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مقدمۀ معاونت پژوهش

حقیقـت اصیلتریـن ،جاودانهتریـن و زیباتریـن راز هسـتی و نیـاز آدمی اسـت كه سلسـلۀ
مؤمنـان و عالمـان صـادق چـه جانهـا كـه در راه آن نباختـه ،و جاهلان و باطلپرسـتان
چـه توطئههـا و ترفندهـا كـه بـرای محـو و مسـخ آن نسـاختهاند .چـه تلخواقعیتی اسـت
مظلومیـت حقیقـت ،و چـه شـیرینحقیقتی اسـت ایـن واقعیت كـه در مصاف همیشـگی
حـق و باطـل ،حق سـربلند و سـرفراز اسـت و باطـل ازبینرفتنی و نگونسـار .ایـن واال و
باالنشـینی حقیقت ،گذشـته از سرشـت حق ،وامدار كوشـشهای خالصانـه و پایانناپذیر
حقیقتجویانـی اسـت كـه در عرصـۀ نظر و عمـل كمر همت محكـم بسـته و از دام و دانۀ
دنیـا رسـتهاند ،و دراینمیـان نقـش و تأثیر ادیـان و پیامبران الهـی ،و بهویژه اسلام و پیامبر
اكـرم و جانشـینان برحـق و گرامی او ،برجسـتهترین اسـت.
دانشـمندان نـامآور شـیعه رسـالت خطیـر و بینظیـر خویـش را بهرهگیـری از عقـل و
نقـل و غـوص در دریـای معارف قـرآن و برگرفتن گوهر ناب حقیقت از سـیرۀ آن پیشـوایان
و عرضـۀ آن بـه عالـم بشـری و دفـاع جانانـه دربرابـر هجـوم ظلمتپرسـتان حقیقتگریز
دانسـته و در ایـن راه دیدههـا سـوده و جانها فرسـودهاند .اكنـون در عصر بحـران معنویت
شـمار آثار نوشـتاری و
انتشـار فزون از
كـه دشـمنان حقیقـت و آدمیت هرلحظـه با تولید و
ِ
ِ
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دیـداری و بهكارگیـری انواع ابزارهای پیشـرفتۀ سـختافزاری و نرمافـزاری در عرصههای
گوناگـون بـرای سـیطره بـر جهـان میكوشـند ،رسـالت حقیقتخواهـان و اندیشـمندان
حـوزوی و دانشـگاهی ،بهویـژه عالمـان دیـن ،بس عظیمتر و سـخت دشـوارتر اسـت.
در جهـان تشـیع ،پژوهشـگران حـوزوی در علـوم فلسـفی و كالمـی ،تفسـیری و
حدیثـی ،فقهـی و اصولـی و نظایـر آن كارنامۀ درخشـانی دارنـد ،و تأمالت ایشـان بر تارک
پژوهشهـای اسلامی میدرخشـد .در زمینۀ علـوم طبیعی و تجربـی و فناوریهای جدید
نیـز پژوهشـگران ما تالشهایی چشـمگیر كـرده ،گامهایی نویدبخش برداشـته و به جایگاه
درخـور خویـش در جهـان نزدیک شـدهاند ،و میکوشـند تا بـا فعالیتهای روزافزونشـان
مقـام شایسـتۀ خویش را در صحنۀ علمـی بینالمللی بازیابند .ولـی در قلمرو پژوهشهای
علـوم اجتماعـی و انسـانی تالشهـای دانشـمندان ایـن مرزوبـوم آنگونه كه شایسـتۀ نظام
اسلامی اسـت بـه بـار ننشسـته و آنـان گاه بـه ترجمـه و اقتبـاس نظریـات دیگران بسـنده
كردهانـد .در ایـن زمینـه كمتر میتـوان ّردپـای ابتـكارات و بهویژه خالقیتهای برخاسـته
از مبانـی اسلامی را یافـت و تـا رسـیدن بـه منزلـت مطلـوب راهـی طوالنـی و پرچالـش
درپیـش اسـت .ازایـنرو ،افزون بر اسـتنباط ،اسـتخراج ،تفسـیر و تبیین آموزههـای دینی
و سـازماندهی معـارف اسلامی ،كاوش در مسـائل علـوم انسـانی و اجتماعـی از دیـدگاه
اسلامی و تبییـن آنهـا از مهمتریـن اهـداف و اولویتهای مؤسسـات علمی بهویـژه مراكز
پژوهشـی حوزههـای علمیه اسـت.
مؤسسـۀ آموزشـی و پژوهشـی امـام خمینـی در پرتـو تأییـدات رهبـر كبیـر انقلاب
آغاز
اسلامی و حمایتهـای بیدریغ خلـف صالح وی ،حضرت آیتالله خامنـهای از ِ
تأسـیس براسـاس سیاسـتها و اهـداف ترسیمشـده ازسـوی حضـرت آیتاللـه محمدتقی
مصبـاح یـزدی به امـر پژوهشهای علمـی و دینی اهتمام داشـته و در مسـیر برآوردن
نیازهـای فكـری و دینـی جامعه ،بـه پژوهشهای بنیـادی ،راهبـردی و كاربـردی پرداخته
16
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اسـت .معاونـت پژوهش مؤسسـه بـرای تحقق این مهـم ،افزون بـر برنامهریـزی و هدایت
دانشپژوهـان و پژوهشـگران ،در زمینۀ نشـر آثار محققـان نیز كوشـیده و بحمدالله تاكنون
آثـار ارزنـدهای را در حـد تـوان خود بـه جامعۀ اسلامی تقدیم كرده اسـت.
كتـاب پیـشروی ،پژوهشـی اسـت در قلمـرو انسانشناسـی كـه با تالش پژوهشـگر
ِ
ارجمنـد جنـاب حجتاالسلام دکتـر صفـدر الهی راد نـگارش یافته اسـت .هـدف اصلی
نویسـنده ارائـۀ مهمتریـن مباحـث انسانشناسـی به منظـور تبیین مبانی اندیشـۀ اسلامی
است.
معاونـت پژوهش از مؤلف محترم و حجج اسلام والمسـلمین آقایان محمود فتحعلی،
دکتـر احمدحسـین شـریفی و دکتـر مجتبـی مصبـاح كـه بـا مطالعـه و ارائـۀ نظرهـای
سودمندشـان ،بـر اتقـان و غنـای اثـر افزودهانـد ،صمیمانه سپاسـگزاری میكنـد و توفیق
روزافـزون ایشـان را از خداونـد منان خواسـتار اسـت.
معاونت پژوهش
مؤسسۀ آموزیش و پژوهیش امام مخیین
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مقدمۀ مؤلف

