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  سخن آغازين

 

روز بر ضرورت و اهميت پرداختن به  هاى ديرين بشر بوده كه روزبه شناخت انسان از عاليق و دغدغه

 .مفهوم انسان در كنار مفهوم خدا و جهان يكى از مفاهيم بنيادى انديشه بشرى است. شود آن افزوده مى

هاى او  هاى متفاوتى به تبيين انسان و ويژگى مختلف بشرى در شرق و غرب، به گونهمكاتب 

شناسى با رويكرد تجربى و گاهى فلسفى در مد نظر مجامع علمى است و به  امروزه انسان. اند پرداخته

هاى  هاى مقبول در علوم اجتماعى و انسانى جزو تحقيقات و رشته شيوه علمى و با استفاده از روش

به داليل مختلف كه مجال ذكر آن در اينجا  -ها حال اين تالش بااين. نشگاهى قرار گرفته استدا

هاى پيشِ روى انسان  ها حتى قادر به حل بحران اين روش. اند از شناخت و تبيين انسان ناتوان -نيست

اى از  ت و پارهگير انسان معاصر اس هاى فردى و اجتماعى فراوانى كه گريبان معاصر نيز نيستند؛ بحران

معنايى، گسست نسلى، اضطراب،  بحران خودناشناسى، بيگانگى، تنهايى، بى: آنها عبارتند از

در امواج پرتالطم عصر مدرنيسم راه صحيح براى . زدگى، نارضايتى از خود، اضمحالل خانواده شتاب

قان و خطاناپذيرى، چراكه جامعيت، ات. شناسى دينى است هاى ياد شده، انسان شناخت انسان و بحران

شناسى دينى  هاى انسان هاى وجودى انسان از ويژگى جانبه به ساحت توجه به مبدأ و معاد و توجه همه

 .اند شناسى تجربى، فلسفى و عرفانى از برخى از اين ابعاد غافل مانده اما در انسان. است

رترى نسبت به انواع بديل خود شناسى اسالمى از امتيازات ب شناسى دينى موجود، انسان در ميان انسان

از منظر اسالم، انسان . دارد  دين مبين اسالم در ميان اديان االهى توجهى خاص به انسان. برخوردار است

در قرآن، انسان . اش نقش اساسى دارد موجودى است چندبُعدى، كه همه ابعاد او در سرشت انسانى



شناسى را  در مصادر روايى نيز انسان. است اشرف مخلوقات و خليفه خداوند روى زمين معرفى شده

  .اند اى براى خداشناسى دانسته مقدمه

هاى بنيادين فراوانى كه نقش بسزايى در نگرش آدمى به  شناسى اسالمى پاسخى است به پرسش انسان

انسان در »براساس همين ضرورت است كه درس . زندگى و معناى آن و هدفمند نمودن زندگى دارد

االسالم  تأليف آقايان حجت« شناسى اسالمى انسان»كتاب . برنامه دروس معارف قرار گرفتهدر « اسالم

نقى خدايارى، عضو هيئت علمى  دكتر رضا برنجكار، دانشيار گروه فلسفه دانشگاه تهران، و دكتر على

 .جامعة المصطفى العالمية، در پى اين منظور به رشته تحرير درآمده است

ها، پيشنهادها و  اه معارف اسالمى ضمن تشكر از نويسندگان اين اثر، از ديدگاهمعاونت پژوهشى دانشگ

 .نمايد انتقادهاى استادان و دانشجويان عزيز در بهبودبخشى به غناى كتب درسى استقبال مى

  معاونت پژوهشى دانشگاه معارف اسالمى

  گروه مبانى نظرى اسالم

 

  مقدمه

عمل صالح است، و بدون شناخت، دست يافتن به اين دو امر سعادت انسان در گرو اعتقاد صحيح و 

هاى گوناگون، معرفت انسان نسبت به خود از اهميت دوچندان  در ميان شناخت. مهم ممكن نيست

نياز  برد و از رهگذر آن به آفريدگار بى مى اش پى آدمى با شناخت خود به فقر وجودى. برخوردار است

وى پيامبر خدا و دين او، براى رسيدن به راه و رسم پرستش و رسد و با معرفت خدا به جستج مى

طور فطرى مايل به شناخت  از ديگر سو، انسان به. خيزد دستيابى به برنامه تكامل و سازندگى برمى

بيند، مايل است  تر مى حقيقت و آثار هر چيزى است و از آنجا كه خود را از همه چيز به خود نزديك

ترين و سودمندترين شناخت  رود؟ بر اين پايه ضرورى از كجا آمده و به كجا مى خود را بشناسد و بداند

  .هيچ شناختى چون خودشناسى نيست( ع)براى انسان، خودشناسى است و به تعبير امام باقر 

                                                 



انسان براساس تفسيرى كه از خود و ساحات وجودى و امكانات معرفتى خويشتن دارد به تفكر در 

هاى اساسى در حوزه آغاز و  سان پاسخگويى به پرسش بدين. پردازد د با آن مىجهان هستى و نسبت خو

. يابد انجام انسان، فلسفه حيات و چگونگى دستيابى به سعادت، همگى براساس شناخت انسان امكان مى

رستگارى فردى و اجتماعى انسان و رهايى وى از مشكالت فردى، خانوادگى و اجتماعى با شناخت 

 .پذير خواهد بود سان و مالحظه ارتباط ميان او و خدا امكانجانبه ان همه

متفاوتى از سوى   هاى شناسى اين است كه چگونه بايد انسان را شناخت؟ تا كنون راه نكته مهم در انسان

انديشمندان، فيلسوفان و عارفان اديان مختلف براى شناخت انسان پيموده شده و مكاتب متعددى در اين 

است كه هركدام از منظرى خاص و با رويكردى ويژه، بخشى از ابعاد وجودى انسان  حوزه پديد آمده

شناسى اسالمى به دليل استناد به معارف وحيانى و  در اين ميان انسان. اند را مورد مطالعه قرار داده

بديل در عرصه  جامعيت مباحث و پرداختن به ابعاد اساسى و مسائل كليدى انسان، راه و روشى بى

 .شناسى است انانس

در اين اثر كه . ترين معارف اعتقادى اسالم درباره انسان است درصدد بيان مهم« شناسى اسالمى انسان»

برطبق ضوابط معاونت پژوهشى دانشگاه معارف اسالمى تدوين شده، كوشش به عمل آمده تا مطالب 

. باشد( عليهم السالم)صومان مطرح شده مستند به منابع اصيل دينى يعنى آيات قرآن كريم و احاديث مع

از آنجا كه . در اين راستا از آرا و سخنان مفسران قرآن و شارحان احاديث نيز بهره برده شده است

هاى وحيانى در موضوعات معرفتى و اعتقادى اغلب تعبدى نبوده و ارشاد به حكم عقل يا تذكر  آموزه

هاى  درحقيقت يكى از ويژگى. متنوع است اند محتواى اين كتاب نيز از اين لحاظ به امور وجدانى

شناسى دينى در مباحث مهمى مانند رابطه انسان با خدا و جبر و اختيار، تذكرى و وجدانى بودن  انسان

هاى وحى درباره خود، حقيقت آن را با  به اين معنا كه انسان پس از مواجهه با داده. هاى آن است آموزه

 .كند و درستى آن را وجدان مى يابد عقل يا فطرت خود عميقاً درمى

رود اين كتاب عالوه بر دانشجويان، مورد استفاده ديگر دوستداران علوم اسالمى نيز قرار گيرد،  اميد مى

در پايان از . هاى آن اصالح گردد هاى اساتيد محترم و دانشجويان گرامى خطاها و كاستى و با يادآورى

ويژه جناب آقاى دكتر  اند به ازى و نشر كتاب مؤثر بودهس همه كسانى كه به نحوى در تدوين، آماده

كالنترى رئيس محترم دانشگاه معارف اسالمى، جناب آقاى گرامى معاون پژوهشى دانشگاه معارف 

اسالمى، جناب آقاى ابوذر رجبى مدير محترم گروه مبانى نظرى اسالم و جناب آقاى اميرعباس رجبى 

 .كنيم ويراستار محترم كتاب تشكر مى

 رضا برنجكار

  نقى خدايارى على

 831 پاييز 



  كليات: فصل اول

  اهداف

 .شناسى آشنايى با تعاريف انسان.  

 .هاى معرفتى شناسى و ارتباط آن با ديگر حوزه آشنايى با ضرورت انسان.  

 .شناسى دينى ها و مزاياى انسان آشنايى با ويژگى. 8

 .شناسى نسانهاى مكاتب غيراالهى در ا آگاهى از كاستى. 4

  شناسى مفهوم انسان

شناسى، روانشناسى،  شناسى در مفهوم عام آن، علوم انسانى و رفتارى همچون تاريخ، جامعه انسان

اى خاص به  گيرد كه هريك از جنبه اخالق، علوم تربيتى، سياست، مديريت، فلسفه و زبان را دربرمى

شناسى  درباره انسان بخشى از اين مفهوم انسان شناسى حتى مطالعات فيزيكى و زيست. پردازند انسان مى

شناسى وجود دارد كه مجموع  كنند، انسان سان به تعداد علومى كه درباره انسان بحث مى بدين 8.است

 .ناميم شناسى در مفهوم عام آن مى آنها را انسان

شود  ه دانشى گفته مىشناسى ب براى مثال، انسان. رود ترى نيز به كار مى شناسى در معناى خاص گاه انسان

اين دانش به شناخت  4.پردازد اى خاص به خاستگاه و جايگاه انسان در ميان حيوانات مى گونه كه به

لحاظ  -و نه صرفاً يك متعلق اجتماعى -عنوان يك كل گردد كه انسان را به فلسفى انسان نيز اطالق مى

  .كند؛ مانند پديدارشناسى و اگزيستانسياليسم مى

براساس اين . دينى، فلسفى، عرفانى و تجربى: دانند شناسى را از حيث روش بر چهار قسم مى نگاه انسا

و بخشى از برخى علوم تجربى ( شناسى شناسى و جامعه همچون روان)اى از علوم تجربى  تقسيم، پاره

اى شناسى تجربى ج پردازد، ذيل انسان كه درباره انسان به بحث مى( شناسى مانند فيزيك و زيست)

. شود شناسى عرفانى ناميده مى يابند، انسان آنچه عرفا با كشف و شهود درباره انسان مى. گيرند مى

                                                 



شناسى فلسفى است  هاى عقلى فيلسوفان براساس مبانى فلسفى درباره انسان بما هو انسان نيز انسان تحليل

 .گيرد شناسى دينى عنوان مى گويد، انسان و نيز آنچه دين درباره انسان مى

هاى عقلى و  شناسى دينى تحليل البته درمورد اين تقسيم، نكته درخور توجه اين است كه در انسان

تواند جايگاه داشته باشد؛ زيرا برخى مطالب دين درباره انسان، امورى  هاى شهودى و تجربى نيز مى داده

از ديگر انواع  شناسى دينى را افزون بر اين، آنچه انسان. است ارشادى و تذكراتى است وجدانى

 .سازد، استناد به منابع معتبر دينى است شناسى متمايز مى انسان

« شناسى اسالمى انسان»رو اين اثر را  نظر است، ازهمين شناسى مطمح در كتاب پيشِ رو نوع اخير انسان

مسائلى  اما اين بدان معنا نيست كه همه مباحث كتاب امور تعبدى است، بلكه بسيارى از آنها. نام نهاديم

  .اند ها پرداخته عقلى و وجدانى است كه منابع دينى بدان

براى آنكه همه سخنان اسالم درباره انسان را مورد بحث قرار دهيم، بايد مباحث اخالقى و فقهى و 

دادن راه سعادت  واقع رسالت همه پيامبران هدايت انسان و نشان به. بسيارى از عقايد اسالمى را بكاويم

آنچه در اين اثر بدان خواهيم . گردد نوعى به انسان بازمى هاى اسالمى به رو بيشتر آموزه ناوست، ازاي

به ديگر سخن، تبيين مبانى كلى . ترين معارف اعتقادى اسالم درباره انسان است پرداخت، بيان مهم

 .شناسى دينى مراد ماست، نه بيان هرچه دين درباره انسان گفته است انسان

 :شناسى دو نكته درخور توجه است شناسى دينى نسبت به ديگر اقسام انسان نساندرمورد برترى ا

  درستى اند انسان را به شناسان برجسته خود اعتراف دارند كه هنوز نتوانسته انسان.  

شناس معاصر و برنده دو جايزه نوبل، در كتاب انسان،  انسان( م 388  - 14 )آلكسيس كارل . بشناسند

 :گويد مى موجود ناشناخته

كنند، چندان پيشرفت  طور خاص بحث مى طور عام و از افراد آدمى به علومى كه از موجودات زنده به

حقيقت اين است كه انسان مجموعه پيچيده و مبهم و . اند نكرده و هنوز در مرحله توصيف باقى مانده

كه بتوانند او را در اجزا  هايى توان آن را به آسانى شناخت و هنوز روش غيرقابل تفكيكى است كه نمى

 8.و در مجموع و در روابطش با محيط خارج بشناسند، وجود ندارد

 :گيرد او پس از بيان برخى داليل چنين نتيجه مى

                                                 



شناسند نيز واقعى نيست، بلكه شبحى ساخته و  بنابراين انسانى كه متخصصان هر رشته از اين علوم مى

 3.هاى همان علم است پرداخته تكنيك

هاى انسان  شناسى فلسفى نيز تنها به برخى جنبه انسان. شناسى تجربى است ان كارل ناظر به انسانسخن

اما اين در حالى است كه دين به . و از اين سو شهودهاى عرفا نيز براى ديگران حجيت ندارد 1 پرداخته

 .پذير است هايش درك جانبه دارد و آموزه انسان نگاهى همه

 :تواند آن را معرفى كند شناسد و مى ى بهتر از هركس آن موجود را مىآفريننده هر موجود.  

بين  داند؟ با اينكه او خود باريك آيا كسى كه آفريده است نمى   ؛أَلَا يعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَطِيفُ الْخَبيرُ

 .آگاه است

 .اد و اسرار او آگاه استشناسد و از همه ابع بارى، آفريننده انسان حقيقت اين موجود پيچيده را مى

  شناسى ضرورت و اهميت انسان

خود است   ترين شناخت براى آدمى شناخت ترين و ضرورى مهم. علم و شناخت مقدمه همه امور است

روست كه امام  ازاين. تواند به شناخت ديگر موجودات دست يابد و تا كسى بدين مهم نايل نگردد، نمى

 :داند نسان، همچون شناخت نفس نمىهيچ شناختى را براى ا( ع)باقر 

  لَا مَعْرِفَةَ كَمَعْرِفَتِكَ بنَفْسِك

 .هيچ شناختى مانند اين نيست كه خود را بشناسى   ؛

 :شمارد ها مى نيز معرفت نفس را مقدمه ديگر معرفت( ع)امام على 

  من جهل نفسه كان بغير نفسه أجهل

 .استتر  آن كه خود را نشناسد، به غير خود، نادان   ؛

                                                 



شناسى، سه محور اساسى انديشه بشرى، يعنى خدا و جهان و انسان تبيين  بدين ترتيب بدون انسان

 .نخواهد شد

  شناسى و خداشناسى انسان.  

 :در احاديث بسيارى معرفت نفس، مقدمه معرفت خدا دانسته شده است

  من عرف نفسه، فقد عرف ربه

 .تهركس خود را بشناسد، خدايش را شناخته اس 8 ؛

  أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه

 .تر است تر باشد، به خداى خويش عارف هركه به نفس خويش آگاه 4 ؛

يكى از . شناسى پرداخت توان به ارتباط شناخت عقلى و قلبى خدا با انسان در توضيح اين روايات مى

لقات دنيايى و در اين طريق انسان پس از رفع تع. هاى اثبات عقلى خدا سير انفسى است ترين راه مهم

در . يابد كه در حال تغيير و تبدّل است هاى مختلف و بازگشت به خويش، روح و جانش را مى انديشه

 .كند اين حال، عقل بر صانعيت و غنى بودن خداوند استدالل مى

از سوى ديگر، از آنجاكه خداوند خود را بر قلب و روح انسان شناسانده است، در قلب او معرفتى 

 :فرمايد درباره معرفت قلبى مى( ع)امام صادق . آيد د مىشهودى پدي

 ثَبَتَتِ الْمَعْرِفَةُ وَ نَسُوا الْمُوَقَتَ وَ سَيَذْكُرُونَهُ يَوْماً وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَمْ يَدْرِ

   أَحَدٌ مَنْ خَالِقُهُ وَ لَا مَنْ رَازِقُه؛

روزى آن را به ياد خواهند آورد و اگر . دمعرفت در دل آنها ثابت ماند، و جايگاه آن را فراموش كردن

 .اش كيست دهنده دانست كه آفريننده و روزى كس نمى چنين نبود، هيچ

  شناسى شناسى و جهان انسان.  

                                                 



تواند در همان قلمرو به بررسى و شناخت  انسان پس از اينكه به خود و قلمرو شناختش آگاه شد، مى

از جهات  -رو شناخت آن در تفسير جهان ز جهان است، ازايناساساً انسان بخش مهمى ا. جهان بپردازد

شناسى آشكار شود كه انسان، وجودى پيش از جهان  اگر در انسان. اثرگذار خواهد بود -مختلف

كنونى داشته و پس از اين نيز در جهانى ديگر خواهد زيست، اين ديدگاه، تفسير خاصى از جهان را در 

ر پايه آن، جهان كنونى بخشى از هستى بوده و در مجموعه هستى نهد؛ تفسيرى كه ب اختيار ما مى

 .كاركرد خاصى دارد

مندى از پاداش و تحمل كيفر، نمودار آن  بقاى نفس پس از مرگ و بازگشت دوباره به بدن براى بهره

شناسى هدف آفرينش انسان را  واقع اگر در انسان به. است كه جهان كنونى مقدمه جهان آخرت است

منزله ابزارى براى عبادت خدا و رسيدن به سعادت تفسير  خدا و رسيدن به كمال بدانيم، جهان بهپرستش 

 .خواهد شد

  شناسى، سعادت و رفتار انسان انسان. 8

روم؟ آمدنم بهرچه  ام؟ به كجا مى از كجا آمده: هاى مربوط به انسان عبارت است از ترين پرسش مهم

ترين مسئله  توان آن را مهم چنان اهميتى دارد كه مى رسش آخر آنبود؟ چه بايد بكنم؟ در اين ميان پ

توانيم انجام  براى پاسخ به اين سؤال بايد بدانيم كه كيستيم، چه مى. آدمى و بلكه تنها مسئله او دانست

 .رويم ايم و به كجا مى دهيم، از كجا و براى چه آمده

 .گردد او درباره انسان بازمى رسد مشكالت انسان معاصر به ديدگاه نادرست به نظر مى

هاى فردى و اجتماعى رو به  سان تا زمانى كه نگره بشر معاصر درباره آدمى اصالح نشود، بحران بدين

در مفهوم جديد آن     مدارى شناسى جديد، انسان يكى از مشكالت اصلى انسان. افزايش خواهد بود

اين تلقى از انسان در قرن . نقطع از وحى استدر اين مفهوم، محوريت با عقل خودبنياد بشرى و م. است

ها و رفتارهاى نادرست كليسا در قرون وسطى كه از  چهاردهم ميالدى واكنشى بود به برخى از آموزه

البته حاميان اين انديشه اصل تلقى خود از انسان را به يونان باستان . قرن هفدهم به بعد نيز اوج گرفت

عقل، به عقل  3 گرايى، و شكل خاص آن يعنى اثبات 8  گرايى ت تجربهبعدها با حكوم. دادند ارجاع مى

كند و از داشتن  هاى تجربى عمل مى بر اين مبنا، عقل بر روى داده. معطوف به تجربه تحويل شد

                                                 



بدين ترتيب آدمى در شناخت انسان و جهان نه تنها از دين، . معلومات مستقل از تجربه محروم است

 .گونه بود كه تجربه و استنتاجات عقل از آن، معتبر گرديد محروم شد و اينبلكه از عقل مستقل نيز 

و دخالت ندادن دين در عرصه مناسبات  1  مدارى بدين معنا، سكوالريسم يكى از پيامدهاى انسان

. درباره اوست    گرايانه به انسان و تلقى ماشينيسم از ديگر نتايج اين انديشه، نگاه مادى. اجتماعى است

بندوبارى،  هاى روانى و خودكشى، بى هويت انسان، از خود بيگانگى، باال رفتن آمار بيمارى بحران

ها و نيز پيدايش دو جنگ بزرگ اول و دوم جهانى كه به  سست شدن اخالق و روابط عاطفى انسان

نسان ها انسان انجاميد، ازجمله عواقب دهشتناك تفكر جديد در باب ا ويرانى اروپا و كشته شدن ميليون

 .بود

در تحليل اين مشكالت بايد گفت عقل منقطع شده از وحى و تحويل شده به تجربه تنها به جسم انسان 

اين عقل اگر هم درمورد نفس بحث كند، آن را . نگرد و از واكاوى نفس و جان آدمى ناتوان است مى

و عقل مرتبط با آن، بدين ترتيب با كنار گذاردن وحى . هاى آن تحويل خواهد كرد به بدن و ويژگى

. ها در نظر گرفته خواهد شد همچون ديگر پديده  اى شود و انسان پديده حقيقت انسان نيز كنار نهاده مى

. درواقع با فراموشى خداوند يا به تعبير نيچه با مردن خدا، انسان نيز به فراموشى سپرده شده و خواهد مرد

 :فرمايد قرآن كريم مى

و چون كسانى مباشيد كه خدا را    ؛ ينَ نَسُوا اللَهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِك هُمُ الْفَاسِقُونَوَلَا تَكونُوا كالَذِ

 .آنان را دچار خودفراموشى كرد؛ آنان همان نافرمانانند[ نيز]فراموش كردند و او 

د از تجربه نيز باي حل اين مشكالت استفاده از عقل معطوف به وحى است؛ عقلى كه مى ترديد راه بى

هاى او  بايد همه توانمندى بنابراين نبايد انسان را به يكى از ابعادش محدود كرد، بلكه مى. مند باشد بهره

 .را به رسميت شناخت

  خالصه فصل

هاى گوناگون بوده و به لحاظ روش به چهار قسم دينى، فلسفى،  شناسى داراى تعريف انسان . 

 .شود عرفانى و تجربى تقسيم مى

                                                 



هاى عقلى  شناسى دينى از تحليل در انسان. شناسى دينى است گويد، انسان آنچه دين درباره انسان مى . 

شناسى دينى، استناد به منابع  شود، اما شاخصه اصلى انسان هاى شهودى و تجربى نيز استفاده مى و داده

ترين مكتب  ترين و كامل يحگيرى از منابع وحيانى، صح شناسى دينى به دليل بهره انسان. معتبر دينى است

 .در شناخت انسان است

شناسى، سه محور اصلى انديشه بشرى يعنى  شناسى همين بس كه بدانيم بدون انسان در اهميت انسان. 8

شناسى و ضرورت  شناسى، مقدمه خداشناسى، الزمه جهان انسان. خدا، جهان و انسان تبيين نخواهد شد

 .ل و سعادت حقيقى استانكارناپذير دستيابى انسان به كما

  پرسش و پژوهش

 تر است؟ شناسى مطرح شده است؟ به نظر شما كدام تعريف مناسب هايى از انسان چه تعريف.  

 .شناسى دينى را تبيين كنيد ها و مزاياى انسان ويژگى.  

 .شناسى را توضيح دهيد هاى مكاتب غيراالهى در انسان كاستى. 8

 .هاى شناختى را بررسى كنيد ط آن با ديگر حوزهضرورت شناخت انسان و ارتبا. 4

 منابعى براى مطالعه بيشتر

 .محمدتقى جعفرى، انسان در افق قرآن.  

 (.شناسى انسان)يزدى، معارف قرآن  محمدتقى مصباح.  

 (.بينى توحيدى جهان)بينى اسالمى  اى بر جهان مرتضى مطهرى، مقدمه. 8

 (.نوى انسان متجددبحران مع)حسين نصر، انسان و طبيعت . 4

 .شناسى فلسفى ، انسان(گردآورنده)هانس ديركس .  

 .شناسى از منظر قرآن و حديث، ترجمه حميدرضا شيخى شهرى، انسان رى محمد محمدى.  

 .شناسى محمود رجبى، انسان. 8



 .غالمحسين گرامى، انسان در اسالم. 3

 .شناسى فرهنگى دانيل بيتس و فرد پالگ، انسان. 1

 .شناسى در قرآن اهلل نصرى، مبانى انسانعبد.   

 .شناسى مبانى انسان: االمينى، گرد شهر با چراغ محمود روح.   

 .شناسى هاى انسان ناصر فكوهى، تاريخ انديشه و نظريه.   

 آفرينش انسان و عوالم وجودى او: فصل دوم

  اهداف

 .آشنايى با آفرينش انسان و مراحل آن.  

 .شين و فلسفه حضور انسان در آنهاآشنايى با عوالم پي.  

 .آشنايى با عوالم پسين و فرجام نهايى انسان. 8

 .بررسى نقش آگاهى از عوالم وجودى انسان در نگاه ما به او. 4

گونه كه در مواضع مختلف قرآن كريم نيز  شناسى، مسئله آفرينش انسان است؛ آن از مباحث مهم انسان

عنوان آيتى االهى  يم چگونگى آفرينش انسان و مراحل آن را بهقرآن كر. اين موضوع مطرح شده است

كند كه در آفرينش خود بينديشند تا به قدرت و ربوبيت االهى پى برند و  ها را دعوت مى بازگو و انسان

 :به رستاخيز دوباره انسان باور بيابند

و    ؛لَا يذْكرُ الْإِنْسَانُ أَنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يك شَيئًاأَوَ *وَيقُولُ الْإِنْسَانُ أَإِذَا مَا مِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَياً

آورد  آيا انسان به ياد نمى« شوم؟ بيرون آورده مى[ از قبر]آيا وقتى بميرم، راستى زنده »: گويد انسان مى

 ايم و حال آنكه چيزى نبوده است؟ كه ما او را قبلًا آفريده

  ماده آفرينش انسان

                                                 



ز مباحثى كه قرآن كريم در باب آفرينش انسان به كرّات مطرح نموده، مسئله ماده و منشأ يكى ا

كه در نگاه   عنوان ماده خلقت انسان ياد شده در قرآن كريم از مواد مختلفى به. آفرينش انسان است

ه بندى اين آيات ب رو بجاست با دسته نخست ممكن است ميان آنها ناسازگارى به چشم آيد، ازاين

 .بندى آنها بپردازيم تحليل و جمع

  زمين.  

 :منشأ آفرينش انسان شمرده شده« زمين»اى از آيات،  در پاره

ايم، در آن شما را  شما را آفريده[  زمين]از اين  8 ؛ مِنْهَا خَلَقْنَاكمْ وَفِيهَا نُعِيدُكمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكمْ تَارَةً أُخْرَي

 .آوريم را از آن بيرون مى گردانيم و بار ديگر شما بازمى

 .او شما را از زمين پديد آورد 4 ؛ هُوَ أَنْشَأَكمْ مِنَ الْأَرْضِ

  خاك.  

 :اند؛ مانند آفريده شده« خاك»ها از  در برخى آيات آمده است كه انسان

اى مردم، اگر درباره برانگيخته شدن    ؛ يا أَيهَا النَاسُ إِنْ كنْتُمْ فِي رَيبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَا خَلَقْنَاكمْ مِنْ تُرَابٍ

 .ايم كه ما شما را از خاك آفريده[ بدانيد]در شك هستيد، پس 

  گِل. 8

 :معرفى شده است؛ همچون اين آيه« گل»گاه نيز ماده نخستين انسان 

 .و آفرينش انسان را از گِل آغاز كرد...    ؛ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ... 

هاى خاصى نيز  به كار رفته كه در برخى آيات همراه با اوصاف و ويژگى( گل)/ آيه واژه طين در اين 

 »: خوانيم در جايى مى. آمده است

  إِنَا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ

                                                 



 3 .الزب به معناى چسبنده است 8 «.

 :استفاده شده« صلصال»در برخى آيات نيز از تعبير 

 .اى سفال مانند، آفريد انسان را از گل خشكيده 1 ؛نْ صَلْصَالٍ كالْفَخَارِخَلَقَ الْإِنْسَانَ مِ

و درحقيقت، انسان را از گِلى خشك، از گلى سياه و   8؛ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ

 .بدبو، آفريديم

جالب توجه اينكه پس از   8.كند دا مىصلصال به معناى گل خشك است كه چون به آن دست زنند، ص

هر دو آيه يادشده، به آفرينش جن از آتش نيز اشاره رفته تا بر تقابل جن و انس از نظر خاستگاه 

  8.پيدايش تأكيد شود

 (ماء)آب . 4

 :دانسته شده« ماء»در برخى آيات ماده آفرينش انسان و موجودات زنده ديگر، 

 ....از آبى آفريد [ ابتدا]اى را  و خداست كه هر جنبنده 88؛...ن مَاءٍ وَاللَهُ خَلَقَ كلَ دَابَةٍ مِ

 .اى را از آب پديد آورديم و هر چيز زنده 84؛ ءٍ حَي وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كلَ شَي

ريد و او را و اوست كسى كه از آب، بشرى آف  8؛وَهُوَ الَذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا

 .نَسَبى و دامادى قرار داد[  داراى خويشاوندى]

 برخى مقصود از ماء را. هاى مختلفى بيان شده است ديدگاه( آب)/ درباره مفهوم ماء 

                                                 



اى نيز ماء را نوع  در اين ميان پاره  8.اند نطفه مرد دانسته و برخى نيز آن را به آب محسوس تفسير كرده

اند كه اين ماده، نخستين آفريده  ب محسوس است، معرفى كرده و برآنخاصى از آب كه بسيطتر از آ

براى . اند اينان به احاديثى نيز استناد جسته 88.اند مادى است كه ديگر موجودات مادى از آن آفريده شده

 :فرمود( ع)مثال، امام باقر 

 83.أَ شْياءِ مِنْهُ وَ هُوَ الْمَاءُءَ الَذِي جَمِيعُ الْ ءَ مَعَهُ فَخَلَقَ الشَي كانَ اللَهُ وَ لَا شَي

خوانيم كه نخستين آفريده خدا آن چيزى است كه تمامى اشيا از  مى( ع)در حديثى ديگر از امام صادق 

 81.است« ماء»اند و آن  آن آفريده شده

  نطفه.  

 :آفريده شده است؛ مانند« نطفه»اى آيات تصريح شده كه انسان از  در پاره

 ...انَ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَ الْإِنْسَ

 .اى آفريده است انسان را از نطفه  4؛

  نطفه آميخته.  

 :معرفى شده است« نطفه امشاج»اى ماده آفرينش انسان  در آيه

 .اى اندرآميخته آفريديم ما انسان را از نطفه  4؛...إِنَا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ 

 بسيارى از مفسران قرآن اين عبارت را  4.معناى مختلط استامشاج جمع مشيج و مشج به 

 

                                                 



 

برخى مفسران نيز ضمن اشاره به اين تفسير، احتماالت ديگرى  48.اند اختالط نطفه مرد و زن معنا كرده

ممكن است به اختالط « نطفه مخلوط»آفرينش انسان از : در تفسير نمونه آمده است. اند نيز مطرح نموده

كه در روايات نيز به اجمال بدان اشاره شده  اشاره باشد؛ چنان« اوول»با « اسپرم»تركيب نطفه مرد و زن و 

و يا اختالط مواد ( از نظر عامل وراثت)همچنين ممكن است استعدادهاى مختلف در درون نطفه . است

اخير از معناى . ها ماده مختلف تشكيل يافته است نظر باشد؛ چراكه از ده مختلف تركيبى نطفه نيز مطمح

 44.نمايد تر مى تر و مناسب همه جامع

  علق. 8

انسان را از   4؛ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ»: عنوان ماده آفرينش انسان ذكر شده است به« علق»اى نيز  در آيه

 «.عَلَق آفريد

كه اين از آنجا . كه از تبديل نطفه پديد آمده است  4 است( بسته خون)علق به معناى قطعه خون جامد 

 48.شود چسبد، بدان علقه گفته مى قطعه خون نمناك بوده و به اشياى ديگر مى

  مراحل آفرينش انسان

شايد در نگاه نخست بين آياتى كه در باب منشأ آفرينش انسان ذكر شد، ناسازگارى به نظر آيد، اما 

بيانگر مراحل   يات يادشدهاند، آ كه در برخى ديگر از آيات آمده و مفسران نيز بر آن تأكيد كرده چنان

 :خوانيم باره در آياتى مى دراين. آفرينش انسان است

او همان كسى است كه شما را  43؛...هُوَ الَذِيخَلَقَكمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَ يخْرِجُكمْ طِفْلًا 

 ....آورد  كودكى برمى[  صورت به]بعد شما را  اى، و اى، آنگاه از علقه از خاكى آفريد، سپس از نطفه

                                                 



لَقَةٍ ثُمَ مِنْ مُضْغَةٍ يا أَيهَا النَاسُ إِنْ كنْتُمْ فِي رَيبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَا خَلَقْنَاكمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَ مِنْ عَ

كه ما شما را از [ بدانيد]ته شدن در شك هستيد، پس اى مردم اگر درباره برانگيخ 41؛مُخَلَقَةٍ وَغَيرِ مُخَلَقَةٍ

، داراى خلقت كامل و [ پاره گوشت]/ ايم، سپس از نطفه، سپس از علقه، آنگاه از مضغه  خاك آفريده

 .خلقت ناقص[ احياناً]

ثُمَ خَلَقْنَا النُطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ  * مَكينٍثُمَ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ  * لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ

و    ؛ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَمُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَك اللَهُ 

اى در جايگاهى استوار قرار  نطفه[  صورت به]سپس او را . گِل آفريديماى از  يقين، انسان را از عصاره به

پاره ]/ مضغه [  صورت به]پس آن علقه را . درآورديم[  بسته خون]/ صورت علقه  آنگاه نطفه را به. داديم

ها را با گوشتى پوشانيديم،  هايى ساختيم، بعد استخوان گردانيديم، و آنگاه مضغه را استخوان[  گوشت

 .پس واالست خدا كه بهترين آفرينندگان است. آفرينشى ديگر پديد آورديم[ جنين را در]گاه آن

 »اند كه تعابير  شهرآشوب نيز برآن طبرسى و ابن

  تراب

  طين»، «

  حمإٍ مسنون»، «

 »و « 

  صلصال

   .است( ع)آفرينش آدم [  و مراحل]بيانگر حاالت « 

وقتى خاك زمين با آب تركيب : بندى كرد گونه جمع نتوان آيات يادشده را اي بر اين اساس مى

 آيد كه اين گل پس از مدتى به گِل سياه و خشك و شود، گل چسبنده به وجود مى مى

آفريده شد و در ( ع)از همين گِل در يك مرحله، نخستين انسان، يعنى حضرت آدم . گردد بدبو بدل مى

با تخمك زن تركيب شد و از اين موجود مركب،  مرحله بعد نطفه مرد به وجود آمد و نطفه مرد نيز

                                                 



بدين ترتيب بين تعابير مختلف قرآن درمورد مبدأ آفرينش . علقه و مضغه و در نهايت انسان پديد آمد

 .انسان تناقضى وجود ندارد

 »مفسران عبارت . شايان ذكر است اين بحث درباره آفرينش بدن انسان است، نه روح او

 لْقًا آخَرَثُمَ أَنْشَأْنَاهُ خَ

اند كه  ها ذكر شده، اشاره به دميدن روح در بدن دانسته را كه پس از پوشاندن گوشت به استخوان« .

آخرين مرحله آفرينش آدمى است؛ بدين بيان كه پس از اين مرحله، انسان به موجودى زنده، گويا، 

( ع)ر باب آفرينش حضرت آدم د( ع)در اينجا به كالمى از اميرالمؤمنين    .گردد شنوا و بينا بدل مى

 8 :كنيم بسنده مى

زار،  آنگاه خداى سبحان، از زمين درشتناك و از زمين هموار و نرم و از زمين شيرين و از زمين شوره

پس نمناكش ساخت تا چسبنده شد و از . خاكى برگرفت و به آب بشست تا يكدست و خالص گرديد

 -چون سفالينه -صل، و خشكش نمود تا خود را بگرفتها و اعضا و مفا آن پيكرى ساخت داراى اندام

آن پيكر گلين كه . آنگاه از روح خود در آن بدميد. و تا مدتى معين و زمانى مشخص سختش گردانيد

جان يافته بود، از جاى برخاست كه انسانى شده بود با ذهنى كه در كارها به جوالنش درآورَد و با 

نيروى [ با]عضوهايى كه چون ابزارهايى به كارشان گيرد و [ با] اى كه در كارها تصرف كند و انديشه

 4 ....ها و چيزها را دريابد  ها و رنگ ها و بوى شناختى كه ميان حق و باطل فرق نهد و طعم

  پدر و مادر مشترك

 :ها از يك پدر و مادر است از ديگر مسائلى كه در قرآن كريم بدان تصريح شده، آفرينش انسان

                                                 



رًا النَاسُ اتَقُوا رَبَكمُ الَذِي خَلَقَكمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كثِييا أَيهَا 

از او آفريد، و [ نيز]آفريد و جفتش را « نفس واحدى»اى مردم، از پروردگارتان كه شما را از    ؛وَنِسَاءً

 .پراكنده كرد، پروا داريد از آن دو، مردان و زنان بسيارى

 »و مقصود از تعبير     است( ع)حضرت آدم ( يك تن)/ « نَفْسٍ وَاحِدَةٍ»منظور از 

 .ها فرزندان آدم و حوايند آن است كه انسان« وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كثِيرًا وَنِسَاءً

توان بدان استناد  ر مىها از يك پدر و ماد از ديگر آيات قرآن كريم كه در باب پديد آمدن انسان

است كه در آن، آدم  8 «.يا بَنِي آدَمَ لَا يفْتِنَنَكمُ الشَيطَانُ كمَا أَخْرَجَ أَبَوَيكمْ مِنَ الْجَنَةِ»جست، آيه كريمه 

با هر  -ها آيد كه انسان براين اساس از آيات قرآن برمى. اند و حوا پدر و مادر فرزندان آدم معرفى شده

نيز اين مسئله ( ع)در احاديث آفرينش حضرت آدم . فرزندان آدم و حوا هستند -نژاد و رنگ پوست

 3 .نوعى بازتاب يافته است به

  عوالم وجودى انسان

از ديدگاه متون دينى، جهان زيستى انسان منحصر به اين جهان مشهود و محسوس نيست، بلكه انسان 

سر خواهد  پس از اين دنيا نيز عوالمى را پشتسر گذاشته و  پيش از پاى گذاردن به دنيا مراحلى را پشت

، عالم (عوالم پيشين)عوالم پيش از دنيا : شود طوركلى عوالم وجودى انسان به سه دسته تقسيم مى به. نهاد

  ناگفته(. عوالم پسين)دنيا و نيز عوالم پس از دنيا 

اختصار به عوالم پيشين و  هحال ب. پيداست كه عالم دنيا محدوده زمانى انعقاد نطفه تا لحظه مرگ است

 .پردازيم پسين مى

  عوالم پيشين.  

سر نهاده كه در احاديث از آنها با تعابير مختلفى  انسان پيش از ورود به اين دنيا، مراحل و عوالمى پشت

درباره چيستى اين عوالم و چگونگى . چون عالم ذر، عالم طينت، عالم ارواح و عالم اظلّه ياد شده است

هاى مختلف  گذر انسان از آنها سخن بسيار است و عالمان اسالمى نيز با رويكردها و نگرشحضور و 

                                                 



از آنجاكه وقوع عوالم پيشين امرى است كه با  1 .اند داليل قرآنى و روايى اين موضوع را بررسيده

روايات  توان درباره آن نفياً و اثباتاً سخن گفت، ناگزير بايد به آيات قرآن كريم و داليل عقلى نمى

 .استناد جوييم( عليهم السالم)معصومان 

مباحث مربوط به عوالم پيشين افزون بر آنكه در شمارى از آيات مطرح شده، در احاديث بسيارى نيز بر 

احاديث مربوط به اين بحث در بسيارى از موضوعات اعتقادى و حتى اخالقى و . آن تأكيد رفته است

شناسى با مباحث اعتقادى،  اهميت موضوع و ارتباط مباحث انسانخورد كه بيانگر  به چشم مى   فقهى،

 .اخالقى و فقهى است

بنا    .باره آورده است حديث دراين 8 كتاب بحاراالنوار، « الطينه و الميثاق»عالمه مجلسى تنها در باب 

در  صفحه    اى در  رساله -نويسنده الغدير -به گزارش مرحوم شيخ آقابزرگ تهرانى، عالمه امينى

. حديث دال بر وجود عالم ذرّ عنوان كرده است  8 تفسير آيه ميثاق نگاشته و در آن نوزده آيه و 

 8 .دانسته است    عالمه امينى پس از بررسى اسناد اين احاديث، چهل حديث را صحيح

 فيلسوف نامدار، مالصدراى شيرازى نيز كه براساس مبانى خاص فلسفه خويش به تفسير

شمارد و تعداد احاديث  اخته، اصل وجود عالم ارواح را از ضروريات مذهب اماميه مىعالم ارواح پرد

 :پذير باشد داند كه شمارش مربوط به آن را بيش از آن مى

للنفس اآلدمية كينونة سابقة على البدن من غير لزوم التناسخ و الروايات في هذا الباب من طريق أصحابنا 

واح قبل األجساد كانّها كانت من ضروريات مذهب اإلمامية رضوان اهلل ال تحصي كثرة؛ حتّى كينونة األر

  عليهم

رواياتى كه . روح انسان، وجودى سابق بر بدن داشته است، بدون آنكه الزمه اين سخن تناسخ باشد 4 ؛

اى كه وجود ارواح  گونه باره از طريق اماميه نقل شده، از جهت كثرت قابل شمارش نيست؛ به دراين

 .است -رضوان اهلل عليهم -اجساد بسان ضروريات مذهب اماميه پيش از

                                                 



باره ذكر كرده و  نگارنده نيز در جايى ديگر مدارك چهارده آيه و حدود دويست روايت را دراين

در اينجا به اجمال به يك آيه و احاديثى چند اشاره    .درباره برخى از آنها توضيحاتى داده است

 .كنيم مى

شود، آيه معروف به آيه ذرّ يا آيه ميثاق  ياتى كه درباره عوالم پيشين بدان استناد مىترين آ يكى از مهم

 :است

بَلى شَهدْنا أَنْ  وَ إِذ أَخَذَ رَبُك مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِيتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهمْ أَلَسْتُ برَبِكمْ قالُوا

و هنگامى كه پروردگارت از پشت فرزندان آدم، ذريه    ؛...إِنّا كنّا عَنْ هذا غافِلِينَ  تَقُولُوا يوْمَ القِيامَةِ

گواهى . چرا»: گفتند« آيا پروردگار شما نيستم»آنان را برگرفت و ايشان را بر خودشان گواه ساخت كه 

 ....غافل بوديم [ امر]تا مبادا روز قيامت بگوييد ما از اين « .داديم

 »اسم زمان ماضى است كه مفعولٌ به فعل محذوف « إِذ»واژه « . ذ أَخَذَ رَبُك مِنْ بَنِي آدَمَوَ إِ»در جمله 

نيز به همه فرزندان حضرت «  بَنِي آدَمَ»فعل ماضى است و واژه « أَخَذَ»واژه  8 .است( به ياد بياور)/ « اذكر

زمانى را كه پروردگارت از همه  به ياد بياور»: شود بنابراين معناى جمله چنين مى. آدم اشاره دارد

آدم ذكر شده؛ بدين بيان كه خداوند  در ادامه آيه متعلق و مفعول اخذ، ذريه بنى« .فرزندان آدم اخذ كرد

 .آدم فرزندان آنها را اخذ كرد و همه را در يكجا جمع نمود از پشت بنى

اما پرسش اين . بوده است ها، در گذشته و پيش از جهان كنونى بنابراين واقعه جمع شدن همه انسان

ها خداوند  پس از جمع شدن انسان. است كه چرا خداوند چنين كرد؟ ادامه آيه پاسخ اين پرسش است

ها در پاسخ  آيا من پروردگار شما نيستم؟ همه انسان: آنها را بر خودشان گواه گرفت و از آنان پرسيد

 .آرى، گواهى داديم: گفتند

ها از آنها اقرار به ربوبيت خويش گرفت و اين  رفى خود به انسانروشن است كه خداوند پس از مع

 .ها به ربوبيت خدا اعتراف و اقرار كردند معرفى به قدرى بديهى بوده است كه همه انسان

در ادامه آيه، دليل گرفتن اقرار چنين بيان شده كه كفار و مشركان در روز قيامت نگويند ما از خدا 

در واقع دليل اصلى اين گردآورى . ان ما مشرك بودند، ما نيز مشرك شديمغافل بوديم و يا چون پدر

ها اعطا كند تا اين معرفت  و معرفى و اقرار، آن بوده كه خداوند معرفتى قلبى و شهودى از خود به انسان

                                                 



و ها باقى بماند؛ معرفتى كه در عالم دنيا به مثابه اساس خداشناسى، در نهاد  در قلب و فطرت همه انسان

كند و شرايط مختلف خانوادگى و محيط كفرآلود اجتماعى نيز قادر به از بين بردن  فطرت بشر عمل مى

تواند بر مشركان و كفار احتجاج كرده و عذر غفلت  رو، خداوند در قيامت مى ازهمين. كامل آن نيست

 :مايدفر باره مى دراين( ع)امام صادق . خود آنها و يا مشرك بودن پدرانشان را نپذيرد

 لَمْ يَعْرِفْ أَحَدٌ رَبَهُ وَ قَالَ أَ أَخْرَجَ اللَهُ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ ذُرِيَتَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَالذَرِ فَعَرَفَهُمْ نَفْسَهُ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ

  لَسْتُ برَبِكُمْ قالُوا بَلى

پس . رون آورد و آنان مانند ذرات بيرون آمدندخداوند از پشت آدم، فرزندان او را تا روز قيامت بي 3 ؛

: فرمود[ خداوند]پس . شناخت كس خداوندگار خود را نمى خود را به آنان شناساند و اگر آن نبود، هيچ

 .آرى: آيا من خداوندگار شما نيستم؟ گفتند

ى را كه در ها پس از ورود به اين دنيا، آن موقف و محفل نوران در برخى احاديث تأكيد شده كه انسان

اى فطرى در نهاد  گونه اند، اما اصل معرفت خدا به اند، فراموش نموده آن به ربوبيت خدا اعتراف كرده

 1 .آنان باقى مانده است

 :در پاسخ به پرسش زراره درباره اين آيه فرمود( ع)امام صادق 

ونَهُ يوْماً وَ لَوْ لَا ذَلِك لَمْ يدْرِ أَحَدٌ مَنْ خَالِقُهُ وَ لَا مَنْ ثَبَتَتِ الْمَعْرِفَةُ فِي قُلُوبهِمْ وَ نَسَوا الْمَوْقِفَ وَ سَيذْكرُ

  8. رَازِقُهُ

در حديثى بر اين نكته تأكيد رفته است كه خداوند ابزار درك سخن خدا و پاسخگويى به آن را به 

ز امام باقر در حديثى ديگر ا  8.هاى ذرى عطا فرمود تا امكان پاسخگويى و اعتراف داشته باشند انسان

آمده است كه پس از بيرون آوردن ذريه آدم از پشت وى، آن حضرت پس از مشاهده كثرت ذريه ( ع)

 :خود گفت

يا رب ما اكثر ذريتي و ألمر ما خلقتهم؟ فما تريد منهم باخذك الميثاق عليهم؟ قال اهلل عزّوجلّ 

 ...يعبدونني اليشركون بي شيئا و يؤمنون برسلي و يتّبعونهم 

                                                 



اى و با گرفتن  فرزندان من چه بسيار است و ايشان را براى چه كارى آفريده! اى خداوندگار من  8؛

پرستند؛ چيزى برايم شريك  مرا مى[  ايشان: ]كنى؟ خداى عزوجل فرمود ميثاق از آنان، چه اراده مى

 ....كنند  آورند و از ايشان پيروى مى گيرند و به رسوالن من ايمان مى نمى

آيد كه همين ذراتى كه از پشت آدم گرفته شد،  ن حديث و برخى احاديث ديگر چنين برمىاز ظاهر اي

صورت نطفه  تدريج به هايند كه پس از اخذ ميثاق، دوباره در پشت آدم قرار گرفته و به هاى انسان طينت

قبر نابود ها در  پس از مرگ نيز طينت انسان. اند و علقه درآمده و به شكل انسان وارد عالم دنيا شده

درباره ( ع)از امام صادق . آيد هاى آنان پديد مى ها، بدن شود، تا اينكه در روز قيامت از همين طينت نمى

 :حضرت فرمود. نابودى بدن مردگان پرسيده شد

ماند و نه استخوانى، مگر طينت او كه آن از  رود؛ تا آنجاكه نه گوشتى از او برجا مى بدن مرده از بين مى

ماند، تا اينكه يك بار ديگر انسان از آن آفريده شود،  ود، بلكه در قبر همچنان باقى مىر بين نمى

 88.كه بار اول از آن ذره خلق شد همچنان

 :ظاهر برخى آيات قرآن نيز بر آفرينش نطفه از طينت و بدن ذرى داللت دارد؛ مانند

اى  يقين، انسان را از عصاره و به 84؛ مَ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكينٍثُ * وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ

 .اى در جايگاهى استوار قرار داديم نطفه[  صورت به]سپس او را . از گِل آفريديم

، همان طينت خالص هر انسانى بدون هرگونه (اى از گِل عصاره)/ «  سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ»مقصود از عبارت 

تواند  هاى انسان در آن وجود دارد و بدن او مى اى كه همه ويژگى لصى و مواد زايد است؛ عصارهناخا

 .از اين عصاره آفريده شود

نيز بيانگر آن است كه همه افراد بشر چنين خلقتى دارند، نه فقط حضرت آدم، «  خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ»عبارت 

 »: فرمايد زيرا پس از اين عبارت مى

اگر منظور از انسان حضرت آدم باشد، در اين صورت بايد وى پس از « . عَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكينٍثُمَ جَ

صورت نطفه درآمده باشد؛ حال آنكه چنين نيست، مگر اينكه  تكوين پيكرش از خاك، ديگربار به

 »: صورت را به« نسله»تقدير بسيار بعيد واژه 

                                                 



  8.، بر آيه تحميل كنيم كه خالف بالغت است«ةًنُطْفَ[ نسله]ثُمَ جَعَلْنَا

اى از گل، يعنى طينت آفريده شده و اين طينت  رساند كه انسان از عصاره در هر حال ظاهر آيه چنين مى

گيرد و مراحل علقه و مضغه را  اين نطفه نيز در رحم مادر قرار مى. در درون نطفه قرار داده شده است

احاديث مربوط به . آيد صورت انسان كامل درمى روح در آن، به كند و پس از دميده شدن طى مى

 .طينت و عالم ذر كه پيش از اين بدانها اشاره شد نيز مؤيد همين تفسير است

  عوالم پسين.  

