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Abstract
Understanding human existence is one of the main concerns of some Islamic and Christian
thinkers. Therefore, this article finds out the dimensions of human existence according to two
dominant articles which one of them is Christian -Sent Augustine- and another one is Moslem
–Motahhari-, then ask this question: what similarities and differences has the anthropology of
these two thinkers together?
For sake of that reason, the framework anthropology of Christopher Berry has been used.
The findings show that Augustine knows human as a single existence who have to collective
life inevitably in this world, while Motahhari knows human as a social existence who also
have individual responsibilities, as well as both of the thinkers introduce will and wisdom as
the best human ability. Although Augustine knows human as a creature who cannot change
their fate with their will, Motahhari believes that the role of human will in their fate is very
fundamental. Augustine believe that human is immutable, whereas Motahhari reckons human
as the evolving ones. Finally, Augustine introduces human as the unpolitic people who should
obey the political authorities, albeit Motahhari believe that human are intrinsically political
who are irrefutable political activists.
As a whole, it should be said about both similarities and differences of these two thinkers:
1- Both thinkers believe that human is combination of body and soul
2- Motahhari introduces human as clean the nature individuals, while from Augustine
perspective, human has a fake nature because of the first sin.
3- Both thinkers know human as the goddess human being.
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4- Motahari believes that human has free will, Augustine believes that human is a bound
existence though.
5- Both thinkers know human as the social people who also have individual
responsibilities. While Motahari believes that human are social-political individuals,
Augustine knows human as the unpolitic people.
6- The two thinkers have different views about activity and rights of human. Although
Motahhari emphasizes more about human’s spiritual rights such as freedom, Augustine knows
human as required human.
7- Motahari believes that human is intellectual who can recognize the historical regulations
with their wisdom and puts step in its route, whereas Augustine knows human as impracticalintellectual existence who merely experience life with their mental sense but cannot recognize
the historical regulations.
8- The two thinkers have different point of view about human as the evolving or being
immutable. Even though Motahari introduces human as an evolving person, Augustine
believes that human is immutable.
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الهیات تطبیقی(علمی پژوهشی)
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بررسي تطبيقي انسانشناسي آيتاهلل مطهري و سنت آگوستين


محمدعلي توانا  -سيده سکينه قربي
چکيده

فهم ماهیت وجودی انسان ،یکی از دغدغههای اصلی بخشی از متفکران اسالمی و مسیحی بوده استت بتر همتیس استاق ،مقالت
حاضر ابعاد وجودی انسان را نزد دو متأل برجسته ،یکی مسیحی – یعنی سنت آگوستیس  -و دیگری مسلمان – یعنتی آیتت ا
مطهری – میکاود و ایس پرسش را طرح میکند :انسانشناسی ایس دو متفکر چه تفاوتها و شباهتهایی با هم دارد؟ بترای ایتس
منظتتور از چهتتارچوس انستتان شناستتی کریستتتوفر بتتری (انستتان موجتتودی اجتمتتاعییمنفرد /عقالنتتی آزادیغیرعقالنتتی مقیتتد/
تکامل پذیریتکامل ناپذیر /سیاسییغیرسیاسی) بهره برده میشتود یافتتههتای ایتس پتژوهش نشتان متیدهنتد آگوستتیس انستان را
موجودی منفرد میداند که ناگزیر از زندگی جمعی در ایس دنیای زمینی است /درحالیکته مطهتری بتیش از هتر چیتز انستان را
موجودی اجتماعی میداند که دارای مسئولیت فردی نیز است همچنیس هر دو متفکر «اراده و عقالنیت» را برتتریس وتوا انستانی
میدانند /با ایس تفاوت که سنت آگوستیس انسان را موجودی مقید میداند کته بتا ارادا یتویش وتادر نیستت سرنوشتت یتود را
دگرگون کند /درحالیکه مطهتری نقتش ارادا انستانی را در تعیتیس سرنوشتت او بنیتادیس متیدانتد آگوستتیس انستان را زایتری
تکامل ناپذیر در ایس دنیا میداند و مطهری انسان را موجودی تکامتلپتذیر متیدانتد و درنهایتت اینکته آگوستتیس انستان را تاتتا
موجودی غیرسیاسی میداند که در نتیج هبوط میباید در مقابل ودرتهای سیاسی زمینی (که اساسا شتر ضتروریانتد) اطاعتت
پیشه کند /درحالیکه مطهری انسان را تاتا موجودی سیاسی میداند که ناگزیر از کنشگری سیاسی است
واژههاي کليدي
انسان ،اسالم ،مسیحیت ،آیتا مطهری ،سنت آگوستیس
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مقدمه

چهارچوب نظري :انسانشناسي کريستوفر بري

شتتنایت انستتان همچتتون شتتنایت هستتتی ،شتتالودا هتتر

کریستوفر بری در کتاس ماهیت بشتر (بتری )1986 ،متدلل

اندیشهای – ازجمله اندیشههای دینی  -را متیستازد پت

می سازد هر اندیشمندی دارای مفروضتات بنیتادیس دربتارا

برای راهبردن به زیربنتای هتر اندیشتهای نتاگزیر متیبایتد

انسان است از منظر او مهم تریس مفروضات دربتارا انستان

تعریف انسان و ابعاد و شایص هتای وجتودی او از منظتر

حول پرسش هتای تیتل تقستیمبنتدی متیشتود )1 :انستان

آن اندیشه را بته فهتم درآورد حتال اگتر شتنایت انستان

موجودی منفرد یا اجتماعی؟ در اینجا ایتس پرستش مطترح

حالت مقایسه به یود بگیترد ،وطعتا نته تنهتا شتباهتهتا و

است که آیا اندیشمند مدنظر انسان را موجتودی مستتقل از

تفاوت ها ،محاسس و معایب شالودههای فکتری را آشتکارتر

جامعه در نظتر متیگیترد یتا اینکته حیتات او را کتامال بته

اگر بر مبنای انسانشناستی بته دنیتای متتألهیس

اجتماع وابسته می داند به بیان ساده ،او اصتالت را بته فترد

گام نهیم ،نه تنها پرتتویی بتر اندیشته آنتان افکنتدهایتم ،تتا

می دهد یا جمت (بتری )2 /)13 :1387 ،انستان موجتودی

حدودی سنت های اندیشه ورزی آنان را مقایسته کتردهایتم

آزاد یا مقیتد در اینجتا ایتس پرستش مطترح متیشتود کته

می کند پ

بر همتیس استاق ،مقالت حاضتر دو متألت برجستته ،یکتی
مسیحی – یعنی ستنت آگوستتیس  -و دیگتری مستلمان –
آیتا مطهری – را برگزیده است تا انسانشناسی آنتان را
با هم مقایسه کند طبعا نخستیس پرسش ایس استت کته آیتا
امکان مقایس متأله مسیحی متعلق به وترن چهتارم و پتنجم
میالدی و متفکری مسلمان متعلق بته وترن بیستتم متیالدی
وجود دارد یا ییر در ایس زمینه میتوان دو استتدلل یکتی
عام و دیگری یاص ارایه داد :استتدلل عتام اینکته فتر
امکتتان نداشتتتس مقایستته میتتان بستتترهای زمتتانی و مکتتانی
متفاوت ،بتیش از هتر چیتز ستایت گونتهای روششناستی
است که هتر پدیتده را منحبتربه فترد و گرفتتار در بافتتار
فرهنگی و زبانی یویش می داند پ

چنتیس روششناستی

فهتتم بتتیس التهتتانی مفستتر را چنتتدان معتبتتر نمتتیدانتتد/
درحتتالیکتته اگتتر بیتتذیریم ستتنتهتتای فکتتری کتتامال در
یودفروبسته نیستند و با سنتهای فکتری پتیش و پت

از

یود مرتبط اند و از ایس نظتر دستتکتم وابلیتت ترجمته را
دارند ،1میتوان به مقایس متفکران فراستوی زمتان و مکتان
پردایت استتدلل یتاص اینکته الهیتات متیتوانتد نقطت
اشتتتراو و طبعتتا پیونددهنتتده ستتنت آگوستتتیس و آیتتتا
مطهری باشد

