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انسانشناسی :ویژگیها و انواع ،از دیدگاه امامخمینی(رحمۀ اهلل علیه)
سعاده حسینی شکوه  ، 1محمّدمهدی کریمی نیا ، 2مجتبی انصاری

مقدم 3

 1سطح سه(کارشناسی ارشد) کالم اسالمی ،معاون پژوهش مدرسه علمیّه فاطمه الزهرا(س) ،اهواز ،مدرّس و پژوهشگر
 2استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (نویسنده مسئول)
 3دانشجوي دکتري علوم قرآن و حدیث دانشگاه میبد ،مدرّس دانشگاه و پژوهشگر

چکیده
در میراث اسالمی سخن بسیاري از سوي عالمان دینی دربارهي انسان با صبغهي روایی ،کالمی ،فلسفی و عرفانی بیان شده
است .در این میان امامخمینی(رحمۀ اهلل علیه) نیز به مباحث انسانشناسیهاي بشري و انسانشناسی قرآنی و تفاوتهاي این
روشها پرداختهاند و علم انسانشناسی وحیانی ،صحیح و جامع را براي زندگی فردي و جمعی ضروري میدانستند.
امامخمینی(رحمۀ اهلل علیه) بر اساس قرائت ویژهاي که از هستی دارد و بر مبناي اعتقاد به اصل توحید و بسط آن در حرکت
انسان در فرآیندهاي سیاسی و اجتماعی ،ابعاد مختلف وجودي انسان را مورد توجه قرار میدهند و با در نظر گرفتن آموزههاي
اسالمی ،جهت به فعلیت رساندن استعدادهاي او توصیههایی را مطرح میکنند .در این مقاله به انواع انسان سناسی به لحاظ
نگرش و روش ،که به لحاظ نگرش شامل( انسان شناسی کل نگر و انسان شناسی جزءنگر) و در انسان شناسی به لحاظ روش به
انسان شناسی طبیعی ،فلسفی ،عرفانی و وحیانی تقسیم شده است .در این تحقیق روش گردآوري اطالعات به صورت
کتابخانهاي و فیشبرداري بوده ،روش تحقیق نقلی-تاریخی و روش پردازش توصیفی – تحلیلی است.
واژههای کلیدی :انسان ،امامخمینی(رحمۀ اهلل علیه) ،انسانشناسی
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مقدمه
انسانشناسی علم به انسان و احواالت انسانی در بعد امور کلی و جزئی ،فردي و اجتماعی ،تئوریک و عملی است .بر این
اساس علم انسانشناسی حوزههاي بسیار گستردهاي از علوم را در برمیگیرد .لذا باید ریشههاي علم انسانشناسی را در علوم
انسانی ،هنر ،علوم تجربی و علوم اجتماعی جستجو کرد .با ظهور اسالم و تعالیم وحیانی ،قرآن بهعنوان مهمترین منبع ،افقهاي
جدیدي را درباره ماهیت انسان گشود .انسان در کانون عالم هستی قرار دارد و براي رهایی از گمراهی و سرگردانی و شناخت
طریق هدایت و نیل به کمال و نیز بهمنظور جلوگیري از تباه سازي خود و دیگران نیازمند به مربیانی است که خود در علم و
عمل به کمال رسیده باشند و از طرفی «انسان» و راه رشد وي را در تمام ابعاد آن بهخوبی بشناسند.
