
 
 
 
 
 
 

  انسان نهیمفسران از مفهوم خلقت به يهاتحول درك
  

  یحامد خان

   هبـَـگـُم عقَبِ
  

  3/3/1392: دریافتتاریخ 

  18/4/1392تاریخ تأیید: 
  

  : چکیده

قرآن  يجا يبدان در جا یاست که اشارات یمیانسان از جمله مفاه نهیخلقت به

ان را به خود جلب کرده نظر مفسر ربازیمفهوم از د نی. اشود یم دهید میکر

 ریرا در تفس یمختلف يدگاههایاست. آنها در هزار و چهارصد سال گذشته، د

 نهیکه اوال خلقت به ندا باره بحث کرده نیداشته، و در ا انیب یمفهوم قرآن نیا

با  اسیخلقت انسان در ق ینگیاسباب و علل به ا،یبه چه معناست، و ثان قایدق

تحول  ریمطالعه، اوال، س نیباشد. بناست که در ا دتوان یموجودات چه م گرید

 نیاز ا یمختلف يهاچه درك خیدر طول تار مینیو بب میها را بکاودرك نیا

باره، چه نیظاهرا مشابه مفسران در ا يهاانیمفهوم ارائه شده است و ب

 يهادرك نیا انیرابطه م میبکوش ا،یدارند. ثان گریکدیبا  یمهم يزهایتما

 شانیا یو مشرب علم ،يفکر یاز مفسران، مبان کیرا با زمانه هر  زیمتما

ارائه شده در باره عوامل مؤثر  يها هیبحث، نظر جینتا هی. آن گاه، بر پامیبازکاو

 شیمختار خو دگاهیو د مییازمایرا ب میقرآن کر اتیمفسران از آ مبر تحول فه

  .مینیباره برگز نیرا در ا

  

