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 نگرش کالمی به مالك انسانیت با تکیه بر متون دینی

 m_abas12@yahoo.com دانشگاه جهرم اریاستاد/  زاده جهرمی محمد عباس

 19/9/96پذیرش:   11/3/96دریافت: 

 چکیده
هـایی از   اي است کـه در برهـه   ریشه در تاریخ معرفت بشر دارد و کمتر صاحب اندیشهو، بحث از معیار انسان شدن او  معرفی انسان شناخت و

و معیـار اصـلی انسـان     ،انسان از دیگر موجـودات  ةکنند عامل اصلی تفکیک« پاسخ به پرسشرو،  زندگی خویش با آن مواجه نشده باشد. ازاین
با را مزبور  پاسخ پرسشاي و روش تحلیلی، سعی دارد  این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانهرسد.  و مهم به نظر میضروري » بودن چیست؟

  به دست آورد.متون دینی وجو و از  جست
منـدي از   هحیـا، بهـر  بـودن،   اهل حمد و سپاس الهـی ی همچون به عوامل ،انسان از دیگر موجودات ةفصل جداکنند منظور تبیینمتون دینی به 
کند. عنوان جـامع بـین ایـن     اند. هریک از این عناوین ساحتی از وجود انسان را معرفی می هاشاره کردبه دستورات الهی و فطرت  يعقل، پایبند
 دانست.» فطرت« توان عوامل را می

 فطرت.انسان، حیوان،  ها: کلیدواژه
 
 

Marifat __________________________________________________________________________ Vol. 27, No 1, Farvardin 1397  

                   ____



 ۱۳۹۷، فروردين ۲۴۴معرفت، سال بيست و هفتم، شماره اول، پياپي   ۴۶

 
 

 مقدمه 
دور  ۀی او از گذشـت ترین نیازهاي علمـ  ابتدایی ةشناخت انسان در زمر

در کانون توجه صـاحبان اندیشـه و قلـم قـرار داشـته       بوده و تاکنون
تـوان آن را از جملـه    همین بس کـه مـی   ،است. در اهمیت این مهم

ها و رهنمودهاي او دانسـت.   یافت ها، باورها و ره بناهاي نگرش سنگ
بـراي شـناخت   اسـت  سعی داشته  ،فلسفه ویژه تاریخ علمی بشر و به

 ،ت وجود انسان و تفـاوت بنیـادي او بـا دیگـر موجـودات زنـده      حقیق
 .دهدمالك و معیار ارائه 

کـه سـعی    بودنـد اولین کسانی  طالسیا  سقراطدر بین فالسفه، 
مسیر فکري و علمی پیش از خویش را از توجه به طبیعـت   کردند می

خـود را  «بـا تعبیـر مشـهور     ،و ماده جدا کننـد و بـه خویشـتن خـود    
 .)319، ص1385زاده آملی،  وانند (حسنفراخ» بشناس

پـیش از خـود در تعریـف فلسـفه بـه       ۀنگرش فالسف کندي
 معرفـۀ  الفلسـفۀ فقـالوا:  «پسندیده اسـت:   را» شناخت خویشتن«

، تا (کندي، بی» بعید الغور النهایۀاإلنسان نفسه، و هذا قول شریف 
 .)122ص

انســان و معرفــی او بســیار گســترده اســت. دربــارة نظــرات 
، جـان دانسـته   ردیف دیگر موجودات بـی  ، برخی او را همسو یک از

دیگر، برخـی   سويشوند. از  تفاوت ماهوي او را با آنان منکر می
حیوانات بیابند و به تفـاوت اساسـی او بـا     ةدرصددند او را در زمر

به بنیاد و حقیقت  گوناگونیآنها نیز اشاره کنند. این دسته با تعابیر 
کننـد؛ از جملـه: نـاطق، مطلـق طلـب،       مـی بخش او توجه  تفاوت

ــان ــاهى، آرم ــواه، ارزش الیتن ــاورا  خ ــوان م ــو، حی ــى، ي ج طبیع
نگر، آزاد و مختـار،   ول، آیندهئناپذیر، غیرمعین، متعهد و مس سیرى

عصیانگر، اجتماعى، خواسـتار نظـم، خواسـتار زیبـایى، خواسـتار      
عدالت، دو چهره، عاشق، مکلـف، صـاحب وجـدان، دوضـمیرى،     

ورا جو، ، ماپرست، ابزارساز نده و خالق، تنها، مضطرب، عقیدهآفرین
 ،1376(مطهري،  مانند آن معنویت، و ةآفرین، معنوى، درواز تخیل

 .)25-24ص ،2ج
معرفتی که انسان، بعد یا ابعادي از وجود او یا گروه و  ۀهر منظوم

» شناسـی  انسـان «کند،  ها را بررسی و تبیین می قشر خاصی از انسان
دارد کـه بـه لحـاظ     متفـاوتی هاي  شناسی گونه شود. انسان ده مینامی

شـوند. ایـن مقولـه را     روش یا نوع نگـرش، از یکـدیگر متمـایز مـی    
شناسیِ تجربی، عرفانی، فلسفی  ، به انسان»روش«توان بر اساس  می

نگر  شناسی کالن یا کل ، به انسان»نوع نگرش«و دینی و با توجه به 
حاضـر   ۀبیشتر مطالع .)23 ، ص1390باح، و جزءنگر تقسیم کرد (مص

کـه پـیش   ـ   نگر و بجـز مبـاحثی مختصـر    شناسی کل از سنخ انسان
شناسی دینی  انسان ةدر زمراست ـ   پاسخ سؤال تحقیق ةدهند سازمان
 گیرد. قرار می

در ایـن نوشـتار، هیکـل و سـاختار      »مالك انسـانیت «منظور از 
. قـت انسـانیت اسـت   ظاهري انسان نیست، بلکه منظور هویت و حقی

سـاختمان وجـودي انسـان    ، داراي بسا فردي در ظاهر چه روي، بدین
کـه   فنـاوري، نتوان او را انسان دانست. در عصر  ،باشد، اما در حقیقت

هـاي گونـاگون علـم     هـاي بـزرگ در حـوزه    شاهد روزافزون جهـش 
دهنده انسان از دیگـر موجـودات    مرز تفکیک دربارةهستیم، پژوهش 

انسان، الزم است از امکـان   دربارةرسد. قبل از بحث  میمهم به نظر 
 و روش شناخت او سخن به میان آید.

 دو نگرش به انسان قابل تصویر است: ،از منظر کتاب الهی
اي  نگرش اول: نگـرش معمـول و شـایعی کـه انسـان را گونـه      

دهد. علـوم و   هاي حیوانات قرار می مستقل در کنار دیگر انواع و گونه
 درصدد تبیین این نگرش به انسان هستند.ها  دانش

نگرش دوم: انسانی کـه در بـین افـراد همنـوع خـویش، انسـان       
شود. طبق ایـن   افراد نوع اطالق نمی ۀشود و به هم بالفعل قلمداد می

اطـالق کـرد. رسـالت    » انسان«توان عنوان  بر افراد پلید نمی ،نگرش
 دین اعتالي بشر به این جایگاه از انسانیت است.

طبق نگرش اول به انسان، قرآن کریم کفار قوم عاد، ثمود و 
، 63 :کنـد (اعـراف   مدین را برادر پیـامبران خـویش معرفـی مـی    

» کاالنعـام «قـرآن برخـی را    ،اما بـر اسـاس نگـاه دوم    ؛)85و73
و  ؛)50 :(مدثر» ةکَأَنَّهم حمرٌ مستَنْفرَ« ؛)44: فرقان؛ 179 :(اعراف

 ، ص1360صدرالمتألهین، اساس نگرش بر ،5:(تکویر» الوحوش«
 .نماید می) معرفی 151

اي و  نوشتار حاضر از مباحـث کتابخانـه   مزبور،با توجه به توضیح 
کاربردي خـویش   گذارد و ثمرات عملی و نظري صرف، پا را فراتر می

. در نتیجه، رسالت اصلی متن حاضر کند میزندگی آدمی عرضه به را 
بـا   ویـژه  و بـه نگرش کالمـی  «ت که اسمحوري پاسخ به این سؤال 

الزم  ،آن ۀو در سـای » چیسـت؟ مالك انسانیت  ،متون دینی هه بوجت
 چون:پاسخ داد. همسؤاالت فرعی برخی است به 



 ۴۷  بر متون ديني هيبا تک تيبه مالک انسان ینگرش کالم
 

ــ  ــف   «ـ ــه تعری ــالم ب ــق و ک ــش منط ــرش دان ــاوت نگ  تف
 »انسان چیست؟

