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میل بر مبنای  سودگرایی اخالقی در مقایسه با توحیدیبینی جهان از منظربررسی جایگاه لذت 

 اندیشه اومانیسم

 
 نیا اعظم ایرجی

 دانشگاه فردوسی مشهد گروه فلسفه و حکمت اسالمی استادیار

 

 
 چکیده

هاد  االاالو و باه ح ا      . پاردامد  بیرای متفااوت حوحیاد  و اومانیساتی مای      به بیان کماا  انساان ام مر ار دو نهاان     رنوشتااین 

بیرای حوحیاد  و اومانیساتی کاه ساودگرایی االالتای م ترای بار آن اسات           در نهاان  ،به حع یر دیگار کماا  انساان    ،آن هد  دین

بیرای دو امار    در حماای  میاان ایان دو نر اه در ایان دو نهاان      . گاردد  ام دو مر ر معرفات شاراالتی و ونودشاراالتی بررسای مای     

  مساتل  در وناود و   و دیگار  ذا ت کاه اوذای امار     ( کماا  انساان  )شاوند  یکای هویات انساان      متالمم با یکدیگر بررسی می

ناا کاه ذا ت هماراه باا کماا  واتعای اسات          اماا ام آن رود  شامار مای   اوذی به عروان هد  دیان باه   و اصاذتاً ملدم بر دومی است

فعا  االالتای   حلیلتااً آن را انگیا ه و نی کماا     بیرای اومانیساتی    و برالای در نهاان  برالی آن را به اشات اه انگیا ه انساان متعااذی     

رش هار یاا ام آنهاا باه م اباه ت او  نهاان بیرای         بیرای ام آن نهات اسات کاه پا ی      ت بررسای ایان دو نهاان   اهمیا   .اند دانسته

ار بارآن اسات حاا باا بیاان اناوا  ذا ت،        نسات ایان  . طریا  رسایدن انساان باه ساعادت اسات      بیرای اومانیساتی    حوحید  یا نهان

 ه یکای ام پیامادها  ناامیمون آن ساودگرایی    نگااه اومانیساتی باه االاالو کا      نیا  ذا ت ام دیادگاه میا  و     هویت انسان و دین و

  .  غایت االالو و دین رهرمون گرددبه عروان  پردار  کما  انسان است به ناصواب بودن ذ ت می 

 

 بیری حوحید ، سودگرایی االالتی، اومانیسم، ذ ت نهان :ها کلید واژه

 

 

 



 

2 
 

 مقدمه

بیراای متفاااوت اذهاای و انسااانی ام آن   دو نااو  نهااانبررساای نایگاااه ذاا ت ام دو مر اار اسااالم و اومانیساام بااه عرااوان 

حضااور او در عاااذم ونااود هااد  بیراای کمااا  انسااان و هااد  ام  کااه باار اساااد ایاان دو نهاااننهاات دارا  اهمیاات اساات 

اسااد آن شاااذوده فلساافه االااالو   شراساای اسات کااه باار  ایان معرفاات کااه  گیارد راارا  ریاا   االالتاای و سیاسای تاارار ماای  برناماه 

هاا  االالتای الاود      ارهگا ار  و ح یاین گا    انه م راا  معرفتای کاه دارد باه هاد      فلسافه االاالو باه پشاتو    گاردد و   ری   می پی

کاه ساودگرایی االالتای باه عراوان      براابراین بایاد دیاد آن اه      کراد  و این امر نلش اساسی در ساعادت انساان ایفاا مای     پردامد می

انساان و نیا  هاد  دیان تارار داد یاا ناهم و ام میاان         حاوان باه عراوان هاد  حلیلات       پردارد را می ها  االالتی می گ اره  هد 

یاا بار دیگار  برحار       کادام اندیشای هویات انساانی،     غایات  در رابطاه باا   بیری اساالمی و ساودگرایی االالتای    مر ر  نهان دو

 . دارد

سایرا و حکمات متعاذیاه صاورت گرفتاه اسات ذایکن ام مر ار          هایی دربااره ذا ت ام دیادگاه ابان     پیش ام این پژوهش

نهااان بیراای حوحیااد  و معرفاات شراساای اومانیسااتی مااورد حرلیاا  فلساافی تاارار نگرفتااه اساات کااه پااژوهش حا اار بااه آن    

عا  االالتای انساان پرداشاته     هاد  ف باه عراوان    م ترای بار اومانیسام     آیا ذ حی که در اندیشاه ساودگرایی االالتای   پردامد که  می

و  عا  االالتای  بیرای اذهای، انگیا ه ف    عراوان کماا  نهاایی انساان در نهاان      است و یا تارب باه الداوناد باه    هد  انسان شود  می

در پای آن اسات حاا بااا بیاان حعریا  ذاا ت و اناوا  آن، حعریا  انسااان و         نوشااتارایان   .دآور را بارا  انساان پدیااد مای    ع ااد  

و بار اسااد آن برناماه    کراد   بارا  انساان حرسایم مای    بیرای اذهای    کمااذی را کاه نهاان    ،شراسایی هویت او ام بهتارین راه ممکان  

آن و دیادگاه اومانیساتی    وارد بار میا  و ایاراد   را بررسای کراد و در ملابا  آن باا ح یاین ساودگرایی ماورد ن ار          نماید حدوین می

ماحصاا  ایاان . کااه ایاان مکتاای االالتاای م تراای باار آن اساات، ناکارآمااد  ذاا ت بااه عرااوان هااد  االااالو و دیاان را برمایانااد  

اناد کاه باه     دین حوحید ، تارب باه الداوناد، کماا  انساان و هویات انساان حعاابیر متعادد ام یاا حلیلات           نستار آن است که 

بیرای حوحیاد  نیا  سازن ام      اذ تاه بیاان ایان نکتاه حاام  اهمیات اسات کاه اگار در نهاان           .شاوند  اعت ارات گوناگون متمای  می

رود نااه ام آن نهاات اساات کااه ذاا ت بااه عرااوان هااد  دیاان و کمااا  انسااان تلمااداد شااده اساات بلکااه ام  ذاا ت بااه میااان ماای

تاخالر ام متعلقاا   یافتاه بااا حوناه باه اهاان فاعا  شراساسات کااه ام ذا ت م       روسات کاه در حعااابیر ب رگاانح باه حلیلاات دسات      آن

کرراد و پروا اا اسات کاه ایان ذا ت ام حیا  وناود  متاخالر ام آن امار ذ یا  کاه تارب باه الداوناد اسات                  ذ ت آغام مای 

باشد و ذ ت ریا   نا  یاا ادراد مادرتد متعااذی نیسات یعرای رابطاه ونودشراسای و معرفات شراسای در حعیاین کماا                می

شاود و هماین امار مونای      ابتادا ذا ت بیاان مای    ( فاعا  شراساا  )  انساان نهراد و در بیاناات    انسانی رابطاه معکوسای را پای مای    

 .ها  متعاذی معرفی کررد شده است حا برالی ذ ت را انگی ه انجام افعا  ام سو  انسان

حوانااد انسااان را بااه کمااا  برساااند اطاعاات ام دیاان اذهاای اساات نااه ح عیاات ام اصااو         برااابراین آن ااه کااه ماای  

مراور کاه حرهاا دنیاا را هاد  تارار داده و باه ریا   نا  ذا ت و رفااه دنیاایی              انساان  بیرای  شاراالتی و االالتای نهاان    معرفت

 . سامد با هویت الویش بیگانه میبیش ام پیش انسان را  اندیشد بلکه نمی

 
 
 
 
 



 

3 
 

 فهوم لذتم

 (1431دهزادا،  .)«اناد  در ملابا  اذام اسات و هار دو مفهاوم ذا ت و اذام بادیهی هساترد و ام کیفیاات نفساانیه           ذ ت »

حعااابیر متعاادد  در بیااان ذاا ت ارامااه      (see: Fred Feldman, 2001 ) و غرباای( 1344مالصاادرا، )فیلسااوفان اسااالمی  

 نلاادا  کااه ایاان نسااتار در پاای  دو حعریاا  ام دو نویسااردهانااد کااه ایاان نوشااتار در صاادد بیااان آنهااا نیساات و حرهااا بااه  نمااوده

حاااذتی ادراکاای کااه هرگااام یااافتن امااور دذزااواه باارا  مااا حاصاا        » :گویااد مصاا ام ماای  :پااردامد دیاادگاه آنهاساات ماای 

در ایاان باااب بااه  »: گویااد   برتااام نیاا  بااه عرااوان ره اار سااودگرایی در مااورد ذاا ت ررااین ماای    (1433مصاا ام،.)«شااود ماای

ماان  ذا ت و اذام ه  . المم نیسات باه آراار افالطاون یاا ارساطو مرانعاه و اساتراد کرایم         . اندیشی و متافی یا نیاام  ناداریم   نامد

 (1434کاپلستون، .)«کرد میری هایی هسترد که هرکس احساسشان 

 

 انواع لذت

انااوا   انماااالًمی و سااودگرایی االالتاای المم اساات بیراای اسااال بااه بررساای نایگاااه ذاا ت در دو نهااان پاایش ام ورود

و کماا    ذ ت بیان شود حاا ذا ات شایساته ملاام انساان شراساایی و متراسای باا آن تضااوت شاود غایات فعا  االالتای انساان              

ذا ت حیاوانی،    -1: شاود  ذا ات باه دو تسام حلسایم مای       (حاا  بای انساان و ذا ت،   ) در کتااب انساان و ذا ت    .ریست واتعی او