مرگ كه نقطه مقابل حيات، است از . شود مرحله سوم از عوالم وجودى انسان با مرگ وى آغاز مى

نسان نيست كه بسان گذرگاهى انسان را از عالم دنيا به عالم آخرت منظر دينى موجب فنا و نابودى ا

به فردى كه با استناد به فانى بودن زندگى انسان از آفرينش او ( ع)كه امام صادق  منتقل كند؛ چنان

شود  چگونه فانى مى. ايم براى بقا و ماندن آفريده شده! آرام اى پسر برادر: اظهار شگفتى كرد، فرمود

گردد؟ بلكه بگو تنها از سرايى به سرايى منتقل  رود و آتشى كه خاموش نمى از ميان نمىبهشتى كه 

  8.شويم مى

 »: در حديثى مرگ به خواب تشبيه شده و برانگيخته شدن پس از مرگ نيز به بيدار شدن از خواب

ده شده بود، پس سان انسان كه از زمين آفري بدين 88«. واهلل لتموتون كما تنامون ولتبعثون كما تستيقظون

 .گردد از مرگ دوباره به زمين برمى

ايم، در آن شما را  شما را آفريده[  زمين]از اين  83؛ مِنْهَا خَلَقْنَاكمْ وَفِيهَا نُعِيدُكمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكمْ تَارَةً أُخْرَى

 .آوريم گردانيم و بار ديگر شما را از آن بيرون مى بازمى

به معناى مفارقت روح از بدن با اذن خداوند  81هاى خداست، آفريدهمرگ همانند زندگى، يكى از 

در احاديثْ چگونگى مفارقت روح از بدن يكى از مراحل دشوار زندگى آدمى شمرده شده   3.متعال

پس از قرار گرفتن انسان در قبر، نخستين . هاى مؤمن و كافر متفاوت خواهد بود كه البته براى انسان

                                                 



بر پايه متون دينى، از زمان تحقق مرگ تا برپايى قيامت را عالم   3.شود روع مىمنزل از منازل آخرت ش

 .نامند برزخ مى

شخص مرده در   آيد كه نخست آنكه از احاديث برمى: درباره حضور در قبر چند نكته بايسته ذكر است

ثى بداخالقى، در متون حدي. قبر به دليل داشتن رذايل اخالقى در دنيا، عذاب و فشار قبر خواهد داشت

  3.ترين عوامل فشار قبر توصيف شده است توجهى به نجاست مهم چينى، غيبت كردن و بى سخن

شناسى و برخى  شناسى، امام نكته دوم، پرسش از عقايد دينى مانند دين مورد پذيرش، خداشناسى، نبى

براى )ير و منكر هاى نك واجبات دينى مانند نماز و روزه در قبر است كه از سوى فرشتگانى به نام

ثمره اين پرسش و پاسخ، روشن شدن وضعيت . شود انجام مى( براى مؤمنان)و بشير و مبشر ( كافران

هاى جهنم  بر اين پايه، قبر به گلستان و يا به گودالى از گودال. زندگى انسان در قبر تا روز قيامت است

كه در منابع  تصور قيامت است؛ چنانهاى فوق  ها و عذاب اى كوچك از نعمت شود كه نمونه تبديل مى

 »: حديثى از زبان قبر آمده است

 38«.انا روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار

تواند دو وجه متفاوت داشته باشد؛ بدين  البته بايد دانست كه هم سختى جان دادن و هم عذاب قبر مى

اند، پاك  ز گناهانى كه در دنيا مرتكب شدهتا ا -سازى است معنا كه براى مؤمنان و متدينان از باب پاك

 .هاى موعود و براى كافران نيز سرآغاز عذاب -گردند

اند كه در  شك ارواح نكته سوم اينكه بايد توجه داشت با توجه به متالشى شدن بدن انسان در قبر، بى

 .اند بهشت يا جهنم برزخى متنعم يا متعذب

در آستانه برپايى قيامت به اذن خدا . قيامت ادامه خواهد داشت ها در عالم برزخ تا برپايى زندگى انسان

ها براى  درپى نفخه دوم نيز انسان. شود كه بر اثر آن همه موجودات خواهند مرد در صور دميده مى

گفتنى است كه با توجه به مباحث پيشين، طينت انسان  34.حضور در عرصه قيامت زنده خواهند گشت

ماند و هنگام زنده شدن دوباره انسان، بدن از همان طينت پديد  ر باقى مىيا همان موجود ذرى در قب

 .آيد مى

                                                 



بزرگى و شكوه  مانند در شود؛ عالمى بى با برپايى قيامت، انسان وارد مرحله ديگرى از عالم آخرت مى

 :ناپذير با جهان دنيوى كه سراسرْ حيات است و سنجش

اين زندگى دنيا جز   3؛ لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَ الدَارَ الْآخِرَةَ لَهي الْحَيوَانُ لَوْ كانُوا يعْلَمُونَوَمَا هَذِهِ الْحَياةُ الدُنْيا إِلَا 

 .دانستند سراى آخرت است؛ اى كاش مى[ در]سرگرمى و بازيچه نيست، و زندگى حقيقى همانا 

از  -وى ثبت شدهترين عمل  كه در آن كوچك -در عرصه قيامت، انسان با دريافت نامه اعمال خود

پس از حسابرسى اعمال نيك و بد و ريز و درشت انسان، . شود جزئيات عملكرد خود در دنيا باخبر مى

 :وى پاداش يا كيفر كامل اعمال خود را دريافت خواهد كرد

 ....آنچه انجام داده است، به تمام بيابد [  نتيجه]و هركسى   3؛...وَوُفِيتْ كلُ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ 

گروه نخست در بهشت . گردند باوران و نيكوكاران از كافران و بدكاران متمايز مى سان، دين بدين

كه باالترين آن دستيابى به رضوان  -هاى مادى و معنوى يابند و در آن از انواع نعمت جاويد آرامش مى

و عذاب خداوندى گردند و گروه دوم درنتيجه اعمال خود گرفتار انواع قهر  مند مى بهره -االهى است

بهشت و جهنم نيز هركدام درجات و دركات بسيار دارند؛ چراكه جايگاه ساكنان هركدام . شوند مى

 :خوانيم كه در قرآن كريم مى بسى متفاوت است؛ چنان

 .اند درجاتى است آنچه انجام داده[  نتيجه]و براى هريك در  38؛...وَلِكلٍ دَرَجَاتٌ مِمَا عَمِلُوا 

 .تر و بيشتر است و قطعاً درجات آخرت و برترى آن بزرگ...  33؛آخِرَةُ أَكبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكبَرُ تَفْضِيلًاوَلَلْ... 

  خالصه فصل

در قرآن . در متون دينى، درباره آفرينش انسان و عوالم وجودى او مباحث زيادى مطرح شده است.  

آفرينش انسان  عنوان ماده و منشأ علق به كريم اشياى متعددى اعم از زمين، خاك، گِل، ماء، نطفه، و

 .ذكر شده كه ناظر به مراحل گوناگون آفرينش انسان است و ميان آنها ناسازگارى وجود ندارد

 ها با هر نژاد و رنگ پوست از پدر و مادر مشترك يعنى آدم و حوا و اين دو نيز از خاك  همه انسان.  

                                                 



 .اند آفريده شده

اند و عالم  ها پيش از ورود به اين دنيا، عوالمى مانند عالم ذر را پشت گذاشته ساناز منظر متون دينى ان. 8

 .دنيا، واسطه ميان عوالم پيشين و عالم آخرت است

اند و نتيجه آن در وضعيت ايشان در اين  ها در معرض آزمون االهى قرار گرفته در عوالم پيشين انسان. 4

 .ها عطا شده است شهودى خدا نيز در عوالم پيشين به انسانكه معرفت  چنان. جهان اثرگذار بوده است

سان گذرگاهى انسان را از عالم  مرگ به. شود با مرگ مرحله سوم از عوالم وجودى انسان آغاز مى.  

سر گذاشتن عالم برزخ و مواقف قيامت، بر پايه  انسان پس از پشت. كند دنيا به عالم آخرت منتقل مى

 .ارى خود در دنيا، وارد بهشت يا جهنم خواهد شدكارنامه اعتقادى و رفت

آگاهى از حضور و گذر انسان از عوالم وجودى متعدد نگاه انسان به خود را كامل و بينش وى را .  

كند و در پاسخگويى به شمارى از مسائل  تر مى و دورنماى حيات آينده وى را روشن. سازد تر مى عميق

 .اندرس شناسى مدد مى و ابهامات انسان

  پرسش و پژوهش

 شود؟ با ذكر مواد آفرينش انسان، توضيح دهيد كه تعارض اوليه ميان آنها چگونه برطرف مى.  

 شناسى ما دارد؟ به نظر شما اعتقاد به داشتن پدر و مادر مشترك چه تأثيرى در انسان.  

 ها در عوالم پيشين چه بوده است؟ به نظر شما فلسفه حضور انسان. 8

 .سان در سرنوشت خود در عوالم پسين را بررسى كنيدنقش ان. 4

 .هاى موجود، نظريه داروينيسم در آفرينش انسان را بررسى و نقد كنيد با مطالعه كتاب.  

 منابعى براى مطالعه بيشتر

 .يزدى، معارف قرآن محمدتقى مصباح.  

 .محمدتقى جعفرى، آفرينش و انسان.  

 . ، ج (ع)امه امام على ، دانشن(زير نظر)اكبر رشاد  على. 8



 .زين العابدين قربانى، به سوى جهان ابدى. 4

 .ميانجى، معاد از ديدگاه قرآن، حديث و عقل حسين ربانى.  

 .اسكويى و بهلول سجادى ميانجى، توحيد االماميه، ترجمه محمد بيابانى محمدباقر ملكى.  

 .رضا برنجكار، معرفت فطرى خدا. 8

 .نسان و جهانجعفر سبحانى، معاد ا. 3

 .ابراهيم كالنترى، تكامل زيستى و آيات آفرينش. 1

 .احمد ناصح، آدم از ديدگاه قرآن و عهدين على.   

 .محمدحسين طباطبايى، انسان از آغاز تا انجام.   

 ( )هاى وجودى انسان  ساحت: فصل سوم

  اهداف

 .آشنايى با تمايز روح و جسم انسان و نحوه ارتباط آن دو.  

 .نايى با اقسام ارواح انسان و وجه تمايز آنهاآش.  

 .آگاهى از معنا و مصاديق اعتقادى و اخالقى فطرت. 8

 .گانه عقل آگاهى از جايگاه عقل در وجود انسان و كاركردهاى اقسام سه. 4

 .آشنايى با تفاوت عقل و علم.  

در اين مبحث، كماالت  .شناسى است ترين بحث از مباحث انسان هاى وجودى انسان مهم مسئله ساحت

جسم و روح، فطرت و . گردد تواند داشته باشد، تبيين مى اينك دارد و يا مى انسان و آنچه او هم

هاى وجودى  ترين ساحت ها، اختيار و مسئوليت و جز اينها، مهم سرشت، علم و عقل، اميال و گرايش

 .كنيم روند كه در اين فصل و فصل بعد آنها بررسى مى انسان به شمار مى

  جسم و روح



باره  ترين بحث دراين كهن. شناسى دارد اى در مباحث انسان مباحث مربوط به جسم و روح جايگاه ويژه

موضوع اصل . شود ديده مى -خصوص محاوره فايدون به -كه به دست ما رسيده، در محاورات افالطون

و ارتباط آن با جسم نيز مطرح  هايى مهم درباره نفس اين محاوره فناناپذيرى نفس است، اما ديدگاه

 :شده كه از اين قرار است

 31(نظريه سيمياس. )نفسْ موجودى جداى از جسم نيست، بلكه هماهنگى اجزاى بدن است.  

  1(نظريه كبِس. )هاى جسم را دارد نفسْ موجودى جداى از جسم است، اما ويژگى.  

  1(نظريه سقراط و افالطون. )ردهاى جسم را ندا نفسْ موجودى جداى از جسم است و ويژگى. 8

اما معتقدان به خدا و دين . گرايان است اين نظريه كه نفس موجودى جداى از جسم نيست، از آنِ ماده

 .اند دار نظريه سوم پذيرند كه از اين ميان، فيلسوفان طرف يكى از دو نظريه اخير را مى

در اين . ز نظريه دوم و سوم مقصود استشود نفس مجرد از جسم است، گاه معنايى اعم ا وقتى گفته مى

معنا، مجرد بودن بدين مفهوم است كه نفس موجودى غير از بدن است كه با بدن همراه شده، اما 

گويند نفس مجرد است، مراد اين است كه نفس نه تنها غير از بدن است، بلكه  فيلسوفان وقتى مى

 .هاى بدن را نيز ندارد ويژگى

كه حاصل هماهنگى  -ن به نظريه اول اين است كه اگر نفس، همچون نغمهيكى از اشكاالت افالطو

كه نفس  هماهنگى اجزاى بدن است، در اين صورت بايد محكوم بدن باشد؛ درحالى -اجزاى تار است

افالطون در رد نظريه دوم و اثبات نظريه سوم   1.دارد حاكم بر بدن است و آن را به حركت وامى

 18.تغير و محسوس است، اما نفس چنين نيستبدن، مركب و م: گويد مى

هيوم ضمن انكار جوهر نفسانى، نفس را : البته تقريرهاى مختلفى از اين نظريه عرضه شده است

ها نيز نفس را مجموعه ادراكات مختلف  و ماركسيست 14داند اى از حاالت و تصورات مى مجموعه

نياز از برهان  علم حضورى و درنتيجه بى فيلسوفان اسالمى علم انسان به نفس خود را  1.شمارند مى
                                                 



سينا در برهان مشهورش  ابن. بر اين بنياد، براهين اثبات نفس تنبيه به علم حضورى انسان است. دانند مى

حتى . يابيم پيرامون خود توجه نكنيم، نفس خود را مى  اگر به خود برگرديم و به موجودات: گويد مى

ان در هوا معلق هستيم و هيچ ادراكى نسبت به بدن و اعضاى آن اگر فرض كنيم كه در ابتداى خلقتم

يابيم و به نفس خويش توجه  باز خود را مى -چيز معرفت نداريم كه به هيچ -نداريم، در اين حالت نيز

  1.كنيم مى

عنوان حقيقتى متمايز از بدن و تصورات، اين است كه هر انسانى تصورات  يكى از داليل وجود نفس به

انديشه من، گرسنگى من، بدن »: گويد دهد و مى ، بدن و اعضا و جوارح را به خود نسبت مىو حاالت

پس من موجودى هستم كه داراى انديشه و گرسنگى و بدن هستم، نه اينكه من انديشه يا گرسنگى . من

كند كه در گذشته و حال يكى است، نه  دليل ديگر اينكه، هركسى بالوجدان درك مى« .يا بدن باشم

كند، اما او همچنان خود را  هاى مختلف انسان تغيير مى هايش و حتى علوم و حالت بدن و سلول. چند تا

 18.اين موجود واحد و ثابت، همان نفس است. داند همان شخص قبلى مى

گذشته از داليل عقلى كه به برخى از آنها اشاره شد، شواهد تجربى بسيارى نيز درمورد وجود نفس در 

خصوص بيمارانى كه در معرض مرگ  ها به كه در آن برخى انسان 13 نند پديده آتوسكپىدست است؛ ما

اند، از خارج از بدن، بدن و تالش پزشكان را نظاره كرده و پس از بهبودى آن را گزارش  قرار گرفته

 .حال بايد بدانيم ديدگاه قرآن و احاديث درمورد جسم و روح چيست 11.اند نموده

  و احاديثجسم و روح در قرآن 

خصوص بخش مربوط به عوالم وجودى او دانستيم كه از نگاه قرآن و  در بحث از آفرينش انسان و به

گونه نيست كه در جسم خالصه گردد،  احاديث، انسان موجودى مركب از جسم و روح است و اين

جهان كنونى  رو، در برخى عوالم همچون عالم ارواح كه قبل از ازاين. تر از جسم است بلكه روح مهم

بوده و نيز در عالم برزخ كه آدمى پس از مرگ و قبل از قيامت در آن زندگى خواهد كرد، روح بدون 

 .بدن داراى حيات و ادراك و عمل بوده و خواهد بود

                                                 



ترين آياتى كه بر تمايز جسم و روح و برترى روح بر بدن داللت دارد، آيه چهاردهم سوره  از مهم

اين آيه پس از ذكر مراحل مختلف . در بحث از آفرينش انسان بدان پرداختيم تر مؤمنون است كه پيش

 :كند آفرينش بدن انسان به آفرينش روح نيز اشاره مى

آفرينشى ديگر پديد [ جنين را در]آنگاه ...     ؛ ثُمَ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَك اللَهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ... 

 .باد بر خدا كه بهترين آفرينندگان استآفرين . آورديم

در اين آيه آفرينش روح، آفرينشى متفاوت با آفرينش بدن دانسته شده كه پس از تحقق آن، خداوند 

 .ستوده است« بهترين آفرينندگان»خود را با تعبير 

 :استاد مصباح نوشته است

ثُمَ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا »: ختلف فرموده استبلكه پس از بيان مراحل م« خلقنا النطفة خلقاً آخر»: نفرموده است

از نظر بالغت، اقتضاى اين تغيير لحن و بيانْ اين است كه بايد . گردد كه ضمير آن به انسان برمى« آخَرَ

    .فرق داشته باشد[ كه مراحل مادى خلقت انسان بود]اين مرحله با مراحل پيش 

. اند را اشاره به دميدن روح در بدن دانسته« نْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَثُمَ أَ»عبارت ( عليهم السالم)امامان معصوم 

 :فرمايد باره مى دراين( ع)امام على 

فرستد و او روح را در  اى را به سويش مى هنگامى كه نطفه به چهار ماهگى رسيد، خداوند فرشته

 »مقصود از آيه . دمد گانه در بدن مى هاى سه تاريكى

 هُ خَلْقًا آخَرَثُمَ أَنْشَأْنَا

گفتنى  8  .نيز چنين حديثى نقل شده است( ع)از امام باقر     .همين مطلب است؛ يعنى دميدن روح« 

 4  .اند است مفسران نيز بر همين معنا تأكيد كرده

آيات بسيارى در قرآن كريم وجود دارد كه در آنها سخن فرشتگان با نيكان و بدان، پس از مرگ نقل 

 :خوانيم اى مى در آيه براى نمونه. شده است

                                                 



كسانى كه     ؛...رْضِ إِنَ الَذِينَ تَوَفَاهُمُ الْمَلَائِكةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهمْ قَالُوا فِيمَ كنْتُمْ قَالُوا كنَا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَ

« ديد؟بو[  حال]در چه »: گويند گيرند، مى فرشتگان جانشان را مى[  وقتى]اند،  بر خويشتن ستمكار بوده

 «.ما در زمين از مستضعفان بوديم»: دهند پاسخ مى

. گويند و روشن است كه اين گفتگو پس از مرگ است در اين آيه فرشتگان با ستمكاران سخن مى

توانند با كسى سخن بگويند؛  همچنين آشكار است كه اگر روحى وجود نداشته باشد، فرشتگان نمى

    .تواند سخن فرشتگان را دريابد و پاسخ دهد و نمى چراكه پس از مرگ، بدن داراى حيات نيست

 :خورند؛ مانند داند كه در نزد او روزى مى هايى مى در برخى آيات، خداوند شهدا را زنده

ه در راه هرگز كسانى را ك 8  ؛ وَلَا تَحْسَبَنَ الَذِينَ قُتِلُوا فِي سَبيلِ اللَهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِهمْ يرْزَقُونَ

 .شوند اند كه نزد پروردگارشان روزى داده مى اند، مرده مپندار، بلكه زنده خدا كشته شده

ها نيز پس از  گونه آيات فقط بر زنده بودن شهدا تأكيد ندارد؛ زيرا ديگر انسان شايان ذكر است كه اين

در ادامه . دهد زى مىاند، بلكه تأكيد بر زندگى خاصى است كه در آن خداوند به آنان رو مرگ زنده

بديهى است كه زندگى و . آيه، اين زندگى بيشتر توضيح داده شده و از شادى شهدا سخن رفته است

جان باشد، بلكه به روحى تعلق  تواند از آنِ بدن مرده و بى روزى گرفتن و شادى پس از مرگ نمى

 3  .گيرد كه از بدن جدا گشته و مورد عنايت پروردگار قرار گرفته است مى

تواند با بدن و  آيد كه روح موجودى متمايز از بدن و برتر از آن است و مى گفته برمى از آيات پيش

توان به  آيات مى  از اين. گردد كه بدن پس از جدايى روح متالشى مى بدون آن زندگى كند؛ درحالى

ه به صراحت سخنى بار تفاوت روح و بدن نيز پى برد؛ اما اينكه تفاوت آنها تا چه حدى است، دراين

هاى  هاى ماده را ندارد يا آنكه داراى برخى از ويژگى به ديگر بيان، اينكه نفس ويژگى. گفته نشده است

 .آن است، از آيات قابل استفاده نيست

پذير است؛  اگر به وجان و تجربه درون خود بازگرديم، تمايز روح و بدن و تفاوت اجمالى آن درك

هاى ماده  اما برخى ويژگى. شود يل عقلى و تجربى بدان تذكر و تنبه داده مىتمايز و تفاوتى كه در دال

 شايد به دليل . شود مانند قابليت و بالقوه بودن، تغيير و تكامل و محدود بودن در نفس نيز وجدان مى

                                                 



هاى مشترك، در برخى احاديث روح موجودى جسمانى دانسته شده، اما نه اينكه روحْ  همين ويژگى

 :چنين نقل شده است( ع)براى نمونه از امام باقر . سم و يا شبيه جسم باشدهمان ج

إنّ الروح متحرك كالريح، وانّما سمّي روحاً النّه اشتقّ اسمه من الريح، وانما أخرجه على لفظ الريح ألنّ 

  االرواح مجانسة للريح

واژه روح از واژه ريح  روح همچون ريح و باد متحرك است و دليل ناميده شدن روح اين است كه 1  ؛

 .ها همجنس ريح و بادند مشتق شده است و دليل اين اشتقاق آن است كه روح

 :فرمايد نيز مى( ع)امام صادق 

 إنّ األرواح في صفة األجساد

 .ها هستند ها داراى صفت بدن روح    ؛

گونه  نى همانروى كه متحرك و متغير است، شبيه ريح و باد دانسته شده، يع در روايت اول روح ازآن

گاه خوشحال است و گاه غمگين، گاه : يابد كه باد پيوسته در حال تغيير است، روح نيز هماره تغيير مى

 .كند گيرد و گاه تصميمش را نقض مى جاهل است و گاه عالم و گاه تصميم مى

اما دال  صورت بدن اشاره دارد، روايت دوم نيز كه گويى به عالم برزخ مربوط است و به تشكل روح به

يا محدود بودن و  تواند در تغيير و تكامل باشد بر شباهت ميان روح و جسم است و اين شباهت مى

توان  بنابراين نمى    .كه در برخى احاديث بدان تصريح شده است امورى از اين دست؛ چنان

    .روايات شباهت كامل روح و جسم را نتيجه گرفت ازاين

  ارتباط روح و جسم

نظريه اول از آنِ افالطون است كه روح و جسم : ى درباره ارتباط روح و جسم وجود دارددو نظريه اصل

بدين بيان، روح همچون كشتيبان سوار . اند داند كه در اين دنيا همراه و مالزم هم گشته را دو حقيقت مى

                                                 



گى گونه كه پيش از سوار شدن، زند كشتى بدن شده و روزى از اين كشتى پياده خواهد شد؛ همان

 8  .مستقلى داشته است

داند كه اين دو، حقيقتى واحد به نام  او بدن را ماده و نفس را صورت مى. نظريه دوم از آنِ ارسطوست

روح پيش از بدن وجود نداشت و بعد از نابودى بدن نيز وجود نخواهد . آورند انسان را به وجود مى

دند كه نفس صورت بدن است و از بدن فالسفه اسالمى راهى ميانه را برگزيدند و برآن ش 4  .داشت

متولد شده و جسمانية الحدوث است، اما چون نفس در بدن منطبع نبوده و وابسته به بدن نيست، 

    .تواند پس از نابودى بدن زنده بماند مى

اند كه در اين عالم با هم  آيد كه روح و بدن دو حقيقت گفته برمى از مجموع آيات و احاديث پيش

در بحث عوالم پيشين نيز گفته شد كه روح قبل از آفرينش بدن دنيوى وجود داشته و . ندا همراه شده

 .پس از نابودى بدن نيز زنده خواهد بود

قرار گرفته   رابطه روح و بدن به جوهرى مانند شده كه در يك صندوق( ع)در حديثى از امام صادق 

 :است

الجوهرة منه اطرح الصندوق ولم يعبأ به و  مثل روح المؤمن و بدنه كجوهرة في صندوق إذا اخرجت

  إنّ االرواح ال تمازج البدن و ال تواكله وانّما هي كلل للبدن محيطة به: قال

 شود،  روح مؤمن و بدنش همچون جوهرى است در صندوق كه وقتى از آن خارج مى[ ارتباط]مَثَل     ؛

 كنند، بلكه  آميزند و به آن تكيه نمى بدن درنمى ها با روح.... كنند  صندوق را رها كرده و به آن اعتنا نمى

 .كنند و بر بدن احاطه دارند بدن را خسته و فرسوده مى( اند بر بدن پوششى)آنها 

                                                 



توان دوگانگى روح و بدن و همراهى اين دو و نيز حكومت روح بر بدن را  گونه احاديث مى از اين

 .نتيجه گرفت

از اجساد سخن رفته و حتى از ارتباط و نزديكى برخى ارواح با در احاديث بسيارى از خلقت ارواح قبل 

اين احاديث نيز استقالل روح از بدن و همراهى اين دو  8  .ديگر ارواح در عالم ارواح بحث شده است

 .رساند را مى

  اقسام ارواح

ى كننده و شهوانى در نظر گرفته شده و حت در آثار افالطون براى انسان سه نفس عقالنى، اراده

برخى فيلسوفان نيز به تمايز روح حيوانى و نفس  3  .هاى آنها در بدن نيز مشخص گرديده است مكان

 1  .اند در انسان معتقد بوده

روح قوّت، روح . هاست در احاديث به پنج روح تصريح شده كه سه روح، مشترك ميان همه انسان

( عليهم السالم)يز هستند و معصومان مؤمنان به جز اين سه روح، داراى روح ايمان ن. شهوت و روح بدن

 :چنين نقل شده است( ع)از امام على . مندند القدس نيز بهره گذشته از چهار روح قبلى، از روح

روح القدس وروح االيمان وروح القوّة وروح الشهوة وروح البدن، فبروح : جعل اهلل فيهم خمسة أرواح

لموا االشياء وبروح االيمان عبدوا اهلل ولم يشركوا به شيئاً القدس بعثوا أنبياء مرسلين وغير مرسلين وبها ع

وبروح القوّة جاهدوا عدّوهم وعالجوا معاشهم وبروح الشهوة أصابوا لذيذ الطعام ونكحوا الحالل من 

 شباب النساء وبروح البدن دبّوا ودرجوا

ت و روح شهوت و القدس و روح ايمان و روح قو روح: خداوند در پيامبران پنج روح قرار داد    ؛

مبعوث شدند و با آن  -فرستاده شده و غير فرستاده شده -القدس، پيامبران پس به واسطه روح. روح بدن

ورزند، و با روح قوت با  كنند و به او شرك نمى دانند، و با روح ايمان، خدا را عبادت مى چيزها را مى

كنند و  شهوت غذاى خوشمزه را ميل مى و با روح. كنند، كنند و تدبير معاش مى دشمنانشان جهاد مى

 .كنند كنند، و با روح بدن حركت مى با زنان جوانى كه جايز است، ازدواج مى

                                                 



كه      در احاديث چنين آمده كه همه اين ارواح ممكن است دچار مشكل شوند، مگر روح القدس

القدس  مت پيامبران، روحدر واقع منشأ عص    .يابند با آن به همه چيز علم مى( عليهم السالم)معصومان 

 .است

نمايد تا  روح ايمان، روح آرامش است كه خداوند بر قلب كسانى كه او را تصديق كنند، نازل مى

 :در قرآن كريم آمده است. سان از بندگان مؤمن خويش حمايت كند بدين

را نوشته   ايمان[ خدا]در دل اينهاست كه ...  8  ؛ ...أُولَئِك كتَبَ فِي قُلُوبهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيدَهُمْ برُوحٍ مِنْهُ ... 

 ....و آنها را با روحى از جانب خود تأييد كرده است 

اوست آن كس كه در  4  ؛...هُوَ الَذِي أَنْزَلَ السَكينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهمْ 

 ....مانى بر ايمان خود بيفزايند هاى مؤمنان آرامش را فرو فرستاد تا اي دل

ها همان ارواحى است كه آدميان با كمك آنها امور زندگى خود  سه روح مشترك در ميان همه انسان

    .دهند؛ مانند حركت و تالش و اراده و ميل و نفرت نسبت به برخى امور را انجام مى

روح عقل ممكن است     .اند ه شدهها داراى روح حيوانى و روح عقل نيز دانست در برخى احاديث انسان

ها همچون زمان خواب از بدن خارج شود، اما روح بدن تنها در صورت مرگ از بدن  در برخى زمان

 :رود بيرون مى

إنّ المرء إذا خرجت روحه فانّ روح الحيوان باقية في البدن، فالذي يخرج منه روح العقل، كذلك هو 

شود، روح حيوان در بدنش باقى است و آن  از او خارج مى هنگامى كه روح انسان 8  ؛في المنام ايضاً

 .شود، روح عقل است؛ همان طوركه در خواب نيز به همين صورت است روحى كه خارج مى

درمورد اين حديث يك احتمال آن است كه مراد از روح حيوان، سه روح مشترك در ميان 

احتمال ديگر اينكه مقصود . خواهد بود تر ذكر شد و روح عقل نيز چهارمين روح هاست كه پيش انسان

از روح حيوان، روح قوت و روح شهوت است و منظور از روح عقل نيز روح بدن يا مرحله تكامل يافته 
                                                 



كند و به  در هر حال، روح عقل همان جنبه از انسان است كه با آن از نور عقل استفاده مى. آن است

در احاديث مربوط به ديه . ن موضوع خواهيم پرداختدر بحث از عقل بدي. گردد درك حقايق نايل مى

هاى خاصى ذكر شده و سپس بيان گرديده كه پس از  روزه ديه    روزه و   3روزه،   4براى جنينِ 

آيد، جنين در همه  از ادامه حديث نيز برمى  گونه كه همان 3  .نفخ روح عقل، ديه كامل خواهد بود

ه دارد، اما چون در چهار ماهگى روح نهايى، يعنى روح عقل مراحل داراى روح است و به همين رو دي

در حديث صحيحى در تفسير آيه چهاردهم سوره مؤمنون . شود، ديه آن كامل است در آن دميده مى

 1  .شود ديه كامل مى -كه همان نفخ روح است -آمده است كه وقتى خلق آخرى در جنين انشاء شد

مى درباره رابطه روح و جسم و نيز روح حيوانى و روح عقل در احاديث مربوط به خواب نيز نكات مه

اى از اين احاديث خروج روح از بدن مؤمن در خواب به خورشيدى مانند شده كه  در پاره. وجود دارد

همچنين از سويى تصريح شده كه اصل روح . رسد اصلش در آسمان است، ولى شعاع آن به زمين مى

 :در حديث ديگرى آمده است  8 .مه روح از بدن خارج شودگونه نيست كه ه در بدن است و اين

خلقه بنفس و جسد و روح، فروحه التي ال تفارقه إلّا بفراق الدنيا، و نفسه التي تريه األحالم و المنامات، و 

پس روح از . خداوند انسان را با نفس و جسد و روح آفريد  8 ؛ جسمه هو الذي يبلي و يرجع الى التراب

بيند، و جسد انسان  شود، مگر در هنگام جدايى از دنيا و مرگ، و نفس انسان خواب مى انسان جدا نمى

 .گردد رود و به خاك بازمى از بين مى[ نيز]

بيند و ممكن است از بدن جدا  احتمالًا مقصود از نفس، همان روح عقل و ادراك است كه خواب مى

 :در حديث ديگرى چنين آمده. خن رفتتر از آن س مراد از روح نيز روح حيوان است كه پيش. شود

ما من أحد ينام إلّا عرجت نفسه الى السماء و بقيت روحه في بدنه و صار بينهما سبب كشعاع الشمس فإن 

  أذن اهلل في قبض االرواح أجابت الروح النفس، واذا أذن اهلل في ردّ الروح أجابت النفس الروح

رود و روح او در بدنش باقى است و ميان اين دو  مىرود، نفس او به آسمان  هركس به خواب مى  8 ؛

پس اگر خداوند بخواهد روح او را قبض كند، روح به . آيد ارتباطى مثل شعاع خورشيد به وجود مى

 .پيوندد پيوندد و اگر خداوند بخواهد روح در بدن بماند، نفس به روح مى نفس مى

                                                 



تواند در خواب از بدن و  وح عقل يا نفس مىتوان چنين نتيجه گرفت كه ر از مجموع اين احاديث مى

روح حيوانى جدا شود، هرچند نوعى ارتباط همچون ارتباط خورشيد با شعاع خود ميان اين دو وجود 

شايان ذكر است كه روح و نفس از نظر واژگانى، نزديكى معنايى دارند؛ بدين بيان كه اصل روح . دارد

و هر دو بر نوعى حيات داللت  88 باشد يز خروج نسيم مىاى نفس ن است و معناى ريشه« ريح»در لغت 

گونه كه در احاديثِ بسيارى، روح بر حيات حيوانى و جسمانى، و نفس نيز به حيات  دارند؛ همان

 .روند عقالنى اشاره دارد، اگرچه اين دو كلمه گاه به يك معنا و به جاى يكديگر نيز به كار مى

  فطرت

هاى مشترك و نيز اكتسابى مختص  ت، معارف و گرايشآنچه در بحث فطرت موردنظر اس

به معناى آغاز است و به همين مناسبت در معناى خلق نيز به كار « فطر»در لغت عرب، . هاست انسان

 :گويد عباس مى ابن. ء است رود؛ زيرا خلق چيزى، ايجاد آن چيز و آغاز وجود و تحقق شي مى

دانستم، تا اينكه دو نفر كه بر سر چاهى  را نمى 84 «. طِرِ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِالْحَمْدُ لِلَهِ فَا»معناى آيه شريفه 

، يعنى من قبل از همه و براى نخستين بار «أنا فطرتُها»: يكى از آن دو گفت. نزاع داشتند، نزد من آمدند

  8 .چاه را حفر كردم

اند كه در خلقت نخستين  ت امورىرو، فطريا ازاين. رساند بنابراين فطرت، حالت خاصى از آغاز را مى

در آيات از عموميت فطرت سخن . آنكه اكتسابى باشند بى. آيند ها وجود دارند و با آنها به دنيا مى انسان

 :رفته است؛ مانند

هِ ذَلِك الدِينُ الْقَيمُ وَلَكنَ فَأَقِمْ وَجْهَك لِلدِينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَهِ الَتِي فَطَرَ النَاسَ عَلَيهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَ

پس روى خود را با گرايش تمام به حقّ، به سوى اين دين كن، با همان   8 ؛ أَكثَرَ النَاسِ لَا يعْلَمُونَ

اين است همان دين . تغييرپذير نيست  آفرينش خداى. سرشتى كه خدا مردم را بر آن سرشته است

 .دانند پايدار، ولى بيشتر مردم نمى

به عموميت آن نيز اشاره «  النّاس»اين آيه جز آنكه به فطرت االهى تصريح شده، با به كار رفتن واژه  در

 :فرمود( ع)امام صادق . برخى احاديث نيز بدين مطلب اشارت دارد. شده است

                                                 



 .شود مگر همراه با فطرت هيچ مولودى متولد نمى 88 ؛ما من مولود يولد الّا على الفطرة

 :فرمايد يز مىن( ع)امام على 

 .ها را بر فطرتشان سرشته كرد قلب 83 ؛جَابِلَ الْقُلُوبِ عَلَى فِطْرَتِهَا

 :فرمايد درمورد عموميت فطرت چنين مى( ع)امام صادق 

خداوند همه مردم را بر فطرتى آفريد  81 ؛إنّ اهلل عزوجل خلق الناس كلهم على الفطرة التي فطرهم عليها

 .كه آنها را بر آن مفطور ساخت

  مصاديق اعتقادى فطرت

بيشتر آيات و احاديث مربوط به فطرت، با اصول اعتقادى همچون معرفت خدا، توحيد، نبوت و امامت 

تر ذكر شد، رواياتى آمده كه فطرت االهى را معرفت خدا و  در ذيل آيه فطرت كه پيش. يابد ارتباط مى

 :فرمايد پرسد، حضرت مى تفسير آيه را مى( ع)ر براى مثال، وقتى زراره از امام باق. اند توحيد معنا كرده

  فطرهم على التوحيد عند الميثاق على معرفته أنّه ربّهم

هاست،  بر معرفت خويش به اينكه پروردگار انسان[ و نيز]ها را هنگام ميثاق، بر توحيد  خدا انسان  4 ؛

 .مفطور ساخت

 :فرمود( ص)يامبر اكرم كه پ آيات ديگرى نيز بر معرفت فطرى خدا اشاره دارد؛ چنان

  وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ»: كلّ مولود يولد على الفطرة يعني على المعرفة بانّ اهلل عزوجل خالقه فذلك قوله

 «مَنْ خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيقُولُنَ اللَهُ

الق اوست و شود و مراد از فطرت، معرفت به اين است كه خدا خ هر مولودى بر فطرت متولد مى  4 ؛

ها و زمين را آفريده  اگر از آنها بپرسى چه كسى آسمان»: اين آيه شريفه به همين مطلب اشاره دارد

 «.خدا: است خواهند گفت

                                                 



 :فرمايد مى( ع)امام على 

ا كه ستايش خود را به سپاس خدايى ر  4 ؛ الْحَمْدُ لِلَهِ الْمُلْهمِ عِبَادَهُ حَمْدَهُ وَ فَاطِرِهِمْ عَلَى مَعْرِفَةِ رُبُوبيَتِه

 .اش مفطور ساخت بندگانش الهام كرد و آنان را بر شناخت پروردگارى

و  48 «.خردها را بر معرفت خود مفطور ساختى»: كند همچنين حضرت خطاب به خداوند عرض مى

 44 «.يگانه دانستن خدا، فطرت است»

در آيات و احاديث بر آن  ترين امر فطرى است كه سان معرفت خدا، آن هم با صفت توحيد مهم بدين

 .تأكيد رفته است

سوره اعراف   8 در برخى آيات و احاديث سابقه اين معرفت، عوالم پيشين دانسته شده؛ ازجمله آيه 

 :در تفسير اين آيه فرمود( ع)امام باقر   4 .كه احاديث بسيارى نيز در ذيل آن وارد شده است

وا كالذر، فعرّفهم وأراهم نفسه ولوال ذلك لم يعرف أخرج من ظهر آدم ذريته الى يوم القيامة، فخرج

صورت ذرات  آنها به. خداوند فرزندان آدم را تا روز قيامت از صلب او بيرون آورد  4 ؛ أحد ربّه

داد، كسى  اگر اين واقعه رخ نمى. كوچكى خارج شدند؛ پس خود را به آنان نماياند و شناساند

 .شناخت پروردگارش را نمى

و )رو در دنيا خداشناس  گردد و آدمى ازآن ه آغازين فطرت به جهانى پيش از دنيا بازمىسان، نقط بدين

اين دنيا آفريده شده،  است كه در جهان پيشين خداشناس شده و چون با حالت خداشناسى در( نه مؤمن

« طرف»تر نيز گفته شد كه فطرت بر وزن فِعلة، مصدر نوعى  پيش. شود به اين خداشناسى فطرت گفته مى

اين معرفت، غير از شناخت عقلى و . است كه بر نوع و حالت خاصى از آغاز خلقت داللت دارد

 .يابد استداللى از خداست كه انسان در دنيا بدان دست مى

                                                                                                                                            



نيز فطرى دانسته شده و چنين بيان ( ع)و اميرالمؤمنين ( ص)در برخى احاديث شناخت پيامبر اسالم 

اند و در واقع شناخت آنان ادامه توحيد  ها اين دو معصوم را شناخته نگشته كه در عوالم پيشين، انسا

 :فرمايد در تفسير آيه فطرت مى( ع)امام باقر . بوده است

 48 .هو ال اله الّا اهلل، محمد رسول اهلل، علي اميرالمؤمنين ولي اهلل، الى ههنا التوحيد

هايى كه  هايند؛ معرفت داراى برخى معرفت ها به هنگام تولد بدين ترتيب بر پايه منابع اسالمى، انسان

. ها و تجربه بشر در طول تاريخ است اين ديدگاه مطابق با وجدان انسان. دهد هاى دين را تشكيل مى پايه

افتند و  به ياد خدا مى -هاى سخت همچون گرفتارى -اى از مواقع كم در پاره ها دست درواقع همه انسان

ها با مشغول شدن به امور دنيوى  حاكى از معرفت به خداست كه انساناين مطلب . گويند با او سخن مى

اند كه اين امر بيانگر  دار بوده ها عموماً مؤمن و دين در طول تاريخ نيز انسان. ورزند از آن غفلت مى

 .هاى خود همواره فطرت را تأييد كرده است البته عقل نيز با استدالل. وجود معرفتى فطرى در بشر است

گرا همچون جان الك و باركلى و هيوم نادرست  سان از ديدگاه اسالم، نظريه فيلسوفان تجربه بدين

ها با تجربه و  است و همه معرفت 43 اند كه نفس انسان به هنگام تولد همچون لوح سفيد اينان برآن. است

 41 .بندد اكتساب در اين لوح نقش مى

  مصاديق اخالقى و ارزشى فطرت

لقيات و ملكات مثبت و منفى همچون حالت نفسانى شجاعت و جُبن را در اينجا اخالق، هم خُ

پى  خوبى و بدى آنها گيرد و هم اعمال خوب و بدى را كه آدمى مستقل از دين و شرع، به دربرمى

رو كه در منابع دينى متعلق امر و نهى قرار گرفته، فطريات عملى ناميده  گونه اعمال ازآن اين. برد مى

 .شود مى

 يكى از حيث معرفت به اين امور : توان بحث كرد ديگر، درباره فطريات اخالقى از دو جنبه مى از سوى

به ديگر سخن، در بررسى فطرى بودن اخالقيات بايد دو مطلب . و ديگرى نيز از جهت گرايش به آنها

ه گرايش ب»از يك سو و « شناخت ملكات و اعمال ارزشى»مورد توجه قرار گيرد و آن اينكه آيا 

 اند؟ از سوى ديگر، امرى فطرى« ملكات و اعمال اخالقى

                                                 



طور معمول در بحث عقل مطرح شده  در احاديث، مباحث مربوط به شناخت ملكات و اعمال ارزشى، به

ها به مدد آن خوب و بد اعمال را درك  عقل در روايات، بسان نورى فطرى دانسته شده كه انسان. است

از پيامبر اكرم ( ع)در حديثى اميرمؤمنان . اكتساب نيازى داشته باشندآنكه به آموزش و  كنند، بى مى

 :كند چنين نقل مى( ص)

فيقع في قلب هذا االنسان نور، فيفهم الفريضة والسنة، والجيد والردي، اال ومثل العقل في القلب كمثل 

  السراج في وسط البيت

همانا عقل . فهمد ب و خوب و بد را مىگيرد كه واجب و مستح پس در دل اين انسان نورى قرار مى    ؛

 .در دل همچون چراغ در وسط خانه است

. فهمد در اين حديث، تصريح شده كه انسان با عقلى كه فطرى و غيراكتسابى است، خوب و بد را مى

 :فرمايد نيز در بيانى مى( ع)امام صادق 

    .شناسند بندگان به وسيله عقل، عمل نيكو را از عمل زشت بازمى

اى موارد،  كم در پاره آيد كه شناخت اخالق و كارهاى خوب و بد دست گونه سخنان برمى ايناز 

يابد كه برخى كارها خوب و برخى  فطرى است، بدين معنا كه انسان با عقل فطرى و خدادادى درمى

 .ديگر بد است

يات مشترك درمورد فطرى بودن گرايش به ملكات و اعمال نيز در احاديث، گاه برخى امور از فطر

 :چنين نقل شده( ص)براى مثال از پيامبر اكرم . ها شمرده شده است ميان همه انسان

كه به او نيكى   ها بر دوستى كسى دل    ؛جبلت القلوب علي حبّ من أحسن إليها و بغض من أساء إليها

 .كند و دشمنى كسى كه به او بدى كند، سرشته شده است

 :فرمايد نيز مى( ع)امام صادق 

 لت القلوب على حبّ من ينفعها و بغض من أضرّ بهاجب

 .ها بر دوستى كسى كه به او سود رساند و دشمنى كسى كه به او زيان رساند، سرشته شده است دل 8  ؛

                                                 



مندند  پسندند و به انجام دادن آن كارها عالقه ها برخى كارها را مى گونه روايات، همه انسان براساس اين

در برخى احاديث . ورزند پسندند و به كننده آنها كينه و بغض مى رها را نمىو از اين سو نيز برخى كا

يابد و در كارهاى بد، مضطرب و  آمده است كه نفس انسان با كارهاى خوب، آرامش و اطمينان مى

 :اعتماد است بى

  إليه القلب البرّ ما سكنت إليه النفس و اطمأنّ إليه القلب، واالثم ما لم تسكن إليه النفس، ولم يطمئنّ

كند، و گناه چيزى  يابد و قلب به آن اطمينان مى نيكى چيزى است كه نفس نسبت به آن آرامش مى 4  ؛

 .يابد يابد و قلب به آن اطمينان نمى است كه نفس نسبت به آن آرامش نمى

كه پيامبر اكرم  اما در برخى احاديث ديگر، به فطريات گرايشى غيرمشترك اشاره شده است؛ چنان

 :فرمايد مى( ص)

 .دستى ولى خدا سرشته نشده است، مگر بر گشاده    ؛ما جبل ولي اهلل إلّا علي السخاء

مؤمن بر هر خلق و خويى مگر     ؛يطبع المؤمن على كلّ خصلة و ال يطبع على الكذب و ال على الخيانة

 .شود خيانت و دروغ، سرشته مى

بخيل باشد؟   كه آيا ممكن است مؤمن عرض كردم( ع)به امام صادق : گويد حسن بن محبوب مى

تواند  آيا مؤمن مى: پرسيدم. بله: تواند ترسو باشد؟ فرمود آيا مؤمن مى: باز پرسيدم. بله: حضرت فرمود

 :سپس فرمود. تواند خائن باشد خير و نيز نمى: گو باشد؟ فرمود دروغ

  يجبل المؤمن على كلّ طبيعة اال الخيانة و الكذب

 .شود يعتى مگر خيانت و دروغ سرشته مىمؤمن بر هر طب 8  ؛

ها داراى فطريات  شود كه همه خلقيات فطرى، مشترك نيست و انسان از اين احاديث استفاده مى

در حديثى كه اسحاق بن عمار از امام . اخالقى متفاوتى هستند كه در طينت و خميرمايه آنها جاى دارد

خُلقيات فطرى كه از آن به سجيه : دسته تقسيم شده استها به دو  كند، خُلقيات انسان نقل مى( ع)صادق 

                                                                                                                                            



سجيه، خُلقى است كه در خميرمايه انسان نهاده . گويند تعبير شده و خُلقيات غيرفطرى كه بدان نيت مى

در اين . اند تواند آن را نداشته باشد، اما خُلقيات نيت با اراده به دست آمده و اكتسابى شده و آدمى نمى

 :مخواني روايت مى

صاحب (: ع)فأيتها أفضل فقال : انّ الخلق منيحة يمنحها اهلل عزّوجلّ خلقه فمنه سجية ومنه نية، فقلت

 السجيه هو مجبول ال يستطيع غيره و صاحب النيه يصبر علي الطاعة تصبرا فهو أفضلهما

دارد كه برخى منش است و  خلق و خوى، بخششى است كه خداوند به آفريدگانش ارزانى مى 3  ؛

آنكه داراى منش است، بر آن سرشته شده و : كدام بهتر است؟ فرمودند: پرسيدم. رخى با نيت و ارادهب

 .كند؛ پس افضل است تواند جز آن را داشته باشد، ولى داراى نيت و اراده، صبر بر طاعت مى نمى

 :فرمود 1  «.يمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا»در تفسير آيه ( ع)امام صادق 

 الذي يمشي بسجيته التي جبل عليها ال يتكلّف وال يتبختر هو الرجل

كند، بدون آنكه به مشقت افتاده و يا ناز  او مردى است كه با مَنشى كه بر آن سرشته شده، عمل مى    ؛

 .كند

 .ها داراى فطريات اخالقى يا به تعبير دو حديث اخير، داراى سجايايند سان، انسان بدين

ها مشترك و يكسان نيست، بلكه هريك داراى برخى سجاياى خاص خود  ها ميان انسان اين سجيه

اين سجايا اكتسابى نبوده و . اى از سجايا با يكديگر مشترك باشند هستند، هرچند ممكن است در پاره

 .ها نهاده شده است اى فطرى در انسان گونه به

أ اين فطريات چيست و نخست آنكه منش: درمورد فطريات اخالقى، دو پرسش مهم درخور توجه است

اند؟ ديگر آنكه وجود اين فطريات چگونه با اختيار  ها حامل چنين فطرياتى شده بر چه اساسى انسان

هاى متفاوتى  ها را از طينت پذير است؟ درمورد پرسش نخست بايد گفت خداوند انسان آدمى جمع

ل و جبن و شجاعت و ها منشأ پيدايى سجاياى مثبت و منفى همچون بُخ آفريده و همين طينت

هاى عوالم پيشين است؛  گيرى آنها در برابر آزمايش ها نيز براساس موضع طينت انسان. بزرگوارى است

 .تر نيز گفته شد كه پيش چنان

                                                 



درخصوص پرسش دوم بايد گفت وجود فطريات و سجاياى اخالقى در انسان، با اختيار او منافاتى 

تر و عمل برخالف آن را  ل كردن طبق آن سجيه را آسانتوضيح اينكه وجود يك سجيه، عم. ندارد

براى مثال، بخشش و كمك به مستمندان براى كسى كه سجيه بخل را دارد، مشكل . كند دشوارتر مى

راحتى مستمندان را  اما در مقابل، سخى به. دهد است و به همين رو بخيل به سختى اين عمل را انجام مى

بدين ترتيب، هرچند وجود . تواند بخشش نكند و سخى نباشد او نيز مىهمه،  كند، ولى بااين يارى مى

به تعبير فلسفى، وجود سجايا براى عمل . سجايا اختيارى نيست، عمل برطبق آن امرى اختيارى است

امام . برطبق آنها علت تامه نيست، بلكه علت ناقصه بوده و اراده آزاد انسان بر اين سجايا حاكم است

 :ايدفرم مى( ع)على 

نفس بر سوء ادب سرشته شده     ؛ النفس مجبولة على سوء األدب والعبد مأمور بمالزمة حسن األدب

 .است، اما بنده مأمور است تا با ادب نيكو همراه گردد

نفس به طبيعتش     ؛النفس تجري بطبعها في ميدان المخالفة، والعبد يجهد برّدها عن سوء المطالبة

 .كند تا آن را از خواست بد برگرداند مى ورزد و بنده تالش مخالفت مى

هرچند  تواند سجاياى اخالقى را تضعيف كند، از سوى ديگر، انسان با اراده و اختيار و رياضت مى

 .كلى از بين ببرد تواند آنها را به نمى

: توان گفت اختيار از سه جهت بر سجاياى اخالقى اثرگذار است هاى داده شده مى براساس پاسخ

نكه منشأ اين سجايا طينت است و خداوند براساس اختيار انسان در عوالم پيشين، طينت يك نخست اي

تواند با سجيه مخالفت كند و بر آن پيروز گردد و سوم  دارد؛ دوم آنكه اختيار مى شخص را معلوم مى

 .توان سجيه را تقويت و يا تضعيف نمود اينكه با اختيار مى

اى  ها مشترك است و پاره ها نيز در ميان انسان شترك، برخى گرايشهاى م سان گذشته از معرفت بدين

توان مسئله خير يا شر  از مباحثى كه درباره فطرت گفته آمد، تا حدى مى. ديگر مختص برخى افراد

بودن طبيعت انسانى را حل نمود، اما از آنجاكه بحث عقل نيز در حل اين مسئله سودمند است، ناگزير 

 .پردازيم بدان مى

  عقل، شهوت و آزادى

                                                 



توان گفت انسانيتِ آدمى به  ترين ساحت وجودى و از كماالت انسان است؛ تا آنجا كه مى عقل مهم

 :فرمايند مى( ص)پيامبر اعظم . عقل اوست

خدا چيزى بهتر  4  ؛ ما قسم اهلل للعباد شيئاً أفضل من العقل.خردش است[  آدمى]/ بنياد او  8  ؛ اصله عقله

 .بندگان تقسيم نكرده است از عقل در ميان

    ؛ االنسان بعقله»و نيز « .اصل انسان خرد اوست    ؛ أصل االنسان لُبّه»: در بيانى فرمود( ع)اميرمؤمنان 

 «.انسان به عقل خود، انسان است

سازد، برخوردارى از  گونه، هويت اصلى انسان كه او را از جمادات و گياهان و حيوانات جدا مى بدين

 .دارا بودن روح؛ چراكه روح در گياهان و حيوانات نيز وجود داردعقل است، نه 

 .درواقع تمايز نفس انسان از نفوس گياهان و حيوانات نيز برخوردارى نفس او از عقل است

شود كه تفاوت انسان و فرشته در  مندند، اين پرسش مطرح مى از آنجاكه فرشتگان نيز از عقل بهره

مندى از عقل وجه مشترك انسان و فرشته است، آدمى غير از عقل  هچيست؟ پاسخ اينكه، هرچند بهر