ــ  ــوزه«ـ ــر آم ــار اصــلی  از منظ ــل و معی ــاي اســالم، عام  ه
 »انسان بودن چیست؟

بـیش از پـیش ضـروري    اصلی پژوهش از آن رو ال پاسخ به سؤ
نماید که توجه و موشکافی طبیعت، یافتن قوانین حـاکم بـر آن و    می

اصلی  ةشد تنها او را از پژوهش بر روي گم هتسخیر هرچه بیشتر آن، ن
کند، بلکه ضـرورت   نیاز نمی و حقیقی خود، یعنی خویشتنِ خویش بی

 کند. مضاعف می گونه سؤاالت بنیادین را پاسخ به این
سؤال پژوهش حاضر، عالوه بر اینکه خود موضـوع   دربارةبحث 

از  لـیکن  ،بـوده گوناگون  هاي کتابهایی از  برخی مقاالت و یا بخش
 بحث و تحقیق قرار گرفته است.موضوع کمتر  ،منظر نوشتار حاضر

، مطالب خـویش را در دو بخـش   اصلیبه منظور پاسخ به سؤال 
سان در علـم منطـق و تفـاوت نگـرش آن بـا      ان زیفصل مم«عمده: 
در  .دنبال خواهیم کرد» انسان قتیاسالم و حق يها آموزه «و » کالم

، »عقـل «، »حیـا «، »حمـد الهـی  «چـون  همبه عواملی  ،قسمت دوم
 اشاره خواهد شد.» فطرت«و » تألّه«

 فصل ممیز انسان در علم منطق و تفاوت نگرش آن با کالم
یک ماهیت را از دیگـر ماهیـات    حقیقتاً در دانش منطق، مفهومی که

ي جـدا  ابـه معنـ   ،شود. فصل در لغت نامیده می» فصل«کند،  جدا می
 که بین آن آنها فاصـله و شـکاف افتـد    اي گونه به ،کردن دو چیز است

آن در منطــق،  ۀوجــه تســمی .)638ص ،ق1412، اصــفهانی (راغــب
نظـور شـناخت   ارتباط با معناي لغوي نیست؛ اما در این علم، بـه م  بی

عامل تفکیک یک حقیقت از سایر حقایق و انواع، دو مفهوم قرار داده 
 شده است:

 فصل: مفهومی کلی و ذاتی کـه ماهیـت را از دیگـر ماهیـات    . 1
 کند. جدا می

خاصه: مفهومی کلی و عرضی کـه بـه ماهیـت و موضـوع خـود      . 2
 .)97-94، ص1369اختصاص دارد (مظفر، 

مقـوم نـوع اوسـت و بـه کمـک آن،       فصل ممیز انسـان، حقیقـت و  
 ،شود. اما خاصـه  ها وارد می انسان ۀانسانیت انسان تمام و فرد در حیط

کنـد و نسـبت بـه     هاي مخصوص انسان اشـاره مـی   به ویژگی صرفاً
 ساکت است. ،او از دیگران ةحقیقت تمییزدهند

اسـت.  » ناطق«دانان براي انسان،  مشهورترین فصل ممیز منطق
انسان با دیگر حیوانات اشـتراکاتی دارد و تفـاوت او    طبق این نگرش،

و  »نطـق «با آنان، در قـدرت نطـق اوسـت. البتـه در تبیـین معنـاي       
نظر وجود دارد. غالب حکما آن را به معنـاي ادراك   ، اختالف»ناطق«

انـد. بـین ایـن دو     را به معناي توان تکلـم گرفتـه   آنو برخی  ،کلیات
مـع شـده کـه قـدرت نطـق و      ج گونـه  مسـئله، ایـن  نگرش در ایـن  

 ؛ زیرامالزم با ادراك کلیات و قدرت تفکر است ،وري در انسان سخن
قـدرت   ،ضمن اینکه در تکلم آدمی، کلمات عام و کلی نهفتـه اسـت  

نطق براي انتقال مطالب و استنتاجات فرد به دیگران اسـت کـه ایـن    
معلوماتشـان منحصـر بـه     ةمخصوص انسـان اسـت. حیوانـات دایـر    

قـدرت نطـق محـدودتري نسـبت بـه       روي، . بدیناستمحسوسات 
 .)339، ص4ج ،1381زاده آملی،  (حسن انسان دارند

ـ   رسد هیچ به نظر می ز یک از نطق ظاهري و باطنی، فصـل ممی
شـمار   انسان بـه  ۀآنها را در عداد خاص بایدحقیقی انسان نباشند، بلکه 

را نه  »نسانا«در تعریف  »نطق«منظور از  جوادي آملیاهللا  آیت آورد.
و نه نطـق بـاطنی متـرادف بـا      ،نطق ظاهري مترادف با قدرت تکلم

کنـد کـه    معرفی مـی  »نفس ناطقه«ك کلیات، بلکه آن را همان اادر
 :شود مشتق می» نفس ناطق«این نطق از 

نه نطق ظاهري است و نه نطق باطنی، بلکه  ،»ناطق«منظور از 

» س نـاطقنفـ«و چون این نطق از  ،منظور نفس ناطقه است

 ...لذا، ناطق را فصل و مقوّم انسان مـی داننـد ،شود مشتق می

 .)243 ، صب1388(جوادي آملی، 

به فصل حقیقـی   اند، به آن توجه کردهکه کمتر اهل فن  ،این نگرش
انسان اشاره دارد. اما نوشتار حاضر درصدد است به عامل فصل شدن 

 این حقیقت دست یابد.
مـل ندیـده و قیـد دیگـري بـه آن      برخی فصل ممیز ناطق را کا

شود کـه او را   ی اشاره مییبه مرگ و میرا ،نمونه . براياند اضافه کرده
) و 301ص ،1ج ،ق1408تعریف کرده (فارابی، » حیوان ناطق مائت«

 مجرد اشاره کنند. ۀاند به فصل ممیز او از مالئک با این قید خواسته
، جوهر »نفس«ر از اند که اگر منظو برخی اشکال کرده ،در مقابل

و اگر منظور بـدن اسـت، بـا     ،نفسانی است که مردنی براي او نیست
تـوان آن   نمیروي،  بدین .دهد صفات خود را از دست می ،آمدن مرگ

مرحـوم  پاسـخ   .)73، ص1ج ،1375را در حد انسان آورد (فخررازي، 
معناي عدمی  ،در این تعریف »موت«این است که منظور از  آشتیانی
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 »حرکت رجوعی و انتقال از دنیـا بـه آخـرت   «بلکه به معناي  ،نیست
است که تا این حقیقت محقق نشود، به غایت قصواي خویش دسـت  

 محـل هـاي   جدا از نقض و ابرام .)256ص ،1381یابد (آشتیانی،  نمی
توان ورود رویکرد کالمی به تعریف و تفسیر  بحث، این نگرش را می

 انسان دانست.
فصل، با نگرش منطقـی تفـاوت    دربارةی نگرش کالمی و فلسف

 ۀفصل و صـورت، رابطـ   ۀامتیاز و رابط دربارةدارد. در فلسفه و کالم، 
جـنس و فصـل، کیفیــت اخـذ فصـل از صــورت و امثـال آن بحــث      

به مفهوم  بدون توجه به حقایق خارجی، صرفاً ،شود؛ اما در منطق می
 شـود  مـی  توجـه  ،که ظرف عروض و اتصاف آن ذهـن اسـت   ،فصل

 .)191ص ،2ـ1ج ،1386 (جوادي آملی،
گیـرد،   بحث قرار می موضوعفصل حقیقی، که در فلسفه و کالم 

همان واقعیت عینی خارجی است که منشأ انتـزاع مفهـوم منطقـی از    
آن، داراي  ۀآن است. این فصل، از سنخ ماهیت نیست و نوع به وسیل

انسان  که از فصل حقیقی ،»نطق«گردد. بنابراین، مفهوم  حقیقت می
شود و فصل حقیقـی انسـان،    شود، فصل منطقی نامیده می انتزاع می

کند.  جوهري است که تمام ذات، هویت و حقیقت انسان را تأمین می
گویند که مبدأ و علت  می »فصل اشتقاقی«جوهر نفس را  روي، بدین

 .)230ص، بـ   ق1404سینا،  انتزاع فصل منطقی است (ابن
شود که پی بردن به حقیقت این مهـم،   روشن می ،با این توضیح

