نمی شود و برای 
همۀ نس��ل ها تازگی دارد. روی س��خن قرآن همیشه با انس��ان است و جنگ ها 
وصف جنگ آدمی با خود است. نباید فکر کنیم گفته های قرآن همه مربوط به 
جنگ های تاریخی میان دولت ها و ملت هاست، بلکه گاهی زبان حال تنش های 
درونی انس��ان نیز هس��ت . می توان گفت خدا - در کتابی که برای همۀ زمان ها 
فرستاده-  همچنان که بندۀ خود را به یاد گذشته های دور و ماجراهای تاریخی 
می ان��دازد تا ازآن پند گیرد، یادآوری آن جنگ ها می تواند نمادی از چالش ها 

1. سورۀ نساء، آیۀ 8۴.
2. »علیکم انفسکم« )سورۀ مائده، آیۀ 105(. 

3. سورۀ ذاریات، آیۀ 21.
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و تنش های نیروهای درونی هر کس نیز باش��د. این نوعی س��طحی نگری است 
که گمان کنیم قرآن با نقل این داس��تان ها فقط می خواهد رویدادهای تاریخی 
را ی��ادآوری کن��د. خداوند ب��ا یادآوری ای��ن رویدادها در دل و ذهن انس��ان 
تصویرس��ازی می کند. قدرت تصویر بس��یار تاثیرگذارتر از علم و دانش است. 
همچنان که از نمادها اس��تفاده کرده اس��ت. چون خدا از قدرت نمادها اطالع 
داش��ت در تمام آیات قرآن از نمادهایی مثل زمین و آس��مان و مؤمن و کافر و 
فرعون و ... اس��تفاده کرده اس��ت؛ زیرا نمادها در ذهن انسان تصویر می سازد و 
تصویرها هس��تند که در ضمیر ناخودآگاه انس��ان می توانند اثر بگذارند و انسان 

هرچه را بتواند بطور واضح در ذهنش ببیند می تواند به آن برسد.

انس��ان مؤمن زیرک و باهوش است و خداوند هم از نمادها استفاده کرده تا 
مؤمنان راس��تین منظور او را دریابند و دیگرانی که معنای قرآن را نمی فهمند از 
آن رویگردان شوند. به همین دلیل، ممکن است گروهی بگویند این چه کتابی 
اس��ت که همواره از قتل و کشتار س��خن به میان آورده است؟ به یقین اگر آنها 
به این وجه نمادین و تصویرس��ازی شخصیت ها و نمادها توجه می کردند هرگز 

چنین ایرادی نمی گرفتند. 

پیامبر اس��الم حضرت محمد )ص( نیز بزرگترین جهاد  را جنگ با خویشتن 
می داند.

کاسـت کـم  نگـردد  دریاهـا  بـه  کـو 

درون پیکـــــار  بـه  آوردم  روی 

اکبریــــم جهـــــاد  انـدر  نبـی  بـا 

قـاف ایـن کـوه  بَرَکَنـم  بـه سـوزن  تـا 
بشـکند1 را  آنکـه خـود  اسـت  شـیر آن 

دوزخ است این نفس و دوزخ اژدهاست

بـرون پیـکار  ِز  واگشـتم  چون کـه 

اصغریـم جهـاد  مـن  َرَجعنـا  َقـد 

قـوت از حـق خواهـم و توفیـق و الف

بشـکند کـه صف هـا  دان  شـیری  سـهل 

1

1. مثنوی معنوی، دفتر اول، ص 58. 
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قرآن به انس��ان ها می آموزد چگونه روح یا ضمیر ناخودآگاه خود را از هر 
گون��ه قید و بند برهانند. بیش��تر جنگ هایی که در قرآن  از آن س��خن به میان 
آمده، جنگ انس��ان را با ذهن استداللی خودش نشان می دهد؛ جنگی که یک 
س��وی آن انسان است و س��وی دیگر  آن صفات ناهنجاری چون کینه، شرک، 

آز، ترس و ...

اگر انس��ان به جنگ خود رفت، خ��ود را از این رفتارهای ناهنجار و صفات 
ضدارزشی می پاالید. 

»به درستی که رستگاری یافت آن کس که درون خویش را پاک کرد«.1

»هرکس نفس خود را از گناه و بدکاری پاک سازد به یقین رستگار خواهد 
بود«.2

تزکیه نفس عبارت اس��ت از پاکسازی ضمیر از همه آلودگی ها و پلیدیهای 
آشکار و نهان.

