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 چکیده

کمال هر انسانی به میزان شناخت او از خداوند است واین شناخت، یعنی معرفة هللا، متوقف بر انسان 

 «.من عرف نفسه فقد عرف ربه:»شناسی یعنی خود شناسی ست

آگاهی  و و در انسان شناسی وجود بعضی مباحث چون خلقت انسان از خاک یا نطفه یا آب و علم

 نسبت به بعضی مسائل تئوریک و نظری این زمینه پر اهمیت جلوه میکند.

پیش می آید که انشاهللا آن نیز « علیه السالم»یواالتی در زمینه ی تولد حضرت عیسدر این زمینه س

 برطرف خواهد شد.

رابطه ی در انسان شناسی رابطه ی انسان با سایر موجودات باید مورد بررسی قرار گیرد از جمله 

او با مالئکه،حیوانات ،نباتات و جمادات. و در این زمینه باید به رابطه ی میان انسان،ملک وحیوان 

اهتمام تامی مبذول داشت که قرآن کریم،معصومین و علمای خود ساخته ی اسالم نیز تاکیدی خاص 

 بر این مطلب داشته اند.

 

 واژگان کلیدی

 قت،عالم ذر، دنیا،عالم ماده،جسم مادیخدا، انسان،ملک،حیوان،تمحض وجودی،خل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسم هللا الرحمن الرحیم

تمنا وتشکر از خداوند است که ذره ذره موجودات عالم،از زمان ذر تا زمان هالکت کل اال 

تهلیل و تکبیِر ذات ال یزال ولم یزل او بوده اند وهستند تسبیح وتقدیس و تجمیل ومشغول به ،وجهه

 ولکن ال نفقه تسبیحهم.وخواهند بود

فیضش همچون اشعه ی نوری بر اندرون خانه های به آن گشاده شده سپاس خداوندی را سزاست که 

.چون بخواهی میدهد وچون میبارد وچون در خواست کنی میدهد وچون درخواست نکنی میدهد

.اطاعت کنی میدهد،طغیان کنی میدهد.چون براند میدهد،چون نخواهی میدهد.بدانی میدهد،ندانی میدهد

 کند میدهد ومیدهد ومیدهد ومیدهد. بخواند میدهد.عزیز کند میدهد،ذلیل

 «من عرف نفسه فقد عرف ربه»

بر احدی پوشیده نیست که انسان شناسی یکی از مقدمات اصلی والزم وواجب برای خدا شناسی 

ومعرفة هللا است.معرفة هللا،که در بعضی آیات هدف اصلی خلقت انسان معرفی شده است وکمال هر 

ه از خود دارد وملزوم این خود شناسی همان خدا شناسی ست.پس انسانی به اندازه ی شناختی ست ک

کمال هر کس به میزان شناخت او از حق تبارک وتعالی وتقدس است که الزمه ی این شناخت همان 

 خود شناسی یا همان انسان شناسی ست.

 فتد.لذا برآن شدیم تا مقاله ای بس کوچک برای این روایت عظیم دست وپا کنیم.باشد که مقبول ا

غرض از کتابت این وجیزه آمادگی سطحی اذهان برای درک معارف غنی تر و واالتر در مورد 

خلقت وهدف آفرینش خود انسان است.این مقاله ای بس سطحی وناکارآمد برای شناخت انسان است 

به کار  اول مقدمه ی انسان شناسیسطرچه حرفی در کلمه ی آغازین ازنیمبه اندازه ی  شاید وفقط

 د بل اقل منه.رو

در این مقاله سعی شده بیشتر از دانسته های قبلی نگارنده استفاده شود فلذا کمتر از منابع استفاده شده 

 بعضی احادیث. بعضی نظرات واز سایتها برای دسترسی آسانتر برای آیات و نیز است. چند جایی

مالل خاطر خواننده خودداری وهمینطور سعی شده از به درازا کشیده شدن بحث برای جلوگیری از 

 حاضر شده است. به بحث اشود ودر بسیاری از موارد اکتف

رویکرد این مقاله بر تشویق وترغیب خواننده بر دنباله کردن مطالب در منابع اصیل وعظیم انسان 

علمای بزرگی همچون عالمه حسن زاده،عالمه در آثارشناسی از آیات وروایات وارده و همینطور

،آیت هللا جوادی آملی، عالمه طهرانی وسایر اعاظم واکابر این فن شریف و قابل توجه طباطبایی

 وپیگیری است.

