
 »انسان شناسی« که شده گرفته نتیجه چنین و شده پرداخته شناسی انسان شناختی مفهوم به داابت پژوهش این در
  کامل انسان مبحث به سپس .دارد خود از انسان که است پرسش هایی به پاسخگویی براي عملی رویکرد یک

 بیان مقام در« وي .شده استفاده مازلو ابراهام مبانی از آن تبیین در و شده پرداخته روانشناسی دیدگاه از
  ادراك معناي به-نمودن فلسفه و بینی جهان در اصالح به اقدام خالصه بطور ایده آل، شخصیت خصوصیات

بودن، مدار مسأله بودن، طبیعی و سادگی خودانگیختگی، طبیعت، و دیگران خود، پذیرش ،-واقعیت کارآمد  
  عرفانی، یا اوج تجربه داشتن، فرهنگ و محیط از استقالل و پیروي خود داشتن، خلوت به نیاز و گیري کناره

  طبعی شوخ حس هدف، و وسیله بین تمییز قدرت از بودن برخوردار مردمی، منش ساختار فردي، بین روابط
  بودن، ویرانگر کمتر و شدن گراتر واقع شدن، صافی تر پذیري، فرهنگ برابر در مقاومت خالقیت، فلسفی،

 نگارندگان .می داند ایده آل و سالم شخصیت خصوصیات از را بودن گرا وحدت و گراتر کل بودن، تر وسیع
 .پرداخته اند اسالم منظر از کامل انسان ویژگی هاي بیان به و پرداخته اند اسالمی مبانی در کامل انسان به سپس
 هدف باشد، الهی اخالق داراي که است انسانی کامل انسان که است آن کامل انسان اسالمی مبانی کلی برآیند
  و آفریدگار بین واسطه او، جامع اسم و الهی اسماء تجلی آن، بقاي دلیل و هستی باعث آفرینش، نهایی

 راهنماي او .است نهایت در او، در نیک خُلق و فعل و قول و است آشکار علمش که خدا خلیفه آفریدگان،
  آفریده او .می بخشد شفا را آنان و است آنان روحی و نفسانی بیماري هاي به آشنا و انسان هاست و آفریدگان
 با و نیست او در دوگانگی که اوست اخالق و صفات در خداوند نائب او .خداگونه آفریده اي اما خداست

  و دینی دیدگاه دو در کامل انسان تطبیق درادامه .دارد مقامی چنین ازهمین رو و دارد وحدت الهی هویت
  بعدي فصل سر در .است گردیده بیان دیدگاه دو افتراق و اشتراك نقاط و گردیده بندي جمع روانشناسی

  مهمترین گفت باید خالصه بطور /است گرفته قرار بررسی مورد خاص بطور قرآن منظر از شناسی انسان
  در که می باشد بقره مبارکه سوره از 30 آیه است، پرداخته کامل انسان واالي جایگاه به کریم قرآن در که آیه اي

 مهم دیدگاه دو است کسی چه کامل انسان اینکه در .می نماید معرفی »اهللا خلیفۀ« بعنوان را کامل انسان آن
  خدا جانشین عام بطور را انسان نیز عده   اي و دانسته اند اهللا خلیفۀ را آدم حضرت تنها برخی . دارد وجود

  پرداخته کامل انسان و اهللا خلیفۀ رابطه به سپس .باشد می دوم نظر تایید زمینه این در بحث حاصل .می دانند
  و است شده پرداخته اسالمی فرهنگ در کامل انسان مصداق به حاضر پژوهش پایانی بخش در /است شده

 منطبق یکى :است معین مصداق دو داراى اسالمى فرهنگ در » کامل انسان« اصطالح که است شده بیان چنین
  و هستند این ها حقیقى کامل انسان و هستند شمسیه  والیت صاحب که است )السالم علیهم(ائمه و انبیاء بر

  داراى و اند رسیده )آن صحیح تفسیر با( الهى ذات در فناء مقام به که حقیقى عارفان و اولیاء بر منطبق دوم،
 .است ممکن انسان ها همه براي انسانیت کمال مقام به رسیدن دوم مصداق بنابر که هستند، قمریه والیت

 اساساً دانش این که آن جا از و است انسانی علوم در زیربنایی دانش هاي مهمترین از یکی انسان شناسی
  مطرح تاکنون گذشته از فکري مکاتب اکثر اهداف مهمترین از یکی عنوان به است، خلقت موضوع مهمترین

  روش با مقاله این .است آن مباحث به ورود درآمد انسان هویت و چیستی جامع و دقیق شناخت .است بوده
  است قرآن منظر از )اهللا خلیفه( کامل انسان ویژه بطور و انسان چیستی تبیین درصدد تبیینی-توصیفی تحقیق

  علم با آن تطبیق به بحث خالل در است بررسی درحال شناختی انسان دایره در مفهوم این که آنجا از نیز و
 .است شده پرداخته نیز روانشناسی

 

 )خلیفه اهللا(انسان شناسی از منظر قرآن با تکیه بر انسان کامل
 

 عباسیفاطمه و    آهنگرکالئیرحیمی مرتضی ** 
 

 از کامل انسان .2 شناسی انسان شناختی مفهوم .1  هاي فصل سر به توصیفی تحلیلی روش به حاضر مقاله در
 .5 روانشناسی و دینی دیدگاه دو در کامل انسان تطبیق .4 اسالمی مبانی در کامل انسان .3 روانشناسی دیدگاه
 .است پرداخته اسالمی فرهنگ در کامل انسان مصداق .6 قرآن در )اهللا خلیفۀ( کامل انسان

