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 انسان شناسی دينی
منشأ انسان، تحول او، هدف از آفرينش، عهد و مسؤوليت او، ريشه در انديشه های انسان 

 .شناختی دارد که از بدو خلقت انسان و در اديان مختلف مورد بحث است

ملک  نهايت است، از يک سو آن چنان می تواند پرواز کند که ازنسان که ميان دو بی ا.
 برتر شود و پا به عرش گذارد؛

 طيران مرغ ديدی تو زپای بند شهوت بدرآی تا ببينی طيران آدميّت

 .و از سوی ديگر آن چنان سقوط نمايد که حتی شايسته نام حيوان نباشد

مقصد و منتهايش چيست؟ فلسفه ی  ؟ جايگاه او در نظام خلقت کجاست؟انسان کيست؟ چيست
آفرينش او چه می باشد؟ کمال او در چيست؟ ... و هزاران سؤال ديگر که آدميان را به خود 
مشغول می دارد. آنان که در پی رسيدن به ره منزل سعادت می باشند و بودن را تصادفی و 

 .بدون معنا نمی دانند، همواره در پی دريافت پاسخ به سر می برند

خت انسان؛ يعنی شناخت استعدادها و توانايی های او، شناخت غايت و کمال او و شنا
  .شناخت راه سعادت او

و انسان را انسان ناميده اند؛ زيرا انسان در لغت، از ماده اُنس به معنای قرب و ظهور است 
 .قوام و دوامی برای او نيست؛ مگر در انس و نزديکی بعضی با بعض ديگر

، که مراد از آن جسد و صورت ظاهری ار در قرآن مجيد به کار رفته استب ٦٥اين واژه 
نمی باشد، آن چنانکه در بشر مراد است، بلکه باطن و نهاد و استعداد و انسانيّت و عواطف 

 .او در نظر است

 ويژگی های انسان شناسی دينی

 :استانسان شناسی دينی در مقايسه با ديگر انواع خود امتيازهای ذيل را دارا 

جامعيت؛ انسان شناسی دينی، از دستاورد وحيانی که محدود به قلمرو خاصی نيست، سود 
می جويد و ابعاد مختلف انسان را اعم از جسمانی و زيستی، تاريخی، فرهنگی، دنيوی و 
اخروی، فعلی و آرمانی و مادی و معنوی بررسی می نمايد؛ و حال آن که انواع ديگر انسان 
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 .تجربی، عرفانی، فرهنگی و...) زمينه ای خاص را مورد نظر داردشناسی (فلسفی، 

 اليزال علم به متصل و وحيانی معارف از که دينی شناسی انسان خطاناپذيری؛ و اتقان. ب .
 هيچ و دارد استحکام و اتقان باشد، مانده امان در تحريف هرگونه از و گرفته سرچشمه الهی
 تجربه، های داده از که شناسی انسان انواع ديگر ولی يابد، نمی راه آن در خطايی گونه

  .است خطاپذير آيد، می دست به سلوک و سير يا تعقل،

 مورد معاد و مبدء از بريده را انسان دينی، غير شناسی انسان در معاد؛ و مبدء به توجه. ج
 فلسفی شناسی انسان های نحله برخی و تجربی شناسی انسان: مانند دهند، می قرار بررسی

 چگونه و زيستن چگونه راهگشای آيد، ميان به سخن معاد و مبدء از چنانچه و. عرفانی و
 .نيست کمال راه پيمودن

 انسان زندگی مراحل از اساسی بخش دو عنوان به معاد و مبدء دينی، شناسی انسان در
  .گيرد می قرار توجه مورد

 دينی، شناسی انسان در انسان؛ وجود در مختلف های ساحت ی رابطه و ساختاری بينش. د
 بر يک هر تأثر و تأثير و گرايش و بينش معنوی، و مادی جان و جسم های ساحت ی رابطه

