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 The universe has different beings and subjects, each of which 

can be the subject of a research or different researches. Among 

these issues, human cognition is one of the most important and 

useful issues that can be discussed. Scholars have discussed 

some of their concerns about this issue, including the issue of 

human alienation, which has been researched by some 

scientists in recent centuries. Human beings, regardless of 

their culture and language, except for a few, believe in a truth 

and reality that they refer to with words such as "I" and "self". 

The 'I' and the 'self', although the most valuable thing to man, 

may be neglected and forgotten by some external and internal 

factors; As a result, man becomes inattentive and alienated 

from "I" and "self", and strives for non-"I" and non-"self". This 

research, with the focus on the Qur'an and hadith, seeks to 

identify the factors that cause human alienation from 

themselves. 
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 قرآن منظر از ازخودبیگانگی عوامل و علل
 

 ،1آهنگری صادقی رقیه
 دانشگاه واحدساری، حدیث، و قرآن علوم گروه دکتری، دانشجوی 

 .ایران ساری، اسالمی، آزاد
 

  ،2*قاسمی محمد حمید
 آزاد دانشگاه واحدساری، حدیث، و قرآن علوم گروه علمی، هیئت 

 (.مسئول نویسنده) ایران ساری، اسالمی،
 

 ۳میریان احمد سید
 اسالمی، آزاد دانشگاه واحدساری، حدیث، و قرآن علوم گروه مدیر

 .ایران ساری،
 

 چکیده
 هر که است مختلفی موضوعات و موجودات دارای هستی جهان
 واقع مختلفی های پژوهش یا و پژوهش یک موضوع توانندمی کدام
 و مهمترین از یکی انسان، شناخت موضوعات، این میان از. شوند

 قرار بررسی و بحث مورد تواندمی که است موضوعاتی ترین پرفایده
 این مسائل به نسبت که هاییدغدغه به توجه با اندیشمندان. گیرد

 اندداده قرار بررسی و بحث مورد را آنها از برخی اند،داشته موضوع
 از برخی تحقیق مورد اخیر هایقرن در که مسائل این جمله از

 .است انسان بیگانگی باخود مسئله گرفته، قرار دانشمندان
 قلیل، ایعده جزء به باشند، که زبانی و فرهنگ هر با هاانسان 

 انندم کلماتی با که هستند قائل واقعیتی و حقیقت یک انسان برای
 کهاین با «خود» و «من. »نمایندمی اشاره آن به «خود» و «من»

 زا برخی واسطه به است ممکن است، انسان نزد شیء ارزشمندترین
 هنتیج در شود؛ واقع فراموشی و غفلت مورد درونی، و بیرونی عوامل
 رغی برای شده، بیگانه و توجه بی «خود» و «من» به نسبت انسان

 با پژوهش این. نمایدمی کوشش و تالش «خود» غیر و «من»
 سبب که است عواملی شناسایی درصدد حدیث و قرآن محوریت
 .شوند می خود با انسان بیگانگی

 
 .قرآن ازخودبیگانگی، بیگانگی، خود، :کلیدی واژگان

 
 08/10/1400تاریخ دریافت: 
 25/12/1400تاریخ پذیرش:  

 :نویسنده مسئولghasemi831@yahoo.com 

 

 مقدمه
 هیال معارف و علوم و تشریع تکوین، لحاظ از انسانی هویت و انسان

 خودسازی خدا، معرفت اجتماعی، هایریزیبرنامه و هدف بشری و
 برای و است توجه مورد تمدن و فرهنگ و ساختن برای فردی،

 است. ضروری انسان شناخت اصول این از یک هر به دستیابی
 طور به انسان اجتماعی و فردی زندگی های برنامه تمام بنابراین
 انسان تا و شود آغاز شناسی انسان و شناسی خود از باید اصولی

 راچ بود؛ نخواهد بخشنتیجه و موفق ریزی برنامه هیچ نشود شناخته
 از و شودمی حاصل طریق سلوکدر سیر و  ضاللت و هویت که

 مومن واجب بر لذا شودمی منتهی خدا به هاراه همه که آنجایی
 خدا دین به متمسک و کند مشغول مهم امور به را خود نفس است
 است حق، حق که چرا نظر کند؛ضاللت صرف اهل از و باشد

 را نآ اکثریت اگرچه است باطل باطل، و کنند ترکش مردم اگرچه
 خود، از سیر و خداشناسی مقدمه لذا خودشناسی بچسبند. دستی دو

