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محسن*صمدانیان**		*مريم*مسیبی	*

کم�ال یابی انس�ان در قرآن

کلید واژه : ×

انسان ،کمال،طبیعت، فطرت ، نفس

محسن*صمدانیان	*
	مريم*مسیبی	*

چکیده ×
 انسان شناسی یکی از پر محمول ترین موضوعات شناختی است و هر مکتبی بنا 
بر انسان شناسی خود بر نامه سعادت انسانی را تنظیم می کند .در این میان انسان 
شناسی دینی وساختار تعالی شناختی آن ، سعادت انسان را در کمال یابی او استوار 
می بیند و به این منظور وجود دو ساحتی آدمی را از جهت قوه وضعف مورد بررسی 
قرار می دهد و از این بستر موانع وجودی انسان در هجرت کمالی ، ابزار این حرکت 
وافق آن را بینا می کندو در هر گام که انسان فرا می نهد نوری فرا روی او را روشن 
می کند إن جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. از این رو این نوشتار ،اهتمام خود را در 

آشکار کردن این مسیر از منظر قرآن مصروف می دارد.

مقدمه: ×
سخن، حول زندگی مرتبه ای از وجود، به نام انسان است ،ناگزیر بایددانست 
انسان از لحاظ ساختار، صفات و نیازمندیها چگونه موجودی است تا معلوم شود 
چه ویژگی هایی بر حیات این موجود مترتب است وزندگی او بر اساس چه مؤلفه 
هایی در مسیر کمال نهاده می شود. وبه نظر می رسد بهترین مشعل هدایت 
در این مسیر استفاده از بستر وحی است ،چه اینکه بدان اعتدال و جامعیت که 
خالق شیء از آن خبر می دهد، از خود شیء بر نیاید.به منظوردرک تفاوت میان 
انسان شناسی دینی و ساختار تعالی شناختی آن با سایر ساختارهای شناختی 
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بشری، می توان به تمایز شناسایی موجود جامد نبست به خود) البته در صورت 
ارائه می دهد  ابعاد وناظر بر وجوه آن  بر  امکان( و شناختی که جاندار مسلط 
توجه نمود)فارسی،1377 307( در اینصورت روشن می شود که »تا ناظر،خارج 
از موضوع نظاره و محیط به آن نبوده باشد نمی تواند توضیح کاملی در باره آن 

موضوع ادا کند«)جعفری ،ایده آل :17(
از دیگر سو باید اذعان داشت بحرانی که امروز گریبانگیر بشر است ومعنا را به 
حاشیه رانده از زاویه شناختی محصول انسان شناسی ناقص است. در این انسان 
شناسی جز قیافه هایی محدود از انسان و انسانیت آن هم برای ایجاد همزیستی 
در  جعفری  عالمه  است.  نشده  روشن   یکدیگر،چیزدیگری  از  مزاحمت  رفع  و 
این مورد چنین اظهار می دارد«چه مانعی دارد بگوییم ارسطو همهء قیافه های 
انسانی را نشناخته است،چه  ضرری دارد بگوییم مطالعات ماکیاولی دربارهء انسان 
همه جانبه نبوده است.اگر بگوییم »مارک تو«، این انسان را فقط از یک دریچه 
تماشا کرده است اهانتی به او نکرده ایم،بلکه به عظمت این موجود شگفت انگیز 
اعتراف نموده ایم.اگر بگوییم نصف  بایستگی های انسان را امثال »راسل« با بیان 
اینکه چگونه زندگی کنیم تا جنایات فردی  و دسته جمعی به حد اقل تقلیل یابد 

در کتاب های خود بیان نکرده اند،به مقام آنها با نظر حقارت ننگریسته ایم.
بلکه خدمتی به خود این متفکران انجام داده ایم)جعفری،1349( البته ناگفته 
ندارد  قرآنی  کامل  شناسی  انسان  ارائه  بر  ادعایی  پژوهه  این  که  است  آشکار 
وتوضیح مز بور تنها از باب تأکید براهمیت شناخت انسان به پشتوانه وحی است .

چیستی انسان در قرآن ×
حال فرصت غنیمت است برای نظاره تصویر کلی انسان در قرآن و تبرک این 
نگاه، سخن امام سجاد علیه السالم است :)واجعل القرآن وسیلة لنا الی اشرف 
منازل الکرامة، و سلّماً نعرج فیه الی محّل السالمة…(پروردگارا! قرآن را برای 
ما وسیله ای قرارده، به سوی شریف ترین جایگاه کرامت، و نردبانی قرارده تا در 

پرتو معارف آن به فراسوی )سالمت( عروج کنیم) ترابی ،1377 :208(
و  بر جسم  ایست منقسم  واره  نظام   ، قرآن  از منظر  انسان  وجود دو ساحتی 
گوهری به نام روح ودر حقیقت انسانیت انسان قائم به روح اوست )قاسم پور 1386: 
113(از این رو ابتدای صحبت به بیان جریان خلقت جسمانی اختصاص می یابد.

کمال یابی انسان
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فرآیند تکوین خلقت جسمانی :  ×
هم  آیات  دارداین  وجود  فراوانی  آیات  انسان  آفرینش  و  پیدایش  درباره ی 
می تواند همه ی انسان ها را در نظر داشته باشد، چون کلمه ی بشر اطالق شمولی 
آدم  منظورش حضرت  دارد  احتمال  هم  و  دارد  انسان  افراد  همه ی  به  نسبت 
باشدچه اینکه در تفاسیر هم هر دو اطالق ذیل پاره ای از آیات قابل مشاهده 
است)طباطبایی، 1417: 121/20()طبرسی،1372 : 614/10(    که تفصیل آن از 
حوصله این بحث خارج است . قرآن جریان طبیعی جسمانی انسان را که مرتبط 

با عوامل طبیعی است اینگونه عنوان می کند . 

گردش روزگاربدون حضور انسان  �

ْذُکوًرا¨)انسان/76/  مَّ َشْیًئا  یَُکن  لَْم  ْهِر  الدَّ مَِّن  ِحیٌن  اْلِنَساِن  َعلَی  أَتَی  •©َهْل 
نبوده  ذکر  درخور  چیزی  او  که  است  گذشته  روزگاری  انسان  بر  آینه   1(»هر 

است«.

َّا َخلَْقَناُه ِمن َقْبُل َولَْم یَُک َشْیًئا¨)مریم/19/ 67( » آدمی  •©اََواَل یَْذُکُر اْلِنَساُن أَن
به یاد ندارد که ما او را پیش از این آفریدیم و او خود چیزی نبوده است«.

آغاز خلقت انسان  �

از خاک و گل خشکیده و ریخته گری شده آفریدن  انسان را   بار پروردگار 
آغازید. و در هر مرحله کمالی بر آن افزود.

•©الَِّذي أَْحَسَن ُکلَّ َشْيٍء َخلََقُه َوبََدأَ َخلَْق اْلِنَساِن ِمن ِطیٍن¨ )سجده/7/32(
آن که  هر چه را آفرید به نیکوترین وجه آفرید،و خلقت انسان را از گل آغاز کرد.

•©َوِمْن آیَاتِِه أَْن َخلََقُکم مِّن تَُراٍب ثُمَّ إَِذا أَنُتم بََشٌر تَنَتِشُروَن¨)روم/20/30(از 
نشانه های قدرت اوست که شما را از خاک بیافرید تا انسان شدید و به هر سو 

پراکنده  گشتید.

•©َولََقْد َخلَْقَنا الِنَساَن ِمن َصلَْصاٍل مِّْن َحَمإٍ مَّْسُنوٍن¨)حجر/26/15(»ما آدمی 
را از گل خشکیده و متغیر و لجن بویناک و ریخته گری شده آفریدیم«.

