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 چكيده

هاي الهي اسالم، هم به بعد مادي و هم به بعد  الگوي اسالمي پيشرفت، ملهم از آموزه
شناختي اين الگو، حائز اهميت بسيار بااليي  نظر دارد؛ لذا فهم انسان معنوي زندگي انسان

اللهي انسان، مبدأ و معاد و مسير تكاملي زندگي  ي خالفت است. قرآن كريم با طرح آموزه
بر آن را  بشر را ترسيم كرده، و علت شايستگي انسان براي حكومت الهي، و نتايج مترتب

بخشي به  ها در فعليت كارگيري آن ودات و بهبيان نموده است؛ تسخير ديگر موج
هاست. اين مسأله حائز چنان ظرفيت بااليي است كه  اي از آن هاي انسان، نمونه قابليت

عنوان  تواند معناي خاصي را به الگوي الهي پيشرفت ببخشد. در اين رويكرد، به مي
ي  نوي خود همهجانشين خدا بر روي زمين، موظف است براي پيشرفت مادي و مع

ها  استفاده از آن حال در مقابل سوء خدمت بگيرد؛ و در عين هاي الهي را به نعمت
اللهي انسان، هم شايستگي و هم مسئوليت اوست و بر  رو، خالفت پذير باشد. از اين مسئوليت

ي ابعاد مادي، معنوي، فردي و اجتماعي  در همه -ضرورت تالش براي پيشرفت و تعالي 
 گذارد. ر صحه ميزندگي بش

 
 كليدي: هايواژه

 اللهي، پيشرفت، الگوي اسالمي، عقل، اختيار. خالفت
  

                                                      
 ).(qorbani48@gmail.comار فلسفه دانشگاه خوارزمي تهران دانشي ∗
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 مقدمه
ترين مبناي الگوي غربي و مدرن توسعه است. در اين  مداري، مهم محوري و انسان انسان

الگو، انسان كليت هستي (يعني سعادت حقيقي) خود را در حيات دنيوي خالصه كرده 
داند، تنها  كه تنها علوم تجربي را متكفل تمهيد مقدمات معاش دنيوي مي جايي آناست؛ و از 

هاي مادي و حتي مابعدالطبيعي خود را نيز تنها  به اين علوم چشم اميد دوخته و پاسخ پرسش
ترين مباني مابعدالطبيعي الگوي پيشرفت در دنياي  ترتيب، مهم جويد. بدين ها پي مي از آن

كه دو  محوري نهفته است؛ ضمن اينمحوري، دنيامحوري و علمي: انسان همدرن، در سه مولف
ي  ي مابعدالطبيعي انسان مدرن است. شاكله ي انديشه ي اخير نيز منتج از نحوه مؤلفه
ي ماهيت پيشرفت و شكوفايي  كننده ي تعيين ترين مؤلفه شناسي جديد غربي، مهم انسان

 تمدني غرب است.
ي علوم تجربي و تسخير  عي اگرچه منجر به پيشرفت فزايندهچنين الگوي مابعدالطبي

تر انسان شده و تكنولوژي جديد را براي  ي جهان طبيعت براي تمتع بيش كننده خيره
كارگيري افراطي آن  خدمت گرفته است، اما به ي طبيعت به هاي نهفته سازي انرژي ذخيره

و آرامش بشر منجر شود. عنوان بستر حيات  تخريب جهان طبيعت به  ممكن است به
ي تكنولوژي مدرن بر  ي غربي، خطر ناشي از غلبه هايدگر، فيلسوف آلماني منتقد مدرنيته

داند. در واقع، تصوير  تر از خطر جنگ جهاني سوم مي زندگي انسان معاصر را بيش
هاي  شناسي غيرحقيقي، منجر به استفاده گيري انسان كاريكاتوري مدرن از انسان و شكل

هاي نادرست از علوم طبيعي و غفلت از نقش عوالم  رست از جهان طبيعت و تلقيناد
توان  غيرمادي و علوم انساني و ديني و مابعدالطبيعي در زندگي انسان گرديده است كه مي

 )14: 1375(هايدگر، تعبير كرد.  "بحران معنوي انسان معاصر"از آن به 
شناسي  توان از انسان است كه در آن ميبيني توحيدي  درمقابل، اسالم مجهز به جهان

راستين و حقيقي در كنار خداشناسي توحيدي سخن گفت. در اين نگرش، هستي انسان تنها 
ي خدا، و سپس جانشين و  رو، او ابتدا عبد و بنده شود. از اين در كنار و در پرتو خدا معنا مي

ي او  عهده اداني زمين بري تشكيل حكومت الهي و آب ي او در زمين است كه وظيفه خليفه
ترين ابزار آباداني زمين نيز استفاده از دانش و معرفت تجربي و طبيعي  نهاده شده است؛ مهم

شود نشان داده شود كه  است. بنابراين با نظر به اين واقعيت، در اين تحقيق تالش مي
راي نقش مهمي در شناسي توحيدي، دا مثابه يكي از مباني بنيادي انسان اللهي انسان به خالفت

توان با محوريت اين  تعيين جايگاه، كاركرد و مسئوليت انسان در اين جهان است و مي
رو،  آموزه، تصوير جديدي از جايگاه انسان در الگوي اسالمي پيشرفت ترسيم كرد. از اين

اللهي انسان، تالش  در اين تحقيق با نظر به تأكيدات برخي آيات قرآني بر مقام خالفت
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ود تا ابتدا ابعاد گوناگون آن تبيين گردد و سپس استدالل شود كه چگونه جايگاه ش مي
شناسي معاصر را بازسازي و اصالح  شناختي و علمي به انسان تواند نگاه معرفت اللهي مي خليفه

هاي علوم انساني به اين مهم توجه داشت و مباني  پردازي توان در نظريه نمايد و چگونه مي
كار گرفت. بنابراين، فرضيه مورد  اختي كارآمدي در الگوهاي پيشرفت بهشن نظري انسان

با طرح مسأله  -نظر اين تحقيق آن است كه تصوير حقيقي قرآن از منزلت انسان 
تواند در تعريف شأن  دادن عظمت وجودي و معرفتي او مي ي نشان واسطه به -اللهي  خالفت

هاي علوم انساني كنوني تأثير بگذارد و نگرششناختي و  و جايگاه انسان در نظريات انسان
دانند،  هايي كه انسان را داراي منشأ حيواني و مادي ميگرايانه يا مكانيستي و يا نگرش مادي

شناختي در  ي انسان عنوان مقدمه تواند به اي ميتعديل و اصالح كند. حصول چنين نتيجه
 و اسالمي باشد.ي نظريات و الگوهاي پيشرفت از منظر توحيدي  ارائه

 شناسي پيشرفت اسالمي اللهي انسان در انسان اهميت پرسش از خالفت
ترين مبناي الگوي اسالمي پيشرفت است؛ زيرا  شناسي كارآمد مهم رسد انسان به نظر مي

ي معارف بشري بدون  ي علوم بشري مقدم است، بلكه مجموعه شناسي بر همه تنها انسان نه
شناسي مرتبط با  ويژه اگر انسان اً ناقص و ناكارآمد هستند؛ بهشناسي صحيح، تقريب انسان

شناسي مقدم بر و  عبارت ديگر، انسان ي تصوير درست از انسان باشد. به ها، ناتوان از ارائه آن
ها و علوم، حتي علوم ديني و الهي است؛ چون توحيد و خداشناسي نيز ي دانش مقوم همه

توان گفت هيچ علم انساني بدون شناخت  اين دليل مي شناسي ناكارآمدند. به بدون انسان
دهد، بدون شناخت روح  آيد و چون حقيقت انسان را روح او تشكيل مي دست نمي انسان به

شناسي داراي . پس انسان)21: 14، ج1390(جوادي آملي، و روان، شناسايي انسان امكان ندارد 
 اسد و در اين ميدان بزرگ معرفتياهميتي دو چندان است؛ زيرا اگر انسان خود را نشن

