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  مدلي براي تحليل نقش و جايگاه انسان در نظام هستي از 
  در نهج البالغه) ع(ديدگاه امام علي 

 1بخش  مسعود گنج

  
هـاي   علـت ايـن كـه نظـام    ). 56، ص 1392مطهـري،  (تـرين موضـوع اسـت     مهم مسئله انسان در فلسفة امروز،

هـاي   گذاران نظـام  اند موفق باشند، به خاطر اين است كه معلمين بزرگ امروز دنيا و بنيان آموزشي دنيا نتوانسته
ئله تعليم و تربيت در سطوح مختلف، بيش از آن كه به تكنيك آموزش و پرورش انسان بپردازند، بايد اين مسـ 

همچنين اگر چه علوم انساني متداول تحت نـام  ). 96تا، ص   شريعتي، بي(را حل كنند كه انسان چه چيز است؟ 
هـاي رو بـه    هايي در تعريف انسان و جهـان و نظريـه   جا كه متكي بر پيش فرض اند، اما از آن علم به ثبت رسيده

. اند ، لذا از شناخت واقعي او ناتوان)191ص  ،1372حائري شيرازي، (گذارن مكاتب مختلف هستند  تغيير بنيان
ها تا كنون به اتفاق همـه متخصصـين علـوم انسـاني از مشـتي       شناسي انسان چنان كه در محصول نهايي انسان آن

  ). 92تا، ص  جعفري، بي(كند  معارف سطحي و گسيخته تجاوز نمي
ايستي با شناسايي اسـالم دربـاره انسـان    باشد، لذا ب چون يكي از موضوعات مهم در معارف اسالمي، انسان مي

به جـز قـرآن كـريم كـه     ). 57، ص1392مطهري، (آشنا شويم و اين براي ما بسيار مفيد، ضروري و الزم است 
كه خود تربيت يافته ) ع(و ائمه اطهار ) ص(منبع اوليه و اسالمي معارف دين اسالم است، سخنان و سيره پيامبر 

  . ن ابعاد وجودي انسان و نقش و جايگاه او در جهان هستي باشدتواند مبي اند، مي مكتب الهي
  : هاي پژوهش پرسش

 اند؟  انسان را چگونه توصيف نموده) ع(امام علي  -

 باشد؟  چه مي) ع(نقش و جايگاه انسان در نظام هستي و وظايف او نسبت به موجودات ديگر، از نظر علي  -

  . باشد تحليلي مي -روش به كار رفته در اين مقاله، توصيفي
شناسـي،   مـردم شناسـي، جامعـه   : هـاي مختلفـي همچـون    در طول تاريخ انديشه بشري، انديشمندان از ديـدگاه 

انسان هر مقدار كه داراي عظمت روحـي  ) تا بي(اند و به تعبير جعفري  فرهنگي و دين به موضوع انسان پرداخته
هاي خود را بيان كند، لـذا   لي خود را مطالعه و بايستگيتواند بخشي از خود طبيعي يا خود عا و رواني باشد، مي

  . با توجه به اين مطلب، با رويكرد ديني و از ديدگاه قرآن به موضوع خواهيم پرداخت

                                                            

   Masoud.Ganjbakhsh@yahoo.com ؛فرهنگي مديريت ارشد كارشناس ١
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مطهـري  . بـار در قـرآن كـريم بـه كـار  رفتـه اسـت        65واژه انسـان  ) 1368(بر اساس يكي از منابع عبـدالباقي  
هـا و بزرگتـرين    تـرين مـدح   چند بعدي، ژرف و مرموزاست كـه عـالي  بر آن است كه انسان موجودي ) 1389(

  : هاي انسان عبارتند از وي معتقد است كه ارزش. ها درباره او در قرآن به كار رفته است مذمت
؛ فطرتـي خـدا   )31-33: بقره(؛ داراي بزرگترين ظرفيت علمي است )30: بقره(انسان خليفه خدا در زمين است 

