 .1مفهوم انسان را توضیح دهید.
انسان واژه ای است عربی ،اسم جنس (عام) که برای مذکر و مؤنث ،جمع و مفرد یکسان به کار می رود .انس در
مقابل «جن» است .کلمه انسان یا از ماده «انس» است ،از آن جهت که انسان ها با یک دیگر یا با هر چیزی مأنوس
می شوند و خو می گیرند؛ لذا می گویند :انسان مدنی بالطبع است ،چون طبعاً حال انس گرفتن در انسان قوی است.
و یا از ماده «نسیان» و اصل آن «انسیان» است .انسان چون اهل نسیان و فراموشی است به او انسان گفته شده است.

.2انسان شناسی راتعریف کنید.

هر منظومه معرفتی را که به بررسی انسان یا بعد یا ابعادی از وجود او ،یا گروه و قشر خاصی از انسان ها می پردازد
می توان انسان شناسی نامید .
.3انواع انسان شناسی کدامند؟توضیح دهید.
این مقوله را می توان بر اساس روش به انسان شناسی تجربی ،عرفانی ،فلسفی و دینی تقسیم نمود .
اما با توجه به نوع نگرش به انسان شناسی کالن یا کل نگر و انسان شناسی خرد یا جزء نگر تقسیم کرد .
اندیشمندان برای حل معماها و پرسش های مطرح شده درباره انسان در طول تاریخ بشر راههای مختلفی را در پیش
گرفته اند .و انسان شناسی در مکاتب نتیجه بررسیهای آنان می باشد .
برخی به بررسی مسأله با روش تجربی پرداخته و انسان شناسی تجربی را بنیان نهاده اند که دربرگیرنده همه رشته
های علوم انسانی است .گروهی راه درست شناخت انسان را سیر وسلوک عرفانی و دریافت شهودی دانسته و با
تالش هایی که از طریق انجام داده اند به نوعی شناخت از انسان که می توان آن را انسان شناسی عرفانی نامید دست
یافته اند .جمعی دیگر از راه تعقل و اندیشه فلسفی به بررسی زوایای وجود انسان دست یازیده و او را از این منظر
مورد تحقیق قرار داده و نتیجه تالش فکری خود را انسان شناسی فلسفی نامیده اند  .سرانجام گروهی با استمداد از
متون دینی و روش نقلی درصدد شناخت انسان برآمده و انسان شناسی دینی را پایه گذاری کرده اند.
.4اهمیت وضرورت انسان شناسی را بنویسید.
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الف)معنا یابی زندگی :با معنا بودن زندگی انسان ،به تصویرهای مختلف از اوبستگی تام دارد ،برای مثال :اگر به
این تصویر دست یابیم که انسان دارای هدف معقول و متناسبی نیست که در طول زندگی خود به سوی آن در
حرکت باشد ،یا اگر انسان را موجودی بدانیم که محکوم جبر است و خود نمی تواند سرنوشت خویش را رقم بزند،
د ر این صورت زندگی انسان بی معنا وسراسرپوچ وبیهوده خواهد بود؛ ولی اگر انسان را موجودی هدفدار و مختار
تصویر کردیم که می تواند با تالش به آن هدف برتر دست یابد ،زندگی وی معقول و بامعنا می شود.
ب)شناسایی استعدادهاي انسان  :شناخت انسان سبب شناخت استعدادها و تواناییها و نیز مقاصد متناسب با آن
تواناییهاست .با توجه به اینکه انسان استعدادها و تواناییهای بیحد و اندازهای دارد که همگی در حکم ابزار و
وسایل و وسایل زندگی و سیر و سفر اوست .طبعاً با شناخت آنها میتواند مقصد حقیقی خویش را بشناسد.
ج)شناخت نیازهاي اساسی انسان :
اهمیت دیگر انسانشناسی این است که نیازهای اساسی انسان و راههای صحیح رفع این نیازها را به او معرفی میکند
و اینگونه آدمی را به تعادل میرساند .انسان متعادل در همة کارها و حاالت تعادل خواهد داشت؛ یعنی همواره
عقلش بر او حاکم است .
د) تعلیم و تربیت  :شناخت انسانها و توانایی های ویژة هر یک در تربیت آن ها بسیار مؤثّر وبلکه الزم و ضروری
است.