فلذا از به درازا کشیدن ابحاث خودداری شده و تنها به ارائه ی کدها ورمزهای کوچکی برای تشویق 

 خواننده بر پیگیری مطالب ، اکتفا شده است.

 والحمد له والمنة والفضل

 



 سرآغاز

برای انسان شناسی در قرآن میتوان چندین تقسیم بندی انجام داد و بر اساس آن شروع به کتابت کرد 

 اما ما در اینجا بحث را به سه قسمت ذیل تقسیم بندی میکنیم:

 وخلقت جسم مادیانسان قبل از دنیا-1

 خلقت جسم مادی انسان-2

 انسان در دنیا-3

 مبحث اول:

 دنیاوخلقت جسم مادیانسان قبل از 

 

را پشت «عالم ذر»از آموزه های دینی میشود دریافت که انسانها قبل از ورود به دنیا عالمی به نام 

سر گذاشته و سپس وارد دنیا ویا سپس با جسم مادی وارد این دنیا شده اند. که گاهی نیز عالم میثاق یا 

 عالم الست نامیده میشود.

، تمام فرزندان آینده او را به صورت موجودات ریز درآورد و به آنان خداوند به هنگام آفرینش آدم

سپس همگی را به صلب و پشت آدم بازگردانید. آنان «. بلی»آنان گفتند: « ألست برّبکم؟»گفت: 

هنگام خطاب الهی، دارای عقل و شعور کافی بودند و سخن خدا را شنیدند و پاسخ او را گفتند. این 

های  نام عالم ذر رخ داد و البته این پیمان، به این جهت از آنان گرفته شد که راهاتفاق در عالمی به 

 .عذر در روز رستاخیز را روی آنان ببندد

 از قرآن کریم دال بر عالم ذر: چند آیاتی

 واذ اخذ ربک من بنی آدم ظهورهم ذریتهم واشهدم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلی-1

 بذات علیم هللا إن هللا اتقوا و أطعنا و سمعنا قلتم إذ به واثقکم الذی میثاقه و علیکم هللا نعمة اذکروا و -2

 الصدور

 مبین عدو لكم انه الشیطان التعبدو آدم بني یا الیكم اعهد الم -3

 

 :1نظر عالمه طباطبایی در مورد عالم ذر
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 است؛ خدا حضور در ها انسان جمعی حضور و وجود به ناظر آیه این معتقدند طباطبایی عالمه

 شده، گرفته پدران پشت از جا یك آدم فرزندان همه گویی نیست، متصور آن در غیبت كه حضوری

 یابد می حضورا را خود انسانی هر حالت این در. دارند حضور خدا برابر در و اند آمده جمع هم گرد

 گردونه در ها انسان گرفتن قرار ولی است، او خداوندگاری و خدا وجود بر روشن گواهی اش یافته و

 به كه حضوری علم آن از كه كند می خود بی خود از و مشغول چنان را آدمی جهان، تحوالت و زمان

 گردد می غافل داشت، خود آفریدگار

 :2نظر آیت هللا جوادی آملی در مورد عالم ذر

 تمثیلی بیان

 مقام در آیه این ولی است، اقرار گرفتن و انسان و خدا بین گویی و گفت از حاكی آیه ظاهر چند هر

 .است تمثیل صرفا   مقصود بلكه نیست، واقع بیان

 ها انسان همه از خداوند گویا كه است آن مراد بلكه نگرفته، اقرار آدم فرزندان از واقع در خداوند

