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Abstract  
The purpose of the present research is to study favorable mankind and feasibility of transition to 

reasonable life, with an emphasis on the political philosophy of 'Allāma Ja'fari. Relying on a 

theoretical and "normative" foundation and a descriptive-analytic method, the research results 

indicate that mankind in the political philosophy of Mohammad Taqi Ja'fari has different corporeal 

and incorporeal aspects which can be flourished by adopting reasonable and divine policies. 

Politics in his view denotes justification and management of people in society so that they reach the 

highest material and spiritual objectives both in individual and social realms. Therefore, according 

to the political philosophy of Mohammad Taqi Ja'fari, mankind is a creature who can take steps in 

the way of reasonable life and reach perfection by management of politics.  
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 . مقدمه1

ها، درصدد شناختن انسان برآمده و از  دوره نظران جوامع و ملل متفاوت در همه صاحب
اند. برخی از دانشمندان و  عظمی نگریسته های گوناگون فلسفی، علمی و دینی به این مسئله دیدگاه

ر خصوص جهان طبیعت و های چشمگیر د ترقیات و پیشرفت محققان معتقدند، انسان با همه
موجودیت خود، معلومات کافی به دست  چگونگی تصرف در آن، تا به امروز نتوانسته است درباره

انسان، موجود »سطوح و ابعاد خود را بشناسد. شاهد این ادعا، کتابی با عنوان  آورد و همه
 است. 1اثر الکسیس کارل« ناشناخته

ها شاهد هستیم.  های زیادی را از انسان ر، ناهنجاریزمان حاض با نگاهی به تاریخ انسانی و
بافی  مسائلی از قبیل خودپرستی و خودمحوری، از خودبیگانگی، روابط بر مبنای سودجویی، فلسفه

وضعیت  دهنده در توجیه مفاسد انسانی، ویران ساختن محیط زندگی، خودکشی و... نشان
 ندیشید. ا ای برای آن  نامطلوب انسان است که باید چاره

های رسیدن به توسعه در کشورها بوده و  شرط ترین پیش انسانی یکی از مهم از سوی دیگر، توسعه
انسانی را در دستور کار خود قرار دهند؛ زیرا وضعیت  جوامعی که در حال توسعه هستند باید توسعه

همین دلیل، تعیین یافته است. به  تر از کشورهای توسعه انسان در کشورهای در حال توسعه، وخیم
رسد. پرداختن به وضعیت انسان  های انسانی برای رسیدن به توسعه ضروری به نظر می شاخص

شناسان را به خود  و ترسیم یک مدل مطلوب برای انسان، همواره ذهن انسان« آنگونه که هست»
رای انسان مشغول داشته است و پس از توصیف وضعیت کنونی انسان، هریک به نوعی، بایدهایی را ب

 اند.  بیان کرده
ای  هایی است که به مسائل مربوط به انسان توجه ویژه محمدتقی جعفری از جمله شخصیت»

های مختلف فکری و فلسفی  اندیشه  شناسی، ادیان و  شناسی، جامعه داشت و مطالعات او در روان
« شناسی ارائه دهد انانس شرق و غرب به ایشان کمک کرده بود تا مطالب ارزشمندی را در زمینه

عالمه جعفری  اندیشه  (. در این پژوهش، به بررسی وضعیت انسان در 068ب: ص0707)نصری، 
 اندیشه  سیاسی در  پرداخته شده و سؤال اصلی این است که انسان مطلوب، حیات طیبه و توسعه

اندیشه    عالمه جعفری دارای چه جایگاهی است؟ مفروض بحث این است که انسان مطلوب در
                                                             

1. Alexis Carrel 
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عالمه جعفری، انسانی است که از وضعیت طبیعی به حیات معقول دست یافته است. و از آنجایی 
که انسان، دارای استعدادهای متنوع است و حیات طبیعی بر مبنای خودخواهی استوار است، 

ها نیز به صورت  نماید. گردآوری داده حیات معقول او را وادار به حرکت به سوی تعالی می
 تحلیلی انجام شده است. -ها از طریق روش توصیفی اسنادی و تحلیل داده -ای تابخانهک

 . مبانی نظری2

امری است که در راستای زندگی خوب  ورزی هنجاری، تفحص درباره اندیشه  وجه مشخصه »
بین هنجاری در قالب نسبت ما اندیشه  هنجاری است.  اندیشه   قرار دارد. چیستی این امر، موضوع

از « چگونه در جهان قرار دارد»، یعنی آنچه خاص وجود اوست و اینکه «درک آنچه انسان هست»
اینکه انسان چگونه باید عمل کند، برای چه تالش کند، از سوی دیگر قابل  یک سو و دیدگاه وی درباره

ضرورت هنجاری به طرق مختلف در مورد  اندیشه   (. در00-07: ص0778)اسپریگنز، « فهم است
ترین نوع  شود. شاخص اصلی برای زندگی نیک است، استدالل آورده می امر نیک که همانا مؤلفه

ها و هنجارهای مناسب برای تدوین نظری و سامان سیاسی،  مالک استدالل، استدالل عقالنی درباره
 داند و جهت زندگی خوب است. این نوع رهیافت معرفتی، وضع موجود را وضع نامطلوبی می

 هنجار و راهکار برای استقرار نهادهای مناسب است. ورزی درپی ارائه اندیشه  با 
شود؛ به این صورت که ابتدا وضعیت  بنابراین، در این پژوهش از رهیافت هنجاری استفاده می

شود که در این رهیافت وضع نامطلوب بوده و پس از آن، به  انسان آنگونه که هست مطرح می
 شود، که همان وضعیت مطلوب است. ونه که باید باشد پرداخته میوضعیت انسان آنگ

 شناسی عالمه جعفری . دستگاه انسان3

نظران و متفکران در خصوص  شناسی، از طرف صاحب از نظر عالمه جعفری در قلمرو انسان
مهم ابراز شده است. طبیعت انسان خوب است و  ، چهار نظریه«آنچنان که هست»طبیعت انسان 

ترین موجوداتی است که در جهان  موجودی شایسته و با عظمت است و از تکامل یافته انسان
انسان اشرف موجودات »طبیعت شناخته شده است. این امر با بیان ارزشی چنین گفته شده است: 

این نظر از دیدگاه عالمه جعفری تأمل برانگیز است؛ زیرا اواًل ما تمام موجودات طبیعت را «. است
دانیم چه موجوداتی در طبیعت وجود دارد تا بتوانیم مشخص کنیم که  ایم و نمی نکردهشناسایی 

های موجودیت انسان و تنوع استعدادها و ابعاد  انسان اشرف مخلوقات است یا خیر! ثانیًا، پیچیدگی
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های انسان را  ای دیگر است و نباید پیچیدگی ای است و اشرف مخلوقات بودن او، مسئله او، مسئله
کند. این سخن  ها خالف این نظریه را اثبات می لیلی بر اشرف بودن او دانست. ثالثًا، تاریخ انساند

ترین موجودات و اشرف  این تکامل یافته»در بیان عالمه جعفری به این شکل مطرح شده است: 
پرستی  چنان در خودخواهی و جهل به خویشتن و لذت -انگیز به استثنای اقلّیت اسف -مخلوقات

دو سطر از  ور است و صفحات تاریخ خود را چنان با اشک و خون رنگین کرده که بین فاصله غوطه
 (.08، ص8: ج0706)جعفری، « شود اندکی جای خالی و سفید دیده نمی  این کتاب هم، 

گوید طبیعت انسان بسیار بد و خودخواه  اول قرار دارد و می این نظریه درست در مقابل نظریه
گری و پایمال کردن حق و  هایش، نسبت به هرگونه درندگی و وحشی راه اشباع خودخواهی بوده و در

