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  چكيده
قرآن كريم از تكريم انسان و برتري او بر بسياري از آفريدگان خدا سخن 

اين بحث در طول تاريخ اسالم، همواره بين دانشمندان مسلمان مطرح . گفته است
ن برتري مطلق است يا نسبي و اگر نسبي است، نسبت به چه بوده است كه آيا اي

  موجوداتي؟ اين تكريم به چه معنا و داراي چه ابعادي است؟
هاي برترِ  امتيازات گروه. پردازيم در اين گفتار، به بررسي اين موضوع مي

دهيم و جايگاه انسان را در  را مورد بررسي قرار مي) انسان، جن و ملَك(موجودات 
نظر نگارنده، انسان در ميان موجودات مختار مكلّف،  به . كنيم ان تبيين مياين مي

 اللّهي دست يابد، از فرشتگان نيز برتر هخليفاز جن باالتر است و اگر به مقام 
ي انسانيت حقيقي  چنين اگر خود را با اعمال ناشايست از درجه هم. خواهد رفت

  .تر خواهد گرديد وجودي پستمؤمن، كه از هر م تنها از جن ساقط سازد، نه
  ملَك/ فرشته.5 جن    .4 انسان   .3برتري    / تفضيل.2   كرامت .1: هاي كليدي واژه

  

  مقدمه. 1
سخن از تكريم انسان است از جانب . در قرآن، انسان در اوج عزت معرفي شده است

  .دنبال آن، برتري او بر بسياري از آفريدگان كمال مطلق و به
يم انسان به چه معنا است و انسان از چه موجوداتي برتر است، همواره مورد كه تكر اين

. توجه دانشمندان مسلمان بوده و اثرات تربيتي فراواني در مكتب تربيتي اسالم داشته است
 كه همانا دومين مقام پس از يكتا -ي خود در نظام هستي انسان با شناختن جايگاه ويژه

 در جهت تحقق اين مقام خواهد كوشيد و خود را از -)هللا  هخليف(آفريدگار عالم است
  . ها خواهد رهانيد پستي
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، از جايگاه نخست در ميان » اللّهيهخالف«فرد  انسان به حكم مقام بلند و منحصر به

. ي مخلوقات برتر است از همه»  اهللاهفخلي«بنابراين . آفريدگان خداي تعالي برخوردار است
  اند؟ ي اين مقام رفيع ا شايستهه ي انسان اما آيا همه

ها بخشيده بود، به  ها از جايگاه وااليي كه خالق هستي به آن مسلمًا گروهي از انسان
اند،   تنها انسانيتي براي خود باقي نگذارده  و ديگر نه1اند ترين مراتب هستي سقوط كرده پست

ي فوق  انسان در آيهبا اين توجه، تكليف برتري . 2ي نام حيوان نيز نيستند كه شايسته
توان امثال معاويه و هيتلر و بوش و سردمداران صهيونيست را از نبات و  چيست؟ آيا مي

  حيوان و جن و ملك برتر دانست؟
. در اين مختصر، سعي بر آن است كه اطالق اين برتري را مورد دقّت بيشتري قرار دهيم

نشمندان بزرگ دين، ابتدا مفهوم هاي اسالم و آراي دا در اين مسير، با مراجعه به آموزه
نهايت در كنيم و  كرامت و تفضيل و ابعاد آن و سپس وجه اين تكريم خاص را بررسي مي

  .جايگاه انسان را در مقايسه با ساير آفريدگان تبيين خواهيم كرد
  

  كرامت انسان. 2
  :است ي اسراء مطرح شده  سوره70ي  طور مشخّص و مؤكّد، در آيه كرامت انسان به 

 آدم و حملْناهم في الْبرِّ و الْبحرِ و رزقْناهم منَ الطَّيبات و فَضَّلْناهم  و لَقَد كَرَّمنا بني«
 ما فرزندان آدم را گرامي داشتيم و آنان را در يو به راست«: » كَثيرٍ ممنْ خَلَقْنا تَفْضيالً علي

ها را  نديم و از چيزهاي پاكيزه به ايشان روزي داديم و آنبرنشا] ها بر مركب[خشكي و دريا 
  .»هاي خود برتري آشكار داديم بر بسياري از آفريده

در اين آيه، سخن از تكريم انسان است كه خداي تعالي انجام آن را به خود منسوب 
  . 3تكريم به معناي سخاوتمندانه و عمومي و بسيار عطا كردن است. داشته است

اين آيه در سياق منّت نهادن است؛ منّتي آميخته با «) ره(ي عالّمه طباطبايي به فرموده
 فراواني نعمت و تواتر فضل و كرم خود را نسبت به 4كه گويي خداي تعالي پس از آن. عتاب

اش  كه زندگي ها و براي اين ها و رزق  دست آوردن آن نعمت انسان ذكر نمود و او را براي به
اره شود، سوار بر كشتي كرد، او پروردگار خود را فراموش نمود و از خوبي اد در خشكي به

 بعد از نجات از دريا باز هم روش نخست خود را از. وي روگردانيد و از او چيزي نخواست
اينك در اين آيه، . است ور بوده  هاي او غوطه كه همواره در ميان نعمت سرگرفت؛ با اين

شمارد، باشد كه انسان بفهمد پروردگارش نسبت  ا ميها و فضل خود ر اي از كرامت خالصه
هاي االهي  ي نعمت  را نيز مانند همهوجه بيشتري دارد و متأسفانه انسان اين توجهبه وي ت

  .كند كفران مي
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نظر از  شود كه مراد از آيه بيان حال جنس بشر است، صرف جا معلوم مي از همين

بنابراين آيه . است  اي اختصاص داده ه عده روحي و معنوي كه بفضايلهاي خاص و  كرامت
هاي   انسان داشت و مقصود از آن مشركين و كفار و فاسقين را نيز در نظر دارد؛ چه اگر نمي

  ).214: ، ص13: ، ج15(» آمد مطيع و خوب بود، معناي امتنان و عتاب درست درنمي
  . است ه ميان آمد ي شريفه، از تكريم و تفضيل انسان سخن به  در اين آيه

  معناي كرامت. 1. 2
: است ) خواري(» هوان« ارزشمندي، عزّت و شرف و در مقابلِ 5كرم در لغت به معناي

 او را ،و هر كه را خدا خوار كند«: »و منْ يهِنِ اللَّه فَما لَه منْ مكْرِمٍ إِنَّ اللَّه يفْعلُ ما يشاء«
  ). 18/حج(» دهد واهد انجام مياي نيست، چراكه خدا هرچه بخ دارنده  گرامي

كرامت به معناي عزّت و بزرگواري در ذات شيء است و برتري نسبت به ديگر اشيا در 
مفاهيم جود، سخا، اعطا، گذشت، بزرگي، منزّه بودن، مورد پسند . است آن لحاظ نشده 

  .بودن، ستوده بودن، نيكو بودن و لئيم نبودن از آثار و لوازم كرامت است
 وصف خداي تعالي واقع شود، مراد از آن احسان و نعمت آشكار خدا است و اگر كرم اگر

تنها به . شود ي اوست كه از وي ظاهر مي وصف انسان باشد، نام اخالق و افعال پسنديده
 كه در نوع خود  هر چيزي. اخالق و افعال پسنديده از او ظاهر شودگويند كه  كسي كريم مي
  . شود يتوصيف م» كرم«شريف است با 

  مصاديق كرامت. 2. 2
ي موارد  در همه. خصوصيات كرامت بر حسب اختالف مصاديق و موارد، مختلف است

زير، كرامت يك معناي كلّي جامع دارد و آن عزّت در ذات شيء بدون برتري نسبت به 
  :ديگري است

أَنْبتْنا فيها « ؛6»ب كَريمقالَت يا أَيها الْملَأُ إِنِّي أُلْقي إِلَي كتا«: موضوعات خارجي
ونْ كُلِّ زقامٍ كَريمٍ«؛ 7»جٍ كَريمٍمم كُنُوزٍ و 8»و.  

  .9»و قُلْ لَهما قَوالً كَريما «:سخنان
فَيقُولُ ربي « ؛11» إِنَّ أَكْرَمكُم عنْد اللَّه أَتْقاكُم«؛ 10» آدم و لَقَد كَرَّمنا بني «:انسان

  .12»أَكْرَمنِ
  .13» كراماً كاتبين «:مالئكه

اقْرَأْ و ربك « ؛15»ما غَرَّك بِرَبك الْكَريمِ«. 14»فَإِنَّ ربي غَني كَريم«: خداي تعالي
16»الْأَكْرَم.   
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ي بنده از اين صفت كريم آن است كه از خواري و ذلّت مادي و روحاني منزّه گردد  بهره

) عزّ و جلّ(اين ويژگي جز با نزديكي معنوي به خداي . يز باشدو در ذات خود، سربلند و عز
  .آيد دست نمي هاي مادي و وابستگي به مأل اعلي به از راه كاستن از وابستگي

  شدگان مصاديق اكرام. 3. 2
كه شامل حال بسياري از اي  گونه ، بهيع استدر قرآن كريم وس »اكرام« موهبت ي دامنه
فَأَما الْإِنْسانُ إِذا ما ابتَاله ربه فَأَكْرَمه و نَعمه  «ي م به نعمت در آيهاكرا: شود، مانند مردم مي

 18.»إِنَّ أكْرَمكُم عنْد اللَّه أتْقاكُم «ي  و نيز اكرام به قرب خدا در آيه17»فَيقُولُ ربي أَكْرَمنِ
  .)ه اوچون كرامت عبد نزد خدا خود اكرامي است از خدا نسبت ب(

 جزو ،طلقمطور   ، بهستهاي خدا برخوردار از نعمتيا اي كه نزد خدا محترم   بندهاما
يعني هرچند استعداد تكريم داشته باشد، لزوماً در نزد خدا  ؛شود مين شمرده نميمكرَ
يكي : رود كار مي خدا بهگروه از آفريدگان  دو ي تنها دربارهاطالقْ اين . شدني نيست اكرام

ي كه ان و ديگري مؤمن19»بلْ عباد مكْرَمونَ ال يسبِقُونَه بِالْقَولِ و هم بِأمرِه يعملُونَ« :مالئكه
 يا 20»أُولئك في جنَّات مكْرَمونَ« : باشند،به كسر الم، صينچه از مخل ايمانشان كامل باشد،

   .21»و هم مكْرَمونَ... لَصينَ إِلَّا عباد اللَّه الْمخْ«: الم به فتح - صيناز مخلَ
مالئكه و بشر ـ هرچند هر دو موهبتي است ـ تفاوت وجود » مكرَم بودن«البتّه ميان 

: ، ج15(دهند و به فرشتگان، بدون اكتساب  اين موهبت را به بشر از راه اكتساب مي: دارد
  .22»  و جعلَني منَ الْمكْرَمين  ي ربيبِما غَفَرَ ل * يالَيت قَومي يعلَمونَ« ):387: ، ص14

  منشأ كرامت انسان. 4. 2
كرامت ذاتي . ذاتي و اكتسابي: با توجه به آيات قرآن، كرامت انسان بر دو قسم است

اما راه . است  ي اسراء و نظاير آن در قرآن بدان اشاره شده  سوره70ي  همان است كه در آيه
ي  تقوا از ريشه. 23» إِنَّ أَكْرَمكُم عنْد اللَّه أَتْقاكُم«:  تقوا استيابي به كرامت اكتسابي دست

تقواي دروني يعني . دروني و بيروني: داشتن، بر دو قسم است ، به معناي حفظ و نگه»وقي«
چه او را نشايد و ايجاد مانع در برابر سركشي او؛ و تقواي بيروني  داشتن نفس از هر آن نگه

  .24دارنده براي مصونيت او هاي خارجي و ايجاد سپري نگه س از آسيبيعني محافظت نف
 كه همان ،شا  به سعادت حقيقي وبرد  آدمي را باال مي،ت حقيقي است مزيچه آن«آري؛ 
تنها .ارساند عبارت است از تقو  مي،به و ابدي در جوار رحمت پروردگار استزندگي طي 

 ـ كند مين ميأسعادت دنيا را هم ته طفيل آن، بكه ـ وسيله براي رسيدن به سعادت آخرت 
 25»تُرِيدونَ عرَض الدنْيا و اللَّه يرِيد الĤْخرَة«:  خداي تعالي فرمودهبه همين جهت،. تقوا است
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 ا تقوي باشد، قهرًتو وقتي يگانه مزي 26» و تَزَودوا فَإِنَّ خَيرَ الزَّاد التَّقْوي« :و نيز فرموده

  .ترين ايشان است اترين مردم نزد خدا باتقو گرامي
 هدفي  ـها قرار داده  آن را هدف زندگي انسان،كه خداي تعالي به علم خودـ اين هدف 
خالف  ه ب،آيد  پيش نمي»ديگر كشيدن پنجه به رخ يك«دست آوردن آن   بهاست كه بر سرِ

ها  ريزي ها و خون نگها، ج  مزاحمت،دست آوردن آن  كه براي بهيادشدههاي موهوم  هدف
  .آيد پيش مي
هاي زندگي  كه بر هر انساني واجب است در هدف  شريف داللت دارد بر ايني آيهاين 

 او اختيار كرده اختيار كند و راهي كه او به چه آن ؛ تابع دستورات پروردگار خود باشد،خود
 بايد همان را پيش  را براي او برگزيده، پس اواخدا راه تقو.  پيش گيرد،سويش هدايت كرد

 دين خدا ،هاي زندگي ت سنّي اين، بر هر انساني واجب است كه از بين همه بر عالوه .گيرد
در حقيقت، كرامت ذاتي انسان ). 492 - 491: ، صص18: ، ج15 (ت خود قرار دهدرا سنّ

متّكي به درك فطري انسان است و اصالً اوامر و نواهي فطري از همين كرامت سرچشمه 
  .يرند و در آن ريشه دارندگ مي

  تفاوت تكريم و تفضيل. 5. 2
ي اسراء، معاني   سوره70ي  ي تكريم و تفضيل در آيه كار بردن دو واژه مسلماً قرآن از به 
  :قبل از هر چيز، به معناي لغوي اين دو واژه توجه كنيم. است خاصي را اراده فرموده 

ي آن است كه به انسان نفعي برسانند كه به معنا) ي كرم، باب تفعيل از ريشه (تكريم
توصيف ) شريف(رسد را كريم   به وي ميچه آننقص و شكست و خواري در آن نباشد، يا 

  ).707: ، ص9(كنند 
اگر فضل در مقام مقايسه . ي فضل، به معناي زيادتر از حد ميانه است  از ريشهتفضيل

مانند (، از حيث نوع )يوان بر نباتمانند فضل ح(حيث جنس  از:  كار رود، سه نوع است به
دو نوع اول ). فضل فردي بر ديگري(يا از حيث ذات ) فضل انسان بر حيوانات ديگر

اند، يعني راهي براي تكميل ناقص و كسب فضل نيست، اما نوع سوم عرضي است و  جوهري
بِما فَضَّلَ اللَّه بعضَهم الرِّجالُ قَوامونَ علَي النِّساء «اكتساب فضل در آن ممكن است، مانند 

در اين مورد، براي هر يك از زن و مرد، راه كسب فضل باز است و ممكن . 27» بعضٍ علي
است در موردي خاص، زن از حيث بعد مورد نظر آيه بر مرد خود برتري يابد يا مردي اين 

  .برتري خود را از دست بدهد
، 9(شود فضل گويند   مي نيست و به او دادهي فرد  اي را كه الزمه چنين هر عطيه هم

  . 29»ذلك فَضْلُ اللَّه يؤْتيه منْ يشاء« يا 28»و سئَلُوا اللَّه منْ فَضْله«: ، مانند)639: ص
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اي مد نظر نيست؛ اما  با دقّت در عبارات فوق، روشن است كه در تكريم، معموالً مقايسه

