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چکیده

ــر  ــود. ب ــناخته می ش ــالم ش ــدن در اس ــعه و تم ــن ارکان توس ــی از مهم تری ــوان یک ــان به عن انس

ــری،  ــع بش ــدف دار در جوام ــی ه ــرات اجتماع ــوالت و تغیی ــاس تح ــی، اس ــای قرآن ــاس آموزه ه اس

شــالوده روانــی و درونــی انســان اســت. ازایــن رو، انســان را می تــوان عامــل اصلــی و تعیین کننــده 

در پیدایــش و ســقوط تمدن  هــا بــه شــمار آورد. خواســت و اراده انســان ها مبنــای همــه تحــوالت 

فــردی و اجتماعــی اســت. محتــوای درونــی انســان واجــد دو عنصــر اصلــی اندیشــه و اراده اســت، 

ــه  ــن رو، هرگون ــد؛ ازای ــق می یاب ــان خــارج تحق ــن آنهــا، اهــداف انســان در جه ــا درهم آمیخت ــه ب ک

ــی  ــی و باطن ــاس روان ــر در اس ــع تغیی ــی، تاب ــی و اجتماع ــاختارهای سیاس ــی در س ــر و تحول تغیی

ــرد،  ــر می گی ــان در نظ ــرای انس ــی را ب ــی متفاوت ــای روح ــد گرایش ه ــا خداون ــت. ام ــان اس انس

کــه هــر یــک از آنهــا در دو جهــت کامــاًل متضــاد بــا هــم قــرار دارنــد. بنابرایــن، پژوهــش پیــِش رو 

ــی و گرایش هــای روحــی  ــد چــه زمینه هــای باطن ــه: خداون ــذارد ک ــه بحــث می گ ــن مســأله را ب ای

ــذارد؟  ــازی می گ ــر تمدن س ــری ب ــه تأثی ــک از آنهــا چ ــر ی ــد و ه ــیم می کن ــان ترس ــرای انس را ب

ــن  ــدف از ای ــرد؟ ه ــیر ک ــوان تفس ــه می ت ــان را چگون ــه انس ــد ب ــه خداون ــرش دوگان ــن نگ همچنی

پژوهــش بررســی دو دســته از آیــات در مــورد زمینه هــای باطنــی انســان در قــرآن اســت: نخســت 

ــت  ــه جه ــان را ب ــه انس ــی ک ــد و دوم آیات ــم می کن ــی آدم تکری ــام بن ــان را در مق ــه انس ــی ک آیات

پیــروی نکــردن از عقــل هماننــد حیوانــات و حتــی گمراه تــر معرفــی می کنــد. نتایــج ایــن پژوهــش 

بازتــاب چندگانگــی باطــن انســان ها نســبت بــه یکدیگــر اســت. برخــی آیــات مربــوط بــه فطــرت و 

حقیقــت جوهــری روح انســان و آیاتــی نیــز مربــوط بــه طبیعــت و جوهــر جســمانی وجــود اوســت. 

اگــر انســان بــر اســاس فطــرت روحــی خویــش حرکــت کنــد، تمدن ســاز می شــود و در مســیر انبیــاء 

ــا  ــد انتظــام می بخشــد؛ ام ــر اســاس خواســته های خداون الهــی گام برمــی دارد و زندگــی خــود را ب

اگــر برخــالف آن و در راســتای جوهــر جســمانی خویــش حرکــت کنــد، از مســیر الهــی دور می شــود 

و بــه جهــت اســتفاده نکــردن از عقــل، موجــب ســقوط انســانیت و انحطــاط مدنیــت می گــردد.
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1. مقدمه

ــان را  ــه انس ــت، ک ــنی بخش اس ــی روش ــت و دارای آیات ــاب هدای ــم کت ــرآن کری ــان ق بی گم

ــه تمــام زوایــای مخلوقــش آگاه  ــرا قــرآن کالم آفریننــده ای اســت کــه ب ــد؛ زی بصیــر و بیــدار می کن

اســت. بنابرایــن، انســان هایی بــه برتریــن تمــدن دســت می یابنــد کــه بــه آموزه هــای ایــن خالــق 

یکتــا، یــا همــان دســتورات قــرآن، عمــل کننــد )مظفــری، 1389، 69.( خداونــد در قــرآن می فرمایــد: 

 »َقــد جاَءُکــم ِمــَن اهلِل ُنــوٌر َو ِکتــاٌب ُمبیــٌن« )مائــده:15(. تنهــا ایــن کتــاب آســمانی اســت کــه نــور 

بصیــرت، بیــداری و تمــدن اصیــل را در خــود دارد. بــا ایــن توصیــف، ایــن مســأله مطــرح می شــود 

ــم چــه  ــرآن کری ــرد و ق ــوان تفســیر ک ــه می ت ــه انســان را چگون ــرآن ب ــاوت ق ــه نگرش هــای متف ک

ــمارد؟ ــروری می ش ــاز ض ــان تمدن س ــرای انس ــی را ب ویژگی های

انســان بــر اســاس آیــات قــرآن از جایــگاه واالیــی برخــوردار اســت. خداونــد ســوره ای از قــرآن را 

بــه نــام »انســان« نامگــذاری و از اولیــن مخلــوق خویــش بــه والیــت کبــری یــاد می کنــد. »انســان« 

ــروف،  ــناس مع ــی، لغت ش ــب اصفهان ــت. راغ ــر« اس ــودی الفت پذی ــای »موج ــه معن ــس« و ب از »ان

در مفــردات ألفــاظ القــرآن مــی آورد: »... و ااْلنســان  قیــل: ســّمی بذلــك ألنــه خلــق خلقــة ال قــوام 

لــه إال بإنــس بعضهــم ببعــض، و لهــذا قیــل: االنســان مدنــّی بالطبــع ...« )راغــب اصفهانــی، 1412 ، 94)

ــود،  ــای خ ــا و جهان بینی ه ــر اســاس نگرش  ه ــان، ب ــود انس ــاب چیســتی وج ــران در ب صاحب نظ

ــی و  ــّر و درنده خوی ــت ش ــد سرش ــان را واج ــی انس ــته اند: بعض ــراز داش ــی اب ــای متفاوت دیدگاه ه

بعضــی او را دارای سرشــت خیــر و مهربانــی دانســته اند. البتــه در نــگاه اســالمی نیــز، انســان زمینــه 

دوگانــه ای دارد؛ یعنــی خیرگرایــی و شــّرمحوری، البتــه نــه به گونــه بالفعــل بلکــه ایــن دو بــه حالــت 

بالقــوه، زمینــه ای در باطــن انســان دارنــد. بــر ایــن اســاس، برخــی از آیــات قــرآن به ســتایش انســان و 

برخــی دیگــر بــه نکوهــش او می پردازنــد. اینــک برخــی از ایــن دو دســته آیــات را از نظــر می گذرانیــم:

1ـ1. آیات مربوط به ستایش انسان

1.  »َلَقْد َخَلْقَنا ااْلنسان ِفی َأْحَسِن َتْقِویم« )تین:4(؛ 

ــْم  ْلناُه ــاِت َو َفضَّ یب ــَن الطَّ ــْم ِم ــِر َو َرَزْقناُه ــرِّ َو اْلَبْح ــی اْلَب ــْم ِف ــی آَدم َو َحَمْلناُه ــا َبِن ْمن ــْد َكرَّ 2.  »َوَلَق

ــا َتْفِضیــال« )اســراء:70(؛ ــْن َخَلْقن ــٍر ِممَّ َعلــى  َكِثی

ــَر  ْكَث ــنَّ َأ یــُن اْلَقیــُم َو لِك ــَك الدِّ ــِق اهلِل ذِل ــاَس َعَلیهــا ال َتْبِدیــَل ِلَخْل ــَر النَّ ــی َفَط ِت ــَرَت اهلِل الَّ 3.  »ِفْط

ــون« )روم:30(؛ ــاِس ال یْعَلُم النَّ

مـوِت و ما ِفى ااَلرِض َجمیعًا ِمنُه« )جاثیه:13(؛  َر َلُكم ما ِفى السَّ 4.  »و َسخَّ

َر َلُكم ما ِفى ااَلرض« )حّج:65(؛ 5.  »َاَلم  َتَر َانَّ اهلَل َسخَّ

ــا  ــَفْقَن ِمْنه ــا َوَأْش ــَن َأْن یْحِملَنه ــاِل َفَأَبی ــمواِت َواأَلْرِض َواْلِجب ــی السَّ ــَة َعل ــا اأَلماَن ــا َعَرْضن 6.  »ِإّن

ــزاب:72(؛  ــواًل« )اح ــًا َجُه ــُه کاَن َظُلوم ــان ِإنَّ ــا االنس َوَحَمَله
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ْرِض َخِلیَفــًة قاُلــوا َأ َتْجَعــُل ِفیهــا َمــْن یْفِســُد ِفیهــا  ــی جاِعــٌل ِفــی اأْلَ ــَك ِلْلَمالِئَكــِة ِإنِّ 7.  »َوِإْذ قــاَل َربُّ

ــی َأْعَلــُم مــا ال َتْعَلُمــون« )بقــره:30).  ُس َلــَك قــاَل ِإنِّ ُح ِبَحْمــِدَك َو ُنَقــدِّ مــاَء َو َنْحــُن ُنَســبِّ َو یْســِفُك الدِّ

1ـ2. آیات مربوط به نکوهش انسان

ُه اْلَخیُر َمُنوعًا« )معارج:19�21(؛ رُّ َجُزوعًا َو ِإذا َمسَّ ُه الشَّ 1.  »ِإنَّ ااْلنسان ُخِلَق َهُلوعًا ِإذا َمسَّ