 شقاوت و مشکالت تمامی لذا خداست. سوی به سیر اصلی بستر
 دیگر بیان به یا و اخالقی انحطاط و فکری انحراف و عملی گری

 از غفلت و خود به جهل خاطر به عمل و علم عرصه در ضاللت
 کشاند. می نفس فجور و فسق به را انسان که است خود

 

 پیشینه تحقیق
اولین دانشمند اسالمی  مطهری، مرتضی شهید در زمان معاصر، استاد

 و استدالل، را از منظرمحتوای «انسان بیگانگی ازخود» که بود
به صورت دقیق و عالمانه مورد نقد و بررسی  هامارکسیست نگرش

 د.هگل مطرح گردی قرار داد.مسئله ازخودبیگانگی، اولین بار توسط
داند و هم در مورد او مسئله ازخودبیگانگی  را هم شامل انسان می

ر هگل در تغیی شود. می اشیا همه شامل که کند می طرح دیالکتیک 
تز )انکار از خود(و و تحول از سه مرحله: تز)تصدیق به خود(، آنتی

 نفی را خود و خیزدمی بر درون از چون انکار برداینسنتز نام می
 انکار را خودش که است خودش که گفت توانمی قعوا در کند،می
 اول مرحله  (1شود. .)می بیگانه خودش از حقیقت در و کندمی

شد و از آن مرحله  بیگانه خود از که خداست تعبیر او به یا روح
 حاصل که است انسان سوم مرحله آمد. وجود به طبیعت دوم یعنی

یب از اتحاد و ترک است. انسان سنتز است که طبیعت و خدا ترکیب
( طبیعت ایجاد شده است. فوئرباخ که 2( روح یا خدا آنتی تز)2تز)
داند، به قول می انسان بیگانگی خود از منشاء را دینی عقائد و دین

 ها او اولین کسی است که منطق هگل را گرفت،مارکسیت
 شد. ماتریالیست و انداخت دور را ( آن3) آلیستیایده هایجنبه

 

 شناسیمفهوم
 الف( خود ) نفس(

 متکلم، میان مشترک و او معنای به است ضمیری لغت، در خود
 معنای در همچنین (4آید.)  می مفرد همیشه و غایب و مخاطب
 واژه که نیز «نفس» (6، 5رود.)می کار به غیر نقیض و ذات شخص،
 صشخ رفتارهای یکپارچگی و کلیت حافظ میباشد «خود» قرآنی
 لمعاد استعمال و کاربرد موارد نظر از معتقدند برخی و است انسان
 یکسان ماهیتی دارای ماهیت نظر از گرچه باشد نمی« روح» مفهوم

 قدسی و پاک حقیقت یک را قرآن روح که چرا باشند. غیرمادی و

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               2 / 6

http://islamiclifej.com/article-1-1114-en.html


  و همکاران     آهنگری صادقی رقیه  22

 

 1401تابستان ، 2، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 آن از قبیل اماره، مختلف  حاالت با نفس که حالی در دانسته عالی و
 کارهای گاهی و ارزش ضد کارهای مظهر گاهی مطمئنه و لوامه

 کرده ترجمه «روح» معنای به را« نفس»( راغب 7است.) ارزشی
 (9است.) آمده خون روح، جان، معنای به لغت در «نفس( »8است.)

 انسان قرآن دیدگاه ( از6وجود.) ذات، شخص، یعنی لغت در «خود»
 و جسمانی جنبه که مادی بعد دارای است: ساحتی دو موجودی

 حانیرو جنبه که دیگر بعد دهد؛می تشکیل را انسان حیوانی زندگی
 ذات، همان خود مقصود از بنابراین سازد.می را انسان وجود معنوی و

 خدا سوی به و گرفته نشأت خدا از که است انسان حقیقت و روح
 (10گردد.)می باز

 
 ب( بیگانگی

 رساند،می را بودن بیگانه چگونه و صفت همان لغت در واژه این
 (6، 3باشد.)می آشنایی و یگانگی خودی، مقابل غیریت، معنای به

 تاس چیزی بردن یاد از است، واژه این عربی مترادف که نیز نسیان
 از یا غفلت یا خاطر ضعف با ولی شده ضبط انسان خاطر در که