آلودگی های نهان عبارتند از: شرک، نفاق، کفر، حسد، طمع، کینه، غرور، 
خودخواهی، شک و تردید، یاس، ترس و مانند اینها. 

یک��ی از خصوصی��ات آدمی این اس��ت که هیچ زمانی ب��دون فکر و خیال 
نمی گذراند. چه فکر و خیال سازنده و چه ویران کننده. این بخش طبیعی هستی 
اوس��ت، ولی باید این نیروی تخیل را جهت داد. هنر انسان بودن در جهت دهی 

نیروها و بهره وری بهینه از آنهاست.

هس��تند مردمانی که در ذهنش��ان جنگی درونی برپاست، جنگی که طرف 
فیزیکی و میدان و جنگ افزار ش��ناخته شدۀ معمولی را ندارد؛ چنین جنگی در 
هرجایی درمی گیرد: در محل کار، در خیابان، در بیابان، در خانه، در رختخواب.  

1. سورۀ اعلی، آیۀ 1۴. 
2. سورۀ شمس، آیۀ 9. 
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ه��ر گاه آدم��ی بتوان��د تعارض ها و برخورده��ای درونی را به آس��ایش و 
هماهنگ��ی و آرامش مب��دل کند و محیط پاکی در درون خ��ود ایجاد کند، به 

زندگی معقول و مطلوب دست یافته است. 

انس��ان باید بداند خداوند او و این جهان را بیهوده نیافریده است. اگر اکنون 
ما در این جهان به سر می بریم برای خداوند ارزشمند هستیم. بودن هوشیارانۀ ما 
در این جهان، کاری اس��ت که فقط ما )انسان ها( می توانستیم و می توانیم انجام 
دهیم؛ تنها انس��ان اس��ت که می توانید علت بودنش را بفهمد؛ پس باید به ندای 

الهام و شهود خود گوش کنیم و آن را دریابیم. 

هی��چ وقت نگویی��د این دنیا بی ارزش اس��ت؛ زیرا راه آخ��رت از این دنیا 
می گذرد و هرکس در این دنیا در بهشت زندگی کند، در آخرت هم به بهشت 
خدا وارد می ش��ود و هرکس در اینجا نابین��ا و بی بهره بود، در آخرت نابیناتر و 

بی بهره تر خواهد بود.
»هر کس دراین دنیا نابینا باشد در آخرت هم نابینا و گمراه تر است«.1

وقتی ش��ما در این دنیا به خدا نش��ان دادید  لیاقت بهش��ت را دارید و لیاقت 
استفاده و نگهداری از بهترین نعمت ها را دارید در آن دنیا هم خدا به شما بهشت 
را عطا می کند. این به این معنی نیس��ت که هرکس در این دنیا ثروتمند اس��ت 
یعنی در بهشت زندگی می کند، بلکه سخن در این است که ویژگی زندگی در 
بهشت، آرامش روحی و روانی و آسایش خاطر و قرب جوار پروردگار است.  

»چ��ون از میوه ه��ای گوناگون بهش��ت بهره مند ش��وند، گوین��د این همان 
میوه هایی است که پیش از این در دنیا ما برخوردار شده بودیم«.2

نوربیـنجنبشـی اندک بکـن همچون جنین حـواس  ببخشـندت  تـا 

1. سورۀ إسراء، آیۀ 72. 
2. سورۀ بقره، آیۀ 25.
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مهم تری��ن و بزرگ تری��ن کاری که در این دنیا می توانی��د انجام دهید تولد 
دوباره است. هیچ وقت برای جستجوی خدا دیر نیست. هرگاه خدا را در درون 
خود احس��اس کردید همان لحظه زمان تولد دوبارۀ شماس��ت و زندگی جدید 

شما از همان لحظه آغاز شده است.
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شرک و ایمان

خداوند حکیم بر پایۀ حکمتش با بیشتر گروه های اجتماعی عصر نزول قرآن  
به طور مس��تقیم یا غیر مستقیم - سخن گفته اس��ت: با حاکمان و شهروندان، با 
کارگران و کارفرمایان، با بازرگانان و کش��اورزان، با لش��کریان و صنعتگران، 
ب��ا آموزگاران و دانش آموزان، پی��ام آوران و مصلحان، با دارامندان و گدایان، 
ب��ا زنان و مردان و با همۀ پیران و جوان��ان  وگروه های دیگر. از جمله، یکی از 
مخاطبان اصلی پیام ها و خطاب های قرآنی، مؤمنانند. عبارت »یا ایها الذین آمنوا« 
نزدیک نود بار در قرآن آمده اس��ت. جدای از این، خطاب های غیرمس��تقیم به 

مؤمنان نیز فراوان است.

