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 چکیده

یه در همواره و سالیان سال است که از فلسفه به عنوان یکی از علوم مهم و پا مقدمه:

ش به چال ایدن نیرا از ا یجداگانه ا نهیکه هر کدام زم یمباحث مباحث انسانی یاد می شود ،

مقوله را به دو دسته  نیا میتوان یمقاله م نیمباحث مورد نظر ما در ا طبق. کشند یم

 دگاهیمباحث موجود را طبق دو د میبتوان یتا به خوب میکن میتقس یدیتوح ریو غ یدیتوح

و به این موضوع برسیم که چرا و چگونه باید رفتار  میکن یمتفاوت و مورد نظر خود بررس

 و واکنش دهیم.

منابع مختلف و نظرات و تفکرات دانشمندان مختلف با بررسی آماری روش پژوهش:

اطالعات به صورت کلی تحلیل -و مقایسه آنها با فرهنگ ها و اطالعات جزئی مخلوقات

 ونظری.

راه های رسیدن به واالترین حالت خود انسان ها هنوز به دنبال پیدا کردن یافته ها:

هستند و این زمینه نیاز به داشتن علم نظری و عملی دارد که در همه این حاالت هنوز 

نیاز به تجربه و رسیدن به تغییرات فرهنگی و... دارد زیرا که در فلسفه ثابتی را نمی توان 

 برای انجام قرار داد.

با وجود تفکرات مختلف اما همه انسان ها برای دستیابی به شخصیت  نتیجه گیری:

 ملکوتی از مخلوق در تالش اند که این نشان دهنده وجود انسانیت در بین مخلوقات هست.

 

 فلسفه ، انسان ، هستی ، مروریکلید واژه ها: 

 



 مقدمه

هار یی به یکی از چتوان تمام تالشهای فلسفی را کوششی در راستای پاسخگوکانت می گوید، می

 سوال زیر دانست: 

 توانم بدانم؟من چه می

 من چه باید انجام دهم؟ 

 توانم امید داشته باشم؟ به چه چیزی می

 ۲انسان چیست؟

 ات متفاوتی را به وجود آورده استانسان شناسی و فلسفه در ادیان مختلف نظرات و اعتقاد

 نیعلم امروزه مخصوصا در سرزم نیوجود داشته اما ا نیب نیکه در ا یادیز یها بیبا فراز و نش

را مورد بحث قرار  یمباحث انسان یشده که به خوب لیمستقل و خود مختار تبد یغرب به علم یها

آورد که سرشت  یدر انسان به وجود م یدرک مشکالت امروز یرا برا یدهد و حجم منطق یم

 دهد. یا واضح تر نشان مما ر یستیو چ یرا نسبت به جهان هست نسانا یواقع

و از اولین اجتماعات انسانی نیز نشات گرفته  رابطه میان مفاهیم انسانی و مذهبی ریشه عمیقی دارد

میالدی توسط ابن رشد و ابن  ۲۲۱۱-۲۲۲۱است، اما در این میان هدف اصلی که انسان در سالهای 

میمون، آن هم جهت ارتباط دادن به ایمان و خرد مطرح می شود، تقریبا همان است که هشتصد 

توسط کارل راجرز و آبراهام مازلو بنیانگزاران میالدی  ۲۱۹۷-۲۱۹۲سال بعد یعنی در فاصله سالهای 

 ۲انسانی مطرح می شود.

جالب آنکه این همان است که قرآن در ایات مختلف بیان می کند، آنجا که می گوید انسان استعداد 

دستیابی به واالترین مراتب کمال را دارد، یعنی می تواند به چنان مقامی برسد که موجودی ملکوتی 

 ۲شود.

 



 انسانچیستی 

میل و گرایش انسان به عبادت ناشی از نیاز او به معشوق حقیقی و همراه با شوقی درونی است. از 

سوی دیگر در متون دینی بر تکلیف بودن اعمال عبادی تصریح شده است. مساله این است که بر 

و  اساس اندیشه ابن سینا در مورد فلسفه و حقیقت عبادت، چه رایطه ای میان شوق به عبادت

تکلیف بودن آن وجود دارد، بر اساس مبانی فلسفی ابن سینا حقیقت عبادت، ادراک و شناخت 

 ۳خداوند است، به گونه ای که تامالت فلسفی فی نفسه به گونه ای عبادت به شمار می رود.