 نویسد: می سینا ابنممتنع است.  ،امري مشکل و به تعبیري
تـوانیم  در قدرت بشر نیست و مـا نمی ،آگاهی بر حقایق اشیا

تـوانیم  اشیا را جز به خواص و لوازم و اغراض بشناسیم و نمی

فصول مقوم دالّ بر حقیقت هر شیء یک را بشناسـیم، بلکـه 

فهیم که اشیا داراي خواص و اعراضی هستند. پـس  می صرفاً

ما حقیقت خداي تعالی و عقل و نفس و فلک و آتـش و آب و 

ــین را نمی ــم  زم ــراض را ه ــایق اع ــی حق ــیم و حت شناس

حقیقت جوهر ناشناخته است، بلکـه  که همچنان ؛شناسیم نمی

و او  ،فهمیم که این چیزي اسـت بـا ایـن خاصـیت می صرفاً

و ایـن حقیقـت شـیئ  ،و الفی موضوعموجودي است مستقل 

 .)34صق ـ الف، 1404سینا،  ابن( .نیست

شهود «روش صدرالمتألهین با توجه به صعب بودن علم به کنه اشیا، 
را براي شناخت حقیقـت هـر موجـود پیشـنهاد      »و مشاهده حضوري

امـا ایـن روش هـم     .)392، ص1، ج1981صـدرالمتألهین،  کنـد (  می

حکما هنگام تعریف و شناخت یـک   روي، . بدینمقدور همگان نیست
بر معرفی مالزمات و لوازم آن تأکید دارند و این شناخت  ،شیء بسیط

 .)209، ص1374دانند (طوسی،  را کمتر از شناخت حدي نمی
شناخت عاملی که فصل ممیز حقیقی انسان  ، برايبا این تفصیل

و  شود و نفس ناطقه را در جایگاه اصـلی  و انسان شدن محسوب می
به سراغ متون دینی خواهیم رفت تا از ایـن   ،نشاند حقیقی خویش می

 :دستی به حقیقت برآریم ،پنجره

 هاي اسالم و حقیقت انسان آموزه
متـون دینـی، ببینـیم چـه      بررسیدرصددیم تا ضمن  ،در این قسمت

انســان از دیگــر  ةمحورهــایی بــه عنــوان عامــل اصــلی تمییزدهنــد
 موجودات معرفی شده است؟

 حمد و شکر .الف
انسان از دیگـر   ةاز منظر متون دینی، یکی از عوامل اصلی تمایزدهند

، »حمـد، مـدح، شـکر و ثنـا    «هاي  حمد و شکر است. واژه ،موجودات
رونـد.   نزدیک به هم دارند و گاهی به جاي یکدیگر به کار می یمعنای

گیرد کـه در کنـار هـم قـرار      تفاوت آنها زمانی بیشتر مدنظر قرار می
 ته باشند و در مقایسه با یکدیگر سنجیده شوند.گرف

معـادل سـپاس و    »شکر«و  ،معادل ستایش ،در فارسی »حمد«
است. تفـاوت آن دو گـاهی بـه ایـن اسـت کـه        »کفران«مقابل آن 

اعـم از نعمـت و    ،هـاي اختیـاري   در مقابـل مطلـق زیبـایی    »حمد«
غیرنعمت و اعم از نعمـت در حـقّ شـخص حامـد و نعمـت در حـقّ       

در قبال خصوص زیبـایی نعمتـی    »شکر«که  حامد است، درحالیغیر
 ،الـف 1388شاکر داده شده است (جـوادي آملـی،    انساناست که به 

تري نسبت به شکر دارد و هـر   پس حمد معناي وسیع .)418ص ،4ج
در شـکر دو  ؛ چراکه صحیح نیستآن ولی عکس  ،شکري حمد است

 قید شرط است که در حمد نیست:
 ت و کمال باشد.وصول نعم .اول
 وصول به شخص شاکر برسد، نه به دیگري. .دوم

هاي دیگري هم ذکر شده کـه از موضـوع ایـن بحـث      البته فرق
، ؛ صـدرالمتألهین 191-190ص ،1، جق1420رازي، فخرخارج است (

 .)28-27ص ،5، جق1417طنطاوي، ؛ 384-383ص ،3، ج1366
نعم را بشناسـد و     هـم   حقیقت حمد این است که انسـان هـم مـ
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کنـد. امـا پـس از     و هم آن را در جاي صـحیحش صـرف    ،نعمت را
 ۀمعرفی اجمالی حمد، نوبت به اثبـات نقـش آن بـه عنـوان شاخصـ     

 رسد. انسان از دیگر موجودات در متون دینی می ةممیز
فرماینـد:   مـی  محمد زبور آلدر فرازي از کتاب  امام سجاد

حمد و سپاس خداى را که اگر از بندگان خویش، شـناخت سـپاس   «
هاى پشت سر هـم   هاى پیاپى و اتمام نعمت در مقابل امتحان از منت

آنکـه   بـى  ،بردنـد  هـاى او بهـره مـى    داشت، از نعمت خود را دریغ مى
آنکه شـکر او   بى ،کردند گزارند، و روزى فراوان او را صرف مى سپاس
شـد، از مرزهـاى انسـانیت بیـرون      ى آرند. و اگر چنـین مـى  را به جا

پـس در ایـن    .کردنـد  رفتند و به حد جانورى و بهیمى تنـزل مـى   مى
آنان «اند:  توصیف شدهکه در قرآن  شدند میهمچون کسانی  ،صورت

تـا،   صحیفۀ سجادیه، بـی » (ترند راه بلکه آنان گم ،اند همچون چارپایان
 .دعاي بیست و هشتم)

در این بیان، که به خروج از مرز انسانیت اشـاره   جادسامام 
بلکه حقیقت و  ،اند، قصد توهین و جسارت به کسی را ندارند دهکر

هـا   ایند تا راه سعادت براي ما انساننم مرز انسانیت را معرفی می
بـه ایـن   سـبب  مشخص شود. طبق این فرمایش، بهیمـه بـدان   

ارچوب شرع و قانون که افعالش در چاست گذاري شده  عنوان نام
بهره از حمد و سـپاس مـنعم هـم وجـودي      گنجد. انسان بی نمی

تعهد نسبت به خـالق و رازق خـویش دارد    مبهم، نامشخص و بی
 .استسنخ با بهایم  هم ،که در نتیجه

اگر انسان نتواند اهل حمد الهی شود، از حدود انسانی خارج و 
معیار انسان شـدن   مالك و ،. بنابراینگردد میدر سلک چارپایان 

هـاي   حمد و شـکر در برابـر نعمـت    ۀمندي از شاخص بشر به بهره
در  .خواهد شد» حیوان ناطق حامد«الهی است. انسان بر این مبنا 

حمد و شکر الهی و پاسـخی   جهتاگر نطق و کالم او در  ،نتیجه
یعنی با زمینـی   ؛ل شده استیبه این ندا باشد، به مقام انسانیت نا

منـدي از انسـان    توان بهـره  بودن این انسان، نمی صرف و ملکیِ
 شدن را براي او توقع داشت.

هاي الهی  نعمت ة، معرفت حمد و سپاس در زمرمزبوردر فراز 
برداري از آنها دچـار   شمرده شده است تا آدمی در استفاده و بهره

اگر معرفی و راهنمـایی الهـی نبـود، بشـر      ،. در نتیجهشودغفلت 
نعم را     ی و منعمشناس توفیق نعمت شناسی را نداشـت و سـپاس مـ

 توانست انجام بدهد. نمی

مضـاف بــه   »حــد« ةکـه واژ  ،در خصـوص حکمـت ایــن نکتـه   
در ایـن روایـت، بـه صـورت جمـع (حـدود) و مضـاف بـه          »انسان«
انسـان کمـاالت   : توان گفت میاست به صورت مفرد آمده  »بهیمه«

ما حیوان تنها یک حد جمع است؛ ا »حدود« روي، . بدینمتعددي دارد
 .)308، ص1، جتا عقلی است. (مدنی شیرازي، بی دارد و آن هم بی

افراد یکسان نیست. هرچه معرفت حامد بیشـتر باشـد،   همۀ حمد 
کـه میــزان محبــت او نیــز ســهم   حمـد او برتــر خواهــد بــود؛ چنــان 

، 1383حمـد او دارد (جـوادي آملـی،     ۀاي در تثبیت درجـ  کننده تعیین
انسـان و  متفـاوت  توانـد بیـانگر مراتـب     ویژگـی مـی   ایـن  .)537ص