عمران/3/  )آل  تَُراٍب...¨  ِمن  َخلََقُه  آَدَم  َکَمَثِل  اهللِّ  ِعنَد  ِعیَسی  َمَثَل  •©إِنَّ 

کمال یابی انسان
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59(»مثل  عیسی در نزد خدا،چون آدم است که او را ازخاک بیافرید....«
جریان جنینی انسان  �

طبیعی،»حیات«یا»نفس«یا  مسیر  این  در  که  جریان»جنینی«انسان  بیان  
»روح«به او دمیده می شود)ص9 علوم تربیتی(

بر آن  ُّْطَفٍة...،)کهف/37/18(»...آیا  ن ِمن  ثُمَّ  تَُراٍب  ِمن  َخلََقَک  بِالَِّذي  •..أََکَفْرَت 
کس  که تو را از خاک و سپس از نطفه بیافرید،کافر شده ای؟

•©َولََقْد َخلَْقَنا اْلِنَساَن ِمن ُساَللٍَة مِّن ِطیٍن *ثُمَّ َجَعلَْناُه نُْطَفًة فِي َقَراٍر مَِّکیٍن* 
ثُمَّ َخلَْقَنا النُّْطَفَة َعلََقًة َفَخلَْقَنا الَْعلََقَة ُمْضَغًة َفَخلَْقَنا الُْمْضَغَة ِعَظاًما َفَکَسْونَا الِْعَظاَم 
ُ أَْحَسُن الَْخالِِقیَن¨)مؤمنون/23/ 12تا14( لَْحًما ثُمَّ أَنَشْأنَاُه َخلًْقا آَخَر َفَتَباَرَک اهللَّ

در  نطفه  در حال  را  آن  آفریدیم،سپس  از گل خالص  را  انسان  ما  آینه  »هر 
قرارگاهی استوار قرار دادیم.آنگاه از آن نطفه،لخته خونی)متراکم(آفریدیم.و از آن 
لخته خون پاره گوشتی و در آن پاره  گوشت استخوان ها آفریدیم و استخوان ها 
است  تعظیم  دادیم.درخور  آفرینشیدیگر  را  او  دیگر  پوشاندیم،بار  گوشت  با  را 
جریان  این  از  پروردگار  نتیجه گیری  است«.  آفرینندگان  بهترین  که  پروردگار 

طبیعی،هماهنگی اجزاء و تحوالت زندگانی او است:

•©لََقْد َخلَْقَنا اْلِنَساَن فِي أَْحَسِن تَْقِویٍم¨)تین/95/ 4(»ما آدمی را در نیکوترین 
اعتدال  بیافریدیم«.

نکاتی از آیات  �

آیاتی که ذکر آن دقت به روشنی ساختار و ماهیت جسمانی انسان را روشن 
می کند تا آن مرحله که به خلق آخر می رسد و از اینجاست که انسان مسجود 
مالئک می شود. . بیان مراحل خلقت انسان در قرآن روشنگر چند نکته در مسیر 

این پژوهه است . 
از گذشت  مایه خلقت آدمی آن هم پس  بن  پایین  مرتبه  به  1-توجه دادن 
روزگاری چند از خلقت جهان تذکاری است در مقابل گردن کشان انسان گرایی 

که انسان را مرکز مدار گردش جهان می دانند. 
انسان حتی در فرایند خلقت جسمانی به گونه  2-یاد آوری  صبغه کما لی 

کمال یابی انسان
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ای که نو به نو فزونی یافته تا آنجا که در نهایت شایسته برخورداری از خلقت 
ویژه می گردد که در زبان قرآن به »حلقاً آخر« نامبردار است)قاسم پور، 1386 
یُْتُه  :114( و در این مقام است که از روح الهی در انسان دمیده می شود.©َفإَِذا َسوَّ

َونََفْخُت فِیِه ِمن رُّوِحي...¨  )الحجر/29/15( 
بعد غیر جسمانی انسان در قرآن   �

استعدادهای منفی  از  ای  .آمیخته  نیروهاست  از  ای  واره  ساختار آدمی، ساز 
ُّْطَفٍة أَْمَشاٍج  َّا َخلَْقَنا اْلِنَساَن ِمن ن و مثبت، تـــــرکیبی از نیاز ها و امکانات©إِن
َّْبَتلِیِه ...¨)انسان/2/76(ما آدمی را از نطفه ای آفریدیم که ترکیبی از استعدادها  ن
و نیروهای گوناگون است، تا او را بیازماییم )فارسی ،1377:صفحه 39( از این 
روست که انسان در مسیر حرکت کمالی خودباید  بداند چه نقاط آسیب و چه 
سالح و سپری دارد. قرآن در آستانه نگارگری انسان ، الیه های مختلفی از وجود 
آدمی را به تصویر کشانده که نا گزیر در راستای ادبیات متن این سطوح در قالب 

مقسم های چند الیه بیان می شوند

 نهاد انسان  ×
 1- طبیعت حیوانی

با  در احادیث معصومین)علیهم السالم( نیز از بخش آسیب پذیر نهاد آدمی 
تعبیر)طبائع سوء( سخن به میان آمده است.)للنفوس طبائع سوء، و الحکم تنهی 
که  دارد  بدی  های  سرشت  آدمی  ساختارهای  الحکم،63.(  غرر  عنها.()آمدی، 
حکمت از آن نهی می کند.)فارسی ص429 و چنانکه در کالم معصوم مییابیم 
انسان نیازمند مهار طبیعت حیوانی است وباید در مسیر رشد، طبع خود را تحت 
طبع  ببینیم  حال   پور، 1386:113(  دهد)قاسم  قرار  فطرت  و  عقل  حاکمیت 
انسان چه ویژگی هایی را بر انسان تحمیل و کند و حاصل تبعیت از آن را قرآن 

چگونه معرفی نموده است 
1( ستمگری و نادانی

َماَواِت َوالَأْْرِض َوالِْجَباِل َفَأبَْیَن أَن یَْحِملَْنَها َوأَْشَفْقَن  َّا َعَرْضَنا الَأَْمانََة َعلَی السَّ ©إِن
َُّه َکاَن َظُلوًما َجُهوال¨ )احزاب/72/33(.؛ ما امانت )الهی و  ِمْنَها َوَحَملََها اْلِنَساُن إِن
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بار تکلیف( را بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه کردیم، پس، از برداشتن آن 
سر باز زدند و از آن هراسناک شدند؛ و )لیکن( انسان آن را برداشت، راستی او 

ستمگری نادان بود.«
2(  ناسپاسی و کفران نعمت

©َوُهَو الَِّذی أَْحَیاُکْم ثُمَّ یُِمیُتُکْم ثُمَّ یُْحِییُکْم إِنَّ اْلِنَساَن لََکُفور¨)حج/22/ 66(؛و 
)نو(  زندگی  باز  و  می میراند  را  شما  سپس  بخشید؛  زندگی  را  شما  که  اوست 

می دهد. حقا که انسان سخت ناسپاس است.«

خود  پروردگار  برابر  در  6(انسان   / )عادیات/100  لََکُنوٌد¨  ِِّه  لَِرب اْلِنَساَن  ©إِنَّ 
بسیار ناسپاس است.