انسان ها همواره احساس نیاز به عبادت معشوق را داشته اند که همان گونه ای که اشاره شده است 

مساله مربوط به اقلیت های مذهبی و دینی نمی شود و در تمام ادیان با اعتقادات مختلف وجود  این

دارد و اما همان گونه که در مطالب فلسفی اشاره می شود عبادت معشوق روی عاشق نیز تاثیر گذار 

 است و شناخت معبود شناخت خود انسان است.

باطن انسان را متناظر با باطن عالم قلمداد نموده و  مالصدرا ظاهر انسان را متناظر با ظاهر عالم و

معتقد است که انسان، در مراتب نهایی سلوک معنوی خویش، با مراتب و عوامل وجودی متحد می 

 ۴گردد به گونه ای که با مشاهده درون خود به مشاهده مراتب وجود عالم نایل می گردد.

جهان استفاده میکرد، وی  پنهان ورای کشف چهره یا تفسیر ب مالصدرا از روش تاویل)بازگردانیدن(

معتقد است هنگامی که انسان در سیر تکاملی خود با عوامل وجودی متحد می گردد و حس تاویل 

در او ایجاد میشود به گونه ای که میتواند از ظاهر امور عبور کند و از طریق مشاهده درون خود به 

 ۴باطن و حقیقت امور نایل می آید.

د که انسان ها موجوداتی همه دانشمندان و فالسفه تا به حال به این موضوع اشاره کرده ان در اصل

هستند فوق العاده قدرتمند که توانایی بسیاری از کار های غیر قابل تصور را دارند ولی تا کنون هیچ 

اورند و یگاه نتوانستند تعریف و یا ثابت خاصی درباره انسان و قدرت ذهنی و فلسفی او به میان ب

 بهترین نتیجه و یا تفکر برای زندگی ارایه شود.همواره سعی در این بوده که 

 



مطالعات انسان شناختی تا مدت های زیاد تنها به جوامع ابتدایی محدود می شد تا جایی که این 

تصور به وجود آمد که انسان شناسی را باید علم جوامع ابتدایی به حساب اورددر حالی که بنا بر 

ظیفه باید به کل جوامع انسانی بپردازد. مهم ترین موضوعات مورد عالقه انسان شناسی عبارت بود و

از: روابط خویشاوندی، نظام های فرهنگی اسطوره ها، مناسک، ادیان، زبان، باور ها و اشکال قدرت. 

ند و از جمله امروزه این امر تغییر پیدا کرده و انسان شناسان شروع به مطالعه جوامع مدرن کرده ا

موضوع های جدید انسان شناسی پرداختن به مساله قدرت در دولت های مدرن، شهر، فضا و نما 

 ۵های آن است.

 

 

 انسان از دیدگاه اسالم

انسان موجودی است که می تواند کماالت بسیاری را به دست آورد، چرا که انسان استعداد تعالی 

استعداد سیر به سوی خدا را قرار داده است از این رو در  جویی دارد. خداوند در نهاد و فطرت انسان

سوره فجر در قرآن به این موضوع اشاره شده است و بیان گر این است که: انسان  ۳۹تا  ۲۷آیات 

استعداد دستیابی به واال ترین مراحل کمال را دارد یعنی به چنان مقامی برسد که موجودی ملکوتی 

ش خوشنود شود و هم خالقش از او خوشنود شود و او را در جایگاه شود موجودی که هم او از خالق

 ۲های واالی بهشت خود جای دهد.

از طرفی در بین منابع و کتاب های مختلف با دیدگاه های متفاوت مطالب کامل و قابل قبولی به 

های نیز جواب دست ما رسیده است اما در بعضی موارد شبه هایی به وجود آمده است که تا کنون 

 منطقی برای آنها ارائه نشده است.