شـناخت خویشـتن یکـی از مهمتریـن دغدغههـای فکـری انسـان اسـت؛ اینکـه حقیقت
وجـودیاش چیسـت ،هـدف نهایـی از زندگـیاش کدام اسـت ،و از چـه راهـی میتواند به
آن اهـداف دسـت یابـد .پیچیدگیهای حیات بشـر ،بهویژه حیات اجتماعـی او و همچنین
مترتـب بودن نحوۀ زیسـت و سـبک زندگـی ،بر این نوع شـناختها ،انگیزۀ انسـان را برای
پیجویـی ایـن امـور دوچندان کرده اسـت.
جهـل بـه خویـش در ابعاد فوق ،آدمـی را با چالشهای مهمی روبهرو سـاخته اسـت.
نبود انسانشناسـی مطلـوب با مکاتبی در باب حقیقت انسـان مواجه شـده
بشـر امـروز در ِ
ً
اسـت کـه حیـات وی را بـه ابعاد صرفـا مـادی و حیوانی تنـزل دادهاند و همیـن وضعیت به
سـرگردانی در حیـات ،بحـران هویـت و حتـی پوچگرایـی انجامیده اسـت .برخـی مکاتب
غربـی یـا غـربزده بـا سـوء اسـتفاده از جهـل مردمـان بـه حقیقـت وجـودی خویـش،
اندیشـههای نادرسـت خـود را در حوزههـای نظـری و عملـی بـه آنـان تحمیـل کـرده و
بسـیاری را بـه خودبـاوری غیـر انسـانی در مقـام نظـر ،و رفتارهـای غیـر انسـانی در مقام
عمـل ،سـوق دادهاند.
منـد حقیقـت
راه برونرفـت از ایـن چالشهـا امـا ،بررسـی عقلـی و شـناخت نظام ِ
وجودی انسـان اسـت؛ شـناختی مبتنی بـر مالکهای صحیح معرفتشـناختی کـه بتواند
حقیقت و جایگاه انسـان را در نسـبت با اسـاس نظام هسـتی ،یعنی خدای متعال ،تحلیل
کند .
کتـاب پیـش رو میکوشـد بـه روش عقلـی و بـا اسـتفاده از معیارهـای دقیـق
معرفتشـناختی و بهصورتـی نظاممنـد به این پرسـشها پاسـخ دهـد که «آیا وجود انسـان
ً
بـه جنبـۀ صرفـا مـادی محـدود اسـت و حقیقـت وجـودی او همین بـدن مادی اسـت ،یا
افـزون بـر این بـدن مادی از حقیقتـی فرامادی نیز برخوردار اسـت؟»« ،با توجه به پرسـش
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نخسـت ،آیـا هـدف حیـات انسـان رسـیدن بـه رفـاه و لذتهـای مـادی اسـت یـا هدفـی
مهمتـر بـرای او متصور اسـت؟»« ،در صورتی که سـعادت انسـان فرامادی و ابدی باشـد،
راه رسـیدن بـه این سـعادت کدام اسـت؟» در صورتی کـه نتوانیم پاسـخهای درخوری برای
ایـن پرسـشها بیابیـم ،هیـچ ملاک واقعی بـرای تعییـن ارزشهـای مطلـوب و رفتارهای
صحیـح نخواهیـم داشـت ،و بـه همیـن دلیـل ،نمیتوانیـم دربـارۀ دیدگاههـا و رفتارهـای
اخالقـی خویـش و دیگـران داوری داشـته باشـیم .همچنیـن نمیتـوان از دیـدگاه یـا رفتار
حقوقـی خاصـی دفاع کـرد یـا آن را باطل دانسـت .همین طور اسـت داوری در بـاب امور
سیاسـی ،هنـری ،تربیتـی و سـایر عرصههـای مربـوط به حیات انسـان.
بـا هـدف دسـتیابی بـه راهکار مزبـور ،اثـر پیش رو ،کـه سـومین بخـش از محورهای
شـشگانۀ اندیشـههای بنیادیـن و نظاممنـد اسلامی بـه شـمار میآیـد ،در قالـب ده درس
تدوین شـده اسـت .ارتباط منطقی سـرفصلهای این کتاب و همچنین نسـبت آن با سـایر
محورهـای اندیشـههای بنیادیـن ،در درس نخسـت بیـان شـده اسـت .بهاختصـار میتوان