كه فرشتگان ميل و شهوت ندارند و به همين رو در آنها تمايلى  داراى ميل و شهوت نيز هست؛ درحالى

 :فرمايد درمورد تفاوت انسان، حيوان و فرشته مى( ع)اميرالمؤمنين . به گناه نيست

ة عقال بال شهوة، ورَكبَ في البهائم شهوة بال عقل، وركب في بني آدم إن اهلل عزّوجل رَكبَ في المالئك

  كليهما، فمن غلب عقله شهوته فهو خيرٌ من المالئكة، ومن غلبت شهوته عقله فهو شرٌ من البهائم

خداوند در فرشتگان، عقلى بدون شهوت نهاد، و در چارپايان، شهوتى بدون عقل، و در فرزندان  8  ؛

رار داد، پس هركه عقلش بر شهوتش پيروز گشت، از فرشتگان برتر است و هركس آدم هر دو را ق

 .شهوتش بر عقلش برترى يافت، از چارپايان بدتر است

براساس اين حديث شريف، تفاوت انسان با حيوان در عقل اوست و تفاوت او با فرشتگان در شهوت، و 

. شود ثارى است كه از اين تركيب حاصل مىتفاوتش با هر دو نيز در تركيب عقل و شهوت و لوازم و آ

                                                 



كه فرا روى فرشته نيز تنها راهِ عقل  در مقابلِ حيوان، تنها يك راه قرار دارد و آن راه شهوت است؛ چنان

گشايند و او  اش مى اما انسان از دو نيروى متضاد بهره دارد كه هريك راه خاصى را در مقابل. اند را نهاده

 .عقل يا شهوت: گردد اينجا است كه انتخاب مطرح مى. نندخوا را به سوى خويش مى

يكى غلبه عقل : كند پس از بيان تفاوت انسان با حيوان و فرشته، به دو مطلب اشاره مى( ع)اميرالمؤمنين 

بر شهوت و فراتر رفتن آدمى از فرشتگان و ديگرى نيز چيرگى شهوت بر عقل و فروتر رفتن او از 

. ت اين است كه فرشته، تنها عقل دارد و راهى جز آن پيش رويش نيستدليل مطلب نخس. حيوانات

بنابراين پيروى از راه عقل براى فرشته كار دشوارى نيست، اما چون در انسان شهوت نيز وجود دارد و 

راه عقل بايد شهوت خود را رام كند كه كارى  خواند، براى پيروى از او را به مخالفت با عقل فرامى

رغم داشتن شهوت، از عقل پيروى كرده، باالتر از  رو، درجه ارزش كسى كه به ازاين. ستبس توانفرسا

نكته دوم نيز همين دليل را . كند مرتبت موجودى است كه بدون داشتن شهوت، از عقل متابعت مى

ى اى ندارد؛ اما انسان براى پيرو حيوان چون تنها از شهوت برخوردار است، جز پيروى از آن چاره: دارد

بنابراين رتبه كسى كه شهوت را بر عقل ترجيح داده است، نسبت به . از شهوت بايد عقل را كنار نهد

 .تر است شناسد، پايين كسى كه راهى جز شهوت نمى

كه اشاره شد، الزمه  ، اما چنان«انسان موجودى است داراى عقل و شهوت»گفته،  براساس حديث پيش

انسان براساس همين نيرو آزادانه از عقل يا . ام اراده و انتخابوجود اين دو، نيروى سومى است به ن

بنابراين . گيرد گزيند و در طريق خرد يا شهوت قرار مى كند و مسير خويش را برمى شهوت پيروى مى

يابد، به اراده  اراده، نه در عرض دو نيروى ديگر، بلكه در طول آن دو است و هنگامى كه فعليت مى

 .گردد وانى تقسيم مىعقالنى و اراده شه

نشاند، اراده عقالنى  نماياند و او را در مقامى برتر از فرشتگان مى بنابراين آنچه ارزش انسان را مى

اش  كند، اراده شهوانى تر مى و آنچه رذيلت و تباهى وى را در پى دارد و او را از چارپايان پست. اوست

 »: فرمايد مى در اهميت عقل( ع)روى، اميرالمؤمنين  ازهمين. است

  قيمةُ كلِ امرِء عَقلُهُ

 «.خرد اوست[  به]ارزش هر انسانى  3  ؛

                                                 



اى احاديث  و در پاره 1   به جز حديث يادشده، در احاديث بسيارى به تقابل عقل با شهوت تصريح شده

گونه احاديث  براى اين -از محدثان بزرگ -ديگر نيز به تقابل عقل با جهل؛ تا جايى كه مرحوم كلينى

 .را برگزيده است« عقل و جهل»نوان ع

شايان ذكر است جهل گاه به معناى عدم علم است؛ يعنى امرى عدمى است كه در برابر علم قرار 

  8 .نشيند اما در بيشتر موارد جهل امرى وجودى است كه در مقابل عقل مى  8 گيرد، مى

در آن براى هريك از  است كه« جنود عقل و جهل»باره حديث معروف  ترين حديث دراين شايد مهم

براى مثال، حديث ياد شده علم را از جنود عقل، و جهل را از . عقل و جهل جنودى ذكر شده است

عنوان فرمانده سپاه، با جهلى كه سرباز است، تفاوت  بديهى است كه جهل به  8 .شمارد جنود جهل مى

عنوان  جهل به. يز در برابر علمدارد؛ بدين بيان كه جهلِ فرمانده در مقابل عقل است و جهلِ سرباز ن

توان از آن به شهوت نيز ياد  گيرد كه مى امرى وجودى، حالتى نفسانى است كه رودرروى عقل قرار مى

 .كرد

: جهل را دو معناى اصلى است: گويد فارس مى ابن. اين دو معناى جهل، در لغت عرب نيز ريشه دارد

هاى آتش را  اس معناى دوم، به چوبى كه با آن تكهبراس. يكى خالف علم و ديگرى نيز خالف طمأنينه

باد، شاخه درخت را :  استجهلت الريح الغُصن»: شود نيز گفته مى. گويند مى«  مِجْهَل»دهند،  حركت مى

يكى عدم علم و ديگرى : بنابراين جهل دو معنا دارد 88 «.حركت داد و شاخه، مضطرب و متحرك شد

 .شود و در مقابل حالت طمأنينه قرار دارد و سبكى تعبير مىحالتى در انسان كه از آن به سستى 

شناس معاصر پس از بررسى اشعار زمان جاهليت و نيز تحقيق در آيات قرآن، سه معنا  ايزوتسو، زبان

پروايى است كه با اندك  الگوى برجسته رفتار تندخوى بى»معناى نخست جهل، : يابد براى جهل مى

باكانه به عمل برخيزد، و  ط بر نفس را از كف بدهد و درنتيجه بىانگيختگى ممكن است قدرت تسل

بار  آنكه هيچ در آن بينديشد كه پيامد عمل مصيبت هوس كور غيرقابل مهار كردنى، محرك او باشد بى

 84 «.در مقابل اين جنبه، جهل است كه تصور حلم در درجه اول متعارض است.... او چه خواهد بود 

                                                 



معناى سوم جهل . معناى دوم آن يعنى ضعيف شدن عقل و ناكارآمدى آن است نتيجه معناى اول جهل،

  8 .نيز عدم علم است

حال بجاست به ديدگاه هيوم درباره ارتباط عقل و شهوت نيز اشاره كنيم كه مبناى فكرى تجددگرايان 

؛ بدين معنا به باور هيوم، عقل نه تنها در برابر شهوت نيست، بلكه خدمتگزار آن است. رود به شمار مى

  8 .هاست كند و عقل نيز ابزار عملى كردن اين خواسته كه اميال و عواطف، بايدها و نبايدها را تعيين مى

  كاركردهاى عقل

: توان براى عقل سه كاركرد را يافت كه در قرآن و احاديث نيز بدانها اشاره شده است كم مى دست

 .كاركرد نظرى، كاركرد عملى و كاركرد ابزارى

  نظرىعقل 

سان خداشناسى،  بدين. پردازد اى از عقل است كه به كشف واقعيات مى مراد از عقل نظرى، جنبه

آياتى از قرآن كه پس از ذكر برخى واقعيات، . شناسى كاركرد نظرى عقل است شناسى و جهان انسان

 .خواند، ناظر به كاركرد نظرى عقل است آدمى را به تعقل درباره آنها مى

كند و  و اوست آن كس كه زنده مى 88 ؛ ذِي يحْيي وَيميتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَيلِ وَالنَهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَوَهُوَ الَ

 انديشيد؟ مگر نمى. ميراند، و اختالف شب و روز از اوست مى

 :فرمايد مى( ع)امام على 

 .گردد با خردها شناخت خدا پايدار مى 83 ؛ بالعقول تعتقد معرفته

 :فرمايد مى( ع)دق امام صا

شناسند و  آفريدگار خود را مى[  خويش]بندگان، با عقل  81 ؛ بالعقل عرف العباد خالقهم وأنهم مخلوقون

شود و حكم دين درواقع  بدين ترتيب دين با عقل نظرى اثبات مى .فهمند كه خود آفريده هستند مى

 .حكم عقل است

                                                 



  عقل عملى

اى آن را  پاره  3 برخى آن را قوه شناخت بايدها و نبايدها،: اردنظر وجود د در تفسير عقل عملى اختالف

و گروهى نيز آن را قوه مولد اعمال مختص انسان و مدرك احكام مربوط   3  كننده به عمل قوه تحريك

بنابراين عقل دو نوع مدرك دارد كه به . در اينجا معناى اول مراد ماست  3 .دانند به اعمال انسانى مى

به آن ( بايدها و نبايدها)گوييم، و به لحاظ ديگرى  به آن عقل نظرى مى( ها نيستهست و )لحاظ يكى 

 .گوييم عقل عملى مى

. داند، به كاركرد عقل عملى اشاره دارد آياتى از قرآن كه برخى اعمال ناشايست را مخالف عقل مى

 :اى آمده است براى مثال در آيه

آيا مردم را به نيكى فرمان  38 ؛ أَنْفُسَكمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَتَأْمُرُونَ النَاسَ بالْبرِ وَتَنْسَوْنَ

 انديشيد؟ نمى[  هيچ]خوانيد؟ آيا  را مى[ خدا]كنيد، با اينكه شما كتاب  دهيد و خود را فراموش مى مى

 :خوانيم در آيه ديگرى در توصيف صاحبان عقل مى

را [ او]همانان كه به پيمان خدا وفادارند و عهد  34 ؛ دِ اللَهِ وَلَا ينْقُضُونَ الْمِيثَاقَالَذِينَ يوفُونَ بعَهْ

 .شكنند نمى

 :فرمايد درباره عقل مى( ع)امام صادق 

 .شناسند بازمى  عمل نيكو را از عمل قبيح[  عقل]/ به وسيله آن [  بندگان]  3 ؛ عرفوا به الحَسَن من القبيح

  عقل ابزارى

                                                                                                                                            



در احاديث، تدبير معاش، تشخيص سود . اى براى سامان دادن به زندگى دنيوى است رى وسيلهعقل ابزا

  3 .ها و حسن تدبير، از آثار عقل ذكر شده است مندى از فرصت نگرى، بهره زنى، آينده و زيان، گمانه

 »: فرمايد مى( ع)اميرالمؤمنين 

 «.هيچ خردورزى همچون تدبير نيست 38 ؛ال عقل كالتدبير

ر گفته شد كه از ديدگاه هيوم، عقل ابزارى، وسيله رسيدن به اميال و شهوات انسان را فراهم ت پيش

او به جاى عقل نظرى، تجربه و حس را قرار داده و به جاى . آنكه آخرت را در نظر گيرد كند، بى مى

شناخته  اما در ديدگاه اسالمى، هر سه كاركرد عقل به رسميت. عقل عملى نيز اميال و انفعاالت را

كند و عقل عملى  عقل نظرى، خدا و دين را اثبات مى. اى خاص برقرار است شود و ميان آنها رابطه مى

از اين منظر، عقل ابزارى دنيا را براساس . داند ها را واجب مى نيز اطاعت از خدا و دين و انجام خوبى

 .بخشد كند، سامان مى اهدافى كه خدا و دين و عقل عملى مشخص مى

ن ترتيب عقل ابزارى دينى هرچند به ظاهر شبيه عقل ابزارى غيردينى است، در هدف و وسيله و بدي

روست كه زيركى و تدبير معاويه براى سرنگون كردن حكومت  ازهمين. نتيجه كاملًا با آن متفاوت است

 33 .ورزى نكراء و شيطنت و شبيه عقل دانسته شده، نه عقل( ع)برحق اميرالمؤمنين 

  شعلم و دان

هاى اصلى وجودى انسان است؛ تا جايى كه برخى فيلسوفان همچون  علم و دانش يكى از ساحت

چراكه فطرت و  31 اند، هاى وجودى انسان را در دو ساحت علم و اراده خالصه كرده دكارت همه جنبه

 .گردد و اميال و شهوات و انفعاالت و اعمال نيز به اراده عقل به علم بازمى

دانش خاص انسان و دانش مشترك ميان : توان بر دو بخش دانست دانشِ انسان را مى در هر حال علم و

گيرد و دانش  دانش خاص، در دو مبحث عقل و فطرت معرفتى مورد بحث قرار مى. او و حيوانات

هاى  اغلب در كتاب. گردد بازمى -يعنى خيال و وهم -مشترك نيز به قوه حس و فروعات آن

                                                 



پردازند، بلكه اين بحث به علومى چون فلسفه و  سى و انواع آن نمىشناسى به دانش ح انسان

 .شود شناسى نهاده مى معرفت

  خالصه فصل

شناسى است كه ديگر مباحث  هاى وجودى انسان يكى از مباحث مهم انسان بحث ساحت.  

 .اى مبتنى بر آن است گونه شناسى مانند فلسفه آفرينش انسان و سعادت و كمال وى، به انسان

روح موجودى متمايز از بدن و برتر . هاى وجودى انسان است روح و بدن دو ساحت مهم از ساحت.  

كه بدن پس از جدايى روح از آن  تواند با بدن و بدون بدن زندگى كند؛ درحالى از آن است و مى

 .گردد متالشى مى

روح قوت، روح : است ها در احاديث به پنج روح تصريح شده كه سه روح مشترك ميان همه انسان. 8

پيامبران افزون بر چهار . مؤمنان گذشته از اين سه روح، داراى روح ايمان نيز هستند. شهوت و روح بدن

 .مندند كه منشأ عصمت آنهاست القدس نيز بهره روح قبلى از روح

ها  نساناند كه در خلقت اوليه ا بنابراين فطريات امورى. به معناى آغاز است« فطر»فطرت از ريشه . 4

. آنكه در جهان حاضر آنها را كسب كنند شوند، بى ها همراه با آنها وارد اين دنيا مى وجود دارند و انسان

 .فطرت شامل مصاديق اعتقادى و اخالقى و ارزشى است

توان گفت انسانيت انسان به  ترين ساحت وجودى و از كماالت انسان است؛ تا آنجاكه مى عقل مهم.  

او با اراده آزاد . ن افزون بر عقل، از نيروى متضاد آن، يعنى شهوت نيز برخوردار استانسا. عقل اوست

 .گزيند خود يكى از دو راه عقل يا شهوت را برمى

( ها ها و نيست هست)عقل نظرى به كشف واقعيات . عقل داراى سه قسم نظرى، عملى و ابزارى است.  

اما عقل ابزارى مربوط به معاش دنيا و تدبير . نبايدهاپردازد و عقل عملى نيز به ادراك بايدها و  مى

بخشد و براى رسيدن به اهداف  با عقل ابزارى، انسان زندگى دنيوى خويش را سامان مى. زندگى است

 .كند ريزى مى خود برنامه

توان آن را به دو بخش  هاى اصلى وجودى انسان است كه مى علم و دانش يكى ديگر از ساحت. 8

 .ش خاص انسان و دانش مشترك ميان او و حيواناتدان: دانست

  پرسش و پژوهش



 هاى وجودى انسان از اهميت بيشترى برخوردار است؟ چرا؟ به نظر شما كدام يك از ساحت.  

 .اقسام و كاركردهاى روح را بر پايه احاديث توضيح دهيد.  

 .ييداقسام عقل را ذكر كنيد و از مدركات هركدام مواردى را بيان نما. 8

 .فطرت به چه معناست؟ مصاديق آن را برشماريد. 4

 .به نظر شما علم و دانش چه تفاوتى با عقل دارد؟ استدالل كنيد.  

 منابعى براى مطالعه بيشتر

 .يزدى، معارف قرآن محمدتقى مصباح.  

 .رضا برنجكار، حكمت و انديشه دينى.  

 .مرتضى مطهرى، فطرت. 8

 .يدگاه اسالممحمدتقى جعفرى، علم از د. 4

 . و   ، دانشنامه عقايد اسالمى، ج (همكار)شهرى و رضا برنجكار  رى محمد محمدى.  

 . و   ، ج (ع)، دانشنامه امام على (زير نظر)اكبر رشاد  على.  

 .هادى صادقى، عقالنيت ايمان. 8

 .محمدتقى جعفرى، شناخت از ديدگاه علمى و از ديدگاه قرآن. 3

 .جستارهايى در باب عقل: ن، سرچشمه حكمتجمعى از نويسندگا. 1

 ( )هاى وجودى انسان  ساحت: فصل چهارم

  اهداف

 .آشنايى با نظريه جبر و نقد آن.  

 .آشنايى با نظريه تفويض و نقد آن.  



 .آشنايى با معنا و ادله نظريه امر بين االمرين. 8

 .تيار انسانآشنايى با قدر و قضاى تشريعى و تكوينى و ارتباط آنها با اخ. 4

 .هاى گوناگون درباره طبيعت انسان آگاهى از ديدگاه.  

هاى  در اين فصل، ديگر ساحت. هاى وجودى انسان آشنا شديم در فصل پيشين، با شمارى از ساحت

 .دهيم وجودى وى را مورد مطالعه قرار مى

  اميال

هر نوع گرايش و حالت روحى غير بريم كه شامل  در اينجا واژه اميال را به معناى عام كلمه به كار مى

 .از علم و اراده است

مانند ميل به آب و غذا و )اى از اميال مربوط به بدن انسان بوده و ميان او و حيوانات مشترك است  دسته

شود  برخى از اميال ديگر نيز به روح انسان مربوط مى. شود كه معمولًا بدانها غريزه گفته مى( ميل جنسى

دهد، يا رغبت  يز وجود دارد؛ مانند دوست داشتن موجودى كه به نيازهاى ما پاسخ مىكه در حيوانات ن

از مجموع . توان به اين اميال افزود انفعاالتى همچون ترس و خوشحالى را نيز مى. والدين نسبت به فرزند

انسان مربوط است،  اى از اميال نيز به روح پاره. توان به اميال عام نيز تعبير كرد اين اميال و انفعاالت مى

شناساند و همچنين  يا ميل به آنچه عقل عملى به انسان مى  اما تنها مختص اوست؛ همچون حب االهى

از مجموع اين اميال و انفعاالت به اميال خاص انسان نيز . انفعاالت خاص انسان مانند تعجب و خجالت

وان به غرايز، اميال عام و اميال خاص تقسيم ت بدين ترتيب اميال به معناى عام كلمه را مى. گردد تعبير مى

 .كرد

كم برخى مراتب آن حاصل تالش و  گذشته از برخى اميال خاص همچون حب االهى كه دست

درواقع حسن و قبح، فرع بر آزادى . نفسه داراى ارزش يا ضدارزش نيستند مجاهده است، ديگر اميال فى

شود،  آنچه متصف به خوب و بد مى. ختيار آدمى نيستگونه اميال در ا كه اين و اختيار است؛ درحالى

براى مثال، پيروى از ميل به غذاى حرام، امرى منفى است و پيروى از . پيروى انسان از اين اميال است

 .ميل به غذاى حالل نيز عملى مثبت

نكه ميل تر نيز در بحث عقل دانستيم كه شهوت در مقابل عقل قرار دارد، نه در راستاى آن؛ حال آ پيش

به هر روى، اصل عقل و . گيرد در اينجا اعم از ميلى است كه در برابر عقل يا در راستاى عقل قرار مى



شود، پيروى از  گردد و به حسن و قبح متصف مى اصل ميل هر دو عطيه خداست و آنچه به انسان بازمى

 .عقل يا ميل است

خوبى خواهد  ل باشد، همه اعمال متصف بهبراساس ديدگاه دينى، اگر مالك و محور اعمال انسان عق

اما بايد دانست الزمه . گردد شد و اگر ميل و شهوت معيار باشد، همه اعمال به بدى و زشتى متصف مى

اساساً عقل ارضاى برخى اميال را . مالك بودن عقل سركوبى اميال نيست، بلكه جهت دادن به آن است

غذاى حالل باشد، ارضاى ميل به خوردن و آشاميدن براى مثلًا وقتى آب و . داند واجب يا مستحب مى

بنابراين آنچه مذموم است، محوريت . نفسه بد نيست، بلكه عقلًا واجب است حفظ جان نه تنها ميل فى

 (.و در نتيجه دين)اميال است و كنار گذاردن عقل 

به ارضاى اميال بايد به بر اين بنياد، توجه . يكى از نكات مهم اين بحث توجه به جايگاه هر ميل است

اى روى كرد كه سالمت بدن حفظ  اندازه براى مثال، به غرايز جسمى بايد به. قدر منزلت آن ميل باشد

شود، اما به اميال االهى بايد توجهى ويژه داشت؛ چه آنكه عقلًا هرآنچه هميشگى است، از امر زودگذر 

قرآن به اين . نظر داشت تا زندگى فانى را مطمحبنابراين بايد حيات باقى و جاودانه را . تر است مهم

 :كند حكم عقلى چنين اشاره مى

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ   يكوَابْتَغِ فِيمَا آتَاك اللَهُ الدَارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَك مِنَ الدُنْيا وَأَحْسِنْ كمَا أَحْسَنَ اللَهُ إِلَ

و با آنچه خدايت داده سراى آخرت را بجوى و سهم خود را   1 ؛ يحِبُ الْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ إِنَ اللَهَ لَا

كه خدا به تو نيكى كرده نيكى كن و در زمين فساد مجوى كه خدا  از دنيا فراموش مكن، و همچنان

 .دارد فسادگران را دوست نمى

اما جايگاه آخرت و دنيا  در اين آيه توجه به آخرت و دنيا هر دو مطلوب و مورد امر االهى است،

جالب اينكه در . ترديد آخرت اصل است، ولى نبايد دنيا را فراموش كرد بى. يكسان انگاشته نشده است

ادامه آيه الزمه اصل بودن آخرت اين مطلب دانسته شده كه بايد در دنيا به ديگران نيكى كنيم و 

. توجهى به دنيا و عزلت و رهبانيت بىزندگى بدون ظلم و فساد و توأم با محبت داشته باشيم، نه 

 .باره در مبحث سعادت انسان بيشتر سخن خواهيم گفت دراين

  آزادى

آزادى . يابد با توجه به مباحثى كه درمورد عقل و ميل مطرح شد، مفهوم آزادى جايگاه خود را مى

. اند يكى را برگزيندتو گيرد، مى بدين معناست كه وقتى انسان در مقابل دو راهِ عقل و شهوت قرار مى

                                                 



كند و عقل نيز به نخوردن فرمان  براى مثال، ميل به غذا انسان را به خوردن غذاى حرام دعوت مى

به بيانى ديگر، آدمى به غذاى حالل و حرام ميل دارد و در اين ميان عقل خوردن غذاى حالل . دهد مى

« آزادى»بار يكى از دو راه را برگزيند، تواند بدون اج حالتى را كه در آن انسان مى. كند را توصيه مى

« توانايى و قدرت»تواند آزادانه يك راه را انتخاب كند،  ناميم و كمالى را كه با كمك آن انسان مى مى

  1 .علم، ميل و قدرت: بنابراين آزادى مسبوق به سه چيز است. نهيم نام مى

 جبر و اختيار

بينيم  با نگاهى به فلسفه باستان مى. خود مشغول ساخته استبحث جبر و اختيار از ديرباز ذهن انسان را به 

  1 .كه در قرن چهارم پيش از ميالد، رواقيان به جبر اعتقاد داشتند و اپيكوريان به تفويض

گونه ياد  قرآن كريم نيز از توجيه مشركان مكه براى شرك خويش و استناد آنان به نظريه جبر اين

 :كند مى

زودى خواهند  كسانى كه شرك آوردند به 18 ؛رَكوا لَوْ شَاءَ اللَهُ مَا أَشْرَكنَا وَلَا آبَاؤُنَاسَيقُولُ الَذِينَ أَشْ

 «.آورديم خواست، نه ما و نه پدرانمان شرك نمى اگر خدا مى»: گفت

كم پرسش  دهد كه از زمان خليفه دوم به بعد، اعتقاد به جبر يا دست هاى تاريخى نشان مى گزارش

در برخى منابع نيز آمده است كه معاويه  14 .ويض به شكلى جدى مطرح بوده استدرباره جبر و تف

  1 .نخستين كسى بود كه در ميان امت اسالمى باور به جبرگرايى را ابراز كرد

مسئله جبر و اختيار ابعاد گوناگون دارد و به همين رو در علوم مختلف همچون كالم، فلسفه، حقوق، 

در اينجا از جنبه اعتقادى و كالمى بدين . د بحث قرار گرفته استشناسى مور شناسى و روان جامعه

بيان « امر بين األمرين»و « نظريه تفويض»، «نظريه جبر»نگريم و بحث را در سه بخش  موضوع مى

 .داريم مى

در آغاز پرسش اصلى مسئله جبر و اختيار اين است كه آيا انسان در بخشى از افعال خود داراى قدرت 

گيرد؟ در صورت وجود قدرت و اختيار،  صورت جبرى انجام مى ست، يا اينكه همه افعال او بهو اختيار ا

                                                 



روييم كه آيا افعال اختيارى انسان از محدوده قدرت و قضا و قدر خداوند  با اين پرسش اساسى روبه

 د؟گرد خارج است، يا اينكه عموميت قدرت خدا و قضا و قدر او شامل افعال اختيارى آدمى نيز مى

مقصود از . در پاسخ به اين دو پرسش، سه ديدگاه جبر و تفويض و امر بين األمرين مطرح شده است

تواند فعلى را اراده كند و يا آن  اى از توانايى است كه دارنده آن مى قدرت در بحث جبر و اختيار، گونه

كالم، مقصود از قادر، همان در علم . را ترك گويد؛ يعنى توانايى انجام كارى همراه با آزادى و اختيار

 :گويد عالمه حلّى در تعريف قدرت مى. قادر مختار است

 والتّرك معاً القدرة صفة تَقتضي صحةَ الفعلِ مِن الفاعلِ ال ايجابَه، فانّ القادر هو الذي يصحّ منه الفعلُ

چراكه قادر  كند، نه ايجاب فعل را؛ قدرت صفتى است كه امكان انجام فعل از فاعل را اقتضا مى  1 ؛

 .تواند از او صادر شود كسى است كه هم فعل و هم ترك فعل مى

بحث در مسئله جبر و تفويض، پذيرش يا انكار چنين معنايى از قدرت است و سازگارى يا ناسازگارى 

 .اينك بجاست به نظريه جبر و سپس به نقد آن بپردازيم. آن با قدرت و قضا و قدر خداست

 نظريه جبر.  

 -گفته به معناى پيش -انسان مجبور، فردى است كه داراى قدرت و اختيار. مقابل اختيار استجبر در 

اينان معتقدند عملى را در . دانند داران نظريه جبر، آدمى را در هيچ عملى داراى اختيار نمى طرف. نيست

نين نيست كه وجود داشته باشد؛ يعنى چ« صحة الفعل و الترك»توان يافت كه در آن حالت  انسان نمى

توانست  توانست آن را ترك كند، يا اگر عملى را ترك گفت، مى وقتى آدمى عملى را انجام داد، مى

به ديگر سخن، هميشه و در همه جا نسبت به كارى خاص فقط يك وضعيت پيش . آن را انجام دهد

نظريه در علوم  اين. يا انجام كار و يا ترك آن: روى انسان است و همان نيز براى او ضرورت دارد

شناسى، جبر  در جامعه: گردد دارانى دارد و در هر علم نيز منشأ خاصى براى آن لحاظ مى مختلف طرف

شناسى، جبر  شود؛ در روان اجتماعى كه ناشى از روابط اجتماعى حاكم بر انسان است، مطرح مى

معلولى  -جبر علّى شناختى ناشى از وضعيت جسمى و روحى فرد مطرح است؛ در فلسفه، گروهى روان

مقصود اصلى . نظر است دانند و در كالم نيز جبرِ ناشى از اراده و قضا و قدر خدا مطمح را منشأ جبر مى

 .اى خواهيم داشت ما در اينجا جبر مطرح در علم كالم است، هرچند به ديگر انواع جبر نيز اشاره

                                                 



داند،  و انتساب همه افعال به خدا مى شهرستانى ضمن آنكه جبر را به معناى نفى فعل اختيارى انسان

گونه  گروه نخست براى انسان هيچ. كند جبريه را به دو دسته جبريه خالصه و جبريه متوسطه تقسيم مى

گروه دوم نيز براى . دهند قدرت و عمل اختيارى قائل نيستند و تمام افعال انسان را به خدا نسبت مى

 18 .دانند را در فعل او مؤثر نمى كنند، اما قدرت آدمى قدرتى را اثبات مى

اى كه جبريه نام گرفت، مرجئه جبريه به رهبرى جهم  هاى مذاهب و فرق اسالمى نخستين فرقه در كتاب

شهرستانى عقيده جهم را  13 .گويند جهميه نيز مى -اند كه جبريه خالصه -به اين گروه. بن صفوان است

 :كند چنين توصيف مى

همان طور كه . او قدرت و اراده و اختيار ندارد. و در افعالش مجبور است چيز قادر نيست انسان بر هيچ

كند و نسبت دادن افعال به  كند، افعالى را نيز در انسان خلق مى خداوند چيزهايى در جمادات خلق مى

درخت ثمر داد، آب جارى شد، : گوييم كه مى انسان مانند نسبت افعال به جمادات، مجازى است؛ چنان

واقع خداوند به درخت ثمر داده و  كه به درحالى]ت كرد و خورشيد طلوع و غروب كرد؛ سنگ حرك

كه  از سوى ديگر، ثواب و عقاب نيز مانند خود افعال، جبرى است؛ چنان...[. آب را جارى كرده است 

 11 .تكليف نيز جبرى است

دانند، اما  جبرى نمىاين گروه خود را . هاى مهم اعتقادى در اسالم است اهل حديث يكى از جريان

دهد،  هرچه در جهان رخ مى: گويد احمد بن حنبل در اعتقادنامه خود مى. الزمه سخنان آنان جبر است

ها ازجمله زنا، شرب  همه افعال انسان. ها از قضا و قدر گريزى ندارند قضا و قدر االهى است و انسان

اگر كسى گمان كند . به خدا اعتراض كندتواند  باره كسى نمى خمر و سرقت به تقدير خداست و دراين

كنند، اين فرد مشيت بندگان  خدا براى گناهكاران طاعت خواسته است، اما آنها معصيت را اراده مى

    .عاصى را بر مشيت خداوند غالب دانسته و افترايى باالتر از اين، نسبت به خدا وجود ندارد

اشعرى عموميت قضا و قدر . دانند ود را جبرى نمىاند، هرچند كه خ اشاعره مصداق بارز جبريه متوسطه

. مخلوق خداست -ازجمله افعال اختيارى انسان -پذيرد و قائل است كه همه چيز جبرى در افعال را مى

    «. ال فاعل له على حقيقته الّا اهلل تعالى»: گويد او مى

                                                 



به باور . يه كسب را مطرح نمودوى براى اينكه از جبر رهايى يابد و براى انسان نقشى در نظر گيرد، نظر

اما انسان نيز از . خداست  او، فقط قدرت قديم در خلق و ايجاد فعل مؤثر است و اين قدرت از آنِ

مراد از . قدرت حادث برخوردار است و اثر قدرت حادث، احساس آزادى و اختيار است، نه انجام فعل

اما از آنجاكه هم فعل و هم . دث در اوستكسب نيز مقارنت ايجاد فعل در انسان با ايجاد قدرت حا

اشعرى . پذيرد، كسب نيز مخلوق خدا خواهد بود قدرت حادث، هر دو به دست خداوند انجام مى

 :گويد مى

وَاللَهُ »: إن قال قائل لم زعمتم ان اكساب العباد مخلوقة هلل تعالى، قيل له قلنا ذلك ألنّ اهلل تعالى قال

 8  .   «ونَخَلَقَكمْ وَمَا تَعْمَلُ

داند، اما اين قدرت حادث اثرى در ايجاد فعل ندارد و  بنابراين اشعرى انسان را داراى قدرت حادث مى

دهد كه فعل و  روى كسب را به انسان نسبت مى اشعرى ازاين. اين همان نظريه جبريه متوسطه است

ده، متحرك كه به چيزى كه حركت در آن حلول كر شود، چنان قدرت حادث در انسان حادث مى

 4  .گويند مى

  داليل نظريه جبر و نقد آن

تر گفته شد كه احمد بن حنبل  پيش. ترين دليل متكلمان جبرى مذهب، قضا و قدر االهى است مهم

به باور وى، اگر خداوند براى انسان فعلى مانند . داند اختيار انسان را منافى عموميت قضا و قدر االهى مى

نسان آزاد باشد كه شرب خمر را ترك كند و اين كار را انجام دهد، در شرب خمر را تقدير كرده و ا

در پاسخ به اين . اينجا خداوندْ مغلوب فرض شده و انسان نيز غالب؛ حال آنكه اين مطلب نادرست است

 :موضوع بايد گفت

بلكه ها به اعمال خاصى نيست،  قضا و قدر در افعال اختيارى انسان به معناى مجبوركردن انسان. يك

اى خاص به  اندازه باره بدين معناست كه خداوند، توانايى انسان را محدود نموده و به تقدير االهى دراين

انسان قدرت بخشيده است و قضاى االهى به اين مفهوم است كه خداوند بدين محدوديت حكم كرده 

 .و آن را ايجاد نموده است

                                                 



معصيت   بنابراين اگر انسان. ذن و اجازه خداستبه كار بردن اين قدرت محدود نيز مشروط به ا. دو

 .كند، خداوند مغلوب نشده؛ چراكه خود خداوند، قدرت معصيت را به انسان داده است

به هنگام معصيت، خداوند تكويناً مانع صدور معصيت نشده، هرچند تشريعاً و از طريق پيامبرانش به . سه

در بحث از قضا و قدر . ضايت تشريعى و ارزشى نداردها اعالم كرده است كه نسبت به معصيت، ر انسان

 .باره بيشتر سخن خواهيم گفت دراين

او . يكى از داليل اشعرى بر نظريه جبر، توحيد افعالى است كه براساس آن، فاعلِ همه افعالْ خداست

اما . را همه افعال انسان دانست«  نَتَعْمَلُو»استدالل كرد و     «. وَاللَهُ خَلَقَكمْ وَمَا تَعْمَلُونَ»باره به آيه  دراين

هاست كه انسان به  بت«  مَا تَعْمَلُونَ»پرستان است و مقصود از  حقيقت آن است كه اين آيه درباره بت

 .دست خود ساخته است

درمورد توحيد افعالى نيز بايد گفت اگر اين توحيد به معناى انجام همه كارها از سوى خداوند باشد، 

ت، حال آنكه معناى درست توحيد افعالى اين است كه قدرت و توانايى انجام همه اين همان جبر اس

دهد، قدرت اين فعل را از  افعال از سوى خداست؛ يعنى حتى آنگاه كه انسان فعلى اختيارى انجام مى

 .خدا دريافت كرده است

اگر انسان . ش استترين دليل بر رد نظريه جبر، وجدان و علم حضورى انسان به خود و افعال خوي مهم

توانست آن را اراده  يابد كه وقتى عملى را اراده كرده، مى به خود بازگردد و به افعالش بنگرد، درمى

معناى . توانست آن را اراده كرده و انجام دهد نكند، يا وقتى كارى را اراده نكرده و انجام نداده، مى

 .ترين و معتبرترين علم آدمى است ز قوىاختيار، همين آزادى در فعل و ترك است و علم حضورى ني

. بر اين اساس، نظريه جبريه خالصه درست نيست؛ چه آنكه انسان به قدرت خويش علم حضورى دارد

اش  از سويى نظريه جبريه متوسطه نيز نادرست است؛ زيرا انسان به تأثير قدرت خود بر عمل اختيارى

 .علم حضورى دارد

. كند شناختى و فلسفى را نيز مردود مى شناختى و روان مى، جبر جامعهاين دليل، گذشته از رد جبر كال

اش بر او تأثير  يابد كه هرچند جامعه و نيز ساختار جسمى و روحى براى مثال، انسان به علم حضورى مى

در واقع فشارهاى . كند انتخاب مى همه در برخى افعالش آزادانه عملى خاص را اراده و دارد، بااين

سازد، ولى آن را نا ممكن  جتماعى در بسيارى از موارد، اراده عملى خاص را مشكل مىروحى و ا

كه در جامعه نيز برخى افراد با وجود فشار خانواده و اجتماع فاسد، راه درست را  كند؛ چنان نمى

                                                 



ايند گر كنند، به فساد مى در مقابل نيز برخى افراد كه در خانواده و محيط مناسب رشد مى. گزينند برمى

 .كنند و به همه چيز پشت مى

. اشكال ديگر نظريه جبر اين است كه الزمه آن، نسبت دادن كارهاى قبيح به خدا و ظالم دانستن اوست

از ديگر . را خدا بدانيم، اين كارها به خدا منتسب خواهد شد -حتى كارهاى قبيح -اگر فاعل همه افعال

كه  آنها به دليل انجام گناه، ظلمى آشكار است؛ درحالىها به گناه و مجازات  سو، مجبور كردن انسان

 .عقلًا محال است كه خداوند مرتكب ظلم و كارهاى قبيح گردد

به دليل همين ارتباط ميان نظريه جبر با عدل االهى است كه متكلمان اماميه، بحث جبر و اختيار را در 

ريه جبر، ظلم را از ساحت خداوند كنند و با رد نظ ذيل بحث عدل االهى يا افعال االهى مطرح مى

 :ها منافى با عدل االهى دانسته شده است در آيات قرآن نيز مجبور بودن انسان    .زدايند مى

  نَمَنْ جَاءَ بالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بالسَيئَةِ فَلَا يجْزَي إِلَا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يظْلَمُو

خواهد داشت، و هركس كار بدى بياورد، جز مانند [  پاداش]نيكى بياورد، ده برابر آن هركس كار  8  ؛

 .آن جزا نيابد و بر آنان ستم نرود

آنچه انجام داده است كيفر [  موجب]امروز هركسى به  3  ؛ الْيوْمَ تُجْزَي كلُ نَفْسٍ بمَا كسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيوْمَ

 .امروز ستمى نيست. يابد مى

 :فرمايد مى( ع)لى امام ع

نگوييد خدا بندگانش را بر گناهان مجبور كرده است و  1  ؛ أجبرهم علي المعاصي، فتظلموه: ال تقولوا

 .ايد گرنه خدا را ظالم دانسته

 :نيز فرمود( ع)امام صادق 

جبور اى را به عملى م تر از آن است كه بنده خدا عادل    ؛ اهلل أعدل من أن يجبر عبداً على فعل ثم يعذّبه

 .آنگاه او را براى آن عمل عذاب كند[ و]سازد 

                                                 



هاست؛ زيرا مجبور نمودن  براساس اين آيات و احاديث، شرط نفى ظلم از خداوند، مجبور نكردن انسان

. آنها به گناهان و عذاب كردنشان به اين دليل، تجاوز به حقوق ايشان و درنتيجه ظلم و ستم به آنهاست

راساس عقل خود اين حق را براى خود قائل است كه به خاطر كارى كه به ديگر سخن، هر انسانى ب

بنابراين عدالت خداوند بدين معناست كه حقوق ديگران را رعايت كند و الزمه . نكرده، مجازات نشود

 .ها نيز اين است كه آنها را مجبور نسازد رعايت حقوق انسان

اى زشت كرده باشد، در واقع فاعل اين كارها ها را مجبور به كاره از سوى ديگر، اگر خداوند انسان

ها بدو  خداست و درنتيجه خداوند متهم به انجام كارهاى زشت خواهد بود و كارهاى زشت انسان

 .گردد منسوب مى

سان، ميان دو معناى تجاوز نكردن به حقوق ديگران و متهم نكردن خدا به كارهاى زشت، تالزم  بدين

ها اين است كه آنان را به كارهاى  مه تجاوز نكردن خدا به حقوق انسانوجود دارد؛ بدين بيان كه الز

رو در برخى  ازاين. گردد در اين صورت، خداوند به انجام اين كارها متهم نمى. زشت مجبور نكند

 :احاديث آمده است

 .و عدل آن است كه خدا را متهم نسازى...     ؛ وَ الْعَدْلُ أَلَا تَتَهمَهُ... 

  فأن ال تنسب إلي خالقك ما المك عليه أمّا العدل

 .كند عدل اين است كه كارى را به آفريدگارت نسبت ندهى كه تو را در انجام آن مالمت مى    ؛

 :فرمود( ص)همچنين پيامبر اكرم 

كسى كه خدا را به  8  ؛ ما عرف اهلل من شبّهه بخلقه، وال وصفه بالعدل من نسب إليه ذنوب عباده

نسبت دهد، او را به عدل  د، او را نشناخته است و كسى كه گناهان بندگان را به اوآفريدگانش تشبيه كن

 .توصيف نكرده است

( غير از عدل)اى از صفات خدا  در برخى احاديث براى رد نظريه جبر، از ناسازگارى اين نظريه با پاره

را بر گناهان مجبور  در اين مورد پرسيده شد كه آيا خدا بندگانش( ع)از امام رضا . سخن رفته است

 :كرده است؟ حضرت فرمود

                                                 



 .است[ كار]تر از آن  تر و حكيم خدا عادل 4  ؛ اهلل أعدل وأحكم من ذلك

اگر حكمت را به معناى محكم و متقن بودن كار و قرار دادن هر چيز در جاى مناسب خود بدانيم، 

خداوند ناسازگار خواهد بود؛  مجبوركردن انسان به گناه و مجازات او به خاطر انجام گناه، با حكمت

 .چراكه مجازات در صورتى عادالنه است كه فرد آزادانه مرتكب گناه شده باشد

 :نقل شده است( عليهما السالم)در حديثى از امام باقر و امام صادق 

    إنّ اهلل أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذّنوب ثمّ يعذّبهم عليها؛

تر از آن است كه آنها را بر گناهان مجبور كند و پس از آن به  انش رحيمهمانا خداوند نسبت به آفريدگ

 .خاطر گناهان، كيفرشان دهد

اگر گناه از     ؛ إن كانت المعصية من اهلل فمنه وقع الفعل، فهو أكرم من أن يؤاخذ عبده بما ال دخل له فيه

اش را به  ر از آن است كه بندهت شود، اما خدا كريم از خدا واقع مى[  انسان]سوى خدا بوده، پس فعل 

 .خاطر كارى كه در آن دخالتى نداشته، مؤاخذه كند

بديهى است كه مجازات شخصى به خاطر كارى كه انجام نداده، با رحمت و كرامت پروردگار نيز در 

بايد دانست كه نظريه جبر، گذشته از عدالت خدا، نبوت و امامت و معاد و نيز حسن و قبح . تنافى است

كند؛ چراكه انسانِ مجبور، همچون حيوانات و  ى و مسئوليت و تكليف و شريعت را نيز نفى مىعقل

 .معناست جمادات خواهد بود كه براى آنها مسئوليت و تكليف و شريعت و نبوت و ديگر موارد بى

  نظريه تفويض.  

متون دينى و علم  تفويض كه در لغت به معناى واگذار كردن و تسليم نمودن امرى به ديگرى است، در

شود و سپس به معناى مورد بحث در  در اينجا ابتدا بدين معانى اشاره مى. كالم نيز معانى متعددى دارد

 .پردازيم مسئله جبر و اختيار مى

  معانى تفويض

                                                 



قرآن كريم از مؤمنِ . كند نهد و بدو توكل مى انسان، امور و تدابير خويش را به خداوند وامى.  

 :كند ن نقل مىفرعون چني آل

بندگان [  حال]سپارم؛ خداست كه به  و كارم را به خدا مى 8  ؛وَأُفَوِضُ أَمْرِي إِلَى اللَهِ إِنَ اللَهَ بَصِيرٌ بالْعِبَادِ

 .بيناست[ خود]

 3  .نظر است در بيشتر احاديث مربوط به تفويض، همين معنا مطمح

اين معنا همان تفويض تشريعى . واگذار كرده استها را در تكاليف عملى به خودشان  خداوند، انسان.  

 1  .يا اباحيگرى است كه با اساس اديان االهى تعارض دارد

و ( ص)را به پيامبر اكرم  -مانند افزودن تعداد ركعات نماز -خداوند برخى امور دين و شريعت. 8

    .واگذار كرده است( عليهم السالم)بيت  اهل

( ص)روزى دادن و ميراندن و زنده كردن مخلوقات را به پيامبر  خداوند امورى چون خلقت جهان و. 4

    .سپرده است( عليهم السالم)و ائمه 

معناى صفات خبريه مانند دست داشتن يا صورت داشتنِ خدا را به خداوند واگذاردن و از تفسير .  

ى چنين برخى از اهل حديث مانند مالك بن انس و نيز ماتريد. گونه صفات خوددارى نمودن اين

 .اين معنا در علم كالم مطرح است    .اند اى داشته نظريه

اى كه قدرت انجام برخى كارها به انسان  گونه ها، به واگذارى تكوينى افعال از سوى خدا به انسان.  