از نظر اسالم و کتاب آسمانی انسان توانایی رسیدن به واالترین مراحل خلقت را دارد به حدی که 

ملکوتی شود ولی طبق تفکرات و آن اطالعاتی که تا کنون به دست ما رسیده است ما انسان ها از 

از طرفی برای چنین هدفی تالشی نباید درک و تفکر درباره چیستی خالق خود عاجز هستیم و 

بکنیم به این دلیل که انسان نمیتواند خالق خود را بشناسد و آن را درک کند و این بهانه ای برای 



واالتر بودن و برتر بودن خالق از مخلوق است که با مطالبی از قبیل توانایی ملکوتی شدن انسان و 

 روح خالق و مخلوق مطابقت ندارد.رسیدن به باالترین مراحل خلقت و یکی بودن 

سال پیش  ۹۹۹جالب آنکه ملکوتی بودن انسان و فطرت انسان همان چیزی است که ابن رشد هم 

بر آن تاکید می کرد و می گفت: تاکید برجنبه عقلی به معنای طرد الگوی خدا محورانه عالم نیست، 

در جای مناسب خود قرار گیرد از  تمرکز بر واقعیت است تا هرچیزیبلکه برای جابجا کردن نقاط 

طریق تصوف کاذب و از راه غیر عقالنی که استتار جهل را میسر می سازد، انسان به عشق الهی نایل 

نمی شود بلکه در شاهراه حکمت و عقل و آگاهی از علوم بشری و تکمیل آنها با علوم الهی، به آن 

هرگز نباید استفاده از هوش خود را کنار دست می یابد. انسانی که در این شاهراه پیش می رود 

بگذارد یا فریب نا معقول و ناشناخته را بخورد، به همین سان در حوزه اخالق، انسان بازیچه یک 

 ۲قادر مطلق خودسر نیست و بدین ترتیب نوعی بشر دوستی پدید می آید.

 عبارتی دیگر این استبه نحوی از معقوالنه ترین دانش های نظری همین موضوع می تواند باشد به 

که انسان نباید کورکورانه نسبت به اصل هایی که پیش رویش قرار می گیرد واکنش دهد و با فرمول 

خاصی زندگی کند بلکه باید مبانی و اطالعات را به همراه فرهنگ ها و مطالب جانبی دیگر بررسی 

ای بتواند یکی از ویژگی ه کند و به بهترین نحو ممکن دانش نظری اش را به عملی تبدیل کند تا

 انسان ملکوتی را در خود به وجود بیاورد.

 

 

 تعریف انسان شناسی

 Ethnologieو  Anthropologieدو اصطالح )انسان شناسی( و )مردم شناسی( بازگردان واژگان 

به معنی انسان و دومی از  Anthroposاست که در لغت هم معنا و معادلند. اولی از ریشه یونانی 

به معنی قوم و مردم گرفته شده است. واژه آنتروپولوزی برای اولین بار توسط  Ethnosریشه یونانی 

 ۵ارسطو مورد استفاده قرارگرفت و منظور او علمی بود که در جهت شناخت انسان تالش کند.



چون انسان برساخته از انسان طبیعتا لذت جوست و هرلذتی سبب کمالی برای جوینده اوست و 

قوای مختلف است، کماالت متفاوتی نیز دارد، کمال شهوت در چیزی است و غضب در چیز دیگر، 

اما کمال جوهر عاقل در این است که به اندازه ای که ظرفیت آن داراست، جلوات حق در ان تمثل 

جواهر عقلی عالی، جواهر  یابد. پس از آن تمامی وجود، یعنی آنچه بعد از حق اول شروع می شود و با

روحانی آسمانی، اجرام آسمانی و امور بعد از آن ادامه می یابد، بی زنگار و چنان که هست، در او 

و  نفسمتجلی می شود. بنا بر آنچه گفته شد شیخ ابتدا قوه ناطقه و کمال آن را از سایر قوای 

مال آدمی نیز است، در رسیدن کماالت ایشان تمیز می دهد، سپس کمال این قوه را که مساوق ک

 ۳به خداوند و جلوه گاه عقول و جواهر عالی شدن می داند.

اصطالح انسان شناسی نخستین بار در کشور های انگلیسی زبان در ابتدای قرن بیستم رایج شد و 

ای علمی درباره موضوع انسان اطالق می شد که در پی مطالعه این موجود و زندگی به شاخه 

در مفهومی بسیار گسترده بود. از این رو موضوع مورد عالقه انسان شناسی مطالعه جوامع  اجتماعی او

 ۵موسوم به ابتدایی بود هرچند که حوزه گسترده تر از این را می طلبید.

