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چكيده
لقد خلقنا االنسان فى احسندى انسان بهترين ساختار آفرينش است:جوساختار و

سيدن بهاهان راالست و خوفيت و استعداد باال و واى ظر و دار)٩٥/٤(تين،تقويم
د است.نا محدو

ح خدا در او دميده شده و از چـنـاندى است كه از روجوآن،انسان مـواز نظر قـر
اىا بردات جهان آفرينش رجوند،ديگر مودار است كه خداوخوردى برجوهر و وگو

اند در جهـتنه>اى آفريده است كه انسان بتـوا به گوده است و جهـان راو خلق كر
شتگـانى داده است كه به فرتـرا برد از آن استفاده كند و تا آنجـا او رى خـوه>وربهر

ند.دازدستور داده تا به تعظيم او بپر
دارخورامت و فضيلت ذاتى برهمه اين امور بيانگر اين حقيقت است كه انسان از كر

امتع انسان كريم است.اين كرست و نوامت در مقام انسانيت اواست و اين كر
دجوسد،وجات به فعليت بره در تمام انسان>ها كه بايد با طى مسير كمال و دربالقو

د.دار
ى انسان بر سايـرترآن كريم جهـات بـرشتار با استناد به آيات متـعـدد قـردر اين نو

ست بيان شده است.امت ذاتى اودات كه همان كرجومو

طيبه صادق�پور
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مانند:
.انسان>هـاى٣. آفرينش انسان بـه دسـت خـدا؛٢ح الهى؛ى از رودارخـور.بر١

.كمال جوو٦.هدف نهايى خلقت؛٥ه خلقت؛.خالصه و عصار٤انديشمند؛
اد..مختار و آز٧بى>نهايت طلب؛

شتگان؛د فر.مسجـو١امت الهى چنين دانسته شده اسـت:در نهايت آثار كـر
مين..خليفة الله در ز٣. امانتدار الهى؛٢

مقدمه
دجومين وآن است و همه اشيايى كه در زل در قرمين و عهده>دار نقش اوانسان سرور ز

د كهجستگى باعث مى>شوست.چنين برنه تغيير و تبديلى به دست اواى او و هر گود بردار
تر از همه اشياء مادى باشد.امى>تر و عزيزانسان،گر

دى دستگاه آفرينش مى>دانـد وجوا بهترين ساختـار ودى او رجوآن كريم ساختـار وقر
ميناهب زند همه مو و خداو)٩٥/٤(تين،.و لقد خلقنا االنسان فى أحسن تقويممايد:مى>فر

انـىار داده:مين قـرد در زان نماينده و جانشـيـن خـوا به عنـواى او آفريده اسـت و او را برر
ى،در بين تمام آفريده>هاى جهـان،او و از همين رو)٢/٣٠ه،(بقر.ض خليفةجاعل فى االر

 آدمى)١٧/٧٠اء،(اسر.منا بنى آدمّو لقد كرد:موه>اى بخشيده و فرامت خاص،مقام ويژا با كرر
شى امانت>هايى است كه در نهان خانه ضميرفا سازمين و عهده>دار شكوخليفه خدا در ز

دسيدن به نامحدواهان رفيت بى>حد و استعداد بى>نهايت و خواى ظرانسان دارد.جاى دار
است.

)١٦/٧٨(نحل،.ًن شيئان امهاتكم التعلموجكم من بطوأخرمايد:آن مى>فرند در قرخداو

ج ساختيم در حالى كه هيچ چيز نمى>دانستيد.اين همانان خارا از شكم مادريعنى شما ر
سد.د و بايد به فعليت برد دارجودى انسان وجوتبه استعداد محض است كه در دفتر ومر

امتمعناى كر
مى>گويد:مفردات اغب در كتاب ت است.رافت و عزت،شرامت به معناى سخاوكر

اد از آن احسان و نعمت آشكار خداست و اگرد،مراقع شوصn خدا وم اگر وكر
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١د.ى ظاهر مى>شوست كه از وصn انسان باشد.نام اخالق و افعال پسنديده اوو

اى خداىد و هستى خاصى است كه كامل>ترين مصداق آن برجو وrهامت نحوا كه كرچر
ند هستى محض است و چوده،بلكه خوجه بواى عالى>ترين درسبحان ثابت است كه دار

ى نه لفظى اطالقاك معنود و هم بر ممكن به نحو اشترجواجب الوامت هم بر ومعناى كر
٢ى نمى>باشد.له ماهوده و داخل هيچ مقود كه از سنخ ماهيت نبوم مى>شودد:معلومى>گر

rه سور٧٠داخته،آيه امت انسانى پـراحت به بحث كرآن كه به صرتنها آيه>اى از قـر
افت دادن بهد از تكريم،اختصاص دادن به عنايت و شراء مى>باشد كه مقصواسر

ىان نباشد.تكريم معنايى است نفسى و در آن كارصيتى است كه در ديگرخصو
افتى واى شرد نظر است كـه دارد تكريم موربه غير نيست بلكه تنها شخـص مـور

٣د.امتى شوكر

بعضى گفته>اند:
ح و مجوزّد و آن نعمت>هايى است كه مصحتكريم شامل نعمت>هاى دنيا مى>شو

٤تكليn شده است.

