
 

سم
ماني

 او
م و

سال
اه ا

 نگ
 در

سان
ان

  

51  

  
  
  
 
 

 انسان در نگاه اسالم و اومانيسم
 ∗زاده آملى  عبداهللا ابراهيم

  چكيده
هاى انسان   ها اومانيسم، از حقوق و آزادى       هم مكاتب مادى و بشرى و در رأس آن        

هاى   گويند و هدف خود را تعالى و تكريم او و رساندنش به حقوق و منزلت               سخن مى 
هـا،    كاتب آسمانى و االهـى و در رأس آن        كنند و هم اديان و م      واالى انسانى اعالم مى   

يك از اين دو مكتب انسانى و االهى در ادعـاى           مكتب آسمانى اسالم؛ اما اين كه كدام      
  .بينانه و دور از پيش داورى نيازمند است خود راستگوترند، به بررسى واقع

انسان دو بعد جسمى و روحى اسـت ولـى اصـالت او بـا روح مجـرد اسـت؛ انـسان                      
هاى فراوانى از جمله، قوه عاقلـه، قـدرت تفكـر، توانـايى نطـق و تكلـم،                    گىداراى ويژ 

او در تفكــر اومانيــستى، محــور هــستى، . هــاى درونــى ديگــر اســت فطــرت و گــرايش
جايگزين خدا و دين، محصور در دنيا و اهداف دنيايى است و آزادى و اختيار كنتـرل                 

، كرامـت ذاتـى و برخـوردار از         اى دارد؛ اما انسان در اسالم، داراى روح خـدايى          نشده
هـاى او بـه       هاى مدنى در چارچوب تعيين شده دين، و حقوق و آزادي            حقوق و آزادى  

مند  شود و از آزادى معنوى و حيات آخرتى نيز بهره بعد مادى و جسمى او محدود نمى      
پذير و متعهد بـه اصـول انـسانى و           شود و مسؤوليت    اهداف او به دنيا محدود نمي     . است
  .ى استاخالق

  .ها  اسالم، اومانيسم، انسان، روح، جسم، حقوق، آزادى:واژگان كليدى

                                                           
  عضو هيأت علمي و كارشناس ارشد فلسفه و كالم پژوهشكده تحقيقات اسالمي سپاه ∗

 17/2/1386:    تأييد نهايي     13/12/1385:يافتتاريخ در



 

لي
ه آم

زاد
يم 

راه
هللا اب

بدا
ع

  

52  

  درآمد
اش، اهميـت فراوانـى دارد و        هاى ممتاز نهفته در ابعاد وجـودى        شناخت انسان و ويژگى   

انـسان  . هاى گوناگون علمى به خود مـشغول سـاخته اسـت           در رشته  دانشمندان بسيارى را  
ند كه ابزارهاى عادى شناخت بـشر از پاسـخگويى صـحيح و             پژوهان بر اين نكته تأكيد دار     

انـسان  «هاى مهم دربـاره انـسان ناتواننـد؛ از ايـن رو، امـروزه از                كامل به بسيارى از پرسش    
ــ  5ص : 1354كــارل، (» موجــود ناشــناخته ــسان«) 17 و 7ـ بحــران «، »شناســى بحــران ان

  .ويندگ و مانند آن سخن مى) 42 ـ 22ص: 1374فروم، (» شناسى روان
هاى متفاوت و بلكه متـضادى ارائـه          بينيم درباره انسان، نظريه    بر اين اساس است كه مى     

نظريـه  ). فرويـد گرايـان   (انـسان سرشـت اهريمنـى دارد        : گويد  اند؛ زيرا يك نظريه مى      كرده
كنـد   كند كه فقط در جهـت منـافع خـود حركـت مـى         ديگرى انسان را موجودى معرفى مى     

اى انـسان را شـرّ        نظريـه ). لـذت گرايـان   (ط در پى لذت جويى است       يا فق ). تجربه گرايان (
داند كه  و گروه ديگرى، انسان را موجودى مى) لوزنتز: ها اتولوژيست(كند  بالذات معرفى مى 

: اگزيستانسياليـسم (نه خوب است و نه بد، و خوبى و بدى او تابع اوضاع اجتمـاعى اسـت                  
ونه اظهار نظرهـاى متـضاد دربـاره انـسان از           اين گ ). 158 و   157ص: 1374حلبى،  ) (سارتر

 سوى مكاتب خود ساخته و انسانى و دانشمندان به ويژه غربـى كـه فـزون از شـمار اسـت                    
: دهد ، دو واقعيت را درباره انسان نشان مي)تا پازارگاد، بي: ك.براى آگاهى بيشتر از جمله ر     (

تـرين   مجهـول «اگـر او را   اى است؛ به طورى كـه         نخست آن كه انسان موجود بسيار پيچيده      
ايـم؛ بـه همـين دليـل،          از ميان موجودات ممكن بناميم، به گزاف سخن نگفته        » پديده هستى 

دوم آن كـه چنـان كـه    . شناخت او كارى بسيار دشوار، بلكه به طريق عادى نـاممكن اسـت      
مشاهده كرديم، مكاتب بشرى و دانشمندان علوم، زبان به اعتراف گشوده، و ناتوانى خويش              

از ايـن رو،     انـد؛   ا از شناخت ابعاد موجودى انسان و رازهاى نهفته در نهاد او ابـراز داشـته               ر
اش  اى جز آن نيست كه در شناخت انسان و ابعاد گوناگون وجود او و اسرار وجودى                 چاره

از مبدأ آفرينش و منشأ پيدايي او كمك بجويم و به همين منظور دست نياز به سوى وحـى                   
  .دراز كنيم) هاى االهى  يگانه منبع مطمئن ديدگاهدر جايگاه(االهى 

هاى مكاتب االهى از مكاتب بـشرى         در اين جهت و به منظور نشان دادن برترى ديدگاه         
درباره انسان، به ديدگاه دو مكتب االهى و بـشرى دربـاره انـسان بـه طـور خالصـه اشـاره                
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سمانى اسالم درباره انـسان را      هاى مكتب آ   از ميان مكاتب االهى و وحيانى، ديدگاه      . كنيم مى
در جايگـاه   » اومانيـسم «هـاى    آوريم و از ميان مكاتب بـشرى بـه ديـدگاه           به طور فشرده مى   

كنيم؛ البته بايد توجه داشت كه هر        نماينده و نمايانگر مكاتب بشرى، درباره انسان اشاره مى        
مـع انـسانى   يك از اين دو ديدگاه در طول تاريخ بشر به صـورت نـسبى يـا مطلـق بـر جوا           

اند كه بررسى سير تاريخى اين حاكميت و نيز بررسى همه جانبه و تفصيلى                حاكميت داشته 
اين دو نوع مكتب نه رسالت اين نوشتار است و نه اين مقال گنجايش تبيـين آن را دارد؛ از                    

هاى دو نوع مكتب االهى و بشرى دربـاره           ديدگاه) ترين  و كامل (اين رو، به بررسى واپسين      
ترين دين از سلسله اديان االهـى      پردازيم؛ چرا كه اسالم در جايگاه واپسين و كامل          ن مى انسا

