
 رساله حقوق

 گذشته مطالب ی بررمرو

دبَر  فَاِنَُّكَ تَعْکْاال اَمّا حَق ُّ اللُّه»...  :امام سجاد فرمودند .االکبر بر انسان این است که انسان او را عبادت کندحق اهلل   بدُُد

»...1  
 یعنی عبادت، بعد از بیان حقیقت عبادت، نوبت به بیان فلسفه عبادت رسید.به این حق بزرگ خداوند از بحث در 

ل انسان ابر این اساس کم .ستهمه استعدادهای او ودی در فعلیت یافتنموجکمال هر گفتیم ای را توضیح دادیم. مقدمه

مال او ، کو هم بعد عملی یچون انسان دو بعد دارد هم بعد نظر :ست و گفتیمدر فعلیت یافتن استعدادهای مختلف او

  .این دو جهت استدر تعالی 

 تجوی کمال مطلقو در جس انسان موجودی نیازمند

مطلق  کمالبه دنبال  نکته نیز توجه شود که به طور کلی انسان فطرتاً ینگیری نهایی به ابرای تکمیل بحث و نتیجه

و نقلی  ه تا ادله عقلین گرفتاز وجدا ،دلیل بر نیازمندی انسان بسیار است .ی است نیازمند و فقیر. انسان موجوداست

اگر انسان به خودش رجوع کند به راحتی  ترین آن این است کهبدیهیوانیم اقامه کنیم. تدر این رابطه میبسیاری 

دهد لذا این فقر و نیاز او را سوق میست، قابل انکار نیدر انسان به هیچ وجه  زنیایابد. در مینیازمندی و نقصش را 

 اساساًتر به کمال دست پیدا کند. دات کاملدر صدد است با رفتن به سوی موجو ترند وبه سمت چیزهایی که کامل

این آرزوهای دور و درازی هم که  .انسان به دنبال کمال مطلق است و حد یقفی برای امیال و آرزوهای انسان نیست

که بر کرات دیگر تسلط پیدا کند کند اگر آرزو می .انسان دارد همه بر همین اساس است زیرا دنبال کمال مطلق است

 .ها به دنبال این کمال هستندهمه انسان طبیعتاً ،ین باشدنچوقتی فطرت انسان این. ال مطلق استه خاطر میل به کمب

ق کمال مطلق شاها بال استثناء ع. تمام انسانکنند، اشتباه میمشکل اصلی این است که در تشخیص مصادیق کمال

دهد حرکتی که انسان انجام میها و اساسا هر ترین انسانترین و صالح، از بدترین و فاسدترین انسان تا سالمهستند

، دهنددهند و چه حرکاتی که بهترین افراد انجام میراد انجام میترین افهایی که زشت، چه حرکتدر همین راستا است

غذا خوردن معمولی . حتی د نیز به خاطر همین استدهبرآوردن نیازهای طبیعی انجام می هایی که انسان برایتمام کار

نیاز دارد  ن شخصی، اخوردغذا می کسی که گرسنه است برای رفع این نقص ،سان در همین راستا قابل تفسیر استان

دنبال تحصیل علم  به یا مین معاش وتأبال درآمد است و به دنبال . کسی که به دنخواهد خودش را کامل کندو می

، برای رفع نیازند کنای که تالش میای و به هر اندازهینهها در هر زم. همه انسانهد به کمال برسدخوادر واقع می است
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 ،مراتبشکنند مختلف است، ی که افراد برای خودشان تصویر میکماالت حال .وصول به کمال استها و جبران نقص

واقع برای اینکه به  در ،کسی که تمام هم و غمش برای وصول به یک قدرتی است .خودش همه چیزش متفاوت است

، اگر کمال برسد داند و برای رسیدن به آن حرکت می کند تا به آنیعنی این را کمالی می ،کندکمال برسد تالش میاین 

یدن به رسنیز به خاطر  ترین انسانهای روی زمین را که دستشان به خون هزاران نفر آلوده است در نظر بگیریدسفاک

که نیاز داشته به کمالی به نام قدرت و سلطه به خاطر اینریزی کرده است خونچیزی که به زعم خودش، کمال است 

ها برای وانیم بگوییم همه انسانتاساس به یک معنا میبر این  ،آن رفته است تلذا حرکتش به سم، و تحقیر دیگران