  .يك معيار، مورد نظر استدر تفضيل، بلكه در فضل، گذر از 
مفسران در اصل تفاوت اين دو عبارت : نظرات مفسران. 1. 5. 2

  .ها اختالفاتي دارند اند، اما در بيان مصاديق آن متّفق
داند و علّت  را يكسان ميتكريم و تفضيل مصاديق  ،مجمع البياندر عالّمه طبرسي  •

كه   بدون اين،رساند  صرف انعام را مي»مناكرّ«ي  جمله« :كند تكرار آن را چنين بيان مي
 ولي تفضيل نظر به برتري دارد ،نظري به برتري انسان نسبت به ساير موجودات داشته باشد

 ).661: ، ص6: ، ج16(» شد گفت، اين اشاره ظاهر نمي و اگر دومي را نمي
به شود و تفضيل مربوط  هاي دنيا مي اند كه تكريم تنها شامل نعمت گفتهنيز بعضي  •

البته اين مفهوم با معناي لغوي سازگاري ). 170: ، ص6همان و  (هاي آخرت است نعمت
 .ندارد و دليلي نيز براي آن مطرح نشده است

 و تفضيل اند ز تكليفهايي است كه مجو  نعمتي وسيله بهاند كه تكريم  بعضي ديگر گفته •
 رسد هاي واال مي رتبه آدمي به ، آني است كه به وسيله) دين(نعمت تكليف با اعطاي 

   ).همان دو منبع(
رساند كه تكريم فاقد  اي را مي كه تفضيل نكته اينند و آن ا مورد ديگري را نيز بيان كرده •

 .»است  نعمت مورد تفضيل بدون استحقاق داده شده «آن است و آن عبارت از اين است كه
هايي كه مفضل استحقاق آن  متتفضيل هم در نع«: اند عالّمه طباطبايي اين امر را نپذيرفته

: ، ج15(» هايي كه طرف استحقاق آن را نداشته باشد شود و هم در نعمت را دارد اطالق مي
  ).661: ، ص13
خداي ترين معنا اين است كه  نزديك :گويد ميباره اين فخر رازي در تفسير خود در  •

 ، خط، نطق،ز قبيل عقل طبيعي و ذاتي ا،تعالي انسان را بر ساير حيوانات به اموري خلقي
 عقل و فهم در ي ها را به وسيله  ايني صورت زيبا و قامت موزون برتري داده است و همه

لي او .ها عقايد حق و اخالق فاضله را تحصيل كند  آني وسيله اختيار آدمي قرارداده، تا به
  .)375: ، ص7: ، ج8 (تكريم و دومي تفضيل است
 عبارت از تفضيلن و  به آملحقز يغرااز امور ذاتي و ست اعبارت به عبارت ديگر، تكريم 

اين مطلب نيز مورد انتقاد عالّمه طباطبايي . امور كسبي است كه خود او بايد تحصيل كند
 امور : او مواهبي كه در آدمي است دو جور استي هرچند به گفته«: است قرار گرفته 

اد از تكريم اولي باشد و مراد از تفضيل  مردليلي وجود ندارد كه ،»اكتسابي«امور  و »ذاتي«
آري، اگر فضل . )219: ، ص13: ، ج15(» بلكه لغت عرب هم با آن سازگار نيست؛دومي
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ذاتي مورد نظر بود، اكتساب فضل قابل پذيرش بود؛ اما در اين آيه، سخن از فضل انسان 

  .نسبت به ساير موجودات است كه فضل جوهري است
خي از اين موارد بدون داشتن دليلي، از لغت يا احاديث بيان بايد توجه داشت كه بر

  .اند اند و گاه دليل مخالفي نيز دارند يا از باب بيان مصداقي از تفاوت اصلي اين دو واژه شده
 اختصاص دادن به مقصود از تكريم«: با توجه به معناي لغوي اين دو واژه بايد گفت

كه در ديگران نباشد، و با همين خصوصيت است عنايت و شرافت دادن به خصوصيتي است 
 ، چون تكريم معنايي است نفسي و در تكريم؛كند كه معناي تكريم با تفضيل فرق پيدا مي

را كاري به غير نيست، بلكه تنها شخص مورد تكريم مورد نظر است كه شرافت و كرامتي 
تفضيل از ديگران شود، به خالف تفضيل كه منظور از آن اين است كه شخص مورد دارا 

214: ، ص13: ،ج15(»ه شركت داردبرتري يابد، در حالي كه او با ديگران در اصل آن عطي(.  
گاهي . ميان تكريم و تفضيل در استعمال قرآني، عموم و خصوص من وجه برقرار است

 فَأَكْرَمه و نَعمه فَأَما الْإِْنسانُ إِذا ما ابتَاله ربه«: تكريم بدون تفضيل مورد نظر است، نظير
و نُفَضِّلُ بعضَها علي بعضٍ في «: ؛ گاه تفضيل بدون تكريم، مانند30»فَيقُولُ ربي أَكْرَمنِ

قالَ أرأَيتَك هذَا الَّذي كَرَّمت علَي لَئنْ «:  و زماني تفضيل همراه با تكريم، نظير31»الْأُكُلِ
 كه در آن تكريم متضمن معناي تفضيل 32»لْقيامةِ لَأَحتَنكَنَّ ذُريتَه إِالَّ قَليالًأَخَّرْتَنِ إِلي يومِ ا

 در اين نوشتار در مورد انسان رشديافته مورد نظر چه آنالزم است يادآوري شود كه . است
  .است، تكريم همراه با تفضيل است

  مصاديق تكريم و تفضيل. 6. 2
هريك ناظر به اند و  مه در مورد انسان، معموالً متفاوتبنابراين مصاديق اين دو كل

 عقل به دادن  ويتكريم :است  هي است كه به انسان داده شدههاي اال  از موهبتاي دسته
 آن خير را از شر و نافع را ي  و انسان به وسيله33 داده نشدهياست كه به هيچ موجود ديگر
ط بر ساير موجودات و اي ديگري از قبيل تسلّه  موهبت.دهد مي از مضر و نيك را از بد تميز

نطق و خط و امثال آن نيز چنين  ، همها ها براي رسيدن به هدف استخدام و تسخير آن
  .شود كه عقل باشد ق ميزماني محقّ

هايي كه به   از موهبتيك است كه از هرمعنا  انسان بر ساير موجودات به اين تفضيل
 :يشتري به انسان داده است سهم باست، سايرين عنايت فرموده 

 كه ، ولي انساناست،يا غير آن   گياهان، ميوه،اي از گوشت حيوان خوراك سادهغذاي  •
هاي پخته و   انواع طعام،همان مواد غذاييبا استفاده از  ، با حيوان شريك است،در اين جهت

 .به شماره آوردتوان  هاي گوناگون و لذيذ و فنون مختلف كه نمي كند، طعام مي ابتكاررا خام 
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 نيز وضع بر سكن و رفتار اجتماعيازدواج، گزينش م، ها ، پوشيدنيها  آشاميدنيدر مورد •

 ).214: ، ص13: ، ج15(همين منوال است 
تر است، با ابداع ابزار و  قواي حسي انسان نيز هرچند در ابتدا از برخي حيوانات ضعيف •

  .است وسايلي، تقويت شده 
 ولي ساير ،كند ساير موجودات را استخدام ميي خود، ها دفانسان براي رسيدن به ه •

  بينيم كه داراي آثار و تصرفاتي ساده و مخصوص به  بلكه مي؛چنين نيستندموجودات 
 .ندخود
از موقف و موضع خود زمان آفرينش، از موجودات غير از انسان كه اطّالع داريم،  تا جايي •

كه انسان در تمامي  آن  اند، و حال  خود نگرفتهاند و تحول محسوسي به قدمي فراتر نگذاشته
 .دارد چنان برمي  برداشته و هم34هاي بزرگي به سوي كمال ابعاد زندگي خود، قدم

  ابعاد و شواهد كرامت انسان. 7. 2
فخر . اند ي مورد بحث، ابعاد كرامت انسان را بسيار متعدد برشمرده در تفاسير، ذيل آيه

انسان را جوهري مركب از نفس و بدن معرفي ) 372: ، ص7: ج( خود تفسير كبيررازي در 
  .ها در مقايسه با همتايان خود، در عالم سفلي برترند است كه هركدام از آن كرده 

  :توان برشمرد  براي كرامت انسان مي چند بعد عمده
ترينِ نفوسِ موجود در عالم سفلي  نفس انساني شريف: كرامت نفس انساني. 1. 7. 2
نفس نباتي سه . اند از نفس نباتي و نفس حيواني فوس ديگر در اين عالم عبارتن. است
ي ديگر نيز  نفس حيواني عالوه بر اين سه قوه، دو قوه. اغتذا، نمو و توليد: ي اصلي دارد قوه
ي اختصاصي ديگري نيز بهره برده  نفس انساني باز قوه. حاسه و محرّكه باالختيار: دارد

  :اند از ي عاقله عبارت امتيازات قوه. عاقله: است 
 كند؛ گونه كه هست درك مي حقايق اشيا را آن •
 تابد؛ يابد و شعاع كبرياي او در آن مي نور معرفت خدا در آن تجلّي مي •
يابد و به اقسام مخلوقات خدا، از ارواح و اجسام،  بر اسرار دو عالم خلق و امر اطّالع مي •

 كند؛ چنان كه هستند، احاطه پيدا مي
اين قوه از سنخ جواهر قدسي و ارواح مجرد االهي است، بنابراين در شرافت و برتري، با  •

 .ي نباتي و حيواني، در خور مقايسه نيست گانه قواي پنج
  . ترين نفوس موجود در اين عالم است بنابراين معلوم است كه نفس انساني شريف

 كرامت بدن ي  نشانه35راناز جمله اموري كه مفس: كرامت بدن انساني. 2. 7. 2
  :36اند از اند عبارت آدمي دانسته

  جاي خوردن با دهان؛ غذا خوردن با دست به .1
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انسان قادر است هر . الضمير به ديگران نطق يعني توانايي انتقال مافي. نطق و تمييز .2

بنابراين انسان الل نيز ناطق محسوب . است به ديگران بشناساند   شناخته يا دانسته چه آن
طور كامل، توانايي  گردد؛ اما فرد ناتوان ذهني، هرچند قادر به سخن گفتن باشد، چون به مي

 تفهيم منظور خود به ديگران را ندارد، ناطق نيست؛
؛ البته اين كالم تمام نيست؛ چراكه درختان از انسان 37قامت بودن راست .3

ي حسي  ي عقلي و قوه  قوهبلكه شرط آن همراه بودن طول قامت با استكمال. ترند بلندقامت
 و حركتي است؛

و « :»و صوركُم فَأَحسنَ صوركُم«: حسن صورت؛ دليل آن سخن خداي تعالي است .4
 و نيز چون سخن از آفرينش .)64/غافر(»شما را صورتگري كرد، و صورتتان را نيكو آفريد

 خداپرخير و بركت است پس «: » خالقينفَتَبارك اللَّه أَحسنُ الْ«:  ميان آورد، فرمود انسان به
صبغَةَ اللَّه و منْ أَحسنُ منَ اللَّه «: و باز فرمود) 14/مؤمنون(» كه نيكوترين آفرينندگان است

ش بهتر ا آميزي آميزي خدايي است و كيست كه رنگ  رنگ]هاي ما آري ايمان دل[«: »صبغَةً
 ؛)138/بقره(» از خدا باشد؟

) مباشرتاً(اند معناي اين تكريم آن است كه انسان را با دست خويش  تهبعضي نيز گف .5
دست  بنابراين موجودي كه خدا به . آفريد» كن فيكون«ساخت و ساير موجودات را از طريق 

مبناي اين سخن حديث . است  است، بيشتر مورد عنايت و اكرام حق بوده  خويش ساخته
 زيد بن اسلم و انس بن مالك و جابر بن عبداللّه  كه از38است) ص(مرفوعي از پيامبر اكرم

و البته در صحت اين حديث، ) 223:، ص13:ج ،15 و 167:، ص8  : ج،28(انصاري نقل شده 
 .39متن آن نيز اشكاالت واضحي دارد). 252: ، ص12: ، ج1(است  تشكيك شده 

، 16(اي دارد  در نظام آفرينش، انسان موقعيت ويژه: كرامت جايگاه انساني. 3. 7. 2
: ، ص2: ، ج10 و 198: ، ص12: ، ج27؛ 215: ، ص13: ، ج15؛ : 662 - 661: ، صص6: ج

  :اند ها به قرار ذيل شماري از اين موقعيت). 1371
 : به اين مسأله اشاره دارند، از جمله40آيات متعدديتسخير عالم؛ . 1. 3. 7. 2

 ذلك لĤَيات  و ما في الْأَرضِ جميعاً منْه إِنَّ فيو سخَّرَ لَكُم ما في السماوات « :13/جاثيه
 . را در زمين است به سود شما رام كردچه آنها و   را در آسمانچه آنو «؛ »لقَومٍ يتَفَكَّرُونَ
  .»هايي است انديشند نشانه براي مردمي كه مي] امر[قطعاً در اين . همه از اوست

يكي در خدمت منافع و مصالح انسان : است ا آمده تسخير در فرهنگ قرآن، به دو معن
مانند ( در دست بشر بودن  چيزيو ديگري زمام اختيار) مانند تسخير خورشيد و ماه(بودن 

اند يا مركب، كه انسان از هر دو گروه  اجسام عالم يا بسيط). ها و درياها تسخير كشتي
اند و اجسام  اند، در خدمت انسان شاجسام بسيط، كه زمين و آب و هوا و آت. كند استفاده مي
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ها  ي آن اند از آثار علوي، معادن، نبات و حيوان، و انسان گويا بر همه مركّب، كه عبارت
  . ي اقسامش مسخر اويند كند و همه ها استفاده مي استيال دارد، از آن

 ي اين موجودات به فرمان اللّه، قدر عظمت دارد كه همه انسان از ديدگاه قرآن، آن
دست او است يا در خدمت منافع انسان  اند؛ يعني يا زمام اختيارشان به مسخر او گشته

ي  صورت يك هدف عالي در مجموعه قدري بااهميت است كه به انسان به . كنند حركت مي
  .ترين موجود اين جهان است يافته ، تكاملاهللا  خليفةاست؛ يعني انسان،   آفرينش درآمده

ن در مكتب االهي باالترين اثر تربيتي را براي انسان به دنبال اين ارزش وجودي انسا
بديل خواهد بود، هرگز خود را اسير  هاي بي گزار اين نعمت كه سپاس او عالوه بر آن. دارد

ها پرواز  اوج آسمان كند و با شكستن تمام اين زنجيرها به ها و ثروت و قدرت نمي شهوت
  .كند مي

 در :هاي مختلف شكي و دريا بر مركبحمل انسان در خ. 2. 3. 7. 2
 ،»تكريم«بر » و رزقْناهم« ي  و جمله»و حملْناهم« ي عطف جمله سوره اسراء، 70ي  آيه

ي اين  همه. ه استمصداق است كه از عنواني كلي انتزاع شده و بر آن متفرع شديك عطف 
كه به ضيافتي دعوت كند  تشبيه مياز مظاهر تكريم است كه انسان را به ميهماني موارد 
 انواع غذاها و ، برايش مركب بفرستند و در آن ضيافت،براي حضور در آن ضيافت و شود
پذيرايي  هم ميهماني تكريم است، هم مركب فرستادن و هم .در اختيارش بگذارندرا ها  ميوه

