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معاصر با صبغهچای عفنم تجربی ،باستان شناسی ،روانشناختی و جامعه شاناختی انساان و ماچیات او
منرد بررسی قرار گرفته است.
به تعبیری عفم انسانشناسای جدناد در قیاا

باا انساانشناسای کالسایی ناا سانتی نای نان

انسانشناسی منظنمهای است به انن معنا که در نجنم و چیئات قادنم خنرشاید و مااه و سایارهچاای
پیرامننی زمین و احناالت آن مستقالً منرد تنجه قرار میگرفت اما در نجنم جدند عالوه بر اننکاه
ونژگیچای آن منرد نظر است ،تأثیرات متقابل سیارات و کم و کیف تأثیرات نیز منرد تنجه واقع
میشند؛ لذا شناخت کامل خنرشید محقق نویگردد مگار آنکاه نقا

آن در حیاات آدم و ساانر

منجندات زنده بر روی زمین نیز منرد مطالعه و بررسی قرار گیرد به چواین شاکل باه دلیال آنکاه
عفنم مختفف اعم از تجربی ،انسانی و اجتواعی متکفل شناخت ابعاد انسان چستند ،شاناخت واقعای
انسان مننط به شناخت جامع انسان است و نیاز است دساتاوردچای چار عفام در شاناخت انساان باه
نکدنگر پینند زده شند و در انن صنرت است که تصننر کاملتری از انسان به دست میآند .انان
معرفت منظنمهای از انسان ،عبارت از عفم انسانشناسی جدند است.
با ظهنر اسالم و تعالیم وحیانی ،قرآن به عنانان مهامتارنن منباع ،افاقچاای جدنادی را درباارة
ماچیت انسان به روی عالوان دننی گشند .جالبتارنن نکتاه چام در مانرد مباحا

قارآن پیرامانن

انسان ،جامعیت منضنعات و گاه انحصاری بندن مطالب آن است که در کنار چم قرار گرفتهاند.
بررسی جامع انسان نقطة مشترک قرآن و عفم انساانشناسای جدناد اسات .و چوانطنرکاه عفام
انسانشناسی معتقد است در فرآنند شناخت انسان باند حنزة گستردهای از فرچنگ و تاارن انساان
تا عفنم انسانی ،عفنم طبیعی و عفنم اجتواعی منرد مطالعاه قارار گیارد در قارآن نیاز باا اشاارهچاای
سال هجدهم /شماره هفتاد و يك/تابستان9315

مستقیم و غیر مستقیم به ابعاد فنق نی نن جامعیت در مباحا

انساانشناسای اراهاه مایشاند و باا

دعنت به مطالعة منضنعات ،تصننری از ماچیت انسان اراهه میگاردد کاه دربرگیرنادة زنادگی او
قبل از دنیا ،در دنیا و بعد از دنیا است.
قرآن برای آنکه انسان را به خند انسان معرفی و نهانتاً او را چدانت کند سخن از مکالوة خدا و
مالهکه پی

از خفقات او را مطار مایکناد .و قابفیات او باهمانناد آدم اولیاه در خالفات الهای و

فراگیری اسواء و فساد و خننرنزی را متذکر میشند ،سپ

باه خفقات اولیاة او از خااک ،ساجدة

فرشتگان و مخالفت منجندی بهنام شیطان با انساان و جانگااچ

و ساعی او در انحارا

مسیر سعادت در حیات دنینی و شقاوت او در آخرت اشاره میکند.

انساان از
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مقاله

بعد از آن سخن از خفقت ثانننة جسوانی انسان است که درچیئت نطفاه و جناین و تطانرات او
چشم و قفب و اعضا و جانار اسات نهانتااً ساخن از خاروا انساانچاا اسات از شاکم ماادران در
حالیکه چیزی نویدانند .در مرحفة بعد بح

از تکالیف وحقنق است و بنا به جانگاه او باهعنانان

فرزند ،پدر ومادر وچوسر و فردی که در برابر انسانچا ی دنگر است و او نیازمند به قنانینی انسانی
است تا در مناسبات اجتواعی ،اقتصادی ،سیاسی ،حقنقی ،اخالقی و دننی بهکار بندد و مانع از ظفم
به خند و دنگران شند و در نتیجه چوننان النق اطالق عننان انسان باشد.
البته انسان شناسی قرآنی در اننجا پاناان نوایگیارد ،بفکاه بخشای از شاناخت انساان منانط باه
شناخت زندگی او بعد از مرگ در بهشت نا در جهنم است.