ذا ت ام   الاود و کمااالت الاود  ذا ت ام کسای داناش و آگااهی  و        ذا ت حعلا  در   ،ذ ت در مرح ه انسانی که تسام االیار   -4

 .شود پرستش الداوند را شام  می

 حیوانیدر مرتبه  لذت -1

اتتضاااتات الااا  و هاار یااا ام ایاان دو حااومه ونااود   . انسااان ام دو بعااد انسااانی و حیااوانی برالااوردار اساات  

ساعادت انساان باه ناو  حعاما  ایان دو سااحت        . طل اد و متراسای باا اتتضاایش رهااورد ویاژه الاود را درپای دارد         الود را می

 انینر اه حیاو  . رو بررسای سااحت حیاوانی و ارح ااطش باا سااحت انساانی حاام  اهمیات اسات           ونود  بساتگی دارد ام ایان  

  بادون حسالآ آن بار بعاد انساانی کاه در ایان        نهات کاه دارا  غرایا  اسات     نفساه ام آن  فای  -1ام دو مر ر تاب  بررسی است  

ام  -4...ام ت یا  الااوردن، الوابیاادن و  گااردد ما مت نماای  حاذات فعاا  ط یعای متراساای بااا اات آن ام او صاادر شااده و افعاااذش   

در    دهاد بعاد حیاوانی مسالآ بار الاود انساانی گاردد و حرهاا هاد  افعاا  بشار را کامجومیهاا  حیاوانی حشاکی               آن نهت که

در رراین شارایطی پیاماد ناامیمون حسالآ سااحت حیاوانی بار سااحت انساانی            شاود و  این حاذت افعا  صادر ام او م مت مای 

و ذاا ات مودگاا ر دنیااایی نااایگ ین ذاا ات  ایاادمگونااه کااه بایااد ایفااا ن نلااش الااود را آنحوانااد  نماایعلاا   و آیااد پدیااد ماایآن 

نزواهاد      نا  مارا انساانیت و مررومیات ام رحمات الاا  الداوناد       و دورنماا  ایان افعاا  ریا     گاردد  پایدار االرو  می

ناویی را ما مت    اذساالم رراین کاام    کاه اماام علای علیاه     رراان  رهاورد  به غیر ام سلوط در نهارم نزواهاد داشات  هام    بود و 

فای   )« ما ذعلی و ذرعایم یفرای و ذا ت الح لای نعاوا بااب مان سا ات اذعلا  و تا ا اذ ذا  و باه نساتعین             »: فرماید نماید و می می

بارم ام الاواب    باه الادا پرااه مای    . رود و ذا حی کاه مانادگار نیسات     مای سات  کاار باا نعمتای کاه ام د     علی را راه (  حا بی،االسالم

« رأد اآلفااات اذوذااه باذلاا ات »: فرمایااد و بااام در فاارام  دیگاار ماای . نااوییم ام او یااار  ماایحرهااا علاا  و مشااتی ذواا ش و  

( همااان)« اذلاا ات مفساادات»: فرمایااد مااینیاا  و . ساار مرشااخ آفااات، عشاا  ورمیاادن بااه ذاا ات فااانی اساات ( حااا باایاآلمااد ، )
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ایشاان باا بیاان آذاودگی و ح عاات شاوم افاراط در ذا ات حیاوانی، حوصایه باه انترااب ام ایان              . ها  شهوانی مفسده دارناد  ذ ت

 .یدنما ذ ات می

کمااا  کااه  گااردد راارا نیاا  آشااکار ماایت حیااوانی احوصاایه پیشااوایان دیاان بااه دور  ام ذاا بااا ایاان حو اایا اهمیاات 

آوردن کمااا  صاارفاً حیااوانی و بااه ح اا  آن مر اات و اشااتیاو   دساات انگیاا ه بااهنیساات برااابراین  انسااان حیااوانی کمااا  حلیلاای

رسیدن به آن، انگی ه و مر تی دروغاین اسات و ذا ت دروغاین، ام شاوو و مر ات باه ذا ت راساتین کماا  حلیلای کاساته و             

  (1434 اذ ، نواد  آملی، ).سامد به حدریج انسان را ام کما  حلیلی الویش دور می

 نیلذت در مرتبه انسا -2

و باا آن هویات    گاردد  ساحت حلیلی انساان کاه براسااد آن افعاا  او ام حسان و تا ا و مادم و ام برالاوردار مای         

درد و نیا  باه کماا     ام مر ار یاا انساان اذهای، روم ام     . هماان نر اه حیاات انساانی اوسات      آورد دسات مای   را به الود اذهی

باه حع یار دیگار، نفاس باا علام حضاور  الیار و کماا           . بارد  ساامد، ذا ت مای    و حعااذی انساان را فاراهم مای    ره ممیره رشد  آن

ایان ذا ت مرادودیت    المماه  . شاود  حع یار مای  « ذا ت »یابد و پیامد این آگاهی کیفیتای در نفاس اسات کاه ام آن باه       الود را می

مانراد ذا ت حعلا  در    ذا ات روحاانی    و علا  دیان   .گردناد  دار آن مای  عهاده دیان و علا     کاه  اسات غرای  و شهوات حیاوانی  

نی کاه ذا ت حیاوا    دهراد  مای گوناه پوشاش    آن را الود و کماالت الود، ذ ت کسای علام و معرفات و ذا ت پرساتش الداوناد      

 .شود انماالً به هریا ام ذ ات روحانی فوو اشاره می. بامد در ملاب  آن ذ ات رنگ می

 

 لذت تعقل در خود و در کماالت خود. الف

گی انساان  وابسات  کاه حخما  در  راگاردد ر  آغاام مای   شو فضاایل  دالاو انساان در   حوحیاد   باا حفکار   وصا  ح نی  به 

د متعااا  و نیاا  حرلاا  فعلاای ایاان فضااای  در پرحااو انجااام حکاااذی  دیراای، انسااان را بااه ساایر در کمااا   بااه الداوناا و فضااایلش

، الااود، حاا  وصااا در اندیشااه و غوطااه الااوردن   د  حخماا  انسااان در ایاان ساایر روحااانی  سااام اش رهرمااون ماای  روحااانی

: فرمایاد  حواناد ناا ر بار ایان مطلای باشاد کاه مای         اذساالم نیا  مای    کالم اماام علای علیاه    (حا بیانسان و ذ ت، ) آفرین است ذ ت

یافات باه پیاروم  ب رگای رسایده       کاه باه معرفات نفاس دسات      آن(حاا  بای  اآلماد ، )« نا  اذفوم االک ر من  فار بمعرفاا اذارفس   »

 .است

 

 کسب علم و معرفتلذت از . ب

رااه متونااها ف ایراادگی حیااات  بزااش روم انسااان اساات و آشااکار اساات هاار مونااود  ام آن حیااات ،علاام و معرفاات

 ایان نکتاه حاام  اهمیات اسات کاه       اذ تاه . حاوأم باا ذا ت روم اسات     برد  برابراین کسی علام و معرفات   روحش باشد ذ ت می

باه هار می انای کاه علام ام حجارد بیشاتر  برالاوردار باشاد،           د گارد  با حونه به مراحی معرفت، درنات ذا ت نیا  متفااوت مای    

ذاا حی کااه ام رو  ذاا حی کااه بااه همااراه دارد بیشااتر اساات میاارا شااراالت غیرماااد  ساارزیت بیشااتر  بااا روم مجاارد دارد امایاان 

رلا   آیاد نسا ت باه ذا حی کاه باا علام حضاور  بادون شاام ه مادیات ح            مای   دسات  طری  علم حصوذی و حواد پرجگاناه باه  

حارین معاار  اسات،     بزاش  ذا ت برابراین معرفت به الداوناد  کاه هایق نلصای نادارد و مجارد حاام اسات،         کمتر است دیاب می

د رایان   اذساالم نیا    و اماام صاادو علیاه   (  حاا  ، بای انساان و ذا ت  )همان مونود  که ترب به او آرمو  انساان حوحیاد  اسات    
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  ماا مادوا اعیارهم اذای ماا متا  اب باه االعادات مان مهارت           یعلام اذرااد ماا فای فضا  معرفاا اب عا  ونا        ذو »: فرماید می مورد

اذریااات اذاادنیا و نعیمهااا و کاناات دنیاااهم اتاا  عراادهم ممااا یطوعنااه بااارنلهم و ذرعمااوا بمعرفااا اب ناا  و عاا  و حلاا اوا بهااا و 

راه   بودناد، باه آن  اگار باه برحار  معرفات الادا آگااه       ( 1437 ،اذکلیرای )« ...حل ا من ذم ی   فی رو اات اذجراان ما  اوذیاات اب    

کردنااد و دنیااا  آنهااا در  مرااد ساااالته اساات، حونااه نماای  هااایش بهااره الاادا دشاامرانش را ام الااوبی و الوشاای دنیااا و نعماات 

بردناد و ام   و در پرحاو شاراالت الادا  عا  و نا  راحات باه سار مای          کرراد، کمتار باود    ره میر پاهایشان ذگد می ن رشان ام آن

 .شدند مرد می   بهشت در نوار اوذیا  الدا باشد، بهرهها ذ حی هم ون ذ ت کسی که همیشه در باغ

شاود، شاراالت الداوناد متعاا       اذساالم باه عراوان ذا ت انساان حلیلای مطارم مای         ره در ع ارات امام صادو علیاه  آن