با اینکه در کتاب ها و منابع مختلف نتیجه گیری ها و نظرات قابل توجهی به چشم می خورد اما 

ی دیدگاه ها و نظرات نویسندگان و دانشمندان هستند و با وجود اینکه تمام مبانی موجود به نحو

اشخاص شناخته شده ای در این باره نظر خواهی کرده اند و می کنند اما هیچ کدام از این موضوعات 

 را نمی توان با اطمینان کامل تایید کرد.

 قی بین آنها به راحتیرسیدن به ارتباط منط مطالب این چنین در مفاهیم فلسفه و جهان هستی و

قابل درک نیست، برای مطالعه مفاهیم فلسفی و هستی شناسی باید محدوده ذهنی را برای خود 

 فراهم کنیم که در بین توهمات و مشکالت فکری در بین تعامالت طبیعت و ذهن سردرگم نشویم.

ش نیز جهت گراینها نظریات آدر بین نظریات دانشمندان نسبت به مذهب یا عقیده ها و فرهنگ آنها 

خاص خود را نیز دارد از این رو بعضی تفکرات آنها ممکن است با فرهنگ های خاصی منطبق باشد 

و بعضی دیگر نباشد از این رو باید در بین مطالعه چنین مطالبی شرایط مذهبی،فرهنگی، منطقه ای 

 را نیز زیر نظر داشت.



 انسان شناسی فلسفی

انسان شناسی فلسفی بر اساس ماهیتی که دارد، انسان کلی را مورد نظر قرار می دهد، چرا که 

فلسفی، شناخت مفاهیم کلی است و فیلسوف دنبال امور جزئی و شخصی نیست. از ماهیت شناخت 

این رو فلسفه در بخش انسان شناسی هم به دنبال شناخت ماهیت انسان به صورت قضیه حقیقیه 

نوع معرفت، همه انسان های گذشته و حال و آینده را مصادیق موضوع خود می داند و است. این 

روش آن، تعقل و بهره مندی از عقل است. فالسفه ای چون سقراط، افالطون، ارسطو، ابن سینا، 

 فارابی و مالصدرا از منادیان این دانش شمرده می شوند.

ی شوند که پاسخگویی به این سواالت می تواند در این نوع انسان شناسی ها چنین سواالتی مطرح م

 بخش مهمی را از درک فلسفی این زمینه فرا گیرد:

 آیا انسان عالوه بر بدن ساحت دیگری چون نفس دارد؟ -

 در صورت تعدد ساحت های وجودی وی، کدام یک از آنها حقیقت انسان را تشکیل می دهد؟ -

 تعریف نفس و ادله وجود و تجرد آن چیست؟ -

 نفس و بدن چگونه است؟رابطه  -

 کدام یک از نفس و بدن در آفرینش مقدم هستند؟ -

 ۵ و... -

کنار گذاشتن امور جزئی و شخصی در انسان در اینجا نیز بیشتر توجه را در درک مصادیق انسانی و 

و بهره مندی از دانش اصلی انسان در فلسفه قرار داده است، امری که در بسیاری نوشته ها و منابع 

شاره می شود و شده است ولی در گذر زمان با تغییرات به وجود آمده در انسان ها این امر به آن ا

پیچیده تر و البته روش های دستیابی به آن نیز بیشتر می شود که می تواند باعث سردرگمی در 

 بین تفکرات شود.

 

 



 فلسفه از دیدگاه کانت

  :دی گویآنها م فیکرده و در تعر میتقس یو نظر یعمل یکانت علوم را به دو دسته کل

 منامی یم یآنها را عمل یکه علتِ شناخت موضوعات خود واقع شوند و زمان می دانیم یرا نظر یعلوم

 .شناخت موضوعات واقع شوند یکه علت اجرا

 آن. دیبه تول یو شناخت عمل پردازد یبه قضاوت در باب موضوع م ،یدر واقع شناخت نظر

نه به لحاظ صورتش بلکه به لحاظ  یفلسفه عمل:» دگوی یمقدمه است که کانت م نیا توجه به اب

 .«موضوع عبارت است از اعمال و رفتار آزادانه نیاست و ا یموضوعش فلسفه عمل

 حیحاست که قواعد کاربرد ص ای فلسفه یفلسفه عمل م،یصرف نظر کن یینظر کانت اگر از امور جز از