  .غذاهاي لذيذبا 
ها، گوشت  وهمحصوالت كشاورزي، مي (ها روزي دادن او از پاكيزه. 3. 3. 7. 2

گونه كه  ها را آن كه انسان تنها موجودي است كه غذاها و نوشيدني ويژه آن ؛ به)و لبنيات
  .كند ها بپسندند، آماده و سپس مصرف مي ترين طبع لطيف
خود، ين توحيدي با قوانين خاص د: محافظت از حقوق انسان. 4. 3. 7. 2

هاي مناسب، اجرايي  ن و با ضمانتها را تدوي داشت حقوق انسان ي پاس بهترين مجموعه
  .كرده است

اي  گونه  حفظ دانش با نگارش به:اعطاي موهبت استفاده از خط. 5. 3. 7. 2
ي علمي  شود كه افراد از پيشينه ها بتوانند از آن استفاده كنند، سبب مي ي انسان كه همه

رفت  ، راه براي پيشبدين ترتيب. مند شوند و مباحث جديد را به اين گنجينه بيفزايند بهره
اقْرَأْ و ربك «: در اشاره به همين فضيلت كامل، خداي تعالي فرمود. شود سريع دانش باز مي

بِالْقَلَمِ * الْأَكْرَم لَّمي علَم * الَّذعي ا لَمانَ مالْانس لَّمترين  بخوان، و پروردگار تو كريم«: » ع
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دانست   را كه انسان نميچه آن . قلم آموختي لهوسي  كه بهيهمان كس. است]  كريمان[
 ).5 -3/علق(» آموخت] تدريج به او هب[

  .عام و خاص: كرامت روحاني، خود، بر دو قسم است: كرامت روحاني. 4. 7. 2
مواردي از قبيل نفخ روح االهي، فطرت . اند  است مؤمن و كافر در آن شريكعام چه آن

، فرستادن پيامبران و كتب »بلي«و انطاق به جواب » ألست بربكم«توحيدي، استماع قول 
) ص(خاتم انبياوجود مقدس چون  همبرانگيخته شدن پيامبري ويژه   به آسماني براي همگان

ها، آشكار كردن آثار  هاي بهشتي و ترساندن از عقوبت ، ترغيب آنان به پاداشبه سوي بشر
  .قدرت و داليل معجزات

نبوت، رسالت، واليت، : وليا و مؤمنان عبارت است ازانبيا و ا خاصكرامت روحاني 
الي اللّه و في اللّه و (هدايت، ايمان، اسالم، ارشاد، اكمال، اخالق حسنه، آداب مرضيه، سير 

، عبوديت بر مقامات، ترقّي از مضايق ناسوتي به جذبات الهوتي، فنا از انانيت و بقا به )باللّه
  .)291 - 290: ، صص5: ، ج23... (هويت و 

در ميان ساير موجودات را آدم  بني چه آن: وجه كرامت و برتري انسان: نتيجه. 5. 7. 2
 آن حق را از باطل و خير را از شر و نافع را از ي وسيله  كه بهاست  عقلي  ممتاز نموده،عالم

  .دهد مضر تميز مي
اند،   كردهيانب» وجه كرامت انسان«از مواردي كه مفسران به عنوان يك  هيچبنابراين 
  :زيرا.  استلا به عنوان مثتنها ،رواياتها در  آنذكر و ) 215: ، ص13: ، ج15(صحيح نيست

 »عقل« ابتدا بايد آيد؛ مثالً وجود مي به بعد از داشتن عقل هشد  شمردهمواردبعضي از  •
  .»تسلط بر ساير مخلوقات « و»نطق « و»خط «وجود پيدا كند و سپس

مقدار   به چون در ساير مخلوقات هم ؛تفضيل است نه تكريم از مصاديق ،بعضي ديگر •
  .كمتر وجود دارد

آفريده شدن پدر آدميان به دست  « از مدلول آيه خارج است، مانندبعضي ديگر اصالً •
هاي   تكريموها همه جز  چراكه اين؛»در ميان آنان) ص(قرار گرفتن خاتم انبيا«يا » خدا

 .گويد هاي مادي و دنيوي سخن مي ويژگي از شريفه ي معنوي و آخرتي است و آيه
  اثر كرامت ذاتي انسان در فقه. 8. 2

جا كه احترام جان و آبرو و مال   آن،شود اين اصل نظري قرآن در تشريع نيز آشكار مي
شود كه عدول از آن تنها با  ي شرعي و اصل فقهي مطرح مي مؤمن به عنوان يك قاعده

زيرا از اين بيان خداي تعالي چنين . مكن استعنوان ديگري كه مخصص آن باشد م
از است،   تأييدات تكويني و عملي تكريم نمودهآدم را در   بنياوطور كه  همان كه آيد برمي
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در روابط باشند و   خواهد در زندگي خود نيز بر اين تكريم تأكيد داشته  ميها انسان

است كه  اهانت به كسي آن ي نتيجه كه ،ي نكننداجتماعي خويش، به حقوق ديگران تعد
  .است خدا تكريمش را از ما خواسته 

اگر در مواردي، شرع مقدس تعدي . اند ي تكريم انسان احكام فقهي اسالم بهترين نشانه
 بدان سبب است كه آنان با انحراف ،به جان و مال و آبروي برخي افراد را جايز شمرده است

ا است، به اختيار خود، از جايگاه تكريم ه ي كرامت آن از مسيري كه حركت در آن مايه
  ).180: ، ص14: ، ج20(ماند  ها باقي نمي براي احترام به آنالي جاند و ديگر م خارج شده

  كرامت انسان و برتري او در احاديث. 9. 2
آيد، انسان مؤمن مد  ميان مي جا كه سخن از كرامت انسان به  در احاديث، معموالً آن

: إذا نظر أحدكم في المرآة فليقل« : وارد شده كه فرمودند)ع(ميرالمؤمنيننظر است، مثالً از ا
ن من االحمد هللا الذي خلقني فأحسن خلقي، و صورني فأحسن صورتي، و زان مني ما ش

 يي خداشيستا: دي بگونگرد، ي منهي از شما در آيكيچون «: »غيري و أكرمني باإلسالم
 باعث گراني در دچه آن اراست،ي صورت بنيبه بهتر و دي آفرنشي آفرنيراست كه مرا به بهتر
  ).188: ، ص3: ، ج19 ( نمودممي قرار داد و به نعمت اسالم تكرنتيننگ است، در من ز

 المؤمن علي اهللا انه لم يجعل ألجله وقتا حتي هيا علي كرام«:  فرمودند)ص(رسول اهللا
 خدا آن است كه تا نزدمت مؤمن  كرا؛ي علاي«: »يهم ببائقة فاذا هم ببائقة قبضه اهللا اليه

پس چون . است   قرار ندادهي اجل او زمانياست، برا   انجام ندادهيستي كه كار ناشايزمان
روشن است كه مراد از ). 188: همان، ص(» رانديم ي شد، خدا او را ميمرتكب امر ناپسند

: شده است كه نقل )ع(كه از امام صادق اجل در اين حديث اجل معلق است نه مسمي؛ چنان
  .41»تَجنَّبوا البوائقَ يمد لَكُم في األعمارِ«

اللَّهم اجعلْ «: كنند  در مناجات خود به درگاه االهي چنين عرض مي)ع(اميرالمؤمنين
 بار«: » نعمك عنْدينَفْسي أَولَ كَرِيمةٍ تَنْتَزِعها منْ كَرَائمي و أَولَ وديعةٍ تَرْتَجِعها منْ ودائعِ 

اي، جان مرا نخستين موهبت كريمي  هايي كه به من عطا فرموده ها؛ از ميان بزرگوارياال
هايي كه نزدم به امانت  اي كه از نعمت گرداني و نخستين وديعه قرار ده كه از من جدا مي

  :رد، كه اشاره به دو نكته دا)230: ، ص91: ، ج25(» گرداني سپرده بودي، بازمي
ي كرامت انسان  اند و هم سازنده اي االهي به انسان، هم داراي كرامته تمام نعمت .1

 .) به اين معنا اشاره دارندرَائميكَ و كَرِيمةٍدو لفظ (
بايد . ي حيات براي انسان ارزش است هاي خدادادي تا آخرين لحظه حفظ كرامت .2

ي بزرگواري ما   مايهچه آن تا هرتا آخر با كرامت زيست و در اين امر از خدا كمك خواست 
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يك از عوامل كرامت،  كه قبل از خروج روح از بدن، هيچ طوري است براي ما حفظ كند، به

  .مادي يا معنوي، از ما سلب نشود
آدم،   نقل شده است در پاسخ به اين سؤال كه فرشتگان برترند يا بني)ع(از امام صادق

  :ن فرمودند را در جواب بيا)ع(سخني از امير مؤمنان
 بال عقل، و ه، و ركب في البهائم شهوه عقال بال شهوهان اهللا عز و جل ركب في المالئك«

، و من غلبت هركب في بني آدم كلتيهما، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من المالئك
همانا خداي عزّ وجلّ در مالئكه عقلي بدون شهوت قرار «: »شهوته عقله فهو شر من البهائم

پس كسي كه عقلش بر شهوتش . دو را آدم هر  بهائم، شهوتي بدون عقل و در بنيداد و در
غلبه كند، او از فرشتگان بهتر است و هركه شهوتش بر عقلش غالب آيد، او از چهارپايان 

  ).188: ، ص3: ، ج19(» بدتر است
اي يعني برتري مطلق مورد سؤال را به اين امر مقيد كردند كه انسان عقل خود را بر قو

تواند از فرشتگان  حيواني خويش مسلّط و نفس خود را تربيت كند، كه در آن صورت، مي
  .برتر رود

  

  برتري انسان. 3
  انسان از چه موجوداتي برتر است؟. 1. 3

  .» كَثيرٍ ممنْ خَلَقْنا تَفْضيالً و فَضَّلْناهم علي«
آيا موجوداتي . است  برتري يافتهاز آفريدگان » بسياري« به كالم وحي، انسان بر وجهبا ت

  از انسان برترند؟
  : معتقد استمجمع البيانصاحب 
 برتري ثواب نيست، زيرا ثواب چيزي نيست كه بدون عمل ، مقصود از اين برترياوالً

 او را بر ديگران برتري داد؛ بلكه مقصود از اين برتري ،آن وسيله بتوان به كسي بخشيد و به 
  .ها را برشمرديم اي از آن  كه پارههايي است همان نعمت
جا به معناي جميع است و بنابراين هيچ موجودي برتر از انسان   كثير در اينثانياً

داند  را بيانيه و در واقع، كثير را ويژگي مخلوقات مذكور مي» من«ايشان . است آفريده نشده 
از نظر تعداد و (كه مان يها ي آفريده ها را بر همه ما انسان«: كند و آيه را چنين معنا مي

سابقه نيست؛  و معتقد است چنين كاربردي در زبان عرب كم» بسيارند، برتري داديم) انواع
، كه عريض صفت جاه است و معنا اين است كه آبروي »بذََلت لَه العريض من جاهي«: مثالً

  . زياد خودم را براي او بذل كردم
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و ) 220: ، ص13: ، ج15: ك.مثالً ر(اند  ه گرفتهتعدادي از مفسران بر اين نظر خرد

اند و حتّي بعضي برتري مطلق انسان بر مالئكه را با استدالل به  تعدادي نيز آن را پسنديده
  . 42اند همين فراز از آيه اثبات كرده

 توان نهايت ميدر به فرض كه بپذيريم آيه بر تفضيل مالئكه بر انسان داللت دارد، ثالثًا 
آدم  كه بعضي از افراد بني  مالئكه بر جنس آدم برتري دارد و اين حرف با اين جنسگفت

  ).663 و662:، صص6:ج ،16(منافات ندارد))  السالمهميعل(مانند انبيا(افضل از مالئكه باشند 
هاي مادي خدا در اين آيه مورد  يابيم كه تنها آفريده اما با توجه به سياق آيه درمي

 .هاي مادي است و بنابراين برتري نيز برتري مادي است  از نعمتاند، چراكه سخن توجه
 )حيوان و جن( بسياري از مخلوقاتمان برآدم را  ما بنيچنين است كه بنابراين معناي آيه 

 ، يعني مالئكه، قرار دارند»كثير «ي  كه در مقابل كلمهي موجوداتي اما بقيه. برتري داديم
توانيم  نميبنابراين  ؛حاكم بر عالم ماده قرار ندارند تحت نظام نيستند وموجودات مادي 

  .ها را نيز مشمول آيه بگيريم آن
هاي آخرت نيست و به عبارت  ب و برتريض برتري از نظر ثواب و تقرّ شريفه متعرّي آيه
 » خلق كرديمچه آنكثيري از  « مراد از. آيه متعرض برتري از حيث وجود مادي است،ديگر

فرشته و غير فرشته  »ن خلقنام« مراد از  و استيه تبعيض»نم«، ستغير ملك اموجودات 
  ).221:، ص13:، ج15 (ش از حيوان و جن برتري داردا  وجود مادياز حيثاست و انسان 

  ي انسان و جن و ملك در نظام هستي ي رتبه مقايسه. 2. 3
ار بر شعور و صاحب اختي تعالي، موجودات ذي شكي نيست كه در ميان آفريدگان حق

اما جمع ميان مقام قدسي . 43ي تكريم است اساساً اعطاي اختيار نشانه. ديگران برتري دارند
برخي فرشتگان و برتري انسان از ساير موجودات و حقارت و تربيت نادرست برخي از 

  ها چگونه ممكن است؟ انسان
  .پردازيم در اين بخش به اين مسأله مي

كه مقام و جايگاه انسان از جن برتر است، ترديدي  ايندر : انسان، برتر از جن. 1. 2. 3
  :اندازيم به امتيازات هريك از اين دو گروه نظري مي. نيست
قبل از هر چيز، بايد توجه داشت كه تمامي امور ذيل را : امتيازات جن. 1. 1. 2. 3

غير از (فلي مراد ما از امتياز، نقاط تمايز جن با ساير موجودات عالم س. انسان نيز دارا است
  .است تا برتري او بر اين موجودات را يادآوري كنيم) انسان
مند است و همين امر حاكي از برخوردار بودن  جن نيز مانند انسان از اختيار بهره .1

 .استي عقل و ادراك  وي از قوه
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نَّا بِه  و أَنَّا لَما سمعنَا الهُدي ءام« :سبب اختيارش، تكليف و ثواب و عقاب دارد به .2

و أَنَّا منَّا الْمسلمونَ و منَّا الْقَاسطُونَ  فَمنْ أَسلَم  * فَمن يؤْمن بِرَبه فَلَا يخََاف بخَْسا و لَا رهقاً
ون و ما چ« )15 -13/جن(» و أَما الْقَاسطُونَ فَكاَنُواْ لجهنَّم حطَباً * فَأُولَئك تحَرَّواْ رشَداً

پس كسي كه به پروردگار خود ايمان آورد، از كمي . هدايت را شنيديم بدان گرويديم
 پس .ندا بردار و برخي از ما منحرف و از ميان ما برخي فرمان. و سختي بيم ندارد]  پاداش[

ند، ولي منحرفان هيزم جهنم ا جوي راه درستو ند، آنان در جستا كساني كه به فرمان
  .»خواهند بود

و ماخَلَقت الجِنَّ و « : او هدفمند است و هدف كلي او با انسان يكي استخلقت .3
  ).56/ذاريات(» اإلنس إالّ ليعبدونِ

 امكان صعود براي او وجود دارد؛ بنابراين. اي دارد بنابراين جن نيز از عالم علوي بهره
ي در رديف صعود ابليس به جايگاهي متعال. بلكه حركت در مسير كمال، تكليف او است

تي در حركت يگويا آنان نيز محدود. فرشتگان، خود، شاهد روشني بر امكان تعالي جن است
  .كمالي خود ندارند

