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نیانسا علوم و یاسالم علوم معارف یتخصص-یعلم نامه صلف دو  

               1398 زمستان و زییپا دوم، شماره اول، سال

  270تا 228صفحات 

در   تطبیقیشناسی های انسانمؤلفه

 1هندوئیسم ، بودیسم ،اسالم

 2سکینه رستگار مقدم

 چکیده

، در ی و عقیدتینظـام فکر بودیسم، هندوئیسم و اسالم هرکدام به عنوان

 انسانی علوم در زیربنایی هایدانش ترینمهم از یکیکه  شناسیانسانخصوص 

شناسی ترسیم و تحلیل هندسۀ شناختاند؛ بنابراین هایی بیان کرده، نظریهاست

 .آیدبررسی تطبیقی ادیان و مکاتب به شمار می ، یکی از مبانیانسان

های فکری در مورد انسان، به نظام این مقاله با تحلیل نگرش هر یک از این

شناسی اسالمی بر پایه مکتب انسانمقایسه بین این سه مکتب پرداخته است. 

های فرهنگی، اجتماعی، از جهت انبوه داده و روایات معصومان قرآن کریم

 .عقیدتی و روانشناختی با سایر ادیان قابل مقایسه نیست
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، توجه به ابعاد عقالنی، روایی -یشناسی قرآناز جمله تمایزات مکتب انسان

پردازی از دیگر عاطفی و اجتماعی ابعاد وجودی انسان است و نیز عدم اسطوره

گویای تفاوت بنیادین منظر وحیانی  د،های منظر اسالمی است که خوخصیصه

 های بشری و محرف وحیانی است.مصون از تحریف از منظر

شر، نیروانا، هندو، آفرینش انسان، هدف شناسی، بودا، رنج بانسان: واژگان کلیدی

 .خلقت، اسالم، قرآن، ابعاد وجودی، نفس انسانی 

 مقدمه

ارائه تعریف و تحلیلی متکامل از حقیقت و حیات انسان و ترسیم نحوۀ 

زندگانی سعادتمندانۀ وی در ادوار تاریخ بشری تا به روزگار ما از جملۀ اهداف 

توان که میلحان و دانشمندان بوده است آنچنانو مدّعای پیامبران ، فیلسوفان، مص

 انسان و آنچه باید باشد را محور و موضوع تمامی تعالیم ادیان دانست. 

 انسانی علوم در زیربنایی هایدانش ترینمهم از یکی شناسیامروزه انسان

هر نظـام فکری و عقیدتی، متأثر از تعـریفی است که از انسان و آغاز و  است و

شناسی دهد ، از این رو ترسیم و تحلیل هندسۀ شناختحیاتش بدست میفرجام 

آید و به جز آن نیز انسان، مبنای بررسی تطبیقی ادیان و مکاتب به شمار می

شود. در شـناسی معرفی میشناسی یکی از ارکان مهم معـرفترهـاورد این انسان 

نیز علوم طبیعی و  قرن معاصر ابعاد مختلف انسان در ادیان، مکاتب فلسفی و

شناسی های انسانشناختی مورد کاوش و بررسی علوم بشری قرارگرفت. پژوهش



 1398دوم، پاییز و زمستان  ، شمارهاولسال  معارف علوم اسالمی و علوم انسانی،     230

 

های دانشمندان عمدتاً به صورت در ادیان بطور عام و مکاتب فلسفی و نظرگاه

گشایی و توصیفی و تجویزی است که هم از انسان در منظر ادیان و افکار چهره

 شود. ویز میهای انسانی تحلیل و تجهم بایسته

 شناسیهای معاصر انسانخصائص پژوهش

شناختی و فلسفی های نوین دیندر یکصد و پنجاه سال اخیرکه پژوهش

های علمی ارائه خود را یافت در بسیاری از غربی به تدریج ساختارها و روش

کشورهای اسالمی خاصه ایران و مصر، مبانی عمدتاً مادی و غفلت از پرداختن به 

لهی انسان در این تحقیقات با نقد و چالش اساسی روبرو شد و آثار و جوانب ا

 مصنفات فراوانی در این باره به رشته تحریر درآمده است.

 1شناسیانواع انسان

بندی کلّی از جهت روش موجود در آن به شناسی را در یک تقسیمانسان

 توان تقسیم نمود:چهار نوع می

 شناسی تجربی یا علمی. انسان1

                                                           

 پژوهی انسان دوفصلنامه میرزایی، رضا و خسروپناه عبدالحسین در این خصوص بنگرید به: 1

؛ با  63-35 صص، شناسی انسان چیستیمقاله:  ،1389 زمستان ،24 شماره ،7 دوره ، دینی

   اندکی تلخیص و تغییر
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گیرد و شناسی با روش تجربی انسان مورد بررسی قرار میدر این نوع انسان

شود و نباید این نوع های علوم انسانی میاین شاخه علمی شامل همه رشته

خلط کرد، چرا که     Anthropology شناسی به مفهومشناسی را با انسانانسان

شناسی حت انسانهای علوم انسانی است که تآنتروپولوژی هم یکی ازشاخه

گیرد. در آنتروپولوژی به مسائلی از قبیل منشاء پیدایش انسان، تجربی قرار می

های ها، پیوند نژادها، خصیصهتوزیع جمعیت و پراکندگی آن، رده بندی انسان

فیزیکی و محیطی و روابط اجتماعی و موضوع فرهنگ، با روش تجربی پرداخته 

 شود. می

 یا عرفانیشناسی شهودی انسان 2 .

شناسی عرفانی از راه علم حضوری به مطالعه و بحث و بررسی در در انسان

یابی انسان به کمال مورد انسان و معرفی انسان کامل و همچنین نحوه دست

شود. این دانش در دو بعد نظری و عملی از موضوع انسان سخن پرداخته می

در آن از خدا، جهان و  پردازد ورود. در عرفان نظری به تفسیر هستی میمی

-شود. این علم مبادی و اصول به اصطالح کشفی را پایه استداللانسان بحث می

دهد. عرفان عملی دهد و بعد آنها را به زبان عقلی توضیح میهای خود قرار می

کند و عمده نظرش نیز روابط و وظایف انسان را با خود، جهان و با خدا بیان می

 شود. ت. این شاخه از عرفان علم سیر و سلوک نامیده میروابط انسان با خداس

 شناسی فلسفی. انسان3
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شناسی فلسفی بر اساس ماهیتی که دارد، انسان کلی را مورد نظر قرار انسان

دهد، چراکه ماهیت شناخت فلسفی، شناخت مفاهیم کلی است و فیلسوف می

شناسی هم به دنبال دنبال امور جزیی و شخصی نیست، لذا فلسفه در بخش انسان

شناخت ماهیت انسان به صورت قضیه حقیقیه است. این نوع معرفت، همه 

داند و روش آن، های گذشته و حال و آینده را مصادیق موضوع خود میانسان

مندی از عقل است و به مسائلی مانند ساحات وجودی انسان، تعقل و بهره

 پردازد.ن و نظایر آن میاش با بدبررسی نفس و ائصاف کلّی آن و رابطه

 شناسی دینی. انسان4

های گوناگون ها، حقایق و ارزششناسی ابعاد، ویژگیدر این نوع از انسان

-. به بیان دیگر در انسان1آیدانسانی از طریق مراجعه به متون دینی به دست می

های تجربی، عقلی یا شهودی برای گیری از روششناسی دینی به جای بهره

شود. .متون انسان از روش نقلی و تحلیل متون مقدس و دینی استفاده میشناخت 

توان به وحیانی و غیر وحیانی و وحیانی را نیز به محرف و ومنابع دینی را نیز می

مصون از تحریف تقسیم کرد که بر اساس این تقاسیم و خصایص نتایج مترتب 

 باشد.ها نیز متفاوت میبر یافته

                                                           

سال  ، دینی پژوهی انسان ، دوفصلنامه عزیز سواری و دیگران بنگرید به: جهت نمونه  1

شناسی در دین تحلیلی مقوله انسانمقاله: بررسی  ،1394 زمستانپائیز و  ،34 شماره دوازدهم،

  188-167 صصصابئین مندائی، 
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های یاد شناسی دینی است که فارغ چالشگونه انسان این پژوهش نیز  از