بلکاه هایق ذا حی     شاود کاه اگار او ن اشاد، ناه حرهاا ذا ت معرفات باه او          ی  به عروان متعلق  ذا ت معرفای مای   است و الداوند ن

ا   راه باه عراوان کماا  انساان در ن ار گرفتاه شاده شاراالت الداوناد اسات و ذا ت، فایاده              براابراین آن  ونود نزواهد داشت

 .نماید است که پس ام شراالت الداوند رخ می

 

 لذت پرستش و یاد خدا. ج

ه باار اساااد همااان پرسااتش بااه معرااا  الااا  آن اساات یعراای الضااو  در ملاباا  الداونااد یگاناا مر ااور ام ع ااادت 

اذلهاام احملرااا فاای ساافن نجاحااا و متعرااا بل یاا  »: فرمایااد مرانااات مطیعااین ماایاذسااالم در  امااام سااجاد علیااه. دسااتورات اذهاای

و در . مرااد سااام  هااا  نجاحاات تاارار ده و ام ذاا ت مراناحاات بهااره    الداوناادا مااا را در کشااتی ( 1344مجلساای، )« مراناحااا

کا  ذا ت بویار اکارد و مان کا  راحاا بویار انساا و مان کا  سارور بویار               و اساتوفرد مان  ... »: فرمایاد  مرانات ااکرین می

و ام هار ذا حی کاه در غیار یااد حاو باوده و ام هار آسایشای کاه نا  باه اناس باا                (همان) «...تربا و من ک  شو  بویر طاعتا

 .رمک حو و ام هر الرسرد  که ن  به ترب حو و ام هر اشتواذی که ن  در طاعت حو بوده باشد، طلی آمرمش می

ذا ات در  براابراین    هاا، مرصاو  پرساتش الداسات ناه نهایات درالواسات انساان ام الادا          در این ع ارات نیا  ذا ت  

گیارد   نشاخت مای  نفساه، الواساتگاه مرح اه عااذی انساانیت نیسات بلکاه ذا ت ام پرساتش و معرفات باه نفاس              ، فیمرح ه انسانی

گوناه کاه غایات انساان حوساآ برالای نویساردگان         ره که متاخالر اسات، غایات دیان نیسات  هماان       پس ذ ت متخالر است و آن

انساان باه عراوان موناود  کاه دو تاود نا و  و صاعود هساتی را طای نماوده و بار             ... »: شاود کاه   ررین به حصویر کشیده می

حارین مراحای امکاانی را طای      م را  حشکیا در ونود و حرکت اشاتداد  و باا اساتعانت ام فای  و امار واحاد اذهای حاا عااذی         

یاباد و باه ایان حرحیای کماا  حلیلای        نهایت به حجارد علالنای مرا  کاه نایگااه مالمکاه ملاربین اسات باار مای          کرد، در  می

ام ایاان مر اار حجاارد ( 1434 اذاا ، نااواد  آملاای،. )«شااود انسااان کااه اماار  ونااود  اساات حلیلتاای علالناای شاامرده ماای  

ه ام نملاه آنهاا معرفات باه الداوناد      اسات و ایان مهام باا معرفات نسا ت باه اماور مجارد عااذی کا           علالنی، تله کما  انسانی 

( هماان . )اسات حجارد علالنای یعرای کماا  واتعای نفاس انساانی        مر اوب واتعای بشار    رو  ام ایان گردد  مرل  میمتعا  است، 

برابراین ام ن ر ونود  کما  انسان هماان حجارد علالنای اسات کاه بار معرفات و ذا ت ناشای ام معرفات ملادم اسات اماا ام              

گاردد یعرای ام مر ار یاا انساان       شراسی و با حونه به اهن فاعا  شراساا  حلادم و حاخالر ماوارد فاوو معکاود مای         ن ر معرفت

و را باه سااو  معرفات آن اماار ذ یاا    ذاا ت اسات کااه ا حصاور   حوحیاد  کااه ساطا معرفتاای او کاامالً رشااد نیافتاه اساات ابتاادا    

در ایان نگااه  هررراد حلیلتااً     شراسای   معرفات و  ساامد  دهد و سپس او را گام باه گاام باه حجارد علالنای ن دیاا مای        سوو می

و اگار   ام ونود حلیلی کما  واتعی متخالر است اماا در حفکار انساانی کاه باه ساطوم عااذی حوحیاد دسات نیافتاه، ملادم اسات            
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نر ااه )کرااد ابتاادا کمااا  واتعاای  رد  کااه اندیشااه حوحیااد  او کمااا  المم الااود را یافتااه باشااد ن اار بااه حلیلاات کمااا  ماای فاا

پاس اگار پیشاوایان دیان سازن      . یابد و یاافتن آن کماا  هماان و معرفات باه آن و ساپس ذا ت ام او هماان         آن را می( ونود 

اناد و اساتوفار ام ذا تا غیار، اساتوفار ام ذا تا متعلقا ح ذا حی غیار           کررد پیش ام ذ ت، متعلقا  ذا ت را یافتاه    ام ذ ت مرانات می

حاوان هاد     مر ت و ذ ت وسایله رسایدن باه کماا  اسات ناه حلیلات کماا  و وسایله را نمای          رو  ام اینام ذ ی  حلیلی است 

انساان   در نهات حعااذی  راه را کاه دیان     بزشای انساان نیسات بلکاه آن     نهت ذ ت، هاد  دیان بارا  نجاات     ترار داد به همین

 ایان عشا    وسایرا کاالم ذطیفای دربااره عشا  باه مر اوب دارد         ابان . داده بسای فراحار ام ذا ت اسات    ترار  به عروان هد  الود

متااخالر ام شااراالت و عشاا  بااه  ،ذاا ت ،ام ن رگاااه ونودشااراالتینیاا   اودر نگاااه  کرااد معرفاای ماایعاماا  نیاا  بااه مر ااوب  را

فیااه شاامام  اذمعشااوو ذاایس بساالطان  اذعشاا  اذعفیاا  اذاا   یااخمر»: گویااد نااا کااه در کتاااب اشااارات ماای آن. مر ااوب اساات

عشاا  عفیفاای کااه نااا ر بااه شاامام  معشااوو بااوده و مزلااوط بااه شااهوت نیساات را بااه عرااوان    ( 1431ساایرا،  اباان)« اذشااهوت

 . کرد ا  برا  حلطی  سر نهت نی  به کما  و مر وب حلیلی معرفی می وسیله

 

 هویت انسان

دیاان  برنامااه حادوین شاده   آیاا  بایااد هویات انساان بررساای گاردد حاا آشااکار شاود     پاس ام بیاان انااوا  ذا ت، اکراون     

هااا  شااراالت  راهاهمیاات الودشراساای و متراساای بااا انسااان هساات یااا نااهم باارا  شااراالت هویاات انسااان نیاا  المم اساات حااا  

 .دشراسی او صورت گیر و ام میان آنها بهترین طری  ممکن انتزاب و سپس بر اساد آن هویت گردد ارامه انسان

 

 اهمیت خودشناسی

 باه هماراه دارد   را یعرای م ادأ و معااد    «رب»در اهمیت الودشراسای انساان هماین باس کاه شاراالت نفاس، شاراالت         

انساان   براابراین شاراالت  ( 1344مجلسای،  )« مان عار  نفساه فلاد عار  رباه      »: گونه که در حادی  شاری  آماده اسات     همان

یعرای مسایر سالود میاان م ادأ       (دیان اساالم  )، صاراط مساتلیم   انجاام  آغاام و و ایماان باه    انجاماد  می م دأ و مرتهی به شراالت

 .باید انسان را شراالت برا  شراالت الداوند و دین  رو ام این( 1431نواد  آملی، . )سامد را نی  آشکار می و معاد

 

 های شناخت انسان راه

ام طریاا  الااود . ام راه شااراالت الاادا، ب. اذاا : دانرااد هااا  شااراالت انسااان را بااه سااه طریاا  ممکاان ماای برالاای راه

بار   کاه الداوناد، علات انساان اسات و      اسات راه او  ام آن نهات در الاور حوناه    . باا روش شاراالت آراار و ذاوامم    . انسان، ج

راهای دشاوار   سات اماا ایان راه،    وطریا  شاراالت ا   ینرفات باه معلاو  ام راه علات نیا  بهتار      مع به همین دذیا   او اشرا  دارد

کاه   شاود و آن ایان   بشار عااد  اسات براابراین راه دومای پیشارهاد مای       رراکه معرفت به الداوناد، امار  دور ام دساترد     است

یابااد کااه همااان طریاا  برهااان صاادیلین اساات  یعراای انسااان ام مطاذعااه  انسااان بااا شااراالت الااود، بااه معرفاات الااویش دساات

طریا  ساوم کاه شاراالت ام طریا  آراار و       . باه امار  الاارج ام الاود باه معرفات الویشاتن ناما  گاردد         الویش و بادون نیاام   

رراکاه در ایان روش باه طریا  برهاان انای ام معلاو  باه         ( هماان )ذوامم است نس ت به دو روش پیشاین، راهای نااتس اسات     
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بهتاارین راه  رو ام ایااننمایااانگر علاات الااویش نیساات بایااد گونااه کااه  شااود و پروا ااا اساات کااه معلااو  آن علاات ساایر ماای

 .است( روش دوم) روش حفسیر انسان به انسان شراالت انسان،

  برالاای او را صاارفاً نساامانی و بعضاای مرکاای ام نساام و روم   ن اارات گوناااگونی در مااورد انسااان ونااود دارد  