از این دیدگاه طرفداری  4و ماکیاولی 1قانون، آمادگی کامل دارد. متفکرانی نظیر توماس هابز
داند و معتقد است؛ کافی  پذیرد و آن را خالف واقع می اند. عالمه جعفری این نظریه را نمی  کرده

در میان انبوه ذغال سنِگ »که به سرگذشت پرماجرای بشر دقت کنیم تا مشاهده کنیم که  است
« درخشند های الماس می هایی واقعا باارزش و با عظمت مانند رگه خودپرستاِن حیوان صفت، انسان

 (.06، ص08: ج0768)جعفری، 
عت بشری چیست. دانیم اصول بنیادین طبی ما به طور قطع نمی»این دیدگاه معتقد است که 

خودخواهی،  دانیم که نمودها و سطوح قابل درک تاریخ بشری، همواره قیافه اندازه می   همین
، 8: ج0706)جعفری، « دهد را نشان می« من هدف و دیگران وسیله»پرستی، سودجویی و  لذت

آنچنان که » انسان، تواند تفسیر صحیحی درباره (. این نظریه نیز مانند نظریه یکم و دوم نمی00ص
دانیم؛  این تجاهل است که ادعا کنیم چیزی از اصول بنیادین طبیعت نمی»ارائه دهد؛ زیرا « هست

ایم. آیا  گیری به دست آورده های بسیار چشم بلکه ما در شناخت بشر از ابعاد متفاوت، موفقیت
ایم؟  بشر را نشناخته ها مختصاتی دارند؟ آیا هنوز فطرت دانیم بشر غرایزی دارد و هر یک از آن نمی

 (.00، ص8: ج0706)جعفری، « اندک است؟  اصول روانی بشر  آیا معلومات ما درباره
 ای که در مغز خود اندیشه  اعتقاد به اینکه بشر در طول تاریخ، هر قدمی که برداشته، یا هر 

 ودجوییپرستی و س انداخته و هرگونه سخنی که گفته بر مبنای خودخواهی و لذت   به جریان
اندازه خالف واقع است که بگوییم، بشر در طول تاریخ هر کاری را که انجام   بوده است؛ همان 

                                                             
1. Thomas hobbes 
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اسالم  این نظریه همان نظریه های عالی انسانی بوده و خطایی مرتکب نشده است. داده، با انگیزه
ه، انسان دارای داند. براساس این نظری در مورد انسان است و عالمه جعفری این نظریه را کامل می

شود تا  های انسان هرگز سبب نمی عظمت استعدادهای بسیار متنوعی است و مشاهده
شود که  های انسان سبب نمی ستمکاری هایش نادیده گرفته شود و بالعکس، مشاهده خودخواهی

 های او نادیده گرفته شوند. نیکی
ند به نفس آدمی و آنچه که آن سوگ»کند:  اسالم حد وسط معقولی را در طبیعت انسان بیان می

« را به وجود آورده و تعدیل نموده و دو استعداد انحراف و تقوا را در وی به وجود آورده است
(. به طور خالصه، اسالم موجودیت انسانی را بزرگ و دارای استعدادهای بسیار متنوع 0)شمس: 

ما فرزندان آدم را مورد »وانیم: خ اسراء چنین می سوره 78نماید؛ به طوری که در آیه  معرفی می
کرامت قرار داده، آنان را در خشکی و دریا به حرکت درآورده و از مواد پاکیزه به آنان روزی دادیم و 

 «.آنان را بر بسیاری از مخلوقات برتری دادیم
خلقت آدمیان و برتری آنان را بر بسیاری از  خداوند در این آیه، عنایت خاص خود را درباره»

نماید. و با نظر به آیات دیگر که ارزش انسانی را مربوط به ایمان و علم و عمل  لوقات گوشزد میمخ
گردد که طبیعت آدمی نه خوب است و نه بد؛ بلکه واقعیتی  داند، به خوبی روشن می صالح می

و است با عظمت و دارای نیروها و استعدادهای مفید. ولی ارزش و خوبی و بدی و خیر و شر بودن ا
)جعفری، « باشد گیری و فعالیت روانی و عقالنی او در راه رسیدن به هدف می مربوط به هدف

 (.007، ص0: ج0706
نفسه حاوی ارزش نیست؛ بلکه مفهومی که غالبًا از این کلمه  فی« انسان» نتیجه اینکه، کلمه

ثبت است و این شود، موجودی است که دارای استعدادها و مختصات فراوان منفی و م استنباط می
 تواند جایگاه خود را مشخص کند.  خود انسان است که با قدرت اختیاری که به او واگذار شده، می

نوع انسانی را در نظر بگیریم: به هر وضعی که مورد تعلیم و تربیت قرار بگیرد، آن وضع را »
د، از فرشتگان باالتر گرد تر می ها درنده ترین وحشی شود، از درنده آشام می پذیرد. جالد خون می
ورزد،  ها و هستی عشق می انسان شود، به همه خیال می ها بی هستی و انسان رود، نسبت به همه می

تواند مناره بسازد. آلت دست  می -از کودک شیرخوار گرفته تا پیرمرد کهنسال-ها  انسان از جمجمه
کند که به قول حافظ، از هر چه  میشود و در عین حال چنان استقاللی هم پیدا  ترین فرد می پست

النوع سعادت  توان از انسان رب شود و می شود. آری، انسان همه چیز می رنگ تعلق بگیرد آزاد می
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ها از او به وجود «چنگیز»ها و «حجاج بن یوسف»ها و «نرون»ها و «آتیال»توان  ساخت و می
 (.088: صالف 0700)جعفری، « آورد

 . ناتوانی انسان4

ها نقشی  ها بوده که خود در قسمتی از این ناتوانی ها و ضعف ای از ناتوانی ارای مجموعهانسان د
هایی است که  ندارد و به صورت جبری در وجودش موجود است. از طرف دیگر، دارای ضعف

 ها را کسب کرده است.  ها مستند به خود انسان است و انسان به صورت اختیاری آن علت آن
به این ترتیب که ناچیزترین عوامل بیرونی  ان به واقعیاتی بیرون از خود؛وابستگی وجودی انس

هایی اشاره کرد که انسان به طور  توان به بیماری توانند حیات انسان را بر هم زنند. برای نمونه می می
افتند و علتش برای انسان هنوز  های مرموزی که اتفاق می علمی ندارد، یا مرگ ها احاطه کامل بر آن

خلقت طبیعی محض انسان از »توانند حیات انسان را از بیرون مختل کنند.  مشخص نیست و می
جوانب وابسته به زنجیر واقعیات درونی و برونی است؛ که در مجرای قوانین مخصوصی در  همه

حرکت و جریانند و چنانکه در ترکیب جسمانی طبیعی انسان روابط بسیار ظریف و حساسی وجود 
گردند، همچنین در نیروها و استعدادها و غرایز و  ترین عوامل مزاحم مختل می کم دارد که با

ها و روابط بسیار ظریف و حساسی وجود دارد که در مقابل  های روانی آدمی، وابستگی فعالیت
 افتند. به قول بعضی از محققان ضعف انسانی در ادامه شوند و از کار می عوامل نیرومند مختل می

ری زیاد است که اگر به آن توجه کند، وحشت از پای درآمدن و مرگ، او را احاطه حیاتش بقد
 (.001-000، ص08: ج0768)جعفری، « نماید می

بعد، وضع روانی او  داند که یک لحظه انسان دقیقا نمی» ضعف ناشی از جهل اضطراری؛
و مقایسه با گذشته  روانی خود را با تشابه چگونه خواهد بود. ممکن است انسان لحظات آینده

الف: 0707 )نصری،« خود پیدا کند تواند علم قطعی نسبت به آینده گاه نمی حدس بزند، اما هیچ
اندیشه و   تقویت  توان به وسیله شود به طور کامل از بین برد؛ اما می (. این جهل را نمی707ص

