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 قرآن کریماز منظر « انسان متعالی»بررسی و تبیین مفهوم 

 رضا علی نوروزی

 استاديار گروه علوم تربيتی دانشگاه اصفهان، اصفهان

 هاجر کوهی اصفهانی
 دانشجوی کارشناسی ارشد رشتة تاريج و فلسفة آموزش و پرورش دانشگاه اصفهان، اصفهان

 (61/6861/ 0؛ تاريج تصويب: 6861/ 6/ 88)تاريج دريافت: 

 

 چکیده

ی خراصّ  ها یژگيوموجود در جهان آفرينش و به سبب دارا بودن  نيتر یاصلانسان به عنوان 
ی هرا  نشير بخود، همواره به نوعی محور توجّه انديشمندان مختلف بود و هر گروه برا توجّره بره    

و در عرين حرال،    نيترر  عجامخاصّ خود، شناخت انسان را مورد بحث و بررسی قرار داده اسرت. 
گيری از منابع الهی در اين زمينه است.  راه شناخت انسان، رجوع به خالس او و بهره نيتر مطمئن

ی انسران و  هرا  یژگر يواين مقاله با استفاده از اين منابع و با روشی تحليلی ر توصيفی به بررسی  
رآن پرداخته است و بر از منظر ق« انسان»آفرينش او نموده، سچ  به جستجوی تعريف مصطل، 

و موانرع صرعود و   « انسران متعرالی  »اساس همين تعريف، عوامل سير انسان و باريابی او به مقام 
کره انسران بره     شرود  یم. با دقّت در آيات قرآن کريم چنين دريافت دينما یمتعالی وی را تبيين 

ت عرالم هسرتی   ، موجودی است که از نظر آفرينش با ساير موجرودا «احسن المخلوقين»عنوان 
و با استعانت از علوم و معارف وحيانی و ايمان و اعتقاد صحي،، قادر به باريرابی   باشد یممتفاوت 

 .باشد یماللّهی خليفةبه مقام 

 .المخلوقين، حیّ متألّه اهلل، احسن خليفةقرآن کريم، انسان، انسان متعالی،  واژگان کلیدی:

                                                           

 E-mail nowrozi.r@gmail.com 

 E-mail: kouhi1391@yahoo.com   )نويسندۀ مسئول(
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 مقدّمه

: انسان معيرار همرة   گفت یمدر قرن پنجم پيش از ميالد از زمانی که پروتاگوراسِ سوفيست 

مندی نوع بشر به  اشياء است، سچ  مطرح شدن نظر سقراط مبنی بر شناخت خويشتن و عالقه

شناسی در يونان و  شناسی جهت شناخت و فهم جهان و به دنبال آن خداشناسی و انسان کيهان

و نوافالطونيران، مبنری برر نداشرتن قلمررو       روم باستان و همراه با تعليمات فيثاغورث، افالطرون 

مستقل برای آدمی و تحت تأثير بودن وی و سرنوشت او از عوالم آسمانی، تا برتری خداشناسری  

شناسی در قرون وسطی و مطرح ساختن سقوط و هبوط بشر بر زمين جهت شناسرايی   بر کيهان

رنسان  و توجّه به  دورۀمداری در  خداوند و اطاعت اوامر او و در پی آن ظهور اومانيسم يا انسان

قررون   فلسرفة ی اوليای دين و عالمان الهيّرات و  ا سلطهآزادی و حيثيّت انسانی که معلول رفتار 

وسطايی بود، تا قرن شانزدهم که ميشل دو مرونتنی، نخسرتين کوشرش فلسرفی را در ترأمّالت      

ی هرا  جنبره ه باشرد و  ، کوششری کره در آن انسران مرکزيّرت يافتر     دارد یمشناختی عرضه  انسان

ی پيوسته به امور جزمری  ها رشته همةی از پژوهش تجربی و آزاد از ا هيروحگوناگون وجود او با 

 دهرد  یمو تقدّم را به آن حقيقتی  گردد یمشناسيی که به خود انسان باز  ، انسانشود یموارسی 

که با علوم انسرانی  ی از فلسفه شده ا شاخهشناسی  که در باطن اوست، تا قرن هجدهم که انسان

يی هرا  ارزشانسران را برا    دربارۀتا معلومات عينی جديد گرد آمده  کوشد یمپيوند نزديک دارد و 

، ارتباط دهد، در هر دوره با گذشت زمان و پيشرفت آگراهی،  دهد یمکه شعور انسانی را تشكيل 

و کوشيده است تا ی خود را به انسان، چندجانبه نموده، وسعت بخشيده ها افتيرهشناسی  انسان

 کره  یطرور  هبر ی علوم ديگر را به ضرورت در رهيافت خود نسربت بره انسران وارد سرازد،     ها داده

متفكّران عصر روشنگری غير از اينكه انسان را جانوری در ميان جانوران مطررح سراختند، ايرن    

نيرز  مسأله را کشف نمودند که انسان تنها يک موجود طبيعی نيست، بلكه يک موجود فرهنگری  

هست. در قرن نوزدهم و پ  از آن به دنبال پيشرفت سريع علوم مختلف، معرفت انسان به خود 

 به صرورت انسان را در کلّيّت او يا  توانستند ینمدچار نوعی هرج ومرج شد؛ زيرا علوم پديد آمده 

شناسری   شناسی فلسفی، درمانی برای اين هرج و مررج معرفرت   جامع ببينند و بشناسند و انسان

ی ا چراره شناسری از کوشرش علمری     کره در انسران   شرد  یمعنوان شد. در اين علم چنين مطرح 

نيست، ولی تفكّر فلسفی، هم پيش از کار علمی و هم پ  از آن جايگاه خرود را دارد و بايرد بره    

را با ماهيّت عينی ر ذهنیِ راستين انسان، منطبس نمايرد    آنهانتاي  برخاسته از علوم نظم دهد و 

پردازانری چرون    ی فيلسروفان و نظريّره  هرا  شره ياند(. در واقع، هيچ کردام از  6876حلبی، )ر.ک؛ 



 688 قرآن کريماز منظر « ن متعالیانسا»بررسی و تبيين مفهوم 

 

هشنا و
ژپ

 ی هم
قر ف 

معار
نیآ  ،

ال
س

0
رۀ 
ما
 ش
،

60
ز 
ايي
، پ

68
61

 

  

اند که ايرن امرر بره     مارک ، فرويد، اسكينر، سارتر، لورنز و ... انسان را تمام قامت معرّفی ننموده

از انسان بوده است، به ايرن دليرل کره بحرث      آنها جانبة دليل عدم شناخت صحي،، جامع و همه

 توانرد  ینمر انسان همواره مستلزم حاور خود او در کانون اين مطالعه است و انسان هرگز  دربارۀ

صرحي، و   بره صرورت  خود را حتّی به لحاظ فلسفی، موضوعی مستقل برای مطالعه قرار دهرد و  

که هرم   طوری ، بهباشد یمجانبه بشناسد. هرچند نظرات اين انديشمندان حاوی حقايقی هم  همه

گرايی فرويد و لرورنز و هرم توجّره سرارتر بره آزادی و       و اسكينر، هم غريزه گرايی مارک  محيط

نياز است، البتّره نره بره     آنهاانتخابگری، همه مصالحی هستند که در بنا کردن طبيعت انسان به 

. همچنرين اسرت اهميّرت عقرل و برقرراری      انرد  نمودهکيفيّت و غلظتی که صاحبان اين آرا بيان 

هويّررت الهرری انسرران در مسرريحيّت  مسررألةافالطررون و  شررةيانددر  اعترردال ميرران قرروای نَفرر 

(. به عبارت ديگر، برا توجّره بره اينكره هرر      3: 6838و ديرک ،  169ر161: 6813)استيونسن، 

انسانی خود مخلوق است، علم و معرفت او نسبت بره خويشرتن نراچيز، بلكره نراقص و عراری از       

کامل بر ابعاد مختلرف   احاطةی ا دهيپدت هر طور که بهترين روش برای شناخ کمال است. همان

کامل و بدون نقص، تنها در  احاطةآن پديده است، در مورد انسان نيز چنين است و دستيابی به 

 پذير است. پرتو وحی الهی امكان

علروم و فنرون و    همرة پُر فسونی است که کليد فهرم   واژۀآغاز شده، « إقرأ» واژۀوحی که با 

؛ يعنی رموز آسرمان و زمرين را   «بخوان»يعنی « إقرأ»گرد آورده است.  معارف بشری را در خود

کشف کن؛ يعنی از اسرار انواع حيوانات و انسان پرده گشايی کرن. در پرترو ايرن نرور اسرت کره       

ی نرازل ديگرران مشرخّص    هرا  گفتره و تفاوت سخن متعالی و جامع از  شود یمتاريكی شب، روز 

(. تصروير  18: 6836)ز.ک؛ فوالدونرد،  « دگر اسرت  رآنقهمه گويند و سخن گفتن »که  شود یم

اسرتعاليی از سراير    رابطرة از انسان، تصويری کامالً خدامحور اسرت. انسران تنهرا در ايرن      قرآن

وگرنه آنجا که او به خود واگذاشته شود، موجودی است آفريده از  شود یمموجودات طبيعی جدا 

و 61(، ناسرچاس )يرون /   90ن آفريده شده )الرّوم/ ( که ناتوا7(، و گِل )السّجده/ 17خاک )غافر/ 

( است. برای آنكه اين پيوند استعاليی انسان برقرار شرود و  71( و ستمكار و نادان )األحزا / 18

اجزاء، در تمامی  همةخدامحوری در  پندارۀاو مقام رسالت مقدّس خود را بيابد، نياز به يادآوری 

 (.81: 6831.ک؛ فكوهی، )ر باشد یمفاا و تمامی زمان انسانی 

اهميّت موضوع مورد بحث در اين مقاله نيز در اين حدّ است کره هرر بحثری کره عالمران و      

، در حقيقت، مربوط به انسران کامرل اسرت. انسرانی کره      اند نمودهعارفان اسالمی در با  انسان 
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وينی الهری و  عوالم الهی و کَونی، از کلّی و جزئی، بوده، کتابی است جرامع کُتُرب تكر    همةجامع 

الكترا    که انسان کامل از حيث روح و عقل خويش کتابی است عقلی کره بره أُمّ   اند گفتهچنين 

 ، کتا  محرو و اثبرات اسرت.    موسوم است، از حيث قلب خود کتا  لوح محفوظ و از لحاظ نَفظ

نی او ی ظلماها حجا از  گان شد ی است که جز پاکا زهيپاک مرتبةبلند مةمكرّانسان کامل صُحُف 

(. مشرخّص اسرت کره    67: 6876)ز.ک؛ حلبری،   ابندي ینمرا لم  نكرده است و اسرار آن را در 

چنين انسانی، انسان متعالی و ربوبی است که راه رسيدن به اين مقام و شناسايی مسير بررای او  

فاده . به همين منظور، اين مقاله در نظر دارد با اسرت گردد ینمجز در پرتو کالم وحی الهی ميسّر 

، و استفاده از تفاسرير انديشرمندان اسرالمی بره تعريرف جرامع و       قرآن کريماز کالم وحی الهی، 

 بچردازد و در اين راستا، به سؤاالت زير پاسج دهد: قرآنکاملی از انسان متعالی مورد نظر 

مختصّ آفررينش انسران اسرت يرا      ها یژگيوی آفرينش انسان چيست و آيا اين ها یژگيور 6

 ؟شود یمديگر را هم شامل موجودات 

 چيست؟ قرآنر اوصاف انسان در 1

 چگونه انسانی است؟ قرآنر انسان متعالی از منظر 8

 ر عوامل و موانع دستيابی انسان به مقام تعالی چه عواملی هستند؟0

 قرآنی خاصّ او در ها یژگیوآفرینش انسان و 

د. ايرن موجرودات بره دو دسرته     قبل از خلقت انسان، خداوند موجودات بسياری را آفريده بو

و جنّيان و موجودات مادّی ماننرد حيوانرات و    فرشتگان: موجودات مجرّد مانند شدند یمتقسيم 

را از درک  فرشرتگان حتّی  قرآنديگر موجودات دنيای مادّه. آفرينش انسان، امری عظيم بود که 