 ها انسان همه گویا كه است روشن قدری به انسان عبودیت و خدا ربوبیت مسئله. است گرفته اقرار

 سپس: "فرمود كه فصلت سوره یازدهم آیه مانند است تمثیلی بیان آیه این بیان شیوه". بلی" گفتند

 :فرمود زمین به آن از پس بود، بخاری آن و كرد آسمان آفرینش آهنگ

 در آییم، می رغبت با گفتند دو آن (11)فصلت/"آمدیم پذیر "فرمان: گفتند دو آن. بیایید ناخواه یا خواه

 .است نشده واقع زمین و آسمان و خدا بین گویی و گفت واقع در كه حالی

 .است تمثیل حقیقت در بلكه نیست، لفظی نهی و امر( ذر عالم) میثاق آیه در پس

 .است تمثیل درصدد كه نموده بیان قرآن

 و دیدی می پاشیده هم از و فروتن خدا بیم از را كوه آن یقینا   فرستادیم، می فرو بركوهی را قرآن اگر"

 (21)حشر/". بیندیشند آنان كه باشد زنیم؛ می مردم برای را ها مثل این

 كار به انسان واداشتن تفكر به برای كه است مثلی كوه بر قرآن انزال كه فرماید می خداوند آیه این در

 وضوح بیان برای است تمثیلی صرفا   میثاق، آیه در شده ذكر گوی و گفت احتمال بنابراین است، رفته

 (135و126-123)فطرت در قرآن ص. انسان عبودیت و خدا ربوبیت

 واقعی بیان

 و گفت لسان به بلكه نیست، تمثیل صرفا   آیه كه باشد می این است، نظر مورد تر بیش كه دوم معنای

 حجت دو زبان با خداوند كه است این واقعیت و داده رخ خارج در كه گوید می سخن واقعیتی از گو

 طریق از وحی زبان دیگری و( انسان درونی پیامبر) عقل زبان یكی: است گفته سخن انسان با خود

 این. كنند می بیان را او ربوبیت و نمایانند می انسان به را خدا حجت، دو این(. بیرونی پیامبران) انبیا

 .است نشده دریغ انسانی هیچ از دو
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 سایت اسالم پدیا به نقل از کتاب فطرت در قرآن آیت هللا جوادی آملی 



 .كند غفلت و فراموشی ادعای تواند نمی انسان دیگر حجت، دو این وجود با

 حجت رو این از. باشد می انسان زندگی بر میثاق این تقدم نوعی آید، می دست به آیه از كه ای  نكته

 مكلف بر ولی ندارد، او ارادی اعمال و انسان بر زمانی تقدم چند هر( وحی)ظاهری و( عقل) باطنی

 الهی تكالیف به مكلف سپس شود، می تمام عبد بر حجت ابتدا یعنی دارد؛ رتبی تقدم حداقل انسان شدن

 محكم حجت دو اعطای بلكه نیست، انسان و خدا بین لفظی گوی و گفت آیه، مقصود بنابراین. گردد می

 .است انسان به الهی

 هر برای و باشد می دنیا داده، رخ آن در الهی میثاق این كه عالمی و موطن فوق معنای به توجه با

 .دهد می رخ چیزی چنین او تولد از بعد انسانی

 آدمی برای تولد از قبل وجودی هرگونه حتی یا انسان بودن ازلی بر داللتی هیچ میثاق آیه بنابراین

 ظاهری و باطنی حجت اعطای واقعیت از یا و واقع بیان نه است، تمثیل یك صرفا   یا آیه بلكه ندارد،

 .باشد می انسان تولد از بعد به مربوط كه گوید می سخن

 ثانیا ؛ تمثیلي واقعیت نه است خارجي واقعیت یك ذر عالم اوالپس ایت هللا جوادی)حفظه هللا( معتقدند: 

 این بر یشانا . است شده واقع است تكلیف دار كه دنیا همین در بلكه نیست دنیا این از پیش ذر عالم

 بیروني حجت كه ووحي است دروني حجت كه عقل وسیله به ذر عالم پیمان كه كنند مي تاكید نكته

 در وحي وبیانات سو یك از خداوند ربوبیت به عقل اقرار دیگر بیان به. است شده گرفته است

 آید مي شمار به ذر وجهان الهي میثاق همان دیگر سوي از خداوند موردربوبیت

یا خارج پس بنابر نظریه ی ایشان عالم ذر عالمی ست بعد از دنیا واین بحث از حیطه انسان قبل از دن

 است.