اتوانی از علم مطلق به ها، از شدتش کاست. ن تعقل و شناخت واقعیات و به کار بستن صحیح آن
شمار رود؛ زیرا این ضعف  ضعفی در وجود او به آینده به صالح واقعی انسان است، نه اینکه نقطه

نیازی و استغنای خود را تعدیل کند و به سبب داشتن علم  شود، تا انسان احساس بی موجب می
 گری نشود. مطلق به آینده، دچار طغیان

ها اشاره شد،  دو نوع ضعف و ناتوانی که تا کنون به آن د انسان؛های اختیاری مستند به خو ضعف



11  1411 زمستان، 4شماره ، 1سال ، های فلسفه سیاسی اسالمی پژوهش 

ها وجود دارد و انسان در دارا بودن  شوند؛ زیرا به صورت جبری در تمام انسان نقص محسوب نمی
ها و  ها از خود اختیاری ندارد. اما انسان بر اثر اعمال اختیاری خود دچار یک سلسله نقص آن

آنچه که مورد مسئولیت »خودش است.  ها بر عهده از بین بردن آن شود که مسئولیت ها می ضعف
ناتوانی است، که انسان همواره در  قطعی و مستقیم است، اجتناب از ایجاد عوامل ضعف یا ادامه

 خبر و ضد انسان که عصاره گرِی اقویای از خدا بی پروری و تماشای غارت معرض آن قرار دارد. تن
برند، در حقیقت تماشا به نابودی خویشتن و رضایت دادن به آن است.  ا میحیات آدمیان را به یغم

 ها، اطمینان و تکیه بر فرداها، همه و طمع و حرص، آز و اسارت در بند شهوات و حسادت
، 8: ج0706)جعفری، « شود ها پیروز می همه ضعفی است که آدمی با اختیار بر خویشتن، بر آن

ها را دارا شده  ها را خود انسان کسب کرده و با اختیار، آن عف(. خالصه اینکه این ض08- 00ص
گیرد؛ مانند ظلم  وسیعی را در بر می ها گستره است؛ بنابراین، در برابرشان مسئول است. این ضعف

 های اختیاری را در زمره توان مجموعه این ضعف شکنی و...؛ که می کشی، جنگ، پیمان حق
 جای داد.« حیات طبیعی محض»

 حیات طبیعی انسان .5

شود. این حالت،  پرداخته می« آنگونه که هست»در این بخش از پژوهش، به وضعیت انسان، 
نام دارد. تعریف حیات طبیعی به این قرار است: « زندگی طبیعی انسان»، یا «حیات طبیعی انسان»
احساس، حرکت، دهد. مانند:  زندگی طبیعی، آن را ارائه می های معمولِی  حیاتی است که پدیده»

اراده، تفکر، توالد و تناسل، خودسازماندهی، جلب عوامل لذت و دفع عوامل ضرر، تا آنجا که 
خویشتن  برد، هیچ اصل و قانونی جز اراده ممکن باشد. انسانی که در زندگی طبیعی به سر می

سازد تا میان  ند و نمیبی ای را نمی شناسد. نه تنها صالح و فسادی را سراغ ندارد، بلکه اصاًل قضیه نمی
 (.878-870: ص0701)جعفری، « خوب و بد و زشت و زیبا و صحیح و باطل تفکیک نماید

های غرایز طبیعی احساس ناتوانی نموده، اشباع آن  اشخاصی که از تعدیل جوشش و فعالیت»
مفاهیم و اصول های  غرایز را متِن حقیقِی زندگِی خویش قرار داده، در زندگی اجتماعی نیز تسلیم قالب

« زندگی طبیعی محض»اند. اینان در اصل، جزو کاروانیان   ساخته شده برای هم زیستی محض شده
 (. 80: صب0700)جعفری، « دهد هستند که متأسفانه بیشتر مردم را در طول تاریخ تشکیل می

 سیر کنند، شامل عوامل درونی و« زندگی طبیعی»ها در  شوند انسان عواملی که موجب می
های درونی  شود. عامل درونی شامل غرایز طبیعی انسانی است که در جوشش و فعالیت بیرونی می



 11 ..انسان مطلوب و امکان گذار به حیات معقول )تأملی بر.

 

ها  شناسند و عدم کنترل این غرایز سبب فوران آن خود، هیچ اصل و قانونی را به رسمیت نمی
برد. عامل بیرونی نیز، شامل عوامل  به سر می« زندگی طبیعی»شود و انسان در این حالت، در  می

ها و اصول  ای است که انسان را تسلیم قالب حیطی، جغرافیایی و روابط زندگی اجتماعیم
کند. حال سخن در این است که چه مسائلی انسان را در این حیات  زندگی طبیعی می ساخته پیش

 گردد. ها اشاره می ترین آن طبیعی در کنترل خود دارد؟ که به مهم
برد، لزوم شناسایی خویشتن را  یعی به سر میشخصی که در زندگی طب عدم خودشناسی؛

آدمی در این »کشد.  کند و از اینکه اقدامی برای خودشناسی انجام نداده، رنج نمی احساس نمی
ها به سیر  در اعماق اقیانوس آورد و به بیان امروزی سالیان عمر، هزارها علم و شناخت به دست می

شناسد جز  گذارد ... به طور کلی او همه چیز را می میپردازد، کرات فضایی را زیر پا  و سیاحت می
فهمد  کند و می آید و تا حدودی ضرورت خودشناسی را درک می خویشتن را و وقتی که به خود می

آن باشد، ناگهان آفتاب  که باید موقعیت خود را در این جهان هستی دریابد و تسلیم قوانین سازنده
 (. 70، ص00: ج0706)جعفری، « نمانده است عمر بر لب بام رسیده است و مجالی

پردازد و در این  های طبیعی خود می انسان در این حالت، فقط به ارضای خواسته خودمحوری؛
پذیرد و فقط به تورم شخصیت خود توجه دارد و هر طور که شده سعی  راه هیچ حد و مرزی را نمی

خودمحوری سرتاسر وجود آدمی را اشغال از آن هنگام که »های خود برسد.  خواهد کرد به خواسته
هایش و نه روی  اندیشه   توان روی احساسات چنین شخصی محاسبه نمود و نه روی نماید، نه می می

گیرد. این همه تجاوز از  اجتماع می فردی خویش و پهنه هایی که در حوزه ها و تصمیم اراده
)جعفری، « پذیرد هیچ حسابی را نمیهایش  و فعالیت« خود طبیعی»محاسبات برای آن است که 

 (.000، ص0: ج0767

به این  نگاه تک ُبعدی و محدودنگری برخی دانشمندان، مخصوصًا در علوم انسانی به انسان؛
شخصی به آن، در  صورت که یک دانشمند به سبب تخصص خود در یک موضوع و عالقه

نگرد؛  یت انسان را از همان جنبه میگیرد و کل موجود آن موضوع قرار می تحقیقات خود در جاذبه
هنگامی که یک ُبعد انسانی، »شود تا نگاهی تک بعدی به انسان داشته باشد.  که این امر موجب می

مورد اهمیت شدید دانشمند قرار گیرد، مقداری از معلومات مستند به واقعیات آن ُبعد، مثاًل 
شود، ولی بدان جهت  تجربه تطبیق می شود و با منطق مشاهده و پرستی به خوبی روشن می قدرت

قوای مغزی و عشقی که شخص  اهمیت دادن و متمرکز ساختن همه که دیگر ابعاد انسانی به واسطه
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شود ولی از واقعیت محو و نابود  ورزد، از دیدگاه ناپدید می خود می محقق به ُبعد مورد عالقه
دهد و تفسیر و توجیه علمی خود را  حقق نشان میخود را به م گردد. هنگامی که آن ابعاد، قیافه نمی

ساخته و چه  اصول پیش ها را چه با احساسات و چه به وسیله آن کند، مجبور است همه مطالبه می
خود  ای که برای نمونه انتخاب نموده است، به سود همان ُبعد مورد عالقه های فلسفه گیری با هدف