امت انساناقسام كر
د:د دارجوامت ونه كراسر آفرينش سه گوخى از انديشمندان در سربه اعتقاد بر

ششتـگـان خـدا،عـرط بـه فـرف و مربـوا طبـيـعـى صـرتـى كـه فـرامت مـلـكـو.كـر١
ش و… است.الهى،حامالن عر

اند گياهان ردات طبيعى است.از اين رو خداوجوط به موامت طبيعى كه مربو.كر٢
جض كم أنبتنا فيها من كل زوا الى األراو لم يرومايد:امت ياد مى>كند و مى>فرصn كربا و

)٢٦/٧ا،(شعر.كريم

ا طبيعت حاصل آمده و از جمعامت بلند انسانى كه از تلفيق بين طبيعت و فـر.كر٣
٥امت طبيعى پديدار گشته است.تى و كرامت ملكوسالم ميان كر

امت ونه است:در بخـشـى از آيـات از كـرامت انسـان دو گـومينـه كـرآن در زبيان قـر
خـى و در بر٦دات سخن به ميان آمده اسـت.جـوى او بر ديگر موتـرجمندى انسان و بـرار

٧ح شده است.انات مطردن او از حيوتر بوفته و حتى فروار گرهش قرد نكوانسان مور
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ن مى>كند كه انسان از ديدگاههنموا به اين حقيقت رتأمل و دقت در آيات ياد شده ما ر
شامت اكتسابى يا ارزامتى ذاتى يا هستى شناسى ـ كرامت است:كرع كراى دو نوآن دارقر

شناختى.

امت ذاتىكر
نه>اى آفريده است كـه درا به گـوند انسان رامت ذاتى آن است كه خـداود از كرمقصـو
ىاياى بيشتردى،از امكانات و مزجودات ديگر از لحاظ ساختمان وجوخى مومقايسه با بر

فته و در هر حالت پذيردار است و يا تنظيم و ساختار امكاناتش به شكل بهتر صورخوربر
هاقع حاكى از عنايت ويژع امكانات در ودار است.اين نوخورى برايى و غنايى بيشتراز دار
ند.از اين رو هيچ كس نبايد بهدارخورع انسان است و همه انسان>ها از آن برند به نوخداو

شمندى و تكاملا مالك ارزشد و آن ردى ديگر فخر بفـروجوموى از آن بردارخورخاطر بر
د بداند.انسانى خو

اهد ازاهد و چه نخود و انسان چه بخـوامت به اختيار انسان ربطى ندارا كه اين كرچر
لقد خلقنا االنسان فى أحسن تقويمه تين:سور٤دار است.آياتى مانند آيه خورامت براين كر

لقداء: اسرrه سور٧٠ و آيه ك الله احسن الخالقين آخر فتبارًثم أنشأناه خلقان:منومؤ١٤و آيه 
انى كه از تسخير جهان آفرينش واو و آيات فرمنا بنى آدم و حملناهم فى البر و البحر…كر

ع انسانامت تكوينى و ذاتى نواى انسان،سخن مى>گويند،همه بر كرمين است برآنچه در ز
٨ند.داللت دار

ىى تحقق يافتـه اسـت:تـكـريـم ظـاهـرى و معنـود به دو شكـل ظـاهـرامت ذاتى خـوكـر
شاج،خوشتن،اعتدال مـزت بر نـودن و آشاميدن با دست،قـدرفتن،خـوراه رمثل:ايستـاده ر

ان آمده و تكريـمخى فسركيبى،تسلط بر طبيعت،تهيه اسباب مـعـاش و … كـه در كـالم بـرتر
ا بر سايرد و انسان رى از آن نشأت مى>گيرى از تكريم>هاى ظاهرى انسان به عقل،كه بسيارمعنو
ند است،انسانب>ترين نعمت خداوگ>ترين و محبوى بخشيده.اين نعمت كه بزرترانات برحيو

اهنمايى مى>كند.ا در تشخيص حق و باطل،خير و شر صالح و فساد،حسن و قبح،رر
د.هر يك از اين دو تكريم شاملچشمه مى>گيرندگى بشر از اين نعمت سـرتكامل ز

د،بلكه مالك>هـاىى نداراد،قبيله و… در آن تأثيـرنگ،نژد نه تنها رهمه انسان>ها مى>شـو
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آن كريم جميعد.از اين رو قـرى حقيقى مانند ايمان،علم،جهاد و… نيز نقشـى نـدارتربر
 پس انسان>هامنا بنى آدم…و لقد كرده است:فى كرل اين تكريم معرا مشموندان آدم(ع) رفرز

٩ند.ى مى>شول تكريم اجباردر حقيقت مشمو

امت اكتسابىكر
ا،ايمانتو تقوامت اكتسابى،دستيابى به كمال>هايى است كه انسان در پرد از كرمقصو

ده وخاسته از تالش انسان بـوامت بـرع كرد.اين نود به دست مـى>آورو عمل صالح، خـو
امت استندى است.با اين كـرب در پيشگاه خداوش>هاى انسانى و مالك تقـرمعيار ارز
سيدن بهتر دانست.همه انسان>ها استـعـداد را بر انسان ديگر بر انسانى رًاقعـاان وكه مى>تو

خى فاقد آن مى>مانند.خى به آن دست مى>يابند و برلى برند،وا دارامت راين كمال و كر
اند:ا نشأت مى>گيراتبى است كه از تقوت مـرآن كريم است،تفاوجه قرد توآنچه مور

)٤٩/١٣ات،(حجره اتقاكم.ّمكم عنداللاكر

اا مى>يابد كه در خدمت ايمان و تقود راقعى خوش و جايگاه ومانى ارزتكريم به عقل ز
د در تحليلفى كرق معرامت>ترين مخلوا با كرمن رد.امام باقر(ع) پس از آن كه مؤار گيرقر

مايد:اين مدعا مى>فر
اىالعين برى با خدا،بهشت و حورارمنان هستند.همجـوار مؤشتگان خدمتگزفر

