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  پايان نامه كارشناسي ارشد
  رشته علوم قرآن

  
  يانسان علوم يگستره قرآن در عرصه مبان

  )تربيتي با تأكيد بر جامعه شناسي، روان شناسي و علوم(
  
  
  

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

  
  

  حسين نقي
  

 90تابستان 
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  ...تقديم به 

  علمدار نهضت علمي و جنبش نرم افزاري،

  سكاندار جريان عقالنيت اسالمي و

اني پيش برنده طرح تحول علوم انساني براي ترسيم الگوي اسالمي اير
  پيشرفت؛

  رهبر قرآني انقالب اسالمي،

  حضرت آيت اهللا العظمي سيدعلي خامنه اي 

  

  

* الْمتَصدقينَ  يجزِي اللّه إِنَّ علَينĤَ وتَصدقْ الْكَيلَ لَنَا فَأَوف مزْجاةٍ بِبِضَاعةٍ وجِئْنَا
  88/يوسف

مل كن و بر ما تصدق و بهاي اندكي با خود آورده ايم؛ پيمانه را براي ما كا
  .نما كه خداوند بخشندگان را پاداش مي دهد بخشش
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  تقدير و تشكر از

  حجت االسالم والمسلمين دكتر خسروپناه

  كه زحمتها و ضعفهاي اينجانب را بزرگوارانه تحمل كردند؛

  و تشكر خالصانه از همسر بزرگوارم

  سختيها را تحمل ،كه صبورانه در طول مدت انجام تحقيق

 .   نمودند خود، مرا ياريو مشفقانه با همدلي 
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  ده يچك
رجوع به قرآن با رويكرد تفسيري نشان مي دهد قرآن كريم در عرصه مباني علوم انساني    

، ...)مفاهيمي مانند غيب، عرش، مالئكه، جن و (هستي ماوراء ماده . ورودي حداكثري دارد
، پيوند دين و دنيا و دنيا و آخرت به عنوان )توحيد در خالقيت و ربوبيت(خداشناسي توحيدي 

ترين مباني هستي شناختي؛ وجود مستقل و تجرد روح، پيوند روح و بدن، اختيار، تأثيرپذيري  مهم
توأمان فرد و جامعه از يكديگر، فطرت، كرامت و خالفت انسان و قرب الهي به عنوان مهم ترين 

واقع، عدم انحصار ابزار، روش، قلمرو و انواع معرفت مباني انسان شناختي و امكان معرفت مطابق با 
در محدوده تجربه يا عقل، معرفت شهودي و وحياني، معرفي قلب به عنوان مهم ترين ابزار كسب 

كسب معرفت، معرفي ) همچون گناه و غفلت(و موانع ) همچون ايمان و تقوا(معرفت، معرفي شرايط 
و رد نسبي گرايي و كثرت گرايي معرفتي به عنوان  خداوند به عنوان معلِّم معرفت، حق محوري

  . ترين مباني معرفت شناختي علوم انساني است كه قرآن كريم بيان مي كند مهم
انساني موجود را رد مي كند؛ اما  قرآن كريم در اكثريت قريب به اتفاق موارد، مباني علوم  

ي و همچنين نحوه تأثيرگذاري مباني صحت معرفي مباني قرآني كشف شده به عنوان مباني علوم انسان
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
  

    سي، انسان شناسي، معرفت شناسيقرآن، علوم انساني، مباني، هستي شنا :واژگان كليدي
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  مقدمه
قرآن بزرگترين هديه الهي است كه خداوند با فرود آوردن آن بر پيامبر اسالم به انسان منت 

نوري است كه دلها را روشن مي سازد، داروئي است كه دردها را درمان مي كند و قرآن . نهاده است
و راهنمايي است كه به  سينه ها را شفا مي بخشد، موعظه اي است كه انسان را از غفلت در مي آورد

است و نوري است كه هيچگاه » تبياناً لكلّ شيء«قرآن . بهترين راه سعادت انسان را رهنمون مي سازد

چشمه جوشان علم . ش نمي شود و برهاني است كه همواره مستحكم و خلل ناپذير خواهد ماندخامو
  . و معرفت است براي آنكس كه مي فهمد و دقايق و عجايب آن پاياني ندارد

قرآن خود، در موارد بسياري داللت دارد بر اينكه فرستاده شده تا مردم در آن انديشه كنند و بر 
قرآن تنها براي خواندن و حفظ كردن نازل نشده؛ قرآن كتاب زندگي . زايندآگاهي و دانش خود بيف

قرآن مجموعه اي كامل از معارف است كه در زمينه هاي مختلف . است و براي هدايت آمده است
  . ديدگاه خاص خود را بيان كرده است... اعم از اخالقي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، اعتقادي و 

ش را آكنده كرده و هياهوي پوچ و توخالي حيوانيت پسامدرن گوشهاي بشر سرگشته امروز كه
زرق و برق فريبنده جهنم مدرن كه زبانه هاي آتش شهوت از در و ديوارش باال مي كشند، چشمانش 
را رو به حقيقت بسته اند و تارهاي اوهام شكاكانه و زميني، به دور بال و پر مرغ بلندپرواز فكر و 

اي است كه شياطين استكبار با دالر و رسانه  د، در حال تهوع و باال آوردن زندگيعقلش تنيده شده ان
نقطه هاي اميدوار كننده بيداري امروز در سرتاسر دنيا قابل مشاهده . و اسلحه برايش تصوير كرده اند

- ندامروز آغازي است بر پايان تاريخ؛ اما نه آن پاياني كه ليبرال دموكراسي مي خواست رقم بز. است
وعداهللا الذين ءامنوا . پاياني كه آغاز بهشت زمين است -اكنون در پايان راه قرار گرفتهه خودش ك 

خدا به كسانى از شما كه ايمان آورده و « 55/نور*  ....ليستخلفنّهم في االرضمنكم و عملوا الصالحات 

  »...قرار دهد] خود[انشين حتما آنان را در اين سرزمين ج اند وعده داده است كه كارهاى شايسته كرده
مدرن و پست مدرن كه با بازگشت  فلسفه هايبه بن بست رسيدن تئوريها و افكار و تخيالت 

اسالم و افكار اسالمي و  به شكاكيت جاهلي به اوج خود رسيده است از يك سو و پر و بال گرفتن
اي پاسخ دادن به نيازهاي بيداري فطرتها از سوي ديگر ضرورت تبيين عقايد ناب قرآني و اسالمي بر
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مگر . فكري، اخالقي، معرفتي، علمي و رفتاري بشر امروز را بيش از هر زمان ديگر موجب شده است
   است؟ »عالمينلمه لرح«مبعوث شده و  »كافه للناس«نه اينكه اسالم ديني جهاني است و پيامبرش 

يصد سال گذشته به خوبي از يكي از ابزارهاي مديريت و اداره جهان و زندگي كه غربيها در س
علومي كه چند صباحي است در مهد خود دچار ركود و سكون . آن بهره برده اند علوم انساني است

اند و براي  در حاليكه اين علوم مبتني بر جهان بيني و فلسفه خاص غرب شكل گرفته. گرديده است
در كشور اسالمي ما بدون نيازهاي انسان با تعريف خاص غربي اش طراحي شده اند، متأسفانه 

البته به . ترجمه، تدريس و استفاده مي شوند ،كوچك ترين تغيير و تحولي همان تئوريها و علوم
صورت ناقص؛ مثالً علومي كه سه دهه پيش در دانشگاههاي غرب تدريس مي شدند و امروز خود 

به مي شوند و در مديريتهاي ما غربيها آنها را زير سؤال برده اند، هم اكنون در دانشگاههاي ما تدريس 
  . كار گرفته مي شوند

روشن كردن نسبت بين علوم انساني  ،و براي ايجاد تحول در علوم انسانيدر همين راستا 
قرآن بايد مشخص شود . مي باشدنخستين گام موجود و قرآن به عنوان اصيل ترين منبع معرفت ديني 

) اعم از مباني، اهداف، روش شناسي و گزاره ها( وجودم كريم در حوزه مسائل مربوط به علوم انساني
قلمرو قرآن در عرصه علوم انساني حداكثري است و اگر ورود پيدا كرده ورود پيدا كرده است يا نه؟ 

بر  و بايد توان ميموجود را  مشخص كرد چه بخشهايي از علوم انسانيتوان  در نتيجه مييا حداقلي؟ 
بديهي است با توجه به تأثيرگذار  .و چه بخشهايي نياز به تغيير ندارند تغيير داد يقرآنمعارف مبناي 

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 

همين منظور و البته با توجه به محدوديتهاي يك پايان نامه كارشناسي ارشد، اين تحقيق با به . ورزيد
با تأكيد بر جامعه شناسي، روان شناسي (علوم انساني  »مباني«گستره قرآن در عرصه «انتخاب موضوع 
        . براي رسيدن به الگوي تحول علوم انساني برداشته استاولين گامها را  )و علوم تربيتي
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  پژوهش تايكل
  ف مسألهيان و تعريب. 1

، يد بر جامعه شناسيبا تأك( يعلوم انسان يگستره قرآن در عرصه مبان«ق ين تحقيموضوع ا
پرسش . گردد مي طرح» نيقلمرو د«ل بحث ين موضوع، ذيا. است» )يتيو علوم ترب يشناس روان
به ) ين الهين دين و كاملتريبه عنوان آخراسالم (ن يا دين است كه آيا» نيقلمرو د«در حوزه  ياساس

ا يا نه؟ آيپرداخته   يو معنو ي، ماديو اخرو يياي، دنيو اجتماع يتمام مسائل انسان اعم از فرد
از  يف روشنيتوان تعر نمي ؟ از آنجا كه يا حداكثرياست  يحداقلها  ن عرصهين در ايدخالت د

د مسأله محور يرا باها  ن عرصهيك از اين در هريدقلمرو  ،ارائه داد يا حداقلي يحداكثر يها واژه
مهم هاي  از عرصه يكي. ن بوديآن مسائل در دهاي  ا عدم وجود پاسخيكرد و به دنبال وجود  يبررس
د يبا ين در عرصه علوم انسانين گستره دييتب يبرا. است يعرصه علوم انسان يانسان كنون يزندگ
ان مسائل ين پژوهش از ميا نه؟ ايپرداخته  يدر علوم انسان ن به همه مسائل موجوديا ديكرد آ يبررس

. ده استيگرد يعلوم انسان» يمبان«گستره قرآن در عرصه  يدار بررس  عهده يموجود در علوم انسان
ان نامه يك پايفراتر از  يكار يعلوم انسانهاي  گستره قرآن در همه عرصه يك سو بررسيچرا كه از 
گر ين كننده بر دييو تع اي  شهير ريتأث يعلوم انسان يگر مبانيف دارشد است و از طر يكارشناس
ن يتر يقرآن به عنوان اصل. دارند يات و روش شناسيو نظرها  مانند گزاره يعلوم انسانهاي  عرصه
 يمعرف 1»ءياناً لكل شيتب«م خود را يقرآن كر. قرار گرفته است يق مورد بررسين تحقين در ايمنبع د

 ينين متن ديمتقن تر ،امتيف تا قيرش تحريامبر اسالم، با عدم پذيد پيوان معجزه جاوكند و به عن  مي
ا ياست  يحداكثر يعلوم انسان يدخالت قرآن در عرصه مبان«ن سؤال كه يلذا ا. شود  ميمحسوب 

ن است كه يت اينكته حائز اهم. طلبد  مي يو مهم است كه پاسخ در خور يك سؤال اساسي »؟يحداقل
از آن وجود  يك پارچه و ثابتيف يشود و تعر  مياز علوم موجود  ياريشامل بس يانسان چون علوم

مورد نظر پژوهش را به طور واضح مشخص كرد و علوم  يد منظور از علوم انسانيندارد ابتدا با
به  يهستند كه با روش تجرب ين پژوهش علوميمورد نظر ا يعلوم انسان. ف نموديقاً تعريرا دق يانسان

                                                            

  89/نحل. 1
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ن يروابط ب ،ن علوميا. كه در دسترس تجربه و آزمون قرار دارد يالبته انسان ؛پردازند مي لعه انسانمطا
و  ي، اراديو جمع يفرد يكنند و موضوع آنها تمام رفتارها مي بحث يرا به صورت تجربها  دهيپد
 يبه مولد و تئورشتر جنيب ين علوم انسانياز ا يبخش. باشد مي ، آگاهانه و ناآگاهانه انسانير اراديغ

هاي  رشاخهيو زها  ق، شاخهيه مصاديد در نگاه اوليشا. دارند يشتر جنبه مصرفيهم ب يو بخش يساز
، منبعث از ياز علوم انسان ياريد توجه داشت بسين علوم به ذهن خطور كند اما بايا يبرا يفراوان

هاي  و شاخه يه تجربيوم پان عليكه در نسبت ب يزيساز هستند همانند آن چ يچند علم مادر و تئور
ر ينكه تصوين مسأله و ايبا توجه به هم. شود مي دهيد يو مهندس ي، فنيفراوان علوم پزشك

ن يمدنظر در ا يانسان  از علوم يق مشخصيد مصادياز مسأله مورد پژوهش به دست آ يتر  روشن
به  يتيو علوم ترب ياس، روان شنيقرار گرفته اند كه شامل جامعه شناس اي  ژهيد ويپژوهش مورد تأك

  . گردد مي زا يعنوان سه نمونه از علوم مولد و تئور
 يلوم انسانع يش فرضها و مبانيپن يي، تبيعلوم انسان يگستره قرآن در عرصه مبان نييتع يبرا

. جاد شودياز مسأله ا يحيق و صحير دقيشود تصو مي ن كار موجبي؛ ااست يضرور يموجود امر
 يا دهيچيكار سخت و پ ،كشف پاسخ قرآن ن شودييتب يقرآن، پرسش به درست كه در رجوع به ينگامه

ن يشود؛ به هم نمي ده يز به انحراف و خطا كشيات نيجه استنباط از آيق و نتير تحقينخواهد بود و مس
به  يگريافت و بخش دياختصاص خواهد  يعلوم انسان يان مبانيبه ب يمنظور در هر فصل ابتدا بخش

گستره قرآن در «ن ييق منجر به تعيوه تحقين شيا. ميدر قرآن كر يعلوم انسان يف مباناستخراج و كش
 نيا كه است الزم نكته نيا ذكر انيپا در. خواهد شد» مدنظر پژوهش يعلوم انسان يعرصه مبان
جه يكند؛ در نت نمي  دايپ ورود يانسان علومهاي  و  گزاره ياهداف، روش شناس حوزه به پژوهش

در  را گستره و تنها دهد ارائه يينها نظر »يانسان علوم قرآن در عرصه گستره« خصوص در تواند ينم
 يم رابطه قرآن و علوم انسانير ترسين گام در مسيدارد و به منزله اول مدنظر ،يعلوم انسان يمبان عرصه

  . باشد مي
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  ينه علميشيپ. 2
گرچه سؤاالت . است يپژوهن ين ديد و از موضوعات نوياز مباحث كالم جد» نيقلمرو د«

به  ياريلسوفان و متكلمان بسين مقوله عموماً از گذشته مطرح بوده و متفكران، فيمطرح شده در ا
در  يمدون و علم يمعاصر با روش ين شناسياند اما د و پراكنده به آنها پرداخته ياستطراد يشكل

ن پژوهان و يكشور ما از نگاه د ر درياخ يسالها يط» نيقلمرو د«مسأله . ديگو مي باره سخن نيا
گر قدمت يد ياز سو. ن خصوص صورت گرفته استيدر ا يقاتيمتكلمان دور نمانده و تحق

كه پس از  يعلوم. گردد مي د غرب در دوران رنسانس بازيش تمدن جديدايموجود به پ يانسان علوم
ن از يحث رابطه علم و دب. د آمدندين پديه تعارض علم و ديو داع ياز زندگ) تيحيمس(ن يد ييجدا

و  يعيطب( ين در قلمرو علم تجربيا ديآ«ن سؤال كه يل شد و ايتبد يك مسأله جديهمان دوران به 
اما  ؛شد» نيقلمرو د«از سؤاالت مهم  »ا نه؟يدا كند و دخالت داشته باشد يتواند حضور پ مي )يانسان
ن توجه به بحث رابطه يو همچن» نيدانتظار بشر از «و » نيقلمرو د«رغم توجه به اصل مسأله  يعل
سته است يگونه كه شاآن» يانسان  ن و علوميرابطه د«به  ،در جامعه ما يعيطب ين و علوم تجربيد

  . پرداخته نشده است
و  يرامون تحول در علوم انسانيدات مكرر رهبر معظم انقالب پيتأك ير و در پياخ يسالها

شمندان ياز اند اي  و پاره يو علم يفكرهاي  حوزه يشرفت، برخيپ يرانيا ياسالم يم الگويترس
هر چند كم اما در خور  ييبه تالشها يصاحب نظر حوزه و دانشگاه در ارتباط با تحول علوم انسان

و انتشار مقاالت  يراد سخنراني، ايش تخصصين همايچند يف كتاب، برگزاريتأل. ر دست زده انديتقد
ن اوصاف و از آنجا كه موضوع پژوهش يداست با ايپ. ن دست اقدامات هستندياز ا يتخصص يعلم

ن موضوع يا يقابل توجه برا اي  نهيشيد انتظار داشت پيباشد نبا مي د مطرح شدهيحاضر از مسائل جد
حوزه و  يدفتر همكار يل انقالب و آغاز بحث انقالب فرهنگيالزم به ذكر است در اوا. افت شودي

نمود كه  يخوب يپژوهش ياقدام به كارها يعلوم انسان يستحول در متون در يدانشگاه در راستا
حوزه و  يدفتر همكار ياز منابع پژوهش حاضر مربوط به پژوهشها يبخش. متأسفانه تداوم نداشت

  . شود مي دانشگاه
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ق يوه تحقيدارند اما ش يمرتبط با تحول علوم انسان يهم گرچه عنوان يپژوهش ياز كارها يبرخ
و  ياسالم يد علوم انسانيتول يدر راستا يو چارچوب متقن علم ينظام مند كيو نگارش آنها فاقد 

، اقتصاد در يا قرآني يت اسالميم و تربيمانند تعل ينيعناو. است يد در علوم انسانيات جديابداع نظر
ا ن پژوهشها و كتابهيدر اكثر ا. لندين قبيشتر از ايب.... ت در قرآن و يريدر قرآن، مد يقرآن، روان شناس

مختار از مسأله  يفيسنده و پژوهشگر تعريف خاص آن، نويموجود و تعر يبدون توجه به علوم انسان
كه به نظر او  ياتيات و روايآ يك سري يت، انتخاب كرده و به جمع آوريريمورد پژوهش مثالً مد

د يدات جيد نظريح تولير و روش صحينكه مسي؛ بدون اشود اقدام نموده است مي تيريمربوط به مد
جاد تحول در يا يبرا ييابتدا ياز قدمها يكي. رديات موجود را در نظر بگيو نحوه برخورد با نظر

ق تر به يق به طور دقين تحقيدر طرح نامه ا. ن علوم استين در عرصه اين قلمرو دييتع يعلوم انسان
زان منابع و يم ريام اخين مسأله اشاره شده است؛ گرچه در ايانجام گرفته در ا ياز پژوهشها يبرخ

 يبا توجه به آنچه در باال اشاره شد رشد قابل توجه يدر حوزه تحول علوم انسان يپژوهش يكارها
ر يك مسيدر  ييك نقطه ابتداين به عنوان يه قلمرو دين مسأله از زاويداشته است اما نگاه به ا

     .  د استيجد يمشخص، كار
  قيتحق يمسائل و پرسشها. 3

مورد نظر،  يعلوم انسان يقلمرو قرآن در عرصه مبان«. 1ن است كه ياق يتحق يپرسش اصل
 يش فرضها و مبانيره دخالت قرآن در حوزه پيدا«. 2ق تر يبه عبارت دق» ؟يا حداقلياست  يحداكثر

نظر «. 1: ن سؤال مطرح كرديتوان در كنار ا مي زين يگريدفرعي سؤاالت » تا كجاست؟ يعلوم انسان
موجود مورد  يعلوم انسان يش فرضهايو پ يا مبانيآ«. 2 ؛»ست؟يچ يعلوم انسان ير مورد مبانقرآن د

  »م است؟يد قرآن كرييتأ
  قيتحقه يفرض. 4

در بعد  - متعارف بشر ياثبات برا مقام در - قلمرو قرآن . 1ن است كه يق ايتحق يه اصليفرض
 يها انسان در عرصه ياازهيم به نين كرقرآ. 2. است ي، حداكثريعلوم انسان يش فرضها و مبانيپ

  . ن مباحث پرداخته استيتوجه دارد و به ا يتيو علوم ترب ي، روان شناسيشناس جامعه
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زند اما علوم  مي ديينكه به تجربه و عقل بشر مهر تأين ايم در عيقرآن كر. 1: فرضيه هاي فرعي
موجود،  يعلوم انسان يرفتمع يمباناكثر قرآن با رد . 2. داند ينم يانياز از معارف وحين يرا ب يانسان
  .كند مي يمعرف يعلوم انسان يبرا يديتوح ينيبر جهان ب يمبتن يگريد يش فرضهايو پ يمبان

ان ياست و ب يعلوم انسان يقرآن در عرصه مبان يبرا يب قائل به قلمرو حداقليه رقيفرض
 يا به طور حداقليد و ندار يا پاسخي  يعلوم انسان يكند قرآن به سؤاالت مطرح شده در حوزه مبان يم

 ياز قلمرو معارف قرآن يعلوم انسان يمبان ياز سؤاالت پاسخ داده است و اساساً بررس يا به پاره
  . ديبگو يسخن ين مبانيه ايا عليتواند له  نمي خارج است و قرآن 

  قيتحقهاي  و ضرورتها  هدف. 5
ر دهه هفتاد بحثي را به عنوان رهبر معظم انقالب با راهبري حكيمانه و راهبردي خود، از اواخ
جنبش نرم افزاري كه امروز . جنبش نرم افزاري و نهضت توليد علم وارد ادبيات فكري كشور كردند

به عنوان يك گفتمان در محافل فكري و دانشجويي شناخته مي شود در ادامه مسير حركت انقالب 
ب گرديد امروز در عرصه علوم اسالمي براي رسيدن به تمدن اسالمي مطرح شد و خوشبختانه موج

اما در حوزه علوم انساني متأسفانه . تك، كشور شاهد پيشرفتهاي چشمگيري باشد تجربي و هاي
. دانشگاههاي ما همچنان شاهد نهضت تقليد و ترجمه و حتي غربگرايي و غربزدگي افراطي هستند

ت توليد علم و فكر و رهبر فرزانه انقالب با زمان شناسي خاص خود در دو سه سال اخير نهض
جنبش نرم افزاري را به سمت توجه به علوم انساني و ضرورت تحول بنيادي در اين حوزه 

بي شك يكي از منابع ناب اسالمي براي يافتن پاسخ مناسب جهت تحول علوم انساني . اند داده سوق
 88پژوه در مهرماه سال رهبر قرآني انقالب در ديدار با بانوان قرآن . درياي بي كران قرآن كريم است

  :فرمودند
علوم . مان بر مبادي و مباني متعارض با مباني قرآني و اسالمي بنا شده است ما علوم انساني«

انساني غرب مبتني بر جهان بيني ديگري است؛ مبتني بر فهم ديگري از عالم آفرينش است و غالباً 
اين علوم انساني را ما به صورت  .خوب اين نگاه نگاه غلطي است. مبتني بر نگاه مادي است

آوريم در  اي، بدون اينكه هيچگونه فكر تحقيقي اسالمي را اجازه بدهيم در آن راه پيدا كند مي ترجمه
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دانشگاههاي خودمان و در بخشهاي مختلف اينها را تعليم مي دهيم؛ در حاليكه ريشه و پايه و اساس 
بايد در . ز بخشهاي مهم پژوهش قرآني اين استيكي ا. علوم انساني را در قرآن بايد پيدا كرد

هاي گوناگون به نكات و دقائق قرآن توجه كرد و مباني علوم انساني را در قرآن كريم جستجو و  زمينه
  ».اين يك كار بسيار اساسي و مهم است. پيدا كرد

ا الاقل يار يحل مشكالت و رفع همه، بس ياست و برا ينكه قرآن كتاب زندگيباور به ابنابراين 
دن يرش به بن بست رسيگر پذيد يدارد و از سو ييا راه حلهايدن يانسان در زندگ يازهاياز ن اي  پاره
افتن راه ي يم را برايبشر، ضرورت رجوع به قرآن كر يازهايموجود در پاسخ به ن يماد يهايتئور

شك  يب. اندينما مي يالزم و ضرور يامر به،يات طيحدن به يبرون رفت از مشكالت و رس
 يعلوم انسان يهاياند و تئور  انسان ساخته و پرداخته شده يازهايپاسخ به مسائل و ن يبرا يانسان علوم

پس از . كنند مي از مسائل مبتالبه انسانها عمل يجهت رفع بخش قابل توجه يبه عنوان نرم افزار
اعم از  يگون زندگگوناهاي  ن را در عرصهيغرب، خدا و د يايكه دن يگذشت دو سه قرن از زمان
د خود را بر ياست و حكومت كنار گذاشت و تمدن جدي، اخالق، سيعلم، فلسفه، معرفت شناس

ات يها و نظريدن تئوريجهان، شاهد به بن بست رس ييبنا نهاد، امروز از سو يانسان محور يمبنا
گر يد يسو ست و ازا يو جامعه شناس يتياست، علوم تربيمانند اقتصاد، س يغرب در علوم انسان

حل مسائل،  يبرا يو قرآن ينيبر اصول د يمبتن ييافتن پاسخهاين علوم و يدر ا يضرورت بازنگر
آورده و  يرو يد علوم انسانيو تول يه پردازيدارد تا به نظر مي ازها، مسلمانان را بر آنيمشكالت و ن

كه قبل از هر  اي  ؛ اما نكتهش رو خواهد بودين منابع پيتر  ين و اصلياز مهمتر يكيقرآن  ،انين ميدر ا
از آن  يا اساساً محدوده قلمرو قرآن اجازه استخراج علوم انسانين است كه آيد مشخص شود ايز بايچ
تا  يدهد؟ گستره قرآن در عرصه علوم انسان مي به ما يم قرآنيمفاه يبر مبنا اي  يجاد علوم انسانيا اي

  كجاست؟  
اقتصاد، جامعه هاي  زان دخالت قرآن را در عرصهي، مينن قلمرو قرآن در عرصه علوم انساييتب

كند قرآن در  مي ت روشن كرده و مشخصيريو مد ياسي، علوم سيتي، علوم تربي، روان شناسيشناس
به عنوان . است يحضور دارد و حضورش به چه شكلها  ن عرصهيكدام بعد از ابعاد علوم مربوط به ا
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، قرآن »علم اقتصاد«ح است و در حوزه ياز قرآن صح يقتصادا تنها انتظار استخراج مكتب ايمثال آ
است؟ پاسخ به  ير درستيهم تعب» يعلم اقتصاد اسالم«ا يش واگذاشته يبشر را به عقل و تجربه خو

مشخص كند  ياسالم يد علوم انسانيو تول يگاه قرآن را در نظام سازيتواند جا مي ن نمونه سؤاالتيا
 يتيريو مد ي، اقتصادياجتماع يجاد ساختارهايو ا يه پردازيد علم و نظريتول يتا بتوان نقشه راه برا

و با  ين قلمرو قرآن در عرصه علوم انسانيين سؤاالت و تبيپاسخ به ا يبرا. م كرديرا ترس ياسالم
ن ياول آن،هاي  ات و گزارهيم بر نظرهر عل يمعرفت يمبان اي  شهير يرگذاريو تأث ييربنايتوجه به نقش ز

ق قلمرو قرآن در ين دقييد تبيآ مي ارشد بر يدر سطح كارشناس ين قدم كه از عهده پژوهشيترو مهم
، يد بر جامعه شناسيرا با تأك يعلوم انسان يپژوهش حاضر مبان .است يعلوم انسان يعرصه مبان

  .كند مي يبررس يتيو علوم ترب يشناس روان
  قيتحق يو كاربرد يد علميفوا. 6
موجود  يف خود را با علوم انسانيالزم است تكل يث تحول علوم انسانورود به مبح يبرا. 1

ن قلمرو قرآن در عرصه ييتع. ميين نمايين دسته از علوم تبيمشخص كرده و رابطه اسالم و قرآن را با ا
دارد و عالوه بر كمك به روشن شدن  يدر مسأله تحول علوم انسان اي  ژهينقش و يعلوم انسان يمبان

ز قرار ين يقبال علوم انسان ن موضع قرآن درييتواند مقدمه تب مي ن تحول،يو مرز ا و حد يچگونگ
 . رديگ

در خصوص  يه پردازيمشخص شود و نظر يگستره قرآن در عرصه علوم انسان يوقت. 2
 يبرا يشتريزه بيآنگاه انگ قلمداد گرددن و قرآن يطه قلمرو ديدر ح يتيمانند نظام ترب يينظامها
ل كه حداقل ين دليبه ا. شود مي جاديا يد و رفع مشكالت و مسائل اجتماعيجد نظامات ليتشك

  .ردد جستجو كيدرمان دردها و مشكالت را كجا باشود  يمشخص م
از قرآن، عقل و  يري، بهره گين مشخص شدن گستره قرآن در عرصه علوم انسانيهمچن. 3

تر خواهد  يروشن تر و علم يتيو ترب يتيري، مدياسي، سيكالن اقتصاد يهايزير تجربه را در برنامه
ا نقص در يكه آمشخص مي گردد قاً يدقآشكار و جامعه  يمشكالت و بحرانهاعلت آنگاه . كرد

  .ستنديكارآمد ن يعقل يلهايو تحل يا عوامل تجربياست  ينيمعرفت د
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  :فصل يكم
  پژوهش يمبان
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  يمفهوم شناس. 1,1
ده يپسند اي  وهيش يهر علم و فن و پژوهش يدياص و واژگان كلم، اصطالحات خين مفاهييتب

كه مورد بحث و پژوهش  ييق اصطالحات و واژه هايف دقيروشن شدن و تعر. است يو البته ضرور
ده و از افتادن در دام يح از بحث گرديصح و فهم مشترك و يجاد هم زبانيشوند موجب ا مي واقع

، يلغو يو تعدد معانها  واژه يان برخيم يجود اشتراك لفظو ياز طرف. كند مي يريمغالطات جلوگ
مورد نظر واژگان  يو اصطالح يلغو يمعان يضرورت بررس ،مياز مفاه اي  پاره يو عرف ياصطالح

  . دينما مي شتريپژوهش را ب يديكل
، ابتدا مفهوم يعلوم انسان ينفهم و درك گستره قرآن در عرصه مبا ين اساس الزم است برايبرا

به طور مجزا از جنبه » يو علوم انسان ينگستره، قرآن، مبا«هاي  واژه يعنين عنوان، يا يردات و اجزامف
افت يدر ي، به فرهنگ واژگان و برايف لفظيافت معنا و تعريدر يبرا. روشن شود يقيو حق يلفظ

  .شود مي به مصطلح و كاربرد اهل فن و صاحب نظران مراجعه يقيف حقيمعنا و تعر
  گستره .1,1,1

ك ي يدامنه، قلمرو و مرزها ياست كه به معنا يد در زبان فارسينسبتاً جدهاي  ستره از واژهگ
ت متصرف، حكومت و يملك و مملكت و وال: قلمرو آمده است يدر معنا 1.رود مي ز به كاريچ

                                                            

  .اين واژه در لغتنامه دهخدا، فرهنگ فارسي معين و ديگر لغتنامه هاي معتبر فارسي نيامده است. 1
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پهن كردن و منتشر كردن  يدن و به معنايگستره از گستراندن، گستردن و گستران 1.ي، داورييفرمانروا
 3»حوزه«و » مياقل«ن واژه، يا يمعادل عرب. پهنه، محدوده، نشر و انتشار كاربرد دارد يو به معنا 2ستا

  4.است Territoryن آن يو معادل الت

م ياست كه در قرآن كر يمحدوده مباحث، محورها و مسائل» گستره قرآن«منظور از اصطالح 
رو به تكامل  ينيو د ين كه معارف قرآنيه شود اد به آن اشارينجا بايكه در ا اي  نكته. مطرح شده است

ر يبه تفاس ينگاه. شوند مي د از قرآن استخراجيجدهاي  كه با پرسش يار معارفيچه بس. د استيو تزا
ن اساس در يبر ا 5.ن مدعاستيا ياياز صدر اسالم تا كنون شاهد گو يبيو ترت يقرآن اعم از موضوع

گستره «كه تا كنون از قرآن به دست آمده در باب مسأله  يين پژوهش بر اساس معارف و آموزه هايا
  .شود مي بحث» قرآن

  قرآن .2,1,1
راغب در مفردات آورده . اكثر علماي لغت قرآن را به معناي خواندن يا جمع كردن دانسته اند

گفته اند  يبعض. وستن و جمع كردنيبه هم پ يا به معنايخواندن  يقرآن مصدر است و به معنا: است
ابن فارس در  6.است نامش را قرآن گذاشته اند يج كتب آسمانين جامع تمام ثمرات و نتاچون قرآ

در لسان العرب  7.جمع و اجتماع داللت دارد يد قرآن از قرأ است و اصل آن به معنايگو مي سييمقا
 يانافت معيفهم و در« يق قرآن را از ماده قرأ و به معنايالتحق 8.قرآن جمع كردن آمده است يهم معن

                                                            

  17729ص ،1377 جديد، دوره از دوم تهران، دانشگاه تهران، ،11ج لغتنامه، اكبر، علي دهخدا. 1
  19158، پيشين، ص 12ج دهخدا علي اكبر، لغتنامه،. 2
  1387فارسي، تهران، نشر ني، نهم، - آذرنوش آذرتاش، فرهنگ معاصر عربي. 3
مجازاً به معني حوزه، قلمرو و زمينه به : فرهنگ لغت آريان پور انگليسي به فارسي درباره اين واژه چنين مي گويد. 4

  :است آمده فرهنگ لغت آكسفورد ذيل اين لغت كار مي رود و در
 an area of knowledge or responsibility 

  3ص ،1382 اول، معارف، نشر دفتر تهران، شريعت، گستره عبدالحسين، خسروپناه. 5
  357 ،ص1386 اول، تهران، سبحان، مصطفي، نيا رحيمي ترجمه قرآن، الفاظ مفردات اصفهاني، راغب. 6
  884 ص ق،1416 بيروت، ،دارالفكر اللغه، في المقاييس معجم زكريا، بن فارس بن احمد. 7
  78ص ق،1416 بيروت، ويرايش جديد، چاپ اول، العربي، احياءالتراث دار ،11ج العرب، لسان منظور، ابن. 8

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



٢٨ 
 

را  يخواندن يتوان معنا مي قرآن يدر مجموع برا 1.كند مي يمعرف» يا معنوي ينوشته شده با چشم ماد
 * فَإِذَا قَرَأْنَاه فَاتَّبِع قُرْآنَهمانند . ن واژه در خود قرآن هم مطابقت دارديا يانتخاب كرد كه با كاربردها

إِنَّا جعلْنَاه قُرْآنًا عرَبِيا لَّعلَّكُم ا ي »يروى كنپس هر گاه آن را خوانديم از خواندن آن پ« 18/امتيق
ن واژه بر يو ظاهراً در اطالق ا »ما آن را قرآنى عربى قرار داديم باشد كه بينديشيد« 3/زخرف *تَعقلُونَ

  2.است يخواندن ينها الفاظين است كه ايد منظور ايقرآن مج
 يقرآن همان كتاب آسمان«. قرآن مدنظر است يحاصطال ينجا معنايدر ا يلغو يش از معنايب

 ».و به عنوان معجزه جاويد او شناخته مي شود ديامبرش نازل گردين پيآخر برخداوند است كه 
قت قرآن ياست كه در مقام اثبات در دسترس بشر متعارف قرار دارد نه حق يزيمقصود از قرآن آن چ
تمام . ندارد يبه آن دسترس ياحد )نيهم اجمعيالم اهللا علس(ن يائمه معصوم پيامبر و در مقام ثبوت كه جز
 ييتا كجا ين پژوهش كه در صدد بررسيقت قرآن و باطن آن ضبط است؛ اما ايعلوم و معارف در حق

آنچه را كه در دسترس فهم بشر قرار دارد موضوع خود قرار داده و متن قرآن منبع  3است قلمرو قرآن
شود كه بشر متعارف توانسته  مي را شامل يمحدوده علوم و معارفش روست و گستره قرآن يق پيتحق

  .ن متن قرآن استنباط كندياست از هم
  مباني .3,1,1
 موجب آنچه 4.است زيرساخت و بنياد پايه، معناي به و شده مشتق بني ريشه از مبنا كلمه

 شناختي، نسانا بنيادهاي مثالً. رود مي شمار به آن هاي پايه و مباني گردد مي شيء ساختار پيدايش
 تربيت و تعليم مباني را است استوار ها آن بر تربيت و تعليم كه شناختي هستي و شناختي معرفت

                                                            

  220-218، صص1368، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، اول، 9مصطفوي حسن، التحقيق، ج. 1
  28ص ،1384 سوم، خميني، امام پژوهشي و آموزشي مؤسسه قم، ،1ج شناسي قرآن تقي، محمد يزدي مصباح. 2
  69- 67،صص1382درآمدي بر شناخت گستره شريعت، تهران، دفتر نشر معارف، اول، اسدي محمدرضا، : رك. 3
   50آذرنوش آذرتاش، پيشين، ص. 4
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 به بنيادها و ها شالوده ها، پايه معني به كه است  Fundamentals مباني واژه انگليسي معادل 1.خوانند مي
  2.رود مي كار

 در. است يكسان انگليسي در آن معادل يمعنا و فارسي عربي، لغت در مباني كلمه معناي پس
 اساس و ساخت زير و پايه معناي به و رفته كار به بنيان كلمه آن در كه است اي آيه هم كريم قرآن
   :است

و نَ اللّهي ملَي تَقْوع انَهنْيب سنْ أَسأَفَم  رُفلَي شَفَا جع انَهنْيب سنْ أَسرٌ أَم مانٍ خَيارٍ رِضْوه
  109/توبه * فَانْهار بِه في نَارِ جهنَّم واللّه الَ يهدي الْقَوم الظَّالمينَ

 كه كسي يا است، بهتر كرده بنا او خشنودي و خدا از پرهيز بر آنرا شالوده كه كسي يا«
 داوندخ و ريزد، مي فرو دوزخ آتش در ناگهان كه نموده بنا سستي پرتگاه كنار بر آنرا اساس
 ».كند نمي هدايت را ستمگر گروه

  »مباني« اصطالح. 1,3,1,1
 از مختلفي هاي جنبه كه است نظري معارف سلسله پژوهش، اين در مباني اصطالح از منظور

 اين. بردارند در را شناختي معرفت و شناختي انسان هستي شناختي، هاي جنبه جمله از موضوع، يك
ها  نيست و هست به ناظر احكام و باورها وها  بينش با شد، خواهد بيان كه گونه همان معارف،
  3.و زيرساخت هاي معرفتي علوم انساني را تشكيل مي دهندها  دارند و پايه سروكار

  مباني انواع. 2,3,1,1
 مباني: شوند مي تقسيم اساسي دسته سه بندي، به نوع تقسيم يك معرفتي در مباني

 مباني ترين كليدي از مباني قسم سه اين. شناختي معرفت مباني و شناختي انسان مباني شناختي؛ هستي
     .روند مي شمار به معرفتي

 شناختي، جامعه و شناختي روان فلسفي، مباني به مباني تقسيم همچونها  بندي تقسيم ديگر
 شناختي، هستي مباني. نيستها  آن مستقل طرح به نيازي و است اساسي بندي تقسيم اين از فروعي

                                                            

   26، ص1388بهشتي محمد، مباني تربيت از ديدگاه قرآن، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي، اول، . 1
   Fundamentalsآريان پور كاشاني منوچهر، پيشين، ذيل واژه . 2
  68ص ،1387رهنمايي احمد، درآمدي بر فلسفه تعليم و تربيت، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، اول، . 3
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 قلمرو يا مكتب فلسفه، موضوع، به كه هستند عامي مباني جمله از شناختي معرفت و شناختي انانس
 به توان مي آيد، مي ميان به مبنايي بحث كه هنگامي و موارد بسياري در. ندارند اختصاص خاصي

 از ئلهمس سه واقع در مباني از گروه سه اين تمام. پرداخت گانه سه مباني اين تحليل و تجزيه و بيان
  1.آيند مي شمار به بيني جهان بنيادين مسائل
  شناختي هستي مباني   . أ

 پاسخ ارائه و تنظيم مسئوليت بيني، جهان مسائل از مسئله ترين برجسته منزله به شناسي هستي
 پرسش. دارد عهده بر را هستي مقصد و هستي جريان هستي، مبدأ هستي، به ناظر هايي پرسش به

 دارد؟ وجود اي هستي كنيم مي زندگي آن در كه دنيايي وراي چيست؟ يهست ماهيت مانند هايي
 از كجاست؟ هستي مقصد و اداره كننده هستي كيست؟ آفرين هستي و است چگونه هستي آفرينش
 بررسي. دارند نظر هستي مقصد و مسير و مبدأ به كه اند شناسي هستي اساسي هاي پرسش جمله
 را شناسي هستي هاي دغدغه و مسائل از ديگر بخشي نيز هستي بر حاكم قوانين و احكام
 آيا است؟ چگونه انسان و هستي رابطه ماند؟ مي جاودانه هستي آيا نظير هايي پرسش. گيرند  دربرمي
 هستي هدايت به چگونه و چيست يا كيست هستي هدايتگر نيروي است؟ شده هدايت هستي

 مبنايي پشتوانه اعتقادي، و فكري مكتب هر ديدگاه از يادشده مسائل به پاسخ پردازد؟ چگونگي مي
 شمار به تربيتي و آموزشي علمي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي، عرصه هاي از بسياري در مكتب آن
 مكاتب روشهاي موارد، بسياري در حتي و رويكردها ها، جهت ها، گرايش ها، نگرش. رود مي

 تاريخ بررسي 2.يابد مي معنا و رنگ مسائل قبيل اين به پاسخ كيفيت و نوع از انساني علوم در موجود
 عدم يا انحصار خدا، به اعتقاد چگونگي و اعتقاد عدم اعتقاد، دهد مي نشان انساني علوم ويژه به علم

 دنيا، و -خدا طرف از ايي برنامه عنوان به – دين ارتباط نحوه و طبيعت و ماده در هستي انحصار
 دئيسم،. است داشته كنون تا رنسانس از بعد انساني ومعل تدوين و تكوين در چشمگيري تأثيرات

                                                            

   69ص همان،. 1
   70همان، ص. 2
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 بين اين در بيشتري سهم شده مطرح موضوعات به نگرش سه عنوان به سكوالريسم و ماترياليسم
  . دارند

  شناختي انسان مباني  . ب
 هستي، نظام در انسان جايگاه انسان، هويت بازشناسي چون مباحثي با مجموع در شناسي انسان

 و سر آن نظاير و انسان هاي آگاهي وها  خواسته نيازها، ها، توانايي ها، ارزش سان،ان وجودي ابعاد
 مرتبه شناخت دارد، اي برجسته و ممتاز بسيار جايگاه هستي نظام در اينكه حكم به انسان. دارد كار

 هاي ساحت در اصولي صورت به او حضور اهميت همچنين. است مهم مبنايي صورت به او وجودي
 شناختي انسان مباني از سخن. است چشمگير انساني علوم هاي عرصه در ويژه به معرفتي، و علمي
 وها  پراكندگي همه رغم به گردد مشخص تا شود تبيين روشني به انساني هويت كه كند مي ايجاب

 كمال قبيل از سؤاالتي 1نه؟ يا بينديشند منسجمي و مشترك هويت به توانند مي انسانها ها، گوناگوني
 جبر به محكوم انسان آيا حركت مي كند؟ نهايي كمال آن سوي به چگونه او و چيست انسان هايين
 حاكم خود سرنوشت و زندگي مسير بر تواند مي اختيار با يا است) طبيعت اجتماع، محيط، جبر(

 يماد يا انسان وجويآ است؟ نحوي چه به خالقش با انسان رابطه است؟ چگونه انسان خلقت باشد؟
 اين به پاسخ چگونگي و گنجد مي شناختي انسان مباني محدوده درست؟ يت روح چيد؟ ماهدار

  . داد خواهد قرار تأثير تحت قطعاً اند گرفته شكل انسان محور حول كه را انساني علوم سؤاالت،
  شناختي معرفت مباني. ج

 تجربي يا حسي تمعرف به انسان معرفت آيا است؟ كدام شناخت يو روشها ابزار ،منابع ها، راه
 معرفت پشتوانه فطرت و وحي آيا است؟ مند بهره نيز عقلي معرفت از انسان اينكه يا شود مي محدود
 گرا، واقع غير يا گراست واقع نسبي؛ يا است مطلق آيا بشري هاي معرفت گيرند؟ مي قرار بشري هاي
 آيا نه؟ يا دارد مكانا معرفت حصول اساساً آيا شناختي؟ روان و شخصي يا است واقعي و عيني

                                                            

   75همان، ص . 1
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 مسائلي و مباحث از هايي نمونه همه اينها شناخت؟ را آن بتوان كه دارد وجود خارج در واقعيتي
   1.گيرند مي قرار بررسي و بحث مورد شناسي معرفت حوزه در كه است

 بگذارد؛ تأثير شناختي هستي و شناختي انسان مباني روي بر تواند مي شناختي معرفت مباني
 حوزه در قهراً ندارد شناسايي قابليت است مادي تجربه و حس وراي آنچه باشد قائل مكتبي اگر مثالً

 شناسي انسان بعد در و كند مي خالصه ماده در را عالم و شده طبيعت ماوراء منكر شناسي هستي
 زا مادي كامالً تفسيري بگويد سخن هم روح از اگر حتي و ديد نخواهد مادي موجودي جز را انسان

  .دهد مي ارائه آن
  جمع بندي. 3,3,1,1

. گيرد مي قرار علوم خود از خارج علوم، مباني از بحث گفت توان مي شد بيان آنچه به توجه با
 فرهنگي بر حاكم فلسفي يا ديني بيني جهان در شناسي جهان و شناسي معرفت  شناسي، انسان مباحث

 كه است فرهنگي مدرنيته،. شود مي طرحم است گرفته شكل فرهنگ آن بستر در مدنظر  علم كه
 برخي سوي از كه هايي نقادي با اخير هاي دهه در و اند گرفته شكل آن بستر در فعلي انساني علوم

 در گرچه هستيم؛ مدرنيزم پست گيري شكل شاهد گرفته صورت مدرنيته به نسبت غربي دانشمندان
 انساني، علوم عرصه در حال هر به اما است مدرنيسم ادامه و دنباله مدرنيسم پست تر، عميق نگاهي
 مباني بر مبتني هايي نظريه و مكاتب گيري شكل شاهد مدرنيته از متأثر مكاتب حضور ادامه رغم علي
 انساني علوم شناسي روش و شناسي معرفت حوزه در ويژه به تأثيرات اين. بود توان مي مدرنيزم پست
 مدرنيزم پست و مدرنيزم معرفتي آن دسته از مباني ررسيب به پژوهش در واقع اين. است توجه قابل

 شناختي معرفت و شناختي انسان شناختي، هستي مباني عنوان كه بر علوم انساني تأثيرگذار هستند، به
 هستي مباني به نسبت شناختي معرفت و شناختي انسان مباني ميان، اين در. پردازد مي انساني علوم

 به نگاه نوع در گذاري تأثير لحاظ به هم اهميت اين. هستند خورداربر بيشتري اهميت از شناختي
 روش شناخت و به مربوط مباحث لحاظ به هم و است انساني علوم همه اصلي موضوع كه انسان
  .باشد مي است، طبيعي علوم و انساني علوم تمايز در محوري معرفت كه نقطه كسب
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  يعلوم انسان .4,1,1
ل واژه يدر فرهنگ آكسفورد ذ 1.باشد يمthe Humanities ت عبار يترجمه فارس يعلوم انسان

Humanity  آمده است 2نژاد، بشر، انسان يبه معن:  
خ و يات، زبان، تاريمتمركز است مانند ادب) انسان ها( افكار و رفتار مردم  يكه بر رو يمطالعات

  3.فلسفه
دانشمندان، . مى شود قته از معارف بشرى اطالرش كيعلوم انسانى نامى است كه امروزه به 

از موضوع و روش و  يبيا بر حسب تركيا اهداف آن علم و يا روش يعلوم را بر اساس موضوع 
ارائه نشده است و بسته به  يكسانيف يتعرگرچه  يدر مورد علوم انسان. كنند مي فيهدف تعر

 د بتوانياما شاشود  مي از آن ارائه يف گوناگونيدانشمندان مختلف، تعارهاي  دگاهيات و دينظر
ى انسان  مطالعه به تجربى روش با عىيهمانند علوم طب رشته را در روش آن كه نيامشخصه بارز 

 چيشناسى تجربى است و به ه انسان با مترادف انسانى، علوم ل،يدل نيهم به .دانست مى پردازد؛
   4.ستيشناسى به معناى اعم، هم معنا ن انسان با وجه

اي  مجموعه يمنظور ما از علوم انسان: سدينو مي يعلوم انسانهاي  هيظرن فروند در كتاب نيژول
خ، ي، تاري، زبان شناسيا، قوم شناسي، جغرافي، انسان شناسياز معارف مانند علم اقتصاد، جامعه شناس 

، ي، فقه اللغه، شناخت فنون، جنگ شناسي، باستان شناسياست شناسيدانش آموزش و پرورش، س
گروه ) يعلوم انسان( ين عنوانيو مانند آن است كه معموالً تحت چن يشناس يري، پياسطوره شناس

توان فهرست  نمي متعددند كه  يبه حدها  آن ير تخصصيو ز يتخصصهاي  شوند و رشته مي يبند

                                                            

، 1382ك جلدي پيشرو آريان پور، تهران، جهان رايانه، بيست و پنجم، آريان پور كاشاني منوچهر، فرهنگ بزرگ ي. 1
  the Humanitiesذيل واژه 

  Humanityهمان، ذيل واژه . 2
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 ياست كه به عنوان علم انسان يف بر اساس مجموعه علومين تعريا 1.به دست دادها  از آن ييمستوفا
  . ن علوم ارائه شده استيموضوع ا يهم بر مبنا يگريف ديتعار. شوند مي شناخته
 يعنيمختلف بشر هاي  تيفعالها  ق آنياست كه موضوع تحق يمعارف يمراد از علوم انسان«

ز آثار و نهادها يا و نين افراد با اشيگر و روابط ايكدياست كه متضمن روابط افراد بشر با  ييت هايفعال
 انسانى علوم هم و مولد و كيتئور انسانىِ علوم هم ف،يتعر نيا 2».تنهاسياز ا يو مناسبات ناش

 اقتصاد، شناسى، روان شناسى، جامعه: چون هم علومى هم عنىي شود؛ مى شامل را كننده مصرف
 هم و است آدمى رفتارهاى وها  انسان انيم روابط درباب ىيها تئورى انگريب كه اسىيس و تىيترب علوم

 در باشند مىها  تئورى آن ى كننده مصرف كه را رهيغ و خيتار ت،يريارى، مدبانكد: چون علومى هم
   .رديمى گ بر

 ،)اتيعلم به خلق يبه معن( ين علوم را علوم اخالقيح داده اند ايسندگان گوناگون ترجينو
 يا هنجاري يعلوم مربوط به فرهنگ، علوم مربوط به روح، علوم مربوط به انسان، علوم دستور

اند و عده  گرفته آن رينظا و افكار فيو گاه علوم انسانى را مترادف علوم روحى، علوم توص 3.بنامند
علوم  يقيدر دائره المعارف تطب .اند دانسته معنا هم خىياى آن را با علوم اجتماعى و علوم تار

ان يم درباره اعمال انسان، روابط: كجا آورده استيرا  يو علوم انسان يف علوم اجتماعيتعر ياجتماع
  4.پرشمار و گوناگون است يعلوم انسان. ندينما مي بحثها  ان خود انسانيا و روابط ميانسانها و اش

علوم «: ديگو مي ن علوميف ايدر تعر يخود به علوم انسان يميبا توجه به نگاه تفه» يلتايد«
 ييدارهايقع و پدكند بلكه از امور وا نمي كه درباره انسان خاموش اند بحث  ييدارهاياز پد يانسان
 5».او، معنا دارند يتجربه درون يعنيانسان،  يل نورافكندن بر اعمال درونيكند كه فقط به دل مي بحث

                                                            

، 1386حمد كاردان، تهران، دانشگاه تهران، چهارم، فروند ژولين، نظريه هاي مربوط به علوم انساني، ترجمه علي م. 1
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ده اند يگروها  ان به آنيكه آدم يين ارزشهاييم و تعيرا عبارت از كوشش در تفه يهم علم انسان» وبر«
  1.داند مي د آورده اند،يان پديكه آدم يو آثار

 موضوع علومد توجه داشت يدانند اما با مي را علوم مربوط به انسان يوم انسانعل اي  عده
كه اگر آمار گرفته شود حجم  ييانسانها بلكه انسان متعارف است؛ ست،ين نيانسانى، انسان كلى و نامع

انسانى كه در دسترس تجربه و دهند؛  مي ليخ تشكيو توده بزرگ انسانها را در جامعه و تار ياصل
دهند كه  مي قرار ير و مشابه را مورد بررسيتكرار پذهاي  دهيپد ياساساً علوم انسانقرار دارد؛  آزمون
شوند و قادر به قانون  نمي  - مد نظر است  يكه از علم تجرب ييبه معنا –نگونه نباشد علم ياگر ا
علومى كه «به  نمى توان علوم انسانى را ن،يبنابرا 2.ن نخواهند شديو كشف قوان يو طبقه بند يگذار

 زين ولوژىيزيفلسفه و عرفان و مذهب و اخالق و طب و ف راي؛ زكرد فيتعر» با انسان سروكار دارند
انسان  يو اخالق يروانهاي  هستند كه جنبه يعلوم ياگر گفته شود علوم انسان 3.دارند ارتباط انسان با

ف يخارج شوند باز هم تعر يره علوم انسانيگر از دايعلوم د يكنند تا طب و برخ مي يرا بررس
نفس و روان انسان سروكار هاي  يژگيفقط با اخالق و احوال و و يرا اوالً علوم انسانيست زين يجامع

وجود دارد كه موضوع مورد  ييرشته ها ياً در علوم انسانيثان. كند مي هم يندارد، بلكه رفتارشناس
ف  مباحث علم ين تعريثالثاً با ا. كيولوژيزيف يرابطه روان و بدن است مثل روان شناسها  بحث آن

ف كرده اند، اما يتعر يرا رفتارشناس يعلوم انسان يبعض. شود مي يالنفس فلسفه هم وارد علوم انسان
  4.ق فلسفه هم مطالعه كرديتوان از طر مي رفتار انسان را

 يم انسانن علويبنابرا. ف كرديت هم تعريتوان با توجه به نشان دادن هدف و غا علم را مي
 5.انسان است ير در مورد رفتارهايهاي تجربه پذ ينيش بين علوم ارائه پيشود كه هدف ا مي يعلوم

 علوم انسانى،: تبيين كرده اند با توجه به موضوع و روش را انسانى علوم فيتعر شمندانيبرخى از اند
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انسان را در  ى ناآگاهانه و آگاهانه و رارادىيعلومى هستند كه رفتارهاى جمعى و فردى و ارادى و غ
 اسى،يس تى ويترب علوم اقتصاد، شناسى، جامعه ف،يتعر نيا در. زدير مى ريقالب نظم هاى تجربه پذ

 مدرا  مولد و كيعلوم انسانىِ تئور اوالً فين تعريا 1.اند شده وارد همه كاوى، روان و شناسى روان
 اً،يثان ره؛يغ و تيريمانند بانكدارى، مد كننده ى تئورى ها، مصرف انسانىِ علوم نه ،مي گيرد نظر

 را در خود جاي نمي دهد اتيهاى اعتبارى، مانند حقوق، اخالق، زبان و ادب دانش و اتياله و فلسفه
   2.ستين يتجرب يچون روش آنها روش

به نظر مي رسد تعريف اخير در رابطه با علوم انساني از بقيه تعاريف نسبت به آنچه مد نظر 
و علوم  قرآنى رابطه ى  دربارهاست نزديك تر است؛ البته اين نكته قابل ذكر است كه  اين پژوهش
علوم انسانى به  نه، ايجاى داد  ن و قرآنيد انسانى را در قلمرو علوم توان مى ايآ كه نيانسانى و ا

 نيرابناب منظور است؛ و اعم از دانش هاي اعتباري كننده مصرف و كننده ديمعناى اعم از علوم تول
 در و تيريجامعه شناسى و مد تى،يرا در عرصه هاى علوم اقتصاد، علوم ترب قرآن قلمرو توان مي

اما با توجه به محدوده . مشخص نمود ، حقوق و اخالقيشناس روان اسى،يس علوم هاى عرصه
زاست و در مورد علوم  يدر پژوهش حاضر همان علوم مولد و تئور يق، منظور از علوم انسانيتحق

  . شود نمي ن درباره اخالق بحث يمانند حقوق و همچن ياعتبار
  يو انسان يعيتفاوت علوم طب. 1,4,1,1

شتر مورد يب يعيآن را با علوم طب يالزم است تفاوتها ياز علوم انسان يدرك واضح تر يبرا
  .دقت قرار داد

 تفاوت در موضوع  . أ

 آنها از برخى كه است انسان اجتماعى و فردى رفتارهاى وها  فعاليت انسانى علوم موضوع
 رفتارهاى كه شود  مى سبب امر همين و شوند مى صادر انسان از انتخاب و اختيار و آگاهى همراه با

 قرار آمارى هاى نظم قالب در گرچه نيايند، در ناپذير تخلف و علمى هاى نظم قالب در ارادى انسان
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 زمين، با بر اشيا سقوط با عمومى ى جاذبه نيروى ميان معلولى و علت ى رابطه رو اين گيرند؛ از مى
 همواره نتايج انسانى، علوم در. است متفاوت كامالً او اختيارى كردارهاى و انسان ميان ى عليت رابطه
 بى نيز غيره و مادى فيزيكى، عوامل گرچه است، انسانى ى جامعه يا انسان فرد انتخاب اراده و تابع
 روان و روس، شناسى جامعه با انگليس شناسى جامعه كه است شده سبب امر همين نيستند و تأثير

 و رفتارها به تنها انسانى علوم كه است ذكر شايان. باشند متفاوت ايران شناسى روان با مريكاشناسى آ
 خواب، چون غرايز، هم انسان اختيارى غير كند، رفتارهاى نمى بسنده انسان اختيارى كردارهاى

 عواقب و اقتصاد در پولى ارزش مبناى و منابع توليد شناسى؛ وانر در حافظه و هوش ادراك،
   .دهد مى قرار مورد مطالعه نيز را شناسى جامعه در اجتماعى ى ناخواسته
 تفاوت در هدف و روش. ب

 زيرا است؛ بشر اختيارى رفتارهاى بودن دار هدف طبيعى، علوم با انسانى علوم ديگر تفاوت
 اين. بخشد مى معنا او افعال از اى پاره به امر همين و است باانگيزه و هدفمند متفكر، انسان موجودى

 را جمادات رفتار در معنايى بى وها  انسان رفتار در معنادارى و 1اند داده نسبت پيترويچ را به نظر
دارند كه نام آن را  يمتد خاص ياند و معتقدند علوم انسان دانسته طبيعى و انسانى تفاوت علوم منشأ
ق يكه به تحق يعيبرخالف علوم طب يانسان علوم«: ديگو مي ك هميها 3.گذاشته اند 2يا همدرديم تفه

ا مناسبات انسان با انسان سر و ياء يان با اشيان آدميپردازند با مناسبات م مي اءيان اشيدرباره مناسبات م
اره گمان ها، معتقدات كند درب نمي ق يتحق ينيع عيتنها درباره وقا يمتخصص علوم انسان. كار دارد

 چون هم افراطى، رفتارگرايان نظريه، اين برخالف 4».پردازد مي ز به مطالعهيو دالالت ن يو معان يمذهب
 طبيعت به قرآنى نگاه با اگر البته 5خوانند؛ مى معنا بى جمادات، رفتار همانند را، رفتار انسان واتسون

 .اند الهى ذاكران و حق گويان تسبيح جملگى زيرا اند؛ هدفمند و معنادار نيز رفتار جمادات ،نگاه شود

                                                            

  38-26همان، صص : ر ك. 1
2. empathy 

  26همان، ص. 3
  132فروند ژولين، پيشين، ص. 4
   174-172هنمايي احمد، پيشين، صصر: ر ك. 5
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 و زمين و هفتگانه آسمانهاي« 44/اسراء*  »حهميسبح بحمده ولكن ال تفقهون تسبيء الّا يو ان من ش«

 شما ولي گويد، مي او حمد و تسبيح موجودي هر و گويند، مي او تسبيح همه هستند آنها در كه كساني
   ».است آمرزنده و حليم او فهميد نمي را آنها تسبيح

 تفاوت در تأثيرگذاري ايدئولوژي بر علم. ج

 و بينى جهان و ايدئولوژى دخالت عدم و دخالت در را طبيعى و انسانى علوم تفاوت برخى
 و جمادات ى مطالعه هنگام در كه بيان اين به اند؛ دانسته علوم آن پيدايش در شخصيت عالم

 دانشمندان انرژى بين و ماده الكترون، اتم، خاك، گاز، آب، آسمان، ن،زمي: چون طبيعى، هم موجودات
. شود نمى ظاهر بينى جهان و ايدئولوژى تأثير و روحى قرابت و دردى هم كم ترين عناصر آن و

 هاى پديده و حوادث شناخت در بايد انسانى علوم عالم اما .است ناظر تماشاچى و فقط دانشمند
 ى جامعه در را مذهبى احساس يا و نگردد جامعه از عالم جزئى تا. باشد هداشت فعال شركت انسانى
 ى روحيه ى مطالعه در يا و بشناسد را جامعه آن از تواند بيرون نمى نبخشد تحقق خود در و مذهبى
 عارف از نجويد، مشاركتها  آن روحيات در و نكند آشنايى پيداها  آن عرفان به كه زمانى تا عارفان
 . كرد نخواهد حاصل وانىر شناخت

 مقام دو داراى علم. اند پذيرفته گردآورى مقام در فقط را تفاوت اين از انديشمندان برخى
 درست نيست؛ قبول و رد فكر به گردآورى مقام دانشمند در ؛2داورى مقام و 1گردآورى مقام: است
 در فقط اين .كند مى صيد هم ركنا در را غيره و وزغ و زنده و مرده ماهيان كه گيرى تور ماهى مانند
 تا مى سنجند خاصى معيارهاى با شده اند را شكار كه چيزهايى داورى مقام در. است شكار مقام

 . توان قبول كرد نمى را كدام و توان مى را مشخص شود كدام

 پذيرند مى اثر و رنگ عالم شخصى فرهنگ و محيط و بينى و جهان ايدئولوژى از انسانى علوم
 نافى دو اين ؛)داورى مقام( اند تجربى و عينى طرفى از و) و شكار گردآورى مقام( گيرند مى غذا و

 شكل در عالم شخصيت هم طبيعى علوم در بلكه انسانى در علوم تنها نه عالوه، به نيستند؛ يكديگر
 ابتكار محصول بلكه شوند، نمى عالم ذهن وارد بيرون ازها  تئورى .دارد زيادى بسيار نقش علم گيرى

                                                            
1. context of discovery  
2. context of justification 
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 در طبيعى علوم اگر بنابراين، است؛ محرك فقط و فرهنگ محيط و اند عالم شخصى خالقيت و
 از غير كه داشت امكان كامالً نمودند، مى تغذيه فرهنگ مسلمين از و كردند مى رشد اسالمى جوامع

   2و1.هستند االن كه باشند آن
  

  پژوهش گاهيجا. 2,1
 ين پژوهيد. شود مي محسوب ين پژوهيابل توجه دن از مباحث مهم و قيمساله قلمرو د

متفاوت به هاي  دگاهيكه از د يآن هم معارف - گوناگون معارف هاي  است كه بر رشته يعنوان عام
ن، يد ين، جامعه شناسيد يروان شناسهاي  شود و دانش مي اطالق - پردازند مي نيابعاد د يبررس

   3.رديگ مي را در بر... ن، كالم و يفلسفه د
 ين الفاظيو به صورت هم يق وحين اسالم است كه از طرين مبين منبع ديتر يم اصليقرآن كر

چ گونه يامبر نازل شده و در طول زمان دچار هيار ما قرار دارد از طرف خداوند بر قلب پيكه در اخت
 ين سخنن بحث كرد اما از گستره قرآيتوان از قلمرو د نمي جه يدر نت ده است؛ينگرد يليف و تبديتحر
گستره قرآن از  يلذا بررس .ت برخوردار استينكه خود قرآن هم از جامعياورد؛ عالوه بر ايان نيبه م
ن مسأله از يتوان گفت ا مي )ينقل-يروش عقل(ق ياست كه با توجه به روش تحق ين پژوهيباحث دم

   5.است ديا مسائل كالم جديد يجد يق تر از مسائل كالمير دقيبه تعب 4.است يمسائل كالم
هاي  ن در عرصهياز بشر به ديدهد بعد از اثبات ن مي د نشانير طرح مسائل كالم جديس يبررس

ن و به يدر مبحث قلمرو د. رسد مي ن گستره و قلمرو آنيين نوبت به تعيا انتظار بشر از ديمختلف 
توان به  مي گر در دو سطحيا به عبارت ديشود  مي تبع آن گستره قرآن، اساساً دوگونه پرسش مطرح

                                                            

  294-292خسروپناه عبدالحسين، پيشين، صص. 1
  189- 5سروش عبدالكريم، پيشين، صص: براي مطالعه بيشتر ر ك. 2
  3، ص1383وم، خسروپناه عبدالحسين، كالم جديد، قم، مركز مطالعات و پژوهشهاي حوزه علميه، س. 3
 گوناگون هاي شيوه اساس بر و پرداخته ديني مفاهيم و معارف تبيين تنظيم، استنباط، به كه است دانشي كالم علم. 4

 مخالفان شبهات و اعتراضات به و كند مي توجيه و اثبات را اعتقادي هاي گزاره خطابه و جدل برهان از اعم استدالل
  )6- 5همان، صص : رك. (دهد مي پاسخ

  18-12همان، صص: براي مطالعه بيشتر رك. 5

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



٤٠ 
 

ن است كه قرآن يمطرح در مبحث قلمرو قرآن ا يدسته اول از پرسشها. مسأله گستره قرآن پرداخت
ن در امور يا ديهاست؟ مثالً آ»در كجا«دخالت دارد؟ قلمرو قرآن  ييو محدوده هاها  در چه حوزه
شود؟  مي هم ياسيو س ين شامل مسائل اجتماعيا محدوده دخالت ديا دخالت دارد؟ آيمربوط به دن

كه  يين صورت است كه در حوزه هايگردد به ا مي ن بحث طرحياز پرسشها كه در ا يگريگروه د
ست؟ به »تا كجا«زان دخالت چقدر است و محدوده قلمرو قرآن يشود م مي شامل قلمرو دخالت قرآن

 يامل علوم تجربن دخالت شيا ايدخالت دارد آ ييايعنوان مثال اگر اثبات شود قرآن در عرصه امور دن
ن دخالت چقدر يزان ايدخالت دارد م يشود؟ و اگر در عرصه علوم انسان مي هم يو انسان يعيطب

ن گونه مسائل كه ي؟ در ايا حداقلياست  يحداكثر ين در مسائل اجتماعيا دخالت دياست؟ آ
 يحور بررسد مسأله ميرا با اي  ندارند دخالت قرآن در هر عرصه يف روشنيتعر يو حداقل يحداكثر

  .كرد
كه پژوهش حاضر عالوه بر اثبات اصل دخالت قرآن در عرصه  شود مي ح روشنين توضيبا ا

. پردازد مي زيقلمرو قرآن ن» ييتاكجا«به مسائل مطرح در دسته دوم و حوزه  يعلوم انسان يمبان
چقدر  ينعلوم انسا يمبانزان ورود قرآن در عرصه يدهد كه م مي ن پرسش پاسخيپژوهش حاضر به ا

  است؟ 
  

  پژوهش يروش شناس. 3,1
معارف  يتمام دستاوردها. برخوردار است ييت باالياز اهم يروش پژوهش در مطالعات علم

اصطالح روش . ل معرفت انديتحصهاي  از روش يريات بهره گيو تجلها  جلوه يعلمهاي  و رشته
ا فن ي، روش )يو شهود يقل، ني، تجربيعقل يشامل روشها(روش معرفت . دارد يمتعدد يكاربردها
ل يسطح تحل يل داده ها، روش سامان دادن به پژوهش، روش به معناياطالعات، روش تحل يگردآور

كه از  يگريد يو معان - م استيقابل تقس يا روش هنجاري يليتحل– يفي، توصيفيكه به توص -
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 ر اين بخشمراد از روش د 1.اصطالح روش است ين بخش خارج است، از كاربردهايحوصله ا
  .روش معرفت است

ف و نسبت ين علوم، مشخص كردن تكليكردن ا يو اسالم يجاد تحول در علوم انسانيا يبرا
د به يامر با ياست كه ابتدا يريآن، مرحله ناگز يژه مبانيموجود و به و ياسالم و قرآن با علوم انسان

رد، به كشف يگ مي يجا يانسان ن مرحله از طرح تحول علومين پژوهش كه در هميا. آن پرداخته شود
ن باره ارائه داده يرا در ا ييمستوفا يدارد و بحثها اي  ژهياهتمام و يغرب يعلوم انسان يو استخراج مبان

 يايكران قرآن و غوص در دريانوس بيدن از اقي، پاسخ طلبيعلوم انسان يپس از كشف مباد. است
ن مرتبه ياست كه اول يگرياش مرحله د يو مبانن علوم يكشف نظرگاه قرآن نسبت به ا يق آن برايعم

است كه بر عهده  يا فهين، وظيا. است يعلوم انسان ين گستره و قلمرو قرآن در حوزه مبانييآن تع
ك از علوم يهر ين مبانييد، تعيجد ي، استخراج مبانين مبانيا ينقد و بررس. پژوهش حاضر قرار دارد

  .رديگ قرار مي يبه طور جداگانه در مراتب بعد يانسان
علوم  ين، مباينيبرون د يابتدا با بررسبدين صورت است كه روش اين پژوهش توضيح آنكه 

برخوردار است؛ چرا كه  ييت باالين مرحله از پژوهش از اهميا. ف و استخراج شده استيتعر يانسان
غرب هستند  فرهنگ يمتعارف و موجود كه واردات يتجرب ياز علوم انسان يقير روشن و دقياگر تصو

ن ييتب ين علوم نداشته باشد، مسأله و سؤالش به درستيا يناز مبا يارائه نشود و پژوهشگر درك درست
 يعلوم انسان يناز قرآن نسبت به مسأله اش كه مبا يحيتواند استفسار صح نمي شود؛ لذا  نمي ل يو تحل

باني علوم انساني موجود به همين منظور در هر فصل ابتدا بخشي به تبيين م .است داشته باشد
نكته قابل توجه اينكه گرچه براي رسيدن به پاسخ سؤال اصلي تحقيق، . اختصاص داده شده است

ما بايد توجه داشت كه مسئله اصلي تحقيق، استخراج اين اتبيين مباني علوم انساني غربي ناگزير است 
و بيان مباني علوم انساني غربي  مباني نيست؛ لذا در بخشهاي اول هر فصل بايد خالصه وار به شرح

پرداخته شود تا زمينه براي رسيدن به جواب دقيق مسئله اصلي فراهم گردد؛ درنتيجه اوالً اختصاص 
با توجه  -به عنوان مقدمه الزم  – يك بخش جداگانه در هر فصل به بررسي مباني علوم انساني غربي

                                                            

  69- 62، صص 1387حقيقت صادق، روش شناسي علوم سياسي، قم، دانشگاه مفيد، دوم، . 1
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پرداختن به اين مسئله با توجه به اينكه ثانياً به روش اتخاذ شده براي پژوهش، امري ناگزير است و 
  .صرفاً مقدمه اي است براي رسيدن به جواب مسئله اصلي، بايد خالصه وار باشد

پس از اين مرحله و تبيين دقيق صورت پرسش، بايد با نگاهي تفسيري به سراغ قرآن رفت و 
منظور بخش دوم هر فصل  بدين. مشخص كرد قلمرو قرآن در حوزه مباني علوم انساني تا كجاست

ش رو با يپژوهش پ. كه در واقع بخش اصلي فصل محسوب مي شود به اين كار اختصاص يافته است
كه به مسائل طرح شده در  ي رااتيآ يريتفس يكرديات و با رويآ يم و بررسيمراجعه به متن قرآن كر

. ت داشته اند انتخاب كرده استم اشاره و داللير مستقيا غيم يبه طور مستق يعلوم انسان يحوزه مبان
ش فرضها و يپ يات و انتخاب آنها بر مبنايآ ير به رأيتفس يهرگز به معنا يريكرد تفسين رويا

و  ياستفهام يش فرضهايست بلكه همانگونه كه اشاره شد با قبول پيرفته شده نياز قبل پذ يبرداشتها
علوم  يؤاالت طرح شده در عرصه مباند و طلب پاسخ از قرآن به سيجد يرجوع به قرآن با پرسشها

ث روش ين پژوهش را از حيتوان روش به كارگرفته شده در ا ن مييبنابرا. همراه است ،يانسان
  .كرد ينام گذار ينقل -يمعرفت، عقل

  
  پژوهش هاي  ش فرضيپ. 4,1

معموالً هر محققي براي انجام تحقيق خود پيش فرضهاي معرفتي را در حوزه موضوع مورد 
البته پيش فرضهايي . نياز نيستدر آن تحقيق  اين پيش فرضها ش در نظر مي گيرد كه به اثباتپژوه

نياز به تبيين دارند كه مورد اتفاق همه نيستند؛ مثالً براي پايان نامه با موضوع گستره قرآن در عرصه 
ك پيش فرض نام مباني علوم انساني ضرورتي ندارد كه از اعتقاد به تحريف ناپذيري قرآن به عنوان ي

به نظر مي رسد با توجه به موضوع تحقيق، بيان دو پيش فرض قائل بودن به قلمرو اعتدالي براي . برد
  . ضروري باشد گذاري ايدئولوژي بر علم،دين و تأثير

  قلمرو اعتدالي. 1,4,1
ن از ين و هدف دين انتظارات بشر از ديين، اثبات و تعيورود به حوزه مباحث قلمرو د يبرا

 كرده گمان برخى. دارد بستگى دين اهداف به دقيقاً دين، اكثرى بودن يا اقلّى تعيين. ملزومات است
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 طور به را هدف اين سنت و كتاب چون و است بشرى نيازهاى تمام به دادن پاسخ هدف دين، اند
 قلمرو ،اسالم دين از حداكثرى انتظار يك با يعنى. است حداقلى اسالم دين پس كند ن نمىيتأم كامل

 اعتدالى قلمرو شدند، مى معترف اعتدالى انتظار به ابتدا از اگر كه حالى در اند؛ گرفته را نتيجه حداقلى
 تمام اسالم دين باشد، آدمى سعادت و هدايت تأمين دين، هدف اگر يعنى كردند؛ مى نيز استنتاج را

 نيست؛ حداقلى اسالم دين پس است؛ كرده ارائه و معرفى را آن نياز مورد معارف و احكام وسايل و
 به را آن تحصيل هاى روش يا و نموده بيان را خود مطالب مستقيماً يا هدف، اين در تأمين البته

     .است عرضه كرده مخاطبان
 روحى و فردى اخروى، امور به كه چنان هم ماسال دينن است كه يا يقلمرو اعتدال يمعنا

 اين از برخى در دين ى دامنه و است؛ نموده توجه نيز ادىم و اجتماعى دنيوى، مسائل به پرداخته،

 عيار تمامها  عرصه از اى پاره به نسبت ماسال. است حداكثرىها  آن از اى پاره در و حداقلىها  عرصه

 اين در نيز ديگرى معرفتى منابع اگر و دهد مى پاسخها  آن هاى پرسش تمام به و شود مى وارد

 اما گردند؛ مقايسه دينى هاى آموزه با تطبيقى صورت به بايد آنان ستاوردهاىد نمايند، فعاليتها  عرصه

 عمل فرض پيش همانند و ندارد مستقيمى نظر اظهار گونه هيچ ماسال دينها  عرصه از برخى به نسبت

 از برخى به يعنى دارد؛ دخالت جزئيه ى موجبه صورت بهها  عرصه از اى پاره در چنين هم و كند مى
   .نمود وجو جست بايد ديگرى طرق از را آن مسائل ساير و است گفته پاسخها  عرصه اين در مسائل

 در جايگاهى دين براى و سازند مى محدود اخروى امور ى عرصه در تنها را دين قلمرو گروهى
ها  پرسش تمام به حداكثرى صورت به دين كه باورند اين بر ديگر اى دسته نيستند؛ قايل دنيوى مسائل

 و دانند مى مسائل تمام كليات گوى پاسخ را ماسال دين نيز برخى و دهد مى پاسخ بشرى ازهاىني و
با قلمرو  يقلمرو اعتدال تفاوت بنابراين، .سازند مى مستند بشرى عقل به را كليات بر جزئيات انطباق
 قلمرو هبها  عرصه از اى پاره به نسبت رد؛دا اعتقاد تفكيك بهه ين نظرين است كه ايا يحداكثر