 سازد با چشم بسته وارد شود، يقيناً به خطا رفته و كل زندگي و سعادت خود را نابود مي
 .)172(همان: 

بر شناخت ماهيت وجودي و معرفتي؛ و نيز  شناسي حقيقي مترتب از سوي ديگر، انسان
ست؛ زيرا تنها از طريق منزلت و جايگاه او در كل نظام هستي، از جمله در نسبت با خدا

بيني  ويژه روح و جسم انسان و سپس تعيين ماهيت نگرش و جهان شناخت ابعاد وجودي، به
ي ارزش و جايگاه آدمي در نظام هستي داوري كرد. بر اين  توان درباره اوست كه مي

شناسي تأكيد كرده و  ي علوم بشري بر انسان توان بر اهميت وابستگي همه اساس مي
برداري از علوم تجربي نيز در قلمرو انسانيت انسان است، به  نمود؛ چون بهره استدالل

بر  مبتني -چون اخالق  -كه تمامي علوم انساني و اجتماعي  شناسي متكي است و اين انسان
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هاي چنين علومي قلمداد  فرض ي پيش كننده شناسي تأمين شناسي است؛ زيرا انسان انسان
 .)22(همان: شود  مي

ي ابعاد مادي و  شناسي در الگوي اسالمي پيشرفت، در همه نظر به محوريت انسان حال با
ي معارف تجربي، انساني، اجتماعي،  معنوي آن؛ و نيز كاربرد اساسي آن در كليت همه

هاي بنيادي قرآني كه ما را در انجام اين مهم (تحقق  مابعدالطبيعي و ديني، يكي از آموزه
كند، اشارات و تأكيدات اين كتاب الهي به مقام  يشناسي حقيقي) كمك م انسان

تنها منزلت، كرامت و جايگاه انسان را در نسبت با  اللهي انسان است. اين آموزه نه خالفت
هايي  مندي يابي انسان به اين مقام، توان دهد، بلكه علل دست خدا و ديگر موجودات نشان مي

عبارت  شمارد. به نتايج مترتب بر آن را برميويژه  آورد و به دست مي كه او با اين مقام به
ها و  كند كه در انسان چه شايستگي اللهي انسان، هم بيان مي ديگر، اشارات قرآني بر خالفت

كه داشتن چنين شأني داراي نتايج  استعدادهايي وجود داشته كه اليق اين مقام شده و هم اين
هاي ها ابتالي آدمي به آزمون آني  معرفتي، اخالقي، سياسي و غيره است كه از جمله

هاي فراوان و انجام جهاد دروني و بيروني است كه  ها و مصيبت فرسا و گذر از سختي طاقت
هاي  اللهي او را فعليت بخشد. براي چنين امري، انبياء و انسان ي خليفه تواند مقام بالقوه مي

 كامل نمونه بارزي هستند.
ي عظمت بيكران الهي آدمي و  كننده ي انسان داللتالله بنابراين، تبيين ابعاد خالفت

كه حق تعالي ديگر موجودات را طفيل هستي او  ي اوست؛ طوري وجود نامتناهي و پيچيده
توان با صرف  كه با چنين موجود عظيم و وااليي نمي قرار داده است. و هم اين

گرايانه رفتار كرد؛  مادهي  شناسانه شناسانه يا جامعه هاي تجربي و نگاه زيستپردازي نظريه
با وقوف به  -هاي قرآني  هاي معرفتي ما، با استفاده از آموزه دليل محدوديت بلكه بايستي، به

شناسانه و جديد در علوم انساني را  هاي انسان نگرش -ي آن  ابعاد گستره و اسرار پيچيده
د در تأمين مباني توان بازسازي كرده و تصويري نو و قرآني از انسان ترسيم كرد؛ كه مي

 شناختي الگوي اسالمي پيشرفت مورد استفاده قرار گيرد. انسان

 اللهي انسان در قرآن هاي خالفت ويژگي
قرآن كه كتاب تبيين راه رستگاري حقيقي انسان است، در راستاي اين مسأله به تبيين 

آيات اين كتاب ي  كه همه جايي اللهي بشر اشاره دارد. از آن ابعاد گوناگون هستي و خالفت
ها  توان گفت همه يا اكثر آن طور مستقيم و غيرمستقيم با انسان سروكار دارند، لذا مي به
اللهي انسان در قالب عقيده، اخالق و  هاي گوناگون خالفت گر جنبه طرق مختلفي بيان به

سره تفسير  ي آيات قرآن كريم يك همه«اهللا جوادي آملي:  ي آيت ايمان هستند. به گفته
ي  اللهي اوست و هم از اين روست كه تنها آيه اللهي و تشريح خصايص خليفه مقام خليفه
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ي آيات قرآن دانست؛ زيرا هدف  توان همتاي همه لحاظ اهميت، مي خالفت انسان را به
مقام منيع خالفت الهي  كمال نهايي بار يابد و به ي آيات اين است كه انسان متكامل به همه

دادن اهميت  كار قرآن براي نشان . در اين زمينه راه)280: 14، ج1390ي آملي، (جواد» نايل گردد
دادن ساختار وجودي، آشكار ساختن راز آفرينش و مميزات  اللهي انسان، ابتدا نشان خالفت

نمايي مقام جانشيني انسان با تأكيدبر  انسان نسبت به ديگر موجودات، و سپس بزرگ
وست. بنابراين اشارات متعدد آيات الهي بر طبيعت دو بعدي محوريت تعليم اسماء الهي به ا

دست خدا، در  شدن آدمي به ويژه آفريده انسان و اصالت بعد روحاني او بر بعد جسماني، به
ي:  طور كه اين واقعيت در آيه اللهي او داراي اهميت خاصي است. همان فهم جايگاه خالفت

»خَلْقًا آخَرَ فَتَب أَنشَأْنَاه ينَثُمقنُ الْخَالسأَح اللَّه ك1)14(مومنون: »ارF1  مورد تأكيد قرار گرفته
لَقَد خَلَقْنَا الْإِنسانَ في أَحسنِ « 2F2؛)9(سجده: »ثُم سواه ونَفَخَ فيه من روحه«است. و نيز در آيات: 

 4F4؛)72؛ ص:29(حجر: »روحي فَقَعواْ لَه ساجِدينَ فَإِذَا سويتُه و َنَفَخْت فيه من« 3F3؛)4(تين: »تَقْوِيمٍ
»يدبِي ا خَلَقْتمل دجأَن تَس كنَعا مم يسلا إِب75(ص: »قَالَ ي(5F5  ،جوادي آملي)56و  50: 1390( .

ي منزلت،  فرد آن است كه تنها او را شايسته گونه آفرينش ممتاز و منحصر به اهميت اين
 .)24-26: 1، ج1386فر،  (حيدريسازد  اللهي خدا مي كرامت و خالفت

از سوي ديگر، انسان تنها موجودي است كه توانسته است به اسماء و صفات الهي 
ويژه مالئك فراتر برده  ي آفريدگان، به آگاهي يابد كه اين امر قلمرو بصيرت او را از همه

تواند به رستگاري  كه مي هاست ها برتري جسته است؛ طبيعتاً با عمل طبق آن و بر آن
دادن و تعليم اسماء الهي به انسان، در سه گونه از آيات قران  حقيقي دست يابد. نشان

شوند و صفات خدا چون  ها تنها اسماء الهي معرفي مي شود: اول آياتي كه در آن مالحظه مي
ش خود، شود كه با تال شود و از انسان خواسته مي كمال، حيات، علم و قدرت برشمرده مي

. در )30-31؛ بقره:4؛ حديد:115؛ بقره:6(انشقاق:اهللا پيش گرفته، به قرب حق نائل آيد  سلوك الي
ها با عمل  كند كه آن دومين گروه از آيات قرآن از آن دسته از انبياء و اولياي الهي ياد مي

به دستورات و رهنمودهاي الهي به حيات حقيقي دست يافتند؛ و در بخش سوم آياتي 
سوي خدا دعوت  ها براي سير به ها را خطاب قرار داده و از آن ي انسان هستند كه همه

