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چکيده
علوم انسانی مدعی توصیف واقعیت انسان و جامعه است و خود را عهدهدار تبییی رواطی ت تیسیی
اهداف و طیان چگونگی رسیدن طه آن اهداف میداند؛ طناطیای الزم است انسانت طهعنوان موضوع محوری

مقاله پژوهشی

ای مطالعات طهدرستی شناخته شود .انسان کیست؟ چه ویژگیهایی دارد؟ اراده و رفتار اختیاری او چقدر
در سعادت و کمال ن هایی او مؤثی است؟ و نقش علوم انسانی در تکامل او و در سیاخت تمیدن اسی می
چیست؟ از دیدگاه ع مه مصباح یزدیت طا توجه طه تعییف دی و نقش طیطدیل آن در تبییی سیعادت و
شقاوت انسانت ارتباط تنگاتنگ آن طا رفتار اختیاری انسانت نقش علوم انسانی در تفکی و سبک زنیدگی و
درنهایت سعادت و شقاوت انسانهات علوم انسانی اس می اهمیت ویژهای مییاطد .علوم انسانی طیاسیا
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مبانی تفکی و اندیشههای طنیادی استوارشده و زییطنای تمدنهای طشیی را طهوجود میآورد .شناخت ای
اندیشهها و نحوه تأثیی آن در علوم انسانیت نقاط دقیق تقاطل تمیدن اسی می و فیهنیگ رییر را نماییان
میکند .در نگاه ایشان اکتفا طه روش تجیطی طیای مطالعه رواط و پدیدههای انسانی صحیح نیستت طلکیه
عقل و تجیطه در طسیاری مواردت ارتباط افعال انسان و نتایج اخیوی آنها را درنمییاطد .ازطیفی طا اثبیات
روح مجید طیای انسانت مفهوم سعادت و گستیه آن فیاتی از چارچور جهان مادی خواهد طیود؛ طنیاطیای
نیازمند میاجعه طه وحی الهی طیهعنیوان ییک روش و منبیع معتبیی معیفیتطخیش طییای دسیتییاطی طیه
انسانشناسی صحیح خواهی طود .در ای مقاله سعی کیدهای مبانی انسیانشناسیی اسی می را از دییدگاه
فیلسوف متفکیت ع مه مصباح یزدی (ره) طیرسی کیده و طه نقش آن در علوم انسانی اس می طپیدازی .
کليدواژهها :علوم انسانی اس می؛ ع مه مصباح یزدی؛ فطیتت اختیار؛ جاودانگی؛ تمدن اس می.

 .1دانشیارت گیوه فلسفه و ک م اس میت دانشگاه ق ت ق ت اییان
 .2نویسنده مسئول :دانشجوی دکتیی فلسفه و ک م اس میت دانشگاه ق ت ق ت اییان
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مقدمه
علوم انسانی بهطور مستقیم انسان و کنشهای او را مطالعه مییکنی؛ بنیابیا ت رعی ین انسیان و
مبانی انسانشیناتتی هیی مبتبیی تر رعیییت ییشفیی

هیا اویوم موعیوعه و رووییههیای علییی

رأثییگذار تواه؛ بوت و الزم است یش از وروت به مباحث علوم انسانی رعی فی روشت از موعیو
مسئله ی انسان ی تاشته باشیم .ازآنجاکه نو نگیش بیه انسیان و سیاحتهیای وویوتی او هی؛ز از
هستی و روش رباملش را رعییت میکن؛ با ؛ ب؛انیم انسان کیست چه و ژگیها ی تارت و بیاساس
ا ت و ژگیها چه نظامی تر تنیا و آتیت بیای او یشبینی میشوت؟
حضیت عالمه مصباح زتی با ارائه رعی فی نظاممنی؛ از للیییو علیم و ت یت علیم ت نیی را تر
حوزه علوم انسانی اسالمی رعی ن میکنن؛ .از ت ی؛گاه ا ایان شیناتت و بییان ریأثیی ؛ ی؛ههیا تر
سعاتت و شقاوت انسان از امور عیوری ت ت است .ا ت امی تر بسییاری میوارت بیا عییت اتتییاری
انسان تر اررباط بوته و با رووه به بیرسیی کینش هیای اراتی و آگاهانیه انسیانی و احبیام آثیار و
یام؛های آن تر علوم انسانی علوم انسانی اسالمی اهییتی و ژه تواه؛ تاشت.

علوم انسانی
عالمیه مصییباح معتق؛نیی؛ «علییم مجیوعییه مسییائلی رایبیتشیی؛ه از موعییو و م یییومانیی؛ کییه
موعوعات آن ها ز یمجیوعه ک موعو واح؛ن؛ و اسخی بییای نفیی یا اثبیات مییطلبنی؛ .هیی
رالشی تر ا ت راه رالشی از سنخ آن علم بیهشییار مییروت و منبی یا روش تر آن نقایی نی؛ارت»
(مصباح زتی  ۲۹۳۱ص .)۰۸
ازمنظی ا اان رعار ن علوم طبیعی و انسانی و  ...لیارتاتی اسیت و ب یث عقلیی و فلسیفی تر
رابطه با مالک علوم انسانی و غییانسیانی ارزش علییی نی؛ارت (تبییتانیه هییا ش  ۲۹۰۳ص .)۳۸
ا اان علوم انسانی را بیاساس لیارتات به علومی رعی ن میکنن؛ که «با فبی و ان؛ ایه انسیان سییو
کار تارت عنی متعلق ا ت علوم با فبی و ان؛ اه انسان اررباط تارت» .به اعتقات ا اان رعی ین علیوم
انسانی به موعوعاری مانن؛ بیرسی رفتارهیای معنیاتار نییز مایبت را حیت نیییکنی؛ چیاکیه رفتیار