گرایی در تفسیر انسان از  جانبه (. این یک08، ص08ج :0768)جعفری، « تفسیر و توجیه نماید
شود که به واقعیت دست نیابند و در تحقیقات خود مرتکب  سوی برخی از دانشمندان سبب می

ها نیز از این نتایج پیروی کنند. وقتی  گیرد و آن اشتباه شود و همین نتایج در اختیار دیگران قرار می
تر است؛  و مرتکب چنین خطایی گردد، وضعیت خطرناکشخص دانشمند، انسان مشهوری باشد 

شوند و اگر  ها به سبب مشهور بودن یک دانشمند به عقاید و نظریاتش جذب می زیرا اکثریت انسان
توان به زیگموند  افتند. برای نمونه می ها نیز به اشتباه می دانشمند اشتباه کند، گروه زیادی از انسان

اوست و در این زمینه، مطالعات و  ت جنسی انسان مورد عالقهاشاره کرد، که فعالی 1فروید
تحقیقات بسیاری در سالیان طوالنی داشته است. به سبب همین عالقه و اشغال شدن سطوح 

های روانی در افراد را  عقده شخصیت خود فروید به مسائل جنسی، فروید هنگامی که ریشه
دیگر توماس هابز است.  داند. نمونه ی میجنس کند، علت اصلی را سرکوب غریزه جستجو می

نماید. این  ها، او را به شدت به خود جلب می کاربرد قوه و قدرت در روبنای حیات طبیعی انسان»
سازد و در نتیجه، او این فرمول منحوس را به دست  جذبه و جلب شدن، او را عاشق قدرت و قوه می

این متفکر چون عاشق شده است، حاضر «. استانسان، گرگ یا صیاد انسان »دهد که  انسان می
نخواهد شد ابعاد دیگری را در انسان سراغ بگیرد. بدین سان در مقام تعریف انسان خواهد گفت: 

 (.78: صج0700)جعفری، « انسان یعنی گرگ یا صیاد انسان»
ان شده، گیر انس از مسائلی که در حیات طبیعی گریبان گری در روابط انسانی؛ سوداگری و معامله

گری بوده است  دهد، بر اساس معامله این است که در این وضعیت، انسان هر عملی را که انجام می
کاری که تاریخ حیات طبیعی »و از انجام هر عمل برای دیگری، انتظار دارد تا چیزی دریافت کند. 

شود: پیوستن  ه میروابط اجتماعی انجام داده است، در این فرمول خالص ها تا امروز درباره انسان
یک انسان به انسانی دیگر بر مالک احتیاج مادی شخصی و گسیختن آنان از یکدیگر، بر مبنای 
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گری در دوران حاضر به  (. این سوداگری و معامله78ب: ص0700)جعفری، « سود شخصی!
یزی ها از چیزی که در اختیار دارند، بدون به دست آوردن چ جایی رسیده که دست برداشتن انسان

 رسد. شان، حالتی غیرطبیعی پیدا کرده و برای سایرین بسیار عجیب به نظر می از طرف مقابل
این ناتوانی و ضعف بزرگی است که انسان به جای پذیرفتن اشتباهات خود و  توجیهات فلسفی؛

ه ها به توجیه اشتباهات خود بپردازد و در این راه، از انواع وسایل برای توجی سعی در جبران آن
ها، تنها به  تاریخ طبیعی انسان»استفاده کند؛ حتی علم و فلسفه را نیز در این زمینه استخدام کند. 

ها، فلسفه  کند، بلکه برای توجیه این نابکاری کشی و دفع فاسد به افسد قناعت نمی ریزی و حق خون
دنیا »با فرمول  -شود ها دیده می که در جنگل -گاه آن را به یک شکل واقع نما بافد و آن هم می

الف: 0700)جعفری، « آورد! ، به نمایش فلسفی در می«جایگاه تنازع قوی و ضعیف است
 (.70ص

خود طبیعی از آنجا که جز خود را به رسمیت  هدف دیدن خود و وسیله دیدن دیگران؛
 کند و از هیچ تالشی در این ای برای رسیدن به هدف خود استفاده می شناسد، از هر وسیله نمی

 مادامی که رسالت انسانی در این مورد دست به کار نشود و جنبه»زمینه صرف نظر نخواهد کرد. 

ترین قدرت  ها را اثبات نکند، هر امتیازی که بشر به دست خواهد آورد، از کم انسان هدفی همه
ریت ای قلیل و وسیله تلقی نمودن اکث ها در راه هدف قرار دادن عده ترین قدرت گرفته تا عالی

من »ها، استخدام خواهد گشت. این حقیقت احتیاج به رسالت دارد که اثبات کند که اگر  انسان
« باشم هدف هستم، دیگران نیز هدف هستند و اگر دیگران وسیله هستند، من هم وسیله می

 (.71، ص0: ج0776)جعفری، 
که از ایام گذشته نیز  این مسئله روی قرار گرفتن این دو صنف؛ حل نشدن معمای زن و مرد و روبه

های  ها و موج وجود داشت، در دوران جدید خصوصًا قرن حاضر نسبت به قرن گذشته، با جنبش
تر شده است. رویارویی و مقابل هم قرار گرفتن زنان و مردان، مشکالت فراوانی را  فمینیستی جدی

 به وجود آورده است.
ها بوده است، که زن ناتوان مطلق است.  ناین تلقین صنف مردهای نادان و انسان نشناس به ز»

از طرف دیگر، زنان هم با احساس مختصات زنانگی که آنان را تا حدودی در تکاپوهای زندگی با 
ها نیز تحت تاثیر آن تلقین قرار  مرد، محدود ساخته است، تلقین مردان را تشدید نموده و خود زن

دردناک زندگی، اشتراک  به وجود آوردن فاجعهگیرند. بدین ترتیب، هر دو صنف زن و مرد در  می
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(. تضعیف اساسی بنیان خانواده از نتایج رویارویی 801، ص00: ج0770)جعفری، « ورزند می
آورد.  زن و مرد است که تضعیف بنیان خانواده، مشکالتی را برای کلیت اجتماع به وجود می

ورزند عبارت است از اینکه  غفلت می انسانی که این دو صنف همواره از آن ترین مسئله حیاتی»
شخصیت آدمیان در منزلگه  سرنوشت اجزای اجتماع، خانواده است. نطفه کننده منزلگاه تعیین

 (.868، ص00: ج0770)جعفری، « نماید گردد و سپس اجتماع آن را آبیاری می خانواده منعقد می
قرن از خود »های مشهور قرن ما  دانید که یکی از نام می» بیماری مرگبار از خود بیگانگی؛

ندارند؛ زیرا « من»یا « خود»است. معنای این کلمه آن نیست که مردم جوامع امروزی « بیگانگی
حیات بدون خود و یا من، جزء جمادات و گیاهان است که تسلیم محض در برابر عوامل طبیعی 

ات را دارا بوده و به های امروز عالیم و مشخصات و مختصات حی هستند، در صورتی که انسان
کوشند،  کنند و برای انتخاب محیط زیست می شوند و از رنج و دردها فرار می ها جذب می لذت

ها شستشو شده و با خود یا من  بلکه معنای از خود بیگانگی این است که خود یا من حقیقی آن
(. تا آنجا 080، ص08: ج0770 )جعفری،« کنند اربابان زر و زور زندگی می ساخته شده به وسیله

خواهید، اما خودم چطور؟! در جوامع  من همانم که شما می»گوید:  می 1که اریک فروم
قوی که با صدها وسیله انسان را زیر قدرت خود دارند، بشر باید یک بار دیگر  یافته سازمان

ور سعی شخصیت مستقل خود را به دست آورد و نفوذ خود را به آن جوامع اعمال کند. جوامع مذک
ها از  خواهند کرد، انسان را در وضع و موقعیت بی هویتی که به سود خودشان است نگاه دارند، آن

 (.871: ص0776)فروم، « احراز شخصیت فرد بیمناک هستند
برد، همواره برای  انسانی که در حیات طبیعی به سر می فرداگرایی و بریده شدن از دیروز و امروز؛

شود و به این  کند به آینده متوسل می که وجدانش از او درخواست می رهایی از احساس تکلیفی
دهد. به  خواهد روی دهد و مشکالت را حل کند، خود را تسکین می ای می امید که در آینده معجزه

ُبرند و در آینده سیر  خود می هایشان از امروز و گذشته عبارت دیگر، به امید برآورده شدن آرمان
 سازند. ای آرمانی می خود در ذهن، آیندهکنند و برای  می

شخصی که در حیات طبیعی سیر عدم جستجوی فلسفه و هدف برای زندگی و گرایش به پوچی؛ 
کند، هدفی برای زندگی در نظر نگرفته جز اشباع غرایز طبیعی خود. در این حالت، پس از  می

                                                             

1. Erich Fromm 



 19 ..انسان مطلوب و امکان گذار به حیات معقول )تأملی بر.