مجاارد نیاا  نااا کااه اماار  بیراای حوحیااد  انسااان مرکاای ام نساام و روم و روم اماار  مجاارد اساات و ام آن در نهااان. دانرااد مای 

شراساای و معرفاات بااه اتسااام مجاارد و  باادون درد هسااتی روم رو مرااد ام هسااتی اساات، ام ایاان مانرااد سااایر مونااودات، بهااره

شاود   بیرای اذهای دانساته مای     بیرای اذهای اسات، راون در نهاان      شراسای وابساته باه نهاان     هستی» شود رراکه شراالته نمی ماد ،

گرفتاه ام اویراد، پاس مسایر شاراالت انساان،        که در ن ام هستی، الادا موناود وانای اسات و ساایر موناودات فای  نشاخت        

فااره همااه  عی و پایش شراساای اسات و ایاان شااراالت، اصا  مو ااو   شراساای و ام آن بااه انساان  بیراای اذهای بااه هساتی   ام نهاان 

 (همان. )«علوم انسان است

ام ن رگاااه فلساافه متعاااذی، مونااودات در ن ااام هسااتی عااین فلاار بااه الداونااد هسااترد یعراای عااین نیااام و ربااآ بااه   

 دهااد و رراکااه در ایاان ن رگاااه حلیلاات هاار ریاا   را ونااود آن شاایت حشااکی  ماای   (1314ساایرا،  اباان.د.ر) واناای حعاااذی

و هویات ایان وناود وابساته در پرحاو شاراالت وناود مساتللی          (1431ط اط اایی،  )سات  هویت شیت ریا   نا  وناود او نی   

الداوناد  »: اذساالم عاره کارد    حاامم باه اماام صاادو علیاه      گوناه کاه مرصاوربن    ، تاب  شراالت است همانآورنده اوست پدیدکه 

ضارت در حصادی  او   آن ح. «شاوند  ان  ام آن اسات کاه باا اللا  الاود شاراالته شاود، بلکاه برادگان باا الداوناد شاراالته مای             

اناد   براابراین م لا  شاراالت دیان، انساان و الداوناد باا یکادیگر ماالمم          (1433اذکلیرای، . )«الداوند حاو را رحمات کراد   »:فرمود

حلیلاات انسااان را شااراالت، الاادا و دیاان را   معرااا کااه هاارکس دیاان را شااراالت، الاادا و انسااان را شااراالته و هاارکس   باادین

اماا در میاان ساه عرصار الادا، دیان  وانساان،        . نساان و دیان را شاراالته اسات    شراالته و هرکس الداوناد را بشراساد حلیلات ا   

بارا   ( برهاان صادیلین  )رساد میارا شاراالت الداوناد ام طریا  الاودا الداوناد         حار ام ساایرین باه ن ار مای      شراالت انسان ساده

یعرای مسایر  کاه میاان م ادأ و       اراماه شاد  دیان نیا  باه دذیا  حعریفای کاه ام آن       شاراالت  ها  عاد  بسیار دشوار است،  انسان

باه شاراالت الداوناد وابساته اسات،      ح یاین آن  یاباد و   شاود و باه آن الاحماه مای     یعری ام رب آغاام مای  ونود دارد ( رب)مرتهی 

 .ن راه، شراالت انسان استد بهتریرس رو به ن ر می ام این در دشوار  شراالت همانرد معرفت به الداوند است

 

 تعریف انسان

شاراد باشاد و او کسای نیسات نا  الادا  انساان         انسان را به طاور ناامعی حعریا  کراد کاه انساان      حواند  کسی می

تاارآن انسااان را ام آن حیاا  کااه ام ( 1431نااواد  آملاای،) .آفاارین کااه در کتااابش بااه حو اایا کاااملی ام انسااان پرداالتااه اساات

دهااد مااورد حونااه  حشااکی  مااینر ااه ماااد  و روحااانی حرکیاای یافتااه اساات و ام آن ذراااص کااه المیااره و اصاا  آن را فطاارت 

ناا کاه انساان روم دارد     ام آن یعرای  نمایاد  انساان در تارآن رخ مای   حعریا  اصاطالحی    کاه  دهد و در ایان نگااه اسات    ترار می

 . شود یابد که ایالً به هریا ام آنها اشاره می و روم او سرشته به فطرت اذهی است حعری  اصطالحیش را در ترآن می

نااا کااه  آن( 1474شااهر ،  مرمااد  ر )کرااد رکاای ام حاان و روم اذهاای حوصاای  ماای تاارآن انسااان را مونااود  م 

... ا  ام گا  آفریادیم   ماا انساان را ام عصااره   « ...رام انشاخناه الللااً آالار    ... و ذلد الللرا االنسان مان ساالذا مان طاین    »: فرماید می

: فرمایاد  ر حفسایر انشاات اللا  دیگار مای     اذساالم د  اماام بااتر علیاه   ( 13-14مؤمراون،  )« ...سپس آن را الللی دیگر پدیاد آوردیام  

اذلمای،  .)«ایان آفاریرش دمیادن ناان در اوسات     « ساپس او را آفریرشای دیگار، پدیاد سااالتیم     »: درباره سازن الداوناد متعاا    »
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بیااان انماااذی فطاارت بااه رو  ام ایاان. الداونااد بااا دمیاادن روم الااود در انسااان فطاارت اذهاای را در او بااه ودیعااه نهاااد   (1433

آفاریرش، ابادا ، االتارا ، صافتی کاه هار       »: کراد  فرهراگ معاین معراا  فطارت را رراین بیاان مای        .کرد یشراالت انسان کما م

معرااا « مرسااوب بااه فطاارت، اصاالی و ااحاای  »را « فطاار »و واژه « مونااود در آغااام الللااتش داراساات، ط یعاات و سرشاات   

« ، سرشاات، ن لااتآفااریرش، المیااره»دانااد ام  ذواات نامااه دهزاادا نیاا  معرااا  فطاارت را ع ااارت ماای  (1431معااین،. )کرااد ماای

در مااورد واژه فطاارت ( 1437ساالیمانی اردسااتانی، )نویساارده کتاااب سرشاات انسااان در اسااالم و مساایریت  ( 1431دهزاادا، )

معتلااد اساات تاارآن کلمااه ( 44م،ور)« فطاارت اب اذتاای فطاار اذراااد علیهااا الح اادی  ذزلاا  اب»کااه در تاارآن بکااار رفتااه اساات 

هاا تصاد    ریشاه آن را بارهاا بکاار بارده و در بیشاتر ماوارد ام آن معراا  الللات و الااذ  و مانراد ایان            و یا کلماات هام  « فطرت»

سات پاس ملصاود ام    در تسامت دوم هماین آیاه کلماه اللا  آماده و بار  حوییرناپا یر  اللا  الادا حخکیاد شاده ا            . شده اسات 

حاوان   رو باا در ن ار داشاتن معاانی فاوو مای       ام ایان . ر هرگاام الللات هماراه انساان باوده اسات      است کاه د  فطرت، آن ویژگیی

شایت الیرفاا اسات پاس فطارت الاداالواه و        اسات کاه ام آن برالاوردار اسات و ااحای شایت ام       یئیگفت فطرت ااحی هر شا 

 وداناد   ان واتعای نمای  تارآن کاریم مشارد و کاافر را انسا      ناپا یر اسات و بار هماین اسااد      ام روم انسانی نادایی  الداپرست

را اسات کاه ناام  حیاات گیااهی، حیاوانی و انساانی مصاطلا دارا  نطا  اسات و فصا  آن            « حای » آننرس انسان ام مر ار  

 (1431 نواد  آملی،)یعری الداالواهی، الداشراسی و الداپرستی انسان داند می «حخذه»

     

 تغییرناپذیری هویت انسان

مونااود اساات و  مرکاای ام نساام و روم، انسااانحسااو  انسااان مونااود  واحااد و حوییرناپاا یر اساات میاارا ام یااا  

دیگار ن اام احسان کاه مزلاوو الداسات باه گفتاه الاودا الداوناد حوییرناپا یر             ام ساو   و مساوو باا وحادت اسات   نی  ونود 

فطاارت او را نیاا    کااهنسااان اساات  ام نملااه ایاان ن ااام احساان ا   و( 14احاا اب،)«و ذاان حجااد ساارت اب ح اادیالً  ...»اساات 

ا   براابر ن ریااه  افا ون بار آن   ( 44روم،)« فطارت اب اذتای فطار اذرااد علیهاا الح ادی  ذزلا  اب       »: کراد  حوییرناپا یر معرفای مای   

( هااا حوییاار ساالو )اناا ات ماااد  باادن دانااد روم اماار  واحااد و حلیلاای اساات و حوییاار  کااه اصاااذت انسااان را بااه روم او ماای

کااه ام فطرحاای الاادابین، الااداالواه و حااوان گفاات هویاات انسااان  رو ماای ام ایاان رساااند بااه هویاات واتعاای انسااان نماای آساای ی

انااد حااا انسااان را  پیااام ران نیاا  آمااده  ( 1431نااواد  آملاای، )حوییرناپاا یر اساات و  واحااد   ونااودالداپرساات حشااکی  یافتااه، 

گوناه کاه اماام علای      هماان  آگااهی بزشارد   دا  واتعای متونه فطرت فراموش شاده برمایراد و او را باه شاراالت و پرساتش الا      

« وی یااروا ذهاام دفااامن اذعلااو ...»: فرمایااد هااا  آساامانی ماای آور  پیااام ران و ناا و  کتاااب د حکماات پیاااموراذسااالم در ماا علیااه