گانه: بودا، هندو و شده به توصیف، تحلیل و در نهایت تطبیق نظرگاه ادیان سه

اسالم در خصوص ماهیت انسان، چگونگی تقرر او در جهان و فرجام کار او 

پردازد و از بسیاری مباحث تاریخی و مقدماتی رایج درگذشته و به اصل می

 پردازد. ع مورد بحث میموضو

 انسان شناسی بودایی 

تعالیمی برای مواجهه انسان با جهان  بمثابه مجموعهبودا  باستانیآیین 

پیرامون خویش است که بر اساس چهار مبنا و هشت راهبرد مدعی نجات بشر از 

 .1چرخه پرتالطم و رنج آور زندگی است

را عالی ترین وجود لحاظ دین بودایی اساسا دینی انسان گرا است که بشر 

کند. خدایی وجود ندارد، بنابراین بشر پایین تر از هیچ کس نیست. او خود می

موضوع محوری دین است. او خودش قادر است به مرتبه خدایی یعنی به مرتبه 

کمال برسد. هر چیزی در عالم ناپایدار و گذراست. آنچه ابدی است، مرتبه ای 

وانا است. بشر قادر است با کوشش خود به این مقام روحانی و متعال به نام نیر

واال دست یابد. او به لطف و رحمت هیچ نیروی برتری نیازمند نیست. فقط 

کوشش درست از جانب او کافی است. اما بشر، آن گونه که اینجا و هم اکنون 

است، در گرداب رنج و آالم اسیر است. او در اسارت است و زندگی او مقید به 

                                                           

 106،ص1357بنگرید به :اسماعیل واعظ جوادی، تعالیم پرورشی ادیان، اصفهان: ثقفی،  1
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مشروط است. وضعیت فالکت بار کنونی بشر نتیجه جهل و نادانی اوست. هستی 

به دلیل فقدان معرفت واقعی به ماهیت موجودات او به دام جاذبه های دنیوی می 

افتد و این علت نقص و رنج و آالم اوست. آدمی به سبب وابستگی به دنیا اعمال 

ه از سر دلبستگی انجام خود را از روی خودپرستی انجام می دهد. چنین اعمالی ک

های پی در پی مقید می کند. این اعمال سمسکاراهایی می گیرد بشر را به حیات

شود بشر پس از این زندگی به زندگی دیگری انتقال می کند که سببمی    تولید

ایم که حتی در فقدان روح، تولد دوباره امکانپذیر است. این تولد یابد ما دیده

 ه رنج و آالم بشر است، نتیجه اعمال خودخواهانه و از سر  دوباره، که علت هم

وابستگی است. اما اگر انسان اعمالی بدون وابستگی )نیشکاما( انجام دهد و به 

علت افسون جهل و نادانی، به دام وسوسه های حسی نیفتد، در بدن دیگری به 

حیات خود ادامه نمی دهد و آزاد می شود. اعمال بدون وابستگی، سبب 

سمسکارا نمی شوند و بنابراین در فقدان هر نوع نیروی محرکی، دلیلی برای تولد 

دوباره وجود ندارد. چنین شخصی به نیروانا یعنی عالی ترین مقام دست می یابد. 

های مشخصی را برای رهایی از وسوسه های دروغین دنیوی پیشنهاد راه   بودا

دنبال کند، مطمئنا از وضعیت ترحم  ها راکرده است. اگر انسان صادقانه این راه

رسد که به همان می اروانـانگیز کنونی خود رهایی می یابد و به باالترین مقام نی

خداگونگی است. از این رو، اساسا کسی بزرگتر از انسان نیست. به  [مقام]خوبی 

سبب جهل است که انسان با نقص و رنج و آالم دست به گریبان است. اگر او 

ز وضع کنونی رهایی یابد، می تواند کامال از عهده آن برآید و این امر به بخواهد ا
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رسیدن به باالترین ارزش کند واال در چرخه  ستهیاین بستگی دارد که خود را شا

 1ارا اسیر باقی می ماند.کسمس

  آئین بودا انسان از دیدگاهابعاد وجودی 

ست با روحی ثابت نه وجودی او بشر نه وجودی صرفا مادی در آئین بودا 

ای از نیروهای مادی )طبیعی( و روحانی  بلکه او آمیزه ن اوروو همیشگی در د

است. بنابر مکتب هینایانا، انسان مرکب )سانگهاتا( از پنج اسکاندها است: ماده 

)روپا(، حس یا احساس )ودانا(، ادراک )ساجنا(، میل )سمسکارا( و آگاهی 

برخالف مکتب چارواکه وجود عنصر روحانی در  )ویجنانا(. بنابراین دین بودایی

انسان را انکار نمی کند، اما به وجود روحی ثابت و دائمی در بشر نیز معتقد 

نیست. در واقع، دین بودایی بر طبق نظریه گذرا بودن امور، به هیچ چیز دائمی 

معتقد نیست. هیچ چیز بیش از یک لحظه دوام ندارد. هر چیزی در حال تغییر 

و بنابراین سؤال از وجود روح ثابت و دائمی در بشر بی معناست. آنچه است 

روح نامیده می شود فقط جریان گذرای لحظه های اندیشه یا آگاهی است. با 

وجود این، لحظه های متفاوت آگاهی جدا از یکدیگر نیستند، بلکه در نوعی 

وابسته به لحظه تداوم بی وقفه با یکدیگر پیوند دارند. هر لحظه بعدی مشروط و 

قبلی است به طوری که تمام عالیق و گرایشهای لحظه قبلی به لحظه بعدی منتقل 

                                                           

تهران، انتشارات سمت، ، ترجمه مرضیه شنکایی،  یدین شناسی تطبیق،کدرنات تیواری 1

       59ص ،ش1381
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می شود. این واقعیت، هویت وجودی انسان را حتی علی رغم صیرورت بی وقفه 

لحظه های آگاهی او توضیح می دهد. بدین ترتیب حتی در فقدان روح ابدی، 

 با مر  جسمانی معدوم نمی شود. بشر به یک معنا فناناپذیر است. او کامال

هایش به زندگی آخرین لحظه اندیشه در زندگی کنونی او با تمام عالیق و گرایش

به اصطالح بعدی اش انتقال پیدا می کند و اولین لحظه اندیشه او را شکل می 

 1دهد.

 فرجام انسانی در آئین بودا

براساس  آخرت شناسی این آیین، شبیه آخرت شناسی آیین هندو است.

تعالیم بودا، زندگی آدمی با مر  جسمانی پایان نمی پذیرد، بلکه بر حسب اعمال 

گذشته خود در زندگی، در قالب بدن دیگری در همین دنیا به حیات خود ادامه 

[ با این توضیح که اگر کسی عملی را از روی دلبستگی انجام دهد، 4می دهد،]

اهد شد که آن نیز موجب تولّد سبب به وجود آمدن نیروهایی در زندگی خو

دوباره )تناسخ( می شود. این گردونه تناسخ تا تصفیه کامل و رسیدن آدمی به 

ادامه پیدا می کند؛ اما، در اثر اعمالی که بدون وابستگی انجام گیرد، « نیروانا»مقام 

از تولّد دوباره جلوگیری می شود و مانند دانه های سرخ شده، گیاهی از آن نمی 

  .نیروانا نایل می شودجاودانگی و وآدمی بالفاصله به مقام  روید

 شناسی بوداارزیابی مکتب انسان

                                                           

 1347باره بنگرید به: ع. پاشایی، بودا، تهران : امیرکبیر  نیز دراین 65-63همان، صص  1
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شناختی بودایی بر این اساس است که جهان و شناختی و انسانشاکله هستی

رفت از این زندگی انسانی آمیخته و همراه با رنج و الم بسیار است ولی راه برون

ای پیشنهادی بودا سلوکی است که با تمرکز قوای هها بر پایه حقایق و راهرنج

حسی و نیروهای ذهنی و مهمتر از همه هموارکردن راه سیر درونی و تجربه 

ها ها و ناپایداریها و آلودگیپروراند که به سرمنشاء رنجباطنی، رهرو را چنان می

ا این است دهد. نکته پیچیده و مبهم تعالیم بودرهایی را نشان می رساند و راهمی

. 1رسدیا نیروانا به ثبوت می "آرامشجهان"که بدون وجود خدا و مبداء متعالی، 

-ای علت پیدایش حادثه دیگر  میآفریند بلکه هر حادثهاین حوادث را کسی نمی

شود. اگر بپرسیم که این قانون شگفت انگیز  علت و معلول را واضع کیست؟ 

که در ذات این حوادث، این خاصیت نهفته  دانیمیابیم و همینقدر میپاسخی نمی

 .2است

بودا با این که زندگی دورانی و تناسخ را قبول داشت ولی تفسیر جدیدی از 

ای شود از آن به شکل حلزونی تعبیر کرد. در نگاه دایرههستی را ارائه نمود که می

 بسته هندوئیسم راه گریزی برای طبقه نجس وجود نداشت ولیکن در مکتب بودا

                                                           

 113-101،صص1357اسماعیل واعظ جوادی، تعالیم پرورشی ادیان، اصفهان: ثقفی، 1

 همو، همان 2
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به هدف های اجتماعی نیز توجه شده است و راه فرار و ورود به طبقات باالتر 

 .1نیز ارائه شد

های باستانی شرق به همراه ای از افکار و اسطورهاین مکتب که آمیخته

آور به زندگی است تا حدّ زیادی برآیند نظام کاستی و طبقاتی نگاهی نفرت

فراوان توده های اجتماعی شده های معاصر بودائی است که موجب محرومیت

بود. تمرکز بیش از حدِّ بر نقطه ثقل این مکتب یعنی رهایی از رنج و وصول به 

آرامش آن از جامعیت ابعاد و پرداختن به ساحات مختلف زندگی و الگوهای 

رفتاری زیست انسانی و اجتماعی تهی کرده است و تا سرحدِّ یک آئین تک 

 بعدی تنزل داده است.

