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  چكيده
 مطالعات در او يها يژگيو و انسان به نگرش نوعاهميت 

 عنوان مبنايي تا حدي است كه به وم انساني و اجتماعيعل
 و سيشنا معرفت سي،شنا يهست ي چونمبانساير  كنار در

ه زه را شكل دادحو آن اتينظر اركان ،سيشنا روش
هاي انسان  هدف اين پژوهش تبيين ابعاد و ويژگي .است

در اين . هاي عالمه طباطبايي است مبتني بر ديدگاه
تحقيق، غالب آثار فلسفي و تفسيري ايشان با روش 

 و ليتحل شناخت،ي براي روشعنوان  تحليل مضمون به
بررسي  يفيكي ها داده در موجودي الگوها گزارش

شده از  شناسانه استنباط نسانهاي ا سپس گزاره. اند شده
و » وجودي«مضامين حاصله، در قالب دو زاوية تحليلي 

، »نفسه نوع انسان هاي في ويژگي«شامل سه بعد : »ماهوي«
هاي نوع انسان با لحاظ حركت استكمالي در سه  ويژگي«

هاي نوع  ويژگي«و » ساحت نگرش، گرايش و رفتار
ارائه شده » فسانسان با لحاظ اثر حركت استكمالي بر ن

شده از  شناسي حاصل چارچوب تحليلي انسان. است
هاي عالمه طباطبايي كه جنبة نوآورانة اين تحقيق  انديشه
قابليت ممتازي براي تعالي علوم انساني و  ،است
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Abstract 
Our reading of Human Nature and his 

characteristics in humanities is very important and 

serves as a basis, among other principles such as 

ontology, epistemology and methodology. We 

want to explain human nature according to 

Allameh Tabatabai’s opinions. In this study, his 

dominant philosophical works as well as 

hiscommentary on the Quran through content 

analysis, as a method for knowledge, analyzed and 

the current plans of qualitative data explored. Then 

anthropological propositions drawn from the 

resulting implications, in terms of analytical angle 

"existential" and "substantive": the three 

"characteristics of the human species itself", 

"characteristics of human perfection with the 

movement in three spheres: attitude, Trend and 

behavior" and "human characteristics of the effect 

of the perfection of the soul" presented. Analytical 

framework of Anthropology derived from the 

ideas of Allameh Tabatabai, which is innovative 

aspect of this research, has superior capability to 

elevate humanities and social sciences. 

Kaywords: anthropology, Allameh Tabatabai, 
existential analysis, essential analysis, human, 
content analysis. 
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  مقدمه
هاي  بسياري از دانش ةمحور مطالع ،چيستي انسان

شناسان،  روان. تجربي و غيرتجربي قرار گرفته است
همچنين شناسان و  نگاران، مردم شناسان، تاريخ جامعه

كدام با توجه به  عارفان و متكلمان، هر ،فيلسوفان
هويت و ماهيت انسان  ةمباني و اهداف خود، دربار

شناخت . )23: 1394فر،  يسهراب( اند سخن گفته
هاي  اثبات توانايي. هاست معرفت ةانسان محور هم

 يها آن، معرفت ةاو در شناخت، مقدار و محدود
ديگر  به عبارت. دهد ديگر را تحت تأثير قرار مي

ها مبتني بر شناخت انسان است و مادام  شناخت ةهم
امكان شناخت و ابزار و  ةكه امكان شناخت، محدود

ر انسان روشن نشده باشد، اعتبار منابع آن د
 اي از ابهام قرار دارد هاي ديگر او در هاله شناخت

سعادتمندي و  از اين رو .)19 ـ 23: 1393گرامي، (
تر از زندگي محدود دنيوي در  چه بيش مندي هر بهره

اساس  ها بر ريزي صورتي ميسر است كه برنامه
 Stevenson and( شناخت انسان شكل گيرد

Haberman, 1998: 3.(  
گذاري براي جوامع انساني در  سياست

هاي فرهنگي، اقتصادي، سياسي، تعليم و  عرصه
اساس شناختي صحيح از انسان  بر گيهم... تربيت و 

گونه خطا يا افراط و تفريط در  پذير است و هر امكان
هاي مربوطه سرايت  عرصه ةشناختي به هم آراي انسان
مثالً  .Horodecka, 2014: 54-56)(د خواهد كر

سرشت يا بدسرشت دانستن انسان، در  نيك
 ريزي براي جامعه و افراد نقش اساسي دارد برنامه

)Al-Ghamdi, 1990: 36( . وجود نمونة ديگر اينكه
ساحتي از انسان به نام روح و اصالت آن نسبت به 

ميان آن دو در تبيين بسياري از  ةجسم و رابط
اگر معتقد به  يا هاي اسالم ضروري است آموزه

ني قبل از اين جهان باشيم و طبق اوجود روح انس
انسان را موجودي بدانيم كه حقايق را  ،مثل ةنظري
دانسته و فراموش كرده است در اين صورت وي  مي

 ةتنها نيازمند يادآوري خواهد بود و شايد نياز به اقام
 ؛25 ـ 28، 1390واثق غزنوي، ( برهان نداشته باشد

  ).147: 1384؛ كبير، 24 ـ 30: 1392رجبي، 
شناسي،  در ميان علوم انساني، مسائلي چون هستي

شناسي بسيار  شناسي و روش شناسي، معرفت انسان
شناسي از  انسان ،از ميان اين چهار موضوع. ندمهم

دين، علم، عقل، و  شود المسائل شمرده مي جهاتي ام
معرفت، اخالق، هنر، سياست، مديريت، جامعه، 

، حكومت و مفاهيمي از اين قبيل بدون وجود تاريخ
واثق ( نوع انسان و حتي تصور او بدون موضوعند

شناخت ). 162: 1386؛ اميري، 6: 1390، غزنوي
 ةدهد كه به هم حقيقت انسان اين فرصت را به او مي

ابعاد وجودش توجه كند و در طول عمر خويش به 
ر، ف سهرابي( طور متعادل بپردازد آن جهات به ةهم

 ؛ Stevenson and Haberman, 1998: 4؛24 ـ 27: 1394
   ).24 ـ 30: 1392رجبي، 

اين پژوهش در صدد تبيين نگاه اسالمي به 
اما از آنجا كه در عالم اسالم نيز . انسان است

تعابير و تفاسير متفاوتي از انسان وجود دارد، در 
اين تحقيق، نگاه اسالمي به انسان بر اساس 

شناخت . طباطبايي تبيين شده استنظريات عالمه 
انسان از منظر اسالم از دو منبع نقل و عقل ميسر 

منبع عقل ناظر بر مباني حكمت و فلسفة . است
و روايات  قرآن کریماسالمي و منبع نقل نيز شامل 

از آنجا كه اوالً شناخت كامل . است) ع(معصومين 
هاي او مستلزم بررسي كامل و  انسان و ويژگي

ن منابع بوده و ثانياً اين بررسي نياز به جامع اي
صرف هزينه و زمان بسيار دارد، بهترين راه 

هاي كساني است كه با تسلط  مندي از انديشه بهره
كافي بر منابع مذكور در مورد انسان صحبت 

عالمه محمدحسين طباطبايي يكي از . اند كرده
  .علماي اسالمي با مشخصات مذكور است

بوده  قرآن کریمطباطبايي مفسر از آنجا كه عالمه 
شاهكار برجستة اوست، مسلط به  المیزانو تفسير 

همچنين از نظر . مباني قرآني و روايي است
هاي فلسفي نيز در زمرة انديشمندان  انديشه

همچنين با عنايت به سير . صدرايي قرار دارد
اهللا سيدعلي قاضي كه  زندگي و اساتيدي چون آيت
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حضر آنان استفاده كرده، عالمه طباطبايي از م
توان گفت سلوك علمي او مالزم با سلوك  مي

از اين رو مباني . عملي و عرفاني بوده است
هاي فكري و اجتماعي او از سويي ريشه در  بحث

حكمت متعاليه و عرفان اسالمي و از سوي ديگر 
لذا . دارد) ع(و روايات معصومين  قرآنريشه در 

برهان و عرفان بوده و ، قرآنهاي او پيوند  انديشه
اين وجه تمايز و برتري ايشان نسبت به سايرين 

اما مزيت مذكور از سويي يكي از . است
هاي پژوهش حاضر را رقم زده است  محدوديت

هاي عالمه طباطبايي دربارة  چرا كه فهم دقيق بحث
انسان مستلزم اشراف خواننده بر مباني برهاني، 

جود و اعتباريت اصالت و: عرفاني و قرآني مانند
ماهيت، وحدت وجود در عين كثرت آن، حركت 

 .است... جوهري، اتحاد عاقل و معقول و

 بيان مسئله. 1

تصويري كه تا كنون مكاتب علوم انساني غربي از 
اند نوعاً داراي نواقص و  انسان ارائه كرده

رويكرد  كه درحاليست  هاي فراواني محدوديت
داشته كه از هر  اسالمي به انسان، ريشه در وحي

گونه خطا و نقص مبراست، چون نگاه آن از مراتب 
). 29: 1394فر،  سهرابي(عالية هستي به انسان است 
نحو شايسته تبيين شود  اگر رويكرد اسالم به انسان به

و شأن و جايگاه انسان در نظام هستي چنانكه هست 
توان تعيين كرد كه چه تعاملي  ترسيم شود، آنگاه مي

). 6: 1390واثق غزنوي، (موجود بايد داشت  با اين
اگر انسان موجودي با كرامت تلقي شود، نحوة 

اما در صورتي كه . تعامل با او نيز كريمانه خواهد بود
ارزش تلقي شود شيوة تعامل  موجودي پست و بي