فتن اناد حاا می ااو فطارت را کاه هماان سارمایه دفان شاده انساان اسات، باا ح کیاه و برگار               ان یاات آماده  »( حاا  بیفی  االسالم، )

ماحصاا  مطاذاای فااوو آن  (1431نااواد  آملاای، . )«هااا   لمااانی و الاارو حجاای نااورانی علالناای آشااکار سااامند  حجاااب

 مزتلاا  حاوان دو دیاان کاامالً متفاااوت باا دو هااد  کاامالً     براابراین نماای واحااد و حوییرناپا یر اساات  هویاات انساان  اسات کاه   

 . ت باشدبرا  انسان درن ر گرفت که هد  یکی حلرب به الداوند و دیگر  ذ

 

 کمال انسان

او و امار باه ساجده مالماا در ملابا       گونه کاه پایش ام ایان گفتاه آماد انساان مرکای ام روم و نسام اسات           همان

: فرمایاد  ناا کاه مای    نسات آ ون مونای ارمش ا ام روم الاود در او دمیاد یعرای بعاد روحاانی انساا       الداوناد  پس ام آن بود که
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و ( 34-31 ،)« اا تا  ربا ذلمالمکا انی الااذ  بشارًا مان طاین فاااا ساویته و نفزات فیاه مان روحای فلعاوا ذاه سااندین             »

 ناواد  آملای،  ) رسااند  مای باه ملاام حجارد حاام و ملاام والیات       را و ا پارورش یاباد  اگار  همین ساحت ونود  انسان است که 

انساانی  »: اناد  گوناه کاه در حوصای  کاون ناام  گفتاه       نامراد هماان   ررین انسانی را انسان کام  یا کاون ناام  مای   ( 1434 اذ ،

و او در حماام نهاان    که مراحی ملاا و ملکاوت را پای نهاد و باه افا  والیات باار یاباد هساتی فراگیار و ناام  الواهاد باود              

کاون ناام  هماان براده و انساان کااملی اسات کاه باه اان اذهای م هار اسامات حساری الداوناد باوده و                . نفوا الواهاد داشات  

ور  ام والیات اذهای باه عراوان      باشاد، او باه دذیا  بهاره     مای ( 11شاور ،  )« ذایس کم لاه شایت   »درنتیجه م   اعال  نام شری  

انسااان کاماا  رااون م هاار اساام  . در همااه مراحاای هسااتی حضااور دارد( 47اذاارحمن،)« کاا  یااوم هااو فاای شااخن »م هاار حااام 

ار دیگار باام   باشاد، مشاووذیت و حضاور در یاا شاخن او را ام مشاووذیت و حضاور ام شاخن و کا          مای  «الیشوله شخن عن شاخن »

  الداونااد اکااه م هاار اساامات حساارکرااد  معرفاای ماای کاماا  را ایاان ع ااارات انسااانی( 1434اذاا ،نااواد  آملاای، . )«دارد نماای

رو معرفات ملدماه    ام ایان  شاراالت اوسات  و المماه رسایدن باه ایان مهام،      حشا ه باه الداسات    گردد پس هد  و کما  انساان  

 گیارد یعراای  شراسااا و اهان انساان صاورت مای     ت بااه حلیلات کماا  انساان ام ساو  فاعا      معرفات نسا   ایان   وکماا  اسات   

شااراالت ( نر ااه ونااود  آن)حلیلاات انسااان و کمااا  او یااا واتعیاات در الااارج اساات کااه بااه ح اا  آن واتعیاات در الااارج   

شاراالت و معرفات نیساات بلکاه رسااندن انساان بااه آن      حرهاا  نیا   شاود پاس غایات دیاان     نیا  حاصا  ماای  ( نر اه معرفتای آن  )

معرفاات، حاااب  حلیلاات و کمااا  ونااود    برااابراین. انسااان ناااگ یر ام شااراالت آن اساات  حلیلاات ونااود  اساات کااه اهاان 

حوانااد اصاا  و هااد  دیاان باشااد بلکااه باااذعره و در مرح ااه بعااد ام رساااندن انسااان بااه حلیلاات    انسااان اساات و حاااب  نماای

دربااره شارد   ( 1431سایرا،   ابان )نهام کتااب اشاارات   سیرا نیا  باه ایان مهام حوناه دارد و در نماآ        ابن. گیرد می ونود  او ترار

یعراای کساای کااه معرفاات را بااه الاااطر معرفاات « ماان آراار اذعرفااان ذلعرفااان فلااد تااا  باذ ااانی»: نویسااد برآمااده ام معرفاات ماای

حاوان باه هاد  تارار دادن ذا ت نیا         سایرا را مای   سازن ابان  . برگ یرد ام حوحیاد مراروم گردیاده و دراار شارد شاده اسات       

رراکاه   نیسات ذا ت انساان    الااطر الاودا معرفات و باه ح ا  آن       صارفاً معرفات باه    حوان گفت هد  دیان  برابراین میحسر  داد 

ناا   ام آنصاورت   باشاد در ایان   باه الااطر الاودا آنهاا     ذا ت معرفات و   هد  دین و کما  درن ر گرفتاه شاده بارا  انساان،    اگر 

ایان  کاه علا  ام ایان     و حاا  آن  الادا  شاریا تاما  شادن بارا     هاد  تارار دادن ذا ت یعرای      پاس  غیر ام الداسات ذ ت که 

اگار کسای باه    کراد کاه    سیرا باه معرفات کاه نایگااهی برحار ام ذا ت دارد رراین ایاراد مای          ابن گونه که همانکرد  نهی می مسخذه

کاه اگار هاد  دیان،      ا  هم راان بااتی اسات   اماا ناا  ایان ساؤ    . مشارد اسات   شاود  عار  باه معرفات  الاطر الودا معرفت، 

ان اذع ااد رالراا تاوم ع ادوا اب عا  و نا  الوفاا فتلاا ع اادت          »: فرمایاد  اذساالم مای   ذ ت انسان نیسات رارا اماام صاادو علیاه     

اذع ید و توم ع دوا اب ح ارد و حعااذی طلای اذ اواب فتلاا ع اادت االنارات و تاوم ع ادوا اب عا  و نا  ح اا ذاه فتلاا ع اادت               

کررادگان ساه گروهراد  گروهای کاه الداوناد عا  و نا  را باه الااطر            ع اادت  (1433، اذکلیرای . )«حرار و هی افضا  اذع اادت  اال

کرراد کاه آن    آوردن راواب ع اادت مای    دسات  کررد که ایان ع اادت برادگان اسات و گروهای او را باه الااطر باه         حرد ع ادت می

کرراد کاه آن ع اادت آمادگاان اسات و ایان        دارناد ع اادت مای   کاه دوساتش    ع ادت حانران است و گروهی او را باه الااطر ایان   

ام مر ار  . برحارین ناو  ع اادت شامرده شاده اسات       «حای »در ایان حادی  ع اادت بار اسااد      . ع ادت برحرین ع اادات اسات  

ی باه عراوان برحارین    ع اادح  کاه بادین معراسات   پرادارد ع اارت االیار     کسی که ذ ت را غایت انسان و هد  االاالو و دیان مای   

صااورت  احاای بااه الاادباار اساااد  ی اساات کااهبلکااه ع ااادح شااود کااه بااه الاااطر اات پروردگااار نیساات معرفاای ماایع ااادات 

مصا ام  ). کراد  ع اادت مای   ،نی  باا ذا ت هماراه اسات پاس انساان متعااذی نیا  باا انگیا ه ذا ت           و مطمئراً ررین ع ادحی  گیرد می
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ن حفسایر کارد کاه ع اادت براسااد حای، ناشای        حاوان ررای   را مای یان ع اارات   ا دیدگاه رراین افاراد   در ملاب  ( 1433ی د ، 

 د و متعلقا  ذاا ت گاارد حااا متعلقا  ذا ت و حاای ن اشاد ح ای و ذاا حی نی مرلا  نمای       ام شاراالت نایگااه الداونااد اسات یعرای    

راه در حع یار    پاس آن   نر اه وناود  حلیلات انساان     مونود برحر  است کاه انساان الواساتار تارب باه اوسات، هماان        همان

شراساای فاعاا  شراساساات کااه ام حلیلاات ونااود  همااان فاعاا  شراسااا ال اار     ام نایگاااه معرفااتشااود  بیااان ماای  و گاا اره

شاراالتی کماا     نر اه معرفات  ) بار معرفات و ذا ت حاوأم باا آن     ( انساان نر اه وناود  کماا     )و یلیرااً ایان حلیلات    دهاد    می

اسات کاه   ( متعلقا  ذا ت  )کاه ذا ت انگیا ه ع اادت و فعا  االالتای باشاد ایان تارب باه الادا             پایش ام آن  حلدم دارد و( انسان

( 1431اآلماد ،  )« اذمارت بایماناه  »: فرمایاد  اذساالم اسات کاه مای     مؤید ایان امار حع یار اماام علای علیاه       نشانه گرفته شده است و

« غایاا اذادین االیماان   »: کراد  انساان باه ایماان اوسات و باام در ناا  دیگار  غایات دیان را ایماان بیاان مای            [ ارمش و کما ]

هماان نر اه ونودشاراالتی انساان اسات هماان حلیلتای کاه در عااذم واتا  حرلا  دارد باه ع اارت              در این نگاه، ایمان ( همان)

، حلیلات الادانو   یعرای  شاود    اسات کاه فصا  انساان نامیاده مای      «حخذاه » گونه کاه پایش ام ایان بیاان شاد هماان       دیگر همان