   .است قايل دين، حداقلى قلمرو به ديگر برخى به نسبت و دين حداكثرى
 به آن تبع به ولى شده ارائهها  انسان اخروى تأمين سعادت براى بالذات، و اوالً اسالم دين

 و احكامها  انسان متغير و ثابت نيازهاى به با توجه و است پرداخته نيز دنيوى نيازهاى از اى پاره
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. است كرده معرفى متغير احكام كشف براى اجتهاد را ى شيوه و نموده ارائه را متغير و ابتث معارف
 نيز دنيوى احكام بيان به اسالم منفك نيست، دنيوى نيازهاى از اخروى سعادت كه رو آن از پس،

 نيازهاى تمام دين قلمرو شود تا گمان است نشده عرضه دنيا براى اسالم دين البته. است پرداخته
است  كه گستره و دامنه آن در  نيز پرداخته نيازها از دسته اين به مسلماً ولى گيرد، مى بر در را دنيوى

، نبوت يمانند خداشناس يين در عرصه هايبه عنوان مثال قلمرو د. گردد مي ن روشنيبحث قلمرو د
مانند  اي  عرصهن در يو در مورد گستره د است ي، فقه و حقوق، اخالق حداكثري، معاد شناسيشناس

اما  يحداكثر ينسانعلوم ا ين را در عرصه مباديقلمرو د يعني؛ قائل شدك يبه تفك ديبا يعلوم انسان
هم  ين در عرصه علوم انسانيدر واقع انتظار بشر از د. است يحداقل يعلوم انسان يها در حوزه گزاره

موارد هم انتظار بشر از  يو در برخ يرموارد انتظار حداكث اي  در پاره يعنيگردد؛  مي كين تفكيشامل ا
  1.است ين انتظار حداكثري، ايعلوم انسان يو در عرصه مبان است يحداقل ين در عرصه علوم انسانيد

  تأثيرگذاري ايدئولوژي بر علم. 2,4,1
، يدئولوژيا يرگذاريرش تأثينجا الزم است به آن اشاره شود پذيكه در ا يگريش فرض ديپ
ات آنها در علوم يبر نظر ،به آنها معتقدند يكه دانشمندان علوم انسان ييرضهاش فيو پ ينيجهان ب
كنند،  مي كيك را از علم و ارزش را از دانش تفكيزيستها كه متافيويتيبرخالف نظر پوز. است يانسان

، نه منطقاً مطلوب است و نه عمالً ممكن؛ ين رأيده اند كه ايجه رسين نتيها هم به ايامروزه خود غرب
 يكيزياز مفروضات متاف يبودن و برخوردار يبودن و ارزش يل كاربردياز قب ياصوالً با امور

ت شود يد رعاين رابطه بايكه در ا يكرد؛ حداكثر دقت يتوان نف نمي را  اي  شهيچ انديه يينما  واقع
با  هماهنگ ييا استخراج  ارزشهاي يريو به كارگ يق علميح و مناسب با تحقيك صحيزيداشتن متاف

، يش ارزشيمحض و فارغ از هرگونه گرا يح علوم نظريترج يادعا 2.ق استيج تحقيان و نتايجر

                                                            

خسروپناه عبدالحسين، انتظارات بشر از دين، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و : انتظار اعتدالي ركنظريه  براي آشنايي با. 1
   ، بخش چهارم1386انديشه اسالمي، دوم، 

دفتر (، تهران، سمت )تاريخچه جامعه شناسي(، 1جمعي از نويسندگان، درآمدي بر جامعه شناسي اسالمي، ج. 2
  52، ص1373، اول، )همكاري حوزه و دانشگاه
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لسوفان ياز ف ياريبس يامروزه حت 1.ژه فرهنگ دوران مدرن غرب استيو يش ارزشيگرا يخود نوع
، يرو گردآو يك مقام داوريپوپر ابطال گرا را كه با تفك ين ادعايا يعلم و دانشمندان علوم اجتماع

 يكه بنابر ادعا اي  شمارند به گونه مي رد، مردوديپذ مي علوم يك را تنها در مقام گردآوريزير متافيتأث
   2.زنند يم يارزش يدست به قضاوتها يز در مقام داوريگلدنر، جامعه شناسان برجسته غرب ن

دارند؛ به  يرابطه طول ينسبت به علوم انسان يو انسان شناس ينيمانند فلسفه، جهان ب يمعارف
 يدگاههاياز د يكيمتأثر و دست كم در قالب  يو اجتماع يدر علوم انسان ين معنا كه هر پژوهشيا

ه را يدگاه و نظرياز چند د اي  زهيا آميرد و يگ مي انجام يو انسان شناس ينيا انواع جهان بي يفلسف
و  يانسان، خدا، وح يو روح ي، فطرت، بعد معنويار و آزاديكه اخت يمسلّماً محقق 3.همراه خود دارد
ا ي يقات جامعه شناختين امور است تحقيكه معتقد به ا يكند با پژوهشگر مي معاد را انكار

. ستين يكيز يشان نيج و دستاوردهايكنند و نتا نمي كسان شروع يك نقطه يخود را از  يشناخت روان
ك يد شبه تئوريك سلسله عقاي رين تحت تأثيريت جامعه شناسان مانند سايگلدنر معتقد است فعال

دارد و  ييربناينقش ز يعلوم انسان ينبا مسائل مطرح شده در مبا ييجه آنكه آشناينت 4.قرار دارد
  . دهد مي ر قراريرا تحت تأث يعلوم انسان ياز مسائل اساس ياريبس

    

                                                            

  53همان، ص. 1
  54همان، ص. 2
  45، پيشين، ص)مباني جامعه شناسي(، 2جمعي از نويسندگان، درآمدي بر جامعه شناسي اسالمي، ج. 3
  48ان، صهم. 4
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  :فصل دوم
  انساني علوم شناختي هستي مباني عرصه در قرآن گستره
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  دمهمق
ابتدا به  در فصلهاي دوم تا چهارم ،مطابق آنچه درباره روش شناسي اين پژوهش بيان شد

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

رسي مباني سه گانه آنچنان مهم نيست؛ اما بهتر آن است به مباني هستي شناختي مقدم ترتيب بر
به . بر مباني انسان شناختي پرداخته شود چرا كه بحث درباره هستي مقدم بر بحث درباره انسان است

همين ترتيب از حيث اينكه فاعل معرفت، انسان است، مي توان گفت پرداختن به مباحث معرفت 
   .    بنابراين در فصل دوم به مباني هستي شناختي پرداخته شده است. ر مرتبه آخر قرار مي گيردشناسي د

  
  انساني علوم شناختي هستي مباني. 1,2

راجع به معناي اصطالحي مباني هستي شناختي علوم انساني در بخش اول فصل يكم صحبت 
علوم انساني كه شامل  تي شناختيشد؛ در بخش پيش رو با ذكر ادله و شواهد مهم ترين مباني هس

اصالت طبيعت، خداشناسي اومانيستي و سكوالريسم مي شود مورد بررسي قرار مي  اصالت ماده و
  .گيرد
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   2و اصالت طبيعت 1ماده اصالت. 1,1,2
به دليل قرابت مفهومي ماترياليسم و ناتوراليسم و اينكه در واقع اصالت طبيعت شكل ديگري 

  . ر اين بخش هر دو مفهوم يكجا بررسي مي شوداز اصالت ماده است د
  اصالت ماده. 1,1,1,2
 پنج ،»دموكريت«. است برخوردار تاريخي قدمت از كه است بينشي ماده، در هستي انحصار

 اتمها بين خالي فضاي و اتم جز چيزي عالم كه كرد مطرح را نظريه اين مسيح، ميالد از پيش قرن
  3.آورند مي وجود به را موجودات و اشيا مختلف اشكال اتمها، تقابلم تأثّر و تأثير و حركت و نيست

 فلسفه يك عنوان به و جديد شكلي در گرايي ماده نيز جديد دوران و در رنسانس از پس
. پيدا كرد زمين مغرب فيلسوفان و دانشمندان معرفتي مباني بر هولناكي سيطره و مطرح گرديد

 جدايي ي درباره وي قول از ظاهراً كه مشكالتي علت به »دكارت رنه« از پس مختلف فيلسوفان
 به را دكارتي تصور كه برآمدند نظرياتي بيان و ارائه جستجوي در آمد، پيش جهان عناصر صريح
 با كردند احساس فيلسوفان بعضي طرفي از. نمايند اصالح آن، اساسي مفاهيم كردن ساده وسيله
 سوي از و پرورانيد توان مي تر كننده قانع نظريه يك يعه،مابعدالطب نظام از مادي جوهر طرد و حذف
 پيدا و دكارتي عالم روحاني يا نفساني عناصر انكار مشكل، اين حلّ راه ورزيدند اصرار بعضي ديگر،
 ظهور به »ماترياليسم« و »آليسم ايده« ترتيب اين به. است مكانيسم تر پيشرفته صورت يك كردن
  . رسيد

 به دهند؛ توسعه و بسط را آن دكارتي مذهب در تغيير با برآمدند در صدد جديد انگاران ماده
 حسب بر امور همه و گردد حذف مابعدالطبيعه اساسي طرح از خدا  احتماالً و روح كه نحو اين

 انگاران ماده با و شود مي آغاز 17 قرن در »هابز توماس« با كه نظريه نوع اين. شود تبيين مادي حوادث
. ندارد جزييات در جز يوناني انگاري ماده با فرقي اساساً يابد مي ادامه فرانسه در ريروشنفك جنبش
 جديد فيزيك علم كلي نظريات و اكتشافات بر مبتني تر، ماهرانه بيان با كوشيدند جديد انگاران ماده

                                                            
 .1 Materialism  

2 . Naturalism 

   57، ص1385واعظي احمد، انسان از ديدگاه اسالم، تهران، پژوهشكده حوزه و دانشگاه، هفتم، . 3
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اين تفكر در  1.نمود ارائه شناسيم مي آنچه ي درباره انگارانه ماده صرفاً بيان يك توان مي كه كنند ثابت
فيزيك پس از تحقيقات گاليله و نيوتن به وجود آمد كه بر حسب آن، حقيقت عالم چيزي جز ذراتي 

 الكترو امواج مختلف، ذرات نظير مفاهيمي كمك با نوين، گرايي ماده 2.از ماده متحرك نيست
 قرن در اجتماعي علوم پيدايش آغاز 3.پرداخت آن حوادث و جهان مادي تبيين به انرژي مغناطيسي و

 هاي زمان در شناسي روان و شناسي زيست شگرف ترقي و 19 قرن در جديد شيمي پيشرفت و 18
 حسب بر منحصراً حوادث، همه تبيين كه نمود مي تقويت را انگارانه ماده اعتقاد اين همگي متأخرتر
  4.بود خواهد ممكن بزودي فيزيكي قوانين و مفاهيم

  طبيعت اصالت. 2,1,1,2
 در كه جزئي تفاوت اين با است ماده اصالت همان از صورتي واقع در طبيعت لتاصا
 نظريه در اما است الزم هر چيز تبيين براي حركت و ماده يعني فيزيكي اساسي مفاهيم فقط ماترياليسم
 حاصل تجربه و طبيعت ي درباره مطالعه از كه مفهومي هر گرفتن كار به طبيعت اصالت يا ناتوراليسم

 كه است شده ادعا طبيعت اصالت در. شود مي شمرده جايز - فيزيك علم مفاهيم صرفاً نه - ودش مي
   5.كرد تبيين تجربي يا طبيعي مقتضيات و احوال و اوضاع در توان مي را جهان اوصاف تمام

است  شده تشخّص در نظر گرفته جان و بي جهان در اين نگرش، به مثابه دستگاه و مكانيسمي بي
علل طبيعي بر . اي از نيروهاي هم كنش طبيعي مي باشد هرگونه هدفداري بوده و مجموعه كه فاقد

هاي بازمانده در توصيف و تبيين علمي، بايد هموار گردد  همه حوادث حكم فرما بوده و تمامي رخنه
 هاي طبيعي به البته نه با استفاده از امدادگر غيبي، بلكه با جست و جوي بيش تري كه جهت تبيين

اين جهان . وار و مقهور قوانين دقيق و مطلق است در اين صورت، طبيعت، نظامي ماشين. آيد عمل مي
                                                            

، 1385پاپكين ريچارد و استرول آوروم، كليات فلسفه، ترجمه مجتبوي جالل الدين، تهران، دانشگاه تهران، دوم، . 1
   183-178صص

، تهران، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ششم، 1و ديگران، مكتب هاي روان شناسي و نقد آن، جشكرشكن حسين . 2
    85، ص1387

   57واعظي احمد، پيشين، ص. 3
   184پاپكين ريچارد و استرول آوروم، پيشين، ص. 4
   186همان، ص. 5

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



٥٠ 
 

تواند تحليل مستوفايي از همه  شناسي، زمينه چنين ادعايي را به وجود آورد كه مفاهيم مكانيك، مي
رگ در قرن روح ماشين گرايي و تلقي جهان هستي به مثابه يك ماشين بز 1.رويدادها به دست دهد

  2.تغذيه كننده روان شناسي جديد بود كه همان روان شناسي ساخت گرا يا محتوايي بود17
ي همين اصل  گيرد و به همه چيز از دريچه طبيعت، در مذهب اصالت طبيعت، اصل قرار مي

اي حتي طبيعت را تنها كليد اصلي معرفت  عده. تاريخ و انسان  شود؛ حتي به جامعه، نگريسته مي
بدين ترتيب، دستاورد مذهب اصالت طبيعت در معرفت شناسي اين است كه در  3.دانستند اوند ميخد

اي  طبق اين ديدگاه هر رشته. كند تفسير پديدارها به طور كلي عالم ماوراي تجربه و حس را طرد مي
  .هاي علوم طبيعي تقليد كند كه مدعي علم باشد، بايد از فنون و روش

 كردن پيدا متوجه ،20و  19طبيعت در قرنهاي  اصالت به قائالن يها كوشش متداولترين
 مطالب برحسب كه شناختي البته بود؛ هستي جهان از بشر شناخت و معرفت مورد در منطقي هاي بيان

 انساني و طبيعي عالم به تطوري نگاه با خصوص به بود؛ شناسي روان و شناسي زيست در شده مطرح
   5و4.بود شده مطرح شناسي روان و تاريخ و شناسي زيست و سيشنا زمين در 19 قرن در كه

 كه نمودند سعي ديگران و ديوئي جان جيمز، ويليام نيچه، و برگسن هانري مانند فيلسوفاني
 ديدها و كنند پيشنهاد طبيعت اصالت مذهب طبق بر واقعيت، و ماهيت و ذات ي درباره كلي نظرياتي

 6.دهند تعميم مابعدالطبيعي نظريات به نسبت اند كرده همعلوم طبيعي فرا كه را بينشهايي و
شناسي هم در اين دوره مانند ديگر علوم، متأثر از تفكر مادي و طبيعت گرايي بود؛ مواردي  جامعه

به درون جامعه شناسي تعميم داده شد و ) نظريه جهش انواع( » المارك«چون نظريه تكامل طبيعي 
در قرن نوزده » جامعه شناسي جديد«هاي  يكي از پيش فرض. كرد اسپنسر بر روي آن بسيار تكيه 

                                                            

  74، ص1389تم، باربور ايان، علم و دين، ترجمه خرمشاهي بهاءالدين، تهران، نشر دانشگاهي، هف. 1
   85شكرشكن حسين و ديگران، پيشين، ص. 2
  64باربور ايان، پيشين، ص. 3
   187پاپكين ريچارد و استرول آوروم، پيشين، ص. 4
 در كه است تكامل فرضيه همان يا تحول تئوري انساني علوم شناسانه هستي تأثيرگذار و مهم مباني از بنابراين. 5

   .مي شود اشاره آن به انسان خلقت كيفيت از صحبت و انساني علوم يشناخت انسان مباني بررسي بخش

   187همان، ص. 6

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



٥١ 
 

در علوم اجتماعي تبديل   »پيشرفت«ي  بود كه آن را به نظريه» تكامل زيست شناسي«ي  پذيرش نظريه
سعادت «به  محض و ثانياً » سعادت اجتماعي«، اوالً به »سعادت بشر«در نظريه پيشرفت، مفهوم . كردند

، كه مبناي جامعه »ارگانيزم اجتماعي«ي  و نظريه» دولت«ي  نظريه 1.قليل مي يابدت » مادي و دنيوي
. همين مباني شكل گرفت شناسي شد و امثال اسپنسر و فوله و اسپان آن را بسط دادند، بر پايه 

به عنوان » گذار جبري تاريخي«ي  براي كنترل امور اجتماعي و نظريه» هاي غيرحقوقي روش«ي  نظريه
. تفسير تكامل اجتماعي هم دو نمونه ديگر از نظرياتي است كه با اين نگاه مادي تئوريزه شدمبناي 

. پاراديم مسلّط در جامعه شناسي شد» داروينيسم اجتماعي«پس از روي كار آمدن داروينيسم، 
سي طراحي جامعه و مهند  اسپنسر با اين مباني به جامعه شناسي خطّ داد كه اساساً» ي تكاملي فلسفه«

تفسير  2.كرد و نگاه دارويني به جامعه داشت  ها در امور اجتماعي را نقد مي اجتماعي و دخالت دولت
اساس  تماعي در طي تنازع گروهي است، برارگانيستي از جامعه و اينكه راز بقاي جامعه سازگاري اج

  3.داروينيسم شكل گرفت
 شناسي هستي يك بر مبتني شناسي جامعه و تربيتي علوم شناسي، روان در كه مهمي مكاتب از

مداري در  انسان رفتارگرايي در هر سه اين علوم؛ مكتب گراست، ماشين و گرا طبيعت گرا، ماده
جامعه شناسي و  شناسي و علوم تربيتي؛ كاركردگرايي و سوسياليسم در علوم اجتماعي و  روان

  4.برد نام نتوا مي گرايي، تداعي گرايي و كنش گرايي در روان شناسي را ساخت
  دو نمونه از مكاتب علوم انساني مبتني بر ماترياليسم و ناتوراليسم. 3,1,1,2

پس از بررسي اصالت ماده و اصالت طبيعت به عنوان يكي از مهم ترين مباني هستي شناختي 
مكاتب موجود علوم انساني به ويژه در روان شناسي و علوم تربيتي، با ذكر دو مثال از علوم انساني، 

  .تأثيرگذاري اين مباني معرفتي در علوم انساني تبيين مي شود

                                                            

   80، ص1389رحيم پور ازغدي حسن، گفتگوي انتقادي در علوم اجتماعي، تهران، طرح فردا، اول، . 1
   89همان، ص . 2
  110باربور ايان، پيشين، ص. 3
؛ رهنمايي احمد، درآمدي بر فلسفه تعليم 2و1و نقد آن ج شكر شكن حسين و ديگران، مكتبهاي روان شناسي: رك. 4

  .و تربيت، پيشين؛ حقيقت صادق، روش شناسي علوم سياسي، پيشين

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



٥٢ 
 

  مداري انسان شناختي هستي مباني. أ
 اين سردمدار. شد متولد آمريكا در 20 قرن در كه تربيتي علوم در است مكتبي مداري انسان

: گويد مي مداري انسان مانيفست اولين از اول اصل 1.است پراگماتيست فيلسوف ديويي جان جريان
 در هستي جهان پيدايي خود 2.»اند كرده اعتبار غيرمخلوق و پيدا خود را جهان مذهبي، مداران انسان«

 تفسير و يابد مي معنا داروينيسم به گرايش و داروين هاي انديشه پذيرش با مدرن مداران انسان نظر
 اصل« ،»انتقال اصل« ،»انواع طبيعي تحول« قوانين محصول هستي جهان پيدايش  مبنا، اين بر. شود مي

هست،  جهان در كه وجودي انواع از نوع هر ترتيب، بدين. است »اصلح انتخاب اصل« و »بقاء تنازع
 تا انواع تحول قانون. كند مي پيروي اصول و قوانين اين از خود پيدايش در انسان، غير و انسان از اعم
 به خداوند وجود انكار براي جيهيتو پي در جا همه كه شد مداراني انسان بخش الهام زيادي حد

 و طرح در مبنا همين از مداران انسان  شناختي، وجود مبناي اين طرح پي در. بودند كلمه دقيق مفهوم
 تفسير و تبيين در مداران انسان بنابراين. پذيرفتند الهام شناختي انسان و شناختي معرفت مباني بيان

 پيدا خود را هستي جهان كه اي گونه به اند؛ تهگرف الهام طبيعي گرايي تحول مكتب از هستي
  3.دهند نمي استناد انساني و مادي عالم وراي عاملي هيچ به و شناسند مي

  رفتارگرايي شناختي هستي مباني. ب
 در شناسي جامعه و تربيت و تعليم شناسي، روان در كه است مكاتبي جمله از رفتارگرايي

 نيز حاضر حال در حتي توان مي كه اي گونه به است داربرخور اي ويژه جايگاه از همچنان غرب
   .كرد معرفي شناسي جامعه در غالب پارادايم را رفتارگرايي

 رويكردها اين 4.است متكي گرايي ماشين و گرايي ماده بر شناسي هستي قلمرو در رفتارگرايي
 در هستي جهان. روند مي شمار به كاربردي و نظري هاي جنبه و ها عرصه تمام در رفتارگرايي اساس

                                                            

   144رهنمايي احمد، پيشين، ص. 1
  :، به نقل از146همان، ص. 2

Paul Kurtz(ed),Humanist Manifestos I and II( Buffalo,New York: Prometheus Books,1973),p.8  
   147همان، ص. 3
، تهران، پژوهشكده حوزه و دانشگاه، چهارم، 2شكر شكن حسين و ديگران، مكتب هاي روان شناسي و نقد آن، ج. 4

   14، ص1384
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 بازيابي قابل مادي حركت و جوهر نظر از تنها كه است عيني امور و ها پديده از اي مجموعه نگاه، اين
 حركت و جوهر ي دريچه از تنها را ها واقعيت كه است رئاليستي مكتبي رفتارگرايي. است بازشناسي و

 آن براي و است مشهود و يافته تعين كه هستي جهان تمام بنابراين 1.كند مي تفسير و بيند مي مادي
 با و اداره مكانيستي قواعد و قوانين تأثير تحت نيست، اثبات و تصور قابل مادي جهان وراي حقيقتي

 و ها نشيب و فراز همه با جهان رفتارگرايان نگاه در. شود مي تحليل و تجزيه ماشيني ادبيات و زبان
 جهت يك همين از تنها و گردد مي باز گرايانه مادي سوي و سمت همين به تحوالتش و ها حركت
  . يابد مي بروز و ظهور

 او كه است كسي افكار و نام از متأثر خود شناختي جهان انديشه و بيني جهان در رفتارگرايي
 كساني نخستين از »هابز توماس«. اند دانسته مكانيستي ماترياليسم پردازان نظريه ترين برجسته از را

 رفتارگرايي پشتوانه مادي، زندگي و هستي جهان درباره اظهاراتش و ها نوشته ها، داشتبر كه است
 به پيشين تدبير و اراده بدون كه امري پندارد؛ مي مادي و طبيعي صرفاً را هستي هابز،. گرفت قرار

 به گرايانرفتار. ندارد مدبر و مدير و متعال آفريننده به اتصالي و اتكا نقطه هيچ و است افتاده جريان
 بيني جهان و كنند بسنده انسان و جهان از مادي برداشت و تفسير يك به اند مايل هابز ديدگاه از پيروي
 را ماشيني حكم گرديده، روح بي منظر، اين از جهان اينكه از غافل  كنند؛ بنا اساس همين بر را خود
 اين. مي كند كار جاري اوضاع اساس بر تنها و مشخص اي اراده و تدبير و هدف بدون كه يابد مي

 را رفتارگرايان شناسي انسان و شناسي معرفت جمله از انديشه، هاي ساحت ي همه هستي، از برداشت
  2.است داده قرار تأثير تحت

  خداشناسي اومانيستي. 2,1,2
در نظر گرفتن مبناي خداشناسي يك نظام فكري يا رفتاري در بين ديگر مباني، تأثير به سزايي 

تفكرات و نظام هاي  مفقوده حلقه. ظريه پردازي آن نظام و نيز تبيين الگوهاي رفتاري آن دارددر ن

                                                            

  : به نقل از 168رهنمايي احمد، پيشين، ص. 1
Ozmon &Craver,Philosophical Founndations of Education, p.208 

  : ، به نقل از170-196همان، صص. 2
Cf.Ozmon &Craver,Philosophical Founndations of Education, p.209,210 
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رنسانس، توجه به خداوند است كه به اَشكال  از پس زمين مغرب هاي فلسفه از برخاسته معرفتي
ي و دانشهاها  مختلفي از خداپرستي طبيعي تا الحاد، خود را نشان داده و مبناي خداشناختي نظام

علوم انساني دوره رنسانس به شدت متأثر از اين مباني . پيدايش يافته در اين دوره قرار گرفته است
 باورها و دين از شعاعي هنوز ميالدي دوازدهم ي سده اواخر تا رنسانس از پيش تا. خداشناختي است

 دگرگوني با همراه. بود انداخته پرتو انساني علوم مختلف هاي حوزه پود و تار در ديني هاي ارزش و
 معرفتي هاي ساحت ديگر و شناسي انسان رنسانس، پيدايش با غرب در ديني باورهاي و ها ارزش
 كه است مكاتبي و ها ديدگاه بروز و ظهور شاهد غرب پس، اين از. شد تحول دچار نيز آن با مرتبط
 از را خود شناسي وشر حتي و اصول و مباني و اند گرفته بنيان بشري هاي انديشه اساس بر صرفاً

اين دوران  گرفته شكل فرهنگهاي و مكاتب فراگيرترين از اومانيسم 1.گيرند مي وام بشري هاي معرفت
 خود دل در را غربي هاي فلسفه و مكاتب عمده كه ايست گونه به اومانيسم فراگيري .غرب است

 گرفت، شكل كگارد ير يك توسط اومانيسم با مقابله در كه اگزيستانسياليسم حتي 2.دهد مي جاي
 از خداوند به نسبت اومانيستي تصور حال، هر در 3.كند مي معرفي را اومانيسم از ديگر نوعي خود
 شكل را غربي انساني علوم آن تبع به و فلسفي مكاتب عمده معرفتي مبناي كه است مباحثي جمله
  . دهد مي

 هاي اومانيست .كرد تقسيم محور انسان و خداباور دسته دو به توان مي را اومانيستها
 از خدا چون معتقدند ها دئيست .شوند مي تقسيم ها ايست آته و ها دئيست گروه دو به هم محور انسان
 سخن طبيعي دين و ساز ساعت خداي از و است منتفي او با انسان ارتباط است خارج حواس دايره

                                                            

باربور ايان، علم و دين، پيشين؛ برنال جان، علم در : ؛ جهت مطالعه بيشتر ر ك105رهنمايي احمد، پيشين، ص . 1
؛  1380ر كبير، دوم، ، ترجمه حيدري ماليري محمد، ثالثي محسن، خرمشاهي بهاءالدين، تهران، امي)جلدي 4(تاريخ، 

  .پاپكين ريچارد و استرول آوروم، كليات فلسفه، پيشين
   43، ص1388رجبي محمود، انسان شناسي، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، سيزدهم، . 2
خسروپناه : ؛ جهت آگاهي بيشتر در مورد اگزيستانسياليم رك169خسروپناه عبدالحسين، گستره شريعت، پيشين، ص. 3

   )www.khosropanah.irجزوه منتشر نشده، موجود در پايگاه (عبدالحسين، تاريخ فلسفه غرب، 
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 خداباور گرچه اومانيستهاي 1.كنند مي ارانك را خدا و دارند الحادي تفكري هم ها ايست آته .گويند مي
 آزادي كه اصليشان هدف براي ابزاريست و وسيله مذهب، و خدا به آنها اعتقاد اما معتقدند خداوند به
 عالم همه مركز و محور انسان، كه جا آن از محور، انسان اومانيسم در 2.است انسان بيشتر چه هر

 فلسفه كننده آغاز و شناسي جامعه پدر كنت تاگوس 3.است انسان مخلوق هم خدا حتي است،
 آن در كه داد را انساني دين يك تأسيس پيشنهاد اش تحصلي تفكرات سير انتهاي در پوزيتيويستي

 و محسوس محصل امور جز چيزي به كنت مانند پوزيتيويستي اعتقاد در .بگيرد را خدا جاي انسان،
 خارج حواس دسترسي از اينكه دليل به خدا رو اين از ؛كرد پيدا اطمينان توان نمي خطا و آزمون قابل
 دوره و است آدمي جهالت دوره به مربوط وحياني، االهيات و ندارد پرستش و اعتقاد قابليت است

مديون فلسفه پوزيتيويستي  گيري، شكل بدو در ويژه به انساني علوم .است يافته پايان خدا پرستش
 پوزيتيويسم از شناسي معرفت و شناسي روش حيث از كه است مكاتبي جمله از رفتارگرايي 4.است
  .شود مي تغذيه

 كمونيست اينكه از قبل ماركس،. ماركس و سارتر دو نمونه بارز از نمايندگان آته ايسم هستند
 كه بود ملحد اومانيستي ماركس. داشت قرار باخ فوئر ايسم آته تأثير تحت كه بود ايست آته باشد
 حتّي و آورد مي شمار به اقتصادي حيوان را انسان او. داد مي قرار پرستش مورد ار انسان جمعي وجهه
 ماده در را انسان حيات هايمنت و مبدأ. بينديشد خدا به تخيل قدرت كمك با انسان داد نمي اجازه

 زماني تنها بود معتقد. ديد نمي جايگاهي هيچ مابعدالطبيعه و دين اخالق، براي و كرد مي خالصه
 رها خداوند مالكيت و حاكميت از را خود انسان كه ساخت متحقق را بشر جمعي وجهه توان مي

                                                            

، 1381صانع پور مريم، خدا و دين در رويكردي اومانيستي، تهران، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، اول، . 1
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، صص 1381، تهران، دفتر نشر معارف، اول، )ماسالم، اگزيستانسياليسم، اومانيس(ابراهيميان حسين، انسان شناسي . 2
  ، به نقل از دايره المعارف فلسفه پل ادواردز98-103
   33صانع پور مريم، پيشين، ص. 3
  137-134همان، صص. 4
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 علوم در فراگير هاي فلسفه از ماركسيسم 1.شود تاريخ حقيقي حاكم و مالك انساني جامعه و سازد
  .  شود مي محسوب شناسي جامعه و اجتماعي

 وجود به نيازي اصوالً او. است رترسا پل ژان خداوند برابر در انسان طغيان نمونه بارزترين
 سارتر. بگردد وحدت عامل دنبال به تا نبود قائل آفرينش براي مندي نظام مجموعه زيرا ديد نمي خدا

 آرمان را »در خود« كمال بايد باشد بلكه داشته خدايي كمال كند آرزو نبايد حتي انسان است معتقد
 خود اما ماست اعمال بر ناظر كه وجودي عنوان به ار خدا مفهوم پذيرش حتّي سارتر. دهد قرار خود
 و آزادي منافي را مفهومي خداي چنين به اعتقاد و دانست مي خودبنياد انسان شأن دون شود نمي ديده
  3و  2.كرد مي تلقّي بشر اختيار

  4دئيسم. 1,2,1,2
 نخستين مكتب دئيسم از تأثير گذارترين تفكرات خداشناسي بر علوم تجربي انساني است كه

 در اواخر و رفت كار انگلستان به در شانزدهم قرن پايان درها  كالوينيست وسيله به مسيحيت در بار
و  خدايي الحاد، چند مقابل در توحيد يا پرستي يزدان معناي به لغت در. يافت رواج هفدهم قرن

  .است (pantheism)خدا  با طبيعت وحدت و وجود وحدت
  :كرد اشاره ذيل معناي دو به مي توان آن اصطالحي معناي درباره

و  است كرده رها و واگذاشته خود حال به را آن خلقت، از پس كه جهان آفريدگار به اعتقاد .1
 .كند نمي اعمال آن در دخالتي هيچ

 بشر به عقل معنا، ينا به الهي مذهب و وحي هرگونه انكار و جهان الهي آفريدگار به اذعان .2
 مي كفايت باشد، نياز آن به درست مذهبي و اخالقي زندگي در هك شناختي هر براي تنهايي
  .كند

                                                            

   145-142همان، صص. 1
   157-150همان، صص. 2
ندي كه خالق اوست اقرار سارتر در اواخر عمرش، گرچه بسيار دير، در مصاحبه با يك ماركسيست به وجود خداو. 3

، 1380گلشني مهدي، از علم سكوالر تا علم ديني، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، دوم، . (مي كند
  ) 36ص

4.deism   
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مستلزم  اول، معناي و دارد وجود ارگانيكي ارتباط اصطالح، دو اين بين كه است ذكر شايان
  .بود خواهد دوم معناي

فرانسه  به آن از پس و كرد آغاز انگلستان در 17 قرن اوايل در هربرت ادوارد را دئيستي انديشه
 .روند مي شمار به دئيزم برجسته هاي چهره از روسو، ژاك ژان و ولتر بويل،. يافت گسترش آلمان و

 كرد فراموش نبايد البتّه گرفت؛ شكل روشنگري فلسفه در 18 قرن در دئيستي افكار تاريخي پيگيري
اين  سطاو قرون در ولي بود؛ نزديك دئيستي انديشه به نيز يونان فلسفي دوره در غرب تفكر كه سير
  1.نشد طرد نيز طبيعي عقل ولي آوردند؛ روي تثليث چون فراعقلي حقايق به و شد تر كم گرايش

هاي  هاي مفاهيم ديني كليسا، ايجاد تعارض بين علم و دين، اختالف عواملي چون نارسايي
شديد درون مذهبي و انحطاط اخالقي و سياسي كليسا در قرون وسطي، در شكل گيري اين مكتب 

در انتهاي قرون وسطي، تصوير خداي انسان نما كه در اين دوران توسط  2.ير به سزايي داشتندتأث
در اين الگو خداوند الجرم بايستي . گرديد، به الگوي خداي رخنه پوش تبديل گرديد كليسا القا مي

ند و يا ك هاي دستگاه خلقتش را تعمير مي باشد كه درز و رخنه»  Plumper Cosmicرخنه ياب كيهان «
. باشد كه صرفاً در بند حفظ وضع موجود است »Ultimat conservativeمحافظه كار مفرطي «

خداوندي كه براي توجيه بعضي موارد جهل علمي، به آن رجوع مي شود، مسلّماً با پرتوافشاني دانش 
 retiredمعمار بازنشسته «جديد بايد عقب نشيني نمايد تا سرانجام به هيأت  architect«  و خداي

باشد، درآيد؛ خدايي كه صرفاً سازنده و  عملي كه در خداپرستي طبيعي يعني دئيسم مطرح مي بي
به  4ي آكويناس»خير اعلي«نقش خداوند در طبيعت در اين سير و تحوالت، از  3.معمار جهان است

مي يابد؛  تقليل» ساعت ساز الهوتي«خداوندي كه تنها علت اولي و آفريدگار بوده و پس از آن به 

                                                            

  160-159خسرو پناه عبدالحسين، انتظارات بشر از دين، پيشين، صص. 1
، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي، )بيني قرآن كريمدر پرتو جهان (هادوي نيا علي اصغر، فلسفه اقتصاد . 2

   80، ص1387اول، 
   52، پاورقي، به نقل از باربور ايان، پيشين، ص80همان، ص . 3
   25باربور ايان، پيشين، ص. 4
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تفسير علت اولي از خداوند  1.باشد آفريننده اي كه از دخالت در امور آفريدگانش محروم و غايب مي
با كوششهاي گاليله در بيان اينكه خدا صرفاً آفريننده اتمهايي است كه با يكديگر همكنشي دارند، 

تمثيل ساعت توسط  2.كامل تر شد و طبيعت پس از آفريده شدنش مستقل و متكي به خود تفسير شد
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 

برخي پررنگ است؛ نقش نيوتون در ارائه خداي ساعت ساز در گسترش دئيسم بسيار  3.ناميده شد
اعتقاد به االهيات يهودي تحريف شده در ارائه اين تصوير از خدا توسط نيوتن نقش مبنايي  معتقدند

ها در واقع، الگوي خداي غايب را مطرح كردند؛ يعني آفريدگاري كه پس از  دئيست 4.داشته است
ا به خداوند به عنوان خالق گرچه آنه. كند آفرينش جهان هيچ دخالتي در آنچه در آن نهاده است، نمي

انكار تعاليم انبياء و وحي و اعتقاد به  5.و تعاليم او بودند) ع(بهشت و زمين معتقد، ولي منكر عيسي 
عدم دخالت خدا در امور هستي قهراً منجر به حذف حضور خدا، دين و ماوراء طبيعت در عرصه 

. مباني علوم انساني غرب افتاده استدانش و معرفت بشري مي شود و اين اتفاقي است كه در حوزه 
دئيسم در نهايت يا به انكار ربوبيت تشريعي و تكويني خداوند مي انجامد و يا به الحاد و طرد كامل 

 شده نمايان روشني به او در الحاد به دئيزم استحاله كه است روشنگراني از ديدرو. شود خدا منجر مي
 سال(ها  انديشه كتاب در و طبيعي خداشناسي به) 1746 سال( فلسفي هاي انديشه كتاب دراو . است
  6.آورد روي خدا انكار و الحاد به) 1770

مكتب خداشناسي دئيسم با جهان شناسي مذهب اصالت طبيعت و جهان شناسي ماشيني و 
پس از پذيرفتن عدم مداخله خدا در امور، يعني قبول عدم اصالت خدا در . مكانيستي مرتبط است

                                                            

  65همان، ص. 1
   37همان، ص. 2
   51-50همان، صص. 3
  ه اول زرشناس شهريار، مباني نظري علوم انساني، سمات، شمار. 4
   80هادوي نيا علي اصغر، پيشين، ص. 5
   160خسروپناه عبدالحسين، پيشين، ص. 6
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شد كه در مذهب اصالت طبيعت به طبيعت  بايد به يكي ازعناصر هستي اصالت داده مي انجام امور،
  )35- 31صص: ك.ر( 1.اصالت داده شده است

نظــام اقتصــاد ســرمايه داري از جملــه مكــاتبي اســت كــه بــه شــدت از خداشناســي دئيســم،  
نظريـه پـرداز   (ت آدام اسـمي برخي نويسندگان اين احتمال را قوي مـي داننـد كـه    . پذيرفته است تأثير

قيوميت و ربوبيت خداوند متعال نسبت به جهان را باور نداشت و از شكاكان يا ) اقتصاد سرمايه داري
آمد؛ زيرا در هيچ يك از تجزيه و تحليل هايش در سراسر كتاب ثروت ملل،  پيروان دئيسم به شمار مي
داونـد در آن هـيچ اثـري نـدارد و     او جهان اقتصاد را مانند جهاني كـه خ . شود اثري از خدا يافت نمي

اسميت در نظريه خود تأكيد . دهد است، مورد بررسي قرار مي ساعتي كه ساعت سازش آن را رها كرده
هـاي ناهماهنـگ    كند كه براي رسيدن به منافع اجتماعي به دخالت الهي نياز نيسـت، بلكـه فعاليـت    مي

  2.آورد به وجود ميافرادي كه در پي منافع شخصي خود هستند، اين نتايج را 
تاكنون نيـز بـر اقتصـاد حكومـت دارد و       ي انساني انكار نقش خداوند در جهان مادي و جامعه
همين مسأله، بزرگ ترين اختالف نظـام اقتصـادي   . نظام اقتصاد سرمايه داري با اين اصل آميخته است

و نظام اقتصـاد سـرمايه    نظام اقتصادي اسالم، نظامي خدامحور است. اسالم و نظام سرمايه داري است
يكي از آثار مهم اين اختالف آن است كه در نظام اقتصاد سرمايه داري تنهـا  . داري نظامي انسان محور
ي اقتصاد جايي ندارد؛ در حاليكه در  شود و عوامل الهي و غيرمادي در حوزه به عوامل مادي توجه مي

وردارند و بايد به طور مسـتقل، مـورد بررسـي    اي برخ نظام اقتصادي اسالم، اين عوامل از جايگاه ويژه
براي نمونه در روايـات مـا نمـاز بـاران و اسـتغفار، عامـل نـزول رحمـت الهـي و رفـع            3.قرار گيرند

چنين در بعضي از آيات قرآن، حاكميت ايمـان و تقـوا در جامعـه،    شده است؛ هم سالي شمرده خشك
در حـالي كـه نمـاز     4شمرده شـده اسـت؛  سبب نزول بركات الهي و باز شدن درهاي رحمت خداوند 

  .باران و حاكميت ايمان و تقوا در جامعه، اسباب مادي نزول باران و بركات الهي نيست

                                                            

   154هادوي نيا علي اصغر، پيشين، ص. 1
  40، ص1388، تهران، كانون انديشه جوان، دوم، )مباني فلسفي: دفتر اول(ميرمعزي سيدحسين، نظام اقتصادي اسالم . 2
  41همان، ص. 3
 96/اعراف. 4
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  1سكوالريسم. 3,1,2
درباره ارتباط دين و دنيا و توجه آموزه هاي ديني به نيازهاي دنيايي انسان همواره اين سؤاالت 

 روايات و آيات آيا دهد؟ مي پاسخ آدميان نيازهاي به دينيو   آسماني دستاوردهاي آيامطرح بوده كه 
در  نيست؟ طور اين يا ندارد، توجه انسان دنيوي به نيازهاي و دارد توجه آخرت كردن آباد به تنها

: استشده  مطرح مختلف در پاسخ به اين سؤاالت كرد روي دويك تقسيم بندي كلي تا كنون 
 در فكري فرايند و فرهنگ يك عنوان به كه سكوالريزم تفكر يا دنيا از دين تفكر جدا انگاري نخست
واكنشي سكوالريسم در بدو شكل گيري . است يافته تداوم و رشد براي جايگاه مناسبي زمين مغرب

اجتماعي بود كه در قرن شانزدهم و هفدهم جهت مقابله با حاكميت ناصحيح كليسا در  –سياسي 
در انتهاي قرون وسطي، منجر به گسترش روابط ظالمانه  حاكميتي كه. جهان غرب اتفاق افتاد

 به خود البته كه دهد مي گزارش دنيا و دين ميان ارتباط از تفكر، دومين. اجتماعي گرديد
   .گردد مي تقسيم دنيا با دين هاي بخش ارتباط و دين قلمرو باب در گوناگوني كردهاي روي

  تاريخچه . 1,3,1,2
 وستفالي ي معاهده در م1648 در سال بار اولين اروپايي هاي بانز در سكوالريزاسيون تعبير

westphalia  تحت تر يشپ كه هايي سرزمين انتقال توصيف و توضيح آن از مقصود و رفت به كار 
 ميان تفكيك و تمييز. بود روحاني غير سياسي اقتدارات ي سلطه زير به قرار داشت كليسا نظارت
 ما مفاهيم تفكيك و تمييز حكم در اجماالً كه (secular)عرفي  يا دنيوي و (sacred)دين  و مقدس

 شوند، مي تلقي ناسوتي و غيرمقدس يا جهاني اين كه بود اموري و اشيا همه ي از مسيحي بعدالطبيعي
 خدمت ديني تشكيالت درون در كه را روحانياني وها  كشيش كليسا، .بود متداول مردم ميان در
 به را سكوالريزاسيون تعبير و كرد تفكيك بودند ديني بيرون تشكيالت كه روحانياني از كردند مي

 به مسيحيت ميان در اصطالح اين .برد كار به پيمانشان عهد و قيد از روحانيان كردن مرخص معناي
 كردهاي عمل نمودن خارج نمودن، غيرروحاني و كردن زدايي، علماني مسيحي زدايي، تقدس معناي
   .دارد فراواني اجتماعي عوامل تفكر اين. رود مي كار به از دنيا دين جدايي و اعياجتم نظام از ديني

                                                            
1.Secularism  
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 در و شد غرب سياسي ي انديشه وارد جامعه و كليسا ميان چالش از پس سكوالريسم ي واژه
 اين سازندگان هدف ترين مهم. كرد ظهور اروپا ي جامعه در دين، پذيرش تا الحاد از طيف وسيعي،

 اين بر. است بوده سياسي حاكميت خصوصاً جامعه، سياسي شئون از كليسا زياصطالح، رهاسا
 داند مي سياسي ي جامعه از ديني ي جامعه جدايي معناي به را سكوالريزم وبر اساس، ماكس

   1.باشد نداشته را سياسي امور در دخالت حق كليسا و ديني امور در دخالت حق كه دولت اي گونه به
  در لغت سكوالريسم. 2,3,1,2

گرفته شده  كه به معناي دنيا يا گيتي و در برابر  seculumالتيني است و از  Secularismواژه 
 گرايي، غيردين دنيوي، امور اصالت به اعتقاد دنياپرستي، معناي به لغت سكوالريزم درو  2مينو است

 معناي به سيونسكوالريزا اساس، اين بر است؛ دنيويت و دنيا از دين شدن جدا گرايي، ناديني
 عرفي، قوانين معناي به سكوالر قوانين و علمانيت زدايي، دين دنيا، و دين جداانگاري كردن، دنيوي

و  ناسوتي عرفان معناي به عرفان سكوالر دنيوي، ادبيات و غيرمعنوي ادبيات معناي ادبيات سكوالر به
 سكوالريسم ي لغتها فرهنگ خيبر 3.است شده گرفته دنيوي و عرفي قلمرو معناي سكوالر به قلمرو
 ديگر هاي جنبه و اخالق سياست، تربيت، و تعليم قبيل از معاش و جامعه، امور تنظيم معناي را به

ها  فرهنگ از ديگري ي دسته 4.اند كرده تفسير دين، و خداوند گرفتن نظر در انساني بدون زندگي
 غير دنيوي، دنيا، به وابسته يعني الرسكو: اند كرده تعريف چنين را و سكوالريسم سكوالريزاسيون

يعني  سكوالريزاسيون، و دنياداري روح معناي دنياپرستي، ناديني گري، به غيرمذهبي؛ سكوالريسم
 زندگي با بايد جامعه اصولي و اخالقي قوانين كه اين به اعتقاد 5دنيوي سازي، غير مذهبي كردن،

 برنامه يا آموزشي ي نظريه هر نيز و نباشد مذهبي و روحاني اصول مطابق صرفاً و منطبق بوده دنيوي
 به العلمانيه عربي در سكوالريسم 6.باشد مذهبي اصول مراعات منكر و دنيوي بر اصول متكي كه اي
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 اين و گزينش است شده ترجمه) كردن جهاني اين و عالمي يا كردن علمي يعني عين، كسر و فتح به(
  1.كردن آنهاست ديني جاي به دنيوي امور كردن علمي و بزاريا عقالنيت قراردادن مبنا علت به واژه

  سكوالريسم و سكوالريزاسيون اصطالح. 3,3,1,2
در بحث از اصطالح سكوالريسم بايد به اين نكته توجه كرد كه سكوالريسم با سكوالريزاسيون 

كتب و سكوالريسم به عنوان يك م. متفاوت است و نبايد اين دو واژه را با يكديگر خلط كرد
ايدئولوژي مطرح است كه داراي اصول و مباني خاصي است؛ اما سكوالريزاسيون يك فرايند است كه 

   2.به قداست زدايي يا غير ديني سازي نظام اجتماعي مي پردازد
 امور و وحي بر مبتني و دارد طبيعي اخالق در ريشه كه است ايدئولوژي نوعي سكوالريسم
 به م،1846 سال حدود در يوك هول. جي.اچ جورج بار اولين را فيفلس نظام اين .فراطبيعي نيست

 مصطلح  پروتستان مذهب با كشورهايي در سكوالريسم ي واژه. كرد مطرح در انگلستان طور رسمي
 اين. شود مي تعبير (laicism)م يسالئيس ي واژه به آن مذهب كاتوليك از با كشورهايي در اما است،

 .دارند تفاوت يكديگر با آشناست،ها  زبان انگليسي براي دومي وها  زبان انسهفر براي اولي كه واژه دو
 از دين جداانگاري بر مبتني الييك منطق و دارد نظر دين ناسوتي ساختن و دنيوي به سكوالر تفكرّ

 صور و اشكال ي همه آگاهانه، طور به ،افراطي سكوالريسم يا گرايي عرف مدافعان. است سياست
 و شخصي اخالق بنياد را ضدديني يا و غيرديني اصول و كنند مي رد را ماوراي طبيعي مورا به اعتقاد

 ديني زبان از نبايد جهان تفسير براي كه معتقدند سكوالرها. دهند مي اجتماع قرار دهي  سازمان
 يگشا راه بشر، دانش و علم و نمود تبيين و كشف را توان جهان مي بشر زبان با تنها و كرد استفاده
  3.است نيكوتر زندگي و بهتر جهان

 در و دارد متفاوتي اصطالحي معاني ها، ويژگي و اهداف مباني، به توجه با البته سكوالريسم
 اين طرفداران از برخي لذا. است يافته گوناگوني معاني داري، دين و الحاد بين طيف گسترده، يك
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 و دهند مي نشان تمايل اجتماعي، هاينهاد ساير از مستقل نهادي صورت به دين به حضور انديشه
 با شدت به كه گروهي مقابل، در و دهند مي تنزّل خدا با انسان ي رابطه تنظيم حد را در دين نقش
 نيچه، فرويد، ماركس،( اند بشري حيات ي صحنه از آن كلي محو صدد در مخالفت پرداخته، به دين

 به ،)كنند مي قلمداد اجتماعي و رواني بيماري أمنش وها  ملت افيون را دين كساني كه ديگر و راسل
 كرده تقسيم ماليم و خشن ي دسته دو به را سكوالريسم نگرش، دو اين .گرايش دارند رويكرد اين

 دين حذف و رود مي پيش ستيزي دين و ستيزي سنّت راهبرد با افراطي خشن و سكوالريسم. است
 محدود به ماليم سكوالريسم ولكن داند؛ يم خويش اصلي ي را انگيزه بشري حيات ي صحنه از

   1.مي ورزد قناعت و شخصي فردي ي عرصه در دين ساختن
 دين انفكاك و ديني نهادهاي شدن عقالني و شدن عرفي به كه است فرايندي سكوالريزاسيون

در انتهاي اين  ريزاسيونسكوال .دارد اشاره اجتماعي هاي عرصه از دين راندن حاشيه به دنيا و از
 محض فردگرايي به سرانجام و كند مي تجويز زندگي در را ديني معاني امحايفرايند عرفي شدن، 

 .انجامد مي خدايي بي و

 :در نظر گرفت معنا دومي توان  ريزاسيونسكوال ي واژهبراي 

 كليسا از مالكيت سلب يعني تاريخي، واقعيت يك معناي به ريزاسيونسكوال .1

 شدن عرفي و زدايي تقدس فرايند يعني شناسانه، جامعه نظري معناي به ريزاسيونسكوال .2

  2.يكديگر از غيرديني و ديني نهادهاي تفكيك و اجتماعي مظاهر
 با تر بيش چه هر دين؛ سازگاري زوال(پس از بيان شش معني براي سكوالريزاسيون » شاينر«

 نهادهاي وها  اورداشتب جاي به مذهبي هاي صورت گزيني جامعه؛ جاي و دين جهان؛ جدايي اين
 اساسي معناي) ي مقدس به جامعه سنتي جامعه از جهان؛ حركت از تقديس مذهبي؛ سلب

 با معناي مي داند كه مذهبي نهادهاي و باورها شدن ناپديد شايد و زوال همان سكوالريزاسيون را
  . دارد ارتباط پنجم و چهارم دوم، نخست،
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 شعارهاي و ديني هاي فعاليت ديني، وجدان آن، طي هك است فرايندي دنيا از دين جداانگاري
 نظام كرد عمل در دين كه معناست بدان اين و دهند؛ مي دست از را خود اهميت و ديني، اعتبار

 نظارت و نفوذ زير از شدن خارج با جامعه در اساسي كاركردهاي و شود مي رانده به حاشيه اجتماعي
  .گردد مي عقالني دارند، عنايت طبيعي ماوراي امر به كه اختصاصاً عواملي

 تشكيالت فعاليت و اجتماعي نهادهاي تمايز به سكوالريزاسيون  رواج كه آن سخن ي خالصه
 هاي فرض  پيش و ديني مفروضات از غيره و پرورش و آموزش اخالق، اقتصاد، هاي حوزه انساني در

 و خصوصي نهادهاي به تنها دين و شد شناخته دنيا و دين جداسازي به و انجاميد ماوراي طبيعي
  1.يافت اختصاص طبيعت ماوراي با انسان ارتباط يعني فقط فردي،

  جدايي دنيا و آخرت ؛سكوالريسم. 4,3,1,2
برخي نويسندگان سكوالريسم را رويكردي در پاسخ به اين سؤال مي دانند كه آيا اين جهان به 

باشد؟ و معتقدند سكوالريسم با پاسخ  يعي نيز ميغير از بخش طبيعي و مادي، داراي بخش ماوراي طب
سكوالريسم . به اين سؤال اصلي پيام نهايي خود را به صورت جدايي دين از دنيا معرفي كرده است

در پاسخ به پرسش مطرح شده، يا منكر ماواري طبيعت شده و يا وجود آن را پذيرفته و منكر هرگونه 
ه است؛ يا در برابر پاسخ به اين پرسش سكوت كرده است ارتباطي بين طبيعت و ماوراي طبيعت شد

ترين پيامي كه  اما بر اين نكته تأكيد مي ورزد كه در ارزش گذاري، اصالت با طبيعت است و مهم
كوزنتس اقتصاددان ساختارگرا  2.كند انكار تأثير پذيري دنيا از آخرت است سكوالريسم مطرح مي

   3.جه به زندگي مادي بر روي زمين استمنظور ما از سكوالريسم تو: گويد مي
  مباني سكوالريسم. 5,3,1,2

و بنيادهاي اجتماعي و ها  مبتني بر پيش فرض م به عنوان يك مكتب فكري، خودسكوالريس
 و انجيل تعاليم جمله مباني اجتماعي و جامعه شناختي سكوالريسم مي توان به از .معرفتي است

 علمي، هاي نوآوري با كليسا نادرست برخوردهاي قيصر، و داخ ميان كار تقسيم بر مبني مسيحيت
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 عنصر از دين تبديل ها، چالش اين رفع در كليسا ناتواني و مسيحيت دين و علم ميان هاي تعارض
 به ديني يا رفورميسم اصالح نهايت، در و عصبيت و خشونت از مملّو اي مقوله به هدايت و محبت
 دين و بدانديشان افكار ي زاييده فقط غرب در اما سكوالريسم رد؛كالون اشاره ك و لوتر ي وسيله
 هاي فرض پيش و خاستگاهها .بودند مؤثّر فرآيند آن به بخشيدن سرعت در نيز آنها گرچه نبود؛ ستيزان
 به نهايت در را سكوالريسم كه شناسانه اي نيز وجود دارند دين و شناسانه معرفت شناسانه، انسان
 يا محوري انسان از توان مي نمونه عنوان به. است درآورده مدرنيته عصر در وژيايدئول يك مثابه

 ، معرفت شناسي نسبي گرايانه و پديدار شناختي،)تجربه گرايي(مداري  علم گرايي، عقل اومانيسم،
سكوالريسم،  1.برد نام ينيو تجربه د يعت قلبيو شر يعيسم، حقوق طبيبرالي، لتسامح و تساهل

شناسانه است كه زاييده معرفت شناسي جديد و   ي شناسانه و به تعبير دقيق تر، دينرويكردي هست
در بخش بررسي مباني معرفت شناختي علوم انساني مواردي . مبتني بر مباني اين معرفت شناسي است

  .همچون تجربه گرايي، عقل گرايي و نسبي گرايي شرح داده شده است
  انساني علوم بر سكوالريسم تأثير . 6,3,1,2
 غير و معرفتي منبع يك عنوان به وحي انكار به منجر سكوالريستي شناسي هستي به اعتقاد

 از بشري گوناگون علوم در شناخت كسب روش عنوان به وحياني و ديني درون روش دانستن معتبر
 از بريده موجودي سكوالريستي بيني جهان در نيز انسان اين بر عالوه. شد خواهد انساني علوم جمله
 مواقع در و ندارد وحي به نيازي خود دنياي اداره براي كه است خود  عقل به متكي و ماوراء عالم

 شدن برطرف براي فردي و شخصي تجربه يك عنوان به را دين -  بايد نه و -  تواند مي ضرورت
 مباحثي طرح. است ماده عالم در منحصر و وحي و دين از بريده علمي سكوالر علم. بپذيرد نيازهايش

 و مادي تفاسير ارائه و وحياني االهيات و ديني معارف دانستن علمي غير دين، و علم تعارض مانند
 بر مبتني شناسانه، انسان و شناسانه معرفت بنيادهاي بر عالوه غرب در االهي و ديني مفاهيم از دنيايي
  .است ستوارا مباني همين بر غرب، در انساني علوم است؛ سكوالريستي شناسي هستي يك

                                                            

قدردان قراملكي محمدحسن، قرآن و سكوالريسم، تهران، : مچنين؛ ه166خسروپناه عبدالحسين، پيشين، ص. 1
   103- 54، ص1388پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي، سوم، 
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  قرآن در شناختي علوم انساني هستي مباني .2,2
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 اوالً نسبت اين مباني با آموزه هاي 

اني هستي شناختي كه قرآن مطرح مي كند و مي توان معرفتي قرآن مورد سنجش قرار گيرد؛ ثانياً مب
  .آنها را به عنوان مبناي معرفتي علوم انساني در نظر گرفت، استخراج كرد

  هستي ماوراء مادي. 1,2,2
قرآن كريم جهان هستي را در عالم طبيعت و ماده و حس خالصه نمي كند و موجودات را 

ان كه از عالم ملك و طبيعت سخن گفته است قرآن همچن. منحصر به موجودات محسوس نمي داند
به عالم ملكوت نيز اشاره مي كند؛ همانگونه كه از عالم مشهودات نام مي برد، عالم غيب را هم تأييد 

معنوي نيز سخن به ميان   مي كند؛ چنان كه از آسمان هفت گانه در قرآن كريم نام برده شده، از سماء
وصيات آن بحث كرده از عرش، كرسي، بهشت و دوزخ نيز آمده است و چنان كه از زمين و خص

همانگونه كه از موجودات محسوس چون انسان، حيوان، جماد و نبات به تفصيل . سخن گفته است
در آخرين كتاب آسماني سخن بر زبان رانده شده است از موجوداتي كه با مشاهده و حس و درك 

و شيطان نيز حرفهايي به ميان  جنّيانتگان، ها را درك كرد نظير روح، فرش توان آن حسي نمي
نشان مي دهد وراي عالم مادي و جهان طبيعت، هستي ماوراء مادي و  همه اين موارد. است آمده

دنياي فراطبيعي نيز واقعيتي است كه مورد تأييد قرآن كريم مي باشد و هستي، به هيچ وجه در ماده و 
  .طبيعت، منحصر نيست

  ملكوت. 1,1,2,2
در يك آيه سخن از اين است كه ملكوت . ي ملكوت وجود دارد آن كريم چهار آيه دربارهدر قر

  . ي اهل يقين باشد نمايانديم تا او در زمره) ع(ها و زمين را به حضرت ابراهيم آسمان
  75/نعاما*  وكَذَلك نُرِي إِبرَاهيم ملَكُوت السماوات واألَرضِ وليكُونَ منَ الْموقنينَ

  »باشد كنندگان يقين جمله از تا نمايانديم ابراهيم به را زمين و آسمانها ملكوت گونه اين و«
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چيزي در دست  دو آيه ديگر در مورد اين است كه هر موجودي ملكوت دارد و ملكوت هر
  .خداوند است

  88/مؤمنون*  يه إِن كُنتُم تَعلَمونَقُلْ من بِيده ملَكُوت كُلِّ شَيء وهو يجِيرُ ولَا يجار علَ
 و دهد مى پناه او] آنكه كيست[ دانيد مى اگر و كيست دست به چيزى هر فرمانروايى بگو«

  »رود نمى كسى پناه در
  83/سي*  فَسبحانَ الَّذي بِيده ملَكُوت كُلِّ شَيء وإِلَيه تُرْجعونَ

 سوى به و اوست دست در چيزى هر ملكوت كه كسى آن است پاك] و شكوهمند[ پس«
  »شويد مى بازگردانيده كه اوست

 و در آيه شريفه ديگر نه تنها همه افراد به مشاهده ملكوت اشياء فراخوانده شده اند، بلكه انسان
بتواند به ملكوت و باطن اشياء بنگرد مورد نكوهش قرار  تاآورد  زمينه اي فراهم نمي نكهيل ايبه دل

  . ستگرفته ا
رَب أَولَم ينظُرُواْ في ملَكُوت السماوات واألَرضِ وما خَلَقَ اللّه من شَيء وأَنْ عسي أَن يكُونَ قَد اقْتَ

 ملُه185/اعراف* أَج   
اند و اينكه شايد  ها و زمين و هرچيزي كه خدا آفريده است ننگريسته آيا در ملكوت آسمان

  ديك شده باشد؟هنگام مرگشان نز
  معناي ملكوت  . أ

نظير رحموت و . است شدهبدان اضافه » ت«اين واژه از نظر ادبي مصدر ملك است و حرف 
البته نوعي  ؛و از آنجا كه از ريشه ملك اشتقاق يافته به معناي سلطنت و مالكيت است 1جبروت،

رآن كريم اختصاص به خاص از مالكيت كه همراه با تأكيد در معناست؛ مصداق چنين مالكيتي در ق
زيرا او صاحب و مالك و خالق جهان هستي است و اين مالكيت قابل انتقال به ديگران  خداوند دارد؛ 

ملك و ملك مربوط به نشئه شهادت و ظاهر دنيا است و  2.پذيرد نيست چنان كه زوال و فنا نيز نمي
                                                            

 . 420راغب اصفهاني، پيشين، ص. 1

، تهران، 13طباطبايي محمدحسين، الميزان في تفسير القرآن، ترجمه موسوي همداني محمدباقر، ج: همان؛ همچنين. 2
  268-267صص  انتشارات محمدي،
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ن را در بردارد و شهود و رؤيت ملكوت به معناي چهره ارتباط اشياء به خداست كه جنبه غيب جها
قرآن كريم هرجا  1.انعام به اين نكته اشاره شده است 75چنان كه در آيه  ؛آن براي افراد خاصي است

ملكوت آسمانها و زمين يعني اينكه اين  2.واژه ملكوت را به كار برده است به معناي باطن اشياء است
  .زمين و آسمان ظاهري، باطني فرامادي نيز دارند

  سماء . 2,1,2,2
در قرآن زياد استفاده شده است كه از مجموع موارد كاربرد آن دو معنا به ) آسمان(واژه سماء 

  3:دست مي آيد
  سماء مادي  . أ

استعمال ) سماوات سبع(در آيات بسياري سماء در برابر ارض به كار رفته و يا با قيد سبع 
  .جسماني و مادي استدر تمامي اين موارد مقصود از سماء، آسمان . است شده

كُلِّ هو الَّذي خَلَقَ لَكُم ما في األَرضِ جميعاً ثُم استَوي إِلَي السماء فَسواهنَّ سبع سماوات وهو بِ
يملع ء29/بقره*  شَي  

آسمان ] آفرينش[اوست آن كسى كه آنچه در زمين است همه را براى شما آفريد سپس به «
  »خت و هفت آسمان را استوار كرد و او به هر چيزى داناستپردا

  16/انبياء*  وما خَلَقْنَا السماء والْأَرض وما بينَهما لَاعبِينَ
  »و آسمان و زمين و آنچه را كه ميان آن دو است به بازيچه نيافريديم«

*  وللْأَرضِ ائْتيا طَوعا أَو كَرْها قَالَتَا أَتَينَا طَائعينَ ثُم استَوي إِلَي السماء وهي دخَانٌ فَقَالَ لَها
يح وحفْظًا ذَلك فَقَضَاهنَّ سبع سماوات في يومينِ وأَوحي في كُلِّ سماء أَمرَها وزينَّا السماء الدنْيا بِمصابِ

   12و11/فصلت * تَقْديرُ الْعزِيزِ الْعليمِ

                                                            

  116، ص1386، قم، مؤسسه اسراء، اول، 12جوادي آملي عبداهللا، تسنيم، ج. 1
  259، ص16طباطبايي محمدحسين، پيشين، ج. 2
از  1/1 -1و2و3شماره () خداشناسي، كيهان شناسي، انسان شناسي(، 3-1مصباح يزدي محمدتقي، معارف قرآن، ج: رك. 3

  241-236، صص1386پژوهشي امام خميني، اول،  ، قم، مؤسسه آموزشي و)مجموعه مشكات
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به گناهانمان اعتراف  گويند پروردگارا دو بار ما را به مرگ رسانيدى و دو بار ما را زنده گردانيدى مى«
از آن روى براى شماست كه چون خدا به ] كيفر[هست اين ] از آتش[شدنى  كرديم پس آيا راه بيرون

كرديد پس  شد آن را باور مى ورزيديد و چون به او شرك آورده مى مى شد كفر تنهايى خوانده مى
  »آن خداى واالى بزرگ است فرمان از] امروز[

  سماء غيرمادي  . ب
هايي  به معناي غيرمادي آن هم به كار رفته است؛ زيرا براي آن ويژگي در قرآن كريم واژه سماء 

  : تواند مادي باشد؛ از جمله را بيان كرده كه هرگز نمي
يدبرُ الْأَمرَ منَ السماء إِلَي الْأَرضِ ثُم يعرُج إِلَيه في . كند ميخداوند از آسمان جهان هستي را تدبير 

 كند مى اداره زمين تا] گرفته[ آسمان از را] جهان[ كار«  5/سجده*  يومٍ كَانَ مقْداره أَلْف سنَةٍ مما تَعدونَ

 سال هزار شماريد برمى] آدميان[ شما كه انچن آن مقدارش كه روزى در] آن گزارش و نتيجه[ آنگاه
  »رود مى باال او سوى به است

   22/ذاريات*  وفي السماء رِزقُكُم وما تُوعدونَ. روزي انسان در آنجاست

  »و روزي شما در آسمان است و نيز آنچه شما وعده داده مي شويد«
  . شود و معاندان هرگز گشوده نمي شود و بر كافران هاي آن تنها به روي مومنان باز مي در

جنَّةَ حتَّي يلج إِنَّ الَّذينَ كَذَّبواْ بĤِياتنَا واستَكْبرُواْ عنْها الَ تُفَتَّح لَهم أَبواب السماء والَ يدخُلُونَ الْ
  40/اعراف*  الْجملُ في سم الْخياط وكَذَلك نَجزِي الْمجرِمينَ

 درهاى ورزيدند تكبر آنها] پذيرفتن[ از و شمردند دروغ را ما آيات كه كسانى حقيقت در«
 شود داخل سوزن سوراخ در شتر آنكه مگر آيند درنمى بهشت در و گشايند نمى برايشان را آسمان

  »دهيم مى كيفر را بزهكاران بدينسان و
ونَ يا عيسي ابنَ مرْيم هلْ يستَطيع ربك أَن ينَزِّلَ إِذْ َقالَ الْحوارِي. مائده حواريون از آنجا نازل شد

   112/مائده*  علَينَا مĤئدةً منَ السماء قَالَ اتَّقُواْ اللّه إِن كُنتُم مؤْمنينَ

تواند از  هنگامى را كه حواريون گفتند اى عيسى پسر مريم آيا پروردگارت مى] ياد كن[و «
  »گفت اگر ايمان داريد از خدا پروا داريد] عيسى[انى براى ما فرود آورد آسمان خو
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ا وآخرِنَا وآيةً قَالَ عيسي ابنُ مرْيم اللَّهم ربنَا أَنزِلْ علَينَا مĤئدةً منَ السماء تَكُونُ لَنَا عيداً لِّأَولنَ
   114/مائده*  قينَمنك وارزقْنَا وأَنت خَيرُ الرَّازِ

عيسى پسر مريم گفت بار الها پروردگارا از آسمان خوانى بر ما فرو فرست تا عيدى براى «
  »دهندگانى اى از جانب تو و ما را روزى ده كه تو بهترين روزى اول و آخر ما باشد و نشانه

كردند  سمع ميجنيان از آنجا استراق  2.كليد آن به دست خداست 1.فرشتگان در آن جايگاه اند
به هر حال يكي از  4.محل فرود معجزات و آيات باهره الهي است 3.تا به خبرهاي غيبي دست يابند

   5.است ير ماديآسمان غعوالم هستي 
  عرش  .3,1,2,2

از جمله مختصات و . هاي آن را بيان مي كند قرآن كريم از موجودي به نام عرش ياد و ويژگي
  6:هاي عرش عبارت است از ويژگي

  حامالن عرش  . أ
كه عرش الهي را به دوش  برد مي و از كساني نامد يگو مي قرآن كريم از حامالن عرش سخن

  :كشند مي
سيو نُونَ بِهؤْميو هِمبر دمونَ بِححبسي لَهونْ حمو رْشلُونَ الْعمحينَ ينُواالَّذينَ آملَّذرُونَ لتَغْف *

   7/غافر
حامالن عرش هستند و آنها كه گرداگرد آن طواف مي كنند تسبيح و حمد  آنان كه«

  ».پروردگارشان را مي گويند و به او ايمان دارند و براي مومنان آمرزش مي طلبند
  17/حاقه*  والْملَك علَي أَرجائها ويحملُ عرْش ربك فَوقَهم يومئذ ثَمانيةٌ

                                                            

 . 36/طور. 1

 . 63/زمر. 2

 . 18/حجر. 3

 . 4/شعراء. 4

   241-240بهشتي محمد، پيشين، صص. 5
   243-241همان، صص. 6

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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خود  بر سر] فرشته [اند و عرش پروردگارت را آن روز هشت ]آسمان[راف و فرشتگان در اط«
  »دارند بر مى

  ارتباط عرش با فرشتگان. ب
 هِمبر دمونَ بِححبسرْشِ يلِ الْعونْ حافِّينَ مكَةَ حلَائتَرَي الْم75/زمر* و  

  ».گويند تسبيح مي يش پروردگار خودبيني كه پيرامون عرش به ستا و فرشتگان را مي«
  عظمت عرش . ج

  129/توبه*  علَيه تَوكَّلْت وهو رب الْعرْشِ الْعظيمِ
  . بر او توكل كردم و او پروردگار عرش بزرگ است
  86/مؤمنون*  قُلْ من رب السماوات السبعِ ورب الْعرْشِ الْعظيمِ

  »پروردگار عرش بزرگ كيستبگو پروردگار آسمانهاى هفتگانه و «
  26/نمل*  اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو رب الْعرْشِ الْعظيمِ

  »خداى يكتا كه هيچ خدايى جز او نيست پروردگار عرش بزرگ است«
  ارتباط عرش با اداره امور جهان هستي. د

ي سف ضاألَرو اتاومي خَلَقَ السالَّذ اللّه كُمبلَإِنَّ ري عتَواس امٍ ثُمرَتَّةِ أَيرُ األَمبدرْشِ يي الْع  *
  3/يونس

سپس بر آفريد ) دوران(پروردگار شما خداوندي است كه آسمانها و زمين را در شش روز «
   ».پرداخت) جهان(و به تدبير كار  قرار گرفت )قدرت(تخت 

  خداوند بر عرش تسلط .ه
  5/طه*  ستَويالرَّحمنُ علَي الْعرْشِ ا

  ».همان بخشنده اي كه بر عرش مسلط است«
  ارتباط عرش با علم الهي. و

أَرضِ وما هو الَّذي خَلَقَ السماوات والْأَرض في ستَّةِ أَيامٍ ثُم استَوي علَي الْعرْشِ يعلَم ما يلج في الْ
نَ السنزِلُ ما يما ونْهم خْرُجيرٌيصلُونَ بما تَعبِم اللَّهو ا كُنتُمنَ مأَي كُمعم وها ويهف رُجعا يماء و4/حديد*  م  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 آنچه يافت استيال عرش بر آنگاه آفريد هنگام شش در را زمين و آسمانها كه كس آن اوست«
 با او باشيد كجا هر و اندد مى] را همه[ باالرود آن در آنچه و برآيد آن از آنچه و درآيد زمين در

   »بيناست كنيد مى چه هر به خدا و شماست
شود كه عرش موجودي حقيقي است و نشئه اي از عوالم وجود  از اين آيات شريفه استفاده مي

  . است
  كرسي. 4,1,2,2

ها و زمين را در  كرسي حقيقتي است كه آسمان. يكي ديگر از مخلوقات فرامادي، كرسي است
  . و به آنها احاطه داردبرگرفته است 

هما وهو والَ يحيطُونَ بِشَيء منْ علْمه إِالَّ بِما شَاء وسع كُرْسيه السماوات واألَرض والَ يؤُوده حفْظُ
يمظالْع يل255/بقره*  الْع   

 در را زمين و آسمانها وا كرسى يابند نمى احاطه بخواهد آنچه به جز او علم از چيزى به و«
  »بزرگ واالى اوست و نيست دشوار او بر آنها نگهدارى و گرفته بر

مفسران، عرش و كرسي را به علم و فعل الهي تفسير كرده اند و مرتبه برتر علم فعلي و مقام 
عرش و كرسي امور مادي نيستند بلكه دو موجود . تدبير را عرش و مادون آن را كرسي مي گويند

. غيبي و مخلوق و در پوشش تدبير الهي هستند كه با علم فعلي الهي اتحاد مصداقي دارندمجرد 
در  1.كرسي بر علم فعلي مقدر و محدود و عرش بر علم فعلي نامحدود و غير مقدر اطالق مي شود

 نتيجه اگر چه عرش و كرسي به علم و تدبير الهي تفسير شده اند اما وجود خارجي حقيقي و البته غير
  2.بر اساس روايات نيز عرش و كرسي دو حقيقت متفاوت و فرامادي هستند. مادي دارند

  فرشتگان. 5,1,2,2
فرشتگان موجـودات مـادي و   الاقل برخي د كه كراستفاده مي توان از مجموع آيات قرآن كريم 

ماديت  ها از جسمانيت و البته پيراستگي و تجرد آن. جسماني نيستند بلكه موجودات غيرمحسوس اند

                                                            

  131-129جوادي آملي عبداهللا، پيشين، صص. 1
  159-157همان، صص. 2

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



٧٣ 
 

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

  :هايي دارند؛ از جمله فرشتگان ويژگي
فرشتگان مأموران الهي هستند و در تدبير و اداره جهـان و در هـدايت و رشـد انسـان و در      . أ

معاش و معاد و در امـداد رسـاني و حفـظ و حراسـت و صـيانت و نوشـتن رفتـار و كـردار او          تدبير
   2.دارند دخالت

برثُلَاثَ وثْنَي وةٍ محني أَجلًا أُولسكَةِ رلَائلِ الْماعضِ جالْأَرو اتاومرِ السفَاط لَّهل دمي الْحف زِيدي اع
  1/فاطر*  نَّ اللَّه علَي كُلِّ شَيء قَديرٌالْخَلْقِ ما يشَاء إِ

 فرشتگان را كه داراى بالهاى] و[سپاس خداى را كه پديدآورنده آسمان و زمين است «

افزايد  مى آورنده قرار داده است در آفرينش هر چه بخواهد اند پيام گانه و چهارگانه دوگانه و سه
  »زيرا خدا بر هر چيزى تواناست

موجوداتي هستند كه گناه و عصيان ندارند و پيوسته در اطاعـت و عبـادت خـدا     فرشتگان . ب

كننـد و هرگـز از عبـادت و نيـايش بـا خداونـد خسـته         هستند و همـاره او را تقـديس و تسـبيح مـي    
   3.شوند نمي

ي آن به پيامبران خدايند و درودگويـان و   فرشتگان حامالن عرش، حامالن وحي و رساننده . ج

و مـأمور هـالك و نـزول عـذاب الهـي بـر        ركانان بر مومنان، لعن كنندگان كفار و مشبشارت دهندگ
ز يـ ن انكرهاي نبرد با كفار و مش م در جبههظالمان و مترفان و شفيعان امت و امدادگران رزمندگان اسال

   4.هستند
 و برخي ديگر در عالم برزخ اند، پس از روح انسان اند توفيفرشتگان مأمور برخي از . د

كنند و بر آنان  البته از برخي استقبال مي ؛گويند آيند و با او سخن مي ارتحال انسان به ديدار او مي

                                                            

   264بهشتي محمد، پيشين، ص. 1
   11/؛ انفطار21/؛ يونس80/؛ زخرف18/؛ ق4/؛ ذاريات5/؛نازعات75/حج. 2
  172/؛ نساء5/؛ شوري13/؛ رعد28، 27، 20، 19/؛ انبياء50/؛ نحل30/؛ حجر6/تحريم. 3
 . 66/؛ تحريم9/؛ انفال161/؛ بقره43/؛ احزاب5/؛ شوري194/؛ شعراء102 – 2/؛ نحل7/مومن. 4

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ها مأموران و نگاهبان بهشت و برخي فرماندهان دوزخ و مأموران  البته پاره اي از آن. فرستند درود مي
   1.اند  عذاب

   11/سجده*  كُم ثُم إِلَي ربكُم تُرْجعونَقُلْ يتَوفَّاكُم ملَك الْموت الَّذي وكِّلَ بِ
پروردگارتان  ستاند آنگاه به سوى بگو فرشته مرگى كه بر شما گمارده شده جانتان را مى«