2.  »َوَلَقْد َخَلْقَنا ااْلنسان ِمْن َصْلصاٍل ِمْن َحَمٍإ َمْسُنوٍن« )حجر:26(؛

ُه كاَن َظُلومًا َجُهواًل« )احزاب:76(؛  3.  »َو َحَمَلها ااْلنسان ِإنَّ

ْكَفَره« )عبس:17(؛ 4.  »ُقِتَل ااْلنسان ما َأ

ــْم  ــرِّ ِإذا ُه ــى اْلَب ــْم ِإَل اُه ــا َنجَّ ــَن َفَلمَّ ی ــُه الدِّ ــَن َل ــُوا اهلَل ُمْخِلِصی ــِك َدَع ــی اْلُفْل ــوا ِف ــِإذا َرِكُب 5.  »َف

یْشــِرُكون« )عنکبــوت:65(؛

6.  »َكالَّ ِإنَّ ااْلنسان َلیْطغى َأْن َرآُه اْسَتْغنى« )علق:6 و 7(؛

7.  »إنَّ االنسان َلَظُلوٌم َکّفاٌر« )ابراهیم:34(؛

ْنــِس َلُهــْم ُقُلــوٌب ال یْفَقُهــوَن ِبهــا َو َلُهــْم َأْعیــٌن ال  ــَم َكثیــرًا ِمــَن اْلِجــنِّ َو اْلِ 8.  »َو َلَقــْد َذَرْأنــا ِلَجَهنَّ

ْنعــاِم َبــْل ُهــْم َأَضــلُّ ُأولِئــَك ُهــُم اْلغاِفُلــوَن«  یْبِصــُروَن ِبهــا َو َلُهــْم آذاٌن ال یْســَمُعوَن ِبهــا ُأولِئــَك َكاأْلَ

)اعــراف:179(؛

ــبیاًل«  ــلُّ َس ــْم َأَض ــْل ُه ــاِم َب ْنع ــْم ِإالَّ َكاأْلَ ــوَن ِإْن ُه ــَمُعوَن َأْو یْعِقُل ــْم یْس ْكَثَرُه ــُب َأنَّ َأ 9.  »َأْم َتْحَس

ــان:44(؛ )فرق

10.  »َلَقْد َخَلْقَنا ااْلنسان فِى َأْحَسِن َتْقِویٍم ُثمَّ َرَدْدَناُه َأْسَفَل َساِفِلیَن« )تین:4 و 5).

هــدف ایــن پژوهــش بررســی راز دوگانگــی شــأن انســان از دیــدگاه قــرآن کریــم اســت و اینکــه 

ــی آورد؟  ــه شــمار م ــوع از انســان ها را تمدن ســاز ب ــدام ن ــد ک خداون

2. انسان و مسأله خیر و شر

ــگاه انســان از  ــه مســأله جای ــرآن، مســتلزم پاســخگویی ب ــه انســان در ق ــت دوگان بررســی هوی

ــران  ــان صاحب نظ ــی در می ــای متفاوت ــر، نگرش ه ــر و ش ــاب خی ــت. در ب ــر اس ــر و ش ــر خی منظ

ــرد:  ــی ک ــته ارزیاب ــه دس ــوان آنهــا را در س ــه می ت ــود دارد، ک وج

2ـ1. انسان، موجودی شرور 

ایــن نگــرش نســبت بــه انســان نگاهــی بدبینانــه دارد. بیشــتر فالســفه مــادی، پیدایــش انســان 

را معلــول تصادفــات مــاده می داننــد و معتقدنــد کــه انســان ذاتــًا اهــل شــّر اســت. هابــز، فیلســوف 

ــّرگرایی و  ــندی و ش ــی و خودپس ــان ها را بدگمان ــترک انس ــت مش ــت: »طبیع ــد اس ــی، معتق تجرب

بدخواهــی تشــکیل می دهــد«. او بــه همیــن ســبب جنــگ را وضعیــت طبیعــی زندگــی انســان ها 

معرفــی می کنــد )کاپلســتون، 1362، 48 ـ 46(. بــر اســاس ایــن نگــرش بــه انســان، هرگونــه برنامــه 
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اصالحــی و تربیتــی بــرای خوشــبختی، ســعادت و تکامــل وی و جامعــه بشــری بیهــوده اســت؛ زیــرا 

از ایــن منظــر، اصــالح انســان و دســتیابی بــه کمــال و ســعادتمندی او غیرممکــن اســت. 

2ـ2. انسان، خیر محض 

ــان و  ــی انس ــت؛ یعن ــک اس ــًا نی ــان ذات ــت انس ــد: »طبیع ــروف، می گوی ــمند مع ــو، اندیش روس

جــان او هماننــد صفحــه ســپیدی اســت کــه تمایلــی بــه ســوی شــّر نــدارد، بلکــه پــاک و نیک گوهــر 

اســت و ایــن جامعــه اســت کــه او را منحــرف می کنــد؛ ازایــن رو، مربیــان بایــد بــه کــودک اجــازه 

دهنــد تــا طبیعــت نیــک خــود را بــه فعلیــت برســاند و دخالت هــای خــود را بــه حداقــل برســانند« 

)برنجــکار، 1393، 103).

ــکیل  ــت او را تش ــه هوی ــدارد و جامع ــری ن ــش فط ــه گرای ــان هیچ گون ــدگاه، انس ــن دی در ای

می دهــد. انســان تابــع نقشــی اســت کــه جامعــه بــه او می دهــد و آنچــه کــه بــر زندگــی انســان 

حاکمیــت مطلــق دارد، روابــط مــادِی اجتماعــی، روابــط اقتصــادی و رابطــه تولیــد اســت. در ایــن نوع 

ــرد  ــرا »شــکل گیری شــخصیت هــر ف ــگاه، برخــورداری انســان از فطــرت واحــد نفــی می شــود؛ زی ن

را بــه وضعیــت ابــزار تولیــد در آن جامعــه وابســته می داننــد. طبیعــی اســت کــه بــر اســاس چنیــن 

دیدگاهــی، ســخن از فطــرت واحــد انســانی جایگاهــی نخواهــد داشــت« )مصبــاح یــزدی، 1380، 47). 

ایــن دیــدگاه بــه فعلیــت رســیدن فطــرت بالقــوه انســان را نادیــده می گیــرد. بنابرایــن، بــر اســاس 

نگــرش مارکسیســتی بــه انســان، هویــت او را مناســبات ابــزار تولیــد در اجتمــاع تعییــن می کنــد.

2ـ3. انسان موجودی دارای زمینه خیر و شر )هویت دوگانه برای انسان(  

بــر اســاس ایــن نگــرش، زندگــی فــردی و اجتماعــی انســان بــا خیــر و شــر در هــم آمیختــه اســت 

و صفحــات باطنــی انســان دوگانــه اســت؛ صفحــه ای از آن سرشــار از نــور و عدالــت و صفحــه ای دیگر 

غــرق در ظلمــت و تاریکــی اســت. اختــالف میــان ایــن دو جوهــره در انســان به قــدری عمیــق بــود 

کــه پیــش از خلقــت وی توســط خداونــد، در عالــم مجــردات دربــاره جوهــر وجــود او ســخن گفتنــد 

و دربــاره او دو دیــدگاه مطــرح کردنــد. خداونــد متعــال ایــن گفتگــو را در ســوره بقــره آورده اســت: 

ْرِض َخِلیَفــًة قاُلــوا َأ َتْجَعــُل ِفی هــا َمــْن یْفِســُد ِفی هــا  ــی جاِعــٌل ِفــی اأْلَ ــَك ِلْلَمالِئَكــِة ِإنِّ  »َو ِإْذ قــاَل َربُّ

ــه  ــى ك ــاد آر( وقت ــه ی ــره:30(: و)ب ــك« )بق ُس َل ــدِّ ــِدَك َو ُنَق ُح ِبَحْم ــبِّ ــُن ُنَس ــاَء َو َنْح م ــِفُك الدِّ َو یْس

پــروردگارت فرشــتگان را فرمــود كــه: مــن در زمیــن خلیفــه اى خواهــم آفریــد. فرشــتگان ]معتــرض 

شــدند و[ گفتنــد: آیــا می خواهــی کســی را در زمیــن قــرار دهــی كــه در آن فســاد كنــد و خون هــا 

بریــزد؟ حــال آنكــه مــا تــو را تســبیح و تقدیــس مى كنیــم.

ایــن ســخن قــرآن کریــم در مــورد نگــرش فرشــتگان بــه هویــت انســان بــه ایــن معناســت کــه 

ــت  ــن جه ــت و از همی ــض اس ــر مح ــه ش ــتند ک ــان می نگریس ــود انس ــره ای از وج ــه جوه آنهــا ب
خطــاب بــه خداونــد، انســان را اهــل فســاد و خونریــزی می دیدنــد؛ ولــی خداونــد در پاســخ بــه ایــن 
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ــی َأْعَلــُم مــا ال َتْعَلُمــون«: مــن چیــزى )از اســرار خلقــت بشــر( مى دانــم كــه شــما  نگــرش فرمــود:  »ِإنِّ

نمى دانیــد. 

بــا توجــه بــه ایــن آیــات، خداونــد وجــود چنیــن بعــدی را در وجــود انســان نفــی نمی کنــد؛ امــا 

فرشــتگان را بــه ســبب نگــرش تک بعــدی بــه هویــت انســان و ناآگاهــی از اســرار الهــی و بعــد دیگــر 

وجــود او نکوهــش می کنــد. خداونــد بــه دیگــر اســتعدادهای انســان و خیــرات کثیــری کــه در وجــود 

اوســت اشــاره فرمــود و فرشــتگان از اعتــراض خویــش منصــرف شــدند و ضــرورت آفرینــش چنیــن 

ــان  ــد: »انس ــان می نویس ــه انس ــت دوگان ــد هوی ــری در تأیی ــهید مطه ــد. ش ــودی را پذیرفتن موج

موجــودی اســت کــه خیــر و شــر او آمیختــه و تفکیک ناپذیــر اســت؛ ولــی خیــرش بــر شــرش غالــب 

اســت )مطهــری، 1387، ج 4، 270).