 هاورات ایماان   کاه   کراد علام و عما  صااذا اسات      حخذاه کماا مای   ایان   ره به غری شادن  و آن الداشراد و الداپرست انسان

 .باشرد می

 

 ماهیت دین

ح یااین رح اااط آن بااا کمااا  انسااان اپااس ام بیااان ذاا ت، هویاات و کمااا  انسااان نوباات آن رساایده حااا معرااا  دیاان و  

معراا  ذواو  دیان    . اسات یعرای حشا ه باه الد   حلیلات انساان   هاد ،  که هد  دیان، ذا ت نیسات بلکاه      شودحا روشن  گردد

دیاان  در مااورد معرااا  اصااطالحی  (1414اذطریراای، ) .انلیاااد، الضااو ، پیاارو ، اطاعاات، حساالیم و ناا ا   :اساات ام ع ااارت

وان ایان حعریا  را تارارداد کارد     حا  ذایکن در میاان اناوا  حعااری  مای      (1433سااند ،  .د.ر)شاده اسات   ارامه ن رات متعدد 

اساات کااه باارا  اداره نامعااه انسااانی و پاارورش     دیاان اصااطالحاً مجموعااه علایااد، االااالو، تااوانین و ملرراحاای      » :کااه

ایان میاان برالاای ادیاان متصا  باه دیاان حا  و برالای متصاا  باه دیان باطاا            رد(1434،ب، ناواد  آملاای . )«هاسات  انساان 

دیان  ( هماان ).ملررات دین ح  ام نانای الداسات و برناماه دیان باطا  ام ساو  غیار الادا حر ایم شاده اسات           میرا   شوند می

هااا  ایاان دیاان آن اساات کااه  و ام ویژگاای( 17آ  عمااران، )« ان اذاادین عرااداب االسااالم» اساات «اسااالم»حاا  ام دیاادگاه تاارآن 

فاختم ونهاا ذلادین حریفااً     »: و رانیااً مرط ا  باا فطارت اسات     ( 71نرا ، )« ماا عرادکم  یرفاد و ماعراداب بااو     »:اوالً باتی اسات 

یان فطارت   ره الاویش را بار آیاین راسات، اساتوار دار، ا     رها ( 44روم،)« فطرت اب اذتای فطار اذرااد علیهاا الح ادی  ذزلا  اب      

 .اند و در الللت الداوند ح دی  و دگرگونی نیست ن آفریده شدهاذهی است که آدمیان بر آ

شاکار گردیاد کاه انساان     و کماا  انساان و دیان ریسات و نیا  آ      کاه معراا  ذا ت، هویات     شاد ناا روشان    حا بدین

مرط ا  باا ایان فطارت، موناود، واحاد، بااتی و        نیا   اسات کاه دیان اساالم     یا مونود واحد و دارا  فطرحای غیرتابا  حوییار    

یعرای هماان ریا   اسات کاه ناوهره انساان را حشاکی          رو هد  دین همان هاد  حلیلات انساان اسات      الیتویر است ام این

ناا کاه هاد  انساان تارب باه الداوناد اسات و المماه ایان تارب معرفات باه الداوناد و                ن را و ام آنناه عاواره آ   دهاد  می

یاباد براابراین ذا ت، عاره و متاخالر       باشد و ذ ت نی  امار  عار ای اسات کاه پاس ام معرفات حرلا  مای         حلیلت انسان می

  .در ن ر گرفته شود حواند به عروان هد  دین رو نمی همان هد  دین است و ام این یعریام حلیلت انسان 
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 سودگرایی 

یاا   ساودگرایی . رساد  ن ار مای    ارور  باه  آن پیش ام بیان نایگااه ذا ت در ساودگرایی االالتای، معرفای انمااذی       

مرشاخ آن را   دانراد اماا   هر ررد صااح ان اصالی ایان اندیشاه را نرمای برتاام و ناان اساتوارت میا  مای           است کهمکتی االالتی 

 سااودگرایی .یافاات الد و هیااومه ندیااد در آرااار تیپود شاااگرد ساالراط و اپیکااور، و در فلسااف حااوان در دیاادگاه آریساا  ماای

ایان ن ریاه   . نساته اسات  کاه برتاام ام آن باه عراوان ابا ار  بارا  اصاالم انتمااعی ساود           اسات   صورت متکام  اصاذت ذ ت

. هااا  ایاان دو ن ریااه بااود پدیااد آمااد و هااد  آن رفاا  نلااسگرایاای و الااودگرایی  االالتاای در موانهااه بااا ن ریااات فریضااه

دادناد  الاودگرو     دادناد، اماا باه امدیااد الیار باه انادامه کاافی اهمیات نمای           گروانه به سایر مردم اهمیت مای  ها  و یفه ن ریه»

داد، اماا ساودگرو  هار دو نلیصاه را در آنح واحاد       داد اماا باه ساایر ماردم باه انادامه کاافی بهاا نمای          به امدیاد الیر اهمیت مای 

 (1431فرانکرا،  .)«کرد ن ران می

تارار   مراور  در شامار ساودگرایان تاعاده   ( حاا  بای  ژکاس، )کاه ام شااگردان نرمای برتاام اسات       می  نیا   نان استوارت

باه اعتلااد   . کراد  داناد کاه بیشاترین الیار عماومی را بارا  هار کسای فاراهم مای           ا  را دارا  ارمش االالتی مای  و  تاعده. دارد

بلکااه همااواره بایااد نویااا  آن باشاایم کااه  او ن ایااد در پاای ایاان باشاایم کااه ب یراایم کاادام عماا  بیشااترین الیاار و فایااده را دارد 

رود ناه بارا     رو اصا  ساود، بارا  حعیاین تواعاد االالتای بکاار مای         ام ایان  .بدانیم کدام تاعاده بیشاترین ساود را در پای دارد    

باه ساود    شاود کاه برتاام    ناا ناشای مای    ام آن رساد حفااوت ن ریاات  میا  و برتاام      ن ر می به( 1431فرانکرا، . )حعیین موارد ن می

میاا  باارالال  برتااام، عرصاار افاا ون باار آن ( 1414ذرکسااتر، . )دناارد  و میاا  بااه اصاااذت سااود و ذاا ت نمعاای اعتلاااد دار فاا

مصاا ام . د.ر.)دانساات و ایاان عرصاار را در ارمشاایابی ذاا ات وارد نمااود  کیفیاات را در ارمشاایابی ذاا ات اماار   اارور  ماای 

امااا ا یاان نوشااتار درصاادد بررساای اشااکاالت اصااو  ایاان دیاادگاه نیساات     (حااا باایژکااس،   1434کاذیرسااون،   1433 یاا د ،

پاردامد ذایکن بار آن     ایان اصاو  و اشاکاالت وارد بار آنهاا متراسای باا نایگااه برا  مای          باه برالای ام   هرررد در موارد المم 

را  بیرای حوحیاد   ااع  آن   بیراای کاه در علای سااودگرایی االالتای اسات را بررساای کراد و در ملابا  نهااان       اسات حاا نهاان   

بیرای ساودگرایی    در نهاان بیرای فارد دارد، ذا ت     ریشاه در نهاان   حا آشاکار گاردد کاه هاد  االاالو و فعا  االالتای        برمایاند

برالاای  انماااالً رو   ام ایاانبیراای حوحیااد  نااایی ناادارد  و ایاان دیاادگاه در نهااان شااود  االالتاای هااد  انسااان پرداشااته ماای 

 .گردد که سودگرایی می  م تری بر آن است، ح یین می بیری حرها به عروان ورود  به نهانها  می ،  دیدگاه

ریا   شاده    شاذوده اصلی دیادگاه ایان فیلساو  دو مؤذفاه ذا ت و اذام اسات کاه اصااذت ساود براسااد آنهاا پایاه             

و در حو اایا آن ( 1434کاذیرسااون، . د.ر)کاارد گاا ار   را پایااه« اصاا  بیشااترین سااعادت »یااا « اصاا  سااود » برتااام. اساات

رباآ ایجااد    اص  سود، این است کاه هار عملای را باه اعت اار افا ایش یاا کاهشای کاه در ساعادت فارد ا             مر ور ام»: گوید می

کراد و یاا ماانعی کاه      بارد ساعادت فارد مای     کرد حخیید یا رد کریم  یا به ع ارت دیگر، هر عما  براسااد کمکای کاه باه پایش       می

مصاا ام،  :نلاا  در   (The Principle of Utility",2001".«نمایااد مااورد ساارجش تاارار گیاارد اد ماایباار ساار راه آن ایجاا

1433 ) 

برتاام باه ساود فارد  و میا  باه       . کماابیش مشاابه ن ریاه برتاام اسات     با انادد حفااوحی   دیدگاه نان استوارت می  نی  

افا ون بار آن میا  بارالال  برتاام، عرصار کیفیات را در ارمشایابی         ( 1414ذرکساتر، . )اصاذت ساود و ذا ت نمعای اعتلااد دارد    

کاذیرسااون،   1433مصاا ام یاا د ، . د.ر.)دانساات و ایاان عرصاار را در ارمشاایابی ذاا ات وارد نمااود ذاا ات اماار   اارور  ماای

حوناه  غایات واپساین کاه باا     ... ط ا  ب رگتارین الوشا زتی   »: گویاد  او در ح یاین اندیشاه الاود رراین مای      (حاا  بی ژکس،  1434
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، (الاواه باه الیار الاود حوناه داشاته باشایم، الاواه باه دیگاران          )گردناد   به آن و به الاطر آن هماه ری هاا  دیگار مطلاوب مای     