اگر انسان موجودي . با او نيز خواركننده خواهد بود
يب و صرفاً مادي تلقي شود، الجرم شيوة ترغ

انگيزش او نيز مبنا و غايت مادي خواهد داشت و 
اگر موجودي مركب از بعد مادي و بعد مجرد تعبير 

هاي  شود مسلماً تعامل با او در مبنا و غايت، ساحت
: 1381مصباح يزدي، (تري پيدا خواهد كرد  گسترده

لذا سؤال اصلي پژوهش حاضر اين است ). 39 ـ 46
هاي عالمه طباطبايي چه  انسان از منظر انديشه« كه 

 هايي دارد؟ ابعاد و ويژگي

  شناسي چيستي انسان. 2 
دانش  توان با عنوان شناسي مي به طور كلي از انسان

1انسان
 اما واژة). 158: 1384خسروپناه، (ياد كرد  

ي معادل اجتماع علوم در »يشناس انسان«
 چندان نه يا گذشته دركار رفته كه  به 2آنتروپولوژي

 :1391 ،يفكوه( شد يم دهينام» يشناس دممر« دور
هاي ممكن و  معناي همة تالش اين واژه به). 19

جاري دربارة انسان و در واقع، بررسي تاريخ طبيعي 
معناي  به 3انسان است و از دو واژة يوناني آنتروپوس

كار گرفته شده  معناي شناخت به به 4انسان و لوگوس
 تمطالعا). 158: 1384خسروپناه، (است 

 دري انسان جوامع رفتاري چگونگ بهي شناس انسان
 خود طيمح با آنان قيتطبي چگونگ و مختلفجوامع 

 مفاهيمبرخي از  .)Frey et al, 2011: 42( پردازد يم
 :شناسي عبارتند از به مبحث انسان نزديك
، 5علم پيدايش انسان )2(،مداري انسان )1(،سنجي انسان
  ).145: 1384كبير، ( )3(االنسان حكمه
 ترشيب نيزم مشرق در يشناس انسانمطالعات  
 در باًيتقر. است گرفته شكل ياله انياد ريتأث تحت
 وجود مشترك يمحورها ينيد يها شهياند تمام
 از آنها برداشت در همواره را آنها توان يم كه دارد

: 1391فكوهي، ( كرد مشاهده انسان مفهوم
هيمي مانند در اديان غيرالهي و غيرابرا). 26ـ  50

 موجودات و عتيطببا  انسانييسم نيز تصوير هندو
 و عتيطب گريد به عبارت. دارد ونديپ گريد

 شوند يم تصور يانسان قدر همان گريد موجودات
 نيا و ديآ يم حساب به عتيطب از يجزئ انسان كه
 يهست يمعنا از متفاوت كامالً يبرداشت دگاهيد

                                                                                 
1. Human-Knowledge 
2. Anthropology 
3. Anthropos 
4. Logos 

  . گويد كه از حدوث و ريشه و تبار انسان سخن مي .5
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   ).همان( آورد يم وجود به
زمين، به  شناسي در مغرب لم انسانپيشينة ع

گردد كه ريشه در  دوران يونان باستان بازمي
شناسي  تفكرات فلسفي داشته و بخشي از هستي

شناسي در  مطالعات انسان. آمد حساب مي به
هاي فالسفة يونان  واسطة انديشه زمين نيز به مغرب

 از شيپ لسوفانيف. ريزي شده است باستان پي
 عنوان به انسان و بودند شناس نجها ترشيب سقراط،

 اما. گرفت قرار مي آنان ةمطالع مورد جهان از ييجز
 يستيچ سقراط ةفلسف در ياصل يها پرسش از يكي

 و انيرواق افالطون، سقراط، از بعد. بود انسان
 يهاشاخه گريد به پرداختن ضمن انينوافالطون
در  .دادند قرار خود توجه كانون را انسان فلسفه،
وسطي مباحث مرتبط با انسان بيش از آن كه  قرون

فلسفي باشد رنگ و بوي تعليمات كليسا را به خود 
 سعادت عدالت، چون يميمفاه رو نيا از. گرفت

 را يعموم مشاركت با همراه تيحاكم بشر، ينيزم
اما ). همان(ند داد يم قرار يعيطب قانون ينوع درون

تحول قابل توجهي در  رنسانس ةدور آغاز با
 نيتر ياصل. گرفت شكلشناسي  مطالعات انسان

 انسان تيمحور دوره نيا در يشناس انسان ةشاخص
 موضوع سه از يريتعب به. است يهست جهان در
 بار نيا انسان، و جهان خدا، يعني فالسفه ياصل

 ةطريس و يهانيك مباحث يالياست از را خود انسان
 عنوان به نه را شتنيخو و كرد خارج ياله تيمش
 مستقل يموضوع عنوان به بلكه جهان از ييزج

 يشناس انسان جيتدر به دوره نيا در. ساخت مطرح
تا آنجا كه . شد مطرح مستقل يا شاخه عنوان به

 و يفلسف يشناس انسان ،يعلم يشناس انسان امروزه
 گريكدي به نسبت ات،ياله به يمتك يشناس انسان

 ).49 ـ 54: 1394فر،  سهرابي( هستند اعتنا يب كسرهي
بارزترين مكتب  سمياوماني نيز كنون عصر در

  ). 54 ـ 58: 1391فكوهي، ( است يشناس انسان

  روش منظر ازشناسي  انسان .1ـ2
شناسي در اين  بندي مطالعات انسان مالك تقسيم

هاي  حوزه، روش، منابع و ابزار مطالعة ويژگي
انسان بوده است كه بر حسب استفاده از منابعي 

و تجربي، فلسفه، شهود عرفاني  چون علم حسي
صورت  شناسي به يا منابع وحياني، مطالعات انسان

شناسي تجربي، فلسفي،  انواع گوناگوني چون انسان
طور  عرفاني و ديني انجام شده است كه در ادامه به

  .اي خواهد شد مختصر به هر كدام اشاره
 از روش نيا در :يتجرب شناسي انسان. 1ـ1ـ2
 استفاده انسان شناخت به يابيدست يبرا تجربه

 شناسي انسان نام هب غرب در امروزه آنچه. شود يم
 كه است يتجرب شناسي انسان همان ،شناسند يم

 شناسي انسان و يعيطب و يجسم شناسي انسان
د هستن آن ةرمجموعيز ،يفرهنگ و ياجتماع

)Stevenson & Haberman, 1998: 19(. 

 شناسان نانسا :يفلسف شناسي انسان. 2ـ1ـ2
 انسان وجود يايزوا كنند يم تالش روش نيا در
 اساس بر يفلسف شناسي انسان. كنند كشف را
 به را انسان است يعقالن يتيماه كه خود تيماه

 تيماه رايز. دهد يم قرار يبررس مورد يكل طور 
 و است يكل ميمفاه شناخت يفلسف شناخت

 ستين يشخص و يجزئ امور دنبال لسوفيف
 .)43: 1394ر، ف سهرابي(

 روش نيا در :يعرفان شناسي انسان .3ـ1ـ2
 از پرده شهود، به دنيرس و سلوك و ريس با انسان
 يعرفان شناسي انسان. دارد يبرمش وجود قيحقا
. دارد يشناس ارزش و يشناس يهست بخش دو
 ركن دو يعمل عرفان و ينظر عرفان گريد ريتعب به
 . )44: همان( دهند يم ليتشك را مباحث نيا

 نوع نيا :ينيد شناسي انسان. 4ـ1ـ2
 در ينيد منابع و متون از يريگ بهره با شناسي انسان
 شناسي انسان در. ديآ يبرم انسان شناخت صدد

 از نوع سه هر ةدربار يفراوان مطالب ينيد
 كردار و رفتار و دارد وجود مذكور شناسي انسان
 يها هيال و قتيحق و او يهست و تيماه انسان
  . )45: همان( رديگ يم قرار يبررس مورد او يدرون
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  يموضوع حدود منظر زشناسي ا انسان. 2ـ2
 و نگر كل شناسي انسان به ،منظر نيا از شناسي انسان
 در يگاه. شود يم ميتقس جزءنگر شناسي انسان
 انسان اي خاص يگروه خاص، يبعد انسان يبررس
 و گيرد مي قرار توجه مورد يا ژهيو مكان اي زمان در
 بعد، از نظر صرف با و يكل طور به انسان يگاه
 توجه كانون خاص، مكان و زمان ط،يشرا

 يچگونگ از گاه مثالً. رديگ يم قرار كاوشگران
 اي نينخست انسان انسان، يجسمان بعد يريگ شكل

 به سخن خيتار طول در انسان جسم تحول و رييتغ
 يرفتار و يعاطف ،يفكر يها جنبه اي ديآ يم انيم
 يفرهنگ ،يستيز يها يژگيو اي نينخست يها نسانا
ي نيسرزم در ساكن يها انسان رسوم و آداب و

 از گاه و گيرد يمقرار  يبررس و بحثمورد  خاص
 اي گيجاودان ،يكل طور به انساناختيار  ايجبر  ةمسئل

 يو يبرتر عدم اي يبرتر ،نسانا بودن رجاودانهيغ
 يواقع تسعاد و يينها كمال و موجودات گريد بر
 ها انسان از يخاص گروه اي ابعاد از يبعدبه  كه او

 شناسي انسان. شود يم ووگگفت ندارد اختصاص
 شناسي انسان و خرد شناسي انسان را نخست نوع
 دينام توان يم كالن شناسي انسان را دوم نوع