هاي مفسر، تاریخ تفسیر، اثر زمان و پیش فرض کرامت انسان،: ها کلیدواژه

  مکان بر اجتهاد.
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  مقدمه

در قرآن کریم بحث درباره انسان، جایگاه او در هستی، 

و هم گرامیداشت وي از جانب خداوند بسیار دیده 

شود. از جمله، در قرآن کریم بر این معنا تأکید  می

)؛ 30رود که انسان خلیفه خدا در زمین است (بقره/ می

خدا او را گرامی داشته، همه مواهب را در اختیارش 

)، و فراتر از همه، او را به شکلی بهینه 70نهاده (اسراء/

). حتی یک جا با اشاره به این که 4آفریده است (تین/

خداوند همه موجودات را نیکو خلق کرده، از خلقت 

  ).7انسان مثال آورده شده است (سجده/

توان دریافت،  ت اخیر میهمچنان که با نظر در آیا

خلقت بهینه انسان یکی از مصادیق بارز تکریم او توسط 

توان انتظار داشت اجمال  حال، می این خداوند است. با

آیه در توضیح اسباب و علل این بهینگی، سبب 

هاي مختلف مفسران از این مفهوم قرآنی شود. برداشت

خ تفسیر در طول تاریبر این پایه جا دارد پرسید: اوال، 

خلقت بهینه انسان، مفهوم قرآنی  از هااسالمی، درك

از نگاه مفسران، ؛ ثانیا، دچار چه تحوالتی شده است

در ارتباط با چه » انسان هخلقت بهین«مفهوم قرآنی 

، و با چه معانی دیگري پیوند مفاهیم دیگري تبیین شده

 ثر برؤوامل اجتماعی و نظري م؛ و ثالثا، عاست خورده

  ها از این مفهوم کدامند.ركدتحول 

  گرا . رویکردهاي عینیت1

رسد که درك مفسران مسلمان از این مفهوم  به نظر می

قرآنی، در گذر زمان بارها دچار بسط و تضییق معنایی 

تر  شده است. هر چه در محور زمان به عقب

گردیم، گرایش مفسران به تطبیق این بهینگی با  بازمی

نسان بیشتر جلب نظر هاي ظاهري خلقت اویژگی

کند. به همین ترتیب، هر چه به دوران معاصر  می

شویم، تأکید مفسران بر ابعاد روحی و  تر می نزدیک

شود. اکنون بنا داریم  هاي معنوي انسان بیشتر میویژگی

هاي  نخست رویکردهایی را بازشناسیم که بر جنبه

  اند. ظاهري خلقت انسان تأکید نموده

  الف) بهینگی ظاهر

ق)، مفسر نامدار عصر صحابه، خلقت 68ابن عباس (د 

هاي ظاهري انسان  بهینه انسان را ناظر به ویژگی

ها که او را از دیگر موجودات دانست؛ همان ویژگی می

گوید از آیه احسن تقویم، راست  کند. وي می جدا می

ق: 1412: طبري،  قامتی انسان مد نظر است (نک

با قامتی استوار خلق  )؛ همین که انسان156ـ30/155

رود؛ حال آن که دیگر  شده، روي دو پا و سربلند راه می

حیوانات، روي چهار دست و پا، یا سر به زیر حرکت 

  کنند. می

هایی یک نسل متأخرتر از ابن عباس شخصیت

توان سراغ داد، که دراین باره اظهار  رادر میان تابعین می

د. ابوالعالیۀ ریاحی ان تر داشته نظري مشابه، و البته کامل

ق)، مجاهد بن جبر (د 96ق)، ابراهیم نخعی (د 93(د 

ق)، حسنِ 105ق)، عکرِمه موالي ابن عباس (د 104

ق)، ضمن 118ق) و قتادة بن دعامه (د 110بصري (د 

حسن «تأکید بر همان راست قامتی مد نظر ابن عباس، 

انسان را هم نشان دیگري از بهینگی خلقت » صورت

). 30/156: : همو ها، نکاند (براي این دیدگاه دانسته وي

انتصاب «به » حسن صورت«بدین سان، با افزودن 

، بهینگی ظاهر انسان را بارزترین جلوه خلقت »قامت

  اند. بهینه انسان دانسته

  هاي اعالء ب) بهینگی نمونه

تا دویست سال بعد، نظر جدیدي در این باره ابراز 

سده چهارم هجري است که  شود. حدود اوایل نمی

مرور،  تر در این باره ترویج، و به گرایانه دیدگاهی عینیت

گردد. پیروان این دیدگاه جدید،  جریان فکري رایج می

به خلقت بهینه و هم، سقوط انسان را به  اشاره عام قرآن

اسفل سافلین بعد از این خلقت عالی، با وضعیت زندگی 
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د. این مفسران دایره عام ان هایی خاص تطبیق دادهانسان

 یابی مفهوم خلقت بهینه انسان را مضیق کرده، به مصداق

اند. براي نمونه، علی بن ابراهیم قمی  روي آورده

ق)، خلیفه اول را مصداقی براي حسن خلقت 329(د

ق، 1387شمرد (قمی،  همراه با فرجام ناخوشایند برمی

ب ). همین دیدگاه در عصري متأخرتر از جان428/ج2

گردد  ق) نیز پذیرفته، و ترویج می588ابن شهرآشوب (د 

)؛ امري که نشان از 3/394: ق1379(ابن شهرآشوب، 

ها پذیرش و رواج این دیدگاه در میان شیعیان تا مدت

  بعد است.