  »شويد بازگردانيده مى
توالْم كُمداء أَحتَّي إِذَا جفَظَةً حكُم حلَيلُ عرْسيو هادبقَ عرُ فَوالْقَاه وهالَ  و مهلُنَا وسر فَّتْهتَو

   61/انعام* يفَرِّطُونَ
فرستد تا هنگامى كه  است و نگهبانانى بر شما مى] و غالب[و اوست كه بر بندگانش قاهر «

  »كنند يكى از شما را مرگ فرا رسد فرشتگان ما جانش بستانند در حالى كه كوتاهى نمى
 بـراي ايجـاد انگيـزش    و تشـويق و تلقين  ه، تأثير،تگان، الهام هدايت كنندفرشبرخي رسالت  .ه

فرشتگان با بشارت دادن و درود فرستادن و طلب مغفرت كردن و الهامات . انجام رفتار پسنديده است
كنند اما نسـبت بـه    خواهند هدايت شوند عمل مي و امدادهاي غيبي در جهت هدايت آنان كه خود مي

   2.رندكفار، معاندان و مشركان لعن و نفرين دا
 شياطين. 6,1,2,2

موجـود  هـر  در مـورد ابلـيس و در مـورد     ،به معناي موجـود شـرير   واژه شيطان در قرآن كريم
واژه ابليس از موجودي غيرمحسوس كه از چشم انسـان   3.آفرين و نيرنگ باز به كار رفته است شرارت

مـورد ابلـيس اسـت؛     آيات فراواني از قـرآن در . ست حكايت دارداوپوشيده است و اغواگر و دشمن 
آياتي در مورد ماهيت و حقيقت او، استكبار و عصيان او از سجده بـر حضـرت آدم، رانـده شـدن او،     

، استمهال او، پذيرفته شـدن  ه شدن از درگاه الهيآدم و حوا، عكس العمل او پس از راند بهوسوسه او 
هـا، دعـوت هـا، وسـاوس،     مكائد، كمين گـاه   ؛ همچنينمهلت خواهي، سوگند شديد او در اغواگري،

                                                            

؛   30/؛ مدثر103/؛ انبياء73/؛ زمر6/؛ تحريم27/؛ محمد22/؛ فرقان50/؛ انفال93/؛ انعام23/؛ رعد32-28/نحل. 1
 .5/؛ مومن125 – 42 – 39/؛ آل عمران5/؛ شوري43/؛ احزاب31و  30/؛ فصلت77/زخرف

   265بهشتي محمد، پيشين، ص. 2
  113/انعام. 3

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ي  در زمينـه  شـياطين خطوه ها، وعده و وعيدها، ابزارهاي فريبكـاري و تسـويل و كارهـاي گونـاگون     
   .طان استيدر مورد ش ياز مباحث قرآن يينمونه هاگمراه سازي و اغواگري 

 يمتَقسالْم رَاطَكص منَّ لَهدي ألَقْعتَنيا أَغْوقَالَ فَبِم *آلت ثُم هِمنْ خَلْفمو يهِمدنِ أَيين بم منَّهي
  16/17اعراف *  وعنْ أَيمانهِم وعن شَمĤئلهِم والَ تَجِد أَكْثَرَهم شَاكرِينَ

آنان حتما بر سر راه راست تو ] فريفتن[گفت پس به سبب آنكه مرا به بيراهه افكندى من هم براى «
سرشان و از طرف راست و از طرف چپشان بر آنها  يش رو و از پشتآنگاه از پ*  خواهم نشست

  »تازم و بيشترشان را شكرگزار نخواهى يافت مى
  جنّ .7,1,2,2

قرآن كريم جنّ را داراي وجود عيني و واقعي مي داند؛ هرچند در شرايط عادي اين موجودات 
ه نام جـن وجـود دارد و در ايـن    در قرآن كريم يك سوره ب. براي انسان قابل مشاهده و رويت نيستند
 :هاي آنان به روشني بيـان شـده اسـت از جملـه     ها و فعاليت سوره و نيز در آيات شريفه ديگر ويژگي

، 5سـپاهيان جـن   ،4بنّـا  اجـانين ، 3غـواص  اجانين، 2نذرينم اجانين، 1به پيامبر اسالم جنّيانايمان آوردن  
   7، عروج و استراق سمع6قدرت جن

  . ها با انسان سخن گفته است ي ارتباط آن و نحوه اجانينات خود از كارهاي قرآن كريم در آي
عيرِ َمنَ الْجِنِّ من يعملُ بينَ يديه بِإِذْنِ ربه ومن يزِغْ منْهم عنْ أَمرِنَا نُذقْه منْ عذَابِ الس و) الف

 *و ارِيبحن مشَاء ما يم لُونَ لَهمعي اتياسورٍ رقُدابِ ووجِفَانٍ كَالْجيلَ واث13و12/سبأ* تَم  
به فرمان پروردگارش كار مـي كردنـد و هـر كـدام از     ) سليمان(جنّ پيش روي او و گروهي از 

آنها هر چه سليمان مي . آنها كه از فرمان ما سرپيچي مي كرد او را از عذاب آتش سوزان مي چشانديم
                                                            

 . 1/جن. 1

 . 29/احقاف. 2

 . 82/انبياء. 3

 37/ص. 4

 . 17/نمل. 5

 39/نمل . 6

  .8- 9/جن. 7
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كـه  (ختند معبدها، تمثالها، ظروف بزرگ غذا به اندازه حوضها و ديگهاي ثابت خواست برايش مي سا
   )از بزرگي قابل حمل و نقل نبود

  6/ جّن* وأَنَّه كَانَ رِجالٌ منَ الْإِنسِ يعوذُونَ بِرِجالٍ منَ الْجِنِّ فَزَادوهم رهقًا ) ب
  ».افزودند ها مي دند و بر سركشي آنبر و مرداني از آدميان به مرداني از جنّ پناه مي«

  غيب. 8,1,2,2
در ماده و محسوسات دارد،  يكه داللت بر عدم انحصار هست يم قرآنين مفاهيد از بارزتريشا
غيب مفهومي در مقابل شهادت است و معناي آن عبارت است از حقايق دور از . ب باشديمفهوم غ

. از ديدگاه انساني غايب باشد را شامل مي شود ديد انسان؛ غيب در معناي عام خود هر حقيقتي كه
قرآن كريم غيب را به معناي خاص آن به كارگرفته كه عبارت است از حقايق پشت پرده واقعيات و 

   1.رويدادهاي عالم طبيعت كه حواس و ذهن و ديگر ابزار شناخت معمولي راهي به آنها ندارند
  2:تقسيم كردآيات مربوط به غيب را مي توان به چهار دسته 

غيب به معناي واقعيات پشت پرده طبيعت محسوس و ملموس كه بايد به آنها ايمان  . أ

  :مانند. آورد
  3/بقره * الَّذينَ يؤْمنُونَ بِالْغَيبِ ويقيمونَ الصالةَ ومما رزقْنَاهم ينفقُونَ

  »نماز را برپا مي دارند ي آورند وكساني هستند كه ايمان به غيب م) مردم پرهيزگار(«
  11/يس*  نَّما تُنذر منِ اتَّبع الذِّكْرَ وخَشي الرَّحمن بِالْغَيبِ فَبشِّرْه بِمغْفرَةٍ وأَجرٍ كَرِيمٍا
رحمان  ]خداى[است كه كتاب حق را پيروى كند و از ] سودمند[بيم دادن تو تنها كسى را «

  »آمرزش و پاداشى پر ارزش مژده ده به] چنين كسى را[در نهان بترسد 
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

                                                            

  166، ص1382، قرآن نماد حيات معقول، تهران، مؤسسه تدوين و نشر آثار عالمه جعفري، اول، جعفري محمدتقي. 1
  169-166همان، صص .2
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  :يعت ناميده مي شودآيات مربوط به غيب آسمانها و زمين كه پشت پرده طب . ب
يب السماوات َقالَ يا آدم أَنبِئْهم بِأَسمĤئهِم فَلَما أَنبأَهم بِأَسمĤئهِم قَالَ أَلَم أَقُل لَّكُم إِنِّي أَعلَم غَ

  33/بقره * واألَرضِ وأَعلَم ما تُبدونَ وما كُنتُم تَكْتُمونَ
ايشان را از اسماءشان خبر داد ] آدم[ا از اسامى آنان خبر ده و چون فرمود اى آدم ايشان ر«

كنيد و آنچه  دانم و آنچه را آشكار مى فرمود آيا به شما نگفتم كه من نهفته آسمانها و زمين را مى
  »دانم داشتيد مى را پنهان مى

لُّه فَاعبده وتَوكَّلْ علَيه وما ربك بِغَافلٍ عما وللّه غَيب السماوات واألَرضِ وإِلَيه يرْجع األَمرُ كُ
  123/هود * تَعملُونَ

 را او پس شود مى بازگردانده او به كارها تمام و خداست آن از زمين و آسمانها نهان و«
  »نيست غافل دهيد مى انجام آنچه از تو پروردگار و نماى توكل او بر و كن پرستش
  78/، توبه116و109/، مائده18/، حجرات38/، فاطر65/، نمل26/هف، ك77/نحل

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
  :آيات فراواني كه صحبت از علم غيب و انحصار آن به خداوند مي كنند . ج

إِالَّ يعلَمها والَ حبةٍ  وعنده مفَاتح الْغَيبِ الَ يعلَمها إِالَّ هو ويعلَم ما في الْبرِّ والْبحرِ وما تَسقُطُ من ورقَةٍ
  59/انعام * رطْبٍ والَ يابِسٍ إِالَّ في كتَابٍ مبِينٍفي ظُلُمات األَرضِ والَ 

داند و آنچه در خشكى و  آن را نمى] كسى[و كليدهاى غيب تنها نزد اوست جز او «
اى در تاريكيهاى  داند و هيچ دانه آن را مى] اينكه[افتد مگر  داند و هيچ برگى فرو نمى درياست مى

  »است] ثبت[ينكه در كتابى روشن زمين و هيچ تر و خشكى نيست مگر ا
  65/نمل*  قُل لَّا يعلَم من في السماوات والْأَرضِ الْغَيب إِلَّا اللَّه وما يشْعرُونَ أَيانَ يبعثُونَ

 دانند كى شناسند و نمى بگو هر كه در آسمانها و زمين است جز خدا غيب را نمى«

  »برانگيخته خواهند شد
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تي كه بدون اختصاص و انحصار، علم غيب را به خداوند نسبت مي دهد و يا اطالع آيا . د

  :از علم غيب را به غير خدا با اذن الهي ممكن مي داند
يه انُوا فقُلِ اللَّهم فَاطرَ السماوات والْأَرضِ عالم الْغَيبِ والشَّهادةِ أَنت تَحكُم بينَ عبادك في ما كَ

  46/زمر* يخْتَلفُونَ 
ميان  داناى نهان و آشكار تو خود در] اى[بگو بار الها اى پديدآورنده آسمانها و زمين «

  »كنى كردند داورى مى بندگانت بر سر آنچه اختالف مى
الونَ إِلَى عتُرَد ثُم يكُملَاقم فَإِنَّه نْهرُّونَ مي تَفالَّذ تواقُلْ إِنَّ الْمئُكُم بِمنَبةِ فَيادالشَّهبِ ومِ الْغَي 

  94/و توبه 8/جمعه*  كُنتُم تَعملُونَ
نهان  آيد آنگاه به سوى داناى شما مى گريزيد قطعا به سر وقت بگو آن مرگى كه از آن مى«

  »خواهد كرد كرديد آگاهتان مى] در روى زمين[و آشكار بازگردانيده خواهيد شد و به آنچه 
البِ عالْغَي أم بِهلَى غَيظْهِرُ عا فَلَا يدنْ * حمو هيدنِ يين بم لُكسي ولٍ فَإِنَّهسن رتَضَى منِ ارإِلَّا م
  27و26/جن*  خَلْفه رصدا
جز پيامبرى را كه از او خشنود *  كند داناى نهان است و كسى را بر غيب خود آگاه نمى«

  »سرش نگاهبانانى بر خواهد گماشت پشت براى او از پيش رو و از] صورت در اين[باشد كه 
  يبندجمع. 9,1,2,2

را  يم هرگز جهان هستيدهد قرآن كر مي ن بخش نشانيات مطرح شده در ايمجموع آ يبررس
د ييچ وجه مورد تأيشناسانه به ه يسم هستيسم و ناتورالياليداند و ماتر نمي عت يمنحصر در ماده و طب

 يشناخت يهست يد از مبانيكه اثبات گرد ييگرا يم ماديلذا از نگاه قرآن كر. ن قرار نگرفته استقرآ
. رديقرار گ يمنبعث از وح يعلوم انسان يتواند مبنا نمي است، مردود است و  يغرب يعلوم انسان

گرفت؛  دهيطان را ناديبه نام ش يتوان نقش موجود نمي  يت اسالميم و تربيعنوان مثال در تعل به
مقابله با ان و  يطان، افعال او و چگونگياسالم در مورد ش يو اخالق يتياز مباحث ترب ياريبس
  . نفوذ او در دل بندگان خداستهاي  وهيش
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  پيوند دين و دنيا .2,2,2
قرآن كريم شامل آياتي است كه نشان دهنده پيوند دين و دنيا و دخالت دين در اداره امور 

شرح مفصل اين آيات در بحثهاي مربوط به جامعيت قرآن و . انسان مي باشددنيايي و اجتماعي 
خالصه آنكه قرآن كريم با رد سكوالريسم  1.قلمرو دين آمده و از حوصله بحث حاضر خارج است

به عنوان نمونه به چند  2.شكال و تعاريفش بر قلمرو حداكثري دين در عرصه دنيا تأكيد دارددر همه اَ
  3:ات اشاره مي شوددسته از اين آي

  را برپايي قسط و عدالت در جامعه معرفي مي كنند اءيانب آياتي كه هدف از بعثت .1,2,2,2
و طسبِالْق النَّاس قُومييزَانَ لالْمو تَابالْك مهعأَنزَلْنَا مو نَاتيلَنَا بِالْبسلْنَا رسأَر لَقَد يهف يددأَنزَلْنَا الْح

    25/حديد* س شَديد ومنَافع للنَّاسِ وليعلَم اللَّه من ينصرُه ورسلَه بِالْغَيبِ إِنَّ اللَّه قَوِي عزِيزٌ بأْ
ترازو را فرود  پيامبران خود را با داليل آشكار روانه كرديم و با آنها كتاب و] ما[به راستى «

سخت و سودهايى  آهن را كه در آن براى مردم خطرى آورديم تا مردم به انصاف برخيزند و
كند آرى خدا  را يارى مى است پديد آورديم تا خدا معلوم بدارد چه كسى در نهان او و پيامبرانش

  »نيرومند شكست ناپذير است
   182و  181 /شعراء ،85و  84/ هود ،85/اعراف: همچنين

  كرآيات مربوط به امر به معروف و نهي از من .2,2,2,2
و نُونَ بِاللّهتُؤْمنكَرِ ونِ الْمنَ عوتَنْهو رُوفعرُونَ بِالْملنَّاسِ تَأْمل تةٍ أُخْرِجرَ أُمخَي لُ كُنتُمنَ أَهآم لَو

  110/آل عمران* الْكتَابِ لَكَانَ خَيرًا لَّهم منْهم الْمؤْمنُونَ وأَكْثَرُهم الْفَاسقُونَ 

                                                            

: ؛ همچنين1381 اول، حوزه، فرهنگي پژوهشهاي و مطالعات مركز خسروپناه عبدالحسين، قلمرو دين، قم،: رك. 1
  .دين، پيشين خسروپناه عبدالحسين، گستره شريعت، پيشين و انتظارات بشر از

  قدردان قراملكي محمد حسن، پيشين: براي مالحظه نقد سكوالريسم و مباني آن از ديدگاه قرآن كريم رك. 2
- 304، صص1385كريمي مصطفي، قرآن و قلمروشناسي دين، قم، مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني، دوم، . 3

  314- 307؛ نصري عبداهللا، پيشين، صص315
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دهيد و از  ايد به كار پسنديده فرمان مى ترين امتى هستيد كه براى مردم پديدار شدهشما به«
داريد و به خدا ايمان داريد و اگر اهل كتاب ايمان آورده بودند قطعا برايشان  كار ناپسند بازمى

  »بيشترشان نافرمانند] لى[بهتر بود برخى از آنان مؤمنند و
  توبه 112و  17ان، آل عمر 104و 11اعراف،  199: همچنين

  آياتي كه داوري و حكم كردن را بر اساس قوانين الهي صحيح مي داند .3,2,2,2
ك عن يا داوود إِنَّا جعلْنَاك خَليفَةً في الْأَرضِ فَاحكُم بينَ النَّاسِ بِالْحقِّ ولَا تَتَّبِعِ الْهوى فَيضلَّ

ينَ يإِنَّ الَّذ بِيلِ اللَّهابِسسالْح مووا يا نَسبِم يدشَد ذَابع ملَه بِيلِ اللَّهن سلُّونَ ع26 /ص*  ض  
 گردانيديم پس ميان مردم به حق داورى] و جانشين[اى داوود ما تو را در زمين خليفه «

 راه خدا كن و زنهار از هوس پيروى مكن كه تو را از راه خدا به در كند در حقيقت كسانى كه از
  »خواهند داشت سخت اند عذابى آنكه روز حساب را فراموش كرده] سزاى[روند به  به در مى

  مائده 42نساء و  105و  65 ،انبياء 79و  78
  آيات مربوط به حكومت. 4,2,2,2
  حاكميت خدا  . أ

  67/يوسف* لُونَ إِنِ الْحكْم إِالَّ للّه علَيه تَوكَّلْت وعلَيه فَلْيتَوكَّلِ الْمتَوكِّ
  »كنندگان بايد بر او توكل كنند فرمان جز براى خدا نيست بر او توكل كردم و توكل«

ونَ أَن يرِيدي كلن قَبا أُنزِلَ ممو كا أُنزِلَ إِلَينُواْ بِمآم مونَ أَنَّهمزْعينَ يتَرَ إِلَى الَّذ واْ أَلَماكَمتَح
قَدو ا إِلَى الطَّاغُوتيدعضَالَالً ب ملَّهضطَانُ أَن يالشَّي رِيديو كْفُرُواْ بِهرُواْ أَن ي60/نساء*  أُم  

آنچه پيش از تو ] به[پندارند به آنچه به سوى تو نازل شده و  اى كسانى را كه مى آيا نديده«
سوى طاغوت ببرند با  خواهند داورى ميان خود را به مى] با اين همه[اند  نازل گرديده ايمان آورده
خواهد آنان را به گمراهى دورى  شيطان مى] لى[اند كه بدان كفر ورزند و آنكه قطعا فرمان يافته

  »دراندازد
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  از قانون الهي تبعيت لزوم . ب
* ن لِّلْخĤَئنينَ خَصيما إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيك الْكتَاب بِالْحقِّ لتَحكُم بينَ النَّاسِ بِما أَراك اللّه والَ تَكُ

  105/نساء
آنچه خدا به تو آموخته ] موجب[ما اين كتاب را به حق بر تو نازل كرديم تا ميان مردم به «

  »داورى كنى و زنهار جانبدار خيانتكاران مباش
جب آنچه خدا نازل و كسانى كه به مو« ومن لَّم يحكُم بِما أَنزَلَ اللّه فَأُولَـئك هم الْكَافرُونَ

  »اند آنان خود كافرانند كرده داورى نكرده
و كسانى كه به موجب آنچه خدا نازل « ومن لَّم يحكُم بِما أنزَلَ اللّه فَأُولَـئك هم الظَّالمونَ 

  »اند آنان خود ستمگرانند كرده داورى نكرده
  47و  45، 44/مائده* ئك هم الْفَاسقُونَ ومن لَّم يحكُم بِما أَنزَلَ اللّه فَأُولَـ

  »و كسانى كه به آنچه خدا نازل كرده حكم نكنند آنان خود نافرمانند«
  حكم انبياء در همه امور مطاع بودن . ج

 بِإِذْنِ اللّه طَاعيولٍ إِالَّ لسن رلْنَا مسا أَرم64/نساء* و  
  »كه به توفيق الهى از او اطاعت كنندو ما هيچ پيامبرى را نفرستاديم مگر آن«

 ونِفَاتَّقُوا اللَّهيعأَطاز خدا پروا كنيد و فرمانم ببريد« 110و108/شعراء*  و«  
  به اطاعت از رسول اكرم امر  .د

نَازعتُم في شَيء فَرُدوه يا أَيها الَّذينَ آمنُواْ أَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرَّسولَ وأُولي األَمرِ منكُم فَإِن تَ
  59/نساء* إِلَى اللّه والرَّسولِ إِن كُنتُم تُؤْمنُونَ بِاللّه والْيومِ اآلخرِ ذَلك خَيرٌ وأَحسنُ تَأْوِيالً 

] نيز[ايد خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياى امر خود را  ى كسانى كه ايمان آوردها«
اختالف نظر يافتيد اگر به خدا و روز بازپسين ايمان ] دينى[ر گاه در امرى اطاعت كنيد پس ه

  »تر است فرجام عرضه بداريد اين بهتر و نيك] او[پيامبر ] سنت[خدا و ] كتاب[داريد آن را به 
فَقَد ولَهسرو اللَّه عطن يمو كُمذُنُوب رْ لَكُمغْفيو الَكُممأَع لَكُم حلصا ييمظا عزفَو 71/احزاب*  فَاز  
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پيامبرش  تا اعمال شما را به صالح آورد و گناهانتان را بر شما ببخشايد و هر كس خدا و«
  »را فرمان برد قطعا به رستگارى بزرگى نايل آمده است

  هر گونه مخالفت با پيامبر نكوهش  .ه
  32/آل عمران* إِنَّ اللّه الَ يحب الْكَافرِينَ قُلْ أَطيعواْ اللّه والرَّسولَ فإِن تَولَّواْ فَ

را اطاعت كنيد پس اگر رويگردان شدند قطعا خداوند كافران را ] او[بگو خدا و پيامبر «
  »دوست ندارد

  20/انفال*  يا أَيها الَّذينَ آمنُواْ أَطيعوْا اللّه ورسولَه والَ تَولَّوا عنْه وأَنتُم تَسمعونَ
ايد خدا و فرستاده او را فرمان بريد و از او روى برنتابيد در  اى كسانى كه ايمان آورده«

  »شنويد مى] سخنان او را[حالى كه 
  واليت پيامبر بر مؤمنين . و

 هِمنْ أَنفُسينَ منؤْملَى بِالْمأَو و [پيامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر « 6/احزاب* النَّبِي

  »است] زديكترن
  حكومت انبياء گذشته  .ز

فَهزَموهم بِإِْذنِ اللّه وقَتَلَ داود جالُوت وآتَاه اللّه الْملْك والْحكْمةَ وعلَّمه : حكومت داوود
  251/بقره*  مما يشَاء
پس آنان را به اذن خدا شكست دادند و داوود جالوت را كشت و خداوند به او «
  »خواست به او آموخت هى و حكمت ارزانى داشت و از آنچه مىپادشا

وقَالَ لَهم نَبِيهم إِنَّ اللّه قَد بعثَ لَكُم طَالُوت ملكًا قَالُواْ أَنَّى يكُونُ لَه : فرماندهي طالوت
ةً معس ؤْتي لَمو نْهم لْكقُّ بِالْمنُ أَحنَحنَا ولَيع لْكالْم هادزو كُملَيع طَفَاهاص الِ قَالَ إِنَّ اللّهنَ الْم

يملع عاسو اللّهشَاء ون يم لْكَهي مؤْتي اللّهمِ والْجِسلْمِ وي الْعطَةً فساين آيه در مورد ( 247/بقره*  ب

دهي سپاه فرماندهي طالوت است كه از طرف خدا و به دستور پيامبر زمانه اش به فرمان
  )منصوب شد
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 گماشته پادشاهى به شما بر را طالوت خداوند حقيقت در گفت آنان به پيامبرشان و«
 او به و سزاوارتريم وى از پادشاهى به ما آنكه با باشد پادشاهى ما بر را او چگونه گفتند است

 ترىبر شما بر را او خدا حقيقت در گفت پيامبرشان است نشده داده گشايشى مال حيث از
 خود پادشاهى خداوند و است بخشيده برترى شما بر بدنى] نيروى[ و دانش در را او و داده
  »داناست گشايشگر خدا و دهد مى بخواهد كه كس هر به را

  20/ص * وشَددنَا ملْكَه وآتَينَاه الْحكْمةَ وفَصلَ الْخطَابِ: داوود
  »دهنده عطا كرديم و كالم فيصله و پادشاهيش را استوار كرديم و او را حكمت«

 * قَالَ رب اغْفرْ لي وهب لي ملْكًا لَّا ينبغي لأَحد منْ بعدي إِنَّك أَنت الْوهاب: سليمان
گفت پروردگارا مرا ببخش و ملكى به من ارزانى دار كه هيچ كس را پس از من « 35/ص

  »اى بسيار بخشندهنباشد در حقيقت تويى كه خود  سزاوار
وكَذَلك مكَّنِّا ليوسف في األَرضِ يتَبوأُ منْها حيثُ يشَاء نُصيب بِرَحمتنَا من نَّشَاء والَ : يوسف

  56/يوسف* نُضيع أَجرَ الْمحسنينَ 
 قدرت داديم كه در آن هر جا كه مى] مصر[و بدين گونه يوسف را در سرزمين «

تباه  رسانيم و اجر نيكوكاران را خود مى كرد هر كه را بخواهيم به رحمت سكونت مى خواست
  »سازيم نمى

  اجراي حدود و احكام قضايي و مالي اسالم  .ح
ه إِن لَّالزَّانيةُ والزَّاني فَاجلدوا كُلَّ واحد منْهما مئَةَ جلْدةٍ ولَا تَأْخُذْكُم بِهِما رأْفَةٌ في دينِ ال

  2/نور*  كُنتُم تُؤْمنُونَ بِاللَّه والْيومِ الĤْخرِ ولْيشْهد عذَابهما طَائفَةٌ منَ الْمؤْمنينَ
ايمان  به هر زن زناكار و مرد زناكارى صد تازيانه بزنيد و اگر به خدا و روز بازپسين«

در كيفر آن  بايد گروهى از مؤمنان دين خدا نسبت به آن دو دلسوزى نكنيد و] كار[داريد در 
  »دو حضور يابند
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تُما آتَيمأَن تَأْخُذُواْ م لُّ لَكُمحالَ يانٍ وسبِإِح رِيحتَس أَو رُوفعبِم اكسرَّتَانِ فَإِمنَّ الطَّالَقُ موه
 فْتُمفَإِنْ خ اللّه وددا حيمقخَافَا أَالَّ يئًا إِالَّ أَن يشَي بِه تا افْتَديما فهِملَيع نَاحفَالَ ج اللّه وددا حيمقأَالَّ ي

  229/بقره*  تلْك حدود اللّه فَالَ تَعتَدوها ومن يتَعد حدود اللّه فَأُولَـئك هم الظَّالمونَ
اشتن يا بخوبى نگاه د] بايد زن را[دو بار است پس از آن يا ] رجعى[طالق «

ايد چيزى بازستانيد مگر  بشايستگى آزاد كردن و براى شما روا نيست كه از آنچه به آنان داده
در به پا داشتن حدود خدا بيمناك باشند پس اگر بيم داريد كه آن دو حدود ] طرفين[آنكه 

 فديه دهد گناهى بر ايشان] زن براى آزاد كردن خود[دارند در آنچه كه  خدا را برپاى نمى
حدود احكام الهى پس از آن تجاوز مكنيد و كسانى كه از حدود احكام الهى  نيست اين ست

  »رانندتجاوز كنند آنان همان ستمكا
  237تا 230و  228/بقره: همچنين

بِالْع دبالْعرِّ ورُّ بِالْحي الْقَتْلَى الْحف اصصالْق كُملَيع بنُواْ كُتينَ آما الَّذها أَياألُنثَى بِاألُنثَى يو دب
م ورحمةٌ فَمنْ عفي لَه منْ أَخيه شَيء فَاتِّباع بِالْمعرُوف وأَداء إِلَيه بِإِحسانٍ ذَلك تَخْفيف من ربكُ

يمأَل ذَابع فَلَه كذَل دعى بتَدنِ اع178/بقره*  فَم  
قصاص مقرر شده آزاد ] حق[ايد در باره كشتگان بر شما  اى كسانى كه ايمان آورده«

يعنى [اش ]دينى[عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن و هر كس كه از جانب برادر 
به طور ] بايد از گذشت ولى مقتول[شود  به او گذشت] از حق قصاص[چيزى ] ولى مقتول

تخفيف و ] حكم[او بپردازد اين به ] خونبها را[احسان ] رعايت[پسنديده پيروى كند و با 
رحمتى از پروردگار شماست پس هر كس بعد از آن از اندازه درگذرد وى را عذابى دردناك 

  »است
 فصا نفَلَه أُخْت لَهو لَدو لَه سَلي لَكرُؤٌ هي الْكَالَلَةِ إِنِ امف يكُمفْتي قُلِ اللّه تَفْتُونَكسا يم

 وهو تَرَكإِن كَانُواْ إِخْوو ا تَرَكما الثُّلُثَانِ ممنِ فَلَهفَإِن كَانَتَا اثْنَتَي لَدا وكُن لَّهي إِن لَّم Ĥرِثُهاالً يجةً ر
يملع ءبِكُلِّ شَي اللّهلُّواْ وأَن تَض لَكُم نُ اللّهيبنِ ييظِّ األُنثَيثْلُ حلذَّكَرِ ماء فَلسن176/نساء*  و  
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دهد اگر مردى  طلبند بگو خدا در باره كالله فتوا مى فتوا مى] در باره كالله[از تو «
مرد [بميرد و فرزندى نداشته باشد و خواهرى داشته باشد نصف ميراث از آن اوست و آن 

دو خواهر ] ورثه فقط[فرزندى نباشد پس اگر ] خواهر[=برد اگر براى او  از او ارث مى] نيز
خواهر و برادرند پس نصيب مرد مانند ] چند[شند دو سوم ميراث براى آن دو است و اگر با

دهد تا مبادا گمراه شويد و خداوند به هر چيزى  خدا براى شما توضيح مى نصيب دو زن است
  »داناست

  12و  11/نساء: همچنين
 هسخُم لّهفَأَنَّ ل ءن شَيتُم مما غَنواْ أَنَّملَماعينِ واكسالْمى وتَامالْيى وي الْقُرْبذلولِ ولرَّسلو

مالْتَقَى الْج موالْفُرْقَانِ ي مونَا يدبلَى عا أَنزَلْنَا عمو بِاللّه نتُمآم بِيلِ إِن كُنتُمنِ السابلَى وع اللّهانِ وع
  41/انفال*  كُلِّ شَيء قَديرٌ

چيزى را به غنيمت گرفتيد يك پنجم آن براى خدا و پيامبر و براى  و بدانيد كه هر«
ماندگان است اگر به خدا و آنچه بر بنده خود  و يتيمان و بينوايان و در راه] او[خويشاوندان 

روزى كه آن دو گروه با هم روبرو شدند نازل كرديم ايمان ] حق از باطل[در روز جدايى 
  »اناستايد و خدا بر هر چيزى تو آورده

  آيات جهاد .ط
واقْتُلُوهم  * وقَاتلُواْ في سبِيلِ اللّه الَّذينَ يقَاتلُونَكُم والَ تَعتَدواْ إِنَّ اللّه الَ يحب الْمعَتدينَ

والَ تُقَاتلُوهم عند الْمسجِد حيثُ ثَقفْتُموهم وأَخِْرجوهم منْ حيثُ أَخْرَجوكُم والْفتْنَةُ أَشَد منَ الْقَتْلِ 
  191و190/بقره* الْحرَامِ حتَّى يقَاتلُوكُم فيه فَإِن قَاتَلُوكُم فَاقْتُلُوهم كَذَلك جزَاء الْكَافرِينَ 

جنگند بجنگيد ولى از اندازه درنگذريد زيرا  و در راه خدا با كسانى كه با شما مى«
يافتيد آنان را بكشيد و  و هر كجا بر ايشان دست. دارد وست نمىخداوند تجاوزكاران را د

از قتل بدتر ] شرك[=فتنه ] چرا كه[همان گونه كه شما را بيرون راندند آنان را بيرون برانيد 
در كنار مسجد الحرام با آنان جنگ مكنيد مگر آنكه با شما در آن جا به ] با اين همه[است 

  »گيدند آنان را بكشيد كه كيفر كافران چنين استجنگ درآيند پس اگر با شما جن
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ما الشَّهرُ الْحرَام بِالشَّهرِ الْحرَامِ والْحرُمات قصاص فَمنِ اعتَدى علَيكُم فَاعتَدواْ علَيه بِمثْلِ 
  194/بقره*  اعتَدى علَيكُم واتَّقُواْ اللّه واعلَمواْ أَنَّ اللّه مع الْمتَّقينَ

حرمتها قصاص دارد پس هر كس ] هتك[اين ماه حرام در برابر آن ماه حرام است و «
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
   65/انفال* الْقتَالِ  يا أَيها النَّبِي حرِّضِ الْمؤْمنينَ علَى

  »!اى پيامبر مؤمنان را به جهاد برانگيز«
رِينَ وأَعدواْ لَهم ما استَطَعتُم من قُوةٍ ومن رباط الْخَيلِ تُرْهبونَ بِه عدو اللّه وعدوكُم وآخَ

 نفقُواْ من شَيء في سبِيلِ اللّه يوف إِلَيكُم وأَنتُم الَ تُظْلَمونَمن دونهِم الَ تَعلَمونَهم اللّه يعلَمهم وما تُ
] تداركات[و هر چه در توان داريد از نيرو و اسبهاى آماده بسيج كنيد تا با اين «  60/انفال* 

شناسيدشان و  ديگرى را جز ايشان كه شما نمى] دشمنان[دشمن خدا و دشمن خودتان و 
شناسد بترسانيد و هر چيزى در راه خدا خرج كنيد پاداشش به خود شما  را مى خدا آنان

  »شود و بر شما ستم نخواهد رفت بازگردانيده مى
  73/توبه*  يا أَيها النَّبِي جاهد الْكُفَّار والْمنَافقينَ واغْلُظْ علَيهِم ومأْواهم جهنَّم وبِئْس الْمصيرُ

اللّه مع  يها الَّذينَ آمنُواْ قَاتلُواْ الَّذينَ يلُونَكُم منَ الْكُفَّارِ وليجِدواْ فيكُم غلْظَةً واعلَمواْ أَنَّيا أَ
ايد با كافرانى كه مجاور شما هستند كارزار  اى كسانى كه ايمان آورده« 123/توبه*  الْمتَّقينَ

  »ونت بيابند و بدانيد كه خدا با تقواپيشگان استكنيد و آنان بايد در شما خش
  .و بسياري ديگر از آيت قرآن كريم كه درباره جهاد نازل شده اند

  اهداف حكومت اسالمي  .ي
منكَرِ وللَّه الْالَّذينَ إِن مكَّنَّاهم في الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ وآتَوا الزَّكَاةَ وأَمرُوا بِالْمعرُوف ونَهوا عنِ 

  41/حج*  عاقبةُ الْأُمورِ
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دهند و  مى دارند و زكات همان كسانى كه چون در زمين به آنان توانايى دهيم نماز برپا مى«
همه كارها از آن  دارند و فرجام دارند و از كارهاى ناپسند باز مى به كارهاى پسنديده وامى

  »خداست
ما أُمرْت ولَا تَتَّبِع أَهواءهم وقُلْ آمنت بِما أَنزَلَ اللَّه من كتَابٍ وأُمرْت فَلذَلك فَادع واستَقم كَ

* وإِلَيه الْمصيرُ  م اللَّه يجمع بينَنَالأَعدلَ بينَكُم اللَّه ربنَا وربكُم لَنَا أَعمالُنَا ولَكُم أَعمالُكُم لَا حجةَ بينَنَا وبينَكُ
  15/شوري

 پيروى را آنان هوسهاى و كن ايستادگى مامورى كه گونه همان و پرداز دعوت به بنابراين«
 عدالت شما ميان كه شدم مامور و آوردم ايمان است كرده نازل خدا كه كتابى هر به بگو و مكن
 ما ميان شماست آن از شما اعمال و ما آن از ما اعمال شماست پروردگار و ما پروردگار خدا كنم
  »اوست سوى به فرجام و كند مى جمع را ما ميان خدا نيست خصومتى شما و

انسان  يزندگ يويا و امور دنين در عرصه دنيدهد د مي كه مورد اشاره قرار گرفت نشان ياتيآ
ثالً اگر در ب مين ترتيبد. شمارد مي را مردود يعلوم انسان يستيسكوالر يز دخالت دارد و مبناين

ا ي ياسيدر علوم س يتجرب اي  خالف گزاره ينيد يك گزاره قطعياست و حكومت يحوزه س
ت يات مورد اشاره حق حاكميوان نمونه طبق آنبه ع. را كنار نهاد يد گزاره تجربيباشد با يشناس جامعه

 يم ساختارهايظن در تنيت به او داده است؛ بنابراياز آن خداست و هر آنكس كه خداوند اجازه حاكم
ت واگذار ياكثر يتوان حق حكومت  را مستقالً به مردم و رأ نمي است ين فلسفه سيو تدو ياسيس

 يك روش، مورد نقد جديو نه  يدئولوژيك ايرا به عنوان  ي، دموكراسيقرآن يمبان يعني .كرد
   .كنند مي داده و رد قرار

  پيوند آخرت و دنيا .3,2,2
فَأُولَـئك حبِطَت  :در قرآن، گاهي ظرف زندگي انسان است؛ مانند » دنيا و آخرت«مقصود از 

   217/بقره* أَعمالُهم في الدنْيا واآلخرَةِ وأُولَـئك أَصحاب النَّارِ هم فيها خَالدونَ 

اهند شود و ايشان اهل آتشند و در آن ماندگار خو آنان كردارهايشان در دنيا و آخرت تباه مى «
  ».بود
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بلْ  :شود؛ مانند هاي آخرت اراده مي هاي دنيا و نعمت در كاربرد ديگر اين دو واژه، نعمت
را ) و نعمات مادي آن(لكه شما زندگي دنيا ب«  17و16/اعلي*  والĤْخرَةُ خَيرٌ وأَبقَى*  تُؤْثرُونَ الْحياةَ الدنْيا

   ».آخرت بهتر و پايدارتر است  )اهبها و مو نعمت(گزينيد؛ در حالي كه  بر مي
آن چه . كاربرد سوم اين دو واژه، شيوه زندگي انسان در دنيا و شيوه زندگي او در آخرت است

كاربرد دوم و سوم است؛ در اين بحث  اين مسأله بررسي مي شود كه   در اين بحث مد نظر است،
ي با چگونه زيستن و نوع زندگي وي در ا شيوه رفتار و چگونه زيستن انسان در اين دنيا چه رابطه

آخرت دارد؟ پرداختن به بررسي اين رابطه، از آن جهت ضرورت دارد كه صرف اعتقاد به جهان پس 
گذارد؛ بلكه هنگامي اين اعتقاد، ثمربخش  از مرگ، بر رفتارهاي اختياري انسان در اين جهان اثر نمي

دگي اش در دنيا و چگونگي زندگي وي در آخرت است كه فرد به نوعي رابطه، بين رفتار و نوع زن
در اين جهان يك دوره زندگي دارد كه با  انسانمعتقد باشد؛ به عنوان مثال، اگر كسي معتقد باشد كه 

اي با  شود و در آخرت دوره ديگري از زندگي دارد كه رابطه فرارسيدن مرگ، پرونده آن بسته مي
نين حيات مجددي هيچ تأثيري بر رفتار او نخواهد زندگي پيشين او ندارد، صرف اعتقاد به چ

   1.گذاشت
  حقيقت رابطه دنيا و آخرت. 1,3,2,2
يا هيچ  دارند تكويني يا اعتباري ارتباط يكديگر با آخرت و دنيا آيا كه اين ي درباره متكلّمان

 : اند كرده مطرح را مختلفي كردهاي روي ندارد، وجودها  آن ارتباطي بين

  طفاقد ارتبا. أ
زيستن  چگونه معنا، بدين .بيند نمي آخرت و دنيا زندگي ميان ارتباطي هيچ نخست، ديدگاه

هيچ  به اسالمي غير و اسالمي متكلّمان .ندارد آخرت در او زيستن چگونه در نقشي در دنيا انسان
  .ندارند اعتقاد اين ديدگاه به وجه

   

                                                            

  237-236ن، صصرجبي محمود، پيشي.  1
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  ارتباط قراردادي. ب
معنا  بدين .است قائل آخرت و دنيا زندگي ميان عتباريا و قراردادي ارتباط دوم، ديدگاه

 بدان تعلق عذاب يا پاداش آخرت، در گيرد، انجام عملي دنيا در اگر كه است خداوند اعتبار كرده

  . مي گيرد
  ارتباط تكويني. ج

 تكويني معرفي شكل به بلكه قراردادي صورت به نه را آخرت و دنيا ارتباط سوم، ديدگاه

 علت عمل دنيوي، يعني داند؛ مي معلولي و علت ي رابطه سنخ از را تكويني ارتباط نوع كند و مي

  . است و عقاب اخروي ثواب
  عينيت دنيا و آخرت. د

طبيعي  يا قراردادي ي نتيجه نه را آخرت و دانسته هم عين را آخرت و دنيا چهارم، ديدگاه
 آخرت ظاهري و ي چهره دنيا اساس، اين بر كند؛ مي معرفي دنيا همان يچهره باطنبلكه  دنيا

فاش ] همه[آن روز كه رازها « 9/طارق*  السرائرُ تُبلَي يوم: مثل باطني يك حقيقت اند، آياتي ي چهره
 بر »برند جز اين نيست كه آتشى در شكم خود فرو مى« 10/نساء*  ناراً بطُونهِم في يأْكُلُونَ إِنّما و »شود

با توجه به آيات قرآن ديدگاه چهارم  معتقد است» ديكالم جد«سنده ينو رند؛داللت دا ديدگاه اين
  1.استصحيح ترين ديدگاه 

توضيح آنكه رابطه ميان ايمان و عمل صالح با سعادت آخرتي و ميان كفر و گناه با شقاوت 
يچ ارتباط آخرتي از نوع روابط قراردادي صرف نيست كه بتوان با قراردادي ديگر، آن را تغيير داد و ه

ها تعابير دالّ بر روابط قراردادي به كار  ها نباشد و مقصود از آياتي كه در آن تكويني وحقيقي بين آن
  :فرمايد و امثال آن، به قرينه آيات فراواني كه مي 5مزد 4كيفر، 3خريد و فروش، 2تجارت،  :مانند  رفته؛

                                                            

  232خسروپناه عبدالحسين، كالم جديد، پيشين، ص. 1
 10/ص. 2

 111/توبه. 3

 76/طه. 4

 74/زمر. 5

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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بلكه اين   است؛ قراردادي بودن رابطه نيست؛بيند و جزايش همان عمل  انسان آن چه را انجام داده، مي
  .ها به كار رفته است تعابير براي سهولت فهم انسان

بدون آن كه  –رابطه بين پاداش نيكوكاران و كارهاي نيك نيز از باب تفضل و رحمت صرف 
نيست و با ظاهر آياتي كه اجر، داد  –با عمل خويش شايستگي دريافت پاداش را كسب كرده باشند 

  .ستد، ديدن خود اعمال و اين كه پاداش هركس عمل اوست، سازگار نيستو 
رابطه ياد شده را از قبيل رابطه تبديل انرژي به ماده دانستن نيز نادرست است و عدم تناسب 

هاي آخرتي و امكان به كارگيري يك انرژي در كار نيك و بد و نيز  ميان انرژي توليد شده و نعمت
  .ات، به خوبي و بدي عمل و نيت داده شده، دليل بطالن اين پندار استنقشي اساسي كه در آي

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 

   1.ن عمل و پاداش و كيفر آخرتي استشود و آن وجود ملكوتي، عي مي
  :از جمله آياتي كه بر اين حقيقت داللت دارد، عبارتند از

ما تَعملُونَ وأَقيمواْ الصالَةَ وآتُواْ الزَّكَاةَ وما تُقَدمواْ ألَنفُسكُم منْ خَيرٍ تَجِدوه عند اللّه إِنَّ اللّه بِ
  110/بقره*  بصيرٌ

را به پا داريد و زكات را بدهيد و هر گونه نيكى كه براى خويش از پيش فرستيد  و نماز«
  »كنيد بيناست آن را نزد خدا باز خواهيد يافت آرى خدا به آنچه مى

ا ونَهيأَنَّ ب لَو دتَو ءون سم لَتما عمضَرًا وحرٍ منْ خَيم لَتما عكُلُّ نَفْسٍ م تَجِد موا ييدعا بدأَم نَهيب
ادببِالْع ؤُوفر اللّهو هنَفْس اللّه كُمذِّرحي30/آل عمران*  و  

روزى كه هر كسى آنچه كار نيك به جاى آورده و آنچه بدى مرتكب شده حاضر شده «
را از اى دور بود و خداوند شما  فاصله] كارهاى بد[كند كاش ميان او و آن  مى يابد و آرزو مى

  »مهربان است] خود[خدا به بندگان ] در عين حال[ترساند و  خود مى] كيفر[
 رَهرًا يةٍ خَيثْقَالَ ذَرلْ ممعن يفَم *رَها يةٍ شَرثْقَالَ ذَرلْ ممعن يم8و7/زلزال*  و  

                                                            

  241رجبي محمود، پيشين، ص. 1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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گيني بيند و هركس به اندازه سن كار نيك انجام دهد، آن را مي  اي ذره هم وزنهركس «
 ».بيند اي كار بد انجام دهد، آن را مي ذره

    16/طور*  اصلَوها فَاصبِرُوا أَو لَا تَصبِرُوا سواء علَيكُم إِنَّما تُجزَونَ ما كُنتُم تَعملُونَ
در آن وارد شويد و بسوزيد مي خواهيد صبر كنيد يا نكنيد براي شما يكسان است؛ تنها «

 ».ا داده مي شويدبه اعمالتان جز
ا ونَار هِمطُوني بأْكُلُونَ فا يا إِنَّمى ظُلْمتَامالَ الْيوأْكُلُونَ أَمينَ ييرًا إِنَّ الَّذعنَ سلَوصي10/نساء*   س  

آتش مي خورند و به زودي ) در حقيقت(خورند،  مي به ظلمكساني كه اموال يتيمان را «
 » .در شعله هاي آتش مي سوزند

عمل دنيوي  هر ؛ زيراكند مي دييتأ نيز را دنيا و دين پيوند آخرت، و دنيا انيت مينيع  رابطه
اخروي  كننده سعادت دين، تضمين كه اين به توجه با و است مؤثر اخروي عقاب و ثواب در

 حال به دنيا عالم در را انسان و نظر كند اظهار و اجتماعي دنيا فردي بعد بايد در استها  انسان

 و دنيا قراردادي ارتباط حتّياست؛  و دنيا برقرار بين دين عميقي پيوند در نتيجه، نگذارد؛ وا خود
 تصميم در اخروي، اعتقاد به خدا و حيات اثر دارد؛ زيرا سكوالريسم به حاشيه راندن در آخرت

، رتباط دين و دنيااجه همانگونه كه در قسمت يدر نت 1.گذارد تأثير  مي عملكردهاي دنيوي وها  گيري
به  ا و آخرتين دنيببتوان اگر . شود مي سم مردود شمردهيز سكوالرينجا نيسم رد شد در ايسكوالر

 يانسان. ر خواهد گذاشتيتأث يو اهداف علوم انسان ين اعتقاد بر مبانيقائل شد، ا ينيك رابطه تكوي
در آخرت دارد  ييا ما به ازاين دنيدر ا ينكه هر عمليات پس از مرگ است و معتقد به ايكه قائل به ح

را كه به سود  ين به اصالت سود هر راهيقائل. كند نمي ف يشتر تعريقطعاً هدف اقتصاد را سود هر چه ب
كه در يباشد؛ در حال يو كم فروش يشمارند، ولو ربا، احتكار، گران فروش مي شتر منجر شود مشروعيب

در . شود و مذموم است مي عمال مشابه، گناه محسوبو ا يبه صراحت ربا و كم فروش يات قرآنيادب
  .باشد يقرآن يبر مبان يتواند هدف اقتصاد مبتن نمي مطلق  ييجه سودگراينت

   

                                                            

  232خسروپناه عبدالحسين، پيشين، ص .1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  خداشناسي توحيدي .4,2,2
توحيد تنها يكي . ترين مسأله درباره معرفت خداوند، مسأله توحيد و يگانگي ذات او است مهم

توان گفت  با صراحت مي. رمايه تمام عقايد اسالمي استاز اصول دين نيست، بلكه روح و خمي
گيرد، همه جا سخن از توحيد و يگانگي است و تمام اصول  اصول و فروع اسالم در توحيد شكل مي
. شود ي اصلي نظري و عملي تقسيم مي توحيد به دو شاخه. و فروع دين برگشتشان به توحيد است

اين اعتقاد هر گاه در . ند در ذات، صفات و افعال استتوحيد نظري اعتقاد قطعي به يكتايي خداو
بخشد و كردار او را نيز  ي خاصي مي غهشه بدواند به اعمال و رفتار او صباعماق جان آدمي ري

بنابراين توحيد عملي يا توحيد عبادي آن است كه انسان باورهاي توحيدي . گرداند موحدانه مي
ي توحيدي او  به گونه اي رفتار كند كه مقتضاي انديشه ي عمل حاكميت بخشد و خويش را در صحنه

  1.باشد توحيد نظري داراي سه شاخه ي، توحيد ذاتي، صفاتي و افعالي، مي. است
توحيد  2.توحيد ذاتي به معناي اعتقاد به يكتايي پروردگار و بي مثل و همتا بودن وي است

ام از صفات خودش متحد بوده و هريك صفاتي، درك و شناسايي خداوند به عنوان ذاتي كه با هركد
توحيد افعالي نيز به معناي درك و شناخت جهان با . از صفاتش با صفات ديگر اتّحاد و عينيت دارد

البته با اين اعتقاد كه غيرخدا هم در مقام ذات و وجود و  همه نظام و سننش به عنوان فعل خدا است، 
   3.باشد يهم در مقام تأثير و عليت داراي استقالل نم

گروه  4.ها به دست آورد توان با تحليل دو گروه از آيه ي توحيد افعالي را مي ديدگاه قرآن درباره
ها  هايي كه در آن و گروه دوم، آيه 5.دهند ها را به خداوند نسبت مي هايي كه تمامي پديده اول، آيه

                                                            

بيني مطهري مرتضي، جهان : هاي توحيد رك تر با شاخه ؛ براي آشنايي بيش 82هادوي نيا علي اصغر، پيشين، ص . 1
؛ مصباح يزدي محمدتقي، آموزش عقايد، تهران، شركت چاپ و نشر بين الملل، 1357توحيدي، قم، صدرا، دوم، 

 .، درس شانزدهم و هفدهم1386بيست و هشتم، 
  1 – 4/، توحيد11/، شوري18/آل عمران: نمونه اي از آياتي كه بر توحيد ذاتي داللت دارند. 2
    54-48دي، پيشين، صصمطهري مرتضي، جهان بيني توحي .3
    83هادوي نيا علي اصغر، پيشين، ص . 4
 . 48/؛ روم43/؛ نور4/؛ رعد27/؛ سجده22/بقره. 5

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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با تأمل در معناي توحيد افعالي  1.گردد انتساب افعال به انسان، طبيعت و ديگر موجودات مشاهده مي
هاي توحيد نظري داراي  شود كه اين مرتبه از توحيد نسبت به ديگر شاخه هاي آن، روشن مي و شاخه

اعتقاد به توحيد افعالي از يك  2.ي عمل و رفتار انسان از ديدگاه قرآن است آثار بيش تري در حوزه
ه با خداشناسي و جهان شناسي مبتني بر دئيسم كند ك ي خاصي از جهان شناسي را الزام مي سو چهره

دهد  ي انسان شناسي، تعريف خاصي از انسان ارائه مي كامالً متفاوت است و از سوي ديگر در عرصه
بنابراين به دليل اهميت و  3.ها ناظر است ي خاص آدمي با خداي خويش و ديگر انسان كه بر رابطه

ي هستي شناختي علوم انساني در اين بخش تنها به توحيد تأثيرگذاري توحيد افعالي در حوزه مبان
افعالي در قرآن اشاره مي شود و براي فهم مسائل فراوان ديگري كه قرآن در زمينه توحيد بيان كرده 

ي اصلي توحيد در خالقيت و توحيد  براي اين آموزه دو شاخه. دكر مراجعهكتب مربوطه  بايد بهاست 
  4.ددر ربوبيت را مطرح كرده ان

  توحيد در خالقيت .1,4,2,2
 وهدبفَاع ءقُ كُلِّ شَيخَال وإِالَّ ه ال إِلَـه كُمبر اللّه كُم5 102/انعام* ذَل    

جز او نيست، آفريننده هرچيزي است؛ او را اين است خدا، پروردگار شما، هيچ معبودي «
  »بپرستيد

در خالقيت دانسته شده است؛ زيرا اگر خداوند در اين آيه شريفه دليل توحيد الوهي، توحيد 
تنها خالق و آفريدگار هستي است پس غير از او خالقي و آفريدگار نيست تا با خالق هستي در 

  6.الوهيت مشاركت داشته باشد

                                                            

 . 3-2/؛ ليل2/؛ ضحي30/؛ لقمان17/كهف. 1

 . 391-387، صص 1383، تهران، چاپ و نشر بين الملل، چهارم، 2مصباح يزدي محمدتقي، آموزش فلسفه، ج : رك. 2

   84اصغر، پيشين، ص هادوي نيا علي. 3

  387مصباح يزدي محمدتقي، پيشين، ص. 4
  2/فرقان  ؛3/؛ فاطر24/؛ حشر62/؛ مومن62/؛ زمر16/رعد: همچنين. 5
 133، ص 14طباطبايي محمدحسين، پيشين، ج . 6

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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خورد اين است كه خداوند با آنچه بر او نام  آيات مشابه به چشم مي آنچه در اين آيه شريفه و 
آفرينش و پيدايش تنها از آن خداست و همه مخلوقات و  د رابطه خالقيت دارد وشو نهاده مي شيء 
بنابراين آنچه بر آن مي توان . گردد واسطه به خداوند باز مي باها يا بي واسطه و يا  ها و ساخته آفريده

كند كه چگونه خداوند  ممكن است سواالتي را ايجاداين سخن . نام شيء نهاد مخلوق خداست
هر پديده اي خالق است؟ و چگونه خداوند نسبت به آفريده و ساخته انسان نيز آفريدگار  نسبت به
معناي اين بايد توجه داشت كه و چگونه ممكن است خداوند خالق افعال ناپسند نيز باشد؟   است؟

سخن نفي اختيار از انسان در حوزه خاص فعاليتش نيست چون بر اساس توحيد افعالي و اينكه يك 
  .را تبيين كردمسئله  ، مي توان اينشود به چند فاعل در طول هم استناد داده مي پديده

  توحيد در ربوبيت. 2,4,2,2
يك نمونه از روابطي كه بين خدا و خلق لحاظ مي شود اين است كه مخلوقات نه تنها در اصل 

خداي متعال است وجود و پيدايششان نيازمند به خدا هستند بلكه همه شئون وجودي آنها وابسته به 
و هيچگونه استقاللي ندارند و او به هر نحوي كه بخواهد در آنها تصرف مي كند و امورشان را تدبير 

يت انتزاع مي شود كه هنگامي كه اين رابطه را به صورت كلي در نظر بگيريم مفهوم ربوب. مي نمايد
كردن، حيات بخشيدن و ميراندن، بير امور است و مصاديق فراواني مانند حفظ و نگهداري الزمه آن تد

شئون . روزي دادن، به رشد و كمال رساندن، راهنمايي كردن و مورد امر و نهي قرار دادن دارد
ربوبيت تكويني كه شامل اداره امور همه : مختلف ربوبيت را مي توان به دو دسته كلي تقسيم كرد

جهان مي باشد و ربوبيت تشريعي كه  موجودات و تأمين نيازمنديهاي آنها و در يك كلمه كارگرداني
اختصاص به موجودات ذي شعور مختار دارد و شامل مسائلي از قبيل فرستادن انبياء و نازل كردن 

   1.كتب آسماني و تعيين وظايف و تكاليف و جعل احكام و قوانين مي گردد
در اينجا قرآن كريم در حوزه ربوبيت تكويني و تشريعي خداوند به تفصيل سخن گفته است؛ 

  :كنيم تنها به ذكر يك آيه در اين ارتباط بسنده مي
 ءكُلِّ شَي بر وها وبي رغأَب رَ اللّه164/انعام* قُلْ أَغَي  

                                                            

   84- 83مصباح يزدي محمدتقي، آموزش عقايد، پيشين، صص. 1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  »با اين كه پروردگار هر چيزي است آيا جز خدا پروردگاري بجويم؟  بگو«
از زمين گرفته تا آسمان و  جهان آفرينش. اين آيه شريفه برهاني بر توحيد ربوبي خداوند است

هاي گذشته  هاي كنوني با پديده هاي عوالم وجود داراي نظامي واحد است چون همه پديده تمام پديده
هاي آينده ارتباط دارند و با يكديگر همبستگي و پيوستگي و تأثير و تأثر دارند، در  و نيز با پديده

آيد كه آن كسي كه عالم را  اينجا به دست مي از. نتيجه بر كل عالم وحدتي وثيق و عميق حاكم است
 1.كند و اختيار آن در دست اوست يگانه است و با همه اشياء رابطه ربوبي دارد تدبير مي

  نقد دئيسم  .3,4,2,2
با دقت در مفهوم ربوبيت و خالقيت روشن مي شود كه اين دو با يكديگر تالزم دارند و محال 

شد بلكه همان كسي كه مخلوقات را با ويژگيهاي خاص و است رب جهان غير از خالق آن با
وابستگي به يكديگر مي آفريند آنها را نگهداري و اداره هم مي كند و در حقيقت، مفهوم ربوبيت و 

ربوبيت حقيقي از آن مالك  2.تدبير، از كيفيت آفرينش مخلوقات و همبستگي آنها انتزاع مي شود
بنابراين ربوبيت حقيقي با خالقيت، مالزمت . ريننده خواهد بودآف حقيقي بوده و مالك حقيقي قطعاً

خواهد در آن انجام دهد، چه  توان گفت كه يكي بيافريند و ديگري هرگونه تصرفي مي زيرا نمي. دارد
دهد و يا به اذن خالق؛ اگر  اين كه تصرفات پيش گفته را يا از ناحيه خودش به طور مستقل انجام مي

دهد معنايش  اگر به طور مستقل انجام مي يگر او رب مستقل و حقيقي نيست وبه اذن خالق است د
. و اين جز براي خالق ممكن نيست باشد درت خود و هم مالك مربوب مياين است كه هم مالك ق

بي توجهي به مالزمت بين توحيد در خالقيت و توحيد در . آيد پس تعددد در خالق به وجود مي
   3.اند دهويتوحيد در خالقيت و شرك در ربوبيت گر بهها ربوبيت موجب شده دئيست

، زنند مي كساني كه خالقيت خدا را قبول دارند اما از پرستش او سرباز خطاب بهقرآن كريم 
  :فرمايد كند و مي براي اثبات توحيد ربوبي از حد وسط خالقيت استفاده مي

                                                            

  254بهشتي محمد، پيشين، ص. 1
   84قي، پيشين، صمصباح يزدي محمدت. 2
   99هادوي نيا علي اصغر، پيشين، ص. 3

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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*  رض وسخَّرَ الشَّمس والْقَمرَ لَيقُولُنَّ اللَّه فَأَنَّى يؤْفَكُونَولَئن سأَلْتَهم منْ خَلَقَ السماوات والْأَ
  61/عنكبوت

ها و زمين را آفريده و خورشيد و ماه را مسخّر كرده  چه كسي آسمان«: و هرگاه از آنان بپرسي«
  »ازند؟س منحرف مي) از عبادت خدا(پس با اين حال چگونه آنان را ! »اهللا«: گويند مي» است؟

دانيد كه  اگر شما مي فرمايد  خداي سبحان مي. هاي ديگري هم هست به همين مضمون، آيه
خالقي غير از اهللا نيست، بايد بپذيريد كه ربي هم غير از اهللا نيست، زيرا ربوبيت به خالقيت باز 

نهادگي آفرينش و وا 2هاي مستقل اما قرآن كريم براي اين ديدگاه دو نظريه شفعاء يا واسطه 1.گردد مي
ي وانهادگي آفرينش كه با ديدگاه دئيسم  نظريه 3.را مطرح كرده و مورد نقد و ارزيابي قرار داده است

  :همساني زيادي دارد در قرآن كريم اين گونه مطرح و مورد نقد و ارزيابي قرار گرفته است
و يهِمدأَي غْلُولَةٌ غُلَّتم اللّه دي ودهالْي قَالَتشَاءوي فقُ كَينفوطَتَانِ يسبم اهدلْ يا قَالُواْ بنُواْ بِملُع  *

   64/مائده
از  و به خاطر اين سخن، ! دست هايشان بسته باد» .دست خدا بسته است  :و يهود گفتند«
  » .بخشد ؛ گشاده است، هرگونه بخواهد، مي:او) قدرت(بلكه هر دو دست ! دور شوند) الهي(رحمت 
نعمت، قدرت، سلطه،  توجه داشت كه يد در لغت عربي به معاني زيادي چون دست،  ايدب
اصوالً در  5.باشد البته معناي اصلي همان دست مي 4شود؛ اختيار، اقتدار و تسلط، اطالق مي نفوذ،

ادبيات عرب، دست كنايه از قدرت است و تعبير دو دست، كمال قدرت را نشان مي دهد و به همين 
   6.به كمال قدرت خود اشاره كرده است» يداه«ند با تعبير دليل خداو

                                                            

، 1385، تهران، دارالكتب االسالميه، بيست و ششم، 19مكارم شيرازي ناصر و جمعي از نويسندگان، تفسير نمونه، ج. 1
  493-492صص

 . 25/؛ لقمان38/زمر. 2

  100هادوي نيا علي اصغر، پيشين، ص. 3
  799آذرنوش آذرتاش، پيشين، ص .4
  57، ص11طباطبايي محمدحسين، پيشين، ج. 5
  56همان، ص . 6

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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اين آيه به اعتقاد يهود در مورد قضا و قدر و سرنوشت و تفويض اشاره دارد كه معتقد بودند 
نچه بايد انجام بگيرد انجام گرفته است و حتّي خداوند همه چيز را معين كرده و آ در آغاز خلقت،

ييري در آن ايجاد كند؛ البته مراد گروهي از يهوديان معاصر رسول خود خدا هم عمالً نمي تواند تغ
  1.ها است ها به اين نسبت ي يهود به جهت رضايت آن باشد و انتساب آن به همه مي) ص(خدا 

به اين ترتيب با رد دئيسم توسط آيات قرآن، يكي از مهم ترين مباني هستي شناختي علوم 
  . افتد نمي ، مقبول دين ساني به ويژه اقتصاد سرمايه داريان

  ر علوم انسانيب مباني هستي شناختي برگرفته از قرآناز تأثير نمونه هايي  .5,2,2
پس از بررسي گستره قرآن در عرصه مباني هستي شناختي علوم انساني و استخراج مهم ترين 

ونگي تأثيرگذاري چگ ،اين مباني از آموزه هاي قرآن كريم، اكنون نوبيت آن است تا با ذكر چند نمونه
    . نظريات علوم انساني و تغيير آنها بررسي شود اين مباني بر

  مربي بودن خدا  .1,5,2,2
شود براي وحي،  مي اعتقاد به توحيد ربوبي و زير شاخه هايش مانند توحيد در حاكميت، باعث

توحيدي زندگي  موحد بودن و ادعايتوان  نمي . شويم در ترسيم علوم انساني نقش قابل توجهي قائل
قرآني در تربيت انسان در هاي  كردن را داشت اما مثالً در علوم تربيتي نقشي براي خداوند و آموزه

واتقواهللا و : تربيتي براي خداوند قائل هستند؛ مانندتعليمي و بسياري از آيات قرآن نقش . نظر نگرفت
  »داوند به شما تعليم مي دهداز مخالفت فرمان خدا بپرهيزيد و خ« 282/بقره* يعلّمكم اهللا 

  مالكيت مختلط .2,5,2,2
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 اسالم 

  3و 2.الكيت خصوصي، عمومي و دولتيقائل به مالكيت مختلط شده است؛ يعني سه نوع م

                                                            

 564، پيشين، ص4مكارم شيرازي ناصر و جمعي از نويسندگان، تفسير نمونه، ج. 1

- 355، صص1350، بي جا، انتشارات برهان، اول، 1صدر محمدباقر، اقتصادنا، ترجمه محمدكاظم موسوي، ج: رك. 2
358  

   .عد توضيحات كاملتري آمده استدرباره اصل مالكيت خصوصي در فصل ب. 3

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  عدم محدوديت منابع .3,5,2,2
منحصر در محسوسات است و هر چه  يجهان هست يه دارياقتصاد سرما يفلسف يمطابق مبان

 عت را موهوميطب يب و ماورايجهان غ ين مبانيطرفداران ا. شود مي باشد انكار ير قابل تجربه حسيغ
دانند و با توجه به  مي شير قابل افزايعت را محدود و غيوجود در طبن اساس منابع ميپندارند؛ بر ا مي
 يازهاين يص منابع محدود براياقتصاد تخص«: نديگو مي ف علم اقتصادين نگاه است كه در تعريهم

 خداوند. ش استيقابل افزا ياما از نگاه قرآن هرچند منابع بالفعل محدود است؛ ول» .نامحدود است
   1.ش را ببندديرات خويخزائن و خ يا درهايد يفزاين منابع بيب خود بر ايغتواند از خزائن  مي

  21/حجر * »و ان من شيء الّا عندنا خزائنه و ما ننزّله الّا بقدر معلوم«
معين  اى هاى آن نزد ماست و ما آن را جز به اندازه و هيچ چيز نيست مگر آنكه گنجينه«
  »فرستيم فرو نمى

كردن خداوند و جهاد در راه خدا  ياريب خداوند يخزائن غ يهاش درياز جمله اسباب گشا
  7/محمد* » اهللا ينصركم و يثبت اقدامكم اان تنصرو«. شده است يمعرف

  »دارد را استوار مى كند و گامهايتان اگر خدا را يارى كنيد ياريتان مى«
    69/ عنكبوت* والذين جاهدوا فينا لنهدينّهم سبلنا 

  »نماييم هاى خود را بر آنان مى اند به يقين راه ما كوشيدهو كسانى كه در راه «
أَنْعمِ اللّه وضَرَب اللّه مثَالً قَرْيةً كَانَت آمنَةً مطْمئنَّةً يأْتيها رِزقُها رغَدا من كُلِّ مكَانٍ فَكَفَرَت بِ

  112/نحل* واْ يصنَعونَ فَأَذَاقَها اللّه لباس الْجوعِ والْخَوف بِما كَانُ
رسيد  مى روزيش از هر سو فراوان] و[و خدا شهرى را مثل زده است كه امن و امان بود «

دادند طعم  مى نعمتهاى خدا را ناسپاسى كردند و خدا هم به سزاى آنچه انجام] ساكنانش[پس 
  »آن چشانيد] مردم[گرسنگى و هراس را به 

   

                                                            

،  1388، تهران، كانون انديشه جوان، دوم، )مباني فلسفي: دفتر اول(ميرمعزي سيدحسين، نظام اقتصادي اسالم . 1
  84-82صص

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  كن كردن فقر غيرمادي ريشه واملع. 4,5,2,2
بر جهان  يكه مبتن يه دارينظام اقتصاد سرما. است ياز اهداف اقتصاد يكيشه كن كردن فقر ير

ن اسباب و يكند و تنها چن مي يفقر معرف يشه كنيع عادالنه ثروت را علت رياست توز يماد ينيب
 ينيد يو مبان ينيببر جهان  يمبتن يكه در نظام اقتصاديدهد؛ در حال مي را مورد توجه قرار يعوامل

ت تقوا يا حاكميمانند كمك خواستن از خداوند، صدقه دادن و  ير ماديغ ين اسباب، علليعالوه بر ا
 يان رفتن فقر در جامعه معرفيو از م يرحمت اله يبر جامعه از عوامل نزول بركات و باز شدن درها

   1.شده اند
  96/اعراف* ت من السماء و االرض آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم بركاولو انّ اهل القري 

و اگر مردم شهرها ايمان آورده و به تقوا گراييده بودند قطعا بركاتى از آسمان و زمين «
  »گشوديم برايشان مى

 
  جمع بندي فصل .3,2

همانگونه كه مالحظه گرديد آموزه هاي معرفتي قرآن كريم نه تنها شامل بيان مباني 
كه مباني علوم انساني غربي را در اغلب موارد رد و طرد شناختي علوم انساني مي شود؛ بل هستي

اي  قرآن، هستي را منحصر در ماده نمي بيند و ميان دنيا و آخرت، پيوندي عميق و رابطه. كند مي
حقيقي قائل است؛ دين را برنامه اي براي زندگي دنيايي معرفي مي كند و نگاه توحيدي را در سرتاسر 

و ساري مي داند؛ قرآن، جهان را فعل و آيت خدا مي داند و هيچ تأثير جهان هستي و زندگي، جاري 
ها و فاعل هاي ديگر قائل نيست؛ خداوند، در خداشناسي قرآني، نه تنها يگانه  استقاللي براي علت

. آفريننده هستي است بلكه تدبيركننده، مالك و حاكم و قانونگذار منحصر به فرد هستي نيز مي باشد
عتقاد به چنين خدايي و پذيرش چنان جهاني، مباني علوم انساني را به كلي پر واضح است ا

كرده و موجب شكل گيري علومي متفاوت از آنچه امروز موجود است، در بستري توحيدي  متحول
  . خواهدشد

                                                            

  91-90همان، صص. 1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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   :فصل سوم
  انساني علوم شناختي انسان مباني عرصه در قرآن گستره

   

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  مقدمه
 عنوان به است؛ شناختي انسان مسائل از برخي حلّ گرو در انساني علوم اراعتب و موجوديت

 ها انسان فراحيواني مشتركات و باشد منفي پاسخ ها انسان مشترك سرشت و طبيعت مساله در اگر مثال
 يا ها انسان تصوير، اين در كرد؛ خواهد فروكش زيستي و حيواني علوم به انساني علوم شود انكار

 بر حاكم قوانين شناخت به توان مي زيستي و حيواني علوم همان ي توسعه با كه ترند دهپيچي حيواني
 كه است فرد به منحصر نوعي و جداگانه دنيايي  انساني، هر يا آمد نايل روابطشان و رفتارها و ها آن

 به ها، نمونه آن بر حاكم قوانين و مكانيسم كشف و آن از هايي نمونه يا نمونه بررسي با توان نمي
 مشتركات( ها انسان مشترك سرشت پذيرش اما ؛يافت دست ها انسان ديگر به نسبت فراگير قانوني

 معرفتي هاي منظومه تشكيل و قوانين نوع اين ارائه و كشف زمينه) ها انسان بين ثابت فراحيواني
 و قلمرو يينتع 1.كند مي فراهم را ) انساني علوم ريزي پايه( انساني مختلف هاي حوزه در مختلف
 پيوندي شناسي انسان مباحث از اي پاره با نيز اجتماعي تحقيقات و انساني علوم گيري جهت

 پايان يا شود انكار يكسره انسان مجرد روح  شناسي، انسان در اگر مثال عنوان دارند؛ به ناگسستني
 بررسي در شود، تلقي وي شدن نيست و يافتن پايان معناي به انسان هر جهاني اين زندگاني
 جهان با مرتبط امور و ماورايي معنوي، موضوعات ي كليه اجتماعي، تحقيقات و انساني هاي پديده

                                                            

   26رجبي محمود، پيشين، ص. 1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 هاي پديده ي همه شود؛ مي گرفته ناديده او دنيايي زندگي با آن تأثر و تأثير و انسان مرگ از پس
 گيري جهت انسان مادي عاداب سوي به انساني تحقيقات و يابند مي مادي صرفاً تبيين و تحليل انساني،

 جهت هم  باشد، مطرح انسان هويت سازنده اصلي عنصر عنوان به روح مسأله اگر اما كنند؛ مي
 بدن و روح تأثر و تأثير و انسان زندگي در موثر ماورايي عناصر و غيرمادي ابعاد سوي به تحقيقات
.  شد خواهد مطرح انساني علوم در اديغيرم و مادي از آميخته مادي غير تبيين نوع هم و بود خواهد

 الزم امري علوم اين بر آنها تأثيرگذاري جهت از انساني علوم شناختي انسان مباني شناخت رو اين از
 از اجمالي تعريفي ابتدا است الزم ابهام گونه هر ايجاد از پيشگيري براي 1.است ضروري و

 و شناسي انسان تفاوت به پيشين فصل در كه است يادآوري اين نكته الزم. گردد ارائه شناسي انسان
  . شد اشاره انساني علوم
  شناسي و انواع آن انسان

 خود، قلمرو به مربوط مسائل و اهداف با متناسب انساني، علوم مختلف هاي شاخه از يك هر
 مبتني ند،ندار همانندي يكديگر با نوعاً كه تعريفها اين بسا چه. كنند مي ارائه انسان از معيني تعريف

 و جامع تعريف نتوان شايد صورت، هر در باشند؛ وجودشناسي و شناسي معرفت هاي فرض پيش بر
 و موضوع داراي كه شيمي و فيزيك چون هايي دانش برخالف. كرد ارائه شناسي انسان از مانعي
 و ضوعمو داشتن از متنوع، آثار و وجودي ابعاد گستردگي علت به شناسي انسان هستند، معيني روش
 يا او وجود از ابعادي يا بعد انسان، بررسي به كه را معرفتي منظومه هر. است محروم خاص روش
  .  ناميد شناسي انسان توان مي پردازد مي انسانها از خاصي قشر و گروه

 آنتروپولوژي معادل اخير، عمدتاً قرن دو در غرب ديار در شناسي انسان (Anthropology) 

 بررسي واقع در و انسان باب در جاري و ممكن هاي تالش ي كليه معناي به واژه اين. است بوده
 و انسان معناي به (Anthropos)آنتروپوس  يوناني هاي واژه از و است انسان طبيعي تاريخ

 انسان از نوعي را آنتروپولوژي برخي. است شده گرفته گفتار و شناخت معناي به  ( Logos)لوگوس
 و گيرد مي قرار تجربي شناسي انسان مجموعه زير كه دانند مي اجتماعي ومعل از اي شاخه و شناسي

                                                            

   27همان، ص. 1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 هاي خصيصه انسانها، بندي رده آن، پراكندگي و جمعيت توزيع انسان، پيدايش منشأ مانند مسائلي به
  1.پردازد مي تجربي روش با اجتماعي روابط و محيطي و فيزيكي

 عرفاني، تجربي، شناسي انسان به توان مي شرو اساس بر كه دارد مختلفي انواع شناسي انسان
 است؛ شده بيان مختلف نويسندگان سوي از نيز ديگري بنديهاي تقسيم 2.كرد تقسيم ديني و فلسفي
 شناسي انسان همچنين 3علمي؛ و ديني فلسفي، عرفاني، يا شهودي ارزشي، شناسي انسان مانند

 روش و معرفتي مباني اساس بر كه رياساطي و معاصر فلسفي كالسيك، فلسفي تجربي، توحيدي،
  4.است گرفته صورت بندي تقسيم اين شناسي، انسان انواع

  
  انساني علوم شناختي انسان مباني. 1,3

.  دانند مي پديده يك را انسان كه اند مشترك نكته اين در انسان ي درباره غربي رايج ي ها فلسفه
 با ارتباط بي و او خالق و فاعلي مبدأ با ارتباط بي را انسان كه است اين انسان بودن پديده از مراد

 و انسان دروني روابط به  صرفاً نگرش اين در. دهند مي قرار مطالعه مورد اش نهايي هدف و غايت
   5.شود مي توجه  اشياء ساير با ارتباطش

 انسان آنها از برخي. اند دانسته مادي هاي پديده ساير با همسان و مادي اي پديده را انسان آنها
 عقالنيت بر تأكيد با و مداري انسان پرچم بلندكردن با برخي. اند كرده معرّفي ساز ابزار حيوان را

 و ماهيت بي هويت، بي درون، از را انسان و پرداختند مخالفت به ديني و اخالقي هاي ارزش با محض
 اي عده. ساختند آماده فردي جويي سلطه براي را زمينه و خواستند نيز چنين و دانستند گسيخته عنان

                                                            

   216-215خسروپناه عبدالحسين، پيشين، صص. 1
   21شين، صرجبي محمود، پي. 2
   224-217خسروپناه عبدالحسين، پيشين، صص. 3
   21- 12، صص1383، قم، دفتر نشر معارف، اول، )انسان در اسالم(پارسانيا حميد، هستي و هبوط . 4
   18واعظي احمد، پيشين، ص. 5

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 مانند هم برخي و اند دانسته گذار تأثير نقش فاقد و پذير تأثير انفعالي، اي پديده را انسان نيز ديگر
   1.اند دانسته او جنسي غريزه را انسان شخصيت سازنده عامل فرويد