ي محوري و مهم اين آيات آن است كه  . نكته)280-281: 14، ج1390(جوادي آملي، شود  مي

                                                      
 گاه [جنين را در] آفرينشى ديگر پديد آورديم؛ آفرين باد بر خدا كه بهترين آفرينندگان است. . آن1
 اندام كرد و از روح خويش در او دميد. درستگاه او را  . آن2
 . براستى انسان را در نيكوترين اعتدال آفريديم.3
 . پس وقتى آن را درست كردم و از روح خود در آن دميدم پيش او به سجده درافتيد.4
 چيز تو را مانع شد كه براى چيزى كه به دستان قدرت خويش خلق كردم. . فرمود اى ابليس چه5
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ها  ي انسان ي اول امري بالقوه است و لذا همه اللهي در درجه ها به مقام خالفت اتصاف انسان
 يابي به آن را دارا هستند. خود شايستگي دست با جهد و تالش

اللهي انسان تاكيد جا بايستي بر اهميت تعليم اسماء و ارتباط آن با تحقق خالفتاين در
دست  هاي خاصي كه انسان به دهند آگاهيخاص داشت، زيرا متن آيات قرآن نشان مي

سازد. در  اللهي مي سزاوار خليفه يابد، او را ها به قرب حق بار مي آورد و با استفاده از آن مي
و  )31-31(بقره:  7F2»قَالَ إِنِّي أَعلَم ما الَ تَعلَمونَ«و  6F1»وعلَّم آدم األَسماء...«واقع متن آيات: 

گر ارزش بسيار واالي تعليم اسماء  بيان 8F3)30(حجر:  »فَسجد الْمآلئكَةُ كُلُّهم أَجمعونَ«ي:  آيه
ي همين تعليم اسماء است كه فرشتگان  واسطه هاست؛ زيرا به الهي از سوي خدا به انسان

وجعلْنَا لَه نُورا يمشي بِه «ي:  كنند. طبق مفاد آيه دستور خداوند متعال بر انسان سجده مي به
تنها راهبر خود، بلكه  يابد كه نه مقامي دست مي بهچنين انساني  )122(انعام:  9F4»في النَّاسِ

تواند به مقام وساطت  عبارت ديگر، انسان مي راهنماي ديگران به كمال حقيقي است. به
بخشي به ديگر موجودات هستي نيز  ي ايجاد و كمال خطاب الهي دست يافته و واسطه

(جوادي آملي، اي او باشند  بخشي واسطه جاكه مالئك و جنيان نيازمند نقش فيض گردد؛ تا آن

 .)59همان: 
وإِذْ قَالَ «چون:  هم -اللهي آدمي كه در آيات مختلفي  بنابراين با نظر به اهميت خالفت

ثُم جعلْنَاكُم خَالَئف في األَرضِ من « 10F5؛)30(بقره: »ربك للْمالَئكَةِ إِنِّي جاعلٌ في األَرضِ خَليفَةً
يا داوود إِنَّا جعلْنَاك خَليفَةً في الْأَرضِ فَاحكُم بينَ « 11F6؛)14(يونس: »لنَنظُرَ كَيف تَعملُونَبعدهم 

وإِذ ابتَلَى إِبرَاهيم ربه بِكَلمات فَأَتَمهنَّ قَالَ إِنِّي جاعلُك للنَّاسِ « 12F7؛)26(ص: »النَّاسِ بِالْحقِّ
هاي متفاوت مورد تأكيد قرار  هاي گوناگون و با روش در موقعيت - 13F8)124ره:(بق »إِماما

ي اول خطاب خداوند به  توان به منزلت خاص انسان وقوف يافت. آيه گرفته است، مي
عنوان خليفه الهي،  سازي مالئكه نسبت انتخاب انسان به مالئكه است كه در آن ضمن آگاه

                                                      
 . [خدا] همه [معانى] نامها را به آدم آموخت. و 1
 دانيد. دانم كه شما نمى . من چيزى مى2
 . پس فرشتگان همگى يكسره سجده كردند.3
 . براى او نورى پديد آورديم تا در پرتو آن در ميان مردم راه برود.4
 . چون پروردگار تو به فرشتگان گفت من در زمين جانشينى خواهم گماشت.5
 كنيد. شما را پس از آنان در زمين جانشين قرار داديم تا بنگريم چگونه رفتار مى. آنگاه 6
 . اى داوود ما تو را در زمين خليفه [و جانشين] گردانيديم پس ميان مردم به حق داورى كن.7
من  . و چون ابراهيم را پروردگارش با كلماتى بيازمود و وى آن همه را به انجام رسانيد [خدا به او] فرمود8

 تو را پيشواى مردم قرار دادم. 
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ها را مورد تأكيد قرار  اب و برتري ذاتي آدمي بر آنها از فهم علت اين انتخ ناتواني آن
ها مورد خطاب الهي هستند تا آزمايش شوند و نشان  ي دوم، خود انسان دهد. در آيه مي

كنند. در آيات سوم و چهارم، حضرت  اللهي چگونه رفتار مي دهند با داشتن مقام خليفه
شود كه  گردند و بيان مي مردم معرفي مي عنوان انبياء الهي و خليفه و امام داوود و ابراهيم به

كه نتيجه خالفت الهي  -حق و از شرايط اعطاي امامت  از لوازم خالفت الهي، قضاوت به
ي  دهند كه همه هاي متعدد الهي است. آيات فوق نشان مي سرافرازي در آزمون -است 

مهم اين است  ي آدميان مورد خطاب الهي هستند و استثنايي مطرح نشده است؛ بلكه نكته
طور نيست كه در مقام  هاست؛ اما اين ي انسان كه در درجه اول، كرامتي ذاتي براي همه

عبارت ديگر، خليفه خدا بودن يك كرامت و  ها به فعليت رسده باشد. به ي آن عمل در همه
لحاظ اين صفت ذاتي،  ها به ي انسان رو، همه هاست و از همين ي انسان منزلت كلي براي همه

ي  دهنده رسد (كه نشان ها به فعليت نمي ي آن ي تكريم هستند؛ اما ضرورتاً در همه ايستهش
ي  بودن آن است). پس انسان موجودي است كه بين مقام كلّي و اوليه بعد اكتسابي

و  116(جوادي آملي، همان: ص اللهي تا تحقق بالفعل آن در صيرورت و حركت است  خالفت

تواند شدت و ضعف داشته  انسان امري بالقوه و تشكيكي است و مي اللهي ؛ يعني خالفت)119
اللهي مشكك انسان تا حدي است كه بخش زيادي از  باشد. از سوي ديگر، اهميت خالفت

كه اين  جايي گيرد. از آن تعاليم انبياء الهي براي شكوفا ساختن آن مورد استفاده قرار مي
شدني نيست، بلكه تالش مستمر انسان  او زايلگاه از  صفت ذاتي و فطري انسان است، هيچ

طلبي او نيز مؤيد اين امر است  طور نامتناهي و جاودانگي در كسب فضايل گوناگون، به
. درنهايت )188و  176: 1، ج1374و عالمه طباطبائي،  174-181، 274، 282، 280، 265-266(جوادي آملي، همان: 

يابد و مقصود از آن  ن كامل است كه تجلي مياللهي انسان در انسا توان گفت، خالفت مي
نماي خداي  ي تمام اين است كه آدمي در صورت كمال انساني و صيرورت الهي، آئينه

كه از  سبحان شود و در امر خدانمايي از سوي خداوند خالفت و نيابت داشته باشد؛ تا آنان
نند به حد ظرفيت ي حق عاجزند، با وساطت انسان كامل بتوا واسطه ادراك و شهود بي

ي  خويش در خدابيني و ظرفيت انسان كامل در خدانمايي، به شهود حق و مشاهده
 .)175-176: 15، ج1389(جوادي آملي، العالمين نايل آيند  رب

تنها موجودي است كه از موهبت عقل و انديشه  براين، انسان در جهان هستي عالوه
چنين  خود را مورد تأمل و تعقل قرار دهد. هم هاي پيرامون تواند واقعيت برخودار است و مي