درنگ و دقت در این عبارت، نش��ان می ده��د خداوند با دانش و حکمتش 
می دان��د، حتماً عده ای از بندگانش ایمان نمی آورن��د و کتابش را نمی خوانند؛ 
از این رو، دربارۀ موضوعات خاص و تکلیفی فقط با مؤمنان س��خن می گوید؛ 
زیرا می داند مؤمنان ش��رایط شریعت و دین او را پذیرفته اند و گوش به فرمانش 
هستند. این گونه سخن گفتن با مردم مانند این است که اگر من بخواهم کتابی 
بنویسم و می دانم این کتاب را فقط آنهایی می خوانند که پیشاپیش من نویسنده 
را می شناس��ند و به من اعتماد دارند، ولی اگر بدانم هیچ کس مرا نمی شناسد و 
اعتمادی ندارد، هیچ گاه به خودم زحمت نمی دهم و هر س��خن و پیامی را که 

خواستم نمی نویسم! 
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خدای حکیم بر پایۀ همین واقعیت با انسان ها و گروه های گوناگونی گفتگو 
می کند و خطاب های گوناگون دارد. خداوند گاهی به انس��ان به عنوان موجود 
زندۀ خردمند و دانشور و هوشمند خطاب می کند و می گوید: »یا ایها االنسان«.1 

گاهی به گروه یا جمع نظر دارد و می گوید: »یا ایها الناس«.2

با گفتن »یا ایها الذین آمنوا« یک تقس��یم بندی ارزش��ی میان انسان ها انجام 
داده اس��ت؛ یعنی آنها را به مؤمن و غیرمؤمن تقسیم کرده است. غیر مؤمن هم 
معموال به کافر گفته می شود. خداوند در این خطاب ها این نکته را لحاظ کرده 
اس��ت که کافر با ایمان نیاوردن، تکلیف خود را روش��ن کرده و به فرمان خدا 
رفتار نمی کند، ولی آنکه ایمان آورده، نیاز به قانون و ساختار دارد؛ پس باید با 
او گفتگو کرد: گاهی او را تش��ویق می کند، گاهی آگاهی و هشدار می دهد و 

گاهی راه و روش را بر او می آموزد.

با این همه من که یک انس��انم و مجازم کار بیهوده هم انجام بدهم، هرگاه 
بدانم کس��انی به سخنم گوش نمی دهند، با آنان س��خن نمی گویم؛ چه رسد به 

اینکه تکرار هم بکنم.

خداوند حکیم که هیچ کار و س��خنش بی حکمت و بیهوده نیس��ت، هرگز 
چنین نخواهد کرد. تکرار و تنوع خطاب های قرآن به مؤمنان به معنی آن نیست 
که این پیامها و س��خنان را فقط مؤمنان می خوانند، بلکه کتاب را قطعاً دیگران 
هم خواهند خواند. از نگاهی دیگر آنان که ادعای ایمان می کنند که همه مؤمن 

راستین نیستند. 

خدا می دانست بسیاری از کسانی که قرآن را می خوانند و به زبان می گویند 
ما مس��لمانیم و ایمان آورده ایم، فرسنگ ها با ایمان واقعی فاصله دارند؛ بسیاری 

1. سورۀ انفطار، آیۀ 6، سورۀ انشقاق، آیۀ 6.
2. سورۀ بقره، آیۀ 21 و 168؛ سورۀ نساء، آیۀ1، 170 و 17۴؛ سورۀ یونس، آیۀ 23، 57، 10۴و 108؛ 
سورۀ حج، آیۀ 1، 5، ۴9، 73؛ سورۀ نمل، آیۀ 16؛ سورۀ لقمان، آیۀ 33؛ سورۀ فاطر، آیۀ ۴، 5 و 15 

سورۀ زخرف، آیۀ ۴9، سورۀ حجرات، آیۀ 13.