نيـز از حـدود قـرن       ) انـسان مـدارى   (» اومانيـسم «مطرح است و از ميـان مكاتـب انـسانى،           
چهاردهم ميالدى در جهان غرب رواج يافت و طى شش قرن به ويژه قرن اخير، اكثر قريب   

سياسى و ادبى غرب را تحـت سـيطره خـود قـرار داد و حتـى                 هاى فكرى،     به اتفاق مكتب  
 .برخى از پيروان اديان آسمانى را نيز آگاهانه يا ناخود آگاه به خود جذب كرد

 انسان در نگاه اسالم
ترين مسأله به شـمار       محورى» انسان«،  »خدا«هاي آسمانى اسالم، پس از مسأله         در آموزه 

هـاى آسـمانى بـراى رسـاندن او بـه             ن و نزول كتاب   آمده و آفرينش جهان، فرستادن پيامبرا     
؛ آل  34): 14(؛ ابـراهيم    13): 45(جاثيـه   ( سعادت و رستگارى حقيقى، صورت گرفته است      

  ).185): 2(؛ بقره 164): 13(عمران 
اهميت انسان و جايگاه ممتازش در اسالم تا آنجا اسـت كـه پيـشواى نخـستين مكتـب                   

  :مقدمه شناخت خدا دانسته است، شناخت انسان را تشيع، حضرت على 
 هبر رَفع ،هنَفْس رَفنْ ع387، ص7ج: 1361تميمى آمدى، (م.( 

 .كسى كه خود را بشناسد، خدا را شناخته است

دهـد، دشـوارى شـناخت        اين حديث، افزون بر اين كه جايگاه ممتاز انسان را نشان مـى            
بـا ايـن   . رسـاند  اش را نيـز مـى    دىانگيـز وجـو    بردن به رازهاى شگفت     حقيقت انسان و پى   

هايى از شخصيت و ابعاد وجـودى انـسان را بـا اسـتفاده از      كوشيم گوشه جا مى  وصف، اين 
بحـث و بررسـى   . هاى متكلمان و حكيمان اسالمى معرّفـى كنـيم   منابع معتبر دينى و ديدگاه 

  .مكني آيد، ارائه مى ديدگاه اسالم درباره انسان را در سه بخش به شرحى كه مى
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 شناسايى ماهيت انسان
توان گفت، اين است كه انسان، از دو بعـد يـا حقيقـت            آنچه در اين مقال به اختصار مى      
ديگر تشكيل شده است كه هر كدام آثار و خواص معينى             وجودى گوناگون و مستقل از يك     

  :اين دو حقيقت، عبارتند از. دارند
 شيميايى؛ و فيزيكى انفعاالت و فعل با ىماد اعضاى و اجزا عناصر، از متشكل ،طبيعى جسم .1

 جعفرى،: ك.ر(از سلسله اعصاب با افعال خاص خود   يافته انتزاع روانى، و روحى بعد. 2

 ).367ص ،2ج :1361 همو، ،111 ـ 110ص :1379 صدرالمتألهين، ؛159 ـ157ص :1344

تمايز روح و جسم، گرچه از لحاظ وجودى از يكديگر مستقل، و داراى آثار و خواص م             
و متفاوتى هستند، به دليل ارتباط تنگاتنگ و بلكه وابستگى شديدشان به هـم، در يكـديگر                 

طور مثال، تأثير شديد روحى، جارى شـدن اشـك    تأثير و تأثر دارند و مكمل هم هستند؛ به      
از غدد چشمى را همراه دارد و با خالى شدن معده، احـساس گرسـنگى بـه انـسان دسـت                     

  ).همان(دهد  مى
 بر خالف تصور مادى گرايان، نه تنها وجود دارد، بلكه از ماده برهنـه يـا پيراسـته                    روح

): 32(؛ سـجده  42): 39(زمـر  (دهد  است و باالتر از اين، اصل و اساس انسان را تشكيل مى   
و مدير و مدبر بدن عنصرى نيز هست، و بـه لحـاظ تعلقـش بـه بـدن                   ) 70): 16(؛ نحل   11

؛ حـسن زاده آملـى،   20 ـ  15ص]: بـي تـا  [عبيـد،  : ك.ر(شـود   گفته مى» نفس«مادى، به آن 
  ).329ص: 1363

اين كه ماهيت نفس انسانى چيست، فيلسوفان بزرگ اسالمى مانند بوعلى سينا و صـدر               
. را نـدارد  » نفس«المتالهين معتقدند كه انسان، توانايى شناخت اشيا و موجودات و از جمله             

 صـدرالمتألهين نيـز در جلـد        ∗.تـوانيم بـشناسيم     ىما فقط برخى از خواص اشيا و نفس را م         
  ايـن  بـر ). 344ــ 343ص: 1378صدرالمتألهين،  (يد كرده است    هشتم اسفار همين نظر را تأي     

                                                           
الوقوف على حقايق االشياء ليس فى قدرة البـشر و          :  قسمتى از عبارات ابن سينا در تعليقات چنين است         ∗

نحن ال نعرف من االشياء اال الخواص و االعراض و ال نعرف الفصول المقومه لكل واحد منهـا الدالـه                    
  ).137 و 34ص :م1973،سينا ابن: ك.ر(... اعراض و خواص لها ءاشيا انها نعرف بل حقيقته على
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آيـد، ايـن اسـت كـه او،       اساس، آنچه از عبارات شيخ رئيس در تعريف نفس انسانى بر مـى            
 و اختيـار بـوده و قـصد و          داند كه فاعل به قصد      اى مى  نفس را قوه يا صورت يا كمال فعاله       

اگر اين قوه فعاله، افعالش را همراه با تعقل و تفكر     . اختيار او كثير، و افعال او نيز كثير است        
 اگر صرفاً افعال او ناشى از قوه        صورت،انجام دهد، همان نفس ناطقه انسانى است در غير اين           

  ).51ص: ق1371ابن سينا، (شهويه و غصبيه باشد، نفس حيوانى است 
او نفس  : گفته، به اجمال چنين است    » نفس انسانى «آنچه صدر المتألهين در باب تعريف       

: كند و در تعريف نفس نبـاتى گفتـه اسـت           را به سه قسم نباتى، حيوانى و انسانى تقسيم مى         
شـود، رشـد     نفس نباتى كمال اول براى جسم طبيعى آلى اسـت از آن جهـت كـه زاده مـى                  

آن كمال اول براى جسم طبيعى آلى است        : يف نفس حيوانى گفت   در تعر . زايد كند و مى   مى
كند و متحرّك باالراده است؛ آن گـاه در تعريـف نفـس      از آن جهت كه جزئيات را درك مى       

انسانى گفته كه نفس انسانى كمال اول براى جسم طبيعى آلى است از آن حيث كه كلّيات و   
د و كارهايش بر اختيـار و اسـتنباط بـه           ده  كند و افعال فكرى انجام مى      مجردات را درك مى   

