١
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻛﻠﻴﻪ ﺣﻘﻮق اﻳﻦ اﺛﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ اﺳﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ
داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ﻗﺮآن ﺗﻬﺮان

٢
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ
رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن

ﮔﺴﺘﺮه ﻗﺮآن در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮماﻧﺴﺎﻧﻲ
)ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ،روان ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ(

اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ﺧﺴﺮوﭘﻨﺎه
اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور :ﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮ ﻣﻮﺳﻮي

ﺣﺴﻴﻦ ﻧﻘﻲ

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 90

٣
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻪ ...
ﻋﻠﻤﺪار ﻧﻬﻀﺖ ﻋﻠﻤﻲ و ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺮم اﻓﺰاري،
ﺳﻜﺎﻧﺪار ﺟﺮﻳﺎن ﻋﻘﻼﻧﻴﺖ اﺳﻼﻣﻲ و
ﭘﻴﺶ ﺑﺮﻧﺪه ﻃﺮح ﺗﺤﻮل ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺗﺮﺳﻴﻢ اﻟﮕﻮي اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮاﻧﻲ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ؛
رﻫﺒﺮ ﻗﺮآﻧﻲ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ،
ﺣﻀﺮت آﻳﺖ اﷲ اﻟﻌﻈﻤﻲ ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي

وﺟِﺌْﻨَﺎ ﺑِﺒِﻀَﺎﻋﺔٍ ﻣﺰْﺟﺎةٍ ﻓَﺄَوف ﻟَﻨَﺎ اﻟْﻜَﻴﻞَ وﺗَﺼﺪقْ ﻋﻠَﻴﻨَ Ĥإِنﱠ اﻟﻠّﻪ ﻳﺠﺰِي اﻟْﻤﺘَﺼﺪﻗﻴﻦَ *
ﻳﻮﺳﻒ88/
ﺑﻬﺎي اﻧﺪﻛﻲ ﺑﺎ ﺧﻮد آورده اﻳﻢ؛ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ را ﺑﺮاي ﻣﺎ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻦ و ﺑﺮ ﻣﺎ ﺗﺼﺪق و
ﺑﺨﺸﺶ ﻧﻤﺎ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﺎن را ﭘﺎداش ﻣﻲ دﻫﺪ.

٤
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ از
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ دﻛﺘﺮ ﺧﺴﺮوﭘﻨﺎه
ﻛﻪ زﺣﻤﺘﻬﺎ و ﺿﻌﻔﻬﺎي اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ را ﺑﺰرﮔﻮاراﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﺮدﻧﺪ؛
و ﺗﺸﻜﺮ ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ از ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺰرﮔﻮارم
ﻛﻪ ﺻﺒﻮراﻧﻪ در ﻃﻮل ﻣﺪت اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﺳﺨﺘﻴﻬﺎ را ﺗﺤﻤﻞ
و ﻣﺸﻔﻘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻟﻲ ﺧﻮد ،ﻣﺮا ﻳﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

٥
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﭼﻜﻴﺪه
رﺟﻮع ﺑﻪ ﻗﺮآن ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺗﻔﺴﻴﺮي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ
ورودي ﺣﺪاﻛﺜﺮي دارد .ﻫﺴﺘﻲ ﻣﺎوراء ﻣﺎده )ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﻴﺐ ،ﻋﺮش ،ﻣﻼﺋﻜﻪ ،ﺟﻦ و ،(...
ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻮﺣﻴﺪي )ﺗﻮﺣﻴﺪ در ﺧﺎﻟﻘﻴﺖ و رﺑﻮﺑﻴﺖ( ،ﭘﻴﻮﻧﺪ دﻳﻦ و دﻧﻴﺎ و دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ؛ وﺟﻮد ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺗﺠﺮد روح ،ﭘﻴﻮﻧﺪ روح و ﺑﺪن ،اﺧﺘﻴﺎر ،ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮي
ﺗﻮأﻣﺎن ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ،ﻓﻄﺮت ،ﻛﺮاﻣﺖ و ﺧﻼﻓﺖ اﻧﺴﺎن و ﻗﺮب اﻟﻬﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ
ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ واﻗﻊ ،ﻋﺪم اﻧﺤﺼﺎر اﺑﺰار ،روش ،ﻗﻠﻤﺮو و اﻧﻮاع ﻣﻌﺮﻓﺖ
در ﻣﺤﺪوده ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻳﺎ ﻋﻘﻞ ،ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻬﻮدي و وﺣﻴﺎﻧﻲ ،ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﺑﺰار ﻛﺴﺐ
ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺮاﻳﻂ )ﻫﻤﭽﻮن اﻳﻤﺎن و ﺗﻘﻮا( و ﻣﻮاﻧﻊ )ﻫﻤﭽﻮن ﮔﻨﺎه و ﻏﻔﻠﺖ( ﻛﺴﺐ ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﻣﻌﺮﻓﻲ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻠﱢﻢ ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﺣﻖ ﻣﺤﻮري و رد ﻧﺴﺒﻲ ﮔﺮاﻳﻲ و ﻛﺜﺮت ﮔﺮاﻳﻲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﻮارد ،ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮماﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد را رد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ؛ اﻣﺎ
ﺻﺤﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻗﺮآﻧﻲ ﻛﺸﻒ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺤﻮه ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري ﻣﺒﺎﻧﻲ
ﻗﺮآﻧﻲ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎ و
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ،روان ﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ و ﺣﺘﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد.

واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي :ﻗﺮآن ،ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻣﺒﺎﻧﻲ ،ﻫﺴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ،اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ

٦
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻣﻘﺪﻣﻪ

1

ﻛﻠﻴﺎت ﭘﮋوﻫﺶ

3

 .1ﺑﻴﺎن و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺴﺄﻟﻪ
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 .3,1,1ﻣﺒﺎﻧﻲ
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 .1,3,1,1اﺻﻄﻼح ﻣﺒﺎﻧﻲ
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 .2,3,1,1اﻧﻮاع ﻣﺒﺎﻧﻲ
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 .3,3,1,1ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي

17
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 .4,1,1ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ
 .1,4,1,1ﺗﻔﺎوت ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ
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ﺑﺨﺶ دوم:
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 .2,1ﺟﺎﻳﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺶ
ﺑﺨﺶ ﺳﻮم:

٧أ
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻗﺮآن ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻫﺪﻳﻪ اﻟﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﺮود آوردن آن ﺑﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺖ
ﻧﻬﺎده اﺳﺖ .ﻗﺮآن ﻧﻮري اﺳﺖ ﻛﻪ دﻟﻬﺎ را روﺷﻦ ﻣﻲ ﺳﺎزد ،داروﺋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دردﻫﺎ را درﻣﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و
ﺳﻴﻨﻪ ﻫﺎ را ﺷﻔﺎ ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ ،ﻣﻮﻋﻈﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن را از ﻏﻔﻠﺖ در ﻣﻲ آورد و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﺳﻌﺎدت اﻧﺴﺎن را رﻫﻨﻤﻮن ﻣﻲ ﺳﺎزد .ﻗﺮآن »ﺗﺒﻴﺎﻧﺎً ﻟﻜﻞّ ﺷﻲء« اﺳﺖ و ﻧﻮري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭽﮕﺎه
ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ﺑﺮﻫﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ و ﺧﻠﻞ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .ﭼﺸﻤﻪ ﺟﻮﺷﺎن ﻋﻠﻢ
و ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ ﺑﺮاي آﻧﻜﺲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻓﻬﻤﺪ و دﻗﺎﻳﻖ و ﻋﺠﺎﻳﺐ آن ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻧﺪارد.
ﻗﺮآن ﺧﻮد ،در ﻣﻮارد ﺑﺴﻴﺎري دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﺮدم در آن اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺮ
آﮔﺎﻫﻲ و داﻧﺶ ﺧﻮد ﺑﻴﻔﺰاﻳﻨﺪ .ﻗﺮآن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﺧﻮاﻧﺪن و ﺣﻔﻆ ﻛﺮدن ﻧﺎزل ﻧﺸﺪه؛ ﻗﺮآن ﻛﺘﺎب زﻧﺪﮔﻲ
اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﻫﺪاﻳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻗﺮآن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي ﻛﺎﻣﻞ از ﻣﻌﺎرف اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻋﻢ از اﺧﻼﻗﻲ ،ﺳﻴﺎﺳﻲ ،اﻗﺘﺼﺎدي ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،اﻋﺘﻘﺎدي و  ...دﻳﺪﮔﺎه ﺧﺎص ﺧﻮد را ﺑﻴﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺸﺮ ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ اﻣﺮوز ﻛﻪ ﻫﻴﺎﻫﻮي ﭘﻮچ و ﺗﻮﺧﺎﻟﻲ ﺣﻴﻮاﻧﻴﺖ ﭘﺴﺎﻣﺪرن ﮔﻮﺷﻬﺎﻳﺶ را آﻛﻨﺪه ﻛﺮده و
زرق و ﺑﺮق ﻓﺮﻳﺒﻨﺪه ﺟﻬﻨﻢ ﻣﺪرن ﻛﻪ زﺑﺎﻧﻪ ﻫﺎي آﺗﺶ ﺷﻬﻮت از در و دﻳﻮارش ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﻛﺸﻨﺪ ،ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ
را رو ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ و ﺗﺎرﻫﺎي اوﻫﺎم ﺷﻜﺎﻛﺎﻧﻪ و زﻣﻴﻨﻲ ،ﺑﻪ دور ﺑﺎل و ﭘﺮ ﻣﺮغ ﺑﻠﻨﺪﭘﺮواز ﻓﻜﺮ و
ﻋﻘﻠﺶ ﺗﻨﻴﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ ،در ﺣﺎل ﺗﻬﻮع و ﺑﺎﻻ آوردن زﻧﺪﮔﻲاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ اﺳﺘﻜﺒﺎر ﺑﺎ دﻻر و رﺳﺎﻧﻪ
و اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺮاﻳﺶ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺮده اﻧﺪ .ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺎي اﻣﻴﺪوار ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﺪاري اﻣﺮوز در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﻴﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه
اﺳﺖ .اﻣﺮوز آﻏﺎزي اﺳﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺎرﻳﺦ؛ اﻣﺎ ﻧﻪ آن ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻟﻴﺒﺮال دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺖ رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ-
ﻛﻪ ﺧﻮدش اﻛﻨﻮن در ﭘﺎﻳﺎن راه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ -ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ آﻏﺎز ﺑﻬﺸﺖ زﻣﻴﻦ اﺳﺖ .وﻋﺪاﷲ اﻟﺬﻳﻦ ءاﻣﻨﻮا
ﻣﻨﻜﻢ و ﻋﻤﻠﻮا اﻟﺼﺎﻟﺤﺎت ﻟﻴﺴﺘﺨﻠﻔﻨّﻬﻢ ﻓﻲ اﻻرض * ....ﻧﻮر» 55/ﺧﺪا ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ از ﺷﻤﺎ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آورده و
ﻛﺎرﻫﺎى ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ وﻋﺪه داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﻤﺎ آﻧﺎن را در اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ]ﺧﻮد[ ﻗﺮار دﻫﺪ«...
ﺑﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ رﺳﻴﺪن ﺗﺌﻮرﻳﻬﺎ و اﻓﻜﺎر و ﺗﺨﻴﻼت ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﺪرن و ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻛﻴﺖ ﺟﺎﻫﻠﻲ ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﻴﺪه اﺳﺖ از ﻳﻚ ﺳﻮ و ﭘﺮ و ﺑﺎل ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﻼم و اﻓﻜﺎر اﺳﻼﻣﻲ و
ﺑﻴﺪاري ﻓﻄﺮﺗﻬﺎ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺿﺮورت ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻧﺎب ﻗﺮآﻧﻲ و اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي
١٦
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻓﻜﺮي ،اﺧﻼﻗﻲ ،ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ،ﻋﻠﻤﻲ و رﻓﺘﺎري ﺑﺸﺮ اﻣﺮوز را ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﮕﺮ
ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺳﻼم دﻳﻨﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮش »ﻛﺎﻓﻪ ﻟﻠﻨﺎس« ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪه و »رﺣﻤﻪ ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﻴﻦ« اﺳﺖ؟
ﻳﻜﻲ از اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اداره ﺟﻬﺎن و زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻪ ﻏﺮﺑﻴﻬﺎ در ﺳﻴﺼﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ از
آن ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﻧﺪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ .ﻋﻠﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﻲ اﺳﺖ در ﻣﻬﺪ ﺧﻮد دﭼﺎر رﻛﻮد و ﺳﻜﻮن
ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﻲ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺧﺎص ﻏﺮب ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺮاي
ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﺎص ﻏﺮﺑﻲ اش ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻛﺸﻮر اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺎ ﺑﺪون
ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮﻟﻲ ﻫﻤﺎن ﺗﺌﻮرﻳﻬﺎ و ﻋﻠﻮم ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ،ﺗﺪرﻳﺲ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻧﺎﻗﺺ؛ ﻣﺜﻼً ﻋﻠﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﺳﻪ دﻫﻪ ﭘﻴﺶ در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻏﺮب ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ و اﻣﺮوز ﺧﻮد
ﻏﺮﺑﻴﻬﺎ آﻧﻬﺎ را زﻳﺮ ﺳﺆال ﺑﺮده اﻧﺪ ،ﻫﻢ اﻛﻨﻮن در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺎ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻬﺎي ﻣﺎ ﺑﻪ
ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ و ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺗﺤﻮل در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ،روﺷﻦ ﻛﺮدن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻣﻮﺟﻮد و ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻴﻞ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻌﺮﻓﺖ دﻳﻨﻲ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﺎم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﻗﺮآن
ﻛﺮﻳﻢ در ﺣﻮزه ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد )اﻋﻢ از ﻣﺒﺎﻧﻲ ،اﻫﺪاف ،روش ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﮔﺰاره ﻫﺎ(
ورود ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ؟ و اﮔﺮ ورود ﭘﻴﺪا ﻛﺮده ﻗﻠﻤﺮو ﻗﺮآن در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮي اﺳﺖ
ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻠﻲ؟ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد ﭼﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎﻳﻲ از ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد را ﻣﻲﺗﻮان و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ داد و ﭼﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎﻳﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار
ﺑﻮدن ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ و ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻫﺮ ﻋﻠﻢ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﺎت آن ﻋﻠﻢ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻨﻴﺎدي و رﻳﺸﻪ اي ﺑﻮدن ﻣﺒﺎﻧﻲ
ﻋﻠﻢ ،ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ اﻣﺮي اﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در اﺑﺘﺪاي راه ﺑﺪان اﻫﺘﻤﺎم
ورزﻳﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎي ﻳﻚ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ،اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺿﻮع »ﮔﺴﺘﺮه ﻗﺮآن در ﻋﺮﺻﻪ »ﻣﺒﺎﻧﻲ« ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ )ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ،روان ﺷﻨﺎﺳﻲ
و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ( اوﻟﻴﻦ ﮔﺎﻣﻬﺎ را ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻟﮕﻮي ﺗﺤﻮل ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

١٧
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻛﻠﻴﺎت ﭘﮋوﻫﺶ
 .1ﺑﻴﺎن و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ »ﮔﺴﺘﺮه ﻗﺮآن در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ )ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ،
روانﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ(« اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ذﻳﻞ ﺑﺤﺚ »ﻗﻠﻤﺮو دﻳﻦ« ﻃﺮح ﻣﻲﮔﺮدد .ﭘﺮﺳﺶ
اﺳﺎﺳﻲ در ﺣﻮزه »ﻗﻠﻤﺮو دﻳﻦ« اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ دﻳﻦ )اﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺧﺮﻳﻦ و ﻛﺎﻣﻠﺘﺮﻳﻦ دﻳﻦ اﻟﻬﻲ( ﺑﻪ
ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﺴﺎن اﻋﻢ از ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،دﻧﻴﺎﻳﻲ و اﺧﺮوي ،ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻳﺎ ﻧﻪ؟ آﻳﺎ
دﺧﺎﻟﺖ دﻳﻦ در اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻠﻲ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮي؟ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺗﻌﺮﻳﻒ روﺷﻨﻲ از
واژهﻫﺎي ﺣﺪاﻛﺜﺮي ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻠﻲ اراﺋﻪ داد ،ﻗﻠﻤﺮو دﻳﻦ در ﻫﺮﻳﻚ از اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ را ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺤﻮر
ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮد و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي آن ﻣﺴﺎﺋﻞ در دﻳﻦ ﺑﻮد .ﻳﻜﻲ از ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﻣﻬﻢ
زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﺗﺒﻴﻴﻦ ﮔﺴﺘﺮه دﻳﻦ در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮد آﻳﺎ دﻳﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻳﺎ ﻧﻪ؟ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻣﻴﺎن ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻋﻬﺪه دار ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺴﺘﺮه ﻗﺮآن در ﻋﺮﺻﻪ »ﻣﺒﺎﻧﻲ« ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
ﭼﺮا ﻛﻪ از ﻳﻚ ﺳﻮ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺴﺘﺮه ﻗﺮآن در ﻫﻤﻪ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﺎري ﻓﺮاﺗﺮ از ﻳﻚ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ اﺳﺖ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ رﻳﺸﻪاي و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮ دﻳﮕﺮ
ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺰارهﻫﺎ و ﻧﻈﺮﻳﺎت و روش ﺷﻨﺎﺳﻲ دارﻧﺪ .ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ
ﻣﻨﺒﻊ دﻳﻦ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺧﻮد را »ﺗﺒﻴﺎﻧﺎً ﻟﻜﻞ ﺷﻲء« 1ﻣﻌﺮﻓﻲ
ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺠﺰه ﺟﺎوﻳﺪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ،ﺑﺎ ﻋﺪم ﭘﺬﻳﺮش ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺗﺎ ﻗﻴﺎﻣﺖ ،ﻣﺘﻘﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺘﻦ دﻳﻨﻲ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد .ﻟﺬا اﻳﻦ ﺳﺆال ﻛﻪ »دﺧﺎﻟﺖ ﻗﺮآن در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮي اﺳﺖ ﻳﺎ
ﺣﺪاﻗﻠﻲ؟« ﻳﻚ ﺳﺆال اﺳﺎﺳﻲ و ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺦ در ﺧﻮري ﻣﻲﻃﻠﺒﺪ .ﻧﻜﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﭼﻮن ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎري از ﻋﻠﻮم ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲﺷﻮد و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻳﻚ ﭘﺎرﭼﻪ و ﺛﺎﺑﺘﻲ از آن وﺟﻮد
ﻧﺪارد اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﮋوﻫﺶ را ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد و ﻋﻠﻮم
اﻧﺴﺎﻧﻲ را دﻗﻴﻘﺎً ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﻮد .ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻠﻮﻣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ روش ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻪ
 .1ﻧﺤﻞ89/
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دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻲﭘﺮدازﻧﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در دﺳﺘﺮس ﺗﺠﺮﺑﻪ و آزﻣﻮن ﻗﺮار دارد .اﻳﻦ ﻋﻠﻮم ،رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ
ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺤﺚ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻮﺿﻮع آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎم رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻓﺮدي و ﺟﻤﻌﻲ ،ارادي و
ﻏﻴﺮ ارادي ،آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻮﻟﺪ و ﺗﺌﻮري
ﺳﺎزي و ﺑﺨﺸﻲ ﻫﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺼﺮﻓﻲ دارﻧﺪ .ﺷﺎﻳﺪ در ﻧﮕﺎه اوﻟﻴﻪ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ،ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ و زﻳﺮﺷﺎﺧﻪﻫﺎي
ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻋﻠﻮم ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺧﻄﻮر ﻛﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﺑﺴﻴﺎري از ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻣﻨﺒﻌﺚ از
ﭼﻨﺪ ﻋﻠﻢ ﻣﺎدر و ﺗﺌﻮري ﺳﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آن ﭼﻴﺰي ﻛﻪ در ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي
ﻓﺮاوان ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ،ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ و اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ
روﺷﻦ ﺗﺮي از ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻣﺸﺨﺼﻲ از ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺪﻧﻈﺮ در اﻳﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد ﺗﺄﻛﻴﺪ وﻳﮋهاي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ،روان ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻋﻠﻮم ﻣﻮﻟﺪ و ﺗﺌﻮري زا ﻣﻲﮔﺮدد.
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺴﺘﺮه ﻗﺮآن در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﺗﺒﻴﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﻓﺮﺿﻬﺎ و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻣﻮﺟﻮد اﻣﺮي ﺿﺮوري اﺳﺖ؛ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺼﻮﻳﺮ دﻗﻴﻖ و ﺻﺤﻴﺤﻲ از ﻣﺴﺄﻟﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد.
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ در رﺟﻮع ﺑﻪ ﻗﺮآن ،ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﻮد ﻛﺸﻒ ﭘﺎﺳﺦ ﻗﺮآن ،ﻛﺎر ﺳﺨﺖ و ﭘﻴﭽﻴﺪهاي
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎط از آﻳﺎت ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف و ﺧﻄﺎ ﻛﺸﻴﺪه ﻧﻤﻲﺷﻮد؛ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﻣﻨﻈﻮر در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ اﺑﺘﺪا ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮي ﺑﻪ
اﺳﺘﺨﺮاج و ﻛﺸﻒ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ .اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ »ﮔﺴﺘﺮه ﻗﺮآن در
ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﭘﮋوﻫﺶ« ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﭘﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺣﻮزه اﻫﺪاف ،روش ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﮔﺰارهﻫﺎي ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ورود ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ؛ در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﺧﺼﻮص »ﮔﺴﺘﺮه ﻗﺮآن در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ« ﻧﻈﺮ ﻧﻬﺎﻳﻲ اراﺋﻪ دﻫﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺴﺘﺮه را در
ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻣﺪﻧﻈﺮ دارد و ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اوﻟﻴﻦ ﮔﺎم در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺮﺳﻴﻢ راﺑﻄﻪ ﻗﺮآن و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

١٩
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

 .2ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻋﻠﻤﻲ
»ﻗﻠﻤﺮو دﻳﻦ« از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻛﻼم ﺟﺪﻳﺪ و از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧﻮﻳﻦ دﻳﻦ ﭘﮋوﻫﻲ اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ ﺳﺆاﻻت
ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده و ﻣﺘﻔﻜﺮان ،ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎن و ﻣﺘﻜﻠﻤﺎن ﺑﺴﻴﺎري ﺑﻪ
ﺷﻜﻠﻲ اﺳﺘﻄﺮادي و ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ اﻣﺎ دﻳﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎ روﺷﻲ ﻣﺪون و ﻋﻠﻤﻲ در
اﻳﻦ ﺑﺎره ﺳﺨﻦ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ .ﻣﺴﺄﻟﻪ »ﻗﻠﻤﺮو دﻳﻦ« ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ از ﻧﮕﺎه دﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺎن و
ﻣﺘﻜﻠﻤﺎن دور ﻧﻤﺎﻧﺪه و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻗﺪﻣﺖ
ﻋﻠﻮماﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺗﻤﺪن ﺟﺪﻳﺪ ﻏﺮب در دوران رﻧﺴﺎﻧﺲ ﺑﺎز ﻣﻲﮔﺮدد .ﻋﻠﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﭘﺲ از
ﺟﺪاﻳﻲ دﻳﻦ )ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ( از زﻧﺪﮔﻲ و داﻋﻴﻪ ﺗﻌﺎرض ﻋﻠﻢ و دﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪﻧﺪ .ﺑﺤﺚ راﺑﻄﻪ ﻋﻠﻢ و دﻳﻦ از
ﻫﻤﺎن دوران ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺟﺪي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ و اﻳﻦ ﺳﺆال ﻛﻪ »آﻳﺎ دﻳﻦ در ﻗﻠﻤﺮو ﻋﻠﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ )ﻃﺒﻴﻌﻲ و
اﻧﺴﺎﻧﻲ( ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻀﻮر ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ و دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ؟« از ﺳﺆاﻻت ﻣﻬﻢ »ﻗﻠﻤﺮو دﻳﻦ« ﺷﺪ؛ اﻣﺎ
ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ »ﻗﻠﻤﺮو دﻳﻦ« و »اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺸﺮ از دﻳﻦ« و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ راﺑﻄﻪ
دﻳﻦ و ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ،ﺑﻪ »راﺑﻄﻪ دﻳﻦ و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ« آﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ و در ﭘﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪات ﻣﻜﺮر رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺗﺤﻮل در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ و
ﺗﺮﺳﻴﻢ اﻟﮕﻮي اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ،ﺑﺮﺧﻲ ﺣﻮزهﻫﺎي ﻓﻜﺮي و ﻋﻠﻤﻲ و ﭘﺎرهاي از اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان
ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺤﻮل ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻼﺷﻬﺎﻳﻲ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻢ اﻣﺎ در ﺧﻮر
ﺗﻘﺪﻳﺮ دﺳﺖ زده اﻧﺪ .ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎب ،ﺑﺮﮔﺰاري ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺗﺨﺼﺼﻲ ،اﻳﺮاد ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻻت
ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ از اﻳﻦ دﺳﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ اوﺻﺎف و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶ
ﺣﺎﺿﺮ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪاي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮد .ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ در اواﻳﻞ اﻧﻘﻼب و آﻏﺎز ﺑﺤﺚ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ دﻓﺘﺮ ﻫﻤﻜﺎري ﺣﻮزه و
داﻧﺸﮕﺎه در راﺳﺘﺎي ﺗﺤﻮل در ﻣﺘﻮن درﺳﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺪاوم ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي دﻓﺘﺮ ﻫﻤﻜﺎري ﺣﻮزه و
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻲﺷﻮد.
٢٠
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺎرﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻫﻢ ﮔﺮﭼﻪ ﻋﻨﻮاﻧﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺤﻮل ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺷﻴﻮه ﺗﺤﻘﻴﻖ
و ﻧﮕﺎرش آﻧﻬﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪي و ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺘﻘﻦ ﻋﻠﻤﻲ در راﺳﺘﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﻼﻣﻲ و
اﺑﺪاع ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺟﺪﻳﺪ در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ .ﻋﻨﺎوﻳﻨﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺳﻼﻣﻲ ﻳﺎ ﻗﺮآﻧﻲ ،اﻗﺘﺼﺎد در
ﻗﺮآن ،روان ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻗﺮآن ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﻗﺮآن و  ....ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻠﻨﺪ .در اﻛﺜﺮ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎ و ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ
ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﺎص آن ،ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ ﻣﺨﺘﺎر از ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺜﻼً ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ،اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﻳﻚ ﺳﺮي آﻳﺎت و رواﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻲﺷﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﻴﺮ و روش ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺟﺪﻳﺪ
و ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﻮﺟﻮد را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮد .ﻳﻜﻲ از ﻗﺪﻣﻬﺎي اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺗﺤﻮل در
ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻠﻤﺮو دﻳﻦ در ﻋﺮﺻﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﻮم اﺳﺖ .در ﻃﺮح ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﺑﻪ
ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﮔﺮﭼﻪ در اﻳﺎم اﺧﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﻨﺎﺑﻊ و
ﻛﺎرﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ در ﺣﻮزه ﺗﺤﻮل ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﺑﺎﻻ اﺷﺎره ﺷﺪ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ از زاوﻳﻪ ﻗﻠﻤﺮو دﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ اﺑﺘﺪاﻳﻲ در ﻳﻚ ﻣﺴﻴﺮ
ﻣﺸﺨﺺ ،ﻛﺎري ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ.

 .3ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﭘﺮﺳﺸﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ » .1ﻗﻠﻤﺮو ﻗﺮآن در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ،
ﺣﺪاﻛﺜﺮي اﺳﺖ ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻠﻲ؟« ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﻴﻖ ﺗﺮ » .2داﻳﺮه دﺧﺎﻟﺖ ﻗﺮآن در ﺣﻮزه ﭘﻴﺶ ﻓﺮﺿﻬﺎ و ﻣﺒﺎﻧﻲ
ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺎ ﻛﺠﺎﺳﺖ؟« ﺳﺆاﻻت ﻓﺮﻋﻲ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮان در ﻛﻨﺎر اﻳﻦ ﺳﺆال ﻣﻄﺮح ﻛﺮد» .1 :ﻧﻈﺮ
ﻗﺮآن در ﻣﻮرد ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﭼﻴﺴﺖ؟«؛ » .2آﻳﺎ ﻣﺒﺎﻧﻲ و ﭘﻴﺶ ﻓﺮﺿﻬﺎي ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻮرد
ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﺳﺖ؟«

 .4ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻓﺮﺿﻴﻪ اﺻﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  .1ﻗﻠﻤﺮو ﻗﺮآن  -در ﻣﻘﺎم اﺛﺒﺎت ﺑﺮاي ﺑﺸﺮ ﻣﺘﻌﺎرف  -در ﺑﻌﺪ
ﭘﻴﺶ ﻓﺮﺿﻬﺎ و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﺣﺪاﻛﺜﺮي اﺳﺖ .2 .ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻧﺴﺎن در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ،روان ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﺗﻮﺟﻪ دارد و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
٢١
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ .1 :ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻋﻘﻞ ﺑﺸﺮ ﻣﻬﺮ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲزﻧﺪ اﻣﺎ ﻋﻠﻮم
اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﺑﻲ ﻧﻴﺎز از ﻣﻌﺎرف وﺣﻴﺎﻧﻲ ﻧﻤﻲداﻧﺪ .2 .ﻗﺮآن ﺑﺎ رد اﻛﺜﺮ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد،
ﻣﺒﺎﻧﻲ و ﭘﻴﺶ ﻓﺮﺿﻬﺎي دﻳﮕﺮي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻮﺣﻴﺪي ﺑﺮاي ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﻓﺮﺿﻴﻪ رﻗﻴﺐ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﺣﺪاﻗﻠﻲ ﺑﺮاي ﻗﺮآن در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ و ﺑﻴﺎن
ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﺣﻮزه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﭘﺎﺳﺨﻲ ﻧﺪارد و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺪاﻗﻠﻲ
ﺑﻪ ﭘﺎرهاي از ﺳﺆاﻻت ﭘﺎﺳﺦ داده اﺳﺖ و اﺳﺎﺳﺎً ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ از ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآﻧﻲ
ﺧﺎرج اﺳﺖ و ﻗﺮآن ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻟﻪ ﻳﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺳﺨﻨﻲ ﺑﮕﻮﻳﺪ.

 .5ﻫﺪفﻫﺎ و ﺿﺮورتﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ
رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ﺑﺎ راﻫﺒﺮي ﺣﻜﻴﻤﺎﻧﻪ و راﻫﺒﺮدي ﺧﻮد ،از اواﺧﺮ دﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﺑﺤﺜﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺮم اﻓﺰاري و ﻧﻬﻀﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ وارد ادﺑﻴﺎت ﻓﻜﺮي ﻛﺸﻮر ﻛﺮدﻧﺪ .ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺮم اﻓﺰاري ﻛﻪ اﻣﺮوز
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻔﺘﻤﺎن در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻓﻜﺮي و داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد در اداﻣﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﻛﺖ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪ اﻣﺮوز در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻠﻮم
ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﻫﺎيﺗﻚ ،ﻛﺸﻮر ﺷﺎﻫﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻬﺎي ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ
داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻬﻀﺖ ﺗﻘﻠﻴﺪ و ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺣﺘﻲ ﻏﺮﺑﮕﺮاﻳﻲ و ﻏﺮﺑﺰدﮔﻲ اﻓﺮاﻃﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
رﻫﺒﺮ ﻓﺮزاﻧﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﺎ زﻣﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺧﺎص ﺧﻮد در دو ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻧﻬﻀﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ و ﻓﻜﺮ و
ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺮم اﻓﺰاري را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺿﺮورت ﺗﺤﻮل ﺑﻨﻴﺎدي در اﻳﻦ ﺣﻮزه
ﺳﻮقدادهاﻧﺪ .ﺑﻲ ﺷﻚ ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎب اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻮل ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ
درﻳﺎي ﺑﻲ ﻛﺮان ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﺳﺖ .رﻫﺒﺮ ﻗﺮآﻧﻲ اﻧﻘﻼب در دﻳﺪار ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻮان ﻗﺮآن ﭘﮋوه در ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل 88
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
»ﻣﺎ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲﻣﺎن ﺑﺮ ﻣﺒﺎدي و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺘﻌﺎرض ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻗﺮآﻧﻲ و اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻠﻮم
اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻏﺮب ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﻲ دﻳﮕﺮي اﺳﺖ؛ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﻬﻢ دﻳﮕﺮي از ﻋﺎﻟﻢ آﻓﺮﻳﻨﺶ اﺳﺖ و ﻏﺎﻟﺒﺎً
ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﮕﺎه ﻣﺎدي اﺳﺖ .ﺧﻮب اﻳﻦ ﻧﮕﺎه ﻧﮕﺎه ﻏﻠﻄﻲ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺗﺮﺟﻤﻪاي ،ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻓﻜﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ اﺳﻼﻣﻲ را اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﻴﻢ در آن راه ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ﻣﻲآورﻳﻢ در
٢٢
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داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺧﻮدﻣﺎن و در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻨﻬﺎ را ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻲ دﻫﻴﻢ؛ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ رﻳﺸﻪ و ﭘﺎﻳﻪ و اﺳﺎس
ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ را در ﻗﺮآن ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد .ﻳﻜﻲ از ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﻬﻢ ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺮآﻧﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ .ﺑﺎﻳﺪ در
زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﻧﻜﺎت و دﻗﺎﺋﻖ ﻗﺮآن ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ را در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮ و
ﭘﻴﺪا ﻛﺮد .اﻳﻦ ﻳﻚ ﻛﺎر ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺎﺳﻲ و ﻣﻬﻢ اﺳﺖ«.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎور ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺮآن ﻛﺘﺎب زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت و رﻓﻊ ﻫﻤﻪ ،ﺑﺴﻴﺎر ﻳﺎ ﻻاﻗﻞ
ﭘﺎرهاي از ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻧﺴﺎن در زﻧﺪﮔﻲ دﻧﻴﺎ راه ﺣﻠﻬﺎﻳﻲ دارد و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ رﺳﻴﺪن
ﺗﺌﻮرﻳﻬﺎي ﻣﺎدي ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﺸﺮ ،ﺿﺮورت رﺟﻮع ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ را ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ راه
ﺑﺮون رﻓﺖ از ﻣﺸﻜﻼت و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﻴﺎت ﻃﻴﺒﻪ ،اﻣﺮي ﻻزم و ﺿﺮوري ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺎﻧﺪ .ﺑﻲ ﺷﻚ
ﻋﻠﻮماﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺗﺌﻮرﻳﻬﺎي ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺮم اﻓﺰاري ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺒﺘﻼﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﭘﺲ از
ﮔﺬﺷﺖ دو ﺳﻪ ﻗﺮن از زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ دﻧﻴﺎي ﻏﺮب ،ﺧﺪا و دﻳﻦ را در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﻧﺪﮔﻲ اﻋﻢ از
ﻋﻠﻢ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ،اﺧﻼق ،ﺳﻴﺎﺳﺖ و ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ و ﺗﻤﺪن ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎي اﻧﺴﺎن ﻣﺤﻮري ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد ،اﻣﺮوز از ﺳﻮﻳﻲ ﺟﻬﺎن ،ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ رﺳﻴﺪن ﺗﺌﻮرﻳﻬﺎ و ﻧﻈﺮﻳﺎت
ﻏﺮب در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻗﺘﺼﺎد ،ﺳﻴﺎﺳﺖ ،ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺖ و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ
ﺿﺮورت ﺑﺎزﻧﮕﺮي در اﻳﻦ ﻋﻠﻮم و ﻳﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺨﻬﺎﻳﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﺻﻮل دﻳﻨﻲ و ﻗﺮآﻧﻲ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ،
ﻣﺸﻜﻼت و ﻧﻴﺎزﻫﺎ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﺮ آن ﻣﻲدارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮدازي و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ روي آورده و
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ،ﻗﺮآن ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﻴﺶ رو ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ اﻣﺎ ﻧﻜﺘﻪاي ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ
ﭼﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ اﺳﺎﺳﺎً ﻣﺤﺪوده ﻗﻠﻤﺮو ﻗﺮآن اﺟﺎزه اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ از آن
ﻳﺎ اﻳﺠﺎد ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲاي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻗﺮآﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻲدﻫﺪ؟ ﮔﺴﺘﺮه ﻗﺮآن در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺎ
ﻛﺠﺎﺳﺖ؟
ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻗﻠﻤﺮو ﻗﺮآن در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻣﻴﺰان دﺧﺎﻟﺖ ﻗﺮآن را در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد ،ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺷﻨﺎﺳﻲ ،روان ﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ،ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ روﺷﻦ ﻛﺮده و ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻗﺮآن در
ﻛﺪام ﺑﻌﺪ از اﺑﻌﺎد ﻋﻠﻮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ ﺣﻀﻮر دارد و ﺣﻀﻮرش ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﻜﻠﻲ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

٢٣
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻣﺜﺎل آﻳﺎ ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻜﺘﺐ اﻗﺘﺼﺎدي از ﻗﺮآن ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ و در ﺣﻮزه »ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد« ،ﻗﺮآن
ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﻋﻘﻞ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮﻳﺶ واﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻳﺎ »ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﻲ« ﻫﻢ ﺗﻌﺒﻴﺮ درﺳﺘﻲ اﺳﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺆاﻻت ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻗﺮآن را در ﻧﻈﺎم ﺳﺎزي و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﺪ
ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻧﻘﺸﻪ راه ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ و ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮدازي و اﻳﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
اﺳﻼﻣﻲ را ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺮد .ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆاﻻت و ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻗﻠﻤﺮو ﻗﺮآن در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ و ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري رﻳﺸﻪاي ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ﻫﺮ ﻋﻠﻢ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﺎت و ﮔﺰارهﻫﺎي آن ،اوﻟﻴﻦ
و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻗﺪم ﻛﻪ از ﻋﻬﺪه ﭘﮋوﻫﺸﻲ در ﺳﻄﺢ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﺮ ﻣﻲآﻳﺪ ﺗﺒﻴﻴﻦ دﻗﻴﻖ ﻗﻠﻤﺮو ﻗﺮآن در
ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ .ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ،
روانﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

 .6ﻓﻮاﻳﺪ ﻋﻠﻤﻲ و ﻛﺎرﺑﺮدي ﺗﺤﻘﻴﻖ
 .1ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﺗﺤﻮل ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد
ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮده و راﺑﻄﻪ اﺳﻼم و ﻗﺮآن را ﺑﺎ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﻋﻠﻮم ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻠﻤﺮو ﻗﺮآن در ﻋﺮﺻﻪ
ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻘﺶ وﻳﮋهاي در ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺤﻮل ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ دارد و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ روﺷﻦ ﺷﺪن
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ و ﺣﺪ و ﻣﺮز اﻳﻦ ﺗﺤﻮل ،ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺮآن در ﻗﺒﺎل ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻗﺮار
ﮔﻴﺮد.
 .2وﻗﺘﻲ ﮔﺴﺘﺮه ﻗﺮآن در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد و ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮدازي در ﺧﺼﻮص
ﻧﻈﺎﻣﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻈﺎم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ در ﺣﻴﻄﻪ ﻗﻠﻤﺮو دﻳﻦ و ﻗﺮآن ﻗﻠﻤﺪاد ﮔﺮدد آﻧﮕﺎه اﻧﮕﻴﺰه ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻈﺎﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪ و رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺷﻮد درﻣﺎن دردﻫﺎ و ﻣﺸﻜﻼت را ﻛﺠﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﺮد.
 .3ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﮔﺴﺘﺮه ﻗﺮآن در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻗﺮآن ،ﻋﻘﻞ و
ﺗﺠﺮﺑﻪ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰﻳﻬﺎي ﻛﻼن اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ روﺷﻦ ﺗﺮ و ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻛﺮد .آﻧﮕﺎه ﻋﻠﺖ ﻣﺸﻜﻼت و ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ آﺷﻜﺎر و دﻗﻴﻘﺎً ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ آﻳﺎ ﻧﻘﺺ در
ﻣﻌﺮﻓﺖ دﻳﻨﻲ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎي ﻋﻘﻠﻲ ﻛﺎرآﻣﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
٢٤
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻓﺼﻞ ﻳﻜﻢ:
ﻣﺒﺎﻧﻲ ﭘﮋوﻫﺶ

٢٥
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

 .1,1ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻨﺎﺳﻲ
ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ،اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺧﺎص و واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي ﻫﺮ ﻋﻠﻢ و ﻓﻦ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺷﻴﻮهاي ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه
و اﻟﺒﺘﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ .روﺷﻦ ﺷﺪن و ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻗﻴﻖ اﺻﻄﻼﺣﺎت و واژه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﭘﮋوﻫﺶ
واﻗﻊ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﻫﻢ زﺑﺎﻧﻲ و ﻓﻬﻢ ﻣﺸﺘﺮك و ﺻﺤﻴﺢ از ﺑﺤﺚ ﮔﺮدﻳﺪه و از اﻓﺘﺎدن در دام
ﻣﻐﺎﻟﻄﺎت ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲﻛﻨﺪ .از ﻃﺮﻓﻲ وﺟﻮد اﺷﺘﺮاك ﻟﻔﻈﻲ ﻣﻴﺎن ﺑﺮﺧﻲ واژهﻫﺎ و ﺗﻌﺪد ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻟﻐﻮي،
اﺻﻄﻼﺣﻲ و ﻋﺮﻓﻲ ﭘﺎرهاي از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ،ﺿﺮورت ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻟﻐﻮي و اﺻﻄﻼﺣﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ واژﮔﺎن
ﻛﻠﻴﺪي ﭘﮋوﻫﺶ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻓﻬﻢ و درك ﮔﺴﺘﺮه ﻗﺮآن در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ،اﺑﺘﺪا ﻣﻔﻬﻮم
ﻣﻔﺮدات و اﺟﺰاي اﻳﻦ ﻋﻨﻮان ،ﻳﻌﻨﻲ واژهﻫﺎي »ﮔﺴﺘﺮه ،ﻗﺮآن ،ﻣﺒﺎﻧﻲ و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ« ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا از ﺟﻨﺒﻪ
ﻟﻔﻈﻲ و ﺣﻘﻴﻘﻲ روﺷﻦ ﺷﻮد .ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻌﻨﺎ و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻔﻈﻲ ،ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ واژﮔﺎن و ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ
ﻣﻌﻨﺎ و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﻪ ﻣﺼﻄﻠﺢ و ﻛﺎرﺑﺮد اﻫﻞ ﻓﻦ و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
 .1,1,1ﮔﺴﺘﺮه
ﮔﺴﺘﺮه از واژهﻫﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺟﺪﻳﺪ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي داﻣﻨﻪ ،ﻗﻠﻤﺮو و ﻣﺮزﻫﺎي ﻳﻚ
ﭼﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود 1.در ﻣﻌﻨﺎي ﻗﻠﻤﺮو آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻣﻠﻚ و ﻣﻤﻠﻜﺖ و وﻻﻳﺖ ﻣﺘﺼﺮف ،ﺣﻜﻮﻣﺖ و

 .1اﻳﻦ واژه در ﻟﻐﺘﻨﺎﻣﻪ دﻫﺨﺪا ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺎرﺳﻲ ﻣﻌﻴﻦ و دﻳﮕﺮ ﻟﻐﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻓﺎرﺳﻲ ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ.
٢٦
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﻲ ،داوري 1.ﮔﺴﺘﺮه از ﮔﺴﺘﺮاﻧﺪن ،ﮔﺴﺘﺮدن و ﮔﺴﺘﺮاﻧﻴﺪن و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﭘﻬﻦ ﻛﺮدن و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮدن
اﺳﺖ 2و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﭘﻬﻨﻪ ،ﻣﺤﺪوده ،ﻧﺸﺮ و اﻧﺘﺸﺎر ﻛﺎرﺑﺮد دارد .ﻣﻌﺎدل ﻋﺮﺑﻲ اﻳﻦ واژه» ،اﻗﻠﻴﻢ« و »ﺣﻮزه«
و ﻣﻌﺎدل ﻻﺗﻴﻦ آن  Territoryاﺳﺖ.
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ﻣﻨﻈﻮر از اﺻﻄﻼح »ﮔﺴﺘﺮه ﻗﺮآن« ﻣﺤﺪوده ﻣﺒﺎﺣﺚ ،ﻣﺤﻮرﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ
ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻜﺘﻪاي ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﻮد اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآﻧﻲ و دﻳﻨﻲ رو ﺑﻪ ﺗﻜﺎﻣﻞ
و ﺗﺰاﻳﺪ اﺳﺖ .ﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﺎرﻓﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ از ﻗﺮآن اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ
ﻗﺮآن اﻋﻢ از ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ و ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ از ﺻﺪر اﺳﻼم ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺷﺎﻫﺪ ﮔﻮﻳﺎي اﻳﻦ ﻣﺪﻋﺎﺳﺖ 5.ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس در
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﺎرف و آﻣﻮزه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن از ﻗﺮآن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺑﺎب ﻣﺴﺄﻟﻪ »ﮔﺴﺘﺮه
ﻗﺮآن« ﺑﺤﺚ ﻣﻲﺷﻮد.
 .2,1,1ﻗﺮآن
اﻛﺜﺮ ﻋﻠﻤﺎي ﻟﻐﺖ ﻗﺮآن را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺧﻮاﻧﺪن ﻳﺎ ﺟﻤﻊ ﻛﺮدن داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ .راﻏﺐ در ﻣﻔﺮدات آورده
اﺳﺖ :ﻗﺮآن ﻣﺼﺪر اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺧﻮاﻧﺪن ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ و ﺟﻤﻊ ﻛﺮدن .ﺑﻌﻀﻲ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ
ﭼﻮن ﻗﺮآن ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻤﺎم ﺛﻤﺮات و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺘﺐ آﺳﻤﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻧﺎﻣﺶ را ﻗﺮآن ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ 6.اﺑﻦ ﻓﺎرس در
ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﻗﺮآن از ﻗﺮأ اﺳﺖ و اﺻﻞ آن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺟﻤﻊ و اﺟﺘﻤﺎع دﻻﻟﺖ دارد 7.در ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب
ﻫﻢ ﻣﻌﻨﻲ ﻗﺮآن ﺟﻤﻊ ﻛﺮدن آﻣﺪه اﺳﺖ 8.اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻗﺮآن را از ﻣﺎده ﻗﺮأ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي »ﻓﻬﻢ و درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻌﺎﻧﻲ

 .1دﻫﺨﺪا ﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮ ،ﻟﻐﺘﻨﺎﻣﻪ ،ج ،11ﺗﻬﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،دوم از دوره ﺟﺪﻳﺪ ،1377 ،ص17729
 .2دﻫﺨﺪا ﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮ ،ﻟﻐﺘﻨﺎﻣﻪ ،ج ،12ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص 19158
 .3آذرﻧﻮش آذرﺗﺎش ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻋﺮﺑﻲ-ﻓﺎرﺳﻲ ،ﺗﻬﺮان ،ﻧﺸﺮ ﻧﻲ ،ﻧﻬﻢ1387 ،
 .4ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺖ آرﻳﺎن ﭘﻮر اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﻲ درﺑﺎره اﻳﻦ واژه ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :ﻣﺠﺎزاً ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺣﻮزه ،ﻗﻠﻤﺮو و زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ
ﻛﺎر ﻣﻲ رود و در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺖ آﻛﺴﻔﻮرد ذﻳﻞ اﻳﻦ ﻟﻐﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ:
an area of knowledge or responsibility
 .5ﺧﺴﺮوﭘﻨﺎه ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ،ﮔﺴﺘﺮه ﺷﺮﻳﻌﺖ ،ﺗﻬﺮان ،دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺎرف ،اول ،1382 ،ص3
 .6راﻏﺐ اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ،ﻣﻔﺮدات اﻟﻔﺎظ ﻗﺮآن ،ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺣﻴﻤﻲ ﻧﻴﺎ ﻣﺼﻄﻔﻲ ،ﺳﺒﺤﺎن ،ﺗﻬﺮان ،اول،1386 ،ص 357
 .7اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺎرس ﺑﻦ زﻛﺮﻳﺎ ،ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﻪ ،داراﻟﻔﻜﺮ ،ﺑﻴﺮوت1416 ،ق ،ص 884
 .8اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ج ،11دار اﺣﻴﺎءاﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻴﺮوت ،وﻳﺮاﻳﺶ ﺟﺪﻳﺪ ،ﭼﺎپ اول1416 ،ق ،ص78
٢٧
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻣﺎدي ﻳﺎ ﻣﻌﻨﻮي« ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ 1.در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮاي ﻗﺮآن ﻣﻲﺗﻮان ﻣﻌﻨﺎي ﺧﻮاﻧﺪﻧﻲ را
اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي اﻳﻦ واژه در ﺧﻮد ﻗﺮآن ﻫﻢ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓَﺈِذَا ﻗَﺮَأْﻧَﺎه ﻓَﺎﺗﱠﺒِﻊ ﻗُﺮْآﻧَﻪ* 
ﻗﻴﺎﻣﺖ» 18/ﭘﺲ ﻫﺮ ﮔﺎه آن را ﺧﻮاﻧﺪﻳﻢ از ﺧﻮاﻧﺪن آن ﭘﻴﺮوى ﻛﻦ« ﻳﺎ إِﻧﱠﺎ ﺟﻌﻠْﻨَﺎه ﻗُﺮْآﻧًﺎ ﻋﺮَﺑِﻴﺎ ﻟﱠﻌﻠﱠﻜُﻢ
ﺗَﻌﻘﻠُﻮنَ* زﺧﺮف» 3/ﻣﺎ آن را ﻗﺮآﻧﻰ ﻋﺮﺑﻰ ﻗﺮار دادﻳﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻴﺪ« و ﻇﺎﻫﺮاً در اﻃﻼق اﻳﻦ واژه ﺑﺮ
ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻨﻬﺎ اﻟﻔﺎﻇﻲ ﺧﻮاﻧﺪﻧﻲ اﺳﺖ.
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ﺑﻴﺶ از ﻣﻌﻨﺎي ﻟﻐﻮي در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻌﻨﺎي اﺻﻄﻼﺣﻲ ﻗﺮآن ﻣﺪﻧﻈﺮ اﺳﺖ» .ﻗﺮآن ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﻲ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ آﺧﺮﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮش ﻧﺎزل ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺠﺰه ﺟﺎوﻳﺪ او ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد«.
ﻣﻘﺼﻮد از ﻗﺮآن آن ﭼﻴﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎم اﺛﺒﺎت در دﺳﺘﺮس ﺑﺸﺮ ﻣﺘﻌﺎرف ﻗﺮار دارد ﻧﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻗﺮآن
در ﻣﻘﺎم ﺛﺒﻮت ﻛﻪ ﺟﺰ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ و اﺋﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ )ﺳﻼم اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﺟﻤﻌﻴﻦ( اﺣﺪي ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﺪارد .ﺗﻤﺎم
ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺎرف در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻗﺮآن و ﺑﺎﻃﻦ آن ﺿﺒﻂ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻪ در ﺻﺪد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎ ﻛﺠﺎﻳﻲ
ﻗﻠﻤﺮو ﻗﺮآن اﺳﺖ 3آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ در دﺳﺘﺮس ﻓﻬﻢ ﺑﺸﺮ ﻗﺮار دارد ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮد ﻗﺮار داده و ﻣﺘﻦ ﻗﺮآن ﻣﻨﺒﻊ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻴﺶ روﺳﺖ و ﮔﺴﺘﺮه ﻗﺮآن ﻣﺤﺪوده ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺎرﻓﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺸﺮ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ از ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺘﻦ ﻗﺮآن اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻛﻨﺪ.
 .3,1,1ﻣﺒﺎﻧﻲ
ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺒﻨﺎ از رﻳﺸﻪ ﺑﻨﻲ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﭘﺎﻳﻪ ،ﺑﻨﻴﺎد و زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ 4.آﻧﭽﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻲء ﻣﻲﮔﺮدد ﻣﺒﺎﻧﻲ و ﭘﺎﻳﻪﻫﺎي آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲرود .ﻣﺜﻼً ﺑﻨﻴﺎدﻫﺎي اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ،
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻫﺴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺮ آنﻫﺎ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ را ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ

 .1ﻣﺼﻄﻔﻮي ﺣﺴﻦ ،اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ،ج ،9ﺗﻬﺮان ،وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ ،اول ،1368 ،ﺻﺺ220-218
 .2ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ ،ﻗﺮآن ﺷﻨﺎﺳﻲ ج ،1ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ ،ﺳﻮم ،1384 ،ص28
 .3رك :اﺳﺪي ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ،درآﻣﺪي ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮔﺴﺘﺮه ﺷﺮﻳﻌﺖ ،ﺗﻬﺮان ،دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺎرف ،اول،1382 ،ﺻﺺ69-67
 .4آذرﻧﻮش آذرﺗﺎش ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص50
٢٨
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻣﻲﺧﻮاﻧﻨﺪ 1.ﻣﻌﺎدل اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ واژه ﻣﺒﺎﻧﻲ  Fundamentalsاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎ ،ﺷﺎﻟﻮدهﻫﺎ و ﺑﻨﻴﺎدﻫﺎ ﺑﻪ
ﻛﺎر ﻣﻲرود.
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ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎي ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ در ﻟﻐﺖ ﻋﺮﺑﻲ ،ﻓﺎرﺳﻲ و ﻣﻌﻨﺎي ﻣﻌﺎدل آن در اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ .در
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻢ آﻳﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻨﻴﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﭘﺎﻳﻪ و زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ و اﺳﺎس
اﺳﺖ:
أَﻓَﻤﻦْ أَﺳﺲ ﺑﻨْﻴﺎﻧَﻪ ﻋﻠَﻲ ﺗَﻘْﻮي ﻣﻦَ اﻟﻠّﻪ و رِﺿْﻮانٍ ﺧَﻴﺮٌ أَم ﻣﻦْ أَﺳﺲ ﺑﻨْﻴﺎﻧَﻪ ﻋﻠَﻲ ﺷَﻔَﺎ ﺟﺮُف ﻫﺎرٍ
ﻓَﺎﻧْﻬﺎر ﺑِﻪ ﻓﻲ ﻧَﺎرِ ﺟﻬﻨﱠﻢ واﻟﻠّﻪ ﻻَ ﻳﻬﺪي اﻟْﻘَﻮم اﻟﻈﱠﺎﻟﻤﻴﻦَ * ﺗﻮﺑﻪ109/
»ﻳﺎ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻟﻮده آﻧﺮا ﺑﺮ ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﺧﺪا و ﺧﺸﻨﻮدي او ﺑﻨﺎ ﻛﺮده ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،ﻳﺎ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ
اﺳﺎس آﻧﺮا ﺑﺮ ﻛﻨﺎر ﭘﺮﺗﮕﺎه ﺳﺴﺘﻲ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن در آﺗﺶ دوزخ ﻓﺮو ﻣﻲرﻳﺰد ،و ﺧﺪاوﻧﺪ
ﮔﺮوه ﺳﺘﻤﮕﺮ را ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ«.
 .1,3,1,1اﺻﻄﻼح »ﻣﺒﺎﻧﻲ«
ﻣﻨﻈﻮر از اﺻﻄﻼح ﻣﺒﺎﻧﻲ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻌﺎرف ﻧﻈﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از
ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻫﺴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ،اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ را در ﺑﺮدارﻧﺪ .اﻳﻦ
ﻣﻌﺎرف ،ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺑﻴﻨﺶﻫﺎ و ﺑﺎورﻫﺎ و اﺣﻜﺎم ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻫﺴﺖ و ﻧﻴﺴﺖﻫﺎ
ﺳﺮوﻛﺎر دارﻧﺪ و ﭘﺎﻳﻪﻫﺎ و زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.
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 .2,3,1,1اﻧﻮاع ﻣﺒﺎﻧﻲ
ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ در ﻳﻚ ﻧﻮع ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ،ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ :ﻣﺒﺎﻧﻲ
ﻫﺴﺘﻲﺷﻨﺎﺧﺘﻲ؛ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ .اﻳﻦ ﺳﻪ ﻗﺴﻢ ﻣﺒﺎﻧﻲ از ﻛﻠﻴﺪي ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ
ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ.
دﻳﮕﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪيﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻓﻠﺴﻔﻲ ،روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ،
ﻓﺮوﻋﻲ از اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي اﺳﺎﺳﻲ اﺳﺖ و ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﻃﺮح ﻣﺴﺘﻘﻞ آنﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ .ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ،
 .1ﺑﻬﺸﺘﻲ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﺮﺑﻴﺖ از دﻳﺪﮔﺎه ﻗﺮآن ،ﺗﻬﺮان ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﺪﻳﺸﻪ اﺳﻼﻣﻲ ،اول ،1388 ،ص26
 .2آرﻳﺎن ﭘﻮر ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ذﻳﻞ واژه Fundamentals
 .3رﻫﻨﻤﺎﻳﻲ اﺣﻤﺪ ،درآﻣﺪي ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ ،اول ،1387 ،ص68
٢٩
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﺎﻣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﻣﻜﺘﺐ ﻳﺎ ﻗﻠﻤﺮو
ﺧﺎﺻﻲ اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪارﻧﺪ .در ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻮارد و ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﻲ آﻳﺪ ،ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ
ﺑﻴﺎن و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ .ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه از ﻣﺒﺎﻧﻲ در واﻗﻊ ﺳﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ از
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﻨﺪ.
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أ .ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
ﻫﺴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﻲ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ و اراﺋﻪ ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﻳﻲ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻲ ،ﻣﺒﺪأ ﻫﺴﺘﻲ ،ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺴﺘﻲ و ﻣﻘﺼﺪ ﻫﺴﺘﻲ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .ﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻫﺴﺘﻲ ﭼﻴﺴﺖ؟ وراي دﻧﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻫﺴﺘﻲ اي وﺟﻮد دارد؟
آﻓﺮﻳﻨﺶ ﻫﺴﺘﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ و ﻫﺴﺘﻲ آﻓﺮﻳﻦ و اداره ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻲ ﻛﻴﺴﺖ؟ ﻣﻘﺼﺪ ﻫﺴﺘﻲ ﻛﺠﺎﺳﺖ؟ از
ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﻫﺴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺪأ و ﻣﺴﻴﺮ و ﻣﻘﺼﺪ ﻫﺴﺘﻲ ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ .ﺑﺮرﺳﻲ
اﺣﻜﺎم و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻫﺴﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺨﺸﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﺴﺎﺋﻞ و دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎي ﻫﺴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ را
درﺑﺮﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ آﻳﺎ ﻫﺴﺘﻲ ﺟﺎوداﻧﻪ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ؟ راﺑﻄﻪ ﻫﺴﺘﻲ و اﻧﺴﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ آﻳﺎ
ﻫﺴﺘﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﻧﻴﺮوي ﻫﺪاﻳﺘﮕﺮ ﻫﺴﺘﻲ ﻛﻴﺴﺖ ﻳﺎ ﭼﻴﺴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻫﺴﺘﻲ
ﻣﻲ ﭘﺮدازد؟ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳﺎدﺷﺪه از دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﻓﻜﺮي و اﻋﺘﻘﺎدي ،ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ
آن ﻣﻜﺘﺐ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻋﻠﻤﻲ ،آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﻲ رود .ﻧﮕﺮش ﻫﺎ ،ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎ ،ﺟﻬﺖ ﻫﺎ ،روﻳﻜﺮدﻫﺎ و ﺣﺘﻲ در ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻮارد ،روﺷﻬﺎي ﻣﻜﺎﺗﺐ
ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ از ﻧﻮع و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ رﻧﮓ و ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 2.ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎرﻳﺦ
ﻋﻠﻢ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ اﻋﺘﻘﺎد ،ﻋﺪم اﻋﺘﻘﺎد و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺧﺪا ،اﻧﺤﺼﺎر ﻳﺎ ﻋﺪم
اﻧﺤﺼﺎر ﻫﺴﺘﻲ در ﻣﺎده و ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط دﻳﻦ – ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻳﻲ از ﻃﺮف ﺧﺪا -و دﻧﻴﺎ،
ﺗﺄﺛﻴﺮات ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در ﺗﻜﻮﻳﻦ و ﺗﺪوﻳﻦ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪ از رﻧﺴﺎﻧﺲ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .دﺋﻴﺴﻢ،
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دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻣﺎﺗﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ و ﺳﻜﻮﻻرﻳﺴﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻪ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ
دارﻧﺪ.
ب .ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ ﭼﻮن ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﻮﻳﺖ اﻧﺴﺎن ،ﺟﺎﻳﮕﺎه اﻧﺴﺎن در ﻧﻈﺎم ﻫﺴﺘﻲ،
اﺑﻌﺎد وﺟﻮدي اﻧﺴﺎن ،ارزش ﻫﺎ ،ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎ ،ﻧﻴﺎزﻫﺎ ،ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و آﮔﺎﻫﻲ ﻫﺎي اﻧﺴﺎن و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن ﺳﺮ و
ﻛﺎر دارد .اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﻳﻨﻜﻪ در ﻧﻈﺎم ﻫﺴﺘﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻤﺘﺎز و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اي دارد ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ
وﺟﻮدي او ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻫﻤﻴﺖ ﺣﻀﻮر او ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺻﻮﻟﻲ در ﺳﺎﺣﺖﻫﺎي
ﻋﻠﻤﻲ و ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ،ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ اﺳﺖ .ﺳﺨﻦ از ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
اﻳﺠﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻮﻳﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ روﺷﻨﻲ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد ﺑﻪ رﻏﻢ ﻫﻤﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲﻫﺎ و
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻫﺎ ،اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻮﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮك و ﻣﻨﺴﺠﻤﻲ ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ؟ 1ﺳﺆاﻻﺗﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻤﺎل
ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻧﺴﺎن ﭼﻴﺴﺖ و او ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮي آن ﻛﻤﺎل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ؟ آﻳﺎ اﻧﺴﺎن ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﺟﺒﺮ
)ﺟﺒﺮ ﻣﺤﻴﻂ ،اﺟﺘﻤﺎع ،ﻃﺒﻴﻌﺖ( اﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﺎ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺴﻴﺮ زﻧﺪﮔﻲ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ﺣﺎﻛﻢ
ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ راﺑﻄﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻘﺶ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺤﻮي اﺳﺖ؟ آﻳﺎ اﻧﺴﺎن وﺟﻮي ﻣﺎدي
دارد؟ ﻣﺎﻫﻴﺖ روح ﭼﻴﺴﺖ؟ در ﻣﺤﺪوده ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻲ ﮔﻨﺠﺪ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺳﺆاﻻت ،ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﻛﻪ ﺣﻮل ﻣﺤﻮر اﻧﺴﺎن ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻗﻄﻌﺎً ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ج .ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
راه ﻫﺎ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ،اﺑﺰار و روﺷﻬﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺪام اﺳﺖ؟ آﻳﺎ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﺴﻲ ﻳﺎ ﺗﺠﺮﺑﻲ
ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺷﻮد ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺴﺎن از ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻋﻘﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ اﺳﺖ؟ آﻳﺎ وﺣﻲ و ﻓﻄﺮت ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ
ﻫﺎي ﺑﺸﺮي ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ؟ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﺑﺸﺮي آﻳﺎ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﺴﺒﻲ؛ واﻗﻊ ﮔﺮاﺳﺖ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ واﻗﻊﮔﺮا،
ﻋﻴﻨﻲ و واﻗﻌﻲ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺷﺨﺼﻲ و روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ؟ آﻳﺎ اﺳﺎﺳﺎً ﺣﺼﻮل ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻣﻜﺎن دارد ﻳﺎ ﻧﻪ؟ آﻳﺎ
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اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

واﻗﻌﻴﺘﻲ در ﺧﺎرج وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺘﻮان آن را ﺷﻨﺎﺧﺖ؟ اﻳﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﻮزه ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.

1

ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روي ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻫﺴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد؛
ﻣﺜﻼً اﮔﺮ ﻣﻜﺘﺒﻲ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﺪ آﻧﭽﻪ وراي ﺣﺲ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺎدي اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺪارد ﻗﻬﺮاً در ﺣﻮزه
ﻫﺴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﻜﺮ ﻣﺎوراء ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺷﺪه و ﻋﺎﻟﻢ را در ﻣﺎده ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در ﺑﻌﺪ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ
اﻧﺴﺎن را ﺟﺰ ﻣﻮﺟﻮدي ﻣﺎدي ﻧﺨﻮاﻫﺪ دﻳﺪ و ﺣﺘﻲ اﮔﺮ از روح ﻫﻢ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﺗﻔﺴﻴﺮي ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺎدي از
آن اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ.
 .3,3,1,1ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺤﺚ از ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮم ،ﺧﺎرج از ﺧﻮد ﻋﻠﻮم ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.
ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﺟﻬﺎنﺑﻴﻨﻲ دﻳﻨﻲ ﻳﺎ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﺪﻧﻈﺮ در ﺑﺴﺘﺮ آن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺷﻮد .ﻣﺪرﻧﻴﺘﻪ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻋﻠﻮماﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻌﻠﻲ در ﺑﺴﺘﺮ آن ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و در دﻫﻪ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﻧﻘﺎدي ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺳﻮي ﺑﺮﺧﻲ
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻏﺮﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪرﻧﻴﺘﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﻴﺰم ﻫﺴﺘﻴﻢ؛ ﮔﺮﭼﻪ در
ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ،ﭘﺴﺖﻣﺪرﻧﻴﺴﻢ دﻧﺒﺎﻟﻪ و اداﻣﻪ ﻣﺪرﻧﻴﺴﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ،
ﻋﻠﻲ رﻏﻢ اداﻣﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻣﺪرﻧﻴﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﻣﻜﺎﺗﺐ و ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﻲ
ﭘﺴﺖﻣﺪرﻧﻴﺰم ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻮد .اﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺣﻮزه ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و روش ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻠﻮماﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ آن دﺳﺘﻪ از ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ﻣﺪرﻧﻴﺰم و ﭘﺴﺖﻣﺪرﻧﻴﺰم
ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ،اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﭘﺮدازد .در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ،ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻲ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬاري در ﻧﻮع ﻧﮕﺎه ﺑﻪ
اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﻲ ﻫﻤﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و روش
ﻛﺴﺐ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺤﻮري در ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ،ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

 .1ﻫﻤﺎن ،ص71
٣٢
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

 .4,1,1ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﻲ ﻋﺒﺎرت  the Humanitiesﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 1.در ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻛﺴﻔﻮرد ذﻳﻞ واژه
 Humanityﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻧﮋاد ،ﺑﺸﺮ ،اﻧﺴﺎن 2آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي اﻓﻜﺎر و رﻓﺘﺎر ﻣﺮدم ) اﻧﺴﺎن ﻫﺎ( ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ادﺑﻴﺎت ،زﺑﺎن ،ﺗﺎرﻳﺦ و
ﻓﻠﺴﻔﻪ.
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ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻧﺎﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻳﻚ رﺷﺘﻪ از ﻣﻌﺎرف ﺑﺸﺮى اﻃﻼق ﻣﻰ ﺷﻮد .داﻧﺸﻤﻨﺪان،
ﻋﻠﻮم را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﺿﻮع ﻳﺎ روش ﻳﺎ اﻫﺪاف آن ﻋﻠﻢ و ﻳﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻣﻮﺿﻮع و روش و
ﻫﺪف ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .در ﻣﻮرد ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮﻳﺎت و دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎي داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ از آن اراﺋﻪ ﻣﻲﺷﻮد اﻣﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان
ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺑﺎرز اﻳﻦ رﺷﺘﻪ را در روش آن ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺑﺎ روش ﺗﺠﺮﺑﻰ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ى اﻧﺴﺎن
ﻣﻰ ﭘﺮدازد؛ داﻧﺴﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ،ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻰ ،ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻰ ﺗﺠﺮﺑﻰ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ
وﺟﻪ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻋﻢ ،ﻫﻢ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ.
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ژوﻟﻴﻦ ﻓﺮوﻧﺪ در ﻛﺘﺎب ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﺪ :ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ از ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي
از ﻣﻌﺎرف ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ،اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ،ﻗﻮم ﺷﻨﺎﺳﻲ ،زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﺗﺎرﻳﺦ،
داﻧﺶ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﻪ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﻨﻮن ،ﺟﻨﮓ ﺷﻨﺎﺳﻲ،
اﺳﻄﻮره ﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﭘﻴﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﺤﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻨﻮاﻧﻲ )ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ( ﮔﺮوه
ﺑﻨﺪي ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و رﺷﺘﻪﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ و زﻳﺮ ﺗﺨﺼﺼﻲ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪي ﻣﺘﻌﺪدﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻲﺗﻮان ﻓﻬﺮﺳﺖ

 .1آرﻳﺎن ﭘﻮر ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺰرگ ﻳﻚ ﺟﻠﺪي ﭘﻴﺸﺮو آرﻳﺎن ﭘﻮر ،ﺗﻬﺮان ،ﺟﻬﺎن راﻳﺎﻧﻪ ،ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ،1382 ،
ذﻳﻞ واژه the Humanities
 .2ﻫﻤﺎن ،ذﻳﻞ واژه Humanity
3. Oxford Advanced Learner, s Dictionary, 2003
 .4ﺧﺴﺮوﭘﻨﺎه ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص 289
٣٣
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻣﺴﺘﻮﻓﺎﻳﻲ از آنﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ داد 1.اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﻢ اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻌﺎرﻳﻒ دﻳﮕﺮي ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻋﻠﻮم اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
»ﻣﺮاد از ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎرﻓﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ آنﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺮ ﻳﻌﻨﻲ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ رواﺑﻂ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و رواﺑﻂ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ اﺷﻴﺎ و ﻧﻴﺰ آﺛﺎر و ﻧﻬﺎدﻫﺎ
و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻨﻬﺎﺳﺖ 2«.اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ،ﻫﻢ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻰِ ﺗﺌﻮرﻳﻚ و ﻣﻮﻟﺪ و ﻫﻢ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻰ
ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد؛ ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻢ ﻋﻠﻮﻣﻰ ﻫﻢ ﭼﻮن :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻰ ،روان ﺷﻨﺎﺳﻰ ،اﻗﺘﺼﺎد،
ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻰ و ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﺌﻮرى ﻫﺎﻳﻰ درﺑﺎب رواﺑﻂ ﻣﻴﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎى آدﻣﻰ اﺳﺖ و ﻫﻢ
ﻋﻠﻮﻣﻰ ﻫﻢ ﭼﻮن :ﺑﺎﻧﻜﺪارى ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ،ﺗﺎرﻳﺦ و ﻏﻴﺮه را ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ى آن ﺗﺌﻮرىﻫﺎ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ در
ﺑﺮ ﻣﻰ ﮔﻴﺮد.
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺮﺟﻴﺢ داده اﻧﺪ اﻳﻦ ﻋﻠﻮم را ﻋﻠﻮم اﺧﻼﻗﻲ )ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺧﻠﻘﻴﺎت(،
ﻋﻠﻮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻋﻠﻮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روح ،ﻋﻠﻮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ،ﻋﻠﻮم دﺳﺘﻮري ﻳﺎ ﻫﻨﺠﺎري
ﺑﻨﺎﻣﻨﺪ 3.و ﮔﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻰ را ﻣﺘﺮادف ﻋﻠﻮم روﺣﻰ ،ﻋﻠﻮم ﺗﻮﺻﻴﻒ اﻓﻜﺎر و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﻋﺪه
اى آن را ﺑﺎ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻋﻠﻮم ﺗﺎرﻳﺨﻰ ﻫﻢ ﻣﻌﻨﺎ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ .در داﺋﺮه اﻟﻤﻌﺎرف ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻋﻠﻮم
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﻳﻜﺠﺎ آورده اﺳﺖ :درﺑﺎره اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎن ،رواﺑﻂ ﻣﻴﺎن
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و اﺷﻴﺎ و رواﺑﻂ ﻣﻴﺎن ﺧﻮد اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺤﺚ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﭘﺮﺷﻤﺎر و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ.
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»دﻳﻠﺘﺎي« ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺎه ﺗﻔﻬﻴﻤﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻳﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ» :ﻋﻠﻮم
اﻧﺴﺎﻧﻲ از ﭘﺪﻳﺪارﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ درﺑﺎره اﻧﺴﺎن ﺧﺎﻣﻮش اﻧﺪ ﺑﺤﺚ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ از اﻣﻮر واﻗﻊ و ﭘﺪﻳﺪارﻫﺎﻳﻲ
ﺑﺤﺚ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻮراﻓﻜﻨﺪن ﺑﺮ اﻋﻤﺎل دروﻧﻲ اﻧﺴﺎن ،ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ دروﻧﻲ او ،ﻣﻌﻨﺎ دارﻧﺪ«.

5

 .1ﻓﺮوﻧﺪ ژوﻟﻴﻦ ،ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎردان ،ﺗﻬﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﭼﻬﺎرم،1386 ،
ص3
 .2ﻫﻤﺎن
 .3ﻫﻤﺎن
 .4ﺷﺎﻳﺎن ﻣﻬﺮ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ،داﻳﺮه اﻟﻤﻌﺎرف ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻛﺘﺎب دوم ،ﺗﻬﺮان ،ﻛﻴﻬﺎن ،اول ،1379 ،ص429
 .5ﻫﻤﺎن ،ص430
٣٤
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

»وﺑﺮ« ﻫﻢ ﻋﻠﻢ اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﻋﺒﺎرت از ﻛﻮﺷﺶ در ﺗﻔﻬﻴﻢ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ارزﺷﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ آدﻣﻴﺎن ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮔﺮوﻳﺪه اﻧﺪ
و آﺛﺎري ﻛﻪ آدﻣﻴﺎن ﭘﺪﻳﺪ آورده اﻧﺪ ،ﻣﻲداﻧﺪ.

1

ﻋﺪهاي ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﻋﻠﻮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻲداﻧﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻮم
اﻧﺴﺎﻧﻰ ،اﻧﺴﺎن ﻛﻠﻰ و ﻧﺎﻣﻌﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻌﺎرف اﺳﺖ؛ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﮔﺮ آﻣﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺣﺠﻢ
اﺻﻠﻲ و ﺗﻮده ﺑﺰرگ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ؛ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ در دﺳﺘﺮس ﺗﺠﺮﺑﻪ و
آزﻣﻮن ﻗﺮار دارد؛ اﺳﺎﺳﺎً ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎي ﺗﻜﺮار ﭘﺬﻳﺮ و ﻣﺸﺎﺑﻪ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﻛﻪ
اﮔﺮ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻋﻠﻢ – ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻋﻠﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ  -ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن
ﮔﺬاري و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي و ﻛﺸﻒ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ 2.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻧﻤﻰ ﺗﻮان ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻰ را ﺑﻪ »ﻋﻠﻮﻣﻰ ﻛﻪ
ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﺳﺮوﻛﺎر دارﻧﺪ« ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮد؛ زﻳﺮا ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻋﺮﻓﺎن و ﻣﺬﻫﺐ و اﺧﻼق و ﻃﺐ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژى ﻧﻴﺰ
ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ 3.اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮﻣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي رواﻧﻲ و اﺧﻼﻗﻲ اﻧﺴﺎن
را ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻃﺐ و ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻠﻮم دﻳﮕﺮ از داﻳﺮه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺮا اوﻻً ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﺧﻼق و اﺣﻮال و وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻧﻔﺲ و روان اﻧﺴﺎن ﺳﺮوﻛﺎر
ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻜﻪ رﻓﺘﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺛﺎﻧﻴﺎً در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ رﺷﺘﻪ ﻫﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد
ﺑﺤﺚ آنﻫﺎ راﺑﻄﻪ روان و ﺑﺪن اﺳﺖ ﻣﺜﻞ روان ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ .ﺛﺎﻟﺜﺎً ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻢ
اﻟﻨﻔﺲ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﻢ وارد ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﻌﻀﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ را رﻓﺘﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮده اﻧﺪ ،اﻣﺎ
رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن را ﻣﻲﺗﻮان از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮد.

4

ﻋﻠﻢ را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎن دادن ﻫﺪف و ﻏﺎﻳﺖ ﻫﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻋﻠﻮﻣﻲ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺪف اﻳﻦ ﻋﻠﻮم اراﺋﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮ در ﻣﻮرد رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.

5

ﺑﺮﺧﻰ از اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻰ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع و روش ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻛﺮده اﻧﺪ :ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻰ،
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 .2ﺳﺮوش ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﺗﻔﺮج ﺻﻨﻊ ،ﺗﻬﺮان ،ﺻﺮاط ،ﺷﺸﻢ ،1385 ،ص 11
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٣٥
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻋﻠﻮﻣﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎى ﺟﻤﻌﻰ و ﻓﺮدى و ارادى و ﻏﻴﺮارادى و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪى اﻧﺴﺎن را در
ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻈﻢ ﻫﺎى ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻰ رﻳﺰد .در اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻰ ،اﻗﺘﺼﺎد ،ﻋﻠﻮمﺗﺮﺑﻴﺘﻰ و ﺳﻴﺎﺳﻰ،
روان ﺷﻨﺎﺳﻰ و روان ﻛﺎوى ،ﻫﻤﻪ وارد ﺷﺪه اﻧﺪ 1.اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اوﻻً ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻰِ ﺗﺌﻮرﻳﻚ و ﻣﻮﻟﺪ را ﻣﺪ
ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ،ﻧﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻰِ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ى ﺗﺌﻮرى ﻫﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻧﻜﺪارى ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻏﻴﺮه؛ ﺛﺎﻧﻴﺎً،
ﻓﻠﺴﻔﻪ و اﻟﻬﻴﺎت و داﻧﺶ ﻫﺎى اﻋﺘﺒﺎرى ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻘﻮق ،اﺧﻼق ،زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت را در ﺧﻮد ﺟﺎي ﻧﻤﻲ دﻫﺪ
ﭼﻮن روش آﻧﻬﺎ روﺷﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﻴﺴﺖ.

2

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺧﻴﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ از ﺑﻘﻴﻪ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮ اﺳﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ درﺑﺎرهى راﺑﻄﻪ ى ﻗﺮآن و ﻋﻠﻮم
اﻧﺴﺎﻧﻰ و اﻳﻦ ﻛﻪ آﻳﺎ ﻣﻰ ﺗﻮان ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻰ را در ﻗﻠﻤﺮو دﻳﻦ و ﻗﺮآن ﺟﺎى داد ﻳﺎ ﻧﻪ ،ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎى اﻋﻢ از ﻋﻠﻮم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه و اﻋﻢ از داﻧﺶ ﻫﺎي اﻋﺘﺒﺎري ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﻣﻲﺗﻮان ﻗﻠﻤﺮو ﻗﺮآن را در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎى ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎد ،ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻰ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻰ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و در
ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎى ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻰ ،روان ﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﺣﻘﻮق و اﺧﻼق ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده
ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺎن ﻋﻠﻮم ﻣﻮﻟﺪ و ﺗﺌﻮري زاﺳﺖ و در ﻣﻮرد ﻋﻠﻮم
اﻋﺘﺒﺎري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻘﻮق و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﺑﺎره اﺧﻼق ﺑﺤﺚ ﻧﻤﻲﺷﻮد.
 .1,4,1,1ﺗﻔﺎوت ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﺑﺮاي درك واﺿﺢ ﺗﺮي از ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي آن را ﺑﺎ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد
دﻗﺖ ﻗﺮار داد.
أ .ﺗﻔﺎوت در ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎى ﻓﺮدى و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻰ از آﻧﻬﺎ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﮔﺎﻫﻰ و اﺧﺘﻴﺎر و اﻧﺘﺨﺎب از اﻧﺴﺎن ﺻﺎدر ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎى
ارادى اﻧﺴﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻈﻢ ﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ و ﺗﺨﻠﻒ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ در ﻧﻴﺎﻳﻨﺪ ،ﮔﺮﭼﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻈﻢ ﻫﺎى آﻣﺎرى ﻗﺮار

 .1ﻫﻤﺎن ،ص24
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دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻧﺪ؛ از اﻳﻦ رو راﺑﻄﻪ ى ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻰ ﻣﻴﺎن ﻧﻴﺮوى ﺟﺎذﺑﻪى ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺎ ﺳﻘﻮط اﺷﻴﺎ ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ،ﺑﺎ
راﺑﻄﻪ ى ﻋﻠﻴﺖ ﻣﻴﺎن اﻧﺴﺎن و ﻛﺮدارﻫﺎى اﺧﺘﻴﺎرى او ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻰ ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﻮاره
ﺗﺎﺑﻊ اراده و اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮد اﻧﺴﺎن ﻳﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪى اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ،ﮔﺮﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ ،ﻣﺎدى و ﻏﻴﺮه ﻧﻴﺰ ﺑﻰ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻰ اﻧﮕﻠﻴﺲ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻰ روس ،و روان
ﺷﻨﺎﺳﻰ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎ روانﺷﻨﺎﺳﻰ اﻳﺮان ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ و
ﻛﺮدارﻫﺎى اﺧﺘﻴﺎرى اﻧﺴﺎن ﺑﺴﻨﺪه ﻧﻤﻰ ﻛﻨﺪ ،رﻓﺘﺎرﻫﺎى ﻏﻴﺮ اﺧﺘﻴﺎرى اﻧﺴﺎن ﻫﻢ ﭼﻮن ﻏﺮاﻳﺰ ،ﺧﻮاب،
ادراك ،ﻫﻮش و ﺣﺎﻓﻈﻪ در روان ﺷﻨﺎﺳﻰ؛ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺒﻨﺎى ارزش ﭘﻮﻟﻰ در اﻗﺘﺼﺎد و ﻋﻮاﻗﺐ
ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻰ را ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﺪ.
ب .ﺗﻔﺎوت در ﻫﺪف و روش
ﺗﻔﺎوت دﻳﮕﺮ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﻰ ،ﻫﺪف دار ﺑﻮدن رﻓﺘﺎرﻫﺎى اﺧﺘﻴﺎرى ﺑﺸﺮ اﺳﺖ؛ زﻳﺮا
اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدى ﻣﺘﻔﻜﺮ ،ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺑﺎاﻧﮕﻴﺰه اﺳﺖ و ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﭘﺎره اى از اﻓﻌﺎل او ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻰ ﺑﺨﺸﺪ .اﻳﻦ
ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﭘﻴﺘﺮوﻳﭻ ﻧﺴﺒﺖ داده اﻧﺪ 1و ﻣﻌﻨﺎدارى در رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﺑﻰ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ در رﻓﺘﺎر ﺟﻤﺎدات را
ﻣﻨﺸﺄ ﺗﻔﺎوت ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻰ و ﻃﺒﻴﻌﻰ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺪ ﺧﺎﺻﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺎم آن را
ﺗﻔﻬﻢ ﻳﺎ ﻫﻤﺪردي 2ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ 3.ﻫﺎﻳﻚ ﻫﻢ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ» :ﻋﻠﻮماﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮﺧﻼف ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ
درﺑﺎره ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﻴﺎن اﺷﻴﺎء ﻣﻲﭘﺮدازﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﻴﺎن آدﻣﻴﺎن ﺑﺎ اﺷﻴﺎء ﻳﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻧﺴﺎن ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﺳﺮ و
ﻛﺎر دارد .ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﻨﻬﺎ درﺑﺎره وﻗﺎﻳﻊ ﻋﻴﻨﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ درﺑﺎره ﮔﻤﺎن ﻫﺎ ،ﻣﻌﺘﻘﺪات
ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﻣﻌﺎﻧﻲ و دﻻﻻت ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲﭘﺮدازد 4«.ﺑﺮﺧﻼف اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ،رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳﺎن اﻓﺮاﻃﻰ ،ﻫﻢ ﭼﻮن
واﺗﺴﻮن رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن را ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ رﻓﺘﺎر ﺟﻤﺎدات ،ﺑﻰ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻰ ﺧﻮاﻧﻨﺪ؛ 5اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻗﺮآﻧﻰ ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ
ﻧﮕﺎه ﺷﻮد ،رﻓﺘﺎر ﺟﻤﺎدات ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻨﺎدار و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﻧﺪ؛ زﻳﺮا ﺟﻤﻠﮕﻰ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﮔﻮﻳﺎن ﺣﻖ و ذاﻛﺮان اﻟﻬﻰ اﻧﺪ.

 .1ر ك :ﻫﻤﺎن ،ﺻﺺ 38-26
2. empathy
 .3ﻫﻤﺎن ،ص26
 .4ﻓﺮوﻧﺪ ژوﻟﻴﻦ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص132
 .5ر ك :رﻫﻨﻤﺎﻳﻲ اﺣﻤﺪ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺻﺺ174-172
٣٧
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

»و ان ﻣﻦ ﺷﻲء اﻟّﺎ ﻳﺴﺒﺢ ﺑﺤﻤﺪه وﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﻔﻘﻬﻮن ﺗﺴﺒﻴﺤﻬﻢ« * اﺳﺮاء» 44/آﺳﻤﺎﻧﻬﺎي ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ و زﻣﻴﻦ و
ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺗﺴﺒﻴﺢ او ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ،و ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدي ﺗﺴﺒﻴﺢ و ﺣﻤﺪ او ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ،وﻟﻲ ﺷﻤﺎ
ﺗﺴﺒﻴﺢ آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﻲﻓﻬﻤﻴﺪ او ﺣﻠﻴﻢ و آﻣﺮزﻧﺪه اﺳﺖ«.
ج .ﺗﻔﺎوت در ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي ﺑﺮ ﻋﻠﻢ
ﺑﺮﺧﻰ ﺗﻔﺎوت ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻰ و ﻃﺒﻴﻌﻰ را در دﺧﺎﻟﺖ و ﻋﺪم دﺧﺎﻟﺖ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژى و ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﻰ و
ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻋﺎﻟﻢ در ﭘﻴﺪاﻳﺶ آن ﻋﻠﻮم داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ؛ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ى ﺟﻤﺎدات و
ﻣﻮﺟﻮدات ﻃﺒﻴﻌﻰ ،ﻫﻢ ﭼﻮن :زﻣﻴﻦ ،آﺳﻤﺎن ،آب ،ﮔﺎز ،ﺧﺎك ،اﺗﻢ ،اﻟﻜﺘﺮون ،ﻣﺎده و اﻧﺮژى ﺑﻴﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان
و آن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻫﻢ دردى و ﻗﺮاﺑﺖ روﺣﻰ و ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژى و ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﻰ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻤﻰ ﺷﻮد.
داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﻰ و ﻧﺎﻇﺮ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﺎﻳﺪ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻮادث و ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎى
اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺰﺋﻰ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﮕﺮدد و ﻳﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﺬﻫﺒﻰ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ى
ﻣﺬﻫﺒﻰ و در ﺧﻮد ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺒﺨﺸﺪ ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺮون از آن ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﻳﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ى روﺣﻴﻪ ى
ﻋﺎرﻓﺎن ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﻓﺎن آنﻫﺎ آﺷﻨﺎﻳﻰ ﭘﻴﺪا ﻧﻜﻨﺪ و در روﺣﻴﺎت آنﻫﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻧﺠﻮﻳﺪ ،از ﻋﺎرف
ﺷﻨﺎﺧﺖ رواﻧﻰ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.
ﺑﺮﺧﻰ از اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت را ﻓﻘﻂ در ﻣﻘﺎم ﮔﺮدآورى ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﻋﻠﻢ داراى دو ﻣﻘﺎم
اﺳﺖ :ﻣﻘﺎم ﮔﺮدآورى 1و ﻣﻘﺎم داورى2؛ داﻧﺸﻤﻨﺪ در ﻣﻘﺎم ﮔﺮدآورى ﺑﻪ ﻓﻜﺮ رد و ﻗﺒﻮل ﻧﻴﺴﺖ؛ درﺳﺖ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮر ﻣﺎﻫﻰ ﮔﻴﺮى ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮده و زﻧﺪه و وزغ و ﻏﻴﺮه را در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﺻﻴﺪ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ .اﻳﻦ ﻓﻘﻂ در
ﻣﻘﺎم ﺷﻜﺎر اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎم داورى ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺷﻜﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ را ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎى ﺧﺎﺻﻰ ﻣﻰ ﺳﻨﺠﻨﺪ ﺗﺎ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﻛﺪام را ﻣﻰ ﺗﻮان و ﻛﺪام را ﻧﻤﻰ ﺗﻮان ﻗﺒﻮل ﻛﺮد.
ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻰ از اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژى و ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﻰ و ﻣﺤﻴﻂ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﺨﺼﻰ ﻋﺎﻟﻢ رﻧﮓ و اﺛﺮ ﻣﻰﭘﺬﻳﺮﻧﺪ
و ﻏﺬا ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ )ﻣﻘﺎم ﮔﺮدآورى و ﺷﻜﺎر( و از ﻃﺮﻓﻰ ﻋﻴﻨﻰ و ﺗﺠﺮﺑﻰ اﻧﺪ )ﻣﻘﺎم داورى(؛ اﻳﻦ دو ﻧﺎﻓﻰ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﻠﻜﻪ در ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻫﻢ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻋﺎﻟﻢ در ﺷﻜﻞ
ﮔﻴﺮى ﻋﻠﻢ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدى دارد .ﺗﺌﻮرىﻫﺎ از ﺑﻴﺮون وارد ذﻫﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻤﻰ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺤﺼﻮل اﺑﺘﻜﺎر
1. context of discovery
2. context of justification
٣٨
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

و ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺷﺨﺼﻰ ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺪ و ﻣﺤﻴﻂ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺮك اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،اﮔﺮ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﻰ در
ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﻰ رﺷﺪ ﻣﻰ ﻛﺮدﻧﺪ و از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻰ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻛﺎﻣﻼً اﻣﻜﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ از
آن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﻻن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

1و2

 .2,1ﺟﺎﻳﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺶ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻗﻠﻤﺮو دﻳﻦ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ دﻳﻦ ﭘﮋوﻫﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد .دﻳﻦ ﭘﮋوﻫﻲ
ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻌﺎرف  -آن ﻫﻢ ﻣﻌﺎرﻓﻲ ﻛﻪ از دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﻲ اﺑﻌﺎد دﻳﻦ ﻣﻲﭘﺮدازﻧﺪ -اﻃﻼق ﻣﻲﺷﻮد و داﻧﺶﻫﺎي روان ﺷﻨﺎﺳﻲ دﻳﻦ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ دﻳﻦ،
ﻓﻠﺴﻔﻪ دﻳﻦ ،ﻛﻼم و  ...را در ﺑﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮد.

3

ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ دﻳﻦ ﻣﺒﻴﻦ اﺳﻼم اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ وﺣﻲ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﻴﻦ اﻟﻔﺎﻇﻲ
ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار دارد از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻗﻠﺐ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻧﺎزل ﺷﺪه و در ﻃﻮل زﻣﺎن دﭼﺎر ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﺤﺮﻳﻒ و ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ؛ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻤﻲﺗﻮان از ﻗﻠﻤﺮو دﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﻛﺮد اﻣﺎ از ﮔﺴﺘﺮه ﻗﺮآن ﺳﺨﻨﻲ
ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻧﻴﺎورد؛ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮد ﻗﺮآن ﻫﻢ از ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺴﺘﺮه ﻗﺮآن از
ﻣﺒﺎﺣﺚ دﻳﻦ ﭘﮋوﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روش ﺗﺤﻘﻴﻖ )روش ﻋﻘﻠﻲ-ﻧﻘﻠﻲ( ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ از
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﻼﻣﻲ اﺳﺖ 4.ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﻼﻣﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﻼم ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ.
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ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺮ ﻃﺮح ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﻼم ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﺑﻌﺪ از اﺛﺒﺎت ﻧﻴﺎز ﺑﺸﺮ ﺑﻪ دﻳﻦ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺸﺮ از دﻳﻦ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺴﺘﺮه و ﻗﻠﻤﺮو آن ﻣﻲرﺳﺪ .در ﻣﺒﺤﺚ ﻗﻠﻤﺮو دﻳﻦ و ﺑﻪ
ﺗﺒﻊ آن ﮔﺴﺘﺮه ﻗﺮآن ،اﺳﺎﺳﺎً دوﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺷﻮد ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ در دو ﺳﻄﺢ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ
 .1ﺧﺴﺮوﭘﻨﺎه ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺻﺺ294-292
 .2ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ر ك :ﺳﺮوش ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺻﺺ189-5
 .3ﺧﺴﺮوﭘﻨﺎه ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ،ﻛﻼم ﺟﺪﻳﺪ ،ﻗﻢ ،ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ ،ﺳﻮم ،1383 ،ص3
 .4ﻋﻠﻢ ﻛﻼم داﻧﺸﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎط ،ﺗﻨﻈﻴﻢ ،ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻌﺎرف و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ دﻳﻨﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
اﺳﺘﺪﻻل اﻋﻢ از ﺑﺮﻫﺎن ﺟﺪل و ﺧﻄﺎﺑﻪ ﮔﺰاره ﻫﺎي اﻋﺘﻘﺎدي را اﺛﺒﺎت و ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﺷﺒﻬﺎت ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ دﻫﺪ) .رك :ﻫﻤﺎن ،ﺻﺺ (6-5
 .5ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ رك :ﻫﻤﺎن ،ﺻﺺ18-12
٣٩
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮔﺴﺘﺮه ﻗﺮآن ﭘﺮداﺧﺖ .دﺳﺘﻪ اول از ﭘﺮﺳﺸﻬﺎي ﻣﻄﺮح در ﻣﺒﺤﺚ ﻗﻠﻤﺮو ﻗﺮآن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن
در ﭼﻪ ﺣﻮزهﻫﺎ و ﻣﺤﺪوده ﻫﺎﻳﻲ دﺧﺎﻟﺖ دارد؟ ﻗﻠﻤﺮو ﻗﺮآن »در ﻛﺠﺎ«ﻫﺎﺳﺖ؟ ﻣﺜﻼً آﻳﺎ دﻳﻦ در اﻣﻮر
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻧﻴﺎ دﺧﺎﻟﺖ دارد؟ آﻳﺎ ﻣﺤﺪوده دﺧﺎﻟﺖ دﻳﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻫﻢ ﻣﻲﺷﻮد؟
ﮔﺮوه دﻳﮕﺮي از ﭘﺮﺳﺸﻬﺎ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﻃﺮح ﻣﻲﮔﺮدد ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﻮزه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻠﻤﺮو دﺧﺎﻟﺖ ﻗﺮآن ﻣﻲﺷﻮد ﻣﻴﺰان دﺧﺎﻟﺖ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ و ﻣﺤﺪوده ﻗﻠﻤﺮو ﻗﺮآن »ﺗﺎ ﻛﺠﺎ«ﺳﺖ؟ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ اﺛﺒﺎت ﺷﻮد ﻗﺮآن در ﻋﺮﺻﻪ اﻣﻮر دﻧﻴﺎﻳﻲ دﺧﺎﻟﺖ دارد آﻳﺎ اﻳﻦ دﺧﺎﻟﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﻲ
ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻫﻢ ﻣﻲﺷﻮد؟ و اﮔﺮ در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ دﺧﺎﻟﺖ دارد ﻣﻴﺰان اﻳﻦ دﺧﺎﻟﺖ ﭼﻘﺪر
اﺳﺖ؟ آﻳﺎ دﺧﺎﻟﺖ دﻳﻦ در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮي اﺳﺖ ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻠﻲ؟ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﻪ
ﺣﺪاﻛﺜﺮي و ﺣﺪاﻗﻠﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ روﺷﻨﻲ ﻧﺪارﻧﺪ دﺧﺎﻟﺖ ﻗﺮآن در ﻫﺮ ﻋﺮﺻﻪاي را ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺤﻮر ﺑﺮرﺳﻲ
ﻛﺮد.
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ روﺷﻦ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺛﺒﺎت اﺻﻞ دﺧﺎﻟﺖ ﻗﺮآن در ﻋﺮﺻﻪ
ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻄﺮح در دﺳﺘﻪ دوم و ﺣﻮزه »ﺗﺎﻛﺠﺎﻳﻲ« ﻗﻠﻤﺮو ﻗﺮآن ﻧﻴﺰ ﻣﻲﭘﺮدازد.
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ورود ﻗﺮآن در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﭼﻘﺪر
اﺳﺖ؟

 .3,1روش ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﮋوﻫﺶ
روش ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻤﻲ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺗﻤﺎم دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻣﻌﺎرف
و رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺟﻠﻮهﻫﺎ و ﺗﺠﻠﻴﺎت ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از روشﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻧﺪ .اﺻﻄﻼح روش
ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي دارد .روش ﻣﻌﺮﻓﺖ )ﺷﺎﻣﻞ روﺷﻬﺎي ﻋﻘﻠﻲ ،ﺗﺠﺮﺑﻲ ،ﻧﻘﻠﻲ و ﺷﻬﻮدي( ،روش ﻳﺎ ﻓﻦ
ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت ،روش ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ ،روش ﺳﺎﻣﺎن دادن ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ،روش ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻠﻴﻞ
 -ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ،ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ –ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻳﺎ روش ﻫﻨﺠﺎري ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﺳﺖ -و ﻣﻌﺎﻧﻲ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ از
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دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﺣﻮﺻﻠﻪ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﺎرج اﺳﺖ ،از ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي اﺻﻄﻼح روش اﺳﺖ 1.ﻣﺮاد از روش در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ
روش ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ.
ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺗﺤﻮل در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ و اﺳﻼﻣﻲ ﻛﺮدن اﻳﻦ ﻋﻠﻮم ،ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﺗﻜﻠﻴﻒ و ﻧﺴﺒﺖ
اﺳﻼم و ﻗﺮآن ﺑﺎ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﺒﺎﻧﻲ آن ،ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﺘﺪاي اﻣﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ
آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻪ در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻃﺮح ﺗﺤﻮل ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺟﺎي ﻣﻲﮔﻴﺮد ،ﺑﻪ ﻛﺸﻒ
و اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻏﺮﺑﻲ اﻫﺘﻤﺎم وﻳﮋهاي دارد و ﺑﺤﺜﻬﺎي ﻣﺴﺘﻮﻓﺎﻳﻲ را در اﻳﻦ ﺑﺎره اراﺋﻪ داده
اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﻛﺸﻒ ﻣﺒﺎدي ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﭘﺎﺳﺦ ﻃﻠﺒﻴﺪن از اﻗﻴﺎﻧﻮس ﺑﻴﻜﺮان ﻗﺮآن و ﻏﻮص در درﻳﺎي
ﻋﻤﻴﻖ آن ﺑﺮاي ﻛﺸﻒ ﻧﻈﺮﮔﺎه ﻗﺮآن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﻮم و ﻣﺒﺎﻧﻲ اش ﻣﺮﺣﻠﻪ دﻳﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ
آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺴﺘﺮه و ﻗﻠﻤﺮو ﻗﺮآن در ﺣﻮزه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ .اﻳﻦ ،وﻇﻴﻔﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺮار دارد .ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ ،اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻫﺮﻳﻚ از ﻋﻠﻮم
اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻌﺪي ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.
ﺗﻮﺿﻴﺢ آﻧﻜﻪ روش اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮون دﻳﻨﻲ ،ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮم
اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ و اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﭘﮋوﻫﺶ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﻛﻪ
اﮔﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ روﺷﻦ و دﻗﻴﻘﻲ از ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺘﻌﺎرف و ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻪ وارداﺗﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮب ﻫﺴﺘﻨﺪ
اراﺋﻪ ﻧﺸﻮد و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ درك درﺳﺘﻲ از ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﻋﻠﻮم ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺴﺄﻟﻪ و ﺳﺆاﻟﺶ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﺗﺒﻴﻴﻦ
و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻤﻲﺷﻮد؛ ﻟﺬا ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺴﺎر ﺻﺤﻴﺤﻲ از ﻗﺮآن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ اش ﻛﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ
اﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ اﺑﺘﺪا ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد
اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆال اﺻﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ،
ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻏﺮﺑﻲ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ،اﺳﺘﺨﺮاج اﻳﻦ
ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﻟﺬا در ﺑﺨﺸﻬﺎي اول ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻼﺻﻪ وار ﺑﻪ ﺷﺮح و ﺑﻴﺎن ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻏﺮﺑﻲ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺟﻮاب دﻗﻴﻖ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد؛ درﻧﺘﻴﺠﻪ اوﻻً اﺧﺘﺼﺎص
ﻳﻚ ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻏﺮﺑﻲ – ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻻزم  -ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ

 .1ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺻﺎدق ،روش ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻗﻢ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻔﻴﺪ ،دوم ،1387 ،ﺻﺺ 69-62
٤١
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﺑﻪ روش اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ ،اﻣﺮي ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ اﺳﺖ و ﺛﺎﻧﻴﺎً ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ
ﺻﺮﻓﺎً ﻣﻘﺪﻣﻪ اي اﺳﺖ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺟﻮاب ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﻲ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻼﺻﻪ وار ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﺗﺒﻴﻴﻦ دﻗﻴﻖ ﺻﻮرت ﭘﺮﺳﺶ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮي ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻗﺮآن رﻓﺖ و
ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد ﻗﻠﻤﺮو ﻗﺮآن در ﺣﻮزه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺎ ﻛﺠﺎﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺨﺶ دوم ﻫﺮ ﻓﺼﻞ
ﻛﻪ در واﻗﻊ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ ﻓﺼﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﻴﺶ رو ﺑﺎ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ و ﺑﺮرﺳﻲ آﻳﺎت و ﺑﺎ روﻳﻜﺮدي ﺗﻔﺴﻴﺮي آﻳﺎﺗﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻃﺮح ﺷﺪه در
ﺣﻮزه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺷﺎره و دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده اﺳﺖ.
اﻳﻦ روﻳﻜﺮد ﺗﻔﺴﻴﺮي ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﻪ رأي آﻳﺎت و اﻧﺘﺨﺎب آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﭘﻴﺶ ﻓﺮﺿﻬﺎ و
ﺑﺮداﺷﺘﻬﺎي از ﻗﺒﻞ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﺑﺎ ﻗﺒﻮل ﭘﻴﺶ ﻓﺮﺿﻬﺎي اﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻲ و
رﺟﻮع ﺑﻪ ﻗﺮآن ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﻃﻠﺐ ﭘﺎﺳﺦ از ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﻃﺮح ﺷﺪه در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮم
اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲﺗﻮان روش ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را از ﺣﻴﺚ روش
ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﻋﻘﻠﻲ -ﻧﻘﻠﻲ ﻧﺎم ﮔﺬاري ﻛﺮد.

 .4,1ﭘﻴﺶ ﻓﺮضﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﺮ ﻣﺤﻘﻘﻲ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد ﭘﻴﺶ ﻓﺮﺿﻬﺎي ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ را در ﺣﻮزه ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد
ﭘﮋوﻫﺶ در ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت اﻳﻦ ﭘﻴﺶ ﻓﺮﺿﻬﺎ در آن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺎز ﻧﻴﺴﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﻴﺶ ﻓﺮﺿﻬﺎﻳﻲ
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق ﻫﻤﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ؛ ﻣﺜﻼً ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﺴﺘﺮه ﻗﺮآن در ﻋﺮﺻﻪ
ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺿﺮورﺗﻲ ﻧﺪارد ﻛﻪ از اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﻧﺎم
ﺑﺮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﺑﻴﺎن دو ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو اﻋﺘﺪاﻟﻲ ﺑﺮاي
دﻳﻦ و ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي ﺑﺮ ﻋﻠﻢ ،ﺿﺮوري ﺑﺎﺷﺪ.
 .1,4,1ﻗﻠﻤﺮو اﻋﺘﺪاﻟﻲ
ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻗﻠﻤﺮو دﻳﻦ ،اﺛﺒﺎت و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﺸﺮ از دﻳﻦ و ﻫﺪف دﻳﻦ از
ﻣﻠﺰوﻣﺎت اﺳﺖ .ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻗﻠّﻰ ﻳﺎ اﻛﺜﺮى ﺑﻮدن دﻳﻦ ،دﻗﻴﻘﺎً ﺑﻪ اﻫﺪاف دﻳﻦ ﺑﺴﺘﮕﻰ دارد .ﺑﺮﺧﻰ ﮔﻤﺎن ﻛﺮده
٤٢
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

اﻧﺪ ﻫﺪف دﻳﻦ ،ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻴﺎزﻫﺎى ﺑﺸﺮى اﺳﺖ و ﭼﻮن ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ اﻳﻦ ﻫﺪف را ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﻰ ﻛﻨﺪ ﭘﺲ دﻳﻦ اﺳﻼم ﺣﺪاﻗﻠﻰ اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎ ﻳﻚ اﻧﺘﻈﺎر ﺣﺪاﻛﺜﺮى از دﻳﻦ اﺳﻼم ،ﻗﻠﻤﺮو
ﺣﺪاﻗﻠﻰ را ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ؛ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ اﮔﺮ از اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر اﻋﺘﺪاﻟﻰ ﻣﻌﺘﺮف ﻣﻰ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻗﻠﻤﺮو اﻋﺘﺪاﻟﻰ
را ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﻰ ﻛﺮدﻧﺪ؛ ﻳﻌﻨﻰ اﮔﺮ ﻫﺪف دﻳﻦ ،ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﺪاﻳﺖ و ﺳﻌﺎدت آدﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،دﻳﻦ اﺳﻼم ﺗﻤﺎم
وﺳﺎﻳﻞ و اﺣﻜﺎم و ﻣﻌﺎرف ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آن را ﻣﻌﺮﻓﻰ و اراﺋﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ؛ ﭘﺲ دﻳﻦ اﺳﻼم ﺣﺪاﻗﻠﻰ ﻧﻴﺴﺖ؛
اﻟﺒﺘﻪ در ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻳﻦ ﻫﺪف ،ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮد را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده و ﻳﺎ روش ﻫﺎى ﺗﺤﺼﻴﻞ آن را ﺑﻪ
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻌﻨﺎي ﻗﻠﻤﺮو اﻋﺘﺪاﻟﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﻦ اﺳﻼم ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ اﻣﻮر اﺧﺮوى ،ﻓﺮدى و روﺣﻰ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﻧﻴﻮى ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻣﺎدى ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ و داﻣﻨﻪ ى دﻳﻦ در ﺑﺮﺧﻰ از اﻳﻦ
ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻠﻰ و در ﭘﺎره اى از آنﻫﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮى اﺳﺖ .اﺳﻼم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎره اى از ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﻋﻴﺎر
وارد ﻣﻰ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎى آنﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰ دﻫﺪ و اﮔﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺮﻓﺘﻰ دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ
ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،دﺳﺘﺎوردﻫﺎى آﻧﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻄﺒﻴﻘﻰ ﺑﺎ آﻣﻮزه ﻫﺎى دﻳﻨﻰ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻧﺪ؛ اﻣﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻰ از ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ دﻳﻦ اﺳﻼم ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻰ ﻧﺪارد و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﻋﻤﻞ
ﻣﻰ ﻛﻨﺪ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ در ﭘﺎره اى از ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺟﺒﻪ ى ﺟﺰﺋﻴﻪ دﺧﺎﻟﺖ دارد؛ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻰ از
ﻣﺴﺎﺋﻞ در اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ آن را از ﻃﺮق دﻳﮕﺮى ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺴﺖ وﺟﻮ ﻧﻤﻮد.
ﮔﺮوﻫﻰ ﻗﻠﻤﺮو دﻳﻦ را ﺗﻨﻬﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ى اﻣﻮر اﺧﺮوى ﻣﺤﺪود ﻣﻰ ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﺮاى دﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻰ در
ﻣﺴﺎﺋﻞ دﻧﻴﻮى ﻗﺎﻳﻞ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ؛ دﺳﺘﻪ اى دﻳﮕﺮ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ دﻳﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺪاﻛﺜﺮى ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ
و ﻧﻴﺎزﻫﺎى ﺑﺸﺮى ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰ دﻫﺪ و ﺑﺮﺧﻰ ﻧﻴﺰ دﻳﻦ اﺳﻼم را ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮى ﻛﻠﻴﺎت ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻰ داﻧﻨﺪ و
اﻧﻄﺒﺎق ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﺮ ﻛﻠﻴﺎت را ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﺑﺸﺮى ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻰ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺗﻔﺎوت ﻗﻠﻤﺮو اﻋﺘﺪاﻟﻲ ﺑﺎ ﻗﻠﻤﺮو
ﺣﺪاﻛﺜﺮي اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻋﺘﻘﺎد دارد؛ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎره اى از ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو
ﺣﺪاﻛﺜﺮى دﻳﻦ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﺣﺪاﻗﻠﻰ دﻳﻦ ،ﻗﺎﻳﻞ اﺳﺖ.
دﻳﻦ اﺳﻼم اوﻻً و ﺑﺎﻟﺬات ،ﺑﺮاى ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﻌﺎدت اﺧﺮوى اﻧﺴﺎنﻫﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه وﻟﻰ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺑﻪ
ﭘﺎرهاى از ﻧﻴﺎزﻫﺎى دﻧﻴﻮى ﻧﻴﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎى ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﻐﻴﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﺣﻜﺎم و

٤٣
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻣﻌﺎرف ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﻐﻴﺮ را اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده و ﺷﻴﻮه ى اﺟﺘﻬﺎد را ﺑﺮاى ﻛﺸﻒ اﺣﻜﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﭘﺲ ،از آن رو ﻛﻪ ﺳﻌﺎدت اﺧﺮوى از ﻧﻴﺎزﻫﺎى دﻧﻴﻮى ﻣﻨﻔﻚ ﻧﻴﺴﺖ ،اﺳﻼم ﺑﻪ ﺑﻴﺎن اﺣﻜﺎم دﻧﻴﻮى ﻧﻴﺰ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ دﻳﻦ اﺳﻼم ﺑﺮاى دﻧﻴﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﮔﻤﺎن ﺷﻮد ﻗﻠﻤﺮو دﻳﻦ ﺗﻤﺎم ﻧﻴﺎزﻫﺎى
دﻧﻴﻮى را در ﺑﺮ ﻣﻰ ﮔﻴﺮد ،وﻟﻰ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺑﻪ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﻧﻴﺎزﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺴﺘﺮه و داﻣﻨﻪ آن در
ﺑﺤﺚ ﻗﻠﻤﺮو دﻳﻦ روﺷﻦ ﻣﻲﮔﺮدد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻗﻠﻤﺮو دﻳﻦ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﻧﺒﻮت
ﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﻣﻌﺎد ﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق ،اﺧﻼق ﺣﺪاﻛﺜﺮي اﺳﺖ و در ﻣﻮرد ﮔﺴﺘﺮه دﻳﻦ در ﻋﺮﺻﻪاي ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﻗﻠﻤﺮو دﻳﻦ را در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺒﺎدي ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮي اﻣﺎ
در ﺣﻮزه ﮔﺰارهﻫﺎي ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺣﺪاﻗﻠﻲ اﺳﺖ .در واﻗﻊ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺸﺮ از دﻳﻦ در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻫﻢ
ﺷﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻲﮔﺮدد؛ ﻳﻌﻨﻲ در ﭘﺎرهاي ﻣﻮارد اﻧﺘﻈﺎر ﺣﺪاﻛﺜﺮي و در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻫﻢ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺸﺮ از
دﻳﻦ در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺣﺪاﻗﻠﻲ اﺳﺖ و در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ،اﻳﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﺣﺪاﻛﺜﺮي اﺳﺖ.
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 .2,4,1ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي ﺑﺮ ﻋﻠﻢ
ﭘﻴﺶ ﻓﺮض دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﻮد ﭘﺬﻳﺮش ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي،
ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﻲ و ﭘﻴﺶ ﻓﺮﺿﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ،ﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﺎت آﻧﻬﺎ در ﻋﻠﻮم
اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺮ ﭘﻮزﻳﺘﻴﻮﻳﺴﺘﻬﺎ ﻛﻪ ﻣﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻚ را از ﻋﻠﻢ و ارزش را از داﻧﺶ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ،
اﻣﺮوزه ﺧﻮد ﻏﺮﺑﻴﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ رأي ،ﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﺎً ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻋﻤﻼً ﻣﻤﻜﻦ؛
اﺻﻮﻻً ﺑﺎ اﻣﻮري از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻮدن و ارزﺷﻲ ﺑﻮدن و ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﻣﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
واﻗﻊ ﻧﻤﺎﻳﻲ ﻫﻴﭻ اﻧﺪﻳﺸﻪاي را ﻧﻤﻲﺗﻮان ﻧﻔﻲ ﻛﺮد؛ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻗﺘﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد
داﺷﺘﻦ ﻣﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻚ ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠﻤﻲ و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻳﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ارزﺷﻬﺎﻳﻲ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ
ﺟﺮﻳﺎن و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺖ 2.ادﻋﺎي ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻋﻠﻮم ﻧﻈﺮي ﻣﺤﺾ و ﻓﺎرغ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ارزﺷﻲ،

 .1ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ اﻧﺘﻈﺎر اﻋﺘﺪاﻟﻲ رك :ﺧﺴﺮوﭘﻨﺎه ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ،اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﺸﺮ از دﻳﻦ ،ﺗﻬﺮان ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓ و
اﻧﺪﻳﺸﻪ اﺳﻼﻣﻲ ،دوم ،1386 ،ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم
 .2ﺟﻤﻌﻲ از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ،درآﻣﺪي ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﻼﻣﻲ ،ج) ،1ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ( ،ﺗﻬﺮان ،ﺳﻤﺖ )دﻓﺘﺮ
ﻫﻤﻜﺎري ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه( ،اول ،1373 ،ص52
٤٤
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﺧﻮد ﻧﻮﻋﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ارزﺷﻲ وﻳﮋه ﻓﺮﻫﻨﮓ دوران ﻣﺪرن ﻏﺮب اﺳﺖ 1.اﻣﺮوزه ﺣﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎري از ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎن
ﻋﻠﻢ و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻳﻦ ادﻋﺎي ﭘﻮﭘﺮ اﺑﻄﺎل ﮔﺮا را ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻘﺎم داوري و ﮔﺮدآوري،
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻚ را ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻘﺎم ﮔﺮدآوري ﻋﻠﻮم ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد ،ﻣﺮدود ﻣﻲﺷﻤﺎرﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﻛﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ادﻋﺎي
ﮔﻠﺪﻧﺮ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻏﺮب ﻧﻴﺰ در ﻣﻘﺎم داوري دﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﻀﺎوﺗﻬﺎي ارزﺷﻲ ﻣﻲزﻧﻨﺪ.
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ﻣﻌﺎرﻓﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﻲ و اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ راﺑﻄﻪ ﻃﻮﻟﻲ دارﻧﺪ؛ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭘﮋوﻫﺸﻲ در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺘﺄﺛﺮ و دﺳﺖ ﻛﻢ در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻜﻲ از دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎي
ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻳﺎ اﻧﻮاع ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﻲ و اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﻳﺎ آﻣﻴﺰهاي از ﭼﻨﺪ دﻳﺪﮔﺎه و ﻧﻈﺮﻳﻪ را
ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد دارد 3.ﻣﺴﻠّﻤﺎً ﻣﺤﻘﻘﻲ ﻛﻪ اﺧﺘﻴﺎر و آزادي ،ﻓﻄﺮت ،ﺑﻌﺪ ﻣﻌﻨﻮي و روﺣﻲ اﻧﺴﺎن ،ﺧﺪا ،وﺣﻲ و
ﻣﻌﺎد را اﻧﻜﺎر ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮي ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﻮر اﺳﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻳﺎ
روانﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺧﻮد را از ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﻳﻜﺴﺎن ﺷﺮوع ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎﻳﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ ﻧﻴﺴﺖ.
ﮔﻠﺪﻧﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺷﺒﻪ ﺗﺌﻮرﻳﻚ
ﻗﺮار دارد 4.ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻧﻜﻪ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻘﺶ زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ دارد و
ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ.

 .1ﻫﻤﺎن ،ص53
 .2ﻫﻤﺎن ،ص54
 .3ﺟﻤﻌﻲ از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ،درآﻣﺪي ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﻼﻣﻲ ،ج) ،2ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ( ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص45
 .4ﻫﻤﺎن ،ص48
٤٥
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻓﺼﻞ دوم:
ﮔﺴﺘﺮه ﻗﺮآن در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ

٤٦
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ درﺑﺎره روش ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ ،در ﻓﺼﻠﻬﺎي دوم ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم اﺑﺘﺪا ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻏﺮﺑﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺨﺶ اول آن ﻓﺼﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ
ﺷﻮد ،ﺳﭙﺲ در ﺑﺨﺶ دوم ،ﮔﺴﺘﺮه ﻗﺮآن در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ آﻧﭽﻨﺎن ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ آن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻘﺪم
ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ﻫﺴﺘﻲ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺑﺤﺚ درﺑﺎره اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﺣﻴﺚ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻌﺮﻓﺖ ،اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻌﺮﻓﺖ
ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻣﺮﺗﺒﻪ آﺧﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻓﺼﻞ دوم ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 .1,2ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ
راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﺻﻄﻼﺣﻲ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺑﺨﺶ اول ﻓﺼﻞ ﻳﻜﻢ ﺻﺤﺒﺖ
ﺷﺪ؛ در ﺑﺨﺶ ﭘﻴﺶ رو ﺑﺎ ذﻛﺮ ادﻟﻪ و ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ
اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺎده و اﺻﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﺖ ،ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﻲ اوﻣﺎﻧﻴﺴﺘﻲ و ﺳﻜﻮﻻرﻳﺴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﮔﻴﺮد.

٤٧
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

 .1,1,2اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺎده 1و اﺻﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﺖ

2

ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺮاﺑﺖ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻣﺎﺗﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ و ﻧﺎﺗﻮراﻟﻴﺴﻢ و اﻳﻨﻜﻪ در واﻗﻊ اﺻﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺷﻜﻞ دﻳﮕﺮي
از اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺎده اﺳﺖ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺮ دو ﻣﻔﻬﻮم ﻳﻜﺠﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.
 .1,1,1,2اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺎده
اﻧﺤﺼﺎر ﻫﺴﺘﻲ در ﻣﺎده ،ﺑﻴﻨﺸﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻗﺪﻣﺖ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ» .دﻣﻮﻛﺮﻳﺖ« ،ﭘﻨﺞ
ﻗﺮن ﭘﻴﺶ از ﻣﻴﻼد ﻣﺴﻴﺢ ،اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ را ﻣﻄﺮح ﻛﺮد ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﭼﻴﺰي ﺟﺰ اﺗﻢ و ﻓﻀﺎي ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ اﺗﻤﻬﺎ
ﻧﻴﺴﺖ و ﺣﺮﻛﺖ و ﺗﺄﺛﻴﺮ و ﺗﺄﺛّﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺗﻤﻬﺎ ،اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷﻴﺎ و ﻣﻮﺟﻮدات را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآورﻧﺪ.

3

ﭘﺲ از رﻧﺴﺎﻧﺲ و در دوران ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﺎده ﮔﺮاﻳﻲ در ﺷﻜﻠﻲ ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﻴﻄﺮه ﻫﻮﻟﻨﺎﻛﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎن ﻣﻐﺮب زﻣﻴﻦ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد.
ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺲ از »رﻧﻪ دﻛﺎرت« ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮاً از ﻗﻮل وي درﺑﺎرهي ﺟﺪاﻳﻲ
ﺻﺮﻳﺢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﻬﺎن ﭘﻴﺶ آﻣﺪ ،در ﺟﺴﺘﺠﻮي اراﺋﻪ و ﺑﻴﺎن ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻲ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺼﻮر دﻛﺎرﺗﻲ را ﺑﻪ
وﺳﻴﻠﻪ ﺳﺎده ﻛﺮدن ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﺳﺎﺳﻲ آن ،اﺻﻼح ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﻌﻀﻲ ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎن اﺣﺴﺎس ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺎ
ﺣﺬف و ﻃﺮد ﺟﻮﻫﺮ ﻣﺎدي از ﻧﻈﺎم ﻣﺎﺑﻌﺪاﻟﻄﺒﻴﻌﻪ ،ﻳﻚ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻗﺎﻧﻊ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺮ ﻣﻲﺗﻮان ﭘﺮوراﻧﻴﺪ و از ﺳﻮي
دﻳﮕﺮ ،ﺑﻌﻀﻲ اﺻﺮار ورزﻳﺪﻧﺪ راه ﺣﻞّ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ،اﻧﻜﺎر ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻔﺴﺎﻧﻲ ﻳﺎ روﺣﺎﻧﻲ ﻋﺎﻟﻢ دﻛﺎرﺗﻲ و ﭘﻴﺪا
ﻛﺮدن ﻳﻚ ﺻﻮرت ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ »اﻳﺪه آﻟﻴﺴﻢ« و »ﻣﺎﺗﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ« ﺑﻪ ﻇﻬﻮر
رﺳﻴﺪ.
ﻣﺎده اﻧﮕﺎران ﺟﺪﻳﺪ در ﺻﺪد ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﺬﻫﺐ دﻛﺎرﺗﻲ آن را ﺑﺴﻂ و ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ؛ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﻛﻪ روح و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺧﺪا از ﻃﺮح اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺎﺑﻌﺪاﻟﻄﺒﻴﻌﻪ ﺣﺬف ﮔﺮدد و ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
ﺣﻮادث ﻣﺎدي ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ »ﺗﻮﻣﺎس ﻫﺎﺑﺰ« در ﻗﺮن  17آﻏﺎز ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺎ ﻣﺎدهاﻧﮕﺎران
ﺟﻨﺒﺶ روﺷﻨﻔﻜﺮي در ﻓﺮاﻧﺴﻪ اداﻣﻪ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ اﺳﺎﺳﺎً ﻓﺮﻗﻲ ﺑﺎ ﻣﺎده اﻧﮕﺎري ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﺟﺰ در ﺟﺰﻳﻴﺎت ﻧﺪارد.
ﻣﺎده اﻧﮕﺎران ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻮﺷﻴﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ ﺗﺮ ،ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت و ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻛﻠﻲ ﻋﻠﻢ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺟﺪﻳﺪ
1. Materialism
2 . Naturalism
 .3واﻋﻈﻲ اﺣﻤﺪ ،اﻧﺴﺎن از دﻳﺪﮔﺎه اﺳﻼم ،ﺗﻬﺮان ،ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه ،ﻫﻔﺘﻢ ،1385 ،ص57
٤٨
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﻳﻚ ﺑﻴﺎن ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺎده اﻧﮕﺎراﻧﻪ درﺑﺎرهي آﻧﭽﻪ ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﻴﻢ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد 1.اﻳﻦ ﺗﻔﻜﺮ در
ﻓﻴﺰﻳﻚ ﭘﺲ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺎﻟﻴﻠﻪ و ﻧﻴﻮﺗﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ آن ،ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﭼﻴﺰي ﺟﺰ ذراﺗﻲ
از ﻣﺎده ﻣﺘﺤﺮك ﻧﻴﺴﺖ 2.ﻣﺎده ﮔﺮاﻳﻲ ﻧﻮﻳﻦ ،ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻧﻈﻴﺮ ذرات ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﻣﻮاج اﻟﻜﺘﺮو
ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ و اﻧﺮژي ﺑﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺎدي ﺟﻬﺎن و ﺣﻮادث آن ﭘﺮداﺧﺖ 3.آﻏﺎز ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻗﺮن
 18و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺷﻴﻤﻲ ﺟﺪﻳﺪ در ﻗﺮن  19و ﺗﺮﻗﻲ ﺷﮕﺮف زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و روان ﺷﻨﺎﺳﻲ در زﻣﺎنﻫﺎي
ﻣﺘﺄﺧﺮﺗﺮ ﻫﻤﮕﻲ اﻳﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎده اﻧﮕﺎراﻧﻪ را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻫﻤﻪ ﺣﻮادث ،ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺰودي ﻣﻤﻜﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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 .2,1,1,2اﺻﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﺖ
اﺻﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﺖ در واﻗﻊ ﺻﻮرﺗﻲ از ﻫﻤﺎن اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺎده اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﺟﺰﺋﻲ ﻛﻪ در
ﻣﺎﺗﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ ﻓﻘﻂ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﺳﺎﺳﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺎده و ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺮاي ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻻزم اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻧﻈﺮﻳﻪ
ﻧﺎﺗﻮراﻟﻴﺴﻢ ﻳﺎ اﺻﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻛﻪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﺑﺎرهي ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﻲﺷﻮد  -ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﻠﻢ ﻓﻴﺰﻳﻚ -ﺟﺎﻳﺰ ﺷﻤﺮده ﻣﻲﺷﻮد .در اﺻﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﺖ ادﻋﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺗﻤﺎم اوﺻﺎف ﺟﻬﺎن را ﻣﻲﺗﻮان در اوﺿﺎع و اﺣﻮال و ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻛﺮد.
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ﺟﻬﺎن در اﻳﻦ ﻧﮕﺮش ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻤﻲ ﺑﻲﺟﺎن و ﺑﻲﺗﺸﺨّﺺ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪهاﺳﺖ
ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺪﻓﺪاري ﺑﻮده و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻫﻢ ﻛﻨﺶ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻠﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮ
ﻫﻤﻪ ﺣﻮادث ﺣﻜﻢ ﻓﺮﻣﺎ ﺑﻮده و ﺗﻤﺎﻣﻲ رﺧﻨﻪﻫﺎي ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه در ﺗﻮﺻﻴﻒ و ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻋﻠﻤﻲ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻮار ﮔﺮدد
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﺪادﮔﺮ ﻏﻴﺒﻲ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮي ﺑﻴﺶ ﺗﺮي ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺒﻴﻴﻦﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ ﻣﻲآﻳﺪ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ،ﻃﺒﻴﻌﺖ ،ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦوار و ﻣﻘﻬﻮر ﻗﻮاﻧﻴﻦ دﻗﻴﻖ و ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺟﻬﺎن
 .1ﭘﺎﭘﻜﻴﻦ رﻳﭽﺎرد و اﺳﺘﺮول آوروم ،ﻛﻠﻴﺎت ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺠﺘﺒﻮي ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ،ﺗﻬﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،دوم،1385 ،
ﺻﺺ183-178
 .2ﺷﻜﺮﺷﻜﻦ ﺣﺴﻴﻦ و دﻳﮕﺮان ،ﻣﻜﺘﺐ ﻫﺎي روان ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻧﻘﺪ آن ،ج ،1ﺗﻬﺮان ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه ،ﺷﺸﻢ،
 ،1387ص85
 .3واﻋﻈﻲ اﺣﻤﺪ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص57
 .4ﭘﺎﭘﻜﻴﻦ رﻳﭽﺎرد و اﺳﺘﺮول آوروم ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص184
 .5ﻫﻤﺎن ،ص186
٤٩
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﺷﻨﺎﺳﻲ ،زﻣﻴﻨﻪ ﭼﻨﻴﻦ ادﻋﺎﻳﻲ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ﻛﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ،ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﺘﻮﻓﺎﻳﻲ از ﻫﻤﻪ
روﻳﺪادﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ دﻫﺪ 1.روح ﻣﺎﺷﻴﻦ ﮔﺮاﻳﻲ و ﺗﻠﻘﻲ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺰرگ در ﻗﺮن
17ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه روان ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﺎن روان ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﺎﺧﺖ ﮔﺮا ﻳﺎ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ ﺑﻮد.
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ﻃﺒﻴﻌﺖ ،در ﻣﺬﻫﺐ اﺻﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﺖ ،اﺻﻞ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ از درﻳﭽﻪي ﻫﻤﻴﻦ اﺻﻞ
ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد؛ ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺗﺎرﻳﺦ و اﻧﺴﺎن .ﻋﺪهاي ﺣﺘﻲ ﻃﺒﻴﻌﺖ را ﺗﻨﻬﺎ ﻛﻠﻴﺪ اﺻﻠﻲ ﻣﻌﺮﻓﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻲداﻧﺴﺘﻨﺪ 3.ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،دﺳﺘﺎورد ﻣﺬﻫﺐ اﺻﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﺖ در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﭘﺪﻳﺪارﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎوراي ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺣﺲ را ﻃﺮد ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﻃﺒﻖ اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺮ رﺷﺘﻪاي
ﻛﻪ ﻣﺪﻋﻲ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ از ﻓﻨﻮن و روشﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻛﻨﺪ.
ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﻳﻦ ﻛﻮﺷﺶﻫﺎي ﻗﺎﺋﻼن ﺑﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﺖ در ﻗﺮﻧﻬﺎي  19و  ،20ﻣﺘﻮﺟﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن
ﺑﻴﺎنﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻲ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺸﺮ از ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻲ ﺑﻮد؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و روان ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻮد؛ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺗﻄﻮري ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻛﻪ در ﻗﺮن  19در زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ و زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺗﺎرﻳﺦ و روان ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد.

4و5

ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎﻧﺮي ﺑﺮﮔﺴﻦ و ﻧﻴﭽﻪ ،وﻳﻠﻴﺎم ﺟﻴﻤﺰ ،ﺟﺎن دﻳﻮﺋﻲ و دﻳﮕﺮان ﺳﻌﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ
ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻲ ﻛﻠﻲ درﺑﺎرهي ذات و ﻣﺎﻫﻴﺖ و واﻗﻌﻴﺖ ،ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺬﻫﺐ اﺻﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﻨﻨﺪ و دﻳﺪﻫﺎ
و ﺑﻴﻨﺸﻬﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده اﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﺎﺑﻌﺪاﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺗﻌﻤﻴﻢ دﻫﻨﺪ.
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ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﻢ در اﻳﻦ دوره ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﻋﻠﻮم ،ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺗﻔﻜﺮ ﻣﺎدي و ﻃﺒﻴﻌﺖ ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﻮد؛ ﻣﻮاردي
ﭼﻮن ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ »ﻻﻣﺎرك« )ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺟﻬﺶ اﻧﻮاع( ﺑﻪ درون ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻌﻤﻴﻢ داده ﺷﺪ و
اﺳﭙﻨﺴﺮ ﺑﺮ روي آن ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻜﻴﻪ ﻛﺮد .ﻳﻜﻲ از ﭘﻴﺶ ﻓﺮضﻫﺎي »ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﺪﻳﺪ« در ﻗﺮن ﻧﻮزده
 .1ﺑﺎرﺑﻮر اﻳﺎن ،ﻋﻠﻢ و دﻳﻦ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺧﺮﻣﺸﺎﻫﻲ ﺑﻬﺎءاﻟﺪﻳﻦ ،ﺗﻬﺮان ،ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ،ﻫﻔﺘﻢ ،1389 ،ص74
 .2ﺷﻜﺮﺷﻜﻦ ﺣﺴﻴﻦ و دﻳﮕﺮان ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص85
 .3ﺑﺎرﺑﻮر اﻳﺎن ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص64
 .4ﭘﺎﭘﻜﻴﻦ رﻳﭽﺎرد و اﺳﺘﺮول آوروم ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص187
 .5ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻬﻢ و ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﻫﺴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺌﻮري ﺗﺤﻮل ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ در
ﺑﺨﺶ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺻﺤﺒﺖ از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﻲ ﺷﻮد.
 .6ﻫﻤﺎن ،ص187
٥٠
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻈﺮﻳﻪي »ﺗﻜﺎﻣﻞ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ« ﺑﻮد ﻛﻪ آن را ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪي »ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ« در ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﻛﺮدﻧﺪ .در ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ،ﻣﻔﻬﻮم »ﺳﻌﺎدت ﺑﺸﺮ« ،اوﻻً ﺑﻪ »ﺳﻌﺎدت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ« ﻣﺤﺾ و ﺛﺎﻧﻴﺎً ﺑﻪ »ﺳﻌﺎدت
ﻣﺎدي و دﻧﻴﻮي« ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 1.ﻧﻈﺮﻳﻪي »دوﻟﺖ« و ﻧﻈﺮﻳﻪي »ارﮔﺎﻧﻴﺰم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ« ،ﻛﻪ ﻣﺒﻨﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﺪ و اﻣﺜﺎل اﺳﭙﻨﺴﺮ و ﻓﻮﻟﻪ و اﺳﭙﺎن آن را ﺑﺴﻂ دادﻧﺪ ،ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻧﻈﺮﻳﻪي »روشﻫﺎي ﻏﻴﺮﺣﻘﻮﻗﻲ« ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻧﻈﺮﻳﻪي »ﮔﺬار ﺟﺒﺮي ﺗﺎرﻳﺨﻲ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻢ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ از ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﺎدي ﺗﺌﻮرﻳﺰه ﺷﺪ.
ﭘﺲ از روي ﻛﺎر آﻣﺪن داروﻳﻨﻴﺴﻢ» ،داروﻳﻨﻴﺴﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ« ﭘﺎرادﻳﻢ ﻣﺴﻠّﻂ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﺪ.
»ﻓﻠﺴﻔﻪي ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ« اﺳﭙﻨﺴﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺧﻂّ داد ﻛﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﻃﺮاﺣﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖﻫﺎ در اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﻧﻘﺪ ﻣﻲ ﻛﺮد و ﻧﮕﺎه داروﻳﻨﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺷﺖ 2.ﺗﻔﺴﻴﺮ
ارﮔﺎﻧﻴﺴﺘﻲ از ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻳﻨﻜﻪ راز ﺑﻘﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻃﻲ ﺗﻨﺎزع ﮔﺮوﻫﻲ اﺳﺖ ،ﺑﺮ اﺳﺎس
داروﻳﻨﻴﺴﻢ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ.
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از ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ در روان ﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻳﻚ ﻫﺴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ
ﻣﺎده ﮔﺮا ،ﻃﺒﻴﻌﺖ ﮔﺮا و ﻣﺎﺷﻴﻦ ﮔﺮاﺳﺖ ،ﻣﻜﺘﺐ رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳﻲ در ﻫﺮ ﺳﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﻮم؛ اﻧﺴﺎن ﻣﺪاري در
روان ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ؛ ﻛﺎرﻛﺮدﮔﺮاﻳﻲ و ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ در ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ و
ﺳﺎﺧﺖﮔﺮاﻳﻲ ،ﺗﺪاﻋﻲ ﮔﺮاﻳﻲ و ﻛﻨﺶ ﮔﺮاﻳﻲ در روان ﺷﻨﺎﺳﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد.

4

 .3,1,1,2دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺎﺗﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ و ﻧﺎﺗﻮراﻟﻴﺴﻢ
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺎده و اﺻﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﺑﺎ ذﻛﺮ دو ﻣﺜﺎل از ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﻮﺟﻮد ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه در روان ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ،
ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري اﻳﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد.

 .1رﺣﻴﻢ ﭘﻮر ازﻏﺪي ﺣﺴﻦ ،ﮔﻔﺘﮕﻮي اﻧﺘﻘﺎدي در ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺗﻬﺮان ،ﻃﺮح ﻓﺮدا ،اول ،1389 ،ص80
 .2ﻫﻤﺎن ،ص 89
 .3ﺑﺎرﺑﻮر اﻳﺎن ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص110
 .4رك :ﺷﻜﺮ ﺷﻜﻦ ﺣﺴﻴﻦ و دﻳﮕﺮان ،ﻣﻜﺘﺒﻬﺎي روان ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻧﻘﺪ آن ج1و2؛ رﻫﻨﻤﺎﻳﻲ اﺣﻤﺪ ،درآﻣﺪي ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ
و ﺗﺮﺑﻴﺖ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ؛ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺻﺎدق ،روش ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ.
٥١
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

أ .ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﻧﺴﺎن ﻣﺪاري
اﻧﺴﺎن ﻣﺪاري ﻣﻜﺘﺒﻲ اﺳﺖ در ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻛﻪ در ﻗﺮن  20در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .ﺳﺮدﻣﺪار اﻳﻦ
ﺟﺮﻳﺎن ﺟﺎن دﻳﻮﻳﻲ ﻓﻴﻠﺴﻮف ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﻴﺴﺖ اﺳﺖ 1.اﺻﻞ اول از اوﻟﻴﻦ ﻣﺎﻧﻴﻔﺴﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﺪاري ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ:
»اﻧﺴﺎن ﻣﺪاران ﻣﺬﻫﺒﻲ ،ﺟﻬﺎن را ﺧﻮد ﭘﻴﺪا و ﻏﻴﺮﻣﺨﻠﻮق اﻋﺘﺒﺎر ﻛﺮده اﻧﺪ« 2.ﺧﻮد ﭘﻴﺪاﻳﻲ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻲ در
ﻧﻈﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﺪاران ﻣﺪرن ﺑﺎ ﭘﺬﻳﺮش اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎي داروﻳﻦ و ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ داروﻳﻨﻴﺴﻢ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ و ﺗﻔﺴﻴﺮ
ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎ ،ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﻮاﻧﻴﻦ »ﺗﺤﻮل ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻧﻮاع«» ،اﺻﻞ اﻧﺘﻘﺎل«» ،اﺻﻞ
ﺗﻨﺎزع ﺑﻘﺎء« و »اﺻﻞ اﻧﺘﺨﺎب اﺻﻠﺢ« اﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻫﺮ ﻧﻮع از اﻧﻮاع وﺟﻮدي ﻛﻪ در ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺖ،
اﻋﻢ از اﻧﺴﺎن و ﻏﻴﺮ اﻧﺴﺎن ،در ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺧﻮد از اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و اﺻﻮل ﭘﻴﺮوي ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺤﻮل اﻧﻮاع ﺗﺎ
ﺣﺪ زﻳﺎدي اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ اﻧﺴﺎن ﻣﺪاراﻧﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ در ﭘﻲ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺑﺮاي اﻧﻜﺎر وﺟﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
ﻣﻔﻬﻮم دﻗﻴﻖ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﭘﻲ ﻃﺮح اﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎي وﺟﻮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ،اﻧﺴﺎن ﻣﺪاران از ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺒﻨﺎ در ﻃﺮح و
ﺑﻴﺎن ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﻟﻬﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺴﺎن ﻣﺪاران در ﺗﺒﻴﻴﻦ و ﺗﻔﺴﻴﺮ
ﻫﺴﺘﻲ از ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺤﻮل ﮔﺮاﻳﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﻛﻪ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻲ را ﺧﻮد ﭘﻴﺪا
ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﺎﻣﻠﻲ وراي ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎدي و اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﻲدﻫﻨﺪ.
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ب .ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳﻲ
رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻜﺎﺗﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در روان ﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ در
ﻏﺮب ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺣﺘﻲ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ
رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳﻲ را ﭘﺎراداﻳﻢ ﻏﺎﻟﺐ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد.
رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳﻲ در ﻗﻠﻤﺮو ﻫﺴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮ ﻣﺎده ﮔﺮاﻳﻲ و ﻣﺎﺷﻴﻦ ﮔﺮاﻳﻲ ﻣﺘﻜﻲ اﺳﺖ 4.اﻳﻦ روﻳﻜﺮدﻫﺎ
اﺳﺎس رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳﻲ در ﺗﻤﺎم ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ و ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻧﻈﺮي و ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲروﻧﺪ .ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻲ در
 .1رﻫﻨﻤﺎﻳﻲ اﺣﻤﺪ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص144
 .2ﻫﻤﺎن ،ص ،146ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از:
Paul Kurtz(ed),Humanist Manifestos I and II( Buffalo,New York: Prometheus Books,1973),p.8
 .3ﻫﻤﺎن ،ص147
 .4ﺷﻜﺮ ﺷﻜﻦ ﺣﺴﻴﻦ و دﻳﮕﺮان ،ﻣﻜﺘﺐ ﻫﺎي روان ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻧﻘﺪ آن ،ج ،2ﺗﻬﺮان ،ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه ،ﭼﻬﺎرم،
 ،1384ص14
٥٢
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

اﻳﻦ ﻧﮕﺎه ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎ و اﻣﻮر ﻋﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﺟﻮﻫﺮ و ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺎدي ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ
و ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺖ .رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳﻲ ﻣﻜﺘﺒﻲ رﺋﺎﻟﻴﺴﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ واﻗﻌﻴﺖﻫﺎ را ﺗﻨﻬﺎ از درﻳﭽﻪي ﺟﻮﻫﺮ و ﺣﺮﻛﺖ
ﻣﺎدي ﻣﻲﺑﻴﻨﺪ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ 1.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ و ﺑﺮاي آن
ﺣﻘﻴﻘﺘﻲ وراي ﺟﻬﺎن ﻣﺎدي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر و اﺛﺒﺎت ﻧﻴﺴﺖ ،ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﺘﻲ اداره و ﺑﺎ
زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد .در ﻧﮕﺎه رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳﺎن ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻓﺮاز و ﻧﺸﻴﺐﻫﺎ و
ﺣﺮﻛﺖﻫﺎ و ﺗﺤﻮﻻﺗﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮي ﻣﺎدي ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﻣﻲﮔﺮدد و ﺗﻨﻬﺎ از ﻫﻤﻴﻦ ﻳﻚ ﺟﻬﺖ
ﻇﻬﻮر و ﺑﺮوز ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳﻲ در ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﻲ و اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺧﻮد ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻧﺎم و اﻓﻜﺎر ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ او
را از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮدازان ﻣﺎﺗﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﺘﻲ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ» .ﺗﻮﻣﺎس ﻫﺎﺑﺰ« از ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎ ،ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ و اﻇﻬﺎراﺗﺶ درﺑﺎره ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻲ و زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎدي ،ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳﻲ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﺎﺑﺰ ،ﻫﺴﺘﻲ را ﺻﺮﻓﺎً ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺎدي ﻣﻲﭘﻨﺪارد؛ اﻣﺮي ﻛﻪ ﺑﺪون اراده و ﺗﺪﺑﻴﺮ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﻪ
ﺟﺮﻳﺎن اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﻧﻘﻄﻪ اﺗﻜﺎ و اﺗﺼﺎﻟﻲ ﺑﻪ آﻓﺮﻳﻨﻨﺪه ﻣﺘﻌﺎل و ﻣﺪﻳﺮ و ﻣﺪﺑﺮ ﻧﺪارد .رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳﺎن ﺑﻪ
ﭘﻴﺮوي از دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎﺑﺰ ﻣﺎﻳﻞاﻧﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎدي از ﺟﻬﺎن و اﻧﺴﺎن ﺑﺴﻨﺪه ﻛﻨﻨﺪ و ﺟﻬﺎنﺑﻴﻨﻲ
ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﺑﻨﺎ ﻛﻨﻨﺪ؛ ﻏﺎﻓﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻬﺎن از اﻳﻦ ﻣﻨﻈﺮ ،ﺑﻲروح ﮔﺮدﻳﺪه ،ﺣﻜﻢ ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ را
ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﺑﺪون ﻫﺪف و ﺗﺪﺑﻴﺮ و ارادهاي ﻣﺸﺨﺺ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اوﺿﺎع ﺟﺎري ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .اﻳﻦ
ﺑﺮداﺷﺖ از ﻫﺴﺘﻲ ،ﻫﻤﻪي ﺳﺎﺣﺖﻫﺎي اﻧﺪﻳﺸﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳﺎن را
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

2

 .2,1,2ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﻲ اوﻣﺎﻧﻴﺴﺘﻲ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺒﻨﺎي ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﻲ ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﻓﻜﺮي ﻳﺎ رﻓﺘﺎري در ﺑﻴﻦ دﻳﮕﺮ ﻣﺒﺎﻧﻲ ،ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ
در ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮدازي آن ﻧﻈﺎم و ﻧﻴﺰ ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎي رﻓﺘﺎري آن دارد .ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻔﻘﻮده ﺗﻔﻜﺮات و ﻧﻈﺎم ﻫﺎي

 .1رﻫﻨﻤﺎﻳﻲ اﺣﻤﺪ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص 168ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از:
Ozmon &Craver,Philosophical Founndations of Education, p.208
 .2ﻫﻤﺎن ،ﺻﺺ ،170-196ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از:
Cf.Ozmon &Craver,Philosophical Founndations of Education, p.209,210
٥٣
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻓﻠﺴﻔﻪﻫﺎي ﻣﻐﺮب زﻣﻴﻦ ﭘﺲ از رﻧﺴﺎﻧﺲ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اَﺷﻜﺎل
ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺎ اﻟﺤﺎد ،ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داده و ﻣﺒﻨﺎي ﺧﺪاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﻈﺎمﻫﺎ و داﻧﺸﻬﺎي
ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ در اﻳﻦ دوره ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ دوره رﻧﺴﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﻳﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ
ﺧﺪاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺳﺖ .ﺗﺎ ﭘﻴﺶ از رﻧﺴﺎﻧﺲ ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺳﺪهي دوازدﻫﻢ ﻣﻴﻼدي ﻫﻨﻮز ﺷﻌﺎﻋﻲ از دﻳﻦ و ﺑﺎورﻫﺎ
و ارزشﻫﺎي دﻳﻨﻲ در ﺗﺎر و ﭘﻮد ﺣﻮزهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﭘﺮﺗﻮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد .ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ
ارزشﻫﺎ و ﺑﺎورﻫﺎي دﻳﻨﻲ در ﻏﺮب ﺑﺎ ﭘﻴﺪاﻳﺶ رﻧﺴﺎﻧﺲ ،اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ و دﻳﮕﺮ ﺳﺎﺣﺖﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﻧﻴﺰ دﭼﺎر ﺗﺤﻮل ﺷﺪ .از اﻳﻦ ﭘﺲ ،ﻏﺮب ﺷﺎﻫﺪ ﻇﻬﻮر و ﺑﺮوز دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎ و ﻣﻜﺎﺗﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎي ﺑﺸﺮي ﺑﻨﻴﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﻣﺒﺎﻧﻲ و اﺻﻮل و ﺣﺘﻲ روش ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺧﻮد را از
ﻣﻌﺮﻓﺖﻫﺎي ﺑﺸﺮي وام ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ 1.اوﻣﺎﻧﻴﺴﻢ از ﻓﺮاﮔﻴﺮﺗﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎﺗﺐ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎي ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻳﻦ دوران
ﻏﺮب اﺳﺖ .ﻓﺮاﮔﻴﺮي اوﻣﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﺴﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﺪه ﻣﻜﺎﺗﺐ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ را در دل ﺧﻮد
ﺟﺎي ﻣﻲ دﻫﺪ 2.ﺣﺘﻲ اﮔﺰﻳﺴﺘﺎﻧﺴﻴﺎﻟﻴﺴﻢ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اوﻣﺎﻧﻴﺴﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻲ ﻳﺮ ﻛﮕﺎرد ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ،
ﺧﻮد ﻧﻮﻋﻲ دﻳﮕﺮ از اوﻣﺎﻧﻴﺴﻢ را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 3.در ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﺗﺼﻮر اوﻣﺎﻧﻴﺴﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ﻋﻤﺪه ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻓﻠﺴﻔﻲ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻏﺮﺑﻲ را ﺷﻜﻞ
ﻣﻲ دﻫﺪ.
اوﻣﺎﻧﻴﺴﺘﻬﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺧﺪاﺑﺎور و اﻧﺴﺎن ﻣﺤﻮر ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد .اوﻣﺎﻧﻴﺴﺖﻫﺎي
اﻧﺴﺎنﻣﺤﻮر ﻫﻢ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه دﺋﻴﺴﺖﻫﺎ و آﺗﻪ اﻳﺴﺖﻫﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .دﺋﻴﺴﺖﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﭼﻮن ﺧﺪا از
داﻳﺮه ﺣﻮاس ﺧﺎرج اﺳﺖ ارﺗﺒﺎط اﻧﺴﺎن ﺑﺎ او ﻣﻨﺘﻔﻲ اﺳﺖ و از ﺧﺪاي ﺳﺎﻋﺖ ﺳﺎز و دﻳﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﺨﻦ

 .1رﻫﻨﻤﺎﻳﻲ اﺣﻤﺪ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص 105؛ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ر ك :ﺑﺎرﺑﻮر اﻳﺎن ،ﻋﻠﻢ و دﻳﻦ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ؛ ﺑﺮﻧﺎل ﺟﺎن ،ﻋﻠﻢ در
ﺗﺎرﻳﺦ 4) ،ﺟﻠﺪي( ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﻴﺪري ﻣﻼﻳﺮي ﻣﺤﻤﺪ ،ﺛﻼﺛﻲ ﻣﺤﺴﻦ ،ﺧﺮﻣﺸﺎﻫﻲ ﺑﻬﺎءاﻟﺪﻳﻦ ،ﺗﻬﺮان ،اﻣﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ،دوم1380 ،؛
ﭘﺎﭘﻜﻴﻦ رﻳﭽﺎرد و اﺳﺘﺮول آوروم ،ﻛﻠﻴﺎت ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ.
 .2رﺟﺒﻲ ﻣﺤﻤﻮد ،اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ ،ﺳﻴﺰدﻫﻢ ،1388 ،ص43
 .3ﺧﺴﺮوﭘﻨﺎه ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ،ﮔﺴﺘﺮه ﺷﺮﻳﻌﺖ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص169؛ ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد اﮔﺰﻳﺴﺘﺎﻧﺴﻴﺎﻟﻴﻢ رك :ﺧﺴﺮوﭘﻨﺎه
ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ،ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻏﺮب) ،ﺟﺰوه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه ،ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺎﻳﮕﺎه (www.khosropanah.ir
٥٤
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ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ .آﺗﻪ اﻳﺴﺖﻫﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﻜﺮي اﻟﺤﺎدي دارﻧﺪ و ﺧﺪا را اﻧﻜﺎر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ 1.اوﻣﺎﻧﻴﺴﺘﻬﺎي ﺧﺪاﺑﺎور ﮔﺮﭼﻪ
ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﻣﺎ اﻋﺘﻘﺎد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﻣﺬﻫﺐ ،وﺳﻴﻠﻪ و اﺑﺰارﻳﺴﺖ ﺑﺮاي ﻫﺪف اﺻﻠﻴﺸﺎن ﻛﻪ آزادي
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ 2.در اوﻣﺎﻧﻴﺴﻢ اﻧﺴﺎن ﻣﺤﻮر ،از آن ﺟﺎ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ،ﻣﺤﻮر و ﻣﺮﻛﺰ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ
اﺳﺖ ،ﺣﺘﻲ ﺧﺪا ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮق اﻧﺴﺎن اﺳﺖ 3.اﮔﻮﺳﺖ ﻛﻨﺖ ﭘﺪر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ و آﻏﺎز ﻛﻨﻨﺪه ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﭘﻮزﻳﺘﻴﻮﻳﺴﺘﻲ در اﻧﺘﻬﺎي ﺳﻴﺮ ﺗﻔﻜﺮات ﺗﺤﺼﻠﻲ اش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻳﻚ دﻳﻦ اﻧﺴﺎﻧﻲ را داد ﻛﻪ در آن
اﻧﺴﺎن ،ﺟﺎي ﺧﺪا را ﺑﮕﻴﺮد .در اﻋﺘﻘﺎد ﭘﻮزﻳﺘﻴﻮﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻨﺖ ﺑﻪ ﭼﻴﺰي ﺟﺰ اﻣﻮر ﻣﺤﺼﻞ ﻣﺤﺴﻮس و
ﻗﺎﺑﻞ آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ ﻧﻤﻲﺗﻮان اﻃﻤﻴﻨﺎن ﭘﻴﺪا ﻛﺮد؛ از اﻳﻦ رو ﺧﺪا ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ از دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺣﻮاس ﺧﺎرج
اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻘﺎد و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﺪارد و اﻻﻫﻴﺎت وﺣﻴﺎﻧﻲ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوره ﺟﻬﺎﻟﺖ آدﻣﻲ اﺳﺖ و دوره
ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪا ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺑﺪو ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ،ﻣﺪﻳﻮن ﻓﻠﺴﻔﻪ ﭘﻮزﻳﺘﻴﻮﻳﺴﺘﻲ
اﺳﺖ 4.رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻜﺎﺗﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺣﻴﺚ روش ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ از ﭘﻮزﻳﺘﻴﻮﻳﺴﻢ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻣﺎرﻛﺲ و ﺳﺎرﺗﺮ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن آﺗﻪ اﻳﺴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎرﻛﺲ ،ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺖ
ﺑﺎﺷﺪ آﺗﻪ اﻳﺴﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﺗﻪ اﻳﺴﻢ ﻓﻮﺋﺮ ﺑﺎخ ﻗﺮار داﺷﺖ .ﻣﺎرﻛﺲ اوﻣﺎﻧﻴﺴﺘﻲ ﻣﻠﺤﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ
وﺟﻬﻪ ﺟﻤﻌﻲ اﻧﺴﺎن را ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻗﺮار ﻣﻲداد .او اﻧﺴﺎن را ﺣﻴﻮان اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲآورد و ﺣﺘّﻲ
اﺟﺎزه ﻧﻤﻲداد اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻗﺪرت ﺗﺨﻴﻞ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﺪ .ﻣﺒﺪأ و ﻣﻨﺘﻬﺎي ﺣﻴﺎت اﻧﺴﺎن را در ﻣﺎده
ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻲﻛﺮد و ﺑﺮاي اﺧﻼق ،دﻳﻦ و ﻣﺎﺑﻌﺪاﻟﻄﺒﻴﻌﻪ ﻫﻴﭻ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ ﻧﻤﻲدﻳﺪ .ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﻲ
ﻣﻲﺗﻮان وﺟﻬﻪ ﺟﻤﻌﻲ ﺑﺸﺮ را ﻣﺘﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺧﻮد را از ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ و ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ رﻫﺎ

 .1ﺻﺎﻧﻊ ﭘﻮر ﻣﺮﻳﻢ ،ﺧﺪا و دﻳﻦ در روﻳﻜﺮدي اوﻣﺎﻧﻴﺴﺘﻲ ،ﺗﻬﺮان ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ داﻧﺶ و اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،اول،1381 ،
ص 182
 .2اﺑﺮاﻫﻴﻤﻴﺎن ﺣﺴﻴﻦ ،اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ )اﺳﻼم ،اﮔﺰﻳﺴﺘﺎﻧﺴﻴﺎﻟﻴﺴﻢ ،اوﻣﺎﻧﻴﺴﻢ( ،ﺗﻬﺮان ،دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺎرف ،اول ،1381 ،ﺻﺺ
 ،103-98ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از داﻳﺮه اﻟﻤﻌﺎرف ﻓﻠﺴﻔﻪ ﭘﻞ ادواردز
 .3ﺻﺎﻧﻊ ﭘﻮر ﻣﺮﻳﻢ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص33
 .4ﻫﻤﺎن ،ﺻﺺ137-134
٥٥
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﺳﺎزد و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺎﻟﻚ و ﺣﺎﻛﻢ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﻮد 1.ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ از ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﺎي ﻓﺮاﮔﻴﺮ در ﻋﻠﻮم
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻃﻐﻴﺎن اﻧﺴﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ژان ﭘﻞ ﺳﺎرﺗﺮ اﺳﺖ .او اﺻﻮﻻً ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ وﺟﻮد
ﺧﺪا ﻧﻤﻲ دﻳﺪ زﻳﺮا ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪي ﺑﺮاي آﻓﺮﻳﻨﺶ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﺎﻣﻞ وﺣﺪت ﺑﮕﺮدد .ﺳﺎرﺗﺮ
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﺣﺘﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ آرزو ﻛﻨﺪ ﻛﻤﺎل ﺧﺪاﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻤﺎل »در ﺧﻮد« را آرﻣﺎن
ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺳﺎرﺗﺮ ﺣﺘّﻲ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺟﻮدي ﻛﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﻣﺎﺳﺖ اﻣﺎ ﺧﻮد
دﻳﺪه ﻧﻤﻲﺷﻮد دون ﺷﺄن اﻧﺴﺎن ﺧﻮدﺑﻨﻴﺎد ﻣﻲ داﻧﺴﺖ و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﺪاي ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ را ﻣﻨﺎﻓﻲ آزادي و
اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺸﺮ ﺗﻠﻘّﻲ ﻣﻲﻛﺮد.
 .1,2,1,2دﺋﻴﺴﻢ
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ﻣﻜﺘﺐ دﺋﻴﺴﻢ از ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬارﺗﺮﻳﻦ ﺗﻔﻜﺮات ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
ﺑﺎر در ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﺎﻟﻮﻳﻨﻴﺴﺖﻫﺎ در ﭘﺎﻳﺎن ﻗﺮن ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺖ و در اواﺧﺮ
ﻗﺮن ﻫﻔﺪﻫﻢ رواج ﻳﺎﻓﺖ .در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻳﺰدان ﭘﺮﺳﺘﻲ ﻳﺎ ﺗﻮﺣﻴﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺤﺎد ،ﭼﻨﺪ ﺧﺪاﻳﻲ و
وﺣﺪت وﺟﻮد و وﺣﺪت ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺎ ﺧﺪا ) (pantheismاﺳﺖ.
درﺑﺎره ﻣﻌﻨﺎي اﺻﻄﻼﺣﻲ آن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ دو ﻣﻌﻨﺎي ذﻳﻞ اﺷﺎره ﻛﺮد:
 .1اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ آﻓﺮﻳﺪﮔﺎر ﺟﻬﺎن ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺧﻠﻘﺖ ،آن را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد واﮔﺬاﺷﺘﻪ و رﻫﺎ ﻛﺮده اﺳﺖ و
ﻫﻴﭻ دﺧﺎﻟﺘﻲ در آن اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ.
 .2اذﻋﺎن ﺑﻪ آﻓﺮﻳﺪﮔﺎر اﻟﻬﻲ ﺟﻬﺎن و اﻧﻜﺎر ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ وﺣﻲ و ﻣﺬﻫﺐ اﻟﻬﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ،ﻋﻘﻞ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻛﻪ در زﻧﺪﮔﻲ اﺧﻼﻗﻲ و ﻣﺬﻫﺒﻲ درﺳﺖ ﺑﻪ آن ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ.
 .1ﻫﻤﺎن ،ﺻﺺ145-142
 .2ﻫﻤﺎن ،ﺻﺺ157-150
 .3ﺳﺎرﺗﺮ در اواﺧﺮ ﻋﻤﺮش ،ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎر دﻳﺮ ،در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﺪاوﻧﺪي ﻛﻪ ﺧﺎﻟﻖ اوﺳﺖ اﻗﺮار
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ) .ﮔﻠﺸﻨﻲ ﻣﻬﺪي ،از ﻋﻠﻢ ﺳﻜﻮﻻر ﺗﺎ ﻋﻠﻢ دﻳﻨﻲ ،ﺗﻬﺮان ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،دوم،1380 ،
ص( 36
4.deism
٥٦
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو اﺻﻄﻼح ،ارﺗﺒﺎط ارﮔﺎﻧﻴﻜﻲ وﺟﻮد دارد و ﻣﻌﻨﺎي اول ،ﻣﺴﺘﻠﺰم
ﻣﻌﻨﺎي دوم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﻧﺪﻳﺸﻪ دﺋﻴﺴﺘﻲ را ادوارد ﻫﺮﺑﺮت در اواﻳﻞ ﻗﺮن  17در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن آﻏﺎز ﻛﺮد و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ
و آﻟﻤﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ .ﺑﻮﻳﻞ ،وﻟﺘﺮ و ژان ژاك روﺳﻮ ،از ﭼﻬﺮه ﻫﺎي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ دﺋﻴﺰم ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ.
ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﻓﻜﺎر دﺋﻴﺴﺘﻲ در ﻗﺮن  18در ﻓﻠﺴﻔﻪ روﺷﻨﮕﺮي ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ؛ اﻟﺒﺘّﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮد
ﻛﻪ ﺳﻴﺮ ﺗﻔﻜﺮ ﻏﺮب در دوره ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻳﻮﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ دﺋﻴﺴﺘﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮد؛ وﻟﻲ در ﻗﺮون وﺳﻄﺎ اﻳﻦ
ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﻢ ﺗﺮ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻓﺮاﻋﻘﻠﻲ ﭼﻮن ﺗﺜﻠﻴﺚ روي آوردﻧﺪ؛ وﻟﻲ ﻋﻘﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻴﺰ ﻃﺮد ﻧﺸﺪ.