نشریه تمدن پژوهی

معناتار اتتصاص بیه انسیان نی؛ارت (تبییتانیه هییا ش  ۲۹۰۳ص  .)۳9ا ایان تر رابطیه بیا تلییت
افزوتهش؛ن لی؛ انسانی به ا ت تسته از علوم آورته است
« اگی بخواهیم علوم را به تو تسته انسانی و غییانسانی رقسیم کنیم التضای لفظ ا ت است که به
ن وی انسان تر موعو آن تتالت تاشته باش؛ .روح ب؛ن و ارزشهای انسانی نهرنها تر فهم (کیه
هیه علوم تر فهم به انسان نیازمن؛ن؛) بلبه تر موعو شان میربط با مسائت انسانیانی؛ و تر مقابیت
آن تسته از علوم که روح انسانی نه تر فهم آنها تتیت است و نه تر موعوعات آنها علیوم غییی
انسانیان؛»( .تبییتانه هیا ش  ۲۹۰۳الن ص  ۳۹و .)۳9

علوم انسانی اسالمی
علم مجیوعه مسائلی با م ور ت موعو واح؛ است بنیابیا ت عهی؛هتار شیناتت ؛ ی؛ههیا و
روابط میان آن هاست مانن؛ بیرسی عناویی و تیواص فیز بیی و شییییا ی میوات تر علیوم طبیعیی.
ازطیز ت گی بیان نو اررباط انسان با ؛ ؛هها بیای رسی؛ن به سعاتت حقیقی تارج از م ؛وته و
ه؛ز علم است و ا ت مهم را ت یت بیه عهی؛ه مییگیییت (هییان ص  .)۱۸9 -۱۸2ت یت رابطیه بییت
؛ ؛ه ها و کیام روح انسانی و مصالح او را ربییت کیته و بیا ارزشگیذاری ن یوه رعامیت انسیان بیا
؛ ؛ههای ماتی و غییماتی ربلین او را تر بیتورت با آنها رعییت میینیا ی؛ (هییو  ۲۹۰1ج ۲
ص .)9۳-1۸
ازنظی عالمه مصباح علم کان وال است و ت ت الهی حق من صیاً ت ت اسالم اسیت کیه راه
سعاتت و شقاوت انسانها را تر حوزه باورها و ارزشها ماخص میکن؛ .از ت ی؛گاه ا ایان ت یت
حق عقا ؛ مطابق با وال تاشته و به رفتارها ی و یح و معتبی رهنیون است (مصباح زتی ۲۹۰9
ص  .)۲۲ت ت اسالم ریام شئون انسان را تربیمیگییت و به آن ویبهه الهیی مییتهی؛ .بیا روویه بیه
مسئولیت ت ت تر ارائه مسیی سعاتت حقیقی بخش م وری ت ت رعالییی است که با سعاتت اب؛ی
و کیام نها ی انسان اررباط تارت .سا ی مطالبی که تر کتاب و سنت آم؛ه مقی؛مات ا یت هی؛ز یا
بیانگی مسئولیتهای ت گی اولیای ت ت است و ت ت رعه؛ی نسبت به بییان حقیا ق تیاروی نی؛ارت
(هیو  ۲۹۳۱ص  .)۲۸9علم ت نی علیی است که تر حوزههای میربط با سعاتت و شقاوت انسان
و باورها و ارزشها از مناب تاص ت نی استفاته میکن؛ و آنچه بهتست میآورت علم است عنیی
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کاین قینییی اسیت نییه وییز حییت یا احتیییام ییا یک نظییی .زمیانی میییریوانیم بگییو یم گییزاره
بهتست آم؛ه علم ت نی است که از مناب و یح ت نی و بیا اسیتفاته از متی؛ولوصی وی یح ی روش
فقاهتی ی ب؛ان رسی؛ه باشیم و نتیجه نیز قینی باش؛ (هیو  ۲۹۰۳ص  .)۲2-۲۹از آنجاکه شأن ت یت
را ه؛ا تگیی و ناان تاتن راه کیام ی لیب بیه تی؛ا ی ازطی یق بییان حبیم افعیام اتتییاری انسیان
میتانن؛ علم ت نی با ؛ هم سو با ا ت شأن ت ت رعی ن شوت .با رووه به اررباط مستقیم علوم انسیانی
با طیز رفبی و انتخاب سبک زن؛گی و ترنها ت سعاتت ا شقاوت انسانها حضیت اسیتات علیم
ت نی را تر گستیه علوم انسانی اسالمی رعی ن میکنن؛.
البته هیه علوم را نیی روان به ا ت معنا به ت نی و غیی ت نیی رقسییم کییت .علیومی کیه موعیو
مسائت و اه؛از شان با ت ت اررباطی ن؛ارت به ت نی و غییت نی متصن نییشون؛ ولیی علیومی کیه
تر مبانی ارزشها ا روش با بی از مؤلفههیای ت یت (باورهیا ارزشهیا و احبیام) مییز مایتیک
تاشته باشن؛ می روانن؛ ت نی ا غییت نی باشن؛ (هیو  ۲۹۳۱ص  .)۱۸2-۱۸۰علوم انسانی ریا ویا ی
که به ربییت و رای ح ماهیت ؛ ؛ههای انسانی و اوتیاعی و رابطه آنها با ت گیی ؛ ی؛ههیا را بییان
میکن؛ علم ویز است و رفاوری میان ت تتار و بیت ت و مسلیان و غییمسیلیان نیسیت .ولیی بیا
وروت به حیطه ارزشگذاری هنجار ابی و روویه تسیتورالعیتهیای حقیولی التصیاتی ریبیتیی و
مانن؛ آنها تر میزهای ماتیک با ت ت لیار تواه؛ تاشت (مصباح  ۲۹۳۱ص .)۱۸9