 :است قرار این از حاضر پژوهش از حاصل نتایج مهمترین
 خورده پیوند انسان خلقت موضوع با که آنجا از انسانی علوم  هاي شاخه مهمترین از یکی بعنوان شناسی انسان
 .می گردد محسوب کامل انسان مفهوم واکاوي در علوم ترین اساسی جمله از است،

 اسالمی دیدگاه میان افتراق نقطه هرچند .است پرداخته کامل انسان مفهوم به الوهیتی غیر جنبه با روانشناسی علم 
 با روانشناسی علم در پردازش این نتیجه اما است، انسانی کمال به رسیدن در الهی ذات دخالت در روانشناسی و

 .است مفهومی تقارب داراي دینی نتایج
  چنین داشتن براي انسان نگاه این در .است رفته کار به کامل انسان مفهوم موازات در اهللا خلیفۀ مقام قرآن نگاه در

  موازات به یک هر انسان ها و نمی شود خاص فرد یک مخصوص مقامی چنین اما برسد؛ کمال اوج به باید مقامی
 .می گیرند قرار انسانی کمال از اي رتبه در ایمانشان و تالش
 سطح و دارد قرار انسانی کمال از ممکن حالت واالترین در که مخلصین سطح .دارد کمالی سطح دو اهللا خلیفۀ
 .می گردد انسانی کمال ایده آل و مطلوب حالت شامل که ایمان

  السالم علیهم ائمه و انبیاء شامل تنها که اول دسته .می باشد تقسیم قابل دسته دو در کامل انسان شمولیت دایره«
 .می شود مؤمنان دیگر در اولیاء شامل که دوم دسته و می شود
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	در این پژوهش ابتدا به مفهوم شناختی انسان شناسی پرداخته شده و چنین نتیجه گرفته شده که «انسانشناسی» یک رویکرد عملی برای پاسخگویی به پرسشهایی است که انسان از خود دارد. سپس به مبحث انسان کامل از دیدگاه روانشناسی پرداخته شده و در تبیین آن از مبانی ابراهام مازلو استفاده شده. وی «در مقام بیان خصوصیات شخصیت ایدهآل، بطور خلاصه اقدام به اصلاح در جهان بینی و فلسفه نمودن-به معنای ادراکِ کارآمدِ واقعیت-، پذیرش خود، دیگران و طبیعت، خودانگیختگی، سادگی و طبیعی بودن، مسأله مدار بودن، کناره گیری و نیاز به خلوت داشتن، خود پیروی و استقلال از محیط و فرهنگ داشتن، تجربه اوج یا عرفانی، روابط بین فردی، ساختار منش مردمی، برخوردار بودن از قدرت تمییز بین وسیله و هدف، حس شوخ طبعی فلسفی، خلاقیت، مقاومت در برابر فرهنگ پذیری، صافیتر شدن، واقع گراتر شدن و کمتر ویرانگر بودن، وسیع تر بودن، کل گراتر و وحدت گرا بودن را از خصوصیات شخصیت سالم و ایدهآل میداند. نگارندگان سپس به انسان کامل در مبانی اسلامی پرداختهاند و به بیان ویژگیهای انسان کامل از منظر اسلام پرداختهاند. برآیند کلی مبانی اسلامی انسان کامل آن است که انسان کامل انسانی است که دارای اخلاق الهی باشد، هدف نهایی آفرینش، باعث هستی و دلیل بقای آن، تجلی اسماء الهی و اسم جامع او، واسطه بین آفریدگار و آفریدگان، خلیفه خدا که علمش آشکار است و قول و فعل و خُلق نیک در او، در نهایت است. او راهنمای آفریدگان و انسانهاست و آشنا به بیماریهای نفسانی و روحی آنان است و آنان را شفا میبخشد. او آفریده خداست اما آفریدهای خداگونه. او نائب خداوند در صفات و اخلاق اوست که دوگانگی در او نیست و با هویت الهی وحدت دارد و ازهمینرو چنین مقامی دارد. درادامه تطبیق انسان کامل در دو دیدگاه دینی و روانشناسی جمع بندی گردیده و نقاط اشتراک و افتراق دو دیدگاه بیان گردیده است. در سر فصل بعدی انسان شناسی از منظر قرآن بطور خاص مورد بررسی قرار گرفته است/ بطور خلاصه باید گفت مهمترین آیهای که در قرآن کریم به جایگاه والای انسان کامل پرداخته است، آیه 30 از سوره مبارکه بقره میباشد که در آن انسان کامل را بعنوان «خلیفة الله» معرفی مینماید. در اینکه انسان کامل چه کسی است دو دیدگاه مهم وجود دارد . برخی تنها حضرت آدم را خلیفة الله دانستهاند و عدهای نیز انسان را بطور عام جانشین خدا میدانند. حاصل بحث در این زمینه تایید نظر دوم می باشد. سپس به رابطه خلیفة الله و انسان کامل پرداخته شده است/ در بخش پایانی پژوهش حاضر به مصداق انسان کامل در فرهنگ اسلامی پرداخته شده است و چنین بیان شده است که اصطلاح «انسان کامل» در فرهنگ اسلامى داراى دو مصداق معین است: یکى منطبق بر انبیاء و ائمه(علیهم السلام) است که صاحب ولایت شمسیه هستند و انسان کامل حقیقى اینها هستند و دوم، منطبق بر اولیاء و عارفان حقیقى که به مقام فناء در ذات الهى (با تفسیر صحیح آن) رسیدهاند و داراى ولایت قمریه هستند، که بنابر مصداق دوم رسیدن به مقام کمال انسانیت برای همه انسانها ممکن است.