بخشی به شـاخص   مندي و فعلیت آنها به میزان بهره ۀدرج گوناگونی
 وجود خویش باشد. معمايحمد الهی در 

و پژوهشـی  اسـت  ، خود موضوعی قابـل بحـث   »معرفت حمد«
ترسـیم جایگـاه آن    نباید مغفول واقع شودطلبد، اما آنچه  می جداگانه
شـناخت و معرفـت    ، بایدجودي انسان است. بدین منظورو ۀدر هندس

 باید. اداي حمد و شکر را کردبندي به آن تفکیک  حمد را از ادا و پاي
که معرفت آن از کارکردهاي  گونه عقل عملی دانست؛ همان شئوناز 

توان از جملـه مصـادیق    عقل نظري است. معرفت حمد و شکر را می
شـمار   به» شمس«مبارکه  ةتم سورهش ۀالهام تقواي نفس در ذیل آی

که خداي متعال در فطرت الهی انسان به ودیعه نهاده است. امـا   آورد
سازي آن به عزم و اراده شـخص وابسـته اسـت کـه در      انجام و پیاده
 کند. هاي عقل عملی ظهور پیدا می ذیل فعالیت

 ۀمبارکـ  ةسـور  30 ۀالزم به یادآوري اسـت کـه مطـابق آیـ    
یل برتري خود و شایستگی براي مقام خالفت ، مالئکه دل»بقره«

دیدند،  در قیاس با انسان را در تسبیح به حمد و تقدیس الهی می
یعنـی   ،هاي مشـترك بـا حیوانـات    شاخصه آنانکه رقیب  یدرحال

 ریزي دارد. افساد و خون
اي که خداي متعال در مقام احتجاج بـا مالئکـه بـر     شاخصه

ن در مقایسه با آنـان دلیـل   شایستگی مقام خالفت و برتري انسا
خدا ظرفیت دریافت  ۀاست که خلیف» علم به اسماي الهی«آورد، 
منـدي از آن را دارد و فرشـتگان صـرفاً بـا واسـطه و نـه        و بهره

در حد انبا و اخبار از آن و نه علـم بـدان    ،مستقیم، آن هم حداکثر
ده شـ آیات فوق اشـاره   ۀشایستگی دارند. به این حقیقت، در ادام

هاي ابتدایی انسان  اگر در قیاس با حیوان و در گام ،است. بنابراین
مقام انسان کامل  ،حمد الهی کافی باشد، در ادامه ۀشدن، شاخص
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که در ذیل علم او به اسماي الهی تبیین  ،اللهی اوۀفیخلو جایگاه 
مقامی  ؛گوي فصل ممیز او از دیگر موجودات است پاسخ ،شود می

 جن هم قابل دسترس نیست. ۀکه حتی براي طایف
درصدد تبیین و پاسخ به  ،در فراز فوق دیگر اینکه امام ۀنکت

در انـد تـا بتـوان از بیـان ایشـان       سؤال محوري این نوشتار نبوده
رسـد کـه    بحث استفاده نمود. به نظـر مـی   خصوص مسئلۀ محل

هاي فروکاهش انسانیت بـه   به یکی از جنبه ـ  در فراز فوق امام
» اثبات شـیء نفـی مـا عـدا    «آنجاکه و ازاند،  کردهاره حیوانیت اش

جـامع تمییـزبخش و    ۀتـوان آن شـاخص را بسـت    کند، نمـی  نمی
 انسان از حیوان دانست. ةکنند تفکیک
بـه معنـاي    را در بیـان امـام   »حـدود «و  »حد« ، نبایدرو ازاین

بـه  مـذکور  در کـالم   »حـد «اصطالحی و تعریف منطقی حمل کرد. 
پس اگـر شخصـی بـه     است. به کار رفتهـ نی مرز  یعـ معناي لغوي  

بند نباشد، از حـد و مـرز انسـانیت عبـور کـرده       لوازم انسان بودن پاي
حمد و شـکر را   ،رو است و به مرزهاي حیوانیت وارد خواهد شد. ازاین

شـمار آورد. روشـن    یکی از مقومات انسان بودن بـه  ةتوان در زمر می
انسان را با تسبیح و تحمیـدي کـه    شده از حمد خواسته دبایناست که 

 . البتـه ل اسـت یکسـان دانسـت   یـ موجودات قا ۀقرآن کریم براي هم
بخش انسان بـه مـدارج برتـر و     حمدي شکوفابخش انسانیت و تعالی

کمال است که از سر شناخت و معرفت و با اراده و اختیار فرد حاصـل  
بـر   ،عموجودات هستی و بـالتب  ۀحمد عمومی بر هم ، وگرنهشده باشد

 هاي بدن خود انسان نیز حاکم است. تک سلول تک

 حیا .ب
کمتـر مـدنظر اصـحاب قلـم و      ،توجه به نقش حیا در معرفی انسـان 

اندیشه قرار گرفته اسـت. ایـن شاخصـه نقـش بسـزایی در تثبیـت و       
سازي آن در جوامع انسـانی   ها و پیاده تقویت جایگاه اخالق بین انسان

الهی است. بـا توجـه    هايعصیان دستور عامل ترك زیراکند؛  ایفا می
به افسارگسیختگی بیش از پیش جوامع کنونی و فراهم شدن اسباب 

هـاي ارتبـاطی نـوین،     ورياحیـایی در پـی رشـد فنـ     و ابزارهاي بـی 
هـا از دیگـر    توانـد در تفکیـک انسـان    حیـا مـی   ۀبندي به شاخص پاي

 کند.موجودات و مرزبندي فرهنگی حاکم بر آنان، نقش خوبی ایفا 
به معناي شرمساري و خجالت است و در مقابـل   ،در لغت» حیا«

ــی ــرار دارد آن، وقاحــت و ب ــرمی ق ــ ش ــور،  ن(اب  ،14، جق1414منظ

انـد (زمخشـري،    آن را با حیات یکـی دانسـته   ۀبرخی ریش .)217ص
بازداشتن نفـس  «، »حیا«معناي اصطالحی  .)184، ص1ج ،ق1417

، اعـم از  »حیـا «نـاي لغـوي   است. مع» ها و ترك کردن آنها از زشتی
اقسام نکوهیده و پسندیده آن اسـت، امـا در اصـطالح علـم اخـالق،      

 کارهاينوعى انفعال و انقباض نفسانى موجب خوددارى فرد از انجام 
 .)77، صتا (طوسی، بیگردد نکوهش وي مانع شود تا  ناپسند مى

، نــوعی حالــت جاهــا، در برخــی »حیــا«در معنــاي اصــطالحی 
دارد و  که آدمی را از انجام افعال ناپسـند بـازمی  وجود دارد بازدارندگی 

» أَ لَم یعلَم بِأَنَّ اللَّه یرَى«فرماید:  می این حقیقت است که بهتوجه با 
ل شـدن و مراعـات آداب خـاص در    یـ ، به حریم قا. گاهی)14 :(علق

رویـی مـالزم دانسـته     دارد. اما گـاهی حیـا بـا کـم     برابر بزرگان وامی
بـه تعبیـر پیـامبر     .ایـن دو را یکـی دانسـت    دنبای رو، و ازایند، شو می
(کلینی،  حیا بر دو قسم است: حیاي عاقالنه و حیاي جاهالنه اکرم

عقل آدمـی او را بـه حیـاي عاقالنـه دعـوت      . )106ص ،2، ج1365
کند؛ اما حیاي جاهالنه ناشی از ناتوانی و نقص انسان و یا ناشـی   می

 از جهالت عملی اوست.
حیا را صفتی اعتدالی بین دو طرف افراط و تفـریط  درالمتألهین ص
هـا و خجالـت در    شـرمی در انجـام زشـتی    یعنی وقاحت و بی ،مذموم

یعنـی   ـ  ها معرفی کرده و آن را مبتنی بر مبـدئی انفعـالی   انجام نیکی
دانسـته اسـت   ـ یعنـی تـرك فعـل      ـ  خـوف و داراي غـایتی فعلـی   

 .)201-199، ص2ج ،1366صدرالمتألهین، (
پس از مروري بر این شاخصه، نوبت به ارتباط بین این شاخصـه  

، رسد. حیا در کالم امام صادق و پاسخ به سؤال محوري نوشتار می
الغناء براي انسان معرفی شده  القدر و عظیم اي جلیل به عنوان شاخصه
ا   «موجودات زنـده ممتـاز کـرده اسـت:      ۀکه او را در بین هم اُنْظُـرْ یـ