: 1363، همـو،    277 ص: 1366؛ همـو،    53، ص 8ج: صدرالمتألهين، همان (رأى استوار است    
استاد شـهيد مرتـضى مطهـرى نيـز پـس از            ). 257ص: 1354 و همو،    514 و   513،  499ص

 :گويد بحث و بررسى درباره حقيقت و اصالت روح مى

شود و به     ى است جوهرى كه از براى ماده پيدا مى        روح، خاصيت و اثر ماده نيست؛ كمال      
  ∗).18ص : 1366مطهري، ... ( گردد تر از آثار ماده مي نوبه خود منشأ آثارى بيشتر و متنوع

؛ مـصباح،  334ـ329ص: حسن زاده آملي، همان   (ادله اثبات روح و تجردش بسيار است        
تعبيـر  » مـن «، از خـود بـه    از جمله اين كه ما در تمام عمـر ∗∗ ).156 ـ  155، ص2ج: 1366
آيـد؛ ماننـد بيمـارى،     هاى فراوانى براى بدن عنصرى ما پيش مـى     كنيم، با اينكه دگرگوني     مى

                                                           
 اين كه گفته شده نفس، كمال اول براى جسم طبيعى آلى است، مقصود اين اسـت كـه نفـس، جـزء قـوام                         ∗

ها؛ پس نفس تعين بخش و محصل نوعيت است         دهنده نبات، حيوان و انسان است، نه جسميت و بدن آن          
شود و نبـات بالفعـل، نبـات و انـسان بالفعـل، انـسان                 ان بالفعل حيوان مى   و به واسطه نفس است كه حيو      

  ).53 ـ 51 ص: ق1371ابن سينا،  :ك.ر(.
؛ 214ـ194ص: ش1360،  ابن سينا : ك.ر.( شيخ رئيس، سيزده دليل براى تجرد نفس ناطقه اقامه كرده است           ∗∗

 :ك.ر(فس ناطقه ارائـه كـرده اسـت         فراوانى بر تجرد ن   ) آيات و روايات  (نيز مالصدرا داليل عقلى و نقلى       
  ).326 ـ 260، ص8ج : م1981 مالصدرا،
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با اين همه دگرگونى و تبدالت جـسمى، بـاز          . پيرى، نقص عضو، چاقى و الغرى و غير آن        
تـرين عـضو    شود و در هر حالتى حتى اگر حـساس       هم از حقيقت انسانى چيزى كاسته نمى      

شـمارند و از حقيقـت        بدن انسان را كه مغز است بردارند، باز او را همان انـسان قبلـى مـى                
دهد كه حقيقت اصلى و من واقعى انسان، روح است نه             اين نشان مى  . دانند  انسانى دور نمى  

  ).36 ـ 33ص: ق1404حسن زاده آملى، (جسم 
من خوردم؛  : گوييم  ده، مى نيز ما همه افعال و انفعاالت گوناگون بدن را به خود نسبت دا            

در تمام ايـن حـاالت و تغييـرات و افعـال            . با چشمم ديدم؛ با زبانم سخن گفتم و مانند آن         
اين واحد چيست؟ آيا تك تـك       . دهيم نسبت مى » من«گوناگون خود را به يك واحد به نام         

توان به عضو ديگرى نـسبت داد؛ چـون از           اين اعضا هستند؟ بى شك كار يك عضو را نمى         
آيا مجموع اين اعضا است؟ مجموع اعضا نيز چيزى جز تك تـك اعـضا               . يكديگر مستقلند 

  .تواند باشد؛ در حالى كه در همه حاالت متغير و مختلف، ما ثبات شخصيت داريم نمى

چيزى جز اين اعـضا و      » من حقيقى «شود كه آن شخصيت واقعى و        از اين جا معلوم مى    
ط نيست و آن، همان نفس مدبر و روح مجرد است كه           ها بى ارتبا    جوارح است؛ گرچه با آن    

 ∗.پذيرد همه افعال آدمى به فرمان او و به وسيله اعضاى مادى و جسمى انجام مى

شرح كوتاه اين دليل چنـين      . است» روح، امتناع انطباع كبير بر صغير     «از ديگر ادله تجرد     
اى مناظر طبيعى دشت و صـحرا  ايم كه بارها به تماش هر يك از ما اين تجربه را داشته     : است

هـاى گـسترده را بـا همـان           مـا ايـن صـحنه     . ايم  يا آسمان گسترده نشسته و از آن لذت برده        
هاى گـسترده     ايم كه اين صحنه     آيا تاكنون فكر كرده   . كنيم  اش درك مى    گستردگى و پهناورى  

رد؟ آيـا ممكـن     تر ديده و اكنون به خاطر داريم، كجا قـرار دا            ها نمونه ديگر را كه پيش       و ده 
هاى بزرگ كه به مكـانى بـا گـستره چنـدين كيلـومتر نيازمنـد اسـت، در                     است اين صورت  

ها در ما جاى دارنـد        گمان، اين صورت    هاى بسيار كوچك مغز جاى گرفته باشند؟ بى         سلول
يابيم؛ اما هيچ يك از اعضاى مادى ما به ويـژه مغـز               و آن را با همان بزرگى و گستردگى مى        

هايى را ندارند     كنند، گنجايش چنين صورت     ايان آن را مركز ادراكات معرفى مى      كه مادى گر  

                                                           
: 1371حـسن زاده آملـي،      : ك.ر( همه قوا و خاستگاه همـه كارهـا اسـت            يگانگى نفس در عين وحدت و       ∗

  ).133ـ132و6ـ3، ص8ج: م1981؛ صدر المتألهين،236 ص:تا بي؛ طباطبايى،337ـ 335ص
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پذير نيست و به اصطالح، مستلزم  ها در آن فضاى كوچك امكان و جاى گرفتن اين صورت
صورت ادراكـى   : بنابراين، بايد بگوييم  ؛  انطباع كبير بر صغير است كه بطالن آن روشن است         

شـود    رى مجـرد اسـت، بـه وسـيله روح مجـرد درك مـى              كه خصوصيت ماده را ندارد و ام      
 .)75   ـ54ص : 1361؛ حسن زاده آملي، 213 ـ 212 ص: همانطباطبائى،(

  هاى مهم انسان ويژگي
هـا    هاى فراوانى هم با آن      انسان با همه وجوه مشتركى كه با ديگر جانداران دارد، تفاوت          

هـاى مهـم انـسان را         يـن ويژگـي   ايـن جـا برخـى از ا       . برد  هايى نصيب مى    دارد و از ويژگي   
  :كنيم وار ذكر مى فهرست

 ؛)تركيبى از جسم و روح(انسان موجودى مادى ـ معنوى است . 1

كه در حواس مشترك، با جانداران و حيوانات همراه است، نيروى        انسان افزون بر اين   . 2
ى تعقّل،  دارد است كه قادر است با نيرو      » عقل«ادراكى و شناخت بسيار قوى ديگرى به نام         