1

ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼﻮن ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲﻫﺎي ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ دﻳﻨﻲ ﻛﻠﻴﺴﺎ ،اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎرض ﺑﻴﻦ ﻋﻠﻢ و دﻳﻦ ،اﺧﺘﻼفﻫﺎي
ﺷﺪﻳﺪ درون ﻣﺬﻫﺒﻲ و اﻧﺤﻄﺎط اﺧﻼﻗﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﻠﻴﺴﺎ در ﻗﺮون وﺳﻄﻲ ،در ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﻣﻜﺘﺐ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ داﺷﺘﻨﺪ 2.در اﻧﺘﻬﺎي ﻗﺮون وﺳﻄﻲ ،ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺧﺪاي اﻧﺴﺎن ﻧﻤﺎ ﻛﻪ در اﻳﻦ دوران ﺗﻮﺳﻂ
ﻛﻠﻴﺴﺎ اﻟﻘﺎ ﻣﻲﮔﺮدﻳﺪ ،ﺑﻪ اﻟﮕﻮي ﺧﺪاي رﺧﻨﻪ ﭘﻮش ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪ .در اﻳﻦ اﻟﮕﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻻﺟﺮم ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ
»رﺧﻨﻪ ﻳﺎب ﻛﻴﻬﺎن  «Cosmic Plumperﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ درز و رﺧﻨﻪﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻠﻘﺘﺶ را ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻳﺎ
»ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎر ﻣﻔﺮﻃﻲ  «Ultimat conservativeﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺻﺮﻓﺎً در ﺑﻨﺪ ﺣﻔﻆ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
ﺧﺪاوﻧﺪي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد ﺟﻬﻞ ﻋﻠﻤﻲ ،ﺑﻪ آن رﺟﻮع ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻣﺴﻠّﻤﺎً ﺑﺎ ﭘﺮﺗﻮاﻓﺸﺎﻧﻲ داﻧﺶ
ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻫﻴﺄت »ﻣﻌﻤﺎر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ  «retired architectو ﺧﺪاي
ﺑﻲﻋﻤﻠﻲ ﻛﻪ در ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﻌﻨﻲ دﺋﻴﺴﻢ ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ،درآﻳﺪ؛ ﺧﺪاﻳﻲ ﻛﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺳﺎزﻧﺪه و
ﻣﻌﻤﺎر ﺟﻬﺎن اﺳﺖ 3.ﻧﻘﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻃﺒﻴﻌﺖ در اﻳﻦ ﺳﻴﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ،از »ﺧﻴﺮ اﻋﻠﻲ«ي آﻛﻮﻳﻨﺎس 4ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪي ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻠﺖ اوﻟﻲ و آﻓﺮﻳﺪﮔﺎر ﺑﻮده و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ »ﺳﺎﻋﺖ ﺳﺎز ﻻﻫﻮﺗﻲ« ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ؛

 .1ﺧﺴﺮو ﭘﻨﺎه ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ،اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﺸﺮ از دﻳﻦ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺻﺺ160-159
 .2ﻫﺎدوي ﻧﻴﺎ ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ اﻗﺘﺼﺎد )در ﭘﺮﺗﻮ ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﻲ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ( ،ﺗﻬﺮان ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﺪﻳﺸﻪ اﺳﻼﻣﻲ،
اول ،1387 ،ص80
 .3ﻫﻤﺎن ،ص  ،80ﭘﺎورﻗﻲ ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﺎرﺑﻮر اﻳﺎن ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص52
 .4ﺑﺎرﺑﻮر اﻳﺎن ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص25
٥٧
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

آﻓﺮﻳﻨﻨﺪه اي ﻛﻪ از دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر آﻓﺮﻳﺪﮔﺎﻧﺶ ﻣﺤﺮوم و ﻏﺎﻳﺐ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ 1.ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻠﺖ اوﻟﻲ از ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺎ ﻛﻮﺷﺸﻬﺎي ﮔﺎﻟﻴﻠﻪ در ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪا ﺻﺮﻓﺎً آﻓﺮﻳﻨﻨﺪه اﺗﻤﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﻤﻜﻨﺸﻲ دارﻧﺪ،
ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮ ﺷﺪ و ﻃﺒﻴﻌﺖ ﭘﺲ از آﻓﺮﻳﺪه ﺷﺪﻧﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﺪ 2.ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﻮﻳﻞ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻧﻴﻮﺗﻦ آﻳﺪ و ﺗﻔﺴﻴﺮي از ﺟﻬﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﻳﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻛﺎﻣﻞ ،ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎر و ﺧﻮد
ﺑﺴﻨﺪه اراﺋﻪ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻠﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ،ﺳﺎﻋﺖ ﺳﺎز
ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪ 3.ﻧﻘﺶ ﻧﻴﻮﺗﻮن در اراﺋﻪ ﺧﺪاي ﺳﺎﻋﺖ ﺳﺎز در ﮔﺴﺘﺮش دﺋﻴﺴﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺮرﻧﮓ اﺳﺖ؛ ﺑﺮﺧﻲ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﻻﻫﻴﺎت ﻳﻬﻮدي ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺷﺪه در اراﺋﻪ اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ از ﺧﺪا ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﻮﺗﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 4.دﺋﻴﺴﺖﻫﺎ در واﻗﻊ ،اﻟﮕﻮي ﺧﺪاي ﻏﺎﻳﺐ را ﻣﻄﺮح ﻛﺮدﻧﺪ؛ ﻳﻌﻨﻲ آﻓﺮﻳﺪﮔﺎري ﻛﻪ ﭘﺲ از
آﻓﺮﻳﻨﺶ ﺟﻬﺎن ﻫﻴﭻ دﺧﺎﻟﺘﻲ در آﻧﭽﻪ در آن ﻧﻬﺎده اﺳﺖ ،ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ .ﮔﺮﭼﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺎﻟﻖ
ﺑﻬﺸﺖ و زﻣﻴﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ،وﻟﻲ ﻣﻨﻜﺮ ﻋﻴﺴﻲ )ع( و ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ او ﺑﻮدﻧﺪ 5.اﻧﻜﺎر ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻧﺒﻴﺎء و وﺣﻲ و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ
ﻋﺪم دﺧﺎﻟﺖ ﺧﺪا در اﻣﻮر ﻫﺴﺘﻲ ﻗﻬﺮاً ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﺬف ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ،دﻳﻦ و ﻣﺎوراء ﻃﺒﻴﻌﺖ در ﻋﺮﺻﻪ
داﻧﺶ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺸﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻳﻦ اﺗﻔﺎﻗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﻮزه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻏﺮب اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
دﺋﻴﺴﻢ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻳﺎ ﺑﻪ اﻧﻜﺎر رﺑﻮﺑﻴﺖ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ و ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ اﻟﺤﺎد و ﻃﺮد ﻛﺎﻣﻞ
ﺧﺪا ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد .دﻳﺪرو از روﺷﻨﮕﺮاﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ دﺋﻴﺰم ﺑﻪ اﻟﺤﺎد در او ﺑﻪ روﺷﻨﻲ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪه
اﺳﺖ .او در ﻛﺘﺎب اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎي ﻓﻠﺴﻔﻲ )ﺳﺎل  (1746ﺑﻪ ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ و در ﻛﺘﺎب اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎ )ﺳﺎل
 (1770ﺑﻪ اﻟﺤﺎد و اﻧﻜﺎر ﺧﺪا روي آورد.
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ﻣﻜﺘﺐ ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﻲ دﺋﻴﺴﻢ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺬﻫﺐ اﺻﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ و
ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﺘﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﻋﺪم ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺧﺪا در اﻣﻮر ،ﻳﻌﻨﻲ ﻗﺒﻮل ﻋﺪم اﺻﺎﻟﺖ ﺧﺪا در

 .1ﻫﻤﺎن ،ص65
 .2ﻫﻤﺎن ،ص37
 .3ﻫﻤﺎن ،ﺻﺺ51-50
 .4زرﺷﻨﺎس ﺷﻬﺮﻳﺎر ،ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﺳﻤﺎت ،ﺷﻤﺎره اول
 .5ﻫﺎدوي ﻧﻴﺎ ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص80
 .6ﺧﺴﺮوﭘﻨﺎه ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص160
٥٨
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ ازﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﺴﺘﻲ اﺻﺎﻟﺖ داده ﻣﻲﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﺬﻫﺐ اﺻﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ
اﺻﺎﻟﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ) 1.ر.ك :ﺻﺺ(35-31
ﻧﻈــﺎم اﻗﺘﺼــﺎد ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ داري از ﺟﻤﻠــﻪ ﻣﻜــﺎﺗﺒﻲ اﺳــﺖ ﻛــﻪ ﺑــﻪ ﺷــﺪت از ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳــﻲ دﺋﻴﺴــﻢ،
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل را ﻗﻮي ﻣـﻲ داﻧﻨـﺪ ﻛـﻪ آدام اﺳـﻤﻴﺖ )ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﭘـﺮداز
اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري( ﻗﻴﻮﻣﻴﺖ و رﺑﻮﺑﻴﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن را ﺑﺎور ﻧﺪاﺷﺖ و از ﺷﻜﺎﻛﺎن ﻳﺎ
ﭘﻴﺮوان دﺋﻴﺴﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲآﻣﺪ؛ زﻳﺮا در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎﻳﺶ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺘﺎب ﺛﺮوت ﻣﻠﻞ،
اﺛﺮي از ﺧﺪا ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻲﺷﻮد .او ﺟﻬﺎن اﻗﺘﺼﺎد را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ در آن ﻫـﻴﭻ اﺛـﺮي ﻧـﺪارد و
ﺳﺎﻋﺘﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﺎزش آن را رﻫﺎ ﻛﺮدهاﺳﺖ ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ .اﺳﻤﻴﺖ در ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺧﻮد ﺗﺄﻛﻴﺪ
ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺖ اﻟﻬﻲ ﻧﻴﺎز ﻧﻴﺴـﺖ ،ﺑﻠﻜـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖﻫـﺎي ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ
اﻓﺮادي ﻛﻪ در ﭘﻲ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآورد.
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اﻧﻜﺎر ﻧﻘﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺟﻬﺎن ﻣﺎدي و ﺟﺎﻣﻌﻪي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻧﻴـﺰ ﺑـﺮ اﻗﺘﺼـﺎد ﺣﻜﻮﻣـﺖ دارد و
ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري ﺑﺎ اﻳﻦ اﺻﻞ آﻣﻴﺨﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ،ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﻈـﺎم اﻗﺘﺼـﺎدي
اﺳﻼم و ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري اﺳﺖ .ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﻼم ،ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺧﺪاﻣﺤﻮر اﺳﺖ و ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼـﺎد ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ
داري ﻧﻈﺎﻣﻲ اﻧﺴﺎن ﻣﺤﻮر .ﻳﻜﻲ از آﺛﺎر ﻣﻬﻢ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري ﺗﻨﻬـﺎ
ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎدي ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻬﻲ و ﻏﻴﺮﻣﺎدي در ﺣﻮزهي اﻗﺘﺼﺎد ﺟﺎﻳﻲ ﻧﺪارد؛ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در
ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﻼم ،اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ از ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋهاي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴـﺘﻘﻞ ،ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ
ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ 3.ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ در رواﻳـﺎت ﻣـﺎ ﻧﻤـﺎز ﺑـﺎران و اﺳـﺘﻐﻔﺎر ،ﻋﺎﻣـﻞ ﻧـﺰول رﺣﻤـﺖ اﻟﻬـﻲ و رﻓـﻊ
ﺧﺸﻚﺳﺎﻟﻲ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﻌﻀﻲ از آﻳﺎت ﻗﺮآن ،ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ اﻳﻤـﺎن و ﺗﻘـﻮا در ﺟﺎﻣﻌـﻪ،
ﺳﺒﺐ ﻧﺰول ﺑﺮﻛﺎت اﻟﻬﻲ و ﺑﺎز ﺷﺪن درﻫﺎي رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺮده ﺷـﺪه اﺳـﺖ؛ 4در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ ﻧﻤـﺎز
ﺑﺎران و ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ اﻳﻤﺎن و ﺗﻘﻮا در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﺳﺒﺎب ﻣﺎدي ﻧﺰول ﺑﺎران و ﺑﺮﻛﺎت اﻟﻬﻲ ﻧﻴﺴﺖ.
 .1ﻫﺎدوي ﻧﻴﺎ ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص154
 .2ﻣﻴﺮﻣﻌﺰي ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ،ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﻼم )دﻓﺘﺮ اول :ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻓﻠﺴﻔﻲ( ،ﺗﻬﺮان ،ﻛﺎﻧﻮن اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺟﻮان ،دوم ،1388 ،ص40
 .3ﻫﻤﺎن ،ص41
 .4اﻋﺮاف96/
٥٩
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

 .3,1,2ﺳﻜﻮﻻرﻳﺴﻢ

1

درﺑﺎره ارﺗﺒﺎط دﻳﻦ و دﻧﻴﺎ و ﺗﻮﺟﻪ آﻣﻮزه ﻫﺎي دﻳﻨﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي دﻧﻴﺎﻳﻲ اﻧﺴﺎن ﻫﻤﻮاره اﻳﻦ ﺳﺆاﻻت
ﻣﻄﺮح ﺑﻮده ﻛﻪ آﻳﺎ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي آﺳﻤﺎﻧﻲ و دﻳﻨﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آدﻣﻴﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ دﻫﺪ؟ آﻳﺎ آﻳﺎت و رواﻳﺎت
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ آﺑﺎد ﻛﺮدن آﺧﺮت ﺗﻮﺟﻪ دارد و ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي دﻧﻴﻮي اﻧﺴﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪارد ،ﻳﺎ اﻳﻦ ﻃﻮر ﻧﻴﺴﺖ؟ در
ﻳﻚ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻛﻠﻲ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن دو روي ﻛﺮد ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆاﻻت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻔﻜﺮ ﺟﺪا اﻧﮕﺎري دﻳﻦ از دﻧﻴﺎ ﻳﺎ ﺗﻔﻜﺮ ﺳﻜﻮﻻرﻳﺰم ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻓﻜﺮي در
ﻣﻐﺮب زﻣﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺗﺪاوم ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﻜﻮﻻرﻳﺴﻢ در ﺑﺪو ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي واﻛﻨﺸﻲ
ﺳﻴﺎﺳﻲ – اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻗﺮن ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ و ﻫﻔﺪﻫﻢ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻧﺎﺻﺤﻴﺢ ﻛﻠﻴﺴﺎ در
ﺟﻬﺎن ﻏﺮب اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ ﻛﻪ در اﻧﺘﻬﺎي ﻗﺮون وﺳﻄﻲ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﮔﺮدﻳﺪ .دوﻣﻴﻦ ﺗﻔﻜﺮ ،از ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن دﻳﻦ و دﻧﻴﺎ ﮔﺰارش ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ
روي ﻛﺮدﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ در ﺑﺎب ﻗﻠﻤﺮو دﻳﻦ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺨﺶ ﻫﺎي دﻳﻦ ﺑﺎ دﻧﻴﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
 .1,3,1,2ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ
ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺳﻜﻮﻻرﻳﺰاﺳﻴﻮن در زﺑﺎن ﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل 1648م در ﻣﻌﺎﻫﺪهي وﺳﺘﻔﺎﻟﻲ
 westphaliaﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺖ و ﻣﻘﺼﻮد از آن ﺗﻮﺿﻴﺢ و ﺗﻮﺻﻴﻒ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺗﺮ ﺗﺤﺖ
ﻧﻈﺎرت ﻛﻠﻴﺴﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ ﺑﻪ زﻳﺮ ﺳﻠﻄﻪ ي اﻗﺘﺪارات ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻏﻴﺮ روﺣﺎﻧﻲ ﺑﻮد .ﺗﻤﻴﻴﺰ و ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻴﺎن
ﻣﻘﺪس و دﻳﻦ ) (sacredو دﻧﻴﻮي ﻳﺎ ﻋﺮﻓﻲ ) (secularﻛﻪ اﺟﻤﺎﻻً در ﺣﻜﻢ ﺗﻤﻴﻴﺰ و ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺎ
ﺑﻌﺪاﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻣﺴﻴﺤﻲ از ﻫﻤﻪ ي اﺷﻴﺎ و اﻣﻮري ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﻘﺪس و ﻧﺎﺳﻮﺗﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ،
در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﻣﺘﺪاول ﺑﻮد .ﻛﻠﻴﺴﺎ ،ﻛﺸﻴﺶﻫﺎ و روﺣﺎﻧﻴﺎﻧﻲ را ﻛﻪ در درون ﺗﺸﻜﻴﻼت دﻳﻨﻲ ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ از روﺣﺎﻧﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺮون ﺗﺸﻜﻴﻼت دﻳﻨﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﺮد و ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺳﻜﻮﻻرﻳﺰاﺳﻴﻮن را ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎي ﻣﺮﺧﺺ ﻛﺮدن روﺣﺎﻧﻴﺎن از ﻗﻴﺪ ﻋﻬﺪ و ﭘﻴﻤﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮد .اﻳﻦ اﺻﻄﻼح در ﻣﻴﺎن ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎي ﺗﻘﺪس زداﻳﻲ ،ﻣﺴﻴﺤﻲ زداﻳﻲ ،ﻋﻠﻤﺎﻧﻲ ﻛﺮدن و ﻏﻴﺮروﺣﺎﻧﻲ ﻧﻤﻮدن ،ﺧﺎرج ﻧﻤﻮدن ﻋﻤﻞ ﻛﺮدﻫﺎي
دﻳﻨﻲ از ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺟﺪاﻳﻲ دﻳﻦ از دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود .اﻳﻦ ﺗﻔﻜﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ دارد.

1.Secularism
٦٠
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

واژه ي ﺳﻜﻮﻻرﻳﺴﻢ ﭘﺲ از ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻴﺎن ﻛﻠﻴﺴﺎ و ﺟﺎﻣﻌﻪ وارد اﻧﺪﻳﺸﻪ ي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻏﺮب ﺷﺪ و در
ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ ،از اﻟﺤﺎد ﺗﺎ ﭘﺬﻳﺮش دﻳﻦ ،در ﺟﺎﻣﻌﻪ ي اروﭘﺎ ﻇﻬﻮر ﻛﺮد .ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻫﺪف ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﻳﻦ
اﺻﻄﻼح ،رﻫﺎﺳﺎزي ﻛﻠﻴﺴﺎ از ﺷﺌﻮن ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮ اﻳﻦ
اﺳﺎس ،ﻣﺎﻛﺲ وﺑﺮ ﺳﻜﻮﻻرﻳﺰم را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺟﺪاﻳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ي دﻳﻨﻲ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻲ داﻧﺪ
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﻛﻪ دوﻟﺖ ﺣﻖ دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر دﻳﻨﻲ و ﻛﻠﻴﺴﺎ ﺣﻖ دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر ﺳﻴﺎﺳﻲ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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 .2,3,1,2ﺳﻜﻮﻻرﻳﺴﻢ در ﻟﻐﺖ
واژه  Secularismﻻﺗﻴﻨﻲ اﺳﺖ و از  seculumﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي دﻧﻴﺎ ﻳﺎ ﮔﻴﺘﻲ و در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﻴﻨﻮ اﺳﺖ 2و ﺳﻜﻮﻻرﻳﺰم در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي دﻧﻴﺎﭘﺮﺳﺘﻲ ،اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﺻﺎﻟﺖ اﻣﻮر دﻧﻴﻮي ،ﻏﻴﺮدﻳﻦ ﮔﺮاﻳﻲ،
ﻧﺎدﻳﻨﻲ ﮔﺮاﻳﻲ ،ﺟﺪا ﺷﺪن دﻳﻦ از دﻧﻴﺎ و دﻧﻴﻮﻳﺖ اﺳﺖ؛ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ،ﺳﻜﻮﻻرﻳﺰاﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي
دﻧﻴﻮيﻛﺮدن ،ﺟﺪااﻧﮕﺎري دﻳﻦ و دﻧﻴﺎ ،دﻳﻦ زداﻳﻲ ،ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺖ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺳﻜﻮﻻر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻋﺮﻓﻲ،
ادﺑﻴﺎت ﺳﻜﻮﻻر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ادﺑﻴﺎت ﻏﻴﺮﻣﻌﻨﻮي و ادﺑﻴﺎت دﻧﻴﻮي ،ﻋﺮﻓﺎن ﺳﻜﻮﻻر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻋﺮﻓﺎن ﻧﺎﺳﻮﺗﻲ و
ﻗﻠﻤﺮو ﺳﻜﻮﻻر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻗﻠﻤﺮو ﻋﺮﻓﻲ و دﻧﻴﻮي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 3.ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎي ﻟﻐﺖ ﺳﻜﻮﻻرﻳﺴﻢ
را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻣﻮر ﻣﻌﺎش و ﺟﺎﻣﻌﻪ ،از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ،ﺳﻴﺎﺳﺖ ،اﺧﻼق و ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ
زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ و دﻳﻦ ،ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮده اﻧﺪ 4.دﺳﺘﻪ ي دﻳﮕﺮي از ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ
ﺳﻜﻮﻻرﻳﺰاﺳﻴﻮن و ﺳﻜﻮﻻرﻳﺴﻢ را ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮده اﻧﺪ :ﺳﻜﻮﻻر ﻳﻌﻨﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ،دﻧﻴﻮي ،ﻏﻴﺮ
ﻏﻴﺮﻣﺬﻫﺒﻲ؛ ﺳﻜﻮﻻرﻳﺴﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي دﻧﻴﺎﭘﺮﺳﺘﻲ ،ﻧﺎدﻳﻨﻲ ﮔﺮي ،روح دﻧﻴﺎداري و ﺳﻜﻮﻻرﻳﺰاﺳﻴﻮن ،ﻳﻌﻨﻲ
دﻧﻴﻮي ﺳﺎزي ،ﻏﻴﺮ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻛﺮدن 5،اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺧﻼﻗﻲ و اﺻﻮﻟﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻲ
دﻧﻴﻮي ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﻮده و ﺻﺮﻓﺎً ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻮل روﺣﺎﻧﻲ و ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ ﻫﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ ي آﻣﻮزﺷﻲ ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اي ﻛﻪ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﺮ اﺻﻮل دﻧﻴﻮي و ﻣﻨﻜﺮ ﻣﺮاﻋﺎت اﺻﻮل ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﺎﺷﺪ 6.ﺳﻜﻮﻻرﻳﺴﻢ در ﻋﺮﺑﻲ ﺑﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﻪ
 .1ﺧﺴﺮوﭘﻨﺎه ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ،ﮔﺴﺘﺮه ﺷﺮﻳﻌﺖ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص151
 .2ﻧﺼﺮي ﻋﺒﺪاﷲ ،اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺸﺮ از دﻳﻦ ،ﺗﻬﺮان ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﺪﻳﺸﻪ اﺳﻼﻣﻲ ،ﺳﻮم ،1379 ،ص351
 .3ﺧﺴﺮوﭘﻨﺎه ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص152
4.Oxford Advanced Learner, s Dictionary, 2003, p1155
 .5آرﻳﺎن ﭘﻮر ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص1298
 .6ﺧﺴﺮوﭘﻨﺎه ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص  ،152ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از :آرﻳﺎن ﭘﻮر ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ ﻋﺒﺎس ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻛﺎﻣﻞ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ – ﻓﺎرﺳﻲ ،ج5
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دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

)ﺑﻪ ﻓﺘﺢ و ﻛﺴﺮ ﻋﻴﻦ ،ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺮدن ﻳﺎ ﻋﺎﻟﻤﻲ و اﻳﻦ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﺮدن( ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮔﺰﻳﻨﺶ اﻳﻦ
واژه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮاردادن ﻋﻘﻼﻧﻴﺖ اﺑﺰاري و ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺮدن اﻣﻮر دﻧﻴﻮي ﺑﻪ ﺟﺎي دﻳﻨﻲ ﻛﺮدن آﻧﻬﺎﺳﺖ.
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 .3,3,1,2اﺻﻄﻼح ﺳﻜﻮﻻرﻳﺴﻢ و ﺳﻜﻮﻻرﻳﺰاﺳﻴﻮن
در ﺑﺤﺚ از اﺻﻄﻼح ﺳﻜﻮﻻرﻳﺴﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺳﻜﻮﻻرﻳﺴﻢ ﺑﺎ ﺳﻜﻮﻻرﻳﺰاﺳﻴﻮن
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻳﻦ دو واژه را ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺧﻠﻂ ﻛﺮد .ﺳﻜﻮﻻرﻳﺴﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻜﺘﺐ و
اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﻛﻪ داراي اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺧﺎﺻﻲ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺳﻜﻮﻻرﻳﺰاﺳﻴﻮن ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﻗﺪاﺳﺖ زداﻳﻲ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ دﻳﻨﻲ ﺳﺎزي ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲ ﭘﺮدازد.
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ﺳﻜﻮﻻرﻳﺴﻢ ﻧﻮﻋﻲ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي اﺳﺖ ﻛﻪ رﻳﺸﻪ در اﺧﻼق ﻃﺒﻴﻌﻲ دارد و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ وﺣﻲ و اﻣﻮر
ﻓﺮاﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻴﺴﺖ .اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻓﻠﺴﻔﻲ را اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺟﻮرج اچ.ﺟﻲ .ﻫﻮل ﻳﻮك در ﺣﺪود ﺳﺎل 1846م ،ﺑﻪ
ﻃﻮر رﺳﻤﻲ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﻄﺮح ﻛﺮد .واژه ي ﺳﻜﻮﻻرﻳﺴﻢ در ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ﻣﺼﻄﻠﺢ
اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﻛﺎﺗﻮﻟﻴﻚ از آن ﺑﻪ واژه ي ﻻﺋﻴﺴﻴﺴﻢ ) (laicismﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد .اﻳﻦ
دو واژه ﻛﻪ اوﻟﻲ ﺑﺮاي ﻓﺮاﻧﺴﻪ زﺑﺎنﻫﺎ و دوﻣﻲ ﺑﺮاي اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ زﺑﺎنﻫﺎ آﺷﻨﺎﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ.
ﺗﻔﻜﺮّ ﺳﻜﻮﻻر ﺑﻪ دﻧﻴﻮي و ﻧﺎﺳﻮﺗﻲ ﺳﺎﺧﺘﻦ دﻳﻦ ﻧﻈﺮ دارد و ﻣﻨﻄﻖ ﻻﻳﻴﻚ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺟﺪااﻧﮕﺎري دﻳﻦ از
ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺳﺖ .ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﻋﺮف ﮔﺮاﻳﻲ ﻳﺎ ﺳﻜﻮﻻرﻳﺴﻢ اﻓﺮاﻃﻲ ،ﺑﻪ ﻃﻮر آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ،ﻫﻤﻪ ي اﺷﻜﺎل و ﺻﻮر
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺎوراي ﻃﺒﻴﻌﻲ را رد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و اﺻﻮل ﻏﻴﺮدﻳﻨﻲ و ﻳﺎ ﺿﺪدﻳﻨﻲ را ﺑﻨﻴﺎد اﺧﻼق ﺷﺨﺼﻲ و
ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ .ﺳﻜﻮﻻرﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺟﻬﺎن ﻧﺒﺎﻳﺪ از زﺑﺎن دﻳﻨﻲ
اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺑﺸﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺟﻬﺎن را ﻛﺸﻒ و ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد و ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﺑﺸﺮ ،راه ﮔﺸﺎي
ﺟﻬﺎن ﺑﻬﺘﺮ و زﻧﺪﮔﻲ ﻧﻴﻜﻮﺗﺮ اﺳﺖ.
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اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻜﻮﻻرﻳﺴﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ،اﻫﺪاف و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ ،ﻣﻌﺎﻧﻲ اﺻﻄﻼﺣﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ دارد و در
ﻳﻚ ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮده ،ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺎد و دﻳﻦ داري ،ﻣﻌﺎﻧﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺑﺮﺧﻲ از ﻃﺮﻓﺪاران اﻳﻦ
 .1ﻫﻤﺎن ،ص153
 .2ﻧﺼﺮي ﻋﺒﺪاﷲ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص351
 .3داﻋﻲ ﻧﮋاد ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ،ﺗﺒﻴﻴﻦ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻜﻮﻻرﻳﺴﻢ ،ﻗﻢ ،ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ ،1383،ﺻﺺ4-3
)ﻧﺴﺨﻪ  pdfﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﻳﺖ (www.khosropanah.ir
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دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر دﻳﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻬﺎدي ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و
ﻧﻘﺶ دﻳﻦ را در ﺣﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ راﺑﻄﻪ ي اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺧﺪا ﺗﻨﺰّل ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎ
دﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،در ﺻﺪد ﻣﺤﻮ ﻛﻠﻲ آن از ﺻﺤﻨﻪ ي ﺣﻴﺎت ﺑﺸﺮي اﻧﺪ )ﻣﺎرﻛﺲ ،ﻓﺮوﻳﺪ ،ﻧﻴﭽﻪ،
راﺳﻞ و دﻳﮕﺮ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ دﻳﻦ را اﻓﻴﻮن ﻣﻠﺖﻫﺎ و ﻣﻨﺸﺄ ﺑﻴﻤﺎري رواﻧﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ( ،ﺑﻪ
اﻳﻦ روﻳﻜﺮد ﮔﺮاﻳﺶ دارﻧﺪ .اﻳﻦ دو ﻧﮕﺮش ،ﺳﻜﻮﻻرﻳﺴﻢ را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ي ﺧﺸﻦ و ﻣﻼﻳﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮده
اﺳﺖ .ﺳﻜﻮﻻرﻳﺴﻢ ﺧﺸﻦ و اﻓﺮاﻃﻲ ﺑﺎ راﻫﺒﺮد ﺳﻨّﺖ ﺳﺘﻴﺰي و دﻳﻦ ﺳﺘﻴﺰي ﭘﻴﺶ ﻣﻲ رود و ﺣﺬف دﻳﻦ
از ﺻﺤﻨﻪ ي ﺣﻴﺎت ﺑﺸﺮي را اﻧﮕﻴﺰه ي اﺻﻠﻲ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻲ داﻧﺪ؛ وﻟﻜﻦ ﺳﻜﻮﻻرﻳﺴﻢ ﻣﻼﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﺪود
ﺳﺎﺧﺘﻦ دﻳﻦ در ﻋﺮﺻﻪ ي ﻓﺮدي و ﺷﺨﺼﻲ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻣﻲ ورزد.
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ﺳﻜﻮﻻرﻳﺰاﺳﻴﻮن ﻓﺮاﻳﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﻓﻲ ﺷﺪن و ﻋﻘﻼﻧﻲ ﺷﺪن ﻧﻬﺎدﻫﺎي دﻳﻨﻲ و اﻧﻔﻜﺎك دﻳﻦ
از دﻧﻴﺎ و ﺑﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ راﻧﺪن دﻳﻦ از ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺷﺎره دارد .ﺳﻜﻮﻻرﻳﺰاﺳﻴﻮن در اﻧﺘﻬﺎي اﻳﻦ
ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻋﺮﻓﻲ ﺷﺪن ،اﻣﺤﺎي ﻣﻌﺎﻧﻲ دﻳﻨﻲ را در زﻧﺪﮔﻲ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻓﺮدﮔﺮاﻳﻲ ﻣﺤﺾ
و ﺑﻲ ﺧﺪاﻳﻲ ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ.
ﺑﺮاي واژه ي ﺳﻜﻮﻻرﻳﺰاﺳﻴﻮن ﻣﻲ ﺗﻮان دو ﻣﻌﻨﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ:
 .1ﺳﻜﻮﻻرﻳﺰاﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻳﻚ واﻗﻌﻴﺖ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ،ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻠﺐ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ از ﻛﻠﻴﺴﺎ
 .2ﺳﻜﻮﻻرﻳﺰاﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻧﻈﺮي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ،ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻘﺪس زداﻳﻲ و ﻋﺮﻓﻲ ﺷﺪن
ﻣﻈﺎﻫﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻬﺎدﻫﺎي دﻳﻨﻲ و ﻏﻴﺮدﻳﻨﻲ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ.
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»ﺷﺎﻳﻨﺮ« ﭘﺲ از ﺑﻴﺎن ﺷﺶ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺮاي ﺳﻜﻮﻻرﻳﺰاﺳﻴﻮن )زوال دﻳﻦ؛ ﺳﺎزﮔﺎري ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺑﺎ
اﻳﻦ ﺟﻬﺎن؛ ﺟﺪاﻳﻲ دﻳﻦ و ﺟﺎﻣﻌﻪ؛ ﺟﺎي ﮔﺰﻳﻨﻲ ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺑﺎورداﺷﺖﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي
ﻣﺬﻫﺒﻲ؛ ﺳﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﺲ از ﺟﻬﺎن؛ ﺣﺮﻛﺖ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ي ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻨﺘﻲ( ﻣﻌﻨﺎي اﺳﺎﺳﻲ
ﺳﻜﻮﻻرﻳﺰاﺳﻴﻮن را ﻫﻤﺎن زوال و ﺷﺎﻳﺪ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪن ﺑﺎورﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﻲ داﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎي
ﻧﺨﺴﺖ ،دوم ،ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ارﺗﺒﺎط دارد.

 .1ﺧﺴﺮوﭘﻨﺎه ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص153
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٦٣
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﺟﺪااﻧﮕﺎري دﻳﻦ از دﻧﻴﺎ ﻓﺮاﻳﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ آن ،وﺟﺪان دﻳﻨﻲ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي دﻳﻨﻲ و ﺷﻌﺎرﻫﺎي
دﻳﻨﻲ ،اﻋﺘﺒﺎر و اﻫﻤﻴﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ؛ و اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﻦ در ﻋﻤﻞ ﻛﺮد ﻧﻈﺎم
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ راﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪن از زﻳﺮ ﻧﻔﻮذ و ﻧﻈﺎرت
ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎً ﺑﻪ اﻣﺮ ﻣﺎوراي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻋﻨﺎﻳﺖ دارﻧﺪ ،ﻋﻘﻼﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﺧﻼﺻﻪ ي ﺳﺨﻦ آن ﻛﻪ رواج ﺳﻜﻮﻻرﻳﺰاﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺸﻜﻴﻼت
اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺣﻮزه ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد ،اﺧﻼق ،آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﻏﻴﺮه از ﻣﻔﺮوﺿﺎت دﻳﻨﻲ و ﭘﻴﺶ ﻓﺮضﻫﺎي
ﻣﺎوراي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ و ﺑﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي دﻳﻦ و دﻧﻴﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و دﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ و
ﻓﺮدي ،ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻘﻂ ارﺗﺒﺎط اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻣﺎوراي ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺖ.

1

 .4,3,1,2ﺳﻜﻮﻻرﻳﺴﻢ؛ ﺟﺪاﻳﻲ دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت
ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺳﻜﻮﻻرﻳﺴﻢ را روﻳﻜﺮدي در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ اﻳﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ
ﻏﻴﺮ از ﺑﺨﺶ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺎدي ،داراي ﺑﺨﺶ ﻣﺎوراي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؟ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺳﻜﻮﻻرﻳﺴﻢ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال اﺻﻠﻲ ﭘﻴﺎم ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﻳﻲ دﻳﻦ از دﻧﻴﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ .ﺳﻜﻮﻻرﻳﺴﻢ
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ،ﻳﺎ ﻣﻨﻜﺮ ﻣﺎواري ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺷﺪه و ﻳﺎ وﺟﻮد آن را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻨﻜﺮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﻣﺎوراي ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻳﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺳﻜﻮت ﻛﺮده اﺳﺖ
اﻣﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲ ورزد ﻛﻪ در ارزش ﮔﺬاري ،اﺻﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺳﺖ و ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﻲ ﻛﻪ
ﺳﻜﻮﻻرﻳﺴﻢ ﻣﻄﺮح ﻣﻲﻛﻨﺪ اﻧﻜﺎر ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي دﻧﻴﺎ از آﺧﺮت اﺳﺖ 2.ﻛﻮزﻧﺘﺲ اﻗﺘﺼﺎددان ﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮا
ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ :ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ از ﺳﻜﻮﻻرﻳﺴﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎدي ﺑﺮ روي زﻣﻴﻦ اﺳﺖ.

3

 .5,3,1,2ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺳﻜﻮﻻرﻳﺴﻢ
ﺳﻜﻮﻻرﻳﺴﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻜﺘﺐ ﻓﻜﺮي ،ﺧﻮد ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﭘﻴﺶ ﻓﺮضﻫﺎ و ﺑﻨﻴﺎدﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و
ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺳﻜﻮﻻرﻳﺴﻢ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻧﺠﻴﻞ و
ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺎر ﻣﻴﺎن ﺧﺪا و ﻗﻴﺼﺮ ،ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎي ﻧﺎدرﺳﺖ ﻛﻠﻴﺴﺎ ﺑﺎ ﻧﻮآوري ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ،
 .1ﺧﺴﺮوﭘﻨﺎه ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺻﺺ155-153
 .2ﻫﺎدوي ﻧﻴﺎ ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص .182
 .3ﻫﻤﺎن ،ص 182
٦٤
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﺗﻌﺎرض ﻫﺎي ﻣﻴﺎن ﻋﻠﻢ و دﻳﻦ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻛﻠﻴﺴﺎ در رﻓﻊ اﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ ،ﺗﺒﺪﻳﻞ دﻳﻦ از ﻋﻨﺼﺮ
ﻣﺤﺒﺖ و ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ اي ﻣﻤﻠّﻮ از ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻋﺼﺒﻴﺖ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ،اﺻﻼح دﻳﻨﻲ ﻳﺎ رﻓﻮرﻣﻴﺴﻢ ﺑﻪ
وﺳﻴﻠﻪي ﻟﻮﺗﺮ و ﻛﺎﻟﻮن اﺷﺎره ﻛﺮد؛ اﻣﺎ ﺳﻜﻮﻻرﻳﺴﻢ در ﻏﺮب ﻓﻘﻂ زاﻳﻴﺪه ي اﻓﻜﺎر ﺑﺪاﻧﺪﻳﺸﺎن و دﻳﻦ
ﺳﺘﻴﺰان ﻧﺒﻮد؛ ﮔﺮﭼﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ در ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ آن ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺆﺛّﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺧﺎﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﭘﻴﺶﻓﺮضﻫﺎي
اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ،ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و دﻳﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ اي ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻜﻮﻻرﻳﺴﻢ را در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ
ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻳﻚ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي در ﻋﺼﺮ ﻣﺪرﻧﻴﺘﻪ درآورده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان از اﻧﺴﺎن ﻣﺤﻮري ﻳﺎ
اوﻣﺎﻧﻴﺴﻢ ،ﻋﻘﻞ ﮔﺮاﻳﻲ ،ﻋﻠﻢ ﻣﺪاري )ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮاﻳﻲ( ،ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ و ﭘﺪﻳﺪار ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ،
ﺗﺴﺎﻫﻞ و ﺗﺴﺎﻣﺢ ،ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺴﻢ ،ﺣﻘﻮق ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻗﻠﺒﻲ و ﺗﺠﺮﺑﻪ دﻳﻨﻲ ﻧﺎم ﺑﺮد 1.ﺳﻜﻮﻻرﻳﺴﻢ،
روﻳﻜﺮدي ﻫﺴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ،دﻳﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ زاﻳﻴﺪه ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﺪﻳﺪ و
ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮاردي
ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮاﻳﻲ ،ﻋﻘﻞ ﮔﺮاﻳﻲ و ﻧﺴﺒﻲ ﮔﺮاﻳﻲ ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .6,3,1,2ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻜﻮﻻرﻳﺴﻢ ﺑﺮ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻜﻮﻻرﻳﺴﺘﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﻜﺎر وﺣﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ و ﻏﻴﺮ
ﻣﻌﺘﺒﺮ داﻧﺴﺘﻦ روش درون دﻳﻨﻲ و وﺣﻴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش ﻛﺴﺐ ﺷﻨﺎﺧﺖ در ﻋﻠﻮم ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺸﺮي از
ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺰ در ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻜﻮﻻرﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮدي ﺑﺮﻳﺪه از
ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎوراء و ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﺧﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي اداره دﻧﻴﺎي ﺧﻮد ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ وﺣﻲ ﻧﺪارد و در ﻣﻮاﻗﻊ
ﺿﺮورت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  -و ﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ  -دﻳﻦ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺨﺼﻲ و ﻓﺮدي ﺑﺮاي ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن
ﻧﻴﺎزﻫﺎﻳﺶ ﺑﭙﺬﻳﺮد .ﻋﻠﻢ ﺳﻜﻮﻻر ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮﻳﺪه از دﻳﻦ و وﺣﻲ و ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎده اﺳﺖ .ﻃﺮح ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﺎرض ﻋﻠﻢ و دﻳﻦ ،ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺴﺘﻦ ﻣﻌﺎرف دﻳﻨﻲ و اﻻﻫﻴﺎت وﺣﻴﺎﻧﻲ و اراﺋﻪ ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ ﻣﺎدي و
دﻧﻴﺎﻳﻲ از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ دﻳﻨﻲ و اﻻﻫﻲ در ﻏﺮب ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻨﻴﺎدﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ،ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ
ﻳﻚ ﻫﺴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻜﻮﻻرﻳﺴﺘﻲ اﺳﺖ؛ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻏﺮب ،ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ.

 .1ﺧﺴﺮوﭘﻨﺎه ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص166؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ :ﻗﺪردان ﻗﺮاﻣﻠﻜﻲ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ،ﻗﺮآن و ﺳﻜﻮﻻرﻳﺴﻢ ،ﺗﻬﺮان،
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﺪﻳﺸﻪ اﺳﻼﻣﻲ ،ﺳﻮم ،1388 ،ص103-54
٦٥
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

 .2,2ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻗﺮآن
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﻲ ﻣﺎدي و
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺪرﻧﻴﺰم اﺳﺖ ،ﺿﺮورت دارد ﺑﺎ رﺟﻮع ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اوﻻً ﻧﺴﺒﺖ اﻳﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺑﺎ آﻣﻮزه ﻫﺎي
ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ﻗﺮآن ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد؛ ﺛﺎﻧﻴﺎً ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮان
آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ،اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﺮد.
 .1,2,2ﻫﺴﺘﻲ ﻣﺎوراء ﻣﺎدي
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻲ را در ﻋﺎﻟﻢ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﻣﺎده و ﺣﺲ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﻮﺟﻮدات را
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺤﺴﻮس ﻧﻤﻲ داﻧﺪ .ﻗﺮآن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ از ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﻚ و ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﻜﻮت ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﻣﻲ ﻛﻨﺪ؛ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ از ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺸﻬﻮدات ﻧﺎم ﻣﻲ ﺑﺮد ،ﻋﺎﻟﻢ ﻏﻴﺐ را ﻫﻢ ﺗﺄﻳﻴﺪ
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ؛ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ از آﺳﻤﺎن ﻫﻔﺖ ﮔﺎﻧﻪ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه ،از ﺳﻤﺎء ﻣﻌﻨﻮي ﻧﻴﺰ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن
آﻣﺪه اﺳﺖ و ﭼﻨﺎن ﻛﻪ از زﻣﻴﻦ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آن ﺑﺤﺚ ﻛﺮده از ﻋﺮش ،ﻛﺮﺳﻲ ،ﺑﻬﺸﺖ و دوزخ ﻧﻴﺰ
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ از ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺤﺴﻮس ﭼﻮن اﻧﺴﺎن ،ﺣﻴﻮان ،ﺟﻤﺎد و ﻧﺒﺎت ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ
در آﺧﺮﻳﻦ ﻛﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﻲ ﺳﺨﻦ ﺑﺮ زﺑﺎن راﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ از ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺣﺲ و درك
ﺣﺴﻲ ﻧﻤﻲﺗﻮان آنﻫﺎ را درك ﻛﺮد ﻧﻈﻴﺮ روح ،ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ،ﺟﻨّﻴﺎن و ﺷﻴﻄﺎن ﻧﻴﺰ ﺣﺮﻓﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن
آﻣﺪهاﺳﺖ .ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ وراي ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎدي و ﺟﻬﺎن ﻃﺒﻴﻌﺖ ،ﻫﺴﺘﻲ ﻣﺎوراء ﻣﺎدي و
دﻧﻴﺎي ﻓﺮاﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻴﺰ واﻗﻌﻴﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺴﺘﻲ ،ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ در ﻣﺎده و
ﻃﺒﻴﻌﺖ ،ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﻴﺴﺖ.
 .1,1,2,2ﻣﻠﻜﻮت
در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﭼﻬﺎر آﻳﻪ درﺑﺎرهي ﻣﻠﻜﻮت وﺟﻮد دارد .در ﻳﻚ آﻳﻪ ﺳﺨﻦ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻠﻜﻮت
آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ را ﺑﻪ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ)ع( ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﺪﻳﻢ ﺗﺎ او در زﻣﺮهي اﻫﻞ ﻳﻘﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
وﻛَﺬَﻟﻚ ﻧُﺮِي إِﺑﺮَاﻫﻴﻢ ﻣﻠَﻜُﻮت اﻟﺴﻤﺎوات واﻷَرضِ وﻟﻴﻜُﻮنَ ﻣﻦَ اﻟْﻤﻮﻗﻨﻴﻦَ * اﻧﻌﺎم75/
»و اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻠﻜﻮت آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ را ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﺪﻳﻢ ﺗﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻳﻘﻴﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ«

٦٦
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

دو آﻳﻪ دﻳﮕﺮ در ﻣﻮرد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدي ﻣﻠﻜﻮت دارد و ﻣﻠﻜﻮت ﻫﺮ ﭼﻴﺰي در دﺳﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
ﻗُﻞْ ﻣﻦ ﺑِﻴﺪه ﻣﻠَﻜُﻮت ﻛُﻞﱢ ﺷَﻲء وﻫﻮ ﻳﺠِﻴﺮُ وﻟَﺎ ﻳﺠﺎر ﻋﻠَﻴﻪ إِن ﻛُﻨﺘُﻢ ﺗَﻌﻠَﻤﻮنَ * ﻣﺆﻣﻨﻮن88/
»ﺑﮕﻮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﻰ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ دﺳﺖ ﻛﻴﺴﺖ و اﮔﺮ ﻣﻰداﻧﻴﺪ ]ﻛﻴﺴﺖ آﻧﻜﻪ[ او ﭘﻨﺎه ﻣﻰدﻫﺪ و
در ﭘﻨﺎه ﻛﺴﻰ ﻧﻤﻰرود«
ﻓَﺴﺒﺤﺎنَ اﻟﱠﺬي ﺑِﻴﺪه ﻣﻠَﻜُﻮت ﻛُﻞﱢ ﺷَﻲء وإِﻟَﻴﻪ ﺗُﺮْﺟﻌﻮنَ * ﻳﺲ83/
»ﭘﺲ ]ﺷﻜﻮﻫﻤﻨﺪ و[ ﭘﺎك اﺳﺖ آن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﻠﻜﻮت ﻫﺮ ﭼﻴﺰى در دﺳﺖ اوﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﻮى
اوﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮﻳﺪ«
و در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ دﻳﮕﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻠﻜﻮت اﺷﻴﺎء ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ اﻧﺴﺎن
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ زﻣﻴﻨﻪ اي ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻲآورد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻠﻜﻮت و ﺑﺎﻃﻦ اﺷﻴﺎء ﺑﻨﮕﺮد ﻣﻮرد ﻧﻜﻮﻫﺶ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
أَوﻟَﻢ ﻳﻨﻈُﺮُواْ ﻓﻲ ﻣﻠَﻜُﻮت اﻟﺴﻤﺎوات واﻷَرضِ وﻣﺎ ﺧَﻠَﻖَ اﻟﻠّﻪ ﻣﻦ ﺷَﻲء وأَنْ ﻋﺴﻲ أَن ﻳﻜُﻮنَ ﻗَﺪ اﻗْﺘَﺮَب
أَﺟﻠُﻬﻢ * اﻋﺮاف185/
آﻳﺎ در ﻣﻠﻜﻮت آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ و ﻫﺮﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﺧﺪا آﻓﺮﻳﺪه اﺳﺖ ﻧﻨﮕﺮﻳﺴﺘﻪاﻧﺪ و اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺎﻳﺪ
ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮﮔﺸﺎن ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟
أ .ﻣﻌﻨﺎي ﻣﻠﻜﻮت
اﻳﻦ واژه از ﻧﻈﺮ ادﺑﻲ ﻣﺼﺪر ﻣﻠﻚ اﺳﺖ و ﺣﺮف »ت« ﺑﺪان اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻈﻴﺮ رﺣﻤﻮت و
ﺟﺒﺮوت 1،و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ از رﻳﺸﻪ ﻣﻠﻚ اﺷﺘﻘﺎق ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ اﺳﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻮﻋﻲ
ﺧﺎص از ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ در ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؛ ﻣﺼﺪاق ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺎﻟﻜﻴﺘﻲ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ دارد؛ زﻳﺮا او ﺻﺎﺣﺐ و ﻣﺎﻟﻚ و ﺧﺎﻟﻖ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻲ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ دﻳﮕﺮان
ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ زوال و ﻓﻨﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻲﭘﺬﻳﺮد 2.ﻣﻠﻚ و ﻣﻠﻚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺸﺌﻪ ﺷﻬﺎدت و ﻇﺎﻫﺮ دﻧﻴﺎ اﺳﺖ و
 .1راﻏﺐ اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص.420
 .2ﻫﻤﺎن؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ :ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ،اﻟﻤﻴﺰان ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻮﺳﻮي ﻫﻤﺪاﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ،ج ،13ﺗﻬﺮان،
اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺤﻤﺪي ،ﺻﺺ268-267
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دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻣﻠﻜﻮت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﭼﻬﺮه ارﺗﺒﺎط اﺷﻴﺎء ﺑﻪ ﺧﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻏﻴﺐ ﺟﻬﺎن را در ﺑﺮدارد و ﺷﻬﻮد و رؤﻳﺖ
آن ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﺧﺎﺻﻲ اﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ در آﻳﻪ  75اﻧﻌﺎم ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ 1.ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﺮﺟﺎ
واژه ﻣﻠﻜﻮت را ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺑﺎﻃﻦ اﺷﻴﺎء اﺳﺖ 2.ﻣﻠﻜﻮت آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ
زﻣﻴﻦ و آﺳﻤﺎن ﻇﺎﻫﺮي ،ﺑﺎﻃﻨﻲ ﻓﺮاﻣﺎدي ﻧﻴﺰ دارﻧﺪ.
 .2,1,2,2ﺳﻤﺎء
واژه ﺳﻤﺎء )آﺳﻤﺎن( در ﻗﺮآن زﻳﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮارد ﻛﺎرﺑﺮد آن دو ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ:

3

أ .ﺳﻤﺎء ﻣﺎدي
در آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎري ﺳﻤﺎء در ﺑﺮاﺑﺮ ارض ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﻗﻴﺪ ﺳﺒﻊ )ﺳﻤﺎوات ﺳﺒﻊ( اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﺷﺪهاﺳﺖ .در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻣﻘﺼﻮد از ﺳﻤﺎء ،آﺳﻤﺎن ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ و ﻣﺎدي اﺳﺖ.
ﻫﻮ اﻟﱠﺬي ﺧَﻠَﻖَ ﻟَﻜُﻢ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻷَرضِ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﺛُﻢ اﺳﺘَﻮي إِﻟَﻲ اﻟﺴﻤﺎء ﻓَﺴﻮاﻫﻦﱠ ﺳﺒﻊ ﺳﻤﺎوات وﻫﻮ ﺑِﻜُﻞﱢ
ﺷَﻲء ﻋﻠﻴﻢ * ﺑﻘﺮه29/
»اوﺳﺖ آن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ در زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ را ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ آﻓﺮﻳﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ]آﻓﺮﻳﻨﺶ[ آﺳﻤﺎن
ﭘﺮداﺧﺖ و ﻫﻔﺖ آﺳﻤﺎن را اﺳﺘﻮار ﻛﺮد و او ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى داﻧﺎﺳﺖ«
وﻣﺎ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎ اﻟﺴﻤﺎء واﻟْﺄَرض وﻣﺎ ﺑﻴﻨَﻬﻤﺎ ﻟَﺎﻋﺒِﻴﻦَ * اﻧﺒﻴﺎء16/
»و آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ و آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﻣﻴﺎن آن دو اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﻳﭽﻪ ﻧﻴﺎﻓﺮﻳﺪﻳﻢ«
ﺛُﻢ اﺳﺘَﻮي إِﻟَﻲ اﻟﺴﻤﺎء وﻫﻲ دﺧَﺎنٌ ﻓَﻘَﺎلَ ﻟَﻬﺎ وﻟﻠْﺄَرضِ اﺋْﺘﻴﺎ ﻃَﻮﻋﺎ أَو ﻛَﺮْﻫﺎ ﻗَﺎﻟَﺘَﺎ أَﺗَﻴﻨَﺎ ﻃَﺎﺋﻌﻴﻦَ *
ﻓَﻘَﻀَﺎﻫﻦﱠ ﺳﺒﻊ ﺳﻤﺎوات ﻓﻲ ﻳﻮﻣﻴﻦِ وأَوﺣﻲ ﻓﻲ ﻛُﻞﱢ ﺳﻤﺎء أَﻣﺮَﻫﺎ وزﻳﻨﱠﺎ اﻟﺴﻤﺎء اﻟﺪﻧْﻴﺎ ﺑِﻤﺼﺎﺑِﻴﺢ وﺣﻔْﻈًﺎ ذَﻟﻚ
ﺗَﻘْﺪﻳﺮُ اﻟْﻌﺰِﻳﺰِ اﻟْﻌﻠﻴﻢِ * ﻓﺼﻠﺖ11/و12

 .1ﺟﻮادي آﻣﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ،ﺗﺴﻨﻴﻢ ،ج ،12ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ اﺳﺮاء ،اول ،1386 ،ص116
 .2ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ج ،16ص259
 .3رك :ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ،ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن ،ج) ،3-1ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﻛﻴﻬﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ ،اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ( )ﺷﻤﺎره 3و2و 1/1 -1از

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺸﻜﺎت( ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ ،اول ،1386 ،ﺻﺺ241-236
٦٨
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

»ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﭘﺮوردﮔﺎرا دو ﺑﺎر ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮگ رﺳﺎﻧﻴﺪى و دو ﺑﺎر ﻣﺎ را زﻧﺪه ﮔﺮداﻧﻴﺪى ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻤﺎن اﻋﺘﺮاف
ﻛﺮدﻳﻢ ﭘﺲ آﻳﺎ راه ﺑﻴﺮونﺷﺪﻧﻰ ]از آﺗﺶ[ ﻫﺴﺖ اﻳﻦ ]ﻛﻴﻔﺮ[ از آن روى ﺑﺮاى ﺷﻤﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻮن ﺧﺪا ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻰﺷﺪ ﻛﻔﺮ ﻣﻰورزﻳﺪﻳﺪ و ﭼﻮن ﺑﻪ او ﺷﺮك آورده ﻣﻰﺷﺪ آن را ﺑﺎور ﻣﻰﻛﺮدﻳﺪ ﭘﺲ
]اﻣﺮوز[ ﻓﺮﻣﺎن از آن ﺧﺪاى واﻻى ﺑﺰرگ اﺳﺖ«
ب .ﺳﻤﺎء ﻏﻴﺮﻣﺎدي
در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ واژه ﺳﻤﺎء ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻏﻴﺮﻣﺎدي آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﺑﺮاي آن وﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻳﻲ
را ﺑﻴﺎن ﻛﺮده ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎدي ﺑﺎﺷﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ:
ﺧﺪاوﻧﺪ از آﺳﻤﺎن ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻲ را ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﻳﺪﺑﺮُ اﻟْﺄَﻣﺮَ ﻣﻦَ اﻟﺴﻤﺎء إِﻟَﻲ اﻟْﺄَرضِ ﺛُﻢ ﻳﻌﺮُج إِﻟَﻴﻪ ﻓﻲ
ﻳﻮمٍ ﻛَﺎنَ ﻣﻘْﺪاره أَﻟْﻒ ﺳﻨَﺔٍ ﻣﻤﺎ ﺗَﻌﺪونَ * ﺳﺠﺪه» 5/ﻛﺎر ]ﺟﻬﺎن[ را از آﺳﻤﺎن ]ﮔﺮﻓﺘﻪ[ ﺗﺎ زﻣﻴﻦ اداره ﻣﻰﻛﻨﺪ
آﻧﮕﺎه ]ﻧﺘﻴﺠﻪ و ﮔﺰارش آن[ در روزى ﻛﻪ ﻣﻘﺪارش آن ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ]آدﻣﻴﺎن[ ﺑﺮﻣﻰﺷﻤﺎرﻳﺪ ﻫﺰار ﺳﺎل
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى او ﺑﺎﻻ ﻣﻰرود«
روزي اﻧﺴﺎن در آﻧﺠﺎﺳﺖ .وﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء رِ زﻗُﻜُﻢ وﻣﺎ ﺗُﻮﻋﺪونَ * ذارﻳﺎت22/
»و روزي ﺷﻤﺎ در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ وﻋﺪه داده ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ«
درﻫﺎي آن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ روي ﻣﻮﻣﻨﺎن ﺑﺎز ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺮ ﻛﺎﻓﺮان و ﻣﻌﺎﻧﺪان ﻫﺮﮔﺰ ﮔﺸﻮده ﻧﻤﻲﺷﻮد.
إِنﱠ اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻛَﺬﱠﺑﻮاْ ﺑِĤﻳﺎﺗﻨَﺎ واﺳﺘَﻜْﺒﺮُواْ ﻋﻨْﻬﺎ ﻻَ ﺗُﻔَﺘﱠﺢ ﻟَﻬﻢ أَﺑﻮاب اﻟﺴﻤﺎء وﻻَ ﻳﺪﺧُﻠُﻮنَ اﻟْﺠﻨﱠﺔَ ﺣﺘﱠﻲ ﻳﻠﺞ
اﻟْﺠﻤﻞُ ﻓﻲ ﺳﻢ اﻟْﺨﻴﺎط وﻛَﺬَﻟﻚ ﻧَﺠﺰِي اﻟْﻤﺠﺮِﻣﻴﻦَ * اﻋﺮاف40/
»در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ آﻳﺎت ﻣﺎ را دروغ ﺷﻤﺮدﻧﺪ و از ]ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ[ آﻧﻬﺎ ﺗﻜﺒﺮ ورزﻳﺪﻧﺪ درﻫﺎى
آﺳﻤﺎن را ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻧﻤﻰﮔﺸﺎﻳﻨﺪ و در ﺑﻬﺸﺖ درﻧﻤﻰآﻳﻨﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺷﺘﺮ در ﺳﻮراخ ﺳﻮزن داﺧﻞ ﺷﻮد
و ﺑﺪﻳﻨﺴﺎن ﺑﺰﻫﻜﺎران را ﻛﻴﻔﺮ ﻣﻰدﻫﻴﻢ«
ﻣﺎﺋﺪه ﺣﻮارﻳﻮن از آﻧﺠﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪ .إِذْ ﻗَﺎلَ اﻟْﺤﻮارِﻳﻮنَ ﻳﺎ ﻋﻴﺴﻲ اﺑﻦَ ﻣﺮْﻳﻢ ﻫﻞْ ﻳﺴﺘَﻄﻴﻊ رﺑﻚ أَن ﻳﻨَﺰﱢلَ
ﻋﻠَﻴﻨَﺎ ﻣĤﺋﺪةً ﻣﻦَ اﻟﺴﻤﺎء ﻗَﺎلَ اﺗﱠﻘُﻮاْ اﻟﻠّﻪ إِن ﻛُﻨﺘُﻢ ﻣﺆْﻣﻨﻴﻦَ * ﻣﺎﺋﺪه112/
»و ]ﻳﺎد ﻛﻦ[ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ را ﻛﻪ ﺣﻮارﻳﻮن ﮔﻔﺘﻨﺪ اى ﻋﻴﺴﻰ ﭘﺴﺮ ﻣﺮﻳﻢ آﻳﺎ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ از
آﺳﻤﺎن ﺧﻮاﻧﻰ ﺑﺮاى ﻣﺎ ﻓﺮود آورد ]ﻋﻴﺴﻰ[ ﮔﻔﺖ اﮔﺮ اﻳﻤﺎن دارﻳﺪ از ﺧﺪا ﭘﺮوا دارﻳﺪ«

٦٩
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻗَﺎلَ ﻋﻴﺴﻲ اﺑﻦُ ﻣﺮْﻳﻢ اﻟﻠﱠﻬﻢ رﺑﻨَﺎ أَﻧﺰِلْ ﻋﻠَﻴﻨَﺎ ﻣĤﺋﺪةً ﻣﻦَ اﻟﺴﻤﺎء ﺗَﻜُﻮنُ ﻟَﻨَﺎ ﻋﻴﺪاً ﻟﱢﺄَوﻟﻨَﺎ وآﺧﺮِﻧَﺎ وآﻳﺔً
ﻣﻨﻚ وارزﻗْﻨَﺎ وأَﻧﺖ ﺧَﻴﺮُ اﻟﺮﱠازِﻗﻴﻦَ * ﻣﺎﺋﺪه114/
»ﻋﻴﺴﻰ ﭘﺴﺮ ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻔﺖ ﺑﺎر اﻟﻬﺎ ﭘﺮوردﮔﺎرا از آﺳﻤﺎن ﺧﻮاﻧﻰ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻓﺮو ﻓﺮﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﻴﺪى ﺑﺮاى
اول و آﺧﺮ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺸﺎﻧﻪاى از ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮ و ﻣﺎ را روزى ده ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روزىدﻫﻨﺪﮔﺎﻧﻰ«
ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن در آن ﺟﺎﻳﮕﺎه اﻧﺪ 1.ﻛﻠﻴﺪ آن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪاﺳﺖ 2.ﺟﻨﻴﺎن از آﻧﺠﺎ اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻫﺎي ﻏﻴﺒﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ 3.ﻣﺤﻞ ﻓﺮود ﻣﻌﺠﺰات و آﻳﺎت ﺑﺎﻫﺮه اﻟﻬﻲ اﺳﺖ 4.ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻳﻜﻲ از
ﻋﻮاﻟﻢ ﻫﺴﺘﻲ آﺳﻤﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﺎدي اﺳﺖ.
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 .3,1,2,2ﻋﺮش
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ از ﻣﻮﺟﻮدي ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﺮش ﻳﺎد و وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي آن را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺨﺘﺼﺎت و
وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻋﺮش ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:

6

أ .ﺣﺎﻣﻼن ﻋﺮش
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ از ﺣﺎﻣﻼن ﻋﺮش ﺳﺨﻦ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ و از ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻧﺎم ﻣﻲﺑﺮد ﻛﻪ ﻋﺮش اﻟﻬﻲ را ﺑﻪ دوش
ﻣﻲ ﻛﺸﻨﺪ:
اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻳﺤﻤﻠُﻮنَ اﻟْﻌﺮْش وﻣﻦْ ﺣﻮﻟَﻪ ﻳﺴﺒﺤﻮنَ ﺑِﺤﻤﺪ رﺑﻬِﻢ وﻳﺆْﻣﻨُﻮنَ ﺑِﻪ وﻳﺴﺘَﻐْﻔﺮُونَ ﻟﻠﱠﺬﻳﻦَ آﻣﻨُﻮا*
ﻏﺎﻓﺮ7/
»آﻧﺎن ﻛﻪ ﺣﺎﻣﻼن ﻋﺮش ﻫﺴﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﮔﺮداﮔﺮد آن ﻃﻮاف ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺴﺒﻴﺢ و ﺣﻤﺪ
ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن را ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ و ﺑﻪ او اﻳﻤﺎن دارﻧﺪ و ﺑﺮاي ﻣﻮﻣﻨﺎن آﻣﺮزش ﻣﻲ ﻃﻠﺒﻨﺪ«.
واﻟْﻤﻠَﻚ ﻋﻠَﻲ أَرﺟﺎﺋﻬﺎ وﻳﺤﻤﻞُ ﻋﺮْش رﺑﻚ ﻓَﻮﻗَﻬﻢ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﺛَﻤﺎﻧﻴﺔٌ * ﺣﺎﻗﻪ17/

 .1ﻃﻮر.36/
 .2زﻣﺮ.63/
 .3ﺣﺠﺮ.18/
 .4ﺷﻌﺮاء.4/
 .5ﺑﻬﺸﺘﻲ ﻣﺤﻤﺪ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺻﺺ241-240
 .6ﻫﻤﺎن ،ﺻﺺ243-241
٧٠
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

»و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن در اﻃﺮاف ]آﺳﻤﺎن[اﻧﺪ و ﻋﺮش ﭘﺮوردﮔﺎرت را آن روز ﻫﺸﺖ ]ﻓﺮﺷﺘﻪ [ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد
ﺑﺮ ﻣﻰدارﻧﺪ«
ب .ارﺗﺒﺎط ﻋﺮش ﺑﺎ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن
وﺗَﺮَي اﻟْﻤﻠَﺎﺋﻜَﺔَ ﺣﺎﻓﱢﻴﻦَ ﻣﻦْ ﺣﻮلِ اﻟْﻌﺮْشِ ﻳﺴﺒﺤﻮنَ ﺑِﺤﻤﺪ رﺑﻬِﻢ * زﻣﺮ75/
»و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن را ﻣﻲﺑﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻋﺮش ﺑﻪ ﺳﺘﺎﻳﺶ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ«.
ج .ﻋﻈﻤﺖ ﻋﺮش
ﻋﻠَﻴﻪ ﺗَﻮﻛﱠﻠْﺖ وﻫﻮ رب اﻟْﻌﺮْشِ اﻟْﻌﻈﻴﻢِ * ﺗﻮﺑﻪ129/
ﺑﺮ او ﺗﻮﻛﻞ ﻛﺮدم و او ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺮش ﺑﺰرگ اﺳﺖ.
ﻗُﻞْ ﻣﻦ رب اﻟﺴﻤﺎوات اﻟﺴﺒﻊِ ورب اﻟْﻌﺮْشِ اﻟْﻌﻈﻴﻢِ * ﻣﺆﻣﻨﻮن86/
»ﺑﮕﻮ ﭘﺮوردﮔﺎر آﺳﻤﺎﻧﻬﺎى ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ و ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺮش ﺑﺰرگ ﻛﻴﺴﺖ«
اﻟﻠﱠﻪ ﻟَﺎ إِﻟَﻪ إِﻟﱠﺎ ﻫﻮ رب اﻟْﻌﺮْشِ اﻟْﻌﻈﻴﻢِ * ﻧﻤﻞ26/
»ﺧﺪاى ﻳﻜﺘﺎ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺧﺪاﻳﻰ ﺟﺰ او ﻧﻴﺴﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺮش ﺑﺰرگ اﺳﺖ«
د .ارﺗﺒﺎط ﻋﺮش ﺑﺎ اداره اﻣﻮر ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻲ
إِنﱠ رﺑﻜُﻢ اﻟﻠّﻪ اﻟﱠﺬي ﺧَﻠَﻖَ اﻟﺴﻤﺎوات واﻷَرض ﻓﻲ ﺳﺘﱠﺔِ أَﻳﺎمٍ ﺛُﻢ اﺳﺘَﻮي ﻋﻠَﻲ اﻟْﻌﺮْشِ ﻳﺪﺑﺮُ اﻷَﻣﺮَ *
ﻳﻮﻧﺲ3/
»ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ ﺧﺪاوﻧﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ را در ﺷﺶ روز )دوران( آﻓﺮﻳﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺮ
ﺗﺨﺖ )ﻗﺪرت( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻛﺎر )ﺟﻬﺎن( ﭘﺮداﺧﺖ«.
ه .ﺗﺴﻠﻂ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻋﺮش
اﻟﺮﱠﺣﻤﻦُ ﻋﻠَﻲ اﻟْﻌﺮْشِ اﺳﺘَﻮي * ﻃﻪ5/
»ﻫﻤﺎن ﺑﺨﺸﻨﺪه اي ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﺮش ﻣﺴﻠﻂ اﺳﺖ«.
و .ارﺗﺒﺎط ﻋﺮش ﺑﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﻬﻲ
ﻫﻮ اﻟﱠﺬي ﺧَﻠَﻖَ اﻟﺴﻤﺎوات واﻟْﺄَرض ﻓﻲ ﺳﺘﱠﺔِ أَﻳﺎمٍ ﺛُﻢ اﺳﺘَﻮي ﻋﻠَﻲ اﻟْﻌﺮْشِ ﻳﻌﻠَﻢ ﻣﺎ ﻳﻠﺞ ﻓﻲ اﻟْﺄَرضِ وﻣﺎ
ﻳﺨْﺮُج ﻣﻨْﻬﺎ وﻣﺎ ﻳﻨﺰِلُ ﻣﻦَ اﻟﺴﻤﺎء وﻣﺎ ﻳﻌﺮُج ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻮ ﻣﻌﻜُﻢ أَﻳﻦَ ﻣﺎ ﻛُﻨﺘُﻢ واﻟﻠﱠﻪ ﺑِﻤﺎ ﺗَﻌﻤﻠُﻮنَ ﺑﺼﻴﺮٌ * ﺣﺪﻳﺪ4/

٧١
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

»اوﺳﺖ آن ﻛﺲ ﻛﻪ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ را در ﺷﺶ ﻫﻨﮕﺎم آﻓﺮﻳﺪ آﻧﮕﺎه ﺑﺮ ﻋﺮش اﺳﺘﻴﻼ ﻳﺎﻓﺖ آﻧﭽﻪ
در زﻣﻴﻦ درآﻳﺪ و آﻧﭽﻪ از آن ﺑﺮآﻳﺪ و آﻧﭽﻪ در آن ﺑﺎﻻرود ]ﻫﻤﻪ را[ ﻣﻰداﻧﺪ و ﻫﺮ ﻛﺠﺎ ﺑﺎﺷﻴﺪ او ﺑﺎ
ﺷﻤﺎﺳﺖ و ﺧﺪا ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﺑﻴﻨﺎﺳﺖ«
از اﻳﻦ آﻳﺎت ﺷﺮﻳﻔﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﺮش ﻣﻮﺟﻮدي ﺣﻘﻴﻘﻲ اﺳﺖ و ﻧﺸﺌﻪ اي از ﻋﻮاﻟﻢ وﺟﻮد
اﺳﺖ.
 .4,1,2,2ﻛﺮﺳﻲ
ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻓﺮاﻣﺎدي ،ﻛﺮﺳﻲ اﺳﺖ .ﻛﺮﺳﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ را در
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺣﺎﻃﻪ دارد.
وﻻَ ﻳﺤﻴﻄُﻮنَ ﺑِﺸَﻲء ﻣﻦْ ﻋﻠْﻤﻪ إِﻻﱠ ﺑِﻤﺎ ﺷَﺎء وﺳﻊ ﻛُﺮْﺳﻴﻪ اﻟﺴﻤﺎوات واﻷَرض وﻻَ ﻳﺆُو ده ﺣﻔْﻈُﻬﻤﺎ وﻫﻮ
اﻟْﻌﻠﻲ اﻟْﻌﻈﻴﻢ * ﺑﻘﺮه255/
»و ﺑﻪ ﭼﻴﺰى از ﻋﻠﻢ او ﺟﺰ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﺣﺎﻃﻪ ﻧﻤﻰﻳﺎﺑﻨﺪ ﻛﺮﺳﻰ او آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ را در
ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﮕﻬﺪارى آﻧﻬﺎ ﺑﺮ او دﺷﻮار ﻧﻴﺴﺖ و اوﺳﺖ واﻻى ﺑﺰرگ«
ﻣﻔﺴﺮان ،ﻋﺮش و ﻛﺮﺳﻲ را ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﻓﻌﻞ اﻟﻬﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮده اﻧﺪ و ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﻋﻠﻢ ﻓﻌﻠﻲ و ﻣﻘﺎم
ﺗﺪﺑﻴﺮ را ﻋﺮش و ﻣﺎدون آن را ﻛﺮﺳﻲ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ .ﻋﺮش و ﻛﺮﺳﻲ اﻣﻮر ﻣﺎدي ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ دو ﻣﻮﺟﻮد
ﻣﺠﺮد ﻏﻴﺒﻲ و ﻣﺨﻠﻮق و در ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﻬﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﻓﻌﻠﻲ اﻟﻬﻲ اﺗﺤﺎد ﻣﺼﺪاﻗﻲ دارﻧﺪ.
ﻛﺮﺳﻲ ﺑﺮ ﻋﻠﻢ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻘﺪر و ﻣﺤﺪود و ﻋﺮش ﺑﺮ ﻋﻠﻢ ﻓﻌﻠﻲ ﻧﺎﻣﺤﺪود و ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺪر اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد 1.در
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻋﺮش و ﻛﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﻬﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ اﻣﺎ وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ و اﻟﺒﺘﻪ ﻏﻴﺮ
ﻣﺎدي دارﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس رواﻳﺎت ﻧﻴﺰ ﻋﺮش و ﻛﺮﺳﻲ دو ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺘﻔﺎوت و ﻓﺮاﻣﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ.

2

 .5,1,2,2ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن
از ﻣﺠﻤﻮع آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﻛﻪ ﻻاﻗﻞ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﻮﺟـﻮدات ﻣـﺎدي و
ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮﻣﺤﺴﻮس اﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﻴﺮاﺳﺘﮕﻲ و ﺗﺠﺮد آنﻫﺎ از ﺟﺴﻤﺎﻧﻴﺖ و ﻣﺎدﻳﺖ

 .1ﺟﻮادي آﻣﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺻﺺ131-129
 .2ﻫﻤﺎن ،ﺻﺺ159-157
٧٢
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺠﺮد ﺗﺎم دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺎره اي ﺗﺠﺮدﺷﺎن ﺑﺮزﺧﻲ اﺳﺖ و ﭼـﻪ ﺑﺴـﺎ در ﻗﺎﻟـﺐ ﺟﺴـﻢ
ﻟﻄﻴﻒ و اﺷﻜﺎل و ﺻﻮر ﺗﻤﺜﻴﻞ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

1

ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن وﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻳﻲ دارﻧﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ:
أ .ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﺄﻣﻮران اﻟﻬﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺗﺪﺑﻴﺮ و اداره ﺟﻬـﺎن و در ﻫـﺪاﻳﺖ و رﺷـﺪ اﻧﺴـﺎن و در
ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻌﺎش و ﻣﻌﺎد و در اﻣـﺪاد رﺳـﺎﻧﻲ و ﺣﻔـﻆ و ﺣﺮاﺳـﺖ و ﺻـﻴﺎﻧﺖ و ﻧﻮﺷـﺘﻦ رﻓﺘـﺎر و ﻛـﺮدار او
دﺧﺎﻟﺖدارﻧﺪ.

2

اﻟْﺤﻤﺪ ﻟﻠﱠﻪ ﻓَﺎﻃﺮِ اﻟﺴﻤﺎوات واﻟْﺄَرضِ ﺟﺎﻋﻞِ اﻟْﻤﻠَﺎﺋﻜَﺔِ رﺳﻠًﺎ أُوﻟﻲ أَﺟﻨﺤﺔٍ ﻣﺜْﻨَﻲ وﺛُﻠَﺎثَ ورﺑﺎع ﻳﺰِﻳﺪ ﻓﻲ
اﻟْﺨَﻠْﻖِ ﻣﺎ ﻳﺸَﺎء إِنﱠ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠَﻲ ﻛُﻞﱢ ﺷَﻲء ﻗَﺪﻳﺮٌ * ﻓﺎﻃﺮ1/
»ﺳﭙﺎس ﺧﺪاى را ﻛﻪ ﭘﺪﻳﺪآورﻧﺪه آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ]و[ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن را ﻛﻪ داراى ﺑﺎﻟﻬﺎى
دوﮔﺎﻧﻪ و ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ و ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪاﻧﺪ ﭘﻴﺎمآورﻧﺪه ﻗﺮار داده اﺳﺖ در آﻓﺮﻳﻨﺶ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻰاﻓﺰاﻳﺪ
زﻳﺮا ﺧﺪا ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﺗﻮاﻧﺎﺳﺖ«
ب .ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻨﺎه و ﻋﺼﻴﺎن ﻧﺪارﻧﺪ و ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در اﻃﺎﻋـﺖ و ﻋﺒـﺎدت ﺧـﺪا
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤـﺎره او را ﺗﻘـﺪﻳﺲ و ﺗﺴـﺒﻴﺢ ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ و ﻫﺮﮔـﺰ از ﻋﺒـﺎدت و ﻧﻴـﺎﻳﺶ ﺑـﺎ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺧﺴـﺘﻪ
ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ.

3

ج .ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺣﺎﻣﻼن ﻋﺮش ،ﺣﺎﻣﻼن وﺣﻲ و رﺳﺎﻧﻨﺪهي آن ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﺧﺪاﻳﻨﺪ و درودﮔﻮﻳـﺎن و
ﺑﺸﺎرت دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ ﻣﻮﻣﻨﺎن ،ﻟﻌﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﻔﺎر و ﻣﺸﺮﻛﺎن و ﻣـﺄﻣﻮر ﻫـﻼك و ﻧـﺰول ﻋـﺬاب اﻟﻬـﻲ ﺑـﺮ
ﻇﺎﻟﻤﺎن و ﻣﺘﺮﻓﺎن و ﺷﻔﻴﻌﺎن اﻣﺖ و اﻣﺪادﮔﺮان رزﻣﻨﺪﮔﺎن اﺳﻼم در ﺟﺒﻬﻪﻫﺎي ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﻛﻔﺎر و ﻣﺸﺮﻛﺎن ﻧﻴـﺰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.

4

د .ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﺄﻣﻮر ﺗﻮﻓﻲ روح اﻧﺴﺎن اﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮزخ اﻧﺪ ،ﭘﺲ از
ارﺗﺤﺎل اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دﻳﺪار او ﻣﻲآﻳﻨﺪ و ﺑﺎ او ﺳﺨﻦ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ از ﺑﺮﺧﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺮ آﻧﺎن
 .1ﺑﻬﺸﺘﻲ ﻣﺤﻤﺪ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص264
 .2ﺣﺞ75/؛ﻧﺎزﻋﺎت5/؛ ذارﻳﺎت4/؛ ق18/؛ زﺧﺮف80/؛ ﻳﻮﻧﺲ21/؛ اﻧﻔﻄﺎر11/
 .3ﺗﺤﺮﻳﻢ6/؛ ﺣﺠﺮ30/؛ ﻧﺤﻞ50/؛ اﻧﺒﻴﺎء28 ،27 ،20 ،19/؛ رﻋﺪ13/؛ ﺷﻮري5/؛ ﻧﺴﺎء172/
 .4ﻣﻮﻣﻦ7/؛ ﻧﺤﻞ102 – 2/؛ ﺷﻌﺮاء194/؛ ﺷﻮري5/؛ اﺣﺰاب43/؛ ﺑﻘﺮه161/؛ اﻧﻔﺎل9/؛ ﺗﺤﺮﻳﻢ.66/
٧٣
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

درود ﻣﻲﻓﺮﺳﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺎره اي از آنﻫﺎ ﻣﺄﻣﻮران و ﻧﮕﺎﻫﺒﺎن ﺑﻬﺸﺖ و ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن دوزخ و ﻣﺄﻣﻮران
ﻋﺬاب اﻧﺪ.

1

ﻗُﻞْ ﻳﺘَﻮﻓﱠﺎﻛُﻢ ﻣﻠَﻚ اﻟْﻤﻮت اﻟﱠﺬي وﻛﱢﻞَ ﺑِﻜُﻢ ﺛُﻢ إِﻟَﻲ رﺑﻜُﻢ ﺗُﺮْﺟﻌﻮنَ * ﺳﺠﺪه11/
»ﺑﮕﻮ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﺮﮔﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﮔﻤﺎرده ﺷﺪه ﺟﺎﻧﺘﺎن را ﻣﻰﺳﺘﺎﻧﺪ آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﻮى ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮﻳﺪ«
وﻫﻮ اﻟْﻘَﺎﻫﺮُ ﻓَﻮقَ ﻋﺒﺎده وﻳﺮْﺳﻞُ ﻋﻠَﻴﻜُﻢ ﺣﻔَﻈَﺔً ﺣﺘﱠﻲ إِذَا ﺟﺎء أَﺣﺪﻛُﻢ اﻟْﻤ ﻮت ﺗَﻮﻓﱠﺘْﻪ رﺳﻠُﻨَﺎ وﻫﻢ ﻻَ
ﻳﻔَﺮﱢﻃُﻮنَ* اﻧﻌﺎم61/
»و اوﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻗﺎﻫﺮ ]و ﻏﺎﻟﺐ[ اﺳﺖ و ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎﻧﻰ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻰﻓﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ
ﻳﻜﻰ از ﺷﻤﺎ را ﻣﺮگ ﻓﺮا رﺳﺪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﺎ ﺟﺎﻧﺶ ﺑﺴﺘﺎﻧﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ«
ه .رﺳﺎﻟﺖ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ،اﻟﻬﺎم ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ،ﺗﺄﺛﻴﺮ ،ﺗﻠﻘﻴﻦ و ﺗﺸـﻮﻳﻖ و اﻳﺠـﺎد اﻧﮕﻴـﺰش ﺑـﺮاي
اﻧﺠﺎم رﻓﺘﺎر ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه اﺳﺖ .ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﺎ ﺑﺸﺎرت دادن و درود ﻓﺮﺳﺘﺎدن و ﻃﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮت ﻛﺮدن و اﻟﻬﺎﻣﺎت
و اﻣﺪادﻫﺎي ﻏﻴﺒﻲ در ﺟﻬﺖ ﻫﺪاﻳﺖ آﻧﺎن ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ
ﻛﻔﺎر ،ﻣﻌﺎﻧﺪان و ﻣﺸﺮﻛﺎن ﻟﻌﻦ و ﻧﻔﺮﻳﻦ دارﻧﺪ.

2

 .6,1,2,2ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ
واژه ﺷﻴﻄﺎن در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﻮﺟـﻮد ﺷـﺮﻳﺮ ،در ﻣـﻮرد اﺑﻠـﻴﺲ و در ﻣـﻮرد ﻫـﺮ ﻣﻮﺟـﻮد
ﺷﺮارتآﻓﺮﻳﻦ و ﻧﻴﺮﻧﮓ ﺑﺎز ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ 3.واژه اﺑﻠﻴﺲ از ﻣﻮﺟﻮدي ﻏﻴﺮﻣﺤﺴﻮس ﻛﻪ از ﭼﺸﻢ اﻧﺴـﺎن
ﭘﻮﺷﻴﺪه اﺳﺖ و اﻏﻮاﮔﺮ و دﺷﻤﻦ اوﺳﺖ ﺣﻜﺎﻳﺖ دارد .آﻳﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ از ﻗـﺮآن در ﻣـﻮرد اﺑﻠـﻴﺲ اﺳـﺖ؛
آﻳﺎﺗﻲ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﺖ و ﺣﻘﻴﻘﺖ او ،اﺳﺘﻜﺒﺎر و ﻋﺼﻴﺎن او از ﺳﺠﺪه ﺑـﺮ ﺣﻀـﺮت آدم ،راﻧـﺪه ﺷـﺪن او،
وﺳﻮﺳﻪ او ﺑﻪ آدم و ﺣﻮا ،ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ او ﭘﺲ از راﻧﺪه ﺷﺪن از درﮔﺎه اﻟﻬﻲ ،اﺳﺘﻤﻬﺎل او ،ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪن
ﻣﻬﻠﺖ ﺧﻮاﻫﻲ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺷﺪﻳﺪ او در اﻏﻮاﮔﺮي،؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻜﺎﺋﺪ ،ﻛﻤﻴﻦ ﮔـﺎه ﻫـﺎ ،دﻋـﻮت ﻫـﺎ ،وﺳـﺎوس،
 .1ﻧﺤﻞ32-28/؛ رﻋﺪ23/؛ اﻧﻌﺎم93/؛ اﻧﻔﺎل50/؛ ﻓﺮﻗﺎن22/؛ ﻣﺤﻤﺪ27/؛ ﺗﺤﺮﻳﻢ6/؛ زﻣﺮ73/؛ اﻧﺒﻴﺎء103/؛ ﻣﺪﺛﺮ30/؛
زﺧﺮف77/؛ ﻓﺼﻠﺖ 30/و 31؛ اﺣﺰاب43/؛ ﺷﻮري5/؛ آل ﻋﻤﺮان125 – 42 – 39/؛ ﻣﻮﻣﻦ.5/
 .2ﺑﻬﺸﺘﻲ ﻣﺤﻤﺪ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص265
 .3اﻧﻌﺎم113/
٧٤
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﺧﻄﻮه ﻫﺎ ،وﻋﺪه و وﻋﻴﺪﻫﺎ ،اﺑﺰارﻫﺎي ﻓﺮﻳﺒﻜـﺎري و ﺗﺴـﻮﻳﻞ و ﻛﺎرﻫـﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﺷـﻴﺎﻃﻴﻦ در زﻣﻴﻨـﻪي
ﮔﻤﺮاه ﺳﺎزي و اﻏﻮاﮔﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻗﺮآﻧﻲ در ﻣﻮرد ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ.
ﻗَﺎلَ ﻓَﺒِﻤﺎ أَﻏْﻮﻳﺘَﻨﻲ ﻷَﻗْﻌﺪنﱠ ﻟَﻬﻢ ﺻﺮَاﻃَﻚ اﻟْﻤﺴﺘَﻘﻴﻢ * ﺛُﻢ ﻵﺗﻴﻨﱠﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻴﻦِ أَﻳﺪﻳﻬِﻢ وﻣﻦْ ﺧَﻠْﻔﻬِﻢ
وﻋﻦْ أَﻳﻤﺎﻧﻬِﻢ وﻋﻦ ﺷَﻤĤﺋﻠﻬِﻢ وﻻَ ﺗَﺠِﺪ أَﻛْﺜَﺮَﻫﻢ ﺷَﺎﻛﺮِﻳﻦَ * اﻋﺮاف 17/16
»ﮔﻔﺖ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﻧﻜﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺑﻴﺮاﻫﻪ اﻓﻜﻨﺪى ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺮاى ]ﻓﺮﻳﻔﺘﻦ[ آﻧﺎن ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ راه راﺳﺖ ﺗﻮ
ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﺸﺴﺖ * آﻧﮕﺎه از ﭘﻴﺶ رو و از ﭘﺸﺖﺳﺮﺷﺎن و از ﻃﺮف راﺳﺖ و از ﻃﺮف ﭼﭙﺸﺎن ﺑﺮ آﻧﻬﺎ
ﻣﻰﺗﺎزم و ﺑﻴﺸﺘﺮﺷﺎن را ﺷﻜﺮﮔﺰار ﻧﺨﻮاﻫﻰ ﻳﺎﻓﺖ«
 .7,1,2,2ﺟﻦّ
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺟﻦّ را داراي وﺟﻮد ﻋﻴﻨﻲ و واﻗﻌﻲ ﻣﻲ داﻧﺪ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدي اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات
ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه و روﻳﺖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻳﻚ ﺳﻮره ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟـﻦ وﺟـﻮد دارد و در اﻳـﻦ
ﺳﻮره و ﻧﻴﺰ در آﻳﺎت ﺷﺮﻳﻔﻪ دﻳﮕﺮ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي آﻧﺎن ﺑﻪ روﺷﻨﻲ ﺑﻴـﺎن ﺷـﺪه اﺳـﺖ از ﺟﻤﻠـﻪ:
اﻳﻤﺎن آوردن ﺟﻨّﻴﺎن ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ،1اﺟﺎﻧﻴﻦ ﻣﻨﺬرﻳﻦ ،2اﺟﺎﻧﻴﻦ ﻏـﻮاص ،3اﺟـﺎﻧﻴﻦ ﺑﻨّـﺎ ،4ﺳـﭙﺎﻫﻴﺎن ﺟـﻦ،5
ﻗﺪرت ﺟﻦ ،6ﻋﺮوج و اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ
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ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در آﻳﺎت ﺧﻮد از ﻛﺎرﻫﺎي اﺟﺎﻧﻴﻦ و ﻧﺤﻮهي ارﺗﺒﺎط آنﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻟﻒ( و َﻣﻦَ اﻟْﺠِﻦﱢ ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞُ ﺑﻴﻦَ ﻳﺪﻳﻪ ﺑِﺈِذْنِ رﺑﻪ وﻣﻦ ﻳﺰِغْ ﻣﻨْﻬﻢ ﻋﻦْ أَﻣﺮِﻧَﺎ ﻧُﺬﻗْﻪ ﻣﻦْ ﻋﺬَابِ اﻟﺴﻌﻴﺮِ
* ﻳﻌﻤﻠُﻮنَ ﻟَﻪ ﻣﺎ ﻳﺸَﺎء ﻣﻦ ﻣﺤﺎرِﻳﺐ وﺗَﻤﺎﺛﻴﻞَ وﺟِﻔَﺎنٍ ﻛَﺎﻟْﺠﻮابِ وﻗُﺪورٍ راﺳﻴﺎت * ﺳﺒﺄ12/و13
و ﮔﺮوﻫﻲ از ﺟﻦّ ﭘﻴﺶ روي او )ﺳﻠﻴﻤﺎن( ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻛﺎر ﻣـﻲ ﻛﺮدﻧـﺪ و ﻫـﺮ ﻛـﺪام از
آﻧﻬﺎ ﻛﻪ از ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺎ ﺳﺮﭘﻴﭽﻲ ﻣﻲ ﻛﺮد او را از ﻋﺬاب آﺗﺶ ﺳﻮزان ﻣﻲ ﭼﺸﺎﻧﺪﻳﻢ .آﻧﻬﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﻲ
 .1ﺟﻦ.1/
 .2اﺣﻘﺎف.29/
 .3اﻧﺒﻴﺎء.82/
 .4ص37/
 .5ﻧﻤﻞ.17/
 .6ﻧﻤﻞ 39/
 .7ﺟﻦ.8-9/
٧٥
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﻣﻌﺒﺪﻫﺎ ،ﺗﻤﺜﺎﻟﻬﺎ ،ﻇﺮوف ﺑﺰرگ ﻏﺬا ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺣﻮﺿﻬﺎ و دﻳﮕﻬﺎي ﺛﺎﺑﺖ )ﻛـﻪ
از ﺑﺰرﮔﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻧﺒﻮد(
ﻦ6 /
ب( وأَﻧﱠﻪ ﻛَﺎنَ رِﺟﺎلٌ ﻣﻦَ اﻟْﺈِﻧﺲِ ﻳﻌﻮذُونَ ﺑِﺮِﺟﺎلٍ ﻣﻦَ اﻟْﺠِﻦﱢ ﻓَﺰَادوﻫﻢ رﻫﻘًﺎ * ﺟ ّ
»و ﻣﺮداﻧﻲ از آدﻣﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﺮداﻧﻲ از ﺟﻦّ ﭘﻨﺎه ﻣﻲﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﺳﺮﻛﺸﻲ آنﻫﺎ ﻣﻲاﻓﺰودﻧﺪ«.
 .8,1,2,2ﻏﻴﺐ
ﺷﺎﻳﺪ از ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻗﺮآﻧﻲ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻋﺪم اﻧﺤﺼﺎر ﻫﺴﺘﻲ در ﻣﺎده و ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت دارد،
ﻣﻔﻬﻮم ﻏﻴﺐ ﺑﺎﺷﺪ .ﻏﻴﺐ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻬﺎدت اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎي آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺣﻘﺎﻳﻖ دور از
دﻳﺪ اﻧﺴﺎن؛ ﻏﻴﺐ در ﻣﻌﻨﺎي ﻋﺎم ﺧﻮد ﻫﺮ ﺣﻘﻴﻘﺘﻲ ﻛﻪ از دﻳﺪﮔﺎه اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻏﺎﻳﺐ ﺑﺎﺷﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻏﻴﺐ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺧﺎص آن ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺣﻘﺎﻳﻖ ﭘﺸﺖ ﭘﺮده واﻗﻌﻴﺎت و
روﻳﺪادﻫﺎي ﻋﺎﻟﻢ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻛﻪ ﺣﻮاس و ذﻫﻦ و دﻳﮕﺮ اﺑﺰار ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ راﻫﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺪارﻧﺪ.
آﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻏﻴﺐ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد:

1

2

أ .ﻏﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي واﻗﻌﻴﺎت ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﺤﺴﻮس و ﻣﻠﻤﻮس ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻳﻤﺎن
آورد .ﻣﺎﻧﻨﺪ:
اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻳﺆْﻣﻨُﻮنَ ﺑِﺎﻟْﻐَﻴﺐِ وﻳﻘﻴﻤﻮنَ اﻟﺼﻼةَ وﻣﻤﺎ رزﻗْﻨَﺎﻫﻢ ﻳﻨﻔﻘُﻮنَ * ﺑﻘﺮه3/
»)ﻣﺮدم ﭘﺮﻫﻴﺰﮔﺎر( ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﻏﻴﺐ ﻣﻲ آورﻧﺪ و ﻧﻤﺎز را ﺑﺮﭘﺎ ﻣﻲ دارﻧﺪ«
اﻧﱠﻤﺎ ﺗُﻨﺬر ﻣﻦِ اﺗﱠﺒﻊ اﻟﺬﱢﻛْﺮَ وﺧَﺸﻲ اﻟﺮﱠﺣﻤﻦ ﺑِﺎﻟْﻐَﻴﺐِ ﻓَﺒﺸﱢﺮْه ﺑِﻤﻐْﻔﺮَةٍ وأَﺟﺮٍ ﻛَﺮِﻳﻢٍ * ﻳﺲ11/
»ﺑﻴﻢ دادن ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺴﻰ را ]ﺳﻮدﻣﻨﺪ[ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺘﺎب ﺣﻖ را ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﺪ و از ]ﺧﺪاى[ رﺣﻤﺎن
در ﻧﻬﺎن ﺑﺘﺮﺳﺪ ]ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ را[ ﺑﻪ آﻣﺮزش و ﭘﺎداﺷﻰ ﭘﺮ ارزش ﻣﮋده ده«
اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از آﻳﺎت ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ذات ﺧﺪاوﻧﺪي ،ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﺻﻔﺎت او ،ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ،روز ﻣﻌﺎد ،ﻋﻮاﻟﻢ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ،روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ،ﺑﻬﺸﺖ و دوزخ و دﻳﮕﺮ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻏﻴﺒﻲ
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

 .1ﺟﻌﻔﺮي ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ،ﻗﺮآن ﻧﻤﺎد ﺣﻴﺎت ﻣﻌﻘﻮل ،ﺗﻬﺮان ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺪوﻳﻦ و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر ﻋﻼﻣﻪ ﺟﻌﻔﺮي ،اول ،1382 ،ص166
 .2ﻫﻤﺎن ،ﺻﺺ169-166
٧٦
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ب .آﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻏﻴﺐ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ ﻛﻪ ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد:
ﻗَﺎلَ ﻳﺎ آدم أَﻧﺒِﺌْﻬﻢ ﺑِﺄَﺳﻤĤﺋﻬِﻢ ﻓَﻠَﻤﺎ أَﻧﺒﺄَﻫﻢ ﺑِﺄَﺳﻤĤﺋﻬِﻢ ﻗَﺎلَ أَﻟَﻢ أَﻗُﻞ ﻟﱠﻜُﻢ إِﻧﱢﻲ أَﻋﻠَﻢ ﻏَﻴﺐ اﻟﺴﻤﺎوات
واﻷَرضِ وأَﻋﻠَﻢ ﻣﺎ ﺗُﺒﺪونَ وﻣﺎ ﻛُﻨﺘُﻢ ﺗَﻜْﺘُﻤﻮنَ * ﺑﻘﺮه33/
»ﻓﺮﻣﻮد اى آدم اﻳﺸﺎن را از اﺳﺎﻣﻰ آﻧﺎن ﺧﺒﺮ ده و ﭼﻮن ]آدم[ اﻳﺸﺎن را از اﺳﻤﺎءﺷﺎن ﺧﺒﺮ داد
ﻓﺮﻣﻮد آﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﮕﻔﺘﻢ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻧﻬﻔﺘﻪ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ را ﻣﻰداﻧﻢ و آﻧﭽﻪ را آﺷﻜﺎر ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ و آﻧﭽﻪ
را ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻰداﺷﺘﻴﺪ ﻣﻰداﻧﻢ«
وﻟﻠّﻪ ﻏَﻴﺐ اﻟﺴﻤﺎوات واﻷَرضِ وإِﻟَﻴﻪ ﻳﺮْﺟﻊ اﻷَﻣﺮُ ﻛُﻠﱡﻪ ﻓَﺎﻋﺒﺪه وﺗَﻮﻛﱠﻞْ ﻋﻠَﻴ ﻪ وﻣﺎ رﺑﻚ ﺑِﻐَﺎﻓﻞٍ ﻋﻤﺎ
ﺗَﻌﻤﻠُﻮنَ * ﻫﻮد123/
»و ﻧﻬﺎن آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ از آن ﺧﺪاﺳﺖ و ﺗﻤﺎم ﻛﺎرﻫﺎ ﺑﻪ او ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﭘﺲ او را
ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻛﻦ و ﺑﺮ او ﺗﻮﻛﻞ ﻧﻤﺎى و ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ از آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﻴﺪ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻴﺴﺖ«
ﻧﺤﻞ ،77/ﻛﻬﻒ ،26/ﻧﻤﻞ ،65/ﻓﺎﻃﺮ ،38/ﺣﺠﺮات ،18/ﻣﺎﺋﺪه109/و ،116ﺗﻮﺑﻪ78/
ﺗﺪﺑﺮ در اﻳﻦ آﻳﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺟﻬﺎن ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ روﺑﻨﺎﻳﻲ دارد و اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ
ﺣﻮاس ،ذﻫﻦ و اﺑﺰار و وﺳﺎﻳﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ آن ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﻨﺪ زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﻫﻢ دارد ﻛﻪ در
دﺳﺘﺮس ﺣﻮاس ﻇﺎﻫﺮي ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ.
ج .آﻳﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻪ ﺻﺤﺒﺖ از ﻋﻠﻢ ﻏﻴﺐ و اﻧﺤﺼﺎر آن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ:
وﻋﻨﺪه ﻣﻔَﺎﺗﺢ اﻟْﻐَﻴﺐِ ﻻَ ﻳﻌﻠَﻤﻬﺎ إِﻻﱠ ﻫﻮ وﻳﻌﻠَﻢ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟْﺒﺮﱢ واﻟْﺒﺤﺮِ وﻣﺎ ﺗَﺴﻘُﻂُ ﻣﻦ ورﻗَﺔٍ إِﻻﱠ ﻳﻌﻠَﻤﻬﺎ وﻻَ ﺣﺒﺔٍ
ﻓﻲ ﻇُﻠُﻤﺎت اﻷَرضِ وﻻَ رﻃْﺐٍ وﻻَ ﻳﺎﺑِﺲٍ إِﻻﱠ ﻓﻲ ﻛﺘَﺎبٍ ﻣﺒِﻴﻦٍ * اﻧﻌﺎم59/
»و ﻛﻠﻴﺪﻫﺎى ﻏﻴﺐ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺰد اوﺳﺖ ﺟﺰ او ]ﻛﺴﻰ[ آن را ﻧﻤﻰداﻧﺪ و آﻧﭽﻪ در ﺧﺸﻜﻰ و
درﻳﺎﺳﺖ ﻣﻰداﻧﺪ و ﻫﻴﭻ ﺑﺮﮔﻰ ﻓﺮو ﻧﻤﻰاﻓﺘﺪ ﻣﮕﺮ ]اﻳﻨﻜﻪ[ آن را ﻣﻰداﻧﺪ و ﻫﻴﭻ داﻧﻪاى در ﺗﺎرﻳﻜﻴﻬﺎى
زﻣﻴﻦ و ﻫﻴﭻ ﺗﺮ و ﺧﺸﻜﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ در ﻛﺘﺎﺑﻰ روﺷﻦ ]ﺛﺒﺖ[ اﺳﺖ«
ﻗُﻞ ﻟﱠﺎ ﻳﻌﻠَﻢ ﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎوات واﻟْﺄَرضِ اﻟْﻐَﻴﺐ إِﻟﱠﺎ اﻟﻠﱠﻪ وﻣﺎ ﻳﺸْﻌﺮُونَ أَﻳﺎنَ ﻳﺒﻌﺜُﻮنَ * ﻧﻤﻞ65/
»ﺑﮕﻮ ﻫﺮ ﻛﻪ در آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ﺟﺰ ﺧﺪا ﻏﻴﺐ را ﻧﻤﻰﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﻧﻤﻰداﻧﻨﺪ ﻛﻰ
ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ«

٧٧
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

د .آﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺪون اﺧﺘﺼﺎص و اﻧﺤﺼﺎر ،ﻋﻠﻢ ﻏﻴﺐ را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻳﺎ اﻃﻼع
از ﻋﻠﻢ ﻏﻴﺐ را ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﺑﺎ اذن اﻟﻬﻲ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ داﻧﺪ:
ﻗُﻞِ اﻟﻠﱠﻬﻢ ﻓَﺎﻃﺮَ اﻟﺴﻤﺎوات واﻟْﺄَرضِ ﻋﺎﻟﻢ اﻟْﻐَﻴﺐِ واﻟﺸﱠﻬﺎدةِ أَﻧﺖ ﺗَﺤﻜُﻢ ﺑﻴﻦَ ﻋﺒﺎدك ﻓﻲ ﻣﺎ ﻛَﺎﻧُﻮا ﻓﻴﻪ
ﻳﺨْﺘَﻠﻔُﻮنَ * زﻣﺮ46/
»ﺑﮕﻮ ﺑﺎر اﻟﻬﺎ اى ﭘﺪﻳﺪآورﻧﺪه آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ ]اى[ داﻧﺎى ﻧﻬﺎن و آﺷﻜﺎر ﺗﻮ ﺧﻮد در ﻣﻴﺎن
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ آﻧﭽﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ داورى ﻣﻰﻛﻨﻰ«
ﻗُﻞْ إِنﱠ اﻟْﻤﻮت اﻟﱠﺬي ﺗَﻔﺮﱡونَ ﻣﻨْﻪ ﻓَﺈِﻧﱠﻪ ﻣﻠَﺎﻗﻴﻜُﻢ ﺛُﻢ ﺗُﺮَدونَ إِﻟَﻰ ﻋﺎﻟﻢِ اﻟْﻐَﻴﺐِ واﻟﺸﱠﻬﺎدةِ ﻓَﻴﻨَﺒﺌُﻜُﻢ ﺑِﻤﺎ
ﻛُﻨﺘُﻢ ﺗَﻌﻤﻠُﻮنَ * ﺟﻤﻌﻪ 8/و ﺗﻮﺑﻪ94/
»ﺑﮕﻮ آن ﻣﺮﮔﻰ ﻛﻪ از آن ﻣﻰﮔﺮﻳﺰﻳﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ وﻗﺖﺷﻤﺎ ﻣﻰآﻳﺪ آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﻮى داﻧﺎى ﻧﻬﺎن
و آﺷﻜﺎر ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻴﺪه ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ]در روى زﻣﻴﻦ[ ﻣﻰﻛﺮدﻳﺪ آﮔﺎﻫﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد«
ﻋﺎﻟﻢ اﻟْﻐَﻴﺐِ ﻓَﻠَﺎ ﻳﻈْﻬِﺮُ ﻋﻠَﻰ ﻏَﻴﺒِﻪ أﺣﺪا * إِﻟﱠﺎ ﻣﻦِ ارﺗَﻀَﻰ ﻣﻦ رﺳﻮلٍ ﻓَﺈِﻧﱠﻪ ﻳﺴﻠُﻚ ﻣﻦ ﺑﻴﻦِ ﻳﺪﻳﻪ وﻣﻦْ
ﺧَﻠْﻔﻪ رﺻﺪا * ﺟﻦ26/و27
»داﻧﺎى ﻧﻬﺎن اﺳﺖ و ﻛﺴﻰ را ﺑﺮ ﻏﻴﺐ ﺧﻮد آﮔﺎه ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ * ﺟﺰ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮى را ﻛﻪ از او ﺧﺸﻨﻮد
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ]در اﻳﻦ ﺻﻮرت[ ﺑﺮاى او از ﭘﻴﺶ رو و از ﭘﺸﺖﺳﺮش ﻧﮕﺎﻫﺒﺎﻧﺎﻧﻰ ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻤﺎﺷﺖ«
 .9,1,2,2ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺠﻤﻮع آﻳﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﺮﮔﺰ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻲ را
ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﻣﺎده و ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻧﻤﻲداﻧﺪ و ﻣﺎﺗﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ و ﻧﺎﺗﻮراﻟﻴﺴﻢ ﻫﺴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ
ﻗﺮآن ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻟﺬا از ﻧﮕﺎه ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﺎدي ﮔﺮاﻳﻲ ﻛﻪ اﺛﺒﺎت ﮔﺮدﻳﺪ از ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺖ ،ﻣﺮدود اﺳﺖ و ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﻨﺎي ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻨﺒﻌﺚ از وﺣﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺳﻼﻣﻲ ﻧﻤﻲﺗﻮان ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺟﻮدي ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻴﻄﺎن را ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺖ؛
ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ و اﺧﻼﻗﻲ اﺳﻼم در ﻣﻮرد ﺷﻴﻄﺎن ،اﻓﻌﺎل او و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ان و
ﺷﻴﻮهﻫﺎي ﻧﻔﻮذ او در دل ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاﺳﺖ.

٧٨
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

 .2,2,2ﭘﻴﻮﻧﺪ دﻳﻦ و دﻧﻴﺎ
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺷﺎﻣﻞ آﻳﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﭘﻴﻮﻧﺪ دﻳﻦ و دﻧﻴﺎ و دﺧﺎﻟﺖ دﻳﻦ در اداره اﻣﻮر
دﻧﻴﺎﻳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻧﺴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺮح ﻣﻔﺼﻞ اﻳﻦ آﻳﺎت در ﺑﺤﺜﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ ﻗﺮآن و
ﻗﻠﻤﺮو دﻳﻦ آﻣﺪه و از ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﺤﺚ ﺣﺎﺿﺮ ﺧﺎرج اﺳﺖ 1.ﺧﻼﺻﻪ آﻧﻜﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺎ رد ﺳﻜﻮﻻرﻳﺴﻢ
در ﻫﻤﻪ اَﺷﻜﺎل و ﺗﻌﺎرﻳﻔﺶ ﺑﺮ ﻗﻠﻤﺮو ﺣﺪاﻛﺜﺮي دﻳﻦ در ﻋﺮﺻﻪ دﻧﻴﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ دارد 2.ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ
دﺳﺘﻪ از اﻳﻦ آﻳﺎت اﺷﺎره ﻣﻲ ﺷﻮد:
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 .1,2,2,2آﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﺪف از ﺑﻌﺜﺖ اﻧﺒﻴﺎء را ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ ﻗﺴﻂ و ﻋﺪاﻟﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
َﻟﻘَﺪ أَرﺳﻠْﻨَﺎ رﺳﻠَﻨَﺎ ﺑِﺎﻟْﺒﻴﻨَﺎت وأَﻧﺰَﻟْﻨَﺎ ﻣﻌﻬﻢ اﻟْﻜﺘَﺎب واﻟْﻤﻴﺰَانَ ﻟﻴﻘُﻮم اﻟﻨﱠﺎس ﺑِﺎﻟْﻘﺴﻂ وأَﻧﺰَﻟْﻨَﺎ اﻟْﺤﺪﻳﺪ ﻓﻴﻪ
ﺑﺄْس ﺷَﺪﻳﺪ وﻣﻨَﺎﻓﻊ ﻟﻠﻨﱠﺎسِ وﻟﻴﻌﻠَﻢ اﻟﻠﱠﻪ ﻣﻦ ﻳﻨﺼﺮُه ورﺳﻠَﻪ ﺑِﺎﻟْﻐَﻴﺐِ إِنﱠ اﻟﻠﱠﻪ ﻗَﻮِي ﻋﺰِﻳﺰٌ * ﺣﺪﻳﺪ25/
»ﺑﻪ راﺳﺘﻰ ]ﻣﺎ[ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﺧﻮد را ﺑﺎ دﻻﻳﻞ آﺷﻜﺎر رواﻧﻪ ﻛﺮدﻳﻢ و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻛﺘﺎب و ﺗﺮازو را ﻓﺮود
آوردﻳﻢ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻧﺼﺎف ﺑﺮﺧﻴﺰﻧﺪ و آﻫﻦ را ﻛﻪ در آن ﺑﺮاى ﻣﺮدم ﺧﻄﺮى ﺳﺨﺖ و ﺳﻮدﻫﺎﻳﻰ
اﺳﺖ ﭘﺪﻳﺪ آوردﻳﻢ ﺗﺎ ﺧﺪا ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺪارد ﭼﻪ ﻛﺴﻰ در ﻧﻬﺎن او و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﻧﺶ را ﻳﺎرى ﻣﻰﻛﻨﺪ آرى ﺧﺪا
ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ ﺷﻜﺴﺖ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ«
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ :اﻋﺮاف ،85/ﻫﻮد 84 /و  ،85ﺷﻌﺮاء 181 /و 182
 .2,2,2,2آﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻲ از ﻣﻨﻜﺮ
ﻛُﻨﺘُﻢ ﺧَﻴﺮَ أُﻣﺔٍ أُﺧْﺮِﺟﺖ ﻟﻠﻨﱠﺎسِ ﺗَﺄْﻣﺮُونَ ﺑِﺎﻟْﻤﻌﺮُوف وﺗَﻨْﻬﻮنَ ﻋﻦِ اﻟْﻤﻨﻜَﺮِ وﺗُﺆْﻣﻨُﻮنَ ﺑِﺎﻟﻠّﻪ وﻟَﻮ آﻣﻦَ أَﻫﻞُ
اﻟْﻜﺘَﺎبِ ﻟَﻜَﺎنَ ﺧَﻴﺮًا ﻟﱠﻬﻢ ﻣﻨْﻬﻢ اﻟْﻤﺆْﻣﻨُﻮنَ وأَﻛْﺜَﺮُﻫﻢ اﻟْﻔَﺎﺳﻘُﻮنَ * آل ﻋﻤﺮان110/

 .1رك :ﺧﺴﺮوﭘﻨﺎه ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ،ﻗﻠﻤﺮو دﻳﻦ ،ﻗﻢ ،ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺣﻮزه ،اول1381 ،؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ:
ﺧﺴﺮوﭘﻨﺎه ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ،ﮔﺴﺘﺮه ﺷﺮﻳﻌﺖ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ و اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﺸﺮ از دﻳﻦ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ.
 .2ﺑﺮاي ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻘﺪ ﺳﻜﻮﻻرﻳﺴﻢ و ﻣﺒﺎﻧﻲ آن از دﻳﺪﮔﺎه ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ رك :ﻗﺪردان ﻗﺮاﻣﻠﻜﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ
 .3ﻛﺮﻳﻤﻲ ﻣﺼﻄﻔﻲ ،ﻗﺮآن و ﻗﻠﻤﺮوﺷﻨﺎﺳﻲ دﻳﻦ ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ ،دوم ،1385 ،ﺻﺺ-304
315؛ ﻧﺼﺮي ﻋﺒﺪاﷲ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺻﺺ314-307
٧٩
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

»ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻣﺘﻰ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻣﺮدم ﭘﺪﻳﺪار ﺷﺪهاﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻰدﻫﻴﺪ و از
ﻛﺎر ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﺎزﻣﻰدارﻳﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪا اﻳﻤﺎن دارﻳﺪ و اﮔﺮ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب اﻳﻤﺎن آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺮاﻳﺸﺎن
ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد ﺑﺮﺧﻰ از آﻧﺎن ﻣﺆﻣﻨﻨﺪ و]ﻟﻰ[ ﺑﻴﺸﺘﺮﺷﺎن ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻨﺪ«
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 199 :اﻋﺮاف11 ،و  104آل ﻋﻤﺮان 17 ،و  112ﺗﻮﺑﻪ
 .3,2,2,2آﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ داوري و ﺣﻜﻢ ﻛﺮدن را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻬﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻲ داﻧﺪ
ﻳﺎ داوود إِﻧﱠﺎ ﺟﻌﻠْﻨَﺎك ﺧَﻠﻴﻔَﺔً ﻓﻲ اﻟْﺄَرضِ ﻓَﺎﺣﻜُﻢ ﺑﻴﻦَ اﻟﻨﱠﺎسِ ﺑِﺎﻟْﺤﻖﱢ وﻟَﺎ ﺗَﺘﱠﺒِﻊِ اﻟْﻬﻮى ﻓَﻴﻀﻠﱠﻚ ﻋﻦ
ﺳﺒِﻴﻞِ اﻟﻠﱠﻪ إِنﱠ اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻳﻀﻠﱡﻮنَ ﻋﻦ ﺳﺒِﻴﻞِ اﻟﻠﱠﻪ ﻟَﻬﻢ ﻋﺬَاب ﺷَﺪﻳﺪ ﺑِﻤﺎ ﻧَﺴﻮا ﻳﻮم اﻟْﺤﺴﺎبِ * ص26 /
»اى داوود ﻣﺎ ﺗﻮ را در زﻣﻴﻦ ﺧﻠﻴﻔﻪ ]و ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ[ ﮔﺮداﻧﻴﺪﻳﻢ ﭘﺲ ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣﻖ داورى
ﻛﻦ و زﻧﻬﺎر از ﻫﻮس ﭘﻴﺮوى ﻣﻜﻦ ﻛﻪ ﺗﻮ را از راه ﺧﺪا ﺑﻪ در ﻛﻨﺪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ از راه ﺧﺪا
ﺑﻪ در ﻣﻰروﻧﺪ ﺑﻪ ]ﺳﺰاى[ آﻧﻜﻪ روز ﺣﺴﺎب را ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻋﺬاﺑﻰ ﺳﺨﺖﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ«
 78و  79اﻧﺒﻴﺎء 65 ،و  105ﻧﺴﺎء و  42ﻣﺎﺋﺪه
 .4,2,2,2آﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ
أ .ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺧﺪا
إِنِ اﻟْﺤﻜْﻢ إِﻻﱠ ﻟﻠّﻪ ﻋﻠَﻴﻪ ﺗَﻮﻛﱠﻠْﺖ وﻋﻠَﻴﻪ ﻓَﻠْﻴﺘَﻮﻛﱠﻞِ اﻟْﻤﺘَﻮﻛﱢﻠُﻮنَ * ﻳﻮﺳﻒ67/
»ﻓﺮﻣﺎن ﺟﺰ ﺑﺮاى ﺧﺪا ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮ او ﺗﻮﻛﻞ ﻛﺮدم و ﺗﻮﻛﻞﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ او ﺗﻮﻛﻞ ﻛﻨﻨﺪ«
أَﻟَﻢ ﺗَﺮَ إِﻟَﻰ اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻳﺰْﻋﻤﻮنَ أَﻧﱠﻬﻢ آﻣﻨُﻮاْ ﺑِﻤﺎ أُﻧﺰِلَ إِﻟَﻴﻚ وﻣﺎ أُﻧﺰِلَ ﻣﻦ ﻗَﺒﻠﻚ ﻳﺮِﻳﺪونَ أَن ﻳﺘَﺤﺎﻛَﻤﻮاْ
إِﻟَﻰ اﻟﻄﱠﺎﻏُﻮت وﻗَﺪ أُﻣﺮُواْ أَن ﻳﻜْﻔُﺮُواْ ﺑِﻪ وﻳﺮِﻳﺪ اﻟﺸﱠﻴﻄَﺎنُ أَن ﻳﻀﻠﱠﻬﻢ ﺿَﻼَﻻً ﺑﻌﻴﺪا * ﻧﺴﺎء60/
»آﻳﺎ ﻧﺪﻳﺪهاى ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ ﻣﻰﭘﻨﺪارﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺗﻮ ﻧﺎزل ﺷﺪه و ]ﺑﻪ[ آﻧﭽﻪ ﭘﻴﺶ از ﺗﻮ
ﻧﺎزل ﮔﺮدﻳﺪه اﻳﻤﺎن آوردهاﻧﺪ ]ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ[ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ داورى ﻣﻴﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮى ﻃﺎﻏﻮت ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺑﺎ
آﻧﻜﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺪان ﻛﻔﺮ ورزﻧﺪ و]ﻟﻰ[ ﺷﻴﻄﺎن ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﮔﻤﺮاﻫﻰ دورى
دراﻧﺪازد«
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اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ب .ﻟﺰوم ﺗﺒﻌﻴﺖ از ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻬﻲ
إِﻧﱠﺎ أَﻧﺰَﻟْﻨَﺎ إِﻟَﻴﻚ اﻟْﻜﺘَﺎب ﺑِﺎﻟْﺤﻖﱢ ﻟﺘَﺤﻜُﻢ ﺑﻴﻦَ اﻟﻨﱠﺎسِ ﺑِﻤﺎ أَراك اﻟﻠّﻪ وﻻَ ﺗَﻜُﻦ ﻟﱢﻠْﺨَĤﺋﻨﻴﻦَ ﺧَﺼﻴﻤﺎ *
ﻧﺴﺎء105/
»ﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب را ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﻛﺮدﻳﻢ ﺗﺎ ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﺑﻪ ]ﻣﻮﺟﺐ[ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺗﻮ آﻣﻮﺧﺘﻪ
داورى ﻛﻨﻰ و زﻧﻬﺎر ﺟﺎﻧﺒﺪار ﺧﻴﺎﻧﺘﻜﺎران ﻣﺒﺎش«
وﻣﻦ ﻟﱠﻢ ﻳﺤﻜُﻢ ﺑِﻤﺎ أَﻧﺰَلَ اﻟﻠّﻪ ﻓَﺄُوﻟَـﺌﻚ ﻫﻢ اﻟْﻜَﺎﻓﺮُونَ »و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﻧﺎزل
ﻛﺮده داورى ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ آﻧﺎن ﺧﻮد ﻛﺎﻓﺮاﻧﻨﺪ«
وﻣﻦ ﻟﱠﻢ ﻳﺤﻜُﻢ ﺑِﻤﺎ أﻧﺰَلَ اﻟﻠّﻪ ﻓَﺄُوﻟَـﺌﻚ ﻫﻢ اﻟﻈﱠﺎﻟﻤﻮنَ »و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﻧﺎزل
ﻛﺮده داورى ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ آﻧﺎن ﺧﻮد ﺳﺘﻤﮕﺮاﻧﻨﺪ«
وﻣﻦ ﻟﱠﻢ ﻳﺤﻜُﻢ ﺑِﻤﺎ أَﻧﺰَلَ اﻟﻠّﻪ ﻓَﺄُوﻟَـﺌﻚ ﻫﻢ اﻟْﻔَﺎﺳﻘُﻮنَ * ﻣﺎﺋﺪه 45 ،44/و 47
»و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﻧﺎزل ﻛﺮده ﺣﻜﻢ ﻧﻜﻨﻨﺪ آﻧﺎن ﺧﻮد ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻨﺪ«
ج .ﻣﻄﺎع ﺑﻮدن ﺣﻜﻢ اﻧﺒﻴﺎء در ﻫﻤﻪ اﻣﻮر
وﻣﺎ أَرﺳﻠْﻨَﺎ ﻣﻦ رﺳﻮلٍ إِﻻﱠ ﻟﻴﻄَﺎع ﺑِﺈِذْنِ اﻟﻠّﻪ * ﻧﺴﺎء64/
»و ﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮى را ﻧﻔﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻬﻰ از او اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻨﻨﺪ«
ﻓَﺎﺗﱠﻘُﻮا اﻟﻠﱠﻪ وأَﻃﻴﻌﻮنِ * ﺷﻌﺮاء108/و» 110از ﺧﺪا ﭘﺮوا ﻛﻨﻴﺪ و ﻓﺮﻣﺎﻧﻢ ﺑﺒﺮﻳﺪ«
د .اﻣﺮ ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ از رﺳﻮل اﻛﺮم
ﻳﺎ أَﻳﻬﺎ اﻟﱠﺬﻳﻦَ آﻣﻨُﻮاْ أَﻃﻴﻌﻮاْ اﻟﻠّﻪ وأَﻃﻴﻌﻮاْ اﻟﺮﱠﺳﻮلَ وأُوﻟﻲ اﻷَﻣﺮِ ﻣﻨﻜُﻢ ﻓَﺈِن ﺗَﻨَﺎزﻋﺘُﻢ ﻓﻲ ﺷَﻲء ﻓَﺮُدوه
إِﻟَﻰ اﻟﻠّﻪ واﻟﺮﱠﺳﻮلِ إِن ﻛُﻨﺘُﻢ ﺗُﺆْﻣﻨُﻮنَ ﺑِﺎﻟﻠّﻪ واﻟْﻴﻮمِ اﻵﺧﺮِ ذَﻟﻚ ﺧَﻴﺮٌ وأَﺣﺴﻦُ ﺗَﺄْوِﻳﻼً * ﻧﺴﺎء59/
»اى ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردهاﻳﺪ ﺧﺪا را اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻨﻴﺪ و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ و اوﻟﻴﺎى اﻣﺮ ﺧﻮد را ]ﻧﻴﺰ[
اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﭘﺲ ﻫﺮ ﮔﺎه در اﻣﺮى ]دﻳﻨﻰ[ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﻳﺎﻓﺘﻴﺪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺪا و روز ﺑﺎزﭘﺴﻴﻦ اﻳﻤﺎن
دارﻳﺪ آن را ﺑﻪ ]ﻛﺘﺎب[ ﺧﺪا و ]ﺳﻨﺖ[ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ]او[ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺪارﻳﺪ اﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮ و ﻧﻴﻚﻓﺮﺟﺎمﺗﺮ اﺳﺖ«
ﻳﺼﻠﺢ ﻟَﻜُﻢ أَﻋﻤﺎﻟَﻜُﻢ وﻳﻐْﻔﺮْ ﻟَﻜُﻢ ذُﻧُﻮﺑﻜُﻢ وﻣﻦ ﻳﻄﻊ اﻟﻠﱠﻪ ورﺳﻮﻟَﻪ ﻓَﻘَﺪ ﻓَﺎز ﻓَﻮزا ﻋﻈﻴﻤﺎ * اﺣﺰاب71/
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»ﺗﺎ اﻋﻤﺎل ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺻﻼح آورد و ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺘﺎن را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺒﺨﺸﺎﻳﺪ و ﻫﺮ ﻛﺲ ﺧﺪا و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮش
را ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮد ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ رﺳﺘﮕﺎرى ﺑﺰرﮔﻰ ﻧﺎﻳﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ«
ه .ﻧﻜﻮﻫﺶ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ
ﻗُﻞْ أَﻃﻴﻌﻮاْ اﻟﻠّﻪ واﻟﺮﱠﺳﻮلَ ﻓﺈِن ﺗَﻮﻟﱠﻮاْ ﻓَﺈِنﱠ اﻟﻠّﻪ ﻻَ ﻳﺤﺐ اﻟْﻜَﺎﻓﺮِﻳﻦَ * آل ﻋﻤﺮان32/
»ﺑﮕﻮ ﺧﺪا و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ]او[ را اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﭘﺲ اﮔﺮ روﻳﮕﺮدان ﺷﺪﻧﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻛﺎﻓﺮان را
دوﺳﺖ ﻧﺪارد«
ﻳﺎ أَﻳﻬﺎ اﻟﱠﺬﻳﻦَ آﻣﻨُﻮاْ أَﻃﻴﻌﻮ ْا اﻟﻠّﻪ ورﺳﻮﻟَﻪ وﻻَ ﺗَﻮﻟﱠﻮا ﻋﻨْﻪ وأَﻧﺘُﻢ ﺗَﺴﻤﻌﻮنَ * اﻧﻔﺎل20/
»اى ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردهاﻳﺪ ﺧﺪا و ﻓﺮﺳﺘﺎده او را ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮﻳﺪ و از او روى ﺑﺮﻧﺘﺎﺑﻴﺪ در
ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ]ﺳﺨﻨﺎن او را[ ﻣﻰﺷﻨﻮﻳﺪ«
و .وﻻﻳﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ
اﻟﻨﱠﺒِﻲ أَوﻟَﻰ ﺑِﺎﻟْﻤﺆْﻣﻨﻴﻦَ ﻣﻦْ أَﻧﻔُﺴﻬِﻢ * اﺣﺰاب» 6/ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن از ﺧﻮدﺷﺎن ﺳﺰاوارﺗﺮ ]و
ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ[ اﺳﺖ«
ز .ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺒﻴﺎء ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺣﻜﻮﻣﺖ داوود :ﻓَﻬﺰَﻣﻮﻫﻢ ﺑِﺈِ ْذنِ اﻟﻠّﻪ وﻗَﺘَﻞَ داود ﺟﺎﻟُﻮت وآﺗَﺎه اﻟﻠّﻪ اﻟْﻤﻠْﻚ واﻟْﺤﻜْﻤﺔَ وﻋﻠﱠﻤﻪ
ﻣﻤﺎ ﻳﺸَﺎء * ﺑﻘﺮه251/
»ﭘﺲ آﻧﺎن را ﺑﻪ اذن ﺧﺪا ﺷﻜﺴﺖ دادﻧﺪ و داوود ﺟﺎﻟﻮت را ﻛﺸﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او
ﭘﺎدﺷﺎﻫﻰ و ﺣﻜﻤﺖ ارزاﻧﻰ داﺷﺖ و از آﻧﭽﻪ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ او آﻣﻮﺧﺖ«
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻃﺎﻟﻮت :وﻗَﺎلَ ﻟَﻬﻢ ﻧَﺒِﻴﻬﻢ إِنﱠ اﻟﻠّﻪ ﻗَﺪ ﺑﻌﺚَ ﻟَﻜُﻢ ﻃَﺎﻟُﻮت ﻣﻠﻜًﺎ ﻗَﺎﻟُﻮاْ أَﻧﱠﻰ ﻳﻜُﻮنُ ﻟَﻪ
اﻟْﻤﻠْﻚ ﻋﻠَﻴﻨَﺎ وﻧَﺤﻦُ أَﺣﻖﱡ ﺑِﺎﻟْﻤﻠْﻚ ﻣﻨْﻪ وﻟَﻢ ﻳﺆْت ﺳﻌﺔً ﻣﻦَ اﻟْﻤﺎلِ ﻗَﺎلَ إِنﱠ اﻟﻠّﻪ اﺻﻄَﻔَﺎه ﻋﻠَﻴﻜُﻢ وزاده
ﺑﺴﻄَﺔً ﻓﻲ اﻟْﻌﻠْﻢِ واﻟْﺠِﺴﻢِ واﻟﻠّﻪ ﻳﺆْﺗﻲ ﻣﻠْﻜَﻪ ﻣﻦ ﻳﺸَﺎء واﻟﻠّﻪ واﺳﻊ ﻋﻠﻴﻢ * ﺑﻘﺮه) 247/اﻳﻦ آﻳﻪ در ﻣﻮرد
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻃﺎﻟﻮت اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮف ﺧﺪا و ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ زﻣﺎﻧﻪ اش ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺳﭙﺎه
ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ(
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اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

»و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺷﺎن ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ در ﺣﻘﻴﻘﺖﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﺎﻟﻮت را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﻰ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ او را ﺑﺮ ﻣﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ آﻧﻜﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﻰ از وى ﺳﺰاوارﺗﺮﻳﻢ و ﺑﻪ او
از ﺣﻴﺚ ﻣﺎل ﮔﺸﺎﻳﺸﻰ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺷﺎن ﮔﻔﺖ در ﺣﻘﻴﻘﺖﺧﺪا او را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺗﺮى
داده و او را در داﻧﺶ و ]ﻧﻴﺮوى[ ﺑﺪﻧﻰ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺗﺮى ﺑﺨﺸﻴﺪه اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﻰ ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻰدﻫﺪ و ﺧﺪا ﮔﺸﺎﻳﺸﮕﺮ داﻧﺎﺳﺖ«
داوود :وﺷَﺪدﻧَﺎ ﻣﻠْﻜَﻪ وآﺗَﻴﻨَﺎه اﻟْﺤﻜْﻤﺔَ وﻓَﺼﻞَ اﻟْﺨﻄَﺎبِ * ص20/
»و ﭘﺎدﺷﺎﻫﻴﺶ را اﺳﺘﻮار ﻛﺮدﻳﻢ و او را ﺣﻜﻤﺖ و ﻛﻼم ﻓﻴﺼﻠﻪدﻫﻨﺪه ﻋﻄﺎ ﻛﺮدﻳﻢ«
ﺳﻠﻴﻤﺎن :ﻗَﺎلَ رب اﻏْﻔﺮْ ﻟﻲ وﻫﺐ ﻟﻲ ﻣﻠْﻜًﺎ ﻟﱠﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﺄَﺣﺪ ﻣﻦْ ﺑﻌﺪي إِﻧﱠﻚ أَﻧﺖ اﻟْﻮﻫﺎب* 
ص» 35/ﮔﻔﺖ ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﺮا ﺑﺒﺨﺶ و ﻣﻠﻜﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ ارزاﻧﻰ دار ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ را ﭘﺲ از ﻣﻦ
ﺳﺰاوار ﻧﺒﺎﺷﺪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻮﻳﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺨﺸﻨﺪهاى«
ﻳﻮﺳﻒ :وﻛَﺬَﻟﻚ ﻣﻜﱠﻨﱢﺎ ﻟﻴﻮﺳﻒ ﻓﻲ اﻷَرضِ ﻳﺘَﺒ ﻮأُ ﻣﻨْﻬﺎ ﺣﻴﺚُ ﻳﺸَﺎء ﻧُﺼﻴﺐ ﺑِﺮَﺣﻤﺘﻨَﺎ ﻣﻦ ﻧﱠﺸَﺎء وﻻَ
ﻧُﻀﻴﻊ أَﺟﺮَ اﻟْﻤﺤﺴﻨﻴﻦَ * ﻳﻮﺳﻒ56/
»و ﺑﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻮﺳﻒ را در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ]ﻣﺼﺮ[ ﻗﺪرت دادﻳﻢ ﻛﻪ در آن ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﻣﻰ
ﺧﻮاﺳﺖﺳﻜﻮﻧﺖ ﻣﻰﻛﺮد ﻫﺮ ﻛﻪ را ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻪ رﺣﻤﺖﺧﻮد ﻣﻰرﺳﺎﻧﻴﻢ و اﺟﺮ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎران را ﺗﺒﺎه
ﻧﻤﻰﺳﺎزﻳﻢ«
ح .اﺟﺮاي ﺣﺪود و اﺣﻜﺎم ﻗﻀﺎﻳﻲ و ﻣﺎﻟﻲ اﺳﻼم
اﻟﺰﱠاﻧﻴﺔُ واﻟﺰﱠاﻧﻲ ﻓَﺎﺟﻠﺪوا ﻛُﻞﱠ واﺣﺪ ﻣﻨْﻬﻤﺎ ﻣﺌَﺔَ ﺟﻠْﺪةٍ وﻟَﺎ ﺗَﺄْﺧُﺬْﻛُﻢ ﺑِﻬِﻤﺎ رأْﻓَﺔٌ ﻓﻲ دﻳﻦِ اﻟﻠﱠﻪ إِن
ﻛُﻨﺘُﻢ ﺗُﺆْﻣﻨُﻮنَ ﺑِﺎﻟﻠﱠﻪ واﻟْﻴﻮمِ اﻟْĤﺧﺮِ وﻟْﻴﺸْﻬﺪ ﻋﺬَاﺑﻬﻤﺎ ﻃَﺎﺋﻔَﺔٌ ﻣﻦَ اﻟْﻤﺆْﻣﻨﻴﻦَ * ﻧﻮر2/
»ﺑﻪ ﻫﺮ زن زﻧﺎﻛﺎر و ﻣﺮد زﻧﺎﻛﺎرى ﺻﺪ ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪ ﺑﺰﻧﻴﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺪا و روز ﺑﺎزﭘﺴﻴﻦ اﻳﻤﺎن
دارﻳﺪ در ]ﻛﺎر[ دﻳﻦ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن دو دﻟﺴﻮزى ﻧﻜﻨﻴﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺮوﻫﻰ از ﻣﺆﻣﻨﺎن در ﻛﻴﻔﺮ آن
دو ﺣﻀﻮر ﻳﺎﺑﻨﺪ«

٨٣
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

اﻟﻄﱠﻼَقُ ﻣﺮﱠﺗَﺎنِ ﻓَﺈِﻣﺴﺎك ﺑِﻤﻌﺮُوف أَو ﺗَﺴﺮِﻳﺢ ﺑِﺈِﺣﺴﺎنٍ وﻻَ ﻳﺤﻞﱡ ﻟَﻜُﻢ أَن ﺗَﺄْﺧُﺬُواْ ﻣﻤﺎ آﺗَﻴﺘُﻤﻮﻫﻦﱠ
ﺷَﻴﺌًﺎ إِﻻﱠ أَن ﻳﺨَﺎﻓَﺎ أَﻻﱠ ﻳﻘﻴﻤﺎ ﺣﺪود اﻟﻠّﻪ ﻓَﺈِنْ ﺧﻔْﺘُﻢ أَﻻﱠ ﻳﻘﻴﻤﺎ ﺣﺪود اﻟﻠّﻪ ﻓَﻼَ ﺟﻨَﺎح ﻋﻠَﻴﻬِﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ اﻓْﺘَﺪت ﺑِﻪ
ﺗﻠْﻚ ﺣﺪود اﻟﻠّﻪ ﻓَﻼَ ﺗَﻌﺘَﺪوﻫﺎ وﻣﻦ ﻳﺘَﻌﺪ ﺣﺪود اﻟﻠّﻪ ﻓَﺄُوﻟَـﺌﻚ ﻫﻢ اﻟﻈﱠﺎﻟﻤﻮنَ * ﺑﻘﺮه229/
»ﻃﻼق ]رﺟﻌﻰ[ دو ﺑﺎر اﺳﺖ ﭘﺲ از آن ﻳﺎ ]ﺑﺎﻳﺪ زن را[ ﺑﺨﻮﺑﻰ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ﻳﺎ
ﺑﺸﺎﻳﺴﺘﮕﻰ آزاد ﻛﺮدن و ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ روا ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ از آﻧﭽﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن دادهاﻳﺪ ﭼﻴﺰى ﺑﺎزﺳﺘﺎﻧﻴﺪ ﻣﮕﺮ
آﻧﻜﻪ ]ﻃﺮﻓﻴﻦ[ در ﺑﻪ ﭘﺎ داﺷﺘﻦ ﺣﺪود ﺧﺪا ﺑﻴﻤﻨﺎك ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﻴﻢ دارﻳﺪ ﻛﻪ آن دو ﺣﺪود
ﺧﺪا را ﺑﺮﭘﺎى ﻧﻤﻰدارﻧﺪ در آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ]زن ﺑﺮاى آزاد ﻛﺮدن ﺧﻮد[ ﻓﺪﻳﻪ دﻫﺪ ﮔﻨﺎﻫﻰ ﺑﺮ اﻳﺸﺎن
ﻧﻴﺴﺖ اﻳﻦ ﺳﺖﺣﺪود اﺣﻜﺎم اﻟﻬﻰ ﭘﺲ از آن ﺗﺠﺎوز ﻣﻜﻨﻴﺪ و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ از ﺣﺪود اﺣﻜﺎم اﻟﻬﻰ
ﺗﺠﺎوز ﻛﻨﻨﺪ آﻧﺎن ﻫﻤﺎن ﺳﺘﻤﻜﺎراﻧﻨﺪ«
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ :ﺑﻘﺮه 228/و  230ﺗﺎ237
ﻳﺎ أَﻳﻬﺎ اﻟﱠﺬﻳﻦَ آﻣﻨُﻮاْ ﻛُﺘﺐ ﻋﻠَﻴﻜُﻢ اﻟْﻘﺼﺎص ﻓﻲ اﻟْﻘَﺘْﻠَﻰ اﻟْﺤﺮﱡ ﺑِﺎﻟْﺤﺮﱢ واﻟْﻌﺒﺪ ﺑِﺎﻟْﻌﺒﺪ واﻷُﻧﺜَﻰ ﺑِﺎﻷُﻧﺜَﻰ
ﻓَﻤﻦْ ﻋﻔﻲ ﻟَﻪ ﻣﻦْ أَﺧﻴﻪ ﺷَﻲء ﻓَﺎﺗﱢﺒﺎع ﺑِﺎﻟْﻤﻌﺮُوف وأَداء إِﻟَﻴﻪ ﺑِﺈِﺣﺴﺎنٍ ذَﻟﻚ ﺗَﺨْﻔﻴﻒ ﻣﻦ رﺑﻜُﻢ ورﺣﻤﺔٌ
ﻓَﻤﻦِ اﻋﺘَﺪى ﺑﻌﺪ ذَﻟﻚ ﻓَﻠَﻪ ﻋﺬَاب أَﻟﻴﻢ * ﺑﻘﺮه178/
»اى ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردهاﻳﺪ در ﺑﺎره ﻛﺸﺘﮕﺎن ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ]ﺣﻖ[ ﻗﺼﺎص ﻣﻘﺮر ﺷﺪه آزاد
ﻋﻮض آزاد و ﺑﻨﺪه ﻋﻮض ﺑﻨﺪه و زن ﻋﻮض زن و ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺮادر ]دﻳﻨﻰ[اش ]ﻳﻌﻨﻰ
وﻟﻰ ﻣﻘﺘﻮل[ ﭼﻴﺰى ]از ﺣﻖ ﻗﺼﺎص[ ﺑﻪ او ﮔﺬﺷﺖﺷﻮد ]ﺑﺎﻳﺪ از ﮔﺬﺷﺖ وﻟﻰ ﻣﻘﺘﻮل[ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﺪ و ﺑﺎ ]رﻋﺎﻳﺖ[ اﺣﺴﺎن ]ﺧﻮﻧﺒﻬﺎ را[ ﺑﻪ او ﺑﭙﺮدازد اﻳﻦ ]ﺣﻜﻢ[ ﺗﺨﻔﻴﻒ و
رﺣﻤﺘﻰ از ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎﺳﺖ ﭘﺲ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﻌﺪ از آن از اﻧﺪازه درﮔﺬرد وى را ﻋﺬاﺑﻰ دردﻧﺎك
اﺳﺖ«
ﻳﺴﺘَﻔْﺘُﻮﻧَﻚ ﻗُﻞِ اﻟﻠّﻪ ﻳﻔْﺘﻴﻜُﻢ ﻓﻲ اﻟْﻜَﻼَﻟَﺔِ إِنِ اﻣﺮُؤٌ ﻫﻠَﻚَ ﻟﻴﺲ ﻟَﻪ وﻟَﺪ وﻟَﻪ أُﺧْﺖ ﻓَﻠَﻬﺎ ﻧﺼﻒ ﻣﺎ
ﺗَﺮَك وﻫﻮ ﻳﺮِﺛُﻬ Ĥإِن ﻟﱠﻢ ﻳﻜُﻦ ﻟﱠﻬﺎ وﻟَﺪ ﻓَﺈِن ﻛَﺎﻧَﺘَﺎ اﺛْﻨَﺘَﻴﻦِ ﻓَﻠَﻬﻤﺎ اﻟﺜﱡﻠُﺜَﺎنِ ﻣﻤﺎ ﺗَﺮَك وإِن ﻛَﺎﻧُﻮاْ إِﺧْﻮةً رﺟﺎﻻً
وﻧﺴﺎء ﻓَﻠﻠﺬﱠﻛَﺮِ ﻣﺜْﻞُ ﺣﻆﱢ اﻷُﻧﺜَﻴﻴﻦِ ﻳﺒﻴﻦُ اﻟﻠّﻪ ﻟَﻜُﻢ أَن ﺗَﻀﻠﱡﻮاْ واﻟﻠّﻪ ﺑِﻜُﻞﱢ ﺷَﻲء ﻋﻠﻴﻢ * ﻧﺴﺎء176/

٨٤
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

»از ﺗﻮ ]در ﺑﺎره ﻛﻼﻟﻪ[ ﻓﺘﻮا ﻣﻰﻃﻠﺒﻨﺪ ﺑﮕﻮ ﺧﺪا در ﺑﺎره ﻛﻼﻟﻪ ﻓﺘﻮا ﻣﻰدﻫﺪ اﮔﺮ ﻣﺮدى
ﺑﻤﻴﺮد و ﻓﺮزﻧﺪى ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮاﻫﺮى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺼﻒ ﻣﻴﺮاث از آن اوﺳﺖ و آن ]ﻣﺮد
ﻧﻴﺰ[ از او ارث ﻣﻰﺑﺮد اﮔﺮ ﺑﺮاى او ]=ﺧﻮاﻫﺮ[ ﻓﺮزﻧﺪى ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭘﺲ اﮔﺮ ]ورﺛﻪ ﻓﻘﻂ[ دو ﺧﻮاﻫﺮ
ﺑﺎﺷﻨﺪ دو ﺳﻮم ﻣﻴﺮاث ﺑﺮاى آن دو اﺳﺖ و اﮔﺮ ]ﭼﻨﺪ[ ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادرﻧﺪ ﭘﺲ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻧﺼﻴﺐ دو زن اﺳﺖﺧﺪا ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻰدﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا ﮔﻤﺮاه ﺷﻮﻳﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى
داﻧﺎﺳﺖ«
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ :ﻧﺴﺎء 11/و 12
واﻋﻠَﻤﻮاْ أَﻧﱠﻤﺎ ﻏَﻨﻤﺘُﻢ ﻣﻦ ﺷَﻲء ﻓَﺄَنﱠ ﻟﻠّﻪ ﺧُﻤﺴ ﻪ وﻟﻠﺮﱠﺳﻮلِ وﻟﺬي اﻟْﻘُﺮْﺑﻰ واﻟْﻴﺘَﺎﻣﻰ واﻟْﻤﺴﺎﻛﻴﻦِ
واﺑﻦِ اﻟﺴﺒِﻴﻞِ إِن ﻛُﻨﺘُﻢ آﻣﻨﺘُﻢ ﺑِﺎﻟﻠّﻪ وﻣﺎ أَﻧﺰَﻟْﻨَﺎ ﻋﻠَﻰ ﻋﺒﺪﻧَﺎ ﻳﻮم اﻟْﻔُﺮْﻗَﺎنِ ﻳﻮم اﻟْﺘَﻘَﻰ اﻟْﺠﻤﻌﺎنِ واﻟﻠّﻪ ﻋﻠَﻰ
ﻛُﻞﱢ ﺷَﻲء ﻗَﺪﻳﺮٌ * اﻧﻔﺎل41/
»و ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را ﺑﻪ ﻏﻨﻴﻤﺖ ﮔﺮﻓﺘﻴﺪ ﻳﻚ ﭘﻨﺠﻢ آن ﺑﺮاى ﺧﺪا و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ و ﺑﺮاى
ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ]او[ و ﻳﺘﻴﻤﺎن و ﺑﻴﻨﻮاﻳﺎن و در راهﻣﺎﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺪا و آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد
در روز ﺟﺪاﻳﻰ ]ﺣﻖ از ﺑﺎﻃﻞ[ روزى ﻛﻪ آن دو ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻫﻢ روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ ﻧﺎزل ﻛﺮدﻳﻢ اﻳﻤﺎن
آوردهاﻳﺪ و ﺧﺪا ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﺗﻮاﻧﺎﺳﺖ«
ط .آﻳﺎت ﺟﻬﺎد
وﻗَﺎﺗﻠُﻮاْ ﻓﻲ ﺳﺒِﻴﻞِ اﻟﻠّﻪ اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻳﻘَﺎﺗﻠُﻮﻧَﻜُﻢ وﻻَ ﺗَﻌﺘَﺪواْ إِنﱠ اﻟﻠّﻪ ﻻَ ﻳﺤﺐ اﻟْﻤﻌَ ﺘﺪﻳﻦَ * واﻗْﺘُﻠُﻮﻫﻢ
ﺣﻴﺚُ ﺛَﻘﻔْﺘُﻤﻮﻫﻢ وأَﺧْ ِﺮﺟﻮﻫﻢ ﻣﻦْ ﺣﻴﺚُ أَﺧْﺮَﺟﻮﻛُﻢ واﻟْﻔﺘْﻨَﺔُ أَﺷَﺪ ﻣﻦَ اﻟْﻘَﺘْﻞِ وﻻَ ﺗُﻘَﺎﺗﻠُﻮﻫﻢ ﻋﻨﺪ اﻟْﻤﺴﺠِﺪ
اﻟْﺤﺮَامِ ﺣﺘﱠﻰ ﻳﻘَﺎﺗﻠُﻮﻛُﻢ ﻓﻴﻪ ﻓَﺈِن ﻗَﺎﺗَﻠُﻮﻛُﻢ ﻓَﺎﻗْﺘُﻠُﻮﻫﻢ ﻛَﺬَﻟﻚ ﺟﺰَاء اﻟْﻜَﺎﻓﺮِﻳﻦَ * ﺑﻘﺮه190/و191
»و در راه ﺧﺪا ﺑﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻰﺟﻨﮕﻨﺪ ﺑﺠﻨﮕﻴﺪ وﻟﻰ از اﻧﺪازه درﻧﮕﺬرﻳﺪ زﻳﺮا
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺠﺎوزﻛﺎران را دوﺳﺖ ﻧﻤﻰدارد .و ﻫﺮ ﻛﺠﺎ ﺑﺮ اﻳﺸﺎن دﺳﺖﻳﺎﻓﺘﻴﺪ آﻧﺎن را ﺑﻜﺸﻴﺪ و
ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻴﺮون راﻧﺪﻧﺪ آﻧﺎن را ﺑﻴﺮون ﺑﺮاﻧﻴﺪ ]ﭼﺮا ﻛﻪ[ ﻓﺘﻨﻪ ]=ﺷﺮك[ از ﻗﺘﻞ ﺑﺪﺗﺮ
اﺳﺖ ]ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ[ در ﻛﻨﺎر ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﺑﺎ آﻧﺎن ﺟﻨﮓ ﻣﻜﻨﻴﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در آن ﺟﺎ ﺑﻪ
ﺟﻨﮓ درآﻳﻨﺪ ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺟﻨﮕﻴﺪﻧﺪ آﻧﺎن را ﺑﻜﺸﻴﺪ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﺮ ﻛﺎﻓﺮان ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ«

٨٥
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

اﻟﺸﱠﻬﺮُ اﻟْﺤﺮَام ﺑِﺎﻟﺸﱠﻬﺮِ اﻟْﺤﺮَامِ واﻟْﺤﺮُﻣﺎت ﻗﺼﺎص ﻓَﻤﻦِ اﻋﺘَﺪى ﻋﻠَﻴﻜُﻢ ﻓَﺎﻋﺘَﺪواْ ﻋﻠَﻴﻪ ﺑِﻤﺜْﻞِ ﻣﺎ
اﻋﺘَﺪى ﻋﻠَﻴﻜُﻢ واﺗﱠﻘُﻮاْ اﻟﻠّﻪ واﻋﻠَﻤﻮاْ أَنﱠ اﻟﻠّﻪ ﻣﻊ اﻟْﻤﺘﱠﻘﻴﻦَ * ﺑﻘﺮه194/
»اﻳﻦ ﻣﺎه ﺣﺮام در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻣﺎه ﺣﺮام اﺳﺖ و ]ﻫﺘﻚ[ ﺣﺮﻣﺘﻬﺎ ﻗﺼﺎص دارد ﭘﺲ ﻫﺮ ﻛﺲ
ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﺪى ﻛﺮد ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﺪى ﻛﺮده ﺑﺮ او ﺗﻌﺪى ﻛﻨﻴﺪ و از ﺧﺪا ﭘﺮوا ﺑﺪارﻳﺪ و
ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﺗﻘﻮاﭘﻴﺸﮕﺎن اﺳﺖ«
ﻳﺎ أَﻳﻬﺎ اﻟﻨﱠﺒِﻲ ﺣﺮﱢضِ اﻟْﻤﺆْﻣﻨﻴﻦَ ﻋﻠَﻰ اﻟْﻘﺘَﺎلِ * اﻧﻔﺎل65/
»اى ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن را ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ!«
وأَﻋﺪواْ ﻟَﻬﻢ ﻣﺎ اﺳﺘَﻄَﻌﺘُﻢ ﻣﻦ ﻗُﻮةٍ وﻣﻦ رﺑﺎط اﻟْﺨَﻴﻞِ ﺗُﺮْﻫﺒﻮنَ ﺑِﻪ ﻋﺪو اﻟﻠّﻪ وﻋﺪوﻛُﻢ وآﺧَﺮِﻳﻦَ
ﻣﻦ دوﻧﻬِﻢ ﻻَ ﺗَﻌﻠَﻤﻮﻧَﻬﻢ اﻟﻠّﻪ ﻳﻌﻠَﻤﻬﻢ وﻣﺎ ﺗُﻨ ﻔﻘُﻮاْ ﻣﻦ ﺷَﻲء ﻓﻲ ﺳﺒِﻴﻞِ اﻟﻠّﻪ ﻳﻮف إِﻟَﻴﻜُﻢ وأَﻧﺘُﻢ ﻻَ ﺗُﻈْﻠَﻤﻮنَ
* اﻧﻔﺎل» 60/و ﻫﺮ ﭼﻪ در ﺗﻮان دارﻳﺪ از ﻧﻴﺮو و اﺳﺒﻬﺎى آﻣﺎده ﺑﺴﻴﺞ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ]ﺗﺪارﻛﺎت[
دﺷﻤﻦ ﺧﺪا و دﺷﻤﻦ ﺧﻮدﺗﺎن و ]دﺷﻤﻨﺎن[ دﻳﮕﺮى را ﺟﺰ اﻳﺸﺎن ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻰﺷﻨﺎﺳﻴﺪﺷﺎن و
ﺧﺪا آﻧﺎن را ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﺪ ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﻴﺪ و ﻫﺮ ﭼﻴﺰى در راه ﺧﺪا ﺧﺮج ﻛﻨﻴﺪ ﭘﺎداﺷﺶ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﺘﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ«
ﻳﺎ أَﻳﻬﺎ اﻟﻨﱠﺒِﻲ ﺟﺎﻫﺪ اﻟْﻜُﻔﱠﺎر واﻟْﻤﻨَﺎﻓﻘﻴﻦَ واﻏْﻠُﻆْ ﻋﻠَﻴﻬِﻢ وﻣﺄْواﻫﻢ ﺟﻬﻨﱠﻢ وﺑِﺌْﺲ اﻟْﻤﺼﻴﺮُ * ﺗﻮﺑﻪ73/
ﻳﺎ أَﻳﻬﺎ اﻟﱠﺬﻳﻦَ آﻣﻨُﻮاْ ﻗَﺎﺗﻠُﻮاْ اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻳﻠُﻮﻧَﻜُﻢ ﻣﻦَ اﻟْﻜُﻔﱠﺎرِ وﻟﻴﺠِﺪواْ ﻓﻴﻜُﻢ ﻏﻠْﻈَﺔً واﻋﻠَﻤﻮاْ أَنﱠ اﻟﻠّﻪ ﻣﻊ
اﻟْﻤﺘﱠﻘﻴﻦَ * ﺗﻮﺑﻪ» 123/اى ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردهاﻳﺪ ﺑﺎ ﻛﺎﻓﺮاﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺠﺎور ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﺎرزار
ﻛﻨﻴﺪ و آﻧﺎن ﺑﺎﻳﺪ در ﺷﻤﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻴﺎﺑﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﺗﻘﻮاﭘﻴﺸﮕﺎن اﺳﺖ«
و ﺑﺴﻴﺎري دﻳﮕﺮ از آﻳﺖ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻛﻪ درﺑﺎره ﺟﻬﺎد ﻧﺎزل ﺷﺪه اﻧﺪ.
ي .اﻫﺪاف ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ
اﻟﱠﺬﻳﻦَ إِن ﻣﻜﱠﻨﱠﺎﻫﻢ ﻓﻲ اﻟْﺄَرضِ أَﻗَﺎﻣﻮا اﻟﺼﻠَﺎةَ وآﺗَﻮا اﻟﺰﱠﻛَﺎةَ وأَﻣﺮُوا ﺑِﺎﻟْﻤﻌﺮُوف وﻧَﻬﻮا ﻋﻦِ اﻟْﻤﻨﻜَﺮِ وﻟﻠﱠﻪ
ﻋﺎﻗﺒﺔُ اﻟْﺄُﻣﻮرِ * ﺣﺞ41/
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اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

»ﻫﻤﺎن ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﭼﻮن در زﻣﻴﻦ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰ دﻫﻴﻢ ﻧﻤﺎز ﺑﺮﭘﺎ ﻣﻰدارﻧﺪ و زﻛﺎت ﻣﻰدﻫﻨﺪ و
ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎى ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه واﻣﻰدارﻧﺪ و از ﻛﺎرﻫﺎى ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﺎز ﻣﻰدارﻧﺪ و ﻓﺮﺟﺎم ﻫﻤﻪ ﻛﺎرﻫﺎ از آن
ﺧﺪاﺳﺖ«
ﻓَﻠﺬَﻟﻚ ﻓَﺎدع واﺳﺘَﻘﻢ ﻛَﻤﺎ أُﻣﺮْت وﻟَﺎ ﺗَﺘﱠﺒِﻊ أَﻫﻮاءﻫﻢ وﻗُﻞْ آﻣﻨﺖ ﺑِﻤﺎ أَﻧﺰَلَ اﻟﻠﱠﻪ ﻣﻦ ﻛﺘَﺎبٍ وأُﻣﺮْت
ﻟﺄَﻋﺪلَ ﺑﻴﻨَﻜُﻢ اﻟﻠﱠﻪ ر ﺑﻨَﺎ ورﺑﻜُﻢ ﻟَﻨَﺎ أَﻋﻤﺎﻟُﻨَﺎ وﻟَﻜُﻢ أَﻋﻤﺎﻟُﻜُﻢ ﻟَﺎ ﺣﺠﺔَ ﺑﻴﻨَﻨَﺎ وﺑﻴﻨَﻜُﻢ اﻟﻠﱠﻪ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨَﻨَﺎ وإِﻟَﻴﻪ اﻟْﻤﺼﻴﺮُ *
ﺷﻮري15/
»ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ دﻋﻮت ﭘﺮداز و ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺎﻣﻮرى اﻳﺴﺘﺎدﮔﻰ ﻛﻦ و ﻫﻮﺳﻬﺎى آﻧﺎن را ﭘﻴﺮوى
ﻣﻜﻦ و ﺑﮕﻮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻧﺎزل ﻛﺮده اﺳﺖ اﻳﻤﺎن آوردم و ﻣﺎﻣﻮر ﺷﺪم ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﺷﻤﺎ ﻋﺪاﻟﺖ
ﻛﻨﻢ ﺧﺪا ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ و ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎﺳﺖ اﻋﻤﺎل ﻣﺎ از آن ﻣﺎ و اﻋﻤﺎل ﺷﻤﺎ از آن ﺷﻤﺎﺳﺖ ﻣﻴﺎن ﻣﺎ
و ﺷﻤﺎ ﺧﺼﻮﻣﺘﻰ ﻧﻴﺴﺖﺧﺪا ﻣﻴﺎن ﻣﺎ را ﺟﻤﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻓﺮﺟﺎم ﺑﻪ ﺳﻮى اوﺳﺖ«
آﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ دﻳﻦ در ﻋﺮﺻﻪ دﻧﻴﺎ و اﻣﻮر دﻧﻴﻮي زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن
ﻧﻴﺰ دﺧﺎﻟﺖ دارد و ﻣﺒﻨﺎي ﺳﻜﻮﻻرﻳﺴﺘﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﻣﺮدود ﻣﻲﺷﻤﺎرد .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺜﻼً اﮔﺮ در
ﺣﻮزه ﺳﻴﺎﺳﺖ و ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻳﻚ ﮔﺰاره ﻗﻄﻌﻲ دﻳﻨﻲ ﺧﻼف ﮔﺰارهاي ﺗﺠﺮﺑﻲ در ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﺎ
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺰاره ﺗﺠﺮﺑﻲ را ﻛﻨﺎر ﻧﻬﺎد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻃﺒﻖ آﻳﺎت ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺣﻖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ
از آن ﺧﺪاﺳﺖ و ﻫﺮ آﻧﻜﺲ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺟﺎزه ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺑﻪ او داده اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي
ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺗﺪوﻳﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺣﻖ ﺣﻜﻮﻣﺖ را ﻣﺴﺘﻘﻼً ﺑﻪ ﻣﺮدم و رأي اﻛﺜﺮﻳﺖ واﮔﺬار
ﻛﺮد .ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻗﺮآﻧﻲ ،دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي و ﻧﻪ ﻳﻚ روش ،ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﺟﺪي
ﻗﺮارداده و رد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
 .3,2,2ﭘﻴﻮﻧﺪ آﺧﺮت و دﻧﻴﺎ
ﻣﻘﺼﻮد از »دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت« در ﻗﺮآن ،ﮔﺎﻫﻲ ﻇﺮف زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻓَﺄُوﻟَـﺌﻚ ﺣﺒِﻄَﺖ
أَﻋﻤﺎﻟُﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﻧْﻴﺎ واﻵﺧَ ﺮةِ وأُوﻟَـﺌﻚ أَﺻﺤﺎب اﻟﻨﱠﺎرِ ﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺧَﺎﻟﺪونَ * ﺑﻘﺮه217/
» آﻧﺎن ﻛﺮدارﻫﺎﻳﺸﺎن در دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﺗﺒﺎه ﻣﻰﺷﻮد و اﻳﺸﺎن اﻫﻞ آﺗﺸﻨﺪ و در آن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﻮد«.