ه) شناخت تكالیف و تعهدات اجتماعی  :حیات انسانی از طریق زندگی اجتماعی تداوم می یابد والزمه ای
تداوم ورعایت حقوق و انجام تعهدات و تکالیف اجتماعی درتعامل اجتماعی اعضای جامعه می باشد واین امر
بستگی اساسی به انسان شناسی دارد.
.5انسان از چند بعد تشكیل شده است؟
انسان موجودى است مركب از جسم و روح ،كه پس از مرگ ،جسم او متالشى مىشود ولى روح او به حيات
خود ادامه مىدهد ،و مرگ انسان به معناى فناى او نيست .از اين جهت تا برپايى قيامت ،در عالم برزخ زندگى
خواهد داشت .قرآن در بيان مراتب آفرينش انسان ،آخرين مرحله آن را كه با نفخه روح در كالبد وى صورت
مىپذيرد،
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.6عبارت هر انسانی با فطرت پاک و توحیدي آفریده می شود را توضیح دهید؟
هر انسانى با فطرت پاك و توحيدى آفريده مىشود ،به گونهاى كه اگر به همين حالت پيش برود و عوامل
خارجى او را منحرف نكنند ،راه حق را خواهد پيمود .هيچ فردى از مادر خويش خطاكار ،گنهكار ،و يا بد
سگال زاده نشده است ،و پليديها و زشتيها جنبه عرضى داشته و معلول عوامل بيرونى و اختيارى
است.وروحيات ناپسند موروثى نيز به گونهاى نيست كه در سايه اراده و خواست انسان تغيير ناپذير باشد.
بنابراين انديشه گناه ذاتى فرزندان آدم ،كه در مسيحيت كنونى مطرح است ،بىپايه است.
.7توضیح دهید چگونه انسان موجودي مختار و انتخابگر می باشد؟
انسان موجودى است مختار و انتخابگر ،يعنى در پرتو قوه عقل پس از بررسى جوانب مختلف فعل ،انجام يا
ترك آن را برمىگزيند .قرآن كريم مىفرمايد« :انا هديناه السبيل اما شاكرا و اما كفورا» (انسان :)3/ما راه را به او
نشان دادهايم ،او يا سپاسگزار است و يا كفران كننده.
.8چگونه انسان موجودي تربیت پذیر است؟
انسان به حكم اينكه از فطرتى سليم برخوردار است ،و داراى قوه عقل است كه مىتواند خوب را از بد تميز
دهد و نيز از اختيار و انتخابگرى برخوردار است  -روى اين جهات  -موجودى است تربيت پذير ،كه راه رشد
و تعالى و بازگشتبه سوى خدا به روى او در همه زمانها گشوده است ،مگر در لحظهاى (لحظه مشاهده مرگ)
كه ديگر توبه او پذيرفته نيست.
.9چرا انسان را موجودي مسول می شمارند؟
انسان به حكم اينكه از نور خرد و موهبت اختيار برخوردار است ،موجودى مسئول است :مسئول در برابر خدا،
در برابر پيامبران و رهبران الهى ،در برابر گوهر انسانى خويش و انسانهاى ديگر و در برابر جهان .قرآن به
مسئوليتبشر در آيات بسيارى تصريح دارد.
مىفرمايد« :اوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤوال» (اسراء :)33/به پيمان وفادار باشيد كه از پيمان سؤال مىشود.
.01مالک مزیت و برتري انسان ها با همدیگر چیست؟
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هيچ انسانى بر ديگرى مزيت و برترى ندارد مگر از طريق كماالت معنوى كه از آن برخوردار است .بارزترين
مالك مزيت و برترى نيز تقوا و پرهيزگارى در همه شئون زندگى است .چنانكه مىفرمايد:
«ياايهاالناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا و قبائللتعارفوا ان اكرمكم عنداهلل اتقاكم»(حجرات:)33/
اى انسانها ما شما را از يك مرد و زن آفريديم ،و شما را دستهها و قبيلههاى گوناگون قرار داديم تا يكديگر را
بشناسيد ،همانا گراميترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شما است.