در نیمه دوم سده پنجم هجري و در برابر این 

اند فهمی  رویکرد شیعی، برخی عالمان عامه نیز کوشیده

آیه بازنمایند؛ فهمی هرچند با تفسیر پیشین  متفاوت از

متفاوت، که خود البته حاکی از استیالي همین گرایش به 

مصداق یابی است. از این جمله، خطیب بغدادي  

ق)، با بیان روایتی از ابن عباس، پیامبر اکرم صلی 463(د

اهللا علیه و آله را مصداق خلقت بهینه، و جایگاه پست 

شمرد  الت و عزي برمی کنندگان تشنهائی را از آن پرس

توان  ). این رویکرد را می2/96: 1417(خطیب بغدادي، 

ق) هم 470از میان تفاسیر آن دوره، در اثر حسکانی (د 

). معاصر وي 2/452: 1411بازجست (حسکانی، 

ق) نیز، آدم ابوالبشر را مصداق حسن 480میبدي (د 

حسن  شمرد و با تفسیر این حسن خلقت به خلقت برمی

نوعی میان رویکرد مصداق جوي رایج  صورت آدم، به

کند  در عصر خویش و دیدگاههاي مفسران کهن جمع می

). این دیدگاه افزون بر آن 10/543: ش1371(میبدي، 

گردد (براي  رو می که در میان عامه نیز با اقبال روبه

)، گاه توسط 6/365: ق1404: سیوطی،  نمونه، نک

یک تفسیر مقبول از آیه شایان ذکر شیعیان هم به عنوان 

: 1416؛ بحرانی، 788: 1409نماید (استرآبادي،  می

5/693.(  

  ) بهینگی ترکیبج

هاي متأخرتر نیز، بدین گرایش  برخی مفسران در سده

اند که خلقت بهینه انسان را در بهینگی ترکیب میان  یافته

عناصر و اجزاي مختلفی بجویند که در وجود انسان کنار 

اي از گرایش به  یگر جاي داده شده است. جلوههمد

توان در تفسیر روایی حویزي سراغ  چنین تفسیري را می

). وي در تفسیر بهینگی 5/607: 1415داد (حویزي، 

)، با یادکرد روایتی منسوب به علی 4خلقت انسان (تین/

گوید که قوام و بقاي انسان به  ، از این میالسالمعلیه

است؛ چه، انسان به وسیله آتش  آتش، نور، باد و آب

دهد، با نور  خوردن و آشامیدن و هضم را انجام می

شنود و بوها را  اندیشد، به وسیله باد می بیند و می می

ها را درك نماید و با آب، لذت خوردنی استشمام می

: ابن بابویه،  ترین نقل این روایت، نک کند (براي کهن می

لبته این روایت بارها ).  پیش از حویزي ا227 :ق1403

در کتب حدیثی شیعه نقل شده بود؛ اما هرگز کسی از آن 

  جست. براي فهم و تفسیر این آیه بهره نمی

  . رویکردهاي معنویت گرا2

گرایانه که بیشتر بر در برابر این رویکردهاي عینیت

هاي ظاهري و بالفعل خلقت انسان تأکید  بهینگی جنبه

سوم هجري جریان فکري ورزیدند، از اواخر سده  می

هاي تدریج رواج یافت که بیشتر، بر قابلیت دیگري هم به

کرد و خلقت احسن را  معنوي و بالقوة انسان تأکید می

  جست. ها میدر آن ویژگی

  الف) بهینگی عقل

: ق1421چنان که ابوعبدالرحمان سلَمی (سلمی، 

ق) صوفی 309کند، ابن عطاء (د  ) گزارش می2/406

: حفیظی، سراسر اثر)، خلقت بهینه  راي او، نکبغدادي (ب

را در کمال عقلی و توانایی کسب معرفت و آگاهی 

جوید. معاصر وي ابوبکر بن طاهر ابهري (د ح  انسان می

: سلمی،  ق)، صوفی نامدار بغدادي نیز (براي وي، نک330
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)، در عین همراهی با سنت تفسیري و تأکید 391: 1389

شاگردانش، قوه عاقله انسان و  بر دیدگاه ابن عباس و

هدایت پذیري وي را هم نشانی از خلقت بهینه وي 

ق، همانجا). گرچه این 1421دانسته است (سلمی، 

توان دریافت که  اند، می مفسران هرگز تصریح نکرده

هاي االهی به وي بهینگی خلقت انسان را در تعلیم نام

  اند. ) جسته31(بقره/

نظریه انسان کامل در تدریج با  این رویکرد به

آمیزد و در منظومه  ق) درمی543عرفان ابن عربی (د 

فکري وي، بهینگی خلقت انسان با برخورداریش از 

خورد. ابن عربی که انسان  چهره االهی و باطنی پیوند می

را متصف به صفات االهی چون حی، عالم، قادر، سمیع، 

نسان را داند، مقصود از خلقت بهینه ا بصیر و جز آنها می

نیز، آفرینش وي بر صورت خداوند و برخورداریش از 

: شناساند (ابن عربی، بی تا این صفات االهی می

4/1952.(  

هاي صوفیانه در  از میان مفسران گراینده به اندیشه

ق) 1127اسماعیل حقّی بروسوي (د هاي متأخرتر سده

همین دیدگاه را با تفصیل بیشتر شرح داده است. او بهینه 

واندن خلقت انسان و هم حسن صورتی را که مفسران خ

اند، ناظر به  عصر تابعین در شرح این بهینگی برشمرده

داند؛ صورتی که چهره  صورت باطنی و االهی انسان می

حقیقی انسان و مظهر جالل وجمال و کمال االهی است 

  ).10/468: ق1405(اسماعیل حقی، 

  ب) قابلیت رشد معنوي

اره خلقت بهینه انسان تا دوران معاصر اختالف نظرها درب

نیز ادامه یافت. عالمانی خواه با ارائه تفاسیري جدید از 

هاي متکثر، آیه و خواه با تأکید بر فهمی کهن از میان فهم

به تبیین برداشت خود از خلقت احسن و تفسیر آیه 

هاي معنوي انسان پرداختند. عمده این مفسران بر قابلیت

خلقت را در ارتباط با همان ویژگیها  تکیه، و بهینگی

تفسیر کردند. قابلیت رشد معنوي انسان که اول بار در 

ق) به عنوان یکی از 412تفسیر ابوعبدالرحمان سلَمی (د 

آراي مختلف یاد، و از آن پس نیز کمتر مورد توجه واقع 

شده بود، از نگاه مفسران معاصر شایان توجه بیشتري 

  دانسته شد.

ق) عالم مصري 1386قطب (د نخست سید 

گرا، خلقت بهینه انسان را معلول آن استعدادهاي  سلف

فطري دانست که خدا در وجود بشر نهاده است (قطب، 

). وي با تکیه بر این مفهوم قرآنی که 6/2933: ق1412

)، 7خداوند همه موجودات را بهینه خلق کرده (سجده/

ودات بهینگی خاص خلقت انسان در قیاس با دیگر موج

را در عنایت خاصی دانست که خداوند به انسان داشته 

ها و شود انسان با همه ضعف است؛ عنایتی که سبب می

توان برایش تصور کرد، به جایگاه و  هایی که میانحراف

مقامی عالی دست یابد؛ همچنان که اگر بدین عنایت 

ترین درجه تنزل خواهد  توجه باشد، به پایین االهی بی

  یافت.