 شناسی هندوئیسم انسان

ایرانیان در قدیم به منطقه وسیع و پهناور اطراف رودخانه سند و تمدن  

. این نام توسط اسکیالس که یک ایرانی یونانی تبار بود گفتندیبزر  آن هندو م

و در زمان داریوش مأمور پیمودن رود سند بود به کار برده شد. او در نوشته های 

 هندو نام اسالمی دوره در یاد کرده است. بعدهاخود از آن منطقه به هندوراس 

 نیز هندوها خود بعدها و شد گفته نیز منطقه این مردم مذهب به جغرافیا بر عالوه

 در هندو . آئین2ایشان شد دین یا و آئین رسمی نام هندو و نامیدند هندو را خود

                                                           

،صص 1379پیشین، نیز بنگرید: همو آشنایی با آیین های بزر  و دین توحیدی، قم: اسراء  1

107-120 

2 religions. New York: DK Pub. p.20Bowker, John. 1997. World  
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 شهر کرد.می اشاره هندوان خدای برهما، به که شدمی خوانده برهمایی دین قدیم

 باشد.می بنارس برهماییان مذهبی

 

 ابعاد وجودی انسان در آئین هندو

 باور به. اندسکه یک روی دو و هستند یکی آفریده و آفریننده هندوئیسم در

 یک زنده موجود هر. دارد وجود برهمن نام به کیهانی واحد روح یک هندوها،

برهمن نیز خود به دو  .است یکی برهمن با که دارد خدایی و( آتمان) ذاتی روح

(. saguna)برهمن سگونا و( Nirguna)برهمن گونه تعریف می شود: نیرگونا

 سخن و بشری حس از باالتر را برهمن که کندمی بازگو را اصلی برهمن، نیرگونا

 اما. است توصیف غیرقابل جهانی واحد روح که داردمی بیان و میداند کلمه و

 سگونا اصل. دارد لمس قابل صفات با برهمن ندنشناسا در سعی برهمن سگونا

 برهمایی دین. میداند پرستش قابل مختلف خدایان شکل به را برهمن برهمن،

 آئین زن خدایان. است شیوا و ویشنو برهما،: هاینام با مرد خدای سه دارای

 .1باشدمی الکشمی و دوی، پارواتی، شامل هندو

 خاستگاهی رابطه است معروف اوپانیشادها به که کتابشان معتبرترین هندوها در

 را مطرح شود می دانسته خدا فرزند طریقی به انسان اینکه و الوهیت با آدمی

                                                           
(: سمت) هادانشگاه انسانی علوم کتب تدوین و مطالعه سازمان. بزرگ ادیان با آشنایی: حسین توفیقی، 1

 .2۰۰۰: تهران. اسالمی علوم جهانی مرکز و طه فرهنگی مؤسسه
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 می خودش سرشت یا عنصر از را انسان در باور و آموزه های آنان خدا،. کردند

 و دارد وجود وحدت انسان و خدا بین واقعاً آیا: است این پرسش حال. آفریند

 پرسش این به هندوئیسم پاسخ است؟ حقیقت این به معرفت نجات، راه تنها

 آن و است آتمن همان واقعی برهمن گویند می هندوها از ای پاره. است متفاوت

 آن است، آتمن آن است، واقعی برهمن: »گوید می« 1شنکره. »است انسان همان

 انسان و داخ بین بزرگی شکاف: »اندکه عقیده این بر اما گروه دیگر. «هستی تو

در نظر این  .«است فیض نیازمند آن روی بر زدن پل برای انسان که دارد وجود

 کثرت در وحدت آن اصل  به دارد که وجود دو این بین جایی در گروه حقیقت

 در او. اوییم با ناهمانند هذا مع هستیم برهمن همانند ما گویند می و. گویند

 نیستند، یکی برهمن و انسان ینبنابرا. ماست فراسوی چنین هم اما ماست

 از .خداست با اتحاد در جاودان وجود یک اما ندارد استغراق برهمن در نامیرایی

 ناماندگار تصاویر این فریب و کنندنمی درک را این زنده موجودات که جاآن

 و افتاده گیر هابدن تله در افراد ذاتی هایروح خورندمی را ظاهری جهان

 وحدانیت)ارواح یگانگی این فرد که زمانی تنها. بپیوندد همنبر به تواندنمی

 کارما قانون و دوباره زایش چرخه از تواندمی آتمان کرد، درک کامالً را( وجود

                                                           
. بود ودانتا مکتب در هندو منداندیش و فیلسوف( شانکَرَه آدی शङ्कर आदि:د وَناگَری)چاریه شنکره یا شانکرا 1

 برهمنان به و شد سنیاسی جوانی در و شد، زاده هندوستان در کراال در ماالبار نمبودری برهمنان میان در او

 و اوپانیشادها بر سانسکریت زبان به شانکرا که تفسیری. پرداخت اوپانیشادها دین و فلسفه مطالعه به او. پیوست

 .رودمی شمار به هندو آئین فلسفی متون رینمهمت از نوشت، باگاوادگیتا
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 دو موجودی بنابراین در آئین هندو انسان .1بپیوندد جاویدان برهمن به و بگریزد

 او است روح و جسم دارای و دارد مادی غیر و مادی بعد که است ساحتی

 «آتمن پرم» و فردی خود( Jivatman) «2آتمن جیو» از متشکل

(Paramatman )اعمال نتیجه از آتمن جیو است، کیهانی یا کلی خود یعنی 

 را روشنی و سایه حکم دو، آن و است اعمال تماشاگر آتمن پرم و برد می لذت

 ذکر آتمن با انسان مادی جسم آتمن، درک برای همچنین دارند یکدیگر به نسبت

 دارد، تعلق جسم به آتمن و است آتمن محل دارد، حیات بدن تا که گردد می

 .3کند می رها را آن مر  از پس ولی

 فراز بر و دارد ذهن و حواس بدن، از مستقل و جدا کامالً ماهیتی نفس

 به نفس وجود .دارد سرمدی و الزمان وجودی و برده سر به مادی هایدگرگونی

. دارند یقینی و قلبی باوری خود، نفس  وجود به همه و است ابتث خود خودی

 جریان   یا ذهن همسان را نفس برخی، و حواس همان را نفس مکاتب، برخی

 ذاتی خود خودی به را نفس ششیکه،وی ـ نیایه هایمکتب اما اند،دانسته شعور

 مکتب روانپی. دانندمی برسد، آگاهی به تواندمی شرایطی در که شعورمند غیر

 همه در که معتقدند و دانسته خالص و ناب آگاهی را نفس نیز ودانته -ادوایته

                                                           
(: سمت) هادانشگاه انسانی علوم کتب تدوین و مطالعه سازمان. بزرگ ادیان با آشنایی: حسین توفیقی، 1

 .2۰۰۰: تهران. اسالمی علوم جهانی مرکز و طه فرهنگی مؤسسه

 آتمن معنایی نزدیک به روح دارد. 2

 .41ص ش،1386 تابستان دوازدهم، سال ،44 هشمار قبسات، پژوهشي علمي فصلنامه 3
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است  جاودان و درخشدمی خود خودی به که دارد وجود نفس یک عالم هایبدن

 و متافیزیکی شعورمند اصل   یک عنوان به نفس وجود سانکهیه، مکتب در» اما

 شخص که شودمی موجب الیمتع روح این پذیرش است. شده پذیرفته سرمدی

 گردد باورمند حواس عالم از حضوری آگاهی و شعور از تریژرف سطح یک به

 امری نفس. است مغایر عقل و ذهن حواس، بدن، با انسان نفس که بپذیرد و

 و شعور پس. آن موضوع نه باشدمی معرفت فاعل که فرد، به منحصر است

 .1است محض شعور ذاتش بلکه نیست، آن صفت آگاهی

 دارد وجود نابرابر طبقات و نیستند تراز هم و یکسان انسانها همه هندو آیین در

 مخالفت رغم علی و است کننده تعیین و اساسی عامل هندو آیین در طبقه

 آفرینش زمان از ای، افسانه بر بنا. پابرجاست چنان هم اعتقاد این آن، با حکومت

 هندو آئین طبقاتی سازمان. شدند پیدا اتطبق که بود نخستین، انسان مانو، االهی 

 :است رده چهار، شامل گویند می «کاست» آن به که

 ؛(پادشاهان طبقه) کشتریه.1

 ؛(مذهبی روحانیون) برهمنان. 2

 ویسیه؛. 3

 .شودره. 4

                                                           
 46 ـ 23 ص ،138۹ بهار دوم، شماره اول، سال ، ادیان معرفت 1
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 واقع دینی عمل و ودانتا چون ای فلسفی های نظام بین اساسی اختالفی اما