  .)23: 1392رجبي، (

  شناسي مكاتب انسان. 3
شناسي  يشناسي پيوندي وثيق با هست مباحث انسان

شناسي داشته و هر مكتب در فلسفه و  و معرفت
شناسي  شناسي و معرفت علوم اجتماعي بنا بر هستي

پارسانيا، (خود تعبيري متفاوت از انسان دارد 
شناسي از ابتداي تاريخ علم  انواع انسان). 36: 1389

هاي  شناسي شناسي و معرفت تا كنون بنا بر هستي
بندي شده كه  سيمخاص هر كدام در پنج مكتب تق

  .نمايش داده شده است» 1شمارة  جدول«در 

 پيشينة بحث. 4

هاي  وجوهاي نگارنده در پايگاه بر اساس جست
عالمه «هايي همچون  علمي معتبر فارسي با كليدواژه

و نيز در » انسان«و » شناسي انسان«، »طباطبايي
هايي مانند  هاي علمي التين با كليدواژه پايگاه

»Allame Tabatabaie« ،»Anthropology « و»Human 
Nature «هاي  هايي در حوزة آثار و انديشه پژوهش

شناسي يافت  عالمه طباطبايي پيرامون انسان و انسان
ترين آنها اشاره  شد كه در ادامه به برخي از مهم

  .خواهد شد
به بررسي منشأ زندگي اجتماعي ) 1367(مقدم 

. داخته استانسان از ديدگاه عالمه طباطبايي پر
، تحليلي در المیزانبر مبناي تفسير ) 1382(حسيني 

. شناسي ديني ارائه كرده است مورد مباني انسان
به تبيين رابطة ميان حكومت، ) 1384(مظاهري 

طي ) 1388(فريدوني . جامعه و انسان پرداخته است
پژوهشي تأثيرات وجدان فقر ذاتي بر افعال و نگرش 

اطبايي را مورد بررسي قرار انسان از منظر عالمه طب
هاي  داللت) 1390(داستاني و ديگران . داده است

شناسي عالمه طباطبايي را در حوزة تعليم و  انسان
موسوي مقدم و عليزماني . اند تربيت احصاء كرده

هاي وجودي انسان را بر مبناي  ساحت) الف1390(
اند و در  هاي عالمه شناسايي و تبيين كرده انديشه

نظريات عالمه را دربارة ) ب1390(ديگر  پژوهشي
. اند سالمت رواني با نظرية دكارت مقايسه كرده

به بررسي نظرية عالمه ) 1391(مهر و مقدس  سعيدي
طباطبايي در باب سازگاري اختيار انسان با نظام علي 

 يليتحل) 1391(نژاد  مهدوي. اند و معلولي پرداخته
 در ياخالق زشيانگ و يشناخت انسان يمبنا از يفلسف
اكبريان و . انجام داده است طباطبايي عالمه ةشياند

به تبيين ادراكات فطري از منظر عالمه ) 1392(مقدم 
هاي  داللت) 1394(نژاد  غفوري. اند طباطبايي پرداخته

شناسي  نظرية فطرت عالمه طباطبايي را زمينة معرفت
موسوي مقدم و . شناسي بيان كرده است و جامعه
در پژوهشي به مطالعه و بررسي ابعاد ) 2014(ديگران 

  .اند شناسي عالمه طباطبايي پرداخته فرهنگي انسان
با توجه به اينكه پيشينة تحقيق حاضر فقدان 
پژوهش و تحقيقات كافي و جامع را در زمينة 
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شناسي اسالمي از منظر عالمه طباطبايي  انسان
دهد، اين تحقيق بر آن است تا توصيفي  نشان مي

شناسانة  هاي انسان تر از ديدگاه تر و مفصل لكام
ديگر در اين  به عبارت. عالمه طباطبايي ارائه دهد
هاي سير نزول و صعود  پژوهش سعي شده ويژگي

انسان از منظر عالمه طباطبايي تبيين شود كه اين 
  .شود امر جنبة نوآورانة پژوهش حاضر تلقي مي

سي شنا چارچوب نظري پژوهش در مورد انسان. 5
  عالمه طباطبايي

اسالمي ـ  اي فلسفي از آنجا كه اين تحقيق زمينه
دارد، الزم است برخي از مفاهيم و اصطالحاتي كه 

  . روند تعريف شوند كار مي در ادامه به

  تحليل وجودي و ماهوي .1ـ5
شناسانه، دو مفهوم نسبت به  هاي هستي بنا بر آموزه

ر به شود كه يكي ناظ يك شيء در ذهن متبادر مي
شيء و ديگري ناظر به ) بود يا وجود(هستي 
از مفهوم  )4(.شيء است) نمود يا ماهيت(چيستي 

چه «اول، بودن يا نبودن شيء و از مفهوم دوم 
 )5(.شود شيء حاصل مي» چه نبودن«يا » بودن

انسان كه از جمله اشياء است نيز از اين قاعده 
و چيستي ) وجود(مستثنا نبوده و داراي هستي 

بر مبناي تفكر اصالت وجود، . است) اهيتم(
هستي انسان نسبت به چيستي او اصالت دارد و 

از سويي . هاي مربوط به خود را دارد ويژگي
ماهيت انسان كه وجه تمايز او از ساير ماهيات 

. هاي مخصوص خود را دارد است نيز ويژگي
هاي هستي انسان  تحليل وجودي به بيان ويژگي

هاي  اهوي به بيان ويژگيپرداخته و تحليل م
عنوان يكي از انواع  ماهيت و نوع انسان به

  ).60ـ  80: 1389طباطبايي، (پردازد  موجودات مي

  ثبوتي و اثباتي) كمال(تحقق . 2ـ5
در تعاليم فلسفة اسالمي اثبات شده هستي 

فارغ از تجلياتش در (به خودي خود ) وجود(
از منظور . عين همة كماالت است) قالب ماهيات

ثبوتي، كماالتي هستند كه هستي ) كمال(تحقق 
به خودي خود و در مرتبة وحدت خود ) وجود(

اما كماالت مذكور در ماهيات مختلف، . دارد
كه هر ماهيت به  طوري بهتجليات متفاوتي دارند، 

دهندة برخي  اندازة گنجايش و ظرفيت خود، تجلي
بنابراين منظور از تحقق . ست كماالت هستي

واسطة ظهور  اثباتي، كماالتي هستند كه به )كمال(
اين قسم از . شوند هستي در ماهيات حاصل مي

كماالت، كماالت ماهوي و نوعي هستند كه هستي 
  )6(.در مرتبة كثرت خود دارد

  نفسة نوع انسان هاي في ويژگي. 3ـ5
يك نوع از انواع (عنوان يك ماهيت  انسان به
در همة هايي است كه  داراي ويژگي) موجودات

افراد انسان وجود داشته و به شرايط زماني و 
هاي مختلف  مكاني مختلف و نيز حركات و كنش

ها  مثالً اينكه همة انسان. ها بستگي ندارد انسان
داراي قوة تفكر، تمييز و تشخيص هستند كه اين 
ويژگي در هر زمان و مكان و براي هر انساني با 

نوع  اين. هر نوع اراده و كنشي ثابت است
ها متعلق به نوعيت انسانند كه به  ويژگي
  .اند نفسة نوع انسان مصطلح شده هاي في ويژگي

  حركت استكمالي انسان. 4ـ5
واسطة داشتن عقل، علم و اراده، طبيعتاً از  انسان به

ها يا نيازهايي را درون خود يافته و  سويي كاستي
از سوي ديگر اشيايي را در بيرون خود براي رفع 

يابد و به قصد  ها و ارضاي نيازهاي خود مي كاستي
همچنين . 1پردازد بقاي خود به حركت و كنش مي

يابد و  انسان در ذات خود گرايشاتي را مي
كوشد آنها را به ظهور رسانيده و به رشد و  مي

اين نوع افعال و حركات كه . 2كمال دست يابد
انسان به قصد زدودن نقصي از خود يا تحصيل 

دهد به  ي براي خود انجام ميكمال و رشد
                                                                                 

  ...وردن و آشاميدن و مانند افعال طبيعي چون خ .1
  ...دوستي، محبت و مانند گرايش به خالقيت و افرينش يا نوع .2
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  .اند حركات استكمالي مصطلح شده

  چارچوب نظري تحقيق . 6
عالمه طباطبايي سه رساله در مورد انسان نوشته 

انسان در «، »انسان قبل از دنيا«: است كه عبارتند از
كار اين پژوهش با . »انسان بعد از دنيا«و » دنيا

كار بر مطالعة سه رسالة عالمه آغاز شد و بناي 
هاي انسان به قبل، در  بندي ايشان از ساحت تقسيم

مطالعات بعدي نيز بر . و بعد از دنيا گذاشته شد
هاي تحقيق در اين  همين بنا انجام گرفت و فيش

اما در ادامه مشاهده شد حصر . سه دسته تنظيم شد
پذير  ها در يك دستة خاص توجيه برخي گزاره

دن شواهدي از سوي ديگر با به دست آم. نيست
تر شدن  از ساير آثار عالمه و در نتيجه كامل

هاي قبل  ها از واژة دنيا و در نتيجه از واژه برداشت
گانة مذكور، مشخص شد  بندي سه و بعد در طبقه

» بعد از دنيا«و » در دنيا«، »قبل از دنيا«كه الفاظ 
انداز شده بود  چنانكه در ابتدا براي نگارنده غلط

. اير خوانندگان هم چنين باشدممكن است براي س
تر  بنابراين سعي نگارنده بر آن شد كه كمي عميق

تر در مورد تعابير عالمه بازنگري و  و فلسفي
تدقيق كند تا آنجا كه چارچوب نهايي نگارنده از 