گفـت «انسانشناسـی» از جهـت نیاز به مالک صحیح شـناختی ،بر محور نخسـت یعنی
«معرفتشناسـی» مبتنـی اسـت .همچنیـن برخـی مباحـث «انسانشناسـی» همچـون
ضـرورت حیـات پـس از مـرگ ،هـدف نهایـی انسـان ،و ضـرورت وجـود دین بـر مباحث
«خداشناسـی» تکیـه دارد .از سـوی دیگـر نیـز ،بـا توجـه بـه تأثیـر نوع نـگاه به انسـان در
تعییـن هنجارهایـی همچـون ارزش و لـزوم اخالقـی ،ملاک حـق ،سیاسـت مطلـوب و
مشـروعیت سیاسـی« ،انسانشناسـی» مبنایـی بـرای محورهـای بعـد ،یعنـی «فلسـفۀ
اخلاق»« ،فلسـفۀ حقـوق» و «فلسـفۀ سیاسـت» بـه شـمار میآید.
کتـاب حاضـر بـرای دو واحـد درسـی تنظیـم شـده اسـت .گرچـه کوشـیدهایم در این
مجـال محـدود ،مباحـث از جامعیـت الزم و سـاده بـودن در فهـم برخـوردار باشـند ،ولی
بـرای فهـم دقیـق محتـوا و حـل پـارهای اشـکالها و شـبهههای مربـوط و بهویـژه بـرای
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بررسـی تخصصـی و تفصیلـی محتوا ،شـرکت در کالس و همراهی با اسـتاد متخصص این
مباحـث الزم بـه نظر میرسـد.
در پایـان الزم میدانم زحمات همۀ بزرگان و اسـتادان سـهیم در شـکلگیری این منظومۀ
ْ
نخسـت گرامی میدارم
فکـری و مباحـث بنیادیـن را ارج نهم و از ایشـان سپاسـگزاری کنم:
میـراث علمی بزرگانـی همانند عالمه طباطبایی و عالمه شـهید مطهـری -رضواناهللعلیهما-
و بهویـژه اسـتاد گرانقدر عالمه مصبـاح که میراثدار این مکتب فکـری و بنیانگذار
ایـن منظومـۀ منسـجماند و با مطالعـۀ کامل آن و بیان نکات دقیق و بسـیار ارزشمندشـان،
نگارنـده را در غنـا بخشـیدن بـه مباحث بهرهمنـد فرمودنـد .همچنین الزم میدانـم از همۀ
ً
محققانـی کـه در نـگارش ویراسـتهای پیشـین نقشآفرینـی کردهانـد و طبعـا نگارنده در
تدویـن ،از میـراث علمی ایشـان بهره بـرده اسـت ،و از اسـتادان گرانقدری که بـا ارزیابی
و نظـارت اثـر در غنـای محتوایـی آن و رفـع برخـی ابهامهـا یـا اشـکالها سـهیم بودهانـد
ً
خصوصـا حجج اسلام والمسـلمین اسـتاد محمود فتحعلـی ،دکتر مجتبی مصبـاح و دکتر
احمدحسـین شـریفی تشکرکنم.
بـا سـپاس از عنایـات الهـی ،ایـن اثـر ناچیـز را بـه بنیانگـذار انقلاب اسلامی ایـران،
حضـرت امـام خمینـی و خلـف صالح ایشـان حضـرت آیتاللهالعظمی امـام خامنهای
تقدیـم میکنـم.
از خـدای متعـال خواسـتارم به کـرم و فضل بیکران خویـش این اثر ناچیـز را بپذیرد و
آن را زمینـهای بـرای بهرهمنـدی جویندگان دانش و حقیقـت قرار دهد.
حسيب اهلل ونعم الوکيل
صفدر اهلی راد
تابستان 1398
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کلیات
از دانشپژوه انتظار میرود پس از فراگیری این درس:
 .1مقصود از انسانشناسی مورد نظر را بشناسد؛
 .2روش بحث در انسانشناسی را دریابد؛
 .3بتواند از ضرورت انسانشناسی دفاع کند؛
 .4بــا جایــگاه انسانشناســی در منظومــۀ معرفتــی «مبانــی اندیشــۀ اســامی»
آشــنا شــود؛
 .5از اندیش ـهای نظاممنــد در تحلیــل وجــود و غایــت انســان ،و راه ســعادت
وی برخــوردار شــود.