٨٧
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

در ﻛﺎرﺑﺮد دﻳﮕﺮ اﻳﻦ دو واژه ،ﻧﻌﻤﺖﻫﺎي دﻧﻴﺎ و ﻧﻌﻤﺖﻫﺎي آﺧﺮت اراده ﻣﻲﺷﻮد؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺑﻞْ
ﺗُﺆْﺛﺮُونَ اﻟْﺤﻴﺎةَ اﻟﺪﻧْﻴﺎ * واﻟْĤﺧﺮَةُ ﺧَﻴﺮٌ وأَﺑﻘَﻰ * اﻋﻠﻲ16/و» 17ﺑﻠﻜﻪ ﺷﻤﺎ زﻧﺪﮔﻲ دﻧﻴﺎ )و ﻧﻌﻤﺎت ﻣﺎدي آن( را
ﺑﺮ ﻣﻲﮔﺰﻳﻨﻴﺪ؛ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ )ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ و ﻣﻮاﻫﺐ( آﺧﺮت ﺑﻬﺘﺮ و ﭘﺎﻳﺪارﺗﺮ اﺳﺖ«.
ﻛﺎرﺑﺮد ﺳﻮم اﻳﻦ دو واژه ،ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن در دﻧﻴﺎ و ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﻲ او در آﺧﺮت اﺳﺖ .آن ﭼﻪ
در اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ،ﻛﺎرﺑﺮد دوم و ﺳﻮم اﺳﺖ؛ در اﻳﻦ ﺑﺤﺚ اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ
ﺷﻴﻮه رﻓﺘﺎر و ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻳﺴﺘﻦ اﻧﺴﺎن در اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﭼﻪ راﺑﻄﻪاي ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻳﺴﺘﻦ و ﻧﻮع زﻧﺪﮔﻲ وي در
آﺧﺮت دارد؟ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ،از آن ﺟﻬﺖ ﺿﺮورت دارد ﻛﻪ ﺻﺮف اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﭘﺲ
از ﻣﺮگ ،ﺑﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﺧﺘﻴﺎري اﻧﺴﺎن در اﻳﻦ ﺟﻬﺎن اﺛﺮ ﻧﻤﻲﮔﺬارد؛ ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ اﻳﻦ اﻋﺘﻘﺎد ،ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ راﺑﻄﻪ ،ﺑﻴﻦ رﻓﺘﺎر و ﻧﻮع زﻧﺪﮔﻲ اش در دﻧﻴﺎ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ زﻧﺪﮔﻲ وي در آﺧﺮت
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن در اﻳﻦ ﺟﻬﺎن ﻳﻚ دوره زﻧﺪﮔﻲ دارد ﻛﻪ ﺑﺎ
ﻓﺮارﺳﻴﺪن ﻣﺮگ ،ﭘﺮوﻧﺪه آن ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد و در آﺧﺮت دوره دﻳﮕﺮي از زﻧﺪﮔﻲ دارد ﻛﻪ راﺑﻄﻪاي ﺑﺎ
زﻧﺪﮔﻲ ﭘﻴﺸﻴﻦ او ﻧﺪارد ،ﺻﺮف اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻴﺎت ﻣﺠﺪدي ﻫﻴﭻ ﺗﺄﺛﻴﺮي ﺑﺮ رﻓﺘﺎر او ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﮔﺬاﺷﺖ.
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 .1,3,2,2ﺣﻘﻴﻘﺖ راﺑﻄﻪ دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت
ﻣﺘﻜﻠّﻤﺎن درﺑﺎرهي اﻳﻦ ﻛﻪ آﻳﺎ دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ارﺗﺒﺎط اﻋﺘﺒﺎري ﻳﺎ ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ دارﻧﺪ ﻳﺎ ﻫﻴﭻ
ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ آنﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،روي ﻛﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را ﻣﻄﺮح ﻛﺮده اﻧﺪ:
أ .ﻓﺎﻗﺪ ارﺗﺒﺎط
دﻳﺪﮔﺎه ﻧﺨﺴﺖ ،ﻫﻴﭻ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻴﺎن زﻧﺪﮔﻲ دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﻧﻤﻲ ﺑﻴﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻳﺴﺘﻦ
اﻧﺴﺎن در دﻧﻴﺎ ﻧﻘﺸﻲ در ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻳﺴﺘﻦ او در آﺧﺮت ﻧﺪارد .ﻣﺘﻜﻠّﻤﺎن اﺳﻼﻣﻲ و ﻏﻴﺮ اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ
وﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪارﻧﺪ.

 .1رﺟﺒﻲ ﻣﺤﻤﻮد ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺻﺺ237-236
٨٨
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ب .ارﺗﺒﺎط ﻗﺮاردادي
دﻳﺪﮔﺎه دوم ،ارﺗﺒﺎط ﻗﺮاردادي و اﻋﺘﺒﺎري ﻣﻴﺎن زﻧﺪﮔﻲ دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ در دﻧﻴﺎ ﻋﻤﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ،در آﺧﺮت ،ﭘﺎداش ﻳﺎ ﻋﺬاب ﺑﺪان ﺗﻌﻠﻖ
ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
ج .ارﺗﺒﺎط ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ
دﻳﺪﮔﺎه ﺳﻮم ،ارﺗﺒﺎط دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت را ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺮاردادي ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ را از ﺳﻨﺦ راﺑﻄﻪ ي ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻲ ﻣﻲ داﻧﺪ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻤﻞ دﻧﻴﻮي ،ﻋﻠﺖ
ﺛﻮاب و ﻋﻘﺎب اﺧﺮوي اﺳﺖ.
د .ﻋﻴﻨﻴﺖ دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت
دﻳﺪﮔﺎه ﭼﻬﺎرم ،دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت را ﻋﻴﻦ ﻫﻢ داﻧﺴﺘﻪ و آﺧﺮت را ﻧﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ي ﻗﺮاردادي ﻳﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ
دﻧﻴﺎ ﺑﻠﻜﻪ ﭼﻬﺮه ﺑﺎﻃﻨﻲ ﻫﻤﺎن دﻧﻴﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ؛ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ،دﻧﻴﺎ ﭼﻬﺮهي ﻇﺎﻫﺮي و آﺧﺮت
ﭼﻬﺮهي ﺑﺎﻃﻨﻲ ﻳﻚ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻧﺪ ،آﻳﺎﺗﻲ ﻣﺜﻞ :ﻳﻮم ﺗُﺒﻠَﻲ اﻟﺴﺮاﺋﺮُ * ﻃﺎرق» 9/آن روز ﻛﻪ رازﻫﺎ ]ﻫﻤﻪ[ ﻓﺎش
ﺷﻮد« و إِﻧّﻤﺎ ﻳﺄْﻛُﻠُﻮنَ ﻓﻲ ﺑﻄُﻮﻧﻬِﻢ ﻧﺎراً * ﻧﺴﺎء» 10/ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ آﺗﺸﻰ در ﺷﻜﻢ ﺧﻮد ﻓﺮو ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ« ﺑﺮ
اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ؛ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه »ﻛﻼم ﺟﺪﻳﺪ« ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻳﺎت ﻗﺮآن دﻳﺪﮔﺎه ﭼﻬﺎرم
ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺮﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه اﺳﺖ.

1

ﺗﻮﺿﻴﺢ آﻧﻜﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن اﻳﻤﺎن و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎ ﺳﻌﺎدت آﺧﺮﺗﻲ و ﻣﻴﺎن ﻛﻔﺮ و ﮔﻨﺎه ﺑﺎ ﺷﻘﺎوت
آﺧﺮﺗﻲ از ﻧﻮع رواﺑﻂ ﻗﺮاردادي ﺻﺮف ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﻗﺮاردادي دﻳﮕﺮ ،آن را ﺗﻐﻴﻴﺮ داد و ﻫﻴﭻ ارﺗﺒﺎط
ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ وﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﻴﻦ آنﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻣﻘﺼﻮد از آﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ در آنﻫﺎ ﺗﻌﺎﺑﻴﺮ دالّ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﻗﺮاردادي ﺑﻪ ﻛﺎر
رﻓﺘﻪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺗﺠﺎرت 2،ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش 3،ﻛﻴﻔﺮ 4،ﻣﺰد 5و اﻣﺜﺎل آن ،ﺑﻪ ﻗﺮﻳﻨﻪ آﻳﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:

 .1ﺧﺴﺮوﭘﻨﺎه ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ،ﻛﻼم ﺟﺪﻳﺪ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص232
 .2ص10/
 .3ﺗﻮﺑﻪ111/
 .4ﻃﻪ76/
 .5زﻣﺮ74/
٨٩
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

اﻧﺴﺎن آن ﭼﻪ را اﻧﺠﺎم داده ،ﻣﻲﺑﻴﻨﺪ و ﺟﺰاﻳﺶ ﻫﻤﺎن ﻋﻤﻞ اﺳﺖ؛ ﻗﺮاردادي ﺑﻮدن راﺑﻄﻪ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ
ﺗﻌﺎﺑﻴﺮ ﺑﺮاي ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻓﻬﻢ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﭘﺎداش ﻧﻴﻜﻮﻛﺎران و ﻛﺎرﻫﺎي ﻧﻴﻚ ﻧﻴﺰ از ﺑﺎب ﺗﻔﻀﻞ و رﺣﻤﺖ ﺻﺮف – ﺑﺪون آن ﻛﻪ
ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﻳﺶ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺎداش را ﻛﺴﺐ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ – ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ آﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ اﺟﺮ ،داد
و ﺳﺘﺪ ،دﻳﺪن ﺧﻮد اﻋﻤﺎل و اﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﺎداش ﻫﺮﻛﺲ ﻋﻤﻞ اوﺳﺖ ،ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻴﺴﺖ.
راﺑﻄﻪ ﻳﺎد ﺷﺪه را از ﻗﺒﻴﻞ راﺑﻄﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻧﺮژي ﺑﻪ ﻣﺎده داﻧﺴﺘﻦ ﻧﻴﺰ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ و ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ
ﻣﻴﺎن اﻧﺮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه و ﻧﻌﻤﺖﻫﺎي آﺧﺮﺗﻲ و اﻣﻜﺎن ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻳﻚ اﻧﺮژي در ﻛﺎر ﻧﻴﻚ و ﺑﺪ و ﻧﻴﺰ
ﻧﻘﺸﻲ اﺳﺎﺳﻲ ﻛﻪ در آﻳﺎت ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ و ﺑﺪي ﻋﻤﻞ و ﻧﻴﺖ داده ﺷﺪه ،دﻟﻴﻞ ﺑﻄﻼن اﻳﻦ ﭘﻨﺪار اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،راﺑﻄﻪ اﻳﻤﺎن و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎ ﺳﻌﺎدت و ﻛﻔﺮ و ﮔﻨﺎه ﺑﺎ ﺷﻘﺎوت
آﺧﺮﺗﻲ ،ﻧﻮﻋﻲ راﺑﻄﻪ ﻋﻴﻨﻴﺖ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎن در آﺧﺮت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻠﻜﻮﺗﻲ ﻧﻤﻮدار
ﻣﻲﺷﻮد و آن وﺟﻮد ﻣﻠﻜﻮﺗﻲ ،ﻋﻴﻦ ﻋﻤﻞ و ﭘﺎداش و ﻛﻴﻔﺮ آﺧﺮﺗﻲ اﺳﺖ.

1

از ﺟﻤﻠﻪ آﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ دﻻﻟﺖ دارد ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
وأَﻗﻴﻤﻮاْ اﻟﺼﻼَةَ وآﺗُﻮاْ اﻟﺰﱠﻛَﺎةَ وﻣﺎ ﺗُﻘَﺪﻣﻮاْ ﻷَﻧﻔُﺴﻜُﻢ ﻣﻦْ ﺧَﻴﺮٍ ﺗَﺠِﺪوه ﻋﻨﺪ اﻟﻠّﻪ إِنﱠ اﻟﻠّﻪ ﺑِﻤﺎ ﺗَﻌﻤﻠُﻮنَ
ﺑﺼﻴﺮٌ * ﺑﻘﺮه110/
»و ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ ﭘﺎ دارﻳﺪ و زﻛﺎت را ﺑﺪﻫﻴﺪ و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﻜﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺧﻮﻳﺶ از ﭘﻴﺶ ﻓﺮﺳﺘﻴﺪ
آن را ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻳﺎﻓﺖ آرى ﺧﺪا ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﺑﻴﻨﺎﺳﺖ«
ﻳﻮم ﺗَﺠِﺪ ﻛُﻞﱡ ﻧَﻔْﺲٍ ﻣﺎ ﻋﻤﻠَﺖ ﻣﻦْ ﺧَﻴﺮٍ ﻣﺤﻀَﺮًا وﻣﺎ ﻋﻤَ ﻠﺖ ﻣﻦ ﺳﻮء ﺗَﻮد ﻟَﻮ أَنﱠ ﺑﻴﻨَﻬﺎ وﺑﻴﻨَﻪ أَﻣﺪا ﺑﻌﻴﺪا
وﻳﺤﺬﱢرﻛُﻢ اﻟﻠّﻪ ﻧَﻔْﺴﻪ واﻟﻠّﻪ رؤُوف ﺑِﺎﻟْﻌﺒﺎد * آل ﻋﻤﺮان30/
»روزى ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ آﻧﭽﻪ ﻛﺎر ﻧﻴﻚ ﺑﻪ ﺟﺎى آورده و آﻧﭽﻪ ﺑﺪى ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪه ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه
ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ و آرزو ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﺎش ﻣﻴﺎن او و آن ]ﻛﺎرﻫﺎى ﺑﺪ[ ﻓﺎﺻﻠﻪاى دور ﺑﻮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را از
]ﻛﻴﻔﺮ[ ﺧﻮد ﻣﻰﺗﺮﺳﺎﻧﺪ و ]در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل[ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ]ﺧﻮد[ ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ«
ﻓَﻤﻦ ﻳﻌﻤﻞْ ﻣﺜْﻘَﺎلَ ذَرةٍ ﺧَﻴﺮًا ﻳﺮَه * وﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞْ ﻣﺜْﻘَﺎلَ ذَرةٍ ﺷَﺮا ﻳﺮَه * زﻟﺰال7/و8
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٩٠
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

»ﻫﺮﻛﺲ ﻫﻢ وزن ذره اي ﻛﺎر ﻧﻴﻚ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،آن را ﻣﻲﺑﻴﻨﺪ و ﻫﺮﻛﺲ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ
ذرهاي ﻛﺎر ﺑﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،آن را ﻣﻲﺑﻴﻨﺪ«.
اﺻﻠَﻮﻫﺎ ﻓَﺎﺻﺒِﺮُوا أَو ﻟَﺎ ﺗَﺼﺒِﺮُوا ﺳﻮاء ﻋﻠَﻴﻜُﻢ إِﻧﱠﻤﺎ ﺗُﺠﺰَونَ ﻣﺎ ﻛُﻨﺘُﻢ ﺗَﻌﻤﻠُﻮنَ * ﻃﻮر16/
»در آن وارد ﺷﻮﻳﺪ و ﺑﺴﻮزﻳﺪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ ﻳﺎ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ؛ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻪ اﻋﻤﺎﻟﺘﺎن ﺟﺰا داده ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ«.
إِنﱠ اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻳﺄْﻛُﻠُﻮنَ أَﻣﻮالَ اﻟْﻴﺘَﺎﻣﻰ ﻇُﻠْﻤﺎ إِﻧﱠﻤﺎ ﻳﺄْﻛُﻠُﻮنَ ﻓﻲ ﺑﻄُﻮﻧﻬِﻢ ﻧَﺎرا و ﺳﻴﺼﻠَﻮنَ ﺳﻌﻴﺮًا * ﻧﺴﺎء10/
»ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻣﻮال ﻳﺘﻴﻤﺎن را ﺑﻪ ﻇﻠﻢ ﻣﻲﺧﻮرﻧﺪ) ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ( آﺗﺶ ﻣﻲ ﺧﻮرﻧﺪ و ﺑﻪ زودي
در ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎي آﺗﺶ ﻣﻲ ﺳﻮزﻧﺪ«.
راﺑﻄﻪ ﻋﻴﻨﻴﺖ ﻣﻴﺎن دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ،ﭘﻴﻮﻧﺪ دﻳﻦ و دﻧﻴﺎ را ﻧﻴﺰ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ؛ زﻳﺮا ﻫﺮ ﻋﻤﻞ دﻧﻴﻮي
در ﺛﻮاب و ﻋﻘﺎب اﺧﺮوي ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ دﻳﻦ ،ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻌﺎدت اﺧﺮوي
اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﻌﺪ ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دﻧﻴﺎ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻛﻨﺪ و اﻧﺴﺎن را در ﻋﺎﻟﻢ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل
ﺧﻮد وا ﻧﮕﺬارد؛ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻋﻤﻴﻘﻲ ﺑﻴﻦ دﻳﻦ و دﻧﻴﺎ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ؛ ﺣﺘّﻲ ارﺗﺒﺎط ﻗﺮاردادي دﻧﻴﺎ و
آﺧﺮت در ﺑﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ راﻧﺪن ﺳﻜﻮﻻرﻳﺴﻢ اﺛﺮ دارد؛ زﻳﺮا اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺧﺪا و ﺣﻴﺎت اﺧﺮوي ،در ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﮔﻴﺮيﻫﺎ و ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي دﻧﻴﻮي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد 1.در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ارﺗﺒﺎط دﻳﻦ و دﻧﻴﺎ،
ﺳﻜﻮﻻرﻳﺴﻢ رد ﺷﺪ در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺰ ﺳﻜﻮﻻرﻳﺴﻢ ﻣﺮدود ﺷﻤﺮده ﻣﻲﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﺘﻮان ﺑﻴﻦ دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﺑﻪ
ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ ،اﻳﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﻲ و اﻫﺪاف ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻛﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺣﻴﺎت ﭘﺲ از ﻣﺮگ اﺳﺖ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻲ در اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ازاﻳﻲ در آﺧﺮت دارد
ﻗﻄﻌﺎً ﻫﺪف اﻗﺘﺼﺎد را ﺳﻮد ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ .ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﺳﻮد ﻫﺮ راﻫﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ﻣﺸﺮوع ﻣﻲﺷﻤﺎرﻧﺪ ،وﻟﻮ رﺑﺎ ،اﺣﺘﻜﺎر ،ﮔﺮان ﻓﺮوﺷﻲ و ﻛﻢ ﻓﺮوﺷﻲ ﺑﺎﺷﺪ؛ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در
ادﺑﻴﺎت ﻗﺮآﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ رﺑﺎ و ﻛﻢ ﻓﺮوﺷﻲ و اﻋﻤﺎل ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﮔﻨﺎه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد و ﻣﺬﻣﻮم اﺳﺖ .در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻮدﮔﺮاﻳﻲ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺪف اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻗﺮآﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
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دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

 .4,2,2ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻮﺣﻴﺪي
ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ درﺑﺎره ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﻳﮕﺎﻧﮕﻲ ذات او اﺳﺖ .ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻜﻲ
از اﺻﻮل دﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ روح و ﺧﻤﻴﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﻤﺎم ﻋﻘﺎﻳﺪ اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ
اﺻﻮل و ﻓﺮوع اﺳﻼم در ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺷﻜﻞ ﻣﻲﮔﻴﺮد ،ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺳﺨﻦ از ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﻳﮕﺎﻧﮕﻲ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم اﺻﻮل
و ﻓﺮوع دﻳﻦ ﺑﺮﮔﺸﺘﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﺳﺖ .ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺑﻪ دو ﺷﺎﺧﻪي اﺻﻠﻲ ﻧﻈﺮي و ﻋﻤﻠﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد.
ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻧﻈﺮي اﻋﺘﻘﺎد ﻗﻄﻌﻲ ﺑﻪ ﻳﻜﺘﺎﻳﻲ ﺧﺪاوﻧﺪ در ذات ،ﺻﻔﺎت و اﻓﻌﺎل اﺳﺖ .اﻳﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﻫﺮ ﮔﺎه در
اﻋﻤﺎق ﺟﺎن آدﻣﻲ رﻳﺸﻪ ﺑﺪواﻧﺪ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎر او ﺻﺒﻐﻪي ﺧﺎﺻﻲ ﻣﻲﺑﺨﺸﺪ و ﻛﺮدار او را ﻧﻴﺰ
ﻣﻮﺣﺪاﻧﻪ ﻣﻲﮔﺮداﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﻤﻠﻲ ﻳﺎ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﺒﺎدي آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎورﻫﺎي ﺗﻮﺣﻴﺪي
ﺧﻮﻳﺶ را در ﺻﺤﻨﻪي ﻋﻤﻞ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺑﺨﺸﺪ و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي رﻓﺘﺎر ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎي اﻧﺪﻳﺸﻪي ﺗﻮﺣﻴﺪي او
اﺳﺖ .ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻧﻈﺮي داراي ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ي ،ﺗﻮﺣﻴﺪ ذاﺗﻲ ،ﺻﻔﺎﺗﻲ و اﻓﻌﺎﻟﻲ ،ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
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ﺗﻮﺣﻴﺪ ذاﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻳﻜﺘﺎﻳﻲ ﭘﺮوردﮔﺎر و ﺑﻲ ﻣﺜﻞ و ﻫﻤﺘﺎ ﺑﻮدن وي اﺳﺖ 2.ﺗﻮﺣﻴﺪ
ﺻﻔﺎﺗﻲ ،درك و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ذاﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺮﻛﺪام از ﺻﻔﺎت ﺧﻮدش ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻮده و ﻫﺮﻳﻚ
از ﺻﻔﺎﺗﺶ ﺑﺎ ﺻﻔﺎت دﻳﮕﺮ اﺗّﺤﺎد و ﻋﻴﻨﻴﺖ دارد .ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻓﻌﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي درك و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ
ﻫﻤﻪ ﻧﻈﺎم و ﺳﻨﻨﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻌﻞ ﺧﺪا اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﻛﻪ ﻏﻴﺮﺧﺪا ﻫﻢ در ﻣﻘﺎم ذات و وﺟﻮد و
ﻫﻢ در ﻣﻘﺎم ﺗﺄﺛﻴﺮ و ﻋﻠﻴﺖ داراي اﺳﺘﻘﻼل ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ.
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دﻳﺪﮔﺎه ﻗﺮآن درﺑﺎرهي ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻓﻌﺎﻟﻲ را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ دو ﮔﺮوه از آﻳﻪﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد 4.ﮔﺮوه
اول ،آﻳﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲدﻫﻨﺪ 5.و ﮔﺮوه دوم ،آﻳﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آنﻫﺎ

 .1ﻫﺎدوي ﻧﻴﺎ ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص  82؛ ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﺗﻮﺣﻴﺪ رك :ﻣﻄﻬﺮي ﻣﺮﺗﻀﻲ ،ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﻲ
ﺗﻮﺣﻴﺪي ،ﻗﻢ ،ﺻﺪرا ،دوم1357 ،؛ ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ،آﻣﻮزش ﻋﻘﺎﻳﺪ ،ﺗﻬﺮان ،ﺷﺮﻛﺖ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ،
ﺑﻴﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻢ ،1386 ،درس ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ و ﻫﻔﺪﻫﻢ.
 .2ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از آﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺗﻮﺣﻴﺪ ذاﺗﻲ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ :آل ﻋﻤﺮان ،18/ﺷﻮري ،11/ﺗﻮﺣﻴﺪ1 – 4/
 .3ﻣﻄﻬﺮي ﻣﺮﺗﻀﻲ ،ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻮﺣﻴﺪي ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺻﺺ54-48
 .4ﻫﺎدوي ﻧﻴﺎ ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص 83
 .5ﺑﻘﺮه22/؛ ﺳﺠﺪه27/؛ رﻋﺪ4/؛ ﻧﻮر43/؛ روم.48/
٩٢
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

اﻧﺘﺴﺎب اﻓﻌﺎل ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ،ﻃﺒﻴﻌﺖ و دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﮔﺮدد 1.ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻞ در ﻣﻌﻨﺎي ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻓﻌﺎﻟﻲ
و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي آن ،روﺷﻦ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻧﻈﺮي داراي
آﺛﺎر ﺑﻴﺶ ﺗﺮي در ﺣﻮزهي ﻋﻤﻞ و رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن از دﻳﺪﮔﺎه ﻗﺮآن اﺳﺖ 2.اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻓﻌﺎﻟﻲ از ﻳﻚ
ﺳﻮ ﭼﻬﺮهي ﺧﺎﺻﻲ از ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ را اﻟﺰام ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ دﺋﻴﺴﻢ
ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ در ﻋﺮﺻﻪي اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﺎﺻﻲ از اﻧﺴﺎن اراﺋﻪ ﻣﻲدﻫﺪ
ﻛﻪ ﺑﺮ راﺑﻄﻪي ﺧﺎص آدﻣﻲ ﺑﺎ ﺧﺪاي ﺧﻮﻳﺶ و دﻳﮕﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻧﺎﻇﺮ اﺳﺖ 3.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ و
ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻓﻌﺎﻟﻲ در ﺣﻮزه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ
اﻓﻌﺎﻟﻲ در ﻗﺮآن اﺷﺎره ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺮاي ﻓﻬﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮاوان دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﻗﺮآن در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده
اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﺘﺐ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮد .ﺑﺮاي اﻳﻦ آﻣﻮزه دو ﺷﺎﺧﻪي اﺻﻠﻲ ﺗﻮﺣﻴﺪ در ﺧﺎﻟﻘﻴﺖ و ﺗﻮﺣﻴﺪ
در رﺑﻮﺑﻴﺖ را ﻣﻄﺮح ﻛﺮده اﻧﺪ.
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 .1,4,2,2ﺗﻮﺣﻴﺪ در ﺧﺎﻟﻘﻴﺖ
ذَﻟﻜُﻢ اﻟﻠّﻪ رﺑﻜُﻢ ﻻ إِﻟَـﻪ إِﻻﱠ ﻫﻮ ﺧَﺎﻟﻖُ ﻛُﻞﱢ ﺷَﻲء ﻓَﺎﻋﺒﺪوه * اﻧﻌﺎم5 102/
»اﻳﻦ اﺳﺖ ﺧﺪا ،ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ ،ﻫﻴﭻ ﻣﻌﺒﻮدي ﺟﺰ او ﻧﻴﺴﺖ ،آﻓﺮﻳﻨﻨﺪه ﻫﺮﭼﻴﺰي اﺳﺖ؛ او را
ﺑﭙﺮﺳﺘﻴﺪ«
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻮﻫﻲ ،ﺗﻮﺣﻴﺪ در ﺧﺎﻟﻘﻴﺖ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ زﻳﺮا اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺎﻟﻖ و آﻓﺮﻳﺪﮔﺎر ﻫﺴﺘﻲ اﺳﺖ ﭘﺲ ﻏﻴﺮ از او ﺧﺎﻟﻘﻲ و آﻓﺮﻳﺪﮔﺎر ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻖ ﻫﺴﺘﻲ در
اﻟﻮﻫﻴﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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 .1ﻛﻬﻒ17/؛ ﻟﻘﻤﺎن30/؛ ﺿﺤﻲ2/؛ ﻟﻴﻞ.3-2/
 .2رك :ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ،آﻣﻮزش ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ج  ،2ﺗﻬﺮان ،ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ،ﭼﻬﺎرم ،1383 ،ﺻﺺ .391-387
 .3ﻫﺎدوي ﻧﻴﺎ ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص84
 .4ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص387
 .5ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ :رﻋﺪ16/؛ زﻣﺮ62/؛ ﻣﻮﻣﻦ62/؛ ﺣﺸﺮ24/؛ ﻓﺎﻃﺮ3/؛ ﻓﺮﻗﺎن2/
 .6ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ج  ،14ص 133
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دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ و آﻳﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲﺧﻮرد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ او ﻧﺎم
ﺷﻲء ﻧﻬﺎده ﻣﻲﺷﻮد راﺑﻄﻪ ﺧﺎﻟﻘﻴﺖ دارد و آﻓﺮﻳﻨﺶ و ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺗﻨﻬﺎ از آن ﺧﺪاﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت و
آﻓﺮﻳﺪهﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻪﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﻲ واﺳﻄﻪ و ﻳﺎ ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎز ﻣﻲﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ آن ﻣﻲ ﺗﻮان
ﻧﺎم ﺷﻲء ﻧﻬﺎد ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪاﺳﺖ .اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﻮاﻻﺗﻲ را اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭘﺪﻳﺪه اي ﺧﺎﻟﻖ اﺳﺖ؟ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻓﺮﻳﺪه و ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺰ آﻓﺮﻳﺪﮔﺎر
اﺳﺖ؟ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺎﻟﻖ اﻓﻌﺎل ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﻳﻦ
ﺳﺨﻦ ﻧﻔﻲ اﺧﺘﻴﺎر از اﻧﺴﺎن در ﺣﻮزه ﺧﺎص ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﺶ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻓﻌﺎﻟﻲ و اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ
ﭘﺪﻳﺪه ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻓﺎﻋﻞ در ﻃﻮل ﻫﻢ اﺳﺘﻨﺎد داده ﻣﻲﺷﻮد ،ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻛﺮد.
 .2,4,2,2ﺗﻮﺣﻴﺪ در رﺑﻮﺑﻴﺖ
ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ از رواﺑﻄﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﺪا و ﺧﻠﻖ ﻟﺤﺎظ ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﺻﻞ
وﺟﻮد و ﭘﻴﺪاﻳﺸﺸﺎن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﺌﻮن وﺟﻮدي آﻧﻬﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاي ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ
و ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺳﺘﻘﻼﻟﻲ ﻧﺪارﻧﺪ و او ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ در آﻧﻬﺎ ﺗﺼﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و اﻣﻮرﺷﺎن را ﺗﺪﺑﻴﺮ
ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠﻲ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻣﻔﻬﻮم رﺑﻮﺑﻴﺖ اﻧﺘﺰاع ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ
ﻻزﻣﻪ آن ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﻮر اﺳﺖ و ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺮدن ،ﺣﻴﺎت ﺑﺨﺸﻴﺪن و ﻣﻴﺮاﻧﺪن،
روزي دادن ،ﺑﻪ رﺷﺪ و ﻛﻤﺎل رﺳﺎﻧﺪن ،راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﺮدن و ﻣﻮرد اﻣﺮ و ﻧﻬﻲ ﻗﺮار دادن دارد .ﺷﺌﻮن
ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺑﻮﺑﻴﺖ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻛﻠﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد :رﺑﻮﺑﻴﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اداره اﻣﻮر ﻫﻤﻪ
ﻣﻮﺟﻮدات و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي آﻧﻬﺎ و در ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ ﻛﺎرﮔﺮداﻧﻲ ﺟﻬﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و رﺑﻮﺑﻴﺖ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻛﻪ
اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ذي ﺷﻌﻮر ﻣﺨﺘﺎر دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎدن اﻧﺒﻴﺎء و ﻧﺎزل ﻛﺮدن
ﻛﺘﺐ آﺳﻤﺎﻧﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻇﺎﻳﻒ و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ و ﺟﻌﻞ اﺣﻜﺎم و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
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ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﺣﻮزه رﺑﻮﺑﻴﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ و ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ؛ در اﻳﻨﺠﺎ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ذﻛﺮ ﻳﻚ آﻳﻪ در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺴﻨﺪه ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ:
ﻗُﻞْ أَﻏَﻴﺮَ اﻟﻠّﻪ أَﺑﻐﻲ رﺑﺎ وﻫﻮ رب ﻛُﻞﱢ ﺷَﻲء * اﻧﻌﺎم164/

 .1ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ،آﻣﻮزش ﻋﻘﺎﻳﺪ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺻﺺ84-83
٩٤
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

»ﺑﮕﻮ آﻳﺎ ﺟﺰ ﺧﺪا ﭘﺮوردﮔﺎري ﺑﺠﻮﻳﻢ؟ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻫﺮ ﭼﻴﺰي اﺳﺖ«
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﺮﻫﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺗﻮﺣﻴﺪ رﺑﻮﺑﻲ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .ﺟﻬﺎن آﻓﺮﻳﻨﺶ از زﻣﻴﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ آﺳﻤﺎن و
ﺗﻤﺎم ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎي ﻋﻮاﻟﻢ وﺟﻮد داراي ﻧﻈﺎﻣﻲ واﺣﺪ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎي ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ
و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎي آﻳﻨﺪه ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ و ﺗﺄﺛﻴﺮ و ﺗﺄﺛﺮ دارﻧﺪ ،در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮ ﻛﻞ ﻋﺎﻟﻢ وﺣﺪﺗﻲ وﺛﻴﻖ و ﻋﻤﻴﻖ ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ .از اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ ﻛﻪ آن ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻢ را
ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ و اﺧﺘﻴﺎر آن در دﺳﺖ اوﺳﺖ ﻳﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺷﻴﺎء راﺑﻄﻪ رﺑﻮﺑﻲ دارد.
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 .3,4,2,2ﻧﻘﺪ دﺋﻴﺴﻢ
ﺑﺎ دﻗﺖ در ﻣﻔﻬﻮم رﺑﻮﺑﻴﺖ و ﺧﺎﻟﻘﻴﺖ روﺷﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻼزم دارﻧﺪ و ﻣﺤﺎل
اﺳﺖ رب ﺟﻬﺎن ﻏﻴﺮ از ﺧﺎﻟﻖ آن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﺎن ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت را ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺧﺎص و
واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲ آﻓﺮﻳﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﻧﮕﻬﺪاري و اداره ﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﻣﻔﻬﻮم رﺑﻮﺑﻴﺖ و
ﺗﺪﺑﻴﺮ ،از ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻓﺮﻳﻨﺶ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ آﻧﻬﺎ اﻧﺘﺰاع ﻣﻲ ﺷﻮد 2.رﺑﻮﺑﻴﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ از آن ﻣﺎﻟﻚ
ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﻮده و ﻣﺎﻟﻚ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻗﻄﻌﺎً آﻓﺮﻳﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ رﺑﻮﺑﻴﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻘﻴﺖ ،ﻣﻼزﻣﺖ
دارد .زﻳﺮا ﻧﻤﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﺑﻴﺎﻓﺮﻳﻨﺪ و دﻳﮕﺮي ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﺮﻓﻲ ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ در آن اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﭼﻪ
اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﻪ را ﻳﺎ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ اذن ﺧﺎﻟﻖ؛ اﮔﺮ
ﺑﻪ اذن ﺧﺎﻟﻖ اﺳﺖ دﻳﮕﺮ او رب ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻧﻴﺴﺖ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﺪ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻣﺎﻟﻚ ﻗﺪرت ﺧﻮد و ﻫﻢ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺮﺑﻮب ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﺟﺰ ﺑﺮاي ﺧﺎﻟﻖ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ.
ﭘﺲ ﺗﻌﺪدد در ﺧﺎﻟﻖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآﻳﺪ .ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﻣﻼزﻣﺖ ﺑﻴﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ در ﺧﺎﻟﻘﻴﺖ و ﺗﻮﺣﻴﺪ در
رﺑﻮﺑﻴﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه دﺋﻴﺴﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ در ﺧﺎﻟﻘﻴﺖ و ﺷﺮك در رﺑﻮﺑﻴﺖ ﮔﺮوﻳﺪهاﻧﺪ.
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ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﺎﻟﻘﻴﺖ ﺧﺪا را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ اﻣﺎ از ﭘﺮﺳﺘﺶ او ﺳﺮﺑﺎز ﻣﻲزﻧﻨﺪ،
ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت ﺗﻮﺣﻴﺪ رﺑﻮﺑﻲ از ﺣﺪ وﺳﻂ ﺧﺎﻟﻘﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:

 .1ﺑﻬﺸﺘﻲ ﻣﺤﻤﺪ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص254
 .2ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص84
 .3ﻫﺎدوي ﻧﻴﺎ ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص99
٩٥
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

وﻟَﺌﻦ ﺳﺄَﻟْﺘَﻬﻢ ﻣﻦْ ﺧَﻠَﻖَ اﻟﺴﻤﺎوات واﻟْﺄَرض وﺳﺨﱠﺮَ اﻟﺸﱠﻤﺲ واﻟْﻘَﻤﺮَ ﻟَﻴﻘُﻮﻟُﻦﱠ اﻟﻠﱠﻪ ﻓَﺄَﻧﱠﻰ ﻳﺆْﻓَﻜُﻮنَ *
ﻋﻨﻜﺒﻮت61/
»و ﻫﺮﮔﺎه از آﻧﺎن ﺑﭙﺮﺳﻲ» :ﭼﻪ ﻛﺴﻲ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ را آﻓﺮﻳﺪه و ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﻣﺎه را ﻣﺴﺨّﺮ ﻛﺮده
اﺳﺖ؟« ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ» :اﷲ«! ﭘﺲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻧﺎن را )از ﻋﺒﺎدت ﺧﺪا( ﻣﻨﺤﺮف ﻣﻲﺳﺎزﻧﺪ؟«
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻀﻤﻮن ،آﻳﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .ﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﺪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻲداﻧﻴﺪ ﻛﻪ
ﺧﺎﻟﻘﻲ ﻏﻴﺮ از اﷲ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﺪ ﻛﻪ رﺑﻲ ﻫﻢ ﻏﻴﺮ از اﷲ ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا رﺑﻮﺑﻴﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻘﻴﺖ ﺑﺎز
ﻣﻲﮔﺮدد 1.اﻣﺎ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺮاي اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه دو ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺷﻔﻌﺎء ﻳﺎ واﺳﻄﻪﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ 2و واﻧﻬﺎدﮔﻲ آﻓﺮﻳﻨﺶ
را ﻣﻄﺮح ﻛﺮده و ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار داده اﺳﺖ 3.ﻧﻈﺮﻳﻪي واﻧﻬﺎدﮔﻲ آﻓﺮﻳﻨﺶ ﻛﻪ ﺑﺎ دﻳﺪﮔﺎه دﺋﻴﺴﻢ
ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ زﻳﺎدي دارد در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺮح و ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ:
وﻗَﺎﻟَﺖ اﻟْﻴﻬﻮد ﻳﺪ اﻟﻠّﻪ ﻣﻐْﻠُﻮﻟَﺔٌ ﻏُﻠﱠﺖ أَﻳﺪﻳﻬِﻢ وﻟُﻌﻨُﻮاْ ﺑِﻤﺎ ﻗَﺎﻟُﻮاْ ﺑﻞْ ﻳﺪاه ﻣﺒﺴﻮﻃَﺘَﺎنِ ﻳﻨﻔﻖُ ﻛَﻴﻒ ﻳﺸَﺎء *
ﻣﺎﺋﺪه64/
»و ﻳﻬﻮد ﮔﻔﺘﻨﺪ :دﺳﺖ ﺧﺪا ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ «.دﺳﺖ ﻫﺎﻳﺸﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎد! و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ،از
رﺣﻤﺖ )اﻟﻬﻲ( دور ﺷﻮﻧﺪ! ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ دو دﺳﺖ )ﻗﺪرت( او:؛ ﮔﺸﺎده اﺳﺖ ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،ﻣﻲﺑﺨﺸﺪ«.
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻳﺪ در ﻟﻐﺖ ﻋﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻧﻲ زﻳﺎدي ﭼﻮن دﺳﺖ ،ﻧﻌﻤﺖ ،ﻗﺪرت ،ﺳﻠﻄﻪ،
ﻧﻔﻮذ ،اﺧﺘﻴﺎر ،اﻗﺘﺪار و ﺗﺴﻠﻂ ،اﻃﻼق ﻣﻲﺷﻮد؛ 4اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﺻﻠﻲ ﻫﻤﺎن دﺳﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ 5.اﺻﻮﻻً در
ادﺑﻴﺎت ﻋﺮب ،دﺳﺖ ﻛﻨﺎﻳﻪ از ﻗﺪرت اﺳﺖ و ﺗﻌﺒﻴﺮ دو دﺳﺖ ،ﻛﻤﺎل ﻗﺪرت را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
دﻟﻴﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﺒﻴﺮ »ﻳﺪاه« ﺑﻪ ﻛﻤﺎل ﻗﺪرت ﺧﻮد اﺷﺎره ﻛﺮده اﺳﺖ.

6

 .1ﻣﻜﺎرم ﺷﻴﺮازي ﻧﺎﺻﺮ و ﺟﻤﻌﻲ از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ،ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ج ،19ﺗﻬﺮان ،داراﻟﻜﺘﺐ اﻻﺳﻼﻣﻴﻪ ،ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ،1385 ،
ﺻﺺ493-492
 .2زﻣﺮ38/؛ ﻟﻘﻤﺎن.25/
 .3ﻫﺎدوي ﻧﻴﺎ ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص100
 .4آذرﻧﻮش آذرﺗﺎش ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص799
 .5ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ج ،11ص57
 .6ﻫﻤﺎن ،ص 56
٩٦
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻳﻬﻮد در ﻣﻮرد ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺷﺎره دارد ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ
در آﻏﺎز ﺧﻠﻘﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ را ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮده و آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﮕﻴﺮد اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺣﺘّﻲ
ﺧﻮد ﺧﺪا ﻫﻢ ﻋﻤﻼً ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮي در آن اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺮاد ﮔﺮوﻫﻲ از ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ رﺳﻮل
ﺧﺪا )ص( ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺘﺴﺎب آن ﺑﻪ ﻫﻤﻪي ﻳﻬﻮد ﺑﻪ ﺟﻬﺖ رﺿﺎﻳﺖ آنﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎ اﺳﺖ.

1

ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ رد دﺋﻴﺴﻢ ﺗﻮﺳﻂ آﻳﺎت ﻗﺮآن ،ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻋﻠﻮم
اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري ،ﻣﻘﺒﻮل دﻳﻦ ﻧﻤﻲاﻓﺘﺪ.
 .5,2,2ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻗﺮآن ﺑﺮ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺴﺘﺮه ﻗﺮآن در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ و اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ
اﻳﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ از آﻣﻮزه ﻫﺎي ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ،اﻛﻨﻮن ﻧﻮﺑﻴﺖ آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري
اﻳﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد.
 .1,5,2,2ﻣﺮﺑﻲ ﺑﻮدن ﺧﺪا
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ رﺑﻮﺑﻲ و زﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﻳﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﺣﻴﺪ در ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺮاي وﺣﻲ،
در ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻗﺎﺋﻞﺷﻮﻳﻢ .ﻧﻤﻲﺗﻮان ادﻋﺎي ﻣﻮﺣﺪ ﺑﻮدن و ﺗﻮﺣﻴﺪي زﻧﺪﮔﻲ
ﻛﺮدن را داﺷﺖ اﻣﺎ ﻣﺜﻼً در ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻧﻘﺸﻲ ﺑﺮاي ﺧﺪاوﻧﺪ و آﻣﻮزهﻫﺎي ﻗﺮآﻧﻲ در ﺗﺮﺑﻴﺖ اﻧﺴﺎن در
ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺖ .ﺑﺴﻴﺎري از آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ و ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﺑﺮاي ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ :واﺗﻘﻮاﷲ و
ﻳﻌﻠّﻤﻜﻢ اﷲ * ﺑﻘﺮه» 282/از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا ﺑﭙﺮﻫﻴﺰﻳﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻲ دﻫﺪ«
 .2,5,2,2ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ
ﻧﻤﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ اﺻﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﺼﻮﺻﻲ در اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻔﻜﺮ دﺋﻴﺴﻢ و
ﻋﺪم دﺧﺎﻟﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺎﻟﻖ در ﺟﻬﺎن ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺳﺖ؛ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﺬﻳﺮش ﺗﻮﺣﻴﺪ رﺑﻮﺑﻲ ،دﻳﻦ اﺳﻼم
ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﺼﻮﺻﻲ ،ﻋﻤﻮﻣﻲ و دوﻟﺘﻲ.

 2و3

 .1ﻣﻜﺎرم ﺷﻴﺮازي ﻧﺎﺻﺮ و ﺟﻤﻌﻲ از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ،ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ج ،4ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص564
 .2رك :ﺻﺪر ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ،اﻗﺘﺼﺎدﻧﺎ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪﻛﺎﻇﻢ ﻣﻮﺳﻮي ،ج ،1ﺑﻲ ﺟﺎ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﺮﻫﺎن ،اول ،1350 ،ﺻﺺ-355
358
 .3درﺑﺎره اﺻﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻛﺎﻣﻠﺘﺮي آﻣﺪه اﺳﺖ.
٩٧
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

 .3,5,2,2ﻋﺪم ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻓﻠﺴﻔﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ
ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﺴﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﻜﺎر ﻣﻲﺷﻮد .ﻃﺮﻓﺪاران اﻳﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺟﻬﺎن ﻏﻴﺐ و ﻣﺎوراي ﻃﺒﻴﻌﺖ را ﻣﻮﻫﻮم
ﻣﻲﭘﻨﺪارﻧﺪ؛ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﺒﻴﻌﺖ را ﻣﺤﺪود و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲداﻧﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﻧﮕﺎه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ» :اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود ﺑﺮاي ﻧﻴﺎزﻫﺎي
ﻧﺎﻣﺤﺪود اﺳﺖ «.اﻣﺎ از ﻧﮕﺎه ﻗﺮآن ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ؛ وﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ از ﺧﺰاﺋﻦ ﻏﻴﺐ ﺧﻮد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻴﻔﺰاﻳﺪ ﻳﺎ درﻫﺎي ﺧﺰاﺋﻦ و ﺧﻴﺮات ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﺒﻨﺪد.

1

»و ان ﻣﻦ ﺷﻲء اﻟّﺎ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺧﺰاﺋﻨﻪ و ﻣﺎ ﻧﻨﺰّﻟﻪ اﻟّﺎ ﺑﻘﺪر ﻣﻌﻠﻮم« * ﺣﺠﺮ21/
»و ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﮔﻨﺠﻴﻨﻪﻫﺎى آن ﻧﺰد ﻣﺎﺳﺖ و ﻣﺎ آن را ﺟﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازهاى ﻣﻌﻴﻦ
ﻓﺮو ﻧﻤﻰﻓﺮﺳﺘﻴﻢ«
از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺒﺎب ﮔﺸﺎﻳﺶ درﻫﺎي ﺧﺰاﺋﻦ ﻏﻴﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻳﺎري ﻛﺮدن ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺟﻬﺎد در راه ﺧﺪا
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ» .ان ﺗﻨﺼﺮوا اﷲ ﻳﻨﺼﺮﻛﻢ و ﻳﺜﺒﺖ اﻗﺪاﻣﻜﻢ« * ﻣﺤﻤﺪ7/
»اﮔﺮ ﺧﺪا را ﻳﺎرى ﻛﻨﻴﺪ ﻳﺎرﻳﺘﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﮔﺎﻣﻬﺎﻳﺘﺎن را اﺳﺘﻮار ﻣﻰدارد«
واﻟﺬﻳﻦ ﺟﺎﻫﺪوا ﻓﻴﻨﺎ ﻟﻨﻬﺪﻳﻨّﻬﻢ ﺳﺒﻠﻨﺎ * ﻋﻨﻜﺒﻮت69 /
»و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ در راه ﻣﺎ ﻛﻮﺷﻴﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻦ راهﻫﺎى ﺧﻮد را ﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻴﻢ«
وﺿَﺮَب اﻟﻠّﻪ ﻣﺜَﻼً ﻗَﺮْﻳﺔً ﻛَﺎﻧَﺖ آﻣﻨَﺔً ﻣﻄْﻤﺌﻨﱠﺔً ﻳﺄْﺗﻴﻬﺎ رِزﻗُﻬﺎ رﻏَﺪا ﻣﻦ ﻛُﻞﱢ ﻣﻜَﺎنٍ ﻓَﻜَﻔَﺮَت ﺑِﺄَﻧْﻌﻢِ اﻟﻠّﻪ
ﻓَﺄَذَاﻗَﻬﺎ اﻟﻠّﻪ ﻟﺒﺎس اﻟْﺠﻮعِ واﻟْﺨَﻮف ﺑِﻤﺎ ﻛَﺎﻧُﻮاْ ﻳﺼﻨَﻌﻮنَ * ﻧﺤﻞ112/
»و ﺧﺪا ﺷﻬﺮى را ﻣﺜﻞ زده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻦ و اﻣﺎن ﺑﻮد ]و[ روزﻳﺶ از ﻫﺮ ﺳﻮ ﻓﺮاوان ﻣﻰرﺳﻴﺪ
ﭘﺲ ]ﺳﺎﻛﻨﺎﻧﺶ[ ﻧﻌﻤﺘﻬﺎى ﺧﺪا را ﻧﺎﺳﭙﺎﺳﻰ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺧﺪا ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺰاى آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻰدادﻧﺪ ﻃﻌﻢ
ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ و ﻫﺮاس را ﺑﻪ ]ﻣﺮدم[ آن ﭼﺸﺎﻧﻴﺪ«

 .1ﻣﻴﺮﻣﻌﺰي ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ،ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﻼم )دﻓﺘﺮ اول :ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻓﻠﺴﻔﻲ( ،ﺗﻬﺮان ،ﻛﺎﻧﻮن اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺟﻮان ،دوم، 1388 ،
ﺻﺺ84-82
٩٨
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

 .4,5,2,2ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮﻣﺎدي رﻳﺸﻪ ﻛﻦ ﻛﺮدن ﻓﻘﺮ
رﻳﺸﻪ ﻛﻦ ﻛﺮدن ﻓﻘﺮ ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ .ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن
ﺑﻴﻨﻲ ﻣﺎدي اﺳﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺛﺮوت را ﻋﻠﺖ رﻳﺸﻪ ﻛﻨﻲ ﻓﻘﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺒﺎب و
ﻋﻮاﻣﻠﻲ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ؛ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﻲ و ﻣﺒﺎﻧﻲ دﻳﻨﻲ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺒﺎب ،ﻋﻠﻠﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺎدي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻤﻚ ﺧﻮاﺳﺘﻦ از ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺻﺪﻗﻪ دادن و ﻳﺎ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺗﻘﻮا
ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺰول ﺑﺮﻛﺎت و ﺑﺎز ﺷﺪن درﻫﺎي رﺣﻤﺖ اﻟﻬﻲ و از ﻣﻴﺎن رﻓﺘﻦ ﻓﻘﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ
ﺷﺪه اﻧﺪ.

1

وﻟﻮ انّ اﻫﻞ اﻟﻘﺮي آﻣﻨﻮا و اﺗﻘﻮا ﻟﻔﺘﺤﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺮﻛﺎت ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء و اﻻرض * اﻋﺮاف96/
»و اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﻫﺎ اﻳﻤﺎن آورده و ﺑﻪ ﺗﻘﻮا ﮔﺮاﻳﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺮﻛﺎﺗﻰ از آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ
ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻣﻰﮔﺸﻮدﻳﻢ«

 .3,2ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻓﺼﻞ
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮدﻳﺪ آﻣﻮزه ﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻴﺎن ﻣﺒﺎﻧﻲ
ﻫﺴﺘﻲﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد؛ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻏﺮﺑﻲ را در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد رد و ﻃﺮد
ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﻗﺮآن ،ﻫﺴﺘﻲ را ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﻣﺎده ﻧﻤﻲ ﺑﻴﻨﺪ و ﻣﻴﺎن دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ،ﭘﻴﻮﻧﺪي ﻋﻤﻴﻖ و راﺑﻄﻪاي
ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ؛ دﻳﻦ را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ دﻧﻴﺎﻳﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻧﮕﺎه ﺗﻮﺣﻴﺪي را در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ
ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻲ و زﻧﺪﮔﻲ ،ﺟﺎري و ﺳﺎري ﻣﻲ داﻧﺪ؛ ﻗﺮآن ،ﺟﻬﺎن را ﻓﻌﻞ و آﻳﺖ ﺧﺪا ﻣﻲ داﻧﺪ و ﻫﻴﭻ ﺗﺄﺛﻴﺮ
اﺳﺘﻘﻼﻟﻲ ﺑﺮاي ﻋﻠﺖﻫﺎ و ﻓﺎﻋﻞ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺧﺪاوﻧﺪ ،در ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﻲ ﻗﺮآﻧﻲ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮕﺎﻧﻪ
آﻓﺮﻳﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻲ اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮﻛﻨﻨﺪه ،ﻣﺎﻟﻚ و ﺣﺎﻛﻢ و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻫﺴﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﺪاﻳﻲ و ﭘﺬﻳﺮش ﭼﻨﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ،ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﺑﻪ ﻛﻠﻲ
ﻣﺘﺤﻮلﻛﺮده و ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﻋﻠﻮﻣﻲ ﻣﺘﻔﺎوت از آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،در ﺑﺴﺘﺮي ﺗﻮﺣﻴﺪي
ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.

 .1ﻫﻤﺎن ،ﺻﺺ91-90
٩٩
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم:
ﮔﺴﺘﺮه ﻗﺮآن در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ

١٠٠
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﮔﺮو ﺣﻞّ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺜﺎل اﮔﺮ در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﺳﺮﺷﺖ ﻣﺸﺘﺮك اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺸﺘﺮﻛﺎت ﻓﺮاﺣﻴﻮاﻧﻲ اﻧﺴﺎنﻫﺎ
اﻧﻜﺎر ﺷﻮد ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم ﺣﻴﻮاﻧﻲ و زﻳﺴﺘﻲ ﻓﺮوﻛﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد؛ در اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ،اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻳﺎ
ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪي ﻫﻤﺎن ﻋﻠﻮم ﺣﻴﻮاﻧﻲ و زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ
آنﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎ و رواﺑﻄﺸﺎن ﻧﺎﻳﻞ آﻣﺪ ﻳﺎ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ ،دﻧﻴﺎﻳﻲ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﻧﻮﻋﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻲ از آن و ﻛﺸﻒ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ آن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ،ﺑﻪ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ؛ اﻣﺎ ﭘﺬﻳﺮش ﺳﺮﺷﺖ ﻣﺸﺘﺮك اﻧﺴﺎنﻫﺎ )ﻣﺸﺘﺮﻛﺎت
ﻓﺮاﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎ( زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺸﻒ و اراﺋﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺴﺎﻧﻲ )ﭘﺎﻳﻪ رﻳﺰي ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ( را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ 1.ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻠﻤﺮو و
ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮي ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﭘﺎرهاي از ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪي
ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﻲ دارﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ در اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ ،روح ﻣﺠﺮد اﻧﺴﺎن ﻳﻜﺴﺮه اﻧﻜﺎر ﺷﻮد ﻳﺎ ﭘﺎﻳﺎن
زﻧﺪﮔﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ و ﻧﻴﺴﺖ ﺷﺪن وي ﺗﻠﻘﻲ ﺷﻮد ،در ﺑﺮرﺳﻲ
ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻛﻠﻴﻪي ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻌﻨﻮي ،ﻣﺎوراﻳﻲ و اﻣﻮر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن

 .1رﺟﺒﻲ ﻣﺤﻤﻮد ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص26
١٠١
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﭘﺲ از ﻣﺮگ اﻧﺴﺎن و ﺗﺄﺛﻴﺮ و ﺗﺄﺛﺮ آن ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻲ دﻧﻴﺎﻳﻲ او ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد؛ ﻫﻤﻪي ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎي
اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺎدي ﻣﻲﻳﺎﺑﻨﺪ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﻮي اﺑﻌﺎد ﻣﺎدي اﻧﺴﺎن ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮي
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ روح ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﻲ ﺳﺎزﻧﺪه ﻫﻮﻳﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻢ ﺟﻬﺖ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻪ ﺳﻮي اﺑﻌﺎد ﻏﻴﺮﻣﺎدي و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺎوراﻳﻲ ﻣﻮﺛﺮ در زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن و ﺗﺄﺛﻴﺮ و ﺗﺄﺛﺮ روح و ﺑﺪن
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﻢ ﻧﻮع ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺎدي آﻣﻴﺨﺘﻪ از ﻣﺎدي و ﻏﻴﺮﻣﺎدي در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻄﺮح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
از اﻳﻦ رو ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ از ﺟﻬﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﻠﻮم اﻣﺮي ﻻزم
و ﺿﺮوري اﺳﺖ 1.ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﻳﺠﺎد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺑﻬﺎم ﻻزم اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ از
اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ اراﺋﻪ ﮔﺮدد .ﻳﺎدآوري اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ و
ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺷﺎره ﺷﺪ.
اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ و اﻧﻮاع آن
ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻫﺪاف و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد،
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻌﻴﻨﻲ از اﻧﺴﺎن اراﺋﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﻛﻪ ﻧﻮﻋﺎً ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪي ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﺒﺘﻨﻲ
ﺑﺮ ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و وﺟﻮدﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ،ﺷﺎﻳﺪ ﻧﺘﻮان ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺎﻣﻊ و
ﻣﺎﻧﻌﻲ از اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ اراﺋﻪ ﻛﺮد .ﺑﺮﺧﻼف داﻧﺶ ﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﻓﻴﺰﻳﻚ و ﺷﻴﻤﻲ ﻛﻪ داراي ﻣﻮﺿﻮع و
روش ﻣﻌﻴﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ اﺑﻌﺎد وﺟﻮدي و آﺛﺎر ﻣﺘﻨﻮع ،از داﺷﺘﻦ ﻣﻮﺿﻮع و
روش ﺧﺎص ﻣﺤﺮوم اﺳﺖ .ﻫﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺴﺎن ،ﺑﻌﺪ ﻳﺎ اﺑﻌﺎدي از وﺟﻮد او ﻳﺎ
ﮔﺮوه و ﻗﺸﺮ ﺧﺎﺻﻲ از اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﭘﺮدازد ﻣﻲ ﺗﻮان اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪ.
اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ در دﻳﺎر ﻏﺮب در دو ﻗﺮن اﺧﻴﺮ ،ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﻌﺎدل آﻧﺘﺮوﭘﻮﻟﻮژي )(Anthropology
ﺑﻮدهاﺳﺖ .اﻳﻦ واژه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻛﻠﻴﻪ ي ﺗﻼش ﻫﺎي ﻣﻤﻜﻦ و ﺟﺎري در ﺑﺎب اﻧﺴﺎن و در واﻗﻊ ﺑﺮرﺳﻲ
ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و از واژه ﻫﺎي ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ آﻧﺘﺮوﭘﻮس ) (Anthroposﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﻧﺴﺎن و
ﻟﻮﮔﻮس )  (Logosﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﮔﻔﺘﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻲ آﻧﺘﺮوﭘﻮﻟﻮژي را ﻧﻮﻋﻲ از اﻧﺴﺎن
ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺷﺎﺧﻪ اي از ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﻛﻪ زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و

 .1ﻫﻤﺎن ،ص27
١٠٢
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺸﺄ ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﻧﺴﺎن ،ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ آن ،رده ﺑﻨﺪي اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ،ﺧﺼﻴﺼﻪ ﻫﺎي
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻣﺤﻴﻄﻲ و رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ روش ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﻲ ﭘﺮدازد.

1

اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ دارد ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ ،ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ،
ﻓﻠﺴﻔﻲ و دﻳﻨﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد 2.ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪﻳﻬﺎي دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ از ﺳﻮي ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ؛
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ ارزﺷﻲ ،ﺷﻬﻮدي ﻳﺎ ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ ،ﻓﻠﺴﻔﻲ ،دﻳﻨﻲ و ﻋﻠﻤﻲ؛ 3ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ
ﺗﻮﺣﻴﺪي ،ﺗﺠﺮﺑﻲ ،ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻛﻼﺳﻴﻚ ،ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮ و اﺳﺎﻃﻴﺮي ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ و روش
اﻧﻮاع اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ ،اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

4

 .1,3ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﺎي راﻳﺞ ﻏﺮﺑﻲ درﺑﺎرهي اﻧﺴﺎن در اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮك اﻧﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن را ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻲداﻧﻨﺪ.
ﻣﺮاد از ﭘﺪﻳﺪه ﺑﻮدن اﻧﺴﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺒﺪأ ﻓﺎﻋﻠﻲ و ﺧﺎﻟﻖ او و ﺑﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﻏﺎﻳﺖ و ﻫﺪف ﻧﻬﺎﻳﻲ اش ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻨﺪ .در اﻳﻦ ﻧﮕﺮش ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ رواﺑﻂ دروﻧﻲ اﻧﺴﺎن و
ارﺗﺒﺎﻃﺶ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﺷﻴﺎء ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲﺷﻮد.

5

آﻧﻬﺎ اﻧﺴﺎن را ﭘﺪﻳﺪهاي ﻣﺎدي و ﻫﻤﺴﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎي ﻣﺎدي داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ اﻧﺴﺎن
را ﺣﻴﻮان اﺑﺰار ﺳﺎز ﻣﻌﺮّﻓﻲ ﻛﺮده اﻧﺪ .ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺎ ﺑﻠﻨﺪﻛﺮدن ﭘﺮﭼﻢ اﻧﺴﺎن ﻣﺪاري و ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻋﻘﻼﻧﻴﺖ
ﻣﺤﺾ ﺑﺎ ارزشﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲ و دﻳﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و اﻧﺴﺎن را از درون ،ﺑﻲ ﻫﻮﻳﺖ ،ﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴﺖ و
ﻋﻨﺎن ﮔﺴﻴﺨﺘﻪ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮاي ﺳﻠﻄﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﻓﺮدي آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﻋﺪهاي

 .1ﺧﺴﺮوﭘﻨﺎه ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺻﺺ216-215
 .2رﺟﺒﻲ ﻣﺤﻤﻮد ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص21
 .3ﺧﺴﺮوﭘﻨﺎه ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺻﺺ224-217
 .4ﭘﺎرﺳﺎﻧﻴﺎ ﺣﻤﻴﺪ ،ﻫﺴﺘﻲ و ﻫﺒﻮط )اﻧﺴﺎن در اﺳﻼم( ،ﻗﻢ ،دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺎرف ،اول ،1383 ،ﺻﺺ21-12
 .5واﻋﻈﻲ اﺣﻤﺪ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص18
١٠٣
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ اﻧﺴﺎن را ﭘﺪﻳﺪهاي اﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ،ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮ و ﻓﺎﻗﺪ ﻧﻘﺶ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻲ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻓﺮوﻳﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻧﺪه ﺷﺨﺼﻴﺖ اﻧﺴﺎن را ﻏﺮﻳﺰه ﺟﻨﺴﻲ او داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ.

1

ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺮب و ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﻫﺎي ﻣﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻏﺮﺑﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﺤﺚ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﺎﻫﻴﺖ اﻧﺴﺎن و اﻋﺘﻘﺎد ﻳﺎ اﻧﻜﺎر روح ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺮي
ﻣﺠﺮد و ﻓﺮاﻣﺎدي ،ﭘﺬﻳﺮش ﻳﺎ ﻋﺪم ﭘﺬﻳﺮش ﺳﺮﺷﺖ ﻣﺸﺘﺮك اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻣﺨﺘﺎر ﻳﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدن اﻧﺴﺎن و
ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻫﺪف ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ و ﺑﻨﻴﺎدي ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺖ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﭘﺎﺳﺨﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ﻣﻲ ﺷﻮد روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺷﻜﻞ داده و ﻳﺎ اﻳﺠﺎد
ﺧﻮاﻫﺪﻛﺮد .ﻗﺒﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺨﺸﻲ ﻣﺠﺰا ﺑﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ »اوﻣﺎﻧﻴﺴﻢ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻓﺮاﮔﻴﺮﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻔﻜﺮ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮب ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﮕﺮش ﺧﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن
)اﻧﺴﺎنﻣﺤﻮري ﻳﺎ اﺻﺎﻟﺖ اﻧﺴﺎن( اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ ،اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﻮد؛ ﮔﺮﭼﻪ اوﻣﺎﻧﻴﺴﻢ ،ﺣﺎوي ﻣﺒﺎﻧﻲ
ﻫﺴﺘﻲﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺧﺎص ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .1,1,3اوﻣﺎﻧﻴﺴﻢ
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دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه درﺑﺎره ﻫﻮﻳﺖ واﻗﻌﻲ اﻧﺴﺎن و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎي وي را ﻣﻲﺗﻮان
ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺘﻀﺎد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد؛ در ﻳﻚ دﻳﺪﮔﺎه اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدي ﻛﺎﻣﻼً آزاد و ﻣﺴﺘﻘﻞ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﻌﺎدت واﻗﻌﻲ ﺧﻮﻳﺶ و راه رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن ﺧﻮدﻛﻔﺎﺳﺖ؛
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد را ﺧﻮد رﻗﻢ ﻣﻲزﻧﺪ و ﻣﻮﺟﻮدي ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ،داراي ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻖ و واﻧﻬﺎده ﺑﻪ ﺧﻮﻳﺶ و
از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ و اﻟﺰام ﺑﻴﺮوﻧﻲ )ﺑﻴﺮون از ﺧﻮاﺳﺖ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﺧﻮد( ﻣﻄﻠﻘﺎً آزاد اﺳﺖ .در
دﻳﺪﮔﺎه دوم ،اﻧﺴﺎن از ﻗﺪرت ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻻزم و ﻧﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت واﻗﻌﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﻣﺎ
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ اﻟﻬﻲ اﺳﺖ؛ ﺗﺤﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ و ﻫﺪاﻳﺖ ﻗﺪرﺗﻲ ﻣﺎوراﻳﻲ )ﺧﺪا( ﻗﺮار دارد و ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ
ﺳﻌﺎدت ﺧﻮﻳﺶ ،داراي ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ و اﻟﺰامﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺳﻮي ﺧﺪاي ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان در اﺧﺘﻴﺎر

 .1ﺑﻬﺸﺘﻲ ﻣﺤﻤﺪ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص39
2.Humanism
١٠٤
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

او ﻧﻬﺎده ﻣﻲﺷﻮد 1.ﻫﺮﻳﻚ از اﻳﻦ دو دﻳﺪﮔﺎه ،در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺴﺒﻲ ﻳﺎ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮ ﺟﻮاﻣﻊ
اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .آﺧﺮﻳﻦ ﺣﻠﻘﻪ از زﻧﺠﻴﺮهي ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ دﻳﺪﮔﺎه ﻧﺨﺴﺖ از ﺣﺪود ﻗﺮن ﭼﻬﺎردﻫﻢ
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اوﻣﺎﻧﻴﺴﻢ« ﻳﺎ »اﻧﺴﺎن ﻣﺪاري« رواج ﻳﺎﻓﺖ و ﻃﻲ ﺷﺶ ﻗﺮن ﺑﻮﻳﮋه ﻗﺮون اﺧﻴﺮ اﻛﺜﺮ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ
اﺗﻔﺎق ﻣﻜﺘﺐﻫﺎي ﻓﻜﺮي ،ﺳﻴﺎﺳﻲ و ادﺑﻲ ﻏﺮب را ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮهي ﺧﻮد ﻗﺮار داد و ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﻴﺮوان ادﻳﺎن
آﺳﻤﺎﻧﻲ را ﻧﻴﺰ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻛﺮد.
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اوﻣﺎﻧﻴﺴﻢ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻮﻫﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮب ﻧﺎﻣﻴﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس آن ،اﻧﺴﺎن در ﻣﻘﺎم ﻧﻈﺮ و ﻋﻤﻞ و در
ﻣﺤﻮر ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ارزش ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ،ﻣﻼك ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ و ﺧﻴﺮ و ﺷﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﻳﮕﺮ ،اوﻣﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﺮ اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﻛﻮﺷﺸﻲ اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ اﺻﻠﻲ آن ﺑﺮ اﻧﺴﺎن و ﺷﺆون اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮورش ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ي اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي اﻧﺴﺎن و ﺣﻔﻆ ﺣﻴﺜﻴﺖ
و آزادي اﻧﺴﺎن ﻣﻘﺼﻮد ﻫﻤﻪ ي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ واﻗﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد 3.از ﻣﻨﻈﺮ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ،اﻧﺴﺎن ﻣﺪاري ﻳﺎ اوﻣﺎﻧﻴﺴﻢ
ﻳﻚ ﺟﻨﺒﺶ ادﺑﻲ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﻓﻜﺮي و آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻗﺮن 14در اروﭘﺎ )اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ( ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺼﻴﺎن ﺑﺮ ﺿﺪ رﻓﺘﺎر و ﺳﻠﻄﻪ اوﻟﻴﺎء دﻳﻦ و ﻋﺎﻟﻤﺎن اﻟﻬﻴﺎت و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻗﺮون وﺳﻄﺎﻳﻲ داﺷﺖ 4و در
ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪ ﺟﻨﺒﻪي ﺳﻴﺎﺳﻲ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻤﻪ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻓﻠﺴﻔﻲ،
اﺧﻼﻗﻲ ،ﻫﻨﺮي و ادﺑﻲ و ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ را ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮه ﺧﻮد درآورد و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮي دﻳﮕﺮ در ﻫﻤﻪي
آﻧﻬﺎ ـ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ـ ﻧﻔﻮذ و ﺣﻀﻮر ﻳﺎﻓﺖ .ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﻢ ،ﺳﻮدﮔﺮاﻳﻲ ،روح ﮔﺮاﻳﻲ اروﭘﺎﻳﻲ،
ﺷﺨﺺﮔﺮاﻳﻲ ،وﺟﻮد ﮔﺮاﻳﻲ ،آزادﻳﺨﻮاﻫﻲ ﮔﺮاﻳﻲ و ﺣﺘﻲ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺘﻴﺰم ﻟﻮﺗﺮي )ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن(
ﻫﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي در اﻧﺴﺎن ﻣﺪاري ﻫﻤﺪاﺳﺘﺎﻧﻨﺪ و روح اوﻣﺎﻧﻴﺴﻢ در آﻧﻬﺎ ﺟﺮﻳﺎن دارد.
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 .1رﺟﺒﻲ ﻣﺤﻤﻮد ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص42
 .2ﻫﻤﺎن ،ص43
 .3ﺧﺴﺮوﭘﻨﺎه ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص167
 .4ﺣﻠﺒﻲ ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ ،اﻧﺴﺎن در اﺳﻼم و ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻏﺮﺑﻲ ،ﺗﻬﺮان ،اﺳﺎﻃﻴﺮ ،اول ،1371 ،ص119
 .5رﺟﺒﻲ ﻣﺤﻤﻮد ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺻﺺ44-43
١٠٥
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

 .1,1,1,3رﻳﺸﻪ ﻟﻐﻮي اوﻣﺎﻧﻴﺴﻢ
واژه ﻫﺎي ) Humanismusآﻟﻤﺎﻧﻲ( و ) Humanismاﻧﮕﻠﻴﺴﻲ( در اﺻﻞ از واژه ﻫﺎي ﻻﺗﻴﻦ Homo
)= اﻧﺴﺎن( ﻳﺎ  =) Humanusاﻧﺴﺎﻧﻲ( ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ .واژه ﻫﺎي =) Humanitasاﻧﺴﺎﻧﻴﺖ( و Humaniora
ﻛﻪ ﺑﺮ ادﺑﻴﺎت ،زﺑﺎن و ﻋﻠﻢ دوره ي ﻛﻼﺳﻴﻚ ﺑﺎﺳﺘﺎن اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﻴﺰ از ﻫﻤﻴﻦ رﻳﺸﻪ اﻧﺪ .اوﻣﺎﻧﻴﺴﻢ در
ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺑﺸﺮﻣﺪاري ،اﻧﺴﺎن اﻧﮕﺎري ،اﻧﺴﺎن ﻣﺤﻮري ،ﻣﺬﻫﺐ اﺻﺎﻟﺖ ﺑﺸﺮ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر
رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در روم اﺻﻄﻼح اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ اﻧﺴﺎنِ اﻧﺴﺎﻧﻲ ) (Humanitas homo humanusدر ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻧﺴﺎن اﻟﻬﻲ و اﻧﺴﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻧﺴﺎن اﺑﺰارﺳﺎز ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﮔﺮاﻳﺶ را
ﭘﺮوﺗﺎﮔﻮراس در ﻛﺘﺎب ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳﺎ ﺑﻄﻼن اﺳﺘﺪﻻﻻت )اﻗﻮال( ﻣﻨﺪرج ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،داﻳﺮ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن
ﻣﻘﻴﺎس ﻫﻤﻪ ي ﭼﻴﺰﻫﺎﺳﺖ ،ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺴﺘﻲ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﺴﺖ و ﻣﻘﻴﺎس ﻧﻴﺴﺘﻲ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺴﺖ.
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 .2,1,1,3ﺧﺪا ،اﻧﺴﺎن و ﻣﻌﺮﻓﺖ در اوﻣﺎﻧﻴﺴﻢ
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﻧﻘﻄﻪ اﺻﻠﻲ ﺗﻔﻜﺮ اوﻣﺎﻧﻴﺴﻢ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .اوﻣﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﺎ اﺻﺎﻟﺖ
ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﻤﻪ اﻣﻮر را ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻳﺖ اﻧﺴﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﺣﺘﻲ ﺧﺪا در ﻧﮕﺎه
اوﻣﺎﻧﻴﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﺨﻠﻮق ﻓﻬﻢ و ذﻫﻦ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ زﻳﺮا اﻳﻦ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎي ﭘﺮوردﮔﺎر را در اداره
ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ و رﺑﻮﺑﻴﺖ از آن اﻧﺴﺎن اﺳﺖ» .اﻧﺴﺎن ﺧﺪاﻳﻲ« ﻳﺎ »اﻧﺴﺎن رﺑﻮﺑﻲ« اوﻣﺎﻧﻴﺴﻢ در ﺣﻮزه
ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﻳﺎ ﺧﺪا را اﻧﻜﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻳﺎ در ﺣﺪ وﺳﻴﻠﻪ اي ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﺶ ﺧﺪا را ﺗﻨﻬﺎ در
ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﻟﺤﺎظ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ؛ و ﻳﺎ دﺋﻴﺴﻢ را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .اوﻣﺎﻧﻴﺴﻢ در ﻋﺮﺻﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﻢ ﺑﺎ
ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮي زﻳﺎد از آراء ﻛﺎﻧﺖ ،ﻧﻘﺶ ﻓﺎﻋﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎ را در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﺎ اﻧﻜﺎر
وﺟﻮد واﻗﻌﻴﺖ ﺧﺎﻟﺺ و دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده در ﺑﻴﺮون ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن ،دﭼﺎر ﻧﺴﺒﻴﺖ ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد 2.ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺿﻮع و ﺳﻮژه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎي اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺎرف اﻧﺴﺎن
ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺷﻴﺎء اﻧﺘﻈﺎم ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ اﺷﻴﺎء ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻧﺴﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد .ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ اﻳﻦ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ
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١٠٦
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻲدﻫﺪ و ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺪ ﻋﺎﻟﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺣﺲ و اﺻﻮل ﻋﻘﻠﻲ
ادراك ،ﺗﻌﺒﻴﺮ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻲﺷﻮد؛ اﺻﻮل ﻋﻠﻤﻲ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻋﻠﻮم ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺻﻮل ﻓﻜﺮ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.

1

ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺰ در ﻣﻴﺎن اﻛﺜﺮ ﻏﺮﻳﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق اوﻣﺎﻧﻴﺴﺘﻬﺎ ﭼﻴﺰي ﺟﺰ ﻣﻮﺟﻮدي ﻣﺎدي و ﺣﻴﻮاﻧﻲ
ﻧﻴﺴﺖ؛ ﭼﺮاﻛﻪ وﻗﺘﻲ آزادي ﻟﺠﺎم ﮔﺴﻴﺨﺘﻪ و رﻫﺎﻳﻲ از ﻫﺮ ﻗﻴﺪ و ﺑﻨﺪ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آﻣﺪ ،او ﻧﻴﺰ
ﺟﺰ ﻣﻨﻔﻌﺖ ،ﻟﺬت و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻓﺮدي ﺧﻮد ﭼﻴﺰي ﻧﻤﻲ ﺑﻴﻨﺪ) .اﺻﺎﻟﺖ ﻣﻨﻔﻌﺖ و اﺻﺎﻟﺖ ﻟﺬت( اﻧﺴﺎن،
اﺳﺎﺳﺎً ﻓﺮاﺗﺮ و ﺑﺮﺗﺮ از ﺧﻮد ﭼﻴﺰي را ﻧﻤﻲ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ آن ﻣﻌﺘﻘﺪ و ﻣﻠﺘﺰم ﺷﻮد ،ﻟﺬاﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن،
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﺮﻳﺪه از ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﻳﻨﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺧﻮد و ﻫﻮﺳﻬﺎي ﻓﺮدي اش را ﻫﺪف
آﻓﺮﻳﻨﺶ ﻣﻲ ﭘﻨﺪارد.
ﺧﺪا ﺷﻨﺎﺳﻲ اوﻣﺎﻧﻴﺴﺘﻲ در ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ؛ ﺷﺮح ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ اوﻣﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﻢ در ﻓﺼﻞ آﻳﻨﺪه
ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
 .3,1,1,3ارﻛﺎن و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي اوﻣﺎﻧﻴﺴﻢ
اﺻﺎﻟﺖ اﻧﺴﺎن )اﻧﺴﺎن ﺧﺪاﻳﻲ( ،ﻓﺮدﮔﺮاﻳﻲ ،آزادي ،ﻧﮕﺎه ﻣﺎدي و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن و اﺻﺎﻟﺖ ﻣﻨﻔﻌﺖ
و اﺻﺎﻟﺖ ﻟﺬت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ارﻛﺎن و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي اوﻣﺎﻧﻴﺴﻢ در اﻳﻨﺠﺎ ﺷﺮح داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
أ .اﺻﺎﻟﺖ اﻧﺴﺎن
اﻧﺴﺎن ﻣﺤﻮري 2ﻳﺎ اﺻﺎﻟﺖ اﻧﺴﺎن در واﻗﻊ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﺎﻟﺖ ﺧﺪا ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺷﻮد 3.اوﻣﺎﻧﻴﺴﺖﻫﺎ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻟﻚ ﻫﺴﺘﻲ ﺧﻮﻳﺶ ،ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﺧﻮد و ﻣﻌﺒﻮدي آﮔﺎه ،اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮ و ارادي
اﺳﺖ .آﻧﺎن ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ وﺟﻮدي ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ذات ﻛﻪ ﺧﻮد ﻓﺎﻋﻞ و ﻏﺎﻳﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻧﻈﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ.
در ﻧﮕﺎه اوﻣﺎﻧﻴﺴﺘﻲ ،اﻧﺴﺎن در ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻬﺎن ﻗﺮار دارد و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺮﺷﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻗﺪرت اﺧﺘﻴﺎري ﻛﻪ دارد
در اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد اوﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻧﮕﺎه ،ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آدم ﻫﻴﭻ ﻧﻘﺸﻲ ﻧﺪارد و اﻧﺴﺎن ﺧﻮد ﺧﺎﻟﻖ
ﺣﻴﺎت و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ؛ ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎن رﻫﺒﺮي ﺑﺸﺮ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﻲﮔﻴﺮد و دﻳﻦ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺧﻠﻊ
 .1ﭘﺎﭘﻜﻴﻦ رﻳﭽﺎرد و اﺳﺘﺮول آوروم ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص336
 .2ﺗﺮﺟﻤﻪ اوﻣﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺤﻮري ﺗﺮﺟﻤﻪ دﻗﻴﻘﻲ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺻﺤﻴﺢ آن اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻣﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن رﺑﻮﺑﻲ ﻳﺎ اﻧﺴﺎنﺧﺪاﻳﻲ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻮد؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺣﻴﻮاﻧﻲ اي ﻛﻪ اوﻣﺎﻧﻴﺴﺘﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن دارﻧﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ »ﺣﻴﻮان رﺑﻮﺑﻲ« ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ.
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١٠٧
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻣﻲﺷﻮد و اﻧﺴﺎن ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺧﺎﻟﻖ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ 1.ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﭘﻴﺎم اوﻣﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﻣﻜﺘﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻳﻦ و اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻣﺎوراي ﻃﺒﻴﻌﺖ در ﺗﻨﻈﻴﻢ رواﺑﻂ دﻧﻴﺎي ﺧﻮﻳﺶ ﺗﻮاﻧﺎﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ،اﻧﺴﺎن را ﺧﺎﻟﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ،ﺣﻘﻮق،
ارزشﻫﺎ و اﺣﻴﺎﻧﺎً ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻃﺮف ﻛﻨﻨﺪه ي ﺗﻤﺎم ﻧﻴﺎز ﻫﺎي ﺑﺸﺮي ﻣﻲ داﻧﺪ .ﻋﻠﻮم ﺑﺸﺮي ﻫﻢ از اﻳﻦ
ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ دﻳﻦ و وﺣﻲ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺳﻌﺎدت را ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﺑﻪ
ارﻣﻐﺎن ﺑﻴﺎورﻧﺪ.

2

ب .ﻓﺮدﮔﺮاﻳﻲ

3

ﻓﺮدﮔﺮاﻳﻲ از ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي اﻧﺴﺎن ﻣﺤﻮري اﺳﺖ .ارزش واﻻي ﻓﺮد و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و آزادي ﻫﺎي
ﻓﺮدي از ﻧﻤﻮدﻫﺎي ﻓﺮدﮔﺮاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اوﻣﺎﻧﻴﺴﻢ ﺗﺒﻠﻮر ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ي
ﺣﺴﻲ ﻓﺮدي از ﺳﻮي ﻻك ،ﻫﺎﺑﺰ ،ﺑﻴﻜﻦ و ﻛﺎﻧﺖ و ﻃﺮح اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ي ﻛﻲ ﻳﺮ ﻛﮕﺎرد ،از اﺻﻞ
ﻓﺮدﮔﺮاﻳﻲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 4.ﻓﺮدﮔﺮاﻳﻲ ﻧﻘﺸﻲ ﻣﺆﺛﺮ در ﻣﻴﺎن ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و روش ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺑﻌﺪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
ج .آزادي
اوﻣﺎﻧﻴﺴﺘﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﻧﺴﺎن آزاد ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪه و ﺑﺎﻳﺪ از ﻫﺮ ﻗﻴﺪ و ﺑﻨﺪي ﺟﺰ آن ﭼﻪ ﺧﻮد ﺑﺮاي ﺧﻮد
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ آزاد ﺑﺎﺷﺪ .اوﻣﺎﻧﻴﺴﺘﻬﺎ ارزﺷﻬﺎي دﻳﻨﻲ و اﺧﻼﻗﻲ ﻣﻄﺮح در ﻗﺮون وﺳﻄﻲ را ﻣﺮدود و
ﻧﺎﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﻲ ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ زﻳﺮا ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮده و ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ آزادي و اﺳﺘﻘﻼل
اﻧﺴﺎن ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﺒﻮد .آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﺸﺮ ﺑﺎﻳﺪ آزادي ﺧﻮد را در ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻨﺪ و ﺧﻮد ﺑﺮ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﺣﺎﻛﻢ ﺷﻮد 5و اراده ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺒﻊ ارزﺷﮕﺬاري ﺗﻠﻘﻲ ﺷﻮد 6.اﻳﻦ آزادي
ﺑﻲﺣﺪ و ﺣﺼﺮ اوﻣﺎﻧﻴﺴﺘﻲ ﺟﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻜﻠﻴﻒ ،ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ و رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲ ﮔﺬارد .در
 .1اﺑﺮاﻫﻴﻤﻴﺎن ﺣﺴﻴﻦ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺻﺺ103-98
 .2ﺧﺴﺮوﭘﻨﺎه ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ،ﮔﺴﺘﺮه ﺷﺮﻳﻌﺖ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص 174
3. Individualism
 .4ﻫﻤﺎن ،ص174
 .5رﺟﺒﻲ ﻣﺤﻤﻮد ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺻﺺ48-47
 .6ﻫﺎدوي ﻧﻴﺎ ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص242
١٠٨
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

اﻳﻦ ﺑﻴﻨﺶ ﺳﺨﻦ از ﺣﻖ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن و ﻧﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ او ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .او ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻖ ﺧﻮد را ﺑﮕﻴﺮد؛ ﻧﻪ اداي
ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻛﻨﺪ زﻳﺮا اﮔﺮ ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ ﻫﺴﺖ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﻖ آزادي اوﺳﺖ .آزادي اوﻣﺎﻧﻴﺴﺘﻲ در ﺷﻜﻞ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اش دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ )ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻳﻚ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي ﻧﻪ ﻳﻚ روش( و ﻧﺴﺒﻴﺖ در ارزﺷﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و
ﺣﻘﻮﻗﻲ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد.
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د .اﺻﺎﻟﺖ ﺳﻮد و ﻟﺬت

2

وﻗﺘﻲ ﻣﺘﻔﻜﺮان اوﻣﺎﻧﻴﺴﻢ ﻛﻤﺎل اﻧﺴﺎن را در ﺟﻬﺎن ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺗﻔﺴﻴﺮﺷﺎن از اﻧﺴﺎن
در ﺟﻬﺖ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﻣﺎده ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪ 3،ﻃﺒﻴﻌﺘﺎً ﺳﻮدﻣﺤﻮري و ﻟﺬت ﮔﺮاﻳﻲ ﻣﺎدي ﻫﺪف ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺸﺮ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد .از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻳﻜﻲ از زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﮔﺮاﻳﺶ اﻓﺮاﻃﻲ ﺑﻪ ﺳﻮد و ﻟﺬت ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ
در اوﻣﺎﻧﻴﺴﻢ را ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ آﻧﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ اﻓﺮاﻃﻲ ﻧﻈﺎم ﻛﻠﻴﺴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ روﺣﺎﻧﻲ و ﻏﻔﻠﺖ از
اﺑﻌﺎد دﻧﻴﺎﻳﻲ اﻧﺴﺎن داﻧﺴﺖ.

4

ﻟﺬت ﮔﺮاﻳﻲ و ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻃﻠﺒﻲ اوﻣﺎﻧﻴﺴﻢ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺮدﮔﺮاﻳﻲ اوﻣﺎﻧﻴﺴﺘﻬﺎ ﻧﻴﺰ داﻧﺴﺖ.
ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻓﺮدﮔﺮاﻳﻲ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد داﻧﺴﺘﻦ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در ﺑﻴﻨﺶ اوﻣﺎﻧﻴﺴﺘﻲ اﻳﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ
ﻓﺮدي ﺣﺘﻲ در ﻧﻈﺎم ارﺷﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ رﻓﺘﺎرش ﻛﺎﻣﻼً ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ؛ ﮔﻮﻳﻲ ﻋﻠﻞ ﻓﺎﻋﻠﻲ و ﻏﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ در
درون اﻧﺴﺎن ﻗﺮار دارد ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﻫﺪف و ﻏﺎﻳﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ و وﺟﻮدي اﻧﺴﺎن را ﺑﺎﻳﺪ در ﺧﻮد او
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﺮد 5و ﻫﺪف ،اﻧﺴﺎن ،ﻣﻨﻔﻌﺖ و ﻟﺬت اوﺳﺖ .ﺑﻨﺘﺎم ) 1747 – 1832م( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﻳﻦ
ﺗﺌﻮري ﭘﺮداز ﻟﺬت ﮔﺮاﻳﻲ ،ﻟﺬّت را ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮﺑﻲ و رﻧﺞ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺪي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﺮد و ﺳﻌﺎدت و ﻟﺬّت را
ﻣﺘﺮادف ﻣﻲداﻧﺪ .اﺻﺎﻟﺖ ﺳﻮد و اﺻﺎﻟﺖ ﻟﺬت در ﻧﮕﺮش ﺑﻨﺘﺎم ﻳﻚ ﭼﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ در دو ﺷﻜﻞ ﻣﺘﻔﺎوت؛ او
»اﺻﻞ ﺳﻮد« را ﻳﻚ اﺻﻞ ﻋﻴﻨﻲ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻤﻞ درﺳﺖ از ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺻﻮرت و

 .1رﺟﺒﻲ ﻣﺤﻤﻮد ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص59
2. Utilitarianism & Hedonism
 .3ﺻﺎﻧﻊ ﭘﻮر ﻣﺮﻳﻢ ،ﻧﻘﺪي ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ اوﻣﺎﻧﻴﺴﺘﻲ ،ﺗﻬﺮان ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ داﻧﺶ و اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،اول،
 ،1378ص 17ﻧﻘﻞ از:

Encyclopedia of Philosophy, Paul Edwards, IV, p.69,70

 .4ﻫﻤﺎن ،ﺻﺺ ،23-18ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻫﻤﺎن
 .5ﻫﻤﺎن ،ص26
١٠٩
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﺗﻔﺴﻴﺮي از ﻟﺬّت اﻧﮕﺎري و ﻫﺪوﻧﻴﺴﻢ اﺳﺖ 1.اﺻﻞ ﻧﻔﻊ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ :ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﺗﺎ
آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﺟﻬﺖ ﺣﺼﻮل و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ ﺧﻮﺷﻲ و ﺳﻌﺎدت ﺑﺮاي ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺪه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ،
درﺳﺖ و ﺣﻖ اﺳﺖ 2.وي ﺣﺘّﻲ روﺷﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ ﺧﻮﺷﻲ و ﺳﻌﺎدت ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻟﺬّت« اﺑﺪاع ﻛﺮد؛ در اﻳﻦ روش ،ﺑﻨﺘﺎم ﺑﺮ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺪت ،ﻃﻮل ﻣﺪت ،ﻳﻘﻴﻦ آوري ،ﺑﺎروري و
ﺷﻤﻮﻟﻴﺖ ﻟﺬّت ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲورزﻳﺪ .ﻟﺬت ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺟﺮﻣﻲ ﺑﻨﺘﺎم ،ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ را ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
داري ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ 3.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﻳﮕﻤﻮﻧﺪ ﻓﺮوﻳﺪ ،در اراﺋﻪ »اﺻﻞ ﻟﺬت« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اﺻﻄﻼﺣﺎت
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺧﻮد ،از ﻟﺬت ﮔﺮاﻳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
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ه .ﻃﺒﻴﻌﺖ ﮔﺮاﻳﻲ
اﻛﺜﺮ اوﻣﺎﻧﻴﺴﺘﻬﺎ اﻧﺴﺎن را ﻣﻮﺟﻮدي ﻫﻤﺘﺮاز ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و رده ﺑﻨﺪي ﺟﺎﻧﻮران )ﺧﻮاه
اﻧﺴﺎن و ﺧﻮاه ﻏﻴﺮ اﻧﺴﺎن( را ﺻﺮﻓﺎً ﻗﺮاردادي ﻣﻲ داﻧﻨﺪ 5.ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﺧﺼﻮص ﻧﮕﺎه ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻃﻲ
ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎن ﺑﻌﺪ از رﻧﺴﺎﻧﺲ در ﻣﻴﺎن اوﻣﺎﻧﻴﺴﺘﻬﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ )ﺑﻌﺪ از ﻧﮕﺎه ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ و ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻛﻪ
ﺑﺎ ﻧﻈﺮات داروﻳﻦ ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﻴﺪ( ،ﻣﺜﻼً در ﻗﺮن  18ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺘﻔﻜﺮان ،ﻏﻴﺮ از اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺴﺎن را ﺟﺎﻧﻮري
در ﻣﻴﺎن ﺟﺎﻧﻮران ﻣﻄﺮح ﻛﺮدﻧﺪ؛ ﮔﻔﺘﻨﺪ اﻧﺴﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ) .ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ،ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ( اﻣﺎ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻧﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن در ﻳﻚ
ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺘﺮاك دارد و آن اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﺮﻳﺪه از ﺧﺪا و ﻣﺎوراءﻃﺒﻴﻌﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﺎدي ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
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 .2,1,3ﻣﺎدي ﮔﺮاﻳﻲ و ﻃﺒﻴﻌﺖ ﮔﺮاﻳﻲ

 .1ﻫﺎدوي ﻧﻴﺎ ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص243
 .2رك :ﭘﺎﭘﻜﻴﻦ رﻳﭽﺎرد و اﺳﺘﺮول آوروم ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص50
 .3ﻫﺎدوي ﻧﻴﺎ ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص244
 .4ﺷﻜﺮﺷﻜﻦ ﺣﺴﻴﻦ و دﻳﮕﺮان ،ﻣﻜﺘﺐ ﻫﺎي روان ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻧﻘﺪ آن،ج ،1ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص286
 .5رﺟﺒﻲ ﻣﺤﻤﻮد ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص55
 .6ﺣﻠﺒﻲ ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺻﺺ126-118
١١٠
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻧﻈﺮات در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﺖ اﻧﺴﺎن را ﻣﻲﺗﻮان در دو دﺳﺘﻪ ﻛﻠﻲ ﻣﺎدي و اﻟﻬﻲ ﻗﺮار داد .ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ
ﻫﺴﺘﻲ را ﺑﺎ ﻣﺎده ﻣﺴﺎوي ﻣﻲﭘﻨﺪارﻧﺪ ﻳﺎ دﺳﺖ ﻛﻢ اﻧﺴﺎن را ﭘﺪﻳﺪهاي ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺎدي ﺗﻠﻘّﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺟﺰء دﺳﺘﻪ
اول ﻗﺮار دارﻧﺪ؛ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻲ را ﻛﻪ ﺑﺮ وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ ﺷﻌﺒﻪﻫﺎﻳﻲ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺎدي ﺗﻠﻘّﻲ
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻋﻢ از ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ،زﻳﺴﺘﻲ ﻳﺎ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﮕﺮش ﻣﺎدي ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ 1.در اﻳﻦ ﻧﮕﺮﺷﻬﺎ اﻧﺴﺎن را ﻳﺎ در ﺣﺪ ﺣﻴﻮان و ﻳﺎ در ﺣﺪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ آورﻧﺪ .ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻮم
ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه در زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ در ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻳﻦ ﻧﮕﺎه ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي
ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻤﺎﻳﻞ را در ﻋﺪهاي از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﺮده ﺗﺎ ﻫﻤﻪ اﺣﻮال اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﺣﺘﻲ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎي ذﻫﻨﻲ
ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻔﻜﺮ و ﺗﺨﻴﻞ و اﺣﺴﺎس و آرزو را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎدي ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ.
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اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﻳﺎ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ورود داﻧﺶ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺤﺾ ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﺣﻴﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ
اﺳﺖ ،ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﺎت زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻓﺮﺿﻴﺎت ﺗﻜﺎﻣﻞ داروﻳﻦ و ﻻﻣﺎرك اﺳﺖ .اﻧﺴﺎن در اﻳﻦ
ﻧﻮع اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﻴﻮان اﺑﺰار ﺳﺎز ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد 3.ﮔﺮﭼﻪ آﻏﺎز ﻧﮕﺮش ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻗﺒﻞ از
داروﻳﻦ اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼً ﻃﺒﻴﻌﻲ دان ﻓﺮاﻧﺴﻮي ژرژ ﺑﻮﻓﻦ دو ﺟﻠﺪ از ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﺒﻴﻌﻲ  44ﺟﻠﺪي ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن
اﺧﺘﺼﺎص داد و از او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻧﻮع ﺟﺎﻧﺪار ﺑﺤﺚ ﻛﺮد؛ 4اﻣﺎ داروﻳﻦ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺮ از ﻓﺮﺿﻴﻪ
ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ زﻳﺎدي در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﮔﺬاﺷﺖ .اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﺗﻼش ﻛﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺎدي و
ﻃﺒﻴﻌﻲ زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮي ﻛﺎﻣﻼً ﻋﻠﻤﻲ – ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻨﻤﺎﻳﺎﻧﺪ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺗﺼﺎوﻳﺮ
دﻳﮕﺮي را ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان و ﺣﻜﻴﻤﺎن در ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﻧﺴﺎن اراﺋﻪ داده اﻧﺪ ﺗﺼﺎوﻳﺮي ﺗﺨﻴﻠﻲ و ﻏﻴﺮﻋﻠﻤﻲ ﻣﺮدود
و ﺑﻲ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﻮاﻧﺪ .اﻧﺴﺎن در اﻳﻦ ﻧﻮع اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﭘﻮزﻳﺘﻴﻮﻳﺴﺘﻲ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ،ﻣﻮﺟﻮدي
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻈﻴﺮ دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮدات دﻧﻴﻮي اﺳﺖ ﻛﻪ از دو ﺧﺼﻠﺖ اﺑﺰار ﺳﺎزي و ﻧﻤﺎدﺳﺎزي ﺑﻬﺮه ﻣﻲﺑﺮد.
ﺑﻨﻴﺎنﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ آﻣﭙﺮﻳﺴﻢ و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ آن ﺑﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ

 .1ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ ،ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﻼﻣﻲ )ﺷﻤﺎره  2/6 -01از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺸﻜﺎت( ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﻲ
ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ ،اول ،1385 ،ص39
 .2واﻋﻈﻲ اﺣﻤﺪ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص57
 .3ﭘﺎرﺳﺎﻧﻴﺎ ﺣﻤﻴﺪ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص 12
 .4ﺣﻠﺒﻲ ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص124
١١١
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

و ﻣﺎدي ﮔﺮاﻳﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲﺷﻮد 1.در اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﺮش ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﭼﻮن ﺟﺰ ﺗﺼﻮﻳﺮي ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻣﺎدي
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ،ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻇﻬﻮر ﻧﻤﻲﻳﺎﺑﺪ ﺟﻨﺒﻪ روﺣﺎﻧﻲ اﻧﺴﺎن اﻧﻜﺎر ﻣﻲﺷﻮد،
ﻫﻤﻪ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎ وﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻣﺎدي ،ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ،ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ آدﻣﻲ را ﺑﻪ ﺟﺴﻢ و ﺑﺪن او
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ دوﮔﺎﻧﮕﻲ روح و ﺑﺪن از ﺑﻴﻦ ﻣﻲرود.
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اﻣﺮوزه روان ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻏﺮﺑﻲ از اﻳﻦ ﻧﻮع اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎي ﻣﺎده ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮ
اﺳﺖ 3.روان ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر ﻛﺘﺎب اﺻﻞ اﻧﻮاع داروﻳﻦ ﻳﻌﻨﻲ 1860ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﺳﺘﺎو ﻓﺨﻨﺮ
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪ .او ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داد و از ﻳﻚ دﻳﺪﮔﺎه
ﻛﻤﻲ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي آن ﭘﺮداﺧﺖ 4.ﮔﺮﭼﻪ روان ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻋﻤﻴﻖﺗﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﻲ از ﻣﻮﺿﻊ اوﻟﻴﻪ ﺧﻮد ﺷﺪهاﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﻠﻘّﻲ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺟﻮدي ﻣﺎدي
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ روان ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ 5.رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳﺎن ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﺘﻲ و ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن دارﻧﺪ و روان
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮي ﻣﺜﻞ ﻓﺮوﻳﺪ ،اﻧﺴﺎن را در ﺣﺪ ﺣﻴﻮاﻧﻲ اﺷﺒﺎع ﺷﺪه از ﻏﺮﻳﺰه ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﻢ ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﻳﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﺎدي ﺑﻪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .اﮔﻮﺳﺖ ﻛﻨﺖ ،ﭘﺪر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ
را ﻛﻪ ﻣﺎدي و ﻣﺤﺴﻮس ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ» ،ﻣﻮﻫﻮﻣﺎت« ﻧﺎﻣﻴﺪ و ﺻﺮﻳﺤﺎً ارادهي اﻧﺴﺎن را ﻣﺸﻤﻮل ﻳﻚ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺎﻣﻼً
ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻗﺮار داد 6و ﻣﺒﻨﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ را ﺑﺮ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﺬارد .او اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ را ﻣﺴﺎوي ﺑﺎ
زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﻧﻮﻋﻲ »ﺑﺪن ﺷﻨﺎﺳﻲ« در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﻴﺶ ﻓﺮض اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻚ
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻨﺖ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻫﻤﮕﻲ ﻣﺎدي و ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن،
ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﺳﺖ.
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 .5ﭘﺎرﺳﺎﻧﻴﺎ ﺣﻤﻴﺪ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص12
 .1رﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺳﻴﺪاﺣﻤﺪ ،درآﻣﺪي ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص149
 .2ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص39
 .3ﺷﻜﺮ ﺷﻜﻦ ﺣﺴﻴﻦ و دﻳﮕﺮان ،ﻣﻜﺘﺐ ﻫﺎي روان ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻧﻘﺪ آن ،ج ،1ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص263
 .4ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص39
 .5رﺣﻴﻢ ﭘﻮر ازﻏﺪي ﺣﺴﻦ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص63
 .6ﻫﻤﺎن ،ص79
١١٢
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﺷﺎﻳﺎن ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﻣﺤﻮر اﺻﻠﻲ در ﺑﺤﺚ از ﻣﺎﻫﻴﺖ اﻧﺴﺎن ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد
روح ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮي ﻣﺠﺮد و ﻓﺮاﻣﺎدي ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ﻋﻨﺼﺮي ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺘﻲ وﻳﮋه و ﺧﺎص ،ﺟﺪاي از
ﺧﻠﻘﺖ ﺟﺴﻢ اﻧﺴﺎﻧﻲ دارد .ﻧﻜﺘﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎدآور ﺷﺪ اﻳﻨﻜﻪ وﺟﻮد ﭘﺪﻳﺪهاي ﻣﺜﻞ روح ﺑﺮاي ﻫﻴﭻ ﻛﺲ
ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎر ﻧﻴﺴﺖ؛ اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻗﺮار دارد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺎدي ،روح و ﻓﻜﺮ
ﭼﻴﺰي ﺟﺰ ﺧﻮاص ﻣﺎده ﻧﻴﺴﺖ .ﻳﻌﻨﻲ روح ،ﻣﻮﺟﻮدي ﺟﺪاي از ﺑﺪن ﻧﻴﺴﺖ؛ از وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺪن و
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺧﺎﺻﻲ از ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﻣﻐﺰ اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﻲ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎدي وﻗﺘﻲ از واژه روح اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﺪ
ﺗﻌﺒﻴﺮي ﻣﺎدي از آن دارد 1.ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻴﻨﺶ ﻣﺎﺗﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﻲ درﺑﺎره اﻧﺴﺎن و روح در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﻜﻞ
ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺸﺪه و از ﺗﻨﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻫﻤﻪي اﺷﻜﺎل ﻣﺎﺗﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﺑﺮﺧﻲ اﺧﺘﻼف
ﻧﻈﺮﻫﺎ در ﺟﻬﺖ اﻧﻜﺎر ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺟﻮﻫﺮ ﻣﺠﺮد و ﻏﻴﺮ ﻣﺎدي در اﻧﺴﺎن اﺷﺘﺮاك ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ.
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 .1,2,1,3ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
روﻳﻜﺮد ﻣﺎدي و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ اﻧﺴﺎن را در ﻣﻴﺎن ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه در روان
ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﻣﻲ ﺗﻮان روﻳﻜﺮدي ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻗﻠﻤﺪاد ﻛﺮد؛ ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﻓﺮار از زﻳﺮ ﺳﺎﻳﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﺎدي ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻣﺎﺗﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﻲ و
ﻃﺒﻴﻌﺖ ﮔﺮا ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در آﻧﭽﻪ از ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ داده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در
اﻳﻨﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
أ .اﻧﺴﺎن در ﻣﻜﺘﺐ روان ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻓﺮوﻳﺪ
ﻓﺮوﻳﺪ داﻧﺸﺠﻮي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮد و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺨﺼﻲ ،ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺷﺘﻐﺎل
داﺷﺖ .او در دوران ﺗﺤﺼﻴﻞ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻓﻜﺎر ارﻧﺴﺖ ﺑﺮوك ﻣﺪﻳﺮ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي در
داﻧﺸﮕﺎه وﻳﻦ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﺴﺖ ﻣﻌﺮوف ﻗﺮن  19ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ارﻧﺴﺖ ﺑﺮوك ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد اﻧﺴﺎن ﻳﻚ
ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ زﻧﺪه اﺳﺖ و ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ زﻧﺪه ،ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻮﻳﺎﺳﺖ ﻛﻪ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﺒﻌﻴﺖ
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﻓﺮوﻳﺪ اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه را ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد و ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﻧﻮﻳﻦ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 3.ﻓﺮوﻳﺪ
 .1ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص60
 .2واﻋﻈﻲ اﺣﻤﺪ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺻﺺ58-57
 .3ﺷﻜﺮﺷﻜﻦ ﺣﺴﻴﻦ و دﻳﮕﺮان ،ﻣﻜﺘﺐ ﻫﺎي روان ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻧﻘﺪآن ،ج ،1ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص265
١١٣
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎس ﺑﻮدن و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﮔﺴﺘﺮده ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ داروﻳﻦ ،ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻤﻴﻘﻲ از
اﻳﻦ ﻧﮕﺮش ﺧﺎص ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺧﻠﻘﺖ و اﻧﺴﺎن ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﻴﺶ ﻓﺮﺿﻬﺎي اﺳﺎﺳﻲ و اﻳﺪهﻫﺎي
روان ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻓﺮوﻳﺪ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮم رﺷﺪ ،ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ،ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺗﺜﺒﻴﺖ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﺗﻔﻜﺮ
ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
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اﻧﺴﺎن در ﻧﮕﺎه روان ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻓﺮوﻳﺪ ،ﻣﻮﺟﻮدي اﺳﺖ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ از اﻧﻮاع ﻏﺮاﻳﺰ زﻳﺴﺘﻲ؛ ﻏﺮاﻳﺰي ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد اﻧﺴﺎن را ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي وﻳﮋهاي ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺳﺎزد و او را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺿﺎء آن ﻧﻴﺎزﻫﺎ ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺨﺘﻪ
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﻫﺮﻛﺪام از ﻏﺮاﻳﺰ اﺻﻠﻲ و اﺳﺎﺳﻲ زﻳﺴﺘﻲ و زﻧﺪﮔﻲ ،ﻳﻌﻨﻲ ﻏﺮﻳﺰهﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ،ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ و
ﺗﺸﻨﮕﻲ ،ﻓﺮوع و ﻣﺸﺘﻘﺎت ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد ﻛﻪ ﮔﺎه ﺑﺎ ﻫﻢ در ﻣﻲ آﻣﻴﺰﻧﺪ و ﮔﺎه ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺧﻨﺜﻲ
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و در ﻣﻮاردي ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ 2.ﻓﺮوﻳﺪ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺨﺼﻴﺖ اﻧﺴﺎن را
ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﺳﻪ ﻧﻈﺎم ﻋﻤﺪه ﻳﻌﻨﻲ »ﻧﻬﺎد«» ،ﻣﻦ« و »ﻓﺮاﻣﻦ« ﻣﻲ داﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﺎﻳﺎ
ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ 3.وي ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ را ﺑﻪ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ و ﺗﺤﺮك ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻪ ﻧﻈﺎم
ﻋﻤﺪه و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪي ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﻲ داﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻏﺮاﻳﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ،ﭘﻞ
ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﺎﺑﻴﻦ اﻧﺮژي ﺑﺪﻧﻲ ﻳﺎ رواﻧﻲ و ﺷﺨﺼﻴﺖ اﻧﺴﺎن ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ 4.ﻏﺮاﻳﺰ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮق
دﻫﻨﺪه و ﻣﺤﺮك ﭘﻮﻳﺎﻳﻴﻬﺎي ﺷﺨﺼﻴﺖ و ﻧﻴﺮوي زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺒﺎب
آزادﺳﺎزي اﻧﺮژي رواﻧﻲ ﻓﺮد را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورﻧﺪ 5.از دﻳﺪﮔﺎه ﻓﺮوﻳﺪ ﻏﺮاﻳﺰ ذاﺗﻲ ،در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ
ﻣﺤﺮكﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﻘﺶ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺗﺮ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮي را در ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 6.در ﻫﺮ ﺻﻮرت،
ﻧﻈﺮﻳﻪي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻓﺮوﻳﺪ ،ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي رﻓﺘﺎر ﺑﺸﺮ ،ﻏﺮاﺋﺰ اﺳﺖ.
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 .1ﻫﻤﺎن ،ص285
 .2رﻫﻨﻤﺎﻳﻲ اﺣﻤﺪ ،درآﻣﺪي ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﻲ ارزﺷﻬﺎ ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ ،دوم ،1385 ،ص.144
 .3ﺷﻜﺮ ﺷﻜﻦ ﺣﺴﻴﻦ و دﻳﮕﺮان ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص293
 .4رﻫﻨﻤﺎﻳﻲ اﺣﻤﺪ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص144
 .5ﺷﻜﺮﺷﻜﻦ ﺣﺴﻴﻦ و دﻳﮕﺮان ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص298
 .6رﻫﻨﻤﺎﻳﻲ اﺣﻤﺪ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص145
 .7ﺷﻜﺮ ﺷﻜﻦ ﺣﺴﻴﻦ و دﻳﮕﺮان ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص300
١١٤
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

از ﻣﻴﺎن ﻏﺮاﻳﺰ زﻧﺪﮔﻲ ،ﻏﺮﻳﺰهي ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮوﻳﺪ را ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻏﺮاﻳﺰ ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻣﻌﻄﻮف داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻏﺮﻳﺰهي ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي ﺧﻮد ،از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺷﻬﻮت زا ﻳﻌﻨﻲ
ﺑﺨﺶ دﻫﺎﻧﻲ ،ﺑﺨﺶ ﻣﻘﻌﺪي و ﺑﺨﺶ اﻧﺪام ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻧﺸﺄت ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﺑﺮ روﻧﺪ و ﻓﺮاﻳﻨﺪ
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻏﺮاﻳﺰ و ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ و ﺗﻤﺎﻳﻼت و ﺑﺮ ﺷﻜﻞ ﭘﺬﻳﺮي ﻫﻤﻪي ﺑﻴﻨﺶﻫﺎ و اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎ و ﺑﺮ ﻛﻢ و ﻛﻴﻒ
ﻛﻠﻴﻪي رﻓﺘﺎرﻫﺎ ،ﻛﻨﺶﻫﺎ و واﻛﻨﺶﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻏﺮﻳﺰهي ﺟﻨﺴﻲ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن را در
ﺗﻨﮕﻨﺎي ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﻨﺒﺎن ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎ ،اﻓﻜﺎر ،ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ ،ﻛﻨﺶﻫﺎ و
واﻛﻨﺶﻫﺎي اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ ،ﺷﻮر ﺟﻨﺴﻲ ﻧﻘﻄﻪي اﺗﻜﺎء ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود و
در اﻧﺪﻳﺸﻪي ﻓﺮوﻳﺪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهي رﺷﺪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻮر و ﻫﻮﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻓﺮد ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ،ﻟﻴﺒﻴﺪو در ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ رﺷﺪ ﺟﻨﺴﻲ ،ﻳﻌﻨﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪي دﻫﺎﻧﻲ و ﻧﺸﻴﻤﻨﮕﺎﻫﻲ و
ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻧﺎﺣﻴﻪي دﻫﺎن ،ﻣﻘﻌﺪ و آﻟﺖ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدد و رﺷﺪ اﻧﺴﺎن را ﺳﺎﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ.
از اﻳﻦ رو ،ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺣﻔﻆ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد و آﺣﺎد اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﺳﻪ ﺳﻨﺦ
ﺷﺨﺼﻴﺖ دﻫﺎﻧﻲ ،ﻣﻘﻌﺪي و آﻟﺘﻲ ﺑﺎ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ از وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺧﻠﻘﻲ و رﻓﺘﺎري ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ
ﻳﻜﻲ از آنﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻏﺎﻟﺐ ﻓﺮد ،ﺑﻪ وي ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﻲ ﺷﻮد.
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ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﮕﺎه ﻓﺮوﻳﺪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ،ﭼﻴﺰي ﻏﻴﺮ از اراﺋﻪ ﻳﻚ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﻲ از زﻧﺪﮔﻲ و
اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ .ﻛﻨﺶﻫﺎ ،واﻛﻨﺶﻫﺎ و ﮔﺮاﻳﺶﻫﺎي اﻧﺴﺎن را ﺣﺎﺻﻞ اﻧﺒﺎﺷﺘﻲ از ﻏﺮاﻳﺰ ،ﺑﻪ وﻳﮋه ﻏﺮﻳﺰه ﺟﻨﺴﻲ
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮدن ،اﻧﺴﺎن را در ﺑﻌﺪ ﺣﻴﻮاﻧﻲ اش ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ؛ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻓﺮوﻳﺪﻳﺴﻢ ،در ﺗﻔﺴﻴﺮ
ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻛﻤﺎﻻت ،ﺧﻮﺑﻲﻫﺎ و ﻓﻀﻴﻠﺖﻫﺎي واﻻي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎي ﻓﻄﺮي ﺑﺸﺮ ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ.
ب .ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﻧﺴﺎن ﻣﺪاري
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرزي از اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ را ﻣﻲﺗﻮان در ﻣﻜﺘﺐ اﻧﺴﺎن ﻣﺪاري از ﻣﻜﺎﺗﺐ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد .اﻧﺴﺎن ﻣﺪاران اﻧﺴﺎن را ﺗﺠﻠﻲ ﮔﺎه ﻫﻤﻪي ﻫﺴﺘﻲ و ﻫﻤﻪي ﻫﺴﺘﻲ
را داﻳﺮ ﻣﺪار او ﻣﻲ داﻧﻨﺪ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺟﻠﻮهي ﺧﺪاﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺨﺸﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ،آﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم اﻧﺴﺎن و
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ داﻧﺴﺘﻦ و ﻣﺘﻌﺎﻟﻲ ﺳﺎﺧﺘﻦ او ،ارزش ﺣﻘﻴﻘﻲ وي را ﻣﺨﺪوش ﻛﺮده و از او ﻣﻮﺟﻮدي

 .1رﻫﻨﻤﺎﻳﻲ اﺣﻤﺪ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺻﺺ146-145
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اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺟﺰ ﺧﻮد و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ اﻣﺮي ﺟﺰ اﻣﺮ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﻧﭙﺮدازد .اﻧﺴﺎن در اﻳﻦ ﻧﮕﺎه ،ﭼﻮن
ﻣﺤﻮر وﺟﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻲآﻣﻮزد ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻴﺰي را ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻫﺪ و ﺗﻤﺎم ﻫﺴﺘﻲ را ﻃﻔﻴﻞ
ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺪاﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻴﭻ ﻋﺎﻣﻞ و آﻣﺮي ﺟﺰ ﺧﻮد ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﻣﻜﻠﻒ ﻧﺒﺎﺷﺪ .او آن ﭼﻨﺎن ﻛﻪ
از ﺧﻮد آﻏﺎز ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻲﮔﺮاﻳﺪ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﻴﺮ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﭘﺎﻳﺎن
ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد .در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن از اﻧﺴﺎن ﺧﻮدآﻣﺪه ،ﺟﺰ ﺗﺼﻮﻳﺮي ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻣﺎدي ،ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ،ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ
و روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اراﺋﻪ ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد .اﻧﺴﺎن ﻣﺪاران ،ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﺟﺴﻢ و ﺑﺪن او ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲﺳﺎزﻧﺪ و
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ دوﮔﻮﻧﮕﻲ روح و ﺑﺪن از ﺑﻴﻦ ﻣﻲرود .ﻧﺘﻴﺠﻪي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﮕﺮش اﻧﺴﺎن ﻣﺪاراﻧﻪاي ﺑﻪ
اﻧﺴﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪي وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻓﺮاز و ﻓﺮودﻫﺎي وﺟﻮدي اﻧﺴﺎن ﻣﺎدي ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻲﺷﻮد
و ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﺎدي ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ،ﺣﺘﻲ روح و روان اﻧﺴﺎن و ﺗﺤﻮﻻت روﺣﺎﻧﻲ و ﻣﻌﻨﻮي او ﺑﻪ
ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻤﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﻣﻲﮔﺮدد؛ ﻳﻌﻨﻲ روح و ﺑﺪن و
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي رواﻧﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻧﺴﺎن ،ﻫﻢ ﮔﺮا و از ﻳﻚ ﺳﻨﺦ و ﻳﻚ ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ ﻧﮕﺮشﻫﺎ
ﻣﺮﻫﻮن ﺑﺮداﺷﺖ ارﮔﺎﻧﻴﻜﻲ و ﻣﺎدي از ﺣﻴﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن اﻧﺴﺎن ﻣﺪاران ﺑﻪ دو ﺳﻨﺨﻴﺘﻲ
ﺑﻮدن روح و ﺑﺪن ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲﺑﺨﺸﺪ.
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ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آراي اﻧﺴﺎن ﻣﺪاران درﺑﺎرهي اﻧﺴﺎن و ﺳﺮﺷﺖ او ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﻣﺒﺎﻧﻲ و اﺻﻮل ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:
 .1اﻧﺴﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮ اﺟﺰاي ﺟﻬﺎن ،ﻣﻮﺟﻮدي ﺧﻮد ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آﻓﺮﻳﺪﮔﺎري
وراي ﺧﻮد او ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺑﺮاي ﭘﻴﺪاﻳﺶ او در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
 .2اﻧﺴﺎن ﭘﺪﻳﺪهاي ﻛﺎﻣﻼً ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﻮر و ﺗﺤﻮل ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻣﺪاوم ﭘﺪﻳﺪ
آﻣﺪه و ﻃﺮح و ﻧﻘﺸﻪي ﭘﻴﺸﻴﻦ و اراده و ﺗﺪﺑﻴﺮ ﭘﺴﻴﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﺪارد.
 .3اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻧﻴﺮوي ﺣﺲ ،اﺣﺴﺎس ،ﻋﻘﻞ و ارادهي ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ ﻛﺸﻒ واﻗﻌﻴﺎت ﺟﻬﺎن
ﻫﺴﺘﻲ و اداره زﻧﺪﮔﻲ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﻌﺎدت ﺧﻮد ﻣﻲﭘﺮدازد و در اﻳﻦ راه از ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻓﻄﺮت ﻳﺎ
ﻫﺮ ﻧﻴﺮوﻳﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان وﺣﻲ ﺑﻲﻧﻴﺎز اﺳﺖ و اﺳﺎﺳﺎً ﭼﻴﺰي ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﻄﺮت و وﺣﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
 .1رﻫﻨﻤﺎﻳﻲ اﺣﻤﺪ ،درآﻣﺪي ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص 149ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از:
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 .4اﻧﺴﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت و داﺷﺘﻪﻫﺎي ﻇﺎﻫﺮي و ﻣﺎدي و از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﺮﺑﻪي ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮﻳﺶ در
ﺟﻬﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺧﻮدﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻧﺎﻳﻞ آﻳﺪ.
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ج .ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳﻲ
ﺟﺮﻳﺎن ﻓﻜﺮي دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در ﺷﺄن و ﻣﻨﺰﻟﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﺮﻳﻂ ﮔﺮاﻳﻴﺪه و اﻧﺴﺎن را در ﺣﺪ ﻳﻚ
ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺗﻨﺰل داده اﺳﺖ ،ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳﻲ اﺳﺖ .رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳﻲ ،اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺧﻮد را از
رﻓﺘﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺴﺎن آﻏﺎز ﻛﺮده و در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و از ﺗﺒﻴﻴﻦ و ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن ﻓﺮاﺗﺮ
ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳﻲ در ﻣﺠﻤﻮع ،رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن را در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺑﻌﺎد ﻛﻨﺸﻲ و واﻛﻨﺸﻲ ،ﺑﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ
ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺤﺮك ،ﻋﺎﻣﻞ و ﭘﺎﺳﺦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺷﺮﻃﻲ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﻣﻲ رﺳﺪ .ﻣﺤﺮك در
آﻏﺎز اﻣﺮ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ واﻗﻌﻲ ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ دﻳﮕﺮي ﻗﺮﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و
ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺑﺮوز رﻓﺘﺎر ﺧﺎﺻﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ .ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺻﺮف ﻳﻚ ﺗﺪاﻋﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺘﻲ ﺑﺪون
ﻫﻤﺮاهﺷﺪن ﻣﺤﺮك اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻧﻘﺶ را اﻳﻔﺎ ﻛﻨﺪ .اﻳﻦﻫﺎ اﺳﺎس ﻫﻤﺎن ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺷﺮﻃﻲ ﺷﺪن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻧﻮﻋﻲ رﻓﺘﺎر را ﺷﺮﻃﻲ ﻣﻲ ﮔﺮداﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻳﺪﻧﻲ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ
دﻓﻌﺎت ﺑﺎ آﻫﻨﮓ ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت ﺧﺎﺻﻲ را در ﺑﻴﻨﻨﺪه اﻳﺠﺎد ﻛﺮده
اﺳﺖ .ﻣﻘﺎرﻧﺖ آﻫﻨﮓ وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻳﻦ ﻛﻪ آن
آﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﻲ رﺳﺪ ﻫﻤﺎن ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت را در اﻧﺴﺎن آﺷﻨﺎ ﺑﺎ آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ ،ﺣﺘﻲ اﮔﺮ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ
آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻧﺸﻮد .در اﻳﻦ ﺻﻮرت واﻛﻨﺶ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ آﻫﻨﮓ ﺷﺮﻃﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن
ﻫﻤﺎن ﭘﺎﺳﺦ را اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺷﺮوع و ﺗﻤﺎﺷﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اراﺋﻪ ﻣﻲ داد.
در ﻣﻜﺘﺐ رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺷﺮﻃﻲ ﺳﺎزي از دو دﻳﺪﮔﺎه ﻣﻲ ﺗﻮان ﻳﺎد ﻛﺮد :دﻳﺪﮔﺎه
ﻧﺨﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ واﻧﻌﻜﺎﺳﻲ ﺷﺮﻃﻲ ﺷﺪه ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲ ورزد ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻮان ﭘﺎوﻟﻮف
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﻳﺪ و اﻣﺮوزه از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮﻃﻲ ﺳﺎزي ﻛﻼﺳﻴﻚ ﻧﺎم ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ .دﻳﺪﮔﺎه دوم ﻛﻪ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر
ارادي اﻣﺎ ﺷﺮﻃﻲ ﺷﺪهي ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﺗﺄﻛﻴﺪ دارد ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻲ.اف اﺳﻜﻴﻨﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪ و ﺷﺮﻃﻲ ﺳﺎزي ﻋﺎﻣﻞ
ﻳﺎ ﻛﻨﺶﮔﺮا ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ .ﺷﺮﻃﻲ ﺳﺎزي ﻋﺎﻣﻞ ،دﻳﺪﮔﺎه ﺑﺮﺟﺴﺘﻪي ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﭘﺬﻳﺮش رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳﺎن

 .2رﻫﻨﻤﺎﻳﻲ اﺣﻤﺪ ،در آﻣﺪي ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﻲ ارزﺷﻬﺎ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺻﺺ142-140
١١٧
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ .ﻫﺮ دو دﻳﺪﮔﺎه ،ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ دارﻧﺪ ،در اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻨﺰﻟﺖ اﻧﺴﺎن را ﺗﺎ ﺣﺪ ﻳﻚ
ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺗﻨﺰل دادهاﻧﺪ و رﻓﺘﺎر او را ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺷﺒﻴﻪ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺪارد.

1

ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،اﻧﺴﺎن ﭼﻴﺰي ﺟﺰ ﻳﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ .وي داراي ﺧﻠﻖ و ﺧﻮ و رﻓﺘﺎر و ﺳﻴﺮ و
ﺳﻠﻮﻛﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﺘﻲ اﺳﺖ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺮك ﺧﺎرﺟﻲ دارد ﺗﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت
ﻣﺤﺮكﻫﺎي دروﻧﻲ اﻧﺴﺎن اﺻﺎﻟﺘﺎً از ﺧﻮد ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎرج از ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﻴﺎل
و ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎ ،ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ و ﺧﻮاﻫﺶﻫﺎ و ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎ و ﺑﻴﻨﺶﻫﺎي اﻧﺴﺎن ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ و ﺣﻀﻮر ﻋﻮاﻣﻞ
ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﻲ و ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﮔﺮﻧﻪ از درون ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﭼﻴﺰي ﺑﺮوز ﻧﻤﻲ ﻳﺎﺑﺪ .اﻳﻦ در
ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺧﺼﺎﻳﺺ ذاﺗﻲ و رﻓﺘﺎري اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ و ادوات
و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺮد 2.ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي »ارﮔﺎﻧﻴﺰم« ﺑﻪ ﺟﺎي اﻧﺴﺎن در اﻳﻦ روﻳﻜﺮد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ.
ارﮔﺎﻧﻴﺰم اﺻﻄﻼﺣﻲ اﺳﺖ ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ و ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺑﺪن و دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﺪون ﺗﺪﺑﻴﺮ و ارادهي ﺧﻼق ﭘﻴﺸﻴﻦ و
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺮون ارﮔﺎﻧﻴﺰم ﺗﺤﺮك و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد 3.ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن» ،دﻳﮕﺮ
ﺧﺒﺮي از اﻧﺴﺎن ﻓﻌﺎل ،اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ داراي اﻧﺘﺨﺎب ﻓﻌﺎل و ارادي ﺑﺎﺷﺪ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﮔﺮ ﻫﻢ از ارادهي
اﻧﺴﺎن ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﻲآﻳﺪ ،در واﻗﻊ ارادهي او ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪي ﺧﻮد ارادهي ﺷﺮﻃﻲ ﺷﺪه و ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋه اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮي ﺧﺎﺻﻲ ﺷﻜﻞ و ﺟﻬﺖ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
در اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ رﻓﺘﺎرﮔﺮا ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻄﻠﺒﻲ ﻛﻪ ﻛﺎﻧﻮن ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد »ﻋﻈﻤﺖ ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ«
اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .از ﻧﮕﺎه رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳﻲ ،ﻋﻮاﻣﻞ ارادي و اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻣﻮﺛﺮ در ﻇﻬﻮر رﻓﺘﺎر و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺨﺼﻴﺖ
اﻓﺮاد ،ﻳﺎ اﺻﻼً ﻛﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﻣﻮرد ﺗﺮدﻳﺪ و اﻧﻜﺎر واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ 4.ﺑﺪﻳﻬﻲ
اﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻫﻴﺖ و ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﺘﻲ ﻳﺎﺑﺪ ،ﺷﺨﺼﻴﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﭘﻴﺮوي از رﻓﺘﺎر او
ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﺘﻲ ﻣﻲﺷﻮد .اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺳﺨﻦ از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ رﻓﺘﺎر و

 .1ﻫﻤﺎن ،ﺻﺺ ،150-149ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از:
Introduction to Phycology, Atkinson and Hilgard, pp. 8, 193-200
 .1ﻫﻤﺎن ،ص152
 .2رﻫﻨﻤﺎﻳﻲ اﺣﻤﺪ ،درآﻣﺪي ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص174
 .3ﻫﻤﺎن ،ص175
١١٨
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﺷﺨﺼﻴﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﻲآﻳﺪ؛ اﻣﺮي ﻛﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ آن ﺣﺮﻛﺖ و رﻓﺘﺎر ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻣﺎﺷﻴﻦ وار
اﺳﺖ .ﻫﺎﺑﺰ ،ﻓﺮاﺗﺮ از اﻳﻦ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺣﻴﺎت ،ﺗﻔﺎوت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪاي ﻣﻴﺎن اﻧﺴﺎن و ﻳﻚ
ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲﺷﻮد .وي ﺣﺘﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪي ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪي اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﺑﻪ ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ ﺗﺸﺒﻴﻪ
ﻣﻲﻛﺮد ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻲاي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻏﻴﺮارادي دارد .اﺻﻮﻻً ،رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ،
روانﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ اﻧﺴﺎن را ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﺴﻴﺮ و
ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲداﻧﺪ.
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در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎي ﻫﺎﺑﺰ را ﺑﺎﻳﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب اﻟﮕﻮﻳﻲ از »روان ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ« ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻲ
و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮد ،اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎي روان ﺷﻨﺎس رﻓﺘﺎرﮔﺮاي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪاي ﭼﻮن واﺗﺴﻮن را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﻟﮕﻮ و روﻳﻜﺮدي
از »روان ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﻴﻮاﻧﻲ« ﺑﺎزﺷﻨﺎﺧﺖ .واﺗﺴﻮن ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﻛﺘﺎب ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻫﻴﺠﺎنﻫﺎ در اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮان ،اﺛﺮ
داروﻳﻦ ،ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﻲ ﻛﺘﺎب ﻣﺰﺑﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن »رﻓﺘﺎر ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ در اﻧﺴﺎن
ﻧﺘﻴﺠﻪي ﺗﻮراث رﻓﺘﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻨﻚ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﺑﻲﻓﺎﻳﺪه
اﺳﺖ« .روﻳﻜﺮد ﺣﻴﻮان ﮔﺮاﻳﻲ در زﻣﻴﻨﻪي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻧﺴﺎن و ﺷﺨﺼﻴﺖ و رﻓﺘﺎر او ﻫﻤﭽﻮن روﻳﻜﺮد
ﻣﺎﺷﻴﻦ ﮔﺮاﻳﻲ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺴﺦ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ اﻧﺴﺎن و ﺗﻨﺰل دادن ﻣﻘﺎم اوﺳﺖ.
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رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳﺎن در ﺧﺼﻮص ﺣﺎﻻت رواﻧﻲ و ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎي ذﻫﻨﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎي ذﻫﻨﻲ را
ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس اﻓﻌﺎل آدﻣﻲ و وﺿﻌﻴﺖ و ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎص ﺑﺪن ،ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻓﻌﺎﻟﻲ ﺧﺎص در ﺷﺮاﻳﻂ
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﻌﻨﻲ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮد .رﻧﺞ ﺑﺮدن و ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻛﺸﻴﺪن و ﺗﻔﻜﺮ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺎﻻﺗﻲ ﻧﻔﺴﺎﻧﻲ
دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺪن ﺷﺨﺺ ،آﻣﺎدﮔﻲ اراﺋﻪ ﺣﺮﻛﺎت و اﻋﻤﺎل ﭘﻴﺪا و ﭘﻨﻬﺎن ﺧﺎﺻﻲ را دارد ﻛﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎً اﻳﻦ اﻓﻌﺎل و ﺣﺮﻛﺎت ،ﻏﻴﺮ از اﻓﻌﺎل و ﺣﺮﻛﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪهي ﺷﺎدي و ﻳﺎ آرزو ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ واﻗﻌﻴﺖ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎي ذﻫﻨﻲ را ﻧﻪ در ﻧﻔﺲ ﻣﺠﺮد و ﻧﻪ در ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ و ﺣﻮادث درون ﻣﻐﺰ و
ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻋﺼﺎب ﻣﻲﺗﻮان ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﺮد .واﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎ ،ﭼﻴﺰي ﺟﺰ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﺎص ﻳﺎ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎي

 .1ﻫﻤﺎن ،175 ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از:
Ozmon &Craver, Philosophical Founndations of Education, p.209
 .2ﻫﻤﺎن ،ص176
١١٩
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﺑﺪن در اراﺋﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﺎص در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﻴﺴﺖ؛ و اﮔﺮﭼﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻋﺒﺎرات ﺣﻜﺎﻳﺖ از وﺟﻮد
ﺣﺎﻻﺗﻲ ﻧﻔﺴﺎﻧﻲ دارد ،وﻟﻲ در واﻗﻊ ﭼﻴﺰي ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻔﺲ ﻳﺎ ﺣﺎﻻت ﻧﻔﺴﺎﻧﻲ در ﻛﺎر ﻧﻴﺴﺖ.

1

د .ﮔﺰارﺷﻲ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺎﺗﺎﻟﻲ ﺗﺮﺑﻮوﻳﻚ
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ در اﻧﺘﻬﺎي اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺎﺗﺎﻟﻲ ﺗﺮﺑﻮوﻳﻚ ،روان ﺷﻨﺎس ﻣﻌﺎﺻﺮ
آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ اﺷﺎره ﺷﻮد .وي ﭼﻨﺪ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻬﻢ در ﺑﺎب اﻧﺴﺎن و ﭘﺎﺳﺦ آن را از ﻣﻨﻈﺮ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﺠﺮﺑﻲ
و ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺮده ﻛﻪ آﻗﺎي ﭘﺮوﻓﺴﻮر وﻧﺲ ﭘﺎﻛﺎر آن را در ﻛﺘﺎب »آدم ﺳﺎزان« آورده اﺳﺖ 2.ﻳﻜﻲ از
ﺳﺆاﻻت ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ اﻧﺴﺎن و ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ ﺗﻔﺎوت اﻧﺴﺎن
ﺑﺎ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ،ﺗﻔﺎوت در ﻧﻮع و ﻣﺎﻫﻴﺖ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺗﻔﺎوت در درﺟﻪي ﺣﻴﻮاﻧﻴﺖ؟ ﻧﺎﺗﺎﻟﻲ ﺗﺮﺑﻮوﻳﻚ ،ﺑﺮﺧﻲ از
آنﻫﺎ را در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺰارش ﻣﻲﻛﻨﺪ:
آﻳﺎ اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮان از ﻳﻚ اﻟﮕﻮي رﻓﺘﺎري ﭘﻴﺮوي ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ در اﻧﺴﺎن ﮔﺮاﻳﺶﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﺮي
وﺟﻮد دارد ﻛﻪ از ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﻲرود؟
ﺗﺪاﻋﻲ ﮔﺮاﻳﺎن )ﻫﻴﻮم؛ ﻫﺎرﺗﻠﻲ( :رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن ﻣﺜﻞ رﻓﺘﺎر ﻫﻤﻪي ﺣﻴﻮاﻧﺎت دﻳﮕﺮ ،ﻳﻚ ﺳﺮه ﻣﺤﺼﻮل
ﺗﺪاﻋﻲﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﻛﺎر ﻣﻴﺎن اﺣﺴﺎسﻫﺎ روي ﻣﻲدﻫﺪ.
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮاﻳﺎن )ﻫﺎﺑﺰ( :ﺳﺮﺷﺖ اﻧﺴﺎن ،ﭘﺪﻳﺪهاي ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﺮﻛﺖ
ﭘﻴﺮوي ﻣﻲﻛﻨﺪ .در اﻧﺴﺎن ﻫﻴﭻ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮﺗﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روح وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻓﺮوﻳﺪي ﻫﺎ :اﻧﺴﺎن ،ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪي ﺣﻴﻮاﻧﺎت دﻳﮕﺮ ﻓﻘﻂ از ﮔﺮاﻳﺶ ﻏﺮﻳﺰي ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶﻫﺎ
ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد .اﻳﻦ ﮔﺮاﻳﺶ را ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮآورده ﻧﺸﺪه ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲآورد .رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن از اﺻﻞ ﻣﻴﻞ
ﺑﻪ ﻟﺬّت ،و ﮔﺮﻳﺰ از رﻧﺞ ﭘﻴﺮوي ﻣﻲﻛﻨﺪ؛ ﺣﺘّﻲ رﻓﺘﺎري ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪي اﻫﺪاﻓﻲ واﻻﺗﺒﺮ
ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،در واﻗﻊ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﮔﺮاﻳﺶﻫﺎي ﭘﺴﺖﺗﺮ اﺳﺖ.

 .3واﻋﻈﻲ اﺣﻤﺪ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص58
 .1اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ :رﺟﺒﻲ ﻣﺤﻤﻮد ،اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ.
١٢٠
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

رﻓﺘﺎر ﮔﺮاﻳﺎن )اﺳﻜﻴﻨﺮ( :رﻓﺘﺎر ،ﭼﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﭼﻪ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ،ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺗﺎﺑﻊ اﺻﻮل ﺷﺮﻃﻲ ﻛﺮدن ﻋﺎﻣﻞ
اﺳﺖ .آﮔﺎﻫﻲ اﻧﺴﺎن ،ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﻨﺒﻲ رﻓﺘﺎر اﺳﺖ و ﻧﻪ ﭼﻴﺰي ﻛﻪ رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن را از رﻓﺘﺎر ﺣﻴﻮان
ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺳﺎزد .ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﭼﻮن »ارادهي آزاداﻧﻪ«» ،اﻧﮕﻴﺰش دروﻧﻲ« و »اﻧﺴﺎن ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر«؛ ﻧﺎدرﺳﺖ،
ﺑﻲﻓﺎﻳﺪه و ﺣﺘﻲ ﺧﻄﺮﻧﺎك اﺳﺖ؛ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﺪﻳﺸﻪي ﻧﺎدرﺳﺖ رﻫﻨﻤﻮن ﻣﻲﺷﻮد
ﻛﻪ او ﭼﻴﺰي ﺧﺎص اﺳﺖ؛ ﺣﺎل آن ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺧﺮدﺑﺎوران )دﻛﺎرت( :ﺟﺎﻧﻮران ﭘﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻣﻲﻣﺎﻧﻨﺪ؛ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ رﻓﺘﺎر آنﻫﺎ ﻳﻚ ﺳﺮه
ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻴﺰﻳﻚ اﺳﺖ .اﻧﺴﺎن اﻓﺰون ﺑﺮ ﺳﺮﺷﺖ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ،ﺳﺮﺷﺘﻲ ﻋﻘﻼﻧﻲ ﻧﻴﺰ دارد ﻛﻪ ﺑﻪ او
اﺟﺎزه داوري ،ﮔﺰﻳﻨﺶ و اﻋﻤﺎل اراده آزاد ﺧﻮد را ﻣﻲدﻫﺪ.
ﻧﻮﻓﺮوﻳﺪيﻫﺎ )ﻓﺮوم ،ارﻳﻜﺴﻮن( :اﻧﺴﺎن ،اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎﻳﻲ دارد ﻛﻪ از ارﺿﺎي ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺳﺎدهي ﺣﻴﺎﺗﻲ
ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﻲروﻧﺪ .او اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ ﺧﻮﺑﻲﻫﺎ دارد؛وﻟﻲ اﻳﻦ ﻛﻪ آنﻫﺎ را ﻛﺴﺐ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ ،ﺑﻪ
ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد .ﻛﺎرﻫﺎي ﺧﻮب اﻧﺴﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰهاي واﻻ آﻏﺎز ﺷﻮد .آنﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎً
ﺗﺤﺮﻳﻒ اﻫﺪاف ﭘﺴﺖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
اﻧﺴﺎن ﮔﺮاﻳﺎن )ﻣﺎزﻟﻮ ،راﺟﺮز( :ﺳﺮﺷﺖ اﻧﺴﺎن ،از ﺳﺮﺷﺖ ﺣﻴﻮان ،و از ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮﺗﺮ از آن اﺳﺖ.
ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺘﻌﺪاد اﻳﻦ را دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻛﻤﺎل رﺷﺪ ﻛﻨﺪ و ﺧﻮد را ﺗﺤﻘّﻖ ﺑﺒﺨﺸﺪ.
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻘﻴﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎﺋﻘﻪي ﺧﻮد ﻣﺘﺤﻘّﻖ ﺳﺎزي را
ﺑﻪ ﻛﺞ راﻫﻪ ﺑﺮد و ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزد .ﻧﻴﺎزﻫﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن اﻫﻤﻴﺖ دارد؛ وﻟﻲ ﺑﺮاي ﺣﻴﻮان ﻣﻬﻢ
ﻧﻴﺴﺖ؛ ﻣﺜﻞ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ،ﻗﺪرداﻧﻲ ،اﻋﺘﺒﺎر ،ﺻﺤﺖ  ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ،و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ درك ﺧﻮد.
وﺟﻮدﮔﺮاﻳﺎن )ﺳﺎرﺗﺮ( :اﻧﺴﺎن از اﻳﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺗﻔﺎوت دارد ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ درﻳﺎﺑﺪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﻋﻤﺎﻟﺶ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻬﺪهي ﺧﻮد او اﺳﺖ .ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ،اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ و ﻳﺄس ﻣﻲﻛﺸﺎﻧﺪ
ﻛﻪ اﻳﻦ ،وﻳﮋهي اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.
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 .3,1,3ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن و داروﻳﻨﻴﺴﻢ

 .1رﺟﺒﻲ ﻣﺤﻤﻮد ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺻﺺ ،148-145ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از:
Vance Pakard, the People Shapers, pp. 361, Biston, Toronto, 1977.
١٢١
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺗﻜﺎﻣﻞ در ﻗﺮن  18و  19ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﻌﺪ از ﺗﺒﻴﻦ ﻋﻠﻤﻲ داروﻳﻦ از اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ
ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮ دﻳﮕﺮان اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان در دﻳﮕﺮ ﺣﻮزهﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ﺣﺘﻲ ﻓﻠﺴﻔﻪ ،اﻟﻬﻴﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﮔﺬاﺷﺖ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﺌﻮري ﺣﺎﻛﻢ و ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﻓﻜﺮي ﻏﺮب ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ
ﮔﺮدﻳﺪ 1.اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺗﻜﺎﻣﻞ داروﻳﻦ و ﻻﻣﺎرك ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﻫﺴﺘﻲﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
و اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﻮد 2.اﻫﻤﻴﺖ داروﻳﻨﻴﺴﻢ در ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل در ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ﻣﻐﺮب زﻣﻴﻦ
ﺗﺎ اﻧﺪازه اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻣﻴﺪوار ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻫﺮ رﺷﺘﻪ اي را از اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ
اﺧﻼق از دل اﺻﻞ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﺮون ﺑﻜﺸﻨﺪ.
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اﻓﺮادي ﻣﺜﻞ ﻫﻨﺮي ﻣﻮرﻳﺲ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺳﻨﮓ زﻳﺮ ﺑﻨﺎي ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺤﺎدي ﻣﺪرن در
ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ و روان ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد 4.ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي از
داروﻳﻨﻴﺴﻢ ﺑﺮاي ﺗﻤﺜﻴﻞ و ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﺑﻪ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ روي آوردﻧﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از آن ﺑﻪ ﻓﻴﺰﻳﻚ
ﻧﻴﻮﺗﻮﻧﻲ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮدﻧﺪ 5.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ داروﻳﻦ ﺑﺮ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي روان ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ
ﻛﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن وﺟﻮد دارد 6و اﻧﺪﻳﺸﻪ ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﺎن ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ روان ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﻢ ﭼﻮن ﻓﺮوﻳﺪ ،واﺗﺴﻮن،
اﺳﻜﻴﻨﺮ و دﻳﮕﺮان ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻗﺒﻞ ﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺷﺎراﺗﻲ ﺷﺪ.