يكي مروري بر مباني انسان شناسانه فلسفه هاي موجود در غرب و پيش فرض هاي متافيز
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 

ته به تعريف و تبيين هدف براي انسان از مهم ترين و بنيادي ترين مباحث انسان شناسي است و بس
پاسخي كه به آنها داده مي شود رويكردهاي متفاوتي را در علوم انساني شكل داده و يا ايجاد 

به عنوان » اومانيسم«قبل از بررسي هر يك از اين مباني الزم است بخشي مجزا به تبيين . خواهدكرد
فراگيرترين و مهم ترين تفكر حاكم بر فرهنگ غرب به دليل نگرش خاصي كه به انسان 

ارائه مي دهد، اختصاص داده شود؛ گرچه اومانيسم، حاوي مباني ) محوري يا اصالت انسان انسان(
شناختي و معرفت شناختي خاص خود نيز هست كه در قسمتهاي قبل و بعد بنا به اختصار به  هستي

  .  آنها پرداخته شده است
  2اومانيسم. 1,1,3

توان  را مي وي هاي توانمندي و استعدادها و انسان واقعي هويت ديدگاههاي مطرح شده درباره
 مستقل و آزاد  كامالً موجودي انسان ديدگاه يك در تقسيم كرد؛ متضاد بلكه  متفاوت كامالً دسته به دو
 خودكفاست؛ آن به رسيدن راه و خويش واقعي سعادت شناخت در كه شود مي گرفته نظر در

 و خويش به وانهاده و مطلق قدرت داراي  ر،خودمختا موجودي و زند مي رقم خود را خود سرنوشت
 در. است آزاد مطلقاً) خود گيري تصميم و خواست از بيرون( بيروني الزام و تكليف هرگونه از

 اما برخوردار واقعي سعادت به رسيدن براي كافي نه و الزم شناخت قدرت از انسان دوم، ديدگاه
 به رسيدن براي و دارد قرار) خدا( ماورايي قدرتي هدايت و تدبير تحت است؛ الهي راهنمايي نيازمند
 اختيار در پيامبران وسيله به متعال خداي سوي از كه است هايي الزام و تكاليف داراي خويش، سعادت

                                                            

   39بهشتي محمد، پيشين، ص. 1
2.Humanism  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 جوامع بر مطلق يا نسبي صورت به بشر تاريخ طول در ديدگاه، دو اين از هريك 1.شود مي نهاده او
 چهاردهم قرن حدود از نخست ديدگاه حاكميت ي از زنجيره حلقه آخرين. اند داشته حاكميت انساني

 به قريب اكثر اخير قرون بويژه قرن شش طي و يافت رواج  »مداري انسان« يا »اومانيسم« عنوان با
 اديان پيروان از برخي و داد قرار خود ي سيطره تحت را غرب ادبي و سياسي  فكري، هاي مكتب اتفاق

  2.كرد جذب خود به ناخودآگاه و آگاهانه نيز را آسماني
 در و عمل و نظر مقام در انسان آن، اساس بر. ناميد غرب فرهنگ گوهر توان مي را اومانيسم

 عبارت به گيرد؛ مي قرار شر و خير و سقم و صحت مالك شناختي، ارزش و شناختي معرفت محور
 انساني شؤون و انسان بر آن اصلي توجه كه شود مي اطالق كوششي و انديشه بر اومانيسم ديگر،
 حيثيت حفظ و انسان استعدادهاي ي جانبه همه پرورش كه است توجه همين تبع به و است متمركز

 اومانيسم يا مداري انسان  تاريخي، منظر از 3.شود مي واقعها  فعاليت ي همه مقصود انسان آزادي و
 بيشتر و آمد پديد )ايتاليا(اروپا  در14 قرن كه در بود آموزشي و فكري فرهنگي، ادبي، جنبش يك

 و در 4داشت وسطايي قرون فلسفه و الهيات عالمان و دين اولياء سلطه و رفتار ضد بر عصيان حالت
 فلسفي، مكاتب همه  تقريباً دليل همين به. گرفت خود به اجتماعي ـ سياسي ي جنبه بعد مراحل
 ي همه در ديگر تعبيري به و درآورد خود يطرهس تحت را سياسي هاي نظام و ادبي و هنري اخالقي،

 اروپايي، گرايي روح سودگرايي، كمونيسم،. يافت حضور و نفوذ ـ ناخودآگاه يا آگاهانه ـ آنها
) پروتستان مسيحيت( لوتري پروتستانتيزم حتي و گرايي آزاديخواهي گرايي، وجود گرايي، شخص
  5.دارد جريان آنها در اومانيسم روح و همداستانند مداري انسان در نحوي به هريك

                                                            

   42رجبي محمود، پيشين، ص. 1
   43همان، ص. 2
   167ه عبدالحسين، پيشين، صخسروپنا. 3
   119، ص1371حلبي علي اصغر، انسان در اسالم و مكاتب غربي، تهران، اساطير، اول، . 4
   44-43رجبي محمود، پيشين، صص. 5

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  ريشه لغوي اومانيسم. 1,1,1,3
 Homo التين هاي واژه از اصل در) انگليسي( Humanism و) آلماني( Humanismus هاي واژه

 Humaniora و) انسانيت(= Humanitas هاي واژه. اند شده مشتق) انساني(=  Humanus يا) انسان(= 

 در اومانيسم. اند ريشه همين از نيز شود مي اطالق باستان كالسيك ي دوره علم و زبان ادبيات، بر كه
 كار بهها  اين مانند و بشر اصالت مذهب محوري، انسان انگاري، انسان بشرمداري، معناي به فارسي
 مقابل در (Humanitas homo humanus) انساني انسانِ انسانيت اصطالح روم در بار اولين. است رفته
 را گرايش اين سپس و گرفت قرار توجه مورد ابزارساز انسان و اجتماعي انسان و الهي انسان

 انسان كه اين بر داير است، نموده مندرج) اقوال( استدالالت بطالن يا حقيقت كتاب در پروتاگوراس
  1.نيست كه چيزهايي نيستي مقياس و هست كه چيزهايي هستي مقياس چيزهاست، ي همه مقياس

  انسان و معرفت در اومانيسم خدا،. 2,1,1,3
اومانيسم با اصالت . همانگونه كه مطرح شد نقطه اصلي تفكر اومانيسم تمركز بر انسان است
حتي خدا در نگاه . بخشيدن به انسان همه امور را با محوريت انسان تعريف و ترسيم مي كند

اداره اي پروردگار را در اومانيستي به نوعي مخلوق فهم و ذهن بشر است زيرا اين انسان است كه ج
اومانيسم در حوزه » انسان ربوبي«يا » انسان خدايي«. عالم هستي گرفته و ربوبيت از آن انسان است

خداشناسي، يا خدا را انكار مي كند يا در حد وسيله اي براي رسيدن انسان به اهدافش خدا را تنها در 
اومانيسم در عرصه شناخت هم با . كنديك رابطه شخصي لحاظ مي كند؛ و يا دئيسم را عرضه مي 

تأثيرپذيري زياد از آراء كانت، نقش فاعل شناسا را در فرايند شناخت برجسته مي كند و با انكار 
كانت  2.وجود واقعيت خالص و دست نخورده در بيرون ذهن انسان، دچار نسبيت معرفتي مي گردد

 انسان معارف علوم و اينكه جاي به و است معرفت و شناسايي سوژه و موضوع انسان بود معتقد
 است اين انسان گويد مي كانت. شود تنظيم انسان معرفت مطابق بايد اشياء كند پيدا انتظام اشياء مطابق

                                                            

   167خسروپناه عبدالحسين، پيشين، ص. 1
   228خسروپناه عبدالحسين، كالم جديد، پيشين، ص . 2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ياست كه به واسطه حس و اصول عقل يشناسد عالم مي كه انسان يو عالم دهد مي معنا عالم به كه
   1.ز بر طبق اصول فكر انسان استين علوم نيوانو ق يشود؛ اصول علم مي رير و تفسيادراك، تعب

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 

انسان، ) اصالت منفعت و اصالت لذت. (يزي نمي بيندجز منفعت، لذت و خواسته هاي فردي خود چ
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
آينده  فصل قبل بيان شد؛ شرح مباني معرفتي اومانيسم هم در فصلمانيستي در خدا شناسي او

  .خواهد آمد
  اركان و پيامدهاي اومانيسم .3,1,1,3

، فردگرايي، آزادي، نگاه مادي و طبيعي به انسان و اصالت منفعت )انسان خدايي(اصالت انسان 
  .يسم در اينجا شرح داده مي شوندو اصالت لذت به عنوان نمونه اي از اركان و پيامدهاي اومان

  اصالت انسان. أ
 ها اومانيست 3.يا اصالت انسان در واقع در برابر اصالت خدا مطرح مي شود 2انسان محوري

 ارادي و گر انتخاب آگاه، معبودي و خود استعدادهاي جانشين خويش، هستي مالك انسان معتقدند
. اند كرده نظر باشد مي خويش غايت و فاعل خود كه تذا به قائم وجودي منزله به انسان به آنان. است
 دارد كه اختياري قدرت با انسان سرشت ساختن و دارد قرار جهان مركز در انسان اومانيستي، نگاه در
 خالق خود انسان و ندارد نقشي هيچ آدم سرنوشت در خداوند نگاه، اين در. اوست خود اختيار در

 خلع فرماندهي از دين و گيرد مي عهده بر را بشر رهبري انانس است؛ عقل خويش سرنوشت و حيات

                                                            

   336ين، صپاپكين ريچارد و استرول آوروم، پيش. 1
خدايي ترجمه اومانيسم به انسان محوري ترجمه دقيقي نيست؛ صحيح آن است كه اومانيسم به انسان ربوبي يا انسان. 2

  . رسدمناسب تر به نظر مي» حيوان ربوبي«ترجمه شود؛ البته با نگاه حيواني اي كه اومانيستها به انسان دارند تعبير 
   243هادوي نيا علي اصغر، پيشين، ص . 3

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 به اومانيسم پيام ترين مهم 1.است خويش محيط خالق بلكه نيست محيط محصول انسان و شود مي
 به مربوط امور و دين به توجه بدون انسان كه شايد اين باشد اجتماعي مكتب و انديشه يك عنوان
 حقوق، قوانين، خالق را انسان دليل، همين به تواناست؛ خويش ايدني روابط تنظيم در طبيعت ماوراي
علوم بشري هم از اين . داند مي بشري هاي نياز تمام ي كننده برطرف نيز و تكاليف احياناً وها  ارزش

قاعده مستثني نخواهند بود و بدون نياز به دين و وحي قادر خواهند بود سعادت را براي انسان به 
  2.ارمغان بياورند

  3فردگرايي . ب
 هاي آزادي و حقوق به اعتقاد و فرد واالي ارزش .از پيامدهاي انسان محوري است فردگرايي

 ي تجربه و طبيعي حقوق به توجه .يابد مي تبلور فردي از نمودهاي فردگرايي است كه در اومانيسم
 اصل از كگارد، ير كي وسيله ي به فرد طرح اصالت و كانت و بيكن هابز، الك، سوي از فردي حسي

فردگرايي نقشي مؤثر در ميان مباني انسان شناختي و روش شناختي  4.است گرفته سرچشمه فردگرايي
  .علوم انساني ايفا مي كند كه در بخشهاي بعد به آن اشاره شده است

  آزادي. ج
راي خود اومانيستها معتقدند انسان آزاد به دنيا آمده و بايد از هر قيد و بندي جز آن چه خود ب

اومانيستها ارزشهاي ديني و اخالقي مطرح در قرون وسطي را مردود و . تعيين مي كند آزاد باشد
ناپذيرفتني مي دانستند زيرا تغيير ناپذير بوده و بايد پذيرفته مي شدند و اين امر با آزادي و استقالل 

جامعه تجربه كند و خود بر  آنها مي گويند بشر بايد آزادي خود را در طبيعت و. انسان سازگار نبود
اين آزادي  6.و اراده بشر است كه بايد منبع ارزشگذاري تلقي شود 5سرنوشت خويش حاكم شود

در . حد و حصر اومانيستي جايي براي تكليف، مسؤوليت و رعايت مصالح عمومي باقي نمي گذارد بي
                                                            

   103- 98ابراهيميان حسين، پيشين، صص. 1
   174خسروپناه عبدالحسين، گستره شريعت، پيشين، ص . 2

3. Individualism  
   174همان، ص. 4
   48-47رجبي محمود، پيشين، صص. 5
   242هادوي نيا علي اصغر، پيشين، ص. 6

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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خود را بگيرد؛ نه اداي  او بايد حق. اين بينش سخن از حق هر انسان و نه تكليف او مطرح است
آزادي اومانيستي در شكل . تكليف كند زيرا اگر تكليفي هست براي تأمين حق آزادي اوست

و نسبيت در ارزشهاي اجتماعي و ) به مثابه يك ايدئولوژي نه يك روش(اش دموكراسي  اجتماعي
  1.حقوقي را به دنبال دارد

  2اصالت سود و لذت. د
انسان را در جهان طبيعت جستجو كردند و تفسيرشان از انسان  وقتي متفكران اومانيسم كمال

طبيعتاً سودمحوري و لذت گرايي مادي هدف نهايي بشر  3در جهت طبيعت و ماده خالصه شد،
از سوي ديگر مي توان يكي از زمينه هاي گرايش افراطي به سود و لذت جسماني . شناخته مي شود

ر برابر توجه افراطي نظام كليسايي به جنبه روحاني و غفلت از در اومانيسم را به دليل مقابله آنها د
   4.ابعاد دنيايي انسان دانست

. لذت گرايي و منفعت طلبي اومانيسم را مي توان ناشي از فردگرايي اومانيستها نيز دانست
هر  پيامد فردگرايي و منحصر به فرد دانستن هر يك از انسانها در بينش اومانيستي اين خواهد بود كه

فردي حتي در نظام ارشي حاكم بر رفتارش كامالً 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 

هورترين به عنوان مش) م 1747 – 1832(بنتام . و هدف، انسان، منفعت و لذت اوست 5جستجو كرد
 را لذّت و سعادت معرفي مي كرد و بدي تنها را رنج و خوبي تنها را تئوري پرداز لذت گرايي، لذّت

 اصالت سود و اصالت لذت در نگرش بنتام يك چيز هستند در دو شكل متفاوت؛ او. داند مي مترادف
 و تمعرفي مي كند كه صور نادرست از درست عمل تعيين در عيني اصل را يك» سود اصل«

                                                            

   59رجبي محمود، پيشين، ص. 1
2. Utilitarianism & Hedonism  

پور مريم، نقدي بر مباني معرفت شناسي اومانيستي، تهران، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، اول،  صانع. 3
 Encyclopedia of Philosophy, Paul Edwards, IV, p.69,70               : نقل از 17، ص1378

  ، به نقل از همان23-18همان، صص. 4
   26همان، ص. 5
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يك عمل تا  : اصل نفع به اين صورت مطرح شده است 1.است هدونيسم و انگاري لذّت از تفسيري
باشد،  آنجا كه در جهت حصول و توليد بزرگ ترين خوشي و سعادت براي بزرگ ترين عده مي

 محاسبه« نام به سعادت و خوشي ترين بزرگ تعيين براي روشي وي حتّي 2.درست و حق است
 و باروري آوري، يقين مدت، طول شدت، جمله از معيارهايي بر بنتام روش، اين در كرد؛ ابداع »لذّت

 سرمايه اقتصاد بر را تأثير ترين بيش بنتام، جرمي تفسير با گرايي لذت. ورزيد مي تأكيد لذّت شموليت
حات به عنوان يكي از اصطال» اصل لذت«همچنين زيگموند فرويد، در ارائه  3.است گذاشته داري

  4.نظريه شخصيت خود، از لذت گرايي تأثير پذيرفته است
  طبيعت گرايي .ه

خواه (اكثر اومانيستها انسان را موجودي همتراز حيوانات معرفي مي كنند و رده بندي جانوران 
طي  انسان به نگاه خصوص در تغييراتي گرچه 5.را صرفاً قراردادي مي دانند) انسان و خواه غير انسان

 كه انسان به حيواني و ماشيني نگاه از بعد( آمد وجود به اومانيستها ميان در رنسانس از دبع طي ساليان
 جانوري را انسان اينكه از غير متفكران، برخي 18 قرن در مثالً  ،)رسيد خود اوج به داروين نظرات با
 فرهنگي موجود يك بلكه نيست طبيعي موجود يك تنها انسان گفتند كردند؛ مطرح جانوران ميان در
 يك در انسان به نگاهها اين همه اما) حقوقي و سياسي تاريخي، شناسي انسان پيدايش. (هست نيز

   6.كنند مي تعبير مادي صورتي به و طبيعت ماوراء و خدا از بريده را انسان اينكه آن و دارد اشتراك نكته
   6.كنند مي

  مادي گرايي و طبيعت گرايي  .2,1,3

                                                            

  243هادوي نيا علي اصغر، پيشين، ص. 1
   50پاپكين ريچارد و استرول آوروم، پيشين، ص: رك. 2
  244هادوي نيا علي اصغر، پيشين، ص. 3
   286، پيشين، ص1شكرشكن حسين و ديگران، مكتب هاي روان شناسي و نقد آن،ج. 4
   55رجبي محمود، پيشين، ص. 5
   126- 118حلبي علي اصغر، پيشين، صص. 6
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 كه كساني. داد قرار الهي و مادي كلي دسته دو در توان مي را انسان ماهيت مورد در نظرات
 دسته  جزء كنند مي تلقّي مادي كامالً اي پديده را انسان كم دست يا پندارند مي مساوي ماده با را هستي
 تلقّي مادي قوانين از هايي شعبه است حاكم انسان وجود بر كه را قوانيني همه آنها دارند؛ قرار اول
 تحليل مادي نگرش اساس بر را شناختي روان يا زيستي مكانيكي، از اعم قوانين تمامي و كنند مي
 علوم پيشرفت. آورند مي پايين ماشين حد در يا و حيوان حد در يا را انسان نگرشها اين در 1.كنند مي

 اي هگون به است بوده مؤثر كامالً نگاه اين تقويت در روانشناسي و شناسي زيست در ويژه به تجربي
 ذهني هاي پديده حتي انساني، احوال همه تا كرده تقويت دانشمندان از اي عده در را تمايل اين كه

    2.كنند تبيين مادي عوامل اساس بر را آرزو و احساس و تخيل و تفكر نظير
انساني  حيات قلمرو به محض تجربي دانش ورود كه حاصل شناسي علمي يا تجربي انسان
انسان در اين  .است المارك و داروين تكامل فرضيات يات زيست شناسي به ويژهبر نظر است، مبتني

گرچه آغاز نگرش حيواني به انسان قبل از  3.معرفي مي شود ساز ابزار حيوان نوع انسان شناسي
 انسان به را خود جلدي 44 طبيعي تاريخ از جلد دو بوفن ژرژ فرانسوي دان داروين است، مثالً طبيعي

اما داروين با بيان علمي تر از فرضيه  4كرد؛ بحث جاندار نوع يك عنوان به او از و داد اختصاص
 و مادي تصوير تا است كرده تالش انسان شناسي علمي. تكامل تأثير زيادي در علوم انساني گذاشت

 تصاوير ديگر طرف از و بنماياند تجربي – علمي  كامالً تصويري مثابه به را انسان زندگي طبيعي
 مردود غيرعلمي و تخيلي تصاويري اند داده ارائه انسان از گذشته در حكيمان و پيامبران كه را ريديگ
 موجودي پوزيتيويستي استوار است، شناسي كه بر مباني انسان در اين نوع انسان. بخواند اعتبار بي و

. برد مي بهره نمادسازي و سازي ابزار خصلت دو از كه است دنيوي موجودات ديگر نظير طبيعي
 ماترياليسم به آن شناسانه هستي مباني و آمپريسم به شناسي انسان نوع اين شناسانه معرفت هاي بنيان

                                                            

، قم، مؤسسه آموزشي )از مجموعه مشكات 6/2 - 01شماره (ي مديريت اسالمي مصباح يزدي محمد تقي، پيش نيازها. 1
   39، ص1385پژوهشي امام خميني، اول، 

  57واعظي احمد، پيشين، ص. 2
   12پارسانيا حميد، پيشين، ص . 3
   124حلبي علي اصغر، پيشين، ص. 4
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 مادي هاي جنبه به ناظر تصويري جز چون انسان به نگرش نوع اين در 1.شود مي منتهي گرايي مادي و
 شود، مي انكار انسان وحانير جنبه يابد نمي ظهور شناختي روان نهايت در و فيزيولوژيكي فيزيكي،

 او بدن و جسم به را آدمي شناختي روان و فيزيولوژيكي فيزيكي، مادي، هاي وجنبه ها ويژگي همه
  2.رود مي بين از بدن و روح دوگانگي ترتيب بدين و كنند مي مستند

 متأثر گرايانه ماده هاي فرضيه اين نوع انسان شناسي و همين از غربي شناسي روان امروزه
توسط گوستاو فخنر 1860روان شناسي در همان سال انتشار كتاب اصل انواع داروين يعني  3.است

او معتقد بود ذهن انسان را مي توان به طور علمي مورد مطالعه قرار داد و از يك ديدگاه . تأسيس شد
 العاتمط دليل به روان شناسان گرچه 4.كمي در آزمايشگاه به سنجش و اندازه گيري آن پرداخت

 ي ماد موجودي عنوان به انسان تلقّي اما اند شده خود اوليه موضع از نشيني عقب به مجبور تر عميق
 روان و دارند انسان به ماشيني و مكانيستي نگاهي رفتارگرايان 5.است حاكم شناسي روان بر همچنان
. كند مي تفسير جنسي غريزه از شده اشباع حيواني حد در را انسان فرويد، مثل گري تحليل
موجوداتي اگوست كنت، پدر جامعه شناسي . شناسي هم متأثر از اين نگاه مادي به انسان است جامعه

  ي انسان را مشمول يك تفسير كامالً ناميد و صريحاً اراده» موهومات«را كه مادي و محسوس نيستند، 
او انسان شناسي را مساوي با . و مبناي جامعه شناسي را بر زيست شناسي گذارد 6حيواني قرار داد

پيش فرض ايدئولوژيك . در نظر گرفت» بدن شناسي«زيست شناسي طبيعي و تجربي و نوعي 
هاي اجتماعي و انساني، همگي مادي و جسماني است و انسان،  شناسي كنت اين بود كه پديده جامعه

   7.يك موجود فيزيكي است

                                                            

   12پارسانيا حميد، پيشين، ص. 5
   149عليم و تربيت، پيشين، صرهنمايي سيداحمد، درآمدي بر فلسفه ت. 1
   39مصباح يزدي محمد تقي، پيشين، ص. 2
   263، پيشين، ص1شكر شكن حسين و ديگران، مكتب هاي روان شناسي و نقد آن، ج. 3
   39مصباح يزدي محمد تقي، پيشين، ص. 4
   63رحيم پور ازغدي حسن، پيشين، ص. 5
   79همان، ص. 6
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 وجود عدم يا وجود به شدن قائل نسانا ماهيت از بحث در اصلي محور است توجه شايان
 از جداي خاص، و ويژه خلقتي كه عنصري. است انسان براي فرامادي و مجرد عنصري عنوان به روح

 كس هيچ براي روح مثل اي پديده وجود اينكه شد يادآور بايد كه اي نكته. دارد انساني جسم خلقت
 فكر و روح مادي، مكتب ديدگاه از كه است ينا دارد قرار مناقشه مورد آنچه اما نيست؛ انكار قابل

 و بدن همين هاي ويژگي از نيست؛ بدن از جداي موجودي روح، يعني. نيست ماده خواص جز چيزي
 كند مي استفاده روح واژه از وقتي مادي شناسي انسان يعني. است مغز هاي سلول از خاصي تركيب
 شكل يك به تاريخ طول در روح و انسان درباره تيماترياليس بينش گرچه 1.دارد آن از مادي تعبيري
 اختالف برخي رغم علي ماترياليسم اشكال ي همه اما است؛ برخوردار بسيار تنوع از و نشده ظاهر
   2.دارند نظر اشتراك انسان در مادي غير و مجرد جوهر هرگونه انكار جهت در نظرها

  نمونه ها. 1,2,1,3
را در ميان نظريات علوم انساني به ويژه در روان  نسانمادي و طبيعي به ماهيت ا رويكرد

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 

در . علوم انساني در كشور ما تعليم داده مي شود غالب هستندطبيعت گرا به خصوص در آنچه از 
  .اينجا تنها چند نمونه شرح داده شده است

  انسان در مكتب روان تحليلي فرويد. أ
فرويد دانشجوي پزشكي بود و به دليل عالقه شخصي، به پژوهشهاي زيست شناختي اشتغال 

ست بروك مدير آزمايشگاه فيزيولوژي در او در دوران تحصيل پزشكي تحت تأثير افكار ارن. داشت
ارنست بروك معتقد بود انسان يك . قرار گرفت 19دانشگاه وين و فيزيولوژيست معروف قرن 

ارگانيسم زنده است و ارگانيسم زنده، يك سيستم پوياست كه از قوانين فيزيكي و شيميايي تبعيت 
فرويد  3.ر فيزيولوژي نوين قرار مي گيردفرويد اين ديدگاه را مي پذيرد و بسيار تحت تأثي. كند مي

                                                            

   60مصباح يزدي محمد تقي، پيشين، ص. 1
   58-57واعظي احمد، پيشين، صص. 2
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هم به دليل زيست شناس بودن و هم به خاطر تأثيرات گسترده فرضيه تكاملي داروين، تأثير عميقي از 
هاي  بسياري از پيش فرضهاي اساسي و ايده. اين نگرش خاص به مسأله خلقت و انسان پذيرفته است

غيير، مفاهيم تثبيت و بازگشت به طور مستقيم از تفكر روان تحليلي فرويد نظير مفهوم رشد، فرايند ت
   1.تكاملي نشأت گرفته است

موجودي است انباشته از انواع غرايز زيستي؛ غرايزي كه به  انسان در نگاه روان تحليلي فرويد، 
ه سازد و او را نسبت به ارضاء آن نيازها بر انگيخت  اي مواجه مي حسب مورد انسان را با نيازهاي ويژه

هاي جنسي، گرسنگي و  هركدام از غرايز اصلي و اساسي زيستي و زندگي، يعني غريزه. مي كند
آميزند و گاه يكديگر را خنثي   تشنگي، فروع و مشتقات خاص خود را دارد كه گاه با هم در مي

فرويد، ساختار شخصيت انسان را  2.روند  كنند و در مواردي حتي به جاي يكديگر به كار مي مي
مي داند و معتقد است رفتار انسان به طور پايا   »فرامن«و » من«، »نهاد«شكل از سه نظام عمده يعني مت

وي پويايي شخصيت را به پويايي و تحرك همين سه نظام  3.حاصل تعامل اين نظامهاي سه گانه است
خود، پل  ها همراه با غرايز مربوط به ي شخصيت مي داند و معتقد است اين نظام عمده و برجسته

غرايز در اين ميان عامل سوق  4.گيرند  ارتباطي مابين انرژي بدني يا رواني و شخصيت انسان قرار مي
اند كه اسباب  دهنده و محرك پوياييهاي شخصيت و نيروي زيست شناختي در انسان به شمار رفته

ي، در مقايسه با از ديدگاه فرويد غرايز ذات 5.آورند  آزادسازي انرژي رواني فرد را فراهم مي
در هر صورت،  6.كنند  هاي خارجي نقش حياتي تر و مهم تري را در پويايي شخصيت ايفا مي محرك
  7.ي انگيزشي فرويد، بر اين كيفيت استوار است كه تنها منبع انرژي رفتار بشر، غرائز است نظريه

                                                            

   285همان، ص. 1
 .144، ص1385رهنمايي احمد، درآمدي بر مباني ارزشها، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، دوم، . 2
   293شكر شكن حسين و ديگران، پيشين، ص. 3
   144رهنمايي احمد، پيشين، ص. 4
   298شكرشكن حسين و ديگران، پيشين، ص. 5
   145رهنمايي احمد، پيشين، ص. 6
 300شكر شكن حسين و ديگران، پيشين، ص. 7
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ساير غرايز به خود ي جنسي توجه فرويد را به مراتب بيشتر از  از ميان غرايز زندگي، غريزه
ي جنسي با ويژگي چند بعدي خود، از مناطق سه گانه شهوت زا يعني  غريزه. معطوف داشته است

يابد و به سهم خود بر روند و فرايند   بخش دهاني، بخش مقعدي و بخش اندام تناسلي نشأت مي
ها و بر كم و كيف  ها و انديشه ي بينش ها و تمايالت و بر شكل پذيري همه تمامي غرايز و خواست

ي جنسي كه انسان را در  بدين ترتيب غريزه. گذارد  ها تأثير مي ها و واكنش ي رفتارها، كنش كليه
ها و  تواند سلسله جنبان گرايش ها، افكار، خواست ها، كنش  تنگناي خود قرار داده است مي

رود و   صيت به شمار ميي اتكاء مراحل رشد شخ در واقع، شور جنسي نقطه. هاي انسان باشد واكنش
. گردد  ي رشد شخصيت به همين شور و هويت جنسي فرد مربوط مي ي فرويد بخش عمده در انديشه

ي دهاني و نشيمنگاهي و  بر اساس اين ديدگاه، ليبيدو در مراحل سه گانه رشد جنسي، يعني در مرحله
. بخشد  و رشد انسان را سامان ميگردد   ي دهان، مقعد و آلت متمركز مي تناسلي، به ترتيب در ناحيه

از اين رو، به حسب حفظ تثبيت خصوصيات هر مرحله توسط افراد و آحاد انساني، سه سنخ  
گردند كه   هاي خلقي و رفتاري مشخص مي شخصيت دهاني، مقعدي و آلتي با سه دسته از ويژگي

  1.شود  ها متناسب با خصوصيت غالب  فرد، به وي نسبت داده مي يكي از آن
مالحظه مي شود نگاه فرويد به انسان، چيزي غير از ارائه يك تصوير حيواني از زندگي و 

هاي انسان را حاصل انباشتي از غرايز، به ويژه غريزه جنسي  ها و گرايش ها، واكنش كنش. انسان نيست
سير معرفي كردن، انسان را در بعد حيواني اش خالصه مي كند؛ عالوه بر اين، فرويديسم، در تف

  .هاي واالي انساني و گرايش هاي فطري بشر ناتوان است ها و فضيلت گرايش به كماالت، خوبي
  مداري انسان شناختي انسان مباني .ب

 مكاتب از مداري انسان مكتب در توان مي را تجربي و طبيعي شناسي انسان از بارزي نمونه
 هستي ي همه و هستي ي همه تجلي گاه را انسان مداران انسان. كرد پيدا تربيتي علوم در شده شناخته

 و انسان نام به آنان اين، وجود با. مي بخشند خدايي ي جلوه انسان به يعني مي دانند؛ او مدار داير را
 موجودي او از و كرده مخدوش را وي حقيقي ارزش او، ساختن متعالي و دانستن بلند مرتبه عنوان با

                                                            

  146-145رهنمايي احمد، پيشين، صص. 1
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 چون نگاه، اين در انسان. نپردازد خويشتن امر جز امري هيچ هب و خود جز چيز هيچ به كه اند ساخته
 طفيل را هستي تمام و بخواهد خود براي را هرچيزي كه آموزد مي است گرفته قرار وجود محور

 كه چنان آن او. نباشد مكلف و متعهد خود جز آمري و عامل هيچ برابر در نتيجه در و بداند خويش
 پايان چيز همه برگشت و رفت سير اين با و گرايد مي خود به مسرانجا است، كرده آغاز خود از
 فيزيولوژيكي فيزيكي، مادي، هاي جنبه به ناظر تصويري جز خودآمده، انسان از ميان اين در. پذيرد مي
 و سازند مي مرتبط و مستند او بدن و جسم به انسان مداران، بشر را. شناختي ارائه نمي گردد روان و

 به اي مدارانه انسان نگرش چنين طبيعي ي نتيجه. رود مي بين از بدن و روح ونگيدوگ ترتيب بدين
 شود مي تفسير مادي انسان وجودي فرودهاي و فراز و انساني هاي ويژگي ي همه كه است اين انسان

 به او معنوي و روحاني تحوالت و انسان روان و روح حتي بيان، اين با. يابد مي تعلق مادي جهان به و
 و بدن و روح يعني گردد؛ مي بر شيميايي انفعاالت و فعل و فيزيكي تحوالت و تغيير از انيسميمك

 ها نگرش اين. شوند مي هويت يك و سنخ يك از و گرا هم انسان، فيزيولوژيكي و رواني هاي جنبه
 سنخيتي دو به مداران انسان گمان به كه است انساني حيات از مادي و ارگانيكي برداشت مرهون
  1.بخشد مي پايان بدن و روح بودن

 به اصول و مباني از اي مجموعه او سرشت و انسان ي درباره مداران انسان آراي به مراجعه با
   :است شرح بدين آنها برخي از كه آيد مي دست

 آفريدگاري بنابراين و باشد مي پيداست خود موجودي جهان، اجزاي ديگر همانند انسان.  1
   .گرفت نظر در او پيدايش براي توان نمي او خود وراي

 پديد مداوم و مستمر تحول و تطور قانون اساس بر كه است طبيعي كامالً اي پديده انسان.  2
  .ندارد و است نداشته پسين تدبير و اراده و پيشين ي نقشه و طرح و آمده

 جهان واقعيات كشف به خويش ي اراده و عقل احساس، حس، نيروي بر تكيه با انسان.  3
 يا فطرت عنوان تحت عاملي هر از راه اين در و پردازد مي خود سعادت تأمين و زندگي و اداره هستي

  .ندارد وجود وحي و فطرت نام به چيزي اساساً و است نياز بي وحي عنوان تحت نيرويي هر
                                                            

  : به نقل از 149رهنمايي احمد، درآمدي بر فلسفه تعليم و تربيت، پيشين، ص. 1
Paul Kurtz (ed.), Humanist Manifesto I, p. 3  
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 رد خويش شخصي ي تجربه طريق از و مادي و ظاهري هاي داشته و امكانات با تنها انسان.  4
  1.آيد نايل خودشكوفايي مرتبه ترين عالي به تواند مي طبيعي جهان

  رفتارگرايي شناختي انسان مباني. ج
 يك حد در را انسان و گراييده تفريط به انسان منزلت و در شأن كه ديگري فكري جريان

 از ار خود شناسي انسان رفتارگرايي،. است رفتارگرايي به موسوم جريان است، داده تنزل ماشين
 فراتر انسان رفتار مكانيسم تشريح و تبيين از و است مانده همانجا در و كرده آغاز انسان رفتارشناسي

 مكانيسم برآيند واكنشي، و كنشي ابعاد تمامي در را انسان رفتار مجموع، در رفتارگرايي. است نرفته
 در محرك.  رسد  مي رظهو به شدن شرطي فرآيند در كه است دانسته پاسخ و عامل محرك، عنصر سه
 و است گرديده قرين ديگري ساختگي عامل با بسا چه كه است خارجي واقعي عامل يك امر آغاز

 بدون حتي تواند  مي تداعي يك صرف بعدها. است آورده فراهم را خاصي رفتار بروز موجبات
 به كه است شدن شرطي فرايند همان اساس ها اين. كند ايفا را نقش اين اصلي محرك شدن همراه
 به كه بگيريد نظر در را تلويزيوني ديدني برنامه يك مثال عنوان به. گرداند  مي شرطي را رفتار نوعي
 كرده ايجاد بيننده در را خاصي هيجانات نوبت هر در و است شده شروع مخصوصي آهنگ با دفعات
 آن كه اين محض به گردد  مي موجب مدتي از بعد برنامه، شروع با برنامه ويژه آهنگ مقارنت.  است
 شرايطي در اگر حتي كند، ايجاد برنامه آن با آشنا انسان در را هيجانات همان رسد  مي گوش به آهنگ

 انسان و است شده شرطي آهنگ به انسان واكنش صورت اين در. نشود گذاشته نمايش به برنامه آن
  .  داد  مي ارائه هبرنام تماشاي و شروع محض به كه دهد  مي ارائه را پاسخ همان

 ديدگاه  :كرد ياد توان  مي ديدگاه دو از سازي شرطي فرايند با ارتباط در رفتارگرايي مكتب در
 پاولوف ايوان توسط ورزد  مي تأكيد شده شرطي وانعكاسي بازتابي رفتار بر تنها كه نخست
 رفتار بر كه دوم ديدگاه .برند  مي نام كالسيك سازي شرطي عنوان به آن از امروزه و گرديد پيشنهاد
 عامل سازي شرطي و شد ارائه اسكينر اف.بي توسط دارد تأكيد زنده موجود ي شده شرطي اما ارادي

 رفتارگرايان پذيرش و حمايت مورد ي برجسته ديدگاه عامل، سازي شرطي. گرفت نام گرا كنش يا
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 يك حد تا را انسان منزلت هك اين در دارند، كه هايي تفاوت رغم به ديدگاه، دو هر .است جديد
  1.ندارد تفاوتي اند، دانسته شبيه ماشين كار به را او رفتار و اند داده تنزل ماشين

 و سير و رفتار و خو و خلق داراي وي. نيست ماشين يك جز چيزي انسان گذشت، كه بياني با
 صورت اين در. ندك عمل ماشين يك همانند تا دارد خارجي محرك به نياز و است مكانيستي سلوكي
 اميال. شوند تحريك ارگانيسم از خارج بايد و ندارند حركتي خود از  اصالتاً انسان دروني هاي محرك

 عوامل حضور و دخالت با انسان هاي بينش و ها برداشت وها  خواهش و ها خواست ها، گرايش و
 در اين. يابد  نمي بروز چيزي ارگانيسم درون از گرنه و يابند  مي مفهوم و معني كه است خارجي
 ادوات و عناصر با توان  نمي وجه هيچ به را انسان رفتاري و ذاتي خصايص از بسياري كه است حالي

. است تأمل قابل رويكرد اين در انسان جاي به  »ارگانيزم« كارگيري به 2.كرد مقايسه ماشيني عملكرد و
 و پيشين خالق ي اراده و تدبير بدون كه دستگاهي و بدن بيانگر و ماشيني است اصطالحي ارگانيزم

 ديگر« بيان، اين با 3.پذيرد مي فعاليت و تحرك ارگانيزم بيرون عوامل از پذيري تأثير اساس بر تنها
 ي اراده از هم اگر. ندارد وجود باشد، ارادي و فعال انتخاب داراي كه انساني فعال، انسان از خبري
 عوامل از متأثر و شده شرطي ي اراده خود ي نوبه به او ي اراده واقع در آيد، مي ميان به سخن انسان

  .يابد مي جهت و شكل خاصي سوي و سمت به انساني، ويژه شرايط تحت نه و محيطي
 »ماشيني عظمت« گيرد مي قرار تأكيد كانون كه مطلبي ترين مهم رفتارگرا شناسي انسان در

 شخصيت تشكيل و رفتار ظهور در موثر انگيزشي و ارادي عوامل رفتارگرايي، نگاه از. است انسان 
 بديهي 4.اند شده واقع انكار و ترديد مورد سادگي به يا و اند نگرفته قرار توجه كانون اصالً يا افراد،
 او رفتار از پيروي به نيز انسان شخصيت يابد، مكانيستي جنبه و ماهيت انسان رفتار كه هنگامي است

 و رفتار مهندسي و تكنولوژي از سخن تربيت و تعليم فلسفه در كه اينجاست. شود مي مكانيستي

                                                            

  :، به نقل از150-149همان، صص. 1
Introduction to Phycology, Atkinson and Hilgard, pp. 8, 193-200  

   152همان، ص. 1
   174رهنمايي احمد، درآمدي بر فلسفه تعليم و تربيت، پيشين، ص. 2
   175همان، ص. 3
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 وار  ماشين و مصنوعي رفتار و حركت آن ويژگي ترين مهم كه امري آيد؛ مي ميان به انسان شخصيت
 يك و انسان ميان اي برجسته تفاوت حيات، از برخورداري در كه بود معتقد اين، از فراتر هابز،. است
 تشبيه ماشيني به را انساني ي يافته سازمان ي جامعه حتي وي. شود نمي مشاهده مصنوعي ماشين

 شناختي، زيست ساختار رفتارگرايي ، اصوالً. دارد غيرارادي و مصنوعي اي زندگي كه كرد مي
 و تفسير قابل مكانيستي شرايط چارچوب در تنها را انسان شخصيت شناختي جامعه و شناختي روان
  1.داند مي تبيين

 بازشناسي  »ماشيني شناسي روان« از الگويي چارچوب در بايد را هابز هاي انديشه كه يحال در
 رويكردي و الگو با بايد را واتسون چون اي برجسته رفتارگراي شناس روان هاي انديشه  كرد، تفسير و
وان، اثر حي و انسان در ها هيجان تظاهر كتاب از الهام با واتسون. بازشناخت »حيواني شناسي روان« از

 انسان در هيجاني رفتار« آن اساس بر كه گرفت قرار مزبور كتاب اصلي موضوع تأثير تحت داروين،
 فايده بي انسان براي اينك ليكن است، بوده مفيد حيوانات براي زماني كه است رفتاري توراث ي نتيجه
 رويكرد همچون او رفتار و شخصيت و انسان شناسايي ي زمينه در گرايي حيوان رويكرد. »است
   2.اوست مقام دادن تنزل و انسان انسانيت مسخ موجب نوعي به گرايي، ماشين

 را ذهني هاي پديده كليه معتقدند ذهني هاي پديده و رواني حاالت خصوص در رفتارگرايان
 شرايط در خاص افعالي انجام براي بدن، خاص حالت و وضعيت و آدمي افعال اساس بر توان مي

 نفساني حاالتي بر كه نيستند مفاهيمي تفكر و كشيدن خجالت و بردن رنج. كرد تفسير و معني مساعد
 كه دارد را خاصي پنهان و پيدا اعمال و حركات ارائه آمادگي شخص، بدن بلكه باشند داشته داللت
  .هستند آرزو يا و شادي ي كننده بيان كه است حركاتي و افعال از غير حركات، و افعال اين مسلماً

 و مغز درون حوادث و فرآيندها در نه و مجرد نفس در نه را ذهني هاي پديده واقعيت تحليل بنابراين،
 هاي حالت يا خاص رفتارهاي جز چيزي ها، پديده اين واقعيت. كرد جستجو توان مي اعصاب سلسله

                                                            

  :، به نقل از175همان، . 1
Ozmon &Craver, Philosophical Founndations of Education, p.209 

   176همان، ص. 2
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 وجود از عبارات حكايت ظاهر اگرچه و  نيست؛ مساعد شرايط در خاص رفتارهاي ارائه در بدن
   1.نيست كار در نفساني حاالت يا نفس نام به چيزي واقع در ولي دارد، نفساني حاالتي

  
  
  گزارشي از تحقيقات ناتالي تربوويك. د

 معاصر شناس روان تربوويك، مناسب است در انتهاي اين بحث به تحقيقات خانم ناتالي
 تجربي شناسان انسان منظر از را آن پاسخ و انسان باب در مهم پرسش چند وي. آمريكايي اشاره شود

 از يكي 2.است آورده »سازان آدم« كتاب در را آن پاكار ونس پروفسور آقاي كه كرده تنظيم فلسفي و
 انسان تفاوت آيا كه است اين شود مي حيوانات با آن تفاوت و انسان ماهيت به مربوط كه سؤاالت

 از برخي تربوويك، ناتالي حيوانيت؟ ي درجه رد تفاوت يا است ماهيت و نوع در تفاوت  حيوانات، با
  :كند مي گزارش گونه اين پاسخ و پرسش قالب در را ها آن

 نظري هايي گرايش انسان در يا كنند مي پيروي رفتاري الگوي يك از حيوان و انسان آيا
  رود؟ مي فراتر حيواني نيازهاي از كه دارد وجود

 محصول سره يك  ديگر، حيوانات ي همه رفتار مثل انانس رفتار): هارتلي هيوم؛( گرايان تداعي
  .  دهد مي روي ها احساس ميان خودكار طور به كه است هايي تداعي

 حركت قوانين از فقط كه است مكانيكي كامالً اي پديده انسان، سرشت ): هابز( گرايان تجربه
  .  ندارد وجود روح عنوان به برتري كيفيت هيچ انسان در. كند مي پيروي

 ها تنش كاهش به غريزي گرايش از فقط ديگر حيوانات ي همه مثل  انسان،  :ها فرويدي
 ميل اصل از انسان رفتار. آورد مي پديد نشده برآورده حياتي نيازهاي را گرايش اين. شود مي برانگيخته

 واالتبر اهدافي ي پايه بر رسد مي نظر به كه رفتاري حتّي كند؛ مي پيروي رنج از گريز و لذّت، به
  .  است تر پست هاي گرايش تعالي بيانگر واقع در  باشد، شده برانگيخته

                                                            

   58واعظي احمد، پيشين، ص. 3
   .رجبي محمود، انسان شناسي، پيشين: اين بخش از اين منبع نقل شده است. 1
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 عامل كردن شرطي اصول تابع تماما حيواني، چه و انساني چه  رفتار،): اسكينر( گرايان رفتار
 حيوان رفتار از را انسان رفتار كه چيزي نه و است رفتار جنبي محصول صرفا انسان، آگاهي. است
 نادرست، ؛»خودمختار انسان« و »دروني انگيزش« ،»آزادانه ي اراده« چون مفاهيمي .دساز متمايز

 شود مي رهنمون نادرست ي انديشه اين به را انسان كه جهت اين از است؛  خطرناك حتي و فايده بي
  .  نيست چنين كه آن حال است؛ خاص چيزي او كه

 سره يك ها آن رفتار كه معنا اين به  ند؛مان مي ماشين به پست جانوران  ):دكارت( خردباوران
 او به كه دارد نيز عقالني سرشتي حيواني، سرشت بر افزون انسان. است فيزيك قوانين كنترل تحت
  .  دهد مي را خود آزاد اراده اعمال و گزينش داوري، اجازه

 حياتي ي دهسا نيازهاي ارضاي از كه دارد استعدادهايي انسان،): اريكسون فروم،(ها  نوفرويدي
 به نه، يا كند مي كسب را ها آن كه اين ولي دارد؛ ها خوبي كسب براي خاصي استعداد او. روند مي فراتر
 صرفاً ها آن.  شود آغاز واال اي انگيزه با تواند مي انسان خوب كارهاي. دارد بستگي اجتماعي عوامل

  .  نيستند پست اهداف تحريف
.  است آن از برتر جهاني از و حيوان، سرشت از انسان، شتسر): راجرز مازلو،( گرايان انسان

  .  ببخشد تحقّق را خود و كند رشد كمال سمت به كه دارد را اين استعداد انساني هر
 را سازي متحقّق خود ي سائقه تواند مي فقير اجتماعي محيط جمله از ناسازگار، محيطي شرايط

 مهم حيوان براي ولي دارد؛ اهميت انسان براي كه دارد دوجو نيازهايي.  سازد نابود و برد راهه كج به
  .  خود درك به نياز و احترام، به نياز  ، صحت اعتبار، قدرداني، عشق، به نياز مثل نيست؛

 دريابد تواند مي كه دارد تفاوت حيوانات ساير با جنبه اين از انسان): سارتر( وجودگرايان
 كشاند مي يأس و تنهايي به را انسان شناخت، همين. است وا خود ي عهده به فقط اعمالش مسئوليت

  1.است انسان ي ويژه اين، كه
  داروينيسم و انسان خلقت . 3,1,3

                                                            

  :ل از، به نق148-145رجبي محمود، پيشين، صص. 1
Vance Pakard, the People Shapers, pp. 361, Biston, Toronto, 1977.  
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 فرضيه اين از داروين علمي تبين از بعد ويژه به 19 و 18 قرن در تكامل فرضيه پيدايش
 انساني علوم و الهيات لسفه،ف حتي معرفتي هاي حوزه ديگر در انديشمندان ديگران بر فراواني تأثيرات
 معرفي فرضيه همين غرب فكري جوامع بر غالب و حاكم تئوري گفت توان مي تقريباً و گذاشت
 شناختي هستي فرض پيش عنوان به المارك و داروين تكامل نظريات بر تجربي شناسي انسان 1.گرديد

 زمين مغرب معرفتي هاي حوزه در تحول و تغيير در داروينيسم اهميت 2.بود مبتني شناختي انسان و
شناسي گرفته تا ند قوانين هر رشته اي را از اختركه بعضي پژوهشگران اميدوار بود است اي اندازه تا

   3.اخالق از دل اصل تكامل بيرون بكشند
 در مدرن الحادي مكاتب بناي زير سنگ تكامل نظريه معتقدند موريس هنري مثل افرادي

عالمان علوم اجتماعي هم با تأثير پذيري از  4.شود مي محسوب شناسي نروا و شناسي جامعه فلسفه،
داروينيسم براي تمثيل و شبيه سازي به زيست شناسي روي آوردند همانطور كه قبل از آن به فيزيك 

علمي به صورتي  شناسي روان گيري شكل بر داروين همچنين نظريه 5.نيوتوني عالقه نشان داده بودند
 واتسون، فرويد، چون هم شناسي روان مختلف مكاتب پيشگامان انديشه و 6د داردكه هم اكنون وجو

   7.است كه در قسمتهاي قبل هم به اين مسأله اشاراتي شد داشته زيادي بسيار تأثير ديگران و اسكينر
 تعبير به يا نظريه به انساني، علوم شناختي انسان مباني بررسي ادامه در است الزم بنابراين

 گيرد؛ صورت اجمالي اي اشاره انسان خلقت خصوص در ويژه به داروين تكامل فرضيه تر دقيق

                                                            

-406خسروپناه عبدالحسين، كالم جديد، پيشين، صص: ؛ همچنين رك121- 110باربور ايان، پيشين، صص: رك. 2
440   

   12پارسانيا حميد، پيشين، ص. 1
   110باربور ايان، پيشين، ص. 2
اي روان شناختي حضرت آيت اهللا مصباح يزدي، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي شجاعي محمدصادق، ديدگاهه. 3

   39، ص1386امام خميني، دوم، 
   110باربور ايان، پيشين، ص. 4
   200شكر شكن حسين و ديگران، پيشين، ص. 5
   .، پيشين2و1شكرشكن حسين و ديگران، مكتب هاي روان شناسي و نقد آن، ج: رك. 6
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 شناختي هستي مباني بر آن تأثير و جهان خلقت اصل خصوص در تئوري اين اهميت دليل به هرچند
  .  شود مي اشاره نيز جهان خلقت خصوص در تكامل فرضيه بيان به انساني علوم

  تكامل داروين فرضيه . 1,3,1,3
 بحث مورد انسان پيدايش زمان از شايد كه است قديمي مسائل زمره از انسان خلقت چگونگي

 دو توان مي انسان خلقت چگونگي مسأله به شده ارائه هاي پاسخ ميان در. است گرفته قرار بررسي و
 مدو نظريه و انواع ثبات يا (Fixism) فيكسيسم مكتب نخست نظريه. كرد مشاهده را نظريه و جريان

ترانسفوريسم  مكتب شد، واقع انديشمندان پسند و مهر مورد ميالدي نوزدهم قرن اوايل از كه
(Transformism)  ل ديدگاه. دارد نام انواع تبدل ياولي است مستقل هاي خلقت انواع به قائل او 

  1.كند مي معرفي مغاير و پيشين انواع و موجودات را كنوني انواع پيدايش منشأ دوم ديدگاه
 داراي را طبيعت در تطوري روند انديشه انديشمندان گرچه برخالف آنچه عنوان مي شود،

دانند و حتي در كتابهايي مثل شفاي بوعلي و اسفار صدر المتألهين  مي يونان فالسفه عصر از قدمتي
 و دانشمندان اغلب توجهي بي مورد همواره نظر اين اما 2اين نظريه از قدماي يونان نقل شده است

 در و المارك فرانسوي، جانورشناس بوفون، مانند افرادي نظريات از پس اينكه تا داشت قرار فالسفه
 تئوري پيروان 3.گرفت قرار انديشمندان استقبال مورد و خارج عالمان مهري بي از داروين نهايت
 ئوالماركسيم،ن الماركسيم، مكتب 5 قالب در توان مي را تكامل فرضيه همان يا انواع تبدل يا تحول

 داروينيسم 4.كرد معرفي (Mutation) موتاسيون يا جهش به قائالن مكتب و نئوداروينيسم داروينيسم،
  .  است برخوردار تري دقيق علمي تبيين از هم و دارد بيشتري شهرت هم مكاتب اين ميان از

 سفر در يك 1832در سال  انگليسي شناس جوان زيست.) م 1882 ـ 1809( داروين، چارلز
 مطالعات انجام به حضور داشت و» بيگل«دان در كشتي   دنيا به عنوان طبيعي دور به ساله 5 حدود

                                                            

   388- 387ن، كالم جديد، پيشين، صصخسروپناه عبدالحسي. 1
   227، ص1383مطهري مرتضي، توحيد، تهران، صدرا، يازدهم،. 2
   388خسروپناه عبدالحسين، پيشين، ص. 3
   406- 390همان، صص: رك. 4
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 20 حدود سفر، اين از بازگشت از پس وي 1.مي پرداخت جانوران و گياهان احواالت روي بر علمي
 گرفت تيجهن را انواع تحول نظريه آنها بندي جمع با و كرد تفكر و تأمل خود مشهودات روي بر سال
 به و مقدمه بدون نوعي هيچ و شوند مي مبدل يكديگر به تكامل اثر در موجودات تمام كه شد معتقد و

  2.است نشده آفريده دفعي صورت
 گياهي و حيواني دنياي به كالسيك اقتصادي سياست گسترش و بسط واقع در داروين ي نظريه

 وي در جمعيت، ي درباره انگليسي، كشيش و اند اقتصاد (Malthos) مالتوس ي رساله ي مطالعه بود؛
 با زمين، روي جمعيت كه بود اين اثبات صدد در كتاب، اين در مالتوس 3.گذاشت فراواني تأثير

 آنها نيازهاي ي كننده تأمين تواند نمي اقتصادي امكانات كه حالي در يابد؛ مي افزايش هندسي تصاعد
 زلزله، مانند طبيعي عواقب اثر در بلوغ، سن از قبل يبايست نسل هر اعظم قسمت رو اين از باشد؛

 ي مطالعه با داروين.  بگيرد صورت تعديل اين تا بروند بين از آفات ساير و جنگ قحطي، آتشفشان،
 انتخاب از كه برد كار به را بقا تنازع عنصر جانوران، افراد و جمعيت تعادل تفسير براي رساله، اين

  4.يابد مي ققتح اصلح بقاي سپس و طبيعي
 گياهان از برخي پرورش تقويت با و دهد مي انجام خويش دست با كه بشر مصنوعي انتخاب

 و المارك هاي آزمايش وها  انديشه نيز و آورد مي دست بهها  آن از بهتري اصناف جانوران، و
 و مينز وي. داشتند سزايي به نقش داروين ي نظريه ي ارايه در كه هستند ديگري عوامل ديگران،

 زمين كشيد، طول سال ميليون دو كه دوره اولين در. بود كرده تقسيم هايي دوران به را آن داران جان
 جانوران آثار از زمين انجاميد طول به سال ميليون هزار كه دوم ي دوره در. بود داران جان آثار فاقد
 سال ميليون شصت و دسيص كه سوم ي دوره در بود؛ مند بهره دريايي پست حيوانات و سلولي تك
 و هفتصد طول در چهارم، ي دوره در و كردند ظهور مهرگان بي و دوزيستان خزندگان، كشيد، طول
 هفتاد كه دوره پنجمين و آخرين در و يافتند تحقق پرندگان وها  ماهي داران، پستان سال ميليون پنجاه
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 اخير، سال ميليون يك در و ماهان انسان و تر كامل موجودات است، كشيده طول سال ميليون پنج و
.  پذيرفت تأثير نيز شناسي ديرين گذار پايه كودالفسكي از داروين. آمدند وجود به فعلي هاي انسان

 اين بر خويش تكاملي تئوري طرح با داروين 1.داد مي نتيجه را انواع تحول و تكامل وي، تحقيقات
 تغييرات. است »طبيعي انتخاب« از ناشي گياهي و حيواني مختلف انواع پيدايش كه ورزيد اصرار نكته

 صورت در و ميشود منتقل بعد نسل به وراثت با دهد مي رخ نوع يك افراد در تدريج به كه تصادفي
 اعتقاد وي. آيند مي پديد گياهان يا حيوانات از جديد نوعي و گونه تدريج به محيط، با افراد آن انطباق
 نوعي و حيوان از طبيعي انتخاب اثر بر كه است نوعي حيوانات، ساير مانند نيز انسان كه داشت
 كه خصوصيات برخي در مگر ندارد حيوانات ساير با اساسي تفاوت و است آمده وجود به تر پست
 طور به خود تكاملي تئوري ي ارايه با داروين 2.است شده خود تر پست نوع از او بودن كاملتر باعث
 و خدا شباهت تورات، ديدگاه از انسان آفرينش عيسي، بخشي نجات مانند مسيحيت اصول با صريح
 ي درباره گرچه پرداخت؛ چالش و ستيز به حيوانات، از آدمي برتري و گرايي غايت و فيناليسم آدمي،
  3.ندارد وجود قاطعي دليل داري، دين از وي عدول

  داروين تئوري اركان و اصول. 2,3,1,3
  :كرد ارايه را ذيل اصول عقلي، پردازي نظريه و سيح ي تجربه آميختن هم در با وي
  .  است گرفته عاريه به المارك از را اصل اين داروين محيط؛ تأثير

 ظاهراً و كوچك تغييرات پذيري وراثت و اتفاق بر فراواني شواهد داروين ؛ تصادف تغييرات

 فقط تغييرات، اين علل و نشأم ي زمينه در و بود آورده دست به نوع يك افراد ميان در خودي به خود
 تبيين و تعليل راها  آن -نفسه به - او ي نظريه كه داشت اذعان و بشود متوسل حدس به توانست مي
 چه هرها  آن منشأ حال پيوندد؛ مي وقوع به تغييرات اين كه بود اين او اصلي مطلوب ولي كند؛ نمي
    4.باشد خواهد مي

                                                            

   394-393همان، صص. 3
   52واعظي احمد، پيشين، ص. 1
   394خسروپناه عبدالحسين، پيشين، ص. 2
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 توليد، حد به توانند مي كه هايي آن ميزان از زنده داتموجو تعداد كلي، طور به بقا؛ تنازع

 شديدي تنازع و رقابت در نامحسوسي امتياز تغييرات، بعضي. است تر بيش برسند، آوري فرزند يعني
 اين وي 1.آورند مي بار به هست محيط يك در گوناگون انواع يا و نوع يك افراد ميان در بقا براي كه

  .  آموخت هيجدهم قرن دان اداقتص مالتوس از را اصطالح
 منشأ كتاب در و كرد اخذ المارك از را اصل اين داروين، استعمال؛ عدم و استعمال اصل

 اهلي، جانوران در«: نويسد مي شناسي زيست مهم عنصر اين توضيح در وي. برد بهره آن از انواع
 و دهد مي كاستيها  نآ در استعمال، عدم و شدهها  بخش از برخي بسط و تقويت موجب استعمال،
 مي) پرنده نوعي( اوتارد چون هم عاداتي مرغ، شتر جنس اجداد. است ارثي قبيل، اين از تغييراتي
 نيز پاهايش شده، آن وزن و قد افزايش موجب متمادي، هاي نسل طي در طبيعي، انتخاب و اند داشته

  2».اند داده دست از روازپ قدرت تدريج به هايش بال كه حالي در كرده، رشد استعمال علت به
 زيستي، و محيطي شرايط تغييرات كه هنگامي وراثت؛ طريق از اكتسابي صفات انتقال اصل

 مبادرت خود عملكرد در عامل آن اگر آورد، پديد تغييراتي دار وجان حيات داراي موجودات در
 آن انتقال با و يابند مي تحكيم و تقويت نسل به نسل و شده جمع هم روي كوچك اثرات  ورزيد،
 و ارگانيك اشكال تغيير به منجر ديگر، اخالف و افراد به وراثت طريق از تدريجي صورت به تغييرات
  .  شود مي جديد انواع پيدايش

 اجداد به نسبت را اخالف تركيب و ساختمان طبيعي، انتخاب ؛انسب بقاي يا اصلح انتخاب

 و نامطلوب تغييرات كاهش با و گردد مي آنها تر بيش ولد و زاد و افزايش باعث و كند مي عوض
 حفظ داروين.  شود مي تبديل ديگري نوع به تدريجي صورت به موجود اعضا، از اي پاره محو

 وي. است ناميده اصلح بقاي يا طبيعي انتخاب را بخش زيان تغييرات از جلوگيري و مفيد تغييرات
   3.است كرده اخذ اسپنسر از را اصطالح اين

  انسان خلقت و داروين. 3,3,1,3
                                                            

   106همان، ص: رك. 4
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 م1871 سال دوازده سال بعد در ولي كرد پرهيز انسان ذكر از خود اثر نخستين در داروين
 مميزه صفات و نمود ارايه »انسان تبار« نام به كتابي در انسان پيدايش منشأ درباره مفصلي نسبتاً بحث
 تعقل تخيل، تصور، قبيل از نينفسا صفات و ايستادن پا، و دست حركات صورت، كيفيت مانند انسان

 نماي آدم نياكان تدريجي تغيير اساس بر را غيره و ايثار محبت، دوستي، نوع مانند معنوي صفات و
 و توجيه طبيعي انتخاب و بقا تنازع جريان و گوريل در ميمون نظير هايي حيوان حتّي و انسان
 مي كمي -رواني يا جسماني لحاظ به چه -را حيوان و انسان هاي اختالف داروين، 1.كرد  تحليل
 انگيزه، عاطفه، عقلي، ادراك احساس، بنابراين، نداشت؛ اعتقاد كيفي تفاوت به وجه هيچ به و دانست
 اصرار وي. دارد وجود پست حيوانات در يافته تكامل گاه و ابتدايي صورت به بغض و حب هيجان،
 اين و كامل طور به نه البته اند؛ ايستاده بعق پاي دو روي ابتدا انسان، پاي چهار اجداد كه داشت
 نقش خارجي، محيط تغيير جهت و بقا تنازع. است بوده پا دو موجودات پيدايش آغاز سر خود،

 عامل دو براي انسان، به نما آدم ميمون تبديل در داروين .است داشته انسان تكامل در عظيمي
 غذايي مواد شدن كم هنگام در انسان كه صورت بدين بود؛ قائل برابري سهم اقتصادي، و جغرافيايي

 ي تغذيه به مطلق خواري گياه تبديل با و كرد عادت تغذيه در جويي تنوع به بقا، تنازع ميدان در
 آنگونه انسان وي، تحليل اساس بر 2.برداشت تكامل طرف به اساسي قدم گياه، و گوشت از مختلط

 حيوانات ساير از بافته جدا اي تافته و نيست ذاتي تشراف و كرامت داراي شد مي پنداشته قبالَ كه
 طبيعي انتخاب اساس بر و تكاملي روند در و تدريج به حيواني انواع ساير مانند درست بلكه نيست؛
بدين ترتيب وجود انسان كه تا آن زمان امري مقدس تلقي مي شد به حوزه قوانين  3.است آمده  پديد

ت و ابزارهايي كه در مورد ساير جانداران به كار مي رفت طبيعي كشيده شد و با همان مقوال
  4.شد سنجيده

                                                            

   393-392همان، صص. 3
   400همان، ص. 1
   53واعظي احمد، پيشين، ص. 2
   108باربور ايان، پيشين، ص. 3

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 علمي هاي پژوهش و كارها به انجاميد طول به سال سه و هفتاد كه عمرش آخر تا داروين
 ي نظريه در كوشيدند »نوداروينيستها« داروين، از پس 1.گذشت در م1882 سال در و ورزيد اشتغال
 به را بشر اجتماعي و ذهني امور همه داروين، تكاملي تئوري از ادهاستف با اجتماعي شناسي زيست
 جز چيزي اجتماعي نهادهاي و ها انديشه ديدگاه، اين طبق. دهند تنزل ژنتيك جهشهاي سطح

 بر اخالق تبيين نوداروينيستها، تالشهاي از ديگر يكي. نيست تصادفي و دليل بدون ژنتيك جهشهاي
 و كند مي رسوخ انسان در طبيعي طور به كه است تمايالتي قياتاخال. است تكاملي عوامل اساس
 دليل به آنها شدن طبيعي يعني دارد، بيولوژيك ي ريشه تمايالت اين. شود مي تقويت جامعه توسط
  2.آنهاست بيولوژيك و تكاملي هاي جنبه

 نيوتن، هاي رهيافت و كردها روي همانند داروين، هاي انديشه و آراء اينكه است مسلم آنچه
 شناسانه طبيعت ي نظريه ي ارايه با نيوتن كه گونه همان. نهاد فكري هاي حوزه ساير بر عظيمي تأثير
 خداشناسي به را وحياني خداگرايي و خداپرستي طبيعت، جهان از خود وار ماشين تفسير و خود

 را خاصي مدهايآ پي طبيعت، براي تكاملي تئوري طرح با نيز داروين 3ساخت، بدل دئيسم يا طبيعي
 الزم نكته اين به توجه بنابراين، نهاد؛ جا بر شناسي انسان و شناسي جامعه اخالق، دين، ي عرصه در

 از پذيري تأثير وجود با وي تئوري ولي داشت شهرت شناس زيست عنوان به داروين گرچه كه است
 تأثير ديگران، و المارك ي نظريه اركان و اصول نيز و او ديالكتيك هاي پايه و هگل منطقي ي انديشه
   4.گذاشت طبيعي و انساني اجتماعي، كالمي، فلسفي، هاي رشته از بسياري بر كالني

  مشترك سرشت. 4,1,3
 فلسفه تاريخ در. ستا شناسي انسان مبحث ترين مهم از را آدمي سرشت ي درباره بحث

 به اعتقاد عين در تفكرانم برخي .است شده ارائه انسان ذات و طبيعت از متنوعي بسيار تعاريف

                                                            

   393خسروپناه عبدالحسين، پيشين، ص. 4
   54واعظي احمد، پيشين، ص. 1
   98- 17باربور ايان، پيشين، صص: براي مطالعه بيشتر رك. 2
   407خسروپناه عبدالحسين، پيشين، ص. 3

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 پاسكال 1.اند كرده اعتراف آن تعريف و شناخت در خويش عجز به ها انسان براي مشترك ذات وجود
 به قادر كدام هيچ متافيزيك نه و علم نه و است موهوم شده انسان از كه تعاريفي تمام معتقد است

ك فرمول ساده و واحد يان در تو نمي چ وجه يو انسان را به ه نيستند انسان معماي حل و درك
  . هستند انساني مشترك ذات و طبيعت وجود منكر اساس از هم برخي 2.خالصه كرد
 و رواني و جسماني از اعم ها استعداد از اي مجموعه بحث اين در مشترك طبيعت از منظور

 موجود ها انانس در غيراكتسابي طور به و اجتماعي و مادي محيط تأثير از پيش كه فعليتهاست برخي
 از بيش و كم محيط تأثيرات از برخي مقابل در انسانها كه شود مي سبب استعدادها اين وجود.  است
 نوع افراد در و است برخوردار نسبي پايداري و ثبات از استعدادها اين. دهند نشان مقاومت خود
 اصالً يا طبيعت اين تاريخ طول در. است موجود يكسان طور به زيادي حد تا و عام طور به انسان

  3.است نيافته چنداني تغيير كم دست يا نكرده تغييري
 نظامهاي و انساني علوم در بسزايي تأثير انسانها براي مشترك سرشت پذيرش عدم يا پذيرش

 فرض پيش يك ها انسان همه براي جهاني و عام تربيتي نظام ارائه براي مثال عنوان به. دارد معرفتي
 است صورت اين در تنها و دارد وجود مشترك طبيعت يك ها انسان در كه است اين مهم و اساسي

   4.بود خواهد معقول و موجه عام تربيت و تعليم اصول و اهداف ارائه كه
  ن به سرشت مشتركيقائل. 1,4,1,3
.  ندارند آن چگونگي و چيستي مورد در يكساني نظر انسان براي مشترك سرشت به قائلين

 اشاره نظرات مثبت و منفي در مورد سرشت انسان از دو دسته به خود تحقيقات رد تربوويك خانم
  .كند مي

  منفي نظرات . أ

                                                            

   63واعظي احمد، پيشين، ص. 4
كاسيرر ارنست، رساله اي در باب انسان، نادرزاد بزرگ، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، دوم، . 5

   35-34، صص1373
   67-65واعظي احمد، پيشين، صص. 1
   71همان، ص. 2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 هاي ريشه كه شود مي برانگيخته غرايزي با او دارد، اهريمني سرشتي انسان: فرويدگريان
 وشسرپ اجتماعي قراردادهاي با صرفا كه پرخاشگري و جنسي غريزه ويژه به دارند؛ شناختي زيست
  .  اند شده گذاشته

انسان ذاتاً خودخواه، «كند؛  مي حركت خود منافع جهت در فقط انسان): هابز( گرايان تجربه
  1».مخرب و سفاك است و تنها به خاطر فشار عوامل خارجي ممكن است از او كار خوب سربزند

  .  اوست جويي منفعت حاصل انسان اعمال ي همه) : ميل بنتام،( سودگرايان
 رنج با مواجهه از گريختن و لذّت به خود نياز برآوردن پي در فقط انسان: گرايان لذّت

  .  كوشد مي
 ضد بر پرخاشگري به نياز با كه معنا اين به است؛ شرور فطرتا انسان) : لورنتز( گرايان منش

    2.آيد مي دنيا به خود نوعان هم 
  مثبت نظريات. ب

 او كه اين ولي دارد؛ بودن خوب براي خاصي استعداد ،انسان) : اريكسن  فروم،(ها  نوفرويدي
 در ويژه به كه دوستاني و كند مي زندگاني آن در كه دارد اجتماعي به بستگي نه، يا است خوب
 فطري زيستي نيازهاي از فرويد، نظر برخالف  خوب، اعمال.  سازد مي برقرار رابطه آنان با كودكي

  .  گيرند نمي سرچشمه
 نيازهاي اگر و  دارد، را شدن خوب و بودن خوب استعداد انسان،): راجرز مازلو،( گرايان انسان

  .  ميدهد نشان را خود او خوب نكنند، دخالت او نادرست هاي تصميم يا اجتماعي
 را بدي عمل هر و است طبيعي خوب يك صاحب تولّد، بدو از انسان) : روسو(ها  رمانتيسيت

   3.او خود ذات در چيزي از ناشي نه است؛ مخرّب اجتماعي طشراي از ناشي دهد، مي انجام كه
  مشترك سرشت منكران. 2,4,1,3

                                                            

   100ص بهشتي محمد، پيشين،. 3
   145رجبي محمود، پيشين، ص. 1
   148همان، ص. 2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 به توجه با را خويش انكار و مخالفت كنند، مي رد را انساني مشترك طبيعت كه متفكراني
 فقدان علت برخي. نمايند مي توجيه آن، دانستن شاخص و برجسته و انساني حيات از خاصي ويژگي
 صاحب و اختيار ديگر گروهي و كنند مي جستجو انسان بودن اجتماعي خصلت در را مشترك ذات
  1.دانند مي انسانها داشتن مشترك ماهيت به اعتقاد مانع را انسان بودن آزاد ي اراده

 سرشت، فاقد را انسان اگزيستانسياليسم فالسفه از برخي و گرا جامعه شناسان جامعه از اي پاره
 مانند و صورت بي اي ماده تولّد آغاز در انسان كه اند گفته چنين و دانند يم مشترك ذات و طبيعت

 را او اجتماعي و محيطي عوامل كه دارد آمادگي و است رنگ بي و سفيد اي صفحه خام يا نوار
   2.است بيروني عوامل او شخصيت ي سازنده و است پذيرنده موجود يك انسان بنابراين. دهند  شكل

 مشترك سرشت منكرين از واقع در انسان سرشت مورد در خنثي نظرات به هاشار با تربوويك
  :كند مي بيان اينگونه انسان سرشت چگونگي به پاسخ در را نظرات اينگونه او. است كرده صحبت

   خنثي نظريات
 را او كه است محيط بلكه نيست؛ بد يا خوب  ذاتاً انسان،) : اسكينر واتسن؛( رفتارگرايان

  .  سازد مي
 آموزد مي انسان به چيزي را بدي يا خوبي) : ميشل باندورا،( اجتماعي يادگيري پردازان نظريه

  .  رهاند مي مجازات از را او و آورد مي ارمغان به پاداش برايش كه
 بر  دهد، مي انجام كه را عملي هر و نيست بد يا خوب اساسا انسان، ) :سارتر( گرايان وجود

 خوب نيز انسان سرشت باشند؛ خوب ها آدم ي همه اگر روي، اين از ارد؛گذ مي اثر او سرشت جوهر
  3.برعكس و است؛

  .  شد خواهد مرور ها ديدگاه اين از برخي گذرا، و اجمال طور به اينجا در
  اجتماع اصالت به قائلين. أ

                                                            

   73واعظي احمد، پيشين، ص. 3
   95بهشتي محمد، پيشين، ص. 1
   147رجبي محمود، پيشين، ص. 2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ننددا مي آن مقتضيات و جامعه تابع را انسان فردي شئون كليه اجتماع، اصالت افراطي معتقدان
 اعتقادي باشد گرفته شكل انسان در اجتماع ظرف از خارج در كه ذاتي ويژگي گونه هيچ به و

  1.ندارند
 نظر از 2.كرد قلمداد فكري ي نحله اين شاخص افراد از تن دو بايد را »دوركيم« و »ماركس«
 همگي ات،خلقي و نظريات و آرا و افعال و ندارد وجود ثابت انساني ماهيت نام به چيزي  ماركس،

 كه آنجا از و 3.است تاريخ و جامعه محصول انساني فرد. هستند جامعه احوال و اوضاع مظاهر و نتايج
 حاكم اقتصادي روابط و توليد شكل بر مبتني مذهب، و هنر و فرهنگ از اعم آن، شئون كليه و جامعه

 روابط در بايد را دفر هر انساني هويت ي سازنده اساسي عامل يگانه بنابراين، است، جامعه بر
 توان مي شوند، مي متحول زمان بستر در اقتصادي روابط اينكه دليل به دانست و او هجامع اقتصادي

 نام طبيعت به مشترك و ثابت و واقعي امري و است غيرثابت و سيال امري انساني، هويت گفت
 شكل اجتماع ظرف رد كه انسانيتي آن و نداريم اجتماع ظرف از خارج و مستقل طور به انساني

 انسان« دوركيم نظر از انسان 4.است متفاوت مختلف جوامع حسب بر و است نسبي امري گيرد، مي
شدن انسان هم در جامعه و از طريق جامعه صورت  متمدن و »باشد متمدن كه آن مگر نيست،

است؛ بنابراين  تنها وجه تميز انسان از ديگر حيوانات اين است كه انسان، عنصري اجتماعي. گيرد مي
   5.از طريق جامعه است كه حيوانيت به مقام انساني رسيده است

                                                            

   73واعظي احمد، پيشين، ص. 3
دگرايي و انديشمندان غرب، اين دو نفر را بيشتر جزو كساني مي دانند كه در پي ايجاد يك رابطه و تعادل ميان فر. 1

در قسمتهاي آينده به اين . جامعه گرايي بوده اند؛ اما در نهايت آنان را بايد از قائلين به اصالت جامعه به شمار آورد
  . مطلب اشاره شده است

، 1388مصباح يزدي محمدتقي، جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن، تهران، شركت چاپ و نشر بين الملل، ششم، . 2
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    74-73، پيشين، صصواعظي احمد. 3
   58مصباح يزدي محمدتقي، پيشين، ص. 4
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 علوم و شناسي جامعه در مطرح هاي نظريه گريد از ساختارگرايي و ساختي كاركردگرايي
مثالهاي  1.است گرايي جمع شناختي روش و شناختي جامعه فرض پيش بر مبتني كه است اجتماعي

  .توان آورد كه در بخش بررسي مسأله اصالت فرد يا جامعه بيان شده انداز جامعه گرايان مي  يگريد
  اگزيستانسياليسم .ب

 كند مي پيدا ارتباط حاضر پژوهش به جهت آن از اگزيستانسياليسم فالسفه نظرات به پرداختن
 هاي انديشه و آراء از متأثر كامالً وجودگرايي مانند غرب تربيتي و روان شناسي مكاتب برخي كه
روان شناسي وجودي يك نهضت فكري و جرياني است كه از فلسفه  2.هستند گزيستانسياليتهاا

وجودي نشأت گرفته است و مشخصه بارز اين تفكر در نظر گرفتن انسان به عنوان موجود منحصر به 
 يا او »وجود« به اصطالح در يا انسان درون و روان به مكتب اين توجه 3.فرد در جريان هستي است

 شيوه با شود انسان به مربوط كه هرچه به اگزيستانسياليسم اساساً. اوست »من« بهتر عبارت به
 انسان يعني باشد، انسان تواند نمي كوشش بدون انساني هيچ مكتب، اين نظر به 4.پردازد مي بيني درون
  5.سازد مي را خويش انسانيت خود انساني، فرد هر بلكه ندارد، وجود طبيعي شكل به حقيقي

 به هستند همديگر به نسبت متضادي بعضاً و متفاوت كامالً نظرات داراي گرچه اگزيستانسياليستها
 كگارد،  ير كي مثل ديگر برخي و ملحد سارتر و هايدگر نيچه، مانند ازآنها اي پاره كه اي گونه