ذَا الْخَلْـقِ    مفَضَّ نْ هـ انِ مـوییعِ الْحمونَ جانُ دالْإِنْس بِه ا خُصلُ إِلَى م
   اء یـی الْح نـأَع یمِ غَنَـاؤُهظالْع هریلِ قَدل3ج ،ق1404(مجلسـی،  » الْج ،

! به ویژگی باعظمت و باارزش مختص انسـان در  مفضلاي ؛ )81ص
 !کنتوجه ـ یعنی حیا ـ برابر دیگر حیوانات 

» الجلیـل قـدره و العظـیم غنـاؤه    «تعبیـر   ۀدر ترجم ناحرابین ش
در نظـر  » مـا «وصـف  اختالف است، به نظر برخی، اگر این عبـارت  

توان آن را وصـف انسـان و یـا حتـی      البته می .گرفته شود بهتر باشد
وصف حیوان یا خَلق نیز گرفت که در هریک از این حـاالت، معنـاي   

 رد.عبارت تغییر پیدا خواهد ک
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فراز فوق نیز حیا را مخصـوص انسـان در برابـر دیگـر حیوانـات      
ممکن اسـت کـه بتـوان آن را عامـل تفکیـک       روي، و بدیندانسته، 

ایـن شـاخص، انسـان     ۀبـا واسـط   ،. در نتیجهدانستانسان از حیوان 
آدمی از این خصیصـه   ةبودنِ انسان در حیا داشتن اوست و هرچه بهر

 ،تر خواهـد شـد. بنـابراین    انسانیت نزدیکبیشتر باشد، به مراتب برتر 
اي از انسانیت نـدارد. در   بهره زیراهاست؛  حیوان ةحیا در زمر انسان بی

 ۀروایاتی دیگر نیز بر این حقیقت تأکید شده که با از بین رفتن شاخص
، 1362انجـام دهـد (صـدوق،    را حیا، آدمی ممکن است هـر کـاري   

 ،1365ین خواهد رفت (کلینی، و با رفتن آن، ایمان نیز از ب ،)510ص
نیـز پیونـد حیـا بـا روح و حقیقـت       نظـر از این  .)107-106ص ،2ج

 انسانیت قابل طرح و بحث است.
تـوان شـمرد: حیـاي از مـردم،      مـی  گوناگونیاقسام  »حیا«براي 

حیـاي از  ـ ارواحنا له الفداءـ ـ حیاي از پیامبر الهی، حیاي از امام عصر  
قسم اخیر، عامل مهـارت   ویژه به »حیا«م خداوند، حیاي از نفس. اقسا

آن  بـه هـاي مفصـلی    شناسان بحث خودکنترلی است که امروزه روان
 اند. اختصاص داده

وجـودي   ۀرا در هندسـ  »حیـا « ۀاگر بنا باشد جایگاه خصیصـ 
حیا بـا افعـال و   آنجاکه از یم بگوییمتوان انسان مشخص کنیم، می

 شـئون آن را از  دد، بایـ دهی آنهـا ارتبـاط دار   رفتار آدمی و سامان
که در توضیح و تبیین اقسـام   عقل عملی انسان دانست؛ همچنان

 آن مشخص شد.
از جمله روایات مشهور و مهمی که جایگاه حیا را براي مـا بهتـر   

بـراي   مؤمنـان اي است که امیر گونه کشد، بیان تمثیل به تصویر می
بـر حضـرت    فرمایند: جبرئیل پـس از هبـوط   تبیین می بن نباته اصبغ
او را بر انتخاب یکی از سه حقیقت ممثّل و رها کـردن دوتـاي    آدم

بودنـد. حضـرت    »دین«و  »حیا«، »عقل«دیگر مخیر فرمود. آن سه 
 ،رو بـه دیـن و حیـا کـرده     جبرئیل. جناب کرد، عقل را انتخاب آدم

که ما مـأموریم  دادند : برگردید و او را رها کنید. آن دو جواب ندفرمود
 .)10، ص1ج ،1365هرجا که باشد (کلینی،  ؛عقل باشیم همراه

در  »جنـود عقـل و جهـل   «حیا در روایت مشـهور   بر این، عالوه
، ق1404شـعبه حرانـی،    (ابـن  لشکریان عقل معرفی شده است ةزمر
پس  .طبق این روایات، عقل بر حیا سیطره و حاکمیت دارد .)401ص

کنـیم، شـأن و جایگـاه     اگر بنا باشد، کاندیداي انسان شدن را معرفی
 تر است. اولی و شایسته ،رهبر بر پیرو

 خردورزي .ج
او از  ةکننـد  مشهورترین شاخصه براي معرفی انسان و عامل تفکیـک 

گـاهی بـه معنـاي     ،در لغـت  »عقل«است.  »عقل«دیگر موجودات، 
) و گاهی به معنـاي  458، ص11ج ،ق1414منظور،  آمده (ابن »منع«
 .)278ص ،3ج ،1367 اثیر جزري، (ابن» دیه«

شـود، خلـط    عقل انجام مـی در خصوص اي که  ترین مغالطه مهم
شناخت و فهـم کـاربرد دارد    ةبین اقسام آن است. عقل گاهی در حوز

عمل و فعل. گاهی ترازوي قوه خیال و وهم است و  ةو گاهی در حوز
رد کـ توجه به نقش و عملنظر، گاهی ترازوي شهوت و غضب. از این 

تبیـین موضـوع بحـث مهـم بـه نظـر       بـراي  ذات انسان این قوه در 
عقل در تقسیم رایج به دو قسم عقل نظري و عملی تقسیم  رسد. می
 ،هاي دانشمندان مختلـف پیرامـون عقـل عملـی     شود که نگرش می

 ۀلئدانایی و قـدرت حـلّ مسـ    ۀگرچه ممکن است دامن ،متفاوت است
اما ایـن، عامـل    ؛بیش از دیگر حیوانات باشد ،شناخت ةانسان در حوز

اگـر توانسـت دانـش خـویش را در خـدمت       ؛انسان شدن وي نیست
وگرنـه دزد   ،اهداف متعالی به کار گیرد به عرصه انسانیت پا گذاشـته 

 باچراغی است که امانی از شرّ او نیست.
عقـل  «و  »عقـل رعایـت  «عقل را بـه دو قسـم    حضرت علی

 اند: تقسیم کرده »روایت
لَ وِعَایَۀٍ وَ رِعَایَۀٍ الَ عَقْلَ سَمَاعٍ وَ رِوَایَـۀٍ فَـإِنَّ عَقَلُوا الدِّینَ عَقْ«

، خطبـه 1379البالغـه،  نهج» (رُوَاةَ الْعِلْمِ کَثِیرٌ وَ رُعَاتَـهُ قَلِیـلٌ

اعْقِلُوا الْخَبَرَ إِذَا سَمِعْتُمُوهُ عَقْلَ رِعَایَۀٍ الَ عَقْـلَ رِوَایَـۀٍ؛ «) و 239

 .)98حکمت ، همان» (یرٌ وَ رُعَاتَهُ قَلِیلٌفَإِنَّ رُوَاةَ الْعِلْمِ کَثِ

را بر درایت و فهم حدیث،  »عقل رعایت« البالغه نهجشارحان برخی 
اگـر عقـل    .)254، ص18، ج1377الحدیـد،   اند (ابن ابـی  تطبیق کرده

عقل نظري را  بایدروایت را بر حفظ و انتقال به دیگران تطبیق کنیم، 
یـت، نـه   تقابل، رسالت عقـل رعا  ۀنو به قریبدانیم دار نقش آن  عهده

المقدمه درایـت، یعنـی عمـل و پیـاده      صرف فهم و درایت، بلکه ذي
سنج از روایتی نکـات دقیقـی    بسا فردي نکته چه است؛ زیراکردن آن 

که ممکـن   گونه دست آورد، اما در آزمون عمل موفق نباشد، همان هب
، امـا  است پزشک حاذق به مضرات سیگار علم یقینـی داشـته باشـد   

 تسلیم و فرمانبردار حکم عقل خویش نباشد.
رسالت ایـن عقـل را رعایـت و     ،در تعبیر فوق امیرمؤمنان علی

ایفاي نقـش آن،  روي،  اند. بدین ایم دانسته سازي آنچه را فهمیده پیاده
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همان عقل عملی معهود قسیم عقل نظري است. البته بـین   ةبر عهد
ظـري و عملـی اخـتالف    تبیین کـارکرد عقـل ن   در خصوصفالسفه 

وشـتار بـه   نطلبـد. ایـن    وجود دارد که خود بحثی منحاز و مفصل می
عمـل  را شناخت و دیگري  ةرسالت یکی را حوز ،عنوان اصل موضوع
 تعریف کرده است.