3(طغیان گری

©َکالَّ إِنَّ اْلِنَساَن لََیْطَغی * أَن َرآُه اْسَتْغَنی¨ )علق/96/ 6-7(؛حقا که انسان 
سرکشی می کند،*همین که خود را بی نیاز می پندارد.«

4(شتاب زدگی

¨)اسراء/11/17(؛و  َعُجوالً  اْلِنَْساُن  َوَکاَن  بِالَْخْیِر  ُدَعاَءُه  رِّ  بِالشَّ اْلِنَساُن  ©َویَْدُع 
انسان  و  را می خواند  بد  فرامی خواند،)پیشامد(  را  گونه که( خیر  )همان  انسان 

همواره شتاب زده است.«
5( فراموش کاری و بی وفایی

ُه َمرَّ َکَأن  ا َکَشْفَنا َعْنُه ُضرَّ رُّ َدَعانَا لَِجْنِبِه أَْو َقاِعدا أَْو َقائِما َفلَمَّ ©¨َوإَِذا َمسَّ اْلِنَْساَن الضُّ
ُه َکذلَِک ُزیَِّن لِلُْمْسِرفِیَن َما َکانُوا یَْعَمُلوَن¨)یونس/12/10(؛و  لَْم یَْدُعَنا إِلَی ُضرٍّ َمسَّ
چون انسان را آسیبی رسد، ما را به پهلو خوابیده یا نشسته یا ایستاده می خواند، 
و چون گرفتاری اش را برطرف کنیم چنان می رود که گویی ما را برای مشکلی 
که به او رسیده، نخوانده است. این گونه برای اسرافکاران آنچه انجام می دادند 

زینت داده شده است.«
6( تنگ چشمی

َوَکاَن  االَِءنَفاِق  َخْشَیَة  إِذا الََءْمَسْکُتْم  ِّی  َرب َرْحَمِة  َخَزائَِن  تَْملُِکوَن  أَنُتْم  لَْو  ©ُقل 
رحمت  گنجینه های  مالک  شما  اگر  بگو:  ؛  َقُتورا¨)اسراء/100/17(  االِْءنَساُن 
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پروردگارم بودید، باز هم از بیم خرج کردن، قطعا امساک می ورزیدید.«
7(جدل پیشگی

ْفَنا فِی هَذا الُْقْرآِن لِلـــــنَّاِس ِمن ُکلِّ َمَثٍل َوَکاَن اْلِنَساُن أَْکَثَر َشْیٍء  ©َولََقْد َصرَّ
َجَدالً ¨)کهف/18/ 54(؛ و به راستی در این قرآن، برای مردم، از هرگونه مثلی 

آوردیم، و )لیکن( انسان بیش از هر چیز سر جدال دارد.«
8( حرص و جزع و فزع

ُه الَْخْیُر َمُنوعا * إاِلَّ  رُّ َجُزوعا * َوإَِذا َمسَّ ُه الشَّ ©إِنَّ اْلِنَساَن ُخلَِق َهُلوعا * إَِذا َمسَّ
الُْمَصلِّیَن¨ )معارج/70/ 19-22(؛ به راستی که انسان سخت آزمند )و بی تاب( 
خلق شده است چون صدمه ای به او رسد عجز و البه کند و چون خیری به او 

رسد بخل ورزد غیر از نمازگزاران.«

•9( ضعف : ©َوُخلَِق اْلِنَساُن َضِعیفا¨ )نساء/28/4( ؛ انسان، ناتوان آفریده شده 
است.«

آنچه ذکر آن رفت صفات منفی انسان است که در قرآن به آن اشاره شده است 
. در تتبع آثار قرآن پژوهان نکته ای که قابل تأمل به چشم می خورد سهیم 
کردن یا نکردن اختیار انسان در متصف شدن به این صفات است برخی همه این 
رزیله ها را کسب اختیاری انسان می دانند) خسروپناه، 1384: 182( و برخی 

، صفات منفی را در سطوح مختلفی تقسیم شده به شکل زیرعرضه می کنند 
1(صفاتی که با دخالت خود انسان یعنی با داشتن»اختیار«بوجود می آیند:مانند 

حیله گری
صفاتی  چنین  دارای  می کند.او  انسان«ایجاب  زمینهء»خلقت  که  2(صفاتی 

باشد:مانندشتابگری
3(صفاتی که از»زمینهء خلقت«انسان ناشی نمی گردد ولی مجموعهء واحدهای  
منجر به زمینه طبیعی انسان او را مقتضی داشتن چنین صفاتی می گرداند.مانند 

زیاده خواهی و ثروت جویی)اژه ای، 1385: 14-12 ( 
2- فطرت روحانی

در صحبت از زیر ساخت های بحث، از فطرت آدمی که منسوب به روح اوست 
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یُْتُه َونََفْخُت فِیِه ِمن رُّوِحي...¨)حجر/29/15( و این همان فصل  یادشد. ©َفإَِذا َسوَّ
مشتـــــرک همه انســــان هاســــت که آدمی را از سایر موجودات متمایز 
می سازد و گرایش های مشترکی چون »حقیقت جویی« و »علم خواهی« و 
)قاسم پور1386 :114( »فضیلت طلبی «، »زیبا دوستی« و »تمایل به پرستش« 

را برگرفته از نهاد فطری آنها می پروراند )مطهری،1369 : 85-74(
جنبه های مختلف فطرت الهی بشر  �

1(شهود )تصدیق خدا به علم حضوری(
نظران،با  ،صاحب  انسان  در  گرایشی  و  ادراکی  مشترک  دستگاه  به  توجه  با 
الهام از این آیه بر این باورند که هــــم در ناحیــه شناخت و معرفت و هم در 
بحث گرایش ها ،اصل فطرت کارایی خود را نشان داده است. بر اساس فطرت 
عقل انسان ها از رهگذر شناخت حـصولی، وجود خدا را تصــــدیق می کنند 
)طباطبایی،اصول فلسفه ،5/51-52(. از طرف دیگر تصدیق خدا از طریق علم 
حضوری )شهود( نیز، فطری انسانها است )جواد آملی،1379 : 94 (.معرفت به 
خدا از طریق علم حضوری وشهود، به ویژه در مقام اضطرار و پریشانی انسان نیز 
 َ از نکاتی است که در قرآن به آن اشاره شده ©استَفإَِذا َرِکُبوا فِي الُْفلِْک َدَعُوا اهللَّ
اُهْم إِلَی الَْبرِّ إَِذا ُهْم یُْشِرُکوَن...¨)العنکبوت،65(. نمونه  ا نَجَّ یَن َفلَمَّ ُمْخلِِصیَن لَُه الدِّ
دیگر این معـــــرفت وقتی است که  انسان شدیدا گرفتار می شود و دل او به 
نقطه ای متوجه می گردد که امید نجات فقط ازخداوندمی رود :©َوَما بُِکم مِّن 

رُّ َفإِلَْیِه تَْجَأُروَن¨)النحل،53( ُکُم الضُّ ِّْعَمٍة َفِمَن اهللِّ ثُمَّ إَِذا َمسَّ ن
2(تقدیس و پرستش

نوعی دیگر از گرایش فطری در وجود انسان است که موجد میل به پرستش 
آدمیان است .پرستش از قدیمی ترین و پایدارترین تجلیات روح آدمی است بر 
اساس این گرایش ،انسان به حکم سرشت خویش ،در جستجوی چیزی است 
.پایه خداشناسی در دل آدمی و تمایالت و  که آن را تقدیس و پرستش کند 
این  به  توجه  با  ،توحید،32(. پس  )مطهری  است  ریزی شده  او پی  احساسات 
مراتب می توان گفت انســــان بر حسب فطرت و خلقت ویژه خــویش واجد 

جنبه های متعالی و فراحیوانی است. 
امکان  انسان است  امکان ویک میل در  عبادت و پرستش نشان دهنده یک 
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بیرون رفتن از امور مادی ومیل به پیوستن به افق باال تر و وسیع تر این است 
که نیایش و پرستش یکی از ابعاد معنوی روح انسان است)مطهری 1375:23 
اقبال نیایش را عمل حیاتی و متعارفی می داند که به وسیله آن جزیره کوچک 
شخصیت انسان وضع خود را در کل بزرگتری از حیات اکتشاف می کند)احیای 

