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سرمايه هاى انسان٭ 

٭ اين  درس با استفاده از کتاب «انسان در قرآن» اثر استاد شهيد مرتضی مطهری تدوين شده است.

در ميان كاروان هستى كه به سوى خدا در حركت است، انسان سرنوشت 
ويژه اى دارد. سرانجاِم او در جهان آخرت اين گونه است كه گروهى به تقرب 
الهى مى رسند و بهشت نصيبشان مى شود و گروهى ديگر سرانجامى تلخ دارند 

و به جهنم در مى آيند. 
اين سرانجام ويژه چه علتى دارد و به كدام دسته از خصوصّيات انسان 
مربوط مى شود؟ پيش از اين كه وارد بحث معاد شويم، با تدبر در قرآن كريم، 
او  تفاوت  به  و  بشناسيم  بهتر  را  او  تا  مى كنيم  مطالعه  را  انسان  ويژگى هاى 
اين  پاسخ  اين درس مى خواهيم به  اين رو در  موجودات پى ببريم. از  با ساير 

پرسش برسيم كه:
ميان  در  او  ممتاز  جايگاه  نشان دهنده ى  كه  دارد  ويژگى هايى  انسان  آيا 

مخلوقات باشد؟ 



33

آيات شريفه ی زير را به دقت و زيبا قرائت کنيد. 
 

جـيـِم ـۡيـطـاِن الـرَّ ِه ِمـَن الـشَّ َاعـوُذ ِبـالـلـّٰ
حـيـِم ِه الـرَّ ۡحـٰمـِن الـرَّ ِبـۡسـِم الـلـّٰ

....................... ۡمـنـا بَـنـی ءاَدمَ  َو لَـَقـۡد کَـرَّ
........................ َو َحـَمـۡلـنـاهُـۡم ِفی الۡـبَـِرّ َو الۡـبَـۡحـِر 
....................... ِيّـبـاِت  َو َرَزۡقـنـاهُـۡم ِمـَن الـطـَّ
....................... ـۡلـنـاهُـۡم َعـلـٰی کَـثـيـٍر  َو فَـضَّ
....................... ـۡن َخـلَـۡقـنـا تَـۡفـضـيـًال  ِمـمَّ

ِاسراء، ٧٠

پس روی خود را حق گرايانه فَـاَِقـۡم َوۡجـَهـَك 
به سوی دين الهی نگهدار، ِلـلـّديـِن َحـنـيـًفـا 
همان سرشت خدايی که تـی  ِه الـَّ ِفـطۡـَرَة الـلـّٰ

همه ی مردم را بر آن سرشته است. فَـطَـَرالـّنـاَس َعـلَـۡيـهـا... 
روم، ٣٠

سوگند به نفس و آن که سامانش بخشيد ـس ٍ َو مـا َسـّواها  َو نَـۡفۡ
آن گاه بدکاری و تقوايش را به او الهام کرد. فَـاَلۡـَهـَمها فُـجـوَرها َو تَـۡقواها  

شمس، ٧ و ٨

قرائت 
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....................... ـبـيـَل  ِانّـا َهـَديـنـاُه الـسَّ

....................... ِاّمـا شـاِکـًرا و ِاّمـا کَـفـوًرا 
انسان، ٣

....................... ذيـَن جـاَهـدوا فـيـنـا  َو الـَّ
....................... لَـَنـۡهـِديَـنَّـُهـۡم ُسـبُـلَـنـا 
....................... َه لَـَمـَع الۡـُمـۡحـِسـنـيـَن  وَ   ِانَّ الـلـّٰ

عنکبوت، ٦٩

و سوگند به نفس مالمت کننده َو ال ُاۡقـِسـُم ِبـالـنَّـۡفـِس الـلَّـّواَمـِة 
قيامت، ٢

پس بندگان مرا مژده ده ـۡر ِعـبـاِد  ... فَـبَـِشّ
آنان که سخن را می شنوند ذيـَن يَـۡسـَتـِمـعـوَن الۡـَقـوَل  الـَّ

و بهترين آن را پيروی می کنند ـِبـعـوَن َاۡحـَسـَنـه و  فَـَيـتَّ
اينانند که خدا آنان را هدايت کرده هُ  ذيـَن َهـداهُـُم الـلـّٰ ِئـَك الـَّ ـٰ   ُاول

َ   لۡـبـاِب             و اينانند خردمندان     ِئـَك هُـۡم ُاولُوا اۡال ـٰ وَ  ُاول
ُزَمر، ١٧ و ١٨