ط ا   ... هاا برالاوردار   ع ارت ام آن مندگی است کاه باه ذرااص کمیات و کیفیات حاا حاد امکاان ام درد معاا  باشاد و ام ذا ت           

باشاد  بار ایان     عما  انساان اسات  ارورحًا معیاار االاالو نیا  مای         گرایان رون ارنریات کیفیات بار کمیات غایات      ن ر فایده

در ب رگتارین وساعت   ... حاوان آن را باه تواعاد و فارای  کاردار آدمای حعریا  کارد کاه رعایات آن یاا منادگی را             اساد می

  (1434ذرکستر، )  ... .پ یر الواهد ساالت ممکن برا  همه افراد بشر امکان

ساود  اندیشاد،   مای ساود شزصای الاویش    باه  رانادیش باه هماان میا ان کاه      ساودگرا و الی  در اندیشه می  یاا فارد  

ناا کاه    و مادعی اسات روم کاما  ساودگرایی در تاانون طالیای حضارت عیسای، نهفتاه اسات  آن          را نی  در ن ار دارد  دیگران 

و نیکای  ناو  الاود مانراد الویشاتن مهار باورم        الاواهی دربااره حاو رراان کرراد  باا هام        درباره دیگران آن کن که مای »: گوید می

 (حا ، بیژکس. )«کن

راه کاه ایان ملاذاه در صادد       ذایکن حرهاا باه یاا اشاکا  متراسای باا آن        وارد اسات به دیدگاه می   متعدد  اشکاالت

یعرای بعاد ساود فارد      حوناه دارد  فعلای ام ن ار میا  االالتای اسات کاه باه ساود انتماا             شاود  بررسی آن است اشااره مای  

ارمش االالتای   آنهاا    ام افعاا  اگرراه بعاد انتمااعی ندارناد ذایکن بعاد فارد         کاه بسایار   موفو  وات  شده اسات و حاا  آن  

 (1433مص ام ی د ، . )مهر  وات  شده است و این مسخذه در ن ریه می  مورد بی دارداالیی و

 

 اومانیسم و سودگرایی

 . ا  ام اومانیسم ارامه گردد المم است حا پیشیرهبا سودگرایی االالتی پیش ام بیان ارح اط اومانیسم 

 

 و اصطالح اومانیسم در لغت

رو  ام ایاان. بااه معرااا  الاااد یااا ممااین اساات     Humusام واژه الحااین  Humble (Humilis)مرشااخ ایاان واژه  

Humanus  ن ساامان یااا الاادایات ام نملااه ساااکران آایاان واژه در ملاباا  سااایر مونااودا. بااه معرااا  الاااکی یااا انسااان اساات

(Divinus)  هاا  معرفتای    وساطی میاان حاومه    روحاانیون و مرللاان در اواالار دوران باساتان و اوایا  تارون       . گیارد  ترار مای

هاا  رومای و یوناان     عملای منادگی دنیاو  کاه ام نوشاته     هاا  مرباوط باه تضاایا       برآمده ام متن کتااب ملادد و نیا  حاومه    

اومانیساات، »گرفاات حمااای  نهادنااد و مترنمااان حااومه االیاار کااه معمااوالً ایتاذیااایی نیاا  بودنااد الااود را      باسااتان نشااخت ماای 

Umanisti »(1433دیویس، . )نامیدند 

 معراا  مراسای   ساد ر و باه ن ار مای   ( 1433احماد ،  . )معااد  کلماه آماومش اساتعما  شاده اسات      ه گااهی  این واژ

مراور    انساان  (1413رهجاو،  . د.ر. )دانسات « مراور    ر  و انساان مادا  اصااذت انساان یاا ن اام انساان     »حاوان   این واژه را می

گا ار  مزاتس     ار  و تاانون گا  موناود  آماد و مزتاار اسات، ماذکیات هماه ریا  حرات سالطه اوسات، ارمش         انساان  یعری 

هماان انساان    گااهش  حکیاه عالیا  ط یعای الاود بار نهاان حاکمیات دارد و       براسااد  کراد و   به اوسات، او حکلیا  صاادر مای    

 (1437نراحی، . )مستل  است و دیگر هیق

 

 
 



 

13 
 

 تاریخچه اومانیسم

امااا مم مااه رشااد   ،هااا  حاااریزی اومانیساام را بایااد در تاارون ت اا  ام ماایالد و در فرهرااگ یونااانی نساات     ریشااه

نساا ت بااه دسااتاوردها  در تاارون وسااطی سااو کلیسااا  ام یاااکااه  نااا آغااام گردیااد ام آن در اواالاار تاارون وسااطی اومانیساام

و  افا ون   تلماداد کارد   ااهر دیرای نشاان داد و کاار علمای را باه عراوان دالاذات شایطان در اماور عااذم             باه  یدانشمردان حعص 

ی در ایان مماان کاه حعصا ات الشاا و پوشااذ        بر آن مسام  دیری حوأم با انررا  و الرافاه را بار اندیشاه ماردم حرمیا  نماود      

ناا کاه    نماود بودناد حاا آن    دنیاا   لماانی کاه کلیساا بارا  آنهاا حرسایم مای        شدت یافته بود مردم به دن ا  راهی برا  رهایی ام 

و ام سااو   (1437گرااون، . )و بااه ممااین بپیوناادد ناادا شااودبااه گفتااه رنااه گرااون انسااان غرباای الواساات حابااه کلاای ام آساامان 

، دیگاار بااا حرااوالت پدیااد آمااده در رنسااانس نهضاات فرهرگاای، انتماااعی و علماای ب رگاای در کشااورها  غرباای پدیااد آمااد  

و  (1437نراحاای، . د.ر. )و اذراااد  بااه الااود گرفاات اش رنااگ  ااد دیراای   انسااان ندیااد ام ماا هی دور شااد و اندیشااه  

 .اذهیات بشر  نایگ ین اذهیات وحیانی گردید

 

 غرب... کاتب اخالقی، سیاسی واومانیسم منشأ  م

را پدیااد آورد، انسااان حهاای شااده ام معرااویتی  شاامار ماای بیراای اومانیسااتی کااه ط یعاات را ناا و تلماارو بشاار بااه نهااان

و در ررااین شاارایطی اساات کااه الاادا نااه حرهااا  ( همااان)کااه حااوان ناادایی ام امااور ط یعاای و ذاا ات ماااد  را ناادارد  آورد  ماای

انساان، الادایی اسات کاه ام الاود      »: گویاد  مای بااره   جاا کاه فاومر بااخ در ایان     گاردد حاا آن   میشود بلکه مرکوم نی   فراموش می

شااذوده  اومانیسام   ام ایان پاس    (1433مرلا  دامااد،   )« !!شود بلکه ایان الداسات کاه انساانی ام الاود بیگاناه اسات        بیگانه نمی

ا باا یکادیگر متعااره باشارد را     هررراد در مرتاو   ،عرصاه وناود نهاد    تی فلسفی، سیاسی و حلاوتی کاه پاا باه    هر مک اساسی

  یکاای اناد  گرایاای االالتای در حرلیا  فعا  االالتاای متفااوت     گرایای و نتیجاه   دهاد بااه عراوان م اا  مکتای فریضااه     حشاکی  مای  

بیراای  امااا هاار دو در نهااانحونااه بااه نتیجااه فعاا  االالتاای اساات و دیگاار  همااان نتیجااه فعاا  را هااد  گرفتااه اساات،    باای

 .اند اومانیستی یکسان

آورد کاه   دا  مسایا در اندیشاه اومانیساتی، موذاود نام اارد االاالو علمای را باا الاود باه هماراه مای            عدم حضور ال

ناا کاه هماان     االالو متویار، نسا ی، غیرتابا  اعتمااد، متعااره باا حعااذی انساان حاا آن         . ا  ن  انسان ونود ندارد در آن  ابطه

گیار هماان ساعادت شاده اسات  عما  ایان فانعاه          ن، اکراون گری اا  شاود  ا  که راه ر بشر به ساو  ساعادت تلماداد مای     پدیده

باا حا      «الرادد  و حلیلای باه االاالو علمای مای     االاال »: گویاد  حوان در سزن پاسکا  به ن اره نشسات کاه مای    االالتی را می

آسااایش، رفاااه و ذاا ت »شااود  رااه حعیااین کررااده مااالد الااوب و بااد یااا مضاار و مفیااد بااودن مرسااوب ماای الاادا  ساارتی، آن

مکتاای سااودگرایی کااه هااد  االااالو و در نهایاات کمااا  انسااان را در سااودورم  حااوأم بااا    (1437 نراحاای،.)اساات« انسااان

دهااد  انسااان را ام مر اار نساامانی او مااورد بررساای تاارار ماای دانااد برآمااده ام همااان دیاادگاه اومانیسااتی اساات کااه   ذاا ت ماای

حواناد بایاد باه کسای ذا ت       ه مای ناا کا   انسانی که صرفاً ماد  فره شده است و ارح اطی با عااذم مااورات الاود نادارد و حاا آن     

در همین دنیا بپردامد هرررد ایان کسای ذا ت گااهی باه تیمات مرادود کاردن ذا ت و آماد  و آسایی رسااندن باه دیگاران              

دهااد و در  سااامد و او را بااه سااو  حااوحش سااوو ماای برااابراین ن ریااه االالتاای کااه انسااان را ام انسااانیت ساااتآ ماای. بیرجامااد