من ألنجل من المؤه عـزوّم على الل اكرًجل خلقـاه عزوّآنان است.و ما خلق الـل
منين و أن الحورمنين و أن الجنة للمؤه للمؤّار الل جوّمنين و أنام المؤّالمالئكة خد

١٠منين.العين للمؤ

مايد:ا است،امام باقر(ع) مى>فراز اين جهت كه تكريم حقيقى به اسالم،ايمان و تقو
ّد:«انامى مى>داره گرارا همومن رح مؤده است،ليكن روا تكريم نكرح كافر رخدا رو

١١منين.اح المؤم اروح الكافر و لكن يكرم روالله اليكر

امت كرFدهمحدو
د،ه>مند شوامت اكتسابى نيز بهـراند از كرامت ذاتى،مى>توه بر كراين انسان عـالوبنابر

د و آن گاه است كه اينار گيرا  و عمل صالح قرتى كه عقل انسان تحت ايمان،تقوصوردر
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دهه گذاشته و با تالشى گسترّانسان،شايستگى پيدا مى>كند كه قدم در مسير تكاملى الى الل
ند.اينانستند پا در آن مكان بگذارگاه الهى هم نتوب درشتگان مقرسد كه حتى فربه جايى بر

ه از هراقع منـزا كنار گذاشتـه و دروات آن رده عالم طبيعت و اعتـبـارح كه پستى محـدورو
امتجه همين كرامت انسانى تنها متوده كرح كريم است.پس محدوپستى و دنائت شده،رو

د.دارا هم در برامت اكتسابى رد كه تا باالترين حد كرسعتى دارذاتى و تكوينى نيست.بلكه و
ا تعيـيـنا هم تـقـوامت راه كـراد رامت مى>دهـد.زس كرخداى سبحان بـه انـسـان>هـا در

هند در سورا حد معينى نيست بنابر آنچه خداواى تقوامت است و برا مايه كرن تقوده.چونمو
امتد،مايه كره استطاعت خويعنى به اندازا الله ما استطعتم،  فاتقومايد:مى>فر١٦ rتغابن آيه
شتگان درسد كه فراند به مقامى برن انسان مى>توا باشيد و چوده و با تقواهم نموا فرخويش ر

سدو اگر به جايى نر)١٥/٣٠(حجر،.نفسجد المالئكة كلهم اجمعـوع كنند:پيشگاه او خضو
ار دهند.به استقبـال اود تحيت و سالم قرا موراى او سجده كنند،الاقل او رشتگان بركه فر

/٣٩مر،(ز.ها خالدينسالم عليكم طبتم فادخلوام او بگشايند:ا به احترهاى بهشت رآمده،در

د نيست.امت است،محدوا كه اساس كرن تقود،چوامت حدى ندارپس كر)٧٣
اين مقاله سخن از ذاتيات انسان و جايگـاهـىامت انسانى دربا اين حال بحث از كـر

د نه جايگاهى كه با عقايد و اعمال بدست مى>آيد.د در عالم تكوين دارجواست كه اين مو
ع بر مقام تكوينـىند فرتر در پيشگاه خـداواى كسب مقامى بـرتالش و مجاهدت بـر

جه به ذاتيات وانسان است.سخن اين است كه انسان از اين جهت كه انسان است و با تو
دات (حداقل در عالم ماده و طبيعت) ممتاز مى>باشد و برجود،از ساير موفطرياتى كه دار

د.ى دارترآنها بر

امت الهى در آدم(ع)عدم انحصار كر
دا در ذات خـوار داد و او را قراى آدم(ع) آن مقام با عـظـمـت رخداى سبحـان كـه بـر

آنه>مند ساخته يا نه؟! از آيات قـرمت خاص بهـرا هم از آن حرامى داشت آيا نسـل او رگر
اند،به عنوت آدم نـدارامت ذاتى انسانى است و اختصاص بـه حـضـرمى>آيد كه اين كـربر

امىا كه بر من گردى رجو يعنى اين موّمت علىّمثال:گفتار شيطان اين است:هو الذى كر
ل قهر تودم و مشمود كرابر اين امر،تمـرا سجده كنم،من در بردى كه او رداشتى و امر كر
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م است،تنهاّد:آنكه مكراه مى>كنم.از اين آيه كريمه استفاده مى>شوا گمرلى ذريه او رشدم،و
هر كس به اين مـقـامم است وّشخص آدم(ع) نيست،بلكه مقام انسانيت اسـت كـه مـكـر

امى است.سيد،گرر
دم در اوح خـومايد:از روا نقل مى>كند،مى>فـرقتى داستان آدم(ع) رخداى سبحـان و

يتـه وّن.فاذا سو من صلصال من حمأ مسنوًاى خالق بشرّك للمالئكة انّو اذ قال ربدميدم.
د كه آدم ازم مى>شو از آيه معلـو)٢٩ ـ ١٥/٢٨(حجر،.ا له ساجدينحى فقعونفخت فيه مـن رو

ح الهى روrح الهى به او افاضه شده است و همين افاضهدار است كه روخورامت براين كر
د.د شدن او بومايه مسجو
ح الهـىندان آدم نـيـز از رود كه فـرزان استفـاده كـره سجده مـى>تـو سـور٩ تا ٧از آيـه 

الذى احسن كل شىء خلقه و بدأ خلق االنسان من طين.ثم جعل نسـلـه مـنند:دارخوربر
 اگر چه در آيه اين نفخ)٩ـ٣٢/٧(سجده،حه…اه و نفخ فيه من روساللة من ماء مهين.ثم سو