 سامان پایین سطح برای را اَعمال این شنکره. ددار وجود هندو روستاییان گرایانه

 دیدگاه مخالف رامانوجه اما. گذاشت فرق حقیقت مختلف سطوح بین و بخشید

 داد، قرار تر پایین سطحی در توان نمی را عبادت که بود آن وی دلیل. بود او

 .1است ضروری نفس نجات  برای عبادت

 

 فرجام انسانی در آئین هندو

 است اعتقاد مکافات و جزا قانون از که نوعی کرمه به زندگی چرخه در هندوها،

 زندگی در کارید می زندگی این در چه آن هر که است آن معنای به کرمه .دارند

 و تولد سلسله یک مر  هنگام در انسان روح آنها عقیده به. کنید می درو بعدی

 به روح دیگر ربا دوباره، زندگی و تولد هر از پس و کند می طی را حیات تجدید

 ابد الدهر و بوده انتها بی است ممکن تولدها این و کند می حلول دیگر بدنی

 تام وحدت «براهما» با اعلی مقام در روح که حالت یک در جز باشد داشته ادامه

 مطابق .کرد نخواهد پیدا انتقال دیگری جسم یا و کالبد به دیگر و کند می حاصل

 اگرچه است، «موکشا» به رسیدن همان کلی رطو به بشر سرنوشت هندوئی دین

 نمی حذف آن از تماما آدمی نهایی منزلگاه عنوان به دوزخ و بهشت به عقیده

                                                           
 بهمن ،33 شماره معارف، رساني اطالع آموزشي، ماهنامه هندوئیسم، آیین نقد رسول، رضوي، 1

 .32ـ31ص ش،1384
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 انسان ،«موکشا» به رسیدن با. شود اما به شکل روشن و جدی به آن باور ندارند

 به «موکشا. »رسد می محض روحانی مرتبه به و یافته رهایی مر  و تولد دور از

 و بردگی. دارد قرار اسارت یا ،«باندهان» مقابل در که است آزادی یا رهایی معنی

 آزادی بنابراین و است مر  و تولد دائمی چرخه در بودن زندانی همان اسارت

 هندوئی سنت مختلف های جریان در. نامند می رهایی را تسلسل و دور این از

 به رسیدن از پس نانسا که شود نمی معلوم روشنی به و یکسان ای گونه به

 .چیست «موکشا» ماهیت دقیقا یا و یابد می دست مقامی چه به واقعا «موکشا»

 هندوئیسم در خدا و انسان رابطه

 و هاروح همه فراز در که است «برتر و متعال شخصی» خدا مکتب این در

 بر که ابدی و ازلی است، کاملی وجود او. است منزّه نقصی هر از و بوده هانفس

 و نقص معرض در انسانی هاینفس همه. است چیره و قاهر کس همه و چیز همه

 تحمل و( karma)شماربی هایعمل انجام به ناگزیر و بوده خودخواهی و جهل

 خواه موجودات این همه این، بر عالوه. باشندمی کردارها این ثمرات و پیامدها

 روح خدا. دارند قرار یشخو گذشته هایتجربه نهان و پیدا آثار نفوذ زیر ناخواه

. دارد تام علم چیز، همه درباره. نیست او در عیب و نقص که است ایجاودانه

 بر محق و قادر عالم امور حقایق بر عملی چنین داشتن جهت به تنها بنابراین،

 .1است حکیمانه اهداف و کرانبی قدرت و علم دارای او. باشدمی جهان اداره

 دوارزیابی انسان شناسی هن

                                                           
 46 ـ 23 ص ،138۹ بهار دوم، شماره اول، سال ، ادیان معرفت 1
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 نمی و است عاجز عالم مبدأ تبیین از تنها نه هندو آیینهمانگونه که گفتیم 

 تبیین و توضیح از دهد، ارائه انسان دنیوی زندگی برای عملی ای برنامه تواند

 دچار اوهام و تناقض به تناسخ، نظریه طرح با و است عاجز نیز انسان سرانجام

 روح آنها عقیده به. دارند عتقادا کرمه به زندگی چرخه در هندوها،. است شده

 از پس و کند می طی را حیات تجدید و تولد سلسله یك مرگ هنگام در انسان

 تولدها این و کند می حلول دیگر بدنی به روح دیگر بار دوباره، زندگی و تولد هر

 روح که حالت یك در جز باشد داشته ادامه ابدالدهر و بوده انتها بی است ممکن

 جسم یا و کالبد به دیگر و کند می حاصل تام وحدت «براهما» با یاعل مقام در

 .کرد نخواهد پیدا انتقال دیگری

 هندو آیین دریکی از انتقادات به این آئین همانگونه که گفتیم این است 

 آیین در طبقه دارد وجود نابرابر طبقات و نیستند تراز هم و یکسان انسانها همه

 این آن، با حکومت مخالفت رغم علی و است نندهک تعیین و اساسی عامل هندو

 .پابرجاست چنان هم اعتقاد

 

 انسان شناسی اسالمی

 

شناسی اسالمی نیز بنابر شیوه بررسی در دو آیین پیشین در خصوص انسان

گیرد از این رو قرآن و نیز ترین متن مقدس آن دین مبنا قرار میترین و اصلیمهم

شناسی اسالمی در نظر اساس گزارش و تحلیل انسانروایات ائمه شیعی به عنوان 

 شود.گرفته می
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، یعنى چنین نیست دنداروجود اى براى تعریف رسمى انسان در قرآن آیه

های الیتغیر انسان را گزارش نماید. برای درک ویزگیکه یک یا چند آیه در قرآن 

ای نی آیهشود؛ یعحقیقت انسان در قرآن، یک روش فلسفی متداول مشاهده نمی

ها و اعراض انسانی را از یکدیگر تفکیک کند، در قرآن وجود ندارد که پدیده

حقیقت »بنامد و موضوعی را هم به عنوان « اعراض و صفات»گروه اول را 

ترین دوران علم و فلسفه در معرفی کند. این روشی است که در قدیمی« انسانی

ا بدون تحلیل کافی پذیرفت. به توان آن رشناخت اشیاء رسمیت داشته، ولی نمی

کنندۀ حقیقت انسان ـ به اصطالح ای به عنوان معرفیهمین جهت در قرآن، آیه

ها و نمودهای فلسفی ـ نداریم. بلکه هرچه در بارۀ انسان مطرح است، خاصیت

لونَک عَنِ الرّوحِ  ئَسی وَ﴿گوید: ای وجود دارد که میاوست. تنها در بارۀ روح آیه

« روح»و از تو در بارۀ » ﴾لًایتُم مِّنَ العِلمِ إِلّا قَلِیوَ ما أوتِ وحُ مِن أَمرِ رَبىّ قُلِ الرّ

، به شما یپروردگار من است و جز اندک دانشامر روح از »کنند، بگو: سؤال مى

با قطع نظر از برخی احادیث که روح را در این آیه  (85اسراء/) «.داده نشده است

توان گفت: مطابق این آیه، روح انسانی کرده است، می به فرشته بزرگی تفسیر

حقیقتی است که قابل شناختن نیست. اما با آن نظر که موجود انسانی )کالبد 

جسمانی با آن اعضای معین و اعضای درونی و برونی، حیات، خود طبیعی و 

دهد، در قرآن مطرح نشده است تا در توضیح آن روح( چه حقیقتی را تشکیل می
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 1«قت مطالبی در قرآن آمده باشد.حقی

 بسامد شخصیت انسان در قرآن

، این است که اسالمی منابع دیدگاه از انسان هایویژگی ترینیکی از مهم

نفس انسان از چنان قابلیتی برخوردار است که در دو مسیر صعود و نزول حرکت 

ی باالتر تواند در سیر صعودی به  باالترین درجات موجود وجودی حتمی نماید؛

ترین تر از پستاز فرشتگان ارتقا یابد و نیز در سیر نزولی به  مراحلی پائین

 موجودات و حیوانات تنزل یابد .