فکر دینی ص105(
3(میل به دانایی: نفس دانایی و آگاهی برای انسان مطلوب و لذت بخش است 

و انسان فطرتا از جهل روی گردان است)مطهری ، 1375: 18 (
4(میل به خیر اخالقی : انسان بسیاری ازکارها را به جهت ارزش اخالقی انجام 
می دهدمیلی که بدون اینکه محرک مادی و توجه به نفع و زیان در آن دخیل 
باشد به طور فطری از نهاد آدمی بر می خیزد.بعدی از مختصات معنوی انسان 

که او را از دیگر جانداران متمایز می کند)مطهری 1375 19(
5(میل به زیبایی: انســان می خـــواهد هـــاله ای از زیبایی تمام وجودش را 
فرا بگیرد )همان20( نهایتا اینکه نوع ارتباط فطریات انسان با مزایای او به گونه ای 
که در قرآن گزارش آن آمده است،از نوع ارتباط قوه و فعل است،یعنی:شکوفایی 
و به فعلیت رسیدن این قابلیت هاست که آدمی را به غایت خویش یعنی رشد 
و توسعه وجودی می رساند . ستودنی های مفطور نهاد انسان در سه سطح زیر 

بررسی می شود .

نهاده های ارزشی انسان  ×
1(مقام خلیفة الهی

را مقام جانشینی خداوند در زمین  انسان در قرآن  ارزشی  مهمترین ویژگی 
باید دانست که از نوع خالفت تکوینی است نه اعتباری و قراردادی)کلمه خلیفه 
مجموعاً 9 بار در قرآن ذکر شده که به نمونه هایی از آن اشاره می کنیم .)قاسم 

پور، 117مجموعه نویسندگان ، 1362:13 تا 21(  

َمن  فِیَها  أَتَْجَعُل  َقالُواْ  َخلِیَفًة  الَْرِض  فِي  َجاِعٌل  ِّي  إِن لِلَْماَلئَِکِة  َُّک  َرب َقاَل  ©َوإِْذ 
ِّي أَْعلَُم َما الَ  ُس لََک َقاَل إِن َماء َونَْحُن نَُسبُِّح بَِحْمِدَک َونَُقدِّ یُْفِسُد فِیَها َویَْسِفُک الدِّ

تَْعلَُموَن*. . .َوأَْعلَُم َما تُْبُدوَن َوَما ُکنُتْم تَْکُتُموَن¨)بقره/30/2و33(
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» آنگاه که خداوند به مالئکه فرمود: من خلیفه اي بر روي زمین قرار خواهم 
داد، مالئکه گفتند:آیا کسي را در زمین خلیفه قرار مي دهي که در آن فساد و 
خونریزي کند؟در حالي که ما تو را تسبیح و تقدیس مي کنیم .خداوند فرمود که 
آنچه را که من مي دانم شما نمي دانید . . .و مي دانم آنچه را آشکار مي کنید و آنچه 
را که پنهان مي دارد.«  و این مستلزم داشتن صفاتی خداگونه است که به صورت 
بالقوه درسرشت انسان نهاده شده است. انسان درصورت رسیدن به فعلیت کامل 
آن می تواند آینه تمام نمای صفات حق و َمظهر و ُمظهر کمال وجمال خداوندی 
بشود و در راستای هدف خلقت خویش قرار گیرد که همانا تجلّی اَسما و ظهور 
صفات واالی الهی، و دست یافتن به لقای حّق می باشد)انشقاق/6(.)پژوهش و 

حوزه  شماره 25 )صفحه 121(  
اساساً خلیفه باید واجد خصوصیات کسی باشد که خالفت او را بر عهده می 
لذا  است،  مطلق  کمال  که  است  خدایی  خلیفه  و  جانشین  انسان  چون  گیرد. 
خلیفه )انسان( باید در نمایاندن کماالت حق کامل ترین مظهر و برترین مخلوق 
)البقره  ُکلََّها¨  الَْسَماء  آَدَم  ©َوَعلََّم  کرده:  پیدا  علم   » »اسماء  به  او  زیرا  باشد، 
/31/2( و معلم مالئکه شده است: ©َقاَل یَا آَدُم أَنِبْئُهم بَِأْسَمآئِِهْم¨)البقره/2/ 33(. 
المیزان نیز در این خالفت را خالفت و جانشیني خدا مي داند و همانگونه که 
برخي از مفسران نیز احتمال داده اند به نوعي خالفت زمیني اشاره مي کند که 
قبل از انسان در زمین زندگي داشته و بعدا ًمنقرض شده است . همچنین مقام 
انسان است و  نوع  به  بلکه مربوط   ، نبوده  اللهي مخصوص حضرت آدم  خلیفه 
معني تعلیم اسماء هم تعلیمي مخصوص حضرت آدم نیست بلکه علم در نوع 
انسان به ودیعه گذارده شده و همواره و بتدریج آثارش در نسل او ظاهر گردیده 
است و چنانچه فرزندان آدم قدم در راه هدایت بگذارند خواهند توانست آن علم 
را از قوه به فعل برسانند )ربیعي ،1/ 72 (. این موضوع نشانة اهمیتي است که 
قرآن و اسالم براي انسان قائل هستند که او را جانشین خداوند در زمین قرار 
داده اند . هیچیک از مکتبهاي غیر الهي چنین منصب و مقامي را براي انسان 
نمي توانند حتي تصور کنند و در مکتبهاي الهي انسان تنها موجودي است که 

داري این امتیاز بزرگ در آفرینش است.
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2(امانت داری خداوند 
یکي از ارزشهاي مهم انسان از نظر اسالم خصوصیت امانتدار بودن او است که 
از طرف خداوند به وي عرضه شده است، این موضوع  در آیه 72 از سوره احزاب 

به این شرح آمده است:

َماَواِت َوالَأْْرِض َوالِْجَباِل َفَأبَْیَن أَن یَْحِملَْنَها َوأَْشَفْقَن  َّا َعَرْضَنا الَأَْمانََة َعلَی السَّ ©إِن
و  آسمانها  بر  را  خود  امانت  َجُهوال¨»ما  َظُلوًما  َکاَن  َُّه  إِن اْلِنَساُن  َوَحَملََها  ِمْنَها 
زمین و کوهها عرضه کردیم . همه از تحمل آن امتناع ورزیدند واندیشه کردند 
و انسان پذیرفت همانا او بسیار ستمکار و نادان بود « آسمان بار امانت نتوانست 

کشیدقرعه فال به نام من دیوانه زدند
همانطور که از متن آیه استنباط مي شود ، امانتي را که خداوند به انسان عرضه 
کرد و انسان آن را پذیرفت امانتي است که آسمانها ، کوهها و زمین از پذیرش 
آن امتناع کرده اند . این امانت چیست و کدام است ؟ چگونه عرضه شده است ؟ 
و پرسشهاي دیگري که در ذهن پیدا مي شود . شهید مطهري درباره کیفیت و 
نحوة عرضه این امانت بحث نسبتا ً  جامعي دارد که با استفاده از آن موضوع را 

توضیح مي دهیم 1365 ، )مطهري ، 21 تا 51 (.
3(کرامت ذاتی

خداوند او را بر بسیاري از مخلوقات خویش برتري داده است.یکي از ارزشهاي 
داراي  را  انسان  .خداوند  اوست  ذاتي  وشرافت  کرامت  اسالم  دیدگاه  در  انسان 
معرفي  عالم  مخلوقات  و  موجودات  دیگر  از  برتر  را  او  و  مي داند  ذاتي  کرامت 
آَدَم  بَِني  ْمَنا  َکرَّ ©َولََقْد  مي فرماید:  االسراء  سوره  از   70 آیه  در  مي کند.قرآن 
ْن  مِّمَّ َکِثیٍر  َعلَی  لَْناُهْم  َوَفضَّ یَِّباِت  الطَّ مَِّن  َوَرَزْقَناُهم  َوالَْبْحِر  الَْبرِّ  فِي  َوَحَملَْناُهْم 
َخلَْقَنا تَْفِضیاًل¨ »همانا مابني آدم را کرامت بخشیدیم و آنها را بر خشکي و 
دریا مسلط کردیم و به آنان از روزي هاي پاکیزه بخشیدیم و او را بر بسیاري از 