اندیشمند متدنظر رفتارهتای انستان را برآمتده از عقالنیتت
می داند یا اینکه او را متأثر از غرایز و ستایقههتا و نیروهتای
درونی و بیرونی فر

می کند فتر

نخستت تتا حتدود

زیادی کنشگری آزاد را برای انسان به رسمیت متیشناستد
و فر

دوم تا حتدود زیتادی کتنش انستان را محتدود و

مقید می داند (بتری )3 /)33- 32 :1387 ،انستان موجتودی
تکامل پذیر یا تکامتل ناپتذیر در اینجتا ایتس پرستش طترح
می شود که آیا اندیشتمند متدنظر فتر

متی گیترد انستان

می تواند تحول و تکامل بیابتد یتا اینکته جتوهره وجتود او
تغییرناپذیر است (بتری )4 /)40 :1387 ،انستان موجتودی
سیاسی یا غیرسیاسی در اینجا ایس پرسش مطرح است کته
آیا انسان بهصورت طبیعی کنشگری سیاسی فر

میشتود

یا ییر ،یتا بته تعبیتر دیگتر ،انستان موجتودی دارای اراده
معطوف به ودرت دانسته متیشتود یتا ییتر (بتری:1387 ،
 /)3 /)25- 23البته بر تقسیمبنتدی بتری ،گونتهای دوآلیستم
(دوگانه انگتاری) حتاکم استت شتاید بهتتر استت مفتاهیم
دوگان بری دو سر یک طیف دناستته شتود کته متیتوانتد
شتتدت و ضتتعف داشتتته باشتتد مقال ت حاضتتر متتیکوشتتد
براساق تقسیمبندی بری مفروضتات انستانشناستی ستنت
آگوستیس و آیتا مطهری را با هم مقایسه کند
انسانشناسي سنت آگوستين

 1در ایس زمینه میتوان به استدلل دیویدسون مراجعه کرد (فی:1386 ،
)163-152

متتارکوق اورلیتتوق آوگوستتتینوق معتتروف بتته ستتنت

بررسی تطبیقی انسانشناسی آیتا مطهری و سنت آگوستیس ی 81

آگوستتتیس )430 – 354( (Saint Augustinusم) از

انسان آگوستين منفرد يا اجتماعي؟

تأثیرگذارتریس فیلسوفان و اندیشتمندان مستیحی در دوران

حال مطابق چهارچوس نظری مقاله میتوان ایس پرستش را

باستان و اوایل ورون وسطی استت دیتدگاههای آگوستتیس

طرح کرد که آیا آگوستیس انسان را موجودی منفرد میدانتد

در هر دو ستنت مستیحی غربتی (کاتولیتک و پروتستتان)

یا اجتماعی به نظر میرسد سنت آگوستیس میکوشتد میتان

«اشتتباه

اجتماعی بودن و منفردبودن انستان ستازگاری بتر

تأثیرگذار بوده است درعیس حال او با طرح مبحت
میکنم ،پ

هستم» ( (Si Fallor, Sumپیشتگام دکتارت

در طرح ایدا یودِ مدرن است (هنبای)1 :2003 ،

مفرو

ورار کند /بدیس معنا که او ضمس پذیرش مدنی طبت بتودن
انسان ،بر تفرد او  -در معنای رهبانیت و تبعیتت نکتردن از

درواوت آگوستتتیس در وهلت نخستتت متتتکلم مستتیحی

جماعت زمینتی  -تأکیتد دارد (بنتتون/)151- 148 :1977 ،

است بدیس معنا انسان شناستی او شتدیدا از روایتت کتتاس

البته به نظر متیرستد بُعتد فتردی انستان بترای آگوستتیس

مقدق از داستان یلقت انسان و هبوط او تأثیر تأثیر گرفتته

اهمیت بیشتری دارد /زیرا اینکه او انسان را زایتری منتزوی

است براستاق روایتت کتتاس مقتدق ،یداونتد انستان را

در دنیا میداند که با دروننگری ،جایگاه یود را در هستتی

بهصورت یود – هرچند در مقیاسی کوچتکتتر  -آفریتد

میجوید و بدیسسان به یود تشتخص متیبخشتد (تیلتور،

(آگوستیس )486 :1393 ،بدیس معنا نتور الهتی در او تجلتی

 )131 :1989و مسئولیت او در وبال کنش هتایش را یتادآور

یافته است (همان /)482 :اما انسان با انجتام گنتاه نخستتیس،

میشود /ازایسرو به روح یود نهیتب متیزنتد« :روح متس

دچار وسوس غرور و یودپسندی شد ،یود را با یداونتد

چرا ایس ستو و آن ستو را متینگتری و بته راه تتس یتاکی

نافرمتانی کترد و از یاستتگاه بتودنش

متتیروی؟» (آگوستتتتیس )128 :1381 ،بتتتا وجتتتود ایتتتس،

(یعنی یداوند) دور افتاد و به سوی بدی و شر ستوق پیتدا

آگوستیس انستان را نتاگزیر از زنتدگی در جمت متیدانتد

کترد (آگوستتتیس )13 :2003 ،نتیجت ایتتس گنتاه دامتتس کتتل

ازنظر آگوستیس انستان نیازمنتد زنتدگی اجتمتاعی استت و

فرزندان آدم در طول تاریخ را فراگرفت و ماهیت بشتر بته

ناگزیر از بروراری تعامل و ارتبتاط بتا همنوعتان استت بته

سوی بدی گرایش یافت و درد ،بندگی و مرگ بتر زنتدگی

بیان دیگر ،از منظتر آگوستتیس ،بتر نظتام طبیعتت گونتهای

انسان حاکم شتد و بتدیس معنتا آزادی نتوع بشتر از دستت

سلستتله مراتتتب حتتاکم استتت و در آن انستتان بتتر ستتایر

رفتتت (همتتان )11 :در کتتل از منظتتر آگوستتتیس انستتان

موجودات و بریی انسانها بر بریی دیگر حاکمیت دارنتد

ناطقهای است که در تس یاکی میترا استیر

و ایتس سلستتله مراتتتب وهیفت هتتر کتتدام از موجتتودات را

شده است (ژیلسون )287 :1366 ،بر همیس مبنتا آگوستتیس

مشخص کرده است بدیس معنتا نظتام اجتمتاعی بتر مبنتای

طبیعت بشر را دوگانه میداند /بخشی که متعلق به پتیش از

فرماندهی و فرمانبرداری – بترای ماتال فرمتانبرداری زن از

از

شوهر ،کودکان از والدیس ،یدمتگزاران از اربتاس  -تنظتیم

هبوط (طبیعت ثانویته) مهتم تتریس ویژگتی طبیعتت اولیته

شده است پ

انسان ناگزیر استت در ایتس تعتامالت وارد

برابری انسان ها با یکدیگر است و مهتمتتریس ویزگتیهتای

شتود هرچنتتد در دیتتدگاه او نتتوعی بتتدگمانی و تشتتویش

انسان هبوطکترده آز ،شتهوت ،دروو و ستلطهطلبتی استت

یاطر نسبت به زندگی اجتماعی و تعامالت انستانی دیتده

(آگوستتتتیس /2003 ،کتتتتاس  )571 :1393 /14آگوستتتتیس

میشتود (آگوستتیس )891 :1391 ،بتدیس معنتا در اندیشت

انسان های هبوطکرده را دو دستته تقستیم متیکنتد /بیشتتر

آگوستیس وجه فردی انستان بتر وجته اجتمتاعی او برتتری

مردم که به شهر زمینی تعلق دارنتد و اولیتت متردم کته بته

دارد با وجود ایس ،او میکوشد با یادآوری داستتان یلقتت

شهر یدایی گرایش دارند (آگوستیس)634 :2003 ،

و آثار هبوط ،هتدف زنتدگی فتردی و اجتمتاعی انستان را

برابر دانستت ،پت

هبوطکرده نف

هبوط (طبیعت اولیه) است و بخشی که متعلتق بته پت
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وحدت ببخشد ،پ