.00پیشرفت و عقب گرد امتها ناشی از چه عللی است؟
پيشرفت و عقب گرد امتها ناشى از عللى است كه صرفنظر از برخى عوامل بيرونى ،عمدتا ريشه در عقايد و
اخالق و رفتار خود آنان دارد.اين اصل با قضا و قدر الهى نيز منافات ندارد ،زيرا اين قاعده خود از مظاهر تقدير
كلى الهى است .يعنى مشيت كلى الهى بر اين تعلق گرفته است كه امتها از طريق عقايد و رفتار خود
سرنوشتخود را رقم زنند .مثال جامعهاى كه روابط اجتماعى خود را بر اصل عدالت و دادگرى استوار سازد،
زندگى نيك و آرامى خواهد داشت ،و امتى كه روابط اجتماعى خود را بر خالف آن قرار دهد ،سرنوشتى ناگوار
در كمين او خواهد بود .اين اصل همان است كه در اصطالح قرآن «سنتهاى الهى» ناميده شده است.
.02اسالم بر چه اساسی می فرماید "تاریخ بشر آینده اي روشن دارد" ؟
تاريخ بشر آينده روشنى دارد .درست است كه زندگى بشر غالبا با نابرابريها و نابسامانيها همراه بوده است ،ولى
اين وضع تا آخر ادامه نخواهد داشت ،بلكه تاريخ بشر به سوى آيندهاى روشن درحركت است كه در آن عدل
فراگير حاكم شده .و به تعبير قرآن كريم صالحان ،حاكمان زمين خواهند بود .چنانكه مىفرمايد:
«و لقدكتبنا في الزبور من بعد الذكر ان االرض يرثها عبادي الصالحون» (انبياء :)301/ما در زبور پس از «ذكر»
(شايد مقصود تورات باشد) نوشتيم كه صالحان حاكمان زمين خواهند شد.
.03چگونه انسان باید کرامت خویش را حفظ نماید؟
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انسان از ديدگاه قرآن كريم از كرامتى ويژه برخوردار است ،تا آنجا كه مسجود فرشتگان قرار گرفته است.
چنانكه مىفرمايد« :و لقدكرمنا بني آدم و حملناهم في البر و البحر ورزقناهم من الطيبات و فضلناهم على كثير
ممن خلقنا تفضيال» (اسراء :)00/همانا بنى آدم را كرامتبخشيديم و آنان را در خشكى و دريا جاى داده و از
طيبات روزى داديم و بربسيارى از آفريدههاى خود برترى بخشيديم.
با توجه به اينكه اساس زندگى انسان را حفظ كرامت وعزت نفس تشكيل مىدهد ،انجام هرگونه كارى كه اين
موهبت الهى را خدشهدار سازد از نظر اسالم ممنوع است .به تعبيرى روشنتر ،هر نوع سلطهگرى و سلطه پذيرى
ناروا ،اكيدا ممنوع مىباشد .امير مؤمنان على عليه السالم مىفرمايد« :وال تكن عبد غيرك وقد جعلك اهلل حرا»:
بنده ديگرى مباش ،خدا ترا آزاد آفريده است.
.04چرا حیات عقالنی انسان از دیدگاه اسالم جایگاه ویژه اي دارد؟
حيات عقالنى انسان از ديدگاه اسالم جايگاه ويژهاى دارد ،زيرا برترى و مالك امتياز انسان از ساير
حيوانات به قوه تفكر و نيروى خرد او است .از اين روى در آيات بسيارى از قرآن كريم ،بشر به تفكر و
انديشه ورزى دعوت شده است تا آنجا كه پرورش فكر و تفكر در مظاهر خلقت را از ويژگىهاى
خردمندان دانسته است .بر اساس چنين ديدگاهى است كه قرآن ،انسانها را از پيرويهاى نسنجيده و
كوركورانه از گذشتگان منع مىكند.
.05آیا انسان داراي خصوصیات مادي و اقتصادي است؟ اسالم در این باره چه می فرماید؟
انسان داراي خصوصيات مادي و اقتصادي مي باشد و قران هم بندگان خدا را از چنين چيزي منع نكرده است ،
برخالف فهم بعضي كه خيال مي كنند مسلمان بايد از دنيا و ما فيها دوري كند و اينرا به اسالم ربط مي دهند
درحالي كه اسالم از چنين چيزي مبرّا مي باشد و معتقد بودن به چنين قولي  ،نشانه ي بد فهمي از اسالم است .
چون اسالم اصل دانستن و چسبيدن به ماديات را نفي مي كند نه استفاده ي صحيح از ماديات را ؛ همانا كه
خداوند مي فرمايد« :وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدّنْيَا» قصص ۷۷/يعني  :بهره خود را از دنيا فراموش مكن .