 تندهس انساني مشترك طبيعت و سرشت منكر اينكه در اما هستند؛ خداپرست تيليش پل و ياسپرس
  6.دارند نظر اشتراك

 بيان از اگزيستانسياليستها ساير مانند و است انسان طبيعت نام به چيزي سارتر منكر پل ژان
سارتر . آنهاست ماهيت بر مقدم انسانها وجود وي، نظر از. دارد ابا انسان ي درباره كلي هاي گزاره

                                                            

   237-211حقيقت، صادق، پيشين، صص: رك. 5
   434- 415، صص2شكر شكن حسين و ديگران، مكتب هاي روان شناسي و نقد آن، ج: رك. 1
   426شكر شكن حسين و ديگران، پيشين، ص. 2
   .خسروپناه عبدالحسين، تاريخ فلسفه غرب، پيشين: رك. 3
   74واعظي احمد، پيشين، ص. 4
  434-415، صصشكرشكن حسين و ديگران، پيشين، فصل هشتم: رك. 5
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 بايد پس مي داند كه وجود داردهمين را  فقط بلكه نشده؛ خلق هدفي هيچ براي انسان معتقد است
 خود، انساني ماهيت به دادن شكل و خويش ساختن اين در و بسازد چيزي چه خود از بگيرد تصميم
 و خدا به ، اعتقاد)مانند سارتر(به گونه اي كه اگزيستانسياليستهاي ملحد  1مختار است؛ و آزاد كامالً
مي دانند؛ اما در مسأله سرشت  و اختيار انسان آزادي او را هم ضد اين برابر در و عبوديت بندگي

شايان ذكر است . ، تك و انحصاري است»من«مشترك انساني كي ير كگارد خداباور هم معتقد است 
ميان روان شناسان وجود گرا و روانشناسي ) اعتقاد به عدم وجود سرشت مشترك(كه اين ويژگي 

   2.انسان گرا مشترك است
 آنها فراوان تأكيد انسان، در سرشتي نوع هر وجود و انساني طبيعت با مكتب اين مخالفت دليل

 پيش از هويت و ماهيت يا انسان براي بودن قائل سرشت و فطرت چون .اوست اختيار و آزادي بر
 محكوم ما«به قول سارتر  3.شود مي انسان از آزادي سلب باعث گرفتن نظر در انسان براي شده تعيين

 نظر از ».نيستيم آزاد خود آزادي نقض در آنكه جز ندارد، محدوديتي هيچ ما ديآزا و بودنيم آزاد به
 اگر. دارد مسئوليت آنها برابر در و است اختياري و ارادي انسان رواني حيات هاي جنبه از هريك وي

روان شناسي  4.نمايد غمگين را خود كه كرده انتخاب كه است اين دليل به صرفاَ است غمگين فردي
مدار آمريكا هم به اندازه اي كه روان شناسان اگزيستانسياليست اروپايي براي انسان اختيار انسان 

قائل شدن اختيارات افراطي براي انسان توسط . درنظر مي گيرند، انسان را مختار نمي دانند
ن اگر من اراده كنم جنگ ويتنام پايا«: وجودگرايان در اين جمله معروف سارتر به خوبي نمايان است

  5».خواهد يافت

                                                            

   74واعظي احمد، پيشين، ص. 6
   418شكرشكن حسين و ديگران، پيشين، ص. 1
   430-419پاپكين ريچارد و استرول آوروم، پيشين، صص: رك. 2
   75واعظي احمد، پيشين، ص. 3
، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه )يادنامه عالمه محمدتقي جعفري(ريعه خرد مصباح يزدي محمدتقي، ش. 4

   45مقاله اسالم و آزادي، ص 1376اسالمي، اول، 
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 هويتش و شخصيت خود كه بخواهد انسان اگر معتقدند آميزي اغراق طور به اگزيستانسياليستها
 و اراده كنار در. باشد او مانع تواند نمي چيز هيچ ندهد، تنزل بودن شيء حد تا را خود و بسازد را

 مسائل بنابراين، دانست؛ نانسا شخصيت هويت ي سازنده توان نمي را ديگري عامل هيچ آدمي، اختيار
 هيچ انسان، رواني مسائل و محيطي و جغرافيايي عوامل اجتماعي، فشارهاي و جبر ژنتيكي، و وراثتي
.  آيد فائق عوامل اين ي همه بر تواند مي انسان ي اراده و ندارند انسان هويت در اساسي تأثير كدام
 تنزل بودن شيء ي مرتبه به و باشد شخوي شخصيت ي سازنده نخواهد انسان كه صورتي در البته
لودويگ بينس وانجر روان پزشك  1.بود خواهند او هويت ي سازنده شد برشمرده كه عواملي كند، پيدا

سوئيسي و پيشرو قديمي روان شناسي وجودي معتقد است انسان محصول محيطش نيست بلكه 
   2.خالق محيط خويش مي باشد

 به كه هستند رفتارگراها رشت مشترك انساني ندارندديگري كه اعتقادي به وجود س گروه
 سرشت و ذات دهند مي انسان شخصيت ساختن و پرورش در محيط به كه افراطي نقش خاطر

 قسمتهاي در گروه اين ديدگاههاي. گيرند نمي نظر در انسان براي اي شده مستقر پيش از و مشترك
   .شد دخواه پرداخته هم بعد بخش در و شد بيان مفصالً قبل

  جبرگرايي. 5,1,3
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 

داعيه مختار دانستن حتي در روان شناسي انسان محور هم به رغم . تأثير عوامل گوناگون جبري است
شايد وجود گرايي را از معدود مكاتبي بتوان نام برد كه قائل به . انسان نوعي جبرگرايي حاكم است

مجبور بودن انسان نباشد اما از يك سو تأثير اين مكتب در علوم انساني تاحدي نيست كه پارادايم 
اگزيستانسياليستها از آن سخن  حاكم بر علوم انساني شود و از سوي ديگر اختيار و آزادي اي كه

                                                            

   77واعظي احمد، پيشين، ص. 1
 :، به نقل از25صانع پور مريم، نقد مباني معرفت شناسي اومانيستي، پيشين، ص. 2

Encyclopedia of Philosophy, Paul Edwards, IV, p.138  
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ديدگاه وجودگرايي در خصوص اختيار و . گويند، افراطي و فراتر از ظرفيت و قابليت انسان است مي
  .آزادي انسان در قسمت قبل بيان شد؛ اينك انواع جبر گرايي بيان مي شود

  اجتماعي جبر. 1,5,1,3
چه آنهايي كه  1.شود مي ديده »اجتماع التاص« به معتقدان ميان در اجتماعي جبر به اعتقاد غالباً

اصالت را به معناي روانشناختي آن گرفته و از تأثير همه جانبه و نفوذ عميق اجتماع بر فرد سخن 
گويند و چه آنها كه اصالت جامعه را به معناي فلسفي اش تعبير مي كنند و از وجود حقيقي جامعه  مي

در اين نكته اشتراك نظر دارند كه فرد به شدت تحت  و وجود اعتباري فرد سخن مي گويند، همگي
 تأثير اوضاع و احوال جامعه خود قرار دارد و اين شرايط اجتماعي و خصوصيات جامعه است كه 

با اين نگاه، انسان . فرد است معارف و علوم و عقايد آراء، خلقيات، عمل، هاي شيوه ي آورنده پديد
گير اجتماعي گرفتار شده است و اين عدم اختيار يا به دليل چيزي از خود ندارد و در يك جبر فرا

و يا به اين دليل است كه اساساً فرد، ) اصالت روان شناختي(عدم توانايي تأثير گذاري بر جامعه است 
 2)اصالت فلسفي.(حقيقت خارجي و عيني ندارد و وجودي است كه به اعتبار وجود جامعه تداوم دارد

ان قائل به اصالت فلسفي جامعه هستند اما به نظر برخي نويسندگان گرچه بيشتر جامعه گراي
انديشمنداني از غرب كه از اصالت فلسفي جامعه سخن مي گويند نقطه اصلي نظراتشان بر 

   3.تأثيرگذاري يا تأثير پذيري فرد و جامعه نسبت به هم متمركز است
  :دانست پيش فرض دو بر يجامعه را مي توان مبتن فلسفي اصالت بر مبتني اجتماعي جبر

  .است حقيقي و عيني وجودي داراي جامعه.  1
    4.است افراد بر حاكم قوانين از متفاوت و ويژه، و مستقل قوانين داراي عيني، وجود اين.  2

انسان شناسي «مثالً جامعه شناسي ماركس، به عنوان يك جامعه شناسي جامعه گرا مبتني بر 
و يك » عملكرد ماشين اقتصادي«اوالً موقعيت طبقاتي را محصول جبري اوست كه » تاريخي ـ طبقاتي

                                                            

   128واعظي احمد، پيشين، ص. 3
   33- 26مصباح يزدي محمدتقي، جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن، پيشين، صص: رك. 1
   305-298هادوي نيا علي اصغر، پيشين، صص: رك. 2
   130واعظي احمد، پيشين، ص. 3
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مجبور و محصول   رفتار و افكار و اخالق و تصميمات انساني را كامالً  داند و ثانياً  تحول غيرارادي مي
به عنوان   انسان اساساً. همين موقعيت طبقاتي و نقش و تعلّقات بشر در روند اقتصادي معرفي مي كند

دانان اين همان انسان شناسي اقتصاد . ودش  تعريف مي (Homo economicus)» سان اقتصاديان«
و گرفتار جبر » حيوان مجبور«كه انسان را يك  است كالسيك غرب و تفكّر سرمايه داري انگليسي

  1.دنك  اقتصادي تعريف مي
   

                                                            

   151رحيم پور ازغدي حسن، پيشين، ص. 4
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  شناسي روان در جبرگرايي. 2,5,1,3
 سه به توان  مي كلي بندي تقسيم يك در را شناسي روان در جبرگرايانه هاي نظريه و ها ديدگاه

  :نمود تقسيم دسته
  محيطي جبر. أ

 وارد را محيطي جبر انديشه كه است شناختي روان هاي گرايش اولين جزو رفتارگرايي
 تأكيد آدمي رفتار و شخصيت دهي شكل در محيطي عوامل نقش بر و نموده شناسي روان هاي نظريه
 از او رفتار هاي جنبه تمامي كه است اراده بي و منفعل موجودي انسان ديدگاه اين در. است كرده
 انتخاب« تأثير متداول ي فرضيه براي جايي علمي شناسي روان در اسكينر، نظر به. ميشود كنترل بيرون
 دخو سرنوشت بر حاكم و آزاد را افراد كه سنّتي نگرش با اسكينر. ندارد وجود انسان رفتار در »فرد
 در و حال و گذشته در كه رويدادهايي و حوادث را فرد رفتار او نظر از. برخاست مقابله به داند،  مي

    1.زند  مي رقم است، افتاده اتفاق برايش واقع جهان
 و ورزند  مي تأكيد انسان رفتار پديداري در ابزاري و محيطي هاي تحريك بر بيشتر رفتارگراها

 عقيده اين بر رفتارگرايان. دارند توجه كمتر رفتار پديداري در موثر زشيوانگي ارادي عوامل به نسبت
 كه است فضايي پرداخته و ساخته و محيطي عوامل و شرايط از منفعل همواره انسان رفتار كه هستند

 به شرطي حالت انسان رفتار كه است محيطي شرايط و عوامل همين موجب به. كند  مي زندگي آن در
 اين بر. بود خواهد محيطي محرك يك به پاسخي موارد ي همه در بلكه موارد اكثر در و گيرد  مي خود

 هم اگر. ندارد وجود باشد ارادي و فعال انتخاب داراي كه انساني فعال، انسان از خبري ديگر اساس،
 از تأثرم و شده شرطي ي اراده خود ي نوبه به او اراده واقع در آيد،  مي ميان به سخن انسان ي از اراده
    2.يابد  مي جهت و شكل خاصي سوي و سمت به انساني، ي ويژه شرايط تحت نه و محيطي عوامل

  
  

                                                            

   49شجاعي محمدصادق، پيشين، ص. 1
   150رهنمايي سيداحمد، درآمدي بر مباني ارزشها، پيشين، ص .2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  )رواني ـ زيستي جبر( دروني جبر .ب
 عوامل از متأثر را انسان شخصيت و رفتار و اعمال شناختي، روان هاي نظريه از ديگر طيفي

 خود موضوعه اصول از يكي عنوان به را ازجبرگرايي ديگر نوعي و دانسته ژنتيكي و دروني
 و داشته ديدگاه اين ي اشاعه و ترويج در را سهم ترين بيش كه است كساني از يكي فرويد. اند پذيرفته

: گويد  مي باره اين در ناي دي رابرت. است جسته سود آن از خود، هاي نظريه و مباحث تمامي در
 انسان نهاد از كه دارد علتي رفتاري هر كه بود معتقد شدت به و بود مطلق جبرگراي يك فرويد

 فطرت و نهاد در كه دانست  مي غريزي نيروهاي از برخاسته را انسان رفتار فرويد. گيرد  مي سرچشمه
 فكر عمل، كه بود معتقد و نمود  مي انكار كلي به را انسان اختيار و اراده نقش وي. است نهفته انسان

 فيزيكي هاي پديده تعيين طريق همان به معين، عللي با رواني هاي پديده تمامي و آدمي احساس و
 رواني جبرگرايي به رويكرد اين فرويد، ديدگاه خصوص در. شوند  مي تعيين فيزيكي علل توسط
    1.است يافته شهرت

 مرتبط زيستي دروني عوامل به هم كه دانند مي جبر از ديگري نوع را فيزيولوژيك جبر يبرخ
 ميان در بيشتر ن نوع جبر رايو ا انسان جسم و بدن فيزيك بر تأثيرگذار بيروني ملعوا به هم و است

 قبلي نمونه دو دل در را جبر از نوع اين گريد نويسندگان برخي 2.كنند مي يمعرف رفتارگرايان
  3.اند داده جاي

  اختيارو  جبرتقابل  .ج
 از است عبارت آن و يافت وانت  مي را جبرگرايي از سومي الگوي نگر، انسان شناسي روان در

 است، او ي اراده و كنترل از خارج كه گوناگوني عوامل با شخص رفتار كه نظر اين يعني( جبر تقابل
    .)است فرد آزاد ي اراده و انتخاب تابع رفتار كه نظر اين يعني( اختيار و) شود  مي تعيين

  )نگر انساني مكتب گذاران انبني از يكي( راجرز نگرش و انديشه در اختيار و جبر تقابل
 به. كند  مي تأييد را  )اختيار و جبر( دو هر كه است طوري او ديدگاه. است اي پيچيده  نسبتاً موضوع

                                                            

   50شجاعي محمدصادق، پيشين، ص. 1
  134-133واعظي احمد، پيشين، صص. 2
   50-49شجاعي محمدصادق، پيشين، صص: رك. 3

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 آزاد ي اراده و اختيار از وجود، اين با. است حاضر عصر در دانش بناي سنگ جبرگرايي او اعتقاد
 تمامي در و پذيرفته انسان مورد در او پيروان و راجرز كه موضوعي اصل. كند  مي دفاع نيز انسان
 اختيار و اراده نحوي به  وجود اين با. است جبرگرايي ي فرضيه اند، برده بهره آن از خود هاي نظريه
 كه بود پذيرفته نيز خود راجرز. رسد  مي نظر به آشكار تناقض نظريه اين در. اند پذيرفته نيز را انسان

 اين راجرز مورد در ديگر برداشت. است مانده مبهوت و گيج اختيار و جبر بين موجود تناقض از
 درمانگر، يك عنوان به ولي كرد،  مي را تأييد جبرگرايانه ديدگاه دانشمند، يك مقام در وي كه است
      1.نمود  مي تأكيد درمان در فرايند انسان انتخاب و آزادي بر و داشت متفاوتي نظرهاي نقطه

  اسان درباره ريشه هاي جبرگرايينظرات روان شن. د
  :كند مي بيان چنين ييجبرگراهاي  شهيدرباره ر را غربي دانشمندان ديدگاه تربوويك، ناتالي«

  سائقه هاي غريزي
 جنسيت،( خويش شناختي زيست و غريزي هاي سائقه »كنترل« تحت انسان  :ها فرويدي

 اين ميان كه است هايي سازش ي نتيجه صرفاً  ن،انسا رفتار تمامي. است) ها اين امثال و  دفع، گرسنگي،
 ضمير در  غالباً  غريزي، هاي سائقه. گيرد مي صورت متعارض اجتماعي مقتضيات و غريزي نيازهاي

 اغلب خود بلكه گيرد، مي قرار ها آن »كنترل« تحت تنها نه انسان كه طوري به  كنند؛ مي عمل ناخودآگاه
  .  ندارد آگاهي هيچ »كنترل« اين از

 ريشه ديگران ضد بر پرخاشگري مادرزادي سائقه در انسان رفتار ي عمده): لورنتز( گرايان منش
  .  دارد

 تحقّق سمت به را او كه است مادرزادي اي سائقه داراي انسان:  )مازلو راجز؛( گرايان انسان
  .  راند مي خود بخشيدن

  ژنتيك
.  است ارثي عمدتاً  انسان هوش): نهرنشتاي شاكلي، جنسن،( موروثي هوشي ي بهره مكتب

  »هوش« هاي ژن  آن، ي كننده تعيين كه دارد قرار اي محدوده در هوش با مرتبط رفتارهاي ي همه

                                                            

   51-50همان، صص. 1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 عمدتا انسان رفتار شخصيت، مورد در آيزنك بيولوژيكي ي نظريه طبق. است شخص در موروثي
  .  است يگراي درون يا گرايي برون و نژندي به او موروثي گرايش نتيجه

  محيط نيروهاي
  .  كند مي تعيين محيط سره يك را انسان رفتار): واتسون( شناس روش گرايان رفتار

 چه اگر است؛ رفتار هاي كننده تعيين ترين مهم محيطي، عوامل) : اسكينر( بنيادگرا رفتارگرايان
  .  دارند نقشي نيز ژنتيك عوامل

 اجتماعي، رفتار ويژه به رفتار، عمده): روكووتيسب باندورا،( اجتماعي يادگيري پردازان نظريه
  .  فطري تمايالت بيان نه است محيطي يادگيري ي فراورده 

 ي دهنده شكل نيروي ترين مهم فرهنگي، و عي اجتما محيط) : اريكسون فروم؛( ها نوفرويدي
  .  است برخوردار كمتري مراتب به اهميت از بيولوژيك حياتي هاي سائقه. است انسان رفتار

 فرد هاي ارزش و باورها دادن شكل در مهمي نقش اقتصادي نظام يا توليد ابزار: ها ماركسيست
  .  هست نيز او رفتار اعظم بخش ي كننده تعيين و دارد

.  دهند شكل توانند مي معين محيط و عي اجتما عوامل را رفتار): مازلو راجرز،( گرايان انسان
 را فرد توانند مي محيطي عوامل اين نشود، برآورده معنوي احترام و يجسمان رفاه به اوليه نياز اگر

 نياز آن اگر ولي گردد؛ شخصيتش رشد از مانع كه كند رفتار اي گونه به شوند باعث و سازند منحرف
 تحت كه را بخشي تحقّق خود همانند ثانوي اهدافي و برود پيش تواند مي فرد شود، برآورده اوليه
    1».سازد عملي نيستند، رجخا محيط كنترل

  2جامعه؟ يا فرد اصالت. 6,1,3
گنجد كه  انساني مي علوم شناختي جامعه مباني زمره در 1جامعه اصالت يا فرد اصالت از بحث

 نظريات بخش در كه همانگونه اما اين مباني زير مجموعه مباني هستي شناختي قرار مي گيرند؛

                                                            

   189-188رجبي محمود، پيشين، صص. 1
مي باشد و در كنار » جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن«ز كتاب منبع اصلي اين بحث و شاكله طرح موضوع برگرفته ا. 2

  .  آن از منابع ديگر نيز استفاده شده است

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 تأثير فلسفي سؤال اين به پاسخ شد مشاهده انساني تركمش سرشت وجود عدم به قائلين و جبرگرا
 مباني و شناسي جامعه و اجتماعي علوم در موجود نظريات در بنيانهاي انسان شناختي و بسزايي
 اين .به همين علت ذكر اين بحث در اين قسمت آورده شده است. است گذاشته علوم اين معرفتي
 علوم ويژه به علوم اين شناسي روش انساني، علوم يشناخت انسان مباني بر عالوه فلسفي مبناي

 يا فرد اصالت بحث به ادامه در است؛ داده قرار خود تأثير تحت نيز را شناسي جامعه و اجتماعي
  .  مي شود گذرا نگاهي آنها از يك هر طرفداران و جامعه

  جامعه تعريف. 1,6,1,3
كنند كه در جبر يك سلسله نيازها و گرچه برخي جامعه را مجموعه اي از انسانها تعريف مي 

و آرمانها در يكديگر ادغام شده و در يك زندگي مشترك ها  تحت نفوذ يك سلسله عقيده ها، ايده
 نه كه كنند مي اراده معنايي واژه اين براي شناسان جامعه و اجتماعي علوم اما دانشمندان 2غوطه ورند؛

 در زيست خواهند و مي زيند و اند زيسته كره اين وير بر كه را آدمياني جميع كه است گسترده چنان
.  ناميد جامعه بتوان نيز را كوچك ده يك متأهل مردان گروه كه است محدود چنان نه و گيرد بر

 جامعه از لفظي تعريفي هنوز يعني  نيست؛ معلوم و معين هيچ روي، به متوسط معناي اين متأسفانه،
 تعريف به رسد چه( باشد شناسان جامعه اكثر يا همه اعتناي  محلّ و مقبول كه است نشده ارائه

 اشاره آنها از اي پاره به آينده در كه بسياري فلسفي مشكالت و مسائل حلّ بر است متوقّف كه حقيقي
    3.دارند اعتراف آن به شناسان جامعه خود كه است مطلبي اين و ،)كرد خواهيم

                                                                                                                                                                              

با توجه به معنايي كه براي اصالت در اين بحث قائل » فلسفه اقتصاد در پرتو جهان بيني قرآن كريم«نويسنده كتاب . 1
، »اصالت فرد يا جامعه«در عبارت مصطلح «: مي گويد را صحيح تر مي پندارد و» اصالت فرد و جامعه«است، عبارت 

كند كه اصالت هر  اين پيش فرض را تداعي مي ،]عبارت مذكور[در واقع در ابتداي امر، . گردد نوعي ايهام مشاهده مي
باشد، بنابراين مخاطب را در چالش گزينش يكي از دو مسير، يعني يا اصالت فرد يا اصالت  دو با هم ممكن نمي

و ) تأثيرگذاري(اين در حالي است كه با توجه به برداشتي كه از مفهوم اصالت ارائه شده است . دهد ه، قرار ميجامع
توان گفت اين طرز تلقي از بحث  باشند، مي هاي سرمايه داري و سوسياليستي نيز مويد اين برداشت مي گفتمان نظام

اقتصاد در پرتو جهان بيني قرآن كريم، پيشين، پاورقي فلسفه هادوي نيا علي اصغر، (» .باشد پيش گفته دقيق نمي
   )298ص

  12، ص1357قم، صدرا، دوم، ، )از مجموعه مقدمه اي بر جهان بيني اسالمي 5ج(مطهري مرتضي، جامعه و تاريخ . 2
   9مصباح يزدي محمدتقي، پيشين، ص. 3
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 و ارزش با جامعه هر وحدت براي را سياسي قاللاست و واحد حكومت ي ضابطه حال، اين با
 قبول ميان كه دانست بايد است، وارد ضابطه اين بر كه ايرادهايي از نظر صرف. كنند  مي تلّقّي معتبر
 بر انطباق قابل مذكور ي ضابطه يعني  نيست؛ اي مالزمه جامعه براي حقيقي وجود اثبات و ضابطه اين

    1.دارند اعتباري وحدت هك هست هم آدميان از اي مجموعه
  اصالت تعريف. 2,6,1,3

كه  مسئله اين مثالً. است اصالت تعبير دارد رواج و شيوع اجتماعي علوم در كه تعابيري از يكي
 ي واژه كه آنجا از . فرد؟ به وفور در مباحث علوم اجتماعي يافت مي شود يا دارد اصالت جامعه آيا 

 از را آن مختلف معاني بايد قبيل، اين از پرسشي هر به گويي سخپا از قبل است، لفظي مشترك مذكور
  .كرد تفكيك هم

   :باشد داشته تواند مي معنا سه حداقل، فرد، يا جامعه اصالت اجتماعي علوم در
  2)مصالح و حقوق تقدم و اولويت( حقوقي معناي در اصالت.  1
 افراد اكثريت مصالح و حقوق دمتق و اولويت جز چيزي  اش، حقوقي معناي به جامعه اصالت 
 فرد هاي آزادي و حقوق تقدم معناي به جز نيز فرد اصالت و نيست؛ اقليت مصالح و حقوق بر جامعه
    3.نيست

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

    4.شود  مي منفعل

                                                            

   15همان، ص. 1
   26همان، ص. 2
   28همان، ص. 3
، اصالت را در اين بحث به معناي فلسفي اش در نظر گرفته »جامعه و تاريخ از نگاه قرآن«؛ نويسنده  29همان، ص. 4

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

    1.دارند حقيقي وجود هر دو يا تبعي، و طفيلي وجود فرد و دارد حقيقي وجود جامعه يا اعتباري،
  گرايي فرد و گرايي جامعه. 3,6,1,3
 وناگونيگ هاي پاسخ ـ است اجتماعي علوم ي مسئله ترين مهم كه ـ مذكور مسئله به

 است هايي پاسخ شامل اول ي دسته. است تقسيم قابل بزرگ ي دسته دو ها پاسخ اين كه است شده داده
 بر در را هايي پاسخ دوم ي دسته و ؛)گرا جامعه هاي گرايش( داند  مي جامعه آن از را اصالت كه
   )فردگرا هاي گرايش( شمارد  مي اصيل را فرد كه گيرد  مي
  گرا عهجام هاي گرايش. أ

 عيني واقعيتي را جامعه و دارد تأكيد اجتماعي هاي پديده جمعي ي خصيصه بر ها گرايش اين
 افراد در كه دارد اي ويژه خواص و آثار و است متمايز آن ي دهنده تشكيل افراد از كه كند  مي تلقي

 و كنند  مي تكيه دوم عامل بر جامعه و فرد ارتباط در ها اين ديگر، تعبير به. شود نمي مشاهده انساني
 كه گونه همان. دارد تبعي واقعيتي فقط فرد و دارد اصيل واقعيتي كه است جامعه فقط كه معتقدند
 آن بدن منفصل اعضاي از اي مجموعه كه دارد واحدي زندگي و است مركّب كلّ يك انساني شخص
. باشد كامل مجموعه آن و نقص و عيب بي اعضا آن از هريك اگر حتّي  ندارد؛ را حيات

 آحاد از اي مجموعه كه دارد خود خاص حياتي نيز افراد از مركّب انساني اجتماع ،صورت همين به
 فوق يا شخص يك جامعه سخن، ديگر به. بود خواهد حيات آن فاقد ناهمبسته و پراكنده انساني
 تشكيل ها هدستگا و اعضا ها، ياخته از بدن كه شيوه همان به درست ـ است افراد از مركب شخص

ريشه اين ديدگاه  2.آن ي سازنده افراد زندگي جمع حاصل از غير دارد واحدي زندگي و ـ است شده
حقيقي  هاي هگل جست و جو كرد كه معتقد بود جز كل، هيچ امري مĤالً و تماماً را بايد در انديشه

ساير اجزاء و با كل  ماهيت هر جزئي از جهان به چنان عمقي متأثر از روابط آن جزء بارا يز نيست

                                                            

   32همان، ص. 1
   33همان، ص. 2
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توان اظهار داشت، مگر آن كه جزء را به مقامي كه  است كه هيچ بيان صادقي درباره هيچ جزئي نمي
   1.در كل دارد، منسوب كرد

 و زمين مغرب اجتماعي ي فالسفه و دانشمندان از كثيري تعداد اخير قرن دو در حال، هر به  
 ها ملت شناسي روان مكتب از توان  مي المثل، في. اند داشته هايي گرايش چنين آلمان، الخصوص علي
 را ملّت و كردند تأسيس را آن هال، شتاين و الزاروس آلماني، متفكّر دو ،1859 سال در كه برد نام

 آن محصول جز چيزي فردي، روح كه دانستند همگاني روح روحاني و ماهيتي جمعي، واقعيتي داراي
 آلماني شناس جامعه و فيلسوف سياست، پرداز نظريه ـ شپنگلر الداسو از توان  مي همچنين،. نيست

 خاص بيني جهان و خود خاص خصلت فرهنگي هر كه بود معتقد كه كرد ياد ـ) 1880 ـ 1936(
 كه آنچنان است، مذهب و علم هنر، زندگي، به نسبت مشخصي اساسي ي فلسفه داراي و دارد را خود
  .  است ناميسر ،متفاوت فرهنگ دو بين متقابل تفاهم

.  اند گراييده نظريات گونه اين به نيز شناسي جامعه كسوتان پيش و گذاران بنيان از بسياري
 شاگردان از كنت اگوست كه) 1761 ـ 1825( فرانسوي سياسي عالم و اجتماعي فيلسوف سيمون سن
 نه اش وظيفه كه است وسيع يكارگاه سيمون سن نظر از جامعه.  است دسته اين از ـ بود او ياران و

 ولي شود، مي تشكيل حقيقي وجود آدميان، اتحاد از.  »است طبيعت بر غلبه بلكه افراد بر تسلط تنها
  . فردي و جمعي حال عين در است كوششي حقيقي وجود اين

 اي زنده موجود جامعه كه است معتقد نيز ،)1809 ـ 1865( فرانسوي اجتماعي متفكّر پرودون،
 اگوست.  هستند شدني كشف مشاهده راه از تنها كه قوانين تابع و خاص فعاليت و هوش داراي است
 تصور است افراد موجوديت از خارج موجوديتي داراي كه عظيم فرد يك حكم در را جامعه هم كنت
    2.كند  مي

  
  

                                                            

   302هادوي نيا علي اصغر، پيشين، ص. 1
   36- 35مصباح يزدي محمدتقي، پيشين، صص. 2
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  فردگرا هاي گرايش .ب
 كه گويند  مي و كنند  مي تكيه اجتماعي هاي پديده فردي ي خصيصه بر گرايش اينمعتقدان به 

 واقعيتي هيچ خود خودي به ها، گروه و جامعه و كنند  مي عمل و انديشند  مي كه هستند افراد فقط
 فردگرايان تر، ساده تعبير به. نيستند افراد ميان مناسبات و ارتباطات اشكال و افراد جز چيزي و ندارند

 ديگر كس چند هم شايد و زندانفر و مادر پدر، از خانواده هر كه گونه همان معتقدند
 تشكيل ملّت آن افراد ي همه جمع از هم ملّت هر نيست، اين از بيش چيزي و است شده  تشكيل

 جامعه آنان مجموع به كه دارند وجود منفرد هاي انسان فقط واقع، در. ديگر چيزي از نه و شود مي
 از هم بلكه نيستند، شن از اي توده در وجودم شن هاي دانه مانند جامعه هر افراد البتّه،. شود  مي گفته
 رتبه هم هم و دارند متقابل تأثّرهاي و تأثير و ارتباطات يكديگر با هم و باخبرند يكديگر وجود
 شن هاي دانه انباشتگي از بيشتر و برتر چيزي روي، هيچ به شن، از اي توده جهت همين به. نيستند
 و ارتباطات مجموع انضمام به است آن افراد ي همه جمع حاصل جامعه هر آنكه حال و نيست

 تركيبي آنان تأثرات و تأثيرات و افراد تركيب كه است اين است مهم آنچه ولي،. آنان ميان مناسبات
 ادعاي به كه نيرويي و فشار بنابراين،. دانست حقيقي واحدي را جامعه بتوان تا نيست حقيقي
 هر بر جامعه افراد ديگر تأثير ي نتيجه جز يزيچ شود،  مي وارد فرد به جامعه سوي از گرايان جامعه
 اتم هر درون در نيز ها نوترون و ها پروتون ها، الكترون مانند جسم، ي اوليه ذرات. نيست خاص فرد
 و برتر چيزي اتم كه نيست معنا بدان اين ولي، كنند؛  مي دفع يا جذب را يكديگر و دارند متقابل تأثير
 را ذرات يكايك كه اوست هم و آنهاست متقابل هاي انفعال و فعل و ذرات اين عمجمو از بيشتر
 تكاليف و حقوق جز چيزي نيز جامعه به نسبت فرد تكاليف و حقوق همچنين،. كند  مي دفع يا جذب
 ي وظيفه از است عبارت مملكت قبال در شخص ي وظيفه مثالً. نيست جامعه افراد ديگر به نسبت فرد
    .شهروندان ساير و حكومت اندركاران دست و مملكت رئيس هب نسبت او

 غيرواقعي چيزي گيرد  مي صورت ها انسان ميان كه را انفعاالتي و فعل فردگرايي آنكه، حاصل
 حاصل كه را جامعه گرايش اين.  شمارد  مي آنان آثار از و ها انسان خود به قائم را آنها لكن داند، نمي
 واحد و واقعي مركّب است آنان ميان در موجود هاي تعامل و ارتباطات ي همه زني و انساني افراد جمع

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 هاي پديده ي همه و داند نمي اي ويژه خواص و آثار داراي را آن بنابراين، و انگارد نمي حقيقي
  .  كند  مي قلمداد شناختي روان هاي توجيه ي وسيله به تبيين قابل را اجتماعي

 منادي ترين بزرگ را )1806 ـ 1873( يانگليس اقتصاددان و فيلسوف ميل استوارت جان
 به آيند، مي هم گرد كه هنگامي انساني، افراد كه بود معتقد اول طراز فردگراي اين. دانند مي فردگرايي

   1.گردند نمي مبدل اي تازه ي ماده
 د نام برديبه عنوان فردگرا با كه كسي نخستين كلمه، درست معناي به شناسان، جامعه ميان از
  2.است اجتماعي شناس روان گذار بنيان و فرانسوي شناس جامعه)  1904 ـ 1843( دوتارد گابريل

 گينگز هنري فرانكلين و انگليسي اجتماعي شناس روان دوگال مك ويليام نظير دانشمنداني
 و بحث عموضو تارد از تبعيت به شيكاگو گراي ارتباط مكتب مانند مكاتبي و آمريكايي شناس جامعه
 و دانستندها  انسان اجتماعي ارتباطات و جامعه افراد گروهي رفتارهاي همان را شناسي جامعه مطالعه
  .  كردند تبديل جمعي شناسي روان و شناسي روان نوعي به را شناسي جامعه ترتيب بدين

 وبر ماكس نداشت اعتقاد جامعه حقيقي وحدت و تركيب به كه شناسي جامعه مشهورترين
.  دانست مي اليك خيتنها  را جمعي وجدان ي فرضيه كه است آلمانيشناس  جامعه) 1864 ـ 1920(
 فرد فقط و نيست ذات به قائم واقعيت يك  )جامعه( جمع شناختي، جامعه ديدگاه از وي ي عقيده به

 هدف، حسب بر وسائل ارزيابي و سنجش هدف، انتخاب. است ذات به قائم واحد يك كه است
 از  همه، و همه كار، به پرداختن سرانجام و هدف اجراي عزم و تصميم مشكالت، و موانع بيني پيش
 معقول و پذير تبيين شناختي، جامعه لحاظ از اجتماعي، هاي پديده بنابراين،. گيرد  مي نشئت افراد

    3.شود بازنگري انساني افراد معنادار رفتارهاي اساس بر اينكه مگر بود نخواهد
 در اسپنسر رأي. است انگليسي گراي تكامل فيلسوف اسپنسر هربرت ديگر رحمط دانشمند

 و گورويچ مانند گروهي. ر كرده انديتفس هم مخالف كامالً گونه دورا  فرد يا جامعه اصالت خصوص
 و دانند مي عيار تمام گرايي جامعه را او اسپنسر  )ارگانيسم( وارانگاري اندام اساس بر ورژه دو موريس

                                                            

   41-40همان، صص. 1
   42همان، ص. 2
   44-43همان، صص. 3
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 بود قائل كه دانند مي اجتماعي علوم در طبيعي گرايش نماينده اولين را اسپنسر اينكه به توجه اب برخي
 محسوب فردگرا را وي داد، تعميم انساني امور مطالعه در توان مي را زيستي علوم هاي روش و مفاهيم

    1.گردد مي بر اسپنسر خود متناقض  آراء به بيشتر نظرات اختالف اين حال هر به.  كنند مي
  ناموفق ي دهنده آشتي كوشش دو .ج

 براي كه كنند  مي تلقّي هايي مكتب را شناختي جامعه مكاتب از بعضي اجتماعي علوم مورخان
 مكتب دو بر الخصوص، علي زمينه اين در و اند كرده تالش فردگرايي و گرايي جامعه دادن آشتي

 چنانچه ولي. ورزند  مي تأكيد دوركيم و) 1818 ـ 1883( آلماني اقتصاددان و شناس جامعه  ماركس،
 فردگرايان و گرايان جامعه هاي تفريط و افراط از كه اند نتوانسته تنها نه تن دو اين ديد، خواهيم

 اشتباهاتي و خطاها گرفتار خودشان بلكه. دهند آشتي و آورند اعتدال به را آنان و كنند جلوگيري
 جالب. است بوده پيراسته و پاك آنها از بعضي از متقدم ردگرايانف و گرايان جامعه دامن كه اند شده
 خودشان اند، داشته را فردگرايي و گرايي جامعه دادن آشتي ي داعيه كه مكتب دو اين كه است توجه
  .  شوند  مي محسوب گرايي جامعه طرفداران ترين سرسخت از امروزه

  ماركس مكتب. 1
 افعال، و ندارد وجود ثابت انساني ماهيت نام به زيچي كه گويد  مي سويي از مكتب اين
 همگي، انسان، اجتماعي و فردي رفتار عواطف و احساسات خوها، و خلق نظريات، و آرا انفعاالت،

 و است جامعه اقتصادي هاي ويژگي انعكاس مخصوصاً و جامعه احوال و اوضاع مظاهر و نتايج
    2.است تاريخ و جامعه محصول انساني فرد خالصه
 گرانبهاترين عنوان به انساني، فرد اساسي اهميت بر تأكيد از گاه هيچ مكتب اين ديگر، سوي از
 تاريخ و جامعه ولي است، تاريخ و جامعه محصول انسان كه است درست. است نايستاده باز سرمايه،

 ي زنده بشر است، بشر اين .دهد  نمي انجام كاري هيچ تاريخ مي گويد ماركس. انسانند محصول هم
   3.دهد  مي انجام كار همه كه حقيقي

                                                            

   52-45همان، صص. 1
   53-52همان، صص. 2
   54همان، ص. 3
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١٤٩ 
 

  دوركيم مكتب. 2
 در دادن آشتي منظور به را آگاهانه كوششي جمعي وجدان مشهور ي نظريه ابداع با دوركيم

 آغاز ـ دانست  مي آنها نمايندگان ترين بزرگ را تارد و اسپنسر كه ـ فردگرايي و گرايي جامعه گرايش
 اختالف پس آن از و شد اسپنسر از گراتر جامعه خود كه ماند ناكام چنان اقدام اين در ولي،. كرد

دوركيم در سير تفكرات  1.گرفت نام  »تارد و دوركيم اختالف« گرايي فرد و گرايي جامعه
گرايانه اش تا بدانجا مي رسد كه انسانيت انسان را به متمدن شدن او مي داند كه آن هم از  جامعه

دوركيم حتي همه مفاهيم منطقي و فلسفي مانند جنس، فصل، نوع، . گيردطريق جامعه صورت مي 
زمان، مكان، عليت، كليت و جزئيت و تمايز ميان محسوس و معقول، ماده و صورت و تجربي و 

در نهايت هم جامعه را جاي خدا مي نشاند و . فطري را زاييده و پديد آمده از جامعه مي داند
مقام خدايي چيزي جز تغيير صورت  او معتقد است .ه يكي را برگزيدبايد بين خدا و جامع گويد مي

چيزي جز پرستش را دوركيم مذهب  2.جامعه نيست كه در انديشه انسان شكل تمثيلي پيدا كرده است
مي توان گفت جامعه گرايي در تفكر دوركيم به جامعه پرستي تبديل . داند نمي جامعه به صورتي ديگر 

  3.شود مي
  دف اصلي در مبحث اصالت فرد و جامعهه. 4,6,1,3

متفكران غرب، هنوز به راه حل مناسبي براي مسأله اصالت فرد يا جامعه دست نيافته اند؛ اما 
استاد مصباح پس از گزارش . بحث و جدلها ميان جامعه گرايان و فردگرايان آرام تر شده است

و درنظر گرفتن وجود حقيقي براي ) يبه معناي فلسف(اجمالي از ديدگاههاي دو طرف، اصالت جامعه 
جامعه را هم از لحاظ عقلي و هم با بررسي آيات قرآن مردود مي شمارد؛ اما تأثيرگذاري فرد بر 

نيز در اين  1شهيد مطهري و شهيد صدر 4.جامعه و جامعه بر فرد را با بررسي آيات قرآن مي پذيرد

                                                            

   55-54همان، صص. 1
آرون ريمون، مراحل اساسي انديشه در جامعه شناسي، پرهام باقر، تهران، سازمان انتشارات : ، به نقل از58همان، ص. 2

   423-422، صص1364و آموزش انقالب اسالمي، اول، 
   59-57همان، صص. 3
   مهمان، بخشهاي دوم، سوم و چهار: رك. 4
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كنند كه  اين نظريه را تقويت مي يد مطهريشهدگاه دي. مسأله به طور مستقيم به ارائه نظر پرداخته اند
ها و اندام ها، افراد انسان كه  جامعه مركب حقيقي از نوع مركبات طبيعي است؛ ولي تركيب تن

شوند، روحاً در  هركدام با سرمايه اي فطري و سرمايه اي اكتسابي از طبيعت وارد زندگي اجتماعي مي
به  2.يابند شود، مي ديدي كه از آن به روح جمعي تعبير ميشوند و هويت روحي ج يكديگر ادغام مي

  .عبارت ديگر در ديدگاه شهيد مطهري، هم فرد اصالت دارد و هم جامعه
در جمع ديدگاههاي انديشمندان » فلسفه اقتصاد در پرتو جهان بيني قرآن كريم«نويسنده 

وي پس از گزارش مختصري از . دهداسالمي در مسأله اصالت فرد يا جامعه، نظر قابل تأملي ارائه مي 
ديدگاههاي جامعه گرايان و فردگرايان غربي، دو مؤلفه اصلي پاراديم نظري فلسفه غرب در اين مسأله 

باشد؛ ثانياً پيش فرض اصلي  اوالً عنصر اصلي در مفهوم اصالت، اثربخشي مي«: را اينگونه بيان مي كند
تواند در  اين است كه فقط يا فرد و يا جمع مي) گراييفردگرايي و جامعه (هر يك از اين دو ديدگاه 

اصالت «بنابراين عنوان اصلي در اين بحث، . پديده اي كه انسان در آن نقش دارد دخالت داشته باشد
نويسنده با قائل شدن به اينكه در بحث اصالت فرد و جامعه تكيه اصلي فالسفه » .است» فرد يا جمع؟

از اصالت  يف روان شناختيتعر يبه نوع يعني -ت معه بر يكديگر اسغرب بر تأثيرگذاري فرد و جا
و اينكه متفكران اسالمي چه آنها كه اصالت جامعه و فرد را مي پذيرند و چه آنها كه  -رد يپذ مي را

جامعه را داراي اصالت نمي دانند، هر دو طيف در اين نظر اشتراك دارند كه فرد و جامعه هر دو بر 
ي گذارند و اين ديدگاه منطبق بر آيات قرآن نيز مي باشد؛ مباني نظري جامعه گرايان و يكديگر تأثير م

فردگرايان از جمله مباني نظام اقتصاد سرمايه داري و نظام سوسياليستي را مخالف با نظرگاه قرآن 
ن معرفي مي كند و در اين زمينه نظر متفكران اسالمي را هماهنگ و يكسان و برگرفته از قرآن نشا

   3.دهد مي
   

                                                                                                                                                                              

: نقل از(قرآن،  مكتب در اجتماعي فلسفه و تاريخ هاي سنت باقر، محمد سيد صدر: درباره نظر شهيد صدر رك. 1
  )302ص پيشين، اصغر، علي نيا هادوي

  26مطهري مرتضي، پيشين، ص . 2
   310 -300هادوي نيا علي اصغر، پيشين، ص: رك. 3
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  انسان كمال و هدف. 7,1,3

از گرايشهاي فطري و ذاتي در هر انساني است و  يكمال جويي و سعادت خواهي انسان يك
همه تالشهاي بشري به منظور اشباع اين گرايش و زدودن نقايص، دست يابي به كماالت و نيل به 

ي است كه با آن شيء مالئم و در تعريف كمال گفته اند رسيدن به فعليت و وضعيت. سعادت است
و استعدادهاي وصول به فعليتهايي را دارد كه ها  به تعبير ديگر هر وجودي زمينه. سازگار باشد

رسيدن به اين فعليتها . متناسب با آن و سازگار با طبيعت و سرشت و استعدادهاي دروني او هستند
در ارتباط با غايات و اهداف آن چيز بنابراين كمال هر چيز را بايد . تحقق كمال را در پي دارد

موجودي كامل است كه به  1.كرد و بدون توجه به آنها نمي توان از كمال يك پديده سخن گفت  فهم
اهداف و غايات خود كه براي آنها خلق شده و در درون خود استعداد رسيدن به آنها را داراست، 

مسأله مهم در مسأله كمال طلبي . هم تنيده اندبنابراين مسأله هدف انسان و كمال او در . رسيده باشد
پرواضح . انسان، بيان مقصود از كمال است كه در ارتباط با تعريف سعادت انسان و هدف او قرار دارد

است كه مكاتب مادي نگر كه امور ماوراي ماده و طبيعت را انكار مي كنند و تعريفي حيواني و 
. كنند يم سعادت او را نيز در همين دنياي مادي خالصه ماشيني از انسان ارائه مي دهند، كمال و

گرايي و سودانگاري از مطرح ترين نظريات اومانيستي در تعريف سعادت انساني و تعيين هدف  لذت
اومانيسم، به دليل اينكه جز . براي بشر است كه در بخش بررسي اركان اومانيسم به آن اشاره شد

نيست، هدف انسان را هم در خود او تعريف مي كند و بهره انسان براي چيز ديگري اصالت قائل 
مندي هرچه بيشتر از دنيا و لذايذ مادي نفساني و رسيدن هرچه بهتر و بيشتر به خواسته هاي فردي و 

اين نگاه وقتي وارد علوم انساني بشود از علم، ابزاري . يا جمعي را سعادت نهايي بشر مي داند
هاي انسان، علم در اين نگرش انساني، ديگر دريچه اي براي كشف سازد براي تأمين خواسته  مي

حقيقت و راهي براي پرده برانداختن از اسرار صنع الهي نخواهد بود؛ تنها ابزار و وسيله اي در جهت 
عقالنيت . اساساً عقالنيت فرهنگ مدرن را عقالنيت ابزاري مي نامند. تأمين نيازهاي دنيايي انسانهاست

ر غايت انگاري و انحصار معرفت در امور مادي تنها ابزاري است كه نحوه بهتر مسلط مدرن با انكا

                                                            

   149واعظي احمد، پيشين، ص. 1
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علم اقتصاد در پي كشف قوانيني است كه انسان را هرچه بهتر به  مثالً .شدن بر دنيا را فراهم مي آورد
برساند؛ روان شناسي به دنبال تبيين و توصيف و يا تحليل شخصيت ) فردي يا جمعي(منفعت و سود 

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 

علوم سياسي و اجتماعي هم . استعدادها و قابليتهاي نفساني براي رسيدن به سود و لذت نيست
  .  را ترسيم مي كنند آنو حفظ  به قدرت هاي رسيدنراه

 علوم دانشمندان هاي ديدگاه آن، به رسيدن راه و انسان نهايي هدف زمينه در تربوويك ناتالي«
  :كند مي بيان چنين دارند دنيايي منظري صرفاً كه را تجربي

  است؟ مكدا انسان پيشرفت غايي اهداف كرد؟  بايد چه انسان ي آينده سازي به براي
 مشكالت ي ريشه انسان، ي خواهانه خود سرشت. است تاريك انسان، انداز چشم :ها فرويدي

 به. سازد مي دشوار تكامل، طريق از جز را آن اصالح  سرشت، اين شناختي زيست ي ريشه و اوست
) پرخاشگري مثل( ويرانگر غرايز تضعيف و) جنسيت مثل( بخش زندگي غرايز تشويق  فرويد، ادعاي
  .  نداشت اقدامات اين به اميدي چندان خود فرويد اما كند؛ كمك انسان به بتواند شايد

 از گيرد؛ مي سرچشمه اجتماع منفي اثرات از انسان خطاهاي) : اريكسون فروم،( ها نوفرويدي

 ار او ضعيف نقاط و تقويت را انسان قوت نقاط كه داد تغيير شكلي به را ع اجتما بتوان اگر روي اين
 كه است اجتماعي ايجاد انسان، پيشرفت غايي هدف. شد خواهد بهتر انسان سرنوشت كند، تضعيف

  .  سازند برآورده خوب كارهاي انجام براي را خود خلّاقيت دهد مي اجازه مردم ي همه به
 در شهروندان ي همه آن در كه سوسياليستي اجتماعي ايجاد): فروم ماركس،( ها ماركسيست

 افراد. اوست ترقّي غايي هدف و انسان مشكالت حلّ راه باشند، سهيم ها فرآورده و دتولي ابزار
  .  برسانند كمك جمعي اهداف به كه يابند مي شده ارضا همه از بيش را خود هنگامي

 اين به كه چيزي هر و است بشر نوع بقاي انسان، پيشرفت غايي هدف) : اسكينر( رفتارگرايان

.  دارد اساسي نقش بقا، به كردن كمك در ها محيط سازي آماده. تاس مطلوب كند، كمك هدف
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 احتمال كه باشند قشرهايي ي كنمنده تقويت توانند مي باشند، شده آماده مقتضي طور به كه هايي محيط
    )غيره و جمعيت، كنترل  صلح،  سازندگي، مانند( دهند مي افزايش را بقا

 خوبي راه انسان رفتار كنترل و بيني پيش براي تجربي هاي داده از استفاده: )هابز( گرايان تجربه

  .  است انسان پيشرفت به كمك براي
 عايد سود ترين بيش كه نحوي به كند، »كنترل« رفتار بايد اجتماع): ميل بنتام،( سودگرايان

  .  شود مردم تعداد ترين بيش
  ):راجرز مازلو،( گرايان انسان

 سوق خويشتن تحقّق و رشد يوس به را او كه است ريفط ميل يك داراي شخصي هر: مازلو
 محيطي فشارهاي با مواجهه در كه است ظريف و خرد چنان دروني، نيروي اين ولي دهد؛ مي

 زندگاني كيفيت سازي به كليد روي، اين از شود، مي گرفته ناديده يا گذاشته كنار سادگي به متعارض،
  .  است نهفته دروني نيروي نيآ بروز تشويق و اجتماع شناسايي در انسان

 بپذيرند شخص يك عنوان به را خود تا دارند نياز ديگران شرط و قيد بي تأييد به افراد: راجرز
 به كليد تأييد، ميزان افزايش  بنابراين، كنمند؛ خود استعداد نهايت تا پيشروي و رشد به سپسشروع و

  .  است انسان پيشرفت هدف ها، سانان تك تك سازي متحقّق خود.  است انسان وضعيت سازي
  ):فرانكل مي،( گرا وجود گرايان انسان

 آن اعمال موقع كه بياموزد بايد و دارد، خود آن از اي اراده هنوز كه بداند بايد معاصر انسان: مي
  .  بخشد بهبود را خود وضعيت تواند مي اراده حس بازيافتن با انسان.  بشناسد  را،

 كند، زندگاني آن خاطر براي بتواند كه كسي يا چيزي يافتن با كه دارد نياز انساني هر: فرانكل
 و يأس از را انسان و كند مي فراهم مبنا يك ها گيري تصميم براي معنا، اين. بدهد معنا حيات به

  .  رهاند مي تنهايي
 خداوند با ما صادقانه و صريح  جانبه، دو ي رابطه): فورنيه تيليش، بوبر،( خداباور وجودگرايان

    1».است انسان پيشرفت تسريع و آزادانه، اعمال براي هدايت منبع يك مردم، و

                                                            

  233-232ن، صصرجبي محمود، پيشي.  1
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شها و مكاتب يانسان در تملم گرا يف شده برايشود اهداف تعر مي همانگونه كه مالحظه
ان خداباور كه رابطه با خدا را به عنوان هدف يماند وجودگرا يگروه ياست؛ حت يماد ي، اهدافيغرب
  .خواهند مي شرفت انسانيو پ يآزاد ين رابطه را برايكنند ا يم يمعرف

  
  قرآن در شناختي علوم انساني انسان مباني. 2,3

قرآن كريم با الفاظ مختلفي مانند انسان، بشر، ناس، اناس، انس، اناسي و بني آدم از انسان ياد 
آيات . نامگذاري شده استو سوره اي به نام ناس كرده است و حتي يكي از سوره هاي قرآن، انسان 

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 

نازل گرديد، ) صلّي اهللا عليه و آله(اكرم محتواي اولين آياتي كه بر پيامبر  1.شود قرآن را شامل مي
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 

يچيده ترين معارفي است كه ن و در عين حال از دقيق ترين و پانسان شناسي قرآن از زيباتري. دارد
نسانها تفاوت انساني كه قرآن معرفي مي كند با تعاريفي كه ديگر ا. ورد مداقه و تحقيق قرارگيردبايد م

دهند مانند تفاوت كالم الهي با سخنان بشري و يا چيزي شبيه تفاوت خود  از انسان ارائه داده و مي
قطعاً اين پژوهش مختصر، نمي تواند همه ابعاد انسان شناسي قرآن را . قاتش استخداوند با مخلو

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

  خلقت انسان. 1,2,3
كنند؛ به گونه اي كه در  گوناگوني را بيان مي آيات مربوط به آفرينش انسان، مطالب متنوع و

نگاه ابتدايي، به نظر مي رسد با يكديگر اختالف و حتي تناقض دارند اما با بررسي دقيق و علمي نه 

                                                            

، 1383جعفري محمدتقي، علم و دين در حيات معقول، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار عالمه جعفري، اول، . 1
   96ص
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تنها هيچ اختالف و تناقضي از آيات آفرينش انسان، به دست نمي آيد بلكه نهايت هماهنگي ميان آنها 
ه آفرينش انسان را مي توان در يك تقسيم بندي كلي در دو دسته آيات مربوط ب. به چشم خواهد آمد

پاره اي از آيات نيز . آيات مربوط به خلقت بدن و جسم و آيات مربوط به خلقت روح قرار داد
هستند كه به صورت مطلق درباره خلقت انسان از هيچ و نيستي توسط خداوند سخن مي گويند؛ پس 

، خواهد شد؛ سپس )بدن و روح(ري اجمالي به مراحل خلقت انسان از نگاهي به اين دسته آيات، مرو
الزم به ذكر است بررسي تفصيلي آيات . روح پرداخته مي شودبه بررسي تفصيلي آيات مربوط به 

مربوط به خلقت جسم به پژوهش حاضر ارتباط چنداني پيدا نمي كند و تنها از جهت يافتن نگاهي 
  .بيان مي شود اروينصحيح براي قضاوت درباره نظريه د

  خلقت انسان از نيستي. 1,1,2,3
  :او چيزي نبود برخي آيات بيان مي كنند كه خدا انسان را آفريد در حالي كه قبالً 
   9/ميمر* قَالَ كَذَلك قَالَ ربك هو علَي هينٌ وقَد خَلَقْتُك من قَبلُ ولَم تَك شَيئًا 

تو را  بر من آسان است و] كار[نين است پروردگار تو گفته كه اين چ] فرمان[گفت ] فرشته[«
   »ام در حالى كه چيزى نبودى قبال آفريده

هنگامي كه خداوند به زكريا بشارت فرزند داد و او شگفت زده شد، براي رفع شگفتي او 
ستي آفريده شده خود تو را آفريديم در حاليكه چيزي نبودي، به تعبير ساده، يعني انسان از ني: فرمود
  1.است

  :در مورد كل انسانها نيز آمده است
آورد كه ما  آيا انسان به ياد نمي« 67/ميمر*  أَولَا يذْكُرُ الْإِنسانُ أَنَّا خَلَقْنَاه من قَبلُ ولَم يك شَيئًا

  »پيش از اين او را آفريديم در حاليكه چيزي نبود؟
آيا زماني طوالني بر انسان « 1/انسان*  منَ الدهرِ لَم يكُن شَيئًا مذْكُورا هلْ أَتَى علَى الْإِنسانِ حينٌ

  »نگذشت كه چيز قابل ذكري نبود؟

                                                            

اي است كه انسان از آن آفريده شده است؛ بلكه بدين معنا كه او نبوده است و خدا او را  نه بدين معنا كه نيستي ماده. 1
 . به وجود آورده است
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بود » الشيء«ي اول اين است كه خدا انسان را آفريد در حاليكه سابقا چيزي نبود و  مفاد دو آيه
ممكن است اين توهم به . د نداشتوجو» انسان«ي اخير اين است كه چيزي به نام  و مفاد آيه

شود؛  ي قبلي و به صورت ناگهاني، از نيستي ايجاد مي آيد كه بنابراين، هر انساني بدون ماده وجود
بهترين گواه اين مطلب آن است كه خداوند در آيات فراوان . ولي پيداست كه منظور آيات اين نيست

ي قبلي را به تصريح  اك و آب آفريديم؛ يعني مادهكند كه انسان را از خ ديگري به اين مطلب اشاره مي
ي پيدايش انسان را  ي قبلي وجود داشته و زمينه بي شك منظور اين است كه ماده. فرمايد بيان مي

آمد و آن چيز در خود ماده  شد تا انسان به وجود مي فراهم آورده، اما بايد چيزي بر آن افزوده مي
خاك بود، نطفه بود، ولي . پديد آمده كه قبالً وجود نداشته است فعليت جديدي در ماده. نبوده است
ي آيات تصريح دارند بر اينكه انسان  همه. اين صورت انساني را خدا افاضه و ابداع فرمود. انسان نبود

   1.ماده اي در اين جهان داشته است
 مراحل آفرينش انسان. 2,1,2,3

شود؛ مرحله خلق بدن و جسم و مرحله  خلقت انسان شامل دو مرحله مي آيات مربوط به
  :در سوره مباركه مومنون به اين مسأله اشاره شده است .انشاء روح و تكميل خلقت

ظَامنَا الْعوا فَكَسظَامضْغَةَ عضْغَةً فَخَلَقْنَا الْملَقَةَ ملَقَةً فَخَلَقْنَا الْعخَلَقْنَا النُّطْفَةَ ع أَنشَأْنَ ثُم ا ثُممخَلْقًا آخَرَ لَح اه
   14/مؤمنون*  فَتَبارك اللَّه أَحسنُ الْخَالقينَ

آنگاه  مضغه گردانيديم و] به صورت[آنگاه نطفه را به صورت علقه درآورديم پس آن علقه را «
آفرينشى ] را در جنين[مضغه را استخوانهايى ساختيم بعد استخوانها را با گوشتى پوشانيديم آنگاه 

  »يد آورديم آفرين باد بر خدا كه بهترين آفرينندگان استديگر پد
  :مراحل آفرينش انسان در بيان قرآن كريم بدين صورت آمده است

 من ثُم علَقَة منْ ثُم نّطْفَة من ثُم تُرَاب من خَلَقْنَاكُم فَإِنّا الْبعث منَ ريب في كُنتُم إِن النّاس أَيها يا
 لتَبلُغُوا ثُم طفْالً نُخْرِجكُم ثُم مسمي أَجل إِلَي نَشَاء ما الْارحامِ في ونُقرّ لَكُم لّنُبينَ مخَلّقَة وغَيرِ قَةمخَلَ مضْغَة

كُمنكُم أَشُدمن وفّي متَونكُم يمن وم رَدذَلِ إِلَي يرِ أَرملَ الْعكَيل لَمعن يم دعلْم بئاً  عشَي *5/حج   
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  خاك از را شما ما كه) بدانيد(پس  هستيد، شك در شدن، برانگيخته درباره اگر مردم، اي«
 خلقت )احياناً(و  كامل خلقت داراي مضغه، از گاه آن علقه، از سپس نطفه، از سپس ايم، آفريده
ها  رحم در معين مدتي ات كنيم مي اراده را چه آن و گردانيم روشن شما بر )را خود قدرت(تا  ناقص،
 مي ادامه را شما حيات(سپس  آوريم؛ مي برون كودك )صورت به(را  شما گاه آن دهيم مي قرار
 رسد، مي پيري به شما از برخي ميرد، مي )زودرس(شما  از برخي و برسيد رشدتان حد به تا )دهيم

   ».داند نمي چيزي )چيزها بسي(دانستن  از پس كه اي گونه به
لَقَدن االْنسانَ خَلَقْنَا ون سلَالَة مين مط ثُم لْنَاهعي نُطْفَةً جين قَرَار فكم لَقةَ النّطْفةَ خَلَقْناَ ثُمفَخَلَقْنَا ع 

   14و 13و  12/مؤمنون* آخَرَ خَلْقاً أَنشَأْنَاه ثُم لَحماً الْعظاَم فَكَسونَا عظَاماً الْمضغَةَ فَخَلَقْناَ مضغَةً الْعلَقةَ

 در اي نطفه )صورت به(را  او سپس. آفريديم گل از اي عصاره از را انسان يقين، به و«
 )صورت به(را  علقه آن پس درآورديم، علقه صورت به را نطفه گاه آن. داديم قرار استوار جايگاهي

 پوشانديم، گوشتي با راها  استخوان بعد ساختيم، هايي استخوان را مضغه گاه آن و گردانيديم مضغه
  ».آورديم پديد ديگر آفرينشي )در را جنين(آنگاه 

وي هن خَلَقَكُم الّذتُرَاب م ن ثُمنُطْفَة م نْ ثُملَقَة مع كُم  ثُمخْرِجفْالً يا ثُم طلُغوتَبل كُما ثُم أَشدتَكُونول 
  67/غافر*  تَعقلُونَ و لَعلّكُم مسمي أَجالً و لتَبلُغوا قَبل منِ يتوفّي منَ و منكم شيوخاً

 بعد و اي، علقه از گاه آن نطفه اي، از سپس آفريد، خاكي از را شما كه است كسي همان او«
 شما ميان از و شويد سالمند تا و برسيد خود قوت كمال به تا آورد برمي كودكي )صورت به(را  شما
 در كه اميد و برسيد است مقرر كه مدتي به )خرهباال(تا  و يابد مي رس  پيش مرگ كه است كسي

  ».رويد فرو انديشه
  :بود خواهد اينگونه انسان پيدايش مراحل بنابراين
  .نطفه به خاك از انسان پيدايش: اول ي مرحله
 نطفه يعني 1است؛ آمده بسته خون و زالو معناي به علقه كلمه علقه؛ به نطفه از: دوم ي مرحله

  .آيد مي در بسته خون يا زالو شكل به بعد ي مرحله در
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 شايد. شده جويده گوشت صورت به بسته خون تبديل يعني مضغه؛ به علقه از: سوم ي  مرحله
 ي مرحله در مضغه كه باشد اين حج ي سوره پنج ي آيه در غيرمخلّقه و مخلّقه از خداوند مراد

 بعدي مراحل به و گردد مي قطسا گاه و آيد درمي الخلقه تام و مخلّق صورت به گاه خود، تكامل
 همين به اشاره )رسيدن حيات حد ترين پايين به(الْعمرِ أَرذَلِ إِلَي يرَد من و منكُم شايد و رسد؛ نمي

  .است داده توضيح تر دقيق را الخلقه تام ي مرحله ديگر  آيات در. باشد مطلب
 شكل انسان بندي استخوان غه،مض ي مرحله از بعد يعني استخوان؛ پيدايش: چهارم ي مرحله

  .گيرد مي
   گوشت باها  استخوان پوشش: پنجم ي مرحله
  روح دميدن با جديد آفرينش: ششم ي مرحله
  كودك صورت به تولد: هفتم ي مرحله
  كامل رشد ي مرحله تا آفرينش ي ادامه: هشتم ي مرحله
  پيري و سن كهولت: نهم ي مرحله
  1مرگ و وفات: دهم ي مرحله

  آيات مربوط به خلقت بدن  .3,1,2,3
   59/ آل عمران*  إِنَّ مثَلَ عيسي عند اللّه كَمثَلِ آدم خَلَقَه من تُرَابٍ ثم قَالَ لَه كُن فَيكُونُ

او را از خاك آفريد سپس ] كه[آدم است ] خلقت[در واقع مثل عيسى نزد خدا همچون مثل «
  .رينش مختص حضرت آدم و حضرت عيسي استاين نوع آف» بدو گفت باش پس وجود يافت

  54/فرقان*  وهو الَّذي خَلَقَ منَ الْماء بشَرًا فَجعلَه نَسبا وصهرًا وكَانَ ربك قَديرًا
داد و  نسبى و دامادى قرار] داراى خويشاوندى[و اوست كسى كه از آب بشرى آفريد و او را «

  »پروردگار تو همواره تواناست
  7/سجده*  َبدأَ خَلْقَ الْإِنسانِ من طينٍ لَّذي أَحسنَ كُلَّ شَيء خَلَقَه وا
  »كرد همان كسى كه هر چيزى را كه آفريده است نيكو آفريده و آفرينش انسان را از گل آغاز«
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  12/اعراف*  وخَلَقْتَه من طينٍ
  »و او را از گل آفريدى«

  26/حجر*  من صلْصالٍ منْ حمإٍ مسنُونٍ ولَقَد خَلَقْنَا اإلِنسانَ
  »و در حقيقت انسان را از گلى خشك از گلى سياه و بدبو آفريديم«

حمأ به معناي  1.صلصال به معناي صداي هر چيز خشك، گل بدبو و گل خشك به كار مي رود
  .مي باشد 3و مسنون به معناي شيء متغير 2گل سياه بدبو

  »اى سفال مانند آفريد انسان را از گل خشكيده«  14/الرحمن*  من صلْصالٍ كَالْفَخَّارِخَلَقَ الْإِنسانَ 

   4.فخّار به معناي سفال و گل پخته شده است
ل گ عصاره اي ازو به يقين انسان را از « 12/مؤمنون* ولَقَد خَلَقْنَا الْإِنسانَ من سلَالَةٍ من طينٍ 

  ».آفريديم
  5/حج* تُرَاب  من خَلَقْنَاكُم فَإِنّا الْبعث منَ ريب في كُنتُم إِن لنّاسا أَيها يا

  ».اي مردم اگر در معاد شك داريد بدانيد كه ما شما را از خاك آفريديم«
  ».اوست كه شما را از گل آفريد« 2/انعام* هو الَّذي خَلَقَكُم من طينٍ 

از زمين شما را آفريديم و باز «  55/طه*  عيدكُم ومنْها نُخْرِجكُم تَارةً أُخْرَىمنْها خَلَقْنَاكُم وفيها نُ

  ».گردانيم شما را به آن بر مي
 او شما را از زمين پديد آورد و در آن شما را« 61/هود*  هو أَنشَأَكُم منَ األَرضِ واستَعمرَكُم فيها

  »استقرار داد
شود  آيا انسان نطفه اي از مني كه در رحم ريخته مي« 37/قيامت* فَةً من مني يمنَى أَلَم يك نُطْ

  ».نبود
  »مگر شما را از آبي بي مقدار نيافريدم؟« 20/مرسالت*  أَلَم نَخْلُقكُّم من ماء مهِيٍن
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ي آبي پست  امه نسل آدم را از چكيدهسپس اد« 8/سجده*  ثُم جعلَ نَسلَه من سلَالَةٍ من ماء مهِينٍ

  ».مقرر فرمود
پس انسان بنگرد كه از چه آفريده شده « 6و5/طارق* خُلقَ من ماء دافقٍ * فَلْينظُرِ الْإِنسانُ مم خُلقَ 

  ».از آب جهنده اي خلق شده  است؟
اى آفريده است آنگاه  انسان را از نطفه« 4/نحل* خَلَقَ اإلِنسانَ من نُّطْفَةٍ فَإِذَا هو خَصيم مبِينٌ 

  »جويى آشكار است ستيزه
ما انسان را از نطفه « 2/انسان*  إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسانَ من نُّطْفَةٍ أَمشَاجٍ نَّبتَليه فَجعلْنَاه سميعا بصيرًا

  »ر داديمبينا قرا آزماييم بدين جهت او را شنوا و مختلطى آفريديم و او را مى
نتيجه اي كه از مجموع اين آيات به دست مي آيد و مطابق با به طور خالصه مي توان گفت 

  ؛هستند حوا و آدم نسل از فعلي هاي انسانباشد اين است كه اوالً  نظر مشهور و مقبول مفسران مي
 احن نَّفْسٍ وي خَلَقَكُم مالَّذ كُمباتَّقُواْ ر ا النَّاسها أَييرًا ياالً كَثا رِجمنْهثَّ مبا وهجوا زنْهخَلَقَ مةٍ ود

 نفْس يك از راها  انسان شما ي همه كه كسي كنيد، پيشه تقوا خدا برابر در مردم اي« 1/نساء* ونساء 

 ».شدند پراكنده زمين در زنان و مردان همه اين دو آن از و آفريد را زوجش آن از و آفريد
  لقت حضرت آدم از خاك بوده است و ديگر انسانها از نسل و نطفه او پديد آمده اند؛ ثانياً خ

ثُم * ثُم جعلَ نَسلَه من سلَالَةٍ من ماء مهِينٍ * الَّذي أَحسنَ كُلَّ شَيء خَلَقَه وبدأَ خَلْقَ الْإِنسانِ من طينٍ 
هوحن رم يهنَفَخَ فو اهوا تَشْكُرُونَ سيلًا مةَ قَلدالْأَْفئو ارصالْأَبو عمالس لَ لَكُمعج9و8و7/سجده*  و  

سپس . كرد همان كسى كه هر چيزى را كه آفريده است نيكو آفريده و آفرينش انسان را از گل آغاز«
رد و از روح خويش در اندام ك آنگاه او را درست. نسل او را از چكيده آبى پست مقرر فرمود] تداوم[

  »گزاريد دلها قرار داد چه اندك سپاس مى او دميد و براى شما گوش و ديدگان و
مناسب است در پايان اين بررسي، نسبت آيات قرآن با تئوري تكامل داروين از نظر برخي 

  :دانشمندان و مفسران اسالمي بيان گردد
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  1قرآن و تئوري تكامل .4,1,2,3
مان در خصوص مسأله خلقت و نسبت تئوري تكامل و فرضيه داروين با ديدگاه متفكران مسل

 ابيحس دكترگروهي مانند . چگونگي آفرينش انسان در نظرگاه قرآن؛ شامل سه رويكرد كلي مي شود
 تكامل ي نظريه با تعارضي انسان، پيدايش به مربوط آيات كه اند آن بر بازرگان، مهندس او تبع به و

   .دارد هماهنگي علمي، هاي رفت پيش با دقيقاً و قرآن ماسالو  ندارد داروين
اند  پاره اي ديگر ظهور و بلكه صراحت و نص آيات قرآن را در پيدايش استقاللي انسان دانسته

و عده اي هم هر دو ظهور قبلي را از آيات برداشت كرده يا الاقل خالف تئوري داروين را از آيات 
يت مسأله و در عين حال محدوديت اين پروژه، شرح اجمالي از به دليل اهم. برداشت نكرده اند

  .برخي نظرات آورده مي شود
  ديدگاه عالمه طباطبايي .أ

 براي ولي شمارد نمي دين ضروريات جزء را انسان خلقت ي مسئله گرچه طباطبايي، ي مهعال

 را انسان مستقل خلقت ظهور، اين از و است نص به قريب ظهور به قائل در اين باره، قرآن آيات
* » طين منْ نْسانِاالِْ خَلْقَ بدأَ و خَلَقَه شَيء كُلّ سنَحأَ الّذي« ي آيه ذيل در ايشان .كند مي استفاده
 همان كسى كه هر چيزى را كه آفريده است نيكو آفريده و آفرينش انسان را از گل آغاز« 7/سجده

 گل از آدميان فرد فرد خلقت كه شود اشكال تا نيست دميانآ فرد فرد انسان، از مراد بيان مي كند» .كرد

 آن به افراد ي همه كه بوده گلي انسان، نوع پيدايش مبدأ يعني است؛ آدمي نوع مراد بلكه است نبوده

 شده خلق گل از او كه اند آمده پديد فردي از انسان افراد ي همه ديگر، عبارت به و شود مي منتهي

نسل او را از چكيده آبى ] تداوم[سپس «؛ 8/سجده* » مهِين ماء منْ لَةسال من هنَسلَ جعل ثُم« .است

 فردي اولين همان انسان آفرينش مبدأ از منظور كه است اين بر قرينه مطلب، اين و ؛»پست مقرر فرمود

 و هبرگزيد معناي به آيه اين در لهسال ي كلمه ها؛ انسان فرد فرد نه است؛ شده خلق گل از كه است
 صلب از چون گويند؛ لهسال را مرد ي نطفه .باشد مي است شده گرفته ديگر چيزي از كه اي صهخال

                                                            

  440-425خسروپناه عبدالحسين، كالم جديد، پيشين، صص: فته از منبع ذيل استمطالب اين قسمت برگر. 1
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 ثُم ي كلمه و است قارتح و ضعف معناي به كه شده گرفته هون از مهين كلمه و شود مي گرفته او

  1.كند مي لتدال زماني بعديت بر جا اين در
 ظهور كريمه، آيات :نويسد مي يهاول انسان يشپيدا ي بارهرد الميزان، شريف تفسير بحصا

 شود مي منتهي معين مرد و زن يك به تناسل طريق از امروزي بشر كه اين در دارند تحصرا به نزديك

 از بلكه اند؛ نيافته تولد مادري و پدر هيچ از كه هستند بشري اولين دو، اين و است آدم مرد  آن نام كه
 دين ضروريات از مسئله اين .اند شده آفريده قرآن در تعابير فاختال بر ناب زمين يا يهال يا گل يا خاك

 بشر اضرح نسل كه آيد شمار به قرآن ضروريات از شايد گرچه شود؛ شمرده مرتد آن منكر  تا نيست

 از فرد اين آيا دوم، تمالحا بر بنا باشد؟ مي انسان جنس از فردي يا است منتهي آدم نام به مردي به
 ي سلسله كه آن يا آمده وجود به انواع تطور طريق از و است يافته تولد ميمون چون ديگري اندار جان
 آدم و شود مي منقطع همسرش و آدم به رسيدن از پس است، برقرارها  انسان بين در كه تناسل و توالد

 چند اين از يك هيچ اند؟ نشده متولد ديگري مادر و پدر از و اند يافته تكون زمين از همسرش و
 اخير تمالحا همين قرآن آيات ظاهر تقدير هر به و نيست كريم قرآن و ماسال دين ضروري صورت،
 از دو آن و شود مي منتهي همسرش و آدم به بشر اضرح نسل كه آيد مي بر قرآن ظاهر از  يعني است؛
 چگونه كه اند نكرده بيان قرآني آيات البته اند؛ يافته تكّون زمين از بلكه اند نشده متولد مادري و پدر
 ي هباررد آيه ترين روشن ني؟طوال زمان در و تدريجي يا بوده دفعي است؟ شده آفريده زمين از آدم

آل *فَيكُونُ كُنْ َله قالَ ثُم تُراب منْ خَلَقَه آدم كَمثَلِ لهالّ عنْد عيسي مثَلَ إِنّ ي آيه آدم، خلقت
او را از خاك آفريد ] كه[آدم است ] خلقت[زد خدا همچون مثل در واقع مثل عيسى ن« 59/عمران

 از باشد داشته پدر كه اين بدون  آدم كه گونه همان يعني است؛»سپس بدو گفت باش پس وجود يافت
 شده آفريده پدر بدون نيز عيسي شمارند، نمي خدا پسر را او يانحمسي و شد آفريده زمين يا خاك

 خاك به آدم خلقت شدن منتهي خاك، از آدم خلقت از مراد اگر .شود شمرده خدا پسر نبايد و است

 و شوند مي منتهي خاك و زمين به نهايتاً نيز ها آن .نيست يواناتح ساير و آدم بين تفاوتي ديگر باشد،
 و !معناست بي شريفه ي آيه نتيجه، در شود؛ مقايسه آن با ندارد پدر كه عيسي تا ندارد خصوصيتي آدم

                                                            

  83، ص32طباطبايي محمدحسين، پيشين، ج.  1
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 خلقت از كه آياتي تمام كه شد روشن بيان اين با پس .نيست حطر قابل نصارا عليه تجاجحا مقام در

 آدم لياستقال و دفعي خلقت ما،يعني مدعاي بر همه دهند، مي خبرها  اين مانند و گل يا خاك از آدم

 نسل استناد و نوعي انسان به آدم تفسير مانند ديگري هاي ديدگاه مه،عال ومحمر 1.كنند مي لتدال
  . كند مي معرفي آيات نص مخالف را مختلف هاي رنگ با انسان فرد چند به بشر اضرح