قوانين كلى جهان را كشف كند و براساس شناخت كلى جهان و كشف قوانين كلى، طبيعت 
 .را استخدام كند و در جهت مصالح خويش به كار گيرد

انسان افزون بر برخوردارى از قوه عاقله كه او را به تفكر و شناخت عميق و دقيقـى                  . 3
سازد، نوعى معرفت     آموزى قادر مى    و دانش  كند و نيز بر تعليم      درباره خود و جهان توانا مى     

نيز دارد كه او را بر شناخت ذات خـويش و           » علم حضورى «و شناخت ذاتى وفطرى به نام       
 سازد؛ اش توانا مى قواى ظاهرى و باطنى

 با زبان بيان كند؛ كند، مى اراده را هرچه تواند مى و است تكلم و نطق قدرت داراى انسان. 4

حيوانات دارد، از نيـروى درونـى        كه قوا و غرايز مشتركى با ساير        اينانسان افزون بر    . 5
هـاى    هـا و جاذبـه      ، كه منشأ بسيارى از گرايش     ∗نصيب برده » فطرت«منحصر به فردى به نام      

هـاى اختـصاصى،      ها و جاذبه    برخى از اين گرايش   . درونى و صفات و ملكات نفسانى است      
ف اخالقـى، جمـال و زيبـايى، تقـديس و           طلبى و حقيقت جـويى، عواطـ       عبارتند از دانش  

پرستش كه از پايدارترين تجليات روح آدمى و ابعاد وجودى او است و بـه قـول انيـشتين،                   
                                                           

، جـوادي آملـي   : ك.ر(هاى آن و نيز تفاوتش بـا طبيعـت و غريـزه،               ي براى آگاهى از معناى فطرت و ويژگ       ∗
  ).148ـ142و137ـ127ص: 1380؛ رجبى28ـ23 ص:1378
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دانشمند بزرگ عصر ما، انسان در حال پرستش به كـوچكى آمـال و اهـداف بـشرى، و در                    
كار اسـت،  ها در طبيعت و افكـار آشـ   برابر، به عظمت و جاللى كه در ماوراي امور و پديده   

 ؛)56ص]: بي تا[ين، اانيشت(برد  پى مى
موجودى آزاد و انتخابگر است و با همـين نيـروى اراده و             . انسان اراده و اختيار دارد    . 6

تواند مكان زندگى، نوع زندگى، دين، شغل، همسر و چيزهايى ديگـر مربـوط بـه                  اختيار مى 
  .خويشتن را برگزيند

هـاى خـود را      توانـد همـه گـرايش       ده مجهز است مى   از آن جا كه انسان به عقل و ارا        . 7
كنترل كند و تحت فرمان عقل و دين درآورد و نفوذهاى خارجى را قطع كند و خويشتن را                
از هر قيد و بند نفسانى و ظاهرى آزاد سازد و مالك خويشتن شود و شخـصيت انـسانى و                    

سلط بر خود و رهايى    مالكيت نفس و ت   . اش را استحكام بخشيده، ارتقا دهد      كماالت روحى 
شـود كـه بهتـرين و        ناميـده مـى   » آزادى معنوى «هاى نفسانى و شيطانى،       ها و گرايش    از ميل 

رود و هدف و غايت اصلى تربيـت دينـى و اسـالمى              شمار مى  ارزشمندترين نوع آزادى به   
 .)6ـ2ص: 1367، جيمز، 189ـ188؛ صدر المتألهين، ص203ـ190ص: 1344جعفري،: ك.ر (همين است

 يگاه انسان در اسالمجا
هاى شخصيتى انسان در اسالم بسيار گسترده و در همـان حـال بـسيار                 جايگاه و ويژگي  

  :شود ها اشاره مى ترين آن اين جا به گونه فشرده به برخى از مهم. ارزشمند است
چنان قداست و شرافتى دارد كه خداوند آن را بـه خـود             ) روح(حقيقت وجود آدمى    . 1

بقـره  : ك.ر(انسان مسجود فرشتگان االهى است ). 9 ـ  7): 32(سجده : ك.ر(دهد  نسبت مى
 ؛)همان(و جانشين خدا در زمين مطرح است » خليفة اهللا«و در جايگاه ). 34 ـ 30): 2(

هـاى    اند و همه مواهب و نعمت      هاى آسمانى و زمينى براى او آفريده شده        همه پديده . 2
اش  ها به اهداف متعالى و كمـال زنـدگى          اده از آن  مادى و معنوى در خدمت اويند تا با استف        

  ).65: ، حج)22 (13: ، جاثيه20): 31(لقمان : ك.ر(دست يابد 
تواند كرامت اختيارى كسب كند و بـا انتخـاب برتـر              انسان افزون بر كرامت ذاتى مى     . 3

بـه  دارى و خداپرستى را برگزيند و از راه پرهيزكارى و تقـوا و بنـدگى خـدا                    خود، راه دين  
، 13): 49(حجـرات  : ك.ر(و قرب االهـى برسـد    ) مقام انسان كامل  (باالترين منزلت انسانى    
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دارى، كفرورزى، فساد اخالقى و انحطاط روحى نيـز    چنان كه راه ترك دين    .) 55): 54(قمر  
  ).84): 17(، اسراء 3): 76(، انسان 256): 2(بقره : ك.ر(به رويش گشوده است 

ان آزاد آفريده شده و هيچ كـس حـق نـدارد ايـن حـق را از او                   از ديدگاه اسالم، انس   . 4
  ).401ص: 31صبحى صالح، نامه (سلب كند 

ها صرفنظر از نژاد، مقام، سن، جنس، رنگ و مانند آن، احترام وااليى               در اسالم، انسان  . 5
كشتن يك تن به منزله كشتن همه مردم است و در دنيا و آخـرت كيفـر و مجـازات                    . دارند

  ).32): 5(مائده : ك.ر(ارد سنگينى د
در اسالم هرگونه ظلم و تعدى به حقوق ديگران، نظير توهين، فحاشى، حريم شكنى              . 6

مطرح و ظلم و گناه نابخـشودنى اسـت و مرتكـب آن از              » حق الناس «به صورت تجاوز به     
  ).255، ص176خطبه: صبحى صالح(شود، مگر به رضاي مردم  مجازات آخرتى رها نمى

هاى انسان در اسالم، عميق و فراگير اسـت و فقـط حقـوق و آزادى                  و آزادي  حقوق   .7
شـود؛ بلكـه شـعاع آن، عرصـه بـاطنى و              ظاهرى نيست و به زندگى مادى نيز محدود نمـي         

  .گيرد معنوى را نيز در بر مى
حقوق و آزادى انسان در اسالم، به حقوق فردى محدود نيست و حقوق اجتماعى را               . 8

 چون اسالم مصالح فرد و اجتماع هر دو را در نظر دارد و هرگز مـصالح                 شود؛  نيز شامل مى  
 ).277ـ260ص: 1363ابن شعبه حرّانى، : ك.ر(كند  يكى را فداى ديگرى نمي