در اين . شناسي عالمه طباطبايي شكل گرفت انسان
و » )هستي(وجودي «چارچوب انسان از دو زاوية 

  :گيرد مورد تحليل قرار مي» )ستيچي(ماهوي «
در زاوية تحليل وجودي،  :تحليل وجودي

انسان از جنبة هستي نگريسته شده كه تمامي 
  .گيرد ها و مراتب آن را در بر مي ويژگي

 انساني نوع تيماه بر ناظر :تحليل ماهوي
 نوع كي مثابه به انساني ها يژگيو و است

 موجودات) اتيماه( انواع ريسا كنار در) تيماه(
 انسان ل،يتحل از هيزاو نيا در. ندك يمي بررس را
 سنن و نظام بستر دري قيحق موجود كي عنوان به

 ةيزاو نيا. شود يم فيتعر آنها با ارتباط وي هست
  : است ليتحل از بعد سه بر مشتمل خود زين ليتحل

 ،بعد نيا در :نفسة نوع انسان هاي في ويژگي )الف

 و) مجرد( يامري جودو ساحت دو حسب بر انسان
 ثابت وي كل ،يعمومي ها يژگيوي دارا) يماد( يخلق

  .شوند يم دهينامي فطر اصطالحاً كهاست 
هاي نوع انسان با لحاظ حركت  ويژگي )ب

 باي انسان افرادي ها يژگيو بر ناظر: استكمالي
 لحاظ بدون اماي استكمال وي اراد حركت لحاظ

كه در  است نفس در حركت آن از حاصله جينتا
  :يابد سه ساحت نمود مي

  در ساحت نگرش و بينش .1
  در ساحت گرايش. 2
  ياجتماع وي فرد بعد دو در در ساحت رفتار. 3
هاي نوع انسان با لحاظ اثر حركت  ويژگي) ج

ها ناظر بر آثار و  اين ويژگي: استكمالي در نفس
  .پيامدهاي حركت استكمالي در نفس انسان است

 شناسي پژوهش روش. 7

در اين تحقيق براي گردآوري اطالعات از روش 
سعي در اين بررسي بر . اي استفاده شده است كتابخانه

شناسي صورت  آن بود كه مطالعات از زاوية انسان
بنابراين افزون بر مرور كلي آثار، مباحث بنيادي . گيرد

و فلسفي آنها كه صريحاً يا ضمناً رويكردي 
تري  با دقت بيش كردند شناسانه را مطرح مي انسان

هاي مورد نياز پژوهش  مورد بررسي قرار گرفته و داده
منابع اطالعاتي مورد » 2جدول شمارة «. فراهم شود

  .دهد استفاده در پژوهش حاضر را نشان مي
 ليتحلهاي پژوهش، از روش  براي تحليل داده

ي روش تحليل مضمون. استفاده شده است مضمون
 موجودي لگوهاا گزارش و ليتحل شناخت،ي برا
ي براي نديافر روش نيا. استي فيكي ها داده در
 و پراكندهي ها داده و استي متني ها داده ليتحل

 كند يم ليتبدي ليتفص وي غنيي ها داده به را متنوع
واژة . )153: 1391عابدي جعفري و ديگران، (

 ها داده ةدرباري مهم اطالعات نيمب تم، اي مضمون
 مفهوم وي معني حد تا و است قيتحق سؤاالت و

 نشان را ها داده ازي ا مجموعه در موجودي الگو
 افتي ها داده در كه استيي الگو مضمون. دهد يم
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ي سازمانده و فيتوص به حداقل و شود يم
 دهيپد ازيي ها جنبه ريتفس به حداكثر و مشاهدات

ي تكراري ژگيو مضمون، ،يكل طور به. پردازد يم
 پژوهشگر، نظر به كه است متن دري زيمتما و

مورد  دري خاص ةتجرب و درك ةدهند نشان
  ).159: همان( است قيتحق سؤاالت

اجراي روش تحليل مضمون در اين پژوهش بر 
 ,Attride-Stirling(استرلينگ  ـ   اساس الگوي آترايد

طبق اين الگو، در گام . صورت گرفته است) 2001
انسان  و نیاانسان در د، انسان قبل از دنیااول، سه رسالة 

علت انتخاب اين سه . تحليل شده است بعد از دنیا
رساله در شروع مطالعه مرتبط بودن مستقيم آن سه 

در اين مرحله . رساله با موضوع اين تحقيق است
هاي اوليه در رابطه با سه ساحت بحث از انسان  ايده

هاي او در هر ساحت شكل گرفته است كه  و ويژگي
سپس مجلدات . ليه بوده استهاي او مبناي كدگذاري

شده بر حسب  مطالعه و متون انتخاب المیزانتفسير 
علت مطالعه . اند سه ساحت اولية كدگذاري شده

در اين مرحله جامعيت  المیزانمجلدات تفسير 
. محتوايي آن نسبت به ساير آثار عالمه بوده است

پس از آن ساير آثار عالمه نيز بررسي شد و مضامين 
گام . سه ساحت مذكور كدگذاري شدسنخ با  هم

 با كدها قيتطب شاملبعدي در اين بخش از تحليل، 
ي ها بخش از نيمضام استخراج ن،يمضام قالب
بوده  نيمضامي نيبازب و شيپاال و متن شدة ريكدگذا
تر شدن و مطالعة چندبارة  در اين گام با عميق. است

شده، استنباط از مفهوم دنيا نيز  متون كدگذاري
شده، دوباره بازنگري  تر شد و لذا مضامين يافت قدقي

  .بندي شدند و طبقه
در گام بعدي، شبكة مضامين، شكل گرفته و 

دهنده  اند كه شامل مضامين پايه، سازمان نهايي شده
مضاميني هستند كه  ريفراگمضامين . و فراگير است

مضمون . گيرند مي قرار نيمضام ةشبك كانون در
مضامين . است» نسانا«فراگير اين تحقيق 

 شبكه ةيپا و ريفراگ نيمضام واسط ،دهنده سازمان
مضامين مرتبط با تحليل «هستند كه اين تحقيق 

مضامين مرتبط با سه بعد تحليل «و » وجودي
مضامين . دهنده هستند مضامين سازمان» ماهوي

 ةنكت نيمبپايه در اين تحقيق مضاميني هستند كه 
 مضمون آنها بيترك با و هستند متن دري مهم

 .شود يم جاديا دهنده سازمان

 هاي پژوهش تحليل داده. 8

ها و استخراج مضامين اوليه  پس از كدگذاري داده
گيري مضامين پايه، واسطه و فراگير،  و شكل

شده از تحليل مضامين مربوطه،  هاي استنباط گزاره
هاي  شده از انديشه در قالب چارچوب حاصل

بندي شد كه  طبايي صورتشناختي عالمه طبا انسان
  :شود شده ارائه مي بندي در ادامه به صورت طبقه

  هاي مرتبط با تحليل وجودي انسان گزاره. 1ـ8
انسان داراي شأني از وجود و ثبوت، قبل از تعين 
. نوعي و وجود اثباتي خويش در دنيا بوده است

معناي زماني آن نبوده  در گزارة فوق به» قبل«واژة 
در اين شأن تمايز . و رتبي دارد و معناي شأني

سعادت و شقاوت وجود نداشته و هيچ كثرتي 
 .حقيقت ندارد

. وجود ثبوتي انسان همان وجود اسماء الهي است
تر وجود انسان عين مراتب وجود  دقيق به عبارت

وجود انسان در اين شأن عين ربط . اسماء الهي است
وده و و فقر به حق است، يعني شأن او بازنمايي حق ب

لذا . هيچ شأن ديگري جز اسماء و صفات حق ندارد
 .در اين شأن انسان واجد همة كماالت است

دار عهد و ميثاق الهي مبني بر توجه  انسان عهده
به اصالت و حقيقت توحيد بوده كه عبارت است از 
فقر محض نسبت به حق و غناي محض نسبت به 

 .آن غير يعني عدم توجه به نوعيت خود و اقتضائات

انسان به مقتضاي اينكه متجالي واليت الهي 
دهندة اسماء و صفات الهي در تمام  است تجلي

لذا انسان به لحاظ وجودي . ست مراتب هستي
نامحدود بوده و تنها حدش، حيث ربطي آن به 

 .حق تعالي است
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انسان ) ظهوري(تجلي يافتن كماالت ثبوتي 
آن  )مظهري(مستلزم تحقق اثباتي ) مقام واليت(

كماالت است كه عبارت است از صيرورت نوعي 
 .انسان در عالم كثرت و طي مراتب آن

واسطة توجه به اقتضائات نوعي و  انسان به
اثباتي خويش كه عبارت است از اصالت دادن به 

ها هبوط  آن، از ساحت وحدت به ساحت كثرت
كرده و محكوم عوارض آن شده است و اين همان 

دنيا در معناي عام اصيل  .شقاوت زندگي دنياست
ماهوي عالم خلقت و در ـ  دانستن كثرات حقيقي
ست كه انسان تحت تأثير  معناي خاص اعتباراتي

فعاليت قوة واهمة خويش بر آن كثرات جعل و 
 .كند نسبتي كه با آنها برقرار مي

  هاي مرتبط با تحليل ماهوي انسان  گزاره. 2ـ8
هاي  ويژگيها  مضمون محوري اين دسته از گزاره

عنوان يك ماهيت در تعامل با ساير ماهيات  انسان به
هاي انسان در اين زاوية  ويژگي. و موجودات است

بعد اول : بندي شده است تحليل در سه بعد طبقه
ماهو انسان است؛  هاي ماهوي انسان به شامل ويژگي
هايي كه انسان منهاي حركت ارادي و  يعني ويژگي