دکی بعد همین رأي به تفاسیر شیعی نیز راه یافت. ان

ق) آن را در بیانی جدید عرضه کرد. بر 1400مغنیه (د

 ترین پایه تقریر مغنیه، خداوند جسم انسان را در بدیع

صورتها و اشکال آفرید، و افزون بر این، روحش را نیز 

برخوردار از قوا و غرائزي کرد؛ چنان که بشر بتواند از 

قات به درجاتی باالتر صعود کند (مغنیه، همه مخلو

1424 :7/584.(  

ق) نیز کمابیش همین دیدگاه را 1402طباطبایی (د 

تر  شناسانه پذیرفت و در عین حال، از آن تبیینی سبب

). بر پایه 320ـ20/319: ق1417،طباطبایی:  (نکبازنمود

درك وي، خداوند از یک سو انسان را به جهازاتی مجهز 

اند با آنها به علم نافع دست یابد؛ همچنان که کرد که بتو

به وي ابزار و لوازم عمل صالح را هم داد. از دیگر سو، 

خدا در انسان زمینه حرکت به قوس نزولی را هم قرار 
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داد و چنان مقدر کرد که نفس انسان، همچنان که فرد را 

ها را نیز به وي الهام کند خواند، بدي ها میبه نیکویی

 ). بدین سان، انسان زمینه حرکت به هر دو8ـ7(شمس/

تقوا بدو  فجور و هم قوس صعودي و نزولی را دارد و هم

شود. هر وقت بشر به آنچه دانسته است ایمان  الهام می

آورد و کارهاي شایسته کند، خدا نیز وي را به سوي 

دهد. به عبارت دیگر، اگر از این جهاز  خود عروج می

سوي علم و ایمان و عمل ادراکی در جهت حرکت به 

؛ و گر نه، در گیرد گیرد، به سوي خدا اوج می صالح بهره

فجور و گناهان غرق، و جایگاهش از چهارپایان هم 

  گردد. می تر پست

مفسران شیعی دیگري نیز در دوران معاصر، همین 

قابلیت رشد معنوي را همچون دلیل اصلی بهینگی خلقت 

کردند. بانوي اصفهانی هایی دیگر تعلیل  انسان به گونه

) کمال خاص انسان را در آن 186ـ15/185: ش1361(

جست که خدا از روح خویش در وي دمیده است 

). بر پایه تبین وي، خداوند این قابلیت را در 72(ص/

انسان قرار داده است که از پایین ترین درجات وجودي 

درجات کمال انسانی برسد و آنچه از  ترین به عالی

فضایل در او بالقوه نهاده شده است را به  کماالت و

فعلیت برساند و بدین سان، بهینگی مستور در خلقت 

هایی دیگر از بهینگی خویش را آشکار کند (براي تبیین

:  خلقت انسان با تکیه بر قابلیت رشد معنوي وي، نک

؛ مکارم شیرازي، 196ـ18/195: ق1419مدرسی، 

  ).27/144: ش1374

  »خلقت بهینه انسان«با . مفاهیم مرتبط 3

ها از تنوع نگرشها به خلقت بهینه انسان و گستره درك

برانگیز است. به نظر  آیه دربردارنده این مفهوم پرسش

اند میان این مفهوم  رسد هر یک از مفسران کوشیده می

قرآنی با مفاهیمی دیگر ارتباط برقرار نمایند و خلقت 

از آن پیوند بهینه انسان را در چارچوب فکري حاصل 

بفهمند و تفسیر کنند. اکنون بنا داریم دریابیم هر مفسري 

براي درك معنا و مفهوم خلقت بهینه انسان، این مفهوم را 

ها با چه مفاهیم دیگري پیوند زده، و بر اساس مشابهت

میان این موضوع با کدامین موضوعات و مسائل دیگر، 

  براي فهم بهتر مسئله کوشیده است.

  ت قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السالمالف) آیا

از جمله مفاهیم مرتبط با خلقت بهینه انسان در تفاسیر 

مختلف، دیگر مفاهیم قرآنی است. براي نمونه، مفسرانی 

هاي ظاهري او که خلقت بهینه انسان را ناظر به ویژگی

اند، به مفاهیمی همچون راه رفتن انسان روي دو  دانسته

وضوح، یادآور اشارات  ؛ امري که بهاند هپا اشاره کرد

خداوند «قرآنی به شیوه حرکت جنبندگان مختلف است: 

همه موجودات را با تنوعی که دارند، از آب خلق کرده 

روند و برخی  است؛ این میان برخی روي چهار پا راه می

تنها روي دو پا؛ همچنان که برخی نیز روي چهار پا. 