تر کند: نه تنها ممکن است انسان از حیوان حیوانقرآن کریم تصریح می

که تر شود. پس از آنتر و پستشود، بلکه ممکن است قلب او از سنگ سخت

 فرماید: سورۀ بقره می 74اسرائیل را بیان نمود، در آیۀ یماجرای گاو بن

کالْحِجارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسوَةً وَ إِنَّ مِنَ  یمَّ قَسَتْ قُلُوبُکمْ مِنْ بَعْدِ ذلِک فَهِثُ﴿

 ﴾خْرُجُ مِنْهُ الْماءُیشَّقَّقُ فَیتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهارُ وَ إِنَّ مِنْها لَما یالْحِجارَةِ لَما 

تر! همچون سنگ، یا سخت ،شد سختسپس دلهاى شما بعد از این واقعه »

اى از شود و پارهشکافد و از آن نهرها جارى مىاى از سنگها مىرا پارهزی

 ...«کند دارد و آب از آن تراوش مىآنها شکاف برمى

تر از بنابراین یک سوی بسامد شخصیتی انسان، سقوط به مراتب پست

                                                           

دتقی جعفری،  قرآن، نماد حیات معقول، چاپ اول، تهران، مؤسسه تدوین و نشر آثار محم 1

 266ـ  265، صص1382عالمه جعفری، 
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تواند در مسیر صعود به ت. در سوی دیگر نفس انسانی میحیوان و جماد اس

مکانتی نائل آید که خلیفۀ خداوند و مسجود فرشتگان باشد. این امر معلول 

 چگونگی تعامل انسان با مراتب نفس انسانی است.

 تفاوت انسان و حیوان

اصیل با  ییهادارد، تفاوت  رانجانداسایروجوه مشترکى که با  ۀانسان با هم

اى جداگانه در بخشد و رشتها دارد که هریک از آنها بُعدى جداگانه به او مىآنه

 است:بخش ها در سه رود. این تفاوتشمار مى هستى او به

 ادراک و کشف جهان الف. 

اى براى آگاهى حیوان به جهان است. انسان در این حواس حیوان وسیله

وانات از انسان در این شریک است و احیاناً برخى حی اتحیوانسایر جهت با 

به عمق  و سطحى است ،حواسناشی از ترند. آگاهى و شناختى ناحیه قوى

ماهیت اشیاء نفوذ ندارد. ولى انسان نیروى دیگرى براى درک خود و جهان دارد 

که در جانداران دیگر وجود ندارد و آن تعقل است. انسان با تعقل، قوانین کلى 

شناخت کلى جهان و کشف قوانین کلى  کند و بر اساسجهان را کشف مى

ماوراى در امور د. شناخت انسان گیررا عملًا در اختیار خویش مىآن طبیعت، 

این استعداد مخصوص آدمى صورت  ۀوسیلبه شناخت خدا،  مانندمحسوسات، 

 گیرد.مى

   انسان  محیط برهای جاذبهب. 

هاى مادى و طبیعى ها و کششانسان مانند جانداران دیگر تحت تأثیر جاذبه

را به  و سایر غرایز طبیعی اواست؛ میل به غذا، خواب، امور جنسى، استراحت
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انسان را به سوى  نیزدیگر ییهاها و کششد اما جاذبهانکشسوى طبیعت مى

است شناخته شده  نیز امروزکه هاى معنوى کشاند. جاذبهکانونهاى غیرمادى مى

 باشد. ؛ میتقدیس و پرستشدوستی،  زیبایى ،خیر اخالقى،  علم و دانایىمانند:

 ها و انتخاب یکى از آنهاجاذبه پذیری ازکیفیتِ تأثیرج.  

در هر موجودى، اعم از جماد و نبات و حیوان و انسان، قوّه و نیرو وجود 

یکى دیگر  شود.نامیده مى« قدرت» ،دارد. قوّه اگر با ادراک و خواست توأم باشد

انسان با گیاه و جماد این است که حیوان و انسان برخالف از تفاوتهاى حیوان و 

شوق و یا ترس و به  ،هاى خویش را برحسب میلاى از قوّهجماد و گیاه، پاره

 ها و نیروها وجود دارداى قوّهکند. در انسان نیز پاره، اعمال مى«خواست»دنبال 

ست وغریزى ا تابع خواست انسان است، با این تفاوت که خواست حیوان میل که

 ،حیوان به سویى تحریک شدمیل  اگرو حیوان در مقابل میل خود قدرت ندارد. 

شود. در حیوان قدرت مقاومت و ایستادگى در مقابل میل به آن سو کشیده مى

درونى خود و همچنین قدرت محاسبه و اندیشه در ترجیح جانب میلها وجود 

که در برابر میلهاى درونى خود  انسان قادر است ؛اما انسان چنین نیست ندارد.

شود. تعبیر مى« اراده»ایستادگى کند و فرمان آنها را اجرا نکند. از این توانایى به 

 دهد.دهد و اراده انجام مىاراده تحت فرمان عقل است؛ یعنى عقل تشخیص مى

و  «میل»صدرالمتألهین بر این باور است که مرز جدایی انسان از حیوان، 

 «متحرک بالمیل»، ولی حیوان، است« همتحرک باالراد»؛ زیرا انسان است« اراده»

این است که اگر نیروی کشش و جاذبه و تالش و  «اراده»و  «میل»است. فرق 
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 ؛شودنامیده می «میل»کوشش، تحت رهبری وَهم، شهوت و غضب تنظیم شود، 

حرک بالمیل کند، متاندیشد و بر اساس وَهْم کار میموجودی که در حدّ وَهْم می

نه اشد، عقل بدر سایۀ نه باالراده؛ ولی اگر تالش و کوشش و جذب را  ،است

 ،کندنام دارد و موجودی که با رهبری عقل، تالش و کوشش می «اراده»وهم، 

چنین  «مفکره»و  «متخیله»ن ایتفاوت مطور که همان 1است. «متحرک باالراده»

نام دارد و اگر  «متخیله»د، باش «مهواه»که اگر این قوه متصرفه زیر پوشش  است

گذاری نام اًصرفاسامی این  2شود؛نامیده می «مفکره»د، باش «عاقله»زیر پوشش 

در و باطل  ، حسن و قبح، سود و زیان و حقّهاانتخابیابی، بلکه جهت ؛نیست

د و به همان معیار، نیروی تالش و کوششی که شومیدستخوش تغییر  مورا این

نظری، اگر تحت تدبیر  ۀنه جنب ،گرددعملی او بر می ۀت و به جنبدر انسان هس

نامیده  «اراده»اداره شود،  «عقل»و اگر تحت تدبیر  «میل»واهمه تنظیم شود، 

 شود.می

در . ثانیاً: دارد که سایر جاندارها ندارند ییهاانسان تواناییبنابراین اوالً: 

ها به د. این جاذبهناندارها ندارهاى معنوى وجود دارد که سایر جانسان جاذبه

د و تا افق فراتر برمادیات  ۀحدودمفعالیتش را از  ۀدهد که دایرانسان امکان مى

 توانند خارج شوند.معنویات بکشاند، ولى سایر جاندارها از زندان مادیات نمى

                                                           

، بیروت، دار احیاء ۀاالربع ۀفى االسفار العقلی ۀالمتعالی ۀالحکم. شیرازی، محمد بن ابراهیم، 1

 134، ص7، جم1981التراث، 

 214، ص8ج. همان، 2
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ها است؛ قادر است در مقابل میل« اراده»و « عقل»مجهز به نیروى ثالثاً: انسان 

ومت و ایستادگى نماید و خود را از تحت تأثیر نفوذ جبرى آنها آزاد نماید و مقا

تواند همه میلها را تحت فرمان عقل قرار کند. انسان مى« حکومت»ها میل ۀبر هم

این توانایى بزر  از مختصات  کسب نماید.« آزادى معنوى»دهد و به این وسیله 

مین است که انسان را به صورت انسان است و در هیچ حیوانى وجود ندارد و ه

 1آورد.درمى« صاحب اختیار»و « آزاد»یک موجود واقعاً 

شود، ظاهر جسمانی او بنابراین آنچه موجب تمایز انسان از حیوان می

های حیوانی در کسی باشد، هرچند ظاهراً صورت نیست. هرکدام از ویژگی

است؛ بلکه به « یوانح»جسمانی انسانی داشته باشد، از دیدگاه قرآن، همچون 

دلیل استفاده نکردن از امکانات برتری که انسان در اختیار دارد و حیوان در 

 تر است.اختیار ندارد، از حیوانات پست

 

 های ممیّز انسان از دیگر موجوداتویژگی

تواند هایی را برای انسان برشمرده که هرکدام از آنها میقرآن کریم ویژگی

اند ها عبارتاو از دیگر موجودات شناخته شود؛ این ویژگیبه عنوان عامل تمایز 

 از:

م از روح خود» ﴾وَ نَفَختُ فیه  م ن روحی﴿. در آدمی روح خدا دمیده شده: 1
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 (29)حجر/.« دمیدم در او

إ ذْ قُلْنا ل لْمَالئ کۀ  اسْجُدُوا ل آدَمَ  وَ﴿شود: . انسان مسجود فرشتگان می2

همه  ،نگامى که به فرشتگان گفتیم: به آدم سجده کنیدر هوبه یاد آ» ﴾فَسَجَدُوا

تواند با حفظ صفات انسانی در خود ( بنابراین، انسان می34)بقره/.« سجده کردند

 حتی از فرشتگان خدا برتر و باالتر باشد. 