خاکی او از عالم مرادّه و روح  . انسان موجودی مرکّب از مادّه و معناست. جسم داند یمآن ناتوان 

از روح خدا نشأت گرفته، به عالم مجرّدات مربروط اسرت. بررای آفررينش      قرآن فرمودۀاو که به 

 ی زير مطرح شده است:ها یژگيو قرآنانسان در 

ر خداوند متعال دربارۀ آفرينش هيچ موجودی جز انسان، اعالم قبلی نفرموده اسرت و امرر   6

وَنِّذْ قَالَ رَبُّكَ (: »61: 6868ر ميان ننهاده است )ر.ک؛ جوادی آملری،  د فرشتگانخلقت او را با 

قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِیهَا مَن یإفْسِدإ فِیهَـا وَیَسْـفِكإ الـدِّمَاء     خَلِيفَةًنِّن ی جَاعِلٌ فِی األَرْضِّ  لِلْمَالَئِکَةِ

هنگامک که پروردگرارت بره    :مإ مَا الَ تَعْلَمإونَوَنَحْنُ نُسَبِّحإ بِّحَمْدِکَ وَنُقَدِّ إ لَكَ قَالَ نِّن ی أَعْلَ

[ قرار خواهم داد. فرشرتگان گفتنرد:    ام : من در روم زمين جانشينک ]= نمايندهفرمودفرشتگان 
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دهک که فساد و خونريزم کنرد؟! )زيررا موجرودات زمينرک      پروردگارا! آيا کسک را در آن قرار مک

به فساد و خونريزم آلوده شدند. اگر هدف از آفرينش ديگر که قبل از اين آدم وجود داشتند نيز 

کنريم.   آوريرم و ترو را تقردي  مرک     جرا مرک   هاين انسان، عبادت است،( ما تسبي، و حمد تو را بر 

 (.88)البقره/« دانيد دانم که شما نمک پروردگار فرمود: من حقايقک را مک

، فرشرتگان قبلی خداوند به ( نيز به اين اعالم 16و 13( و )الحجر/ 71و  76آياتی چون )ص/ 

که من بشری از گِل خواهم آفريد، سچ  چون او را کرامالً درسرت    دارد یمو بيان  کند یماشاره 

ايرن مسرأله هرم تفراوت در خلقرت و هرم       نمودم و از روح خود در او دميدم، بر او سجده کنيد. 

 .سازد یماهميّت خلقت انسان را مشخّص 

که حتّی شامل سراير ادوار بشرريّت هرم بشرود،      ها انسانانواع ر نوع انسان )البتّه نه تمامی 1

(، نوعی نيست که از تكامل موجودات ديگرر بره   کند یمبلكه نوعی که فعالً در روی زمين زندگی 

وجود آمده باشد، بلكه نوعی است مستقل که خدای متعال او را بدون الگو از موادّ زمرين آفريرد   

بيان شرده کره انسران را از دو مبردأ      قرآن کريم(. در 613ر 616: 1، ج6873)ر.ک؛ طباطبائی، 

آفريده شده است؛ خاک يا گِل و گاهی حماءِ مَسنون و صَلصَال که مبدأ مادّی اسرت و جسرم او   

 شرود  یمو مبدأ ماورای طبيعی که همان روح الهی است و روح انسان را شامل  شود یمرا شامل 

نِّذْ ...(: »111ر   113: 61و ج  801: 67، ج 6873 و طباطبائی، 61: 6868)ر.ک؛ جوادی آملی، 

و به خاطر بياور هنگامک را کره پروردگرارت بره     :نِّن ی خَالِ ٌ بَشَرًا مِن طِینٍ لِلْمَلَائِکَةِقَالَ رَبُّكَ 

نِّن ـی   لِلْمَالَئِکَوةٍِوَنِّذْ قَـالَ رَبُّـكَ    »(؛ 76)ص/« آفرينم ل مک: من بشرم را از گِفرمودفرشتگان 

فَإِّذَا سَوَّیْتُهإ وَنَفَخْتإ فِیهِ مِن رُّوحِی فَقَعإواْ لَـهإ  * بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ  خَالِ ٌ

ل : من بشرم را از گِر فرمودکه پروردگارت به فرشتگان را و )به خاطر بياور( هنگامک  :سَاجِّدِینَ

هنگرامک کره کرار آن را بره پايران        . * پآفرينم ل بدبويک گرفته شده، مکام که از گِ خشكيده

 «رساندم و در او از روح خود )يک روح شايسته و بزر ( دميدم، همگرک بررام او سرجده کنيرد    

 (.13و  16)الحجر/

به اين امرر، دو بُعردی برودن وجرود انسران، مراّدی و معنروی،         قرآن کريمتأکيد و صراحت 

نسران را فاقرد روح و بُعرد معنروی     سازد و بر تمام نظريّات کره ا  جسمی و روحی را مشخّص می

 .کشد یم، خطّ بطالن دانند یم
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( کره  18: 6868ر تطوّرات آفرينش انسان سه مرحله داشرته اسرت )ر.ک؛ جروادی آملری،     8

 عبارتند از:

قَالَ کَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هإـوَ عَلَـیَّ هَـیِّنٌ    »ی که انسان اصالً شیء نبوده است: ا مرحلهالف( 

پروردگارت اين گونه گفته )و اراده چنين است و فرمود:  :مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكإ شَیْئًا وَقَدْ خَلَقْتُكَ

(؛ 6)مرريم/ « در حالک که چيرزم نبرودم   ،اين بر من آسان است و قبالً تو را آفريدم که ده(فرمو

آورد کره مرا    سان به خراطر نمرک  آيا ان :أَوَلَا یَذْکُرُ الْإِّنسَانُ أَناا خَلَقْنَاهإ مِن قَبْلُ وَلَمْ یَكإ شَیْئًا»

 (.17)مريم/« در حالک که چيزم نبود؟! ،پيش از اين او را آفريديم

 دوبارۀکه آيا زنده کردن  پرسند یممعاد با شگفتی  دربارۀی ا هعدّخداوند حكيم، هنگامی که 

 فريدم.چيزی نبودی، آ که ی حال درکه تو را  دفرماي یميادآوری  آنهاپذير است، به  مردگان امكان

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِّنسَانِّ حِینٌ مِّنَ »یء بوده، اما نامور نبوده اسرت:  شانسان   کهی ا مرحله ( 

« آيا زمانک طوالنک بر انسان گذشت که چيز قابل ذکررم نبرود؟!   :الدَّهْرِّ لَمْ یَکُن شَیْئًا مَّذْکُورًا

 (.6)اإلنسان/

از زمان، چه کوتاه و چه طوالنی، است و محدودی  قطعةدر اين آيه به معنای « حين» کلمة

به معنای زمانی ممتدّ و طوالنی و بدون حدّ اسرت؛ زمرانی کره ابتردا و انتهرای آن      « دهر» کلمة

اين است که انسان چيزی نبروده   دهندۀ در اين آيه نشان« شَيئاً مَذکُوراً»مشخّص نيست. عبارت 

ی بروده  ترر  وقابل زمين، آسمان، خشكی که با ذکر نامش جزء مذکورات باشد؛ مثالً چيزی در م

باشد و به اين جهت، نامی از او در ميان نبود. به عبارتی، چون انسان هنوز خلس نشده بود، پر   

 (.668: 18، ج 6873موجود هم نبود و نامی هم نداشته است )ر.ک؛ طباطبائی، 

ی اين مطالب را شده است. خداوند متعال در آيات مختلف« شیءِ قابل ذکر»ی که ا مرحلهج( 

کره قربالً چيرزی نبروده اسرت؟       آورد ینمآيا انسان به ياد  ديفرما یمو  کند یمبه انسان يادآوری 

تذکّر و يادآوری به اين معناست که انسان به خاطر آورد، فراموش نكند و غفلت نورزد که پ  از 

نِّنامَا أَمْـرُهإ نِّذَا  » خالس حكيم از علم حارت حس به عين آمده است و وجود يافته:« کُنِ»فرمان 

فرمان او چنين است که هرگاه چيزم را اراده کند، تنها به  :أَرَادَ شَیْئًا أَنْ یَقُولَ لَهإ کُنْ فَیَکُونُ

(. به علّت اينكره خرود   31/ )ي« شود درنگ موجود مک آن نيز بک و« موجود باش!»گويد:  آن مک

، برای «مگر يادتان نيست»که  قرآنن سخن انسان به چيزی نبودن عينی خويش علم داشته، اي
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زدايی و يادآوری انسان است و اکنون که موجودی به اسم انسان شده، به خاطر امر خرالس   غفلت

 مهربان است.

در طیّ آفرينش انسان، تمايز و اهميّت ايرن آفررينش را در    قرآن کريمتطوّرات ذکر شده در 

که آفرينشی با اين اهميّرت ويرژه قطعراً     شود یم عالم هستی نمايان ساخته است و چنين يادآور

 هدفی ويژه را نيز در پی دارد.

ی اهلل بره سرو  طلب که راهنمای طیّ مسرير او   ر انسان دارای فطرت است؛ فطرتی حقيقت0

است. فطرت سرشتی ويژه و آفرينشی خاص، و با طبيعت و غريزه متفاوت اسرت. فطررت همران    

گرايش آگاهانه نسبت به مدبّر هستی است که حقيقت  بينش شهودی انسان به هستی محض و

فَـَْقِمْ وَجْهَـكَ   »آدمی به آن سرشته شده است و جان انسانی به آن شيوه خلس گرديده است: 

مإ اللاهِ الاتِی فَطَرَ الناا َ عَلَیْهَا لَا تَبْدِیلَ لِخَلْ ِّ اللاهِ ذَلِـكَ الـدِّینُ الْقَـیِّ    فِطْوََ ٍَلِلدِّینِّ حَنِیفًا 

اين فطرترک   .پ  روم خود را متوجّه آيين خالص پروردگار کن :وَلَکِنا أَکْثَرَ الناا ِّ لَا یَعْلَمإونَ

؛ دگرگونک در آفرينش الهرک نيسرت؛ ايرن اسرت     است ها را بر آن آفريده انسان است که خداوند،

 (.88)الرّوم/« دانند ولک اکثر مردم نمک ،آيين استوار

ا و انحرافات به دليل عدم حرکت آدمی بر اساس فطرت الهی خرويش  تمامی انكارها، ترديده

(. بر اساس ايرن آيرة شرريفه،    6: 6878و مطهّری،  666ر616: 6868است )ر.ک؛ جوادی آملی، 

حرکت بر اساس فطرت، همان دين قيّم است که خداوند متعال آدمری را برر ايرن شريوه خلرس      

آفرينش مختصّ انسان است و چنين موهبتی نموده است. اين ويژگی در ميان موجودات جهان 

 )فطرت( را خالس حكيم به موجود ديگری ارزانی نداشته است.