وجودي كه هم ازلي است و هم  :اند موجودات از حيث ازلي و ابدي بودن سه دسته .4
  باشد؛ ابدي، و آن وجود خداي تعالي ـ جلّ عظمته ـ مي

  بدي، كه عالم دنيا و مافيها است؛موجودي كه نه ازلي است و نه ا
. 44موجودي كه ازلي نيست، ولي ابدي است، كه عبارت است از جن و انسان و ملك

  .شكي نيست كه اين قسم از گروه دوم برتر است
مخلوقات خدا به جهت دارا بودن قواي عقل و حكمت و شهوت و غضب، به چهار  .5

، گروهي كه تنها )مالئكه( دارند روهي كه تنها عقل و حكمتگ: شوند گروه تقسيم مي
جمادات و (يك را ندارند  ، گروهي كه هيچ)بهائم و درندگان (45شهوت و غضب دارند

ي آخر، از موجودات  بدون شك دسته). انسان و جن( گروهي كه هردو را دارند 46)نباتات
  .ي دوم و سوم برتر است دسته
 و جن از جنس ارواح علوي و تر است و روح انسان عالم علوي از عالم سفلي شريف .6

يك از موجودات عالم سفلي چيزي از  جز انسان و جن، هيچ كه به آن جواهر قدسي است؛ حال
ترين موجود عالم  بنابراين واجب است كه انسان و جن شريف. اند دست نياورده عالم علوي به
 .سفلي باشند

تر باشد،  زديكبنابراين هر موجودي كه به خدا ن. خداوند اشرف موجودات است .7
ترين موجودات به خدا انسان و جن و  نزديك. تر است ي موجودات شريف وجوباً از بقيه

كند، زبانشان مشرف به ذكر خدا است و  اند كه قلبشان به معرفت خدا طلب نور مي ملَك
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پس واجب است كه يقين بدانيم انسان و جن . اعضا و جوارحشان مكرم به طاعت او

 .اند ات عالم سفليترين موجود شريف
اما به داليلي چند، مقام انسان از جن باالتر  :داليل برتري انسان از جن. 2. 1. 2. 3
  :است
  .» كَثيرٍ ممنْ خَلَقْنا تَفْضيالً و فَضَّلْناهم علي«: ي اسراء  سوره70ي  ي شريفه ذيل آيه .1

ن م «ست كه مراد ازبعيد ني«: اند عالمه طباطبايي اين مطلب را چنين توضيح داده
 .است  كه قرآن آن را اثبات كردهـ انواع حيوانات داراي شعور و همچنين جن باشد » قنالَخَ

ها را به   آن،هايي زميني خوانده تمانند انسان امنيز آري قرآن كريم انواع حيوانات را 
ئرٍِ يطيرُ ارضِ و لَا طَو ما من دابةٍ في الْأَ «:است ه شمرده و فرمودبر صاحبان عقل ي منزله

) 38/انعام (»  ربهِم يحْشرَُون ء ثُم إِلي  بجَِنَاحيه إِلَّا أُمم أَمثَالُكُم ما فَرَّطْنَا في الْكتَابِ من شي
 مگر ،كند اي كه با دو بال خود پرواز مي اي در زمين نيست و نه هيچ پرنده و هيچ جنبنده«

] لوح محفوظ[هايي مانند شما هستند، ما هيچ چيزي را در كتاب  گروه] نيز[ها  كه آن آن
  .»به سوي پروردگارشان محشور خواهند گرديد]  همه[ سپس ،ايم فروگذار نكرده

و  تكريم انسان  بيان جهاتآنكه غرض ـ  ي اسراء  سوره70ي  اين احتمال با معناي آيه
جا  تا آن ـ  اين موجودات. تر است  مناسب است ـبر بسياري از موجودات اين عالماو برتري 
  .)217: ، ص13: ، ج15(» حيوان و جن هستند ـ  داريماطالعكه ما 
ي جن  ابليس نماينده: مأمور شدن ابليس به سجده بر آدم و عواقب سرپيچي وي .1

نَ فَسجدوا إِالَّ إِبليس كانَ م«: سجده كند) هاي كامل(ي انسان بود كه مأمور شد بر نماينده
  .» جز ابليس كه از جن بود،پس همگي سجده كردند«) 50/كهف(»  الْجِن
قَالَ ما منَعك أَلَّا تَسجد «: خاطر سرباز زدن از سجده بر آدم توبيخ شد چنين به او هم .2

چون تو را به سجده امر كردم چه چيز تو را باز داشت از «: فرمود«) 12/اعراف(» إِذْ أَمرْتُك
قَالَ أَنَا «: شد و با آشكارشدن استكبارش، از درگاه قرب االهي رانده . »؟ كنيكه سجده اين

قَالَ فَاهبِطْ منها فَما يكُونُ لَك أَن تَتَكَبرَ فيها  * خَيرٌْ منْه خَلَقْتَني من نَّارٍ و خَلَقْتَه من طينٍ
مرا از آتشي آفريدي و . من از او بهترم«: گفت«) 13 و12/اعراف(»  فَاخْرُج إِنَّك منَ الصغرِين

تكبر ]  جايگاه[فرو شو، تو را نرسد كه در آن ]  مقام[از آن «:  فرمود.» آفريديياو را از گل
قَالَ «: و از رحمت حق تا ابد محروم گرديد. »پس بيرون شو كه تو از خوارشدگاني. نمايي

جِيمر نها فَإِنَّكم إِ * فَاخْرُج نَتي إِليولَع كلَيين نَّ عمِ الدوپس «: فرمود«) 78 و77/ص(»   ي
  .»و تا روز جزا لعنت من بر تو باد. اي بيرون شو، كه تو رانده]  مقام[از آن 
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است كه   در قرآن تصريح شده: مأمور بودن جن به اطاعت از پيامبران اولوالعزم انس .3

شريعت پيشين ايمان داشتند و از   ان صاحببه پيامبر) ص(افراد جن قبل از رسول خاتم
 يستَمعونَ الْقُرْءانَ   و إِذْ صرَفْنَا إِلَيك نَفَرًا منَ الْجِنّ«: كردند كتب آسماني گذشته پيروي مي

يقَومنَا إِنَّا سمعنَا كتَابا قَالُواْ  *  قَومهِم منذرِينَ  ولَّواْ إِلي  فَلَما حضَرُوه قَالُواْ أَنصتُواْ  فَلَما قُضي
»  طَرِيقٍ مستَقيم  و إِلي   الْحقّ يديه يهْدي إِلي   مصدقًا لِّما بينْ أُنزِلَ من بعد موسي

 ،و چون تني چند از جنّ را به سوي تو روانه كرديم كه قرآن را بشنوند«) 30و29/احقاف(
و چون به انجام رسيد، » .گوش فرادهيد«: گفتند] ديگر به يك[پس چون بر آن حاضر شدند 

اي قوم ما، ما كتابي را شنيديم كه بعد «: گفتند. هشداردهنده به سوي قوم خود بازگشتند
پيش از خود است، و به سوي حقّ و به ]  هاي كتاب[كننده  تصديق] و[از موسي نازل شده 

  .»كند سوي راهي راست راهبري مي
 .47 حركت تكاملي انسان بيش از جن استمسير و سرعت .4
و بلكه (ي جن  است درباره تأكيدات و توصيفاتي كه در مدح انسان در قرآن آمده  .5

هاي اتمام كرامت انسان آن است كه خدا در  از نشانه. است بيان نشده ) هيچ موجود ديگري
 خَلَقَ الْانسانَ منْ علَقٍ * ذي خَلَقَاقْرَأْ بِاسمِ ربك الَّ«: ابتداي خلقت انسان، خود را اكرم ناميد

 *الْأَكْرَم كبر بِالْقَلَمِ * اقْرَأْ و لَّمي عبخوان به نام پروردگارت كه آفريد«) 4-1/علق(» الَّذ .
همان كس كه به . است]  كريمان[ترين  بخوان، و پروردگار تو كريم. انسان را از علَق آفريد

و لَقَد «:  تربيت انسان را نيز به خود نسبت داد و به كرم وصف كرد.» قلم آموختي وسيله
» يا أَيها الْإِنْسانُ ما غَرَّك بِرَبك الْكَريمِ«: و در پايان احوال انسان فرمود»  آدم كَرَّمنا بني

همين » ؟ه پروردگار بزرگوارت مغرور ساختي اي انسان، چه چيز تو را در باره«) 6/انفطار(
  .دهد كه كرم و تفضّل و احسان خداي تعالي در حقّ انسان، انتهايي ندارد امر نشان مي

  انسان و ملك، در رقابت تنگاتنگ. 2. 2. 3
  امتيازات انسان. 1. 2. 2. 3
 مسجود فرشتگان .1
خْت فيه من روحي فَإِذَا سويتُه و نَفَ *  خَالقُ  بشَرًا من طينٍ  إِذْ قَالَ ربك للْملَئكَةِ إِني«

گاه كه پروردگارت به  آن «) 73-71/ص(» فَسجد الْملَئكَةُ كُلُّهم أَجمعون * فَقَعواْ لَه ساجِدينَ
درست كردم و از ] كامالً[پس چون او را . من بشري را از گل خواهم آفريد«: فرشتگان گفت

پس همه فرشتگان » بيفتيد]   خاكبه[كنان براي او  روح خويش در آن دميدم، سجده
  .»سره سجده كردند يك
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و علَّم ءادم الْأَسماء كلَُّها ثُم «: تابند  فرشتگان برنميچه آني خدا در  واسطه شاگرد بي .2

حانَك لَا علْم لَنَا قَالُواْ سب * وني بِأَسماء هؤُلَاء إِن كُنتُم صادقينَئُعرَضَهم علي الْملَئكَةِ فَقَالَ أَنبِ
  .48» إِلَّا ما علَّمتَنَا  إِنَّك أَنت الْعليم الحكيم

، به »است تعليم ديده  «چه آن را امر فرمود كه )ع(ي بعد، خداي تعالي آدم در آيه
  . به امر خدا به گزارش اكتفا نمود)ع(و حضرت آدم» گزارش دهد«فرشتگان 

 از اسما تنها خبرهايي )ع(ي آدم فرشتگان به واسطه: اسماخبر دادن به فرشتگان از  .3
   دم أَنبِئْهم بِأَسمائهِِم فَلَما أَنبأَهم بِأَسمائهِِم قَالَ أَ لَم أَقُل لَّكُم إِني آقَالَ يَا«: دريافت كردند

م ونَ ودا تُبم لَمأَع ضِ والْأَر و اتاومالس بغَي لَمونأَعتَكْتُم اي «: فرمود«) 33/بقره(»  ا كُنتُم
: ايشان را از اسماءشان خبر داد، فرمود]  آدم[و چون » آدم، ايشان را از اسامي آنان خبر ده

كنيد، و   را آشكار ميچه آندانم و  ها و زمين را مي  آسماني آيا به شما نگفتم كه من نهفته«
  .»دانم؟ داشتيد مي  را پنهان ميچه آن

وگوي اهل  در قيامت، به تصريح قرآن، مؤذّني گفت: فوذ حكم و امر انسان در قيامتن .4
ب الجنَّةِ او نَادي أَصح«: دهد خود خاتمه مي» فصل الخطاب«دوزخ و اهل بهشت را با كالم 

دعا ودتُّم مجلْ وا فَهقنَا حبنَا ردعا ونَا مدجو النَّارِ أَن قَد فَأَذَّنَ أَصحاب ما قَالُواْ نَعقح كُمبر 
دهند  و بهشتيان دوزخيان را آواز مي«) 44/اعراف(»   بينهُم أَن لَّعنَةُ اللَّه علي الظَّالمينمؤَذِّنٌ

 را چه آن] نيز[ آيا شما . را پروردگارمان به ما وعده داده بود درست يافتيمچه آنما «: كه
اي   پس آواز دهنده.»آري«: گويند مي» كرده بود راست و درست يافتيد؟پروردگارتان وعده 

   .»لعنت خدا بر ستمكاران باد«: دهد كه ميان آنان آواز درمي
وجود  است  مالئكه  جن يا،كه اين منادي از جنس بشر به ايني  تصريح،در اين آيه

در است، زيرا جنس بشر آيد كه اين مؤذن از   چنين برمي،در كالم مجيدندارد؛ اما با دقت 
 از طرف او متصدي امري از »جن«شود كه  كجا ديده نمي  هيچ،سرتاسر كالم خداي تعالي

 جن باشد ي كه مؤذن مزبور از طايفه  پس احتمال اين.باشد  شده»انسان«امور آخرتي 
  .وجهي است احتمال بي
 اجراي قضا و امر وذ  انفا،ندي اوي هاي امر خدا و حاملين اراده گرچه واسطه نيز مالئكه

 نفوذ تصرفات آنان در ي  و قرآن كريم هم در باره است محول به ايشان،قدر او در مخلوقات
 بعث و ي  كه معركه، محشري بارهدر ؛49 مرگ و بهشت و دوزخ تصريحاتي داردي لهأمس

هيچ تصرف و امر و نهيي قرآن  ،سؤال و تطاير كتب و وزن و حساب و جاي حكم فصل است
 او چنين حكايت ه از، كاست  براي مالئكه و هيچ موجود ديگري جز انسان اثبات نكردهرا 
هاي آن حجاب  و بر كنگره«) 46/اعراف(» و نادوا أَصحاب الْجنَّةِ أَنْ سالم علَيكُم«: كند مي

شناسند، و  كه هر گروهي را به سيمايشان مي)  حقياز معصومين و اوليا(مرداني هستند 
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كند كه   و نيز از اصحاب اعراف حكايت مي»دهند كه سالم بر شما ان به اهل بهشت ندا ميآن

» ادخُلُوا الْجنَّةَ ال خَوف علَيكُم و ال أَنْتُم تَحزَنُونَ«: گويند به يك دسته از مؤمنين مي
 و »ترود و نه اندوهي خواهيد داش به بهشت درآييد كه نه بيمي بر شما مي«) 49/اعراف(

اي  آيات ديگري نيز چنين اشاره. 50رساند اين خود نفوذ حكم و امر انسان را در قيامت مي
چنين آيات راجع به شفاعت و شهادت انسان قرائني است كه   اين آيات و هم.51دارند

تي اواير). 151:، ص8 : ج، 15 (كند احتمال انسان بودن مؤذن مزبور را در ذهن تقويت مي
  .52شده است  واردين معناادر تأييد نيز 

  امتيازات فرشتگان. 2. 2. 2. 3
و «) 26/انبياء(»  سبحانَه بلْ عباد مكْرَمون و قَالُواْ اتخََّذَ الرَّحمانُ ولَداً«: تكريم االهي .1
بندگاني ]  فرشتگان[بلكه . منزّه است او» .رحمان فرزندي اختيار كرده]  خداي[«: گفتند

  .»ارجمندند
إِنَّ الَّذينَ عند ربك لَا يستَكْبرُِونَ عنْ عبادته و يسبحونَه و لَه «: مييبادت و ذكر داع .2

يقين، كساني كه نزد پروردگار تو هستند، از پرستش او تكبر  به«) 206/اعراف(» يسجدون
  .»كنند ستايند و براي او سجده مي ورزند و او را به پاكي مي نمي

  .ي قبل به اين جايگاه واال اشاره دارد فراز نخست از آيه: مقام قرب و عنداللّهي .3
كه در سخن بر «) 27/انبياء(»  لَا يسبِقُونَه بِالْقَولِ و هم بِأَمرِه يعملُون«: ميياطاعت دا .4

  .»كنند گيرند، و خود به دستور او كار مي او پيشي نمي
دليل معرفت حق تعالي در پيشگاه او تذلّل  گان بهفرشت: خضوع كامل در برابر حق .5