 منتهای زمان هستی تا آدم فرزندان: است آمده احادیث از بعضى درمیگویند:  نیز 3برخی از محدثان

وهمه شان دارای درک  شدند خارج«علیه السالم» آدم صلب حضرت از کوچکى ذّرات صورت به

. پاسخ دادند همگى ؟«بربکم الست» ند از آنان پرسید:خداو بودند والبته قادر بر سخن گفتن وتکلم.

(...واین را مبدا خلقت انسان وقبل از ورودش به جسم قرار دادند که به نظر زیاد متقن بلى) آرى

 نمیرسد.

 وبنابر این نظریه عالم ذر وارد درحیطه انسان قبل از دنیا خواهد شد.

را ختم  انسان قبل از دنیا بحث خارج بودن از حیطه ی این مقاله ی موجزبخاطر پیچیدگی بحث اما 

 به همین مرحله مینماییم.
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 سندی بر این مطلب یافت نشد واز دانسته های قبلی نگارنده نشأت میگیرد 



 

 

 

 لقت جسم مادی انسانخ

 آیه های ناظر بر خلقت جسم مادی انسان:

 اذ قال ربک للمالئکة انی خالق بشرا من طین-1

 ان مثل عیسی کمثل آدم خلقه من تراب-2

 ولقد خلقنا االنسان من ساللة من طین-3

 بدا خلق االنسان من طین-4

 ولقد خلقنا االنسان من صلصال من حما مسنون-5

 ومن آیاته ان خلقکم من تراب -6

 منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخری-7

 الم یک نطفة من منی یمنی-8

 خلق االنسان من علق-9

  انا خلقنا االنسان من نطفة امشاج نبتلیه-10

اولیه خلقت خاک وگل ،گاهی آب وگاهی نیز نطفه نامیده همانطور که از آیات برمی آید گاهی ماده ی 

 شده است

اما در مورد خلقت انسان از خاک میتوان اشکال کرد که در هیچکدام از مراحل خلقت وشکل گیری 

انسان کنونی خاک نقشی ندارد.بلکه انسان از نطفه ای شکل گرفته وسپس ازعلقه وسپس ازمضغه 

 وسپس ازاستخوان وسپس از گوشت.

ولین جوابی که در مورد این اشکال به نظر میرسد این است که قرآن کریم وقتی میفرماید خلقت ا

،منظور او خلقت انسان کنونی نیست بلکه منظور خلقت انسان ابوالبشر است.پس انسان ازخاک است

 آیه ای که دال بر خلقت انسان از خاک است با خلقت انسان کنونی منافاتی ندارد.

وآن اینست که نطفه حاوی بسیاری مواد  ی نیز میتوان برای این سوال در نظر گرفتاما جواب دوم

مغذی ومعدنیست که تمام ارگانهای بدن با تجزیه وهضم غذا آنرا ایجاد میکند،واین مواد معدنی همه 

 از خاک تامین میشود.



نسانها از این پس بدینصورت میشود که خاک مواد معدنی را برای رشد گیاهان فراهم میکند،سپس ا

گیاهان یا بالواسطه از گوشت حیوانات استفاده میکنند ومواد معدنی وارد بدن انسان شده واز طریق 

 متابولیسم بدن تبدیل به نطفه میشود.

پس میتوان نتیجه گرفت که نطفه نیز بالواسطه از خاک بوده ونتیجه ی دیگر اینکه خلقت انسان کنونی 

 نیز بالواسطه از خاک است.