بــا توجــه بــه آیــات قــرآن نیــز می تــوان هویتــی بــرای انســان ترســیم کــرد کــه در آن خیــر و شــّر 

در وجــود آدمــی جایــگاه یکســانی دارد و هیچ یــک بــر دیگــری غالــب نیســت. خداونــد همان گونــه 

کــه عقــل )پیامبــر درونــی( و پیامبــران الهــی را بــه منظــور هدایــت انســان قــرار داده، هــوای نفــس  

ــن  ــت. بنابرای ــرده اس ــدر ک ــان مق ــر انس ــده در براب ــوان دو اغواکنن ــز به عن ــس را نی ــاوس ابلی و وس

خداونــد در وجــود هــر انســانی یــک عامــل هدایــت و یــک عامــل انحــراف و در خــارج از وجــود او 

نیــز پیامبــران را در راســتای هدایــت انســان و ابلیــس را در جهتــی دیگــر قــرار داده اســت، تــا موازنــه 

قــوا برقــرار گــردد. ایــن مســأله نشــان می دهــد کــه جوهــر وجــودی انســان در خیــر و شــر خلقتــی 

جَدیــِن« )بلــد:10)   برابــر دارد. آیاتــی نظیــر  »َفَأْلَهَمهــا ُفُجورَ هــا َو َتْقواهــا« )شــمس:8( و  »َو َهَدینــاُه النَّ

نیــز بــه ایــن تســاوی در باطــن انســان اشــاره دارد.

2ـ4. انسان و اختیار

از منظــر قــرآن کریــم، انســان در نظــام هســتی واجــد صفاتــی اســت کــه ســایر موجــودات از آن 

بــی بهره انــد. اختیــار انســان نمونــه ای از ایــن صفــات اســت. مختــار بــودن انســان بــدان معناســت 

کــه وی در اطاعــت از خداونــد یــا نافرمانــی از او، بــه اراده و اختیــار خویــش عمــل می کنــد. شــهید 

مطهــری دراین بــاره معتقــد اســت: »انســان بــه حکــم آن کــه دارای جوهــر روحانــی مســتقل اســت و 

اراده اش از حــاّق ذات روحانــی اش سرچشــمه می گیــرد، مختــار و آزاد اســت. هیــچ جبــری )اجبــاری( 

و ضرورتــی، آزادی و اختیــار او را ســلب نمی کنــد؛ لهــذا مســئول اعمــال خویشــتن و جامعــه خویشــن 

اســت« )مطهــری، 1387، ج 22، 568(. قــرآن کریــم نیــز بــر مجبــور نبــودن انســان در اعمالــش تأکیــد 

ــا  ــا شــاِكرًا َو ِإمَّ ــِبیَل ِإمَّ ــا َهَدینــاُه السَّ می کنــد و بــرای وی قــدرت انتخــاب و اختیــار قائــل اســت:  »ِإنَّ

َكُفــورا« )انســان:3(: مــا بــه حقیقــت، راه )حــق و باطــل( را بــه او نشــان دادیــم و در ایــن رابطــه، او 

ــت(  ــن نعم ــكر )ای ــرد و( ش ــت پذی ــد )هدای ــت؛ می توان ــری اس ــاب و تصمیم گی ــدرت انتخ دارای ق

ْجَدیــِن«: و دو راه )خیــر و شــر( را بــه او  گویــد و خواهــد )آن نعمــت را( كفــران كنــد.  »َو َهَدینــاُه النَّ

نشــان دادیــم. مضمــون ایــن دو آیــه بــر ایــن مطلــب داللــت دارد کــه انســان در انتخــاب راه خــوب 
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و راه بــد )طریــق خوشــبختی و طریــق بدبختــی خــود( از قــدرت انتخــاب و اختیــار برخــوردار اســت. 

ــار  ــا اختی ــاره می نویســد: »اصــواًل ارزش هــای اخالقــی در رابطــه ب ــزدی دراین ب ــاح ی آیــت اهلل مصب

مطــرح می گــردد؛ اگــر اختیــار در کار نباشــد، ارزش اخالقــی هــم وجــود نــدارد. ســتایش و نکوهــش 

اخالقــی در حــق کســانی رواســت کــه بــا اختیــار و گزینــش خــود کار پســندیده انجــام دهنــد. اگــر 

ــرد؛  ــرار نمی گی ــورد ســتایش ق ــی م ــن راه صحیحــی اســت، از نظــر اخالق ــه رفت ــور ب انســانی مجب

ــورد نکوهــش  ــاز م ــی شــود، ب ــکاب جنایت ــه ارت ــور ب ــه انســانی مجب ــرض شــود ک ــر ف ــه اگ چنان ک

نخواهــد بــود« )مصبــاح یــزدی، 1377 ، 371).

ــر اصــل فطــرت  ــرآن ب ــز طبیعــی اســت. در ق بخشــی از طبیعــت انســان، فطــری و بخشــی نی

ــران  ــت و متفک ــالمی اس ــوژی اس ــتگاه ایدئول ــرت خاس ــن رو، فط ــت؛ ازای ــده اس ــد ش ــان تأکی انس

مســلمان فطــرت را زیربنــای تربیــت انســان می شــمارند. آیــت اهلل جــوادی آملــی دربــاره طبیعــت 

دوگانــه انســان می نویســد: »در ســطح طبیعــت انســان نیــز، جــذب و دفــع و تمایــل و تنفــر هســت؛ 

امــا ایــن ســطح از هســتی انســان هم ردیــف حیــات حیوانــات اســت؛ لــذا تمایــالت و تنفــرات آن 

ــقوق  ــی از ش ــی و مقام خواه ــی، تنوع طلب ــت. لذت طلب ــترک اس ــات مش ــیاری از حیوان ــا بس ــز ب نی

ــب  ــعوب غض ــز از ش ــونت و ... نی ــوی خش ــم و خ ــر از مزاح ــت و تنف ــهرت جویی اس ــهوت و ش ش

اســت )جــوادی آملــی، 1386، 187(«. بنابرایــن، از نظــر وی، فطــرت بــر طبیعــت انســان مقــدم اســت 

و بایــد طبیعــت بــه دســت فطــرت تعدیــل شــود، تــا حیات الهــی انســان را بــه مخاطــره نینــدازد. در 

مقــام توضیــح ســخنان وی می تــوان گفــت: در رحــم مــادر، آنچــه زودتــر رشــد می کنــد و بــه کمــال 

می رســد، وجــود جســمانی آدمــی اســت و پــس از تکامــل قــوای مــادی و رشــد طبیعــت وجــودی 

او، روح انســانی کــه حامــل فطــرت اوســت بــه آدمــی افاضــه می گــردد  »ُثــمَّ أنَشــأناُه َخلقــًا آَخــَر«. 

بنابرایــن، طبیعــت آدمــی )بــا رشــد جســم او پیــش از افاضــه روح کــه حامــل فطــرت اســت( مقــدم 

ــاء و راهنمایــی عقــل ســلیم  ــد، دعــوت انبی ــد طبیعــت آدمــی را تعدیــل کن اســت و آنچــه می توان

اســت کــه منطــق فطــرت را تقویــت کــرده، بــه طــور مســتقیم و غیرمســتقیم، خواســته های طبیعــت 

را تعدیــل می کنــد. از ایــن بیــان آشــکار می شــود کــه انســان از طرفــی از فطــرت برخــوردار اســت، 

کــه زمینــه ابعــاد مثبــت اســت و از طــرف دیگــر، از طبیعــت نیــز برخــوردار اســت، کــه زمینــه ابعــاد 

منفــی اســت. فــرق آنهــا در ایــن اســت كــه فطــرت ابعــاد مثبــت وجــود انســان را شــكوفا می کنــد 

و طبیعــت ابعــاد منفــی وجــود انســان را؛ ازایــن رو، وجــود فطــرت و طبیعــت در انســان نیــز، یکــی 

از زمینه هــای وصــف دوگانــه صفــت کرامــت و صفــت هلــوع بــودن اســت. 

3. مراتب قوه و فعلیت وجود انسان

در انســان، حقایــق بالقــوه فراوانــی هســت کــه بــرای مهیــا شــدن شــرایط بــه فعلیــت رســیدن 

خــود روزشــماری می کنــد. شــهید مطهــری دربــاره موجودیــت بالقــوه یــا بالفعــل انســان می نویســد: 
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ــوی و  ــد خ ــد فاق ــاز تول ــی در آغ ــت؛ یعن ــوه اس ــود بالق ــک موج ــا ی ــه خصلت  ه ــان در ناحی »انس

ــای  ــله خصلت ه ــک سلس ــا ی ــدام ب ــر ک ــه ه ــات ک ــالف حیوان ــت، برخ ــه اس ــت فعلیت یافت خصل

فعلیت یافتــه متولــد می شــوند. انســان چــون فاقــد هرگونــه خــوی و خصلــت فعلیت یافتــه 

اســت و از طرفــی، خوی پذیــر و خصلت پذیــر می باشــد، به وســیله خصلت هــا و خوی هایــی 

ــرای خویــش  ــر ابعــاد فطــری ب کــه تدریجــًا پیــدا می کنــد، یــک سلســله »ابعــاد ثانــوی« عــالوه ب

ــث  ــک حی ــی از ی ــه آدم ــت ک ــوان گف ــر می ت ــری، 1378، ج 2، 287(. بدین خاط ــازد« )مطه می س

مــورد ســتایش و از حیــث دیگــر مــورد نکوهــش اســت.