. از آن در نفسش داراست استكمالي و نتايج حاصل
هاي ماهوي انسان با لحاظ  بعد دوم شامل ويژگي
باشد كه در سه ساحت نگرش،  حركت استكمالي مي

بعد سوم نيز . ارائه شده است) كنش(صفات و رفتار 
هاي ماهوي انسان با لحاظ آثار و  شامل ويژگي

پيامدهاي حركت استكمالي در نفسش است كه در 
  .خواهد شد ها اشاره ادامه بدان

نفسة  هاي في هاي مرتبط با ويژگي گزاره .1ـ2ـ8
 نوع انسان

در پيدايش ) شخصيت نوعية انسان(نفس انسان 
 .مادي و در بقاي معنوي است

) از جنس عالم امر(نفس انسان اصالتاً مجرد  
اصل وجود . بوده و محكوم به احكام ماده نيست

از (انسان همان نفس مجرد اوست و بدن انسان 

، مركب و ابزار ارتباط او با )جنس عالم خلق
 .ماديات است

نفس انسان به مقتضاي امري بودنش شأن فاعلي 
و ايجادي انسان بوده و بدن مادي به مقتضاي خلقي 

هاي  مؤلفه. بودنش شأن استعدادي و قابلي انسان است
 :هاي هر شأن عبارتند از وجودي و ويژگي

يان، علم و روح، قلب، عقل، ب: شأن امري) الف
 .اراده

تذكير و تأنيث، قوا و مزاجات : شأن خلقي )ب
و بنية بدني، شاكله و خلق و خو، زبان، حواس 

 .ظاهر، استعدادهاي ذهني و بدني متفاوت
ماهو نفس، فقط انسان است و  نفس انسان به
يعني فقط استعداد انسان شدن . چيز ديگري نيست

كه  ندارد و قابل تبديل به غيرش نيست همچنا
لذا فرضية تكاملي . ساير نفوس نيز چنين هستند

 .اعتبار است در مورد تبار انسان بي

نفس انسان نحوي از ارتباط با ساير نفوس 
محور  عالم در بستر يك نظام هماهنگ و غايت

نحو تأثير و تأثر  به) سنن الهي و نواميس هستي(
دارد و همانند همة موجودات محكوم به آن نظام 

و نواميس هستي داراي سلسله مراتب  سنن. است
هر . امري بوده و برخي بر بعضي ديگر حاكمند

سنت نسبت به سنت مادون خود خاصيت نرينگي 
داشته و نسبت به سنت مافوق ) واليت و تأثير(

 . دارد) انفعال و تأثر(خود خاصيت مادينگي 

سنن و نواميس هستي انسان را به سمت كمال 
 :طور كلي سه نوعند دهند و به خويش سوق مي

كه خاصيت ): هاي مسمي أجل(غايات ) الف
 . كنندگي هر موجود به سمت خود را دارند جذب

كه اسباب، معدات ): مقدرات(ها  پيشران) ب 
 .كنند و حدود حركت را فراهم مي

كه محرك ) فطرت و وحي(ها  كننده تربيت) ج 
هاي مسمي  موجودات ما بين مقدرات و أجل

ن ميان براي هر انساني نگهدارندگاني در اي. هستند
 .تا زمان فرارسيدن اجلش وجود دارد
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ها به خاطر داشتن نوعيت واحد امت ناميده  انسان
اي  اين نوعيت واحد به لحاظ اينكه مجموعه. اند شده

ها و تجهيزاتي هماهنگ با نظام سنن الهي  از ويژگي
دهد،  دارد و انسان را به سمت كمال خويش سوق مي

فطرت . يت عمومي يا فطرت ناميده شده استهدا
هاي ثابت در راستاي  ها و قابليت شامل ويژگي

 .سعادت انسان بوده و مبناي تشريع دين است

انسان به لحاظ فطرتش ملهم به خير و شر 
هاي فطري خود يعني علم  واسطة ويژگي بوده و به

قدرت غرائز و (و اراده ) قدرت تعقل و شناخت(
تصرف در ساير موجودات به او  ، قدرت)انگيزه

واسطة آن منافع خود را كه به نحو  داده شده كه به
اين قدرت . كلي بقاي نوع اوست، تحقق بخشد

ها داراي شدت  هاي خلقي انسان واسطة ويژگي به
تر قابليت  كه نفوس قوي طوري بهو ضعف بوده 

خاستگاه . تر را دارند واليت بر نفوس ضعيف
 .حدود اين واليت استضرورت تشريع تعيين 

كه فطرت انساني آلوده به اعتبارات دنيايي  مادامي
هاي فطري او  نشده باشد، گرايش) معناي خاص به(

لذا انساني كه چنين باشد، . بدون انحراف فعال است
اما درگيري انسان با . انسان فطري ناميده شده است

ساير موجودات و اشتغاالت او در اين مورد مقتضي 
لذا يكي . و از استعدادهاي ذاتي خويش استغفلت ا

از نظام و سنن هستي امتحان و ابتالست كه طي آن، 
شود و آنها  انسان متوجه استعدادهاي ذاتي خود مي

 .رساند را به فعليت مي

اصل مالكيت متعلق به خداست و خداوند 
لذا . مالك حقيقي نفس انسان و متعلقاتش است

سان بر نفس و قواي بنا بر عهد توحيد، مالكيت ان
  .خويش در برابر مالكيت خداوند اصالت ندارد

هاي انسان با  هاي مرتبط با ويژگي گزاره .2ـ2ـ8
 لحاظ حركت استكمالي

هاي نوع انسان با لحاظ  هاي مرتبط با ويژگي گزاره
حركت ارادي و استكمالي كه در سه ساحت 

 .يابند نگرش، گرايش و رفتار نمود مي

 هاي مرتبط با ساحت نگرش گزاره .1ـ2ـ2ـ8

اصل ادراك انسان مجرد بوده و آنچه مادي است 
فرايند ادراك . مراتب حسي فرايند ادراك است

) از طريق ابزار بدن مادي(انسان از مرتبة حسي 
شود و داراي مراتب وهمي و خيالي  شروع مي

بدون (و عقلي ) بدون لحاظ ابزار بدن مادي(
 . تاس) لحاظ حدود و اشكال مثالي

ادراك انسان در هر مرتبه از فرايند ادراكي و 
خطاهاي . در ظرف همان مرتبه صحيح است

ادراكي ناشي از قياس و تسري احكام مراتب 
 .حسي، وهمي و خيالي به ادراك عقلي است

انسان زندگي انديشمندانه دارد، يعني فكر و 
. دهد انديشه پاية اساسي زندگي او را تشكيل مي

بر مبناي ادراكات او شكل گرفته و  انديشة انساني
) بايدها(و عملي ) ها هست(داراي دو ساحت نظري 

در ساحت نظري برهان و در ساحت عملي . است
 . ها، شاخص صحت انديشة انسانند غايت

ها، اعمال و  يك منشأ اختالف در انديشه
عوامل محيطي بوده و ديگري ميزان دخالت 

. هاست ديشهاحساسات، اوهام و قوة خيال در ان
عقلي كه از دخالت اين قوا مصون شده باشد عقل 

مالك معروف بودن يا نبودن . شود سليم ناميده مي
 .چيزي قضاوت عقول سليم است

ثمرة فعاليت انديشة انسان در ساحت نظري 
واسطة  يعني شناختي كه به. علم حصولي است

تصور صورت اشياء در ذهن انسان حاصل 
مل تصورات و تصديقات اين شناخت شا. شود مي

 .و مبناي عقل عملي انسان است

ذهن و انديشة بشر قدرت قياس و توسعه و  
اين . هاي خود را  دارد توليد معنا بر حسب داشته

گونه معاني كه بر پاية تصورات و تصديقاتي كه 
شوند معاني  ازاي خارجي دارند ساخته مي مابه

سان اند كه در ظرف ذهن ان اعتباري ناميده شده
معاني اعتباري به دو قسم كلي عام . شوند محقق مي

اعتباريات عام معاني . شوند و خاص تقسيم مي
هستند كه با فعاليت صرف ذهن از ماهيات انتزاع 
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اعتباريات خاص معاني هستند كه تحت . شوند مي
. گيرند تأثير فعاليت قوا و احساسات انسان شكل مي

اي بين دو  اين قسم از معاني اعتباري، واسطه
حقيقي هستند كه عبارتند از نفس و فعل انسان و 

اين معاني خود به . شوند لذا سبب رفتار انسان مي
قسم ثابت . شوند دو قسم ثابت و متغير تقسيم مي

االجتماع و  اين نوع از اعتباريات به اعتباريات قبل
معاني اعتباري . گردند بعداالجتماع تقسيم مي

هستند كه در ظرف انسان  اي االجتماع معاني قبل
گيرند،  نفسه و در ساحت فردي او شكل مي في

مانند وجوب، حسن و قبح، انتخاب اخف و اسهل، 
برايند اين معاني . استخدام و اجتماع، متابعت علم

. دهد انسان را به تعامل و تشكيل جامعه سوق مي
اي هستند كه در  معاني اعتباري بعداالجتماع معاني

گيرند، مانند اصل ملك، كالم  مي ظرف جامعه شكل
، رياست و مرئوسيت و لوازم آنها، امر و )سخن(

 .و جزا و پاداش) مولوي و ارشادي(نهي 

، )حقيقي و اعتباري(بر پاية علم و ادراك 
گيرد و بر  ها و اعتقادات انسان شكل مي نگرش

ها بنا  پاية نگرش و اعتقادات زندگي انسان
از (ختالف در ادراك بنابراين بر حسب ا. شود مي