ی آفررينش ايرن مخلروق اسرت. انسران      هرا  یژگيور وجود روحی الهی در سرشت انسان از 9

ترکيبی از طبيعت و ماورای طبيعت است که طبيعت همران جسرم و بردن مرادّی او و مراورای      

الاذِی أَحْسَـنَ کُـلا شَـیْءٍ    (: »6: 6878و جان الهی اوست )ر.ک؛ مطهّری، طبيعت همان روح 

ثُـمَّ سَـوَّاهإ   *  مِّن مَّاءٍ مَّهِّینٍ سُلَالَة ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهإ مِن *  خَلَقَهإ وَبَدَأَ خَلْ َ الْإِّنسَانِّ مِن طِینٍ

او همان کسرک   :قَلِیلًا مَّا تَشْکُرُونَ وَالْةَفْئِدَ َصَارَ وَنَفَخَ فِیهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَکُمإ السَّمْعَ وَالَْْبْ

سرچ  نسرل او را از   . * نيكو آفريد و آفرينش انسان را از گِل آغاز کرد ،است که هر چه را آفريد

سچ  )اندام( او را موزون سراخت و از روح خرويش در   *  قدر آفريد. ام از آ  ناچيز و بک عصاره
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جرا   ههرام او را بر   امّرا کمترر شركر نعمرت     ،ش و چشمها و دلها قرار دادوم دميد و برام شما گو

 (.7ر6)السّجده/« آوريد مک

و تفاوت او را با موجرودات   بخشد یموجود روح الهی است که به وجود آدمی ارزش و اصالت 

به آن دست يابد، بره علّرت وجرود     تواند یم. در واقع، عظمتی که هر انسان سازد یمديگر آشكار 

مادّی وی، و دارا بودن روح الهی سبب تعالی انسان و رسيدن او به مقام  جنبةالهی است نه روح 

 .شود یمقر  الهی 

ی منحصر به فرد اوست که از طرف خالس متعال ها یژگيور قدرت اختيار در انسان يكی از 1

نِّمَّـا شَـاکِرًا وَنِّمَّـا     نِّناا هَدَیْنَاهإ السَّـبِّیلَ  »(: 68: 6878به او ارزانی شده است )ر.ک؛ مطهّری، 

 (8)اإلنسان/« ما راه را به او نشان داديم، خواه شاکر باشد )و پذيرا گردد( يا ناسچاس :کَفُورًا

شريفه آمده است، به معنای آن است که نعمت داده شده از طررف   ةيآکه در « شكر» کلمة

ر دارد و کفرران نعمرت   منعم )خدا( را خالص برای خدا به کار ببری و کفرر درمقابرل شركر قررا    

، بر اين مطلب داللرت دارد کره   «نِّمَّا شَاکِراً وَ نِّمَّا کُفُورا»نادرست از نعمت است. تعبير  استفادۀ

راهی که خدا به آن هدايت کرده، راهی اختياری است و شكر و کفری که مترتّب بر اين هردايت  

توانرد   ه هرر يرک از آن دو مری   اختيار انسان قرار گرفته است؛ زيرا هر فرردی بر   طةيحاست، در 

وجود قدرت اختيار در انسان است که (. 669ر 661: 18ج 6873متّصف شود )ر.ک؛ طباطبائی، 

حسّ و تكليف را مطرح ساخته است و در ادامة مسير پاداش و عِقا  را برای او بره دنبرال    مسألة

معنرايی نخواهرد    دارد که در صورت عدم وجود اختيار، وجود حسا  و کتا  و بهشت و جهرنّم 

داشت. قدرت اختيار و انتخا  در مورد انسان به حدّی است که خداوند متعال حتّی در پرذيرش  

الَ نِّکْـرَاهَ  »بقره فرموده اسرت:   سورۀاز  191دين نيز او را آزاد و مختار قرار داده است و در آية 

رْ بِّالطااغُوتِ وَیإؤْمِن بِّاللّـهِ فَقَـدِ اسْتَمْسَـكَ    فِی الدِّینِّ قَد تابَیَّنَ الرُّشْدإ مِنَ الْغَیِّ فَمَنْ یَکْفُ

)زيررا( راه   ؛در قبرول ديرن، اکراهرک نيسرت    : الْوإثْقَىَ الَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهإ سَمِیعٌ عَلِیمٌ بِوالْعَُْوَ ٍِ

ت و شريطان، و هرر   درست از راه انحرافک روشن شده است. بنابراين، کسک که به طراغوت ]= بُر  

محكمرک چنرگ زده اسرت کره      ۀنگر[ کافر شود و به خدا ايمان آورد، بره دسرتگير  موجود طييا

 .«گسستن برام آن نيست و خداوند، شنوا و داناست

کره بره    طروری  ی وجود انسان، وابستگی او به اسبا  و عوامل اسرت، بره  ها یژگيور از ديگر 7

وعان خود زيست نمايد طبيعی بايد در ميان همن به طورموجب اين نياز زندگی اجتماعی دارد و 
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احتياج دارد. همچنين به دليل ماهيّت اجتماعی زنردگی انسران، وی بره سراير اسربا        آنهاو به 

. توجّره  رديگ یمکمک  آنهادنيای مادّی نيز محتاج است و برای رسيدن به اهداف متنوّع خود از 

خلقت و آفرينش که اجتماعی بودن انسان در متن  سازد یمحجرات مشخّص  سورۀاز  68به آية 

یَا أَیُّهَا الناا إ نِّناا خَلَقْنَاکُم مِّن ذَکَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاکُمْ شُعإوبًا وَقَبَائِـلَ  »ريزی شده است:  او پی

ام مردم! ما شما را از يرک مررد و    :لِتَعَارَفُوا نِّنا أَکْرَمَکُمْ عِندَ اللاهِ أَتْقَاکُمْ نِّنا اللاهَ عَلِیمٌ خَبِّیرٌ

)اينهرا مرالک امتيراز     .ها قرار داديم تا يكرديگر را بشناسريد   ها و قبيله زن آفريديم و شما را تيره

 «.خداوند دانا و آگاه است .ترين شما نزد خداوند با تقواترين شماست نيست،( گرامک

 ةير پاپيوند افراد و  ةيمای سببی و نسبی را که ها رابطهفرقان،  سورۀاز  90همچنين، در آية 

، به عنوان طرحی در متن خلقت برای حكمت و غايتی کلّری قررار داده شرده    آنهاستشناسی باز

وَهإوَ الاذِی خَلَ َ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهإ نَسَبًا وَصِهْرًا وَکَـانَ رَبُّـكَ   »است، عنوان نموده است: 

قررار داد )و نسرل او را   سچ  او را نسب و سبب  .او کسک است که از آ  انسانک را آفريد :قَدِیرًا

 .«از اين دو طريس گسترش داد( و پروردگار تو همواره توانا بوده است

و اختالف در آفررينش   ها انساناز سورۀ زخرف نيز دليل ديگری بر زندگی اجتماعی  81آية 

مَّعِیشَـتَهإمْ فِـی   رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَیْنَهإم  رَحْمَةَأَهإمْ یَقْسِمإونَ »با ساير موجودات است:  آنها

الدُّنْیَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهإمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِیَتاخِذَ بَعْضُهإم بَعْضًا سإخْرِّیًّا وَرَحْمَتإ رَبِّـكَ   الْحَيَا ِ

کنند؟! ما معيشت آنها را در حيات  آيا آنان رحمت پروردگارت را تقسيم مک :خَیْرٌ مِّمَّا یَجْمَعإونَ

)و برا   نندشان تقسيم کرديم و بعاک را بر بعاک برترم داديم تا يكديگر را مسخر کدنيا در ميان

 .«بهتر است ،کنند آورم مک هم تعاون نمايند(؛ و رحمت پروردگارت از تمام آنچه جمع

بر برخی ديگر، از نظر امكانات و استعدادها،  ها انساندر اين آية شريفه به دليل برتری برخی 

ی هرا  نره يزمتا بدين وسريله   رديپذ یمتوسّط برخی ديگر در جامعه صورت  مسخّر نمودن برخی،

: 6837؛ مطهّرری،  677: 6، ج 6873فرراهم گرردد )ر.ک؛ طباطبرائی،     ها انسانزندگی اجتماعی 

، نيازمندی آنها به يكديگر و وابسرتگی  ها انسان(. در واقع، خاصيّت زندگی اجتماعی برای 67ر18

که اين مسأله در مورد موجودات ديگر جهان آفرينش وجود  باشد یم آنها به علل و عوامل مادّی

 .باشد یمندارد و مختصّ انسان 
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 قرآناوصاف انسان در 

که برای شناخت و تفسرير   باشد یماوصاف هر شیء مشتمل بر خصوصيّات مثبت و منفی او 

پسنديده و  شیء ضروری است. انسان نيز به عنوان موجودی از موجودات اين عالم دارای صفات

ستايش يا نكوهيده شده تا آگاه گرديرده و برا    آنها. صفاتی که به مناسبت باشد یمصفات ناپسند 

، قررآن ی انسران در  هرا  شيستامبدأ  معرفت صحي، قادر به طیّ مسير الهی و فطری خود گردد.

ت يرا  ، نه خودِ طبيعر باشد یمگرايی او  ، طبيعتقرآنی انسان در ها نكوهشگرايی و منشأ  فطرت

(. در واقع، استفاده از فطررت و حرکرت برر    168، الف: 6837فطرت انسان )ر.ک؛ جوادی آملی، 

مبنای آن به حفظ فطرت انجاميده، چون انسان با قدرت اختيار خويش فطرت را حاکم بر خرود  

در مقابل، حاکميّت طبيعرت   .کند یماو را ستوده است و کار او را نيكو توصيف  قرآن، گرداند یم

وجود انسان به ظلم بر خويشتن و خيانت در امانت الهی، يعنی همان فطررت انسرانی، منرت      بر

انسانی را که طبيعت خويش را حاکم برر وجرود گردانيرده     قرآنشده، به سبب اين سوء اختيار، 

از برين   ها نكوهشو  ها تمذمّ، ها شيستا، ها مدحباالترين  قرآن کريمدر  .دينما یماست، نكوهش 

و گراهی   گردد یمنيز برتر  فرشتگان. گاهی انسان از شود یمت مختلف شامل حال انسان مخلوقا

در واقع، علّت اين امر صرفاً بدنِ مرادّی او يرا    (.1: 6878)ر.ک؛ مطهّری،  تر پستاز حيوانات نيز 

، بلكه ترکيب و همراهی اين دو با هم که تشركيل موجرودی بره نرام     باشد ینمروحِ فراطبيعی او 

از انسران   قرآنی ها شيستا. باشد یمی خاصّ اين مخلوق ها یژگيوو دارا بودن  دهد یمرا  انسان

 بندی نمود: تقسيم توان یمدربارۀ انسان را به شرح زير  قرآنی ها تمذمّو  ها نكوهشو همچنين 

 قرآنالف( اوصاف شایستة انسان در 

رموده است و همران طرور   مشخّص ف قرآنی برای انسان در ا دهيپسندخداوند متعال اوصاف 

از سرورۀ   78گرردد. در آيرة    که بيان شد، اين اوصاف به فطرت خواهی و روح الهی انسران برمری  

وَلَقَدْ کَرامْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهإمْ فِی الْبَر  وَالْبَحْرِّ وَرَزَقْنَاهإم مِّنَ الطایِّبَاتِ  »اسراء آمده است: 

مرا آدميزادگران را گرامرک داشرتيم و آنهرا را در       :یرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِـیالً وَفَضالْنَاهإمْ عَلَى کَثِ

هام راهوار( حمل کررديم و از انرواع روزيهرام پراکيزه بره آنران روزم        خشكک و دريا، )بر مرکب

 «.ايم، برترم بخشيديم داديم و آنها را بر بسيارم از موجوداتک که خلس کرده

وَلَقَـدْ کَرامْنَـا بَنِـی    »ت و فايلت برای انسان مطرح شده است: کرام مسألةدر اين آيه دو 

؛ منظور از تكريم اختصاص دادن صرفت  «وَفَضالْنَاهإمْ عَلَى کَثِیرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیالً »و « آدَمَ
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يا خصوصيّتی به آدمی است که در ديگران وجود ندارد. کرامت ناظر به شرافت ذاتی شیء اسرت  

خود اوست، در کرامت تنها خود شخص مرورد تكرريم مرورد نظرر اسرت و مقايسره برا         ژۀيوکه 

. امّا در فايلت موجودی با موجودات ديگرر مقايسره و برترری آن    شود ینمديگران در آن لحاظ 

. فايلت انسان نسبت به ساير مخلوقات به اين معناست که هر چيزی به سراير  شود یممشخّص 

از آن به انسان داده شده است )ر.ک؛ جروادی آملری،    تر یعالتر و مخلوقات داده شده است، بيش

(. بنابراين، با توجّره بره دو ويژگری کرامرت و     160: 68، ج6873و طباطبائی،  161، الف: 6837

 بندی نمود: اوصاف انسان را تحت اين دو ويژگی طبقه توان یمفايلت 

 ی کرامت انسانها جلوه( 4الف ـ

 ( عقل4ـ  4الف ـ 

ی کرامت انسانی وجود نعمت عقل در انسان است. عقل نيرويی اسرت کره   ها جلوهرين از برت

آن حس از باطل، خير از شرّ و نافع از مار قابل تشخيص است. عقل از عقال به معنای  لةيوسبه 

(. به همين مناسبت ادراکاتی کره  883: 6831نگهدارنده و بازدارنده است )ر.ک؛ راغب اصفهانی، 

بسته، عقل ناميرده شرده    ها آنرا در دل پذيرفته است و پيمان قلبی نسبت به  آنهاانسان دارد و 

است و همچنين نيروی مدرکات آدمی را که باعث تشخيص خير و شر، حسّ و باطرل از يكرديگر   

. خدای متعال عقل را به نيرويی تعريف کرده که انسان در ديرن خرود از   اند دهينام، عقل شود یم

آن راه را به سوی حقايس معارف و اعمال صرال، پيردا نمايرد.     لةيوسست و به شده ا مند بهرهآن 

خير و شرهای دنيوی  واريد چهاراگر عقل انسان در اين مجرا قرار نگيرد و قلمرو علم او فقط به 

(. عقرل مصرباح و چرراغ    879: 1، ج6873)ر.ک؛ طباطبائی،  شود ینممحدود شود، عقل ناميده 

دين و کاشرف محتروای اعتقرادی و اخالقری و قروانين       ازبع معرفت بشر دين و در کنار نقل، من

(. خداوند متعال به انسران برا دادن چنرين    98: 6831فقهی و حقوقی دين است )جوادی آملی، 

نعمت و نيرويی کرامت داده است و او را بر ساير آفريردگان و مخلوقرات خرود برترری بخشريده      

 است.