تواند داراي علومي باشد كه در ديگر موجودات نيست يا از سوي  تنها موجودي است كه مي
ها داده نشده است. از اين روست كه در آيات متعددي از قرآن ضمن تأكيدات  خدا به آن

خرد، بر اهميت  د از بيي تعقل و تفكر در انسان و تفكيك انسان خردمن فراوان بر قوه
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ي  آموزي بشر تنها با داشتن قوه كه علم شود، درحالي آموزي آدمي اشارات زيادي مي علم
الَّذي « 14F1؛)4(الرحمن:  »علَّمه الْبيانَ«عقل و انديشه ارتباط زيادي دارد. براي مثال؛ در آيات: 

گردد كه انسان موجودي آموزنده  اشاره مي 15F2؛)4-5(العلق:  »معلَّم بِالْقَلَمِ؛ علَّم الْإِنسانَ ما لَم يعلَ
اُدع إِلى سبِيلِ ربك بِالْحكْمةِ «ي:  است و خداوند اولين آموزگار اوست. و نيز در آيه

ن ضَلَّ عبِم لَمأَع وه كبنُ إِنَّ رسأَح يي هم بِالَّتلْهادجنَةِ وسظَةِ الْحعوالْمو لَمأَع وهو هبِيلن س
دهد  شود كه اين نشان مي انسان به حكمت و جدال احسن دعوت مي 16F3؛)125(نمل:  »بِالْمهتَدينَ

حكمت و جدال احسن، تنها براي موجودي امكان دارد كه از نعمت عقل و خرد برخوردار 
 (برايم باشد ي حكيمانه مختص انساني است كه داراي خرد سلي كه انديشه باشد و اين

 :1، ج1378؛ قرائتي، 172-180: 1، ج1376؛ مكارم شيرازي، 179: 1، ج1374تر رك: عالمه طباطبائي،  اطالع بيش

101-89( . 
ي علوم انسان را به دو گروه: علومي كه ذاتي و فطري  توان مجموعه در اين زمينه، مي

اند، تقسيم كرد. آيات قرآن مربوط به  وجود انسان هستند و علومي كه نسبت به او عارضي
طور فطري با  ي اول، آياتي كه داللت دارند انسان به اين امر، دو دسته هستند: دسته

اند كه انسان را درحال  ي دوم آياتي آفريده شده است؛ و دسته هاي علمي خاصي سرمايه
ي دوم بر  ي اول بر علوم و معارف الهي و فطري، و دسته دانند. دسته شدن، جاهل مي آفريده

. اهميت اين )155: 14، ج 1390(جوادي آملي، علوم و معارف تجربي و اكتسابي داللت دارند 
و نيز جايگاه انسان در دارا بودن بالفعل نوع اول و  اللهي دادن ارزش خالفت تفكيك، نشان

است كه تنها انسان داراي چنين صفت معرفتي است و بر   توانايي كسب نوع دوم، و نيز اين
 گردد. اين اساس فرايند تكاملي علمي و معنوي او تعريف مي

 اللهي به انسان علل اعطاي خالفت
توان به فلسفه و علل ديگر شايستگي  ان، ميبر تعليم اسماء و اسرار الهي به انس عالوه

شدن روح الهي  انسان در كسب اين مقام از زبان قرآن توجه داشت. دو بعدي بودن و دميده
طور  ترين عوامل يادشده هستند كه به در انسان، داشتن عقل و اختيار و آزادي از مهم

 كنيم. ها را بررسي مي مختصر آن
 وجودي دو بعدي است كه حقيقت وجودي او از دو بعدطوركه اشاره شد، انسان م همان

 نه هاي ذاتي انسان اين است كه جسماني و روحاني سرشته شده است؛ لذا از اولين ويژگي
                                                      

 . به او بيان آموخت.1
 تدريج به او] آموخت. دانست [به چه را كه انسان نمى ي قلم آموخت. آن وسيله كس كه به . همان2
اى] كه نيكوتر است مجادله نماى. در  با حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگارت دعوت كن و با آنان به [شيوه. 3

 يافتگان [نيز] داناتر است. شده داناتر و او به [حال] راه پروردگار تو به [حال] كسى كه از راه او منحرفحقيقت 
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؛ 9؛ سجده:14(رك: مومنون:خداوند است، بلكه خداوند از روح الهي در او دميده است   تنها آفريده

دست خدا آفريده  ن نكته تأكيد دارند كه انسان به. اين آيات بر اي)75؛ ص:72؛ ص:29؛ حجر:4تين:
شدن روح الهي  ترين ساختار و مقارن با دميده شده و آفرينش او در بهترين شكل و معتدل

هيچ موجود ديگري  ي انسان، به در او بوده است. آيات قرآن چنين اوصافي را جز درباره
راوان خداوند بر خلقت الهي و توان چنين استنباط كرد كه تأكيد ف نسبت نداده است. مي

متمايز انسان از ديگر موجودات، بايد داراي علت و حكمتي بوده باشد؛ زيرا خداوند كه 
مورد  حكيم مطلق است، امكان ندارد فعل عبثي را از خود صادر نمايد و بر آن تأكيدات بي

ز طبيعت و ماوراي خداوند انسان را تلفيقي ا«اهللا جوادي آملي:  ي آيت گفته داشته باشد. به
طبيعت آفريد و با اين ويژگي، او را به كون جامع تبديل كرد تا هم در طبيعت صاحب 

. پس آفرينش الهي و )50: 14، ج1390(» نظر باشد و هم در ماوراي آن صاحب بصر گردد
صاحب روح الوهي بودن انسان، جايگاه و منزلت الهي و ذاتي او را در نظام هستي نشان 

اللهي است؛  كند كه چنين موجودي شايسته دريافت مقام خالفت به ما گوشزد ميدهد و  مي
 زيرا تنها اوست كه مهر و نشان الهي را برخود داشته و تصوير الوهيت بر روي زمين است.

ترين خصوصيات ذاتي انسان  ي آزاد نيز از مهم عالوه بر آفرينش الهي، اختيار و اراده
ي از ديگر موجودات هستي متمايز ساخته، بلكه منزلت خاصي كل است كه نه تنها او را به

ي آزاد و اختيار است  اللهي اوست؛ زيرا در پرتو اراده نيز به او بخشيده است و از علل خليفه
تواند سرنوشت خود را انتخاب كرده و سعادت يا شقاوت موقتي يا دائمي را  كه انسان مي

دهد كه انسان يك موجود ثابت و داراي ماهيت  براي خود رقم زند. اين واقعيت نشان مي
كند كه اوصاف  تغييرناپذير نيست، بلكه عقل و اختيار براي او اين امكان را فراهم مي

رو  وجودي، معرفتي و اخالقي خود را تغيير داده و هر آن به شكل جديدي درآيد. از اين
تي انسان و هاي ذا صيرورت و سيالن وجودي و عدم ثبات در شخصيت، از ويژگي

ي او از ديگر موجودات است و دقيقاً همين عامل او را در اعلي مرتبه يا  متمايزكننده
 نشاند. ترين سطح مخلوقات مي پايين

چون آزمون، ابتال، سختي و شدت  بر اين واقعيت، قرآن براي انسان از مراحلي هم مبتني
از انسان نام برده است. در ياد كرده و با تعابيري چون كافر و مؤمن، شاكر و غيرشاكر 

الَاكْرَاه في الدينِ قَد تَّبينَ الرُّشْد منَ الْغَي فَمنْ يكْفُرْ بِالطَّاغُوت ويؤْمن بِاللّه فَقَد «آيات: 
يملع يعمس اللّها ولَه امصالَانف ثْقَىةِ الْورْوبِالْع كستَم17؛)256 (بقره: »اسF1 »َّالتوي خَلَقَ الْماةَ ذيالْحو 

                                                      
خوبى آشكار شده است پس هر كس به طاغوت كفر ورزد و به  در دين هيچ اجبارى نيست و راه از بيراهه به. 1