هـا و     اى دارد، در برابر، مـسؤوليت       انسان در اسالم، گرچه آزاد است و حقوق فزاينده        . 9
هـا و احكـام اسـالمى، آن         ن بـه برنامـه    تكاليفى نيز دارد و بايد در جايگاه مـسلمان و مـؤم           

؛ همـو،   110ــ 94ص: 1367جـوادى آملـى،     : ك.ر(ها و تكاليف را بر عهده گيرد          مسؤوليت
  ).251ـ245ص: 1375

  انسان در نگاه اومانيسم

 مفهوم و پيشينه اومانيسم

مــدارى،   كــه بــه معنــاى مكتــب اصــالت بــشر، بــشرانگارى، انــسان"Humanism"واژه 
، بـه معنـاى   "humus" واژه التـين  humble (humilis)نند آن است، از  ريشه     گرايى و ما   انسان

 بـه معنـاى     "humanus" به معناى هـستى زمينـى و         "homo"از اين رو،    . خاك يا زمين است   
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  .خاكى يا انسان است
اين واژه در آغاز، در مقابل ديگر موجودات خاكى، يعنى حيوانات و گياهان و نيز مرتبه                

. رفـت   به كار مـى (divinus, deuslaivus)ها، يعنى ساكنان آسمان يا خدايان  هديگرى از آفريد
 "divinitas"در اواخر دوران باستان و قرون وسطاى غرب، محققان و روحانيـان، ميـانِ واژه                

گرفـت و اصـطالح    هايى از معرفت و فعاليت كه از كتاب مقدس نشأت مـى        به معناى حوزه  
هايى كه به قضاياى عملـى زنـدگى دنيـوى مربـوط             اي حوزه  به معن  (humanitas)اومانيتاس  

هـاى   از آنجا كه اين حوزه دوم، بيشتر مـواد خـام خـود را از نوشـته                . شد، فرق گذاشتند   مى
گرفت، مترجمان اين آثـار كـه معمـوالً ايتاليـايى      رومى و به طور فزاينده از يونان باستان مى      

 .ناميدند» ها اومانيست« يا "umanisti"بودند، خود را 

هـاي    شـد كـه آرايـه       به آن حوزه از معارف درسى اطالق مى        "humanist"بر اين اساس،    
گرفـت از ايـن رو،       بيان، منطق، رياضيات و آثار نويسندگان يونـانى و رومـى را در بـر مـى                

هـاي   كـرد و يـا زمينـه    فردى بود كه اين موضوعات را ترجمه يـا تـدريس مـى        » اومانيست«
 .)170ص: 1378ديويس، ( ساخت  مىتدريس آنها را فراهم

نيز در ذيل واژه اومانيسم » دايرة المعارف پل ادواردز   «در يكى ديگر از منابع معتبر غربى        
  :درباره معناى اين واژه و ريشه آن آمده است

اومانيسم جنبشى فلسفى و ادبى است كه در نيمه دوم قـرن چهـاردهم، از ايتاليـا آغـاز                   «
اين جنبش يكى از عوامل فرهنگ جديـد     .  اروپايى كشانيده شد   گرديد و به كشورهاى ديگر    

نهـد   اى است كه ارزش يا مقام انسان را ارج مى          همچنين اومانيسم فلسفه  . دهد را تشكيل مى  
بـه بيـانى ديگـر، سرشـت انـسانى و حـدود و عالئـق        . دهد و او را ميزان همه چيز قرار مى 

 .گيرد طبيعت آدمى را به عنوان موضوع مي

يسم در معناى آغازينش، كـه مفهـومى تـاريخى اسـت، جنبـه اساسـى و زيربنـايى                   اومان
اى كه متفكران از آن طريق، كمال انسانى را در جهان طبيعـت و            رنسانس است؛ همان جنبه   

اصـطالح  . جو كردند و تفسير انـسان را نيـز در ايـن راسـتا جويـا شـدند                   و  در تاريخ جست  
گرفته شده است كـه در زمـان سيـسرون          ) Humanitas (اومانيتاس«اومانيسم در اين معنا، از      

)Cicero (   و وارو)Varro (                به معناى تعليم مطالبى به انسان بـود كـه يونانيـان آن مطالـب را
در يونان قـديم، تعلـيم و تربيـت بـا           . ناميدند كه به معناى فرهنگ است      مى) Paideia(پايديا  
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هـايي شايـسته انـسان تلقـى          وزشگرفت و تنها چنـين آمـ       آموزش هنرهاى آزاد صورت مى    
هـا    اومانيـست . شد؛ از آن جهت كه آدمى خود را از ديگر حيوانات متمـايز كـرده اسـت                 مى
كوشيدند تا آن حيات روحى را كه انسان در عـصر كالسـيك دارا بـود، ولـي در قـرون                       مي

ان وسطا از دست داده بود، ديگر بار از طريق ادبيات كالسـيك بـه او بازگرداننـد و آن همـ                    
كـرد    آدمى را توجيه مي   ) Autonomy(بود ادعاى خود مختارى و خود رهبري        » آزادى«روح  

ديد، به دنبال قـابليتى      داد تا در حالى كه خود را گرفتار طبيعت و تاريخ مى            و به او اجازه مى    
اومانيـسم  . باشد تا بتواند طبيعت و تاريخ را قلمرو حكومت خود سازد و بر آن مسلط شود               

به معناى تجديد گذشته باستانى نبود، بلكه در صـدد          » بازگشت به روزگار باستان    «به عنوان 
اين در حالى   . بود تا به احيا و توسعه استعدادها و نيروهايى بپردازد كه گذشتگان دارا بودند             

دليـل  . ها برخى از باورهاي مردمان قـرون وسـطا را از دسـت داده بودنـد                 بود كه اومانيست  
اين بود كه آنـان     ) شعر، معانى بيان، اخالق و سياست     ( به ادبيات باستانى     توجه بشر انگاران  

معتقد بودند چنين ادبياتى انسانى تربيت كند كه به نحو مؤثرى آزادى و اختيار خويش را به                
 )(Edwards, IV, P.69, 70 .كار گيرد

 معنـاى   توان گفت تـاكنون دو     هاي و معانى گوناگون براى اين واژه، مى         با وجود تعريف  
نيـز از ميـان ايـن دو، معنـاى          . ى و معناى فلسفى بيشتر رواج يافته است       آن يعنى معناى ادب   

. فلسفى آن امروزه بيشتر مطرح است؛ زيـرا در دل خـود بـه معنـاي ادبـى نيـز توجـه دارد                      
اعتقـاد بـه اصـالت      «يا  » بشر انگارى «،  »انسان ساالرى «اومانيسم به معناى فلسفى آن، همان       

اين مكتب، انسان را يگانه حقيقت جهان آفرينش        .  است در برابر اعتقاد به اصالت خدا     » بشر
اش در تـضاد بـا       نـشاند؛ يعنـى اومانيـسم در شـكل افراطـى           داند و به جـاى خـدا مـى         مى