، اسـت  آنچه از عقل و جهل در آیـات و روایـات اسـالمی آمـده    
نیـز   »جهل مـذموم «بیشتر به این قسم از عقل عنایت دارد و مراد از 

جهلی است که مقابل عقل عملی باشد، که با علـم و دانـش داشـتن    
 .)643ص ،1383منافات ندارد (جوادي آملی، 

 در آندر شـناخت جایگـاه عقـل     البالغـه نهجاز جمله نکاتی که 
 ص آن است. حضرت علییها و نقا ، توجه به محدودیتکردهمداقه 

مکـرر  کـه   ،تعالی ريعالوه بر ناتوانی عقل انسان در فهم کنه ذات با
دیگري از عجـز عقـل نیـز اشـاره      هاي نمونهتصریح دارند، به  به آن
هـاي خلقـت طـاووس     ، به شـگفتی 165 ۀنمونه، در خطب برايدارند. 

هاي پـرتالش را از   اندیش و عقل هاي ژرف فرمایند و هوش اشاره می
و در ادراك کمتـرین انـدام   « فرماینـد:  دانند و مـی  درك آن عاجز می

هـا از سـتودن آن در کـام     ها از شناخت درمانده و زبان وس، عقلطاو
 .)165، خطبه 1379البالغه،  نهج» (اند مانده

هـایی سـخن بـه میـان      از عقـل  ،حضرت، در مواضـع دیگـر  
جـوي نورنـد   و در جست ،هاي هدایت چراغ ۀکه به واسط اند آورده

 گـاه عقـول تحـت آرزوهـا و     )؛ یـا از لغـزش  144 ۀخطبـ همان، (
خفـتن عقـل    ؛)219 ؛ همـان، حکمـت  86خطبـه  همـان،  ( امیال

هاي بسیاري از افراد در زندان  ) و اسارت عقل224خطبه همان، (
) سخن به 3نامه  ؛ همان،211 همان، حکمتو هوس ( حاکم هوا

انــد. غایــت رســالت پیــامبران نیــز زدودن غبارهــا و   میــان آورده
قـل  هاي جهالت و ضـاللت، توانمندسـازي و شـکوفایی ع    حجاب
 .اول) ۀخطبهمان، ( است.

، او را معاویـه ا تبیین تفـاوت بـین عقـل و زیرکـی     ت بحضر
او را اهل غدر و خیانت معـرف  بلکه  ،دندان تر از خویش نمی زیرك
 .)191خطبههمان، ( ندنک مى

کـه خـداي   دانند  میترین حقیقتی  لتیعقل را بافض پیامبر اکرم
 .)12ص ،1، ج1365، متعال بین بندگانش تقسیم کرده است (کلینـی 

تـرین   تواند صاحب خـویش را بافضـیلت   ترین شیء، می بافضیلت این
ـ   زیراکند؛   ۀبه سوي انسان شدن گام برداشته و در راه نیل بـه اوج قل

توان عامل تمییز  عقل را می ،انسانیت قرار گرفته است. با این نگرش
 انسان از دیگر موجودات معرفی کرد.

، امر را بـر انتخـاب آن بـه    »عقل«اي اشتراك لفظی و تعدد معن
در  روي، . بـدین کند عنوان شاخص محوري معرفی انسان مشکل می

ایم. امـا اهـل معرفـت،     شدهملزم گونه کلمات  بر پرهیز از این ،تعریف
اند یا عامـل تمییـز و تشـخیص     عقل را یا مدرك کلیات معرفی کرده

کنـد،   و ممتاز می آنچه ما را از دیگر حیوانات جدا ،شک خوب و بد. بی
هـا   محفوظات نیست، بلکه استفاده و کاربست صحیح دانسته ۀگنجین

ـ  معیار انسانیت است. اگر به روایت تمثیل بخـش قبـل نگـاهی     ۀگون
قرار گرفت که حیا و دیـن   دوباره بیندازیم، عقلی مختار حضرت آدم

شـاخص و  توانـد   مـی را به دنبال خود داشت. پس این عقل است که 
 نسان شدن باشد.معیار ا

چون خوبی و بدي یـا حسـن و قـبح و    همدر تشخیص احکامی 
عاقلـه   ةاز مراتـب قـو  ، نباید سازي و اجرایی کردن آن نین پیادههمچ

تــوان  هــاي اصـلی حسـن و قــبح را نمـی    غفلـت ورزیـد. البتــه پایـه   
انـد. نیکـو    عمومی، ثابت و همیشـگی زیرا خوش تغییر دانست؛  دست

 :توان گفت میروي،  بدیناز این سنخ است. بودن عدالت و بدي ظلم 
شناخت مصادیق یا مراتبی از خوبی و بـدي یـا حسـن و قـبح، بـین      

امـا مصـادیق یـا مراتبـی از آن بـه       ؛همگان عمومی و مشترك است
عمـل   عالوه بر آن،کمک عقل سلیم و توانمند قابل تشخیص است. 

آزاد از به فعل نیکو نیز پس از تشخیص خوبی آن، به مدیریت عقـل  
 .استپذیر  بند هوا و طمع و حاکم بر قواي دیگر تحقق

رأیـت العقْـل عقْـالن:    : «اسـت روایت شده  علىمؤمنان از امیر
 کمـا الینفـع    و الینفع مسموع إذا لم یـک مطبـوع    ،مطبوع و مسموع

ضوء   ق1412، اصـفهانی  (راغـب » العـین ممنـوع   الشّـمس و ضـوء ،
طبیعى (فطرى) و عقل اکتسـابى  عقل دو گونه است: عقل ؛ )578ص

هرگاه عقل فطرى در انسان نباشـد عقـل اکتسـابى و     .از مسموعات
که نور خورشید به چشمى که نور نـدارد   چنان ؛دهد ها سود نمى شنیده

 دهد. بهره نمى
این فرمایش حضرت بر محوریت عقل فطري نسـبت بـه عقـل    

کـه عامـل   رسـد   رو بهتر به نظـر مـی   گذارد. ازاین اکتسابی صحه می
ها از دیگر موجودات را فطـرت او بـدانیم. اگـر     انسان ةتفصیل بخشند

هـاي ویـژه خـود را از دسـت ندهـد،       ها و شـاخص  مؤلفهاین فطرت، 
هاسـت و بـا از دسـت دادن بخشـی از ایـن       انسان ةصاحبش در زمر
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دهـد و از مرزهـاي    اي از انسانیت خـود را از دسـت مـی    ، بهرهعوامل
 این عامل را بیشتر مرور خواهیم کرد. ،. در ادامهکند انسانیت افول می

 تألّه .د
و انسـان   داند میفصل ممیز انسان  رااین عامل  جوادي آملیاهللا  آیت

، 1389کند (جوادي آملی،  تعریف می» حی متألّه«را از منظر قرآن به 
 .)268، ص2، ج1385 ؛ همو،221ص

پروردگـار را   توان عبادت و ارتباط بـا  می ،از منظر قرآن کریم
حیات انسانی دانست. حیات انسانی بـدون تعلـق بـه     ةکنند تأمین

میسـر  ـ یعنی خدا   ـ  محض خداي متعال، عبادت و ارتباط با حی
هم در آغاز آفرینش خود به خدا نیازمند  ،انسان روي، . بدیننیست

آن. با گسسته شدن پیوند بین عبـد و مـوال،    ۀاست و هم در ادام
به  ،نیازهاي اصلی خود ندارد و در نهایتتأمین ي انسان راهی برا

شـود. انسـان در تـأمین نیـاز      حیوان یا گیاه یا سنگی تبدیل مـی 
 از چند حال خارج نیست: ،خویش
یا صرفاً در پی تأمین نیازهاي جسمی خـود اسـت کـه در حـد     ـ 

 خواهد بود.» حیوان بالقوه«و » گیاه بالفعل«
چون تسلط بر دیگـران  همغضب خویش  ةیا در پی ارضاي قوـ 

 خواهد بود.» حیوان بالفعل«است که 
حیـوان  «پـردازد کـه    نیازهاي عاطفی خود می تأمینیا تنها به ـ 
 است.» انسان بالقوه«و » بالفعل

انسانی که تنهـا در کارهـا امـین باشـد و خیانـت نکنـد حیـوانی        
شکاري است کـه سـختی گرسـنگی و شـکار      شده، مانند سگ تربیت