 ( علم به اسماء1ـ4الف ـ 

 الْمَالَئِکَوةٍِوَعَلامَ آدَمَ األَسْمَاء کُلاهَا ثُمَّ عَرَضَهإمْ عَلَى »سورۀ بقره:  81و  86س آيات بر اسا

قَالُواْ سإبْحَانَكَ الَ عِلْمَ لَنَا نِّالا مَـا عَلامْتَنَـا   *  فَقَالَ أَنبِّئُونِی بَِّْسْمَاء هَؤُالء نِّن کُنتُمْ صَادِقِینَ
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[ را  سچ  علم اسماء ]= علم اسرار آفررينش و نامگرذارم موجرودات    :کِیمإنِّناكَ أَنتَ الْعَلِیمإ الْحَ

گوييرد،   همگک به آدم آموخت. بعد آنها را به فرشتگان عرضه داشرت و فرمرود: اگرر راسرت مرک     

ما چيزم جز آنچه بره مرا    .هک توفرشتگان عر  کردند: منزّ. * اسامک اينها را به من خبر دهيد

 .«تو دانا و حكيمک .دانيم ام، نمک تعليم داده

انسان تنها موجودی است که شايستة شناخت اسمای حُسنای الهی اسرت. ايرن شايسرتگی    

 فرشرتگان مخصوص انسان کاملی است که نه تنها عالم به اسمای حسنای الهی است، بلكه معلّم 

 قَالَ»(: 638ر636: 6، ج6873و طباطبائی،  167، الف: 6837)ر.ک؛ جوادی آملی،  باشد یمنيز 

َْسَْمآِئهِّْم َقـاَل َأَلـمْ أَُقـل لاُکـمْ نِّن ـی أَعَْلـمإ َغْیـبَ         َْهإْم بِّ َْسَْمآِئهِّْم فَلَمَّا أَنَب یَا آدَمإ أَنبِّْئهإم بِّ

فرمود: ام آدم! آنران را از اسرامک )و    :السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِّ وَأَعْلَمإ مَا تُبْدإونَ وَمَا کُنتُمْ تَکْتُمإونَ

آگاه کن. هنگامک که آنان را آگاه کرد، خداوند فرمود: آيا به شما نگفتم که  اسرار( اين موجودات

کنيرد و آنچره را    دانم آنچره را شرما آشركار مری     دانم؟! و نيز می من، غيب آسمانها و زمين را می

 .«داشتيد پنهان می

ه ها به وديعره سرچرده، بر    معنای تعليم اسماء اين است که خدای متعال اين علم را در انسان

مستمرّ از اين نوع موجود، در صورت هردايت، سرر    به طورطوری که آثار اين وديعه به تدري  و 

اللّهی است کره بره انسران عطرا     خليفةکرامت  الزمةآيد. علم به اسماء  زده و از قوّه به فعل درمی

 خليفه و جانشين خردا شروند )ر.ک؛   توانستند ینمشده است و مالئكه به دليل نداشتن اين علم 

 (.673ر676: 6، ج6873طباطبائی، 

 خالفت 9ـ4الف ـ

اللهری  خليفةة ويژگی و کرامتی که خداوند متعال به انسان عطا فرموده است، مقام  نيتر مهم

نِّن ـی   لِلْمَالَئِکَوةٍِوَنِّذْ قَالَ رَبُّكَ »از سورۀ بقره بيان شده اسرت:   88است. اين ويژگی تنها در آية 

قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِیهَا مَن یإفْسِدإ فِیهَا وَیَسْفِكإ الدِّمَاء وَنَحْـنُ نُسَـبِّحإ    ةًخَلِيفَجَاعِلٌ فِی األَرْضِّ 

)به خاطر بياور( هنگامک را که پروردگارت  :بِّحَمْدِکَ وَنُقَدِّ إ لَكَ قَالَ نِّن ی أَعْلَمإ مَا الَ تَعْلَمإونَ

قرار خواهم داد. فرشتگان گفتند:  [ ام به فرشتگان گفت: من در روم زمين، جانشينک ]= نماينده

دهک که فساد و خونريزم کنرد؟! )زيررا موجرودات زمينرک      پروردگارا! آيا کسک را در آن قرار مک

ديگر که قبل از اين آدم وجود داشتند نيز به فساد و خونريزم آلوده شدند. اگر هدف از آفرينش 
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کنريم.   آوريرم و ترو را تقردي  مرک     جرا مرک   هاين انسان، عبادت است،( ما تسبي، و حمد تو را بر 

 .«دانيد دانم که شما نمک پروردگار فرمود: من حقايقک را مک

بنردی و   باتوّجه به تفاسيری که ذيل ايرن آيرة شرريفه بيران شرده، نكرات زيرر قابرل جمرع         

 گيری است: نتيجه

او السّالم، ندارد، بلكه فرزنردان   خالفت بيان شده در آيه اختصاص به شخص آدم، عليه الف(

(. مرراد از آدم در ايرن   673: 6، ج6873نيز در اين مقام با او شريک هسرتند )ر.ک؛ طباطبرائی،   

 هرا  انسران اللّهی در مورد تمام خليفةآيه، شخصيّت حقوقی آدم و مقام انسانيّت است؛ يعنی مقام 

 (.63: 6839و جوادی آملی،  11: 6877)به صورت بالقوّه( بيان شده است )ر.ک؛ جعفری، 

نظور از خالفت که در اين آيه بيان شده، جانشينی خدا بر روی زمين بروده اسرت نره    م ب(

جانشين ساکنان قبلی زمين؛ زيرا خدا در جوا  مالئكه فرموده که من اسرماء را بره آدم تعلريم    

و طباطبرائی،   11: 6877دارم و اين پاسج برا چنرين احتمرالی تناسرب نردارد )ر.ک؛ جعفرری،       

عنره، تنهرا خردای سربحان بروده اسرت )ر.ک؛        اقع، مقصود از مستخلفٌ(. در و673: 6، ج6873

 (.63: 6836جوادی آملی، 

عنه باشد. خليفه کسری   مگر اينكه خليفه نمايشگر مستخلفٌ شود ینممقام خالفت کامل  ج(

عنه است و هيچ گراه از ايرن مررآت تخلّرف      است که در آغاز و انجام سمت خود، آيينه مستخلفٌ

)ر.ک؛ همران،   دارد یمی شئوون وجودی و آثار و احكام و تدابير او را بيان و ابراز کند و تمام نمی

 (.677: 6، ج 6873و طباطبائی،  98: 6839

و مراحرل   شرود  یمر ی کامل يافرت  ها انسانبايد توجّه داشت که مراحل عالی خالفت در  د(

دارای مراتبری اسرت و    ی وارسته. به عبارتی، خالفت و جانشينی خدا نيرز ها انسانمادون آن در 

درجات فراوانی به همراه دارد؛ زيرا خداوند ظهورهای متفاوتی دارد. هر انسان بره ميرزان علمری    

اهلل اسرت  خليفةة که به اسمای الهی دارد، بر ديگر موجودات تفوّق يافته و به همران نسربت هرم    

 (.61و  91: 6839)ر.ک؛ جوادی آملی، 

 ( تسخیرآسمان و زمین1ـ4الف ـ 

 : »گردانرد  یمر خود  فةيخلو زمين است، مسخّر  ها آسمانند متعال تمام آنچه را که در خداو

در آسرمانها و آنچره در   را او آنچه  ...:وَسَخارَ لَکُم مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الَْْرْضِّ جَمِیعًا مِّنْهإ
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ای عرالم همره   (. اجرز 68)الجاثيره/  ...«همه را از سوم خودش مسخّر شرما سراخته   ،زمين است

خدا، امتياز تسخير هر  فةيخلمطابس نظام احسن در جريان هستند. در اين نظام انسان به عنوان 

و زمين است، به خود اختصاص داده است. به اين وسيله هر روز دامنة انتفاع  ها آسمانچه را در 

اين موجودات و انسان  ابدي یمگيری جوامع بشری از موجودات زمينی و آسمانی گسترش  و بهره

را از گياه تا جانور و... از جهات گوناگون واسطة رسيدن به اغرا  خود يعنی مقاصد حياتی خود 

(. البتّه 101: 63، ج 6873و طباطبائی،  166ر 118، الف: 6837)ر.ک؛ جوادی آملی،  گرداند یم

لی خداونرد  يی برای تسخير آسمان و زمان توسّرط خليفرة حردّاق   ها اقلحدّمسائلی که بيان شد، 

است. با توجّه به مراتب و درجات خليفة الهی، يقيناً اين تسخير و اين اجازه در مروارد گونراگون   

 .رديپذ یمآسمانی و زمينی برای خليفة کامل و حتّی متوسّط خداوند صورت 

 ( بصیرت بر خویشتن2ـ4الف ـ

(. 616: 18ج ،6873بصيرت به معنای رؤيت قلبی و ادراک باطنی اسرت )ر.ک؛ طباطبرائی،   

همتا به انسان مرحمت فرموده، نيروی تشرخيص خيرر از شررّ و     يكی از خصوصيّاتی که خالس بی

 :بَصِويََ ٌٍبَلِّ الْإِّنسَانُ عَلَى نَفْسِـهِ  »از سورۀ قيامت آمده اسرت:   60بصيرت باطنی است. در آية 
ده اسرت:  از سرورۀ شرم  آمر    3همچنين در آيرة  «. بلكه انسان خودش از وضع خود آگاه است

 «.سچ  فجور و تقوا )شرّ و خيرش( را به او الهام کرده است :فََْلْهَمَهَا فُجإورَهَا وَتَقْوَاهَا»

مراد از الهام در آية مذکور اين است که خدای متعال خوبی و بدی، خير و شر، زشت و زيبرا  

اسرت يرا فجرور    تقروی   دهرد  یمشناسانده است و به انسان فهمانده عملی که انجام  را به انسان 

(. اين امر به دليرل  066ر988: 18، ج6873و طباطبائی،  118، الف: 6837)ر.ک؛ جوادی آملی، 

قرار گرفتن فطرت الهی در نهاد هر انسانی است که با قرار گرفتن در مسير صحي، الهری خرود،   

 .باشد یمراه برای هر انسانی  کنندۀ روشن

 ی فضیلت انسانها جلوه(  1الف ـ

 احسن المخلوقین بودن (4ـ 1الف ـ

؛ زيررا نظرام   ردير گ یمر ی فاريلت انسران قررار    هرا  جلوهويژگی احسن المخلوقين بودن جزء 

موقعيّرت قررار    نيترر  ،يصرح آفرينش نظام احسن است و هر شیء در اين نظرام در زيبراترين و   
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ـ »گرفته است:  او همران کسرک    :ن طِـینٍ الاذِی أَحْسَنَ کُلا شَیْءٍ خَلَقَهإ وَبَدَأَ خَلْ َ الْإِّنسَانِّ مِ

(، هريچ  7)السّرجده/ « نيكو آفريد و آفرينش انسان را از گِل آغراز کررد   ،است که هر چه را آفريد

؛ زيررا خداونرد متعرال    شود ینمموجودی به آن جهت که موجود و مخلوق است، متّصف به بدی 

براين، هرر  اسرت. بنرا   بره احسرن  خلقت هر موجودی را نيكو فرموده است و اصوالً خلقت مرالزم  

(. در 878: 61، ج6873مخلوقی بدان جهت که مخلوق است، زيبا و نيكوست )ر.ک؛ طباطبائی، 

لقب احسن المخلوقين را به خود  اش ژهيوميان موجودات جهان آفرينش، انسان به سبب جايگاه 

اختصاص داده است. خداوند متعال نيز پ  از آفرينش مجموعة انسران، شرامل جسرم مرادّی و     

: 6868جرّد و غير مادّی، به خود لقب احسن الخرالقين داده اسرت )ر.ک؛ جروادی آملری،     روح م

پ  بزر  است خدايک که بهترين آفرينندگان ...  :فَتَبَارَکَ اللاهإ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ...»(؛ 10ر88

ان (. بنابراين، احسن المخلوقين بودن برای انسان فايلتی است کره از مير  60)المؤمنون/« است!