د وح كرا مطـرح،مسألـه نـسـل رلى قبل از مسـألـه افـاضـه روا به آدم نسـبـت داد،وح ررو
د:اصل انسان از طين است.نسل انسان از ماء مهين است.يعنى نسل آدم همه مثلموفر

ح الهى اسـت وامت آدم و نسل آدم،همـان رودار است و مايه كرخورح الهى بـرآدم از رو
/٢٣ن،منو(مؤ.ك الله احسن الخالقيـنفتبـارد:موا به انسان داده،فرح رند ايـن رون خداوچو

ح انسانىامت او هم فقط به خاطر روع انسان كريم است و كر پس نتيجه آن شد كه نو)١٤
ست.او

ت آدم(ع)ص حضر اين مخصوًامت انسان در مقام انسانيت است و ثانيا كرًاليعنى او
١٢اى همه انسان>هاست.نيست،بلكه بر

امت الهىاى كرداليل شايستگى انسان بر
دات عالمجوتر از ساير مـوآن از مقام و جايگاهى بـربيان شد كه انسان از ديدگـاه قـر

ديعت گذاشتهد او شايستگى>هايى به وجوا خالق آفرينش در ودار است.زيرخورطبيعت،بر
مند.دات ديگر از آنها محروجوكه مو

سيع ازخ آفرينش در اين فضاى ودى است كه در چرجوت ديگر انسان يگانه موبه عبار
اجه در اين دنيا رشد و تغيير دران رست كه تواستعداد و قابليت آفريده شده است.فقط او
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ب الهى نيز به طور ثابت خلق شده اند و همان طور هستند كـه مقرrاست حتى مالئكهدار
دارخوراتى بـرقات،از امتيازده>اند و آفريده شده>اند.لذا انسان در مقايسه با ديگر مخلـوبو

ده است.ه پيدا كرافتى ويژاست كه به جهت آنها تكريم شده و شر
ديده ودات ممتاز گـرجواتى كه انسان به سبب داشتن آن از ديـگـر مـواز جمله امتيـاز

تد، عبارامت الهى،انتخاب شوامدار كران ودات به عنوجوسبب شده تا او از بين تمام مو
است از:

ح الهىى از رودارخور.بر١
ح خدا در او دميده شده است.جسمشدى است كه از روجوآن،انسان مواز نظر قر

د و در بعد جسمانىتى دارحش به خدا،يعنى انسان حقيقتى ملكود و روبه خاك اتصال دار
ح است.مادى به نام نفس يا روهر غيراى گود.انسان دارخالصه نمى>شو

احى فقعويته و نفخت فيه من روّفاذا سومايد:لين انسان (آدم) مى>فره اوند دربارخداو
اى سجده بر آدمشتگان بـرد كه مأمور شدن فر مالحظه مى>شـو)١٥/٢٩(حجر،.له ساجدين

حش آدم و انسان به روم شده است و اين نشان مى>دهد كه ارزح خدا الزپس از دميدن رو
ست و نه جسم طبيعى>اش.او

امـتد كـه اسـاس آنـهـا كـرگـى>هـايـى دارح او،ويـژبخـش اصـيـل انـسـان يـعـنـى رو
وديم:م كـرا مكرده است كه ما بنى آدم رموگى چنين تصريح فـرند به اين ويـژاست.خداو

)١٧/٧٠اء،ااسر(منا بنى آدم…لقد كر

ا درد.زيرلى نـدارجيه علمى و معقـوامت انسان به بخش طبيعـى او،تـوگشت كـرباز
امت انسانان است.پس اگر معيار كـراوانها،زيباتر و ظريn>تر از انسان هم فـرميان حيو

ا ديگرا خط سير و تطور آفرينش بدن رد زيراهد بوه آدمى نخوامت ويژبدن او باشد.اين كر
اند وا «أحسن الخالقين» نخود رد هيچ يك،خوند در مورلى خداوده>اند وان>ها نيز پيموحيو

ك الـلـه أحــســن آخـر فـتـبــارًثـم انـشـأنـاه خـلــقــاد كــه:مـو انـسـان چـنـيــن فــرrهتـنـهــا دربــار
ا در غير بدن و جنبه طبيعى او بـايـدامت انسان ر پس محور كـر)٢٣/١٤ن،منو(مؤ.الخالقيـن

١٣د.جست و جو كر

ن خدايىدد،چومى>گرح او برامت انسان به روديك است آن است كه كرآنچه به ذهن نز
 فقطك الله أحسن الخالقينفتبارد:مودى نفـرجوه هيچ موكه خالق كل شىء است،دربار
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كثم أنشأناه خلقنا آخر فتبارد:موح و خلق جديد فره انسان،آن هم بعد از افاضه رودربار
دن خدا از جهت افاضه جسمك بود،مبارم مى>شو» از اين جمله معلوالله أحسن الخالقين

ط به مقامانى او هم نيست،بلكه مربـوط به نشئه حيو نباتى او نيست.مربـوrانسان يا نشئه
م>تـر ازشتگان است و مكـرد فـرانسانيت او هست و اين مقام انسانيت اسـت كـه مـسـجـو

١٤امى است.دات ديگر و فى نفسه گرجومو

نامى داشتيم چوا گر يعنى ما انسـان رمنا بنى آدملقد كـرهر آدمى كريم است:پس گو
دات فقط از خاكجوفته است.اگر انسان مانند ساير موى كريم به كار رهردر خلقت او گو

ع و اصـلاى فرلى انسـان دارد،ولى نبوصـn اواى او ذاتى و يا وامت بـرخلق مى>شد،كـر
ا من طين.انى خالق بشرب است:ه منسوّدد و اصل او به اللمى>گرع او به خاك براست،فر