 ݑ
ٮ
ݔ
ً
 و امـروز هـم ـ مخصوصـا در يـک قـرن اخيـر و در زمـان حاضـر ـ مسـئلۀ
انسـان و انسانشناسـى و علـوم مر بـوط بـه انسـان ،مهمتريـن و
باارزشتريـن علـوم بشـرى شـمرده مىشـود .حـال بـراى چـه گفتهانـد
خـود را بشـناس؟ از خودشناسـى بـه كجـا مىرسـى؟ بـه عبـارت ديگـر،
خودشناسـى مقدمـۀ چيسـت؟  ...يـک منظـور هميـن اسـت کـه خـود را
بشـناس تـا بدانـى در زندگـى و در جهـان چـه بايـد بكنـى و چگونـه بايـد
رفتـار كنـى؛ يعنـى اخلاق و عمـل .اگـر خـود را نشناسـى ،نخواهـى دانسـت
كـه رفتـار و اخالقـت در جهـان چگونـه بايـد باشـد؛ يعنـى خـودت چگونـه
بايـد باشـى؛ چـون اخلاق از آن نظـر كـه يـک سلسـله ملـكات اسـت
برمىگـردد بـه چگونـه بـودن و اينكـه خـودت چگونـه باشـى و چگونـه
رفتـار كنـى .پـس بـراى مهمتريـن مسـئله از نظـر ابتالى عملى بشـر كه من
چگونـه بايـد باشـم و چگونـه بايـد رفتـار كنـم (يعنـى اخلاق) خـودت را
1
بشـناس.
تعریف انسانشناسی