7

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻻزم اﺳﺖ در اداﻣﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ
دﻗﻴﻖﺗﺮ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺗﻜﺎﻣﻞ داروﻳﻦ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺧﺼﻮص ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن اﺷﺎره اي اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد؛

 .2رك :ﺑﺎرﺑﻮر اﻳﺎن ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺻﺺ121-110؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رك :ﺧﺴﺮوﭘﻨﺎه ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ،ﻛﻼم ﺟﺪﻳﺪ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺻﺺ-406
440
 .1ﭘﺎرﺳﺎﻧﻴﺎ ﺣﻤﻴﺪ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص12
 .2ﺑﺎرﺑﻮر اﻳﺎن ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص110
 .3ﺷﺠﺎﻋﻲ ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ،دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎي روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺣﻀﺮت آﻳﺖ اﷲ ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ
اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ ،دوم ،1386 ،ص39
 .4ﺑﺎرﺑﻮر اﻳﺎن ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص110
 .5ﺷﻜﺮ ﺷﻜﻦ ﺣﺴﻴﻦ و دﻳﮕﺮان ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص200
 .6رك :ﺷﻜﺮﺷﻜﻦ ﺣﺴﻴﻦ و دﻳﮕﺮان ،ﻣﻜﺘﺐ ﻫﺎي روان ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻧﻘﺪ آن ،ج1و ،2ﭘﻴﺸﻴﻦ.
١٢٢
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﺗﺌﻮري در ﺧﺼﻮص اﺻﻞ ﺧﻠﻘﺖ ﺟﻬﺎن و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺗﻜﺎﻣﻞ در ﺧﺼﻮص ﺧﻠﻘﺖ ﺟﻬﺎن ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﻣﻲ ﺷﻮد.
 .1,3,1,3ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺗﻜﺎﻣﻞ داروﻳﻦ
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن از زﻣﺮه ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪﻳﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ از زﻣﺎن ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﻧﺴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻣﻴﺎن ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﻲﺗﻮان دو
ﺟﺮﻳﺎن و ﻧﻈﺮﻳﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد .ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻜﺘﺐ ﻓﻴﻜﺴﻴﺴﻢ ) (Fixismﻳﺎ ﺛﺒﺎت اﻧﻮاع و ﻧﻈﺮﻳﻪ دوم
ﻛﻪ از اواﻳﻞ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﻣﻴﻼدي ﻣﻮرد ﻣﻬﺮ و ﭘﺴﻨﺪ اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان واﻗﻊ ﺷﺪ ،ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻳﺴﻢ
) (Transformismﻳﺎ ﺗﺒﺪل اﻧﻮاع ﻧﺎم دارد .دﻳﺪﮔﺎه اول ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺧﻠﻘﺖﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ وﻟﻲ
دﻳﺪﮔﺎه دوم ﻣﻨﺸﺄ ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﻧﻮاع ﻛﻨﻮﻧﻲ را ﻣﻮﺟﻮدات و اﻧﻮاع ﭘﻴﺸﻴﻦ و ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
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ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻲ ﺷﻮد ،اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان اﻧﺪﻳﺸﻪ روﻧﺪ ﺗﻄﻮري در ﻃﺒﻴﻌﺖ را داراي
ﻗﺪﻣﺘﻲ از ﻋﺼﺮ ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻳﻮﻧﺎن ﻣﻲداﻧﻨﺪ و ﺣﺘﻲ در ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﺷﻔﺎي ﺑﻮﻋﻠﻲ و اﺳﻔﺎر ﺻﺪر اﻟﻤﺘﺄﻟﻬﻴﻦ
اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ از ﻗﺪﻣﺎي ﻳﻮﻧﺎن ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ 2اﻣﺎ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ اﻏﻠﺐ داﻧﺸﻤﻨﺪان و
ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺲ از ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻓﺮادي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮﻓﻮن ،ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎس ﻓﺮاﻧﺴﻮي ،ﻻﻣﺎرك و در
ﻧﻬﺎﻳﺖ داروﻳﻦ از ﺑﻲ ﻣﻬﺮي ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺧﺎرج و ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 3.ﭘﻴﺮوان ﺗﺌﻮري
ﺗﺤﻮل ﻳﺎ ﺗﺒﺪل اﻧﻮاع ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺗﻜﺎﻣﻞ را ﻣﻲﺗﻮان در ﻗﺎﻟﺐ  5ﻣﻜﺘﺐ ﻻﻣﺎرﻛﺴﻴﻢ ،ﻧﺌﻮﻻﻣﺎرﻛﺴﻴﻢ،
داروﻳﻨﻴﺴﻢ ،ﻧﺌﻮداروﻳﻨﻴﺴﻢ و ﻣﻜﺘﺐ ﻗﺎﺋﻼن ﺑﻪ ﺟﻬﺶ ﻳﺎ ﻣﻮﺗﺎﺳﻴﻮن ) (Mutationﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد 4.داروﻳﻨﻴﺴﻢ
از ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻫﻢ ﺷﻬﺮت ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد و ﻫﻢ از ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻋﻠﻤﻲ دﻗﻴﻖ ﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﭼﺎرﻟﺰ داروﻳﻦ 1809) ،ـ  1882م (.زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎس ﺟﻮان اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ در ﺳﺎل  1832در ﻳﻚ ﺳﻔﺮ
ﺣﺪود  5ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ دور دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﺒﻴﻌﻲ دان در ﻛﺸﺘﻲ »ﺑﻴﮕﻞ« ﺣﻀﻮر داﺷﺖ و ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت

 .1ﺧﺴﺮوﭘﻨﺎه ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ،ﻛﻼم ﺟﺪﻳﺪ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺻﺺ388-387
 .2ﻣﻄﻬﺮي ﻣﺮﺗﻀﻲ ،ﺗﻮﺣﻴﺪ ،ﺗﻬﺮان ،ﺻﺪرا ،ﻳﺎزدﻫﻢ ،1383،ص227
 .3ﺧﺴﺮوﭘﻨﺎه ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص388
 .4رك :ﻫﻤﺎن ،ﺻﺺ406-390
١٢٣
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮ روي اﺣﻮاﻻت ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران ﻣﻲ ﭘﺮداﺧﺖ 1.وي ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از اﻳﻦ ﺳﻔﺮ ،ﺣﺪود 20
ﺳﺎل ﺑﺮ روي ﻣﺸﻬﻮدات ﺧﻮد ﺗﺄﻣﻞ و ﺗﻔﻜﺮ ﻛﺮد و ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﺤﻮل اﻧﻮاع را ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ
و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺟﻮدات در اﺛﺮ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺒﺪل ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻴﭻ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺪون ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺑﻪ
ﺻﻮرت دﻓﻌﻲ آﻓﺮﻳﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
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ﻧﻈﺮﻳﻪي داروﻳﻦ در واﻗﻊ ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻼﺳﻴﻚ ﺑﻪ دﻧﻴﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ و ﮔﻴﺎﻫﻲ
ﺑﻮد؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي رﺳﺎﻟﻪ ي ﻣﺎﻟﺘﻮس ) (Malthosاﻗﺘﺼﺎد دان و ﻛﺸﻴﺶ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ،درﺑﺎرهي ﺟﻤﻌﻴﺖ ،در وي
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺬاﺷﺖ 3.ﻣﺎﻟﺘﻮس در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ،در ﺻﺪد اﺛﺒﺎت اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ روي زﻣﻴﻦ ،ﺑﺎ
ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻫﻨﺪﺳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ؛ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪهي ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻧﻬﺎ
ﺑﺎﺷﺪ؛ از اﻳﻦ رو ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﻫﺮ ﻧﺴﻞ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻗﺒﻞ از ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ،در اﺛﺮ ﻋﻮاﻗﺐ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻟﺰﻟﻪ،
آﺗﺸﻔﺸﺎن ،ﻗﺤﻄﻲ ،ﺟﻨﮓ و ﺳﺎﻳﺮ آﻓﺎت از ﺑﻴﻦ ﺑﺮوﻧﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد .داروﻳﻦ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي
اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ ،ﺑﺮاي ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺗﻌﺎدل ﺟﻤﻌﻴﺖ و اﻓﺮاد ﺟﺎﻧﻮران ،ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻨﺎزع ﺑﻘﺎ را ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮد ﻛﻪ از اﻧﺘﺨﺎب
ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺳﭙﺲ ﺑﻘﺎي اﺻﻠﺢ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
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اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺸﺮ ﻛﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮﻳﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺑﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﭘﺮورش ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن
و ﺟﺎﻧﻮران ،اﺻﻨﺎف ﺑﻬﺘﺮي از آنﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آورد و ﻧﻴﺰ اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎ و آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﻻﻣﺎرك و
دﻳﮕﺮان ،ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در اراﻳﻪ ي ﻧﻈﺮﻳﻪ ي داروﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ داﺷﺘﻨﺪ .وي زﻣﻴﻦ و
ﺟﺎن داران آن را ﺑﻪ دوران ﻫﺎﻳﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮده ﺑﻮد .در اوﻟﻴﻦ دوره ﻛﻪ دو ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪ ،زﻣﻴﻦ
ﻓﺎﻗﺪ آﺛﺎر ﺟﺎن داران ﺑﻮد .در دوره ي دوم ﻛﻪ ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ زﻣﻴﻦ از آﺛﺎر ﺟﺎﻧﻮران
ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﭘﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﻮد؛ در دوره ي ﺳﻮم ﻛﻪ ﺳﻴﺼﺪ و ﺷﺼﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل
ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪ ،ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن ،دوزﻳﺴﺘﺎن و ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻇﻬﻮر ﻛﺮدﻧﺪ و در دوره ي ﭼﻬﺎرم ،در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﺼﺪ و
ﭘﻨﺠﺎه ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﭘﺴﺘﺎن داران ،ﻣﺎﻫﻲﻫﺎ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ و در آﺧﺮﻳﻦ و ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ دوره ﻛﻪ ﻫﻔﺘﺎد
 .5ﺑﺎرﺑﻮر اﻳﺎن ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص105
 .6ﺧﺴﺮوﭘﻨﺎه ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص392
 .1رك :ﻣﻄﻬﺮي ﻣﺮﺗﻀﻲ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺻﺺ248-247
 .2ﺧﺴﺮوﭘﻨﺎه ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص393
١٢٤
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

و ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮ و اﻧﺴﺎن ﻧﻤﺎﻫﺎ و در ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل اﺧﻴﺮ،
اﻧﺴﺎن ﻫﺎي ﻓﻌﻠﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ .داروﻳﻦ از ﻛﻮداﻟﻔﺴﻜﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬار دﻳﺮﻳﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت وي ،ﺗﻜﺎﻣﻞ و ﺗﺤﻮل اﻧﻮاع را ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ داد 1.داروﻳﻦ ﺑﺎ ﻃﺮح ﺗﺌﻮري ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺮ اﻳﻦ
ﻧﻜﺘﻪ اﺻﺮار ورزﻳﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻴﻮاﻧﻲ و ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﺎﺷﻲ از »اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﻲ«اﺳﺖ .ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ در اﻓﺮاد ﻳﻚ ﻧﻮع رخ ﻣﻲدﻫﺪ ﺑﺎ وراﺛﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻴﺸﻮد و در ﺻﻮرت
اﻧﻄﺒﺎق آن اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ،ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﮔﻮﻧﻪ و ﻧﻮﻋﻲ ﺟﺪﻳﺪ از ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻳﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲآﻳﻨﺪ .وي اﻋﺘﻘﺎد
داﺷﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ،ﻧﻮﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﺣﻴﻮان و ﻧﻮﻋﻲ
ﭘﺴﺖﺗﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ در ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻣﻠﺘﺮ ﺑﻮدن او از ﻧﻮع ﭘﺴﺖﺗﺮ ﺧﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ 2.داروﻳﻦ ﺑﺎ اراﻳﻪ ي ﺗﺌﻮري ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺻﺮﻳﺢ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﻲ ﻋﻴﺴﻲ ،آﻓﺮﻳﻨﺶ اﻧﺴﺎن از دﻳﺪﮔﺎه ﺗﻮرات ،ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺧﺪا و
آدﻣﻲ ،ﻓﻴﻨﺎﻟﻴﺴﻢ و ﻏﺎﻳﺖ ﮔﺮاﻳﻲ و ﺑﺮﺗﺮي آدﻣﻲ از ﺣﻴﻮاﻧﺎت ،ﺑﻪ ﺳﺘﻴﺰ و ﭼﺎﻟﺶ ﭘﺮداﺧﺖ؛ ﮔﺮﭼﻪ درﺑﺎرهي
ﻋﺪول وي از دﻳﻦ داري ،دﻟﻴﻞ ﻗﺎﻃﻌﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
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 .2,3,1,3اﺻﻮل و ارﻛﺎن ﺗﺌﻮري داروﻳﻦ
وي ﺑﺎ در ﻫﻢ آﻣﻴﺨﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ي ﺣﺴﻲ و ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮدازي ﻋﻘﻠﻲ ،اﺻﻮل ذﻳﻞ را اراﻳﻪ ﻛﺮد:
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂ؛ داروﻳﻦ اﻳﻦ اﺻﻞ را از ﻻﻣﺎرك ﺑﻪ ﻋﺎرﻳﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺼﺎدف ؛ داروﻳﻦ ﺷﻮاﻫﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮ اﺗﻔﺎق و وراﺛﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻮﭼﻚ و ﻇﺎﻫﺮاً
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮدي در ﻣﻴﺎن اﻓﺮاد ﻳﻚ ﻧﻮع ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮد و در زﻣﻴﻨﻪ ي ﻣﻨﺸﺄ و ﻋﻠﻞ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ،ﻓﻘﻂ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺣﺪس ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﺸﻮد و اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ي او -ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻪ -آنﻫﺎ را ﺗﻌﻠﻴﻞ و ﺗﺒﻴﻴﻦ
ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ؛ وﻟﻲ ﻣﻄﻠﻮب اﺻﻠﻲ او اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪد؛ ﺣﺎل ﻣﻨﺸﺄ آنﻫﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ
ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
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 .3ﻫﻤﺎن ،ﺻﺺ394-393
 .1واﻋﻈﻲ اﺣﻤﺪ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص52
 .2ﺧﺴﺮوﭘﻨﺎه ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص394
 .3رك :ﺑﺎرﺑﻮر اﻳﺎن ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص106
١٢٥
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﺗﻨﺎزع ﺑﻘﺎ؛ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ،ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه از ﻣﻴﺰان آن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ،
ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺮزﻧﺪ آوري ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﺑﻴﺶ ﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ،اﻣﺘﻴﺎز ﻧﺎﻣﺤﺴﻮﺳﻲ در رﻗﺎﺑﺖ و ﺗﻨﺎزع ﺷﺪﻳﺪي
ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﻘﺎ در ﻣﻴﺎن اﻓﺮاد ﻳﻚ ﻧﻮع و ﻳﺎ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﻲ آورﻧﺪ 1.وي اﻳﻦ
اﺻﻄﻼح را از ﻣﺎﻟﺘﻮس اﻗﺘﺼﺎد دان ﻗﺮن ﻫﻴﺠﺪﻫﻢ آﻣﻮﺧﺖ.
اﺻﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل و ﻋﺪم اﺳﺘﻌﻤﺎل؛ داروﻳﻦ ،اﻳﻦ اﺻﻞ را از ﻻﻣﺎرك اﺧﺬ ﻛﺮد و در ﻛﺘﺎب ﻣﻨﺸﺄ
اﻧﻮاع از آن ﺑﻬﺮه ﺑﺮد .وي در ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻬﻢ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ» :در ﺟﺎﻧﻮران اﻫﻠﻲ،
اﺳﺘﻌﻤﺎل ،ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺑﺴﻂ ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺷﺪه و ﻋﺪم اﺳﺘﻌﻤﺎل ،در آنﻫﺎ ﻛﺎﺳﺘﻲ ﻣﻲ دﻫﺪ و
ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ،ارﺛﻲ اﺳﺖ .اﺟﺪاد ﺟﻨﺲ ﺷﺘﺮ ﻣﺮغ ،ﻋﺎداﺗﻲ ﻫﻢ ﭼﻮن اوﺗﺎرد )ﻧﻮﻋﻲ ﭘﺮﻧﺪه( ﻣﻲ
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﻲ ،در ﻃﻲ ﻧﺴﻞ ﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎدي ،ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺪ و وزن آن ﺷﺪه ،ﭘﺎﻫﺎﻳﺶ ﻧﻴﺰ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎل رﺷﺪ ﻛﺮده ،در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺎل ﻫﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻗﺪرت ﭘﺮواز از دﺳﺖ داده اﻧﺪ«.
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اﺻﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺻﻔﺎت اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ از ﻃﺮﻳﻖ وراﺛﺖ؛ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و زﻳﺴﺘﻲ،
در ﻣﻮﺟﻮدات داراي ﺣﻴﺎت وﺟﺎن دار ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﭘﺪﻳﺪ آورد ،اﮔﺮ آن ﻋﺎﻣﻞ در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮد ﻣﺒﺎدرت
ورزﻳﺪ ،اﺛﺮات ﻛﻮﭼﻚ روي ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل آن
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺪرﻳﺠﻲ از ﻃﺮﻳﻖ وراﺛﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد و اﺧﻼف دﻳﮕﺮ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺷﻜﺎل ارﮔﺎﻧﻴﻚ و
ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﻧﻮاع ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
اﻧﺘﺨﺎب اﺻﻠﺢ ﻳﺎ ﺑﻘﺎي اﻧﺴﺐ؛ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﻲ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺧﻼف را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺪاد
ﻋﻮض ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ و زاد و وﻟﺪ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و
ﻣﺤﻮ ﭘﺎره اي از اﻋﻀﺎ ،ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺑﻪ ﻧﻮع دﻳﮕﺮي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد .داروﻳﻦ ﺣﻔﻆ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻔﻴﺪ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎن ﺑﺨﺶ را اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ ﺑﻘﺎي اﺻﻠﺢ ﻧﺎﻣﻴﺪه اﺳﺖ .وي
اﻳﻦ اﺻﻄﻼح را از اﺳﭙﻨﺴﺮ اﺧﺬ ﻛﺮده اﺳﺖ.
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 .3,3,1,3داروﻳﻦ و ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن
 .4رك :ﻫﻤﺎن ،ص106
 .1ﺧﺴﺮوﭘﻨﺎه ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص ،397ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از :داروﻳﻦ ﭼﺎرﻟﺰ ،ﻣﻨﺸﺄ اﻧﻮاع ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﻪ ﻧﻮراﻟﺪﻳﻦ ،ص183
 .2ﻫﻤﺎن ،ﺻﺺ ،398-397ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از :ﻫﻤﺎن ،ص118
١٢٦
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

داروﻳﻦ در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ اﺛﺮ ﺧﻮد از ذﻛﺮ اﻧﺴﺎن ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻛﺮد وﻟﻲ دوازده ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در ﺳﺎل 1871م
ﺑﺤﺚ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻔﺼﻠﻲ درﺑﺎره ﻣﻨﺸﺄ ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﻧﺴﺎن در ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺗﺒﺎر اﻧﺴﺎن« اراﻳﻪ ﻧﻤﻮد و ﺻﻔﺎت ﻣﻤﻴﺰه
اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺻﻮرت ،ﺣﺮﻛﺎت دﺳﺖ و ﭘﺎ ،اﻳﺴﺘﺎدن و ﺻﻔﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺼﻮر ،ﺗﺨﻴﻞ ،ﺗﻌﻘﻞ
و ﺻﻔﺎت ﻣﻌﻨﻮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮع دوﺳﺘﻲ ،ﻣﺤﺒﺖ ،اﻳﺜﺎر و ﻏﻴﺮه را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻧﻴﺎﻛﺎن آدم ﻧﻤﺎي
اﻧﺴﺎن و ﺣﺘّﻲ ﺣﻴﻮان ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻴﻤﻮن و ﮔﻮرﻳﻞ در ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻨﺎزع ﺑﻘﺎ و اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ و
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﺮد 1.داروﻳﻦ ،اﺧﺘﻼف ﻫﺎي اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮان را -ﭼﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻳﺎ رواﻧﻲ -ﻛﻤﻲ ﻣﻲ
داﻧﺴﺖ و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻛﻴﻔﻲ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪاﺷﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،اﺣﺴﺎس ،ادراك ﻋﻘﻠﻲ ،ﻋﺎﻃﻔﻪ ،اﻧﮕﻴﺰه،
ﻫﻴﺠﺎن ،ﺣﺐ و ﺑﻐﺾ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺑﺘﺪاﻳﻲ و ﮔﺎه ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﭘﺴﺖ وﺟﻮد دارد .وي اﺻﺮار
داﺷﺖ ﻛﻪ اﺟﺪاد ﭼﻬﺎر ﭘﺎي اﻧﺴﺎن ،اﺑﺘﺪا روي دو ﭘﺎي ﻋﻘﺐ اﻳﺴﺘﺎده اﻧﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ و اﻳﻦ
ﺧﻮد ،ﺳﺮ آﻏﺎز ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻣﻮﺟﻮدات دو ﭘﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﻨﺎزع ﺑﻘﺎ و ﺟﻬﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎرﺟﻲ ،ﻧﻘﺶ
ﻋﻈﻴﻤﻲ در ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .داروﻳﻦ در ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻴﻤﻮن آدم ﻧﻤﺎ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ،ﺑﺮاي دو ﻋﺎﻣﻞ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺳﻬﻢ ﺑﺮاﺑﺮي ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮد؛ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ اﻧﺴﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﻛﻢ ﺷﺪن ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ
در ﻣﻴﺪان ﺗﻨﺎزع ﺑﻘﺎ ،ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﺟﻮﻳﻲ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻋﺎدت ﻛﺮد و ﺑﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﻴﺎه ﺧﻮاري ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪي
ﻣﺨﺘﻠﻂ از ﮔﻮﺷﺖ و ﮔﻴﺎه ،ﻗﺪم اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﺮداﺷﺖ 2.ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﻴﻞ وي ،اﻧﺴﺎن آﻧﮕﻮﻧﻪ
ﻛﻪ ﻗﺒﻼَ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﺪ داراي ﻛﺮاﻣﺖ و ﺷﺮاﻓﺖ ذاﺗﻲ ﻧﻴﺴﺖ و ﺗﺎﻓﺘﻪاي ﺟﺪا ﺑﺎﻓﺘﻪ از ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت
ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ و در روﻧﺪ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ و ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪهاﺳﺖ 3.ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن اﻣﺮي ﻣﻘﺪس ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﻮﻻت و اﺑﺰارﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻧﺪاران ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رﻓﺖ
ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪ.
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 .3ﻫﻤﺎن ،ﺻﺺ393-392
 .1ﻫﻤﺎن ،ص400
 .2واﻋﻈﻲ اﺣﻤﺪ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص53
 .3ﺑﺎرﺑﻮر اﻳﺎن ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص108
١٢٧
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

داروﻳﻦ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮش ﻛﻪ ﻫﻔﺘﺎد و ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ
اﺷﺘﻐﺎل ورزﻳﺪ و در ﺳﺎل 1882م در ﮔﺬﺷﺖ 1.ﭘﺲ از داروﻳﻦ» ،ﻧﻮداروﻳﻨﻴﺴﺘﻬﺎ« ﻛﻮﺷﻴﺪﻧﺪ در ﻧﻈﺮﻳﻪي
زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺌﻮري ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ داروﻳﻦ ،ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ذﻫﻨﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ
ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺸﻬﺎي ژﻧﺘﻴﻚ ﺗﻨﺰل دﻫﻨﺪ .ﻃﺒﻖ اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ،اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭼﻴﺰي ﺟﺰ
ﺟﻬﺸﻬﺎي ژﻧﺘﻴﻚ ﺑﺪون دﻟﻴﻞ و ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ .ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﺗﻼﺷﻬﺎي ﻧﻮداروﻳﻨﻴﺴﺘﻬﺎ ،ﺗﺒﻴﻴﻦ اﺧﻼق ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ اﺳﺖ .اﺧﻼﻗﻴﺎت ﺗﻤﺎﻳﻼﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ در اﻧﺴﺎن رﺳﻮخ ﻣﻲﻛﻨﺪ و
ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲﺷﻮد .اﻳﻦ ﺗﻤﺎﻳﻼت رﻳﺸﻪي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ دارد ،ﻳﻌﻨﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﻧﻬﺎﺳﺖ.
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آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ اﻳﻨﻜﻪ آراء و اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎي داروﻳﻦ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ روي ﻛﺮدﻫﺎ و رﻫﻴﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻧﻴﻮﺗﻦ،
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻈﻴﻤﻲ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻓﻜﺮي ﻧﻬﺎد .ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻧﻴﻮﺗﻦ ﺑﺎ اراﻳﻪ ي ﻧﻈﺮﻳﻪ ي ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ
ﺧﻮد و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺎﺷﻴﻦ وار ﺧﻮد از ﺟﻬﺎن ﻃﺒﻴﻌﺖ ،ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﻲ و ﺧﺪاﮔﺮاﻳﻲ وﺣﻴﺎﻧﻲ را ﺑﻪ ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﻲ
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ دﺋﻴﺴﻢ ﺑﺪل ﺳﺎﺧﺖ 3،داروﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻃﺮح ﺗﺌﻮري ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮاي ﻃﺒﻴﻌﺖ ،ﭘﻲ آﻣﺪﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ را
در ﻋﺮﺻﻪ ي دﻳﻦ ،اﺧﻼق ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ و اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮ ﺟﺎ ﻧﻬﺎد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻻزم
اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺮﭼﻪ داروﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎس ﺷﻬﺮت داﺷﺖ وﻟﻲ ﺗﺌﻮري وي ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي از
اﻧﺪﻳﺸﻪ ي ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻫﮕﻞ و ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي دﻳﺎﻟﻜﺘﻴﻚ او و ﻧﻴﺰ اﺻﻮل و ارﻛﺎن ﻧﻈﺮﻳﻪ ي ﻻﻣﺎرك و دﻳﮕﺮان ،ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻛﻼﻧﻲ ﺑﺮ ﺑﺴﻴﺎري از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻓﻠﺴﻔﻲ ،ﻛﻼﻣﻲ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﺬاﺷﺖ.
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 .4,1,3ﺳﺮﺷﺖ ﻣﺸﺘﺮك
ﺑﺤﺚ درﺑﺎرهي ﺳﺮﺷﺖ آدﻣﻲ را از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺖ .در ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ از ﻃﺒﻴﻌﺖ و ذات اﻧﺴﺎن اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺘﻔﻜﺮان در ﻋﻴﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ

 .4ﺧﺴﺮوﭘﻨﺎه ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص393
 .1واﻋﻈﻲ اﺣﻤﺪ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص54
 .2ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ رك :ﺑﺎرﺑﻮر اﻳﺎن ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺻﺺ98-17
 .3ﺧﺴﺮوﭘﻨﺎه ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص407
١٢٨
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

وﺟﻮد ذات ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺮاي اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﺠﺰ ﺧﻮﻳﺶ در ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﻌﺮﻳﻒ آن اﻋﺘﺮاف ﻛﺮده اﻧﺪ 1.ﭘﺎﺳﻜﺎل
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﺗﻌﺎرﻳﻔﻲ ﻛﻪ از اﻧﺴﺎن ﺷﺪه ﻣﻮﻫﻮم اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻋﻠﻢ و ﻧﻪ ﻣﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻚ ﻫﻴﭻ ﻛﺪام ﻗﺎدر ﺑﻪ
درك و ﺣﻞ ﻣﻌﻤﺎي اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﻲﺗﻮان در ﻳﻚ ﻓﺮﻣﻮل ﺳﺎده و واﺣﺪ
ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺮد 2.ﺑﺮﺧﻲ ﻫﻢ از اﺳﺎس ﻣﻨﻜﺮ وﺟﻮد ﻃﺒﻴﻌﺖ و ذات ﻣﺸﺘﺮك اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻨﻈﻮر از ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﺸﺘﺮك در اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ اﻋﻢ از ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ و رواﻧﻲ و
ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻌﻠﻴﺘﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮاﻛﺘﺴﺎﺑﻲ در اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد
اﺳﺖ .وﺟﻮد اﻳﻦ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ از
ﺧﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .اﻳﻦ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ از ﺛﺒﺎت و ﭘﺎﻳﺪاري ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و در اﻓﺮاد ﻧﻮع
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم و ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﻦ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻳﺎ اﺻﻼً
ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻧﻜﺮده ﻳﺎ دﺳﺖ ﻛﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﭘﺬﻳﺮش ﻳﺎ ﻋﺪم ﭘﺬﻳﺮش ﺳﺮﺷﺖ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺮاي اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي
ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ دارد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﻧﻈﺎم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻋﺎم و ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻳﻚ ﭘﻴﺶ ﻓﺮض
اﺳﺎﺳﻲ و ﻣﻬﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻳﻚ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﺸﺘﺮك وﺟﻮد دارد و ﺗﻨﻬﺎ در اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ
ﻛﻪ اراﺋﻪ اﻫﺪاف و اﺻﻮل ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻋﺎم ﻣﻮﺟﻪ و ﻣﻌﻘﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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 .1,4,1,3ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﺮﺷﺖ ﻣﺸﺘﺮك
ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﺮﺷﺖ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﻧﻈﺮ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ در ﻣﻮرد ﭼﻴﺴﺘﻲ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ آن ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺧﺎﻧﻢ ﺗﺮﺑﻮوﻳﻚ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ از ﻧﻈﺮات ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ در ﻣﻮرد ﺳﺮﺷﺖ اﻧﺴﺎن اﺷﺎره
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
أ .ﻧﻈﺮات ﻣﻨﻔﻲ

 .4واﻋﻈﻲ اﺣﻤﺪ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص63
 .5ﻛﺎﺳﻴﺮر ارﻧﺴﺖ ،رﺳﺎﻟﻪ اي در ﺑﺎب اﻧﺴﺎن ،ﻧﺎدرزاد ﺑﺰرگ ،ﺗﻬﺮان ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،دوم،
 ،1373ﺻﺺ35-34
 .1واﻋﻈﻲ اﺣﻤﺪ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺻﺺ67-65
 .2ﻫﻤﺎن ،ص71
١٢٩
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻓﺮوﻳﺪﮔﺮﻳﺎن :اﻧﺴﺎن ﺳﺮﺷﺘﻲ اﻫﺮﻳﻤﻨﻲ دارد ،او ﺑﺎ ﻏﺮاﻳﺰي ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ رﻳﺸﻪﻫﺎي
زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺧﺘﻲ دارﻧﺪ؛ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻏﺮﻳﺰه ﺟﻨﺴﻲ و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﻛﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﻗﺮاردادﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺮﭘﻮش
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮاﻳﺎن )ﻫﺎﺑﺰ( :اﻧﺴﺎن ﻓﻘﻂ در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ؛ »اﻧﺴﺎن ذاﺗﺎً ﺧﻮدﺧﻮاه،
ﻣﺨﺮب و ﺳﻔﺎك اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺸﺎر ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از او ﻛﺎر ﺧﻮب ﺳﺮﺑﺰﻧﺪ«.
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ﺳﻮدﮔﺮاﻳﺎن )ﺑﻨﺘﺎم ،ﻣﻴﻞ(  :ﻫﻤﻪي اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺟﻮﻳﻲ اوﺳﺖ.
ﻟﺬّت ﮔﺮاﻳﺎن :اﻧﺴﺎن ﻓﻘﻂ در ﭘﻲ ﺑﺮآوردن ﻧﻴﺎز ﺧﻮد ﺑﻪ ﻟﺬّت و ﮔﺮﻳﺨﺘﻦ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ رﻧﺞ
ﻣﻲﻛﻮﺷﺪ.
ﻣﻨﺶ ﮔﺮاﻳﺎن )ﻟﻮرﻧﺘﺰ(  :اﻧﺴﺎن ﻓﻄﺮﺗﺎ ﺷﺮور اﺳﺖ؛ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﺑﺮ ﺿﺪ
ﻫﻢﻧﻮﻋﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﻣﻲآﻳﺪ.
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ب .ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﺜﺒﺖ
ﻧﻮﻓﺮوﻳﺪيﻫﺎ )ﻓﺮوم ،ارﻳﻜﺴﻦ(  :اﻧﺴﺎن ،اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮاي ﺧﻮب ﺑﻮدن دارد؛وﻟﻲ اﻳﻦ ﻛﻪ او
ﺧﻮب اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ ،ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دارد ﻛﻪ در آن زﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ و دوﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ وﻳﮋه در
ﻛﻮدﻛﻲ ﺑﺎ آﻧﺎن راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲﺳﺎزد .اﻋﻤﺎل ﺧﻮب ،ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺮ ﻓﺮوﻳﺪ ،از ﻧﻴﺎزﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻓﻄﺮي
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻧﻤﻲﮔﻴﺮﻧﺪ.
اﻧﺴﺎن ﮔﺮاﻳﺎن )ﻣﺎزﻟﻮ ،راﺟﺮز( :اﻧﺴﺎن ،اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﻮب ﺑﻮدن و ﺧﻮب ﺷﺪن را دارد ،و اﮔﺮ ﻧﻴﺎزﻫﺎي
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢﻫﺎي ﻧﺎدرﺳﺖ او دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻜﻨﻨﺪ ،ﺧﻮب او ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ.
رﻣﺎﻧﺘﻴﺴﻴﺖﻫﺎ )روﺳﻮ(  :اﻧﺴﺎن از ﺑﺪو ﺗﻮﻟّﺪ ،ﺻﺎﺣﺐ ﻳﻚ ﺧﻮب ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﺑﺪي را
ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﺪ ،ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺨﺮّب اﺳﺖ؛ ﻧﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﭼﻴﺰي در ذات ﺧﻮد او.
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 .2,4,1,3ﻣﻨﻜﺮان ﺳﺮﺷﺖ ﻣﺸﺘﺮك

 .3ﺑﻬﺸﺘﻲ ﻣﺤﻤﺪ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص100
 .1رﺟﺒﻲ ﻣﺤﻤﻮد ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص145
 .2ﻫﻤﺎن ،ص148
١٣٠
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻣﺘﻔﻜﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﺸﺘﺮك اﻧﺴﺎﻧﻲ را رد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و اﻧﻜﺎر ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
وﻳﮋﮔﻲ ﺧﺎﺻﻲ از ﺣﻴﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﺷﺎﺧﺺ داﻧﺴﺘﻦ آن ،ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪان
ذات ﻣﺸﺘﺮك را در ﺧﺼﻠﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻮدن اﻧﺴﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﮔﺮوﻫﻲ دﻳﮕﺮ اﺧﺘﻴﺎر و ﺻﺎﺣﺐ
ارادهي آزاد ﺑﻮدن اﻧﺴﺎن را ﻣﺎﻧﻊ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﺸﺘﺮك داﺷﺘﻦ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﻲداﻧﻨﺪ.

1

ﭘﺎرهاي از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮا و ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﻼﺳﻔﻪ اﮔﺰﻳﺴﺘﺎﻧﺴﻴﺎﻟﻴﺴﻢ اﻧﺴﺎن را ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺮﺷﺖ،
ﻃﺒﻴﻌﺖ و ذات ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻲداﻧﻨﺪ و ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن در آﻏﺎز ﺗﻮﻟّﺪ ﻣﺎدهاي ﺑﻲ ﺻﻮرت و ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻧﻮار ﺧﺎم ﻳﺎ ﺻﻔﺤﻪاي ﺳﻔﻴﺪ و ﺑﻲ رﻧﮓ اﺳﺖ و آﻣﺎدﮔﻲ دارد ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ او را
ﺷﻜﻞ دﻫﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺴﺎن ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه اﺳﺖ و ﺳﺎزﻧﺪهي ﺷﺨﺼﻴﺖ او ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺮوﻧﻲ اﺳﺖ.

2

ﺗﺮﺑﻮوﻳﻚ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﺧﻨﺜﻲ در ﻣﻮرد ﺳﺮﺷﺖ اﻧﺴﺎن در واﻗﻊ از ﻣﻨﻜﺮﻳﻦ ﺳﺮﺷﺖ ﻣﺸﺘﺮك
ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ .او اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﻈﺮات را در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺳﺮﺷﺖ اﻧﺴﺎن اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ:
ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺧﻨﺜﻲ
رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳﺎن )واﺗﺴﻦ؛ اﺳﻜﻴﻨﺮ(  :اﻧﺴﺎن ،ذاﺗﺎً ﺧﻮب ﻳﺎ ﺑﺪ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ ﻛﻪ او را
ﻣﻲﺳﺎزد.
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮدازان ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )ﺑﺎﻧﺪورا ،ﻣﻴﺸﻞ(  :ﺧﻮﺑﻲ ﻳﺎ ﺑﺪي را ﭼﻴﺰي ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻲ آﻣﻮزد
ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺶ ﭘﺎداش ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﻲآورد و او را از ﻣﺠﺎزات ﻣﻲرﻫﺎﻧﺪ.
وﺟﻮد ﮔﺮاﻳﺎن )ﺳﺎرﺗﺮ( :اﻧﺴﺎن ،اﺳﺎﺳﺎ ﺧﻮب ﻳﺎ ﺑﺪ ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻲ را ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﺪ ،ﺑﺮ
ﺟﻮﻫﺮ ﺳﺮﺷﺖ او اﺛﺮ ﻣﻲﮔﺬارد؛ از اﻳﻦ روي ،اﮔﺮ ﻫﻤﻪي آدمﻫﺎ ﺧﻮب ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺳﺮﺷﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺰ ﺧﻮب
اﺳﺖ؛ و ﺑﺮﻋﻜﺲ.

3

در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﻤﺎل و ﮔﺬرا ،ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎ ﻣﺮور ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
أ .ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﻪ اﺻﺎﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎع
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 .1ﺑﻬﺸﺘﻲ ﻣﺤﻤﺪ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص95
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١٣١
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻣﻌﺘﻘﺪان اﻓﺮاﻃﻲ اﺻﺎﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎع ،ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺌﻮن ﻓﺮدي اﻧﺴﺎن را ﺗﺎﺑﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت آن ﻣﻲداﻧﻨﺪ
و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ وﻳﮋﮔﻲ ذاﺗﻲ ﻛﻪ در ﺧﺎرج از ﻇﺮف اﺟﺘﻤﺎع در اﻧﺴﺎن ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻋﺘﻘﺎدي
ﻧﺪارﻧﺪ.

1

»ﻣﺎرﻛﺲ« و »دورﻛﻴﻢ« را ﺑﺎﻳﺪ دو ﺗﻦ از اﻓﺮاد ﺷﺎﺧﺺ اﻳﻦ ﻧﺤﻠﻪي ﻓﻜﺮي ﻗﻠﻤﺪاد ﻛﺮد 2.از ﻧﻈﺮ
ﻣﺎرﻛﺲ ،ﭼﻴﺰي ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎﻫﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺛﺎﺑﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﻓﻌﺎل و آرا و ﻧﻈﺮﻳﺎت و ﺧﻠﻘﻴﺎت ،ﻫﻤﮕﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﻣﻈﺎﻫﺮ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺖ 3.و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺌﻮن آن ،اﻋﻢ از ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ و ﻣﺬﻫﺐ ،ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻜﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﻛﻢ
ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﻲ ﺳﺎزﻧﺪهي ﻫﻮﻳﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻫﺮ ﻓﺮد را ﺑﺎﻳﺪ در رواﺑﻂ
اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﺎﻣﻌﻪ او داﻧﺴﺖ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدي در ﺑﺴﺘﺮ زﻣﺎن ﻣﺘﺤﻮل ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻲﺗﻮان
ﮔﻔﺖ ﻫﻮﻳﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ ،اﻣﺮي ﺳﻴﺎل و ﻏﻴﺮﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و اﻣﺮي واﻗﻌﻲ و ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻪ ﻧﺎم ﻃﺒﻴﻌﺖ
اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺧﺎرج از ﻇﺮف اﺟﺘﻤﺎع ﻧﺪارﻳﻢ و آن اﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻲ ﻛﻪ در ﻇﺮف اﺟﺘﻤﺎع ﺷﻜﻞ
ﻣﻲﮔﻴﺮد ،اﻣﺮي ﻧﺴﺒﻲ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ 4.اﻧﺴﺎن از ﻧﻈﺮ دورﻛﻴﻢ »اﻧﺴﺎن
ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ ﻣﺘﻤﺪن ﺑﺎﺷﺪ« و ﻣﺘﻤﺪن ﺷﺪن اﻧﺴﺎن ﻫﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻮرت
ﻣﻲﮔﻴﺮد .ﺗﻨﻬﺎ وﺟﻪ ﺗﻤﻴﺰ اﻧﺴﺎن از دﻳﮕﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ،ﻋﻨﺼﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻴﻮاﻧﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اﻧﺴﺎﻧﻲ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.
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 .3واﻋﻈﻲ اﺣﻤﺪ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص73
 .1اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان ﻏﺮب ،اﻳﻦ دو ﻧﻔﺮ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﺰو ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﻛﻪ در ﭘﻲ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ راﺑﻄﻪ و ﺗﻌﺎدل ﻣﻴﺎن ﻓﺮدﮔﺮاﻳﻲ و
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ؛ اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﻳﺖ آﻧﺎن را ﺑﺎﻳﺪ از ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد .در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي آﻳﻨﺪه ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻣﻄﻠﺐ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .2ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺎرﻳﺦ از دﻳﺪﮔﺎه ﻗﺮآن ،ﺗﻬﺮان ،ﺷﺮﻛﺖ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ،ﺷﺸﻢ،1388 ،
ص53
 .3واﻋﻈﻲ اﺣﻤﺪ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺻﺺ74-73
 .4ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص58
١٣٢
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻛﺎرﻛﺮدﮔﺮاﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮاﻳﻲ از دﻳﮕﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺮح در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻋﻠﻮم
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و روش ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺟﻤﻊ ﮔﺮاﻳﻲ اﺳﺖ 1.ﻣﺜﺎﻟﻬﺎي
دﻳﮕﺮي از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮاﻳﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان آورد ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد ﻳﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ.
ب .اﮔﺰﻳﺴﺘﺎﻧﺴﻴﺎﻟﻴﺴﻢ
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﻓﻼﺳﻔﻪ اﮔﺰﻳﺴﺘﺎﻧﺴﻴﺎﻟﻴﺴﻢ از آن ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ارﺗﺒﺎط ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ و روان ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻏﺮب ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺟﻮدﮔﺮاﻳﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﺄﺛﺮ از آراء و اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎي
اﮔﺰﻳﺴﺘﺎﻧﺴﻴﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ 2.روان ﺷﻨﺎﺳﻲ وﺟﻮدي ﻳﻚ ﻧﻬﻀﺖ ﻓﻜﺮي و ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻓﻠﺴﻔﻪ
وﺟﻮدي ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺑﺎرز اﻳﻦ ﺗﻔﻜﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ
ﻓﺮد در ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺴﺘﻲ اﺳﺖ 3.ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺑﻪ روان و درون اﻧﺴﺎن ﻳﺎ در اﺻﻄﻼح ﺑﻪ »وﺟﻮد« او ﻳﺎ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ »ﻣﻦ« اوﺳﺖ .اﺳﺎﺳﺎً اﮔﺰﻳﺴﺘﺎﻧﺴﻴﺎﻟﻴﺴﻢ ﺑﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺷﻮد ﺑﺎ ﺷﻴﻮه
درونﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﭘﺮدازد 4.ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﻣﻜﺘﺐ ،ﻫﻴﭻ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺪون ﻛﻮﺷﺶ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻌﻨﻲ اﻧﺴﺎن
ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﺧﻮد اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﺧﻮﻳﺶ را ﻣﻲﺳﺎزد.
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اﮔﺰﻳﺴﺘﺎﻧﺴﻴﺎﻟﻴﺴﺘﻬﺎ ﮔﺮﭼﻪ داراي ﻧﻈﺮات ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﻌﻀﺎً ﻣﺘﻀﺎدي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﭘﺎره اي ازآﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻴﭽﻪ ،ﻫﺎﻳﺪﮔﺮ و ﺳﺎرﺗﺮ ﻣﻠﺤﺪ و ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﻛﻲ ﻳﺮ ﻛﮕﺎرد،
ﻳﺎﺳﭙﺮس و ﭘﻞ ﺗﻴﻠﻴﺶ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ در اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﻜﺮ ﺳﺮﺷﺖ و ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﺸﺘﺮك اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﺷﺘﺮاك ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ.
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ژان ﭘﻞ ﺳﺎرﺗﺮ ﻣﻨﻜﺮ ﭼﻴﺰي ﺑﻪ ﻧﺎم ﻃﺒﻴﻌﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ اﮔﺰﻳﺴﺘﺎﻧﺴﻴﺎﻟﻴﺴﺘﻬﺎ از ﺑﻴﺎن
ﮔﺰارهﻫﺎي ﻛﻠﻲ درﺑﺎرهي اﻧﺴﺎن اﺑﺎ دارد .از ﻧﻈﺮ وي ،وﺟﻮد اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﺳﺎرﺗﺮ

 .5رك :ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﺻﺎدق ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺻﺺ237-211
 .1رك :ﺷﻜﺮ ﺷﻜﻦ ﺣﺴﻴﻦ و دﻳﮕﺮان ،ﻣﻜﺘﺐ ﻫﺎي روان ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻧﻘﺪ آن ،ج ،2ﺻﺺ434-415
 .2ﺷﻜﺮ ﺷﻜﻦ ﺣﺴﻴﻦ و دﻳﮕﺮان ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص426
 .3رك :ﺧﺴﺮوﭘﻨﺎه ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ،ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻏﺮب ،ﭘﻴﺸﻴﻦ.
 .4واﻋﻈﻲ اﺣﻤﺪ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص74
 .5رك :ﺷﻜﺮﺷﻜﻦ ﺣﺴﻴﻦ و دﻳﮕﺮان ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ ،ﺻﺺ434-415
١٣٣
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺮاي ﻫﻴﭻ ﻫﺪﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﻧﺸﺪه؛ ﺑﻠﻜﻪ ﻓﻘﻂ ﻫﻤﻴﻦ را ﻣﻲ داﻧﺪ ﻛﻪ وﺟﻮد دارد ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮد از ﺧﻮد ﭼﻪ ﭼﻴﺰي ﺑﺴﺎزد و در اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻮﻳﺶ و ﺷﻜﻞ دادن ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺧﻮد،
ﻛﺎﻣﻼً آزاد و ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ؛ 1ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ اﮔﺰﻳﺴﺘﺎﻧﺴﻴﺎﻟﻴﺴﺘﻬﺎي ﻣﻠﺤﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎرﺗﺮ( ،اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺧﺪا و
ﺑﻨﺪﮔﻲ و ﻋﺒﻮدﻳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ او را ﻫﻢ ﺿﺪ اﻳﻦ آزادي و اﺧﺘﻴﺎر اﻧﺴﺎن ﻣﻲ داﻧﻨﺪ؛ اﻣﺎ در ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺳﺮﺷﺖ
ﻣﺸﺘﺮك اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﻲ ﻳﺮ ﻛﮕﺎرد ﺧﺪاﺑﺎور ﻫﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ »ﻣﻦ« ،ﺗﻚ و اﻧﺤﺼﺎري اﺳﺖ .ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ
ﻛﻪ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ )اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﺮﺷﺖ ﻣﺸﺘﺮك( ﻣﻴﺎن روان ﺷﻨﺎﺳﺎن وﺟﻮد ﮔﺮا و رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ
اﻧﺴﺎن ﮔﺮا ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ.
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دﻟﻴﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﻳﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ و وﺟﻮد ﻫﺮ ﻧﻮع ﺳﺮﺷﺘﻲ در اﻧﺴﺎن ،ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻓﺮاوان آﻧﻬﺎ
ﺑﺮ آزادي و اﺧﺘﻴﺎر اوﺳﺖ .ﭼﻮن ﻓﻄﺮت و ﺳﺮﺷﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدن ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﻳﺎ ﻣﺎﻫﻴﺖ و ﻫﻮﻳﺖ از ﭘﻴﺶ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻠﺐ آزادي از اﻧﺴﺎن ﻣﻲﺷﻮد 3.ﺑﻪ ﻗﻮل ﺳﺎرﺗﺮ »ﻣﺎ ﻣﺤﻜﻮم
ﺑﻪ آزاد ﺑﻮدﻧﻴﻢ و آزادي ﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ ﻧﺪارد ،ﺟﺰ آﻧﻜﻪ در ﻧﻘﺾ آزادي ﺧﻮد آزاد ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ «.از ﻧﻈﺮ
وي ﻫﺮﻳﻚ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﺣﻴﺎت رواﻧﻲ اﻧﺴﺎن ارادي و اﺧﺘﻴﺎري اﺳﺖ و در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ دارد .اﮔﺮ
ﻓﺮدي ﻏﻤﮕﻴﻦ اﺳﺖ ﺻﺮﻓﺎَ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده ﻛﻪ ﺧﻮد را ﻏﻤﮕﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ 4.روان ﺷﻨﺎﺳﻲ
اﻧﺴﺎن ﻣﺪار آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ اﻧﺪازه اي ﻛﻪ روان ﺷﻨﺎﺳﺎن اﮔﺰﻳﺴﺘﺎﻧﺴﻴﺎﻟﻴﺴﺖ اروﭘﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن اﺧﺘﻴﺎر
درﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ،اﻧﺴﺎن را ﻣﺨﺘﺎر ﻧﻤﻲ داﻧﻨﺪ .ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن اﺧﺘﻴﺎرات اﻓﺮاﻃﻲ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﺗﻮﺳﻂ
وﺟﻮدﮔﺮاﻳﺎن در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺮوف ﺳﺎرﺗﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﻤﺎﻳﺎن اﺳﺖ» :اﮔﺮ ﻣﻦ اراده ﻛﻨﻢ ﺟﻨﮓ وﻳﺘﻨﺎم ﭘﺎﻳﺎن
ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ«.
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 .6واﻋﻈﻲ اﺣﻤﺪ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص74
 .1ﺷﻜﺮﺷﻜﻦ ﺣﺴﻴﻦ و دﻳﮕﺮان ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص418
 .2رك :ﭘﺎﭘﻜﻴﻦ رﻳﭽﺎرد و اﺳﺘﺮول آوروم ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺻﺺ430-419
 .3واﻋﻈﻲ اﺣﻤﺪ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص75
 .4ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ،ﺷﺮﻳﻌﻪ ﺧﺮد )ﻳﺎدﻧﺎﻣﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﺟﻌﻔﺮي( ،ﺗﻬﺮان ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﺪﻳﺸﻪ
اﺳﻼﻣﻲ ،اول 1376 ،ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﻼم و آزادي ،ص45
١٣٤
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

اﮔﺰﻳﺴﺘﺎﻧﺴﻴﺎﻟﻴﺴﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻏﺮاق آﻣﻴﺰي ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺷﺨﺼﻴﺖ و ﻫﻮﻳﺘﺶ
را ﺑﺴﺎزد و ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺣﺪ ﺷﻲء ﺑﻮدن ﺗﻨﺰل ﻧﺪﻫﺪ ،ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ او ﺑﺎﺷﺪ .در ﻛﻨﺎر اراده و
اﺧﺘﻴﺎر آدﻣﻲ ،ﻫﻴﭻ ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮي را ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺳﺎزﻧﺪهي ﻫﻮﻳﺖ ﺷﺨﺼﻴﺖ اﻧﺴﺎن داﻧﺴﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ
وراﺛﺘﻲ و ژﻧﺘﻴﻜﻲ ،ﺟﺒﺮ و ﻓﺸﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﺴﺎﺋﻞ رواﻧﻲ اﻧﺴﺎن ،ﻫﻴﭻ
ﻛﺪام ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺳﺎﺳﻲ در ﻫﻮﻳﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﺪارﻧﺪ و ارادهي اﻧﺴﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪي اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺎﺋﻖ آﻳﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺳﺎزﻧﺪهي ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪي ﺷﻲء ﺑﻮدن ﺗﻨﺰل
ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ،ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺷﻤﺮده ﺷﺪ ﺳﺎزﻧﺪهي ﻫﻮﻳﺖ او ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد 1.ﻟﻮدوﻳﮓ ﺑﻴﻨﺲ واﻧﺠﺮ روان ﭘﺰﺷﻚ
ﺳﻮﺋﻴﺴﻲ و ﭘﻴﺸﺮو ﻗﺪﻳﻤﻲ روان ﺷﻨﺎﺳﻲ وﺟﻮدي ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺤﻴﻄﺶ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ
ﺧﺎﻟﻖ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﮔﺮوه دﻳﮕﺮي ﻛﻪ اﻋﺘﻘﺎدي ﺑﻪ وﺟﻮد ﺳﺮﺷﺖ ﻣﺸﺘﺮك اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﺪارﻧﺪ رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻘﺶ اﻓﺮاﻃﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ در ﭘﺮورش و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺨﺼﻴﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ذات و ﺳﺮﺷﺖ
ﻣﺸﺘﺮك و از ﭘﻴﺶ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه اي ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ .دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎي اﻳﻦ ﮔﺮوه در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي
ﻗﺒﻞ ﻣﻔﺼﻼً ﺑﻴﺎن ﺷﺪ و در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 .5,1,3ﺟﺒﺮﮔﺮاﻳﻲ
ﻋﻠﻲ رﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ اوﻣﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﺎ ﻣﺪﻋﺎي ﻣﺤﻮرﻳﺖ اﻧﺴﺎن و آزادي او روح و ﺟﻮﻫﺮه ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮب را
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ اﻣﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻏﺎﻟﺐ از اﻧﺴﺎن در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮي ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻨﻔﻌﻞ و ﺗﺤﺖ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﺒﺮي اﺳﺖ .ﺣﺘﻲ در روان ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺴﺎن ﻣﺤﻮر ﻫﻢ ﺑﻪ رﻏﻢ داﻋﻴﻪ ﻣﺨﺘﺎر داﻧﺴﺘﻦ
اﻧﺴﺎن ﻧﻮﻋﻲ ﺟﺒﺮﮔﺮاﻳﻲ ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ .ﺷﺎﻳﺪ وﺟﻮد ﮔﺮاﻳﻲ را از ﻣﻌﺪود ﻣﻜﺎﺗﺒﻲ ﺑﺘﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد ﻛﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدن اﻧﺴﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻣﺎ از ﻳﻚ ﺳﻮ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﻜﺘﺐ در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺎﺣﺪي ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﭘﺎراداﻳﻢ
ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺷﻮد و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﺧﺘﻴﺎر و آزادي اي ﻛﻪ اﮔﺰﻳﺴﺘﺎﻧﺴﻴﺎﻟﻴﺴﺘﻬﺎ از آن ﺳﺨﻦ

 .1واﻋﻈﻲ اﺣﻤﺪ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص77
 .2ﺻﺎﻧﻊ ﭘﻮر ﻣﺮﻳﻢ ،ﻧﻘﺪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ اوﻣﺎﻧﻴﺴﺘﻲ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص ،25ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از:
Encyclopedia of Philosophy, Paul Edwards, IV, p.138
١٣٥
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ،اﻓﺮاﻃﻲ و ﻓﺮاﺗﺮ از ﻇﺮﻓﻴﺖ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .دﻳﺪﮔﺎه وﺟﻮدﮔﺮاﻳﻲ در ﺧﺼﻮص اﺧﺘﻴﺎر و
آزادي اﻧﺴﺎن در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ؛ اﻳﻨﻚ اﻧﻮاع ﺟﺒﺮ ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد.
 .1,5,1,3ﺟﺒﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻏﺎﻟﺒﺎً اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺟﺒﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻣﻴﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺑﻪ »اﺻﺎﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎع« دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد 1.ﭼﻪ آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ
اﺻﺎﻟﺖ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ آن ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﻧﻔﻮذ ﻋﻤﻴﻖ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮ ﻓﺮد ﺳﺨﻦ
ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ و ﭼﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻓﻠﺴﻔﻲ اش ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و از وﺟﻮد ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ
و وﺟﻮد اﻋﺘﺒﺎري ﻓﺮد ﺳﺨﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ،ﻫﻤﮕﻲ در اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺘﺮاك ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ
ﺗﺄﺛﻴﺮ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار دارد و اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﭘﺪﻳﺪ آورﻧﺪهي ﺷﻴﻮهﻫﺎي ﻋﻤﻞ ،ﺧﻠﻘﻴﺎت ،آراء ،ﻋﻘﺎﻳﺪ و ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺎرف ﻓﺮد اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﮕﺎه ،اﻧﺴﺎن
ﭼﻴﺰي از ﺧﻮد ﻧﺪارد و در ﻳﻚ ﺟﺒﺮ ﻓﺮاﮔﻴﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻋﺪم اﺧﺘﻴﺎر ﻳﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬاري ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ )اﺻﺎﻟﺖ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ( و ﻳﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﻓﺮد،
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﺎرﺟﻲ و ﻋﻴﻨﻲ ﻧﺪارد و وﺟﻮدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر وﺟﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺪاوم دارد).اﺻﺎﻟﺖ ﻓﻠﺴﻔﻲ(
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ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮاﻳﺎن ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن
اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪاﻧﻲ از ﻏﺮب ﻛﻪ از اﺻﺎﻟﺖ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ اﺻﻠﻲ ﻧﻈﺮاﺗﺸﺎن ﺑﺮ
ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري ﻳﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ اﺳﺖ.

3

ﺟﺒﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﺻﺎﻟﺖ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ دو ﭘﻴﺶ ﻓﺮض داﻧﺴﺖ:
 .1ﺟﺎﻣﻌﻪ داراي وﺟﻮدي ﻋﻴﻨﻲ و ﺣﻘﻴﻘﻲ اﺳﺖ.
 .2اﻳﻦ وﺟﻮد ﻋﻴﻨﻲ ،داراي ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ و وﻳﮋه ،و ﻣﺘﻔﺎوت از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اﻓﺮاد اﺳﺖ.

4

ﻣﺜﻼً ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎرﻛﺲ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮا ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ »اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ
ﺗﺎرﻳﺨﻲ ـ ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ« اوﺳﺖ ﻛﻪ اوﻻً ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ را ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺒﺮي »ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻗﺘﺼﺎدي« و ﻳﻚ
 .3واﻋﻈﻲ اﺣﻤﺪ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص128
 .1رك :ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺎرﻳﺦ از دﻳﺪﮔﺎه ﻗﺮآن ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺻﺺ33-26
 .2رك :ﻫﺎدوي ﻧﻴﺎ ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺻﺺ305-298
 .3واﻋﻈﻲ اﺣﻤﺪ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص130
١٣٦
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﺗﺤﻮل ﻏﻴﺮارادي ﻣﻲ داﻧﺪ و ﺛﺎﻧﻴﺎً رﻓﺘﺎر و اﻓﻜﺎر و اﺧﻼق و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺠﺒﻮر و ﻣﺤﺼﻮل
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ و ﻧﻘﺶ و ﺗﻌﻠّﻘﺎت ﺑﺸﺮ در روﻧﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .اﻧﺴﺎن اﺳﺎﺳﺎً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
»اﻧﺴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي« ) (Homo economicusﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻫﻤﺎن اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺎن
ﻛﻼﺳﻴﻚ ﻏﺮب و ﺗﻔﻜّﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن را ﻳﻚ »ﺣﻴﻮان ﻣﺠﺒﻮر« و ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺟﺒﺮ
اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

1

 .4رﺣﻴﻢ ﭘﻮر ازﻏﺪي ﺣﺴﻦ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص151
١٣٧
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

 .2,5,1,3ﺟﺒﺮﮔﺮاﻳﻲ در روان ﺷﻨﺎﺳﻲ
دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎ و ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي ﺟﺒﺮﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ در روان ﺷﻨﺎﺳﻲ را در ﻳﻚ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻛﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻪ
دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮد:
أ .ﺟﺒﺮ ﻣﺤﻴﻄﻲ
رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳﻲ ﺟﺰو اوﻟﻴﻦ ﮔﺮاﻳﺶﻫﺎي روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺟﺒﺮ ﻣﺤﻴﻄﻲ را وارد
ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي روان ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺷﻜﻞ دﻫﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ و رﻓﺘﺎر آدﻣﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ
ﻛﺮده اﺳﺖ .در اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدي ﻣﻨﻔﻌﻞ و ﺑﻲ اراده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي رﻓﺘﺎر او از
ﺑﻴﺮون ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻴﺸﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﺳﻜﻴﻨﺮ ،در روان ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﺟﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻓﺮﺿﻴﻪي ﻣﺘﺪاول ﺗﺄﺛﻴﺮ »اﻧﺘﺨﺎب
ﻓﺮد« در رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﺳﻜﻴﻨﺮ ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﺳﻨّﺘﻲ ﻛﻪ اﻓﺮاد را آزاد و ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد
ﻣﻲ داﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ او رﻓﺘﺎر ﻓﺮد را ﺣﻮادث و روﻳﺪادﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل و در
ﺟﻬﺎن واﻗﻊ ﺑﺮاﻳﺶ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،رﻗﻢ ﻣﻲ زﻧﺪ.
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رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺗﺤﺮﻳﻚﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﺑﺰاري در ﭘﺪﻳﺪاري رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲ ورزﻧﺪ و
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ارادي واﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻣﻮﺛﺮ در ﭘﺪﻳﺪاري رﻓﺘﺎر ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ .رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن ﻫﻤﻮاره ﻣﻨﻔﻌﻞ از ﺷﺮاﻳﻂ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ
در آن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺮﻃﻲ ﺑﻪ
ﺧﻮد ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد ﺑﻠﻜﻪ در ﻫﻤﻪي ﻣﻮارد ﭘﺎﺳﺨﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺤﺮك ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮ اﻳﻦ
اﺳﺎس ،دﻳﮕﺮ ﺧﺒﺮي از اﻧﺴﺎن ﻓﻌﺎل ،اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ داراي اﻧﺘﺨﺎب ﻓﻌﺎل و ارادي ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﮔﺮ ﻫﻢ
از ارادهي اﻧﺴﺎن ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﻲ آﻳﺪ ،در واﻗﻊ اراده او ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪي ﺧﻮد ارادهي ﺷﺮﻃﻲ ﺷﺪه و ﻣﺘﺄﺛﺮ از
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋهي اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮي ﺧﺎﺻﻲ ﺷﻜﻞ و ﺟﻬﺖ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
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 .1ﺷﺠﺎﻋﻲ ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص49
 .2رﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺳﻴﺪاﺣﻤﺪ ،درآﻣﺪي ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﻲ ارزﺷﻬﺎ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص150
١٣٨
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ب .ﺟﺒﺮ دروﻧﻲ )ﺟﺒﺮ زﻳﺴﺘﻲ ـ رواﻧﻲ(
ﻃﻴﻔﻲ دﻳﮕﺮ از ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ،اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎر و ﺷﺨﺼﻴﺖ اﻧﺴﺎن را ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ
دروﻧﻲ و ژﻧﺘﻴﻜﻲ داﻧﺴﺘﻪ و ﻧﻮﻋﻲ دﻳﮕﺮ ازﺟﺒﺮﮔﺮاﻳﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اﺻﻮل ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺧﻮد
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻓﺮوﻳﺪ ﻳﻜﻲ از ﻛﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ را در ﺗﺮوﻳﺞ و اﺷﺎﻋﻪي اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه داﺷﺘﻪ و
در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي ﺧﻮد ،از آن ﺳﻮد ﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ .راﺑﺮت دي ﻧﺎي در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ:
ﻓﺮوﻳﺪ ﻳﻚ ﺟﺒﺮﮔﺮاي ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ رﻓﺘﺎري ﻋﻠﺘﻲ دارد ﻛﻪ از ﻧﻬﺎد اﻧﺴﺎن
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .ﻓﺮوﻳﺪ رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن را ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻏﺮﻳﺰي ﻣﻲ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎد و ﻓﻄﺮت
اﻧﺴﺎن ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ .وي ﻧﻘﺶ اراده و اﺧﺘﻴﺎر اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﻛﻠﻲ اﻧﻜﺎر ﻣﻲ ﻧﻤﻮد و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ،ﻓﻜﺮ
و اﺣﺴﺎس آدﻣﻲ و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎي رواﻧﻲ ﺑﺎ ﻋﻠﻠﻲ ﻣﻌﻴﻦ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻠﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .در ﺧﺼﻮص دﻳﺪﮔﺎه ﻓﺮوﻳﺪ ،اﻳﻦ روﻳﻜﺮد ﺑﻪ ﺟﺒﺮﮔﺮاﻳﻲ رواﻧﻲ
ﺷﻬﺮت ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﺑﺮﺧﻲ ﺟﺒﺮ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ را ﻧﻮع دﻳﮕﺮي از ﺟﺒﺮ ﻣﻲداﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ
اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺑﺪن و ﺟﺴﻢ اﻧﺴﺎن و اﻳﻦ ﻧﻮع ﺟﺒﺮ را ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻴﺎن
رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ 2.ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻧﻮع از ﺟﺒﺮ را در دل دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺒﻠﻲ
ﺟﺎيدادهاﻧﺪ.
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ج .ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮ و اﺧﺘﻴﺎر
در روان ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺴﺎن ﻧﮕﺮ ،اﻟﮕﻮي ﺳﻮﻣﻲ از ﺟﺒﺮﮔﺮاﻳﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻳﺎﻓﺖ و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮ )ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻛﻪ رﻓﺘﺎر ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل و ارادهي او اﺳﺖ،
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد( و اﺧﺘﻴﺎر )ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻛﻪ رﻓﺘﺎر ﺗﺎﺑﻊ اﻧﺘﺨﺎب و ارادهي آزاد ﻓﺮد اﺳﺖ(.
ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮ و اﺧﺘﻴﺎر در اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﻧﮕﺮش راﺟﺮز )ﻳﻜﻲ از ﺑﻨﻴﺎن ﮔﺬاران ﻣﻜﺘﺐ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﮕﺮ(
ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﻴﭽﻴﺪهاي اﺳﺖ .دﻳﺪﮔﺎه او ﻃﻮري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ دو )ﺟﺒﺮ و اﺧﺘﻴﺎر( را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﺑﻪ
 .1ﺷﺠﺎﻋﻲ ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص50
 .2واﻋﻈﻲ اﺣﻤﺪ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺻﺺ134-133
 .3رك :ﺷﺠﺎﻋﻲ ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺻﺺ50-49
١٣٩
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

اﻋﺘﻘﺎد او ﺟﺒﺮﮔﺮاﻳﻲ ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎي داﻧﺶ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ،از اﺧﺘﻴﺎر و ارادهي آزاد
اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺰ دﻓﺎع ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻛﻪ راﺟﺮز و ﭘﻴﺮوان او در ﻣﻮرد اﻧﺴﺎن ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و در ﺗﻤﺎﻣﻲ
ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي ﺧﻮد از آن ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﻧﺪ ،ﻓﺮﺿﻴﻪي ﺟﺒﺮﮔﺮاﻳﻲ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮي اراده و اﺧﺘﻴﺎر
اﻧﺴﺎن را ﻧﻴﺰ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .در اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﻨﺎﻗﺾ آﺷﻜﺎر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ .راﺟﺮز ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ
از ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ ﺟﺒﺮ و اﺧﺘﻴﺎر ﮔﻴﺞ و ﻣﺒﻬﻮت ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮداﺷﺖ دﻳﮕﺮ در ﻣﻮرد راﺟﺮز اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ وي در ﻣﻘﺎم ﻳﻚ داﻧﺸﻤﻨﺪ ،دﻳﺪﮔﺎه ﺟﺒﺮﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﺮد ،وﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ درﻣﺎﻧﮕﺮ،
ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ داﺷﺖ و ﺑﺮ آزادي و اﻧﺘﺨﺎب اﻧﺴﺎن در ﻓﺮاﻳﻨﺪ درﻣﺎن ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﻮد.
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د .ﻧﻈﺮات روان ﺷﻨﺎﺳﺎن درﺑﺎره رﻳﺸﻪ ﻫﺎي ﺟﺒﺮﮔﺮاﻳﻲ
»ﻧﺎﺗﺎﻟﻲ ﺗﺮﺑﻮوﻳﻚ ،دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻏﺮﺑﻲ را درﺑﺎره رﻳﺸﻪﻫﺎي ﺟﺒﺮﮔﺮاﻳﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ:
ﺳﺎﺋﻘﻪ ﻫﺎي ﻏﺮﻳﺰي
ﻓﺮوﻳﺪيﻫﺎ :اﻧﺴﺎن ﺗﺤﺖ »ﻛﻨﺘﺮل« ﺳﺎﺋﻘﻪﻫﺎي ﻏﺮﻳﺰي و زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺧﻮﻳﺶ )ﺟﻨﺴﻴﺖ،
ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ،دﻓﻊ ،و اﻣﺜﺎل اﻳﻦ ﻫﺎ( اﺳﺖ .ﺗﻤﺎﻣﻲ رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن ،ﺻﺮﻓﺎًﻧﺘﻴﺠﻪي ﺳﺎزشﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن اﻳﻦ
ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺮﻳﺰي و ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺘﻌﺎرض ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد .ﺳﺎﺋﻘﻪﻫﺎي ﻏﺮﻳﺰي ،ﻏﺎﻟﺒﺎً در ﺿﻤﻴﺮ
ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺤﺖ »ﻛﻨﺘﺮل« آنﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻮد اﻏﻠﺐ
از اﻳﻦ »ﻛﻨﺘﺮل« ﻫﻴﭻ آﮔﺎﻫﻲ ﻧﺪارد.
ﻣﻨﺶ ﮔﺮاﻳﺎن )ﻟﻮرﻧﺘﺰ( :ﻋﻤﺪهي رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن در ﺳﺎﺋﻘﻪ ﻣﺎدرزادي ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﺑﺮ ﺿﺪ دﻳﮕﺮان رﻳﺸﻪ
دارد.
اﻧﺴﺎن ﮔﺮاﻳﺎن )راﺟﺰ؛ ﻣﺎزﻟﻮ( :اﻧﺴﺎن داراي ﺳﺎﺋﻘﻪاي ﻣﺎدرزادي اﺳﺖ ﻛﻪ او را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺤﻘّﻖ
ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺧﻮد ﻣﻲراﻧﺪ.
ژﻧﺘﻴﻚ
ﻣﻜﺘﺐ ﺑﻬﺮهي ﻫﻮﺷﻲ ﻣﻮروﺛﻲ )ﺟﻨﺴﻦ ،ﺷﺎﻛﻠﻲ ،ﻫﺮﻧﺸﺘﺎﻳﻦ( :ﻫﻮش اﻧﺴﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎً ارﺛﻲ اﺳﺖ.
ﻫﻤﻪي رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﻮش در ﻣﺤﺪودهاي ﻗﺮار دارد ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪهي آن ،ژنﻫﺎي »ﻫﻮش«

 .1ﻫﻤﺎن ،ﺻﺺ51-50
١٤٠
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻣﻮروﺛﻲ در ﺷﺨﺺ اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﻳﻪي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آﻳﺰﻧﻚ در ﻣﻮرد ﺷﺨﺼﻴﺖ ،رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﻮروﺛﻲ او ﺑﻪ ﻧﮋﻧﺪي و ﺑﺮون ﮔﺮاﻳﻲ ﻳﺎ درون ﮔﺮاﻳﻲ اﺳﺖ.
ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ
رﻓﺘﺎر ﮔﺮاﻳﺎن روش ﺷﻨﺎس )واﺗﺴﻮن( :رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن را ﻳﻚ ﺳﺮه ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳﺎن ﺑﻨﻴﺎدﮔﺮا )اﺳﻜﻴﻨﺮ(  :ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ،ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎي رﻓﺘﺎر اﺳﺖ؛ اﮔﺮ ﭼﻪ
ﻋﻮاﻣﻞ ژﻧﺘﻴﻚ ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺸﻲ دارﻧﺪ.
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮدازان ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )ﺑﺎﻧﺪورا ،ﺑﺮوﻛﻮوﺗﻴﺲ( :ﻋﻤﺪه رﻓﺘﺎر ،ﺑﻪ وﻳﮋه رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
ﻓﺮاوردهي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻴﺎن ﺗﻤﺎﻳﻼت ﻓﻄﺮي.
ﻧﻮﻓﺮوﻳﺪيﻫﺎ )ﻓﺮوم؛ ارﻳﻜﺴﻮن(  :ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎ ﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻴﺮوي ﺷﻜﻞ دﻫﻨﺪهي
رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ﺳﺎﺋﻘﻪﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﺖ ﻫﺎ :اﺑﺰار ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﺎ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺷﻜﻞ دادن ﺑﺎورﻫﺎ و ارزشﻫﺎي ﻓﺮد
دارد و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪهي ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ رﻓﺘﺎر او ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ.
اﻧﺴﺎن ﮔﺮاﻳﺎن )راﺟﺮز ،ﻣﺎزﻟﻮ( :رﻓﺘﺎر را ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎ ﻋﻲ و ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻜﻞ دﻫﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻧﻴﺎز اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ رﻓﺎه ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ و اﺣﺘﺮام ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺮآورده ﻧﺸﻮد ،اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮد را
ﻣﻨﺤﺮف ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي رﻓﺘﺎر ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ از رﺷﺪ ﺷﺨﺼﻴﺘﺶ ﮔﺮدد؛ وﻟﻲ اﮔﺮ آن ﻧﻴﺎز
اوﻟﻴﻪ ﺑﺮآورده ﺷﻮد ،ﻓﺮد ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﺮود و اﻫﺪاﻓﻲ ﺛﺎﻧﻮي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد ﺗﺤﻘّﻖ ﺑﺨﺸﻲ را ﻛﻪ ﺗﺤﺖ
ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎرج ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﻋﻤﻠﻲ ﺳﺎزد«.
 .6,1,3اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد ﻳﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ؟
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ﺑﺤﺚ از اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد ﻳﺎ اﺻﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ 1در زﻣﺮه ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﻨﺠﺪ ﻛﻪ
اﻳﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮﻳﺎت

 .1رﺟﺒﻲ ﻣﺤﻤﻮد ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺻﺺ189-188
 .2ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺑﺤﺚ و ﺷﺎﻛﻠﻪ ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻛﺘﺎب »ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺎرﻳﺦ از دﻳﺪﮔﺎه ﻗﺮآن« ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻛﻨﺎر
آن از ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
١٤١
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﺟﺒﺮﮔﺮا و ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﺮﺷﺖ ﻣﺸﺘﺮك اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺑﺴﺰاﻳﻲ در ﺑﻨﻴﺎﻧﻬﺎي اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﺒﺎﻧﻲ
ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ اﻳﻦ ﻋﻠﻮم ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ذﻛﺮ اﻳﻦ ﺑﺤﺚ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ
ﻣﺒﻨﺎي ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ،روش ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻦ ﻋﻠﻮم ﺑﻪ وﻳﮋه ﻋﻠﻮم
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ را ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ؛ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد ﻳﺎ
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻃﺮﻓﺪاران ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﮔﺬرا ﻣﻲ ﺷﻮد.
 .1,6,1,3ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در ﺟﺒﺮ ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و
ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻋﻘﻴﺪه ﻫﺎ ،اﻳﺪهﻫﺎ و آرﻣﺎﻧﻬﺎ در ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ادﻏﺎم ﺷﺪه و در ﻳﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺸﺘﺮك
ﻏﻮﻃﻪ ورﻧﺪ؛ 2اﻣﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮاي اﻳﻦ واژه ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ اراده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ
ﭼﻨﺎن ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻴﻊ آدﻣﻴﺎﻧﻲ را ﻛﻪ ﺑﺮ روي اﻳﻦ ﻛﺮه زﻳﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﻲ زﻳﻨﺪ و ﺧﻮاﻫﻨﺪ زﻳﺴﺖ در
ﺑﺮ ﮔﻴﺮد و ﻧﻪ ﭼﻨﺎن ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺮوه ﻣﺮدان ﻣﺘﺄﻫﻞ ﻳﻚ ده ﻛﻮﭼﻚ را ﻧﻴﺰ ﺑﺘﻮان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺎﻣﻴﺪ.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ روي ،ﻣﻌﻴﻦ و ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻨﻮز ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ ﻟﻔﻈﻲ از ﺟﺎﻣﻌﻪ
اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺒﻮل و ﻣﺤﻞّ اﻋﺘﻨﺎي ﻫﻤﻪ ﻳﺎ اﻛﺜﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ )ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﻗّﻒ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺣﻞّ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺑﺴﻴﺎري ﻛﻪ در آﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﭘﺎرهاي از آﻧﻬﺎ اﺷﺎره
ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد( ،و اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ آن اﻋﺘﺮاف دارﻧﺪ.
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 .1ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻛﺘﺎب »ﻓﻠﺴﻔﻪ اﻗﺘﺼﺎد در ﭘﺮﺗﻮ ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﻲ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ« ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﺻﺎﻟﺖ در اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﻗﺎﺋﻞ
اﺳﺖ ،ﻋﺒﺎرت »اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ« را ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺮ ﻣﻲ ﭘﻨﺪارد و ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ» :در ﻋﺒﺎرت ﻣﺼﻄﻠﺢ »اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد ﻳﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ«،
ﻧﻮﻋﻲ اﻳﻬﺎم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﮔﺮدد .در واﻗﻊ در اﺑﺘﺪاي اﻣﺮ] ،ﻋﺒﺎرت ﻣﺬﻛﻮر[ ،اﻳﻦ ﭘﻴﺶ ﻓﺮض را ﺗﺪاﻋﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﻫﺮ
دو ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ را در ﭼﺎﻟﺶ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻳﻜﻲ از دو ﻣﺴﻴﺮ ،ﻳﻌﻨﻲ ﻳﺎ اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد ﻳﺎ اﺻﺎﻟﺖ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ .اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻲ ﻛﻪ از ﻣﻔﻬﻮم اﺻﺎﻟﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري( و
ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري و ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻳﻦ ﻃﺮز ﺗﻠﻘﻲ از ﺑﺤﺚ
ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﻪ دﻗﻴﻖ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ) «.ﻫﺎدوي ﻧﻴﺎ ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ اﻗﺘﺼﺎد در ﭘﺮﺗﻮ ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﻲ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﭘﺎورﻗﻲ
ص(298
 .2ﻣﻄﻬﺮي ﻣﺮﺗﻀﻲ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺎرﻳﺦ )ج 5از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ اي ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﻲ اﺳﻼﻣﻲ( ،ﻗﻢ ،ﺻﺪرا ،دوم ،1357 ،ص12
 .3ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص9
١٤٢
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ،ﺿﺎﺑﻄﻪي ﺣﻜﻮﻣﺖ واﺣﺪ و اﺳﺘﻘﻼل ﺳﻴﺎﺳﻲ را ﺑﺮاي وﺣﺪت ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ارزش و
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﻠّﻘّﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﻳﺮادﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺿﺎﺑﻄﻪ وارد اﺳﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﻗﺒﻮل
اﻳﻦ ﺿﺎﺑﻄﻪ و اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻼزﻣﻪاي ﻧﻴﺴﺖ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﺿﺎﺑﻄﻪي ﻣﺬﻛﻮر ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺮ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از آدﻣﻴﺎن ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ وﺣﺪت اﻋﺘﺒﺎري دارﻧﺪ.

1

 .2,6,1,3ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺻﺎﻟﺖ
ﻳﻜﻲ از ﺗﻌﺎﺑﻴﺮي ﻛﻪ در ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻴﻮع و رواج دارد ﺗﻌﺒﻴﺮ اﺻﺎﻟﺖ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼً اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﻪ
آﻳﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺻﺎﻟﺖ دارد ﻳﺎ ﻓﺮد؟ ﺑﻪ وﻓﻮر در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد .از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ واژهي
ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺸﺘﺮك ﻟﻔﻈﻲ اﺳﺖ ،ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭘﺮﺳﺸﻲ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ آن را از
ﻫﻢ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﺮد.
در ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺻﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻳﺎ ﻓﺮد ،ﺣﺪاﻗﻞ ،ﺳﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ:
 .1اﺻﺎﻟﺖ در ﻣﻌﻨﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ )اوﻟﻮﻳﺖ و ﺗﻘﺪم ﺣﻘﻮق و ﻣﺼﺎﻟﺢ(

2

اﺻﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ اش ،ﭼﻴﺰي ﺟﺰ اوﻟﻮﻳﺖ و ﺗﻘﺪم ﺣﻘﻮق و ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻛﺜﺮﻳﺖ اﻓﺮاد
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق و ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻗﻠﻴﺖ ﻧﻴﺴﺖ؛ و اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد ﻧﻴﺰ ﺟﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺗﻘﺪم ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎي ﻓﺮد
ﻧﻴﺴﺖ.

3

 .2اﺻﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )ﺗﺄﺛﻴﺮ و ﻧﻔﻮذ ﻋﻤﻴﻖ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ( :ﮔﺎﻫﻲ ﻣﺮاد از
اﺻﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﺑﺮ اﺛﺮ زﻧﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ و ﻧﻔﻮذ ﻋﻤﻴﻖ و
ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪي ﺟﺎﻣﻌﻪ واﻗﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﻫﻤﻪي اﺑﻌﺎد و وﺟﻮه ﺣﻴﺎت ﺧﻮد از آن ﻣﺘﺄﺛّﺮ و در ﺑﺮاﺑﺮ آن
ﻣﻨﻔﻌﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد.

4

 .1ﻫﻤﺎن ،ص15
 .2ﻫﻤﺎن ،ص26
 .3ﻫﻤﺎن ،ص28
 .4ﻫﻤﺎن ،ص 29؛ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه »ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺎرﻳﺦ از ﻧﮕﺎه ﻗﺮآن« ،اﺻﺎﻟﺖ را در اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻓﻠﺴﻔﻲ اش در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
١٤٣
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

 .3اﺻﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻓﻠﺴﻔﻲ )داﺷﺘﻦ وﺟﻮد ﺣﻘﻴﻘﻲ( :وﻗﺘﻲ ﻛﻪ از اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد ﻳﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم
ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﻲ رود ،ﻣﺮاد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ ﻓﺮد وﺟﻮد ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻋﻴﻨﻲ دارد و ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد
اﻋﺘﺒﺎري ،ﻳﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد ﺣﻘﻴﻘﻲ دارد و ﻓﺮد وﺟﻮد ﻃﻔﻴﻠﻲ و ﺗﺒﻌﻲ ،ﻳﺎ ﻫﺮ دو وﺟﻮد ﺣﻘﻴﻘﻲ دارﻧﺪ.

1

 .3,6,1,3ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮاﻳﻲ و ﻓﺮد ﮔﺮاﻳﻲ
ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺬﻛﻮر ـ ﻛﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪي ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ ـ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ
داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ دو دﺳﺘﻪي ﺑﺰرگ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﺳﺖ .دﺳﺘﻪي اول ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ
ﻛﻪ اﺻﺎﻟﺖ را از آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲ داﻧﺪ )ﮔﺮاﻳﺶﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮا(؛ و دﺳﺘﻪي دوم ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻳﻲ را در ﺑﺮ
ﻣﻲﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻓﺮد را اﺻﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻤﺎرد )ﮔﺮاﻳﺶﻫﺎي ﻓﺮدﮔﺮا(
أ .ﮔﺮاﻳﺶﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮا
اﻳﻦ ﮔﺮاﻳﺶﻫﺎ ﺑﺮ ﺧﺼﻴﺼﻪي ﺟﻤﻌﻲ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ دارد و ﺟﺎﻣﻌﻪ را واﻗﻌﻴﺘﻲ ﻋﻴﻨﻲ
ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ از اﻓﺮاد ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪهي آن ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ اﺳﺖ و آﺛﺎر و ﺧﻮاص وﻳﮋهاي دارد ﻛﻪ در اﻓﺮاد
اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲﺷﻮد .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ دﻳﮕﺮ ،اﻳﻦﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﻋﺎﻣﻞ دوم ﺗﻜﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ واﻗﻌﻴﺘﻲ اﺻﻴﻞ دارد و ﻓﺮد ﻓﻘﻂ واﻗﻌﻴﺘﻲ ﺗﺒﻌﻲ دارد .ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ
ﺷﺨﺺ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻳﻚ ﻛﻞّ ﻣﺮﻛّﺐ اﺳﺖ و زﻧﺪﮔﻲ واﺣﺪي دارد ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از اﻋﻀﺎي ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺑﺪن آن
ﺣﻴﺎت را ﻧﺪارد؛ ﺣﺘّﻲ اﮔﺮ ﻫﺮﻳﻚ از آن اﻋﻀﺎ ﺑﻲ ﻋﻴﺐ و ﻧﻘﺺ و آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦﺻﻮرت ،اﺟﺘﻤﺎع اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺮﻛّﺐ از اﻓﺮاد ﻧﻴﺰ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺧﺎص ﺧﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از آﺣﺎد
اﻧﺴﺎﻧﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺪه و ﻧﺎﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﻓﺎﻗﺪ آن ﺣﻴﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺳﺨﻦ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻳﻚ ﺷﺨﺺ ﻳﺎ ﻓﻮق
ﺷﺨﺺ ﻣﺮﻛﺐ از اﻓﺮاد اﺳﺖ ـ درﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﻴﻮه ﻛﻪ ﺑﺪن از ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎ ،اﻋﻀﺎ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ ـ و زﻧﺪﮔﻲ واﺣﺪي دارد ﻏﻴﺮ از ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ زﻧﺪﮔﻲ اﻓﺮاد ﺳﺎزﻧﺪهي آن 2.رﻳﺸﻪ اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه
را ﺑﺎﻳﺪ در اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎي ﻫﮕﻞ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﺟﺰ ﻛﻞ ،ﻫﻴﭻ اﻣﺮي ﻣĤﻻً و ﺗﻤﺎﻣﺎًﺣﻘﻴﻘﻲ
ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺮا ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻫﺮ ﺟﺰﺋﻲ از ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﭼﻨﺎن ﻋﻤﻘﻲ ﻣﺘﺄﺛﺮ از رواﺑﻂ آن ﺟﺰء ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﺟﺰاء و ﺑﺎ ﻛﻞ

 .1ﻫﻤﺎن ،ص32
 .2ﻫﻤﺎن ،ص33
١٤٤
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺑﻴﺎن ﺻﺎدﻗﻲ درﺑﺎره ﻫﻴﭻ ﺟﺰﺋﻲ ﻧﻤﻲﺗﻮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ،ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ ﺟﺰء را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﻲ ﻛﻪ
در ﻛﻞ دارد ،ﻣﻨﺴﻮب ﻛﺮد.

1

ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،در دو ﻗﺮن اﺧﻴﺮ ﺗﻌﺪاد ﻛﺜﻴﺮي از داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻓﻼﺳﻔﻪي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻐﺮب زﻣﻴﻦ و
ﻋﻠﻲ اﻟﺨﺼﻮص آﻟﻤﺎن ،ﭼﻨﻴﻦ ﮔﺮاﻳﺶﻫﺎﻳﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﻓﻲ اﻟﻤﺜﻞ ،ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻣﻜﺘﺐ روان ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻠﺖﻫﺎ
ﻧﺎم ﺑﺮد ﻛﻪ در ﺳﺎل  ،1859دو ﻣﺘﻔﻜّﺮ آﻟﻤﺎﻧﻲ ،ﻻزاروس و ﺷﺘﺎﻳﻦ ﻫﺎل ،آن را ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻣﻠّﺖ را
داراي واﻗﻌﻴﺘﻲ ﺟﻤﻌﻲ ،ﻣﺎﻫﻴﺘﻲ روﺣﺎﻧﻲ و روح ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ روح ﻓﺮدي ،ﭼﻴﺰي ﺟﺰ ﻣﺤﺼﻮل آن
ﻧﻴﺴﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﻣﻲ ﺗﻮان از اﺳﻮاﻟﺪ ﺷﭙﻨﮕﻠﺮ ـ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮداز ﺳﻴﺎﺳﺖ ،ﻓﻴﻠﺴﻮف و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس آﻟﻤﺎﻧﻲ
) 1936ـ  (1880ـ ﻳﺎد ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺧﺼﻠﺖ ﺧﺎص ﺧﻮد و ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﻲ ﺧﺎص
ﺧﻮد را دارد و داراي ﻓﻠﺴﻔﻪي اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ ،ﻫﻨﺮ ،ﻋﻠﻢ و ﻣﺬﻫﺐ اﺳﺖ ،آﻧﭽﻨﺎن ﻛﻪ
ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ دو ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺘﻔﺎوت ،ﻧﺎﻣﻴﺴﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﻨﻴﺎن ﮔﺬاران و ﭘﻴﺶ ﻛﺴﻮﺗﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﮔﺮاﻳﻴﺪه اﻧﺪ.
ﺳﻦ ﺳﻴﻤﻮن ﻓﻴﻠﺴﻮف اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﺮاﻧﺴﻮي ) 1825ـ  (1761ﻛﻪ اﮔﻮﺳﺖ ﻛﻨﺖ از ﺷﺎﮔﺮدان
و ﻳﺎران او ﺑﻮد ـ از اﻳﻦ دﺳﺘﻪ اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻦ ﺳﻴﻤﻮن ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ وﺳﻴﻊ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ اش ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﻓﺮاد ﺑﻠﻜﻪ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺳﺖ« .از اﺗﺤﺎد آدﻣﻴﺎن ،وﺟﻮد ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد ،وﻟﻲ
اﻳﻦ وﺟﻮد ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻛﻮﺷﺸﻲ اﺳﺖ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺟﻤﻌﻲ و ﻓﺮدي.
ﭘﺮودون ،ﻣﺘﻔﻜّﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺮاﻧﺴﻮي ) 1865ـ  ،(1809ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪهاي
اﺳﺖ داراي ﻫﻮش و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﺎص و ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ از راه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺸﻒ ﺷﺪﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﻮﺳﺖ
ﻛﻨﺖ ﻫﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﺣﻜﻢ ﻳﻚ ﻓﺮد ﻋﻈﻴﻢ ﻛﻪ داراي ﻣﻮﺟﻮدﻳﺘﻲ ﺧﺎرج از ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ اﻓﺮاد اﺳﺖ ﺗﺼﻮر
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
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١٤٥
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ب .ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎي ﻓﺮدﮔﺮا
ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺮ ﺧﺼﻴﺼﻪي ﻓﺮدي ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻜﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ
ﻓﻘﻂ اﻓﺮاد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ اﻧﺪﻳﺸﻨﺪ و ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮔﺮوه ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺧﻮدي ﺧﻮد ﻫﻴﭻ واﻗﻌﻴﺘﻲ
ﻧﺪارﻧﺪ و ﭼﻴﺰي ﺟﺰ اﻓﺮاد و اﺷﻜﺎل ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﻴﺎن اﻓﺮاد ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺳﺎده ﺗﺮ ،ﻓﺮدﮔﺮاﻳﺎن
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده از ﭘﺪر ،ﻣﺎدر و ﻓﺮزﻧﺪان و ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻢ ﭼﻨﺪ ﻛﺲ دﻳﮕﺮ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪهاﺳﺖ و ﭼﻴﺰي ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻫﺮ ﻣﻠّﺖ ﻫﻢ از ﺟﻤﻊ ﻫﻤﻪي اﻓﺮاد آن ﻣﻠّﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻣﻲﺷﻮد و ﻧﻪ از ﭼﻴﺰي دﻳﮕﺮ .در واﻗﻊ ،ﻓﻘﻂ اﻧﺴﺎنﻫﺎي ﻣﻨﻔﺮد وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع آﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘّﻪ ،اﻓﺮاد ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﻪﻫﺎي ﺷﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻮدهاي از ﺷﻦ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻢ از
وﺟﻮد ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎﺧﺒﺮﻧﺪ و ﻫﻢ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺗﺄﺛﻴﺮ و ﺗﺄﺛّﺮﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دارﻧﺪ و ﻫﻢ ﻫﻢرﺗﺒﻪ
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻮدهاي از ﺷﻦ ،ﺑﻪ ﻫﻴﭻ روي ،ﭼﻴﺰي ﺑﺮﺗﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ داﻧﻪﻫﺎي ﺷﻦ
ﻧﻴﺴﺖ و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﻫﻤﻪي اﻓﺮاد آن اﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﻣﺠﻤﻮع ارﺗﺒﺎﻃﺎت و
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﻴﺎن آﻧﺎن .وﻟﻲ ،آﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻓﺮاد و ﺗﺄﺛﻴﺮات و ﺗﺄﺛﺮات آﻧﺎن ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ
ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺟﺎﻣﻌﻪ را واﺣﺪي ﺣﻘﻴﻘﻲ داﻧﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻓﺸﺎر و ﻧﻴﺮوﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ادﻋﺎي
ﺟﺎﻣﻌﻪﮔﺮاﻳﺎن از ﺳﻮي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻓﺮد وارد ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﭼﻴﺰي ﺟﺰ ﻧﺘﻴﺠﻪي ﺗﺄﺛﻴﺮ دﻳﮕﺮ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﻫﺮ
ﻓﺮد ﺧﺎص ﻧﻴﺴﺖ .ذرات اوﻟﻴﻪي ﺟﺴﻢ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎ ،ﭘﺮوﺗﻮنﻫﺎ و ﻧﻮﺗﺮونﻫﺎ ﻧﻴﺰ در درون ﻫﺮ اﺗﻢ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دارﻧﺪ و ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺟﺬب ﻳﺎ دﻓﻊ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ؛ وﻟﻲ ،اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﺗﻢ ﭼﻴﺰي ﺑﺮﺗﺮ و
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺠﻤﻮع اﻳﻦ ذرات و ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎلﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎﺳﺖ و ﻫﻢ اوﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﺎﻳﻚ ذرات را
ﺟﺬب ﻳﺎ دﻓﻊ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﺣﻘﻮق و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﭼﻴﺰي ﺟﺰ ﺣﻘﻮق و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺴﺖ .ﻣﺜﻼً وﻇﻴﻔﻪي ﺷﺨﺺ در ﻗﺒﺎل ﻣﻤﻠﻜﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از وﻇﻴﻔﻪي
او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺋﻴﺲ ﻣﻤﻠﻜﺖ و دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران ﺣﻜﻮﻣﺖ و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان.
ﺣﺎﺻﻞ آﻧﻜﻪ ،ﻓﺮدﮔﺮاﻳﻲ ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻲ را ﻛﻪ ﻣﻴﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﭼﻴﺰي ﻏﻴﺮواﻗﻌﻲ
ﻧﻤﻲداﻧﺪ ،ﻟﻜﻦ آﻧﻬﺎ را ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد اﻧﺴﺎنﻫﺎ و از آﺛﺎر آﻧﺎن ﻣﻲ ﺷﻤﺎرد .اﻳﻦ ﮔﺮاﻳﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ
ﺟﻤﻊ اﻓﺮاد اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻪي ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺗﻌﺎﻣﻞﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻴﺎن آﻧﺎن اﺳﺖ ﻣﺮﻛّﺐ واﻗﻌﻲ و واﺣﺪ

١٤٦
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻧﻤﻲاﻧﮕﺎرد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،آن را داراي آﺛﺎر و ﺧﻮاص وﻳﮋهاي ﻧﻤﻲداﻧﺪ و ﻫﻤﻪي ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎي
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪي ﺗﻮﺟﻴﻪﻫﺎي روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﺟﺎن اﺳﺘﻮارت ﻣﻴﻞ ﻓﻴﻠﺴﻮف و اﻗﺘﺼﺎددان اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ) 1873ـ  (1806را ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎدي
ﻓﺮدﮔﺮاﻳﻲ ﻣﻲداﻧﻨﺪ .اﻳﻦ ﻓﺮدﮔﺮاي ﻃﺮاز اول ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻓﺮاد اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﮔﺮد ﻫﻢ ﻣﻲآﻳﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﻣﺎدهي ﺗﺎزهاي ﻣﺒﺪل ﻧﻤﻲﮔﺮدﻧﺪ.
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از ﻣﻴﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي درﺳﺖ ﻛﻠﻤﻪ ،ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮدﮔﺮا ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺎم ﺑﺮد
ﮔﺎﺑﺮﻳﻞ دوﺗﺎرد ) 1843ـ  ( 1904ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس ﻓﺮاﻧﺴﻮي و ﺑﻨﻴﺎن ﮔﺬار روان ﺷﻨﺎس اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ.
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داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ وﻳﻠﻴﺎم ﻣﻚ دوﮔﺎل روان ﺷﻨﺎس اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ و ﻓﺮاﻧﻜﻠﻴﻦ ﻫﻨﺮي ﮔﻴﻨﮕﺰ
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ و ﻣﻜﺎﺗﺒﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻜﺘﺐ ارﺗﺒﺎط ﮔﺮاي ﺷﻴﻜﺎﮔﻮ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﻴﺖ از ﺗﺎرد ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ و
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ را ﻫﻤﺎن رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﮔﺮوﻫﻲ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻧﺴﺎنﻫﺎ داﻧﺴﺘﻨﺪ و
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ روان ﺷﻨﺎﺳﻲ و روان ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﻤﻌﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮدﻧﺪ.
ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ و وﺣﺪت ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﺎﻛﺲ وﺑﺮ
) 1920ـ  (1864ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس آﻟﻤﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﺿﻴﻪي وﺟﺪان ﺟﻤﻌﻲ را ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺧﻴﺎل ﻣﻲداﻧﺴﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪهي وي از دﻳﺪﮔﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ،ﺟﻤﻊ )ﺟﺎﻣﻌﻪ( ﻳﻚ واﻗﻌﻴﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ذات ﻧﻴﺴﺖ و ﻓﻘﻂ ﻓﺮد
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ واﺣﺪ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ذات اﺳﺖ .اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺪف ،ﺳﻨﺠﺶ و ارزﻳﺎﺑﻲ وﺳﺎﺋﻞ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻫﺪف،
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﻜﻼت ،ﺗﺼﻤﻴﻢ و ﻋﺰم اﺟﺮاي ﻫﺪف و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻛﺎر ،ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ،از
اﻓﺮاد ﻧﺸﺌﺖ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،از ﻟﺤﺎظ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ،ﺗﺒﻴﻴﻦ ﭘﺬﻳﺮ و ﻣﻌﻘﻮل
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻌﻨﺎدار اﻓﺮاد اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺷﻮد.
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داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﻄﺮح دﻳﮕﺮ ﻫﺮﺑﺮت اﺳﭙﻨﺴﺮ ﻓﻴﻠﺴﻮف ﺗﻜﺎﻣﻞ ﮔﺮاي اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ اﺳﺖ .رأي اﺳﭙﻨﺴﺮ در
ﺧﺼﻮص اﺻﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻳﺎ ﻓﺮد را دو ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﻢ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮده اﻧﺪ .ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮروﻳﭻ و
ﻣﻮرﻳﺲ دو ورژه ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪام واراﻧﮕﺎري )ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ( اﺳﭙﻨﺴﺮ او را ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮاﻳﻲ ﺗﻤﺎم ﻋﻴﺎر ﻣﻲداﻧﻨﺪ و
 .1ﻫﻤﺎن ،ﺻﺺ41-40
 .2ﻫﻤﺎن ،ص42
 .3ﻫﻤﺎن ،ﺻﺺ44-43
١٤٧
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺳﭙﻨﺴﺮ را اوﻟﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﮔﺮاﻳﺶ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲداﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮد
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و روشﻫﺎي ﻋﻠﻮم زﻳﺴﺘﻲ را ﻣﻲﺗﻮان در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻮر اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﻌﻤﻴﻢ داد ،وي را ﻓﺮدﮔﺮا ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮات ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ آراء ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺧﻮد اﺳﭙﻨﺴﺮ ﺑﺮ ﻣﻲﮔﺮدد.
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ج .دو ﻛﻮﺷﺶ آﺷﺘﻲ دﻫﻨﺪهي ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ
ﻣﻮرﺧﺎن ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ را ﻣﻜﺘﺐﻫﺎﻳﻲ ﺗﻠﻘّﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي
آﺷﺘﻲ دادن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮاﻳﻲ و ﻓﺮدﮔﺮاﻳﻲ ﺗﻼش ﻛﺮدهاﻧﺪ و در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻠﻲ اﻟﺨﺼﻮص ،ﺑﺮ دو ﻣﻜﺘﺐ
ﻣﺎرﻛﺲ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس و اﻗﺘﺼﺎددان آﻟﻤﺎﻧﻲ ) 1883ـ  (1818و دورﻛﻴﻢ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲ ورزﻧﺪ .وﻟﻲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ ،اﻳﻦ دو ﺗﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ از اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﻳﻂﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮاﻳﺎن و ﻓﺮدﮔﺮاﻳﺎن
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪ و آﻧﺎن را ﺑﻪ اﻋﺘﺪال آورﻧﺪ و آﺷﺘﻲ دﻫﻨﺪ .ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﻄﺎﻫﺎ و اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﻲ
ﺷﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ داﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮاﻳﺎن و ﻓﺮدﮔﺮاﻳﺎن ﻣﺘﻘﺪم از ﺑﻌﻀﻲ از آﻧﻬﺎ ﭘﺎك و ﭘﻴﺮاﺳﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺟﺎﻟﺐ
ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﻣﻜﺘﺐ ﻛﻪ داﻋﻴﻪي آﺷﺘﻲ دادن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮاﻳﻲ و ﻓﺮدﮔﺮاﻳﻲ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺧﻮدﺷﺎن
اﻣﺮوزه از ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﻃﺮﻓﺪاران ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮاﻳﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
 .1ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺎرﻛﺲ
اﻳﻦ ﻣﻜﺘﺐ از ﺳﻮﻳﻲ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﭼﻴﺰي ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎﻫﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺛﺎﺑﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﻓﻌﺎل،
اﻧﻔﻌﺎﻻت ،آرا و ﻧﻈﺮﻳﺎت ،ﺧﻠﻖ و ﺧﻮﻫﺎ ،اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاﻃﻒ رﻓﺘﺎر ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻧﺴﺎن ،ﻫﻤﮕﻲ،
ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﻣﻈﺎﻫﺮ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً اﻧﻌﻜﺎس وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و
ﺧﻼﺻﻪ ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺖ.
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از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ،اﻳﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﻫﻴﭻ ﮔﺎه از ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺎﺳﻲ ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﺗﺮﻳﻦ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ،ﺑﺎز ﻧﺎﻳﺴﺘﺎده اﺳﺖ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺖ ،وﻟﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺎرﻳﺦ
ﻫﻢ ﻣﺤﺼﻮل اﻧﺴﺎﻧﻨﺪ .ﻣﺎرﻛﺲ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﻴﭻ ﻛﺎري اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ دﻫﺪ .اﻳﻦ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺸﺮ زﻧﺪهي
ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻛﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ.
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 .1ﻫﻤﺎن ،ﺻﺺ52-45
 .2ﻫﻤﺎن ،ﺻﺺ53-52
 .3ﻫﻤﺎن ،ص54
١٤٨
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

 .2ﻣﻜﺘﺐ دورﻛﻴﻢ
دورﻛﻴﻢ ﺑﺎ اﺑﺪاع ﻧﻈﺮﻳﻪي ﻣﺸﻬﻮر وﺟﺪان ﺟﻤﻌﻲ ﻛﻮﺷﺸﻲ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺷﺘﻲ دادن در
ﮔﺮاﻳﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮاﻳﻲ و ﻓﺮدﮔﺮاﻳﻲ ـ ﻛﻪ اﺳﭙﻨﺴﺮ و ﺗﺎرد را ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﻲ داﻧﺴﺖ ـ آﻏﺎز
ﻛﺮد .وﻟﻲ ،در اﻳﻦ اﻗﺪام ﭼﻨﺎن ﻧﺎﻛﺎم ﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮاﺗﺮ از اﺳﭙﻨﺴﺮ ﺷﺪ و از آن ﭘﺲ اﺧﺘﻼف
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮاﻳﻲ و ﻓﺮد ﮔﺮاﻳﻲ »اﺧﺘﻼف دورﻛﻴﻢ و ﺗﺎرد« ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ 1.دورﻛﻴﻢ در ﺳﻴﺮ ﺗﻔﻜﺮات
ﺟﺎﻣﻌﻪﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ اش ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﻣﺘﻤﺪن ﺷﺪن او ﻣﻲ داﻧﺪ ﻛﻪ آن ﻫﻢ از
ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .دورﻛﻴﻢ ﺣﺘﻲ ﻫﻤﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻨﻄﻘﻲ و ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﺲ ،ﻓﺼﻞ ،ﻧﻮع،
زﻣﺎن ،ﻣﻜﺎن ،ﻋﻠﻴﺖ ،ﻛﻠﻴﺖ و ﺟﺰﺋﻴﺖ و ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻣﻴﺎن ﻣﺤﺴﻮس و ﻣﻌﻘﻮل ،ﻣﺎده و ﺻﻮرت و ﺗﺠﺮﺑﻲ و
ﻓﻄﺮي را زاﻳﻴﺪه و ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲ داﻧﺪ .در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻫﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺟﺎي ﺧﺪا ﻣﻲ ﻧﺸﺎﻧﺪ و
ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﺧﺪا و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻳﻜﻲ را ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ .او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻣﻘﺎم ﺧﺪاﻳﻲ ﭼﻴﺰي ﺟﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺻﻮرت
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ در اﻧﺪﻳﺸﻪ اﻧﺴﺎن ﺷﻜﻞ ﺗﻤﺜﻴﻠﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ 2.دورﻛﻴﻢ ﻣﺬﻫﺐ را ﭼﻴﺰي ﺟﺰ ﭘﺮﺳﺘﺶ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻲداﻧﺪ .ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮاﻳﻲ در ﺗﻔﻜﺮ دورﻛﻴﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺮﺳﺘﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﻣﻲ ﺷﻮد.

3

 .4,6,1,3ﻫﺪف اﺻﻠﻲ در ﻣﺒﺤﺚ اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺘﻔﻜﺮان ﻏﺮب ،ﻫﻨﻮز ﺑﻪ راه ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد ﻳﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ؛ اﻣﺎ
ﺑﺤﺚ و ﺟﺪﻟﻬﺎ ﻣﻴﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮاﻳﺎن و ﻓﺮدﮔﺮاﻳﺎن آرام ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺳﺘﺎد ﻣﺼﺒﺎح ﭘﺲ از ﮔﺰارش
اﺟﻤﺎﻟﻲ از دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎي دو ﻃﺮف ،اﺻﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ )ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻓﻠﺴﻔﻲ( و درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺟﻮد ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﺮاي
ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ ﻋﻘﻠﻲ و ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻣﺮدود ﻣﻲ ﺷﻤﺎرد؛ اﻣﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري ﻓﺮد ﺑﺮ
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﻓﺮد را ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد 4.ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮي و ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺪر 1ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ

 .1ﻫﻤﺎن ،ﺻﺺ55-54
 .2ﻫﻤﺎن ،ص ،58ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از :آرون رﻳﻤﻮن ،ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺎﺳﻲ اﻧﺪﻳﺸﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﭘﺮﻫﺎم ﺑﺎﻗﺮ ،ﺗﻬﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎرات
و آﻣﻮزش اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ،اول ،1364 ،ﺻﺺ423-422
 .3ﻫﻤﺎن ،ﺻﺺ59-57
 .4رك :ﻫﻤﺎن ،ﺑﺨﺸﻬﺎي دوم ،ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم
١٤٩
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻧﻈﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ .دﻳﺪﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮي اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮﻛﺐ ﺣﻘﻴﻘﻲ از ﻧﻮع ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ؛ وﻟﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻦﻫﺎ و اﻧﺪام ﻫﺎ ،اﻓﺮاد اﻧﺴﺎن ﻛﻪ
ﻫﺮﻛﺪام ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي ﻓﻄﺮي و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ از ﻃﺒﻴﻌﺖ وارد زﻧﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ،روﺣﺎً در
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ادﻏﺎم ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻮﻳﺖ روﺣﻲ ﺟﺪﻳﺪي ﻛﻪ از آن ﺑﻪ روح ﺟﻤﻌﻲ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻲﺷﻮد ،ﻣﻲﻳﺎﺑﻨﺪ 2.ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ در دﻳﺪﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮي ،ﻫﻢ ﻓﺮد اﺻﺎﻟﺖ دارد و ﻫﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ.
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه »ﻓﻠﺴﻔﻪ اﻗﺘﺼﺎد در ﭘﺮﺗﻮ ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﻲ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ« در ﺟﻤﻊ دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎي اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان
اﺳﻼﻣﻲ در ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد ﻳﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻠﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ .وي ﭘﺲ از ﮔﺰارش ﻣﺨﺘﺼﺮي از
دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮاﻳﺎن و ﻓﺮدﮔﺮاﻳﺎن ﻏﺮﺑﻲ ،دو ﻣﺆﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ ﭘﺎرادﻳﻢ ﻧﻈﺮي ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻏﺮب در اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ
را اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ» :اوﻻً ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﻲ در ﻣﻔﻬﻮم اﺻﺎﻟﺖ ،اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؛ ﺛﺎﻧﻴﺎً ﭘﻴﺶ ﻓﺮض اﺻﻠﻲ
ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ دو دﻳﺪﮔﺎه )ﻓﺮدﮔﺮاﻳﻲ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮاﻳﻲ( اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﺎ ﻓﺮد و ﻳﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در
ﭘﺪﻳﺪه اي ﻛﻪ اﻧﺴﺎن در آن ﻧﻘﺶ دارد دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﻲ در اﻳﻦ ﺑﺤﺚ» ،اﺻﺎﻟﺖ
ﻓﺮد ﻳﺎ ﺟﻤﻊ؟« اﺳﺖ «.ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺑﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺑﺤﺚ اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻜﻴﻪ اﺻﻠﻲ ﻓﻼﺳﻔﻪ
ﻏﺮب ﺑﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ  -ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ از اﺻﺎﻟﺖ
را ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد  -و اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻔﻜﺮان اﺳﻼﻣﻲ ﭼﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻓﺮد را ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ و ﭼﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ را داراي اﺻﺎﻟﺖ ﻧﻤﻲ داﻧﻨﺪ ،ﻫﺮ دو ﻃﻴﻒ در اﻳﻦ ﻧﻈﺮ اﺷﺘﺮاك دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺮ دو ﺑﺮ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ و اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮاﻳﺎن و
ﻓﺮدﮔﺮاﻳﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري و ﻧﻈﺎم ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﻲ را ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﮔﺎه ﻗﺮآن
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻔﻜﺮان اﺳﻼﻣﻲ را ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻳﻜﺴﺎن و ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻗﺮآن ﻧﺸﺎن
ﻣﻲدﻫﺪ.
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 .1درﺑﺎره ﻧﻈﺮ ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺪر رك :ﺻﺪر ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ،ﺳﻨﺖﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺦ و ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻣﻜﺘﺐ ﻗﺮآن) ،ﻧﻘﻞ از:
ﻫﺎدوي ﻧﻴﺎ ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص(302
 .2ﻣﻄﻬﺮي ﻣﺮﺗﻀﻲ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص 26
 .3رك :ﻫﺎدوي ﻧﻴﺎ ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص310 -300
١٥٠
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

 .7,1,3ﻫﺪف و ﻛﻤﺎل اﻧﺴﺎن
ﻛﻤﺎل ﺟﻮﻳﻲ و ﺳﻌﺎدت ﺧﻮاﻫﻲ اﻧﺴﺎن ﻳﻜﻲ از ﮔﺮاﻳﺸﻬﺎي ﻓﻄﺮي و ذاﺗﻲ در ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ و
ﻫﻤﻪ ﺗﻼﺷﻬﺎي ﺑﺸﺮي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺷﺒﺎع اﻳﻦ ﮔﺮاﻳﺶ و زدودن ﻧﻘﺎﻳﺺ ،دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﺎﻻت و ﻧﻴﻞ ﺑﻪ
ﺳﻌﺎدت اﺳﺖ .در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻤﺎل ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻓﻌﻠﻴﺖ و وﺿﻌﻴﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﺷﻲء ﻣﻼﺋﻢ و
ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ دﻳﮕﺮ ﻫﺮ وﺟﻮدي زﻣﻴﻨﻪﻫﺎ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي وﺻﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﻠﻴﺘﻬﺎﻳﻲ را دارد ﻛﻪ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﺳﺮﺷﺖ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي دروﻧﻲ او ﻫﺴﺘﻨﺪ .رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﻠﻴﺘﻬﺎ
ﺗﺤﻘﻖ ﻛﻤﺎل را در ﭘﻲ دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﻤﺎل ﻫﺮ ﭼﻴﺰ را ﺑﺎﻳﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻏﺎﻳﺎت و اﻫﺪاف آن ﭼﻴﺰ
ﻓﻬﻢ ﻛﺮد و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان از ﻛﻤﺎل ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ 1.ﻣﻮﺟﻮدي ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
اﻫﺪاف و ﻏﺎﻳﺎت ﺧﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه و در درون ﺧﻮد اﺳﺘﻌﺪاد رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را داراﺳﺖ،
رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻫﺪف اﻧﺴﺎن و ﻛﻤﺎل او در ﻫﻢ ﺗﻨﻴﺪه اﻧﺪ .ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻬﻢ در ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻛﻤﺎل ﻃﻠﺒﻲ
اﻧﺴﺎن ،ﺑﻴﺎن ﻣﻘﺼﻮد از ﻛﻤﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﻌﺎدت اﻧﺴﺎن و ﻫﺪف او ﻗﺮار دارد .ﭘﺮواﺿﺢ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﺎدي ﻧﮕﺮ ﻛﻪ اﻣﻮر ﻣﺎوراي ﻣﺎده و ﻃﺒﻴﻌﺖ را اﻧﻜﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ ﺣﻴﻮاﻧﻲ و
ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ از اﻧﺴﺎن اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ،ﻛﻤﺎل و ﺳﻌﺎدت او را ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﻴﻦ دﻧﻴﺎي ﻣﺎدي ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
ﻟﺬتﮔﺮاﻳﻲ و ﺳﻮداﻧﮕﺎري از ﻣﻄﺮح ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﺎت اوﻣﺎﻧﻴﺴﺘﻲ در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﻌﺎدت اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺪف
ﺑﺮاي ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﺑﺮرﺳﻲ ارﻛﺎن اوﻣﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ .اوﻣﺎﻧﻴﺴﻢ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺰ
اﻧﺴﺎن ﺑﺮاي ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮي اﺻﺎﻟﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻫﺪف اﻧﺴﺎن را ﻫﻢ در ﺧﻮد او ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﻬﺮه
ﻣﻨﺪي ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از دﻧﻴﺎ و ﻟﺬاﻳﺬ ﻣﺎدي ﻧﻔﺴﺎﻧﻲ و رﺳﻴﺪن ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻓﺮدي و
ﻳﺎ ﺟﻤﻌﻲ را ﺳﻌﺎدت ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺸﺮ ﻣﻲ داﻧﺪ .اﻳﻦ ﻧﮕﺎه وﻗﺘﻲ وارد ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺸﻮد از ﻋﻠﻢ ،اﺑﺰاري
ﻣﻲﺳﺎزد ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي اﻧﺴﺎن ،ﻋﻠﻢ در اﻳﻦ ﻧﮕﺮش اﻧﺴﺎﻧﻲ ،دﻳﮕﺮ درﻳﭽﻪ اي ﺑﺮاي ﻛﺸﻒ
ﺣﻘﻴﻘﺖ و راﻫﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮده ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ از اﺳﺮار ﺻﻨﻊ اﻟﻬﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ ﺗﻨﻬﺎ اﺑﺰار و وﺳﻴﻠﻪ اي در ﺟﻬﺖ
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي دﻧﻴﺎﻳﻲ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﺳﺖ .اﺳﺎﺳﺎً ﻋﻘﻼﻧﻴﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺪرن را ﻋﻘﻼﻧﻴﺖ اﺑﺰاري ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ .ﻋﻘﻼﻧﻴﺖ
ﻣﺪرن ﺑﺎ اﻧﻜﺎر ﻏﺎﻳﺖ اﻧﮕﺎري و اﻧﺤﺼﺎر ﻣﻌﺮﻓﺖ در اﻣﻮر ﻣﺎدي ﺗﻨﻬﺎ اﺑﺰاري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺤﻮه ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺴﻠﻂ
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دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﺷﺪن ﺑﺮ دﻧﻴﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورد .ﻣﺜﻼً ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد در ﭘﻲ ﻛﺸﻒ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن را ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ
ﻣﻨﻔﻌﺖ و ﺳﻮد )ﻓﺮدي ﻳﺎ ﺟﻤﻌﻲ( ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؛ روان ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺒﻴﻴﻦ و ﺗﻮﺻﻴﻒ و ﻳﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺨﺼﻴﺖ
اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ راه ﺳﻌﺎدت او ﻛﻪ ﻫﻤﺎن درﻳﺎﻓﺖ ﻟﺬت ﻫﺮﭼﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮ اﺳﺖ را ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،ﻋﻠﻮم
ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﻟﺬت و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﭼﻴﺰي ﺟﺰ ﭘﺮورش
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎي ﻧﻔﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻮد و ﻟﺬت ﻧﻴﺴﺖ .ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻢ
راﻫﻬﺎي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻗﺪرت و ﺣﻔﻆ آن را ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
»ﻧﺎﺗﺎﻟﻲ ﺗﺮﺑﻮوﻳﻚ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻧﺴﺎن و راه رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن ،دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎي داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم
ﺗﺠﺮﺑﻲ را ﻛﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﻣﻨﻈﺮي دﻧﻴﺎﻳﻲ دارﻧﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ:
ﺑﺮاي ﺑﻪ ﺳﺎزي آﻳﻨﺪهي اﻧﺴﺎن ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮد؟ اﻫﺪاف ﻏﺎﻳﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻧﺴﺎن ﻛﺪام اﺳﺖ؟
ﻓﺮوﻳﺪي ﻫﺎ :ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز اﻧﺴﺎن ،ﺗﺎرﻳﻚ اﺳﺖ .ﺳﺮﺷﺖ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪي اﻧﺴﺎن ،رﻳﺸﻪي ﻣﺸﻜﻼت
اوﺳﺖ و رﻳﺸﻪي زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﻳﻦ ﺳﺮﺷﺖ ،اﺻﻼح آن را ﺟﺰ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﺎﻣﻞ ،دﺷﻮار ﻣﻲﺳﺎزد .ﺑﻪ
ادﻋﺎي ﻓﺮوﻳﺪ ،ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻏﺮاﻳﺰ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺨﺶ )ﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﻴﺖ( و ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻏﺮاﻳﺰ وﻳﺮاﻧﮕﺮ )ﻣﺜﻞ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي(
ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻓﺮوﻳﺪ ﺧﻮد ﭼﻨﺪان اﻣﻴﺪي ﺑﻪ اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﺪاﺷﺖ.
ﻧﻮﻓﺮوﻳﺪيﻫﺎ )ﻓﺮوم ،ارﻳﻜﺴﻮن(  :ﺧﻄﺎﻫﺎي اﻧﺴﺎن از اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲﮔﻴﺮد؛ از
اﻳﻦ روي اﮔﺮ ﺑﺘﻮان اﺟﺘﻤﺎ ع را ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ داد ﻛﻪ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﻧﺴﺎن را ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻴﻒ او را
ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻛﻨﺪ ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﺪف ﻏﺎﻳﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻧﺴﺎن ،اﻳﺠﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﻫﻤﻪي ﻣﺮدم اﺟﺎزه ﻣﻲدﻫﺪ ﺧﻠّﺎﻗﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎي ﺧﻮب ﺑﺮآورده ﺳﺎزﻧﺪ.
ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﺖﻫﺎ )ﻣﺎرﻛﺲ ،ﻓﺮوم( :اﻳﺠﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﻲ ﻛﻪ در آن ﻫﻤﻪي ﺷﻬﺮوﻧﺪان در
اﺑﺰار ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﺮآوردهﻫﺎ ﺳﻬﻴﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،راه ﺣﻞّ ﻣﺸﻜﻼت اﻧﺴﺎن و ﻫﺪف ﻏﺎﻳﻲ ﺗﺮﻗّﻲ اوﺳﺖ .اﻓﺮاد
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﺧﻮد را ﺑﻴﺶ از ﻫﻤﻪ ارﺿﺎ ﺷﺪه ﻣﻲﻳﺎﺑﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺟﻤﻌﻲ ﻛﻤﻚ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳﺎن )اﺳﻜﻴﻨﺮ(  :ﻫﺪف ﻏﺎﻳﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻧﺴﺎن ،ﺑﻘﺎي ﻧﻮع ﺑﺸﺮ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻫﺪف ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ ،ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ .آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﺤﻴﻂﻫﺎ در ﻛﻤﻚ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﺑﻘﺎ ،ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ دارد.

١٥٢
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻣﺤﻴﻂﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻘﺘﻀﻲ آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻤﻨﺪهي ﻗﺸﺮﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل
ﺑﻘﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﻨﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ ،ﺻﻠﺢ ،ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻤﻌﻴﺖ ،و ﻏﻴﺮه(
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮاﻳﺎن )ﻫﺎﺑﺰ( :اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ و ﻛﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن راه ﺧﻮﺑﻲ
ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.
ﺳﻮدﮔﺮاﻳﺎن )ﺑﻨﺘﺎم ،ﻣﻴﻞ( :اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎﻳﺪ رﻓﺘﺎر »ﻛﻨﺘﺮل« ﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻮد ﻋﺎﻳﺪ
ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮدم ﺷﻮد.
اﻧﺴﺎن ﮔﺮاﻳﺎن )ﻣﺎزﻟﻮ ،راﺟﺮز(:
ﻣﺎزﻟﻮ :ﻫﺮ ﺷﺨﺼﻲ داراي ﻳﻚ ﻣﻴﻞ ﻓﻄﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ او را ﺑﻪ ﻳﻮس رﺷﺪ و ﺗﺤﻘّﻖ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﺳﻮق
ﻣﻲدﻫﺪ؛ وﻟﻲ اﻳﻦ ﻧﻴﺮوي دروﻧﻲ ،ﭼﻨﺎن ﺧﺮد و ﻇﺮﻳﻒ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ
ﻣﺘﻌﺎرض ،ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ،از اﻳﻦ روي ،ﻛﻠﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزي ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﺎﻧﻲ
اﻧﺴﺎن در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺟﺘﻤﺎع و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﺮوز آﻧﻲ ﻧﻴﺮوي دروﻧﻲ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
راﺟﺮز :اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺑﻲﻗﻴﺪ و ﺷﺮط دﻳﮕﺮان ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﺨﺺ ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ
و ﺳﭙﺴﺸﺮوع ﺑﻪ رﺷﺪ و ﭘﻴﺸﺮوي ﺗﺎ ﻧﻬﺎﻳﺖ اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﻮد ﻛﻨﻤﻨﺪ؛ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﺄﻳﻴﺪ ،ﻛﻠﻴﺪ ﺑﻪ
ﺳﺎزي وﺿﻌﻴﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ﺧﻮد ﻣﺘﺤﻘّﻖ ﺳﺎزي ﺗﻚ ﺗﻚ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ،ﻫﺪف ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.
اﻧﺴﺎن ﮔﺮاﻳﺎن وﺟﻮد ﮔﺮا )ﻣﻲ ،ﻓﺮاﻧﻜﻞ(:
ﻣﻲ :اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ارادهاي از آن ﺧﻮد دارد ،و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺎﻣﻮزد ﻛﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻋﻤﺎل آن
را ،ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ .اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺘﻦ ﺣﺲ اراده ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ.
ﻓﺮاﻧﻜﻞ :ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻴﺎز دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﭼﻴﺰي ﻳﺎ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺧﺎﻃﺮ آن زﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻨﺪ،
ﺑﻪ ﺣﻴﺎت ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺪﻫﺪ .اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ،ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮيﻫﺎ ﻳﻚ ﻣﺒﻨﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ و اﻧﺴﺎن را از ﻳﺄس و
ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻣﻲرﻫﺎﻧﺪ.
وﺟﻮدﮔﺮاﻳﺎن ﺧﺪاﺑﺎور )ﺑﻮﺑﺮ ،ﺗﻴﻠﻴﺶ ،ﻓﻮرﻧﻴﻪ( :راﺑﻄﻪي دو ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﺻﺮﻳﺢ و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ
و ﻣﺮدم ،ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل آزاداﻧﻪ ،و ﺗﺴﺮﻳﻊ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ«.

1

 .1رﺟﺒﻲ ﻣﺤﻤﻮد ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺻﺺ233-232
١٥٣
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﺷﻮد اﻫﺪاف ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن در ﺗﻤﻠﻢ ﮔﺮاﻳﺸﻬﺎ و ﻣﻜﺎﺗﺐ
ﻏﺮﺑﻲ ،اﻫﺪاﻓﻲ ﻣﺎدي اﺳﺖ؛ ﺣﺘﻲ ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﺎﻧﺪ وﺟﻮدﮔﺮاﻳﺎن ﺧﺪاﺑﺎور ﻛﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪف
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ را ﺑﺮاي آزادي و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ.

 .2,3ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻗﺮآن
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺎ اﻟﻔﺎظ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎن ،ﺑﺸﺮ ،ﻧﺎس ،اﻧﺎس ،اﻧﺲ ،اﻧﺎﺳﻲ و ﺑﻨﻲ آدم از اﻧﺴﺎن ﻳﺎد
ﻛﺮده اﺳﺖ و ﺣﺘﻲ ﻳﻜﻲ از ﺳﻮره ﻫﺎي ﻗﺮآن ،اﻧﺴﺎن و ﺳﻮره اي ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﺎس ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻳﺎت
ﺑﺴﻴﺎري از ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ درﺑﺎره ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻫﻮﻳﺖ و ﻣﺨﺘﺼﺎت ،ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎ ،ﻃﺮز ﺗﻔﻜﺮات و رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺤﺚ
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ؛ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﺷﻤﺎر اﻳﻦ آﻳﺎت را ﺗﺎ ﺑﻴﺶ از دوﻫﺰار آﻳﻪ ﺗﺨﻤﻴﻦ زد ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻮم آﻳﺎت
ﻗﺮآن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد 1.ﻣﺤﺘﻮاي اوﻟﻴﻦ آﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻛﺮم )ﺻﻠّﻲ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و آﻟﻪ( ﻧﺎزل ﮔﺮدﻳﺪ،
اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن و ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻧﺴﺎن دارد؛ اﺳﺎﺳﺎً ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﺪاﻳﺖ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ
ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ ﻗﻄﻌﺎً ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﺴﻴﺎري در ﻣﻮرد اﻧﺴﺎن و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻫﺪاﻳﺖ او ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ را ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد
دارد .اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻗﺮآن از زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل از دﻗﻴﻖ ﺗﺮﻳﻦ و ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻌﺎرﻓﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﻣﺪاﻗﻪ و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺮارﮔﻴﺮد .ﺗﻔﺎوت اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﺎرﻳﻔﻲ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ
از اﻧﺴﺎن اراﺋﻪ داده و ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻔﺎوت ﻛﻼم اﻟﻬﻲ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺸﺮي و ﻳﺎ ﭼﻴﺰي ﺷﺒﻴﻪ ﺗﻔﺎوت ﺧﻮد
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﺶ اﺳﺖ .ﻗﻄﻌﺎً اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺨﺘﺼﺮ ،ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻗﺮآن را
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دﻫﺪ؛ آﻧﭽﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﺨﺘﺼﺮي از ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآﻧﻲ درﺑﺎره اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﺒﺎﻧﻲ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 .1,2,3ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن
آﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻓﺮﻳﻨﺶ اﻧﺴﺎن ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻨﻮع و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ را ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ در
ﻧﮕﺎه اﺑﺘﺪاﻳﻲ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف و ﺣﺘﻲ ﺗﻨﺎﻗﺾ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ و ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻪ

 .1ﺟﻌﻔﺮي ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ،ﻋﻠﻢ و دﻳﻦ در ﺣﻴﺎت ﻣﻌﻘﻮل ،ﺗﻬﺮان ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر ﻋﻼﻣﻪ ﺟﻌﻔﺮي ،اول،1383 ،
ص96
١٥٤
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼف و ﺗﻨﺎﻗﻀﻲ از آﻳﺎت آﻓﺮﻳﻨﺶ اﻧﺴﺎن ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﻲ آﻳﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ
ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .آﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻓﺮﻳﻨﺶ اﻧﺴﺎن را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻳﻚ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻛﻠﻲ در دو دﺳﺘﻪ
آﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺪن و ﺟﺴﻢ و آﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ روح ﻗﺮار داد .ﭘﺎره اي از آﻳﺎت ﻧﻴﺰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻖ درﺑﺎره ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن از ﻫﻴﭻ و ﻧﻴﺴﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺨﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ؛ ﭘﺲ
از ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ آﻳﺎت ،ﻣﺮوري اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن )ﺑﺪن و روح( ،ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ ﺳﭙﺲ
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ آﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روح ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ آﻳﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﺟﺴﻢ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ارﺗﺒﺎط ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ از ﺟﻬﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻧﮕﺎﻫﻲ
ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺮاي ﻗﻀﺎوت درﺑﺎره ﻧﻈﺮﻳﻪ داروﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد.
 .1,1,2,3ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن از ﻧﻴﺴﺘﻲ
ﺑﺮﺧﻲ آﻳﺎت ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا اﻧﺴﺎن را آﻓﺮﻳﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً او ﭼﻴﺰي ﻧﺒﻮد:
ﻗَﺎلَ ﻛَﺬَﻟﻚ ﻗَﺎلَ رﺑﻚ ﻫﻮ ﻋﻠَﻲ ﻫﻴﻦٌ وﻗَﺪ ﺧَﻠَﻘْﺘُﻚ ﻣﻦ ﻗَﺒﻞُ وﻟَﻢ ﺗَﻚ ﺷَﻴﺌًﺎ * ﻣﺮﻳﻢ9/
»]ﻓﺮﺷﺘﻪ[ ﮔﻔﺖ ]ﻓﺮﻣﺎن[ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ ]ﻛﺎر[ ﺑﺮ ﻣﻦ آﺳﺎن اﺳﺖ و ﺗﻮ را
در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﭼﻴﺰى ﻧﺒﻮدى ﻗﺒﻼ آﻓﺮﻳﺪهام«
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ زﻛﺮﻳﺎ ﺑﺸﺎرت ﻓﺮزﻧﺪ داد و او ﺷﮕﻔﺖ زده ﺷﺪ ،ﺑﺮاي رﻓﻊ ﺷﮕﻔﺘﻲ او
ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﻮد ﺗﻮ را آﻓﺮﻳﺪﻳﻢ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﭼﻴﺰي ﻧﺒﻮدي ،ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺳﺎده ،ﻳﻌﻨﻲ اﻧﺴﺎن از ﻧﻴﺴﺘﻲ آﻓﺮﻳﺪه ﺷﺪه
اﺳﺖ.

1

در ﻣﻮرد ﻛﻞ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ:
أَوﻟَﺎ ﻳﺬْﻛُﺮُ اﻟْﺈِﻧﺴﺎنُ أَﻧﱠﺎ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎه ﻣﻦ ﻗَﺒﻞُ وﻟَﻢ ﻳﻚ ﺷَﻴﺌًﺎ * ﻣﺮﻳﻢ» 67/آﻳﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻳﺎد ﻧﻤﻲآورد ﻛﻪ ﻣﺎ
ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ او را آﻓﺮﻳﺪﻳﻢ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﭼﻴﺰي ﻧﺒﻮد؟«
ﻫﻞْ أَﺗَﻰ ﻋﻠَﻰ اﻟْﺈِﻧﺴﺎنِ ﺣﻴﻦٌ ﻣﻦَ اﻟﺪﻫﺮِ ﻟَﻢ ﻳﻜُﻦ ﺷَﻴﺌًﺎ ﻣﺬْﻛُﻮرا * اﻧﺴﺎن» 1/آﻳﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن
ﻧﮕﺬﺷﺖ ﻛﻪ ﭼﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮي ﻧﺒﻮد؟«

 .1ﻧﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻧﻴﺴﺘﻲ ﻣﺎدهاي اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن از آن آﻓﺮﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ او ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﺧﺪا او را
ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ.
١٥٥
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻣﻔﺎد دو آﻳﻪي اول اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا اﻧﺴﺎن را آﻓﺮﻳﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﭼﻴﺰي ﻧﺒﻮد و »ﻻﺷﻲء« ﺑﻮد
و ﻣﻔﺎد آﻳﻪي اﺧﻴﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻴﺰي ﺑﻪ ﻧﺎم »اﻧﺴﺎن« وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺗﻮﻫﻢ ﺑﻪ
وﺟﻮد آﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺪون ﻣﺎدهي ﻗﺒﻠﻲ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ،از ﻧﻴﺴﺘﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮد؛
وﻟﻲ ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻳﺎت اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮاه اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در آﻳﺎت ﻓﺮاوان
دﻳﮕﺮي ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺷﺎره ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن را از ﺧﺎك و آب آﻓﺮﻳﺪﻳﻢ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺎدهي ﻗﺒﻠﻲ را ﺑﻪ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﺪ .ﺑﻲ ﺷﻚ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎدهي ﻗﺒﻠﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و زﻣﻴﻨﻪي ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﻧﺴﺎن را
ﻓﺮاﻫﻢ آورده ،اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻴﺰي ﺑﺮ آن اﻓﺰوده ﻣﻲﺷﺪ ﺗﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآﻣﺪ و آن ﭼﻴﺰ در ﺧﻮد ﻣﺎده
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﻓﻌﻠﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪي در ﻣﺎده ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه ﻛﻪ ﻗﺒﻼً وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﺎك ﺑﻮد ،ﻧﻄﻔﻪ ﺑﻮد ،وﻟﻲ
اﻧﺴﺎن ﻧﺒﻮد .اﻳﻦ ﺻﻮرت اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﺧﺪا اﻓﺎﺿﻪ و اﺑﺪاع ﻓﺮﻣﻮد .ﻫﻤﻪي آﻳﺎت ﺗﺼﺮﻳﺢ دارﻧﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺴﺎن
ﻣﺎده اي در اﻳﻦ ﺟﻬﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

1

 .2,1,2,3ﻣﺮاﺣﻞ آﻓﺮﻳﻨﺶ اﻧﺴﺎن
آﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن ﺷﺎﻣﻞ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد؛ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﻠﻖ ﺑﺪن و ﺟﺴﻢ و ﻣﺮﺣﻠﻪ
اﻧﺸﺎء روح و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺧﻠﻘﺖ .در ﺳﻮره ﻣﺒﺎرﻛﻪ ﻣﻮﻣﻨﻮن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﺛُﻢ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎ اﻟﻨﱡﻄْﻔَﺔَ ﻋﻠَﻘَﺔً ﻓَﺨَﻠَﻘْﻨَﺎ اﻟْﻌﻠَﻘَﺔَ ﻣﻀْﻐَﺔً ﻓَﺨَﻠَﻘْﻨَﺎ اﻟْﻤﻀْﻐَﺔَ ﻋﻈَﺎﻣﺎ ﻓَﻜَﺴﻮﻧَﺎ اﻟْﻌﻈَﺎم ﻟَﺤﻤﺎ ﺛُﻢ أَﻧﺸَﺄْﻧَﺎه ﺧَﻠْﻘًﺎ آﺧَﺮَ
ﻓَﺘَﺒﺎرك اﻟﻠﱠﻪ أَﺣﺴﻦُ اﻟْﺨَﺎﻟﻘﻴﻦَ * ﻣﺆﻣﻨﻮن14/
»آﻧﮕﺎه ﻧﻄﻔﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻘﻪ درآوردﻳﻢ ﭘﺲ آن ﻋﻠﻘﻪ را ]ﺑﻪ ﺻﻮرت[ ﻣﻀﻐﻪ ﮔﺮداﻧﻴﺪﻳﻢ و آﻧﮕﺎه
ﻣﻀﻐﻪ را اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﻳﻰ ﺳﺎﺧﺘﻴﻢ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺘﻰ ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪﻳﻢ آﻧﮕﺎه ]ﺟﻨﻴﻦ را در[ آﻓﺮﻳﻨﺸﻰ
دﻳﮕﺮ ﭘﺪﻳﺪ آوردﻳﻢ آﻓﺮﻳﻦ ﺑﺎد ﺑﺮ ﺧﺪا ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ آﻓﺮﻳﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ«
ﻣﺮاﺣﻞ آﻓﺮﻳﻨﺶ اﻧﺴﺎن در ﺑﻴﺎن ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﻳﺎ أَﻳﻬﺎ اﻟﻨّﺎس إِن ﻛُﻨﺘُﻢ ﻓﻲ رﻳﺐ ﻣﻦَ اﻟْﺒﻌﺚ ﻓَﺈِﻧّﺎ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎﻛُﻢ ﻣﻦ ﺗُﺮَاب ﺛُﻢ ﻣﻦ ﻧّﻄْﻔَﺔ ﺛُﻢ ﻣﻦْ ﻋﻠَﻘَﺔ ﺛُﻢ ﻣﻦ
ﻣﻀْﻐَﺔ ﻣﺨَﻠَﻘَﺔ وﻏَﻴﺮِ ﻣﺨَﻠّﻘَﺔ ﻟّﻨُﺒﻴﻦَ ﻟَﻜُﻢ وﻧُﻘﺮّ ﻓﻲ اﻟْﺎرﺣﺎمِ ﻣﺎ ﻧَﺸَﺎء إِﻟَﻲ أَﺟﻞ ﻣﺴﻤﻲ ﺛُﻢ ﻧُﺨْﺮِﺟﻜُﻢ ﻃﻔْﻼً ﺛُﻢ ﻟﺘَﺒﻠُﻐُﻮا
أَﺷُﺪﻛُﻢ وﻣﻨﻜُﻢ ﻣﻦ ﻳﺘَﻮﻓّﻲ وﻣﻨﻜُﻢ ﻣﻦ ﻳﺮَد إِﻟَﻲ أَرذَلِ اﻟْﻌﻤﺮِ ﻟﻜَﻴﻞَ ﻳﻌﻠَﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻋﻠْﻢ ﺷَﻴﺌﺎً * ﺣﺞ5/

 .1ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ،ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن ،ج  ،3-1ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص331
١٥٦
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

»اي ﻣﺮدم ،اﮔﺮ درﺑﺎره ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﺷﺪن ،در ﺷﻚ ﻫﺴﺘﻴﺪ ،ﭘﺲ )ﺑﺪاﻧﻴﺪ( ﻛﻪ ﻣﺎ ﺷﻤﺎ را از ﺧﺎك
آﻓﺮﻳﺪه اﻳﻢ ،ﺳﭙﺲ از ﻧﻄﻔﻪ ،ﺳﭙﺲ از ﻋﻠﻘﻪ ،آن ﮔﺎه از ﻣﻀﻐﻪ ،داراي ﺧﻠﻘﺖ ﻛﺎﻣﻞ و )اﺣﻴﺎﻧﺎً( ﺧﻠﻘﺖ
ﻧﺎﻗﺺ ،ﺗﺎ )ﻗﺪرت ﺧﻮد را( ﺑﺮ ﺷﻤﺎ روﺷﻦ ﮔﺮداﻧﻴﻢ و آن ﭼﻪ را اراده ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻲ ﻣﻌﻴﻦ در رﺣﻢﻫﺎ
ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ آن ﮔﺎه ﺷﻤﺎ را )ﺑﻪ ﺻﻮرت( ﻛﻮدك ﺑﺮون ﻣﻲ آورﻳﻢ؛ ﺳﭙﺲ )ﺣﻴﺎت ﺷﻤﺎ را اداﻣﻪ ﻣﻲ
دﻫﻴﻢ( ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺪ رﺷﺪﺗﺎن ﺑﺮﺳﻴﺪ و ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﻤﺎ )زودرس( ﻣﻲ ﻣﻴﺮد ،ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺮي ﻣﻲ رﺳﺪ،
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﭘﺲ از داﻧﺴﺘﻦ )ﺑﺴﻲ ﭼﻴﺰﻫﺎ( ﭼﻴﺰي ﻧﻤﻲ داﻧﺪ«.
وﻟَﻘَﺪ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎ اﻻْﻧﺴﺎنَ ﻣﻦ ﺳﻠَﺎﻟَﺔ ﻣﻦ ﻃﻴﻦ ﺛُﻢ ﺟﻌﻠْﻨَﺎه ﻧُﻄْﻔَﺔً ﻓﻲ ﻗَﺮَار ﻣﻜﻴﻦ ﺛُﻢ ﺧَﻠَﻘْﻨﺎَ اﻟﻨّﻄْﻔﺔَ ﻋﻠَﻘﺔَ ﻓَﺨَﻠَﻘْﻨ َﺎ
اﻟْﻌﻠَﻘﺔَ ﻣﻀﻐَﺔً ﻓَﺨَﻠَﻘْﻨﺎَ اﻟْﻤﻀﻐَﺔَ ﻋﻈَﺎﻣﺎً ﻓَﻜَﺴﻮﻧَﺎ اﻟْﻌﻈﺎَم ﻟَﺤﻤﺎً ﺛُﻢ أَﻧﺸَﺄْﻧَﺎه ﺧَﻠْﻘﺎً آﺧَﺮَ* ﻣﺆﻣﻨﻮن 12/و 13و 14
»و ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻦ ،اﻧﺴﺎن را از ﻋﺼﺎره اي از ﮔﻞ آﻓﺮﻳﺪﻳﻢ .ﺳﭙﺲ او را )ﺑﻪ ﺻﻮرت( ﻧﻄﻔﻪ اي در
ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ اﺳﺘﻮار ﻗﺮار دادﻳﻢ .آن ﮔﺎه ﻧﻄﻔﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻘﻪ درآوردﻳﻢ ،ﭘﺲ آن ﻋﻠﻘﻪ را )ﺑﻪ ﺻﻮرت(
ﻣﻀﻐﻪ ﮔﺮداﻧﻴﺪﻳﻢ و آن ﮔﺎه ﻣﻀﻐﻪ را اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻴﻢ ،ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎ را ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺘﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻳﻢ،
آﻧﮕﺎه )ﺟﻨﻴﻦ را در( آﻓﺮﻳﻨﺸﻲ دﻳﮕﺮ ﭘﺪﻳﺪ آوردﻳﻢ«.
ﻫﻮ اﻟّﺬي ﺧَﻠَﻘَﻜُﻢ ﻣﻦ ﺗُﺮَاب ﺛُﻢ ﻣﻦ ﻧُﻄْﻔَﺔ ﺛُﻢ ﻣﻦْ ﻋﻠَﻘَﺔ ﺛُﻢ ﻳﺨْﺮِﺟﻜُﻢ ﻃﻔْﻼً ﺛُﻢ ﻟﺘَﺒﻠُﻐﻮا أَﺷﺪﻛُﻢ ﺛُﻢ ﻟﺘَﻜُﻮﻧﻮا
ﺷﻴﻮﺧﺎً و ﻣﻨﻜﻢ ﻣﻦَ ﻳﺘﻮﻓّﻲ ﻣﻦِ ﻗَﺒﻞ و ﻟﺘَﺒﻠُﻐﻮا أَﺟﻼً ﻣﺴﻤﻲ و ﻟَﻌﻠّﻜُﻢ ﺗَﻌﻘﻠُﻮنَ * ﻏﺎﻓﺮ67/
»او ﻫﻤﺎن ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را از ﺧﺎﻛﻲ آﻓﺮﻳﺪ ،ﺳﭙﺲ از ﻧﻄﻔﻪ اي ،آن ﮔﺎه از ﻋﻠﻘﻪ اي ،و ﺑﻌﺪ
ﺷﻤﺎ را )ﺑﻪ ﺻﻮرت( ﻛﻮدﻛﻲ ﺑﺮﻣﻲ آورد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﺎل ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻴﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺷﻮﻳﺪ و از ﻣﻴﺎن ﺷﻤﺎ
ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮگ ﭘﻴﺶ رس ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺗﺎ )ﺑﺎﻻﺧﺮه( ﺑﻪ ﻣﺪﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺮر اﺳﺖ ﺑﺮﺳﻴﺪ و اﻣﻴﺪ ﻛﻪ در
اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻓﺮو روﻳﺪ«.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﻧﺴﺎن اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:
ﻣﺮﺣﻠﻪي اول :ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﻧﺴﺎن از ﺧﺎك ﺑﻪ ﻧﻄﻔﻪ.
ﻣﺮﺣﻠﻪي دوم :از ﻧﻄﻔﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻘﻪ؛ ﻛﻠﻤﻪ ﻋﻠﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي زاﻟﻮ و ﺧﻮن ﺑﺴﺘﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ؛ 1ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻄﻔﻪ
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ي ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زاﻟﻮ ﻳﺎ ﺧﻮن ﺑﺴﺘﻪ در ﻣﻲ آﻳﺪ.