ح انسان بـه پس رو)٧٢ـ ٣٨/٧١(ص،.ا له ساجديـنحى فقعويته و نفخت فيـه مـن روّفاذا سو
ح الهى بهد و روامت دارتبط مى>باشد.پس سهمى از كرم است،مرندى كه معلم اكرخداو

١٥امت است.معناى كر

.آفرينش انسان به دست خدا٢
ه شده است،نشانگـرآنى كه در آنها به آفرينش انسان>ها،اشـارخى آيات قـرسى بربرر

دنه>اى دقيق به خـوا به گوند آفرينش انسـان رش مقام انسان است.در اين آيـات خـداوارز
.قال يا ابليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدىنه در آيه:نسبت داده است.به طور نمو

د آفريدم كها با دو دست خود خلقت انسان به ابليس مى>گويد كه مـن او ر در مور)٧٥(ص/
دار است و اين كه درخورااليى برش و مقام واين تعبير نشانگر آن است كه انـسـان از ارز

ا منتسب بـهح) در انسان صحبت مى>كند و آن رتى(رود حقيقت ملكـوجوخى آيات از وبر
نددگار است.از جمله اين كه خداود پروراالى انسان نزش و مقام ود مى>كند،بيانگر ارزخو

)١٥/٢٩(حجر،.ا له ساجدينحى فقعويته و نفخت فيه من روّفإذا سومايد:متعال مى>فر

.انديشمندى انسان٣
ا با گذشته وا تجزيه و تحليل كنـد و آن رادث و امور رد،حوانسان قادر است كه خو

گى>هاى انسان است وى از ويژت آموزآينده نظام آفرينش مقايسه نمايد.انديشيدن و عبر
اى انسانا برآن كريم شناخت ر قر١٦انات است.ت ميان او و حيوگى سبب تفاوهمين ويژ

ط به خلقت آدمد.آيات مربوان به آن استشهاد كرممكن مى>داند،از جمله آياتى كه مى>تو
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ا شايسته تعليم اسماء دانسته است:ند انسان راست.در اين آيات آمده خداو
ا به انسان>هاند حقايق هستى راين آيه،خداو بنابر)٢/٣١ه،(بقر.م آدم االسماء كلهاّو عل

ار داده است كها قرند در نهاد انسان آن چنان استعـدادى رش داده است.يعنى خداوآموز
م االنسان مـا لـمّعلك نمـايـد:ا دراند با كسب علم و دانش،حقـايـق عـالـم هـسـتـى ربتـو

ا به انسان اعطاند نعمت علم راحت مى>گويد كه خداواين آيه نيز به صر) ٩٦/٥(علق،.يعلم
١٧ده است.كر

د،شبيـها به كار نگيـردات،عقل مميز است كه اگـر آن رجوامتياز انسان  بر سايـر مـو
ان و بلكه پست>تر از آن است.حيو

ش عقل وا پـرورى رنده انسان يا بال>هاى تكامل وامل و عناصر سـازآن يكى از عوقر
ى از آنداره>برد و بهرشد صحيح عقل و انديشه خوسيله رانديشه مى>داند.يعنى انسان به و

ن در نهاد انسان بذرد.چـودار شوخوراند از حيات طيبه بردر جهت هدف آفرينش،مى>تو
فت او نقشقى و پيشـرن افشانده شده كه هر يك در تأليn سعادت،تـرناگوتمايالت گـو

ا بشناسد و در طريق سعادتشبختى راه خواند راه هدايت طبيعى نمى>تود.بشر از رمهمى دار
سيدن به كمـالاى را با هدايت تكوينى مى>پيمايـد و بـرد راه كمال خوان رد.حيـودارگام بر

نا همچوى انسان رهبره قادر نيست نقـش ره است.اما غريزد نقطه اتكايش غريزاليق خو
د نخستينى كند،بلكه عقل و خرگيرطش جلواز انحطاط و سقود وانات به عهده بگيرحيو

ى پاى اوا جلوندگـى راه زده و رانات جدا كرا از صنn حيـواهنماى انسان است كـه او رر
١٨ا تشخيص دهد.اه سعادت راند راه تفكر و تعقل مى>تومى>گشايد و از ر

دند:موان فرحمة الله عليه ـ  در الميزعالمه طباطبايى ـ ر
ان نيست و آند كه در ديگرصيتى داردات عالم.خصـوجوانسان در ميان ساير مو

دات اين است كه در غيرجوداشتن عقل است.معناى تفضيل انسان بر ساير مـو
ى داشته،هر كمالىتران برصيات و صفات هم انسان بر ديگرعقل از ساير خصو

١٩انات است،حد اعالى آن در انسان است.كه در ساير حيو

گى و خصيصـه>اىدات عالم از يـك ويـژجوخالصه اين كه بنى آدم در ميـان سـايـر مـو
دات جهان امتياز يافته وجوديده و به خاطر همين خصيصه است كه از ديگر مودار گرخوربر

ا از مضر تمييز مى>دهد.ا از شر و نافع را از باطل و خير رسيله آن حق رآن «عقل» است كه به و
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د گفته است:ى در تفسير خوازفخر ر
ا بر سايرد خداى تعالى انسان رسد كه گفته شوقريب تر از هر معنا اين به نظر مى ر

ت زيباى خلقى،طبيعى و ذاتى از قبيل:عقل،نطق ،خط،صورانات به امورحيو
سيله عقل و فهم در اختـيـارا بـوى داده است و همه اين>هـا رترن برو قامت مـوزو

٢٠ا تحصيل كند.سيله آنها عقايد و اخالق فاضله رار داده تا به وآدمى قر

دجوه عالم و.انسان،خالصه و عصار٤
اك و تعالى تا حاال او ردى است كه خداى تبارجوبه تعبير امام خمينى انسان يك مو