«انسانشناسـی» اصطالحـی اسـت کـه در حوزههـای گوناگونـی ماننـد قومشناسـی،
روابـط اجتماعـی و زبانشناسـی بـه کار مـیرود؛ ولـی در اینجـا بـه معنـای دانشـی
 .1مرتضی مطهری ،مجموعهآثار ،ج ،22ص430ـ.431
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اسـت کـه به تحلیل حقیقت وجودی انسـان ،هـدف از آفرینـش او و راه تحقق کمالش
ش رو ،میکوشـد
میپـردازد .بـر ایـن اسـاس ،انسانشناسـی مـورد نظـر در کتـاب پیـ 
کمـال حقیقـی یـا همـان هـدف غایـی از آفرینـش انسـان را بر اسـاس دیـدگاه صحیح
در بـاب حقیقـت انسـان مشـخص ،و سـپس راه درسـت را بـرای رسـیدن انسـان به آن
هـدف غایـی تبیین کند .بنـا بر این انسانشناسـی در اینجا ،از سـویی «هستیشناسـی
انسـان» را تحلیـل میکنـد و از سـوی دیگـر بـه «راهشناسـی در نسـبت بـا سـعادت
انسـان» میپـردازد.
روش بحث در انسانشناسی

انسانشناسـی را بـا روشهـای گوناگونـی میتـوان بررسـی و تحلیـل کـرد .هـر یـک
از اندیشـمندان بـر اسـاس روشهـای رایـج میـان خـود و بـا توجـه بـه حوزههـای
تخصصیشـان بـه تحلیـل انسـان پرداختهانـد :عرفـا بـا روش شـهودی و عرفانـی،
دانشـمندان تجربـی از طریـق تجربههای علمی ،عالمـان دینی با اسـتفاده از متون دینی
(آیـات و روایـات) و فیلسـوفان بـا اسـتفاده از روش عقلـی ،تبییـن و تحلیـل حقیقـت
انسـان را جویـا شـدهاند .بـر همین اسـاس ،بـا انـواع گوناگـون انسانشناسـی ،اعم از
()1
شـهودی ،تجربـی ،نقلـی و فلسـفی مواجهیـم.
انسانشناسـی شـهودی تعمیمپذیـر نیسـت و تنها بـرای خود فرد شـهودکننده قابل
ْ
مکاشـفات
درک و کشـف اسـت؛ افـزو ن بـر اینکه ممکن اسـت در تفسـیر شـهودها و
خطـا رخ دهد .همچنین انسانشناسـی تجربـی ،به دلیل اختصاص آن به محسوسـات
و در نتیجـه به ُبعد مادی و جسـمانی انسـان ،و نیـز خطاپذیری روش تجربـی ،از اتقان
الزم برخـوردار نیسـت .انسانشناسـی نقلی نیز ،که با اسـتفاده از متـون دینی به تحلیل
انسـا ن میپـردازد ،گرچـه بسـیار بااهمیـت و سـودمند اسـت ،چـون خـود بـر حقانیت

24

| درس اول :کلیات |

متـون دینـی اسـتوار اسـت ،بـرای این مرحلـه از بحـث بهتنهایـی کافی نیسـت .از آنجا
کـه در مقـام بحـث از مبانـی اندیشـۀ اسلامی هنـوز حقانیت متـون دینـی علیالفرض
اثبات نشـده اسـت ،کوشـیدهایم با اسـتفاده از شـیوۀ عقلی و بر اسـاس قواعد منطقی،
()2
بـه تبییـن ابعاد وجودی انسـان و هـدف از آفرینـش وی بپردازیم.
بـا توجـه بـه نـکات فـوق ،ایـن کتـاب از نظـر روششناسـی در دو بخـش تنظیـم
میشـود :تـا پیـش از اثبات حقانیت قرآن و سـنت ،یعنـی در مباحث مربـوط به تحلیل
هستیشـناختی و اثبـات وجـود نفـس مجرد بـا ویژگیهای خـاص و لـوازم آن در باب
مسـائلی همچـون ضـرورت بقـای نفس ،هـدف مطلـوب در آفرینش انسـان ،ضرورت
وجود راه سـعادت انسـان (دیـن) و ضرورت وجودآورندگان راه سـعادت انسـان (پیامبر
و امـام) ،فقـط از روش عقلـی بهـره میگیریم؛ ولی در بخـش دوم ،یعنی پـس از اثبات
عقلـی و اسـتداللی آسـمانی بـودن قـرآن ،و عصمـت پیامبـر و امـام در امـور مربوط به
هدایـت انسـانها ،از روش نقلـی در کنـار روش عقلـی اسـتفاده خواهیم کرد.
اهمیت و ضرورت انسانشناسی

پرداختـن بـه مباحث انسانشناسـی از جهات گوناگونـی ضرورت و اهمیـت دارد که به
مهمتریـن آنها اشـاره میکنیم:
 .1تأثیر شناخت انسان در تعیین هدف و جهت حرکت و سیر حیاتی

ً
بـا توجـه بـه اینکه انسـان دائما بر سـر دوراهیها و چندراهیهایی اسـت کـه باید در هر
لحظـه و فرصتـی یکـی از آنها را برگزیند ،نیازمند اسـت که هدف زندگـی و نقطۀ ایدئال
خـود را بشناسـد تـا فعالیتهـای حیاتی خود را بهسـوی هدف مطلوب تعییـن ،و برای
رسـیدن به کمال مطلوب و سـعادت حقیقـی برنامهریزی کند.
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 .2تأثیر نوع نگاه به انسان در تشخیص ناهنجاریهای اجتماعی و راه برونرفت از آنها