مخلوقات خویش برتري دادیم .«
اسالم بدین ترتیب بر خالف برخي از مکاتب که انسان را ذاتاً  شرور و از طینت 

بد مي دانند ، او را داراي شرافت ذاتي مي شناسد .
آیه فوق این رابیان مي کند که خداوند دوچیز به انسان اعطاء کرده است یکي 
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کرامت و دیگري برتري بر بسیاري از موجودات . باز در مورد هیچ موجود دیگري 
و  کرامت  که جامة  است  انسان  ارزشي  ویژگي  این  و  ندارد  بیاني  قرآن چنین 
برتري را بر قامت او مي پوشاند .این کرامت ذاتی است و زمینه آن اختیار آدمی 
است . مفسران در معنای کرامت دیدگاه یکسانی ندارند. طبری تسلط آدمیان 
بر موجودات دیگر و تسخیر همه موجودات برای انسان را تفسیر کرامت دانسته 
است.)طبری،157/9(.شاید بتوان گفت آیاتی که انسان را غایت خلقت بسیاری از 
موجودات معرفی کرده ، دلیل تفسیر طبری در مورد کرامت است )لقمان ، 20: 
البقره ، 29(. این تفسیر، خود تاکیدی است بر آن که کرامت ، استعدادی است 
در حکم امتیاز آدمی . برخورداری از عقل و قدرت تمیز از جمله اقوال دیگر در 

تفسیر کرامت است )رازی، 250/12( 
و  اگزیستانسیالیسم    : مانند  فلسفی  دیدگاههای  از  برخی  اینکه  دیگر  نکته 
اومانیسم، نتوانستند کرامت و شرافت انسان را با وجود خدا جمع کنند؛ لذا برای 
حفظ اولی دست از دومی کشیدند؛ ولی قرآن کرامت را عطیه خداوند به انسان 

می داند.
ابزار های انسان درطی طریق کمالی  �

 1(قدرت شناخت و برخورداری از ابزارهای آن

ْمَع َوالَأْبَْصاَر  َهاتُِکْم الَ تَْعلَُموَن َشْیئا َوَجَعَل لَُکُم السَّ ُ أَْخَرَجُکم مِّن بُُطوِن أُمَّ ©َواهللَّ
َوالَأْْفِئَدَة لََعلَُّکْم تَْشُکُرون¨) نحل / 78(

؛خداوند شما را از شکم مادرانتان برآورد، در حالی که هیچ چیز نمی دانستید 
و خداوند برای شما گوش و چشم و دل آفرید؛ شاید سپاس گزار باشید.مهم ترین 
ابزار معرفت، چشم و گوش)برای تحصیل علم حصولی( و قلب)برای تحصیل علم 
حضوری( است؛ البته انسان در بدو تولد از یک سری علوم غریزی و فطری و غیر 
اکتسابی برخوردار است. آیه ی مذکور به علوم اکتسابی و آگاهانه نظر دارد.©اْقَرأْ 
َعلََّم  الَأْْکَرُم*الَِّذی  َُّک  َوَرب *اْقَرأْ  َعلٍَق  ِمْن  اْلِنَساَن  َخلََق*َخلََق  الَِّذی  َِّک  َرب بِاْسِم 

بِالَْقلَِم*َعلََّم اْلِنَساَن َما لَْم یَْعلَْم¨)علق/1 ـ 5(.
بخوان به نام پروردگارت که آفرید. انسان را از خون بسته خلق کرد. بخوان 
را  آنچه  آدمی  به  و  آموخت  قلم  با  که  آن  است.  گرامی ترین  پروردگارت  که 

نمی دانست آموزش داد.«
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2(فطرت خدا آگاه

أَنُْفِسِهْم  َعلَی  َوأَْشَهَدُهْم  ُذرِّیََّتُهْم  ُظُهوِرِهْم  ِمن  آَدَم  بَِنی  ِمن  َُّک  َرب أََخَذ  ©َوإِْذ 
َغافِلِیَن¨  هَذا  َعْن  ُکنَّا  َّا  إِن الِْقَیاَمِة  یَْوَم  تَُقولُوا  أَن  َشِهْدنَا  بَلَی  َقالُوا  ُِّکْم  بَِرب أَلَْسُت 
)اعراف/172(؛ و هنگامی را که پروردگارت از پشت فرزندان آدم ذریه ی آنان را 
برگرفت و ایشان را بر خودشان گواه ساخت که آیا پروردگار شما نیستم؟ گفتند: 
چرا گواهی دادیم این شهادت خواهی برای این است که نکند روز قیامت بگویید 

ما از این امر غافل بودیم.

َِّتی َفَطَر النَّاَس َعلَْیَها الَ تَْبِدیَل لَِخلِْق  ِ ال یِن َحِنیفا فِْطَرَت اهللَّ ©َفَأقِْم َوْجَهَک لِلدِّ
یُن الَْقیُِّم َولِکنَّ أَْکَثَر النَّاِس الَ یَْعلَُموَن¨ )اسراء / 70(.؛ پس روی خود  ِ ذلَِک الدِّ اهللَّ
را با گرایش تمام به حق، به سوی این دین کن، با همان سرشتی که خدا مردم 
را بر آن سرشته است. آفرینش خدای تغییرناپذیر نیست. این است همان دین 

پایدار، ولی بیش تر مردم نمی دانند.
3(وجود عنصر ملکوتی و روح الهی

©الَِّذی أَْحَسَن ُکلَّ َشْیٍء َخلََقُه َوبََدأَ َخلَْق اْلِنَساِن ِمن ِطیٍن * ثُمَّ َجَعَل نَْسلَُه ِمن 
ْمَع َوالَأْبَْصاَر  اُه َونََفَخ فِیِه ِمن ُروِحِه َوَجَعَل لَُکُم السَّ ُساَللٍَة ِمن َماٍء َمِهیٍن * ثُمَّ َسوَّ
ا تَْشُکُروَن؛¨او همان کسی است که هر چه را آفرید، نیکو آفرید؛  َوالَأْْفِئَدَة َقلِیاًل مَّ
و آفرینش انسان را از ِگل آغاز کرد؛ سپس نسل او را از عصاره ای از آب ناچیز و 
بی قدر آفرید؛سپس )اندام( او را موزون ساخت و از روح خویش در وی دمید و 
برای شما گوش و چشم و دل ها قرار داد؛ اما کم تر شکر نعمت های او را به جا 

می آورید.
4(وجدان و شخصیت اخالقی

اَها¨  َزکَّ َمن  أَْفلََح  َقْد   * َوتَْقَواَها  ُفُجوَرَها  َفَألَْهَمَها   * اَها  َسوَّ َوَما  ©َونَْفٍس 
)الشمس/7ـ9(؛ سوگند به نفس و آن کس که آن را درست کرد سپس پلیدکاری 
و پرهیزکاری اش را به آن الهام کرد که هر کس آن را پاک گردانید، قطعا رستگار 

شد.
5(آرامش با یاد خدا

ِ تَْطَمِئنُّ الُْقُلوب¨)رعد/28( ِ أاَلَ بِِذْکِر اهللَّ َِّذیَن آَمُنوا َوتَْطَمِئنُّ ُقُلوبُُهم بِِذْکِر اهللَّ ©ال
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همان کسانی که ایمان آورده اند و دل هایشان به یاد خدا آرام می گیرد. آگاه باش 
که با یاد خدا دل ها آرامش می یابد.