 چنگ زده است و خداوند شنواى داناست. خدا ايمان آورد به يقين به دستاويزى استوار كه آن را گسستن نيست
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زِيزُ الْغَفُورالْع وهلًا ومنُ عسأَح كُمأَي كُملُوبي18؛)2 (ملك: »لF1 » اضِ زِينَةً لَّهلَى الْأَرا علْنَا معإِنَّا ج
وقُلِ الْحقُّ من ربكُم فَمن شَاء فَلْيؤْمن ومن شَاء « 19F2؛)7 (كهف: »لنَبلُوهم أَيهم أَحسنُ عملًا

 »ولَقَد فَتَنَّا الَّذينَ من قَبلهِم فَلَيعلَمنَّ اللَّه الَّذينَ صدقُوا ولَيعلَمنَّ الْكَاذبِينَ« 20F3؛)29 (كهف:» فَلْيكْفُرْ
ويژه اختياري و غيراجباري بودن  گردد. به به موارد مذكور اشاره و تأكيد مي 21F4؛)3 (عنكبوت:

ي عقل و اختيار انسان،  بر فاعليت مختار و عاقل بودن انسان است و در نتيجه دين مبتني
سازد و هم  تعيين عاقبت خوش يا بد فرجام در دستان خود اوست كه هم شخصيت او را مي

 22F5؛)39(نجم: »للْإِنسانِ إِلَّا ما سعى وأَن لَّيس«چنين در آيات:  اش را. هم سرانجام زندگي دنيوي
»أْتُمإِنْ أَسو كُمأَنفُسل نتُمسأَح نتُمس23؛)7(اسراء: »إِنْ أَحF6 » وها وهيعا سى لَهعسرَةَ واآلخ ادنْ أَرمو

حا فَلنَفْسه ومنْ أَساء فَعلَيها وما منْ عملَ صال24F7 »؛)19(اسراء: »مؤْمنٌ فَأُولَئك كَانَ سعيهم مشْكُورا
بِيدبِظَلَّامٍ لِّلْع كب25؛)46(فصلت: »رF8 ي سعي و تالش به خود آدمي  گردد كه نتيجه اشاره مي

هاي هستي و هم منشا  عبارت ديگر، عقل و اختيار، هم منشأ شناخت واقعيت گردد. به برمي
ساز است و جايگاه و منزلت او را دچار سيالن  تاقدام و عمل و هم براي انسان مسئولي

؛ سيد 215: 13، ج1374؛ عالمه طباطبائي، 323-327: 14، ج 1390(جوادي آملي، كند  صعودي يا نزولي مي

. با نظر به اين واقعيت، آزادي و اختيار انسان از لوازم حقيقي )16-24: 1386محمدعلي ايازي، 
ي كرامت الهي  دهنده تنها نشان بردار است و نه كيكاللهي و ذاتيات هستي او و تش خالفت

عنوان  اش در فضايل و رذايل است. لذا با تلقي هبوط انسان به است، بلكه مبين فرايند تكاملي
آورد  توان گفت كه از نگاه قرآن كريم، آزادي حقيقي ره نمودي از آزادي حقيقي، مي

هاي  دل و صالح او در گرايشهاي نظري و محصول ع ي علمي انسان در گرايش احاطه

                                                      
 كه مرگ و زندگى را پديد آورد تا شما را بيازمايد كه كدامتان نيكوكارتريد و اوست ارجمند آمرزنده. . همان1
چه را كه بر زمين است زيورى براى آن قرار داديم تا آنان را بيازماييم كه كدام يك از  . در حقيقت ما آن2

 ايشان نيكوكارترند.
 . و بگو حق از پروردگارتان [رسيده] است پس هر كه بخواهد بگرود و هر كه بخواهد انكار كند.3
اند معلوم دارد و  . و به يقين كسانى را كه پيش از اينان بودند آزموديم تا خدا آنان را كه راست گفته4

 دروغگويان را [نيز] معلوم دارد. 
 ت.. و اينكه براى انسان جز حاصل تالش او نيس5
 ايد]. ايد و اگر بدى كنيد به خود [بد نموده . اگر نيكى كنيد به خود نيكى كرده6
. و هركس خواهان آخرت است و نهايت كوشش را براى آن بكند و مؤمن باشد آنانند كه تالش آنها مورد 7

 شناسى واقع خواهد شد. حق
ن خود اوست و پروردگار تو به بندگان . هركه كار شايسته كند به سود خود اوست و هر كه بدى كند به زيا8

 [خود] ستمكار نيست.
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عملي است و اگر اين دو عنصر حقيقي در ميان نباشد، آدمي حقيقتاً برده است؛ اگرچه 
 .)167-164: 15، ج1389(جوادي آملي، براساس جهل علمي و جهالت عملي خود را آزاد پندارد 

تي ي هس كه او عصاره و بهانه عنوان هدف نهايي خلقت و اين اهميت كمال انسان به
ناپذير دارد، از ديگر علل خالفت الهي انسان  است و تنها موجودي است كه صفاتي پايان

ي آيات قرآن داللت دارند كه در جريان خلقت، روح الهي  است. در اين زمينه، مجموعه
دهد  مي  نامد. اين مطلب نشان الخالقين مي شود و خداوند خودش را احسن در انسان دميده مي

ي صفات  بايستي داراي هدفي متعالي باشد. تكامل مجموعه ن موجودي ميكه آفرينش چني
ي ويژگي  دهنده ي پاياني ندارند نيز نشان معرفتي، وجودي و اخالقي در انسان كه نقطه

تواند مبين  ناپذيري او در كسب كماالت و حتي رذايل است و مي طلبي و سيري جاوداني
جاكه در جهت كماالت  م هستي باشد. تا آنساختار وجودي و منزلت خاص انسان در نظا

ي خدا و انسان كامل  اللهي داخل شده و عبد صالح و خليفه شايسته به مقام قرب و خالفت
(رك: جاي خدا ببيند  گردد يا در جهت عكس، سر بر عصيان و طغيان نهاده و خود را به

 .)119-130: 1386سلطاني، 

 بر خالفت الهي انسان آثار مترتب
شوند تا او داراي منزلت و مقام  ي صفاتي كه خاص انسان هستند باعث مي مجموعه

خالفت خاص الهي در جهان هستي باشد و تاج سروري موجودات را بر سرداشته و جانشين 
خدا بر روي زمين گردد. از سوي ديگر، صفات مزبور، هم براي خود انسان شخصيت 

ي او را با ديگر موجودات هستي  هدهند و هم نسبت و مسئوليت ويژ خاصي را شكل مي
تنها ديگر موجودات  دهد كه نه الهي نشان مي  كنند. براي مثال؛ خالفت تر تعريف مي دقيق

طريقي  ها به نسبت به انسان در جايگاه دوم و داراي نقش فرعي هستند، بلكه هستي آن
براي ها امكانات متنوعي هستند كه  كه گويا آن وامدار هستي انسان است؛ طوري

اند. در واقع، بدون فرض  سازي تجلي اين خالفت و تحقق كماالت انسان آفريده شده زمينه
گردند؛ زيرا  پذير نيست، بلكه با نظر به انسان تعريف مي وجود او، وجودشان چندان توجيه

ابزارها و آالت نيل انسان به كماالت الهي هستند. آيات متعددي در اين زمينه وجود دارند 
ي خالفت الهي انسان را در نسبت با ديگر مخلوقات نشان  طرق گوناگوني نتيجهكه به 

 دهند. مي

 . نماينده الهي نه خدا بودن1
ترين نتايج و لوازم خالفت الهي انسان اين است كه هستي، شأن و مقام  از مهم

كه انسان به  يابد؛ نه اين اللهي او تنها در كنار خدا، يعني در پرتو الطاف الهي معني مي خالفت
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عبارت  جاي خدا نقش او را ايفا نمايد. به تواند به قدرت و مقامي دست يافته است كه مي
ديگر، نمايندگي شان و منزلت الهي انسان، همه اعتباري بوده و از سوي خدا به او داده شده 
است؛ لذا اصالت حقيقي از آنِ خداست و اوست كه آفريننده و مالك كل هستي است و 