اگـر مختصـات وجـودی انسـان بهدرسـتی شـناخته نشـود ،در زندگـی فـردی و اجتماعی
ناهنجاریهایـی پدیـد خواهـد آمـد کـه خسـارتهای جبرانناپذیـری بـه دنبـال خواهـد
داشـت .از بـاب مثـال ،خودبزرگبینـی و غـرور ،بیدینـی و بسـیاری مفاسـد اخالقـی و
اجتماعـی بـر اثـر نـگاه خودخواهانـه و خودمدارانۀ حاکم بـر بینشها و نگرشهای ناشـی
از آنهـا شـکل گرفتـه اسـت و بهتدریـج و در طـول قـرون متمـادی بـه دیدگاههایـی منجـر
شـده کـه جایـگاه انسـان را بـه سـطوح پسـتی تنـزل داده اسـت .بـر ایـن اسـاس ،پیـروان
نگـرش فـوق انسـان را موجودی فقـط مـادی و زمینی قلمـداد کردهانـد و در نتیجه ،هدف
ً
و کمـال حقیقـی او را صرفـا برخـورداری از لذائـذ حیوانـی دانسـتهاند و بـر اسـاس همین
ی را تجویـز کردهانـد؛ چنـان کـه
نگـرش کوتهبینانـه بـه انسـان ،ناهنجـاری و اباحهگرایـ 
اومانیسـم غربـی در حوزههـای گوناگـون اخلاق ،حقـوق ،سیاسـت ،هنـر و اقتصـاد ،به
نابسـامانیهای خسـارتباری انجامیده اسـت .بر این اسـاس ،شـناخت حقیقت انسان و
کمـال حقیقـی او ،بـرای برونرفـت از مشـکالت فـوق ضـروری خواهـد بود.
 .3تأثیر نوع نگاه به انسان در شکلگیری علوم انسانی و نظامسازی اجتماعی

«انسـان» موضـوع و محور علوم انسـانی اسـت ،و از ایـنرو همۀ مباحث ایـن علوم باید با
توجـه بـه حقیقت انسـان و سـعادت حقیقی وی سـامان گیرد .آیـا میتوان بدون شـناختی
صحیـح از ابعـاد وجـودی انسـان و سـاحتهای اصیـل وجـودی او ،و بـدون آشـنایی بـا
هـدف نهایی از آفرینـش وی ،تحلیلی صحیح در باب علل و عوامل شـکلگیری رفتارها و
تعلیـم و تربیـت صحیح او ارائـه داد و به راهبردهای علمی و منطقـی در حوزههای مختلف
زندگـی رسـید؟ نتیجـه آنکه ،برای رسـیدن بـه دیدگاهـی جامع در مسـائل علوم انسـانی به
مباحث انسانشناسـی ،شـامل حقیقت انسـان ،هـدف از زندگی ،تأثیر و تأثـر ابعاد مختلف
وجـود او و ماننـد آنهـا نیـاز مبـرم داریـم .بدین ترتیـب ،انسانشناسـی مقدمـهای ضروری
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بـرای نظامسـازی ارزشـی ،حقوقی و سیاسـی اسـت که در ادامـه به آن خواهیـم پرداخت.
جایگاه انسانشناسی در منظومۀ مبانی اندیشۀ اسالمی

منظومۀ «مبانی اندیشـۀ اسلامی» شـامل محورهای شـشگانۀ بههمپیوسـتهای اسـت که
بـا عنـوان «اندیشـههای بنیادیـن» نیـز از آن یـاد میشـود .این محورهـا به ترتیـب منطقی
عبارتانـد از :معرفتشناسـی ،خداشناسـی ،انسانشناسـی ،فلسـفۀ اخلاق ،فلسـفۀ
حقوق و فلسـفۀ سیاسـت .همچنان که از سـیر محورهای شـشگانه پیداسـت ،از سویی،
معرفتشناسـی و خداشناسـی مبنایـی بـرای انسانشناسـی بـه شـمار میآیند ،و از سـوی
دیگـر ،خـود انسانشناسـی مبنـا بـرای محورهـای بعـدی ،یعنـی فلسـفۀ اخالق ،فلسـفۀ
حقـوق و فلسـفۀ سیاسـت اسـت .اینک به توضیـح این جایـگاه و ارتباط آن بـا بخشهای
پیشـین و پسـین میپردازیم.
 .1نسبت انسانشناسی با مبانی پیشین