؛ »ندا و خود از بيم او هراسان«) 28/انبياء(»  و هم منْ خَشْيته مشْفقُون«: اند پيشه كرده
از پروردگارشان كه حاكم بر «) 50/نحل(»  يخََافُونَ ربهُم من فَوقهِم و يفْعلُونَ ما يؤْمرُون«

  .»دهند  را مأمورند انجام ميچه آنترسند و  ميست  اها آن
 اشارهنيز » من فوقهم«قيد  .خوف در آيه خوف ذاتي در برابر جالل و كبرياي خداست

ايشان سبب مخافت و   مافوق بودن خداي تعالي و قاهر بودنش نسبت به: ين استهمبه 
 عذاب ي لهأمس  و ندارد و جلّعزّ پس ترس علت ديگري جز مقام خداي. ترس ايشان است

  . نداشتن استكبار ذاتي استبياني ديگر، به وخوف خوف ذاتي . مطرح نيست
وقتي بنده .  اشاره است به نداشتن استكبار عملي»و يفْعلُونَ ما يؤْمرُونَ« ي جمله

 .نخواهد داشتنيز  استكبار عملي  قهراً،استكبار ذاتي نسبت به خداي تعالي نداشته باشد
، 12: ، ج15(است  براي تعظيم مقام خداي سبحان )ما يؤْمرُونَ(فعل مجهول كار بردن  به
  ).388: ص
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 را چه آن«) 12/انفطار(»  يعلَمونَ ما تَفْعلُون«: ها انسانافعال و نيات آگاهي مالئكه از  .6

. شوند دچار اشتباه نمي فرشتگان در تشخيص اعمال نيك از بد. »دانند  ميدهيد انجام مي
اند،  ها نيز آگاه از نيتنويسندگان چنين اين  هم .ددار  آيه مالئكه را منزه از خطا ميپس اين
 بودنشان آگاهي توانند به خصوصيات افعال و خير يا شر نميها   بدون علم به نيتچراكه
  ).372:  ص ،20: همان، ج(يابند 
 أَمرَهم و يفْعلُونَ ما  يعصونَ اللَّه ماال«: ناپذير خدا كارگزاران مطيع، دقيق و شكست .7

 را كه چه آنكنند و   خدا به آنان دستور داده سرپيچي نميچه آناز «) 6/تحريم(»  يؤْمرُون
 دوم ي  به دست نكشيدن از كار است و جملهاشارهل  اوي جمله. »دهند مأمورند انجام مي

جا كه  از آندر ضمن  .دهند مو طبق دستور خدا انجام مي كه كار را موبه  به ايناشاره
زيرا خداي تعالي امر . خورند ، هرگز شكست نمياستكنند به امر خدا  هرچه ميفرشتگان 

  .53است ناپذير توصيف كرده خود را شكست
مالئكه جز وساطت بين خداي تعالي و خلق او و انفاذ دستورات او در بين خلق، 

 و اين بر سازد دست آنان جاري مي خداي تعالي برخي از امور خود را به.  ندارنداي وظيفه
اوامر اين دسته از  گاهي ؛ يعني چنين نيست كه پروردگار عالماساس تصادف و اتفاق نيست

 چون ؛را بدون وساطت مالئكه انجام دهدها  آنخود را به دست ايشان جاري سازد و گاهي 
»  صراط مستَقيمٍ إِنَّ ربي علي«: فيدر سنت خداي تعالي نه اختالفي هست، و نه تخلّ

  ).43/فاطر(» فَلَنْ تَجِد لسنَّت اللَّه تَبديلًا و لَنْ تَجِد لسنَّت اللَّه تَحوِيالً« ؛)56/هود(
مقام بلندتري دارند، امر كه  است كه بعضي از آنان آنهاي مالئكه  از جمله وساطت

از رسانند و در تدبير بعضي  خود ميز اتر  ينيپاي  مالئكه به دريافت كرده،خداي تعالي را 
 قبض ارواح ي لهأالموت در مس ي كه ملكتطا مثل وس،كنند مور ميأخود را ماز تر  يني پا،امور
و ما منَّا إِلَّا لَه مقام «: است در قرآن نيز به اين مطلب اشاره شده. )298: ، ص20:، ج15 (دارد

لُومع164/صافات(» م.(  
ها  ي انجام آن خوبي از عهده است كه به ي مالئكه قرارگرفته ر عهدهكارهاي مختلفي ب

  ).2/نحل(» ينَزِّلُ الْمالئكَةَ بِالرُّوحِ منْ أَمرِه« :آيند برمي
  ).4/قدر(» تنزّل المالئكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر«

  :ام بردتوان اين موارد را ن از جمله وظايف متعدد فرشتگان در عالم هستي مي
 رسوالن وحي •

 و ثُالثَ و   أَجنحٍة مثْنى ولياُالْحمد للَّه فاطرِ السماوات و الْأَرضِ جاعلِ الْمالئكَةِ رسالً «
  ؛)1/فاطر(» ء قَدير  كُلِّ شَي رباع يزيد في الْخَلْقِ ما يشاء إِنَّ اللَّه على

  .)3 - 1/صافات( »فَالتَّاليات ذكْراً. زَّاجِرات زجراً فَال.و الصافَّات صفا«
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 و آوردن  وحي يعني نازل شدن، تشريع ديني وساطت مالئكه در مرحلهاين آيات به 

  . اشاره داردها از مداخله در آن  و دفع شيطانآن
  .)16 - 13/عبس(» ىو ما يدريك لَعلَّه يزَّكَّ.  أَنْ جاءه الْأَعمى. عبس و تَولَّى«

ات و يي جزي مالئكه به افعال بشر با همه: مأموريت فرشتگان براي ثبت اعمال آدميان •
  :كنند طور كه هست حفظ مي صفات آن احاطه دارند و آن را همان

  ).11-10/انفطار(» كراماً كاتبينَ. و إِنَّ علَيكُم لَحافظينَ«
إِذْ يتَلَقَّي الْمتَلَقِّيانِ « :از راست و يكي از چپ، يكي  داردل موكّي ه انسان دو فرشتره

يدنِ الشِّمالِ قَعع ينِ ومنِ الْي17/ق (»ع.(  
مور نوشتن حسنات و طرف چپ أ طرف راست مي  كه فرشتهاست  در روايات نيز آمده

  .)373: ، ص20: ، ج15 (مور نوشتن گناهان استأم
 ،ردگارشسوي پرو  در مسير حركت بهآدمي : انمأموريت فرشتگان براي نگاهباني آدمي •

 منْ بينِ َله معقّبات« : مراقب او هستند، كه از پيش رو و از پشت سرداردكنندگاني  تعقيب
رِ اللَّهنْ أَمم فَظُونَهحي هنْ خَلْفم و هيد11/رعد(» ي.(  

و بلكه حافظ ) 6/شوري(» لَيهِماللَّه حفيظٌ ع«: خداي تعالي مالك انسان است و حافظ او
وجود  ، در عين حال).6/انشقاق(» ء حفيظٌ  كُلِّ شَي و ربك علي«: هاي خويش ي آفريده همه

  .»و إِنَّ علَيكُم لَحافظينَ«: فرمايد  را هم در اين حفظ كردن، اثبات نموده و ميهايي اسطهو
ـ   آثامور مادي و معنوي و  اگر خداي تعالي      ايـن  ي وسـيله   هار حاضر و غايـب انـساني را ب

فرمـود، هـر    ها را حافظين ناميده و گاهي معقّبات خوانده حفـظ نمـي     كه گاهي آن  ها    اسطهو
ـ                  آينه فنا و نابودي از هر جهت آن        ه ها را احاطه نموده و هالكـت از پـيش رو و پـشت سـر ب

و   فنـا  ،سـت  ا  خـدا  ي   ناحيـه  ها به امـري از     طور كه حفظ آن    همانالبته   .شتافت سويشان مي  
ر و   زيرا ملك هستي از آن اوست و جز او كسي مـدب            ؛ست ا به امر خدا  نيز  فساد و هالكتشان    

كنند، از امر خـدا      طور كه به امر خدا حفظ مي        بات همان  بنابراين معقّ  .ف در آن نيست   متصرّ
  .)422: ص، 11: ، جانهم(» يحفَظُونَه منْ أَمرِ اللَّه« :كنند نيز حفظ مي

 »حتَّى إِذا جاء أَحدكُم الْموت تَوفَّتْه رسلُنا و هم ال يفَرِّطُونَ« :ها قبض روح انسان •
  ).61/انعام(

يده بِجنُود اَفَأَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَيه و «: )ص(گرمي و ياري دادن به رسول خدا پشت •
  ).40/توبه( »لَم تَرَوها
   في نِّي معكُم فَثَبتُوا الَّذينَ آمنُوا سأُلْقي اَ ربك إِلَى الْمالئكَةِ إِذْ يوحي«:  مؤمنينييدأت  •

  ).12/انفال ( »قُلُوبِ الَّذينَ كَفَرُوا الرُّعب فَاضْرِبوا فَوقَ الْأعناقِ و اضْرِبوا منْهم كُلَّ بنان



 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز  158
  بلى. نْ يكْفيكُم أَنْ يمدكُم ربكُم بِثَالثَةِ آالف منَ الْمالئكَةِ منْزَلينَإِذْ تَقُولُ للْمؤْمنينَ أَ لَ

 إِنْ تَصبِرُوا و تَتَّقُوا و يأْتُوكُم منْ فَوِرهم هذا يمددكُم ربكُم بِخَمسةِ آالف منَ الْمالئكَةِ
 لَكُم و لتَطْمئنَّ قُلُوبكُم بِه و ما النَّصرُ إِالَّ منْ عنْد اللَّه  إِالَّ بشْرىو ما جعلَه اللَّه . مسومينَ

    ).126 -124/آل عمران (الْعزيزِ الْحكيمِ
م ريحاً و جنُوداً يا أَيها الَّذينَ آمنُوا اذْكُرُوا نعمةَ اللَّه علَيكُم إِذْ جاءتْكُم جنُود فَأَرسلْنا علَيهِ

  ).9/احزاب(لَم تَرَوها و كانَ اللَّه بِما تَعملُونَ بصيراً 
الَّذينَ يحملُونَ الْعرْش و منْ حولَه يسبحونَ بِحمد : آمرزش طلبيدن براي مؤمنان •

ء رحمةً و علْماً فَاغْفرْ للَّذينَ  ا وسعت كُلَّ شَيربهِم و يؤْمنُونَ بِه و يستَغْفرُونَ للَّذينَ آمنُوا ربن
  ).7/غافر (تابوا و اتَّبعوا سبيلَك و قهِم عذاب الْجحيمِ

  هاي انسانِ برتر  و ويژگيفيتعر. 3. 3
مند، كه اليق نام انسان است، تعريفي خاص  شده و ارزش در عرف قرآن، انسانِ تكريم

.  در عرف منطق مطرح است، تفاوت بسيار داردچه آناين معنا با . »تألّهحي م«: دارد
ي  كند، ولي انسانيت انسان را به جنبه پروردگار عالم از انسان به عظمت و نيكي ياد مي

اي از گل،  عصاره): 14-12/مؤمنون(شمارد  مراحل خلقت او را چنين برمي. داند مادي او نمي
ها با  ها، پوشاندن استخوان گيري استخوان ، علقه، مضغه، شكلاي در جايگاهي استوار نطفه

گوشت ـ كه تا اين مرحله، تقريباً با حيوانات يكسان است ـ و پس از آن، سخن از ايجاد 
كه به سبب آن، خود را أحسن الخالقين » ثم انشأناه خلقاً آخر«: آفرينش ديگري است

اين آفرينش ويژه وجه تمايز ). 14/مؤمنون(» لْخالقينَفَتَبارك اللَّه أَحسنُ ا«: است خوانده 
اين آفرينش ويژه چيست؟ در عرف قرآن بسياري از افراد . انسان از ساير حيوانات است

ها با عناويني نظير انعام و شياطين ياد  انسان نيستند و خداي تعالي از اين» حيوان ناطق«
آنان جز مانند ستوران «): 44/فرقان(»  هم أَضَلُّ سبيالًإِنْ هم إِالَّ كَالْأَنْعامِ بلْ«: كند مي

 چه آنروشن است كه ). 112/انعام(»  شَياطينَ الْإِنْسِ و الْجِن«؛ »ترند نيستند، بلكه گمراه
 انسان را چه آن). 138-137: ، صص7(من باشد، انسان نيست جزو چهارپايان يا ديو و اهر

ي آن به انسان، او را مسجود فرشتگان  كه پس از افاضهكند روح االهي او است  انسان مي
پس چون «) 29/حجر(»   فَقَعوا لَه ساجِدين فَإِذا سويتُه و نَفَخْت فيه منْ روحي«: قرار دادند

]  به خاك[كنان براي او  درست كردم و از روح خويش در آن دميدم، سجده] كامالً[او را 
تعلّم . شرافت روح نيز به آموختن قرآن است. سبب روح اوست بهشرافت وجودي او . »بيفتيد
ي  در سوره. »بيان«:  الفصول حقيقت انسان است هاي بلند قرآن حياتي است كه فصل آموزه

): 4-1/الرحمن(» علَّمه الْبيانَ. خَلَقَ الْانسنَ. علَّم الْقُرْءانَ. الرَّحمانُ«: خوانيم ميحمن الرّ
در اين آيات، آفرينش . » به او بيان آموخت.انسان را آفريد .قرآن را ياد داد رحمان]  خداي[«
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 كه انسان  كند، يعني تا زماني انسان و در نهايت، تعليم بيان را پس از تعليم قرآن مطرح مي

هاي قرآن را فرانگيرد، از نعمت بيان محروم است و بنابراين با بهيمه تفاوتي ندارد؛ زيرا  آموزه
  . نيست، بلكه مبهم است) بيان(ن و افعال و آثارش هدفمند و روشن سخ

هاي قرآن  پس در حقيقت، شرافت آدمي به روح او و شرافت روح وي به فراگيري آموزه
 سبب علم به اسما، اليق خالفت دانست و يكي از مصاديق بارز  خداوند انسان را به. است

ن مصطلح در عرف مردم را به انسان مصطلح  انساچه آنبنابراين . اسما، قرآن كريم است
بخشد تعلم علوم االهي و معارف قرآني  ي ملكوتي مي كند و به او صبغه قرآني تبديل مي

  .است
ي خويش را براي حضور در قيامت و زندگاني جاودانه و  خواهد شاكله آري؛ كسي كه مي

ر سير صعود و تكامل  او را دچه آنهماهنگ با وجود تكويني خويش بسازد، بايد بداند 
برد و به اوج و  ش از مرز ماده و طبيعت و حصر در حيوانيت بيرون ميا شخصيت اكتسابي
اگر فرد يا قومي قرآن را مهجور كنند و از . رساند قرآن و معارف وحي است فراز انسانيت مي

»  الْقُرْآنَ مهجوراًيا رب إِنَّ قَومي اتَّخَذُوا هذَا«ي  معارف وحي دوري گزينند و مصداق آيه
شوند، عاقبتي جز حصر در » پروردگارا، قوم من اين قرآن را رها كردند«) 30/فرقان(

إِنْ هم «): 141-138: ، صص7(تر از حيوانيت شدن نخواهند داشت  حيوانيت و حتي پست
  ).44/فرقان(» إِالَّ كَالْأَنْعامِ بلْ هم أَضَلُّ سبيالً

ز تأمين قلمرو حيوانيت است و او را با رعايت صالح ملت و مملكت تنها هدف حيوان ني
كه انسان قرآني در پرتو  مندي از مصلحت عقلي و فراحسي كاري نيست، درحالي يا بهره