اين معنا در . ها قدرتى ندارد سپرده شده و خداوند خود را از اين قدرت كنار كشيده و بر افعال انسان

شده، اصل  براساس اين نظريه، آدميان در محدوده افعال تفويض. اختيار مورد نظر استبحث جبر و 

اند، اما پس از آن در افعال خويش استقالل دارند و تحقق  توانايى انجام امور را از خدا دريافت كرده

نظريه  اين. اين افعال منوط به اذن تكوينى خدا نيست؛ چراكه خداوند نسبت به اين افعال قدرت ندارد

 :در تاريخ علم كالم و فِرق و مذاهب به دو گروه نسبت داده شده
                                                 



البته اسناد و مدارك، . قدريان نخستين كه در رأس آنها معبد جُهَنى و غيالن دمشقى قرار داشتند. يك

هاى فِرق و مذاهب، عقيده تفويض و نفى قضا و  كند، اما در كتاب مفوضه بودن اين گروه را اثبات نمى

توان  هاى اين متكلمان در دست نيست، نمى از آنجاكه كتاب 8  .الهى به اين گروه منسوب استقدر ا

 .باره قضاوت قطعى نمود دراين

داران اختيار  متكلمان اماميه نيز معمولًا معتزله را طرف. دانند معتزله كه خود را مفوّضه يا قَدَرى نمى. دو

كه قاضى  ه، برخى عقايد معتزله بيانگر تفويض است؛ چنانهم اما بااين 4  .شمارند رأى با اماميه مى و هم

فى استحالة »را      هايش عبدالجبار معتزلى فصل مستقل و مبسوطى از كتاب المغنى و ديگر كتاب

وى از استادانش . نظريه اقامه كرده است  ناميده و داليل متعددى بر اين« مقدور لقادرين او لقدرتين

بر پايه اين ديدگاه، خداوند بر . آورد ايى نيز مطالبى در تأييد اين نظريه مىابوعلى جبّايى و ابوهاشم جبّ

 .ها تفويض كرده است افعال اختيارى انسان قدرت ندارد، بلكه قدرت انجام اين افعال را به انسان

  داليل نظريه تفويض و نقد آن

گرى براى افعال آدمى قابل قائالنِ به تفويض معتقدند كه غير از دو نظريه جبر و تفويض، تفسير دي

به بيانى از منظر كالمى، يا . فرض نيست؛ بدين بيان كه انسان يا در افعالش مجبور است، يا آزاد و رها

نماند، يا اينكه آنها  كند و آنان را به انجام برخى كارها مجبور مى ها دخالت مى خداوند در افعال انسان

. آنكه خداوند در افعال آنها اثرگذار باشد ا انجام دهند، بىرا رها كرده تا خود آزادانه كارهايشان ر

را مطرح كردند، به كرّات از آنان « امر بين األمرين»نظريه ( عليهم السالم)بيت  رو، وقتى اهل ازاين

 :دادند شد كه آيا ميان جبر و تفويض حالت سومى نيز وجود دارد؟ آنان نيز پاسخ مى پرسيده مى

تر از فاصله  ، وسيع[ ميان جبر و تفويض فاصله و منزلتى هست]بله     ؛ السّماء واالرضنعم، أوسع ممّا بين 

 .ميان آسمان و زمين

، با رد نظريه (قدريان و معتزله)دانند  كسانى كه غير از جبر و تفويض، تفسير ديگرى را قابل فرض نمى

دانند و  بر را ظلم و ستم مىاينان چون الزمه نظريه ج. شمارند جبر، نظريه تفويض را اثبات شده مى

آنكه خود  خداوند را مبرا از آن، معتقدند كه پروردگار، انسان را در كارهاى اختيارى قادر ساخته، بى

                                                 



درنتيجه كارهاى اختيارى به انسان تفويض شده و خداوند در كارها . نسبت به اين كارها توانا باشد

 .دخالتى ندارد

اند؛ يعنى حالتى كه هم انسان قادر و مختار  دن حالت سوم اقامه كردهمعتزله گاه دليلى نيز بر محال بو

قاضى عبدالجبار معتزلى . باشد و هم سلطنت و دخالت خداوند در افعال اختيارى انسان محفوظ بماند

بدين دليل كه تعلق دو قادر بر مقدور واحد، محال است و از سوى ديگر انسان بر افعال اختيارى خويش 

از نگاه وى، كارى كه قادر . كند انكار مى در بودن خدا درمورد افعال اختيارى انسان راتواناست، قا

دهد، حدوث فعل است و معنا ندارد كه حدوث فعل كه امرى بسيط است، معلول  درمورد فعل انجام مى

 8  .دو علت و دو قادر باشد

تعلق دو قادر بر مقدور واحد  اگر بتوانيم حالتى را تصور كنيم كه نه جبر باشد و نه تفويض و اشكال

تفسير اين وضعيت سوم در بحث امر بين األمرين خواهد . ايم پيش نيايد، نظريه تفويض را پاسخ داده

اش قادر و مختار بدانيم، نظريه  توان گفت اگر انسان را درمورد افعال اختيارى وار مى آمد، اما خالصه

ز بر مقدور انسانْ قادر فرض كنيم، از نظريه تفويض خارج ايم و اگر خداوند را ني دار كرده جبر را خدشه

 توان گفت داشتن قدرت را نبايد با  درمورد اشكال تعلق دو قادر بر مقدور واحد نيز مى. ايم شده

آنچه اشكال دارد، صدور فعل واحد از جهتِ واحد، از دو قادر . گيرى از قدرت، يكى انگاشت بهره

. توان چنين صدورى را پذيرفت قادر بر مقدور واحد را قبول كرد، ولى نمىتوان تعلق دو  البته مى. است

حال به اشكاالت نظريه تفويض . در بحث امر بين األمرين به توضيح اين مطلب خواهيم پرداخت

 .پردازيم مى

ترين اشكال نظريه تفويض، محدود شدن قدرت و سلطنت خداوند و عجز و ضعف اوست؛ زيرا  مهم

تواند مانع از  ها قدرت و سلطنت ندارد و نمى دگاه، خداوند بر افعال اختيارى انسانبراساس اين دي

از سوى ديگر، محدوديت و عجز و ضعف از . صدور فعل انسان گردد، يا فعلى را در او ايجاد كند

امام . توان اين صفات را به آفريدگار نسبت داد هاى مخلوق است و براساس آموزه توحيد نمى ويژگى

 :فرمايد مى( ع) باقر

                                                 



خدا از روى سستى و  3  ؛لم يفوّض األمر إلى خلقه وهناً منه وضعفاً، وال أجبرهم على معاصيه ظلما

ضعفش كار را به آفريدگانش واگذار نكرده است و آنها را از روى ظلم و ستم، به گناهان مجبور 

 .نساخته است

ان و درخواست كمك او از خداوند در معنا شدن دعاى انس يكى ديگر از اشكاالت نظريه تفويض، بى

. نقل شده است كه شخصى قَدَرى وارد شام شد و مردم از مناظره با او درماندند. افعال خويش است

( ع)امام . مناظره با او به شام بفرستد  را براى( ع)عبدالملك بن مروان از والى مدينه خواست تا امام باقر 

امام ! خواهى بپرس هرچه مى: گفت( ع)قَدَرى به امام . ه فرستادرا براى مناظر( ع)فرزندش امام صادق 

( ع)رسيد، امام  1  «. إِياكَ نَعْبُدُ وَإِياكَ نَسْتَعِينُ»وقتى قَدَرى به آيه « .سوره حمد را بخوان»: فرمود( ع)

خواهى و چه حاجتى به كمك دارى، اگر كارها به تو واگذار و تفويض  از چه كسى كمك مى»: فرمود

  8 .قَدَرى از پاسخ درماند« است؟ شده

كه  اند؛ چنان در برخى احاديث تفويض شرك دانسته شده و معتقدان به تفويض، مشرك معرفى شده

 »: فرمايد مى( ع)امام رضا 

  8 «. القائل بالتّفويض مشرك

در توضيح اين حديث بايد گفت الزمه تفويض، واگذارى قدرت انجام افعال اختيارى به انسان و قطع 

ها  بنابراين در همين محدوده، انسان. كومت و سلطنت خدا در ساحت افعال اختيارى آدمى استح

رو، آدميان در محدوده تفويض در عرض  ازاين. دهند مستقل از خدا افعال مورد نظر خود را انجام مى

جا البته شرك در اين. خدايند و سلطنت در اين محدوده از آنِ آنهاست و اين چيزى نيست جز شرك

 .تنها در محدوده افعال اختيارى است، نه در همه موارد و از هر سو

همچون  -در برخى احاديث براى پاسخ به تفويض، از ناسازگارى اين نظريه با برخى از صفات خداوند

 :فرمود مى( ع)امام صادق . سخن رفته است -عزيز، جليل، عظيم و كريم

خدا عزيزتر از آن است كه در حكومتش چيزى باشد كه   8 ؛اهلل أعزّ من أن يكون في سلطانه ما اليريد

 .آن را اراده نكند

                                                 



 :فرمايد نيز درمورد تفويض كارها به انسان مى

 .تر از آن است كه كار را به بندگان تفويض كند تر و عظيم خدا جليل 88 ؛ اهلل أجلّ وأعظم من ذلك

 .كار را به بندگان واگذار كندتر از آن است كه  خدا كريم 84 ؛ اهلل أكرم من أن يفوّض إليهم

 :درمورد ناسازگارى تفويض با چهار صفت يادشده نكاتى درخور ذكر است

كه براساس نظريه  درحالى  8 شود؛ عزيز به معناى شخص غالب و قوى است كه هرگز مغلوب نمى. يك

دا آن را ها چيزى را اختيار كنند كه خ به ديگر سخن، اگر انسان. شود تفويض، قدرت خدا محدود مى

 .اختيار نكرده، اين به معناى مغلوب شدن خداست

حال آنكه الزمه  88 كند؛ و عظمت بر بزرگى و قدرت داللت مى  8  جاللت به معناى عظمت است. دو

 .تفويض، ضعف و عجز است كه با بزرگى و قدرت منافات دارد

ود كه دراين صورت به ش ء نسبت داده مى گاه صفتى است كه به ذات يك شي: كرم دو معنا دارد. سه

گردد كه دراين صورت به معناى  ء منسوب مى ء است و گاه نيز به فعل يك شي معناى شرافت آن شي

شود، ظاهراً جنبه اول  وقتى ناسازگارى تفويض با كرامت مطرح مى 83 .گذشت از گناه ديگران است

 .با شرافت همسو نيست -كه الزمه تفويض است -مراد است؛ زيرا عجز و نقص

  امر بين األمرين و اثبات آن. 8

هاى جبر و تفويض، با براهين عقلى و وجدانى به منزلتى ميان  پس از رد نظريه( عليهم السالم)بيت  اهل

 »: فرمود( ع)كه امام صادق  اند كه نه جبر است و نه تفويض؛ چنان جبر و تفويض قائل شده

 81 «. ال جبر وال تفويض ولكن أمر بين أمرين

 »: اند رمودههمچنين ف

                                                                                                                                            



  4 «.ال جبر و ال قدر ولكن منزلة بينهما

ها مجبور نيستند، چراكه داراى قدرت و  آموزه امر بين األمرين بدين معناست كه از يك سو انسان

ها تفويض نشده است؛ چه آنكه خداوند نيز نسبت به  اختيارند و از سوى ديگر نيز كارها به انسان

مالكيت انسان در طول مالكيت خداست و خدا نسبت به قدرتِ انسان مقدورات آدميان قادر است، بلكه 

 »: در احاديث آمده. املك و اقدر است

  4 «. القادر على ما أقدرهم عليه... هو 

تواند از كاربرد قدرت توسط انسان يا تأثير قدرت اعطاشده  بنابراين خداوند هر لحظه كه بخواهد، مى

رو، ضمن پذيرش قدرت و اختيار انسان  ازاين. مى سلب نمايدجلوگيرى كند، يا اصل قدرت را از آد

اى كه هيچ  گونه كه امرى وجدانى و بديهى است، سلطنت مطلق خدا نيز به رسميت شناخته شده؛ به

( ص)از پيامبر اكرم . پذير نخواهد بود فعلى از افعال جهان بدون رضايت تكوينى خدا و اجازه او تحقّق

 :چنين نقل شده

گيرد و بندگان را از  شود و از جهت مغلوب بودن مورد عصيان قرار نمى براً اطاعت نمىخداوند ج

حكومت خويش رها نكرده است، بلكه او بر آنچه آنها را قادر ساخته، قادر است و مالك چيزى است 

پس اگر بندگان طاعت خدا را پيشه سازند، از آن منع . كه آن را به ملكيت بندگان درآورده است

ها  پس اگر بخواهد كه بين فعل و انسان. گيرد و اگر نافرمانى خدا كنند كند و جلوى آنها را نمى نمى

ها و فعل فاصله نيندازد و آنها  و بين انسان]كند و اگر اين كار را نكند  فاصله بيندازد، اين كار را مى

آنها خود آزادانه چنين بلكه ]، خدايى كه چنين نكرد، آنها را وارد معصيت نكرده است، [معصيت كنند

  4 [.اند كرده

 :در حديث ديگرى در تفسير امر بين امرين آمده است

كنى،  كند و تو او را از آن گناه نهى مى بينى كه گناه مى مثال امر بين امرين، اين است كه شخصى را مى

در اينجا چون او . دهد كنى و او آن گناه را انجام مى كند و تو او را رها مى اما او گناه را ترك نمى

                                                 



حرف تو را نپذيرفت و تو او را رها كردى، بدان معنا نيست كه بگوييم تو او را به معصيت امر كردى و 

 48 .وادار نمودى

 :خوانيم در روايتى ديگر در تفسير استطاعت مى

لّا بإرادة اهلل لم يكلّف العباد ما ال يستطيعون ولم يكلّفهم إلّا ما يطيقون و إنّهم ال يصنعون شيئاً من ذلك إ

كند  خدا بندگان را به كارى كه توانايى و طاقت آن را ندارند، تكليف نمى 44 ؛ ومشيئته و قضائه و قدره

 .دهند، مگر با اراده و مشيت و قضا و قدر خدا كارى انجام نمى[ نيز]و آنها 

دهد و از سوى  ىسان از يك سو آدمى داراى قدرت و اختيار است و افعالش را با آزادى انجام م بدين

ديگر نيز سلطنت و اراده و مشيت و قضا و قدر خدا نيز بر اين افعال جارى است و تا اراده و قضا و قدر 

اين حالت، نتيجه املكيت و اقدريت خدا نسبت به . توانند كارى را انجام دهند ها نمى او نباشد، انسان

ختيارى انسان تحقق يابد، هم بايد انسان بنابراين براى آنكه افعال ا. قدرت آدمى و مقدورات اوست

اما اين تعلق به . آزادانه اين افعال را اراده كند و هم بايد اذن و اراده خداوند بدين افعال تعلق گيرد

دهد تا انسان آزادانه عملى را  معناى مجبور كردن انسان نيست، بلكه بدين معناست كه خداوند اجازه مى

 .اراده و آن را موجود كند

روشن ( باور معتزله در بحث تفويض)ر پايه اين توضيحات، پاسخ اشكال تعلق دو قادر بر مقدور واحد ب

اش قدرت داده و در واقع آنها را  براساس آموزه امر بين امرين، خدا انسان را بر افعال اختيارى: شود مى

بلكه خدا نيز مالك صورت تفويض به انسان واگذار نشده،  مالك قدرت كرده است، اما اين قدرت به

نه تنها قادر، بلكه اقدر و  -يعنى همان افعال اختيارى او -قدرت انسان است و نسبت به مقدور انسان

همين اقدر و املك . املك است؛ چراكه قادر و مالك بودن انسان در طول قادر و مالك بودن خداست

قدر و املك بودن خدا نسبت به اند، زيرا براساس ا توجه اى است كه معتزله بدان بى بودن، نكته

 -شود؛ يعنى قدرت انسان، به فعل اختيارى مقدورات انسان، فعل اختيارى آدمى توسط خود او ايجاد مى

گيرد و اين گناه به انسان منسوب است، اما اقدر بودن خدا بدين معناست كه  تعلق مى -گويى مانند دروغ

گويى از انسان صادر  تواند اجازه دهد تا دروغ مىگويى را بگيرد و  توانست جلوى دروغ خداوند مى

گويى انسان را بگيرد كه دراين  اول اينكه خداوند جلوى دروغ: اكنون دو حالت پيش روست. شود

انسان تعلق   صورت لطفى در حق وى شده است؛ دوم آنكه قدرت و اراده تكوينى خدا نيز به اين فعل

گويى انسان را  فعل دروغ را تكويناً اجازه داد و جلوى دروغگيرد به اين معنا كه وقتى خداوند صدور 

                                                 



اما اين مطلب به اين مفهوم نيست كه خداوند انسان را به دروغ . شود نگرفت، دروغ از وى صادر مى

 .مجبور كرد يا به دروغ رضايت داد

اهراً تلقى ظ. شود سان، معناى قادر بودن انسان و درعين حال قادر و اقدر بودن خدا روشن مى بدين

معتزله از قادر بودن خدا و انسان نسبت به مقدور انسان، اين است كه مجموع قدرت خدا و آدمى علت 

رو، قاضى عبدالجبار اشكال  ازاين. كنند فعل اختيارى اوست و خدا و انسان مشتركاً فعل را ايجاد مى

تيجه، فعل بسيط تنها يك درن. كند كه فعل انسان، امرى بسيط است و عبارت است از حدوث فعل مى

واقع بايد گفت اين تفسير از قادر بودن خدا و انسان، تفسيرى كاملًا نادرست است و  به  4 .فاعل دارد

 .رود اساساً نوعى شرك به شمار مى

روست كه  ازاين. شود و به خودش منسوب است بنابراين فعل اختيارى انسان با قدرت خويش ايجاد مى

اما فعل اختيارى انسان در دايره سلطنت و قضا . گيرد د پرسش و كيفر قرار مىآدمى در روز قيامت مور

اقدر بودن خدا . دهد؛ چراكه خداوند نيز نسبت به اين فعل، قادر و بلكه اقدر است و قدر االهى رخ مى

شود كه اگر اراده تكوينى خدا با اراده تكوينى انسان در تعارض افتد، آدمى  از اينجا روشن مى

يابد كه  يعنى تنها در صورتى فعل اختيارى انسان تحقق مى. اش جامه عمل پوشاند واند به خواستهت نمى

 .خداوند اذن تحقق اين فعل را از طريق مشيت و قدر و قضاى خويش صادر كند

 :فرمايد ها را در انجام يا ترك افعال اختيارى، مى پس از آزاد دانستن انسان( ع)امام كاظم 

  ين وال تاركين إلّا بإذنهوال يكونون آخذ

 .كنند، مگر با اذن خدا دهند و ترك نمى و انسان افعال را انجام نمى  4 ؛

كند و در  ها را به سه دسته فرايض و فضايل و معاصى تقسيم مى اعمال اختيارى انسان( ع)اميرالمؤمنين 

 :فرمايد توضيح آن مى

 .و علم خدا همراه است ، رضايت، قضا و قدر، مشيت[ تشريعى]فرايض با امر .  

 .فضايل با امر خدا همراه نيست، اما با رضايت، قضا و قدر، مشيت و علم االهى همراه است.  

 48 .معاصى با امر و رضايت خدا همراه نيست، ولى با قضا و قدر، مشيت و علم االهى همراه است. 8

                                                 



هى همراه است و اين همان سخنى سان، همه افعال اختيارى انسان با قضا و قدر و مشيت و علم اال بدين

 .آمده بود« إذن»است كه در حديث پيشين با تعبير 

اما در افعال اختيارى انسان، فاعلِ فعلْ . خالصه آنكه در افعال غيراختيارى انسان، فاعل افعالْ خداست

معنا كه فعل به اين  -يك از اين دو نوع فعل، تعلق دو قادر بر مقدور واحد بنابراين در هيچ. انسان است

البته در افعال اختيارى، فاعلْ انسان . مطرح نيست -صورت اشتراكى توسط خدا و انسان انجام شود به

است، ولى اين فاعليت در طول فاعليت خداست؛ بدين معنا كه خداوند قدرت انجام كار را به آدمى 

يابد كه خداوند  رطى تحقق مىاما همين فعل به ش. دهد داده و او با كمك اين قدرت، فعلى را انجام مى

در بحث قضا و . اذن تحقق آن را صادر كند و علم و مشيت و قضا و قدر االهى به آن تعلق گرفته باشد

 .قدر بدين بحث باز خواهيم گشت

 سرنوشت و قضا و قدر

از مسائل مهم و  -شود ياد مى« قسمت»و « سرنوشت»كه گاه از آن با تعابيرى چون  -مسئله قضا و قدر

در علم كالم ارتباط اين مسئله با اختيار انسان و در نتيجه، عدل االهى و . پيچيده كالمى و فلسفى است

 43 .گيرد چگونگى سازگارى اين دو مفهوم با هم، مورد تبيين قرار مى

را مقدر كرده و به اين تقدير  -ها ازجمله افعال انسان -پرسش اصلى اين است كه اگر خداوند، همه چيز

توان ميان  ماند؟ اساساً چگونه مى ضا نموده، آيا در اين صورت جايى براى اختيار باقى مىحكم و ق

تقدير و اختيار را جمع نمود؟ از سوى ديگر، از آنجاكه در بحث پيشين اثبات شد كه الزمه نفى اختيار 

ودن خدا خواهد انسان، ظالم بودن خداست، اگر الزمه تقدير نيز نفى اختيار باشد، نتيجه تقدير، ظالم ب

 .بود

 مفهوم قضا و قدر

نيز به معناى « قَدَر» 41 .در لغت به معناى حكم كردن، محكم نمودن و تمام كردن كارى است« قضا»

    .رو تقديرِ چيزى، يعنى مشخص كردن اندازه آن چيز و محدود كردن آن اندازه و مقدار است، ازاين

                                                                                                                                            



( ع)كه در حديثى از اميرالمؤمنين  ه كار رفته؛ چناندر آيات و احاديث، قضا و قدر در معانى متعددى ب

 .كه در اينجا آن معنا مراد ماست كه با اعمال انسان ارتباط دارد     ده معنا براى قضا و قدر ذكر شده

از امام . پيمايد كه دو مرحله مهم آن قضا و قدر است شود، مراحل و مقدماتى مى هر چيزى كه خلق مى

 :ايشان فرمود. سؤال شددرباره قَدَر ( ع)كاظم 

 .گيرى و مشخص كردن طول و عرض چيزى است اندازه[ قَدَر]    ؛ ء من طوله و عرضه تقدير الشي

 :حضرت در جاى ديگر در تفسير قدر فرمود

 .گيرى چيزى از لحاظ طول و عرض و بقاست اندازه[ قَدَر] 8  ؛هو الهندسة من الطول و العرض و البقاء

 :فرمايد قدير االهى مىدر معناى ت( ع)امام رضا 

مشخص كردن حدود يك چيز از [ تقدير] 4  ؛هو وضع الحدود من اآلجال و االرزاق و البقاء و الفناء

 .ها و مقدار بقا و زمان فناست ها و روزى جهت اجَل

مكانى و زمانى   سان، پيش از آنكه خداوند فعلى را انجام دهد و چيزى را بيافريند، نخست محدوده بدين

اين محدوده و خصوصيات، قَدَر نام دارد و مشخص نمودن . دارد ر خصوصيات آن را معين مىو ديگ

 .شود اين محدوده و خصوصيات نيز تقدير ناميده مى

 پس از آنكه خداوند اندازه و حد چيزى . قضا به معناى حكم خدا به انجام فعل و خلقت يك چيز است

ء در خارج  كند و سپس آن شي ايجاد آن حكم مى را در علم فعلى و لوح و تقدير مشخص كرد، به

 »: در بيانى فرمود( ع)امام رضا . شود موجود مى

 «.قضا، محكم و حتمى كردن و اقامه و ايجاد چيزى در خارج است    ؛ القضاء هو اإلبرام و إقامة العين

دهد و سپس به صدور  ء اندازه مى بر پايه اين روايات، قدر بر قضا مقدم است؛ يعنى خداوند ابتدا به شي

 .گفته شود« قدر و قضا»بنابراين بهتر است به جاى قضا و قدر، . كند و تحقق آن حكم مى

                                                 



 اقسام قَدَر و قضا

شود، هم به معناى تشريعى به كار  قدر و قضاى االهى وقتى درباره افعال اختيارى انسان مطرح مى

قدر تشريعى، : مسئله، درخور بررسى است بنابراين در اينجا چهار. رود و هم در معناى تكوينى مى

 .قضاى تشريعى، قدر تكوينى و قضاى تكوينى

  قَدَر و قضاى تشريعى.  

ها را از لحاظ شرعى  قدر تشريعى خدا درباره افعال اختيارى انسان بدين معناست كه خداوند افعال انسان

انسان به واجب، حرام، مستحب، بر اين بنياد، همه افعال اختيارى . گيرى و مشخص كرده است اندازه

معناى ديگر قدر تشريعى اين است كه خداوند، اندازه و مقدار پاداش و . شود مكروه و مباح تقسيم مى

 .ها را معين نموده است كيفر اعمال انسان

اما قضاى تشريعى خدا، يعنى حكم كردن به احكام شرعى معين شده و نيز حكم نمودن به اينكه 

درباره قدر و ( ع)شخصى از اميرالمؤمنين . ر و پاداش مشخص در برابر افعالشان برسندها به كيف انسان

 :آمده است( ع)در بخشى از پاسخ امام . قضا پرسيد

فرمان به [ قضا و قدر]    ؛ الوعد و الوعيد والتّرغيب و التّرهيب... األمر بالطّاعة والنّهي عن المعصية 

 .ه پاداش، و اخطار به كيفر، و ترغيب و هشدار استبشارت ب[ و... ]طاعت و نهى از گناه 

 :گويد در تفسير قضا چنين مى( ع)امام رضا 

حكم كردن [ قضا] 8  ؛الحكم عليهم بما يستحقّونه على أفعالهم، من الثّواب و العقاب، في الدّنيا و اآلخرة

 .اند آنها در مقابل اعمالشان در دنيا و آخرت مستحق  است به پاداش و كيفرى كه انسان

به ديگر سخن، . سان، پذيرش قدر و قضاى تشريعى، به معناى اعتقاد به نبوت و شريعت است بدين

خداوند پيامبران را براى بيان شريعت فرستاده و احكام شرعى و بايدها و نبايدهاى آدمى را مشخص 

ها نيز كيفر و  ساناز سوى ديگر، در مقابل اعمال ان. نموده و راه كمال انسانى را معلوم ساخته است

بديهى است كه اين معنا از قدر و قضا، با مجبور بودن آدمى در تنافى . هايى معين داشته است پاداش

 .است

                                                 



ها قرار  در مقابلِ اعتقاد به قدر و قضاى تشريعى، اعتقاد به اباحيگرى يا تفويض تشريعى خدا به انسان

ست و خداوند انسان را به حال خود رها كرده، اباحيگرى بدين معناست كه همه افعال، مباح ا. دارد

بر پايه تفويض . به ديگر سخن، اباحيگرى نفى هرگونه تكليف است. آنكه شريعتى براى او قرار دهد بى

ها تكاليفى دارند، اما تعيين آنها بر عهده خودشان است و نيازى به شرايع و احكام االهى  تشريعى، انسان

انجامد و قدر و قضاى تشريعى نيز  فويض تشريعى به انكار نبوت انبيا مىشك ت بر اين اساس، بى. نيست

 .به قبول شرايع و اديان االهى

 :فرمايد مى( ع)امام هادى . در احاديث، تفويض به معناى تفويض تشريعى نيز آمده است

  و أهملهمفهو قول القائل إنّ اهلل تعالى فوّض إلى العباد اختيار أمره و نهيه ... أمّا التّفويض 

واگذاشته است   خدا اختيار امر و نهى خود را به بندگان»: اين سخن گوينده است كه... اما تفويض  3  ؛

 «.رها كرده است[  درمورد امر و نهى]و آنها را 

انكار قضا و قدر تشريعى و باور به اباحيگرى و تفويض تشريعى، مخالف با اديان االهى است و اساساً 

به بيانى ديگر، خداوند از طريق اديان االهى و پيامبرانش درصدد . سازد اعتبار مى بىنبوت و امامت را 

كه تفويض تشريعى هرگونه برنامه االهى براى تكامل  هدايت انسان و به كمال رساندن اوست؛ درحالى

 .كند را انكار مى

ت خدا و عجز و تفويض تشريعى با اصل توحيد نيز ناسازگار است؛ چراكه الزمه آن محدوديت سلطن

كند و دست خدا را از تشريع  نقص اوست، بدين بيان كه اين باور، سلطنت خدا را محدود به تكوين مى

 .نمايد و جعل قوانين كوتاه مى

  قَدَر و قضاى تكوينى و ارتباط آن با اختيار انسان.  

ت و توانايى انتخاب و تقدير تكوينى خدا نسبت به افعال اختيارى انسان، بدين معناست كه خداوند قدر

هاى  ها از جنبه انسان. اندازه و حدى معين است انجام اعمال را به انسان داده، و اين توانايى محدود به

هايى دارند كه به قدر  محدوديت -هاى فردى و شرايط خانوادگى و اجتماعى مانند ويژگى -مختلفى

 .اد آنها، قضاى تكوينى خداستها و ايج حكم كردن به چنين محدوديت. گردد تكوينى بازمى

                                                 



اى به انسان واگذار نشده كه مالكيت و تسلط خدا بر آن  گونه از سوى ديگر، همين قدرت محدود نيز به

روى، او هرگاه بخواهد،  ازاين. نفى شود، بلكه خداوند نسبت به همان قدرت اعطا شده نيز مالك است

بنابراين . بگيرد و يا از آن كم كند و بدان بيفزايد تواند آن را بازپس گيرد، يا جلوى تأثير آن را مى

 :فرمايد خداوند در قرآن مى. تحقق فعل اختيارى انسان نيز نيازمند اذن خداست

 ....نخواهيد خواست [ شما]و تا خدا نخواهد،  1  ؛...وَمَا تَشَاءُونَ إِلَا أَنْ يشَاءَ اللَهُ 

 :فرمايد نيز در بيانى مى( ع)امام كاظم 

دهند و ترك  نمى  ها افعال اختيارى خود را انجام انسان    ؛ كونون آخذين وال تاركين إلّا بإذن اهللال ي

 .كنند، مگر با اذن خدا نمى

 »: در حديثى ديگر آمده است

     «. إنّهم ال يصنعون شيئاً من ذلك إلّا بإرادة اهلل ومشيئته و قضائه و قدره

رو پس از تعلق  د، قدرت و اختيار آنها اندازه و قَدَر دارد، ازاينها قادر و مختارن بنابراين هرچند انسان

همه، در  بااين(. آن هم پس از اذن خدا)توانند كارهاى خود را انجام دهند  اى خاص مى اندازه تقدير و به

اى كه قدرت و آزادى و اختيار به انسان اعطا شده و فعل او نيز به امضاى تكوينى خدا  همان محدوده

 .رسد دهد و در مقابل آن نيز به پاداش و يا كيفر مى ، آدمى آزادانه فعل خويش را انجام مىرسيده

كند و  سان، قدر و قضاى تكوينى خدا، تفويض و رها بودن انسان در نظام خلقت را نفى مى بدين

. ندارد گمان با آزادى و اختيار آدمى منافاتى سازد كه اين بى سلطنت خداوند را بر افعال او جارى مى

 .درباره آزادى انسان، در بحث جبر و اختيار بيشتر سخن خواهيم گفت

  طبيعت انسان و خير و شر بودن آن

هاى مهم درباره انسان اين است كه آيا او داراى طبيعت خير و شر است؟ در صورت مثبت  از پرسش

رفتى و گرايشى درمورد خير هاى مع بودن پاسخ، اين طبيعت خير است يا شر؟ اساساً آيا در انسان زمينه

 .توان در مواردى چند خالصه نمود ها را مى يا شر وجود دارد؟ پاسخ به اين پرسش

                                                 



  انكار هرگونه زمينه معرفتى و گرايشى.  

نفس انسان را هنگام تولد  4   و هيوم 8   باركلى    گرايان انگليسى قرن هفدهم مانند الك، برخى تجربه

اين لوح  چيز وجود ندارد و انسان با تجربه و حس در ر آن هيچدانند كه د همچون لوح سفيد مى

سارتر، فيلسوف معروف اگزيستانسياليست نيز منكر هرگونه طبيعت و ماهيت . نگارد چيزهايى را مى

ها و شخصيت  هاى نظرى و عملى و گرايش گويد چيستى انسان و همه ديدگاه او مى. براى انسان است

گذاران مكتب فرانكفورت نيز چنين نظرى  آدورنو يكى از بنيان    .گيرد انسان با اختيار او شكل مى

    .دارد

  آميز انسان اعتقاد به طبيعت شرارت.  

او طبيعت مشترك . هابز، فيلسوف تجربى مسلك انگليسى معتقد است كه انسان گرگ انسان است

ها  ا وضيعت طبيعى انساندانست و به همين رو جنگ ر چشمى، بدگمانى و خودپسندى مى ها را هم انسان

به باور مسيحيان، شرارت ذاتى . داند مسيحيت تاريخى نيز ماهيت انسان را شر مى 8  .كرد معرفى مى

گردد كه در آن آدم و حوا به وسوسه شيطان گرفتار شدند و از درخت  ها به گناه نخستين بازمى انسان

ها شر و گناه آلود  رو ذات انسان ديناين گناه به نسل آدم و حوا راه يافت ب 3  .نيك و بد خوردند

 1  .شد

  اعتقاد به طبيعت نيك انسان. 8

روسو، فيلسوف و دانشمند علوم تربيتى برآن است كه طبيعت انسان نيك است و آنچه موجب انحراف 

رو، وى معتقد بود مربيان بايد به كودك اجازه دهند تا طبيعت نيك خود  ازاين. شود، جامعه است او مى

گرا همچون  شناسان انسان به برخى روان  8 .هاى خود را به حداقل رسانند ضيلت كشاند و دخالترا به ف

                                                 



تأكيد دارند، نه « استعداد انسان براى نيك شدن» مازلو و راجرز نيز اين نسبت داده شده، اما اينان تنها بر

  8 .طبيعت نيك او

 هاى خير و شر اعتقاد به وجود زمينه. 4

ها  اره فطرت، عقل، اميال و آزادى مطرح شد، روشن است كه در انسانبراساس مباحثى كه درب

ها داراى فطريات معرفتى و  نخست اينكه همه انسان: هايى براى خوب يا بد شدن وجود دارد زمينه

ها نسبت به خداست؛ دوم  ترين اين فطريات، معرفت قلبى همه انسان اند كه مهم گرايشى عام و خاص

ها  يكى از كاركردهاى عقل، كاركرد عملى آن است كه انسان. ز عقل برخوردارندها ا آنكه همه انسان

ها روى آورند؛ سوم اينكه  دانند كه بايد به سوى نيكى شناسند و مى براساس آن خير و شر خويش را مى

تر،  خواند و از همه اينها مهم ها مى ها وجود دارد و آنها را به سوى بدى شهوت و جهل در همه انسان

تواند  هايى كه پيش روى اوست، مى قدرت و آزادى است كه آدمى به مدد آن از ميان همه گزينه

سان فطرت، عقل، شهوت، قدرت و  بدين. آزادانه يكى را برگزيند و به خود، طبيعت نيك يا شر دهد

 .اند براى تبديل انسان به موجود نيك يا شر هايى آزادى زمينه

ها داراى  هايى همچون فطرت و عقل و شهوت بدانيم، بايد گفت انسان اگر طبيعت را به معناى زمينه

اند، اما اگر طبيعت را به معناى نيكى يا شرارت ذاتى و غيراختيارى بپنداريم، دراين صورت بايد  طبيعت

بنابراين طبيعت خير يا شر در اختيار انسان است و او با . وجود طبيعت نيك يا شر در انسان را انكار كنيم

اما خداوند در نهاد انسان . كند درت و آزادى خويش شخصيت و طبيعت خير يا شر را كسب مىق

هاى خير و شر را نيز قرار داده؛ بدين بيان كه فطرت االهى و عقل زمينه خير شدن انسان است و  زمينه

 .شهوت نيز زمينه شر شدن او

گرايشى نادرست است؛ زيرا انسان به  هاى معرفتى و هاى مربوط به انكار زمينه بر اين اساس ديدگاه

گيرد كه  هايى تعلق مى هنگام تولد داراى فطريات معرفتى و گرايشى است و اراده و اختيار به گزينه

به ديگر سخن، آدمى در خأل معرفتى و گرايشى تصميم . نهند فطرت و عقل و شهوت پيش روى او مى

كند، نيكى يا  جامعه براى او فراهم مى شهوت و گيرد، بلكه در بسترهاى خاصى كه فطرت و عقل و نمى

 .گزيند شر را براى خويش برمى

رو كه خير يا شر  دانند نيز درست نيست؛ ازآن هايى كه طبيعت انسان را شر يا خير مى همچنين ديدگاه

 يك آدمى را به هاى خير و شر، هيچ بودن طبيعت انسان به اراده و اختيار خود او بستگى دارد و زمينه

                                                 



به ديگر سخن، از آنجاكه انسان مركب از عقل و شهوت است، آن هنگام . دارد نيك يا بد بودن وانمى

 .كند خواند، عقل نيز او را به عدل و انصاف دعوت مى كه شهوتْ او را به ظلم فرامى

نه  درمورد باور مسيحيان به گناه نخستين نيز بايد يادآور شد كه نافرمانى آدم و حوا ترك اولى بود،

از . ها شود، نه به نوع انسان به خود آدم و حوا مربوط مى -چه گناه باشد و چه خطا -گناه و اين نافرمانى

ديدگاه عقلى نيز هركس مسئول رفتار خويش است و نوشتن گناه كسى براى ديگرى امرى است 

 .ناپسند

آنها خير يا شر بودن  توان به تفسير برخى آيات پرداخت كه ظاهر براساس مطالبى كه گفته شد، مى

 :اى از آيات به شر بودن انسان اشاره دارد؛ مانند پاره. رساند انسان را مى

 راستى كه انسان  به  8 ؛ إِلَا الْمُصَلِينَ *وَإِذَا مَسَهُ الْخَيرُ مَنُوعًا *إِذَا مَسَهُ الشَرُ جَزُوعًا *إِنَ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا

و چون خيرى به او . اى به او رسد عجز و البه كند چون صدمه. خلق شده است[  ابت و بى]سخت آزمند 

 .غير از نمازگزاران. رسد بخل ورزد

 :آياتى نيز به خير بودن انسان اشارت دارد؛ همچون

پس روى خود را با  88 ؛ لْقِ اللَهِفَأَقِمْ وَجْهَك لِلدِينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَهِ الَتِي فَطَرَ النَاسَ عَلَيهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَ

. گرايش تمام به حقّ، به سوى اين دين كن، با همان سرشتى كه خدا مردم را بر آن سرشته است

 .آفرينش خداى تغييرپذير نيست

هاى خير و شر بودن انسان است، نه فعليت نيك يا بد بودن  گونه آيات بيانگر زمينه طوركلى، اين به

گردد و  رد آيه نخست بايد گفت حرص و طمع، به اميال و شهوات انسان بازمىدرمو. غيراختيارى او

ها نيست، بلكه اگر او با اراده و اختيار خود از اين اميال  گونه شهوات دليل بر بد بودن انسان وجود اين

 .پيروى كند، به بدى گراييده است

ها  كه اساس دين است و در همه انسانتر گفتيم، به معرفت قلبى خدا اشاره دارد  كه پيش آيه دوم چنان

شود، بلكه ايمان اختيارى به خدايى كه  اما وجود اين معرفت موجب خوب بودن آدمى نمى. وجود دارد

سان، وجود اميال و شهوات و نيز معرفت قلبى خدا  بدين. گردد قلباً شناخته شده، سبب نيك شدن او مى

                                                 



تواند موجب خوب و بدى انسان شود،  يك نمى هيچهايى براى نيك يا بد شدن آدمى است و  زمينه

 .شود، اراده اوست بلكه آنچه باعث فعليت يافتن شخصيت انسان مى

  خالصه فصل

اى از اميال مربوط به بدن  دسته. اميال شامل هر نوع گرايش و حالت روحى غير از علم و اراده است.  

شود كه به  اى ديگر نيز به روح او مربوط مى انسان بوده و ميان انسان و حيوانات مشترك است و دسته

 .اميال مشترك ميان انسان و حيوان و اميال خاص انسان: گردد دو بخش تقسيم مى

براساس نظريه . در مسئله جبر و اختيار، سه نظريه جبر و تفويض و امر بين األمرين مطرح شده است.  

بنابراين انسانِ . ر وى در وقوع فعل مؤثر نيستجبر، انسان فاقد قدرت و اختيار است، يا قدرت و اختيا

هاى مختلف يكى را آزادانه  تواند از ميان راه مجبور كسى است كه تنها يك راه پيش رو دارد و نمى

 .معنا شدن مسئوليت و تكليف و ثواب و عقاب است الزمه نظريه جبر، ظالم دانستن خدا و بى. برگزيند

بحث جبر و اختيار، منظور از آن واگذارى تكوينى افعال از سوى در . تفويض معانى متعددى دارد. 8

هاست؛ بدين معنا كه خداوند قدرت انجام دادن برخى كارها را به انسان واگذار كرده و  خدا به انسان

در تاريخ علم كالم و فِرَق، نظريه تفويض به دو گروه منسوب . بدين ترتيب بر افعال او قدرت ندارد

الزمه نظريه تفويض، ناتوانى و ضعف خدا و محدود شدن سلطنت . ان نخستين و معتزلهقَدَري: شده است

توان آنها را به خالق نسبت  هاى مخلوق است و نمى كه محدوديت و ناتوانى از ويژگى اوست؛ درحالى

 .داد

و تبيين شده است، از يك س( عليهم السالم)بيت  براساس نظريه امر بين األمرين كه از سوى اهل. 4

و از سوى ديگر چون خداوند به مقدورات آنها  -چراكه قدرت و اختيار دارند -ها مجبور نيستند انسان

( نسبت به قدرت و اختيار)ها  درحقيقت مالكيت انسان. قادر است، كارها به ايشان تفويض نشده است

شدن قدرت   گرفتهتواند از به كار  رو، خداوند هرگاه كه بخواهد، مى ازاين. در طول مالكيت خداست

 .به وسيله انسان يا تأثير قدرت اعطاشده جلوگيرى يا اصلِ قدرت را از او سلب كند

رو تقدير به معناى مشخص كردن اندازه يك چيز و  معناى واژگانى قَدَر، اندازه و مقدار است، ازاين.  

ء  خصوصيات شي در اين بحث قدر به معناى محدوده مكانى، زمانى و ديگر. محدود نمودن آن است

مشخص كردن اين محدوده و . كند ء معين مى است كه خدا آنها را پيش از آفرينش آن شي

 .شود خصوصيات آن نيز تقدير ناميده مى



در اين مبحث، قضا به . قضا در لغت به معناى حكم كردن، محكم نمودن و تمام كردن كارى است.  

 .تمعناى حكم خدا به انجام فعل و خلقت يك چيز اس

شود، هم به معناى تشريعى به كار  وقتى قدر و قضاى االهى درباره افعال اختيارى انسان مطرح مى. 8

 .رود و هم در معناى تكوينى مى

 گيرى و مشخص كردن افعال انسان از لحاظ شرعى كه در  يكى اندازه: قدر تشريعى به دو معناست. 3

شود و ديگرى  ، مستحب، مكروه و مباح تقسيم مىنتيجه آن، تمام افعال اختيارى او به واجب، حرام

 .ها معين كردن اندازه و مقدار كيفر و پاداش انسان

حكم كردن به احكام شرعى معين شده و همچنين حكم كردن به : قضاى تشريعى نيز دو معنا دارد. 1

 .ها در برابر افعالشان به كيفر و پاداش مشخصى خواهند رسيد اينكه انسان

ها قرار  ل اعتقاد به قدر و قضاى تشريعى، باور به اباحيگرى يا تفويض تشريعى خدا به انساندر مقاب.   

آنكه به شرايع و  ها تكاليفى دارند، اما تعيين آنها بر عهده خودشان است، بى دارد؛ به اين معنا كه انسان

 .دانجام تفويض تشريعى به اين معنا، به انكار نبوت مى. احكام االهى نيازى باشد

تقدير تكوينى خدا نسبت به افعال اختيارى انسان بدين معناست كه خداوند توانايى انتخاب و انجام .   

ها  حكم كردن به اين محدوديت. دادن اعمال را به انسان داده است، ولى اين توانايى اندازه معينى دارد

 .و ايجاد آنها، قضاى تكوينى خداست

از منظر دينى در . هاى مختلفى مطرح شده است شر بودن آن ديدگاهدرباره طبيعت انسان و خير و .   

ها دارى فطريات معرفتى و گرايشى  انسان. هاى مختلفى براى خوب يا بد شدن وجود دارد ها زمينه انسان

هايى همچون فطرت و عقل و  بنابراين اگر طبيعت را زمينه. عام و خاص بوده و از عقل نيز برخوردارند

اند، اما اگر طبيعت را به معناى نيكى يا شرارت ذاتى و  ها داراى طبيعت بايد گفت انسان شهوت بدانيم،

 .غيراختيارى درنظر گيريم، در اين صورت بايد وجود طبيعت نيك يا شر در انسان را انكار كنيم

  پرسش و پژوهش

 .اميال مربوط به بدن و اميال متعلق به روح را شناسايى كنيد.  

 .بر و اختيار، ديدگاه جبريه و مفوضه را نقد كنيددر مسئله ج.  



 .هاى كالم و فِرَق، ديدگاه اشاعره را درباره مسئله جبر و اختيار بررسى كنيد با مراجعه به كتاب. 8

 .نظريه امر بين األمرين را توضيح دهيد. 4

 قدر و قضاى تشريعى چه تفاوتى با قدر و قضاى تكوينى دارد؟.  

 .يگرى را نقد كنيداعتقاد به اباح.  

 .تقدير و قضاى تكوينى خدا نسبت به افعال اختيارى انسان را توضيح دهيد. 8

 .هاى مختلف افعال و اوصاف انسان، ميزان ارتباط آنها با اراده انسان را توضيح دهيد با بررسى گونه. 3

 به نظر شما آيا انسان داراى طبيعت خير است يا شر؟ چرا؟. 1

 عه بيشترمنابعى براى مطال

 .محمدتقى جعفرى، جبر و اختيار.  

 .رضا برنجكار، حكمت و انديشه دينى.  

 .جستارهايى در باب عقل: جمعى از نويسندگان، سرچشمه حكمت. 8

 .1و  3، دانشنامه عقايد اسالمى، ج (همكار)شهرى و رضا برنجكار  رى محمد محمدى. 4

 .يزدى، معارف قرآن محمدتقى مصباح.  

 .جكار، معرفت عدل االهىرضا برن.  

 .8، ج (ترجمه فارسى)محمدرضا حكيمى و ديگران، الحياة . 8

 .محمدتقى جعفرى، علم از ديدگاه اسالم. 3

 .محمدتقى جعفرى، شناخت از ديدگاه علمى و از ديدگاه قرآن. 1

 .هادى صادقى، عقالنيت ايمان.   

 . و   ج ، (ع)، دانشنامه امام على (زير نظر)اكبر رشاد  على.   



 .، ترجمه جمعى از مترجمان(رويكردى تاريخى)هايى درباره سرشت آدمى  راجر تريگ، ديدگاه.   

 .شناسى فلسفى ، انسان(گردآورنده)هانس ديركس . 8 

 (.انسان در قرآن)بينى اسالمى  اى بر جهان مرتضى مطهرى، مقدمه. 4 

 .مرتضى مطهرى، انسان و سرنوشت.   

 .رتمرتضى مطهرى، فط.   

  فلسفه حيات انسان: فصل پنجم

  اهداف

 .هاى مكاتب مادى درباره هدف آفرينش انسان آشنايى با ديدگاه.  

 .آگاهى از ديدگاه كلى اسالم درباره هدف آفرينش انسان.  

 .آشنايى با معناى آزمودن انسان توسط خدا و نقش آن در سازندگى انسان. 8

 .اهداف خدا از آفرينش انسانهاى به هم پيوسته  آشنايى با حلقه. 4

اين پرسش . شناسى، مسئله هدف آفرينش انسان يا فلسفه حيات آدمى است ترين مسائل انسان از بنيادى

، همواره ذهن انسان را به خود مشغول داشته؛ پرسشى كه بر «خداوند براى چه ما را آفريده است»كه 

از « علت آفرينش جهان چيست؟»اساساً پايه اصطالحات فلسفى بدين صورت نيز پرسيدنى است كه 

شود، اين پرسش چهار معنا خواهد  آنجاكه علت به چهار قسم فاعلى، غايى، مادى و صورى تقسيم مى

 .در اينجا علت غايى آفرينش انسان مراد ماست. داشت

تواند سود و منفعتى باشد كه به ذات  روشن است كه علت غايى يا هدف خدا از آفريدن انسان نمى

تر شدن او و درنتيجه تغيير در ذات االهى  الهى بازگردد؛ زيرا الزمه اين مطلب ناقص بودن خدا و كاملا

اين مطلب در . است كه همه اينها محال بوده و با كمال مطلق و غيرمادى بودن خدا در تنافى است

 :گونه آمده است حديثى اين



 84 ؛ا لِيدْفَعَ بهِمْ مَضَرَةً بَلْ خَلَقَهُمْ لِينْفَعَهُمْ وَ يوصِلَهُمْ إِلَى نَعِيم الْأَبَدِمَا خَلَقَهُمْ لِيجْلِبَ مِنْهُمْ مَنْفَعَةً وَ لَ

[ از خود]آنان زيانى را   خداوند ايشان را نيافريد تا از آنان سودى به دست آورد و نه براى آنكه به وسيله

 .به نعمت جاويد رساند دور سازد، بلكه ايشان را آفريد تا به آنان سود بخشد و آنها را

در ادامه خواهيم . شود، بايد به غيرخدا بازگردد بنابراين سودى كه از آفرينش انسان و جهان حاصل مى

 .گونه است ديد همه اهدافى كه در آيات و احاديث براى آفرينش انسان و جهان مطرح شده، از همين

ر اين بخش فلسفه آفرينش انسان را از منظر د. اند هاى ناهمگونى داده مكاتب بشرى به اين پرسش، پاسخ

برخى . در آيات متعددى مسئله فلسفه آفرينش مطرح گشته است. رسيم آيات و روايات اسالمى برمى

كه طبعاً انسان را نيز . ها و زمين و موجودات ميان آنهاست آيات درباره هدف آفرينش آسمان

اى كه در باب آفرينش در  نخستين نكته. سان استاى ديگر نيز درخصوص آفرينش ان پاره. گيرد دربرمى

آفرينش موجودات و تصريح به آفرينش برحق « باطل بودن»آيات و روايات بر آن تأكيد رفته، نفى 

 :آنهاست

آنچه را كه و آسمان و زمين و   8 ؛...وَمَا خَلَقْنَا السَمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَينَهُمَا بَاطِلًا ذَلِك ظَنُ الَذِينَ كفَرُوا 

 ....اند [  پوشى كرده و حق]ميان اين دو است به باطل نيافريديم، اين گمان كسانى است كه كافر شده 

ها و زمين و آنچه را كه ميان آن دو  و ما آسمان  8 ؛ وَمَا خَلَقْنَا السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَينَهُمَا إِلَا بالْحَقِ

 .ايم است جز به حق نيافريده

 :آفرينش موجودات رد شده است« بازيچه بودن»دسته دوم آيات  در

و آسمان و زمين و آنچه را كه ميان آن دو است به  88 ؛ وَمَا خَلَقْنَا السَمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَينَهُمَا لَاعِبينَ

 .بازيچه نيافريديم

 :ر گشته استدر دسته سوم آيات، اين پندار كه انسانْ بيهوده و رها آفريده شده، انكا

ايم و اينكه  آيا پنداشتيد كه شما را بيهوده آفريده 83 ؛ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَمَا خَلَقْنَاكمْ عَبَثًا وَأَنَكمْ إِلَينَا لَا تُرْجَعُونَ

 شويد؟ شما به سوى ما بازگردانيده نمى

                                                 



 !شود؟ مىآيا انسان پندارد كه بيهوده رها  81 ؛ أَيحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يتْرَك سُدًى

ويژه انسان را بيهوده  توان دريافت كه خداوند سبحان موجودات جهان و به از مجموع اين آيات مى

روست كه در دعاها از خداوند چنين  ازهمين. نيافريده، بلكه هدفى متعالى از آفرينش داشته است

ه در روز قيامت از آن دار شود و ما را براى آنچ كنيم كه او خود امور زندگى ما را عهده درخواست مى

سؤال خواهد كرد، به كار گيرد و روزگارمان را براى پرداختن به هدفى كه ما را براى آن آفريده، 

  3 .فراغت بخشد

با گذرى اجمالى بر آيات و روايات موجود در باب فلسفه آفرينش انسان، مواردى چند دريافتنى است 

 .پردازيم كه بدانها مى

  همچون حكمت، ربوبيت، علم و قدرتاظهار صفات االهى ( الف

در برخى احاديث، هدف كلى از آفرينش جهان و انسان، آشكار كردن حكمت و حقيقت ربوبيت 

 :فرمايد مى( ع)كه امام رضا  االهى معرفى شده است؛ چنان

خَلَقَ مَا شَاءَ كيفَ شَاءَ مُتَوَحِداً بذَلِك ... حِكمَتِهِ الْحَمْدُ لِلَهِ فَاطِرِ الْأَشْياءِ إِنْشَاءً وَ مُبْتَدِعِهَا ابْتِدَاعاً بقُدْرَتِهِ وَ 

  لِإِظْهَار حِكمَتِهِ وَ حَقِيقَةِ رُبُوبِيتِه

گونه كه خواست، به  هرچه را خواست، همان... ستايش خداى را پديدآورنده اشيا و نوآورنده آنها   3 ؛

 .يگانگى آفريد، براى آشكار كردن حكمت و حقيقت ربوبيت خود

 :نمايد گذشته از حكمت، به قدرت و سلطنت خدا نيز اشاره مى( ع)ضرت امير ح

تِهِ وَ إِبْدَاءَ سُلْطَانِهِ وَ ال مَا خَلَقَ زَادَ في مُلكِهِ وَ عِزّهِ وَ ال نَقَصَ مِنْهُ مَا لَمْ يخْلُقْهُ وَ إِنَمَا أَرَادَ بالْخَلْق إِظْهَارَ قُدْرَ

نه آنچه آفريد، در ملك و عزت او افزود و نه آنچه   3 ؛فَخَلَقَ مَا شَاءَ كمَا شَاءتَبْيينَ بَرَاهِين حِكمَتِهِ 

از آفرينش، تنها اظهار قدرت و آشكار كردن سلطنت و روشن كردن . از او كاست[  چيزى]نيافريد، 

 .گونه كه خواست، آفريد پس هرچه را خواست، همان. هاى حكمتش را اراده نمود برهان

                                                 



ها نيازى ندارد، چرا آنان  خداوند كه به انسان: از حضرت پرسيد( ع)عاصر امام صادق يكى از ملحدان م

 :را آفريده است؟ حضرت در پاسخ به جز حكمت و تدبير، به علم االهى نيز اشاره فرمود

حكمت و نافذ ساختن علم و ايشان را براى اظهار  38 ؛ خَلَقَهُمْ لِإِظْهَار حِكمَتِهِ وَ إِنْفَاذِ عِلْمِهِ وَ إِمْضَاءِ تَدْبيرِه

 .گذراندن تدبير خود آفريد

خداوند، مخلوقات خود را به عبث نيافريده و بيهوده رها نكرده، بلكه آنها : در حديثى ديگر آمده است

 34 .را براى اظهار قدرت خود آفريده است

ات االهى با دقت در آفريدگان و نظم حاكم بر آنها گذشته از اصل وجود آفريدگار، بسيارى از صف

از همين جاست كه قرآن كريم انسان و . گردد چون علم و حكمت و قدرت و ربوبيت نيز اثبات مى

ها  كند كه در اين نشانه عنوان آيات االهى مطرح و از همگان دعوت مى هاى جهان را به تمامى پديده

 .بينديشند

ت و قدرت هدف آفرينش بر اين بنياد است كه در متون يادشده صفاتى االهى مانند علم و حكم

نمايد كه نفس اظهار صفات، هدف نهايى نباشد؛ زيرا  البته چنين مى. موجودات معرفى شده است

خداوند نيازى به نماياندن صفات خود ندارد، بلكه هدف نهايى همان شناخت خدا و صفات او و 

موجودات جهان در رو، همان هدفى كه خدا از آفرينش  ازاين. درنتيجه هدايت و تكامل آدمى است

  3 .شود نظر داشته، با تفكر در آفريدگان براى انسان حاصل مى

  آزمودن انسان( ب

در برخى از متون دينى بر اين نكته تصريح شده كه هدف از آفرينش جهان و انسان، ابتال و آزمودن 

 :آدمى است

اى اندرآميخته آفريديم  ما انسان را از نطفه  3 ؛جَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًاإِنَا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَ

 .تا او را بيازماييم و وى را شنوا و بينا گردانيديم

                                                 



و  38 ؛ا عَمَلًوَهُوَ الَذِي خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَةِ أَيامٍ وَكانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيبْلُوَكمْ أَيكمْ أَحْسَنُ

ها و زمين را در شش هنگام آفريد و عرش او بر آب بود، تا شما را بيازمايد كه  اوست كسى كه آسمان

 .كدام يك نيكوكارتريد

حال بايد دانست مراد از ابتال چيست و اساساً مقصود خدا از آزمون انسان چه بوده است؟ پاسخ اينكه، 

هاى آدميان متفاوت است؛ بدين بيان كه آزمايش  شمفهوم آزمايش و امتحان درمورد خداوند با آزماي

منظور شناخت اشخاص يا امور مبهم و ناشناخته و درنتيجه براى كاستن از جهل و نادانى خود  ها به انسان

به بيانى خداوند بر پايه سنت دائمى . هاست است، اما آزمايش االهى براى پرورش و سازندگى انسان

قرآن كريم بر . آزمايد دن استعدادهاى درونى و پرورش دادن آنان مىخود، بندگان را براى شكوفا ش

 :اين امر تصريح دارد

براى اين [ اينها]و  33 ؛لِيبْتَلِي اللَهُ مَا فِي صُدُورِكمْ وَلِيمَحِصَ مَا فِي قُلُوبكمْ وَاللَهُ عَلِيمٌ بذَاتِ الصُدُورِ... 