 تمام موجودات، نصيب وی شده است.

 ( برتری در آفرینش آیتی1ـ1الف ـ

انسان بيشتر از ساير موجودات، آفرينش آيتی دارد؛ يعنی هويّت او بهترين مرآت خداست و 

ی درونی هسرتی  ها هيالی که تمام ا گونهی ننشسته است، به ا نهييآغبار غيريّت در چهرۀ چنين 

. چيزی از بيرون، مانع و حجا  خدابينی دهد یمداجوی او تشكيل انسان را فطرت خداخواه و خ

(. اين امر به دليرل وجرود فطررت الهری     188، الف: 6837درونی او نيست )ر.ک؛ جوادی آملی، 

 ی کرامت بنی آدم است.ها جلوهی آفرينش او و يكی از ها یژگيوانسان است که از بهترين 

 یعی( برتری به اثر داشتن جنبة تشر9ـ 1الف ـ

قَالَ رَبُّنَا الاـذِی  : »کند یمخداوند متعال تمام موجودات را بر اساس هدايت تكوينی هدايت 

گفت: پروردگار ما همان کسک اسرت کره بره هرر موجرودم،       :أَعْطَى کُلا شَیْءٍ خَلْقَهإ ثُمَّ هَدَى

جرودات  (، در ميران مو 98)طره/ « سچ  هدايت کرده اسرت  ،آفرينش او بوده داده ةآنچه را الزم

 باشرد  یمر تكوينی دارای جنبة تشريع نيز  صبيةجهان آفرينش، انسان موجودی است که به جز 

(. انسان به دليل وجرود نيرروی اختيرار و اراده، قرادر بره      180، الف: 6837)ر.ک؛ جوادی آملی، 

. هردايت تشرريعی مربروط بره     باشد یمانتخا  و پيروی در مسير تشريع يا در غير مسير تشريع 

. هدايت تشرريعی  باشد یماز قبيل اعتقادات حس، اعمال صال، و هر چه در شريعت آمده،  اموری

نِّناـا هَـدَیْنَاهإ   »از سرورۀ دهرر آمرده اسرت:      8بر دو گونه است: الف( نشان دادن راه که در آيرة  
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انعرام بره آن   از سورۀ  619.  ( رسانيدن به مطلو  که در آية «السَّبِّیلَ نِّمَّا شَاکِرًا وَنِّمَّا کَفُورًا

و فرمروده ايرن قِسرم    « ...فَمَن یإرِّدِ اللّهإ أَن یَهْدِیَهإ یَشْرَحْ صَدْرَهإ لِإلِّسْـالَمِّ »اشاره شده اسرت:  

هدايت عبارت از اين است که قلب به نحو مخصوصی انبساط پيدا کرده است و در نتيجه، بدون 

م برودن در برابرر امرر خردا و     هيچ گرفتگی قول حس را پذيرفته، به عمل صال، بگرايد و از تسرلي 

نيرز بره ايرن نروع از هردايت      6از سورۀ زمر 18اطاعت از حكم او ابا و امتناع نداشته باشد. در آية 

تشريعی اشاره شده است و اين حالت را نور ناميرده شرده اسرت. از خرواصّ هردايت الهری قررار        

انرا ديرن قريّم الهری     گرفتن در مسير مستقيم است که انحراف و اختالف در آن نيست و آن هم

است که نه معارف اصولی و شرايع فرعی آن با هم اختالف دارد و نه حاملين دين و راهرروان در  

آن، با يكديگر تاادّ و مخالفتی دارند. اين دين همان دين قيّم است که مطابس فطرت الهی همة 

)ر.ک؛ طباطبرائی،   ابنرد ي یمشدنی است و نه احكام آن تييير و تبديلی  که نه عو  هاست انسان

(. بنابراين، انسان به عنوان موجودی که قابليّت خليفة الهری شردن در او   077ر073: 7، ج6873

نهاده شده است و به دليل وجود فطرت الهی که خداونرد متعرال در وجرود او قررار داده، دارای     

يلت هدايت تشريعی است و در اين زمينه نسبت به کلّ موجودات جهران هسرتی برترری و فار    

 دارد.

 قرآنب( اوصاف نکوهیده انسان در 

به دو قسمت پسنديده و نكوهيرده قابرل    قرآن کريمهمانگونه که بيان شد، صفات انسان در 

گرايری اوسرت و    تقسيم است. منشأ صفات پسنديدۀ انسان وجود نيروی عظيم فطررت و فطررت  

هواهرای نفسرانی اسرت.     باشد که باعرث پيرروی از   گرايی می منشأ صفات ناپسند انسان، طبيعت

)جوادی آملری،  1تقسيم کرد توان یمبيان شده، به سه دسته  قرآناوصاف ناپسند انسان را که در 

برداری نادرسرت از   ر صفات ناشی از بهره1ر صفات ناشی از طبيعت انسان. 6(: 183، الف: 6837

 ر صفات ناشی از غفلت و روگردانی از فطرت.8طبيعت انسان. 

 شی از طبیعت انسان( صفات نا4ب ـ

آيات ناظر بر اين صفات، در صدد تقبي، يا مرذمّت انسران برنيامرده، بلكره ايرن صرفات را از       

. در واقع، اين صفات دربارۀ نقاط ضعف آدمی است و در مواردی داند یمی آفرينش وی ها یژگيو

ضرعيف  »اننرد  سازی را دارد. صرفتی م  و هم نقش آگاه شود یمهم برای تنبّه و يادآوری استفاده 

وَخُلِ َ اإلِّنسَانُ ...»از سورۀ نساء آمده است:  13. در آخر آية باشد یمانسان از اين دسته « بودن
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اين ضعيف بودن هم در مورد بُعد جسرمی و هرم   «. است و انسان، ضعيف آفريده شده... :ضَعِیفًا

و تدبّر انسران متعرالی   در اين مورد بايد سبب توجّه  قرآن. بيان باشد یمدر مورد بُعد روحی وی 

ی مختلرف يراری   هرا  تيّر موقعی خود و عدم غرّه شدن به ها ضعفشود و او را در جهت، جبران 

 رساند.

 برداری نادرست از طبیعت انسانی ( صفات ناشی از بهره1ب ـ

ی طبيعری دارد و در  ا شهيردر مورد انسان بيان شده،  قرآنبرخی از اوصاف ناپسندی که در 

برودن بره   « هلروع ». به عنروان مثرال صرفت    شود یمتمايالت طبيعی انسان ايجاد اثر انحراف از 

طبيعی خداونرد متعرال در وجرود آدمری نهراده       به طور، صفتی است که «حريص بودن»معنای 

ی هرا  نره يزمسربب پيشررفت انسران در     توانرد  یمدهی درست  است. اين صفت در صورت جهت

م، عمل صال، و ساير معنويّات، ولی در صورتی کره  بودن در مورد عل« هلوع»مختلف گردد؛ مثالً 

آور مبردّل   اين صفت تعديل نگرديده، در مسير درست قرار نگيررد، بره صرفتی مرذموم و عِقرا      

 * نِّنا الْإِّنسَانَ خُلِ َ هَلُوعًـا »: آورد یمبودن را به همراه « منوع»و « جزوع»که صفات  شود یم

بره يقرين انسران حرريص و      :نِّلاا الْمإصَل ینَ*  ذَا مَسَّهإ الْخَیْرُ مَنُوعًاوَنِّ * نِّذَا مَسَّهإ الشارُّ جَزُوعًا

و هنگرامک کره   *  کنرد  بيترابک مرک   ،هنگامک که بدم به او رسرد  ؛ *طاقت آفريده شده است کم

 (.66ر11)المعارج/« مگر نمازگزاران*  ورزد(، خل مکشود )و بُ خوبک به او رسد مانع ديگران مک

انجامرد   شديد مری « بُخل»بودن اگر درست هدايت نشود، به « هلوع»صفت  از جنبة ديگری

صفت طبيعی ديگری که در وجود آدمی نهاده شرده،  که جزء صفات رذيله و ناپسند آدمی است. 

عجله داشتن و عجرول برودن اگرر در حالرت درسرت و منطقری آن        بودن است.« عجول»صفت 

، شود یمسريع در امور و بسياری از منافع ديگر شناسی، ت هدايت شود، سبب نظم در کارها، وقت

در صورتی که استفادۀ نادرست و غيرصحي، از اين صفت، ضررهای مادّی و معنوی زيادی بررای  

انسران   :وَیَدْعإ اإلِّنسَانُ بِّالشار  دإعَاءَهإ بِّالْخَیْرِّ وَکَانَ اإلِّنسَانُ عَجإـوالً »: آورد یمانسان به همراه 

و انسان هميشره عجرول    ،طلبد آنگونه که نيكيها را مک ،کند بديها را طلب مک)بر اثر شتابزدگک( 

 (.66)اإلسراء/« بوده است

، صفت مثبت طبيعی ديگری است که در نهاد انسان به وديعه قرار داده شرده  «غرور»صفتِ 

ناپرذير   ی جبرران ا لره يرذاست، ولی همين صفت در صورت پيشروی نادرست در وجود آدمی بره  

. ابلي  از مالئكة مقرّ  الهری برود کره بره واسرطة      دهد یمده که ايمان انسان را بر باد تبديل ش
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از سورۀ فصّرلت بيران شرده     98صفت غرور از درگاه الهی رانده شد. نمودی از اين صفت در آية 

 قَائِمَوةًٍٍالسَّواعَةٍَی وَمَا أَظُنُّ مِّناا مِن بَعْدِ ضَرااء مَسَّتْهإ لَیَقُولَنا هَذَا لِ رَحْمَةًوَلَئِنْ أَذَقْنَاهإ »است: 

هإم وَلَئِن رُّجِّعْتإ نِّلَى رَبِّی نِّنا لِی عِندَهإ لَلْحإسْنَى فَلَنُنَبِّئَنا الاذِینَ کَفَرُوا بِّمَا عَمِلُوا وَلَنُـذِیقَنا 

 ،دهو هرگاه او را رحمتک از سوم خود بچشانيم بعد از ناراحتک که به او رسري  :مِّنْ عَذَابٍ غَلِیظٍ

کنم قيامت برپرا شرود و    و گمان نمک است خاطر شايستگک و استحقاق من بوده هگويد: اين ب مک

سروم پروردگرارم بازگردانرده شروم، بررام مرن نرزد او        ه فر  که قيامتک باشرد،( هرگراه بر   ه )ب

ز زودم( آگاه خواهيم کرد و اه )ب ،اند هام نيک است. ما کافران را از اعمالک که انجام داده پاداش

 «.چشانيم عذا  شديد به آنها مک

و  69به صفاتی چون خودخواهی و خودمحور بودن انسان)الفجر/ توان یماز اين دسته صفات 

(، 06)الفصّرلت/  هرا  یسرخت (، نااميردی در  18)المعرارج/  ها یسختصبری در مقابل  (، بی06الزّمر/