ا نّی جاع لٌ ف ی االَرض  ﴿تواند جانشین خدا در روی زمین باشد: . آدمی می3

ر هنگامى که پروردگارت به فرشتگان گفت: من در روى اوبیبه یاد « »﴾خَلیفَۀً

( ضروری است فردی که به عنوان 30)بقره/.« زمین جانشینى قرار خواهم داد

شود، بیشترین شباهت را از لحاظ صفات و جانشین فرد دیگر انتخاب می

تواند عنه داشته باشد؛ بنابراین بر اساس این آیه آدمی میخصوصیات با مستخلفٌ 

 باید( چنین باشد. )و

. انسان با خدا میثاق بسته و خداوند را به عنوان ربّ خویش پذیرفته 4

وَ ا ذ اَخَذَ ربُّک م ن بنی آدم م ن ظُهورهم ذُر یتهم و اشهدَهُم علی انفسهم ﴿است: 

آنگاه که پروردگار تو از بنى آدم، از به یاد بیاور » ﴾اَلَستُ بربّکم قالوا بلی شهدنا

دشان را برگرفت و آنها را بر خودشان گواه گرفت که آیا من صلبشان اوال

 (172)اعراف/« گفتند: آری؛ گواهی دادیم. پروردگار شما نیستم؟

ها از حمل آن ها و زمین و کوه. انسان پذیرای امانتی گردید که آسمان5

الْأَرْض  وَ الْج بال   إ نَّا عَرَضْنَا الْأَمانَۀَ عَلَى السَّماوات  وَ﴿هراسیدند، ولی او برداشت: 

ها و ما امانت را بر آسمان» ﴾حْم لْنَها وَ أَشْفَقْنَ م نْها وَ حَمَلَهَا الْإ نْسانُینَ أَنْ یفَأَبَ

انسان  لیو ؛دند و ترسیدندکربا اآنها از تحمل آن  ؛ها عرضه داشتیمزمین و کوه
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 (72)احزاب/« آن را بر دوش گرفت.

آگاه » ﴾اَال ب ذ کر  اهلل   تَطمَئنُّ القُلوبُ﴿م است: . آدمی فقط با یاد خدا آرا6

( قرآن کریم در این آیه با 28)رعد/« یابد.ها تنها به یاد خدا آرام مىباشید که دل

های آدمیان است. این بخش قلبفهماند که فقط یاد خداوند آرامچند تأکید می

یابد و نه با یاد غیر میبا یاد او آرامش »نشانۀ سنخیت انسان با خداوند است که 

 «.او

لَقَد خَلقنا االنسانَ فی ﴿. انسان در بهترین ساختار وجودی خلق شده است. 7

به یقین ما انسان را در بهترین اعتدال و استقامت )در جسم و » ﴾احسن تقویمٍ

 (4)تین/« روان( آفریدیم.

الْبَرِّ  یوَ حَمَلْناهُمْ ف  آدَمَ یلَقَدْ کرَّمْنا بَن وَ﴿. انسان دارای کرامت ذاتی است؛ 8

ما » ﴾الًیرٍ م مَّنْ خَلَقْنا تَفْضیکث بات  وَ فَضَّلْناهُمْ عَلىیوَ الْبَحْر  وَ رَزَقْناهُمْ م نَ الطَّ

زادگان را گرامى داشتیم و آنها را در خشکى و دریا حمل کردیم و روزیهاى آدمی

ایم، از موجوداتى که خلق کرده آنها را بر بسیارىحتماً پاکیزه به آنان دادیم و 

 شده است. (70اسراء/)« برترى بخشیدیم.

را بر « انسان»ترین ویژگی که قرآن های مذکور، برجستهدر میان تمام ویژگی

است و این نعمتی است که فرشتگان تمنای آن را از « خالفت الهی»آن ستوده، 

انست و این حاکی از آن خداوند داشتند و خداوند آنان را شایسته چنین نعمتی ند

( استاد جوادی آملی در 30تواند برتر از فرشتگان باشد. )بقره/است که انسان می

السالم( شخص حقیقی آدم )علیه« خلیفه»مراد از »گوید: بارۀ مقام خالفت می
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دیگر،  عبارتآدم و مقام انسانیت است. به « شخصیت حقوقی»نیست، بلکه مراد 

شامخ انسانیت در قصّه خالفت به صورت آدم جلوه کرد انسانیت و مقام  ۀعصار

شدند، نو آدم الگوی انسانیت شد؛ چنانکه فرشتگان در برابر شخص آدم خاضع 

قبله قرار گرفت و انسانیت او که شخصیت همه  ۀبلکه آدم همانند کعبه، به منزل

انسان خ الفت الهی برای البته  1قرار گرفت.« فرشتگان مسجود» باشدمی هاانسان

د و نه در هبوط به زمین نکمینه در اوج انسانیت، او را رها نیست و  بالقوه کامل

؛ زیرا خالفت الهی تمام هویت انسان کامل را تشکیل نی استاز او جداشد

شود، مگر در فرض از او منفک نمی ،دهد و چیزی که مقوّم هویت انسان باشدمی

 2.«زوال هویت او

 های قرآن و عترتدر آموزهعوامل خروج از انسانیت 

های برجسته برای انسان، گاه قرآن کریم در کنار بیان همۀ این ویژگی

تر عواملی را ذکر نموده که باعث خروج انسان از محدودۀ انسانیت به مراتب نازل

تر از آن و گاه به مرتبۀ جماد و کمتر از شود؛ گاهی به مرتبۀ حیوانیت و پستمی

 فرماید: سورۀ اعراف می 179آن کریم در آیۀ کند. قرآن سقوط می

فْقَهُونَ ب ها وَ لَهُمْ یراً م نَ الْج نِّ وَ الْإ نْس  لَهُمْ قُلُوبٌ ال یلَقَدْ ذَرَأْنا ل جَهَنَّمَ کث وَ﴿

لئ ک سْمَعُونَ ب ها أُولئ ک کالْأَنْعام  بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُویبْص رُونَ ب ها وَ لَهُمْ آذانٌ ال ینٌ ال یأَعْ

                                                           

، تنظیم و تحقیق: تنظیم و ویرایش: علی اسالمی، چاپ دوم، قم، تسنیمعبداهلل، جوادی آملی، . 1

 41ص ،3ج، 1379اسراء، 

 130. همان، ص2
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 دوزخ آنهاکه عاقبت گروه بسیارى از جن و انس را آفریدیم  اًیقین» ﴾هُمُ الْغاف لُونَ

که با آن دارند چشمانى  ،فهمنددلهایى دارند که با آن نمى است؛ زیرا آنها

بلکه  ،آنها همچون چهارپایانند ؛شنوندکه با آن نمىدارند بینند و گوشهایى نمى

ی گمراه درگونه امکانات، را با داشتن همهزی ؛ندهست فلغاحقیقتاً گمراهتر! اینان 

 (.« ندبربه سر می

 فرماید: سورۀ فرقان می 44و  43همچنین در آیۀ 

رَهُمْ حْسَبُ أَنَّ أَکثَأَمْ تَ  الًیه  وَکیهُ أَفَأَنتَ تَکونُ عَلَاذَ إ لهَهُ هَوخَتَ مَن  اتَّیأَرَءَ﴿

آیا دیدى کسى را که » ﴾الً یإ لَّا کاَلْأَنْعَام  بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَب  عْق لُونَ إ نْ هُمْیسْمَعُونَ أَوْ ی

او وکیل و مدافع توانى هواى نفسش را معبود خود برگزیده است؟! آیا تو مى

آنان چنین نیست؛ ند؟! کنمىتعقل شنوند یا ى بیشتر آنان مىکن؟ آیا گمان مىباشی

 «د!ند، بلکه گمراهترنهست فقط همچون چهارپایان

 سورۀ حج فرمود:  46برای تبیین بیشتر این معنا در آیۀ 

سْمَعُونَ ب ها یعْق لُونَ ب ها أَوْ آذانٌ یالْأَرْض  فَتَکونَ لَهُمْ قُلُوبٌ  یرُوا ف یسیفَلَمْ أَ﴿

 آیا آنان در زمین» ﴾الصُّدُور  یف  یفَإ نَّها ال تَعْمَى الْأَبْصارُ وَ لکنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّت

ند تا دلهایى داشته باشند که با آن حقیقت را درک کنند یا گوشهاى نکمیسیر ن

، بلکه دلهایى یسترا چشمهاى ظاهر نابینا نزیشنوایى که با آن حق را بشنوند؟! 