4. ابعاد مورد ستایش و نکوهش در وجود انسان

ــد ســتایش و از جهــت  ــی می توان ــی از جهت ــن رو، آدم ــی دارد؛ ازای ــاد متفاوت وجــود انســان ابع

دیگــر می توانــد نکوهــش شــود. البتــه در بــاب تعییــن و تبییــن ایــن ابعــاد، دیدگاه هــای مختلفــی 

وجــود دارد؛ از جملــه:

4ـ1. ستایش خوبی  ها و نکوهش  بدی  ها

ایــن دیــدگاه را می تــوان در اندیشــه شــهید مطهــری جســتجو کــرد: »حقیقــت ایــن اســت کــه 

ایــن مــدح و ذم از آن جهــت نیســت کــه انســان یــک موجــود دوسرشــتی اســت: نیمــی از سرشــتش 

ــه  ــه انســان، هم ــن اســت ک ــه ای ــرآن ب ــر ق ــه نظ ــی؛ بلک ــر نکوهیدن ــی دیگ ســتودنی اســت و نیم

ــد ســازنده  ــه بای ــن خــود اوســت ک ــه فعلیــت برســاند و ای ــد آنهــا را ب ــوه دارد و بای کمــاالت را بالق

ــال  ــه کم ــر او خــود را ب ــن رابطــه، اگ ــرى، 1378، ج 2، 274(. در ای ــار خویشــتن باشــد« )مطّه و معم

ــات  ــردد. آی ــش موجــب نکوهــش او می گ ــن صــورت، تنزل ــر ای رســانید، ســتایش می شــود و در غی

ــاد  ــه ابع ــوط ب ــش او مرب ــات نکوه ــه و آی ــای فعلیت یافت ــه خصلت ه ــوط ب ــان مرب ــتایش انس س

ــرا ابعــاد بالقــوه و  ــول نیســت؛ زی ــدان مقب فعلیت نیافتــه وجــود وی اســت؛ البتــه، ایــن دیــدگاه چن

ــه فعلیــت رســاندن  ــر، ب ــان دیگ ــه بی ــات نکوهــش باشــد. ب ــد مــورد نظــر آی ــه می توان فعلیت نیافت

ــای  ــت خصلت ه ــوان گف ــد و نمی ت ــش باش ــات نکوه ــر آی ــورد نظ ــد م ــا می توان ــه بالقوه  ه این گون

بالقــوه در بــاب صفــات خداپســند، بــه خاطــر آن کــه فعلیــت نیافتــه مــورد نظــر آیــات نکوهــش قــرار 

دارد.

4ـ2. ستایش فطرت و نکوهش  طبیعت

از نظــر برخــی دانشــمندان، ویژگی هــای مثبــت انســان از فطــرت او نشــأت می گیــرد و 

ــه  ــتایش  ها ب ــه س ــوط ب ــات مرب ــه، آی ــزد و در نتیج ــش برمی خی ــی او از طبیعت ــای منف ویژگی ه

ــن  ــا در ای ــرد؛ ام ــق می گی ــت او تعل ــه طبیع ــا ب ــه نکوهش  ه ــوط ب ــات مرب ــان و آی ــرت انس فط

دیــدگاه، اصالــت از آِن فطــرت انســان اســت. نظــر امــام خمینــی؟هر؟ بــر ایــن دیدگاه اســتوار اســت: 
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ــٌة«  ــُه َهاِوی ــریفه  »َفُأمُّ ــه ش ــه آی ــت؛ چنان ک ــئه دنیاس ــد نش ــت و فرزن ــم طبیع ــده عال ــان ولی »انس

ــی  ــا ااْلنســان ِف ــْد َخَلْقَن ــه آن باشــد ... و شــاید کریمــه شــریفه  »َلَق ــز شــاید اشــاره ب )قارعــه:9( نی

َأْحَســِن َتْقِویــٍم ُثــمَّ َرَدْدَنــاُه َأْســَفَل َســاِفِلیَن« )تیــن:4 و 5( اشــاره باشــد بــه نــور اصلــی فطــرت، کــه 

تخمیــر بــه یــد قــدرت حــق تعالــی شــده و آن »احســن تقویــم« اســت؛ زیــرا کــه بــر نقشــه کمــال 

مطلــق جمــال تــام اســت و رد بــه »اســفل ســافلین« اشــاره بــه ایــن احتجــاب بــه طبیعــت ـ کــه 

اســفل ســافلین اســت ـ باشــد. و چــون ایــن احتجابــات و ظلمــات و کــدورات بــر نفــس، غالــب و 

چیــره اســت و کــم اتفــاق افتــد کــه کســی بــه خــودی خــود بتوانــد از ایــن ُحُجــب بیــرون آیــد و بــا 

فطــرت اصلیــه ســیر بــه عالــم اصلــی خــود بنمایــد و بــه کمــال مطلــق و نــور و جمــال و جــالل مطلــق 

برســد، حــقـ  تبــارک و تعالــیـ  بــه عنایــت ازلــی و رحمــت واســعه، انبیــاء عظــام؟مهع؟ را بــرای تربیت 

بشــر فرســتاد و کتــب آســمانی را فــرو فرســتاد تــا آنهــا از خــارج، کمــک بــه فطــرت داخلیــه کننــد و 

نفــس را از ایــن غــالف غلیــظ نجــات دهنــد« )امــام خمینــى، 1377، 78ـ79(. عالمــه طباطبایــی؟هر؟ 

بــا توجــه بــه دیــدگاه دوم بــر ایــن عقیــده اســت کــه: »آدمــی دارای دو حــال اســت:یکی حــال فطری 

ــا حــال فطــری انســان  ــادت اســت؛ ام ــرف و ع ــادی، ع ــم در حــال ع ــادی. حاک ــری حــال ع و دیگ

به گونــه ای اســت کــه بــه عــادات و رســوم مشــوب نگشــته و عــرف و عــادت هیــچ دخــل و تصرفــی 

در آن نــدارد. بــه همیــن دلیــل، انســانی کــه بــا تأییــد الهــی و یــا بــه خاطــر پیش آمــدی، اســباب 

ظاهــری را فرامــوش کــرده، بــه فطــرت بــه دور از آالیــش خــود برگشــته، همــواره چشــم امیــد بــه 

ــه از اســباب ظاهــری« )طباطبائــى،  ــاری اش را از او می خواهــد ن ــه و رفــع گرفت خــدای خــود دوخت

ــت  ــه حال ــتایش، ب ــات س ــی، آی ــه طباطبای ــخنان عالم ــاس س ــر اس ــن، ب 1417، ج  13، 186(. بنابرای

فطــری انســان مربــوط اســت و آیــات نکوهــش، بــه حالــت عــادی زندگــی آدمــی بازمی گــردد؛ کــه 

غالبــًا تحــت تأثیــر هواهــای نفســانی اش قــرار دارد.

 در زیرمجموعــه همیــن نگــرش، بررســی جوهــره وجــود انســان بــا مقــوالت دیگــری بــه نام هــای 

ــاط اســت. در بــاب »أحســن تقویــم« و »أســفل  »أحســن تقویــم« و »أســفل ســافلین« نیــز در ارتب

ــده  ــان ش ــی بی ــای مختلف ــت دارد، دیدگاه ه ــی حکای ــود آدم ــام وج ــاز و انج ــه از آغ ــافلین«، ک س

ــم: ــه آنهــا می پردازی ــر ب ــه در زی اســت، ک

1ـ عالمــه طباطبایــی؟هر؟ ذیــل آیــه 4 ســوره تیــن می نویســد: »﴿َلَقــْد َخَلْقَنــا ااْلنســان ِفــی َأْحَســِن 

ــل  ــن العم ــة م ــع و مکن ــم الناف ــزه اهلل بالعل ــد جّه ــیء و ق ــی کّل ش ــوام ف ــال الق ــه کم ــٍم« فل َتْقِوی

ــاُه َأْســَفَل َســاِفِلیَن« و هــو مقــام محــط اســفل مــن ســفل مــن اهــل الشــقوة«  الصالــح. »ُثــمَّ َرَدْدَن

)شــاکر، 1391، 662(. خالصــه ســخن عالمــه ایــن اســت کــه، ســاختار وجــود آدمــی مجهــز بــه علــم 

ــو شــیطان گرایی و هواپرســتی اســت کــه  ــی در پرت ــح اســت؛ ول ــای انجــام عمــل صال ــع و مهی ناف

ــازد. ــود می س ــگاه خ ــافلین را جای ــفل س ــد و اس ــقوط می کن س

ــه،  ــل لصورت ــٍم( تعدی ــِن َتْقِوی ــی َأْحَس ــود: »﴿ِف ــادآور می ش ــوق ی ــه ف ــیر آی ــیوطی در تفس 2ـ س
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َأْســَفَل َســاِفِلیَن﴾ کنایــة عــن الهــرم و الضعــف« )ســیوطی، 1278، ج 1، 600(. »احســن تقویــم« همــان 

وضعیــت ســالمت و کمــال جســمانی و »اســفل ســافلین« همــان وضعیــت ضعــف و پیــری و ناتوانی 

و فرســودگی اســت.

ــرد. او  ــیوطی را می پذی ــر س ــان نظ ــوق، هم ــه ف ــیر آی ــّبر در تفس ــداهلل ش ــید عب ــن س همچنی

»احســن تقویــم« را اســتواری و کمــال جســمانی و »اســفل ســافلین« را ناتوانــی و فرســودگی آدمــی 

می دانــد و می نویســد: »﴿َلَقــْد َخَلْقَنــا ااْلنســان ِفــی َأْحَســِن َتْقِویــٍم﴾ مــن انتصابــه و حســن شــكله و 

تمّیــزه و اشــتماله علــى مــا فــی العالــم األكبــر ﴿ُثــمَّ َرَدْدَنــاُه َأْســَفَل َســاِفِلیَن﴾ إلــى أرذل العمــر أو الخــرف 

أو إلــى النــار... « )شــّبر، 1412، 561).

3ـ فیــض کاشــانی در تفســیر الصافــی در تفســیر ایــن آیــه یــادآور می شــود: »عــن الكاظــم؟ع؟ 

قــال: ااْلنســان األّول )ُثــمَّ َرَدْدنــاُه َأْســَفَل ســاِفِلیَن( ببغضه امیــر المؤمنــی؟ع؟« )فیض کاشــانی، 1377، 

ج 7، 513(. در اینجــا »اســفل ســافلین« چندیــن مصــداق دارد: نخســت بــه معنــای دوزخــی شــدن 

انســان و دیگــری داشــتن کینــه و بغــض نســبت بــه امیــر المومنیــن علــی؟ع؟ اســت.