 يزدي حمصبا اهللا آيت ديدگاه .ب

 مانند و نئاندرتال انسان از فعلي انسان اشتقاق و تكامل تئوري ث،حب اين در يزدي حمصبا استاد

 منافاتي است، شده آفريده خاك از انسان كه قرآن مكال اين يعني پذيرد؛ مي تمالحا يك دح در را آن

 ادامه بيان مي كند در در ولي باشد؛ شده تبديل انسان به گاه آن و تبديل چيزي به خاك كه اين با ندارد

 سوره 59 آيه آيات، اين ترين روشن كند؛ مي دفع را تمالحا اين كه هست قرائني آيات، برخي

 فَيكونُ كُن لَه قالَ ثُم ترُاب من خَلَقَه آدم كَمثَل اهللاّ ندع عيسي مثَل إِنّ :فرمايد مي كه است عمران آل

او را از خاك آفريد سپس بدو ] كه[آدم است ] خلقت[در واقع مثل عيسى نزد خدا همچون مثل «
 پدر عيسي كه الح :گفتند مي يانحمسي كه است اين مطلب حتوضي؛ »گفت باش پس وجود يافت

 در را عيسي و شد نازل شبهه همين به پاسخ مقام در فوق، ي آيه و ستخدا پدرش پس ندارد، انساني
 كنيم فرض اگر .نداشتند اعتقاد آدم بودن خدا پسر به يانحمسي كه چرا نمود؛ معرفي آدم همانند خلقت،

 تام تواند نمي قرآن لاستدال اين باشد، آمده وجود به انسان، و خاك بين ميانگيني نسل از آدم ضرتح

 .است آمده وجود به يوانيح ي نطفه از آدم ضرتح كه بگويند توانستند مي نجران نصاراي رازي باشد؛
 وجود به ديگري موجود هيچ نسل از آدم ضرتح كه بپذيريم بايد ناچار ل،استدال اين تماميت براي

 كاملت ي فرضيه بر آيه اين كه اند كرده توهم برخي .باشد حيحص عيسي و او بين قياس تا است نيامده

 نيز آدم پس است؛ داشته مادر هم عيسي و است كرده تشبيه آدم به را عيسي آيه، زيرا كند؛ مي لتدال

 بايد .عكس به نه و است كرده تشبيه آدم به را عيسي شريفه، ي آيه .باشد داشته مادري كم دست بايد

 او مثل هم آدم يدفرما مي آيه و ندارد پدر عيسي كه بود آن سر بر بتحص چيست؟ تشبيه وجه ديد
 .نداشت پدر

                                                            

  101-92همان، صص.  1
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 * طين منْ نْسانِاالْ خَلْقَ بدأَ و آيه آورد دست به توان مي را نكته همين آن از كه ديگري ي آيه
لَ ثُمعج لَهنْ نَسال منْ لَةسهِين ماء مهمان كسى كه هر چيزى را كه آفريده «. است 8و7/سجده*  م

نسل او را از چكيده آبى پست ] تداوم[سپس . كرد را از گل آغاز است نيكو آفريده و آفرينش انسان

 پدر آدم كه ندارد حتصري قرآن كه اند گفته و اند كرده تشكيك لاستدال اين در برخي »؛مقرر فرمود

 دارد برتريها  انسان ي همه بر گويد مي و است كرده معرفي را آدم نام به موجودي بلكه هاست؛ انسان

 هاي انسان او از پيش كه گرفت نتيجه توان مي پس است؛ شده انتخاب ديگر هاي انسان ميان از و

 مي او براي كه هم ابوالبشر لقب اين و باشد شده انتخابها  آن ميان از تا اند داشته وجود هم ديگري

 اين بر لتدال كه داريم آياتي قرآن در گويند مي تّيح و نيست قرآن در و است اسرائيليات از گويند

 عمرانَ آلَ و إِبراهيم آلَ و اًحنُو و آدم اصطَفي اهللاّ إِنّ آيه مانند اند؛ بوده هايي انسان آدم از قبل كه اردد

به يقين خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهيم و خاندان عمران را بر  « 33/آل عمران*  الْعالَمينَ علَي

 ميان از ممتاز اختيار و الصافي اخذ معناي به اصطفاء مهكل اول، زيرا ؛»مردم جهان برترى داده است

 مانند هم آدم ضرتح گزينش كه اين بر دارد لتدال ...و ابراهيم و حنو عطف ثانياً، است؛ مشابه اشياي

 در :گوييم مي پاسخ در .برگزيد را آدم معاصرش هاي انسان ميان از يعني است؛ بوده ايشان گزينش
 سوره27 آيه مانند هستند؛ها  انسان مادر و پدر همسرش و آدم كه ستا شده حتصري آيات، برخي

اى فرزندان آدم زنهار تا شيطان « ؛الْجنّة من أَبويكُم أَخْرَج كَما الشيطانُ يفْتنَنّكُم ال آدم بنيِ يا اعراف

 در ابوالبشر لفظ گرچه پس ».شما را به فتنه نيندازد چنانكه پدر و مادر شما را از بهشت بيرون راند
   1.است شده ذكر آن توايحم ولي نيامده قرآن

 انيحسب اهللا آيت ديدگاه .ج

 مطالب زمينه، اين در كه است مياسال انديشمندان و مفسران از ديگر يكي اني،حسب استاد

 راه و پذيرند نمي را با آيات قرآن داروين تئوري هاي تعارض از كدام هيچ ايشان .اند نگاشته فراواني
 تئوري ميان چالش و تعارض انواع، ولحت ي مقاله در ايشان .كنند مي ارايه زمينه اين در را هايي لح

 :كنند مي لح چنين را انسان آفرينش ي زمينه در قرآن آيات ظهور  با داروين

                                                            

  338- 335مصباح يزدي محمدتقي، پيشين، صص. 1
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 او از قبل بلكه دانند نمي زمين ي پهنه در انسان نخستين را ابوالبشر آدم مي،اسال روايات

 به ارتباطي كنوني انسان ال،ح عين در ولي اند؛ شده منقرض عللي به كه داشته وجود يانسانهاي

 از خصال، كتاب در اهللا مهحر صدوق شيخ .است ابوالبشر آدم ي زاده فقط و ندارد پيشين انسانهاي
 آن پايان در شما و آدم؛ هزار هزار و آفريده جهان هزار هزار خدا كه كند مي نقل معصوم پيشوايان

 .ايد گرفته قرار آدميان آن وها  جهان
 دميدن و تصوير ول،حمت خاك ي لهحمر سه در انسان آفرينش كه است اين در قرآن آيات ظهور

 بلكه نيست؛ ديگري تمالحا نفي معناي به ظهور اين ولي دارد؛ مستقلي حطر و است گرفته انجامح رو
 آن ظاهر معناي  آيد نمي دست به مفهوم نكردن بازگو از كه   اين ميان در اي واسطه كه است اين 

 قرآن لتدال كرد، ثابت را مشتركح طر آفتاب، بسان قطعي دليل هرگاه ولي است؛ نداشته وجود لحمرا
   1.نهاد فرق نص و ظاهر ميان بايد براين،ابن نيست؛ آن پذيرش از مانع

 حجت االسالم خسروپناه ديدگاه .د

 انواع تبدل كه اين ولي دارند؛ لتدال تدريجي تكامل ي يهنظر اصل بر قرآن آيات ،ايشان نظر به

 است آن مطلب قح .دارد هرمنوتيك و شناختي زبان قيقاتحت به نياز خير، يا شود مي استفاده قرآن از

 بالذات، و اوالً زيرا اند؛ رفته قرآن سراغ به خاصي فرض پيش با )رويكرد اول و دوم( طايفه دو هر كه

 تنها .باشد انواع تبدل ي فرضيه نافي يا مثبِت تا است نبوده شناختي زيست ي نظريه بيان صدد در قرآن
 ي هلحمر از كه اين در اما است؛ خاك از آدم خلقت و واح و آدم از انسان نوع آفرينش بر قرآن لتالد

   2.است مانده ساكت قرآن شده، طي ليحمرا چه آدم، تا خاك
  روح .2,2,3

، براي شرافت و كرامت و منزلت انسان همين بس كه روح او به بعد ديگر انسان روح اوست
قرآن كريم در زمينه روح به  1.و از اين منظر انسان موجودي اشرف است 3.خداوند انتساب دارد

  :مباحث مفصل و گسترده اي اشاره كرده است كه در اينجا پاره اي از آنها بيان مي شود
                                                            

  440- 439خسروپناه عبدالحسين، كالم جديد، پيشين، صص. 1

  440همان، ص. 2
 .29/حجر. 3
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  معاني روح. 1,2,2,3
روح در بيش از بيست آيه شريفه به كار رفته  و در پنج معنا استعمال شده  در قرآن كريم واژه

  2:است
  عامل حيات. 1

  29/حجر*  فَإِذَا سويتُه ونَفَخْت فيه من روحي فَقَعواْ لَه ساجِدينَ
  ».پس وقتى آن را درست كردم و از روح خود در آن دميدم پيش او به سجده درافتيد«

  .را درست كردم و از روح خود در آن دميدم پيش او به سجده درافتيد ) آدم(اين كالبد آنگاه كه 
له آن قادر بر احساس و يات آمده است كه جاندار به وسيمبدأ ح يكلمه روح در لغت به معنا

شود كه پس از اينكه روح  استفاده مي» ص«سوره مباركه  72ه ياز آيه فوق و آ 3.شود مي يحركت اراد
دم و اين پيكره داراي حيات يلبد حضرت آدم افاضه شد و خداوند فرمود از روح خودم در آن دمبه كا

و شعور و اراده و حس و حركت گرديد صالحيت پيدا كرد كه مسجود فرشتگان باشد اما پيش از آن 
  4.صالحيت نداشت

امل حيات است و روح به معناي ع انسانآيه ديگري كه در مورد نفخ و افاضه روح به كالبد 
  :باشد عبارت است از مي

ثُم * ثُم جعلَ نَسلَه من سلَالَةٍ من ماء مهِينٍ * الَّذي أَحسنَ كُلَّ شَيء خَلَقَه وبدأَ خَلْقَ الْإِنسانِ من طينٍ 
 هوحن رم يهنَفَخَ فو اهو9و8و7/سجده* س  

                                                                                                                                                                              

 .14/مومنون. 1
؛ برخي نويسندگان مجموع اين معاني را در دو دسته جاي داده اند و معتقدند 71-69بهشتي محمد، پيشين، صص. 2

مصباح يزدي . (روح در قرآن در دو مورد استعمال حقيقي شده است؛ روح انسان و موجودي از سنخ فرشتگان
  )347محمدتقي، پيشين، ص

  331، ص25طباطبايي محمدحسين، پيشين، ج . 3
  39، ص34همان، ج . 4
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فريده است نيكو آفريده و آفرينش انسان را از گل آغاز خداوند، همان كسي كه هرچيزي را آ«
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
  فرشته خاص. 2

در پاره اي از آيات قرآن مجيد واژه روح به كار رفته و مقصود فرشته اي است كه همراه 
تَنَزَّلُ الْملَائكَةُ والرُّوح فيها بِإِذْنِ  .شود نازل مي) عليه السالم(تگان ديگر در شب قدر بر ولي خدا فرش

كه [فرشتگان با روح به فرمان پروردگارشان براى هر كارى ] شب[در آن « 4/قدر*ربهِم من كُلِّ أَمرٍ
الْملَائكَةُ والرُّوح  تعرجكند  اه باري تعالي عروج ميو در قيامت نيز به پيشگ »فرود آيند ]مقرر شده است

فرشتگان و روح در روزى كه مقدارش پنجاه « 4/معارج* إِلَيه في يومٍ كَانَ مقْداره خَمسينَ أَلْف سنَةٍ 

 آيد و يا با فرشتگان ديگر در روز رستاخيز به صف در مي »روند هزار سال است به سوى او باال مى
روزى كه روح و « 38/نبأ*  يوم يقُوم الرُّوح والْملَائكَةُ صفا لَّا يتَكَلَّمونَ إِلَّا منْ أَذنَ لَه الرحمنُ وقَالَ صوابا

رحمان به او رخصت دهد  ]خداى[سخن نگويند مگر كسى كه ] مردم[ايستند و  فرشتگان به صف مى
  »و سخن راست گويد

  وحي. 3
رْيم رسولُ اللّه هلَ الْكتَابِ الَ تَغْلُواْ في دينكُم والَ تَقُولُواْ علَى اللّه إِالَّ الْحقِّ إِنَّما الْمسيح عيسى ابنُ ميا أَ

نْهم وحرو مرْيا إِلَى مأَلْقَاه تُهمكَله خدا جز اى اهل كتاب در دين خود غلو مكنيد و در بار« 171/نساء*  و

درست مگوييد مسيح عيسى بن مريم فقط پيامبر خدا و كلمه اوست كه آن را به سوى مريم ] سخن[
  »افكنده و روحى از جانب اوست

  فرشته وحي. 4
در پاره اي از آيات قرآن كريم از فرشته وحي با عنوان روح االمين و روح القدس نام برده شده 

 .است
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الْع بلَتَنزِيلُ ر ينَإِنَّهينُ *الَمالْأَم الرُّوح رِينَ* نَزَلَ بِهنذنَ الْمتَكُونَ مل لَى قَلْبِكع *
روح االمين آن را بر دلت . وحى پروردگار جهانيان است] قرآن[و راستى كه اين « 194و193و192/عراءش

  »هشداردهندگان باشى] جمله[تا از . نازل كرد
  عنوان عام. 5

ني گذشته ن كريم واژه روح به معناي عام به كار رفته و به هريك از معادر پاره اي از آيات قرآ
  .قابل اطالق و تطبيق است

  85/اسراء*  ويسأَلُونَك عنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوح منْ أَمرِ ربي وما أُوتيتُم من الْعلْمِ إِالَّ قَليالً
از دانش  فرمان پروردگار من است و به شما ]سنخ[پرسند بگو روح از  و درباره روح از تو مى«

  ».جز اندكى داده نشده است
 پرسش گران از چه چيزي سوال كردند؟  درباره اين آيه شريفه مباحث گوناگون مطرح است؛

از مجموع نظر علّامه   ند؟آيا از فرشته وحي، فرشته خاص، از بدأ حيات و يا از جنس روح سوال كرد 
در اين آيه سوال از حقيقت مطلق روح است و قابل تطبيق  برداشت كرد كه توان چنين مي طباطبايي

  1.باشد بر مصاديق مختلف آن مي
  وجود مستقل روح. 2,2,2,3

براي . داند قرآن كريم روح را موجودي مستقل از بدن و عامل حيات و حس و حركت مي
  :اثبات اين مطلب به دو آيه شريفه اشاره مي شود

ثُم خَلَقْنَا النُّطْفَةَ علَقَةً * ثُم جعلْنَاه نُطْفَةً في قَرَارٍ مكينٍ * نَا الْإِنسانَ من سلَالَةٍ من طينٍ ولَقَد خَلَقْ. 1
خَرَ فَتَبارك اللَّه أَحسنُ فَخَلَقْنَا الْعلَقََة مضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمضْغَةَ عظَاما فَكَسونَا الْعظَام لَحما ثُم أَنشَأْنَاه خَلْقًا آ

  14و13و12/مؤمنون*  الْخَالقينَ
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 

                                                            

  337-331، ص25همان، ج . 1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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ها را با گوشتي پوشانيديم، سپس آن  هايي ساختيم، بعد استخوان استخوان گردانيديم و آنگاه مضغه را
  ».را آفرينشي ديگر داديم، آفرين باد بر خدا كه بهترين آفرينندگان است

در اين آيه بيان ) خاك و طين، نطفه، علقه، مضغه، عظام و پوشش لحم(مراحل پيدايش بدن 
الزم است در اينجا به دو نكته دقت . ن گفته استشده و در پايان از آفرينش و ساختاري ديگر سخ

، اين به انشأناه و با تغيير سياق از خلقناه  )ثم(شود؛ يكي اينكه در جهت تبيين بعد دوم انسان با كلمه 
كند كه اين بعد از انسان با ساحت بدن متفاوت است و حقيقت ديگري است غير از  نكته را افاده مي

نكته دوم اين است كه هرچند روح از بدن متفاوت و  1.جود آمده استآنچه در مراحل قبلي به و
گيرد تا آن را در راه رسيدن به  متغاير است، اما با بدن نوعي اتحاد و تعلق دارد و آن را به خدمت مي

انسان در آن (و مرجع آن ) أنشأناه(توان با دقت در ضمير  مقاصدش به كار بندد كه اين نكته را مي
كند  به هر تقدير اين آيه شريفه ثابت مي 2.به دست آورد) تخوانهايي پوشيده از گوشت بودحاليكه اس

  .كه روح غير از بدن است
* ثُم جعلَ نَسلَه من سلَالَةٍ من ماء مهِينٍ * الَّذي أَحسنَ كُلَّ شَيء خَلَقَه وبدأَ خَلْقَ الْإِنسانِ من طينٍ . 2
وس ا تَشْكُرُونَثُميلًا مةَ قَلدالْأَفْئو ارصالْأَبو عمالس لَ لَكُمعجو هوحن رم يهنَفَخَ فو ي *  اهذَا ضَلَلْنَا فقَالُوا أَئو

الْموت الَّذي وكِّلَ بِكُم ثُم إِلَى  قُلْ يتَوفَّاكُم ملَك* الْأَرضِ أَئنَّا لَفي خَلْقٍ جديد بلْ هم بِلقَاء ربهِم كَافرُونَ 
  11-7/سجده*  ربكُم تُرْجعونَ

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 

گذاريد و گفتند  ها قرار داد چه اندك سپاس مي در او دميد و براي شما گوش و ديدگان و دل خويش
آنان به ديدار پروردگارشان  آيا وقتي در دل زمين گم شديم آيا باز ما در خلقت جديدي خواهيم بود؟

دگارتان باز ستاند و آنگاه به سوي پرور كافرند بگو فرشته مرگي كه بر شما گمارده شده جانتان را مي
  ».شويد گردانيده مي

                                                            

 30، ص29همان، ج. 1

 31همان، ص. 2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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اين آيات پس از بيان خلقت حضرت آدم و نسل او از گل و نطفه، نفخ روح را بيان مي كند كه 
سوره سجده از روشن  11به گفته عالمه طباطبايي آيه . نشان مي دهد روح، چيزي غير از بدن است

اند كه نفس غير از بدن است؛ با ترين آيات قرآني است كه داللت بر تجرد نفس مي كند و مي فهم
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 

  1.اين امر نشان دهنده استقالل روح از بدن است
  د روحتجر .3,2,2,3

بسياري از مفسران كه از روح . چگونگي وجود روح از مباحث بسيار مهم انسان شناسي است
   2.انسان پذيرفته اند، در تجرد يا مادي بودن آن اختالف دارند ينام برده و وجود آن را برا

  :سه نظريه در مورد روح
  روح موجودي مادي و جسماني. 1
  روح جسم لطيف و ملكوتي. 2

دانشمندان مسلمان روح را موجود مجرد مثالي دانسته و براي آن جسم لطيف  پاره اي از
  3.ملكوتي قايل شده اند

  تجرد روح. 3
اند و از  اكثير فيلسوفان اسالمي روح را مجرد انگاشته و براي تجرد آن ادله فراواني اقامه كرده

وياي صادقانه، ارتباط با تجرد ادراك، خودآگاهي حضوري، و شواهد تجربي نظير ر طريق ثبات روح، 
   4.بهره جسته اند... هيپنوتيزم،  و   ارواح، معجزات، كارهاي خوارق عادت، كرامات،

   

                                                            

  87- 86، صص32همان، ج. 1
 338، ص25همان، ج. 2

 75بهشتي محمد، پيشين، ص.  3

  75همان، ص. 4

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  ديدگاه قرآن
براي اثبات اين مدعا . داند قرآن كريم روح را موجودي مجرد و پيراسته از خصوصيات ماده مي

در . م امر، آفرينش ويژه روح استناد كردتوان به آيات توفّي، آيات شهيدان، آيات برزخ، روح و عال مي
  :گردد  اينجا پنج دسته از آيات شريفه قرآن كريم بررسي مي

  آيات توفّي. أ
 1قرآن كريم از موقع ارتحال انسان با واژه توفّي ياد كرده و آن را در آيات مختلف به خدا،

در اينجا دو  4.را بيان كرده استاستناد داده و در پاره اي از آيات بدون استناد آن  3، و رسل2مالئكه
  :گيرد نمونه از آيات توفّي مورد بررسي قرار مي

1 .وا الْمهلَيي قَضَى عالَّت كسما فَيهنَامي مف تتَم ي لَمالَّتا وهتوينَ مح فَّى الْأَنفُستَوي لُ اللَّهرْسيو ت
  42/زمر*  في ذَلك لĤَيات لِّقَومٍ يتَفَكَّرُونَ الْأُخْرَى إِلَى أَجلٍ مسمى إِنَّ

 روحى را كه در] نيز[ستاند و  خدا روح مردم را هنگام مرگشان به تمامى باز مى« ] موقع]
دارد و آن  نگاه مى را كه مرگ را بر او واجب كرده] نفسى[پس آن ] كند قبض مى[خوابش نمرده است 

براى ] امر[فرستد قطعا در اين  مى بازپس] به سوى زندگى دنيا[را تا هنگامى معين ] نفسها[ديگر 
  » .ست]از قدرت خدا[هايى  انديشند نشانه مردمى كه مى

  :پنج نكته كه از اين آيه مي توان به دست آورد
توفّي از ماده وفي است و به معناي به كمال و به تمام ستاندن است و توفّي روح به معناي : اول

بنابراين اگر هنگام ارتحال هنگام توفّي  5.دست آوردن و تحويل گرفتن كامل استاستيفا كردن، به 
كنند و  است، يعني خداوند و يا ملك الموت و يا مالئكه، روح هريك از انسانها را دريافت كامل مي

  .كنند آن را نزد خود حفظ و نگهداري مي

                                                            

 .104/يونس  ؛60/انعام  ؛70/؛ نحل42/زمر. 1
 .20 – 11/سجده. 2
 .97/نساء ؛ 50/انفال  ؛32/نحل ؛ 27/محمد. 3
 .234/بقره ؛ 5/حج. 4
 .480راغب اصفهاني، پيشين، ص  ؛ 1099ابن فارس، پيشين، ص. 5

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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يرا هنگام مرگ، روح مقصود از نفس در انفس، روح است نه مجموع روح و بدن، ز: دوم
  .سپارند گردد و مردم آن را به خاك مي شود و بدن رها مي تحويل گرفته مي

گردد، پس روح،  شود و بدن رها مي بر اين اساس كه در هنگام توفّي، روح توفي مي : سوم
  .مغاير با بدن، جدا و مستقل از آن است

بدن است، زيرا بدن است كه  مرگ و خواب) منامها(و  ) موتها(مقصود از كلمه : چهارم
  . ميرد خوابد و مي مي

ته با اين تفاوت كه مرگ، در توفّي و قبض روح است؛ الب و خوابيدنوجه اشتراك مردن : پنجم
  1.بدون بازگشت است اما خواب، قبض موقت روح است قبض روح

2 .ع المقُولُونَ سبِينَ يكَةُ طَيآلئالْم مفَّاهينَ تَتَولُونَ الَّذمتَع ا كُنتُمنَّةَ بِمخُلُواْ الْجاد كُم32/نحل* لَي  
گويند درود بر شما  دارند به آنان مي فرشتگان آنگاه كه جان پاكان و پارسايان را دريافت مي«

  ».داديد به بهشت در آييد به پاداش آنچه انجام مي
كه چون توفي نفس به معناي نكته اي در اين آيه شريفه وجود دارد و آن عبارت است از اين

باشد، نفس پس از ارتحال هم چنان زنده است و به حيات  دريافت كامل و حفظ و نگهداري آن مي
آيند و به او  فرشتگاني به استقبال متوفّي مومن و پارسا مي ،از اين رو پس از توفّي. دهد خود ادامه مي

هاي ظالم نيز  انسان توفيالبته موقع . نشينند گويند و با او به گفتگو مي كنند و تبريك مي سالم مي
گويند اما گفتگوي مالئكه با گناهكاران و ظالمان به صورت احتجاج و  فرشتگان با آنان سخن مي

   .توان نشانه تجرد آن دانست مي بقاء روح در نشئه پس از مرگ را 2.محاكمه است
  آيات شهيدان .ب

كند آيات مربوط به  حيات جاودانه روح را بيان مي از جمله آياتي كه به صراحت، تجرد و بقا و
در اين آيات اين تفكر كه مرگ، نيستي و زوال است مردود شناخته شده؛ بلكه براي   شهيدان است؛

شهيد، حيات عيني و واقعي، بهره مندي از روزي خاص، سرور و شادماني غير قابل توصيف، 

                                                            

  108-107، صص34طباطبايي محمدحسين، پيشين، ج .1
 .97/نساء. 2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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الزم به ذكر است كه در قرآن كريم پنج آيه . تهاي خاص و درك و فهم دقيق، ثابت شده اس آگاهي
   1.در اين باره وجود دارد

فَرِحينَ بِما آتَاهم اللّه من *  والَ تَحسبنَّ الَّذينَ قُتلُواْ في سبِيلِ اللّه أَمواتًا بلْ أَحياء عند ربهِم يرْزقُونَ
يستَبشرُونَ بِنعمةٍ منَ *  م يلْحقُواْ بِهِم منْ خَلْفهِم أَالَّ خَوف علَيهِم والَ هم يحزَنُونَفَضْله ويستَبشرُونَ بِالَّذينَ لَ

  171و170و169/عمرانآل*  اللّه وفَضْلٍ وأَنَّ اللّه الَ يضيع أَجرَ الْمؤْمنينَ
اند كه نزد پروردگارشان  مپندار، بلكه زنده اند مرده هرگز كساني را كه در راه خدا كشته شده«

شوند، به آنچه خدا از فضل خود به آنان داده است شادمانند، و براي مجاهداني كه از  روزي داده مي
) بينند زيرا مقام برجسته آنان را در آن جهان مي(اند شادي مي كنند  پي ايشانند و هنوز به آنان نپيوسته

شوند، بر نعمت و فضل خدا و اينكه خداوند  ايشان است و نه اندوهگين ميدانند كه نه بيمي بر  و مي
  ».كنند گرداند، شادي مي پاداش مومنان را تباه نمي

شود كه انسان داراي گوهري است كه  با تدبر و ژرف انديشي در اين آيات به روشني ثابت مي
شود اما آن گوهر، مردن، پوسيده  ميپوسد و متالشي  ميرد، مي اگر بدن مي. ذاتاً با بدن متفاوت است

  2.شدن و متالشي گرديدن ندارد و رمز آن تجرد است
  آيات برزخ .ج

كنند و مناسب با  روند و حيات برزخي خود را آغاز مي تمام انسانها پس از توفّي، به برزخ مي
   3.ارددر قرآن كريم آياتي در مورد برزخ وجود د. رسند عمل خويش به پاداش و كيفر برزخي مي

لَعلِّي أَعملُ صالحا فيما تَرَكْت كَلَّا إِنَّها كَلمةٌ هو قَائلُها *  حتَّى إِذَا جاء أَحدهم الْموت قَالَ رب ارجِعونِ
  100و99/مؤمنون*  ومن ورائهِم برْزخٌ إِلَى يومِ يبعثُونَ

                                                            

 .158و  157/ آل عمران ؛27و  26/يس ؛154/بقره ؛169/آل عمران. 1
 255، ص2طباطبايي محمدحسين، پيشين، ج. 2

  ؛70 – 45/مومن ؛ 11/غافر  ؛124/طه  ؛26/؛ يس62/مريم ؛ 342/؛ نحل169/عمران آل  ؛154/؛ بقره99،100/مومنون. 3
  92/واقعه  ؛47/طور ؛ 21/فرقان ؛ 97/نساء ؛ 28/بقره ؛ 25/نوح
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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: گويد آنگاه كه مرگ يكي از ايشان فرا رسد، مي تا) كافران در فراموشي و غفلت اند(«
پروردگار مرا بازگردانيد، شايد من در آنچه وانهاده ام كار نيكي انجام دهم، نه چنين است، اين سخني 

  ».ي آن است و پيشاپيش آنان برزخي است تا روزي كه برانگيخته خواهند شد است كه او گوينده
  :نكته ها

راغب اصفهاني در معناي برزخ  1.است واسطه و حائل ميان دو چيز  معناي برزخ، فاصله و: اول
حد و فاصله بين دو چيز را برزخ گويند و به فاصله بين مرگ تا روز قيامت نيز برزخ «: چنين آورده

  :واژه برزخ در قرآن كريم نيز در آيات ديگر به همين معنا به كار رفته است، از جمله 2».شود گفته مي
الَّذ وهاوورجحرًا مجحخًا ورْزا بمنَهيلَ بعجو اجأُج لْحذَا مهو فُرَات ذْبذَا عنِ هرَيحالْب رَجي م   *

  53/فرقان
و آن  گوارا] و[زنان به سوى هم روان كرد اين يكى شيرين  و اوست كسى كه دو دريا را موج«

  »حريمى استوار قرار دادتلخ است و ميان آن دو مانع و ] و[يكى شور 
با توجه به اين آيه و اثبات حيات برزخي استفاده مي شود كه براي انسان سه دوره حيات   :دوم

  3.است؛ دنيا، برزخ و قيامت
رود و تا رستاخيز در  مقصود از برزخ، جهاني است كه انسان پس از توفي بدانجا مي: سوم
ناميده شده است و در روايات و احاديث، قبر » ل منفصلعالم مثا«آن عالم به زبان فلسفه، . آنجاست

را در آن  يقبر دو اصطالح دارد؛ يكي قبر محسوس و ملموس كه متوف 4نيز به همين معنا آمده است؛
  5.قبر است ين معنايا عالم مثال كه مراد از برزخ هميسازند و ديگري عالم قبر  مدفون مي

                                                            

 125، ص1382، قم، دفتر انتشارات اسالمي، دوم، 1قرشي سيدعلي اكبر، مفردات نهج البالغه، ج. 1

 48راغب اصفهاني، پيشين، ص. 2

 249، ص2اطبايي محمدحسين، پيشين، جطب. 3

  81-80بهشتي محمد، پيشين، صص. 4
 103، ص29طباطبايي محمدحسين، پيشين، ج. 5

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ميرد و با  ديگر است كه آن گوهر با مرگ بدن نمي انسان غير از بدن، داراي گوهري: چهارم
شود، بلكه پس  شود و با متالشي شدن اجزاء بدن در آن گوهر تغييري حاصل نمي فناي آن فاني نمي

  1.دهد و آن گوهر، روح انسان است ماند و به حيات خود ادامه مي از مرگ بدن، آن گوهر مي
  2روح و عالم امر .د

  85/اسراء*  لرُّوحِ قُلِ الرُّوح منْ أَمرِ ربي وما أُوتيتُم من الْعلْمِ إِالَّ قَليالًويسأَلُونَك عنِ ا
پرسند، بگو روح از سنخ فرمان پروردگار من است و به شما از دانش جز  درباره روح از تو مي«

  ».اندكي داده نشده است
كه در اين آيه روح به معناي مطلق آن  بيان شد كه واژه روح در قرآن كريم معاني مختلفي دارد

فرمان پروردگار است و پيدايش آن، همسان امر و فرمايد روح از سنخ  حال در اين آيه مي. آمده است
بدون آيد  پديد مي ) كن(هاي مادي نيست بلكه با فرمان ايجادي و با امر  و همگون با آفرينش پديده

. ته باشد و با تأثيرات تدريجي خود در آن اثر بگذارنداينكه اسباب كوني و مادي در آن دخالت داش
وجود مافوق نشئه مادي و ظرف زمان است و روح از همين باب است؛ يعني از سنخ امر و  اين همان

  .پيداست شناخت چنين موجودي از حيطه و درك انسان بيرون است 3.ملكوت است
  آفرينش ويژه روح .ه

درباره آفرينش بدن سخن از . ز آفرينش بدن دانسته استقران مجيد آفرينش روح را متفاوت ا
مبدأ مادي، امكان استعدادي، مراحل تدريجي، زمان مكان و فعل و انفعاالت مادي است اما آفرينش 

ه سوره مؤمنون جمع شد 14تا  12در قرآن كريم، اين دو نوع آفرينش در آيات . روح اينگونه نيست
و با تحوالت  »ما انسان را از عصاره اي از گل آفريديم« انَ من سلَالَةٍ من طينٍولَقَد خَلَقْنَا الْإِنس :است

فراواني كه صورت پذيرفت مواد غذايي به دست آمد و در داخل بدن به صورت خون، و خون به 
جايگاهى استوار  اى در نطفه] به صورت[سپس او را « ثُم جعلْنَاه نُطْفَةً في قَرَارٍ مكينٍنطفه تبديل شد 

، نطفه به علقه و مضغه و سپس به اسكلت استخواني تبديل و آنگاه با پوششي از گوشت »قرار داديم
                                                            

 255، ص 2همان، ج . 1

  82بهشتي محمد، پيشين، ص. 2
 335، ص25طباطبايي محمدحسين، پيشين، ج. 3

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ثُم خَلَقْنَا النُّطْفَةَ علَقَةً فَخَلَقْنَا الْعلَقَةَ مضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمضْغَةَ عظَاما فَكَسونَا ها تكميل گرديد  بر روي استخوان
 مضغه گردانيديم و] به صورت[آنگاه نطفه را به صورت علقه درآورديم پس آن علقه را « ام لَحماالْعظَ

تا اين جا آفرينش بدن به  ؛»آنگاه مضغه را استخوانهايى ساختيم بعد استخوانها را با گوشتى پوشانيديم
ن استعدادي، مراحل مادي، امكا روح بدون اين كه مبدأ . رسد اما آفرينش روح چنين نيست پايان مي

به وجود ) كن(تدريجي، زمان، مكان و فعل و انفعاالت مادي داشته باشد به فرمان الهي و با امر 
بنابراين گوهري است كه مانند موجودات طبيعي مادي نيست بلكه از اوصاف ماده پيراسته . آيد مي

  :فرمايد ميقرآن كريم از اين آفرينش ويژه پس از بيان مراحل پيدايش بدن  1.است
  14/مؤمنون*  ثُم أَنشَأْنَاه خَلْقًا آخَرَ فَتَبارك اللَّه أَحسنُ الْخَالقينَ

  ».آفرينشى ديگر پديد آورديم آفرين باد بر خدا كه بهترين آفرينندگان است] را در جنين[آنگاه «
  :در تفسير اين آيه شريفه به دو نكته اشاره مي كند) ره(عالمه طباطبايي 

از نظر ذات و صفات و خواص كامالً متفاوتند؛ زيرا بدن در طي  ) بدن و روح(اين دو گوهر . 1
آيد اما روح اين چنين نيست،  مراحلي با مبادي و مواد گوناگون و در زمان و مكان خاص به وجود مي

دن قدرت و علم است اما ب روح صاحب حيات،. چ سابقه اي نداردكامالً مسبوق به عدم است و هي
  .اين ويزگيها را ندارد؛ بدن ماده اي مرده و ناتوان است و روح زنده و قادر

بدن براي روح ابزار كار است چنان كه قلم، ابزاري است كه نويسنده آن را به خدمت . 2
  2.كند روح نيز براي انجام كارهاي خود، بدن را استخدام مي. نويسد گيرد و با آن مي مي

  دنپيوند روح و ب. 4,2,2,3
ولَقَد خَلَقْنَا الْإِنسانَ من سلَالَةٍ من  :فرمايد  مورد ارتباط روح و بدن در آغاز پيدايش چنين مي. أ

غَةَ عظَاما فَكَسونَا ثُم خَلَقْنَا النُّطْفَةَ علَقَةً فَخَلَقْنَا الْعلَقَةَ مضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمضْ* ثُم جعلْنَاه نُطْفَةً في قَرَارٍ مكينٍ * طينٍ 
  14و13و12/مؤمنون*  الْعظَام لَحما ثُم أَنشَأْنَاه خَلْقًا آخَرَ فَتَبارك اللَّه أَحسنُ الْخَالقينَ

                                                            

  83بهشتي محمد، پيشين، ص. 1
 31، ص29طباطبايي محمدحسين، پيشين، ج. 2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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و به يقين انسان را از عصاره اي از گل آفريديم و سپس او را به صورت نطفه در جايگاهي «
به صورت علقه درآورديم پس آن علقه را به صورت مضغه استوار قرار داديم و آنگاه نطفه را 
ها را با گوشتي پوشانيديم، سپس آن  هايي ساختيم، بعد استخوان گردانيديم و آنگاه مضغه را استخوان

  ».را آفرينشي ديگر داديم، آفرين باد بر خدا كه بهترين آفرينندگان است
، آفريده شده است؛ زيرا بدن در طي انسان از دو گوهر متفاوت از نظر ذات و صفات و خواص

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 

توان از تعبير بسيار دقيق  اين نكته مهم را مي. دروح و بدن در اصل هستي، ارتباط وثيق و عميقي دارن
در اين تعبير، خداوند حكيم . به دست آورد »سپس آن را آفرينشي ديگر داديم « »ثم انشأناه خلقاً آخر«

جان و فاقد  اي بي فرمايد همان حقيقتي كه پيدايشش از نطفه آغاز گرديده و اكنون به صورت پيكره مي
بنابراين پيكره و بدن آدمي با روح . كند با آفرينشي ديگر حيات پيدا مياست،  حس و حركت درآمده

  1.او نوعي اتحاد و يگانگي دارند
برخي حاالت رواني و رفتاري انسان نيز مؤيد پيوند و ارتباط بين روح و بدن است كه . ب

  :قرآن كريم هم به آنها اشاره مي كند؛ به عنوان نمونه به دو آيه اشاره مي شود
  رس و لرزت .1

   :آورد تالوت قرآن كريم با تدبر و درك عظمت خداوند بدن را به لرزه مي
هبنَ رخْشَوينَ يالَّذ لُودج نْهرُّ متَقْشَع يثَانا متَشَابِها متَابك يثدنَ الْحسنَزَّلَ أَح اللَّه مهلُودينُ جتَل ثُم م

  23/زمر*  اللَّه ذَلك هدى اللَّه يهدي بِه منْ يشَاء ومن يضْللْ اللَّه فَما لَه منْ هاد وقُلُوبهم إِلَى ذكْرِ
آنان  كتابى متشابه متضمن وعد و وعيد نازل كرده است] به صورت[خدا زيباترين سخن را «

دلشان به ياد  پوستشان وافتد سپس  هراسند پوست بدنشان از آن به لرزه مى كه از پروردگارشان مى
هر كه را خدا گمراه كند او  خدا هر كه را بخواهد به آن راه نمايد و گردد اين است هدايت خدا نرم مى

  »را راهبرى نيست

                                                            

 30ان، صهم. 1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  خشم و تغييرات بدني .2
هاي  هنگام خشم كه نوعي ديوانگي است رنگ پوست بدن، تيره و رنگ صورت، سرخ، رگ

  :فرمايد خداوند در قرآن كريم مي. گردد ها نمايان مي اندانپيشاني منبسط، چشمها قرمز و د
  يمكَظ وها ودوسم ههجبِاألُنثَى ظَلَّ و مهدشِّرَ أَحإِذَا ب58/نحل* و  

حالي كه خشم خود گردد، در  اش سياه مي چهره  و هرگاه يكي از آنان را به دختر مژده آوردند،«
  ».خورد را فرو مي
نون پيوند روح و بدن در اصل هستي و چگونگي ارتباط آن دو در دنيا مورد بررسي تا ك. ج

ذكر نكته مهمي در اينجا الزم است كه از مسائل مورد اتفاق و ضرورت اديان الهي است؛ . قرار گرفت
كند و اصوالً بعثت و  هنگام رستاخيز و قيامت، روح با همين بدن دنيوي ارتباط و پيوند برقرار مي

  :فرمايد نگيختن اخروي مربوط به همين بدن است؛ بدين مناسبت قرآن كريم ميبرا
داند كه چون آنچه در گورهاست بيرون  مگر نمى« 9/عاديات*  أَفَلَا يعلَم إِذَا بعثرَ ما في الْقُبورِ

اثير معرفي  اين واژه را مركب از دو كلمه بعث و ، »بعثر«راغب اصفهاني در تحليل واژه . »ريخته گردد
  :توان آيه و بدين مناسبت مي 1.كند؛ بعث به معناي برانگيختن و اثير به معناي پراكندن است مي

رَتثعب ورإِذَا الْقُبو آنگاه كه گورها زير و زبر و پراكنده و « : را چنين معنا كرد 4/انفطار*  و

هاي پوسيده و خاك شده  احياء بدنبنابراين سخن بر سر بعثت و برانگيختگي و » .برانگيخته شوند
ها عبارتند  است و در قرآن كريم براي اثبات اين مطلب به سه رخداد مهم، مكرراً استدالل شده و آن

تمامي اين امور، با بدن  2هاي مرده؛ پيدايش بدن انسان از خاك، تطورات جنين و زنده شدن زمين : از
شود و با روح ارتباط پيدا  ت، همين بدن زنده ميمادي و جسماني تناسب دارد؛ بنابراين در قيام

كند و بايد به اين نكته نيز توجه كامل داشت كه استبعاد معاد از نگاه منكران به لحاظ همين بدن  مي
چگونه ممكن است ابدان پوسيده، متالشي و خاك شده «  :اند كرده بوده است كه اينگونه اظهار مي

ها ياد  هاي عيني زنده شدن مردگان در دنيا كه در قرآن از آن ، نمونهاز سوي ديگر 3».دوباره زنده شوند
                                                            

 .56راغب اصفهاني، پيشين، ص . 1
 .51/اسراء  ؛78/يس ؛ 6/؛ حج9/فاطر. 2
 .5/رعد  ؛77/يس. 3
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به هر تقدير پيوند و ارتباط روح و بدن در اصل  2.مربوط به همين بدن جسماني مادي است 1شده،
  .هستي و در دنيا و در هنگام قيامت از منظر قرآن كريم، ترديد ناپذير است

  ادي به انسان در علوم تربيتيدو نمونه از تأثير نگاه فرام. 5,2,2,3
روح  يعنيانسان  يجسم انسان و نحوه خلقت او به جنبه فراماد يات قرآن عالوه بر معرفيآ

 ين حال ارتباطيمجزاست؛ اما در ع يمتفاوت از جسم دارد و وجود يكنند كه خلقت مي هم اشاره
   .ق با جسم دارديوث

  به مغز و هوش توجه به استعداد قلبي و عقلي عالوه بر توجه. أ
م از نگاه آنها يبه انسان، مخاطب تعل يت غربيم و تربيتعل يبا توجه به نگاه ماد يتيدر علوم ترب

كه يانسان تعلق دارد؛ در حال يبه جنبه ماد يكه همگ يياستعدادها. مغز، هوش و حافظه انسان است
ودن مغز، هوش، حافظه، سرعت متعلم و دانش آموز عالوه بر دارا ب يت اسالميم و تربيدگاه تعلياز د

است كه  يگريد يار متعاليامكانات بس يدر مغز، دارا يماد ير استعدادهايال و وهم و سايانتقال، خ
. شوند مي انكار هم يشود و حت نمي به آنها  يتوجه يغرب يا و روان شناسيدن يآموزش يدر نظامها

به انسان  يان كه برخاسته از نگاه مادم در وجود انسيجهت تعل يفراماد يعدم توجه به استعدادها
وجود انسان مانند  يفراماد يشده است؛ اگر استعدادها يخاص يتينظام ترب يرياست منجر به شكلگ

متفاوت از  يرد مسلما ساختاريقرار گ يتيك نظام تربيت يمورد عنا 3يعقلاستعداد و  يقلباستعداد 
دگاه اسالم عالوه بر توجه به ذهن و يم از ديشرط تحقق تعل .به دست خواهد آمد يكنون ينظامها

 زين يو عقل يوجود انسان از جمله استعداد قلب يفراماد يت و پرورش استعدادهايمغز، توجه و ترب
 م قراريز مخاطب تعليعالوه بر مغز و هوش، قلب و عقل ن يت اسالميم و تربيباشد و در تعل مي
 يانسان عالوه بر ذهن و مغز كه حس يفراحس يشناخت ياابزار قلب و عقل به عنوان ابزاره 4.رنديگ مي

  . به آنها اشاره شده است يمعرفت يند كه در فصل سوم و توجه به مبانيآ مي هستند به حساب

                                                            

 .73، 243، 260، 259بقره. 1
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  280-251، صص1385زاهدي مرتضي، نظريه تربيتي اسالم، تهران، صابره، اول، : رك. 3
  همان، فصل نهم تا دوازدهم: رك. 4

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



١٨٠ 
 

  تعريف فرامادي از احساسات انسان .ب
ف يشود؛ اما تعر مي ياحساسات معرف يانسان دارا ،يت غربيم و تربيو تعل يدر روان شناس

رات ييدر مقابل تغ يكيولوژيزيو ف يكيولوژيعكس العمل ب ياست و نوع يماد ،ين مبانياحساس در ا
انسان در برابر  يانفعال روان ينوع يان روان شناسان غربيشود؛ احساس در م مي فيتعر يهورمون

زان و شكل و تنوع احساسات متناسب با نوع ياوست و م يو ادراكات حس يوانيا حي يعيز طبيغرا
زان بروز احساسات در يشتر شدن ميباشد و ب مي زان حافظه و هوش انسانيز و ميغرا رات وييتغ

شان در مقابل يتر بودن رفتار ا يجه انفعاليو در نت يزيشتر رفتار غريل بروز بيجوانان و زنان را دل
ا عالقه مادر به كودك؛ به يكودك  يدانند؛ مانند خشم و شاد مي يرات هورمونييو تغ يعيز طبيغرا
شان يل متعادل تر بودن رفتار ايل كمتر بودن احساسات در بزرگساالن و مردان باتجربه را دلين دليهم
نوع اول احساسات . ا عاطفه استيدو نوع احساس  يانسان دارا ياسالم يدر مباناما . كنند مي يتلق
است اما مشترك  يغرب يف روان شناسينوع اول با تعار. يانسان يو نوع دوم عواطف عال يزيغر

ر ياً بروز آن با كمك و تدبيابد؛ ثاني مي ست و كامالً آگاهانه بروزين ياوالً انفعال يانسان يعواطف عال
 يرات هورمونييدر مقابل تغ يكيولوژيب يچون عكس العملاست و ثالثاً  يهوش و حافظه و اراده انسان

شه در شناخت و ادراكات ين رانسا يعواطف عال. ندارد يوانيح يزيبا رفتار غر يچ شباهتيست هين
شتر يب يو اراده و سالمت روان يق قلبيعم ياو دارد؛ لذا به هر اندازه انسانها از آگاه يق قلبيعم

 يتواند در مقابل كس مي ك انسانيمثالً . زند مي شتر موجين عواطف در رفتار آنها بيبرخوردار باشند ا
ار مهربانانه و مشفقانه يبس يراهم كرده است، رفتاران به او را فيموجبات ضرر و ز ينادان يكه از رو

  1.داشته باشد
  فطرت. 3,2,3

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

                                                            

   433-431همان، صص. 1
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در اين بخش به تبيين تعريفي كه قرآن از فطرت ارائه مي دهد و نقش آن . ستمطرح است متفاوت ا
  .به عنوان يكي از مباني علوم انساني اسالمي پرداخته مي شود

  فطرت در لغت .1,3,2,3
ي عربي بايد هم به معناي كلمه و هم هيأت و وزن آن  براي به دست آوردن معناي دقيق واژه

الْحمد للَّه  2ايجاد و ابداع، 1آفرينش،: است و به اين معاني آمده است )ر. ط. ف(توجه شود؛ فطرت از 
گشودن و  3شكافتن،» .سپاس خداي كه آفريدگار آسمان و زمين است« 1/فاطر*  اطرِ السماوات والْأَرضِفَ

ابن   5ابتداء و اختراع» فدآنگاه كه آسمان را هم بشكا« 1/انفطار*  إِذَا السماء انفَطَرَت 4ابراز كردن شيء،
تا اينكه دو ) الحمد هللا فاطر السماوات و االرض(دانستم  عباس مي گويد معناي دقيق واژه فاطر را نمي

نفر از اعراب باديه نشين نزد من آمدند تا در مورد چاهي كه بر سر آن نزاع داشتند قضاوت كنم؛ يكي 
   6».كه اول بار من اين چاه را حفر كردم و مقصودش اين بود» انا فطرتها«: ها گفت از آن

بنابراين فطرت به معناي خلقت و آفرينش و ايجاد و ابداع است؛ البته با توجه به اين كه فطرت 
لسه، ركبه، و صبغه كه به معناي نوعي كند نظير جِ ن فعلَه است و فعله داللت بر نوع خاص ميزو بر

پس معناي فطرت، نوعي خلقت خاص است؛  7است؛نشستن و نوعي سوار شدن و نوعي رنگ آميزي 
يعني خداوند انسان را به گونه اي آفريده و ساخته و پرداخته كه خداجو، دانش دوست، حقيقت 

  . خواه، فضيلت طلب و كمال جوست
   

                                                            

 849ابن فارس، پيشين، ص . 1

  343راغب اصفهاني، پيشين، ص. 2
  343همان، ص. 3
  849ابن فارس، پيشين، ص. 4
ابن حمار : ، به نقل از23، ص1379، قم، اسراء، دوم، )فطرت در قرآن( 12تفسير موضوعي، ج جوادي آملي عبداهللا،. 5
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 13، ص1361مطهري مرتضي، فطرت، تهران، انجمن اسالمي دانشجويان مدرسه عالي ساختمان، اول، . 7

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



١٨٢ 
 

  اصطالح فطرت. 2,3,2,3
هنگامي كه از فطرت و امور فطري سخن به ميان مي آيد، دو دسته امور مدنظر است؛ يكي 

اما معنا و كاربردي كه از  1ناختها و ادراكات فطري است و ديگري تمايالت و خواستهاي فطري؛ش
امور تكويني انسان كه در مقابل غريزه : واژه فطرت در اين امور استفاده مي شود مختلف است؛ مانند

، فطرت عقل، )خدايابي فطري(است، اوليات فطري، فطريات منطقي، شناخت حضوري خداوند 
معنايي كه در  2، مفهوم قالب هاي ذهني كانت و مفاهيم عقلي دكارت؛)خداجويي فطري(ت دل فطر

فطرت به معناي امور . اين بحث، مد نظر است، فطرت را قسيم واژه غريزه و طبيعت معرفي مي كند
ي تكويني و سرشتي حيوان و طبيعت نشانگر خواص  تكويني و ساختاري انسان و غريزه، جنبه

فطرت، مربوط به روح مجرّد انساني است و طبيعت و غريزه با جسم و  3اه و جماد است؛تكويني گي
ي انسان با  در نتيجه، معناي فطرت در بحث پيش رو، ساختار ويژه 4.بعد حيواني انسان مرتبط است

ها و تمايالت ذاتي اوست كه مي توان خداشناسي فطري،  شناختها و ادراكات و همچنين گرايش
ي اين  طري و خدايابي فطري كه از ديگر كاربردهاي واژه فطرت هستند را زير مجموعهخداجويي ف

واژه فطرت در قرآن كريم نيز به همين معنا به كار رفته است؛ يعني سرشت ويژه و . اصطالح دانست
آن اين است كه با معرفت فطري نسبت به خداوند و با كشش و  آفرينش خاص انسان كه اقتضاء

  5.ي او آميخته و همراه استگرايش به سو
  فطرت در قرآن. 3,3,2,3

قرآن كريم، انسان را داراي فطرت و سرشت الهي معرفي مي كند؛ به گونه اي كه در نهاد او، 
انسان در . ها و هم تمايالت فطري با جهت گيري و سمت و سوي ويژه نهاده شده است هم معرفت

ساختار او دو سويه است؛ نيمي از سرشت او  البته. استو سرشت نگاه قرآن كريم داراي ذات 

                                                            

  358، پيشين، ص2مصباح يزدي محمدتقي، آموزش فلسفه، ج. 1
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قرآن كريم با نگاهي دو سويه انسان را . طبيعت حيواني دارد و نيم ديگر آن فطرت الهي اوست
اين واژه فقط  1.نگريسته و او را به صورت جامع و كامل و همه جانبه و واقع بينانه معرفي كرده است

  2.يك بار در قرآن كريم به كار رفته است
موجب گرايش انديشمندان اسالمي  3كارگيري واژه فطرت در قرآن كريم براي نخستين بار، به

مطابق اين نظريه، انسان چون ظرفي خالي و . به سوي اعتقاد به وجود سرشت واحد در انسان گرديد
تهي نيست كه هرگونه فرد بخواهد ساخته شود يا تحت تأثير اجتماع قرار گرفته و شكل پيدا كند، 

كند و اين نيازها  ها زندگي مي هايي نهفته است كه بر اساس آن ه در وجود انسان، نيازها و گرايشبلك
شناسايي امور فطري به وسيله . شوند ها اگر در شرايطي مساعد قرار گيرند، شكوفا مي و گرايش

از سوي . خودآگاهي ميسر و فقط شناخت عوارض و تجليات آن قابل درك عيني و مستقيم است
گر، امور فطري در ابتدا استعدادهاي بالقوه بوده و به مرور زمان بر اثر عوامل و شرايط گوناگون دي

تواند موجب  هاي روحي مي عواملي نظير محيط اجتماعي، تعليم و تربيت و ضربه. كنند فعليت پيدا مي
پيش گفته، تحت هاي رشد استعدادهاي  اما بايد گفت بسياري از زمينه. ها بشود عدم بروز و ظهور آن

   4.باشد و انسان زير سيطره جبر بيروني قرار ندارد اختيار انسان مي
ها و  هاي فطري و گرايش گويد و معرفت آيات شريفه اي كه از فطرت الهي آدمي سخن مي

آيات  5كند مي توان در هفت گروه تنظيم كرد؛ هاي متعالي و فراحيواني انسان را بيان مي كشش
 9آيه فطرت،(آيات نشان دهنده فطري بودن مجموعه معارف دين  8آيات ميثاق، 7ان،آيات نسي 6تذكره،

                                                            

  101همان، ص. 1
كه از نظر لغوي به معناي شكافتن است در بسياري از آيات قرآني، به معناي آفريدن » فطر«؛ البته واژه 30روم، آيه . 2

 )79انعام، آيه . (آمده است
 . 15-14مرتضي، پيشين، صص مطهري . 3

  250هادوي نيا علي اصغر، پيشين، ص. 4
  )فصلهاي اول تا هفتم(جوادي آملي عبداهللا، پيشين، بخش دوم : رك. 5
  43و  42/؛ انعام3/؛ فاطر55/؛ ذاريات54و  49/؛ مدثّر22و  21/غاشيه. 6
   78/؛ يس67/؛ توبه19/حشر. 7
  173و  172/اعراف. 8
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، آيات راجع به توجه به )3آيه الهام فطري نفس 2سوره مباركه مائده، آيه صبغه اهللا، 105آيه  1فطرت،
و آيات بيانگر تبيين  5آيات راجع به توجه به خدا هنگام سفر دريايي 4خدا هنگام احساس خطر،

    6.محبت فطرت از طريق
بيان نيازهاي فيزيولوژيك و  انسان بهبا نگاه به طبيعت حيواني  برخي ديگر از آيات قرآن

و نيز با پرداخته  بقاء نسل انگيزه جنسي و 10حفظ ذات، 9خواب، 8آب، 7بيولوژيك او نظير نياز به غذا،
ي بشري و  يف جنبههاي رذيلت را فراهم آورد به توص تواند زمينه با عنايت به اين كه اين موارد مي

 11:شوند و عبارتند از اين آيات به دوازده گروه دسته بندي مي. است اقدام كردهطبيعت حيواني او 
. 4 14ستمگر و بسيار نادان. 3 13عجول و شتابكار. 2 12آزمندي و حرص انسان.1

                                                            

  30/روم. 1
  138/بقره. 2
  8و  7/شمس. 3
  ؛ 41و  40/؛ انعام65تا  63/؛ مؤمنون53/نحل. 4
  ؛65/عنكبوت. 5
  7/حجرات. 6
 . 20/؛ فرقان8/انبياء ؛75/مائده  ؛155/؛ بقره120 – 117/طه. 7

 . 68/؛ واقعه27/؛ مرسالت41/؛ كهف30/ملك. 8

 . 61/؛ غافر86/؛ نمل47/؛ فرقان10/نبأ. 9

 . 48/؛ حجر80و  80/نمل. 10

  101ص ، پيشين،محمدتي بهش. 11
 . 19/معارج. 12

 . 11/؛ اسراء37/انبياء. 13

 . 34/؛ ابراهيم72/احزاب. 14
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  5تعاشق ثرو. 8 4جدال گر و ستيزه جو. 7 3ناسپاس و ستم پيشه. 6 2چشم و بخيل تنگ.15طغيانگر
  5تثرو

ضعيف . 12 8خاسر و زيانكار. 11 7مذبذب و دمدمي مزاج.10 6خواستار رهايي و بي بند و باري.9
  9.بودن انسان

  آيه فطرت. 4,3,2,3
شايد بتوان گفت اهميت آيه فطرت در تبيين مسأله فطرت، از آيات ديگر بيشتر است؛ به همين 

هش حاضر، از ميان آيان فطرت، تنها اين دليل و همچنين به دليل ارتباط مفاد اين آيه با مباحث پژو
ي  آيه شريفه فطرت از گرايش دروني انسان به خدا و از انگيزه. آيه، اجماالً مورد بررسي قرار مي گيرد

دهد كه در انسان نوعي گرايش و شناخت فطري و غير اكتسابي نسبت به  فطري دينداري خبر مي
ها و رفتارهاي وي جهت الهي  سان به همه شناختوجود فطرت خداگرايي در ان. خداوند وجود دارد

آيه فطرت براي انسانها قائل به . كند دهد و او را موجودي ممتاز، هدفدار و جهت دار معرفي مي مي
نقش اين ديدگاه نسبت به انسان به . يك سرشت مشترك همگاني الهي است كه تبديل ناپذير است

  . هاي آموزشي و پرورشي بسيار تعيين كننده است ويژه در روان شناسي ونظام تربيتي و برنامه
كذَل خَلْقِ اللَّهيلَ لدا لَا تَبهلَيع ي فَطَرَ النَّاسالَّت طْرَةَ اللَّهيفًا فنينِ حلدل كهجو منَّ  فَأَقلَكو مينُ الْقَيالد

  30/روم*  أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يعلَمونَ

                                                            

 . 7/علق. 1

 . 21/؛ معارج100/اسراء. 2

 . 66/؛ حج34/ابراهيم. 3

 . 54/كهف. 4

 . 20/فجر. 5

 . 5/قيامت. 6

 . 12/يونس. 7

 . 2/عصر. 8

 . 28/نساء. 9
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را با گرايش تام متوجه آيين خاص پروردگار كن، كه اين فطرتي است كه پس روي خود «
اين است همان دين پايدار ولي بيشتر . خداوند مردم را بر آن آفريده، آفرينش الهي تغيير ناپذير است

  ».دانند مردم نمي
اين  الزم و يأخذ است و معنا و مفهوم آن –يا  –اين كلمه مفعول فعل محذوف اتّبع  :فطرت اهللا

ها را  است كه از فطرت پيروي كن و يا فطرت الهي را بگير و مالزم باش اين كلماتي كه فعل آن
: گويند مي گويند؛ اگر كتابي گم شده باشد و پيدا شود به جاي خذ كتابك مي  اءركند اغ حذف مي

ي در پي تكرار ي شريفه فطرت نسبت به توجه وثيق و عميق به دين و دينداري دو بار پ در آيه! كتابك 
فطرت اهللا؛ بگير فطرت . 2. فاقم وجهك؛ توجه تام و كامل خود را متوجه دين ساز. 1: شده است

قرآن كريم دين حنيف كه همان اسالم  )فأقم وجهك للدين حنيفاً(با توجه به قسمت قبل آيه، . الهي را

  1.ي كنداست را منطبق با فطرت؛ و گرايش به اسالم و دين الهي را فطري معرفي م
هاي امر فطري را  خداوند در دو جمله، سه ويژگي از ويژگي :فطر النّاس عليها التبديل لخلق اهللا

  :فرمايد گوشزد مي
ها بر فطرت الهي  ها در همه زمان همه افراد بشر يك سرشت دارند و تمامي آن: همگاني بودن

گي و سمت و سوي حيات ها يكي است و بدين سبب آيين زند هستند و سرشت و ساختار همه آن
  . ها يكي است همه آن

نوع ساختار انسان ثابت است و در همه افراد همسان و تغيير ناپذير است : تغيير ناپذيري
كند، نه انسان را سزاوار است  زيرا آنچه به عنوان ساختار تكويني است تغيير نمي. )التبديل لخلق اهللا(

زيرا ساختار انسان   كند؛ و نه خداوند آن را عوض مي كه سنت تغيير ناپذير خداوند را تغيير دهد
كه اين ساختار تغيير  وجود ندارد دليلياحسن تقويم است و بدان سبب كه نقص و كاستي ندارد 

شود و در  گردد و انسان از آن غافل مي البته فطرت به موجب عواملي محجوب و مستور مي 2.پيداكند
اند و بدين سبب در قرآن كريم انسان دعوت شده است كه مالزم م نتيجه از پيمودن راه فطرت باز مي

                                                            

  148جوادي آملي عبداهللا، پيشين، ص. 1
 . 156ان، ص هم. 2
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و مواظب باشد عواملي  1و مراقب نفس خويش باشد و پيوسته نور و هدايت را در خود حفظ كند
چون حس گرايي، سطحي نگري، دنيا زدگي، پندارگرايي، استكبار و گناه، او را از مسير فطرت 

  . منحرف نسازد
 2اد كننده فطرت، خداوند است و او فطرت را در نهاد انسان سرشته؛ايج: غير اكتسابي بودن

  3.بنابراين امور فطري اكتسابي نيستند و نياز به تعليم و تعلم ندارند) فطر الناس - فطره اهللا(
  آيات ديگر درباره فطرت. 5,3,2,3

  4:بررسي ديگر آيات مربوط به بحث فطرت به اين نتايج منتج مي گردد
ت دارد و نه تنها بر فطرت توحيدي سرشته شده و خداشناسي، خداجويي و انسان فطر. 1 

  5.خدايابي؛ بلكه اسالم خواهي نيز فطرت اوست
دين محبوب فطري انسان و كفر و فسق و گناه منفور فطري اوست و آدمي به موجودي . 2
  6.زوال و غروب ندارد زورزد كه ابدي، ازلي و سرمدي است و هرگ عشق مي
شناسد و به آن گرايش دارد و رذيلت و بدي را نيز  بر پايه الهام فطري، فضيلت را ميانسان . 3

  7.شناسد مي
هاي ذاتي انسان است و فلسفه  هاي فطري و گرايش ميل به بقا و جاودانگي از خواست. 4

  8.جهان آخرت براي پاسخ گويي به اين خواست فطري انسان است
  يجمع بند. 6,3,2,3

                                                            

 . 105/مائده. 1

  191همان، ص. 2
  358مصباح يزدي محمد تقي، پيشين، ص. 3
  113بهشتي محمد، پيشين، ص. 4
 . 53/؛ نحل19/؛ حشر172/؛ اعراف30/روم. 5

 . 7/حجرات. 6

 . 10/؛ بلد60/؛ الرحمن7و  8/شمس. 7

 . 64/؛ عنكبوت17/؛ اعلي96/بقره ؛120/طه. 8
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ن ينشان دهنده ا يقرآن يانسان در انسان شناس يبه نام فطرت برا يخاص يژگياثبات وجود و
كه در  ياتين رو نظرياز ا. انسان قائل به وجود سرشت مشترك است يم براياست كه قرآن كر

عدم اعتقاد به وجود سرشت  يبر مبنا يتيو علوم ترب ي، روان شناسياعم از جامعه شناس يانسان علوم
مانند آنچه روان شناسان رفتارگرا . مطابقت ندارند يم قرآنيگرفته اند با مفاه سانها شكلنمشترك در ا

رد و يگ مي ط شكلير محيان تحت تأثياز نگاه رفتارگرا» تيشخص«. بدان معتقدند كه شرح آن گذشت
ش يم فطرت انسان را از جنبه گرايگر قرآن كريد ياز سو. با ذات و سرشت انسان ندارد يارتباط
ش يكند كه بر اساس آن همه انسانها از بدو تولد خداجو هستند و گرا مي يمعرف ياله اي  صبغه يدارا

ف يمانند هابز است كه سرشت انسان را گرگ گونه توص ين نظر مقابل كسانيل دارند؛ ايبه فضا
  . كنند يم

 يم قرآن، انسانها در بدو تولد دارايد گفت طبق مفاهيز بايفطرت ن يدر خصوص جنبه شناخت
از  يل هستند و فطرت به نوعيل و رذايص فضايو تشخ يمانند خداشناس يفطر يشناختها يسر كي

ان و يگرا يان، نسبيتجربه گرا يمعرفت شناس ين نظر با مبانيگردد؛ ا مي منابع شناخت انسان محسوب
ادراكات  يمانند دكارت به نوع يانيگرچه عقل گرا. مطابقت ندارد يان در علوم انسانيكثرت گرا

انسان  ين بخش به عنوان فطرت الهيف و فهم آنها از فطرت با آنچه در ايقادل هستند اما تعر يفطر
  .شد متفاوت است يمعرف

  اختيار .4,2,3
اصوالً آمدن پيامبران و نزول . در قرآن كريم آيات فراواني بر مختار بودن انسان داللت دارد

بنابراين، همين امر داللت دارد بر . ري بيهوده استبي آنكه انسان مختار باشد، كا هاي آسماني،  كتاب
  . دانند اينكه خدا و پيامبران، آدمي را مختار مي

  مفهوم اختيار .1,4,2,3
  1:رود ي اختيار در عرف و نيز در مباحث نظري، به چند صورت و در چند مورد به كار مي واژه

                                                            

، 1388نسان شناسي در قرآن، قم، مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني، اول، مصباح يزدي محمدتقي، ا . 1
  104-103صص
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  در مقابل اضطرار. 1
  . ر امور حقوقي كاربرد دارداين مورد، بيشتر د: در مقابل اكراه. 2
  اختيار به معناي قصد و گزينش. 3
  اختيار در مقابل جبر . 4

شود انسان بر ساير حيوانات امتياز پيدا كند، به  اختياري كه مالك تكليف است و موجب مي
آنچه . داراي فعل ارادي است عالوه بر فعل جبري و طبيعي چه معناست؟ بدون شك هر انساني

در درون . ي يك راه از چند راه است شود اين است كه كارهاي وي گزيده نسان ميموجب ارزش ا
در انسان اين . يابند هاي مختلفي وجود دارد كه معموالًً در مقام عمل با هم تزاحم مي انسان گرايش

طور نيست كه هر جاذبه اي قوي تر باشد خود به خود تأثير صد در صد در انسان بگذارد؛ مگر 
ها نيرويي  انسان. شوند ي كه نيروي اختيار و تصميم را به كار نمي گيرند و تسليم غرايز ميهاي انسان

هاي قوي نيز مقاومت كنند و اين گونه نيست كه در مقابل  توانند در برابر جاذبه دارند كه مي
 .بخشد هاي طبيعي صرفاً حالت انفعالي داشته باشند و همين است كه به كار انسان ارزش مي كشش

حال اگر موجوداتي تنها داراي يك نوع . پس آنچه مالك ارزش افعال انساني است، اختيار است
 –مثل فرشتگان كه لذت آنان در عبادت خداست و اصوال لذت شيطاني در آنان نيست  –تمايل باشند 

تند، البته مجبور هم نيس. انتخاب هم براي آنها مطرح نيست؛ زيرا ميل ديگري جز عبادت خدا ندارند
به ديگر . دهند؛ اما جز اين ميل، ميل ديگري ندارند اختيار دارند و به ميل خود كاري را انجام مي

هاي  اما انسان داراي خواسته. سخن مختارند ولي انتخابگر نيستند؛ پس تنها يك راه پيش رو دارند
   1.ش استمتضاد است و عالوه بر اينكه مختار است بايد انتخاب هم بكند و اين منشأ ارز

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

                                                            

  107-106همان، صص. 1
  107همان، ص. 2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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حق از سوي پروردگار : بگو« 29/كهف*  وقُلِ الْحقُّ من ربكُم فَمن شَاء فَلْيؤْمن ومن شَاء فَلْيكْفُرْ

  . »خواهد كافر گردد ورد و هركس ميخواهد ايمان بيا شماست، هركس مي
تا بعد از اين پيامبران، حجتي براي مردم « 165/نساء*  لئَالَّ يكُونَ للنَّاسِ علَى اللّه حجةٌ بعد الرُّسلِ

  . »بر خدا باقي نماند
) و گمراه(ا آنها كه هالك ت« 42/انفال*  لِّيهلك منْ هلَك عن بينَةٍ ويحيى منْ حي عن بينَةٍ

شوند  مي) و هدايت(باشد، و آنان كه زنده   )و داليل روشن بر حقيقت(شوند، از روي اتمام حجت  مي
   ».از روي دليل روشن باشد

عالوه بر اين آيات، از برخي ديگر از آيات قرآن نيز مي توان نشانه هايي دالّ بر اختيار انسان 
  :د بخش قابل تنظيم هستندبه دست آورد؛ اين آيات در چن

  هاي اختيار در آيات قرآن نشانه .ب
  1آيات هدايت .1

ما راه را به انسان نشان داديم خواه شاكر « 3/انسسان*  إِنَّا هدينَاه السبِيلَ إِما شَاكرًا وإِما كَفُورا

  ».باشد و پذيرا گردد و يا ناسپاسي كند و نپذيرد
آيد انسان  از اين آيه به دست مي«  :ر اين آيه شريفه چنين آورده اند كهعالمه طباطبايي در تفسي

تواند بپذيرد و يا نپذيرد و از اين جهت  موجودي مختار است و راهي را كه خدا بدو نشان داده مي
كنند و  و در نتيجه عنوان شاكر پيدا مي پذيرند ميشناسد و آن را  قدر و منزلت اين هدايت را ميبرخي 
 خداوندبنابراين هدايت تشريعي . پذيرند كنند و به اختيار خود هدايت الهي را نمي ناسپاسي ميبرخي 

در حوزه و قلمرو اختيار انسان قرار دارد كه بدون اكراه و اجبار آن را پذيرا باشد و يا از آن سرباز 
آن كريم آيات ، در قر3درباره هدايت تشريعي و يا به تعبير عالمه طباطبايي هدايت قولي 2».زند

   .فراواني وجود دارد
  آيات عهد و ميثاق .2

                                                            

  139بهشتي محمد، پيشين، ص. 1
 348، ص39طباطبايي محمدحسين، پيشين، ج. 2

 349همان، ص. 3

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



١٩١ 
 

هاي خاصي  ي ديگر از آيات بيانگر اختيار انسان، آيات عهد و ميثاق خدا با عموم يا دسته دسته
  1:ها است از انسان

ودع لَكُم طَانَ إِنَّهوا الشَّيدبأَن لَّا تَع مي آدنا بي كُمإِلَي دهأَع بِينٌ أَلَمرَاطٌ *  مذَا صي هوندبأَنْ اعو
يمتَقسآيا با شما عهد نكردم اي فرزندان آدم كه شيطان را نپرستيد كه او براي شما « 61و60/يس*  م

  . »دشمن آشكاري است؟ و اينكه مرا بپرستيد كه راه مستقيم اين است
  . د خدا با وي، كار لغوي استاگر انسان مجبور باشد و از خود اختياري نداشته باشد، عه

ونَ إِالَّ اللّهدبيلَ الَ تَعرَائي إِسنيثَاقَ بإِذْ أَخَذْنَا مزماني را كه از بني   )به ياد آور(  83/بقره* . . . و
اقَهم وإِذْ أَخَذْنَا منَ النَّبِيينَ ميثَ. ». . . اسرائيل پيمان گرفتيم كه جز خداوند يگانه را پرستش نكنيد

پيمان . . . . و به ياد آور آن هنگام را كه از پيامبران و از تو و از نوح«  7/احزاب* . . . ومنك ومن نُّوحٍ

  .»ميگرفت
پيداست عهد و پيمان خداوند آنگاه حكيمانه است كه انسان از خود اختيار و قدرت 

وند عمل كند و بنده خدا باشد و به گيري داشته باشد تا بتواند به مفاد پيمان و ميثاق خدا تصميم
  .ربوبيت خداوند و عبوديت خود تن دهد

  :عالمه طباطبايي در توضيح عهد و پيمان الهي به دو نظر اشاره مي كند
اين پيمان به وسيله پيامبران انجام گرفته و به صراحت مردم را از پيروي شيطان بر حذر . 1
   3.ام گرفته استاين پيمان در عالم ذر انج. 2 2.داشته اند
   4ابتال و آزمايش .3

  :داللت بر اختيار دارند ي ابتال و آزمايش انسان وارد شده است،  آياتي كه در زمينه
ي  ن را از نطفهما انسا« 2/انسان*  إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسانَ من نُّطْفَةٍ أَمشَاجٍ نَّبتَليه فَجعلْنَاه سميعا بصيرًا

  . »او را شنوا و بينا قرار داديم  )بدين جهت. (آزماييم ريديم و او را ميآفآميخته اي 

                                                            

 . 119ين، ص و جوادي آملي عبداهللا، پيش 47مصباح يزدي محمد تقي، پيشين، ص : ر ك. 1

 165، ص33؛ طباطبايي محمدحسين، پيشين، ج62/زخرف ؛27/اعراف: آيات. 2

 165همان، ص. 3

  141بهشتي محمد، ص. 4
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ما آنچه را روي زمين است « 7/كهف*  إِنَّا جعلْنَا ما علَى الْأَرضِ زِينَةً لَّها لنَبلُوهم أَيهم أَحسنُ عملًا

  . »كنند تر عمل ميزينت آن قرار داده ايم، تا آنها را بيازماييم كه كدامشان به
  1وعد و وعيد .4

  :است» منذر«و » مبشّر«از اوصافي كه خدا به پيامبران داده، 
مردم يك دسته بودند، « 213/بقره* كَانَ النَّاس أُمةً واحدةً فَبعثَ اللّه النَّبِيينَ مبشِّرِينَ ومنذرِينَ 

  ؛»و بيم دهند خداوند پيامبران را مبعوث كرد تا مردم را بشارت
هاي نيكو بدهند و  تبشير اين است كه پيامبران به بشر، براي انجام دادن كارهاي خوب وعده

گاهي . انذار آن است كه او را از عواقب كارهاي بد بهراسانند؛ چه از عواقب دنيوي و چه اخروي
  :كند مي به جاي به كار بردن تعبير رسول يا نبي از تعبير نذير استفدهقرآن، 

  . »هيچ امتي نيست مگر آنكه در آن انذار كننده اي است« 24/فاطر*  وإِن منْ أُمةٍ إِلَّا خلَا فيها نَذيرٌ

  :فرمايد مي جهنّميانيا در قيامت به 
  . »آيا انذار كننده اي بر شما نيامد« 8/ملك*  أَلَم يأْتكُم نَذيرٌ

 . ار، تنها در مورد موجود مختار معنا داردي اين امور از وعد و عيد و بشارت و انذ همه

   2پاسخ به شبهات جبر. 3,4,2,3
  . اند بر جبر داللت دارد در قرآن مجيد آياتي هست كه برخي پنداشته

ي شما، محكوم مشيت خداست و مشيت  فرمايد كه مشيت و اراده يك دسته از اين آيات مي
   3:خدا بر شما غلبه دارد
كنيد مگر اينكه البته  و شما اراده نمي« 29/تكوير*  ا أَن يشَاء اللَّه رب الْعالَمينَوما تَشَاؤُونَ إِلَّ

  . »خداوندگار جهانيان بخواهد

                                                            

  102مصباح يزدي محمدتقي، انسان شناسي در قرآن، پيشين، ص. 1
 226- 200، پيشين، صص3-1مصباح يزدي محمدتقي، معارف قرآن، ج: رك. 2

  157؛ رجبي محمود، پيشين، ص 112واعظي احمد، پيشين، ص : رك. 3
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شود و اگر نخواهد، انسان  ظاهراً اين آيه مي گويد اگر خدا بخواهد، در انسان مشيتي پيدا مي
است، خواست خداست و انسان، ابزار پس آنچه موثر . دهد نيز نخواهد خواست و كاري انجام نمي

  . اراده اي بيش نيستي  بي
  :دهد، بايد به اذن خدا باشد فرمايد آنچه انسان انجام مي ي ديگر، آياتي است كه مي دسته

نَ إِالَّ بِإِذْنِ اللّهنَفْسٍ أَن تُؤْما كَانَ لمتواند ايمان بياورد، جز به فرمان  هيچ كس نمي« 100/يونس*  و

  . يعني حتي ايمان و كفر انسان محكوم اذن الهي است .»خدا
دهيد در كتابي نوشته شده  آياتي نيز در مورد قضا و قدر وجود دارد بيانگر اينكه آنچه انجام مي

ست كه قاهريت مشيت، يابد؛ اما بايد دان هاي قضا و قدر الهي تحقق نمي و هيچ چيز خارج از حوزه
زماني چنين است كه . د در مورد انسان به معناي نفي اختيار نيستو قضا و قدر خداون اراده و اذن 

ي خدا، كه در  ي انسان انجام شود يا به اراده اينها جانشين اختيار شوند؛ يعني يك كار، يا بايد به اراده
ي خدا و انسان در عرض هم  كند؛ ولي اراده ي انسان را نفي مي ي خدا، اراده صورت اخير، اراده