 .1راﻏﺐ اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص309
١٥٧
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻣﺮﺣﻠﻪي ﺳﻮم :از ﻋﻠﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻀﻐﻪ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻮﺷﺖ ﺟﻮﻳﺪه ﺷﺪه .ﺷﺎﻳﺪ
ﻣﺮاد ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﺨﻠّﻘﻪ و ﻏﻴﺮﻣﺨﻠّﻘﻪ در آﻳﻪ ي ﭘﻨﺞ ﺳﻮره ي ﺣﺞ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻀﻐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ي
ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺧﻮد ،ﮔﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﻠّﻖ و ﺗﺎم اﻟﺨﻠﻘﻪ درﻣﻲ آﻳﺪ و ﮔﺎه ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي
ﻧﻤﻲ رﺳﺪ؛ و ﺷﺎﻳﺪ و ﻣﻨﻜُﻢ ﻣﻦ ﻳﺮَد إِﻟَﻲ أَرذَلِ اﻟْﻌﻤﺮِ)ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺣﻴﺎت رﺳﻴﺪن( اﺷﺎره ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﺷﺪ .در آﻳﺎت دﻳﮕﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ي ﺗﺎم اﻟﺨﻠﻘﻪ را دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده اﺳﺖ.
ﻣﺮﺣﻠﻪي ﭼﻬﺎرم :ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﺳﺘﺨﻮان؛ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ي ﻣﻀﻐﻪ ،اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻨﺪي اﻧﺴﺎن ﺷﻜﻞ
ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
ﻣﺮﺣﻠﻪي ﭘﻨﺠﻢ :ﭘﻮﺷﺶ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ
ﻣﺮﺣﻠﻪي ﺷﺸﻢ :آﻓﺮﻳﻨﺶ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ دﻣﻴﺪن روح
ﻣﺮﺣﻠﻪي ﻫﻔﺘﻢ :ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻮدك
ﻣﺮﺣﻠﻪي ﻫﺸﺘﻢ :اداﻣﻪ ي آﻓﺮﻳﻨﺶ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ي رﺷﺪ ﻛﺎﻣﻞ
ﻣﺮﺣﻠﻪي ﻧﻬﻢ :ﻛﻬﻮﻟﺖ ﺳﻦ و ﭘﻴﺮي
ﻣﺮﺣﻠﻪي دﻫﻢ :وﻓﺎت و ﻣﺮگ
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 .3,1,2,3آﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺪن
إِنﱠ ﻣﺜَﻞَ ﻋﻴﺴﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻠّﻪ ﻛَﻤﺜَﻞِ آدم ﺧَﻠَﻘَﻪ ﻣﻦ ﺗُﺮَابٍ ﺛﻢ ﻗَﺎلَ ﻟَﻪ ﻛُﻦ ﻓَﻴﻜُﻮنُ * آل ﻋﻤﺮان59 /
»در واﻗﻊ ﻣﺜﻞ ﻋﻴﺴﻰ ﻧﺰد ﺧﺪا ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺜﻞ ]ﺧﻠﻘﺖ[ آدم اﺳﺖ ]ﻛﻪ[ او را از ﺧﺎك آﻓﺮﻳﺪ ﺳﭙﺲ
ﺑﺪو ﮔﻔﺖ ﺑﺎش ﭘﺲ وﺟﻮد ﻳﺎﻓﺖ« اﻳﻦ ﻧﻮع آﻓﺮﻳﻨﺶ ﻣﺨﺘﺺ ﺣﻀﺮت آدم و ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴﻲ اﺳﺖ.
وﻫ ﻮ اﻟﱠﺬي ﺧَﻠَﻖَ ﻣﻦَ اﻟْﻤﺎء ﺑﺸَﺮًا ﻓَﺠﻌﻠَﻪ ﻧَﺴﺒﺎ وﺻﻬﺮًا وﻛَﺎنَ رﺑﻚ ﻗَﺪﻳﺮًا * ﻓﺮﻗﺎن54/
»و اوﺳﺖ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ از آب ﺑﺸﺮى آﻓﺮﻳﺪ و او را ]داراى ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪى[ ﻧﺴﺒﻰ و داﻣﺎدى ﻗﺮار داد و
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﻫﻤﻮاره ﺗﻮاﻧﺎﺳﺖ«
اﻟﱠﺬي أَﺣﺴﻦَ ﻛُﻞﱠ ﺷَﻲء ﺧَﻠَﻘَﻪ و َﺑﺪأَ ﺧَﻠْﻖَ اﻟْﺈِﻧﺴﺎنِ ﻣﻦ ﻃﻴﻦٍ * ﺳﺠﺪه7/
»ﻫﻤﺎن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ آﻓﺮﻳﺪه اﺳﺖ ﻧﻴﻜﻮ آﻓﺮﻳﺪه و آﻓﺮﻳﻨﺶ اﻧﺴﺎن را از ﮔﻞ آﻏﺎز ﻛﺮد«

 .1ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺻﺺ334-332؛ ﺧﺴﺮوﭘﻨﺎه ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ،ﮔﺴﺘﺮه ﺷﺮﻳﻌﺖ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص263
١٥٨
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

وﺧَﻠَﻘْﺘَﻪ ﻣﻦ ﻃﻴﻦٍ * اﻋﺮاف12/
»و او را از ﮔﻞ آﻓﺮﻳﺪى«
وﻟَﻘَﺪ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎ اﻹِﻧﺴﺎنَ ﻣﻦ ﺻﻠْﺼﺎلٍ ﻣﻦْ ﺣﻤﺈٍ ﻣﺴﻨُﻮنٍ * ﺣﺠﺮ26/
»و در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻧﺴﺎن را از ﮔﻠﻰ ﺧﺸﻚ از ﮔﻠﻰ ﺳﻴﺎه و ﺑﺪﺑﻮ آﻓﺮﻳﺪﻳﻢ«
ﺻﻠﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺻﺪاي ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺧﺸﻚ ،ﮔﻞ ﺑﺪﺑﻮ و ﮔﻞ ﺧﺸﻚ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود 1.ﺣﻤﺄ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي
ﮔﻞ ﺳﻴﺎه ﺑﺪﺑﻮ 2و ﻣﺴﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺷﻲء ﻣﺘﻐﻴﺮ 3ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧَﻠَﻖَ اﻟْﺈِﻧﺴﺎنَ ﻣﻦ ﺻﻠْﺼﺎلٍ ﻛَﺎﻟْﻔَﺨﱠﺎرِ * اﻟﺮﺣﻤﻦ» 14/اﻧﺴﺎن را از ﮔﻞ ﺧﺸﻜﻴﺪهاى ﺳﻔﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻓﺮﻳﺪ«
ﻓﺨّﺎر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺳﻔﺎل و ﮔﻞ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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وﻟَﻘَﺪ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎ اﻟْﺈِﻧﺴﺎنَ ﻣﻦ ﺳﻠَﺎﻟَﺔٍ ﻣﻦ ﻃﻴﻦٍ * ﻣﺆﻣﻨﻮن» 12/و ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻦ اﻧﺴﺎن را از ﻋﺼﺎره اي از ﮔﻞ
آﻓﺮﻳﺪﻳﻢ«.
ﻳﺎ أَﻳﻬﺎ اﻟﻨّﺎس إِن ﻛُﻨﺘُﻢ ﻓﻲ رﻳﺐ ﻣﻦَ اﻟْﺒﻌﺚَ ﻓﺈِﻧّﺎ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎﻛُﻢ ﻣﻦ ﺗُﺮَاب * ﺣﺞ5/
»اي ﻣﺮدم اﮔﺮ در ﻣﻌﺎد ﺷﻚ دارﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺷﻤﺎ را از ﺧﺎك آﻓﺮﻳﺪﻳﻢ«.
ﻫﻮ اﻟﱠﺬي ﺧَﻠَﻘَﻜُﻢ ﻣﻦ ﻃﻴﻦٍ * اﻧﻌﺎم» 2/اوﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را از ﮔﻞ آﻓﺮﻳﺪ«.
ﻣﻨْﻬﺎ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎﻛُﻢ وﻓﻴﻬﺎ ﻧُﻌﻴﺪﻛُﻢ وﻣﻨْﻬﺎ ﻧُﺨْﺮِﺟﻜُﻢ ﺗَﺎرةً أُﺧْﺮَى * ﻃﻪ» 55/از زﻣﻴﻦ ﺷﻤﺎ را آﻓﺮﻳﺪﻳﻢ و ﺑﺎز
ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ آن ﺑﺮ ﻣﻲﮔﺮداﻧﻴﻢ«.
ﻫﻮ أَﻧﺸَﺄَﻛُﻢ ﻣﻦَ اﻷَرضِ واﺳﺘَﻌﻤﺮَﻛُﻢ ﻓﻴﻬﺎ * ﻫﻮد» 61/او ﺷﻤﺎ را از زﻣﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪ آورد و در آن ﺷﻤﺎ را
اﺳﺘﻘﺮار داد«
أَﻟَﻢ ﻳﻚ ﻧُﻄْﻔَﺔً ﻣﻦ ﻣﻨﻲ ﻳﻤﻨَﻰ * ﻗﻴﺎﻣﺖ» 37/آﻳﺎ اﻧﺴﺎن ﻧﻄﻔﻪ اي از ﻣﻨﻲ ﻛﻪ در رﺣﻢ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد
ﻧﺒﻮد«.
ﻦ * ﻣﺮﺳﻼت» 20/ﻣﮕﺮ ﺷﻤﺎ را از آﺑﻲ ﺑﻲ ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺎﻓﺮﻳﺪم؟«
أَﻟَﻢ ﻧَﺨْﻠُﻘﻜﱡﻢ ﻣﻦ ﻣﺎء ﻣﻬِﻴ ٍ
 .1راﻏﺐ اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص255
 .2ﻫﻤﺎن ،ص129
 .3ﻫﻤﺎن ،ص222
 .4ﻫﻤﺎن ،ص336
١٥٩
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﺛُﻢ ﺟﻌﻞَ ﻧَﺴﻠَﻪ ﻣﻦ ﺳﻠَﺎﻟَﺔٍ ﻣﻦ ﻣﺎء ﻣﻬِﻴﻦٍ * ﺳﺠﺪه» 8/ﺳﭙﺲ اداﻣﻪ ﻧﺴﻞ آدم را از ﭼﻜﻴﺪهي آﺑﻲ ﭘﺴﺖ
ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﻮد«.
ﻓَﻠْﻴﻨﻈُﺮِ اﻟْﺈِﻧﺴﺎنُ ﻣﻢ ﺧُﻠﻖَ * ﺧُﻠﻖَ ﻣﻦ ﻣﺎء داﻓﻖٍ * ﻃﺎرق5/و» 6ﭘﺲ اﻧﺴﺎن ﺑﻨﮕﺮد ﻛﻪ از ﭼﻪ آﻓﺮﻳﺪه ﺷﺪه
اﺳﺖ؟ از آب ﺟﻬﻨﺪه اي ﺧﻠﻖ ﺷﺪه«.
ﺧَﻠَﻖَ اﻹِﻧﺴﺎنَ ﻣﻦ ﻧﱡﻄْﻔَﺔٍ ﻓَﺈِذَا ﻫﻮ ﺧَﺼﻴﻢ ﻣﺒِﻴﻦٌ * ﻧﺤﻞ» 4/اﻧﺴﺎن را از ﻧﻄﻔﻪاى آﻓﺮﻳﺪه اﺳﺖ آﻧﮕﺎه
ﺳﺘﻴﺰهﺟﻮﻳﻰ آﺷﻜﺎر اﺳﺖ«
إِﻧﱠﺎ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎ اﻟْﺈِﻧﺴﺎنَ ﻣﻦ ﻧﱡﻄْﻔَﺔٍ أَﻣﺸَﺎجٍ ﻧﱠﺒﺘَﻠﻴﻪ ﻓَﺠﻌﻠْﻨَﺎه ﺳﻤﻴﻌﺎ ﺑﺼﻴﺮًا * اﻧﺴﺎن» 2/ﻣﺎ اﻧﺴﺎن را از ﻧﻄﻔﻪ
ﻣﺨﺘﻠﻄﻰ آﻓﺮﻳﺪﻳﻢ و او را ﻣﻰآزﻣﺎﻳﻴﻢ ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ او را ﺷﻨﻮا و ﺑﻴﻨﺎ ﻗﺮار دادﻳﻢ«
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ اي ﻛﻪ از ﻣﺠﻤﻮع اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻬﻮر و ﻣﻘﺒﻮل ﻣﻔﺴﺮان ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻻً اﻧﺴﺎن ﻫﺎي ﻓﻌﻠﻲ از ﻧﺴﻞ آدم و ﺣﻮا ﻫﺴﺘﻨﺪ؛
ﻳﺎ أَﻳﻬﺎ اﻟﻨﱠﺎس اﺗﱠﻘُﻮاْ رﺑﻜُﻢ اﻟﱠﺬي ﺧَﻠَﻘَﻜُﻢ ﻣﻦ ﻧﱠﻔْﺲٍ واﺣﺪةٍ وﺧَﻠَﻖَ ﻣﻨْﻬﺎ زوﺟﻬﺎ وﺑﺚﱠ ﻣﻨْﻬﻤﺎ رِﺟﺎﻻً ﻛَﺜﻴﺮًا
وﻧﺴﺎء * ﻧﺴﺎء» 1/اي ﻣﺮدم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا ﺗﻘﻮا ﭘﻴﺸﻪ ﻛﻨﻴﺪ ،ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ي ﺷﻤﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را از ﻳﻚ ﻧﻔْﺲ
آﻓﺮﻳﺪ و از آن زوﺟﺶ را آﻓﺮﻳﺪ و از آن دو اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدان و زﻧﺎن در زﻣﻴﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ«.
ﺛﺎﻧﻴﺎً ﺧﻠﻘﺖ ﺣﻀﺮت آدم از ﺧﺎك ﺑﻮده اﺳﺖ و دﻳﮕﺮ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ از ﻧﺴﻞ و ﻧﻄﻔﻪ او ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه اﻧﺪ؛
اﻟﱠﺬي أَﺣﺴﻦَ ﻛُﻞﱠ ﺷَﻲء ﺧَﻠَﻘَﻪ وﺑﺪأَ ﺧَﻠْﻖَ اﻟْﺈِﻧﺴﺎنِ ﻣﻦ ﻃﻴﻦٍ * ﺛُﻢ ﺟﻌﻞَ ﻧَﺴﻠَﻪ ﻣﻦ ﺳﻠَﺎﻟَﺔٍ ﻣﻦ ﻣﺎء ﻣﻬِﻴﻦٍ * ﺛُﻢ
ﺳﻮاه وﻧَﻔَﺦَ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ روﺣﻪ وﺟﻌﻞَ ﻟَﻜُﻢ اﻟﺴﻤﻊ واﻟْﺄَﺑﺼﺎر واﻟْﺄَ ْﻓﺌﺪةَ ﻗَﻠﻴﻠًﺎ ﻣﺎ ﺗَﺸْﻜُﺮُونَ * ﺳﺠﺪه7/و8و9
»ﻫﻤﺎن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ آﻓﺮﻳﺪه اﺳﺖ ﻧﻴﻜﻮ آﻓﺮﻳﺪه و آﻓﺮﻳﻨﺶ اﻧﺴﺎن را از ﮔﻞ آﻏﺎز ﻛﺮد .ﺳﭙﺲ
]ﺗﺪاوم[ ﻧﺴﻞ او را از ﭼﻜﻴﺪه آﺑﻰ ﭘﺴﺖ ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﻮد .آﻧﮕﺎه او را درﺳﺖاﻧﺪام ﻛﺮد و از روح ﺧﻮﻳﺶ در
او دﻣﻴﺪ و ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﮔﻮش و دﻳﺪﮔﺎن و دﻟﻬﺎ ﻗﺮار داد ﭼﻪ اﻧﺪك ﺳﭙﺎس ﻣﻰﮔﺰارﻳﺪ«
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ،ﻧﺴﺒﺖ آﻳﺎت ﻗﺮآن ﺑﺎ ﺗﺌﻮري ﺗﻜﺎﻣﻞ داروﻳﻦ از ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﻲ
داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻣﻔﺴﺮان اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدد:

١٦٠
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

 .4,1,2,3ﻗﺮآن و ﺗﺌﻮري ﺗﻜﺎﻣﻞ

1

دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺘﻔﻜﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺧﻠﻘﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺌﻮري ﺗﻜﺎﻣﻞ و ﻓﺮﺿﻴﻪ داروﻳﻦ ﺑﺎ
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ آﻓﺮﻳﻨﺶ اﻧﺴﺎن در ﻧﻈﺮﮔﺎه ﻗﺮآن؛ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ روﻳﻜﺮد ﻛﻠﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻛﺘﺮ ﺳﺤﺎﺑﻲ
و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ او ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﺑﺮ آن اﻧﺪ ﻛﻪ آﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﻧﺴﺎن ،ﺗﻌﺎرﺿﻲ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ ي ﺗﻜﺎﻣﻞ
داروﻳﻦ ﻧﺪارد و اﺳﻼم و ﻗﺮآن دﻗﻴﻘﺎً ﺑﺎ ﭘﻴﺶ رﻓﺖ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ دارد.
ﭘﺎره اي دﻳﮕﺮ ﻇﻬﻮر و ﺑﻠﻜﻪ ﺻﺮاﺣﺖ و ﻧﺺ آﻳﺎت ﻗﺮآن را در ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﺳﺘﻘﻼﻟﻲ اﻧﺴﺎن داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ
و ﻋﺪه اي ﻫﻢ ﻫﺮ دو ﻇﻬﻮر ﻗﺒﻠﻲ را از آﻳﺎت ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﺮده ﻳﺎ ﻻاﻗﻞ ﺧﻼف ﺗﺌﻮري داروﻳﻦ را از آﻳﺎت
ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻜﺮده اﻧﺪ .ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺴﺄﻟﻪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ،ﺷﺮح اﺟﻤﺎﻟﻲ از
ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻈﺮات آورده ﻣﻲ ﺷﻮد.
أ .دﻳﺪﮔﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ
ﻋﻼﻣﻪ ي ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ،ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ي ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن را ﺟﺰء ﺿﺮورﻳﺎت دﻳﻦ ﻧﻤﻲ ﺷﻤﺎرد وﻟﻲ ﺑﺮاي
آﻳﺎت ﻗﺮآن در اﻳﻦ ﺑﺎره ،ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﻧﺺ اﺳﺖ و از اﻳﻦ ﻇﻬﻮر ،ﺧﻠﻘﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺴﺎن را
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .اﻳﺸﺎن در ذﻳﻞ آﻳﻪ ي »اﻟّﺬي أَﺣﺴﻦَ ﻛُﻞّ ﺷَﻲء ﺧَﻠَﻘَﻪ و ﺑﺪأَ ﺧَﻠْﻖَ اﻟِْﺎﻧْﺴﺎنِ ﻣﻦْ ﻃﻴﻦ« *
ﺳﺠﺪه» 7/ﻫﻤﺎن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ آﻓﺮﻳﺪه اﺳﺖ ﻧﻴﻜﻮ آﻓﺮﻳﺪه و آﻓﺮﻳﻨﺶ اﻧﺴﺎن را از ﮔﻞ آﻏﺎز
ﻛﺮد «.ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﺮاد از اﻧﺴﺎن ،ﻓﺮد ﻓﺮد آدﻣﻴﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ اﺷﻜﺎل ﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﻓﺮد ﻓﺮد آدﻣﻴﺎن از ﮔﻞ
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺮاد ﻧﻮع آدﻣﻲ اﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺒﺪأ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻧﻮع اﻧﺴﺎن ،ﮔﻠﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ي اﻓﺮاد ﺑﻪ آن
ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،ﻫﻤﻪ ي اﻓﺮاد اﻧﺴﺎن از ﻓﺮدي ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ او از ﮔﻞ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه
اﺳﺖ» .ﺛُﻢ ﺟﻌﻞ ﻧَﺴﻠَﻪ ﻣﻦ ﺳﻼﻟَﺔ ﻣﻦْ ﻣﺎء ﻣﻬِﻴﻦ« * ﺳﺠﺪه8/؛ »ﺳﭙﺲ ]ﺗﺪاوم[ ﻧﺴﻞ او را از ﭼﻜﻴﺪه آﺑﻰ
ﭘﺴﺖ ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﻮد«؛ و اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ﻗﺮﻳﻨﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺒﺪأ آﻓﺮﻳﻨﺶ اﻧﺴﺎن ﻫﻤﺎن اوﻟﻴﻦ ﻓﺮدي
اﺳﺖ ﻛﻪ از ﮔﻞ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻧﻪ ﻓﺮد ﻓﺮد اﻧﺴﺎن ﻫﺎ؛ ﻛﻠﻤﻪ ي ﺳﻼﻟﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه و
ﺧﻼﺻﻪ اي ﻛﻪ از ﭼﻴﺰي دﻳﮕﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻄﻔﻪ ي ﻣﺮد را ﺳﻼﻟﻪ ﮔﻮﻳﻨﺪ؛ ﭼﻮن از ﺻﻠﺐ

 .1ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻨﺒﻊ ذﻳﻞ اﺳﺖ :ﺧﺴﺮوﭘﻨﺎه ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ،ﻛﻼم ﺟﺪﻳﺪ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺻﺺ440-425
١٦١
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

او ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻬﻴﻦ از ﻫﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺿﻌﻒ و ﺣﻘﺎرت اﺳﺖ و ﻛﻠﻤﻪ ي ﺛُﻢ
در اﻳﻦ ﺟﺎ ﺑﺮ ﺑﻌﺪﻳﺖ زﻣﺎﻧﻲ دﻻﻟﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

1

ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﺮﻳﻒ اﻟﻤﻴﺰان ،درﺑﺎره ي ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﻧﺴﺎن اوﻟﻴﻪ ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ :آﻳﺎت ﻛﺮﻳﻤﻪ ،ﻇﻬﻮر
ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ دارﻧﺪ در اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ اﻣﺮوزي از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﺎﺳﻞ ﺑﻪ ﻳﻚ زن و ﻣﺮد ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻛﻪ ﻧﺎم آن ﻣﺮد آدم اﺳﺖ و اﻳﻦ دو ،اوﻟﻴﻦ ﺑﺸﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﻫﻴﭻ ﭘﺪر و ﻣﺎدري ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ؛ ﺑﻠﻜﻪ از
ﺧﺎك ﻳﺎ ﮔﻞ ﻳﺎ ﻻﻳﻪ ﻳﺎ زﻣﻴﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺧﺘﻼف ﺗﻌﺎﺑﻴﺮ در ﻗﺮآن آﻓﺮﻳﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ .اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﺿﺮورﻳﺎت دﻳﻦ
ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﻣﻨﻜﺮ آن ﻣﺮﺗﺪ ﺷﻤﺮده ﺷﻮد؛ ﮔﺮﭼﻪ ﺷﺎﻳﺪ از ﺿﺮورﻳﺎت ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺸﺮ
ﺑﻪ ﻣﺮدي ﺑﻪ ﻧﺎم آدم ﻣﻨﺘﻬﻲ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻓﺮدي از ﺟﻨﺲ اﻧﺴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل دوم ،آﻳﺎ اﻳﻦ ﻓﺮد از
ﺟﺎن داران دﻳﮕﺮي ﭼﻮن ﻣﻴﻤﻮن ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻄﻮر اﻧﻮاع ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﻳﺎ آن ﻛﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪي
ﺗﻮاﻟﺪ و ﺗﻨﺎﺳﻞ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ،ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آدم و ﻫﻤﺴﺮش ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد و آدم
و ﻫﻤﺴﺮش از زﻣﻴﻦ ﺗﻜﻮن ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ و از ﭘﺪر و ﻣﺎدر دﻳﮕﺮي ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ؟ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﭼﻨﺪ
ﺻﻮرت ،ﺿﺮوري دﻳﻦ اﺳﻼم و ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻇﺎﻫﺮ آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻫﻤﻴﻦ اﺣﺘﻤﺎل اﺧﻴﺮ
اﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﻲ از ﻇﺎﻫﺮ ﻗﺮآن ﺑﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ آدم و ﻫﻤﺴﺮش ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و آن دو از
ﭘﺪر و ﻣﺎدري ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ از زﻣﻴﻦ ﺗﻜّﻮن ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻲ ﺑﻴﺎن ﻧﻜﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
آدم از زﻣﻴﻦ آﻓﺮﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ؟ دﻓﻌﻲ ﺑﻮده ﻳﺎ ﺗﺪرﻳﺠﻲ و در زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ؟ روﺷﻦ ﺗﺮﻳﻦ آﻳﻪ درﺑﺎرهي
ﺧﻠﻘﺖ آدم ،آﻳﻪ ي إِنّ ﻣﺜَﻞَ ﻋﻴﺴﻲ ﻋﻨْﺪ اﻟّﻠﻪ ﻛَﻤﺜَﻞِ آدم ﺧَﻠَﻘَﻪ ﻣﻦْ ﺗُﺮاب ﺛُﻢ ﻗﺎلَ َﻟﻪ ﻛُﻦْ ﻓَﻴﻜُﻮنُ*آل
ﻋﻤﺮان» 59/در واﻗﻊ ﻣﺜﻞ ﻋﻴﺴﻰ ﻧﺰد ﺧﺪا ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺜﻞ ]ﺧﻠﻘﺖ[ آدم اﺳﺖ ]ﻛﻪ[ او را از ﺧﺎك آﻓﺮﻳﺪ
ﺳﭙﺲ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ ﺑﺎش ﭘﺲ وﺟﻮد ﻳﺎﻓﺖ«اﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ آدم ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﺪر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از
ﺧﺎك ﻳﺎ زﻣﻴﻦ آﻓﺮﻳﺪه ﺷﺪ و ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن او را ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﻧﻤﻲ ﺷﻤﺎرﻧﺪ ،ﻋﻴﺴﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺪون ﭘﺪر آﻓﺮﻳﺪه ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﺷﻤﺮده ﺷﻮد .اﮔﺮ ﻣﺮاد از ﺧﻠﻘﺖ آدم از ﺧﺎك ،ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺷﺪن ﺧﻠﻘﺖ آدم ﺑﻪ ﺧﺎك
ﺑﺎﺷﺪ ،دﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻴﻦ آدم و ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻧﻴﺴﺖ .آنﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺑﻪ زﻣﻴﻦ و ﺧﺎك ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و
آدم ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻲ ﻧﺪارد ﺗﺎ ﻋﻴﺴﻲ ﻛﻪ ﭘﺪر ﻧﺪارد ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﻮد؛ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،آﻳﻪ ي ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻲ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ! و

 .1ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ج ،32ص83
١٦٢
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

در ﻣﻘﺎم اﺣﺘﺠﺎج ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺼﺎرا ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح ﻧﻴﺴﺖ .ﭘﺲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم آﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ از ﺧﻠﻘﺖ
آدم از ﺧﺎك ﻳﺎ ﮔﻞ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦﻫﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﻣﺪﻋﺎي ﻣﺎ،ﻳﻌﻨﻲ ﺧﻠﻘﺖ دﻓﻌﻲ و اﺳﺘﻘﻼﻟﻲ آدم
دﻻﻟﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 1.ﻣﺮﺣﻮم ﻋﻼﻣﻪ ،دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻔﺴﻴﺮ آدم ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﻮﻋﻲ و اﺳﺘﻨﺎد ﻧﺴﻞ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻓﺮد اﻧﺴﺎن ﺑﺎ رﻧﮓ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﺺ آﻳﺎت ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ب .دﻳﺪﮔﺎه آﻳﺖ اﷲ ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي
اﺳﺘﺎد ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي در اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ،ﺗﺌﻮري ﺗﻜﺎﻣﻞ و اﺷﺘﻘﺎق اﻧﺴﺎن ﻓﻌﻠﻲ از اﻧﺴﺎن ﻧﺌﺎﻧﺪرﺗﺎل و ﻣﺎﻧﻨﺪ
آن را در ﺣﺪ ﻳﻚ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد؛ ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻦ ﻛﻼم ﻗﺮآن ﻛﻪ اﻧﺴﺎن از ﺧﺎك آﻓﺮﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻲ
ﻧﺪارد ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺎك ﺑﻪ ﭼﻴﺰي ﺗﺒﺪﻳﻞ و آن ﮔﺎه ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﻲ در اداﻣﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ در
ﺑﺮﺧﻲ آﻳﺎت ،ﻗﺮاﺋﻨﻲ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل را دﻓﻊ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ؛ روﺷﻦ ﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ آﻳﺎت ،آﻳﻪ  59ﺳﻮره
آل ﻋﻤﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :إِنّ ﻣﺜَﻞ ﻋﻴﺴﻲ ﻋﻨﺪ اﷲّ ﻛَﻤﺜَﻞ آدم ﺧَﻠَﻘَﻪ ﻣﻦ ﺗﺮُاب ﺛُﻢ ﻗﺎلَ ﻟَﻪ ﻛُﻦ ﻓَﻴﻜﻮنُ
»در واﻗﻊ ﻣﺜﻞ ﻋﻴﺴﻰ ﻧﺰد ﺧﺪا ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺜﻞ ]ﺧﻠﻘﺖ[ آدم اﺳﺖ ]ﻛﻪ[ او را از ﺧﺎك آﻓﺮﻳﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺪو
ﮔﻔﺖ ﺑﺎش ﭘﺲ وﺟﻮد ﻳﺎﻓﺖ«؛ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻄﻠﺐ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺣﺎل ﻛﻪ ﻋﻴﺴﻲ ﭘﺪر
اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﺪارد ،ﭘﺲ ﭘﺪرش ﺧﺪاﺳﺖ و آﻳﻪ ي ﻓﻮق ،در ﻣﻘﺎم ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﺒﻬﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ و ﻋﻴﺴﻲ را در
ﺧﻠﻘﺖ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آدم ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮد؛ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﺑﻮدن آدم اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ
ﺣﻀﺮت آدم از ﻧﺴﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﺧﺎك و اﻧﺴﺎن ،ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻗﺮآن ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎم
ﺑﺎﺷﺪ؛ زﻳﺮا ﻧﺼﺎراي ﻧﺠﺮان ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﻀﺮت آدم از ﻧﻄﻔﻪ ي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل ،ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﺣﻀﺮت آدم از ﻧﺴﻞ ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮد دﻳﮕﺮي ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﻴﺎس ﺑﻴﻦ او و ﻋﻴﺴﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻮﻫﻢ ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﺮ ﻓﺮﺿﻴﻪ ي ﺗﻜﺎﻣﻞ
دﻻﻟﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ؛ زﻳﺮا آﻳﻪ ،ﻋﻴﺴﻲ را ﺑﻪ آدم ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ و ﻋﻴﺴﻲ ﻫﻢ ﻣﺎدر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﭘﺲ آدم ﻧﻴﺰ
ﺑﺎﻳﺪ دﺳﺖ ﻛﻢ ﻣﺎدري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .آﻳﻪ ي ﺷﺮﻳﻔﻪ ،ﻋﻴﺴﻲ را ﺑﻪ آدم ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻜﺲ .ﺑﺎﻳﺪ
دﻳﺪ وﺟﻪ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﻋﻴﺴﻲ ﭘﺪر ﻧﺪارد و آﻳﻪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ آدم ﻫﻢ ﻣﺜﻞ او
ﭘﺪر ﻧﺪاﺷﺖ.

 .1ﻫﻤﺎن ،ﺻﺺ101-92
١٦٣
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

آﻳﻪ ي دﻳﮕﺮي ﻛﻪ از آن ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ دﺳﺖ آورد آﻳﻪ و ﺑﺪأَ ﺧَﻠْﻖَ اﻟْﺎﻧْﺴﺎنِ ﻣﻦْ ﻃﻴﻦ *
ﺛُﻢ ﺟﻌﻞَ ﻧَﺴﻠَﻪ ﻣﻦْ ﺳﻼﻟَﺔ ﻣﻦْ ﻣﺎء ﻣﻬِﻴﻦ * ﺳﺠﺪه7/و 8اﺳﺖ» .ﻫﻤﺎن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ آﻓﺮﻳﺪه
اﺳﺖ ﻧﻴﻜﻮ آﻓﺮﻳﺪه و آﻓﺮﻳﻨﺶ اﻧﺴﺎن را از ﮔﻞ آﻏﺎز ﻛﺮد .ﺳﭙﺲ ]ﺗﺪاوم[ ﻧﺴﻞ او را از ﭼﻜﻴﺪه آﺑﻰ ﭘﺴﺖ
ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﻮد؛« ﺑﺮﺧﻲ در اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﺗﺸﻜﻴﻚ ﻛﺮده اﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﺪارد ﻛﻪ آدم ﭘﺪر
اﻧﺴﺎن ﻫﺎﺳﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻮﺟﻮدي ﺑﻪ ﻧﺎم آدم را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ و ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ي اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺮﺗﺮي دارد
و از ﻣﻴﺎن اﻧﺴﺎن ﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﻣﻲﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از او اﻧﺴﺎن ﻫﺎي
دﻳﮕﺮي ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎ از ﻣﻴﺎن آنﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻟﻘﺐ اﺑﻮاﻟﺒﺸﺮ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﺮاي او ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﻨﺪ از اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎت اﺳﺖ و در ﻗﺮآن ﻧﻴﺴﺖ و ﺣﺘّﻲ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ در ﻗﺮآن آﻳﺎﺗﻲ دارﻳﻢ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ
دارد ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از آدم اﻧﺴﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ إِنّ اﷲّ اﺻﻄَﻔﻲ آدم و ﻧُﻮﺣﺎً و آلَ إِﺑﺮاﻫﻴﻢ و آلَ ﻋﻤﺮانَ
ﻋﻠَﻲ اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦَ * آل ﻋﻤﺮان » 33/ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ آدم و ﻧﻮح و ﺧﺎﻧﺪان اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﺧﺎﻧﺪان ﻋﻤﺮان را ﺑﺮ
ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﺑﺮﺗﺮى داده اﺳﺖ«؛ زﻳﺮا اول ،ﻛﻠﻤﻪ اﺻﻄﻔﺎء ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﺧﺬ اﻟﺼﺎﻓﻲ و اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻤﺘﺎز از ﻣﻴﺎن
اﺷﻴﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ؛ ﺛﺎﻧﻴﺎً ،ﻋﻄﻒ ﻧﻮح و اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ...دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺣﻀﺮت آدم ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮔﺰﻳﻨﺶ اﻳﺸﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﻲ از ﻣﻴﺎن اﻧﺴﺎن ﻫﺎي ﻣﻌﺎﺻﺮش آدم را ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ .در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻴﻢ :در
ﺑﺮﺧﻲ آﻳﺎت ،ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ آدم و ﻫﻤﺴﺮش ﭘﺪر و ﻣﺎدر اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ 27ﺳﻮره
اﻋﺮاف ﻳﺎ ﺑﻨﻲِ آدم ﻻ ﻳﻔْﺘﻨَﻨّﻜُﻢ اﻟﺸﻴﻄﺎنُ ﻛَﻤﺎ أَﺧْﺮَج أَﺑﻮﻳﻜُﻢ ﻣﻦ اﻟْﺠﻨّﺔ؛ »اى ﻓﺮزﻧﺪان آدم زﻧﻬﺎر ﺗﺎ ﺷﻴﻄﺎن
ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻓﺘﻨﻪ ﻧﻴﻨﺪازد ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺷﻤﺎ را از ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻴﺮون راﻧﺪ «.ﭘﺲ ﮔﺮﭼﻪ ﻟﻔﻆ اﺑﻮاﻟﺒﺸﺮ در
ﻗﺮآن ﻧﻴﺎﻣﺪه وﻟﻲ ﻣﺤﺘﻮاي آن ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ج .دﻳﺪﮔﺎه آﻳﺖ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻲ
اﺳﺘﺎد ﺳﺒﺤﺎﻧﻲ ،ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﻔﺴﺮان و اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﻧﺪ .اﻳﺸﺎن ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از ﺗﻌﺎرض ﻫﺎي ﺗﺌﻮري داروﻳﻦ ﺑﺎ آﻳﺎت ﻗﺮآن را ﻧﻤﻲ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ و راه
ﺣﻞ ﻫﺎﻳﻲ را در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اراﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .اﻳﺸﺎن در ﻣﻘﺎﻟﻪ ي ﺗﺤﻮل اﻧﻮاع ،ﺗﻌﺎرض و ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻴﺎن ﺗﺌﻮري
داروﻳﻦ ﺑﺎ ﻇﻬﻮر آﻳﺎت ﻗﺮآن در زﻣﻴﻨﻪ ي آﻓﺮﻳﻨﺶ اﻧﺴﺎن را ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ:

 .1ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺻﺺ338-335
١٦٤
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻲ ،آدم اﺑﻮاﻟﺒﺸﺮ را ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ اﻧﺴﺎن در ﭘﻬﻨﻪ ي زﻣﻴﻦ ﻧﻤﻲ داﻧﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻗﺒﻞ از او
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﻳﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻠﻲ ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪه اﻧﺪ؛ وﻟﻲ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ،اﻧﺴﺎن ﻛﻨﻮﻧﻲ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻪ
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻧﺪارد و ﻓﻘﻂ زاده ي آدم اﺑﻮاﻟﺒﺸﺮ اﺳﺖ .ﺷﻴﺦ ﺻﺪوق رﺣﻤﻪ اﷲ در ﻛﺘﺎب ﺧﺼﺎل ،از
ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎن ﻣﻌﺼﻮم ﻧﻘﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻫﺰار ﻫﺰار ﺟﻬﺎن آﻓﺮﻳﺪه و ﻫﺰار ﻫﺰار آدم؛ و ﺷﻤﺎ در ﭘﺎﻳﺎن آن
ﺟﻬﺎنﻫﺎ و آن آدﻣﻴﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻳﺪ.
ﻇﻬﻮر آﻳﺎت ﻗﺮآن در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻓﺮﻳﻨﺶ اﻧﺴﺎن در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ي ﺧﺎك ﻣﺘﺤﻮل ،ﺗﺼﻮﻳﺮ و دﻣﻴﺪن
روح اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻃﺮح ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ دارد؛ وﻟﻲ اﻳﻦ ﻇﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻧﻔﻲ اﺣﺘﻤﺎل دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ
ﻣﻌﻨﺎي ﻇﺎﻫﺮ آن ﻛﻪ از ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻜﺮدن ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﻲ آﻳﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ واﺳﻄﻪ اي در ﻣﻴﺎن اﻳﻦ
ﻣﺮاﺣﻞ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ وﻟﻲ ﻫﺮﮔﺎه دﻟﻴﻞ ﻗﻄﻌﻲ ﺑﺴﺎن آﻓﺘﺎب ،ﻃﺮح ﻣﺸﺘﺮك را ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮد ،دﻻﻟﺖ ﻗﺮآن
ﻣﺎﻧﻊ از ﭘﺬﻳﺮش آن ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻴﺎن ﻇﺎﻫﺮ و ﻧﺺ ﻓﺮق ﻧﻬﺎد.
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د .دﻳﺪﮔﺎه ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺧﺴﺮوﭘﻨﺎه
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻳﺸﺎن ،آﻳﺎت ﻗﺮآن ﺑﺮ اﺻﻞ ﻧﻈﺮﻳﻪ ي ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻲ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ؛ وﻟﻲ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﺒﺪل اﻧﻮاع
از ﻗﺮآن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻳﺎ ﺧﻴﺮ ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻫﺮﻣﻨﻮﺗﻴﻚ دارد .ﺣﻖ ﻣﻄﻠﺐ آن اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﻃﺎﻳﻔﻪ )روﻳﻜﺮد اول و دوم( ﺑﺎ ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻗﺮآن رﻓﺘﻪ اﻧﺪ؛ زﻳﺮا اوﻻً و ﺑﺎﻟﺬات،
ﻗﺮآن در ﺻﺪد ﺑﻴﺎن ﻧﻈﺮﻳﻪ ي زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺜﺒِﺖ ﻳﺎ ﻧﺎﻓﻲ ﻓﺮﺿﻴﻪ ي ﺗﺒﺪل اﻧﻮاع ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻨﻬﺎ
دﻻﻟﺖ ﻗﺮآن ﺑﺮ آﻓﺮﻳﻨﺶ ﻧﻮع اﻧﺴﺎن از آدم و ﺣﻮا و ﺧﻠﻘﺖ آدم از ﺧﺎك اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در اﻳﻦ ﻛﻪ از ﻣﺮﺣﻠﻪي
ﺧﺎك ﺗﺎ آدم ،ﭼﻪ ﻣﺮاﺣﻠﻲ ﻃﻲ ﺷﺪه ،ﻗﺮآن ﺳﺎﻛﺖ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
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 .2,2,3روح
ﺑﻌﺪ دﻳﮕﺮ اﻧﺴﺎن روح اوﺳﺖ ،ﺑﺮاي ﺷﺮاﻓﺖ و ﻛﺮاﻣﺖ و ﻣﻨﺰﻟﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺲ ﻛﻪ روح او ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺘﺴﺎب دارد 3.و از اﻳﻦ ﻣﻨﻈﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدي اﺷﺮف اﺳﺖ 1.ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در زﻣﻴﻨﻪ روح ﺑﻪ
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻔﺼﻞ و ﮔﺴﺘﺮده اي اﺷﺎره ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﭘﺎره اي از آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد:
 .1ﺧﺴﺮوﭘﻨﺎه ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ،ﻛﻼم ﺟﺪﻳﺪ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺻﺺ440-439
 .2ﻫﻤﺎن ،ص440
 .3ﺣﺠﺮ.29/
١٦٥
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

 .1,2,2,3ﻣﻌﺎﻧﻲ روح
در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ واژه روح در ﺑﻴﺶ از ﺑﻴﺴﺖ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ و در ﭘﻨﺞ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه
اﺳﺖ:

2

 .1ﻋﺎﻣﻞ ﺣﻴﺎت
ﻓَﺈِذَا ﺳﻮﻳﺘُﻪ وﻧَﻔَﺨْﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ روﺣﻲ ﻓَﻘَﻌﻮاْ ﻟَﻪ ﺳﺎﺟِﺪﻳﻦَ * ﺣﺠﺮ29/
»ﭘﺲ وﻗﺘﻰ آن را درﺳﺖ ﻛﺮدم و از روح ﺧﻮد در آن دﻣﻴﺪم ﭘﻴﺶ او ﺑﻪ ﺳﺠﺪه دراﻓﺘﻴﺪ«.
آﻧﮕﺎه ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎﻟﺒﺪ )آدم( را درﺳﺖ ﻛﺮدم و از روح ﺧﻮد در آن دﻣﻴﺪم ﭘﻴﺶ او ﺑﻪ ﺳﺠﺪه دراﻓﺘﻴﺪ.
ﻛﻠﻤﻪ روح در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﺒﺪأ ﺣﻴﺎت آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻧﺪار ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ﻗﺎدر ﺑﺮ اﺣﺴﺎس و
ﺣﺮﻛﺖ ارادي ﻣﻲﺷﻮد 3.از آﻳﻪ ﻓﻮق و آﻳﻪ  72ﺳﻮره ﻣﺒﺎرﻛﻪ »ص« اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ روح
ﺑﻪ ﻛﺎﻟﺒﺪ ﺣﻀﺮت آدم اﻓﺎﺿﻪ ﺷﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد از روح ﺧﻮدم در آن دﻣﻴﺪم و اﻳﻦ ﭘﻴﻜﺮه داراي ﺣﻴﺎت
و ﺷﻌﻮر و اراده و ﺣﺲ و ﺣﺮﻛﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﺴﺠﻮد ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﭘﻴﺶ از آن
ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻧﺪاﺷﺖ.
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آﻳﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻧﻔﺦ و اﻓﺎﺿﻪ روح ﺑﻪ ﻛﺎﻟﺒﺪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و روح ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻋﺎﻣﻞ ﺣﻴﺎت
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
اﻟﱠﺬي أَﺣﺴﻦَ ﻛُﻞﱠ ﺷَﻲء ﺧَﻠَﻘَﻪ وﺑﺪأَ ﺧَﻠْﻖَ اﻟْﺈِﻧﺴﺎنِ ﻣﻦ ﻃﻴﻦٍ * ﺛُﻢ ﺟﻌﻞَ ﻧَﺴﻠَﻪ ﻣﻦ ﺳﻠَﺎﻟَﺔٍ ﻣﻦ ﻣﺎء ﻣﻬِﻴﻦٍ * ﺛُﻢ
ﺳﻮاه وﻧَﻔَﺦَ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ روﺣﻪ * ﺳﺠﺪه7/و8و9

 .1ﻣﻮﻣﻨﻮن.14/
 .2ﺑﻬﺸﺘﻲ ﻣﺤﻤﺪ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺻﺺ71-69؛ ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻤﻮع اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻲ را در دو دﺳﺘﻪ ﺟﺎي داده اﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ
روح در ﻗﺮآن در دو ﻣﻮرد اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ روح اﻧﺴﺎن و ﻣﻮﺟﻮدي از ﺳﻨﺦ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن) .ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص(347
 .3ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ج  ،25ص331
 .4ﻫﻤﺎن ،ج  ،34ص39
١٦٦
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

»ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻴﺰي را آﻓﺮﻳﺪه اﺳﺖ ﻧﻴﻜﻮ آﻓﺮﻳﺪه و آﻓﺮﻳﻨﺶ اﻧﺴﺎن را از ﮔﻞ آﻏﺎز
ﻛﺮد و ﺳﭙﺲ ﺗﺪاوم ﻧﺴﻞ او را از ﭼﻜﻴﺪه آﺑﻲ ﭘﺴﺖ ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﻮد ،آﻧﮕﺎه او را درﺳﺖ اﻧﺪام ﻛﺮد و از روح
ﺧﻮﻳﺶ در او دﻣﻴﺪ«.
 .2ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺎص
در ﭘﺎره اي از آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ واژه روح ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ و ﻣﻘﺼﻮد ﻓﺮﺷﺘﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه
ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن دﻳﮕﺮ در ﺷﺐ ﻗﺪر ﺑﺮ وﻟﻲ ﺧﺪا )ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم( ﻧﺎزل ﻣﻲﺷﻮد .ﺗَﻨَﺰﱠلُ اﻟْﻤﻠَﺎﺋﻜَﺔُ واﻟﺮﱡوح ﻓﻴﻬﺎ ﺑِﺈِذْنِ
ر ﺑﻬِﻢ ﻣﻦ ﻛُﻞﱢ أَﻣﺮٍ*ﻗﺪر» 4/در آن ]ﺷﺐ[ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﺎ روح ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻛﺎرى ]ﻛﻪ
ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ[ ﻓﺮود آﻳﻨﺪ« و در ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﺎه ﺑﺎري ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻋﺮوج ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗﻌﺮج اﻟْﻤﻠَﺎﺋﻜَﺔُ واﻟﺮﱡوح
إِﻟَﻴﻪ ﻓﻲ ﻳﻮمٍ ﻛَﺎنَ ﻣﻘْﺪاره ﺧَﻤﺴﻴﻦَ أَﻟْﻒ ﺳﻨَﺔٍ * ﻣﻌﺎرج» 4/ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن و روح در روزى ﻛﻪ ﻣﻘﺪارش ﭘﻨﺠﺎه
ﻫﺰار ﺳﺎل اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى او ﺑﺎﻻ ﻣﻰروﻧﺪ« و ﻳﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن دﻳﮕﺮ در روز رﺳﺘﺎﺧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻒ در ﻣﻲآﻳﺪ
ﻳﻮم ﻳﻘُﻮم اﻟﺮﱡوح واﻟْﻤﻠَﺎﺋﻜَﺔُ ﺻﻔﺎ ﻟﱠﺎ ﻳﺘَﻜَﻠﱠﻤﻮنَ إِﻟﱠﺎ ﻣﻦْ أَذنَ ﻟَﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦُ وﻗَﺎلَ ﺻﻮاﺑﺎ * ﻧﺒﺄ» 38/روزى ﻛﻪ روح و
ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﺻﻒ ﻣﻰاﻳﺴﺘﻨﺪ و ]ﻣﺮدم[ ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻮﻳﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ]ﺧﺪاى[ رﺣﻤﺎن ﺑﻪ او رﺧﺼﺖ دﻫﺪ
و ﺳﺨﻦ راﺳﺖ ﮔﻮﻳﺪ«
 .3وﺣﻲ
ﻳﺎ أَﻫﻞَ اﻟْﻜﺘَﺎبِ ﻻَ ﺗَﻐْﻠُﻮاْ ﻓﻲ دﻳﻨﻜُﻢ وﻻَ ﺗَﻘُﻮﻟُﻮاْ ﻋﻠَﻰ اﻟﻠّﻪ إِﻻﱠ اﻟْﺤﻖﱢ إِﻧﱠﻤﺎ اﻟْﻤﺴﻴﺢ ﻋﻴﺴﻰ اﺑﻦُ ﻣﺮْﻳﻢ رﺳﻮلُ اﻟﻠّﻪ
وﻛَﻠﻤﺘُﻪ أَﻟْﻘَﺎﻫﺎ إِﻟَﻰ ﻣﺮْﻳﻢ وروح ﻣﻨْﻪ * ﻧﺴﺎء» 171/اى اﻫﻞ ﻛﺘﺎب در دﻳﻦ ﺧﻮد ﻏﻠﻮ ﻣﻜﻨﻴﺪ و در ﺑﺎره ﺧﺪا ﺟﺰ
]ﺳﺨﻦ[ درﺳﺖ ﻣﮕﻮﻳﻴﺪ ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ﻓﻘﻂ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا و ﻛﻠﻤﻪ اوﺳﺖ ﻛﻪ آن را ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﺮﻳﻢ
اﻓﻜﻨﺪه و روﺣﻰ از ﺟﺎﻧﺐ اوﺳﺖ«
 .4ﻓﺮﺷﺘﻪ وﺣﻲ
در ﭘﺎره اي از آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ از ﻓﺮﺷﺘﻪ وﺣﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان روح اﻻﻣﻴﻦ و روح اﻟﻘﺪس ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه
اﺳﺖ.

١٦٧
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

إِﻧﱠﻪ ﻟَﺘَﻨﺰِﻳﻞُ رب اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦَ* ﻧَﺰَلَ ﺑِﻪ اﻟﺮﱡوح اﻟْﺄَﻣﻴﻦُ* ﻋﻠَﻰ ﻗَﻠْﺒِﻚ ﻟﺘَﻜُﻮنَ ﻣﻦَ اﻟْﻤﻨﺬرِﻳﻦَ*
ﺷﻌﺮاء192/و193و» 194و راﺳﺘﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ]ﻗﺮآن[ وﺣﻰ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن اﺳﺖ .روح اﻻﻣﻴﻦ آن را ﺑﺮ دﻟﺖ
ﻧﺎزل ﻛﺮد .ﺗﺎ از ]ﺟﻤﻠﻪ[ ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﻰ«
 .5ﻋﻨﻮان ﻋﺎم
در ﭘﺎره اي از آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ واژه روح ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻋﺎم ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﺮﻳﻚ از ﻣﻌﺎﻧﻲ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻼق و ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﺖ.
وﻳﺴﺄَﻟُﻮﻧَﻚ ﻋﻦِ اﻟﺮﱡوحِ ﻗُﻞِ اﻟﺮﱡوح ﻣﻦْ أَﻣﺮِ رﺑﻲ وﻣﺎ أُوﺗﻴﺘُﻢ ﻣﻦ اﻟْﻌﻠْﻢِ إِﻻﱠ ﻗَﻠﻴﻼً * اﺳﺮاء85/
»و درﺑﺎره روح از ﺗﻮ ﻣﻰﭘﺮﺳﻨﺪ ﺑﮕﻮ روح از ]ﺳﻨﺦ[ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ از داﻧﺶ
ﺟﺰ اﻧﺪﻛﻰ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ«.
درﺑﺎره اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ؛ ﭘﺮﺳﺶ ﮔﺮان از ﭼﻪ ﭼﻴﺰي ﺳﻮال ﻛﺮدﻧﺪ؟
آﻳﺎ از ﻓﺮﺷﺘﻪ وﺣﻲ ،ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺎص ،از ﺑﺪأ ﺣﻴﺎت و ﻳﺎ از ﺟﻨﺲ روح ﺳﻮال ﻛﺮدﻧﺪ؟ از ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻈﺮ ﻋﻠّﺎﻣﻪ
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ﻣﻲﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﺮد ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺳﻮال از ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻄﻠﻖ روح اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺑﺮ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

1

 .2,2,2,3وﺟﻮد ﻣﺴﺘﻘﻞ روح
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ روح را ﻣﻮﺟﻮدي ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺑﺪن و ﻋﺎﻣﻞ ﺣﻴﺎت و ﺣﺲ و ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲداﻧﺪ .ﺑﺮاي
اﺛﺒﺎت اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ دو آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اﺷﺎره ﻣﻲ ﺷﻮد:
 .1وﻟَﻘَﺪ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎ اﻟْﺈِﻧﺴﺎنَ ﻣﻦ ﺳﻠَﺎﻟَﺔٍ ﻣﻦ ﻃﻴﻦٍ * ﺛُﻢ ﺟﻌﻠْﻨَﺎه ﻧُﻄْﻔَﺔً ﻓﻲ ﻗَﺮَارٍ ﻣﻜﻴﻦٍ * ﺛُﻢ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎ اﻟﻨﱡﻄْﻔَﺔَ ﻋﻠَﻘَﺔً
ﻓَﺨَﻠَﻘْﻨَﺎ اﻟْﻌﻠَﻘَ َﺔ ﻣﻀْﻐَﺔً ﻓَﺨَﻠَﻘْﻨَﺎ اﻟْﻤﻀْﻐَﺔَ ﻋﻈَﺎﻣﺎ ﻓَﻜَﺴﻮﻧَﺎ اﻟْﻌﻈَﺎم ﻟَﺤﻤﺎ ﺛُﻢ أَﻧﺸَﺄْﻧَﺎه ﺧَﻠْﻘًﺎ آﺧَﺮَ ﻓَﺘَﺒﺎرك اﻟﻠﱠﻪ أَﺣﺴﻦُ
اﻟْﺨَﺎﻟﻘﻴﻦَ * ﻣﺆﻣﻨﻮن12/و13و14
»و ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻦ اﻧﺴﺎن را از ﻋﺼﺎره اي از ﮔﻞ آﻓﺮﻳﺪﻳﻢ و ﺳﭙﺲ او را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻄﻔﻪ در ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ
اﺳﺘﻮار ﻗﺮار دادﻳﻢ و آﻧﮕﺎه ﻧﻄﻔﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻘﻪ درآوردﻳﻢ ﭘﺲ آن ﻋﻠﻘﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻀﻐﻪ

 .1ﻫﻤﺎن ،ج  ،25ص331-337
١٦٨
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﮔﺮداﻧﻴﺪﻳﻢ و آﻧﮕﺎه ﻣﻀﻐﻪ را اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻴﻢ ،ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎ را ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺘﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪﻳﻢ ،ﺳﭙﺲ آن
را آﻓﺮﻳﻨﺸﻲ دﻳﮕﺮ دادﻳﻢ ،آﻓﺮﻳﻦ ﺑﺎد ﺑﺮ ﺧﺪا ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ آﻓﺮﻳﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ«.
ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺑﺪن )ﺧﺎك و ﻃﻴﻦ ،ﻧﻄﻔﻪ ،ﻋﻠﻘﻪ ،ﻣﻀﻐﻪ ،ﻋﻈﺎم و ﭘﻮﺷﺶ ﻟﺤﻢ( در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻴﺎن
ﺷﺪه و در ﭘﺎﻳﺎن از آﻓﺮﻳﻨﺶ و ﺳﺎﺧﺘﺎري دﻳﮕﺮ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﻻزم اﺳﺖ در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ دو ﻧﻜﺘﻪ دﻗﺖ
ﺷﻮد؛ ﻳﻜﻲ اﻳﻨﻜﻪ در ﺟﻬﺖ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺑﻌﺪ دوم اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻛﻠﻤﻪ )ﺛﻢ (و ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﺎق از ﺧﻠﻘﻨﺎه ﺑﻪ اﻧﺸﺄﻧﺎه ،اﻳﻦ
ﻧﻜﺘﻪ را اﻓﺎده ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻌﺪ از اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﺣﺖ ﺑﺪن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺣﻘﻴﻘﺖ دﻳﮕﺮي اﺳﺖ ﻏﻴﺮ از
آﻧﭽﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ 1.ﻧﻜﺘﻪ دوم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ روح از ﺑﺪن ﻣﺘﻔﺎوت و
ﻣﺘﻐﺎﻳﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺪن ﻧﻮﻋﻲ اﺗﺤﺎد و ﺗﻌﻠﻖ دارد و آن را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻲﮔﻴﺮد ﺗﺎ آن را در راه رﺳﻴﺪن ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﺻﺪش ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﻨﺪد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺎ دﻗﺖ در ﺿﻤﻴﺮ )أﻧﺸﺄﻧﺎه( و ﻣﺮﺟﻊ آن )اﻧﺴﺎن در آن
ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻮد( ﺑﻪ دﺳﺖ آورد 2.ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ
ﻛﻪ روح ﻏﻴﺮ از ﺑﺪن اﺳﺖ.
 .2اﻟﱠﺬي أَﺣﺴﻦَ ﻛُﻞﱠ ﺷَﻲء ﺧَﻠَﻘَﻪ وﺑﺪأَ ﺧَﻠْﻖَ اﻟْﺈِﻧﺴﺎنِ ﻣﻦ ﻃﻴﻦٍ * ﺛُﻢ ﺟﻌﻞَ ﻧَﺴﻠَﻪ ﻣﻦ ﺳﻠَﺎﻟَﺔٍ ﻣﻦ ﻣﺎء ﻣﻬِﻴﻦٍ *
ﺛُﻢ ﺳﻮاه وﻧَﻔَﺦَ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ روﺣﻪ وﺟﻌﻞَ ﻟَﻜُﻢ اﻟﺴﻤﻊ واﻟْﺄَﺑﺼﺎر واﻟْﺄَﻓْﺌﺪةَ ﻗَﻠﻴﻠًﺎ ﻣﺎ ﺗَﺸْﻜُﺮُونَ * وﻗَﺎﻟُﻮا أَﺋﺬَا ﺿَﻠَﻠْﻨَﺎ ﻓﻲ
اﻟْﺄَرضِ أَﺋﻨﱠﺎ ﻟَﻔﻲ ﺧَﻠْﻖٍ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻞْ ﻫﻢ ﺑِﻠﻘَﺎء ر ﺑﻬِﻢ ﻛَﺎﻓﺮُونَ * ﻗُﻞْ ﻳﺘَﻮﻓﱠﺎﻛُﻢ ﻣﻠَﻚ اﻟْﻤﻮت اﻟﱠﺬي وﻛﱢﻞَ ﺑِﻜُﻢ ﺛُﻢ إِﻟَﻰ
رﺑﻜُﻢ ﺗُﺮْﺟﻌﻮنَ * ﺳﺠﺪه11-7/
»ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﻬﺎن ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻴﺰي را آﻓﺮﻳﺪه ،ﻧﻴﻜﻮ آﻓﺮﻳﺪه اﺳﺖ و آﻓﺮﻳﻨﺶ اﻧﺴﺎن را از
ﮔﻞ آﻏﺎز ﻛﺮد ﺳﭙﺲ ﻧﺴﻞ او را از ﭼﻜﻴﺪه آﺑﻲ ﭘﺴﺖ ﻣﻘﺮّر ﻓﺮﻣﻮد آﻧﮕﺎه او را درﺳﺖ اﻧﺪام ﻛﺮد و از روح
ﺧﻮﻳﺶ در او دﻣﻴﺪ و ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﮔﻮش و دﻳﺪﮔﺎن و دلﻫﺎ ﻗﺮار داد ﭼﻪ اﻧﺪك ﺳﭙﺎس ﻣﻲﮔﺬارﻳﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ
آﻳﺎ وﻗﺘﻲ در دل زﻣﻴﻦ ﮔﻢ ﺷﺪﻳﻢ آﻳﺎ ﺑﺎز ﻣﺎ در ﺧﻠﻘﺖ ﺟﺪﻳﺪي ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد؟آﻧﺎن ﺑﻪ دﻳﺪار ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن
ﻛﺎﻓﺮﻧﺪ ﺑﮕﻮ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﺮﮔﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﮔﻤﺎرده ﺷﺪه ﺟﺎﻧﺘﺎن را ﻣﻲﺳﺘﺎﻧﺪ و آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﻮي ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﺑﺎز
ﮔﺮداﻧﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮﻳﺪ«.

 .1ﻫﻤﺎن ،ج ،29ص30
 .2ﻫﻤﺎن ،ص31
١٦٩
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

اﻳﻦ آﻳﺎت ﭘﺲ از ﺑﻴﺎن ﺧﻠﻘﺖ ﺣﻀﺮت آدم و ﻧﺴﻞ او از ﮔﻞ و ﻧﻄﻔﻪ ،ﻧﻔﺦ روح را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ روح ،ﭼﻴﺰي ﻏﻴﺮ از ﺑﺪن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ آﻳﻪ  11ﺳﻮره ﺳﺠﺪه از روﺷﻦ
ﺗﺮﻳﻦ آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺗﺠﺮد ﻧﻔﺲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﻲ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻔﺲ ﻏﻴﺮ از ﺑﺪن اﺳﺖ؛ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻮﻓّﻲ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ را ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ و اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ،ﺑﺪن اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻳﺮ
ﺧﺎك ﻣﻲ ﭘﻮﺳﺪ ،روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻧﺴﺎن ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻤﺎن روح او ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﻓّﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و
اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺳﺘﻘﻼل روح از ﺑﺪن اﺳﺖ.

1

 .3,2,2,3ﺗﺠﺮد روح
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ وﺟﻮد روح از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺖ .ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻔﺴﺮان ﻛﻪ از روح
ﻧﺎم ﺑﺮده و وﺟﻮد آن را ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،در ﺗﺠﺮد ﻳﺎ ﻣﺎدي ﺑﻮدن آن اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ.

2

ﺳﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ در ﻣﻮرد روح:
 .1روح ﻣﻮﺟﻮدي ﻣﺎدي و ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ
 .2روح ﺟﺴﻢ ﻟﻄﻴﻒ و ﻣﻠﻜﻮﺗﻲ
ﭘﺎره اي از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن روح را ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺠﺮد ﻣﺜﺎﻟﻲ داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺮاي آن ﺟﺴﻢ ﻟﻄﻴﻒ
ﻣﻠﻜﻮﺗﻲ ﻗﺎﻳﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ.

3

 .3ﺗﺠﺮد روح
اﻛﺜﻴﺮ ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎن اﺳﻼﻣﻲ روح را ﻣﺠﺮد اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ و ﺑﺮاي ﺗﺠﺮد آن ادﻟﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻗﺎﻣﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ و از
ﻃﺮﻳﻖ ﺛﺒﺎت روح ،ﺗﺠﺮد ادراك ،ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ ﺣﻀﻮري ،و ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ روﻳﺎي ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ،ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ارواح ،ﻣﻌﺠﺰات ،ﻛﺎرﻫﺎي ﺧﻮارق ﻋﺎدت ،ﻛﺮاﻣﺎت ،ﻫﻴﭙﻨﻮﺗﻴﺰم ،و  ...ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺘﻪ اﻧﺪ.

4

 .1ﻫﻤﺎن ،ج ،32ﺻﺺ87-86
 .2ﻫﻤﺎن ،ج ،25ص338
 . 3ﺑﻬﺸﺘﻲ ﻣﺤﻤﺪ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص75
 .4ﻫﻤﺎن ،ص75
١٧٠
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

دﻳﺪﮔﺎه ﻗﺮآن
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ روح را ﻣﻮﺟﻮدي ﻣﺠﺮد و ﭘﻴﺮاﺳﺘﻪ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺎده ﻣﻲداﻧﺪ .ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت اﻳﻦ ﻣﺪﻋﺎ
ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ آﻳﺎت ﺗﻮﻓّﻲ ،آﻳﺎت ﺷﻬﻴﺪان ،آﻳﺎت ﺑﺮزخ ،روح و ﻋﺎﻟﻢ اﻣﺮ ،آﻓﺮﻳﻨﺶ وﻳﮋه روح اﺳﺘﻨﺎد ﻛﺮد .در
اﻳﻨﺠﺎ ﭘﻨﺞ دﺳﺘﻪ از آﻳﺎت ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد:
أ .آﻳﺎت ﺗﻮﻓّﻲ
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ از ﻣﻮﻗﻊ ارﺗﺤﺎل اﻧﺴﺎن ﺑﺎ واژه ﺗﻮﻓّﻲ ﻳﺎد ﻛﺮده و آن را در آﻳﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺧﺪا،

1

ﻣﻼﺋﻜﻪ ،2و رﺳﻞ 3اﺳﺘﻨﺎد داده و در ﭘﺎره اي از آﻳﺎت ﺑﺪون اﺳﺘﻨﺎد آن را ﺑﻴﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ 4.در اﻳﻨﺠﺎ دو
ﻧﻤﻮﻧﻪ از آﻳﺎت ﺗﻮﻓّﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد:
 .1اﻟﻠﱠﻪ ﻳﺘَﻮﻓﱠﻰ اﻟْﺄَﻧﻔُﺲ ﺣﻴﻦَ ﻣﻮﺗﻬﺎ واﻟﱠﺘﻲ ﻟَﻢ ﺗَﻤﺖ ﻓﻲ ﻣﻨَﺎﻣﻬﺎ ﻓَﻴﻤﺴﻚ اﻟﱠﺘﻲ ﻗَﻀَﻰ ﻋﻠَﻴﻬﺎ اﻟْﻤﻮت و ﻳﺮْﺳﻞُ
اﻟْﺄُﺧْﺮَى إِﻟَﻰ أَﺟﻞٍ ﻣﺴﻤﻰ إِنﱠ ﻓﻲ ذَﻟﻚ ﻟَĤﻳﺎت ﻟﱢﻘَﻮمٍ ﻳﺘَﻔَﻜﱠﺮُونَ * زﻣﺮ42/
»ﺧﺪا روح ﻣﺮدم را ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮﮔﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺑﺎز ﻣﻰﺳﺘﺎﻧﺪ و ]ﻧﻴﺰ[ روﺣﻰ را ﻛﻪ در[ ﻣﻮﻗﻊ[
ﺧﻮاﺑﺶ ﻧﻤﺮده اﺳﺖ ]ﻗﺒﺾ ﻣﻰﻛﻨﺪ[ ﭘﺲ آن ]ﻧﻔﺴﻰ[ را ﻛﻪ ﻣﺮگ را ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻛﺮده ﻧﮕﺎه ﻣﻰدارد و آن
دﻳﮕﺮ ]ﻧﻔﺴﻬﺎ[ را ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻣﻌﻴﻦ ]ﺑﻪ ﺳﻮى زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ[ ﺑﺎزﭘﺲ ﻣﻰﻓﺮﺳﺘﺪ ﻗﻄﻌﺎ در اﻳﻦ ]اﻣﺮ[ ﺑﺮاى
ﻣﺮدﻣﻰ ﻛﻪ ﻣﻰاﻧﺪﻳﺸﻨﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﻳﻰ ]از ﻗﺪرت ﺧﺪا[ﺳﺖ«.
ﭘﻨﺞ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ از اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ دﺳﺖ آورد:
اول :ﺗﻮﻓّﻲ از ﻣﺎده وﻓﻲ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺑﻪ ﻛﻤﺎل و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﺘﺎﻧﺪن اﺳﺖ و ﺗﻮﻓّﻲ روح ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي
اﺳﺘﻴﻔﺎ ﻛﺮدن ،ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن و ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺖ 5.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ ﻫﻨﮕﺎم ارﺗﺤﺎل ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻓّﻲ
اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻲ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻳﺎ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻮت و ﻳﺎ ﻣﻼﺋﻜﻪ ،روح ﻫﺮﻳﻚ از اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و
آن را ﻧﺰد ﺧﻮد ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

 .1زﻣﺮ42/؛ ﻧﺤﻞ70/؛ اﻧﻌﺎم60/؛ ﻳﻮﻧﺲ.104/
 .2ﺳﺠﺪه.20 – 11/
 .3ﻣﺤﻤﺪ27/؛ ﻧﺤﻞ32/؛ اﻧﻔﺎل50/؛ ﻧﺴﺎء.97/
 .4ﺣﺞ5/؛ ﺑﻘﺮه.234/
 .5اﺑﻦ ﻓﺎرس ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص1099؛ راﻏﺐ اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص .480
١٧١
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

دوم :ﻣﻘﺼﻮد از ﻧﻔﺲ در اﻧﻔﺲ ،روح اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺠﻤﻮع روح و ﺑﺪن ،زﻳﺮا ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ،روح
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺪن رﻫﺎ ﻣﻲﮔﺮدد و ﻣﺮدم آن را ﺑﻪ ﺧﺎك ﻣﻲﺳﭙﺎرﻧﺪ.
ﺳﻮم :ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻓّﻲ ،روح ﺗﻮﻓﻲ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺪن رﻫﺎ ﻣﻲﮔﺮدد ،ﭘﺲ روح،
ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﺑﺪن ،ﺟﺪا و ﻣﺴﺘﻘﻞ از آن اﺳﺖ.
ﭼﻬﺎرم :ﻣﻘﺼﻮد از ﻛﻠﻤﻪ )ﻣﻮﺗﻬﺎ( و )ﻣﻨﺎﻣﻬﺎ( ﻣﺮگ و ﺧﻮاب ﺑﺪن اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﺑﺪن اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻲﺧﻮاﺑﺪ و ﻣﻲﻣﻴﺮد.
ﭘﻨﺠﻢ :وﺟﻪ اﺷﺘﺮاك ﻣﺮدن و ﺧﻮاﺑﻴﺪن در ﺗﻮﻓّﻲ و ﻗﺒﺾ روح اﺳﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﻣﺮگ،
ﻗﺒﺾ روح ﺑﺪون ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺧﻮاب ،ﻗﺒﺾ ﻣﻮﻗﺖ روح اﺳﺖ.
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 .2اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﺗَﺘَﻮﻓﱠﺎﻫﻢ اﻟْﻤﻶﺋﻜَﺔُ ﻃَﻴﺒِﻴﻦَ ﻳﻘُﻮﻟُﻮنَ ﺳﻼم ﻋﻠَﻴﻜُﻢ ادﺧُﻠُﻮاْ اﻟْﺠﻨﱠﺔَ ﺑِﻤﺎ ﻛُﻨﺘُﻢ ﺗَﻌﻤﻠُﻮنَ * ﻧﺤﻞ32/
»ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن آﻧﮕﺎه ﻛﻪ ﺟﺎن ﭘﺎﻛﺎن و ﭘﺎرﺳﺎﻳﺎن را درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲدارﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ درود ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
ﺑﻪ ﭘﺎداش آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدادﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ در آﻳﻴﺪ«.
ﻧﻜﺘﻪ اي در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ وﺟﻮد دارد و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻮن ﺗﻮﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي
درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎﻣﻞ و ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري آن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻔﺲ ﭘﺲ از ارﺗﺤﺎل ﻫﻢ ﭼﻨﺎن زﻧﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺣﻴﺎت
ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﻲدﻫﺪ .از اﻳﻦ رو ﭘﺲ از ﺗﻮﻓّﻲ ،ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺘﻮﻓّﻲ ﻣﻮﻣﻦ و ﭘﺎرﺳﺎ ﻣﻲآﻳﻨﺪ و ﺑﻪ او
ﺳﻼم ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺗﺒﺮﻳﻚ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ و ﺑﺎ او ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﻲﻧﺸﻴﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻮﻓﻲ اﻧﺴﺎنﻫﺎي ﻇﺎﻟﻢ ﻧﻴﺰ
ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﺎ آﻧﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ اﻣﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮي ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺎ ﮔﻨﺎﻫﻜﺎران و ﻇﺎﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺣﺘﺠﺎج و
ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ اﺳﺖ 2.ﺑﻘﺎء روح در ﻧﺸﺌﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ را ﻣﻲﺗﻮان ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﺠﺮد آن داﻧﺴﺖ.
ب .آﻳﺎت ﺷﻬﻴﺪان
از ﺟﻤﻠﻪ آﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ،ﺗﺠﺮد و ﺑﻘﺎ و ﺣﻴﺎت ﺟﺎوداﻧﻪ روح را ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ آﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺷﻬﻴﺪان اﺳﺖ؛ در اﻳﻦ آﻳﺎت اﻳﻦ ﺗﻔﻜﺮ ﻛﻪ ﻣﺮگ ،ﻧﻴﺴﺘﻲ و زوال اﺳﺖ ﻣﺮدود ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه؛ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮاي
ﺷﻬﻴﺪ ،ﺣﻴﺎت ﻋﻴﻨﻲ و واﻗﻌﻲ ،ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از روزي ﺧﺎص ،ﺳﺮور و ﺷﺎدﻣﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﻴﻒ،

 .1ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ج ،34ﺻﺺ108-107
 .2ﻧﺴﺎء.97/
١٧٢
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

آﮔﺎﻫﻲﻫﺎي ﺧﺎص و درك و ﻓﻬﻢ دﻗﻴﻖ ،ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﭘﻨﺞ آﻳﻪ
در اﻳﻦ ﺑﺎره وﺟﻮد دارد.
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وﻻَ ﺗَﺤﺴﺒﻦﱠ اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻗُﺘﻠُﻮاْ ﻓﻲ ﺳﺒِﻴﻞِ اﻟﻠّﻪ أَﻣﻮاﺗًﺎ ﺑﻞْ أَﺣﻴﺎء ﻋﻨﺪ رﺑﻬِﻢ ﻳﺮْزﻗُﻮنَ * ﻓَﺮِﺣﻴﻦَ ﺑِﻤﺎ آﺗَﺎﻫﻢ اﻟﻠّﻪ ﻣﻦ
ﻓَﻀْﻠﻪ وﻳﺴﺘَﺒﺸﺮُونَ ﺑِﺎﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻟَﻢ ﻳﻠْﺤﻘُﻮاْ ﺑِﻬِﻢ ﻣﻦْ ﺧَﻠْﻔﻬِﻢ أَﻻﱠ ﺧَﻮف ﻋﻠَﻴﻬِﻢ وﻻَ ﻫﻢ ﻳﺤﺰَﻧُﻮنَ * ﻳﺴﺘَﺒﺸﺮُونَ ﺑِﻨﻌﻤﺔٍ ﻣﻦَ
اﻟﻠّﻪ وﻓَﻀْﻞٍ وأَنﱠ اﻟﻠّﻪ ﻻَ ﻳﻀﻴﻊ أَﺟﺮَ اﻟْﻤﺆْﻣﻨﻴﻦَ * آلﻋﻤﺮان169/و170و171
»ﻫﺮﮔﺰ ﻛﺴﺎﻧﻲ را ﻛﻪ در راه ﺧﺪا ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﺮده ﻣﭙﻨﺪار ،ﺑﻠﻜﻪ زﻧﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن
روزي داده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا از ﻓﻀﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ آﻧﺎن داده اﺳﺖ ﺷﺎدﻣﺎﻧﻨﺪ ،و ﺑﺮاي ﻣﺠﺎﻫﺪاﻧﻲ ﻛﻪ از
ﭘﻲ اﻳﺸﺎﻧﻨﺪ و ﻫﻨﻮز ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﭙﻴﻮﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺷﺎدي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ )زﻳﺮا ﻣﻘﺎم ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ آﻧﺎن را در آن ﺟﻬﺎن ﻣﻲﺑﻴﻨﻨﺪ(
و ﻣﻲداﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺑﻴﻤﻲ ﺑﺮ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ و ﻧﻪ اﻧﺪوﻫﮕﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺮ ﻧﻌﻤﺖ و ﻓﻀﻞ ﺧﺪا و اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﭘﺎداش ﻣﻮﻣﻨﺎن را ﺗﺒﺎه ﻧﻤﻲﮔﺮداﻧﺪ ،ﺷﺎدي ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ«.
ﺑﺎ ﺗﺪﺑﺮ و ژرف اﻧﺪﻳﺸﻲ در اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﻪ روﺷﻨﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ اﻧﺴﺎن داراي ﮔﻮﻫﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ
ذاﺗﺎً ﺑﺎ ﺑﺪن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺪن ﻣﻲﻣﻴﺮد ،ﻣﻲﭘﻮﺳﺪ و ﻣﺘﻼﺷﻲ ﻣﻲﺷﻮد اﻣﺎ آن ﮔﻮﻫﺮ ،ﻣﺮدن ،ﭘﻮﺳﻴﺪه
ﺷﺪن و ﻣﺘﻼﺷﻲ ﮔﺮدﻳﺪن ﻧﺪارد و رﻣﺰ آن ﺗﺠﺮد اﺳﺖ.
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ج .آﻳﺎت ﺑﺮزخ
ﺗﻤﺎم اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﭘﺲ از ﺗﻮﻓّﻲ ،ﺑﻪ ﺑﺮزخ ﻣﻲروﻧﺪ و ﺣﻴﺎت ﺑﺮزﺧﻲ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﻋﻤﻞ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ ﭘﺎداش و ﻛﻴﻔﺮ ﺑﺮزﺧﻲ ﻣﻲرﺳﻨﺪ .در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ آﻳﺎﺗﻲ در ﻣﻮرد ﺑﺮزخ وﺟﻮد دارد.
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ﺣﺘﱠﻰ إِذَا ﺟﺎء أَﺣﺪﻫﻢ اﻟْﻤﻮت ﻗَﺎلَ رب ارﺟِﻌﻮنِ * ﻟَﻌﻠﱢﻲ أَﻋﻤﻞُ ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺗَﺮَﻛْﺖ ﻛَﻠﱠﺎ إِﻧﱠﻬﺎ ﻛَﻠﻤﺔٌ ﻫﻮ ﻗَﺎﺋﻠُﻬﺎ
وﻣﻦ وراﺋﻬِﻢ ﺑﺮْزخٌ إِﻟَﻰ ﻳﻮمِ ﻳﺒﻌﺜُﻮنَ * ﻣﺆﻣﻨﻮن99/و100

 .1آل ﻋﻤﺮان169/؛ﺑﻘﺮه154/؛ﻳﺲ 26/و 27؛آل ﻋﻤﺮان 157 /و .158
 .2ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ج ،2ص255
 .3ﻣﻮﻣﻨﻮن99،100/؛ ﺑﻘﺮه154/؛ آل ﻋﻤﺮان169/؛ ﻧﺤﻞ342/؛ ﻣﺮﻳﻢ62/؛ ﻳﺲ26/؛ ﻃﻪ124/؛ ﻏﺎﻓﺮ11/؛ ﻣﻮﻣﻦ70 – 45/؛
ﻧﻮح25/؛ ﺑﻘﺮه28/؛ ﻧﺴﺎء97/؛ ﻓﺮﻗﺎن21/؛ ﻃﻮر47/؛ واﻗﻌﻪ92/
١٧٣
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

»)ﻛﺎﻓﺮان در ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ و ﻏﻔﻠﺖ اﻧﺪ( ﺗﺎ آﻧﮕﺎه ﻛﻪ ﻣﺮگ ﻳﻜﻲ از اﻳﺸﺎن ﻓﺮا رﺳﺪ ،ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ:
ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺮا ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻴﺪ ،ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻦ در آﻧﭽﻪ واﻧﻬﺎده ام ﻛﺎر ﻧﻴﻜﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ ،ﻧﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ،اﻳﻦ ﺳﺨﻨﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ او ﮔﻮﻳﻨﺪهي آن اﺳﺖ و ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ آﻧﺎن ﺑﺮزﺧﻲ اﺳﺖ ﺗﺎ روزي ﻛﻪ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ«.
ﻧﻜﺘﻪ ﻫﺎ:
اول :ﻣﻌﻨﺎي ﺑﺮزخ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ و واﺳﻄﻪ و ﺣﺎﺋﻞ ﻣﻴﺎن دو ﭼﻴﺰ اﺳﺖ 1.راﻏﺐ اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ در ﻣﻌﻨﺎي ﺑﺮزخ
ﭼﻨﻴﻦ آورده» :ﺣﺪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ دو ﭼﻴﺰ را ﺑﺮزخ ﮔﻮﻳﻨﺪ و ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺮگ ﺗﺎ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺮزخ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد 2«.واژه ﺑﺮزخ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻧﻴﺰ در آﻳﺎت دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ:
وﻫﻮ اﻟﱠﺬي ﻣﺮَج اﻟْﺒﺤﺮَﻳﻦِ ﻫﺬَا ﻋﺬْب ﻓُﺮَات وﻫﺬَا ﻣﻠْﺢ أُﺟﺎج وﺟﻌﻞَ ﺑﻴﻨَﻬﻤﺎ ﺑﺮْزﺧًﺎ وﺣﺠﺮًا ﻣﺤﺠﻮرا *
ﻓﺮﻗﺎن53/
»و اوﺳﺖ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ دو درﻳﺎ را ﻣﻮجزﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﻮى ﻫﻢ روان ﻛﺮد اﻳﻦ ﻳﻜﻰ ﺷﻴﺮﻳﻦ ]و[ ﮔﻮارا و آن
ﻳﻜﻰ ﺷﻮر ]و[ ﺗﻠﺦ اﺳﺖ و ﻣﻴﺎن آن دو ﻣﺎﻧﻊ و ﺣﺮﻳﻤﻰ اﺳﺘﻮار ﻗﺮار داد«
دوم :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ و اﺛﺒﺎت ﺣﻴﺎت ﺑﺮزﺧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﺳﻪ دوره ﺣﻴﺎت
اﺳﺖ؛ دﻧﻴﺎ ،ﺑﺮزخ و ﻗﻴﺎﻣﺖ.
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ﺳﻮم :ﻣﻘﺼﻮد از ﺑﺮزخ ،ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﭘﺲ از ﺗﻮﻓﻲ ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﻣﻲرود و ﺗﺎ رﺳﺘﺎﺧﻴﺰ در
آﻧﺠﺎﺳﺖ .آن ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﻠﺴﻔﻪ» ،ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺜﺎل ﻣﻨﻔﺼﻞ« ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و در رواﻳﺎت و اﺣﺎدﻳﺚ ،ﻗﺒﺮ
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ؛ 4ﻗﺒﺮ دو اﺻﻄﻼح دارد؛ ﻳﻜﻲ ﻗﺒﺮ ﻣﺤﺴﻮس و ﻣﻠﻤﻮس ﻛﻪ ﻣﺘﻮﻓﻲ را در آن
ﻣﺪﻓﻮن ﻣﻲﺳﺎزﻧﺪ و دﻳﮕﺮي ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺒﺮ ﻳﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺜﺎل ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﺑﺮزخ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎي ﻗﺒﺮ اﺳﺖ.
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 .1ﻗﺮﺷﻲ ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮ ،ﻣﻔﺮدات ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ،ج ،1ﻗﻢ ،دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﻲ ،دوم ،1382 ،ص125
 .2راﻏﺐ اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص48
 .3ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ج ،2ص249
 .4ﺑﻬﺸﺘﻲ ﻣﺤﻤﺪ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺻﺺ81-80
 .5ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ج ،29ص103
١٧٤
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﭼﻬﺎرم :اﻧﺴﺎن ﻏﻴﺮ از ﺑﺪن ،داراي ﮔﻮﻫﺮي دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﮔﻮﻫﺮ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺑﺪن ﻧﻤﻲﻣﻴﺮد و ﺑﺎ
ﻓﻨﺎي آن ﻓﺎﻧﻲ ﻧﻤﻲﺷﻮد و ﺑﺎ ﻣﺘﻼﺷﻲ ﺷﺪن اﺟﺰاء ﺑﺪن در آن ﮔﻮﻫﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮي ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻲﺷﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﭘﺲ
از ﻣﺮگ ﺑﺪن ،آن ﮔﻮﻫﺮ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﻴﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﻲدﻫﺪ و آن ﮔﻮﻫﺮ ،روح اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.
د .روح و ﻋﺎﻟﻢ اﻣﺮ
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وﻳﺴﺄَﻟُﻮﻧَﻚ ﻋﻦِ اﻟﺮﱡوحِ ﻗُﻞِ اﻟﺮﱡوح ﻣﻦْ أَﻣﺮِ رﺑﻲ وﻣﺎ أُوﺗﻴﺘُﻢ ﻣﻦ اﻟْﻌﻠْﻢِ إِﻻﱠ ﻗَﻠﻴﻼً * اﺳﺮاء85/
»درﺑﺎره روح از ﺗﻮ ﻣﻲﭘﺮﺳﻨﺪ ،ﺑﮕﻮ روح از ﺳﻨﺦ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ از داﻧﺶ ﺟﺰ
اﻧﺪﻛﻲ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ«.
ﺑﻴﺎن ﺷﺪ ﻛﻪ واژه روح در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ دارد ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ روح ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﻄﻠﻖ آن
آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎل در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﺪ روح از ﺳﻨﺦ اﻣﺮ و ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﺖ و ﭘﻴﺪاﻳﺶ آن ،ﻫﻤﺴﺎن
و ﻫﻤﮕﻮن ﺑﺎ آﻓﺮﻳﻨﺶ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎي ﻣﺎدي ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن اﻳﺠﺎدي و ﺑﺎ اﻣﺮ )ﻛﻦ( ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲآﻳﺪ ﺑﺪون
اﻳﻨﻜﻪ اﺳﺒﺎب ﻛﻮﻧﻲ و ﻣﺎدي در آن دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺧﻮد در آن اﺛﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
اﻳﻦ ﻫﻤﺎن وﺟﻮد ﻣﺎﻓﻮق ﻧﺸﺌﻪ ﻣﺎدي و ﻇﺮف زﻣﺎن اﺳﺖ و روح از ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎب اﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﻲ از ﺳﻨﺦ اﻣﺮ و
ﻣﻠﻜﻮت اﺳﺖ 3.ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮدي از ﺣﻴﻄﻪ و درك اﻧﺴﺎن ﺑﻴﺮون اﺳﺖ.
ه .آﻓﺮﻳﻨﺶ وﻳﮋه روح
ﻗﺮان ﻣﺠﻴﺪ آﻓﺮﻳﻨﺶ روح را ﻣﺘﻔﺎوت از آﻓﺮﻳﻨﺶ ﺑﺪن داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .درﺑﺎره آﻓﺮﻳﻨﺶ ﺑﺪن ﺳﺨﻦ از
ﻣﺒﺪأ ﻣﺎدي ،اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻌﺪادي ،ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ،زﻣﺎن ﻣﻜﺎن و ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت ﻣﺎدي اﺳﺖ اﻣﺎ آﻓﺮﻳﻨﺶ
روح اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ .در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ،اﻳﻦ دو ﻧﻮع آﻓﺮﻳﻨﺶ در آﻳﺎت  12ﺗﺎ  14ﺳﻮره ﻣﺆﻣﻨﻮن ﺟﻤﻊ ﺷﺪه
اﺳﺖ :وﻟَﻘَﺪ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎ اﻟْﺈِﻧﺴﺎنَ ﻣﻦ ﺳﻠَﺎﻟَﺔٍ ﻣﻦ ﻃﻴﻦٍ »ﻣﺎ اﻧﺴﺎن را از ﻋﺼﺎره اي از ﮔﻞ آﻓﺮﻳﺪﻳﻢ« و ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ و در داﺧﻞ ﺑﺪن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮن ،و ﺧﻮن ﺑﻪ
ﻧﻄﻔﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ ﺛُﻢ ﺟﻌﻠْﻨَﺎه ﻧُﻄْﻔَﺔً ﻓﻲ ﻗَﺮَارٍ ﻣﻜﻴﻦٍ »ﺳﭙﺲ او را ]ﺑﻪ ﺻﻮرت[ ﻧﻄﻔﻪاى در ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻰ اﺳﺘﻮار
ﻗﺮار دادﻳﻢ« ،ﻧﻄﻔﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻘﻪ و ﻣﻀﻐﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﺳﻜﻠﺖ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ و آﻧﮕﺎه ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺸﻲ از ﮔﻮﺷﺖ
 .1ﻫﻤﺎن ،ج  ،2ص 255
 .2ﺑﻬﺸﺘﻲ ﻣﺤﻤﺪ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص82
 .3ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ج ،25ص335
١٧٥
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﺑﺮ روي اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﺛُﻢ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎ اﻟﻨﱡﻄْﻔَﺔَ ﻋﻠَﻘَﺔً ﻓَﺨَﻠَﻘْﻨَﺎ اﻟْﻌﻠَﻘَﺔَ ﻣﻀْﻐَﺔً ﻓَﺨَﻠَﻘْﻨَﺎ اﻟْﻤﻀْﻐَﺔَ ﻋﻈَﺎﻣﺎ ﻓَﻜَﺴﻮﻧَﺎ
اﻟْﻌﻈَﺎم ﻟَﺤﻤﺎ »آﻧﮕﺎه ﻧﻄﻔﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻘﻪ درآوردﻳﻢ ﭘﺲ آن ﻋﻠﻘﻪ را ]ﺑﻪ ﺻﻮرت[ ﻣﻀﻐﻪ ﮔﺮداﻧﻴﺪﻳﻢ و
آﻧﮕﺎه ﻣﻀﻐﻪ را اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﻳﻰ ﺳﺎﺧﺘﻴﻢ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺘﻰ ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪﻳﻢ«؛ ﺗﺎ اﻳﻦ ﺟﺎ آﻓﺮﻳﻨﺶ ﺑﺪن ﺑﻪ
ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲرﺳﺪ اﻣﺎ آﻓﺮﻳﻨﺶ روح ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ .روح ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺒﺪأ ﻣﺎدي ،اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻌﺪادي ،ﻣﺮاﺣﻞ
ﺗﺪرﻳﺠﻲ ،زﻣﺎن ،ﻣﻜﺎن و ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت ﻣﺎدي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن اﻟﻬﻲ و ﺑﺎ اﻣﺮ )ﻛﻦ( ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻣﻲآﻳﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮔﻮﻫﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎدي ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ از اوﺻﺎف ﻣﺎده ﭘﻴﺮاﺳﺘﻪ
اﺳﺖ 1.ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ از اﻳﻦ آﻓﺮﻳﻨﺶ وﻳﮋه ﭘﺲ از ﺑﻴﺎن ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺑﺪن ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ﺛُﻢ أَﻧﺸَﺄْﻧَﺎه ﺧَﻠْﻘًﺎ آﺧَﺮَ ﻓَﺘَﺒﺎرك اﻟﻠﱠﻪ أَﺣﺴﻦُ اﻟْﺨَﺎﻟﻘﻴﻦَ * ﻣﺆﻣﻨﻮن14/
»آﻧﮕﺎه ]ﺟﻨﻴﻦ را در[ آﻓﺮﻳﻨﺸﻰ دﻳﮕﺮ ﭘﺪﻳﺪ آوردﻳﻢ آﻓﺮﻳﻦ ﺑﺎد ﺑﺮ ﺧﺪا ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ آﻓﺮﻳﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ«.
ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ )ره( در ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻪ دو ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره ﻣﻲ ﻛﻨﺪ:
 .1اﻳﻦ دو ﮔﻮﻫﺮ )ﺑﺪن و روح( از ﻧﻈﺮ ذات و ﺻﻔﺎت و ﺧﻮاص ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ؛ زﻳﺮا ﺑﺪن در ﻃﻲ
ﻣﺮاﺣﻠﻲ ﺑﺎ ﻣﺒﺎدي و ﻣﻮاد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و در زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﺧﺎص ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآﻳﺪ اﻣﺎ روح اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ،
ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻪ ﻋﺪم اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﺳﺎﺑﻘﻪ اي ﻧﺪارد .روح ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻴﺎت ،ﻗﺪرت و ﻋﻠﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺪن
اﻳﻦ وﻳﺰﮔﻴﻬﺎ را ﻧﺪارد؛ ﺑﺪن ﻣﺎده اي ﻣﺮده و ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ و روح زﻧﺪه و ﻗﺎدر.
 .2ﺑﺪن ﺑﺮاي روح اﺑﺰار ﻛﺎر اﺳﺖ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻗﻠﻢ ،اﺑﺰاري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه آن را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﺑﺎ آن ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﺪ .روح ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎي ﺧﻮد ،ﺑﺪن را اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻲﻛﻨﺪ.
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 .4,2,2,3ﭘﻴﻮﻧﺪ روح و ﺑﺪن
أ .ﻣﻮرد ارﺗﺒﺎط روح و ﺑﺪن در آﻏﺎز ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :وﻟَﻘَﺪ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎ اﻟْﺈِﻧﺴﺎنَ ﻣﻦ ﺳﻠَﺎﻟَﺔٍ ﻣﻦ
ﻃﻴﻦٍ * ﺛُﻢ ﺟﻌﻠْﻨَﺎه ﻧُﻄْﻔَﺔً ﻓﻲ ﻗَﺮَارٍ ﻣﻜﻴﻦٍ * ﺛُﻢ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎ اﻟﻨﱡﻄْﻔَﺔَ ﻋﻠَﻘَﺔً ﻓَﺨَﻠَﻘْﻨَﺎ اﻟْﻌﻠَﻘَﺔَ ﻣﻀْﻐَﺔً ﻓَﺨَﻠَﻘْﻨَﺎ اﻟْﻤﻀْﻐَﺔَ ﻋﻈَﺎﻣﺎ ﻓَﻜَﺴﻮﻧَﺎ
اﻟْﻌﻈَﺎ م ﻟَﺤﻤﺎ ﺛُﻢ أَﻧﺸَﺄْﻧَﺎه ﺧَﻠْﻘًﺎ آﺧَﺮَ ﻓَﺘَﺒﺎرك اﻟﻠﱠﻪ أَﺣﺴﻦُ اﻟْﺨَﺎﻟﻘﻴﻦَ * ﻣﺆﻣﻨﻮن12/و13و14

 .1ﺑﻬﺸﺘﻲ ﻣﺤﻤﺪ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص83
 .2ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ج ،29ص31
١٧٦
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

»و ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻦ اﻧﺴﺎن را از ﻋﺼﺎره اي از ﮔﻞ آﻓﺮﻳﺪﻳﻢ و ﺳﭙﺲ او را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻄﻔﻪ در ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ
اﺳﺘﻮار ﻗﺮار دادﻳﻢ و آﻧﮕﺎه ﻧﻄﻔﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻘﻪ درآوردﻳﻢ ﭘﺲ آن ﻋﻠﻘﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻀﻐﻪ
ﮔﺮداﻧﻴﺪﻳﻢ و آﻧﮕﺎه ﻣﻀﻐﻪ را اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻴﻢ ،ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎ را ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺘﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪﻳﻢ ،ﺳﭙﺲ آن
را آﻓﺮﻳﻨﺸﻲ دﻳﮕﺮ دادﻳﻢ ،آﻓﺮﻳﻦ ﺑﺎد ﺑﺮ ﺧﺪا ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ آﻓﺮﻳﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ«.
اﻧﺴﺎن از دو ﮔﻮﻫﺮ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻧﻈﺮ ذات و ﺻﻔﺎت و ﺧﻮاص ،آﻓﺮﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﺑﺪن در ﻃﻲ
ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺑﺎ ﻣﺒﺎدي و ﻣﻮاد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و در زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﺧﺎص ﭘﺪﻳﺪار ﮔﺸﺘﻪ اﻣﺎ روح ،اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ
ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل روح از ﺑﺪن ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ و اﻧﺴﺎن از دو ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ
روح و ﺑﺪن در اﺻﻞ ﻫﺴﺘﻲ ،ارﺗﺒﺎط وﺛﻴﻖ و ﻋﻤﻴﻘﻲ دارﻧﺪ .اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ را ﻣﻲﺗﻮان از ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر دﻗﻴﻖ
»ﺛﻢ اﻧﺸﺄﻧﺎه ﺧﻠﻘﺎً آﺧﺮ« » ﺳﭙﺲ آن را آﻓﺮﻳﻨﺸﻲ دﻳﮕﺮ دادﻳﻢ« ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .در اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻜﻴﻢ
ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻫﻤﺎن ﺣﻘﻴﻘﺘﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺸﺶ از ﻧﻄﻔﻪ آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪه و اﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻴﻜﺮهاي ﺑﻲﺟﺎن و ﻓﺎﻗﺪ
ﺣﺲ و ﺣﺮﻛﺖ درآﻣﺪهاﺳﺖ ،ﺑﺎ آﻓﺮﻳﻨﺸﻲ دﻳﮕﺮ ﺣﻴﺎت ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﻴﻜﺮه و ﺑﺪن آدﻣﻲ ﺑﺎ روح
او ﻧﻮﻋﻲ اﺗﺤﺎد و ﻳﮕﺎﻧﮕﻲ دارﻧﺪ.
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ب .ﺑﺮﺧﻲ ﺣﺎﻻت رواﻧﻲ و رﻓﺘﺎري اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺆﻳﺪ ﭘﻴﻮﻧﺪ و ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ روح و ﺑﺪن اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻢ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﻲ ﻛﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ دو آﻳﻪ اﺷﺎره ﻣﻲ ﺷﻮد:
 .1ﺗﺮس و ﻟﺮز
ﺗﻼوت ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺎ ﺗﺪﺑﺮ و درك ﻋﻈﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪن را ﺑﻪ ﻟﺮزه ﻣﻲآورد:
اﻟﻠﱠﻪ ﻧَﺰﱠلَ أَﺣﺴﻦَ اﻟْﺤﺪﻳﺚ ﻛﺘَﺎﺑﺎ ﻣﺘَﺸَﺎﺑِﻬﺎ ﻣﺜَﺎﻧﻲ ﺗَﻘْﺸَﻌﺮﱡ ﻣﻨْﻪ ﺟﻠُﻮد اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻳﺨْﺸَﻮنَ رﺑﻬﻢ ﺛُﻢ ﺗَﻠﻴﻦُ ﺟﻠُﻮدﻫﻢ
وﻗُﻠُﻮﺑﻬﻢ إِﻟَﻰ ذﻛْﺮِ اﻟﻠﱠﻪ ذَﻟﻚ ﻫﺪى اﻟﻠﱠﻪ ﻳﻬﺪي ﺑِﻪ ﻣﻦْ ﻳﺸَﺎء وﻣﻦ ﻳﻀْﻠﻞْ اﻟﻠﱠﻪ ﻓَﻤﺎ ﻟَﻪ ﻣﻦْ ﻫﺎد * زﻣﺮ23/
»ﺧﺪا زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﺳﺨﻦ را ]ﺑﻪ ﺻﻮرت[ ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ وﻋﺪ و وﻋﻴﺪ ﻧﺎزل ﻛﺮده اﺳﺖ آﻧﺎن
ﻛﻪ از ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﻣﻰﻫﺮاﺳﻨﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪﻧﺸﺎن از آن ﺑﻪ ﻟﺮزه ﻣﻰاﻓﺘﺪ ﺳﭙﺲ ﭘﻮﺳﺘﺸﺎن و دﻟﺸﺎن ﺑﻪ ﻳﺎد
ﺧﺪا ﻧﺮم ﻣﻰﮔﺮدد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻫﺪاﻳﺖﺧﺪا ﻫﺮ ﻛﻪ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ آن راه ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻫﺮ ﻛﻪ را ﺧﺪا ﮔﻤﺮاه ﻛﻨﺪ او
را راﻫﺒﺮى ﻧﻴﺴﺖ«

 .1ﻫﻤﺎن ،ص30
١٧٧
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

 .2ﺧﺸﻢ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺪﻧﻲ
ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺸﻢ ﻛﻪ ﻧﻮﻋﻲ دﻳﻮاﻧﮕﻲ اﺳﺖ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن ،ﺗﻴﺮه و رﻧﮓ ﺻﻮرت ،ﺳﺮخ ،رگﻫﺎي
ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ ﻣﻨﺒﺴﻂ ،ﭼﺸﻤﻬﺎ ﻗﺮﻣﺰ و داﻧﺪانﻫﺎ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲﮔﺮدد .ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
وإِذَا ﺑﺸﱢﺮَ أَﺣﺪﻫﻢ ﺑِﺎﻷُﻧﺜَﻰ ﻇَﻞﱠ وﺟﻬﻪ ﻣﺴﻮدا وﻫﻮ ﻛَﻈﻴﻢ * ﻧﺤﻞ58/
»و ﻫﺮﮔﺎه ﻳﻜﻲ از آﻧﺎن را ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﻣﮋده آوردﻧﺪ ،ﭼﻬﺮهاش ﺳﻴﺎه ﻣﻲﮔﺮدد ،در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺧﺸﻢ ﺧﻮد
را ﻓﺮو ﻣﻲﺧﻮرد«.
ج .ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﭘﻴﻮﻧﺪ روح و ﺑﺪن در اﺻﻞ ﻫﺴﺘﻲ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ارﺗﺒﺎط آن دو در دﻧﻴﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ذﻛﺮ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻤﻲ در اﻳﻨﺠﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق و ﺿﺮورت ادﻳﺎن اﻟﻬﻲ اﺳﺖ؛
ﻫﻨﮕﺎم رﺳﺘﺎﺧﻴﺰ و ﻗﻴﺎﻣﺖ ،روح ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺪن دﻧﻴﻮي ارﺗﺒﺎط و ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲﻛﻨﺪ و اﺻﻮﻻً ﺑﻌﺜﺖ و
ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻦ اﺧﺮوي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺪن اﺳﺖ؛ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
أَﻓَﻠَﺎ ﻳﻌﻠَﻢ إِذَا ﺑﻌﺜﺮَ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟْﻘُﺒﻮرِ * ﻋﺎدﻳﺎت» 9/ﻣﮕﺮ ﻧﻤﻰداﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻮن آﻧﭽﻪ در ﮔﻮرﻫﺎﺳﺖ ﺑﻴﺮون
رﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮدد« .راﻏﺐ اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ در ﺗﺤﻠﻴﻞ واژه »ﺑﻌﺜﺮ« ،اﻳﻦ واژه را ﻣﺮﻛﺐ از دو ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻌﺚ و اﺛﻴﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ
ﻣﻲﻛﻨﺪ؛ ﺑﻌﺚ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻦ و اﺛﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺪن اﺳﺖ 1.و ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﻲﺗﻮان آﻳﻪ:
وإِذَا اﻟْﻘُﺒﻮر ﺑﻌﺜﺮَت * اﻧﻔﻄﺎر 4/را ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﺮد» :و آﻧﮕﺎه ﻛﻪ ﮔﻮرﻫﺎ زﻳﺮ و زﺑﺮ و ﭘﺮاﻛﻨﺪه و
ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ «.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﻌﺜﺖ و ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ و اﺣﻴﺎء ﺑﺪنﻫﺎي ﭘﻮﺳﻴﺪه و ﺧﺎك ﺷﺪه
اﺳﺖ و در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺳﻪ رﺧﺪاد ﻣﻬﻢ ،ﻣﻜﺮراً اﺳﺘﺪﻻل ﺷﺪه و آنﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ
از :ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن از ﺧﺎك ،ﺗﻄﻮرات ﺟﻨﻴﻦ و زﻧﺪه ﺷﺪن زﻣﻴﻦﻫﺎي ﻣﺮده؛ 2ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ اﻣﻮر ،ﺑﺎ ﺑﺪن
ﻣﺎدي و ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ دارد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻗﻴﺎﻣﺖ ،ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺪن زﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺎ روح ارﺗﺒﺎط ﭘﻴﺪا
ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻣﻞ داﺷﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻣﻌﺎد از ﻧﮕﺎه ﻣﻨﻜﺮان ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺪن
ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻇﻬﺎر ﻣﻲﻛﺮدهاﻧﺪ» :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺑﺪان ﭘﻮﺳﻴﺪه ،ﻣﺘﻼﺷﻲ و ﺧﺎك ﺷﺪه
دوﺑﺎره زﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ 3«.از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻋﻴﻨﻲ زﻧﺪه ﺷﺪن ﻣﺮدﮔﺎن در دﻧﻴﺎ ﻛﻪ در ﻗﺮآن از آنﻫﺎ ﻳﺎد
 .1راﻏﺐ اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص .56
 .2ﻓﺎﻃﺮ9/؛ ﺣﺞ6/؛ ﻳﺲ78/؛ اﺳﺮاء.51/
 .3ﻳﺲ77/؛ رﻋﺪ.5/
١٧٨
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﺷﺪه 1،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺪن ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻣﺎدي اﺳﺖ 2.ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﭘﻴﻮﻧﺪ و ارﺗﺒﺎط روح و ﺑﺪن در اﺻﻞ
ﻫﺴﺘﻲ و در دﻧﻴﺎ و در ﻫﻨﮕﺎم ﻗﻴﺎﻣﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ،ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.
 .5,2,2,3دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﮕﺎه ﻓﺮاﻣﺎدي ﺑﻪ اﻧﺴﺎن در ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ
آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺟﺴﻢ اﻧﺴﺎن و ﻧﺤﻮه ﺧﻠﻘﺖ او ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻓﺮاﻣﺎدي اﻧﺴﺎن ﻳﻌﻨﻲ روح
ﻫﻢ اﺷﺎره ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺘﻲ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺟﺴﻢ دارد و وﺟﻮدي ﻣﺠﺰاﺳﺖ؛ اﻣﺎ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ارﺗﺒﺎﻃﻲ
وﺛﻴﻖ ﺑﺎ ﺟﺴﻢ دارد.
أ .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪاد ﻗﻠﺒﻲ و ﻋﻘﻠﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ و ﻫﻮش
در ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﺎدي ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ،ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺗﻌﻠﻴﻢ از ﻧﮕﺎه آﻧﻬﺎ
ﻣﻐﺰ ،ﻫﻮش و ﺣﺎﻓﻈﻪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺎدي اﻧﺴﺎن ﺗﻌﻠﻖ دارد؛ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ
از دﻳﺪﮔﺎه ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺘﻌﻠﻢ و داﻧﺶ آﻣﻮز ﻋﻼوه ﺑﺮ دارا ﺑﻮدن ﻣﻐﺰ ،ﻫﻮش ،ﺣﺎﻓﻈﻪ ،ﺳﺮﻋﺖ
اﻧﺘﻘﺎل ،ﺧﻴﺎل و وﻫﻢ و ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﻣﺎدي در ﻣﻐﺰ ،داراي اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻌﺎﻟﻲ دﻳﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ
در ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي آﻣﻮزﺷﻲ دﻧﻴﺎ و روان ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻲﺷﻮد و ﺣﺘﻲ اﻧﻜﺎر ﻫﻢ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﻓﺮاﻣﺎدي ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻠﻴﻢ در وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻧﮕﺎه ﻣﺎدي ﺑﻪ اﻧﺴﺎن
اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﮕﻴﺮي ﻧﻈﺎم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﮔﺮ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﻓﺮاﻣﺎدي وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﺳﺘﻌﺪاد ﻗﻠﺒﻲ و اﺳﺘﻌﺪاد ﻋﻘﻠﻲ 3ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﺘﻔﺎوت از
ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .ﺷﺮط ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻌﻠﻴﻢ از دﻳﺪﮔﺎه اﺳﻼم ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ و
ﻣﻐﺰ ،ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﭘﺮورش اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﻓﺮاﻣﺎدي وﺟﻮد اﻧﺴﺎن از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﻌﺪاد ﻗﻠﺒﻲ و ﻋﻘﻠﻲ ﻧﻴﺰ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و در ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺳﻼﻣﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻐﺰ و ﻫﻮش ،ﻗﻠﺐ و ﻋﻘﻞ ﻧﻴﺰ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻗﺮار
ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ 4.اﺑﺰار ﻗﻠﺐ و ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰارﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻓﺮاﺣﺴﻲ اﻧﺴﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ذﻫﻦ و ﻣﻐﺰ ﻛﻪ ﺣﺴﻲ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲآﻳﻨﺪ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .1ﺑﻘﺮه.73 ،243 ،260 ،259
 .2ﺑﻬﺸﺘﻲ ﻣﺤﻤﺪ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺻﺺ89-84
 .3رك :زاﻫﺪي ﻣﺮﺗﻀﻲ ،ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ اﺳﻼم ،ﺗﻬﺮان ،ﺻﺎﺑﺮه ،اول ،1385 ،ﺻﺺ280-251
 .4رك :ﻫﻤﺎن ،ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ ﺗﺎ دوازدﻫﻢ
١٧٩
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ب .ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﺮاﻣﺎدي از اﺣﺴﺎﺳﺎت اﻧﺴﺎن
در روان ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻏﺮﺑﻲ ،اﻧﺴﺎن داراي اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﺷﻮد؛ اﻣﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ
اﺣﺴﺎس در اﻳﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ ،ﻣﺎدي اﺳﺖ و ﻧﻮﻋﻲ ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﺷﻮد؛ اﺣﺴﺎس در ﻣﻴﺎن روان ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻏﺮﺑﻲ ﻧﻮﻋﻲ اﻧﻔﻌﺎل رواﻧﻲ اﻧﺴﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻏﺮاﻳﺰ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ ﺣﻴﻮاﻧﻲ و ادراﻛﺎت ﺣﺴﻲ اوﺳﺖ و ﻣﻴﺰان و ﺷﻜﻞ و ﺗﻨﻮع اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع
ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻏﺮاﻳﺰ و ﻣﻴﺰان ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻫﻮش اﻧﺴﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪن ﻣﻴﺰان ﺑﺮوز اﺣﺴﺎﺳﺎت در
ﺟﻮاﻧﺎن و زﻧﺎن را دﻟﻴﻞ ﺑﺮوز ﺑﻴﺸﺘﺮ رﻓﺘﺎر ﻏﺮﻳﺰي و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﺗﺮ ﺑﻮدن رﻓﺘﺎر اﻳﺸﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻏﺮاﻳﺰ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﻣﻲداﻧﻨﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺸﻢ و ﺷﺎدي ﻛﻮدك ﻳﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻛﻮدك؛ ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮدن اﺣﺴﺎﺳﺎت در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن و ﻣﺮدان ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ را دﻟﻴﻞ ﻣﺘﻌﺎدل ﺗﺮ ﺑﻮدن رﻓﺘﺎر اﻳﺸﺎن
ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .اﻣﺎ در ﻣﺒﺎﻧﻲ اﺳﻼﻣﻲ اﻧﺴﺎن داراي دو ﻧﻮع اﺣﺴﺎس ﻳﺎ ﻋﺎﻃﻔﻪ اﺳﺖ .ﻧﻮع اول اﺣﺴﺎﺳﺎت
ﻏﺮﻳﺰي و ﻧﻮع دوم ﻋﻮاﻃﻒ ﻋﺎﻟﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ .ﻧﻮع اول ﺑﺎ ﺗﻌﺎرﻳﻒ روان ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ اﻣﺎ
ﻋﻮاﻃﻒ ﻋﺎﻟﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ اوﻻً اﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻧﻴﺴﺖ و ﻛﺎﻣﻼً آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮوز ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ؛ ﺛﺎﻧﻴﺎً ﺑﺮوز آن ﺑﺎ ﻛﻤﻚ و ﺗﺪﺑﻴﺮ
ﻫﻮش و ﺣﺎﻓﻈﻪ و اراده اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ و ﺛﺎﻟﺜﺎً ﭼﻮن ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ
ﻧﻴﺴﺖ ﻫﻴﭻ ﺷﺒﺎﻫﺘﻲ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﻏﺮﻳﺰي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻧﺪارد .ﻋﻮاﻃﻒ ﻋﺎﻟﻲ اﻧﺴﺎن رﻳﺸﻪ در ﺷﻨﺎﺧﺖ و ادراﻛﺎت
ﻋﻤﻴﻖ ﻗﻠﺒﻲ او دارد؛ ﻟﺬا ﺑﻪ ﻫﺮ اﻧﺪازه اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ از آﮔﺎﻫﻲ ﻋﻤﻴﻖ ﻗﻠﺒﻲ و اراده و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻃﻒ در رﻓﺘﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮج ﻣﻲزﻧﺪ .ﻣﺜﻼً ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﺴﻲ
ﻛﻪ از روي ﻧﺎداﻧﻲ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺿﺮر و زﻳﺎن ﺑﻪ او را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ ،رﻓﺘﺎري ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺎﻧﻪ و ﻣﺸﻔﻘﺎﻧﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

1

 .3,2,3ﻓﻄﺮت
ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻌﺎدل آﻧﭽﻪ در ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﺷﺖ ﻣﺸﺘﺮك از آن ﺑﺤﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ،در
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻗﺮآﻧﻲ ،ﻓﻄﺮت اﺳﺖ .ﻣﺴﻠﻤﺎً ﻓﻄﺮﺗﻲ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﺜﻼً در ﻣﺒﺎﺣﺚ دﻛﺎرت

 .1ﻫﻤﺎن ،ﺻﺺ433-431
١٨٠
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ ﻛﻪ ﻗﺮآن از ﻓﻄﺮت اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻧﻘﺶ آن
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﻼﻣﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
 .1,3,2,3ﻓﻄﺮت در ﻟﻐﺖ
ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﻌﻨﺎي دﻗﻴﻖ واژهي ﻋﺮﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻛﻠﻤﻪ و ﻫﻢ ﻫﻴﺄت و وزن آن
ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد؛ ﻓﻄﺮت از )ف .ط .ر( اﺳﺖ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻲ آﻣﺪه اﺳﺖ :آﻓﺮﻳﻨﺶ 1،اﻳﺠﺎد و اﺑﺪاع 2،اﻟْﺤﻤﺪ ﻟﻠﱠﻪ
ﻓَﺎﻃﺮِ اﻟﺴﻤﺎوات واﻟْﺄَرضِ * ﻓﺎﻃﺮ» 1/ﺳﭙﺎس ﺧﺪاي ﻛﻪ آﻓﺮﻳﺪﮔﺎر آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ اﺳﺖ «.ﺷﻜﺎﻓﺘﻦ 3،ﮔﺸﻮدن و
اﺑﺮاز ﻛﺮدن ﺷﻲء 4،إِذَا اﻟﺴﻤﺎء اﻧﻔَﻄَﺮَت * اﻧﻔﻄﺎر» 1/آﻧﮕﺎه ﻛﻪ آﺳﻤﺎن را ﻫﻢ ﺑﺸﻜﺎﻓﺪ« اﺑﺘﺪاء و اﺧﺘﺮاع 5اﺑﻦ
ﻋﺒﺎس ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﻣﻌﻨﺎي دﻗﻴﻖ واژه ﻓﺎﻃﺮ را ﻧﻤﻲداﻧﺴﺘﻢ )اﻟﺤﻤﺪ ﷲ ﻓﺎﻃﺮ اﻟﺴﻤﺎوات و اﻻرض( ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ دو
ﻧﻔﺮ از اﻋﺮاب ﺑﺎدﻳﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮرد ﭼﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﻧﺰاع داﺷﺘﻨﺪ ﻗﻀﺎوت ﻛﻨﻢ؛ ﻳﻜﻲ
از آنﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :اﻧﺎ ﻓﻄﺮﺗﻬﺎ« و ﻣﻘﺼﻮدش اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اول ﺑﺎر ﻣﻦ اﻳﻦ ﭼﺎه را ﺣﻔﺮ ﻛﺮدم«.
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﻄﺮت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺧﻠﻘﺖ و آﻓﺮﻳﻨﺶ و اﻳﺠﺎد و اﺑﺪاع اﺳﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﻄﺮت
ﺑﺮ وزن ﻓﻌﻠَﻪ اﺳﺖ و ﻓﻌﻠﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻧﻮع ﺧﺎص ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻧﻈﻴﺮ ﺟِﻠﺴﻪ ،رﻛﺒﻪ ،و ﺻﺒﻐﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻧﻮﻋﻲ
ﻧﺸﺴﺘﻦ و ﻧﻮﻋﻲ ﺳﻮار ﺷﺪن و ﻧﻮﻋﻲ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي اﺳﺖ؛ 7ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎي ﻓﻄﺮت ،ﻧﻮﻋﻲ ﺧﻠﻘﺖ ﺧﺎص اﺳﺖ؛
ﻳﻌﻨﻲ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي آﻓﺮﻳﺪه و ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻛﻪ ﺧﺪاﺟﻮ ،داﻧﺶ دوﺳﺖ ،ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﺧﻮاه ،ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻃﻠﺐ و ﻛﻤﺎل ﺟﻮﺳﺖ.

 .1اﺑﻦ ﻓﺎرس ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص 849
 .2راﻏﺐ اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص343
 .3ﻫﻤﺎن ،ص343
 .4اﺑﻦ ﻓﺎرس ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص849
 .5ﺟﻮادي آﻣﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ،ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ،ج) 12ﻓﻄﺮت در ﻗﺮآن( ،ﻗﻢ ،اﺳﺮاء ،دوم ،1379 ،ص ،23ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از :اﺑﻦ ﺣﻤﺎر
ﺟﻮﻫﺮي ،ﺻﺤﺎح اﻟﻠﻐﻪ ،ج ،2اﻣﻴﺮي ،ﺑﻲ ﺟﺎ ،اول ،1368 ،ص781
 .6ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﺤﻤﺪﻫﺎدي ،ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﻣﻔﺴﺮان ،ج ،1ﻗﻢ ،ﺗﻤﻬﻴﺪ ،ﺳﻮم ،1385 ،ص239
 .7ﻣﻄﻬﺮي ﻣﺮﺗﻀﻲ ،ﻓﻄﺮت ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،اول ،1361 ،ص13
١٨١
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

 .2,3,2,3اﺻﻄﻼح ﻓﻄﺮت
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ از ﻓﻄﺮت و اﻣﻮر ﻓﻄﺮي ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﻲ آﻳﺪ ،دو دﺳﺘﻪ اﻣﻮر ﻣﺪﻧﻈﺮ اﺳﺖ؛ ﻳﻜﻲ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻬﺎ و ادراﻛﺎت ﻓﻄﺮي اﺳﺖ و دﻳﮕﺮي ﺗﻤﺎﻳﻼت و ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎي ﻓﻄﺮي؛ 1اﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎ و ﻛﺎرﺑﺮدي ﻛﻪ از
واژه ﻓﻄﺮت در اﻳﻦ اﻣﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ :اﻣﻮر ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ اﻧﺴﺎن ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏﺮﻳﺰه
اﺳﺖ ،اوﻟﻴﺎت ﻓﻄﺮي ،ﻓﻄﺮﻳﺎت ﻣﻨﻄﻘﻲ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻀﻮري ﺧﺪاوﻧﺪ )ﺧﺪاﻳﺎﺑﻲ ﻓﻄﺮي( ،ﻓﻄﺮت ﻋﻘﻞ،
ﻓﻄﺮت دل )ﺧﺪاﺟﻮﻳﻲ ﻓﻄﺮي( ،ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎي ذﻫﻨﻲ ﻛﺎﻧﺖ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﻘﻠﻲ دﻛﺎرت؛ 2ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ﻛﻪ در
اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ،ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ،ﻓﻄﺮت را ﻗﺴﻴﻢ واژه ﻏﺮﻳﺰه و ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﻓﻄﺮت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﻣﻮر
ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎري اﻧﺴﺎن و ﻏﺮﻳﺰه ،ﺟﻨﺒﻪي ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ و ﺳﺮﺷﺘﻲ ﺣﻴﻮان و ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺧﻮاص
ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﮔﻴﺎه و ﺟﻤﺎد اﺳﺖ؛ 3ﻓﻄﺮت ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روح ﻣﺠﺮّد اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ و ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﻏﺮﻳﺰه ﺑﺎ ﺟﺴﻢ و
ﺑﻌﺪ ﺣﻴﻮاﻧﻲ اﻧﺴﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ 4.در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﻣﻌﻨﺎي ﻓﻄﺮت در ﺑﺤﺚ ﭘﻴﺶ رو ،ﺳﺎﺧﺘﺎر وﻳﮋهي اﻧﺴﺎن ﺑﺎ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻬﺎ و ادراﻛﺎت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺮاﻳﺶﻫﺎ و ﺗﻤﺎﻳﻼت ذاﺗﻲ اوﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﻲ ﻓﻄﺮي،
ﺧﺪاﺟﻮﻳﻲ ﻓﻄﺮي و ﺧﺪاﻳﺎﺑﻲ ﻓﻄﺮي ﻛﻪ از دﻳﮕﺮ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي واژه ﻓﻄﺮت ﻫﺴﺘﻨﺪ را زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي اﻳﻦ
اﺻﻄﻼح داﻧﺴﺖ .واژه ﻓﻄﺮت در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺮﺷﺖ وﻳﮋه و
آﻓﺮﻳﻨﺶ ﺧﺎص اﻧﺴﺎن ﻛﻪ اﻗﺘﻀﺎءآن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻓﻄﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﺎ ﻛﺸﺶ و
ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺳﻮي او آﻣﻴﺨﺘﻪ و ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.
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 .3,3,2,3ﻓﻄﺮت در ﻗﺮآن
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ،اﻧﺴﺎن را داراي ﻓﻄﺮت و ﺳﺮﺷﺖ اﻟﻬﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ در ﻧﻬﺎد او،
ﻫﻢ ﻣﻌﺮﻓﺖﻫﺎ و ﻫﻢ ﺗﻤﺎﻳﻼت ﻓﻄﺮي ﺑﺎ ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮي و ﺳﻤﺖ و ﺳﻮي وﻳﮋه ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻧﺴﺎن در
ﻧﮕﺎه ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ داراي ذات و ﺳﺮﺷﺖ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر او دو ﺳﻮﻳﻪ اﺳﺖ؛ ﻧﻴﻤﻲ از ﺳﺮﺷﺖ او

 .1ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ،آﻣﻮزش ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ج ،2ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص358
 .2رك :ﺑﻬﺸﺘﻲ ﻣﺤﻤﺪ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص107
 .3رك :ﻣﻄﻬﺮي ﻣﺮﺗﻀﻲ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺻﺺ30-20
 .4ﺟﻮادي آﻣﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص27
 .5ﺑﻬﺸﺘﻲ ﻣﺤﻤﺪ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺻﺺ107-106
١٨٢
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺣﻴﻮاﻧﻲ دارد و ﻧﻴﻢ دﻳﮕﺮ آن ﻓﻄﺮت اﻟﻬﻲ اوﺳﺖ .ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ دو ﺳﻮﻳﻪ اﻧﺴﺎن را
ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻪ و او را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎﻣﻊ و ﻛﺎﻣﻞ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و واﻗﻊ ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ 1.اﻳﻦ واژه ﻓﻘﻂ
ﻳﻚ ﺑﺎر در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

2

ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي واژه ﻓﻄﺮت در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر 3،ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮاﻳﺶ اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣﻲ
ﺑﻪ ﺳﻮي اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ وﺟﻮد ﺳﺮﺷﺖ واﺣﺪ در اﻧﺴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ،اﻧﺴﺎن ﭼﻮن ﻇﺮﻓﻲ ﺧﺎﻟﻲ و
ﺗﻬﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮد ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﻳﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺟﺘﻤﺎع ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﻜﻞ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ،
ﺑﻠﻜﻪ در وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ،ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﮔﺮاﻳﺶﻫﺎﻳﻲ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آنﻫﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ و اﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎ
و ﮔﺮاﻳﺶﻫﺎ اﮔﺮ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﺷﻜﻮﻓﺎ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻣﻮر ﻓﻄﺮي ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ
ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ ﻣﻴﺴﺮ و ﻓﻘﻂ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮارض و ﺗﺠﻠﻴﺎت آن ﻗﺎﺑﻞ درك ﻋﻴﻨﻲ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺖ .از ﺳﻮي
دﻳﮕﺮ ،اﻣﻮر ﻓﻄﺮي در اﺑﺘﺪا اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﺮ اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ و ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﻓﻌﻠﻴﺖ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﺿﺮﺑﻪﻫﺎي روﺣﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ
ﻋﺪم ﺑﺮوز و ﻇﻬﻮر آنﻫﺎ ﺑﺸﻮد .اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﺴﻴﺎري از زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي رﺷﺪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﻪ ،ﺗﺤﺖ
اﺧﺘﻴﺎر اﻧﺴﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺴﺎن زﻳﺮ ﺳﻴﻄﺮه ﺟﺒﺮ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻗﺮار ﻧﺪارد.

4

آﻳﺎت ﺷﺮﻳﻔﻪ اي ﻛﻪ از ﻓﻄﺮت اﻟﻬﻲ آدﻣﻲ ﺳﺨﻦ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ و ﻣﻌﺮﻓﺖﻫﺎي ﻓﻄﺮي و ﮔﺮاﻳﺶﻫﺎ و
ﻛﺸﺶﻫﺎي ﻣﺘﻌﺎﻟﻲ و ﻓﺮاﺣﻴﻮاﻧﻲ اﻧﺴﺎن را ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻫﻔﺖ ﮔﺮوه ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺮد؛ 5آﻳﺎت
ﺗﺬﻛﺮه 6،آﻳﺎت ﻧﺴﻴﺎن 7،آﻳﺎت ﻣﻴﺜﺎق 8،آﻳﺎت ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻓﻄﺮي ﺑﻮدن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻌﺎرف دﻳﻦ )آﻳﻪ ﻓﻄﺮت،

9

 .1ﻫﻤﺎن ،ص101
 .2روم ،آﻳﻪ 30؛ اﻟﺒﺘﻪ واژه »ﻓﻄﺮ« ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻟﻐﻮي ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺷﻜﺎﻓﺘﻦ اﺳﺖ در ﺑﺴﻴﺎري از آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻲ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي آﻓﺮﻳﺪن
آﻣﺪه اﺳﺖ) .اﻧﻌﺎم ،آﻳﻪ (79
 .3ﻣﻄﻬﺮي ﻣﺮﺗﻀﻲ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺻﺺ .15-14
 .4ﻫﺎدوي ﻧﻴﺎ ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص250
 .5رك :ﺟﻮادي آﻣﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺑﺨﺶ دوم )ﻓﺼﻠﻬﺎي اول ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻢ(
 .6ﻏﺎﺷﻴﻪ 21/و 22؛ ﻣﺪﺛّﺮ 49/و 54؛ ذارﻳﺎت55/؛ ﻓﺎﻃﺮ3/؛ اﻧﻌﺎم 42/و 43
 .7ﺣﺸﺮ19/؛ ﺗﻮﺑﻪ67/؛ ﻳﺲ78/
 .8اﻋﺮاف 172/و 173
١٨٣
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻓﻄﺮت 1،آﻳﻪ  105ﺳﻮره ﻣﺒﺎرﻛﻪ ﻣﺎﺋﺪه ،آﻳﻪ ﺻﺒﻐﻪ اﷲ 2،آﻳﻪ اﻟﻬﺎم ﻓﻄﺮي ﻧﻔﺲ ،(3آﻳﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺧﺪا ﻫﻨﮕﺎم اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ 4،آﻳﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻔﺮ درﻳﺎﻳﻲ 5و آﻳﺎت ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﺒﻴﻴﻦ
ﻓﻄﺮت از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﺒﺖ.

6

ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از آﻳﺎت ﻗﺮآن ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺣﻴﻮاﻧﻲ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ و
ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ او ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻏﺬا 7،آب 8،ﺧﻮاب 9،ﺣﻔﻆ ذات 10،اﻧﮕﻴﺰه ﺟﻨﺴﻲ و ﺑﻘﺎء ﻧﺴﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي رذﻳﻠﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺟﻨﺒﻪي ﺑﺸﺮي و
ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺣﻴﻮاﻧﻲ او اﻗﺪام ﻛﺮده اﺳﺖ .اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﻪ دوازده ﮔﺮوه دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
.1آزﻣﻨﺪي و ﺣﺮص اﻧﺴﺎن

12

 .2ﻋﺠﻮل و ﺷﺘﺎﺑﻜﺎر

13

 .3ﺳﺘﻤﮕﺮ و ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎدان

14

11

.4

 .1روم30/
 .2ﺑﻘﺮه138/
 .3ﺷﻤﺲ 7/و 8
 .4ﻧﺤﻞ53/؛ ﻣﺆﻣﻨﻮن 63/ﺗﺎ 65؛ اﻧﻌﺎم 40/و 41؛
 .5ﻋﻨﻜﺒﻮت65/؛
 .6ﺣﺠﺮات7/
 .7ﻃﻪ120 – 117/؛ ﺑﻘﺮه155/؛ﻣﺎﺋﺪه 75/؛اﻧﺒﻴﺎء8/؛ ﻓﺮﻗﺎن.20/
 .8ﻣﻠﻚ30/؛ ﻛﻬﻒ41/؛ ﻣﺮﺳﻼت27/؛ واﻗﻌﻪ.68/
 .9ﻧﺒﺄ10/؛ ﻓﺮﻗﺎن47/؛ ﻧﻤﻞ86/؛ ﻏﺎﻓﺮ.61/
 .10ﻧﻤﻞ 80/و 80؛ ﺣﺠﺮ.48/
 .11ﺑﻬﺸﺘﻲ ﻣﺤﻤﺪ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص101
 .12ﻣﻌﺎرج.19/
 .13اﻧﺒﻴﺎء37/؛ اﺳﺮاء.11/
 .14اﺣﺰاب72/؛ اﺑﺮاﻫﻴﻢ.34/
١٨٤
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻃﻐﻴﺎﻧﮕﺮ.51ﺗﻨﮓ ﭼﺸﻢ و ﺑﺨﻴﻞ .6 2ﻧﺎﺳﭙﺎس و ﺳﺘﻢ ﭘﻴﺸﻪ .7 3ﺟﺪال ﮔﺮ و ﺳﺘﻴﺰه ﺟﻮ .8 4ﻋﺎﺷﻖ ﺛﺮوت
ﺛﺮوت

5

5

.9ﺧﻮاﺳﺘﺎر رﻫﺎﻳﻲ و ﺑﻲ ﺑﻨﺪ و ﺑﺎري.10 6ﻣﺬﺑﺬب و دﻣﺪﻣﻲ ﻣﺰاج .11 7ﺧﺎﺳﺮ و زﻳﺎﻧﻜﺎر .12 8ﺿﻌﻴﻒ
ﺑﻮدن اﻧﺴﺎن.
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 .4,3,2,3آﻳﻪ ﻓﻄﺮت
ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ اﻫﻤﻴﺖ آﻳﻪ ﻓﻄﺮت در ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻓﻄﺮت ،از آﻳﺎت دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
دﻟﻴﻞ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﻔﺎد اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ،از ﻣﻴﺎن آﻳﺎن ﻓﻄﺮت ،ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦ
آﻳﻪ ،اﺟﻤﺎﻻً ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻓﻄﺮت از ﮔﺮاﻳﺶ دروﻧﻲ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و از اﻧﮕﻴﺰهي
ﻓﻄﺮي دﻳﻨﺪاري ﺧﺒﺮ ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ در اﻧﺴﺎن ﻧﻮﻋﻲ ﮔﺮاﻳﺶ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﻄﺮي و ﻏﻴﺮ اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ وﺟﻮد دارد .وﺟﻮد ﻓﻄﺮت ﺧﺪاﮔﺮاﻳﻲ در اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي وي ﺟﻬﺖ اﻟﻬﻲ
ﻣﻲدﻫﺪ و او را ﻣﻮﺟﻮدي ﻣﻤﺘﺎز ،ﻫﺪﻓﺪار و ﺟﻬﺖ دار ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ .آﻳﻪ ﻓﻄﺮت ﺑﺮاي اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ
ﻳﻚ ﺳﺮﺷﺖ ﻣﺸﺘﺮك ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ اﻟﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ .ﻧﻘﺶ اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ
وﻳﮋه در روان ﺷﻨﺎﺳﻲ وﻧﻈﺎم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ.
ﻓَﺄَﻗﻢ وﺟﻬﻚ ﻟﻠﺪﻳﻦِ ﺣﻨﻴﻔًﺎ ﻓﻄْﺮَةَ اﻟﻠﱠﻪ اﻟﱠﺘﻲ ﻓَﻄَﺮَ اﻟﻨﱠﺎس ﻋﻠَﻴﻬﺎ ﻟَﺎ ﺗَﺒﺪﻳﻞَ ﻟﺨَﻠْﻖِ اﻟﻠﱠﻪ ذَﻟﻚ اﻟﺪﻳﻦُ اﻟْﻘَﻴﻢ وﻟَﻜﻦﱠ
أَﻛْﺜَﺮَ اﻟﻨﱠﺎسِ ﻟَﺎ ﻳﻌﻠَﻤﻮنَ * روم30/

 .1ﻋﻠﻖ.7/
 .2اﺳﺮاء100/؛ ﻣﻌﺎرج.21/
 .3اﺑﺮاﻫﻴﻢ34/؛ ﺣﺞ.66/
 .4ﻛﻬﻒ.54/
 .5ﻓﺠﺮ.20/
 .6ﻗﻴﺎﻣﺖ.5/
 .7ﻳﻮﻧﺲ.12/
 .8ﻋﺼﺮ.2/
 .9ﻧﺴﺎء.28/
١٨٥
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

»ﭘﺲ روي ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺎم ﻣﺘﻮﺟﻪ آﻳﻴﻦ ﺧﺎص ﭘﺮوردﮔﺎر ﻛﻦ ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﻄﺮﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮدم را ﺑﺮ آن آﻓﺮﻳﺪه ،آﻓﺮﻳﻨﺶ اﻟﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ .اﻳﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﺎن دﻳﻦ ﭘﺎﻳﺪار وﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻣﺮدم ﻧﻤﻲداﻧﻨﺪ«.
ﻓﻄﺮت اﷲ :اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻔﻌﻮل ﻓﻌﻞ ﻣﺤﺬوف اﺗّﺒﻊ – ﻳﺎ – اﻟﺰم و ﻳﺄﺧﺬ اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم آن اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻓﻄﺮت ﭘﻴﺮوي ﻛﻦ و ﻳﺎ ﻓﻄﺮت اﻟﻬﻲ را ﺑﮕﻴﺮ و ﻣﻼزم ﺑﺎش اﻳﻦ ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻓﻌﻞ آنﻫﺎ را
ﺣﺬف ﻣﻲﻛﻨﺪ اﻏﺮاء ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ؛ اﮔﺮ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﮔﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﻴﺪا ﺷﻮد ﺑﻪ ﺟﺎي ﺧﺬ ﻛﺘﺎﺑﻚ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ:
ﻛﺘﺎﺑﻚ! در آﻳﻪي ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻓﻄﺮت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ وﺛﻴﻖ و ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻪ دﻳﻦ و دﻳﻨﺪاري دو ﺑﺎر ﭘﻲ در ﭘﻲ ﺗﻜﺮار
ﺷﺪه اﺳﺖ .1 :ﻓﺎﻗﻢ وﺟﻬﻚ؛ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺎم و ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﻪ دﻳﻦ ﺳﺎز .2 .ﻓﻄﺮت اﷲ؛ ﺑﮕﻴﺮ ﻓﻄﺮت
اﻟﻬﻲ را .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ آﻳﻪ) ،ﻓﺄﻗﻢ وﺟﻬﻚ ﻟﻠﺪﻳﻦ ﺣﻨﻴﻔﺎً( ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ دﻳﻦ ﺣﻨﻴﻒ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن اﺳﻼم
اﺳﺖ را ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻓﻄﺮت؛ و ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ اﺳﻼم و دﻳﻦ اﻟﻬﻲ را ﻓﻄﺮي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

1

ﻓﻄﺮ اﻟﻨّﺎس ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻﺗﺒﺪﻳﻞ ﻟﺨﻠﻖ اﷲ :ﺧﺪاوﻧﺪ در دو ﺟﻤﻠﻪ ،ﺳﻪ وﻳﮋﮔﻲ از وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي اﻣﺮ ﻓﻄﺮي را
ﮔﻮﺷﺰد ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺑﻮدن :ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﻳﻚ ﺳﺮﺷﺖ دارﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻣﻲ آنﻫﺎ در ﻫﻤﻪ زﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺮ ﻓﻄﺮت اﻟﻬﻲ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺮﺷﺖ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ ﻳﻜﻲ اﺳﺖ و ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺒﺐ آﻳﻴﻦ زﻧﺪﮔﻲ و ﺳﻤﺖ و ﺳﻮي ﺣﻴﺎت
ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ ﻳﻜﻲ اﺳﺖ.
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي :ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﺴﺎن ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و در ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﻫﻤﺴﺎن و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ
)ﻻﺗﺒﺪﻳﻞ ﻟﺨﻠﻖ اﷲ( .زﻳﺮا آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ اﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ ،ﻧﻪ اﻧﺴﺎن را ﺳﺰاوار اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺳﻨﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ و ﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﻋﻮض ﻣﻲﻛﻨﺪ؛ زﻳﺮا ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﺴﺎن
اﺣﺴﻦ ﺗﻘﻮﻳﻢ اﺳﺖ و ﺑﺪان ﺳﺒﺐ ﻛﻪ ﻧﻘﺺ و ﻛﺎﺳﺘﻲ ﻧﺪارد دﻟﻴﻠﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﭘﻴﺪاﻛﻨﺪ 2.اﻟﺒﺘﻪ ﻓﻄﺮت ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺤﺠﻮب و ﻣﺴﺘﻮر ﻣﻲﮔﺮدد و اﻧﺴﺎن از آن ﻏﺎﻓﻞ ﻣﻲﺷﻮد و در
ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﭘﻴﻤﻮدن راه ﻓﻄﺮت ﺑﺎز ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺒﺐ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﻧﺴﺎن دﻋﻮت ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻼزم

 .1ﺟﻮادي آﻣﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص148
 .2ﻫﻤﺎن ،ص .156
١٨٦
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

و ﻣﺮاﻗﺐ ﻧﻔﺲ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻧﻮر و ﻫﺪاﻳﺖ را در ﺧﻮد ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ 1و ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ
ﭼﻮن ﺣﺲ ﮔﺮاﻳﻲ ،ﺳﻄﺤﻲ ﻧﮕﺮي ،دﻧﻴﺎ زدﮔﻲ ،ﭘﻨﺪارﮔﺮاﻳﻲ ،اﺳﺘﻜﺒﺎر و ﮔﻨﺎه ،او را از ﻣﺴﻴﺮ ﻓﻄﺮت
ﻣﻨﺤﺮف ﻧﺴﺎزد.
ﻏﻴﺮ اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ ﺑﻮدن :اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﻓﻄﺮت ،ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و او ﻓﻄﺮت را در ﻧﻬﺎد اﻧﺴﺎن ﺳﺮﺷﺘﻪ؛
)ﻓﻄﺮه اﷲ -ﻓﻄﺮ اﻟﻨﺎس( ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻣﻮر ﻓﻄﺮي اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﻌﻠﻢ ﻧﺪارﻧﺪ.

2

3

 .5,3,2,3آﻳﺎت دﻳﮕﺮ درﺑﺎره ﻓﻄﺮت
ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﮕﺮ آﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻓﻄﺮت ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻲ ﮔﺮدد:

4

 .1اﻧﺴﺎن ﻓﻄﺮت دارد و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﻓﻄﺮت ﺗﻮﺣﻴﺪي ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﺧﺪاﺟﻮﻳﻲ و
ﺧﺪاﻳﺎﺑﻲ؛ ﺑﻠﻜﻪ اﺳﻼم ﺧﻮاﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻓﻄﺮت اوﺳﺖ.

5

 .2دﻳﻦ ﻣﺤﺒﻮب ﻓﻄﺮي اﻧﺴﺎن و ﻛﻔﺮ و ﻓﺴﻖ و ﮔﻨﺎه ﻣﻨﻔﻮر ﻓﻄﺮي اوﺳﺖ و آدﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدي
ﻋﺸﻖ ﻣﻲورزد ﻛﻪ اﺑﺪي ،ازﻟﻲ و ﺳﺮﻣﺪي اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺰ زوال و ﻏﺮوب ﻧﺪارد.

6

 .3اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻟﻬﺎم ﻓﻄﺮي ،ﻓﻀﻴﻠﺖ را ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺑﻪ آن ﮔﺮاﻳﺶ دارد و رذﻳﻠﺖ و ﺑﺪي را ﻧﻴﺰ
ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺪ.

7

 .4ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﺑﻘﺎ و ﺟﺎوداﻧﮕﻲ از ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎي ﻓﻄﺮي و ﮔﺮاﻳﺶﻫﺎي ذاﺗﻲ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﺟﻬﺎن آﺧﺮت ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﻓﻄﺮي اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.

8

 .6,3,2,3ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي

 .1ﻣﺎﺋﺪه.105/
 .2ﻫﻤﺎن ،ص191
 .3ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص358
 .4ﺑﻬﺸﺘﻲ ﻣﺤﻤﺪ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص113
 .5روم30/؛ اﻋﺮاف172/؛ ﺣﺸﺮ19/؛ ﻧﺤﻞ.53/
 .6ﺣﺠﺮات.7/
 .7ﺷﻤﺲ 8/و 7؛ اﻟﺮﺣﻤﻦ60/؛ ﺑﻠﺪ.10/
 .8ﻃﻪ120/؛ﺑﻘﺮه96/؛ اﻋﻠﻲ17/؛ ﻋﻨﻜﺒﻮت.64/
١٨٧
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

اﺛﺒﺎت وﺟﻮد وﻳﮋﮔﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﻄﺮت ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن در اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻗﺮآﻧﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺳﺮﺷﺖ ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ .از اﻳﻦ رو ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ در
ﻋﻠﻮماﻧﺴﺎﻧﻲ اﻋﻢ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ،روان ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻋﺪم اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ وﺟﻮد ﺳﺮﺷﺖ
ﻣﺸﺘﺮك در اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻗﺮآﻧﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ روان ﺷﻨﺎﺳﺎن رﻓﺘﺎرﮔﺮا
ﺑﺪان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺮح آن ﮔﺬﺷﺖ» .ﺷﺨﺼﻴﺖ« از ﻧﮕﺎه رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻜﻞ ﻣﻲﮔﻴﺮد و
ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎ ذات و ﺳﺮﺷﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﺪارد .از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎن را از ﺟﻨﺒﻪ ﮔﺮاﻳﺶ
داراي ﺻﺒﻐﻪاي اﻟﻬﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ از ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﺧﺪاﺟﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮔﺮاﻳﺶ
ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻳﻞ دارﻧﺪ؛ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎﺑﺰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺮﺷﺖ اﻧﺴﺎن را ﮔﺮگ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
در ﺧﺼﻮص ﺟﻨﺒﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻓﻄﺮت ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻗﺮآن ،اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ داراي
ﻳﻚ ﺳﺮي ﺷﻨﺎﺧﺘﻬﺎي ﻓﻄﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻓﻀﺎﻳﻞ و رذاﻳﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻄﺮت ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ از
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﮔﺮدد؛ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮاﻳﺎن ،ﻧﺴﺒﻲ ﮔﺮاﻳﺎن و
ﻛﺜﺮت ﮔﺮاﻳﺎن در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارد .ﮔﺮﭼﻪ ﻋﻘﻞ ﮔﺮاﻳﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻛﺎرت ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ادراﻛﺎت
ﻓﻄﺮي ﻗﺎدل ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﻓﻬﻢ آﻧﻬﺎ از ﻓﻄﺮت ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻄﺮت اﻟﻬﻲ اﻧﺴﺎن
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
 .4,2,3اﺧﺘﻴﺎر
در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ آﻳﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮ ﻣﺨﺘﺎر ﺑﻮدن اﻧﺴﺎن دﻻﻟﺖ دارد .اﺻﻮﻻً آﻣﺪن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان و ﻧﺰول
ﻛﺘﺎبﻫﺎي آﺳﻤﺎﻧﻲ ،ﺑﻲ آﻧﻜﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺨﺘﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﺎري ﺑﻴﻬﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ
اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪا و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ،آدﻣﻲ را ﻣﺨﺘﺎر ﻣﻲداﻧﻨﺪ.
 .1,4,2,3ﻣﻔﻬﻮم اﺧﺘﻴﺎر
واژهي اﺧﺘﻴﺎر در ﻋﺮف و ﻧﻴﺰ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻈﺮي ،ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﻮرت و در ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود:

1

 .1ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ،اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻗﺮآن ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ ،اول،1388 ،
ﺻﺺ104-103
١٨٨
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

 .1در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺿﻄﺮار
 .2در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻛﺮاه :اﻳﻦ ﻣﻮرد ،ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﺎرﺑﺮد دارد.
 .3اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻗﺼﺪ و ﮔﺰﻳﻨﺶ
 .4اﺧﺘﻴﺎر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮ
اﺧﺘﻴﺎري ﻛﻪ ﻣﻼك ﺗﻜﻠﻴﻒ اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲﺷﻮد اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻣﺘﻴﺎز ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟ ﺑﺪون ﺷﻚ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﻌﻞ ﺟﺒﺮي و ﻃﺒﻴﻌﻲ داراي ﻓﻌﻞ ارادي اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ارزش اﻧﺴﺎن ﻣﻲﺷﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرﻫﺎي وي ﮔﺰﻳﺪهي ﻳﻚ راه از ﭼﻨﺪ راه اﺳﺖ .در درون
اﻧﺴﺎن ﮔﺮاﻳﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻣﻘﺎم ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺰاﺣﻢ ﻣﻲﻳﺎﺑﻨﺪ .در اﻧﺴﺎن اﻳﻦ
ﻃﻮر ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺟﺎذﺑﻪ اي ﻗﻮي ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺻﺪ در ﺻﺪ در اﻧﺴﺎن ﺑﮕﺬارد؛ ﻣﮕﺮ
اﻧﺴﺎنﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺮوي اﺧﺘﻴﺎر و ﺗﺼﻤﻴﻢ را ﺑﻪ ﻛﺎر ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻏﺮاﻳﺰ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻧﻴﺮوﻳﻲ
دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎي ﻗﻮي ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻛﺸﺶﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺻﺮﻓﺎً ﺣﺎﻟﺖ اﻧﻔﻌﺎﻟﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر اﻧﺴﺎن ارزش ﻣﻲﺑﺨﺸﺪ.
ﭘﺲ آﻧﭽﻪ ﻣﻼك ارزش اﻓﻌﺎل اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ،اﺧﺘﻴﺎر اﺳﺖ .ﺣﺎل اﮔﺮ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ ﺗﻨﻬﺎ داراي ﻳﻚ ﻧﻮع
ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ – ﻣﺜﻞ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻛﻪ ﻟﺬت آﻧﺎن در ﻋﺒﺎدت ﺧﺪاﺳﺖ و اﺻﻮﻻ ﻟﺬت ﺷﻴﻄﺎﻧﻲ در آﻧﺎن ﻧﻴﺴﺖ –
اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻢ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺮح ﻧﻴﺴﺖ؛ زﻳﺮا ﻣﻴﻞ دﻳﮕﺮي ﺟﺰ ﻋﺒﺎدت ﺧﺪا ﻧﺪارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،
اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻴﻞ ﺧﻮد ﻛﺎري را اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻣﻴﻞ ،ﻣﻴﻞ دﻳﮕﺮي ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻪ دﻳﮕﺮ
ﺳﺨﻦ ﻣﺨﺘﺎرﻧﺪ وﻟﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﮕﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ؛ ﭘﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ راه ﭘﻴﺶ رو دارﻧﺪ .اﻣﺎ اﻧﺴﺎن داراي ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎي
ﻣﺘﻀﺎد اﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻢ ﺑﻜﻨﺪ و اﻳﻦ ﻣﻨﺸﺄ ارزش اﺳﺖ.

1

 .2,4,2,3ﻗﺮآن و ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺧﺘﻴﺎر
أ .آﻳﺎﺗﻲ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ،ﺑﺮ اﺧﺘﻴﺎر اﻧﺴﺎن دﻻﻟﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ:

2

 .1ﻫﻤﺎن ،ﺻﺺ107-106
 .2ﻫﻤﺎن ،ص107
١٨٩
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

وﻗُﻞِ اﻟْﺤﻖﱡ ﻣﻦ رﺑﻜُﻢ ﻓَﻤﻦ ﺷَﺎء ﻓَﻠْﻴﺆْﻣﻦ وﻣﻦ ﺷَﺎء ﻓَﻠْﻴﻜْﻔُﺮْ * ﻛﻬﻒ» 29/ﺑﮕﻮ :ﺣﻖ از ﺳﻮي ﭘﺮوردﮔﺎر
ﺷﻤﺎﺳﺖ ،ﻫﺮﻛﺲ ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎورد و ﻫﺮﻛﺲ ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺎﻓﺮ ﮔﺮدد«.
ﻟﺌَﻼﱠ ﻳﻜُﻮنَ ﻟﻠﻨﱠﺎسِ ﻋﻠَﻰ اﻟﻠّﻪ ﺣﺠﺔٌ ﺑﻌﺪ اﻟﺮﱡﺳﻞِ * ﻧﺴﺎء» 165/ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ،ﺣﺠﺘﻲ ﺑﺮاي ﻣﺮدم
ﺑﺮ ﺧﺪا ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﺎﻧﺪ«.
ﻟﱢﻴﻬﻠﻚ ﻣﻦْ ﻫﻠَﻚ ﻋﻦ ﺑﻴﻨَﺔٍ وﻳﺤﻴﻰ ﻣﻦْ ﺣﻲ ﻋﻦ ﺑﻴﻨَﺔٍ * اﻧﻔﺎل» 42/ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻫﻼك )و ﮔﻤﺮاه(
ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ،از روي اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ )و دﻻﻳﻞ روﺷﻦ ﺑﺮ ﺣﻘﻴﻘﺖ( ﺑﺎﺷﺪ ،و آﻧﺎن ﻛﻪ زﻧﺪه )و ﻫﺪاﻳﺖ( ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ
از روي دﻟﻴﻞ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ«.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ آﻳﺎت ،از ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ دالّ ﺑﺮ اﺧﺘﻴﺎر اﻧﺴﺎن
ﺑﻪ دﺳﺖ آورد؛ اﻳﻦ آﻳﺎت در ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
ب .ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي اﺧﺘﻴﺎر در آﻳﺎت ﻗﺮآن
 .1آﻳﺎت ﻫﺪاﻳﺖ

1

إِﻧﱠﺎ ﻫﺪﻳﻨَﺎه اﻟﺴﺒِﻴﻞَ إِﻣﺎ ﺷَﺎﻛﺮًا وإِﻣﺎ ﻛَﻔُﻮرا * اﻧﺴﺴﺎن» 3/ﻣﺎ راه را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﺸﺎن دادﻳﻢ ﺧﻮاه ﺷﺎﻛﺮ
ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺬﻳﺮا ﮔﺮدد و ﻳﺎ ﻧﺎﺳﭙﺎﺳﻲ ﻛﻨﺪ و ﻧﭙﺬﻳﺮد«.
ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ در ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﭼﻨﻴﻦ آورده اﻧﺪ ﻛﻪ» :از اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ اﻧﺴﺎن
ﻣﻮﺟﻮدي ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ و راﻫﻲ را ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺪو ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﭙﺬﻳﺮد و ﻳﺎ ﻧﭙﺬﻳﺮد و از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ
ﺑﺮﺧﻲ ﻗﺪر و ﻣﻨﺰﻟﺖ اﻳﻦ ﻫﺪاﻳﺖ را ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺪ و آن را ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻛﺮ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و
ﺑﺮﺧﻲ ﻧﺎﺳﭙﺎﺳﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻬﻲ را ﻧﻤﻲﭘﺬﻳﺮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﺧﺪاوﻧﺪ
در ﺣﻮزه و ﻗﻠﻤﺮو اﺧﺘﻴﺎر اﻧﺴﺎن ﻗﺮار دارد ﻛﻪ ﺑﺪون اﻛﺮاه و اﺟﺒﺎر آن را ﭘﺬﻳﺮا ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ از آن ﺳﺮﺑﺎز
زﻧﺪ 2«.درﺑﺎره ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﻗﻮﻟﻲ ،3در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ آﻳﺎت
ﻓﺮاواﻧﻲ وﺟﻮد دارد.
 .2آﻳﺎت ﻋﻬﺪ و ﻣﻴﺜﺎق
 .1ﺑﻬﺸﺘﻲ ﻣﺤﻤﺪ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص139
 .2ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ج ،39ص348
 .3ﻫﻤﺎن ،ص349
١٩٠
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

دﺳﺘﻪي دﻳﮕﺮ از آﻳﺎت ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﺧﺘﻴﺎر اﻧﺴﺎن ،آﻳﺎت ﻋﻬﺪ و ﻣﻴﺜﺎق ﺧﺪا ﺑﺎ ﻋﻤﻮم ﻳﺎ دﺳﺘﻪﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ
از اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﺳﺖ:

1

أَﻟَﻢ أَﻋﻬﺪ إِﻟَﻴﻜُﻢ ﻳﺎ ﺑﻨﻲ آدم أَن ﻟﱠﺎ ﺗَﻌﺒﺪوا اﻟﺸﱠﻴﻄَﺎنَ إِﻧﱠﻪ ﻟَﻜُﻢ ﻋﺪو ﻣﺒِﻴﻦٌ * وأَنْ اﻋﺒﺪوﻧﻲ ﻫﺬَا ﺻﺮَاطٌ
ﻣﺴﺘَﻘﻴﻢ * ﻳﺲ60/و» 61آﻳﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻋﻬﺪ ﻧﻜﺮدم اي ﻓﺮزﻧﺪان آدم ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن را ﻧﭙﺮﺳﺘﻴﺪ ﻛﻪ او ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ
دﺷﻤﻦ آﺷﻜﺎري اﺳﺖ؟ و اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮا ﺑﭙﺮﺳﺘﻴﺪ ﻛﻪ راه ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ«.
اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺎﺷﺪ و از ﺧﻮد اﺧﺘﻴﺎري ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻬﺪ ﺧﺪا ﺑﺎ وي ،ﻛﺎر ﻟﻐﻮي اﺳﺖ.
وإِذْ أَﺧَﺬْﻧَﺎ ﻣﻴﺜَﺎقَ ﺑﻨﻲ إِﺳﺮَاﺋﻴﻞَ ﻻَ ﺗَﻌﺒﺪونَ إِﻻﱠ اﻟﻠّﻪ * . . .ﺑﻘﺮه) 83/ﺑﻪ ﻳﺎد آور( زﻣﺎﻧﻲ را ﻛﻪ از ﺑﻨﻲ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻴﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺟﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻳﮕﺎﻧﻪ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻜﻨﻴﺪ .« . . .وإِذْ أَﺧَﺬْﻧَﺎ ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺒِﻴﻴﻦَ ﻣﻴﺜَﺎﻗَﻬﻢ
وﻣﻨﻚ وﻣﻦ ﻧﱡﻮحٍ * . . .اﺣﺰاب» 7/و ﺑﻪ ﻳﺎد آور آن ﻫﻨﮕﺎم را ﻛﻪ از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان و از ﺗﻮ و از ﻧﻮح . . . .ﭘﻴﻤﺎن
ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ«.
ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﻋﻬﺪ و ﭘﻴﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﮕﺎه ﺣﻜﻴﻤﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن از ﺧﻮد اﺧﺘﻴﺎر و ﻗﺪرت
ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﭘﻴﻤﺎن و ﻣﻴﺜﺎق ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ و ﺑﻨﺪه ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ
رﺑﻮﺑﻴﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﺧﻮد ﺗﻦ دﻫﺪ.
ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ در ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻋﻬﺪ و ﭘﻴﻤﺎن اﻟﻬﻲ ﺑﻪ دو ﻧﻈﺮ اﺷﺎره ﻣﻲ ﻛﻨﺪ:
 .1اﻳﻦ ﭘﻴﻤﺎن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﺮدم را از ﭘﻴﺮوي ﺷﻴﻄﺎن ﺑﺮ ﺣﺬر
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .2 2.اﻳﻦ ﭘﻴﻤﺎن در ﻋﺎﻟﻢ ذر اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 .3اﺑﺘﻼ و آزﻣﺎﻳﺶ

3

4

آﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪي اﺑﺘﻼ و آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺴﺎن وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ،دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ:
إِﻧﱠﺎ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎ اﻟْﺈِﻧﺴﺎنَ ﻣﻦ ﻧﱡﻄْﻔَﺔٍ أَﻣﺸَﺎجٍ ﻧﱠﺒﺘَﻠﻴﻪ ﻓَﺠﻌﻠْﻨَﺎه ﺳﻤﻴﻌﺎ ﺑﺼﻴﺮًا * اﻧﺴﺎن» 2/ﻣﺎ اﻧﺴﺎن را از ﻧﻄﻔﻪي
آﻣﻴﺨﺘﻪ اي آﻓﺮﻳﺪﻳﻢ و او را ﻣﻲآزﻣﺎﻳﻴﻢ) .ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ( او را ﺷﻨﻮا و ﺑﻴﻨﺎ ﻗﺮار دادﻳﻢ«.
 .1ر ك :ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص  47و ﺟﻮادي آﻣﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص .119
 .2آﻳﺎت :اﻋﺮاف27/؛زﺧﺮف62/؛ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ج ،33ص165
 .3ﻫﻤﺎن ،ص165
 .4ﺑﻬﺸﺘﻲ ﻣﺤﻤﺪ ،ص141
١٩١
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

إِﻧﱠﺎ ﺟﻌﻠْﻨَﺎ ﻣﺎ ﻋﻠَﻰ اﻟْﺄَرضِ زِﻳﻨَﺔً ﻟﱠﻬﺎ ﻟﻨَﺒﻠُﻮﻫﻢ أَﻳﻬﻢ أَﺣﺴﻦُ ﻋﻤﻠًﺎ * ﻛﻬﻒ» 7/ﻣﺎ آﻧﭽﻪ را روي زﻣﻴﻦ اﺳﺖ
زﻳﻨﺖ آن ﻗﺮار داده اﻳﻢ ،ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻴﺎزﻣﺎﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﻛﺪاﻣﺸﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ«.
 .4وﻋﺪ و وﻋﻴﺪ

1

از اوﺻﺎﻓﻲ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان داده» ،ﻣﺒﺸّﺮ« و »ﻣﻨﺬر« اﺳﺖ:
ﻛَﺎنَ اﻟﻨﱠﺎس أُﻣﺔً واﺣﺪةً ﻓَﺒﻌﺚَ اﻟﻠّﻪ اﻟﻨﱠﺒِﻴﻴﻦَ ﻣﺒﺸﱢﺮِﻳﻦَ وﻣﻨﺬرِﻳﻦَ * ﺑﻘﺮه» 213/ﻣﺮدم ﻳﻚ دﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان را ﻣﺒﻌﻮث ﻛﺮد ﺗﺎ ﻣﺮدم را ﺑﺸﺎرت و ﺑﻴﻢ دﻫﻨﺪ«؛
ﺗﺒﺸﻴﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﺑﻪ ﺑﺸﺮ ،ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم دادن ﻛﺎرﻫﺎي ﺧﻮب وﻋﺪهﻫﺎي ﻧﻴﻜﻮ ﺑﺪﻫﻨﺪ و
اﻧﺬار آن اﺳﺖ ﻛﻪ او را از ﻋﻮاﻗﺐ ﻛﺎرﻫﺎي ﺑﺪ ﺑﻬﺮاﺳﺎﻧﻨﺪ؛ ﭼﻪ از ﻋﻮاﻗﺐ دﻧﻴﻮي و ﭼﻪ اﺧﺮوي .ﮔﺎﻫﻲ
ﻗﺮآن ،ﺑﻪ ﺟﺎي ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدن ﺗﻌﺒﻴﺮ رﺳﻮل ﻳﺎ ﻧﺒﻲ از ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻧﺬﻳﺮ اﺳﺘﻔﺪه ﻣﻲﻛﻨﺪ:
وإِن ﻣﻦْ أُﻣﺔٍ إِﻟﱠﺎ ﺧﻠَﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻧَﺬﻳﺮٌ * ﻓﺎﻃﺮ» 24/ﻫﻴﭻ اﻣﺘﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ در آن اﻧﺬار ﻛﻨﻨﺪه اي اﺳﺖ«.
ﻳﺎ در ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﻨّﻤﻴﺎن ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
أَﻟَﻢ ﻳﺄْﺗﻜُﻢ ﻧَﺬﻳﺮٌ * ﻣﻠﻚ» 8/آﻳﺎ اﻧﺬار ﻛﻨﻨﺪه اي ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺎﻣﺪ«.
ﻫﻤﻪي اﻳﻦ اﻣﻮر از وﻋﺪ و ﻋﻴﺪ و ﺑﺸﺎرت و اﻧﺬار ،ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺨﺘﺎر ﻣﻌﻨﺎ دارد.
 .3,4,2,3ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺷﺒﻬﺎت ﺟﺒﺮ

2

در ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ آﻳﺎﺗﻲ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺮ ﺟﺒﺮ دﻻﻟﺖ دارد.
ﻳﻚ دﺳﺘﻪ از اﻳﻦ آﻳﺎت ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﻴﺖ و ارادهي ﺷﻤﺎ ،ﻣﺤﻜﻮم ﻣﺸﻴﺖ ﺧﺪاﺳﺖ و ﻣﺸﻴﺖ
ﺧﺪا ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻏﻠﺒﻪ دارد:

3

وﻣﺎ ﺗَﺸَﺎؤُونَ إِﻟﱠﺎ أَن ﻳﺸَﺎء اﻟﻠﱠﻪ رب اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦَ * ﺗﻜﻮﻳﺮ» 29/و ﺷﻤﺎ اراده ﻧﻤﻲﻛﻨﻴﺪ ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻟﺒﺘﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪﮔﺎر ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ«.