 دشخصی ثروت است، معبویک . معبود کنندمییک اله دارند که برای رسیدن به آن تالش  ،خودشان یک معبود دارند

دیگری خداوند تبارک و تعالی است. خداوند  و علم یشخص دیگر هوای نفس، دیگرمعبود  شخص دیگر قدرت،

 وَجَعَلَ وَقَلْبِهِ سَمْعِهِ عَلَى وَخَتَمَ عِلْمٍ عَلَى اللَُّهد وَأَضَلَُّهد هَوَاُد هَهدأَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَُّخَذَ إِلَ »فرماید: تبارک و تعالی در قرآن می

آیا هیچ وقت شخصی را دیدید که هوای نفس خود را خدای  6«تَذَکَُّر ونَ اللَُّهِ أَفَلَا بَعُِْ مِنْ يَهُِْيهِ فَمَنْ غِشَاوَةً بَصَرُِِ عَلَى

 اگر از او سوال کنید و ستظاهر اینطور نی ، به حسبگیردان هوای نفس خودش را خدای خود میانس ،خود گرفت

های نفسانی خود حرکت معبود و خدای خود نگرفتم ولی همین که به دنبال تأمین خواستهاو را نه ابدا من  :گویدمی

 نی، اکنداین مسیر حرکت مییعنی این را یک کمال دیده و برای رفع نیاز و نقصی که در خودش دیده در  ،کندمی

عبادت  ،ی عبادتنپرستش یع، این نیستپرستش چیزی جز  ستش گونه، این پرستش است.حرکت یعنی یک حرکت پر

اگر  ،دانیم، حال ببینیم ما کمال را چه میداندییابی به  چیزی که او را کمال مپرستش یعنی حرکت انسان برای دست و

رستش را پ ، لذا آنکسی کمال را در برآورده شدن شهوت بداند تمام حرکت و سکناتش معطوف به رسیدن این قله است

ش درونی کش . معبود قرار دادن یعنی آناله قرار داده است کند و، او را عبادت میستاین نکته مهم و کلیدی ا .کندمی

  .داندانسان به سوی چیزی که آن را کمال می

 خالصه بحث

   :فلسفه عبادت چیست و چرا باید خدا را عبادت کنیم دو مقدمه گفتیم ،کنیمینکه چرا باید عبادت برای پاسخ به ا

او نهفته است و این استعدادها  رعلیت یافتن استعدادهایی است که دف جمله انسان در اساسا کمال هر موجودی و از .1

ها ستعدادخواهد کامل شود باید این او کسی  که می بعد نظری و معرفتی و هم در بعد عملی وجود دارد ها هم درو قوه

و هم ملکات اخالقی و فضائل اخالقی را در وجود هستی کامل شود هم دانش و فهم او به عالم  ،را به فعلیت برساند

 خودش تقویت کند.
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ها مال طلبی و عشق به کمال مطلق است. همه انسانسوی هر چیزی بر مبنای ک. اساس حرکت انسان در این دنیا ب6

که نی: آقای ریگان بدون ادفرمو امام خمینی .مسیر است مطلق هستند و همه حرکاتشان در آن بال استثنا به دنبال کمال

خدای خودش را سلطه  ،پیدا کندید قدرتی است که او با خدا آنکند ه دنبال خداست، زیرا او فکر میخودش بفهمد ب

ت چارچوب اس ینهمه حرکاتش در ا ،طور است و عاشق کمال مطلق استان اینسن. چون ابر دنیا قرار داده است

ا باید خدا را پس م ،استال مطلق به معنای واقعی کلمه اهلل . کمکندتعیین مصداق کمال مطلق اشتباه می رمنتهی د

، یمبه سوی او حرکت کن ،خودمان باید به او نزدیک شویم زاهستیم وبرای رفع نی و ناقص زمنداعبادت کنیم چون نی

سوی  ست. نفس حرکت بهاین عبادات نی در سایه ن باید به او تقرب بجوییم و تقرب به او جزخودمابرای رفع نقص 

 . هم در بعد نظری و هم در بعد عملی در واقع پرستش و عبادت است خدا

  «مدهلل رب العالمینالحو»                                                                                                
 