انسانشناسی
انسانشناسی عفم به انسان و احنال او در ابعاد کفی و جزنی ،فردی و اجتواعی ،تئنرنی و عوفای
است (ر.ک.)Alan2000:2 :
بر انن اسا

عفم انسانشناسی حنزهچای متفاوت و بسیار گستردهای از عفنم ،فرچنگ تا تارن

انسان را در برمیگیرد .لذا باند رنشهچای عفم انسانشناسی را در عفنمانسانی ،چنر ،عفانم تجربای و
عفنم اجتواعی جستجن کرد .شناخت ماچیات انساان بار اساا

عفام انساانشناسای جدناد نیازمناد

شناخت انسانچا و جنامع فعفی و قبفی است ،از انن رو انسانشناسی در ذات خند عفوی مقانساهای
و بین فرچنگی است.
نکتة مهم در انسانشناسی آن است که عفم است و انن به معنای قابفیت تبیینپذنری ،پی بینی،
افراد نی جامعه و جنامع با نکدنگر است.
اصطال چای انسان شناسی اجتواعی و انسان شناسی فرچنگی غالباً باه نای معناا باه کاار بارده
میشنند و چر دو جنامع خاص بشری را به منظنر فهم دالنل چواننادیچاا و ناچواننادیچاای آنهاا
تنصیف و تحفیل میکنند .مردمنگاری و قنمشناسی بهترتیب انان دو جنباه از کاار انساان شناسای
فرچنگی را انجام میدچند (بیت .) 1 : 731

( س)
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کنترل و چدانت پدندهچای رفتاری انسان و نوندچای فرچنگ انسانی نا جنامع بشری و روابا باین
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از سال  3۷3شنان سنهیسی انسانشناسی را به کار برده است .انن رشته ،اکننن بارای مطالعاة
جنامع ابتدانی در کنار مردمشناسی ،زندگی اجتواعی و حیات فکری و فرچنگ انسان را با تنجه به
سیر تارنخی و مناسبات طبیعی و اجتواعی بررسی میکند و ونژگیچای جسوانی و زندگی فکاری
و فرچنگی انسان چای نخستین و جنامع ابتدانی را میکاود .می تنان گفت انن عفم آنینه توام نواای
جامعة معاصر است ،نعنی می تناند عفل به وجند آمدن سازمانچا و بنیانچای کهن فرچنگای جامعاه
بشری را که برخی در جنامع معاصر رانج و برخی دنگر متروک شدهاند کشاف نواناد (فرباد : 731

.)2،4
در سال « 72۱شنرای وضع و قبانل لغاات و اصاطالحات اجتوااعی» باا در نظار گارفتن چواة
جنانب و مراتب ،اصطال انسانشناسی را در مقابال کفواة آنتروپنلانیی ،باه مفهانم وسایع کفواه
(مطالعة عونمی انسان شامل جسوانی ،باستانی ،تارنخی ،اجتواعی و فرچنگی) برگزناد (رو االمینای

.)7۷ : 733
از مهمترنن فناند عفم انسانشناسی پ

از قابفیت تبیین پذنری و پی بینی چننت فرد و جامعه،

امکان کنترل ،مدنرنت و چدانت رفتارچای انسان در ساط فارد ،خاانناده ،جناماع خارد و کاالن،
کشنر و منطقهای و حتی بینالوففی است.

انسانشناسی امام خمینی
امام خوینی با آگاچی از نیازچای انسان معاصر وتحنالت دوران مدرن و پست مدرن بهعننان نای
رچبر سیاسی  -دننی در واقع نی نن انسانشناسی قرآنی کاربردی و عوفی اراهه میدچد .انشان باا
سال هجدهم /شماره هفتاد و يك/تابستان9315

داشتن سری در آسوان انسانشناسی قرآنی و پای درعفم انسان شناسی زمینی و رب نیازچاای ثابات
فطری انسان با نیازچای متغیراجتواعی دندگاهچا و تحفیلچانی مخصنص به خند دارد که مایتانان
آنها را در آثار و کالم او نافت .عفم انسانشناسی عالوه بر آنکه به کار تحفیلچای دقیقتر تئنرنی
میآند اگر به درستی استفاده گردد در مرحفة عول نیز بسیار سندمند وکارآمد خناچد بند به عننان

.الهساندر س،ار شوان (71 _ 811

) Alexander – Cesar Chavanne

نروفسور الهیات و ندر روحاني در ایادوي لوزان  -شهری در غرب سوئیس  -در سال  788یتاب خود با نام
انسانشناسیياعلمعمومیدربارهانسان را چاپ نمود.
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مقاله

مثال پدندة انقالب اسالمی از زاونة عفم انسانشناسی کامالً متکی به تحفیلچای عفم انساانشناسای

ماهیت انسان در انسانشناسی قرآنی و انسانشناسیهای بشری
انسانشناسی قرآنی و انسانشناسی غیر قرآنی از دندگاه امام خوینای دارای تفااوتچاای مااچنی و
اساسی است و آننه به عننان انسان و نیازچای بشر مطر میشند در واقع ناقض حقیقات و حقانق
انسان است .در نگاه انشان معرفت به انسان مقدماهای بارای نتاانج عوفای و اعام از تاأمین نیازچاای
دنینی و اخروی

است (ر.ک.)Gabriele 2008: 13 :