 (11شود.) زدوده خاطر از قصد روی
 ج( خودبیگانگی

( 12است.) آمده غرابت و فراموشی معنای به لغت در خودبیگانگی
-یم اشتباه ناخود با را خود انسان یعنی بیگانگی خود در اصطالح،

 خود برای خود خیال به آنچه پندارد.می خود را ناخود و گیرد
 متروک را واقعی خود و کندمی ناخود برای حقیقت در کندمی
 در باید را بیگانگی ازخود مسئله اولیه های ( ریشه13سازد.)می

 ره از پیش آسمانی ادیان این که کرد جستجو آسمانی ادیان تعالیم
 هشدار و کرده مطرح گوناگون هایبیان با را مسئله مکتبی، و متفکر

 داده ارائه آن عملی درمان و پیشگیری برای عملی هایحل راه و داده
 زا مفهوم تبیین و طرح اجتماعی، و انسانی علوم مباحث در اما است.
 دهس دانشمندان از برخی به علمی و فنی صورت به بیگانگی خود

 نسبت مارکس هگل، فوئرباخ، و ویژه به میالدی نوزدهم و هیجدهم
 زمینه رابطه دین و از در متفکر سه این مشترک وجه شد. داده

 خودبیگانگی از موجب را دین سه هر که است آن خودبیگانگی،
 ابدیمی باز را خویش خویشتن زمانی بشر معتقدند: و دانندمی بشر
 تاس حاکم بشر اندیشه بر دین تا کم دست و نهد کنار را دین که
 قابلم نقطه دقیقا سخن این است، آدمی گریبانگیر خودبیگانگی از

 گیبیگان خود از مسئله در قرآن و اسالم ویژه به آسمانی ادیان بینش
 (13است.)

 

 عوامل خودبیگانگی
 بیرون انسان، از درون و شیطان، خست و بخل، از جهل، عواملی مثل

 جودو مستمر جنگ و نبرد شوند. تامی خودبیگانگی سبب و باعث
 موارهه نگیریم، اسارت به را گناه و زشتی فرمانده ما و باشد نداشته
 دهافزو ها گذشته بر و کوتاه هستیم. هر روز از عمر ما آن گرفتار

فرمایند:  حضرت علی )ع(می نداریم. دست در هم چیزی و شودمی
 مرگ به قدم یک نفسی هر با انسان نفس المرءخطاء الی اجله:»

 را گذشته ما اگر (74نهج البالغه، حکمت «)شود.می ترنزدیک
 نیز ندهآی ایم،نیاموخته و نیندوخته چیزی هیچ بینیممی کنیم بررسی
 و هراسیممی مرگ از رو این از نگرانیم. لحظه هر و است چنین

 رماندهف گرفتار درون از پس، است. خالی دست با سفر سختی علتش
-می خود سمت به را ما دنیا جاذبه هم بیرون از و هستیم زشتی

 )نفس خود نفوذی عامل راه از بیرونی هایجاذبه گرچه کشاند،
 (14گذارند.)می اثر اماره(

 

 الف( عوامل درونی
 جهل -1
 علم عدم و جهل شود می بیگانگی خود از سبب که درونی عوامل از

 شپی در را علوم کثرت و است کوتاه آدمی عمر که آنجایی از است.
 اگر نماید. حتی پیدا تخصص ها زمینه همه دارد، محال است در رو

 چه ها،کند، در همان زمینه تخصص پیدا علمی زمینه در چند بتواند
این رو در تمام با امور مبهم و مجهوالت زیادی روبرو گردد. از  بسا

هایش غالب بوده، و های بشریت بر معرفت و دانستهها نادانسهزمان
در هیچ زمانی این بشر امکان دستیابی به علم مطلق را پیدا نخواهد 

 کرد.
 شوند می ازخودبیگانگی موجب آنها ترینمهم که امور و مسائلی

 از: عبارتند
 

  خدا الف( جهل نسبت به 
 معرفت خدا مورد در تواندمی که انسانی یعنی خدا، جهل نسبت به

 هک آنجایی از شناختی را ندارد. و علم باشد، چنین داشته شناخت و
 شناخت و حضوری علم خود معبود و خالق به نسبت عبد و مخلوق
 معرفت و علم خود خالق و خداوند به نسبت انسان دارد، فطری
 به آدمی علم و شناخت این که دارد وجود امکان این چند هر دارد؛
 پنهان و آگاهانه نیمه صورت به ماده علل و اسباب به توجه خاطر
 به انسان اما است، انسان شناخت و معرفت و علم اصل یعنی باشد؛

 نبرد بین از با رو این از نیست، آگاه خودش شناخت و معرفت این
 آشکار را خود در معرفت و شناخت این تواندمی انسان سد، و موانع
وَ إِذا مَسَّکُمُ الضُّرُّ فِی الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِالَّ إِیَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاکُمْ » نماید.

إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَ کانَ الْإِنْسانُ کَفُورا: و چون در دریا به شما 
[ خوانید ناپدید ]و فراموشاى برسد، هر که را جز او مىصدمه

و چون ]خدا[ شما را به سوى خشکى رهانید، رویگردان  گردد،مى
  (67اسراء / « ) شوید، و انسان همواره ناسپاس است.مى

 آشنا او با و شناخت می را خدا قبل از این دال بر این است که او
 ،بدانیم جهل را آگاهانه نیمه و پنهان علوم اینگونه اگر است. بوده
 ودخ با طریق بدین و دارند جهل خدا به نسبت برخی گفت توانمی

ها و است. بینش انسان فطری خدا، شناخت زیرا شوند؛می بیگانه
 ممکن هرچند دارند، وجود انسانها همه درون در فطری هایگرایش

 کمرنگ مادی علل و اسباب با یا انس و شبهات وجود بواسطه است
 و هابینش این خود، جان عمق در انسانی هر حال عین در اما شوند؛

توحیدی  هایگرایش و ها بینش وجود ( درباره15دارد.) را هاگرایش
 گرفت: بهره توانمی الهی آیات از گروه چند و الهی، از

« تذکره» را الهی آیات و «مذکر» را اکرم رسول که آیاتی الف(
 طفق تو که ده، تذکر فَذَکِّرْ إِنَّما أَنْتَ مُذَکِّر: پس» دانند، مانند: می

نیست،  چنین کاَلَّ إِنَّها تَذْکِرَة: این»(؛ 21غاشیه / «)ای.دهنده تذکر
 در «تذکره( »11عبس / «)است. پند مایه قرآن آیات این تردیدبی

 بار و دارد قبل از دانشی یک انسان که شودمی استعمال مواردی
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ونه گاز این برسد؛ ملکه به و نرود، دهنش از تا شودمی تکرار دیگر
 آیات پیامبر)ص( و آمدن از قبل که آورد دست به توانمی آیات
 اند.داشته آشنایی خدا با انسانها الهی،

وَ ال :»است مانند شده ذکر« نسیان» مسئله در آنها که ب( آیاتی
: و تَکُونُوا کَالَّذِینَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُون

چون کسانى مباشید که خدا را فراموش کردند و او ]نیز[ آنان را 
( و 19حشر / «)دچار خودفراموشى کرد؛ آنان همان نافرمانانند.

موش کردند و خدا هم آنان را از لطف نَسُوا اللَّهَ فَنَسِیَهُم: خدا را فرا»
 کار به در جایی« نسیان» (67توبه / «) و رحمت خود محروم کرد.

 االن و داشته وجود آشنایی سابقه و معرفت از قبل که رودمی
 کفار، مورد در واژه این استعمال است؛ لذا کاربرد و شده فراموش

 شناختند.می را خداوند فطرتاً آنان اینکه بر کندمی داللت
 و اباسب و دنیا به بستن دل و التفاتش و توجه کردن کم انسان با

 خداوند به نسبت خود شناخت و معرفت تواندمی آن در مادی علل
 ،مادی امور و دنیا به شدن سرگرم خاطر به اگر اما کند؛ تقویت را
 شناخت خداوند به نسبت آنها، به اندازه از بیش التفات و توجه و
 اطارتب و رابطه یقین طور به و مطمئناً نیاورد، دست به معرفتی و

 کرد. نخواهد پیدا خدا با معنوی و عبادی
 

  معاد به ب( جهل نسبت
 موجب آن، به نسبت جهل که است مسائلی دیگر از و منتها معاد

 هم و عقال هم معاد، وجود اصل گردد.می خود از آدمی بیگانگی
 عقل معاد، جزئی موضوعات مورد در اما باشد.می اثبات قابل نقال

 احادیث و روایات سراغ به باید و ندارد را آن درک قدرت
 از تا باشد این خواهان شخصی اگر رو این از برویم، معصومین )ع(

 به مربوط مسائل مورد در خودش هایآموخته و دانش و علم طریق
 بهره باالتری و دیگری چیز جهل، از جز بکند اظهارنظر معاد

: بلکه علم آنان درباره بَلِ ادَّارَکَ عِلْمُهُمْ فِی الْآخِرَةِ ...»برد. نخواهد
« تدارک»در اصل« ادارک»( کلمه66)نمل / « آخرت نارساست.