از آنجاکه ذ یش ا ع؛م ذ یش هی ک از مؤلفههیای ت یت مبتنییبیی وویوت اراته و اتتییار
انسان است وووت چنیت میزهای ماتیکی با علوم تر علومی م قق تواه؛ ش؛ که اررباط مستقیم
با اراته فاعت شناسا و رأثییات آن تر افعام و نظامهای علیی و اوتیاعی تاشته باشی؛ .بنیابیا ت علیم
ت نی بیشری ت بیرسی ها را تر حوزه علوم انسانی اسالمی تواه؛ تاشت .بیتی از رشتههای علیوم
انسانی اررباطی عییق موعوعی با آموزههای ت یت اسیالم تر بخیش احبیام و اتیالد تارت (هییو
 ۲۹2۰ص  )۰۱ترحالیکه ؛ ؛ههای علوم طبیعی ا ت و ژگی را تارن؛ که حتی ب؛ون وووت فاعت
شناسا و شناتت او نیز وووت تاشته باشن؛ بنابیا ت تر اررباط بیا اراته آتمیی نخواهنی؛ بیوت ریا مییز
ماتیکی با مؤلفههای ت نی تاشته باش؛.
گفتنی است که تارجکیتن بیتی معارز عقلی و رجیبی از تا یه ت ت م ؛وتکیتن ت یت تر
امور اتیوی نیست .ت ت هیه عیوههای زن؛گی را تربیمی گییت ولی تر ا یت شییوم بیه بیرسیی
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روابط ویفاً ماتی ؛ ؛ه ها و نتا ج ا ت وهانی آنها نییی ییتازت ریا بیا عنیوان ت یت تر بیاب آنهیا
تاوری کن؛ بلبه رأثیی هی ک را تر ه؛ا ت و سعاتت انسان م؛نظی لیار میته؛ .ا ت نگاه به ت یت
کامالً بیتالز ت ؛گاه سبوالر سم است .ت ؛گاه سبوالر ت ت را فقط تر عیوه اررباط شخصیی
با ت؛ا (تروورت وووت) می ذ یت و ریام عیویههیای زنی؛گی را تیارج از ا یت رابطیه مییتانی؛
ترحالیکه تر ت ؛گاه مورتنظی ما ت ت تر ریام عیوههای حیات فیتی و اوتییاعی حضیور تارت
البته ت ت هیگز بهوای علم فلسفه و هنی نییناین؛ و ما را بینیاز از ژوهش تر علوم نییکن؛ بلبه
ووه ارزش آنها را بیان می کن؛ .ت ت نیام؛ه اسیت ریا بیه شییح امیور طبیعیی یا روابیط اوتییاعی
یتاتته ا شیوه ترمان بییاریها را بیان کن؛ حضور ت ت تر ا ت عیوهها تر اررباط با سعاتت بای
است .بیای مثام تی ؛ و فیوش با ؛ عاتالنه باش؛ و منجی به ربا ناوت ا تر رانن؛گی نبا ؛ وان افیات
را به تطی ان؛اتت .اما ا تها به معنای آن نیست که انتظار تاشته باشیم ت ت ریام مسائت علوم را حت
کن؛ (هیو  ۲۹۳۱ص .)۱۲2-۱۲۱
به اعتقات عالمه مصباح رنها آن تسته از رشته های علوم انسانی با اسالم اررباط ی؛ا میکنن؛ کیه
تر آنها مفاهییی به کاررفته که تر زبان وحی و مفسی ت وحی هم آمی؛ه اسیت (هییو  ۲۹2۰ص
 .)22م ور چنیت تانش ها ی وووت انسان و کیام نها ی او و راه رسی؛ن به آن است.
علوم تستوری ا هنجاری رفتار اتتیاری انسان را بیرسی و وهت می تهنی؛ ریا هی؛ز مطلیوب
واحبان مبارب م قق شوت .علوم انسانی اسیالمی ازطی یق ریأثیی ارزشهیای ت نیی تر نظی یههیای
کاربیتی و روشهای علیی وارت میشوت.
شناتت اه؛از و یح و راه رسی؛ن به آنها اووم موعوعهای هستن؛ کیه ییش از وروت بیه
علم با ؛ روشت باشن؛ .ت ت اسیالم نظیام ارزشیی عیییق گسیتیته و منسیجیی تارت کیه هنجارهیا
تستورالعیت ها و روویههای مطیح تر علوم کاربیتی را ر ت رأثیی لیار میته؛ .بزرگری ت نقش
ت ت تر علوم تستوری ازطی ق رأثیی احبام عیلی اسالم تر روش های عیلی علوم هنجاری و رأثیی
رعی ن ت ت از ه؛ز زن؛گی انسان و وهتتهی به حیکیت علیوم اسیت (هییو  ۲۹۳۱ص -۱۲2
 .)۱۲9اووم چنیت تانشها ی از وهت رأثیی تر سعاتت انسان تر مناب اتتصاویی ت یت بیهتسیت
میآ ن؛ .ب؛ تریریب علوم انسانی اسالمی با بهیه گییی از مبانی ارزشی ت نی رفتارهای انسان را تر
مسیی لیب الهی رنظیم میکن؛ (هیو  ۲۹۰۳ص .)۲۱۳-۲۹۱
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انسانشناسی
تر ریامى رشته هاى علوم انسانى «انسان» بهعنوان بى از موعوعات ر قییق میورت مطالعیه و
ب ث لیار مىگییت و آنچه بیت ریامى علیوم انسیانى مایتیک اسیت و سیتون فقییات ا یت علیوم را
رابیت مى ته؛ انسان و ابعات وووتى انسان است .هی ک؛ام از ا ت علوم به ن یوى تربیاره بیى از
ابعات ا عوار