.06قرآن در مورد تمایالت خوردن و آشامیدن انسان چه می فرماید؟
انسان داراي تمايالت خوردن و نوشيدن مي باشد كه قران مي فرمايد  «:كلوا وَاشْرَبوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي
الْأَرْضِ مفْسِدِينَ» بقره ۰۶ /يعني  :بخوريد وبياشاميد ولي در زمين ،فساد نكنيد .و يا اينكه خداوند در سوره
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ملك ۵۱ /مي فرمايد«هوَ الَّذي جَعَلَ لَكم الْأَرْضَ ذَلوالً فَامْشوا في مَناكِبِها وَ كلوا مِنْ رِزْقِهِ وَ إِلَيْهِ النّشور» او است
آن كه زمين را براي شما رام قرار داد ،پس در روي شانه هاي آن راه برويد (همه گونه تصرّف در آن بكنيد) و
از عطاي خداوند بهره مند گرديد; و برانگيخته شدن همگان فقط به سوي او است.
.07خداوند بوسیله قرآن چه کسانی را به راههاي امن و امان هدایت می کند؟

اسالم  ،انسان را از تاريكي وسرگرداني به سوي روشنايي و سرافرازي مي برد واز راه انحراف به راه راست
هدايت مي كند :سوره مائده«: ۵۰/يهْدِي بِهِ اللَّه مَنِ اتَّبَعَ رِضوَنَه سبلَ السلَمِ وَ يخْرِجهم مِّنَ الظلمَتِ إِلي النُّورِ
بِإِذْنِهِ وَ يَهْدِيهِمْ إِلي صرَطٍ مُّستَقِيمٍ»
خداوند بوسيله قران كساني را به راههاي امن وامان هدايت مي كندكه به دنبال رضايت او باشند و با مشيت و
فرمان خودش  ،آنان را از تاريكي ها بيرون آورده و بسوي نور مي برد و ايشان را به راه راست رهنمود مي كند.
.08در اسالم شرط تكلیف چیست؟

اسالم به عقل و انديشه اهميت فراواني مي دهد  ،همانا كه درقران  ۵۱بار به اولوااللباب اشاره نموده كه اين
نشانه اهتمام اسالم به عقل ،و بزرگداشت خود انسان مي باشد ،در اسالم شرط تكليف  ،وجود عقل مي باشد و
خداوند به انسان ،عقل را بخشيده تا از حيوانات جدا گردد و مسير تكامل را بخوبي طي كند .آري خداوند
هميشه صاحبان عقل و انديشه را مدح مي كند «:الَّذِينَ يَذْكرونَ اللّهَ قِيَامًا وَقعودًا وَعَلَىَ جنوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرونَ فِي
خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ» آل عمران ۵۹۶/كساني كه خدا را ايستاده و نشسته و بر پهلوهايشان افتاده ( و در همه
اوضاع و احوال خود ) ياد ميكنند و درباره آفرينش ( شگفتانگيز و دلهرهانگيز و اسرارآميز ) آسمانها و زمين
ميانديشند.
 .09یكی ازعناصر کلیدى و سرنوشت ساز در کارهاى آدمى را توضیح دهید.

تهذيب  ،عنصرى كليدى و سرنوشت ساز در همه كارهاى آدمى است  .به عبارت ديگر مى توان گفت اساسى
ترين و محورى ترين كار انسان  ،تهذيب است  .پيامبران الهى يكى پس از ديگرى آمدند تا امر خطير تهذيب را
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به عهده گيرند .امامان معصوم (عليهم السالم ) نيز چنين رسالتى داشتند .قرآن كريم  ،در خصوص فلسفه بعثت
پيامبر (صلى اهلل عليه و آله و سلم ) مى فرمايد:
«هو الذى بعث فى االميين رسوال منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمة»جمعه 2/؛
اوست آن كس كه در ميان بى سوادان فرستاده اى از خودشان برانگيخت تا آيات او را بر آنان بخواند و پاكشان
گرداند و كتاب و حكمت بديشان بياموزد.