آیه ای مقید به خلقت آدم ابوالبشر نبوده بلکه  به خلقت انسان از خاک دارداره شآیه ای که ا رنتیجهد

 .اطالق دارد وشامل تمامی انسانها میشود

اما در مورد خلقت انسان از آب میتوان گفت که یا منظور از آب، مطلقا هر مایعی ست که در و

که البته در .آب،احتماال خلق او از مایع نطفه استاینصورت میتوان گفت منظور از خلق انسان از 

 اینصورت به خلقت آدم ابوالبشر اشکال وارد میشود زیرا در خلقت او نطفه نقشی نداشته است.

اما احتمال دیگری نیز وجود دارد وآن اینکه منظور از آب همان مخلوط خاک وآب است که خداوند با 

ابوالبشر را شروع کرد که البته در این احتمال هم اشکال  گل حاصل از این مخلوط خلقت انسان وآدم

 به خلقت انسان کنونی وارد میشود زیرا در خلقت او،گل، یعنی مخلوطی از آب وخاک نقشی ندارد.

احتمال دیگری وجود دارد این است که منظور از خلق انسان از آب،وابستگی شدید او به آب میباشد 

بدن او از آب تشکیل میشود و مصونیت وتحمل بسیار کمی در مقابل درصد از  75به طوریکه حدود 

کم آبی از خود بروز میدهد.البته این منظور از اطالق آیات در مورد آب فهمیده میشود که قرآن کریم 

 «.وجعلنا حیوان کل شیء من الماء»میفرماید:

آدم ابوالبشر با انسان در اینصورت اشکالی بر این نظریه وارد نمیشود از حیث جمع کردن خلقت 

 وارد بر دو نظریه ی قبلی اینجا دفع میشود. کنونی واشکاالت

آخر االمر میتوان آیات وارده در مورد خلقت انسان از آب را اینگونه توجیه کرد که احتماال آیاتی که 

مطلقا  خلقت انسان را از آب و خاک بیان کرده اند ناظر بر خلقت آدم ابوالبشر هستند اما آیاتی که

خلقت انسان را ازآب)با غض نظر از اینکه منظور از آب هر مایعی باشد وشامل نطفه نیز بشود( 

 بیان کرده اند هم اشاره به خلق )و نه خلقت( تمامی انسانها ووابستگی شدید آنها با آب وبه آب است.

 اما آیاتی نیز دال بر این هستند که خلقت انسان از نطفه شکل گرفته است.

ین سوالی که در مورد این آیات به ذهن میرسد تنافی خلقت آدم ابوالبشربا خلقت انسان از نطفه اول

است زیرا در خلقت ایشان نطفه هیچ نقشی نداشته است.که سوال پاسخ داده میشود به اینکه منظور از 

لقت آدم آیاتی که خلقت انسان را از نطفه بیان کرده اند،خلقت انسان کنونی از نطفه است ونه خ

 وآفرینش آدم اولین از خاک یا گل بوده است. ابوالبشر.

است « علی نبینا وآله وعلیه السالم»اشکالی که اینجا وارد میشود  چگونگی خلقت حضرت عیسی اما

که در ظاهر، خلقت ایشان )که در زمره انسان کنونی وثانوی به حساب می آیند( نه از خاک و گل 

 بوده ونه از نطفه.



حفظه »نظریه ای که در این مبحث وارد شده است از افاضات حضرت عالمه حسن زاده آملی بهترین

 :خالصه وار وبه زبان ساده در این مقال جاری خواهیم کرداست که این نظریه را « هللا

هر زن ومردی که شهوتش شعله ور میشود،این قوه در او هست که در خواب میبیند که با جنس »

واز این طریق انزال منی صورت میگیرد.خاصتا آنهایی که دارای قوه ی شهوانی مخالف نکاح میکند 

 قویتری هستند.

زن بالطبع به مرد ومرد نیز بالطبع به زن میل دارد واین میل باطل نیست بلکه امری غریزی ست که 

 تکوینا برای بقا نسل آدمی در وجودش قرار داده شده است.