بوده، و تدارک به معناى این است که اجزاى چیزى یکى پس از 
دیگرى )مانند حلقه زنجیر( بیاید تا تمام شود و چیزى از آن باقى 

این است که « تدارک علمشان در آخرت»در اینجا معناى نماند و 
ایشان علم خود را تا آخرین جزءش در باره غیر آخرت مصرف 
کردند، تا بکلى تمام شد، و دیگر چیزى از آن نماند، تا با آن امر 

 (16آخرت را دریابند.)

اسباب به دست آوردن علم درباره آخرت فراوان است و پشت سر  
ته اما آنها چشم باز ندارند که ببینند.چرا که یکدیگر قرار گرف

هاى آخرت در زندگى همین دنیا نمایان است: بازگشت زمین نشانه
مرده به حیات در فصل بهار، بارور شدن درختانى که در فصل 
زمستان از کار افتاده بود و مشاهده عظمت قدرت خدا در مجموعه 

است، اما آنها  آفرینش، همگى دلیل بر امکان زندگى پس از مرگ
 (17گذرند.)ها مىهمچون نابینایان از کنار این صحنه

 

 پیامبران به ج( جهل نسبت
 او هب پیامبران از اصالً که کرده توطن مکانی یک در فرد یک اگر
 معرفت هیچ آن، خاطر به و باشد نرسیده اخباری و خبر گونه هیچ

 لقاب و پذیراست او عذر نباشد، او در پیامبران به نسبت دانشی و

 اخبار و خبر که باشد مکانی در او توطن اگر اما باشد،می قبول
 جستجو و فحص توانایی و قدرت او و رسیده او گوش به پیامبران

 نداده انجام دلیلی هر به را فحص و تحقیق این اما است، داشته را
 و دانش هیچ که باشد مدعی پوچ، و باطل خیاالت و گمان با و باشد
 است، بوده جاهل آنها مقدس ساحت به نسبت و نداشته علمی

 عدم و جهل این. نیست پذیرفتنی او عذر و بود نخواهد معذور
 موجب( ص)  پیامبران مقدس ساحت به نسبت شناخت

 .شد خواهد او ازخودبیگانگی
 

  خود به نسبت د( جهل
 و معرفت از اش وجودی حقیقت و خود به نسبت انسان اگر

 سبب او علم عدم و جهل این باشد جاهل و باشد نداشته شناخت
 هب بیاید ذهن در سوال این است ممکن. گرددمی او ازخودبیگانگی

 رایب باشد؟ داشته جهل خود به نسبت انسان است ممکن آیا: اینکه
 :کنیممی تبیین را انسان زندگی از مرحله دو سوال، این به پاسخ
 یا ودخ به نسبت تولد، هنگام به انسان که این در: تولد هنگام( الف

 :دارد وجود آن در اختالفی نه، یا است جاهل دیگران
وَ اللَّهُ » :آیه ظاهر به توجه با: که معتقدند المعانی روح صاحب 

أَخْرَجَکُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِکُمْ ال تَعْلَمُونَ شَیْئاً وَ جَعَلَ لَکُمُ السَّمْعَ وَ 
 -ةَ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ: و خدا شما را از شکم مادرانتانالْأَبْصارَ وَ الْأَفْئِدَ

بیرون آورد، و براى شما گوش و  -دانستیددر حالى که چیزى نمى
 (78نحل / «) چشمها و دلها قرار داد، باشد که سپاسگزارى کنید.