 ( و ... اشاره نمود.90مجادله کردن )الكهف/

 فلت و رویگردانی از فطرت( صفات ناشی از غ9ب ـ

، در خلقت و طبيعت اوّليّة او وجود ندارد، شود یمی از صفات ناپسند که در آدمی يافت ا پاره

ولی عدم توجّه به فطرت الهی و پيروی از آن و هماهنگی برا شرريعت الهری، ايرن صرفات را در      

نِّنا الْإِّنسَـانَ  : »اسرت  «ناشكری و ناسچاسی». يكی از اين صفات، دينما یمانسان ايجاد و تقويت 

« هرام پروردگرارش بسريار ناسرچاس و بخيرل اسرت       کره انسران در برابرر نعمرت     :لِرَبِّهِ لَکَنُـودٌ 

، که در اثر عدم توجّه به نعم مختلف الهی و عدم توجّه به منعم برای انسان ايجراد  «1العاديات/»

 .سازد یمتوجّه آدمی ی معنوی و مادّی فراوانی را مها انيزشده است و به همراه خود، 

به اين مسأله توجّره شرده اسرت و شركرگزاری و قردردانی از       قرآن کريمدر آيات فراوانی از 

از صرفات  « توجيره کرردن  »ی مختلرف اسرت.   هرا  نهيزمخالس و مخلوق را زمينة رشد انسان در 

*  بَصِيََ ٌفْسِهِ بَلِّ الْإِّنسَانُ عَلَى نَ»برای انسان بيان شده است:  قرآنناپسند ديگری است که در 

هرچند )در ظاهر( برام خرود  *  بلكه انسان خودش از وضع خود آگاه است، :وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِیرَهإ

 (.60ر 69)القيامه/« عذرهايک بتراشد

نوعان و چره در   در موارد مختلف چه در برخورد شخص با هم« توجيه کردن»صفت ناپسند 

بارگيری فطرت انسان و عردم شرفّافيّت و زاللری آن رخ    پيشگاه الهی، صفتی است که به دليل غ
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، غبارهرای آلرودگی، فراموشری و جهرل برر      رود یمر و هرچه آدمی در اين مسير به جلو  دهد یم

. اين صرفت قطعراً از صرفات تعبيره     دينما یم تر سختو جبران آن را  ندينش یمصفحة فطرت او 

ی علمری و عملری انسران    هرا  جهالتو شده در طبيعت آدمی نيست و عدم توجّه به فطرت الهی 

 باعث آن شده است.

 قرآنانسان متعالی در لسان 

. باشرد  یمر جرويی هميشرگی و مسرتمر     انسان به دليل دارا بودن فطرت الهی، دارای حقيقت

. بيان شد که وجود انسان باشد ینم، ولی تيييرپذير رديگ یمی آدميان غبار ها غفلتفطرت بر اثر 

، وجرود روح الهری و   قررآن حی غيرمادّی و ماورای طبيعی است. از نظرر  شامل جسم مادّی و رو

خداخواهی در انسان، فصل مميّز او با جانداران بيان شده است. روح انسان مجرّد و هميشه زنده 

است و به سربب وجرود   « حیّ». بنابراين، جن  روح باشد ینمرفتنی  است و نابودشدنی و از بين

او يعنری خرداخواهی مسربوق بره خداشناسری وی و ذو  او در      « هتألّر »فطرت الهی در انسان، 

ی است کره حيرات   ا زندهموجود « حیّ متألّه»است.  قرآنانسان از منظر  مشخّصةجريان الهيّت، 

او در تألّه وی تجلّی دارد و تألّه همان ذو  شدن در ظهور الهيّرت اسرت )ر.ک؛ جروادی آملری،     

رت بالقوّه ايرن توانرايی و اسرتعداد را دارد کره حریّ      (. انسان به صو680ر689و  63ر66: 6868

اين توانايی را به حالت بالفعل در انسان  توان یمی ا لهيوسمتألّه باشد، ولی اينكه چگونه و به چه 

: شود یمدرآورد و تثبيت نمود، سؤالی است که با مراجعه با آيات ابتدايی سورۀ الرّحمن مشخّص 

را تعلريم   قررآن  * خداوند رحمان، :عَلامَهإ الْبَیَانَ*  خَلَ َ الْإِّنسَانَ*  رْآنَعَلامَ الْقُ*  الراحْمَنُ»

 (.6ر0)الرّحمن/« را آموخت« بيان»و به او *  انسان را آفريد،*  فرمود،

آمرده اسرت، در    قرآندر اين آيات خلقت انسان به دست خداوند متعال بعد از مسألة تعليم 

*  خَلَـ َ الْإِّنسَـانَ  *  الراحْمَنُ»که بيان شرود:   کرد یماقتاا که شايد نظم طبيعی چنين  حالی

که انسرانيّت پر  از تعلريم     دهد یمولی سياق فعلی آيات نشان «. عَلامَهإ الْبَیَانَ*  عَلامَ الْقُرْآنَ

و پديرد   دهرد  یمر . در واقع، تعليم معارف قرآنی به روح انسان شرافت وجودی ديآ یمپديد  قرآن

( را بره دنبرال   60)المؤمنون/« فَتَبَارَکَ اللاهإ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ»وجودی است که آمدن چنين م

و ظهرور   شرود  یمباعث انسانيّت انسان  قرآندارد. بنابراين، در مسير خلقت انسان تعليم معارف 

ه ، بيران بر  «عَلامَـهإ الْبَیَـانَ  »انسانيّت محصول وحی الهی است. سچ  در ادامة آيه آمده است، 

با نزول آن قلب و درون انسان پُر شرود،   قرآنمعنای هدفمند، روش، مشخّص و شفاف است. اگر 
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انسرانی اسرت کره    « بيان»خواهد بود، نه مبهم و نارسا. انسان « بيان»آثار و افعال چنين انسانی 

است. بنابراين، بيران محصرول انسرانيّت     قرآنتمام اعمال و رفتارش هدفمند و بر مبنای معارف 

 است.

وحی الهی 

ظهور انسانيّت  


 بيان 

 دهد یمرا به او تعليم  قرآن، پ  نديآفر یمبه عبارتی، خدای سبحان نخست انسان بالقوّه را 

و در نهايرت، ميروۀ    گرردد  یمر ، اسبا  خروج انسانيّت از قوّه به فعل فرراهم  قرآنو پ  از تعليم 

(. انسرانی کره   681رر 608، الرف:  6837انسان بالفعل، بيان معارف اسرت )ر.ک؛ جروادی آملری،    

بخواهد در مسير درست و صحي، قرار گيرد، بايد آگاه باشد که عمل بر اسراس معرارف قرآنری و    

او را به مقصد برساند و پاسخگوی ندای فطرت خرداجو و خرداخواه او    تواند یموحيانی است که 

صيه بره عمرل برر اسراس     است که تو قرآنباشد. توجّه به اين نكته ضروری است که در عمل به 

، عمرل برر   قرآندستورات شريعت و تعاليم نبوی آمده است. از اين رو، مالک انسانيّت از ديدگاه 

اساس شريعت نبوی و معارف وحيانی است که ميوۀ علم و ايمان به معارف وحيانی، عمل صرال،  

و فطررت   قرآناست؛ عملی که صالحيّت عرضه به پيشگاه ربوبی را داشته باشد. عملی بر اساس 

کره نهايرت ارزش و    گرردد  یمالهی انسان، از اين روست که عمل صال،، منشأ و مبدأ قر  الهی 

 .دينما یممالک انسانيّت هر انسانی را ميزان قر  او به حارت حس مشخّص 

 قرآنعوامل باریابی به انسانیّت و تعالی از منظر 

تی است که با گذشت زمران انسران   يی است. بينش، شناخها شيگراو  ها نشيبانسان دارای 

؛ شناختی کره حاصرل تجربره و علرم اسرت. گررايش،       کند یمنسبت به محيط اطراف خود پيدا 

که محرّک رشد، بالندگی، تكامل و تعرالی او   باشد یمو نيازهای مادّی و معنوی انسان  ها خواست

ظرايف عقرل و علرم    ی انسان، از وها شيگرادهی صحي، به  . جهتباشد یمی مختلف ها نهيزمدر 

که حرکت در مسير فطررت   آنهای معنوی انسان و حرکت در مسير ها شيگرا. توجّه به باشد یم

است، ايمان را به همراه دارد. ايمان به زندگی انسان رنرگ و بروی ديگرری بخشريده، فررد را از      

مقرام  . بررای دسرتيابی بره    دينما یمدهد و در طیّ مسير الهی کمک  هدفی نجات می پوچی و بی

ناپرذير بره همرراه ايمرانی مسرتحكم،       حیّ متألّه، انسان نيازمند علمی روشنگر، پايردار و بطرالن  

 .باشد یمرونده و دستگير  پيش
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علمی کارساز است که از سوی خرالس   قرآندر تعريف انسان متعالی بيان گرديد که از منظر 

انتهرايش بره زوايرای     و علم بیمتعال تعليم داده شده باشد؛ زيرا تنها اوست که به دليل حكمت 

و انسران را در دسرتيابی بره خيرر راهنمرايی       دانرد  یمر وجودی انسان آگاه بوده، خير و شرّ او را 

. بنابراين، علمی نافع و سودمند است که از تعراليم وحيرانی سرچشرمه گرفتره باشرد و      دينما یم

يانی داشته باشرد. از ايرن   ايمانی کارساز و مستحكم است که ريشه در يقين و باور به معارف وح

روست که ايمان و علم، دو بال پرواز انسان برای باريابی به مقام صالحين است که عمل صرحي،  

هم بدون علم و ايمان، عمل صال، نبوده، صالحيّت عرضه به محار باری تعالی را نردارد و قرر    

 .شود ینمالهی را موجب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارف وحيانی بر انساناثرات مع عنوان نمودار:

 تعلیم معارف وحیانی

 

       

 

 قرب الهی عمل صالح   انسان

 

 

      

 

 اور قلبی به معارف وحیانیب

 علم بینش

گرای
 ش 

 معنوی

 ایمان
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 قرآنعوامل بازدارندۀ رشد و تعالی انسان از دیدگاه 

همانگونه که عواملی چون علم، ايمان و عمرل صرال، در رشرد و تعرالی انسران مرؤّثر اسرت،        

. عرواملی کره بره عنروان موانرع و      باشرند  یمکنندۀ سرعت سير انسان  عواملی هم بازدارنده و کم

ر مراحل مختلرف زنردگی اثرگرذار اسرت و در صرورت غفلرت و       راهزنان فكری و عملی انسان د

. اين عوامل هم درونی و هم بيرونی سازند یمی غيرقابل جبرانی را متوجّه وی ها انيزتوجّهی  کم

الهری او  8است و با کمرنگ نمودن فطرت الهی انسان، در وجود او نهادينه شده مراحل صريرورت 

ی و آگاهی از اين موانع فكرری و عملری اسرت کره انسران      . با شناسايندينما یمرا کند يا متوقّف 

پرداخته به حفظ و صيانت از فطررت الهری خرود بچرردازد. ايرن موانرع        آنهابه مبارزۀ با  تواند یم

 :باشد یم)نظری و عملی( شامل موارد ذيل 

 الف( غفلت

ت از يراد  رشد و تعالی انسان غفلت است. غفلر  بازدارندۀعامل  نيتر مهمترين و  يكی از اصلی

خدا همراه و به دنبال آن غفلت از خود را نيرز در پری دارد. انسرانی کره بره جرای خرودنگری و        

. بره  دير نما یمر ، از رشد و تعرالی خرود جلروگيری    گردد یمخودسنجی به بيرون از خود مشيول 

هإمْ قُلُوبٌ الا یَفْقَهإـونَ بِّهَـا   وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنامَ کَثِیرًا مِّنَ الْجِّن  وَاإلِّنسِّ لَ: »قرآن کريمفرمودۀ 

وْلَئِكَ وَلَهإمْ أَعْیإنٌ الا یإبْصِرُونَ بِّهَا وَلَهإمْ آذَانٌ الا یَسْمَعإونَ بِّهَا أُوْلَئِكَ کَاألَنْعَامِّ بَلْ هإمْ أَضَلُّ أُ