هاى شماست،  بيازمايد؛ و آنچه را در قلب[  عملدر ]هاى شماست،  است كه خداوند، آنچه را در دل

 .ها آگاه است پاك گرداند؛ و خدا به راز سينه

هاى  و درباره فلسفه آزمايش 31 «.وَاعْلَمُوا أَنَمَا أَمْوَالُكمْ وَأَوْلَادُكمْ فِتْنَةٌ»نيز در تفسير آيه ( ع)اميرمؤمنان 

 :فرمايد االهى مى

اگرچه   1 ؛ الْعِقَابُ هِمْ مِنْ أَنْفُسِهمْ وَ لَكنْ لِتَظْهَرَ الْأَفْعَالُ الَتِي بهَا يسْتَحَقُ الثَوَابُ وَإِنْ كانَ سُبْحَانَهُ أَعْلَمَ ب

تر است، ولى براى آنكه كارهايى كه به وسيله آنها پاداش و  خداى سبحان به آنان از خودشان آگاه

 .شود، ظاهر گردد سزاوار مى[  براى بندگان]كيفر 

ها بدون آزمايش االهى، افعال خوب و بد زمينه صدور  از آنجاكه در جريان زندگى انسان بنابراين

رو در  ازهمين. يابد گردند، ابتال و آزمون ضرورت مى يابد و نيكوكاران از بدكاران متمايز نمى نمى

هاى خوشايند و  فرهنگ دينى تمامى آنچه در اختيار آدمى است و جملگى رخدادها و وضعيت

 .خورد، وسيله آزمايش اوست ايندى كه از طرف خدا براى او رقم مىناخوش

و قطعاً شما را به چيزى از   1 ؛ ءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَمَرَاتِ وَلَنَبْلُوَنَكمْ بشَي

 .آزماييم مى ها و محصوالت ترس و گرسنگى، و كاهشى در اموال و جان[  قبيلِ]

                                                 



تندرستى و توانگرى را   1 «.وَنَبْلُوكمْ بالشَرِ وَالْخَيرِ»در تفسير خير و شر در آيه ( ع)همچنين اميرمؤمنان 

براى . طبعاً موارد يادشده نيز برخى از مصاديق خير و شر است 18 .خير شمرده و بيمارى و فقر را شر

بايد لوازم و ابزارهايى  بتالست، قرار گيرد، مىاينكه انسان بتواند در مسير هدف آفرينش كه همان ا

اى  گونه رو، خداى حكيم آدمى را به ازاين. سر نهد داشته باشد تا امتحانات االهى را به نيكى پشت

. آفريده كه واجد تمام لوازم و شرايط براى انتخاب و پيمودن مسيرى است كه براى آن خلق شده است

وند تمامى موجودات روى زمين را براى انسان آفريده تا او با آنها در برخى احاديث تأكيد شده كه خدا

 :خود را به خشنودى و رضوان االهى برساند و خويشتن را از آتش قهر ربوبى برهاند

  وْا بهِ مِنْ عَذَاب نِيرَانِههُوَ الَذِي خَلَقَ لَكمْ ما فِي الْأَرْض جَمِيعاً لِتَعْتَبرُوا بهِ وَ تَتَوَصَلُوا بهِ إِلَى رِضْوَانِهِ وَ تَتَوَقَ

او كسى است كه تمام آنچه در زمين است، براى شما آفريد تا از آنها عبرت بگيريد و به وسيله  14 ؛

 .آنها به خشنودى خدا دست يابيد و از عذاب آتش خدا برحذر باشيد

 رند؛گي ها در نتيجه آزمون االهى در دو موضع كاملًا ناهمسان قرار مى ترديد انسان بى

 :اى به نيكى آمده است كه در آيه چنان

گزار خواهد بود و يا  ما راه را بدو نموديم؛ يا سپاس  1 ؛إِنَا هَدَينَاهُ السَبيلَ إِمَا شَاكرًا وَإِمَا كفُورًا

 .گزار ناسپاس

سان در مواجهه با نعمت هدايت االهى، برخى با گزينش راهى كه خداوند به آن رهنمون شده،  بدين

سگزار خواهند بود و ايمان خواهند آورد و گروهى نيز با انتخاب و اختيار خود راه كفر را خواهند سپا

 .پيمود

 پرستش و بندگى خدا( ج

 :اى، به روشنى هدف از آفرينش انسان، پرستش و بندگى خداوند دانسته شده در آيه

 .و انس را نيافريدم جز براى آنكه مرا بپرستند و جنّ  1 ؛ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَ وَالْإِنْسَ إِلَا لِيعْبُدُونِ

                                                                                                                                            



براى مثال، جميل بن دراج . در احاديثى كه در تفسير اين آيه آمده، همين نكته مورد تصريح است

: ايشان فرمود. پرسيدم« . وَمَا خَلَقْتُ الْجنَ وَالْإِنْسَ إِلَا لِيعْبُدُونِ»درباره آيه ( ع)از امام صادق : گويد مى

عام : خاص است يا عام؟ فرمود[  مفاد آن: ]گفتم« .خلقهم للعبادة»: براى پرستش آفريده است آنان را

 18 .گيرد است و همه جن و انس را دربرمى

 :فرمايد در حديثى مى( ع)امام كاظم 

وَ ذَلِك قَوْلُهُ عَزَ وَ جَلَ وَ ما خَلَقْتُ  إِنَ اللَهَ عَزَ وَ جَلَ خَلَقَ الْجِنَ وَ الْإِنْسَ لِيعْبُدُوهُ وَ لَمْ يخْلُقْهُمْ لِيعْصُوهُ

  الْجِنَ وَ الْإِنْسَ إِلّا لِيعْبُدُون فَيسَرَ كلًا لِمَا خُلِقَ لَهُ فَالْوَيلُ لِمَن اسْتَحَبَ الْعَمَي عَلَى الْهُدَى

مانى كنند و اين خداى عزوجل جن و انس را آفريد تا او را بپرستند و ايشان را نيافريد تا از او نافر 13 ؛

پس هركسى را براى « .و جن و انس را نيافريدم جز براى آنكه مرا بپرستند»: سخن خداى عزوجل است

[  و گمراهى]پس واى بر كسى كه كوردلى . ساخته است  متمكن -كه به جهت آن آفريده شده -هدفى

 !را بر هدايت ترجيح دهد

 :استنيز از زبان خداى سبحان فرموده ( ع)امام باقر 

ام و بهشت را  جز اين نيست كه جن و انس را براى بندگى خود آفريده. آفرينش مرا دگرگونى نيست

ام كه مرا اطاعت كند و بندگى نمايد و از پيامبرانم پيروى كند، و باكى  براى كسى از ايشان آفريده

نافرمانى كند و از پيامبرانم ام كه به من كفر ورزد و از من  را براى كسى آفريده[  جهنم]و آتش ... ندارم 

 11 .پيروى نكند، و باكى ندارم

 :گونه نيز بيان شده است اين( ع)غايت آفرينش در كالمى از اميرالمؤمنين 

همان كسى كه خلقش را براى پرستش خود آفريده و    8؛ الَذِي خَلَقَ خَلْقَهُ لِعِبَادَتِهِ وَ أَقْدَرَهُمْ عَلَى طَاعَتِهِ

 .بردارى از خود توانا ساخته است آنان را بر فرمان

                                                                                                                                            



سان، هدف از آفرينش انسان عبادت خداست و به همين دليل تمامى پيامبران، مردم را به پرستش  بدين

اما هدف از عبادت خدا چيست؟ آيا سودى كه از عبادت خدا    8.اند خدا و دورى از طاغوت خوانده

 گردد، آن سود چيست؟ انسان منتفع مىگردد يا به انسان و اگر  شود، به خدا بازمى حاصل مى

بنابراين سود . تر گفته شد، خداوند كمال مطلق است و نقصى ندارد تا به او سودى رسد كه پيش چنان

از آنجاكه خداوند كمال مطلق است و انسان نيز . رسد عبادت كه همان كمال است، به خود انسان مى

مال و كمال مطلق است و اين جز از طريق عبادت و يابى آدمى اتصال به منبع ك فقير محض، شرط كمال

 .آيد بندگى خدا به دست نمى

 دستيابى به رحمت و رضوان خدا( د

 :باره آمده است در قرآن كريم دراين

و اگر    8؛ لِك خَلَقَهُمْإِلَا مَنْ رَحِمَ رَبُك وَلِذَ * وَلَوْ شَاءَ رَبُك لَجَعَلَ النَاسَ أُمَةً وَاحِدَةً وَلَا يزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ

كه پيوسته در اختالفند،  داد، درحالى خواست، قطعاً همه مردم را امّت واحدى قرار مى پروردگار تو مى

 .مگر كسانى كه پروردگار تو به آنان رحم كرده، و براى همين آنان را آفريده است

 8 8ايه ديدگاه مفسران اسالمى،براساس برخى احاديث كه در تفسير اين آيات وارد شده و از سويى بر پ

 :ها براى دستيابى به رحمت خداست آفرينش انسان

  خَلَقَهُمْ لِيفْعَلُوا مَا يسْتَوْجِبُونَ بهِ رَحْمَتَهُ فَيرْحَمَهُمْ

ايشان را آفريد تا كارهايى را انجام دهند كه شايسته رحمت خدا گردند و ايشان را مورد رحمت  4 8؛

 .قرار دهد

همسو با روايت ياد شده، فلسفه آفرينش آدمى تكليف او به اطاعت از خدا معرفى در حديثى ديگر 

از سوى ديگر، طبق برخى احاديث وجود امام معصوم    8.شده، آن هم براى رسيدن به رضوان االهى

   8.هاى رسيدن به رحمت خداست ترين راه و اطاعت از او يكى از مهم( ع)

                                                 



دف خلقت، دستيابى به رحمت و رضوان االهى است كه تكليف بر پايه اين دسته از آيات و روايات، ه

 .به اطاعت از خدا و اولياى دين، مقدمه و شرط رسيدن به آن است

 معرفت خدا( ه

 :داند ها را معرفت خدا مى فلسفه آفرينش انسان( ع)در روايتى زيبا امام حسين 

بعِبَادَتِهِ عَنْ  بَادَ إِلَا لِيعْرِفُوهُ فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ فَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْاأَيهَا النَاسُ إِنَ اللَهَ جَلَ ذِكرُهُ مَا خَلَقَ الْعِ

بندگان را تنها براى اين آفريد كه او را  -كه ياد او باشكوه است -خدا! اى مردم 8 8؛ عِبَادَةِ مَا سِوَاه

او را بپرستند، با پرستش او از پرستش ديگران پرستند و هرگاه  بشناسند، و اگر او را بشناسند او را مى

 .گردند نياز مى بى

بديهى . نيازى از عبادت غيرخدا دانسته شده است در اين حديث، نتيجه معرفت خداوند پرستش او و بى

نيازى از پرستش غيرخدا، از اسباب كمال آدمى به شمار  است كه معرفت خدا و پرستش او و بى

 .رود مى

  بندى بحث جمع

عنوان هدف و غايت آفرينش انسان مطرح شده، بايد  اى كه در متون دينى به گانه در تحليل موارد شش

توان تمام اين موارد را  پذيرند، بدين معنا كه مى گفت كه اين موارد با هم ناسازگار نبوده و بلكه جمع

و حصول برخى نيز اى طولى لحاظ كرد كه برخى از نظر رتبه مقدم بر برخى ديگر بوده  در زنجيره

بر اين پايه، نخستين هدف خدا از آفرينش انسان و بلكه همه . منوط به دستيابى به مرحله پيشين است

. موجودات جهان، آشكار نمودن دانش و حكمت و توانايى و حقيقت خداوندگارى خود بوده است

پس از . مسير تكامل استنتيجه آشكار شدن اين صفات براى انسان نيز توجه او به خدا و راهيابى به 

آنكه آدمى پا به عرصه وجود نهاد، هماره در معرض آزمون االهى است و اين آزمون كه سنت دائمى 

هاى مختلف زندگى آدميان است، از باب كسب آگاهى از عملكرد ايشان نيست،  خداوند در بخش

يكوكاران از بدكاران و اى است تا او به گوهر ناب االهى خود دست يابد و از سويى ن بلكه وسيله

نتيجه آزمون االهى، كسب معرفت خدا و درنتيجه پرستش . برداران از نافرمانان نيز متمايز گردند فرمان

پس از آنكه آدمى در پرتو معرفت خدا در مسير پرستش او گام برداشت، حاصل اين انتخاب و . اوست

                                                                                                                                            



مت و رضوانى كه كمال و سعادت كران و رضوان االهى است؛ رح عملكرد او رسيدن به رحمت بى

 .برين آدمى است

هايى از يك زنجيره طولى است كه آدمى با استفاده از آن به كمال انسانى  بدين ترتيب اين اهداف حلقه

 .گردد خود دست يافته، مشمول رحمت االهى مى

  خالصه فصل

داشته، هدف آفرينش يا ترين مسائل انسان كه همواره ذهن بشر را به خود مشغول  يكى از بنيادى.  

هاى ناهمگونى  مكاتب بشرى با رويكردهاى مختلف، به اين پرسش پاسخ. فلسفه حيات انسان است

 .اند داده

گردد؛ زيرا الزمه اين سخن ناقص بودن  هدف خدا از آفرينش منفعتى است كه به ذات االهى بازنمى.  

ت كه همه اينها محال است و ناسازگار با تر شدن او و درنتيجه تغيير در ذات االهى اس خدا و كامل

 .كمال مطلق بودن خداوند

عنوان اهداف خلقت انسان مطرح شده؛ مانند اظهار صفات االهى  در متون دينى موارد متعددى به. 8

، آزمودن انسان، پرستش خدا، دستيابى به رحمت و رضوان االهى و (همچون حكمت و ربوبيت)

 .يكديگر بوده و حصول برخى منوط به دستيابى به مرحله پيشين است اين موارد در طول. معرفت خدا

هاى خوشايند و  در فرهنگ دينى تمام آنچه در اختيار آدمى است و تمامى رخدادها و وضيعت. 4

خورد، وسيله آزمايش اوست؛ زيرا بدون ابتال و  ناخوشايندى كه از جانب خدا براى انسان رقم مى

 .گردند يابد و نيكوكاران از بدكاران متمايز نمى ينه صدور نمىآزمون، افعال خوب و بد زم

هاى آدميان تفاوت دارد؛ بدين بيان كه  مفهوم آزمايش و امتحان درمورد خداوند، با آزمايش.  

ها براى شناخت اشخاص يا امور مبهم و ناشناخته و درنتيجه براى كاستن از جهل و نادانى  آزمايش انسان

 .هاست منظور پرورش و سازندگى انسان يش االهى بهخود است، اما آزما

خداى حكيم و مهربان تمامى لوازم، شرايط و امكانات مورد نياز انسان را براى انتخاب و دستيابى به .  

در اختيار  -كه همان شناخت و پرستش خدا و رسيدن به رضوان و رحمت االهى است -هدف خلقت

 .او نهاده است

  پرسش و پژوهش



 .هاى مكاتب مادى درباره فلسفه حيات انسان را بررسى و نقد كنيد گاهديد.  

 .باره به بحث بنشينيد ترين هدف از آفرينش انسان چيست؟ دراين به نظر شما مهم.  

 .ها را بررسى كنيد هاى االهى در زندگى انسان فلسفه آزمايش. 8

 به نظر شما راز ابتالئات فراوان اولياى خدا چيست؟. 4

 ايد؟ رو شده و چگونه با آنها برخورد كرده هايى روبه طول زندگى خود با چه آزمايشدر .  

 چرا براى رسيدن به سعادت و كمال، مسيرى جز پرستش خدا تصورپذير نيست؟.  

براى دستيابى به هدف خلقت چه امكانات و شرايطى الزم است و خداوند چگونه آنها را براى . 8

 رده است؟هاى گوناگون فراهم ك انسان

 منابعى براى مطالعه بيشتر

 .محمدتقى جعفرى، فلسفه و هدف زندگى.  

 .محمدتقى جعفرى، حيات معقول.  

 .تأملى بر ديدگاه دين و مكاتب بشرى: عليرضا موفق، معناى زندگى. 8

 .3، ج (ترجمه فارسى)محمدرضا حكيمى و ديگران، الحياة . 4

 .عبداهلل نصرى، فلسفه آفرينش.  

 .احمد بيات كاماته، فلسفه زندگى و مرگ، ترجمه على. او وماده.  

 .شناسى از منظر قرآن و حديث، ترجمه حميدرضا شيخى شهرى، انسان رى محمد محمدى. 8

العابدين  اصفهانى، فلسفه آفرينش انسان و سعادت واقعى او، ترجمه زين حسين بن محمد راغب. 1

 .قربانى

 .1  - 8، ش  83 ، سال (ى زندگىويژه معنا)فصلنامه نقد و نظر .   



 

  كرامت و منزلت انسان: فصل ششم

 

  اهداف

 .هاى مثبت انسان در متون دينى آشنايى با ويژگى.  

 .هاى منفى انسان در متون دينى آشنايى با ويژگى.  

 .آشنايى با تفاوت كرامت ذاتى و كرامت اكتسابى انسان. 8

 .سابىآگاهى از اسباب دستيابى به كرامت اكت. 4

از يك سو، : يابيم كه تعابير كالم االهى درباره انسان دوگونه است با بررسى آيات قرآن كريم درمى

صاحب  1 8داراى روح االهى، 3 8يافته بر بسيارى از موجودات، انسان موجودى صاحب كرامت و برترى

ايى چون ه موجودى كه پديده   8،(بهترين ساختار)داراى احسن تقويم    8مسجود فرشتگان،   8بيان،

كسى كه تمامى مخلوقات زمينى براى او آفريده  8 8ها مسخّر اوست، جويبارها، خورشيد و ماه و كشتى

ديگر، با   معرفى شده و از سوى   8و كسى كه هرآنچه خواسته، خدا به او عطا فرموده است، 4 8 شده

 1 8كار، زيان 3 8تاب، بسيار آزمند و بى 8 8ظلوم و جهول،   8تعابيرى همچون ضعيف آفريده شده،

                                                 



براى تحليل و    8.و بازگردانيده شده به اسفل سافلين از او ياد شده است   8 آفريده شده در سختى

 .نمايد ترين آيات هر دسته ضرورى مى بندى اين دو دسته از آيات، توضيحى درباره مهم جمع

  هاى مثبت ويژگى( الف

  تكريم انسان.  

مْ فِى الْبَرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَيبَاتِ وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى كثِيرٍ مِمَنْ خَلَقْنَا وَلَقَدْ كرَمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُ

[ ها بر مركب]راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتيم، و آنان را در خشكى و دريا  و به   8؛تَفْضِيلًا

هاى خود برترى  آنها را بر بسيارى از آفريدهبرنشانديم، و از چيزهاى پاكيزه به ايشان روزى داديم، و 

 .آشكار داديم

سيد مرتضى از عالمان بزرگ اماميه، . اى است كه بيانگر كرامت آدمى است ترين آيه اين آيه مهم

ها و منافع دنيوى، و كرامت را مسائلى از قبيل خوشى و آسايش  فضيلت مورد بحث در آيه را نعمت

ر آيه مواردى مانند برخوردارى انسان از عقل و قوه تمييز، توانايى مفسران در تفسي 8 8.دانسته است

اند كه موضوع  اندام و مسخر بودن اشيا براى انسان را برشمرده و درعين حال تأكيد كرده گفتار، تناسب

 4 8.گيرد هاى خدادادى را دربرمى آيه مطلق بوده و تمامى نعمت

يعنى راه بردن انسان در  -بخشى به انسان مهم كرامتگفتنى است در متن آيه نيز به برخى از مصاديق 

 .تصريح شده است -هاى پاكيزه خشكى و دريا و برخوردارى از روزى

مندى از نعمت عقل و به كارگيرى آن  براساس آيات متعددى تفاوت انسان با ديگر جنبندگان بهره

يان تشبيه و بلكه بدتر از آنها دانسته اند، به چهارپا هايى كه تعقل را رها كرده در قرآن كريم انسان. است

 :اند شده

آيا گمان دارى كه    8؛أَمْ تَحْسَبُ أَنَ أَكثَرَهُمْ يسْمَعُونَ أَوْ يعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَا كالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ سَبيلًا

 .ندتر انديشند؟ آنان جز مانند ستوران نيستند، بلكه گمراه شنوند يا مى بيشترشان مى

                                                 



وَيجْعَلُ الرِجْسَ عَلَى الَذِينَ لَا »: نهد اى ديگر آمده است كه خداوند بر خردگريزان مُهر پليدى مى در آيه

   8«. يعْقِلُونَ

 :در احاديث نيز ارزش و اصالت انسان به عقل او دانسته شده است

 .بنياد انسان عقل است 8 8؛ دعامة اإلنسان العقل

اش،  شرافت و بزرگى مرد، دين او، و مردانگى 3 8؛ هُ وَ مُرُوءَتَهُ خُلُقُهُ وَ أَصْلَهُ عَقْلُهُإِنَ حَسَبَ الرَجُلِ دِينُ

 .اش عقل اوست مايه خُلق و خوى او، و بن

ترين نعمتى كه خداوند با آن به انسان كرامت و فضيلت بخشيده، عقل است كه آدمى با به  بنابراين مهم

 1 8.ه كرامت و فضيلت انسانى دست خواهد يافتكارگيرى آن و پيروى از احكام آن ب

در روايتى نيز كرامت به برخوردارى از روح ايمان تفسير شده و مراد از روزى پاكيزه، علم دانسته شده 

روايتى ديگر نيز در تفسير  در. بر پايه اين تفسير، كرامت امرى اكتسابى و ويژه مؤمنان است  88.است

نش انسان، كامل بودن حواس، ثبات عقل و گويايى زبان آدمى آيه مورد بحث، به كامل بودن آفري

  88.تصريح شده است

كه او  -نمايد كه كرامت و فضيلت مطرح در اين آيه، به امتيازات و اختصاصات آدمى بنابراين چنين مى

گردد و شرط دارا بودن كرامت نيز استفاده از همين  بازمى -كند را از موجودات ديگر متمايز مى

 .ويژه عقل و خرد است به ها نعمت

 داراى نيكوترين ساختار.  

بهترين )يكى ديگر از تعابير قرآن كريم درباره انسان آن است كه خداوند وى را در احسن تقويم 

  88«. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ»: آفريده است( ساختار

                                                 



ء بر  طبرسى معناى واژگانى آن را نهادن يك شي 888.تقويم در لغت به معناى اعتدال و تعادل است

مفسران مراد از انسان را در آيه مورد بحث نوع انسان انگاشته  884.داند سازوارى و اعتدال شايسته آن مى

عباس  ابن  88.اند و در تفسير احسن تقويم به مواردى مانند بهترين پيكره و استوارى قامت اشاره كرده

مانند )ها و ويژگى او  سان با كمال نفسانى و تعادل و تناسب انداممقصود از آيه را آفرينش ان

 :خوانيم مى( ع)در روايتى از امام هادى   88.دانسته است( برخوردارى از گويايى و شناخت و تدبير

اعم از ستوران و درندگان و  -هايش خداى عزوجل خبر داده كه فرزندان آدم را بر ديگر آفريده

به  -كند داراى حركتى كه حواس فرزندان آدم ادراك مى[ موجود]ان و هر جنبندگان دريا و پرندگ

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي »: سخن خداست  تمييز عقل و نطق برترى بخشيده است و اين[ و]واسطه توانايى 

الَذِي خَلَقَك فَسَوَاك  * يمِيا أَيهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَك برَبِك الْكرِ»: و اين سخن خدا 888«. أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

پس نخستين نعمت خدا بر انسان، [. ديگر]و در آيات بسيار  883«. فِي أَي صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكبَك * فَعَدَلَك

از كمال عقل و تميز [  برخوردارى]هاى خدا با  سالمت عقل او و برترى دادن او بر بسيارى از آفريده

 881....بيان است 

ها و روح و كماالت  شد، برخوردارى انسان از نيكوترين ساختار در آفرينش بدن و اندامبنابر آنچه ياد 

يكى از مميزات آدمى از ديگر موجودات است كه شرافت خاصى ( مانند عقل و انديشه و گويايى)آن 

 .بدو بخشيده است

  حمل امانت االهى. 8

ها  ها و زمين و كوه خود را به آسمان در قرآن كريم از اين مطلب سخن رفته كه خداوند متعال امانت

پيشه  عرضه نمود و آنها از حمل و پذيرش آن سر باز زدند و از آن ترسيدند، اما انسان ستمگر و جهل

 :آن را بر دوش گرفت

                                                 



قْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَهُ كانَ إِنَا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَينَ أَنْ يحْمِلْنَهَا وَأَشْفَ

  84.ظَلُومًا جَهُولًا

نمايد كه اين آيه درصدد نكوهش انسان است كه با وجود ظلوم و جهول  در نگاه نخست، چنين مى

اما تفسير آيه نشان . اند ها و زمين از حمل آن ناتوان بودن، امانتى االهى را بر دوش گرفته كه آسمان

شود، مشروط بر اينكه  داد كه حمل امانت االهى افتخارى بس بزرگ براى انسان شمرده مى خواهد

از آنجاكه مفهوم آيه متوقف بر فهم امانت و . امانت خدايى را به شايستگى به سرمنزل مقصود برساند

شيخ مفيد عرضه امانت به   84.پردازيم اختصار بدين بحث مى عرضه شدن آن است، در اينجا به

ها و تعظيم و بزرگداشت امر  ساختن مطلب به ذهن  دات غيرجاندار را از باب مجاز و براى نزديكموجو

همان  -كه در تفسير آن وارد شده -او امانت را به قرينه سياق آيه و احاديث صحيح. امانت شمرده است

  84.داند اطاعت از خدا و رسول او در اوامر و نواهى آنها مى

هاى مختلفى درباره آيه مطرح نموده؛ ازجمله آنكه مراد از امانت، امر خدا  اهتفسير مجمع البيان ديدگ

اند كه خداوند  برخى نيز امانت را احكام و فرايضى دانسته. به اطاعت از خود و نهى از معصيت اوست

دارى و وفاى به عهد  اى نيز معناى آن را همان مفهوم رايج امانت عده. بر بندگان واجب نموده است

 848.اند اشتهانگ

مشهور ميان مفسران آن است كه مراد از امانت، مطلق تكليف است و : نويسد مالصالح مازندرانى مى

در  844.ها و زمين به خاطر ترس از مخالفت خدا و استحقاق كيفر، از حمل آن ترسيدند ها و كوه آسمان

به   84.تفسير شده است( ع)ن احاديث متعددى كه در منابع حديثى شيعه آمده، امانت به واليت اميرمؤمنا

. رسد واليت از مصاديق بارز و اتمّ امانت است و اين تفسير به معناى نفى مصاديق ديگر نيست نظر مى

در   84.دليل اين مدعا، روايتى است كه در آن امانت به همان معناى متعارف امانت تفسير گشته است

سئله فقهى پرسيد كه هرگاه كسى فرد درباره اين م( ع)حديثى ديگر، يكى از اصحاب امام صادق 

ديگرى را براى خريد لباس به بازار بفرستد، درصورتى كه آن مرد خود لباس مورد نظر را داشته باشد، 

عنوان لباس خريدارى شده عرضه نمايد؟ حضرت ضمن نهى از اين كار، به  تواند لباس خود را به آيا مى

                                                 



همچنين در برخى منابع آمده است كه چون وقت نماز  848.استشهاد كردند« ...إِنَا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ »آيه 

ايشان در بيان علت . لرزيد پريد و آن حضرت به خود مى مى (ع)رسيد، رنگ از رخسار اميرمؤمنان  مى

 :فرمود آن مى

حمل  ها عرضه كرد و آنها از ها و زمين و كوه امانتى رسيد كه خداى واال آن را بر آسمان[  اداى]هنگام 

دانم كه اكنون آنچه بر  نمى. اش آن را به دوش كشيد آن خوددارى كردند و انسان در عين ناتوانى

 843!ام، به نيكى انجام خواهم داد، يا نه دوش گرفته

امانت مطرح در آيه،  841اند، گونه كه برخى از عالمان شيعى يادآور شده با توجه به روايات يادشده و آن

گيرد و تنها به واليت  و هرآنچه را كه خداوند بر دوش آدمى نهاده، دربرمى مطلق بوده و همه تكاليف

 .دارى اختصاص ندارد يا نماز يا امانت

اند كه اين دو تعبير، وصف نوع انسان به اعتبار  نيز گفته« .إِنَهُ كانَ ظَلُومًا جَهُولًا»درباره ادامه آيه، يعنى 

ه سبب پيروى از هواهاى نفسانى، به تكاليف خود عمل ها ب بدين معنا كه اغلب انسان   8اغلب است؛

 .آيند كنند و از عهده حمل امانت االهى برنمى نمى

بنابراين انسان حامل امانت سترگ االهى است و طبيعى است كه چون آن را به سرمنزل مقصود رساند، 

اين امانت خيانت  آنهايى نيز كه در. گردد مند مى از كرامت و برترى نسبت به ديگر موجودات بهره

تر از همه موجودات قرار خواهند  اى پايين مانند، بلكه در رتبه بهره مى كنند، نه تنها از كرامت انسانى بى

 .گرفت

  برترى بر فرشتگان. 4

تك افراد انسانى از يكايك فرشتگان برترند؛ زيرا  مراد از برترى انسان بر فرشته آن نيست كه تك

گونه  اما بسيارى از آدميان نه تنها هيچ   8اند، ن موجوداتى ملكوتى و معصومناگفته پيداست كه فرشتگا

   8.تر از آنهايند فضيلتى ندارند، بلكه به تعبير قرآن بسان ستوران و بلكه گمراه

                                                 



( ع)هاى مهم اين بحث، داستان سجده فرشتگان بر حضرت آدم  نمايد كه يكى از خاستگاه چنين مى

اين آيات و آيات ديگرى كه در آنها يادكردى از فرشتگان  8 8.ستاست كه در قرآن كريم آمده ا

مايه پيدايش آراى گوناگون در اين باب شده كه پيامبران برترند يا فرشتگان؟ در اين ميان،  آمده، دست

اند و اماميان و اشعريان نيز قائل به برترى پيامبران بر  اعتزاليان معتقد به برترى فرشتگان بر پيامبران

 4 8.نفرشتگا

در احاديث اين    8.اند كه رتبت پيامبران برتر از فرشتگان است متكلمان اماميه در اين موضوع متفق

« انسان مؤمن»كه در برخى از اين احاديث تصريح شده كه  موضوع با تفصيل بيشترى مطرح شده؛ چنان

حه با فرشتگان دانسته اى ديگر نيز مصافحه با مؤمن برتر از مصاف برتر از فرشتگان مقرب است و در پاره

( ع)به جبرئيل ( فرزند آدم)درگذشت، هبةاهلل ( ع)در روايتى آمده كه چون حضرت آدم    8.شده است

خداوند عزوجل به ما فرمان داد : جبرئيل گفت. پيش آى و بر نبى خدا نماز بگزار! خدا اى رسول: گفت

در روايتى ديگر  8 8.گيريم ى نمىاو پيش« فرزندان نيكوكار»كه براى پدرت سجده كنيم؛ پس ما بر 

 »: گفت( ص)خوانيم كه در شب معراج نيز جبرئيل به حضرت رسول  مى

 3 8«. إِنَا لَا نَتَقَدَمُ عَلَى اآلدَمِيينَ مُنْذُ أُمِرْنَا بالسُجُودِ آلِدَمَ

 :در حديثى ديگر آمده است

الْمُؤْمِنِينَ وَ أَنَ جِوَارَ   هِ عَزَ وَ جَلَ مِنَ الْمُؤْمِن لِأَنَ الْمَلَائِكةَ خُدَامُمَا خَلَقَ اللَهُ عَزَ وَ جَلَ خَلْقاً أَكرَمَ عَلَى اللَ

 ...اللَهِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ أَنَ الْجَنَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ 

تر از مؤمن نزد خداى عزيز و جليل نيافريده است؛ زيرا فرشتگان  اى گرامى خداى عزوجل آفريده 1 8؛

 ....گزاران مؤمنان هستند و جوار االهى از آنِ مؤمنان است و بهشت از آن مؤمنان است  خدمت

                                                 



 :فرمايد مى( ص)در روايتى ديگر حضرت رسول 

 إِنَ الْمَلَائِكةَ لَخُدَامُنَا وَ خُدَامُ مُحِبِينَا

 .گزارانِ دوستان ما هستند و خدمت[  بيت اهل]گزاران ما  گمان فرشتگان، خدمت بى   8؛

. الخطاب باشد فصل( ع)رسد كه در بحث تفاضل مؤمن و ملك، اين فرمايش اميرمؤمنان  به نظر مى

اميرمؤمنان : فرشتگان برترند يا فرزندان آدم؟ فرمود: پرسيدم( ع)از امام صادق : گويد عبداهلل بن سنان مى

در ستوران شهوتِ خداوند عزوجل در فرشتگان عقلِ بدون شهوت نهاد، : فرمود( ع)على بن ابى طالب 

پس هركس عقلش بر شهوتش چيره شود، او بهتر از . بدون عقل و در فرزندان آدم نيز هر دو را نهاد

توان  سان نمى بدين   8.فرشتگان است و هركس شهوت او بر عقلش چيره گردد، بدتر از بهايم است

قل پيروى كنند، از فرشتگان هايى كه از ع ها از همه فرشتگان برترند، بلكه تنها انسان گفت همه انسان

آنكه شهوتى  كنند، اما فرشتگان بى در واقع آدميان با وجود داشتن شهوت از عقل متابعت مى. فراترند

 .رساند ها را مى شك دشوارى مسير انسان اى كه بى اند؛ نكته داشته باشند، پيرو عقل

 (ع)خالفت آدم .  

 :آمده است( ع)در قرآن كريم در داستان آفرينش حضرت آدم 

من در »: و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت   8؛وَإِذْ قَالَ رَبُك لِلْمَلَائِكةِ إِنِي جَاعِلٌ فِى الْأَرْضِ خَلِيفَةً

نخست اينكه معنا و مفهوم : درباره اين آيه سه بحث حائز اهميت است«.زمين جانشينى خواهم گماشت

و برخى پيامبران و امامان معصوم ( ع)ژه حضرت آدم خليفه خدا چيست؟ دوم آنكه آيا اين خالفت وي

جانشين چه ( ع)است، يا نوع انسان از اين كرامت برخوردار است؟ سوم اينكه آدم ( عليهم السالم)

خدا يا فرشتگان يا موجودات ديگر؟ طبرسى از مفسران بزرگ شيعه، خليفه : كسى بر روى زمين است

تر روى  اند كه پيش آدم و فرزندان او جانشين فرشتگانى: گويد مىداند و  را به معناى جانشين ديگرى مى

طبرسى آنگاه تفسير ديگرى را مطرح . بر پايه اين تفسير، نوع بشر خليفه خواهد بود. اند زمين ساكن بوده

اند،  براساس اين ديدگاه كه گروهى از مفسران نيز آن را پذيرفته. داند كند و آن را صحيح مى مى

يا دَاوُودُ إِنَا »نيز برطبق آيه ( ع)كه حضرت داود  خليفه خدا بر زمين است؛ چنان( ع)حضرت آدم 

                                                 



برخى ديگر از مفسران ضمن آنكه مستخلف  4 8.جانشين خدا بوده است 8 8«. جَعَلْنَاك خَلِيفَةً فِى الْأَرْضِ

   8.اند ها دانسته اند، خالفت را مشترك ميان تمامى انسان را خدا معرفى كرده

توان آن را به  رسد كه خالفت در آيه مورد بحث جانشينى خداست و از سويى ديگر نمى مىبه نظر 

 :آن هم بدين داليل. ها تعميم داد تمامى انسان

كه پس از آن بالفاصله حضرت « .وَإِذْ قَالَ رَبُك لِلْمَلَائِكةِ إِنِي جَاعِلٌ فِى الْأَرْضِ خَلِيفَةً»ظاهر عبارت .  

خليفه مطرح شده؛ بيانگر آن است كه خداوند ايشان را جانشين خود در زمين قرار  عنوان به( ع)آدم 

ها به حضرت آدم و يا جانشين بودن آدم از مالئكه يا  بنابراين ضميمه كردن ديگر انسان. داده است

 .هاى ديگر نيازمند قرينه است انسان

و حجت خدا بر ديگران بوده و به  معناى خليفه خدا بودن روى زمين اين است كه خليفه، نماينده.  

گمان اين ويژگى خاص پيامبران و امامان معصوم  بى. همين رو بر آنهاست كه از وى پيروى كنند

 .ها است، نه همه انسان( عليهم السالم)

 :خوانيم مى( ع)در حديثى از اميرالمؤمنين . احاديث متعددى بر اين تفسير داللت دارد. 8

هُ عَزَ وَ جَلَ ذَلك مِنَ الْمَلَائِكةِ قَالَ إِنِي جاعِلٌ فِى الْأَرْض خَلِيفَةً لِي عَلَيهمْ فَيكونُ حَجَةً لِي فَلَمَا سَمِعَ اللَ

  عَلَيهمْ فِي أَرْضِي عَلَى خَلْقِي

من در زمين براى خود جانشينى قرار : را از فرشتگان شنيد، گفت[  سخن]چون خداى عزوجل آن    8؛

 .بر مردمان در زمينم باشد دهم تا حجت من مى

اين : درباره امامِ پس از ايشان پرسش شد، فرمود( ع)در حديثى ديگر آمده است كه چون از امام كاظم 

نمود و ( ص)خدا  همانا پدرم دستم را گرفت و مرا وارد قبر رسول. امام است(( ع)امام رضا )پسرم على 

و خداى عزيز و جليل « دهم جانشين قرار مىمن در روى زمين »: خداى عزوجل فرمود! پسرم: گفت

 8 8.چون سخنى گويد، بدان وفا كند

                                                 



بدين معناست كه امامت بسان خالفت، منصبى االهى است و طبق وعده خداوند، در ( ع)استدالل امام 

 .اى منصوب از سوى خدا وجود خواهد داشت هر زمان خليفه

مام و تأكيد بر اينكه امامت و خالفت منصبى بسيارى از عالمان شيعه براى اثبات ضرورت وجود ا. 4

روشن است كه اگر خالفت به افرادى برگزيده  3 8.اند استناد كرده« ...إِنِي جاعِلٌ »االهى است، به آيه 

. ها معنادار نخواهد بود اختصاص نداشته و مشترك ميان همگان باشد، نه آن احاديث و نه اين استدالل

رو بر ديگران الزم  يفه، جانشين و حجت خدا بر روى زمين است، ازاينبراساس اين تفسير مراد از خل

( ع)نخست و براساس ظاهر آيه، حضرت آدم   مصداق اين خليفه در درجه. است كه از او پيروى كنند

، (عليهم السالم)اما بر پايه برخى احاديث و نيز صدق عنوان خليفه و حجت خدا بر معصومان . است

 .نيز خليفه خواهند بود( ع)آدم  فرزندان معصوم حضرت

. ها كند، نه كرامت همه انسان داللت مى( عليهم السالم)سان، آيه مورد بحث بر كرامت معصومان  بدين

اما از آنجاكه خليفه خدا در زمين از نوع انسان نه ديگر موجودات برگزيده شده، اجمالًا بر كرامت نوع 

 1 8.كند انسان داللت مى

  ىداشتن روح االه.  

 :آمده است( ع)در دو سوره از قرآن كريم و در تعبيرى همسان، در باب آفرينش حضرت آدم 

پس وقتى آن را درست كردم و از روح خود در   88؛ فَإِذَا سَوَيتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ

 .آن دميدم، پيش او به سجده درافتيد

 .آنگاه او را درست اندام كرد، و از روح خويش در او دميد  88؛ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ ثُمَ سَوَاهُ وَنَفَخَ

در «  رُوحِي»نخست اينكه بدانيم مراد از : درباره اين آيه بحث برانگيز، دو نكته مهم شايسته بررسى است

اين آيه چيست؟ دوم آنكه آيا برخوردارى از روح االهى، ويژه حضرت آدم است، يا شامل همه 

 گردد؟ به تعبيرى ديگر، آيا مراد از آدم، آدم شخصى است يا نوعى؟ ها مى انسان
                                                 



. دانند كه مايه حيات انسان است بسيارى از مفسران، مراد از روح در اين آيات را همان روح و نفسى مى

ز باب اضافه ، ا« رُوحِهِ »و «   رُوحِي»اند كه اضافه روح به خدا در تعابير  آنان بر اين نكته تأكيد كرده

تشريفى است؛ يعنى منظور آن نيست كه خداوند از روحى كه خود نيز از آن روح برخوردار است، به 

انسان افاضه نموده، بلكه از روحى كه آفريده خود او و در ملكيت اختصاصى اوست، به انسان عطا 

رافتى ويژه يافته فرموده است، به همين رو، اين روح با انتساب به خداوندگار هستى، كرامت و ش

 888.در روايات نيز بر اين مطلب تأكيد رفته است  بَيْتِي»مانند انتساب خانه كعبه به خدا در تعبير )  88 است

بر پايه اين . باره آن است كه مقصود از روح، روح القدس است نه نفس انسان اى ديگر دراين نظريه

 »نظريه، تعبير 

وَآتَينَا عِيسَي ابْنَ مَرْيمَ الْبَينَاتِ وَأَيدْنَاهُ برُوحِ »سنگ تعبير  ين آيات، همدر ا« . وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي

به معنايى ديگر، روحِ قدسى علمى است كه از سوى خداوند به پيامبران افاضه . است 884«. الْقُدُسِ

مه علمى كه درحقيقت سرچش  88شود تا با آن به رسالت و معارف و حقايق دينى شناخت بيابند؛ مى

 »: در حديثى آمده است. عصمت پيامبران است

  88«.فَبرُوح الْقُدُس بُعِثُوا أَنْبياءَ مُرْسَلِينَ وَ غَيرَ مُرْسَلِينَ وَ بهَا عَلِمُوا الْأَشْياء

خوانيم كه علت سجده جبرئيل و مالئكه در برابر آدم، وجود همين روح در آدم  در حديثى ديگر مى

است يا نوع انسان نيز ( ع)اد از آدم در آيات مورد بحث، حضرت آدم درباره اينكه مر 888.بوده است

ها  بايد گفت كه هرگاه مراد از روح، همان نفس انسانى باشد، طبعاً دميده شدن روح درباره همه انسان

يابد، اما اگر ديدگاه دوم را بپذيريم، روح نيز دانش و قدرتى خواهد بود كه ويژه برگزيدگان  صدق مى

با پذيرفتن اين معنا، آيات مزبور به موضوع بحث كه كرامت . است(( عليهم السالم)ن و امامان پيامبرا)

 .مطلق انسان است، ارتباط نخواهد داشت

 تعابير ديگر. 8

                                                 



مثلًا از نگاه . افزون بر آنچه گفته آمد، در متون دينى امتيازات ديگرى نيز براى انسان ذكر شده است

هاى خدادادى  انسان از نعمت 883ى زمين براى انسان آفريده شده است؛هاى رو قرآن، تمامى آفريده

و همچنين   83زمين هست، ها و آنچه در آسمان 881برد؛ زمين در امور دينى و دنيوى خود سود مى

افزون بر اين به تصريح   83.ها در تسخير انسان است هايى مانند جويبارها، خورشيد، ماه و كشتى پديده

  83.آدمى هرآنچه خواسته، ارزانى داشته استقرآن كريم، خداوند به 

در روايتى ارزش آدمى، تنها بهشت معرفى شده و تأكيد گرديده كه انسان نبايد خود را جز به بهشت 

 »: بفروشد

 838«.إِنَ أَبْدَانَكمْ لَيسَ لَهَا ثَمَنٌ إِلَا الْجَنَةُ فَلَا تَبيعُوهَا بغَيرِهَا

در متون دينى به موارد بسيارى  834.حرمت مؤمن از كعبه بيشتر است اى از روايات نيز آمده كه در پاره

 .نيز اشاره شده است  83از كرامت اكتسابى انسان مانند تقوا

ها به حكم انسان بودن از  يكى بخش عام آن كه همه انسان: بر اين بنياد، كرامت انسان بر سه بخش است

، مسخربودن (همچون عقل، نطق)معنوى و مادى هاى  مندى از انواع نعمت آن برخوردارند؛ مانند بهره

ها  مجموع اين كرامت. امكانات هستى براى او، حامل امانت االهى بودن و داشتن نيكوترين ساختار

ها از آنِ  دسته دوم كرامت. ها پديد آورده است اى را براى انسان در ميان تمامى آفريده منزلت ويژه

دى را در مسير هدف متعالى آفرينش خود به كار بسته و انسان مؤمن است كه امكانات عام خدادا

هاى ديگرى را نيز خود به دست آورده، تا آنجاكه  طريق افزون بر كرامت اعطايى خدا، كرامت بدين

هاى كاملًا  بخش سوم مواردى مانند خالفت االهى است كه ويژه انسان. مخدوم فرشتگان گشته است

 .است(( سالمعليهم ال)معصومان )پاك و برگزيده 

  هاى منفى ويژگى( ب

                                                 



اند كه  نهاده  هاى منفى انسان نيز انگشت در نقطه مقابل اوصاف يادشده، متون دينى بر شمارى از ويژگى

 .پردازيم بدانها مى

ثُمَ رَدَدْنَاهُ »: گرداند يكى از تعابير قرآن درباره انسان آن است كه خداوند او را به اسفل سافلين بازمى.  

 «.پستى بازگردانيديم[  مراتب]ترين  سپس او را به پست  83؛ لَ سَافِلِينَأَسْفَ

خردى در دوران  هوشى و كم برخى مفسران اين جمله را به معناى بازگرداندن انسان به ناتوانى، كم

ها و گناهان  درنتيجه بدكارى -در تفسيرى ديگر، مراد از آيه بازگرداندن انسان. اند پيرى تفسير كرده

نويسندگان تفسير نمونه، ديدگاه دوم را به قرينه سياق آيه درست دانسته و  838.به آتش جهنم است -وى

 :اند در تفسير آن نوشته

هاى بسيار عميق وجود دارد و در برابر آن قوس صعودى تكامل انسان  هاى بلند، دره هميشه در كنار كوه

كه  چرا چنين نباشد؟ درحالى. شود يده مىد[  اسفل سافلين]/ ، قوس نزول وحشتناكى [ احسن تقويم]/ 

موجودى است مملو از استعدادهاى سرشار كه اگر در طريق صالح از آن استفاده كند، بر [  انسان]

گيرد و اگر اين همه هوش و استعداد را در طريق فساد به كار اندازد،  باالترين قله افتخار قرار مى

 833.شود ت كه به اسفل سافلين كشيده مىآفريند و طبيعى اس ترين مفسده را مى بزرگ

. اند به معناى خوارى و زبونى دانسته 831 را به قرينه كاربردهاى قرآنى آن«  أَسْفَلَ»برخى از مفسران واژه 

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ »اند كه آيه  چنين نوشته« بازگشت انسان به ناتوانى»اينان در نقد تفسير آيه به 

كه  در مقام امتنان انسان است و اينكه آفرينش او بر نيكوترين ساختار و تعادل است؛ درحالى« . وِيمٍتَقْ

  ثُمَ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ»آيه 

در مقام بيان دادگرى خدا و سخت كيفرى او نسبت به كسانى است كه در قبال اين نعمت بزرگ ره « .

سنت عام خداست كه در آن جنبه به ( ارذل العمر)سان به دوران پيرى بازگشت ان. اند ناسپاسى پيموده

سافلين طبق ظاهر   در نتيجه مقصود از اسفل. وجود ندارد( درباره انسان پير)كارگيرى خشم و غضب 

)/ ترين افراد در طبقات جهنم  و يا پايين( اسفل معنوى)/ ترين افراد نزد خدا  آيه، خوارترين و پست

  81.نمايد تر مى است كه در اين ميان وجه نخست به قرينه سياق آيه مناسب( اسفل مكانى

                                                 



  81 به معناى نقصان و نابودى« خُسْر»  81«.إِنَ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ»: است« خُسْر»از منظر قرآن، انسان در .  

ابودى هاى مادى و معنوى خود را به ن بر اين پايه، آدمى همواره سرمايه 818.يا كاهش سرمايه است

 .سپارد مى

راستى كه انسان سخت  به 814؛إِنَ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا»: آفريده شده است«  هَلُوع»انسان از منظر قرآن . 8

قرآن پس از به كار   81.تاب است به معناى بسيار آزمند و بى«  هَلُوع«».خلق شده است[  تاب و بى]آزمند 

  81:اند دانسته«  هَلُوع»براى انسان برشمرده كه برخى آن را تفسير  هاى ديگرى ، ويژگى« هَلُوع»بردن تعبير 

و چون خيرى . اى به او رسد عجز و البه كند چون صدمه 818؛وَإِذَا مَسَهُ الْخَيرُ مَنُوعًا *إِذَا مَسَهُ الشَرُ جَزُوعًا

 .به او رسد بخل ورزد

 :عرفى شده استم« جو ستيزه»و « گر جدال»در آياتى ديگر، انسان موجودى . 4

او را از  مگر آدمى ندانسته است كه ما 813؛ أَوَلَمْ يرَ الْإِنْسَانُ أَنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ

 .جويى آشكار شده است ايم، پس بناگاه وى ستيزه اى آفريده نطفه

 :است« نش از عجلهآفري»و ( زده شتاب)/ « عجول»تعبير ديگر قرآن درباره انسان 

 .زده است و انسان همواره شتاب 811؛وَكانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا

 .انسان از شتاب آفريده شده است   4؛ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ

   4.گمان امرى است نكوهيده عجله به معناى شتاب نمودن براى كارى پيش از وقت آن است كه بى

                                                 



و انسان، ناتوان آفريده شده    4؛وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا»: فريده شده استاز نگاه قرآن، انسان ناتوان آ.  

مفسران اسالمى با توجه به سياق آيه، ناتوانى انسان را به ناشكيبايى او در برابر شهوات و تاب « .است

و آن سو  بدين معنا كه هوا و هوس او را به اين سو 8 4اند؛ نياوردن در برابر دشوارى طاعات تفسير كرده

 4 4.آورد كشاند و ترس و اندوه، او را به خشم مى مى

تابى و  كارى، آزمندى و بى هاى منفى انسان مانند زيان توان گفت بسيارى از ويژگى در مجموع مى

 .اند جويى، اوصافى است كه گناهكاران درنتيجه اعمال خود آنها را به دست آورده ستيزه

  كرامت ذاتى و كرامت اكتسابى

كه اولى بر نقاط مثبت و واالى انسان  -بندى دو دسته از متون دينى رسد كه در تحليل و جمع ظر مىبه ن

توان از تقسيم كرامت و منزلت انسان به كرامت ذاتى و  مى -و دومى بر نقاط ضعف وى تأكيد دارند

 .اكتسابى مدد جست

اى در  اى كرامت و پايگاه ويژهكرامت ذاتى بدين معناست كه انسان ذاتاً و طبق آفرينش االهى، دار

 .هاست ميان ساير آفريده

اند؛ مانند  هايى است كه ديگر موجودات از آن محروم اين كرامت به دليل برخوردارى انسان از نعمت

هايى همچون اراده و اختيار، امكان تكامل، توانايى  در كنار اين موهبت سترگ، ويژگى. خرد و دانش

 .ر بودن ديگر موجودات نيز يادكردنى استگفتار، تناسب اندام و مسخ

است و انسان ( مؤمن و كافر و عالم و جاهل)ترديد كرامت ذاتى انسان، مشترك ميان تمامى آدميان  بى

اى در ميان ديگر موجودات  به حكم انسانيت، از اين نعمت ويژه برخوردار بوده و داراى جايگاه ويژه

ى و در برابر آن، وظيفه سنگينى بر عهده دارد و آن استفاده اما انسان به دليل همين برخوردار. است

ها را در مسير رسيدن به هدفى كه براى آن آفريده شده  هرگاه انسان اين موهبت. هاست درست از نعمت

يابد و اين همان كرامت  ها و كماالت باالتر دست مى ، به كار بندد، به كرامت(شناخت و بندگى خدا)

تواند با ايمان و عمل صالح و به  گر بيان، آدمى در پرتو آزادى و اختيار خود مىبه دي. اكتسابى است

رو از منظر قرآن  ازهمين. هاى االهى، به درجات باالترى از كرامت نايل آيد كارگيرى صحيح موهبت

به  كه ايمان و علم نيز مايه رسيدن چنان   4ها نزد خدا باتقواترين آنان است؛ ترين انسان كريم، باكرامت

                                                 



اى براى دستيابى به كرامت اكتسابى  سان، كرامت ذاتى ابزار و مقدمه بدين   4.مقامات رفيع معنوى است

 .است

ها استفاده نكند و يا آنها را در  تواند از اين نعمت از ديگر سو، انسان براساس قدرت اراده و اختيار مى

شود و حتى  كتسابى محروم مىدراين صورت، آدمى از كرامت ا. مسير اهداف شيطانى به كار برد

مندى از ابزارهاى دستيابى به كرامت اكتسابى،  گردد؛ چراكه با وجود بهره مقامش از ستوران فروتر مى

 .همچون بهايم از اين كرامت محروم است

گفته ناظر به موارد اكتسابى  شود كه اوصاف پيش با تأمل در اوصاف منفى آدمى اين نكته آشكار مى

تر نيز  كه پيش هاى منفى ساخته است، چنان سان با اراده و اختيار، خود را واجد اين ويژگىاست؛ يعنى ان

منفى، مؤمنان و نيكوكاران را از   رو، بسيارى از آيات قرآن پس از ذكر خصوصيات ازاين. گفته آمد

 :آنها مستثنا نموده

سپس او را به  8 4؛ ا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيرُ مَمْنُونٍإِلَا الَذِينَ آمَنُو * ثُمَ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ

اند، كه  پستى بازگردانيديم؛ مگر كسانى را كه گرويده و كارهاى شايسته كرده[  مراتب]ترين  پست

 .منّت خواهند داشت پاداشى بى

راستى كه انسان  به 3 4؛ إِلَا الْمُصَلِينَ *وَإِذَا مَسَهُ الْخَيرُ مَنُوعًا *عًاإِذَا مَسَهُ الشَرُ جَزُو *إِنَ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا

و چون خيرى به او . اى به او رسد عجز و البه كند چون صدمه. خلق شده است[  تاب و بى]سخت آزمند 

 .غير از نمازگزاران. رسد بخل ورزد

واقعاً انسان  1 4؛مَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بالْحَقِ وَتَوَاصَوْا بِالصَبْرِإِلَا الَذِينَ آ *إِنَ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ

دستخوشِ زيان است؛ مگر كسانى كه گرويده و كارهاى شايسته كرده و همديگر را به حقّ سفارش و 

 .اند به شكيبايى توصيه كرده

منظور از ظلوم و جهول بودن انسان اين است كه اند كه  درمورد آيه عرضه امانت، مفسران تصريح كرده

زده بودن انسان نيز به  درمورد عجول و شتاب   4.آدمى با ارتكاب گناهان بر خويشتن ستم نموده است

ها نبوده و وصف غالب آنهاست؛ ضمن آنكه شتابگر  رسد كه اين ويژگى مربوط به همه انسان نظر مى

                                                 



در ( ع)اميرمؤمنان . روايات متعددى از آن نهى شده است رو در بودن، عملى اختيارى است و ازهمين

 :فرمايد البالغه مى نهج

 .زدگى در امور پيش از رسيدن موعد آنها برحذر باش از شتاب   4؛إِياك وَ الْعَجَلَةَ بالْأُمُور قَبْلَ أَوَانِهَا

 :نيز فرمود( ع)امام صادق 

سالمت با درنگ و بردبارى، و پشيمانى با    4؛عَجَلَةِ تَكونُ النَدَامَةمَعَ التَثَبُتِ تَكونُ السَلَامَةُ وَ مَعَ الْ

 .زدگى است شتاب

در پايان بحث كرامت انسان، يادكرد اين نكته بايسته است كه اين موضوع با مباحث ديگرى مانند 

شده  رو مباحث مطرح هاى وجودى انسان و كمال و سعادت او نيز در ارتباط است، ازاين ساحت

 .كننده اين بحث باشد واند تكميلت مى

  خالصه فصل

هاى مثبت و اوصافى ناظر به كرامت و منزلت واالى انسان مطرح  در شمارى از متون دينى ويژگى.  