کند و به هر کاري  خدا هر جور بخواهد خلق می

). گر چه در توضیحات بازمانده از ابن 45تواناست (نور/

عباس در تفسیر خلقت بهینه انسان هیچ اشاره مستقیمی 

توان با مرور شرح وي بر  شود، می بدین آیه دیده نمی

این معنا، دریافت که وي در فهم خلقت بهینه انسان به 

  مضمون آیه فوق نظر داشته است.

مشابه، در مطالعه آراي تفسیري ابوالعالیه به ترتیبی 

ریاحی، ابراهیم نخعی، مجاهد بن جبر و دیگر مفسران 

نسل تابعین هم شاید بتوان محتمل دانست اگر خلقت 

» انتصاب قامت«و » حسن صورت«بهینه انسان را در 

اند که در  اند، به آیاتی از قرآن کریم نظر داشته وي دانسته

رود (براي  بهینه خداوند سخن میپردازي  آنها از چهره

). در آیات مذکور، پس از 3؛ تغابن/67: غافر/ نمونه، نک

پردازي  ها و زمین از چهرهیادکرد آفرینش بهینه آسمان

پردازي  خداوند براي انسان سخن گفته شده، و این چهره

ـ بدون آن که مبنایی براي مقایسه ذکر شود ـ بهینه 
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ر آثار بازمانده از این بازنموده شده است. گر چه د

مفسران به مبنا و ادله درك ایشان از مفهوم خلقت بهینه 

، شباهت میان نظریه آنها با آیات رود اي نمی انسان اشاره

تواند بر وجود یک چنین مبناي قرآنی براي  فوق می

  تفسیر ایشان داللت کند.