 اين...  فلسفی تجربی، عرفانی، شناسی انسان در ولی گيرد، می قرار توجه مورد ديگری
 قرار توجه مورد دينی شناسی انسان گستردگی به يا گيرد، می قرار غفلت مورد ها ساحت

 گيرد نمی

اگرچه انسان شناسی دينی با توجه به ويژگی های مذکور، از امتيازات خاصی برخوردار 
است، لکن شناسايی موجودی پيچيده، همانند انسان را نمی توان منحصر در يک يا دو 

 .روش نمود، بلکه در شناخت انسان به روش ها و ابزار مختلف نياز است

فرمايد: (َوفِی أنفُِسُکْم أفَالَ تُْبِصُروَن)؛ و در خود شما؛ پس مگر نمی  و خداوند متعال نيز می
 ( بينيد؟ بدون شک انسان اعجوبه عالم هستی است. پيامبر گرامی اسالم(صلی هللا عليه و آله

فرمود: َمن َعَرَف نَْفَسه فَقَْد َعَرَف ربّه؛ کسی که خويش را بشناسد، خدايش را شناخته است. 
 .اسی در تمام مراحل، راه خداشناسی استآری خودشن

 

 



 انسان شناسي             ٩٠د�ماه    اداری -آ�وز�ی�ورای 
 

 نسب و اصل و طبيعي قواي و جسماني هيكل شناخت فقط نيز نفس شناخت از مقصود

 و تعالي حق وجود آيت را خود و شناخت را خود مربوبيت و مخلوقيت كه كسي بلكه نيست،

 نيز را خود خداي معلوماتش، و خويش وجود داللت قدر به دانست، الهي صفات مظهر

 شناخت خواهد

 انسان در اسالم 
 

حيوان   انسان در جهان بيني اسالمي داستاني شگفت دارد . انسان اسالم تنها يك
انسان ت وگويد نيس مي  رود و سخن مستقيم القامه كه ناخني پهن دارد و با دو پا راه مي

 يكي نيستندوحيوان 

  .  نكوهشها نموده استقرآن انسان را مدحها و ستايشها كرده و هم مذمتها و 
ء انسان است ، او را از آسمان و  ترين مدحها و بزرگترين مذمتهاي قرآن درباره عالي

تر شمرده است . از نظر  ار پايان پستچهزمين و از فرشته برتر و در همان حال از ديو و 
قرآن انسان موجودي است كه توانايي دارد جهان را مسخر خويش سازد و فرشتگان را 

سقوط كند . اين خود  "اسفل سافلين  "  تواند به ه خدمت خويش بگمارد ، و هم ميب
ء خود تصميم بگيرد و سرنوشت نهايي خويش را تعيين  انسان است كه بايد در باره

  .نمايد
آغاز  "  ارزشهاي انسان "سخن خويش را از ستايشهاي انسان در قرآن تحت عنوان 

  . كنيم مي
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 ارزشهای انسان 
 است زمين در خدا ء خليفه سانان

 :  گفتند آنها.  كرد  اعالم فرشتگان به را خويش اراده ، بيافريند را او خواست كه روزي

  ؟ ريخت خواهد خون و كرد خواهد تباهي زمين در كه آفريني مي موجودي آيا

 ) .  30/ .  بقره " دانيد نمي شما كه دانم مي چيزي من:  گفت او

 مورد در را شما تا داده قرار زمين در خود جانشينهاي را انسانها شما كه اوست "
 .  165/ .  انعام " دهد قرار آزمايش معرض در است داده كه هايي سرمايه

 داشته  است ممكن مخلوق يك كه است ظرفيتهايي بزرگترين انسان علمي ظرفيت
  باشد

 ) .  ساخت آشنا حقايق ء همه به را او(  آموخت آدم به را اسماء تمام "

 .  چيست بگوييد را اينها نامهاي:  پرسيد)  ملكوتي موجودات(  فرشتگان از آنگاه

 ما به مستقيما تو را  آنچه(  دانيم نمي اي آموخته ما به مستقيما تو آنچه جز ما:  گفتند
 ) .  آموخت نتوانيم كسب راه از ما باشي نياموخته