....................... َهـا الـّنـاُس  ـُّ يـا َاي

....................... ـًا  کُـلوا ِمّما ِفی اۡالَۡرِض َحالًال طَِيّب

....................... ـۡيـطاِن  ـِبـعـوا ُخـطُـواِت الـشَّ َو ال تَـتَّ

....................... ه و لَـکُـۡم َعـُدوٌّ ُمـبـيـن ٌ  ـَّ ِان
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مـا یَـأُۡمـُرکُـۡم ِبـالـّسـوِء َو الۡـَفـۡحـشـاِء ....................... َـّ ِان
....................... ِه  َو َاۡن تَـقـولـوا َعـلَـی الـلٰـّ
....................... مـا ال تَـۡعـلَـمـونَ 

بقره، 168 و ١٦٩

....................... َو لَـَقـۡد َخـلَـۡقـَنـا ااِۡلنـسـانَ 

....................... َو نَـۡعـلَـُم مـا تُـَوۡسـِوُس ِبـه ی نَـۡفـُسـه و 
....................... َو نَـۡحـُن َاۡقـَرُب ِالَـۡیـِه 
....................... ِمـۡن َحـبۡـِل الۡـَوریـِد 

ق، ١٦

به کمک عبارات زیر، ترجمه را کامل کنید. 
کَـفـور: ناسپاس   ۡمـنـا: کرامت بخشیدیم        کَـرَّ

ـۡلـنـا: برتری دادیم   َفـضَّ َحـَمـۡلـنـا: برنشاندیم، سوار کردیم 
ُسـُبـلَـنـا: راه های خودمان  لَـنَـۡهـِدَیـنَّـُهـۡم: حتماً هدایت می کنیم آن ها را   
ُتـَوۡسـِوُس: وسوسه می کند ُخـُطـوات: وسوسه ها، قدم ها 

عوامل رشد
ارزش هر کس به درک و فهم وی از حقیقت هستی و جایگاه خود در نظام آفرینش بستگی دارد. 
امام علی )ع( در سخنی به این موضوع اشاره می کند و می فرماید: »خدا رحمت کند کسی را که بداند 

از کجا آمده، در کجا قرار دارد و به کجا می رود.«1 
1ــ اعالم الدین فی صفات المؤمنین، حسن بن ابی الحسن دیلمی، مؤسسه آل البیت، ص ٣٤٤

ترجمه
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خويشتنمروزها فکر من اين است و همه شب سخنم دل  احوال  از  غافل  چرا  که 
وطنــم١از کــجــا آمــده ام آمدنم بــهــر چه بود ننمايی  آخر،  می روم  کجــا  به 

اينک جا دارد از خود بپرسيم:
من کيستم؟

و در اين کاروان هستی، جايگاهم کجاست؟ 
خداوندی که خالق ماست، بهترين پاسخ دهنده به اين سؤال هاست. از اين رو به سراغ آيات ابتدای 

درس می رويم و به کمک آن ها پاسخ ها را به دست می آوريم.

 خداوند به ما کرامت بخشيده و بر بسياری از مخلوقات برتری داده است. 
آن  چه را که در آسمان ها و زمين است برای ما آفريده و توانايی بهره مندی از آن ها 

را در وجود ما قرار داده است.
سوره/آيه
………

براى اين ويژگى، نام مناسب انتخاب كنيد: ...........................

 پروردگار، به ما قّوه و نيرويی عنايت کرده تا با آن بينديشيم و راه درست زندگی را 
از راه های غلط تشخيص دهيم. حقايق را دريابيم و از جهل و نادانی دور شويم.٢ 

سوره/آيه
………

نام اين توانايى چيست؟ ...........................................

 خداوند، ما را صاحب اراده و اختيار آفريد و مسئول سرنوشت خويش قرار داد. 
سپس راه رستگاری و راه شقاوت را به ما نشان داد تا خود راه رستگاری را برگزينيم و از 

شقاوت دوری کنيم. 

سوره/آيه
………

١ــ ديوان شمس، مولوی
٢ ــ امام کاظم (ع) به هشام بن حکم فرمود: خداوند به اهل عقل و فهم بشارت داده و فرموده: «فبشر عباد الذين....» (کافی، چاپ 

اسالميه، ج١، ص ٢٠)

نام گذارى

نام گذارى
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براى اين ويژگى، نام مناسب انتخاب كنيد: ............................