انسان ب ث و گفتوگو مىکن؛ ز یا تر هیه علوم انسانى یوسته ا ت سؤام مطیح

مىشوت که توت «انسان» چیست .ولتى که موعو ا ت علوم روشتری شوت ب ث از ابعات و رجلّیات
وووتى موعو «انسان» بهتی و تلنایتری تواهی؛ شی؛ بلبیه منطقیىریی هیییت اسیت کیه تر هییه
رشتههاى علوم انسانى بخاى بهنام «انسانشناسى» وووت تاشته باش؛ ز یا تر رییامى ا یت رشیتههیا
شناتت انسان ک نیاز است اما نیاز بعضى از آنها بیه شیناتت «انسیان» تو چنی؛ان اسیت (هییو
 ۲۹۳2ص .)۲9
ازطیفی انسانشناسی اتوانه و مبنای هیه نظامهیای اوتییاعی و اتاللیی اسیت و با ی؛ بتواننی؛
مسائت اساسیِ انسانشناتتی را بهترستی و روشنی حت کنن؛ چیاکه تلیت وووتی نظامها و نهاتهای
اوتیاعی بیآورتن نیازهای اساسی انسان است و تروورری که نیازهای اوییت انسیانی از نیازهیای
کاذب وی بازشناسی ناوت و نظام های اوتیاعی و اتاللی بیاساس نیازهای والعی و اویت انسیان و
متناسب با ه؛ز نها ی او ا هر زی نگیتت ا ت نظامها ایتوانه منطقیی و معقیوم نخواهنی؛ تاشیت
(هیو  ۲۹۳۳ص .)۱9
بیای مثام احبام اوتیاعى اسالم ازلبیت حقود التصات سیاست و  ...با شناتت انسیان ارربیاط
تارت ز یا را انسان ترست شناتته ناوت نیازها و روابط او ماخص نیىشیوت و احبیامى کیه با ی؛
بیاى چنیت موووتى وع گیتت را با عیت ب؛انها به کیام و سعاتت تست اب؛ معیّت نییىگییتت
(هیو  ۲۹۳۲ج  ۹ص .)۹۲۳
معنای اسالمیبوتن علوم انسانی از ت ؛گاه عالمه مصیباح ا یت اسیت کیه ر ایههیا و مبیانی آن
علوم اسالمی و مطابق با وال بوته و تر میحله ارزشگذاری هنجار ابی و رووییههیای عیلیی بیا
باورها و ارزشهای اسالمی سازگار باش؛ .به هییت تلیت انسان شناسیی اهیییت بسییار تارت و بی؛ون
ربییت و یح مبانی انسانشناتتی نییروان از علوم انسانی اسالمی سخت گفت ازا ترو بهکارگییی
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بیتی آ ات و روا ات تر مباحث علوم انسانی و عبور سط ی از ا ت مباحث عییق نیز راه ترسیتی
بیای ارائه علوم انسانی اسالمی نخواه؛ بوت (هیو  ۲۹۰۰ص  /۲1۳هیو  ۲۹۳۱ص .)۱۸2-۱۸1

مبانی انسانشناختی علوم انسانی اسالمی از دیدگاه عالمه مصباح یزدی
تر ا ت بخش بیتی از مهمری ت مبانی انسانشناتتی مؤثی تر علوم انسانی اسالمی را از ت ی؛گاه
ا ت ان؛ این؛ بزرگ بیرسی میکنیم

 -1اختیار
ه؛ز از تلقت بای رسی؛ن به کیام حقیقی از راه رفتار اتتییاری اسیت بنیابیا ت مییبا سیت
زمینه انتخاب و گز نش میان راه های مختلن بیا ش فیاهم باش؛ را بیاساس گز نش توت بیه کییام
بیس؛ (هیو  ۲۹۰۰ب ص  ) ۲۱۳-۲۱2و به هییت وهت است که ت؛اون؛ متعیام کتیب آسییانی و
انبیای معصوم را بیای آموزش و ه؛ا ت بای مبعوث کیته است.
از ت ؛گاه عالمه مصباح بهتی ت تلیت بیای مختاربوتن انسان وو؛ان اوست ز یا هیی انسیانی بیا
ان؛ک رووهی ترمی اب؛ که می روان؛ کاری را انجام ته؛ ا هیان کار را ریک کن؛ .سیاسیی لییآن
کی م بی مختاربوتن انسان تاللت تارت ز یا یام های لیآن تر وورری مؤثی تواهن؛ بوت کیه انسیان
ل؛رت اتتیار و انتخاب تاشته باش؛ و با عیت به آموزههای لیآنی به سعاتت بیس؛ (هیو  ۲۹۰۰ج
 ۱ص.)۲۰۳
«و لت ال ق مت رببم فیت شاء فلیومت و مت شاء فلیبفی ( »....کهن  )۱۳و «إنا هی؛ ناه السیبیت
إما شاکیا و إما کفورا» (انسان .)۹
به اعتقات عالمه مصباح اوت اتتیار بای امیی مسلم است .ا ت آزاتی ربو نی با نظام ارزشیی
و احبام اسالم منافات ن؛ارت ز یا تر ا ت گونه موارت نیز با اتتیار و آزاتی تیوت بیه الزامیات عقیت
عیلی و نییوی وو؛ان ا تستورات الهی اسخ میتهیم.
«اتتیار» تر م اورات عیفی و رخصصی چهار کاربیت تارت  )۲تر مقابت اعطیار  )۱تر مقابیت
اکیاه  )۹تر بیابی وبی و  )2بهمعنای گز نش و انتخاب .مالک مسئولیت و ربلین اتتیار بهمعنیای
گز نش و انتخاب آزات است (هیو  ۲۹۳۳ص .)۲۲2
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لیآن مسئولیّت کار انسان را به عه؛ه توت او مىگذارت و فاعلیّت حقیقیى و ریأثیی اسیتقاللى را
من صی تر ت؛اون؛ مىتان؛ ولى هیچگاه ا ت سخت بهمعناى سیلب ریأثیی از فاعیتهیا و علیت لی بیه
نیست  .تر بینش اسالمی عواملی مانن؛ وراثت م یط توراک و  ...تر عیت رأثییگیذاری بیی رفتیار
انسان او را تر رفتارها ش مجبور نییکنن؛ ز یا ا ت عوامت علت رامه نیسیتن؛ .آنچیه کیار را رعییت
مىبخا؛ و به انجام مىرسان؛ اراته انسان است و انسان میروان؛ تر موارت رزاحم انگیزهها بی را
انتخاب کن؛( .هیو  ۲۹۳۰ج  ۲ص .)۱2و
لیآن انسان را موووتی مختار میتان؛ .از ناانهها و آ یات لیآنیی کیه بیاتتییار آتمیی تاللیت
تارن؛ آ ات میبوط ب ه آزما ش و ابتال وع؛ و وعی؛ و عه؛ و میثاد هستن؛.