در اندنشة امام خوینی انسان شناسی غیر الهی دارای نی نقص اساسی و غیر قابل چشم پنشای
است و آن کنتاچی افق دند در تشخیص نیازچای انسان است .محدود شدن انسان به نیازچای مادی
درحقیقت ظفم به انسان است؛ زنرا انسان دارای تانانچاای باالقنهای اسات کاه نپارداختن باه آنهاا
منجب میگردد انسان در بعد معننی و در مرحفة بعدی و حیات اخروی از قابفیاتچاای خاند کاه
منجب کوال او میشند محروم گردد .درست مانند اننکه انسان قابفیت با سناد شدن و عالم شادن
را دارد و میتناند به مرحفة باالتری از درک برسد و بهوسیفه آن زندگی ساعادتوندانهای را تجرباه
کند ولی با غففت از انن قابفیت انسان ،او در مراحل ابتدانی ادراکی و انسانی تنقف کند.
در نظر انشان مراتب سیر انسان از طبیعت است تا مافنق طبیعت ،تاا برساد باه آنجاان کاه مقاام
النچیت است (امام خوینی  7۷1ا :۷

.)2

در اندنشة امام خوینی انسان شناسی دارای مفهنمی عویق و جامعتر اسات باهنحانی کاه باناد از
مراحل قبل تنلد منرد تنجه قرار گیرد؛ زنرا تأثیر مستقیم بار تکاننن شخصایت او بعاد از خفقات
تا مرتبة روحانیت ،تا فنق روحانیت .و آننه تاکننن بشر تنانسته کشف کند جنباة ماادی انساان ناا
چیزی است که مربنط به آن جنبه است .اما عفم انسان شناسی بشری نسبت به مرتباة روحانیات ،ناا
فنق روحانیت انسان ساکت است؛ لذا انسان برای کشف خند نیازمند انسان شناسی وحیاانی اسات
که باند آن را از انبیا اخذ کند (امام خوینی  7۷1ا .)2 2-2 1 :۷

انسانشناسي در انديشة امام خميني

دارد .در انسان شناسی امام انسان دارای النهچای مختفف وجندی است .النهچانی از مرتباة طبیعات

( س)
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انسان شناسی ارزشی
در انسان شناسی بشری انسان تنصیف میگردد اما جهتگیری ارزشای نادارد و جهات گیاری را
ورای تنانانی و وظیفه خند میداند ،اما در اندنشة امام خوینی انسان شناسی عالوه بار اننکاه دارای
مفهنمی عویقتر و جامعتر است ،دارای جهتگیری متعالی چم میباشد به انان معناا کاه در انساان
شناسی وحیانی ،تصننری ارزشی از انسان ترسیم میشند .تصننری بارای سایر از عاالم طبیعات باه
سنی عالم معنا ،سیر از عالم قنه به عالم فعفیت محض .سیر تکامفی در بعد فارد ،اجتواا و توادن.
در انسانشناسی وحیانی امام خوینی انسان بین مبدأ و معاد ،و نسبت

باا خادا باهعنانان خاالق آن و

حیات بعد از مرگ و جانگاه آن تعرنف میشند (ر.ک.)Mayer 1991:71 :
در دندگاه امام خوینی شناخت انسان به تبعیت از قرآن نیازمند شناختی جامع وعویق و فراتر از
تنلد و مرگ است در دند امام خوینی انسان منجندی ناشناخته است و زمانی شناخته خناچاد شاد
که انسان در بین مبدأ و معاد و نسبت او با کل آفرنن

و خاالق آفارنن

تعرناف گاردد .و ففسافة

ارسال انبیا و انزال کتب بهونژه قرآن ،چدانت انسان و تبدنل او به انساان کامال اسات .انساانی کاه
میتناند حامل اسواء الهی شند و با تربیت ربانی فراتر از آن شند که منرد اشاره قرار گیرد نا بتنان
دربارهاو گفتگن کرد .در انن خصنص انشان به صراحت میفرماند :ک «انسان» را ما شناساد ،و
ک «اسالم» را؟ انسان به معناى حقیق انسان ،به آن معنان که «انسان» است ،جز ذات مقد
و آنهان که مفهوند به الهام او ،کس نو

حق،

شناسد (امام خوینی  7۷1ا .)741-741 :۷

در دند امام خوینی انسان چم طبیعت حینانی و چم طبیعت فرا حینانی دارد و زمانی کاه متصال
به طبیعت روحانیاو شند عننان انسان بر او صادق است .لذا قبل از آن او انسانی بالقنه اسات ،در
سال هجدهم /شماره هفتاد و يك/تابستان9315

صنرتی که تحت تربیت صحی قرار گیرد انسان بالفعل خناچد شد .البته انن به انن معنا نیست کاه
طبیعت حینانی خند را نفی نا ندنده بگیرد بفکه باند با تأمین نیازچای طبیعت حینانی آن را در مسیر
طبیعت فرا حینانی و روحانیاو قرار دچد تا از حظ عنالم معننی چم بهرهمند شند و وجه افتاراق
انسان و حینان نیز بهرهمندی او از حظچای معننی ،عقالنی و شهندی است .انشان در آسیبشناسی
انسانشناسیچای معاصر در دنیای غرب و دنیای اسالم از شناخت تی بعدی و تی ساحتی انساان
انتقاد میکند و به اجوال نیز عفت انن امر را مشکل بندن جوع بین انن دو ،نعنی بعد مادی و معننی
انسان در حد اعال میداند؛ لذا دنیای غرب با تقفیل و فرو کاساتن انساان باه حیانان تنجاه خاند را
معطن