 .1ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ،اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻗﺮآن ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص102
 .2رك :ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ،ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن ،ج ،3-1ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺻﺺ226-200
 .3رك :واﻋﻈﻲ اﺣﻤﺪ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص 112؛ رﺟﺒﻲ ﻣﺤﻤﻮد ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص 157
١٩٢
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻇﺎﻫﺮاً اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،در اﻧﺴﺎن ﻣﺸﻴﺘﻲ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﺷﻮد و اﮔﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ،اﻧﺴﺎن
ﻧﻴﺰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺧﻮاﺳﺖ و ﻛﺎري اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲدﻫﺪ .ﭘﺲ آﻧﭽﻪ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ،ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪاﺳﺖ و اﻧﺴﺎن ،اﺑﺰار
ﺑﻲ اراده اي ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺘﻲ.
دﺳﺘﻪي دﻳﮕﺮ ،آﻳﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﺪ آﻧﭽﻪ اﻧﺴﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اذن ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ:
وﻣﺎ ﻛَﺎنَ ﻟﻨَﻔْﺲٍ أَن ﺗُﺆْﻣﻦَ إِﻻﱠ ﺑِﺈِذْنِ اﻟﻠّﻪ * ﻳﻮﻧﺲ» 100/ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎورد ،ﺟﺰ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن
ﺧﺪا« .ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺘﻲ اﻳﻤﺎن و ﻛﻔﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﺤﻜﻮم اذن اﻟﻬﻲ اﺳﺖ.
آﻳﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰ در ﻣﻮرد ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر وﺟﻮد دارد ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻴﺪ در ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
و ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺧﺎرج از ﺣﻮزهﻫﺎي ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر اﻟﻬﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻤﻲﻳﺎﺑﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﻫﺮﻳﺖ ﻣﺸﻴﺖ،
اراده و اذن و ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻮرد اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻧﻔﻲ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻴﺴﺖ .زﻣﺎﻧﻲ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﻳﻨﻬﺎ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻮﻧﺪ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﻳﻚ ﻛﺎر ،ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ارادهي اﻧﺴﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻳﺎ ﺑﻪ ارادهي ﺧﺪا ،ﻛﻪ در
ﺻﻮرت اﺧﻴﺮ ،ارادهي ﺧﺪا ،ارادهي اﻧﺴﺎن را ﻧﻔﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ؛ وﻟﻲ ارادهي ﺧﺪا و اﻧﺴﺎن در ﻋﺮض ﻫﻢ
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ارادهي ﺧﺪا ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ارادهي اﻧﺴﺎن ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ در ﻃﻮل ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ .ﻛﺎري ﻛﻪ ﺑﺎ ارادهي
اﻧﺴﺎن ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد ،ﺑﺎ ﻣﺒﺎدي و آﺛﺎرش» ،ﻳﻚ ﺟﺎ« ﺗﺤﺖ ارادهي ﺧﺪاﺳﺖ .ﻛﺎر اﻧﺴﺎن ،ﺑﺎ ارادهي ﺧﻮد
او راﺑﻄﻪي ﻋﻠّﻲ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻲ دارد) .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺎم ،ﺑﻠﻜﻪ ﺟﺰء اﻟﻌﻠّﻪ ( ﻓﺮد ﺑﺎﻳﺪ اراده ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻛﺎري
اﻧﺠﺎمﮔﻴﺮد؛ ﺗﺎ اراده ﻧﻜﻨﺪ ،ﻛﺎر ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻤﻲﻳﺎﺑﺪ .اﻣﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل و ﻧﻴﺰ ﻣﺒﺎدي دﻳﮕﺮ ،ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ
ارادهي اﻟﻬﻲ اﺳﺖ .ﻋﻠﺖ ﻗﺮﻳﺐ و ﻣﺒﺎﺷﺮ اﻳﻦ ﻛﺎر ،ارادهي اﻧﺴﺎن اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ارادهي اﻟﻬﻲ در ﻃﻮل ارادهي
اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.
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 .4,4,2,3ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺮآن ﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻧﮕﻴﺰش و ﺷﺨﺼﻴﺖ در روان ﺷﻨﺎﺳﻲ
ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن درﺑﺎره اﺧﺘﻴﺎر ﻗﻄﻌﺎً ﺗﺄﺛﻴﺮات وﻳﮋهاي ﺑﺮ ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻈﺮﻳﺎت روان ﺷﻨﺎﺳﻲ،
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺒﺮﮔﺮاﻳﻲ ﻳﺎ اﻧﺴﺎن ﻣﺤﻮري ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﻴﺎن ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﻄﺮح در زﻣﻴﻨﻪ »ﺷﺨﺼﻴﺖ« در روان ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻧﻈﺮﻳﺎت
»اﻧﮕﻴﺰش« اﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮات اﺟﻤﺎﻻً ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﺷﻮد:

 .1ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ،اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻗﺮآن ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص109
١٩٣
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

أ .ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻧﮕﻴﺰش
در روان ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮاي اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ و ﻋﻠﻞ رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن واژه اﻧﮕﻴﺰه و اﻧﮕﻴﺰش ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود.
در ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻧﮕﻴﺰش ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆاﻻت اﺳﺖ ﻛﻪ :ﭼﺮا اﻧﺴﺎن ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ و
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺪام ﻣﻲﻛﻨﺪ؟ ﭼﺮا ﻳﻚ ﻓﺮد رﻓﺘﺎري را ﺑﺮ رﻓﺘﺎري دﻳﮕﺮ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲدﻫﺪ؟ اﻧﮕﻴﺰه
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻋﺎﻣﻞ و ﻧﻴﺮوي دروﻧﻲ ﻛﻪ رﻓﺘﺎر ﻓﺮد را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲﺷﻮد و در ﺟﻬﺖ ﻣﻌﻴﻦ ﺳﻮق ﻣﻲدﻫﺪ
و او را ﺑﻪ ﻃﻮر آﺷﻜﺎر ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﺎص واﻣﻲ دارد .اﻧﮕﻴﺰش ﻫﻢ اﺳﻢ ﻣﺼﺪر از ﻣﺼﺪر اﻧﮕﻴﺨﺘﻦ اﺳﺖ و
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ و ﺗﺮﻏﻴﺐ اﺳﺖ .اﻧﮕﻴﺰش ﺣﺎﻟﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺛﺮ دﺧﺎﻟﺖ اﻧﮕﻴﺰه ﺑﻪ اﻧﺴﺎن دﺳﺖ
ﻣﻲدﻫﺪ .ﺑﺮاي ﺗﺒﻴﻴﻦ رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن و اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﺑﺎﻋﺚ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮع در اﻓﺮاد ﻣﻲﺷﻮد
دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در روان ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﺻﻮل و ﭘﻴﺶ ﻓﺮﺿﻬﺎي ﺧﺎص در ﺣﻮزه ﻓﻠﺴﻔﻪ و روان
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻧﮕﻴﺰش را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ.
 .1ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻏﺮﻳﺰه
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ﻳﻜﻲ از ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻧﮕﻴﺰش ﺗﻮﺟﻴﻪ رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس اﻣﻴﺎل و ﻏﺮاﻳﺰ اﺳﺖ .ﻏﺮاﻳﺰ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ
از ﮔﺮاﻳﺸﻬﺎي ﻓﻄﺮي در اﻓﺮاد ﻛﻪ از ﻣﻮﻫﺒﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ وﺟﻮد ﻣﺤﺮك و زﻣﻴﻨﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻬﺎي ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ و رﻓﺘﺎري ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ 3.اوﻟﻴﻦ روان ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻧﻈﺮﻳﻪ در ﺗﺒﻴﻴﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻧﺴﺎن ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪ وﻳﻠﻴﺎم ﺟﻴﻤﺰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ روان ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﻴﻮاﻧﻲ
آن زﻣﺎن ﻗﺮار داﺷﺖ و اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻲداﻧﺴﺖ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻳﻚ اﻟﮕﻮي ﻧﺎآﻣﻮﺧﺘﻪ
واﻛﻨﺶ دﻫﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﺗﺄﻛﻴﺪ او ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻏﺮاﻳﺰ در واﻗﻊ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه اﻓﻜﺎر داروﻳﻦ ﺑﻮد.
رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳﺎن اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺘﻘﺪان اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
 .2ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺳﺎﻳﻖ
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 .1ﺷﺠﺎﻋﻲ ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺻﺺ62-59
2. Instinct theory
 .3ﻫﻤﺎن ،ص62
 .4ﻫﻤﺎن ،ص63
5 . drive theory
١٩٤
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻣﻔﻬﻮم دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺒﻴﻴﻦ رﻓﺘﺎر ﺑﻪ ﺟﺎي ﻏﺮﻳﺰه ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،ﺳﺎﻳﻖ ﺑﻮد .ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﺳﺎﻳﻖ ﺣﺎﻟﺘﻲ از ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻳﻚ ﻧﻴﺎز زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآﻳﺪ .ﻣﺜﻼً ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آب و
ﻏﺬا ﺣﺎﻟﺘﻲ را در ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ﻛﻪ او را ﺑﺮاي ارﺿﺎي ﻧﻴﺎزﻫﺎﻳﺶ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﻓﺮوﻳﺪ ﻛﻪ
ﺻﺎﺣﺐ ﻳﻜﻲ از اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺳﺎﻳﻖ اﺳﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد دو ﻧﻴﺮوي اﺳﺎﺳﻲ اﻣﺎ ﻧﺎﻫﺸﻴﺎر وﺟﻮد دارد
ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ راه اﻧﺪازي رﻓﺘﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ :ﺳﺎﻳﻖﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻪ در رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و
ﺳﺎﻳﻖﻫﺎي ﻣﺮگ ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻓﺮوﻳﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻓﺮض ﻣﺒﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺳﺎﻳﻖﻫﺎ از ﻧﻴﺎزﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺪن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآﻳﺪ و اﻧﮕﻴﺰه رﻓﺘﺎر ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﻳﻖﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ
داﺷﺖ ﻛﻪ اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎي رﻓﺘﺎر ﻏﻴﺮ از ﻧﻴﺎزﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺪن از ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮي ﻫﻢ ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ؛ ﺣﺘﻲ
رﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﺧﻮردن و آﻣﻴﺰش ﺟﻨﺴﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﻴﺮ
زﻳﺴﺘﻲ ﻫﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﻧﺪ.
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ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﻧﻬﻔﺘﻪ در ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻓﺮوﻳﺪ و ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻏﺮﻳﺰه ،ﻣﻨﻄﻖ ﻣﺎدي اﺳﺖ
ﭼﻮن ﻫﻤﻪ اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎي اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎي ﻣﺎدي ﻏﺮﻳﺰي ،زﻳﺴﺘﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﻣﺜﻼً
ﺑﺮاي اﻧﮕﻴﺰهاي ﻣﻌﻨﻮي اﻧﺴﺎن ﻧﻤﻲﺗﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ 2.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻧﺴﺎن را
ﻣﻮﺟﻮدي ﻣﻨﻔﻌﻞ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻧﺴﺎن از ﺟﻤﻠﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ارادي و اﺧﺘﻴﺎري
او را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ؛ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﺟﺒﺮﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ )ﺟﺒﺮ زﻳﺴﺘﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ( ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 .3ﻧﻈﺮﻳﻪ اراده
روﻳﻜﺮد ﺳﻮﻣﻲ ﻛﻪ در اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎي روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ درﺑﺎره اﻧﮕﻴﺰش وﺟﻮد دارد دﻗﻴﻘﺎً ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ دو
روﻳﻜﺮد ﻗﺒﻠﻲ اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﻼف دو روﻳﻜﺮد ﻗﺒﻞ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺨﺸﻲ از رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﺟﻨﺒﻪ
ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻏﻴﺮ ارادي دارﻧﺪ را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ارادي وآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ .اﻳﻦ روﻳﻜﺮد ﺑﺮ ﻧﻴﺮوي اراده ﺗﺄﻛﻴﺪ دارد .اﻳﻦ روﻳﻜﺮد در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮ
روانﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ روان ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و اﻧﺴﺎن ﻧﮕﺮ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در آن اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺟﻮدي

 .1ﻫﻤﺎن ،ﺻﺺ67-65
 .2ﻫﻤﺎن ،ص68
١٩٥
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻓﻌﺎل و داراي اراده ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه و ﺑﺮ ﻧﻘﺶ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ اراده ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﻣﺸﻜﻼت اﻳﻦ روﻳﻜﺮد
ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮ ارادي اﻧﮕﻴﺰش ،ﻋﺪم اراﺋﻪ ﻳﻚ زﻳﺮﺑﻨﺎي ﻓﻜﺮي ﻣﺘﻘﻦ از ﻧﻈﺮﻳﻪ
و اﺳﺮارآﻣﻴﺰ و دﺷﻮار ﻧﺸﺎن دادن ﻣﻔﻬﻮم اراده اﺷﺎره ﻛﺮد.
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اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه دﻗﺖ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ درﺑﺎره اﺧﺘﻴﺎر اﻧﺴﺎن در
ﮔﺬﺷﺘﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪ ،ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﮔﺮدد ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ و ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻣﺤﺘﻮاي
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮي روان ﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺟﺎﻣﻊ درﺑﺎره اﻧﮕﻴﺰش را ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪ .اﮔﺮ
ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﺣﻞ
ﻧﺸﺪه ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ .ﻧﻜﺘﻪاي ﻛﻪ از آن ﻏﻔﻠﺖ ﺷﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﺮﻳﺰه ﻫﺎ ،ﻧﻴﺎزﻫﺎ ،ﺳﺎﻳﻖﻫﺎ و اراده در
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ از ﻧﻴﺮوي اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﭘﻮﻳﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻄﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺎت ﻣﻲﺗﻮان اﻳﻦ
ﻓﺮﺿﻴﻪ را ﻣﻄﺮح ﻛﺮد ﻛﻪ ﻏﺮﻳﺰه ،ﻧﻴﺎز ،ﺳﺎﻳﻖ و اراده ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺧﺎص از ﻣﺒﺎﻧﻲ رﻓﺘﺎر اﺷﺎره دارد.
ﺗﻮﺿﻴﺢ آﻧﻜﻪ ﮔﺮﭼﻪ اراده ﻋﺎﻣﻞ وﻳﮋه در اﻧﮕﻴﺰش اﻓﺮاد در اﻋﻤﺎل اﺧﺘﻴﺎري اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰش
ﻧﻴﺴﺖ .ﻣﻲﺗﻮان ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺮﻳﺰه و ﻧﻴﺎز زﻳﺴﺘﻲ را زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه اﻧﮕﻴﺰش در ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن
داﻧﺴﺖ و اراده را ﻧﻴﺮوي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ رﻓﺘﺎر و ﻋﺎﻣﻞ آﻏﺎز ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻤﻞ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد .ﺗﺒﻴﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻏﺮاﻳﺰ،
ﻧﻴﺎزﻫﺎ ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻬﺎ و ﻋﻮاﻃﻒ و ﺑﻪ وﻳﮋه اراده در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ رﻫﻴﺎﻓﺖ
ﺟﺪﻳﺪي در ﺑﺎب اﻧﮕﻴﺰش و ﻣﺒﺎﻧﻲ رﻓﺘﺎر ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
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ب .ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺷﺨﺼﻴﺖ
ﻣﺜﺎل دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮان از ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ روان ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻳﻦ ﻋﻠﻢ
اراﺋﻪ ﻛﺮد ،ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺑﺎب ﺷﺨﺼﻴﺖ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ
ﺷﺨﺼﻴﺖ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﻴﺪاﻳﺶ آن ،ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در اﻧﺴﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺮاﻛﻨﺪه
روانﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن اﻣﻜﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روان ﺷﻨﺎﺳﻲ دﻳﻨﻲ و ﺗﺠﺮﺑﻲ و روﺷﻦ ﺷﺪن ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي اﻳﻦ
دو ﻧﻮع روان ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻲ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﻢ از ﺷﺨﺼﻴﺖ ﮔﺮدآوري و آﻧﻬﺎ

 .3ﻫﻤﺎن ،ﺻﺺ70-68
 .2ﻫﻤﺎن ،ﺻﺺ71-70
١٩٦
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

را ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻳﻦ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﺷﺨﺼﻴﺖ از ﻧﻈﺮ روانﺷﻨﺎﺳﺎن
ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از اﻋﻤﺎل ،اﻓﻜﺎر ،ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت و وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺟﺴﻤﻲ و رﻓﺘﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد را از اﻓﺮاد دﻳﮕﺮ
ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲﺳﺎزد .اﮔﺮ در اﻳﻦ ﺗﻌﺎرﻳﻒ دﻗﺖ ﺷﻮد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﺷﻮد از اﺧﺘﻴﺎر و اراده اﻧﺴﺎن ﻛﻪ در ﻧﮕﺎه
دﻳﻨﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻏﻔﻠﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺜﻼً در اﻳﻦ ﺗﻌﺎرﻳﻒ
وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻏﻴﺮ ارادي اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻠﻨﺪي و ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻗﺪ و ﻳﺎ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ و ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً از ﻣﻘﻮﻣﺎت
ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺻﻞ اﺧﺘﻴﺎر و اراده ﻣﻲﺗﻮان ﺷﺨﺼﻴﺖ را ﺗﺄﻟﻴﻔﻲ از ﺧﻠﻖ و ﺧﻮﻫﺎ ،ﺑﺎورﻫﺎ و
اﻋﺘﻘﺎدات ،ﻋﺎدات و ﻣﻠﻜﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﻓﻌﺎل اﺧﺘﻴﺎري اﻧﺴﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮد .در اﻳﻦ
ﺗﻌﺮﻳﻒ اوﻻً ﺷﺨﺼﻴﺖ اﻣﺮي ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ ﭘﺎﻳﺪار و ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زودﮔﺬر ﺷﺨﺼﻴﺖ
اﻃﻼق ﻧﻤﻲﺷﻮد .ﺛﺎﻧﻴﺎً ﺷﺨﺼﻴﺖ ،وﻳﮋﮔﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ رﻓﺘﺎر اﺧﺘﻴﺎري اﻧﺴﺎن را ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﻓﺘﺎر اﺧﺘﻴﺎري اﻧﺴﺎن ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻧﮓ ﻣﻮ و ﭼﺸﻢ و ...
ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً از ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ در رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﺧﺘﻴﺎري ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﻣﺜﻼً
ﻛﻢﻫﻤﺖﺑﻮدن ﻻﻏﺮﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺖ ﺑﻮدن ﭼﺎﻗﻬﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﭼﺎﻗﻲ و ﻻﻏﺮي ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ وﻳﮋﮔﻲ رﻓﺘﺎر
اﺧﺘﻴﺎري ﻓﺮد اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﭼﺎﻗﻲ و ﻻﻏﺮي در آن ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.
در ﻣﻮرد ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻜﻞ دﻫﻨﺪه ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﻢ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ وراﺛﺖ و ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺧﻮد
را در ﺣﺪ ﺧﻮد ﺑﺮ روي ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﻲﮔﺬارﻧﺪ و زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮاي ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري اراده ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻋﺎﻣﻞ
اﺻﻠﻲ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ اراده و اﺧﺘﻴﺎر ﻓﺮد اﺳﺖ .اﻧﻜﺎر ﻧﻘﺶ اراده در ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻓﺮد ﻧﺎﺷﻲ
از ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺟﺒﺮﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
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 .5,4,2,3ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي
ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ روﺷﻦ ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ،ﻣﺠﺒﻮر  -ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺟﺒﺮﮔﺮاﻳﺎن
ﺑﺪان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ  -ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﺨﺘﺎر ﻫﻢ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ اﺧﺘﻴﺎرﮔﺮاﻳﺎن اﻓﺮاﻃﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺷﺎﻋﺮه و اﻧﺴﺎن ﻣﺪاران

 .1رك :ﻫﻤﺎن ،ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ،ﺻﺺ334-257
١٩٧
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻣﺪرن ﺑﻪ آن اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اراده اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در ﻃﻮل اراده ﺧﺪاﺳﺖ و اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻪ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﻳﺎ ﻋﻘﺎب اﺧﺮوي آﻧﻬﺎ ﻣﻲﺷﻮد و در اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ارادياي اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ.
 .5,2,3ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ اول از ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺼﻞ اﺷﺎره ﺷﺪ دﻳﺪﮔﺎه اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن درﺑﺎره اﺻﺎﻟﺖ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؛ ﻋﺪه اي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮي ﺟﺎﻣﻌﻪ را از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن ،اﺻﻴﻞ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ؛ ﮔﺮﭼﻪ اﻳﺸﺎن
ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻓﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﺖ اﷲ ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي ﺑﺎ رد دﻻﻳﻞ ﻗﺮآﻧﻲ
ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﺻﻴﻞ داﻧﺴﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ )ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻓﻠﺴﻔﻲ آن( را از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن ﻣﺮدود ﻣﻲ ﺷﻤﺎرﻧﺪ
و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻏﺮﺑﻲ آن ﻫﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﻫﺮ دو ﮔﺮوه در ﭘﺬﻳﺮش ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري
ﻃﺮﻓﻴﻨﻲ ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺻﺤﻪ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ در ﺑﺤﺚ اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻏﺮب ،ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري اﺳﺖ .ﻧﻜﺘﻪ دﻳﮕﺮ
اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﺻﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻓﻠﺴﻔﻲ آن را از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻧﻤﻲ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ اﻣﺎ اﺻﺎﻟﺖ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي »ﻣﻨﺸﺄ اﻧﺘﺰاع« را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ از آﻳﺎت ﻗﺮآن اﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و
اﻣﺖ )ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻗﺮآن( ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺖ اﺳﺘﻘﻼﻟﻲ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺳﺮي اﺣﻜﺎم و ﻗﻮاﻧﻴﻦ را داراﺳﺖ؛ ﻣﺜﻼً ﻗﺮآن ﺑﺮاي
ﻫﺮ اﻣﺘﻲ ﻣﺪت و ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ در ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﻓﺮارﺳﺪ ﺳﺎﻋﺘﻲ ﻋﻘﺐ و ﺟﻠﻮ ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد 1.ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻴﺎﻧﻲ دﻳﮕﺮ از ﻧﻈﺮ آﻳﺖ اﷲ ﻣﺼﺒﺎح در ﻣﻮرد اﺻﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ،در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ آﻳﺎت و ادﻟﻪ ﻗﺮآﻧﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد ﻳﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺗﻨﻬﺎ آﻳﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ذﻛﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد و آﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ،ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
 .1,5,2,3ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻗﺮآن
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ واژه ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻗﺮآﻧﻲ ،ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از دو ﻛﻠﻤﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻪ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﻣﺘﺪاول
ﺑﻮده و ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻛﻪ در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻲﺷﻮد ،در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﺮاي
رﺳﺎﻧﺪن ﻣﻔﻬﻮم ﮔﺮوﻫﻲ از اﻧﺴﺎنﻫﺎ از ﻛﻠﻤﺎت دﻳﮕﺮي ﭼﻮن ﻗﻮم ) 383ﺑﺎر( ،اﻣﺖ ) 64ﺑﺎر( ﻗﺮﻳﻪ )56

 .1ﺧﺴﺮوﭘﻨﺎه ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ،ﮔﺴﺘﺮه ﺷﺮﻳﻌﺖ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص431
١٩٨
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﺑﺎر( اﻧﺎس ) 5ﺑﺎر( ﻧﺎس ) 240ﺑﺎر(اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ 1.واژه اﻣﺖ از دﻳﮕﺮ واژهﻫﺎ در اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ
اﺳﺖ و ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ آﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ اﻣﺖ در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮده اﻧﺪ.
أ.ﻗﻮم
اﻳﻦ واژه ﺗﻨﻬﺎ در آﻳﻪ  11ﺳﻮره ﺣﺠﺮات )ﻳﺎ أَﻳﻬﺎ اﻟﱠﺬﻳﻦَ آﻣﻨُﻮا ﻟَﺎ ﻳﺴﺨَﺮْ ﻗَﻮم ﻣﻦ ﻗَﻮمٍ ﻋﺴﻰ أَن ﻳﻜُﻮﻧُﻮا
ﺧَﻴﺮًا ﻣﻨْﻬﻢ وﻟَﺎ ﻧﺴﺎء ﻣﻦ ﻧﱢﺴﺎء ﻋﺴﻰ أَن ﻳﻜُﻦﱠ ﺧَﻴﺮًا ﻣﻨْﻬﻦﱠ «اى ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردهاﻳﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﮔﺮوﻫﻲ ﮔﺮوه
دﻳﮕﺮ را رﻳﺸﺨﻨﺪ ﻛﻨﺪ ﺷﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ از اﻳﻨﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﺒﺎﻳﺪ زﻧﺎﻧﻰ زﻧﺎن ]دﻳﮕﺮ[ را ]رﻳﺸﺨﻨﺪ ﻛﻨﻨﺪ [ ﺷﺎﻳﺪ
آﻧﻬﺎ از اﻳﻨﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ«( ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﮔﺮوﻫﻲ از ﻣﺮدان )ﻧﻪ زﻧﺎن( ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ و در ﺑﻘﻴﻪ  381ﻣﻮرد ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎي ﮔﺮوﻫﻲ از اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﺳﺖ.

2

ب .اﻣﺖ
اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ در  5ﻣﻌﻨﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ:
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 .1زﻣﺎن و ﻣﻘﺪاري از زﻣﺎن؛ وﻟَﺌﻦْ أَﺧﱠﺮْﻧَﺎ ﻋﻨْﻬﻢ اﻟْﻌﺬَاب إِﻟَﻰ أُﻣﺔٍ ﻣﻌﺪودةٍ ﻟﱠﻴﻘُﻮﻟُﻦﱠ ﻣﺎ ﻳﺤﺒِﺴﻪ * ﻫﻮد8/
«و اﮔﺮ ﻋﺬاب را ﺗﺎ ﭼﻨﺪﮔﺎﻫﻰ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ اﻓﻜﻨﻴﻢ ﺣﺘﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ آن را ﺑﺎز ﻣﻰدارد« و
وﻗَﺎلَ اﻟﱠﺬي ﻧَﺠﺎ ﻣﻨْﻬﻤﺎ وادﻛَﺮَ ﺑﻌﺪ أُﻣﺔٍ أَﻧَﺎْ أُﻧَﺒﺌُﻜُﻢ ﺑِﺘَﺄْوِﻳﻠﻪ ﻓَﺄَرﺳﻠُﻮنِ * ﻳﻮﺳﻒ» 45/و آن ﻛﺲ از آن دو
]زﻧﺪاﻧﻰ[ ﻛﻪ ﻧﺠﺎت ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪى ]ﻳﻮﺳﻒ را[ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آورده ﺑﻮد ﮔﻔﺖ ﻣﺮا ﺑﻪ ]زﻧﺪان[ ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ
ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را از ﺗﻌﺒﻴﺮ آن ﺧﺒﺮ دﻫﻢ«
 .2ﭘﻴﺸﻮا ،رﻫﺒﺮ ،اﻟﮕﻮ؛ إِنﱠ إِﺑﺮَاﻫﻴﻢ ﻛَﺎنَ أُﻣﺔً ﻗَﺎﻧﺘًﺎ ﻟﻠّﻪ ﺣﻨﻴﻔًﺎ وﻟَﻢ ﻳﻚ ﻣﻦَ اﻟْﻤﺸْﺮِﻛﻴﻦَ * ﻧﺤﻞ» 120/ﺑﻪ
راﺳﺘﻰ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﭘﻴﺸﻮاﻳﻰ ﻣﻄﻴﻊ ﺧﺪا ]و[ ﺣﻖﮔﺮاى ﺑﻮد و از ﻣﺸﺮﻛﺎن ﻧﺒﻮد«
 .3راه و روش ،راه و رﺳﻢ ،ﺷﻴﻮه ،ﻛﻴﺶ و آﻳﻴﻦ؛ ﺑﻞْ ﻗَﺎﻟُﻮا إِﻧﱠﺎ وﺟﺪﻧَﺎ آﺑﺎءﻧَﺎ ﻋﻠَﻰ أُﻣﺔٍ وإِﻧﱠﺎ ﻋﻠَﻰ
آﺛَﺎرِﻫﻢ ﻣﻬﺘَﺪونَ * وﻛَﺬَﻟﻚ ﻣﺎ أَرﺳﻠْﻨَﺎ ﻣﻦ ﻗَﺒﻠﻚ ﻓﻲ ﻗَﺮْﻳﺔٍ ﻣﻦ ﻧﱠﺬﻳﺮٍ إِﻟﱠﺎ ﻗَﺎلَ ﻣﺘْﺮَﻓُﻮﻫﺎ إِﻧﱠﺎ وﺟﺪﻧَﺎ آﺑﺎءﻧَﺎ ﻋﻠَﻰ أُﻣﺔٍ
وإِﻧﱠﺎ ﻋﻠَﻰ آﺛَﺎرِﻫﻢ ﻣﻘْﺘَﺪونَ * زﺧﺮف22/و]» 23ﻧﻪ[ ﺑﻠﻜﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد را ﺑﺮ آﻳﻴﻨﻰ ﻳﺎﻓﺘﻴﻢ و ﻣﺎ ]ﻫﻢ
ﺑﺎ[ ﭘﻰ ﮔﻴﺮى از آﻧﺎن راه ﻳﺎﻓﺘﮕﺎﻧﻴﻢ .و ﺑﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻫﻴﭻ ﺷﻬﺮى ﭘﻴﺶ از ﺗﻮ ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪهاى ﻧﻔﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ
 .1ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺎرﻳﺦ از دﻳﺪﮔﺎه ﻗﺮآن ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص71
 .2ﻫﻤﺎن ،ص72
 .3ﻫﻤﺎن ،ﺻﺺ75-72
١٩٩
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺧﻮﺷﮕﺬراﻧﺎن آن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد را ﺑﺮ آﻳﻴﻨﻰ ]و راﻫﻰ[ ﻳﺎﻓﺘﻪاﻳﻢ و ﻣﺎ از ﭘﻰ اﻳﺸﺎن
راﻫﺴﭙﺮﻳﻢ«
 .4ﮔﺮوﻫﻲ از ﺟﺎﻧﺪاران ،اﻋﻢ از اﻧﺴﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت؛ وﻣﺎ ﻣﻦ دآﺑﺔٍ ﻓﻲ اﻷَرضِ وﻻَ ﻃَﺎﺋﺮٍ ﻳﻄﻴﺮُ
ﺑِﺠﻨَﺎﺣﻴﻪ إِﻻﱠ أُﻣﻢ أَﻣﺜَﺎﻟُﻜُﻢ ﻣﺎ ﻓَﺮﱠﻃْﻨَﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﺘَﺎبِ ﻣﻦ ﺷَﻲء ﺛُﻢ إِﻟَﻰ رﺑﻬِ 
ﻢ ﻳﺤﺸَﺮُونَ * اﻧﻌﺎم» 38/و ﻫﻴﭻ
ﺟﻨﺒﻨﺪهاى در زﻣﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﻪ ﻫﻴﭻ ﭘﺮﻧﺪهاى ﻛﻪ ﺑﺎ دو ﺑﺎل ﺧﻮد ﭘﺮواز ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ آﻧﻬﺎ ]ﻧﻴﺰ[
ﮔﺮوهﻫﺎﻳﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى را در ﻛﺘﺎب ]ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ[ ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﻜﺮدهاﻳﻢ ﺳﭙﺲ ]ﻫﻤﻪ[
ﺑﻪ ﺳﻮى ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﻣﺤﺸﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﻳﺪ«
 .5ﮔﺮوﻫﻲ از اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ؛ اﻣﺖ در ﺑﻘﻴﻪ آﻳﺎت ﻗﺮآن ) 58ﻳﺎ  56آﻳﻪ( ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ج .ﻗﺮﻳﻪ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻳﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﺎدل اﻳﻦ اﺻﻄﻼح در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ اﻣﺮوز ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺤﺘﺮم »ﺟﺎﻣﻌﻪ و
ﺗﺎرﻳﺦ از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن« ،ﻫﻤﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
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ﻓَﻠَﻮﻻَ ﻛَﺎﻧَﺖ ﻗَﺮْﻳﺔٌ آﻣﻨَﺖ ﻓَﻨَﻔَﻌﻬﺎ إِﻳﻤﺎﻧُﻬﺎ إِﻻﱠ ﻗَﻮم ﻳﻮﻧُﺲ ﻟَﻤ Ĥآﻣﻨُﻮاْ ﻛَﺸَﻔْﻨَﺎ ﻋﻨْﻬﻢ ﻋﺬَاب اﻟﺨﺰْيِ ﻓﻲ اﻟْﺤﻴﺎةَ
اﻟﺪﻧْﻴﺎ وﻣﺘﱠﻌﻨَﺎﻫﻢ إِﻟَﻰ ﺣﻴﻦٍ * ﻳﻮﻧﺲ» 98/ﭼﺮا ﻫﻴﭻ ﺟﺎﻣﻌﻪ اي ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ]اﻫﻞ آن[ اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎورد و اﻳﻤﺎﻧﺶ ﺑﻪ
ﺣﺎل آن ﺳﻮد ﺑﺨﺸﺪ ﻣﮕﺮ ﻗﻮم ﻳﻮﻧﺲ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ]در آﺧﺮﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ[ اﻳﻤﺎن آوردﻧﺪ ﻋﺬاب رﺳﻮاﻳﻰ را در
زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ از آﻧﺎن ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدﻳﻢ و ﺗﺎ ﭼﻨﺪى آﻧﺎن را ﺑﺮﺧﻮردار ﺳﺎﺧﺘﻴﻢ«
واﺳﺄَلِ اﻟْﻘَﺮْﻳﺔَ اﻟﱠﺘﻲ ﻛُﻨﱠﺎ ﻓﻴﻬﺎ واﻟْﻌﻴﺮَ اﻟﱠﺘﻲ أَﻗْﺒﻠْﻨَﺎ ﻓﻴﻬﺎ وإِﻧﱠﺎ ﻟَﺼﺎدﻗُﻮنَ * ﻳﻮﺳﻒ» 82/و از ]ﻣﺮدم[ ﺟﺎﻣﻌﻪ
اى ﻛﻪ در آن ﺑﻮدﻳﻢ و ﻛﺎرواﻧﻰ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن آن آﻣﺪﻳﻢ ﺟﻮﻳﺎ ﺷﻮ و ﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎ راﺳﺖ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ«
ﻣﺎ آﻣﻨَﺖ ﻗَﺒﻠَﻬﻢ ﻣﻦ ﻗَﺮْﻳﺔٍ أَﻫﻠَﻜْﻨَﺎﻫﺎ أَﻓَﻬﻢ ﻳﺆْﻣﻨُﻮنَ * اﻧﺒﻴﺎء» 6/ﻗﺒﻞ از آﻧﺎن ]ﻧﻴﺰ ﻣﺮدم[ ﻫﻴﭻ ﺟﺎﻣﻌﻪ اى
ﻛﻪ آن را ﻧﺎﺑﻮد ﻛﺮدﻳﻢ ]ﺑﻪ آﻳﺎت ﻣﺎ[ اﻳﻤﺎن ﻧﻴﺎوردﻧﺪ ﭘﺲ آﻳﺎ اﻳﻨﺎن ]ﺑﻪ ﻣﻌﺠﺰه[ اﻳﻤﺎن ﻣﻰآورﻧﺪ«
وﺗﻠْﻚ اﻟْﻘُﺮَى أَﻫﻠَﻜْﻨَﺎﻫﻢ ﻟَﻤﺎ ﻇَﻠَﻤﻮا وﺟﻌﻠْﻨَﺎ ﻟﻤﻬﻠﻜﻬِﻢ ﻣﻮﻋﺪا * ﻛﻬﻒ» 59/و ]ﻣﺮدم[ آن ﺟﻮاﻣﻊ ﭼﻮن
ﺑﻴﺪادﮔﺮى ﻛﺮدﻧﺪ ﻫﻼﻛﺸﺎن ﻛﺮدﻳﻢ و ﺑﺮاى ﻫﻼﻛﺘﺸﺎن ﻣﻮﻋﺪى ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻴﻢ«

 .1ﻫﻤﺎن ،ص76
٢٠٠
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

د .اﻧﺎس
وإِذ اﺳﺘَﺴﻘَﻰ ﻣﻮﺳﻰ ﻟﻘَﻮﻣﻪ ﻓَﻘُﻠْﻨَﺎ اﺿْﺮِب ﺑﻌﺼﺎك اﻟْﺤﺠﺮَ ﻓَﺎﻧﻔَﺠﺮَت ﻣﻨْﻪ اﺛْﻨَﺘَﺎ ﻋﺸْﺮَةَ ﻋﻴﻨﺎً ﻗَﺪ ﻋﻠﻢ ﻛُﻞﱡ أُﻧَﺎسٍ
ﻣﺸْﺮَﺑﻬﻢ ﻛُﻠُﻮاْ واﺷْﺮَﺑﻮاْ ﻣﻦ رزقِ اﻟﻠﱠﻪ وﻻَ ﺗَﻌﺜَﻮاْ ﻓﻲ اﻷَرضِ ﻣﻔْﺴﺪﻳﻦَ * ﺑﻘﺮه» 60/و ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﺮاى ﻗﻮم
ﺧﻮد در ﭘﻰ آب ﺑﺮآﻣﺪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺑﺎ ﻋﺼﺎﻳﺖ ﺑﺮ آن ﺗﺨﺘﻪﺳﻨﮓ ﺑﺰن ﭘﺲ دوازده ﭼﺸﻤﻪ از آن ﺟﻮﺷﻴﺪن
ﮔﺮﻓﺖ ]ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاى ﻛﻪ[ ﻫﺮ ﻗﺒﻴﻠﻪاى آﺑﺸﺨﻮر ﺧﻮد را ﻣﻰداﻧﺴﺖ ]و ﮔﻔﺘﻴﻢ[ از روزى ﺧﺪا ﺑﺨﻮرﻳﺪ و
ﺑﻴﺎﺷﺎﻣﻴﺪ و]ﻟﻰ[ در زﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻓﺴﺎد ﺑﺮﻣﺪارﻳﺪ« و ﻗَﺪ ﻋﻠﻢ ﻛُﻞﱡ أُﻧَﺎسٍ ﻣﺸْﺮَﺑﻬﻢ * اﻋﺮاف» 160/ﻫﺮ ﮔﺮوﻫﻰ
آﺑﺸﺨﻮر ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺧﺖ«
وﻣﺎ ﻛَﺎنَ ﺟﻮاب ﻗَﻮﻣﻪ إِﻻﱠ أَن ﻗَﺎﻟُﻮاْ أَﺧْﺮِﺟﻮﻫﻢ ﻣﻦ ﻗَﺮْﻳﺘﻜُﻢ إِﻧﱠﻬﻢ أُﻧَﺎس ﻳﺘَﻄَﻬﺮُونَ * اﻋﺮاف» 82/وﻟﻰ
ﭘﺎﺳﺦ ﻗﻮﻣﺶ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ آﻧﺎن را از ﺷﻬﺮﺗﺎن ﺑﻴﺮون ﻛﻨﻴﺪ زﻳﺮا آﻧﺎن ﻛﺴﺎﻧﻰاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻛﻰ
ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ« و ﻓَﻤﺎ ﻛَﺎنَ ﺟﻮاب ﻗَﻮﻣﻪ إِﻟﱠﺎ أَن ﻗَﺎﻟُﻮا أَﺧْﺮِﺟﻮا آلَ ﻟُﻮط ﻣﻦ ﻗَﺮْﻳﺘﻜُﻢ إِﻧﱠﻬﻢ أُﻧَﺎس ﻳﺘَﻄَﻬﺮُونَ *
ﻧﻤﻞ« 56/و]ﻟﻰ[ ﭘﺎﺳﺦ ﻗﻮﻣﺶ ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺧﺎﻧﺪان ﻟﻮط را از ﺷﻬﺮﺗﺎن ﺑﻴﺮون ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ
ﻣﺮدﻣﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻛﻰ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ»
ن ﻛﺘَﺎﺑﻬﻢ وﻻَ ﻳﻈْﻠَﻤﻮنَ ﻓَﺘﻴﻼً *
ﻳﻮم ﻧَﺪﻋﻮ ﻛُﻞﱠ أُﻧَﺎسٍ ﺑِﺈِﻣﺎﻣﻬِﻢ ﻓَﻤﻦْ أُوﺗﻲ ﻛﺘَﺎﺑﻪ ﺑِﻴﻤﻴﻨﻪ ﻓَﺄُوﻟَـﺌﻚ ﻳﻘْﺮَؤُو َ
اﺳﺮاء]» 71/ﻳﺎد ﻛﻦ[ روزى را ﻛﻪ ﻫﺮ ﮔﺮوﻫﻰ را ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻮاﻳﺸﺎن ﻓﺮا ﻣﻰﺧﻮاﻧﻴﻢ ﭘﺲ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪاش را
ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺘﺶ دﻫﻨﺪ آﻧﺎن ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﻣﻰﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﺪر ﻧﺨﻚ ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎﻳﻰ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﺘﻢ
ﻧﻤﻰﺷﻮد«
 .2,5,2,3آﻳﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﺪﻻل ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ
آﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ اﻣﺖ ،آﺛﺎر و اﺣﻜﺎﻣﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ از آﺛﺎر و اﺣﻜﺎم اﻋﻀﺎي آن دارد و ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ
ﺑﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮده اﻧﺪ:
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 .1اﻧﺘﺴﺎب ﻋﻤﻞ و ﺳﻠﻮك ﺧﺎص ﺑﻪ ﻫﺮ اﻣﺖ
و ﻣﻤﻦْ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎ أُﻣﺔٌ ﻳﻬﺪونَ ﺑِﺎﻟْﺤﻖﱢ وﺑِﻪ ﻳﻌﺪﻟُﻮنَ * اﻋﺮاف» 181/و از ﻣﻴﺎن ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ آﻓﺮﻳﺪهاﻳﻢ ﮔﺮوﻫﻰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﻖ داورى ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ«

 .1ﻫﻤﺎن ،ﺻﺺ85-79
٢٠١
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﺛُﻢ أَرﺳﻠْﻨَﺎ رﺳﻠَﻨَﺎ ﺗَﺘْﺮَا ﻛُﻞﱠ ﻣﺎ ﺟﺎء أُﻣﺔً رﺳﻮﻟُﻬﺎ ﻛَﺬﱠﺑﻮه ﻓَﺄَﺗْﺒﻌﻨَﺎ ﺑﻌﻀَﻬﻢ ﺑﻌﻀًﺎ وﺟﻌﻠْﻨَﺎﻫﻢ أَﺣﺎدﻳﺚَ ﻓَﺒﻌﺪا ﻟﱢﻘَﻮمٍ
ﻟﱠﺎ ﻳﺆْﻣﻨُﻮنَ * ﻣﺆﻣﻨﻮن» 44/ﺑﺎز ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﺧﻮد را ﭘﻴﺎﭘﻰ رواﻧﻪ ﻛﺮدﻳﻢ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﺮاى ]ﻫﺪاﻳﺖ[ اﻣﺘﻰ
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮش آﻣﺪ او را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﺮدﻧﺪ ﭘﺲ ]ﻣﺎ اﻣﺘﻬﺎى ﺳﺮﻛﺶ را[ ﻳﻜﻰ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮى آوردﻳﻢ و آﻧﻬﺎ را
ﻣﺎﻳﻪ ﻋﺒﺮت ]و زﺑﺎﻧﺰد ﻣﺮدم[ ﮔﺮداﻧﻴﺪﻳﻢ دور ﺑﺎد ]از رﺣﻤﺖﺧﺪا[ ﻣﺮدﻣﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﻧﻤﻰآورﻧﺪ«
ﻟَﻴﺴﻮاْ ﺳﻮاء ﻣﻦْ أَﻫﻞِ اﻟْﻜﺘَﺎبِ أُﻣﺔٌ ﻗَĤﺋﻤﺔٌ ﻳﺘْﻠُﻮنَ آﻳﺎت اﻟﻠّﻪ آﻧَﺎء اﻟﻠﱠﻴﻞِ وﻫﻢ ﻳﺴﺠﺪونَ * ﻳﺆْﻣﻨُﻮنَ ﺑِﺎﻟﻠّﻪ
واﻟْﻴﻮمِ اﻵﺧﺮِ وﻳﺄْﻣﺮُونَ ﺑِﺎﻟْﻤﻌﺮُوف وﻳﻨْﻬﻮنَ ﻋﻦِ اﻟْﻤﻨﻜَﺮِ وﻳﺴﺎرِﻋﻮنَ ﻓﻲ اﻟْﺨَﻴﺮَات وأُوﻟَـﺌﻚ ﻣﻦَ اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦَ * وﻣﺎ
ﻳﻔْﻌﻠُﻮاْ ﻣﻦْ ﺧَﻴﺮٍ ﻓَﻠَﻦ ﻳﻜْﻔَﺮُوه واﻟﻠّﻪ ﻋﻠﻴﻢ ﺑِﺎﻟْﻤﺘﱠﻘﻴﻦَ * آل ﻋﻤﺮان 113/ﺗﺎ ]» 115وﻟﻰ ﻫﻤﻪ آﻧﺎن[ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ از
ﻣﻴﺎن اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﮔﺮوﻫﻰ درﺳﺘﻜﺮدارﻧﺪ ﻛﻪ آﻳﺎت اﻟﻬﻰ را در دل ﺷﺐ ﻣﻰﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﻣﻰﻧﻬﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺧﺪا و روز ﻗﻴﺎﻣﺖ اﻳﻤﺎن دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻛﺎر ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻰدﻫﻨﺪ و از ﻛﺎر ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﺎز ﻣﻰدارﻧﺪ و در
ﻛﺎرﻫﺎى ﻧﻴﻚ ﺷﺘﺎب ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و آﻧﺎن از ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﺎﻧﻨﺪ .و ﻫﺮ ﻛﺎر ﻧﻴﻜﻰ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﻫﺮﮔﺰ در ﺑﺎره آن
ﻧﺎﺳﭙﺎﺳﻰ ﻧﺒﻴﻨﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ]ﺣﺎل[ ﺗﻘﻮاﭘﻴﺸﮕﺎن داﻧﺎﺳﺖ«.
وﻟَﻮ أَﻧﱠﻬﻢ أَﻗَﺎﻣﻮاْ اﻟﺘﱠﻮراةَ واﻹِﻧﺠِﻴﻞَ وﻣﺎ أُﻧﺰِلَ إِﻟَﻴﻬِﻢ ﻣﻦ رﺑﻬِﻢ ﻷﻛَﻠُﻮاْ ﻣﻦ ﻓَﻮﻗﻬِﻢ وﻣﻦ ﺗَﺤﺖ أَرﺟﻠﻬِﻢ
ﻣﻨْﻬﻢ أُﻣﺔٌ ﻣﻘْﺘَﺼﺪةٌ وﻛَﺜﻴﺮٌ ﻣﻨْﻬﻢ ﺳﺎء ﻣﺎ ﻳﻌﻤﻠُﻮنَ * ﻣﺎﺋﺪه» 66/و اﮔﺮ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﻮرات و اﻧﺠﻴﻞ و آﻧﭽﻪ از ﺟﺎﻧﺐ
ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺸﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﻗﻄﻌﺎ از ﺑﺎﻻى ﺳﺮﺷﺎن ]ﺑﺮﻛﺎت آﺳﻤﺎﻧﻰ[ و از
زﻳﺮ ﭘﺎﻫﺎﻳﺸﺎن ]ﺑﺮﻛﺎت زﻣﻴﻨﻰ[ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ از ﻣﻴﺎن آﻧﺎن ﮔﺮوﻫﻰ ﻣﻴﺎﻧﻪرو ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺴﻴﺎرى از
اﻳﺸﺎن ﺑﺪ رﻓﺘﺎر ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ«
وﻣﻦ ﻗَﻮمِ ﻣﻮﺳﻰ أُﻣﺔٌ ﻳﻬﺪونَ ﺑِﺎﻟْﺤﻖﱢ وﺑِﻪ ﻳﻌﺪﻟُﻮنَ * اﻋﺮاف» 159/و از ﻣﻴﺎن ﻗﻮم ﻣﻮﺳﻰ ﺟﻤﺎﻋﺘﻰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﻖ داورى ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ«
 .2آﻳﻪ  108ﺳﻮره اﻧﻌﺎم
وﻻَ ﺗَﺴﺒﻮاْ اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻳﺪﻋﻮنَ ﻣﻦ دونِ اﻟﻠّﻪ ﻓَﻴﺴﺒﻮاْ اﻟﻠّﻪ ﻋﺪوا ﺑِﻐَﻴﺮِ ﻋﻠْﻢٍ ﻛَﺬَﻟﻚ زﻳﻨﱠﺎ ﻟﻜُﻞﱢ أُﻣﺔٍ ﻋﻤﻠَﻬﻢ ﺛُﻢ إِﻟَﻰ
رﺑﻬِﻢ ﻣﺮْﺟِﻌﻬﻢ ﻓَﻴﻨَﺒﺌُﻬﻢ ﺑِﻤﺎ ﻛَﺎﻧُﻮاْ ﻳﻌﻤﻠُﻮنَ * اﻧﻌﺎم» 108/و آﻧﻬﺎﻳﻰ را ﻛﻪ ﺟﺰ ﺧﺪا ﻣﻰﺧﻮاﻧﻨﺪ دﺷﻨﺎم ﻣﺪﻫﻴﺪ
ﻛﻪ آﻧﺎن از روى دﺷﻤﻨﻰ ]و[ ﺑﻪ ﻧﺎداﻧﻰ ﺧﺪا را دﺷﻨﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاى ﻫﺮ اﻣﺘﻰ ﻛﺮدارﺷﺎن را
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اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

آراﺳﺘﻴﻢ آﻧﮕﺎه ﺑﺎزﮔﺸﺖ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﻮى ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﻳﺸﺎن را از آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻰدادﻧﺪ آﮔﺎه
ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ«
 .3اﻧﺘﺴﺎب اﻣﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﺎﻋﺖ و ﻋﺼﻴﺎن و ﺳﺰاوار داﻧﺴﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﺮ و ﭘﺎداش
وﻟﻜُﻞﱢ أُﻣﺔٍ رﺳﻮلٌ ﻓَﺈِذَا ﺟﺎء رﺳﻮﻟُﻬﻢ ﻗُﻀﻲ ﺑﻴﻨَﻬﻢ ﺑِﺎﻟْﻘﺴﻂ وﻫﻢ ﻻَ ﻳﻈْﻠَﻤﻮنَ * ﻳﻮﻧﺲ» 47/و ﻫﺮ اﻣﺘﻰ را
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮى اﺳﺖ ﭘﺲ ﭼﻮن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺷﺎن ﺑﻴﺎﻳﺪ ﻣﻴﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ داورى ﺷﻮد و ﺑﺮ آﻧﺎن ﺳﺘﻢ ﻧﺮود«
ﻛَﺬﱠﺑﺖ ﻗَﺒﻠَﻬﻢ ﻗَﻮم ﻧُﻮحٍ واﻟْﺄَﺣﺰَاب ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ وﻫﻤﺖ ﻛُﻞﱡ أُﻣﺔٍ ﺑِﺮَﺳﻮﻟﻬِﻢ ﻟﻴﺄْﺧُﺬُوه وﺟﺎدﻟُﻮا ﺑِﺎﻟْﺒﺎﻃﻞِ
ﻟﻴﺪﺣﻀُﻮا ﺑِﻪ اﻟْﺤﻖﱠ ﻓَﺄَﺧَﺬْﺗُﻬﻢ ﻓَﻜَﻴﻒ ﻛَﺎنَ ﻋﻘَﺎبِ * ﻏﺎﻓﺮ» 5/ﭘﻴﺶ از اﻳﻨﺎن ﻗﻮم ﻧﻮح و ﺑﻌﺪ از آﻧﺎن دﺳﺘﻪﻫﺎى
ﻣﺨﺎﻟﻒ ]دﻳﮕﺮ[ ﺑﻪ ﺗﻜﺬﻳﺐ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻫﺮ اﻣﺘﻰ آﻫﻨﮓ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺧﻮد را ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺎ او را ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﺑﻪ
]وﺳﻴﻠﻪ[ ﺑﺎﻃﻞ ﺟﺪال ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﺑﺎ آن ﭘﺎﻳﻤﺎل ﻛﻨﻨﺪ ﭘﺲ آﻧﺎن را ﻓﺮو ﮔﺮﻓﺘﻢ آﻳﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد
ﻛﻴﻔﺮ ﻣﻦ«
 .4ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﺣﻴﺎت و ﻣﻮت ﺧﺎص ﺑﺮاي ﻫﺮ اﻣﺖ
وﻟﻜُﻞﱢ أُﻣﺔٍ أَﺟﻞٌ ﻓَﺈِذَا ﺟﺎء أَﺟﻠُﻬﻢ ﻻَ ﻳﺴﺘَﺄْﺧﺮُونَ ﺳﺎﻋﺔً وﻻَ ﻳﺴﺘَﻘْﺪﻣﻮنَ * اﻋﺮاف34/
»و ﺑﺮاى ﻫﺮ اﻣﺘﻰ اﺟﻠﻰ اﺳﺖ ﭘﺲ ﭼﻮن اﺟﻠﺸﺎن ﻓﺮا رﺳﺪ ﻧﻪ ]ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ[ ﺳﺎﻋﺘﻰ آن را ﭘﺲ
اﻧﺪازﻧﺪ و ﻧﻪ ﭘﻴﺶ«
ﻣﺎ ﺗَﺴﺒِﻖُ ﻣﻦْ أُﻣﺔٍ أَﺟﻠَﻬﺎ وﻣﺎ ﻳﺴﺘَﺄْﺧﺮُونَ * ﺣﺠﺮ» 5/ﻫﻴﭻ اﻣﺘﻰ از اﺟﻞ ﺧﻮﻳﺶ ﻧﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻰاﻓﺘﺪ و ﻧﻪ
ﭘﺲ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ«
 .5ﻧﺎﻣﻪ اﻋﻤﺎل اﻣﺘﻬﺎ
وﺗَﺮَى ﻛُﻞﱠ أُﻣﺔٍ ﺟﺎﺛﻴﺔً ﻛُﻞﱡ ُأﻣﺔٍ ﺗُﺪﻋﻰ إِﻟَﻰ ﻛﺘَﺎﺑِﻬﺎ اﻟْﻴﻮم ﺗُﺠﺰَونَ ﻣﺎ ﻛُﻨﺘُﻢ ﺗَﻌﻤﻠُﻮنَ * ﺟﺎﺛﻴﻪ» 28/و ﻫﺮ
اﻣﺘﻰ را ﺑﻪ زاﻧﻮ در آﻣﺪه ﻣﻰﺑﻴﻨﻰ ﻫﺮ اﻣﺘﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻰﺷﻮد ]و ﺑﺪﻳﺸﺎن ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ[
آﻧﭽﻪ را ﻣﻰﻛﺮدﻳﺪ اﻣﺮوز ﭘﺎداش ﻣﻰﻳﺎﺑﻴﺪ«
 .6اﻧﺘﺴﺎب ﻛﺎر ﻓﺮدي از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻓَﻌﻘَﺮُواْ اﻟﻨﱠﺎﻗَﺔَ وﻋﺘَﻮاْ ﻋﻦْ أَﻣﺮِ رﺑﻬِﻢ وﻗَﺎﻟُﻮاْ ﻳﺎ ﺻﺎﻟﺢ اﺋْﺘﻨَﺎ ﺑِﻤﺎ ﺗَﻌﺪﻧَﺎ إِن ﻛُﻨﺖ ﻣﻦَ اﻟْﻤﺮْﺳﻠﻴﻦَ * اﻋﺮاف77/
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»ﭘﺲ آن ﻣﺎدهﺷﺘﺮ را ﭘﻰ ﻛﺮدﻧﺪ و از ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﺳﺮﭘﻴﭽﻴﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ اى ﺻﺎﻟﺢ اﮔﺮ از
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﻧﻰ آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ ﻣﺎ وﻋﺪه ﻣﻰدﻫﻰ ﺑﺮاى ﻣﺎ ﺑﻴﺎور« و ﻫﻮد 65/و ﺷﻌﺮاء 157/و ﺷﻤﺲ14/
ﺿُﺮِﺑﺖ ﻋﻠَﻴﻬِﻢ اﻟﺬﱢﻟﱠﺔُ أَﻳﻦَ ﻣﺎ ﺛُﻘﻔُﻮاْ إِﻻﱠ ﺑِﺤﺒﻞٍ ﻣﻦْ اﻟﻠّﻪ وﺣﺒﻞٍ ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎسِ وﺑĤؤُوا ﺑِﻐَﻀَﺐٍ ﻣﻦَ اﻟﻠّﻪ وﺿُﺮِﺑﺖ
ﻋﻠَﻴﻬِﻢ اﻟْﻤﺴﻜَﻨَﺔُ ذَﻟﻚ ﺑِﺄَﻧﱠﻬﻢ ﻛَﺎﻧُﻮاْ ﻳﻜْﻔُﺮُونَ ﺑِĤﻳﺎت اﻟﻠّﻪ وﻳﻘْﺘُﻠُﻮنَ اﻷَﻧﺒِﻴﺎء ﺑِﻐَﻴﺮِ ﺣﻖﱟ ذَﻟﻚ ﺑِﻤﺎ ﻋﺼﻮا وﻛَﺎﻧُﻮاْ
ﻳﻌﺘَﺪونَ * آلﻋﻤﺮان» 112/ﻫﺮ ﻛﺠﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮارى دﭼﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﭘﻨﺎه اﻣﺎن ﺧﺪا و
زﻳﻨﻬﺎر ﻣﺮدم ]روﻧﺪ[ و ﺑﻪ ﺧﺸﻤﻰ از ﺧﺪا ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻣﺪﻧﺪ و ]ﻣﻬﺮ[ ﺑﻴﻨﻮاﻳﻰ ﺑﺮ آﻧﺎن زده ﺷﺪ اﻳﻦ ﺑﺪان ﺳﺒﺐ
ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ آﻳﺎت ﺧﺪا ﻛﻔﺮ ﻣﻰورزﻳﺪﻧﺪ و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان را ﺑﻨﺎﺣﻖ ﻣﻰﻛﺸﺘﻨﺪ ]و ﻧﻴﺰ[ اﻳﻦ ]ﻋﻘﻮﺑﺖ[ ﺑﻪ ﺳﺰاى آن
ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﻛﺮدﻧﺪ و از اﻧﺪازه در ﻣﻰﮔﺬراﻧﻴﺪﻧﺪ«
وإِذْ ﻧَﺠﻴﻨَﺎﻛُﻢ ﻣﻦْ آلِ ﻓﺮْﻋﻮنَ ﻳﺴﻮﻣﻮﻧَﻜُﻢ ﺳﻮء اﻟْﻌﺬَابِ ﻳﺬَﺑﺤﻮنَ أَﺑﻨَﺎءﻛُﻢ وﻳﺴﺘَﺤﻴﻮنَ ﻧﺴﺎءﻛُﻢ وﻓﻲ
ذَﻟﻜُﻢ ﺑﻼء ﻣﻦ رﺑﻜُﻢ ﻋﻈﻴﻢ * ﺑﻘﺮه» 49/و ]ﺑﻪ ﻳﺎد آرﻳﺪ[ آﻧﮕﺎه ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را از ]ﭼﻨﮓ[ ﻓﺮﻋﻮﻧﻴﺎن رﻫﺎﻧﻴﺪﻳﻢ
]آﻧﺎن[ ﺷﻤﺎ را ﺳﺨﺖﺷﻜﻨﺠﻪ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﭘﺴﺮان ﺷﻤﺎ را ﺳﺮ ﻣﻰﺑﺮﻳﺪﻧﺪ و زﻧﻬﺎﻳﺘﺎن را زﻧﺪه ﻣﻰﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و
در آن ]اﻣﺮ ﺑﻼ و[ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺰرﮔﻰ از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﺑﻮد«
و ﺑﻘﺮه50/و 51و ﻧﺴﺎء 153/و ﺑﻘﺮه 55/و  56و ﺑﻘﺮه 74/و  75و ﻧﺴﺎء 154/و  155و  156و....
 .3,5,2,3ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﻓﺮد
روان ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي و ﺗﺤﻮل ﺷﺨﺼﻴﺖ اﻧﺴﺎن را وراﺛﺖ و ﻣﺤﻴﻂ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ( ﻣﻲ داﻧﻨﺪ و اﻏﻠﺐ آﻧﺎن دو ﻋﺎﻣﻞ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن )ﺳﻦ( و وﺟﺪان اﺧﻼﻗﻲ را ﻧﻴﺰ ﺑﺮ دو ﻋﺎﻣﻞ
ﻗﺒﻠﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ارﺗﺒﺎط ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﻴﻂ
ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺖ .ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎرﺟﻲ ﺷﺎﻣﻞ  .1ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و  .2ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺴﺎﻧﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﺳﺖ .ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮ ﻓﺮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ درك و ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ را
ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﻓﻄﺮي آن در درون اﻧﺴﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﺪﻫﺪ و ﻳﺎ ﻣﻴﻞ و ﮔﺮاﻳﺸﻲ را در ﻓﺮد
اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﻓﻄﺮي آن در ﻧﻬﺎد اﻧﺴﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻛﻢ و ﻛﻴﻒ و راه و رﺳﻢ ارﺿﺎء اﻣﻴﺎل را
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮاي آن دﺳﺘﻪ از ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎي ﻏﺮﻳﺰي و ﻓﻄﺮي ﻛﻪ ﺟﻨﺒﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
دارﻧﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﻛﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺗﻀﻌﻴﻒ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي رواﻧﻲ و ﺑﻪ ﻓﻌﻠﻴﺖ رﺳﺎﻧﺪن آﻧﻬﺎﺳﺖ ،ﻧﻪ

٢٠٤
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﭘﺪﻳﺪ آوردن وﻳﮋﮔﻲ اي ﻧﻮﻳﻦ ﻳﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﻛﺮدن ﻳﻚ وﻳﮋﮔﻲ ﻓﻄﺮي .ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬاري ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮ
ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻓﺮد از ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

1

أ .آﻳﺎت ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﻓﺮد
وإِذَا ﻗﻴﻞَ ﻟَﻬﻢ ﺗَﻌﺎﻟَﻮاْ إِﻟَﻰ ﻣﺎ أَﻧﺰَلَ اﻟﻠّﻪ وإِﻟَﻰ اﻟﺮﱠﺳﻮلِ ﻗَﺎﻟُﻮاْ ﺣﺴﺒﻨَﺎ ﻣﺎ وﺟﺪﻧَﺎ ﻋﻠَﻴﻪ آﺑﺎءﻧَﺎ أَوﻟَﻮ ﻛَﺎنَ
آﺑﺎؤُﻫﻢ ﻻَ ﻳﻌﻠَﻤﻮنَ ﺷَﻴﺌًﺎ وﻻَ ﻳﻬﺘَﺪونَ * ﻣﺎﺋﺪه» 104/و ﭼﻮن ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺳﻮى آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﻧﺎزل ﻛﺮده
و ﺑﻪ ﺳﻮى ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ]ش[ ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﭘﺪران ﺧﻮد را ﺑﺮ آن ﻳﺎﻓﺘﻪاﻳﻢ ﻣﺎ را ﺑﺲ اﺳﺖ آﻳﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﭘﺪراﻧﺸﺎن ﭼﻴﺰى ﻧﻤﻰداﻧﺴﺘﻪ و ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ«
ﻗَﺎﻟُﻮاْ أَﺟِﺌْﺘَﻨَﺎ ﻟﺘَﻠْﻔﺘَﻨَﺎ ﻋﻤﺎ وﺟﺪﻧَﺎ ﻋﻠَﻴﻪ آﺑﺎءﻧَﺎ وﺗَﻜُﻮنَ ﻟَﻜُﻤﺎ اﻟْﻜﺒﺮِﻳﺎء ﻓﻲ اﻷَرضِ وﻣﺎ ﻧَﺤﻦُ ﻟَﻜُﻤﺎ ﺑِﻤﺆْﻣﻨﻴﻦَ *
ﻳﻮﻧﺲ» 78/ﮔﻔﺘﻨﺪ آﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﺎ آﻣﺪهاى ﺗﺎ ﻣﺎ را از ﺷﻴﻮهاى ﻛﻪ ﭘﺪراﻧﻤﺎن را ﺑﺮ آن ﻳﺎﻓﺘﻪاﻳﻢ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻰ و
ﺑﺰرﮔﻰ در اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ دو ﺗﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دو ﺗﻦ اﻳﻤﺎن ﻧﺪارﻳﻢ«
اﻧﺒﻴﺎء53/و 54و ﺷﻌﺮاء 74/و ﻟﻘﻤﺎن 21/و زﺧﺮف22/و23
وﻗَﺎﻟُﻮا رﺑﻨَﺎ إِﻧﱠﺎ أَﻃَﻌﻨَﺎ ﺳﺎدﺗَﻨَﺎ وﻛُﺒﺮَاءﻧَﺎ ﻓَﺄَﺿَﻠﱡﻮﻧَﺎ اﻟﺴﺒِﻴﻠَﺎ * اﺣﺰاب» 67/و ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﺎ رؤﺳﺎ و
ﺑﺰرﮔﺘﺮان ﺧﻮﻳﺶ را اﻃﺎﻋﺖ ﻛﺮدﻳﻢ و ﻣﺎ را از راه ﺑﻪ در ﻛﺮدﻧﺪ«
ﻗَﺪ ﻛَﺎﻧَﺖ ﻟَﻜُﻢ أُﺳﻮةٌ ﺣﺴﻨَﺔٌ ﻓﻲ إِﺑﺮَاﻫﻴﻢ واﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻣﻌﻪ* ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ» 4/ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ در ]ﭘﻴﺮوى از[
اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ اوﻳﻨﺪ ﺳﺮﻣﺸﻘﻰ ﻧﻴﻜﻮﺳﺖ« و ﻟَﻘَﺪ ﻛَﺎنَ ﻟَﻜُﻢ ﻓﻴﻬِﻢ أُﺳﻮةٌ ﺣﺴﻨَﺔٌ ﻟﻤﻦ ﻛَﺎنَ ﻳﺮْﺟﻮ اﻟﻠﱠﻪ
واﻟْﻴﻮم اﻟْĤﺧﺮَ * ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ» 6 /ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ در ]ﭘﻴﺮوى از[ آﻧﺎن ﺳﺮﻣﺸﻘﻰ ﻧﻴﻜﻮﺳﺖ ]ﻳﻌﻨﻰ[ ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا و روز ﺑﺎزﭘﺴﻴﻦ اﻣﻴﺪ ﻣﻰﺑﻨﺪد«
ﻟَﻘَﺪ ﻛَﺎنَ ﻟَﻜُﻢ ﻓﻲ رﺳﻮلِ اﻟﻠﱠﻪ أُﺳﻮةٌ ﺣﺴﻨَﺔٌ ﻟﱢﻤﻦ ﻛَﺎنَ ﻳﺮْﺟﻮ اﻟﻠﱠﻪ واﻟْﻴﻮم اﻟْĤﺧﺮَ وذَﻛَﺮَ اﻟﻠﱠﻪ ﻛَﺜﻴﺮًا *
اﺣﺰاب» 21/ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ در ]اﻗﺘﺪا ﺑﻪ[ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺳﺮﻣﺸﻘﻰ ﻧﻴﻜﻮﺳﺖ ﺑﺮاى آن ﻛﺲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا و روز
ﺑﺎزﭘﺴﻴﻦ اﻣﻴﺪ دارد و ﺧﺪا را ﻓﺮاوان ﻳﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ«
واﻟﺴﺎﺑِﻘُﻮنَ اﻷَوﻟُﻮنَ ﻣﻦَ اﻟْﻤﻬﺎﺟِﺮِﻳﻦَ واﻷَﻧﺼﺎرِ واﻟﱠﺬﻳﻦَ اﺗﱠﺒﻌﻮﻫﻢ ﺑِﺈِﺣﺴﺎنٍ رﺿﻲ اﻟﻠّﻪ ﻋﻨْﻬﻢ ورﺿُﻮاْ ﻋﻨْﻪ
وأَﻋﺪ ﻟَﻬﻢ ﺟﻨﱠﺎت ﺗَﺠﺮِي ﺗَﺤﺘَﻬﺎ اﻷَﻧْﻬﺎر ﺧَﺎﻟﺪﻳﻦَ ﻓﻴﻬﺎ أَﺑﺪا ذَﻟﻚ اﻟْﻔَﻮز اﻟْﻌﻈﻴﻢ * ﺗﻮﺑﻪ100/

 .1رك :ﻫﻤﺎن ،ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم
٢٠٥
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

»و ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﺎن ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ از ﻣﻬﺎﺟﺮان و اﻧﺼﺎر و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎرى از آﻧﺎن ﭘﻴﺮوى ﻛﺮدﻧﺪ ﺧﺪا
از اﻳﺸﺎن ﺧﺸﻨﻮد و آﻧﺎن ]ﻧﻴﺰ[ از او ﺧﺸﻨﻮدﻧﺪ و ﺑﺮاى آﻧﺎن ﺑﺎﻏﻬﺎﻳﻰ آﻣﺎده ﻛﺮده ﻛﻪ از زﻳﺮ ]درﺧﺘﺎن[ آن
ﻧﻬﺮﻫﺎ روان اﺳﺖ ﻫﻤﻴﺸﻪ در آن ﺟﺎوداﻧﻪاﻧﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﻛﺎﻣﻴﺎﺑﻰ ﺑﺰرگ«
أُوﻟَـﺌﻚ اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻫﺪى اﻟﻠّﻪ ﻓَﺒِﻬﺪاﻫﻢ اﻗْﺘَﺪه ﻗُﻞ ﻻﱠ أَﺳﺄَﻟُﻜُﻢ ﻋﻠَﻴﻪ أَﺟﺮًا إِنْ ﻫﻮ إِﻻﱠ ذﻛْﺮَى ﻟﻠْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦَ *
اﻧﻌﺎم» 90/اﻳﻨﺎن ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻫﺪاﻳﺘﺸﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﺪاﻳﺖ آﻧﺎن اﻗﺘﺪا ﻛﻦ ﺑﮕﻮ ﻣﻦ از
ﺷﻤﺎ ﻫﻴﭻ ﻣﺰدى ﺑﺮ اﻳﻦ ]رﺳﺎﻟﺖ[ ﻧﻤﻰﻃﻠﺒﻢ اﻳﻦ ]ﻗﺮآن[ ﺟﺰ ﺗﺬﻛﺮى ﺑﺮاى ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن ﻧﻴﺴﺖ«

 .4,5,2,3ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺮد ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺮد ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺄﺛﻴﺮ در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي اﻋﺘﺒﺎرﻳﺎت ﺻﺮف )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮف،
ادﺑﻴﺎت ،ﺷﻌﺮ ،ﻫﻨﺮو ﻣﺎﻧﻨﺪ آن( ﻓﻨﻮن و ﺻﻨﺎﻳﻊ ،ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺎرف ﺣﻘﻴﻘﻲ)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ(،
اﻋﺘﺒﺎرﻳﺎت واﺟﺪ ﻣﻨﺸﺄ ﺣﻘﻴﻘﻲ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ارزشﻫﺎي دﻳﻨﻲ ،اﺧﻼﻗﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ( و ﻗﺪرتﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺑﺎﺷﺪ 1.ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﻣﻴﺎن اﻧﻮاع ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻓﺮد ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ اﻫﺘﻤﺎم وﻳﮋه اي دارد.
ﺗﺄﺛﻴﺮي ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان و اﻧﺒﻴﺎي اﻟﻬﻲ ﺑﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﺎن ﻣﺴﺘﻜﺒﺮان و ﻓﺮﻋﻮﻧﻴﺎﻧﻲ
ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره دﺷﻤﻨﺎن ﺳﺮﺳﺨﺖ اﻧﺒﻴﺎء ﺑﻮده اﻧﺪ در ﺟﺎي ﺟﺎي ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻢ از اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻳﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺄ اﺛﺮات ﺧﻴﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﻫﻢ از اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ
ﻣﻨﺸﺄ ﭘﻠﻴﺪي و ﺷﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ .اﺋﻤﻪ ﻫﺪي و اﺋﻤﻪ ﻛﻔﺮ و ﺿﻼل دو ﺗﻌﺒﻴﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﺑﺮاي دو دﺳﺘﻪ
ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎن ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ دو دﺳﺘﻪ ﻫﻢ در دﻧﻴﺎ و ﻫﻢ در آﺧﺮت در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﭘﻴﺮوان ﺧﻮد ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ.
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 .2رك :ﻫﻤﺎن ،ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ
٢٠٦
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻳﻮم ﻧَﺪﻋﻮ ﻛُﻞﱠ أُﻧَﺎسٍ ﺑِﺈِﻣﺎﻣﻬِﻢ ﻓَﻤﻦْ أُوﺗﻲ ﻛﺘَﺎﺑﻪ ﺑِﻴﻤﻴﻨﻪ ﻓَﺄُوﻟَـﺌﻚ ﻳﻘْﺮَؤُونَ ﻛﺘَﺎﺑﻬﻢ وﻻَ ﻳﻈْﻠَﻤﻮنَ ﻓَﺘﻴﻼً *
اﺳﺮاء]» 71/ﻳﺎد ﻛﻦ[ روزى را ﻛﻪ ﻫﺮ ﮔﺮوﻫﻰ را ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻮاﻳﺸﺎن ﻓﺮا ﻣﻰﺧﻮاﻧﻴﻢ ﭘﺲ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪاش را
ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺘﺶ دﻫﻨﺪ آﻧﺎن ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﻣﻰﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﺪر ﻧﺨﻚ ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎﻳﻰ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﺘﻢ
ﻧﻤﻰﺷﻮد«
ﻳﻘْﺪم ﻗَﻮﻣﻪ ﻳﻮم اﻟْﻘﻴﺎﻣﺔِ ﻓَﺄَوردﻫﻢ اﻟﻨﱠﺎر وﺑِﺌْﺲ اﻟْﻮِرد اﻟْﻤﻮرود * وأُﺗْﺒِﻌﻮاْ ﻓﻲ ﻫـﺬه ﻟَﻌﻨَﺔً وﻳﻮم اﻟْﻘﻴﺎﻣﺔِ
ﺑِﺌْﺲ اﻟﺮﱢﻓْﺪ اﻟْﻤﺮْﻓُﻮد * ﻫﻮد 98/و » 99روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﻗﻮﻣﺶ ﻣﻰرود و آﻧﺎن را ﺑﻪ آﺗﺶ درﻣﻰآورد و
]دوزخ[ ﭼﻪ ورودﮔﺎه ﺑﺪى ﺑﺮاى واردان اﺳﺖ و در اﻳﻦ دﻧﻴﺎ و روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺪرﻗﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﭼﻪ
ﺑﺪ ﻋﻄﺎﻳﻰ ﻧﺼﻴﺐ آﻧﺎن ﻣﻰﺷﻮد«
وأَﻧﺬر ﻋﺸﻴﺮَﺗَﻚ اﻟْﺄَﻗْﺮَﺑِﻴﻦَ * ﺷﻌﺮاء» 214/و ﺧﻮﻳﺸﺎن ﻧﺰدﻳﻜﺖ را ﻫﺸﺪار ده«
إِنﱠ ﻓﺮْﻋﻮنَ ﻋﻠَﺎ ﻓﻲ اﻟْﺄَرضِ وﺟﻌﻞَ أَﻫﻠَﻬﺎ ﺷﻴﻌﺎ ﻳﺴﺘَﻀْﻌﻒ ﻃَﺎﺋﻔَﺔً ﻣﻨْﻬ 
ﻢ ﻳﺬَﺑﺢ أَﺑﻨَﺎءﻫﻢ وﻳﺴﺘَﺤﻴِﻲ ﻧﺴﺎءﻫﻢ
إِﻧﱠﻪ ﻛَﺎنَ ﻣﻦَ اﻟْﻤﻔْﺴﺪﻳﻦَ * ﻗﺼﺺ» 4/ﻓﺮﻋﻮن در زﻣﻴﻦ ﺑﺮﺗﺮي ﺟﻮﻳﻲ ﻛﺮد و اﻫﻞ آن را ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮد ،ﮔﺮوﻫﻲ از آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺿﻌﻒ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻣﻲ ﻛﺸﺎﻧﺪ ،ﭘﺴﺮاﻧﺸﺎن را ﺳﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻳﺪ و
زﻧﺎﻧﺸﺎن را ﺑﺮاي ﻛﻨﻴﺰي و ﺧﺪﻣﺖ زﻧﺪه ﻧﮕﻪ ﻣﻲ داﺷﺖ ،او ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻦ از ﺗﺒﻬﻜﺎران ﺑﻮد«.
آﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ از ﺗﻮان ﻓﺮد در ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻫﻤﺴﺮ ﻓﺮﻋﻮن
)ﺗﺤﺮﻳﻢ ،(11/ﻫﻤﺴﺮ ﻟﻮط و ﻧﻮح ،ﻣﺆﻣﻦ آل ﻓﺮﻋﻮن ،اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ )ﻛﻬﻒ(13/
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﻣﻮرد رﻓﺘﺎر ﻓﺮﻋﻮن در ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف ﻛﺸﺎﻧﺪن ﻗﻮﻣﺶ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﺮت
ﻣﻮﺳﻲ ،ﻣﺒﺎرزه ﻣﻮﺳﻲ و ﻫﺎرون ﺑﺎ ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺨﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻓﺮد ﺑﺮ ﺟﻤﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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 .5,5,2,3ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزه ﻫﺎي ﻗﺮآن ﺑﺮ اﺻﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺮاﻳﺸﻬﺎي ﻓﺮدﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﻲ
ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ و ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻳﻦ ﻋﻠﻮم ﺣﺘﻲ در روش ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮان ردﭘﺎي آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد.
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻴﺪان اﺻﻠﻲ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ دو دﻳﺪﮔﺎه اﺳﺖ؛ ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻳﻦ دو ﮔﺮاﻳﺶ را ﻣﻲﺗﻮان در
ﺑﺴﻴﺎري از ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد .اﻣﺎ ﻣﺜﺎل ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺮاﮔﻴﺮ و ﻛﺎرﺑﺮدي از ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري اﻳﻦ دو دﻳﺪﮔﺎه

 .1ﺧﺴﺮوﭘﻨﺎه ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص436
٢٠٧
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ﺑﺮ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ،در ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري و ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در اﻳﻦ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻳﻜﻲ از اﻣﻮري ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺮ ﻧﻈﺎم ﻣﻮرد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺻﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ اﺳﺖ .در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﺳﺎس ﺣﻘﻮﻗﻲ اوﻟﻴﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
داري ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﻲ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺎ دﻗﺖ در ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري روﺷﻦ ﻣﻲﺷﻮد اﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﻪ اﺻﻞ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﻏﻔﻠﺖ از دﻳﮕﺮ اﻧﻮاع ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ در اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﺻﻞ اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد اﺳﺖ .اﺻﺎﻟﺖ
دادن ﺑﻪ ﺟﻬﺎت ﻣﺎدي و ﻓﺮدي اﻧﺴﺎن زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮﺗﺮي ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﻏﻔﻠﺖ از
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺎ اﺷﺘﺮاﻛﻲ در ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري ﭘﺪﻳﺪ آورده اﺳﺖ؛ ﮔﺮﭼﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎ در ﻃﻮل
زﻣﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ را ﺑﭙﺬﻳﺮد 1.ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس در
ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﻲ و اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﭼﭗ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻨﺎي اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ و
اﺻﺎﻟﺖ ﺟﻤﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ آن ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ اﺷﺘﺮاﻛﻲ ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻫﻤﻪ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﺗﺄﺛﻴﺮ و ﺗﺄﺛﺮ ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻗﺮآﻧﻲ ﺑﺎ اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد و
اﺻﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻓﺮدﮔﺮاﻳﺎن و ﺟﻤﻊ ﮔﺮاﻳﺎن ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺪان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ،ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﺳﻼم ﺳﻪ
ﻧﻮع ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﺼﻮﺻﻲ ،ﻋﻤﻮﻣﻲ و دوﻟﺘﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ را ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ.

2

 .6,5,2,3ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از دو دﻳﺪﮔﺎه اﺻﻠﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد را ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎي ﻏﺮﺑﻲ آن اﺻﻴﻞ ﻧﻤﻲداﻧﺪ .ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺘﻲ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮي ﻓﺮد از ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،آن
را ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ و از ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻓﺮد ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺳﺨﻦ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻗﺮآﻧﻲ ﻻاﻗﻞ
ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮدن دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺟﻤﻊ ﮔﺮاﻳﻲ ﻳﺎ ﻓﺮدﮔﺮاﻳﻲ ﺣﻜﻢ ﻛﺮد؛ ﮔﺮﭼﻪ
ﺑﺮﺧﻲ ﻧﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد اوﻣﺎﻧﻴﺴﺘﻲ ،ﻣﻨﺤﺮف و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﮕﺎه ﺗﻮﺣﻴﺪي ﻗﺮار دارﻧﺪ.

 .1ﻫﺎدوي ﻧﻴﺎ ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺻﺺ11-110
 .2رك :ﺻﺪر ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ،اﻗﺘﺼﺎدﻧﺎ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺻﺺ358-355
٢٠٨
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

 .6,2,3ﻛﺮاﻣﺖ و ﺧﻼﻓﺖ اﻧﺴﺎن
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻛﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎن از دﻳﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻏﺮب از ﻧﻘﺶ وﻳﮋه اي
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ اوﻣﺎﻧﻴﺴﺘﻲ و اﻧﺴﺎن ﻣﺤﻮر ،ﺗﺎ اﻧﺪازه اي ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﻛﺮاﻣﺖ اﻓﺮاﻃﻲ
ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ در ﺗﺰاﺣﻢ ﻣﻴﺎن ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻧﺴﺎن و ﺣﻘﻮق اﻟﻬﻲ ﺣﻖ را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ
ﻧﻮﻋﻲ ﺧﺪا و ﻣﺤﻮر ﻫﺴﺘﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺑﺮﺧﻲ ذات اﻧﺴﺎن را ﺷﻴﻄﺎﻧﻲ ،ﭘﺴﺖ و ﻫﻤﭽﻮن
ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻲ داﻧﻨﺪ .ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ دو ﻣﻔﻬﻮم ﻛﺮاﻣﺖ و ﺧﻼﻓﺖ اﻧﺴﺎن را ﻣﻄﺮح ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ دو ﮔﺮاﻳﺶ ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ .در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ دو ﻣﻔﻬﻮم
ﻗﺮآﻧﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

 .1,6,2,3ﺧﻼﻓﺖ
وإِذْ ﻗَﺎلَ رﺑﻚ ﻟﻠْﻤﻼَﺋﻜَﺔِ إِﻧﱢﻲ ﺟﺎﻋﻞٌ ﻓﻲ اﻷَرضِ ﺧَﻠﻴﻔَﺔً ﻗَﺎﻟُﻮاْ أَﺗَﺠﻌﻞُ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﻔْﺴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻳﺴﻔﻚ اﻟﺪﻣﺎء
وﻧَﺤﻦُ ﻧُﺴﺒﺢ ﺑِﺤﻤﺪك وﻧُﻘَﺪس ﻟَﻚ ﻗَﺎلَ إِﻧﱢﻲ أَﻋﻠَﻢ ﻣﺎ ﻻَ ﺗَﻌﻠَﻤﻮنَ * وﻋﻠﱠﻢ آدم اﻷَﺳﻤﺎء ﻛُﻠﱠﻬﺎ ﺛُﻢ ﻋﺮَﺿَﻬﻢ ﻋﻠَﻰ
اﻟْﻤﻼَﺋﻜَﺔِ ﻓَﻘَﺎلَ أَﻧﺒِﺌُﻮﻧﻲ ﺑِﺄَﺳﻤﺎء ﻫـﺆُﻻء إِن ﻛُﻨﺘُﻢ ﺻﺎدﻗﻴﻦَ * ﻗَﺎﻟُﻮاْ ﺳﺒﺤﺎﻧَﻚ ﻻَ ﻋﻠْﻢ ﻟَﻨَﺎ إِﻻﱠ ﻣﺎ ﻋﻠﱠﻤﺘَﻨَﺎ إِﻧﱠﻚ أَﻧﺖ
اﻟْﻌﻠﻴﻢ اﻟْﺤﻜﻴﻢ * ﻗَﺎلَ ﻳﺎ آدم أَﻧﺒِﺌْﻬﻢ ﺑِﺄَﺳﻤĤﺋﻬِﻢ ﻓَﻠَﻤﺎ أَﻧﺒﺄَﻫﻢ ﺑِﺄَﺳﻤĤﺋﻬِﻢ ﻗَﺎلَ أَﻟَﻢ أَﻗُﻞ ﻟﱠﻜُﻢ إِﻧﱢﻲ أَﻋﻠَﻢ ﻏَﻴﺐ
اﻟﺴﻤﺎوات واﻷَرضِ وأَﻋﻠَﻢ ﻣﺎ ﺗُﺒﺪونَ وﻣﺎ ﻛُﻨﺘُﻢ ﺗَﻜْﺘُﻤﻮنَ * ﺑﻘﺮه 33-30/
»)و ﺑﻪ ﻳﺎد آر( زﻣﺎﻧﻲ را ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ در زﻣﻴﻦ ﺧﻠﻴﻔﻪاي ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻢ
داد .آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﻳﺎ در آن ﻛﺴﻲ را ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻲ ﻛﻪ ﻓﺴﺎد و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﻛﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺗﻮ را ﺗﻘﺪﻳﺲ
ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ و ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ؟ ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ ﭼﻴﺰي ﻣﻲداﻧﻢ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻲداﻧﻴﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آدم ﻫﻤﻪ »اﺳﻤﺎ«
را آﻣﻮﺧﺖ ،ﺑﻌﺪ آنﻫﺎ را ﺑﺮ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ و ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺮا از ﻧﺎمﻫﺎي اﻳﺸﺎن ﺧﺒﺮ دﻫﻴﺪ اﮔﺮ
راﺳﺘﮕﻮﻳﺎﻧﻴﺪ .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻮ ﻣﻨﺰّﻫﻲ ،ﻣﺎ داﻧﺸﻲ ﻧﺪارﻳﻢ ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪ اي ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺗﻮﻳﻲ داﻧﺎي
ﺣﻜﻴﻢ .ﺑﻪ آدم ﻓﺮﻣﻮد :آﻧﺎن را از آن ﻧﺎمﻫﺎ آﮔﺎه ﻧﻤﺎ؛ و ﭼﻮن آدم آﻧﺎن را از آن ﻧﺎمﻫﺎ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺧﺪا
ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻓﺮﻣﻮد :آﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻮدم ﻛﻪ ﻣﻦ ،ﭘﻨﻬﺎن آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ را ﻣﻲداﻧﻢ و ﻧﻴﺰ آﻧﭽﻪ را
آﺷﻜﺎر ﻳﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻲﻛﺮدﻳﺪ«.

٢٠٩
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

أ .ﻣﻔﻬﻮم ﺧﻼﻓﺖ
ﺧﻼﻓﺖ از رﻳﺸﻪ ﺧﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي »ﭘﺸﺖ ﺳﺮ« ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 1.ﻣﻌﻨﺎي »ﻓﻌﻠﻲ« آن ،ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
آﻣﺪن و ﻻزﻣﻪي آن ،ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪن اﺳﺖ 2.اﻟﻔﺎﻇﻲ از ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر
رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻫﻢ درﺑﺎره اﻣﻮر ﻏﻴﺮاﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻫﻢ درﺑﺎره اﻧﺴﺎن ﻫﺎ؛ از ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﻮرد اﻧﺴﺎن ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ﻓَﺨَﻠَﻒ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﺧَﻠْﻒ ورِﺛُﻮاْ اﻟْﻜﺘَﺎب * اﻋﺮاف» 169/ﭘﺲ از آﻧﺎن ،ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﺎﻧﻲ ﺟﺎي آنﻫﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻛﻪ وارث ﻛﺘﺎب ﺷﺪﻧﺪ«.
در ﻗﺮآن ﻛﻠﻤﻪ ﺧﻠﻴﻔﻪ و ﺟﻤﻊ آن ﺧﻠﻔﺎء و ﺧﻼﺋﻒ در ﻣﻮارد ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .دو آﻳﻪ در
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ از دو ﻧﻮع ﺧﻼﻓﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ در آن ،اﻧﺴﺎن ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻳﻜﻲ
ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ اﺳﺖ و دﻳﮕﺮي ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ.
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 .1ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻳﻪ ﻳﺎ داوود إِﻧﱠﺎ ﺟﻌﻠْﻨَﺎك ﺧَﻠﻴﻔَﺔً ﻓﻲ اﻟْﺄَرضِ ﻓَﺎﺣﻜُﻢ ﺑﻴﻦَ اﻟﻨﱠﺎسِ ﺑِﺎﻟْﺤﻖﱢ وﻟَﺎ ﺗَﺘﱠﺒِﻊِ اﻟْﻬﻮى
ﻓَﻴﻀﻠﱠﻚ ﻋﻦ ﺳﺒِﻴﻞِ اﻟﻠﱠﻪ إِنﱠ اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻳﻀﻠﱡﻮنَ ﻋﻦ ﺳﺒِﻴﻞِ اﻟﻠﱠﻪ ﻟَﻬﻢ ﻋﺬَاب ﺷَﺪﻳﺪ ﺑِﻤﺎ ﻧَﺴﻮا ﻳﻮم اﻟْﺤﺴﺎبِ * ص26/
»اي داوود! راﺳﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺗﻮ را در زﻣﻴﻦ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﻗﺮار دادﻳﻢ ،ﭘﺲ ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣﻖ داوري ﻛﻦ و
از ﻫﻮاي ﻧﻔﺲ ﭘﻴﺮوي ﻣﻜﻦ ﻛﻪ ﺗﻮ را از راه ﺧﺪا ﮔﻤﺮاه ﺳﺎزد«.
اوﻻً واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻠﻴﻔﻪ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮده اﺳﺖ )اﻧّﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎك ﺧﻠﻴﻔﻪ(؛ ﺛﺎﻧﻴﺎً روﺷﻦ ﻣﻲﺷﻮد
ﻣﺴﺘﺨﻠﻒ ﻓﻴﻪ )ﻛﺎري ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺧﻼﻓﺖ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد( ﻗﻀﺎوت اﺳﺖ؛ اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻧﻴﺎﺑﺖ از ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ
اﺳﺖ؟ آﻳﺎ از اﻧﺴﺎنﻫﺎي ﭘﻴﺶ از داوود ﻳﺎ ﺣﺎﻛﻢ ﻗﺒﻞ از وي ﻳﺎ از ﺧﺪا؟
ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ ﺳﺆال را ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ داد ﻛﻪ از دﻳﺪﮔﺎه اﺳﻼم ،ﺣﻜﻮﻣﺖ از آن ﺧﺪاﺳﺖ :إِنِ اﻟْﺤﻜْﻢ
إِﻻﱠ ﻟﻠّﻪ أَﻣﺮَ أَﻻﱠ ﺗَﻌﺒﺪواْ إِﻻﱠ إِﻳﺎه ذَﻟﻚ اﻟﺪﻳﻦُ اﻟْﻘَﻴﻢ وﻟَـﻜﻦﱠ أَﻛْﺜَﺮَ اﻟﻨﱠﺎسِ ﻻَ ﻳﻌﻠَﻤﻮنَ * ﻳﻮﺳﻒ» 40/ﻓﺮﻣﺎن ﺟﺰ ﺑﺮاى
ﺧﺪا ﻧﻴﺴﺖ دﺳﺘﻮر داده ﻛﻪ ﺟﺰ او را ﻧﭙﺮﺳﺘﻴﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ دﻳﻦ درﺳﺖ وﻟﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﻧﻤﻰداﻧﻨﺪ« و
ﻫﺮﻛﺲ ﺑﺨﻮاﻫﺪ در ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺣﻘّﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ از ﺳﻮي ﺧﺪا ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ در ﻧﺘﻴﺠﻪ
 .1راﻏﺐ اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص147
 .2ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ،اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻗﺮآن ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص78
 .3ﻫﻤﺎن ،ص80
٢١٠
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﺣﻜﻢ راﻧﺪن و ﻗﻀﺎوت ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺑﺖ از ﺳﻮي ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﺴﻲ ﻛﻪ از ﺳﻮي ﺧﺪا ﻧﺼﺐ ﺷﻮد ،ﻃﺒﻌﺎً
ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺧﺪاﺳﺖ.
ﻧﻜﺘﻪ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻼﻓﺖ ،ﺧﻼﻓﺘﻲ اﺳﺖ در ﻳﻚ اﻣﺮ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ،ﺟﻌﻠﻲ و اﻋﺘﺒﺎري .ﻗﺎﺿﻲ
ﺑﻮدن ﻳﻚ ﻣﻘﺎم ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻴﺎﻗﺖ ﻗﻀﺎوت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ ﻣﺴﻠّﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻼﻓﺖ در اﻳﻦ آﻳﻪ ،ﺧﻼﻓﺖ از ﺳﻮي ﺧﺪا و ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ اﺳﺖ و ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ،ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ
ﺧﺪاوﻧﺪ در اﻣﺮ ﻗﻀﺎوت و ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.

1

 .2ﺧﻼﻓﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ
در آﻳﻪ  30ﺳﻮره ﻣﺒﺎرﻛﻪ ﺑﻘﺮه ﻣﻨﻈﻮر از ﺧﻼﻓﺖ ،ﺧﻼﻓﺖ اﻟﻬﻲ اﺳﺖ؛ اوﻻً ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ
ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :ﻣﻦ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻢ داد«  -ﺑﻲ آﻧﻜﻪ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﺧﻠﻴﻔﻪ از ﻃﺮف ﭼﻪ ﻛﺴﻲ و ﻳﺎ ﭼﻪ
ﻛﺴﺎﻧﻲ -ﻇﻬﻮر دارد ﻛﻪ ﺧﻼﻓﺖ از ﺧﻮد »ﻣﻦ« )ﺧﺪا( ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﻳﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ
ﺑﺮاي ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ اﻣﺮ ﺳﺠﺪه آﻣﺎده ﺷﻮﻧﺪ؛ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ
ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﮕﻮﻳﺪ در ﻧﻈﺮ دارم ﻣﻮﺟﻮدي ﺑﻴﺎﻓﺮﻳﻨﻢ ،ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ﺑﺎﻳﺪ آن را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻨﺪ و اﺷﺎره ﻛﻨﺪ ﭼﺮا ﺑﺎﻳﺪ
آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي او ﺳﺠﺪه ﻛﻨﻨﺪ؟ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻘﺎم ،ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﻓﺮاﻫﻢ آوردن زﻣﻴﻨﻪ اﻃﺎﻋﺖ اﻣﺮ اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﻣﻨﺎﺳﺐ
اﺳﺖ ﺑﮕﻮﻳﺪ» :ﻣﻮﺟﻮدي ﺧﻠﻖ ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺧﻮد ﻣﻦ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ او ﺳﺠﺪه ﻛﻨﻴﺪ «.اﮔﺮ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻣﻮﺟﻮدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎي دﻳﮕﺮان را ﻣﻲﮔﻴﺮد ،ﮔﻔﺘﻨﺶ وﺟﻬﻲ ﻧﺪارد؛ اﻳﻦ وﺟﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﺧﺪا را اﺛﺒﺎت ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﺛﺎﻧﻴﺎً ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮدي ﺑﻴﺎﻓﺮﻳﻨﻢ ﻛﻪ ﺧﻠﻴﻔﻪي ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن
ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ :آﻳﺎ ﻛﺴﻲ را ﺧﻠﻴﻔﻪ ﻣﻲﻛﻨﻲ ﻛﻪ اﻓﺴﺎد و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ،در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺗﻮ را ﺗﺴﺒﻴﺢ و
ﺗﻘﺪﻳﺲ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ؟ اﻳﻦ ﻳﻚ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺆدﺑﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺎ را ﺧﻠﻴﻔﻪ ﻛﻨﻲ ﻧﻪ
ﻣﻮﺟﻮدي ﺧﻮﻧﺮﻳﺰ را؛ اﮔﺮ ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﻛﺴﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻛﺴﻲ ﺑﻮد )و ﻧﻪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﺧﺪا( ،دﻳﮕﺮ
ﭼﻪ ﻧﻴﺎزي ﺑﻮد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﺮ ﻟﻴﺎﻗﺖ ﺧﻮد ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ؟ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻣﺰاﺣﻢ اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ

 .1ﻫﻤﺎن ،ﺻﺺ82-81
٢١١
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

آﻓﺮﻳﺪهي ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﭘﺲ آﻧﺎن ﺑﻪ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺎم واﻻﻳﻲ ﻃﻤﻊ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻴﺰي ﺟﺰ ﺧﻼﻓﺖ اﻟﻬﻲ
ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺟﻤﺎﻻً ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﻲ ﺧﺪا ﻣﺴﺘﺨﻠﻒ و در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﻣﺴﺘﺨﻠﻒ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺑﺎﻳﺪ
ﻛﺎرﻫﺎي ﺧﺪاﻳﻲ ﻛﻨﺪ؛ در آﻧﭽﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺧﻼﻓﺖ اوﺳﺖ ،ﻋﻠﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺪا و ﺻﻔﺎت
اﻟﻬﻲ و ﻧﻴﺰ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت او را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺪ وﻇﻴﻔﻪ اش را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﺳﺆال دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ اﻳﻦ ﺧﻼﻓﺖ ،وﻳﮋه ﺣﻀﺮت آدم
اﺳﺖ ﻳﺎ در اﻧﺴﺎنﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺒﻠﻮر ﻳﺎﺑﺪ؟ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،دﻻﻟﺘﻲ ﺑﺮ اﻧﺤﺼﺎر در ﺣﻀﺮت
آدم ﻧﺪارد و ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان از ﺟﻤﻠﻪ »اﺗﺠﻌﻞ ﻓﻴﻬﺎ «...و ﭘﺮﺳﺶ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن و ﭘﺎﺳﺦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﻛﻪ
ﺧﻼﻓﺖ ،ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت آدم ﻧﺒﻮده اﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﻓﺴﺎد و اﻓﺴﺎد در ﻣﻮرد ﺣﻀﺮت آدم ﻛﻪ ﻣﻌﺼﻮم ﺑﻮد،
ﻣﻄﺮح ﻧﺒﻮده و اﮔﺮ ﺧﻼﻓﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﺣﻀﺮت آدم ﺑﻮد ﺟﺎداﺷﺖ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﻮد» :آدم ،اﻓﺴﺎد و
ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ«.
اﻣﺎ در ﻣﻮرد اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﺎم را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺘﻲ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ
ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ،ﻻﻳﻖ اﺣﺮاز از آن ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻠﻴﺪ و ﺷﺮور ﺑﺮﺳﺪ؟ ﻧﻈﺮ
ﺻﺤﻴﺢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ،ﻛﺴﺎﻧﻲ ﭼﻮن اﻧﺒﻴﺎء و اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺼﻮم)ع( ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻣﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﺟﻤﺎﻻً ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺧﻼﻓﺖ ﺧﺪا ،ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت آدم ﻧﻴﺴﺖ و در ﻣﻴﺎن ﻧﻮع اﻧﺴﺎن ،اﻓﺮاد دﻳﮕﺮي
ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻘﺎم ﻣﻲرﺳﻨﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﺮط و آن ﻫﻢ »ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﺳﻤﺎء« اﺳﺖ.

1

 .2,6,2,3ﻛﺮاﻣﺖ
ﺑﻴﺎن ﻗﺮآن در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎن ،دو ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﺨﺸﻲ از آﻳﺎت ﻗﺮآن از ﻛﺮاﻣﺖ و ارﺟﻤﻨﺪي
اﻧﺴﺎن و ﺑﺮﺗﺮي او ﺑﺮ دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﺳﺨﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ و در ﺑﺮﺧﻲ ،ﻧﻜﻮﻫﺶ اﻧﺴﺎن و ﺣﺘّﻲ ﻓﺮوﺗﺮ ﺑﻮدن
او از ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،در آﻳﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﺳﻮره اﺳﺮاء ،ﺗﻜﺮﻳﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺑﻨﻲ آدم و ﺑﺮﺗﺮي آنﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺷﻮد 2.در آﻳﻪ ﭼﻬﺎرم از ﺳﻮره ﺗﻴﻦ و آﻳﻪ

 .1ﻫﻤﺎن ،ﺻﺺ86-83
 .2اﺳﺮاء70/
٢١٢
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﭼﻬﺎردﻫﻢ از ﺳﻮره ﻣﺆﻣﻨﻮن ،از اﻳﻦ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن در ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﺧﻠﻖ ﺷﺪه ،ﺳﺨﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ 1.در آﻳﺎت
ﻓﺮاوان دﻳﮕﺮي اﺷﺎره ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﻤﻪ آن ﭼﻪ در آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ﻣﺴﺨّﺮ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﺮاي او
آﻓﺮﻳﺪه ﺷﺪه 2و ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺮ او ﺳﺠﺪه ﻛﺮده اﻧﺪ ،اﻧﺴﺎن ،ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﺳﻤﺎء و داراي ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ و
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﻲ اﺳﺖ؛ اﻳﻦﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﺮاﻣﺖ و ﺷﺮاﻓﺖ و ﺑﺮﺗﺮي اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮدات دﻳﮕﺮ اﺳﺖ؛ از
ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ،ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮدن 3،ﺣﺮﻳﺺ ﺑﻮدن 4،ﺳﺘﻤﻜﺎر و ﻧﺎﺳﭙﺎس ﺑﻮدن 5،ﻧﺎدان ﺑﻮدن 6،و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭼﻬﺎرﭘﺎﻳﺎن
ﺑﻠﻜﻪ ﮔﻤﺮاه ﺗﺮ از آﻧﺎن ﺑﻮدن 7و در ﻧﺎزل ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ 8،اﻣﻮري اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ از آﻳﺎت
دﻳﮕﺮ ﻗﺮآن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﻧﺸﺎن ﻋﺪم ﺑﺮﺗﺮي اﻧﺴﺎن ﺑﺮ دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ،ﺑﻠﻜﻪ ﭘﺴﺖ ﺗﺮ ﺑﻮدن او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
آﻧﺎن اﺳﺖ .ﺗﺄﻣﻞ و دﻗّﺖ در آﻳﺎت ﻳﺎد ﺷﺪه ،ﻣﺎ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ رﻫﻨﻤﻮن ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن از دﻳﺪﮔﺎه
ﻗﺮآن ،داراي دو ﻧﻮع ﻛﺮاﻣﺖ اﺳﺖ :ﻛﺮاﻣﺖ ذاﺗﻲ ﻳﺎ ﻫﺴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻛﺮاﻣﺖ اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ ﻳﺎ ارزش
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ.
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أ .ﻛﺮاﻣﺖ ذاﺗﻲ
ﻣﻘﺼﻮد از ﻛﺮاﻣﺖ ذاﺗﻲ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي آﻓﺮﻳﺪه ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ
ﻣﻮﺟﻮدات دﻳﮕﺮ از ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وﺟﻮدي ،اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻣﺰاﻳﺎي ﺑﻴﺶ ﺗﺮي دارد .اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﺮاﻣﺖ،
ﺣﺎﻛﻲ از ﻋﻨﺎﻳﺖ وﻳﮋه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻮع اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ از آن ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ؛ از اﻳﻦ رو ،ﻫﻴﭻ
ﻛﺲ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮﺧﻮرداري از آنﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮد دﻳﮕﺮي ﻓﺨﺮ ﻓﺮوﺷﺪ و آن را ﻣﻼك
ارزش ﻣﻨﺪي و ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن ،ﻣﻮرد ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد؛ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را

 .1ﺗﻴﻦ4/
 .2ﻟﻘﻤﺎن20/
 .3ﻧﺴﺎء28/
 .4ﻣﻌﺎرج19/
 .5اﺑﺮاﻫﻴﻢ34/
 .6اﺣﺰاب72/
 .7اﻋﺮاف179/
 .8ﺗﻴﻦ5/
 .9رﺟﺒﻲ ﻣﺤﻤﻮد ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺻﺺ155-154
٢١٣
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﺑﺮ آﻓﺮﻳﻨﺶ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮدي ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ ﺳﺘﻮد؛ آن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺧﻮدش ﻓﺮﻣﻮد» :ﻓﺘﺒﺎرك اﷲ اﺣﺴﻦ
اﻟﺨﺎﻟﻘﻴﻦ«؛ زﻳﺮا اﻳﻦ ﻛﺮاﻣﺖ ،ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر اﻧﺴﺎن رﺑﻄﻲ ﻧﺪارد و اﻧﺴﺎن ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ و ﭼﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ،از اﻳﻦ
ﻛﺮاﻣﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ 1.آﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻛﺮاﻣﺖ ذاﺗﻲ اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ:
ﻟَﻘَﺪ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎ اﻟْﺈِﻧﺴﺎنَ ﻓﻲ أَﺣﺴﻦِ ﺗَﻘْﻮِﻳﻢٍ * ﺗﻴﻦ]» 4/ﻛﻪ[ ﺑﺮاﺳﺘﻰ اﻧﺴﺎن را در ﻧﻴﻜﻮﺗﺮﻳﻦ اﻋﺘﺪال آﻓﺮﻳﺪﻳﻢ«
ﻓَﺘَﺒﺎرك اﻟﻠﱠﻪ أَﺣﺴﻦُ اﻟْﺨَﺎﻟﻘﻴﻦَ * ﻣﺆﻣﻨﻮن» 14/آﻓﺮﻳﻦ ﺑﺎد ﺑﺮ ﺧﺪا ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ آﻓﺮﻳﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ«
وﻟَﻘَﺪ ﻛَﺮﱠﻣﻨَﺎ ﺑﻨﻲ آدم وﺣﻤﻠْﻨَﺎﻫﻢ ﻓﻲ اﻟْﺒﺮﱢ واﻟْﺒﺤﺮِ ورزﻗْﻨَﺎﻫﻢ ﻣﻦَ اﻟﻄﱠﻴﺒﺎت وﻓَﻀﱠﻠْﻨَﺎﻫﻢ ﻋﻠَﻰ ﻛَﺜﻴﺮٍ ﻣﻤﻦْ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎ
ﺗَﻔْﻀﻴﻼً * اﺳﺮاء» 70/و ﺑﻪ راﺳﺘﻰ ﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪان آدم را ﮔﺮاﻣﻰ داﺷﺘﻴﻢ و آﻧﺎن را در ﺧﺸﻜﻰ و درﻳﺎ ]ﺑﺮ
ﻣﺮﻛﺒﻬﺎ[ ﺑﺮﻧﺸﺎﻧﺪﻳﻢ و از ﭼﻴﺰﻫﺎى ﭘﺎﻛﻴﺰه ﺑﻪ اﻳﺸﺎن روزى دادﻳﻢ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﺑﺴﻴﺎرى از آﻓﺮﻳﺪهﻫﺎى ﺧﻮد
ﺑﺮﺗﺮى آﺷﻜﺎر دادﻳﻢ«
و آﻳﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻪ از ﺗﺴﺨﻴﺮ ﺟﻬﺎن و آﻓﺮﻳﻨﺶ آن ﭼﻪ در زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﺳﺨﻦ
ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ:
وﺳﺨﱠﺮَ ﻟَﻜُﻢ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎوات وﻣﺎ ﻓﻲ اﻟْﺄَرضِ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻣﻨْﻪ إِنﱠ ﻓﻲ ذَﻟﻚ ﻟَĤﻳﺎت ﻟﱠﻘَﻮمٍ ﻳﺘَﻔَﻜﱠﺮُونَ * ﺟﺎﺛﻴﻪ13/
»و آﻧﭽﻪ را در آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و آﻧﭽﻪ را در زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺷﻤﺎ رام ﻛﺮد ﻫﻤﻪ از اوﺳﺖ ﻗﻄﻌﺎ در
اﻳﻦ ]اﻣﺮ[ ﺑﺮاى ﻣﺮدﻣﻰ ﻛﻪ ﻣﻰاﻧﺪﻳﺸﻨﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ«
أَﻟَﻢ ﺗَﺮَوا أَنﱠ اﻟﻠﱠﻪ ﺳﺨﱠﺮَ ﻟَﻜُﻢ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎوات وﻣﺎ ﻓﻲ اﻟْﺄَرضِ وأَﺳﺒﻎَ ﻋﻠَﻴﻜُﻢ ﻧﻌﻤﻪ ﻇَﺎﻫﺮَةً وﺑﺎﻃﻨَﺔً وﻣﻦَ
اﻟﻨﱠﺎسِ ﻣﻦ ﻳﺠﺎدلُ ﻓﻲ اﻟﻠﱠﻪ ﺑِﻐَﻴﺮِ ﻋﻠْﻢٍ وﻟَﺎ ﻫﺪى وﻟَﺎ ﻛﺘَﺎبٍ ﻣﻨﻴﺮٍ * ﻟﻘﻤﺎن20/
»آﻳﺎ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪاﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ در آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ در زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ﻣﺴﺨﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ و
ﻧﻌﻤﺘﻬﺎى ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎم ﻛﺮده اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﻰ از ﻣﺮدم در ﺑﺎره ﺧﺪا ﺑﻰ]آﻧﻜﻪ[ داﻧﺶ و
رﻫﻨﻤﻮد و ﻛﺘﺎﺑﻰ روﺷﻦ ]داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ[ ﺑﻪ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﺑﺮﻣﻰﺧﻴﺰﻧﺪ«
ب .ﻛﺮاﻣﺖ اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ
ﻣﻘﺼﻮد از ﻛﺮاﻣﺖ اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ ،دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﺎﻻﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن در ﭘﺮﺗﻮ اﻳﻤﺎن و اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ
اﺧﺘﻴﺎري ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآورد .اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﺮاﻣﺖ ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﺗﻼش و اﻳﺜﺎر اﻧﺴﺎن و ﻣﻌﻴﺎر ارزشﻫﺎي

 .1ﻫﻤﺎن ،ص156
٢١٤
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﻼك ﺗﻘﺮّب در ﭘﻴﺸﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﺮاﻣﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮان واﻗﻌﺎً اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﺑﺮ
اﻧﺴﺎن دﻳﮕﺮ ﺑﺮﺗﺮ داﻧﺴﺖ .ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ،اﺳﺘﻌﺪاد رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻤﺎل و ﻛﺮاﻣﺖ را دارﻧﺪ؛ وﻟﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻪ
آن دﺳﺖ ﻣﻲﻳﺎﺑﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻲ از آن ﺑﻲ ﺑﻬﺮه ﻣﻲﻣﺎﻧﻨﺪ؛ ﭘﺲ در اﻳﻦ ﻛﺮاﻣﺖ ،ﻧﻪ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺮﺗﺮ از دﻳﮕﺮ
ﻣﻮﺟﻮداﺗﻨﺪ و ﻧﻪ ﻫﻤﻪي آنﻫﺎ ﻓﺮوﺗﺮ ﻳﺎ ﻣﺴﺎوي ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ 1از اﻳﻦ رو ،آﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻛﺮاﻣﺖ اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ اﻧﺴﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ دو دﺳﺘﻪ اﻧﺪ:
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 .1ﻫﻤﺎن ،ص156
 .2ﻫﻤﺎن ،ﺻﺺ158-157
٢١٥
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

 .1آﻳﺎت ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه رذاﻟﺖ اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ )ﻋﺪم اﻛﺘﺴﺎب ﻛﺮاﻣﺖ(
از ﻣﺠﻤﻮع آﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ وارد ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﭼﻬﺎر آﻳﻪ اﺷﺎره ﻣﻲ ﺷﻮد:
 .1ﺛُﻢ رددﻧَﺎه أَﺳﻔَﻞَ ﺳﺎﻓﻠﻴﻦَ * ﺗﻴﻦ» 5/ﺳﭙﺲ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺴﺖﻫﺎ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪﻳﻢ«.
 .2أُوﻟَـﺌﻚ ﻛَﺎﻷَﻧْﻌﺎمِ ﺑﻞْ ﻫﻢ أَﺿَﻞﱡ أُوﻟَـﺌﻚ ﻫﻢ اﻟْﻐَﺎﻓﻠُﻮنَ * اﻋﺮاف» 179/آﻧﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎن؛ ﺑﻠﻜﻪ
ﮔﻤﺮاه ﺗﺮﻧﺪ :آﻧﺎن ﻫﻤﺎن ﺑﻲ ﺧﺒﺮان و ﻏﺎﻓﻼﻧﻨﺪ«.
 .3إِنﱠ ﺷَﺮﱠ اﻟ ﺪواب ﻋﻨﺪ اﻟﻠّﻪ اﻟﺼﻢ اﻟْﺒﻜْﻢ اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻻَ ﻳﻌﻘﻠُﻮنَ * اﻧﻔﺎل» 22/ﺑﻪ راﺳﺘﻲ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﺟﻨﺒﻨﺪﮔﺎن
در ﭘﻴﺸﮕﺎه ﺧﺪا ،ﻛﺮان و ﮔﻨﮕﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻘﻞ ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﻪ ﻛﺎر ﻧﻤﻲﮔﻴﺮﻧﺪ«.
 .4إِنﱠ اﻟْﺈِﻧﺴﺎنَ ﺧُﻠﻖَ ﻫﻠُﻮﻋﺎ * إِذَا ﻣﺴﻪ اﻟﺸﱠﺮﱡ ﺟﺰُوﻋﺎ * وإِذَا ﻣﺴﻪ اﻟْﺨَﻴﺮُ ﻣﻨُﻮﻋﺎ * ﻣﻌﺎرج19/و20و» 21ﺑﻪ
راﺳﺘﻲ اﻧﺴﺎن ﺣﺮﻳﺺ آﻓﺮﻳﺪه ﺷﺪه .ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺪي ﺑﻪ او رﺳﺪ ،ﺑﻲ ﺗﺎب و ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺧﻴﺮ ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﺪ،
ﺑﺨﻴﻞ اﺳﺖ«.
 .2آﻳﺎت ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻛﺮاﻣﺖ اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ
در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻴﺰ آﻳﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ذﻛﺮ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻛﺘﻔﺎ ﻣﻲﺷﻮد:
 .1إِنﱠ أَﻛْﺮَﻣﻜُﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﱠﻪ أَﺗْﻘَﺎﻛُﻢ إِنﱠ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻢ ﺧَﺒِﻴﺮٌ * ﺣﺠﺮات» 13/ﺑﻪ راﺳﺘﻲ ﻛﻪ ﮔﺮاﻣﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻤﺎ در
ﭘﻴﺸﮕﺎه ﺧﺪا ﺑﺎﺗﻘﻮاﺗﺮﻳﻦ ﺷﻤﺎﺳﺖ«.
 .2ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻧﻔﻲ ﻛﺮاﻣﺖ اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ ،ﺑﺮﺧﻲ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را از آن اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ؛ از
ﻗﺒﻴﻞ :إِنﱠ اﻟْﺈِﻧﺴﺎنَ ﻟَﻔﻲ ﺧُﺴﺮٍ * اﻟﱠﺎ اﻟﱠﺬﻳﻦَ آﻣﻨُﻮا وﻋﻤﻠُﻮا اﻟﺼﺎﻟﺤﺎت وﺗَﻮاﺻﻮا ﺑِﺎﻟْﺤﻖﱢ وﺗَﻮاﺻﻮا ﺑِﺎﻟﺼﺒﺮِ * ﻋﺼﺮ2/و3
»ﻛﻪ واﻗﻌﺎ اﻧﺴﺎن دﺳﺘﺨﻮش زﻳﺎن اﺳﺖ .ﻣﮕﺮ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﮔﺮوﻳﺪه و ﻛﺎرﻫﺎى ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻛﺮده و
ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ را ﺑﻪ ﺣﻖ ﺳﻔﺎرش و ﺑﻪ ﺷﻜﻴﺒﺎﻳﻰ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ«
ﺛُﻢ رددﻧَﺎه أَﺳﻔَﻞَ ﺳﺎﻓﻠﻴﻦَ * إِﻟﱠﺎ اﻟﱠﺬﻳﻦَ آﻣﻨُﻮا وﻋﻤﻠُﻮا اﻟﺼﺎﻟﺤﺎت ﻓَﻠَﻬﻢ أَﺟﺮٌ ﻏَﻴﺮُ ﻣﻤﻨُﻮنٍ * ﺗﻴﻦ5/و6
»ﺳﭙﺲ او را ﺑﻪ ﭘﺴﺖﺗﺮﻳﻦ ]ﻣﺮاﺗﺐ[ ﭘﺴﺘﻰ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻴﺪﻳﻢ .ﻣﮕﺮ ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ ﮔﺮوﻳﺪه و ﻛﺎرﻫﺎى
ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺎداﺷﻰ ﺑﻰﻣﻨﺖﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ«
»إِنﱠ اﻟْﺈِﻧﺴﺎنَ ﺧُﻠﻖَ ﻫﻠُﻮﻋﺎ  ...إِﻟﱠﺎ اﻟْﻤﺼﻠﱢﻴﻦَ * ﻣﻌﺎرج 22-19/راﺳﺘﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺳﺨﺖ آزﻣﻨﺪ ]و ﺑﻰﺗﺎب[
ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ  ....ﻏﻴﺮ از ﻧﻤﺎزﮔﺰاران«

٢١٦
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﻛﺮاﻣﺖ اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ ،ﺑﻪ اﻋﻤﺎل اﺧﺘﻴﺎري اﻧﺴﺎن واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ
آن ،ﭼﻨﺎن ﻛﻪ در آﻳﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺟﺰ ﺑﺎ ﺗﻘﻮا ،اﻳﻤﺎن و ﻋﻤﻞ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ اﻧﺴﺎن از ﻧﮕﺎه ﻗﺮآن ﻧﻪ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻏﺮﺑﻲ
ﻣﻲﭘﻨﺪارﻧﺪ داراي ﺳﺮﺷﺘﻲ ﻧﺎﭘﺎك و ﻣﻮﺟﻮدي ﮔﺮگ ﺻﻔﺖ اﺳﺖ و ﻧﻪ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ اوﻣﺎﻧﻴﺴﺘﻬﺎ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺧﺪاوﻧﺪﮔﺎري دارد .اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل اﺧﺘﻴﺎري ﺧﻮد ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪاي ﻓﺮاﺗﺮ از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن
ﻣﻘﺮب ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﻳﺎ ﭘﺴﺖ ﺗﺮ از ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺷﻮﻧﺪ.
 .7,2,3ﻛﻤﺎل و ﻫﺪف اﻧﺴﺎن
اﻫﺪاف دﻧﺒﺎل ﺷﺪه از ﺳﻮي اﻧﺴﺎن در ﻓﺮاﻳﻨﺪ زﻧﺪﮔﻲ ،ﻫﻢ ﺳﺎن ،ﻫﻢ ﻋﺮض و در ﻳﻚ رﺗﺒﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﻫﺪف ﻫﺎ ،ﻫﺪفﻫﺎي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ،آﻟﻲ و زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪفﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻲ
دﻳﮕﺮ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﻳﻲ و اﺻﻴﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲآﻳﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻲ ﻫﺪفﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ و ﺣﺪ واﺳﻂ ﻣﻴﺎن ﻫﺪفﻫﺎي
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ و ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،اﻳﻦ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻫﺪف در ﻃﻮل ﻳﻚ دﻳﮕﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻣﻘﺼﻮد
از ﻫﺪف و ﻛﻤﺎل ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻧﺴﺎن ،ﻧﻘﻄﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﺎﻟﻲ ﻓﺮاﺗﺮ از آن ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﻣﺘﺼﻮر ﻧﻴﺴﺖ و آﺧﺮﻳﻦ
ﭘﻠﻪ ﻧﺮدﺑﺎن ﺗﺮﻗﻲ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻼشﻫﺎ و اوج ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺎ ،ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن اﺳﺖ .ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ
از اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ اوج ﺑﺎ ﺗﻌﺎﺑﻴﺮ ﻓﻮز )ﻛﺎﻣﻴﺎﺑﻲ( ،ﻓﻼح )رﺳﺘﮕﺎري( و ﺳﻌﺎدت )ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ( ﻳﺎد ﻛﺮده 1و
ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
وﻣﻦ ﻳﻄﻊ اﻟﻠﱠﻪ ورﺳﻮﻟَﻪ ﻓَﻘَﺪ ﻓَﺎز ﻓَﻮزا ﻋﻈﻴﻤﺎ * اﺣﺰاب» 71/ﻫﺮﻛﺲ از ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮي ﻛﻨﺪ،
ﺣﻘﻴﻘﺘﺎً ﺑﻪ ﻛﺎﻣﻴﺎﺑﻲ ﺑﺰرﮔﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ«.
أُوﻟَـﺌﻚ ﻋﻠَﻰ ﻫﺪى ﻣﻦ رﺑﻬِﻢ وأُوﻟَـﺌﻚ ﻫﻢ اﻟْﻤﻔْﻠﺤﻮنَ * ﺑﻘﺮه» 5/آﻧﺎن )ﻣﺆﻣﻨﺎن واﻗﻌﻲ( ﺑﺮﺧﻮردار از
ﻫﺪاﻳﺘﻲ )ﺳﺘﮕﺮ( از ﺳﻮي ﺧﺪاوﻧﺪﮔﺎرﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و آﻧﺎن رﺳﺘﮕﺎراﻧﻨﺪ«.
وأَﻣﺎ اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﺳﻌﺪواْ ﻓَﻔﻲ اﻟْﺠﻨﱠﺔِ ﺧَﺎﻟﺪﻳﻦَ ﻓﻴﻬﺎ * ﻫﻮد» 108/و اﻣﺎ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺷﺪﻧﺪ ،در
ﺑﻬﺸﺖ ﺟﺎوداﻧﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد«.

 .1ﻫﻤﺎن ،ص224
٢١٧
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ،ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻳﺎد ﺷﺪه را ﻋﺪم رﺳﺘﮕﺎري :إِﻧﱠﻪ ﻟَﺎ ﻳﻔْﻠﺢ اﻟﻈﱠﺎﻟﻤﻮنَ * ﻗﺼﺺ» 37/ﺑﻪ
راﺳﺘﻲ ﻛﻪ ﺳﺘﻤﻜﺎران رﺳﺘﮕﺎر ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ«؛ ﻧﻮﻣﻴﺪي و ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ :وﻗَﺪ ﺧَﺎب ﻣﻦ دﺳﺎﻫﺎ * ﺷﻤﺲ» 10/و ﺑﻪ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺎﻛﺎم ﻣﺎﻧﺪ آن ﻛﺲ ﻛﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺪي ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ« و ﺷﻘﺎوت و ﺑﺪﺑﺨﺘﻲ ﻣﻲﻧﺎﻣﺪ :ﻓَﺄَﻣﺎ
اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﺷَﻘُﻮاْ ﻓَﻔﻲ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻟَﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ زﻓﻴﺮٌ وﺷَﻬِﻴﻖٌ * ﻫﻮد» 106/اﻣﺎ آﻧﺎن ﻛﻪ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺷﺪﻧﺪ ،در دوزخ )ﮔﺮﻓﺘﺎرﻧﺪ(
و ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻧﺎﻟﻪ و زاري و ﺧﺮوﺷﻲ)ﺳﺨﺖ( اﺳﺖ«.
 .1,7,2,3ﻗﺮب اﻟﻬﻲ
واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻛﻤﺎل و ﻫﺪف ﻧﻬﺎﻳﻲ ،اﻫﺪاف اوﻟﻴﻪ و ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ در راﺳﺘﺎي
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن ﻫﺪف ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﭘﺲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻫﺪف ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
ﻫﺪف و ﻛﻤﺎل ﻧﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ .ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﺼﺪاق اﻳﻦ ﻛﻤﺎل ﻧﻬﺎﻳﻲ را ﻗﺮب ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﻲداﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ
ﻛﻤﺎﻻت ﺟﺴﻤﻲ و روﺣﻲ ،ﻣﻘﺪﻣﻪ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن ،و اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ اﻧﺴﺎن در ﮔﺮوه دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ آن اﺳﺖ و
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ،ﻧﺎب ﺗﺮﻳﻦ و ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮﻳﻦ و ﭘﺎﻳﺪارﺗﺮﻳﻦ ﻟﺬت ،از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻗﺮب ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﺷﻮد 1.از
ﺟﻤﻠﻪ آﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳﺎد ﺷﺪه دﻻﻟﺖ دارد ،دو آﻳﻪ ذﻳﻞ اﺳﺖ:
 .1إِنﱠ اﻟْﻤﺘﱠﻘﻴﻦَ ﻓﻲ ﺟﻨﱠﺎت وﻧَﻬﺮٍ * ﻓﻲ ﻣﻘْﻌﺪ ﺻﺪقٍ ﻋﻨﺪ ﻣﻠﻴﻚ ﻣﻘْﺘَﺪرٍ * ﻗﻤﺮ54/و55
»ﺑﻪ راﺳﺘﻲ ﻛﻪ ﭘﺮﻫﻴﺰﻛﺎران در ﺑﺎغﻫﺎ و ﺟﻮﻳﺒﺎر )ﺑﺲ ﺑﺎﺷﻜﻮه( در ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ راﺳﺘﻴﻦ ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎﻫﻲ
ﻣﻘﺘﺪرﻧﺪ«.
 .2ﻓَﺄَﻣﺎ اﻟﱠﺬﻳﻦَ آﻣﻨُﻮاْ ﺑِﺎﻟﻠّﻪ واﻋﺘَﺼﻤﻮاْ ﺑِﻪ ﻓَﺴﻴﺪﺧﻠُﻬﻢ ﻓﻲ رﺣﻤﺔٍ ﻣﻨْﻪ وﻓَﻀْﻞٍ وﻳﻬﺪﻳﻬِﻢ إِﻟَﻴﻪ ﺻﺮَاﻃًﺎ ﻣﺴﺘَﻘﻴﻤﺎ
* ﻧﺴﺎء175/
»ﭘﺲ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا اﻳﻤﺎن آورده و ﺑﻪ آن )ﻗﺮآن( ﭼﻨﮓ زدﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺎن را در رﺣﻤﺖ و
ﻓﻀﻞ ﺧﻮﻳﺶ وارد ﻣﻲﻛﻨﺪ و از ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﻮد رﻫﻨﻤﻮن ﮔﺮداﻧﺪ«.
 .2,7,2,3ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻗﺮب
ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ دﻗﻴﻖ از ﻣﻘﺎم ﻗﺮب و درﻳﺎﻓﺖ ﺣﻘﻴﻘﺖ آن ،ﺟﺰ ﺑﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻴﺴﻮر
ﻧﻴﺴﺖ ،وﻟﻲ ﺑﺎ ﻧﻔﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎي ﻧﺎدرﺳﺖ ،ﻣﻲﺗﻮان ﺻﻮرﺗﻲ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﺎﻗﺺ از آن ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.

 .1ﻫﻤﺎن ،ص225
٢١٨
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد ،ﮔﺎه ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻜﺎن و ﮔﺎه ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ زﻣﺎن اﺳﺖ .روﺷﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮب ﺑﻪ ﺧﺪا از اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻧﻴﺴﺖ؛ زﻳﺮا زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ،وﻳﮋه ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎدي اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻓﺮاﺗﺮ از زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن اﺳﺖ؛ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ،ﺗﻘﺮب اﻋﺘﺒﺎري و ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺗﻲ ﺻﺮف ،ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺴﺖ؛ زﻳﺮا اﻳﻦ ﻧﻮع
ﻗﺮب ﻫﻢ وﻳﮋه اﻳﻦ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و ﺣﻘﻴﻘﺖ آن ،ﺟﺰ اﻋﺘﺒﺎر ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺴﺖ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮ آن آﺛﺎر ﻋﻴﻨﻲ
ﺑﺎر ﺷﻮد.
ﮔﺎه ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺼﻮد از ﻗﺮب ،واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﻬﺎن و از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺣﻀﻮر داﺋﻤﻲ
ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات در ﭘﻴﺸﮕﺎه او اﺳﺖ ﻛﻪ در رواﻳﺎت و آﻳﺎت آﻣﺪه اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ:
وﻧَﺤﻦُ أَﻗْﺮَب إِﻟَﻴﻪ ﻣﻦْ ﺣﺒﻞِ اﻟْﻮرِﻳﺪ * ق» 16/و ﻣﺎ ﺑﻪ او )اﻧﺴﺎن( از رگ ﮔﺮدن ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮﻳﻢ «.اﻳﻦ
ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺰ در »ﻗﺮب« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻤﺎل ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻧﺴﺎن ،ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺴﺖ؛ زﻳﺮا اﻳﻦ ﻗﺮب ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ وﺟﻮد
دارد.
ﻣﻘﺼﻮد آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن در اﺛﺮ اﻋﻤﺎل ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از اﻳﻤﺎن و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻘﻮا ،ارﺗﻘﺎي
وﺟﻮدي ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ و ﺣﻘﻴﻘﺖ وﺟﻮدي او ﻣﺘﻌﺎﻟﻲ ﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮد؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﻛﻪ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﺎ ﻋﻠﻢ
ﺣﻀﻮري آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺎ ﺷﻬﻮد ﻧﻔﺲ ﺧﻮﻳﺶ و واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎﻣﻞ و ﻣﺤﺾ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪﮔﺎرش،
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺣﻀﻮري آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ:

1

وﺟﻮه ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻧﱠﺎﺿﺮَةٌ * إِﻟَﻰ رﺑﻬﺎ ﻧَﺎﻇﺮَةٌ * ﻗﻴﺎﻣﻪ22/و23
»ﭼﻬﺮهﻫﺎﻳﻲ در آن روز )روز ﻗﻴﺎﻣﺖ( ﺷﺎداﺑﻨﺪ؛ ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن را ﻧﻈﺎره ﮔﺮﻧﺪ«.
 .3,7,2,3راه دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻗﺮب اﻟﻬﻲ
ﻋﻤﻞ ﺑﺪون ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ اﻳﻤﺎن ،ﺟﺴﻤﻲ ﺑﻲ روح اﺳﺖ و ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﺗﻘﻮا ﻫﻤﺮاه ﻧﺒﺎﺷﺪ در ﭘﻴﺸﮕﺎه
ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ :إِﻧﱠﻤﺎ ﻳﺘَﻘَﺒﻞُ اﻟﻠّﻪ ﻣﻦَ اﻟْﻤﺘﱠﻘﻴﻦَ * ﻣﺎﺋﺪه» 27/ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ )اﻋﻤﺎل را( از
اﻧﺴﺎنﻫﺎي ﺑﺎﺗﻘﻮا ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد«؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ :ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻲ ﻗﺮب ﺑﻪ ﺧﺪا ،اﻳﻤﺎن و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ
اﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻘﻮا ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﺪارد و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ
ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻧﻤﻲﺷﻮد .آن ﭼﻪ روح ﻋﻤﻞ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ »ﻋﺒﺎدت« ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻘﻂ

 .1ﻫﻤﺎن ،ص227-226
٢١٩
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﺑﺮاي ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاي ﺧﺪا ﺷﺪن ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻲ ،ﺑﻪ ﻧﻴﺖ آن واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺪف آﻓﺮﻳﻨﺶ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات
ﻣﺨﺘﺎر ﻧﻴﺰ ﻋﺒﺎدت ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ :وﻣﺎ ﺧَﻠَﻘْﺖ اﻟْﺠِﻦﱠ واﻟْﺈِﻧﺲ إِﻟﱠﺎ ﻟﻴﻌﺒﺪونِ * ذارﻳﺎت» 56/و ﺟﻦّ و اﻧﺲ را
ﺟﺰ ﺑﺮاي ﻋﺒﺎدت ﻧﻴﺎﻓﺮﻳﺪم«.
اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻳﺎن ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻖ ﻗﺮآن ،دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻗﺮب اﻟﻬﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺎ
ﻫﺮ ﻧﮋاد و ﻣﻠﻴﺖ و ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ و ﺟﺰ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ اﺧﺘﻴﺎري )اﻋﻢ از ﺟﻮارﺣﻲ وﺟﻮاﻧﺤﻲ (
دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ.
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻲ ﻗﺮب ﻛﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻲ ﺳﻘﻮط و دوري از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ
از :دﻧﻴﺎﻃﻠﺒﻲ ،ﭘﻴﺮوي از ﺷﻴﻄﺎن و ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻳﻼت ﻧﻔﺴﺎﻧﻲ )ﻫﻮاي ﻧﻔﺲ( 1.ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ
درﺑﺎره ﺑﻠﻌﻢ ﺑﺎﻋﻮر ،داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻳﻬﻮدي دوران ﺑﻌﺜﺖ ﻣﻮﺳﻲ )ع( ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﮔﺮاﻳﺸﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد ،ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
واﺗْﻞُ ﻋﻠَﻴﻬِﻢ ﻧَﺒﺄَ اﻟﱠﺬي آﺗَﻴﻨَﺎه آﻳﺎﺗﻨَﺎ ﻓَﺎﻧﺴﻠَﺦَ ﻣﻨْﻬﺎ ﻓَﺄَﺗْﺒﻌﻪ اﻟﺸﱠﻴﻄَﺎنُ ﻓَﻜَﺎنَ ﻣﻦَ اﻟْﻐَﺎوِﻳﻦَ * وﻟَﻮ ﺷﺌْﻨَﺎ ﻟَﺮَﻓَﻌﻨَﺎه
ﺑِﻬﺎ وﻟَـﻜﻨﱠﻪ أَﺧْﻠَﺪ إِﻟَﻰ اﻷَرضِ واﺗﱠﺒﻊ ﻫﻮاه ﻓَﻤﺜَﻠُﻪ ﻛَﻤﺜَﻞِ اﻟْﻜَﻠْﺐِ إِن ﺗَﺤﻤﻞْ ﻋﻠَﻴﻪ ﻳﻠْﻬﺚْ أَو ﺗَﺘْﺮُﻛْﻪ ﻳْ ﻠﻬﺚ ذﱠﻟﻚ ﻣﺜَﻞُ
اﻟْﻘَﻮمِ اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻛَﺬﱠﺑﻮاْ ﺑِĤﻳﺎﺗﻨَﺎ ﻓَﺎﻗْﺼﺺِ اﻟْﻘَﺼﺺ ﻟَﻌﻠﱠﻬﻢ ﻳﺘَﻔَﻜﱠﺮُونَ * اﻋﺮاف175/و176
»و ﺑﺮ اﻳﻨﺎن ،داﺳﺘﺎن آن ﻛﺲ را ﻛﻪ ﺑﻪ او آﻳﺎت ﺧﻮد را داده ﺑﻮدﻳﻢ ﺗﻼوت ﻛﻦ ﻛﻪ ﺧﻮد را از آن
آﻳﺎت ،ﺗﻬﻲ ﺳﺎﺧﺖ )= ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎي آن ﻋﻤﻞ ﻧﻜﺮد و ﺑﺪان ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﻧﻤﺎﻧﺪ( ﭘﺲ ﺷﻴﻄﺎن در ﭘﻲ اش اﻓﺘﺎد و از
ﮔﻤﺮاﻫﺎن ﺷﺪ و اﮔﺮ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻴﻢ ﻗﺪر او را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ]آﻳﺎت[ ﺑﺎﻻ ﻣﻰﺑﺮدﻳﻢ اﻣﺎ او ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ]=دﻧﻴﺎ[
ﮔﺮاﻳﻴﺪ و از ﻫﻮاى ن ﻓﺲ ﺧﻮد ﭘﻴﺮوى ﻛﺮد از اﻳﻦ رو داﺳﺘﺎﻧﺶ ﭼﻮن داﺳﺘﺎن ﺳﮓ اﺳﺖ ]ﻛﻪ[ اﮔﺮ ﺑﺮ آن
ﺣﻤﻠﻪور ﺷﻮى زﺑﺎن از ﻛﺎم ﺑﺮآورد و اﮔﺮ آن را رﻫﺎ ﻛﻨﻰ ]ﺑﺎز ﻫﻢ[ زﺑﺎن از ﻛﺎم ﺑﺮآورد اﻳﻦ م ث ل آن
ﮔﺮوﻫﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎت ﻣﺎ را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﺮدﻧﺪ ﭘﺲ اﻳﻦ داﺳﺘﺎن را ]ﺑﺮاى آﻧﺎن[ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﻦ ﺷﺎﻳﺪ ﻛﻪ آﻧﺎن
ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻨﺪ«.
 .4,7,2,3درﺟﺎت ﻗﺮب ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻗﺮب اﻟﻬﻲ ﻛﻪ ﻣﻄﻠﻮب و ﻛﻤﺎل ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،ﺧﻮد درﺟﺎﺗﻲ دارد و ﺣﺘﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻤﻞ
اﺧﺘﻴﺎري اﻧﺴﺎن در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺣﺪي اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

 .1ﻫﻤﺎن ،ﺻﺺ228-227
٢٢٠
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

وﻟﻜُﻞﱟ درﺟﺎت ﻣﻤﺎ ﻋﻤﻠُﻮاْ وﻣﺎ رﺑﻚ ﺑِﻐَﺎﻓﻞٍ ﻋﻤﺎ ﻳﻌﻤﻠُﻮنَ * اﻧﻌﺎم» 132/و ﺑﺮاي ﻫﺮﻳﻚ )از ﮔﺮوه ﺻﺎﻟﺤﺎن
و ﻃﺎﻟﺤﺎن( ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن درﺟﺎت و رﺗﺒﻪﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ از آن ﭼﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻴﺴﺖ«.
ﭘﺲ ﺗﻜﺎﻣﻞ و ﺳﻘﻮط اﺧﺘﻴﺎري اﻧﺴﺎن ﻃﻴﻔﻲ وﺳﻴﻊ دارد؛ از ﻳﻚ ﺳﻮ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن در ﻣﻘﺎم
ﻗﺮب و اﺳﺘﻘﺮار در ﺟﻮار رﺣﻤﺖ ﺣﻀﺮت ﺣﻖ ،و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻓﺮوﺗﺮ از ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﺟﻤﺎدات ﺷﺪن
اﺳﺖ و ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ،درﻛﺎت دﻳﮕﺮ دوزخ و درﺟﺎت دﻳﮕﺮ ﺑﻬﺸﺖ ﻗﺮار دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻫﺎ ،اﻧﺴﺎنﻫﺎي
ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻫﺮﻳﻚ ،داراي درﺟﺎت و درﻛﺎﺗﻨﺪ.

1

ﻗﻄﻌﺎً اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﺎه ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ و ﺗﺮﺳﻴﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﺪف واﻻﻳﻲ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ،ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻋﻤﻴﻘﻲ ﺑﺮ ﻧﺤﻮه
زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن ﻣﻲﮔﺬارد .وﻗﺘﻲ ﻫﺪف از زﻧﺪﮔﻲ ﻗﺮب اﻟﻬﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺴﺎن در ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و
ﺗﻨﻈﻴﻢ رواﺑﻂ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد اﻳﻦ ﻫﺪف را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ دارد و ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎدي و ﻛﺴﺐ ﺳﻮد و ﻟﺬت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد ،ﺳﻴﺎﺳﺖ و  ...ﻧﻤﻲرود و اﺳﺎﺳﺎً ﻫﺮ ﮔﺰاره،
ﻣﺒﻨﺎ و اﺻﻞ ﻋﻠﻤﻲاي را ﻛﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﻳﻲ اش ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻨﺎر ﻣﻲﮔﺬارد .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺰارهﻫﺎي رﺑﻮي ﻋﻠﻢ
اﻗﺘﺼﺎد ،ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻲ روان ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﺷﻴﺪن ﺷﺮاب و رﻗﺼﻴﺪن ﺑﺮاي درﻣﺎن
اﻓﺴﺮدﮔﻲ و ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺎدي ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺴﺐ ﻗﺪرت ﻛﻪ ﻫﺪف ﻋﻠﻮم
ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺖ.

 .1ﻫﻤﺎن ،ص229
٢٢١
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

 .3,3ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻓﺼﻞ
دو ﺑﺨﺶ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻏﺮب و ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ
اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺖ .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎن ﻧﮕﺎه اﻳﻦ دو ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﭼﻴﺰي
ﺷﺒﻴﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎن دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت اﺳﺖ .ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻏﺮب اﻧﺴﺎن را ﻣﻮﺟﻮدي ﻣﺎدي و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ
ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺶ ﺑﺎ ﺧﺪا و ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎوراء ﺷﺎﻳﺪ در ﺧﻠﻘﺘﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺪاوم زﻧﺪﮔﻲ او در دﻧﻴﺎ و
ﻫﺪف و ﻧﻬﺎﻳﺘﺶ روي زﻣﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺎدي ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد .روان ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻏﺮب ﺣﺘﻲ آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ از
روان و روح اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﻴﺰي ﻓﺮاﺗﺮ از ﺑﺪن او ﺳﺨﻦ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﻣﺎدي ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻻت دارد.
اوﻣﺎﻧﻴﺴﻢ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮب ﭼﻴﺰي ﺟﺰ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ و ﻏﺮاﻳﺰ و ﻟﺬات او را ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﻧﻤﻲﺷﻨﺎﺳﺪ و
ﺣﺘﻲ ﺧﺪا را ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ و روان ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻣﺮوز ،ﻳﺎ اﻧﺴﺎن را
ﻣﻮﺟﻮدي ﻣﺤﺼﻮر در اﻧﻮاع ﺟﺒﺮﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﻲ ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻴﺎري از ﺧﻮد ﻧﺪارد و ﻳﺎ اراده و
اﺧﺘﻴﺎري ﺑﺮاي او ﻗﺎﺋﻞ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ اﻟﻌﻴﺎذ ﺑﺎﷲ ﺧﺪا را ﻫﻢ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺴﺨﻴﺮ ﺧﻮد درآورد .ﺑﺎ اﻳﻦ
اوﺻﺎف ،ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻳﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮدي و ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي او ﺷﻜﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﻧﮕﺎه ،ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺟﺴﻤﻲ و ﻧﺤﻮه ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن،
او را واﺟﺪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻳﻲ ﻓﺮاﻣﺎدي ﻛﻪ داراي ﺻﺒﻐﻪ اﻟﻬﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲداﻧﺪ .ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﻧﺴﺎن را ﻣﺨﻠﻮﻗﻲ
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ وﺟﻮدش ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺧﺪاﺳﺖ 1.ﺑﺪو ﺧﻠﻘﺖ او ﺑﺎ دﻣﻴﺪن ﻧﻔﺨﻪاي اﻟﻬﻲ و ﻫﺪف ﻧﻬﺎﻳﻲ
اش رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺻﺪق در ﺟﻮار آن »ﻣﻠﻴﻚ ﻣﻘﺘﺪر« اﺳﺖ 2.اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺤﻮه ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺧﺘﻴﺎر و اراده ﺧﻮد ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ از ﻳﻚ ﺳﻮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﺮﺳﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازهاي
ﭘﺴﺖ ﺷﻮد ﻛﻪ از ﭼﻬﺎرﭘﺎﻳﺎن ﻫﻢ ﺑﺪﺗﺮ و ﻟﻘﺐ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﺟﻨﺒﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ 3.ﻣﺴﻴﺮ
ﺑﻨﺪﮔﻲ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن از ﻫﻤﻴﻦ زﻧﺪﮔﻲ دﻧﻴﺎ ﻣﻲﮔﺬرد؛ اﻧﺴﺎن در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي دﻧﻴﺎي
ﺧﻮد اﻫﺘﻤﺎم ورزد و ﺑﻪ ﻋﻠﻢ آﻣﻮزي و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻬﺎن ﺧﻠﻘﺖ و ﺗﻌﻘﻞ و ﺗﻔﻘﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻏﺎﻣﺾ ﻓﻠﺴﻔﻲ و
ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﺧﺪا و آﺧﺮت ﻏﻔﻠﺖ ﻛﻨﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﺳﺒﺎب و ﻋﻠﻞ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎ
 .1ﻓﺎﻃﺮ15/
 .2ﻗﻤﺮ55/
 .3اﻧﻔﺎل22/
٢٢٢
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﻳﻲ اش ﻫﻢ ﻛﺴﺐ رﺿﺎﻳﺖ او ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻣﻌﺮﻓﻲ
ﻣﻲﻛﻨﺪ ﮔﺮﭼﻪ در ﭘﺎرهاي از ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ دﻧﻴﺎ و ﺟﺴﻢ ﻣﺎدي ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺷﺘﺮاك دارد اﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎري از اﺑﻌﺎد وﺟﻮدﻳﺶ ،ﻧﻴﺎزﻫﺎ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ و اﻫﺪاﻓﺶ از ﻧﻈﺮ
ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻋﻠﻢ آﻣﻮزي اﻧﺴﺎن ﻗﺮآن ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ ﻟﺬت و ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﺎدي ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﭼﻨﻴﻦ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﻧﺪوﺧﺘﻦ ﻳﻚ ﺳﺮي اﻃﻼﻋﺎت و آﮔﺎﻫﻴﻬﺎ در ذﻫﻦ و
ﻣﻐﺰ او ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻤﻲﺷﻮد؛ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺷﻨﺎﺧﺖ و ادراك در اﻧﺴﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن ،ﻗﻠﺐ
اوﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ ﮔﻨﺎه و ﻏﻔﻠﺖ زﻧﮕﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺪرت درك ﺳﺎﻟﻢ را از دﺳﺖ داده و ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺟﻬﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺷﺨﺼﻴﺖ ﭼﻨﻴﻦ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي و زﻳﺴﺘﻲ و ﻳﺎ ﺗﻨﻬﺎ در اﺛﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮات
ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎرﺟﻲ ﺷﻜﻞ ﻧﻤﻲﮔﻴﺮد .ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ در ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﺷﺨﺼﻴﺖ اﻧﺴﺎن را اراده و
اﺧﺘﻴﺎر او ﻣﻲداﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ از ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎرﺟﻲ و وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ارﺛﻲ ﻧﻴﺰ ﻏﻔﻠﺖ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ.
آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻋﻠﻮم
اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻗﻠﻤﺮوﻳﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮي دارد ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ
ﻣﻲﻛﺸﺪ .ذﻛﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ از ﻧﻈﺮﻳﺎت و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﻄﺮح در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ اﻋﻢ از
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ،روان ﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ و اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻧﺸﺎن داد در ﺻﻮرت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺒﺎﻧﻲ
اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻗﺒﻮل ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن ،ﭼﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻳﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

٢٢٣
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم:
ﮔﺴﺘﺮه ﻗﺮآن در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ

٢٢٤
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻗﺒﻞ

از ورود ﺑﻪ ﺑﺤﺚ اﺻﻠﻲ ﻛﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺴﺘﺮه ﻗﺮآن در

ﻋﺮﺻﻪ اﻳﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﺳﺖ ،ﻻزم اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ از ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻫﻤﻴﺖ و ﺟﺎﻳﮕﺎه آن
اراﺋﻪ داد؛ ﭼﺮا ﻛﻪ در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻋﻠﻤﻲ داﺧﻠﻲ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻨﻮان ،از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﺪﻳﺪ و
ﻛﻤﺘﺮ ﻛﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ و داﺷﺘﻦ ﺗﺼﻮر درﺳﺖ از ﺑﺤﺚ ،از ﺿﺮورﻳﺎت اﺳﺖ.
 .1اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﻮزه اي از داﻧﺸﻬﺎي ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻛﺎدﻣﻴﻚ ﻋﻤﺮي ﭼﻨﺪان ﺑﻠﻨﺪ
ﻧﺪارد وﻟﻲ ﻗﺪﻣﺖ آن را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﺪﻣﺖ ﻋﻤﺮ اﻧﺴﺎن داﻧﺴﺖ .ﭼﺮاﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ داده و در ﭘﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد و ﺟﻬﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﺗﻔﻜﺮ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎن ﻳﻮﻧﺎن ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺷﻮد .اﻓﻼﻃﻮن ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ
ﺗﺪﺑﺮ ﺟﺪي ﺑﺮ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آن ﻧﻤﻮد 1.اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺨﻨﺎن و آراء ﻓﻼﺳﻔﻪ ﺗﺎ
ﭘﻴﺶ از رﻧﺴﺎﻧﺲ ،ﻣﺤﻮرﻳﺖ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺣﺘﻲ در ﻣﻴﺎن آﺛﺎر ﺑﺴﻴﺎري از ﻓﻼﺳﻔﻪ
ﺑﺤﺜﻲ ﻣﺠﺰا ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺧﻼل ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ

 .1ﻣﻮزر ﭘﻞ ،درآﻣﺪي ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺑﺮ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،رﺿﺎﻳﻲ رﺣﻤﺖ اﷲ ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻣﺎم
ﺧﻤﻴﻨﻲ ،دوم ،1387 ،ص9
٢٢٥
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ از ﻣﻌﺮﻓﺖ ،اﻣﻜﺎن آن ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ،ارزش و دﻳﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻄﺮح در ﺣﻮزه ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ
ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن آورده اﻧﺪ .ﻗﺒﻞ از رﻧﺴﺎﻧﺲ در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻏﺮب ،ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻫﺴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺤﻮر ﺑﻮد و ﻏﺮض
ﻓﻴﻠﺴﻮف از ﺑﺤﺚ ﻓﻠﺴﻔﻲ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺴﺘﻲ ﺑﻮد .ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ ﻃﺮح ﻣﻲ ﺷﺪ.
ﻋﻜﺲ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻌﺪ از رﻧﺴﺎﻧﺲ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﻏﺮض اﺻﻠﻲ ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎن ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻓﻠﺴﻔﻪ در ﻏﺮب ،ﺗﺎ رﻧﺴﺎﻧﺲ »ﻫﺴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ« ﺑﻮد و از رﻧﺴﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ
»ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ« و »ذﻫﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ« ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ .ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﻣﺤﺪوده ،ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و
ﻣﺒﺎﻧﻲ آن و اﻣﻜﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ادﻋﺎﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ،ﻣﺤﻮر اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎن ﺑﻌﺪ از رﻧﺴﺎﻧﺲ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از رﻧﺴﺎﻧﺲ از »ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ« ﺳﺨﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻧﻤﻲ آﻣﺪ و
ﻳﺎ ﭘﺲ از آن ﻣﺒﺎﺣﺚ »ﻫﺴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ« ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻘﺼﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﺮ دوره اي،
ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﺟﻨﺒﻪي ﻣﺤﻮري داﺷﺘﻪ و ﺑﻌﻀﻲ دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻋﻲ ﺑﻮده و در ﻛﻨﺎر ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺻﻠﻲ
ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ.

1

از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ،ﻣﺤﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻏﺮب ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺪن
دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﭘﻮزﻳﺘﻴﻮﻳﺴﺘﻲ در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻏﺮب؛ از ﻫﻤﻴﻦ رو ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺎ
ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ داﻧﺸﻬﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ و ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺨﺸﻴﺪن داﻧﺸﻬﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻫﻤﺖ ﻣﻲ ﮔﻤﺎرد و
داﻧﺶ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ آن ﺟﻨﺒﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 2.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ از ﻣﺒﺎﻧﻲ و ﺑﻨﻴﺎدﻫﺎي ﻣﻬﻢ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار
در ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ ،ﺑﻨﻴﺎﻧﻬﺎي ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﻳﻦ ﻋﻠﻮم اﺳﺖ.
 .2ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ
واژهي »ﺷﻨﺎﺧﺖ« ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل ﻛﻠﻤﻪ »ﻣﻌﺮﻓﺖ« در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻲ اﺳﺖ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺘﻌﺪدي دارد .ﻣﻌﻨﺎي ﻋﺎم
و ﻓﺮاﮔﻴﺮ آن ﻣﻄﻠﻖ »داﻧﺶ« و »ادراك« ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎي ﻋﺎم ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻄﻠﻖ ﻋﻠﻢ ﻧﻴﺰ در
»ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﻲ« ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻢ ﻳﻜﻲ از روﺷﻦ ﺗﺮﻳﻦ و ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﺗﻌﺮﻳﻒ آن اﻣﻜﺎن ﻧﺪارد؛ ﭼﻮن ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ واﺿﺢ ﺗﺮ از آن وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻛﻪ
 .1ﻣﻌﻠﻤﻲ ﺣﺴﻦ ،ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻏﺮب ،ﺗﻬﺮان ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﺪﻳﺸﻪ اﺳﻼﻣﻲ ،دوم،1388 ،
ص14
 .2ﻣﻮزر ﭘﻞ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص10
٢٢٦
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻣﻌﺮّف آن واﻗﻊ ﺷﻮد؛ ﭘﺲ ﺗﻌﺎرﻳﻔﻲ ﻛﻪ از ﻋﻠﻢ در ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻖ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻧﻴﺴﺖ.