آ ات لیآن به ویاحت بی مختاربوتن انسان تاللت تارن؛ .بیتی آ ات که حاهی آنها هم نوعی
وبی است بیای رذکی و رف غفلت از کسانی است که می ن؛ارن؛ چیه تی؛ا باشی؛ چیه نباشی؛ چیه
بخواه؛ ا نخواه؛ هی کاری را میروانن؛ انجام تهن؛ (هیو  ۲۹۳۳ص  ۲۸2-۲۸2و .)۲۲2
اثبات ا ت اوت مهم راهگاای بسیاری از مسائت تر علوم انسانی تواه؛ بوت .ر لیت کنشهیای
فیتی و اوتیاعی انسانها و نو ارزشگذاری رفتارها با ذ یش اراته و حی؛وت آن عیالوهبیی بعی؛
روویفی تر روویهها و رجو زهای علیی نیز با علوم انسانی موووت متفاوت تواه؛ بوت.
بامعنابوتن زن؛گی انسان به رصو یی که از او تار م بستگی رام تارت .بییای مثیام اگیی انسیان
ه؛ز معقوم و متناسبی نباش؛ که بهسوی آن تر حیکت باش؛ ا اگی انسان را موووتی ب؛انیم کیه
م بوم وبی ز ستی اوتیاعی رار خی و الهی است و نتوان؛ سینوشت تو ش را رلم زن؛ تر ا یت
وورت زن؛گی انسان بیمعنا و سیاسی وچ و بیهیوته تواهی؛ بیوت ولیی اگیی انسیان را موویوتی
ه؛زتار (ه؛فی معقوم و متناسب) و مختار رصو ی کیت م که میروان؛ با رالش به آن هی؛ز بیریی
تست اب؛ زن؛گی وی معقوم و بامعنا میشوت( .هیو  ۲۹۳۳ص .)۱2

 -۲ترکیب انسان از روح و بدن :جاودانگی
نگاه حس گیای ویز به هستی و وووت انسانی گسیتیه زنی؛گی را م ی؛وت بیه وهیان میاتی
میتان؛ و فیوام و آ ن؛ه ای تارج از لواع؛ ماتی بیای او لائت نیست .ترنتیجه تر هی؛زگیذاری و
ارائه روش زن؛گی نیز متأثی از هییت نگاه حسی و رجیبهگیای حسی تواه؛ بوت بنابیا ت هی؛ز و
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معنای زن؛گی نیز تر گستیه حسگیا ی و عالم م سوس رعی ن میشوت .از آنجا که ماته استع؛ات
غا تبوتن ن؛ارت ا ت لیائت از علم ارمهانی وز وچگیا ی بیای بای نخواه؛ تاشت.
انسان شناسی اسالمی با اثبات وووت روح مجیت که شیاکله اویلی شخصییت انسیان را رایبیت
میته؛ اه؛از انگیزهها و نیازهای انسان را تر گستیهای فیاری از غا یات میاتی لییار مییتهی؛ و
ب؛ تریریب ارزش ها و بیری ت کیاالت وووتی نیز تر ساحت روح انسانی تواه؛ بوت.
علوم انسانی اسالمی اتعای وووت تو گونه انسان ن؛ارت (انسان اسیالمی و انسیان غییاسیالمی).
ازنظی عالمه مصباح زتی انسانشناسی غیبی با رعی فیی نیالص و «بیه شییط ال» از حقیقیت مجییت
انسان بنیا شی؛ه و بیا انسیان شناسیی اسیالمی بیمبنیای موویوتی توبعی؛ی رفیاوت بسییار تارت .اگیی
انسانشناسی ماتیگیا نسبت به بع؛ مجیت انسان ساکت و «ال بایط» بوت میبت بیوت انسیانشناسیی
اسالمی را مبیت آن ترنظیگیفت .ولی نفی بع؛ مجیت انسان ا یت تو رو بییت را تر رقابیت بیا هیم
لیار تاته است .عیییهش؛ن بیرسی های بع؛ مجیت انسانی و افته های آن به ا ت علم وون ت نیی
ب؛ان میته؛ .البته ا ت رقابت بهمعنای رت افته های علم سبوالر تر بع؛ ماتی ا رت روش رجیبی تر
بیرسی ب؛ن انسان نیست (هیو  ۲۹۳۱ص .)۱۱۲-۱۱۸
از ت گی و ژگی های روح انسانی ا ت است که تارای میارب طیولی اسیت نفیس نبیاری نفیس
حیوانی و نفس ناطقه انسانی .رووه به ا ت و ژگیی نفیس انسیانی و رفیاوت میاریب طیولی انسیانی
مطالعه کنشهای انسانی و ر لیت علت آنرا تلیقری میکن؛ (شی فی  ۲۹۳2ص  .)۹۱۹-۹۱۲عالمه
مصباح ترباره اهییت ا ت مسئله تر مطالعات علوم انسانی میفیما ن؛
«موعو علوم انسانی «انسان» است و علوم انسانی تستوری مانن؛ اتالد سیاست التصات عیلی
و  ...عی؛راً وبهه ارزشی تارن؛ و لضاوت لطعی ترباره ا ت احبام ارزشی مبتنی بی شناتت انسان بیا
ریام ابعات وووتی اوست .ا ت ترحالی است که علیم رجیبیی ( )scienceنییی روانی؛ بییش از بعی؛
ماتی انسان را بیرسی و اثبات کن؛ و به هییت تلیت حتی اتعا می شوت که انسان چیزی غییی از بی؛ن
نیست و روح وووت ن؛ارت چیاکه تر للییو علم رجیبی و م ؛وته رجیبه بایی والعیتیی فیامیاتی
لابت ترک و رجیبه نیست .ا ت ترحالی است که اگی حقیقت انسان فقط هییت وسم ماتی ن؛اشته
شوت که عیی کوراهی تارت ارزش هیای اتاللیی و حقیولی او تر هیییت م ی؛وته زنی؛گی تنییوی
رعی ن و رعییت میشون؛ و نییروان ارزشهای کلی و مطلق اتاللیی را بییای او اثبیات کییت .ا یت
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ترحالی است که اگی ثابت شوت انسان غیی از ا ت ب؛ن ماتی عنصی شی ن ریی به نام روح تارت که
احبامی مخصوص به توت تارت حیات واوتان تاشته با ب؛ن رعامت تارت به گونیه ای کیه هیم روح
تر ب؛ن اثی می گذارت و هم ب؛ن تر روح اثی می گذارت نتیجه کامالً متفاوت می شوت .اثبیات لطعیی
هیگونه حبم ارزشی ترباره چنیت موووتی که بع؛ غییماتی تارت متولن بی ترک رابطیه تو بعی؛
ب؛ن و روح و نیز راخیص نو رأثیی رفتارها تر زن؛گی بینها ت انسان است .یذ یش ا یت مبیانی
بیای علوم رجیبی م؛رن که اساس روشها و یشفی