]= آنهرا دلهرا    .و انر  را بررام دوزخ آفريرديم    به يقرين، گرروه بسريارم از جرنّ     :هإمإ الْغَافِلُونَ

بيننرد و   فهمند و چشمانک کره برا آن نمرک    کنند، و( نمک ها[يک دارند که با آن )انديشه نمک عقل

  بلكره گمراهترر! اينران همران غرافالن      ،آنها همچون چهارپاياننرد  .شنوند گوشهايک که با آن نمک

 (.676)األعراف/« گونه امكانات هدايت باز هم گمراهند( چرا که با داشتن همه، ند )هست

يی بدون انديشيدن دارند؛ چشمهايی بدون بينايی و گوششرهايی بردون   ها عقلوه غافالن گر

حاررت اميرر،    فرمرودۀ ؛ زيررا کره بره    گمراهترندقدرت شنوايی. در نتيجه، اينان از حيوانات نيز 

از راه زدودن اين مانع مراقبت «. غفلت، گمراهی جان است ضاَلَلُ النُّفُو ِّ: اَلغَفلَةُ»السّالم،:  عليه

(. بنرابراين، برا   868رر 860،  :6837خود و پيوسته به ياد خدا بودن است )ر.ک؛ جوادی آملی، 

تدبّر و تعمّس در اين اصل، ضرورت ياد دائمی حارت حس برر آدمری مكشروف گرديرده اسرت و      

و علّت اين امر وجود فطرت الهی وديعه نهاده در درون  گردد یماهميّت آن بيش از پيش روشن 
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که دائماً رو به سوی معبود دارد. عواملی که از ايرن حرکرت و صريرورت جلروگيری     انسان است 

 .گردند یمنمايند، ستر فطرت را سبب شده، مانع رشد و تعالی وجود آدمی 

 ب( پندارگرایی و تکیه بر ظنّ و گمان به جای علم و یقین

وده اسرت و  در آيات فراوانی به شرّدت برا پيرروی از ظرّن و گمران مخالفرت نمر        قرآن کريم

وَنِّن تُطِعْ أَکْثَرَ مَن فِی األَرْضِّ یإضِلُّوکَ عَن سَبِّیلِّ اللّـهِ نِّن یَتابِّعإـونَ نِّالا الظاـنا    : »ديفرما یم

اطاعت کنک، ترو را از راه   ،اگر از بيشتر کسانک که در روم زمين هستند :وَنِّنْ هإمْ نِّالا یَخْرُصإونَ

نماينرد و تخمرين و حردس )واهرک(      از گمران پيرروم مرک    خدا گمراه مک کنند؛ )زيرا( آنها تنها

 (.661)األنعام/« زنند مک

در واقع، انسانی که گرفتار ظنّ و گمان و خيال است، به جای مشراهدۀ حرسّ و حقيقرت بره     

، ولی بره دليرل   دهد یمکه کار صحي، را انجام  پندارد یم، چنين انسانی رود یمدنبال پندار خود 

او باطل و نارواست و از شركوفايی و رشرد خرود در بُعرد علرم و عمرل        عدم پيروی از حس، خيال

. ياد خدا و محاسبة نَف  از پندارگرايی جلوگيری نموده، راه صحي، را به انسران  ماند یممحروم 

(. از خصوصريّات  17: 6871و مطهّرری،   861،  : 6837)ر.ک؛ جروادی آملری،    دهرد  یمر نشان 

اوست. بر اين اساس، در صورت عدم جلروگيری و کنتررل   وجود آدمی، قدرت پرواز فكر و خيال 

. گرردد  یمر گمان و خيال، پندارگرايی در انسران رشرد نمروده، مرانعی در برابرر تعرالی جران او        

ی عمر و وقت انسان، او را متارّر و بازگشت به مسير صرحي،  ها هيسرماپندارگرايی با هدر دادن 

و تنبّه نَف ، يادآوری وجود خالس متعال و اسرتفاده  . تذکّر دينما یمرا برای وی مشكل و ناهموار 

 .دينما یمپندارگرايی  توسعةاز علم صحي،، کمک فراوانی در جلوگيری از رشد و 

 ج( وسوسة شیطانی

ی خود، حس را به جای باطرل  ها سهيدسروست که با  ی شيطان رو بهها وسوسهانسان دائماً با 

آنقردر قروی اسرت کره در انسران       هرا  وسوسره و  ها هسيدس. اين نشاند یمو باطل را به جای حس 

سالک، رأی و نظر او را به جای رأی و نظر وحی الهی قرار داده، اين چنين انسان را از مشراهدۀ  

. در واقع، شيطان به وسيلة قوّۀ خيال، وهم و خيال را به جای عقرل نشرانده،   دارد یمملكوت باز 

. بررای زدودن ايرن مرانع، انسران     کند یمها محروم  انسان را از ديدن حقايس و گرايش به فاليت

، 6837رغبت باشد و به تزکيه و نزاهت نَف  بچردازد )ر.ک؛ جوادی آملی،  بايد نسبت به گناه بی

(. وساوس شياطين درونی و بيرونی نيز همانند پندارگرايی راه دستيابی به کمال 860ر   869 :
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خرود منحررف     یاصرل انسران را از يراد مبردأ و مسرير      رو نمروده،  و تعالی را با موانع متعدّد روبه

. مبارزه با اين شياطين موجب شده که هر انسانی دائماً حسّ و حقيقت را در نظر داشته دينما یم

 ی از مبدأ قدرت که خالس متعال است، غافل نماند.ا لحظهباشد و 

 و هواهای نفسانی ها لیمد( 

انی جلوی بينش و گرايش انسان را گرفته، او را گرفتار شدن در دام خودبينی و هواهای نفس

، براالترين و  شران  یشخصر يی کره دسرتيابی بره منرافع     ها انسان. دارد یماز شكوفايی و تعالی باز

نصريب   شان است، گرفتار خودبينی شده، از سير و سلوک الهی بری  آرزو و غايت اميال نيتر عيرف

ی نفسرانی را گرفتره، راه تعرالی    ها هوسو  ها ليم  و کشتن او، جلوی اين . نابودی نَفظمانند یم

(. 13: 6871و مطهّرری،   863رر 866،  : 6837)ر.ک؛ جوادی آملری،   دينما یمانسان را همواره 

عامل و در واقع، مانع سير و سلوک انسان، نَف  و هواهای نفسانی اوسرت. ترا انسران     نيتر یاصل

کند و بره هرر مسرير نادرسرتی او را      ايی می  فرمانروعقل خود را امير کشور وجود نگرداند، نَفظ

 .کشاند یم

 ـ( شتابزدگیه

و در دسرتيابی   گرردد  یمر شتابزدگی از عواملی است که مانع انديشريدن و تصرميم صرحي،    

خواسته شده ترا بره    ها انساننيز از  قرآن کريم. در دينما یمانسان به مسير صحي، اختالل ايجاد 

بَلْ (: »13: 6871عی را رد يا قبول ننمايند )ر.ک؛ مطهّری، ، موضواند دهينرسمرحلة علم و يقين 

 کَیْـفَ  کَذابإواْ بِّمَا لَمْ یإحِیطُواْ بِّعِلْمِهِ وَلَمَّا یَْْتِهِّمْ تَْْوِّیلُهإ کَذَلِكَ کَذابَ الاذِینَ مِن قَبْلِهِّمْ فَانظُرْ

( بلكره چيرزم را   ،انكرار نكردنرد   را قررآن )ولک آنها از روم علرم و دانرش    :الظاالِمِینَ عَاقِبَةُکَانَ 

بر آنان روشن نشده است! پيشرينيان   آن تتكذيب کردند که آگاهک از آن نداشتند و هنوز واقعيّ

 (.86/ون )ي!« پ  بنگر عاقبت کار ظالمان چگونه بود .آنها نيز همين گونه تكذيب کردند

از راه صرحي، و   شتابزدگی از صفاتی است که در اثر انحراف صفت عجول برودن در انسران،  

طبيعی خود عايد او شده است و به جای کاميابی موجبرات ناکرامی، خسرران و شررمندگی او را     

 .دينما یمگيری از دو نيروی عقل و علم در تعديل اين صفت کمک شايانی  . بهرهسازد یمفراهم 
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 نگری گرایی وگذشته و( سنّت

را مرادام کره برا معيرار عقرل       کره باورهرای گذشرتگان    کنرد  یمر يرادآوری   ها انسانبه  قرآن

که اين امر جلروی شركوفايی عقرل و     زنديرهچبمورد  گرايی بی و ازسنّت اند ، نچذيرفتهاند دهينسنج

وَنِّذَا قِیلَ لَهإمإ اتابِّعإوا مَا أَنزَلَ اللّـهإ  (: »78: 6871)ر.ک؛ مطهّری،  رديگ یمتعالی جان انسان را 

و  :نَا أَوَلَوْ کَـانَ آبَـاؤُهإمْ الَ یَعْقِلُـونَ شَـیْئاً وَالَ یَهْتَـدإونَ     ا عَلَیْهِ آبَاءَقَالُواْ بَلْ نَتابِّعإ مَا أَلْفَیْنَ

گوينرد: نره، مرا از آنچره      مک ،هنگامک که به آنها گفته شود: از آنچه خدا نازل کرده، پيروم کنيد

دنرد و هردايت   فهمي آيا اگر پدران آنها چيزم نمک !نماييم پدران خود را بر آن يافتيم، پيروم مک

 (.678)البقره/« نيافتند )باز از آنها پيروم خواهند کرد(؟!

ی يكی از ا لهيقبگرايی قومی و  پيروی کورکورانه و بدون دليل و منطس از گذشتگان و تعصّب

 .ديفرما یمرا از آن نهی  ها انسانمذمّت شده است و  قرآن کريمعواملی است که همواره در 

 گرایی ز( شخصیّت

را بره   هرا  انسران  قررآن گرايی کورکورانره اسرت.    ر موانع رشد و تعالی انسان، شخصيّتاز ديگ

را موجرب   هرا  تيّشخصر استقالل فكری دعوت نموده است و پيروی کورکورانه و بدون تعقّرل از  

ءَنَـا  وَقَالُوا رَبَّنَا نِّناا أَطَعْنَـا سَـادَتَنَا وَکُبَرَا  (: »78: 6871)ر.ک؛ مطهّرری،   داند یمشقاوت ابدی 

گويند: پروردگارا! ما از سران و بزرگان خود اطاعت کرديم و ما را گمرراه   و مک :فََْضَلُّونَا السَّبِّیلَا

 (.17)األحزا /« ساختند!