به جنبهچای حینانی انسان و تأمین نیازچای مادی او کرد .و در عاالم اساالم نیاز عادهای از
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رشد معننی و روحانی او کردهاند لذا انسان در زندگی دنیانی خاند دچاار مشاکل شاده

مقاله

جنبهچای مادی و بشری و اجتواعی انسان و تأمین نیازچای مادی او غففت کردهاند و چوات خاند
است (امام خوینی  7۷1ا  1 :2؛ ا  4۱4 :۱؛ ا .)1 1 :۷

جامعیت هویت انسان
اکثرعالوان اسالمی با تنجه به آنات قرآنی معتقد چستند انسان از تنلد به بعد سه مرحفه را در حیات
خند طی میکند :دنیا ،برزخ و آخرت در انن میان بعضی از فیفسنفان و عرفا نیز برای انسان نیز ساه
مرتبة ادارکی ظاچری ،باطنی و قفبای را ذکار ماینوانناد .و در واقاع چار کادام از مراتاب ادارکای
ظاچری ،باطنی و قفبی چواچنگ با عالم خند دنیا ،برزخ و آخرت است و با سنخیتی که باا آن دارد
وسیفة ورود و ادراک انسان به آن عالم میشند .امام خوینی قاهل به جامعیت چننت انساان اسات و
مراتب ادارکی و عنالم سه گانه را بهطنر کفی برای انسان امری ثابت شاده مایداناد؛ لاذا ادراک
ظاچری ،ادراک باطنی و ادراک قفبی در انسان نهفته است و چر مقداری کاه باه چار کادام از آنهاا
تنجه شند و زمینه بران

مهیا شند بیشتر امکان بروز مینابد اگر چه انسان با ورود اجبااری باه چار

نی از عنالم ،مرتبة ادارکی چم سن با آن بران

فعال میشاند مانناد کاندکی کاه قبال از تنلاد

دارای مجاری تنفسی است و با تنلد مجاری تنفسیاو فعال میگردد و چوننین دنگار اعضاای او
بدنن ترتیب انسان در انن دنیا چم اکننن دارای مراتب ادراکی است و از سنی دنگر عنالم سهگانة
سیر انسان نیز اکننن منجند است و آ ننه انساان نیااز دارد اخاذ معرفات انساان شناسای وحیاانی و
قرآنی و تربیت نف
بر انن اسا

تحت تعفیوات انبیا و اولیای الهی است تا چوة ابعاد وجندن

شاکنفا گاردد.

امام خوینی عنالم سه گانه مفکیّة دنیاونّة ظااچره ،کاه مظهار آن حانا ّ ظااچره ،نشائة

میکنند (امام خوینی .)۷1: 7۷1نا به تعبیری شخصیت انسان دارای مراتب طبیعت ،خیال و عقل اسات
(اردبیفی  7۷ا .)711 :7

فطرت الهی
امام خوینی دربارة چگننگی آفرنن

انسان و فطرت الهای و نتاانج و اثارات انان فطارت الهای در

سرشت انسان به نکات مهوی اشاره دارد که برگرفته از قرآن است .بح

فطرت از مباح

کفیدی

انسانشناسي در انديشة امام خميني

برزخیّة متنسّطه ،که مظهر آن حنا ّ باطناه ،نشائه غیبیّاة باطنیّاه کاه مظهار آن قفاب اسات را بیاان

( س)

031
پژوهشنامة متين

در انسان شناسی قرآن است و در بح
انفا میکند

چننت انسان و انسان معاصر و چال چای او نق

اساسای

(ر.ک.)Sachedina 2009: 41 :

در واقع در انسانشناسی قرآنی وجه اشتراک چوة انسانچا در چواة اعصاار اعام از انساانچاای
اولیه ،انسانچای دورة میانی ،انسانچای ماقبل مدرن ،انسانچای مدرن ،انسانچای پست مدرن و چار
انسان دنگری با چر پسنندی چوین آفرنن

و فطرت الهای اسات و بار چواین اساا

خطابات الهی قرار میگیرد .امام خوینی دربارة چگننگی و کیفیت نف

نیاز مخاطاب

انسان در بدو تنلد معتقاد

است انسان صرفاً نی قابفیت تقرنباً محض است و در نتیجة تربیتچانی کاه باهواساطة دنگاران ناا
خند او نا عوفکردچان

در مسیر رشد و سقنط ،شخصیت انسان شکل میگیرد .و بهواسطة چواین

وضعیت است که انسان نیازمند انسان شناسی وحیانی ،تربیت انبیا و آمنزهچای دننی اسات تاا فعال
خنب را از بعد تویز و تشخیص دچد و به کار گیرد .امام خوینی راه رسیدن به کوال انسانی را قدم
گذاشتن در طرنق بندگی بهواسطة انوان قنلی و فعفی میداند تا باا مخالفات باا چانای نفا

و چار

آن نه رنگی از خندخناچی و خندپرستی دارد زمینه را برای وصنل به کواالت واقعی انسانی فراچم
نواند .ودر انن چنگام است که باطن او با ظاچر انسانی منافق میگردد (امام خوینی .)431-43 : 7۷4