ــویة  ــه و تس ــكله و صورت ــل لش ــن تعدی ــی أحس ــد: »... ف ــوق گوی ــه ف ــل آی ــری ذی 4ـ زمخش

ألعضائــه. ثــم كان عاقبــة أمــره حیــن لــم یشــكر نعمــة تلــك الخلقــة الحســنة القویمــة الســوّیة أن 

ــح صــورة و أشــوهه خلقــة و هــم  ــح مــن قب ــى أقب ــا، یعن ــا و تركیب ــاه أســفل مــن ســفل خلق رددن

أصحــاب النــار «)زمخشــری، 1389، ج 4، 774(. زمخشــری تــا حــدودی بــه نظــر دوم نزدیــک اســت، 

ــر و  ــز پی ــه انســان های مومــن نی ــن نظــر دارد. او اشــاره دارد ک ــان ای ــا صاحب ــز ب ــی نی ــی تفاوت ول

بی حــواس می شــوند؛ امــا، بــه خاطــر نامــه عمــل درخشــان و پــاداش الهــی، زیبایــی باطنــی دارنــد 

)همــان(.

ــت دهــد،  ــاء الهــی جــواب مثب ــه دعــوت انبی ــه فطــرت الهــی خــود ب ــا رجــوع ب ــر انســان ب اگ

ــت و  ــه طبیع ــوع ب ــا رج ــر ب ــا اگ ــاند؛ ام ــت برس ــه فعلی ــود را ب ــت خ ــتعدادهای مثب ــد اس می توان

ــه فعلیــت رســانیدن  ــرای ب ــه را ب ــد، زمین ــا بی توجهــی کن ــه دعــوت انبی ــروی از هــوا و هــوس ب پی

اســتعدادهای منفــی خــود فراهــم می کنــد. ازایــن رو می تــوان گفــت، ســتایش های قــرآن در مقــام 

ــن انســانی  ــب الهــی اســت. چنی ــه در مکت ــا ایمــان و تربیت یافت ــه انســان های ب ــت، ناظــر ب فعلی

بــا کســب آگاهــی و اســتمرار در راه فطــرت و توجــه مــداوم بــه خــود، مبــدأ و منتهــای هســتی اش، 

ــوان انســان کامــل و  ــه عن ــا آنجــا ک ــد؛ ت ــه ســوی خــدا را طــی می کن مســیر ســعادت و تکامــل ب

ــد:  ــاره می فرمای ــی ؟هر؟ دراین ب ــام خمین ــه خــود اختصــاص می دهــد. ام ــی را ب ــر اســماء اله مظه

ــاب روشــن  ــه و نشــانه او و کت ــن آی ــل َاعــالی »َاهلل« اســت و بزرگ تری ــه انســاِن کامــل َمَث »بدان ک

ــی  ــال[ حــق تعال ــه صــورت ]مث ــه ب ــم( الهــی اســت و اوســت ک ــأ عظی ــر باعظمــت )نب الهــی و خب

آفریــده شــده و بــا دو دســت قــدرت الهــی انشــاء شــده و خلیفــه خــدا بــر خلــق اوســت و کلیــد 

بــاب معرفــت خــدای تعالــی اســت. هــر کــس او را شــناخت خــدا را شــناخته و او در هــر صفتــی 
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ــی،  ــام خمین ــت« )ام ــانه های »اهلل« اس ــانه ای از نش ــش نش ــی از تجلیات ــر تجل ــش و در ه از صفات

1380، 91(. بنابرایــن، انســان از منظــر امــام خمینــی جایــگاه ویــژه ای دارد و حقیقــت وجــودی او را 

ــرد: ــیم ک ــه ترس ــوان این گون می ت

ــن ذات حــق نیســت؛ بلکــه  ــه عی ــد دانســت ک ــی بای ــوی از جمــال حــق اســت، ول 1ـ انســان پرت

ــأله  ــی، 1386، 25( و مس ــام خمین ــت )ام ــی اس ــن ذات ــال تبای ــروردگار متع ــان او و ذات پ ــبت می نس

»یگانگــی« کــه اهــل مکاشــفه مطــرح می کننــد، مربــوط بــه تجّلــی اســت نــه مرتبــه ذات )همــان، 32).

2ـ غیــر از انســان هیــچ موجــودی مظهــر تــاّم اســمای ُحســنای الهــی نیســت و ایــن مســأله فقــط 

به انســان اختصــاص دارد )امــام خمینــی، 1364 60).

3ـ هــدف اصلــی از آفرینــش همــه موجــودات جهــان »انســان« اســت و بــا پیدایــش انســان، 

آفرینــش بــه تمامیــت و کمــال خــود دســت یافــت )همــان، 61).

ــه  ــی، 1394، 168(، ک ــام خمین ــت )ام ــوه اس ــان بالق ــل و انس ــوان بالفع ــاز، حی ــان در آغ 4ـ انس

ــردد  ــکوفا گ ــد و ش ــت درآی ــه فعلی ــری او ب ــای فط ــه و بینش ه ــتعداد های نهفت ــام اس ــرگاه تم ه

ــد. ــل می آی ــت نائ ــام خالف ــه مق ــی، 1394، 227 ، 260 و 261(، ب ــام خمین )ام

ــاب مســأله  ــش پــس از مــرگ قطــع نمی شــود، مشــکلی در ب ــا بدن ــاط انســان ب 5ـ چــون ارتب

ــی، 1364، 175). ــدارد )امــام خمین ــده شــدن مــردگان وجــود ن رجعــت و زن

ــی، 1379، ج 12،  6ـ انســان از حیــث مراتــب ســعادت و شــقاوت نامتناهــی اســت )امــام خمین

168، 152 و 153(. او می توانــد از جنبــه ســعادت و فضیلــت تــا آنجــا اوج گیــرد کــه »یــد اهلل«، »عیــن 

اهلل« و »ُاُذن اهلل« شــود و از نظــر جنبــه شــقاوت و رذیلــت نیــز تــا حــدی ســقوط کنــد کــه بــه آخریــن 

مراتــب ظلمــات قــدم نهــد )همــان(. در نتیجــه، ملــکات و صفــات نفســانی او نیــز از نظــر حســنه و 

ســیئه، دارای مراتــب نامتناهــی اســت)امام خمینــی، 1394، 56(. او نه تنهــا از حیــث صفــات )امــام 

خمینــی، 1379، ج 4، 152(، بلکــه از نظــر بینــش نیــز نامتناهــی اســت )همــان، ج 12، 168( و هنگامــی 

کــه پــروردگار متعــال »اســماء« را بــه وی تعلیــم داد، همــه گونه هــای دانــش، هنــر  و حرفــه را بــه 

او آموخــت )همــان(.

7ـ از ایــن نکتــه غافــل نباشــیم کــه انســان را به گونــه ای جامــع و کامــل در ایــن جهــان نمی تــوان 

شــناخت؛ زیــرا دنیــا حجابــی اســت بــرای ملــکات نفســانی او. بــه بیــان دیگــر، دنیــا ظرفیــت تجلــی 

ملــکات باطنــی او را نــدارد. بــر ایــن اســاس، شــناختن و شناســایی واقعــی او بــه جهــان دیگــر کــه 

ــراِئُر﴾ اســت، موکــول می گــردد )همــان، ج 4، 152(. در آن روز، انســان حتــی چگونگــی  ﴿َیــوَم ُتبَلــی السَّ

ــی، 1364، ص297).  ــد )امــام خمین ــد ادراک نمای ــا ذات احدیــت را می توان ــاط وجــودی خــود ب ارتب

چنیــن انســانی شایســتگی خالفــت و لیاقــت تعلیــم اســماء الهــی و اداء امانــت او را دارد و آن کســی 

را کــه شــاه راه ترّقــی را طــی نکــرد و بــه مقــام قــرب الهــی دســت نیافــت، نمی تــوان خلیفــه و مثــال 

خــدا دانســت. در کالمــی از رســول خــدا؟ص؟ آمــده اســت: »... یــا ِعَبــاَد اهلِل، َأْنُتــْم  َكاْلَمْرَضــى  َو اهلُل َربُّ 
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ِبیــب... « )مجلســی، 1404، ج 4، 107(. در نهــج البالغــه نیــز در توصیــف انبیــاء عظــام  اْلَعاَلِمیــَن َكالطَّ

ــهِ  َقــْد َأْحَكــَم َمَراِهَمــُه َو َأْحَمــى َمَواِســَمه «  اٌر ِبِطبِّ بــه ویــژه پیامبــر خاتــم؟ص؟ می خوانیــم: »َطِبیــٌب َدوَّ

)نهــج البالغــه، 1379، خطبــه 108(. او طبیــب متحــرک بــود و بــه ســراغ ایــن و آن می رفــت و بــه 

درمــان )هدایــت( آنــان می پرداخــت. ســیوطی )ســیوطی، 1404، ج 8، 511( می نویســد: »﴿ُثــمَّ 

َرَدْدنــاُه َأْســَفَل ســاِفِلیَن﴾ قــال: الــی ارذل العمــر فــاذا بلغــوا ذلــک کتــب لهــم مــن العمــل مثــل مــا 

کانــوا یعملــون فــی الصحــة«: »اســفل ســافلین« همــان اســت کــه آدمــی از نظــر چهارچــوب قــوای 

ــی رســید، از  ــن حالت ــه چنی ــه آدمــی ب ــرده باشــد و آن گاه ک ــت ســقوط ک ــن حال ــه بدتری وجــود ب

ــرای او نوشــته می شــود؛ یعنــی اگــر  جهــت اعمــال طبــق آنچــه در روزگار ســالمتی عمــل می کــرد ب

روزگار ســالمتی و »احســن تقویــم« را در اعمــال خداپســند ســپری کــرده باشــد، در روزگار شکســتگی 

ــت و  ــالمت را در غفل ــر روزگار س ــد و اگ ــه می نگارن ــش را همان گون ــرای او اعمال ــز ب ــودگی نی و فرس

گنــاه گذرانــده باشــد، در روزگار افتادگــی و فرســودگی، اعمــال نابــاب و ناســتوده گذشــته را برایــش 

ــرده  ــه نصــوح ک ــت ســابق توب ــده ای از وضعی ــن بن ــر چنی ــه نظــر می رســد، اگ ــه ب ــد. البت می نگارن

باشــد، نــگارش اعمــال ناشایســت بــرای او وجهــی نــدارد و کالم ســیوطی را نبایــد بــه گونــه ای عــام 

درســت دانســت. 