شده است؛ مواردى مانند تكريم انسان، داشتن نيكوترين ساختار، حمل امانت االهى، برترى بر فرشته و 

 .ها و زمين نمسخر انسان بودن تمامى موجودات آسما

هايى چون  هاى منفى نيز براى انسان برشمرده شده است؛ ويژگى در قرآن كريم برخى ويژگى.  

برخوردارى از دو جنبه . زدگى و در زيان بودن جويى، شتاب گرى و ستيزه تابى، جدال آزمندى و بى

 .كند ماده مىها انسان را براى قرار گرفتن در بوته آزمون االهى آ ها و ناتوانايى توانايى

تابى اوصافى اكتسابى است كه  كار بودن، آزمندى و بى هاى منفى مانند زيان بسيارى از ويژگى. 8

 .اند هاى گناهكار درنتيجه اعمال خود آنها را به دست آورده انسان

توان از تقسيم كرامت و منزلت انسان به كرامت  بندى دو دسته از متون دينى يادشده، مى در جمع. 4

كرامت ذاتى بدين معناست كه انسان ذاتاً و برطبق آفرينش االهى داراى . ى و اكتسابى بهره جستذات

كرامت ذاتى به دليل برخوردارى انسان از . هاست اى در ميان ساير آفريده كرامت و پايگاه ويژه

 .اند هايى چون عقل و دانش است كه ديگر موجودات از آن محروم نعمت

                                                 



ها و  هرگاه انسان از موهبت. ا بودن كرامت ذاتى ويژه، وظيفه سنگينى بر دوش داردانسان به دليل دار.  

بهره گيرد، به  -يعنى شناخت و پرستش خدا -هاى خداداد در مسير رسيدن به هدف آفرينش ويژگى

 .يابد ها و كماالت باالتر كه همان كرامت اكتسابى است، دست مى كرامت

هاى خداداد استفاده نكند و يا آنها را در مسير اهداف  يار از نعمتهرگاه آدمى براساس قدرت و اخت.  

تر از ستوران  شود و حتى در جايگاهى پايين شيطانى يا نفسانى به كار برد، از كرامت اكتسابى محروم مى

مندى از ابزارهاى دستيابى به كرامت اكتسابى، همچون حيوانات از  گيرد؛ چراكه با وجود بهره قرار مى

 .رامت محروم استاين ك

  پرسش و پژوهش

هاى مفسران اسالمى را درباره آيات ناظر به  با مراجعه به تفاسيرى مانند مجمع البيان و نمونه، ديدگاه.  

 .كرامت ذاتى انسان بررسى كنيد

ها و صفات منفى برخوردار است؟  ها و صفات مثبت و از چه ناتوانايى به نظر شما انسان از چه توانايى.  

 .تدالل كنيداس

 .فلسفه برخوردارى انسان از صفات مثبت و منفى خداداد را تحليل نماييد. 8

 ترين كرامت ذاتى انسان چيست؟ چرا؟ به نظر شما مهم. 4

 كرامت ذاتى با كرامت اكتسابى چه تفاوتى دارد؟.  

ى مرتبط است؟ شناس به نظر شما بحث كرامت و منزلت انسان با كدام يك از مباحث مربوط به انسان.  

 .توضيح دهيد

 منابعى براى مطالعه بيشتر

 .8، ج (ترجمه فارسى)محمدرضا حكيمى و ديگران، الحياة .  

 .يزدى، معارف قرآن محمدتقى مصباح.  

 .شيرازى و همكاران، تفسير نمونه ناصر مكارم. 8

 .تحقيق و تطبيق در دو نظام؛ اسالم و غرب: محمدتقى جعفرى، حقوق جهانى بشر. 4



 .مرتضى مطهرى، انسان كامل.  

 .4، ج (ع)، دانشنامه امام على (زير نظر)اكبر رشاد  على.  

 .غالمحسين گرامى، انسان در اسالم. 8

 

  سعادت و كمال انسان: فصل هفتم

 

  اهداف

 .هاى سعادت آشنايى با تعريف و گونه.  

 .آشنايى با عوامل سعادت و شقاوت انسان.  

 .دير سعادت و شقاوت انسان توسط خداوندآگاهى از معناى تق. 8

باره  گونه كه دراين سعادت انسان و راه رسيدن به آن از ديرباز مورد توجه انديشمندان بوده است؛ آن

فيثاغوريان در قرن ششم قبل از ميالد و سقراط و افالطون و ارسطو و . اند آراى مختلفى را به دست داده

. اند اى از توجه به اين موضوع هاى برجسته چهارم پيش از ميالد نمونه اپيكوريان و رواقيان در حدود قرن

سقراط و افالطون، . فيثاغورس راهى براى رسيدن به سعادت عرضه كرد كه اساس آن رياضت بود

ارسطو . دستيابى به حكمت يعنى علم به كليات و تعاريف كلى را راه رسيدن به سعادت معرفى كردند

از سويى اپيكوريان سعادت را عبارت . ن افراط و تفريط يا اعتدال را مطرح نمودنيز نظريه حد وسط ميا

لذت  -انجامد كه به استغناى از دنيا مى -دانستند و رواقيان نيز زندگى برطبق طبيعت را از لذت مى

اسپينوزا نظريه صيانت ذات را مطرح كرد و نيچه نيز : در عصر جديد نيز اين بحث ادامه يافت. شمردند

 8 4.قدرت را كمال بشرى دانست

 ها تعريف و گونه

                                                 



اند  در متون دينى واژگان متعددى چون سعادت، كمال، فالح، فوز و نجات به يك حوزه معنايى متعلق

 .و واژگانى مانند شقاوت، خسران و هالكت نيز در نقطه مقابل آن قرار دارند

. و شقاوت نيز در برابر اينهاست در لغت به معناى خير و سرور و بركت و نيكبختى است« سعادت»

 »: گويد فارس مى ابن

 4 4«.اليمنُ في األمر: السين و العين و الدال اصل يدل على خير و سرور، خالف النحس، فالسعد

 »: نويسد منظور نيز مى ابن

   4«.اليمن، و هو نقيض النحس، و السعودة خالف النحوسة، و السعادة خالف الشقاوة: السعد

دانند،  گويند كه از چيزهايى كه مردم آنها را خير و خوب مى ز سعيد به كسى مىدر عرف عام ني

. ها و خيرات، آن را دارد به ديگر سخن، سعادت حالت و وضعيتى است كه دارنده خوبى. مند باشد بهره

ها و خيرات چيست؟ پاسخ به اين سؤال، تفسير ما را از سعادت  اما پرسش اصلى اين است كه خوبى

هاى جسمانى خالصه كنيم، سعادت حالتى خواهد  اگر همه خيرات را در لذت. واهد ساختروشن خ

يابد، اما اگر خير را مساوى ملكات و فضايل  هاى جسمى بدان دست مى بود كه فقط دارنده لذت

 .اخالقى بدانيم، آن كه دارنده اين فضايل است، سعادتمند خواهد بود

. قرآن و احاديث خير و شر به دو معنا به كار رفته است براى روشن شدن بحث گفتنى است كه در

در اين . شود مطرح مى( در بحث عدل خدا)نخستين معناى آن دو همان است كه معمولًا در شبهه شرور 

: شر نيز خود دو مصداق دارد. شود معنا، خير به امرى خوشايند، و شر بر امرى ناخوشايند اطالق مى

شود؛ مانند مرض، فقر، سيل، زلزله و  چيزى كه موجب درد و رنج مى يكى درد و رنج و ديگرى نيز

 .جنگ

 :فرمود   4«.وَنَبْلُوكمْ بالشَرِ وَالْخَيرِ فِتْنَةً»در تفسير خير و شر در آيه ( ع)اميرالمؤمنين 

غناست و مراد  رستى ومنظور از خير، تند 8 4؛فالخَير الصِحَةُ و الغِنى، والشَرُ المَرضُ والفَقرُ ابتِالءً و اختباراً

 .از سر امتحان و آزمايش است[  كه همه]از شر، بيمارى و فقر است 

                                                 



در اين معنا، مراد از خير آن چيزى است كه . دومين معناى خير و شر عبارت است از خير و شر نهايى

اى شر نيز همان چيزى است كه بر. براى انسان سودمند بوده و موجب سعادت او در دنيا و آخرت است

 .گردد بار است و سبب بدبختى و شقاوت او در دنيا و آخرت مى آدمى زيان

گذارى آن است  دليل اين نام. ناميم معناى اول را خير و شر ابتدايى و معناى دوم را خير و شر نهايى مى

گردد، اما با بررسى بيشتر  بسا امرى در نگاه نخستين خير به نظر برسد، چراكه باعث لذت مى كه چه

 3 4.شود وشن شود كه همين امر در نهايت باعث بدبختى و هالكت انسان مىر

هاى مربوط به سعادت و فضيلت و خير وجود دارد، اين است كه هريك به  مشكلى كه در ديدگاه

اما از . ورزند هاى ديگر غفلت مى كنند و از جنبه نگرند و آن را برجسته مى اى از حيات انسان مى جنبه

ازجمله سعادت و  -ر انسان به همه ابعاد وجودى او توجه دارد، در همه ساحات آدمىآنجا كه آفريدگا

با دقت در آيات و احاديثِ مرتبط با سعادت و . كند جانبه و فراگير را عرضه مى طرحى همه -شقاوت او

ر سو كند، اما از ديگ يابيم كه اسالم از يك سو رياضت مبتنى بر ترك دنيا را پيشنهاد نمى شقاوت درمى

هاى معنوى نيز به همين  لذت. داند مندى نمى هاى دنيوى را نيز تنها عامل سعادت برخوردارى از لذت

طوركلى  گونه است؛ بدين بيان كه در طرح اسالم براى سعادت انسان، جسم و روح، دنيا و آخرت و به

مادى و معنوى انسان  اسالم براى هر جنبه از حيات. خير و سعادت وجود دارد، اما نه در عرض يكديگر

 .اندازه اهميتى است كه آن جنبه داراست خير و سعادتى را قائل است و ميزان آن نيز به

اندازه آخرت نيست، وزن خيرات دنيوى نيز به قدر خيرات  گونه كه اهميت دنيا به رو، همان ازاين

 .اخروى نيست

رو  داند، ازاين يوى و اخروى برخوردار مىاسالم، انسان را مركب از روح و بدن و اين دو را از حيات دن

جسمى دنيوى، روحى دنيوى، جسمى : بايد در چهار زمينه جستجو كرد سعادت و شقاوت انسان را مى

 .اخروى و نيز روحى اخروى

                                                                                                                                            



شك درجات خيراتى است كه  بندى كنيم، مالك آن بى هاى چهارگانه را درجه اگر بخواهيم سعادت

بنابراين سعادتى كه بيشترين و بهترين خيرات . رسد مى و كيفى به انسان مىها از حيث ك در اين سعادت

هاى اخروى هميشگى  از آنجا كه خيرات و لذت. ها خواهد بود ترين سعادت را نصيب انسان كند، عالى

هاى دنيوى نيز در مقايسه با آنچه در آخرت وجود دارد، محدود و  و شديد است و خيرات و لذت

براى مثال، . هاى دنيوى است تر از سعادت هاى اخروى مهم نتيجه گرفت كه سعادتتوان  ضعيف، مى

اين كمال در آخرت، ابدى و . شود، علم و آگاهى است يكى از كماالتى كه موجب سعادت انسان مى

اين بدان دليل است . يافتنى است كه در دنيا در زمانى محدود و به مقدار كم دست شديد است؛ درحالى

. اى است براى رسيدن به موقف نهايى و دائمى جايگاه اصلى و دائمى انسان نيست، بلكه مقدمهكه دنيا 

در . دانند رو آيات و احاديث، سعادت و شقاوت اصلى و حقيقى را سعادت و شقاوت اخروى مى ازاين

 :خوانيم قرآن كريم مى

بخت  و اما كسانى كه نيك 1 4؛ ا دَامَتِ السَمَاوَاتُ وَالْأَرْضُوَأَمَا الَذِينَ سُعِدُوا فَفِى الْجَنَةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَ

 .ها و زمين برجاست، در بهشت جاودانند اند، تا آسمان شده

و اما    4؛ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ * فَأَمَا الَذِينَ شَقُوا فَفِى النَارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهيقٌ

ها و زمين برجاست، در آن  تا آسمان. اى دارند اند، در آتش، فرياد و ناله بخت شده كسانى كه تيره

 .ماندگار خواهند بود

 :درباره معناى سعادت و شقاوت فرمود( ع)امام صادق 

سَبَبُ خِذْلَانٍ، تُمْسِكُ بهِ الشَقِيُ فَجَرَهُ  سَبَبُ خَيْرٍ، تُمْسِكُ بهِ السَعِيدُ فَيَجُرُهُ إِلَى النَجَاةِ، وَ الشَقَاوَةُ: السَعَادَةُ

  إِلَى الْهَلَكَةِ، وَ كُلٌ بعِلْمِ اللَه

كشاند و  بخت بدان چنگ زده و او را به رهايى مى سعادت ريسمان خير و نيكى است كه نيك   4؛

كشاند و همه  بخت به آن چنگ زده و او را به هالكت مى ريسمان خذالن است كه نگون[ نيز]شقاوت 

 .به علم خداست

 :فرمايد نيز در باب حقيقت سعادت و شقاوت مى( ع)امام على 

                                                 



حقيقت    4؛بالشِقَاءِحَقِيقَةُ السَعَادَةِ أَنْ يخْتَمَ الرَجُلُ عَمَلُهُ بالسَعَادَةِ وَ حَقِيقَةُ الشَقَاءِ أَنْ يخْتَمَ الْمَرْءُ عَمَلُهُ 

سعادت ختم شود و حقيقت بدبختى اين است كه عمل او به بدبختى سعادت اين است كه عمل انسان به 

 .بينجامد

هاى جسمى است؛ زيرا از يك  تر از سعادت مهم -خواه در دنيا و خواه در آخرت -هاى روحى سعادت

. كننده سعادت جسمى و روحى اخروى است سو شديدتر و پايدارتر است و از سوى ديگر نيز تضمين

و احاديث مربوط به سعادت و شقاوت، ناظر به سعادت روحى و اسباب و مبادى  رو، بيشتر آيات ازاين

نيز احاديثى از  -اعم از جسمى و روحى -هاى دنيوى درمورد سعادت. پيدايش اين نوع سعادت است

 :درخور توجه است( ص)پيامبر اكرم 

ازجمله  8 4؛ ءُ وَ الْوَلَدُ الصَالِح كنُ الْوَاسِعُ وَ الْمَرْكبُ الْهَنِيمِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِم الزَوْجَةُ الصَالِحَةُ وَ الْمَسْ

 .هاى مرد مسلمان، همسر صالح، خانه بزرگ، مركب راهوار و فرزند صالح است سعادت

وَ رِزْقُ الْمَرْءِ فِي بَلَدِهِ وَ الْحُبُ  خَمْسَةٌ مِنَ السَعَادَةِ الزَوْجَةُ الصَالِحَةُ وَ الْبَنُونَ الْأَبْرَارُ وَ الْخُلَطَاءُ الصَالِحُونَ

همسر صالح، فرزندان نيك، دوستان صالح، روزى انسان : پنج چيز از سعادت است 4 4؛(ص)آلِل مُحَمَد 

 (.ص)محمد  در شهر خود و دوستى آل

 .هاى انسان خُلق نيكوست ازجمله سعادت   4؛ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ حُسْنُ الْخُلُقِ

 :فرمايد مى( ع)ادق امام ص

  مِنْ سَعَادَةِ الْمُؤْمِن دَابَةٌ يرْكبُهَا فِي حَوَائِجِهِ وَ يقْضِي عَلَيهَا حُقُوقَ إِخْوَانِهِ

شود و حقوق  از سعادت مؤمن، داشتنِ چهارپايى است كه براى برآوردن نيازهايش سوار آن مى   4؛

 .آورد برادرانش را با آن به جا مى

دست، گاه به سعادت جسمى و دنيوى اشاره شده و گاه به سعادت روحى و دنيوى و در احاديثى از اين 

براى مثال، خانه بزرگ و مركب راهوار تنها به سعادت جسمى اشاره دارد و خُلق نيكو . گاه نيز به هر دو

                                                 



اما زن و فرزند و دوست صالح يا وسيله نقليه كه با آن . نيز به سعادت روحى( ص)محمد  و دوستى آل

 .نظر دارد توان به مؤمنان خدمت كرد، هر دو جنبه را مطمح مى

  عوامل سعادت و شقاوت

كه اشاره شد، بيشتر آيات و احاديث مربوط به سعادت و شقاوت مربوط به مبادى و عوامل  چنان

معرفت، ايمان، طاعت خدا، پيروى از قرآن و دين حق، : برخى از اين مبادى بدين قرار است. آنهاست

، توفيق االهى، محاسبه و مجاهده نفس، اخالص، تقوا، زهد و عمل (عليهم السالم)بيت  اهل واليت

بديهى است كه در اين ميان جهل، كفر، رذايل اخالقى، اعمال زشت و معصيت خدا، از مبادى . نيك

روست كه هم بيانگر سعادت و شقاوت روحى در  اهميت اين امور ازآن. روند شقاوت به شمار مى

( جسمى دنيوى، جسمى اخروى و روحى اخروى)ت و هم در سه نوع سعادت و شقاوت ديگر دنياس

تأثير سعادت و شقاوت روحى دنيوى در سعادت و شقاوت اخروى روشن است؛ زيرا . مؤثر است

خداوند جايگاه هركس را در بهشت و جهنم براساس امورى همچون ايمان و كفر، طاعت و معصيت، 

. دارد معين مى -روحى دنيوى است  هاى كه ازجمله سعادت -ى از حق يا باطلفضايل و رذايل و پيرو

تر از  فرد مؤمنى كه داراى اخالق و اعمال نيكوست، كم. تأثير نيست اين امور در جسم انسان نيز بى

هاى خوب حتى در همين دنيا از  طوركلى انسان به. گيرد ديگران در معرض امراض جسمى قرار مى

حال به يك آيه و چند حديث درباره مبادى سعادت و . سبت به افراد شرور برخوردارندزندگى بهترى ن

 8 4:كنيم شقاوت اشاره مى

شود و نه  پس هركس از هدايتم پيروى كند نه گمراه مى 3 4؛ فَمَنِ اتَبَعَ هُدَاي فَلَا يضِلُ وَلَا يشْقَى

 .بخت تيره

 :فرمايد مى( ع)امام صادق 

 مْ يكنْ عَالِماً أَنْ يعَدَ سَعِيداًلَا ينْبَغِي لِمَنْ لَ

 .سزاوار نيست غيرعالم، سعيد دانسته شود 1 4؛

به خاطر اعمال زشت   48؛بأَعْمَالِهمْ شَقُوا»: فرمود  48«.قَالُوا رَبَنَا غَلَبَتْ عَلَينَا شِقْوَتُنَا»ايشان درمورد آيه 

 «.خود بدبخت و شقى شدند

                                                 



 :فرمودچنين ( ع)به امام على ( ص)پيامبر اكرم 

سعيد حقيقى كسى است كه تو را دوست بدارد و   48؛ إِنَ السَعِيدَ حَقَ السَعِيدِ مَنْ أَحَبَك وَ أَطَاعَك

 .ات كند بردارى فرمان

 :فرمايد مى( ع)امام على 

روى كند، شقاوتش هركه غير از اسالم از دين ديگرى پي 488؛ فَمَنْ يبْتَغِ غَيرَ الْإِسْلَامِ دَيناً تَتَحَقَقْ شِقْوَتُهُ

 .تحقق يافته است

در نامه خود به مالك اشتر پس از امر به پيروى از قرآن و احكام آن، درمورد احكام قرآن ( ع)امام على 

 :فرمايد مى

مگر از راه رسد  كسى به سعادت نمى 484؛لَا يَسْعَدُ أَحَدٌ إِلَا باتِبَاعِهَا وَ لَا يَشْقَي إِلَا مَعَ جُحُودِهَا وَ إِضَاعَتِهَا

 .شود مگر با انكار آنها و عمل نكردن به آنها پيروى از اين احكام، و بدبخت نمى

  تقدير سعادت و شقاوت

در آيات و احاديث مرتبط با سعادت انسان، از تقدير سعادت و شقاوت او از سوى خداوند سخن به 

در قرآن كريم . ن ذكر شده استميان آمده و حتى در برخى احاديث زمان اين تقدير، پيش از تولد انسا

كه نوزادى بيش نبود، به امر خداوند زبان به سخن گشود و خود را ( ع)آمده است كه حضرت عيسى 

و زورگو و نافرمانم   48؛وَلَمْ يجْعَلْنِي جَبَارًا شَقِيا»: چنين بود( ع)يكى از جمالت عيسى . معرفى كرد

 «.نگردانيده است

رو، حضرت عيسى گفت كه  ازاين. وت و سعادت به تقدير االهى استآيد كه شقا از اين آيه برمى

 :چنين نقل شده( ص)هاى شيعه و سنى از پيامبر اكرم  در كتاب. خداوند مرا شقى قرار نداده است

                                                                                                                                            



سعيد كسى است كه در شكم مادرش   48؛ السَعِيدُ مَنْ سَعِدَ فِي بَطْن امّه و الشَقِي مَنْ شَقِي فِي بَطْن أُمِه

 .يد شد و شقى كسى است كه در شكم مادرش شقى شدسع

 :فرمايد مى( ع)امام صادق 

خداوند سعادت و شقاوت را پيش از آنكه  488؛ إِنَ اللَهَ خَلَقَ السَعَادَةَ وَ الشَقَاءَ قَبْلَ أَنْ يخْلُقَ خَلْقَهُ

 .آفريدگانش را بيافريند، آفريد

ها پيش از تولد آنها مشخص  سعادت و شقاوت انسان پرسش اصلى درباره اين احاديث آن است كه اگر

توان سه پاسخ داد، اما پيش از  كم بدين سؤال مى ها را مختار دانست؟ دست توان انسان شده، چگونه مى

اى تفسير شود كه به جبر  گونه آن بايد خاطرنشان كرد كه مسئله تقدير سعادت و شقاوت نبايد به

معنا شدن دين و نبوت و معاد و  ى انسان درتنافى است و الزمه آن بىبينجامد؛ چراكه جبر با علم حضور

حتى اگر فرض كنيم تفسيرى مطابق با اختيار نداشته باشيم، بايد اين احاديث كنار نهاده . عدل است

شود، هرچند چنين فرضى درست نيست و براى تقدير سعادت، تفسيرهايى همسو با اختيار انسان وجود 

 :ربوط به تقدير سعادت و شقاوت عبارت است ازتفسيرهاى م. دارد

ها قبل از تولد به اين معناست كه خداوند از سعادت و شقاوت  مشخص بودن سعادت و شقاوت انسان.  

براساس اين علم، . داند كه آنها در آينده چه كارهايى را انجام خواهند داد ها آگاه است و مى انسان

نويسد  ه در آينده با اختيار خود سعيد خواهد شد، سعادت را مىخداوند در لوح تقديرات براى كسى ك

بنابراين تقدير االهى بر . كند كه كارهاى بد خواهد كرد و از اين سو نيز شقاوت را براى فردى ثبت مى

( ع)هنگامى كه از امام كاظم . رو الزمه آن جبر و ظلم نيست پايه علم خدا به اختيار انسان است و ازاين

درمورد سعيد و شقى بودن افراد در شكم مادر سؤال شد، حضرت اين گفته ( ص)ديث پيامبر درباره ح

 :را چنين تفسير فرمود

 لَهُ وَ هُوَ فِي بَطْن أُمِهِالشَقِي مَنْ عَلِمَ اللَهُ وَ هُوَ فِي بَطْن أُمِهِ أَنَهُ سَيعْمَلُ أَعْمَالَ الْأَشْقِياءِ وَ السَعِيدُ مَنْ عَلِمَ ال

 أَنَهُ سَيعْمَلُ أَعْمَالَ السُعَدَاء

                                                 



داند كه اعمال اشقيا را در آينده  كه در شكم مادرش است، خدا مى شقى كسى است كه درحالى 483؛

داند كه اعمال  كه در شكم مادرش است، خدا مى انجام خواهد داد، و سعيد كسى است كه درحالى

 .سعيدها را در آينده انجام خواهد داد

احاديث، تقدير سعادت و شقاوت بدين معنا تفسير شده كه خداوند سعادت را براى  در برخى.  

 :فرمايد مى( ص)پيامبر اكرم . آورنده و شقاوت را براى منكران، تقدير كرده است ايمان

 481؛ى وَ بالشَقاءِ لِمَنْ كذَبَ وَكفَرسَبَقَ الْعِلْمُ وَ جَفَ الْقَلَمُ وَ مَضَى الْقَدَر بالسَعَادَةِ مِنَ اللَهِ لِمَنْ آمَنَ وَ اتَقَ

، به سعادتِ كسى كه ايمان آورد و تقوا پيشه كرد، و به شقاوتِ كسى كه تكذيب كرد و [ االهى]علم 

 .جارى شد و تقدير االهى گذشت[ خدا]كافر شد، پيشى گرفت و قلم 

تقدير براساس  گردد، اين براساس اين حديث، هرچند سعادت و شقاوت از سوى خداوند مقدر مى

توان گفت كه آن  در تفسيرى ديگر نيز مى. رود ايمان و كفر است كه عمل اختيارى انسان به شمار مى

سان، ايمان و تقواى  بدين. شود نيز مشخص شده است اعمال اختيارى كه باعث سعادت و شقاوت مى

 .آينده موجب تقدير سعادت، و تكذيب و كفر آينده نيز سبب تقدير شقاوت است

براساس احاديث مربوط به . آخرين تفسير تقدير سعادت و شقاوت، مبتنى بر وجود عوالم پيشين است. 8

ها پيش از جهان كنونى مورد  انسان -كه در بحث عوالم وجودى انسان بدانها اشاره شد -اين عوالم

براين هر انسانى بنا. اند كه نتيجه اين آزمون سعادت و يا شقاوت آنها بوده است آزمايش قرار گرفته

ها و نوعى  اين سعادت و شقاوت نيز براساس اراده و اختيار انسان. پيش از تولد يا سعيد است و يا شقى

 .رو، الزمه سعيد و شقى بودن در شكم مادر، جبر نيست ازاين. پاسخ به آزمون االهى بوده است

ها  يشين كه براساس اختيار انساننكته مهم درباره اين پاسخ آن است كه سعيد و شقى بودن در عوالم پ

شود كه آدمى در اين جهان قدرت و اختيار نداشته باشد و نتواند سرنوشت خود را  بوده، موجب نمى

رو در  بر اين بنياد، سعادت و شقاوت آدميان در شكم مادر نتيجه اعمال پيشين آنهاست، ازاين. تغيير دهد

متفاوت با عوالم قبل، سعادت و شقاوت گذشته را تغيير جهان كنونى ممكن است فرد با انجام كارهايى 

گوييم كه اين فرد سعيد است، اما اين گفته بدان  بينيم، مى امروزه نيز وقتى شخص مؤمنى را مى. دهد

 .تواند در آينده كافر و شقى گردد معنا نيست كه او نمى

  خالصه فصل

                                                 



گونه كه آراى  ه انديشمندان بوده است؛ آنسعادت انسان و راه رسيدن به آن از ديرباز مورد توج.  

 .اند باره به دست داده مختلفى نيز دراين

 .بختى است سعادت در لغت نقطه مقابل شقاوت و به معناى خير و سرور و بركت و نيك.  

 .ها و خيرات ارائه كرد براى فهم معناى سعادت بايد تفسير صحيحى از خوبى

در خير و شر . خير و شر ابتدايى و نهايى: عنا به كار رفته استدر متون دينى خير و شر به دو م. 8

گردد كه خود دو  شود و شر نيز به امرى ناخوشايند اطالق مى ابتدايى، خير به امرى خوشايند گفته مى

شود؛ مانند مرض، فقر،  يكى درد و رنج و ديگرى نيز چيزى كه موجب درد و رنج مى: مصداق دارد

 .سيل، زلزله و جنگ

در خير و شر و نهايى، مراد از خير آن چيزى است كه براى انسان سودمند است و سعادت دنيوى و  .4

بار است و سبب بدبختى  آورد و شر نيز همان چيزى است كه براى آدمى زيان اخروى او را به ارمغان مى

 .گردد و شقاوت او در دنيا و آخرت مى

مى دنيوى، روحى دنيوى، جسمى اخروى و نيز جس: هاى سعادت و شقاوت عبارت است از گونه.  

 .روحىِ اخروى

تر از سعادت و شقاوت دنيوى است؛ چراكه شديدتر و هميشگى  سعادت و شقاوت اخروى مهم.  

 .است

معرفت، ايمان، طاعت خدا، : برخى از عوامل و مبادى سعادت در قرآن و حديث از اين قرار است. 8

، توفيق االهى، محاسبه و مجاهده نفس، تقوا، (عليهم السالم)بيت  لپيروى از قرآن و دين حق، واليت اه

جهل، كفر، رذايل اخالقى، اعمال زشت : برخى از مبادى شقاوت نيز عبارت است از. زهد و عمل نيك

 .و معصيت خدا

 :ها قبل از تولد، تفاسيرى چند درخور ذكر است درمورد تقدير سعادت و شقاوت انسان. 3

ها براى خدا و ثبت اين علم در لوح تقدير  ه معناى معلوم بودن سعادت و شقاوت انساناين تقدير ب. يك

 .است

 .آورندگان، و شقاوت را براى منكران تقدير كرده است خداوند متعال سعادت را براى ايمان. دو



ها  سانها براساس آزمون آنها در عوالم پيشين است، اما درعين حال ان تقدير سعادت و شقاوت انسان. سه

 .توانند با انجام برخى اعمال، تقدير خود را تغيير دهند مى

  پرسش و پژوهش

 سعادت و شقاوت چند گونه است؟.  

 تر است؟ چرا؟ كدام نوع سعادت و شقاوت مهم.  

 چه تفاسيرى درباره تقدير سعادت و شقاوت قبل از تولد انسان مطرح شده است؟. 8

 عوامل و مبادى سعادت و شقاوت را همراه با( 3ج )ايد اسالمى با مراجعه به كتاب دانشنامه عق. 4

 .احاديث مربوط بررسى نماييد

 .هاى مختلف درمورد سعادت انسان پژوهش كنيد درباره ديدگاه. 

 منابعى براى مطالعه بيشتر

 .سيماى انسان كامل: جعفرسبحانى، تفسير سوره فرقان.  

 .مرتضى مطهرى، انسان كامل.  

 .1و  3، دانشنامه عقايد اسالمى، ج (همكار)شهرى و رضا برنجكار  رى دىمحمد محم. 8

 .4، ج (ع)، دانشنامه امام على (زير نظر)اكبر رشاد  على. 4

 .رضا برنجكار، معرفت عدل االهى.  

 .هاى كمال نژاد، افق حيدر علوى.  

 .عباس پسنديده، رضايت از زندگى. 8

العابدين  آفرينش انسان و سعادت واقعى او، ترجمه زين اصفهانى، فلسفه حسين بن محمد راغب. 3

 .قربانى

 .محمدتقى جعفرى، فلسفه و هدف زندگى. 1



 .عبداهلل نصرى، فلسفه آفرينش.   

 رابطه انسان با خدا و خود: فصل هشتم

  اهداف

 .آشنايى با مفهوم رابطه تكوينى و رابطه تشريعى انسان با خدا.  

 .عامل با انسانآشنايى با نقش خدا در ت.  

 .آشنايى با وظايف انسان در تعامل مطلوب با خدا. 8

 .ترين اعمال در تعامل مستقيم انسان با خدا آشنايى با مهم. 4

 .آشنايى با اهميت خودشناسى.  

 .آگاهى از حقوق و وظايف انسان در برابر خود.  

ى روابط متنوعى با ديگر فرد در جهان هستى دارا عنوان موجودى با مختصات منحصربه انسان به

هاى  پرداختن به چند و چون اين روابط و عرضه راهكارهاى الزم در هريك از گونه. موجودات است

روابط، بخش درخورتوجهى از مباحث متون دينى را به خود اختصاص داده است كه در مطالعات 

وجودات در چهار حوزه قابل طوركلى روابط انسان با م به. توان از آنها غفلت كرد شناختى نمى انسان

رابطه انسان با : پردازيم اختصار به هريك مى بررسى است كه در اين فصل و فصل بعد به تناسب بحث به

 .خدا، رابطه انسان با خود، رابطه انسان با جامعه و رابطه انسان با جهان

 رابطه انسان با خدا( الف

. اى بسيار ويژه است و خداوندگار تمام هستى، رابطهعنوان يگانه آفريدگار  رابطه انسان با خداوند به

نهد و تحت مشيت  آدمى بدون خواست و اراده خود، با آفرينش هدفمند االهى گام به عرصه وجود مى

دوره حيات دنيوى به اذن   گيرد و سرانجام پس از سپرى كردن و قدرت و ربوبيت مستمر االهى قرار مى

در تمام . كند حيات مجددى را در فضايى كاملًا متفاوت تجربه مى گردد و خدا وارد سراى واپسين مى

 .نواز خود داراست ترين رابطه را با آفريدگار بنده جانبه ترين، استوارترين و همه اين مراحل انسان ژرف



گونه مشاركتى در امور خود ندارد و همه كاره او خداى فعال مايشاء  در بخشى از اين ارتباط، انسان هيچ

گر بوده و در  عنوان موجودى مختار و مسئول، كنش در بخش ديگرى از همين رابطه، انسان به .است

روى، روابط انسان با خدا دو گونه بوده و  ازاين. ساز دارد كننده و سرنوشت امور خويش مشاركتى تعيين

 .رابطه تكوينى و رابطه تشريعى: در دو ساحت درخور بررسى است

  رابطه تكوينى

اى است كه برخاسته از موقعيت و  رابطه تكوينى ميان خدا و انسان، رابطه فراگير و گستردهمراد از 

براى درك اين رابطه بايد دو سوى آن را نيك مورد تأمل قرار . نسبت وجودى ميان خدا و آدمى است

رسان و حكيمى قرار دارد كه آفريدگار،  نياز، روزى در يك سو، خداى دانا، توانا، بى: داد

اختيار، رب و موالى حقيقى انسان است و در سوى ديگر نيز موجودى آفريده، بنده و نيازمندِ  حبصا

در اين رابطه، زمام امور خُرد و درشت انسان به دست خداست كه با قدرت و مشيت . مطلق به نام انسان

كمت و رحمت خداست كه بر پايه اراده معطوف به ح. پردازد حكيمانه خود به ربوبيت و تدبير آن مى

جامه آفرينش هر شخصى را با  -آنكه با انسان به مشاوره بنشيند و از او نظرخواهى كند بى -خود

بر تن او  -در ساختار جسمى و روحى و امكانات مادى و معنوى فراخور -هاى متناسب با او ويژگى

معين نيز او را از اين پس از مدتى . پوشاند و به او روزى داد و بزرگش نمود و به رشد و كمالش رساند

 .دنيا خواهد برد و جهان ديگرى را بر روى او خواهد گشود

خداوند در اين . اند مشترك -اعم از مؤمن و كافر، و عالم و جاهل -ها در رابطه تكوينى، همه انسان

ن اند، چه خود به اي ها نيز جملگى آفريده و بنده همان خداى يگانه رابطه، خداى همگان است و انسان

واقع در رابطه تكوينى، انسان جزء كوچكى از جهان  به. موضوع عارف و معترف باشند و چه نباشند

 .رود شمار آن به شمار مى كران و موجودات بى بى

  براى. رابطه تكوينى به دليل رابطه ژرف و تنگاتنگ انسان با خدا وجوه بسيارى دارد

هاى  هر نامى از نام  44.الهى را مورد مطالعه قرار دادتوان اسماء ا آشنايى با اقسام رابطه تكوينى مى

براى نمونه، اسم . اى رابطه ميان خدا و موجودات جهان ازجمله انسان است نيكوى خدا بيانگر گونه

داللت دارد كه انسان پيش از آفرينش در قلمرو دانش ازلى خدا قرار داشت و پس از آفرينش « عالم»

نيز « خالق». رود اى از فراچنگ علم االهى بيرون نمى كنات خود لحظهنيز با تمام جزئيات حركات و س

، حاكى از آن است كه انسان «مالك»كند و  از آفريده شدن انسان و خروجش از كتم عدم حكايت مى
                                                 



بدين ترتيب رازق، رب، محيى، مميت، رحيم، قريب و ديگر اسماء و اوصاف . ملك طلق خداست

 .رابطه و همبستگى خدا با جهان و انسان داللت دارنداى بر  گونه االهى هركدام به

رو با رجوع به فطرت خود،  بر پايه متون دينى، انسان داراى معرفت فطرى نسبت به خداست، ازاين

ها به  روست كه پيامبران در دعوت انسان ازهمين. يابد هاى متنوع رابطه خود با خداى خود را درمى گونه

ستدالل پيچيده فلسفى، بر رابطه اصيل تكوينى خدا و انسان تأكيد خداشناسى فارغ از هرگونه ا

 :در معرفى خداى حقيقى به فرعون گفت( ع)كه حضرت موسى  كردند؛ چنان مى

پروردگار ما كسى است كه هر چيزى را خلقتى كه   44؛ ءٍ خَلْقَهُ ثُمَ هَدَى رَبُنَا الَذِي أَعْطَى كلَ شَي

 .هدايت فرموده است درخور اوست داده، سپس آن را

 :گونه شناساند نيز خداى خود را اين( ع)حضرت ابراهيم 

وَالَذِي يمِيتُنِي ثُمَ  * وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يشْفِينِ * وَالَذِي هُوَ يطْعِمُنِي وَيسْقِينِ * الَذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يهْدِينِ

دهد و  كند، و آن كس كه او به من خوراك مى آن كس كه مرا آفريده و همو راهنماييم مى  44؛ يحْيينِ

ميراند و سپس  بخشد، و آن كس كه مرا مى گرداند، و چون بيمار شوم او مرا درمان مى سيرابم مى

 .گرداند ام مى زنده

  رابطه تشريعى

 ورز، عنوان موجودى خردمند، انديشه اى است كه انسان به مراد از رابطه تشريعى، رابطه

و برخوردار از كرامت و منزلتى ويژه در جهان هستى، با خداى سبحان برقرار  گر، مسئول انتخاب

تواند در چندوچون رابطه  آفرين است، بلكه مى در اين رابطه نه تنها انسان يكسره فعال و نقش. كند مى

 .تكوينى نيز مؤثر باشد

ه آدميان نمايانده رساند، به هم درحقيقت خداى مهربان صراط مستقيم را كه انسان را به كمال مى

گر است، خداوند اين اجازه و اين مسئوليت را  اما از آنجاكه انسان موجودى مختار و انتخاب 448است،

روى، مسير انتخابى  ازاين. به عهده او گذارده تا خود نوع رابطه و چگونگى تعاملش با خدا را تعيين كند

                                                 



رنتيجه مورد رضايت خدا باشد، يا انسان ممكن است درجهت رسيدن به هدف آفرينش وى بوده و د

 .ساز ناخشنودى و خشم او باشد اينكه مورد رضايت خدا نبوده و سبب

: توان رابطه تشريعى مطلوب ميان خدا و انسان را در اين جمله خالصه نمود بر پايه نصوص دينى مى

 444.گر و پرستشدر اين رابطه، خدا معبود است و انسان نيز بنده . عبادت و پرستش خدا توسط انسان

اى دو سويه است؛ بدين بيان كه خداوند و انسان در تعامل مستمر با يكديگرند و  رابطه تشريعى رابطه

 .پردازيم دهند كه بدانها مى هريك در اين زمينه شئونى دارند و امورى را انجام مى

  نقش خدا در تعامل با انسان

يقى انسان كه داراى ربط تكوينى با اوست، از اختيار و مالك حق عنوان آفريدگار، صاحب خداوند به

آدمى خواسته كه او را يگانه معبود و اله خود بداند و جز او را نپرستد؛ از عبادت و اطاعت نفس، 

بردار خالقش باشد و در برابر  هاى مختلف هستى نيز بپرهيزد و فرمان ها و نيروها و پديده شيطان، طاغوت

در قرآن . او سر تعظيم فرود آورد و تنها واليت او را پذيرا باشدشكوه، قدرت، حاكميت و ربوبيت 

ضرورت و اهميت برقرارى رابطه بندگى با خدا به قدرى ( عليهم السالم)بيت  كريم و احاديث اهل

باب نمونه به مواردى اشاره  روشن و مورد تأكيد است كه نيازى به ذكر آيات و روايات نيست، اما از

 :كنيم مى

درحقيقت، خداوند پروردگار من و پروردگار   44؛ هَ رَبِي وَرَبُكمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌإِنَ اللَ

 .راه راست اين است[  كه]شماست؛ پس او را بپرستيد 

دستور داده كه . براى خدا نيستفرمان جز   44؛ إِنِ الْحُكمُ إِلَا لِلَهِ أَمَرَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَا إِياهُ ذَلِك الدِينُ الْقَيمُ

 .اين است دينِ استوار. جز او را نپرستيد

ها بوده  از منظر قرآن كريم، پيام تمامى پيامبران دعوت مردم به پرستش خدا و دورى گزيدن از طاغوت

 :است

و درحقيقت، در ميان هر امتى  448؛ تَوَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كلِ أُمَةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَهَ وَاجْتَنِبُوا الطَاغُو

 «.بپرهيزيد[ فريبگر]خدا را بپرستيد و از طاغوت »:[ تا بگويد]اى برانگيختيم  فرستاده

                                                 



 :گونه بيان فرموده است را اين( ص)نيز فلسفه بعثت پيامبر خاتم ( ع)اميرالمؤمنين 

يخْرِجَ عِبَادَهُ مِنْ عِبَادَةِ عِبَادِهِ إِلَى عِبَادَتِهِ وَ مِنْ عُهُودِ عِبَادِهِ إِلَى إِنَ اللَهَ تَبَارَك وَ تَعَالَى بَعَثَ مُحَمَداً بالْحَقِ لِ

خداوند تبارك و تعالى محمد را به  443؛ عُهُودِهِ وَ مِنْ طَاعَةِ عِبَادِهِ إِلَى طَاعَتِهِ وَ مِنْ وَلَايةِ عِبَادِهِ إِلَى وَلَايتِهِ

هاى  هاى بندگانش به پيمان گى بندگانش به پرستش او، و از پيمانحق برانگيخت تا بندگانش را از بند

 .او، و از طاعت بندگانش به طاعت او، و از واليت بندگانش به واليت او بيرون آورد

رساند، همان طريق بندگى و پرستش  درحقيقت تنها مسيرى كه انسان را به كمال و رستگارى مى

 441.تش خداستخداست؛ زيرا اساساً هدف از آفرينش پرس

خداوند در يك سوى رابطه، باب ارتباط، گفتگو و تعامل با خود را گشوده و براى روى آوردن به 

كند و  مى  نشيند، درد دل سان، انسان با خدا به گفتگو مى بدين. آستان خود فراخوان عمومى داده است

هاى آدمى را  امكانات و نيازمندى خداى فرزانه و مهربان تمام. دارد هاى خود را بيان مى نيازها و خواسته

اى مانند  براى برقرارى رابطه آگاهانه و آزادانه با خود در اختيار وى نهاده است؛ امكانات گسترده

هاى ويژه  برخوردارى از ابزارهاى متنوع شناخت، قدرت اختيار و انتخاب، برخوردارى از انواع هدايت

هاى وجودى مختلف كه در مباحث گذشته از آنها سخن  مندى از استعدادهاى ذاتى و ساحت و نيز بهره

ساز و زيربناى تعامل انسان با  در اينجا موضوع هدايت و راهنمايى انسان توسط خدا كه زمينه. رفت

 .گيرد خداست، اندكى مورد مطالعه قرار مى

 ها نهاده  نخداوند براى برقرارى رابطه انسان با خود ابتدا معرفت روشنى از خود در سرشت همه انسا

گردد و با  گويد و از او جدا نمى گاه آدمى را ترك نمى اين معرفت اصيل و پايدار هيچ. است

زدايى قابل بازيابى است؛ اسبابى چون انديشيدن در نظام آفرينش، مطالعه  ترين اسباب غفلت كوچك

خود، تدبر در كالم  هاى خدا، تأمل در ناتوانى و نيازمندى عنوان آيات و نشانه هاى هستى به پديده

ها و مشكالت، نيايش و مويه به درگاه  االهى، گوش فرادادن به نداى پيامبران، قرار گرفتن در سختى

سان، آدمى با  بدين   4.آسا در زندگى خود يا ديگران االهى و نيز مشاهده رخدادهاى شگرف و معجزه

يابد  االهى و آستان قدس ربوبى مىرجوع به فطرت و صبغه االهى، خويشتن را با تمام وجود در محضر 

در اين مرحله است كه انسان با اراده آزاد خود . و اين سرآغاز تعامل و ارتباط تشريعى انسان با خداست

                                                                                                                                            



او پس از ايمان به خدا . گيرد كه در برابر خداى سبحان موضع ايمان يا كفر را برگزيند تصميم مى

است و از اينجاست كه موضوع هدايت تشريعى االهى براى  يابد كه نيازمند ارتباط با معبود خود درمى

بارى، آفريدگار حكيم كه از سر لطف و . يابد تبيين شيوه و راه و رسم تعامل انسان با خدا ضرورت مى

ترين صورت به آدميان نمايانده و آنها را به ايمان و اعتراف در برابر حقيقت  مهربانى، خود را به وجدانى

قرآن كريم از . ترغيب كرده، سازوكار تعامل با خود را نيز فراروى ايشان نهاده است انكارناپذير خود

ساز دستيابى او به رستگارى دنيا و آخرت است، با  اين برنامه زندگى پاكيزه كه مايه حيات انسان و سبب

 :شندعنوان اسالم، دين خدا و دين حق ياد كرده و از همگان خواسته كه مخلصانه تابع دين خدا با

پس    4؛ دِينُ الْقَيمُفَأَقِمْ وَجْهَك لِلدِينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَهِ الَتِي فَطَرَ النَاسَ عَلَيهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَهِ ذَلِك ال

روى خود را با گرايش تمام به حقّ، به سوى اين دين كن، با همان سرشتى كه خدا مردم را بر آن 

 .خداى تغييرپذير نيست آفرينش. سرشته است

و    4؛ك دِينُ الْقَيمَةِوَمَا أُمِرُوا إِلَا لِيعْبُدُوا اللَهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ حُنَفَاءَ وَيقِيمُوا الصَلَاةَ وَيؤْتُوا الزَكاةَ وَذَلِ

را براى او [ دخو]اند، دين  كه به توحيد گراييده فرمان نيافته بودند جز اينكه خدا را بپرستند، و درحالى

 .پايدار همين است[ ثابت و]خالص گردانند، و نماز برپا دارند و زكات بدهند؛ و دين 

دين نه تنها دربردارنده آيين تعامل و رابطه انسان با خداست، بلكه با جامعيت خود برنامه مورد نياز انسان 

اى پيچيده، و روابط  سان مجموعهگيرد؛ زيرا اساساً زندگى ان در سه حوزه ارتباطى ديگر را نيز دربرمى

ها و  تنيده است و خداوند نيز درباره چگونگى و بايسته اى به هم پيوسته و درهم چهارگانه او نيز مقوله

 8 4.هاى هريك از اين روابط چهارگانه نظر دارد نبايسته

                                                 



آگاهانه و  توان نتيجه گرفت كه خداوند براى برقرارى ارتباط از مجموع آنچه به اجمال گفته شد، مى

حال بجاست . آزادانه انسان با او، مسير روشنى را تعريف كرده و مختصات آن را بدو نشان داده است

 .به وظايف انسان در اين تعامل دوسويه نيز بپردازيم

 وظايف انسان در تعامل با خدا

  ايمان.  