1

ﺑﺮاي ﺗﻌﺮﻳﻒ آن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻳﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از »ﺣﻀﻮر ﺷﻲء
ﻳﺎ ﺻﻮرت ﺣﺎﻛﻲ از آن ﻧﺰد ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺠﺮد«.

2

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﻣﻲ ﺗﻮان »ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ« را اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮد ﻛﻪ
ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ درﺑﺎرهي ﺷﻨﺎﺧﺖﻫﺎي اﻧﺴﺎن ،ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﻧﻮاع ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻼك
ﺻﺤﺖ و ﺧﻄﺎي آن و ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﻠﻮم و اﻣﻜﺎن ﻳﺎ ﻋﺪم اﻣﻜﺎن آنﻫﺎ ﺑﺤﺚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 3.واژه ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﻲ،
ﺗﺮﺟﻤﻪ اﭘﻴﺴﺘﻤﻮﻟﻮژي ) (epistemologyﺑﻮده ﻛﻪ آن ﻧﻴﺰ از ﻛﻠﻤﻪ ) (epistemeدر ﻟﻐﺖ و زﺑﺎن ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ،
اﺧﺬ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻛﻠﻤﻪ " "epistemeرا در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻪ " "Knowledgeو در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻲ ﺑﻪ »ﻋﻠﻢ«،
ﺗﺮﺟﻤﻪﻛﺮدهاﻧﺪ .4در اﺻﻄﻼح ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺸﻬﻮر ﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻘﺒﻮﻟﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ ﻛﻪ از ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد
اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ :ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻳﻌﻨﻲ »ﺑﺎور ﺻﺎدق ﻣﻮﺟﻪ«؛ در اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻓﻼﻃﻮن ﻫﻢ ﻣﻨﺘﺴﺐ اﺳﺖ
ﺳﻪ رﻛﻦ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 5.ﭘﺲ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﻣﺮي ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﺑﺎور
ﺻﺎدق ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﺑﺎور ﺻﺎدق ،ﻣﻮﺟﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮﺟﻴﻪ و اﺳﺘﺪﻻل ﺻﺤﻴﺢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ آﻧﮕﺎه ﻣﻲ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ آن اﻣﺮ ﻣﻌﺮﻓﺖ دارد .ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻧﻈﺮات و دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺳﻪ رﻛﻦ ﻣﻌﺮﻓﺖ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎز ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺗﻔﻜﻴﻚ
ﻛﺮد.

 .1ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ،آﻣﻮزش ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ج ،1ﺗﻬﺮان ،ﺷﺮﻛﺖ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ،ﭼﻬﺎرم ،1383 ،ﺻﺺ152-151
 .2ﻫﻤﺎن
 .3ﻫﻤﺎن ،ص153
 .4ﻟﮕﻨﻬﺎوزن ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ؛ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ و ﺗﻌﺎرﻳﻒ ،ذﻫﻦ ،1379 ،1 ،ص7
 .5رك :ﺣﺴﻴﻦ زاده ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ ،دوازدﻫﻢ ،1389 ،ص18
٢٢٧
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

 .1,4ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻏﺮب و ﻣﺮور ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺲ از رﻧﺴﺎﻧﺲ از زﻣﺎن
ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻣﺪرﻧﻴﺴﻢ ﺗﺎ دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻛﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﺴﺎ ﻣﺪرﻧﻴﺴﻢ در ﻏﺮب ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﺟﺮﻳﺎن
ﺷﺎﺧﺺ در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﻋﻘﻞ ﮔﺮاﻳﻲ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮاﻳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻬﻢ
ﺗﺮﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻓﻠﺴﻔﻲ دوران ﻣﺪرن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﺎره اي ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ،ﻣﺜﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭘﺎﻳﻪ و
ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺤﻜﻢ و اﺳﺘﻮار ،ﺟﺪاﺷﺪن از وﺣﻲ و دﻳﻦ ،اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮاﻳﻲ اﻓﺮاﻃﻲ و ﺑﺮﭘﺎﺷﺪن ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﻲ اوﻣﺎﻧﻴﺴﺘﻲ،
اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت در ﮔﺬر زﻣﺎن زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز اﻳﺠﺎد ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﻧﺴﺒﻲ ﮔﺮاﻳﻲ و ﻛﺜﺮت ﮔﺮاﻳﻲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ
ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮاﻳﻲ ،ﻋﻘﻞ ﮔﺮاﻳﻲ ،ﻧﺴﺒﻲ ﮔﺮاﻳﻲ و ﻛﺜﺮت ﮔﺮاﻳﻲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ
ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ از زﻣﺎن ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
 .1,1,4ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮاﻳﻲ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮاﻳﺎن ﻳﺎ اﻣﭙﺮﻳﺴﺖﻫﺎ اﻳﻦ روﻳﻜﺮد را ﺑﻌﺪ از رﻧﺴﺎﻧﺲ ﻣﻄﺮح ﻛﺮدﻧﺪ .ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻣﺜﻞ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺲ
ﺑﻴﻜﻦ و ﺟﺎن ﻻك ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ روش ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻤﺎم ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﺸﺮ را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﺮد؛ آﻧﻬﺎ اﻋﺘﻘﺎد
داﺷﺘﻨﺪ روش ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ روش ﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺗﻘﺪم دارد؛ ﻃﺒﻖ اﻳﻦ روﻳﻜﺮد ،ﻣﻮاد ﺧﺎم و
اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﻴﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻳﺪ از روش اﺳﺘﻘﺮاﻳﻲ و ﺗﺠﺮﺑﻲ أﺧﺬ ﺷﻮد 1.ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮاﻳﺎن در ﺧﺼﻮص ﻣﺒﺪأ و
ﻣﻨﺸﺄ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻓﻄﺮﻳﺎت ﻋﻘﻠﻲ ـ آن ﭼﻨﺎن ﻛﻪ دﻛﺎرت و ﻻﻳﺐ ﻧﻴﺘﺲ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻧﺪ -ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻪي
ادراﻛﺎت ﺑﺸﺮ را ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻪ ﺣﺲ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ؛ ﻃﻴﻒ اﻓﺮاﻃﻲ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻴﻮم ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺲ ﻇﺎﻫﺮي و
ﻃﻴﻒ ﻣﻌﺘﺪل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎن ﻻك ،ﺣﺲ ﻣﻄﻠﻖ )اﻋﻢ از ﻇﺎﻫﺮي و ﺑﺎﻃﻨﻲ( را ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ .ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ
اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ »اﺻﺎﻟﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ« ﻣﺤﺾ ﻳﺎ اﻓﺮاﻃﻲ ﺷﺪ و اﺻﺎﻟﺖ را در ﺗﺼﻮرات
و ﺗﺼﺪﻳﻘﺎت ﺑﻪ ﺣﺲ ﻇﺎﻫﺮ داد ،ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪاي ﺟﺰ ﺷﻜﺎﻛﻴﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ .ﻫﻴﻮم ﺑﺎ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﺒﻨﺎي »اﺻﺎﻟﺖ
ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺤﺾ« ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻠﺘﺰم ﺷﺪ .در واﻗﻊ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ را ﺑﻪ درﺳﺘﻲ درك ﻛﺮد و ﺑﻪ ﺟﺎي آﻧﻜﻪ از
ﻣﺒﻨﺎ دﺳﺖ ﺑﺮدارد ،ﺑﺎ اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻋﺘﻘﺎدش ،ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻜﺎﻛﻴﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.

2

 .1ﺧﺴﺮوﭘﻨﺎه ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ،ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﻓﻜﺮي اﻳﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﻗﻢ ،وﺛﻮق ،اول ،1384 ،ص192
 .2ﻣﻌﻠﻤﻲ ﺣﺴﻦ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص79
٢٢٨
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﭘﻮزﻳﺘﻮﻳﺴﺖﻫﺎي ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ و ﺑﻴﺴﺘﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺲ ﮔﺮاﻳﺎن اﻓﺮاﻃﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ادراﻛﺎت
ﻏﻴﺮﺣﺴﻲ را از ﺑﻨﻴﺎن ﺑﻲ اﻋﺘﺒﺎر داﻧﺴﺘﻪ و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﻏﻴﺮﺣﺴﻲ ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﻲ ﻣﻌﻨﺎ ﺷﻤﺮده اﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ادﻋﺎ
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮﻓﺪاران آن ﻧﻘﺪ ﺷﺪ .ﺟﺎن ﻻك ،ﻣﻌﺘﺪل ﺗﺮ از ﭘﻮزﻳﺘﻴﻮﻳﺴﺘﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻲ و اﻋﻀﺎي ﺣﻠﻘﻪ وﻳﻦ
اﺳﺖ .او ﻣﺒﺪأ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺮﻓﺖﻫﺎ را ﺣﺲ ﻣﻲ داﻧﺪ و آن را ﺑﻪ ﺣﻮاس ﻇﺎﻫﺮي و ﺣﻮاس و ﻧﻴﺮوﻫﺎي دروﻧﻲ
ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻣﻲ دﻫﺪ ـ ﺑﺮﺧﻼف ﭘﻮزﻳﺘﻴﻮﻳﺴﺖﻫﺎ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﺣﺴﺎسﻫﺎﻳﻲ را ﻧﻤﻲ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ ـ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل او
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ي ادراكﻫﺎي آدﻣﻲ ﺑﻪ ﺣﻮاس ،واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻻك ،ﺑﻨﻴﺎد ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ
ﭘﺎﻳﻪي ﺗﺠﺮﺑﻲ اﺳﺖ و دو ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﺣﺴﺎس ﻇﺎﻫﺮ و ﻣﺮاﻗﺒﻪ در ﻧﻔﺲ .ﻳﻌﻨﻲ وﻗﺘﻲ
ﺣﻮاس ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت ﺟﺰﻳﻲ و اﺷﻴﺎء و اﻋﻴﺎن ﺑﻴﺮون ارﺗﺒﺎط ﭘﻴﺪا ﻛﺮد ،ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺎ اﻧﺘﻘﺎل
ﻣﻲﻳﺎﺑﻨﺪ و ادراك ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آﻳﺪ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎ ادراك ﻛﻨﺶﻫﺎي ذﻫﻦ ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ درﻳﺎﻓﺘﻦ ،اﻧﺪﻳﺸﻴﺪن،
ﺷﻚ ﻛﺮدن ،ﺑﺎور ﻛﺮدن ،اراده ﻛﺮدن ،ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒﻪ در اﺣﻮال ﻧﻔﺲ ﻳﺎ درون ﻧﮕﺮي ﻧﻔﺲ ،ادراﻛﺎت
دﻳﮕﺮي ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ آﻳﻨﺪ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪهي ﺧﺎرﺟﻲ و ﻣﺸﺎﻫﺪه دروﻧﻲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪي ادراﻛﺎت ﻣﺎ اﺳﺖ .ﭘﺲ
ﺷﺎﻟﻮدهي ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻻك ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .ﻻك ،ﻣﺒﺪأ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎوري در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﺳﺖ ،وﻟﻲ
ﻣﺒﺪع اﻳﻦ ﺑﺎور ﻧﻴﺴﺖ .ﻳﻌﻨﻲ او ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﭘﻲ رﻳﺰي ﻛﺮد؛ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ اﺻﻮل ﻓﻄﺮي را
ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ادﻟﻪ ﻗﺎﺋﻼن آن ﻧﻘﺪ ﻛﺮد و ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد؛ ﺳﭙﺲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ و ﺳﺎﻳﺮ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻠﺴﻔﻲ را ﺑﺮ آن ﺑﻨﺎ ﻛﺮد .ﭘﺲ از او ﻫﻴﻮم ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮاﻳﻲ او را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺮده ،ﺑﻪ اوج رﺳﺎﻧﺪ و ﻳﻚ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮاي ﻣﺤﺾ ﮔﺮدﻳﺪ.
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روﻳﻜﺮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮاﻳﻲ در ﺧﺼﻮص ﻗﻠﻤﺮو و ﻣﺤﺪوه ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻘﻞ ﮔﺮاﻳﻲ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﺴﺎن ،ﻣﺤﺼﻮر و ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت اﺳﺖ
و ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﺴﻲ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎي آن اﺳﺖ .ﻧﻘﺶ ﻗﻮاي دﻳﮕﺮ
اﻧﺴﺎن ﻫﻢ اﮔﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آن ﻫﻨﮕﺎم ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﺲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻃﺒﻖ
دﻳﺪﮔﺎه اﻳﻦ ﻣﻜﺘﺐ ،ﺗﻨﻬﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﺤﺴﻮس ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺎدق و آﻧﭽﻪ ﻏﻴﺮﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ ﺑﻲ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ و ﻣﻌﻴﺎر

 .1ﺧﺴﺮوﭘﻨﺎه ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ و ﭘﻨﺎﻫﻲ آزاد ﺣﺴﻦ ،ﻧﻈﺎم ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺻﺪراﻳﻲ ،ﺗﻬﺮان ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﺪﻳﺸﻪ
اﺳﻼﻣﻲ ،اول ،1388 ،ﺻﺺ252-251
٢٢٩
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻛﻠﻲ ﺑﺮاي ﻧﻔﻲ و اﺛﺒﺎت ﻫﺮ ﭼﻴﺰي ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺲ و ﺗﺠﺮﺑﻪي ﺣﺴﻲ اﺳﺖ .در ﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﻋﺪه ﻋﻠﻢ ﺟﺪا از ﺣﺲ
و ﻓﻠﺴﻔﻪي ﻣﻨﻔﻚ از ﻋﻠﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

1

 .1,1,1,4ﭘﻮزﻳﺘﻴﻮﻳﺴﻢ
ﭘﻮزﻳﺘﻴﻮﻳﺴﻢ از ﻓﺮاﮔﻴﺮﺗﺮﻳﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﺎي دوران ﻣﺪرن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود و ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ
ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮاﻳﻲ و آﻣﭙﺮﻳﺴﻢ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 2.ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ را ﺑﺮ ﻋﻠﻮم
اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﭘﻮزﻳﺘﻴﻮﻳﺴﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﺳﺎﺳﺎً ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻗﺮون  18و 19
ﺑﺮاﺳﺎس دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﭘﻮزﻳﺘﻴﻮﻳﺴﺘﻲ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﻮزﻳﺘﻴﻮﻳﺴﻢ اﺳﺖ .ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﻮزﻳﺘﻴﻮﻳﺴﻢ ﺑﺮ ﻋﻠﻮم
اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻏﺎﻟﺐ و ﺣﺎﻛﻢ از واژه ﻋﻠﻢ در دﻧﻴﺎ ﻳﻚ ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﭘﻮزﻳﺘﻴﻮﻳﺴﺘﻲ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ اﺳﺖ؛ از اﻳﻦ رو ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺨﺸﻲ ﻣﺠﺰا ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻮزﻳﺘﻴﻮﻳﺴﻢ
اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﻮد.
أ .ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﭘﻮزﻳﺘﻴﻮﻳﺴﻢ
ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و اﺻﺎﻟﺖ ﺣﺲ در ﻏﺮب از ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﺸﺄت ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ؛ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ
ﺑﺮ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻓﻜﺮي ،ﻇﻬﻮر ﻓﻼﺳﻔﻪاي ﻧﻈﻴﺮ ﺟﺎن ﻻك ،ﺑﺎرﻛﻠﻲ و دﻳﻮﻳﺪ ﻫﻴﻮم ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﻮع
ﺗﻔﺴﻴﺮي ﻛﻪ از آﺛﺎر آﻧﺎن ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ ﺟﻮ ﺣﺲ ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪي ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﺪرﻧﻴﺘﻪ را ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻛﺮد.
در ﻛﻨﺎر اﻳﻦ ﮔﺮوه ،ﻓﻼﺳﻔﻪي ﻋﻠﻢ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺮاﻧﺴﻴﺲ ﺑﻴﻜﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺻﻮرت ﺑﻨﺪي ﻣﺠﺪد ﻓﻠﺴﻔﻪي
ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از روش ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان را ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺣﻮزهي ﻓﻜﺮي ﺟﻠﺐ ﻛﺮدﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از دو ﺟﺮﻳﺎن ﻓﻜﺮي ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪهي
ﺣﺲﮔﺮاﻳﻲ داﻣﻦ زد ،دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺷﮕﺮف ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ روش ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻮد .از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن
ﺑﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻈﺎم ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻧﻴﻮﺗﻮن ﻣﻲ ﺗﻮان اﺷﺎره ﻛﺮد و ﻧﻴﺰ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﻈﻴﺮ
ﻛﺸﻒ ﮔﺮدش ﺧﻮن ﻛﻪ اﻧﻘﻼﺑﻲ در ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﻴﻦ
دادهﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي را ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺖ .در ﻫﺮ ﺻﻮرت ،زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي

 .1ﻫﻤﺎن ،ص312
 .2ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ رك :ﺧﺴﺮوﭘﻨﺎه ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ،ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻏﺮب ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺑﺨﺶ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﺎﺻﺮ
٢٣٠
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻛﻨﺎر ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﻪ ،زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮاي ﺳﻴﻄﺮهي ﺗﻤﺎم ﻋﻴﺎر ﭘﻮزﻳﺘﻴﻮﻳﺴﻢ ﺑﺮ ﻫﻤﻪي
ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﻓﻜﺮي ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮد .ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺘﻔﻜﺮي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ درﺑﺎرهي ﭘﻮزﻳﺘﻴﻮﻳﺴﻢ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻛﺮد و
ﺻﻮرﺗﺒﻨﺪي ﺟﺪﻳﺪي از ﻣﺎﻫﻴﺖ و ﺳﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ آن اراﺋﻪ ﻛﺮد ،آﮔﻮﺳﺖ ﻛﻨﺖ ﺑﻮد.

1

ﭘﺪر ﭘﻮزﻳﺘﻮﻳﺴﻢ ،اﮔﻮﺳﺖ ﻛﻨﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻮي اﺳﺖ )(1798 -1875؛ زﻳﺮا وي ﻣﺪﻋﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ اﺳﺎﺳﺎً
آﻧﭽﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪي ﺣﺴﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻋﻠﻢ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﻲ آﻳﺪ .او رﻳﺎﺿﻴﺎت را ﻧﻴﺰ
اﺳﺘﻘﺮاﻳﻲ ﻣﻲ داﻧﺴﺖ و ﺑﺪان ﻋﻠﻢ اﻃﻼق ﻣﻲ ﻛﺮد ،وﻟﻲ ﻣﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻚ را ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﺰارهﻫﺎي آن ﻗﺎﺑﻞ
اﺛﺒﺎت ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﻠﻤﻲ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪي ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻲ ﻛﺮد 2،ﭘﺲ از وي ﻧﻮﺑﺖ
ﭘﻮزﻳﺘﻴﻮﻳﺴﺖﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻓﺮا رﺳﻴﺪ .اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﻮع روﻳﻜﺮد اﻓﺮاﻃﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ از ﻳﻚ ﺳﻮ
ﻋﺒﺎرات ﻣﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻜﻲ را ﭘﻮچ داﻧﺴﺘﻨﺪ و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﻃﻊ ،ﻣﺪﻋﻲ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺑﺎ واﻗﻊ و ﻳﻘﻴﻨﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺲ ﺷﺪﻧﺪ؛ 3ﭘﻮزﻳﺘﻴﻮﻳﺴﻢ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻼك ﺣﻘﻴﻘﺖ و ﺻﺪق را اﺛﺒﺎت
ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﻲ داﻧﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻌﻨﺎداري را ﻧﻴﺰ ﺑﺪان واﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﺮد .ﻳﻌﻨﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎي ﺑﺎﻣﻌﻨﺎ را ﻗﻀﺎﻳﺎﻳﻲ
داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﻛﺐ از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺣﺴﻲ و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪي ،ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪن راﺳﻞ و ﺟﻲ .اي .ﻣﻮر از اﻳﺪه آﻟﻴﺴﻢ
در ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ،ﺷﺮوع ﺷﺪ و وﻳﺘﮕﻨﺸﺘﺎﻳﻦ ﺷﺎﮔﺮد راﺳﻞ آن را دﻧﺒﺎل ﻛﺮد و ﺳﭙﺲ در دﻫﻪ 1920در
اﺗﺮﻳﺶ ،ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﻛﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪ و »ﺣﻠﻘﻪ وﻳﻦ« ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ .اﻋﻀﺎي ﺣﻠﻘﻪ
وﻳﻦ ،ﻓﻠﺴﻔﻪاي را ﻛﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آوردﻧﺪ» ،ﭘﻮزﻳﺘﻴﻮﻳﺴﻢ ﻣﻨﻄﻘﻲ« ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ .اﻋﻀﺎي اﺻﻠﻲ آن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از
ﻣﻮرﻳﺘﺲ اﺷﻠﻴﻚ رﻫﺒﺮ اﻳﻦ ﮔﺮوه ،ردﻟﻒ ﻛﺎرﻧﺎپ ﻧﻔﺮ دوم و ﻧﻮﻳﺮات و ﮔﻮدل ﻧﻔﺮ ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ آنﻫﺎ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲآﻳﻨﺪ .اﻳﻦ ﻧﻬﻀﺖ در واﻗﻊ ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﺑﻮد ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺪه آﻟﻴﺴﻢ و رﻣﺎﻧﺘﻴﺴﻢ آﻟﻤﺎن ﻛﻪ در اواﻳﻞ ﻗﺮن
ﻧﻮزدﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ.
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 .1ﺣﺒﻴﺒﻲ رﺿﺎ ،درآﻣﺪي ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻠﻢ ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ ،دوم ،1387 ،ص121
 .2ﻣﻌﻠﻤﻲ ﺣﺴﻦ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص173
 .3ﺣﺒﻴﺒﻲ رﺿﺎ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص121
 .4ﻣﻌﻠﻤﻲ ﺣﺴﻦ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص173
 .5ﻫﻤﺎن ،ص174
٢٣١
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ب .ﻣﺒﺎﻧﻲ و اﺻﻮل ﭘﻮزﻳﺘﻴﻮﻳﺴﻢ
ﭘﻮزﻳﺘﻴﻮﻳﺴﺖﻫﺎ اﻧﺪﻳﺸﻪ را در ﻣﻌﻨﺎ و ﺻﺪق ،ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺣﺴﻲ ﺑﺸﺮي واﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ
ﻗﻀﺎﻳﺎﻳﻲ را ﻣﻌﻨﺎدار و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ واﻗﻊ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﺬﻳﺮ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ،ﻧﻪ
ﻣﻌﻨﺎ دارﻧﺪ و ﻧﻪ ﺻﺎدﻗﻨﺪ.
ﻣﺒﺎﻧﻲ و ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﻫﺎي ﭘﻮزﻳﺘﻴﻮﻳﺴﻢ اﺟﻤﺎﻻً ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:
 .1ﺗﻘﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ؛ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﭘﻴﺶ ﻓﺮضﻫـﺎي ﭘﻮزﻳﺘﻴﻮﻳﺴـﻢ ،ﺗﻘـﺪم ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺑـﺮ
ﻧﻈﺮﻳﻪ اﺳﺖ.
 .2اﻧﺤﺼﺎر واﻗﻊ ﻧﻤﺎﻳﻲ در ﺣﻮزهي ﺣﺲ و ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻌﺮﻓـﺖ واﻗـﻊ ﻧﻤـﺎ ﺑـﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺖﻫـﺎي ﺣﺴـﻲ؛
ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﭘﻮزﻳﺘﻴﻮﻳﺴﺖﻫﺎ روﻳﻜﺮد ﺗﻘﻠﻴﻞ ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪي آﻧﺎن در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﻫـﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ
اﻧﺴﺎن و اﻧﺤﺼﺎر اﺑﺰار و ﻗﻮاي ادراﻛﻲ اﻧﺴﺎن در ﺣﻮاس اﺳﺖ .ﻧﺘﻴﺠﻪي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭼﻨﻴﻦ روﻳﻜﺮدي درﺑﺎرهي
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺣﺪود داﻣﻨﻪي ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻃـﺮد ﻣﺎﺑﻌﺪاﻟﻄّﺒﻴﻌـﻪ و اراﺋـﻪي ﺗﺼـﻮﻳﺮي ﻣﺤﺴـﻮس از
ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻲ ﺷﺪ .از ﻣﻨﻈﺮ ﺗﺤﺼﻞ ﮔﺮاﻳﺎن ،ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن ،در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻨﻔﻌﻞ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪاي ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﻫﺮﻳﻚ از ﻗﻮاي ﺣﺴﻲ ،ﺑﺨﺸﻲ از ﻋﺎﻟﻢ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﻜﺸﻮف ﻣﻲ ﺷﻮد.
در ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﻣﺪﻋﺎي ﭘﻮزﻳﺘﻴﻮﻳﺴﺖﻫﺎ از دو ﺑﺨﺶ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﺑﺨـﺶ اول ،اﻧﺤﺼـﺎر ﻗـﻮاي
ادراﻛﻲ در ﺣﻮزهي ﺣﺲ؛ ﺑﺨﺶ دوم ـ ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ رﻳﺸﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺣﻮاس ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻨﻔﻌﻞ ﺑﻮدن ﻗـﻮاي
ﺣﺴﻲ اﻧﺴﺎن در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ادراك ﻋﺎﻟﻢ ﻃﺒﻴﻌﺖ دارد ـ ﻣﻨﻔﻌـﻞ ﺑـﻮدن اﻧﺴـﺎن در ﻣﻘـﺎم ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻃﺒﻴﻌـﺖ
اﺳﺖ .اﻳﻦ روﻳﻜﺮد ﻛﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻠﺴﻔﻪي ﻋﻠﻢ از آن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﺬﻳﺮي ﺷﺪﻳﺪ« ﻳﺎد ﻣـﻲ ﺷـﻮد ،در
واﻗﻊ اﻓﺮاﻃﻲ ﺗﺮﻳﻦ روﻳﻜﺮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود.
 .3ﭘﻮچ اﻧﮕﺎري و ﻣﻬﻤﻞ ﺗﻠﻘﻲ ﻛﺮدن ﻣﺪﻋﻴﺎت ﻣﺘـﺎﻓﻴﺰﻳﻜﻲ؛ ﻳﻜـﻲ از ﻣﻬـﻢ ﺗـﺮﻳﻦ و ﺑﻨﻴـﺎدي ﺗـﺮﻳﻦ
اﺻﻮل ﭘﻮزﻳﺘﻴﻮﻳﺴﻢ ،اﻧﺤﺼﺎر واﻗﻊ ﻧﻤﺎﻳﻲ در ﺣـﻮزهي ﺣـﺲ و ﻧﻔـﻲ اﻋﺘﺒـﺎر ﻣﺘﺎﻓﻴﺰﻳـﻚ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻣﻬﻤـﻞ
داﻧﺴﺘﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎي ﻓﻠﺴﻔﻲ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ روﻳﻜﺮد ﺗﻘﻠﻴـﻞ ﮔﺮاﻳﺎﻧـﻪاي در واﻗـﻊ ،اداﻣـﻪي ﺑـﻲ اﻋﺘﻨـﺎﻳﻲ و
ﺟﺪﻟﻲ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻗﻠﻤﺪاد ﻛﺮدن ﻓﻠﺴﻔﻪ از ﺳﻮي ﻛﺎﻧﺖ و آﮔﻮﺳﺖ ﻛﻨﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود.

٢٣٢
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

 .4ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﻠﺴﻔﻪ از ﻣﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻚ و ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻛﺎرﻛﺮد آن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻧﻘـﺪ و اراﺋـﻪي ﻣﻌﻴـﺎر ﺻـﺪق و
ﻛﺬب ﻗﻀﺎﻳﺎ«؛ از دﻳﮕﺮ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﭘﻮزﻳﺘﻴﻮﻳﺴﺖ ﻫﺎ ،ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﻠﺴﻔﻪ از ﻣﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻚ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘـﺎد آﻧﻬـﺎ ،آﻧﭽـﻪ
ﻣﺮدود و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﻳﺮش و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻬﺘﺮ ،ﭘﻮچ و ﻣﻬﻤﻞ اﺳﺖ ،ﻓﻠﺴـﻔﻪ ﺑـﻪ ﻣﻔﻬـﻮم ﻣﺘﺎﻓﻴﺰﻳـﻚ و ﺗـﻼش
ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻋﻘﻞ ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻣﺎوراي ﻃﺒﻴﻌﺖ و وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي آن اﺳﺖ.
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ج .ﺗﺄﻳﻴﺪ ﭘﺬﻳﺮي و اﺑﻄﺎل ﭘﺬﻳﺮي
ﭘﻮزﻳﺘﻴﻮﻳﺴﻢ در ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎداﺗﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮات ﺗﺤﺼﻠﻲ و اﺛﺒﺎت ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ ﻣﻮاﺟـﻪ ﺷـﺪ و
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﺗﺄﻳﻴﺪ ﭘـﺬﻳﺮي و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ اﺑﻄـﺎل ﭘـﺬﻳﺮي ﭘـﻮﭘﺮي ﺷـﺪ .ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﺗﺄﻳﻴﺪﭘـﺬﻳﺮان و
اﺑﻄﺎلﮔﺮاﻳﺎن اﻧﺘﻘﺎداﺗﻲ را ﺑﺮ ﭘﻮزﻳﺘﻴﻮﻳﺴﻢ ﻣﻨﻄﻘﻲ وارد ﻛﺮدﻧﺪ اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﻳﺖ آﻧﻬﺎ را ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳـﺪ ﭘﻮزﻳﺘﻴﻮﻳﺴـﺖ
ﻣﺤﺴﻮب ﻛﺮد 2.ﺑﻪ زﻋﻢ ﭘﻮﭘﺮ اﮔﺮﭼﻪ دﻋﺎوي ﻣﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻚ ﭘﻮچ و ﻣﻬﻤﻞ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﻣﻌﺮﻓﺘـﻲ از ﺟﻬـﺎن
ﺧﺎرج ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﻓﺰون ﺑﺮ آن ،اﻣﻜﺎن ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻬﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻮاس ﻧﻴـﺰ ﻣﺴـﺪود اﺳـﺖ.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان ،ﺑﻴﺶ از آن ﻛﻪ ﺻﺮف اﺛﺒﺎت ﺣﻘـﺎﻳﻖ ﻋﻴﻨـﻲ ﺷـﻮد ،در واﻗـﻊ
ﺑﺮاي اﺑﻄﺎل ﻣﺪﻋﻴﺎت ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺻﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد 3.ﻧﻘﻄﻪي اﺷﺘﺮاك اﺑﻄﺎل ﮔﺮاﻳﻲ و ﭘﻮزﻳﺘﻴﻮﻳﺴﻢ ﻣﻨﻄﻘﻲ اﻳـﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ،ﻋﻠﻢ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﺎي ﻋﻠـﻮم ﺗﺠﺮﺑـﻲ ،ﻣﻌﺘﺒـﺮ و ﺑـﺎ ارزش ﺗﻠﻘـﻲ ﻛـﺮده ،آن را در
ﻣﺤﺪودهي ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ؛ اﺑﻄﺎل ﭘﺬﻳﺮان ،ﻋﻠﻢ را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﻓﺮﺿﻴﻪﻫـﺎﻳﻲ ﻣـﻲ ﭘﻨﺪارﻧـﺪ
ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻳﺎ ﺗﺒﻴﻴﻦ دﻗﻴﻖ رﻓﺘﺎر ﭼﻬﺮهاي از ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﻧﺪ .اﮔـﺮ ﺑﻨـﺎ ﺑﺎﺷـﺪ
ﻓﺮﺿﻴﻪاي ﻳﺎ ﻧﻈﺎﻣﻲ از ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎ ،واﺟﺪ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪي ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺸﻮﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﺷﺮط اﺳﺎﺳـﻲ را
ﺑﺮآورده ﻛﻨﻨﺪ؛ اﻳﻦ ﺷﺮط اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد اﻳﻦ ﮔﺮوه ،اﺑﻄﺎل ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮدن آنﻫﺎ اﺳﺖ.
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 .1ﺣﺒﻴﺒﻲ رﺿﺎ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺻﺺ131-125
 .2رك :ﻫﻤﺎن ،درس ﻫﻔﺘﻢ و ﻧﻬﻢ
 .3ﻫﻤﺎن ،ص122
 .4ﭼﺎﻟﻤﺮز آﻟﻦ ،ﭼﻴﺴﺘﻲ ﻋﻠﻢ )درآﻣﺪي ﺑﺮ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻋﻠﻢ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻓﻠﺴﻔﻲ( ،زﻳﺒﺎ ﻛﻼم ﺳﻌﻴﺪ ،ﺗﻬﺮان ،ﺳﻤﺖ ،اول،1378 ،
ص52
٢٣٣
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

د .ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﻮزﻳﺘﻴﻮﻳﺴﻢ ﺑﺮ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮاﻳﻲ و ﭘﻮزﻳﺘﻴﻮﻳﺴﻢ اﺳﺖ .اﮔﻮﺳﺖ ﻛﻨﺖ ﭘﻮزﻳﺘﻴﻮﻳﺴﻢ
را ﺑﺎ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﻠﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﻄﺮح ﻛـﺮد و ﺑﺴـﻴﺎري از
ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﻮزﻳﺘﻴﻮﻳﺴﺘﻲ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻠـﻢ ﻧﻬﺎدﻧـﺪ .رﻓﺘـﺎرﮔﺮاﻳﻲ
در روان ﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ از ﻣﻄﺮح ﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻫﻨـﻮز ﻫـﻢ ﻳـﻚ
ﭘﺎراداﻳﻢ ﻏﺎﻟﺐ و ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد 1.ﺗﺪاﻋﻲ ﮔﺮاﻳﻲ ،ﺳـﺎﺧﺖ ﮔﺮاﻳـﻲ،
ﻛــﻨﺶ ﮔﺮاﻳــﻲ 2و ﻣﻜﺘــﺐ روان ﺗﺤﻠﻴﻠــﻲ ﻓﺮوﻳــﺪ از دﻳﮕــﺮ ﻣﻜﺎﺗــﺐ روان ﺷﻨﺎﺳــﻲ اﺳــﺖ ﻛــﻪ ﻣﺒﻨــﺎي
ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ دارﻧﺪ 3.ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻜـﺎﻣﻠﻲ اﺳﭙﻨﺴـﺮ ،ﻛـﺎرﻛﺮدﮔﺮاﻳﻲ و ﻛـﺎرﻛﺮدﮔﺮاﻳﻲ
ﺳﺎﺧﺘﻲ ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ ﻫﻢ در ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺰو ﻣﻜﺎﺗﺐ ﭘﻮزﻳﺘﻴﻮﻳﺴﺘﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد.
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ه .ﻣﺒﻨﺎي ﭘﻮزﻳﺘﻴﻮﻳﺴﺘﻲ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳﻲ
رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎراداﻳﻢ ﻏﺎﻟﺐ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ اﺻﻮل اﺛﺒﺎت ﮔﺮاﻳﻲ ،ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ را
در ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎزي ﻛﺮده اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ در دﻫﻪﻫـﺎي اﺧﻴـﺮ ﻧﻘـﺪﻫﺎي ﺑـﻲ ﺷـﻤﺎري ﺑـﻪ رﻓﺘـﺎرﮔﺮاﻳﻲ
واردﺷﺪه ،وﻟﻲ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺟﺮأت ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻪ رﻏﻢ وارد ﺑﻮدن ﺑﺴﻴﺎري از اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎ ،ﺑﺎز ﺳﺎﻳﻪ رﻓﺘـﺎرﮔﺮاﻳﻲ
ﺑﺮ ﺳﺮ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
در رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ،رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳﻲ ﻣﻈﻬﺮ ﻛﻮﺷﺸﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در راه ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺣﻴﺎت رواﻧـﻲ از ﻃﺮﻳـﻖ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎل اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻮد ﺗﻼش ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳـﻦ ﻣﻜﺘـﺐ ،رواﻧﺸﻨﺎﺳـﻲ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻓﺘﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻧﻪ ﺷﻌﻮر ﻛﻪ اﻣﺮي ﻛﻴﻔﻲ اﺳﺖ ،ﻣﻲﭘﺮدازد .رواﻧﺸﻨﺎﺳـﻲ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻴﺰ از اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺤﻘﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ
ﺻﻮر و ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺷﻜﺎل ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﭘﺎﺳـﺨﻲ ﺑـﻪ

 .1رك :ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺳﻴﺪ ﺻﺎدق ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص206
 .2ﺳﻪ ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺪاﻋﻲ ﮔﺮاﻳﻲ ،ﺳﺎﺧﺖ ﮔﺮاﻳﻲ و ﻛﻨﺶ ﮔﺮاﻳﻲ از ﻣﻜﺎﺗﺐ اوﻟﻴﻪ روان ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در روان ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻓﻌﻠﻲ
ﺟﺎﻳﮕﺎه ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪارﻧﺪ.
 .3رك :ﺷﻜﺮﺷﻜﻦ ﺣﺴﻴﻦ و دﻳﮕﺮان ،ﻣﻜﺘﺐ ﻫﺎي روان ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻧﻘﺪ آن ،ج ،1ﭘﻴﺸﻴﻦ.
 .4رك :ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺳﻴﺪ ﺻﺎدق ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﻓﺼﻞ ﺳﻮم
٢٣٤
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎي ﺧـﺎرﺟﻲ )ﻣـﺎدي و ﻣﻌﻨـﻮي( روي ﻣـﻲﻧﻤﺎﻳـﺪ .رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳـﺎن اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ از ﺑﺴـﻴﺎري ﺟﻬـﺎت،
دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎﻳﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﭘﻴﺮوان ﻣﻜﺘﺐ اﺛﺒﺎﺗﻲ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﭘﻴﺮوان ﺟﺪﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻮ اﺛﺒـﺎت ﮔﺮاﻳـﺎن
دارﻧﺪ و ﺑﺮآﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ را ﺑﻪ ﺻﻮرت داﻧﺸـﻲ ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﻣﻄـﺮح ﺳـﺎزﻧﺪ .رﻓﺘـﺎرﮔﺮاﻳﻲ ﺑـﺮ روش
ﻋﻠﻤﻲ– ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ،ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺳﺎزي ،آزﻣﺎﻳﺶ و ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎزي – ﻣﺘﻜﻲ اﺳﺖ.
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ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑـﻪ ﭘـﻴﺶ ﻓـﺮضﻫـﺎ و اﺻـﻮل رﻓﺘـﺎرﮔﺮاﻳﻲ اﺗﻜـﺎي اﻳـﻦ روﻳﻜـﺮد را ﺑـﻪ ﭘﻮزﻳﺘﻴﻮﻳﺴـﻢ و
ﺗﺠﺮﺑﻪﮔﺮاﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﻴﺶ ﻓﺮﺿﻬﺎ و اﺻﻮل اﻳﻦ ﻣﻜﺘﺐ از اﻳﻦ ﻗﺮارﻧﺪ:
ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺣﻮاس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺑﻮدن ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺑﺮاﺑـﺮ
ﺗﺠﺮﺑﻪ» ،ﺷﻲء ﺑﻮدن« ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 2،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟـﺎي ﻋﻠـﺖ و ﻣﻌﻠـﻮل؛
اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ؛ اﻣﻜﺎن ﺷﻨﺎﺧﺖ رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ روشﻫـﺎي
ﻋﻠﻤﻲ؛ 3از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﭘﻴﺶ ﻓﺮﺿﻬﺎي رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﻨﺪ .ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺻﻮل رﻓﺘﺎر ﮔﺮاﻳﻲ ﻧﻴـﺰ ﻛـﻪ
ﺗﺎ اﻧﺪازهاي ﺑﺎ اﺻﻮل اﺛﺒﺎت ﮔﺮاﻳﻲ اﺷﺘﺮاك دارد ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از :ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻓﻠﺴـﻔﻪي ﻋﻠـﻢ ﺑـﻪ ﺟـﺎي
ﻣﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻚ؛ ﻓﺮﺿﻴﺎت ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎي اﺷﺮاﻗﻲ و ﺗﻌﻤﻴﻤﻲ؛ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻓﺮد ﺑﻪ ﺟﺎي ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ
ﻧﻘﺶ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ؛ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻘﺎم داوري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﮔﺮدآوري؛ اﺳﺘﻔﺎده از رﻳﺎﺿﻴﺎت و آﻣﺎر و ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت
ﻣﻴﺪاﻧﻲ؛ دوري از ارزش ﮔﺬاري.
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ﺑﺮاي روﺷﻦ ﺷﺪن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺮ ﻧﻈﺮات داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻳﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﻣﺸﺮوﺣﻲ از روان ﺷﻨﺎﺳﻲ رﻓﺘﺎرﮔﺮا ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد:
ﭼﻨﺎن ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﮔﺬﺷﺖ ،ﻣﺎﺗﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ ﻫﺴﺘﻪي ﻣﺮﻛﺰي و روح ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﻲ
رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳﻲ اﺳﺖ و ﻋﻴﻨﻴﺖ ﮔﺮاﻳﻲ ،روﻳﻜﺮد ﻣﺴﻠّﻢ اﻳﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﻲرود و ﻣﺎﺷـﻴﻦ ﮔﺮاﻳـﻲ اﺑـﺰار
ﻛﺸﻒ و اﺛﺒﺎت واﻗﻌﻴﺎت ﺑﺮاي ﭘﻴﺮوان آن اﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳـﺖ آن روح و اﻳـﻦ روﻳﻜـﺮد و اﺑـﺰار ،اﺳـﺎس
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ،روش ﻛﺴﺐ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﭘﻴﺶ روي رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳﻲ،
 .1ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺳﻴﺪﺻﺎدق ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺻﺺ191-190
 .2ﻫﻤﺎن ،ص157
 .3ﻫﻤﺎن ،ص192
 .4ﻫﻤﺎن ،ﺻﺺ193-192
٢٣٥
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻣﺎﻫﻴﺘﻲ ﻣﺎﺗﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﻲ دارد ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺲ و اﺣﺴﺎس ﮔﺮاﻳﻲ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮاﻳﻲ و آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ ﻣﺒﺘﻨـﻲ اﺳـﺖ .در
اﻳﻦ ﺻﻮرت ،ﺗﻤﺎم ﻓﺮآﻳﻨﺪي ﻛﻪ ﺑﺮاي درك و ﺷﻨﺎﺧﺖ واﻗﻌﻴﺖﻫﺎ و ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ،ﺟﻨﺒﻪي
ﺣﺴﻲ ،ﺗﺠﺮﺑﻲ ،ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ دارد و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ روي ،ﺑﻪ اﻣﻮري وراي اﻳﻨﻬﺎ ﻣﺘﻜﻲ ﻧﻴﺴﺖ.
رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از اﻧﺪﻳﺸﻪي اﻓﺮادي ﭼﻮن ﺗﻮﻣﺎس ﻫﺎﺑﺰ ،اﺻﺮار ﻣﻲورزد ﻛﻪ آﻧﭽـﻪ در داﻳـﺮهي
درك و ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﺴﺎن ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد ﭼﻴﺰي ﺟﺰ ﺣﻘﻴﻘﺖ و ﺟﻮﻫﺮي ﻣﺎدي و ﻣﺘﺤﺮك ﻧﻴﺴﺖ و ﺷﺨﺺ از
رﻫﮕﺬر آن ﺑﻪ درك وﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن رﻧﮓ ،ﺑﻮ ،ﺷﻜﻞ و اﻣﻮري از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ آن ﻫـﻢ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺣـﻮاس
ﻧﺎﻳﻞ ﻣﻲﮔﺮدد .از اﻳﻦ ﻣﻨﻈﺮ ،اﺣﺴﺎس ،ﺗﺨﻴﻞ و ﺣﺘﻲ ﺗﻔﻜﺮ ﻣﺎ درﺑﺎره اﺷﻴﺎ و ﻣﻮﺟـﻮدات ﺑـﻪ ﻳـﻚ ﺣﺮﻛـﺖ
ﺣﺴﻲ ،ﻣﺎدي و روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ و ﻫﻴﭻ ﺟﻨﺒﻪي روﺣﻲ و روﺣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎص ﻛﻠﻤﻪ ﭘﻴﺪا
ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ .در واﻗﻊ ،ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ،ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﺘﻲ ،آن ﻫﻢ در ﭼﺎرﭼﻮب و
ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ،ﻋﻴﻨﻲ و ﻣﺤﺴﻮس دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ادراﻛﻲ ﺣﺎﺻﻞ آﻳﺪ .ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳـﺎس،
ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب و ﺣﻮاس و ادراﻛﺎت ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮي ﺑﻪ ﻧﺎم روح اﺳـﺘﻨﺎد ﻧﻤـﻲﻳﺎﺑـﺪ؛
زﻳﺮا اﺳﺎﺳﺎ روﺣﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ و اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
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واﺗﺴﻮن ،از زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ روان ﺷﻨﺎﺳﻲ رﻓﺘﺎرﮔﺮا را ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻛﺮد در اﻧﺪﻳﺸﻪي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪي رﻓﺘـﺎر و
ﺷﻨﺎﺧﺖ واﻗﻌﻴﺖﻫﺎ ﺑﻮد؛ آن ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﺸـﺎﻫﺪه و آزﻣـﻮدﻧﻲ؛ واﺗﺴـﻮن
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻛﺘﺎب ﺧﻮد »رﻓﺘﺎر ،درآﻣﺪي ﺑﺮ روان ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ« را اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ آﻏﺎز ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ» :روان ﺷﻨﺎﺳـﻲ،
آن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ رﻓﺘﺎرﮔﺮا آن را ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﻳﻚ ﺷﺎﺧﻪي ﻛﺎﻣﻼً ﻋﻴﻨﻲ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ از ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳـﺖ« و
در اداﻣﻪ اﺷﺎره ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع آن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي رﻓﺘﺎر ﻓﺮد و ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺎﺳﻲ آن »ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ و ﻣﻬـﺎر«
اﺳﺖ 2.ﺷﻨﺎﺧﺖ در اﻳﻦ ﻧﮕﺎه ،ﻧﻮﻋﻲ رﻓﺘﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲآﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺛﻮرﻧﺪاﻳﻚ ،ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﺎﺷـﻴﻨﻲ دارد.
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در ﻧﻈﺮ دﻳﮕﺮ رواﻧﺸﻨﺎس رﻓﺘﺎرﮔﺮا ،ﺑﻲ .اف .اﺳﻜﻴﻨﺮ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ،ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪي روان
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺤﺮك ـ ﭘﺎﺳﺦ ﻇﻬﻮر ﻣﻲﻳﺎﺑﻨﺪ و رﻓﺘﺎر ﺷﺨﺺ را ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣـﻲﺳـﺎزﻧﺪ .رﻓﺘـﺎر و از

 .1رﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺳﻴﺪاﺣﻤﺪ ،درآﻣﺪي ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص ،171ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از:
Ozmon &Craver,Philosophical Founndations of Education, p.210
 .2ﺷﻜﺮﻛﻦ ﺣﺴﻴﻦ و دﻳﮕﺮان ،ﻣﻜﺘﺐ ﻫﺎي روان ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻧﻘﺪ آن ،ج  ،2ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص .39
 .3رك :ﻫﻤﺎن ،ص .23
٢٣٦
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﺟﻤﻠﻪ رﻓﺘﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ،ﺑﺎ اﻳﻦ وﺻﻒ ،ﺣﻜﻢ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪاي را دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺤﺮك و ﺷﺪت و ﺿـﻌﻒ
آن ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺗﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 1.در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ رﻓﺘﺎر ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﺑﺎاﻫﻤﻴﺖ ﺟﻠﻮه ﻣﻲﻛﻨﺪ؛
ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻓﺘﺎر ،ﺑﺎﻳﺪ آن را ﺑﻪ ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮش ،ﻳﻌﻨﻲ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺤﺮك ـ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﻛـﺮد ﻳـﺎ
ﻛﺎﻫﺶ داد ...واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺤﺮك ـ ﭘﺎﺳﺦ )ﻧﻪ آﮔﺎﻫﻲ و ﺷﻌﻮر( ،ﻋﻨﺎﺻﺮ رﻓﺘﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣـﻲآﻳﻨـﺪ؛ ﻳﻌﻨـﻲ در
ﺣﻜﻢ آﺟﺮﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪي آﻧﻬﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
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در روان ﺷﻨﺎﺳﻲ رﻓﺘـﺎرﮔﺮا اﻓـﺮاد و آﺣـﺎد اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺗﻨﻬـﺎ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻣﺸـﺎﻫﺪهي رﻓﺘﺎرﺷـﺎن ﺗﻮﺳـﻂ
روانﺷﻨﺎس ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺧﺖ و داوري ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ .روان ﺷﻨﺎس رﻓﺘﺎرﮔﺮا ﻫﻴﭻ ﺳﺮ و ﻛـﺎر ﻣﺴـﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑـﺎ
درون اﻓﺮاد و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫـﺎي ﻧﺎﻣﺸـﻬﻮد و دروﻧـﻲ آﻧـﺎن ﻧـﺪارد و ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﻌﻴـﺎر داوري اش درﺑـﺎرهي اﻓـﺮاد
رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪهي آﻧﺎن اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ در اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد و ﺷﺨﺼﻴﺖ آﻧﺎن اﻣﻜﺎن
ﺳﻨﺠﺶ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﺷﻴﻮهي »روان ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺤﺮك ـ ﭘﺎﺳﺦ« درون اﻓﺮاد ﻫﻴﭻ ﮔﺎه در ﻛﺎﻧﻮن
ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﻌﺮﻓﺖ روان ﺷﻨﺎس ﻗﺮار ﻧﻤﻲﮔﻴﺮد .از اﻳﻦ روي ،روﻳﻜﺮد »ﻣﺤﺮك ـ ﭘﺎﺳﺦ« را روﻳﻜﺮد »ﺟﻌﺒﻪي
ﺳﻴﺎه« ﻳﺎ »ﺟﻌﺒﻪي ﻣﻌﻤﺎ« ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﻴﺪه اﻧﺪ؛ ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺎر ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻋﺼـﺒﻲ درون ﺟﻌﺒـﻪ ،ﺑـﻪ اﺻـﻄﻼح ،در
ﻛﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ و دﻳﺪ ﻗﺮار ﻧﻤﻲﮔﻴﺮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،روان ﺷﻨﺎس رﻓﺘﺎرﮔﺮا ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ
اﻣﻮري ﻣﺼﺮوف و ﻣﺤﺪود ﺳﺎزد ﻛﻪ از ﻳﻚ ﻃﺮف ﺟﻌﺒﻪ وارد و از ﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ آن ﺧـﺎرج ﻣـﻲﺷـﻮﻧﺪ،
ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻧﮕﺮان و ﺳﺮﮔﺮم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در درون ﺟﻌﺒﻪ رخ ﻣﻲدﻫﺪ.
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رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﺣﻲ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،در ﻋﻤﻞ ،راه ﻣﻨﻄـﻖ و اﺳـﺘﺪﻻل و اﻧﺪﻳﺸـﻪ ورزي را ﺑـﻪ روي
درك ﺑﺴﻴﺎري از ﺣﻘﺎﻳﻖ و واﻗﻌﻴﺖﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ
ﺷﻴﻮهي ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺣﺲ و اﺣﺴﺎس و ﻣﺸﺎﻫﺪه ،واﻗﻌﻴﺖﻫﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻛﻨـﺪ .ﺑـﻪ
ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺷﻴﻮهي ﻣﺸﺎﻫﺪهي رﻓﺘﺎر واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ روﻳﻜﺮد »ﻣﺤﺮك ـ ﭘﺎﺳـﺦ« ،ﮔﺮﭼـﻪ در ﻣـﻮاردي ﻣﻨﺎﺳـﺐ و
ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻴﺎز ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ﺑﺸﺮ را در ﻫﻤﻪي ﻣﻮارد ﺑﺮآورده ﺳـﺎزد .ﺑـﺮﻋﻜﺲ،
در ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻮارد ﺷﻴﻮهي ﻣﺰﺑﻮر ﺟﺰ ﻣﺤﺪودﻳﺖ و ﺗﻨﮕﻨﺎ در ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﺛﻤـﺮهي دﻳﮕـﺮي ﺑـﻪ
 .1رﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺳﻴﺪاﺣﻤﺪ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص172
 .2ﺷﻜﺮﺷﻜﻦ ﺣﺴﻴﻦ و دﻳﮕﺮان ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص .23
 .3رﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺳﻴﺪاﺣﻤﺪ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ173 ،
٢٣٧
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﺑﺎر ﻧﻤﻲآورد 1.ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻗﺒﻮل ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ و اﻧﺤﺼـﺎر ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺑـﻪ
ﻣﺤﺪوده ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻋﻠﻤﻲ روان ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﺧﺼﻮص ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺷﺨﺼـﻴﺖ
اﻧﺴﺎن و رﻓﺘﺎر او ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ و روح ،ﻋﺎﻃﻔـﻪ ،ﺷـﻌﻮر و آﮔـﺎﻫﻲ وي را در ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﺷﺨﺼـﻴﺖ ﻛﻨـﺎر
ﺑﮕﺬارد.
 .2,1,4ﻋﻘﻞ ﮔﺮاﻳﻲ
ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﻘﻞ ﮔﺮاﻳﻲ ﻏﺮﺑﻲ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺲ ﮔﺮاﻳﻲ اﺳﺖ؛ )ﻧﻪ ﻋﻘﻞ ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺟﺮﻳﺎن ﻋﻘﻼﻧﻴﺖ دوران ﻣﺪرن ﻛﻪ ﺣﺲ ﮔﺮاﻳﻲ ﻫﻢ از زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ و ﻣﺨﺘﺼﺎت آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﻲرود( ﻋﻘﻞ ﮔﺮاﻳﺎن ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از رﻧﺴﺎﻧﺲ ﻣﻄﺮح ﺷﺪﻧﺪ ،اوﻟﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴﺖ اﻳﻦ ﻃﺎﻳﻔﻪي
ﻋﻘﻞﮔﺮا ،دﻛﺎرت اﺳﺖ ،ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮادي ﻣﺜﻞ اﺳﭙﻴﻨﻮزا و ﻻﻳﺐ ﻧﻴﺘﺰ رواج ﭘﻴﺪا ﻛﺮد .اﻳﻦ
ﻣﺪل ﻋﻘﻞﮔﺮاﻳﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ واﻗﻌﻴﺘﻲ در ﺧﺎرج وﺟﻮد دارد و ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ واﻗﻊ ﻫﻢ
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد .ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻋﻘﻞ ﮔﺮاﻳﺎن ﻏﺮﺑﻲ روش ﺗﺠﺮﺑﻲ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ .آنﻫﺎ ﻗﺎﻳﻞ اﻧﺪ ﻛﻪ روش
ﺗﺠﺮﺑﻲ ،ارزش ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ﻧﺪارد و ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻗﻀﻴﻪ ي ﺣﺴﻲ و ﺗﺠﺮﺑﻲ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ واﻗﻊ اﺳﺖ.
ﻋﻘﻞ ﮔﺮاﻳﺎﻧﻲ ﻣﺜﻞ دﻛﺎرت ﺑﺎ ﻛﺸﻒ و ﺷﻬﻮد ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ و وﺣﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ
ﺧﺎﺻﻲ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻨﺪان ﺗﻌﺎرﺿﻲ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﻟﻜﻦ اﻳﻦ ﻋﻘﻞ ﮔﺮاﻳﻲ در ﻗﺮن ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺑﺎ ﻳﻚ
ﻧﻬﻀﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻬﻀﺖ روﺷﻦ ﮔﺮي روﺑﻪ رو ﺷﺪ .اﻳﻦ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻋﻘﻞ ﻣﺎ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ و ﺑﺎ آن
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻤﺎم ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﺸﺮ را ﺣﻞ ﻧﻤﻮد .ﻋﻘﻞ ﮔﺮاﻳﻲ ﻗﺮن ﻫﺠﺪﻫﻢ ،وﺣﻲ را ﺑﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻣﻲ راﻧﺪ؛ ﺷﻬﻮد
ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ را ﻧﻴﺰ ﻗﺒﻮل ﻧﺪارد .ﻓﻘﻂ ﻋﻘﻞ اﺳﺘﺪﻻل ﮔﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ را ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد.
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ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ رﻧﻪ دﻛﺎرت ،ﻳﻜﻲ از اﻓﺮاد ﺷﺎﺧﺺ اﻳﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﺳﺖ .دﻛﺎرت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﻳﻦ ﭼﻬﺮه ﻣﻜﺘﺐ ﻋﻘﻞ ﮔﺮاﻳﻲ درﺑﺎره ﻣﻨﺸﺄ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﺨﺸﻲ از ادراﻛﺎت و
ﺗﺼﻮرات ،ﻓﻄﺮي و ﺑﻲ ﻧﻴﺎز از ﺣﺲ اﺳﺖ .او ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﻋﻘﻞ ،ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﺲ ،اﻳﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ را درك
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ؛ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺧﺪا ،ﻧﻔﺲ ،اﻣﺘﺪاد و ﺷﻜﻞ .دﻛﺎرت ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﻴﺶ از ﺗﺠﺮﺑﻪ در

 .1ﻫﻤﺎن ،ص174
 .2ﺧﺴﺮوﭘﻨﺎه ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ،ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﻓﻜﺮي اﻳﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص191
٢٣٨
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ و ﭘﺲ از ﭘﻴﺪاﻳﺶ زﻣﻴﻨﻪي ﺗﺠﺮﺑﻲ ،ﻇﻬﻮر و ﻓﻌﻠﻴﺖ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ .ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
ﻓﻄﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﻌﺪاد در ذﻫﻦ ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت ﻧﻤﻮد ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ.
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ﻛﺎﻧﺖ ،ﻓﺮد دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻔﻬﻮمﻫﺎ و ﺗﺼﻮرات را ﻣﻘﻮﻻت ذﻫﻨﻲ و ﺻﻮر ادراﻛﻲ
ﻣﻲﻧﺎﻣﺪ .ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪهي وي اﻧﺴﺎن در ذات ﺧﻮد ﻗﺎﻟﺐﻫﺎﻳﻲ ذاﺗﻲ و ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ دارد ﻛﻪ وروديﻫﺎﻳﻲ از
ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻮاس ﻇﺎﻫﺮي در آن ﻗﺎﻟﺐﻫﺎ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ذﻫﻦ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎ و ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻲ ،آنﻫﺎ را
ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ و ادراك ﻣﻲ ﮔﺮداﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻗﺎﻟﺐﻫﺎي ذﻫﻨﻲ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺣﺎﺳﻪ و ﻓﺎﻫﻤﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
در واﻗﻊ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﻛﺎرت ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ اﻣﻮر ﭘﻴﺸﻴﻦ و ﻣﺎﻗﺒﻞ اﻟﺘﺠﺮﺑﻪ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ رأي دﻛﺎرت و ﻛﺎﻧﺖ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮﺧﻲ ادراﻛﺎت ،ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ
و ﻣﺴﺘﻐﻨﻲ از ﺣﺲ اﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﻲ ادراﻛﺎت ﻧﻴﺰ از ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻴﺎن ﺣﺲ و ﻋﻘﻞ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
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ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻋﻘﻞ ﮔﺮا در ﺧﺼﻮص ﻣﺤﺪوده و ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻌﺮﻓﺖ دﻳﺪﮔﺎﻫﻲ را ﻃﺮاﺣﻲ
ﻛﺮد ﻛﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ و ﻗﻠﻤﺮوﻳﻲ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﻮاس را ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،اﻣﺎ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﻧﻘﺾ ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ .او ﻣﻌﺮﻓﺖﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪه ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن را ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺪود ﭘﺪﻳﺪارﻫﺎ
)ﻓﻨﻮﻣﻦ ﻫﺎ( ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد و ﻣﺪﻋﻲ اﺳﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ آدﻣﻲ راﻫﻲ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻳﻖ اﺷﻴﺎء)ﻧﻮﻣﻦ ﻫﺎ( ﻧﺪارد .آﻧﭽﻪ ﻗﺎﺑﻞ
دﺳﺘﺮﺳﻲ اﺳﺖ ﻇﻮاﻫﺮ وﻋﻮارض اﺷﻴﺎء و ﻳﺎ ﻇﻬﻮر و ﭘﺪﻳﺪار آنﻫﺎ اﺳﺖ و ﻛﻨﻪ وﺣﻘﻴﻘﺖ اﺷﻴﺎء ﻗﺎﺑﻞ درك
ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﮔﺮا ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻧﻈﺮﻳﻪ او راه را ﺑﺮاي ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻧﺴﺒﻲ ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺎز
ﻛﺮد.
ﮔﺮﭼﻪ ﻛﺎﻧﺖ اﺑﺰار ﻋﻠﻢ را در ﺣﻮاس ﻇﺎﻫﺮي ﻣﺤﺼﻮر ﻧﻤﻲ داﻧﺪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻘﻠﻲ را ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد،
اﻣﺎ در واﻗﻊ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭼﻮن ﻫﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻌﻘﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ دادهﻫﺎي ﺣﺲ
ﻣﺒﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺣﺴﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .از اﻳﻦ رو ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎﻧﺖ را ﻳﻚ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮا ﻣﻲ داﻧﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻴﺰ ﻧﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺸﺮي را ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﺣﻮاس ﻣﺤﺪود ﻛﺮده
اﻣﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ او ﮔﺮﻓﺘﺎر ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﺟﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﺎي ﺧﻮد ﻃﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.
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 .1ﺧﺴﺮوﭘﻨﺎه ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ و ﭘﻨﺎﻫﻲ آزاد ﺣﺴﻦ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص253
 .2ﻫﻤﺎن ،ص253
 .3ﻫﻤﺎن ،ص313
٢٣٩
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮاﻳﺎن و ﻋﻘﻞ ﮔﺮاﻳﺎن ،ﻣﻌﺮﻓﺖ را اﻣﺮي ﻣﻤﻜﻦ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ واﻗﻊ ﻣﻲداﻧﻨﺪ؛
اﻣﺎ ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻌﺮﻓﺖ در ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﻳﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺣﺲ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻋﻘﻞ .ﻣﻌﻴﺎر ﺻﺪق و
ﻛﺬب ﻣﻌﺮﻓﺖ در ﻧﻈﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮاﻳﺎن و ﻋﻘﻞ ﮔﺮاﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ و اﺳﺘﺪﻻل ﻋﻘﻠﻲ اﺳﺖ.
 .3,1,4ﻧﺴﺒﻲ ﮔﺮاﻳﻲ
ﻧﺴﺒﻴﺖ ،ﺻﻔﺖ ﻫﺮﭼﻴﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﻲ و اﺿﺎﻓﻲ اﺳﺖ و ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﺎ
ﻣﻮﺟﻮد دﻳﮕﺮ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻧﺴﺒﻴﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﺿﺎﻓﻲ و ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻮدن ﺻﺪق
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺮي دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﺒﻖ اﻳﺪهي ﻧﺴﺒﻲ ﮔﺮاﻳﺎن ،ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﻫﻴﭻ ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ را ﻓﻲ ﺣﺪ
ﻧﻔﺴﻪ و ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎري ﺛﺎﺑﺖ ،ﺻﺎدق و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ واﻗﻊ داﻧﺴﺖ .در ﻧﻈﺮ اﻳﻨﺎن ﻫﻴﭻ ﺣﻘﻴﻘﺘﻲ ﺑﺪون ﺗﺄﺛﻴﺮات و
ﺗﺄﺛّﺮات ذﻫﻨﻲ ادراك ﻛﻨﻨﺪه ،ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮﺧﻮرد دﺳﺘﮕﺎه ادراﻛﻲ ﺑﺎ ﻋﺎﻟﻢ
ﺧﺎرج اﺳﺖ 1.ﭘﺲ ﺣﻘﻴﻘﺖ زاﻳﻴﺪهي ﺑﺮﺧﻮرد و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺎرج ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ذﻫﻨﻲ و ادراﻛﻲ ﺑﺸﺮ
اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ واﻗﻊ؛ ﭼﺮا ﻛﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﻘﻪ در دﺳﺘﮕﺎه ذﻫﻨﻲ ﺑﺸﺮ ﻇﺎﻫﺮ
ﻧﻤﻲﺷﻮد.
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ﻧﺴﺒﻲ ﮔﺮاﻳﻲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ،رﻛﻦ ﺳﻮم ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﻳﻌﻨﻲ »ﺗﻮﺟﻴﻪ« را اﻧﻜﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و وﺟﻮد ﻣﻌﻴﺎري ﺑﺮاي
اﺛﺒﺎت و ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺻﺪق اﻣﺮي و ﻳﺎ ﻛﺬاب اﻣﺮ دﻳﮕﺮ را ﻧﻤﻲ ﭘﺬﻳﺮد .ﻧﺴﺒﻲ ﮔﺮاﻳﺎن ﻣﺪﻋﻲاﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﺻﻮر ذﻫﻨﻲ
ﻫﻤﻮاره از دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺘﺄﺛّﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد؛
ﻧﺨﺴﺖ :ﺷﺮاﻳﻂ زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺷﺨﺺ درك ﻛﻨﻨﺪه؛ ﻣﺜﻼً ﮔﺎﻫﻲ ﺷﺨﺺ در ﻳﻚ ﻣﻘﻄﻊ اﻣﺮي را
زﺷﺖ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ؛ اﻣﺎ در ﻣﻘﻄﻊ دﻳﮕﺮي ﻫﻤﺎن اﻣﺮ را زﻳﺒﺎ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ.
دوم :دﺳﺘﮕﺎه و ﺟﻬﺎز ادراﻛﻲ اﻧﺴﺎن؛ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ اﺷﻴﺎء ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻬﺎده و آنﻫﺎ را در ﻧﻈﺮ
ﻓﺮد دﮔﺮﮔﻮن ﻣﻲ ﺳﺎزد؛ ﻣﺜﻼً ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﺬاق ﺷﺨﺺ ﺳﺎﻟﻢ ﻟﺬﻳﺬ اﺳﺖ اﻣﺎ در ذاﺋﻘﻪي ﺷﺨﺺ ﺑﻴﻤﺎر،
ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ.

3

 .1ﻫﻤﺎن ،ص218
 .2ﻫﻤﺎن ،ص330
 .3ﻫﻤﺎن ،ص218
٢٤٠
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﻧﺴﺒﻲ ﮔﺮاﻳﺎن ﻗﺎﻳﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﺻﻮﻻً ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺎ ﻣﻌﻠّﻞ اﻧﺪ ﻧﻪ ﻣﺪﻟّﻞ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﭼﻨﻴﻦ
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ رﺳﻴﺪ؛ ﻋﻠﺖﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻨﺸﺄ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎن ﻏﺮﺑﻲ در اﻳﻦ ﺑﺎب اﻳﺪه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻌﺪ از ﻛﺎﻧﺖ،
ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .ﻣﺜﻼً ﻣﺎرﻛﺲ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ و اﺑﺰار ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ.
از ﻧﻈﺮ ﻧﻴﭽﻪ و ﻓﻮﻛﻮ ﻣﻌﺮﻓﺖ ،زاﻳﻴﺪه ي ﻗﺪرت اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻧﺴﺒﻲ ﮔﺮاﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﻣﻌﻴﺎر و
ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻧﺪارد و اﺳﺘﺪﻻل ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﻧﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﺬﻳﺮ .ﻧﺴﺒﻲ ﮔﺮاﻳﺎن ﻫﻤﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي
ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻋﻢ از ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﻋﻘﻠﻲ را ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ.
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 .1,3,1,4ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
أ .وﺟﻮدﮔﺮاﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻜﺎﺗﺐ روان ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﻲ
ﻧﺴﺒﻲ ﮔﺮا ﻗﺮار دارد .ﺣﻘﻴﻘﺖ در اﻧﺪﻳﺸﻪي وﺟﻮد ﮔﺮاﻳﻲ ﺟﻨﺒﻪي از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻜﻪ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻓﺮد ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺖ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .ﻫﻤﻴﻦ ﻧﮕﺎه ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد.
ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮي ،ﺣﻘﻴﻘﺖ در اﻳﻦ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ و ﺷﺨﺼﻲ 2اﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﻴﻨﻲ و ﺛﺎﺑﺖ 3.وﻗﺘﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮداﺷﺖ
ﻧﺴﺒﻲاي از ﺣﻘﻴﻘﺖ اراﺋﻪ ﺷﻮد ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﺒﻮل ﻳﻚ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﻧﮕﺮ ،اﺑﻬﺎم و ﺳﺮدرﮔﻤﻲ در
اﻧﺘﺨﺎب ،اﺿﻄﺮاب و دﻟﻬﺮه در روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲﻫﺎ و آﻳﻨﺪهي زﻧﺪﮔﻲ از ﻋﻮارض و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻳﻲ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻻزﻣﻪي ﻧﮕﺮش وﺟﻮد ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ 4.اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﻲ در ﻣﻴﺎن
وﺟﻮدﮔﺮاﻳﺎن اﻟﻬﻲ و ﻣﻠﺤﺪ ﻧﺪارد» .ﺣﻘﻴﻘﺖ« در ﻧﮕﺎه ﻛﻲ ﻳﺮ ﻛﮕﺎرد ﺧﺪاﺑﺎور ﻫﻢ اﻣﺮي دروﻧﻲ ،ذﻫﻨﻲ و
ﺷﺨﺼﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ روي ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﻓﺮد ﺑﺮاي ﻓﺮدي دﻳﮕﺮ آﻧﭽﻪ را ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ ﺑﻴﺎن
دارد ﻳﺎ ﺑﻪ ذﻫﻦ او اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ» ،ﺣﻘﻴﻘﺖ« اﻣﺮي ﻛﺎﻣﻼَ ﺟﺰﺋﻲ و ﻓﺮدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﺪد اﻓﺮاد
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد و ﻧﻤﻮد ﻳﺎﺑﺪ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت» ،ﻧﺴﺒﻴﺖ« از ﻟﻮازم ذاﺗﻲ و ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ »ﺣﻘﻴﻘﺖ« ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻄﻠﻖ ،ﺛﺎﺑﺖ و ﺟﺎوﻳﺪان وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ،ﻣﺮز ﺑﻴﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻋﻴﻨﻲ و واﻗﻌﻴﺖ

 .1ﺧﺴﺮوﭘﻨﺎه ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ،ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﻓﻜﺮي اﻳﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص194
2. subjective
3. objective
 .4رﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺳﻴﺪاﺣﻤﺪ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺻﺺ112-111
٢٤١
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ذﻫﻨﻲ ﺑﻲرﻧﮓ و ﺑﻲﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ وﺟﻮد ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻣﺜﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻓﺮد ﻓﺮد
اﻧﺴﺎنﻫﺎ واﻗﻌﻴﺖ و ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ »ﻣﻌﺮﻓﺖ« و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ در ﻧﻈﺮ ﻛﻲﻳﺮﻛﮕﺎرد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي دروﻧﻲ و ذﻫﻨﻲ و روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻓﺮد ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ذﻫﻨﻴﺖ و ﺑﺎور
ﻓﺮد ﻣﻼك اﺳﺎﺳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲرود و ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻼك ﺧﺎرج از ذﻫﻦ و اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻓﺮد ﺑﺮاي
ﺷﻨﺎﺧﺖ و ارزﻳﺎﺑﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺰﺑﻮر از ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﻮزهي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
اﻧﺴﺎن اﺳﺘﺪﻻل ،ﻛﺎرآﻳﻲ و ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ و
ﺗﺠﺮﺑﻪي دروﻧﻲ و ذﻫﻨﻲ ﻓﺮد ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﻮد .دﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺮد در ﺟﻬﺎن دروﻧﻲ ﺧﻮﻳﺶ ﭼﮕﻮﻧﻪ
و از ﭼﻪ ﻃﺮﻳﻘﻲ ﻳﺎ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ و اﺑﺰاري ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ.
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ﻫﺎﻳﺪﮔﺮ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ از اﮔﺰﻳﺴﺘﺎﻧﺴﻴﺎﻟﻴﺴﺘﻬﺎي ﻣﻠﺤﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺧﻮد ﻣﺒﺪع ﻫﺮﻣﻨﻮﺗﻴﻚ ﻓﻠﺴﻔﻲ
و ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻫﺮﻣﻨﻮﺗﻴﻚ ﮔﺎداﻣﺮ اﺳﺖ 2در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﻴﭻ ﻣﺒﻨﺎي از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪاي
را ﻧﻤﻲﭘﺬﻳﺮد و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻫﻴﭻ ﻧﻮع ﻗﺎﻧﻮن و راه و راﻫﺒﺮ و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻴﻨﻲ و ﺣﻘﻴﻘﻲ وﺟﻮد
ﻧﺪارد ﺗﺎ ﻓﺮد را در روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ زﻧﺪﮔﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭼﻴﺴﺘﻲ و آﻏﺎز و ﻓﺮﺟﺎم وﺟﻮد
راﻫﺒﺮي و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻫﻴﺠﺎن و اﺿﻄﺮاب ،ﻻزﻣﻪي اﺳﺎﺳﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲاي
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲﺷﻮد ﺷﺨﺺ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﭼﻮن »ﻣﻦ ﻛﻴﺴﺘﻢ و ﭼﻴﺴﺘﻢ؟« ﻧﺎﺗﻮان
ﺑﻤﺎﻧﺪ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ،ﺗﻨﻬﺎ راه ﺣﻞ ﻫﺎﻳﺪﮔﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ اراﺋﻪ ﭘﺎﺳﺨﻲ ﻓﺮدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺟﺪاي از
دﻳﮕﺮان ﺑﻪ آن ﻣﻲاﻧﺪﻳﺸﺪ 3.ﭘﺎره اي ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ روان ﺷﻨﺎﺳﻲ وﺟﻮدي را ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ
از ﭘﺪﻳﺪار ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﻮﺳﺮل ﻣﻲ داﻧﻨﺪ.
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ب .اﻧﺴﺎن ﻣﺪاران ﻫﻢ در ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ در ﺣﻮزه ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮ از ﻧﺴﺒﻴﺖ و
ﭘﻠﻮراﻟﻴﺴﻢ ﻧﻤﻲ رﺳﻨﺪ .اﻧﺴﺎن ﻣﺪاري ﺑﻪ ﭘﻴﺮوي از اﺻﻞ ﺗﺤﻮل و اﻧﺘﻘﺎل ،ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت

 .1ﻫﻤﺎن ،ﺻﺺ 119-118
 .2رك :ﺧﺴﺮوﭘﻨﺎه ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ،ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻏﺮب ،ﭘﻴﺸﻴﻦ.
 .3رﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺳﻴﺪاﺣﻤﺪ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص ،134ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از:
Ozmon &Craver,Philosophical Founndations of Education, p.248
 .4ﺷﻜﺮﺷﻜﻦ ﺣﺴﻴﻦ و دﻳﮕﺮان ،ﻣﻜﺘﺐ ﻫﺎي رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ و ﻧﻘﺪ آن ،ج ،2ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ
٢٤٢
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﺗﺎﺑﻌﻲ از اﻳﻦ اﺻﻞ ،ﺳﻴﺎل و ﺑﻲﺛﺒﺎت و ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺤﻮل ﻣﻲداﻧﺪ .در ﻧﮕﺎه اﻧﺴﺎن ﻣﺪاران ﻣﺪرن،
داروﻳﻨﻴﺴﻢ ﺑﺎ اﺻﻮل ﺧﻮد اﻓﺰون ﺑﺮ دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻖ ،ﻣﻌﺮﻓﺖ و اﺧﻼق و ﺳﻴﺎﺳﺖ و دﻳﻦ
را ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻣﻮاج ﺗﺤﻮل ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ 1.ﮔﺮﭼﻪ در اﻧﺪﻳﺸﻪي اﻧﺴﺎن ﻣﺪاري ،ﺗﺠﺮﺑﻪي
ﻋﻴﻨﻲ و ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮي در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺴﺎن اﻫﻤﻴﺖ و ﺿﺮورت دارد؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي
ﻛﻪ آن را ﺑﻪ ﭘﻴﺮوي از ﺗﻔﻜﺮ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ،ﺧﺰاﻧﻪي ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺮﺷﻤﺮده اﻧﺪ؛ 2اﻣﺎ ﭼﻮن ﻓﺮدﻳﺖ و ﻓﺮدﮔﺮاﻳﻲ
روح اﻧﺴﺎن ﻣﺪاري را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺴﺎن ﻣﺪاران ﺣﺎﺻﻠﻲ ﺟﺰ ﻧﺴﺒﻲﮔﺮاﻳﻲ
و ﺗﻜﺜﺮﮔﺮاﻳﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد .ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻓﺮدﮔﺮاﻳﻲ در اﻧﺴﺎن ﻣﺪاري ﺑﻪ ﻗﺪري زﻳﺎد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ دﻳﻦ و
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارزشﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اوﺿﺎع ﻣﺤﻴﻄﻲ ،ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ او رﻧﮓ و رو ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم
ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ 3.از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻓﺮدي ﻫﻮﻳﺘﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ اﻓﺮاد دارد ،اﻳﻦ ﻫﻮﻳﺖ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ،ﻫﻤﻪي اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ آن ﻓﺮد ،ﺣﺘﻲ دﻳﻦ و ﻣﺬﻫﺐ و دﻳﮕﺮ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ وي را از آﻧﭽﻪ در ﻓﺮد دﻳﮕﺮ اﺳﺖ،
ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲﺳﺎزد.
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 .4,1,4ﻛﺜﺮت ﮔﺮاﻳﻲ
ﻛﺜﺮت ﮔﺮاﻳﻲ ﻳﺎ »ﭘﻠﻮراﻟﻴﺰم« در ﺣﻮزهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﭼﻮن ﻫﺴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ،روش
ﺷﻨﺎﺳﻲ ،اﺧﻼق ،ﺳﻴﺎﺳﺖ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،اﺟﺘﻤﺎع و دﻳﻦ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .ﺗﻔﻜﻴﻚ و ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮهﻫﺎ و ﻋﺪم
ﺧﻠﻂ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ.
ﻛﺜﺮت ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻟﻐﻮي ﺣﺎﻛﻲ از ﺗﺤﻘﻖ ﻛﺜﺮتﻫﺎ اﺳﺖ .ﻣﺴﺄﻟﻪاي ﻛﻪ ﺟﺎي ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻚ
و ﺗﺮدﻳﺪ ،اﻧﻜﺎر و اﺑﻬﺎم ﻧﻴﺴﺖ؛ اﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎي اﺻﻄﻼﺣﻲ ﻛﺜﺮت ﮔﺮاﻳﻲ ،ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ واﻗﻊ داﻧﺴﺘﻦ
ﻛﺜﺮتﻫﺎ اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺜﺮت ﮔﺮاﻳﻲ ﻳﺎ ﭘﻠﻮراﻟﻴﺰم اﺻﻄﻼﺣﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻟﻐﻮي ﻛﺜﺮت ،ﻳﻌﻨﻲ

 .1رﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺳﻴﺪاﺣﻤﺪ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص ،147ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از:
Dewey, The Influence of Darwinism on Philosophy, p. iv, v, preface.
 .2ﻫﻤﺎن ،ص ،148ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از:
Dewey, Experience and Nature (Chicago and London: Open Court Publishing Company, 1926), p. 354.
 .3ﻫﻤﺎن ،ص ،148ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از:
Paul Kurtz (ed), Humanist Manifestos I, p.8
 .4ﻫﻤﺎن ،ص148
٢٤٣
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﺗﺤﻘّﻖ ﻛﺜﺮت در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد ،آنﻫﺎ را ﺻﺤﻴﺢ ،ﺻﺎدق و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ واﻗﻊ ﻣﻲ داﻧﺪ،
ادﻋﺎي ﭘﻠﻮراﻟﻴﺰم دﻳﻨﻲ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ادﻳﺎن ﺑﺮ ﺣﻖ اﻧﺪ ،ﻣﺪﻋﺎﻳﺶ در ﻋﺮﺻﻪي اﺟﺘﻤﺎع آن اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺗﻤﺎم ﻧﻈﺎمﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ و ﺗﻤﺪنﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﻖ اﻧﺪ .ﭘﻠﻮراﻟﻴﺰم روش ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ،ﺗﻤﺎم روشﻫﺎي
ﻛﺴﺐ ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﺑﺮﺣﻖ ﻣﻲ ﺷﻤﺮد ،ﻳﻌﻨﻲ ﭘﻠﻮراﻟﻴﺰم اﺻﻄﻼﺣﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻛﺜﺮت ﮔﺮاﻳﻲ ﺣﻖ ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
ﭘﻠﻮراﻟﻴﺰم ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻌﺮﻓﺖﻫﺎي ﺑﺸﺮي ،ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﺗﻜﺜّﺮ و ﺗﻨﻮﻋﺸﺎن،
ﺣﻖ و ﺻﺤﻴﺢ اﻧﺪ .دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺳﺨﻦ از ﺳﺮه و ﻧﺎﺳﺮه و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﺤﻴﺢ از ﺳﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن آورد.
ﺣﺘّﻲ ﻣﻌﺮﻓﺖﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ و ﻣﺘﻀﺎد ﻫﻢ ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ واﻗﻊ اﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻠﻮراﻟﻴﺰم
ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ،ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ و ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﻛﻪ رﻛﻦ دوم ﻣﻌﺮﻓﺖ )ﺻﺎدق ﺑﻮدن( وﺻﻒ ﺗﻤﺎﻣﻲ
ﻣﻌﺮﻓﺖﻫﺎ اﺳﺖ و ﺳﺨﻦ از ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻛﺎذب ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻧﻤﻲ آﻳﺪ 1.ﭘﻠﻮراﻟﻴﺰم ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ﺷﻜﻠﻲ از ﻧﺴﺒﻲ ﮔﺮاﻳﻲ
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺳﺖ و ﺑﺴﻴﺎري از آﻣﻮزهﻫﺎي آن ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﺴﺒﻲ ﮔﺮاﻳﻲ اﺳﺖ.
ﺷﺎﻳﺎن ﺗﺬﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﺗﻮﻟﺮاﻧﺲ و ﭘﻠﻮراﻟﻴﺰم ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارد .ﺗﻠﻮراﻧﺲ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﻲ ﺣﻖ داﻧﺴﺘﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ آن را ﻧﻤﻲ ﭘﺬﻳﺮد ،ﻳﻌﻨﻲ ﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه ،ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺷﻨﺎﺧﺖ را
ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ،ﻟﻜﻦ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آن را ﺣﻖ ﺗﻠﻘﻲ
ﻛﺮده و ﺑﺪان رﺳﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺨﺸﻨﺪ .ﻣﺪﻋﺎي ﭘﻠﻮراﻟﻴﺰم ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ اوﻻً :ﺑﻪ ﻛﺜﺮتﻫﺎ ﻧﺎﻇﺮ اﺳﺖ؛ ﺛﺎﻧﻴﺎً :ﻫﻤﻪ اﻳﻦ
ﻣﻌﺮﻓﺖﻫﺎ را ﺣﻖ و ﺻﺎدق و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ واﻗﻊ ﻣﻲ داﻧﺪ؛ ﺛﺎﻟﺜﺎً :ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖﻫﺎ رﺳﻤﻴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ
ﻣﻲ دﻫﺪ .ﻛﺜﺮت ﮔﺮاﻳﻲ ﻟﻐﻮي ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ادﻋﺎي اول ،و ﻛﺜﺮت ﮔﺮاﻳﻲ اﺻﻄﻼﺣﻲ ،ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻣﺪﻋﺎي دوم و
ﺗﻮﻟﺮاﻧﺲ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺳﻮم اﺳﺖ.
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 .1,4,1,4ﻣﺤﻞّ ﺑﺤﺚ در ﻛﺜﺮت ﮔﺮاﻳﻲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ روﺷﻦ ﺷﺪ؛ آﻧﭽﻪ در ﭘﻠﻮراﻟﻴﺰم ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ﻣﺤﻞّ ﻧﺰاع اﺳﺖ ،ادﻋﺎي
دوم آﻧﺎن اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﻲ ﮔﻮﻫﺮ ﻛﺜﺮت ﮔﺮاﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﻖ داﻧﺴﺘﻦ ﻣﻌﺮﻓﺖﻫﺎي ﻣﺘﻜﺜﺮ ﺑﺸﺮي اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ در
اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻛﺜﺮت ﻫﺎ:

 .1ﺧﺴﺮوﭘﻨﺎه ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ و ﭘﻨﺎﻫﻲ آزاد ﺣﺴﻦ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص223
 .2ﻫﻤﺎن ،ص225
٢٤٤
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

اﻟﻒ .ﮔﺎه ﺳﺨﻦ از ﺣﻴﺜﻴﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻳﻚ واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ .ﻳﻜﻲ از وزن و ﺣﺠﻢ آن ﺷﻲء ﺳﺨﻦ
ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ،دﻳﮕﺮي از زﻳﺒﺎﻳﻲ و آن دﻳﮕﺮ از ﺟﻮﻫﺮ و ﻋﺮض آن ،دﻳﮕﺮي از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪهي
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آن و «...در اﻳﻨﺠﺎ ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﺘﻜﺜّﺮ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ ،ﻟﻜﻦ ﻣﺤﻞّﻧﺰاع ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻫﻤﻪ اﻳﻦﻫﺎ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ب .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﮔﺎه ﻛﺜﺮتﻫﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ذو ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻮدن و ﻻﻳﻪ ﻻﻳﻪ ﺑﻮدن ﻳﻚ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ و ﻫﺮ
ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ و ﻳﻚ ﻻﻳﻪ از آن ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻛﺜﺮت ﻃﻮﻟﻲ اﺳﺖ .ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ
ﻣﻔﺴﺮي ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻗﺮآن دﺳﺖ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ،ﻣﻔﺴﺮي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﻄﻦ آو و ﻣﻔﺴﺮ ﺳﻮم ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻦ دﻳﮕﺮ ،در اﻳﻨﺠﺎ
ﮔﺮﭼﻪ ﻛﺜﺮت ﺣﺎﺻﻞ اﺳﺖ اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﺜﺮت ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻞّ ﺑﺤﺚ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﻪي اﻳﻦ
ﻣﻌﺮﻓﺖﻫﺎ ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ.
ج .ﮔﺎه ﻛﺜﺮتﻫﺎ در ﻋﺮض ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎ و ﻣﻌﺮﻓﺖﻫﺎي ﻧﺎزدودﻧﻲ و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻤﺎع از
ﻳﻚ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ .ﻣﺤﻞّ ﻧﺰاع ﻛﺜﺮت ﮔﺮاﻳﺎن ﺑﺎ واﻗﻊ اﻧﺪﻳﺸﺎن در اﻳﻦ ﻛﺜﺮتﻫﺎ اﺳﺖ .اﮔﺮ ادﻋﺎي
ﻛﺜﺮتﮔﺮاﻳﺎن ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ ﺑﺎ واﻗﻊ اﺳﺖ و ﻣﺪﻋﺎي واﻗﻊ اﻧﺪﻳﺸﺎن ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺼﻞ و ﻳﺎ ﻣﺤﺼﻞ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺰارهﻫﺎ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺎ دﻳﺪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ و درﺟﻪ دوم وﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺑﻨﮕﺮد ،ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻏﻴﺮﻣﺤﺼﻞ
و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزﻳﮕﺮ و درﺟﻪي اول ﻣﺤﺾ ﻛﻨﺪ ،داراي ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﺤﺼﻞ اﺳﺖ.
روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﭘﻠﻮراﻟﻴﺴﺖ ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ از ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ ﺗﻤﺎم ﮔﺰارهﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ﻣﺘﻜﺜّﺮ ،ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ
آنﻫﺎ ﺑﺎ واﻗﻊ و ﻧﻔﺲ اﻻﻣﺮ اﺳﺖ؛ وﮔﺮﻧﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد را ﺣﻖ
ﻣﻲ داﻧﺪ ،اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ واﺿﺢ و ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﻛﺴﻲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺒﻲ ﺑﺎور
دارد ،آن را ﺣﻖ و ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻲ داﻧﺪ .ﻧﺰاع در ﻛﺜﺮت ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ادﻋﺎي اﻳﻨﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ
ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ﺣﻖ اﺳﺖ.
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 .2,4,1,4ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﻧﺴﺒﻲ ﮔﺮاﻳﻲ اﺷﺎره ﺷﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻜﺎﺗﺒﻲ ﻛﻪ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ﻛﺜﺮتﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ
دارد ﻣﻜﺘﺐ اﻧﺴﺎن ﻣﺪاري در ﺣﻮزه ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ﻧﺴﺒﻲﻧﮕﺮ و

 .1ﻫﻤﺎن ،ﺻﺺ226-225
٢٤٥
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻛﺜﺮتﮔﺮا را ﻣﻲﺗﻮان در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺘﻘﺎدي و روﺷﻬﺎي ﭘﺴﺎﻣﺪرن ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ اواﺧﺮ ﻗﺮن  20و ﻗﺮن  21ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ ﻣﻌﺮﻓﺖ
در ﻣﺤﺪوده ﺣﺲ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﺴﻲ و ﻗﺒﻮل ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻌﺮﻓﺖ از ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻋﺮف ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﺮﺟﻌﻴﺖ
ﻋﻘﻞ ﻋﺮﻓﻲ را در ﻛﺴﺐ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد و اﻟﺰاﻣﺎً ﺑﻪ دام ﻧﺴﺒﻴﺖ و ﻛﺜﺮت ﮔﺮاﻳﻲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ﻣﻲاﻓﺘﺪ.
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺣﻠﻘﻪ ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت ﻛﻪ روش اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﻪ ﻧﺎم آﻧﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺗﺄﺛﻴﺮ
زﻣﻴﻨﻪﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را در درون ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎ
ﻋﻘﻼﻧﻴﺖ ﻋﻠﻤﻲ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻘﻼﻧﻴﺖ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺑﻪ ﻋﻘﻼﻧﻴﺖ اﺑﺰاري و آزﻣﻮنﭘﺬﻳﺮ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻲﺷﻮد
ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻘﻼﻧﻴﺖ ﻋﻠﻤﻲ در ﻫﺮ ﺣﺎل و ﺣﺘﻲ در ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ ﭘﻮزﻳﺘﻴﻮﻳﺴﺘﻲ و ﺗﺠﺮﺑﻲ از ﻋﻠﻢ اراﺋﻪ
ﻣﻲﺷﻮد ،ﻣﺘﻜﻲ ﺑﺮ ﻋﻘﻼﻧﻴﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪﺻﻮرت اﻧﺪوﺧﺘﻪ و ذﺧﻴﺮه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺸﺮي در ﻓﺮﻫﻨﮓ و
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻇﻬﻮر ﻛﺮده اﺳﺖ .از اﻳﻦ ﻧﻮع ﻋﻘﻼﻧﻴﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻓﻬﻢ ﻋﺮﻓﻲ و ﻳﺎ ﻋﻘﻞ ﺟﻤﻌﻲ ﻧﻴﺰ
ﻣﻲﺗﻮان ﻳﺎد ﻛﺮد .ﻣﺮﺟﻌﻴﺖ ﻓﻬﻢ ﻋﺮﻓﻲ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ و
در اﻳﻦ ﺣﺎل ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﺳﻴﺎر و ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد .اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﺑﻪدﻟﻴﻞ
ﻣﻨﺠﺮﺷﺪن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﻴﺖ ﻓﻬﻢ ﺑﻠﻜﻪ ﻧﺴﺒﻴﺖ ﺣﻘﻴﻘﺖ در ﻗﺒﺎل دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﻋﻠﻤﻲ را ﻛﺎﺷﻒ ﺣﻘﻴﻘﺖ و ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺮاي ﺗﻮزﻳﻦ و ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ.
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 .1رك :ﭘﺎرﺳﺎﻧﻴﺎ ﺣﻤﻴﺪ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﭘﻨﺠﺮه ،ﺷﻤﺎره ﻫﺎي  43ﺗﺎ 57
٢٤٦
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

 .2,4ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻗﺮآن
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺪاﻫﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ از ﻫﺴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ آن ﺳﺨﻨﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺻﺮﻳﺢ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن
ﻧﻴﺎورده اﺳﺖ و از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﺷﻦ و واﺿﺢ داﻧﺴﺘﻦ اﻣﻜﺎن دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ،از اﻣﻜﺎن ﻳﺎ
ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﻴﺰ در ﻗﺮآن ﺻﺤﺒﺖ ﻧﺸﺪه و ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮوﻏﻴﺐ ﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﻣﻌﺮﻓﺖ را
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن درﺑﺎره ﻣﻤﻜﻦ داﻧﺴﺘﻦ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل درﺑﺎره
آﻧﭽﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﻈﻴﺮ اﺑﺰار ﻛﺴﺐ ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ارﻛﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖ،
روﺷﻬﺎي ﻛﺴﺐ ﻣﻌﺮﻓﺖ و  ...ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻻﺑﻪ ﻻي آﻳﺎت ﻧﻮراﻧﻲ ﻗﺮآن ﻧﻈﺮﮔﺎه اﻳﻦ ﻛﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﻲ را
اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﺮد؛ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮآن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻏﺮﺑﻴﻬﺎ درﺑﺎره ﻣﻌﺮﻓﺖ و
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ از آن ﻏﻔﻠﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .1,2,4ﻣﻌﺮﻓﺖ
واژه ﻣﻌﺮﻓﺖ و اﺷﺘﻘﺎﻗﺎت آن در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﻄﻠﻖ ﻋﻠﻢ و آﮔﺎﻫﻲ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ:
وﻟَﻮ ﻧَﺸَﺎء ﻟَﺄَرﻳﻨَﺎﻛَﻬﻢ ﻓَﻠَﻌﺮَﻓْﺘَﻬﻢ ﺑِﺴﻴﻤﺎﻫﻢ وﻟَﺘَﻌﺮِﻓَﻨﱠﻬﻢ ﻓﻲ ﻟَﺤﻦِ اﻟْﻘَﻮلِ واﻟﻠﱠﻪ ﻳﻌﻠَﻢ أَﻋﻤﺎﻟَﻜُﻢ * ﻣﺤﻤﺪ30/
»و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻗﻄﻌﺎً آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺎﻧﻴﻢ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﻴﻤﺎ و ﭼﻬﺮه و ﻗﻴﺎﻓﻪ
ﻫﺎﻳﺸﺎن ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﻲ و از آﻫﻨﮓ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﺣﺎل آﻧﺎن آﮔﺎﻫﻲ ﺧﻮاﻫﻲ ﻳﺎﻓﺖ و ﺧﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرﻫﺎي ﺷﻤﺎ را
ﻣﻲداﻧﺪ«.
واژه ﻣﻌﺮﻓﺖ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ،دوﺑﺎر و واژه ﻋﻠﻢ ،ﻳﻚ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ و ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﻄﻠﻖ
ﺷﻨﺎﺧﺖ و آﮔﺎﻫﻲ اﺳﺖ .زﻳﺮا ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﻗﻴﺎﻓﻪ و از آﻫﻨﮓ ﺳﺨﻦ و از ﻃﺮز ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻦ ﻳﻚ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻇﺎﻫﺮي اﺳﺖ .ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﻜﺘﻪ دوم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ آﮔﺎﻫﻲﻫﺎي دﻳﻨﻲ ،اﺻﻮل ﻋﻘﺎﻳﺪ و اﺣﻜﺎم
ﺷﺮﻋﻲ ﻧﺪارد؛ ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻠﻢ ﺗﻤﺎﻣﻲ آﮔﺎﻫﻲﻫﺎي ﻧﺎﻓﻊ را ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﺧﻮاه ﻋﻠﻮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺼﺎﻟﺢ آن
دﻧﻴﻮي اﺳﺖ و ﻳﺎ ﻋﻠﻮم اﺧﺮوي و دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﺪﻋﺎ ﮔﺮوهﻫﺎﻳﻲ از آﻳﺎت ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ:

٢٤٧
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

 .1آﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ در آنﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﻮم دﻧﻴﻮي اﻃﻼق ﻋﻠﻢ ﺷﺪه و اﻳﻦ ﻋﻠﻮم ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﺪا اﺳﻨﺎد داده
ﺷﺪهاﺳﺖ ،ﻧﻈﻴﺮ :ﻓﻦ زره ﺳﺎزي 1،ﻋﻠﻮم ﻋﺠﻴﺒﻪ و ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده 2،ﻋﻠﻢ ﺗﻌﺒﻴﺮ و ﺗﺄوﻳﻞ 3زﺑﺎن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن 4،ﺷﻌﺮ
و ﺷﺎﻋﺮي.
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 .2ﮔﺮوه دوم آﻳﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آنﻫﺎ ﻛﻠﻤﻪي ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻗﻴﺪي
ﺧﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎن و ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻟﻤﺎن 6،ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻬﻨﺴﺎﻟﻲ ﺑﺮ داﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎ 7،ﺗﻔﺎوت ﻋﻠﻢ ﻋﺎﻟﻤﺎن.

8

 .2,2,4ارﻛﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖ
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﻣﻮرد ارﻛﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻌﻠﻢ ،ﻋﺎﻟﻢ ،ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﻠﻮم ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻣﻮرد
اﺻﻞ وﺟﻮد ﻣﻌﻠﻮم از آن ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻘﻖ و ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ در ﻗﺮآن ﺑﺤﺜﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻧﻴﺎﻣﺪه و ﻗﺮآن اﺻﻞ
وﺟﻮد ﺟﻬﺎن را ﻣﻔﺮوغ ﻋﻨﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺤﺜﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ درﺑﺎره ﺟﻬﺎن ﺧﺎرج ذﻛﺮ ﺷﺪه ،ﻫﻤﻪ
در ﺗﺤﻠﻴﻞ اوﺻﺎف ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻬﺎن ،ﻣﻨﻈﻢ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻫﺪﻓﺪار اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ و آﻳﺖ اﻟﻬﻲ
اﺳﺖ .رﻛﻦ دوم ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺎﻟﻢ ،در واﻗﻊ ﻫﻤﻴﻦ اﻧﺴﺎن و ﻧﻔﺲ اوﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎت زﻳﺎدي در ﻣﻮرد
آﻓﺮﻳﻨﺶ اﻧﺴﺎن و ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻔﺲ ،وارد ﺷﺪه اﺳﺖ؛ در ﻣﻮرد رﻛﻦ ﺳﻮم ﻣﻌﺮﻓﺖ )ﻋﻠﻢ( ،آﻳﺎﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ
ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ دﻻﻟﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﺤﺚ اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﻲ ﺷﻮد .در
ﻣﻮرد رﻛﻦ ﭼﻬﺎرم ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻳﺎ ﻣﻌﻠﻢ ،ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻓﺮﻗﻲ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻛﺘﺐ دارد .ﻋﻠﻤﺎي ﻣﺎدي
در ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻴﺮ اﻓﻘﻲ و ﻣﺎدي آن ﻧﮕﺎه ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻫﺮﮔﺰ از ﺳﻴﺮ
ﻋﻤﻮدي و ﻣﻌﻠﻢ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺨﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻧﻤﻲ آورﻧﺪ .ﻗﺮآن در ﺣﻴﻦ ﺗﺸﺮﻳﺢ اﺑﻌﺎد

 .1اﻧﺒﻴﺎ.80/
 .2ﻧﻤﻞ.40/
 .3ﻳﻮﺳﻒ.21/
 .4ﻧﻤﻞ.16/
 .5ﻳﺲ69/
 .6زﻣﺮ.9/
 .7ﻧﺤﻞ.70/
 .8ﻳﻮﺳﻒ76/
٢٤٨
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺷﻨﺎﺧﺖ ،از ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻈﺎم ﻓﺎﻋﻠﻲ و ﻏﺎﻳﻲ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻴﺴﺖ و از ﻣﻌﻠﻢ آن ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ:

1

ﻋﻠﱠﻢ اﻟْﻘُﺮْآنَ * ﺧَﻠَﻖَ اﻟْﺈِﻧﺴﺎنَ * ﻋﻠﱠﻤﻪ اﻟْﺒﻴﺎنَ * اﻟﺸﱠﻤﺲ واﻟْﻘَﻤﺮُ ﺑِﺤﺴﺒﺎنٍ * اﻟﺮﺣﻤﻦ5 -2/
»ﻗﺮآن را ﻳﺎد داد .اﻧﺴﺎن را آﻓﺮﻳﺪ .ﺑﻪ او ﺑﻴﺎن آﻣﻮﺧﺖ .ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﻣﺎه ﺑﺮ ﺣﺴﺎﺑﻰ ]روان[اﻧﺪ«.
وﻋﻠﱠﻢ آدم اﻷَﺳﻤﺎء ﻛُﻠﱠﻬﺎ ﺛُﻢ ﻋﺮَﺿَﻬﻢ ﻋﻠَﻰ اﻟْﻤﻼَﺋﻜَﺔِ ﻓَﻘَﺎلَ أَﻧﺒِﺌُﻮﻧﻲ ﺑِﺄَﺳﻤﺎء ﻫـﺆُﻻء إِن ﻛُﻨﺘُﻢ ﺻﺎدﻗﻴﻦَ *
ﺑﻘﺮه» 31/و ]ﺧﺪا[ ﻫﻤﻪ ]ﻣﻌﺎﻧﻰ[ ﻧﺎﻣﻬﺎ را ﺑﻪ آدم آﻣﻮﺧﺖﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮد و ﻓﺮﻣﻮد
اﮔﺮ راﺳﺖ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﺪ از اﺳﺎﻣﻰ اﻳﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ دﻫﻴﺪ«
واﺗﱠﻘُﻮاْ اﻟﻠّﻪ وﻳﻌﻠﱢﻤﻜُﻢ اﻟﻠّﻪ واﻟﻠّﻪ ﺑِﻜُﻞﱢ ﺷَﻲء ﻋﻠﻴﻢ * ﺑﻘﺮه» 282/از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا ﺑﭙﺮﻫﻴﺰﻳﺪ و ﺧﺪا
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻲ دﻫﺪ«
ﻳﺴﺄَﻟُﻮﻧَﻚ ﻣﺎذَا أُﺣﻞﱠ ﻟَﻬﻢ ﻗُﻞْ أُﺣﻞﱠ ﻟَﻜُﻢ اﻟﻄﱠﻴﺒﺎت وﻣﺎ ﻋﻠﱠﻤﺘُﻢ ﻣﻦَ اﻟْﺠﻮارِحِ ﻣﻜَﻠﱢﺒِﻴﻦَ ﺗُﻌﻠﱢﻤﻮﻧَﻬﻦﱠ ﻣﻤﺎ ﻋﻠﱠﻤﻜُﻢ
اﻟﻠّﻪ ﻓَﻜُﻠُﻮاْ ﻣﻤﺎ أَﻣﺴﻜْﻦَ ﻋﻠَ ﻴﻜُﻢ واذْﻛُﺮُواْ اﺳﻢ اﻟﻠّﻪ ﻋﻠَﻴﻪ واﺗﱠﻘُﻮاْ اﻟﻠّﻪ إِنﱠ اﻟﻠّﻪ ﺳﺮِﻳﻊ اﻟْﺤﺴﺎبِ * ﻣﺎﺋﺪه4/
»از ﺗﻮ ﻣﻰﭘﺮﺳﻨﺪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰى ﺑﺮاى آﻧﺎن ﺣﻼل ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﮕﻮ ﭼﻴﺰﻫﺎى ﭘﺎﻛﻴﺰه ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﺣﻼل
ﮔﺮدﻳﺪه و ]ﻧﻴﺰ ﺻﻴﺪ[ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺷﻜﺎرﮔﺮ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺳﮕﻬﺎى ﺷﻜﺎرى از آﻧﭽﻪ ﺧﺪاﻳﺘﺎن
آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ دادهاﻳﺪ ]ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﺣﻼل ﺷﺪه اﺳﺖ[ ﭘﺲ از آﻧﭽﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﮕﺎه
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺨﻮرﻳﺪ و ﻧﺎم ﺧﺪا را ﺑﺮ آن ﺑﺒﺮﻳﺪ و ﭘﺮواى ﺧﺪا ﺑﺪارﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا زودﺷﻤﺎر اﺳﺖ«
وﻋﻠﱠﻤﻨَﺎه ﺻﻨْﻌﺔَ ﻟَﺒﻮسٍ ﻟﱠﻜُﻢ ﻟﺘُﺤﺼﻨَﻜُﻢ ﻣﻦ ﺑﺄْﺳﻜُﻢ ﻓَﻬﻞْ أَﻧﺘُﻢ ﺷَﺎﻛﺮُونَ * اﻧﺒﻴﺎء» 80/و ﺑﻪ ]داوود[ ﻓﻦ زره
]ﺳﺎزى[ آﻣﻮﺧﺘﻴﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را از ]ﺧﻄﺮات[ ﺟﻨﮕﺘﺎن ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ ﭘﺲ آﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﻳﺪ«
 .3,2,4اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖ
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ،اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﺗﺮدﻳﺪﻧﺎﭘﺬﻳﺮ و ﻣﻔﺮوض در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن
ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻋﻠﻢ را ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ،ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﺷﻜّﻲ ،ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ داﻧﺪ .ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه از آﻳﺎت را ﻣﻲ ﺗﻮان
ﻧﺸﺎنداد ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ از ﻧﮕﺎه ﻗﺮآن ،رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ،اﻣﺮي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ:

 .1ﺟﻮادي آﻣﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ،ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ،ج) 13ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻗﺮآن( ،ﻗﻢ ،اﺳﺮاء ،دوم ،1379 ،ﺻﺺ214-194
٢٤٩
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

 .1,3,2,4دﻋﻮت ﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﻣﻌﺮﻓﺖ
آﻳﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻓﺮا ﻣﻲﺧﻮاﻧﺪ و او را در اﻳﻦ ﻛﺎر
ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﭘﻴﺪاﺳﺖ اﮔﺮ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻣﻜﺎن ﻧﺪاﺷﺖ ﻗﺮآن ﭼﺮا ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮدم را ﺑﺪان ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه
ﺑﺎﺷﺪ؟
ﻗُﻞِ اﻧﻈُﺮُواْ ﻣﺎذَا ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎوات واﻷَرضِ * ﻳﻮﻧﺲ» 101/ﺑﮕﻮ :ﺑﻨﮕﺮﻳﺪ ﻛﻪ در آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ ﭼﻴﺴﺖ«.
 .2,3,2,4ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ در اﻧﺴﺎن
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﻣﻤﻜﻦ و ﻣﻴﺴﻮر ﻣﻲداﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ و درﺟﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ
او را ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮده و ﺣﺘﻲ ﺗﺎ ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲدﻫﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻴﺎمﻫﺎي داﺳﺘﺎن ﺧﻠﻘﺖ آدم اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ آدﻣﻴﺎن ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺪري ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ او ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺣﻘﺎﻳﻖ و اﺳﻤﺎء و ﻣﻈﺎﻫﺮ اﺳﻤﺎء را ﻣﻲداﻧﺴﺖ:
وﻋﻠﱠﻢ آدم اﻷَﺳﻤﺎء ﻛُﻠﱠﻬﺎ * ﺑﻘﺮه» 31/و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪي اﺳﻤﺎء را ﺑﻪ آدم آﻣﻮﺧﺖ« .
 .3,3,2,4ﺗﻜﺮﻳﻢ ﻋﻠﻢ و ﻋﺎﻟﻢ
در آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ از ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺗﺠﻠﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ راه ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﻃﻲ ﻛﺮده و
ﺑﻪ درﺟﺎﺗﻲ از ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﻣﻜﺎﻧﺖ رﺳﻴﺪهاﻧﺪ را ﻣﻮرد ﺗﺠﻠﻴﻞ وﺗﻌﻈﻴﻢ و ﺗﻜﺮﻳﻢ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم
ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺎب ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﻔﺘﻮح اﺳﺖ و ﺑﺪان ﻣﻲﺗﻮان دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ:
ﻳﺮْﻓَﻊِ اﻟﻠﱠﻪ اﻟﱠﺬﻳﻦَ آﻣﻨُﻮا ﻣﻨﻜُﻢ واﻟﱠﺬﻳﻦَ أُوﺗُﻮا اﻟْﻌﻠْﻢ درﺟﺎت * ﻣﺠﺎدﻟﻪ» 11/ﺧﺪا رﺗﺒﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ از ﺷﻤﺎ را
ﻛﻪ ﮔﺮوﻳﺪه و ﻛﺴﺎﻧﻲ را ﻛﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪﻧﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺟﺎت ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮداﻧﺪه«.
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻨﻜﻪ از ﺳﻪ ﮔﺮوه آﻳﺎت ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد از ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺮآن ﺑﺎب ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺎز
اﺳﺖ .از ﮔﺮوهﻫﺎي دﻳﮕﺮ آﻳﺎت ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮان اﻳﻦ ﻣﻔﺎد را اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻛﺮد از ﺟﻤﻠﻪ :آﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﻞ را ﻋﺎﻣﻞ
ﻧﺎﺑﻴﻨﺎﻳﻲ 1،اﺷﺎﻋﻪ ﻓﺤﺸﺎ و ﻓﺴﺎد 2،ﺳﻘﻮط 3،ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺟﻮﻳﻲ 4،ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻛﻮرﻛﻮراﻧﻪ 5،ﺳﻮءﻇﻦّ 1،ﺑﻲ ادﺑﻲ 2،ﻣﺼﺎﺋﺐ

 .1رﻋﺪ19/
 .2ﻧﻤﻞ55/
 .3اﻧﻔﺎل22/
 .4ﺑﻘﺮه118/
 .5اﻧﺒﻴﺎء54-52/
٢٥٠
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 3،ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ و اﺧﺘﻼف 4و ﺷﻘﺎوت اﺧﺮوي 5ﻣﻲداﻧﺪ و ﻛﺴﺎﻧﻲ را ﻛﻪ از ﻛﺴﺐ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺳﺮﺑﺎز
ﻣﻲزﻧﻨﺪ و ﺳﺴﺘﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺳﺮزﻧﺶ و ﺗﻮﺑﻴﺦ ﻣﻲﻛﻨﺪ 6.اﮔﺮ ﺑﺎب ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﺴﺪود ﺑﻮد و آﮔﺎﻫﻲ و
ﻋﻠﻢ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﻣﻴﺴﻮر ﻧﺒﻮد ﻣﻌﻨﻲ ﻧﺪاﺷﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺴﺘﻲ در ﻛﺴﺐ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﻮرد
ﺳﺮزﻧﺶ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
 .4,2,4اﺑﺰار ﻣﻌﺮﻓﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﻌﺮﻓﺖ ،اﺑﺰار ﻣﺘﻌﺪد و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﭼﻮن ﺣﻮاس ﻇﺎﻫﺮ ،ﻗﻠﺐ،
ﻋﻘﻞ و ﻓﻄﺮت را در اﺧﺘﻴﺎر او ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﻓﺮاﮔﻴﺮﺗﺮﻳﻦ اﺑﺰار ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﺣﻮاس اﺳﺖ .اﻧﺴﺎن از ﻃﺮﻳﻖ
ﺷﻨﻮاﻳﻲ ،ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ،ﭼﺸﺎﻳﻲ ،ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ و ﺑﺴﺎواﻳﻲ ﻇﻮاﻫﺮ اﺷﻴﺎ ،ﺻﺪا ،رﻧﮓ ،ﺷﻜﻞ ،ﺑﻮ ،ﻣﺰه ،ﻃﻌﻢ ،ﻧﺮﻣﻲ و
زﺑﺮي را درك ﻣﻲﻛﻨﺪ و از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﻘﻞ و ﺧﺮدورزي ﺑﻪ ادراك ﻛﻠﻲ ،اﺳﺘﻨﺘﺎج و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي آﻣﻮزهﻫﺎ
دﺳﺖ ﻣﻲزﻧﺪ .ﻗﻠﺐ در وﺟﻮد اﻧﺴﺎن اﺑﺰاري ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺖ؛ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺼﻮﻟﻲ از راه ﺗﻌﻘﻞ،
ﺗﻔﻘﻪ و ﺗﺪﺑﺮ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻀﻮري و رؤﻳﺖ ﺷﻬﻮدي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﻳﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺣﻴﺎﻧﻲ از ﻛﺎرﻫﺎي ﻗﻠﺐ
اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻬﺎي اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺰ ﻓﻄﺮي اﺳﺖ.
 .1,4,2,4ﺣﻮاس
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﺴﻲ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻤﺎس ﺣﻮاس ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺎ اﺷﻴﺎء و ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺷﺪن ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت وﻳﮋه ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﻲﺷﻮد .آﻧﭽﻪ اﻫﻤﻴﺖ دارد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻮاس ﻇﺎﻫﺮ واﻗﻌﻴﺎت ﻣﺤﺴﻮس ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﻗﺎﺑﻞ
درك اﻧﺪ.
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﮔﻮش و ﭼﺸﻢ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو اﺑﺰار از اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ
درﺑﺎره اﺑﺰار ﮔﻮش و ﭼﺸﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ:
 .1آل ﻋﻤﺮان154/
 .2ﺣﺠﺮات4/
 .3ﺣﺠﺮات6/
 .4ﺣﺸﺮ14 /
 .5اﻋﺮاف179 /
 .6ﻣﻜﺎرم ﺷﻴﺮازي ﻧﺎﺻﺮ ،ﭘﻴﺎم ﻗﺮآن )ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ( ،ج  ،1ﻣﺪرﺳﻪ اﻻﻣﺎم اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ،ﻗﻢ ،اول،1367 ،
ﺻﺺ99-52
٢٥١
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

واﻟﻠّﻪ أَﺧْﺮَﺟﻜُﻢ ﻣﻦ ﺑﻄُﻮنِ أُﻣﻬﺎﺗﻜُﻢ ﻻَ ﺗَﻌﻠَﻤﻮنَ ﺷَﻴﺌًﺎ وﺟﻌﻞَ ﻟَﻜُﻢ اﻟْﺴﻤﻊ واﻷَﺑﺼﺎر واﻷَﻓْﺌﺪةَ ﻟَﻌﻠﱠﻜُﻢ ﺗَﺸْﻜُﺮُونَ *
ﻧﺤﻞ» 78/و ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را از ﺷﻜﻢ ﻣﺎدراﻧﺘﺎن در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﭼﻴﺰي ﻧﻤﻲداﻧﺴﺘﻴﺪ ﺑﻴﺮون آورد و ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ
ﮔﻮش و ﭼﺸﻢﻫﺎ و دلﻫﺎ ﻗﺮار داد ،ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻛﻨﻴﺪ«.
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺮ روي ﮔﻮش و ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﻣﻌﺮﻓﺖ در ﻣﻮارد ﻓﺮاوان ﺗﻜﻴﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ و در
آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎري اﻧﺴﺎن را دﻋﻮت ﻛﺮده ﻛﻪ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎي آﺳﻤﺎﻧﻲ و زﻣﻴﻨﻲ را ﺑﻨﮕﺮد ،از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺣﺴﻲ و
ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدن ﺣﻮاس ﻇﺎﻫﺮ ﻛﺘﺎب ﺗﻜﻮﻳﻦ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و زﻳﺒﺎﻳﻲﻫﺎ و ﺷﮕﻔﺘﻲﻫﺎ و اﻧﺴﺠﺎم و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ
ﻣﻮﺟﻮدات را درﻳﺎﺑﺪ ،اﻳﻦ آﻳﺎت ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد آن ﻓﺮاوان اﺳﺖ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ
اﺣﺴﺎس ،ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻋﺘﺒﺎر دارﻧﺪ) .در ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ
از اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ( اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻘﺼﻮد اﺻﻠﻲ در اﻳﻦ آﻳﺎت اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﻢ و ﻧﻈﺎم
دﻗﻴﻖ آﻓﺮﻳﻨﺶ و ﺑﺎ آﮔﺎه ﺷﺪن از ﻋﺠﺎﻳﺐ و ﺷﮕﻔﺘﻲﻫﺎ و اﺳﺮار ﺧﻠﻘﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺑﺮﺳﺪ و ﻋﻠﻢ و ﻗﺪرت
ﺑﻲ ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را درﻳﺎﺑﺪ.
 .2,4,2,4ﻋﻘﻞ
ﻗﻮه و اﺑﺰاري ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﺴﺎن را ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻲﺳﺎزد ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲدﻫﺪ ،آن راﻋﻤﻴﻖ و دﻗﻴﻖ ﻣﻲﺳﺎزد
و ﺑﺪان ﻧﻈﻢ و اﻧﺘﻈﺎم ﻣﻲﺑﺨﺸﺪ ﻗﻮه ﻋﺎﻗﻠﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﺪادادي اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ ﺻﺤﻴﺢ و
ﻛﺎرآﻣﺪ واﻣﻲ دارد و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎﻳﺶ را ﭘﺮورش ﻣﻲدﻫﺪ .ﻣﻌﺮﻓﺖﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ از
ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻴﺮون ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ،ﭘﺎﻻﻳﺶ و ﭘﻴﺮاﻳﺶ ﻣﻲﺳﺎزد و آن را رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲدﻫﺪ .ﺟﺎي
ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮدﻳﺪي ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺮوﻳﻲ را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ارزاﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎ آن ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﺪ و آﮔﺎﻫﻲ
و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﻮد را ﻋﻤﻴﻖ و ﮔﺴﺘﺮده ﺳﺎزد و اﻓﻖﻫﺎي ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.
ﻋﻘﻞ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻠﻜﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ دﻳﻨﻲ ﻣﻌﻨﺎي ﺧﺎﺻﻲ دارد و از ﺷﻮاﻫﺪ ﻗﺮآﻧﻲ و
رواﻳﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻲﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﻛﻪ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ و رواﻳﺎت و اﺣﺎدﻳﺚ در ﻣﻌﻨﺎي ﻋﻘﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﻘﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻗﻮهي ﺗﻔﻜﺮ ،وﺳﻴﻠﻪ درﺳﺖ اﻧﺪﻳﺸﻴﺪن ،ﻫﻮش و ﻣﺪرك ﻛﻠﻴﺎت ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻘﻞ اﺑﺰاري ﺑﺮاي اﻧﺪﻳﺸﻴﺪن و آﮔﺎه ﺷﺪن و وﺳﻴﻠﻪ اي ﺑﺮاي ﺑﺼﻴﺮت ﻳﺎﻓﺘﻦ و ﻣﻨﺒﻌﻲ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ
ﺑﻪ ﻣﻌﺎرف و ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺑﺮﺗﺮ و ﻋﺎﻣﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻮﺑﻲﻫﺎ از ﺑﺪي ﻫﺎﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺒﺐ

٢٥٢
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻧﻴﺮوﻳﻲ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن را از ﺟﻬﺎﻟﺖ و ﺳﻔﺎﻫﺖ و ﺿﻼﻟﺖ ﺑﺎز ﻣﻲدارد و او را ﻋﻘﺎل ﻣﻲﻛﻨﺪ
ﻋﻘﻞ اﺳﺖ 1.ﭘﺲ ﻋﻘﻞ در ﻟﺴﺎن ﻗﺮآن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻋﻘﻞ ﻣﻌﺎش ﻳﺎ ﻋﻘﻞ ﺣﺴﺎﺑﮕﺮ و اﺳﺘﺪﻻل ﮔﺮ و ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎي ﻋﻘﻞ ﻣﻌﺎد و ارزﺷﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود .ﻋﻘﻞ و ﺧﺮد در ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻏﺮب ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي
ﻋﻘﻞ ﻣﺎدي و ﺣﺴﺎﺑﮕﺮ اﺳﺖ.
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واژه ﻋﻘﻞ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﻌﺎﺑﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي ﻋﻘﻞ در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر
رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ:
ﻧُﻬﻲ:
إِنﱠ ﻓﻲ ذَﻟﻚ ﻟَĤﻳﺎت ﻟﱢﺄُوﻟﻲ اﻟﻨﱡﻬﻰ * ﻃﻪ» 54/ﺑﻲ ﺗﺮدﻳﺪ در آﻓﺮﻳﻨﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاي ﺧﺮدﻣﻨﺪان
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ«.
ﻧُﻬﻲ ﺟﻤﻊ ﻧﻬﻴﻪ اﺳﺖ از ﻧﻬﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺎزداﺷﺘﻦ .از آن ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﻧﻬﻴﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ﭼﻮن ﻋﻘﻞ
اﻧﺴﺎن را از ﺳﻔﺎﻫﺖ و ﺟﻬﺎﻟﺖ و ﺿﻼﻟﺖ و ارﺗﻜﺎب ﻛﺎر زﺷﺖ ﺑﺎز ﻣﻲدارد.

3و4

اﻟﺒﺎب:
إِنﱠ ﻓﻲ ﺧَﻠْﻖِ اﻟﺴﻤﺎوات واﻷَرضِ واﺧْﺘﻼَف اﻟﻠﱠﻴﻞِ واﻟﻨﱠﻬﺎرِ ﻵﻳﺎت ﻟﱢﺄُوﻟﻲ اﻷﻟْﺒﺎبِ * آل ﻋﻤﺮان190/
»ﻣﺴﻠﻤﺎ در آﻓﺮﻳﻨﺶ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ و در ﭘﻰ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ آﻣﺪن ﺷﺐ و روز ﺑﺮاى ﺧﺮدﻣﻨﺪان
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﻳﻰ ]ﻗﺎﻧﻊ ﻛﻨﻨﺪه[ اﺳﺖ«.
ﻟﺐ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ؛ 5ﺟﻤﻊ آن اﻟﺒﺎب اﺳﺖ و ﻋﻘﻞ را ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻟﺐ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ
ﭼﻮن ﺑﺎ ارزﺷﺘﺮﻳﻦ ﭼﻴﺰ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﮔﻮﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﭘﻮﺳﺖ و ﺑﺮاي ﺻﻴﺎﻧﺖ از اﻳﻦ
ﺷﻲء ﺑﺎ ارزش اﺳﺖ.
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 .1ﺑﻬﺸﺘﻲ ﻣﺤﻤﺪ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺻﺺ327-326
 .2رك :زاﻫﺪي ﻣﺮﺗﻀﻲ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺻﺺ273-248و297-282
 .3ﺟﻮادي آﻣﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ،ادب ﻓﻨﺎي ﻣﻘﺮﺑﺎن ،ج ،2ﻗﻢ ،اﺳﺮاء ،اول ،1383 ،ص18
 .4راﻏﺐ اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص451
 .5اﻟﻔﻴﻮﻣﻲ ،ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻤﻨﻴﺮ ،ﻗﻢ ،داراﻟﻬﺠﺮه ،ﺳﻮم1425 ،ه.ق ،ص547
 .6ﺟﻮادي آﻣﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص20
٢٥٣
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻗﻠﺐ:
إِنﱠ ﻓﻲ ذَﻟﻚ ﻟَﺬﻛْﺮَى ﻟﻤﻦ ﻛَﺎنَ ﻟَﻪ ﻗَﻠْﺐ أَو أَﻟْﻘَﻰ اﻟﺴﻤﻊ وﻫﻮ ﺷَﻬِﻴﺪ * ق37/
»ﻗﻄﻌﺎ در اﻳﻦ ]ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ[ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﺻﺎﺣﺒﺪل و ﺣﻖ ﻧﻴﻮﺷﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﻰ اﻳﺴﺘﺪ ﻋﺒﺮﺗﻰ اﺳﺖ«.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻘﻞ ورزي از ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﻗﻠﺐ اﺳﺖ )ﺷﺮح اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ در اداﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ(
ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻗﻠﺐ ﻛﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﻌﻘﻞ اﺳﺖ در ﻣﻌﻨﺎي ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺗﻌﻘﻞ 1،ﺗﻔﻜﺮ 2،ﺗﺪﺑﺮ 3،ﺗﻔﻘﻪ 4و ﺑﺼﻴﺮت 5،ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ،
ﻛﺴﺎﻧﻲ را ﻛﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺷﻌﻮر و دراﻳﺖ ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﻪ ﻛﺎر ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻮرد ﺳﺮزﻧﺶ و ﻧﻜﻮﻫﺶ
ﻗﺮار داده اﺳﺖ 6.ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ آﻳﺎت ﻧﺸﺎن از آن دارد ﻛﻪ ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺑﺰار ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 .3,4,2,4ﻗﻠﺐ
ﻳﻜﻲ از واژهﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ادراﻛﺎت و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﺎﻃﻨﻲ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر
ﻣﻲﺑﺮد ﻗﻠﺐ ﻳﺎ ﻓﺆاد اﺳﺖ .ﻗﻠﺐ در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي دﮔﺮﮔﻮن ﻛﺮدن و ﮔﺮداﻧﻴﺪن ﭼﻴﺰي از ﺣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺣﺎل
دﻳﮕﺮ آﻣﺪه 7و ﻓﻮاد از ﻓﺄد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻗﻠﺐ اﺳﺖ؛ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ در ﻓﺆاد ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﮕﻲ و ﺷﻌﻠﻪ ور ﺑﻮدن
ﺑﻮدن ﻟﺤﺎظ ﻣﻲ ﺷﻮد 8.ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ واژه ﻣﻌﺎدل ﺑﺮاي ﻗﻠﺐ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ واژه »دل« ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮاي
ﻗﻠﺐ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺮﻛﺰ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاﻃﻒ و ﺟﺎﻳﮕﺎه ادراك و

 .1ﺑﻘﺮه76 ،73 ،170 ،164 ،44/؛ آل ﻋﻤﺮان64/؛ ﻳﻮﻧﺲ16/؛ ﻫﻮد51/؛ اﻧﺒﻴﺎء67/
 .2ﻳﻮﻧﺲ24/؛ ﻧﺤﻞ11/؛ ﺟﺎﺛﻴﻪ13/؛ ﺣﺸﺮ21/؛ روم21/؛ زﻣﺮ42/؛ ﺳﺒﺄ46/؛ ﺑﻘﺮه219/
 .3ﻣﺤﻤﺪ ،24/ﻧﺴﺎء ،82/ﻣﻮﻣﻨﻮن ،68/ص29/
 .4اﻧﻌﺎم 65/و 98؛ﻧﺴﺎء78/؛ اﻧﻔﺎل65/؛ ﺣﺸﺮ13/
 .5اﻧﻌﺎم104/؛ ﻗﺼﺺ43/؛ ﺟﺎﺛﻴﻪ20/؛ ﻳﻮﺳﻒ108/
 .6ﺑﻘﺮه9/؛ آل ﻋﻤﺮان69/؛ اﻧﻌﺎم123 – 26/؛ ﻣﻮﻣﻨﻮن56/؛ﺷﻌﺮاء113/؛ ﺣﺠﺮات2/
 .7راﻏﺐ اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص366
 .8ﻫﻤﺎن ،ص333
٢٥٤
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻮدن ،دو ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻗﻠﺐ اﺳﺖ 1.ﺑﺤﺚ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺮﻛﺰ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﻮدن ﻗﻠﺐ ارﺗﺒﺎﻃﻲ
ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻠﺐ را از ﺟﻨﺒﻪ ادراﻛﻲ آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ.
ﻳﻜﻲ از آﺛﺎري ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲدﻫﺪ ادراك و ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺖ .ﻗﺮآن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﻘﻞ و ﻓﻬﻢ و ﺗﺪﺑﺮ ﻛﺎر ادراك و ﺷﻨﺎﺧﺖ را ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲدﻫﺪ.
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أَﻓَﻠَﻢ ﻳﺴﻴﺮُوا ﻓﻲ اﻟْﺄَرضِ ﻓَﺘَﻜُﻮنَ ﻟَﻬﻢ ﻗُﻠُﻮب ﻳﻌﻘﻠُﻮنَ ﺑِﻬﺎ أَو آذَانٌ ﻳﺴﻤﻌﻮنَ ﺑِﻬﺎ ﻓَﺈِﻧﱠﻬﺎ ﻟَﺎ ﺗَﻌﻤﻰ اﻟْﺄَﺑﺼﺎر
وﻟَﻜﻦ ﺗَﻌﻤﻰ اﻟْﻘُﻠُﻮب اﻟﱠﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﺼﺪورِ * ﺣﺞ» 46/آﻳﺎ در زﻣﻴﻦ ﮔﺮدش ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ دﻟﻬﺎﻳﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ
ﺑﺎ آن ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻨﺪ ﻳﺎ ﮔﻮﺷﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭼﺸﻤﻬﺎ ﻛﻮر ﻧﻴﺴﺖ ﻟﻴﻜﻦ دﻟﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ در
ﺳﻴﻨﻪﻫﺎﺳﺖ ﻛﻮر اﺳﺖ«
اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻗﻠﺐ ﺑﺮاي اﻧﺪﻳﺸﻴﺪن و درك واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻳﺪ از اﻳﻦ اﺑﺰار
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ.
أَﻓَﻠَﺎ ﻳﺘَﺪﺑﺮُونَ اﻟْﻘُﺮْآنَ أَم ﻋﻠَﻰ ﻗُﻠُﻮبٍ أَﻗْﻔَﺎﻟُﻬﺎ * ﻣﺤﻤﺪ» 24/آﻳﺎ ﺑﻪ آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻧﻤﻰاﻧﺪﻳﺸﻨﺪ ﻳﺎ ]ﻣﮕﺮ[ ﺑﺮ
دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن ﻗﻔﻠﻬﺎﻳﻰ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ«.
اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺮﻳﺢ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﻲ ﺗﺪﺑﺮ را ﺑﻪ دﻟﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲدﻫﺪ و از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن
ﻗﺮآن را ﻧﻤﻲﻓﻬﻤﻨﺪ ﮔﻼﻳﻪ دارد ﻛﻪ آﻳﺎ دﻟﻬﺎ را ﺑﻪ ﻛﺎر ﻧﻤﻲاﻧﺪازﻧﺪ و اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﺗﺪﺑﺮ ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن
ﻗﻔﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﻣﻔﺮوض در اﻳﻦ آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻠﺐ ﺑﺮاي ﻓﻬﻤﻴﺪن اﺳﺖ.
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻗﻠﺐ ﻳﺎ ﻓﺆاد را در ردﻳﻒ دﻳﮕﺮ اﺑﺰار ادراﻛﻲ ﻣﺤﺴﻮس ﻧﻈﻴﺮ ﮔﻮش و ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﻲآورد:
وﻻَ ﺗَﻘْﻒ ﻣﺎ ﻟَﻴﺲ ﻟَﻚِ ﺑﻪ ﻋﻠْﻢ إِنﱠ اﻟﺴﻤﻊ واﻟْﺒﺼﺮَ واﻟْﻔُﺆَاد ﻛُﻞﱡ أُوﻟـﺌﻚ ﻛَﺎنَ ﻋﻨْﻪ ﻣﺴﺆُوﻻً * اﺳﺮاء36/
»و ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ ﺑﺪان ﻋﻠﻢ ﻧﺪارى دﻧﺒﺎل ﻣﻜﻦ زﻳﺮا ﮔﻮش و ﭼﺸﻢ و ﻗﻠﺐ ﻫﻤﻪ ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ واﻗﻊ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ«.

 .1رك :ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ،اﺧﻼق در ﻗﺮآن ،ج) ،1ﺷﻤﺎره  1/1-7از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺸﻜﺎت( ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ
اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ ،اول ،1384 ،ﺻﺺ235-220
 .2ﻫﻤﺎن ،ص220
٢٥٥
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

واﻟﻠّﻪ أَﺧْﺮَﺟﻜُﻢ ﻣﻦ ﺑﻄُﻮنِ أُﻣﻬﺎﺗﻜُﻢ ﻻَ ﺗَﻌﻠَﻤﻮنَ ﺷَﻴﺌًﺎ وﺟﻌﻞَ ﻟَﻜُﻢ اﻟْﺴﻤﻊ واﻷَﺑﺼﺎر واﻷَﻓْﺌﺪةَ ﻟَﻌﻠﱠﻜُﻢ ﺗَﺸْﻜُﺮُونَ
ﻧﺤﻞ» 78/و ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را از ﺷﻜﻢ ﻣﺎدراﻧﺘﺎن در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﭼﻴﺰى ﻧﻤﻰداﻧﺴﺘﻴﺪ ﺑﻴﺮون آورد و ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ
ﮔﻮش و ﭼﺸﻤﻬﺎ و دﻟﻬﺎ ﻗﺮار داد ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارى ﻛﻨﻴﺪ«.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ :ﻣﺆﻣﻨﻮن78/؛ ﺳﺠﺪه9/؛ اﺣﻘﺎف26/؛ ﻣﻠﻚ23/
وﻟَﻘَﺪ ذَرأْﻧَﺎ ﻟﺠﻬﻨﱠﻢ ﻛَﺜﻴﺮًا ﻣﻦَ اﻟْ ِﺠﻦﱢ واﻹِﻧﺲِ ﻟَﻬﻢ ﻗُﻠُﻮب ﻻﱠ ﻳﻔْﻘَﻬﻮنَ ﺑِﻬﺎ وﻟَﻬﻢ أَﻋﻴﻦٌ ﻻﱠ ﻳﺒﺼﺮُونَ ﺑِﻬﺎ وﻟَﻬﻢ
آذَانٌ ﻻﱠ ﻳﺴﻤﻌﻮنَ ﺑِﻬﺎ أُوﻟَـﺌﻚ ﻛَﺎﻷَﻧْﻌﺎمِ ﺑﻞْ ﻫﻢ أَﺿَﻞﱡ أُوﻟَـﺌﻚ ﻫﻢ اﻟْﻐَﺎﻓﻠُﻮنَ * اﻋﺮاف» 179/و در ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﺑﺴﻴﺎرى از ﺟﻨﻴﺎن و آدﻣﻴﺎن را ﺑﺮاى دوزخ آﻓﺮﻳﺪهاﻳﻢ ]ﭼﺮا ﻛﻪ[ دﻟﻬﺎﻳﻰ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ]ﺣﻘﺎﻳﻖ را[
درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ و ﭼﺸﻤﺎﻧﻰ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻨﺪ و ﮔﻮﺷﻬﺎﻳﻰ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻰﺷﻨﻮﻧﺪ آﻧﺎن
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭼﻬﺎرﭘﺎﻳﺎن ﺑﻠﻜﻪ ﮔﻤﺮاهﺗﺮﻧﺪ ]آرى[ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺎن ﻏﺎﻓﻞﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻧﻨﺪ«.
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﺑﺮﺧﻲ آﻳﺎت ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻀﻮري را ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﻛَﺬَب اﻟْﻔُﺆَاد ﻣﺎ رأَى * أَﻓَﺘُﻤﺎروﻧَﻪ ﻋﻠَﻰ ﻣﺎ ﻳﺮَى * وﻟَﻘَﺪ رآه ﻧَﺰْﻟَﺔً أُﺧْﺮَى * ﻧﺠﻢ13-11/
»آﻧﭽﻪ را دل دﻳﺪ اﻧﻜﺎر]ش[ ﻧﻜﺮد .آﻳﺎ در آﻧﭽﻪ دﻳﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ او ﺟﺪال ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ .و ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎر دﻳﮕﺮى
ﻫﻢ او را دﻳﺪه اﺳﺖ«.
اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ »رؤﻳﺖ« و ﻧﺴﺒﺖ دادن آن ﺑﻪ ﻓﺆاد ﻳﺎ ﻗﻠﺐ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻀﻮري را
ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ .رؤﻳﺖ دل در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﻀﻮري اﺳﺖ .آﻳﺎت دﻳﮕﺮي را ﻧﻴﺰ
ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺮﺷﻤﺮد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﻠﺐ اﺑﺰاري ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻀﻮري اﺳﺖ.
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ﻓَﺈِﻧﱠﻬﺎ ﻟَﺎ ﺗَﻌﻤﻰ اﻟْﺄَﺑﺼﺎر وﻟَﻜﻦ ﺗَﻌﻤﻰ اﻟْﻘُﻠُﻮب اﻟﱠﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﺼﺪورِ *ﺣﺞ» 46 /ﭘﺲ اﻳﻦ ﭼﺸﻤﻬﺎ ﻛﻮر ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻠﻜﻪ دﻟﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺳﻴﻨﻪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻮرﻧﺪ«.
ﻛَﻠﱠﺎ ﺑﻞْ رانَ ﻋﻠَﻰ ﻗُﻠُﻮﺑِﻬِﻢ ﻣﺎ ﻛَﺎﻧُﻮا ﻳﻜْﺴﺒﻮنَ * ﻣﻄﻔﻔﻴﻦ» 14/ﻧﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ
ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ زﻧﮕﺎر ﺑﺮ دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ«
وﺧَﺘَﻢ ﻋﻠَﻰ ﺳﻤﻌﻪ وﻗَﻠْﺒِﻪ * ﺟﺎﺛﻴﻪ» 23/و ﻣﻬﺮ ﺑﺮ ﮔﻮش و ﻗﻠﺐ او ﻧﻬﺎده«

 .1ﻫﻤﺎن ،ص222
٢٥٦
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻛَﺬَﻟﻚ ﻳﻄْﺒﻊ اﻟﻠّﻪ ﻋﻠَﻰ ﻗُﻠُﻮبِ اﻟْﻜَﺎﻓﺮِﻳﻦَ * اﻋﺮاف » 101/اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻬﺮ ﺧﻮاﻫﺪ زد ﺑﺮ دﻟﻬﺎي
ﻛﺎﻓﺮان«
وﺟﻌﻠْﻨَﺎ ﻋﻠَﻰ ﻗُﻠُﻮﺑِﻬِﻢ أَﻛﻨﱠﺔً أَن ﻳﻔْﻘَﻬﻮه * اﻧﻌﺎم» 25/و ﻗﺮار دادﻳﻢ ﺑﺮ دﻟﻬﺎﺷﺎن ﭘﺮده ﻫﺎﻳﻲ )ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ
ﻣﻲﺷﻮد( از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ«.
ﺗﻌﺎﺑﻴﺮي ﻧﻈﻴﺮ »وارﺗﺎﺑﺖ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ« * ﺗﻮﺑﻪ45/؛ »ﺑﻨﻮا رﻳﺒﻪ ﻓﻲ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ« * ﺗﻮﺑﻪ 110/ﻳﺎ »ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ ﻏﻠﻒ«*
ﺑﻘﺮه 88/ﻧﻴﺰ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ دارد ﻛﻪ ﻛﺎر دل ادراك ﻛﺮدن اﺳﺖ.
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ادراك ﻛﺮدن اﻋﻢ از ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺼﻮﻟﻲ ﻳﺎ ﺣﻀﻮري را ﻛﺎر ﻗﻠﺐ ﻣﻲداﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻗﻠﺐ
ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺎر ادراك ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﻫﺮﮔﺎه ﻋﻤﻞ ادراك ﺑﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺻﻮرت ﻧﮕﻴﺮد ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﺑﻴﻤﺎري ﻗﻠﺐ اﺳﺖ.

1

از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﻮاع ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﻀﻮري ،ﺷﻬﻮد ﻗﻠﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻗﻠﺐ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﻛﺴﺐ
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻬﻮدي ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﻣﺎ ﻛَﺬَب اﻟْﻔُﺆَاد ﻣﺎ رأَى * أَﻓَﺘُﻤﺎروﻧَﻪ ﻋﻠَﻰ ﻣﺎ ﻳﺮَى * ﻧﺠﻢ11/و» 12آﻧﭽﻪ را دل دﻳﺪ اﻧﻜﺎر]ش[ ﻧﻜﺮد.
آﻳﺎ در آﻧﭽﻪ دﻳﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ او ﺟﺪال ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ«.
ﺗﻮﺿﻴﺢ درﺑﺎره اﻳﻦ آﻳﻪ در ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻬﻮدي آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻮع دﻳﮕﺮي از ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻗﻠﺐ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﻛﺴﺐ آن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻣﻌﺮﻓﺖ
وﺣﻴﺎﻧﻲ اﺳﺖ.

2

ﻗُﻞْ ﻣﻦ ﻛَﺎنَ ﻋﺪوا ﻟﱢﺠِﺒﺮِﻳﻞَ ﻓَﺈِﻧﱠﻪ ﻧَﺰﱠﻟَﻪ ﻋﻠَﻰ ﻗَﻠْﺒِﻚ ﺑِﺈِذْنِ اﻟﻠّﻪ ﻣﺼﺪﻗﺎً ﻟﱢﻤﺎ ﺑﻴﻦَ ﻳﺪﻳﻪ وﻫﺪى وﺑﺸْﺮَى
ﻟﻠْﻤﺆْﻣﻨﻴﻦَ * ﺑﻘﺮه» 97/ﺑﮕﻮ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ دﺷﻤﻦ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ اﺳﺖ ]در واﻗﻊ دﺷﻤﻦ ﺧﺪاﺳﺖ[ ﭼﺮا ﻛﻪ او ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن
ﺧﺪا ﻗﺮآن را ﺑﺮ ﻗﻠﺒﺖ ﻧﺎزل ﻛﺮده اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﺆﻳﺪ ]ﻛﺘﺎﺑﻬﺎى آﺳﻤﺎﻧﻰ[ ﭘﻴﺶ از آن و ﻫﺪاﻳﺖ و
ﺑﺸﺎرﺗﻰ ﺑﺮاى ﻣﺆﻣﻨﺎن اﺳﺖ«.

 .1ﻫﻤﺎن ،ﺻﺺ224-223
 .2ﻫﻤﺎن،ص224
٢٥٧
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻧَﺰَلَ ﺑِﻪ اﻟﺮﱡوح اﻟْﺄَﻣﻴﻦُ * ﻋﻠَﻰ ﻗَﻠْﺒِﻚ ﻟﺘَﻜُﻮنَ ﻣﻦَ اﻟْﻤﻨﺬرِﻳﻦَ * ﺷﻌﺮاء» 194-193/روح اﻻﻣﻴﻦ آن را ﺑﺮ
دﻟﺖ ﻧﺎزل ﻛﺮد .ﺗﺎ از ]ﺟﻤﻠﻪ[ ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﻰ«
اﻟﺒﺘﻪ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ وﺣﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺧﺎص آن ﻳﻌﻨﻲ وﺣﻲ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﺪان اﺷﺎره
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﻗﻠﺐ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان اﺳﺖ.
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﺼﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻌﻘﻞ و ﺗﺪﺑﺮ و ﺗﻔﻘﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﻫﻢ
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﻀﻮري و رؤﻳﺖ ﺷﻬﻮدي و ﻫﻢ ﺗﻠﻘﻲ وﺣﻲ ،ﻛﺎر ﻗﻠﺐ اﺳﺖ.
 .4,4,2,4ﻓﻄﺮت
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ دوم از ﻓﺼﻞ ﺳﻮم درﺑﺎره ﻓﻄﺮت ﺑﻴﺎن ﺷﺪ وﻗﺘﻲ از ﻓﻄﺮت ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن
ﻣﻲآﻳﺪ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮداﺧﺖ؛ ﻳﻜﻲ ﮔﺮاﻳﺸﻬﺎ و ﺗﻤﺎﻳﻼت ﻓﻄﺮي و دﻳﮕﺮي ﺷﻨﺎﺧﺘﻬﺎ و ﻣﻌﺎرف
ﻓﻄﺮي؛ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﺑﺨﺶ ﻣﺬﻛﻮر آﻣﺪه اﺳﺖ در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻔﺼﻞ ﻧﻴﺴﺖ .ﻫﻤﻴﻦ
ﻣﻘﺪار اﺷﺎره ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ در ﺳﺮﺷﺖ اﻧﺴﺎن ﻳﻚ ﺳﺮي ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻬﺎي ﻏﻴﺮ اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ
ﺻﺒﻐﻪ اﻟﻬﻲ دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲﺗﻮان ﻓﻄﺮت را ﻫﻢ از اﺑﺰارﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد؛ ﮔﺮﭼﻪ
ﭘﻲ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻣﻌﺎرف ﻓﻄﺮي ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻏﺒﺎرزداﻳﻲ از ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺗﺬﻛﺮ ﻗﻠﺒﻲ اﺳﺖ.
آﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻄﺮت در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ :آﻳﺎت ﺗﺬﻛﺮه 1،آﻳﺎت ﻧﺴﻴﺎن 2،آﻳﺎت
ﻣﻴﺜﺎق 3،آﻳﺎت ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻓﻄﺮي ﺑﻮدن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻌﺎرف دﻳﻦ )آﻳﻪ ﻓﻄﺮت 4،آﻳﻪ  105ﺳﻮره ﻣﺒﺎرﻛﻪ ﻣﺎﺋﺪه،
آﻳﻪ ﺻﺒﻐﻪ اﷲ 5،آﻳﻪ اﻟﻬﺎم ﻓﻄﺮي ﻧﻔﺲ ،(6آﻳﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻫﻨﮕﺎم اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ 7،آﻳﺎت راﺟﻊ
ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻔﺮ درﻳﺎﻳﻲ 8و آﻳﺎت ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻓﻄﺮت از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﺒﺖ.
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 .1ﻏﺎﺷﻴﻪ 21/و 22؛ ﻣﺪﺛّﺮ 49/و 54؛ ذارﻳﺎت55/؛ ﻓﺎﻃﺮ3/؛ اﻧﻌﺎم 42/و 43
 .2ﺣﺸﺮ19/؛ ﺗﻮﺑﻪ67/؛ ﻳﺲ78/
 .3اﻋﺮاف 172/و 173
 .4روم30/
 .5ﺑﻘﺮه138/
 .6ﺷﻤﺲ 7/و 8
 .7ﻧﺤﻞ53/؛ ﻣﺆﻣﻨﻮن 63/ﺗﺎ 65؛ اﻧﻌﺎم 40/و 41؛
 .8ﻋﻨﻜﺒﻮت65/؛
٢٥٨
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

 .5,2,4روﺷﻬﺎي ﻛﺴﺐ ﻣﻌﺮﻓﺖ
روﺷﻬﺎي ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﺑﺮ اﺳﺎس اﺑﺰار و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻲﺗﻮان اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻛﺮد .1:ﻣﻌﺮﻓﺖ
ﺣﺴﻲ ﻳﺎ ﺗﺠﺮﺑﻲ؛  .2ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻋﻘﻠﻲ؛  .3ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻬﻮدي؛  .4ﻣﻌﺮﻓﺖ وﺣﻴﺎﻧﻲ 5و ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻟﻬﺎﻣﻲ.
 .1,5,2,4ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺗﺠﺮﺑﻲ
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺑﺰار و ﺣﻮاس ﻇﺎﻫﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﻮش و ﭼﺸﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد
در آﻳﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن را دﻋﻮت ﻛﺮده ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎي زﻣﻴﻨﻲ و آﺳﻤﺎﻧﻲ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و
ﻫﺮ ﭘﺪﻳﺪه اي را آﻳﺖ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪاﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ :در ﭘﺎره اي از آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ )ص( ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ﻗُﻞِ اﻧﻈُﺮُواْ ﻣﺎذَا ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎوات واﻷَرضِ * ﻳﻮﻧﺲ» 101/ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﮕﻮ :ﺑﻨﮕﺮﻳﺪ در آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ
ﭼﻴﺴﺖ؟«
ﻓَﺎﻧﻈُﺮْ إِﻟَﻰ آﺛَﺎرِ رﺣﻤﺖ اﻟﻠﱠﻪ ﻛَﻴﻒ ﻳﺤﻴِﻲ اﻟْﺄَرض ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻬﺎ * روم» 50/ﭘﺲ ﺑﻪ آﺛﺎر رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺑﻨﮕﺮ
ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻣﻴﻦ را ﭘﺲ از ﻣﺮﮔﺶ زﻧﺪه ﻣﻲﮔﺮداﻧﺪ«.
أَﻓَﻠَﺎ ﻳﻨﻈُﺮُونَ إِﻟَﻰ اﻟْﺈِﺑِﻞِ ﻛَﻴﻒ ﺧُﻠﻘَﺖ * وإِﻟَﻰ اﻟﺴﻤﺎء ﻛَﻴﻒ رﻓﻌﺖ * وإِﻟَﻰ اﻟْﺠِﺒﺎلِ ﻛَﻴﻒ ﻧُﺼﺒﺖ * وإِﻟَﻰ
اﻟْﺄَرضِ ﻛَﻴﻒ ﺳﻄﺤﺖ * ﻏﺎﺷﻴﻪ» 20-17 /آﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﺘﺮ ﻧﻤﻲﻧﮕﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻓﺮﻳﺪه ﺷﺪه و ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻛﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺷﺪه؟ و ﺑﻪ ﻛﻮهﻫﺎ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﭘﺎداﺷﺘﻪ ﺷﺪه؟ و ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه
اﺳﺖ؟«
ﻓَﻠْﻴﻨﻈُﺮِ اﻟْﺈِﻧﺴﺎنُ ﻣﻢ ﺧُﻠﻖَ * ﻃﺎرق» 5/ﭘﺲ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻨﮕﺮد ﻛﻪ از ﭼﻪ آﻓﺮﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ؟«
ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ آﻳﺎت زﻳﺎد اﺳﺖ.
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ﻧﻜﺘﻪاي ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻻزم و ﺿﺮوري اﺳﺖ
اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﻲﺗﻮان ﻗﻠﻤﺮو ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﺴﺎن را ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﺗﺠﺮﺑﻪ داﻧﺴﺖ .ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻢ ﻫﻴﭻ ﮔﺎه ﺷﻨﺎﺧﺖ
را ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺴﻲ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﻋﺪم اﻧﺤﺼﺎر ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﺣﺴﻲ

 .1ﺣﺠﺮات7/
 .2ﻋﺒﺲ24/؛ ق6/؛ اﻧﻌﺎم99/؛ ﻋﻨﻜﺒﻮت20/؛ روم42/؛ اﻋﺮاف185/
٢٥٩
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ؛ 1در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ دو دﻟﻴﻞ از دﻻﻳﻠﻲ ﻛﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ذﻳﻞ
آﻳﺎت اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه در رد دﻋﻮي اﻧﺤﺼﺎر ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﺴﻲ آورده اﻧﺪ اﺷﺎره ﻣﻲﺷﻮد :اوﻻً
اﺛﺒﺎت ﺻﺤﺖ و ﻋﺪم ﺻﺤﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ دﻳﮕﺮي ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﭘﻴﺶ ﻣﻲآﻳﺪ .ﻋﻠﻢ
ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻘﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ .ﺛﺎﻧﻴﺎً ﺣﺲ ﺗﻨﻬﺎ اﻣﻮر ﺟﺰﺋﻲ را درك ﻣﻲﻛﻨﺪ؛ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ
ﺣﺘﻲ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻠﻲ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآورﻧﺪ .اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻠﻲ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ اﺗﻜﺎ ﺑﻪ
ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت و ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ.
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 .2,5,2,4ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻋﻘﻠﻲ
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﻛﻨﺎر اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺗﻌﻘﻞ ،ﺗﻔﻜﺮ ،ﺗﺪﺑﺮ و ﺗﻔﻘﻪ ﻓﺮا ﻣﻲﺧﻮاﻧﺪ در ﭘﺎرهاي ﻣﻮارد
ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ ﺳﺨﻦ ﺧﻮد اﺳﺘﺪﻻل ﻋﻘﻠﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ 3و ﻳﺎ ﺻﺤﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن را در ﮔﺮو
آوردن دﻟﻴﻠﻲ ﻋﻘﻠﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ 4و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺸﺮﻛﺎن ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻘﺮب ﺑﻪ ﺧﺪا،
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ﺷﻔﺎﻋﺖ 6و ﻣﺸﻴﺖ اﻟﻬﻲ 7را ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻲ ﺧﻮد ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ،اﺳﺘﺪﻻل آﻧﻬﺎ را ﺑﺎﻃﻞ
و ﻣﺨﺪوش ﻣﻲﺧﻮاﻧﺪ» 8:ﺣﺠﺘﻬﻢ داﺣﻀﻪ«...؛ 9ﺣﺘﻲ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻳﻜﻲ از ﻧﺎﻣﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﺑﺮد ﺑﺮﻫﺎن اﺳﺖ 10.ﻋﻠﻤﺎ و ﺣﻜﻤﺎي اﺳﻼم ﻧﻴﺰ رﻳﺸﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﺮاﻫﻴﻦ ﻋﻘﻠﻲ در اﺛﺒﺎت ﻋﻘﺎﻳﺪ
دﻳﻨﻲ را در ﻗﺮآن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده اﻧﺪ 11.ﻣﺜﻼً آﻳﺖ اﷲ ﺟﻮادي آﻣﻠﻲ در ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻧُﻪ

 .1رك :ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ج ،1ﺻﺺ92-89
 .2ﻫﻤﺎن ،ج ،1ص91
 .3اﻧﺒﻴﺎء22/؛ ﻃﻮر35/
 .4ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺑﻘﺮه ،111/اﻧﺒﻴﺎء24/
 .5زﻣﺮ3/
 .6ﻳﻮﻧﺲ18/
 .7اﻧﻌﺎم148/
 .8ﺟﻮادي آﻣﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ،ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ج) 3وﺣﻲ و ﻧﺒﻮت در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ( ،ﻗﻢ ،اﺳﺮاء ،اول ،1381 ،ﺻﺺ407-406
 .9ﺷﻮري15/
 .10ﻧﺴﺎء174/
 .11ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ :رك :ﻗﺪردان ﻗﺮا ﻣﻠﻜﻲ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ،ﺧﺪا در ﺣﻜﻤﺖ و ﺷﺮﻳﻌﺖ )اﺻﻄﻴﺎد ﻣﻌﺎرف ﻋﻘﻠﻲ از ﻧﺼﻮص
دﻳﻨﻲ( ،ﺗﻬﺮان ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﺪﻳﺸﻪ اﺳﻼﻣﻲ ،اول1386 ،
٢٦٠
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﺑﺮﻫﺎن را ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺮاي ﺿﺮورت وﻗﻮع ﻣﻌﺎد ﺑﻴﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ؛ ﺑﺮﻫﺎن ﺗﻮﺣﻴﺪ ،ﺑﺮﻫﺎن
ﺻﺪق ،ﺑﺮﻫﺎن ﻓﻄﺮت ،ﺑﺮﻫﺎن ﺣﺮﻛﺖ و ﻫﺪﻓﺪاري ،ﺑﺮﻫﺎن ﺣﻜﻤﺖ ،ﺑﺮﻫﺎن رﺣﻤﺖ ،ﺑﺮﻫﺎن ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﺑﺮﻫﺎن
ﻋﺪاﻟﺖ و ﺑﺮﻫﺎن ﺗﺠﺮد روح.