در نسبت با خدا هيچ اصالتي از خود ندارد؛ بلكه تنها در مقايسه با ديگر مخلوقات  انسان
ي امتيازاتي كه خدا به او بخشيده است، داراي اصالت است. پس خالفت  واسطه الهي، به

گاه با اصالت ذاتي انسان در مقابل خدا سازگار نيست، بلكه پذيرش  اللهي انسان هيچ
، 1390(جوادي آملي، واهب او براي نيل به كماالت حقيقي است عبوديت حق و استفاده از م

 .)295-296: 14ج

 . سلطه بر كل هستي2
ي الهي براي استفاده از  اللهي انسان، دريافت اجازه بر خالفت از آثار بسيار مهم مترتب

ها از سوي آدمي است كه در الگوسازي  تمامي نعمات و مخلوقات الهي و تسخير آن
ت نقش مهمي دارد. يعني انسان در پرتو عنايت الهي اجازه يافته تا مخلوقات اسالمي پيشرف

برداري قرار دهد. اين  هستي را براي پيشرفت و تعالي مادي و معنوي خود مورد بهره
 حقيقت به كرات و در آيات متعددي از قرآن با تعابير گوناگون بيان شده است. آيات:

والسماء بِنَاء وأَنزَلَ منَ السماء ماء فَأَخْرَج بِه منَ الثَّمرَات رِزقًا لَّكُم جعلَ لَكُم األَرض فرَاشًا «
أَلَم تَرَوا أَنَّ اللَّه سخَّرَ لَكُم ما في السماوات وما « 26F1؛)22(بقره: »فَالَ تَجعلُواْ للّه أَندادا وأَنتُم تَعلَمونَ

وأَسبغَ علَيكُم نعمه ظَاهرَةً وباطنَةً ومنَ النَّاسِ من يجادلُ في اللَّه بِغَيرِ علْمٍ ولَا هدى  في الْأَرضِ
ه لَذُو اللَّه الَّذي جعلَ لَكُم اللَّيلَ لتَسكُنُوا فيه والنَّهار مبصرًا إِنَّ اللَّ« 27F2؛)20(لقمان: »ولَا كتَابٍ منيرٍ

اللَّه الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض قَرَارا « 28F3؛)61(غافر: »فَضْلٍ علَى النَّاسِ ولَكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يشْكُرُونَ
بارك اللَّه رب والسماء بِنَاء وصوركُم فَأَحسنَ صوركُم ورزقَكُم منَ الطَّيبات ذَلكُم اللَّه ربكُم فَتَ

                                                      
. همان [خدايى] كه زمين را براى شما فرشى [گسترده] و آسمان را بنايى [افراشته] قرار داد و از آسمان آبى 1

ها رزقى براى شما بيرون آورد پس براى خدا همتايانى قرار ندهيد در حالى كه  فرود آورد و بدان از ميوه
 دانيد. مىخود 

ايد كه خدا آنچه را كه در آسمانها و آنچه را كه در زمين است مسخر شما ساخته و نعمتهاى  . آيا ندانسته2
ظاهر و باطن خود را بر شما تمام كرده است و برخى از مردم در باره خدا بى[آنكه] دانش و رهنمود و كتابى 

 خيزند. روشن [داشته باشند] به مجادله برمى
بخش [قرار  مان] كسى است كه شب را براى شما پديد آورد تا در آن آرام گيريد و روز را روشنى. خدا [ه3

 دارند. تفضل است ولى بيشتر مردم سپاس نمى داد] آرى خدا بر مردم بسيار صاحب
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 هو الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض ذَلُولًا فَامشُوا في منَاكبِها وكُلُوا من رزقه29F1 »؛)64(غافر: »الْعالَمينَ
النُّشُور هإِلَي30؛)15(ملك: »وF2 »م اءمنَ السأَنزَلَ مو ضاألَرو اتاومي خَلَقَ السالَّذ اللّهفَأَخْرَج اء 

 هار؛بِه منَ الثَّمرَات رِزقًا لَّكُم وسخَّرَ لَكُم الْفُلْك لتَجرِي في الْبحرِ بِأَمرِه وسخَّرَ لَكُم األَنْ
ارالنَّهلَ واللَّي خَّرَ لَكُمسينَ وبآئرَ دالْقَمو سالشَّم خَّر لَكُمس31؛)32-33(ابراهيم:  »وF3 »خَّرَ لَكُمسو 

عمٍ يلِّقَو اتلَآي كي ذَلإِنَّ ف رِهبِأَم خَّرَاتسم ومالْنُّجرَ والْقَمو سالشَّمو ارالْنَّهلَ ولُونَاللَّيق« 
 نْه حلْيةً تَلْبسونَهاوهو الَّذي سخَّرَ الْبحرَ لتَأْكُلُواْ منْه لَحما طَرِيا وتَستَخْرِجواْ م32F4 »؛)12(نحل:

 اللَّه الَّذي سخَّرَ« 33F5؛)14(نحل: »وتَرَى الْفُلْك مواخرَ فيه ولتَبتَغُواْ من فَضْله ولَعلَّكُم تَشْكُرُونَ
 رُونَ؛ وسخَّرَ لَكُم ما لَكُم الْبحرَ لتَجرِي الْفُلْك فيه بِأَمرِه ولتَبتَغُوا من فَضْله ولَعلَّكُم تَشْكُ
 34F6؛)12-13(جاثيه:  »في السماوات وما في الْأَرضِ جميعا منْه إِنَّ في ذَلك لَآيات لَّقَومٍ يتَفَكَّرُونَ

ي مكرر  ي مهم در اين آيات استفاده واقعيت هستند. نكته با الفاظ و تعابير متنوع گوياي اين
معناي تسخير كردن يا تحت سلطه و كنترل درآوردن كل جهان هستي و  ي سخر به از واژه

كند كه خداوند تمامي موجودات  موجودات و مخلوقات آن است. اين واژه داللت مي
رودها، حيوانات و ديگر  ها و زمين، گياهان و درختان، درياها و جهان، اعم از آسمان

ها، شب و روز و  ها و نوشيدني موجودات زنده، خورشيد، ماه و ستارگان، انوع خوراكي
ها را مطيع او قرار داده  ديگر موجودات و مخلوقات جهان هستي را براي انسان آفريده و آن

                                                      
. خدا [همان] كسى است كه زمين را براى شما قرارگاه ساخت و آسمان را بنايى [گردانيد] و شما را 1

خدا پروردگار  كرد و صورتهاى شما را نيكو نمود و از چيزهاى پاكيزه به شما روزى داد اين است صورتگرى
 خدا پروردگار جهانيان. شما بلندمرتبه و بزرگ است

. اوست كسى كه زمين را براى شما رام گردانيد پس در فراخناى آن رهسپار شويد و از روزى [خدا] 2
 سوى اوست. بخوريد و رستاخيز به

ها براى شما روزى  خداست كه آسمانها و زمين را آفريد و از آسمان آبى فرستاد و به وسيله آن از ميوه .3
بيرون آورد و كشتى را براى شما رام گردانيد تا به فرمان او در دريا روان شود و رودها را براى شما مسخر 

 شب و روز را [نيز] مسخر شما ساخت. كرد. و خورشيد و ماه را كه پيوسته روانند براى شما رام گردانيد و
اند مسلماً در  . و شب و روز و خورشيد و ماه را براى شما رام گردانيد و ستارگان به فرمان او مسخر شده4

 هاست. كنند نشانه اين [امور] براى مردمى كه تعقل مى
پوشيد از آن  ى كه آن را مىا . و اوست كسى كه دريا را مسخر گردانيد تا از آن گوشت تازه بخوريد و پيرايه5

 بينى و تا از فضل او بجوييد و باشد كه شما شكر گزاريد. بيرون آوريد و كشتيها را در آن شكافنده [آب] مى
. خدا همان كسى است كه دريا را به سود شما رام گردانيد تا كشتيها در آن به فرمانش روان شوند و تا از فزون 6