 

گرا،  گشت. برای انسان پوچشود؛ که به احساس پوچی منجر خواهد  مدتی فرد دچار سردرگمی می
ها برای چنین شخصی مطرح  شود. ارزش واقعیات و روابط حاکم بر آن واقعیات، نادیده گرفته می

دهد؛  گرا را تحت تاثیر قرار می ای است که روان انسان پوچ های لحظه نیست؛ بلکه همواره موقعیت
ترین مختص  اساسی»کند.  یریزی و هدفی برای خود مشخص نم زیرا چنین شخصی از قبل برنامه

گرایی، دگرگون شدن احساس حیات طبیعی است که نه تنها حیات را از جوشش خود  پوچ
دهد،  اندازد، بلکه در عین حال، آن را به عنوان یک ضرورت تنفرآور در نظر انسان جلوه می  می

)جعفری،  «آلود را پر ارزش احساس نماید مانند اجباری که یک انسان تشنه، خوردن آب گل
ای به این بیماری، گر  ها در هر دوره و جامعه دچار شدن بسیاری از انسان(. »08: ص0700الف

آورتر از آن، این است که این بیماری را به شکل فلسفه و  چه ناگوار است، ولی ناگوارتر و شگفت
 (.07: ص0700)جعفری، ج« کنند مکتب عرضه می

با کمی بررسی و دقت در زندگی فردی و  ها؛ ه پیمانها در عمل ب عهدشکنی و ناتوانی انسان
ها در پایبندی به تعهداتی که خود منعقد  توان، عهدشکنی و ناتوانی انسان اجتماعی انسان می

آور مستند به خود انسان نیست که به  آیا این ضعف شرم»اند را به طور گسترده مشاهده نمود.   کرده
بعد از میالد، حدود هشت هزار  0068پیش از میالد تا  0688از سال : »1ویکتور شربولیه گفته

ها تنها دو سال  پیمان برای تأمین صلح دائمی بسته شده است؛ ولی به طور متوسط هر کدام از آن
های بزرگی است که تاریخ توانسته ضبط  ها فقط پیمان شکنی مسلم است که این«. دوام داشته است

 4(. آلفرد نورث وایتهد08، ص8: ج0706)جعفری، « گیرد بر نمیها را در  شکنی کند و تمام پیمان
ناتوانی مدیران جامعه در عمل به تعهدات خود را اینگونه بیان  -فیلسوف انگلیسی قرن بیستم-

های اصالحی که نوشته  برنامه طبیعت بشری چنان پیچیده و گره خورده است که که همه»کرده: 
 (.70: ص0777)وایتهد، « تر است کاغذ باطل شده نیز بی ارزششود، در نزد زمامدار، حتی از  می

تواند برای تعلیم و تربیت کودکان و  حیات طبیعی نمی عدم توانایی در ترسیم یک مدل تربیتی؛
ای ارائه کند. افزایش خودکشی از  جوانان در راه به دست آوردن یک زندگی پاکیزه و معقوالنه، برنامه

خودکشی است که در جوامع  گیر انسان شده، پدیده طبیعی دامندیگر مسائلی که در حیات 
کند، ابتدا از درون و از لحاظ روانی مرده و  امروزی بسیار شایع شده است. انسانی که خودکشی می
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شتابند،  آنانکه برای شکستن کالبد بدن می»کند.  پس از آن اقدام به پایان دادن به حیات خود می
جانشان خشکیده است، لذا، شکافتن بدن و متالشی ساختنش  برای آن است که آب حیات

های قبلی، خشکیدن آب  در دوران(. »788، ص8: ج0706)جعفری، « انگیز نخواهد بود شگفت
حیات زندگانی اصاًل مفهومی نداشت، آنچه که بود مرگ طبیعی یا کشته شدن به دست عوامل 

گرفت؛ ولی به حکم  ن آب حیات جان را میمزاحم طبیعی و انسانی بود، که در حقیقت جلو جریا
ها در این قرن!! پیش از آنکه عوامل جبرِی مرگ، سراغ زندگی زندگان  تکامل عجیب و غریب انسان

)جعفری، « کند خشکد و پس از آن خودکشی می را بگیرد، خود آب حیات جویبار وجود آدمیان می
 (.780، ص8: ج0706

اند، این   است که برخی از جوامع که خود را متمدن نامیدهبیش از یک قرن آزادی تفسیر نشده؛ 
های دانشگاهی و هم به طور کلی با استفاده از  آزادی را هم به طور مطلق و به صورت تدریس

هرگونه وسایل، ترویج نموده و گاهی هم، یکی از افتخارات ترقی و اعتالی جوامع خود تلقی 
فقط مزاحم حقوق دیگران نباش، »کند این است که:  ان میای که این آزادی را بی اند. جمله  کرده

یک انسان برای هر گونه رفتار، آزاد قرار داده شد،  اما وقتی که اراده«. خواهی بکن سپس هر چه می
معنایش این است که برای جان و روح آن آدم، هیچ اصل و قانونی که رعایتش برای خود آن انسان 

خودش،  برد که درباره پروایی این است که انسان گمان می این بی واجب باشد وجود ندارد! نتیجه
مهار است. از سوی دیگر، خصوصیت زندگی کردن در قرن حاضر  هر کاری انجام بدهد، آزاد و بی

چند کتاب و  با مطالعه دهد هر شخصی برخورداری از آزادی مطلق است، به طوری که اجازه می
های بی  اندیشه  ند فیلم با حق آزادی، فیلسوف شود! بدین ترتیب سطحی، یا حتی تماشای چ مقاله

ها تضاد و تناقض در برابر یکدیگر است، جو جوامع و ملل را  ذاتی آن محاسبه و اساس که خصیصه
ها از رفتن به  زدگی انسان های متضاد و متناقض نموده است و شاید، یکی از دالیل دل پر از فلسفه
 ها را سردرگم کرده است.  هایی است که آن ختلف، همین تناقضهای م بینی سوی جهان

های روانی یا نظرات غیر  دانم روی کدامین عقده ای متفکر نما در قرن ما پیدا شدند و نمی عده»
انداختند که درمان تمام دردهای بشری در این کلمه خالصه شده   علمی و انسانی، داد و بیداد به راه 

ورشکست شده را بدون اینکه تفسیر کنند، به مقام الوهیت رساندند. بعضی  کلمهو این « آزادی»است: 
تر از آزادی به بشر نداده است.  خدایی نرساندند، اما گفتند که خداوند نعمتی بزرگ دیگر آن را به مرتبه

 شان به حد نصاب رسیده بود گفتند، که انسان یک دوستی شناسی و انسان بعضی دیگر نیز که انسان
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انسان یعنی، حیوان »معنی است و آن تعریف عبارت است از  ها بی تعریف بیشتر ندارد و بقیه حرف
؛ اما دیگر توضیح ندادند که مقصود از آزادی چیست؟ آیا مقصود آزادی روانی و شخصیت است، «آزاد

زبور، سنگین اینکه آزادی م یا آزادی غرایز حیوانی؟ اگر مقصود آزادی غرایز حیوانی است؟ به اضافه
، چرا این صفت را به انسان ]دیگر آنکه[بارترین زنجیر بر دست و پای روان و شخصیت انسانی است. 