گرايی، چشم و گوش باطن انسان را بسته و  گرايی و سنّت گرايی نيز همانند قوميّت شخصيّت

الی که عردم تعصّربات مختلرف و پيرروی از     ، در حدينما یماز ديدن و دريافت حقايس جلوگيری 

حقيقت در هر امری، انسان را در تشخيص راه صحي، ياری نموده، جلوی اشتباهات و خطاهرای  

 .رديگ یماو را 

 ح( دنیاگرایی

تعلّس به دنيا و محبّت به آن از موانع اساسی شكوفايی نظری و در نتيجه، شكوفايی و تعرالی  

ونه که مانع اصالح عملی انسان اسرت، موجرب تبراهی و فسراد     انسان است. محبّت دنيا همان گ

. تالش شيطان و نف  امّاره در سرگرم ساختن انسان به دنيا است تا به اين شود یمعلمی او نيز 

وسيله انسان از ياد خدا که ياد مبدأ و اصل و منشأ آفرينش است، غفلت نمايد که انسان وابسته 



 رضا علی نوروزی و هاجر کوهی اصفهانی 611

 

نا ژپوهش
 ی هم

ر ف ق
عار م

یآ ن
،  

سال
0

، شمارۀ 
60

، پاييز 
6861

 

  

القی و انسانی راهی نيست. تعاليم الهی انبياء پردۀ دنيراگرايی را  به دنيا را به توحيد و فاايل اخ

کره دنيرا    دکن یمدهد و يادآوری  از جلوی چشمان آدمی کنار زده، واقعيّت دنيا را به او نشان می

محلّ عبور و گذر است. فرصت و سفری است برای توشره برگررفتن بررای منزلگراه ابردی)ر.ک؛      

وَ هإـوَ الاـذِی   »فرمايرد:   السّالم، می که حارت امير، عليه نان(، چ866،  : 6837جوادی آملی، 

أَسکَنَ الدُّنیَا خَلقَهإ وَ بَعَثَ نِّلَی الجِّن  وَ اإلِّنسِّ رإسإلَهإ لِیَکشِفُوا لَهإم عَن غَطائهإ وَ لِیإحَذ رإوهإم 

سروی جرنّ و   خداوند دنيا را مسكن مخلوقات خود قرار داد و رسروالن خرود را بره     مِن ضَراائِهَا:

« برحرذر دارنرد   شيهرا  انير زرا از  آنهرا ان  مبعوث کرد تا پرده از چهرۀ زشت دنيرا برگيرنرد و   

 (.638/ خ البالغه نه )

کره برا ازديراد ايرن عالقره،       دير نما یمر عالقه و وابستگی به دنيا چنان قدرتمند و توانا عمرل  

کره انگرار    دکنر  یمر ی رفترار  ا گونهنمايد و به مرور به  پيوسته انسان از ياد مبدأ و معاد غفلت می

بازگشت و رجوعی را پيش رو ندارد و در اين سرا مانا و پايا بوده، سرای ديگر و نهايتی در انتظار 

. اين در حالی است که استعانت از تعاليم الهی و وحيانی و يادآوری مر  و معاد، در باشد ینماو 

بوده، او را در مسرير صرحي، پايردار و اسرتوار      کاهش عالقه و وابستگی انسان به دنيا بسيار مؤثّر

 .گرداند یم

 ط( کبر

نِّنا الاذِینَ یإجَادِلُونَ فِی آیَاتِ اللاهِ بِّغَیْرِّ سإلْطَانٍ أَتَـاهإمْ  »چنين آمده است:  قرآن کريمدر 

کسانک کره در   :السَّمِیعإ الْبَصِیرُ نِّن فِی صإدإورِّهِمْ نِّلاا کِبْرٌ مَّا هإم بِّبَالِغِیهِ فَاسْتَعِذْ بِّاللاهِ نِّناهإ هإوَ

هايشان فقرط   کنند، در سينه جويک مک ستيزه ،آيات خداوند بدون دليلک که برام آنها آمده باشد

پ  به خدا پنراه برر کره او شرنوا و      .خود نخواهند رسيد ةتكبّر )و غرور( است و هرگز به خواست

 (.91)غافر/ « بيناست

کنرد و انسرانی کره دلرش تيرره شرد، از        ل را تيره میکبر چرکی است که صفحات شفّاف د

. کسانی که در زمرين بره داليرل مختلرف و     ماند یمگرايش به فايلت و شهود حس و راستی باز 

، مانع شكوفايی فطرت خويش گرديده، از تعالی جان و روح خود جلروگيری  ورزند یممتعدّد کبر 

ابل حقيقت بچردازد، راهی به سروی حاررت   جويی در مق . تا زمانی که انسان به ستيزهندينما یم

 (.863،  : 6837دوست نخواهد يافت )ر.ک؛ جوادی آملی، 
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ترا برا آگراهی و معرفرت      دير نما یمر شناسايی موانع رشد و شكوفايی انسان به انسان کمرک  

صحي، به مبارزه با اين موانع پرداخته، سعی درکنترل و مهار ايرن عوامرل نمايرد کره برا انردک       

گشرايد و او را   ی شناخت و آگاهی را برر وی مری  ها راهنب شخص، خدای متعال نيز تالشی از جا

. در صرورتی کره مخالفرت و    دير نما یمو مسير حرکت وی را هموار  دينما یمراهنمايی و هدايت 

معاندت با اين حقايس، لحظه به لحظه انسان را از صيرورت خويش و کمالی که مردّ نظرر خرالس    

 .سازد یمراه بازگشت وی را با صعوبت بسيار همراه متعال است، دور نموده، 

 گیری نتیجه

انسان موجودی است دارای دو بُعرد وجرودی؛ ترکيبری از روح ملكروتی و الهری، و جسرمی       

ی منحصرر بره   ها یژگيو. از باشد یمطبيعی و مادّی که دارای تطوّرهايی در مسير آفرينش خود 

او، داشرتن فطررت الهری و وجرود قردرت، اختيرار       فرد اين مخلوق، غير از دو بُعدی بودن وجود 

قرار داده است. در اين مقاله پ  از مشخّص « احسن المخلوقين»يی که او را ها یژگيو. باشد یم

قررآن  ی آفرينش انسان، به بررسی صفات پسنديده و نكوهيردۀ انسران از منظرر    ها یژگيوشدن 
پرداخته شد و اين امر کره دارا برودن    پرداخته شده است. در ادامه به تعريف قرآنی انسان کريم

« حریّ متألّره  » قرآن کرريم . انسان در لسان دينما یمی موجودی را اليس نام انسان ا صهيخصچه 

ی که حيات او در تألّه او تعريف شده است. در واقع، از اين ديدگاه، موجودی ا زندهاست؛ موجود 

و  هرا  نشيبدارای  ها انسانهی باشد. تمامی ی الها شيگراو  ها نشيبکه دارای  رديگ یمانسان نام 

اين دو عامل است. در صورتی کره علرم و ايمران در     جةينتيی هستند که علم و ايمان ها شيگرا

. عملری کره   شرود  یمراستا با معارف وحيانی باشد، به انجام عمل صال، منت   انسان، همسو و هم

فرينش انسان بيان شرده اسرت، در پری    هدف آ قرآنهمراه و به دنبال خود، قر  الهی را که در 

« عمل صرال، »منت  به « علم و ايمان»مالک انسانيّت انسان را  قرآن کريمدارد. به سخن ديگر، 

 دانسته که دستاورد عمل صال، برای انسان، قر  او به مبدأ هستی، يعنی آفريدگار متعال است.

ترر   وبی اشكال ترانسان را آسان گيری از معارف وحيانی، صيرورت توجّه به فطرت الهی و بهره

ی شرياطين درونری و بيرونری،    ها وسوسه، در حالی که موانعی چون غفلت، پندارگرايی، دينما یم

گرايی، دنياگرايی و کبر، صيرورت انسان را کُند و در مراحرل و   گرايی، شخصيّت شتابزدگی، سنّت

لهی و حرکت بر آن اسراس، عبرور از   که توجّه به دستورات و قوانين ا اندازد یممواقعی به تعويس 

 .سازد یمموانع را آسان و ميسّر 
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 ها: نوشت پی

اللاهإ نَزالَ أَحْسَنَ الْحَدِیثِ کِتَابًا مُّتَشَابِّهًا مَّثَانِیَ تَقْشَعِرُّ مِنْهإ جإلُودإ الاذِینَ یَخْشَـوْنَ  »رر  6

رِّ اللاهِ ذَلِكَ هإدَى اللاهِ یَهْدِی بِّهِ مَنْ یَشَـاء وَمَـن   رَبَّهإمْ ثُمَّ تَلِینُ جإلُودإهإمْ وَقُلُوبإهإمْ نِّلَى ذِکْ

)در لطرف   آن کتابک که آيات ؛دهمورفخداوند بهترين سخن را نازل : یإضْلِلْ اللاهإ فَمَا لَهإ مِنْ هَادٍ

انگيرز( کره از    و زيبايک و عمس و محتوا( همانند يكديگر است؛ آياتک مكرّر دارد )با تكرارم شروق 

ترسرند؛ سرچ  بررون و     کره از پروردگارشران مرک   افتد  میلرزه بر اندام کسانک  آن آياتشنيدن 

اين هدايت الهک است کره هرر کر  را بخواهرد برا آن       .شود درونشان نرم و متوجّه ذکر خدا مک

 .«کند و هر ک  را خداوند گمراه سازد، راهنمايک برام او نخواهد بود راهنمايک مک

صرفات   ،انرد  خود داده انسان در اسالمبا توضيحی که در کتا   دتقی جعفریمه محمّعالّر 1

اگر اين صفات منفری   که کنند دانند و بيان می منفی و ناپسند انسان را مربوط به طبيعت او نمی

 (.81ر01: 6877)جعفری، گرفت در ذات انسان بود، مورد نهی قرار نمی

قررآن  . اسرت  ة ديگر تكامل يافتنای به مرحل ل، شدن و از مرحلهصيرورت به معنای تحوّر 8
هرايی از   (. مثرال 16: 6868جوادی آملری،  ر.ک؛ ) از سير انسان به صيرورت ياد کرده است کريم

توان مشاهده و مطالعه  می (03/ح )الو  (60/لقمان)، (08/ق)، (63 )المائده/ اين واژه را در آيات

 د.کر

 منابع و مآخذ

 . ترجمة محمّدمهدی فوالدوند.قرآن کریم

 . ترجمة محمّد دشتی.البالغه نهج

پرور.   . ترجمرة بهررام محسرن   هفت نظریّه در باب طبیعت انسان(. 6813استيونسن، لسرلی. ) 

 چاپ اوّل. تهران: انتشارات رشد.

. ترجمة محمّدرضا بهشتی. چاپ اوّل. تهرران:  شناسی فلسفی انسان(. 6838ديرک ، هان . )

 انتشارات هرم .

. ترجمرة محمّدحسرين   مفـردات الفـاظ القـرآن   (. 6831حمّرد. ) راغب اصفهانی، حسن بن م

 رحيمی. چاپ اوّل. تهران: نشر سبحان.

 . چاپ اوّل. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی.انسان در اسالم(. 6877جعفری، محمّدتقی. )
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. چراپ سروم. قرم: انتشرارات     8. ج تسنیم؛ تفسیر قرآن کریم(. 6839جوادی آملی، عبداهلل. )

 اسراء.

. چراپ دوم. قرم:   منزلت عقـل در هندسـة معرفـت دینـی    (. 6831رررررررررررررررررر . )رر

 انتشارات اسراء.

. چراپ چهرارم. قرم: انتشرارات     تفسیر انسان به انسـان (. الرف.  6837رررررررررررررررررررر . )

 اسراء.

. فطررت در قررآن.   61. ج تفسیر موضوعی قـرآن کـریم  (.  . 6837رررررررررررررررررررر . )

 چاپ پنجم. قم: انتشارات اسراء.

 . چاپ سوم. قم: انتشارات اسراء.ح ّ و تکلیف در اسالم(. 6833رررررررررررررررررررر . )

 . چاپ سوم. قم: انتشارات اسراء.انسان از آغاز تا انجام(. 6868رررررررررررررررررررر . )

ل. تهرران: انتشرارات   . چراپ اوّ انسان در اسالم و مکاتـب غربـی  (. 6876اصير. ) حلبی، علی

 اساطير.

و 67،63، 61، 68، 61، 7، 1، 6. مجلّردهای  تفسیر المیزان(. 6873طباطبائی، محمّدحسين. )

 . ترجمة سيّد محمّدباقر موسوی همدانی. چاپ يازدهم. قم: دفتر انتشارات اسالمی.18

ران: نشرر  . چراپ دوم. تهر  شناسی ی انسانها نظریّهتاریخ اندیشه و (. 6831فكوهی، ناصرر. ) 

 نی.

. چراپ اوّل. تهرران: مؤسّسرة فرهنگری، هنرری،      شناسی قرآن(. 6836فوالدوند، محمّدمهدی. )

 سينمايی الست فردا.

. جلد اوّل؛ انسران و ايمران. چراپ    بینی اسالمی ی بر جهانا مهمقدّ(. 6871مطهّری، مرتای. )

 نهم. تهران: انتشارات صدرا.

. جلرد چهرارم. انسران در قررآن.     بینی اسـالمی  بر جهان یا مهمقدّ(. 6878ررررررررررررررر . )

 چاپ هشتم. تهران: انتشارات صدرا.

. منطس ر فلسفه. چاپ سی و ششم. تهران:  6. ج کلّیّات علوم اسالم(. 6839ررررررررررررررر . )

 انتشارات صدرا.

يج. چاپ بيسرت  . جامعه و تار9بينی اسالمی. جلد  ی بر جهانا مهمقدّ(. 6837ررررررررررررررر . )

 .و يكم. تهران: انتشارات صدرا
 