6(مالکیت نعمت های زمین

اُهنَّ َسْبَع  ماِء َفَسوَّ ©ُهَو الَِّذی َخلََق لَُکم َما فِی الَأْْرِض َجِمیعا ثُمَّ اْسَتَوی إِلَی السَّ
َسَماَواٍت َوُهَو بُِکلِّ َشْیٍء َعلِیٌم¨ )بقره/29(

اوست آن کسی که آن چه در زمین است، همه را برای شما آفرید؛ سپس 
به )آفرینش( آسمان پرداخت و هفت آسمان را استوار کرد و او به هر چیزی 

داناست.

ماَواِت َوَما فِی الَأْْرِض َجِمیعا ِمْنُه إِنَّ فِی ذلَِک الَآیَاٍت  َر لَُکم َما فِی السَّ ©َوَسخَّ
ُروَن¨ )جاثیه/13(و آنچه را در آسمان ها و آنچه را در زمین است به  لَِقْوٍم یََتَفکَّ
سود شما رام کرد، همه از اوست. قطعا درجهان مسخر اوست نعمت هاي زمین 

براي انسان آفریده شده است.
7(ظرفیت علمی و آگاهی باال

انسان داراي باالترین و بیشترین ظرفیت علمي است و هیچ موجود دیگري در 
جهان از نظر علم و آگاهي در حد انسان وجود ندارد . قرآن در داستان شگفت 
انگیز آفرینش انسان ، در مقابل سؤال مالئکه که از تعجب براي سجده کردن 
انساني که سابقه خونریزي در زمین دارد سخن مي گوید، پاسخ پرودگار را یادآور 
مي شود که مي فرماید:»من مي دانم آنچه را که شما نمي دانید« سپس خداوند 
اسماء  را به آدم مي آموزد و درباره آن از مالئکه سؤال مي کند . وقتي فرشتگان 
در پاسخ به آنها اظهار عجز و جهل مي نماید ، خداوند از آدم مي خواهد که به 

آنها تعلیم دهد و آدم چنین مي کند .

آیات 31 تا 33 از سوره بقره چنین است : ©َوَعلََّم آَدَم الَْسَماء ُکلََّها ثُمَّ َعَرَضُهْم 
ُسْبَحانََک الَ  َقالُواْ  بَِأْسَماء َهُؤالء إِن ُکنُتْم َصاِدقِیَن*  أَنِبُئونِي  َفَقاَل  الَْماَلئَِکِة  َعلَی 
ا  ََّک أَنَت الَْعلِیُم الَْحِکیُم*َقاَل یَا آَدُم أَنِبْئُهم بَِأْسَمآئِِهْم َفلَمَّ ِعلَْم لََنا إاِلَّ َما َعلَّْمَتَنا إِن
َما  َوأَْعلَُم  َوالَْرِض  َماَواِت  السَّ َغْیَب  أَْعلَُم  ِّي  إِن َُّکْم  ل أَُقل  أَلَْم  َقاَل  بَِأْسَمآئِِهْم  أَنَبَأُهْم 

تُْبُدوَن َوَما ُکنُتْم تَْکُتُموَن¨
شهید مطهری در این زمینه 8 نوع خود آگاهی برای انسان بر می شمرد که 3 
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دسته آن منظور این نوشتار است . 

ََّک أَنَت الَْعلِیُم الَْحِکیُم*َقاَل یَا آَدُم  ِعلَْم لََنا إاِلَّ َما َعلَّْمَتَنا إِن ©َقالُواْ ُسْبَحانََک الَ 
َماَواِت  ِّي أَْعلَُم َغْیَب السَّ َُّکْم إِن ا أَنَبَأُهْم بَِأْسَمآئِِهْم َقاَل أَلَْم أَُقل ل أَنِبْئُهم بَِأْسَمآئِِهْم َفلَمَّ

َوالَْرِض َوأَْعلَُم َما تُْبُدوَن َوَما ُکنُتْم تَْکُتُموَن¨
نفس انسان  �

نفس در قرآن با صفات و متعلقات مختلفی به کار رفته و از این رو درمنابع 
اسالمی مقسم های متنوع و متعددی برای آن قائل شده اند تا جایی که در بعضی 
منابع عرفانی شمارگان نفس ها را بسیار متعدد ذکر کرده اند با توّجه به حاالت 
مختلفی که برای نفس متصّور است, قرآن انواع گوناگون آن را توصیف می کند. 
از نظرگاه قرآن, نفس ممکن است خیر ]نیک[ باشد یا شر ]بد[, هم چنان که 
ممکن است به سوی باالترین یا پایین ترین مراتب ]استعدادهای بالقّوه[ خود 
کشیده شود )قرآن, سوره 95: 4ـ  6(. نکته این است که نفس همواره در َسَیالنی 
پویا است ویک شخص در اوقات مختلف, حاالت متفاوتی را در درونش تجربه می 
کند.یعقوب، سلما)132-133( زمینهء اصلی این معانی مختلف را می توان»خود 

طبیعی« هر جاندار در نظر گرفت که»جلوه های گوناگون«دارد. 
از قرآن مجید آنچه در این مورد استفاده می شود این است که

الف(»خود طبیعی« در انسان به کلی بی طرف ایجاد می شودونفس در صالح و 
فساد اجباری نمی بیندکّل نفس بما کسبت رهینهء

ب(دارای هر دو مقتضی صالح وفساد است.) اژه ای 1385 : 17 (
شده  ذکر  مختلفی  مراتب  نفس  برای  که  سلما()132-133گفتیم  ):یعقوب، 
استدر این میان سه حالت مهم نفس که در قرآن ذکر شده و متناسب با رویکرد 
این نوشتار است، نفس در سه سطح اماره، لوامه و مطمئنه است)تفسیر عالمه( 
و البته پیش از پرداختن به این سطوح به نفس ملهمه به عنوان منشأصیرورت 

انسان اشاره می شود.
1(نفس ملهمه

و  رساندن  فعلّیت  به  و  انسان  وجودی  جوهر  به  غنابخشیدن  جهت  قرآن 
است  کرده  ترسیم  او  برای  را  مسیری  انسان،  بالقوه  استعدادهای  شکوفاکردن 
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و او را همچون مسافری می داند که خواهان رسیدن به هدف و مقصد خویش 
است )انشقاق/6( و از آن به »صیرورت« )شوری/53( تعبیر می کند، و به معنای 
به  تا رسیدن  است  تکامل یافتن  و  انتقال  دیگر  نوع  به  نوعی  از  و  متحّول شدن 
أحسن حال همانند صیرورت میوه که طی آن مواد معدنی از خاک حرکت کرده، 
از راه ریشه، جذب درخت می شود و بعد به مرحله شکوفه و پس از آن میوه 
خام و در نهایت به میوه رسیده، تبدیل می گردد. انسان نیز در طول مسیر به 
یک منزلت و مکانت باالتر ارتقا یافته )مجادله/11( تکامل پیدا می کند )جوادی، 
1377، ص322(. تابلوی راهنمای این حرکت وصیرورت در قرآن کریم سرشت 
ُملهمه« تعبیر شده است )شمس/8(.  از آن به »نفس  انسان است که  تکوینی 
اَها*َوَقْد َخاَب َمن  اَها*َفَألَْهَمَها ُفُجوَرَها َوتَْقَواَها*َقْد أَْفلََح َمن َزکَّ ©َونَْفٍس َوَما َسوَّ
بیافریده  نیکویش  آن که  و  نفس  به  سوگند  10(»و  تا  اَها¨)شمس/7/91  َدسَّ
آن  پاکی  در  که  که:هر  کرد  الهام  او  به  را  پرهیزگاری هایش  و  بدی ها  سپس  
کوشید،رستگار شد و هرکه پلیدی اش فروپوشید،نومید گردید«.و هر که آن را 
تبعیت کند، رستگار شده و هر که به ندای آن توجه نکند، انگار که لگد کوبش 
کرده است، زیان کار است:نفس ُملهمه دارای دو نیرو و گرایش متضاد می باشد. 
یکی از این دو نیرو دعوت کننده به خیر و عمل صالح است که قرآن از آن به 
به سوی  انسان  درونی سوق دهنده  نیروی  این  است.  یاد کرده  تقوا«  »نیروی 