در دندگاه انسانشناسانة اما م خوینی فطرت انسان نق

کفیادی در معرفات و جهات گیاری او

دارد در واقع مبدأ و معاد انسان نی چیز است و آمنزهچای وحیانی خناستهاند که انسان را به مبادأ
اصفی خند ارجا دچند .انن مبدأ چیزی جز فطرت و آغاز اولیة چننت انساان و کیفیات تکاننن و
آفرنن

او وحقیقتی که انسان از او شکل گرفته است نیست .جالب انن است در انان نان نگارو

انگیزة چوة انسانچا با چر گننه عفم و عوفی ،نی چیز است و آن اخاذ کواال و پیادا نواندن راه و
سال هجدهم /شماره هفتاد و يك/تابستان9315

رسیدن به سعادت مطفق است اگر چه بهعفت عادم آگااچی و کنتااچی افاق دناد و بیان

و درک

مادی در تشخیص مصادنق درست به بی راچه رفته است و چوه چیز را در انن دنیا جستجن میکناد
مانند حیات ابدی و عورجاودانه و خنشی بیپانان ،در حالیکه ماده و طبیعت ماادی فاقاد ظرفیات
ابدنت چستند و محکنم به زوال و فنا میباشاند ،باهمانناد کاندکی در شاکم ماادر کاه مایخناچاد
ونژگیچای دنیا را برای خند در شکم مادر فراچم کناد .کاه البتاه تنهاا راه رسایدن باه امتیاازات و
کواالت دنینی برای کندک خروا از تنگنای شکم مادر و تهیه اعضا و ابزارچای چم سن با عالم
دنیاست .چوننین نامالنوات و سختیچانی که انسان در انن دنیا و آخرت به عنانان عاذاب اعواال
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مقاله

متحول میشند و خناچد شد بهواسطة تشخیص غف و صر

کردن تنانانیچاان

بارای مصاادنق

در اندنشة امام خوینی آ ننه منجب شده است انسان با داشتن فطارت الهای نتناناد باه درک و
کشف حقیقت نانل شند و مسیر سعادت را دنبال کند .اشتغال بی

از حد و ضرورت به امنر عاالم

طبیعت ،و تبع آن افتادن در دام شهنات و جهل و غضب اسات ،انان امانر عاالوه بار اننکاه زماان
محدود دنیانی را تفف می کند باع

انجاد منانع ادراکی و سیر الهی و به تعبیری ظفوات و کانری

میشند .آنگاه تعفیوات انبیا و اولیا نیز که از جن

ننر است نویتناند فضای ظفواانی درون انساان

را روشن کند و تبعاً انسان نخناچد تنانست راه را از چاه تشخیص دچد و ببیند .اگر مسیر سعادت را
مسیر ننر نا مسیری بدانیم که به ننر منتهی میشاند خداوناد و انبیاا و اولیاای الهای ،اولیاای نانر و
دارای والنت ننرانی چستند که در مسیر سعادت ،انسان را چدانت میکنند اما اگر انساان صارفاً باه
امنر عالم طبیعت پرداخت و گرفتار دام شهنات و جهل و غضب دنیانی شد ،وارد عالم ظفوات و
کنری میشند و دوستان و اولیانی جز شیاطین ان

و جان را نوایپاذنرد .و مسایر او چام جاز باه

ظفوت کامل منتهی نخناچد شد (امام خوینی .) 2- 1 : 7۷4

در دندگاه انسانشناسانة امام خوینی فطرت سرمانة بیمانندی برای انسان و رجن او به مبدأ و
تحصیل سعادت دنینی و اخروی و معننی است ،فطرت در صنرت عدم آلندگی و عدم اعنجااا
با خند عقل و ادراک و اخالق فطری را به چوراه دارد که از آن به عقل سفیم تعبیار مایشاند .انان
عقل سفیم دارای اصنل فطری است و در مناجه باا پدنادهچاا باه درساتی تشاخیص مایدچاد و در
صنرت نیاز به انجام عوفی به طنر صحی  ،امر به انجام آن میدچاد .ماثالً تشاکر و سپاساگزاری از
الطا

دنگران نا نجات کندک از غرق شدن در درنا بر اسا

ادراک و اخالق فطری اسات و در

عقل سفیم در دنیای معاصر منضنعی شناخته شده اسات و از آن باه « »Common Senseتعبیار
میشند .حال اگر انسان چوین عقل سفیم را در مناجه با خداوند و نعوات او نا انبیا بهعننان عالوانی
که عفم به عالم معننی را برای انسان به ارمغاان آوردهاناد و مسایر تحصایل ساعادت ابادی را بیاان
کردهاند بهکار گیرد نقیناً انسان در راه تعالی قرار میگیرد (ر.ک.)Hashemi 2002:4 :

فطرت در دندگاه انسانشناسانة امام خوینی معدن و اصل فضانل و آرمانها و آرزوچای آشاکار

( س)

و پنهان انسانچاست .جهل انسان به فطرت انسانی و عدم رب

مطفنب فرعی باه مطفانب اصافی و

انسانشناسي در انديشة امام خميني

میان چوة انسانچای دنیا امری پسندنده است.
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پدندهچای و نوادچای دنینی به منشأ اصفی آن از عفل سرگشتگی انسان در طنل تارن بنده اسات.
مطفنبچای فطری ربطی به انوان و عدم انوان انسانچا ندارد .و صر