و در نتيجة انديشة ) حيث منشأ و فرايندهاي آن
از حيث دخالت يا عدم دخالت تخيالت (ها  انسان

هاي  ها و به تبع آن سبك ، نگرش)و احساسات
 . گيرد مختلف زندگي شكل مي

به نظام زندگي كه بر مبناي معاني اعتباري 
گفته ) معناي خاص به(گيرد حيات دنيا  شكل مي

اصيل پنداشتن يا نپنداشتن حيات دنيا در . شود مي
عالم خارج، مطابق با فراموشي يا عدم فراموشي 
عهد انسان با حق تعالي بوده و مبناي دو نظام 

 و) حقيقي(فطري : نگرشي و زندگي مختلف است
نفسه و به مقتضاي  انسان في). اعتباري(وهمي 

به اما . پندارد طبيعتش معاني اعتباري را حقيقي مي
مقتضاي معارف عقالني و وحياني اعتباري بودن 

بدين لحاظ نگرش توحيدي . يابد آنها را درمي
مطابق با نگرش فطري و نگرش غيرتوحيدي 

 . مطابق با نگرش وهمي است
نگرش توحيدي موجب زندگي طيب، بدون 
خوف، حزن و شقاوت است چرا كه همة اشياء و 

. بيند حوادث را در ملك مطلق و حقيقي خدا مي
در نگرش توحيدي اگر چه نظام اسباب و مسببات 

شوند اما تخلف مسببات از علل  حكيمانه تلقي مي
االسباب  بيند و اتكايش به مسبب خود را محال نمي

. نگرش توحيدي نظر به مبدأ و معاد دارد. است
 .اين نگرش مراتب شدت و ضعف دارد

. نگرش غيرتوحيدي ديدگاهي دنيامحور دارد
اراي اين نگرش به تصوري غلط از خود، انسان د

در . رسد خدا و هستي و نسبت بين خود و آنها مي
اين نگرش انسان خود را از سويي مستقل از خدا 

او . بيند و از سوي ديگر وابسته به همه چيز مي
پندارد و  هايش مي خود را مالك حقيقي دارايي

براي رسيدن به اغراضش، هر چيزي را شفيع قرار 
 .اين نگرش مراتب شدت و ضعف دارد. دده مي

مسالك آموزشي و تربيتي بر مبناي هر نگرش 
در نگرش غيرتوحيدي اصالح . متفاوت خواهد بود

نفوس با اغراض دنيوي و غيرحقيقي صورت 
اما . گيرد ولذا آثار اين مسلك عارضي خواهد بود مي

در نگرش توحيدي اين امر از طريق اصالح در 
در . گيرد هاي وجودي صورت مي ترين اليه بنيادي

نگرش توحيدي سعادت بشر، سعادت جسم و روح 
اما در . در پرتو فضائل اخالقي و معارف حقه است

 .نگرش غيرتوحيدي سعادت در كثرت مادي است

 هاي مرتبط با ساحت گرايش گزاره .2ـ2ـ2ـ8

هاي  انسان از ناحية فطرتش هدايتي در قالب گرايش
 :ازفطري دارد كه عبارتند 

هر يك از قواي فعالة انساني : گرايش به كمال
به كمال خويش گرايش و جذبه دارند كه مجموع 

لذا محبت . اين گرايشات محبت ناميده شده است
. گيرد انسان اوالً و بالذات به نفس خود تعلق مي

ها از جمله گرايش  اين گرايش منشأ ساير گرايش
   .است... به خير، زيبايي، اخالق، تنعم و 
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انسان همواره ميل به : گرايش به بقاي نوع
جاودانگي و باقي بودن دارد و به همين خاطر ميل 
به جذب منفعت و دفع ضرر از خود را دارد و با 

اش هر چيزي را در راستاي جذب  قدرت اراده
منفعت تحت مالكيت خويش درآورده و به 

گيرد و هر گونه تجاوز غير در اين  استخدام مي
كند كه اصطالحاً غيرت و تعصب  فع ميزمينه را د

پرستي  همچنين يكي از داليل بت. ناميده شده است
و عالقه به اسباب و مسببات انسان همين گرايش 

ها ازجمله  اين گرايش منشأ ساير گرايش. است
 .گيري و اندوختن است گرايش به اندازه

قواي فطري انسان اگر بر يك موضوع متمركز 
العاده براي انسان  هايي فوق شوند، منشأ قابليت

تنهايي براي  فطرت و قواي فطري به .شوند مي
لذا اين قوا بر حسب . هدايت انسان كافي نيستند

مالزمت يا عدم مالزمتشان با وحي و توحيد دو 
 .كنند نمود حق و باطل پيدا مي

گيرد اگر  انساني كه در دامان اعتباريات قرار مي
ميل به اسباب و مسببات  مالزم با توحيد نباشد، طبعاً

كسي كه (كند كه به مقتضاي اين طبع كافر  پيدا مي
بر حسب اين . شود ناميده مي) كند اراده به باطل مي

طبع انسان در رسيدن به خير كه تكاثر است، عجول، 
 .شود نظر مي ظرفيت، حريص و تنگ بي

شود،  انساني كه مالزم با وحي و توحيد مي
ا در مسير حق نگه هاي فطري خويش ر گرايش

كسي كه (دارد و به اقتضاي اين طبع مؤمن  مي
حكمت . ناميده شده است) كند اراده به حق مي

برخي احكام ديني مانند انفاق، كنترل اميال انسان 
انسان مؤمن به دليل يك راستا و متمركز . است

ها و  نمودن اين قوا بر مسير توحيد قابليت
 .هايي فوق كافر دارد توانمندي

 هاي مرتبط با ساحت رفتار گزاره .3ـ2ـ2ـ8

فعل انسان يك علت مطلق ندارد، بلكه يك 
نسبت فعل . سلسله علل مادي و معنوي دارد

ها امكاني و نسبتش با  انسان با هر يك از علت

بنابراين . وجوب است) علت تامه(تمامي عللش 
اختيار انسان، وراثت، خلق و خو، محيط و ساير 

تنهايي به نحو  اني هر يك بهعلل زماني و مك
اقتضا بر فعل انسان تأثير دارند و هيچ يك 

لذا انسان نه . تنهايي علت تامه فعل نيست به
 .مجبور مطلق است و نه مختار مطلق

عمل انسان حاصل از ارادة مبتني بر علم انسان 
اراده . به تصرف در اشياء يا ايجاد اشياء است

جام يك كار بر انجامد كه ان هنگامي به عمل مي
اين ترجيح كه در دايرة . عدم انجامش ترجيح يابد

شود سعادت يا  نگرش و گرايشاتش منظور مي
شود و مصلحت انجام يا ترك فعل  كمال ناميده مي
بنابراين عملي كه بدون لحاظ . كند را تعيين مي

همچنين عملي كه . ترجيح انجام گيرد لغو نام دارد
ر ترجيحات آن به زيباترين شكل و منطبق ب

عمل انسان با نگرش، . صورت پذيرد ادب نام دارد
از . اعتقادات و معلوماتش ارتباط دوسويه دارد

سويي عمل طبق معلومات موجب تثبيت و ملكه 
شدن معلومات شده و از سوي ديگر معلومات 

 .بخشند عمل انسان را جهت مي

عمل انسان با گرايشات و صفات دروني انسان 
از سويي رفتار مستمر يك . ويه دارداي دوس رابطه

انسان نشان از باطن اوست و از سوي ديگر عمل 
گيري و تغيير خلق و خوهاي نفساني  بر شكل

 .تأثيرگذار است

و ) حقيقي(عمل انسان با محيط طبيعي 
. اي دوسويه دارد خويش رابطه) اعتباري(اجتماعي 

اي ندارد جز اينكه در آنچه  از سويي انسان چاره
كند تابع سنتي باشد و از سويي داراي  مي عمل

 .هاست اراده براي تغيير سنت

ها بنا به اقتضاي فطرت در قالب عهد و  انسان
ابزار اصلي اين . پردازند عقد به تعامل با يكديگر مي
ها و  از مجموع انسان. تعامل زبان و كالم است

آيد كه به  تعامالتشان اجتماع انساني پديد مي
اعتباريات . يابد انسان تكامل مي موازات تكامل

اجتماعي همچون ملكيت، زوجيت، رياست، آزادي 
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اجتماع . يابد در بستر اين تعامالت تحقق مي... و 
انساني داراي هويت متمايز از ديگر انسان هاست و 

 .يك سلسله قواعد مربوط به خود را دارد

كنش انسان در ساحت جامعه به لحاظ 
ا ضرورتاً همانند ساحت ه ها و محدوديت چارچوب

كنندة  چراكه در غير اين صورت تباه. فردي نيست
لذا جامعه بايد . همة اعضاي جامعه خواهد بود

از آنجا كه جامعه متشكل از . قانونمند باشد
ها  هاست، مصلحت جامعه و مصلحت انسان انسان

لذا مصالح قوانين جامعه بايد برآمده . يكسان است
بنابراين فقط انديشة توحيدي . از فطرت انسان باشد

يافتة وحي است، قادر به ادارة جامعة  كه پرورش
 .انساني است زيرا بر مبناي فطرت است

تعامالت انساني با يكديگر به سه طريق امكان 
ها و  تمامي پيمان. استبدادي، پارلماني و ديني: دارد

تعهدات در جوامع غيرتوحيدي بر مبناي اصالت 
م بر مبناي عقايد حقه، اخالق دنياست اما در اسال

در اسالم بر  ، بنابراينفاضله و اعمال صالحه است
 . تأكيد شده استبسيار مصابره در تعامالت و  صبر