هاي تأثیر مفاهیم قرآنی مختلف بر از دیگر مثال

خلقت بهینه انسان، تفسیر یاد شده از  فهم مفسران از

آدم «میبدي است. میبدي مصداق حسن خلقت را 

شمارد. از نگاه وي، آیات  برمی» السالمعلیهابوالبشر 

متنوعی که در قرآن کریم در باره خلقت انسان بیان شده 

متفاوتی را براي خلقت انسان  هاي است و ظاهرا شیوه

دارد، همگی ناظر به مراحل مختلف خلقت آدم  بیان می

ابوالبشر است. به بیان بهتر، این که در قرآن کریم گاه از 

گل،  گاه از خلقت وي از خلقت انسان از خاك، و

سخن » صلصال کالفخار«، و »حمأ مسنون«، »سالله«

؛ 12؛ مؤمنون/ 2؛ انعام/  5: حج/ رفته (به ترتیب، نک

)، همگی ناظر به مراحل 14؛ الرحمن/ 26حجر/ 

مختلف یک فرایند است که سرآخر، به خلقت جد 

پذیرد. بر این  پایان می السالمعلیه ها، یعنی آدمانسان

را » تَقْوِیم أَحسنِ فی الْإِنْسانَ خَلَقْنَا لَقَد«پایه میبدي آیه 

دارد که  ند و بیان میز السالم پیوند میبا خلقت آدم علیه

مراد از انسانی که بر پایه این آیه خلقت بهینه یافت، 

گوید چون خداي متعال خلقت انسان را به  هموست. می

 فی الْإِنْسانَ خَلَقْنَا لَقَد«حال کمال رسانید، بر خود به 

). 10/543: ش1371ثنا کرد (میبدي، » تَقْوِیم أَحسنِ

رو هستیم که  مفسري روبه چنان که مشهود است، باز با

در چارچوب کلی درك خویش از مفاهیم قرآنی 

  اي متشابه مبادرت نموده است. مختلف، به تفسیر آیه

به ترتیبی مشابه، چنان که پیش از این هم اشاره 

شد، روایات مختلف نیز تأثیر عمیقی بر فهم مفسران از 

ي هااند. دیدگاه اسباب و علل بهینگی خلقت انسان داشته

پیش گفته خطیب بغدادي، حسکانی، و حویزي مثالی 

براي چنین تأثیري است. یک مثال شایان تأمل دیگر، 

دیدگاه ابن عربی است. وي در شرح بهینگی خلقت 

کند که مخلوقی نیکوتر از  انسان بر این معنا تأکید می

انسان براي خدا نیست و این درك را با روایتی از پیامبر 

خداوند آدم را بر «آله مبنی بر اینکه صلی اهللا علیه و 

کند. یعنی  ، مستند می»صورت خویش آفریده است

همانطور که خداوند صفاتی همچون حی، عالم، قادر، 

سمیع، بصیر و... دارد، انسان نیز متصف به این صفات 

، همین »خلق انسان بر صورت رحمان«است، و مراد از 

ابن عربی، بی برخورداري انسان از اوصاف االهی است (

). نه تنها این چند مفسر، که عموم مفسران 4/1952: تا

اند،  دانسته همواره روایاتی را که اصیل و قابل استناد می

  اند. براي فهم قرآن به کار گرفته

  ب) مفاهیم فلسفی

هاي متأخرتر به تفسیر  رویکرد برخی مفسران در سده

یکردي توان بیش از هر چیز، رو این مفهوم را نیز، می

توان گفت برخی مفسران بدین  فلسفی بازشناساند. می

اند که از رویکردي فلسفی، تبیینی مبتنی بر  گرایش یافته

طبیعیات کهن از خلقت بهینه انسان بازنمایند. همواره 

اجزاي تشکیل دهنده هستی و بدن انسان از مسائل مهم 

شده است و فیلسوفان طبیعی  در فلسفه طبیعی تلقی می

هاي میانه، در باره  دي از دوران یونان باستان تا سدهمتعد

ماده تشکیل دهنده جهان و موجودات آن اظهار نظر 

اند (براي  نموده، و دیدگاههاي متفاوتی ابراز داشته

: ش1375: گاتري،  هایی از این اظهار نظرها، نک نمونه

). به نظر 96ـ5/9؛ ج157ـ5/101؛ ج143ـ1/103

عالمان مسلمان از خلقت بهینه رسد که تفسیر برخی  می

  انسان هم با تأثر از همین آراء صورت گرفته باشد.

توان در  نمونه بارز این تأثر از مفاهیم فلسفی را می

تفسیر حویزي بازجست. وي البته کوشیده است از 
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روایات براي تفسیر خلقت بهینه مدد جوید؛ بااینحال، 

قل روایت همچنان که مشهود است، پس پرده انتخاب و ن

از میان روایاتی با مضامین مختلف، درکی فلسفی از 

چارچوب و ساختار هستی جا دارد که خود را در فهم 

کند. چنان که گفتیم، پیش از  آیه پیش گفته آشکار می

حویزي هرگز کسی میان روایت یاد شده با تفسیر خلقت 

دهد چه  بهینه انسان پیوندي نجسته بود. این امر نشان می

زه عنصر انتخاب و گزینش مفسر از میان روایات اندا

  مختلف براي تفسیر یک آیه معنادار و اثرگذار است.

حویزي (همانجا) از روایتی دیگر نیز در تفسیر 

 السالمعلیهکند. بر پایه آن، امام صادق  همین آیه یاد می

اند. گرچه  بقاي انسان را به روح، عقل، دم و نَفْس دانسته

ایت قدري با روایت پیشین متفاوت مضمون این رو

توان در نقل آن، گرایش به ارائه درکی  نماید، باز می می

فلسفی از بهینگی خلقت انسان را بازدید؛ یک درك 

فلسفی و مبتنی بر طبیعیات رایج در عصرهاي کهن، که 

  البته در قالب فهمی روایی ظاهر شده است.

، چه اکنون بحث بر سر این نیست که این دو روایت

اندازه اصیلند؛ مسئله آن است که این روایات، یگانه 

سخنان منقول از اهل بیت علیهم السالم در باره خلقت 

هاي جسم او نیستند. بدین سان، گزینش انسان و ویژگی

حویزي از میان روایات مختلف، معنادار است. پس 

توان با استناد به نقل آنها، گرایش حویزي را به ارائه  می

ی فلسفی از بهینگی خلقت انسان بازشناخت؛ هر تبیین

چند وي این تبیین فلسفی را سرآخر در قالبی روایی 

  دارد. عرضه می

  هاي کالمی پ) ذهنیت

چنان که دیدیم، برخی مفسران اشاره عام قرآن به خلقت 

بهینه انسان و سپس اشاره به سقوط وي را با وضعیت 

. گاه آن انسان زندگی انسانهایی خاص، تطبیق داده بودند

خاص آدم ابوالبشر، و گاهی نیز پیامبر اکرم صلی اهللا 

علیه و آله یا ابوبکر خلیفه اول دانسته شده، و البته در 

همه موارد، مشخص کردن مصداق با تکیه بر روایات 

تردید از جمله  مقبول مفسر صورت گرفته بود. بی

ه اند یک مفسر با نگاهی گزینشگران عواملی که سبب شده

از میان این چند روایت، یکی را بپذیرد و همان را مبناي 

ها و باورهاي کالمی ایشان تفسیر آیه قرار دهد، ذهنیت

  بوده است.