 .  ده آگاهي را اينها و بياموز اينها به تو!  آدم اي:  گفت آدم به خدا

 :  گفت فرشتگان به خدا ، داد آگاهي و آموزانيد را فرشتگان آدم همينكه

 و) دانيد حتمانمي كه را چيزي دانم مي( آگاهم زمين و آسمانها نهانهاي از من كه نگفتم
  " ؟ داريد مي  پنهان را آنچه و كنيد مي اظهار شما را آنچه دانم مي هم
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 )  33.  - 31/  بقره(

 

   دارد آشنا خدا فطرتي او

 همان يا انسان اصلي  سرشت از.  دارد  آگاهي خويش وجدان عمق در خويش خداي به
  انسان فطرت

 خداوند)  بود خواهند و هستند و(  بوده خويش پدران پشت در آدم فرزندان كه هنوز "
/ .  اعراف( " دادند گواهي آنها و گرفت گواه خودش وجود بر را آنها)  آفرينش زبان با( 

172  .( 

 را مردم ء همه و است خدايي سرشت كه همان ، دار نگه دين سوي به را خود ء چهره "
 ).  43/ .  روم( " است سرشته آن بر

 ، دارد وجود حيوان و گياه و جماد در كه مادي عناصر بر عالوه انسان سرشت در
 .  دارد وجود الهي و ملكوتي عنصري

 به . جان و جسم ، معني و ماده ، طبيعت ماوراي و طبيعت از است تركيبي انسان
  است انسان مادي غير بعد روحديگر عبارت

 او نسل سپس ، كرد آغاز گل از را انسان آفرينش و آفريد نيكو آفريد را چه هر كه آن "
 خويش روح از و بياراست را او آنگاه ، قرارداد است پست آبي كه اي كشيده ء شيره از را
  9.  - 7/  سجده( " دميد او در

 انتخاب موجودي  انسان.  نيست تصادفي ، است شده حساب آفرينشي ،انسان آفرينش 
   است برگزيده و شده
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 ) . 121/ .  طه( " كرد هدايت را او و پذيرفت را اش توبه و گزيد بر را آدم خداوند "

 او از ، دارد مسؤوليت و رسالت ، خداست امانتدار ، دارد آزاد و مستقل شخصيتي او
 راه دو از يكي خود انتخاب با و سازد آباد را زمين خود ابتكار و كار با است شده خواسته
   كند اختيار را شقاوت و سعادت

 

 و آسمان بر را خويش امانت همانا "  اوست مسئوليت الزمه انسان اختيار و آزادي
 ترسيدند آن قبول از و ورزيدند امتناع آن پذيرش از همه ، كرديم عرضه ها كوه و زمين

 " بود نادان و ستمگر او همانا.  پذيرفت را آن و كشيد دوش به را  امانت بار انسان اما ،
  72/ .  احزاب(

 پس ، دهيم قرار  آزمايش مورد را او تا آفريديم ممزوج و مركب اي نطفه از را انسان ما "
 يا و است سپاسگزار يا خود او ، نموديم او به را راه همانا.  داديم قرار بينا و شنوا را او

 يا و رسيد خواهد سعادت به و رفت خواهد نموديم كه را راست راه يا.  نعمت كافر
 .گردد مي منحرف ، كرده نعمت كفران

 )   3/ .  دهر( " 

 مخلوقات از بسياري بر را او خدا ، است خوردار بر ذاتي شرافت و ذاتي كرامت ازيك او 
   است داده برتري خويش

 مسلط)  تر و خشك(  دريا و صحرا بر را آنان و بخشيديم كرامت را آدم بني ما همانا "
 )  70/ .  اسراء( داديم برتري خويش مخلوقات از بسياري بر و كرديم