ها بايد ملزم و پايبند به قوانين جامعه  انسان
ها به قوانين  طرق متفاوتي براي الزام انسان. باشند

ي، الزام الزام اجبار: جامعه وجود دارد كه عبارتند از
راه . از طريق تربيت، الزام از طريق دين و توحيد

اول مبتني بر نگرش اصالت دنيا و استقالل انسان از 
خداوند است ولي طريق سوم با عنايت به حقيقت 

از لوازم . ربطي و فقري او به پروردگارش است
قانونمندي جامعه وجود جزا و پاداش در جامعه 

زا ضامن بقاي وجود سنخيت بين عمل و ج. است
قانون در جامعه بوده و اين سنخيت مقتضي تناسب 

 .بين مراتب عمل با مراتب جزا و پاداش است

هـاي نـوع    هاي مرتبط با ويژگـي  گزاره .3ـ2ـ8
انسان با لحاظ نتيجة حركت ارادي و استكمالي 

  در نفس
در ساحت معاد انسان نوع نيست بلكه جنسي 

بر علم و  است كه نوعيت خود را با عمل مبتني

از آنجا كه انسان داراي . كند اراده خويش تعيين مي
واسطة وجه امري  ست، به دو وجه امري و خلقي
اش در وجه خلقي كه وجه  كه وجه فاعلي و واليي

كند كه ماحصل اين  قابلي اوست، تصرف مي
تصرف صورت جديدي است كه در نفس متولد 

 استمرار عمل اين صورت مربوطه را در. شود مي
كند تا آنجا كه نوعيت نفس  نفس تثبيت و ملكه مي

دهد و عوارض خود را ضرورتاً بروز  را شكل مي
خواهد داد و نفس محكوم به آن عوارض خواهد 

همچنين به لحاظ نتيجه و صورت عارض بر . شد
 .نفس، تمايزي ميان فرد و جامعه وجود ندارد

بر مبناي معاد، نوع ديگري از علم براي انسان 
اين علم . ام علم حضوري امكان تحقق داردبه ن
معناي شناخت شيء از طريق ادراك مستقيم و  به
واسطة نفس شيء بوده كه ثمرة تغيير و تحول  بي

در . نه صرفاً در انديشه بلكه در نفس انسان است
شود  اين نوع از علم انسان واجد حقيقت شيء مي

در واقع، علم حضوري علم . نه دانا به صورت آن
اين علم . سان به نفس خويش و شئون آن استان

 .مبدأ ساير علوم حصولي در وجود انسان است

نفس انسان صراط است و كمال و سعادت 
نفس، آن است كه هر قيد يا صورت نوعيه 

را از خود بزدايد تا مظهر اسم اهللا شود و ) حجاب(
كمال حقيقي، انقطاع، قرب به خدا و معرفت 

مسير فطرت و . سعاتندوجوهي از همين كمال و 
قوانين اسالم ناظر بر چنين كمال و سعادتي براي 
انسان است و هر گونه انحراف از آن موجب 
محروميت از كمال منظور است كه شقاوت نام 

) دو وجه(بنابراين معاد مشتمل بر دو مسير . دارد
 .سعادت و شقاوت است

مسير سعادت و شقاوت نفس وجوه مختلف و 
نفس بر اثر ابتالئات . عف داردمراتب شدت و ض

كند كه  مختلف مراتب سعادت يا شقاوت را طي مي
اهل سعادت بر اثر طي . سبيل ناميده شده است

تري از  كردن مراتب توحيدي داراي ساحت وسيع
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شوند كه اثرات مربوط به خود را  حيات و تأثير مي
ديگر طي مراتب توحيدي  به عبارت. داراست

اليت نفس بر مادون موجب گسترش سيطرة و
است تا آنجا كه پس از طي مراتب افعال، صفات و 
اسماء حق، مظهر تام اسم اهللا گرديده و قطب عالم 

. شود شوند كه از آن به امامت تعبير مي امكان مي
 .ترين لوازم اين طريق صبر است يكي از مهم

در نگرش توحيدي معاد اصل و دنيا فرع بر آن 
و عمل فرع بر آن  است كما اينكه نفس اصل

معناي  عالم معاد خالي از اعتبارات دنيا به. است
خاص بوده و هرآنچه در آن است حقيقت و باطن 

ها و  عمل انسان است كه در لسان قرآن با صورت
تمثيالتي دنيوي و درخور فهم انسان بيان شده و با 

 . شود رسيدن مرگ اين حقيقت آشكار مي

صورتي كه  در عالم معاد، نفس به مقتضاي
براي خود ساخته با وجهي از وجوه حق تعالي 

يابد و اين امر  سنخيت و مالزمت مي) اهللا وجه(
تفاوت مابين سير نزول و صعود را مشخص 

بر اين مبنا، افرادي به مقتضاي سنخيت . كند مي
اهللا محشورند امت ناميده  خود با وجهي از وجه

 .ست ا رياند كه متفاوت از فرد و اجتماع اعتبا شده

شده  هاي گفته نظام گزاره »1نمودار شمارة «در 
  .اي مفهومي ارائه شده است صورت شبكه به

  گيري بحث و نتيجه
شناسي عالمه  آنچه در بررسي رويكرد انسان

شناسي  بندي مكاتب انسان طباطبايي كه در تقسيم
اسالمي جاي دارد ـ  شناسي ديني در طبقة انسان

د كه زوايا و ابعاد هايي بو حاصل شد، گزاره
شناسي  هاي مكاتب انسان جديدي را به تحليل

  .رايج افزوده است
زاوية تحليل وجودي انسان، يكي از زواياي 

شناسي  تحليلي جديد از انسان بود كه مكاتب انسان
از اين زاوية تحليل، . اند كمتر به آن توجه كرده

انسان عين ربط به حق تعالي و غني به اسماء و 
بنابراين انسان موجودي رهاشده و . وستصفات ا

آدم در متن  ،سخن ديگر به. بريده از هستي نيست
عالم است و عالم در انسان حضور و ظهور دارد و 

 پردازد از زبان او به شرح و تفسير خود مي
به همين دليل انسان، . )33: 1389پارسانيا، (

موجودي توخالي و فاقد كمال نيست بلكه واجد 
حو ثبوتي است كه در مسير حيات نوعي كمال به ن

لذا از زاوية . رسد خويش، تجلي يافته و به اثبات مي
تحليل وجودي، زندگي انسان نه صحنة پر كردن 
خألها و كمبودها، بلكه صحنة تجلي استعدادها و 

واسطة خلق  هاي اوست كه اين امر به قابليت
  .گيرد اعتباريات توسط انسان صورت مي

اهوي انسان از منظر عالمه زاوية تحليل م
هاي مكاتب  طباطبايي نيز ابعاد جديدي را به تحليل

شناسي افزود و اساس آن، تبيين بعد مجرد  انسان
عنوان اساس هستي اوست كه ساير مكاتب  انسان به

حقيقيت آن است كه . اند كمتر به آن اعتنا كرده
واقعيات زندگي انساني ريشه در اين بعد داشته و 

م صحيح از عالم تجرد، تحليل وقايع و بدون فه
مثال . هاي انساني ناقص يا خطا خواهد بود پديده

واضح براي فهم اين مطلب آن است كه موجودي 
اي دوبعدي زندگي كند و همة وقايع و  بر صفحه

هاي محيطش را با دو بعد طول و عرض  پديده
بسياري از اشياء حقيقتاً سه  كه درحالي. تحليل كند
، عرض و ارتفاع دارند و به همين دليل بعد طول

اما موجود دوبعدي به دليل . داراي حجم هستند
اينكه بعد ارتفاع را نشناخته، مفهوم حجم را نيز 

  .دهد نفهميده يا تفسيري دوبعدي از آن ارائه مي
هاي  از جمله مصاديق بعد مجرد انسان، ويژگي

هاي الهي در  نوعي و فطري اوست كه وديعه
. ان براي صعود و قرب به حق هستندوجود انس
ها كه اساساً مجرد از ماده هستند داراي  اين ويژگي

و گرايشي ) بديهيات اوليه(اي  دو ساحت انديشه
بوده كه بر حسب ) طلبي بقاءخواهي و كمال(

مالزمت يا عدم مالزمت با تعاليم توحيدي، دو 
در زندگي خواهند ) حق يا باطل(نمود متفاوت 

ها در نظر مكاتب غربي به  يژگياين و. داشت
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  .اند غرائزي مادي تقليل داده شده
از جمله مصاديق ديگر بعد مجرد انسان، معاد 

هاي نوع انسان با لحاظ اثر حركت بر  يا ويژگي
در اين بعد، به دليل اينكه وجود انسان . نفسش بود

بر ماهيتش مقدم است، نفس انسان، جنس بوده 
او هويتش را شكل  مند اعمال و رفتارهاي نيت

نوعيت جديد طي استمرار عمل تثبيت و . دهند مي
ملكه شده و آثار و عوارض خود را ضرورتاً بروز 

عنوان مثال كسي كه  لذا به. و ظهور خواهد داد
ملكة غرور، طمع يا حسد را براي خود تثبيت 

هاي فرسايشي  كرده باشد زندگي او صحنة رقابت
ع شخصي بوده و و جدال با ديگران بر سر مناف

اين ملكات در برزخ و قيامت نيز جهنم او خواهند 
اما كسي كه ملكة خيرخواهي، تواضع و ايثار . بود

را در خود تثبيت كرده باشد زندگي او صحنة 
رفاقت، همراهي و همدلي با ديگران در راستاي 
منافع انساني خواهد بود و اين ملكات در برزخ و 