 به بتنس حتی شناختی گونه هیچ تولد هنگام به انسان گفت باید 
 دمعتق سینا ابن: گویدمی ادعا این از بعد آلوسی .ندارد خداوند و خود
 ودخ به حضوری علم دارای فطری، صورت به ابتدا از نفس که است

 خاطر به نیز نفس و مجرد نزد مجرد حضور یعنی علم چون میباشد؛
 (18).است حاضر خود نزد همواره تجردش،

 
 اراید تولد بدو از انسان که باشد معتقد کسی ب( بعد از تولد: اگر

-نمی است، جاهل دیگران و خود به نسبت و نیست معرفت و علم

 دیگران و خود به نسبت انسان هم تولد از بعد که کند ادعا تواند
 متولد از بعد زیرا است جاهل و ندارد شناختی و معرفت گونه هیچ
 آدمی برای زمان مرور به حضوری و حصولی علم انسانی، هر شدن

 من که شود مدعی تواندنمی کسهیچ و گردد؛می آشکار و نمایان
 دارای شخص اگر و ندارم معرفتی و هستم جاهل خود به نسبت
 مرتبط مسائل و خود وجودی حقیقت از واقع در باشد ادعایی چنین

 است بیگانگی خود از همان این که است خبر بی و دارد جهل آن با
نَفسَهُ فَقَد  مَن عَرَفَ» نبوی حدیث مفهوم طبق طرف یک از زیرا

 به نسبت باشد نداشته علم خود به نسبت که ( کسی19«)عَرَفَ رَبَهُ.
 بیگانه دیگر طرف از. بود خواهد جاهل هم خودش  پروردگار

 و قدر انسان تا گردد می موجب خود، وجودی حقیقت از بودن
 معصیت و گناهان و شهوات خاطر به و نشناخته، را خود منزلت

مَن کَرَمَت عَلَیهِ نَفسُهُ ».سازد تباه و آلوده را خود وجودی حقیقت
 (20« )هَانَت عَلَیهِ شَهوَتُهُ.
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 1401تابستان ، 2، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 خست و بخل -2
 صفت گردد می بیگانگی خود از موجب که درونی عامل دومین
 انسانی به بخیل و خسیس. است بخل و خساست و لئامت مذموم
 او برای فقط و کرده مفقود را اشواقعی خود که گردد می اطالق

 است کسی او. است اصالت و ارزش دارای دارایی و ثروت و پول
 است خواهان ثروت و سرمایه و پول کسب برای را دیگر افراد که

-می ثروت و مال اندوختن و گردآوری برای  هم را خودش حتی

 مال کسب برای را خود صحت و زندگی تمام شخصی چنین خواهد؛
 روح سالمتی برای  اش سرمایه از ولی اندازد،می مخاطره به ثروت و
 وضعیت دارای مالی لحاظ از اینکه کند. بانمی مصرف خود جسم و

 ندمان اموراتش سایر و خوراک پوشیدن، زیستن، نوع اما است خوبی
 ردنک زندگی فقرا همانند و فقیرانه گونهاین و است فقیر هایانسان

 روزی مبادا کهاین ترس از بلکه باشد،نمی زهد و تقوا خاطر به او
قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِکُونَ خَزائِنَ رَحْمَةِ » کند.می زندگی گونهاین شود فقیر

ر شما بگو: اگ:»رَبِّی إِذاً لَأَمْسَکْتُمْ خَشْیَةَ الْإِنْفاقِ وَ کانَ الْإِنْسانُ قَتُوراً 
هاى رحمت پروردگارم بودید، باز هم از بیم خرج مالک گنجینه

اسراء «)ورزیدید، و انسان همواره بخیل است.عاً امساک مىکردن قط
( کلمه قتور به معناى بخیل تفسیر شده البته بخیلى که بخل 100/ 

( کلمه قتر، به معناى تنگى هم آمده 16را به نهایت رسانده باشد،)
ر شود: قتاست، و قتور مبالغه در همان معنا است، و وقتى گفته مى

اقتر و یا قتر در همه آنها معنا یکى است، و آن یقتر و یا تقتر و یا 
وَ کانَ ( »21کند.)این است که فالنى در خرج کردن امساک مى

باشد که اگر ( طبیعت آدمى چنین مى24أی بخیال.) « الْإِنْسانُ قَتُوراً
تحت تربیت رهبران الهى قرار نگیرد، و او را به حال خودش، 

دگى پذیرش همه این صفات همچون گیاهى خودرو، واگذارند، آما
زشت را دارد. نه اینکه ذاتا چنین آفریده شده و یا سرانجام همه 

 (17چنین خواهند بود.)