 او، سرشت ما را با خود آشنا کرد و گرايش به خود را که گرايش به همه ی خوبی ها 
و زيبايی هاست، در ما قرار داد. از اين رو، هر کس در خود می نگرد يا به تماشای جهان 
می نشيند، خدا را می يابد و محبتش را در دل حس می کند. امير مؤمنان، علی (عليه السالم) 

فرمود: 
«در هيچ چيزی ننگريستم، مگر اين که خدا را قبل از آن، بعد از آن و با آن ديدم.»۱

گاهی غفلت ها سبب دوری ما از او می شود، ولی باز که به خود برمی گرديم، او را در کنار خود 
می يابيم و می گوييم: 

است من  به  من  از  نزديک تر  دورمدوست  وی  از  من  که  عجب تر  وين 
او که  گفت  توان  که  با  کنم  ٢چه  مـهجـورم من  و  مـن  کـنـار  در 

براى اين ويژگى، نام مناسب انتخاب كنيد: ............................

و  زشتی  و  بدی  شناخت  و  آن  به  گرايش  و  نيکی  و  خير  شناخت  متعال،  خدای   
بيزاری از آن را در ما قرار داد، تا به خير و نيکی رو آوريم و از گناه و زشتی بپرهيزيم. از 
دوست  را  عدالت  و  نفس  عّزت  کرامت،  صداقت،  چون  فضائلی  ما  همه ی  که  اين روست 
داريم و از دو رويی، حقارت نفس، ريا و ظلم بيزاريم. و اگر به يکی از گناهان آلوده شديم، 

خود را سرزنش و مالمت می کنيم و در انديشه ی جبران بر می آييم. 

١ــ علم اليقين، مالمحسن فيض کاشانی، ج١، ص ٤٩  
٢ــ گلستان سعدی 

سوره/آيه
………

سوره/آيه
………

نام گذارى

نام گذارى
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1ــ براى اين ويژگى، نام مناسب انتخاب كنيد: ...........................
2 ــ قرآن كريم آن سرزنش گر درونى را چه ناميده است:.....................

 عالوه بر اين سرمايه های بزرگ، خداوند، پيامبران و پيشوايان پاک و دلسوزی را 
همراه با کتاب راهنما برای ما فرستاد تا راه سعادت را به ما نشان دهند و در پيمودن راه حق به ما 
کمک کنند. همچنين وعده داده است که هر کس در راه خدا، که راه خوشبختی خودمان است، 

تالش کند، او را از امدادهای غيبی خود بهره مند سازد و در رسيدن به مقصد ياری کند. 

سوره/آيه
………

براى اين نعمت الهى، نام مناسب انتخاب كنيد: ................................

موانع رشد
 خدای متعال، عالوه بر اين که سرمايه های رشد و رستگاری را به ما نشان داده، عوامل سقوط 

و گناه و دور ماندن از سعادت را نيز به ما معرفی کرده است. 
 او به ما يادآوری می کند که عاملی درونی، انسان  ها را برای رسيدن به لذت های 
زود گذر دنيايی، به گناه دعوت می کند و از پيروی از عقل و وجدان باز می دارد. اين عامل 

درونی همان است که حضرت علی (عليه السالم) درباره اش فرموده:
«دشمن ترين دشمن تو همان نفسی است که در درون توست».۱

کمين در  درونت  در  دم  هر  کيننفس،  و  مکر  در  بتر  مردم  همه  از 
خويش سّر  در  چنين  داری  مانع عقل است و خصم جان و کيش٢دشمنی 

آيا مى دانيد حضرت يوسف چه نامى بر اين نفس نهاده است؟ به آيه 53 سوره ى 
يوسف مراجعه كنيد و نام آن را بنويسيد: ...................................................

ـُة اۡلـبَـيـضـاُء، ج ٥، ص ٦) تـی بَـۡيـَن َجـۡنـبَـۡيـَك (َالـَمـَحـجَّ َك نَـۡفـُسـَك الـَّ ١ــ َاۡعـدٰی َعـدِوّ
٢ــ مثنوی مولوی

سوره/آيه
………

نام گذارى

نام گذارى

نام گذارى
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  همچنين، خداوند از موجود گمراه کننده ای خبر می دهد که خود را برتر از آدميان 
می پندارد و سوگند ياد کرده که فرزندان آدم را فريب دهد و از رسيدن به بهشت باز دارد.۱ 
کار او وسوسه  کردن و دادن وعده های دروغين است و جز از همين طريق، راه نفوذ ديگری 
در ما ندارد.۲ اين خود ما هستيم که به او اجازه ی وسوسه می دهيم يا راه فريب را بر او 

می بنديم. او معموالً از راه های زير ما را گمراه می کند: 
١ ــ زيبا  و لذت بخش نشان دادن گناه.۳