اعالم میکند« :دیتس حقیقتی بتهطتور

انتخاس کند /درحالیکته حرکتت بته ستوی یتوبی صترفا

صحیح می پذیرد همان یدایی که کل هستی را آفرید همت

نتیج لطف و عنایتت الهتی استت و نته ارادا آزاد انستانی

حیوانات یعنی نفوق و اجسام آنهتا را آفریتده استت و در

(آگوستیس 1 )593- 592 :1391 ،بر همیس استاق آگوستتیس

میان حیوانات زمیس ،انستان را بتهصتورت یتود آفریتد /او

یادآور میشود« :نیکی در مس ،بخشش و اثر تُستت و بتدی

به صورت فرد آفریده شد هرچند تنها گذاشتته نشتد /زیترا

در متتس ،تقبتتیر متتس استتت» (آگوستتتیس )87 :1381:پ ت

هیچ نوعی مانند ایس نوع نیستت کته بته موجتب رتیلتتش

میتوان گفت از منظر آگوستیس ،اگر انسان ،رستتگار شتود،

ناسازگار و به موجتب طبیعتتش اجتمتاعی باشتد /بنتابرایس

نتیج لطف الهی استت و اگتر مرتکتب یطتا شتود ،یتود

یدا یواست تا انسان بیتاموزد کته وحتدت یتویش را در

مسئول آن است درعیس حتال آگوستتیس انتختاس نادرستت

عیس کارت پتاق بتدارد» (همتان )532- 531 :بتدیس معنتا

انسان را دلیلی بر ناشایستگی و عدمکفایت عقتل انستان در

انسان هتا ضتمس پتذیرش تفتاوتهتایی یتود متیبایتد در

شتنایت حقتایق الهتی متیدانتد (عتالمی )20 :1390،بتتر

اجتماعی (شهر یدایی) زندگی کنند که همته را بته ستوی

همیس اساق ،آگوستیس یادآور متیشتود« :انستان درستتکار

هدف واحد سوق میدهد

آفریده شد تا نه بر حسب یودش بلکه بر حسب کسی که
او را آفریده زندگی کند و به عبارت دیگر ،تا ارادا او و نته

انسان آگوستين موجودي آزاد يا مقيد؟

اراده یودش را محقق کند انسان میل دارد سعادتمند شتود

از منظر آگوستیس انسان نهتنهتا بتا ارادا آزاد یلتق شتد ،بتا

حتی اگر به گونهای که موجب سعادت متیشتود ،زنتدگی

ارادا آزاد نافرمانی را انتخاس کترد در ایتس بتاره آگوستتیس

نکند منشأ سعادتمندی انسان یداست و نته یتود انستان/

در اعترافات مینویسد« :دریافتم که شر تات نیستت ،بلکته

اما او با گناه یدا را تترو متیکنتد و بتا زنتدگیکتردن بتر

تباهی ارادهای است کته از تات برتتر روی متیگردانتد تتا

حسب یودش مرتکب گنتاه متیشتود» (آگوستتیس:1391،

یود را بر اشیای پستت بیفکنتد» (آگوستتیس/)175 ،1381 :

 )576بدیس معنا متیتتوان گفتت انستان آگوستتیس ،اساستا

البته از دید او ،گنتاه نخستتیس هرچنتد ستبب نتابودی ارادا

موجودی ملکف است کته بتار گنتاه نخستتیس را بتر دوش

آزاد انسان نشد ،سبب ضعف اساستی آن شتد /بتدیس معنتا

میکشد و وهیف اصلی او ایس استت کته یتود را بتا کتالم

گناه نخستیس راهی برای فرار از مسئولیت ایالوتی نیستت،

(لوگوق) الهی همراه سازد (کونولی)4 :1993 ،

پ

انسان ها مسئول اعمال بد یودند (یوشدل و بیگتدلی،

 )30 :1392بتتر همتتیس استتاق ،آگوستتتیس در اعترافتتات

انسان آگوستين موجودي تکاملپذير يا تکاملناپذير؟

مینویسد« :آنچه از نیکی پیشه میکتنم کتار تتو و موهبتت

حال می باید پرسید چنیس انسانی تکاملپذیر است یتا ییتر

توست و آنچه از بدی مرتکتب متیشتوم ،از نقبتان هتای

ازنظر آگوستیس ،انسان هنگتامی کته یلتق شتد تتا حتدود

یودم سرچشمه گرفته است و استبابی بترای داوریهایتت
ورار میگیرد» (آگوستیس)242 :1381 ،

1

آگوستیس در اعترافات مدلل میکند گناه نخستیس کامال آگاهانه و از

بر همتیس استاق ،آگوستتیس نتیجته متیگیترد توانتایی

سر ایتیار صورت گر فته است و با اینکه به دنبال یک فریب صورت

در

گرفته ،ولی از سر اجبار نبوده است او در تمام آثار یود به حضور

انتخابگری انسان به اِعمال گناه نخستتیس انجامیتد پت

دنیای زمینی نیز ارادا آزاد به تنهایی او را بته ستوی ییتر و

عنبر اراده و در نتیجه استفادا نادرست و متکبران بشر از ایس عنبر
تأکید میکند (آگوستیس )288 :1381 ،به همیس سبب او تأکید میکند

نیکی هدایت نمیکنتد آگوستتیس در ایتس بتار متینویستد:

ارادا آزاد عمدتا برای انسان باع

انسان اکنون با ارادا یود صترفا متیتوانتد گنتاه و بتدی را

مووت و هم بدبختی ابدی (کاکایی و جباره)8 :1395 ،

رنج و بدبختی است ،هم بدبختی
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بسیاری کمال داشت آگوستیس دربارا وضعیت انسان پتیش

انسان آگوستين موجودي سياسي يا غيرسياسي؟

از هبوط می نویسد« :انسان به ستبب اینکته هتیچ آشتفتگی

از منظر آگوستیس ،سیاست ،رابطهای نتابرابر (ستلط انستان

تهنی وی را برنمیانگیخت و هتیچ انتدوه جستمی آزارش

بر انستان) و مجتازات گنتاه نخستتیس انستان استت /یعنتی

نمی داد ،سعادتمند بود و اگر انسان شتری را کته بته نستل

سیاستتت در وضتتعیت اولیتته وجتتود نتتدارد ،بلکتته نتیجتت

یودشتان منتقتل کترد پدیتتد نیتاورده و فرزندانشتان را بتته
گناهی که موجب محکومیت شود نیندایته بتود ،کتل نتژاد
انسانی نیز سعادتمند بود» (آگوستیس.).)591 :1391،

1

آیا می بایتد امیتد بته نجتات و ستعادت را یکستره وانهتاد؟
آگوستیس معتقد است ما انسانها بترای نجتات یتود از آغتاز تتا
پایان زندگی متکتی بته یتداییم (آگوستتیس )100 :1381 ،پت
راه رهایی فتی

الهتی استت درواوت فتی

الهتی ،متیتوانتد

انستتان را از درون دگرگتتون کنتتد (محمتتود کالیتته و دیگتتران،
 /)101 :1392اما ضرورتا سبب تکامل او نیز متیشتود؟ بته نظتر
میرسد پاسخ آگوستیس منفی است با وجتود ایتس ،فتی

الهتی

صرفا به عدهای یاص (برگزیتده) تعلتق متیگیترد و آنتان را از
عواوب گناه نخستیس رهتا متیکنتد و ارادا انسانیشتان را بته کتار