.21عبارت "انسان در ناحیه خوي و خصلتها یک موجود بالقوه است" را توضیح دهید؟
انسان در ناحيهء خصلتها و خويها يك موجود بالقوه است  ،يعني در آغاز تولد فاقد خوي و خصلت است  ،بر
خالف حيوانات كه هر كدام با يك سلسله خصلتهاي ويژه متولد ميشوند.
انسان چون فاقد هرگونه خوي و خصلتي است  ،و از طرفي خوي پذير و خصلت پذير است  ،به وسيلهء
خصلتها و خويهايي كه تدريجا پيدا ميكند يك سلسله " ابعاد ثانوي " عالوه بر ابعاد فطري براي خويش
ميسازد.
.20نقش علم و ایمان در رسیدن انسان به اهداف خود چیست؟
انسان براي نيل به اهداف خود به علم وايمان نيازمند است.نقش علم اين است كه راه ساختن را به انسان
ارائه ميدهد  .علم انسان را توانا ميكند كه هرگونه " بخواهد " آينده را همان گونه بسازد  .و اما نقش
ايمان اين است كه انسان را به سوي اينكه خود را و آينده را " چگونه " بسازد كه براي خويشتن و براي
جامعه بهتر باشد ميكشاند  .ايمان مانع آن ميگردد كه انسان آينده را بر محور مادي و فردي بسازد .
ايمان به خواست انسان جهت ميدهد  ،آن را از انحصار ماديات خارج ميكند و معنويات را نيز جزء خواستها
قرار ميدهد
ايمان مانند قدرتي حاكم بر انسان عمل ميكند و خواست او را در اختيار ميگيرد و در مسير حق و اخالق
سوق ميدهد  .ايمان انسان را ميسازد و انسان با نيروي علم  ،جهان را  .آنجا كه علم و ايمان توأم گردند  ،هم
انسان سامان مييابد و هم جهان.
.22با ارزش ترین نوع آزادي کدام است و انسان را به چه موجودي تبدیل می کند؟
7

انسان به نيروي " عقل " و " اراده " مجهز است  ،قادر است در مقابل ميلها مقاومت و ايستادگي نمايد و خود
را از تحت تأثير نفوذ جبري آنها آزاد نمايد و بر همهء ميلها " حكومت " كند .
انسان ميتواند همهء ميلها را تحت فرمان عقل قرار دهد و براي آنها جيره بندي كند و به هيچ ميلي بيش از
ميزان تعيين شده ندهد و به اين وسيله آزادي " معنوي " كه با ارزشترين نوع آزادي است كسب نمايد
اين توانايي بزرگ از مختصات انسان است و در هيچ حيواني وجود ندارد و همين است كه انسان را شايستهء "
تكليف " كرده است و همين است كه به انسان حق " انتخاب " ميدهد و همين است كه انسان را بهصورت
يك موجود واقعا " آزاد " و " انتخابگر " و " صاحب اختيار " در ميآورد.
.23مسأله "ظلوم" و "جهول" بودن انسان به چه معناست؟
قرآن كريم ،در عين حال كه انسان را به عالي ترين مدح ها ستايش مي كند ،بزرگ ترين مالمت و نكوهش
هايش هم درباره انسان است كه به برخي از آن ها اشاره مي شود.
«كان ظلوما جهوال» انسان موجودي ستمگر و بسيار نادان است.
مساله" ظلوم" و" جهول" بودن انسان بدين معني است كه اين توصيف ها به خاطر فراموش كارى غالب
انسانها و ظلم كردن بر خودشان و عدم آگاهى از قدر و منزلت آدمى است ،همان كارى كه از آغاز در نسل آدم
به وسيله" قابيل" و خط قابيليان شروع شد و هم اكنون نيز ادامه دارد.
 .24مقصود از اینكه انسان موجودي بخیل است چیست؟

ظاهر اين است كه اين جمله ،عموم است .يعنى همه انسانها بخيلند ،حال آنكه مىبينيم برخى از انسانها بخيل
نيستند .لكن از آنجا كه اكثر انسانها بخيل هستند ،جايز است كه جانب اكثر را غلبه دهيم و بگوييم :همه انسانها
بخيلند.
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عالوه بر آن ،انسان هر اندازه هم بخشنده و سخى باشد ،بخشش او در برابر بخشش خداوند ناچيز و سخاوت
او بخل است ،زيرا انسان ،چيزى را مىبخشد كه مورد احتياجش نباشد .اما آنچه كه مورد احتياجش هست ،براى
خود نگه مىدارد و از بخشش آن خوددارى مىكند ولى خداوند احتياجى ندارد ،بنا بر اين نعمتهاى خود را به
مطيع و عاصى مىبخشد و ترسى از احتياج و فقر ندارد.