 درك را زيبا و زشت فطري الهامي حكم به ، است برخوردار اخالقي وجداني از او 
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   كند مي

/  شمس( كرد الهام او به را پاكيها و ناپاكيها كه ، آن اعتدال و انسان نفس به سوگند "
 ) .  " 9.  و 8

 

 چه هر به ، است نهايت  بي او خواستهاي.  گيرد نمي آرام ديگر چيز با خدا ياد با جز او
   بپيوندد خدا نهايت و حد بي  ذات به آنكه مگر شود مي دلزده و سير آن از برسد

 )  28/ .  رعد( " گيرد مي آرام دلها او باياد هماناتنها "

 ديدار را او عاقبت و هستي كوشنده بسيار خويش گار پرورد سوي توبه!  انسان اي "
 ).  6/ .  انشقاق( " كرد خواهي

 دنيا و انسان رابطه.  است شده آفريده انسان براي زمين نعمتهاي

 است شده تعريف درستي به دراسالم

 ) .  13/ .  جاثية( " آفريد شما براي است زمين در آنچه كه اوست همانا "

 حق او  پس(  است داده قرار او مسخر است زمين در آنچه و آسمانها در آنچه "
  " دارد را اينها ء همه مشروع گيري بهره

 او پس بپذيرد را او  فرمان و كند پرستش را خويش خداي تنها كه آفريد اين براي را او
   خداست امر اطاعت اش وظيفه

 " كنند پرستش مرا اينكه براي مگر نيافريديم را انس و جن همانا "
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 )  56/ .  ذاريات(  

 خويش خداي اگر ،و يابد نمي را خود او ياد جزبا و خويش خداي پرستش راه در جز او
 بايد چه و چيست براي و كيست  كه داند نمي و كند مي فراموش را خود كند فراموش را

   برود بايد كجا و كند

 خودشان ازياد را خودشان خداوند و كردند فراموش را خدا كه مباشيد آنان از همانا "
 )  18/ .  حشر( " برد

 ، شود افكنده دور  است جان ء چهره حجاب كه تن ء پرده و برود جهان اين از همينكه او
  گردد آشكار بروي است نهان او بر امروز كه پوشيده حقايق بسي

 ) 22/ .  ق( " است تيز ات ديده اكنون ، زديم كنار را پرده همانا "

   نيست زندگي  مادي حوايج او محرك يگانه ، كند نمي كار مادي مسائل براي تنها او

 از كه است ممكن او.  جوشد مي و جنبد مي علي بس آرمانهايي و هدفها براي احيانا او
 موجب مجموعاً باشد نداشته ديگر مطلوبي ، آفريننده رضاي جز خود تالش و حركت
  ومعنوي مادي نيازهاي از مجموعهاي.شوند مي انسانها حركت

 از تو:  متقابل  خشنودي با گرد باز گارت پرورد سوي به همانا!  يافته آرامش نفس اي "
  "28/ .  فجر  "خشنود تو از او و او
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 ، است جاري نهرها آنها در كه است كرده وعده باغها ايمان با زنان و مردان به خداوند  
 است آن از خدا خشنودي اما ، پاكيزه مسكنهاي هم و بود خواهند آنجا در جاويدان

/ .  توبه. است باالتر و برتر اينها ء همه "بزرگ رستگاري
72   

 

نابر آنچه گفته شد از نظر قرآن انسان موجودي است ب
خداوند ، خليفه و جانشين او در   برگزيده از طرف

زمين ، نيمه ملكوتي و نيمه مادي ، داراي فطرتي خدا 
آشنا ، آزاد ، مستقل ، امانتدار خدا و مسؤول خويشتن 
و جهان ، مسلط بر طبيعت و زمين و آسمان ، ملهم به 

شود و  خير و شر ، و جودش از ضعف و ناتواني آغاز مي
رود اما جز در بارگاه الهي و جز با ياد او  باال مي كند و به سوي قوت و كمال سير مي