اى اينكه همه  جهاتى كه در عالم است،در انسان هست منتها به طـورده است برخلق كر
ه هست.به طور استعداد است و اين استعداد ها بايد فعليت پيدا بكند تحقق پيدا بكند،قو

چكى كوrدش يك نقشهجودات است و وجـو تمام عالم و تمام موrهد انسان عصارجوپس و
داشته شده استد برجو وrگ عالم كبير از عقل تا آخرين نقطهى نقشه بزرمى باشدكه از رو

داشته شدهد كل عالم كبير برجوچكى است كه از و كوrد انسانى همانند يك نقشهجوو اين و
٢١ف ربه.فه نفسه فقد عراست كه من عر

ا به طور جمع الجمعدات اين عالم رجوهاى همه مواص و نيروند در آدمى خوخداو
هآن مجيد به اين حقيقت چنيـن اشـارا بعد از همه آنها آفريده است كـه قـرده و او رد آورگر

 پس٢٢دا از گل آغاز كـرد و خلقت انسان را نيكو كـرمى>كند:همان كه خلقت همه چيـز ر
د:موست كتاب آفرينش است.اين است كه على(ع) فرآدمى فهر

ى العالم االكبرم صـغـير                     و فـيك انطوـك جـرّعـم اناتـز          
٢٣فـه تـظهر المـضـمـرو انت الكتاب المبين الذى                      بـأحـر          

.انسان هدف نهايى خلقت٥
ض و غايتى هستند كه از نخستيـن روزاى غردات جهان خلقـت دارجوهر يك از مو

كت و تكاپو هستند.هر چند در اين عالم همهى هدف و غايت در حرد  به سوپيدايش خو
لىض و غايت هستنـد،واى غران دارفته تا نبات و جاندارمين و آسمان گـردات از زجومو

هيچ كدام از اينها هدف نهايى خلقت نمى باشند.بلكه هدف نهايى خلقت همانا انسان و
ده وى كره>گيردات آفريده شده>اند تا انسان از آنها بهرجوست يعنى همه مودى اوجوتعالى و

ت امام:ت علمى حضرساند به عبارب ربوبى برا به قرد رخو
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ضياتهريات و عـرن تربيت نظام عالم ملك از فلكيات و عنصـريـات و جـوچو
ه عالم تحقق وليده عصارد انسان كامل است و در حقيقت اين وجوآن،مقدمه و
ن عالم ملك بهليده است و چواى عالميان است و از اين جهت آخر وغاية القصو

كت ذاتى،استكمالى است،به هـرك است و اين حرهريه ذاتيه متحـركت جوحر
ن به طريق كلى نظر درجا منتهى شده آن غايت خلقت و نهايت سير است و چو

ليده>اىان و انسان كل افكنيم،انسان آخرين وجسم كل و طبع كل و نبات كل و حيو
د آمده و منتهى به او شده پسجوهريه عالم به وكات ذاتيه جواست كه پس از حر

داخته است و االنساندست تربيت حق تعالى در مقام دار تحقق به تربيت انسان پر
٢٤ل و اآلخر.هو االو

اهى،حقيقتhجويى و بىhنهايت طلبى انسان.كمال خو٦
دى به حد خاصىفيت بى>حد و نهايت است.استعداد او در هيچ موراى ظر انسان دار

اهاناى استعدادى بى>نهايت و خـود.انسـان دارغبت و طلب او حد نـدارقانع نيسـت و ر
اسد چرد است.البته منظور آن نيست كه او هيچ گاه به بى>نهايت نمى>رسيدن به نامحدور

ىان به سـولى مى>تـوگز شدنى نيـسـت ود و هر معنا نـدارًسيدن به بى>نهايـت،اسـاسـاكه ر
صيات ذاتى انسان اسـت و دراين تنها از خصـو٢٥د.كت كرداشت و حربى>نهايت گام بـر

د.ى يافت نمى>شود ديگرجوهيچ مو
ى و ذاتى در هر انسانىايش>هاى فطراهى انسان يكى از گراهى و سعادت خوكمال خو

دن نقص>ها و دستيابى بهدوايش و زى به منظور اشباع اين گراست و همه تالش>هاى بشر
اى تحقـقنده بردات زجـوى همه مـوكمال>ها و نيل به سعادت است.تالش>هـا و تـكـاپـو

مىت كه جنبش عـمـون آنهاست.البته با ايـن تـفـاوبخشيدن كامل به استـعـداد>هـاى درو
ديعت نهاده شدهدشان به وجودات نباتى بر اساس نظامى است به نام طبيعت كه در وجومو

است.
اك و الهامان،حب ذات است كه بر مبـنـاى ادرشش>هاى حـيـوك در كوعامل محـر

د و كمالت مى>گيرگاهى صورتو اختيار و آى عمل مى>كند اما تالش>هاى انسان در پرغريز
٢٦دات است.جوت و متمايز از ديگر موى به كلى متفاود ونهايى و مقصو

اد رتن است و جز خير و سعادت خواستى فروابر رابر حق،تسليم و در برانسان در بر



∂≥ ٥٣شمار�  كرامت انسان در قرآن

است اوفيق يافت و هدايت شد،خونى،تواست درواهد،اگر بر اساس همان خونمى>خو
ستد و اين همان حقيقتىا نمى>پربر مصداق حقيقى منطبق شده است و جز خداى يگانه ر

ده است.است كه او دنبال مى>كر
د به دنبال باطل بهليه خوت اونه>اى آفريده شده كه با فطـرذات و طبيعت انسان به گو