بـرد، در   داري لـذت مـی   ولی چون از امانـت  ؛کند حمل میکردن را ت
کند. بر این اساس، کسـی کـه    امانت خویش، یعنی شکار خیانت نمی
تـر اسـت. همچنـین     شده پست در امانت خیانت کند، از حیوان تربیت

اندیشد و در قلمرو نژاد و قبیلـه،   ل عاطفی میئانسانی که تنها به مسا
دهـد، حیـوان    شان غیرت به خـرج مـی  براي حمایت از خانواده و خوی

 کند. هاي خود حمایت می مرغ است که از جوجه همچونمهربانی 
اي از  اما کسی که معارف بلند توحیـدي را آموخـت و نمونـه   

هاي سخت  گردنه ۀشد و توانست از هم» علّم آدم األسماء کلّها«
 اهل ایثار باشد، او حقیقت انسانی را شـکوفا  و تعلق به دنیا بگذرد

، 2، جالـف 1388، جـوادي آملـی  اسـت. ( » انسان بالفعل«کرده و 
 .)361-360ص

» لینذر من کَانَ حیاً و یحقَّ الْقَولُ علَی الْکَـافرِینَ « ۀخداوند در آی
در مقابـل زنـده    ،و ثانیاً ؛داند انسان مؤمن را زنده می ،) اوال70ً :(یس

آید که کـافر   دست میه ب چنین ،آورده است. از این عبارت را» کافر«
است » حی متألّه«زنده است. پس انسان همان  و انسان مؤمن ،مرده

 .)268، ص2، ج1385، جوادي آملی(
را دچـار سـفاهت    بهره از آیین ابراهیم خلیـل  فرد بیسان  بدین
دانـد:   بهره از حاقّ انسانیت و معیار حقیقی انسان شدن می نفس و بی

 .)130 :(بقره» إِبراهیم إِالَّ منْ سفه نَفْسه ملَّۀِو منْ یرْغَب عنْ «
روگردان اسـت   ابراهیمحضرت طبق فراز فوق، کسى از کیش 

کننـده را   فهم خدادادى و عقل مراعات ،که خود را دچار حماقت کرده
 از دست داده باشد.

مغزي معمول در جامعـه اسـت.    غیر از سبک ،سفاهت در این آیه
کردن مسیر انسـان شـدن و از دسـت دادن     همان گمسفاهت نفس، 

، توحیـد را عامـل   امام علـی  رو، ازاینشاخص اصلی انسانیت است. 
 .)84، ص1366آمدي، تمیمی (اند   نمودهمعرفی   حیات نفس

گـام برداشـتن در    بـا  ،به نـوعی  را تألهرسد که بتوان  به نظر می
سمت بعـد بهتـر   ق درکه جایگاه آن،  پیوند دادمسیر شکوفایی فطرت 

 شود. روشن می

 فطرت.  ه
اصـلی   ۀشاخصـ ـ بـه ترتیـب    ـ هریـک    »طبیعت، غریزه و فطرت«

، 4ج ،1385جان، حیوان و انسـان اسـت. (جـوادي آملـی،      موجود بی
ــی  .)137ص ــوانی انســان ب ــد حی ــه بع ــزه نیســت  البت ؛ بهــره از غری

بعد جسمانی او مشمول طبیعـت و قـوانین حـاکم بـر آن      که همچنان
اما  ؛پس انسان از سه بعد طبیعت، غریزه و فطرت تشکیل شدهاست. 

ـ «بر وزن  »فطرت«که  رو انسانیت او، فطرت است. از آن ۀمای  »ۀفعل
 :توان آن را عبارت دانست اسـت از  کند، می بر نوع آفرینش داللت می

ابعاد وجـودي   ۀمجموعه ساختاري که خاص انسان است و شامل هم
 شود. میاو از حیث انسان بودن او 

اهل تحقیق، فطرت انسان را به معناي خالی بـودن  از برخی 
انــد (ابــن  هــا دانســته ، عقایــد و خــواهشءاو از آرا ۀخلقــت اولیــ

اما این نگـرش، خـالف    ؛)140-139، ص6، ج1377الحدید،  ابی
که او را صاحب فطرتـی الهـی   است » روم«سوره  30 ۀصریح آی

تولد او را خـالی   ۀلحظ »نحل« ةسور 78 ۀدانسته است. اگر در آی



 ۱۳۹۷، فروردين ۲۴۴معرفت، سال بيست و هفتم، شماره اول، پياپي   ۵۴

 
 

از علم، معرفی کرده، منظور علوم حصولی است که در همان آیـه  
، تا شامل علوم را علوم ۀابزار ایجاد آن را متذکر شده است، نه هم

صاحب این نظریه آن را برنتافته  البتهفطري و حضوري هم شود. 
ها بر توحید است  اقرار کرده که خلقت انسان ،و در مواضعی دیگر

 .)114، ص1؛ ج222، ص7، ج(همان
وجود انسان و پیونـد آن   ۀجایگاه فطرت در منظوم ازقرآن مجید 

ین خـالص  یـ روى خود را متوجـه آ «با دین و تألّه پرده برداشته است: 
 .ها را بـر آن آفریـده   پروردگار کن! این فطرتى است که خداوند انسان

 .)30 :(روم» دگرگونى در آفرینش خدا نیست
 .خوانـد  ی انسان صاحب خویش را به آیینی پاك فرامیفطرت ذات

 ۀها امـري غیرذاتـی و عارضـی اسـت. وظیفـ      پس انحرافات و زشتی
سفراي الهی این است که این امور عارضى را زایل کنند و به فطـرت  

انسان شدن انسان به  روي، بدینى دهند. یاصلى انسان امکان شکوفا
 گره خورده است. شکوفا شدن فطرت و استعدادهاي فطري او

به منظور شناخت بیشتر فطرت در تبیین تفاوت انسان و حیـوان،  
بهتر آن است که ابتدا به کارکردهاي حیـوان پرداختـه شـود. پـس از     

 ذیلرسد که امور  به نظر می ،ها و کارهاي یک حیوان بررسی فعالیت
 بتوان به آن نسبت داد: ،را به استقراي ناقص

 .چون دیدن، ادراك بو و مزههم حیوان ادراکاتی دارد؛ـ 
 اش. تمایالتی هم دارد؛ مثل میل به غذا، دوستی بچهـ 
حیوان افعالی دارد. حیـوان بـر اسـاس ادراکـات و تمـایالت خـود،       ـ 

بـراي خـود    و رود به دنبال غذا می ،دهد؛ مثالً کارهایی انجام می
 کند. خانه و النه درست می

اش را اذیت کننـد، او نیـز    انی بچهانفعاالتی نیز دارد. اگر جلوي حیوـ 
 شود. اذیت می

انسان هم امور فوق را داراست که به بعد حیوانی او (انسان بما هـو  ـ 
تـوان   شود. اما نظیر این چهار بخش را نیز می می مربوطحیوان) 

 زیـرا ل شـد؛  یـ قاهـم  براي فطرت انسان (انسان بما هو انسان) 
ان اسـت. پـس نـوع    به معناي نوع آفرینش خاص انس »فطرت«

 اي است که: آفرینش انسان به گونه
گوینـد.   »ادراکات عقلی«ادراکات خاصی دارد که فالسفه به آن  .الف

ایـن   ۀفهمـد. در نتیجـ   فهمد که حیوانات آنها را نمـی  چیزهایی را می
گیـر و   هاي چشـم  ادراکات و رشد آنهاست که علوم، فنون و پیشرفت

تـأمین  حیوان فقط بـراي   ،در مقابل وجود آمده است. اماه ب گوناگون

اگر پیشرفتی هم داشـته   ،کند و در این مسیر اولیه تالش می نیازهاي
بـه نفـس    ارسد الهام فجـور و تقـو   به نظر می گیر نیست. باشد، چشم

 ) به این بعد از ابعاد فطرت اشاره داشته باشد.8 :انسان (شمس
از آن انسان تمایالت مخصـوص بـه خـود دارد کـه حیـوان      . ب

اما نه بما  ،میهمانی و سور دادن براي انسان لذیذ استبهره است.  بی
د: نـ فرمای مـی  رو، امیرمؤمنـان  ازایـن بلکه بما انّه انسان.  ،انّه حیوان

 ،ق1407(راونـدي،  » قوت األجسام الطعام و قـوت األرواح اإلطعـام  «
 .)142ص

کنـد. از   که خود محتاج است، آن را ایثار می درحالی انسان بالفعل
تشنگی در حال جـان دادن اسـت، امـا آب را بـه کنـار دسـتی خـود        

یافته است  هاي کمال مختص برخی انسان گونه تمایالت دهد. این می
بـراي برخـی   را گرچـه مراتـب بسـیطی از آن    ؛ و براي حیوان نیست

دهـد ابتـدا    حیوانات مثل خروس که به هنگام غذا خوردن اجـازه مـی  
او، ایثـار  تعمـیم  اند، امـا   بخورد، برشمرده شسپس خودبخورد و مرغ 

ایــن بخــش از  جــان دادن گــزارش نشــده اســت. ۀحتــی تــا مرحلــ
 کارکردهاي انسانی بر عهده عقل عملی آدمی نهاده شده است.