خدامحورى يا خداگرايى است و هرگونـه انديـشه متـافيزيكى ماننـد وحـى الهـى و اديـان                   
انگـارد    مطلق طبيعت مي  رواى  كند؛ و بشر را مالك الرقاب هستى و فرمان         آسمانى را نفى مى   

  .)39 ـ 38ص: 1381زرشناس، (
انـد و چـه بـسا        گيرى مكتب اومانيسم نقش داشته     توضيح آنكه عالمان زيادى در شكل     

از ايـن رو، بـسيارى از   . انـد  نيـز بـوده   » اومانيسم خدا محـور   «بسيارى از آنان در صدد ارائه       
  ـ  البتـه بـه مفهـوم غربـى آن    ـ ها، اين مكتب بشرى را در چارچوب خدا و  دين اومانيست

تابنـد،   كردند، ولى بايد دانست اكثريت با دانشمندانى است كه دين را بر نمى           جو مى  و جست
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» ديـن انـسانيت   «انـد كـه      و بلكه به تصريحِ تونى ديويس، اومانيسمى را پايـه ريـزى كـرده             
(religion of humanity)شد كه ديگـر  اين دين جديد، جاي گزين مسيحيتي . گذارى شد ، نام

و انسانيت نيز آن گونه تعريف شد كـه          )36ص: زرشناس، همان (اعتقاد بدان امكان نداشت     
  .)165ص: زرشناس، همان(در تقابل با مذهب باشد 

هاى دو فيلسوف مشهور عـصر        هاى امروزى بيشتر از ديدگاه      بر همين اساس، اومانيست   
تـأثير  ) 1857ــ 1797(نـت   و اگوسـت ك   ) 1804ــ 1724(روشنگرى، يعني ايمانوئـل كانـت       

شان، پذيرفته بودند  ـ فرهنگى اين دو متفكر با وجود اختالف ماهوى نظام فكرى        .اند  پذيرفته
كه معرفت را تا حد معرفت علمى و آن هم از نوع عقالنيتى كه به فيزيك نيـوتنى انجاميـد،                

 مفروض بر   هاى محسوس ميان حقايق    در اين رويكرد، معرفت، دانستن نسبت     . اند تنزل داده 
همچنين شـناخت خـدا و بـه تبـع آن خداپرسـتى و              . هاى رياضى تعريف شد    اساس نسبت 

رس تجربه، غير واقعـى       اساساً اعتقاد به مسائل ماوراى طبيعى، به علت خارج بودن از دست           
كانت بر اين بـاور بـود       . در نتيجه، حتى خداشناسى عقالنى نيز انكار گشت       . شد  پنداشته مي 

اپذير است ولي بايد يكى از لوازم عقل عملى به شـمار آيـد و صـرفاً بـه                   كه خدا شناخت ن   
كنت نيز كه پرداختن به علت را امـرى غيـر علمـى       . عنوان يك اصل موضوعه پذيرفته شود     

شمرد و انسان را به وجود خدا، حتـى بـه عنـوان              دانست، تأمل درباره خدا را مردود مى       مى
  ..)38ـ36ص: 1379؛ رجبى، 97ـ91ص: 1474بور، بار(ديد  نيازمند نمى ابزار عقل عملى،

كه برخاسـته   ) رنسانس(ارنست كاسيرر نيز در توصيف بينش حاكم بر عصر روشنگرى           
  :نويسد از اومانيسم و در آميخته با آن است، مى

كنـد و راه را بـراى        داورى آزاد مـى    اى كه انسان را از تعبد و پيش        آيد تنها وسيله   به نظر مى  
 اسـت؛  عـام  طـور  به مذهبى اعتقاد كامل شمردن مردود سازد، مى هموار او عىواق بختى  خوش

خصلت كلى عصر   . اى كه متكى باشد    ملبس شود و بر هر شالوده      كه تاريخى فرم هر به يعنى
 .)210ص: 1370كاسيرر، (به دين است  نسبت شكاكانه و انتقادى آشكار رويه روشنگرى،

  بندي جمع

هاى زيـر را در      ا به امروز، معناي عام اومانيسم، مبانى و مؤلّفه        از قرن چهاردهم ميالدى ت    
هـاى   هـاى مختلـف و انديـشه       البيته ميزان هر كدام از اين عناصر در نحلـه         . نظر داشته است  

 :ها، متفاوت خواهد بود شخصيت
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باور به عقـل،    . 2هاي انسانى؛     ها و دل بستگي     بندى به خواست   محوريت انسان و پاى   . 1
يى و روش عملى چونان ابزارى مناسب بـراى كـشف حقيقـت و سـاختن جامعـه                  گرا شك

اعتقاد بـه بنـا     . 4هاي بنيادى وجود انسان؛       برشمردن عقل و اختيار به عنوان جنبه      . 3انساني؛  
بـاور بـه جامعـه بـاز و         . 5نهادن اخالق و جامعه بر مبناى خود مختارى و برابرى اخالقي؛            

اسى، به عنوان بهترين تضمين كننـده حقـوق انـسانى در برابـر              تأكيد بر دموكر  . 6تكثّر گرا؛   
التـزام بـه اصـلِ جـدايى نهادهـاى دينـى از             . 7جويى حاكمان؛    روايان و سلطه    اقتدار فرمان 

هـاى    گو، چونـان ابـزار حـلِّ تفـاوت و تقابـلِ فهـم               پرورش هنر مذاكره و گفت    .  8دولت؛  
هاي ماوراى طبيعى و توجه بـه يـك           واقعيتاعتقاد به اينكه تبيين جهان بر پايه        . 9مختلف؛  

ارزش كردن عقـل انـسانى       هاي بشرى، تالشى براي بى      جهانِ غيردنيوى براى حلّ گرفتاري    
پيدا و انـسان نيـز بخـشى از همـين جهـان طبيعـت اسـت كـه           جهان موجودى خود  . است

ها  مه ايدئولوژى باور به اينكه بايد ه    . 10براساس يك فرايند تحولىِ مداوم پديد آمده است؛         
گذارى شـود؛ نـه اينكـه صـرفاً          هاي دينى، سياسى يا اجتماعى را خود انسان ارزش          و سنّت 

جوى پيوسته براى يافتن حقيقت عيني؛ بـا درك و            و  جست. 11براساس ايمان پذيرفته شود؛     
هاى ناقص ما را از آن حقيقت عينى        اعتراف به اينكه شناخت و تجربه جديد، همواره ادراك        

بينانـه و معقـول بـراى     گزينـي واقـع   اعتقاد به اينكه اومانيسم جـاي     . 12سازد؛    گرگون مي دي
بينى،  آور است؛ زيرا با اعتقاد به اومانيسم، خوش هاى زيان الهيات نااميد كننده و ايدئولوژى   

گرايى به جاى    سوزى، زيبايى و عقل     طلبى، تساهل، بردبارى، عشق، ترحم، دل      اميد، حقيقت 
ها و ايمان كوركورانه و غير عقالنـى   گرايي، گناه، خشم و نفرت، تعصبت  يأس، جزم  بدبينى،