افق با ميلى نمى>كند مگر اينكه مطابق طبع او و مود،هيچ انسانى كاران باطل نمى>روعنو
د همهجواهى در وخو كمال طلبى و خير٢٧داشته باشد.ا در برده و سعادت او رو نفس او بو

ند.تالش>هاى مدام حق طلبانه انسان>ها ناشىى آن مى>روانسان>ها نهفته است و رو به سو
ندد،خداوا دارشد و كمال رنه>اى آفريده شده كه استعداد رت است.انسان به گواز همين فطر

اىا آفريده است و براسته>هاى فطريش پديده>ها و لذايذ مـادى راى دستيابى بشر به خـوبر
سيلهاى انسان آفريد تا به وى براس باطنى و ظاهرتباط مناسب با جهان آفرينش،حوايجاد ار

جكم مـنو الله اخرار نمايـد:ا بيابد و همـود راه خوسد و  رستى از عالم بـرك درآنها بـه در
 و جـعـل لـكـم الـسـمــع و االبــصــار و األفــئــدة لــعــلــكــمًن شـيـئــان امـهـاتـكــم التــعــلــمــوبـطــو

داند عاشـق مـحـدودى است كه نـمـى>تـوجـو انسان آن چـنـان مـو)١٦/٧٨(نحـل،.نتشـكـرو
مان و مكانى باشد كه آن چيز به زاند عاشق چيزاند عاشق فانى باشد،نمى>توباشد،نمى>تو

د باشد،انسان عاشق كمال مطلق است،يعنى انسان عاشق ذات حق است،عاشقمحدو
٢٨خداست.

ادى انسان.اختيار و آز٧
نىخالف همه تمايالت درونى و محيطى و برايط بيروامل و شرخالف همه عوانسان بر

انايىا انجام دهد،تود،عمل ردار است و هنگامى كه تصميم مى>گيرخورت انتخاب براز قدر
كت بر انجام يا تراين اختيار داشتن يعنى قدرا انتخاب نمايد.بنابرى رد كه عمل ديگردار

هايى كهدات،كارجوات انسان است.ساير موگى>ها و امتيـازت از ويژى داشتن،قدرچيز
ى است.اما انسانت جبره و تكوين و به صورگاهانه و بر اساس غريزانجام مى>دهند،ناآ

ت گزينشا انجام مى>دهد و از قدرهايى رفتار مى>كند و كارد رگاهى و انتخاب خوى آاز رو
دار است.خورو انتخاب بر

دجوى از وتـوا كه انـسـان پـرش و اهمـيـت اسـت چـراى ارزانسـان در ايـن نـظـام دار
ا از آن خدا مى>داند اماآن هدايـت رمين است.قرى زخداست.انسان جانشين خدا بـر رو
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آن مسئلهد.در جاى جاى قـرا نيز ناديده نمى>گيـراده انسان ركت و تكاپو و اختيـار و ارحر
ح شده است.اده و اختيار انسان مطرار

دهى تعيين كـرا ديگرندگـى او راه زدى  از پيش ساخته شده نيسـت كـه رجوانسان مـو
د.او در ميان تماما بسازد ردى است كه بايد با انتخاب و عمل خويش،خوجوباشد.و مو

د و تاد دارجوايش واه>هاى بسيار بردى است كه امكان>ها و رجوپديده>هاى آفرينش تنها مو
٢٩شد پيدا نمى>كند.ند،رى نكند و دست به عمل نزضعگيرابر آنها مودر بر

امت الهى انسانآثار كر
ـ در داليل شايستگى انسان بردن امتيازا بوانسان به جهت دار امت الهى ـاى كراتى كه 

االيى،آثار وه>مندى از چنين مقام و بهرًامت الهى شده است و قطعاديم،صاحب كرشمربر
د ذيل مى>باشند:اراهد داشت كه از آن جمله موتبعاتى در پى خو

شتگاند فرالk) انسان مسجو
اند به مالئكه دستور مى>دهد تا انسـان رش>هاى انسان اين است كه خداويكى از ارز

اال وش و اين آيه نه تنهـا ارز)٢/٣٤ه،(بقر.ا آلدم…و اذ قلنا للمالئكة أسجـدوسجده كننـد:
اساند.زيرا نيز مى>رى انسان بر مالئكه رترساند.بلكه به گفته>اى برا مى>رمقام متعالى انسان ر

دجود كامل وجودى كامل>تر از مالئكه و افضل از آنها نباشد،صحيح نيست كه وجواگر مو
٣٠ا سجده كند.ناقص ر

ر انسانّب) جهان آفرينش مسخ
مـاندار است كـه بـه فـرخـورش و مقـامـى بـرآن از آن چنـان ارزانسـان از ديـدگـاه قـر

نه>اى آفريده كها به گور او هستند،و خدا نيز انسان رّدات آفرينش مسخجوند،همه موخداو
م استّد استفاده كند.اين نكته مسلا تسخير كند و از آنها به نفع خوهاى طبيعت رهمه نيرو

ه>كشى مى>كند.د و از آنها بهرانات سلطه داركه انسان بر جمادات،نبادات و حيو
ا منـهجوا منه لحما طريا و تستخـرر البحر لتأكلوّو هو الذى سخآن كريم مى>گويـد:قر

ض و الفلكه سخر لكم ما فى  األرّالم ترhأن الل و نيز مى>گويد:)١٦/١٤(نحل،.نهاحلية تلبسو
اته سخر لكم ما فى السموّا أن اللالم ترو و نيز مى>گويد:)٢٢/٦٤(حج،.هى فى البحر بأمرتجر

داتى كه در آسمان>هاجو اين آيات ثابت مى>كنند كه تمام مو)٣١/١٩(لقمان،.ضو ما فى األر
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گان و هرشيد و ستـارام شده>اند.ماه و خوراى انسان رمين هستند به خاطر انسان و بـرو ز
مين است،در خدمت انسانچه كه در آسمان>هاست و معادن و دريا و گياه و هر چه در ز

٣١گذاشته شده است.