کمال و کرامت نفس است که در قرآن محل مدح انسان واقع شده 
نیروی دّومی که از نظر قرآن کریم در نفس ُملهمه انسان به صورت بالقوه نهاده 
شده، نیروی دعوت کننده به کارهای ناپسند و مذموم است که قرآن از آن به 
»نیروی فجور« یاد کرده است. این نیروی درونی نیز که سوق دهنده انسان به 
سوی ذلت نفس است، با اغواگری و دسیسه انگیزی شیاطین انس و جن در عالم 
بیرون تحقق می یابد. انسان وقتی با اراده و اختیار، توجه خود را معطوف به این 
نیرو می کند، با وسوسه هایی که شیاطین از بیرون به او القا می کنند و آن کار 

ناپسند را زیبا جلوه می دهند
صیرورتی  نموده،  حرکت  ذلت  حضیض  و  قهرالهی  سوی  به  )عنکبوت/38(، 

فاسد پیدا می کند )جوادی، 1379، ص116(.
از منظر قرآن، عامل به حرکت درآورنده انسان در هر دو مسیر، گرایش تکوینی 
کمال خواهی و خداخواهی او است که در ذات و سرشت انسان نهاده شده است. 

کمال یابی انسان
 رد         قرآن



121

اگر این نیرو در مسیر صحیح هدایت قرار نگیرد، بی شک در مسیر متخالف و 
متضاد آن قرار می گیرد که یکی در مقصد خداخواهی است و دیگری در مقصود 
الهام گر نیک و بد است  الهه هواه؛گفتیم نفس ملهمه  اتخذ  هوی پرستی)من 
امادر انتخاب خیر و شر دو نیروی دیگر در انسان مأمور به وظیفه اند یکی نفس 
أماره که ازآیه   برداشت شده و روشن است که معنای آن امر کننده به بدی است 
ودیگری نفس لوامه از آیه   بر گرفته شده و نهی کننده از بدی اسـت دو نیروی 
همواره بیدار که بر دو شانه قلب آدمی تکـیه زده هر از گاهی او را به ســمتی 
می کشانند واین تا زمانی است که انسان به یقین و اطمینان قلب نرسیده است 
انسان  که اگر رسید نفس مطمئنه است که رخ می نماید واین مقامیست که 
راضی و مرضی در جایگاه آرامش سکنا می یابد.آنچه آمد اجمالی موجز از حاالت 
نفس بود حال مقام آن است که تفصیلی نه چندان مبسوط ذیل هر کدام از این 
مراتب به شرح برسد. همان طور که آمد،»نفس«در زبان عربی و ادبیات فارسی 
از کلمات کثیر االستعمال  همراه با معانی مختلف است. وجلوه ها گوناگون دارد: 

2(نفس اّماره 
نفس اماره بین انسان و حیوان مشترک است و همان»خود طبیعی«است که 

تحت تأثیر»غرائز«قرار گرفته و طالب اشباع بدون قید و شرط می باشد.

©َوَما  یوسف  سوره   53 آیه  از  شده  برگرفته  است  اصطالحی  اماره  نفس 
َِّي¨ که کارش امر کردن به  وِء إاِلَّ َما َرِحَم َرب اَرٌة بِالسُّ أُبَرِّیُء نَْفِسي إِنَّ النَّْفَس لَمَّ
بدی هاست. از محور جانشینی صفت اماره برای این نفس انتخاب شده است که 
فعال بودن و همواره در حال امر کردن او را نشان می دهد و بر محور هم نشینی 
آدمی  برای  نفس  این  آنچه  نشان آن است که  اماره  قرار گرفتن سوء در کنار 
مورد  چه  هر  که  کرد  داوری  می توان  جا  همین  از  است.  بدی  می کند،  ایجاد 
پسند نفس اماره قرار گیرد، در دایره سوء جای دارد.. فضای حاکمیت و گستره 
)تین/5( و  َسافِلِیَن¨  أَْسَفَل  َرَدْدنَاُه  ©ثُمَّ  این نفس زندگی دنیاست؛  فرمانروایی 
ابزار حکمرانی اش شهوات و امیال، هوای نفس و غضب و خشم است و حاصل 
پیرویاز آن جهنم. همچنین جایگاه و برخورد صحیح آدمی نسبت به آن، نفی و 
ِِّه َونََهی النَّْفَس َعِن الَْهَوی*َفإِنَّ الَْجنََّة ِهَي  ا َمْن َخاَف َمَقاَم َرب مبارزه است؛  ©َوأَمَّ
الَْمْأَوی¨)نازعات/40/79و41( و پیروی از آن الحاق به اصحاب شمال یا مشئمه 
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را در پی دارد ومنزلگاهی دوزخ.
این نفس میل زیادی به تبعیت از شهوات در آدمی ایجاد می کند و ارتباط 
َمْیاًل  تَِمیُلواْ  أَن  َهَواِت  الشَّ یَتَِّبُعوَن  َِّذیَن  ال ©َویُِریُد  می سازد؛  ضایع  را  خدا  با 
َعِظیًما¨)نساء/27/4( و خواهان آن است که پرده ها را بدرد و تحت هیچ قانون و 

حکمی در نیاید؛ بل یرید االنسان لیفجرامامه )قیامة:59(. 
نفس اماره مقیم در ظلمات است و به سمت نور پویا نیست. این مرتبه از نفس 
است که انسان را به حیات دنیا مشغول می کند و از آخرت و عند اهلل دور می 
ا َمَتاُع الَْحَیاِة  کندتحفه ای که متاعی بیش نیست؛ ©...َوُزْخُرًفا َوإِن ُکلُّ َذلَِک لَمَّ
َِّک لِلُْمتَِّقیَن ... ¨زخرف/35/9(کسی که پی نفس اماره را  نَْیا َواآْلِخَرُة ِعنَد َرب الدُّ
بگیرد فقط به دنبال کسب لذت نقد آن هم لذتی مجازی است نفس اّماره )نفس 
امرکننده یا نفس دانی(,)قرآن,سوره 12: 53(. این نفس مستعّد ابعاد فرو مرتبه 

)دانی( خود است و معّرف سائق های منفی انسان است.یعقوب 133
3( نفس لوامه،

©...و ال اقسم بالّنفس اللّوامه¨ »و قسم می خورم به نفس مالمتگر« نفس 
لّوامه یا نفس سرزنشگر یا حسابگر که نفس لوامه، کارش نهیب به آدمی برای 
زندگی بهتر است. این نفس باعث گذر انسان به سالمت از جهان آخرت و روز 
حساب قیامت می شود چرا که آدمی را از بدی باز می دارد)فهو فی عیشه راضیه(