چه را در زمين  ها و آن چه را در آسمان ماييد و باشد كه سپاس داريد. و آنبخشى او [روزى خويش را] طلب ن
 هايى است. انديشند نشانه است به سود شما رام كرد؛ همه از اوست قطعاً در اين [امر] براى مردمى كه مى



 

 

 فصلنامه
 علمي
 پژوهشي

20 

ها براي معاش و گذران زندگي و پيشرفت ابعاد گوناگون حيات خود  تا آدمي از آن
ها را تحت كنترل و مديريت عقالني خود در آورد و بتواند اشكال  استفاده كند و حتي آن

عبارت ديگر، حق استفاده، كنترل و  ساز را نيز توليد كند. به جديدي از موجودات انسان
جاكه حق تعالي  تغيير كاركرد مخلوقات هستي از سوي خدا به انسان اعطا شده است؛ تا آن

وقات خويش قرار داده است. چنين امكاني موجب طرح اين پرسش آدمي را سرور مخل
شود كه كدام صفت انسان باعث شده تا اين اندازه نزد خدا داراي مقام و منزلت الهي  مي

ي مخلوقات جهان مادي در خدمت زندگي و رشد او قرار  كه مجموعه گردد، طوري
انسان توجه داشت؛ روح الهي،  اللهي بگيرند؟ در پاسخ به اين سوال، بايد به علل خالفت

دست خدا، موهبت عقل و اختيار و علم و آگاهي به اسماء الهي است كه او را  آفرينش به
ها وسيله  تنها فرع هستي او باشند، بلكه هستي آن در جايگاهي نشانده كه ديگر مخلوقات نه

نين مقامي براي و ابزاري براي معاش، پيشرفت و زندگي شوند. البته بايد توجه داشت كه چ
ها براي پرورش،  انسان تنها زماني داراي ارزش واقعي است كه او از تمامي اين موهبت

: 10، ج1376؛ مكارم شيرازي، 332-333: 1390(جوادي آملي، پيشرفت و تعالي كماالت الهي استفاده كند 

356(. 

 هاي هستي و مسجود فرشتگان . شرافت بر پديده3
اللهي انسان، شرافت او بر همه يا اكثر موجودات هستي  خالفتبر  از ديگر آثار مترتب

است؛ زيرا تنها انسان است كه خداوند با دادن عقل، روح، اختيار و علم و قرار دادن او در 
اللهي، وي را ممتاز و متمايز از ديگر موجودات نشانده است. اين امر آشكارا  جايگاه خليفه

ني آدم وحملْنَاهم في الْبرِّ والْبحرِ ورزقْنَاهم منَ الطَّيبات وفَضَّلْنَاهم علَى ولَقَد كَرَّمنَا ب«ي  در آيه
35F)70(اسراء: »كَثيرٍ ممنْ خَلَقْنَا تَفْضيلًا

دليل همين برتري به او امكان برخورداري  بيان شده و به 1
توان برتري انسان را نسبت  طور خاص مي هاز مواهب الهي داده شده است. در اين زمينه و ب

كه انسان به اموري عالم گرديده كه در توان فرشتگان  به فرشتگان مالحظه كرد. يكي اين
كه اين مالئك بودند كه به انسان سجده كردند. پس اگرچه مالئك بري  نبوده؛ و ديگر اين

(رك: باشند  د، فروتر از او ميجاكه برخي از كماالت انسان را ندارن از خطا هستند، اما از آن

ي برتري او بر مالئك  . مسجود فرشتگان بودن انسان نيز نتيجه)302-305: 14، ج1390جوادي آملي، 
اش نزد خداوند تعالي است كه در آيات قرآن مورد اشاره قرار گرفته است.  و جايگاه الهي

                                                      
م و از . و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتيم و آنان را در خشكى و دريا [بر مركبها] برنشاندي1

 هاى خود برترى آشكار داديم. چيزهاى پاكيزه به ايشان روزى داديم و آنها را بر بسيارى از آفريده
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قُلْنَا للْمآلئكَةِ اسجدواْ آلدم فَسجدواْ إِالَّ إِبليس لَم  ولَقَد خَلَقْنَاكُم ثُم صورنَاكُم ثُم«در آيات: 
 »فَإِذَا سويتُه ونَفَخْت فيه من روحي فَقَعواْ لَه ساجِدينَ« 36F1؛)11(اعراف: »يكُن منَ الساجِدينَ

ن در مقابل منزلت ي خضوع فرشتگا دهنده گردد كه نشان به اين مهم اشاره مي 37F2)29(حجر:
تك  معناي فضيلت و برتري تك الهي انسان است. البته برتري انسان بر ديگر مخلوقات به

اللهي و  ي خلقت الهي و مقام خليفت واسطه طور بالفعل نيست؛ بلكه نوع انسان به ها و به انسان
نش و ديگر صفات خدادادي داراي چنين مقامي است؛ لذا برتري بالفعل تنها پس از آفري

ها نمايان  ي عاقبت زندگي آن ها براي كسب كماالت معنوي و مشاهده تالش مستمر انسان
تنها فروتر از  ي نادرست از مواهب الهي نه دليل استفاده هايي به بسا انسان گردد؛ چه مي

السافلين سكني  ي مخلوقات الهي قرار گرفته و در اسفل تر از همه فرشتگان، بلكه پست
 گردند. ق لعنت ابدي حق تعالي ميگزيده و مستح

 . تحقق بالفعل حكومت الهي انسان در اين جهان4
سازد تا  ي آدميان فراهم مي اللهي انسان اين امكان را براي همه ي خليفت مقام بالقوه

عبارت ديگر، اگرچه نوع انسان خليفه  همگي براي تحقق بالفعل و عيني آن تالش كنند. به
ها با  ي انسان پذير است كه برخي يا همه حقق آن تنها زماني امكانو جانشين خداست، اما ت
ي تحقق آن را فراهم سازند و زمين را جايگاه بندگان شايسته خدا  تالش خود در دنيا زمينه

هاي شايسته ساخته است. اين امر در  ي سترگي تنها از انسان كنند؛ تحقق چنين وظيفه
 38F3؛)105(انبيا: »بورِ من بعد الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرض يرِثُها عبادي الصالحونَولَقَد كَتَبنَا في الزَّ«آيات: 

 39F4)5(قصص: »ونُرِيد أَن نَّمنَّ علَى الَّذينَ استُضْعفُوا في الْأَرضِ ونَجعلَهم أَئمةً ونَجعلَهم الْوارِثينَ«
ي الهي و  هاي صالح و بندگان شايسته ست. يعني اين انسانمورد اشاره و تأكيد قرار گرفته ا

اللهي را محقق ساخته و حكومت خدا  ي الهي براي تحقق خليفه مستضعفين هستند كه وعده
كه چنين  گردند؛ و زماني سازند و وارثان الهي و امامان به حق خلق مي را بر زمين برقرار مي

(جوادي آملي، يابد  متجلي گشته، تجسم عيني مي اللهي انسان شود، امر خليفه امري محقق مي

 .)294: 14، ج1390

                                                      
سپس به صورتگرى شما پرداختيم آنگاه به فرشتگان گفتيم براى آدم  شما را خلق كرديم . و در حقيقت1

 كنندگان نبود. سجده كنيد پس [همه] سجده كردند جز ابليس كه از سجده
 پس وقتى آن را درست كردم و از روح خود در آن دميدم پيش او به سجده درافتيد.. 2
 . و در حقيقت در زبور پس از تورات نوشتيم كه زمين را بندگان شايسته ما به ارث خواهند برد.3
نيم شده بودند منت نهيم و آنان را پيشوايان [مردم] گردا . و خواستيم بر كسانى كه در آن سرزمين فرو دست4

 و وارث [زمين] كنيم.
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اللهي انسان حداقل و حداكثري در نظر گرفت؛ زيرا  توان براي خليفه جا مي در اين
اللهي از بالقوه و فعليت تام، داراي تدرج و مراتب تشكيكي است؛ به اين  حقيقت خالفت