های توت را بی انبار ا نات ؛هگیفتت چنییت

وهانی استوار ساتتهان؛ میبت نیست» (مصباح زتی  ۲۹۳۱ص .)۹۰
مباحث انسانشناتتی تر موووت ت و اعتبار علوم انسانی بسیار مؤثی است .بیای مثیام اگیی تر
انسانشناسی روح مجیتِ انسان را بسیه منبی شو م یا ا یان زنی؛گانیِ ا یت وهیانیِ هیی انسیان را
بهمعنای ا ان افتت و نیستش؛ن وی ب؛انیم تر بیرسی ؛ ی؛ههیای انسیانی و ر قیقیات اوتییاعی
کلیه موعوعات معنوی ماورا ی و امور میبوط با وهان س از مییگِ انسیان و ریأثیی و ریأثی آن بیا
زن؛گی ا توهانیِ او نات ؛ه گیفته میشوت هیه ؛ ی؛ههیای انسیانی ر لییت و ربیییتِ وییفاً میاتی
می ابن؛ و ر قیقات انسانی بهسوی ابعات ماتی انسان سوگییی میکنن؛ اما اگی روح بهمنزله عنصیی
اولی سازن؛ه هو ت انسان مطیح باش؛ وهت ر قیقات بهسوی ابعات غییمیاتی و عناویی میاورا یِ
مؤثی تر زن؛گی انسان و رأثیی و رأثی روح و ب؛ن بوته و هم نوعی ربیییت غییمیاتی یا آمیختیهای از
ماتی و غییماتی تر علوم انسانی مطیح تواه؛ ش؛ (هیو  ۲۹۳۳ص .)۱1
 -۳فطرت الهی
بیاساس ان؛ اه اسالمی هیه انسانها علیرغم رفاوت های وسیی زبیانی و فیهنگیی سیشیتی
ماتیک و فطیت الهی تارن؛ .ارفادنظی هیه انسانها تر احبام لطعی عقلیی و ارزشهیای اتاللیی
مانن؛ توبی ع؛م و ب؛ی حلم و ارهای از رییا الت متعیالی نظییی حقیقیتویو ی و کییامطلبیی را
میروان از ناانه های وووت ا ت فطیت الهی ماتیک تانست .لیآن کی م تر ا ت زمینیه مییفیما ی؛
«فألم ووهک لل؛ ت حنیفاْ فطیه اهلل التی فطی الناس علیها الرب؛ ت لخلق اهلل ذلک ال؛ ت القیم و لبت
اکثی الناس ال علیون» (روم .)۹۸
با رووه به چنیت اشتیاکات بنیات ت تر انسانها میروان بیتی از ابعات و لواع؛ علیوم انسیانی را
فیازمانی فیامبانی و فیالومیتی تانست.
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علوم انسانیِ ربیینی به بیرسی و ربییت ؛ ؛ههیای انسیانی میی ییتازت و از حی؛ ولیا نگیاری و
رووین وِیز فیاری رفته ترو؛ت کان سازوکار و لوانیت حاکم بیی ؛ ی؛ههیای انسیانی اسیت.
موووت ت و اعتبار ا ت علوم تر گیو حت بیتی مسائت انسانشیناتتی اسیت .بییای مثیام اگیی تر
مسئله طبیعت و سیشت مایتیک انسیانهی ا بیه اسیخی مثبیت نیسییم و بیه کلیی منبیی مایتیکات
فیاحیوانیِ انسان ها شو م علوم انسانی به علوم حییوانی و ز سیتی فیوکاسیته تواهنی؛ شی؛ .تر ا یت
وورت علوم انسانی به مفهوم والعی آن وووت نخواهن؛ تاشت ز یا تر ا ت رصیو ی انسیانهیا یا
حیوانی یچی؛هرین؛ که با روسعه هیان علوم حیوانی و ز ستی می روان به شناتت لیوانیت حیاکم بیی
آنها و رفتارها و روابطشان نائت آم؛ ا هیی انسیانی تنییا ی و؛اگانیه و من صییبهفییت اسیت کیه
نیی روان با بیرسی نیونه ا نیونه ها ی از آن و کان سازوکار و لوانیت حاکم بی آن نیونیههیا بیه
لانونی فیاگیی ترباره ت گی انسانها تست افت اما ذ یش سیشت مایتیک انسیانهیا (مایتیکات
فیاحیوانی ثابت بیت انسانها) زمینه کان و ارائه ا ت نو لیوانیت و رایبیت منظومیههیای معیفتیی
گوناگون و حوزههای مختلن انسانی ( ا هر زی علوم انسانی) را فیاهم میکن؛( .هییو  ۲۹۳۳ص
.)۱1-۱9
 -۴کمال جویی انسان
انسان موووتی ه؛فین؛ است و معناتاربوتن زن؛گیاش تر گیوی ا ت است که هی؛ز اویلی
زن؛گی را باناس؛ و ریام اررباطات و امور توت را تر راستای آن لیار ته؛ .ا ت ه؛ز با ؛ ترتیور
وووت انسان و متناسب با گستیه زن؛گی اب؛ی او باش؛.
تر ان؛ اه اسالمی ارزش کنشهای انسانی اهییتی ابزاری تارت عنی با رووه به شیبتگیییی
کیام و نقص انسان تر سا ه کنشهای اتتیاری او کنش های انسانی نقش ابزار را بیای وووم بیه
کیام نها ی ا توری از آن تواه؛ تاشت (شی فی  ۲۹۳2ص .)۹۱2
بیای شناتت مص؛اد کیام حقیقی و راه تست ابی به آن ابزارهای اتراکی انسان کافی نیست
و نیازمن؛ ه؛ا تهای وحیانی و آسیانی است .انسان بهرنها ی نییروان؛ رابطه رکرک کینشهیای
توت را با سعاتت اب؛یاش بسنج؛ (هیان ص .)۹۹۲
روابط انسانی بسیار یچی؛ه و رنگارنگ است .هزاران فعت و انفعام تووانبه ا چن؛وانبه تر حام
انجام است .میت و زن تر تانه نسبت به ب؛ گی آن تو نسبت به فیزن؛ان روابط اهالی ک م ت
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ک شهی ک کاور روابط بیت کاورها همت نان همنژاتان و  ..وووت تارت کیه عقیت انسیان از
احاطه نسبت به هیه ا ت روابط و ترک هیه سوت و ز انها کیامها و نقصها عاوز است .بی از
تال ت ا حتیاج به وحی نبوت و ت ت هییت مسأله اساسی است که مقا سه هیه مصل تها و مفس؛ه
ها تر زن؛گی اوتیاعی بسیار تشوار است و عقت انسانی نییروان؛ بی هیه آنها احاطه تاشته باشی؛.
بهعالوه آنچه بیان ش؛ میبوط به مصالح و مفاس؛ زن؛گی تنیوی بوت .حام چنانچه مصالح اتیوی
ب؛ان عیییه گیتت تامنه مجهوالت بسیار وسی ری میگیتت .اعیام و رفتیار میا چیه انی؛ازه تر روح