پس از انبیاي الهی و ائمه معصومین که مسئولیت اصلی این مأموریت عظیم بر عهدهي آنان است و اصوالً فلسفهي نهضت
و دعوت آنان تربیت و تهذیب نفوس است ،انسانهاي صالحی که در وادي علم و عمل راهها پیموده و جان خویش را به زیور
آگاهی و تهذیب نفس آراسته باشند ،بهتناسب رفعت جایگاه ،قدرت انجام این مهم را خواهند داشت .از جمله نوادر این
بزرگمردان الهی حضرتامامخمینی(رحمۀ اهلل علیه) است ،امامخمینی(رحمۀ اهلل علیه) بر این اعتقادند که غایت جهان،
«انسان» است؛ یعنی اصوالً جهان خلق شده تا کارخانهي انسانسازي باشد .اهمیت و دلیل انتخاب این مسئلهي مهم مکتبی و
اجتماعی و انسانی فراوان که عمدت ًا برمیگردد به این حقیقت که انسان بهاصطالح شاهبیت آفرینش است که داراي مراتبی
است؛ یکمرتبه ظاهر ،یکمرتبه باطن ،یکمرتبه عقلیت ،یکمرتبه باالتر از مرتبهي عقل .که بهصورت بالقوه در انسان تا اینکه
از این عالم سیر بکند تا برسد به آنجایی که وهم ماها نمیتواند برسد و همهي اینها محتاج تربیت است .بدون شناخت صحیح
و درست انسان شناخت درست جهان امکانپذیر نیست .بنابراین هدف از خلقت جهان ،خلقت انسان و هدف از خلقت انسان هم
تحقق انسانیت و به فعلیت رسیدن استعدادهاي اوست .انسان سبب ایجاد عالم و نیز بقاي آن است .علت ایجاد و بقاي عالم،
وجود انسان است.پس هدف از نوشتن این مقاله بررسی و تحول نظریات حضرت امام خمینی(رحمۀ اهلل علیه) و منویات ایشان
در زمینهي انسان شناسی میباشد .در پیشینه مقاله کتابی یا پایاننامهاي بهصورت جامع و یکجا به تمام مطالب موضوع
نپرداخته ولی در کتب و مقاالت مختلف اشاراتی به بعضی از جایگاه انسان از منظر امامخمینی(رحمۀ اهلل علیه) شده است از
جمله:
حسن پناهیآزاد در کتاب انسانشناسی فلسفی در اندیشهي امام(رحمۀ اهلل علیه) در بحث مفهومشناسی انسان اشاره
میکنند که اهمیت شناخت انسان بر کسی پوشیده نیست.
محمود رجبی در کتاب انسانشناسی به این اشاره میکنند ما در انسانشناسی دنبال شناخت انسان هستیم و از آن-جا که
انسان موجودي بسیار پیچیده و داراي ابعاد و شئون وجودي مختلف است که بررسی و تحقیق همهي آنها در یک شاخه علمی
امري ناممکن به نظر میرسد.
مرضیه اخالقی در کتاب انسانشناسی در اندیشهي امامخمینی(رحمۀ اهلل علیه) اشارهاي به ارزش واالي انسان و مقایسه با
حیوان کردند.
انسانشناسی بر اساس یک تقسیمبندي از دو جهت مورد بررسی قرار میگیرد:
 -1انواع انسانشناسی به لحاظ نگرش
انسانشناسی کلنگر و جزءنگر
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در انسانشناسی کلنگر ،انسان بهطور کلی و با صرفنظر از بُعد ،شرایط ،زمان و مکان خاص مورد توجه است و لذا کلیت
انسان مورد نظر است اما در انسانشناسی جزءنگر ،بُعدي خاص از ابعاد انسان  -مثالً روان انسان در روانشناسی  -مورد بررسی
قرار گرفته و به پرسشهاي مربوط به آن پاسخ داده میشود(.رجبی)18-19 :1379 ،
در انسانشناسی کلنگر مسائلی چون :چگونگی پیدایش انسان ،ماهیت انسان ،حقیقت وجودي انسان ،گرایشهاي انسان،
هدف خلقت انسان ،کرامت انسانی و ...مطرح میشود ،اما در انسانشناسی جزءنگر مسائلی چون :چگونگی تغییر و تحول جسم
انسان ،رفتارشناسی انسان ،احساسات و عواطف انسانی ،ذهنشناسی و ...مورد بررسی قرار میگیرند.