تمام حیوانات از این صفت )آزادی در غرایز( بهره مندند؟ و اگر  ]در صورتی که[اختصاص دادید، 
روز سیاه نشانده است، مقصود، آزادی روانی و شخصیت است، پس این همه فسق و فساد، که بشر را به 

خواهید بگویید هر دو نوع آزادی مطلوب انسان است، این  کنید؟ و اگر می چگونه به نام آزادی تجویز می
انگیز است؛ زیرا تعالی روانی و شخصیت روحی انسان با آزادی در اشباع غرایز یک مطلوب تناقض

آزادی در عین حال که (. از سوی دیگر، 670-678، ص6: ج0718)جعفری، « سازگار نیست
ها گردد که در حیات  نابودی انسان ترین وسیله تواند خطرناک ترین نعمت خدادادی است، می عالی

ترین نعمت برای حیات است. البته آن حیاتی که شخصیت آن را  آزادی بزرگ»طبیعی همین گونه است. 
 (.080: صالف0707)نصری، « اداره کند، نه آن حیات طبیعی که شخصیت را اداره کند

ها با یکدیگر  بر تزاحم انسان چون مبنای حیات طبیعی محض صرف انرژی برای رفع تزاحم؛
، «انسان، گرگ انسان است»ایم که  گونه که در شعار فلسفی توماس هابز شنیده استوار است، همان

بیرون کردن های خود را به جای تعاون و همکاری، صرف  ها در این حالت، انرژی بنابراین، انسان
 کنند.  شود، می ها می رقیب از میدان و هر عاملی که مزاحم آن

ها هیجان و نشاط به  زیبای طبیعی، در همه سطوح روانی انسان یک منظره کاهش ذوق زیبایابی؛
ها  اجزاء و مناظر طبیعت زیبا و جالب بود که تلخی آورد. خصوصًا برای گذشتگان ما، همه وجود می
بخشید؛ اما امروز، وضعیت تغییر کرده  ُبرد و به زندگی جذابیت می ی زندگی را از بین میها و ناگواری

ها و فوالدها در زندگی  های متنوع آهن فرو رفتن در زندگی طبیعی محض و تماشای رژه»است. 
گاهی های شهودی و ذوقِی زیبایی  های ناب و دریافت ماشینی، همراه با قشری بسیار ضخیم، سطح آ

گاهیرا چن « ها را راکد نموده است ها و ذوق ها و شهود ان مستور کرده و پوشانده است که فعالیت آن، آ
هایی از مختصات حیات طبیعی بوده که نشان  ( موارد فوق، نمونه08: صب0700)جعفری، 

 دهد این نوع زندگی، انسان را به تکامل نرسانده و مشکالت و مسائل فراوانی را برای او به وجود می
 آورده است.



11  1411 زمستان، 4شماره ، 1سال ، های فلسفه سیاسی اسالمی پژوهش 

 . حیات معقول6

ای از مفروضات و خصوصیات خالصه نموده است، که  حیات طبیعی، انسان را در مجموعه
کند. قبل از بیان حیات معقول، سؤالی  رهایی و حرکت او را به سوی حیات معقول و طیبه، کند می

ر این وضعیت، برند و د ها در وضعیت طبیعی به سر می گردد که چرا اکثریت انسان مطرح می
کنند؟ در واقع ریشه این رضایت را در کجا باید جستجو کرد؟ باید گفت این  احساس رضایت می

شود، است. این حب ذات و  نیز نامیده می« صیانت ذات»که « حّب ذات»رضایت معلول 
خودخواهی که در تمام جانداران وجود دارد، همیشه درصدد تحصیل رضایت به موقعیتی است که 

فشار و جبِر مکانیسِم خودخواهی و حّب ذات، رضایت را بر جاندار »ار در آن قرار دارد. جاند
استعدادها و  کند که این رضایت، مطابق همه نماید و انسان معمولی نیز چنین گمان می تحمیل می

(. رضایت به احساس لذت 07ج: ص0700)جعفری، « امکانات انسانی او به وجود آمده است
ترین مختصات حیات طبیعی است، از موانع بسیار جدی رسیدن انسان به  اساسیشخصی که از 

حیات معقول است. این احساس رضایت را مولوی در دفتر اول مثنوی معنوی به شکلی جالب بیان 
کرده که مضمونش این است: زمینی را فرض کنید که روی آن مقداری ادرار حیوان جمع شده و در 

شود که آن کاه روی  نشیند و باد باعث می د دارد. مگسی روی این کاه میمیانش چند برگ کاه وجو
ادرار به حرکت درآید. رضایتی که این مگس از گردش با آن کاه روی آن چند قطره ادرار دارد، 
رضایتی شبیه آن کشتیبان بسیار ماهر و استاد است که کشتی بزرگی را در سطح اقیانوسی پهناور 

 (.017، ص0: ج0767ی، کند! )جعفر هدایت می
قرآن مجید در برابر رضایت ابتدایی و خام که از مختصات گرایش به حیات طبیعی محض 

ای نفس واصل به »نماید:  است، رضایت ناشی از گرایش به حیات معقول را این چنین مطرح می
گارت رضایت از پرورد مقام باالی اطمینان! به سوی پروردگارت برگرد، در حالی که به درجه

ای و پروردگارت از تو راضی است. پس در گروه بندگانم داخل شو و قدم در بهشت من  رسیده
این اطمینان و رضایت از به فعلیت رسیدن و شکوفا شدن و ابتهاج (. »87-78)فجر: « بگذار

های فریبای حیات طبیعی که بر  زار خواسته شود، نه از فرورفتن در لجن شخصیت آدمی حاصل می
گاهی های پشت پرده ها و اضطراب های دیگر انسان روزی ها و سیه دبختیروی ب های انسان  خودآ

ریزی حیات  (. این حقیقت که باید درصدد پی67: صج0700)جعفری، « استوار شده است
انسانی است که باید تحقق پیدا کند، نه یک تصور آرمانی  -معقول برآییم، یک ضرورت تاریخی
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 لص.خا 1محض و ُاتوپیایی

عقل نظری این  ، عقل نظری جزئی نیست؛ زیرا کارویژه«حیات معقول»مقصود از معقول در 
داند و هر چیزی را که برای رسیدن به آن الزم است را  ها و مقصود را هدف می است که خواسته

گوید، هویت، ارزش هدف و  ها برای آن مطرح نیست و به ما نمی کند؛ ولی ارزش گوشزد می
د نیاز برای رسیدن به هدف چیست. اما این بدان معنا نیست که عقل نظری در حیات وسایل مور

دانیم، بلکه  در حیات معقول، نه تنها عقل نظری را مزاحم و مضر نمی»معقول نادیده گرفته شود. 
پذیریم ... . در  های آن را در حیات معقول به صورت کامل می ضرورت وجود و ضرورت فعالیت

گاه و فعال و محرک حیات معقول ع قل نظری از یک طرف و عقل عملی که در اصل وجدان آ
گیرند. قرار گرفتن عقل  است، از طرف دیگر، در استخدام شخصیت رو به رشد و کمال قرار می

پذیر است که آن دو با  نظری و عقل عملی در استخدام شخصیت رو به کمال و رشد، زمانی امکان
 (.67: صالف 0700)جعفری، « هم هماهنگ باشند