اش نا محدود است ، از شرافت و كرامتي ذاتي بر  علمي و عملي  گيرد ، ظرفيت آرام نمي
، احيانا انگيزه هايش هيچ گونه رنگ مادي و طبيعي ندارد ، حق بهره   خوردار است

برابر خداي خودش و ظيفه  مشروع از نعمتهاي خدا به او داده شده است ولي در  گيري
  . دار است
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 ضد ارزشها 
 

گرفته  عين حال ، همين موجود در قرآن مورد بزرگترين نكوهشها و مالمتها قرارددر
  است

  72احزاب / .  "او بسيار ستمگر و بسيار نادان است  "
  66حج /  "او نسبت به پروردگارش بسيار ناسپاس است  " 
  7علق / .  "كند  بيند طغيان مي آنگاه كه خود را مستغني مي او "
  11اسراء / .  "او عجول و شتابگر است  "
همينكه  او هرگاه به سختي بيفتد و خود را گرفتار ببيند ، ما را در هر حال ميخواند" 

  12يونس / .  "اي پيش نيامده است  را از او بر طرف كنيم گويي چنين حادثه  گرفتاري
 

 انسان زشت است يا زيبا ؟ 

زشت زشت   چگونه است ؟ آيا انسان از نظر قرآن يك موجود زشت و زيباست ، آن هم
 و زيباي زيبا ؟

؟  ظلمت  است و نيمي نوراست : نيمي از سرشتش  دو سرشتي آيا انسان يك موجود
  ! كند و هم منتها درجه مذمت ؟ چگونه است كه قرآن ، هم او را منتها درجه مدح مي
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است . از ايمان ، تقوا و  "ايمان  "شرط اصلي وصول انسان به كماالتي كه بالقوه دارد 
.به وسيله ايمان است كه علم از صورت يك خيزد عمل صالح و كوشش در راه خدا بر مي

علم فس اماره خارج مي شود و به صورت يك ابزار مفيد در مي آيد.ابزار ناروا در دست ن
  و ايمان دو ابزاري است كه الزم و ملزوم يكديگرند.

اوست و   پس انسان حقيقي كه خليفة اهللا است ، مسجود مالئكه است ، همه چيز براي
انسان  است ، نه  ء ايمان ء كماالت انساني است ، انسان بعالوه ء همه باالخرش دارنده

نساني حريص . چنين ااست   كاستي گرفته و ناقص،  انسان منهاي ايمان منهاي ايمان .
  . تر است است ، خونريز است ، بخيل و ممسك است ، كافر است ، از حيوان پست

 

 سخن آخرين

  .انسان موجودي چند بعدي و پيچيده است كه شناسايي دقيق او بررسي همه جانبه نياز دارد

ديني، با توجه به تعاليم وحياني و الهي به آدمي مي نگرد و به دليل اتصال به علم اليزال روش  -
الهي از جامعيت كامل برخوردار است و منحصر در قلمرو خاص نمي باشد و از اتقان و استحكام 
كافي برخوردار است و خطا در آن راه ندارد، و در بينش ساختاري آن رابطه ي تمام ابعاد وجودي 

 نسان مورد توجه قرار داردا

بنابراين پرداختن به انسان شناسي ديني و مبتني بر قرآن كريم، اساسي ترين وظيفه هر انسان 
چرا كه رسالت انساني  شناختي كامل و واقعي از خويشتن بيابد كهمسلمان، آگاه و هوشمند است؛
 شناخت كامل گردد.انسان زماني آغاز مي شود كه 
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 :جامعه به انسان 

 روشنفكر خداپرست وموحد نياز دارد نه روشنفكر سكوالر-1

 قانع وفروتن-2

 امل گرا (آرزوپرداز) در سايه وحدانيت-3

 صبر وتامل ومصائب رابپذيرد وثروت اندوزی کند -٤

ی   ی���ه �ننده :�و�ف �دا
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