برخی از مهمترین مسائل و محورهاي انسانشناسی کلنگر در انسانشناسی امام(رحمۀ اهلل علیه) به بیان زیر است:
از نظر امامخمینی(رحمۀ اهلل علیه) ،انسان موجودي جامع و چندبعدي است .(.الموسويالخمینی /4 :1385،ص )8و در
عین برخورداري از شخصیت واحد ،داراي مراتب سهگانه است که در آن مراتب سیر نموده و با حرکت جوهري از طبیعت
بهطرف تجرد و کمال سیر میکند(.اردیبلی )344 - 317 /3 :1381 ،انسان داراي جسم و روح است ،هرچند جسم و روح باهم
وحدت دارند و یکی هستند .و حقیقت و انسانیت انسان به روح اوست(.الموسويالخمینی)344 /6 :1385 ،
از نظر امام(رحمۀ اهلل علیه) نفس انسان در بستر طبیعت شکل گرفته و مولود عناصر طبیعت است .لذا موت انسان نیز به
معنی استقالل نفس از بدن طبیعی است و استقالل نفس به این است که خود را از آخرین مرتبهي طبیعت برهاند .بنابراین
پیدایش نفس انسان بهصورت جسمانی است ،هرچند بقا و حیات ابدي آن روحانی است(.اردیبلی)68-75 :1381 ،
همچنین از نظر امام(رحمۀ اهلل علیه) ،قواي نفس انسان چون سمع و بصر و غیره ،از شئون نفس انسان است زیرا طبق اصل
مهم و ضروري «النفس فی وحدتها کل القوی» نفس و قواي آن متحدند .هدف از خلقت انسان عبودیت خداست و عالم
طبیعت عبادتگاه حق است .(.الموسويالخمینی)102 :1380 ،
مهمترین نیاز فطري انسان عشق به کمال مطلق است و بهتبع آن فطرتاً از هر نوع نقصی انزجار دارد و با توجه به اینکه
کماالت مطلق تنها در خداوند متعال یافت میشود انسان فطرتاً عاشق جمال خداوند متعال است هرچند از آن غافل است.
بنابراین خداوند متعال غایت الغایات است و اینگونه غایت خلقت انسان نیز بشمار میرود(.الموسويالخمینی :1362 ،مترجم
سیداحمد فهري )85-87 /کرامت و شرافت انسان به روح مجرد اوست که خداوند متعال آن را به خود نسبت میدهد و به
جهت این شرافت است که مالئکه امر به سجده بر انسان میشوند(.اردبیلی)44-45 /3 :1381 ،
امام(رحمۀ اهلل علیه) با توجه به این نکته که هدف از بعثت انبیاء را انسانسازي میدانند ،معتقد میشوند که انسان باید از
لحاظ تربیتی جهات معنوي خودش را تقویت کند تا در نتیجهي آن جهات طبیعیاش نیز قوي شود.
از بررسی اجمالی مباحث انسانشناختی امامخمینی(رحمۀ اهلل علیه) این نکته به دست میآید که عمدهي مسائل مطرح
شده در قالب انسانشناسی کلنگر میگنجد ،چرا که مباحث ایشان ،منطبق بر این نوع نگرش است.
بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که اگر ایشان در خالل مباحث انسانشناختی خود ،نگرش جزءنگر داشتهاند همچون بحث از
انسان تربیت یافتهي غربی در جهان غرب یا بحث از بُعد مادي انسان در راستاي نگرش کلنگر است(.الموسويالخمینی،
)97-95/8 :1385
در تأیید این نتیجه ،میتوان به نظر امام(رحمۀ اهلل علیه) در خصوص شناخت هر دومرتبهي غیب و شهادت انسان اشاره
کرد که اگر تنها یکمرتبهي انسان شناخته شود ،شناختی ناقص است.
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یا این مطلب که انسان در مکتب انبیاء و دین اسالم بهصورت جامع  -از مرتبهي طبیعت تا مرتبهي روحانیت و فوق
روحانیت  -تربیت میشود(.همان)413-414/ :1385 ،
 -2انواع انسانشناسی از لحاظ روش
اگر معیار و جهت بررسی انسانشناسی ،روشهاي گوناگون بررسی و مطالعهي انسان باشد ،در این صورت انسانشناسی
شامل انواع چهارگانهي زیر است:
 .1انسانشناسی طبیعی(تجربی)؛
 .2انسانشناسی فلسفی؛
 .3انسانشناسی عرفانی؛
 .4انسانشناسی دینی(وحیانی).