باامد و در برابار آنهاا ام نسا یت برالاوردار اسات و در یاا         رناگ مای  ( ساایر مکاحای االالتای    انتلاادات )ملاب  ن ریات رتیی 
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میاان  . حواناد نلاش راه ار  را ایفاا کراد کاه تصاد حعااذی انساان را دارد          کالم دشمن کما  و هویت انساانی اسات رگوناه مای    

 .تی ونود نداردذ حی که هد  سودگرایی االالتی است با کماذی که هد  هویت انسان متعاذی است سرزی

   

 گیری نتیجه     

در صاادد حمااای  میااان دو نر ااه ونودشراساای و  بیراای حوحیااد  و سااودگرایی االالتاای بررساای نایگاااه ذاا ت ام مر اار نهااان

ام ن ار وناود  کماا  انساان     د کاه  گارد  رهرماون مای   دگاه شراسای کماا  انساان اسات و در نساتار الاود باه ایان دیا          معرفت

شراسای و باا حوناه باه      ملادم اسات اماا ام ن ار معرفات     آن حلیلات،  همان حجرد علالنی است که بر معرفات و ذا ت ناشای ام    

گاردد یعرای ام مر ار یاا انساان حوحیاد  کاه ساطا معرفتای او           اهن فاع  شراساا  حلادم و حاخالر ماوارد فاوو معکاود مای       

دهاد و ساپس او را گاام     ذا ت اسات کاه او را باه ساو  معرفات آن امار ذ یا  ساوو مای           کامالً رشد نیافته است ابتادا حصاور  

نگریساته  ( نر اه وناود   )ابتادا کماا  واتعای     یافتاه  فارد کماا    دری اه اندیشاه   ماماا ا ساامد   به گام به حجرد علالنی ن دیا می

نیاا  پااس ام یااافتن وایان دیاان پیشاا رو ام ایاان. و یااافتن آن کمااا  همااان و معرفاات بااه آن و سااپس ذاا ت ام او همااان شااود ماای

م مرانااات بااا او بااه میااان  کااه تاارب بااه او غایاات آنهاساات، ساازن ام معرفاات و ذاا ت ا  ( ذ یاا  حلیلاای)مر ااوب واتعاای 

حاوان   را نمای  فایاده متاخالر ام غایات   و  ،ناه حلیلات کماا     ن باه رراین غاایتی اسات    فایاده رساید   ،مر ات و ذا ت  آورند و  می

و ایاان  داده اسات، بسای فراحاار ام ذا ت اسات     اذی انسااان تارار حعا  هاد  کاه دیاان  راه را   نهات آن  هاد  تارار داد باه همااین   

هد  مرط   با فطرت حلیلای، واحاد و حوییرناپا یر انساان اسات هماان فطرحای کاه دیان نیا  مرط ا  باا آن حلیلای، واحاد و               

بیراای صااریا اساات و  کااه یکاای اصاااذتاً نهااان کااامالً متفاااوتبیراای  حااوان ام مر اار دو نهااان حوییرناپاا یر اساات برااابراین نماای

مراور  اسات باه حرسایم دو هاد  متماای  و کاامالً در ملابا  هام  بارا  انساان             م ترای بار انساان    بیری دروغاینح  دیگر  نهان

بیراای حوحیاد  هویات انسااان و در نهاان بیراای اومانیساتی کاه در علاای ساودگرایی االالتاای        رراکااه در نهاان  اهتماام ورمیاد  

اذ تاه ساود و ذا ت باه عراوان      . ذ ت دنیایی انسان که هیق سارزیتی باا هویات انساان نادارد ماورد ن ار اسات         صر ترار دارد 

مساتلاًل باه عراوان کماا  انساان در ن ار گرفتاه شاود، تابا  ت او             بلکاه اگار  غایت دیان ماورد اشاکا  نیسات      متخالر ام فایده

 .نیست

 

 منابع

    ترآن مجید

 .نشر اذ الغاتم،  یهات،االشارات و اذتر ، (1431) سیرا، ابن 

 .دفتر ح لیوات اسالمی ،اذتعلیلات، تم ،(1314) ،_____

 .نشر مرک  ،معما  مدرنیته، حهران، (1433)احمد ، بابا، 

 .مؤسسه در راه ح ، تم ،(حا بی) انسان و ذ ت،            

مکتاای االعااالم  ،اذمصااطفی اذاادرایتی، تاام  حرلیاا  غاارراذرکم و درراذکلاام، ،(حااا باای) اآلمااد ، ع داذواحاادبن مرمااد حمیماای،           

 .االسالمی

 .نشر مفاالر ،بررسی آرات و ن رات فالسفه نه مکتی نهان درباره انسان، ی د، (1437)نراحی، سعید، 

 .، مرک  نشر فرهرگی رناتنا انسان در اسالم، ملدمه و پاورتی حمید پارسا، بی ،(1434)اذ  نواد  آملی، ع داب، 

 .مرمد حسین اذهی ماده، تم، اسراتحفسیر انسان به انسان، حرلی  ، (1431) ،____________
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 .نشر فرهرگی رنات ،نا شریعت در آیره معرفت، بی ،(1434)ب  ،____________

 .دانشگاه حهران ،حهران ،نامه، میر ن ر مرمد معین ذوت ،(1431)، اک ر  علی ،دهزدا

 .اومانیسم، حرنمه ع اد مز ر، حهران، نشر مرک ، (1433)دیویس، حونی،             

  .تلم ،سیاسی اسالم، حهران -نامه انتماعی حسین، واژه ،(1413) رهجو،

هااا  ساایمرغ وابسااته بااه  کتاااب ،، حرنمااه ابواذلاساام پورحساایری، حهااران(حکماات عملاای)فلساافه االااالو، ، (حااا باای)ژکااس، 

 .انتشارات امیرک یر

 .34-14. 4ها  فلسفی، شماره شراسی دین در اسالم و غرب، اندیشه هویت ،(1433) ساند ،ابو اذفض ، 

 .دانشگاه ادیان و م اهی، سرشت انسان در اسالم و مسیریت، تم ،(1437) سلیمانی اردستانی، ع داذرحیم،

مؤسسااه آمومشاای و پژوهشاای  ،حصااریا و حعلیاا  غالمر ااا فیا اای، تاام نهایااا اذرکمااا، ،(1431) ط اط ااایی، مرمااد حسااین،

 .(ره)امام المیری 

 .مرحضو  ،مجم  اذ ررین، حهران ،(1414) اذطریری، فزراذدین،

 .مؤسسه فرهرگی طه ،فلسفه االالو، حرنمه هاد  صادتی، تم ،(1431)، کی. ویلیام ،فرانکرا

، نااا   اذج ایاار ، باایصاارره و علاا  علیااه و تاادم ذااه طیاای اذموسااو   ،حفساایر اذلماای ،(1433)باان ابااراهیم،  اذلماای، علاای

 .مرشورات مکت ا اذهد 

 ،و فرهرگاای، شاارکت انتشااارات علماای حاااریف فلساافه، حرنمااه بهااات اذاادین الرمشاااهی، حهااران، (1434) فردریااا،، کاپلسااتون

 .سروش

 .عطایی ،پرجاه فیلسو  ب را، حرنمه مرمد رفیعی مهرآباد ، حهران، (1434)کاذیرسون، دایانه، 

اذادین اآلملای، تادم ذاه و علا  علیاه        االصاو  مان اذکاافی، صارره و تابلاه نجام       ،(1433) یعلاوب،  بان  مرمد ،اذکلیری اذرام 

  .مرشورات اذمکت ا االسالمیا ،طهران ،علی اک ر اذوفار 

 .مکت ا االسالمیا، اذط عا اذ انیا ،اذرو ا من اذکافی، طهران، (1437) ،_____________________

 .امیرک یر ،اذدین دهشیر ، حهران برران دنیا  متجدد، حرنمه  یات ،(1437) گرون، رنه،

 .امیرک یر ،الداوندان اندیشه سیاسی، حرنمه علی رامین، حهران ،(1414)، ذرکستر، ذین و

 .مؤسسا اذوفات ،بیروت ،برار االنوار اذجامعا ذدرر اال ار االمما االطهار، (1344) ،مرمدباتر، مجلسی

شاهاب راتای و انتشاارات    : سازن  ،دیان، فلسافه و تاانون، باه کوشاش علای ده اشای، حهاران         ،(1433) مرل  داماد، مصاطفی، 

 .1433سزن، 

 .شراسی ام مر ر تران و حدی ، حهران، راپ و نشر داراذردی  ، انسان(1474)شهر ، مرمد،  مرمد  ر 

 (.ره)پژوهشی امام المیری مومشی و مؤسسه آ: نلد و بررسی مکاحی االالتی، تم، (1433)مص ام ی د ، مرمد حلی، 

 .رسی، حهران، امیرک یرفرهرگ فا ،(1431)، مرمد، معین

 .حکمت ،حاریز ه فلسفه االالو، حرنمه انشاتاب رحمتی، حهران، (1437)ما ایرتایر، اذسدر، 

 .داراحیات اذتراث اذعربی، اذرکما اذمتعاذیا فی االسفار اذعللیا االربعا، بیروت، (1344)مالصدرا، 

 .نا بی ،نا بی حرنمه و شرم علیرلی فی  االسالم،، (حا بی)نهج اذ الغه،             
Feldman, Fred , (2001) Hedonism,in Encyclopedia of Ethics,ed.Lawrence C.Becker, Routledge. 