 .گردد حاكم مى

، »روش علمـى  «و  » خـرد «،  »همتـايى فـرد انـسانى      بى«هايى همچون    در اين ميان، مؤلّفه   
 )1378ديويس،: ك.ر( .دهند هسته مركزى و كانونى اومانيسم را تشكيل مى

 شناسى اومانيسم مبانى انسان

تـرين   اند كه مهم   شناسى فراوانى را مطرح كرده     بنيان گذاران اومانيسم نوين، مبانى انسان     
 :اين مباني به شرح زير است

 انسان، ميزان و معيار همه چيز است؛. 1
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گيـرد و ديـن و معنويـت از مـتن زنـدگى بـه                خرد انسان، جاى خدا و دين او را مى        . 2
 گردد؛ ى اعتبار مىشود، يا از اساس ب اى رانده مي حاشيه

شـود و در لـذّت       آرمان نهايى بشر، در قلمرو حيات مادى و زندگى دنيوى تفسير مى           . 3
هاي طبيعت از هر راه ممكن و نيز ارضاى         ورى بيشتر از موهبت     جويى، منفعت طلبى و بهره    

 گردد؛ هاي نفساني خالصه مى خواهش

يابـد؛ يعنـى     ورد و مشروعيت مى   خ همه چيز با ميل، اراده تعديل نشده انسان رقم مى         . 4
 شود؛  ها خواست آراى مردم مي گزاري خاستگاه همه قانون

تواند و نبايد اين آزادى      اي كه كسى نمى     يابد؛ به گونه    انسان آزادى و اختيار مطلق مي     . 5
 و اختيار را از او بازستاند؛ 

 شود؛ مى مخالفت نسانىو ا اخالقى هاى ارزش و دينى باورهاي فلسفى، ـ فكرى هاى با نظام. 6

 ؛)گرايى فرد گرايى نه جمع. (گردد منحصر به فرد مطرح مي نوع يك چونان انسانى، هر. 7

 شود؛  انسان، نه محصول محيط خويش، بلكه آفرينشگر محيط خود دانسته مي. 8

 تواند بدون ايمان به خداوند شكل بگيرد؛ شايستگى شخصيتى افراد انسانى مى. 9

 شود؛ گذار بر سرنوشت او قلمداد نمي و خداوند تأثير شود  همه چيز ميمالك انسان. 10

 شود؛ پنداشته مي» حيوان سياسى«انسان، حيوان . 11

هـاي جـسمانى مطلـوب        شود و توجه به جسم و لذت        هاى جسمانى رد مي     رياضت. 12
 آيد؛ اصلى به شمار مي

اى شخصى انساني و    ه  وجود مذهب همچون عاملى روبنايى به منظور ترويج ارزش        . 13
تواند، مانند مذهبِ بشرى  شود، ولي چنين مذهبي، حتي مى اصالح اجتماعى الزم شمرده مي  
 ∗.اگوست كنت كامال ملحدانه باشد

 مقايسه 

هاى انسان در نگاه اسالم و انـسانِ مـورد نظـر اومانيـسم      اي به ويژگي    اكنون كه تا اندازه   

                                                           
 :1381؛ كهـون،    166ــ 165،  94ــ 92،  39ـ36،  6ص: ديويس، همان : ها گرفته شد     اين قسمت، از اين كتاب     ∗

  . 103ـ102، 92ـ91، 67ـ66، 32، 30ص: پور، همان ؛ صانع)318ـ281، 272ـ259ص
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يـك،    گاه بپـردازيم تـا روشـن شـود كـه كـدام            آگاهى يافتيم، جـا دارد بـه مقايـسه دو ديـد           
 :تر است تر و به حقيقت نزديك بينانه واقع

انسان اومانيستى از خدا بريده است و به معبودهاي گوناگون و دروغين دل بـسته               ) الف
بستگى بـه خـدا اسـت و او           هاى انسان دينى به غير خدا، دل       بستگى  است، ولي خاستگاه دل   

ورزد، يعني در نزد او، هـيچ عـشقى بـه پـاى       ر خدا عشق مي   براى رضاى خداست كه به غي     
 : رسد عشق خدا نمى

لّهاً لبح نُوا اَشَدالَّذينَ آم165، آيه )2(بقره . (و( 
  .ورزند اند، شديدترين عشق را به خدا مي آنان كه ايمان آورده

 اخالقى دور هاي هاى انسانى و فضيلت ها و شرافت انسانِ اومانيستى، از همه كرامت) ب
هـاى مـادى و دنيـوى         تنزّل يافته است؛ يعني تنها به لـذت       » حيوان سياسى «شده و به مرتبه     

انديشد؛ ولى انسان در نگاه اسالم، افزون بر اينكـه كرامـت ذاتـى دارد، در پرتـو تقـوا و                      مى
تا جايي كـه از فرشـتگان الهـى          رسد هاى اختيارى نيز مى     ها و شرافت    بندگى خدا به كرامت   

هاى عميق   هاى مشروع و معقول مادى و جسمى، از لذت          او افزون بر لذت   . شود يز برتر مى  ن
  .شود روحى و معنوى نيز برخوردار مي

هـاى ظـاهرى در عرصـه زنـدگى مـادى و دنيـوى                انسان اومانيستى گرچه به آزادي    ) ج
ه بدترين  هاي دينى و تعهدات انسانى گريخته است، ولى در برابر، ب            رسيده است، از تكاليف   

او عنانِ نفس و روح خـويش را        . نوع بندگى يعنى بندگى و بردگى نفسانى دچار شده است         
هاي شيطانى سپرده است و در نتيجه، دچار بدترين نوع اسـارت،              به دست هواها و خواهش    

منـع   هـاى ظـاهرى     اى آزادي  اما انسان دينى، گرچه از پـاره      . يعنى اسارت روحى شده است    
برابر، به بهترين نوع آزادى يعنى آزادى روحى و آزادگي معنوى رسـيده     شده است، ولى در     

 .است و از اين رهگذر، به آرامش روحى و روانى بااليى دست يافته است

شـوند   ها، به شهروندان درجه يك و درجه دو تقـسيم مـى          ها در نگاه اومانيست     انسان) د
شـود، ولـى شـهروندان      يك مـى   تنها شامل شهروندان درجه    گاه همه حقوق بشر ادعايي،      آن

هاى ديگـر نـزد    همچون ملت. يابند درجه دو و نيز مردمان ديگر كشورها ارزش الزم را نمي       
هاي جـسمانى بيـشتر مطـرح در          آنها تنها چونان ابزارى براى رسيدن به منافع مادى و لذات          
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ها دريافت، ولـى     توان از نوع رفتار آنان با ديگر ملّت        اين حقيقت را مى   . شوند  نظر گرفته مي  
هـا از     همه انسان . انسان در انديشه اسالمى، از هر نژاد و ملّيتى، داراى احترام و ارزش است             

ها با هر رنگ و ملّيتى، عيال خدا          هاي اسالمى، انسان    حقوق برابر برخوردارند؛ زيرا در آموزه     
 .اند شمرده شده