ي  نفس خويش و جلوگيري از رخنه صورت كه حداقل آن، تالش انسان براي تسلط بر
تنها تسلط بر نفس،  ي سعادت اوليه اوست. حداكثر آن نه شيطان در اوست؛ زيرا اين الزمه

بلكه طي تمامي مراحل كمال و نيل به منزلت انسان كامل است و تنها چنين انساني است 
ايي و هدايت باشد و حتي در راهنم الهي در روي زمين مي  بخش خالفت كه حقيقتاً فعليت

ها نيز نقش مهمي  اللهي آن ديگران به سعادت حقيقي و شكوفا شدن قابليت مقام خالفت
جا كه اوج خالفت الهي انسان، تعليم  توان در تأييد اين امر گفت از آن دارد. بنابراين مي

پروري است؛  ي اين اسماء و صفات، صفت خليفه اسماء و صفات خداست و از جمله
پروري نيز همت گمارد و چنين حقيقتي را در  خدا كسي است كه به خليفه برترين جانشين

توان مالحظه كرد كه محور خالفت الهي بر ملك و ملكوت  ي وجود پيامبر اسالم مي آينه
ي جانشينان خدا از ازل تا ابد، نه تنها از پرتو خالفت او خليفه شدند، كه اساسا از  و همه

 .)282(جوادي آملي، همان: اند عدم تا به وجود، اين همه راه آمده بركت وجود او هستي يافته و از

 . انتخاب مرگ ارادي5
ي انسان در نظام هستي اين است كه او قدرت تغيير جايگاه  اللهي برجسته از نتايج خليفه

خود و انتخاب سرنوشت موقت و هميشگي خود را داراست. در اين زمينه توان انسان از 
اي  كه حيات دنيوي تنها مرحله دنيا و زندگي آخرت، و اين فهم درست نسبت اين

دهد تا با واقعيت مرگ به آساني مواجه شود. در نتيجه،  گذراست، اين بصيرت را به او مي
ها  جاكه برخي انسان هاي انسان است؛ تا آن انتخاب ارادي مرگ و شهادت تنها ازويژگي

انديشي از خصوصيات ذاتي و  و مرگ گيرند و آرزوي آن را دارند مرگ را در آغوش مي
طرق گوناگوني در آيات قرآن نيز بيان شده است.  هاست. اين واقعيت به هميشگي آن

گراست و يكي از مراحل ضروري رسيدن به تكامل حقيقي،  كه انسان موجودي تكامل اين
 »وتكُلُّ نَفْسٍ ذَآئقَةُ الْم«مردن و پذيرش واقعيت مرگ از سوي اوست. در آيات: 

إِنَّك41F2 » ؛)34(انبياء: »وما جعلْنَا لبشَرٍ من قَبلك الْخُلْد أَفَإِن مت فَهم الْخَالدونَ« 40F1؛)185عمران: (آل
واقعيت مرگ سخن  43F4؛)156(بقره: »إِنَّا للّه وإِنَّا إِلَيه راجِعونَ« 42F3؛)30(زمر: »ميت وإِنَّهم ميتُونَ

                                                      
 . هر جاندارى چشنده [طعم] مرگ است.1
 . و پيش از تو براى هيچ بشرى جاودانگى [در دنيا] قرار نداديم آيا اگر تو از دنيا بروى آنان جاويدانند.2
 . قطعاً تو خواهى مرد و آنان [نيز] خواهند مرد.3
 گرديم. . ما از آن خدا هستيم و به سوى او باز مى4
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كنند كه انسان موجودي ميرا آفريده شده و مرگ و  گفته شده است. اين آيات داللت مي
ميرايي اگرچه تقدير بشري است، اما تقدير تكاملي و مربوط به منزلت الهي اوست. از اين 

تواند در انتخاب ماهيت و زمان مرگ خود نيز داراي نقش باشد و به  روست كه او مي
براين اساس است كه از منظر عرفاني، ديني و فلسفي  مرگ ارادي از دنيا برود.

هاي انسان است  انديشي و تالش براي رهايي از الزامات زندگي دنيوي تنها از ويژگي مرگ
و برخي از انديشمندان، تفكر معنوي و فلسفي را تمرين مرگ، يعني تمرين تالش براي 

 .)310-312: 14، ج1390(جوادي آملي، دانند  رهايي از دنيا مي

 گيري نتيجه
ترسيم الگوي درست از پيشرفت از منظر اسالمي متضمن تعريف دقيق نظام 

ي ابعاد زندگي دنيوي  شناختي كارآمد است. زيرا الگوي اسالمي پيشرفت ناظر به همه انسان
اي كه محوريت انسان در اين الگو، ضرورت معرفي نظريه و اخروي انسان است؛ در حالي

سازد؛ زيرا تصور غيرواقعي از  شناختي ما را دو چندان مي نگرش انسان منطقي و عقالني از
گرايي  انسان، موجب تغيير جايگاه او با ديگر موجودات، مانند خدا و جهان و غلبه انسان

 ي امروز غربي است. گردد كه اين مشكل تمدن پيشرفته انگار مي ماده
طرح درست مبدأ و معاد انسان، جايگاه شناختي ملهم از قرآن، با  دراين زمينه، نظام انسان

اللهي  ي خالفت كند. در قرآن كريم، طرح آموزه و نقش او را در نظام هستي ترسيم مي
ي ابعاد معرفتي، وجودي، اخالقي، اجتماعي و سياسي را معرفي  انسان قادر است تا همه

در اين آموزه تأكيد شناسي الهي و توحيدي كارآمدي را ارائه نمايد.  كرده، در نتيجه، انسان
بودن روح انسان، اشرفيت او بر ديگر موجودات، امكان تعالي مادي و معنوي انسان  بر الهي

ويژه  اللهي، مجهز نمودن انسان به علم، اراده و اختيار و به تا رسيدن به مقام بالفعل خالفت
موجودات،  ي ي اين است كه هستي همه دهنده ديگر مخلوقات را مسخر انسان نمودن، نشان

به غير از خدا، در خدمت انسان براي آباداني زندگي مادي و تعالي حيات معنوي اوست. 
ي مواهب طبيعي را براي ترقي و پيشرفت در  كه حق استفاده از همه پس انسان ضمن اين

برداري در جهت تعالي روحي و برقراري حكومت  ي ابعاد دارد، اما حق او از اين بهره همه
تر  ها در جهت تمتع مادي و لذت بيش كه صرفاً از آن ي زمين است؛ نه اينالهي بر رو

اللهي انسان  هاي قرآن داللت دارند كه خليفه كه مجموع آموزه برداري كند. ضمن اين بهره
طور  ي انسان و به ذاتي است، اما ذاتي بالقوه، نه بالفعل؛ كه تنها در پرتو تالش مختارانه

هاي معدود و محدودي هستند كه  رسد و تنها انسان يت كامل ميتدريجي و تشكيكي به فعل
 شوند. انسان كامل و اولياي الهي ناميده مي
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اللهي انسان با تعيين جايگاه، نقش و كاركرد و غايت  ي خالفت پس نقش آموزه
هاي  گيري ها و جهت زندگي انسان و نيز نسبت انسان با خدا و ديگر مخلوقات، ويژگي

ي ابعاد  تواند در همه كند؛ اين امر مي الگوي اسالمي پيشرفت را تعيين ميشناختي  انسان
مثابه مباني مابعدالطبيعي مورد مالحظه قرار  مادي و معنوي الگوهاي اسالمي پيشرفت به

گيرد. اگر چنين امري تحقق يابد، پيشرفت بشري، ترقي در مظاهر مادي زندگي دنيوي 
هنگ، اخالق، تربيت، آموزش و پرورش و جهت الهي نيست؛ بلكه آن ترقي و تعالي در فر

باشد. زيرا چنين تربيتي بستر تحقق  هاي سعادتمند مي ها و تربيت انسان ي آن دادن به همه
 عنوان خليفه اوست. حكومت الهي بر روي زمين توسط انسان به
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