گاهانه» های جبری و جبرنمای  ای که نیروها و فعالیت حیات معقول عبارت است از حیات آ
های تکاملی نسبی  زندگی طبیعی را با برخورداری از رشد آزادی شکوفان در اختیار، در مسیر هدف

دف اعالی شود، وارد ه تنظیم نموده و شخصیت انسانی را که تدریجًا در این گذرگاه ساخته می
« نماید. این هدف اعال، شرکت در آهنگ کلی هستی وابسته به کمال برین است زندگی می
(. این تعریف شامل پنج عنصر مهم است که برای رسیدن به 000، ص0: ج0706)جعفری، 

 حیات معقول، باید بر مبنای این عناصر حرکت کرد؛ که عبارتند از:
گاهانه؛ ها پر کرده است و صفحات  تاریخ طبیعی انسان صفحات تاریخ بشری را ـ حیات آ

گاهی از اصول و ارزش کم های حیات بوده  تری به تاریخ انسانی اختصاص دارد. علت این امر، ناآ
تواند ادعای برخورداری از حیات معقول را نماید، مگر اینکه از هویت،  است. هیچ انسانی نمی

گاه بوده باشد. حیات آ اصول و ارزش گاهانه اولین قدم در حرکت به سوی حیات های حیات آ
گاهی ابتدا در انسانی که در حیات طبیعی به سر می برد،  معقول است. برای رسیدن به خودآ

آید و پس از این حالت خأل، شخص به  احساس درد و نقص حاصل از این حیات، به وجود می
یشتن آ امتیاز »شود.  شکار میدنبال پر کردن این خأل است. در این مرحله ضرورت شناخت خو

                                                             

1. Utopia 
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ترین جانداران غیر انسان، در این است  انسان از دیگر موجودات )و چه امتیاز بزرگی( حتی از عالی
گاه شود و برای توجیه حیات خویشتن، احساس آزادی نماید و به  که او می تواند از خویشتن آ

تر از  اکم بر انسان عالیحیات خویشتن تصعید ببخشد. به جهت این امتیاز بزرگ است که قانون ح
(. انسانی که اهمیت 778، ص08: ج0768)جعفری، « باشد قانون حاکم بر دیگر موجودات می

شناسد، نباید از دیگران انتظار ساختن  نداده و احتیاجات و امتیازات خویشتن را نمی« خویشتن»به 
و در روی زمین »ت: خویش را داشته باشد. ضرورت خودشناسی در قرآن کریم بارها ذکر شده اس

های خودتان، آیا  آیاتی که برای مردمی که از یقین برخوردارند و برای شما آیاتی است در نفس
(. ضمنًا احادیثی که در مورد شناخت خویشتن آمده است، فوق حد 88-80)ذاریات: « بینید؟ نمی

های  از اصول و ارزش تواتر است و به انسانی که در مسیر حیات معقول قرار دارد اشاره دارند که
گاه است و بر مبنای آن  کند. ها عمل می حیات خویش به خوبی آ

های جبری و شبه جبری زندگی طبیعی را با برخورداری از آزادی در مسیر حیات  ـ نیروها و فعالیت
گاهی تکاملی قرار دادن؛ دوم آغاز  حیات، مرحله های عقالنی درباره پس از به دست آوردن آ

گاهی از حیات می بزرگشود.  می کند این است؛ که کیفیت روابط انسانی را با  ترین کاری که آ
انسانی که در »دهد.  کند و تشخیص می اند، درک می  نیروها و قوانین جبری که انسان را احاطه کرده

گاه است   مسیر حیات معقول قرار دارد، از علل و عوامل جبری که او را احاطه کرده و اند به خوبی آ
برداری صحیح کند. به طور مثال، اگر چنین انسانی مقامی را به  کند تا از آزادی خود بهره سعی می

اند، او را از مسیر کمال   پرستی که او را از هر طرف احاطه کرده گذارد تا عوامل مقام دست آورد، نمی
قام واالی اختیار های واالی انسانی دور سازد. در حیات معقول، انسان به م و التزام به ارزش

برداری کند، از حیات معقول واالتری  اندازه انسان از آزادی در راه اختیار بهره  رسد و هر  می
(. در تحقق حیات معقول، نقش عوامل 086: صب0707)نصری، « برخوردار خواهد بود

دلسوزتر  تر و مربیان محیطی و مدیران و مربیان جامعه را نباید نادیده گرفت. هر چه محیط سالم
 ها بیشتر خواهد شد. باشند، امکان شکوفایی اختیار انسان

های مغزی  در مسیر حیات معقول، هر عمل و گفتار، یا حتی فعالیت های تکاملی؛ ـ مسیر هدف
 کند که به یک از مراحل حیات تصور نمی انسان، در مسیر کمال قرار دارد و انسان در هیچ

 کوشد که به اصل باالتری برسد. سؤالی که در اینجا ه میکمال نهایی نائل شده است و هموار
 .پذیر است؟ پاسخ مثبت است شود این است که آیا رسیدن به این مقام، در عمل امکان مطرح می
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های تابناک، هوش سرشار، قریحه و  اندیشه   ، با«حیات طبیعی محض»مغزی که در امتداد عمر »
دن سود مادی، مقام و شهرت اجتماعی و از پا درآوردن استعدادهای بسیار فعال، در به دست آور

دهد؛ آیا آن  ترین کارها را انجام می ترین و ظریف های خودمحورانه، دقیق رقیب و باز کردن موقعیت
تری، مانند خدمت  گیری عالی تواند با هدف برداری از هوش می اندیشه و بهره   تواند بفهمد مغز نمی

جدی به جهان هستی  حق در برابر باطل و محاسبه و جدی نمودن قیافه به همنوع و برقراری عدالت
 (.080: صج0700)جعفری، « بازیگری؟ بازیگرانه در یک صحنه بنگرد، نه با قیافه

این عامل، چهارمین عنصر از تعریف حیات معقول  ـ شخصیت انسان در مسیر ساخته شدن؛
ین مرحله، شخصیت انسان در مسیر ساخته است. پس از پشت سر گذاشتن مراحل پیشین، در ا

آید.  گیرد و تغییر و تحوالتی در افکار و اعمالش به وجود می شدن و گردیدن تکاملی قرار می
برداری  شخصیت آدمی در مسیر ساخته شدن از هر دو قلمرو واقعیات درون و بیرون بهره»

رسانند، از یک  به ثمر می نماید. جوشش درونی به کمال و استعدادهایی که این جوشش را می
طرف، آغوش باز کردن جهان بیرون برای به فعلیت رساندن این استعدادها با راهنمایی مربیان 

: 0767)جعفری، « باشند ساخته شدن شخصیت انسانی می شناس، همان وسیله دلسوز و انسان
 (.880-886، ص0ج

آید از جمله: تبدیل احساسات  یدر این مرحله، تغییر و تحوالت عمیقی در انسان به وجود م
خام و ابتدایی به احساسات تصعید شده، تبدیل آرزوهای دور و دراز که سرانجامی برایشان متصور 
نبود، به امیدهای محرک و قابل دسترسی در زندگی، تبدیل خودخواهی و خود محوری که خود را 

همه، هدف و وسیله تساوی دارند و رسد که  دید، به درک این مسئله می هدف و دیگران را وسیله می
گیرد را به  های خام و ابتدایی که از غرایز سرچشمه می اینکه دیگران هم مانند او حق دارند، محبت

های مرتبط به هم که  اندیشه  ذهنی را به  های معقول تبدیل کنند؛ یا افکار جسته و گریخته محبت
 هدفدار و هماهنگ هستند، تبدیل نمایند.