اکنون هر یک از این روشهاي چهارگانه ،با تکیه بر اندیشهي امامخمینی(رحمۀ اهلل علیه) مورد بررسی قرار میگیرند:
 -2-1انسانشناسی طبیعی(تجربی)
در این نوع انسانشناسی که به انسانشناسی علمی نیز معروف است ،انسان به روش تجربی مورد بررسی قرار میگیرد و در
حال حاضر چنین روشی شامل همه رشتههاي علوم انسانی میشود .(.خسروپناه )40 :1385 ،با توجه به اینکه در روش تجربی،
انسان تنها از بعد ظاهري و مادي مورد بررسی قرار میگیرد ،چنین روشی نمیتواند به شناخت جامع و دقیق از انسان دست
یابد .اگرچه عمدهي مباحث انسانشناختی غرب با توجه به غلبهي مادیگري در جهان غرب به این جهت سوق یافته است.
نباید این نوع انسانشناسی را با انسانشناسی به مفهوم  Anthropologyخلط کرد ،چرا که آنتروپولوژي هم یکی از
شاخههاي علوم انسانی است که تحت انسانشناسی تجربی قرار میگیرد .در آنتروپولوژي به مسائلی از قبیل منشاء پیدایش
انسان ،توزیع جمعیت و پراکندگی آن ،ردهبندي انسانها ،پیوند نژادها ،خصیصههاي فیزیکی و محیطی و روابط اجتماعی و
موضوع فرهنگ ،با روش تجربی پرداخته میشود .واژهي علوم انسانی نیز در فارسی گاه معادل واژهي( Humanitiesدانشهاي
انسانی) است که امروزه در مورد دانشهایی به کار میرود که به زندگی ،رفتار و تجربهي انسانی میپردازند ،و گاهی هم معادل
واژهي( Social sciencesعلوم اجتماعی تجربی) است که به معناي مجموعهي علوم تجربی انسانی در برابر علوم تجربی
طبیعی به کار میرود و شامل جامعهشناسی ،روانشناسی ،علوم سیاسی ،اقتصاد و حتی علوم تربیتی ،مدیریت و شاخههایی از
علم حقوق میشود .(.رجبی :1379 ،ص)17
بنابراین ،نگاه امامخمینی(رحمۀ اهلل علیه) به چنین روشی ،با رویکرد انتقادي است.
امام(رحمۀ اهلل علیه) ،مدعیان شناخت انسان در جهان را مخاطب قرار داده ،میفرمایند که اینها تنها ظاهر انسان را
شناختهاند و حتی همین ظاهر را هم بهطور کامل نشناختهاند بلکه تنها شبحی از حیوانیت انسان را شناختهاند و گمان
میکنند که انسان همین است.
امام(رحمۀ اهلل علیه) معتقدند که مکاتب غیرتوحیدي ،انسان را در بُعد حیوانیاش خالصه کردهاند و تمام برنامههایی که
براي انسان آوردهاند ،جهت تأمین همین بُعد است .در حالیکه انسانِ به خاطر حجم مادي ،انسان نیست؛ چرا که این حجم
مادي را سایر حیوانات ،حتی بیشتر از آن را هم دارند ،بلکه انسانیتِ انسان به معنویت اوست.
از نظر امام(رحمۀ اهلل علیه) ،شناخت غیر الهی نسبت به انسان ،شناختی محدود به حدود طبیعت و لذا ناقص است .زیرا در
این شناخت تنها به احتیاجات طبیعی و جسمانی انسان توجه شده است و در مقابل آن شناخت توحیدي و الهی به انسان،
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شناختی همهجانبه است .ایشان در تعلیل چنین نگرشی میفرمایند که در مکاتب مادي و غیرتوحیدي تنها حفظ دنیا مورد
توجه است(.الموسويالخمینی)287/ 7 :1385 ،
 -2-2انسانشناسی فلسفی
اگر ماهیت انسان بهصورت کلی و با روش عقلی و از راه تعقل و اندیشهي فلسفی مورد بررسی قرار گیرد بدان
«انسانشناسی فلسفی» میگوییم چرا که فیلسوف به دنبال شناخت مفاهیم کلی است(.خسروپناه)40 :1385 ،
این نوع مطالعه انسان از چند ویژگی برخوردار است:
اوالً چون مستدل است از قطعیت و یقین برخوردار است.