شهوت ،زیادهطلبی و برتریطلبی انسان استت بتدیس معنتا
انسان به دلیل ارزش های دنیتوی و نته ارزشهتای معنتوی
سایر انسان ها را به سلطه یود در میآورد به تعبیتر دیگتر
از منظر آگوستیس ،یداوند در آغاز ،ماهیتت انستان را غیتر
سیاسی آفرید /زیرا مقرر بود انستان «بتر ماهیتان دریتا ،بتر
مرغان هوا و بر هر چیز یزنتدا روی زمتیس تستلط داشتته
باشد مقدر نبود هیچ انستانی تتاب انستان دیگتری باشتد»
(آگوستتتیس /)891 :1391 ،امتتا گناهکتتاربودن انستتان بتته
نتتابرابری و تابعیتتت او انجامیتتد و در نهادهتتای بردگتتی،
حکومت تجلی یافت (عتالم )229 :1376 ،پت

متیتتوان

گفت انسان در وضعیت پیش از هبوط ،طبیعتی غیرسیاستی

میاندازد تا یداوند را جستجو کنند و بته شتهر یتدایی ملحتق

داشت /اما در نتیجه هبتوط طبیعتت ثانویتهای در او تابیتت

شوند (یوشتدل و بیگتدلی 2 ) 27-25 :1392 ،بتا وجتود ایتس،

شد که او را به دنیای سیاست پرتاس کرد براساق طبیعتت

از منظر آگوستتیس ،انستان در ایتس دنیتا تکامتل نخواهتد یافتت

ثانویه ،انسان یا دارای توانمندی حکومت بتر دیگتران بتود

بدیس معنا بریالف هگل که معتقد بود انستان در پتویش تتاریخ

یتا فاوتتد چنتیس توانمنتتدی بتتود در هتر دو حالتتت انستتان

به تکامتل و بلتوو عقالنتی دستت متییابتد (هگتل/31 :1379 ،

بهمنظور حفظ نظم و امنیتت متیبایتد یتا حکومتت زمینتی

 ،)185 :70آگوستیس باور دارد انستان نته بتا عقتل و نته بتا اراده

تأسی

کند یا از حکومت های زمینتی تبعیتت کنتد (دیتس،

یویش نمیتوانتد تکامتل یابتد و صترفا عشتق و لطتف الهتی

 )224- 223 :1966پ

استت کتته او را در دنیتتای دیگتتر رستتتگار متتیکنتتد (آگوستتتیس،

چه فعالنه و چه منفعالنته نتاگزیر از مشتارکت در دنیتای

)308 :1381

سیاسی است

1

میتوان گفت انستان هبتوطکترده

در کل انسان شناستی ستنت آگوستتیس چنتیس یالصته
آگوستیس در اعترافات سعادت حقیقی را اینگونه تعریف میکند:

« سعادت حقیقی آن است که درحقیقت به وجد آییم و سرمستی از
حقیقت ،همانا سروری است که در تو مییابیم /در تو یدایا که حق و
نور حقیقی منی» (آگوستیس)319 :1381 ،

میشود:
 - 1انسان موجودی مرکتب استت /بتدیس معنتا کته از
ترکیب جسم و نفت

(روح) هستتی متییابتد (آگوستتیس،

2آگوستیس در ایس باره مینویسد «ای پدر مهربان ،تو از سر عشق و

 )451 :2003اما یود واوعی انسان همان نفستی استت کته

محبت ،یگانه فرزندت را بر ما گناهکاران فرستادی او تا هنگام مرگ

بر جسم فرمان میراند (آگوستیس)299 :1381 ،

بر صلیب ،بر مردمان یدمت کرد و با ههورش ،یواست تا سالمت و
رستگاری را در ایمان به محبت او دریابیم او هم انسان است و هم
شفی  ،اما به دلیل وحدتش با یدا میان او و یدا واسطهای مطرح
نیست» (آگوستیس)290-289 :1381 ،

 - 2انسان هرچند از عقل بهره میبرد ،عقل او از یطتا
و انحراف مبرا نیست (ژیلستون ،)66 :1366 ،درعتیسحتال
انسان صترفا ازطریتق وحتی حقتایقی از عتالم را بته فهتم
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درمیآورد (آگوستیس)534 :2003 ،

به نظر متیرستد انستان شناستی مطهتری در والتب دو

 - 3انسان به سبب گنتاه نخستتیس همتواره در دنیتایی

آموزا اساسی ورآنی فهتم متیشتود /نخستت اینکته انستان

زمینی استیر ،مقهتور و سرگشتته استت (آگوستتیس:2003 ،

موجودی مرکب از جسم و روح است که بعتد روحتانی او

)634

بتتر بعتتد جستتمانی آن غلبتته دارد (نبتتری/35 :1386 ،

 - 4هرچنتتد انستتان منفتترد استتت ،نتتاگزیر از زنتتدگی

ستتعادتفتتر )161- 160 :1387 ،بتتر همتتیس مبنتتا مطهتتری

اجتمتتاعی اس تت درعتتیسحتتال او دارای مستتئولیت فتتردی

میگوید «روح انسان در دامس جستم او زاییتده متیشتود و

است

تکامل می یابتد و بته استتقالل متیرستد حیوانیتت انستان

 - 5انسان توانایی تغییر سرنوشت یویشتس را نخواهد

بهمنزلت لنته و آشتیانه استت کته انستانیت او در او رشتد

داشت (آگوستیس /)56 :2003 ،البته او ازطریق تجرب درونی

می یابد و متکامل متیشتود» (مطهتری 1385 ،س14 :و)15

به شنایت یویشتتس وتادر استت (آگوستتیس/133 :1381 ،

دوم اینکه انسان یلیف یداوند روی زمیس استت (آیته ،30

یاسیرق /)27 :1363 ،اما هرگز در دنیای زمینتی بته کمتال

سوره بقتره) بتر همتیس استاق مطهتری ،در کتتاس انستان

دست نخواهد یافت (آگوستیس)43 : 2003 ،

کامل ،انسان را تجلی یداوند بر زمیس متی دانتد (مطهتری،

 - 6انسان موجودی صاحب ارادا ضعیف است و ایتس

 )7 :1383بر اساق ایس دو آموزه ،از منظر مطهتری انستان

اراده ،او را رستگار نمیکند (آگوستتیس ،)301 :1381 ،مگتر

بالتتذات متبتتف بتته صتتفاتی استتت نخستتتیس صتتفت،

آنکه لطف الهی بدان مدد رساند (آگوستیس)473 :2003 ،

یودآگاهی استت از دیتد مطهتری آگتاهی ،جتوهر تاتتی

 - 7انستتان بتتهتات موجتتودی سیاستتی نیستتت /امتتا

انسان است ایس چنتیس نیستت کته نخستت «متس» انستان

بتتهواستتط گنتتاه نخستتتیس م تیبایتتد سیاستتت (اطاعتتت از

تکویس یابد و در مرحل بعد ،انسان به ایس مس آگاهی یابتد

ودرتهای زمینی) را تحمل کند (همان)45 :

پیدایش «مس» انسان ،عیس پیدایش آگاهی به یود استت در

 - 8آگوستیس انستان را موجتودی مکلتف متیدانتد و
حقوق انسانی از دید او مغفول واو شده است

ایس نوع یودآگاهی شک و تردید اینکته «آیتا هستتم؟» یتا
1

«نیستم؟» و اماال اینها راه ندارد وجتود آگتاهی فطتری در
انسان واوعی است نه اکتسابی مرتضتی مطهتری در تفستیر

انسانشناسي مطهري

آیه «ثم اَنشاناهُ یَلقا آیَر» متیگویتد :وترآن مجیتد پت

مرتضتتی مطهتتری ( )1358-1298میتترا دار ستتنت فکتتری

اشاره به مراحل یلقت جنتیس در رحتم بته عنتوان آیتریس

استتالمی (ورآنتتی) استتت اندیشتتمندان استتالمی تعبیرهتتا و

مرحله میفرماید «سی

ما او را چیز دیگر و یلقتی دیگتر

تعریفهای مختلف و متفاوتی از انستان ارایته کتردهانتد :ازوبیتل

کردیم» که اشاره بته ایتس نکتته دارد کته متادا نایودآگتاه،

حیوان ناطق (تعقتلکننتده) ،لیتنتاهی ،آرمتانیتواه ،ارزشجتو،

تبدیل به جوهر روحی یودآگتاه متیشتود (همتان- 180 :