اى انسان استد آنها براى انسان،اين است كه فايده و سودات برجواد از تسخير مومر
اد اينند عالم است و يا مراده و اختيار خداواضح است كه همه چيز تحت ارو اگر نه پر و

ار داده است،آياتىا در اختيار انسان قراه استيالء بر آنها و استفاده از آنها رند راست كه خداو
ه>اى اشياء در اختيارم تسخير اين است كه پار معناى سو٣٢ا تأييد مى>كند.آن اين معنا راز قر

اند از آنها استفاده كند.درنه>اى سامان يافته>اند كه انسان مى>تولى به گوانسان>ها نيستند،و
د.چنانچه در آياتى اين نكتهار مى>گيركت آنها در اختيار انسان قر كار و حرrحقيقت نتيجه

اى تأمين معيشتمين برن در زناگواهم شدن امكانات گوفته است كه فرار گرد تأييد قرمور
٣٣انسان>هاست.

ج) انسان،امانتدار الهى
ىفى مى>كند و اين امانتداردى كه امانتدار خداست،معرجوان موا به عنوآن،انسان رقر

د.بلكه حامل امانتى از جانب خداسـت و از مـيـان تـمـامـىنيز اختصاص بـه انـسـان دار
ا همها داشته تا امانتدار الهـى بـاشـد.زيـرست كه صالحيـت آن ردات،اين تنهـا اوجـومو
صنا االمانة عـلـىانا عـردنـد:ش آن سرباز زدات جهان آفرينش جـز انـسـان از پـذيـرجـومو

ض و الجبال فأبين أن يحملنها و أشفقن منهـا و حـمـلـهـا االنـسـان انـه كـانات و األرالسمـو
دات است و ايـن كـه درجو آيه در مقام مقايسـه بـاسـايـر مـو)٣٣/٧٢اب،(احز.الما جهـوظلـو

بشر از جايگاهـى دردات نيست.جوفيت و استعدادى هست كه در سايـر مـوانسان،ظـر
سند.مين و آسمان>ها به او نمى>ره>ها،زدار است كه كوخورعالم خلقت بر

مينه در زّد) انسان،خليفة الل
اد در جهان آفرينش رجوجات موسبد آفرينش است و همه كماالت و درانسان گل سر

شتگان و حتى باالتر از آنحله جمادات تا عالى>ترين مقام فركت او از مراست و افق حردار
مايد: او مى>فرrهند در حديث قدسى دربارد.پس شايسته اين انسان كه خداواهد بوخو

ف:من گنجى پنهانف و خلقت االنسان لكى اعرا مخفيا فأحببت أن آعركنت كنز
٣٤ا آفريدم تا شناخته شدم.م،خاليق رست داشتم شناخته شودم،دوبو
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ف» نشان يافته، اين است كه اشرحىنفخت فيه من رودى كه به افتخار «جوهمان مو
دد و هميـنمين گرى ز خدا بـر روrفيع دست يافته كه خليـفـهده و به مقامـى رقات بومخلـو

ان خليفه خدا انتخابفيت شگفت>انگيز انسان،باعث شده كه او به عنـواستعدادها و ظر
د.شو

ىجمع بندى و نتيجهhگير
جسته>تـريـنترين و بـرر دانه كائنات است و مـمـتـازُسبد آفريـنـش و دانسان گـل سـر

ند پس ازبيان خلقت انسان و سير تكاملىب العالمين است.آن چنان كه خداوآفريده>هاى ر
ص ايجاد هيچ يك از آفريده>هـاى كه در خصوده،تعبيـرمو»فراحسن الخالقيـند «او به خو

»است و نمايش دهنده تـمـاماحسن تقويمدى انسـان «جون ساختـار وده است.چومـونفر
ا به نمـايـشهستـى رشـه>اى ازدات تنهـا گـوجوهستى است،در حالـى كـه هـر يـك از مـو

ند.مى>گذار
دهامت ستـوآن و مالئكه و پيامبر و متقين با صفـت كـرند و قرآن شريn،خـداودر قر

و لقدفته>اند:ار گرند قرد تكريم خداواء،همه انسان ها موره اسر سور٧٠شده>اند و در آيه 
قناهم من الطيبات و فضلناهم على كثير ممنمنا بنىhآدم و حملناهم فى البر و البحر و رزكر

.خلقنا تفضيال
امت ذاتى است نه اكتسابى،يعنى خلقت آدمىامت عام،كرجه داشت اين كربايد تو

اسطه همينانايى>هاى خاص به او عطا شده است و به ونه>اى است كه قابليت>ها و توبه گو
ىفته است.به طورار گرقات الهى قرى از مخلوتر نسبت به بسيارگى>ها در جايگاهى برويژ

ا غايت و هدف نهايىفى مى>كند و او رمين معرد در زد و خليفه خوا مانند خوند او ركه خداو
مين بهار داده است.پس همه اهل آسمان و زر او قرّا مسخانده و تمامى جهان رخلقت خو

ا به مقامد رى از آنها خوه>ورى و بهـرگيرنه>اى در خدمت انسان هستند تا انسان با بـكـارگو
ساند.ب ربوبى برقر

ــــــــــــــــــــــــــ
.١٠٣آن/س قرشى،سيد على اكبر،قامو.قر١
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