ثانیاً به جهت کلیت از جامعیت برخوردار است و شامل تمامی افراد و مصادیق انسانی میشود.
ثالثاً به جهت بررسی کلی ماهیت انسان از مباحث جزئی و شخصی به دور است.
از بررسی اجمالی دیدگاههاي انسانشناختی امامخمینی(رحمۀ اهلل علیه) این نتیجه به دست میآید که عمدهي مباحث
انسانشناختی ایشان بهویژه در مجموعهي «تقریرات فلسفی» با روش فلسفی مستدل گردیده است ،بهگونهاي که این مباحث،
پشتوانهي انسانشناسی دینی و عرفانی قرار گرفته است.
از جملهي مهمترین مباحث انسانشناسى با این روش ،مباحث مربوط به نفس ناطقهي انسان است .از نظر امام(رحمۀ اهلل
علیه) ،نفس انسانی اگرچه حقیقتی واحد است ،امّا داراى سه مرتبه(سه نشئه) میباشد که عبارتند از:
 .1نشئهي دنیوى و ظاهرى ،که مظهر آن حواس ظاهرى انسان است و به بدن جسمانى نزدیک است؛
 .2نشئهي برزخى ،که مظهر آن حواس باطنی است و بدن برزخى یا قالب مثالى به آن نزدیک است؛
 .3نشئهي غیبى باطنى ،که مظهر آن قلب و شئون قلبیه است.
هر یک از این مراتب نسبت به مرتبهي بعدى ظاهریت و نسبت به مرتبهي قبلى خود باطنیت دارد و آثار و خواص و
انفعاالت هر مرتبهاى به مرتبهي دیگر سرایت مىکند(.الموسويالخمینی)386 :1388 ،
نکتهي محورى در انسانشناسى فلسفی امامخمینى(رحمۀ اهلل علیه) طبق اصل مختار بودن انسان ،سیر و حرکت ارادى
انسان است و اینکه انسانیت انسان با آزادى او ارتباطى سخت پیدا میکند ،چرا که سرنوشت انسان درگرو نحوهي اختیار و
انتخاب اوست.
از نظر امام(رحمۀ اهلل علیه) ،انسان تنها موجودى است که در فرآیند آفرینش خویش مؤثر است و تنها موجودى است که با
اختیار و ارادهاش ،سرنوشت و ماهیت خویش را تعیّن مىبخشد.
به همین دلیل است که ایشان« ،عزم» را جوهرهي انسانیت و فصل ممیز انسان از حیوانات و بلکه از همهي موجودات
میداند .آگاهى و یقظهي انسان نیز مقدمهي به فعلیت رسیدن عزم است تا اینکه عمل بر اساس عزم و اراده شکل یابد.
ایشان بر اساس روایتی که از حضرتعیسى نقل شده است ،براي این آگاهى و عزم براى حرکت بهسوي مقصد اصلى،
تعبیر «والدت ثانویه» یا «والدت ملکوتیه» را بکار میبردند ،بدین ترتیب که حقیقت انسان در والدت اول ،حیوان محض متولد
میشود و در والدت دوم ،انسان .(.همان)168-169 :1388 ،
 -2-3انسانشناسی عرفانی
در انسانشناسی عرفانی از راه علم حضوري به مطالعه و بررسی انسان و معرفی انسان کامل و همچنین نحوهي دستیابی
انسان به کمال پرداخته میشود .(.خسروپناه)41 :1385 ،
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مباحث مربوط به حقیقت وجود انسان و ارتباط انسان و خدا در آثار عرفانی امام(رحمۀ اهلل علیه) بهویژه کتاب «مصباح
الهدایۀ» با این روش ارائه شده است.