آینتتدهنگتتر ،عبتتیانگر اجتمتتاعی ،یواستتتار زیبتتایی ،عاشتتق،

 )181دومیس صتفت انستان مختتاربودن استت از دیتدگاه

ابزارساز ،آفریننده و یالق ،یواستتار عتدالت و (ستعادتفتر،

مطهری یکی از تفاوت های انسان با حیوان ایتس استت کته

 )157 :1387مطهری ،یکی از برجستتهتتریس متفکتران استالمی

یواست حیوان ناشی از میل غریزی اوست /اما انسان ایتس

معاصر نیز در تعریتف انستان از تعتابیری استتفاده متیکنتد کته

ودرت را دارد که در برابر میل درونی یتود مقاومتت کنتد

بیانکنندا جام تفاوتهتای اساستی انستان و حیتوان استت او

ایس توانایی انسان ناشی از نیرویتی بته نتام اراده استت کته

میگوید «انسان حیوانی است کته بتا دو امتیتاز علتم و ایمتان از
دیگر جانداران امتیاز یافته است»

 1بریالف اندیشه شکاکان دکارت «میاندیشم ،پ

هستم»

از
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البتتته ارادا یتتود بتته فرمتتان عقتتل انجتتام وهیفتته م تیکنتتد

به ایس وستیله زمینت زنتدگی بته هتم پیوستت اجتمتاعی را

(مطهتتری1385 ،التتف )26- 24 :ویژگتتی بعتتدی انستتان

فراهم کترده استت (مطهتری1385 ،ج )20:مطهتری بترای

مسئولیتپذیری است مطهری اتعتان متیکنتد کته انستان

تأیید گفتار یود به آی  33سورا زیرف استتناد متیجویتد

چون موجودی آگتاه و مختتار استت ،مستئولیتپتذیر نیتز

که براساق آن زندگی اجتماعی انسان امری طبیعتی استت

هست (علییور )20 :1372 ،بر همتیس استاق ،مطهتری بته

نه صرفا وتراردادی و انتختابی و نته اضتطراری و تحمیلتی

آی  2و 3سورا دهر استتناد متیکنتد کته بته مختتاربودن و

(همان )23- 22 :درعیس حال او جامعه را ترکیب روحهتا و

مسئولبودن انسان اشاره دارد «انا یلقنا النستان متس نطفته

اندیشه ها و عاطفه هتا و یواستتهتا و ارادههتا متیدانتد و

امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا ببتیرا انتا هتدیناه الستبیل امتا

اعالم میکند «افراد انسان که هرکدام با سرمایهای فطتری و

شاکرا و اما کفورا» (همان)36- 34 :

ستترمایهای اکتستتابی از طبیعتتت وارد زنتتدگی اجتمتتاعی

در کل ،ازنظر مطهری اگر انسان استتعدادهای یتود را

میشوند و روحتا در یکتدیگر ادغتام متیشتوند و هویتت

به فعلیت برساند ،شایست نام انسانیت یواهتد شتد و اگتر

روحی جدیدی که از آن بته روح جمعتی تعبیتر متیشتود

آن استعدادها را بته فعلیتت نرستاند و یتا در تتأثیر عوامتل

می یابند در اینجا به هتیچوجته کاترت تبتدیل بته وحتدت

بیرونی فعلیتی غیتر از آن فعلیتتی کته بایتد باشتد ،حاصتل

نمیشود و انسان بالکل همان مجموع افراد است و وجتود

شود ،انسان موجود مسخ شده یواهد بود (مطهتری1369 ،

اعتباری و انتزاعی دارد در اینجا هم فرد اصتیل استت هتم

 )313 :به تعبیر دیگر ،ازنظر مرتضی مطهری انستان کامتل

جامعه /یعنتی اصتالت فتردی و اجتمتاعی توامتان پذیرفتته

انسانی است که هم ارزش ها و اصتول انستانیاش بتا هتم

میشود» (مطهری1385 ،ج )27- 24:به تعبیر یود مطهتری

رشد کند و رشدشان به حد اعال برسد که اگر چنتیس شتد،

در رابط فرد و جامعه نوعی امر بیس المریس حکم فرماست

آنگاه انسان کامتل متیشتود (مطهتری )34: 1383 ،چنتیس

(مطهتتری /)347 :1369 ،البتتته از منظتتر مطهتتری ،زنتتدگی

شخبیتی همان کسی است که ورآن مجیتد از او تعبیتر بته

انسان ماهیتت اجتمتاعی دارد :ازطرفتی نیازهتا ،بهتره هتا و

امام میکند «تو اکنون به حدی رسیدهای که باید الگو ،امتام

بریورداریها ،کارها و فعالیتها ماهیت اجتمتاعی دارد و

و پیشوای دیگران باشی ،بقره ( »124علییور)115 :1372 ،

جتتز بتتا تقستتیم کارهتتا و تقستتیم بهتترههتتا و تقستتیم رف ت
نیازمندیها در دایل یتک سلستله ستنس و نظامتات میستر

انسان مطهري موجودي منفرد يا اجتماعي؟

نیستتت از طتترف دیگتتر ،نتتوعی اندیشتتههتتا ،ایتتدههتتا،

حال براساق چهارچوس نظری مقاله باید پرستید از منظتر

یلقویویها بر عموم حکومت میکند که به آنها وحتدت

مطهری انسان موجودی منفرد است یتا اجتمتاعی بته نظتر

و یگانگی میبخشد (مطهری1385 ،ج)18 - 17 :

میرسد مطهری هماننتد آگوستتیس متیکوشتد همزمتان دو

از منظتتر مطهتتری ،اجتمتتاعیبتتودن بتته معنتتی پیتتروی

سوی معادل دو وجهی منفردبودن و اجتماعیبتودن انستان

بیچونوچرای او از جامعه نیست پ

او مسئولیت فتردی

را حفظ کند چه اینکه مطهری اصل تفاوت انسانهتا را بته

انسان را یادآور میشود و در ایس زمینته بته آیته  97ستوره

رسمیت میشناسد و اعالم متیکنتد /یداونتد انستان هتا را

نساء استناد میجویتد کته بتر استاق آن گروهتی یتود را

ازنظر استعدادها و امکانتات جستمی و روحتی و عقلتی و

مستضعفیس و ناتوانان جامع مکه مینامیدنتد و استضتعاف

عتتاطفی ،مختلتتف و متفتتاوت آفریتتده استتت /بعضتتی را در

یود را عتذری بترای تترو مستئولیت هتای فطتری یتود

بعضی از مواهب برتری داده است و به ایس وستیله همته را

میشمردند در مقابل ،یداوند میفرمایند به هیچوجه عتذر

طبیعتا نیازمند به هم و مایل به پیوستس بته هتم وترار داده و

آنها پذیرفته نیست /زیرا دست کتم ،امکتان مهتاجرت از آن
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جامعه برای آنتان وجتود داشتت (مطهتری1385 ،ج)39 :

سقوط کند» (همان.)347 :

همچنیس مطهری میگوید :یداوند در وترآن دربتارا اینکته

بدیس معنا از منظر مطهتری انستان سرنوشتت یتود را

انسان در عمل یود مختار و در سرنوشت یود مؤثر است

تعییس میکند و در مقابتل یتدا ،یتود و جامعته مستئول و

و میتواند آن را تغییر دهتد متیفرمایتد :ان ا ل یغیّتر متا

پاسخگو است /البته انسان بهواسط داشتس فطریتات و وتوا

بقوم حتی یغیّروا ما بانفستهم /یتدا وضت هتیچ مردمتی را

در وبتال یداونتد

عو

نمیکند ،مگر آنکه آنها وض نفسانی یود را تغییتر

دهند (مطهری 1374 ،الف)36 :

تشخیص عقل ،آزادی انتخاس دارد پ

دربتتارا چگتتونگی و نحتتوا استتتفاده از امتیتتازات و ستتایر
نعمتتات مستتئول استتت همچنتتیس در برابتتر یتتود و ستتایر
انسان ها نیز مسئول است (لکزایی و عیسینیتا/62 :1391 ،