 .25مقصود از اینكه انسان موجودي بخیل است چیست؟
مقصود از اينكه فرمود ":انسان عجول است" اين خواهد بود كه او وقتى چيزى را طلب مىكند صبر و حوصله
به خرج نمىدهد ،در جهات صالح و فساد خود نمىانديشد تا در آنچه طلب مىكند راه خير برايش مشخص
گردد ،و از آن راه به طلبش اقدام كند بلكه به محض اينكه چيزى را برايش تعريف كردند و مطابق ميلش ديد با
عجله و شتابزدگى به سويش مىرود و در نتيجه گاهى آن امر ،شرى از آب در مىآيد كه مايه خسارت و
زحمتش مىشود ،و گاهى هم خيرى بوده كه از آن نفع مىبرد.
.26مقصود از تفكر آفاقی و تفكر انفسی چیست؟
اسالم انسان را به تفكر ،آفاقي و تفكر انفسي دعوت كرده است؛ كه اين مستفاد از آيه شريفه « سَنرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي
الْآفَاقِ وَ فِي أَنفسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهمْ أَنَّه الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّه عَلَى كلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ » يعني انسان به عالم
بيرون از خود نگاه كند؛ و ببيند خداوند چگونه عالم را آراسته و خلق كرده است .اينكه انسان به تك تك
اجزاي عالم به ديده تفكر و تامل نگاه كند و ببيند اين دنيايي كه ما در آن هستيم آيا عبث آفريده شده است؟
آنهايي كه در علوم طبيعي كار مي كنند؛ از اين منظر نيز كاري بس ارزشمند انجام مي دهند .آنها به آفاق نگاه مي
كنند و تفكر آفاقي دارند.قِسم بعدي ،تفكر انفسي است .اينكه انسان به خود مراجعه كند و ببيند اين وجود
عجيب و غريب و جمع اضداد خاص چگونه آفريده شده است .انسان اگربه خود نظر بيافكند؛ متوجه مي شود
كه از همه مخلوقات خداوند در او نشانه هايي است .تمامي اسماء و صفات الهي در وجود انسان نهفته شده
است .اين تفكر انفسي است و اين ها همه در اسالم عبادت محسوب مي شود.
.27امام علی (ع) نشانه هاي آدم عاقل را چگونه بیان می کند؟
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«سته تختبر بها عقول الناس:الحلم عند الغضب،والقصد عند الرغب،والصبر عند الرهب،وتقوي اهلل في كل
حال،وحسن المداراه،وقله المماراه»(غرر الحكم ودررالكلم)
شش چيز است كه عقول مردم با آنها آزمايش مي گردد.بردباري به هنگام خشم،ميانه روي به گاه ميل ورغبت
در كاري،شكيبائي به هنگام ترس،از خدا ترسيدن در هر حال،خوب مدارا كردن،وكينه وستيز را كم كردن.
.28امام علی(ع)در باره مسئولیت انسان در برابر هم نوعان چه می فرماید؟
از فرازهاي درخشان عهدنامه مالك اشتر كه از زبان موال علي عليه السالم بيان شده ،اين عبارت است:
[النّاس] صنفان :اِمّا أخٌ لَكَ في الدّين اَوْ نَظيرٌ لَك في الخلق.
مردم دو دسته اند :دسته اي برادر ديني تو و دسته ديگر همانند تو در آفرينش هستند.
در واقع ،حضرت علي عليه السالم در اين كالم حس مسئوليت مالك اشتر و همه انسان ها را از دايره مسلمانان
فراتر برده و بر همگان تعميم داده است .مسلمان هر كجاي اين دنيا كه باشد ،نمي تواند درد و رنج ديگران را
ببيند ،ولي آرام و بي توجه از كنارشان بگذرد ،بلكه مي كوشد تا غبار اندوه و نااميدي را از چهره هم نوعانش
پاك كند و كارها و رفتارش ،مرهمي براي سختي ها و دردهاي آنان باشد.دگر دوستي ،يكي از عوامل آرامش و
صلح پايدار در جهان است .
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