اهمیت مباحث انسانشناختی عرفانی در این است که این مباحث کلید حل بسیاري از غوامض پیچیدهي فلسفی است و در
عین حال مبین تأویل آیات و راهگشاي فهم دقیق بسیاري از روایات دربارهي انسان شده است .بنابراین روش عرفانی مکمل
روشهاي قبلی(دینی و فلسفی) در انسانشناسی امام(رحمۀ اهلل علیه) است.
از جملهي مهمترین مسائل انسانشناختی عرفانی امامخمینی(رحمۀ اهلل علیه) ،مسئلهي خالفت و مظهریت انسان است.
از نظر امام(رحمۀ اهلل علیه) ،انسان مظهر اسم اهلل االعظم است ،و چون اسم اعظم حقتعالی جامع همهي مراتب اسماء و
صفات است ،حقیقت انسان نیز اینگونه است و از چنین جامعیتی برخوردار است(.الموسويالخمینی :1360 ،مترجم سیداحمد
فهري)71 /
ایشان معتقدند که انسان واجد تمام مراحل و مراتب خلقت است .از پایینترین مرحله طبیعت تا باالترین مراتب روحانیت و
ملکوت و جبروت .و همین امر باعث اختالف شدید انسانها شده است .ایشان آیات﴿ :لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ *
ثُمَّ رَدَدْنَا ُه أَسْفَلَ سَافِلِینَ﴾( .تین  )4-5 /را به گسترده وجودي انسان از احسن تقویم(نیکوترین اعتدال) تا اسفل سافلین(پست
م آدَ َم الْ َأسْمَاءَ کُلَّهَا﴾( .بقره )31 /را بدین معنى میگیرند که تمام
ترین پستها) تفسیر مینمایند .و این آیهي قرآن﴿ :وَعَ َّل َ
اسماء یعنی تمام مراتب عینیه ،مثالیه ،حسیّه ،عوالم غیب و عوالم شهادت همگى در انسان وجود دارند .(.الموسويالخمینی،
)40-37 :1395
از جملهي مباحث عرفانی در انسانشناسی امام(رحمۀ اهلل علیه) ،جایگاه قلب انسان بهعنوان یکی از الطاف الهیه و از جنود
الهیه است.
ایشان با استفادهي از روایات ،قلب را محل تجلی خدا به شمار آورده و چون انسان را آینهي اسم جامع حق که جامع جمیع
تجلیات اسمائیه است میدانند نتیجه میگیرند که هزار اسم کلی الهی بر قلب انسان هزار تجلی خواهد داشت و قلب انسان که
قابل این تجلیات است ،خود مظهر جمیع اسماي الهی و به طریق کلی ،مظهر هزار اسم است .(.الموسويالخمینی-23 :1392 ،
)22
امامخمینی(رحمۀ اهلل علیه) قلب را مرکزِ حقیقتِ فطرت دانسته و براي آن دو وجهه قائل میشوند :وجههاي که به عالم
د
غیب و روحانیت باز میشود و دیگري که به عالم شهادت و طبیعت است .ایشان با استفاده از روایت« :اِذا فَسَدَ العالِم ،فَسَ َ
العالَم» این نکته را در نسبت بین عالِم و عالَم به دست میآورند که قلب شخص عالِم ،عالَم صغیر است و خود عالِم ،قلب عالَم
کبیر است و اینگونه است که با فاسد شدن قلب عالِم ،عالَم کبیر به فساد و تباهی کشیده میشود(.الموسويالخمینی:1380 ،
)103
این نمونهها کافی است تا معلوم شود که قوت استدالل امام(رحمۀ اهلل علیه) در مباحث انسانشناسی دینی و فلسفی مدیون
رویکرد عمیق عرفانی ایشان است.