 «است.کور  ،هاستکه در سینه

محور اشتراک این سه آیه، درک و شناخت دقیق و درست حقیقت و )در 

ت است. درک حقیقت به وسیلۀ قوای شناختی انسان نتیجۀ آن( پیروی از حقیق
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که اند از: قلب عاقل، چشم بینا و گوش شنوا. البته اینگیرد که عبارتصورت می

 ایندهد، برای میها( نسبت و آذان )گوش مجموعه ادراکات انسان به قلبگاهی 

ن یا باید انسان از درو ؛که براى درک حقایق دو راه بیشتر وجود ندارداست 

تحلیل کند و به نتیجه الزم برسد،  جانش جوششى داشته باشد و مسائل را شخصاً

ان حق بدهد و یا از هر امامو  یو یا گوش به سخن ناصحان مشفق، پیامبران اله

به همین دلیل است که زبان حال اهل دوزخ این است  1.دو راه به حقایق برسد

 که:

 و اگر گوش شنوا داشتیم» ﴾ر یأَصْحاب  السَّع ینَّا فوْ کنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْق لُ ما کلَ﴿

 (10ملک/).« کردیم، در میان دوزخیان نبودیمیا تعقّل مى

بهرۀ حیوانات از این امکانات شناختی بسیار اندک است؛ قلب حیوان تنها 

های ها و فرکانسدر حدّ واهمه توان ادراک دارد و چشم و گوش او نیز فوتون

ها )غیر از افراد نابینا شنود؛ چشم و گوش همۀ انسانبیند و میصوتی مادی را می

شنود. به همین دلیل قرآن بیند و میو ناشنوا( در این محدوده فعال است و می

کند: مشکل این افراد نابینایی ظاهری سورۀ حج تصریح می 46کریم در آیۀ 

باشد. زیرا انسان نیست؛ بلکه مشکل این است که باطن آنها نابینا و ناشنوا می

ها نفوذ کند و تواند به اعماق پدیدهمند شود، میامکاناتی دارند که اگر از آنها بهره

حقیقت را ببیند و بشناسد و آن امکانات در قلب او قرار دارد. البته همگان از این 

                                                           

، چاپ اول، بیروت، مؤسسه االعلمی المیزان فی تفسیر القرآن. طباطبایی، سید محمدحسین، 1

 388، ص14ج ق،1417مطبوعات، لل
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هر صاحب »السالم(: کنند؛ به تعبیر امیرمؤمنان علی )علیهامکانات واال استفاده نمی

کسی که اهل و هر  یستشنوا ن ،دارد کسی که قوۀ شنواییهر ؛نیست عاقللبى ق

 1.«بینا نیست نظر باشد، لزوماً

رک: ))بینایی( « بصر»)عین( و « چشم»که میان قرآن کریم ضمن این

 (198رک: اعراف/)« إبصار»و « نظر»و فرایند  (9و یس/ 20، هود/104انعام/

را )که شایستۀ ادراک آیات خداوند و « ربص»تفاوت اساسی قائل است، صاحبان 

همچنین مؤمنان بر اثر عدم  (13عمران/رک: آل)ها هستند( ستوده است. عبرت

اند. )رک: به باطن آسمانها و زمین مورد نکوهش قرآن قرار گرفته« نظر»

گاهی به معنای نگاه همراه با تأمل به کار رفته است. در « نظر»( البته 185اعراف/

، چشم آدمی به عنوان یکی از حواس انسان به «نظر»آیات، در فرایند  گونهاین

 نماید.همراه تعقل و فکر عمل می

زیرا آنچه که ؛ ها نیستفقط ارتباط چشم با دیدنی ،از دیدن نظورمبنابراین 

شود، یعنى چشم با آنها ارتباط برقرار در جریان رویدادهاى عالم طبیعت دیده مى

)مانند  حقایققرآن کریم بعضی از  ی کهحال درها است. کند، خود رویدادمی

معرفی یت ؤخداوند قابل ر سورۀ ابراهیم( که 19در آیۀ جریان خالقیت خداوند 

دو چیز با چشم طبیعى قابل دیدن نیستند. بنابراین، منظور از این رؤیت  نموده

 است:

                                                           

 88البالغه، خطبۀ . نهج1
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-ن مییانوانتزاع ق أکه منشاست موجودات  تمامینظم حاکم بر  ـ دقت در1

 ۀباشد و چون این نظم در ذات خود موجودات نیست، پس بالضروره ایجادکنند

جریانات طبیعى قابل دیدن  ۀاست، لذا خالقیت خداوند در هم خداوندنظم فقط 

 .است

 1.دل ه وسیلۀ چشمرؤیت ب ـ2

که از نیز همین دقت وجود دارد. قرآن کریم بیش از آن« سمع»در بارۀ 

را به کار برده است و گروه « سمع»استفاده کند، واژۀ « ذُنأُ»یعنی « گوش»معادل 

سالم هستند، به دلیل بیماری قلب، ناشنوا معرفی کرده « أذن»بسیاری را که دارای 

نیز به وسیلۀ باطن « سمع»فرایند  (21، انفال/179و  100رک: اعراف/)است. 

افران لجوج و به را به قلب ک« ختم»و « طبع»گیرد. زیرا خداوند انسان صورت می

از طرف  (100رک:اعراف/)تبع قلب، به سمع و ابصار آنان نسبت داده است. 

. (193عمران/آل)دیگر قرآن کریم مؤمنان را به شنیدن سخن حق ستوده است: 

گاه به تنهایی ارزش علمی ندارد و اساساً راه حس، راه مستقلی نیست و هیچ

ادراک حاصل از  2یقین نیست.ادراک حسی بدون ضمیمۀ قانون عقلی مفید 

-می« سمع»و « ابصار»مشاهدۀ عینی و شنیدن ظاهری در فرایند تعقل تبدیل به 

است، « اهل نظر»شود و اگر شخصی از عقل برای ادراکش استفاده نکند، گرچه 

 گوید: نیست. لذا قرآن کریم دربارۀ این افراد می« سمع»و « بصر»ولی دارای 

                                                           

 265ـ  264ص، 7جمحمدتقی، ترجمه و تفسیر نهج البالغه، ، . جعفری1

شناسی در قرآن، تنظیم و ویرایش: حمید پارسانیا، چاپ . جوادی آملی، عبداهلل، معرفت2

 315ـ  313، ص1386چهارم، قم، اسراء، 
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 سمعآنها هرگز توانایى » ﴾بْص رُونَیالسَّمْعَ وَ ما کانُوا  عُونَیسْتَطیا کانُوا م﴿

 (20هود/) «اهل بصر نبودند.نداشتند و 

 : فرمایدقرآن کریم می

شاءُ وَ ما أَنْتَ ب مُسْم عٍ یسْم عُ مَنْ یاءُ وَ لَا الْأَمْواتُ إ نَّ اللَّهَ یالْأَحْ یسْتَو یما  وَ﴿

 بخواهد،خداوند کسى را که  ؛نیستند یکسان هاهدو مر هاهزند» ﴾الْقُبُور  یمَنْ ف 

 «کنی. شنوا ،توانى کسانى را که در گورها هستندتو نمى ؛دماینمی شنوا

 ( 22)فاطر/

ها قرار در این آیه خداوند تقابلی میان کسی که اهل شنوایی باشد، با مرده

خود را در « سمع»که هستند  «هزند»ی حقیقتاً انتنها کس دهدداده است که نشان می

 ابزار مهم شناخت حقیقتکه این ی انکس . در مقابلندشاب این جهان بکار انداخته

 . هستند «همرد»حقیقتاً ند، شاب نداختهنیکار برا 

انسان « قلب»است که توسط « تعقل»نیز « ابصار»و « سمع»محور اشتراک 

ست که با ها ابزرگترین نعمتانسان رونى و درونى یب گیرد. امکاناتصورت می

بینند و نمى ،فهمندکه نمى فرادیا وجود ندارد.انسانی راکد ساختن آنها زندگى 

طور ه ى آنان بیى و شنوایبینا ،ل فهمیاست که وسا به این دلیلنه  ،شنوندنمى

قرار گرفتن در ه دلیل آنان بقلب ، بلکه از آن جهت است که باشدطبیعى مختلّ 

 1را به اشباع آن غرائز مشغول داشته است. این امکاناتغرائز حیوانى  ۀجاذب

                                                           

 18، ص15جسیر نهج البالغه، محمدتقی، ترجمه و تف، . جعفری1
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ها از محدودۀ ای دیگر از آیات قرآن کریم که اشاره به خروج انساندسته

ها اشاره نموده انسانیت دارد، آیاتی است که به مسخ ملکوتی گروهی از انسان

فَقُلْنا لَهُمْ کونُوا ق رَدَۀً  السَّبْت  ینَ اعْتَدَوْا م نْکمْ ف یوَ لَقَدْ عَل مْتُمُ الَّذ»است؛ مانند آیۀ 