4ـ3. ستایش افعال تکوینی و نکوهش افعال اختیاری

بعضــی از صاحب نظــران آیــات ســتایش را بــه جنبــه تکوینــی و آیــات نکوهــش را بــه جنبه هــای 

ــوان اخــالق غیرارزشــی  ــات، به عن ــن دســته آی ــد و از ای ــوط می دانن ــی وجــود انســان مرب غیرتکوین

ــت  ــی منزل ــد: »گاه ــوص می نویس ــن خص ــزدی در ای ــاح ی ــت اهلل مصب ــد. آی ــاد می کنن ــان ی انس

ــه  ــروز، جنب ــه اصطــالح ام ــرد و ب ــرار می گی ــورد مالحظــه ق ــی م ــر تکوین ــک ام ــوان ی انســان به عن

ــاح  ــود« )مصب ــه می ش ــی مالحظ ــی و ارزش ــوم اخالق ــک مفه ــوان ی ــی به عن ــدارد و گاه ــی ن ارزش

ــزدی، 1380، ج 1، 369). ی

ــاب و  ــا انتخ ــود، ب ــی خ ــول زندگ ــه در ط ــت ک ــی اس ــتعدادهای فراوان ــوا و اس ــان دارای ق انس

ــود را  ــی، خ ــه زندگ ــان در صحن ــع، انس ــد. در واق ــت می بخش ــه آنهــا فعلی ــادم، ب ــای دم اراده ه

می ســازد و بــه خــود شــکل می دهــد. چنان کــه قبــاًل اشــاره کردیــم، می تــوان گفــت آیــات مربــوط 

ــه  ــزال الهــی ک ــه ســتایش از ذات الی ــی وجــود او، در اصــل ب ــاد تکوین ــه ســتایش انســان در ابع ب

ــوق خــدا توجــه دارد،  ــه مخل ــر ب ــات، گرچــه در ظاه ــل آی ــن قبی ــردد. ای ــده اوســت بازمی گ آفرینن

ــه در آفرینــش آن  ــزی ک ــه چی ــرا ســتایش آدمــی نســبت ب ــق را می ســتاید؛ زی ــی در باطــن خال ول

ــده او، ســتایش راســتین محســوب  ــه آفرینن ــی نداشــته ســتایش عارضــی اســت و نســبت ب دخل

می شــود. البتــه در بــاب اعمــال اختیــاری، بخشــی از اعمــال انســان قابــل ســتایش و برخــی دیگــر 

قابــل نکوهــش اســت؛ آن دســته از اعمــال او کــه رضایــت الهــی را جلــب کنــد قابــل ســتایش و آن 
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دســته از اعمــال کــه خشــم الهــی را بــه همــراه بیــاورد قابــل نکوهــش اســت. شــهید مطهــری در ایــن 

رابطــه می نویســد: »انســان، برخــالف جمــاد و نبــات و حیــوان، شــخصى دارد و شــخصیتى. شــخص 

انســان )یعنــى مجموعــه جهــازات بدنــى او( بالفعــل  بــه دنیــا مى آیــد. انســان در آغــاز تولــد از نظــر 

جهــازات بدنــى ماننــد حیوانــات دیگــر بالفعــل  اســت؛ ولــى از نظــر جهــازات روحــى، از نظــر آنچــه 

بعــدًا شــخصیت انســانى او را مى ســازد، موجــودى بالقــّوه اســت. ارزش هــاى انســانى او در زمینــه 

وجــودش بالقــّوه موجــود اســت و آمــاده روییــدن و رشــد یافتــن اســت )مطهــری، 1387، ج  2، 314). 

بنابرایــن، آیاتــی کــه انســان را ســتایش می کنــد، ظرفیــت بالقــوه در جوهــره او را می ســتاید، کــه 

انســان دخالتــی در پیدایــش آن نــدارد؛ ازایــن رو، ایــن ســتایش ها، بــه خداونــد کــه خالــق انســان 

ــار خــود  ــا اراده و اختی ــه او ب ــان دیگــر، ستایشــی از آن آدمــی اســت ک ــه بی ــردد. ب اســت بازمی گ

آن را تحصیــل کــرده باشــد؛ در حالــی کــه زیبایی  هــا و کمــاالت خــدادادی را نمی تــوان بــه انســان 

نســبت داد و ایــن انتســاب عرضــی اســت نــه ذاتــی. در نتیجــه، نکوهش هــای قــرآن نســبت بــه 

انســان در مرحلــه پــس از فعلیــت اختیــاری او قابــل تفســیر اســت. از ایــن جهــت اســت کــه هیــچ 

ــد.  ــاروا مجــازات نمی کنن ــوه ای از خصلت هــای ن ــه بالق ــه خاطــر داشــتن مرحل ــردی را ب ف

انســانی کــه در مرحلــه فعلیــت، بــا پیــروی از فطــرت خدایــی، اســتعداد خــود را بــه ســوی کمــال 

و رشــد اخالقــی ســوق دهــد، از خصلت  هــا و اخــالق مثبــت برخــوردار می شــود. چنیــن انســانی بــه 

مقــام کرامــت و قــرب الهــی می رســد و آیــات قــرآن دربــاره کرامــت انســان نیــز بــه ایــن گــروه از 

انســان ها اشــاره دارد. امــا اگــر آدمــی بــا پیــروی از طبیعــت و هــوای نفــس، از اســتعداد خــود در 

راه خصلت هــای حیوانــی اســتفاده کنــد، خصایــص و صفــات منفــی بــر وجــودش حاکــم می گــردد. 

ــٍد؟ص؟ َقاُلــوا َيــا  کلینــی در اصــول کافــی روایتــی را بــه ایــن شــرح نقــل می کنــد: »ِإنَّ َأْصَحــاَب ُمَحمَّ

ــا  ْرَتَن ــَدَك َفَذكَّ ــا ِعْن ــوا ِإَذا ُكنَّ ــَك؟ َقاُل ــوَن َذِل ــَم َتَخاُف ــاَل: َو ِل ــاَل: َفَق ــاَق. َق َف ــوَل اهلِل َنَخاُف َعَلْيَنا النِّ َرُس

ــاَر َو َنْحــُن ِعْنــَدَك،  ــَة َو النَّ ــا ُنَعاِيــُن اآْلِخــَرَة َو اْلَجنَّ ــى َكَأنَّ ْنَيــا َو َزِهْدَنــا َحتَّ ْبَتَنــا َوِجْلَنــا َو َنِســيَنا الدُّ َو َرغَّ

ْهــَل َيــَكاُد َأْن  ْواَلَد َو َرَأْيَنــا اْلِعَيــاَل َو اأْلَ َفــِإَذا َخَرْجَنــا ِمــْن ِعْنــِدَك َو َدَخْلَنــا َهــِذِه اْلُبُيــوَت َو َشــِمْمَنا اأْلَ

ــا َأْن  ــيْ ٍء َأَفَتَخاُف َعَلْيَن ــْم َنُكْن َعَلى َش ــا َل ــى َكَأنَّ ــَدَك َو َحتَّ ا َعَلْيَها ِعْن ــي ُكنَّ ِت ــاِل الَّ ــِن اْلَح َل َع ــوَّ ُنَح

ْنَيــا. َو  ُبُكــْم ِفــي الدُّ ــْيَطاِن َفُيَرغِّ َيُكــوَن َذِلــَك ِنَفاقــًا؟ َفَقــاَل َلُهــْم َرُســوُل اهلِل: َكالَّ ِإنَّ َهــِذِه ُخُطــَواُت الشَّ

ــْيُتْم َعَلى اْلَماِء  ــُة َو َمَش ــُم اْلَماَلِئَك ــا َلَصاَفَحْتُك ــُكْم ِبَه ــْم َأْنُفَس ــي َوَصْفُت ِت ــِة الَّ ــْو َتُدوُموَن َعَلى اْلَحاَل اهلِل َل

ــَر اهلُل  ــمَّ َيْســَتْغِفُروا اهلَل َفَيْغِف ــوا ُث ــى ُيْذِنُب ــَق اهلُل َخْلقــًا َحتَّ ــوَن َفَتْســَتْغِفُروَن اهلَل َلَخَل ُكــْم ُتْذِنُب ــْواَل َأنَّ َو َل

اِبيــَن َو ُيِحــبُّ  وَّ :  »ِإنَّ اهلَل ُيِحــبُّ التَّ اٌب  َأ َمــا َســِمْعَت َقــْوَل اهلِل َعــزَّ َو َجــلَّ ــٌن َتــوَّ َلُهــْم ِإنَّ اْلُمْؤِمــَن ُمَفتَّ

ُكــْم ُثــمَّ ُتوُبــوا ِإَلْيــهِ « )کلینــی، ج 2، 424(: »اصحــاب محمــد؟ص؟ بــه او  ِريــَن«  َو َقالَ   »اْســَتْغِفُروا َربَّ اْلُمَتَطهِّ

گفتنــد: تــرس مــا از ایــن اســت کــه در شــمار منافقــان باشــیم. رســول خــدا؟ص؟ از ایشــان پرســید: چــرا 

چنیــن احتمالــی دربــاره خودتــان می دهیــد؟ در پاســخ گفتنــد: مــا هنگامی کــه در کنــار شــما هســتیم، 

حــال خوشــی داریــم؛ ولــی آن گاه کــه کنــار زن و بچــه خــود رفتیــم و بــوی آنــان بــه مشــام مــا خــورد، 
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بیشــتر بــه زندگــی دنیــوی می اندیشــیم. آیــا ایــن حالــت، حالــت نفــاق نیســت؟ آن حضــرت پاســخ 

ــه اســت. آری،  ــق، دورو و دارای وضعیــت دوگان ــاق نیســت. مناف ــت نف ــت، حال ــن حال ــر، ای داد: خی