انسان مطهري موجودي آزاد يا مقيد؟

مطهری /)42- 41 :1384 ،از ایس روست که مطهتری استالم

از منظر مطهری ،انسان در همتان حتال کته اجتمتاعی استت ،از

را دیس حریت و آزادی میداند (همان)53 :

نتوعی حریتت و آزادی نیتتز بریتوردار استت /بتتدیس معنتا کتته
اجتمتتاع انستتانهتتا میتتدان مستتابقهای بتترای پیشتترفت و تکامتتل

انسان مطهري موجودي تکاملپذير يا تکاملناپذير؟

است به تعبیر دیگتر ،اصتالت همزمتان فترد و جامعته ،مستتلزم

در بیتتنش توحیتتدی انستتان آفریتتدهای استتت «تاتمنتتد»،

آزادبتتودن افتتراد در مستتایل انستتانی و امتتور اجتمتتاعی استتت

«دوستتاحتی»« ،مختتتار»« ،مس تئول» و «هدفمنتتد» /ازایتتسرو،

(مطهتری )116 :1369 ،از همتتیس رو فطترت بتته انستان نتتوعی

رسالت انسانی او در آن است که جامعته و نظتام اجتمتاعی

حریتتت و آزادی داده استتت تتتا او را بتتر عبتتیان در برابتتر

یود را به سوی کمال حقیقی (إلَی اللّهِ الْمَبِیرُ) ستیر دهتد

مطهتری

و ایس سیر درعیس حال باید همگام بتا حرکتت طبیعتت نیتز

اعالم میکند «در مکتب اسالم امکتان عبتیان استت کته بترای

باشد /زیرا انسان با شنایت و ودرتی که از وتوانیس طبیعتی

انستتان ارزش استتت /یعنتتی انستتان م تیتوانتتد عبتتیان کنتتد و

دارد ،آگاهانه با انتخاس یود و با استفاده از وتوانیس طبیعتی

میتواند اطاعت کند ،میتواند بال برود و متیتوانتد پتاییس بیایتد

بر جهت حرکت جامعه تأثیر متیگتذارد و آن را در جهتت

توانایی اطاعت و عبیان معادل یکدیگرند و ایتس توانتایی بترای

مطلوس یود ورار میدهد و به تعبیر مطهری «انستانهتا بتا

از منظتتر

ارادا یودشان ،با ایتیار یودشان با طترحریتزی یودشتان

تحمیالت اجتماعی توانا میستازد (همتان )347 :پت

انستتان آزادی استتت» (مطهتتری )308 :1383 ،پتت
مطهری انسان موجودی آزاد و مختار است

البتتته ایتیتتار و آزادی در اندیش ت مطهتتری یتتک راه و

برای جامعه شان راه تکامل یا تووف و یتا عقتبگترد را بتر
میگزینند (مطهری)15 :1372 ،

روش برای رسیدن به هدف هایی برتتر و بتالتر استت بته

همچنتتیس مطهتتری بتتا استتتناد بتته آیتتات ستتورا مومنتتون

تعبیتتر دیگتتر ،آزادی «کمتتال وستتیلهای» استتت نتته «کمتتال

میگوید :یداونتد متیفرمایتد متا انستان را از یتاو آفریتدیم،

هدفی» چه اینکه هدف انسان ایتس نیستت کته آزاد باشتد،

مرحله به مرحله پیش آمتد و درنهایتت روی استتخوان گوشتت

ولی انسان باید آزاد باشد تتا بته کمتالت یتودش برستد

پوشانیده شد بعد میفرماید :ثتم انشتاناه یلقتا آیتر /متا همتیس

انسان در میان موجودات تنها موجودی است که یود بایتد

ماده و طبیعت را تبدیل به چیز دیگتری کتردیم /بنتابرایس انستان

راه یود را انتخاس کند و حتی به تعبیتر دویتقتتر یتودش

در جای دیگری بهصورت کامتل نبتوده استت تتا بعتد در ایتس

باید یودش را انتخاس کند (همتان )436 ،347 :بته تعبیتر

عالم در وف

ورار گرفته باشتد انستان در اینجتا در دامتس متادر

دیگر «با آزادی است که ممکس است انسان بته عتالیتتریس

یتودش استتت طبیعتت ،متتادر روح انستان استتت /بنتتابرایس در

کمالت و مقامات برسد و ممکس است بته استفلالستافلیس

همیس جا باید تکامل پیدا کند ،نه اینکته وتبال تکامتل پیتدا کترده
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است» (مطهری /)182-181 :1383 ،بتدیس معنتا انستان همتواره

سرنوشت یود را یودشتان در دستت بگیرنتد» (مطهتری،

در مسیر کمتال در حرکتت استت حتتی زمتانی کته ضتدکمال

 )81- 80 :1367همچنیس او یادآور میشتود «تعیتیس حتاکم

عمل میکند ،در حال به کمتال رستاندن وتوهای از وتوای یتود

بر عهدا مردم و حق مردم استت» (مطهتری)154 :1367 ،

است (مطهری)113-93 :1384 ،

بدیس معنا مطهری آزادی را شرط ضروری کنشگری انستان

البته از منظر مطهری دیس مجموع وانونها و آییسهتای

می داند و می نویستد «اگتر آزاد را از ملتت بگیریتد ،ایتس

تکامل اجتماعی انسان را بیان کرده استت (مطهتری:1380،

ملت تا ابد غیررشید باوى مىماند رشدش به ایس استت کته

 /)33بدیس معنا بشر در ستای دیتس بته سرنوشتت راستتیس

آزادش بگتذاریم و او در آن آزاد ابتتدا اشتتتباه هتم بکنتتد

یود یعنی «تکامل در پیوند با طبیعتت ،تکامتل در آگتاهی،

صدبار هم اگر اشتباه بکند ،بتاز بایتد آزاد باشتد» (مطهتری،

تکامل در ودرت ،تکامل در آزادی ،تکامل در مهربانیهتا و

)122 :1367

مهرورزیها ،تکامل در احستاق هتا و هیجتان هتای انستان

بدیس معنا آزادی انسان را به کنشگر آگاه بتدل متیکنتد

یواهد رسید» (همان )28 :همچنتیس مطهتری

تا براساق عقالنیت دست به انتختاس بزنتدا یعنتی انستان

نقش عقل در تکامل انسان را بنیتادیس متیدانتد او در ایتس

هم به محیط یود آگاه میشتود و هتم آنکته بتا توجته بته

زمینه اعالم میکند :عقل میتواند به معرفت راستیس دستت

حکم نیروی عقل و اراده میتواند آزادانه آینتدا یتویش را

یابد و آنگاه او را به سوی آن هدایت کند (مطهتری:1383 ،

به هر شکلی که بخواهد انتخاس کند (مطهتری1374،التف:

 /)133بتتدیس معنتتا مطهتتری راه دیتتس و راه عقتتل را یکتتی

 )33پ

انسان نهتنها بر طبیعت بلکه بر یتود نیتز مستلط

میداند (همان)131 :

میشود به تعبیر مطهری ،انسان به حکم ودرت علمتی بتر

دوستانه و

طبیعت مسلط میشود و طبیعت را آنچنان کته متییواهتد
انسان مطهري موجودي سياسي يا غيرسياسي؟

منطبق بتر نیازهتای یتویش متی کنتد و بته حکتم نیتروی

مطهری به واسط اینکه انسان را موجودی مختار و عقالنتی

یودسازی و یودسایتگی یود را آنچنان کته متییواهتد

می داند ،او را کنشگر سیاسی نیز تلقی میکنتد کته متیبایتد

میسازد و به ایتس وستیله سرنوشتت آینتدا یتویش را بته

در زندگی سیاسی مدایل مستقیم داشتته باشتد بتر همتیس

دست میگیرد (همان)35 :

اساق او در توجیه رکس جمهوریتت حکومتت جمهتوری

در کل ،انسانشناسی مطهری چنیس یالصه میشود:

اسالمی مینویسد:

 - 1انسان موجودی آزاد ،مختار و حاکم بر سرنوشتت

«حکومتى که در آن حق انتخاس بتا همت متردم استت،

یویشتتتس استتت /چتته اینکتته دارای وتتوا اراده ،ایتیتتار و

وط نظر از اینکه مترد یتا زن ،ستفید یتا ستیاه ،دارا ایتس

انتخاسگری است (همتان )72 :بته بیتان ستاده ،انستان بتا

عقیده یا آن عقیده باشند در ایس جا فقط شرط بلتوو ستنى

اراده ،ایتیار و انتخاس یود به فعل یا تترو فعتل مبتادرت

و رشد عقلى معتبر است و نه چیتز دیگتر بتهعتالوه ،ایتس

میکند (مطهری1374 ،س)630 :

حکومت ،حکومتى مووت است /یعنى هرچند سال یکبتار
باید تجدید شود /یعنى اگر مردم بخواهند ،مىتوانند حتاکم

 - 2انسان موجوی عقالنی و آگاه استت عقالنیتت در
انسان بر امیال برتری دارد (مطهری1374 ،الف)385 :

را برا بار دوم یا احیانا بار سوم یتا چهتارم ت تتا آنجتا کته

 - 3انسان موجودی محق  -مکلف است /بتدیس معنتا

وانون اساستیشتان اجتازه متىدهتد ت انتختاس کننتد و در

که چون انسان به نیروی عقل و اراده مجهز است ،متیبایتد

صتتورت عتتدمتمایتتل ،شتتخص دیگتتر را کتته از او بهتتتر

در مقابتتل یتتود و دیگتتران تکتتالیفی را برعهتتده بگیتترد

مى دانند ،انتخاس کننتد

یعنتى اینکته متردم حتق دارنتد

(مطهری1385 ،الف)281 :

88ی الهیات تطبیقی( ،علمی پژوهشی) سال نهم ،شماره نوزدهم ،بهار و تابستان 1397

 -4انسان صاحب فطترت الهتی استت /بتدیس معنتا کته
یداوند از روح یود در او دمیده است بته دلیتل وجتود همتیس
فطرت الهی است که انسان متیتوانتد از جبتر طبیعتت و دیگتر
موجودات ،آزاد و رها شود (مطهری)216 :1373 ،

دلیل گناه نخستیس ،سرشت ناپاو و آلتوده دارد کته همتیس
امر سبب سرگشتگی و یشونتطلبی او در دنیاست
 - 3هر دو متفکر انسان را موجودی یداجو میداننتد/
بدیس معنا که یداوند نهتنها از روح یود در انستان دمیتده

 - 5انستان موجتودی متکامتل استت /بتدیس معنتا کته

است ،انسان را شبیه به یود آفریده استت /بتا ایتس تفتاوت

انسان اگر مسیر فطری یود را طی کنتد ،بته کمتال دستت

که مطهتری بستتر تتاریخ را فراینتد یودآگتاهی ،تشتب

و

مییابد (مطهری)349 :1383 ،

ورس انسان بته یداونتد متیدانتد /درحتالی کته آگوستتیس

 - 6انسان موجودی نیکسرشت است شهید مطهتری

سراسر تاریخ را برای بشر هبوطکرده و یکسان متیانگتارد

– بریالف فالسفهای چون هتابز کته معتقتد استت انستان

و هرگونه امید پیوستس به یداوند در ایس دنیتایی زمینتی را

گرگ انسان است  -تأکید دارد که انسان دارای نهتاد نیتک

ناممکس میداند /البته آگوستیس وهیف اصتلی انستان زایتر و

است که او را اصالحپذیر میکند (مطهری)27 :1363 ،

سرگشته در ایس دنیا را گوشستیردن بته کتالم (لوگتوق)

 - 7انسان موجودی دوبعتدی استت /بتدیس معنتا کته
انسان دارای یک یود انسانی و یک یتود حیتوانی استت/
البته اصالت از آن یود انسانی اوست (مطهری)7 :1384 ،

الهی میداند
 - 4هر دو متفکر بر اراده و ایتیار انسانی تأکید دارند
ایس درحالی است که مطهری انستان را موجتودی صتاحب

 - 8انسان ها (چته زن و چته مترد) در گتوهر بتا هتم

ارادا آزاد متتیدانتتد و بتتر نقتتش ارادا انستتان در تعیتتیس

برابرنتتد و هتتیچ انستتانی بتتر انستتان دیگتتر برتتتری نتتدارد

سرنوشتاش تأکید دارد /درحتالی کته آگوستتیس ،انستان را

(مطهری)23 :1357 ،

موجودی مقید میداند که ارادا انسانی او صترفا ابتزاری در

-9انسان موجودی اجتماعی و سیاسی است کته بتا ارتبتاط

ایتیتار اوستت تتا یتود را بشناستد و جایگتاه یتود را در

اجتماعی بته یودآگتاهی و هویتت جمعتی دستت متییابتد و

هستی تعییس کند به بیان ساده ،مطهری انسان را موجتودی

سرنوشت یود را برمیسازد (مطهری)19 :1385 ،

آزاد میداند که مسیر تاریخ را تغییر می دهد /امتا آگوستتیس
انسان را موجودی مجبور متیدانتد کته هرگتز تغییتری در
مسیر تاریخ ایجاد نمیکند

نتيجه گيري
در پایان پ

از بررسی انسانشناستی مطهتری و آگوستتیس

انسانشناسی ایس دو متفکر چنیس مقایسه میشود

 - 5هر دو متفکر انسان را موجودی اجتماعی میدانند
که دارای مسئولیت فتردی نیتز استت /بتا ایتس تفتاوت کته

 - 1هر دو متفکر ،انسان را موجودی مرکب میدانند/

مطهری انستان را موجتودی سیاستیاجتمتاعی متیدانتد و

بدیس معنا کته هتر دو انستان را مرکتب از روح (نفت ) و

معتقد است انسان برای تحقتق استتعدادهای یتدادادی بته

جسم میدانند و هر دو روح را بر جسم برتری متیدهنتد/

مشتتارکت سیاستتی و اجتمتتاعی نیتتاز دارد /درحتتالیکتته

با ایس تفاوت کته مطهتری ،عقالنیتت را وجته غالتب روح

آگوستیس انسان را موجودی غیرسیاسی میدانتد کته بتدون

(نف ) انسان میداند ،درحالی که آگوستیس عقالنیت انستان

مشارکت در امتور سیاستی و اجتمتاعی – در انتزوا – هتم

را اسیر در تس یاکی میداند

میتواند به یودآگاهی دست یابد

 - 2دو متفکر درباره سرشت انستان نظترات متفتاوتی

 - 6دو متفکتتر دربتتارا حقتتوق انستتان دیتتدگاههایی

دارند /بدیس معنا که شهید مطهری انستان را پتاو سرشتت

متفاوتی دارنتد /درحتالی کته ازنظتر مطهتری انستان دارای

معرفی میکند ،درحالی که ازنظر سنت آگوستیس ،انستان بته

حقوق الهی  -ازجمله آزادی – است آگوستیس بترای بشتر

بررسی تطبیقی انسانشناسی آیتا مطهری و سنت آگوستیس ی 89

هبوطکرده هیچ حقی به جزء صیانت نف

وایل نیست بته

 - 3آگوستیس ودی  ،)1391( ،شهر خادا ،ترجمت حستیس

بیان دیگر ،ازنظر مطهری انسان دارای حقتوق الهتی استت

توفیقی ،وم ،انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب

که به همان نسبت او را مکلتف نیتز متیکنتد /درحتالیکته

 - 4آگوستیس ودی  ،)1393( ،شهر خادا ،ترجمت حستیس

ازنظر آگوستیس انسان موجودی عموما مکلف است

توفیقی ،وتم ،انتشتارات دانشتگاه ادیتان و متذاهب ،چتاپ

 - 7هر دو متفکر بر وجتود وتوای عقالنتی در انستان
تأکید دارند /با ایس تفاوت که مطهتری انستان را موجتودی
عقالنی میداند که میتواند ووانیس تتاریخ (روح حتاکم بتر
تاریخ) را با عقل یود بشناسد و در مستیر آن گتام بتردارد/
درحالی که آگوستیس انسان را موجتودی عقالنتی  -تجربتی
میداند که صرفا زندگی در دنیتا را بتا حت