ــود دارد.  . ج ــاص خ ــالی خ ــان افع ــراي انس ــی در  ب ــال، وقت مث
  تَتَجـافى «کنـد:   مـی خواب گرم است، خواب شیرین خود را رها  رخت
با حـق مناجـات   شود و  ، بلند می)16 :(سجده» بهم عنِ الْمضاجِعِجنُو
 پذیر نیست. مختص انسان است و براي حیوان امکانکند. این  می

 افعال خاص انسان محصول کارکرد عقل نظري و عملی است.
انفعاالتی نیز خاص انسـان اسـت. انسـان از چیزهـایی لـذت      . د
یالت خاص خود مثـل اطعـام،   برد که مختص اوست. وقتی از تما می

. برد. روشن است که لذت غیر از تمایل اسـت  شود، لذت می ارضا می
روشن است که لـذت  . نتیجه فعل» لذت«مبدأ فعل است و » تمایل«

تـوان اسـناد داد، امـا لـذت      را به حیوانات و دیگر موجودات زنده مـی 
حیوان، لذت محسوس است و مراتب برتـر آن مثـل لـذت عقلـی را     

 توان بدان نسبت داد. نمی
انفعاالت خاص انسان نیز غایت فعالیت عقل نظري و عملی اوسـت.  

 شود. ها، این انفعاالت محقق می با ارضاي نیازهاي این توانمندي
پس انسان بودن آدمی به معناي فعال بودن فطرت اوسـت و  

کارهـا و انفعـاالت خـاص     ،آن زمانی است که ادراکات، تمایالت
تـوان عنـوان    فطرت را میرو،  فعل داشته باشد. ازاینانسانی را بال

هاي خاص انسان،  ها و هم گرایش جامعی دانست که هم شناخت



 ۵۵  بر متون ديني هيبا تک تيبه مالک انسان ینگرش کالم
 

 اعم از ایمان و عقایـد، توحیـد، والیـت و بـاور بـه معـاد را دربـر       
شـود. حضـرت    گیرد و شامل عناوینی که قبالً ذکر شد نیز می می
» فطـرت «مـان  را ه» اخـالص « ۀنیز کلم البالغه نهجدر  علی

 .)109خطبه ، 1379البالغه،  اند (نهج دانسته
 »محجوبـه «و  »مخمـوره «فطرت را به دو قسـم   امام خمینی

» تبعـی « و» اصلی« هم داراي دو سنخرا  »مخموره«کرده و تقسیم 
انسـان صـاحب   . )77-76، صتـا  موسوي خمینی، بـی است ( دانسته

ب با محبـوس و محجـوب شـدن فطـرت در حجـا      فطرت محجوبه
هـاي خـاص    غفلت و دنیازدگی، مانع مهمی بر فعلیت و بروز توانـایی 

و داراي . اگیـرد  کنـد، از مسـیر انسـانیت فاصـله مـی      انسان ایجاد می
اسـت.  تکبر و زدگی،  جهل، کفران، حرص، شتاب چونهملشکریانی 

فطرت منظور این نوشتار، همان فطرت مخموره است که از حجـاب  
ته و آدمی را بـه اوج انسـانیت و غایـت    طبیعت و دنیاطلبی نجات یاف

را در و شـکر  شود و جنود رفق، تواضع، توکـل،   خلقت او رهنمون می
 خدمت دارد.
 ةتوان عامل اصـلی و حقیقـی شـکوفاکنند    فطرت را می ،بنابراین

بـه امـور   د رسد کـه فطـرت را نبایـ    انسانیت دانست. البته به نظر می
چون توان ارتبـاط  همدیگري محدود کرد، بلکه امور مذکور  ۀچهارگان

سـعی   صـدرالمتألهین کـه   ،با ملکوت، مکاشفه و شناخت عوالم دیگر
آن را تبیـین  » قواي ذاتـی نفـس  «دارد به کمک قوایی تحت عنوان 

نیز در افق این حقیقت قابـل تبیـین اسـت. از نظـر     ، کند و شرح دهد
ظاهري، پنج حس بـاطنی و ملکـوتی    ۀوي، انسان به وزان پنج حاس

 ،ورت بالقوه دارد که در صورت گـام نهـادن در مسـیر انسـانیت    به ص
 ۀاین قوا عبارتند از: بینـایی بـاطنی، سـامع   . شوند شکوفا و بالفعل می

صـدرالمتألهین،  ( بـاطنی  ۀباطنی و شـام  ۀباطنی، المس ۀباطنی، ذائق
ــا اســـتفاده از ایـــن  .)150-149، ص1363و122، ص8ج ،1981 بـ

د شـود. ایـن قـوا را بایـ     مـرتبط مـی  قواست که آدمی به عوالم دیگر 
 نامید. »واي فطري انسانق«

کرامت اولیاي الهی و توانایی تصرف در عالم طبیعت بـا اشـراف   
نهفته در وجـود   ۀبر عوالم محیط بر آن، نیز با شکوفایی این خمیرمای

آدمی و نیل به مراتب برتـر آن و بـا اسـنفاده از قـواي فـوق محقـق       
 .)16-15، ص1381ن، .ك: صدرالمتألهی(ر شود می

نه حقیقـت   ،انسان است ۀممکن است ادعا شود که فطرت خاص
ذاتی او. اگر بنا باشد با نگرش کالمی به این ادعا پاسخ داده شود بـه  

ه     فطْرَت اللَّه الَّتی« ۀآی دیلَ لخَلْـقِ اللـَّ ها ال تَبـلَیع روم»  فَطَرَ النَّاس) :
داند و  نسان را بر اساس فطرت میتوان اشاره کرد که خلقت ا ) می30

 کند، نه عنوانی عارضی. فطرت الهی را جبلّی انسان معرفی می

 گیري نتیجه
که او را از دیگر موجـودات   ،سؤال از معیار و عامل اصلی انسان شدن

و تـاکنون نیـز   ارد اي در تاریخ اندیشـه بشـریت د   کند، پیشینه جدا می
 بوده است.سؤاالت روز بشر متمدن و جز

هـاي متعـددي در    بـه مـالك   بیـت  متون دینی و روایات اهل
اند؛ از جملـه: حمـد الهـی، حیـا،      تعیین انسان بودن انسان اشاره کرده

تـک ایـن عنـاوین بـه      تـک  ۀعقل، تألّه و فطرت. اگر نتوان به واسط
فصل ممیز حقیقـی و مـالك انسـانیت او پـی بـرد، هریـک از ایـن        

 کند. ي انسان را روشن میوجودمعماي اي از   ها، گوشه مالك
ها، محفوظـات و قـدرت حـل     دانشعۀ ، مجمو»عقل«منظور از 

مسائل نیست، بلکه از سنخ عزم و اراده اسـت کـه فـرد را در حیطـه     
 دهد. یاز بد تمییز مکند و آن را   میاعمال، متصف به نیک 
ابعاد وجودي انسان، اعم از ادراکات، تمایالت،  ۀفطرت شامل هم

شود. عقل معلومـات خـاص انسـان را     فعاالت خاص او میافعال و ان
حمـد  . شـود  کند و او را به سعادت خویش رهنمـون مـی   ادراکات می

انفعاالت وي  ۀحیا در حیط. خداي متعال، از جمله افعال خاص اوست
گنجد و تألّه و الهی شدن هم در فطرت مخمـوره نهادینـه اسـت.     می

حمـد الهـی، حیـا،    موضـوع ( ن در ایـ متعدد هاي  بین مالك ،بنابراین
، تنافی و تعارضی نیسـت و عنـوان جـامع معیـار     )عقل، تألّه و فطرت

و زنده بودن آن دانست که هم انسـان  » فطرت«توان  انسانیت را می
کند و هم او را به نداي عقل و  را به حمد الهی و اقسام حیا دعوت می
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