  .مند است و روشن دارد و هدف» بيان«معارف وحياني، سخنان و كارهاي 
 بيان حقيقت افراد اي را حيوان خواندنْ بنابراين واضح است كه در عرف قرآن، عده

قرآن قصد ندارد انسان را تحقير كند؛ بلكه اينان حقيقتاً . است، نه مخالفت با ادب كالم
ي قرآن است كه كسي را بدون تحقق  اين خالف شيوه). 145-143:همان، صص(اند  حيوان

»  بوا اللَّه عدواً بِغَيرِ علْمو ال تَسبوا الَّذينَ يدعونَ منْ دونِ اللَّه فَيس«: عيني، سب و لعن كند
خوانند دشنام مدهيد كه آنان از روي دشمني  هايي را كه جز خدا مي و آن«): 108/انعام(
  .»به ناداني، خدا را دشنام خواهند داد] و[

در اين تعريف، . حي متألّه: با اين مقدمات، بار ديگر به تعريف قرآني انسان بازگرديم
. گيرد ي را در بر مي»حيوان ناطق«ت كه حيات نباتي و حيواني و جنس انسان حي اس

است؛ يعني خداخواهي مسبوق به » تألّه«فصل اين تعريف، كه فصل اخير انسان است، 
جنس اين تعريف ذاتيات مشترك انساني را با انسان . خداشناسي و ذوب شدن در الوهيت او
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پس اين . كند  انسان قرآني را ارائه ميكند و فصل آن ذاتيات مميز مصطلح عرفي بيان مي

  ).150: همان، ص(ن ذاتيات انسان است و هم جامع افراد و مانع اغيار يتعريف هم مب
. اند يابيم كه انسان را فطرتاً حي متألّه آفريده هاي قرآن كريم، درمي با توجه به آموزه

اي كه اندك گرايشي به  هگون چنين حيات و تألّه در وجود انسان با هم آميخته است، به هم
بنابراين انسان حقيقي كسي . شود غير خدا سبب پژمردگي روح باطراوت توحيدي او مي

نهايت تألّه، مراحل تكامل  است كه حيات االهي خويش را به فعليت برساند و در سير بي
  .انسان را تا مقام خالفت اللّهي بپيمايد

يش بيرون بخواهد و با سرسپردگي نفس و در مقابل، انساني كه تألّه را از حيات خو
، 7(شود  ي خود را مدفون سازد، از نظر قرآن، حي محسوب نمي ها، حيات متألّهانه طاغوت
ي زير كامالً  اين مطلب با توجه به تقابل موجود بين حي و كافر در آيه). 152-150:صص

تا هر كه را «) 70/يس(»  لَي الْكافرين و يحقَّ الْقَولُ علينْذر منْ كانَ حياً«: روشن است
  .»در باره كافران محقّق گردد] خدا[زنده است بيم دهد، و گفتار ]  دلي[

) »  آدم و لَقَد كَرَّمنا بني«: 70/اسراء(ي تكريم  بر همين اساس است كه در تفسير آيه
اق تكريم االهي ، فقط مؤمنان را مصد54دانند برخي از مفسران، كه تكريم را معنوي مي

: است  به نقل از قشيري آورده تفسير منهج الصادقينبه عنوان نمونه، در . اند معرفي كرده
): 18/حج(»  و منْ يهِنِ اللَّه فَما لَه منْ مكْرِم«ار به نص اند؛ چه، كف آدم مؤمنان  مراد از بني«
هيچ نصيبي ] معنوي[ از تكريم ،»اي نيست دارنده  او را گرامي،و هر كه را خدا خوار كند«

  ).291: ، ص5: ، ج23(» ندارند
ما نيز در مقايسه بين انسان و ملك، انسان مطابق عرف قرآن را مد نظر داريم، نه حيوان 

  .ناطق را
  انسان، جنّ و ملك؛ برتري بالفعل يا بالقوه؟. 4. 3

ي آن است  تهكند شايس انساني كه رو به كمال و در مسير طاعت حق تعالي حركت مي
ي  سه هر. توان داشت نظير اين داوري را در مورد جن مي. كه در اين مقايسه به شمار آيد

توانند  ها مي ي آن اين مخلوقات شريف عقل و درك و تكليف و اختيار دارند؛ بنابراين همه
ها به حاالت و درجات كمالي ايشان  تفاوت رتبي بالفعل آن. ي خدا باشند بالقوه خليفه

ي كمالي خود  اند و در مرتبه فرشتگان مقرّب، كه در عبادت حق تعالي غرق: رتبط استم
كه در مسير طاعت در حركت  ها و جنّيان، به شرط آن انسان. اند قرار دارند، بالفعل اشرف

  . ترند  بالفعل از فرشتگان پايينباشند، عموماً
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 چه آن. تر دانست و يكي را پايينطور مطلق يكي از اين سه گروه را برتر  توان به ولي نمي

 همت و تالش تعيين كننده است عالوه بر كمال بالفعل، اوالً استعداد هر موجود است و ثانياً
  .وي براي شكوفا كردن اين استعداد

، يعني آتش، است و 55ي آفرينش جنيان باالترين عنصر عالم طبيعت ي اوليه ماده
 را در عالم طبيعت 56ي وجودي ترين رتبه پستي آفرينش انسان خاك، كه  ي اوليه ماده
  . دارد

در بعد كمالي، انسان اين استعداد را دارد كه از ملك پرّان شود و به همين سبب، 
  .تواند به باالترين درجات كمال دست يابد مي

كه بالفعل در (و انس رفتن به سوي كمال، تفاوتي بين جن اگر تصور كنيم كه در اوج گ
ي زماني  وجود ندارد، به دليل تفاوت مبدأ و منتهاي حركت و بازه) يستندحد كمال خود ن

كه هر يك براي حركت در اختيار دارند، تحول و سرعت انسان در حركت كمالي خويش 
رفت انسان در مسير كمال و به تبع آن، شرافت وي بيش  بيش از جن است و بنابراين پيش

همانا « :است ن اين مفهوم را چنين بيان كرده صدرالمتألهي. از ساير موجودات تواند بود
. ي انسان از بين موجودات آن است كه براي او امكان حركت وجود دارد ويژگي متمايزكننده

ها دگرگون شود و از بعضي موجودات به بعضي ديگر  ترين موجودات به برترين آن تا از پست
كه در اين حركت به سمت  آن  طي طريق نمايد، از طوري به طور ديگر تبديل شود؛ حال

ترين قوس را براي  كمال، مسافت او دورترين است و در سلوك به سوي معاد و مرجع، بزرگ
تر و فروتر از ابتداي حركت ديگر موجودات است و  ابتداي حركت او پست. رجوع دارد

  .ي موجودات انتهاي رجوعش برتر و باالتر از انتهاي رجوع همه
. تر از هر پستي تصور كنند اگر در ابتدا او را با صورتي پست، پايينبنابراين سزاوار است 

شود، تا  صورتي شريف تصور مي  بهگيرد و متعاقباً سپس در استحاله و انابه و رجوع قرارمي
، 3: ، ج14(» برترين ممكنات گرددها و  ترين شريفان، نيكوترين نيكويي جايي كه شريف

  ).62: ص
ي مهمي براي حركت و تالش در  ضعف و درك آن انگيزهبايد توجه داشت كه وجود 

ترين موجودات  ي ضعيف چون انسان در زمره. جهت رفع ضعف و نقصان و كسب كمال است
ي مالصدرا، هرچند  به گفته. تر است عالم قرار دارد، تالش او براي كسب كمال از همه جدي

است، صورت انساني   انسان با صورت حيواني شريف خود از كائنات متمايز گرديده
و حركت، حيوانيت  است، چراكه افراد بشر در باب حس هاي حيواني ترين صورت ضعيف

توانند به پوشش طبيعي خود اكتفا  ضعيفي دارند، براي در امان بودن از گرما و سرما نمي
اي طبيعي مثل معده و  توانند به آشپزخانه ها نمي كنند، براي استفاده از غذاها و هضم آن
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اين به سبب ضعف . كار خارجي نيازمندند كبد اكتفا نمايند و در تمام اين امور به يك كمك

اين ). 28/نساء(» و خلق االنسان ضعيفاً«: كه خداي تعالي فرمود قواي حيواني او است؛ چنان
تر به حالتي برتر است و به همين سبب، استعداد  ضعف منشأ انتقال و كوچ از حالتي پست

  ).63: همان، ص( مقام حيوانيت حسي به مقام ملكيت عقلي منتقل شود دارد كه از
ساير «. ي سرعت حركت و تداوم آن نيز انسان بر ديگر موجودات مقدم است در مقايسه

اند يا در توجه خود به سمت  هايي كه دارند متوقف يا در جايگاه: اند موجودات بر دو حال
 به سمت غايت تحركالها سالك سريع  افراد انسانمنحصراً بعضي از . غايت مطلوب، كُندند

  .اند مطلوب
ماً در يسمت آن ندارند، چراكه دا فرشتگان مقرب كه نيازي به طلب كمال و حركت به 

فرشتگان آسماني هر يك ). جل ذكره(اند  حال قرب و وصول به معبود اعالي خويش
سر   در آن به چه آنوج از ي محركي براي خر مي دارند و انگيزهيجايگاهي در عبوديت دا

ها متوالي است، حاالتشان قوي و ابتهاج و لذاتشان  مي آنيبرند ندارند، چراكه اشراقات دا مي
  .هايشان بسيار است، مانند احوال اهل بهشت در طبقات و منازل و جايگاه

  .ها از اثرپذيري است ترين عناصر و دورترين آن جن نيز از آتش آفريده شده و آتش قوي
شوند  اند، يا به چيزي دگرگون نمي ي انساني قرار نگرفته ي ماده جماداتي كه در محدوده

ها به صورت ديگري  كنند و دگرگوني آن يا پس از پذيرفتن صورتي صلب، نزد آن توقف مي
  .حكم در ساير نباتات و حيوانات نيز چنين است. بسيار دشوار است

ي صرف و فعليت  كه بين قوه دليل آن  شده، بهاما انساني كه براي رسيدن به نهايت خلق
ي تعجب است كه  مايه. صرف قرار دارد، تا ابد در حركت و رجوع و انابه و سلوك است

دهند ـ مانند صابئه و ديگران ـ همين امر را كه  كساني كه فرشتگان را بر انسان برتري مي
ي مالئكه  ي او از درجه رجهو نقصان است، منشأ انحطاط د) استعداد(انسان مشتمل بر قوه 

كه انسان بر مالئكه برتري يابد  كه خود اين صفت منشأي است براي اين حالي اند، در دانسته
  ).، با تصرف64: ، ص3: ، ج14(» ها بگذرد و از مراتب آن

 اشاعره و شيعه به اين اعتقاد عموماً: معتقدان به برتري انسان از ملك. 1. 4. 2
شواهد ). 221: ، ص13: ، ج15(ها اتفاقي نيست  ين اعتقاد در ميان آنالبته ا .شهرت دارند

  :اند از اين مدعا عبارت
طور   همان.»و فضلناهم علي كثير ممن خلقنا تفضيال«: ي اسراء  سوره70  ذيل آيه .1

ولي اين تفسير پذيرفتني . اند  را به معناي جميع گرفته»كثير« ي  كلمه،كه اشاره كرديم
  .57نيست
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 البته واضح است كه .تر از مالئكه است گويد مؤمن نزد خدا گرامي  كه ميرواياتي .2

  .طور مطلق هاي مؤمن را در نظر دارند، نه انسان به  اين روايات فقط انسان
 :اند دليل اين داوري را چنين بيان كرده. اطاعت انسان از اطاعت فرشتگان برتر است .3

  و و فطري استي طبيعها امري  براي آنتاطاع؛ بر اطاعت خدايندو مفطور مالئكه مطبوع 
 سازمان ؛تواند اطاعت كند و هم مخالفت انسان هم مياما . كنند معصيت  نيستند  قادراصالً

 يكي عقل و ؛نيروهاي شيطاني و رحماني: دهد  دو قسم نيرو تشكيل مينيزوجودش را 
 تواند كه مي آن با كند وپس انسان مؤمني كه با نفس خود جهاد  .ي شهوت و غضبگريد

  . از مالئكه افضل است،كند  خداي را اطاعت ، در عوضايد و خودداري نم،معصيت كند
اين داوري بر اساس يك اصل عقاليي در .  البته اين مطلب قابل پذيرش نيست:نقد
است و اگر آن را به فرشتگان نيز تعميم دهيم ـ كه البته  ي بشري انجام گرفته  جامعه

ارزش  ارزش يا كم كار نداريم، مستلزم آن است كه اوالً اطاعت فرشتگان بي مجوزي براي اين
 اطاعت -كند وقت از ذات تخلف نمي كه هيچ - انقياد ذاتيباشد، ثانياً بايد بپذيريم كه

 مقرب درگاه  نبايدمالئكهبر اين اساس، .  مجازي است،حقيقي نيست و اگر اطاعتش بناميم
كه خداي  حالي  در.منزلتشان شود  داشته و باعث مقام وخدا باشند و يا اطاعتشان ارزش

  .58است ها را بسيار ستوده  ها با تكريم فراوان ياد كرده و عبادت آن تعالي از آن
صرف  و   اوستي صفاي باطن و حسن سريرهوجه برتري اطاعت انسان آشكار كردن 

طاعت برتر بودن ااصلي  مالك ،قدرت داردفعل و ترك عمل طورمساوي به   كه انسان به اين
 انسان را در عالم واقع به همراه ي استعداد برترني صرف داشتن ا،گري دانيبه ب. او نيست

 را از نفس زدوده و ها يدي برساند كه پليگاهي خود را به جا، انسان در عملديندارد؛ بلكه با
 قيمتي ارد هيچنفسي پليد دعبادت و اطاعت كسي كه زيرا  ؛ پاك كرده باشدليآن را از رذا

؛ باشد  كار گرفته  به سعي را ي  نهايت درجه ومنتهاي قدرت،  عملي  هرچند در تصفيه،ندارد
 كه عملشان نزد خداي سبحان حبط است ، مرض درونيگرفتار افرادمانند اطاعت منافق و 

   ).226:  ص،13: ، ج15 (كند و خداوند حسناتشان را از ديوان اعمالشان محو مي
دليل . اند معتزله به اين عقيده معروف: معتقدان به برتري ملك از انسان. 2. 4. 3
اند و  را تبعيضيه دانسته» من«آنان . ي اسراء است  سوره70ي  ي آنان نيز ذيل آيه عمده

آدم، همين منزلت بس كه تنها موجوداتي كه از ايشان برترند  معتقدند براي بني
  ).681: ، ص2: ، ج11(اند  فرشتگان

شدن به برتري جنس ملك بر  بيشتر دانشمندان معتقدند قائل: نظرات ميانه. 3. 4 .3
گروهي معتقدند پيامبران به  :در اين ميان. طور مطلق، صحيح نيست انسان يا بر عكس، به

در (  برتري دارندتمامي مالئكه بر تمامي بشرسپس ،  برترندساير موجوداتطور مطلق، از  
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ي  ، ذيل آيه1: ، ج8) (برترند ساير مالئكه از فرستادگان از مالئكه ي سلسلهبين مالئكه نيز 

  ).304: ، ص4: ، ج12؛ 503: ، ص6: ، ج17؛ 285: ، ص8: ، ج18ي بقره؛   سوره34
گاه برجستگان بشر،   آن.، برترندمطلق طور   به،ين از مالئكهيكروبمعتقدند بعضي ديگر 

رازي اين قول را اختيار كرده و به غزالي هم سپس عموم مالئكه از عموم بشر، كه امام فخر 
  .)375: ، ص7: ، ج8 (نسبت داده است