شما کسانى از خودتان را که در روز شنبه )از فرمان خدا( تجاوز کردند » «نَیخاس ئ

)و در آن روز ماهى صید کردند( شناختید که ما به آنها گفتیم: بوزینگانى رانده 

 یعنیمسخ بر دو قسم است: مُلکی و ملکوتی. مسخ مُلکی ( 65بقره/).« شوید

اگر به . مسخ مُلکی ی با بقای حقیقت انسانی باشدنماجسصورت  اً درصرفتغییر 

معنای خارج شدن روح انسان از بدن کسی و تعلّق گرفتن آن به بدن حیوان یا 

محال است. مسخ از دیدگاه عقل و نقل گیاه یا جماد یا انسان دیگر باشد، 

ف مسیر مستقیم ملکوتی آن است که آدمی در عالم طبیعت کژراهه برود و برخال

شود، کند و سرایر آشکار میانسانیت حرکت کند و روزی که حقّ ظهور می

 یابد.حقیقت و درون او نیز ظهور می

پیدایش ملکات نفسانی را برای  ۀدهد، زمینکه انجام می هاییانسان با کار

سازد و چنانکه در مسائل علمی، گفتن و شنیدن و تمرین کردن با خود فراهم می

کند، در مسائل تخصّص و اجتهاد را فراهم می ۀپیدایش ملکنۀ ذهنی، زمیصور 

شود. می« ملکه»و « حال»پیدایش صور نفسانی به صورت  ۀعمل زمین ،عملی نیز

و در جان آدمی فراتر رفته ملکات نفسانی به تدریج از حدّ عَرَض و کیف نفسانی 

 . شودنفس وی می حقیقت و دنکمیرسوخ 

 سورۀ بقره فرمود:  65در آیۀ  که خداونداین

به خطاب به اصحاب سبت گفتیم که »...  ﴾نَیفَقُلْنا لَهُمْ کونُوا ق رَدَۀً خاس ئ... ﴿
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 « بشوید.هایى طردشده میمونصورت 

او حقیقت تبهکار شکل آدمی باشد، لیکن فرد یعنی گرچه شکل ظاهری 

یت انسان ۀکنندتأمینالبته این بدان معنا نیست که عقل انسانی که  است. میمون

که در درگیری با قوّه  باشدمی رود، بلکه بدین معناکلّی از بین می انسان است، به

 1آید.درمی نفسغضب و شهوت و در میدان جهاد اکبر به اسارت هوای 

در آیۀ پنجم از سورۀ « حمار»عمل از اهل کتاب به تمثیل دانشمندان بی

 حماراین تشبیه از آن جهت است که زیرا جمعه نیز از باب مسخ ملکوتی است؛ 

نیز در پی یادگیری و عمل کردن به محتوای بار کتاب نیست و اساساً حمار از 

ندارد که بار او کتاب است  یکارو فهمد حمل کتاب فقط حجم و وزن آن را می

ها گونه تمثیلاین قداست دارد یا ندارد.آن کتاب کتاب است، اگر  یایا غیرکتاب، 

 2رآن نیز برای بیان حقیقت و باطن افراد است، نه صرفاً تشبیهی ادبی.در ق

برخی از که های قرآن و عترت، تصریح دارند به اینبخش دیگری از آموزه

حشر آنان به صورت  .شوندها در قیامت به صورت حیوانات محشور میانسان

است، بلکه  ن معنا نیست که سیرتشان انسانی و صورتشان حیوانیایبه حیوانات 

خاص راه رفتن حیوان و انسان  ۀاند؛ چون نحوتبدیل به حیوان شده اًواقع

)حرکت بر روی چهار یا دو پا( مقوّم ذاتی آنها نیست، بلکه امری ظاهری و 

                                                           

 145ـ  143ص ،5، جتسنیم. رک: جوادی آملی، عبداهلل، 1

 331ص ،2ج . رک: همان،2
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باز انسان  ،رفتعَرَضی است؛ زیرا اگر انسان نیز همانند اسب با دست و پا راه می

های در برخی از آموزهباز حیوان بود.  ،رفتبود و اسب اگر بر روی دو پا راه می

تر اشاره عترت نیز به عوامل خروج شخص از محدودۀ انسانیت به مراتب پست

 گردیده است.

ماهیت انسان شیئی قائم به نفس است که جایگاه علم، قدرت، حیات، اراده، 

باشد و این شیء برای انجام افعالش نیازمند آلت کراهت، بغض و محبت می

را نیز به « عالم قادر»توان عبارت می« حیّ»نی جسم( است. در توصیف آن به )یع

شود. بر اساس تعبیر می« روح»کار برد، برخالف حیات جسمانی؛ از این شیء به 

-همین معنا است که در روایات آمده است: روح هنگامی که از جسد مفارقت می

جوهر »ن حقیقت انسان همان شود. بنابرایشود یا دچار عذاب مییابد، متنعم می

شود و جایگاه ثواب و عقاب است و امر و نهی نامیده می« روح»است که « بسیط

 و وعد و وعید الهی متوجه آن است.

قرآن کریم این معنا را در برخی از آیات بیان نموده است؛ در آیات سورۀ 

 الَّذ ی الْکر یم  ب رَبِّک رَّکغَ ما الْإ نْسانُ أَیهَا یا﴿فرماید: ششم تا هشتم سورۀ انفطار می

در  را تو چیز چه انسان؛ اى» ﴾رَکبَک شاءَ ما صُورَۀٍ َأی ف ی فَعَدَلَک فَسَوَّاک خَلَقَک

را  اعضایت و آفرید را تو کسی که است؟ کرده مغرور کریمت پروردگار برابر

 را تو اعضاى خواست که صورتى هر به و بخشید تو را اعتدال و مستوی قرار داد

در این آیات خداوند فرموده: انسان غیر از این صورت )جسمانی( « .ترکیب نمود

است و البته با این صورت ترکیب یافته است. اگر انسان همان صورت 

زیرا در ترکیب،  ﴾َرکبَک شاءَ ما صُورَۀٍ  أَی ف ی﴿فرمود: )جسمانی( بود، نمی
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تواند در خودش ترکیب یاست. همچنین صورت نم« مرکَّب فیه»غیر از « مرکَّب»

 شده باشد.

 قالَ  الْجَنَّۀَ ادْخُل  ق یلَ﴿همچنین خداوند دربارۀ مؤمن آل یاسین فرموده است: 

 گفته او به( کردند شهید را هنگامی که او» ﴾رَبِّی ل ی غَفَرَ ب ما یعْلَمُونَ قَوْم ی لَیتَ یا

 مرا وردگارمپر که دانستندمى من قوم کاش اى: »گفت شو؛ بهشت وارد: شد

( در این آیه خداوند 27ـ  26)یس/ «است. داده قرار داشتگانگرامى از و آمرزیده

که کشته شد و جسمش بر روی زمین یا در دل خبر داده است که او پس از آن

خاک بود، زنده، در حال سخن گفتن و تنعم است. همچنین خداوند فرموده 

یرْزَقُونَ  رَبِّه مْ ع نْدَ أَحْیاءٌ بَلْ أَمْواتاً اللَّه  سَب یل   ف ی واقُت لُ الَّذ ینَ تَحْسَبَنَّ ال وَ»است: 

 نزد و اندآنها زنده بلکه مپندار، مرده اندشده کشته خدا راه در که را کسانى» ...«

( خداوند خبر داده است که 169عمران/)آل« .شوند..مى داده روزى پروردگارشان

جسم آنها به صورت مرده و فاقد حیات بر روی آنها زنده هستند، در حالی که 

 زمین افتاده است.

 

 

 

 شناسی اسالمیارزیابی مکتب انسان
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های شناسی اسالمی بر پایه قرآن کریم از جهت انبوه دادهمکتب انسان

فرهنگی، اجتماعی، عقیدتی و روانشناختی با سایر ادیان قابل مقایسه نیست. 

وانی و عدم تهافت میان این اطالعات حجم این آگاهی ها از یکسو و همخ

متکثر و متنوع در آیات مختلف قرآن و ارائه یک مجموعه متکامل از معارف 

 سی دینی اسالمی شده است.ناششناختی موجب تمایز انسانانسان

روایی اسالمی، توجه به  -شناسی قرآنیاز جمله تمایزات مکتب انسان

وجودی انسان است و نیز عدم ورود ابعاد عقالنی، عاطفی و اجتماعی ابعاد 

پردازی و شوائب بشری از دیگر خصیصه های منظر اسالمی است که اسطوره

های بشری گویای تفاوت بنیادین منظر وحیانی مصون از تحریف از منظر دخو

 و محرف وحیانی است.
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