مباحـث انسانشناسـی از سـویی در معرفتشناسـی ،و از سـوی دیگـر در خداشناسـی
ریشـه دارد:
الـف) معرفتشناسـی :از آنجـا کـه شـناخت حقیقـت انسـان ،هـدف از آفرینـش او
و اسـتلزامات آن نیازمنـد مالکـی صحیـح بـرای تشـخیص معرفـت صـادق از غیـر صادق
اسـت ،بایـد در معرفتشناسـی ایـن مالکهـا مشـخص شـود .در غیـر این صـورت ،چه
وجهـی بـرای تقدیـم دیـدگاه انسانشـناختی خاصـی نسـبت بـه دیگـر دیدگاههـا وجـود
خواهـد داشـت؟ آیـا هـر کسـی بـا هر ملاک معرفتـی مدعی شـناخت انسـان شـود ،باید
از او پذیرفـت؟ در صورتـی کـه مالک معرفتشـناختی نداشـته نباشـیم ،گرفتار نسـبیت و
شـکاکیت معرفتشـناختی خواهیـم شـد ،و در نتیجـه ،از هیـچ دیدگاهـی در بـاب تحلیل
حقیقـت انسـان نمیتـوان دفـاع کـرد و بهعکـس هیـچ دیـدگاه رقیبـی را نمیتـوان نفـی
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کـرد .همچنیـن تأییـد ادلـۀ اقامهشـده بر «هـدف نهایـی از آفرینش انسـان» یـا «ضرورت
وجـود معـارف فراعـادی» بـرای رسـیدن انسـان بـه سـعادت ،مبتنی بـر پذیـرش راه تعقل
و وحـی و اعتبـار آنهـا بـه عنـوان مبانـی معرفتشـناختی مهـم و مؤثـر در انسانشناسـی
اسـت .از ایـ ن رو بـدون برخـورداری از دیدگاهـی صحیـح در حـوزۀ معرفتشناسـی (بـه
منزلـۀ مبنـای نخسـت در منظومۀ معرفتـی مبانی اندیشـۀ اسلامی) نمیتوان هیـچ دیدگاه
انسانشـناختیای را تأییـد یـا رد کـرد؛
ً
ب) خداشناسـی :مبتنـی بـودن انسانشناسـی بـر خداشناسـی نیـز اوال از بـاب پاسـخ
بـه ایـن پرسـش اسـت کـه آیـا انسـان در عالـم هسـتی مسـتقل اسـت یـا وابسـته؟ و در
صورتـیکـه انسـان مسـتقل باشـد ،دیگـر آموزههایـی همچـون «عبـادت»« ،تکلیـف» و
«تبعیـت از ارزشهـای الهـی» معنایـی نخواهـد داشـت؛ و در مقابـل ،زمانی که انسـان را
موجـودی وابسـته بـه مبـدأ مسـتقل و هسـتیبخش بدانیـم ،به دلیـل مالکیت مطلـق مبدأ
هسـتیبخش ،همـۀ شـئون انسـان را میبایـد بـر اسـاس مملوکیـت نسـبت بـه آن مالـک
حقیقـی نگریسـت؛ زیـرا بـا وجود وابسـتگی انسـان به علت هسـتیبخش ،هیـچ حیثیت
ً
اسـتقاللی بـرای او باقی نمیماند؛ ثانیـا در تبیین برخی از مهمترین مباحث انسانشناسـی
و اسـتلزامات آن مباحـث ،هماننـد «هـدف از آفرینش انسـان»« ،ضرورت حیـات پس از
مـرگ»« ،ضـرورت دین»« ،ضرورت راهنمایـان معصوم» و «حقانیت قـرآن» ،از مباحث
خداشناسـی اسـتفاده میشـود؛ چراکـه اگر خدایـی در کار نباشـد یا خـدای موجود حکیم
نباشـد ،هـر هدفـی را میتـوان برای هـر موجـودی اعتبار کرد .بـرای مثال ،بـدون حکمت
الهـی ،بـه چه دلیل بایـد کمال غایی انسـان را در ارتباط بـا خداوند تعریـف کرد؟ همچنین
بـدون بـاور بـه حکمـت و عدالـت الهـی ،ضـرورت حیات پـس از مـرگ و ثـواب و عقاب
اخـروی چگونـه قابـل اثبـات اسـت؟ ضـرورت وجـود دیـن ،پیامبـر و امـام نیـز همگی بر
پذیـرش حکمـت الهی اسـتوار اسـت .بـر همین اسـاس ،پیـش از ورود به انسانشناسـی،
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بایـد نخسـت در «خداشناسـی» (بـه منزلۀ مبنـای دوم در منظومـۀ معرفتی مبانی اندیشـۀ
اسلامی) وجـود و صفـات خداوند را بررسـی کرد و در صـورت اثبات ایـن باورهای دینی،
میتـوان بـه تحلیلـی صحیـح در بـاب پرسـشهای انسانشناسـانۀ مزبور رسـید.
تـا اینجـا نسـبت انسانشناسـی بـا محورهـا و مبانـی پیشـین ،و نـوع اثرپذیـری از آن
اندیشـههای بنیادیـن تبییـن شـد .در ادامـه بـه تبییـن چگونگـی تأثیـر انسانشناسـی بـر
محورهـای بعـدی خواهیـم پرداخـت.
 .2نسبت انسانشناسی با مبانی بعدی