اگــر شــما بدین حالــت باقــی بمانیــد، فرشــتگان آســمانی بــا شــما مصاحفــه خواهنــد کــرد و بــه شــما 

ــگاه کــه  ــرآن آن ــر ایــن نظــر باشــد کــه، ق ــد تأییــدی ب ــد نمــود. ایــن روایــت می توان توجــه خواهن

ــینی  ــا هم نش ــه ب ــی ک ــاره دارد؛ گروه ــروه از آنهــا اش ــن گ ــه ای ــد، ب ــاد می کن ــان ها ی ــت انس از کرام

ــعادت و  ــوی س ــه س ــش را ب ــود خوی ــی وج ــای درون ــق، ارزش ه ــوالن ح ــرآن و رس ــت از ق و اطاع

ــروه از انســان ها تمدن ســاز هســتند.  ــن گ ــرآن، ای ــه فعلیــت می رســانند. از منظــر ق خوشــبختی ب

5. ویژگی های انسان تمدن ساز 

می توان ویژگی انسان های تمدن ساز را این گونه بیان کرد:

ــار انســان بیــرون نیســت؛  1. علــل انحطــاط یــک تمــدن و ســقوط و نابــودی آن از اراده و اختی

ــد  ــی و واج ــای واالی اخالق ــوردار از خصلت ه ــان های برخ ــم، انس ــرآن کری ــر ق ــن رو، از منظ ازای

اراده هــای قــوی در تحــول درونــی خویــش، ویژگــی تمدن ســازی دارنــد. دلیــل ایــن ســخن آن اســت 

کــه اساســًا زیربنــای یــک تمــدن توحیــدی، چیــزی جــز رعایــت اخــالق در ارتباطــات و برخوردهــای 

اجتماعــی نیســت. در مقابــل نیــز، برخــی رذائــل اخالقــی ـ ماننــد فســاد اجتماعــی، تجمل گرایــی، 

ــی و ...  ـ  ــر، خودبین ــی، زور و تزوی ــب، دنیازدگ ــاوت قل ــی و قس ــتبداد، بی رحم ــی و اس خودکامگ

ــد. ــش دارن ــدن نق به طــور مســتقیم در فروپاشــی تم

2. قــرآن ویژگــی دیگــر انســان های تمدن ســاز را معنویــت و رعایــت ارزش هــای الهــی بــه شــمار 

ــا، فســاد و ماننــد آن، کــه در قــرآن به عنــوان عوامــل انحطــاط  ــا، زن مــی آورد. ظلــم، کم فروشــی، رب

یــک تمــدن یــاد می شــود، از مهم تریــن مصادیــق رذایــل اخالقــی اســت؛ ازایــن رو، می تــوان تقــوا 

ــر  ــاق نظ ــدن اتف ــخ تم ــه تاری ــی کارشناســان عرص ــت. تمام ــازی دانس ــرط تمدن س ــن ش را مهم تری

ــان آن  ــرور زم ــاند و به م ــول کش ــه اف ــدن را ب ــد تم ــالق می توان ــت و اخ ــود معنوی ــه نب ــد ک دارن

ــر  ــرب شــده اســت. ب ــدن غ ــر تم ــن مســئله گریبان گی ــروزه همی ــه ام ــد؛ چنان ک ــود کن ــاًل ناب را کام

ایــن اســاس، انســان عامــل اصلــی و تعیین کننــده در پیدایــش و ســقوط تمدن  هــا اســت. در ایــن 

نگــرش، انســان در برابــر آفریــدگار جهــان و در برابــر انســان های دیگــر مســئولیت دارد. تمدن ســازی 

ــوی  ــل معن ــال فضای ــه دنب ــن، ب ــد؛ همچنی ــه خــود را مســئول بدانن ــد انســان هایی اســت ک نیازمن

ــد. از منظــر قــرآن،  ــر انحطــاط اخالقــی و فرهنگــی دیگــران خــود را مســئول بدانن باشــند و در براب

ــن رو،  ــوند. ازای ــت می ش ــترش مدنی ــی و گس ــالح اجتماع ــر و اص ــأ تغیی ــان هایی منش ــن انس چنی

ــد  ــمار می آی ــه ش ــدن ب ــعه تم ــرای توس ــی ب ــی مانع ــی و فرهنگ ــاط اخالق ــالم، انحط ــر اس از منظ

ــر  ــز، تأکیــد ب ــر اکــرم؟ص؟ در نخســتین تمــدن اســالمی نی )حســین، 1346، ص 26(. در ســیره پیامب

ــر تخصــص، واجــد اندیشــه الهــی هــم باشــند )ابن ســعد،  ــه عــالوه ب ــود ک تربیــت انســان هایی ب
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1410، ج 1 ، 171(. بنــا بــر ایــن مقدمــات، می تــوان گفــت تمــدن اســالمی بــه دنبــال تحــول و توســعه 

ــپس  ــان ها و س ــی انس ــی و روان ــول درون ــر تح ــعه، ب ــوع توس ــن ن ــت. ای ــوی اس ــرد معن ــا رویک ب

بــر تحــوالت سیاســی، اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصــادی اســتوار اســت. بــه همیــن دلیــل، توســعه 

ــق اســتوار اســت  ــا خال ــد انســان ب ــر رویکــرد هستی شناســانه پیون تمــدن اســالمی، از یــک ســو ب

و از ســوی دیگــر، رفتــار  و عملکــرد انســان عامــل اصلــی دگرگونــی و تحــوالت اجتماعــی بــه شــمار 

ــر اســاس آموزه هــای قرآنــی، اســاس تحــوالت و تغییــرات اجتماعــی  ــارت دیگــر، ب ــه عب می آیــد. ب

هــدف دار در جوامــع بشــری، شــالوده روانــی و درونــی انســان اســت. محتــوای درونــی انســان واجــد 

ــا در هــم آمیختــن آنهــا، اهــداف انســان در جهــان  ــی اندیشــه و اراده اســت کــه ب دو عنصــر اصل

ــی در ســاختارهای سیاســی و اجتماعــی،  ــه تغییــر و تحول ــن رو، هرگون ــد. ازای خــارج تحقــق می یاب

تابــع تغییــر در اســاس روانــی و باطنــی انســان اســت؛ بــه بیــان دیگــر، توســعه مســتلزم تحــوالت 

درونــی انسان هاســت. البتــه ایــن رابطــه قــراردادی نیســت، بلکــه از نــوع رابطــه علــی و معلولــی 

اســت )صــدر، 1359، 96(. در قــرآن کریــم، ســاماندهی درســت ضمیــر انســانی و محتــوای آن »جهــاد 

اکبــر« و حرکــت در مســیر آرمان هــا »جهــاد اصغــر« نامیــده شــده اســت )حــّر عاملــی، 1414، ج 15، 

ــت،  ــژاد، ملی ــون، ن ــی از خ ــات ناش ــه اختالف ــد ک ــاز می دان ــان هایی را تمدن س ــرآن انس 161�163(. ق

ــاء الهــی، در مســیر  ــه واســطه هدایــت انبی ــی را درهم می شــکنند و ب ــا طبقات ــی ی حــدود جغرافیای

ــِریَن َوُمْنِذِریــَن  ِبییــَن ُمَبشِّ ــًة َواِحــَدًة َفَبَعــَث اهلُل النَّ ــاُس ُأمَّ ایمــان بــا هــم متحــد می شــوند:  »َكاَن النَّ

ِذیــَن  ــاِس ِفیَمــا اْخَتَلُفــوا ِفیــِه َوَمــا اْخَتَلــَف ِفیــِه ِإالَّ الَّ َوَأْنــَزَل َمَعُهــُم اْلِكَتــاَب ِباْلَحــقِّ ِلیْحُكــَم َبیــَن النَّ

ِذیــَن آَمُنــوا ِلَمــا اْخَتَلُفــوا ِفیــِه ِمــَن  ُأوُتــوُه ِمــْن َبْعــِد َمــا َجاَءْتُهــُم اْلَبیَنــاُت َبْغیــا َبیَنُهــْم َفَهــَدى اهلُل الَّ

اْلَحــقِّ ِبِإْذِنــِه َواهلُل یْهــِدی َمــْن یَشــاُء ِإَلــٰى ِصــَراٍط ُمْســَتِقیٍم« )بقــره:213(: مــردم یــک گــروه بودنــد، 

تــا اینکــه خــدا رســوالن را فرســتاد تــا ]نیکــوکاران را[ بشــارت دهنــد و ]بــدان را[ بترســانند و بــا آنهــا 

کتــاب را بــه حــّق فرســتاد؛ تــا در مــوارد نــزاع مــردم، تنهــا دیــن خــدا بــه عدالــت حکــم فرمــا باشــد. 

آنهــا در کتــاب حــق اختــالف و شــبهه نیفکندنــد، مگــر همــان گــروه کــه بــر آنــان کتــاب آســمانی 
آمــد، بــرای تعــدی بــه حقــوق یکدیگــر، پــس خداونــد بــه لطــف خــود اهــل ایمــان را از آن ظلمــت 

شــبهات و اختالفــات بــه نــور حــق هدایــت فرمــود. خــدا هــر کــه را خواهــد راه راســت بنمایــد. 