. ي متناظر در فرشتگان برترند برخي معتقدند هر طبقه و صنفي از آدميان از طبقه
: ، ج13(اند  ي پايين نيز چنين فاضالن آدميان از فاضالن فرشتگان برترند، متوسطان و طبقه

  ).1386ص : ، ص2
ي بعد  دانند و فرشتگان مقرب را در درجه طور مطلق برتر مي سان كامل را بهگروهي ان

، 12: ، ج4 و 313: ، ص8: ، ج16(ها نيز از ساير فرشتگان باالترند  ساير انسان. دهند قرار مي
  ).250: ص

اند كه فرستادگان بشر از فرستادگان ملك برترند، فرستادگان ملك بر  اي نيز بر آن عده
، صلحاي اهل ايمان از عوام لياي مالئكهبر اوآدم   اولياي بني وآدم برتري دارند اولياي بني

  ).291: ، ص5: ،  ج23(مالئكه برترند و عوام مالئكه از فساق مؤمنان 
  ملك برتر است يا انسان؟. 5. 3

طور مطلق، فرشته را با انسان مقايسه كرد و حكم  توان به  گذشت، نميچه آنبا توجه به 
 كه قوامش بر طهارت و كرامت است و اعمالش فرشته،ذات . ي يكي بر ديگري دادبه برتر
هاي هوا   كه با كدورت، از جنس و ذات انسان،ت عبوديت و خلوص نيت حكمي نداردلجز ذ

تر اعمال انساني از   كم.تر است  شريف،هاي غضب و شهوت مشوب و مكدر است و تيرگي
 قوام ذات فرشتگان از قوام ،به همين جهت .تدخالت طمع خالي اسشومي نفس و شرك و 

 فرشته اعمال .تر از اعمال انسان است تر و خدايي ذات انسان افضل و اعمال فرشته خالص
 كمالي كه انسان آن را براي ذات خود .رنگ ذات او است  و اعمال آدمي همويرنگ ذات  هم

در ابتداي وجودش دارا  ك ملكند جويش ميو هدف قرار داده و در پرتو اطاعت خدا جست
  .است

 از )كندي يا به سرعت به(كه كمال ذاتي خود را به تدريج ـ  ممكن است همين انسان اما
 به آمده، دست  به  در اثر استعدادهاي  ـكند آوردن استعدادهاي تازه كسب مي  دست  راه به

ش در ابتداي وجودش ا مالئكه با نور ذاتي چه آن، باالتر از مقامي از قرب و به حدي از كمال
  ).227: ، ص13: ، ج15(است، برسد   رسيدهبدان 

 در خليفه آفرينش در داستان :كند مي ييدأظاهر كالم خداي تعالي هم اين امكان را ت
اين موجود در تحمل علم به اسما، قدرتي :  برتري انسان را براي مالئكه بيان فرمود،زمين
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و همين تحمل مقامي از  به تمامي اسما را تحمل كندتواند علم   او مي.دارد كه شما نداريد

 مقامي .رسد  به آن پايه نمي،كمال است كه مقام تسبيح مالئكه به حمد خدا و تقديسشان
و إِذْ قالَ «: قانع شدندنيز  مالئكه .كند است كه باطن انسان را از فساد و سفك دماء پاك مي

لْأَرضِ خَليفَةً قالُوا أَ تَجعلُ فيها منْ يفْسد فيها و يسفك الدماء ربك للْمالئكَةِ إِنِّي جاعلٌ في ا
   ). 30/بقره (»و نَحنُ نُسبح بِحمدك و نُقَدس لَك قالَ إِنِّي أَعلَم ما ال تَعلَمونَ

 وي را  آناني كه همه مور شدن مالئكه به سجده كردن بر آدم و اينأ مچنين است هم
 مالئكه بر آدم از باب خضوع ي  سجده.»فَسجد الْمالئكَةُ كُلُّهم أَجمعونَ« :سجده كردند

   وجود است كه با ي قبله بوده  به منزله آدم براي ايشان وايشان در برابر مقام كمال انساني 
  .بود  خود، انسانيت را در برابر ايشان مجسم نموده

 خود، پس از نقل نظريات مختلف دانشمندان در اين باب و صدرالمتألهين در تفسير
شرح و نقد داليل قرآني و فلسفي آنان، طي بحثي دقيق، با بيان هشت اصل، به اين نتيجه 

صورت  ي كمالي خود از مالئكه برتر است، هرچند به رسد كه انسان در باالترين مرتبه مي
به عبارت ديگر، فرشتگان ـ كه اوصاف . ها باالتر باشند معمول، فرشتگان از عموم انسان

جميل آنان در قرآن از نظر گذشت ـ باالترين مقامات بالفعل را در عالم دارند؛ ولي انسان  ـ 
كه  هاي او بيان شد ـ اين استعداد را دارد كه از فرشتگان بگذرد، چنان كه امتيازات و ويژگي

 للعالمين ه وجود نازنين رحماز. ، چنين است)ص(ي كامل حق، حضرت رسول اكرم خليفه
: ج، 25(» لي مع اللّه وقت اليسعني فيه ملَك مقَرَّب و النبي مرسلٌ«: نقل شده كه فرمودند

 ي  فرشتهچي دارم كه هي تعالي با خدايمن اوقات« ):243: ، ص79 :و ج 360: ، ص18
و به مقام و علو  [رسد ي نم مني كه از جانب خدا فرستاده شده، به پايامبري پچيمقرب و ه

كه جبرئيل يا ساير فرشتگان در بعضي اوقات،  اين مطلب با اين. »]ابدي ي من راه نمي درجه
: ، ج14(هاي مختلف است  معلم آن بزرگوار باشند، منافاتي ندارد؛ چراكه انسان داراي نشئه

  ).69: ، ص3
ايگاه انسان را با ملك مقايسه اند كه بايد باالترين ج نظران بر اين عقيده عموماً صاحب

ها ـ كه در عالم آنان قرار  كرد و هر صنفي از فرشتگان را نيز با صنف متناظر در انسان
برخي از مالئكه . ها انواع بسياري دارند هم فرشتگان و هم انسان. گيرند ـ  در نظر گرفت مي

ي بهشت و  خي مالئكهي اعمالْ بر ي اعمال، و مالئكه اند و بعضي مالئكه ي علوم مالئكه
ي آتش و عذاب، مانند زبانيه؛ و هر گروه منازل و مراحل فراواني  اند و بعضي مالئكه رحمت
]  فرشتگان[يك از ما  و هيچ«) 164/صافات(»  و ما منَّا إِالَّ لَه مقام معلُوم«): همان(دارند 

  .» اي معين است مرتبه] مقام و[براي او ]  كه اين[نيست مگر 



 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز  166
بردار و اهل  فرمان. اهل علم و معرفت و قرب و اهل عمل: اند اصناف بشر نيز فراوان

  .كار و اهل دوزخ بهشت يا گنه
انسان كامل واصل به مقام ملك، در شرف و قرب با او مساوي : بالجمله بايد گفت«

، كمال اه است، با اين تفاوت كه به اعتبار جامعيتش و دربرداشتن ساير مقامات و گذر از آن
  ).70: همان، ص(» تري دارد تمام

  
  

  ي اسالم به بشريت تكريم و تفضيل انسان، هديه:  نتيجه.4
انسان . شود  گذشت، مقام و منزلت انسان در جهان هستي آشكار ميچه آنبا توجه به 

ي خويش قرار گرفته  ها ذاتاً مورد تكريم آفريننده سبب آن اي دارد و به استعدادهاي ويژه
نحو  اگر با پرورش نفس خود در مسير كمال، استعدادهاي خدادادي خويش را به . است

ي االهي نيز  ، از تكريم ويژه)تكريم ذاتي(احسن شكوفا كند، عالوه بر حفظ اين افتخار 
ي خداي تعالي گردد،  ي بالقوه كه به كمال برسد و خليفه شود و در صورتي برخوردار مي

ترين  قرب االهي خواهد داشت؛ و اين يعني ترسيم باشكوهمقامي فوق مقام فرشتگان م
  . جايگاه در ميان تمام آفريدگان خداي عز و جل براي شاهكار خلقت، انسان

هيچ مكتبي تا كنون نتوانسته است كرامت انسان را، چه كرامت ذاتي و چه اكتسابي، با 
ثمر رسيده،  هاي به نهي نمو مبنايي چنين استوار و ضمانتي چنين قطعي، همراه با ارائه

دهد خالق يكتا  خوبي نشان مي تنها اسالم، دين توحيدي غيرمحرّف، است كه به. عرضه كند
را منزلتي تا بدين حد رفيع بخشيده و ضمانت نموده است و در )  اهللاهخليف(انسان كامل 

الت كه وعده فرموده كه با عد اين مسير، از هيچ كمكي به وي فروگذار نكرده است؛ چنان
هاي وجودي، فراهم  ، حتي با داشتن ضعف راها ي انسان ي حركت كمالي همه خويش، زمينه

بدين . 61كند هاي او را جبران مي  و كاستي60گذارد اثر نمي  را بيانسانهاي  ، تالش59آورد مي
دهد تا اليق كسب برترين  ي وجودي او را افزايش مي رفت و سعه هاي پيش ترتيب، زمينه
شاهد آن نيز وجود . 62كند  اللّهي، گردد و مسلّماً خدا خلف وعده نميه، خالفمدال هستي

اهللا عليهم  صلوات(بيت مطهر آن حضرت  و اهل)ص(جود حضرت محمد مصطفي ذي
  .63اند اند و الگوي بشريت قرار گرفته  است كه اين مقام برتر را كسب كرده)اجمعين

ي هالكت  ش صحيح نفس، خود را به ورطهالبته اگر انسان با غفلت از تربيت و پرور
فروافكند، عمالً خود را از اين دايره بيرون افكنده است و مستحق سرزنش و عقاب االهي 

اين حقارت . ترين مراتب هستي رسانده است است؛ چراكه با قدرناشناسي، خود را به پايين
  .64دارد جويي وامي نتقاماي غير قابل تحمل است كه در آخرت، انسان كافر را به ا اندازه به
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جا است كه انسان با معرفت و بينشي عالمانه، جايگاه خود را بشناسد و تمام  پس به

  .همت خود را در راه رسيدن به آن مصروف دارد كه منتهاي سعادت او همين است
  

  ها يادداشت
راستي انسان را در نيكوترين  هب: » أَسفَلَ سافلينثُم رددنَاه  * لَقَد خَلَقْنَا الْانسانَ في أَحسنِ تَقْوِيمٍ«. 1

 ).5-4/تين. (پستي بازگردانيديم]  مراتب[ترين  سپس او را به پست .اعتدال آفريديم

  ).179/اعراف (ترند آنان همانند چهارپايان بلكه گمراه: » أُولئك كَالْأَنْعامِ بلْ هم أَضَل«. 2

كار  بخشد، اين عبارت را به ي باران، آب خود را سخاوتمندانه مي؛ وقت»كثر ماؤه: كرّم المطر«. 3
  .برند مي

 .اشاره به آيات پيشين. 4

، 6: ، ج21؛ 49 - 45: ص، ص10: ، ج26، ذيل كرم؛ 3؛ 234: ، ص10: ، ج5؛ 707: ، ص9: ك.ر. 5
 .106 - 103: صص

  .»ن آمده استاي ارجمند براي م نامه] كشور[اي سرانِ «: گفت] ملكه سبا[: 29/نمل. 6

  .ايم هاي زيبا رويانيده در آن از هر گونه جفت: 7/شعراء. 7

  . هاي پرناز و نعمت بيرون كرديم ها و جايگاه و گنجينه: 58/شعراء. 8

 .ها سخني شايسته بگوي و با آن: 23/اسراء. 9

  .70/اسراء. 10

  . شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست ارجمندترينِ،در حقيقت: 13/حجرات. 11

 .»پروردگارم مرا گرامي داشته است«: گويد مي: 15/فجر. 12

  .هستند] اعمال شما[بزرگواري كه نويسندگان ]  فرشتگان[: 11/انفطار. 13

  . نياز و كريم است گمان پروردگارم بي بي: 40/ نمل. 14

  پروردگار بزرگوارت مغرور ساخته؟ي چه چيز تو را در باره: 6/انفطار. 15

 .بزرگوارتر است) از همه(وان كه پروردگارت بخ: 3/علق. 16

وقتي پروردگارش امتحانش كرد و او را اكرام نمود و   انسان چنين است كه،در نتيجه: 15/فجر. 17
  .»پروردگارم اكرامم كرد« :گويد  مي،نعمتش داد

 . شماستترينِ ا شما نزد خدا باتقوترينِ  گرامي، به درستي:13/حجرات. 18
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بلكه بندگان مقرب خدا هستند كه هرگز پيش از امر خدا كاري نخواهند كرد و : 27  و26/انبياء. 19

  .هر چه كنند به فرمان او كنند

  .ندا هايي مكرم اينان در بهشت: 35/معارج. 20

  .ندا شده گرامي داشتهو آنان ... جز بندگان پاك خدا : 42 و 40/صافات. 21

 ي كه پروردگارم چگونه مرا آمرزيد و در زمره دانستند اي كاش، قوم من مي: 27 و 26/يس. 22
  .عزيزانم قرار داد

  . ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست،در حقيقت: 13/حجرات. 23

  . به هر دو قسم اشاره شده است،اتيدر روا. 24

  .خواهيد، ولي خدا آخرت را شما متاع دنيا را مي: 67/انفال. 25

 .اري استگه كنيد، كه بهترين زاد و توشه پرهيز تهيو زاد و توشه: 197/بقره. 26

از نظر نظام (هايي كه خداوند  خاطر برتريه ند، با مردان سرپرست و نگهبان زنان: 34/نساء. 27
  . براي بعضي نسبت به بعضي ديگر قرار داده است) اجتماع

  .خدا، براي رفع تنگناها طلب كنيد) و رحمت و بركت(و از فضل : 32/نساء. 28

  .دهد  مي،اين فضل خداست كه به هر كس بخواهد: 54/ مائده. 29

دارد و نعمت فراوان  آزمايد و عزيزش مي اما انسان هنگامي كه پروردگارش وي را مي: 15/فجر. 30
 .»پروردگارم مرا گرامي داشته است«: گويد دهد، مي به او مي

بر ]  تاز حيث مزه و نوع و كيفي[ ميوه ها را در]درخت [برخي از آن]  با اين همه[و : 4/رعد. 31
  .دهيم برخي ديگر برتري مي

  .»؟]براي چه بود[اين كسي را كه بر من برتري دادي : به من بگو«: گفت]  سپس[: 62/اسراء. 32

با عقل انسان، به مدد حق، در جاي ) جن و ملك(در مورد تفاوت عقل ساير موجودات عاقل . 33
توان آن را  هاي عقل انسان، مي خواهيم ديد كه با عنايت به ويژگيخود، بحثي خواهيم داشت و 

 .فرد دانست منحصربه

كمال معنوي بشر نيز با ظهور دين . كمال مادي بشر نيازي به توضيح ندارد: مادي و معنوي. 34
هايي بر مبناي اين مكتب، كه منشأ تحوالت عظيم در جهان  و  و تربيت انسان) اسالم(اكمل 
 .پيوندد اند، به ظهور مي)ع( و ياور منجي بشريت، حضرت ولي عصرساز زمينه

 و ساير 198: ، ص12: ، ج27؛ 215: ، ص13: ، ج15؛ 662 - 661: ، صص6: ، ج16: ك.ر. 35
  . تفاسير
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 و فخر رازي 274 - 270: ، صص57: ، جبحار االنواربا استفاده از توضيحات عالمه مجلسي در . 36
  .، با دخل و تصرف374 - 372: ، صص7: ، جتفسير كبيردر 