 -2-4انسانشناسی دینی(وحیانی)
در این نوع از انسانشناسی ابعاد ،ویژگیها ،حقایق و ارزشهاي گوناگون انسانی از طریق مراجعه به متون مقدس دینی -
کتاب و سنت  -به دست میآید .به بیان دیگر در انسانشناسی دینی بهجاي بهرهگیري از روشهاي تجربی ،عقلی یا شهودي
براي شناخت انسان از روش نقلی استفاده میشود .پارهاي از اشکاالت در انسانشناسیهاي تجربی و فلسفی و عرفانی باعث
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شده که بهترین راه براي شناخت انسان ،روش دینی و وحیانی باشد ،چرا که حقیقت انسان ،همانند کتابی است که نیازمند
شرح است و شارح این کتاب هم کسی جز مصنف آن یعنی پروردگار آفرینندهي آن نمیتواند باشد و خداوند سبحان هم
حقیقت انسان را بهوسیلهي انبیاء و اولیاء و فرشتگان خود شرح کرده است و با بیان اینکه آدمی از کجا آمده ،به کجا میرود و
در چه راهی گام برمیدارد ،او را با خویشتن ،با آفریدگار ،با گذشته ،حال و آیندهاش آشنا کرده است.
البته باید توجه داشت که در ادیانی مانند مسیحیت و یهودیت تحریف صورت گرفته است و لذا بر اساس متون مقدس آن
ادیان نمیتوان به شناخت انسان دست یافت .ولی این مشکل در مورد اسالم که متن مقدس آن یعنی قرآن ،مصون از هرگونه
تحریف بوده و بیانات مفسران واقعی آن یعنی اهلبیت هم ،موجود است ،وجود ندارد .لذا میتوان با مراجعه به این ثقل اکبر و
تفسیر آن بهوسیله ثقل اصغر(ائمه )به انسانشناسی دینی واقعی دست یافت.
مهمترین رویکرد امامخمینی(رحمۀ اهلل علیه) در مباحث انسانشناسی رویکرد دینی و وحیانی است ،بهگونهاي که میتوان
آن را اساس سایر رویکردها دانست .در این راستا ،قرآن کریم بهعنوان مهمترین منبع دینی نقش ویژهاي دارد.
شاید مهمترین مباحث انسانشناختی امام(رحمۀ اهلل علیه) مباحث مربوط به فطرت انسان باشد که الهام گرفته از آیات
قرآن بهویژه آیهي فطرت(روم )30 :است.
در انسانشناسى قرآنى امامخمینی(رحمۀ اهلل علیه) انسان اگرچه مفطور به توحید و معارف حقه است ،ولى از ابتداى والدت
با تمایالت و شهوات حیوانى رشد و نمو میکند و تنها تفاوتى که این حیوان با سایر حیوانات دارد ،در قابلیت انسان شدن است.
این حیوان زمانى به عرصهي انسانیت گام مینهد که بیدار شود و به فطرت الهیِ خودآگاه گردد و این بیدارى ،اولین منزل
انسانیت است .(.الموسويالخمینی)168 :1388 ،
م أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾( .حشر/
م أَنْفُسَهُ ْ
ن نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُ ْ
امام(رحمۀ اهلل علیه) بر اساس آیهي﴿ :وَلَا تَکُونُوا کَالَّذِی َ
 )19مقصد انسان را خداوند میدانند که بهاندازهي دورى و فراموشى از این مقصد اعلى ،از انسانیت خویش دور میافتد.
از مهارتهاي امام(رحمۀ اهلل علیه) استفاده و برداشت نکاتی دقیق از آیات قرآن در تبیینهاي انسانشناختی است که با
توجه به نگرش کلی و ناشی از تأمالت فلسفی  -عرفانی ایشان است.
مثالً ایشان احتمال میدهد آیهي شریفهي﴿ :فَأُمُّهُ هَاوِیَۀٌ﴾( .قارعه )9 /اشاره به این مطلب باشد که انسان مولود عالم
طبیعت و فرزند نشئهي دنیاست ،لذا از بدو خلقت در غالف طبیعت تربیت شده و کمکم احکام طبیعت بر آن احاطه میکند.