انسانشناسـی از مبانـی مهـم اثرگـذار بـر سـه محور بعـدی ،یعنی فلسـفۀ اخالق ،فلسـفۀ
حقـوق و فلسـفۀ سیاسـت اسـت .آیـا میتـوان بـدون شـناخت صحیـح انسـان ،در بـاب
اخلاق ،حقـوق و رفتارهـای سیاسـی او سـخن گفـت؟ روشـن اسـت کـه دیدگاههـای
گوناگـون در بـاب حقیقـت انسـان و کمال غایـی وی ،به نتایج مشـترکی در ایـن حوزههای
معرفتـی نخواهـد انجامیـد .در ادامـه نقـش انسانشناسـی را در هـر یـک از ایـن حوزههـا
بیـان میکنیـم:
ی کـه
الـف) فلسـفۀ اخلاق :ایـن دانـش در پـی نظامسـازی اخالقـی اسـت؛ بـه طـور 
چارچـوب منسـجمی را بـرای تعییـن ملاک اخالق ،نسـبت مفاهیـم اخالقی بـا واقعیت
و راههـای کشـف احـکام اخالقـی به دسـت میدهـد .از آنجا کـه مفاهیم اخالقـی همانند
«خـوب و بـد»« ،درسـت و نادرسـت» و «بایـد و نبایـد» ،در ارتبـاط با حقیقـت وجودی
انسـان مطـرح میشـود ،تعییـن مالکی مشـخص برای ایـن امور هنجـاری ،به نـوع دیدگاه
در بـاب انسـان بسـتگی دارد .بـرای مثـال در صورتـیکه انسـان را موجودی تکسـاحتی
(سـاحت مـادی) بدانیـم ،تنهـا هنجارهایـی را بـرای او در نظـر میگیریـم کـه بـا کمـال
سـاحت مـادی او متناسـب باشـد؛ در برابـر ،اگـر انسـان را موجـودی دوسـاحتی بدانیـم،
افـزون بـر سـاحت مـادی ،بایـد هنجارهـای ناظر بـه سـاحت روحانی انسـان نیـز در نظر
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گرفتـه شـود .بـر همین اسـاس ،اصیل دانسـتن سـاحت روحانی یا مـادی نیـز در تعیین
نـوع ایـن هنجارهـا تعیینکننـده اسـت .وقتی سـاحت روحانی انسـان را اصیـل بدانیم،
هنجارهـای ناظر به سـاحت مـادی نیز بایـد در راسـتای کمال سـاحت روحانی تعریف
شـود .همچنیـن نـوع دیـدگاه در بـاب هـدف از آفرینـش انسـان ،در تعییـن هنجارهای
مربـوط به انسـان مهم اسـت .وقتـی کمال غایـی در وجود انسـان را قرب الهـی بدانیم،
میبایـد بـه ارزشهایـی ملتزم باشـیم که راه رسـیدن به همـان کمالاند؛ بر خلاف زمانی
کـه کمـال غایـی انسـان را رسـیدن بـه قـدرت یـا رفـاه مـادی بدانیـم .بـر ایـن اسـاس،
انسانشناسـی از مبانـی ضـروری بـرای فلسـفۀ اخلاق بـه شـمار میآید؛
ب) فلسـفۀ حقـوق :ایـن دانـش بـه دنبـال تعییـن چارچوبـی عقالنی بـرای «حق» و
«قوانیـن حقوقی» اسـت .از آنجـا که «بایدها و نبایدهای حقوقی» از مفاهیم ارزشـی و
هنجاری هسـتند ،نسـبتی که میان فلسـفۀ اخالق و انسانشناسـی بیان شـد ،در فلسـفۀ
حقـوق نیز مطرح اسـت .بر همین اسـاس ،هر دیدگاهـی در باب انسانشناسـی پذیرفته
شـود ،بـر نوع نظـا م حقوقـی تأثیـر خواهد گذاشـت .بـرای مثـال ،پذیرفتن یـا نپذیرفتن
«اختیـار» بـرای انسـان بهصورتـی بنیادیـن در نظام حقوقـی نقشآفرینی میکنـد؛ زیرا
ً
بـا پذیـرش جبـر ،اساسـا وضـع قوانیـن حقوقـی امـری لغـو خواهـد بـود .همچنیـن بر
اسـاس «مادیانـگاری» انسـان و نفی سـاحت روحانـی او ،تنها وضـع قوانینی معقول
اسـت کـه در راسـتای کمال مـادی وی باشـد .ولی با اعتقـاد به وجود سـاحت روحانی
و اصالـت آن ،همـۀ قوانیـن بایـد در راسـتای حقیقـت روحانـی انسـان وضع شـوند؛ به
گونـهای کـه حتـی قوانیـن ناظـر بـه نیازهـای مـادی نبایـد مانـع کمـال حقیقی انسـان
باشند؛
ج) فلسـفۀ سیاسـت :مشـروعیت سیاسـی ،ضـرورت حکومـت ،شـرایط حاکـم و
کارگزاران ،شـرایط قوانین حکومتی ،نقش مردم در سیاسـت و قلمرو مشـارکت سیاسی
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