توت و روح ت گیان رأثیی تارت؟ چه ان؛ازه تر مصالح و سعاتت اتیوی اثی تارت؟ از چه راهیی میی
روان رابطه بیت تنیا و آتیت را کان کیت؟ ما رجیبهای نسبت به آتیت ن؛ار م را ب؛انیم رفتارمان
تر طوم زن؛گی چه رأثییی تر زن؛گی س از میگ تارت و هیچ راه رجیبی بیای کان ا ت رابطه
و حت ا ت معاتله وووت ن؛ارت و ا ت امی فیاری از علم و رجیبه بایی است بنیابیا ت میا بیه وحیی و
ت ت نیاز تار م و با ؛ از علم الهی استفاته کنییم (هییو  ۲۹۳۲ج  ۲ص  / ۱۱۰هییو  ۲۹۳۹ج ۹
ص .)۲2۸
لیآن کی م تر ا ت زمینه میفیما ؛
« رسال مبای ت و منذر ت لئال بون للناس علی اهلل حجیه بعی؛ الیسیت وکیان اهلل عز یزا حبیییا»
(نساء .)۲19
امام رعا(علیهالسالم) نیز تر ا ت زمینه میفیما ن؛ «لیا لم بت فی تلقهیم و لیواهم میا بیلیوا
[ بیلون] لیصال هم و کان الصان متعالیا عت ان یی  ...لم بت ب؛ّ مت رسوم بینه و بینهم معصیوم
وتی الیهم امیه و نهیه» (مجلسی  ۲2۸۹ج  ۲۲ص .)2۸
بنابیا ت بیای ر لیت کنشهای فیتی و اوتیاعی انسانها و اررباط آنها با سعاتت اب؛ی نیازمن؛
میاوعه به منب وحی هستیم.
وحی الهی تر ه؛ز گذاری علوم انسانی و سیی کلی زن؛گی بایی نیز نقش واال ی تارت .وحی
عالوهبی ارائه اه؛از رعالیتهن؛ه بیای نظامهای مختلن حقولی سیاسی التصیاتی اتاللیی و ...
با رعییت ه؛ز کلی «لیب الهی» بیای انسان اه؛از نظامهای رفتاری را ر ت ا ت ه؛ز کلی لیار
میته؛ (تبییتانه هیا ش  ۲۹۰۳ص .)۲۹۸-۲۹۱
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از ت ؛گاه عالمه مصباح «رقیب الی اللّه» مفهیوم م یوری معیارز روحیی؛ی اسیت و مصی؛اد
سعاتت و کیام نها ی لیب الهی است ز یا ت؛اون؛ متعام کیام مطلق است و انسان بیا کییاالت
م ؛وت توت بالفطیه تر ی کیام نام ؛وت است و بیطییزشی؛ن ا یت عیعن وویوتی وییفاً بیا
اررباط با ا ت کیام مطلق است که از آن به لیب الهی رعبییی مییشیوت (مصیباح یزتی  ۲۹۳۲ص
.)29-22
بیاسییاس نظییی عالمییه مصییباح ارزشهییا نییوعی والعیییت نفییساالمیییی تارنیی؛ عنییی والعیییت
نفساالمییِ آنها رابطه علّی و معلولی بیت کارهای ارزشی و نتا جی است که بی آنها متیریب میی
شوت بنابیا ت کیام ک مفهوم عقلیِ والعی است نیه ریاب تواسیت مییت و سیلیقه میا و تر میورت
انسان عالیری ت نقطه کیام او لیب به ت؛ا است که ک امی والعی است (هییو  ۲۹۳۲ج  ۹ص
.)۲22-۲2۱
ب؛ تریریب میروان از مقا سه رفتارهاى انسان با کیام او «تیی» ا «شی» بوتن رفتار انسانى را نیز
استنباط کیت .هی رفتارى که تر وهت کیام و رعالى انسان باش؛ «تیی» و هی رفتارى کیه تر وهیت
نقص و ان یاز او باش؛ «شی» است مثالً اگی انسان با ر صیت علم به کیام و رشی؛ بیسی؛ تر ا یت
وورت ر صیت علم «تیی» بهحساب مىآ ؛ و اگی رفتارى را انجام تهی؛ کیه موویب ان ییاز تر
مسیی حیکت او شوت آن رفتار ب؛ است و مناأ نقص تر وووت او مىشوت س اگی کارى موویب
نقص او شوت مىگو یم ب؛ است و اگی عیلى مووب کیام شیوت تیوب اسیت (هییو  ۲۹۰۰ص
.)۲۸2
ا اان وووت سه عامت اتتیار رالش و شناتت را تر رسی؛ن به کیام نها ی و لیب تی؛ا بسییار
مهم می تانن؛ .با اثبات و ذ یش بع؛ مجیت وووت انسیان تر علیوم انسیانی اسیالمی ا یت کییام بیه
ساحت معنوی و روحانی وووت انسان میبوط میگیتت و هیه استع؛اتها و لابلیّتهای ذاری معنوی
و انسانی با سیی و حیکت اتتیاری به فعلیّت رام میرسن؛.
به اعتقات عالمه مصباح سیی رباملی انسان اتتیاری و ر؛ر جی است و انسیان تر یریو اتتییار و
رالش توت به کیام میرس؛ .ربامت حقیقی انسان عبیارت اسیت از سییی علییی کیه روح تر ترون
ذات توت به سوی ت؛ا تارت را به مقامی بیس؛ که توت را عیت رعلق و اررباط به او بیاب؛ و بیای توت
و هیچ موووت ت گیی استقاللی تر ذات و وفات و افعام نبین؛ و هیچ یاام؛ی او را از ا ت مااه؛ه
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باز ن؛ارت .علوم و مااه؛اری که تر ا ت مسیی بیای انسان حاوت میشوت بی میربه وویوتیاش میی
افزا ؛ و ر؛ر جاً ووهی ذارش را کامتری میسازت امیا هیی لی؛ر انسیان کیتیی نییاز تیوت را بیه تی؛ا
احساس کن؛ و تر ر؛بیی امور توت را مستقتری ب؛ان؛ و بیای اشیای ت گیی ریأثیی اسیتقاللی بیایتیی
لائت باش؛ ناتانری و نالصری و از ت؛ا تورری است .تر مقابت هی لی؛ر تیوت را بیه تی؛ا نیازمنی؛ری
ببین؛ تاناری و کامتری و به ت؛ا نزت کری میشوت را وا ی که نه رنها تر افعام و رأثییات موحّ؛ می
گیتت بلبه بیای وفات و ذوات هم استقاللی نییبینی؛ .ا یت مقیامی اسیت کیه بنی؛گان شا سیته و
مخلص ت؛ا به آن نائت میشون؛ و بیت ا اان و معبوتشان حجابی بالی نییمان؛ .س لییب حقیقیی
به ت؛ا ا ت است که انسان بیاب؛ که با ت؛ا هیه چیز تارت و بیی تی؛ا هییچ (هییو  ۲۹۰2ص -۱9۹
.)۱1۲
«رَبِّ ابْتِ لِی عِن؛َکَ بَیْتًا فِی الْجَنَّةِ»( ۲ر ی م )۲۲
بنابه مبانی اعتقاتی ما ا ت لیب (عن؛) وسیانی نیست و بهمعنای هم وواری معنوی و روحیانی
است.