اگــر جامعــه ای بــر اســاس موازیــن حــق و عدالــت ایجــاد شــود و از آن عــدول نکنــد، همچنــان 

راه ســعادت دنیــوی و تکامــل را طــی خواهــد کــرد و لطــف و بــرکات الهــی هــم شــامل آن جامعــه 

ْرِض ...«  ــَماِء َواأْلَ ــَرَكاٍت ِمــَن السَّ ــْم َب ــا َعَلْيِه ــْوا َلَفَتْحَن َق ــوا َواتَّ ــْو َأنَّ َأْهــَل اْلُقــَرى آَمُن خواهــد شــد:  »َوَل

)اعــراف:96(؛ ولــی درصورتی کــه از معیارهــای حــق و عدالــت دوری گزینــد و بــه ظلــم و طبقه بنــدی 

ــی روی آورد، دچــار انحطــاط می شــود  ــح اقتصــادی، اجتماعــی و اخالق ــط ناصحی اجتماعــی و رواب

و هالکــت و نابــودی آن حتمــی خواهــد بــود. ازایــن رو، می تــوان نتیجــه گرفــت کــه خداونــد تنهــا 

ــی  ــای اله ــد ارزش ه ــه واج ــد ک ــر می دان ــالمی مؤث ــدن اس ــق تم ــعه و تحق ــان هایی را در توس انس
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باشــند و در جهــت هدایــت انبیــاء الهــی قــرار گیرنــد. برخــالف توســعه و تحولــی کــه بــا اســاس قــرار 

دادن توســعه اقتصــادی در تمــدن بشــری حاصــل می شــود، الگــوی توســعه اســالمی بــر تحــول و 

ِذیــَن ِإْن  تغییــر ابعــاد مختلــف زندگــی انســان بــه ویــژه تحــول معنــوی و مــادی توأمــان اســت:  »الَّ

ــِه َعاِقَبــُة  َكاَة َوَأَمــُروا ِباْلَمْعــُروِف َوَنَهــْوا َعــِن اْلُمْنَكــِر ۗ َوِللَّ ــاَلَة َوآَتــُوا الــزَّ ْرِض َأَقاُمــوا الصَّ اُهــْم ِفــی اأْلَ نَّ َمكَّ

ُمــوِر« )حــج:41(: )آنــان کــه خــدا را یــاری می کننــد( کســانی هســتند کــه اگــر در روی زمیــن بــه  اأْلُ

آنــان اقتــدار و تمکیــن دهیــم نمــاز بــه پــا می دارنــد و زکات می دهنــد و امــر بــه معــروف و نهــی 

ــه  ــت کار هــا ب ــه[ عاقب ــد ک ــچ کــس جــز خــدا نمی ترســند چــون می دانن ــد و]از هی ــر می کنن از منک

ــروه از انســان ها تمدن ســاز هســتند. در اندیشــه  ــن گ ــم همی ــرآن کری دســت خداســت. از نظــر ق

اســالمی، توســعه مــادی بــدون داشــتن رویکــرد الهــی، انســان را در اســارت مــاده قــرار می دهــد. از 

ــوا  نــگاه قــرآن، چنیــن توســعه ای نه تنهــا بــه مدنیــت نمی انجامــد، بلکــه ضــد تمــدن اســت:  »َقاُل

ــٰى َنُســوا  ْعَتُهــْم َوآَباَءُهــْم َحتَّ ِكــْن َمتَّ ِخــَذ ِمــْن ُدوِنــَك ِمــْن َأْوِلیــاَء َوَلٰ ُســْبَحاَنَك َمــا َكاَن یْنَبِغــی َلَنــا َأْن َنتَّ

ْكــَر َوَكاُنــوا َقْوًمــا ُبــوًرا« )فرقــان:18(: در پاســخ می گوینــد: منزهــی تــو. بــرای مــا شایســته نبــود  الذِّ

کــه غیــر از تــو اولیایــی برگزینیــم؛ ولــی آنــان و پدرانشــان را از نعمت  هــا برخــوردار نمــودی، تــا اینکــه 

یــاد تــو را فرامــوش کردنــد و تبــاه و هــالک شــدند«.

اگــر انســان بــه جــای شــکر، کفــران نعمــت و بــه جــای اطاعــت، معصیــت و بــه جــای ایمــان، 

شــرک را انتخــاب کنــد، در آن صــورت، خداونــد هــم نعمــت را بــه نقمــت و هدایــت را بــه گمراهــی 

ــی  ــی و درون ــاالت نفس ــی، ح ــور کل ــد. به ط ــل می کن ــقاوت تبدی ــی و ش ــه بدبخت ــعادت را ب و س

ــر  ــذا اگ ــد. ل ــرار می کن ــالزم برق ــا تمدن ســازی ت ــردد، ب ــه اســتقامت فطــرت برمی گ ــه ب انســان ها ک

ملتــی بــر فطــرت مســتقیم خویــش باقــی بمانــد و ایمــان بــه خــدا داشــته باشــد، نعمت هــای دنیــا 

ــَماِء  َقــْوا َلَفَتْحَنــا َعَلْيِهــْم َبــَرَكاٍت ِمــَن السَّ و آخــرت نصیــب او می شــود:  »َوَلــْو َأنَّ َأْهــَل اْلُقــَرى آَمُنــوا َواتَّ

ــت و اخــالق هســتند،  ــه واجــد معنوی ــن، دســته ای از انســان ها ک ــراف:96(. بنابرای ْرِض ...« )اع َواأْلَ

ــا  ــه پیشــرفت را فراهــم می کننــد. ایشــان کســانی هســتند کــه ب تمــدن را شــکل می دهنــد و زمین

اطاعــت از قــرآن و رســوالن حــق، ارزش هــای درونــی خویــش را در جهــت ســعادت و خوشــبختی 

ــرفت  ــدن وپیش ــی در تم ــانی و اخالق ــای انس ــقوط ارزش ه ــس، س ــانند؛ به عک ــت می رس ــه فعلی ب

ــْوَف  ــُل َفَس َم ــُم اأْلَ ــوا َویْلِهِه ُع ــوا َویَتَمتَّ ُكُل ــْم یْأ ــر قــرآن:  »َذْرُه ــه تعبی اســالمی اثــری معکــوس دارد. ب

یْعَلُمــوَن« )حجــر:3(: ]ای رســول مــا[ ایــن کافــران ]لجــوج[ را واگــذار تــا بــه خــورد و خــواب طبیعــت 

و لــذات حیوانــی ســرگرم باشــند و آمــال و اوهــام دنیــوی آنــان را غافــل گردانــد؛ پــس ]نتیجــه ایــن 

کامرانــی بیهــوده را[ بــه زودی خواهنــد یافــت.

نتیجه گیری 

ــن راز  ــه بزرگ تری ــن نتیجــه رســید ک ــه ای ــوان ب ــه انســان می ت ــرآن راجــع ب ــات ق از بررســی آی
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ســتایش قــرآن از انســان، برخــورداری او از نعمــت عقــل ســلیم، اندیشــه قــوی و فطــرت خدایــی، 

در کنــار پیــروی از رهبــری انبیــاء الهــی اســت؛ راز نکوهــش قــرآن از انســان نیــز، اســتفاده نکــردن از 

نعمــت عقــل و اندیشــه، تکذیــب رســل و بهــره نبــردن از هدایــت آنهاســت. انســانی کــه بــه جــای 

ــان، طبیعــت را برخــود  ــن ایم ــروی از هــوا و هــوس و نپذیرفت ــا پی ــل و اندیشــه، ب ــری عق به کارگی

حاکــم می کنــد و ایــن خــود موجــب بــروز صفــات ضّدارزشــی در اعتقــاد، معرفــت، اخــالق و رفتــار 

وی می شــود، مــورد نکوهــش قــرآن قــرار می گیــرد. قــرآن چنیــن انســان هایی را بــه کفــر، شــرک، 

ــد. از  ــودن توصیــف می کن ــور و فاســق ب ــوم، یئــوس، قت ــود، ظل ــوع، کن ــور، هل جهــول، نســیان، کف

ایــن منظــر، وصــف دوگانــه قــرآن از انســان قابــل تفســیر اســت.

اگرچــه در مــورد چگونگــی جمــع بیــن آیــات مربــوط بــه ســتایش و نکوهــش قــرآن از انســان، 

ــن  ــر ای ــِش روی ب ــه شــده اســت، لیکــن پژوهــش پی ــی از ســوی مفســران ارائ نگرش هــای متفاوت

ــاور اســت کــه این گونــه ســتایش  ها کــه بــه خصایــص تکوینــی وجــود انســان توجــه دارنــد، در  ب

حقیقــت، ســتایش خــود پــروردگار اســت و بــه ذات الیــزال الهــی بــاز می گــردد؛ امــا در ُبعــد ارزش 

اخالقــی انســان، بحــث متفــاوت اســت. آدمــی در ایــن بعــد، از فطــرت و طبیعــت برخــوردار اســت 

ــه  ــه دیگــر، انســان ب و ایــن فطــرت اســت کــه او را مســتعد صفــات مثبــت قــرار می دهــد؛ از جنب

ــن رو، ســتایش و نکوهــش  ــردد. ازای ــی می گ ــات منف ــی خــود، مســتعد صف ســبب طبیعــت حیوان

ــام فعلیــت انســان،  ــه مق انســان، بالقــوه شــامل حــال تمامــی انســان ها می گــردد؛ امــا نســبت ب

ــوط  ــران الهــی مرب ــه تحــت تربیــت رهب ــه انســان های باایمــان و تربیت یافت ــرآن ب ســتایش های ق

ــای  ــد. نکوهش ه ــر می دارن ــدن گام ب ــرفت تم ــتای پیش ــان ها در راس ــته از انس ــن دس ــود. ای می ش

قرآنــی هــم بــه انســان های فاقــد ایمــان بازمی گــردد، کــه نمونــه آن کفــار و مشــرکین هســتند و از 

منظــر قــرآن، همیــن گــروه هســتند کــه پیشــرفت و تمــدن را بــه انحطــاط می کشــانند. 
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_ )1377(، جامعه تاريخ از ديدگاه قرآن، تهران : سازمان تبليغات اسالمی	 

 )1380( ، معــارف قــرآن )خداشناســی، كيهــان شناســی، انســان شناســی(، چــاپ ســوم ، قــم : انتشــارات 	 
موسســه امــام خمينــی.

مطهری، مرتضی )1387( ، مجموعه آثار،چاپ دوم ، تهران : انتشارات صدرا. 	 

مکارم شيرازی، ناصر )1374( ، تفسير نمونه، چاپ اول ، تهران : دار الکتب االسالميه 	 

مــکارم شــيرازی، ناصــر )1421( ، االمثــل فــي تفســير کتــاب اهلل المنــزل، چــاپ اول ، قــم : مدرســه امــام علــي 	 
بــن ابــي طالــب. 