تصنر آنها دارای مطفنبیات

ذاتی است مانند چوان عور و خنشی جاودان نا ثروت بی پانان در دنیا (امام خوینی  7۷1ا .)227 : ۷

مطلوب مطلق
در دندگاه امام خوینی حتی مطفنبچای اخروی به عننان منشأ اصفی مطفنبچاای دنیانی نیسات،
نعنی مثالً مطفنب انسان زنبانیچای معننی و اخروی نیست که آن را با زنبانی دنینی اشتباه گرفتاه
باشد بفکه خالق زنبانی دنینی و زنبانیچای معننی خند زنبانی مطفق اسات و انساان خناچاان انان
زنبانی است .انن زنبانی ،زنبانی فرا زمانی ،فرا مکانی ،فرا دنیاانی و فارا اخاروی اسات (اماام خوینای
.)۷ -۷4 : 7۷4

در اندنشه امام خوینی چگننگی آفرنن

انسان و فطرت الهی او چواچنگی کامفی با چدفی که

برای آن خفق شده است دارد .انن انسان مظهر اسوای الهی و اسم اعظم و اسم جامع حضارت حاق
و معفم مالهکه است .انسان چه نسبت به قنای درونی و چه مالهکه مظهر وحادت و کثارت اسات،
انسان دارای ونژگیچای مختففی است و تنانانیچای عقالنی ،نفسانی ،روحای ،خیاالی و احساسای
دارد و چوة اننچا در انسان و زنر چتر چننت واحد انسانی جوع شده است.
به چوین نحن چرکدام از فرشتگان دارای تنانانی خاص و مظهر اسوی از اسوای الهی است کاه
بر آن اسا

خفق و در سرشت او قرار گرفته است و غیر از آن چم نویتناند تنانانی و خصنصیتی

از خند بروز دچد اما برتری انسان بر فرشتگان آن است که تواام اساوای الهای در انساان مانعک
گردنده و تعفیم اسواء به انسان عبارت است به ودنعه نهادن چوة اساوای الهای در انساان و سرشاته
سال هجدهم /شماره هفتاد و يك/تابستان9315

شدن چوه اسواء و صفات الهی در نف

انسان ،لذا انسان قابفیت بروز توام صفات الهای را دردرون

خند دارد و باند صرفاً تالو نواند انن صفات بالقنه را به مفکات بالفعل نفساانی تبادنل نواناد .در
انن صنرت انسانی که مظهر جوعی اسواء اهلل شند شانستگی خالفت او را دارد و طبعاً منرد تعظیم
و سجند از سنی فرشتگان قرار میگیرد.
زنرا کثرت قنای مفکنتی فرشتگان نکجا در درون او باه وحادت مایرساد .آنناه در داساتان
آفرنن

و حضرت آدم( ) ذکر شده در عین واقعی بندن ،نسبت به کل انسانچا سوبفیی اسات باه

انن معنا که انن واقعه نسبت به سانر انسانچای کامل اتفاق افتاده است و خناچد افتاد .و تای تای
انسانچا در صنرت تبعیت از دعنت الهی انبیاء و پیامبران میتنانند باه انان مقاام برساند کاه از آن
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مقاله

تعبیر به نبنت مقامی میشند .نبنت مقامی عبارت است از امکان تحصیل جانگاه انبیاا و در ردناف
درنافت نوانند (اردبیفی  7۷ا .)2۷ :7

در دندگاه انسانشناسانة امام خوینی در سانة تقرنار انان ونژگای انساان ،نعنای مظهرنات اسام
جامع ،غیر از انن تفاوت سانر تفاوتچانی را که در دندگاه انسان شناسانة بشری بین انسان و حینان
قاهل میشنند تفاوتچای فرضی و از نن غف رانج و فراگیر میداند .بشر نای ساننه بارای خاند
امتیازات در نظر گرفته است و بدون آنکه بتناند ورودی به عالم حینانات نواند ناا حتای بتناناد باا
آنها باب گفتگن را باز کند و از دند آنها به آدم و عالم نظر کند ،نی طرفه در محکوه خند ساخته
به عننان مدعی و قاضی در قیا

خند با سانر حینانات حکم به ارجحیت بالمناز خند داده است.

در صنرتی که انساان مشااچده مایکناد بسایاری از حیناناات و بفکاه چواة آناان دارای تناناانی و
ونژگیچای اختصاصی چستند که نن انسان فاقد آن میباشد مانند سرعت دونادن ،پارواز کاردن،
ضعف بننانی ،بصری ،شننانی ،ضعف قدرت و غیره.
امام خوینی با استفاده از آنات قرآن استدالل میکند که انسان چیچ برتری بر حینان ندارد بفکه
حتی اگرعقل را امتیاز انسان بر حینان بدانیم بهواسطة عدم استفاده نا بد استفاده کردن انسان از عقل
و فرو کاستن عقل جامع الهی به عقل ابزاری و استفاده ابزارچا در مسیر خنشی و رفاه حینانی خاند
و به قیوت ناخنشی و سفب رفاه از سانر انسانچا ،او را به حینان و بفکه کوتر و گوراهتار از حیانان
تبدنل مینواند« .اولئی کاالنعام بل چُم اضل»؛ زنرا انسان با داشتن امتیاز عقال در کناار حیناناات
زندگی میکند و کوتر از آنها از حقیقت بهارهمناد اسات و نهانتااً نیاز باه جانگااه آفرننشای خاند
نویرسد و تنانانیچای بالقنهاو را عاطل و