٢ــ سرگرم کردن به آرزوهای سراب گونه ی دنيايی.۴
٣ــ غافل کردن از خدا و ياد او.۵ 

٤ ــ ايجاد کينه و دشمنی ميان مردم.۶ 
اهل  به  نمانده،  باقی  توبه  برای  فرصتی  و  گذشته  کار  از  کار  که  قيامت  روز  در  دشمن،  همين 
عمل  آن  خالف  و  دادم  وعده ای  شما  به  من  اما  داد،  حق  وعده ی  شما  به  «خداوند  می گويد:  جهنم 
کردم. البته من بر شما تسلطی نداشتم، فقط شما را به گناه دعوت کردم. اين خودتان بوديد که دعوت 
مرا پذيرفتيد. امروز خود را سرزنش کنيد نه مرا. نه من می توانم به شما کمکی کنم و نه شما می توانيد 

مرا نجات دهيد.»۷

زندگی صحنه ی جنگی سخت ميان تو و او است؛ جنگی که هر لحظه و هر روز و 
تا پايان عمر ادامه دارد و باالخره به پيروزی يک طرف می انجامد؛ تو يا او؟ اندکی درنگ؛ 

بنگر که در کدام مرحله ای؟ 
پس، سپاسگزار خدا باش و شادمان! دشمن را مغلوب کرده ای؟  

پس، مبارزه را جانانه ادامه بده! جنگ ادامه دارد؟  
پس، به فکر چاره باش! يا تو مغلوب شده ای؟ 

و به اين پيام امام عصر (عج) توجه کن که می فرمايد: 
هيچ چيز مانند نماز بينی او را به خاک نمی مالد.٨

سوره/آيه
………

٣ــ سوره ی انعام،٤٣ ٢ــ سوره ی نحل، ٩٨ تا ١٠٠   ١ــ سوره ی ص، ٨٢  
٦  ــ سوره ی مائده، ٩١  ٥ــ سوره ی مجادله، ١٩ و سوره ی مائده، ٩١  ٤ــ سوره ی محمد، ٢٥  

٨ ــ االحتجاج، طبرسی، ج٢، ص ٢٩٨               ٧ــ سوره ی ابراهيم، ٢٢   
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نام اين دشمن چيست؟ ........................................

آيا می دانی خداوند چه موقع برخود آفرين گفته است؟ 
آنگاه که خداوند مراحل خلقت انسان و رشد و تکامل وی در رحم مادر را بيان 
می کند و تحوالت پيچيده ی زيستی او را يکی پس از ديگری نام می برد و از دميدن روحی 

ويژه در او ياد می کند، در پايان می فرمايد: 
ُه َاۡحـَسـُن الۡـخـاِلـقـيـَن»۱ «فَـَتـبـاَرَك الـلـّٰ

پس بزرگ و بزرگوار است خدای يکتا که نيکو ترين آفرينندگان است. 

آيا می دانی چرا خداوند شيطان را از درگاه خود راند و برای هميشه او را طرد 
کرد؟ 

چون فرمان خدا را برای سجده ی بر انسان اطاعت نکرد. 
اّما بی وفايی برخی آدميان را بنگر که در برابر خدا سجده نمی کنند و حلقه ی بندگی 

شيطان به گردن می آويزند! 
رسول خدا (ص) می فرمايد: خداوند به چنين انسان هايی خطاب می کند: 

من به خاطر تو شيطان را طرد کردم؛ اّما تو او را دوست خود گرفتی و به اطاعت 
او درآمدی؟۲

١ــ سوره ی مؤمنون، ١٤
٢ــ المراقبات، ميرزا جواد آقا ملکی تبريزی، ص ٣٨ به نقل از کتاب خزائن مرحوم نراقی

نام گذارى
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١ــ ارزش های وجودی انسان که او را بر ساير موجودات برتری می دهد، کدام اند؟ 
٢ ــ در آيات ٥٤ و ٥٥ سوره ی قمر تأمل کنيد و ببينيد چه جايگاهی برای انسان های 

پاک و پرهيزکار پيش بينی شده است. 
٣ــ آيا وجود شيطان مانع اختيار و اراده ی ما در تصميم گيری ها می شود؟ 

٤ ــ سرمايه های الهی در وجود ما را بـا موانـع رشد مقـايسه کنيد و تقابل ميان 
آن ها را توضيح دهيد. 

١ ــ تصويری طراحی کنيد که انسان را ميان دو دعوت نشان دهد: دعوت پيامبران 
الهی و دعوت شيطان وسوسه گر.

همچنين می توانيد با نوشته ای زيبا، حالت انسانی را که در ميان اين دو دعوت 
قرار گرفته است، توصيف کنيد. 

ـ   با توجه به وديعه های کمال و موانع رشد، برای تقويت سرمايه ها و تضعيف موانع  ٢ ـ
چه برنامه ای پيشنهاد می کنيد؟ آن را در جدولی مانند جدول زير تنظيم نماييد.
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