است. پس  یفلسفه عمل ،ییجز قیقواعد بدون توجه به مصاد نیو ا آورد یاراده آزاد را فراهم م

 حثب قیهمانطور که منطق از کاربرد قواعد عام کاربرد فاهمه، بدون توجه به موارد خاص و مصاد

       آن بحث  ییجز یکاربرد اراده بدون توجه به کاربردها یهم از قواعد کل یفلسفه عمل کند، یم

 .کند یم

رد قواعد کارب ،یو فلسفه عمل سازد ی: منطق، قواعد کاربرد فاهمه را فراهم مویدگ می ،کانت رو نیاز ا

 ۲.اراده را

اگر بتوانیم تفکرات را نظام مند کنیم و راه درستی را برای انجام مباحث و پایبند بودن به آنها پیدا 

ه برد را انجام داده ایم ک کنیم قسمت قابل توجهی از کار را که میتوان آن را دانش نظری فلسفه نام

 البته رسیدن به این مرحله در موضوعات مختلف زندگی امری مشکل است.

البته که در موارد مختلف یکی از واضح ترین دانسته ها این است که نا خودآگاه انسان بخش اعظمی 

ی ادامه از رفتار و اعمال را برعهده دارد پس رسیدن به همین موارد می تواند شروعی نظری برا

قسمت های بعد باشد برای مثال با آگاهی از موارد فلسفی سعی در تغییر خود و به وجود آوردن 

 برخی ویژگی ها در خود شویم.



 یاول م،یفاهمه و اراده را به عنوان مبدا شناخت و مبدا اراده لحاظ کن یعنیحال اگر دو قوه مذکور 

 یشناس به همراه انسان زیاست که اخالق ن نیقوه فرا اراده است. نکته مهم ا یقوه فراشناخت و دوم

از  رونیب عدمقصود قوا ،یتفاوت که در فلسفه عمل نی. با اردگی یقرار م یفلسفه عمل نیهم لیذ

گاه  چیاگر ه یرخ دهد، حت دیبا یکه چه عمل دگوی یم ای قاعده نیاست. چن یاریفاعلِ فعلِ اخت

 نی. همدهد یاست که در واقع رخ م یزیچ نیِِّمب یاریقواعد مربوط به فاعل فعل اخترخ ندهد. اما 

 یملبه قواعد ع یردکارب شناسی انسان رایبا اخالق است. ز یکاربرد شناسی نجا نقطه تفاوت انسا

الق که فلسفه اخ یو ناظر به رفتار متحقق افراد است در حال پردازند یم یمربوط به فاعل فعل اخالق

 را رخ دهد دیآنچه که با یعنی رفتار خوب کوشد یاراده است م حیکه عبارت از قواعد کاربرد صح

 .تحت قاعده در آورد

لسفه ف یعنیاز فاعل اراده آزاد است،  رونیب نیفلسفه اخالق، علم قوان:» دگوی یباره م نیدر ا کانت

م به عل ،شناسی انسان کهیممکن؛در حال ریتمام افعال خ یعنی دهایبا ایافعال آزاد  یضرورت موضوع

 یملفلسفه ع انیم نیا دراست و  مربوط به فاعل اراده آزاد نیقوان یعنی فاعل اراده آزاد یدرون نِیقوان

و مانند منطق با قطع نظر از هر نوع عمل خاص، مربوط به فعل  ستین یمربوط به اعمال خاص زین

 ۲.است یآزاد بطور کل

نخستین عاشق و نخستین »فلسفه العشق ابن سینا همه اجزای عالم در تکاپوی رسیدن به در 

یعنی خداوند هستند، این تکاپو در انسان همان عبادت اوست. هرچه این تکاپو افزون تر « معشوق

 باشد، انسان کامل تر است و به همین نحو ناب ترین وحدت ها، وحدت انسان کامل خواهد بود.