ي  كاري كه با اراده. ي انسان نمي شود، بلكه در طول يكديگرند ي خدا جانشين اراده رادهنيستند و ا
ي خود  كار انسان، با اراده. ي خداست تحت اراده» يك جا«گيرد، با مبادي و آثارش،  انسان صورت مي

ه كند تا كاري فرد بايد اراد ) بلكه جزء العلّه البته نه علت تام، ( .ي علّي و معلولي دارد رابطه او 
اما همين علت و معلول و نيز مبادي ديگر، همه متعلق . يابد گيرد؛ تا اراده نكند، كار تحقق نمي انجام
ي  ي الهي در طول اراده ي انسان است؛ پس اراده علت قريب و مباشر اين كار، اراده. ي الهي است اراده

   1.انسان است
  ر نظريات انگيزش و شخصيت در روان شناسيبررسي تأثير نظريه اختيار قرآن ب. 4,4,2,3

، يات روان شناسياز نظر ياريبر بس اي  ژهيرات ويقطعاً تأث قرآن درباره اختيار رش نظريپذ
شكل گرفته اند خواهد  يا انسان محوري ييكه بر اساس جبرگرا يتيو علوم ترب يجامعه شناس

ات ينظرو  يدر روان شناس» تيخصش«نه يات مطرح در زميان نظريبه عنوان نمونه در م. گذاشت
  :شود مي ياجماالً بررسرات ين تأثيا» زشيانگ«
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   زشيات انگيار بر نظرير اختيتأث. أ

. رود مي زش به كاريزه و انگيو علل رفتار انسان واژه انگ ياشاره به مبان يبرا يدر روان شناس
انسان به رفتارها و  چرا: ن سؤاالت است كهيافتن پاسخ به اي يزش هدف اصليات انگيدر نظر

زه يانگ دهد؟ مي حيگر ترجيد يرا بر رفتار يك فرد رفتاريكند؟ چرا  مي مختلف اقدام يتهايفعال
دهد  مي ن سوقيشود و در جهت مع مي كه رفتار فرد را موجب يدرون يرويعبارت است از عامل و ن

ختن است و ياز مصدر انگ زش هم اسم مصدريانگ .دارد يت خاص واميو او را به طور آشكار به فعال
 زه به انسان دستياست كه در اثر دخالت انگ يزش حالتيانگ. ب استيك و ترغيتحر يبه معن

شود  مي متعدد و متنوع در افراد يباعث رفتارها ينكه چه عواملين رفتار انسان و اييتب يبرا. دهد مي
ص در حوزه فلسفه و روان خا يش فرضهايبر اصول و پ يمبتن يدر روان شناس يمختلف يدگاههايد

   1.دهد مي ليزش را تشكيات انگيشكل گرفته است كه نظر يشناس
 2زهيه غرينظر .1

ز عبارت است يغرا. ز استيال و غرايه رفتار انسان بر اساس اميزش توجيات انگياز نظر يكي
نه يشوند و به محض وجود محرك و زم مي يناش يكيدر افراد كه از موهبت ژنت يفطر يشهاياز گرا

ن يكه به ا ين روان شناسياول 3.دهند مي نشان يو رفتار يجسمان يق بازتابهايمناسب خود را از طر
 يوانيح ير روان شناسيمز بود كه تحت تأثيام جيليد ويت بخشيانسان عموم ين رفتارهاييه در تبينظر

ناآموخته  يالگو كيدانست و معتقد بود كه از  مي واناتيآن زمان قرار داشت و انسانها را مانند ح
. ن بوديز در واقع منعكس كننده افكار دارويد او بر نقش غرايتأك. برخوردارند يواكنش ده

  4.ه بودندين نظرين منتقدان ايتر يان اصليرفتارگرا
  5قيه ساينظر .2

                                                            

   62-59شجاعي محمدصادق، پيشين، صص. 1
2. Instinct theory 

   62همان، ص. 3
  63همان، ص. 4

5 . drive theory 
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ف يبر حسب تعر. ق بوديزه مطرح شد، سايغر ين رفتار به جاييتب يكه برا يگريمفهوم د
از به آب و يمثالً ن. ديآ مي به وجود يستياز زيك نير ياست كه تحت تأث يتگخياز برانگ يق حالتيسا

د كه يفرو. كند مي كيش تحريازهاين يارضا يرا در موجود زنده به همراه دارد كه او را برا يغذا حالت
ار وجود دارد ياما ناهش ياساس يرويق است معتقد بود دو نيات ساين نظريتر ياز اصل يكيصاحب 

شوند و  مي ظاهر يجنس يكه در رفتارها يزندگهاي  قيسا: رفتار هستند يراه اندازكه عامل 
است كه  ين فرض مبتنيد بر ايه فروينظر .پرخاشگرانه هستند ينه ساز رفتارهايمرگ كه زمهاي  قيسا
وجه د تياما با. هستندها  قين سايز هميزه رفتار نيد و انگيآ مي بدن به وجود يستيز يازهاياز نها  قيسا

 يشوند؛ حت مي يهم ناش يگريبدن از منابع د يستيز يازهاير از نيرفتار غهاي  زهيداشت كه انگ
ر يغ يازهايو ن يطياز منابع مح يكيولوژيزيعالوه بر منابع ف يزش جنسيمثل خوردن و آم ييرفتارها

   1.رنديپذ مي ريهم تأث يستيز
است  يزه، منطق ماديه غريطور نظر نيد و هميه فرويشود كه منطق نهفته در نظر مي مالحظه
مثالً . كند مي ك خالصهيولوژيزيو ف يستي، زيزيغر يمادهاي  زهيانسان را به انگهاي  زهيچون همه انگ

انسان را  اتين نظرين ايبنابرا 2.ك قائل شديولوژيزيتوان منبع ف نمي انسان  يمعنو اي  زهيانگ يبرا
 ياريو اخت ياراد يانسان از جمله رفتارها يد همه رفتارهاتوانن نمي  كند و مي يمنفعل معرف يموجود
  .هستند) يكيولوژيزيو ف يستيجبر ز( انهيجبرگرا يدگاههايبر د ين كنند؛ چرا كه مبتنيياو را تب

 ه ارادهينظر .3

قاً نقطه مقابل دو يزش وجود دارد دقيدرباره انگ يروان شناختهاي  شهيكه در اند يكرد سوميرو
انسان كه جنبه  ياز رفتارها يتوانند بخش مي كرد قبل كهيو برخالف دو رواست  يكرد قبليرو
وآگاهانه هستند   يانسان كه اراد ين كنند، بخش عمده رفتارهاييدارند را تب ير اراديك و غيولوژيزيف

دتر يمكاتب جد يكرد در برخين رويا. د داردياراده تأك يرويكرد بر نين رويا. كند مي نييرا تب
 يو انسان نگر وجود دارد كه در آن انسان به صورت موجود يشناخت يمانند روان شناس يشناس روان
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 كردين روياز مشكالت ا. د شده استياراده تأك يزشيشده و بر نقش انگ ياراده معرف يفعال و دارا
ه يمتقن از نظر يفكر يربنايك زيزش، عدم ارائه يانگ ير اراديگر عوامل غيتوان به عدم توجه به د مي
  1.ز و دشوار نشان دادن مفهوم اراده اشاره كردياسرارآمو 

ار انسان در يو با توجه به آنچه درباره اخت ات مطرح شده دقت شوديك از نظرياگر به هر 
 يساختار و محتوا و با حفظ ييدگاهها به تنهاين ديك از ايچ يگردد ه مي مالحظه گذشته ارائه شد،

اگر  .كنند يندگيزش را نمايدرباره انگ ه جامعيك نظريتوانند  نمي  ،روان شناسان يرفته شده از سويپذ
از مسائل، حل  ياريشوند بس يگر بررسيكديات به طور جداگانه و مستقل از ين نظريك از ايهر 

و اراده در ها  قيازها، سايزه ها، نين است كه غريكه از آن غفلت شده ا اي  نكته. ماند مي ينشده باق
ن يتوان ا مي ن نكاتيبا توجه به ا. ا با هم مرتبطنديپو اي  به گونه يافتراق يرويز نا يسلسله مراتب

. رفتار اشاره دارد يخاص از مبان يق و اراده هر كدام به سطحياز، سايزه، نيه را مطرح كرد كه غريفرض
زش يانگ است اما تنها عامل ياريزش افراد در اعمال اختيژه در انگيح آنكه گرچه اراده عامل ويتوض

زش در نفس انسان يت كننده انگينه ساز و تقويرا زم يستياز زيزه و نيمانند غر يتوان عوامل مي .ستين
ز، ين غراين ارتباط بييتب. كرد يرفتار و عامل آغاز كننده عمل معرف يزشيانگ يرويدانست و اراده را ن

افت يتواند ما را به ره مي مه منسجيك نظريژه اراده در قالب يازها، شناختها و عواطف و به وين
  2.برساند رفتار يزش و مبانيدر باب انگ يديجد

  تيشخصات يار بر نظرير اختيتأث. ب
ن علم يات ايبر نظر يروان شناس يانسان شناخت ير مبانيتوان از تأث مي كه يگريمثال د

ن ييسئله تبسندگان مينو يبه اعتقاد برخ. ت استيارائه شده در باب شخصهاي  هيكرد، نظر  ارائه
ن عامل در انسجام مطالعات پراكنده يش آن، مهمتريدايت و عوامل مؤثر بر ساخت و پيشخص
ن يا يو روشن شدن تفاوتها يو تجرب ينيد يسه روان شناسيبهتر شدن امكان مقا يبرا يشناس روان

آنها و  يت گردآوريف هم از شخصيتا پنجاه تعر يدانشمندان غرب يبرخ. است يدو نوع روان شناس
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شناسان  ت از نظر روانيشود شخص مي ف مالحظهين تعاريبا مشاهده ا. م نموده انديرا به سه دسته تقس
گر ياست كه هر فرد را از افراد د يو رفتار يجسمهاي  يژگيجانات و وياز اعمال، افكار، ه يبيترك
ده انسان كه در نگاه ار و ارايشود از اخت مي ف دقت شود مالحظهين تعارياگر در ا. سازد مي زيمتما
ف ين تعاريمثالً در ا. رفته شده است، غفلت شده استيپذ يك اصل موضوعيبه عنوان  ينيد
از مقومات  ماًيمستق يكيو ژنت يستيا عوامل زيقد و  يو كوتاه يانسان مانند بلند ير اراديغ يهايژگيو

  . شده اند يت معرفيشخص
از خلق و خوها، باورها و  يفيت را تألين شخصتوا مي ار و ارادهيبا در نظر گرفتن اصل اخت

ن يدر ا. ف كرديشوند، تعر مي انسان حاصل ياريكه بر اثر افعال اخت ياعتقادات، عادات و ملكات
ت يات زودگذر شخصيبه خصوص يعنيدار و ثابت است؛ يش پايكم و ب يت امريف اوالً شخصيتعر

  .كند مي انيانسان را ب ياريرفتار اخت يونگت و چگيريمد يژگيو ،تياً شخصيثان. شود نمي اطالق 
... انسان نباشند مانند رنگ مو و چشم و  ياريجه رفتار اختيكه نت ياتيف خصوصين تعريطبق ا

مؤثر باشند؛ مثالً  يارياخت يت نخواهند بود مگر آنكه در رفتارهايماً از مقومات شخصيمستق
رفتار  يژگيست بلكه وين يو الغر يم چاقيمستق يژگيا با همت بودن چاقها ويبودن الغرها   همت كم
  .در آن مؤثر است يو الغر يفرد است كه البته چاق يارياخت

رات خود يط هر كدام تأثيتوان گفت وراثت و مح مي ت هميدر مورد عوامل شكل دهنده شخص
اما عامل  كنند مي اراده فراهم يرگذاريتأث ينه را برايو زم گذارند مي تيشخص يرا در حد خود بر رو

 يت فرد ناشين شخصيانكار نقش اراده در تكو. ار فرد استيهمانطور كه اشاره شد اراده و اخت ياصل
  1.انه استيجبرگرا ياز نگاه

  يجمع بند. 5,4,2,3
ان يبه آن معنا كه جبرگرا - گردد كه انسان، مجبور ن بخش گفته شد روشن مييبا آنچه در ا

مانند اشاعره و انسان مداران  يان افراطيارگرايبدان معنا كه اختست و مختار هم ين -بدان معتقدند 
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كه  ياراده انسانها در طول اراده خداست و انسانها در هر عمل. مدرن به آن اعتقاد دارند نخواهد بود
  .ار دارندياخت اي  يشود و در انجام هر عمل اراد آنها مي يا عقاب اخرويمنجر به سعادت 

  فرد و جامعه ابلقمت تأثيرپذيري .5,2,3
اشاره شد ديدگاه انديشمندان مسلمان درباره اصالت  همانگونه كه در بخش اول از همين فصل

؛ گرچه ايشان جامعه متفاوت است؛ عده اي مانند شهيد مطهري جامعه را از نظر قرآن، اصيل مي دانند
يزدي با رد داليل قرآني  و برخي مانند آيت اهللا مصباح به نوعي قائل به اصالت جامعه و فرد هستند

 را از نظر قرآن مردود مي شمارند) به معناي فلسفي آن(قائلين به اصالت جامعه، اصيل دانستن جامعه 
اما هر دو گروه در پذيرش تأثيرگذاري . و البته به اصالت فرد به معناي غربي آن هم معتقد نيستند
اين عقيده  ه گذشت برخي نويسندگان برطرفيني فرد و جامعه بر يكديگر صحه مي گذارند و چنانچ

نكته ديگر . هستند كه مؤلفه اصلي در بحث اصالت فرد و جامعه در غرب، همين تأثيرگذاري است
اينكه برخي نويسندگان اصالت جامعه به معناي فلسفي آن را از نظر قرآن كريم نمي پذيرند اما اصالت 

ز آيات قرآن اين مقدار استفاده مي شود كه جامعه و را پذيرفته و معتقدند ا» منشأ انتزاع«به معناي 
موضوعيت استقاللي براي يك سري احكام و قوانين را داراست؛ مثالً قرآن براي ) به تعبير قرآن(امت 

قابل ذكر  1.هر امتي مدت و پاياني در نظر مي گيرد كه وقتي فرارسد ساعتي عقب و جلو نمي گردد
به دليل محدوديت  .ظر آيت اهللا مصباح در مورد اصالت جامعه استاست كه اين نظر بياني ديگر از ن

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 

  . گر، مورد اشاره قرار مي گيردفرد و جامعه بر يكدي
  جامعه در قرآن. 1,5,2,3

به لحاظ واژه شناسي قرآني، بايد گفت هيچ يك از دو كلمه جامعه كه در زبان فارسي متداول 
در اين كتاب براي . شود، در قرآن كريم به كار نرفته است بوده و مجتمع كه در زبان عربي استعمال مي

 56(قريه ) بار 64(، امت )بار 383(ها از كلمات ديگري چون قوم  رساندن مفهوم گروهي از انسان

                                                            

  431خسروپناه عبدالحسين، گستره شريعت، پيشين، ص .1

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



١٩٩ 
 

در اين بحث مهم تر ها  واژه امت از ديگر واژه 1.استفاده شده است )بار 240(ناس ) بار 5(اناس ) بار
  .است و قائلين به اصالت جامعه به آياتي كه كلمه امت در آنها به كار رفته استدالل كرده اند

  قوم.أ
عسى أَن يكُونُوا  يا أَيها الَّذينَ آمنُوا لَا يسخَرْ قَوم من قَومٍ( سوره حجرات 11نها در آيه اين واژه ت

 گروهي گروهايد نبايد  اى كسانى كه ايمان آورده» خَيرًا منْهم ولَا نساء من نِّساء عسى أَن يكُنَّ خَيرًا منْهنَّ

شايد ] ريشخند كنند [را ] ديگر[اينها بهتر باشند و نبايد زنانى زنان  يد آنها ازديگر را ريشخند كند شا
مورد به  381به كار رفته و در بقيه ) نه زنان(به معناي گروهي از مردان  )»بهتر باشند آنها از اينها

  2.معناي گروهي از انسانهاست
  امت. ب

  3:معناي مختلف به كار رفته است 5اين كلمه در 
 8/هود * ولَئنْ أَخَّرْنَا عنْهم الْعذَاب إِلَى أُمةٍ معدودةٍ لَّيقُولُنَّ ما يحبِسه ن و مقداري از زمان؛زما. 1

 و» دارد باز مى و اگر عذاب را تا چندگاهى از آنان به تاخير افكنيم حتما خواهند گفت چه چيز آن را»
ادا ومنْها مي نَجقَالَ الَّذلُونِوسفَأَر هئُكُم بِتَأْوِيلةٍ أَنَاْ أُنَبأُم دعو آن كس از آن دو « 45/يوسف * كَرَ ب

بفرستيد ] زندان[بود گفت مرا به  به خاطر آورده] يوسف را[كه نجات يافته و پس از چندى ] زندانى[
  »تا شما را از تعبير آن خبر دهم

به « 120/نحل *م كَانَ أُمةً قَانتًا للّه حنيفًا ولَم يك منَ الْمشْرِكينَ إِنَّ إِبرَاهي پيشوا، رهبر، الگو؛. 2

  »گراى بود و از مشركان نبود حق] و[راستى ابراهيم پيشوايى مطيع خدا 
ا علَى بلْ قَالُوا إِنَّا وجدنَا آباءنَا علَى أُمةٍ وإِنَّ راه و روش، راه و رسم، شيوه، كيش و آيين؛. 3

أُمةٍ وكَذَلك ما أَرسلْنَا من قَبلك في قَرْيةٍ من نَّذيرٍ إِلَّا قَالَ متْرَفُوها إِنَّا وجدنَا آباءنَا علَى * آثَارِهم مهتَدونَ 
هم [ينى يافتيم و ما بلكه گفتند ما پدران خود را بر آي] نه[« 23و22/زخرف * وإِنَّا علَى آثَارِهم مقْتَدونَ 

اى نفرستاديم  و بدين گونه در هيچ شهرى پيش از تو هشداردهنده. راه يافتگانيم پى گيرى از آنان] با
                                                            

 71مصباح يزدي محمد تقي، جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن، پيشين، ص. 1

  72همان، ص. 2
  75-72همان، صص. 3
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ايم و ما از پى ايشان  يافته] و راهى[آن گفتند ما پدران خود را بر آيينى  مگر آنكه خوشگذرانان
  »راهسپريم
وما من دآبةٍ في األَرضِ والَ طَائرٍ يطيرُ  يوانات؛اعم از انسان و ساير ح گروهي از جانداران،. 4

و هيچ « 38/انعام * بِجنَاحيه إِالَّ أُمم أَمثَالُكُم ما فَرَّطْنَا في الكتَابِ من شَيء ثُم إِلَى ربهِم يحشَرُونَ

] نيز[كند مگر آنكه آنها  واز مىاى كه با دو بال خود پر اى در زمين نيست و نه هيچ پرنده جنبنده
] همه[ايم سپس  فروگذار نكرده] لوح محفوظ[هايى مانند شما هستند ما هيچ چيزى را در كتاب  گروه

  »به سوى پروردگارشان محشور خواهند گرديد
  . به اين معنا به كار رفته است) آيه 56يا  58(گروهي از انسانها؛ امت در بقيه آيات قرآن . 5
  
  قريه. ج

جامعه و «بهترين يا تنها معادل اين اصطالح در زبان فارسي امروز بنا بر نظر مؤلف محترم 
  1.، همان جامعه است»تاريخ از نظر قرآن

الْحياةَ  لخزْيِ فيفَلَوالَ كَانَت قَرْيةٌ آمنَت فَنَفَعها إِيمانُها إِالَّ قَوم يونُس لَمĤ آمنُواْ كَشَفْنَا عنْهم عذَاب ا
ايمان بياورد و ايمانش به ] اهل آن[نبود كه  جامعه ايچرا هيچ « 98/يونس*  الدنْيا ومتَّعنَاهم إِلَى حينٍ

ايمان آوردند عذاب رسوايى را در ] در آخرين لحظه[قوم يونس كه وقتى  حال آن سود بخشد مگر
  »رخوردار ساختيمآنان برطرف كرديم و تا چندى آنان را ب زندگى دنيا از

جامعه ] مردم[و از « 82/يوسف*  واسأَلِ الْقَرْيةَ الَّتي كُنَّا فيها والْعيرَ الَّتي أَقْبلْنَا فيها وإِنَّا لَصادقُونَ

  »گوييم قطعا راست مى ى كه در آن بوديم و كاروانى كه در ميان آن آمديم جويا شو و ماا
م ملَهقَب نَتا آمنُونَمؤْمي ما أَفَهلَكْنَاهةٍ أَهى جامعه اهيچ ] نيز مردم[قبل از آنان «  6/انبياء*  ن قَرْي

  »آورند ايمان مى] به معجزه[نياوردند پس آيا اينان  ايمان] به آيات ما[كه آن را نابود كرديم 
كلهملْنَا لعجوا وا ظَلَملَم ملَكْنَاهالْقُرَى أَه لْكتاودعوچون  جوامعآن ] مردم[و « 59/كهف*  هِم م

  »داشتيم بيدادگرى كردند هالكشان كرديم و براى هالكتشان موعدى مقرر

                                                            

  76همان، ص. 1
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  اناس. د
 ناً قَديشْرَةَ عاثْنَتَا ع نْهم رَترَ فَانفَججالْح اكصعفَقُلْنَا اضْرِب ب همقَوى لوسقَى متَساس إِذكُلُّو ملأُنَاسٍ  ع

و هنگامى كه موسى براى قوم « 60/بقره*  مشْرَبهم كُلُواْ واشْرَبواْ من رزقِ اللَّه والَ تَعثَواْ في األَرضِ مفْسدينَ

سنگ بزن پس دوازده چشمه از آن جوشيدن  خود در پى آب برآمد گفتيم با عصايت بر آن تخته
از روزى خدا بخوريد و ] و گفتيم[دانست  ى آبشخور خود را مىا هر قبيله] اى كه به گونه[گرفت 

هر گروهى « 160/اعراف * قَد علم كُلُّ أُنَاسٍ مشْرَبهم  و »در زمين سر به فساد برمداريد] لى[بياشاميد و

  »آبشخور خود را بشناخت
ولى « 82/اعراف*  رْيتكُم إِنَّهم أُنَاس يتَطَهرُونَوما كَانَ جواب قَومه إِالَّ أَن قَالُواْ أَخْرِجوهم من قَ

اند كه به پاكى  پاسخ قومش جز اين نبود كه گفتند آنان را از شهرتان بيرون كنيد زيرا آنان كسانى
*  نَّهم أُنَاس يتَطَهرُونَفَما كَانَ جواب قَومه إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجوا آلَ لُوط من قَرْيتكُم إِ و »كنند تظاهر مى

كه آنها  پاسخ قومش غير از اين نبود كه گفتند خاندان لوط را از شهرتان بيرون كنيد] لى[و» 56/نمل

  «نمايند مردمى هستند كه به پاكى تظاهر مى
لَـئفَأُو هينمبِي هتَابك ينْ أُوتفَم هِمامو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمعنَد مويالًيونَ فَتظْلَمالَ يو مهتَابقْرَؤُوَن كي ك  *

اش را  كارنامه خوانيم پس هر كس روزى را كه هر گروهى را با پيشوايشان فرا مى] ياد كن[« 71/اسراء

خرمايى به آنها ستم  خوانند و به قدر نخك هسته به دست راستش دهند آنان كارنامه خود را مى
  »شود نمى

  مورد استدالل قائلين به اصالت جامعه آيات. 2,5,2,3
آياتي كه نشان مي دهد امت، آثار و احكامي مستقل از آثار و احكام اعضاي آن دارد و قائلين 

  1:به اصالت جامعه به آنها استدالل كرده اند
  انتساب عمل و سلوك خاص به هر امت. 1
و ي بِهقِّ وونَ بِالْحدهةٌ ينْ خَلَقْنَا أُمملُونَمدايم گروهى  و از ميان كسانى كه آفريده« 181/اعراف*  ع

  »نمايند كنند و به حق داورى مى هستند كه به حق هدايت مى

                                                            

  85-79همان، صص. 1
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بعدا لِّقَومٍ هم أَحاديثَ فَثُم أَرسلْنَا رسلَنَا تَتْرَا كُلَّ ما جاء أُمةً رسولُها كَذَّبوه فَأَتْبعنَا بعضَهم بعضًا وجعلْنَا
امتى ] هدايت[باز فرستادگان خود را پياپى روانه كرديم هر بار براى « 44/مؤمنون*  لَّا يؤْمنُونَ

يكى پس از ديگرى آورديم و آنها را ] ما امتهاى سركش را[او را تكذيب كردند پس  پيامبرش آمد
  »آورند مردمى كه ايمان نمى ]خدا از رحمت[گردانيديم دور باد ] و زبانزد مردم[عبرت  مايه

يؤْمنُونَ بِاللّه *  لَيسواْ سواء منْ أَهلِ الْكتَابِ أُمةٌ قĤَئمةٌ يتْلُونَ آيات اللّه آنَاء اللَّيلِ وهم يسجدونَ
ارِعسينكَرِ ونِ الْمنَ عونْهيو رُوفعرُونَ ِبالْمأْميرِ ومِ اآلخوالْيينَوحالنَ الصم كلَـئأُوو رَاتي الْخَيا *  ونَ فمو

يكسان نيستند از ] لى همه آنانو[«  115تا  113/آل عمران*  يفْعلُواْ منْ خَيرٍ فَلَن يكْفَرُوه واللّه عليم بِالْمتَّقينَ

. نهند انند و سر به سجده مىخو ميان اهل كتاب گروهى درستكردارند كه آيات الهى را در دل شب مى
دارند و در  دهند و از كار ناپسند باز مى به خدا و روز قيامت ايمان دارند و به كار پسنديده فرمان مى

و هر كار نيكى انجام دهند هرگز در باره آن . كنند و آنان از شايستگانند كارهاى نيك شتاب مى
  ».ناستتقواپيشگان دا] حال[ناسپاسى نبينند و خداوند به 

حت أَرجلهِم ولَو أَنَّهم أَقَامواْ التَّوراةَ واإلِنجِيلَ وما أُنزِلَ إِلَيهِم من ربهِم ألكَلُواْ من فَوقهِم ومن تَ
انجيل و آنچه از جانب  و اگر آنان به تورات و« 66/مائده*  منْهم أُمةٌ مقْتَصدةٌ وكَثيرٌ منْهم ساء ما يعملُونَ

و از ] بركات آسمانى[كردند قطعا از باالى سرشان  پروردگارشان به سويشان نازل شده است عمل مى
رو هستند و بسيارى از  شدند از ميان آنان گروهى ميانه برخوردار مى] بركات زمينى[زير پاهايشان 

  »كنند ايشان بد رفتار مى
هةٌ يى أُموسمِ من قَوملُونَودعي بِهقِّ وونَ بِالْحو از ميان قوم موسى جماعتى « 159/اعراف*  د

  »نمايند كنند و به حق داورى مى هستند كه به حق راهنمايى مى
  سوره انعام 108آيه . 2

لك زينَّا لكُلِّ أُمةٍ عملَهم ثُم إِلَى والَ تَسبواْ الَّذينَ يدعونَ من دونِ اللّه فَيسبواْ اللّه عدوا بِغَيرِ علْمٍ كَذَ
خوانند دشنام مدهيد  و آنهايى را كه جز خدا مى« 108/انعام*  ربهِم مرْجِعهم فَينَبئُهم بِما كَانُواْ يعملُونَ

كردارشان را  به نادانى خدا را دشنام خواهند داد اين گونه براى هر امتى] و[كه آنان از روى دشمنى 
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دادند آگاه  آراستيم آنگاه بازگشت آنان به سوى پروردگارشان خواهد بود و ايشان را از آنچه انجام مى
  »خواهد ساخت

  انتساب امتها به طاعت و عصيان و سزاوار دانستن آنها به كيفر و پاداش. 3
و هر امتى را « 47/يونس*  بِالْقسط وهم الَ يظْلَمونَ ولكُلِّ أُمةٍ رسولٌ فَإِذَا جاء رسولُهم قُضي بينَهم

  »بر آنان ستم نرود پيامبرى است پس چون پيامبرشان بيايد ميانشان به عدالت داورى شود و
أْخُذُوهيل هِمولةٍ بِرَسكُلُّ أُم تمهو مهدعن بم زَابالْأَحنُوحٍ و مقَو ملَهقَب تلِ  كَذَّباطلُوا بِالْبادجو

هاى  پيش از اينان قوم نوح و بعد از آنان دسته« 5/غافر*  ليدحضُوا بِه الْحقَّ فَأَخَذْتُهم فَكَيف كَانَ عقَابِ

هر امتى آهنگ فرستاده خود را كردند تا او را بگيرند و به  به تكذيب پرداختند و] ديگر[مخالف 
تا حقيقت را با آن پايمال كنند پس آنان را فرو گرفتم آيا چگونه بود  ندباطل جدال نمود] وسيله[

  »كيفر من
  قائل شدن حيات و موت خاص براي هر امت. 4

    34/اعراف*  ولكُلِّ أُمةٍ أَجلٌ فَإِذَا جاء أَجلُهم الَ يستَأْخرُونَ ساعةً والَ يستَقْدمونَ
ساعتى آن را پس ] توانند مى[چون اجلشان فرا رسد نه و براى هر امتى اجلى است پس «

  »اندازند و نه پيش
افتد و نه  هيچ امتى از اجل خويش نه پيش مى«  5/حجر*  ما تَسبِقُ منْ أُمةٍ أَجلَها وما يستَأْخرُونَ

  »ماند پس مى
  نامه اعمال امتها. 5

و هر « 28/جاثيه*  دعى إِلَى كتَابِها الْيوم تُجزَونَ ما كُنتُم تَعملُونَوتَرَى كُلَّ أُمةٍ جاثيةً كُلُّ أُمةٍ تُ

] گويند و بديشان مى[شود  مى بينى هر امتى به سوى كارنامه خود فراخوانده امتى را به زانو در آمده مى
  »يابيد كرديد امروز پاداش مى آنچه را مى

  ه همه آن جامعهانتساب كار فردي از افراد جامعه ب. 6
   77/اعراف*  سلينَفَعقَرُواْ النَّاقَةَ وعتَواْ عنْ أَمرِ ربهِم وقَالُواْ يا صالح ائْتنَا بِما تَعدنَا إِن كُنت منَ الْمرْ
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شتر را پى كردند و از فرمان پروردگار خود سرپيچيدند و گفتند اى صالح اگر از  پس آن ماده«
  14/و شمس 157/و شعراء 65/هود  و» دهى براى ما بياور آنچه را به ما وعده مىپيامبرانى 

ؤُوا بِغَضَبٍ مĤبنَ النَّاسِ ولٍ مبحو نْ اللّهلٍ مبفُواْ إِالَّ بِحا ثُقنَ مالذِّلَّةُ أَي هِملَيع تضُرِب تضُرِبو نَ اللّه
نَّهم كَانُواْ يكْفُرُونَ بĤِيات اللّه ويقْتُلُونَ األَنبِياء بِغَيرِ حقٍّ ذَلك بِما عصوا وكَانُواْ علَيهِم الْمسكَنَةُ ذَلك بِأَ

اند مگر آنكه به پناه امان خدا و  هر كجا يافته شوند به خوارى دچار شده« 112/عمران آل*  يعتَدونَ

بينوايى بر آنان زده شد اين بدان سبب ] مهر[آمدند و  و به خشمى از خدا گرفتار] روند[زينهار مردم 
به سزاى آن ] عقوبت[اين ] و نيز[كشتند  ورزيدند و پيامبران را بناحق مى بود كه به آيات خدا كفر مى

  »گذرانيدند مى بود كه نافرمانى كردند و از اندازه در
وس ونَكُمومسنَ يورْعنْ آلِ فنَاكُم ميإِذْ نَجي وفو اءكُمسونَ نيتَحسيو نَاءكُمونَ أَبحذَبذَابِ يالْع ء

يمظع كُمبن رالء مكُم بفرعونيان رهانيديم ] چنگ[آنگاه كه شما را از ] به ياد آريد[و «  49/بقره*  ذَل

گذاشتند و  زنده مىبريدند و زنهايتان را  كردند پسران شما را سر مى شكنجه مى شما را سخت] آنان[
  »آزمايش بزرگى از جانب پروردگارتان بود] امر بال و[در آن 

  ....و 156و  155و  154/و نساء 75و  74/و بقره 56و  55/و بقره 153/و نساء 51و50/و بقره
  تأثير جامعه بر فرد  .3,5,2,3

به عنوان (روان شناسان عوامل مؤثر بر شكل گيري و تحول شخصيت انسان را وراثت و محيط 
و وجدان اخالقي را نيز بر دو عامل ) سن(مي دانند و اغلب آنان دو عامل گذشت زمان ) عوامل اصلي

آنچه در اين بين به بحث ارتباط فرد و جامعه مربوط مي شود عامل محيط . قبلي اضافه مي كنند
اجتماعي محيط انساني و . 2محيط طبيعي و جغرافيايي و . 1محيط خارجي شامل . خارجي است

ميزان تأثيرگذاري محيط اجتماعي بر فرد به گونه اي نيست كه جامعه بتواند درك و شناختي را . است
كه مايه هاي فطري آن در  درون انسان وجود نداشته باشد به فرد بدهد و يا ميل و گرايشي را در فرد 

راه و رسم ارضاء اميال را جامعه، كم و كيف و . ايجاد كند كه مايه فطري آن در نهاد انسان نباشد
تعيين مي كند و موضوع و متعلق براي آن دسته از خواستهاي غريزي و فطري كه جنبه اجتماعي 

كار جامعه تقويت و تضعيف ويژگيهاي رواني و به فعليت رساندن آنهاست، نه . دارند ايجاد مي كند
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گذاري محيط اجتماعي بر تأثير . پديد آوردن ويژگي اي نوين يا نابود كردن يك ويژگي فطري
   1.باشد تواند صورت پذيرد كه يكي از اين مسيرها تقليد مي شخصيت فرد از مسيرهاي مختلفي مي

  آيات نشان دهنده تأثير جامعه بر فرد .أ
علَيه آباءنَا أَولَو كَانَ وإِذَا قيلَ لَهم تَعالَواْ إِلَى ما أَنزَلَ اللّه وإِلَى الرَّسولِ قَالُواْ حسبنَا ما وجدنَا 

و چون به آنان گفته شود به سوى آنچه خدا نازل كرده «  104/مائده*  آباؤُهم الَ يعلَمونَ شَيئًا والَ يهتَدونَ

ايم ما را بس است آيا هر چند  گويند آنچه پدران خود را بر آن يافته بياييد مى] ش[و به سوى پيامبر
  »دانسته و هدايت نيافته بودند نمىپدرانشان چيزى 

ا نَحمضِ وي األَراء فرِيبا الْكتَكُونَ لَكُماءنَا وآب هلَينَا عدجا ومتَنَا عتَلْفينَقَالُواْ أَجِئْتَنَا لنؤْما بِمنُ لَكُم  *
ايم بازگردانى و  يافته ا بر آناى كه پدرانمان ر اى تا ما را از شيوه گفتند آيا به سوى ما آمده«  78/يونس

  »ايمان نداريم بزرگى در اين سرزمين براى شما دو تن باشد ما به شما دو تن
  23و22/و زخرف 21/و لقمان 74/و شعراء 54و53/انبياء

د پروردگارا ما رؤسا و گوين و مى« 67/احزاب*  وقَالُوا ربنَا إِنَّا أَطَعنَا سادتَنَا وكُبرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السبِيلَا

  »در كردند بزرگتران خويش را اطاعت كرديم و ما را از راه به
 هعينَ مالَّذو يمرَاهي إِبنَةٌ فسةٌ حوأُس لَكُم كَانَت پيروى از[قطعا براى شما در « 4/ممتحنه*قَد [

فيهِم أُسوةٌ حسنَةٌ لمن كَانَ يرْجو اللَّه  لَقَد كَانَ لَكُم و »ابراهيم و كسانى كه با اويند سرمشقى نيكوست
براى كسى ] يعنى[آنان سرمشقى نيكوست ] پيروى از[قطعا براى شما در «  6 /ممتحنه*  والْيوم الĤْخرَ

  »بندد روز بازپسين اميد مى كه به خدا و
*  كَانَ يرْجو اللَّه والْيوم الĤْخرَ وذَكَرَ اللَّه كَثيرًالَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنَةٌ لِّمن 

 رسول خدا سرمشقى نيكوست براى آن كس كه به خدا و روز] اقتدا به[قطعا براى شما در « 21/احزاب

  »كند بازپسين اميد دارد و خدا را فراوان ياد مى
اجِرِينَ وهنَ الْملُونَ مابِقُونَ األَوالسو نْهضُواْ عرو منْهع اللّه يضانٍ رسم بِإِحوهعينَ اتَّبالَّذارِ واألَنص

يمظالْع زالْفَو كا ذَلدا أَبيهينَ فدخَال ارا األَنْهتَهرِي تَحتَج نَّاتج ملَه دأَع100/توبه*  و   

                                                            

  همان، بخش چهارم: رك. 1
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ى كه با نيكوكارى از آنان پيروى كردند خدا و پيشگامان نخستين از مهاجران و انصار و كسان«
آن ] درختان[از او خشنودند و براى آنان باغهايى آماده كرده كه از زير ] نيز[از ايشان خشنود و آنان 

  »اند اين است همان كاميابى بزرگ نهرها روان است هميشه در آن جاودانه
*  ده قُل الَّ أَسأَلُكُم علَيه أَجرًا إِنْ هو إِالَّ ذكْرَى للْعالَمينَأُولَـئك الَّذينَ هدى اللّه فَبِهداهم اقْتَ

اينان كسانى هستند كه خدا هدايتشان كرده است پس به هدايت آنان اقتدا كن بگو من از «  90/انعام

  »جز تذكرى براى جهانيان نيست] قرآن[طلبم اين  نمى] رسالت[شما هيچ مزدى بر اين 
  
  

  تأثير فرد بر جامعه. 4,5,2,3
مانند عرف، (هاي اعتباريات صرف  تواند به صورت تأثير در زمينه تأثير فرد بر جامعه مي
، )مانند علوم تجربي و طبيعي(فنون و صنايع، علوم و معارف حقيقي) ادبيات، شعر، هنرو مانند آن

هاي اجتماعي  و قدرت) يهاي ديني، اخالقي و حقوق مانند ارزش(اعتباريات واجد منشأ حقيقي 
. قرآن كريم در ميان انواع تأثيرات فرد بر جامعه به نوع چهارم و پنجم اهتمام ويژه اي دارد 1.باشد

تأثيري كه پيامبران و انبياي الهي بر جوامع بشري گذاشته اند و در مقابل آنان مستكبران و فرعونياني 
. جاي قرآن كريم مورد اشاره قرار گرفته استكه همواره دشمنان سرسخت انبياء بوده اند در جاي 

قرآن كريم هم از انسانهايي ياد مي كند كه منشأ اثرات خير در جامعه بوده اند و هم از انسانهايي كه 
ائمه هدي و ائمه كفر و ضالل دو تعبيري است كه قرآن براي دو دسته . منشأ پليدي و شر بوده اند

اين دو دسته هم در دنيا و هم در آخرت در سرنوشت . ستپيشوايان حق و باطل به كار گرفته ا
  2.پيروان خود مؤثرند

  آيات نشان دهنده تأثير فرد بر جامعه. أ

                                                            

  217همان، ص . 1
  پنجمهمان، بخش : رك. 2
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الَ يو مهتَابقْرَؤُونَ كي كلَـئفَأُو هينمبِي هتَابك ينْ أُوتفَم هِمامو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمعنَد مويالًيونَ فَتظْلَم  *
اش را  كارنامه خوانيم پس هر كس روزى را كه هر گروهى را با پيشوايشان فرا مى] ياد كن[« 71/سراءا

خرمايى به آنها ستم  خوانند و به قدر نخك هسته به دست راستش دهند آنان كارنامه خود را مى
  »شود نمى

 بِئْسو النَّار مهدرةِ فَأَواميالْق موي همقَو مقْديودروالْم دةِ *  الْوِراميالْق موينَةً ولَع هـذي هواْ فأُتْبِعو
 رْفُودالْم الرِّفْد آورد و  رود و آنان را به آتش درمى روز قيامت پيشاپيش قومش مى« 99و  98/هود* بِئْس

ت بدرقه شدند و چه و در اين دنيا و روز قيامت به لعن بدى براى واردان است چه ورودگاه] دوزخ[
  »شود بد عطايى نصيب آنان مى

  »و خويشان نزديكت را هشدار ده« 214/شعراء*  وأَنذر عشيرَتَك الْأَقْرَبِينَ
سيو منَاءهأَب حذَبي منْهفَةً مطَائ فتَضْعسا يعيا شلَهلَ أَهعجضِ وي الْأَرلَا فنَ عورْعيِإِنَّ فتَح ماءهسي ن

فرعون در زمين برتري جويي كرد و اهل آن را به گروههاي « 4/قصص*  إِنَّه كَانَ منَ الْمفْسدينَ

مختلفي تقسيم نمود، گروهي از آنان را به ضعف و ناتواني مي كشاند، پسرانشان را سر مي بريد و 
  ».تبهكاران بود زنانشان را براي كنيزي و خدمت زنده نگه مي داشت، او به يقين از

 همسر فرعون: آياتي كه از توان فرد در غلبه بر تأثيرات جامعه سخن مي گويد مانند
   )13/كهف( ، همسر لوط و نوح، مؤمن آل فرعون، اصحاب كهف)11/تحريم(

همچنين آياتي كه در مورد رفتار فرعون در به انحراف كشاندن قومش و مقابله با حضرت 
   1.نشان دهنده تأثيرات فرد بر جمع هستند ون با فرعون سخن مي گويندموسي، مبارزه موسي و هار

  تأثير آموزه هاي قرآن بر اصل مالكيت در نظام اقتصادي. 5,5,2,3
تأثير گرايشهاي فردگرايانه و جامعه گرايانه بر علوم انساني، تا جايي است كه عالوه بر مباني 

. توان ردپاي آن را مشاهده كرد وم انساني نيز ميمعرفتي و نظريات اين علوم حتي در روش شناسي عل
توان در  شناسي ميدان اصلي تقابل اين دو ديدگاه است؛ گرچه تأثيرات اين دو گرايش را مي جامعه

مثال بسيار فراگير و كاربردي از تأثيرگذاري اين دو ديدگاه اما  .بسياري از علوم انساني مشاهده كرد
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به . امهاي اقتصادي سرمايه داري و سوسياليستي قابل مشاهده استمعرفتي بر علوم انساني، در نظ
تواند به عنوان مشخصه هر نظام مورد  مي كه ياز امور يكي ياقتصاد ينظامهااين در عنوان مثال 

به  يت خصوصيمالك يه داريسرما يدر نظام اقتصاد. ت استياصل مالك يرد چگونگيمطالعه قرار بگ
ه يسرما يدر نظام اقتصاد يت خصوصيت مالكياهم. ام مطرح استه نظياول يعنوان اساس حقوق

مطرح شده  ين نظام به عنوان عنصر اصليف مربوط به اياز تعار يارياست كه در بس اي  به گونه يدار
ن توجه فوق العاده به اصل يشود ا مي روشن يه دارينظام سرما يانسان شناخت يبا دقت در مبان. است
اصالت . بر اصل اصالت فرد است ين نظام مبتنيت در ايگر انواع مالكيز دو غفلت ا يت خصوصيمالك

و غفلت از  يت خصوصيمطلق مالك يبرتر يبرا ينه مناسبيانسان زم يو فرد يدادن به جهات ماد
ش بحرانها در طول يدايد آورده است؛ گرچه پيپد يه داريدر نظام سرما يا اشتراكي يت عموميمالك

ن اساس در يبر هم 1.رديرا بپذ يت عموميمالك يط بحرانيم تنها در شران نظايزمان باعث شد ا
انه و يجامعه گرا يانسان شناخت يو اقتصاد به اصطالح چپ، با توجه به مبنا يستياليسوس ينظامها

است  يطين همه در شرايا. رش استيمورد پذ يت اشتراكيكه بر آن حاكم است، مالك ياصالت جمع
با اصالت فرد و  يقرآن يگر و مخالفت مبانيكدير و تأثر فرد و جامعه بر يأثرش تيكه با توجه به پذ

توان گفت اسالم سه  مي بدان معتقدند، يان غربيان و جمع گراياصالت جامعه به آن معنا كه فردگرا
  2.دهد مي رش قراريمورد پذرا  ت مختلطيمالك يعني يو دولت  ي، عموميت خصوصينوع مالك

  يجمع بند. 6,5,2,3
را به اصلت جامعه و اصالت فرد همانگونه كه مالحظه شد قرآن كريم هيچ يك از دو ديدگاه 

كند، آن  يعني حتي آنجا كه قرآن تأثيرپذيري فرد از جامعه را تأييد مي. داند معناي غربي آن اصيل نمي
رآني الاقل بديهي است با نگاه ق. گويد كند و از تأثيرات فرد بر جامعه نيز سخن مي نمي را منحصر 

توان به ناقص بودن ديدگاههاي شكل گرفته بر مبناي جمع گرايي يا فردگرايي حكم كرد؛ گرچه  مي
  .منحرف و در مقابل نگاه توحيدي قرار دارند ،برخي نگاهها مانند اصالت فرد اومانيستي

                                                            

  11-110هادوي نيا علي اصغر، پيشين، صص.  1
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  كرامت و خالفت انسان .6,2,3
از نقش ويژه اي م انساني غرب مسأله كرامت انسان از ديگر مسائلي است كه در مباني علو

گروهي با نگاهي اومانيستي و انسان محور، تا اندازه اي براي انسان كرامت افراطي . برخوردار است
قائلند كه حتي در تزاحم ميان نيازهاي انسان و حقوق الهي حق را به انسان مي دهند و انسان را به 

رخي ذات انسان را شيطاني، پست و همچون ، بدر مقابل. نوعي خدا و محور هستي معرفي مي كنند
قرآن كريم در اين زمينه دو مفهوم كرامت و خالفت انسان را مطرح كرده است كه . حيوانات مي دانند

در اين بخش به بررسي اين دو مفهوم . به هيچ يك از معاني مد نظر دو گرايش پيش گفته نيست
  .قرآني پرداخته مي شود

  
  خالفت. 1,6,2,3

لدماء الَ ربك للْمالَئكَةِ إِنِّي جاعلٌ في األَرضِ خَليفَةً قَالُواْ أَتَجعلُ فيها من يفْسد فيها ويسفك اوإِذْ قَ
ها ثُم عرَضَهم علَى وعلَّم آدم األَسماء كُلَّ*  ونَحنُ نُسبح بِحمدك ونُقَدس لَك قَالَ إِنِّي أَعلَم ما الَ تَعلَمونَ

قَالُواْ سبحانَك الَ علْم لَنَا إِالَّ ما علَّمتَنَا إِنَّك أَنت *  الْمالَئكَةِ فَقَالَ أَنبِئُوني بِأَسماء هـؤُالء إِن كُنتُم صادقينَ
يمكالْح يملفَلَ*  الْع هِمئĤمم بِأَسأَنبِئْه ما آدقَالَ ي بغَي لَمإِنِّي أَع أَقُل لَّكُم قَالَ أَلَم هِمئĤمبِأَس مأَها أَنبم

  33-30/ بقره*  السماوات واألَرضِ وأَعلَم ما تُبدونَ وما كُنتُم تَكْتُمونَ
خواهم اي قرار  من در زمين خليفه: زماني را كه پروردگار تو به فرشتگان فرمود ) و به ياد آر(«

دهي كه فساد و خونريزي كند، در حالي كه ما تو را تقديس  آيا در آن كسي را قرار مي: آنان گفتند. داد
» اسما«سپس به آدم همه . دانيد دانم كه شما نمي من چيزي مي  :گوييم؟ خدا فرمود كنيم و تسبيح مي مي

هاي ايشان خبر دهيد اگر  اممرا از ن: ها را بر فرشتگان عرضه داشت و فرمود را آموخت، بعد آن
تو منزّهي، ما دانشي نداريم جز آنچه خود به ما آموخته اي، همانا تويي داناي : گفتند. راستگويانيد

ها باخبر ساخت، خدا  ها آگاه نما؛ و چون آدم آنان را از آن نام آنان را از آن نام: به آدم فرمود. حكيم
دانم و نيز آنچه را  ها و زمين را مي كه من، پنهان آسمان آيا به شما نگفته بودم: به فرشتگان فرمود
  ».كرديد آشكار يا پنهان مي
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  مفهوم خالفت. أ
آن، پشت سر » فعلي«معناي  1.گرفته شده است» پشت سر«خالفت از ريشه خلف به معناي 

ا به كار الفاظي از همين خانواده در قرآن كريم، به همين معن 2.ي آن، جانشين شدن است آمدن و الزمه
  :فرمايد رفته است؛ هم درباره امور غيرانساني و هم درباره انسان ها؛ از جمله در مورد انسان مي

تَابرِثُواْ الْكو خَلْف مهدعن بم ها را گرفتند  پس از آنان، جانشيناني جاي آن« 169/اعراف*  فَخَلَف

  .»كه وارث كتاب شدند
دو آيه در . و خالئف در موارد بسيار به كار رفته است فاء در قرآن كلمه خليفه و جمع آن خل

يكي . قرآن كريم از دو نوع خالفت سخن مي گويند كه در آن، انسان جانشين خداوند شده است
   3.خالفت تشريعي است و ديگري تكويني

  خالفت تشريعي .1
ضِ فَاحكُم بينَ النَّاسِ بِالْحقِّ ولَا تَتَّبِعِ الْهوى يا داوود إِنَّا جعلْنَاك خَليفَةً في الْأَر با توجه به آيه

  26/ص*  حسابِفَيضلَّك عن سبِيلِ اللَّه إِنَّ الَّذينَ يضلُّونَ عن سبِيلِ اللَّه لَهم عذَاب شَديد بِما نَسوا يوم الْ
م، پس ميان مردم به حق داوري كن و راستي كه ما تو را در زمين خليفه قرار دادي! اي داوود«

  ».از هواي نفس پيروي مكن كه تو را از راه خدا گمراه سازد
شود  ؛ ثانياً روشن مي)انّا جعلناك خليفه(اوالً واضح است كه خداوند خليفه را تعيين كرده است 

كساني  قضاوت است؛ اما اين كار نيابت از چه) گيرد كاري كه مورد خالفت قرار مي(مستخلف فيه 
  هاي پيش از داوود يا حاكم قبل از وي يا از خدا؟ آيا از انسان است؟ 

إِنِ الْحكْم : پاسخ اين سؤال را مي توان اينگونه داد كه از ديدگاه اسالم، حكومت از آن خداست
فرمان جز براى « 40/يوسف*  أَكْثَرَ النَّاسِ الَ يعلَمونَ إِالَّ للّه أَمرَ أَالَّ تَعبدواْ إِالَّ إِياه ذَلك الدينُ الْقَيم ولَـكنَّ

و » دانند نيست دستور داده كه جز او را نپرستيد اين است دين درست ولى بيشتر مردم نمى خدا
هركس بخواهد در حكومت حقّي داشته باشد بايد از سوي خدا منصوب شده باشد؛ در نتيجه 
                                                            

  147راغب اصفهاني، پيشين، ص. 1
  78مصباح يزدي محمدتقي، انسان شناسي در قرآن، پيشين، ص. 2
  80همان، ص. 3
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ز سوي خدا باشد و كسي كه از سوي خدا نصب شود، طبعاً راندن و قضاوت بايد به نيابت ا حكم
  . خليفه خداست

قاضي . اين خالفت، خالفتي است در يك امر تشريعي، جعلي و اعتباريكه نكته ديگر اين 
. گرچه شخص بايد لياقت قضاوت داشته باشد. بلكه تشريعي است  بودن يك مقام تكويني نيست،

، خالفت از سوي خدا و تشريعي است و يك انسان، جانشين پس مسلّم است كه خالفت در اين آيه
  1.خداوند در امر قضاوت و حكمراني شده است

  خالفت تكويني. 2
سوره مباركه بقره منظور از خالفت، خالفت الهي است؛ اوالً همين كه خدا به  30در آيه 
ز طرف چه كسي و يا چه بي آنكه بگويد خليفه ا -» من خليفه قرار خواهم داد«  :فرمايد فرشتگان مي

خواهد مطالبي  خداوند مي  گذشته از اين،. باشد مي) خدا(» من«ظهور دارد كه خالفت از خود  -كساني
خواهد به  براي فرشتگان بيان كند كه براي دريافت امر سجده آماده شوند؛ هنگامي كه خدا مي

ا معرفي كند و اشاره كند چرا بايد فرشتگان بگويد در نظر دارم موجودي بيافرينم، قاعدتاً بايد آن ر
آنها براي او سجده كنند؟ مناسب مقام، معرفي و فراهم آوردن زمينه اطاعت امر است؛ پس مناسب 

اگر » .موجودي خلق خواهم كرد كه خليفه خود من است و شما بايد بر او سجده كنيد«: است بگويد
نش وجهي ندارد؛ اين وجهي است كه گيرد، گفت تنها بگويد موجودي است كه جاي ديگران را مي

  .كند جانشيني خدا را اثبات مي
ي من است، فرشتگان  خواهم موجودي بيافرينم كه خليفه فرمايد مي هنگامي كه خدا مي ثانياً 

كني كه افساد و خونريزي خواهد كرد، در حالي كه ما تو را تسبيح و  آيا كسي را خليفه مي: گويند مي
يك درخواست مؤدبانه است حاكي از اينكه بهتر است ما را خليفه كني نه اين   كنيم؟ تقديس مي

، ديگر )و نه جانشيني خدا(موجودي خونريز را؛ اگر صرفاً مسئله جانشيني كسي به جاي كسي بود 
چه نيازي بود به اينكه فرشتگان بر لياقت خود تأكيد كنند؟ آنها كه مزاحم انسان نيستند و آنها نيز 

                                                            

  82-81همان، صص. 1
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وند هستند؛ پس آنان به رسيدن به مقام وااليي طمع داشتند كه چيزي جز خالفت الهي ي خدا آفريده
  .تواند باشد نمي

وقتي خدا مستخلف و در همان حال مستخلف عنه باشد، خليفه بايد : ً مي توان گفت اجماال
كارهاي خدايي كند؛ در آنچه مربوط به حوزه خالفت 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 خالفت، ويژه حضرت آدم 

آيه مورد بحث، داللتي بر انحصار در حضرت  هاي ديگر نيز ممكن است تبلور يابد؟  است يا در انسان
و پرسش فرشتگان و پاسخ خداوند، استفاده كرد كه  »...اتجعل فيها«ندارد و شايد بتوان از جمله آدم 

دم نبوده است؛ زيرا فساد و افساد در مورد حضرت آدم كه معصوم بود،  خالفت، منحصر به حضرت آ
آدم، افساد و «: مطرح نبوده و اگر خالفت منحصر در حضرت آدم بود جاداشت پاسخ داده شود

  ».كند ونريزي نميخ
ها اين مقام را دارا هستند، بايد گفت مقام خالفتي كه حتي  اما در مورد اينكه آيا همه انسان

هاي بسيار پليد و شرور برسد؟ نظر  فرشتگان، اليق احراز از آن نبودند، چگونه ممكن است به انسان
. انند چنين مقامي داشته باشندتو مي) ع(صحيح اين است كه تنها، كساني چون انبياء و امامان معصوم

خالفت خدا، منحصر به حضرت آدم نيست و در ميان نوع انسان، افراد ديگري   توان گفت اجماالً مي
  1.است» علم به اسماء«رسند؛ البته به يك شرط و آن هم  شوند كه به آن مقام مي يافت مي

  كرامت .2,6,2,3
؛ بخشي از آيات قرآن از كرامت و ارجمندي دو گونه استبيان قرآن در زمينه كرامت انسان، 

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 

در آيه چهارم از سوره تين و آيه  2.شود ت ديگر مطرح ميها بر بسياري از مخلوقا بني آدم و برتري آن
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  70/اسراء. 2
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



٢١٣ 
 

در آيات  1.گويد  چهاردهم از سوره مؤمنون، از اين كه انسان در بهترين نوع خلق شده، سخن مي
ها و زمين است مسخّر انسان است يا براي او  فراوان ديگري اشاره مي شود همه آن چه در آسمان

رده اند، انسان، عالم به همه اسماء و داراي مقام خالفت و و مالئكه بر او سجده ك 2آفريده شده
از   ها همه حاكي از كرامت و شرافت و برتري انسان بر موجودات ديگر است؛ مقامات عالي است؛ اين

و همانند چهارپايان  6نادان بودن، 5ستمكار و ناسپاس بودن، 4حريص بودن، 3سوي ديگر، ضعيف بودن،
اموري است كه در برخي از آيات  8و در نازل ترين مرتبه قرار گرفتن، 7بودنبلكه گمراه تر از آنان 

ديگر قرآن مطرح شده و نشان عدم برتري انسان بر ديگر موجودات، بلكه پست تر بودن او نسبت به 
كند كه انسان از ديدگاه  تأمل و دقّت در آيات ياد شده، ما را به اين حقيقت رهنمون مي. آنان است
كرامت ذاتي يا هستي شناختي و كرامت اكتسابي يا ارزش   :راي دو نوع كرامت استقرآن، دا
  9.شناختي
  كرامت ذاتي. أ

اي آفريده كه در مقايسه با برخي  مقصود از كرامت ذاتي آن است كه خداوند انسان را به گونه
كرامت، اين نوع . موجودات ديگر از لحاظ ساختمان وجودي، امكانات و مزاياي بيش تري دارد

ها از آن برخوردارند؛ از اين رو، هيچ  حاكي از عنايت ويژه خداوند به نوع انسان است و همه انسان
ها بر موجود ديگري فخر فروشد و آن را مالك  تواند و نبايد به سبب برخورداري از آن كس نمي

كه بايد خداوند را ارزش مندي و تكامل انساني خود بداند يا به سبب آن، مورد ستايش قرار گيرد؛ بل

                                                            

 4/تين. 1
  20/لقمان. 2
 28/ نساء. 3

  19/معارج. 4
  34/ابراهيم. 5
   72/احزاب. 6

 179/اعراف . 7

   5/تين. 8

  155-154رجبي محمود، پيشين، صص. 9
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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فتبارك اهللا احسن «: بر آفرينش چنين موجودي با چنين امكاناتي ستود؛ آن گونه كه خودش فرمود
از اين   ؛ زيرا اين كرامت، به اختيار انسان ربطي ندارد و انسان چه بخواهد و چه نخواهد،»الخالقين

  :ستندآياتي كه نشان دهنده كرامت ذاتي انسان ه 1.كرامت برخوردار است
  »براستى انسان را در نيكوترين اعتدال آفريديم] كه[« 4/تين*  لَقَد خَلَقْنَا الْإِنسانَ في أَحسنِ تَقْوِيمٍ

  »آفرين باد بر خدا كه بهترين آفرينندگان است« 14/مؤمنون*  فَتَبارك اللَّه أَحسنُ الْخَالقينَ
اهم في الْبرِّ والْبحرِ ورزقْنَاهم منَ الطَّيبات وفَضَّلْنَاهم علَى كَثيرٍ ممنْ خَلَقْنَا ولَقَد كَرَّمنَا بني آدم وحملْنَ

 بر[و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتيم و آنان را در خشكى و دريا « 70/اسراء*  تَفْضيالً

هاى خود  آفريده روزى داديم و آنها را بر بسيارى از برنشانديم و از چيزهاى پاكيزه به ايشان] مركبها
  »برترى آشكار داديم

و آيات فراواني كه از تسخير جهان و آفرينش آن چه در زمين است براي انسان سخن 
  : گويند؛ مانند مي

  13/جاثيه*  Ĥيات لَّقَومٍ يتَفَكَّرُونَوسخَّرَ لَكُم ما في السماوات وما في الْأَرضِ جميعا منْه إِنَّ في ذَلك لَ
قطعا در  و آنچه را در آسمانها و آنچه را در زمين است به سود شما رام كرد همه از اوست«

  »هايى است انديشند نشانه براى مردمى كه مى] امر[اين 
أَرضِ وأَسبغَ علَيكُم نعمه ظَاهرَةً وباطنَةً ومنَ أَلَم تَرَوا أَنَّ اللَّه سخَّرَ لَكُم ما في السماوات وما في الْ

  20/لقمان*  النَّاسِ من يجادلُ في اللَّه بِغَيرِ علْمٍ ولَا هدى ولَا كتَابٍ منيرٍ
شما ساخته و  ايد كه خدا آنچه را كه در آسمانها و آنچه را كه در زمين است مسخر آيا ندانسته«

دانش و ] آنكه[باره خدا بى هاى ظاهر و باطن خود را بر شما تمام كرده است و برخى از مردم درنعمت
  »خيزند به مجادله برمى] داشته باشند[رهنمود و كتابى روشن 

  كرامت اكتسابي. ب
مقصود از كرامت اكتسابي، دستيابي به كماالتي است كه انسان در پرتو ايمان و اعمال صالح 

هاي  برخاسته از تالش و ايثار انسان و معيار ارزش اين نوع كرامت، . آورد ه دست مياختياري خود ب

                                                            

  156همان، ص. 1
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توان واقعاً انساني را بر  با اين كرامت است كه مي. انساني و مالك تقرّب در پيشگاه خداوند است
ي به ولي برخ  همه انسانها، استعداد رسيدن به اين كمال و كرامت را دارند؛. انسان ديگر برتر دانست

ها برتر از ديگر  مانند؛ پس در اين كرامت، نه همه انسان يابند و برخي از آن بي بهره مي آن دست مي
از اين رو، آياتي كه به  1ها فروتر يا مساوي با ديگر موجودات هستند؛ ي آن موجوداتند و نه همه

  2:اند دو دسته اند كرامت اكتسابي انسان پرداخته
   

                                                            

  156همان، ص. 1
  158-157همان، صص. 2
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  )عدم اكتساب كرامت(الت اكتسابي آيات نشان دهنده رذ .1
  :از مجموع آياتي كه در اين زمينه وارد شده، به چهار آيه اشاره مي شود

  ».ها برگردانديم سپس انسان را به پست ترين پست« 5/تين*  ثُم رددنَاه أَسفَلَ سافلينَ. 1
2 .مه كلَـئأَضَلُّ أُو ملْ هامِ بكَاألَنْع كلَـئلُونَ أُوآنان همانند چارپايان؛ بلكه « 179/اعراف*  الْغَاف

  ».آنان همان بي خبران و غافالنند: گمراه ترند
به راستي بدترين جنبندگان « 22/انفال*  إِنَّ شَرَّ الدواب عند اللّه الصم الْبكْم الَّذينَ الَ يعقلُونَ. 3

  ».گيرند ل خويش را به كار نميدر پيشگاه خدا، كران و گنگانند كه عق
به « 21و20و19/معارج*  وإِذَا مسه الْخَيرُ منُوعا*  إِذَا مسه الشَّرُّ جزُوعا*  إِنَّ الْإِنسانَ خُلقَ هلُوعا. 4

هنگامي كه بدي به او رسد، بي تاب و هنگامي كه خير به او برسد، . راستي انسان حريص آفريده شده
  ».بخيل است

  آيات نشان دهنده كرامت اكتسابي .2
  :شود در اين زمينه نيز آيات فراواني وجود دارد كه به ذكر دو نمونه اكتفا مي

به راستي كه گرامي ترين شما در « 13/حجرات* إِنَّ أَكْرَمكُم عند اللَّه أَتْقَاكُم إِنَّ اللَّه عليم خَبِيرٌ . 1

  ».پيشگاه خدا باتقواترين شماست
از  كنند؛  ها را از آن استثنا مي مجموعه آياتي كه پس از نفي كرامت اكتسابي، برخي انسان. 2

  3و2/عصر*  لَّا الَّذينَ آمنُوا وعملُوا الصالحات وتَواصوا بِالْحقِّ وتَواصوا بِالصبرِا* إِنَّ الْإِنسانَ لَفي خُسرٍ : قبيل
مگر كسانى كه گرويده و كارهاى شايسته كرده و . خوش زيان استكه واقعا انسان دست«

  »اند توصيه كرده همديگر را به حق سفارش و به شكيبايى
   6و5/تين*  إِلَّا الَّذينَ آمنُوا وعملُوا الصالحات فَلَهم أَجرٌ غَيرُ ممنُونٍ*  ثُم رددنَاه أَسفَلَ سافلينَ

مگر كسانى را كه گرويده و كارهاى . پستى بازگردانيديم] مراتب[ترين  پستسپس او را به «
  »خواهند داشت منت اند كه پاداشى بى شايسته كرده

] تاب و بى[راستى كه انسان سخت آزمند  22-19/معارج*  إِلَّا الْمصلِّينَ...  إِنَّ الْإِنسانَ خُلقَ هلُوعا«

  »انغير از نمازگزار .... خلق شده است

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



٢١٧ 
 

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 
داراي سرشتي ناپاك و موجودي گرگ صفت است و نه آنگونه كه اومانيستها اعتقاد دارند  پندارند مي

فراتر از فرشتگان  اي  توانند به مرتبه مي انسانها با اعمال اختياري خود. شايستگي خداوندگاري دارد
  .مقرب برسند و يا پست تر از حيوانات شوند

  كمال و هدف انسان. 7,2,3

. سوي انسان در فرايند زندگي، هم سان، هم عرض و در يك رتبه نيستنداهداف دنبال شده از 
هاي باالترند و برخي  آلي و زمينه ساز رسيدن به هدف  هاي مقدماتي، برخي از اين هدف ها، هدف

هاي  هاي ميانه و حد واسط ميان هدف آيند و برخي هدف ديگر هدف نهايي و اصيل به شمار مي
مقصود . به عبارت ديگر، اين سه دسته هدف در طول يك ديگر قرار دارند  مقدماتي و نهايي هستند؛

اي است كه كمالي فراتر از آن براي انسان متصور نيست و آخرين  از هدف و كمال نهايي انسان، نقطه
قرآن مجيد . ها و اوج گرفتن ها، براي رسيدن به آن است پله نردبان ترقي انسان است كه همه تالش

و  1ياد كرده  )خوشبختي(و سعادت ) رستگاري(، فالح  )كاميابي(ر فوز ياوج با تعاباز اين نقطه 
  :فرمايد مي

هركس از خدا و رسولش فرمانبري كند، « 71/احزاب*  ومن يطع اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظيما

  ».حقيقتاً به كاميابي بزرگي دست يافته است
لَى هع كلَـئونَأُوحفْلالْم مه كلَـئأُوو هِمبن رى مبرخوردار از ) مؤمنان واقعي(آنان «  5/بقره*  د

  ».از سوي خداوندگارشان هستند و آنان رستگارانند ) ستگر(هدايتي 
شدند، در و اما كساني كه خوشبخت « 108/هود*  وأَما الَّذينَ سعدواْ فَفي الْجنَّةِ خَالدينَ فيها

  ».بهشت جاودانه خواهند بود

                                                            

  224همان، ص.  1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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به « 37/قصص*  إِنَّه لَا يفْلح الظَّالمونَ: قرآن كريم، نقطه مقابل مفاهيم ياد شده را عدم رستگاري
و به « 10/شمس*  وقَد خَاب من دساها: ؛ نوميدي و ناكامي»شوند راستي كه ستمكاران رستگار نمي

فَأَما : نامد و شقاوت و بدبختي مي» نفس خويش را به پليدي پوشاند تحقيق ناكام ماند آن كس كه
) گرفتارند(اما آنان كه بدبخت شدند، در دوزخ « 106/هود*  الَّذينَ شَقُواْ فَفي النَّارِ لَهم فيها زفيرٌ وشَهِيقٌ

  ».است) سخت(و برايشان ناله و زاري و خروشي
  قرب الهي. 1,7,2,3

راي رسيدن به كمال و هدف نهايي، اهداف اوليه و مياني نيز بايد در راستاي واضح است كه ب
رسيدن به آن هدف نهايي تعريف شوند؛ پس مهمترين مسأله در ترسيم هدف براي انسان، شناسايي 

داند كه همه  قرآن كريم مصداق اين كمال نهايي را قرب به خدا مي. هدف و كمال نهايي است
مقدمه رسيدن به آن، و انسانيت انسان در گروه دستيابي به آن است و كماالت جسمي و روحي، 

از  1.شود باالترين، ناب ترين و گسترده ترين و پايدارترين لذت، از رسيدن به مقام قرب حاصل مي
  : جمله آياتي كه بر حقيقت ياد شده داللت دارد، دو آيه ذيل است

  55و54/قمر*  في مقْعد صدقٍ عند مليك مقْتَدرٍ*  إِنَّ الْمتَّقينَ في جنَّات ونَهرٍ. 1
در جايگاهي راستين نزد پادشاهي   )بس باشكوه(ها و جويبار  به راستي كه پرهيزكاران در باغ«
  ».مقتدرند
2 .و نْهةٍ ممحي رف ملُهخديفَس واْ بِهمتَصاعو نُواْ بِاللّهينَ آما الَّذافَأَميمتَقسرَاطًا مص هإِلَي يهِمدهيفَضْلٍ و 

  175/نساء* 

چنگ زدند، خداوند آنان را در رحمت و ) قرآن(پس كساني كه به خدا ايمان آورده و به آن «
  ».كند و از صراط مستقيم به سوي خود رهنمون گرداند فضل خويش وارد مي

  حقيقت قرب. 2,7,2,3
رب و دريافت حقيقت آن، جز با رسيدن به آن مرحله ميسور گرچه تصوير دقيق از مقام ق

  .توان صورتي هرچند ناقص از آن به دست آورد نيست، ولي با نفي تصويرهاي نادرست، مي

                                                            

  225همان، ص.  1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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روشن . نزديك بودن به يك موجود، گاه نزديك بودن به لحاظ مكان و گاه به لحاظ زمان است
ن و مكان، ويژه موجودات مادي است و خداوند است كه قرب به خدا از اين مقوله نيست؛ زيرا زما

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
موجودات جهان و از جمله انسان به خداوند و حضور دائمي  گاه نيز مقصود از قرب، وابستگي

  :همه موجودات در پيشگاه او است كه در روايات و آيات آمده است؛ مانند
رِيدلِ الْوبنْ حم هإِلَي نُ أَقْرَبنَحاين » .از رگ گردن نزديك تريم ) انسان(و ما به او « 16/ق*  و

ها وجود  نهايي انسان، مد نظر نيست؛ زيرا اين قرب براي همه انسان به عنوان كمال» قرب«معنا نيز در 
  .دارد

مقصود آن است كه انسان در اثر اعمال شايسته برخاسته از ايمان و همراه با تقوا، ارتقاي 
اي كه خويشتن خويش را با علم  شود؛ به گونه يابد و حقيقت وجودي او متعالي تر مي وجودي مي

  ابد و با شهود نفس خويش و وابستگي كامل و محض خود به خداوندگارش،ي حضوري آگاهانه مي
  1:يابد خداوند را با علم حضوري آگاهانه مي

   23و22/قيامه*  إِلَى ربها نَاظرَةٌ*  وجوه يومئذ نَّاضرَةٌ
  ».شادابند؛ پروردگارشان را نظاره گرند ) روز قيامت(هايي در آن روز  چهره«

  راه دستيابي به قرب الهي .3,7,2,3
عمل بدون پشتوانه ايمان، جسمي بي روح است و كارهايي كه باتقوا همراه نباشد در پيشگاه 

از  ) اعمال را(همانا خداوند « 27/مائده* إِنَّما يتَقَبلُ اللّه منَ الْمتَّقينَ : خداوند پذيرفتني نيست

عوامل كلي قرب به خدا، ايمان و عمل صالح  : توان گفت بنابراين مي  ؛»پذيرد هاي باتقوا مي انسان
است؛ زيرا عملي كه همراه با تقوا نباشد، صالحيت تقديم به پيشگاه خداوند را ندارد و عمل صالح 

يعني فقط  باشد؛ » عبادت«دهد، اين است كه عمل  آن چه روح عمل را تشكيل مي. شود ناميده نمي

                                                            

  227-226همان، ص.  1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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هدف آفرينش همه موجودات . ر عملي، به نيت آن وابسته استبراي خدا باشد و براي خدا شدن ه
و جنّ و انس را « 56/ذاريات*  وما خَلَقْت الْجِنَّ والْإِنس إِلَّا ليعبدونِ: مختار نيز عبادت معرفي شده است

  ».جز براي عبادت نيافريدم
ب الهي براي هر كس با اين نكته نيز شايان توجه است كه در منطق قرآن، دستيابي به مقام قر

) اعم از جوارحي وجوانحي (هر نژاد و مليت و جنسيتي امكان پذير است و جز با عمل اختياري 
  .دست يافتني نيست 

در برابر عوامل كلي قرب كه به آن اشاره شد، عوامل كلي سقوط و دوري از خداوند عبارتند 
قرآن مجيد  1).هواي نفس(يالت نفساني دنياطلبي، پيروي از شيطان و سرسپردگي نسبت به تما: از

  :فرمايد كه به فرعون گرايشي پيدا كرد، مي) ع(درباره بلعم باعور، دانشمند يهودي دوران بعثت موسي 
ولَو شئْنَا لَرَفَعنَاه *  واتْلُ علَيهِم نَبأَ الَّذي آتَينَاه آياتنَا فَانسلَخَ منْها فَأَتْبعه الشَّيطَانُ فَكَانَ منَ الْغَاوِينَ

و تَتْرُكْه يلْهث ذَّلك مثَلُ بِها ولَـكنَّه أَخْلَد إِلَى األَرضِ واتَّبع هواه فَمثَلُه كَمثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحملْ علَيه يلْهثْ أَ
  176و175/اعراف*  علَّهم يتَفَكَّرُونَالْقَومِ الَّذينَ كَذَّبواْ بĤِياتنَا فَاقْصصِ الْقَصص لَ

و بر اينان، داستان آن كس را كه به او آيات خود را داده بوديم تالوت كن كه خود را از آن «
پس شيطان در پي اش افتاد و از ) به مقتضاي آن عمل نكرد و بدان پايبند نماند(= آيات، تهي ساخت 

] دنيا[=برديم اما او به زمين  باال مى] آيات[ه وسيله آن خواستيم قدر او را ب و اگر مىگمراهان شد 
اگر بر آن ] كه[گراييد و از هواى ن فس خود پيروى كرد از اين رو داستانش چون داستان سگ است 

زبان از كام برآورد اين م ث ل آن ] باز هم[ور شوى زبان از كام برآورد و اگر آن را رها كنى  حمله
حكايت كن شايد كه آنان ] براى آنان[ا تكذيب كردند پس اين داستان را گروهى است كه آيات ما ر

  » .بينديشند
  درجات قرب خداوند . 4,7,2,3

قرب الهي كه مطلوب و كمال نهايي انسان است، خود درجاتي دارد و حتي كوچك ترين عمل 
  .كند يك مياختياري انسان در صورتي كه واجد شرايط الزم باشد، تا حدي انسان را به خدا نزد

                                                            

  228-227صصهمان، .  1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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از گروه صالحان (و براي هريك « 132/انعام*  ولكُلٍّ درجات مما عملُواْ وما ربك بِغَافلٍ عما يعملُونَ

  ».كنند، غافل نيست هايي است و خداوند از آن چه مي بر اساس اعمالشان درجات و رتبه) و طالحان
از يك سو فراتر از فرشتگان در مقام  وسيع دارد؛ پس تكامل و سقوط اختياري انسان طيفي 

قرب و استقرار در جوار رحمت حضرت حق، و از سوي ديگر فروتر از حيوانات و جمادات شدن 
هاي  است و بين اين دو، دركات ديگر دوزخ و درجات ديگر بهشت قرار دارد كه به تبع آن ها، انسان

  1.مستقر در هريك، داراي درجات و دركاتند
عاً اين نوع نگاه به زندگي و ترسيم چنين هدف وااليي براي انسان، تأثيرات عميقي بر نحوه قط

وقتي هدف از زندگي قرب الهي باشد انسان در ترسيم مناسبات اجتماعي و . گذارد مي زندگي انسان
ت تنظيم روابط و قوانين و قواعد علمي براي زندگي خود اين هدف را مد نظر دارد و صرفاً به جه

، رود و اساساً هر گزاره نمي ... منافع مادي و كسب سود و لذت بيشتر به دنبال علم اقتصاد، سياست و 
ربوي علم هاي  مانند گزاره. گذارد مي را كه مغاير با هدف نهايي اش باشد كنار اي  مبنا و اصل علمي

صيدن براي درمان درماني غير شرعي روان شناسي مانند نوشيدن شراب و رقهاي  توصيه اقتصاد،
افسردگي و بسياري از مباني مادي منفعت طلبانه علوم انساني مانند كسب قدرت كه هدف علوم 

   .سياسي است
   

                                                            

  229همان، ص.  1
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  فصل يجمع بند. 3,3
دو بخش گذشته به تبيين مباني انسان شناختي علوم انساني در فلسفه غرب و قرآن كريم 

ن نگاه اين دو مكتب معرفتي به انسان چيزي همانگونه كه مالحظه گرديد تفاوت ميا. اختصاص يافت
علوم انساني غرب انسان را موجودي مادي و طبيعي معرفي . شبيه تفاوت ميان دنيا و آخرت است