فاسد میکند (اردبیفی  7۷ا .)7۱1-7۱3 :7

حینان شناخته شند استعداد بالقنة انسانچا در چواننادی آنهاا باا انساانچاای کامال اسات .در واقاع
انسانچای کامل به درستی ماچیتاً با حینانات متفاوتند لذا جدا سازی انسان از حینان در منرد انسان
کامل حقیقت و در منرد سانر انسانچا مجاز است .لکن انان قانه در ساانر انساانچاا تاا زماانی کاه
درعالم خارا و حقیقی به فعفیت نرسد بنفسه منجب چیچ گننه برتری انسان بر حینانات نوایشاند
(اردبیفی  7۷ا .)7۱3-7۱۷ :7

انسانشناسي در انديشة امام خميني

در دندگاه انسان شناسانة امام خوینی آننه منجب شاده اسات در سانت عفوای انساان برتار از

( س)
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نیاز به انسان شناسی وحیانی
امام خوینی نیاز به انسان شناسی وحیانی و قرآنی را فراتر از انسان شناسی متعار

بشری میداناد و

اصنالً شناخت گنچر انسانی را خارا از تنانانی انساان مایبیناد و انساان را نیازمناد انبیاای الهای و
معار

وحیانی دانسته تا بتناند آنننان که چست انسان شناخته شند و انن امر نیازمند نی بازنگری

و تحقیق تطبیقی بین انسان شناسی قرآنی و انسان شناسی متعار

است (ر.ک.)Irene 2007:1-6 :

عفت آ نکه خداوند سبحان انبیا را فرستاده انن است که اراده فرمنده که درچانی از معرفات باه
سنی انسان باز کند که انسان از زوانة دند خالق خند به خند نگااه کناد و باا اشارا

باه جامعیات

بالقنة خند تحت تعفیوات انبیا که اول آن چم معرفت نظری است در مسیر رسیدن جامعیت بالفعال
قرار گیرد .تعفیوات انبیا اساساً با آننه عالوان غیر الهی برای انسان فراچم کردهاناد متفااوت اسات؛
زنرا در حنزة صنعت و دستاوردچای عفوی بشر بهطنر طبیعی و بنا به نیاز منفق به دساتیابی باه آنهاا
میشند اما درمنرد آننه اخالق ،اعتقادات و اعوال انسانی نامیده میشند نا فاقد آنهاا چساتند ناا از
اخالق ،اعتقادات و اعوال فاسد برخنردارناد و در چار دو مانرد ،نعنای عادم اخاالق ،اعتقاادات و
اعوال نا فساد آنها ،چالکت و سقنط انسان از مقام انسانیت قطعی است (امام خوینی  7۷1ا  31 :2؛ ا
 174 :3؛ ا .) ۷3 :2

امام خوینی در آرای خند به نکی از اشتباچات متداول در میان عالوان طبیعای و ماادی مشارب
اشاره میکند که نیافتن و ندانستن را به نبندن تعبیر میکنند .انن اشتباه در بین عونم مردم نیز تبدنل
به بهانهای برای عدم تبعیت از وحی و آمنزهچا گشته در حالیکه انبیا آمدهاند تا نیافتهچاای معنانی
انسان را به نافتهچای معننی تبدنل نوانند؛ زنرا جن

مساهل معننی و روحاانی ،و درک انان ابعااد

سال هجدهم /شماره هفتاد و يك/تابستان9315

ماورانی انسان و رووچای تربیتی ابعاد معننی او با جن

امنر مادی او کاامالً متفااوت اسات (اماام

خوینی  7۷1ا .) ۷3 :2

در دندگاه انسان شناسانة امام خوینی انن عفم انسان شناسی بشری است که نیازمند انسانشناسی
وحیانی است تا بهوسیفة آن بتناند با کشف ابعاد بالقنه و پنهانی انسان پفهچای تکامل مادی و معننی
و فردی و اجتواعی فرا روی انسان قرار دچد .و درصنرتی که انسانچا به دعنت انبیاا پاسا مثبات
بدچند ،حیات جدند و معنننی را به دست میآورند و سعادت دنینی برای آنهاا فاراچم مایشاند و
بعد از حیات و مرگ جسوانی ،سعادت روحی و معننی را در پی خناچاد داشات .و ظرفیاتچاای
وجندی و معننی او را تا بی نهانت افزان

میدچد .چاد

نهاانی عفام انساان شناسای جدناد نیاز

اصالح سوم 131/1/ 1

010
را رقم بزند در حالیکه با ظرفیتچا و ابزارچای عفوی رانج ،در آستانة مارگ ،عفام انساان شناسای
جدند متنقف میگردد ،لذا سعادتوندی پ

مقاله

اشرا

کامل به حیات انسان است تا با دستاورد دانانی و عفم دربارة خندو طرنق ساعادتوندی او
از مرگ و سعادتوندی ابدی ،وایهچای بیمعناا بارای