عقلتی یتود

تجربه میکند ،اما نمیتواند ووانیس تتاریخ (روح حتاکم بتر
تاریخ) را بشناسد
 - 8دو متفکتتتتر دربتتتتارا تکامتتتتلپتتتتذیربودن یتتتتا
تکامتل ناپتتذیربودن انستان نظتترات کتامال متفتتاوتی دارنتتد/
درحالی که مطهری انسان را موجودی تکاملپذیر متیدانتد،
آگوستیس معتقد است انسان موجودی تکامل ناپتذیر استت
بتته بیتتان دیگتتر ،درحتتالیکتته مرتضتتی مطهتتری انستتان را
موجودی میداند کته بتا اراده و ایتیتار یتویش بته کمتال
دست می یابد ،اما آگوستیس معتقد است انسان در ایتس دنیتا
هرگز بته کمتال نخواهتد رستید و ارادا انستانی نقشتی در
کمال او ندارد و تنها راه رهایی ،لطف الهی است
 - 9آگوستتیس انستتانهتای هبتتوطکترده (در وضتتعیت

سوم
 - 5بتتری ،کریستتتوفر ،)1387( ،ماهياات ب اار ،ترجمتت
محمدعلی توانا ،تهتران ،پژوهشتکده مطالعتات فرهنگتی و
اجتماعی وزارت علوم
 - 6یوشتتدل روحتتانی ،متتریم و بیگتتدلی ،رویتته،)1392( ،
«بررستتی تطبیقتتی آمتتوزا گنتتاه نخستتتیس ازنظتتر استتالم و
مسحیت با تکیته بتر آرای عالمته طباطبتایی و آگوستتیس»،
مجل جستاره های فلسف دیس ،پژوهشتگاه علتوم انستانی و
مطالعات فرهنگی ،سال دوم ،شتماره اول ،بهتار  ،92صتص
46- 19
 - 7ژیلسون ،اتیس ،)1366( ،روح فلسافه قارون وساطي،
ترجم ع داوودی ،تهران ،انتشارات علمیفرهنگتی ،چتاپ
سوم

 - 8سعادت فر ،انستیه ،)1387( ،انسانشناساي از ديادگاه
استاد مطهري و اريک فروم ،تهران ،نشتر معتارف ،چتاپ
اول
 - 9عالم ،عبدالرحمس ،)1376( ،بنيادهااي علام سياسات،

ثانویه) را نابرابر با هم میداند /بدیس معنتا کته او بتاور دارد

تهران ،نشر نی

صرفا عدهای برگزیده ،لطف الهی شامل حالشان میشتود و

 - 10عالمی ،سیدمحمد« ،)1390( ،ایمان گرایی آگوستتیس»،

رستتگار متیشتتوند /امتتا بیشتتر آنهتتا راهتتی بتته رستتتگاری

نیستان ادیان و مذاهب ،پاییز و زمستتان ،شتماره  ،3صتص

نخواهند یافتت /درحتالیکته مطهتری امکتان رستتگاری را

52- 29

برای تمتامی انستان هتا متبتور استت و آن را محتدود بته

 - 11علییور ،محمتدعلی ،)1372( ،انسانشناساي اسایمي

عدهای یاص نمیداند

در آثار شهيد مطهري ،وزویس ،نشتر دانشتگاه بتیس المللتی
امام یمینی ،چاپ اول

منابع فارسي

 - 12فتتی ،برایتتان ،)1386( ،فلساافه امااروزين علااوم

 -1قرآن کريم

اجتماعي ،ترجم یشایار دیهیمی ،تهران ،طرح نتو ،چتاپ

 -2آگوستتتیس ،متتارکوق اورلیتتوق ،)1381( ،اعترافااا ،

دوم

ترجم سایه میامی ،تهران ،سهروردی ،چاپ اول

 - 13کاکتتایی ،واستتم ،جبتتاره ناصتتر و محبوبتته،)1395( ،

90ی الهیات تطبیقی( ،علمی پژوهشی) سال نهم ،شماره نوزدهم ،بهار و تابستان 1397

« بررسي و نقد ارتباط مرگ و گنااه در آثاار آگوساتين

 - 26مطهری ،مرتضی1374( ،س) ،اصول فلسافه و رو

قديس» ،الهیات تطبیقی ،سال ،7شماره  ،16پاییز و زمستتان

رئاليسم ،چاپ شانزدهم ،تهران ،صدرا

 ،95صص 18- 1

 - 27مطهری ،مرتضی ،)1380( ،تکامل اجتمااعي انساان،

 - 14لتتتکزایتتتی ،نجتتتف و رضتتتا عیستتتینیتتتا،)1391( ،

تهران ،صدرا

«انستتتانشناستتتی کالمتتتی مطهتتتری /معبتتتری بتتترای

 - 28مطهری ،مرتضی ،)1372( ،عدل الهي ،تهران ،صدرا

سیاستشناسی» ،مجل علتوم سیاستی دانشتگاه بتاورالعلوم،

 - 29مطهری ،مرتضی ،)1369( ،مجموعاه آثاار ،جلتد ،2

تابستان ،سال  ،15شماره  ،58صص 74- 39

تهران ،صدرا

 - 15محمود کالیه ،زهرا ،اکبریان ،رضتا ،ستعیدیمهتر ،محمتد،

 - 30نبری ،عبدا  ،)1386( ،انساان از ديادگاه اسایم،

اکبری ،رضا« ،)1392( ،حل م کل گنااه ااتاي بار مبنااي دو

تهران ،انتشارات دانشگاه پیام نور ،چاپ اول

اصل ايمان و لطف در نظام فکاري آگوساتين» ،جستتارهای

 - 31هگل ،فتردریش ویلهلتم ،)1379( ،عقال در تااريخ،

فلستف دیتس وابستته بتته پژوهشتگاه علتوم انستانی و مطالعتتات

ترجم حمید عنایت ،تهران ،شفیعی

فرهنگی ،سال  ،2بهار  ،92شماره  ،1صص 104-87

 - 32یاستتتیرق ،کتتتارل ،)1363( ،آگوساااتين ،ترجمتتت

 - 16مطهتتری ،مرتضتتی ،)1357( ،نظااام حقااو زن در

محمدحسس لطفی ،تهران ،انتشارات یوارزمی ،چاپ اول

اسیم ،تهران ،صدرا ،چاپ اول
 - 17مطهتتری ،مرتضتتی 1385( ،التتف) ،انسااان در قاارآن،
تهران ،صدرا
 - 18مطهری ،مرتضی 1385( ،س) ،انسان و ايمان ،تهتران،
صدرا
 - 19مطهری ،مرتضی 1385( ،ج) ،تاريخ و جامعه ،تهران،
صدرا
 - 20مطهری ،مرتضی ،)1363( ،حق و باطل ،چاپ ستوم،
تهران ،صدرا
 - 21مطهتتری ،مرتضتتی ،)1383( ،انسااان کاماال ،تهتتران،
صدرا

 - 22مطهتتری ،مرتضتتی ،)1367( ،پيرامااون جمهااوري
اسیمي ايران ،تهران ،صدرا ،چاپ هشتم
 - 23مطهری ،مرتضی ،)1384( ،پيرامون انقیب اسایمي،
تهران ،صدرا
 - 24مطهری ،مرتضتی ،)1373( ،فلسافه اخای  ،تهتران،
صدرا ،چاپ سیزدهم
 - 25مطهری ،مرتضی1374( ،الف) ،انساان و سرنوشات،
تهران ،صدرا ،چاپ چهاردهم
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