؛ آفـرينش انسـان،   )7-9: سـجده (؛ در سرشت انسان عنصري ملكوتي و الهـي وجـود دارد   )43: روم(آشنا دارد 
؛ از كرامـت و شـرافت ذاتـي    )72: احـزاب (؛ امانتـدار خداسـت و مسـئوليت دارد    )121: طه(حساب شده است 

؛ )28: رعـد (گيـرد   ؛ جز با يـاد خـدا آرام نمـي   )8-9: شمس(؛ وجداني اخالقي دارد )7: اسراء(برخوردار است 
؛ اگـر  )6: ذاريـات (اش اطاعـت امـر خداسـت     ؛ وظيفـه )13: جاثيه(هاي زميني براي او آفريده شده است  نعمت

؛ همين كه از جهان بـرود، حقـايق بـر او    )18: حشر(خداي خود را فراموش كند، خود را فراموش خواهد كرد 
مچنين موجودي است بسيار ه). 28: فجر(؛ يگانه محرك او حوايج مادي زندگي نيست )22: ق(آشكار گردد 

كنـد   ؛ خود را مستغني ببينـد طغيـان مـي   )66: حج(؛ نسبت به پروردگارش ناسپاس )72: احزاب(ستمگر و نادان 
نيـاز شـود، او را فرامـوش     خوانـد و بـي   ؛ خود را گرفتـار ببينـد، خـدا را مـي    )11: اسراء(؛ عجول است )7: علق(

؛ )54: كهـف (گرتـرين مخلـوق اسـت     ؛ مجادلـه )100: راءاسـ (؛ تنگ نظر و ممسك اسـت  )12: يونس(كند  مي
  ). 179: اعراف(؛ بدي به او رسد جزع كند، نعمت برسد بخل كنند )19-21: معارج(  حريص
  : هاي پژوهش يافته

 . خداوند انسان را در بين موجودات ديگر، محور جهان هستي قرار داده است -1

نات مختلف، بويژه اراده و اختيار، او را بـر سـر دو راهـي انتخـاب     خداوند با در اختيار گذاشتن ابزار و امكا -2
 . راه حق و باطل قرار داده است

چنانچه انسان از ابزار و امكانات خود به خوبي استفاده كرده و در مسير هدايت الهي قرار گيـرد، سـعادتمند    -3
روي كـرده و در مسـير باطـل قـرار     شده و از مقام فرشتگان نيز اوج خواهد گرفت و اگر از هواي نفس خود پيـ 

 . تر خواهد شد گيرد، از مقام انسانيت سقوط نموده، بلكه از بهائم نيز پست

، محبت و اطاعـت؛ رابطـه انسـان بـا     )ع(رابطه او با انبياء و ائمه . رابطه انسان با خداوند، رابطه عبوديت است -4
، احسـان و نيكوكـاري و بـا    )والدين و خويشان(اش با همنوعان  خودش، رابطه خودسازي و تزكيه نفس؛ رابطه

شناسـي، همـراه بـا هوشـياري و دفـاع       رابطه انسان بـا دشـمنان، دشـمن   . برادران ديني، تعاون و نيكوكاري است
 . باشد آموزي مي جانبه، همچنين رابطه انسان با تاريخ، عبرت همه
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  . ستيالبالغه، انسان، نظام ه ، نهج)ع(امير المؤمنين : واژگان كليدي
  

  : فهرست منابع
  .يمكر قرآن -

  .ينمشرق :، قم.يترجمه محمددشت ).1379( .البالغه نهج -

  .قائم :اصفهان .انسان در افق قرآن .)تا يب( .يمحمدتق جعفري، -

  .اسراء :قم .ياتالح يحمفات .)1390( .عبداهللا ي،آمل جوادي -

  .شفق :مق .يشناس انسان .)1372( .الدين يمح يرازي،ش حائري -

  .انتشار يشركت سهام :تهران .انسان و اسالم .)تا يب( .يعل شريعتي، -

  .يلياناسماع :تهران .يمالمعجم المفهرس اللفاظ القرآن كر .)1368( .محمدفؤاد عبدالباقي، -
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