عفم انسان شناسی جدند است و فق با پینند مبارک عفم انسان شناسای باا انساان شناسای وحیاانی
است که سعادت دنینی میتناند بعد از مرگ استورار نابد و به سعادتوندی ابدی تبدنل شند (اماام
خوینی  7۷1ا .) ۱1- ۱ :2

در دندگاه انسانشناسانة امام خوینای در جویاع تعفیواات انبیاا انفکااک و جادانی باین دنیاا و
آخرت نیست اگر چه حیاات دنیانی فارد و اجتواا مشاروعیت خاند را دارد .و اصال نیاز حیاات
اخروی است اما توام شئنن فردی و اجتواعی در دنیا در مسیر تکامل معننی و اخروی انسان است.
و به چوین نحن چر آننه در قرآن منرد اشاره است اعم از مباح

فقهی ،اقتصادی ،سیاسی ،عبادی،

قصص انبیا و اقنام برای چدانت انسان ودر کل برای ترسیم تصننر انساان شناسای وحیاانی از ابعااد
مختفف و کیفیت تعامل او با خند ،خانناده ،جامعه ،طبیعت و خداوند با چد

رسایدن باه ساعادت

فردی و اجتواعی در دنیا و آخرت است.
در ظاچر فعالیت حینانات به خنابیدن ،خنردن و رابطه جنسی محدود است ،اما چوین بعد رابطه
جنسی حینانی در انسان در تعفیوات انبیا مادنرنت مایشاند و در حادی متعاادل و دور از افاراط و
تفرن حفظ میگردد .بدنن طرنق اشبا معقنل انن نیااز زمیناة آراما
مقدمهای میگردد تا انسان به سانر ابعاد متعالیاو بپردازد و معار

انساان را مهیاا مایکناد و

و اعوال صالحه کسب نواند و

ورود او به عرصة اجتواعی نیز ورود انسانی و خالی از خفق و خنی حینانی باشد.
از سنی دنگر چوین پذنرفتن تعفیوات انبیا و پیاروی از دساتنرات وحیاانی در نحان تعامال باا
اننننین است بنابرانن فعالیتچای حینانی خنابیدن ،خنردن و رابطة جنسی وغیره تواماً رنگ الهای
و آخرتی به خند میگیرد (اردبیفی  7۷ا  773 :7؛ ا .)21۷ :7

جمعبندی
آننه از آرای انسان شناسی امام خوینی ذکر گردناد تحقیاق و جساتجنی کنتااه و فشاردهای باند

( س)

پیرامنن انسانشناسیچای بشری و انسان شناسی قرآنی و تفاوتچای انن رووچا از دندگاه انشان و
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نیازچای جسوانی او مستحق پاداو و ثناب الهی است؛ و سانر امانر مانناد خنابیادن ،خانردن نیاز
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البته اشرا

کامل بر دندگاهچای انسانشناسانة انشان نیازمند فرصت دنگری است و رسالة مساتقفی

طفب میکند تا انسانشناسی اقتصادی ،سیاسی ،حقنقی ،اخالقای ،اجتوااعی ،خاانناده ،زن و ساانر
مباحثی که معونالً در کتب انسان شناسی جدند مطر است نیز استخراا و مانرد بررسای و تبیاین
قرار گیرد (ر.ک:

.)Liobera 2003:14

انشان به عننان عالم دننی معاصر و رچبری که مؤثر در حیات فردی و جوعی عصر خاند بانده
است ،دقیقاً داشتن عفم انسان شناسی صحی و جامع را برای چر برنامة تربیتی ا اجتواعی و سیاسی ا
اقتصادی در بعد زندگی فردی و جوعی ضروری میدانستند چوننان که رجن به معار
و تعفیوات انبیا و اولیای دنن بهواسطة اشرا

وحیاانی

عویق آنان نسابت باه مبادأ و معااد انساان و نیازچاای

مشرو و معقنل دنینی انسان را غیر قابل انکار و اجتناب میدندند و ضرورت رجان باه معاار
الهی را نه از باب تدنن و عالقة شخصی انشان بفکه رجن به معار
میدانستند که باع

الهی را از آن جهت ضروری

گشنده شدن افقچای جدندی درعفم انسان شناسی و افزودن معرفت بیبدنل

می شند و نتانج اساسی در چرگننه برنامه رنزی در پی خناچد داشت.
انشان به خنبی و درستی میدانستند و متذکر شدهاند که قرآن اگار چاه کتااب ففسافه ،کاالم،
عرفان ،فقه ،تارن و قصص نا عفام انساان شناسای صار

نیسات اماا قارآن منباع بسایار مهوای در

استخراا عفم انسان شناسی وحیانی و اسالمی است که باند درکنارعفم انسان شناسی بشاری مانرد
تنجه قرار گیرد و باند عفم انسان شناسی وحیانی و قرآنی و عفم انسان شناسی بشری چر دو باا چام
چواچنگ شنند تا توامی ابعاد انسان کشف گردد و انسان و جامعاة انساانی در مسایر ساعادت قارار
گیرد

(ر.ک.)Field 2007:44 :
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