» خلق كل شيء منكباً غير االنسان خلق منتصباً«: است كه  وارد شده)ع(در حديثي از امام باقر. 37
 ).188: ، ص3: ، ج19(

: تفسير المنير، ج(بن عساكر عن أنس بن مالك مرفوعا عن النبي صلّي اللّه عليه و آله و سلّم ا. 38
             .            )125: ، ص15 

 روايتي است كه از ابن عمرو انس بن مالك و زيد بن اسلم و جابر بن عبد اللَّه انصاري از رسول .39
مالئكه ، او را خلق كردي هخدا روايت شده، و در روايت آخري آمده كه وقتي خداوند آدم و ذري 

وردن، آشاميدن و نكاح كردن ل لذت مانند خيگونه وسا ها را خلق كردي و همه پروردگارا اين: گفتند
 حال كه چنين كردي پس دنيا را به ايشان بده و آخرت .و بر اسب سوار شدن برايشان فراهم نمودي

ام با  من هرگز كسي را كه با دو دست خود خلق كرده«:  خداي تعالي فرمود.را به ما فرشتگان واگذار
 زيرا در ؛ مضمون روايت درست نيستاصل. »كنم  برابر نمي،ريدمآف »كن«ي  كسي كه با يك كلمه

كه اين  حالي  در، خوردن و آشاميدن و ازدواج كردن و امثال آن را لذت و كمال خوانده،اين روايت
 يعني ؛ آن را دارند،گيرد و مالئكه بدون اين اعمال كارها در آدمي به منظور استكمال و بقا انجام مي

آدم با به كار بردن قواي مادي خود و اعمال   كماالتي را كه بني، وجوديمالئكه از ابتدا
 ولي انسان مجبور است نظام جاري در عالم ماده را .آورد واجد است دست مي اش به كننده خسته
 محال ؟اند يم مالئكه از خدا چنين چيزهايي را خواستهي بنابراين چگونه ممكن است كه بگو.بپذيرد

د و نسبت به اموري حرص به خرج دهند كه از است چيزي را درخواست كنند كه داراي آن هستن
  ).223: ، ص13:  ج،15 (آن محروم نيستند

اللَّه الَّذي خَلَقَ السماوات و الْأَرض و أَنزَلَ منَ السماء ماء فَأَخْرَج بِه منَ «: 33  و32/ابراهيم. 40
و سخَّرَ لَكُم * لْك لتَجرِي في الْبحرِ بِأَمرِه و سخَّرَ لَكُم الْأَنْهرَ الثَّمرَات رِزقًا لَّكُم  و سخَّرَ لَكُم الْفُ

ها و زمين را آفريد، و از  خدا است كه آسمان: »  و سخَّرَ لَكُم الَّيلَ و النهَار  الشَّمس و الْقَمرَ دائبينْ
اي شما روزي بيرون آورد، و كشتي را براي شما ها بر ي آن از ميوه آسمان آبي فرستاد، و به وسيله

و خورشيد و ماه را ـ . رام گردانيد تا به فرمان او در دريا روان شود، و رودها را براي شما مسخر كرد
 .مسخر شما ساخت] نيز[اند ـ براي شما رام گردانيد و شب و روز را  كه پيوسته روان

 ذلك لĤَيات  لنَّهار و الشَّمس و الْقَمرَ و النُّجوم مسخَّرات بِأَمرِه إِنَّ فيو سخَّرَ لَكُم اللَّيلَ و ا«: 12/نحل
و شب و روز و خورشيد و ماه را براي شما رام گردانيد، و ستارگان به فرمان او مسخّر  :»لقَومٍ يعقلُونَ

  .ها است ، نشانهكنند براي مردمي كه تعقّل مي] امور[مسلّماً در اين . اند شده

و هو الَّذي سخَّرَ الْبحرَ لتَأْكُلُوا منْه لَحماً طَرِيا و تَستَخْرِجوا منْه حلْيةً تَلْبسونَها و تَرَي «: 14/نحل
 مسخر گردانيد تا و اوست كسي كه دريا را: » الْفُلْك مواخرَ فيه و لتَبتَغُوا منْ فَضْله و لَعلَّكُم تَشْكُرُون
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ها را در آن،  و كشتي. پوشيد از آن بيرون آوريد اي كه آن را مي از آن گوشت تازه بخوريد، و پيرايه

  .بيني، و تا از فضل او بجوييد و باشد كه شما شكر گزاريد مي]  آب[ي  شكافنده

فُلْك تَجري في الْبحرِ بِأَمرِه و يمسك السماء أَنْ أَ لَم تَرَ أَنَّ اللَّه سخَّرَ لَكُم ما في الْأَرضِ و الْ«: 65/حج
 را در زمين است چه آناي كه خدا  آيا نديده:  »  تَقَع علَي الْأَرضِ إِالَّ بِإِذْنه إِنَّ اللَّه بِالنَّاسِ لَرَؤُف رحيم

] مبادا[دارد تا   و آسمان را نگاه مياند، ها در دريا به فرمان او روان به نفع شما رام گردانيد، و كشتي
در حقيقت، خداوند نسبت به مردم، سخت رؤوف و ]. باشد[بر زمين فرو افتد، مگر به اذن خودش 

 .مهربان است

  .از گناهان بپرهيزيد تا عمرتان طوالني شود: 36: ، ص2: ، ج)عليه السالم(أخبار الرضا  عيون . 41

 .دتوضيح بيشتر در ادامه خواهد آم. 42

  .ايم اي ديگر سخن گفته در اين مورد در مقاله. 43

بندي قابل تصور نيست؛ چرا كه عدم موجودي كه قدمش ثابت  قسم چهارمي براي اين تقسيم. 44
  .شده، ممتنع است

قدري  ها به  اما قطعاً عقل آن. كه حيوانات نيز درجاتي از عقل دارند، بحثي نيست البته در اين. 45
  .شود، براي آنان تعريف شود  و تكليف، به صورتي كه در انسان و جن ديده مينيست كه اختيار

البته واضح است كه شعور عمومي موجودات عالم هستي ثابت است؛ شعوري مقدس كه بر . 46
تُسبح «: است تعالي آنان را چنين ستوده است و خداي  ها نهاده شده  اساس هدايت عامه در وجود آن

اومالس ن شيلَهإِن م يهِنَّ  ون فم و ضالْأَر و عبالس ونَ   اتن لَّا تَفْقَهلَاك و هدَمبح حبسإِلَّا ي ء
ست او را  اها هاي هفتگانه و زمين و هر كس كه در آن آسمان: » غَفُوراًتَسبِيحهم  إِنَّه كاَنَ حليماً

 ولي شما ؛گويد كه در حال ستايش، تسبيح او مي  اينگويند و هيچ چيز نيست مگر تسبيح مي
  ).44/اسراء (.آمرزنده است] و[به راستي كه او همواره بردبار . يابيد ها را درنمي تسبيح آن

 . از همين مقاله توضيحات بيشتري ارائه خواهد شد4. 2در اين مورد، در بخش . 47

ها را بر فرشتگان عرضه   سپس آن، به آدم آموختها را نام]  معاني[ ي همه] خدا[و : 32-31/بقره. 48
ما را ! منزهي تو« : گفتند.»ها به من خبر دهيد گوييد، از اسامي اين اگر راست مي«: نمود و فرمود

  .»اي، هيچ دانشي نيست تويي داناي حكيم به ما آموخته ]خود[ چه آنجز 

 :گويند  و به اهل بهشت مي)93/انعام( »مأَخْرِجوا أَنْفُسكُ«: گويند از جمله به ستمكاران مي. 49
» إِنَّكُم ماكثُونَ«: گويد  و مالك دوزخ به دوزخيان مي)32/نحل( »سالم علَيكُم ادخُلُوا الْجنَّةَ«
  ... . و )77/زخرف(

از زبان فرشتگان ذكر شده كه در هنگام قبض روح » ادخُلُوا الْجنَّةَ« خطاب 32/نحلي  در آيه. 50
 . نه در قيامتاست
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قالَ الَّذينَ أُوتُوا الْعلْم إِنَّ الْخزْي الْيوم و السوء علَي  «:فرمايد  اوصاف روز قيامت ميي  دربارهمثالً. 51

   اللَّه إِليو قالَ الَّذينَ أُوتُوا الْعلْم و الْإِيمانَ لَقَد لَبِثْتُم في كتابِ«: فرمايد  و نيز مي)27/نحل(» الْكافرِينَ
  .)56/روم( »يومِ الْبعث فَهذا يوم الْبعث و لكنَّكُم كُنْتُم ال تَعلَمونَ

األعراف كثبان بين الجنة و النار، و الرجال االئمة « : نقل شده كه فرمودند)ع(مثالً از امام صادق. 52
لمؤمنون الي الجنة، فيقول االئمة صلوات اهللا عليهم يقفون علي األعراف مع شيعتهم و قد سبق ا

انظروا الي إخوانكم في الجنة قد سبقوا إليها بال حساب، و هو قول اهللا : لشيعتهم من أصحاب الذنوب
أنظروا الي أعدائكم في النار و : سالم علَيكُم لَم يدخُلُوها و هم يطْمعونَ ثم يقال لهم: تبارك و تعالي

   أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالُوا ربنا ال تَجعلْنا مع الْقَومِ الظَّالمينَ و ناديو إذا صرفت: هو قوله
أَصحاب الْأَعراف رِجالًا يعرِفُونَهم بِسيماهم في النار فقالوا ما اغني عنكم جمعكم في الدنيا و ما كنتم 

ء شيعتي و إخواني الذين كنتم أنتم تحلفون أ هؤال: تستكبرون ثم يقولون لمن في النار من أعدائهم
ادخُلُوا الْجنَّةَ ال خَوف علَيكُم و ال أنتم : في الدنيا ال ينالُهم اللَّه بِرَحمةٍ ثم يقول االئمة لشيعتهم

اند كه وقتي )  السالمهميعل(اعراف تلّي از رمل بين بهشت و دوزخ است و رجالْ ائمه : »تحزنون
كار خود  اند و به شيعيان گنه اند در كنار شيعيانشان بر اعراف ايستاده ه بهشت وارد شدهمؤمنان ب

اين همان سخن خداي تعالي . برادرانتان را در بهشت بنگريد كه بي حساب واردش شدند: گويند مي
كه  شوند؛ با آن سالم بر شما، ولي وارد بهشت نمي:] گويند آنان خطاب به بهشتيان مي: [است كه

اين فراز آيه اشاره به . به دشمنانتان در آتش بنگريد: شود سپس به ايشان گفته مي. اميد آن دارند
: گويند شود، مي چون چشمشان به سمت جهنميان بازگردانده مي: اين مرحله دارد كه فرمود

يشان ها سپس اصحاب اعراف مرداني را كه با نشانه. كار قرار نده پروردگارا، ما را همراه قوم ستم
. جمعيتتان در دنيا و ابزار استكبارتان به دردتان نخورد: گويند شناسند در آتش صدا زده و مي مي

آيا همين شيعيان و برادرانم بودند كه در دنيا : گويند اند، مي سپس به دشمنانشان، كه در آتش
به )  السالمهميلع(گاه ائمه  كند؟ آن كرديد كه خدا هيچ رحمتي را شامل حالشان نمي سوگند ياد مي
 :، ج19(وارد بهشت شويد، نه ترسي بر شما است و نه اندوهناك مي شويد : فرمايند شيعيانشان مي

 ).34: ، ص2

53 .»نْ شَيم جِزَهعيل ما كانَ اللَّه ضِ وي الْأَرال ف و ماواتي السف لي« ؛)44/فاطر (»ءع بغال اللَّه و  
رِه21/يوسف (»أَم(  رِه«و نيزغُ أَمبال إِنَّ اللَّه «)3/طالق.( 

  . نادرست استي برداشتني كه چنمي نشان داد، خوديدر جا. 54

 . استعداد را داردني كمال و كمترنيتر شي ب،هي عناصر اولانيدر م. 55

 . كمالنيتر  استعداد و كمنيتر شيبواجد . 56

 .220: ، ص13:  ج،15؛ 681: ، ص2:  ج،11:  ك.ر. اند گرفته بسياري از مفسران بر آن خرده . 57
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ال يعصونَ اللَّه ما «و نيز ) 27/انبياء(» بلْ عباد مكْرَمونَ ال يسبِقُونَه بِالْقَولِ و هم بِأَمرِه يعملُونَ«. 58

 ايشان را گرامي داشته كنيد ذات  به طوري كه مالحظه مي؛)6/تحريم( »أَمرَهم و يفْعلُونَ ما يؤْمرُونَ
د به قيدي كرده باشد و اطاعتشان را و معصيت نكردنشان را مدح نموده استاست، بدون اينكه مقي. 

  .شود نسبت به هر امري از اوامر خدايي هم قدرت اطاعت دارند و هم قدرت معصيت پس معلوم مي

 )28/انبياء( »م منْ خَشْيته مشْفقُونَو ه« :و نيز در مدح عبادت و تذلل در برابر پروردگارشان فرموده
» فَإِنِ استَكْبرُوا فَالَّذينَ عنْد ربك يسبحونَ لَه بِاللَّيلِ و النَّهارِ و هم ال يسأَمونَ «:و نيز فرموده

ك ال يستَكْبِرُونَ عنْ عبادته و و ال تَكُنْ منَ الْغافلينَ إِنَّ الَّذينَ عنْد رب«:  و نيز فرمود)38/فصلت(
دهد خداي را ياد كند  كه پيغمبر گرامي خود را دستور مي، )206/اعراف( »يسبحونَه و لَه يسجدونَ

 .كنند كنند و خداي را بندگي كند آن طور كه فرشتگان عبادتش مي طور كه مالئكه او را ياد مي آن

اش تكليف  خداوند هيچ كس را جز به قدر توانايي؛ »ف اللَّه نَفْساً إِالَّ وسعهاال يكَلِّ«: 286/بقره. 59
  .كند نمي

اند، به  و كساني كه در راه ما كوشيده؛ »و الَّذينَ جاهدوا فينا لَنَهدينَّهم سبلَنا«: 69/عنكبوت. 60
   .نماييم هاي خود را بر آنان مي يقين راه

ها تبديل  هايشان را به نيكي پس خداوند بدي؛ »أُولئك يبدلُ اللَّه سيئاتهِم حسناتفَ«: 70/فرقان. 61
 .كند مي

 .كند خالف نمي] خود [ي قطعاً خداوند در وعده؛ »إِنَّ اللَّه ال يخْلف الْميعاد«: 9/آل عمران. 62

سوةٌ حسنَةٌ لمنْ كانَ يرْجوا اللَّه و الْيوم الĤْخرَ و ذَكَرَ  رسولِ اللَّه أُ لَقَد كانَ لَكُم في« :21/احزاب. 63
براي آن كس كه به خدا و : رسول خدا سرمشقي نيكوست]  اقتدا به[قطعاً براي شما در ؛ »اللَّه كَثيراً

 .كند روز بازپسين اميد دارد و خدا را فراوان ياد مي

رُوا ربنا أَرِنَا الَّذَينِ أَضَالَّنا منَ الْجِنِّ و الْإِنْسِ نَجعلْهما تَحت أَقْدامنا و قالَ الَّذينَ كَفَ«: 29/فصلت. 64
از جنّ و انس كه ما را هايي  پروردگارا، آن«: و كساني كه كفر ورزيدند گفتند؛ »ليكُونا منَ الْأَسفَلينَ

  .»ن بگذاريم تا زبون شوندهايما ها را زير قدم گمراه كردند به ما نشان ده تا آن
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