  ت) مبانی سلوك اخالقی

هاي کالمی بر درك برخی مفسران از همچنان که ذهنیت

اند، برخی مفسران هم از مبانی  آیات قرآن کریم اثر نهاده

اند؛ هر چند کمتر  متأثر گردیدهسلوك اخالقی خویش 

اند. براي نمونه، مفسران  به چنین تأثري تصریح کرده

صوفی مشربی که خلقت بهینه را در قابلیت رشد معرفت 

تردید از این مبناي عرفانی  انسان جسته بودند، بی

متأثرند که واالترین کمال قابل حصول براي انسان با 

  سلوك اخالقی، معرفت خداوند است.

اطبایی نیز ـ چنان که دیدیم ـ حسن خلقت طب

شناساند.  انسان را به معناي رشد معنوي بر پایه دانش می

وي با استناد به این که نفس انسان منشأ الهام خیر و شر 

گوید انسان زمینه حرکت به هر  ) می8ـ7است (شمس/ 

دو قوس صعودي و نزولی را دارد؛ هم فجور به او الهام 

. اگر از این ابزار در جهت علم و ایمان شود و هم تقوا می

کند  کند به سوي خدا عروج میو عمل صالح استفاده 

نه، در فجور و گناهان غرق شده و مقامش از وگر

گردد (طباطبایی، همانجا).  می تر چارپایان هم پست

بینیم، نگرش طباطبایی به کمال انسان، بر  چنان که می

  شته است.تفسیر وي از این آیه نیز، اثر گذا

توان در تفسیر  مثال بارز دیگر از این قبیل را می

). وي 18/196: ق1419مدرسی بازجست (مدرسی، 

کمال انسان را با قرب االهی مترادف گرفته است. بر این 

داند که  پایه، خلقت بهینه انسان را با آیاتی مرتبط می
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هاي بالقوة انسان جهت رسیدن به اشاره به قابلیت

 دارد. وي با تکیه بر این معناي قرآنی که مقامات باال

خداوند انسان را مکرَّم و بزرگوار آفریده، و موجودات 

زنده، گیاهان و طبیعت را مسخَّر او ساخته است (اسراء/ 

)، کرامت وبرتري انسان را نسبت به سایر موجودات، 70

  داند. حاکی از جایگاه ارزشمند وي در هستی می

ان آفریده شده است که مهمان از نگاه مدرسی، انس

هاي جاودان باشد و بر نشیمنگاه پروردگار در باغ

راستین نزد ملیک مقتدر بنشیند؛ فهمی که ریشه در 

اي از  برداشت وي از آیات قرآن کریم دارد (براي نمونه

)، در واقع همان مقام قرب 55ـ54: قمر/ این آیات، نک

، و هازیبایی االهی و رسیدن به سرچشمه همه خوبیها و

 قاب فَکانَ«قرار گرفتن در مسیر کمالی که به مقام 

: مدرسی،  شود (نک ) منتهی می9(نجم/ » أَدنی أَو قَوسینِ

  ق، همانجا).1419

  . عوامل مؤثر بر نگرش هر مفسر4

هاي مختلف مفسران و اکنون پس از بررسی نگـرش

که دسته بندي مفاهیم مرتبط با آن، جاي این سؤال است 

  ها در این باره معلول چیست.اختالف دیدگاه

  الف) نصوص دینی محکم از دید هر مفسر

هاي مفسران، چنان که دیدیم، از علل اختالف نگرش

 لَقَد«نصوص دینی محکم از دید هر مفسر بود. آنها آیه 

را از متشابهات قرآن » تَقْوِیم أَحسنِ فی الْإِنْسانَ خَلَقْنَا

اي دیگر استناد  ک براي فهم آن به آیهشناخته، و هر ی

کرده بودند که از دیدشان محکم بود. براي نمونه، ابن 

 منْهم و«... عباس خلقت نیکوي انسان را در پرتو آیه 

) تفسیر کرد، یا 45(نور/ » رِجلَین...   علی  یمشی منْ

حسن «مفسرانی که خلقت بهینه انسان را به معناي 

 صورکم و«... اند، با ارجاع به آیه  وي دانسته» صورت

)  از این 3؛ تغابن/ 65(غافر/ » صورکم...  فَأَحسنَ

مفهوم رفع ابهام کردند. سرآخر، برخی مفسران هم با 

 الْأَسماء آدم علَّم و«ارجاع این مفهوم متشابه به آیه 

ال )، خلقت بهینه انسان را ناظر به کم31(بقره/ » کلَّها...

  عقلی وي دانستند.

نه تنها مفسران از نصوص محکم قرآن کریم در 

اند، که برخی نیز به تفسیر روایی  تفسیر خود بهره جسته

روي آورده، و متشابهات قرآن را با تکیه بر محکمات 

اند. از جمله، علی بن  روایی از منظر خویش تفسیر کرده

 السالمهعلیابراهیم قمی بر روایتی منقول از امام صادق 

تکیه کرده بود؛ همچنان که ابن شهرآشوب، خطیب 

بغدادي، حسکانی و حویزي با همه اختالف مشارب 

  فکریشان در این رویکرد مشترك بودند. 