است واز همین جهت کمتر رخ میدهد که مردی یا زنی در طبع هر فردی مایل به جنس مخالف 

خواب ببیند که با همجنس خود جمع شده است.نوعا مرد درخواب زن میبیند وزن در خواب مرد.واز 

آنجا که برای همه مهیا نیست که اسباب رفع غلیان قوه ی شهوت را در عالم طبیعت ونه در عالم رویا 

 ر میشود.فراهم کند،مقام همت انسان جلوه گ

مقام همت یعنی به محض اینکه قوه ی شهوت غلیان یافت،خود نفس صورتی را در قوه ی خیال 

ومخیله ی خودش ایجاد میکند وبا او جمع میشود که البته این مقام همت برای همه ی افراد یکسان 

 یا ضعیفتر دارد. ترنیست ومراتب قوی

یعنی فقط در عالم خواب میتواند صورتی ایجاد در اکثر مردم این مقام همت در خواب ظهور میکند،

 نموده وبا آن نکاح کند که البته این مرتبه پایینترین مرتبه ی مقام همت است.

والبته ،این امر،امر خالفی نیست.زیرا اگر شریعت اسالم ممانعت از نزدیکی زن ومرد نامحرم 

آن.پس همانطور که شریعت  میکند،مرادش زن ومرد نامحرم در عالم طبیعت وماده است نه غیر

،نکاح زن وشوهر را که محرم هستند حرام نکرده،همچنین نکاح انسان با صورت خیالی ای که نفس 

 ایجاد میکند را نیز حرام نکرده است.

اما انسانهایی که دارای مراتب باالتری از مقام همت هستند ، توان آن را دارند که در بیداری نیز 

 .کنند وبا آن نکاح کنند وحتی از این طریق بچه دار شوندصورتی خیالی ایجاد 

گفته انذ ایشان وقتی پاکیزه بود در مسجد اقامت میکرد « علیها سالم»اما در مورد حضرت مریم

وعبادت مینمود وهر گاه عادت ماهیانه اش فرا میرسید به خانه ی خاله ی خود می رفت وپس از آنکه 

 یگشت.پاک میشد دوباره به مسجد باز م

در سن پانزده سالگی،روزی که برای غسل پاکیزگی ایام عادتش به ناحیه ی خاوری رفته بود،جبرئیل 

به صورت جوانی خوش چهره که هنوز بر صورتش موی نرسته بود ودارای موهای پیچیده واندامی 

 (18-17معتدل بود بر مریم ظاهر شد.)مریم/

قصد جمع شدن با و را دارد وچون میدانست این عمل  در این زمان مریم گمان برد که او بشریست که

 «قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا»در شریعت جایز نیست،پس از او به خداوند پناه برد:



در این هنگام برای مریم حضور تامی با حق متعال حاصل شد وشنید که جبرئیل به او گفته است:من 

قال انما انا رسول ربک الهب لک غالما »ری پاک هدیه کنم،رسول رب تو هستم.آمده ام که به تو پس

 «.زکیا

با این سخن مریم را ازآن قبض وگرفتگی،انبساطی حاصل شد وصدرش انشراح یافت.پس هنگامی که 

از آبی که از مریم « علیه السالم»جبرئیل در گریبان مریم دمید شهوت در او جاری شد وجسم عیسی

 .ز جبرئیل در رطوبت آن نفخ،جاری شد،خلق گردیدمحقق شد و ازآب متوهمی که ا

از آنجا که مریم میدانست که انسان از منی مرد و زن متولد میشود،توهم کرد که این آبی که متمثل 

 )اتمام(«.4شده است از توهمش ،مانند نطفه میباشد،لذا وهم او تاثیر تام نمود وبدین طریق باردار شد

دلیل و توجیه برای خلقت حضرت عیسی میباشد.یعنی ایشان هم از نطفه به نظر نگارنده ،این بهترین 

خلق شده اند ،منتهی از نطفه ی متوهمی که مادر ایشان تصور نمود،واین توهم بقدری شدید بود که 