نتیجهگیری
علوم انسانی به بیرسی رفتارها و کنشهای اتتییاری انسیان میی ییتازت و رأثیی یذ یی مسیتقییی از
مبانی انسانشناتتی تارت .از و؛یری ت یشنیازهای شناتت کنشهای انسان شناتت توت انسیان
و و ژگیهای اوست .انسانشناسی م ققان علوم انسانی عالوهبی روش ر قییق تر م تیوا و نتیا ج
علوم انسانی نیز مؤثی است .رلقی رکساحتی از انسیان تر روش ر قییق ر لییت کینشهیا و نتیا ج
مطالعه سوگییی و نگاه رجیبی تواه؛ تاشت ترحالی که با ذ یش روح الهی و بعی؛ مجییت بییای
انسان ر لیت کنشهای انسانی و ترنها ت ابعات روویههای علیی م ؛وت به نگاه رجیبیی نخواهی؛
بوت.
ازمنظی حضیت عالمه مصباح علم به معنای کان وال است و ت ت الهی حق من صیاً ت ت اسالم
است که راه سعاتت و شقاوت انسانها را تر حوزه باورها و ارزشها مایخص مییکنی؛ بنیابیا ت
متعی

اموری میشوت که میبوط به سعاتت انسان است.

 .1پیوردگارا خانهای طیای م نزد خودت در طهشت طساز.
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ا اان معتق؛ن؛ با رووه به اررباط مسیتقیم علیوم انسیانی بیا طییز رفبیی و انتخیاب سیبک زنی؛گی و
ترنها ت سعاتت ا شقاوت انسان ها علوم انسانی بیاتی ت میز مایتیک را بیا ابعیات مختلین ت یت
تارت و علوم انسانی اسالمی نامی؛ه میشوت.
انسان شناسی نقطه کانونی تر رقابت علوم انسانی اسالمی و م؛رن است .هی رعی فی از انسیان تر ا یت
تو نگاه به عالم هستی منجی به رولی؛ علوم انسانی و به رب آن ساتت ری؛نی متناسب با آن تواهی؛
بوت.
حضیت استات مصباح عامت اتتیار و اراته آزات انسانی وووت روح مجیت و اثبات واوتانگی روح
فطیت ا سیشت الهی ماتیک میان ریام انسانها و کیامطلبیی و ریسییم کییام حقیقیی انسیانی از
و ژگیهای مهم انسان شناسی اسالمی است که رأثیی بسزا ی تر نتا ج و روویههای علیوم تسیتوری
تارت.
با اثبات روح مجیت اه؛از انگیزهها و نیازهای انسان تر گستیهای فیاری از ماته رعی ن میشوت و
انسان با ازبیترفتت ب؛ن ماتی م بوم به فنا نخواه؛ بوت .ارزشهای انسانی تر ساحت واالری وووت
و با ل؛م اتتیار لابت تست ابی تواهن؛ بوت .ذ یش فطیت الهی و سیشت ماتیک هییه انسیانهیا
امبان ر لیت های فیاماتی بیاساس ت ؛گاهی ت؛اباور وارت م یط مطالعیات و بیرسییهیای علیوم
انسانی میکن؛ و با رعییت لیب الهی بهعنوان ه؛ز و کیام نها ی بیای انتخابها و رفتارها زن؛گی
انسان معنا و غا تی بلن؛ ی؛ا میکن؛.
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