 ادنی به حب و طلبی دنیا برای عوامل ترین مهم از خست، و ( بخل5
 و داشتن دوست و طلبی دنیا که طوریهمان بنابراین است، داشتن

 ستخ و بخل گردد،می ازخودبیگانگی موجب بودن دنیا به وابسته
 .گرددمی خود با انسان شدن بیگانه و غریبه موجب نیز لئامت و

 و آوردن دست به برای خسیس، و بخیل انسان کوشش و سعی تمام
 زا بیگانه انسان و شود،می سپری آن حفظ و سرمایه و مال اندوختن

 ساقط و تضییع را خود اصل و ذات و هستی و وجود و ماهیت  خود،
 لاموا که صورتی در نماید؛می کنکاش را آن ثروت و مال در و کرده

 ماهیت و وجود و تشخص و است اسباب و وسیله فقط سرمایه و
 .نیست اوامر این از غیر چیزی انسان

 ب( عوامل بیرونی
 شیطان
وَ إِذْ قُلْنا لِلْماَلئِکَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ  »است جن نوع از مخلوقی شیطان

[ هنگامى را که به ... : و ]یاد کنفَسَجَدُوا إِالَّ إِبْلِیسَ کانَ مِنَ الْجِن
 -جز ابلیس -[پس ]همه« آدم را سجده کنید،»فرشتگان گفتیم: 

 از قبل ( که50)کهف / ...« [ جن بود سجده کردند، که از ]گروه
: نارِ السَّمُوموَ الْجَانَّ خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ »  داشت وجود آدم حضرت

حجر / «) و جن را پیش از آن از آتش گرم و سوزان خلق کردیم.
...: و از فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّه».. خدا  امر از نافرمانی واسطه به ( و27

 رانده خدا درگاه از (50)کهف / « فرمان پروردگارش سرپیچید.

[ بیرون پس، از آن ]مقام» : فرمود:قالَ فَاخْرُجْ مِنْها فَإِنَّکَ رَجِیم»شد
قالَ رَبِّ »گرفتن، مهلت از بعد و (77ص / « ) اى.شو، که تو رانده

:گفت: یَوْمِ یُبْعَثُونَ * قالَ فَإِنَّکَ مِنَ الْمُنْظَرِین فَأَنْظِرْنِی إِلى
شوند مهلت پروردگارا، پس مرا تا روزى که برانگیخته مى»

 قسم ( 80و  79ص / «)یافتگانى.در حقیقت، تو از مهلت»ده.*فرمود: 
قالَ فَبِعِزَّتِکَ لَأُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ * »گمراه را خدا بندگان که خورد

د پس به عزّت تو سوگن»[ گفت: : ]شیطانإِالَّ عِبادَکَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِین
برم، * مگر آن بندگان پاکدل تو که همگى را جدّا از راه به در مى

قالَ فَبِما أَغْوَیْتَنِی » .کند دور مستقیم صراط از و (83و  82)ص/ « را.
پس به سبب آنکه مرا به »لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَکَ الْمُسْتَقِیم: گفت: 

[ آنان حتماً بر سر راه راست بیراهه افکندى، من هم براى ]فریفتن
 وسوسه مانند کارهایی با شیطان ( 16اعراف / « ) تو خواهم نشست.

شَجَرَةِ الْخُلْدِ  فَوَسْوَسَ إِلَیْهِ الشَّیْطانُ قالَ یا آدَمُ هَلْ أَدُلُّکَ عَلى »کردن،
 اى آدم، آیا»: پس شیطان او را وسوسه کرد، گفت:  وَ مُلْکٍ ال یَبْلى

« ) شود، راه نمایم؟تو را به درخت جاودانگى و ملکى که زایل نمى
وَ زَیَّنَ لَهُمُ الشَّیْطانُ أَعْمالَهُمْ »... زشت، کارهای دادن زینت (120طه / 

فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِیلِ فَهُمْ ال یَهْتَدُونَ : ... و شیطان اعمالشان را برایشان 
 [[ بازداشته بود، در نتیجه ]به حقآراسته و آنان را از راه ]راست

وَ قالَ »فریبنده، هایوعید و وعده (24نمل / « ) راه نیافته بودند.
الشَّیْطانُ لَمَّا قُضِیَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَکُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَ وَعَدْتُکُمْ 

[ فَأَخْلَفْتُکُم ... : و چون کار از کار گذشت ]و داورى صورت گرفت
در حقیقت، خدا به شما وعده داد وعده راست، و »گوید: شیطان مى

 امر ( 22ابراهیم / ...«)  ف کردممن به شما وعده دادم و با شما خال
الشَّیْطانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَ یَأْمُرُکُمْ بِالْفَحْشاء ...: شیطان شما »فحشا، به