1

اﺻﻮﻻً ﻗﺮان ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺎ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻛﻮرﻛﻮراﻧﻪ و از روي ﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و
ﻣﻨﻜﺮان را ﺑﻪ ﺗﻌﻘﻞ و ﺗﺪﺑﺮ در آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻨﺪ و آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﻓﺮا ﻣﻲﺧﻮاﻧﺪ 2.ﻗﺮآن
ﻛﺮﻳﻢ ﺣﺘﻲ آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﺴﻲ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻲﻛﻨﺪ از ﺑﺸﺮ ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ درﺑﺎره ﻣﺸﺎﻫﺪات
ﺧﻮد ﺗﻌﻘﻞ و اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ راه ﻳﺎﺑﺪ 3.ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :اﮔﺮ ﻛﺘﺎب
اﻟﻬﻲ را ﻛﺎوش ﻛﺎﻣﻞ و در آﻳﺎﺗﺶ دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از ﺳﻴﺼﺪ آﻳﻪ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ و ﺗﺬﻛﺮ
و ﺗﻌﻘﻞ دﻋﻮت ﻛﺮده اﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﺘﺪﻻﻟﻲ را ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت ﺣﻘﻲ ﻳﺎ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺑﺎﻃﻠﻲ ﻣﻲآﻣﻮزد ﻳﺎ
اﺳﺘﺪﻻﻟﻬﺎﻳﻲ را از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان و اوﻟﻴﺎي ﺧﻮد ﻧﻘﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﺧﻮد ﺣﺘﻲ در ﻳﻚ آﻳﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن
ﺧﻮد را اﻣﺮ ﻧﻔﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻔﻬﻤﻴﺪه ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰي ﻛﻪ از ﺟﺎﻧﺐ اوﺳﺖ اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎورﻧﺪ ﻳﺎ
راﻫﻲ را ﻛﻮرﻛﻮراﻧﻪ ﺑﭙﻴﻤﺎﻳﻨﺪ«.

4

أَﻓَﻠَﺎ ﻳﻨﻈُﺮُونَ إِﻟَﻰ اﻟْﺈِﺑِﻞِ ﻛَﻴﻒ ﺧُﻠﻘَﺖ * وإِﻟَﻰ اﻟﺴﻤﺎء ﻛَﻴﻒ رﻓﻌﺖ * وإِﻟَﻰ اﻟْﺠِﺒﺎلِ ﻛَﻴﻒ ﻧُﺼﺒﺖ * وإِﻟَﻰ
اﻟْﺄَرضِ ﻛَﻴﻒ ﺳﻄﺤﺖ * ﻏﺎﺷﻴﻪ» 20-17/آﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﺘﺮ ﻧﻤﻲﻧﮕﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻓﺮﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ؟ و ﺑﻪ آﺳﻤﺎن
ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺷﺪه؟ و ﺑﻪ ﻛﻮﻫﻬﺎ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﭘﺎداﺷﺘﻪ ﺷﺪه؟ و ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه
اﺳﺖ؟«

 .1ﺟﻮادي آﻣﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ،ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ،ج) 4ﻣﻌﺎد در ﻗﺮآن( ،ﻗﻢ ،اﺳﺮاء ،اول ،1380 ،ﺻﺺ177-137؛ اﻳﻦ ﺑﺮاﻫﻴﻦ را
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻳﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦ آﻳﺎت ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻛﺮد :ﺗﻮﺣﻴﺪ :ﻧﺴﺎء87/؛ ﺻﺪق :ﻧﺴﺎء122/؛ ﻓﻄﺮت :اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،44/ﻛﻬﻒ،35/
روم30/؛ ﺣﺮﻛﺖ و ﻫﺪﻓﺪاري :ﻏﺎﻓﺮ ،39/اﻋﺮاف ،187/ﻗﻴﺎﻣﺖ ،12/اﻧﺸﻘﺎق ،6/ﺑﻘﺮه156/؛ ﺣﻜﻤﺖ :ﻣﺆﻣﻨﻮن ،115/ص،27/
ﺣﺠﺮ85/؛ رﺣﻤﺖ :اﻧﻌﺎم ،12/ﻓﺎﺗﺤﻪ4-2/؛ ﺣﻘﻴﻘﺖ :ﻧﻮر ،25/ﻏﺎﻓﺮ ،20/ﺣﺞ69/؛ ﻋﺪاﻟﺖ :ﺟﺎﺛﻴﻪ ،21-20/زﻟﺰال،8-7/
اﻧﺒﻴﺎء47/؛ ﺗﺠﺮد روح :ﺑﻘﺮه ،154/آل ﻋﻤﺮان ،169/ﻣﺆﻣﻨﻮن ،100/ﺳﺠﺪه ،11-10/ﻧﻮح ،25/ﻓﺠﺮ28-27/
 .2ﺑﻘﺮه170/
 .3ﺑﻘﺮه259/؛ ﻏﺎﺷﻴﻪ20-17/
 .4ﺟﻮادي آﻣﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ،ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ،ج ،3ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص405
٢٦١
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻓَﺎﻧﻈُﺮْ إِﻟَﻰ ﻃَﻌﺎﻣﻚ وﺷَﺮَاﺑِﻚ ﻟَﻢ ﻳﺘَﺴﻨﱠﻪ واﻧﻈُﺮْ إِﻟَﻰ ﺣﻤﺎرِك وﻟﻨَﺠﻌﻠَﻚ آﻳﺔً ﻟﱢﻠﻨﱠﺎسِ واﻧﻈُﺮْ إِﻟَﻰ اﻟﻌﻈَﺎمِ ﻛَﻴﻒ
ﻧُﻨﺸﺰُﻫﺎ ﺛُﻢ ﻧَﻜْﺴﻮﻫﺎ ﻟَﺤﻤﺎ * ﺑﻘﺮه» 259/ﺑﻪ ﺧﻮراك و ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﺧﻮد ﺑﻨﮕﺮ ﻛﻪ ﻃﻌﻢ و رﻧﮓ آن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻜﺮده
اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﻪ درازﮔﻮش ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﻛﻦ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺘﻼﺷﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ آﻧﭽﻪ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﻢ ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن
ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮ را ﻧﺸﺎﻧﻪ اي ﺑﺮاي ﻣﺮدم )در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎد( ﻗﺮار دﻫﻴﻢ .اﻛﻨﻮن ﺑﻪ
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎي ﻣﺮﻛﺐ ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﻛﻦ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮﭘﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻲ دﻫﻴﻢ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ آن
ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﻢ«.
أَوﻟَﻢ ﻳﺘَﻔَﻜﱠﺮُواْ ﻣﺎ ﺑِﺼﺎﺣﺒِﻬِﻢ ﻣﻦ ﺟِﻨﱠﺔٍ إِنْ ﻫﻮ إِﻻﱠ ﻧَﺬﻳﺮٌ ﻣﺒِﻴﻦٌ * اﻋﺮاف» 184/آﻳﺎ ﻧﻴﻨﺪﻳﺸﻴﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ
ﻫﻤﻨﺸﻴﻦ آﻧﺎن ﻫﻴﭻ ﺟﻨﻮﻧﻲ ﻧﺪارد؟ او ﺟﺰ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪهاي آﺷﻜﺎر ﻧﻴﺴﺖ«.
إِﻧﱠﻪ ﻓَﻜﱠﺮَ وﻗَﺪر * ﻣﺪﺛﺮ» 18/آري )آن دﺷﻤﻦ ﺣﻖ( اﻧﺪﻳﺸﻴﺪ و ﺳﻨﺠﻴﺪ«.
أَمِ اﺗﱠﺨَﺬُوا ﻣﻦ دوﻧﻪ آﻟﻬﺔً ﻗُﻞْ ﻫﺎﺗُﻮا ﺑﺮْﻫﺎﻧَﻜُﻢ ﻫﺬَا ذﻛْﺮُ ﻣﻦ ﻣﻌﻲ وذﻛْﺮُ ﻣﻦ ﻗَﺒﻠﻲ ﺑﻞْ أَﻛْﺜَﺮُﻫﻢ ﻟَﺎ ﻳﻌﻠَﻤﻮنَ
اﻟْﺤﻖﱠ ﻓَﻬﻢ ﻣﻌﺮِﺿُﻮنَ * اﻧﺒﻴﺎء» 24/آﻳﺎ ﺑﻪ ﺟﺎى او ﺧﺪاﻳﺎﻧﻰ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﮕﻮ ﺑﺮﻫﺎﻧﺘﺎن را ﺑﻴﺎورﻳﺪ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻳﺎدﻧﺎﻣﻪ ﻫﺮ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻳﺎدﻧﺎﻣﻪ ﻫﺮ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از ﻣﻦ ﺑﻮده ]ﻧﻪ[ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﺷﺎن ﺣﻖ را
ﻧﻤﻰﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ از آن روﻳﮕﺮداﻧﻨﺪ«.
ﻟَﻮ ﻛَﺎنَ ﻓﻴﻬِﻤﺎ آﻟﻬﺔٌ إِﻟﱠﺎ اﻟﻠﱠﻪ ﻟَﻔَﺴﺪﺗَﺎ ﻓَﺴﺒﺤﺎنَ اﻟﻠﱠﻪ رب اﻟْﻌﺮْشِ ﻋﻤﺎ ﻳﺼﻔُﻮنَ * اﻧﺒﻴﺎء» 22/اﮔﺮ در آﻧﻬﺎ
)زﻣﻴﻦ و آﺳﻤﺎن( ﺟﺰ اﷲ ،ﺧﺪاﻳﺎﻧﻲ دﻳﮕﺮ وﺟﻮد داﺷﺖ ﻗﻄﻌﺎً )آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ( ﺗﺒﺎه ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ ﻣﻨﺰه
اﺳﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺮش از آﻧﭽﻪ وﺻﻒ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ«.
ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺘﻜﻠﻤﻴﻦ و ﻣﻔﺴﺮان اﻳﻦ آﻳﻪ را ﻣﻌﺮف ﺑﺮﻫﺎن ﻣﻌﺮوف ﺗﻤﺎﻧﻊ در اﺛﺒﺎت وﺣﺪاﻧﻴﺖ ﺧﺪا
داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ .ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﻣﻴﺎن اﻳﻦ آﻳﻪ و ﺑﺮﻫﺎن ﺗﻤﺎﻧﻊ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻴﺰي ﻛﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻳﻚ اﺳﺘﺪﻻل ﻋﻘﻠﻲ ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت ﻳﮕﺎﻧﮕﻲ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
أَم ﺧُﻠﻘُﻮا ﻣﻦْ ﻏَﻴﺮِ ﺷَﻲء أَم ﻫﻢ اﻟْﺨَﺎﻟﻘُﻮنَ * ﻃﻮر» 35/آﻳﺎ از ﻫﻴﭻ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻳﺎ آﻧﻜﻪ ﺧﻮدﺷﺎن
ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ؟«

٢٦٢
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻔﺴﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ از اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﻲ ﺑﺮﻫﺎﻧﻲ ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ
اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﺮد؛ 1ﮔﺮﭼﻪ ﻗﺪر ﻣﺘﻴﻘﻦ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻳﻚ اﺳﺘﺪﻻل ﻋﻘﻠﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ اﺳﺘﻔﻬﺎم
اﻧﻜﺎري ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت ﺧﺎﻟﻘﻴﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻨﻜﺮان را دﻋﻮت ﺑﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﺗﻔﻜﺮ در اﻳﻦ ﺳﺆال
ﻣﻲﻛﻨﺪ.
وإِذَا ﻗﻴﻞَ ﻟَﻬﻢ اﺗﱠﺒِﻌﻮا ﻣﺎ أَﻧﺰَلَ اﻟﻠّﻪ ﻗَﺎﻟُﻮاْ ﺑﻞْ ﻧَﺘﱠﺒِﻊ ﻣﺎ أَﻟْﻔَﻴﻨَﺎ ﻋﻠَﻴﻪ آﺑﺎءﻧَﺎ أَوﻟَﻮ ﻛَﺎنَ آﺑﺎؤُﻫﻢ ﻻَ ﻳﻌﻘﻠُﻮنَ ﺷَﻴﺌﺎً
وﻻَ ﻳﻬﺘَﺪونَ * وﻣﺜَﻞُ اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻛَﻔَﺮُواْ ﻛَﻤﺜَﻞِ اﻟﱠﺬي ﻳﻨْﻌﻖُ ﺑِﻤﺎ ﻻَ ﻳﺴﻤﻊ إِﻻﱠ دﻋﺎء وﻧﺪاء ﺻﻢ ﺑﻜْﻢ ﻋﻤﻲ ﻓَﻬﻢ ﻻَ ﻳﻌﻘﻠُﻮ َ
ن*
ﺑﻘﺮه170/و171
»و ﭼﻮن ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد از آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﻧﺎزل ﻛﺮده اﺳﺖ ﭘﻴﺮوي ﻛﻨﻴﺪ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ :ﻧﻪ ﺑﻠﻜﻪ از ﭼﻴﺰي
ﻛﻪ ﭘﺪران ﺧﻮد را ﺑﺮ آن ﻳﺎﻓﺘﻴﻢ ﭘﻴﺮوي ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .آﻳﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﭘﺪراﻧﺸﺎن ﭼﻴﺰي را درك ﻧﻤﻲﻛﺮده و ﺑﻪ را
ﺻﻮاب ﻧﻤﻲرﻓﺘﻪ اﻧﺪ؟ و ﻣﺜﻞ ﻛﺎﻓﺮان ﭼﻮن ﻣﺜﻞ ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻴﻮاﻧﻲ را ﻛﻪ ﺟﺰ ﺻﺪا و ﻧﺪاﻳﻲ ﻣﺒﻬﻢ
ﭼﻴﺰي ﻧﻤﻲﺷﻨﻮد ﺑﺎﻧﮓ ﻣﻲزﻧﺪ .ﻛﺮﻧﺪ و ﻻﻟﻨﺪ و ﻛﻮر و ﺗﻌﻘﻞ ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ«.
ﻓَﻠَﻤﺎ ﺟﻦﱠ ﻋﻠَﻴﻪ اﻟﻠﱠﻴﻞُ رأَى ﻛَﻮﻛَﺒﺎ ﻗَﺎلَ ﻫـﺬَا رﺑﻲ ﻓَﻠَﻤﺎ أَﻓَﻞَ ﻗَﺎلَ ﻻ أُﺣﺐ اﻵﻓﻠﻴﻦَ * ﻓَﻠَﻤﺎ رأَى اﻟْﻘَﻤﺮَ ﺑﺎزِﻏًﺎ ﻗَﺎلَ
ﻫـﺬَا رﺑﻲ ﻓَﻠَﻤﺎ أَﻓَﻞَ ﻗَﺎلَ ﻟَﺌﻦ ﻟﱠﻢ ﻳﻬﺪﻧﻲ رﺑﻲ ﻷﻛُﻮﻧَﻦﱠ ﻣﻦَ اﻟْﻘَﻮمِ اﻟﻀﱠﺎﻟﱢﻴﻦَ * ﻓَﻠَﻤﺎ رأَى اﻟﺸﱠﻤﺲ ﺑﺎزِﻏَﺔً ﻗَﺎلَ ﻫـﺬَا
رﺑﻲ ﻫـﺬَا أَﻛْﺒﺮُ ﻓَﻠَﻤﺎ أَﻓَﻠَﺖ ﻗَﺎلَ ﻳﺎ ﻗَﻮمِ إِﻧﱢﻲ ﺑﺮِيء ﻣﻤﺎ ﺗُﺸْﺮِﻛُﻮنَ * إِﻧﱢﻲ وﺟﻬﺖ وﺟﻬِﻲ ﻟﻠﱠﺬي ﻓَﻄَﺮَ اﻟﺴﻤﺎوات
واﻷَرض ﺣﻨﻴﻔًﺎ وﻣﺎ أَﻧَﺎْ ﻣﻦَ اﻟْﻤﺸْﺮِﻛﻴﻦَ * وﺣĤﺟﻪ ﻗَﻮﻣﻪ ﻗَﺎلَ أَﺗُﺤﺎﺟﻮﻧﱢﻲ ﻓﻲ اﻟﻠّﻪ وﻗَﺪ ﻫﺪانِ وﻻَ أَﺧَﺎف ﻣﺎ
ﺗُﺸْﺮِﻛُﻮنَ ﺑِﻪ إِﻻﱠ أَن ﻳﺸَﺎء رﺑﻲ ﺷَﻴﺌًﺎ وﺳﻊ رﺑﻲ ﻛُﻞﱠ ﺷَﻲء ﻋﻠْﻤﺎ أَﻓَﻼَ ﺗَﺘَﺬَﻛﱠﺮُونَ * اﻧﻌﺎم80-76/
»ﭘﺲ ﭼﻮن ﺷﺐ ﺑﺮ او ﭘﺮده اﻓﻜﻨﺪ ﺳﺘﺎرهاى دﻳﺪ ﮔﻔﺖ اﻳﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ و آﻧﮕﺎه ﭼﻮن
ﻏﺮوب ﻛﺮد ﮔﻔﺖ ﻏﺮوبﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را دوﺳﺖ ﻧﺪارم .و ﭼﻮن ﻣﺎه را در ﺣﺎل ﻃﻠﻮع دﻳﺪ ﮔﻔﺖ اﻳﻦ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ آﻧﮕﺎه ﭼﻮن ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪ ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﭘﺮوردﮔﺎرم ﻣﺮا ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻜﺮده ﺑﻮد ﻗﻄﻌﺎ از ﮔﺮوه
ﮔﻤﺮاﻫﺎن ﺑﻮدم .ﭘﺲ ﭼﻮن ﺧﻮرﺷﻴﺪ را ﺑﺮآﻣﺪه دﻳﺪ ﮔﻔﺖ اﻳﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ و
ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ اﻓﻮل ﻛﺮد ﮔﻔﺖ اى ﻗﻮم ﻣﻦ ﻣﻦ از آﻧﭽﻪ ]ﺑﺮاى ﺧﺪا[ ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻰﺳﺎزﻳﺪ ﺑﻴﺰارم .ﻣﻦ از روى
اﺧﻼص ﭘﺎﻛﺪﻻﻧﻪ روى ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮى ﻛﺴﻰ ﮔﺮداﻧﻴﺪم ﻛﻪ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ را ﭘﺪﻳﺪ آورده اﺳﺖ و ﻣﻦ

 .1رك :ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ،ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن ،ج ،3-1ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺻﺺ35-34
٢٦٣
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

از ﻣﺸﺮﻛﺎن ﻧﻴﺴﺘﻢ .و ﻗﻮﻣﺶ ﺑﺎ او ﺑﻪ ﺳﺘﻴﺰه ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﮔﻔﺖ آﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ در ﺑﺎره ﺧﺪا ﻣﺤﺎﺟﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ و ﺣﺎل
آﻧﻜﻪ او ﻣﺮا راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻛﺮده اﺳﺖ و ﻣﻦ از آﻧﭽﻪ ﺷﺮﻳﻚ او ﻣﻰﺳﺎزﻳﺪ ﺑﻴﻤﻰ ﻧﺪارم ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرم
ﭼﻴﺰى ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻋﻠﻢ ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺣﺎﻃﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺲ آﻳﺎ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﻧﻤﻰﺷﻮﻳﺪ«.
اﻳﻦ آﻳﺎت درﺑﺎره اﺣﺘﺠﺎج ﺟﺪﻟﻲ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﺮﻛﺎن ﻗﻮم ﺧﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮدن ﺧﺪاﻳﺎن دﻳﮕﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
 .3,5,2,4ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻬﻮدي
ﺷﻬﻮد ﻗﻠﺒﻲ ﻛﻪ ﮔﺎه ﺑﻪ ﻧﺎم ﭼﺸﻢ ﺑﺎﻃﻦ ،ﭼﺸﻢ ﺑﺮزﺧﻲ و ﻳﺎ ﻣﻜﺸﺎﻓﻪي ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ از آن ﻧﺎم ﺑﺮده
ﻣﻲﺷﻮد از روﺷﻬﺎ ﻳﺎ اﻧﻮاع ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ.
در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ آﻳﺎت ﺷﺮﻳﻔﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ درﺑﺎره ﻛﺸﻒ و ﺷﻬﻮد ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
آﻳﻪ اول:
ﻛَﻠﱠﺎ ﻟَﻮ ﺗَﻌﻠَﻤﻮنَ ﻋﻠْﻢ اﻟْﻴﻘﻴﻦِ * ﻟَﺘَﺮَونﱠ اﻟْﺠﺤﻴﻢ * ﺛُﻢ ﻟَﺘَﺮَوﻧﱠﻬﺎ ﻋﻴﻦَ اﻟْﻴﻘﻴﻦِ * ﺗﻜﺎﺛﺮ5/و6و» 7ﻫﺮﮔﺰ ﭼﻨﻴﻦ
ﻧﻴﺴﺖ ،اﮔﺮ ﻋﻠﻢ ﻳﻘﻴﻦ ﻣﻲداﺷﺘﻴﺪ ﺣﺘﻤﺎً دوزخ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻛﺮدﻳﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ ﻋﻴﻦ اﻟﻴﻘﻴﻦ آن را در
ﻣﻲﻳﺎﻓﺘﻴﺪ«.
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدن و دﻳﺪن دوزخ ﺳﺨﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﻮاﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه در دﻧﻴﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد و ﻳﺎ در آﺧﺮت؟ ﺑﻲ ﺗﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه دوم ﻛﻪ ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
»ﺛﻢ ﻟﺘﺮوﻧّﻬﺎ ﻋﻴﻦ اﻟﻴﻘﻴﻦ« ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺧﺮت اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺨﺴﺖ ﻛﻪ »ﻟﺘﺮونّ اﻟﺠﺤﻴﻢ« از آن ﺣﻜﺎﻳﺖ
دارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
»از ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼم ﺑﺮﻣﻲ آﻳﺪ ﻣﻨﻈﻮر از دﻳﺪن ﺟﺤﻴﻢ ،دﻳﺪن آن در دﻧﻴﺎ و ﻗﺒﻞ از ﻗﻴﺎﻣﺖ و ﺑﺎ ﭼﺸﻢ
ﺑﺼﻴﺮت اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ از آﻳﻪ »و ﻛﺬﻟﻚ ﻧﺮي اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻠﻜﻮت اﻟﺴﻤﺎوات  «...اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ،از
آﺛﺎر ﻋﻠﻢ اﻟﻴﻘﻴﻦ اﺳﺖ.

1

 .1ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ج ،40ص370
٢٦٤
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

آﻳﻪ دوم:
وﻛَﺬَﻟﻚ ﻧُﺮِي إِﺑﺮَاﻫﻴﻢ ﻣﻠَﻜُﻮت اﻟﺴﻤﺎوات واﻷَرضِ وﻟﻴﻜُﻮنَ ﻣﻦَ اﻟْﻤﻮﻗﻨﻴﻦَ * اﻧﻌﺎم» 75/و اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﻠﻜﻮت آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ را ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﺪﻳﻢ ﺗﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ«.
آﻳﻪ ﺳﻮم:
ﻣﺎ ﻛَﺬَب اﻟْﻔُﺆَاد ﻣﺎ رأَى * أَﻓَﺘُﻤﺎروﻧَﻪ ﻋﻠَﻰ ﻣﺎ ﻳﺮَى * ﻧﺠﻢ11/و» 12آﻧﭽﻪ را دل دﻳﺪ اﻧﻜﺎر]ش[ ﻧﻜﺮد .آﻳﺎ
در آﻧﭽﻪ دﻳﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ او ﺟﺪال ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ«.
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺳﺨﻦ از ﺷﻬﻮد ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ .ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ در ذﻳﻞ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ
ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ دﻳﺪن را ﺑﻪ ﻗﻠﺐ رﺳﻮل اﻋﻈﻢ ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﺎﻳﻪ ﺷﮕﻔﺘﻲ
ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا اﻧﺴﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺑﺰار ﺣﺲ و ﻋﻘﻞ ﻧﻮع دﻳﮕﺮي از ادراك دارد و آن ادراك ﺷﻬﻮدي اﺳﺖ.
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آﻳﻪ ﭼﻬﺎرم:
وﻟَﻤﺎ ﻓَﺼﻠَﺖ اﻟْﻌﻴﺮُ ﻗَﺎلَ أَﺑﻮﻫﻢ إِﻧﱢﻲ ﻟَﺄَﺟِﺪ رِﻳﺢ ﻳﻮﺳﻒ ﻟَﻮﻻَ أَن ﺗُﻔَﻨﱢﺪونِ * ﻳﻮﺳﻒ» 94/و ﭼﻮن ﻛﺎروان
رﻫﺴﭙﺎر ﺷﺪ ﭘﺪرﺷﺎن )ﻳﻌﻘﻮب( ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻛﻢ ﺧﺮدي ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺪﻫﻴﺪ ﺑﻮي ﻳﻮﺳﻒ را ﻣﻲﺷﻨﻮم«.
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ آن ﻗﻄﻌﻪ از داﺳﺘﺎن ﻳﻮﺳﻒ دارد ﻛﻪ ﺑﺮادران وي او را ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺮاي
رﺳﺎﻧﺪن ﺧﺒﺮ ﻣﻬﻢ زﻧﺪه ﺑﻮدن ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﻳﻌﻘﻮب از ﻣﺼﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﭘﻴﺮاﻫﻦ ﻳﻮﺳﻒ را ﺑﺎ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻨﺪ؛ ﻟﺤﻈﻪ اي ﻛﻪ ﻛﺎروان از ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻛﻨﻌﺎن ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮد ﭘﺮدهﻫﺎ ﻛﻨﺎر رﻓﺖ و
ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻮي ﻳﻮﺳﻒ را اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻛﺮد 2.ﭘﻴﺪاﺳﺖ درﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻮي ﻳﻮﺳﻒ ﺷﻬﻮد ﺑﺎﻃﻨﻲ اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻤﻜﻦ
ﻧﻴﺴﺖ از ﻓﺎﺻﻠﻪ دور ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻫﺸﺘﺎد ﻓﺮﺳﺦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻮﻳﻲ را ﺑﺎ ﺷﺎﻣﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻛﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻓﻮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺎﻃﻨﻲ و ﺷﻬﻮد دل اﺳﺖ .درﺑﺎره ﺷﻬﻮد و ﻣﻜﺎﺷﻔﻪ ﻗﻠﺒﻲ آﻳﺎت
ﺷﺮﻳﻔﻪ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد.
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 .1ﻫﻤﺎن ،ج ،37ص59
 .2ﻫﻤﺎن ،ج ،22ص101
 .3ﺗﻮﺑﻪ105/؛ﻓﺮﻗﺎن22/
٢٦٥
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

 .4,5,2,4ﻣﻌﺮﻓﺖ وﺣﻴﺎﻧﻲ
وﺳﻴﻠﻪ ارﺗﺒﺎط ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﻚ ﺑﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﻏﻴﺐ وﺣﻲ اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ آن ﺑﺎ ﺑﺸﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار
ﻣﻲﺳﺎزد و ﺣﻘﺎﻳﻖ و ﻣﻌﺎرف و ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ آﺳﻤﺎﻧﻲ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ .وﺣﻲ در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ
ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﺷﺎره ،اﺷﺎره ﺳﺮﻳﻊ ،ﻛﺘﺎﺑﺖ ،رﺳﺎﻟﻪ ،اﻟﻬﺎم ،ﺳﺨﻦ رﻣﺰ آﻣﻴﺰ و وﺣﻲ ﻧﺒﻮي 1،از اﻳﻦ
ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺪ .از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮارد اﺳﺘﻌﻤﺎل وﺣﻲ ﻣﻲﺗﻮان ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﻲ وﺣﻲ ﻳﻌﻨﻲ اﺷﺎره و رﻣﺰ و ﺳﺮﻋﺖ را
اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد .در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻧﻴﺰ ﻛﻠﻤﻪ وﺣﻲ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ دارد:
 .1وﺣﻲ ﻧﺒﻮي و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮي .2 2ﭘﻴﺎم ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺷﺎره .3 3اﻟﻬﺎم ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن .4 4ﺗﺪﺑﻴﺮ و ﺗﻘﺪﻳﺮ
ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ .5 5اﻟﻘﺎﺋﺎت ﺷﻴﻄﺎﻧﻲ .6 6ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻏﺮﻳﺰي .7 7اﻟﻬﺎم ﺑﻪ اﻧﺴﺎن .8 8اﻟﻬﺎم ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ.
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دو ﻣﻌﻨﺎ از وﺣﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ .1 :وﺣﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن وﺣﻲاي اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان اﺳﺖ .2 .وﺣﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﻟﻬﺎم ﻏﻴﺒﻲ ﻛﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎي دﻳﮕﺮ
ﻫﻢ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ اﻟﻘﺎء ﺷﻮد .ﻧﻮع اول در اﺻﻄﻼح ،وﺣﻲ و ﻧﻮع دوم اﻟﻬﺎم ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد .ﻣﻌﺮﻓﺖ وﺣﻴﺎﻧﻲ از
ﻧﻮع اﻟﻬﺎم در ﺑﺨﺸﻲ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ وﺣﻴﺎﻧﻲ ﻧﺒﻮي اﺧﺘﺼﺎص
دارد .ﭘﺮواﺿﺢ اﺳﺖ راه ﻛﺴﺐ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎﻧﻬﺎي ﻋﺎدي ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ؛
ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺨﻨﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺮّف ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه از اﻧﺒﻴﺎء و ﻛﺘﺐ آﺳﻤﺎﻧﻲ ﻣﺼﻮن ﻣﺎﻧﺪه از ﺗﺤﺮﻳﻒ )ﻗﺮآن(
ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻌﺎرف وﺣﻴﺎﻧﻲ دﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد.
در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ درﺑﺎره وﺣﻲ ﻧﺒﻮي آﻳﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ وﺟﻮد دارد:
 .1راﻏﺐ اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص 469؛ اﺑﻦ ﻓﺎرس ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص1085
 .2اﺑﺮاﻫﻴﻢ 13/؛ اﺳﺮاء39/؛ ﻧﺴﺎء163/؛ ﻧﺠﻢ 10/؛ اﻋﺮاف117/؛ و 160؛ ﺷﻌﺮاء52/
 .3ﻣﺮﻳﻢ11/
 .4اﻧﻔﺎل12/
 .5ﻓﺼﻠﺖ12/
 .6اﻧﻌﺎم112/
 .7ﻧﺤﻞ68/
 .8ﻗﺼﺺ7/؛ ﻣﺮﻳﻢ17/؛ ﻃﻪ38/
 .9زﻟﺰال5/
 .10ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﻲ ﻣﺤﻤﻮد ،وﺣﻲ در ﻗﺮآن ،ﻗﻢ ،ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻛﺘﺎب ،اول ،1385 ،ﺻﺺ29-24
٢٦٦
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

 .1إِﻧﱠﺎ أَوﺣﻴﻨَﺎ إِﻟَﻴﻚ ﻛَﻤﺎ أَوﺣﻴﻨَﺎ إِﻟَﻰ ﻧُﻮحٍ واﻟﻨﱠﺒِﻴﻴﻦَ ﻣﻦ ﺑﻌﺪه وأَوﺣﻴﻨَﺎ إِﻟَﻰ إِﺑﺮَاﻫﻴﻢ وإِﺳﻤﺎﻋﻴﻞَ وإْﺳﺤﻖَ
وﻳﻌﻘُﻮب واﻷَﺳﺒﺎط وﻋﻴﺴﻰ وأَﻳﻮب وﻳﻮﻧُ 
ﺲ وﻫﺎرونَ وﺳﻠَﻴﻤﺎنَ وآﺗَﻴﻨَﺎ داوود زﺑﻮرا * ﻧﺴﺎء» 163/ﻣﺎ ﻫﻢ ﭼﻨﺎن
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮح و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﺑﻌﺪ از او وﺣﻲ ﻛﺮدﻳﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﻴﺰ وﺣﻲ ﻛﺮدﻳﻢ و ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ و اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ و اﺳﺤﺎق و
ﻳﻌﻘﻮب و اﺳﺒﺎط و ﻋﻴﺴﻲ و اﻳﻮب و ﻳﻮﻧﺲ و ﻫﺎرون و ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻧﻴﺰ وﺣﻲ ﻧﻤﻮدﻳﻢ و ﺑﻪ داود زﺑﻮر
ﺑﺨﺸﻴﺪﻳﻢ«.
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﻫﻤﻪ اﻧﺒﻴﺎء ﻋﻈﺎم)ص( اﻳﺤﺎء ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺎﺳﺖ.
 .2وﻣﺎ ﻛَﺎنَ ﻟﺒﺸَﺮٍ أَن ﻳﻜَﻠﱢﻤﻪ اﻟﻠﱠﻪ إِﻟﱠﺎ وﺣﻴﺎ أَو ﻣﻦ وراء ﺣﺠﺎبٍ أَو ﻳﺮْﺳﻞَ رﺳﻮﻟًﺎ ﻓَﻴﻮﺣﻲ ﺑِﺈِذْﻧﻪ ﻣﺎ ﻳﺸَﺎء إِﻧﱠﻪ
ﻋﻠﻲ ﺣﻜﻴﻢ * ﺷﻮري» 51/و ﻫﻴﭻ ﺑﺸﺮي را ﻧﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ او ﺳﺨﻦ ﮔﻮﻳﺪ ﺟﺰ از راه وﺣﻲ ﻳﺎ از ﻓﺮاﺳﻮي
ﺣﺠﺎﺑﻲ ،ﻳﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده اي ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ و ﺑﻪ اذن او ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ وﺣﻲ ﻛﻨﻤﺪ .ﭼﺮا ﻛﻪ او ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪ و ﺣﻜﻴﻢ
اﺳﺖ«.
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اَﺷﻜﺎل ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ و ارﺗﺒﺎط ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .در آﻏﺎز
ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺑﺮاي ﻫﻴﭻ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ و ارﺗﺒﺎط ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﺑﺎ ﺧﺪا ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ از ﺳﻪ ﻃﺮﻳﻖ:
.1ﺗﻜﻠﻢ ﺑﻲ واﺳﻄﻪ  .2ﺷﻨﻴﺪن ﻛﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ از ﭘﺲ ﭘﺮده  .3و ﻳﺎ از راه ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻓﺮﺷﺘﻪ وﺣﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺎم
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ 1.در اﻳﻦ ﺳﻪ ﻗﺴﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺴﻢ اول ﺑﺪون واﺳﻄﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ و ﺑﺪون ﺣﺠﺎب
اﺳﺖ و ﻣﻘﺼﻮد از آن وﺣﻲ ﺧﺎﺻﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮش ﺑﺪون واﺳﻄﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ.
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ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻗﺴﺎم وﺣﻲ در ﻣﻮرد ﺣﻀﺮت ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻋﻈﻢ )ص( وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اي ﻛﻪ ﭘﺲ از اﻳﻦ آﻳﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ 3.ﺑﻪ وﻳﮋه اﻳﻦ ﻛﻪ
رواﻳﺎت و اﺣﺎدﻳﺜﻲ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﺑﺎب وارد ﺷﺪه اﺳﺖ.
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 .3وﻣﺎ ﻳﻨﻄﻖُ ﻋﻦِ اﻟْﻬﻮى * إِنْ ﻫﻮ إِﻟﱠﺎ وﺣﻲ ﻳﻮﺣﻰ * ﻧﺠﻢ3/و» 4و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ )ص( از ﺳﺮ ﻫﻮس ﺳﺨﻦ
ﻧﻤﻲﮔﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﺟﺰ وﺣﻲ اي ﻛﻪ وﺣﻲ ﻣﻲﺷﻮد ﻧﻴﺴﺖ«.
 .1ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ج ،35ﺻﺺ121-119
 .2ﻫﻤﺎن ،ص121
 .3ﺷﻮري.52/
 .4ﻫﻤﺎن ،ص122
٢٦٧
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﺒﺪأ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﺨﻨﺎن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻋﻈﻢ را وﺣﻲ داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ او
ﻫﺮﮔﺰ از روي ﺧﻮاﻫﺶ ﻧﻔﺴﺎﻧﻲ و از ﺳﺮ ﻫﻮس ﺳﺨﻦ ﻧﻤﻲﮔﻮﻳﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ وﺣﻲ اﻟﻬﻲ اﺳﺖ.
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻣﻨﻈﻮر از وﺣﻲ در اﻳﻨﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎ وﺣﻲ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻛﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮآن ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﺳﺨﻨﺎن و اﺣﺎدﻳﺚ دﻳﮕﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ را ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﻮد.
درﺑﺎره وﺣﻲ ﻧﺒﻮي آﻳﺎت دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﺠﺎل ذﻛﺮ و ﺑﺮرﺳﻲ آنﻫﺎ
ﻧﻴﺴﺖ.
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 .5,5,2,4ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻟﻬﺎﻣﻲ
اﺻﻞ اﻳﻦ واژه از اﻟﺘﻬﺎم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻠﻌﻴﺪن و ﻓﺮوﺑﺮدن اﺳﺖ و در اﺻﻄﻼح ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻄﻠﺒﻲ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ اﻧﺴﺎن اﻓﻜﻨﺪه ﺷﻮد 2.اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ﻗﻴﺪي را اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻟﻬﺎم در
ﻣﻮردي ﺑﻪ ﻛﺎرﻣﻲ رود ﻛﻪ اﻟﻘﺎء ﻛﻨﻨﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻳﺎ از ﻣﻸ اﻋﻠﻲ و ﺟﻬﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن اﻟﻬﺎم،
ﺷﺨﺺ ﻣﻠﻬﻢ ﺑﻪ ﻛﺎري واداﺷﺘﻪ ﺷﻮد 3.ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ،اﻟﻬﺎم ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺣﻲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ اﺳﺖ ﻏﻴﺒﻲ ﻛﻪ از
ﺳﻮي ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ اﻧﺴﺎن اﻟﻘﺎء ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ:
 .1وﺣﻲ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻣﺨﺼﻮص ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان اﺳﺖ اﻣﺎ اﻟﻬﺎم ﻣﺨﺼﻮص ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﻧﻴﺴﺖ.
 .2وﺣﻲ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﺑﻴﺎن ﺣﻼل و ﺣﺮام و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﺳﺖ و ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ اﺑﻼغ ﺑﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد
اﻣﺎ اﻟﻬﺎم ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ.
 .3ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻟﻬﺎﻣﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ ﺑﺮاي دﻳﮕﺮان ﺣﺠﺖ ﻧﻴﺴﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط اﺋﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﻏﻴﺐ و ﺧﺪاوﻧﺪ را در ﻋﻠﻢ ﻛﻼم اﺻﻄﻼﺣﺎً از
ﺟﻨﺲ اﻟﻬﺎم ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻨﺪ؛ ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ اﻟﻬﺎم ﺑﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺗﻔﺎوت دارد ﻣﺜﻞ
اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ در ﺣﻴﻦ اﻟﻬﺎم ﻛﺎﻣﻼً ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ آن ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ اﻣﺎ در اﻟﻬﺎم ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎي ﻋﺎدي اﻳﻨﭽﻨﻴﻦ
ﻧﻴﺴﺖ.
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 .1ﻧﺤﻞ443 /؛ ﻓﺼﻠﺖ6/؛ اﺳﺮاء39/؛ ﺑﻘﺮه97/؛ ﺷﻮري.52/
 .2راﻏﺐ اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص405
 .3ﺑﻬﺸﺘﻲ ﻣﺤﻤﺪ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص342
 .4رك :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﻲ ﻣﺤﻤﻮد ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺻﺺ125-117
٢٦٨
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻟﻬﺎم را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد ﻛﻪ از اﻧﻮاع روﺷﻬﺎي ﻛﺴﺐ ﻣﻌﺮﻓﺖ
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲآﻳﺪ:
ﻳﻚ :اﻟﻬﺎم ﺑﻪ ﻣﺎدر ﻣﻮﺳﻲ
وأَوﺣﻴﻨَﺎ إِﻟَﻰ أُم ﻣﻮﺳﻰ أَنْ أَرﺿﻌﻴﻪ ﻓَﺈِذَا ﺧﻔْﺖ ﻋﻠَﻴﻪ ﻓَﺄَﻟْﻘﻴﻪ ﻓﻲ اﻟْﻴﻢ وﻟَﺎ ﺗَﺨَﺎﻓﻲ وﻟَﺎ ﺗَﺤﺰَﻧﻲ إِﻧﱠﺎ رادوه
إِﻟَﻴﻚ وﺟﺎﻋﻠُﻮه ﻣﻦَ اﻟْﻤﺮْﺳﻠﻴﻦَ * ﻗﺼﺺ» 7/و ﺑﻪ ﻣﺎدر ﻣﻮﺳﻲ وﺣﻲ )اﻟﻬﺎم( ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ او را ﺷﻴﺮ ده و ﭼﻮن
ﺑﺮ او ﺑﻴﻤﻨﺎك ﺷﺪي او را در ﻧﻴﻞ ﺑﻴﻨﺪاز و ﻣﺘﺮس و اﻧﺪوه ﻣﺪار ﻛﻪ ﻣﺎ او را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺎز ﻣﻲﮔﺮداﻧﻴﻢ و از زﻣﺮه
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﻧﺶ او را ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻴﻢ«.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ :إِذْ أَوﺣﻴﻨَﺎ إِﻟَﻰ أُﻣﻚ ﻣﺎ ﻳﻮﺣﻰ * ﻃﻪ» 38/ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎدرت آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ]ﺑﺎﻳﺪ[ وﺣﻰ
ﻣﻰﺷﺪ وﺣﻰ ﻛﺮدﻳﻢ«.
دو :اﻟﻬﺎم ﺑﻪ ﻳﻮﺳﻒ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ
وأَوﺣﻴﻨَ Ĥإِﻟَﻴﻪ ﻟَﺘُﻨَﺒﺌَﻨﱠﻬﻢ ﺑِﺄَﻣﺮِﻫﻢ ﻫـﺬَا وﻫﻢ ﻻَ ﻳﺸْﻌﺮُونَ * ﻳﻮﺳﻒ» 15/و ﺑﻪ او وﺣﻰ ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﺎ
آﻧﺎن را از اﻳﻦ ﻛﺎرﺷﺎن در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻧﻤﻰداﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺧﻮاﻫﻰ ﻛﺮد«
ﺳﻪ :اﻟﻬﺎم ﺑﻪ ﻣﺮﻳﻢ
إِذْ ﻗَﺎﻟَﺖ اﻟْﻤﻶﺋﻜَﺔُ ﻳﺎ ﻣﺮْﻳﻢ إِنﱠ اﻟﻠّﻪ ﻳﺒﺸﱢﺮُك ﺑِﻜَﻠﻤﺔٍ ﻣﻨْﻪ اﺳﻤﻪ اﻟْﻤﺴﻴﺢ ﻋﻴﺴﻰ اﺑﻦُ ﻣﺮْﻳﻢ وﺟِﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻧْﻴﺎ
واﻵﺧﺮَةِ وﻣﻦَ اﻟْﻤﻘَﺮﱠﺑِﻴﻦَ * آل ﻋﻤﺮان» 45/ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :اي ﻣﺮﻳﻢ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪاي
از ﻃﺮف ﺧﻮدش ﺑﺸﺎرت ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻴﺴﻲ ﭘﺴﺮ ﻣﺮﻳﻢ اﺳﺖ؛ درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در اﻳﻦ ﺟﻬﺎن و
ﺟﻬﺎن دﻳﮕﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و از ﻣﻘﺮﺑﺎن اﻟﻬﻲ اﺳﺖ«.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ :آل ﻋﻤﺮان42/و 43و ﻣﺮﻳﻢ25،17،19،21،24/و26
در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺎ روح ﺧﻮد را ﺳﻮي او ﻓﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ و او در ﺷﻜﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻲ ﻋﻴﺐ و ﻧﻘﺺ ﺑﺮ او
ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ  ...ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮام آﻣﺪه ام ﺗﺎ ﭘﺴﺮي ﭘﺎﻛﻴﺰه ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺒﺨﺸﻢ ...ﻧﺎﮔﻬﺎن از ﻃﺮف
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﭘﺎﻳﺶ او را ﺻﺪا زد ﻛﻪ ﻏﻤﮕﻴﻦ ﻣﺒﺎش ﭘﺮوردﮔﺎرت زﻳﺮ ﭘﺎي ﺗﻮ ﭼﺸﻤﻪ آﺑﻲ ﮔﻮارا ﻗﺮار داده اﺳﺖ...

٢٦٩
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﭼﻬﺎر :اﻟﻬﺎم ﻓﻄﺮي
و ﻧَﻔْﺲٍ وﻣﺎ ﺳﻮاﻫﺎ * ﻓَﺄَﻟْﻬﻤﻬﺎ ﻓُﺠﻮرﻫﺎ وﺗَﻘْﻮاﻫﺎ * ﺷﻤﺲ7/و» 8ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و آن ﻛﺲ ﻛﻪ آن را
ﺳﺎﻣﺎن داد و ﺳﭙﺲ ﭘﻠﻴﺪﻛﺎري و ﭘﺮﻫﻴﺰﮔﺎري اش را ﺑﺪو اﻟﻬﺎم ﻛﺮد«.
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺳﺨﻦ از ﺳﺎﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪاﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﻬﺎم ﻓﺠﻮر و ﺗﻘﻮاي
ﻧﻔﺲ ﻧﻴﺰ از ﻣﻮارد ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺳﺎﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﮕﻲ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﻲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﻲ را
درﺳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ زﺷﺖ و زﻳﺒﺎ و ﺧﻮب و ﺑﺪ را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲدﻫﺪ و اﻳﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻟﻬﺎم ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ و ﻓﻄﺮي
اﺳﺖ 1.اﻳﻦ ﻧﻮع اﻟﻬﺎم درواﻗﻊ ﻫﻤﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻬﺎي ﻓﻄﺮي اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ.
 .6,2,4ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻌﺮﻓﺖ
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﭘﺲ از ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن اﺑﺰار و ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎﻟﻢ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﻲ
اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﺰار ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻣﺮﺗﺒﻪ آن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ
ﻛﺴﺐ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﺴﻲ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺴﺐ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻬﻮدي ﻳﻜﺴﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﺴﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
و ﮔﻮش ﺳﺎﻟﻢ دارد و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻬﻮدي ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻗﻠﺒﻲ ﭘﺎك و ﺑﺎﻃﻨﻲ آراﺳﺘﻪ اﺳﺖ .ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﻣﻲ ﻛﻨﺪ:
 .1,6,2,4ﻃﻬﺎرت ﺑﺎﻃﻦ
ﻟﱠﺎ ﻳﻤﺴﻪ إِﻟﱠﺎ ا ْﻟﻤﻄَﻬﺮُونَ * واﻗﻌﻪ» 79 /ﻛﻪ ﺟﺰ ﭘﺎكﺷﺪﮔﺎن ﺑﺮ آن دﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ«.
 .2,6,2,4ﺗﻘﻮا
ﻳِﺎ أَﻳﻬﺎ اﻟﱠﺬﻳﻦَ آﻣﻨُﻮاْ إَن ﺗَﺘﱠﻘُﻮاْ اﻟﻠّﻪ ﻳﺠﻌﻞ ﻟﱠﻜُﻢ ﻓُﺮْﻗَﺎﻧﺎً * اﻧﻔﺎل» 29/اى ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردهاﻳﺪ اﮔﺮ
از ﺧﺪا ﭘﺮوا دارﻳﺪ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ]ﻧﻴﺮوى[ ﺗﺸﺨﻴﺺ ]ﺣﻖ از ﺑﺎﻃﻞ[ ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﺪ«
وﻣﻦ ﻳﺘﱠﻖِ اﻟﻠﱠﻪ ﻳﺠﻌﻞ ﻟﱠﻪ ﻣﺨْﺮَﺟﺎ * ﻃﻼق» 2/و ﻫﺮ ﻛﺲ از ﺧﺪا ﭘﺮوا ﻛﻨﺪ ]ﺧﺪا[ ﺑﺮاى او راه
ﺑﻴﺮونﺷﺪﻧﻰ ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﺪ«
ذَﻟﻚ اﻟْﻜﺘَﺎب ﻻَ رﻳﺐ ﻓﻴﻪ ﻫﺪى ﻟﱢﻠْﻤﺘﱠﻘﻴﻦَ * ﺑﻘﺮه» 2/اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻛﻪ در ]ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ[ آن ﻫﻴﭻ
ﺗﺮدﻳﺪى ﻧﻴﺴﺖ ]و[ ﻣﺎﻳﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﻘﻮاﭘﻴﺸﮕﺎن اﺳﺖ«

 .1ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ج ،40ﺻﺺ254-253
٢٧٠
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻳﺎ أَﻳﻬﺎ اﻟﱠﺬﻳﻦَ آﻣﻨُﻮا اﺗﱠﻘُﻮا اﻟﻠﱠﻪ وآﻣﻨُﻮا ﺑِﺮَﺳﻮﻟﻪ ﻳﺆْﺗﻜُﻢ ﻛﻔْﻠَﻴﻦِ ﻣﻦ رﺣﻤﺘﻪ وﻳﺠﻌﻞ ﻟﱠﻜُﻢ ﻧُﻮرا ﺗَﻤﺸُﻮنَ ﺑِﻪ
وﻳﻐْﻔﺮْ ﻟَﻜُﻢ واﻟﻠﱠﻪ ﻏَﻔُﻮر رﺣﻴﻢ * ﺣﺪﻳﺪ» 28/اى ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردهاﻳﺪ از ﺧﺪا ﭘﺮوا دارﻳﺪ و ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ او
ﺑﮕﺮوﻳﺪ ﺗﺎ از رﺣﻤﺖﺧﻮﻳﺶ ﺷﻤﺎ را دو ﺑﻬﺮه ﻋﻄﺎ ﻛﻨﺪ و ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﻧﻮرى ﻗﺮار دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ]ﺑﺮﻛﺖ[ آن راه
ﺳﭙﺮﻳﺪ و ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺒﺨﺸﺎﻳﺪ و ﺧﺪا آﻣﺮزﻧﺪه ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ«
واﺗﱠﻘُﻮاْ اﻟﻠّﻪ وﻳﻌﻠﱢﻤﻜُﻢ اﻟﻠّﻪ واﻟﻠّﻪ ﺑِﻜُﻞﱢ ﺷَﻲء ﻋﻠﻴﻢ * ﺑﻘﺮه» 282/از ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ ﺧﺪا ﺑﭙﺮﻫﻴﺰﻳﺪ و ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻲ دﻫﺪ«.
 .3,6,2,4اﻳﻤﺎن
أَو ﻣﻦ ﻛَﺎنَ ﻣﻴﺘًﺎ ﻓَﺄَﺣﻴﻴﻨَﺎه وﺟﻌﻠْﻨَﺎ ﻟَﻪ ﻧُﻮرا ﻳﻤﺸﻲ ﺑِﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﱠﺎسِ ﻛَﻤﻦ ﻣﺜَﻠُﻪ ﻓﻲ اﻟﻈﱡﻠُﻤﺎت ﻟَﻴﺲ ﺑِﺨَﺎرِجٍ ﻣﻨْﻬﺎ
ﻛَﺬَﻟﻚ زﻳﻦَ ﻟﻠْﻜَﺎﻓﺮِﻳﻦَ ﻣﺎ ﻛَﺎﻧُﻮاْ ﻳﻌﻤﻠُﻮنَ * اﻧﻌﺎم» 122/آﻳﺎ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﺮده]دل[ ﺑﻮد و زﻧﺪهاش ﮔﺮداﻧﻴﺪﻳﻢ و
ﺑﺮاى او ﻧﻮرى ﭘﺪﻳﺪ آوردﻳﻢ ﺗﺎ در ﭘﺮﺗﻮ آن در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم راه ﺑﺮود ﭼﻮن ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﻰ ﮔﺮﻓﺘﺎر در
ﺗﺎرﻳﻜﻴﻬﺎﺳﺖ و از آن ﺑﻴﺮونآﻣﺪﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاى ﻛﺎﻓﺮان آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻰدادﻧﺪ زﻳﻨﺖ داده ﺷﺪه
اﺳﺖ«.
وﻣﻦ ﻟﱠﻢ ﻳﺠﻌﻞِ اﻟﻠﱠﻪ ﻟَﻪ ﻧُﻮرا َﻓﻤﺎ ﻟَﻪ ﻣﻦ ﻧﱡﻮرٍ * ﻧﻮر» 40/و ﺧﺪا ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻧﻮرى ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﺪ او را ﻫﻴﭻ
ﻧﻮرى ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«
واﻟﱠﺬﻳﻦَ آﻣﻨُﻮا ﺑِﺎﻟﻠﱠﻪ ورﺳﻠﻪ أُوﻟَﺌﻚ ﻫﻢ اﻟﺼﺪﻳﻘُﻮنَ واﻟﺸﱡﻬﺪاء ﻋﻨﺪ رﺑﻬِﻢ ﻟَﻬﻢ أَﺟﺮُﻫﻢ وﻧُﻮرﻫﻢ واﻟﱠﺬﻳﻦَ
ﻛَﻔَﺮُوا وﻛَﺬﱠﺑﻮا ﺑِĤﻳﺎﺗﻨَﺎ أُوﻟَﺌﻚ أَﺻﺤﺎب اﻟْﺠﺤﻴﻢِ * ﺣﺪﻳﺪ» 19/و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان وى اﻳﻤﺎن
آوردهاﻧﺪ آﻧﺎن ﻫﻤﺎن راﺳﺘﻴﻨﺎﻧﻨﺪ و ﭘﻴﺶ ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﮔﻮاه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ]و[ اﻳﺸﺎن راﺳﺖ اﺟﺮ و ﻧﻮرﺷﺎن
و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻛﻔﺮ ورزﻳﺪه و آﻳﺎت ﻣﺎ را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﺮدهاﻧﺪ آﻧﺎن ﻫﻤﺪﻣﺎن آﺗﺸﻨﺪ«
أَﻓَﻤﻦ ﺷَﺮَح اﻟﻠﱠﻪ ﺻﺪره ﻟﻠْﺈِﺳﻠَﺎمِ ﻓَﻬﻮ ﻋﻠَﻰ ﻧُﻮرٍ ﻣﻦ رﺑﻪ ﻓَﻮﻳﻞٌ ﻟﱢﻠْﻘَﺎﺳﻴﺔِ ﻗُﻠُﻮﺑﻬﻢ ﻣﻦ ذﻛْﺮِ اﻟﻠﱠﻪ أُوﻟَﺌﻚ ﻓﻲ ﺿَﻠَﺎلٍ
ﻣﺒِﻴﻦٍ * زﻣﺮ» 22/ﭘﺲ آﻳﺎ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺳﻴﻨﻪاش را ﺑﺮاى ]ﭘﺬﻳﺮش[ اﺳﻼم ﮔﺸﺎده و ]در ﻧﺘﻴﺠﻪ[ ﺑﺮﺧﻮردار
از ﻧﻮرى از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ]ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮد ﺗﺎرﻳﻜﺪل اﺳﺖ[ ﭘﺲ واى ﺑﺮ آﻧﺎن ﻛﻪ از ﺳﺨﺖدﻟﻰ
ﻳﺎد ﺧﺪا ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ اﻳﻨﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ در ﮔﻤﺮاﻫﻰ آﺷﻜﺎرﻧﺪ«

٢٧١
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

 .4,6,2,4ﺻﺒﺮ و ﺷﻜﺮ
وﻟَﻘَﺪ أَرﺳﻠْﻨَﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﺑِĤﻳﺎﺗﻨَﺎ أَنْ أَﺧْﺮِج ﻗَﻮﻣﻚ ﻣﻦَ اﻟﻈﱡﻠُﻤﺎت إِﻟَﻰ اﻟﻨﱡﻮرِ وذَﻛﱢﺮْﻫﻢ ﺑِﺄَﻳﺎمِ اﻟﻠّﻪ إِنﱠ ﻓﻲ ذَﻟﻚ
ﻵﻳﺎت ﻟﱢﻜُﻞﱢ ﺻﺒﺎرٍ ﺷَﻜُﻮرٍ * اﺑﺮاﻫﻴﻢ» 5/و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻮﺳﻰ را ﺑﺎ آﻳﺎت ﺧﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ ]و ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮدﻳﻢ[
ﻛﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد را از ﺗﺎرﻳﻜﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮى روﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﻴﺮون آور و روزﻫﺎى ﺧﺪا را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻳﺎدآورى ﻛﻦ ﻛﻪ
ﻗﻄﻌﺎ در اﻳﻦ ]ﻳﺎدآورى[ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﺷﻜﻴﺒﺎى ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارى ﻋﺒﺮﺗﻬﺎﺳﺖ«
أَﻟَﻢ ﺗَﺮَ أَنﱠ اﻟْﻔُﻠْﻚ ﺗَﺠﺮِي ﻓﻲ اﻟْﺒﺤﺮِ ﺑِﻨﻌﻤﺖ اﻟﻠﱠﻪ ﻟﻴﺮِﻳﻜُﻢ ﻣﻦْ آﻳﺎﺗﻪ إِنﱠ ﻓﻲ ذَﻟﻚ ﻟَĤﻳﺎت ﻟﱢﻜُﻞﱢ ﺻﺒﺎرٍ ﺷَﻜُﻮرٍ *
ﻟﻘﻤﺎن» 31/آﻳﺎ ﻧﺪﻳﺪهاى ﻛﻪ ﻛﺸﺘﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖﺧﺪا در درﻳﺎ روان ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺧﻰ از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎى[ ﻗﺪرت[
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻨﻤﺎﻳﺎﻧﺪ ﻗﻄﻌﺎ در اﻳﻦ ]ﻗﺪرت ﻧﻤﺎﻳﻰ[ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﺷﻜﻴﺒﺎى ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارى ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﺳﺖ«
ﻓَﻘَﺎﻟُﻮا رﺑﻨَﺎ ﺑﺎﻋ ﺪ ﺑﻴﻦَ أَﺳﻔَﺎرِﻧَﺎ وﻇَﻠَﻤﻮا أَﻧﻔُﺴﻬﻢ ﻓَﺠﻌﻠْﻨَﺎﻫﻢ أَﺣﺎدﻳﺚَ وﻣﺰﱠﻗْﻨَﺎﻫﻢ ﻛُﻞﱠ ﻣﻤﺰﱠقٍ إِنﱠ ﻓﻲ ذَﻟﻚ
ﻟَĤﻳﺎت ﻟﱢﻜُﻞﱢ ﺻﺒﺎرٍ ﺷَﻜُﻮرٍ * ﺳﺒﺄ» 19/ﺗﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﻴﺎن ]ﻣﻨﺰﻟﻬﺎى[ ﺳﻔﺮﻫﺎﻳﻤﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺪاز و ﺑﺮ
ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﺳﺘﻢ ﻛﺮدﻧﺪ ﭘﺲ آﻧﻬﺎ را ]ﺑﺮاى آﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺿﻮع[ ﺣﻜﺎﻳﺘﻬﺎ ﮔﺮداﻧﻴﺪﻳﻢ و ﺳﺨﺖ ﺗﺎروﻣﺎرﺷﺎن
ﻛﺮدﻳﻢ ﻗﻄﻌﺎ در اﻳﻦ ]ﻣﺎﺟﺮا[ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﺷﻜﻴﺒﺎى ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارى ﻋﺒﺮﺗﻬﺎﺳﺖ«
وﻣﻦْ آﻳﺎﺗﻪ اﻟْﺠﻮارِ ﻓﻲ اﻟْﺒﺤﺮِ ﻛَﺎﻟْﺄَﻋﻠَﺎمِ * إِن ﻳﺸَﺄْ ﻳﺴﻜﻦِ اﻟﺮﱢﻳﺢ ﻓَﻴﻈْﻠَﻠْﻦَ رواﻛﺪ ﻋﻠَﻰ ﻇَﻬﺮِه إِنﱠ ﻓﻲ ذَﻟﻚ
ﻟَĤﻳﺎت ﻟﱢﻜُﻞﱢ ﺻﺒﺎرٍ ﺷَﻜُﻮرٍ * ﺷﻮري32/و» 33و از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎى او ﺳﻔﻴﻨﻪﻫﺎى ﻛﻮهآﺳﺎ در درﻳﺎﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﺎد را ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻰﮔﺮداﻧﺪ و ]ﺳﻔﻴﻨﻪﻫﺎ[ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ]آب[ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻰﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎ در اﻳﻦ ]اﻣﺮ[ ﺑﺮاى ﻫﺮ
ﺷﻜﻴﺒﺎى ﺷﻜﺮﮔﺰارى ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﺳﺖ«.
در ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﻮد زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ﺧﺎص اﻧﺴﺎن را
ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻳﻖ دﻳﮕﺮي رﻫﻨﻤﻮن ﻣﻲ ﮔﺮدد .ﻗﺮآن در ﺑﺮﺧﻲ آﻳﺎت ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﺑﻪ اﻣﻮري ﺟﻠﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و
ﺳﭙﺲ آن را آﻳﻪ و ﻧﺸﺎﻧﻪ اي از ﺣﻘﻴﻘﺘﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ:
وﻣﻦْ آﻳﺎﺗﻪ ﺧَﻠْﻖُ اﻟﺴﻤﺎوات واﻟْﺄَرضِ واﺧْﺘﻠَﺎف أَﻟْﺴﻨَﺘﻜُﻢ وأَﻟْﻮاﻧﻜُﻢ إِنﱠ ﻓﻲ ذَﻟﻚ ﻟَĤﻳﺎت ﻟﱢﻠْﻌﺎﻟﻤﻴﻦَ *
روم» 22/و از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎى ]ﻗﺪرت[ او آﻓﺮﻳﻨﺶ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ و اﺧﺘﻼف زﺑﺎﻧﻬﺎى ﺷﻤﺎ و رﻧﮕﻬﺎى
ﺷﻤﺎﺳﺖ ﻗﻄﻌﺎ در اﻳﻦ ]اﻣﺮ ﻧﻴﺰ[ ﺑﺮاى داﻧﺸﻮران ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ«

٢٧٢
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

 .7,2,4ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻌﺮﻓﺖ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻌﺮﻓﺖ ،از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻊ ،دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ
ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺻﺤﻴﺢ و واﻗﻌﻲ ﻣﻴﺴﻮر ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺟﺎي ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ در ﻇﻠﻤﺖ
ﺟﻬﻞ و ﻧﺎداﻧﻲ ﻓﺮو ﻣﻲرود و از درك ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺗﺮﻳﻦ و روﺷﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺑﺎز ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ و ﺟﻬﻞ را ﻋﻠﻢ و
و ﺟﻬﺎﻟﺖ را ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﻲﭘﻨﺪارد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺧﻮد او ﻫﻢ ﻧﻤﻲداﻧﺪ و ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪارد.
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ از ﺳﻮﻳﻲ ﺗﻌﺎﺑﻴﺮ رﺳﺎ و دﻗﻴﻖ و ﻋﻤﻴﻘﻲ درﺑﺎره ﻣﻮاﻧﻊ دارد ﻛﻪ در ﭘﺎره اي ﻣﻮارد از ﻣﺎﻧﻊ
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻏﺸﺎوه 1،ﻏﻠﻒ 2،و اﻛﻨّﻪ 3ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﭘﺮده ،ﺣﺠﺎب و ﭘﻮﺷﺶ اﺳﺖ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮده و در ﺑﺮﺧﻲ
از ﻣﻮارد ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻌﺮﻓﺖ را زﻳﻎ 4و رﻳﻦ 5ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻛﺠﻲ و زﻧﮕﺎر و ﭼﺮك ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ و در
آﻳﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻴﻤﺎري دل ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ 6.از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮل و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮاﻧﻊ
ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﻗﺴﺎوت و ﺳﺨﺖ ﺷﺪن دل 7،ﻗﻔﻞ ﺷﺪن 8،ﻣﻬﺮ ﺧﻮردن و ﻣﺨﺘﻮﻣﻪ ﺷﺪن ﻗﻠﺐ 9،ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻛﻨﺪ و ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﭘﻴﺶ ﻣﻲرود ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻋﻘﻞ ،دل و ﻓﻄﺮت و ذات آدﻣﻲ را
ﺑﻪ ﻛﻠﻲ از ﻛﺎر ﻣﻲاﻧﺪازد.
ﭘﺎره اي از ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻌﺮﻓﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻟﺠﺎﺟﺖ 10،ﻏﻔﻠﺖ 11،ﺳﻄﺤﻲ ﻧﮕﺮي،
ﭘﻨﺪارﮔﺮاﻳﻲ،
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 .1ﺑﻘﺮه7/؛ ﺟﺎﺛﻴﻪ.23/
 .2ﺑﻘﺮه88/؛ ﻧﺴﺎء.155/
 .3اﺳﺮاء.46/
 .4آل ﻋﻤﺮان7/؛ ﺻﻒ5/؛ص63/؛ ﺗﻮﺑﻪ.177/
 .5ﻣﻄﻔﻔﻴﻦ.14/
 .6ﺣﺞ.53/
 .7ﺑﻘﺮه74/؛ زﻣﺮ21/؛ اﻧﻌﺎم.43/
 .8اﻋﺮاف179/؛ ﻓﺎﻃﺮ14/؛ ﻓﺼﻠﺖ26/؛ ﻣﻠﻚ.10/
 .9اﻋﺮاف100/؛ ﺗﻮﺑﻪ87/؛ ﺟﺎﺛﻴﻪ.23/
 .10اﺳﺮاء 45/و 46؛ روم59 ،58 ،53 ،52/؛ ﻓﺼﻠﺖ5/؛ اﻧﻌﺎم.25/
 .11اﻋﺮاف146 ،136 ،179/؛ ﻧﺤﻞ108/؛ روم59/؛ ﻳﺲ.6/
 .12ﻣﺤﻤﺪ24/؛ روم7/؛ اﺳﺮاء.11/
 .13اﻧﻌﺎم116/؛ ﻳﻮﻧﺲ66 ،60 ،36/؛ ﺟﺎﺛﻴﻪ24/؛ ﻧﺠﻢ.23،28/
٢٧٣
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﺷﺨﺼﻴﺖ ﮔﺮاﻳﻲ 1،ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻛﻮرﻛﻮراﻧﻪ 2،ﻫﻮي و ﻫﻮس 3،واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ 4،اﺳﺘﻜﺒﺎر و ﻛﺒﺮ ورزﻳﺪن و
ﻏﺮور و ﺧﻮدﺑﻴﻨﻲ 5وﺳﺎوس ﺷﻴﻄﺎن 6،ﮔﻨﺎه 7،ﻧﻔﺎق 8،آرزوﻫﺎي دور و دراز 9،ﺳﺘﻤﻜﺎري 10،دروﻏﮕﻮﻳﻲ،
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دروﻏﮕﻮﻳﻲ 11،ﻫﻤﻨﺸﻴﻦ ﺳﻮء 12،ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ 13،ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻣﺴﻤﻮم 14،ﻋﻠﻢ ﻏﻴﺮﻧﺎﻓﻊ 15،ﻧﺎﺑﺎوري 16،رﺳﻮﺑﺎت
ﺟﺎﻫﻠﻲ 17،اﺳﺘﺒﺪاد رأي 18.اﻳﻦ ﻣﻮارد از ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺟﺰو ﺻﻔﺎت ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﻗﻠﻤﺪاد ﻛﺮد.
از ﻣﻮاﻧﻊ دﻳﮕﺮ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ رﻫﺒﺮان ﻓﺎﺳﺪ و ﮔﻤﺮاه 19،ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت و ﻣﺤﻴﻂ 20و وﺳﻮﺳﻪ ﻫﺎي
ﺷﻴﻄﺎن 21اﺷﺎره ﻛﺮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺎره اي اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻊ از ﻛﺴﺐ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻲﺷﻮد؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ:

 .1اﺣﺰاب 67/و  ،68ﺳﺒﺄ 31/و 32؛ اﻋﺮاف.38/
 .2ﻣﺎﺋﺪه104/؛ اﻋﺮاف27/؛ ﻟﻘﻤﺎن21/؛ زﺧﺮف27/؛ ﺷﻌﺮاء.138/
 .3ﻣﺎﺋﺪه 70/و 71؛ ﻣﺤﻤﺪ16/؛ ﺟﺎﺛﻴﻪ.23/
 .4ﻧﺤﻞ 107/و .108
 .5ﻟﻘﻤﺎن7/؛ ﺟﺎﺛﻴﻪ8/؛ ﻧﻮح7/؛ ﻓﺎﻃﺮ43/؛ ﻓﺮﻗﺎن21/؛ ﻧﻤﻞ.14/
 .6اﻧﻌﺎم112 ،43/؛ ﻧﻤﻞ24/؛ ﻋﻨﻜﺒﻮت38/؛ زﺧﺮف36/؛ ﻣﺤﻤﺪ25/؛ ﻓﺎﻃﺮ.5/
 .7روم10/؛ اﻋﺮاف100/؛ ﻣﺤﻤﺪ22/؛ ﻣﺼﻄﻔﻴﻦ.14 ،11/
 .8اﺣﺰاب12/؛ ﺑﻘﺮه18 ،17 ،10 ،9/؛ اﻧﻔﺎل.49/
 .9ﺣﺪﻳﺪ.14/
 .10ﻧﺴﺎء155/؛ ﻛﻬﻒ57/؛ اﻋﺮاف.101/
 .11اﻧﻌﺎم21/؛ ﺣﺠﺮ80/؛ ص14/؛ ﻟﻴﻞ14/؛ ﺷﻌﺮاء223/؛ ﺻﺎﻓﺎت.152/
 .12ﻓﺮﻗﺎن.29 ،27/
 .13زﺧﺮف54 ،52/؛ اﻋﺮاف116/؛ ﻗﺼﺺ.79/
 .14ﻃﻪ 85/و 88؛ آل ﻋﻤﺮان.72
 .15ﻏﺎﻓﺮ83/؛ اﻋﺮاف176/؛ ﺟﻤﻌﻪ.5/
 .16ﻧﻤﻞ14/؛ اﺣﻘﺎف.26/
 .17ﻣﺎﺋﺪه104/؛ ﻗﺼﺺ.36/
 .18اﻋﺮاف198/؛ ﻓﺼﻠﺖ.5/
 .19اﺣﺰاب67/؛ ﺳﺒﺄ31/و32؛ اﻋﺮاف38/
 .20ﻗﺼﺺ79/؛ ﻃﻪ 85/و88؛ اﻋﺮاف116/؛ آل ﻋﻤﺮان72/؛ زﺧﺮف52/ﺗﺎ54
 .21ﻧﻤﻞ24/؛ اﻧﻌﺎم43/؛ ﻋﻨﻜﺒﻮت38/؛ زﺧﺮف 36/و37؛ ﻓﺎﻃﺮ5/
٢٧٤
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﮔﻨﺎه 1،ﻛﻔﺮ و اﻋﺮاض از آﻳﺎت اﻟﻬﻲ 2،ﺗﺠﺎوز و ﻋﺪوان 3،ﺗﺮك ﺗﺪﺑﺮ و ﺳﻄﺤﻲ ﻧﮕﺮي 4،دروغ و
اﻓﺘﺮا 5،و ﭘﻨﺪارﻫﺎي ﺑﺎﻃﻞ.
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 .8,2,4ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻌﺮﻓﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﻮاع و اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن
ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻌﺮﻓﺖ را در ﻣﺤﺪوده ﺣﻮاس ﻇﺎﻫﺮي ﻳﺎ ﻋﻘﻞ ﻣﺤﺼﻮر و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﻤﻲ داﻧﺪ .ﺟﺰ ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ذات ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻧﺴﺎن در ﻧﮕﺎه ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ از ﻋﺎﻟﻢ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺗﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﻜﻮت و
اوﺻﺎف ﺧﺪاوﻧﺪي و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻔﺲ ﺧﻮﻳﺶ و ﺣﺘﻲ آﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم ﻏﻴﺒﻲ ﺑﺎ اذن اﻟﻬﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد.
 .9,2,4رد ﺣﺲ ﮔﺮاﻳﻲ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﻣﻮارد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﺠﺎدﻻت ﻣﺪﻋﻴﺎن اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺎده ﺑﺎ اﻧﺒﻴﺎ ،روش اﻧﺪﻳﺸﻪ و
ﺷﻨﺎﺧﺖ آﻧﺎن را ﻛﻪ روش ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺴﻲ اﺳﺖ رد ﻣﻲﻛﻨﺪ.
 .1,9,2,4رد درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻔﺎر ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺣﺴﻲ ﺧﺪا و ﻣﻼﺋﻜﻪ
در ﺳﻮره ﻣﺒﺎرﻛﻪ »ﻓﺮﻗﺎن« ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻋﺪهاي از ﻛﻔﺎر ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
و ﻗﺎلَ اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻻ ﻳﺮﺟﻮنَ ﻟﻘﺎءﻧﺎ ﻟَﻮ ﻻ أُﻧﺰِلَ ﻋﻠَﻴﻨَﺎ اﻟﻤﻼﺋﻜَﺔُ أَو ﻧَﺮي رﺑﻨﺎ ﻟَﻘَﺪ اﺳﺘَﻜﺒﺮُوا ﻓﻲ أَﻧﻔُﺴﻬِﻢ و ﻋﺘَﻮا
ﻋﺘُﻮا ﻛَﺒﻴﺮاً * ﻳﻮم ﻳﺮَونَ اﻟﻤﻼﺋﻜَﺔَ ﻻ ﺑﺸﺮي ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻟﻠﻤﺠﺮِﻣﻴﻦَ و ﻳﻘُﻮﻟُﻮنَ ﺣﺠﺮاً ﻣﺤﺠﻮراً * ﻓﺮﻗﺎن21/و22
»و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﻘﺎى ﻣﺎ اﻣﻴﺪ ﻧﺪارﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﺮا ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﻧﺸﺪﻧﺪ ﻳﺎ ﭘﺮوردﮔﺎرﻣﺎن را
ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻗﻄﻌﺎ در ﻣﻮرد ﺧﻮد ﺗﻜﺒﺮ ورزﻳﺪﻧﺪ و ﺳﺨﺖﺳﺮﻛﺸﻰ ﻛﺮدﻧﺪ .روزى ﻛﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن را ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ آن
روز ﺑﺮاى ﮔﻨﺎﻫﻜﺎران ﺑﺸﺎرﺗﻰ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ دور و ﻣﻤﻨﻮع ]آﻳﺪ از رﺣﻤﺖﺧﺪا[«

 .1روم10/؛ اﻋﺮاف100/؛ ﻣﺤﻤﺪ 22/و23؛ ﻣﻄﻔﻔﻴﻦ11/ﺗﺎ14
 .2اﻋﺮاف101/؛ ﻛﻬﻒ57/؛ ﻓﺼﻠﺖ44/؛ ﻣﻨﺎﻓﻘﻮن2/و3
 .3ﻳﻮﻧﺲ74/
 .4اﺳﺮاء11/؛ ﻣﺤﻤﺪ24/
 .5آل ﻋﻤﺮان23/و24؛ اﺣﻘﺎف26/
 .6ﻣﺎﺋﺪه71/
٢٧٥
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

در اﻳﻦ آﻳﺎت ،درﺑﺎره ﻛﻔﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﺻﺤﺖ دﻋﻮي ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺣﻲ و
رﺳﺎﻟﺖ ،ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن داﻧﺴﺘﻪ و درﺳﺘﻲ دﻋﻮت آنﻫﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻼزم ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻤﻴﺎن ﻣﻲدﻳﺪﻧﺪ.
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻪ دو درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺤﺎل آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﻲﻛﻨﺪ :ﻳﻜﻲ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪهي ﺣﺴﻲ
ﭘﺮوردﮔﺎر ،ﻛﻪ ﻣﺤﺎل ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭼﻪ در ﺧﻮاب و ﭼﻪ در ﺑﻴﺪاري ،ﭼﻪ در دﻧﻴﺎ و ﭼﻪ در
آﺧﺮت ،ﻧﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲﺗﻮان دﻳﺪ و ﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺜّﻞ ﺧﻴﺎﻟﻲ ﻣﻲﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد 1.درﺧﻮاﺳﺖ دﻳﮕﺮ،
دﻳﺪن ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻣﺎدي و دﻳﺪ ﺣﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﻢ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،زﻳﺮا ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن را ﺗﻨﻬﺎ در
ﻧﺸﺌﻪ ﻣﺜﺎل و ﻧﻴﺰ در ﺑﺮزخ و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ﻣﻲﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد.
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ در اداﻣﻪ آﻳﻪ در ﻣﻮرد دﻳﺪن ﺣﺴﻲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﺳﺨﻨﻲ
ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻧﻴﺎﻣﺪه و ﻓﻘﻂ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ﻛﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺻﺤﻨﻪ ﻣﺜﺎل و ﻧﺎﻇﺮ ﻛﻴﻔﺮ دوري از
رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
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 .2,9,2,4رد درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺮدﮔﺎن
در ﺳﻮره ﻣﺒﺎرﻛﻪ »ﺟﺎﺛﻴﻪ« ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺟﺰ زﻧﺪﮔﻲ دﻧﻴﻮي ﭼﻴﺰي ﻧﻴﺴﺖ آﻣﺪه
اﺳﺖ :و إِذا ﺗُﺘﻠﻲ ﻋﻠَﻴﻬِﻢ آﻳﺎﺗُﻨﺎ ﺑﻴﻨﺎت ﻣﺎ ﻛﺎنَ ﺣﺠﺘَﻬﻢ إِﻻﱠ أَن ﻗﺎﻟُﻮا اﺋﺘُﻮا ﺑِĤﺑﺎﺋﻨﺎ إِن ﻛُﻨﺘُﻢ ﺻﺎدﻗﻴﻦَ *
ﺟﺎﺛﻴﻪ» 25/و ﭼﻮن آﻳﺎت ﻣﺎ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﻼوت ﺷﻮد ﻫﻴﭻ ﺣﺠﺘﻲ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻲﻣﺎﻧﺪ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ
اﮔﺮ راﺳﺖ ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﺪ ـ ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺣﻖ اﺳﺖ ـ ﻧﻴﺎﻛﺎن ﻣﺮده ﻣﺎ را ﺑﻴﺎورﻳﺪ ﭘﺲ ﭼﺮا ﭘﺪران ﻣﺎ
زﻧﺪه ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺎ آﻧﻬﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲﻛﻨﻴﻢ؟«
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 .3,9,2,4رد ﺗﺼﻮر ﻣﺎدي از وﺣﻲ
در ﺳﻮره »ﻣﺪﺛّﺮ« ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ﺑﻞ ﻳﺮﻳﺪ ﻛُﻞﱡ اﻣﺮِئٍ ﻣﻨﻬﻢ أَن ﻳﺆﺗﻲ ﺻﺤﻔﺎً ﻣﻨَﺸﱠﺮَةً * ﻣﺪﺛﺮ» 52/ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از آﻧﻬﺎ اﻧﺘﻈﺎر دارد ﻧﺎﻣﻪ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪاى از ﺳﻮى ﺧﺪا ﺑﺮاى او ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮد«
 .1اﻧﻌﺎم.104/
 .2ﺟﻮادي آﻣﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ،ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ،ج) 13ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻗﺮآن( ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص240
 .3ﻫﻤﺎن ،ص241
٢٧٦
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

اﻳﻦ در واﻗﻊ ﻣﺎدي ﭘﻨﺪاﺷﺘﻦ وﺣﻲ و ﺣﺴﻲ داﻧﺴﺘﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ آن اﺳﺖ .ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ
ﭘﻨﺪارﻫﺎ راه دﻳﮕﺮي ،ﺟﺰ راه ﺣﺲ ،ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺣﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ﻧَﺰَلَ ﺑِﻪ اﻟﺮﱡوح اﻷَﻣﻴﻦُ * ﻋﻠﻲ ﻗَﻠﺒِﻚ ﻟﺘَﻜُﻮنَ ﻣﻦَ اﻟﻤﻨﺬرﻳﻦَ * ﺷﻌﺮا193/و» 194روح اﻻﻣﻴﻦ آن را ﺑﺮ دﻟﺖ
ﻧﺎزل ﻛﺮد .ﺗﺎ از ]ﺟﻤﻠﻪ[ ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﻰ«
ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺮﺷﺘﻪاي ﻛﻪ اﻣﻴﻦ وﺣﻲ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻗﻠﺐ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻮ از زﻣﺮه ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﻲ ﻛﻪ ﺟﻮاﻣﻊ
ﺑﺸﺮي را از ﺗﺒﻪ ﻛﺎري ﺑﺎزداري و از ﭘﺎﻳﺎن ﺗﻠﺦ آن ﻫﺮاﺳﻨﺎك ﺳﺎزي.
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 .4,9,2,4ﻧﻜﻮﻫﺶ ﻇﺎﻫﺮﺑﻴﻨﻲ ﻛﻔﺎر و ﻏﻔﻠﺖ از آﺧﺮت
ﻣﺠﺎدﻻت ﻛﻔﺎر در ﺑﺎب ﻣﺒﺪأ و ﻣﻌﺎد و درﺑﺎره وﺣﻲ و رﺳﺎﻟﺖ و ﻧﻴﺰ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي اﻧﺒﻴﺎء ﺑﻪ آن ،روش
اﺳﺘﺪﻻل ﺣﺲ ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ را در روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ اﻧﺒﻴﺎء ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ روﺷﻦ ﻣﻲﺳﺎزد.
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ درﺑﺎره ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻋﻠﻢ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ﻳﻌﻠَﻤﻮنَ ﻇﺎﻫﺮاً ﻣﻦَ اﻟﺤﻴﺎةِ اﻟﺪﻧﻴﺎ و ﻫﻢ ﻋﻦِ اﻵﺧﺮَةِ ﻫﻢ ﻏﺎﻓﻠُﻮنَ * روم» 7/از زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ ﻇﺎﻫﺮى را
ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ از آﺧﺮت ﻏﺎﻓﻠﻨﺪ«
ﻳﻌﻨﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ زﻧﺪﮔﻲ دﻧﻴﺎ ﻋﻠﻢ دارﻧﺪ و از ﺑﺎﻃﻦ دﻧﻴﺎ ﻛﻪ ﻧﺸﺌﻪ ﻣﺜﺎل وﻋﻘﻞ اﺳﺖ ﻏﺎﻓﻞ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻔّﺎر ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺲ و روﺷﻲ ﺣﺴﻲ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ و ﻋﻘﻞ را
ﭼﻴﺰي ﺟﺰ وﺳﻴﻠﻪ ادراك ﺑﻬﺘﺮ ﺣﻮاس ﻧﻤﻲداﻧﻨﺪ.

2

 .5,9,2,4ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻋﻠﻢ ﻛﻔﺎر ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ دﻧﻴﺎ
در ﺳﻮره ﻣﺒﺎرﻛﻪ »ﻧﺠﻢ« ﻧﻴﺰ ﺿﻤﻦ ﻓﺮﻣﺎن اﻋﺮاض از اﻳﻦ ﮔﺮوه ،ﺑﻪ اﻧﺪﻛﻲ و ﺧﺮدي ﻋﻠﻢ و ﻣﺤﺪوده
داﻧﺶ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده و ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ﻓَﺄَﻋﺮِض ﻋﻦ ﻣﻦ ﺗَﻮﻟﱠﻲ ﻋﻦ ذﻛﺮِﻧﺎ و ﻟَﻢ ﻳﺮِد إِﻻﱠ اﻟﺤﻴﺎةَ اﻟﺪﻧﻴﺎ*ذﻟﻚ ﻣﺒﻠَﻐُﻬﻢ ﻣﻦَ اﻟﻌﻠﻢِ* ﻧﺠﻢ29/و30

 .1ﻫﻤﺎن ،ص242
 .2ﻫﻤﺎن ،ص243
٢٧٧
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

»ﭘﺲ از ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ از ﻳﺎد ﻣﺎ روى ﺑﺮﺗﺎﻓﺘﻪ و ﺟﺰ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ را ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻧﺒﻮده اﺳﺖ روى
ﺑﺮﺗﺎب .اﻳﻦ ﻣﻨﺘﻬﺎى داﻧﺶ آﻧﺎن اﺳﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﺧﻮد ﺑﻪ ]ﺣﺎل[ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ از راه او ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪه داﻧﺎﺗﺮ
و او ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ راه ﻳﺎﻓﺘﻪ ]ﻧﻴﺰ[ آﮔﺎهﺗﺮ اﺳﺖ«.
در واﻗﻊ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ در داﻧﺶ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﻛﻼم از ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﻲآﻳﺪ ﺧﻮاﻫﺎن
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺣﺴﻲ آﻧﻨﺪ و وﻗﺘﻲ ﺳﺨﻦ از ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻲرود ﻃﺎﻟﺐ دﻳﺪار ﻣﺎدي او ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ
ﻛﻼﻣﻲ از وﺣﻲ و ﻧﺒﻮت ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺣﺴﺎس ﻇﺎﻫﺮي ﻣﻼﺋﻜﻪ ،ﻳﺎ درﻳﺎﻓﺖ اوراق وﺣﻲ
ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﮕﺎن و ﻻاﻗﻞ اﺷﺮاف ﻃﺎﻳﻒ و ﻣﻜﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

1

 .6,9,2,4ﻧﻜﻮﻫﺶ ﺣﺲ ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ از ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻳﺎد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ از آﻏﺎز ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ،ﺧﻮد را ﺧﺪا
ﭘﺮﺳﺖ ﻣﻲداﻧﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ در ﻗﻠﺐ و در ﺷﻴﻮه اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭼﻴﺰي ﺟﺰ ﺣﺲ و ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺲ درآﻳﺪ
ﺑﺎور ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .در ﺳﻮره »ﺑﻘﺮه« از ﺧﻄﺎب آﻧﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﻳﺎد ﺷﻬﺪ اﺳﺖ:
و إِذ ﻗُﻠﺘُﻢ ﻳﺎ ﻣﻮﺳﻲ ﻟَﻦ ﻧُﺆﻣﻦَ ﻟَﻚ ﺣﺘﱠﻲ ﻧَﺮَي اﻟﻠﱠﻪ ﺟﻬﺮَةً * ﺑﻘﺮه» 55/ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻴﺎورﻳﺪ آن زﻣﺎن را ﻛﻪ
ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻲ ﺧﻄﺎب ﻛﺮده و ﮔﻔﺘﻴﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ،ﺗﺎ آﻧﮕﺎه ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را آﺷﻜﺎرا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻜﻨﻴﻢ ،اﻳﻤﺎن
ﻧﻤﻲآورﻳﻢ«.
ﻧﻴﺰ در ﺳﻮره ﻣﺒﺎرﻛﻪ »ﻧﺴﺎء« در ﻣﻮرد اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه از اﻧﺪﻳﺸﻪ در ﺑﻴﻦ ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ،
آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﻳﺴﺌَﻠُﻚ أَﻫﻞُ اﻟﻜﺘﺎبِ أَن ﺗُﻨَﺰﱢلَ ﻋﻠَﻴﻬِﻢ ﻛﺘﺎﺑﺎً ﻣﻦَ اﻟﺴﻤﺎء ﻓَﻘَﺪ ﺳﺄَﻟُﻮا ﻣﻮﺳﻲ أَﻛﺒﺮَ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓَﻘﺎﻟُﻮا أَرِﻧَﺎ اﻟﻠﱠﻪ
ﺟﻬﺮَةً * ﻧﺴﺎء» 153/اي ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﮔﺮ ﻳﻬﻮدﻳﺎن از اﻫﻞ ﻛﺘﺎب از ﺗﻮ درﺧﻮاﺳﺖ دارﻧﺪ ﻛﻪ از آﺳﻤﺎن ﺑﺮ آﻧﺎن
ﻛﺘﺎﺑﻲ دﻳﺪﻧﻲ را ﺑﻪ ﻳﻜﺒﺎره ﻓﺮود آوردي ،ﻋﺠﻴﺐ ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا ﺳﻠﻒ آﻧﺎن از ﻣﻮﺳﻲ)ع( درﺧﻮاﺳﺘﻲ ﺑﺰرگ
ﺗﺮﻛﺮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺪا را آﺷﻜﺎرا ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﻲ و ﻣﺎ او را ﻣﺸﺎﻫﺪه و اﺣﺴﺎس ﻧﻜﻨﻴﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻳﻤﺎن
ﻧﻤﻲآورﻳﻢ«.

2

 .1ﻫﻤﺎن
 .2ﻫﻤﺎن ،ﺻﺺ245-244
٢٧٨
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

 .10,2,4رد ﻧﺴﺒﻲﮔﺮاﻳﻲ و ﻛﺜﺮتﮔﺮاﻳﻲ
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ رد ﻧﺴﺒﻲ ﮔﺮاﻳﻲ ﻳﺎ ﻛﺜﺮت ﮔﺮاﻳﻲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﺎﻳﺪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﺮآن ،اﻣﻜﺎن دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ واﻗﻊ و ﺣﻖ ﻧﺒﻮدن ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻫﻤﻪ
ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ را از ﻣﺴﻠﻤﺎت و ﺑﺪﻳﻬﻴﺎت ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورده اﺳﺖ .ﭼﺮا ﻛﻪ اﮔﺮ اﻣﻜﺎن ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻘﻴﻘﺖ و دﺳﺖ
رﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ واﻗﻊ ﻧﺒﻮد اﺳﺎﺳﺎً ﻧﺰول ﻗﺮآن و اﺑﻼغ ﻣﻌﺎرف وﺣﻴﺎﻧﻲ ﻛﺎري ﻋﺒﺚ و ﺑﻲ اﺳﺎس
ﺑﻮد .ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﻧﻔﻲ ﺷﺮك ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻪ و اﺳﺎس ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ روﺷﻦ ﺗﺮﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ
رد ﻛﺜﺮت ﮔﺮاﻳﻲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ اﺳﺖ .اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺷﺮك ﻳﺎ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻳﻚ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ
ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺣﻖ ﺑﻮدن ﻫﺮ دو اﻳﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﻧﻔﻲ ﺷﺮك ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺮآن ﻧﺒﻮد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻗﺮآن
ﻛﺮﻳﻢ ﺷﺮك را ﺑﺎﻃﻞ و درﺳﺖ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﺑﺨﺶ اول ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺼﻞ در ﻣﻮرد ﻧﺴﺒﻲ ﮔﺮاﻳﻲ و ﻛﺜﺮت ﮔﺮاﻳﻲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ
ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺣﻖ ﻣﺤﻮري ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ و ﻟﻮازم ﭘﺎي ﺑﻨﺪي ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺤﻮري ،اﻳﻦ دو ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﻌﺮﻓﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ را ﻣﻮرد ﭼﺎﻟﺶ ﺟﺪي ﻗﺮار داد.

1

 .1,10,2,4ﺣﻖ ﻣﺤﻮري ﻗﺮآن
ﺣﻖ ﻣﺤﻮري ،از ﺑﻨﻴﺎنﻫﺎي ﻣﺤﻜﻢ دﻳﻦ اﺳﻼم اﺳﺖ .اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻗﺪري ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﻼم اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﻲ در دﻳﻦ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ و ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻻزم ﺑﻪ ﺗﺬﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در
ادﺑﻴﺎت ﻗﺮآن ﻫﺮ ﻫﺴﺘﻲ ﺑﺎ وﺻﻒ ﺣﻖ و ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻣﻌﺪوم و ﻏﻴﺮ واﻗﻊ ﺑﺎ وﺻﻒ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ؛
ﻟﺬا ﺣﻖ ،اﻣﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ واﻗﻌﻴﺖ و ﺑﺎﻃﻞ ،اﻣﺮي ﻋﺪﻣﻲ و ﻏﻴﺮ واﻗﻌﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

2

ذَﻟﻚ ﺑِﺄَنﱠ اﻟﻠﱠﻪ ﻫﻮ اﻟْﺤﻖﱡ * ﺣﺞ» 6/اﻳﻦ ]ﻗﺪرت ﻧﻤﺎﻳﻴﻬﺎ[ ﺑﺪان ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺧﻮد ﺣﻖ اﺳﺖ«
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ،دﻳﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎ واژهي »ﺣﻖ« ،وﺻﻒ ﻛﺮده اﺳﺖ:
ﻫﻮ اﻟﱠﺬي أَرﺳﻞَ رﺳﻮﻟَﻪ ﺑِﺎﻟﻬﺪي و دﻳﻦِ اﻟﺤﻖﱢ * ﺻﻒ» 9/اوﺳﺖ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﺪاﻳﺖ
و آﻳﻴﻦ درﺳﺖ رواﻧﻪ ﻛﺮد«

 .1رك :ﺟﻮادي آﻣﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ،ﻧﺴﺒﺖ دﻳﻦ و دﻧﻴﺎ )ﺑﺮرﺳﻲ و ﻧﻘﺪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺳﻜﻮﻻرﻳﺴﻢ( ،ﻗﻢ ،اﺳﺮاء ،دوم ،1381 ،ﺻﺺ194-182
 .2ﺟﻮادي آﻣﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ،ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ،ج)13ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻗﺮآن( ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ص195
٢٧٩
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻳﺎ ارﺳﺎل ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم )ص( را ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺘﻮار ﻣﻲداﻧﺪ:
إِﻧﱠﺎ أَرﺳﻠﻨﺎك ﺑِﺎﻟﺤﻖﱢ * ﺑﻘﺮه» 119/ﻣﺎ ﺗﻮ را ﺑﺤﻖ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ«
ﻳﺎ ﻧﺰول ﻗﺮآن و ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت آن را ﺑﺎ واژهي »ﺣﻖ« ،ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﻛﻨﺪ:
وإِذَا ﻗﻴﻞَ ﻟَﻬﻢ آﻣﻨُﻮاْ ﺑِﻤﺎ أَﻧﺰَلَ اﻟﻠّﻪ ﻗَﺎﻟُﻮاْ ﻧُﺆْﻣﻦُ ﺑِﻤ Ĥأُﻧﺰِلَ ﻋﻠَﻴﻨَﺎ وﻳﻜْﻔُﺮونَ ﺑِﻤﺎ وراءه وﻫﻮ اﻟْﺤﻖﱡ ﻣﺼﺪﻗﺎً ﻟﱢﻤﺎ
ﻣﻌﻬﻢ ﻗُﻞْ ﻓَﻠﻢ ﺗَﻘْﺘُﻠُﻮ َ
ن أَﻧﺒِﻴﺎء اﻟﻠّﻪ ﻣﻦ ﻗَﺒﻞُ إِن ﻛُﻨﺘُﻢ ﻣﺆْﻣﻨﻴﻦَ * ﺑﻘﺮه» 91/و ﭼﻮن ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ آﻧﭽﻪ
ﺧﺪا ﻧﺎزل ﻛﺮده اﻳﻤﺎن آورﻳﺪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ]ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ[ ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه اﻳﻤﺎن ﻣﻰآورﻳﻢ و ﻏﻴﺮ
آن را ﺑﺎ آﻧﻜﻪ ]ﻛﺎﻣﻼ[ ﺣﻖ و ﻣﺆﻳﺪ ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن اﺳﺖ اﻧﻜﺎر ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﮕﻮ اﮔﺮ ﻣﺆﻣﻦ
ﺑﻮدﻳﺪ ﭘﺲ ﭼﺮا ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﺧﺪا را ﻣﻰﻛﺸﺘﻴﺪ«
ذَﻟﻚ ﺑِﺄَنﱠ اﻟﻠّﻪ ﻧَﺰﱠلَ اﻟْﻜﺘَﺎب ﺑِﺎﻟْﺤﻖﱢ وإِنﱠ اﻟﱠﺬﻳﻦَ اﺧْﺘَﻠَﻔُﻮاْ ﻓﻲ اﻟْﻜﺘَﺎبِ ﻟَﻔﻲ ﺷﻘَﺎقٍ ﺑﻌﻴﺪ * ﺑﻘﺮه176/
»ﭼﺮا ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻛﺘﺎب ]ﺗﻮرات[ را ﺑﻪ ﺣﻖ ﻧﺎزل ﻛﺮده اﺳﺖ و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ در ﺑﺎره ﻛﺘﺎب ]ﺧﺪا[ ﺑﺎ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ در ﺳﺘﻴﺰهاى دور و درازﻧﺪ«
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻌﺎد و روز واﭘﺴﻴﻦ و وﻋﺪه و وﻋﻴﺪﻫﺎي داده ﺷﺪه را ﺟﺰ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻤﻲداﻧﺪ:
ذَﻟﻚ اﻟْﻴﻮم اﻟْﺤﻖﱡ ﻓَﻤﻦ ﺷَﺎء اﺗﱠﺨَﺬَ إِﻟَﻰ رﺑﻪ ﻣĤﺑﺎ * ﻧﺒﺄ» 39/آن ]روز[ روز ﺣﻖ اﺳﺖ ﭘﺲ ﻫﺮ ﻛﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ راه ﺑﺎزﮔﺸﺘﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﺑﺠﻮﻳﺪ«
واﻗْﺘَﺮَب اﻟْﻮﻋﺪ اﻟْﺤﻖﱡ ﻓَﺈِذَا ﻫﻲ ﺷَﺎﺧﺼﺔٌ أَﺑﺼﺎر اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻛَﻔَﺮُوا ﻳﺎ وﻳﻠَﻨَﺎ ﻗَﺪ ﻛُﻨﱠﺎ ﻓﻲ ﻏَﻔْﻠَﺔٍ ﻣﻦْ ﻫﺬَا ﺑﻞْ ﻛُﻨﱠﺎ
ﻇَﺎﻟﻤﻴﻦَ * اﻧﺒﻴﺎء» 97/و وﻋﺪه ﺣﻖ ﻧﺰدﻳﻚ ﮔﺮدد ﻧﺎﮔﻬﺎن دﻳﺪﮔﺎن ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻛﻔﺮ ورزﻳﺪهاﻧﺪ ﺧﻴﺮه ﻣﻰﺷﻮد
]و ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ[ اى واى ﺑﺮ ﻣﺎ ﻛﻪ از اﻳﻦ ]روز[ در ﻏﻔﻠﺖ ﺑﻮدﻳﻢ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺎ ﺳﺘﻤﮕﺮ ﺑﻮدﻳﻢ«
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻠﻘﺖ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ را ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ داﻧﺴﺘﻪ ،ﻫﺪف آن را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﻧﻪ ﭘﻮچ و
ﺑﻴﻬﻮده ،ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ:
ﺧَﻠَﻖَ اﻟﺴﻤﺎوات واﻟْﺄَرض ﺑِﺎﻟْﺤﻖﱢ وﺻﻮرﻛُﻢ ﻓَﺄَﺣﺴﻦَ ﺻﻮرﻛُﻢ وإِﻟَﻴﻪ اﻟْﻤﺼﻴﺮُ * ﺗﻐﺎﺑﻦ» 3/آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ
را ﺑﻪ ﺣﻖ آﻓﺮﻳﺪ و ﺷﻤﺎ را ﺻﻮرﺗﮕﺮى ﻛﺮد و ﺻﻮرﺗﻬﺎﻳﺘﺎن را ﻧﻴﻜﻮآراﺳﺖ و ﻓﺮﺟﺎم ﺑﻪ ﺳﻮى اوﺳﺖ«
ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪات ،ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﺣﻖ ﻣﺤﻮري و ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻃﻠﺒﻲ ،آن ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻜﺘﺐ اﺳﻼم و
دﻳﻦ ﻣﺒﻴﻦ آﻣﻴﺨﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ آنﻫﺎ اﻣﺮي ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ .از اﻳﻦ رو ،ﻋﻘﻼﻧﻴﺖ اﺳﻼﻣﻲ و دﻳﻨﻲ ﻧﻴﺰ

٢٨٠
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﺟﺰ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ )ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻖ( ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﺆﻣﻨﺎن و دﻳﻦ ﺑﺎوران ،ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
اﻣﻮر ﻋﻴﻨﻲ و واﻗﻌﻲ ﺳﻮق داده ،آنﻫﺎ را ﻣﺒﻨﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آنﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺧﻠﻘﺖ و
آﻓﺮﻳﻨﺶ ﻫﺴﺘﻲ ﺗﻔﻜﺮ ،و ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺿﻤﻦ ﻣﻌﻨﺎ دار داﻧﺴﺘﻦ ﻋﺎﻟﻢ ،ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ
ﻫﺴﺘﻲ ﺑﺨﺶ را ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ اﻣﻮر ﺧﻮﻳﺶ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻨﺪ 1:إِنﱠ ﻓﻲ ﺧَﻠْﻖِ اﻟﺴﻤﺎوات واﻷَرضِ واﺧْﺘﻼَف اﻟﻠﱠﻴﻞِ
واﻟﻨﱠﻬﺎرِ ﻵﻳﺎت ﻟﱢﺄُوﻟﻲ اﻷﻟْﺒﺎبِ * اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻳﺬْﻛُﺮُونَ اﻟﻠّﻪ ﻗﻴﺎﻣﺎ وﻗُﻌﻮدا وﻋﻠَﻰ ﺟﻨُﻮﺑِﻬِﻢ وﻳﺘَﻔَﻜﱠﺮُونَ ﻓﻲ ﺧَﻠْﻖِ اﻟﺴﻤﺎوات
واﻷَرضِ رﺑﻨَﺎ ﻣﺎ ﺧَﻠَﻘْﺖ ﻫﺬا ﺑﺎﻃﻼً ﺳﺒﺤﺎﻧَﻚ ﻓَﻘﻨَﺎ ﻋﺬَاب اﻟﻨﱠﺎرِ * آلﻋﻤﺮان190/و191
»ﻣﺴﻠﻤﺎ در آﻓﺮﻳﻨﺶ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ و در ﭘﻰ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ آﻣﺪن ﺷﺐ و روز ﺑﺮاى ﺧﺮدﻣﻨﺪان
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﻳﻰ ]ﻗﺎﻧﻊ ﻛﻨﻨﺪه[ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﺎن ﻛﻪ ﺧﺪا را ]در ﻫﻤﻪ اﺣﻮال[ اﻳﺴﺘﺎده و ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ آرﻣﻴﺪه
ﻳﺎد ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و در آﻓﺮﻳﻨﺶ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ ﻣﻰاﻧﺪﻳﺸﻨﺪ ]ﻛﻪ[ ﭘﺮوردﮔﺎرا اﻳﻨﻬﺎ را ﺑﻴﻬﻮده ﻧﻴﺎﻓﺮﻳﺪهاى ﻣﻨﺰﻫﻰ
ﺗﻮ ﭘﺲ ﻣﺎ را از ﻋﺬاب آﺗﺶ دوزخ در اﻣﺎن ﺑﺪار«
ﺗﺄﻛﻴﺪات ﺑﻲ ﺷﻤﺎر ﻗﺮآن ﺑﺮ اﺻﻞ ﺣﻖ ﻣﺤﻮري ،ﻣﻄﻤﺌﻨّﺎً ﺣﻜﻤﺖﻫﺎ و راز و رﻣﺰﻫﺎﻳﻲ دارد ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺎ ﺗﺒﻴﻴﻦ واﻗﻌﻲ اﻳﻦ اﺻﻞ ،ﭘﺪﻳﺪار ﻣﻲﺷﻮد ،اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻋﻘﻼﻧﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ اﺷﺎره ﺑﻪ دو ﻻزﻣﻪ
ﺿﺮوري و ﺣﺘﻤﻲ اﺻﻞ ﺣﻖ ﻣﺤﻮري اﺳﺖ.
 .2,10,2,4ﻟﻮازم ﺣﻖ ﻣﺤﻮري
ﭘﺲ از ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺣﻖ ﻣﺤﻮري ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ،ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻮازم اﻳﻦ ﺣﻖ ﻣﺤﻮري ﻣﻲ ﺗﻮان دﻻﻳﻞ و
ﺷﻮاﻫﺪ ﻗﺮآﻧﻲ اي ﺑﺮ رد ﻧﺴﺒﻲ ﮔﺮاﻳﻲ و ﻛﺜﺮت ﮔﺮاﻳﻲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﻤﻮد؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺪﻳﻬﻲ داﻧﺴﺘﻦ وﺟﻮد ﺣﻖ و ﻣﺤﻮر ﻗﺮاردادن آن ،ﺿﺮورﺗﻲ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺷﺒﻬﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد
ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺛﺎﺑﺖ و ...ﻧﺪﻳﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮاي رد ﻧﺴﺒﻴﺖ ﻳﺎ ﻛﺜﺮت ﺣﻘﻴﻘﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺎﻳﺪ از ﻟﻮازم اﺻﻞ ﺣﻖ
ﻣﺤﻮري ﻗﺮآن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.
أ .وﺟﻮد ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺛﺎﺑﺖ
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻻزﻣﻪ ﺣﻖ ﻣﺤﻮري ،آن اﺳﺖ ﻛﻪ وﺟﻮد ﻳﻚ ﺳﺮي از اﻣﻮر در ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد،
اﻣﻮري ﻛﻪ در ﺧﺎرج از ذﻫﻦ وﺟﻮد دارﻧﺪ و ﻫﺴﺘﻲ آنﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ و ﻗﻄﻌﻲ اﺳﺖ و ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻪ ﻓﻬﻢ و درك

 .1ﺟﻮادي آﻣﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ،ﻧﺴﺒﺖ دﻳﻦ و دﻧﻴﺎ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺻﺺ183-182
٢٨١
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

دﻳﮕﺮان ﻧﺪارد ،ﻳﻌﻨﻲ دﻳﮕﺮان ،ﭼﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آنﻫﺎ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﻪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،در وﺟﻮد ﺣﻘﻴﻘﻲ آنﻫﺎ ﻫﻴﭻ
ﺗﺮدﻳﺪي راه ﻧﺪارد .اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺗﺮﻳﻦ اﻣﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ از اﺻﻞ ﺣﻖ ﻣﺤﻮري ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ و
اﺳﺎس ﻋﻘﻼﻧﻴﺖ دﻳﻨﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ.

1

ب .اﻣﻜﺎن دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﻧﺴﺒﻲ ﮔﺮاﻳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ و ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ واﻗﻊ ﻧﻤﻲﺗﻮان دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ
اﺳﺎﺳﺎً ﻣﻌﻴﺎري ﺑﺮاي ﺻﺪق ﻣﻌﺮﻓﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮔﺮﭼﻪ وﺟﻮد واﻗﻌﻴﺖ ﺛﺎﺑﺖ را ﻣﻨﻜﺮ ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ؛ اﻣﺎ از
ﻟﻮازم اﺻﻠﻲ ﺣﻖ ﻣﺤﻮري در آﻳﺎت ﻗﺮآن وﺟﻮد ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺛﺎﺑﺖ و اﻣﻜﺎن دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ.
ﮔﺮﭼﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎ دﻻﻟﺖ ﻳﻘﻴﻨﻲ و ﮔﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ دﻻﻟﺖ ﻇﻨﻲ و ﻃﻤﺄﻧﻴﻨﻪ ،ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﺷﻮد.
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ج .رد ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻧﭽﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﺪارد
ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻻزﻣﻪ ﺣﻖ ﻣﺤﻮري ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﭘﺬﻳﺮش ﻳﻚ ﺳﺮي ﺣﻘﺎﻳﻖ و ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻖ و
رد آﻧﭽﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﺪارد و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ واﻗﻊ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻃﻞ .ﻓﻤﺎذا ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻖ اﻟّﺎ اﻟﻀﻼل * ﻳﻮﻧﺲ» 32/و
ﺑﻌﺪ از ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺟﺰ ﮔﻤﺮاﻫﻰ ﭼﻴﺴﺖ«
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً اﺷﺎره ﺷﺪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﺮﺟﺎ از ﻫﺴﺘﻲﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ و ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺳﺨﻦ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ
ﺣﻖ را ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﺑﺮد .آﻳﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ آﻳﻪ ﺳﻲ و دوم ﺳﻮره ﻳﻮﻧﺲ و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در اداﻣﻪ آﻣﺪه
اﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻧﻤﻲﺗﻮان ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺎرف ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﺘﻀﺎد در ﻗﺒﺎل ﻳﻚ ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﻫﻤﺰﻣﺎن
ﺣﻖ و ﺻﺤﻴﺢ داﻧﺴﺖ .دﻋﻮت ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﻧﻔﻲ ﺷﺮك و ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻲ ،دادن وﻋﺪه ﺑﻬﺸﺖ و
وﻋﻴﺪ ﻋﺬاب ،دﻋﻮت ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ﺑﺎ ﻛﻔﺎر و ﺑﺴﻴﺎري دﻳﮕﺮ ازآﻳﺎت ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺷﺎﻫﺪي ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺪﻋﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وﻗُﻞْ ﺟﺎء اﻟْﺤﻖﱡ وزﻫﻖَ اﻟْﺒﺎﻃﻞُ إِنﱠ اﻟْﺒﺎﻃﻞَ ﻛَﺎنَ زﻫﻮﻗًﺎ * اﺳﺮاء» 81/ﺑﮕﻮ ﺣﻖ آﻣﺪ و ﺑﺎﻃﻞ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪ
آري ﺑﺎﻃﻞ ﻫﻤﻮاره ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪﻧﻲ اﺳﺖ«
ذَﻟﻚ ﺑِﺄَنﱠ اﻟﻠﱠﻪ ﻫﻮ اﻟْﺤﻖﱡ وأَنﱠ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮنَ ﻣﻦ دوﻧﻪ ﻫﻮ اﻟْﺒﺎﻃﻞُ وأَنﱠ اﻟﻠﱠﻪ ﻫﻮ اﻟْﻌﻠﻲ اﻟْﻜَﺒِﻴﺮُ * ﺣﺞ62/

 .1ﻫﻤﺎن ،ص184
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٢٨٢
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

»اﻳﻦ ﺑﺪان ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺧﻮد ﺣﻖ اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي او ﻣﻲﺧﻮاﻧﻨﺪ آن ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و
اﻳﻦ ﺧﺪاﺳﺖ ﻛﻪ واﻻ و ﺑﺰرگ اﺳﺖ«.
وﻟَﻮِ اﺗﱠﺒﻊ اﻟْﺤﻖﱡ أَﻫﻮاءﻫﻢ ﻟَﻔَﺴﺪت اﻟﺴﻤﺎوات واﻟْﺄَرض وﻣﻦ ﻓﻴﻬِﻦﱠ * ﻣﺆﻣﻨﻮن» 71/و اﮔﺮ ﺣﻖ از
ﻫﻮﺳﻬﺎي آﻧﻬﺎ ﭘﻴﺮوي ﻣﻲﻛﺮد ﻗﻄﻌﺎً آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ و ﻫﺮ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎﺳﺖ ﺗﺒﺎه ﻣﻲﺷﺪ«.
ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان از اﻳﻦ آﻳﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻛﺮد ﻛﻪ ﺣﻖ و ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎ و
ﻫﻮاﻫﺎي اﻓﺮاد ﻧﻴﺴﺖ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﺎﺑﻊ ادراﻛﺎت ،ذﻫﻨﻴﺎت ﻳﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ذﻫﻦ
ﻓﺮد ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﺘﻜﺜﺮ و ﻧﺴﺒﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﻫﻢ ﻣﺘﻜﺜﺮ و ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻲﮔﺮدد .ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان اﻳﻦ آﻳﻪ را از ﺻﺮﻳﺢ ﺗﺮﻳﻦ آﻳﺎت در رد ﻋﻘﺎﻳﺪ
ﺗﻜﺜﺮﮔﺮاﻳﺎن و ﻧﺴﺒﻲ ﮔﺮاﻳﺎن ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ داﻧﺴﺖ.
ﻟَﻘَﺪ ﻛَﻔَﺮَ اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻗَﺎﻟُﻮاْ إِنﱠ اﻟﻠّﻪ ﻫﻮ اﻟْﻤﺴﻴﺢ اﺑﻦُ ﻣﺮْﻳﻢ * ... ﻟﱠﻘَﺪ ﻛَﻔَﺮَ اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻗَﺎﻟُﻮاْ إِنﱠ اﻟﻠّﻪ ﺛَﺎﻟﺚُ ﺛَﻼَﺛَﺔٍ *
ﻣﺎﺋﺪه72/و» 73ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺧﺪا ﻫﻤﺎن ﭘﺴﺮ ﻣﺮﻳﻢ اﺳﺖ ﻗﻄﻌﺎ ﻛﺎﻓﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ.....ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺧﺪا
ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺷﺨﺺ از ﺳﻪ ﺷﺨﺺ ﻳﺎ اﻗﻨﻮم اﺳﺖ ﻗﻄﻌﺎ ﻛﺎﻓﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ«.....
وﻣﻦ ﻳﺒﺘَﻎِ ﻏَﻴﺮَ اﻹِﺳﻼَمِ دﻳﻨًﺎ ﻓَﻠَﻦ ﻳﻘْﺒﻞَ ﻣﻨْﻪ وﻫﻮ ﻓﻲ اﻵﺧﺮَةِ ﻣﻦَ اﻟْﺨَﺎﺳﺮِﻳﻦَ * آل ﻋﻤﺮان85/
»و ﻫﺮ ﻛﻪ ﺟﺰ اﺳﻼم دﻳﻨﻲ دﻳﮕﺮ ﺟﻮﻳﺪ ﻫﺮﮔﺰ از او ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد و او در آﺧﺮت از زﻳﺎﻧﻜﺎران
اﺳﺖ«.
آل ﻋﻤﺮان19/؛ ﺑﻘﺮه256/و 257و ...
 .11,2,4ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻗﺮآﻧﻲ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻳﺎدﮔﻴﺮي
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻗﺮآن ،ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻢ و ﻫﺪف آن ﻣﺘﻔﺎوت از ﭼﻴﺰي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻛﻨﻮن در
ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲﺷﻮد .ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺷﻨﺎﺧﺖ
در روان ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﭘﻮزﻳﺘﻴﻮﻳﺴﻢ ،دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﺑﺰار ادراﻛﻲ اﻧﺴﺎن را در ﺣﻮاس ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪاي
ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻐﺰ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻨﺘﺮل آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ ﮔﺮاﻳﺸﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﭘﻮزﻳﺘﻴﻮﻳﺴﺘﻲ در روان ﺷﻨﺎﺳﻲ و
ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺷﻨﺎﺧﺖ را ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﺣﻮاس ﻧﻤﻲداﻧﻨﺪ اﻣﺎ از ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ روان ،درون ،ﻋﻘﻞ و
ذﻫﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮي ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺎدي ،ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ،ﻏﺮﻳﺰي ﻳﺎ زﻳﺴﺘﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲدﻫﻨﺪ .ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻳﺎدﮔﻴﺮي

٢٨٣
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﭘﻮزﻳﺘﻴﻮﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻫﺎ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ،ﺑﺮوز ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ادراﻛﻲ در اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ و ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻐﺰ و ادراﻛﺎت ﺣﺴﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و آﻧﭽﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ذﻫﻦ ،ﻫﻮش ،ﺧﺮد،
ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻋﻘﻞ در اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻳﺎد ﻣﻲﺷﻮد ﭼﻴﺰي ﺟﺰ ﻓﻌﻞ اﻧﻔﻌﺎﻻت ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﻐﺰ ﻧﻴﺴﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﺑﺨﺶ دوم درﺑﺎره اﺑﺰارﻫﺎ و اﻧﻮاع ﻣﻌﺮﻓﺖ از ﻧﮕﺎه ﻗﺮآن ﺑﻴﺎن ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺒﺎﻧﻲ
ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ﻗﺮآﻧﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺑﺰار ﺣﺲ و دﺳﺘﮕﺎه ادراﻛﺎت ﺣﺴﻲ ﻧﻮع دﻳﮕﺮي از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن
ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ .ﻣﻐﺰ و ﻣﺦ و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺑﺰاري ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻛﺎر اﺻﻠﻲ ﺑﺮﻋﻬﺪه روح اﻧﺴﺎن
اﺳﺖ؛ ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮاﺣﻠﻲ از ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن وﺟﻮد دارد ﻛﻪ از ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻐﺰ و ﺣﻮاس ﺧﺎرج
اﺳﺖ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻠﺐ و ادراﻛﺎت ﻋﻘﻞ ارزﺷﻲ و رؤﻳﺖ ﺷﻬﻮدي و ﺣﻀﻮري ﻣﻲﮔﺮدد 1.ﺑﺎ اﻳﻦ اوﺻﺎف
ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز در ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ و روان ﺷﻨﺎﺳﻲ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻲﺷﻮد ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 .1زاﻫﺪي ﻣﺮﺗﻀﻲ ،ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺻﺺ434-433
٢٨٤
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

 .3,4ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻓﺼﻞ
ﺑﺨﺸﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺖ .ﺑﻴﺎن
ﮔﺮدﻳﺪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻏﺮب ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎدي اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻲ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ را
ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﺗﺠﺮﺑﻪ و اﺣﺴﺎس ﻣﻲداﻧﻨﺪ؛ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻋﻘﻠﻲ را ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻧﻮع ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﻲﭘﻨﺪارﻧﺪ؛ ﮔﺮوﻫﻲ
دﻳﮕﺮ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﻬﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ اﺳﺎﺳﺎً دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ واﻗﻊ را ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ
ﻣﻲداﻧﻨﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﻌﻴﺎري ﺑﺮاي ﺻﺪق و ﻛﺬب ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﻬﺎ ﺻﺪق
را ﺻﻔﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﻣﻲداﻧﻨﺪ و ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺗﻜﺜﺮ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎي ﺣﻖ و ﺻﺤﻴﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮاﻫﺎ و
ﭘﻮزﻳﺘﻴﻮﻳﺴﺘﻬﺎ ﺑﺎ اﻧﺤﺼﺎر ﻣﻌﺮﻓﺖ در ﺣﺲ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎ و ﻣﻌﺎرف ،ﺗﻔﺴﻴﺮي ﻣﺎدي و
ﻣﺤﺴﻮس دارﻧﺪ و آﻧﭽﻪ ﻣﺎوراي ﺣﺲ ﺑﺎﺷﺪ را اﻧﻜﺎر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ،اﻧﺴﺎن ،ﺟﻬﺎن ،ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻫﺮ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ در ﻧﻈﺮ ﺣﺲ ﮔﺮاﻳﺎن ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﺗﻔﺴﻴﺮي ﻣﺎدي دارد .دﻳﮕﺮ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ
ﻫﻤﭽﻮن ﻋﻘﻞ ﮔﺮاﻳﺎن ،ﻧﺴﺒﻲ ﮔﺮاﻫﺎ و ﺗﻜﺜﺮﮔﺮاﻳﺎن ﻧﻴﺰ اﮔﺮﭼﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﺲ و ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ
ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖ را اﻣﺮي ﻣﺎدي و زﻣﻴﻨﻲ ﻣﻲداﻧﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﭼﻨﻴﻦ ﻧﮕﺎهﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪاي ،آﻣﻮزهﻫﺎي وﺣﻴﺎﻧﻲ ،ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎي ﺷﻬﻮدي و ﺣﻀﻮري و
ﻣﻌﺎرف ﻋﻘﻞ ارزﺷﻲ را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎدﻳﺪه ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼً ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮا ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻀﻮري و وﺣﻴﺎﻧﻲ را ﻛﻪ از ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﻗﻠﺐ اﺳﺖ اﻧﻜﺎر ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ
آﻣﻮزهﻫﺎي ﻣﺤﺴﻮس ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻮزه ذﻫﻦ و ﻣﻐﺰ و ﻋﻘﻞ اﺑﺰاري اﻫﺘﻤﺎم ﻣﻲورزد .ﻗﻄﻌﺎً در اﻳﻦ ﻧﻈﺎم
ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﻪ ارزﺷﻬﺎ و ﻣﻠﻜﺎت اﺧﻼﻗﻲ ﻣﺘﻌﻠﻢ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﻤﻲﺷﻮد.
ﻣﺜﺎﻟﻬﺎي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻧﺤﻮه ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻋﻠﻮم
اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﮔﺰارهﻫﺎ و ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻳﻦ ﻋﻠﻮم را ﻧﺸﺎن داد و ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻗﺮآن در
ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
واﻗﻊ را اﻣﺮي ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲداﻧﺪ و ﻗﻠﻤﺮو ﺷﻨﺎﺧﺖ را از ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت ﺗﺎ ﻣﻌﺎرف وﺣﻴﺎﻧﻲ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻌﺮﻓﻲ
ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﻛﺴﺐ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﻮاس ،ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻋﻘﻠﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻘﻞ ورزي ﻗﻠﺐ ،ﻣﻌﺮﻓﺖ
ﺷﻬﻮدي و ﺣﻀﻮري ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻠﺐ ،ﻣﻌﺮﻓﺖ وﺣﻴﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻘﺎء ﺑﻪ ﻗﻠﺐ و ادراك ﺣﻀﻮري ﻣﻌﺎرف ﻓﻄﺮي
٢٨٥
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎن از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﻮاع و روﺷﻬﺎي ﻛﺴﺐ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻗﺮآن درﺑﺎره ارﻛﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رد ﻧﺴﺒﻴﺖ
و ﻛﺜﺮت ﮔﺮاﻳﻲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮔﺴﺘﺮه ﻗﺮآن در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ
ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮي اﺳﺖ و ﻗﺒﻮل ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻗﺮآن ﺿﺮورﺗﺎً اﻧﻜﺎر ﻣﺒﺎﻧﻲ
ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد را ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﻟﺰاﻣﺎً ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ
اﻳﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ در ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺧﻮد دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ و دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ در ﺧﺼﻮص
ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ.

٢٨٦
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات
آﻧﭽﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎزي ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﻗﺮآن در ﻋﺮﺻﻪ
ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮد .اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮآن ﺑﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻪ ﺣﻮزه
ﻫﺴﺘﻲﺷﻨﺎﺳﻲ ،ان ﺳﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻗﺮآن ﺑﺮود و ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن را در ﻗﺒﺎل اﻳﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ
ﻛﺸﻒ ﻛﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺆال اﺻﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻗﺮآﻧﻲ و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد
ﻧﺒﻮد؛ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﻲ ﭘﻲ ﺑﺮدن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﻗﺮآن در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﺣﺪاﻛﺜﺮي اﺳﺖ ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻠﻲ؟ ﻧﺘﻴﺠﻪاي ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﻋﺮﺻﻪ
ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ورود ﺣﺪاﻛﺜﺮي دارد و در ﻏﺎﻟﺐ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﻮارد ،ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد
را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻲﻛﺸﺪ و ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ ﻓﺮاﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﻏﺮب در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﻣﻄﺮح ﻛﺮده را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﻣﺜﺎﻟﻬﺎ و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺎ اﻧﺪازهاي ﻧﺸﺎن داد ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ﻋﻠﻮم
اﻧﺴﺎﻧﻲ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآﻧﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ را در ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ
اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ .ﺑﺮاي ﭘﻲ ﺑﺮدن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﻪ در ﺗﺤﻮل ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ دﻧﺒﺎل ﭼﻪ ﺑﻮد و ﭼﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎﻳﻲ از
ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ دﭼﺎر ﺗﺤﻮل ﺷﻮد ،ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؛ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺪل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﺤﻮل را ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮد؛ ﭼﺮا ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻮرد ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﻣﻬﻤﻲ ﭼﻮن ﻗﻠﻤﺮو ﻗﺮآن در ﻋﺮﺻﻪ اﻫﺪاف ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ،روش ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﮔﺰارهﻫﺎي
ﻋﻠﻮماﻧﺴﺎﻧﻲ ﺳﻜﻮت ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻧﺒﺎل ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺎرﺑﺮدي و ﻣﻬﻢ ﭘﻴﺶﻧﻴﺎز
ﺗﺤﻮل ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻳﻨﺪه ﺣﻮل اﻳﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد:
 ﮔﺴﺘﺮه ﻗﺮآن در ﻋﺮﺻﻪ روش ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ
 ﮔﺴﺘﺮه ﻗﺮآن در ﻋﺮﺻﻪ اﻫﺪاف ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ
 ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ از دﻳﺪﮔﺎه ﻗﺮآن
 ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ از دﻳﺪﮔﺎه ﻗﺮآن ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد از دﻳﺪﮔﺎه ﻗﺮآن٢٨٧
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

 ﻣﺒﺎﻧﻲ روان ﺷﻨﺎﺳﻲ از دﻳﺪﮔﺎه ﻗﺮآن ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ از دﻳﺪﮔﺎه ﻗﺮآن ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ از دﻳﺪﮔﺎه ﻗﺮآن ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ از دﻳﺪﮔﺎه ﻗﺮآن روش ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ از دﻳﺪﮔﺎه ﻗﺮآن
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﻼﻣﻲ از دﻳﺪﮔﺎه ﻗﺮآن
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻮل ﮔﺰارهﻫﺎ و ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﻄﺮح در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و
ﺗﻄﺒﻴﻖ آن ﺑﺎ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآﻧﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻗﺮآﻧﻲ در ﺗﺤﻮل اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﺎت
ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد .ﻣﺜﻼً:
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺷﺨﺼﻴﺖ در روان ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻗﺮآﻧﻲ روان ﺷﻨﺎﺳﻲ
 ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺤﻮل در روش ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮش روش وﺣﻴﺎﻧﻲ
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻓﻄﺮت ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺮ روان ﺷﻨﺎﺳﻲ روان ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺮآن ﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻧﮕﻴﺰش و ﺷﺨﺼﻴﺖ در روان ﺷﻨﺎﺳﻲ
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻗﻠﺒﻲ ﻗﺮآن ﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻮﺣﻴﺪ رﺑﻮﺑﻲ ﺑﺮ اﺻﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ در ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻗﺮب ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد )ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻈﺮﻳﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﺳﻮد(
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن درﺑﺎره اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ
 و ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دﻳﮕﺮ را در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻲﺗﻮان ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد داد ﻛﻪ از ﺣﻮﺻﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎل
ﺧﺎرج اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﻣﻴﺪ روزي ﻛﻪ ﺟﻬﺎن ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﻮﻟﻲ ﻋﻈﻴﻢ در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي
آﻣﻮزهﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ و ﻗﺮآﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﻣﻔﺴﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﻣﻌﻠﻢ واﻗﻌﻲ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ،ﻋﻠﻮم وﺣﻴﺎﻧﻲ
ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﮔﻴﺘﻲ را ﻓﺮاﮔﻴﺮد .ﺑﻤﻨّﻪ و ﻛﺮﻣﻪ؛ ان ﺷﺎءاﷲ.

٢٨٨
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣĤﺧﺬ
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ
اﻟﻒ( ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻓﺎرﺳﻲ
 .1اﺑﺮاﻫﻴﻤﻴﺎن ﺣﺴﻴﻦ ،اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ )اﺳﻼم ،اﮔﺰﻳﺴﺘﺎﻧﺴﻴﺎﻟﻴﺴﻢ ،اوﻣﺎﻧﻴﺴﻢ( ،ﺗﻬﺮان ،دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺎرف ،اول،
1381
 .2اﺳﺪي ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ،درآﻣﺪي ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮔﺴﺘﺮه ﺷﺮﻳﻌﺖ ،ﺗﻬﺮان ،دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺎرف ،اول1382 ،
 .3آذرﻧﻮش آذرﺗﺎش ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻋﺮﺑﻲ-ﻓﺎرﺳﻲ ،ﺗﻬﺮان ،ﻧﺸﺮ ﻧﻲ ،ﻧﻬﻢ1387 ،
 .4آرﻳﺎن ﭘﻮر ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺰرگ ﻳﻚ ﺟﻠﺪي ﭘﻴﺸﺮو آرﻳﺎن ﭘﻮر ،ﺗﻬﺮان ،ﺟﻬﺎن راﻳﺎﻧﻪ ،ﺑﻴﺴﺖ و
ﭘﻨﺠﻢ1382 ،
 .5ﺑﺎرﺑﻮر اﻳﺎن ،ﻋﻠﻢ و دﻳﻦ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺧﺮﻣﺸﺎﻫﻲ ﺑﻬﺎءاﻟﺪﻳﻦ ،ﺗﻬﺮان ،ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ،ﻫﻔﺘﻢ1389 ،
 .6ﺑﺮﻧﺎل ﺟﺎن ،ﻋﻠﻢ در ﺗﺎرﻳﺦ 4) ،ﺟﻠﺪي( ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﻴﺪري ﻣﻼﻳﺮي ﻣﺤﻤﺪ ،ﺛﻼﺛﻲ ﻣﺤﺴﻦ ،ﺧﺮﻣﺸﺎﻫﻲ
ﺑﻬﺎءاﻟﺪﻳﻦ ،ﺗﻬﺮان ،اﻣﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ،دوم1380 ،
 .7ﺑﻬﺸﺘﻲ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﺮﺑﻴﺖ از دﻳﺪﮔﺎه ﻗﺮآن ،ﺗﻬﺮان ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﺪﻳﺸﻪ اﺳﻼﻣﻲ ،اول1388 ،
 .8ﭘﺎﭘﻜﻴﻦ رﻳﭽﺎرد و اﺳﺘﺮول آوروم ،ﻛﻠﻴﺎت ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺠﺘﺒﻮي ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ،ﺗﻬﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،دوم،
1385
 .9ﭘﺎرﺳﺎﻧﻴﺎ ﺣﻤﻴﺪ ،ﻫﺴﺘﻲ و ﻫﺒﻮط )اﻧﺴﺎن در اﺳﻼم( ،ﻗﻢ ،دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺎرف ،اول1383 ،
 .10ﺟﻌﻔﺮي ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ،ﻋﻠﻢ و دﻳﻦ در ﺣﻴﺎت ﻣﻌﻘﻮل ،ﺗﻬﺮان ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر ﻋﻼﻣﻪ ﺟﻌﻔﺮي ،اول،
1383
 .11ــــــــــــــــــ ﻗﺮآن ﻧﻤﺎد ﺣﻴﺎت ﻣﻌﻘﻮل ،ﺗﻬﺮان ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺪوﻳﻦ و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر ﻋﻼﻣﻪ ﺟﻌﻔﺮي ،اول،
1382
 .12ﺟﻤﻌﻲ از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ،درآﻣﺪي ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﻼﻣﻲ ،ج) ،1ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ( ،ﺗﻬﺮان ،ﺳﻤﺖ
)دﻓﺘﺮ ﻫﻤﻜﺎري ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه( ،اول1373 ،

٢٨٩
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

 .13ــــــــــــــــــــ درآﻣﺪي ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﻼﻣﻲ ،ج) ،2ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ( ،ﺗﻬﺮان ،ﺳﻤﺖ )دﻓﺘﺮ
ﻫﻤﻜﺎري ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه( ،اول1373 ،
 .14ﺟﻮادي آﻣﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ،ﺗﺴﻨﻴﻢ ،ج ،12ﻗﻢ ،اﺳﺮاء ،اول1386 ،
 .15ـــــــــــــــــــ ادب ﻓﻨﺎي ﻣﻘﺮﺑﺎن ،ج ،2ﻗﻢ ،اﺳﺮاء ،اول1383 ،
 .16ـــــــــــــــــــ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ،ج) 3وﺣﻲ و ﻧﺒﻮت در ﻗﺮآن( ،ﻗﻢ ،اﺳﺮاء ،اول1381 ،
 .17ـــــــــــــــــــ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ،ج) 4ﻣﻌﺎد در ﻗﺮآن( ،ﻗﻢ ،اﺳﺮاء ،اول1380 ،
 .18ـــــــــــــــــــ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ،ج) 12ﻓﻄﺮت در ﻗﺮآن( ،ﻗﻢ ،اﺳﺮاء ،دوم1379 ،
 .19ـــــــــــــــــــ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ،ج) 13ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻗﺮآن( ،ﻗﻢ ،اﺳﺮاء ،دوم1379 ،
 .20ـــــــــــــــــــ ﻧﺴﺒﺖ دﻳﻦ و دﻧﻴﺎ )ﺳﻜﻮﻻرﻳﺴﻢ( ،ﻗﻢ ،اﺳﺮاء ،دوم1381 ،
 .21ﭼﺎﻟﻤﺮز آﻟﻦ ،ﭼﻴﺴﺘﻲ ﻋﻠﻢ )درآﻣﺪي ﺑﺮ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻋﻠﻢ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻓﻠﺴﻔﻲ( ،زﻳﺒﺎ ﻛﻼم ﺳﻌﻴﺪ ،ﺗﻬﺮان ،ﺳﻤﺖ ،اول،
1378
 .22ﺣﺒﻴﺒﻲ رﺿﺎ ،درآﻣﺪي ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻠﻢ ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ ،دوم1387 ،
 .23ﺣﺴﻴﻦ زاده ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ ،دوازدﻫﻢ1389 ،
 .24ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺻﺎدق ،روش ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻗﻢ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻔﻴﺪ ،دوم1387 ،
 .25ﺣﻠﺒﻲ ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ ،اﻧﺴﺎن در اﺳﻼم و ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻏﺮﺑﻲ ،ﺗﻬﺮان ،اﺳﺎﻃﻴﺮ ،اول1371 ،
 .26ﺧﺴﺮوﭘﻨﺎه ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ،اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﺸﺮ از دﻳﻦ ،ﺗﻬﺮان ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﺪﻳﺸﻪ اﺳﻼﻣﻲ ،دوم1386 ،
 .27ـــــــــــــــــــــ ﻛﻼم ﺟﺪﻳﺪ ،ﻗﻢ ،ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ ،ﺳﻮم1383 ،
 .28ـــــــــــــــــــــ ﮔﺴﺘﺮه ﺷﺮﻳﻌﺖ ،ﺗﻬﺮان ،دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺎرف ،اول1382 ،
 .29ـــــــــــــــــــــ ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻏﺮب) ،ﺟﺰوه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه ،ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺎﻳﮕﺎه (www.khosropanah.ir
 .30ـــــــــــــــــــــ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﻓﻜﺮي اﻳﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﻗﻢ ،وﺛﻮق ،اول1384 ،
 .31ـــــــــــــــــــــ ﻗﻠﻤﺮو دﻳﻦ ،ﻗﻢ ،ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺣﻮزه ،اول1381 ،
 .32ﺧﺴﺮوﭘﻨﺎه ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ و ﭘﻨﺎﻫﻲ آزاد ﺣﺴﻦ ،ﻧﻈﺎم ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺻﺪراﻳﻲ ،ﺗﻬﺮان ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓ و
اﻧﺪﻳﺸﻪ اﺳﻼﻣﻲ ،اول1388 ،

٢٩٠
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

 .33داﻋﻲ ﻧﮋاد ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ،ﺗﺒﻴﻴﻦ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻜﻮﻻرﻳﺴﻢ ،ﻗﻢ ،ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ،1383،
)ﻧﺴﺨﻪ  pdfﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﻳﺖ (www.khosropanah.ir
 .34دﻫﺨﺪا ﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮ ،ﻟﻐﺘﻨﺎﻣﻪ ،ﺗﻬﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،دوم از دوره ﺟﺪﻳﺪ1377 ،
 .35راﻏﺐ اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ،ﻣﻔﺮدات اﻟﻔﺎظ ﻗﺮآن ،ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺣﻴﻤﻲ ﻧﻴﺎ ﻣﺼﻄﻔﻲ ،ﺳﺒﺤﺎن ،ﺗﻬﺮان ،اول1386 ،
 .36رﺟﺒﻲ ﻣﺤﻤﻮد ،اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ ،ﺳﻴﺰدﻫﻢ1388 ،
 .37رﺣﻴﻢ ﭘﻮر ازﻏﺪي ﺣﺴﻦ ،ﮔﻔﺘﮕﻮي اﻧﺘﻘﺎدي در ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺗﻬﺮان ،ﻃﺮح ﻓﺮدا ،اول1389 ،
 .38رﻫﻨﻤﺎﻳﻲ اﺣﻤﺪ ،درآﻣﺪي ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ ،اول،
1387
 .39ــــــــــــــ درآﻣﺪي ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﻲ ارزﺷﻬﺎ ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ ،دوم1385 ،
 .40زاﻫﺪي ﻣﺮﺗﻀﻲ ،ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ اﺳﻼم ،ﺗﻬﺮان ،ﺻﺎﺑﺮه ،اول1385 ،
 .41ﺳﺮوش ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﺗﻔﺮج ﺻﻨﻊ ،ﺗﻬﺮان ،ﺻﺮاط ،ﺷﺸﻢ1385 ،
 .42ﺷﺎﻳﺎن ﻣﻬﺮ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ،داﻳﺮه اﻟﻤﻌﺎرف ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺘﺎب دوم ،ﺗﻬﺮان ،ﻛﻴﻬﺎن ،اول1379 ،
 .43ﺷﺠﺎﻋﻲ ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ،دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎي روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺣﻀﺮت آﻳﺖ اﷲ ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﻲ و
ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ ،دوم1386 ،
 .44ﺷﻜﺮ ﺷﻜﻦ ﺣﺴﻴﻦ و دﻳﮕﺮان ،ﻣﻜﺘﺐ ﻫﺎي روان ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻧﻘﺪآن ،ج ،2ﺗﻬﺮان ،ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺣﻮزه و
داﻧﺸﮕﺎه ،ﭼﻬﺎرم1384 ،
 .45ـــــــــــــــــــــــــــ ﻣﻜﺘﺐ ﻫﺎي روان ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻧﻘﺪ آن ،ج ،1ﺗﻬﺮان ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه،
ﺷﺸﻢ1387 ،
 .46ﺻﺎﻧﻊ ﭘﻮر ﻣﺮﻳﻢ ،ﺧﺪا و دﻳﻦ در روﻳﻜﺮدي اوﻣﺎﻧﻴﺴﺘﻲ ،ﺗﻬﺮان ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ داﻧﺶ و اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ،
اول1381 ،
 .47ـــــــــــــــ ﻧﻘﺪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ اوﻣﺎﻧﻴﺴﺘﻲ ،ﺗﻬﺮان ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﺪﻳﺸﻪ اﺳﻼﻣﻲ،
 .48ﺻﺪر ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ،اﻗﺘﺼﺎدﻧﺎ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻮﺳﻮي ﻣﺤﻤﺪﻛﺎﻇﻢ ،ج ،1ﺑﻲ ﺟﺎ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﺮﻫﺎن ،اول1350 ،

٢٩١
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

 .49ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ،اﻟﻤﻴﺰان ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻮﺳﻮي ﻫﻤﺪاﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ40 ،ﺟﻠﺪي ،ﺗﻬﺮان،
اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺤﻤﺪي
 .50ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﻲ ﻣﺤﻤﻮد ،وﺣﻲ در ﻗﺮآن ،ﻗﻢ ،ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻛﺘﺎب ،اول1385 ،
 .51ﻓﺮوﻧﺪ ژوﻟﻴﻦ ،ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﺎردان ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ،ﺗﻬﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان،
ﭼﻬﺎرم1386 ،
 .52ﻗﺪردان ﻗﺮاﻣﻠﻜﻲ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ،ﻗﺮآن و ﺳﻜﻮﻻرﻳﺴﻢ ،ﺗﻬﺮان ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﺪﻳﺸﻪ اﺳﻼﻣﻲ ،ﺳﻮم،
1388
 .53ـــــــــــــــــــــــــــــ ﺧﺪا در ﺣﻜﻤﺖ و ﺷﺮﻳﻌﺖ )اﺻﻄﻴﺎد ﻣﻌﺎرف ﻋﻘﻠﻲ از ﻧﺼﻮص دﻳﻨﻲ(،
ﺗﻬﺮان ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﺪﻳﺸﻪ اﺳﻼﻣﻲ ،اول1386 ،
 .54ﻗﺮﺷﻲ ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮ ،ﻣﻔﺮدات ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ،ج ،1ﻗﻢ ،دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﻲ ،دوم1382 ،
 .55ﻛﺎﺳﻴﺮر ارﻧﺴﺖ ،رﺳﺎﻟﻪ اي در ﺑﺎب اﻧﺴﺎن ،ﻧﺎدرزاد ﺑﺰرگ ،ﺗﻬﺮان ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،دوم1373 ،
 .56ﻛﺮﻳﻤﻲ ﻣﺼﻄﻔﻲ ،ﻗﺮآن و ﻗﻠﻤﺮوﺷﻨﺎﺳﻲ دﻳﻦ ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ ،دوم1385 ،
 .57ﮔﻠﺸﻨﻲ ﻣﻬﺪي ،از ﻋﻠﻢ ﺳﻜﻮﻻر ﺗﺎ ﻋﻠﻢ دﻳﻨﻲ ،ﺗﻬﺮان ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،دوم،
1380
 .58ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ ،آﻣﻮزش ﻋﻘﺎﻳﺪ ،ﺗﻬﺮان ،ﺷﺮﻛﺖ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ،ﺑﻴﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻢ1386 ،
 .59ــــــــــــــــــــــ آﻣﻮزش ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ج 1و  ،2ﺗﻬﺮان ،ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ،ﭼﻬﺎرم1383 ،
 .60ــــــــــــــــــــــ اﺧﻼق در ﻗﺮآن ،ج) ،1ﺷﻤﺎره  1/1-7از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺸﻜﺎت( ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﻲ و
ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ ،اول1384 ،
 .61ــــــــــــــــــــــ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻗﺮآن ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ ،اول1388 ،
 .62ــــــــــــــــــــــ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﻼﻣﻲ )ﺷﻤﺎره  2/6 -01از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺸﻜﺎت( ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ
آﻣﻮزﺷﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ ،اول1385 ،

٢٩٢
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

 .63ــــــــــــــــــــــ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺎرﻳﺦ از دﻳﺪﮔﺎه ﻗﺮآن ،ﺗﻬﺮان ،ﺷﺮﻛﺖ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ،ﺷﺸﻢ،
1388
 .64ــــــــــــــــــــــ ﻗﺮآن ﺷﻨﺎﺳﻲ ،ج ،1ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ ،ﺳﻮم1384 ،
 .65ـــــــــــــــــــــ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن ،ج) ،3-1ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﻛﻴﻬﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ ،اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ( )ﺷﻤﺎره 3و2و1/1-1

از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺸﻜﺎت( ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ ،اول1386 ،
 .66ﻣﻄﻬﺮي ﻣﺮﺗﻀﻲ ،ﺗﻮﺣﻴﺪ ،ﺗﻬﺮان ،ﺻﺪرا ،ﻳﺎزدﻫﻢ1383،
 .67ـــــــــــــــ ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻮﺣﻴﺪي ،ﻗﻢ ،ﺻﺪرا ،دوم1357 ،
 .68ـــــــــــــــ ﻓﻄﺮت ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،اول1361 ،
 .69ـــــــــــــــ ﻣﻘﺪﻣﻪ اي ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﻲ اﺳﻼﻣﻲ ،ج 5ب )ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺎرﻳﺦ(،
 .70ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﺤﻤﺪﻫﺎدي ،ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﻣﻔﺴﺮان ،ج ،1ﻗﻢ ،ﺗﻤﻬﻴﺪ ،ﺳﻮم1385 ،
 .71ﻣﻌﻠﻤﻲ ﺣﺴﻦ ،ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻏﺮب ،ﺗﻬﺮان ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﺪﻳﺸﻪ اﺳﻼﻣﻲ،
دوم1388 ،
 .72ﻣﻜﺎرم ﺷﻴﺮازي ﻧﺎﺻﺮ و ﺟﻤﻌﻲ از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ،ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ج ،4ﺗﻬﺮان ،داراﻟﻜﺘﺐ اﻻﺳﻼﻣﻴﻪ ،ﻧﻬﻢ1366 ،
 .73ـــــــــــــــــــ ﭘﻴﺎم ﻗﺮآن )ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ( ،ج  ،1ﻣﺪرﺳﻪ اﻻﻣﺎم اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ،ﻗﻢ ،اول1367 ،
 .74ﻣﻮزر ﭘﻞ ،درآﻣﺪي ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺑﺮ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،رﺿﺎﻳﻲ رﺣﻤﺖ اﷲ ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﻲ و
ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ ،دوم1387 ،
 .75ﻣﻴﺮﻣﻌﺰي ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ،ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﻼم )دﻓﺘﺮ اول :ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻓﻠﺴﻔﻲ( ،ﺗﻬﺮان ،ﻛﺎﻧﻮن اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺟﻮان ،دوم،
1388
 .76ﻧﺼﺮي ﻋﺒﺪاﷲ ،اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺸﺮ از دﻳﻦ ،ﺗﻬﺮان ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﺪﻳﺸﻪ اﺳﻼﻣﻲ ،ﺳﻮم1379 ،
 .77واﻋﻈﻲ اﺣﻤﺪ ،اﻧﺴﺎن از دﻳﺪﮔﺎه اﺳﻼم ،ﺗﻬﺮان ،ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه ،ﻫﻔﺘﻢ1385 ،
 .78ﻫﺎدوي ﻧﻴﺎ ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ اﻗﺘﺼﺎد )در ﭘﺮﺗﻮ ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﻲ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ( ،ﺗﻬﺮان ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﺪﻳﺸﻪ
اﺳﻼﻣﻲ ،اول1387 ،

٢٩٣
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ب( ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﻓﺎرﺳﻲ
 .1ﻋﺮﺑﻲ
 .79اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ج ،11دار اﺣﻴﺎءاﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻴﺮوت ،وﻳﺮاﻳﺶ ﺟﺪﻳﺪ ،ﭼﺎپ اول1416 ،ق
 .80اﺑﻦ ﻓﺎرس ،ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﻪ ،داراﻟﻔﻜﺮ ،ﺑﻴﺮوت1416 ،ق
 .81ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﺤﻤﺪﻓﺆاد ،اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻤﻔﻬﺮس ﻻﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،ژﻛﺎن ،ﻗﻢ ،اول1389 ،
 .82ﻓﻴﻮﻣﻲ ،اﻟﻤﺼﺒﺎح اﻟﻤﻨﻴﺮ ،ﻗﻢ ،داراﻟﻬﺠﺮه ،ﺳﻮم1425 ،ه.ق
 .83ﻣﺼﻄﻔﻮي ﺣﺴﻦ ،اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺎت اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،ج ،9ﺗﻬﺮان ،وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ ،اول،
1368
 .2ﻻﺗﻴﻦ
84. Oxford Advanced Learner, s Dictionary, 2003

ج( ﻣﻘﺎﻻت
 .85ﭘﺎرﺳﺎﻧﻴﺎ ﺣﻤﻴﺪ» ،ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ« ،ﭘﻨﺠﺮه ،ﺷﻤﺎره ﻫﺎي  43ﺗﺎ 57
 .86زرﺷﻨﺎس ﺷﻬﺮﻳﺎر» ،ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ« ،ﺳﻤﺎت ،ﺷﻤﺎره اول
 .87ﻟﮕﻨﻬﺎوزن ﻣﺤﻤﺪ» ،ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ؛ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ و ﺗﻌﺎرﻳﻒ« ،ذﻫﻦ ،ﺷﻤﺎره اول1379 ،
 .88ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ،ﺷﺮﻳﻌﻪ ﺧﺮد )ﻳﺎدﻧﺎﻣﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﺟﻌﻔﺮي( ،ﺗﻬﺮان ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓ و
اﻧﺪﻳﺸﻪ اﺳﻼﻣﻲ ،اول 1376 ،ﻣﻘﺎﻟﻪ »اﺳﻼم و آزادي«

د( ﺗﺎرﮔﺎه ﻫﺎ
89. www.khosropanah.ir
90. www.noormags.com

٢٩٤
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

اﻟﻤﻠﺨﺺ
ان ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﺮآن ﺑﺘﻮﺟﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮي ﺗُﻈﻬﺮﻟﻨﺎ ان ﻟﻠﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻛﺜﻴﺮاً ﻣﻦ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻠﻮم
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ :ان اﻟﻜﻮن ﻣﺎ وراء اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ )أى ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻛﺎﻟﻐﻴﺐ و اﻟﻌﺮش و اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ و اﻟﺠﻦ و  (...ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮب
اﻟﺘﻮﺣﻴﺪﻳﺔ )اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻖ و ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻮﺑﻴﺔ( اﻟﺘﺮاﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﺪﻳﻦ و اﻟﺪﻧﻴﺎ و ﺑﻴﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ و اﻵﺧﺮة ﺗﻌﺘﺒﺮ
ﻛﺄﻫﻢ ﻣﺒﺎدئ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﻮن )ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻮن( ،و اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ و ﺗﺠﺮد اﻟﺮوح و اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﺮوح و اﻟﺠﺴﺪ
و اﻻﺧﺘﻴﺎر و اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ و اﻟﺘﺄﺛﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮد و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،و اﻟﻔﻄﺮة و اﻟﻜﺮاﻣﺔ و ﺧﻼﻓﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻠﺮّب و اﻟﻘﺮب
ﻣﻦ اﷲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻛﺄﻫﻢ ﻣﺒﺎدئ ﻣﻌﺮﻓﺔ )ﻋﻠﻢ( اﻹﻧﺴﺎن ،و إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻃﺒﻖ اﻟﻮاﻗﻊ و ﻋﺪم ﺣﺼﺮ اﻵﻟﻴﺎت و
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ و اﻟﻄﺮق و اﻟﻤﺠﺎل و أﻧﻮاع اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ أو اﻟﻌﻘﻞ ،و اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺸﻬﻮدﻳﺔ و اﻟﻮﺣﻴﺎﻧﻴﺔ
و ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻘﻠﺐ ﻛﺄﻫﻢ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻜﺴﺐ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ و ﺗﻘﺪﻳﻢ و ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺸﺮوط )ﻣﺜﻞ اﻹﻳﻤﺎن و اﻟﺘﻘﻮى( و
اﻟﻌﻮاﺋﻖ )ﻣﺜﻞ اﻟﺬﻧﻮب و اﻟﻐﻔﻠﺔ( ﻓﻲ ﻛﺴﺐ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ و ﺗﺴﻤﻴﺔ اﷲ ﻛﻤﻌﻠّﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ و أﺻﺎﻟﺔ اﻟﺤﻖ و رﻓﺾ
اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ و اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
ان اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻳﺮﻓﺾ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺤﺎﻻت ،ﻟﻜﻦ ﺻﺤﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﻟﻤﻜﺸﻮﻓﺔ ﻛﻤﺒﺎدئ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ و ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﻌﻠﻮم
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻫﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺣﺎوﻟﻨﺎ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻊ ذﻛﺮ ﻧﻤﺎذج و أﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ
ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع و ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ و اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ و ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد.

اﻟﻤﻔﺮدات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ :اﻟﻘﺮآن – اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ – اﻟﻤﺒﺎدئ – ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻮن -ﻋﻠﻢ اﻹﻧﺴﺎن -ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ

٢٩٥
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

Abstract:
Refer to the Quran with interpretative approach shows that holy Quran has the
maximum input in the field of the Humanities Sciences. The existence beyond the substsnce
(the meanings like absence, heaven, angels, jinn, etc.), monotheistic Theism (monotheism in
creativity and divinity), joininig the religion and the world, this and the next world are as the
most significant Ontological Principles; the independent existence and singleness of the soul,
joining the soul snd body, free will, effectiveness simultaneously of the individual and society
on each other, nature, magnanimity and caliphate of human and divine nearness are as the
most important Anthropological Principles and possibility of knowledge based on fact and
true, lack of monopoly of the means, style, domain and different kinds of knowledge in the
limits of the experience or wisdom, observational and revelational knowledge, and the
presenting the heart are as the most significant means of acquisition of knowledge, presenting
the conditions (like faith & piousness/piety) and barriers (like sin & neglect) of the
acquisition of knowledge, presenting the god as teacher of the knowledge, theology and
rejection of the pereceptual relativism and pluralism are as the most important
epistemological principles of the Humanities Sciences that Quran talks about.
Holy Quran rejects the principles of the Humanities Sciences; but, the authority of the
presenting the discovered qurunic principles as the principles of the Humanities Sciences and
also way of the effectiveness of the quranic principles on the present Humanities Sciences
theories, are the problems that we tried to consider in each part, citing some examples and
models from theories of the sociology, psychology, educational sciences snd even economics.

Keywords: Quran, Humanities Sciences, Principles, Ontology, Anthropology, Epistemology
٢٩٦
( از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری1395/9/6 و تاریخ/195929  فناوری به شمارة، تحقیقا ت، و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم، پایاننامهها،دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها
.( و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است1348)  و هنرمندان، مصنفان، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، آموزشی،اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی
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٢٩٧
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