انسانی که به این مرحله رسیده است، لزوم داشتن یک هدف  به هدف اعالی زندگی؛ـ ورود 
آید،  کند؛ زیرا تغییر و تحوالتی که تا اینجا در انسان به وجود می عالی را در خود احساس می

گرایی، حق جویی و  گیری داشته باشد. برای مثال، واقعیت تواند در خالء باشد و باید هدف نمی
توان در  عان، عناصری هستند که در حیات معقول وجود دارند؛ اما این عناصر را نمیکمک به همنو

هدف رها کرد. در حیات معقول، تمام این عناصر  خأل فرض کرد، یا هریک را به طور جداگانه و بی
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شوند و با هم دارای هماهنگی معقولی هستند. این هدف باید به قدری  به یک هدف منتهی می
برای انسان مطلقی »های عالی انسان را پاسخگو باشد.  باشد که تمام نیازها و خواستهبزرگ و مطلق 

آل اعال، شخصیت او را به خود جلب نموده و انسانیت او را به ثمر   الزم است که به عنوان ایده
ترین  کند. ضروری را در انسان اشباع می« باید بشوم»آل اعالست که حس  برساند. این ایده

آل عبارت است از: ایجاد پویایی در شخصیت فرد و اجتماع. بدون این  لق ایدهخاصیت مط
، 0: ج0767)جعفری، « ایم خاصیت ما مطلق منطقی نداریم، بلکه به نوعی از خیال مبتالء شده

 (.860ص
های عقل سلیم که با وجدان پاک و  برای وصول به هدف اعالی زندگی، اواًل باید از فعالیت»

برداری کرد و ثانیًا اراده و عزم جدی داشت تا  باشد، بهره ری آدمی هماهنگ میهای فط دریافت
« برداری کرد باشد، بهره های عقالنی که تفسیرکننده هدف اعالی زندگی می بتوان از فعالیت

(. حال ببینیم مقصود از هدف اعالی زندگی چیست؟ مقصود از 086: صالف0707)نصری، 
شرکت در »که در تعریف حیات معقول اشاره شد عبارت است از: گونه  هدف اعالی زندگی همان

شرکت «. شود آهنگ کلی هستی وابسته به کمال برین که عنصر پنجم حیات معقول محسوب می
ای از قرآن مجید  در آهنگ کلی هستی چه معنی دارد؟ معنای شرکت در آهنگ هستی، طبق آیه

 (.66)ذاریات:  ّن واالنَس إاّل ِلَیعُبُدونَو َما َخَلقُت الِج شود:  گونه تعریف می این
آیا »دهیم نیست.  ای که روزانه انجام می باید گفت که منظور از عبادت در این آیه، عبادت حرفه

تواند توّهم کند که منظور خداوندی از عبادت، به جا آوردن یک عده حرکات عادی و  خردمندی می
ها کهکشان بیافریند، قوانین  چنین کار ناچیزی میلیون خشک باشد!؟ برای به زبان آوردن چند کلمه

ها  انگیزی را در موجودات عالم هستی به جریان بیندازد، از جنگل انبوه مواد و پدیده و نظم شگفت
ها و قوانین و  انگیزی انسان را به وجود بیاورد ... و هدف نهایی این همه عظمت با یک نظم شگفت

)جعفری، « خشک به نام عبادت، قرار بدهد!؟ دی و چند کلمهها را مقداری حرکات عا تالش
 (. 867، ص0: ج0767

شود:  گونه بیان می معنای هدف اعالی زندگی که عبادت است، در سخن عالمه جعفری این
 های اخالقی، به وسیله های حیوانی و رذیلت روح از آلودگی ربوبی و تصفیه قرار گرفتن در جاذبه»

وجدان برین، تا  پیامبران الهی و تسلیم شدن به دستورهای سازنده شده به وسیلههای مقرر  تکلیف
به جریان بیندازد. هنگامی که « عبادت»حرکات و سکنات عضوی و روانی آدمی را به عنوان  همه
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گاهی حقیقی به لزوم شرکت در آهنگ کلی هستی به وجود بیاید و برای این شرکت، اراده حرکت  آ
(. در واقع، از این 17ج: ص0700)جعفری، « گردد به هدف اعالی زندگی، آغاز می نماید، ورود

شود. در  کند و وارد هدف اعالی زندگی می لحظه است که انسان در مسیر حیات معقول حرکت می
های روحی،  های جسمی و چه فعالیت های انسان چه فعالیت ها و فعالیت این حالت، تمام حرکت

برای کمال مطلق که همان خداست، مستند خواهد شد. از بیل زدن یک زمین هایی است که  عبادت
یک کتاب تا محبت کردن به یک کودک، همه و همه  کشاورزی تا حضور در کالس درس و مطالعه

ها به  شود. در قرآن مجید این مستند شدن حرکات و سکنات انسان با شرط فوق، عبادت تلقی می
 ُقل إنَّ َصالتی َو ُنُسِکی َو َمحیاَی َو َمماِتی ِلّلِه َربِّ العاَلِمیَن است: گونه بیان شده  خداوند، این

 (. قطعًا نماز و عبادت و حیات و موت من، از آن خداوند پروردگار عالمیان است. 068)انعام: 

 گیری . نتیجه7

باید از انسانی  سیاسی است و برای رسیدن به توسعه انسانی، پیش شرط اصلی توسعه توسعه
دالیلی، زندگی  الگو پرداخت. عالمه جعفری با تبیین وضع موجود و ارائه لحاظ نظری به ارائه

انسان « حیات طبیعی»داند و این وضعیت را  ها را نامطلوب و تکامل نیافته می اکثریت انسان
ن شود انسا ترین مختص این وضعیت، خودخواهی و خودمحوری است که باعث می نامد. مهم می

کند و مشکالت  ها را از خود بروز دهد، که وضعیت انسان و جوامع را نامطلوب می انواع فریبکاری
آورد. برای رهایی از این وضعیت و حرکت به سوی وضعیت  هایی در زندگی پدید می و ناهنجاری

شود. حیات معقول دارای عناصری است که  پیشنهاد می« حیات معقول»مطلوب و تکامل انسان، 
رسد. در حیات معقول، انسان رو به تکامل گام  تحقق یافتن این عناصر، حیات معقول به ثمر می با

گیری شده است.  شود و تمام حرکات زندگی معنادار و جهت دارد و زندگی انسان، هدفمند می برمی
شد و در  های شخصی می های فراوانی که در حیات طبیعی، صرف خودمحوری بدین ترتیب، انرژی

ساخت، در حیات معقول،  یافتگی را با اختالل مواجه می گردید و توسعه یت به ضرر جوامع مینها
 شود. صرف رسیدن به یک هدف اعالء می

حیات معقول یک وضعیت آرمانی و دست نیافتنی نیست؛ بلکه در این حیات، هر عملی که از 
 گرفتن و حرکت در جاذبهزند، حرکت به سوی هدف است و از آنجا که هدف، قرار  انسان سر می

تر است. در حیات  کمال مطلق است، هرقدر که انسان به سوی این هدف حرکت کند، تکامل یافته
شود. شخصیت انسان، اخالق، حقوق، روابط اجتماعی،  معقول، شئون زندگی انسان دچار تغییر می
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شوند و از حالت حیات  میبینی، هنر، سیاست، اقتصاد، تعلیم و تربیت و... دچار تغییر  علم، جهان
طبیعی که وضعیت موجود است، به وضع مطلوب که همان حیات معقول است، تغییر جهت 

های انسانی  دهند. برای نمونه علم در حیات معقول، در مسیر هدف تکاملی انسان و خواسته می
ات طبیعی، گیرد نه در راه اهداف َپست. همینطور روابط اجتماعی؛ بدین صورت که در حی قرار می

بینند؛ اما  ها را از این دریچه می اندیشند و روابط خود با دیگر انسان  ها فقط به منافع خود می انسان
ها با هم بر مبنای انسانّیت است و توجه به هدف اعالی زندگی،  انسان در حیات معقول، رابطه

 ها است. عامل ارتباط و وحدت میان انسان
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