باعث بارداری ایشان شد.وهیچ عمل خالفی هم صورت نگرفته بود. زیرا حضرت مریم با صورت 

 بود باردار شده بود، ونه با نطفه ی مرد غریبه ونامحرم.نطفه ای که خود تصور نموده 

 

 انسان در دنیا

 «هللا الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة،ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبة»

این آیه ی شریفه به نحوی زیبا مراحل زندگی انسان را بیان میکند بدینصورت که خداوند انسان را بر 

نوزادی به شدت ضعیف است،سپس قوت در وجود انسان نهاد که اشاره به  ضعف آفرید و انسان در

دوران جوانی دارد وسپس بعد از این قوت ونیرومندی وتوان ضعف را دوباره به اعضا وجوارح 

 وجوانح انسان باز میگرداند.

اما در این قسمت سعی داریم  بیشتر به هدف زندگی انسان وچگونگی بایدی زندگی او بپردازیم 

 واینکه خود انسان اساسا چگونه موجودیست.

است که اگر جنسش یعنی حیوان را گسترش بدهیم « حیوان ناطق»از نظر منطقی وفلسفی انسان

. یعنی هم جسم است،هم است وناطق دهکننده وحساس و متحرک با اراخواهیم داشت: انسان جسم رشد

 رشد کننده است،هم حساس ومتحرک با اراده است وهم ناطق.

ناطق را کنار بگذاریم انسان از جماد تا حیوان را شامل میشود.یعنی هم جماد است از حیث  اگر فصلِ 

جسم بودنش،هم نبات وجسم نامی ست از حیث رشد کننده بودنش وهم حیوان است از حیث متحرک با 

 اراده بودن.

ه وجود دارد میشود خوب که توجه کنیم متوجه میشویم انسان شامل تمامی چیزهایی که در عالم ماد

 یعنی جماد ونبات وحیوان وخودش که انسان باشد.
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 از جمادی مردم ونامی شدم                                  وز نما مردم به حیوان سر زدم

 مردم از حیوانی وآدم شدم                                   پس چه ترسم کی زمردن کم شدم

 د دیگری، موجود دیگری،فراتر از ماده آفریده بود. واو ملک بود.مرتبه وُبع اما خداوند در

در تقابل سه ضلعی انسان ،ملک وحیوان رابطه ی تنگاتنگی پیش می آید که ذکر آن در این مبحث 

 خالی از لطف نیست.

قدری که به نظر قاصر نگارنده میرسد اینست که خداوند این موجودات را آفرید و در وجود هر سه 

 مشترک قرار داد و آن گوهر اختیار بود.گوهری 

اما در مقابل این گوهر مشترک، به ملک عقل داد وبه حیوان شهوت. اما در وجود انسان غیر از 

 اختیار هم عقل را قرار داد وهم شهوت را.

. اما انسان ترکیبی بود از عقل ملک ترکیبی شد از عقل واختیار.حیوان ترکیبی شد از شهوت واختیار

 ار وشهوت.واختی

 ملک، عقلش بر اختیارش محیط شد و کاری جز عبادت خداوند انجام نداد.

 حیوان نیز شهوتش بر اختیارش غلبه کرد و کاری جز انواع شهوترانیها انجام نداد.

اما انسان که ترکیبی از حیوان وملک بود گاهی با احاطه ی عقلش به سمت مالئکه پیش رفت و چون 

بود و او با انتخاب عقل، بر شهوت غلبه کرده بود،به مقامی باال تر از مقام شهوت نیز در وجودش 

 مالئکه رسید که:

 حمله ی دیگر بمیرم از بشر                           تا برآرم از مالئک بال و پر

 بار دیگر از ملک پران شوم                          آنچه اندر وهم ناید آن شوم

 جستن زجو                            کل شیء هالک اال وجههبار دیگر بایدم 

 پس عدم گردم عدم چون ارغنون                     گویدم کانا الیه راجعون

اولئک »وگاهی نیز با غلبه ی شهوت بر اختیارش، به سمت حیوانیت پیش رفت و حیوان گشت:

و او به اطفاء این شعله دست یازیده بود از  ،بلکه چون گوهر عقل نیز در وجودش نهفته بود«کاالنعام

 .«بل هم اضل»حیوان نیز پست تر شد:

 تمحض)تمرکز(وجودی انسان

همه ی موجودات عالم تمحض وجودی خاصی دارند. برای مثال جمادات متمحض در جسمیت هستند. 