)بقره / .« دارد... دهد و شما را به زشتى وامىرا از تهیدستى بیم مى
إِالَّ غُرُورا:  یَعِدُهُمْ وَ یُمَنِّیهِمْ وَ ما یَعِدُهُمُ الشَّیْطانُ»سازی ( آرزو268

دهد، و ایشان را در آرزوها ]آرى،[ شیطان به آنان وعده مى
 و (120)نساء / « دهد.افکند، و جز فریب به آنان وعده نمىمى

إِنَّما ذلِکُمُ الشَّیْطانُ یُخَوِّفُ أَوْلِیاءَهُ...: در واقع، این شیطان »ترساندن، 
 هوای ( از175ان / آل عمر.« ) ترساند... است که دوستانش را مى

. دگذار می تاثیر انسان معرفتی مجاری در و گیرد می کمک نفس
 ندک القا و ایجاد را هایی شبهه بینشی، بُعد در تا کندمی سعی سپس

 بُعد در بَعد  دهد،می جلوه مشتبه را برهانی  امور وسیله این به و
 از و ببیند بد را هاخوبی تا کندمی ایجاد انحراف  انسان، گرایشی

 پیدا تمایل آنها به و ببیند خوب را ها بدی و شود متنفر آنها
 هک گرایشی و بینش از نمودن پیروی اثر در انسان ( نهایتا22ً).کند

 سبب که دهدمی انجام اعمالی کرد، ایجاد او برای شیطان
 عامل شیطان مراحل، این همه در البته. شود می او باخودبیگانگی

 می خورده فریب نفس مباشر، عامل و است بعید و مباشر غیر
 زا غیر شیطان که شودمی فهمیده فوق مطلب به توجه با (15).باشد

 از بیرون و مستقل موجودی یعنی است؛ آن از جدای و نفس هوای
 نفس هوای به انسان، در گذاری تاثیر برای چند هر است؛ انسان

 نفس هوای اگر که طوری به گیرد، می کمک آن از و است نیازمند
 از کسی ( چنین23).کند نفوذ انسان در توانست نمی شیطان نبود،
...: ... آنان حزب أُولئِکَ حِزْبُ الشَّیْطان»...بوده، شیطان انصار و اعوان

»... ندارد شیطان جز سرپرستی و ولی (19مجادله / .« ) شیطانند... 
ن : شیطافَزَیَّنَ لَهُمُ الشَّیْطانُ أَعْمالَهُمْ فَهُوَ وَلِیُّهُمُ الْیَوْمَ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِیم
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[ سرپرستشان هموست و اعمالشان را برایشان آراست و امروز ]هم
 و والیت این ثمره و (63)نحل / « برایشان عذابى دردناک است.

.. وَذَ عَلَیْهِمُ الشَّیْطانُ فَأَنْساهُمْ ذِکْرَ اللَّهاسْتَحْ»خدا، فراموشی سرپرستی،
... .« ) : شیطان بر آنان چیره شده و خدا را از یادشان برده است

وَ » ... .است خود با بیگانگی و اخروی دنیوی، خسران (19مجادله 
[ ناً مُبِینا: و ]لىمَنْ یَتَّخِذِ الشَّیْطانَ وَلِیًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرا

هر کس به جاى خدا، شیطان را دوست ]خدا[ گیرد، قطعاً دستخوش 
 (119نساء / « ) زیان آشکارى شده است.

 

 نتیجه گیری
 ثبتم برجسته های استعداد آن که است این انسان آفرینش ی فلسفه
 و انسان خود اختیار با الهی، های ارزش لحاظ از ممتاز  و مفید

 پیدا غلبه سبعیت و حیوانیت های خصلت آن بر انسانی، مجاهدت
 گیریجهت هم حیوانی استعدادهای همان صورت، این در که کند؛

 یرغ در رساند می علیین اعلی  به را انسان و کرد خواهد پیدا درستی
لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِی » .دهد می تنزل السافلین اسفل به صورت این

 تعرض ( روح5و  4تین / « ) تَقْوِیمٍ * ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِینَ.أَحْسَنِ 
 های حریم به تعرض از گرفت، قرار تقوا خدمت در اگر تطاول  و

 خواهد جلوگیری _ اخالقی و اجتماعی انسانی، های حریم _مقدس
 .افتاد خواهد کار به درستی جهت در و کرد
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