با الهام از آیهي﴿ :وَلَکِنَّهُ َأخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ﴾( .اعراف )176/خلود در جهنم را تابع انطفاء نور فطرت
میدانند(.الموسويالخمینی)78 :1382 ،
ن وَهُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ﴾( .حدید/
ایشان ،رویکرد فلسفی و عرفانی را در تفسیر آیهي﴿ :هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِ ُ
 )3به کار برده و آن را اینگونه تفسیر مینمایند که دست تربیت حقتعالی در تمام مراتب هستی به تربیت انسان پرداخته است
و لذا مراد از ضمیر «هُو» در آیه را انسان میدانند ،یعنی« :االنسانُ هو االوّل و اآلخر»(الموسویالخمینی)262 :1380 ،
یعنی همان حقیقت انسان یا همان انسان کامل که تجلی حقتعالی است و صفات حقتعالی را چون اول ،آخر ،ظاهر ،باطن و...
در خود متجلی ساخته است.
همانطور که در این عبارات مالحظه میشود ،امام(رحمۀ اهلل علیه) با مبنا قرار دادن آیات قرآن و استفاده از روشهاي
مختلف در تفسیر آیات ،مفاهیم دینی دربارهي انسان را توسعهي مفهومی داده و نکات جدیدي از آنها به دست میآورند.
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امامخمینی(رحمۀ اهلل علیه) خود تأکید فرمودهاند که «قرآن آمده است که انسان را انسان کند» .ایشان تمام عبادات و
ادعیه را وسیلهاي براي تکامل عقلی و ظهور انسانیت انسان میدانند؛ وسیلهاى میدانند براى اینکه انسان بالقوه فعلیت یافته و
انسان طبیعى ،انسانی الهى شود .(.الموسويالخمینی)174 :1384 ،
بنابراین از انواع مهم انسانشناسی در اندیشهي امامخمینی(رحمۀ اهلل علیه) ،انسانشناسی دینی است که قرآن و سنت در
آن نقش اساسی دارند ،هرچند از صبغههاي عقالنی و عرفانی خالی نیستند.
نتیجه گیری
نگرش کلی انسانشناختی امامخمینی(رحمۀ اهلل علیه) ،اگرچه در میان اندیشههاي انسانشناختی ایشان ،رویکردهاي
مختلف دینی ،فلسفی و عرفانی یافت میشود ،اما هیچیک از این روشها نمیتواند بهتنهایی گویاي روش خاص ایشان باشد،
بلکه انسانشناسی ِامامخمینی(رحمۀ اهلل علیه)نقطه برخورد و اتصال روشهاي عرفانى ،فلسفى و دینى است ،بدینصورت که
شالوده و اساس انسانشناسی ایشان دینی و مبتنی بر قرآن و روایات است ،اگرچه در مقام استدالل مؤید به روش عقلی و در
مقام استنتاج برگرفته از روش عرفانی است .و جایگاه انسان در عالم ،جایگاه فراگیري است که مسیر کمال و کمالجوئی را
براي انسان روشن میکند و در نهایت او را به خالفت و جانشینی خدا بر روي زمین میرساند.
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 ،__________________ .6آداب الصلوه ،چاپ هشتم ،تهران ،انتشارات :مؤسسه تنظیم و نشر آثار
امامخمینی(رحمۀ اهلل علیه)1380،
 ،__________________ .7شرح چهل حدیث ،چاپ چهل و نهم ،تهران ،انتشارات :مؤسسه تنظیم و نشر آثار
امامخمینی(رحمۀ اهلل علیه)1388 ،
 ،__________________ .8صحیفهي امام ،ج ،4چاپ چهارم ،تهران ،انتشارات مؤسسه تنظیم و نشر آثار
امام(رحمۀ اهلل علیه).1385 ،
 .9اردیبلی ،سیدعبدالغنی ،تقریرات فلسفه امامخمینی(رحمۀ اهلل علیه) ،ج ،3چاپ اول ،تهران ،انتشارات :مؤسسه تنظیم
و نشر آثار امامخمینی(رحمۀ اهلل علیه)1381 ،
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 .10خسروپناه ،عبدالحسین ،انسانشناسی اسالمی ،چاپ چهارم ،قم ،انتشارات دفتر نشر معارف1385 ،
 .11رجبی ،محمود ،انسانشناسی ،چاپ دوم ،قم ،ناشر :انتشارت مؤسسهي آموزشی و پژوهشی امامخمینی(رحمۀ اهلل
علیه).1379 ،
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