  .بودقيامت نيز بهشت او خواهند 
هاي وجودي انسان و نيز  ها و قابليت ويژگي

هايي كه از زاوية معاد براي انسان طرح  ويژگي
ترين ابعادي هستند كه مكاتب رايج  شد، از مهم

اند، اما براي علوم  شناسي بدان نپرداخته انسان
. انساني اسالمي حامل دستاوردهاي مهمي هستند

اسي شن هاي مكاتب انسان از جمله اين محدوديت
هيچ كدام ظرفيت فهم و تبيين رايج، آن است كه 

و يا قوس  هبوط مفاهيم متعالي و عميقي چون
اين چرا كه  ؛نزول و صعود را در خود ندارند

توجه به وجود و با لحاظ مراتب  ةدر سايمفاهيم 
بوده و در ساية آن، و تجليات هستي قابل طرح 

نظير غربت، اضطراب، تشويش و مفاهيم ديگر 

وليت و مانند آن ئگانگي، تالش، اميد، تعهد، مسبي
به دليل  هاي اين مكاتب، شناسي انسان. يابد معنا مي

اينكه بدون توجه به هبوط از ترقي و تكامل سخن 
گويد هم در تصوير ترقي و تكامل گرفتار  مي

مشكل است و هم از تبيين مفاهيم عميق انساني 
  . )25ـ  27: همان( عاجز و ناتوان است

هاي عالمه طباطبايي انسان  ز منظر انديشها
موجودي است كه از شأن حقيقي خود، يعني حيات 

هبوط كرده و درگير عالم كثرات ) وجودي(توحيدي 
لذا اين . شده به دليل آنكه آن را اصيل پنداشته است

عالم براي انسان جايگاه و منزل حقيقي نبوده و 
معرفت  وسيلة انسان بايد از دامان اين كثرات به

. حقيقي و حضوري به جايگاه اصلي خود صعود كند
بنابراين هيچ يك از كثرات براي مطلوب حقيقي 

لذا ثروت، جاه و . انسان قرار گرفتن شأني ندارند
حداكثر داراي ارزش ابزاري ... پست سازماني و 

  .براي كمال حقيقي انسان هستند
 شناسي، مبدأ و معاد در نگاه ساير مكاتب انسان

مثابه موجودي  فول واقع شده و انسان بهمغ
صورت  شود كه چند روزي، آن هم به نگريسته مي

سرگردان در اين عالم رها شده تا در پي لذات 
در نگاه اسالمي، نفس انسان  كه درحالي. خود باشد

اي است كه در مدت زمان زندگي  مثابه خميرمايه به
لة وسي دنيايي، در اختيار انسان قرار گرفته و به

ها شكل گرفته و نوعيت  اعمال و رفتار انسان
يابد و انسان تا ابد بر سفرة آثار و  جديدي مي

اين نوعيت كه . توابع آن نوعيت مرتزق خواهد بود
دو صورت سعادت و شقاوت دارد، مسير صعود 
انسان را به سمت حق مشخص خواهد كرد كه از 

  .آن به بهشت و جهنم تعبير شده است
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  ها شتنو پي
 

هاي داخل  گيري علمي و تطبيقي قسمت اندازه ةشيو. 1
شناسي  و در روان استخارج ساختارهاي بدن آدمي و 

  .شود تجربي از آن استفاده مي
آن مقام انسان چنان  بر اي است كه بنا نظريه. 2

اين نظر را . ست واالست كه مركز و مدار عالم هستي
البته . عرفا و حكماي الهي قائلند ،اكثر علما

هايي مثل هايدگر و سارتر هم به  اگزيستانسياليست
  .مدار باشند ي سعي دارند كه انساننوع

توان آن را نوعي از حكمت باطني يا علم  مي. 3
اساس اين نظريه . شناسايي نفس انسان ترجمه كرد

هاي ديني و فلسفي و عرفاني  مبتني بر تركيب انديشه
اصلي اين نظريه خداگونه كردن انسان  ةچهر. است

  .است و خداگونه شدن او ربط او با خداست
عنوان يك شيء در   در مواجهه با يك موجود بهمثالً. 4

كند بودن و هستي  تاريكي اولين چيزي كه ذهن درك مي
. »چيزي در تاريكي وجود دارد«آن است به اين عنوان كه 

سپس با روشن شدن محيط مفهوم دومي از آن شيء 
  .»آن چيز انسان است«درك مي شود مبني بر اينكه 

شيء دو مفهوم وجود از آنجا كه در مقابل يك . 5
- دارد، يكي از سؤاالت بنيادي در تاريخ فلسفه 

اين بوده است كه كدام يك  -خصوصاً فلسفة اسالمي
به از اين دو مفهوم اصيل و كدام يك اعتباري است؟ 

ديگر كدام يك از اين دو مفهوم در عالم خارج  عبارت
براي آن شيء اولويت داشته و كدام يك بر پاية مفهوم 

وده و فرع بر آن است؟ در پاسخ به سؤال اولي ب
. وجود آمد مذكور دو گرايش عمده بين فيلسوفان به

گروهي قائل به اصالت ماهيت و اعتباري بودن وجود 
و گروهي به اصالت وجود و اعتباري بودن ماهيت 

از جمله فيلسوفاني كه قائل به اصالت وجود و . شدند
رازي ملقب اعتباري بودن ماهيت بودند صدرالدين شي

هاي  به مالصدرا است كه بر مبناي اصالت وجود تبيين
. بديعي از معارف حكمي و عرفاني ارائه كرده است

اين تفكر در تاريخ فلسفه طرفداران زيادي پيدا كرد و 
دانشمندان زيادي مروج آن شدند تا آنجا كه مكتبي به 

از جمله . نام مكتب صدرايي در عالم فلسفه ايجاد شد
دان مكتب صدرايي عالمه سيدمحمدحسين دانشمن

 

 
طباطبايي بوده كه در بسط و توسعة تفكر صدرايي 

  .جايگاهي ويژه را در ميان علماي صدرايي دارد
مثال ساده براي فهم اين مطلب آن است كه تمامي . 6

كماالت هستي در ماهيتي به نام انسان كامل به ظهور 
  .رسد مي

  و مĤخذ منابع
ادراك فطري «). 1392(غالمعلي  اكبريان، رضا؛ مقدم،

های فلسفۀ  آموزه .»)ره(از ديدگاه عالمه طباطبايي
  .79- 98، ص13شمارة . اسالمی
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 .161-181، ص15شمارة . فرهنگ مدیریت

نهاد : قم. هستی و هبوط). 1389(پارسانيا، حميد 
ها و  بري در دانشگاهنمايندگي مقام معظم ره

 .معاونت پژوهشي دانشگاه معارف اسالمي

 بر يمرور(ي انسان نگار«). 1382( نيحس ،ينيحس
 ريتفس به ينظر با ينيد يشناس انسان يمبان
 .53- 59،  ص69شمارة . معرفت. »)زانيالم

شناسي اسالمي  انسان«). 1384(خسروپناه، عبدالحسين 
های تربیت  ژوهشپ. »شناسي اجتماعي مثابه انسان به
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 .7-28، ص11شمارة 

 ةمؤسس: قم .شناسی انسان). 1392( محمود ،رجبي
 .يمام خمينآموزشي پژوهشي ا

 يبررس« ).1391( ؛ مقدس، سعيدمحمد مهر، يديسع
 ضرورت يسازگار باب در ييطباطبا عالمه يةنظر
سال سوم، . حکمت معاصر. »انسان ارياخت و يعل

 .99-124، ص2شمارة 

. چیستی انسان در اسالم ).1394( محمدتقي ،فر سهرابي
 .اسالمي ةپژوهشگاه فرهنگ و انديش: تهران

. قرآن در اسالم). 1353(دمحمدحسين طباطبايي، سي
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: قم ،4ج .المیزان فی تفسیر القرآن). 1371( .ـــــــ

  .اسماعيليان
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  .دفتر انتشارات اسالمي: قم. موسوي همداني
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: تهران. كوشش هادي خسروشاهي به. الريجاني
  .بوستان كتاب
؛ فقيهي، محمدسعيد ؛ تسليمي،حسن ،عابدي جعفري

تحليل مضمون « ).1391( زاده، محمد ابوالحسن؛ شيخ
روشي ساده و كارآمد براي تبيين  مضامين ةو شبك

 مدیریت اندیشۀ .»هاي كيفي الگوهاي موجود در داده
 .151- 198ص ،2مارة سال پنجم، ش. راهبردی

فطرت و آراي  ةظرين«). 1394(نژاد، محمد  غفوري
. »شناختي عالمه طباطبايي شناختي و معرفت جامعه
 .51ـ73، ص33شمارة . پژوهی دینی انسان

شناسي از نگاه  فلسفة انسان«). 1384(كبير، يحيي 
سال سوم، شمارة . فرهنگ مدیریت. »حكمت برتر

 .143- 168، ص11

دفتر : قم. انسان در اسالم). 1393(سين گرامي، غالمح
 .نشر معارف

 و يذات فقر وجدان«). 1388( محمدرضا ،يدونيفر
 عالمه دگاهيد از انسان نگرش و افعال در آن ريتأث

، 19شمارة  .اندیشۀ نوین دینی. »)ره(ييطباطبا
 .163- 187ص

های  تاریخ اندیشه و نظریه ).1391( ناصر ،فكوهي
 .ين: تهران .شناسی انسان

نیازهای مدیریت  پیش). 1381(مصباح يزدي، محمدتقي 
: قم. تحقيق و نگارش غالمرضا متقي. اسالمی

 .مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني
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 . 213- 230، ص11شمارة  .دینی
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