ده اسـت، ولـى از عـالم        انسان اومانيستى گرچه طبيعت را به تسخير خـويش درآور         ) هـ
خبـر اسـت،      غيب و ملكوت جهان و نيز از جهان آخرت بازمانده و از حقايق آن جهان بـى                

هاي طبيعت    او افزون بر برخوردارى از موهبت     . ولى انسان در تربيت دينى، اين گونه نيست       
ز يابـد، ا    هاى مادى، به دليل بصيرت ايمانى، به حقايق غيبى و باطنى نيز دست مـي                و نعمت 

دهد و خـود      اش را از عالم ماده به ملكوت اعلي و باطن عالم جهت مي             اين رو، افق انديشه   
 .سازد را در اين دنياى مادى منحصر نمي

انسان اومانيست غربى، گرچه در زندگى مادى و صنعتى پيش رفتـه، ولـى بـه دليـل                  ) و
 آينده را تاريـك  او. هاى روحى و روانى شده است دورى از معنويت و اخالق، دچار بحران   

اين حقيقتى است كه بسيارى     . يابد  بيند و خود را گرفتار پوچى و سرخوردگى مي         و سياه مى  
گران مسائل سياسى و اجتماعى غربى بدان اعتراف كرده و هشدار            شناسان و تحليل   از جامعه 

، ولـي   )186ــ 153ص: ش1381؛ حاجتى،   503و17،  5،  4ص: ش1371تافلر،  : ك.ر( اند  داده
تـرى   دار هر چند از نظر پيشرفت صنعتى و زندگى و رفاه مادى در مرتبـه پـايين                   دين انسان

كند، بلكـه پيوسـته    شود و احساس پوچى روحى نمى گاه سرخورده و نااميد نمى    باشد، هيچ 
 .بيند اميدوار است و آينده را روشن و خود را رستگار مى

اش   هـاي نفـساني      خـواهش  انسان اومانيست غربى، از طريق آراى عمومى، بـه همـه          ) ز
بخشد، ولي انسان مسلمان آمال و آرزوهاى خود را با خواسـت و اراده الهـى    مشروعيت مى 

هـي ناسـازگارند،    هـاي ديـن اال      هايش را كه با آمـوزه      اي از خواسته    سازد و پاره    هماهنگ مي 
 .نهد كنارى مى

سـت و همـه     در تفكر اومانيستى، عقل و خرد انسانى از ديـن وحيـانى جـدا شـده ا                ) ح
شـود، ولـي بايـد       آوردهاى عقلى و علمـى طلـب مـى          هاى زندگى، از ره     كارها و راه حل     راه

هـاي نفـسانى افـسار        دانست كه عقل بريده از وحى و در بند هوا و هـوس و اسـير غريـزه                 
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تواند مصالح راستين انسان را بازشناسد و راه درست كمـال انـسانى را بـه او                  گسيخته، هرگز نمى  
جـنس بـازى و        گواه روشن اين حقيقت، تصويب قوانينى براى رسميت بخشيدن به هـم            .بازنمايد

 .  سودي نداردهاى جسمى و روحى آن در بسيارى از جوامع غربى است كه جز زيان مانند

شود و نـه بـه طـور مطلـق پذيرفتـه              اما در تفكر اسالمى، عقل نه كامالً ناديده گرفته مي         
شود و در بخـش ديگـر كـه          وانين از عقل كمك گرفته مى     در بخشى از احكام و ق     . گردد  مي

جويد؛ يعني عقـل و نقـل        سود مى ) كتاب و سنّت  (عقل را به آن راهى نيست، از منابع نقلى          
 .گشايند به ياري هم، راه زندگى متعالى و معقول را فرا راه انسان مى

د          آنهـا اسـت؛   از اين رو، احكام شرعى، برخالف عقل و فطرت نيستند، بلكه عقـل مؤيـ
 .زيرا اسالم، دين عقل و فطرت است

در نگاه اومانيسم، انسانيت انسان رو بنا است و صفات حيوانى و نفسانى او، زير بنا                ) ط
از اين رو، همه تالش انسان غربى براى تأمين نيازهـاى حيـوانى و              . شود  و اصل پنداشته مي   

نـوى انـسان يـا بـه كلـى          هاى نفسانى است و نيازهـاي جنبـه روحـى و مع            ارضاى خواسته 
اى كـه مزاحمتـى    شـود؛ بـه گونـه    گردد و يا هماهنگ با بعد حيوانى تعريف مي    فراموش مي 

 .اش فراهم نكند براى اميال نفسانى و زندگى مادى و حيوانى

اما در ديدگاه اسالمى، انسانيت انسان زيربنا است و جنبه حيوانى و نيازهاى مادى اوست هـر                 
اى براى تعالى روحـى و   شود، ولى ـ وسيله  د معقول و مشروع برآورده مىچند مهم است و در ح

 پـرورش ملكـات   هاى انـسان بـراى شـكوفايى اسـتعدادها و       همچنين تالش . معنوى انسان است  
هاى دنيوى انسان هماهنگ با ايـن         پذيرد و همه فعاليت     نفسانى و مكارم اخالقى صورت مي     

 . تر است م به انسان همه جانبه و واقع بينانهپس توجه اسال. گيرد هدف برتر انجام مى

 گيرى نتيجه

انسان موجودى دو بعدى و داراى جسم و روح اسـت و حقيقـت او، بـا روح اسـت و                     
انسان افزون بر مشتركاتي كه با حيوانات دارد، امتيازاتي نيـز           . روح نيز، عنصرى مجرد است    

هـاى     و گـزينش، فطـرت و گـرايش        توان به عقل، اراده، قدرت انديشه      دارد كه از جمله مى    
دانـد و حقـوق و    اومانيـسم، انـسان را محـور هـستى و مالـك آن مـى      . فطرى او اشاره كرد 

اين مكتـب بـشرى، زنـدگى و        . شمارد هاى انسان را نامحدود و مقدم بر همه چيز مى          آزادى
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 .داند هاي زندگى انساني را به همين دنيا و منافع مادى محدود مى هدف

دانـد، ولـى     افزون بر اينكه انسان را گل سرسبد هستى و محور آفـرينش مـى             اما اسالم،   
بـه همـين دليـل، هـم        . جويد  هاى او را در مسير خدا و اراده او مي           هويت، سعادت و آرمان   

هاي فراگير مادى و معنوى و دنيوى و اخـروى و   هاي انسان را در حوزه  زندگى و هم هدف   
 آن، هرگونـه حقـوق او را نيـز در در همـين              شناسـد و بـه مـوازات        در چارچوب دين مـي    

انسان در اسالم داراى كرامت ذاتى و روح خدايى و صـاحب اختيـار              . خواهد چارچوب مى 
ها از هر نژاد و ملتى كـه باشـند، از نظـر               انسان. خويشتن و قابل رشد و تعالى معنوى است       

 .ها برخوردارند ساناسالم برابرند و از حقوق و حرمت و كرامت انسانى برابر با ديگر ان
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