هاي کالمی، علمی، فلسفی و اخالقی مقبول  ب) نظریه

  مفسر

هاي مقبول برخی مفسران هم بر  چنان که دیدیم، نظریه

ده بود. برخی از ایشان متأثر از فهم ایشان از آیه اثر نها

هاي کالمی خود براي مفهوم آیه مصداق یافتند؛ نگرش

برخی دیگر با تکیه بر نگرش فلسفی مقبول خویش از 

توان براي فهم آیه بدانها استناد کرد،  میان روایاتی که می

یکی را برگزیدند و خلقت بهینه را ناظر به ترکیب بهینه 

ان دانستند؛ و سرآخر، برخی اخالط اربعه در وجود انس

دیگر نیز با تکیه بر مبانی اندیشه اخالقی خویش آیه را 

تفسیر نمودند و میان بهینگی خلقت انسان و کمال 

اخالقی وي از دید ایشان ـ وصول به مقام قرب یا 

  معرفت خداوند ـ ربط و نسبت جستند.

  پ) گفتمان غالب

خلقت از دیگر اسباب تنوع نگرش مفسران به مفهوم 

بهینه انسان، گفتمان غالب در عصرهاي مختلف است. 

براي نمونه، در یک دوره این جریان فرهنگی غالب 

شود که براي مفاهیم قرآنی مصداق یابی کنند؛ عصري  می

که از حدود سده چهارم هجري، تا یکی دو سده بعد 

یابد. بسیاري از مفسران این دوره با همه  استمرار می
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فکریشان،  در این مصداق یابی  هاياختالف مشرب

  براي مفهوم خلقت بهینه مشترکند.

به همین ترتیب، در دوران ارتباط و تعامل 

هاي علمی  مسلمانان با فرهنگ غربی و مالحظه پیشرفت

آنان، نوع نگاه مفسران به قرآن نیز متفاوت شد. مفسران 

، راهی براي برون قرآنبر آن شدند که با تکیه بر فهم 

مشکالت جوامع اسالمی بیابند. عمده آنها رفت از 

ترین مشکل جوامع اسالمی را در دوري مسلمانان  اصلی

از قافله علم شناخته بودند. بدین سان، فضایی فکري و 

گفتمانی غالب شکل گرفت که در آن، خلقت بهینه انسان 

هم از منظر توانایی و استعدادهاي درونی انسان کاویده 

چون طباطبایی، بانوي اصفهانی، شد. مفسران مختلفی هم

مدرسی، قرشی، مکارم شیرازي و... تحت تأثیر این 

گفتمان کمال انسان را در قابلیت رشد معرفتی وي 

هاي بالقوة انسان براي رسیدن به دانستند و بر ظرفیت

  چنین کمالی تأکید کردند.

  نتیجه گیري

ها در باره مفهوم چنان که دیدیم، با گذر زمان دیدگاه

رآنی خلقت بهینه انسان دچار تحول بسیار شده است. ق

هاي ظاهري انسان ها بیشتر بر ویژگیترین دیدگاه کهن

جوید. هر  تکیه دارد و خلقت بهینه انسان را در آنها می

ها به این مفهوم رویم، نگرش چه بر محور زمان پیش می

شود؛ آن سان که عمده  تر می تر و ذهنیت گرایانه انتزاعی

هاي معنوي انسان تکیه و تأکید ان معاصر بر قابلیتمفسر

  کنند. می

به همین ترتیب، مالحظه کردیم از دیرباز فهم قرآن 

با نصوص دینی محکم از نگاه هر مفسر پیوندي عمیق 

داشته است. بدین معنا، هرگز تفسیر قرآن با قرآن که در 

اي جدید  رود، شیوه دوران معاصر بر اهمیت آن تأکید می

ت. مفسران کهن همواره در فهم قرآن کریم بر آیاتی نیس

که از دیدشان محکم به نظر می رسیده است، متکی 

اند. نیز، هر  اند؛ هر چند کمتر بدین معنا تصریح داشته بوده

گاه روایتی از دید یک مفسر محکم و واضح و قابل 

  اعتماد نموده، براي فهم آیه بدان استناد کرده است.

اي این پژوهش نشان داد افزون بر ه سرآخر، یافته

هاي مفسران از عوامل فوق، راز اختالف و تنوع نگرش

توان جست؛  این مفهوم را در چند عامل دیگر نیز می

هاي حاصل از تفکر کالمی و عواملی همچون ذهنیت

عقاید مذهبی مقبول مفسر، یا مکتب اخالقی خاصی که 

یا فضاي  بند و وابسته است، وي براي سلوك بدان پاي

فکري رایج در هر عصر ـ که ناخواسته فرد را به 

  کند. تر می پذیرش یک دیدگاه تفسیري خاص، متمایل
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