تذكر به معرفت فطرى، پس از . تر گفتيم، اصل و اساس معرفةاهلل، فطرى و فعل خداست كه پيش چنان

ديگر موضوعات . ترين موضوع ايمان است ترين و اصلى خدا كانونى. وظيفه عقلى انسان ايمان به اوست

اند؛ موضوعاتى مانند ايمان به روز  ايمان نيز جملگى جايگاه خود را از نسبت با خدا به دست آورده

به تعبيرى ديگر، انسان عارف به خدا . نىهاى آسما جزا، پيامبران، اولياى خدا، دين، فرشتگان و كتاب

 .آورد و سپس به هرآنچه خدا خواسته و موضوع ايمان قرار داده است در درجه نخست به خدا ايمان مى

زدن معبودهاى دروغين است، اعم  ايمان به خداى يگانه، مستلزم نفى هرگونه شريك براى خدا و واپس

 .هاى مادى ها و قدرت ها، طاغوت از شيطان، دنيا، هوى و هوس، بت

توان باور عميق قلبى دانست كه از يك سو بر شناختى صحيح از موضوعات ايمان استوار  ايمان را مى

رو ميان  است و از سوى ديگر داعى و انگيزه يك رشته الزامات عملى و بايدها و نبايدهاست، ازاين

پايه ايمان صحيح، و ايمان صحيح معرفت صحيح . معرفت، ايمان و عمل ارتباطى تنگاتنگ وجود دارد

هاى  در حديثى بلند خطاب به سدير در توصيف ويژگى( ع)امام صادق . نيز مبناى عمل صالح است

 :شيعيان ممتاز فرمود

بمَا هُوَ وَ مَا صِفَتُهُ ثُمَ  أَوَلُهَا أَنَهُمْ عَرَفُوا التَوْحِيدَ حَقَ مَعْرِفَتِهِ وَ أَحْكَمُوا عِلْمَ تَوْحِيدِهِ وَ الْإِيمَانُ بَعْدَ ذَلِكَ

 تَصِفُ الْإِيمَانَ عَلِمُوا حُدُودَ الْإِيمَانِ وَ حَقَائِقَهُ وَ شُرُوطَهُ وَ تَأْوِيلَهُ قَالَ سَدِيرٌ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَهِ مَا سَمِعْتُكَ

  عَنِ الْإِيمَانِ مَا هُوَ حَتَى يَعْلَمَ الْإِيمَانَ بمَنبهَذِهِ الصِفَةِ قَالَ نَعَمْ يَا سَدِيرُ لَيْسَ لِلسَائِلِ أَنْ يَسْأَلَ 

پرستى  گونه كه شايسته است، شناختند و دانش يگانه نخستين صفت ايشان آن است كه توحيد را آن 4 4؛

آنگاه حدود و حقايق و شروط و [. شناختند]صفت ايمان را  خدا را استوار داشتند و پس از آن چيستى و

نشنيده بودم ايمان را بدين وصف توصيف ! خدا اى پسر رسول: سدير گفت. دانستندتأويل ايمان را 

                                                 



گر را روا نيست كه از چيستى ايمان بپرسد، مگر آنكه بداند ايمان  پرسش! آرى، اى سدير: فرمود. كنى

 .به چه كسى

ه پذيرش انباز، برترين و ارجمندترين اعمال معرفى شده ك در حديثى ديگر ايمان به خداى يگانه بى

   4.منوط به آن است( اعم از باورها و كردارها)امور ديگر 

با توجه به وجود مكاتب مختلف فلسفى و عرفانى در االهيات، كسب ديدگاهى صحيح از معرفةاهلل 

هاى دينى در شناخت ذات و  بسيار ضرورى است؛ چراكه داشتن موضع درست و منطبق بر آموزه

 .نخستين گام در تعامل مطلوب انسان با خداست صفات خدا، زيربناى ايمان درست و

  عمل صالح.  

ترديد نشانه صداقت در  دومين ركن رابطه تشريعى انسان با خدا، التزام عملى به دين خداست كه بى

إِنَ »عمل صالح از منظر قرآن كريم به قدرى اهميت دارد كه در مواضع متعدد با تعبير . ايمان است

در تعبيرى ديگر از عمل . در كنار ايمان بر آن تأكيد شده است« ...عَمِلُوا الصّالِحاتِ الَذينَ آمَنُوا وَ 

 :صالح مؤمنانه سخن رفته است

پس هركه كارهاى شايسته انجام دهد و مؤمن    4؛ فَمَنْ يعْمَلْ مِنَ الصَالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كفْرَانَ لِسَعْيهِ

 .سى نخواهد بودباشد، براى تالش او ناسپا[  هم

دانستند، در احاديث به  ها در روزگار امامان عمل را براى تحقق ايمان الزم نمى از آنجا كه برخى فرقه

ضرورت عمل و مدخليت آن در ايمان تصريح شده؛ تا جايى كه در برخى روايات ايمان همان عمل 

 8 4.دانسته شده كه به اعضا و جوارح آدمى سريان يافته است

درباره ارتباط عمل با معرفت  3 4.گرى عمل جزء ايمان و عامل ثبات آن شمرده شده استدر حديث دي

 :خوانيم چنين مى( ع)نيز در حديثى زيبا از امام صادق 

                                                 



ا أَبْوَاباً أَرْبَعَةً لَا مُوإِنَكُمْ لَا تَكُونُونَ صَالِحِينَ حَتَى تَعْرِفُوا وَ لَا تَعْرِفُونَ حَتَى تُصَدِقُوا وَ لَا تُصَدِقُونَ حَتَى تُسَلِ

الَى لَا يَقْبَلُ إِلَا الْعَمَلَ يَصْلُحُ أَوَلُهَا إِلَا بآخِرِهَا ضَلَ أَصْحَابُ الثَلَاثَةِ وَ تَاهُوا تَيْهاً بَعِيداً إِنَ اللَهَ تَبَارَكَ وَ تَعَ

 ...وَ الْعُهُود  الصَالِحَ وَ لَا يَتَقَبَلُ اللَهُ إِلَا بالْوَفَاءِ بالشُرُوطِ

يابيد، تا اينكه تصديق كنيد، و  و به شناخت دست نمى. شما نيكوكار نخواهيد شد تا اينكه بشناسيد 1 4؛

اولى جز با آخرى [  اند كه در طول هم]ابواب چهارگانه [  اين. ]كنيد تا اينكه تسليم گرديد تصديق نمى

، گمراه گشتند و سخت [داراى عمل صالح نيستند و]كسانى كه سه مرحله را دارا هستند . يابد سامان نمى

ها را  پذيرد و جز وفاى به شروط و پيمان خداى تبارك و تعالى تنها عمل صالح را مى. به بيراهه رفتند

 ....كند  قبول نمى

در اهميت عمل صالح اين نكته را نيز بايد دانست كه از منظر قرآن كريم عمل صالح موجب باال رفتن 

 .گردد مى« سخن پاكيزه»

رود، و كار شايسته به  سخنان پاكيزه به سوى او باال مى   4؛ إِلَيهِ يصْعَدُ الْكلِمُ الطَيبُ وَالْعَمَلُ الصَالِحُ يرْفَعُهُ

 .بخشد آن رفعت مى

دارانه، افزون بر ضرورت حضور آن در همه ابعاد زندگى انسان، دو مطلب ديگر نيز  درباره عمل دين

يابد؛  هاى مختلف مى بندى خست آنكه اعمال با عنايت به معيارهاى مختلف، تقسيمن: حائز اهميت است

توان به بايدها و نبايدها  صورت ترك فعل كه از آن مى صورت فعل است و گاه به بدين معنا كه گاه به

شود و گاه نيز  همچنين عمل گاه كارى فردى است كه در زندگى شخصى هر فرد انجام مى. ياد كرد

از منظرى ديگر، برخى اعمال جوانحى . پذيرد ى است كه در تعامل با افراد ديگر صورت مىاجتماع

   4.هستند و برخى جوارحى( قلبى)

شود،  جنبه نخست كه از آن به وجه قلبى عمل ياد مى: دوم آنكه، هر عمل انسانى را دو وجه است

ى اعمال صالح بايد همراه با در متون دينى تأكيد شده كه تمام. گيرى آن است انگيزه، قصد و جهت

هاى ديگر  ترديد وجود انگيزه بى. اخالص باشد؛ يعنى با انگيزه االهى و به قصد تقرب به خدا انجام شود

شود و حسنه را به سيئه  طلبى موجب آلوده شدن عمل صالح مى مانند خودنمايى، سودجويى و شهرت

بسا عملى كه در مقام . و هم پس از آن اخالص، هم در مرحله وقوع عمل الزم است. سازد بدل مى

                                                 



بينى و يادكرد عمل به قصد  وقوع، مخلصانه انجام يافته، اما پس از آن با منت گذاردن، خود بزرگ

جنبه دوم شكل بيرونى عمل است كه از آن به . هاى مادى، آلوده گشته است خودنمايى يا ديگر انگيزه

ر عمل صالحى بايد كاملًا منطبق بر معيارها و موازين دين در اين راستا، ه. شود وجه قالبى عمل ياد مى

   4.البته وجود معيارهاى دينى در اعمال مختلف يكسان نيست. خدا باشد

 ترين اعمال در تعامل با خدا مهم

برخى از اعمال فردى يا : آن سان كه اشاره شد، افعال انسان اشكال و مصاديق بسيار متنوعى دارد

اين . اندن، ازدواج كردن و خريد و فروش ارتباط مستقيم با خداوند ندارنداجتماعى مانند درس خو

پذيرد و هرچند در  هاى پيرامون خويش يا جهان هستى انجام مى اعمال در تعامل انسان با خود يا انسان

( يا غيرخدايى و بلكه ضدخدايى)گيرى خدايى  تواند جهت واسطه با خداوند نيست، مى مواجهه بى

 .داشته باشد

بخش ديگرى از اعمال ارتباط مستقيم انسان با خداست؛ مانند نماز، ذكر، دعا، روزه، حج، قرائت قرآن، 

با توجه به فراوانى . توكل، ترس از خدا، تسليم شدن در برابر مشيت االهى و فرمان و تقدير خداوند

 .رسيم ، برمىاست  اعمال بخش دوم، برخى از آنها را كه در متون دينى بر آنها تأكيد رفته

 تقوا.  

هاى مهم متون دينى در حوزه روابط انسان با خدا، آموزه تقواست كه در قرآن و احاديث  از آموزه

 4 4عامل پذيرش اعمال، 8 4تقوا در قرآن كريم، اطاعت از پيامبران،. مورد تأكيد بسيار قرار گرفته است

اى آمده است كه  در آيه. ده استمعرفى ش 8 4 و شرط ايمان   4 بهترين توشه   4مالك برترى نزد خدا،

اى  در آيه 3 4.دهد قرار مى( وسيله شناخت و تشخيص)اگر تقوا داشته باشيد، خداوند براى شما فرقان 

                                                 



ديگر نيز هم از بندگى و پرستش سخن رفته و هم از تقوا كه اين نمودارِ ارتباط خاص ميان اين دو 

 :است

اى مردم، پروردگارتان را  1 4؛ ذِي خَلَقَكمْ وَالَذِينَ مِنْ قَبْلِكمْ لَعَلَكمْ تَتَقُونَيا أَيهَا النَاسُ اعْبُدُوا رَبَكمُ الَ

 .اند آفريده است، پرستش كنيد؛ باشد كه به تقوا گراييد كه شما، و كسانى را كه پيش از شما بوده

خاص تعريف كرد، توان تقوا را عملى با قالب و نمودى  رسد كه نمى با توجه به متون دينى به نظر مى

بردارى  بلكه تقوا به معناى خداترسى و پرواى خاصى در وجود انسان است كه سرچشمه و عامل فرمان

روى، گاه تقوا به آن حالت  ازهمين. دارى از نافرمانى خداست از خدا و انجام واجبات و نيز خويشتن

براى مثال . سته از آن خداترسىشود و گاه نيز به فعل يا ترك فعل برخا ترس و پرواى قلبى اطالق مى

 :خوانيم در آياتى مى

و هركس شعائر خدا را بزرگ دارد درحقيقت، آن   48؛ وَمَنْ يعَظِمْ شَعَائِرَ اللَهِ فَإِنَهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

 .هاست از پرواى دل[  حاكى]

هايشان را براى پرهيزگارى امتحان  ن كسانند كه خدا دلهما  48؛ أُولَئِك الَذِينَ امْتَحَنَ اللَهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَقْوَى

 .كرده است

رسد، بلكه  كند كه گوشت و خون آن به خدا نمى قرآن درباره عمل قربانى در حج نيز تصريح مى

  48«. لَنْ ينَالَ اللَهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكنْ ينَالُهُ التَقْوَى مِنْكمْ»: رسد تقواى شما به او مى

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا »و  484«. وَلَكنَ الْبرَ مَنِ اتَقَى» 488،«. اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَقْوَي»از سوى ديگر، آياتى مانند 

در . داللت دارد( اعم از انجام فعل يا ترك آن)نيز بر تقوا به مثابه يك عمل جوارحى   48«.وَتَقْوَاهَا

 :لى با وجود تقوا اندك نيست؛ چراكه آن عمل پذيرفته شده استاحاديث نيز آمده است كه هيچ عم

هيچ كارى با تقوا اندك نيست، و چگونه اندك است   48؛ لَا يقِلُ عَمَلٌ مَعَ التَقْوَي وَ كيفَ يقِلُ مَا يتَقَبَلُ

 .آنچه كه پذيرفته شود

                                                 



. بسيار بدون تقواست در حديث ديگرى تصريح شده كه عمل صالح اندك همراه با تقوا بهتر از عمل

چقدر عمل : من گفتم. گفتيم بودم و درباره اعمال سخن مى( ع)نزد امام صادق : مفضل بن عمر گويد

گمان عمل  بى: آنگاه به من فرمود« !استغفار كن! ساكت»: حضرت فرمود! بار است من اندك و كم

ن تقوا چگونه بسيار خواهد بود؟ عمل بدو: گفتم. اندك همراه با تقوا بهتر از عمل بسيار بدون تقواست

كند و در  رفتارى مى دهد و با همسايگان خوش آرى، مانند كسى كه در راه خدا طعام مى»: فرمود

اين عملِ بدون . شود بر روى او باز شد، در آن وارد مى  خدمت ديگران است، ولى هرگاه درِ حرامى

ر حرام بر روى او باز شد، در آن وارد و فرد ديگرى صاحب آن اعمال نيست، اما هرگاه د. تقواست

 .در اين حديث بر بْعد پرهيزگارى و پارسايى تقوا تأكيد شده است 488«.شود نمى

 :بريم به پايان مى( ع)بحث تقوا را با سخنى زيبا از پيشواى پارسايان 

 كنم به تقواى خدايى كه آفرينش شما را آغاز كرد و بازگشت شما به سوى او شما را سفارش مى

هايتان و درمان بيمارى  هايتان و مايه بينايى از كورى درون زيرا تقواى خدا داروى درد دل... خواهد بود 

 483.هاى شماست هايتان و پاكيزگى پليدى نَفْس هايتان و موجب اصالح فساد سينه بدن

 بيم و اميد.  

بدين بيان، او از يك سو از . دبر انسان مؤمن همواره در رابطه خود با خدا در حالت بيم و اميد به سر مى

بيمناك  -هايش به خاطر گناهان و كوتاهى -مقام الوهى و از قهر و غضب خداى قهار و سخت كيفر

گمان با معرفت بيشتر نسبت به خدا بيم او  البته بى. است؛ خوف و خشيتى كه مبتنى بر معرفت خداست

از سوى ديگر، او  481.هراسد وردگارش نمىكس و قدرتى جز پر گونه كه از هيچ شود، آن نيز بيشتر مى

گاه در آستان او در گرداب يأس و  كران خداى رحيم و مهرورز اميدوار است و هيچ به رحمت بى

ترديد بيم و  بى  43.گردند اند كه از رحمت خدا مأيوس مى شود؛ چراكه تنها كافران نااميدى گرفتار نمى

از گروهى ( ع)در حضور امام صادق . دارد حرمات وامىاميد حقيقى، انسان را به انجام طاعات و ترك م

: آن حضرت فرمود. گويند به رحمت و مغفرت خدا اميدواريم كنند و مى سخن به ميان آمد كه گناه مى

هركس به چيزى اميد ! اميدوار نيستند! دروغ گفته اند. اند كه در آرزوها پا در هوا هستند ايشان گروهى»

                                                                                                                                            



آن حضرت در حديثى ديگر   43«.گريزد ركه از چيزى ترسيد، از آن مىجويد و ه را مى  بست، آن

 :فرمود

ال يكون المؤمن مؤمنا حتَى يكون خائفا راجيا و ال يكون خائفا راجيا حتَى يكون عامال لما يخاف و 

مؤمن، مؤمن نخواهد بود تا اينكه بيمناك و اميدوار باشد، و بيمناك و اميدوار نخواهد بود تا   43؛يرجو

 .ترسد و اميدوار است، كار كند نكه براى آنچه مىاي

از سوى ديگر، بايد توجه دانست كه توازن در داشتن دو مقام خوف و رجا شرط تعامل مطلوب با 

يك بر  در احاديث آمده است كه نور اميد و نور بيم از خدا در قلب مؤمن يكسان است و هيچ. خداست

انگيزترين نكته در حكمت لقمان آن  شگفت: فرمود( ع)ادق درهمين باره امام ص. ديگرى فزونى ندارد

از خداى عزوجل چنان بترس كه اگر با نيكى جن و انس نيز به پيشگاه او : بود كه به پسرش گفت

گونه اميد ببند كه هرگاه با گناهان جن و انس به پيشگاه او  بيايى، تو را عذاب خواهد كرد و به خدا آن

گفت هيچ بنده مؤمنى نيست،  پدرم مى: فرمود( ع)آنگاه امام صادق . وردآيى، به تو رحمت خواهد آ

چون اين با آن سنجيده شود، بر آن فزونى نيابد . نور ترس و نور اميد: جز آنكه در قلب او دو نور هست

 438.و هرگاه آن با اين سنجيده شود، از آن افزوده نيايد

  محبت. 8

مؤمنان، معبود راستين . سان مبتنى بر عطوفت و مهرورزى استافزون بر آنچه گفته شد، رابطه خدا و ان

ها را  دانند كه خداى مهربان و خيرخواه، انسان پرستند؛ زيرا نيك مى خود را آگاهانه و مهرورزانه مى

البته مؤمنان . براى دستيابى به رحمت خود آفريده و آنان را غرق در رحمت فراگير خود ساخته است

 .االهى، از رحمتى ويژه نيز برخوردارندافزون بر رحمت عام 

. گيرد اند، دربرمى هاى مرتبط به ساحت ربوبى را كه موضوع ايمان محبت مؤمن به خدا تمام حوزه

پرست و به  داران يگانه خدا، اهل بيت پيامبر خدا، اولياى خدا، دين رو مؤمنان، به دين خدا، رسول ازاين

ورزند و  خشنودى اوست، در راه او مهر مى  ست خدا و موجبتمام امورى كه محبت به آنها مورد خوا

هاى  سان، حب و بغض در راه خدا از پايه بدين. كنند با دشمنان خدا و هرآنچه او خواسته، دشمنى مى

 :باره بدين آيات بنگريد دراين. رود دارى به شمار مى اصلى دين و دين

                                                 



و برخى از  434؛ أَنْدَادًا يحِبُونَهُمْ كحُبِ اللَهِ وَالَذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًا لِلَهِ وَمِنَ النَاسِ مَنْ يتَخِذُ مِنْ دُونِ اللَهِ

دارند؛  گزينند، و آنها را چون دوستى خدا، دوست مى برمى[ براى او]مردم، در برابر خدا، همانندهايى 

 .اند، به خدا محبت بيشترى دارند ولى كسانى كه ايمان آورده

اى كسانى كه ايمان   43؛ ا الَذِينَ آمَنُوا مَنْ يرْتَدَ مِنْكمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يأْتِي اللَهُ بِقَوْمٍ يحِبُهُمْ وَيحِبُونَهُيا أَيهَ

آورد كه آنان را  را مى[ ديگر]زودى خدا گروهى  ايد، هركس از شما از دين خود برگردد، به آورده

 .وست دارنداو را د[ نيز]دارد و آنان  دوست مى

 أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ لَا تَجِدُ قَوْمًا يؤْمِنُونَ باللَهِ وَالْيوْمِ الْآخِرِ يوَادُونَ مَنْ حَادَ اللَهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كانُوا آبَاءَهُمْ

به خدا و روز بازپسين ايمان  قومى را نيابى كه  43؛ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِك كتَبَ فِي قُلُوبهِمُ الْإِيمَانَ

هرچند پدرانشان يا پسرانشان يا  -اند كسانى را كه با خدا و رسولش مخالفت كرده[ و]داشته باشند 

 .ايمان را نوشته است[ خدا]در دل اينهاست كه . دوست بدارند -برادرانشان يا عشيره آنان باشند

 :فرمود( ع)امام باقر 

ايمان را براى شما دوست داشتنى گردانيد و آن »: اى تعالى فرمودخد. آيا دين جز دوست داشتن است

اگر خدا را دوست داريد، از من پيروى كنيد تا خدا دوستتان »: و فرمود 438«.هاى شما بياراست را در دل

  43141«.هركس را كه به سوى آنان كوچ كرده دوست دارند»: و فرمود 433«.بدارد

آيا ايمان »: رسيدم كه آيا حب و بغض از ايمان است؟ فرمودپ( ع)از امام صادق : فضيل بن يسار گويد

ايمان را براى شما دوست داشتنى گردانيد [ خدا: ]سپس اين آيه را تالوت كرد« جز حب و بغض است؟

آنان . هاى شما بياراست و كفر و پليدكارى و نافرمانى را در نظر شما ناخوشايند ساخت و آن را در دل

 :فرمود( ع)امام صادق   41.اند گانيافت ره[ اند كه چنين]

                                                 



از استوارترين   41؛ من أوثق عرى اإليمان أن تحبَ فى اللَه و تبغض فى اللَه و تعطي فى اللَه و تمنع فى اللَه

دستاويزهاى ايمان آن است كه در راه خدا دوستى كنى و در راه خدا دشمنى كنى و در راه خدا 

 .ببخشى و در راه خدا دريغ كنى

 »: رت در حديث ديگرى فرمودآن حض

هركس بر پايه دين محبت نكند و بر  418؛ كلُ من لم يحبَ على الدِين و لم يبغض على الدِين فال دين له

 «.پايه دين دشمنى نورزد، دين ندارد

 :فرمايد مى( ص)رسول گرامى اسالم 

خدا را براى  414؛ أهل بيتي لحبيأحبوا اهلل لما يغذوكم به من نعمه و أحبوني لحب اهلل عز و جل و أحبوا 

بيت مرا  دهد، دوست بداريد و مرا به خاطر دوستى خدا دوست بداريد و اهل هايى كه به شما مى نعمت

 .براى دوستى من دوست بداريد

هاى ايمان شمرده  ترين شاخه آن حضرت همچنين دوستى مؤمن نسبت به مؤمن در راه خدا را از بزرگ

  41.است

انديشند و اندوهى معنوى  هاى مؤمنان و پارسايان را تسخير كرده كه به جز او نمى محبت خدا چنان دل

بندند، كه اساساً زندگى دنيوى  اى دل نمى اينان نه تنها به مظاهر دنيا ذره. هايشان را فراگرفته است دل

  41.دانند شايسته دلبستگى نمى -حتى درصورت جاودانه بودن در آن -را

كته نيز تأكيد شده كه نشانه و شرط دوستى خدا عمل كردن به دين و پيروى از در متون دينى بر اين ن

 :خداست رسول

اگر خدا را »: بگو 418؛ قُلْ إِنْ كنْتُمْ تُحِبُونَ اللَهَ فَاتَبعُونِي يحْببْكمُ اللَهُ وَيغْفِرْ لَكمْ ذُنُوبَكمْ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

خدا دوستتان بدارد و گناهان شما را بر شما ببخشايد، و خداوند دوست داريد، از من پيروى كنيد تا 

 «.آمرزنده مهربان است

                                                 



خداى عزوجل را دوست ندارد كسى كه  413؛ مَا أَحَبَ اهلل عَزَوَجَلَ مَنْ عَصَاهُ»: فرمود( ع)امام صادق 

 «.كند نافرمانى او مى

 :حضرت آنگاه به اين شعر تمثل جست و فرمود

  أَنتَ تُظهِرُ حُبَهُ تَعصَي اإللهَ و
 

  هَذَا مُحَالٌ فِي الفِعالِ بَدِيع

  لَو كَانَ حُبُكَ صَادِقاً لَأَطَعتَهُ
 

411 إِنَ المُحُبَ لِمَن يُحِبُ مُطِيع
 

  توكل. 4

طبرسى، مفسر بنام شيعى در توضيح اين . توكل به معناى وكيل گرفتن خدا و سپردن كارها به اوست

توكل به خدا يعنى سپردن . توكل اظهار ناتوانى و تكيه كردن به ديگرى است: نويسد مفهوم قرآنى مى

اصل توكل، وكيل گرفتن است كه عبارت است از اينكه انسان در . كار به او و اطمينان به حسن تدبير او

مين وكالت نيز به ه. كند، بسنده نمايد انجام دادن كارى كه نياز دارد، به فردى كه به او تكيه مى

    .كند معناست و وكيل كسى است كه انسان با سپردن كارى، به او اعتماد مى

مؤمنان بايد به خدا توكل . هاى برجسته مؤمنان است از منظر متون دينى، توكل به خدا يكى از ويژگى

 .و توكل به خدا شرط مؤمن بودن است    كنند

 .و اگر مؤمنيد، به خدا توكل كنيد    ؛ عَلَى اللَهِ فَتَوَكلُوا إِنْ كنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

بنا به تصريح قرآن كريم، شيطان بر كسانى كه ايمان  8  .دارد كنندگان را دوست مى گمان خدا توكل بى

هركس به خدا توكل كند، خدا او را  4  .اى ندارد كنند، سلطه اند و به پروردگارشان توكل مى آورده

 «.و هركس بر خدا اعتماد كند او براى وى بس است    ؛ هُوَ حَسْبُهُوَمَنْ يتَوَكلْ عَلَى اللَهِ فَ»: بسنده است

                                                 



ورزيدند و به خدا توكل  گرفتند، شكيبايى مى هاى خود قرار مى پيامبران هرگاه در مقابل آزارهاى امت

 :نمودند مى

و     ؛ مَا آذَيتُمُونَا وَعَلَى اللَهِ فَلْيتَوَكلِ الْمُتَوَكلُونَوَمَا لَنَا أَلَا نَتَوَكلَ عَلَى اللَهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبرَنَ عَلَى 

هايمان رهبرى كرده است؟ و البته ما بر آزارى كه به ما  چرا بر خدا توكل نكنيم و حال آنكه ما را به راه

 .كنندگان بايد تنها بر خدا توكل كنند رسانديد شكيبايى خواهيم كرد، و توكل

 :فرمايد مى( ع)اميرمؤمنان . به خدا و سپردن كارها به او از اركان ايمان است از منظر احاديث، توكل

 وَ التَسْلِيمُ لِأَمْر اللَهِ عَزَ الْإِيمَانُ لَهُ أَرْكانٌ أَرْبَعَةٌ التَوَكلُ عَلَى اللَهِ وَ تَفْوِيضُ الْأَمْر إِلَى اللَهِ وَ الرِضَا بقَضَاءِ اللَهِ

 8  . وَ جَلَ

راوى . يقين: حد توكل چيست؟ فرمود: راوى عرض كرد. هر چيزى حد دارد: فرمود( ع)ادق امام ص

نيازى  توكل هست، بى هرجا 3  .خدا از چيزى نهراسى[ وجود]اينكه با : حد يقين چيست؟ فرمود: گفت

گردد و هركس به خدا تمسك جويد،  هركس به خدا توكل كند، مغلوب نمى 1  .و عزت نيز آنجاست

: به اين صورت آمده است( ص)اين مضمون در حديثى ديگر از پيامبر اسالم     .وردخ شكست نمى

    «. من أحب أن يكون أقوى الناس، فليتوكل على اهلل»

. ما مؤمن هستيم! خدا اى رسول: شما كيستيد؟ گفتند: بر گروهى برخورد كرد و پرسيد( ص)خدا  رسول

ى به قضاى خدا و سپردن كار به او و تسليم خشنود: حقيقت ايمان شما چيست؟ گفتند: حضرت فرمود

اينان دانشمندانى فرزانه هستند و نزديك : درباره آنان فرمود( ص)خدا  رسول. شدن در برابر امر خدا

    .است كه از حكمت و فرزانگى پيامبر گردند

 درخور يادآورى است كه توكل به خدا به معناى ترك كار و كوشش نيست، بلكه تالش براى به دست

آوردن اسباب و فراهم كردن مقدمات امور و اهدافى كه به دنبال آنيم، الزمه توكل به خداست؛ چراكه 

. گونه خواسته و نظام اسباب و مسببات را بر شئون زندگى ما حاكم ساخته است خداى متعال خود اين

                                                 



و توكل به خدا  تواند از طلب روزى حالل دست بردارد و با خانه نشينى براى مثال، انسان مؤمن نمى

 :فرمايد باره مى دراين( ع)امام صادق . خواستار روزى باشد

طلب روزى را از راه  8  ؛ ال تدع طلب الرزق من حله فإنه عون لك علي دينك و اعقل راحلتك وتوكل

 .حالل ترك مكن كه ياور تو در دين توست، و شترت را ببند و توكل كن

 ذكر.  

ها  معبود حقيقى از انسان. در تعامل مستقيم انسان با خداى خود است ذكر خدا يكى ديگر از اعمال مهم

 :خواسته كه هماره به ذكر و يادكرد او بپردازند

او ]و پروردگارت را بسيار ياد كن، و شبانگاه و بامدادان  4  ؛وَاذْكرْ رَبَك كثِيرًا وَسَبِحْ بالْعَشِي وَالْإِبْكارِ

 .تسبيح گوى[ را

ام را به  پس مرا ياد كنيد، تا شما را ياد كنم؛ و شكرانه    ؛ رْكمْ وَاشْكرُوا لِي وَلَا تَكفُرُونِفَاذْكرُونِي أَذْك

 .جاى آريد؛ و با من ناسپاسى نكنيد

آگاه باش     ؛ أَلَا بذِكرِ اللَهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ»: ها معرفى كرده است قرآن كريم ياد خدا را مايه آرامش دل

 «.يابد ها آرامش مى كه با ياد خدا دل

 .هايشان را به خوف از خدا وامى دارد مؤمنان كسانى هستند كه ياد خدا دل

انًا وَعَلَى رَبِهمْ إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ إِذَا ذُكرَ اللَهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتْ عَلَيهمْ آياتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَ

هايشان بترسد، و چون آيات او بر آنان  اند كه چون خدا ياد شود دل همان كسانى مؤمنان، 8  ؛ يتَوَكلُونَ

 .كنند خوانده شود بر ايمانشان بيفزايد، و بر پروردگار خود توكل مى

بر  3  .ذكر فراوان خدا را مايه دوستى او و رهايى از نفاق و آتش جهنم دانسته است( ص)رسول اكرم 

هم چنين يادكرد بسيار خدا در  1  .شود خدا موجب مرگ قلب مىپايه حديثى ديگر، فراموش كردن 

    .شمرده شده است( عليهم السالم)بيت  هاى شيعيان اهل خلوت، از ويژگى

                                                 



پذيرد، مگر ياد خدا  روايت شده است كه هر چيزى را حدى است كه بدان پايان مى( ع)از امام صادق 

رو هركس آنها را ادا كند، اين  جب نموده، ازاينخداوند واجبات را وا. كه براى آن حد و پايانى نيست

. مثلًا روزه ماه رمضان را واجب كرده و هركس رمضان را روزه بگيرد، حد آن است. حد آن است

هركس نيز حج گزارد، همان حد آن است، جز ذكر كه خداوند براى اندك آن راضى نگشته و براى 

 *يا أَيهَا الَذِينَ آمَنُوا اذْكرُوا اللَهَ ذِكرًا كثِيرًا»: خواند آنگاه حضرت اين آيه را. آن حدى قرار نداده است

در ادامه ( ع)امام . براى ذكر حد و پايانى ننهاده است  خداوند برطبق اين آيه    «.وَسَبِحُوهُ بُكرَةً وَأَصِيلًا

با او غذا  !گفت رفتم، ذكر مى گونه كه وقتى با او راه مى پدرم كثيرالذكر بود؛ آن: حديث فرمود

    ....كرد و هم سخنى با ديگران نيز او را از ذكر خدا بازنمى داشت  خوردم، ياد خدا مى مى

اى مهم از ياد خدا، ذكر عملى است؛ بدين معنا كه انسان در  گونه 8  افزون بر ذكر زبانى و قلبى خدا،

و نواهى االهى و خشنودى و ها و اعمال خود همواره به ياد خدا باشد و با در نظر گرفتن اوامر  انتخاب

ناخشنودى او، عملى را كه طاعت خداست انجام دهد و از عملى كه معصيت اوست، اجتناب ورزد؛ 

 :كه در حديث آمده است چنان

و لَا إِلَه إِلَا اللَه و  مِن أَشَدِ مَا فَرَض اللَه عَلَى خَلْقِهِ ذِكر اللَهِ كثِيراً ثُمَ قَال لَا أَعْنِي سُبْحَان اللَهِ و الْحَمْد لِلَهِ

 اللَه أَكبَر و إِن كان مِنْه و لَكن ذِكر اللَهِ عِنْد مَا أَحَلَ و حَرَم فَإِن كان طَاعَةً عَمِل بهَا و إِن كان مَعْصِيةً

مقصودم : سپس فرمود. از دشوارترين واجبات خدا بر بندگانش يادكرد بسيار خداست 4  ؛ تَرَكهَا

 [ گفتن]

 ن اللَهِ و الْحَمْد لِلَهِ و لَا إِلَه إِلَا اللَه و اللَه أَكبَرسُبْحَا

كه اگر . نيست، گو اينكه آن هم ذكر و ياد خداست، بلكه ياد خدا در مواجهه با حالل و حرام خداست

 .طاعت خداست، انجام دهد و اگر گناه است، آن را ترك كند[ آن كار]

 :فرمايد كر مىنيز درباره اقسام ذ( ع)اميرمؤمنان 

                                                                                                                                            



يك فَيكون الذِكرُ ذِكرَان ذِكرُ اللَهِ عَزَ وَ جَلَ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ وَ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِك ذِكرُ اللَهِ عِنْدَ مَا حَرَمَ عَلَ

 حَاجِزا

ياد خدا در [ نيز]ياد خداى عزوجل هنگام مصيبت است و برتر از آن [  يكى: ]ذكر دو گونه است    ؛

 .آنها شود[  ارتكاب]محرمات است كه مانع برخورد با 

 دعا.  

ها  انسان قرآن از. دعا يكى از اعمال مهم عبادى است كه در متون دينى بر آن تأكيد بسيار رفته است

 :خواسته كه خدا را بخوانند

ى الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَلَا تُفْسِدُوا فِ * ادْعُوا رَبَكمْ تَضَرُعًا وَخُفْيةً إِنَهُ لَا يحِبُ الْمُعْتَدِينَ

پروردگار خود را به زارى و نهانى بخوانيد كه او از حد     ؛ وَطَمَعًا إِنَ رَحْمَتَ اللَهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

وانيد و در زمين پس از اصالح آن فساد مكنيد، و با بيم و اميد او را بخ. دارد گذرندگان را دوست نمى

 .كه رحمت خدا به نيكوكاران نزديك است

 :ها را به دعا و نيايش فراخوانده و وعده اجابت داده است خداوند انسان

ي لَعَلَهُمْ وَإِذَا سَأَلَك عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيسْتَجِيبُوا لِي وَلْيؤْمِنُوا ب

به  -من نزديكم، و دعاى دعاكننده را[ بگو]و هرگاه بندگان من، از تو درباره من بپرسند،  8  ؛ نَيرْشُدُو

بايد فرمان مرا گردن نهند و به من ايمان آورند، [  آنان]كنم، پس  اجابت مى -هنگامى كه مرا بخواند

 .باشد كه راه يابند

با استناد به اين آيه كثرت ( ع)امام باقر . در احاديث نيز از فضيلت و آثار دعا فراوان سخن رفته است

 3  .دعا را برتر از كثرت قرائت قرآن دانسته است

ترين عمل نزد خدا، سالح مؤمن و  داشتنى نظير قرب به خدا، دوست همچنين در احاديث، دعا عامل بى

ه امام ك گردد؛ چنان دعا موجب تغيير در قضا و قدر نيز مى 1  .كليد نجات و رستگارى معرفى شده است

 :فرمايد مى( ع)صادق 

                                                 



احُ كلِ حَاجَة وَ لَا ينَالُ مَا الدُعَاءُ يرُدُ الْقَضَاءَ بَعْدَ مَا أُبْرِمَ إِبْرَاماً فَأَكثِرْ مِنَ الدُعَاءِ فَإِنَهُ مِفْتَاحُ كلِ رَحْمَة وَ نَجَ

  بٌ يكثَرُ قَرْعُهُ إِلَا يوشِك أَنْ يفْتَحَ لِصَاحِبهِعِنْدَ اللَهِ عَزَ وَ جَلَ إِلَا بالدُعَاءِ وَ إِنَهُ لَيسَ بَا

پس فراوان دعا كن؛ زيرا دعا كليد . گرداند، پس از آنكه مبرم و قطعى شده است دعا قضا را برمى  8 ؛

برآورده شدن هر حاجت است و به آنچه نزد خداى عزوجل است، جز با دعا [  مايه]هر رحمت و 

 .كه بسيار كوبيده شود، نزديك است كه گشوده گرددهر درى . توان دست يافت نمى

دعا مشتمل بر اظهار فقر و نيازمندى انسان در برابر خدا و اعتراف به قدرت، غنا و عزت خداوند است، 

نظر از آنكه خواسته انسان اجابت شود يا به اجابت نرسد، دعا ذاتاً عبادتى بزرگ به شمار  رو صرف ازاين

 :فرمايد خداوند مى. در تعاليم دينى در همين نكته است رود و راز اهميت آن مى

اگر دعاى شما نباشد، پروردگارم هيچ اعتنايى به شما »: بگو  8 ؛ قُلْ مَا يعْبَؤُا بكمْ رَبِي لَوْلَا دُعَاؤُكمْ

 «.كند نمى

 :فرمود( ع)امام صادق 

عا همان عبادتى است كه به پايان رسيده است؛ زيرا د[ آفرينش و تقدير]خدا را بخوان و مگو كار 

كسانى كه از عبادت من سر باز زنند، با ذلت و خوارى به جهنم »: خداى عزوجل فرموده است

  8 «.مرا بخوانيد تا اجابت كنم شما را»: فرموده[ نيز]و « درخواهند آمد

برتر چيزى نزد خداى عزوجل : درباره برترين عبادت پرسش شد، فرمود( ع)نيز هنگامى كه از امام باقر 

تر از كسى نيست  كس نزد خدا مبغوض از آن نيست كه از آنچه نزد اوست، درخواست كنند، و هيچ

 88 .كند ورزد و از آنچه نزد اوست، درخواست نمى كه از بندگى خدا تكبر مى

البته درباره چگونگى دعا و آداب و شرايط آن مباحث زيادى مطرح شده كه در اينجا مجال پرداختن 

شود كه دعا ممكن است كالمى در قالب و محتواى  اما تنها به اين نكته بسنده مى 84  به آنها نيست

تر آن است كه از  خود به دعا بپردازد، اما شايسته« زبان»تواند با  انسان همواره مى. دلخواه دعاكننده باشد

بران نقل شده در قرآن كريم دعاهاى بسيارى از زبان پيام. دعاهاى موجود در متون دينى استفاده كنيم

                                                                                                                                            



رسيده است كه هم دربردارنده ( عليهم السالم)بيت  نيز در منابع شيعى متون دعايى پرقدرى از اهل. است

هاى مختلف  هاى مادى و معنوى از خداست و هم منبع سرشارى از معارف دينى در حوزه درخواست

 .جاديهكميل، عرفه، مناجات شعبانيه و نيز دعاهاى صحيفه س است؛ دعاهايى مانند

البته در اين ميان اعمال مهم . ترين اعمال آدمى در تعامل با خداى سبحان ياد كرديم در اين بحث از مهم

گفته است؛ مانند نماز كه برنامه مشخص روزانه  ديگرى نيز هست كه دربردارنده برخى از موارد پيش

 .به خدا وجود دارد مؤمنان براى ارتباط با خداست كه در آن ذكر، دعا، اظهار محبت و توكل

 رابطه انسان با خود( ب

باره،  رابطه انسان با خويشتن و وظايف وى دراين. دومين رابطه از روابط انسان، رابطه وى با خود است

بارى، انسان در برابر خود نيز . نه تنها خود اهميت بسيار دارد، بلكه در اصالح روابط ديگر نيز مؤثر است

طوركلى وظايف انسان در ارتباط  به. ه در متون دينى بسيار مورد توجه استحقوق و وظايفى را دارد ك

 .با خود بدين شرح است

  خودشناسى.  

آدمى موظف است كه خود را . خودشناسى يا معرفت نفس نخستين وظيفه انسان در تعامل با خود است

و از سويى جايگاه خود را  از ابعاد مختلف مورد مطالعه قرار دهد تا به شناختى درست از آن دست يابد

سان، او به نسبت خود با خالق خويش نيز پى  بدين. هاى ديگر بازشناسد در جهان هستى و در ميان انسان

هاى وجودى خود و ارتباط آنها با يكديگر و همچنين از اميال و  برد و از استعدادها، ساحت مى

در اهميت خودشناسى همين بس كه . گردد هاى خود آگاه مى ها و ناتوانايى ها و ضعف گرايش

  8 «. من عرف نفسه فقد عرف ربه»: فرموده است( ع)اميرمؤمنان 

هاى االهى را در وجود خود بكاوند؛ چراكه  كند كه نشانه ها دعوت مى قرآن كريم از انسان

هاى قدرت و حكمت خدا كه در  شك نشانه ترين موجود به هركس خود اوست و از سويى بى نزديك

 :تر از آيات ديگر االهى است انسان به كار رفته، براى وى ملموسآفرينش 

هايى  و روى زمين براى اهل يقين نشانه  8 ؛ وَفِي أَنْفُسِكمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ * وَفِي الْأَرْضِ آياتٌ لِلْمُوقِنِينَ

 بينيد؟ است، و در خود شما؛ پس مگر نمى[  متقاعدكننده]

                                                 



هاى خود و  ان با آگاهى از جايگاه خود در عالم هستى و توانايىشود كه انس معرفت نفس موجب مى

ها و امكاناتى كه خداوند تنها بدو عطا فرموده، مسير درست به كارگيرى از امكانات  ها و نعمت كرامت

. اى دارد كه ياد شد، معرفت نفس ابعاد گسترده چنان. و پاسداشت كرامت و منزلت ويژه خود را بازيابد

نيست، بلكه شناخت ( به معناى روح)فت نفس، شناخت نفس اماره يا شناخت صرفاً نفس درحقيقت معر

و چگونگى ارتباط آنها با يكديگر و اثرگذارى ( مانند بدن)هاى وجودى  جانبه خود و تمام ساحت همه

البته شناخت . هاى خداداد در وجود آدمى است هركدام بر ديگرى و نيز شناخت استعدادها و توانايى

س اماره و توجه به دشمنى آن با انسان و آگاهى از تقابل نفس اماره با عقل و احكام آن، از ديگر نف

بخشى از خودشناسى را بايد در تأمل در چگونگى و مراحل آفرينش انسان . مسائل معرفت نفس است

معاد و  ها خواسته شده كه با انديشيدن در اين امور، به توحيد و در متون دينى از انسان. دانست

 83 .و با تذكر به ناچيزى و ناتوانايى خود، از فخرفروشى بپرهيزند 88 هدفمندى آفرينش خود پى برند

توان شامل بازشناسى معلومات فطرى دانست كه خداوند در نهاد  بخش ديگرى از معرفت نفس را مى

 -و پليدكارىمانند خداشناسى و تقوا  -آدمى موظف است در معارف فطرى. ها قرار داده است انسان

 .بينديشد تا فطريات خود را بازيابد

  جهاد با نفس.  

در اينجا مراد از نفس، نفس اماره و منظور از . دومين وظيفه انسان در ارتباط با خود، جهاد با نفس است

درباره ضرورت و اهميت جهاد با نفس  81 .هاى نامشروع نفسانى است جهاد با نفس، مبارزه با خواهش

 :به مسلمانانى كه از جهاد با دشمن برگشته بودند، فرمود( ص)ه پيامبر اكرم گفتنى است ك

بر [ تر بزرگ]/ جهاد اكبر [ لى هنوز]را ادا كردند، و [ كوچك تر]/ آفرين بر گروهى كه جهاد اصغر 

  4 .جهاد با نفس: جهاد اكبر چيست؟ فرمود! اهلل گفته شد يا رسول. عهده ايشان باقى مانده است

                                                 



ترين دشمن انسان است كه بايد با آن به مقابله برخاست؛  متون دينى نفس به مثابه بزرگاز منظر 

ترين دشمن تو نفس توست كه در ميان دو  دشمن: كه پيامبر درباره دشمنى نفس با انسان فرمود چنان

 :قرآن كريم ثمره بازداشتن نفس از هوا و هوس را بهشت معرفى كرده است  4 .پهلوى توست

باز داشت، پس  را از هوس[ خود]كه از ايستادن در برابر پروردگارش هراسيد، و نفس  و اما كسى

  4 .جايگاه او همان بهشت است

در احاديث، نفس اماره نيرويى در برابر عقل دانسته شده كه انسان موظف است آن را تابع احكام 

 :عقالنى نموده و مهارش كند

راستى كه عقل در  به 48 ؛ الدواب فان لم تعقل حارتان العقل عقال من الجهل و النفس مثل اخبث 

كشيده نشود، سرگردان  بندكشنده جهل است و نفس مانند پليدترين جنبندگان است كه اگر در بند

 .شود مى

 »: در حديثى ديگر، نفس به اسبى سركش مانند شده كه با راهبرى علم و رانندگى عمل بايد مهار شود

 44 «. لنفس حرونالعلم قائد و العمل سائق و ا

هاى ناشايست تاكيد كرده  البالغه بر تأديب نفس و بازگرداندن آن از عادت در نهج( ع)اميرالمؤمنين 

 :است

  4 .أَيهَا النَاسُ تَوَلَوْا مِنْ أَنْفُسِكمْ تَأْدِيبَهَا وَ اعْدِلُوا بهَا عَنْ ضَرَاوَةِ عَادَاتِهَا

و با شگردهاى گوناگون انسان را از كار نيك نفس اماره درحقيقت ياور و همكار شيطان است 

هاى  در يكى از نيايش( ع)روست كه امام سجاد  ازهمين. دهد دارد و به نافرمانى خدا فرمان مى بازمى

ها و كاركردهاى نفس اماره، از  با بيان ويژگى -كه به نيايش شكواگران معروف است -گانه خود پانزده

 :آن به خدا شكايت برده است

                                                 



دهد و به سوى گناه  آورم از نفسى كه بسيار به بدى فرمان مى من به آستان تو شكايت مى! خدايا

هاى هالك و  مرا به راه. گيرد ورزد و در معرض خشم تو قرار مى شتابد و به نافرمانى از تو حرص مى مى

اراى آرزوهاى دور و د[ و]جو  بسيار بهانه. سازد ترين تباه شده مى برد و مرا نزد تو فرودست تباهى راه مى

به . دارد بازمى[  از ديگران]كند و چون به او خوبى رسد،  تابى مى چون به او بدى رسد، بى. دراز است

برد و توبه  مرا باشتاب به سوى گناه مى. آكنده از غفلت و اشتباه است[ و]لهو و لعب بسيار گرايش دارد 

  4 ....اندازد  مرا به تأخير مى

جهاد با نفس و جهاد اكبر به كار نرفته، بلكه آموزه مهم تزكيه نفس مطرح شده  در قرآن كريم تعبير

 :است

سوگند به  48 ؛دَسَاهَا  وَقَدْ خَابَ مَنْ *قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكاهَا *فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا *وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا

اش را به آن الهام كرد، كه  و پرهيزگارى نَفْس و آن كس كه آن را درست كرد؛ سپس پليدكارى

 .اش ساخت، قطعاً درباخت هركس آن را پاك گردانيد، قطعاً رستگار شد، و هركه آلوده

و هم از راه ( پليدكارى)برطبق آيه نخست، انسان با الهام االهى، هم از اصل حسن تقوا و قبح فجور 

تصريح شده كه هركس تزكيه نفس كند، رستگار در ادامه بر اين امر  43 .دستيابى به هركدام آگاه است

در اهميت تزكيه همين . خواهد شد و آن كس كه نفس را فروگذارد و تباه سازد، ناكام خواهد ماند

 41 .عنوان يكى از اهداف و كاركردهاى رسالت پيامبر خاتم مطرح شده است بس كه در برخى آيات به

بر اين پايه، تزكيه به معناى رشد دادن و بر كشاندن     .تزكيه از ريشه زكات به معناى رشد و نمو است

آيد و تباهى نفس نيز  با توجه به مجموع آيات، تزكيه نفس با رعايت تقوا به دست مى. نفس است

 :گيرد بنابراين تزكيه و جهاد با نفس در دو عرصه صورت مى    .محصول فرو رفتن در فجور است

                                                 



دهد، بايد با ترك گناهان به مبارزه  واره به گناه فرمان مىاز آنجاكه نفس آدمى هم: ترك گناهان. يك

كينه توزى،     ويژه بايد با زدودن رذايل اخالقى مانند ريا، حسد، آزمندى، با نفس پرداخت؛ به

. بينى از صفحه نفس، لوح درون را از پليدى و تاريكى گناهان پاك ساخت خودپسندى و خودبزرگ

 .شود، در تكامل و سازندگى اخالقى انسان نقش بسزايى دارد اين بخش كه تهذيب نفس ناميده مى

از آنجاكه انجام طاعات و تكاليف عقلى و شرعى خالف خواسته نفس بوده و با رنج : انجام طاعات. دو

ويژه با كسب مكارم  توان با نفس مقابله نمود و به با مداومت بر انجام آنها مى 8  و سختى همراه است،

توان خود را به  مى 4  -نى، شكيبايى، بردبارى، خرسندى، شجاعت، حيا و شكرمانند فروت -اخالقى

 .زيبايى معنوى آراست

  محاسبه. 8

از . از همه مؤمنان خواسته كه مراقب خود باشند    «. يا أَيهَا الَذِينَ آمَنُوا عَلَيكمْ أَنْفُسَكمْ»خداوند با تعبير 

هميشه بايد پرواى االهى پيشه كند و در اين  انسان    آنجاكه هركس در گرو كسب و كار خود است،

 :اى اندوخته است نكته تأمل كند كه براى آينده خود چه توشه

اى كسانى  8  ؛  بمَا تَعْمَلُونَيا أَيهَا الَذِينَ آمَنُوا اتَقُوا اللَهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَمَتْ لِغَدٍ وَاتَقُوا اللَهَ إِنَ اللَهَ خَبِيرٌ

از پيش چه [ ى خود]ايد، از خدا پروا داريد؛ و هركسى بايد بنگرد كه براى فردا  ايمان آورده كه

 .كنيد آگاه است درحقيقت، خدا به آنچه مى. از خدا بترسيد[ باز]فرستاده است؛ و 

 :بسنده است كه فرمود( ع)در اهميت محاسبه نفس كالم امام كاظم 

  فان عمل حسنا استزاد اهلل و ان عمل سيئا استغفر اهلل و تاب اليه .ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم

از ما نيست كسى كه در هر روز خود را حسابرسى نكند تا اگر كار نيكى انجام داده از خدا فزونى  3  ؛

 .به سوى او باز گردد خواهد و اگر كار بدى انجام داده، از خدا آمرزش بطلبد و

                                                 



كه خداى سبحان ناظر بر همه اعمال و سخنان اوست و فرشتگان نگهبان انسان مؤمن هماره بايد بداند 

كنند و در روز قيامت نيز بايد پاسخگوى تمامى آنها  ترين گفتار و كردار وى را ثبت مى انسان كوچك

 .باشد

هاى  در سفارش( ص)رسول اكرم . در احاديث متعدد بر محاسبه و مراقبه از نفس تأكيد بسيار شده است

از خودت حسابرسى كن، پيش از آنكه تو را حسابرسى كنند؛ ! اى ابوذر: ابوذر غفارى فرمودخود به 

خود را بسنج، پيش از آنكه سنجيده شوى . كند را آسان مى[  قيامت]چراكه اين كار، حسابرسى فرداى 

اهد بود، تا مرد از پرهيزگاران نخو! اى ابوذر... آماده شو [  به آستان االهى]و براى عرضه بسيار بزرگ 

تر از حسابرسى شريك از شريك خود حسابرسى كند و بداند خوراكش از  اينكه خود را سخت

 1  اش از كجاست و پوشاكش از كجاست؟ آيا از حالل است يا حرام؟ كجاست و نوشيدنى

توان گفت محاسبه و  واقع مى به    .كارى است محاسبه نفس عامل سود انسان و غفلت از نفس مايه زيان

شود انسان با حسابرسى از عملكرد  بانى مكمل جهاد با نفس و تزكيه نفس است كه موجب مى شتنخوي

خود و سود و زيانى كه در معامله با خداى خود فراچنگ آورده، نقاط مثبت و منفى صفات اخالقى و 

د منفى، اعمال خود را شناسايى كند و با تأكيد روزافزون بر موارد مثبت و تالش براى رهايى از موار

بانى را با حديثى از امام زين العابدين  بحث خويشتن. رشد و سازندگى شايسته خود را به دست آورد

 :بريم به پايان مى( ع)

اى از خود داشته باشى و به محاسبه نفس اهتمام  تو هماره بر نيكى هستى، هرگاه اندرزدهنده! پسر آدم

ميرى و  تو مى[  بدان كه. ]جامه روپوش تو باشد [نيز]زيرپوش تو و اندوه [ از خدا]ورزى و ترس 

    .پس پاسخ آماده كن. ايستى شوى و در پيشاپيش خداى عزوجل مى برانگيخته مى

  پاسداشت كرامت انسانى و عزت نفس. 4

توان در ضرورت توجه وى به منزلت حقيقى  بخش ديگرى از وظايف انسان در رابطه با خويشتن را مى

در متون دينى بر اين نكته تصريح شده كه توجه به كرامت انسانى . جستجو كردو كرامت انسانى خود 

                                                                                                                                            



شود و مانع آلوده شدن او به گناهان  هاى نفسانى در چشم انسان مى موجب خوارى دنيا و خواهش

 :گردد مى

 8  . عَلَيهِ شَهَوَاتُهُمَنْ كرُمَتْ عَلَيهِ نَفْسُهُ هَانَتْ    .مَنْ كرُمَتْ عَلَيهِ نَفْسُهُ هَانَتْ عَلَيهِ الدنيا

( ع)توجه به منزلت انسانى و توجه به سود و زيان انسان در تعامل با امور دنيوى، در سفارش امام كاظم 

 :نيز مطرح گشته است

وها إِنَ أعظم النَاس قدراً الَذِي ال يري الدُنيا لِنفسِهِ خطراً أما إِنَ أبدانكم ليس لها ثمنٌ إِلَا الجنَةُ فال تبيعُ

 بغيرِها

هاى شما بهايى جز  براى بدن! هان. ارجمندترين مردم كسى است كه دنيا را براى خود عوضى نبيند 4  ؛

 .بهشت وجود ندارد؛ پس آن را جز در برابر بهشت مفروشيد

انسان مؤمن موظف است كه از كرامت انسانى و عزت نفس خود پاسدارى كند و از امورى كه او را از 

هاى مختلف  صورت در متون دينى بدين نكته ظريف به. نشاند، بپرهيزد نسانى فروتر مىپايگاه بلند ا

 .تصريح شده است

سفارش نمود كه انسان نبايد با افرادى هم سفر شود كه وضعيت مالى بهترى ( ع)در حديثى امام صادق 

اين كار باعث ذلت نفس  تواند مانند آنان خرج كند؛ زيرا كنند، اما او نمى دارند و در مسافرت هزينه مى

    .شود مى

شخصيت  در حديث ديگرى هشدار داده شده كه عمل پسنديده اطعام درصورتى كه باعث تحقير

با بيست و اندى مرد راهى مكه شديم : حسين بن عالء گويد. ديگران شود، عملى ناشايست خواهد بود

: وارد شدم، به من فرمود( ع)صادق چون به محضر امام . كشتم و در هر منزلى براى ايشان گوسفندى مى

به من رسيده كه تو در هر : فرمود! برم از اين كار به خدا پناه مى: ؟ گفتم!كنى آيا مؤمنان را خوار مى

آيا توجه نداشتى : فرمود. دادم فقط براى خدا انجام مى: گفتم. كشتى منزلى براى ايشان گوسفندى مى

دارند همانند كار تو را انجام دهند، اما توانايى انجام آن را كه در ميان ايشان كسانى هستند كه دوست 

                                                 



خواهم و ديگر مرتكب اين كار  از خدا آمرزش مى: افتند؟ گفتم روى به حقارت نفس مى ندارند و ازاين

    .شوم نمى

در روايات، اقدام به كارى است كه انسان توانايى آن را ( خود خواركنى)از ديگر عوامل اذالل نفس 

در متون دينى تأكيد شده كه  8  .شود و داخل شدن در امرى است كه موجب عذرخواهى مىندارد 

انسان مؤمن مجاز نيست به عملى كه مغاير با عزت اوست، مبادرت كند، بلكه هماره بايد عزت خود را 

 :فرمود( ع)امام صادق . كه محصول ايمان اوست، پاس بدارد

ؤمِن أُمُوره كلَها و لم يفوِض إِليه أن يكون ذلِيلًا أَما تسمع قول اللَه عزَوجلَ إِنَ اللَه عزَوجلَ فوَض إِلى المُ

 ...يقُول و لِلّه العِزَة و لِرسُولِه و لِلمُؤمِنِين فالمُؤمِن يكون عزِيزاً و ال يكون ذلِيلًا 

سخن . ذليل باشدبه او وانگذاشته كه [ اما]خداى عزوجل همه امور مؤمن را به او واگذاشته است،  3  ؛

گويد عزت يكسره از آنِ خدا و از آنِ رسول او و از آنِ مؤمنان  اى كه مى خداى عزوجل را نشنيده

 ....است؟ پس مؤمن عزيز است و ذليل نخواهد بود 

و سربار ديگران   8  و ترك سؤال و درخواست 1   نيازى ورزيدن از مردم روست كه بى ازهمين

 .و حافظ كرامت انسان استامورى بسيار پسنديده   8 نبودن،

  خالصه فصل

رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با : روابط انسان با موجودات در چهار حوزه درخور بررسى است.  