دف خلقت و عبادت از منظر ابو علی سینا یکسان است، امری که نشانگر جایگاه جایگاه بنابراین ه

 م متمایز می سازد.ئواالی عمل عبادی نزد اوست. تکلیف بودن عمل عبادی برای انسان او را از بها

تا آدمیان شارع می دانست همه در مدارج عقل باال نمی روند، به همین خاطر عبادات را وضع کرد »

 ۳«م شبیه نگردند.بهائ به

البته که انسان ها نیز باید همان عرفانیت وجودیشان را حفظ کنند تا بتوانند شخصیت ملکوتی خود 

 را هم چنان به وجود بیاورند اما باید در همه زمینه ها نظیر این میانه روی را حفظ کرد.



 هستی شناسی فکری در فلسفه کواین

 تعهد»، تئوریبررسی هستی شناسی ها متوجه کواین می کندمهم ترین اندیشه ای که ما را در 

است که اولین بار توسط کواین مطرح شده است، از « التزام وجود شناختی» یا« هستی شناختی

سوی دیگر، بن مایه فکری مدل سازی و ساخت هستی شناسی ها که موجودیت ها، روابط ومنطق 

ی کواین است، این امر به روشنی در تعاریف اولیه آن را متاثر می سازد، مفهوم تعهد هستی شناخت

گرویر و گواریتو از هستی شناسی ها تجلی یافته است، حال آنکه مقاله گواریتو و همکارانش به نام 

گویای کامل بازتاب چنین طرز تفکری در طراحی  «قالب ریزی تعهد هستی شناختی به زبان صوری»

رد است که معنا را ط« نسبیت هستی شناختی»انگر این نظریه بی و ساخت هستی شناسی هاست.

می کند و وجود موجودات جهان را به یک تعهد نظری تقلیل می دهد و زبان را به زبانی با ارجاع 

های سرراست که فاقد ایهام معنایی است و بیان گر رابطه بین اجزاء موجودیت های یک مجموعه 

 بر پایه نظریه مجموعه هاست، می کاهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نتیجه

پیچیدگی وجود دارد به دلیل در بین تمامی مطالب و نوشته هایی که در این زمینه ها وجود دارد 

اینکه علم فلسفه در انسان و هستی ابهام های زیاد و خاصی دارد و موضوعات نیز بسته به زمان و 

 .اعتقادات و فرهنگ هاست و همین مسائل موضوعات مبهمی را به وجود می آورد

طرفی تمامی دانشمندان به اهداف و مطالب مشابهی باور دارند ولی روش های آنها با یکدیگر  از

متفاوت است به همین جهت نیز نتیجه ها با یکدیگر متفاوت هستند ولی تمامی مباحث موجود در 

ی ااین زمینه بسته به تجربه و جامعه پیرامون و افکار نیز هست زیرا در هر کجا شاید الزم باشد بر

 رسیدن به هدف به شیوه متفاوتی رفتار کرد.

هدف از آینده انسان ها را به زبان اسالم دستیابی به شخصیت ملکوتی مخلوق برای عبادت واقعی 

خالق و زبان های دیگر که به فلسفه نوین نزدیک تر است دستیابی به حالتی از انسانیت که انسان 

ناشناخته و نامعقول را نخورد و بتواند مسائل فریب از هوش خود به بهترین حالت استفاده کند، 

موجود را به بهترین حالت ممکن طبقه بندی کند تا در تصمیم گیری ها و اعمال نیز یکتای مخلوقات 

 باشد.

رسیدن به چنین حاالتی از انسانیت نیازمند دانش های نظری و عملی انسان است که هر دو فقط با 

هستند، از طرفی برای دستیابی به دانش عملی نیاز به تفکر نظری در یکدیگر مفید و نتیجه دهنده 

فلسفه است که این موضوع نیز در اولین مرحله می تواند قبول اشتباه خود در تفکرات و روش زندگی 

و در مرحله بعد سعی در تغییر کردن باشد که در این بین بسیاری از دوگانگی ها و فداکاری ها 

 صورت می پذیرد.

لبته هیچ کدام از مطالب بدون درگیر شدن با مسائل نظیر آنها صورت نمی پذیرد و بدون تجربه که ا

کردن مسائل مربوطه در زندگی نمی توان به هیچ کدام از اهداف رسید چرا که این علوم مجموعه 

لف جوامع مختو در گذر زمان و که با زندگی انسان ها در ارتباط است ای از علوم ناپایدار هستند 

 ممکن است تغییر کنند.
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