زیرا در همین دنیا از خود حساب می کشد
در  شر  و  خیر  بین  و  اخالقی«دارد  وجدانی«است،»آگاهی  نفس»نفس  .این 
با روز قیامت که روز حساب و کتاب  نوسان است. هم نشین شدن نفس لوامه 
بِالنَّْفِس  أُْقِسُم  الِْقَیاَمِة *َواَل  بَِیْوِم  أُْقِسُم  ©اَل  است در قرآن بسیار معنادار است. 
اَمه¨ )قیامت/1/75و2( و پیروی از آن موجب الحاق به اصحاب میمنه و یا اهل  اللَّوَّ
یمین و مبارکی می شود، ©َفَأْصَحاُب الَْمْیَمَنِة َما أَْصَحاُب الَْمْیَمَنه¨ )واقعه/8/56( 
هر چند نفس لّوامه هنوز نور وجودی را به مرتبه کامل درک نکرده ودرگیر 
خروج از ظلمات به نور و از دنیا به آخرت است اّما بهره مندی او از سطح باالتر 
حیات قطعی است زیبایی های این دنیایی، برای نفس لوامه لذتی حیوانی در پی 
ََّنا  َماَواِت َوالَْرِض َرب ندارد، بلکه آیه و نشانی از زیبایی مطلق است؛ ©فِي َخلِْق السَّ
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َما َخلَْقَت َهذا بَاِطاًل ُسْبَحانََک َفِقَنا َعَذاَب النَّاِر...¨ )آل عمران:191(. کسانی که به 
صالی نفس بازدارنده خود گوش سپرده اند حیات حقیقی را دریافت می کنند و 
به آن متصل می شوندودر مسیر کمال گام بر می دارند.خوان دنیا برای اینان از 
آن روی که افقی بر تر در نگاه و ایمانی رو به زیادت در عمل دارند ©َوإَِذا تُلَِیْت 
الطیبات  من  گستردهاست©کلوا  إِیَمانا¨)انفال/2/8(.نعمت  َزاَدتُْهْم  آیَاتُُه  َعلَْیِهْم 
ما رزقناکم¨ وبهره بردن ازلذات این دنیا مخصوص برای اینهاست.©لَْیَس َعلَی 
الَِحاِت ُجَناٌح فِیَما َطِعُمواْ...¨)مائده/93/5(چون در اندیشه  َِّذیَن آَمُنواْ َوَعِمُلواْ الصَّ ال

آخرت به سر می برند.
4(نفس مطمئنه

الهی  ارادهء  در  یکپارچه  که  است  مطمئنه«،نفسی  سوم،یعنی»نفس  مرتبهء 
مرحله،عالی ترین  می برد.این  سر  به  صفا  و  صلح  در  و  است  مستغرق  و  محو 
رشد»شخصیت  انسانی«از دیدگاه قرآن یعنی،رسیدن به مرحلهء»اطمینان«است:

فِي  ْرِضیًَّة*َفاْدُخلِي  مَّ َراِضَیًة  ِِّک  َرب إِلَی  الُْمْطَمِئنَُّة*اْرِجِعي  النَّْفُس  أَیَُّتَها  ©یَا 
خشنود  یافته  آرامش  روح  30(»ای  تا   27 َجنَِّتي¨)فجر/89/  ِعَباِدي*َواْدُخلِي 
و پسندیده)در حالی  که خدا از تو خشنود و تو از خدا راضی هستی(به سوی 
نفس  درآی«.  من  بهشت  به  و  شو  داخل  بندگانم  زمرهء  در  و  بازگرد  خدایت 
مطمئنه، برترین مرتبه وجودی آدمی است. نفسی است که از رفت و آمدن ها، 
فراز و فرودها و زشتی و زیبایی ها برتر شده به آرامش و تمکین و استقرار رسیده 
است و حقیقت هستی را آن گونه که هست و از باال، می بیند. هم نشینی این 
نفس با ندای »ارجعی الی ربک« و »راضیة مرضیة« و بعد دخول در »عبادی« و 
دخول در »جنتی« نشان داشتن برترین بهره از حیات است ) فجر:72-30( چرا 
که جایگاه این نفس »بهشت من« است، بهشت خاص خدا. پیروان این نفس، 
بُوَن¨)واقعه  ابُِقوَن *أُْولَِئَک الُْمَقرَّ ابُِقوَن السَّ دریافت کنندگان قرب الهی اند، ©َوالسَّ
/10/56و11( که برترین  های انسانی را کسب کرده و جایگاه حقیقی آدمی را 
می یابند؛ آنچه که مهم است این است که این مراتب در همه افراد انسانی بالقوه 
وجود دارد و هر کس می تواند حائز هر کدام از آن ها شود و به همان اندازه از 

وجود و حیات ونشاط بهره ببرد
دارد  حقیقت  یک  واقع  »بدن«دارد،در  اینکه»نفس«و  قرآن»انسان«با  دید  از 
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یایک شخصیت دارد و برای او بیش از یک  »هویت«مطرح نیست و تمام آثار 
مستقیما  که  آنهایی  چه  را  گوناگونش  احوال  و  اوضاع  همهء  و  را  وجودیش 
از»نفس«است چون»اندیشه کردن«،و چه آنهایی که به  دخالت»بدن«است چون 
راه رفتن،همه به یک شخصیت و هویت نسبت داده  می شود و»بدن«را مرتبهء 

نازل»نفس«می توان دانست)جعفری،1349؛
می گیرد  ارتباط  الهی  لقاء  با  برتر  فضایی  در  مطمئنه  نفس  مطمئنه:  نفس   
»ارجعی الی ربک« و در بهشتی خاص »جنتی« وارد می شود که بهشت مقربان 
است و داخل در بندگان خاص خدا »عبادی« می شود و برای همین به جایی برتر 
از بهشت می رسد و ©َوِرْضَواٌن مَِّن اهللِّ أَْکَبُر¨  )توبه/72/9(که همان فضای«راضیة 
ارتباطی دو طرفه حبیب و محبوب خدا است. پس حیات  مرضیة«است و در 
نَْیا َمَتاٌع  ََّما َهِذِه الَْحَیاُة الدُّ ایشان جاودانه است و ابدی،در آن مستقرند، ©یَا َقْوِم إِن

َوإِنَّ اآْلِخَرَة ِهَي َداُر الَْقَرار¨)غافر/39/40(
نفس مطمئّنه در حالت آرامش و ابتهاج است,وفرد در خویش احساس رضایت 
و خشنودی می کند . این همان حالتی است که در معنادار کردن زندگی نیل 
به آن را قصد می کنیم. برای دست یابی به حالت آرامش و صلح و صفا باید 
)خوِد( نادم را در صیرورت کمالی بالفعل کرد و )خوِد( فرمان دهنده به پستی را 

از طریق خویشتن داری به ضبط و مهار درآورد.
نتیجه ×

پوینده مسیر کمال است  ونو به نو کمالی بر وجود خود افزون می سازد واین 
کمال یابی حتی در خلقت مرحله به مرحله و جسمانی او نیز در قرآن مشهود 
است.طبیعت آدمی مشمول رزائلی است که قرآن در هر مقام به تناسب موقعیت 
متذکر آن است و این تذکر از این باب است که انسان به خود طبیعی خود رها 

نشده و هجرت کمالی را در اوج گرفتن از این طبع نکوهیده به یاد خود آورد.
فطرت آدمی ابزار وتوانمندیهای در نهاد آدمی مفطور داشته تا به مدد آن در 
مسیر فعلیت بخشی به قوا گام بردارد تا بهمقام محمود وممدوح قرآن دست یابد. 
نفس آدمی در گذران زندگی حاالتی را به او الهام می کند واز این راه انسان مدام 
در آمد وشد واختالف شک ویقین به سر می برد گاه امر به سوء را گردن نهاده 
وگاه نهی از آن را مطاع است تا آنجا که کمال وجودی خود را تو سعه داده به 
مقام نفس مطمئنه برسد و در این جایگاه است که از چشمه یقین نوشیده ودر 

رضوان الهی آرام گرفته است.
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