 .خود، رابطه انسان با جامعه و رابطه انسان با جهان

 .تشريعىرابطه تكوينى و رابطه : رابطه انسان با خدا بر دوگونه بوده و در دو ساحت مطرح است.  

                                                 



اى است كه برخاسته از موقعيت و  مقصود از رابطه تكوينى ميان خدا و انسان، رابطه فراگير و گسترده. 8

. اند مشترك -اعم از مؤمن و كافر -در رابطه تكوينى، آدميان. نسبت وجودى ميان خدا و انسان است

و موالى حقيقى است و اختيار، رب و مالك  براساس اين رابطه، خداوند سبحان آفريدگار، صاحب

 .انسان نيز موجودى است آفريده، بنده و نيازمند مطلق به خدا

گر،  ورز، انتخاب عنوان موجودى خردمند، انديشه به -اى است كه انسان مراد از رابطه تشريعى، رابطه. 4

ين رابطه، بر پايه ا. كند با خداى سبحان برقرار مى -مسئول و برخوردار از كرامتى ويژه در جهان هستى

. گزيند آفرين است كه با اراده و اختيار خود شيوه تعامل با خدا را برمى انسان موجودى فعال و نقش

رابطه تشريعى مطلوب ميان خدا و انسان از منظر نصوص دينى عبارت است از عبادت و پرستش خدا 

 .گر است در رابطه مطلوب، خدا معبود و انسان نيز پرستش. توسط انسان

شود كه از سوى پيامبران در  زوكار و آيين تعامل و رابطه شايسته انسان با خدا، دين ناميده مىسا.  

دين با جامعيت خود برنامه مورد نياز انسان را در سه حوزه ارتباطى ديگر . گيرد ها قرار مى اختيار انسان

تنيده است و به همين رو  اى درهم اى پيچيده و مقوله اساساً زندگى انسان مجموعه. نهد پيش روى او مى

هايى را بيان فرموده  هاى هريك از روابط چهارگانه، احكام و توصيه ها و نبايسته خداوند درباره بايسته

 .است

ترين وظايف انسان در رابطه تشريعى با خدا پس از تذكر به معرفت فطرى، ايمان به خدا و باور  مهم.  

عمل صالح كه در قالب التزام . ا، دين حق و عمل صالح استداشتن به روز جزا، پيامبران و اولياى خد

 .يابد، نشانه صداقت در ايمان است عملى به دين االهى تحقق مى

 .ترين اعمال در تعامل با خدا، تقوا، بيم و اميد، محبت، توكل، ذكر و دعاست مهم. 8

محاسبه، پاسداشت  وظايف انسان در ارتباط با خود عبارت است از خودشناسى، جهاد با نفس،. 3

 .كرامت انسانى و داشتن عزت نفس

  پرسش و پژوهش

 روابط انسان با موجودات در چند حوزه قابل بررسى است؟.  

 هايى دارد؟ روابطه تكوينى و تشريعى انسان با خدا چه تفاوت.  

 به نظر شما چرا انسان نيازمند رابطه تشريعى با خداست؟. 8



 .ن به كمال انسان را بررسى كنيدضرورت وجود دين براى رسيد. 4

 .رابطه ايمان و عمل صالح را تبيين، و جايگاه آن دو را در پرستش خدا تحليل نماييد.  

 .هاى دينى را استخراج كنيد ها و ضدارزش ، ارزش(باب ايمان و كفر)با مطالعه كتاب اصول كافى .  

 .وظايف انسان در ارتباط با خود را بيان داريد. 8

 براى مطالعه بيشترمنابعى 

 .محمدتقى جعفرى، خودشناسى.  

 .محمدتقى جعفرى، انسان و رسالت انسانى.  

 .محمدتقى جعفرى، فلسفه دين. 8

 .محمدتقى فلسفى، شرح و تفسير دعاى مكارم االخالق. 4

 .، اخالق از ديدگاه قرآن و عترت(گردآورى و تنظيم)مرتضى فريدتنكابنى و محمدصادق سجادى .  

 .مدجواد باهنر، انسان و خودسازىمح.  

 .3، ج (ترجمه فارسى)محمدرضا حكيمى و ديگران، الحياة . 8

 .هاى آغاز در اخالق عملى كنى، نقطه محمدرضا مهدوى. 3

 .جعفر سبحانى، الهيات و معارف اسالمى در صد و يك درس. 1

، ترجمه حسن ، دوستى در قرآن و حديث(همكار)شهرى و محمد تقديرى  رى محمد محمدى.   

 .اسالمى

 .، كتاب ايمان و كفر(ترجمه فارسى)محمد بن يعقوب كلينى، اصول كافى .   

 .جمعى از نويسندگان، باورهاى دينى.   

 (.راه و راهنماشناسى)يزدى، معارف قرآن  محمدتقى مصباح. 8 



 .هادى صادقى، عقالنيت ايمان. 4 

 .نيا، كاركرد دين در زندگى بشر محمد سبحانى.   

 

  رابطه انسان با جامعه و جهان هستى: فصل نهم

 

  اهداف

 .هاى بنيادين اسالم در حوزه روابط اجتماعى آشنايى با آموزه.  

 .ترين حقوق و وظايف مؤمنان نسبت به يكديگر آشنايى با مهم.  

 .آگاهى از ارزش مواجهه معرفتى انسان با جهان هستى. 8

 .هاى جهان هستى ان با پديدههاى رفتار انس آشنايى با بايسته. 4

  رابطه انسان با جامعه( الف

در اين بخش . هاى ديگر و به عبارتى جامعه انسانى است سومين بخش از روابط انسان، رابطه او با انسان

دار احكام  ها در برابر يكديگر حقوق و وظايف بسيارى دارند كه اخالق و حقوق دينى، عهده انسان

 .مربوط به آن است

هاى متفاوت  هاى ديگر نسبت به ديگران، بسته به وضعيت باره آن است كه حقوق انسان ه مهم درايننكت

يابد؛ بدين بيان كه تعامل انسان مؤمن با مؤمنانِ ديگر به يك صورت  هاى مختلف مى بندى آنها تقسيم

 .گردد است، اما با غيرمسلمانان در مواردى متفاوت مى

نظر از اينكه  صرف -ويژه پدر و مادر و همسايگان ثلًا نسبت به ارحام بهاز سوى ديگر، وظايف انسان م

. بسى بيشتر و مؤكدتر از وظايف وى در قبال ديگران است -مؤمن يا كافر و نيكوكار يا بدكار باشند

با توجه به . ها را ترسيم كرده است قرآن كريم در آيات متعددى معيارهاى الزم در روابط ميان انسان

 .پردازيم بودن دامنه بحث تنها به برخى اصول و احكام عام دينى در اين حوزه مىگسترده 



  عدل و احسان.  

 :گونه بيان فرموده است اى مهم و فراگير بايدها و نبايدها را اين قرآن كريم در آيه

الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكرِ وَالْبَغْي يعِظُكمْ لَعَلَكمْ  إِنَ اللَهَ يأْمُرُ بالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَينْهَى عَنِ

دهد و از كار  درحقيقت، خدا به دادگرى و نيكوكارى و بخشش به خويشاوندان فرمان مى  8 ؛ تَذَكَرُونَ

 .دهد، باشد كه پند گيريد به شما اندرز مى. دارد زشت و ناپسند و ستم بازمى

وابط آدميان را بيان كرده است؛ چراكه هر عمل صالحى اين آيه درحقيقت اصول كلى و فراگير ر

( ص)خدا  رو، رسول ازهمين. مصداقى از عدل يا احسان است و هر گناهى نيز مصداقى از منكر و يا ظلم

نيز عدل و احسان را تنها فرمان خدا ( ع)امام صادق  88 .آيه مورد نظر را جامع اصول تقوا برشمرده است

نيز عدل را در ( ع)اميرمؤمنان  84 «. ليس هلل في عباده أمر إال العدل و اإلحسان»: به بندگان دانسته است

  8 (.بخشش)اين آيه، انصاف معنا نموده و احسان را نيز تفضل 

طبرسى عدل را به انصاف ورزيدن با مردم و تعامل معتدالنه و به دور از كژى و ناراستى با آنان و احسان 

ترين تعريف عبارت است از مراعات حقوق  عدل در رايج  8 .ده استرا نيز به نيكى به مردم تفسير كر

در مقابل اين معنا، ظلم و جور قرار دارد كه به معناى تجاوز به  88 .« اعطاء كل ذي حق حقه»افراد يا 

بر اين پايه، اگر حقى در ميان باشد و شخص آن حق را رعايت كند، عدل تحقق . حقوق ديگران است

اما اگر حقى در ميان نباشد و با اين وصف، . است  شود، ظلم يا همان بغى واقع شدهيافته و اگر مراعات ن

بنابراين افعال . شخصْ خيرى به ديگرى برساند، در اينجا فضل يا همان احسان محقق گشته است

رو قرآن در  ازهمين 83 .عدل، ظلم و احسان: ها در تعامل با ديگران از اين سه قسم بيرون نيست انسان

طوركلى در قرآن  به. دارد دهد و از ستم به ديگران بازمى متعدد به دادگرى و نيكى فرمان مىآيات 

 .كريم برپايى عدل و قائم به قسط بودن جامعه انسانى هدف بعثت پيامبران شمرده شده است

                                                 



پيامبران [ ما]راستى  به 81 ؛يقُومَ النَاسُ بالْقِسْطِلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بالْبَينَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكتَابَ وَالْمِيزَانَ لِ

خود را با داليل آشكار روانه كرديم و با آنها كتاب و ترازو را فرود آورديم تا مردم به دادگرى 

 .برخيزند

تر شمرده شده و به مؤمنان توصيه شده كه دشمنى با گروهى  در آيه مهم ديگر، عدالت به تقوا نزديك

 :عدالت شود نبايد موجب ترك

عْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ يا أَيهَا الَذِينَ آمَنُوا كونُوا قَوَامِينَ لِلَهِ شُهَدَاءَ بالْقِسْطِ وَلَا يجْرِمَنَكمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَا تَ

ت دهيد، به عدالت شهاد[ و]ايد، براى خدا به داد برخيزيد  اى كسانى كه ايمان آورده  3 ؛ أَقْرَبُ لِلتَقْوَي

عدالت كنيد كه آن به تقوا نزديكتر . و البته نبايد دشمنى گروهى شما را بر آن دارد كه عدالت نكنيد

 .است

كه اصالح ميان دو گروه  چنان  3 .در منطق قرآن، داورى و حكومت ميان مردم بايد به عدل باشد

از قوم خود ( ع)ت شعيب حضر. نيز بايد به همين گونه صورت پذيرد 38  و اداره امور يتيمان  3 درگير

مؤمنان حتى با  34 .خواست كه پيمانه و ترازو را با عدالت، تمام دهند و اشياى مردم را كم مگذارند

پيشگان را دوست  عدالت كافران بايد به عدالت و نيكى رفتار كنند؛ چراكه خداوند متعال دادگران و

باشد، اگرچه به زيان خود، يا پدر و مادر و  گفتار و گواهى مؤمنان بايد عادالنه و براى خدا  3 .دارد مى

 38 .از سويى كيفر مجرمان نيز بايد عادالنه باشد  3 .خويشاوندان باشد

                                                 



هاى  كند و در حوزه قرآن كريم با تعابير متعدد مانند احسان و برّ و معروف، از نيكى و نيكوكارى ياد مى

سان بر پايه آيات  بدين. نهد اپذير فرارومىن اى بدل مختلف روابط انسانى، آن را به مثابه اصل و ضابطه

قرآن نيكى در روابط با ديگران از چنان اهميتى برخوردار است كه در كنار دعوت به پرستش خدا، از 

 :آن سخن رفته

سَاكينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَاعْبُدُوا اللَهَ وَلَا تُشْرِكوا بهِ شَيئًا وَبالْوَالِدَينِ إِحْسَانًا وَبذِي الْقُرْبَى وَالْيتَامَى وَالْمَ

خْتَالًا وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَاحِبِ بالْجَنْبِ وَابْنِ السَبيلِ وَمَا مَلَكتْ أَيمَانُكمْ إِنَ اللَهَ لَا يحِبُ مَنْ كانَ مُ

؛ و درباره و خدا را بپرستيد، و چيزى را با او شريك مگردانيد؛ و به پدر و مادر احسان كنيد 33 ؛فَخُورًا

خويشاوندان و يتيمان و مستمندان و همسايه خويش و همسايه بيگانه و همنشين و در راه مانده و بردگانِ 

 .دارد ، كه خدا كسى را كه متكبّر و فخرفروش است دوست نمى[نيكى كنيد]خود 

خوش سخن [  زبانِ به]و با مردم  31 ؛وَقُولُوا لِلنَاسِ حُسْنًا»: با ديگران نيز بايد به نيكى سخن گفت

 «.بگوييد

كند كه مردان بايد با همسران  افزون بر موارد ياد شده، قرآن در حوزه رابطه با همسران نيز تصريح مى

 «.و با آنها به شايستگى رفتار كنيد  1 ؛ وَعَاشِرُوهُنَ بالْمَعْرُوفِ»: خود به نيكى رفتار كنند

 :حقوق نيز برخوردارند زنان همانند وظايفى كه بر عهده دارند، از همان

طور شايسته، به  كه بر عهده زنان است، به[  وظايفى]و مانند همان   1 ؛ وَلَهُنَ مِثْلُ الَذِي عَلَيهنَ بالْمَعْرُوفِ

 .است[  بر عهده مردان]نفع آنان 

 طوركلى در نگه داشتن، طالق دادن، پرداخت نفقه و پرداخت مالى افزون بر مهريه به هنگام طالق به

  1 .دادن زنان، رعايت اصل نيكى سفارش شده است

  مشاركت و همبستگى اجتماعى.  

ها به يكديگر در زندگى اجتماعى، در متون دينى تأكيد شده كه مسلمانان از  بنا به نياز طبيعى انسان

يكدگر غافل نباشند و با رعايت همبستگى اجتماعى به اشكال گوناگون، در امور ديگران مشاركت 

                                                 



قرآن كريم در فرمانى عام و فراگير از همگان خواسته كه در نيكى و تقوا به يارى هم بشتابند و . كنند

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِ وَالتَقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَقُوا اللَهَ إِنَ »: در گناه و تعدى هميارى نكنند

 18 «. ابِاللَهَ شَدِيدُ الْعِقَ

توان مشاركت اجتماعى را به مثابه  از آنجاكه نيكوكارى و پرهيزگارى مصاديق بسيار متنوعى دارد، مى

در برخى آيات قرآن از ضرورت پيوند دادن امورى كه خداوند به . اصلى از اصول اخالق دينى شمرد

 14 .پيوسته بودن آنها فرمان داده، سخن رفته است

 :فرمايد ها به يكديگر و ضرورت مشاركت اجتماعى مى مندى انساندرباره نياز( ع)امام صادق 

كم مِن عَلَيكم بالصَلَاة فِى الْمَسَاجِد و حُسْن الْجِوَار لِلنَاس و إِقَامَة الشَهَادَة و حُضُور الْجَنَائِز إِنَه لَا بُدَ لَ

بر شما باد به نمازگزاردن   1 ؛ لَا بُدَ لِبَعْضِهم مِن بَعْض النَاس إِنَ أَحَداً لَا يسْتَغْنِي عَن النَاس حَياتَه و النَاس

شما ناگزير از . ها جنازه[  تشييع]همسايگى با مردم و شهادت دادن و حضور در  در مساجد و خوش

 .نياز نيست و مردم نيازمند يكديگرند كس در خالل زندگى خود از مردم بى هيچ. مردم هستيد[ تعامل با]

 :مده استدر حديثى ديگر آ

بر . كند به او خيانت نمى[ و. ]گذارد كند و يارى او را فرونمى مسلمان، برادر مسلمان است به او ستم نمى

پيمانى، بر مهرورزى و بخشش بر نيازمندان و مهربانى بر  مسلمانان بايسته است كه در همبستگى و هم

در ميان خود مهربان . اده استگونه شويد كه خداى عزوجل به شما فرمان د يكديگر بكوشند تا آن

، [ايد انجام دهيد و نتوانسته]بر آنچه از كار ديگران از شما پنهان مانده   1 .باشيد و به همديگر رحم كنيد

 18 .بودند[  گونه اين]خدا  سان كه جماعت انصار در روزگار رسول اندوهگين شويد؛ همان

 :به اصحاب خود سفارش فرمود( ع)امام صادق 

                                                 



مْرَنَا و لَه و كونُوا إِخْوَةً بَرَرَةً مُتَحَابِين فِى اللَهِ مُتَوَاصِلِين مُتَرَاحِمِين تَزَاوَرُوا و تَلَاقَوْا و تَذَاكرُوا أَاتَقُوا ال

از خدا بترسيد و برادرانى نيكوكار، دوستدار يكديگر در راه خدا، به هم پيوسته و با يكديگر  13 ؛ أَحْيوهُ

 .و مالقات همديگر برويد و درباره مكتب ما گفتگو كنيد و آن را زنده بداريدمهربان باشيد؛ به ديدار 

 :فرمايد آن حضرت در كالمى ديگر مى

با يكديگر پيوند داشته  11 ؛ تَوَاصَلُوا و تَبَارُوا و تَرَاحَمُوا و كونُوا إِخْوَةً بَرَرَةً كمَا أَمَرَكمُ اللَهُ عَزَ و جَلَ

گونه كه خداى عزوجل به  يد و مهر بورزيد و برادرانى نيك باشيد؛ همانباشيد و به يكديگر نيكى كن

 .شما فرمان داده است

اند كه چون درد و رنجى به عضوى رسد،  ايشان در حديثى زيبا مؤمنان را چونان بدنى واحد دانسته

 :كنند الجرم اعضاى ديگر نيز احساس درد مى

وَاحِدِ إِن اشْتَكي شَيئاً مِنْهُ وَجَد أَلَم ذَلِك فِي سَائِر جَسَدِهِ و أَرْوَاحُهُمَا مِن الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِن كالْجَسَدِ الْ

بيمار شود، دردِ آن را در   مؤمن برادر مؤمن است، بسان يك تن كه هرگاه بخشى از آن    ؛رُوح وَاحِدَة

    .از يك روح است[  مؤمن]/ كند، و ارواح آن دو  هاى ديگر بدن احساس مى بخش

توان به اداره  پذيرى است كه از مصاديق بارز آن مى هاى مشاركت اجتماعى، مسئوليت يكى از جنبه

كفَى بالْمَرْءِ إِثْماً أَنْ »: كه در احاديث آمده است چنان    امور افرادِ تحت سرپرستى انسان اشاره كرد؛

 8  «. يضَيعَ مَنْ يعُولُهُ

اصالح  4  اهتمام به امور مسلمانان و دادرسى آنان،: تاز ديگر مظاهر مشاركت اجتماعى بدين قرار اس

دستگيرى از خويشاوندان و ارتباط با  8  هزينه كردن اموال در راه خدا،    آشتى كردن،    ميان مردم،

                                                 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



شهادت به     ازمنكر، و نهى  معروف امربه 1  ايثار، 3  آنان و كمك به يتيمان و مستمندان و نيازمندان،

دستگيرى  4  سودرسانى به مردم، 8  خيرخواهى،    ستمديدگان، دشمنى با ستمگران و يارى    حق،

، تكريم و (مانند راهنمايى، جلوگيرى از انحراف عقيدتى يا اخالقى و سفارش به اخالق واال)معنوى 

اسالم به دليل ضرورت آگاهى مسلمانان از احوال يكديگر و . ويژه بزرگساالن احترام به ديگران به

اجتماعى مانند حج و  -هاى عبادى شاركت اجتماعى، برخى اعمال و آيينهاى م سازى براى گونه زمينه

نمازهاى جمعه و عيد فطر و قربان را مقرر نموده و به خواندن نمازهاى واجب روزانه در مساجد و به 

 .جماعت تأكيد بسيار كرده است

  اداى حقوق مؤمنان و مسلمانان. 8

مانان و مؤمنان در برابر يكديگر از حقوق اجتماعى بسيارى دوستانه اسالم، مسل هاى انسان بر پايه آموزه

حقوق . آورد ترديد برخوردارى از هر حقى، تكليفى را براى برادر مؤمن وى پديد مى بى. برخوردارند

در متون دينى بر رعايت اين حقوق تأكيد فراوان رفته     .هاى مختلفى دارد ها و گونه ايمانى شاخه

 :فرمود( ع)كه امام صادق  است؛ چنان

  ء أَفْضَلَ مِنْ أَدَاءِ حَقِ الْمُؤْمِنِ مَا عُبدَ اللَهُ بشَي

                                                                                                                                            



 .خداوند به وسيله چيزى برتر از اداى حق مؤمن پرستش نشده است    ؛

بزرگداشت او در نبودنش، : شمرد گونه برمى در حديثى حقوق مؤمن بر ديگرى را اين( ص)خدا  رسول

رفتن به هنگام   ه او، حرام شمردن غيبت او، به عيادت وىدوست داشتن قلبى وى، بخشش مالى ب

آن حضرت در  8  .بيمارى، تشييع جنازه او و آخر اينكه پس از مرگش درباره او جز نيكى مگويد

 3  .گانه مسلمان بر برادر مسلمان خود نيز سخن گفته است كالمى ديگر از حقوق سى

حق مسلمان بر : است كه به آن حضرت گفتم به نقل از معلى بن خنيس، از ياران امام صادق آمده

هفت حق واجب دارد كه اگر چيزى از آن را ضايع كند، از دوستى و طاعت »: مسلمان چيست؟ فرمود

بيم آن . اى معلى من نگران توام»: آن حقوق چيست؟ فرمود! فدايت گردم: گفتم« .خدا بيرون رفته است

« . ال حول و ال قوة اال باهلل»: به حضرت گفتم« .نكنى دارم كه ضايع كنى و پاس ندارى و بدانى و عمل

دارى و براى او  كمترين حق آن است كه دوست بدارى براى او آنچه براى خود دوست مى»: فرمود

حق دوم آن است كه از خشم او بپرهيزى و در پى . دارى ناخوش دارى آنچه براى خود ناخوش مى

حق سوم آن است كه او را با جان و مال و زبان و دست و . ىخشنودى او باشى و فرمان او را اطاعت كن

حق پنجم آن است كه . حق چهارم آن است كه چشم او و راهنماى او و آينه او باشى. پايت يارى كنى

حق . تو سير نباشى و او گرسنه، تو سيراب نباشى و او تشنه و تو لباس نپوشيده باشى و او برهنه باشد

خدمتگزار داشته باشى و برادرت خادم نداشته باشد، بايسته است كه ششم آن است كه اگر تو 

حق . هاى او را بشويد و غذايش را درست كند و بسترش را بگسترد خدمتگزارت را بفرستى تا جامه

اش  هفتم آن است كه قسم او را بپذيرى و دعوتش را اجابت كنى؛ از بيمارش عيادت كنى و در جنازه

تى كه نيازى دارد، براى برآوردن آن مبادرت كنى و او را وادار نكنى كه آن حاضر شوى و هرگاه دانس

هرگاه اين امور را انجام دهى، دوستى خود را به . دستى كنى را از تو درخواست كند، بلكه بر او پيش

 1  «.اى دوستى او، و دوستى او را به دوستى خود پيوند زده

 :پيامبر اسالم فرمود. ونه تعرض به آن ممنوع استطبق احاديث تمام هستى مؤمن حرمت دارد و هرگ

    «.الْمُؤْمِن حَرَامٌ كلُه عِرْضُه و مَالُه و دَمُه»

 :نيز فرمود( ع)امام صادق 

                                                 



اگر از برادرت     ؛ ءٌ و شَهد أَرْبَعُون أَنَهُم سَمِعُوه مِنْه فَقَال لَم أَقُل فَاقْبَل مِنْه إِن بَلَغَك عَن أَخِيك شَي

ام، از او  نگفته: اند و او گفت رسيد و چهل نفر پيش تو شهادت دادند كه آن را از او شنيده سخنى به تو

 .بپذير

 ها مهرورزى به انسان. 4

يكى ديگرى از اصول اساسى مورد تأكيد در متون دينى در روابط مؤمنان با ديگران، اصل دوستى و 

ترديد  بى    .كند ست يكديگر معرفى مىقرآن كريم مؤمنان را برادر و دو. مهرورزى به همديگر است

خدا  رسول 8  .كنند آنان با وجود صالبت در برابر دشمنان، در ميان خود با مهر و محبت تمام زندگى مى

 4  «. التَوَدُدُ إِلَى النَاسِ نِصْفُ الْعَقْل»: مهرورزى به مردم را نيمى از عقل دانسته است( ص)

م بايد با يكديگر مهربان باشند، كه حاكمان نيز بايسته است با مردم با از منظر متون دينى نه تنها توده مرد

در عهدنامه مالك به وى سفارش فرمود كه با همه شهروندان با ( ع)اميرمؤمنان . عطوفت رفتار كنند

در متون دينى افزون بر اصل دوست     .اند و يا همنوع مهربانى رفتار كند؛ چراكه آنان يا برادر دينى

حضرت . حكام و آداب بسيارى درباره دوستى آمده كه بيانگر اهميت اجتماعى آن استداشتن، ا

هرگاه با دوست خود برخورد : سه چيز را موجب خلوص و پاكى دوستى دانسته است( ص)رسول 

كرد، با خوشرويى رفتار نمايد؛ هرگاه در مجلسى نزد او نشست، برايش جا باز كند و همچنين او را با 

سفارش فرمود كه چون كسى را دوست داشتى، او را از آن  (ع)امام صادق     .صدا زند بهترين نامش

إِذَا أَحْبَبْت رَجُلًا فَأَخْبرْهُ بذَلِك فَإِنَهُ أَثْبَتُ لِلْمَوَدَةِ »: شود آگاه كن كه باعث پايدارى دوستى شما مى

 8  «.بَينَكمَا

                                                 



  پرهيز از گناهان و آزارهاى زبانى.  

هاى گوناگون هشدارهاى جدّى داده  ويژه درباره آزار زبانى به شكل درباره آفات زبان بهدر متون دينى 

چينى، تجسس، مسخره  گويى، تحقير ديگران، غيبت، سخن شده است؛ هشدار درباره امورى مانند دروغ

 .جويى، فخرفروشى، بدگويى، تهمت زدن و شهادت دروغ كردن، شماتت، ناسزاگويى، عيب

گويى،  راست: توان بدين موارد اشاره داشت هاى اخالقى در حوزه تعامل با ديگران مى از ديگر آموزه

معاشرت   8 خويى و مداراى با مردم، نرم 1  وفاى به عهد، گذشت كردن و گفتار نيك، 3  دارى، امانت

 .پوشى و پرهيز از تعصب بيجا رازدارى و عيب  8 نيكو با همنشين،

اسالم نه تنها براى تعامل مسلمانان و مؤمنان با يكديگر احكام  در آيين االهى  روابط با غيرمسلمانان

هاى الزم تبيين  اى مقرر شده، بلكه در حوزه تعامل با غيرمسلمانان نيز آموزه حقوقى و اخالقى سازنده

 :كنيم با توجه به گسترده بودن اين بحث در اينجا به يادآورى چند نكته بسنده مى. گشته است

هاى دينى در عرصه تعامل با ديگران كلى و  آموزه نخست اينكه در اين زمينه بايد دانست بسيارى از

هايى مختلف بيان شده است؛ بدين بيان كه در  الى متون دينى به شكل ها در البه اين آموزه. فراگير است

حوزه شمول حكم حقوقى يا ( هركس)/ « مَنْ»و « الناس»برخى از آنها با به كار بردن تعابيرى مانند 

 88 «. مُجَامَلَة النَاس ثُلُث الْعَقْل»و يا   8 «.قُولُوا لِلنَاسِ حُسْنًا»: است، مانند اخالقى، فراگير اعالم شده

 »همچنين 

 84 «.أَحْسِنْ مُجَاوَرَةَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُؤْمِناً وَ أَحْسِنْ مُصَاحَبَةَ مَنْ صَاحَبَكَ تَكُنْ مُسْلِما

                                                 



گيرد؛  مسلمانان و هم غيرمسلمانان را دربرمىصورت مطلق بيان شده كه هم  ها نيز به برخى آموزه

 :همچون

سخن گوييد دادگرى كنيد، هرچند [  به داورى يا شهادت]و چون   8 ؛ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كانَ ذَا قُرْبَى

 .باشد[ شما]خويشاوند [  درباره]

درحقيقت، خدا   8 ؛ لْقُرْبَى وَينْهَي عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكرِ وَالْبَغْيإِنَ اللَهَ يأْمُرُ بالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي ا

دهد و از كار زشت و ناپسند و ستم  به دادگرى و نيكوكارى و بخشش به خويشاوندان فرمان مى

 .دارد بازمى

 .وفا كنيد[ ى خود]به قراردادها ايد،  اى كسانى كه ايمان آورده 88 ؛يأَيهَا الَذِينَ ءَامَنُواْ أَوْفُواْ بالْعُقُودِ

 (:ع)در برخى احاديث نيز به شمول اين ارتباط تصريح شده، مانند اين روايت از امام باقر 

اداى امانت به نيكوكار و : قرار نداده است[  اجازه تخلف]/ خداوند در سه چيز براى احدى رخصت 

 83 .ند يا بدكارباش در و مادر، نيكوكاربدكار، وفاى به عهد نسبت به نيكوكار و بدكار و نيكى به پ

آميز مسلمانان با پيروان اديان ديگر كه در جامعه  دوم آنكه در متون دينى براى همزيستى مسالمت

هاى متون دينى، در سيره  افزون بر آموزه. اى وضع شده است كنند، احكام ويژه اسالمى زندگى مى

شده است؛ مانند فرمان  دوستانه گزارش هاى زيادى از رفتارهاى انسان پيشوايان معصوم نيز نمونه

فرياد و شِكوه آن  81 المال، به پرداخت هزينه زندگى پيرمرد نابيناى مسيحى از بيت( ع)اميرمؤمنان 

نهى از ناسزاگفتن به   4 حضرت در ربوده شدن زيورآالت زنان غيرمسلمان ساكن در سرزمين اسالمى،

  4 .نيكى به مادر پير مسيحى خود به فرد تازه مسلمان براى( ع)و نيز سفارش امام صادق   4  مشركان

                                                 



هايى متعالى فراروى بشر نهاده  در متون دينى حتى در تعامل با دشمنانِ در حال نبرد با مسلمانان، آموزه

نهى از كشتار  48 شده است؛ همچون نهى از به كار گرفتن سم در مقابله با مشركان در هنگام جنگ،

همچنين در منابع   4 .رك حمله شبانه به دشمنو نيز ت 44 ها زنان و كودكان و خردساالن در جنگ

ايشان حكمت اين كار . پرداخت گاه پيش از ظهر به نبرد نمى هيچ( ع)روايى آمده است كه اميرمؤمنان 

خورده بيان  كننده دشمن و فرار نيروهاى شكست را نزديك بودن شب و امكان برگشت فرد دنبال

  4 .كرد مى

  رابطه انسان با جهان هستى( ب

هاى گوناگون آن به تفصيل در متون دينى مطرح  ان با جهان و پديدهاز آنجاكه مباحث درباره رابطه انس

ترديد خداوند سبحان تمامى موجودات جهان را  بى. پردازيم شده، در اينجا به تناسب بحث به نكاتى مى

براى انسان آفريده و آنها را مسخر وى نموده است تا از آنها در جهت رسيدن به هدف آفرينش خود 

 :بهره جويد

اوست آن كسى كه آنچه در زمين است، همه را براى شما  48 ؛الَذِي خَلَقَ لَكمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا هُوَ

 .آفريد

ها و آنچه را در زمين است  و آنچه را در آسمان 43 ؛وَسَخَرَ لَكمْ مَا فِى السَمَاوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ جَمِيعًا

 .به سود شما رام كرد

او كسى است كه تمام آنچه در زمين : فرمايد كالمى زيبا در تفسير آيه نخست مىدر ( ع)امام على 

است، براى شما آفريد تا از آنها بگذريد و بدين وسيله به خشنودى خدا برسيد و از عذاب االهى در 

روى تمام مخلوقات  دانست، ازاين خدا با دانش خود به همه چيز، مصالح انسان را مى.... امان مانيد 

                                                 



شمارى  هاى بى دارد كه خداى مهربان نعمت قرآن كريم نيز بيان مى 41 .ينى را براى مصالح او آفريدزم

    .را در اختيار انسان نهاده است

اين نكته كه خداوند متعال همه موجودات عالم را براى انسان آفريده، از يك سو نشانه منزلت ويژه 

ت سنگين وى در تعامل با اين موهبت بزرگ آدمى در جهان هستى و از سوى ديگر حاكى از مسئولي

توان تعامل انسان با جهان پيرامون خود را از دو منظر معرفتى و  با عنايت به اين مقدمه مى. االهى است

 .عملى مورد واكاوى قرار داد

  مواجهه معرفتى.  

از بعد معرفتى، انسان موظف به مطالعه و تفكر در جهان و موجوات آن است تا هم از وجه آيه و نشانه 

هاى هستى را آيات االهى  قرآن كريم پديده. اه و متذكر گرددبودن و هم از جنبه نعمت بودن آنها آگ

هايى مانند آسمان، زمين،  كند كه در آنها نيك بينديشند؛ پديده نامد و از همگان دعوت مى مى

موجودات زنده زمينى، باران، بادها، خورشيد، ماه، آذرخش، رويش گياهان در زمين مرده پس از 

خداى از انسان     .پهنه درياها و نيز شب و روز و آمدوشد آن دوهاى روان در  بارش باران، كشتى

و با تفكر در آنها به وجود خدا و علم و قدرت و حكمت او     .اعتنا نباشد خواسته كه بدين آيات بى

سان هستى، كتاب معرفتى است كه بايد آن را به دقت كاويد و با تأمل در يكايك واژگان  بدين. پى برد

 :به تعبير سعدى شاعر سخنور پارسى. وشه دانش و حكمت اندوختهاى آن، ت و جمله

 برگ درختان سبز در نظر هوشيار
 

 هر ورقش دفترى است معرفت كردگار

هاى گوناگون جهان جملگى بسان نظامى  يابد كه مجموعه پديده با مطالعه آيات تكوينى، انسان درمى

دبير و ربوبيت خداى يگانه قرار دارند و نظم و اى به هم پيوسته، تحت مالكيت، ت واحد و مجموعه

اى  توان با الهام از قرآن كريم نظام آيه اين نظام را مى. آورى بر آنها حاكم است هماهنگى شگفت

                                                 



گاه خدا و يادآور معرفت فطرى است،  تك اجزاى آن نشانه و جلوه نظامى كه كل و تك 8  ناميد؛

 4  .هاى خود براى خردها تجلى كرده است طريق آفريده خداوند از( ع)چراكه به تعبير اميرمؤمنان 

نيازمندى مطلق به خدا، تسليم در برابر خدا و : كننده عبارت است از هاى اين نظام خيره برخى از ويژگى

 1  شدگى، هدايت 3  سازوارى، استوارى و 8  زيبايى،    تسبيح خدا گفتن،    اطاعت محض از او،

    .اندازه بودن و به    آفرينش برحق،    نشانه بودن، هدفمندى،

هاى  ها و زمين و چگونگى آفرينش آن دو و پديده ها خواسته است كه در ملكوت آسمان قرآن از انسان

 :شگرف موجود در آنها نيك بنگرند

ها و زمين و  آيا در ملكوت آسمان 8  ؛ءٍ ي مَلَكوتِ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَهُ مِنْ شَيأَوَلَمْ ينْظُرُوا فِ

 .اند هر چيزى كه خدا آفريده است ننگريسته

مطالعه در آيات و مشاهده نيازمندى مطلق آنها به خداوند و تدبر در زيبايى و هدايتى كه خداوند 

رو،  ازهمين. آورد ا كرده، بينش معنوى عميقى را براى انسان به ارمغان مىفراخور هركدام به آنها عط

 :خواهد كه در زمين گردش كنند ها مى قرآن براى بيان ضرورت تدبر و كسب بصيرت درونى، از انسان

فَإِنَهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكنْ  أَفَلَمْ يسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يعْقِلُونَ بهَا أَوْ آذَانٌ يسْمَعُونَ بهَا

هايى داشته باشند كه با آن  اند، تا دل آيا در زمين گردش نكرده 4  ؛تَعْمَى الْقُلُوبُ الَتِي فِى الصُدُورِ

هايى كه در  ها كور نيست ليكن دل هايى كه با آن بشنوند؟ درحقيقت، چشم بينديشند يا گوش

 .هاست كور است سينه

                                                 



    .كند هاى االهى جارى شده درباره مجرمان نيز آگاه مى سير در زمين، انسان را از سنتالبته 

يابد  او درمى سازد و ها و اسرار شگفت كائنات، انسان را متوجه هدفمندى آفرينش مى تدبر در ويژگى

ترين  ا كوچكمند آن تحت امر و تدبير خدا قرار دارند و نه تنه كران و اجزاى نظام كه هستى بى

عنوان  بنابراين آدمى را نشايد كه به. اند كنند، بلكه به تنزيه و ثناگويى خدا نيز مشغول نافرمانى نمى

كه حركت در مسير فرمان االهى  -عضوى بسيار كوچك از اين مجموعه عظيم، از روند معقول طبيعت

 .غفلت يا سرپيچى كند و مسير متفاوتى را براى خود برگزيند -است

زند، بلكه تأمل در  ها نه تنها انسان را با آفريدگار آيات پيوند مى حظه آغاز و انجام آفريدهمال

كه فرجام  -هايى مانند آفرينش انسان و رويش گياهان، انسان را به انديشه در مسئله مهم معاد پديده

ن دو ويژگى را با توجه به اين امور است كه قرآن كريم در توصيف خردمندا. دارد وامى -انسان است

ها و  يكى يادكرد خدا و ديگرى انديشيدن در نشانگان او در آفرينش آسمان: شمرد براى آنها برمى

 :زمين

الَذِينَ يذْكرُونَ اللَهَ قِيامًا  * إِنَ فِي خَلْقِ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَيلِ وَالنَهَارِ لَآياتٍ لِأُولِى الْأَلْبَابِ

مسلماً در     ؛قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبهِمْ وَيتَفَكرُونَ فِي خَلْقِ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًاوَ

[  كننده قانع]هايى  ها و زمين، و در پى يكديگر آمدن شب و روز، براى خردمندان نشانه آفرينش آسمان

كنند، و در آفرينش  ايستاده و نشسته، و به پهلو آرميده ياد مى[  در همه احوال]همانان كه خدا را . است

 .اى پروردگارا، اينها را بيهوده نيافريده:[ كه]انديشند  ها و زمين مى آسمان

 »: هاى قدرت خدا برترين عبادت شمرده شده است؛ مانند در احاديث نيز تفكر مداوم در نشانه

 8  «. ي قدرتهافضل العبادة ادمان التفكر في اهلل و ف

  مواجهه رفتارى.  

هاى گوناگون آن، در متون دينى نكات  درباره چگونگى مواجهه رفتارى انسان با محيط زيست و پديده

بسيارى در ابواب مختلف فقهى و اخالقى آمده است كه گردآورى و بررسى همه آنها در اين مقال 

 .گردد اختصار مطالبى بيان مى رو به گنجد، ازاين نمى

                                                 



( ص)در قرآن كريم از زبان صالح پيامبر . نخستين مطلب ضرورت تالش براى آبادكردن زمين است

 :خوانيم مى

او شما را از زمين پديد آورد و آبادانى آن را از شما  3  ؛هُوَ أَنْشَأَكمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكمْ فِيهَا

 1  .خواست

به مالك نيز توصيه شده كه توجه وى به آبادانى سرزمين بيشتر از توجه به ( ع)در فرمان اميرمؤمنان 

در اسالم احياى زمين موات موجب تملك آن به دليل اهميت آبادانى،   8 .گردآورى ماليات باشد

  8 .خورند كشاورزى بهترين كار است كه نيكوكار و بدكار از محصول آن مى  8 .گردد مى

ترين كار كشاورزى و درخت كارى است؛  ترين و پاكيزه خوانيم كه حالل همچنين در روايتى مى

 :فرمود( ع)چنانكه امام صادق 

كشت كنيد، درخت بكاريد، به  88 ؛ اللَهِ مَا عَمِلَ النَاسُ عَمَلًا أَحَلَ وَ لَا أَطْيبَ مِنْهُازْرَعُوا وَ اغْرِسُوا فَلَا وَ 

 .تر باشد تر و پاك دهند كه از آن حالل خدا سوگند مردم كارى انجام نمى

شدت نهى شده  دار به در احاديث از قطع درختان ميوه 84 .شغل پيامبران نيز كشاورزى بوده است

فرمود كه هيچ  كرد، به آنان سفارش مى هرگاه گروهى را به نبرد اعزام مى( ص)مبر اسالم پيا  8 .است

 در احاديث از آلوده كردن نهرها،  8 .درختى را جز از سر ناگزيرى قطع نكنند

 88 .ها و زير درختان ميوه نيز منع شده است راه

در متون . پرداخته شده است -ويژه حيوانات اهلى به -يواناتدر بسيارى از متون حديثى به احكام ح

دينى به نگهدارى چهارپايان سوارى براى انجام دادن امور خود و ديگران سفارش شده و در اين ميان 

                                                 



ويژه  به)دارى گوسفند  همچنين به نگاه 83 .پرورش اسب و مسابقه دادن با آن بيشتر مورد تأكيد است

خروس سفارش شده و نگهدارى سگ شكارى و سگ پاسبان نيز مجاز و مرغ و ( گوسفند شيرده

عنوان پرنده پيامبران ياد شده و حتى آمده است كه مردى از  در احاديث از كبوتر به. شمرده شده است

 81 .شكايت برد و حضرت دستور داد كه يك جفت كبوتر نگه دارد( ص)تنهايى خود به پيامبر 

بوده و حتى از خوردن ( عليهم السالم)بيت  مورد عالقه اهلچكاوك پرنده تسبيح گويى است كه 

امام سجاد   3 .گوشت اين پرنده و دادن آن به كودكان براى بازى و ناسزا گفتن به آن نهى شده است

 :فرمود( ع)

كارم تا فقير و نيازمند از آن برخوردار شوند  كنم، بلكه مى كشت و كار نمى[  مال]من در تكاپوى فزونى 

  3 .ويژه چكاوك از آن بهره برند ان بهو پرندگ

در متون   3 .ترين پرنده با مردم ياد شده است گيرنده هايى شده و از آن به انس درباره پرستو نيز سفارش

 38 روايى درباره شيوه رفتار با چهارپايان مطالب مهمى آمده و از رعايت حقوق آنها سخن رفته است؛

 :فرمود( ع)كه امام صادق  چنان

وَ يبْدَأُ بعَلَفِهَا ةِ عَلَى صَاحِبِهَا سِتَةُ حُقُوق لَا يحَمِلُهَا فَوْقَ طَاقَتِهَا وَ لَا يتَخِذُ ظَهْرَهَا مَجَالِسَ يتَحَدَثُ عَلَيهَا لِلدَابَ

چهارپا بر صاحب  34 ؛ الْمَاءَ إِذَا مَرَ بهِ إِذَا نَزَلَ وَ لَا يسِمُهَا وَ لَا يضْرِبُهَا فِي وَجْههَا فَإِنَهَا تُسَبِحُ وَ يعْرِضُ عَلَيهَا

كند؛ هرگاه  كند؛ بر پشت آن با ديگران صحبت نمى ر نمىبيش از توانش بر آن با: خود شش حق دارد

زند، چراكه او تسبيح خدا  زند؛ بر صورتش نمى دهد؛ به آن داغ نمى فرود آمد، نخست به آن علوفه مى

 .كند گويد، و هرگاه به آب گذر كرد، آن را به او عرضه مى مى

  3 .ه مشرف شد و حتى يك تازيانه به آن نزدبار با شترى به مك بيست( ع)العابدين  اند امام زين نقل كرده

بر روى )در احاديث توصيه شده كه براى كاستن از فشار، بار چهارپايان را در قسمت عقب پشت آنها 

                                                 



نيز گفته شده كه هرگاه سه نفر بر پشت مركبى بنشينند، يكى   3 .قرار دهند( هاى چهارپا پاها و نه دست

 38 .از ايشان از رحمت خدا به دور است

فرمان داد كه آغل گوسفندان را پاكيزه و ( ص)خدا  ر راستاى اهميت دادن به حقوق حيوانات رسولد

از منظر احكام دينى، شكار شبانه پرندگان پسنديده نيست و حتى  33 .مواد داخل بينى آنها را پاك كنيد

در روايات،  31 .از حمله به جوجه پرندگان پيش از آنكه پر در بياورند و پرواز كنند، نهى شده است

  1 .چاق و سرحال و بانشاط بودن چهارپا نشانه جوانمردى شمرده شده است

كننده بر آنها  صورت چهارپايان نزنيد و آنها را نفرين نكنيد كه خداوند نفرين به: فرمود( ع)اميرالمؤمنين 

  1 .را نفرين كرده است

 -استثناى سگ به -نداختن آنهادر احاديث از داغ زدن بر صورت چهارپايان و تحريك و به جان هم ا

 :ترى بسته شده و جهاز بر پشت آن است فرمودندوقتى پيامبر مشاهده نمود كه ش  1 .نهى شده است

صاحب اين شتر كجاست؟ به او بگوييد براى دادخواهى  18 ؛أَينَ صَاحِبُهَا مُرُوهُ فَلْيسْتَعِدَ غَداً لِلْخُصُومَةِ

 .آماده گردد[  ى قيامت]فردا 

 14 «.هالك شداى را بست تا از تشنگى  زنى عذاب شد به دليل اينكه گربه»: فرمود( ع)امام صادق 

 :آن حضرت درباره خوردن گوشت پرستو فرمود

اى  خوردن آن مكروه است؛ زيرا او به تو پناه آورده است و در منزل تو آشيان گزيده است، و هر پرنده

  1 .كه به تو پناهنده شد به آن پناه بده

                                                 



ريزد، را جمع  مى در احاديث آمده كه هرگاه انسان در بيابان يا بيرون منزل غذا خورد، آنچه از سفره

  1 .نكند و براى پرندگان يا درندگان باقى بگذارد

و از اذيت كردن و كشتن هدهد، مورچه،  18 در متون روايى كشتن حيوانات گناه بزرگى شمرده شده،

 13 .زنبور، قورباغه و چكاوك نهى شده است

، به اصل (جمله حيواناتاز)طوركلى بايد گفت در متون دينى در تعامل با آنچه در اختيار انسان است  به

 :فرمود( ع)اميرالمؤمنين . مهم تقوا سفارش شده است

ا الْعُجْمُ قَالَ الشَاةُ وَ الْبَقَرة وَ الْحَمَامُ و أشباه اتَقُوا اللَهَ فِيمَا خَوَلَكمْ وَ فِى الْعُجْمِ مِنْ أَمْوَالِكمْ؛ فَقِيلَ لَهُ وَ مَ

گفته شد اموال . تان بسته از خدا بترسيد درباره آنچه به شما ارزانى داشته و درباره اموال زبان 11 ؛ ذلك

 .گوسفند و گاو و كبوتر و مانند آنها: بسته چيست؟ فرمود زبان

  خالصه فصل

ورزى، احسان،  عدالت: ر حوزه روابط با ديگران بدين قرار استاصول و احكام عام دينى د.  

گويى،  مشاركت و همبستگى اجتماعى، اداى حقوق مسلمانان، پرهيز از آزارهاى زبانى، راست

 .پوشى دارى، وفاى به عهد، گفتار نيك، مهرورزى، دلسوزى، گذشت و عيب امانت

ميز مسلمانان با غيرمسلمانان و حتى درباره آ در دين اسالم در حوزه تعامل و همزيستى مسالمت.  
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