انواع شهوتها نباتات در زمینه رشد کردن ممحض شده اند.حیوانات نیز تمحض وجودیشان در زمینه 

 از خوردن وخوابیدن وتولید مثل و... است.



لذا میبینیم سنگ که جماد است وممحض در جسمیت،هیچ موجودی به سختی آن یافت نمیشود یا 

 درخت که جزء نباتات است وممحض در رشد کردن،هیچ موجودی به اندازه ی آن نمیتواند رشد کند

 متر میرسد! 83د میکنند وگاهی قطرشان به متر نیز رش 150تا جایی که بعضی درختان تا 

 وهمینطور حیوانات نیز ممحض در قوه ی حیوانیت و شهوترانی وخوردن وخوابیدن هستند.

اما تمحض وجودی انسان در زمینه ی دیگریست لذا هر قدر هم که بدن واستخوانهایش محکم باشد به 

واند رشد کند باز هم به اندازه ی یک اندازه ی یک سنگ خارا محکم نخواهد بود یا هر چقدر هم بت

درخت معمولی نمیتواند رشد کند یا هر چقدر هم که بپرد یا بخوابد یا شامه ی قوی ای داشته باشد و یا 

شناگر ماهری باشد باز هم نمیتواند به اندازه ی یک پلنگ بجهد یا نمیتواند به اندازه ی یک 

درت شامه ی یک سگ داشته باشد یا مانند یک ماهی خرس)گاها تا شش ماه( بخوابد یا شامه ای به ق

 کوچک وساده ومعمولی به خوبی شنا کند.

و نفخت فیه من »خداوند در قرآن تمحض وجودی انسان را مشخص کرده است زمانی که فرمود:

 .«اذ قال للمالئکة انی جاعل فی االرض خلیفة»:یا آنجا که فرمود« روحی

صبغة هللا »شدن ویافتن کنز وگنج مخفی ایست که خداوند باشد:پس تمحض وجودی انسان در خدایی 

 «.اعرف لكي الخلق فخلقت اعرف أن فاحببت مخفیا   كنزا   كنت لقد»و«ومن احسن من هللا صبغة

و خلیفه یعنی کسی که در پشت سر قرار میگیرد، یعنی قائم مقام. وقائم مقام باید دارای خصوصیات 

نسان باید خدایی گردد ورنگ خدایی به خود بگیرد تا از ملک پران شود منوب عنه را داشته باشد.لذا ا

وشایسته ی مقام خلیفة اللهی گردد وای همان تمحض و تمرکز وجودی خاصیست که برای انسان در 

 نظر گرفته شده است.

 وصلی هللا علی سیدنا ونبینا محمد وآله البررة الکرام و سفائن النجاة

 

 

 

 

 نتیجه

وعصاره ی تمام خلقت میباشد وهمانطور که بیان کردیم دارای  چند بعدی بودهانسان موجودی 

« االانسان هو العالم االصغر»خصوصیات تمام موجودات عالم میباشد لذا بعضی بزرگان فرموده اند:

 یعنی همانا انسان همان عالم کوچکتر است.

برای به فعلیت رساندن این و او واین توانایی قوه ای بالقوه است که در وجود انسان نهاده شده است 

توانایی ها راهی جز به کمال رساندن این قوه ندارد وهمانطور که بیان کردیم این کمال میسر نمیشود 

  خداشناسی.اال به طریق خودسازی برای نائل شدن به خود شناسی وسپس 
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