كند كه نهايت ارتباطش با خدا و عالم ماوراء شايد در خلقتش باشد، اما تداوم زندگي او در دنيا و  مي
روان شناسي غرب حتي آنجايي كه از . شود مي يمهدف و نهايتش روي زمين طبيعي و مادي ترس

. گويد نگرشي مادي به اين مقوالت دارد مي روان و روح انسان به عنوان چيزي فراتر از بدن او سخن
شناسد و  نمي حيواني و غرايز و لذات او را به رسميت هاي  چيزي جز جنبهاومانيسم فرهنگ غرب 

جامعه شناسي و روان شناسي امروز، يا انسان را  .كند مي حتي خدا را هم مخلوق بشر معرفي
كند كه گويي هيچ اختياري از خود ندارد و يا اراده و  مي موجودي محصور در انواع جبرها معرفي

با اين . تواند به تسخير خود درآورد شود كه العياذ باهللا خدا را هم مي مي اختياري براي او قائل
يا تفسير چنين موجودي و حل مسائل و نيازهاي او شكل  اوصاف، علوم انساني نيز براي تبيين

معرفي ويژگيهاي جسمي و نحوه خلقت بدن انسان، در مقابل اين نگاه، قرآن كريم عالوه بر . اند گرفته
قرآن كريم انسان را مخلوقي . داند مي او را واجد ويژگيهايي فرامادي كه داراي صبغه الهي نيز هستند

و هدف نهايي  الهي اي  بدو خلقت او با دميدن نفخه 1.جودش نيازمند خداستكند كه همه و مي معرفي
اي  البته نحوه خلقت انسان به گونه 2.است »مليك مقتدر«جوار آن جايگاه صدق در اش رسيدن به 

اي  تواند از يك سو به مقامي باالتر از فرشتگان برسد يا به اندازه مي است كه با اختيار و اراده خود 
مسير  3.د كه از چهارپايان هم بدتر و لقب بدترين جنبندگان را به خود اختصاص دهدپست شو

گذرد؛ انسان در حاليكه بايد به حل مسائل و نيازهاي دنياي  بندگي براي انسان از همين زندگي دنيا مي
خود اهتمام ورزد و به علم آموزي و شناخت جهان خلقت و تعقل و تفقه در مسائل غامض فلسفي و 

ها  سلسله اسباب و علل پديدهعرفتي مشغول باشد، نبايد از خدا و آخرت غفلت كند و همانطور كه م
                                                            

  15/فاطر. 1
  55/قمر. 2
  22/انفال. 3
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 انساني كه قرآن معرفي. كند هدف نهايي اش هم كسب رضايت او بايد باشد مي را به خدا منتهي
ان از مسائل و نيازهاي مربوط به زندگي دنيا و جسم مادي خويش با انس اي  كند گرچه در پاره مي

مورد نظر علوم انساني اشتراك دارد اما بسياري از ابعاد وجوديش، نيازها، مسائل و اهدافش از نظر 
علم آموزي انسان قرآن، تنها براي كسب لذت و منفعت مادي بيشتر . علوم انساني مغفول مانده است

اهيها در ذهن و نيست؛ تعليم و تربيت چنين انساني مسلماً تنها با اندوختن يك سري اطالعات و آگ
شود؛ مخاطب تعليم و جايگاه شناخت و ادراك در انسان مورد نظر قرآن، قلب  نمي مغز او ميسر 

گرفتار جهل اوست كه اگر با گناه و غفلت زنگار گرفته باشد قدرت درك سالم را از دست داده و 
ها در اثر تأثيرات شخصيت چنين انساني تنها با ويژگيهاي فيزيولوژي و زيستي و يا تن. خواهد شد

قرآن كريم عامل اصلي در شكل گيري شخصيت انسان را اراده و . گيرد نمي محيط خارجي شكل 
  . كند نمي داند و البته از نقش محيط خارجي و ويژگيهاي ارثي نيز غفلت  مي اختيار او

م علو آنچه در اين فصل بيان شد نشان داد قرآن كريم نه تنها در عرصه مباني انسان شناختي
ي حداكثري دارد بلكه مباني انسان شناختي علوم انساني موجود را نيز به چالش انساني قلمروي

از نظريات و مباني برخي مكاتب مطرح در علوم انساني اعم از ها  ذكر برخي نمونه. كشد مي
 شناسي، روان شناسي، علوم تربيتي و اقتصاد تا حدودي نشان داد در صورت تغيير مباني جامعه
       .   شناختي و قبول مباني مد نظر قرآن، چه تغييراتي در اين نظريات ايجاد خواهد شد انسان
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  : فصل چهارم
  انساني علوم شناختي معرفت مباني عرصه در قرآن گستره
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  مقدمه
قرآن در كه تبيين مباني معرفت شناختي علوم انساني و همچنين گستره  ورود به بحث اصلي قبل از

عرصه اين مباني است، الزم 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
  سياهميت معرفت شنا. 1

عمري چندان بلند به لحاظ آكادميك معرفت شناسي حوزه اي از دانشهاي بنيادين است كه 
چراكه انسان همواره به نحوي به . توان به قدمت عمر انسان دانست  ندارد ولي قدمت آن را مي
پيشينه معرفت شناسي . داده و در پي شناخت خود و جهان بوده است  شناخت و معرفت اهميت مي

افالطون نخستين فيلسوفي بود كه . ك تفكر نظام مند شايد به فيلسوفان يونان منتهي شودبه صورت ي
البته اين نكته قابل ذكر است كه در سخنان و آراء فالسفه تا  1.تدبر جدي بر معرفت و تحليل آن نمود

پيش از رنسانس، محوريت با مباحث معرفت شناسي نيست؛ حتي در ميان آثار بسياري از فالسفه 
بحثي مجزا تحت عنوان معرفت و معرفت شناسي ديده نمي شود هرچند در خالل مطالب گوناگون به 

                                                            

موزر پل، درآمدي موضوعي بر معرفت شناسي معاصر، رضايي رحمت اهللا، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام . 1
   9، ص1387خميني، دوم، 
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مناسبت از معرفت، امكان آن، منابع، معيارها، ارزش و ديگر مسائل مطرح در حوزه معرفت شناسي 
قبل از رنسانس در فلسفه غرب، مباحث هستي شناسي محور بود و غرض . سخن به ميان آورده اند

. شد  گرچه مباحث معرفت شناسي كم و بيش طرح مي. سوف از بحث فلسفي، شناخت هستي بودفيل
عكس اين مطلب بعد از رنسانس تحقق پيدا كرد و معرفت شناسي، غرض اصلي فيلسوفان قرار 

بود و از رنسانس به بعد به   »هستي شناسي«تا رنسانس   توان گفت فلسفه در غرب،  مي. گرفت
پيشرفت و  يعني بررسي ماهيت معرفت، محدوده، .  تبديل شد» ذهن شناسي«و  » معرفت شناسي«

مباني آن و امكان اعتماد به ادعاهاي معرفتي، محور اساسي مباحث فيلسوفان بعد از رنسانس قرار 
آمد و   سخني به ميان نمي» معرفت شناسي«البته اين بدان معنا نيست كه تا قبل از رنسانس از . گرفت

كنار گذاشته شد، بلكه مقصود اين است كه در هر دوره اي، » هستي شناسي«آن مباحث يا پس از 
ي محوري داشته و بعضي ديگر فرعي بوده و در كنار مباحث اصلي  بعضي از مباحث و مسائل، جنبه

    1.شده اند  مطرح مي
ن از سوي ديگر، محور قرار گرفتن مباحث معرفت شناسي در غرب همزمان است با حاكم شد

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 

ير گذار بنابراين مي توان گفت از مباني و بنيادهاي مهم و تأث 2.دانش هاي غير آن جنبه فرعي مي يابد
  . در شكل گيري علوم انساني تجربي، بنيانهاي معرفت شناختي اين علوم است

  شناسي معرفت تعريف. 2
معناي عام . در زبان عربي است معاني متعددي دارد» معرفت«كه معادل كلمه » شناخت«ي  واژه

نيز در  باشد، كه همين معناي عام يعني مطلق علم  مي» ادراك«و   »دانش«و فراگير آن مطلق 
مفهوم علم يكي از روشن ترين و بديهي ترين مفاهيم است و نه تنها . مطرح است» شناسي معرفت«

نيازمند تعريف نيست كه اساساً تعريف آن امكان ندارد؛ چون مفهومي واضح تر از آن وجود ندارد كه 
                                                            

، 1388اسالمي، دوم، معلمي حسن، نگاهي به معرفت شناسي در فلسفه غرب، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه . 1
   14ص

   10موزر پل، پيشين، ص. 2
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 1.ف حقيقي نيستپس تعاريفي كه از علم در فلسفه و منطق ارائه مي شود تعري ؛معرّف آن واقع شود
حضور شيء «براي تعريف آن در شناخت شناسي مي توان گفت معرفت يا شناخت عبارت است از 

   2.»يا صورت حاكي از آن نزد موجود مجرد
را اين گونه تعريف كرد كه » معرفت شناسي«توان   با توجه به تعريف شناخت، مي

تعيين مالك   زشيابي انواع معرفت،هاي انسان، ار ي شناخت شناسي علمي است كه درباره معرفت
شناسي،  واژه معرفت 3.كند  ها بحث مي صحت و خطاي آن و توجيه علوم و امكان يا عدم امكان آن

 ترجمه اپيستمولوژي (epistemology)  بوده كه آن نيز از كلمه (episteme)  ،در لغت و زبان يوناني
، »علم«و در زبان عربي به  "Knowledge" بهرا در زبان انگليسي  "episteme" كلمه. اخذ شده است

در اصطالح معرفت شناسي مشهور ترين و مقبولترين تعريفي كه از معرفت مي شود  .4اند كرده ترجمه
؛ در اين تعريف كه به افالطون هم منتسب است »باور صادق موجه«معرفت يعني : اين عبارت است

گر انسان به امري باور داشته باشد و اين باور اپس  5.سه ركن معرفت مورد توجه قرار گرفته است
صادق هم باشد و اين باور صادق، موجه نيز باشد و توجيه و استدالل صحيح داشته باشد؛ آنگاه مي 

جريانات مختلف معرفت شناسي را مي توان بر اساس . توان گفت انسان به آن امر معرفت دارد
سه ركن معرفت از يكديگر باز شناسي و تفكيك  نظرات و ديدگاههاي خود در مورد هر يك از اين

  .  كرد
   

                                                            

  152-151، صص1383، تهران، شركت چاپ و نشر بين الملل، چهارم، 1مصباح يزدي محمدتقي، آموزش فلسفه، ج. 1

  همان. 2
  153همان، ص. 3
   7، ص1379، 1لگنهاوزن محمد، معرفت شناسي؛ پيشينه و تعاريف، ذهن، . 4
   18، ص1389معرفت شناسي، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، دوازدهم، حسين زاده محمد، : رك. 5
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  انساني علوم شناختي معرفت مباني. 1,4
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 

عقل گرايي و تجربه گرايي شاخص ترين و مهم . شناسي را مشخص مي كندشاخص در معرفت 
به دليل پاره اي مشكالت بنيادين، مثل نداشتن پايه و . ترين جريانات فلسفي دوران مدرن هستند

مبناي محكم و استوار، جداشدن از وحي و دين، انحصارگرايي افراطي و برپاشدن بر مباني اومانيستي، 
ذر زمان زمينه ساز ايجاد جريانهايي مثل نسبي گرايي و كثرت گرايي معرفتي اين جريانات در گ

تجربه گرايي، عقل گرايي، نسبي گرايي و كثرت گرايي معرفتي تأثير بسزايي بر مباني معرفتي . شدند
  .      علوم انساني از زمان پيدايش تا به امروز گذاشته اند

  گرايي تجربه. 1,1,4
 فرانسيس مثل كساني. كردند مطرح رنسانس از بعد را رويكرد اينها  ستامپري يا گرايان تجربه

آنها اعتقاد  كرد؛ تأمين را بشر نيازهاي تمام توان مي تجربي روش با كه بودند معتقد كال جان و بيكن
 و خام مواد طبق اين رويكرد، دارد؛ تقدم شناختي معرفت هاي روش ساير برداشتند روش تجربي 

تجربه گرايان در خصوص مبدأ و  1.شود أخذ تجربي و استقرايي روش از بايد فقط اوليه عاتاطال
ي  قائل نيستند و همه -به فطريات عقلي ـ آن چنان كه دكارت و اليب نيتس قائل بودند منشأ معرفت

ادراكات بشر را مسبوق به حس مي دانند؛ طيف افراطي اين جريان مانند هيوم تنها حس ظاهري و 
نكته قابل . را معتبر مي دانند )باطني و ظاهري از اعم(انند جان الك، حس مطلق طيف معتدل م

محض يا افراطي شد و اصالت را در تصورات » اصالت تجربه«اهميت اين است كه اگر كسي قائل به 
اصالت «هيوم با پذيرش مبناي . اي جز شكاكيت نخواهد رسيد و تصديقات به حس ظاهر داد، به نتيجه

در واقع اين رابطه را به درستي درك كرد و به جاي آنكه از . به اين نتيجه ملتزم شد» تجربي محض
    2.مبنا دست بردارد، با التزام به نتايج اعتقادش، گرفتار شكاكيت گرديد

                                                            

   192، ص1384خسروپناه عبدالحسين، جريانهاي فكري ايران معاصر، قم، وثوق، اول، . 1
   79معلمي حسن، پيشين، ص. 2
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آنها ادراكات . از جمله حس گرايان افراطي هستند بيستم و نوزدهم قرن هاي پوزيتويست
البته اين ادعا . و هر آنچه غيرحسي باشد را بي معنا شمرده اند  دانستهغيرحسي را از بنيان بي اعتبار 

جان الك، معتدل تر از پوزيتيويستهاي منطقي و اعضاي حلقه وين . بعدها توسط طرفداران آن نقد شد
داند و آن را به حواس ظاهري و حواس و نيروهاي دروني   ها را حس مي تمام معرفت او مبدأ . است

پذيرند ـ اما به هر حال او   هايي را نمي ها كه چنين احساس هد ـ برخالف پوزيتيويستد  تعميم مي
بنياد شناخت انسان بر  به اعتقاد الك، . هاي آدمي به حواس، وابسته هستند معتقد است همه ي ادراك

تي يعني وق. ي تجربي است و دو عامل سازنده تجربه عبارتند از احساس ظاهر و مراقبه در نفس پايه
و اعيان بيرون ارتباط پيدا كرد، چيزهايي به ذهن ما انتقال  حواس ما با محسوسات جزيي و اشياء 

هاي ذهن خودمان مانند دريافتن، انديشيدن،  آيد و هم چنين با ادراك كنش  يابند و ادراك فراهم مي  مي
گري نفس، ادراكات شك كردن، باور كردن، اراده كردن، يعني با مراقبه در احوال نفس يا درون ن

پس . ي ادراكات ما است ي خارجي و مشاهده دروني سرچشمه آيند؛ يعني مشاهده  ديگري پديد مي
تجربه باوري در انگلستان است، ولي   الك، مبدأ. ي معرفت شناسي الك بر تجربه استوار است شالوده

ترتيب كه اصول فطري را  يعني او يك نظام فلسفي تجربي پي ريزي كرد؛ بدين. مبدع اين باور نيست
با تمام ادله قائالن آن نقد كرد و يك نظام معرفت شناسي تجربي بنا نهاد؛ سپس علم النفس و ساير 

پس از او هيوم، تجربه گرايي او را تكميل كرده، به اوج رساند و يك . مسائل فلسفي را بر آن بنا كرد
    1.تجربه گراي محض گرديد

ص قلمرو و محدوه معرفت و شناخت، نقطه مقابل عقل گرايي رويكرد تجربه گرايي در خصو
تجربه گرايي  بر آن است كه شناخت انسان، محصور و محدود به محسوسات است . رود  به شمار مي

نقش قواي ديگر . و بر همين اساس، تنها معرفت پذيرفته، معرفت حسي و دستاوردهاي آن است
بنابراين طبق . م ارزشمند است كه در خدمت حس قرار گيرندانسان هم اگر قابل اثبات باشند، آن هنگا

ديدگاه اين مكتب، تنها آنچه محسوس باشد صادق و آنچه غيرمحسوس است بي معنا است و معيار 

                                                            

رهنگ و انديشه خسروپناه عبدالحسين و پناهي آزاد حسن، نظام معرفت شناسي صدرايي، تهران، پژوهشگاه ف. 1
   252-251، صص1388اسالمي، اول، 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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در نظر اين عده علم جدا از حس . ي حسي است كلي براي نفي و اثبات هر چيزي تنها حس و تجربه
    1.ي منفك از علم وجود ندارد و فلسفه

  پوزيتيويسم. 1,1,1,4
پوزيتيويسم از فراگيرترين فلسفه هاي دوران مدرن به شمار مي رود و همانگونه كه اشاره شد 

شايد بتوان گفت بيشترين تأثير را بر علوم  2.بر پايه مباني تجربه گرايي و آمپريسم شكل گرفته است
 19و  18علوم انساني در قرون اساساً شكل گيري . انساني تجربي فلسفه پوزيتيويسم گذاشته است

تأثير پوزيتيويسم بر علوم . براساس ديدگاههاي پوزيتيويستي و معرفت شناسي پوزيتيويسم است
انساني به اندازه اي است كه هنوز هم تعريف غالب و حاكم از واژه علم در دنيا يك تعريف 

به بررسي پوزيتيويسم پوزيتيويستي و تجربه گرايانه است؛ از اين رو الزم است بخشي مجزا 
  .  اختصاص داده شود

  تاريخچه پوزيتيويسم. أ
گرفت؛ نخستين عامل موثر   گرايش به تجربه و اصالت حس در غرب از سه ناحيه نشأت مي

اي نظير جان الك، باركلي و ديويد هيوم بود كه نوع  بر تشديد اين جريان فكري، ظهور فالسفه
  .  كرد  ي حاكم بر مدرنيته را تشديد مي رفت جو حس گرايانهگ  تفسيري كه از آثار آنان صورت مي
ي  ي علم همچون فرانسيس بيكن نيز با صورت بندي مجدد فلسفه در كنار اين گروه، فالسفه

علوم تجربي و تأكيد بر لزوم بهره گيري از روش تجربي تا حدودي توجه انديشمندان را به اين 
ي  ن عاملي كه بيش از دو جريان فكري پيشين به پديدهتري ي فكري جلب كردند؛ اما مهم حوزه
از اين ميان . گرايي دامن زد، دستاوردهاي شگرف ناشي از تحقيقات مبتني بر روش تجربي بود حس

توان اشاره كرد و نيز دستاوردهاي علوم پزشكي نظير   ترين آنها يعني نظام فيزيكي نيوتون مي به مهم
ظام پزشكي به وجود آورد؛ البته تأثيرات ناشي از پيوند بين كشف گردش خون كه انقالبي در ن

هاي  در هر صورت، زمينه. توان ناديده گرفت  هاي علوم تجربي با صنعت و تكنولوژي را نيز نمي داده

                                                            

   312همان، ص. 1
   خسروپناه عبدالحسين، تاريخ فلسفه غرب، پيشين، بخش فلسفه هاي معاصر: براي مطالعه بيشتر رك. 2
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ي  ي تمام عيار پوزيتيويسم بر همه مساعد اجتماعي در كنار عوامل پيش گفته، زمينه را براي سيطره
ي پوزيتيويسم اظهار نظر كرد و  نخستين متفكري كه به صراحت درباره. كرد هاي فكري فراهم عرصه

    1.آگوست كنت بود  صورتبندي جديدي از ماهيت و سير تكاملي آن ارائه كرد،
؛ زيرا وي مدعي شد كه اساساً )1798 -1875(پدر پوزيتويسم، اگوست كنت فرانسوي است 

او رياضيات را نيز . عرفت به حساب نمي آيدي حسي نباشد، علم نيست و م آنچه قابل تجربه
هاي آن قابل  كرد، ولي متافيزيك را به دليل اينكه گزاره  دانست و بدان علم اطالق مي  استقرايي مي

پس از وي نوبت  2كرد،  ي تاريخ قلمداد مي اثبات تجربي نيستند غيرعلمي و مربوط به گذشته
با يك نوع رويكرد افراطي و تحليل گرايانه از يك سو اين گروه . هاي منطقي فرا رسيد پوزيتيويست

عبارات متافيزيكي را پوچ دانستند و از سوي ديگر به صورت قاطع، مدعي دستيابي به معرفت مطابق 
پوزيتيويسم منطقي نه تنها مالك حقيقت و صدق را اثبات  3با واقع و يقيني از طريق حس شدند؛

يعني قضاياي بامعنا را قضايايي . نيز بدان وابسته و متوقف كرددانست، بلكه معناداري را   تجربي مي
   4.دانستند كه مركب از مفاهيم حسي و قابل مشاهده باشند

مور از ايده آليسم . اي . مي توان گفت اين نظريه به طور جدي، بعد از بريده شدن راسل و جي
در  1920كرد و سپس در دهه در قرن نوزدهم، شروع شد و ويتگنشتاين شاگرد راسل آن را دنبال

اعضاي حلقه . نام گرفت» حلقه وين«اتريش، نخستين مكتب كامل اين فلسفه جديد تأسيس شد و 
اعضاي اصلي آن عبارت بودند از . ناميدند» پوزيتيويسم منطقي«اي را كه به وجود آوردند،  وين، فلسفه

ها  و گودل نفر چهارم و پنجم آن موريتس اشليك رهبر اين گروه، ردلف كارناپ نفر دوم و نويرات
اين نهضت در واقع جرياني بود عليه ايده آليسم و رمانتيسم آلمان كه در اوايل قرن . آيند  شمار مي به

  5.نوزدهم وجود داشت

                                                            

   121، ص1387حبيبي رضا، درآمدي بر فلسفه علم، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، دوم، . 1
   173ين، صمعلمي حسن، پيش. 2
   121حبيبي رضا، پيشين، ص. 3
   173معلمي حسن، پيشين، ص. 4
   174همان، ص. 5
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  مباني و اصول پوزيتيويسم. ب
 تنها و دانند  مي وابسته بشري حسي تجربيات به صدق، و معنا در را انديشه ها پوزيتيويست

 نه باشند؛ در غير اين صورت، تجربي پذير تحقيق كه دانند  مي واقع با مطابق و معنادار را ضاياييق
  .  صادقند نه و دارند معنا

  :مباني و پيش فرض هاي پوزيتيويسم اجماالً بدين شرح است
هـاي پوزيتيويسـم، تقـدم مشـاهده بـر       ترين پيش فرض تقدم مشاهده بر نظريه؛ يكي از مهم. 1

  .  استنظريه 
هـاي حسـي؛    ي حس و تقليل معرفـت واقـع نمـا بـه شـناخت      انحصار واقع نمايي در حوزه. 2

هـاي شـناختي    ي آنان در مواجهه با توانايي ها رويكرد تقليل گرايانه ترين پيش فرض پوزيتيويست مهم
ي  بارهي طبيعي چنين رويكردي در نتيجه. انسان و انحصار ابزار و قواي ادراكي انسان در حواس است

ي تصـويري محسـوس از    ي معرفت انساني، طـرد مابعدالطّبيعـه و ارائـه    معرفت شناسي و حدود دامنه
منفعل است؛ به   از منظر تحصل گرايان، ذهن انسان، در مواجهه با عالم طبيعت كامالً. جهان هستي شد

  .  شود  اي كه با تماس هريك از قواي حسي، بخشي از عالم طبيعت بر ما مكشوف مي گونه
بخـش اول، انحصـار قـواي    : ها از دو بخش تشكيل شده است در حقيقت، مدعاي پوزيتيويست

ي حس؛ بخش دوم ـ كه در حقيقت ريشه در ماهيت حواس يعني منفعل بودن قـواي    ادراكي در حوزه
حسي انسان در مواجهه با ادراك عالم طبيعت دارد ـ منفعـل بـودن انسـان در مقـام شـناخت طبيعـت        

شـود، در    ياد مـي » تحقيق پذيري شديد«ي علم از آن با عنوان  اين رويكرد كه در تاريخ فلسفه.  تاس
  .  رود  واقع افراطي ترين رويكرد به شمار مي

پوچ انگاري و مهمل تلقي كردن مدعيات متـافيزيكي؛ يكـي از مهـم تـرين و بنيـادي تـرين       . 3
حـس و نفـي اعتبـار متافيزيـك از طريـق مهمـل        ي اصول پوزيتيويسم، انحصار واقع نمايي در حـوزه 

ي بـي اعتنـايي و    ادامـه   اي در واقـع،  اين چنين رويكرد تقليـل گرايانـه  .  دانستن قضاياي فلسفي است
  .  رود  جدلي الطرفين قلمداد كردن فلسفه از سوي كانت و آگوست كنت به شمار مي
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ي معيـار صـدق و    نقـد و ارائـه  «ن تفكيك فلسفه از متافيزيك و تبيين كاركرد آن تحت عنوا. 4
به اعتقـاد آنهـا، آنچـه    . ؛ از ديگر مباني پوزيتيويست ها، تفكيك فلسفه از متافيزيك است»كذب قضايا

مردود و غير قابل پذيرش و به تعبير بهتر، پوچ و مهمل است، فلسـفه بـه مفهـوم متافيزيـك و تـالش      
    1.هاي آن است عت و ويژگيبراي بهره گيري از عقل براي اثبات عالمي ماوراي طبي

  تأييد پذيري و ابطال پذيري. ج
پوزيتيويسم در مسير خود با انتقاداتي نسبت به تفكرات تحصلي و اثبات گرايانه مواجـه شـد و   

هرچنـد تأييدپـذيران و   . منجر به شكل گيري تأييد پـذيري و در نهايـت ابطـال پـذيري پـوپري شـد      
ويسم منطقي وارد كردند اما در نهايت آنها را نيز بايـد پوزيتيويسـت   گرايان انتقاداتي را بر پوزيتي ابطال

اما هيچ معرفتـي از جهـان     به زعم پوپر اگرچه دعاوي متافيزيك پوچ و مهمل نيستند؛ 2.محسوب كرد
. دهند؛ اما افزون بر آن، امكان شناخت جهان از طريق حواس نيـز مسـدود اسـت     خارج به دست نمي

تحقيقي انديشمندان، بيش از آن كه صرف اثبات حقـايق عينـي شـود، در واقـع      به اين ترتيب، فعاليت
ي اشتراك ابطال گرايي و پوزيتيويسم منطقي ايـن   نقطه 3.شود  براي ابطال مدعيات همديگر صرف مي

است كه هر دو گروه، علم را تنها به معنـاي علـوم تجربـي، معتبـر و بـا ارزش تلقـي كـرده، آن را در        
پندارنـد    هـايي مـي   اي از فرضيه ي مجموعه پذيرند؛ ابطال پذيران، علم را به مثابه  ه ميي تجرب محدوده

اگـر بنـا باشـد    . اي از جهان به طور موقت پيشنهاد شده اند كه براي توصيف يا تبيين دقيق رفتار چهره
اساسـي را  ي علمي بشوند بايد يك شرط  اي يا نظامي از فرضيه ها، واجد منزلت قانون يا نظريه فرضيه

  4.ها است برآورده كنند؛ اين شرط اساسي به اعتقاد اين گروه، ابطال پذير بودن آن
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  تأثير پوزيتيويسم بر علوم انساني .د
اگوست كنت پوزيتيويسم . علوم انساني موجود بسيار متأثر از تجربه گرايي و پوزيتيويسم است

ورت يك فلسفه مطرح كـرد و بسـياري از   را با تأسيس جامعه شناسي به عنوان يك علم تجربي به ص
رفتـارگرايي  . مكاتب علوم اجتماعي و انساني با معرفت شناسي پوزيتيويستي پا به عرصه علـم نهادنـد  

در روان شناسي، علوم تربيتي و جامعه شناسي از مطرح ترين اين مكاتب اسـت كـه هنـوز هـم يـك      
تداعي گرايي، سـاخت گرايـي،    1.مي گردد پارادايم غالب و فراگير به ويژه در جامعه شناسي محسوب

ــي ــاي    2كــنش گراي ــه مبن ــد از ديگــر مكاتــب روان شناســي اســت ك ــي فروي و مكتــب روان تحليل
جامعه شناسي تكـاملي اسپنسـر، كـاركردگرايي و كـاركردگرايي      3.شناختي تجربه گرايانه دارند معرفت

    4.وب مي شودساختي پارسونز هم در علوم اجتماعي جزو مكاتب پوزيتيويستي محس
  مبناي پوزيتيويستي معرفت شناسي رفتارگرايي. ه

رفتارگرايي به عنوان پارادايم غالب قرن بيستم با تكيه بر اصول اثبات گرايي، مهم ترين نقش را 
هـاي اخيـر نقـدهاي بـي شـماري بـه رفتـارگرايي         هرچند در دهه. در علوم اجتماعي بازي كرده است

بتوان گفت به رغم وارد بودن بسياري از انتقادها، باز سايه رفتـارگرايي  واردشده، ولي شايد به جرأت 
  .  كند بر سر علوم اجتماعي و علوم سياسي سنگيني مي

در روانشناسي، رفتارگرايي مظهر كوششي است كه در راه تبيين تمامي حيات روانـي از طريـق   
بر اساس ايـن مكتـب، روانشناسـي     .قوانين مرتبط با فعل و انفعال انسان با محيط خود تالش مي كند

روانشناسـي اجتمـاعي و   . پردازد تنها به مطالعه رفتار قابل مشاهده و نه شعور كه امري كيفي است، مي
در رفتارگرايي اجتماعي محقق اجتماعي بـه شـناخت   . جامعه شناسي نيز از انديشه تأثير پذيرفته است

هاي اجتماعي به عنـوان پاسـخي بـه     شكال سازمانصور و قوانين انطباق با محيط پيرامون و همچنين ا
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رفتارگرايـان اجتمـاعي از بسـياري جهـات،     . نمايـد  روي مـي ) مـادي و معنـوي  (هاي خـارجي   انگيزه
هايي نزديك به پيروان مكتب اثباتي، مخصوصاً پيروان جديد اين مكتب يعني نو اثبـات گرايـان    ديدگاه

رفتـارگرايي بـر روش   . دانشـي تجربـي مطـرح سـازند    دارند و برآنند كه جامعه شناسي را به صورت 
    1.متكي است –يعني مشاهده، فرضيه سازي، آزمايش و قانون سازي  –علمي

و اصـول رفتـارگرايي اتكـاي ايـن رويكـرد را بـه پوزيتيويسـم و        هـا   نگاهي بـه پـيش فـرض   
  : رارندبرخي از پيش فرضها و اصول اين مكتب از اين ق. گرايي بيشتر آشكار مي كند تجربه

هاي اجتماعي در برابـر   پديده بودن تأكيد بر حواس به عنوان تنها منبع شناخت اجتماعي، تسليم
استفاده از متغير مستقل و وابسته به جـاي علـت و معلـول؛     2هاي اجتماعي، پديده» شيء بودن«تجربه، 

هـاي   بـه وسـيله روش   استفاده از دستاوردهاي علوم طبيعي در علوم انساني؛ امكان شناخت رفتار افراد
مهمترين اصول رفتار گرايي نيـز كـه   . از مهم ترين پيش فرضهاي رفتارگرايي به شمار مي آيند 3علمي؛

ي علـم بـه جـاي     جـايگزيني فلسـفه    :اي با اصول اثبات گرايي اشتراك دارد عبـارت اسـت از   تا اندازه
ه بر رفتار فرد به جاي تأكيد بر متافيزيك؛ فرضيات تجربي به جاي فرضيه هاي اشراقي و تعميمي؛ تكي

نقش ساختارها؛ اهميت مقام داوري نسبت به مقام گردآوري؛ استفاده از رياضيات و آمار و تحقيقـات  
    4.ميداني؛ دوري از ارزش گذاري

براي روشن شدن تأثير پيش فرض معرفتي رفتارگرايي بر نظرات دانشمندان اين مكتب توضيح 
  :رگرا بيان مي شودمشروحي از روان شناسي رفتا

ي مركزي و روح جهان بيني  ماترياليسم هسته چنان كه در بخش مباني هستي شناختي گذشت، 
رود و ماشـين گرايـي ابـزار     رفتارگرايي است و عينيت گرايي، رويكرد مسلّم اين مكتب به شـمار مـي  

ابـزار، اسـاس    بديهي اسـت آن روح و ايـن رويكـرد و   . كشف و اثبات واقعيات براي پيروان آن است
با اين بيان، روش كسب معرفت پيش روي رفتارگرايي، . شناخت شناسي رفتارگرايي تلقي خواهد شد
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در . ماهيتي ماترياليستي دارد كه بر حس و احساس گرايي، تجربه گرايي و آزمون و خطا مبتنـي اسـت  
ي  شود، جنبه فته ميها و حقايق به كار گر اين صورت، تمام فرآيندي كه براي درك و شناخت واقعيت

  . حسي، تجربي، فيزيكي و فيزيولوژيكي دارد و به هيچ روي، به اموري وراي اينها متكي نيست
ي  ورزد كه آنچـه در دايـره   ي افرادي چون توماس هابز، اصرار مي رفتارگرايي با الهام از انديشه

و شخص از  نيست  گيرد چيزي جز حقيقت و جوهري مادي و متحرك درك و شناخت انسان قرار مي
بو، شكل و اموري از اين قبيل آن هـم از طريـق حـواس     هايي چون رنگ،  رهگذر آن به درك ويژگي

از اين منظر، احساس، تخيل و حتي تفكر ما درباره اشيا و موجـودات بـه يـك حركـت     . گردد نايل مي
هوم خاص كلمه پيدا ي روحي و روحاني به مف يابد و هيچ جنبه حسي، مادي و روان شناختي تقليل مي

در واقع، سلسله فرآيندهاي شيميايي، فيزيولوژيكي به طور مكانيستي، آن هم در چارچوب و . كند نمي
بر اين اسـاس،  . دهند تا ادراكي حاصل آيد ساختاري فيزيكي، عيني و محسوس دست به دست هم مي

يابـد؛   م روح اسـتناد نمـي  فيزيولوژي مغز و اعصاب و حواس و ادراكات به هيچ وجه به عنصري به نا
    1.زيرا اساسا روحي مستقل از فعل و انفعاالت فيزيكي شيميايي يا ماشيني و الكتريكي وجود ندارد

ي رفتـار و   ي مطالعـه  واتسون، از زماني كه روان شناسي رفتارگرا را پايه گذاري كرد در انديشه
ي قابـل مشـاهده و آزمـودني؛ واتسـون     ها ها بود؛ آن هم تنها از طريق بررسي فعاليت شناخت واقعيت

روان شناسـي،  «: را اينگونه آغاز مي كنـد » رفتار، درآمدي بر روان شناسي تطبيقي«نخستين كتاب خود 
و » ي كامالً عيني و آزمايشي از علوم طبيعي اسـت  كند، يك شاخه آن گونه كه رفتارگرا آن را تلقي مي

» پـيش بينـي و مهـار   «ي رفتار فرد و مسئله اساسي آن  هدر ادامه اشاره مي كند كه كه موضوع آن مطالع
 3.آيد كه به تعبير ثورندايك، ماهيت ماشـيني دارد  شناخت در اين نگاه، نوعي رفتار به شمار مي 2.است 

ي روان  هاي شناختي قابل مشاهده، بـر پايـه   اسكينر، فعاليت. اف. در نظر ديگر روانشناس رفتارگرا، بي
رفتـار و از  . سـازند  يابند و رفتار شخص را قابل مطالعه و بررسي مـي  ور ميشناسي محرك ـ پاسخ ظه 

                                                            

 :، به نقل از171رهنمايي سيداحمد، درآمدي بر فلسفه تعليم و تربيت، پيشين، ص. 1
Ozmon &Craver,Philosophical Founndations of Education, p.210  
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اي را دارد كه به نوع محرك و شدت و ضـعف   جمله رفتار شناختي، با اين وصف، حكم متغير وابسته
كند؛  در اين ميان، توجه به ماهيت ماشيني رفتار شناخت، بااهميت جلوه مي 1.آن بستگي تام يافته است

عه رفتار، بايد آن را به ساده ترين عناصرش، يعني واحدهاي محرك ـ پاسخ تجزيـه كـرد يـا     براي مطال
آينـد؛ يعنـي در    ، عناصر رفتار به شمار مـي )نه آگاهي و شعور(واحدهاي محرك ـ پاسخ  ... كاهش داد

   2.شوند ي آنها شناخته مي حكم آجرهاي ساختماني هستند كه رفتارهاي پيچيده بر پايه
ي رفتارشـان توسـط    اسي رفتـارگرا افـراد و آحـاد انسـاني تنهـا از طريـق مشـاهده       در روان شن

روان شناس رفتارگرا هيچ سر و كـار مسـتقيمي بـا    . گيرند شناس مورد شناخت و داوري قرار مي روان
ي افـراد   هـاي نامشـهود و درونـي آنـان نـدارد و تنهـا معيـار داوري اش دربـاره         درون افراد و فعاليت

ي آنان است و تنها در اين صورت است كه رفتار افراد و شخصيت آنان امكان  ل مشاهدهرفتارهاي قاب
درون افراد هيچ گاه در كانون » روان شناسي محرك ـ پاسخ «ي  پس به شيوه. يابد سنجش و ارزيابي مي

ي  جعبه«را رويكرد » محرك ـ پاسخ «از اين روي، رويكرد . گيرد توجه و معرفت روان شناس قرار نمي
نيز ناميده اند؛ يعني اينكه كار سيسـتم عصـبي درون جعبـه، بـه اصـطالح، در      » ي معما جعبه«يا » سياه

به عبارت ديگر، روان شناس رفتارگرا بايد توجه خود را به بررسـي  . گيرد كانون توجه و ديد قرار نمي
وند، شـ  اموري مصروف و محدود سازد كه از يك طرف جعبه وارد و از طـرف ديگـر آن خـارج مـي    

    3.دهد هايي شود كه در درون جعبه رخ مي بدون اينكه نگران و سرگرم فعاليت
راه منطـق و اسـتدالل و انديشـه ورزي را بـه روي      رفتارگرايي به شرحي كه گذشت، در عمل، 

فقط به اين بهانه كه خواسته است تنهـا بـه     هاي موجود بسته است؛ درك بسياري از حقايق و واقعيت
بـه  . ها را مطالعـه و تجزيـه و تحليـل كنـد     مبتني بر حس و احساس و مشاهده، واقعيت ي علمي شيوه

، گرچـه در مـواردي مناسـب و    »محرك ـ پاسـخ  «ي رفتار وابسته به رويكرد  ي مشاهده كارگيري شيوه
بـرعكس،  . ي موارد برآورده سـازد  تواند نياز معرفتي بشر را در همه رسد، هرگز نمي مطلوب به نظر مي

ي ديگـري بـه    ي مزبور جز محدوديت و تنگنا در قلمرو معرفت شناسي، ثمـره  ياري موارد شيوهدر بس
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مشاهده مي شود كه قبول مبناي معرفت شناختي تجربه گرايانه و انحصـار شـناخت بـه     1.آورد بار نمي
محدوده محسوسات، چگونه مي تواند بر نظريات علمي روان شناسي در خصوص تحليـل شخصـيت   

تار او تأثير گذار باشد و روح، عاطفـه، شـعور و آگـاهي وي را در تبيـين شخصـيت كنـار       انسان و رف
  . بگذارد

  عقل گرايي . 2,1,4
نه عقل گرايي به (منظور از عقل گرايي غربي در اين پژوهش، مكتب مقابل حس گرايي است؛ 

به شمار  و مختصات آنها  عنوان جريان عقالنيت دوران مدرن كه حس گرايي هم از زيرمجموعه
 ي طايفه اين شخصيت اولين شدند، مطرح رنسانس از پس كه  بودند كساني گرايان عقل) رود مي
 اين. كرد پيدا رواج نيتز يبال و اسپينوزا مثل افرادي توسط مكتب اين سپس است، دكارت گرا، عقل

 هم واقع با بقمطا شناخت به توان مي و دارد وجود خارج در واقعيتي كه است معتقد گرايي عقل مدل

 روش كه اند قايلها  آن. ندارند قبول را تجربي روش غربي گرايان عقل معموالً. كرد پيدا دسترسي

 .است واقع با مطابق تجربي، و حسي ي قضيه يك كه گفت توان نميو  ندارد معرفتي ارزش تجربي،
 نظر اظهار چند ره نيستند، مخالف نيز وحي و عرفاني شهودو  كشف با دكارت مثل يگرايان  عقل

 يك با هجدهم قرن در گرايي عقل اين لكن ندارند؛ هم تعارضي چندان اما ند،ه انداشت هم خاصي
 آن با و است كافي ما عقل كه بود معتقد نهضت اين. شد رو روبه گري روشن نهضت نام به نهضتي

 شهود راند؛ مي شيهحا به را وحي هجدهم، قرن گرايي عقل. نمود حل را بشر نيازهاي تمام توان مي
    2.پذيرد مي را منطقي گر لاستدال عقل فقط. ندارد قبول نيز را عرفاني

دكارت به عنوان . همانگونه كه بيان شد رنه دكارت، يكي از افراد شاخص اين مكتب است
شاخص ترين چهره مكتب عقل گرايي درباره منشأ معرفت معتقد است بخشي از ادراكات و 

گويد عقل، بدون نياز به حس، اين مفاهيم را درك   او مي. ي نياز از حس استتصورات، فطري و ب
دكارت معتقد است اين مفاهيم پيش از تجربه در . خدا، نفس، امتداد و شكل: مفاهيمي مانند  كند؛  مي
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مفاهيم . يابند  ي تجربي، ظهور و فعليت مي نفس به صورت بالقوه موجودند و پس از پيدايش زمينه
  1.يابند  ه صورت استعداد در ذهن موجودند و پس از برخورد با محسوسات نمود ميفطري ب

ها و تصورات را مقوالت ذهني و صور ادراكي  كانت، فرد ديگر اين مكتب است كه مفهوم
هايي از  هايي ذاتي و پيش ساخته دارد كه ورودي ي وي انسان در ذات خود قالب به عقيده. نامد  مي

ها را  شوند و ذهن پس از انجام كارها و تصرفاتي، آن  ها ريخته مي در آن قالبطريق حواس ظاهري 
. شوند  هاي ذهني به دو بخش حاسه و فاهمه تقسيم مي به عبارتي قالب. گرداند  قابل فهم و ادراك مي

  . در واقع كانت نيز همانند دكارت به نوعي امور پيشين و ماقبل التجربه را پذيرفته است
معرفت نيست؛ بلكه برخي ادراكات، متكي به عقل  دكارت و كانت، تجربه تنها منشأ  بنابر رأي

    2.گيرند  و مستغني از حس اند، البته برخي ادراكات نيز از همكاري ميان حس و عقل سرچشمه مي
كانت به عنوان شخصيت عقل گرا در خصوص محدوده و قلمرو معرفت ديدگاهي را طراحي 

كند، اما از طرف ديگر گرفتار   مرتبه و قلمرويي فراتر از حواس را مطرح مي كرد كه گرچه به ظاهر
هاي حاصل آمده براي انسان را تنها در حدود پديدارها  او معرفت. نقض خود به دست خويش است

آنچه قابل . ندارد) نومن ها( پذيرد و مدعي است معرفت آدمي راهي به حقايق اشياء  مي) فنومن ها(
قابل درك   ها است و كنه وحقيقت اشياء ظواهر وعوارض اشياء و يا ظهور و پديدار آن ت دسترسي اس

البته كانت نسبي گرا نيست اما مي توان گفت نظريه او راه را براي پيدايش نسبي گرايي باز . باشد نمي
  . كرد

رد، پذي  داند و شناخت عقلي را مي  گرچه كانت ابزار علم را در حواس ظاهري محصور نمي
هاي حس  اما در واقع چنين پنداشته كه چون هر مفهوم معقولي به طور مستقيم يا غيرمستقيم بر داده

از اين رو برخي نويسندگان كانت را يك . مبتني است پس شناخت به طور مطلق حسي خواهد بود
دود كرده بدين ترتيب كانت نيز نا خواسته معرفت بشري را به قلمرو حواس مح. تجربه گرا مي دانند

    3.هاي جدي است كه در جاي خود طرح شده است اما نظريه او گرفتار چالش
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دانند؛  مي مالحظه گرديد تجربه گرايان و عقل گرايان، معرفت را امري ممكن و مطابق با واقع
معيار صدق و . اما قلمرو معرفت در نظر آنان يا منحصر در تجربه و حس است يا محدود به عقل

  .در نظر تجربه گرايان و عقل گرايان به ترتيب تجربه و استدالل عقلي است كذب معرفت
  گرايي نسبي. 3,1,4

نسبيت، صفت هرچيزي است كه نسبي و اضافي است و هميشه در مقايسه و نسبت سنجي با 
بدين ترتيب، نسبيت معرفت، به معناي اضافي و نسبي بودن صدق . شود  موجود ديگر مالحظه مي

توان هيچ معرفتي را في حد   ي نسبي گرايان، نمي طبق ايده. باشد  به امري ديگر ميمعرفت نسبت 
در نظر اينان هيچ حقيقتي بدون تأثيرات و . نفسه و با معياري ثابت، صادق و مطابق با واقع دانست

تأثّرات ذهني ادراك كننده، قابل شناخت نيست و معرفت محصول برخورد دستگاه ادراكي با عالم 
ي برخورد و تأثير متقابل عالم خارج با دستگاه ذهني و ادراكي بشر  پس حقيقت زاييده 1.است خارج

چرا كه واقعيت خارجي كما هو حقه در دستگاه ذهني بشر ظاهر   است نه معرفت مطابق با واقع؛
  2.شود نمي

براي  كند و وجود معياري  را انكار مي» توجيه«نسبي گرايي معرفتي، ركن سوم معرفت، يعني 
اند تمام صور ذهني  نسبي گرايان مدعي. پذيرد  اثبات و توجيه صدق امري و يا كذاب امر ديگر را نمي

  شود؛   همواره از دو عامل متأثّر مي
مثالً گاهي شخص در يك مقطع امري را   شرايط زماني و مكاني شخص درك كننده؛: نخست

  .  بيند  ا ميبيند؛ اما در مقطع ديگري همان امر را زيب  زشت مي
ها را در نظر  دستگاه و جهاز ادراكي انسان؛ اين دستگاه بر ماهيت اشياء تأثير نهاده و آن: دوم

ي شخص بيمار،  غذايي در مذاق شخص سالم لذيذ است اما در ذائقه  سازد؛ مثالً  فرد دگرگون مي
    3.بسيار نامطلوب است

                                                            

   218ص همان،. 1
   330همان، ص. 2
   218همان، ص. 3
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 چنين يعني ل؛مدلّ نه اند لمعلّ ما هاي معرفت اصوالً كه شدند قايل گرايان نسبيبه بيان ديگر 

. شوند مي معرفت پيدايش منشأ خارجي عوامل وها  علت ؛رسيد شناخت بهبتوان  لاستدال با كه نيست
 ،كانت از بعد يعني نوزدهم قرن از عمدتاً د كهدارن مختلفي هاي ايده باب اين در غربي فيلسوفان

. است اقتصادي توليد ابزار و طبقاتي منافع تأثير تحت رفتمع كه است معتقد ماركس مثالً. شد مطرح
 و معيار معرفت، كه معتقدند گراها نسبي پس. است قدرت ي زاييده معرفت، فوكو و نيچه نظر از

نسبي گرايان همه عرصه هاي . پذير دليل نه است پذير علت بلكه نيست، پذير لاستدال و ندارد ضابطه
    1.عقلي را نسبي مي دانندمعرفت اعم از معرفت تجربي و 

  نمونه ها . 1,3,1,4
شناسي  وجودگرايي از جمله مكاتب روان شناسي و علوم تربيتي است كه بر پايه يك معرفت. أ

ي از پيش تعيين يافته ندارد، بلكه  ي وجود گرايي جنبه حقيقت در انديشه. نسبي گرا قرار دارد
. همين نگاه كافي است كه حقيقت را به وجود آورد. يابد متناسب با نگاه فرد به جهان موضوعيت مي

وقتي چنين برداشت  3.است تا عيني و ثابت 2به تعبيري، حقيقت در اين انديشه موضوعي و شخصي
ابهام و سردرگمي در  اي از حقيقت ارائه شود، عالوه بر قبول يك معرفت شناسي نسبي نگر،  نسبي

ي زندگي از عوارض و پيامدهايي  ها و آينده پيچيدگيانتخاب، اضطراب و دلهره در رويارويي با 
اين مسأله تفاوت چنداني در ميان  4.ي نگرش وجود گرايي به حقيقت است خواهند بود كه الزمه

در نگاه كي ير كگارد خداباور هم امري دروني، ذهني و   »حقيقت«. وجودگرايان الهي و ملحد ندارد
د براي فردي ديگر  آنچه را برداشت كرده است بيان شخصي است كه به هيچ روي ميسر نيست فر

امري كامالَ جزئي و فردي است كه به عدد افراد  » حقيقت«به عبارتي، . دارد يا به ذهن او انتقال دهد
خواهد بود و   »حقيقت«از لوازم ذاتي و مفهومي » نسبيت«در اين صورت، . تواند وجود و نمود يابد مي

با اين بيان، مرز بين حقيقت عيني و واقعيت . دان وجود نخواهد داشتحقيقت مطلق، ثابت و جاوي

                                                            

   194خسروپناه عبدالحسين، جريانهاي فكري ايران معاصر، پيشين، ص. 1
2. subjective  
3. objective  

   211- 111رهنمايي سيداحمد، پيشين، صص. 4
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معناست، تا آنجا كه حتي وجود حقيقي مثل خداوند بسته به برداشت فرد فرد  رنگ و بي ذهني بي
يركگارد  و چگونگي تحصيل شناخت در نظر كي » معرفت«بنابراين . يابد ها واقعيت و حقيقت مي انسان

بدين ترتيب، ذهنيت و باور . يابد ي دروني و ذهني و روان شناختي فرد تفسير ميبا توجه به معيارها
رود و هيچ گونه مالك خارج از ذهن و انديشه فرد براي  فرد مالك اساسي شناخت به شمار مي

ي شناختي  برداشت مزبور از معرفت مستلزم آن است كه در حوزه. شناخت و ارزيابي وجود ندارد
رآيي و خاصيت خود را از دست بدهد و هرگونه معرفتي تنها به برداشت و انسان استدالل، كا

كند كه فرد در جهان دروني خويش چگونه  ديگر تفاوتي نمي. ي دروني و ذهني فرد مستند شود تجربه
  1.و از چه طريقي يا با چه مكانيسم و ابزاري به معرفت دست يابد

سوب مي شود و خود مبدع هرمنوتيك فلسفي هايدگر نيز كه از اگزيستانسياليستهاي ملحد مح
اي  در معرفت شناسي هيچ مبناي از پيش تعريف شده و تعيين يافته 2و متأثر از هرمنوتيك گادامر است

پذيرد و معتقد است هيچ نوع قانون و راه و راهبر و راهنمايي به صورت عيني و حقيقي وجود  را نمي
ي اساسي زندگي و تعيين چيستي و آغاز و فرجام وجود ها ندارد تا فرد را در رويارويي با پرسش

اي  ي اساسي چنين معرفت شناسي بديهي است هيجان و اضطراب، الزمه. راهبري و راهنمايي كند
ناتوان » من كيستم و چيستم؟«شود شخص در پاسخ به پرسش مهمي چون  خواهد بود، كه موجب مي

م به ارائه پاسخي فردي است كه هر فرد جداي از در اين صورت، تنها راه حل هايدگر اقدا. بماند
پاره اي نويسندگان مبناي معرفت شناختي روان شناسي وجودي را برگرفته  3.انديشد ديگران به آن مي

   4.از پديدار شناسي هوسرل مي دانند
انسان مداران هم در علوم تربيتي در حوزه معرفت شناسي به مبنايي بهتر از نسبيت و . ب

انسان مداري به پيروي از اصل تحول و انتقال، معرفت انسان را به صورت . م نمي رسندپلوراليس

                                                            

   119-118همان، صص . 1
   .خسروپناه عبدالحسين، تاريخ فلسفه غرب، پيشين: رك. 2
  :، به نقل از134رهنمايي سيداحمد، پيشين، ص. 3

Ozmon &Craver,Philosophical Founndations of Education, p.248 
   ، فصل هشتم2شكرشكن حسين و ديگران، مكتب هاي روانشناسي و نقد آن، ج. 4
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در نگاه انسان مداران مدرن، . داند ثبات و مشمول قانون تحول مي تابعي از اين اصل، سيال و بي
داروينيسم با اصول خود افزون بر دگرگون ساختن فلسفه و منطق، معرفت و اخالق و سياست و دين 

ي  ي انسان مداري، تجربه گرچه در انديشه 1.يز تحت تأثير امواج تحول گرايانه قرار داده استرا ن
اي  عيني و عملي بيش از هر عامل ديگري در معرفت شناسي انسان اهميت و ضرورت دارد؛ به گونه

رايي اما چون فرديت و فردگ 2ي عقل عملي برشمرده اند؛ كه آن را به پيروي از تفكر يوناني، خزانه
گرايي  روح انسان مداري را تشكيل مي دهد در نتيجه، معرفت شناسي انسان مداران حاصلي جز نسبي

گرايش به فردگرايي در انسان مداري به قدري زياد است كه حتي دين و . گرايي نخواهد دادو تكثر
مفهوم  ها بسته به اوضاع محيطي، فردي و اجتماعي او رنگ و رو گرفته، معنا و فرهنگ و ارزش

ي امور مربوط  از آنجا كه هر فردي هويتي متمايز با ديگر افراد دارد، اين هويت متمايز، همه 3.يابد مي
هاي معرفت شناختي وي را از آنچه در فرد ديگر است،  به آن فرد، حتي دين و مذهب و ديگر جنبه

   4.سازد متمايز مي
  گرايي كثرت. 4,1,4

هاي مختلفي چون هستي شناسي، معرفت شناسي، روش  زهدر حو» پلوراليزم«كثرت گرايي يا 
ها و عدم  تفكيك و تمييز اين گستره. شناسي، اخالق، سياست، فرهنگ، اجتماع و دين مطرح است

  .  ها با يكديگر بسيار حائز اهميت است خلط آن
اي كه جاي هيچ گونه شك  مسأله. ها است كثرت گرايي به معناي لغوي حاكي از تحقق كثرت

اصطالحي كثرت گرايي، صحيح و مطابق با واقع دانستن  معنايانكار و ابهام نيست؛ اما  ترديد، و 
يعني   يعني كثرت گرايي يا پلوراليزم اصطالحي عالوه بر اينكه معناي لغوي كثرت،. ها است كثرت

                                                            

  : ، به نقل از147رهنمايي سيداحمد، پيشين، ص. 1
Dewey, The Influence of Darwinism on Philosophy, p. iv, v, preface. 

  : ، به نقل از148همان، ص. 2
Dewey, Experience and Nature (Chicago and London: Open Court Publishing Company, 1926), p. 354. 

 :از ، به نقل148همان، ص. 3
Paul Kurtz (ed), Humanist Manifestos I, p.8  

  148همان، ص. 4

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



٢٤٤ 
 

داند، ها را صحيح، صادق و مطابق با واقع مي  پذيرد، آن  هاي مختلف را مي تحقّق كثرت در عرصه
ي اجتماع آن است كه  ادعاي پلوراليزم ديني آن است كه همه اديان بر حق اند، مدعايش در عرصه 

هاي  پلوراليزم روش شناختي، تمام روش. ها بر حق اند ها و تمدن هاي اجتماعي و فرهنگ تمام نظام
  .  حق گرايانه استشمرد، يعني پلوراليزم اصطالحي به معناي كثرت گرايي   كسب معرفت را برحق مي

هاي بشري، علي رغم تكثّر و تنوعشان،  پلوراليزم معرفتي بر اين باور است كه تمامي معرفت
. توان سخن از سره و ناسره و تشخيص صحيح از سقيم به ميان آورد  ديگر نمي. حق و صحيح اند

موضوع پلوراليزم بنابراين، . هاي متناقض و متضاد هم صحيح و مطابق با واقع اند حتّي معرفت
وصف تمامي   )صادق بودن(معرفتي، مطلق معرفت است و بر اين باور است كه ركن دوم معرفت 

پلوراليزم معرفتي شكلي از نسبي گرايي  1.آيد  ها است و سخن از معرفت كاذب به ميان نمي معرفت
  . هاي آن برگرفته از نسبي گرايي است معرفت شناختي است و بسياري از آموزه

تلورانس به . شايان تذكر است كه ميان تولرانس و پلوراليزم معرفتي تفاوت معنايي وجود دارد
پذيرد، يعني گرچه اين عقيده، معرفت و شناخت را   معني حق دانستن معرفتي است كه آن را نمي

دانند، لكن به لحاظ اجتماعي آن را حق تلقي   صحيح ندانسته و به لحاظ معرفت شناسي باطل مي
همه اين : ثانياً ها ناظر است؛  به كثرت: مدعاي پلوراليزم معرفتي اوالً. بخشند  رده و بدان رسميت ميك

ها رسميت جامعه شناسي  به همت معرفت: داند؛ ثالثاً  ها را حق و صادق و مطابق با واقع مي معرفت
، ناظر به مدعاي دوم و كثرت گرايي لغوي ناظر به ادعاي اول، و كثرت گرايي اصطالحي. دهد  مي

   2.تولرانس، متوجه مطلب سوم است
  بحث در كثرت گرايي معرفتي  محلّ. 1,4,1,4

نزاع است، ادعاي  با توجه به توضيحات گذشته روشن شد؛ آنچه در پلوراليزم معرفتي محلّ 
نچه در هاي متكثر بشري است و آ يعني گوهر كثرت گرايي كه حق دانستن معرفت. دوم آنان است

  : بحث حائز اهميت است، اين است كه در مورد كثرت ها اين

                                                            

   223خسروپناه عبدالحسين و پناهي آزاد حسن، پيشين، ص. 1
   225همان، ص. 2
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يكي از وزن و حجم آن شيء سخن . گاه سخن از حيثيات گوناگون يك واقعيت است. الف
ي  گويد، ديگري از زيبايي و آن ديگر از جوهر و عرض آن، ديگري از عناصر تشكيل دهنده  مي

ها  و همه اين نزاع نيست،  دهد، لكن محلّ  متكثّر رخ مي در اينجا گرچه معرفت» ...شيميايي آن و
  .  ممكن است درست باشد

ها ناشي از ذو مراتب بودن و اليه اليه بودن يك حقيقت است و هر  همچنين، گاه كثرت. ب
مثل اينكه . معرفتي ناظر به يك مرتبه و يك اليه از آن حقيقت است، به عبارتي كثرت طولي است

يابد، مفسري ديگر به بطن آو و مفسر سوم به باطن ديگر، در اينجا   قرآن دست مي مفسري به ظاهر
ي اين  گرچه كثرت حاصل است اما اين كثرت نيز محلّ بحث نيست چرا كه ممكن است همه

  .  ها حق باشد معرفت
هاي نازدودني و غيرقابل اجتماع از  ها و معرفت ها در عرض يكديگر و برداشت گاه كثرت. ج

اگر ادعاي . ها است محلّ نزاع كثرت گرايان با واقع انديشان در اين كثرت. يك حقيقت است
ها با واقع است و مدعاي واقع انديشان تصديق غير محصل و يا محصل  گرايان مطابقت همه آن كثرت

حصل اگر با ديد تاريخي و درجه دوم ومعرفت شناسانه بنگرد، تصديق غيرم. ها است نسبت به گزاره
  .  ي اول محض كند، داراي تصديق محصل است و اگر به عنوان بازيگر و درجه

تكثّر، مطابقت مهاي معرفتي  روشن است كه مقصود پلوراليست معرفتي از حقانيت تمام گزاره
ها با واقع و نفس االمر است؛ وگرنه منظور اين نيست كه معتقد به معرفتي، شناخت خود را حق  آن

ين مطلب واضح و مسلم است كه وقتي كسي معرفتي را پذيرفته و نسبت به مطلبي باور مي داند، ا
نزاع در كثرت گرايي بر اين است كه ادعاي اينان اين است كه هر . داند  دارد، آن را حق و صحيح مي

    1.معرفتي حق است
  نمونه ها. 2,4,1,4

گرايانه  كه مبناي معرفتي كثرتمله مكاتبي همانطور كه در بخش نسبي گرايي اشاره شد از ج
نگر و  ير مبناي معرفتي نسبيدارد مكتب انسان مداري در حوزه تعليم و تربيت است؛ اما بيشترين تأث

                                                            

   226-225همان، صص. 1
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توان در جامعه شناسي انتقادي و روشهاي پسامدرن حاكم بر علوم اجتماعي و  گرا را مي كثرت
ناسي انتقادي با منحصر ندانستن معرفت جامعه ش. مشاهده كرد 21و قرن  20شناسي اواخر قرن  جامعه

در محدوده حس و تجربه حسي و قبول تأثير پذيري معرفت از فرهنگ و عرف هر جامعه، مرجعيت 
. افتد عقل عرفي را در كسب شناخت مي پذيرد و الزاماً به دام نسبيت و كثرت گرايي معرفتي مي

 تأثيرشناخته مي شود معتقدند نمي توان دانشمندان حلقه فرانكفورت كه روش انتقادي به نام آنان 
بر اساس اين مبنا . علمي ناديده گرفت معرفت ساختار درون در را اجتماعي عوامل وها  زمينه

 شود نمي محدود پذير آزمون و ابزاري عقالنيت به اجتماعي، علوم عقالنيت جمله از و علمي عقالنيت
 ارائه علم از تجربي و پوزيتيويستي تعريفي هك هنگامي در حتي و حال هر در علمي عقالنيت بلكه
 و فرهنگ در بشري مشترك اجتماعي ذخيره و اندوخته صورت به كه است عقالنيتي بر متكي شود، مي

 نيز جمعي عقل يا و عرفي فهم عنوان با عقالنيت نوع اين از. است كرده ظهور عمومي شناخت
 و دهد مي قرار عمومي معرفت حاشيه در را اعياجتم مطالعات عرفي، فهم مرجعيت. كرد ياد توان مي
 دليل به ديدگاه اين. شود مي متغير و سيار عمومي، شناخت تبع به علمي شناخت حال، اين در

 شناخت كه گرفت خواهد قرار هايي ديدگاه قبال در حقيقت نسبيت بلكه فهم نسبيت به منجرشدن
   1.دانند مي عمومي فتمعر سنجش و توزين براي معيار و حقيقت كاشف را علمي

   

                                                            

  57تا  43پارسانيا حميد، شناخت اجتماعي، پنجره، شماره هاي : رك. 1
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  قرآن در يعلوم انسان شناختي معرفت مباني. 2,4
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 

يز در قرآن صحبت نشده و شواهد بسياري از جمله تروغيب به كسب معرفت را عدم امكان معرفت ن
به هر حال درباره . مي توان شاهد بر نظر قرآن درباره ممكن دانستن دستيابي به معرفت در نظر گرفت

آنچه تحت عنوان معرفت شناسي معرفت معرفي مي شود نظير ابزار كسب معرفت، اركان معرفت، 
اين كتاب آسماني را مي توان از البه الي آيات نوراني قرآن نظرگاه ... و روشهاي كسب معرفت 

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

  عرفتم. 1,2,4
  :ق علم و آگاهي است از جملهواژه معرفت و اشتقاقات آن در قرآن كريم به معناي مطل

أَع لَمعي اللَّهلِ ونِ الْقَوي لَحف مرِفَنَّهلَتَعو ماهيمم بِسرَفْتَهفَلَع منَاكَهينَشَاء لَأَر لَووالَكُم30/محمد*  م  
يافه نمايانيم، در نتيجه ايشان را به سيما و چهره و ق و اگر بخواهيم قطعاً آنان را به تو مي«

شناسي و از آهنگ سخن به حال آنان آگاهي خواهي يافت و خداست كه كارهاي شما را  هايشان مي
  » .داند مي

واژه معرفت در اين آيه شريفه، دوبار و واژه علم، يك بار به كار رفته و هر دو به معناي مطلق 
طرز سخن و از زيرا پيداست كه شناخت از طريق قيافه و از آهنگ سخن . شناخت و آگاهي است

  . علم و معرفت در قرآن كريم به يك معنا به كار رفته است. گفتن يك معرفت ظاهري است
هاي ديني، اصول عقايد و احكام  نكته دوم اين است كه علم در قرآن كريم اختصاص به آگاهي

صالح آن هاي نافع را شامل است خواه علومي باشد كه منافع و م شرعي ندارد؛ بلكه علم تمامي آگاهي
  :هايي از آيات شريفه قرآن كريم است از جمله دنيوي است و يا علوم اخروي و دليل اين مدعا گروه
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ها بر علوم دنيوي اطالق علم شده و اين علوم نيز به خدا اسناد داده  آياتي كه در آن. 1
شعر  4ان پرندگان،زب 3علم تعبير و تأويل 2علوم عجيبه و خارق العاده، 1فن زره سازي،: نظير ،است شده

   5.و شاعري
ي علم به طور مطلق مطرح است و از هرگونه قيدي  ها كلمه گروه دوم آياتي است كه در آن. 2

   8.تفاوت علم عالمان 7تأثير كهنسالي بر دانسته ها، 6خالي است مثل مقايسه عالمان و غير عالمان،
  اركان معرفت. 2,2,4

در مورد . معلم، عالم، علم و معلوم سخن گفته استقرآن كريم در مورد اركان معرفت يعني 
اصل وجود معلوم از آن جهت كه محقق و موجود است در قرآن بحثي به ميان نيامده و قرآن اصل 

بحثهايي كه در قرآن كريم درباره جهان خارج ذكر شده، همه . وجود جهان را مفروغ عنه گرفته است
ان، منظم است يا هدفدار است يا نشانه و آيت الهي در تحليل اوصاف جهان است مانند اينكه جه

ركن دوم معرفت يعني عالم، در واقع همين انسان و نفس اوست كه آيات زيادي در مورد . است
، آياتي هستند كه )علم(آفرينش انسان و حقيقت نفس، وارد شده است؛ در مورد ركن سوم معرفت 

در . ه در بحث امكان معرفت به آنها اشاره مي شودبر تحقق علم و معرفت انساني داللت مي كنند ك
علماي مادي . مورد ركن چهارم معرفت يا معلم، بايد گفت قرآن كريم فرقي اساسي با ديگر كتب دارد

تنها به سير افقي و مادي آن نگاه مي كنند و هرگز از سير ها  در مورد شناخت نيز مانند ديگر پديده
قرآن در حين تشريح ابعاد . داوند باشد سخني به ميان نمي آورندعمودي و معلم حقيقي معرفت كه خ

                                                            

 . 80/انبيا. 1

 . 40/نمل. 2

 . 21/يوسف. 3

 . 16/نمل .4

 69/يس. 5

 . 9/زمر. 6

 . 70/نحل. 7

 76/يوسف. 8
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گوناگون شناخت، از بررسي نظام فاعلي و غايي معرفت غافل نيست و از معلم آن نيز كه خداوند 
  1:كند باشد ياد مي

   5 -2/الرحمن*  انٍالشَّمس والْقَمرُ بِحسب* علَّمه الْبيانَ * خَلَقَ الْإِنسانَ * علَّم الْقُرْآنَ 
  ».اند]روان[خورشيد و ماه بر حسابى . به او بيان آموخت. انسان را آفريد. قرآن را ياد داد«

ـؤُالء إِن كُنتُماء همي بِأَسكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونالَئلَى الْمع مرَضَهع ا ثُماء كُلَّهماألَس مآد لَّمعينَ وقادص  *
سپس آنها را بر فرشتگان عرضه نمود و فرمود  نامها را به آدم آموخت] معانى[همه ] خدا[ و«  31/بقره

  »گوييد از اسامى اينها به من خبر دهيد اگر راست مى
يملع ءبِكُلِّ شَي اللّهو اللّه كُملِّمعيو اتَّقُواْ اللّهاز مخالفت فرمان خدا بپرهيزيد و خدا «  282/بقره*  و

  » شما تعليم مي دهدبه 
مونَهنَّ مما علَّمكُم يسأَلُونَك ماذَا أُحلَّ لَهم قُلْ أُحلَّ لَكُم الطَّيبات وما علَّمتُم منَ الْجوارِحِ مكَلِّبِينَ تُعلِّ

 هلَيع اللّه ماذْكُرُواْ اسو كُملَيكْنَ عسا أَممفَكُلُواْ م ابِاللّهسالْح رِيعس إِنَّ اللّه اتَّقُواْ اللّه4/مائده*  و   
پرسند چه چيزى براى آنان حالل شده است بگو چيزهاى پاكيزه براى شما حالل  از تو مى«

حيوانات شكارگر كه شما بعنوان مربيان سگهاى شكارى از آنچه خدايتان ] نيز صيد[گرديده و 
پس از آنچه آنها براى شما گرفته و نگاه ] راى شما حالل شده استب[ايد  آموخته به آنها تعليم داده

  »اند بخوريد و نام خدا را بر آن ببريد و پرواى خدا بداريد كه خدا زودشمار است داشته
فن زره ] داوود[و به «  80/انبياء*  وعلَّمنَاه صنْعةَ لَبوسٍ لَّكُم لتُحصنَكُم من بأْسكُم فَهلْ أَنتُم شَاكرُونَ

  »شما سپاسگزاريد جنگتان حفظ كند پس آيا] خطرات[آموختيم تا شما را از ] سازى[
  امكان معرفت .3,2,4

قرآن كريم، امكان معرفت را ترديدناپذير و مفروض در نظر گرفته است و به دست آوردن 
ات را مي توان چند گروه از آي .ان، بدون هيچ شكّي، ممكن مي داندمعرفت و علم را براي انس

  :داد كه داللت مي كند بر اينكه از نگاه قرآن، رسيدن به معرفت و شناخت، امري ممكن است نشان
  

                                                            

  214- 194، صص1379، قم، اسراء، دوم، )معرفت شناسي در قرآن( 13جوادي آملي عبداهللا، تفسير موضوعي، ج. 1
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  دعوت به كسب معرفت. 1,3,2,4
خواند و او را در اين كار  آيات فراواني در قرآن كريم است كه انسان را به معرفت فرا مي

نداشت قرآن چرا بايد مردم را بدان فراخوانده  پيداست اگر معرفت امكان. كند تشويق و ترغيب مي
  باشد؟ 

   ».ها و زمين چيست بنگريد كه در آسمان: بگو« 101/يونس*  قُلِ انظُرُواْ ماذَا في السماوات واألَرضِ
  ظرفيت علم و معرفت در انسان. 2,3,2,4

ظرفيت و درجه معرفت  داند، بلكه يقرآن كريم نه تنها معرفت را براي انسان ممكن و ميسور م
اين  خلقت آدم هاي داستان از جمله پيام. دهد او را بسيار گسترده و حتي تا بي نهايت گسترش مي

  :دانست است كه آدميان فرزند پدري هستند كه او تمامي حقايق و اسماء و مظاهر اسماء را مي
  ». ماء را به آدم آموختي اس و خداوند همه« 31/بقره*  وعلَّم آدم األَسماء كُلَّها

  تكريم علم و عالم .3,3,2,4
در آيات قرآن كريم از عالمان تجليل شده است و كساني كه راه علم و معرفت را طي كرده و 

پس معلوم . اند را مورد تجليل وتعظيم و تكريم قرار داده است به درجاتي از منزلت و مكانت رسيده
  :توان دست يافت بدان ميشود باب علم و معرفت مفتوح است و  مي

 اتجرد لْمينَ أُوتُوا الْعالَّذو نكُمنُوا مينَ آمالَّذ رْفَعِ اللَّهخدا رتبه كساني از شما را « 11/مجادله* ي

  ».ندند بر حسب درجات بلند گرداندهكه گرويده و كساني را كه دانشم
ه مي شود از منظر قرآن باب معرفت باز نتيجه اينكه از سه گروه آيات شريفه قرآن كريم استفاد

آياتي كه جهل را عامل : توان اين مفاد را استنتاج كرد از جمله هاي ديگر آيات نيز مي از گروه. است
مصائب  2،يادب يب 1سوءظنّ، 5د كوركورانه،يتقل 4،ييبهانه جو 3سقوط، 2اشاعه فحشا و فساد، 1نابينايي،

                                                            

  19/رعد .1
  55/نمل. 2
  22/انفال. 3
  118/بقره. 4
  54-52/انبياء. 5
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داند و كساني را كه از كسب معرفت سرباز  مي 5اوت اخرويو شق 4و اختالف يپراكندگ 3،ياجتماع
اگر باب معرفت مسدود بود و آگاهي و  6.كند كنند به شدت سرزنش و توبيخ مي زنند و سستي مي مي

علم و شناخت براي انسان ميسور نبود معني نداشت كه انسان به خاطر سستي در كسب معرفت مورد 
  . سرزنش قرار گيرد

  عرفتابزار م. 4,2,4
 ،قلبخداوند براي دستيابي انسان به انواع معرفت، ابزار متعدد و گوناگوني چون حواس ظاهر، 

انسان از طريق . حواس است ،فراگيرترين ابزار معرفت. را در اختيار او قرار داده استفطرت  و عقل
طعم، نرمي و شنوايي، بينايي، چشايي، بويايي و بساوايي ظواهر اشيا، صدا، رنگ، شكل، بو، مزه، 

ها  به ادراك كلي، استنتاج و طبقه بندي آموزه خردورزيعقل و تكند و از طريق  زبري را درك مي
قلب در وجود انسان ابزاري براي كسب شناخت است؛ شناخت حصولي از راه تعقل،  .دزن دست مي

لب قي تفقه و تدبر، شناخت حضوري و رؤيت شهودي و همچنين دريافت شناخت وحياني از كارها
   . برخي شناختهاي انسان نيز فطري است. است

  حواس. 1,4,2,4
معرفت حسي بر اثر تماس حواس ظاهر با اشياء و ضميمه شدن فعل و انفعاالت ويژه حاصل 

قابل  انسان آنچه اهميت دارد اين است كه از طريق حواس ظاهر واقعيات محسوس براي. شود مي
  . درك اند

قرآن كريم . كند مي معرفيه عنوان دو ابزار از ابزارهاي معرفت برا قرآن كريم گوش و چشم 
  :گويد درباره ابزار گوش و چشم چنين مي

                                                                                                                                                                              

  154/آل عمران. 1
  4/حجرات. 2
  6/حجرات. 3
  14/ حشر. 4
  179/ اعراف. 5
، 1367، مدرسه االمام اميرالمؤمنين، قم، اول، 1، ج )تفسير نمونه موضوعي(مكارم شيرازي ناصر، پيام قرآن . 6

  99-52صص
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داألَفْئو ارصاألَبو عمالْس لَ لَكُمعجئًا وونَ شَيلَمالَ تَع كُماتهطُونِ أُمن بكُم مأَخْرَج اللّهتَشْكُرُونَ و لَّكُمةَ لَع *
دانستيد بيرون آورد و براي شما  و خدا شما را از شكم مادرانتان در حالي كه چيزي نمي« 78/نحل

   ».ها قرار داد، باشد كه سپاسگزاري كنيد ها و دل گوش و چشم
قرآن كريم بر روي گوش و چشم به عنوان ابزار معرفت در موارد فراوان تكيه كرده است و در 

هاي آسماني و زميني را بنگرد، از طريق مشاهده حسي و  پديده آيات بسياري انسان را دعوت كرده كه
ها و انسجام و هماهنگي  ها و شگفتي به كار بردن حواس ظاهر كتاب تكوين را بخواند و زيبايي

دليل بر اين است كه از نظر قرآن كريم  موجودات را دريابد، اين آيات كه تعداد آن فراوان است
در بخش معرفت تجربي نمونه هايي ( .وان ابزار شناخت اعتبار دارنداحساس، مشاهده و تجربه به عن

البته مقصود اصلي در اين آيات اين است كه انسان از طريق نظم و نظام  ) از اين آيات بيان شده است
و علم و قدرت  برسدها و اسرار خلقت به توحيد  دقيق آفرينش و با آگاه شدن از عجايب و شگفتي

  . ا دريابدبي پايان خداوند ر
  عقل. 2,4,2,4

سازد  دهد، آن راعميق و دقيق مي سازد، توسعه مي قوه و ابزاري كه شناخت انسان را گسترده مي
را به تفكر صحيح و  انساناين سرمايه خدادادي . بخشد قوه عاقله است و بدان نظم و انتظام مي

هايي را كه از  معرفت. دهد پرورش ميرا  هايش ها و توانمندي طريق قابليتكارآمد وامي دارد و از اين 
جاي . دهد سازد و آن را رشد و گسترش مي پااليش و پيرايش مي ،عالم بيرون به دست آورده

گونه ترديدي نيست كه خداوند چنين نيرويي را به انسان ارزاني داشته تا با آن بينديشد و آگاهي  هيچ
  . بشناسد رااخته هاي ناشن و معرفت خود را عميق و گسترده سازد و افق

عقل در فرهنگ قرآن كريم بلكه در فرهنگ ديني معناي خاصي دارد و از شواهد قرآني و 
توان استفاده كرد كه در قرآن كريم و روايات و احاديث در معناي عقل توسعه داده  روايي به خوبي مي

ك كليات نيست ي تفكر، وسيله درست انديشيدن، هوش و مدر شده است و عقل تنها به معناي قوه
بلكه عقل ابزاري براي انديشيدن و آگاه شدن و وسيله اي براي بصيرت يافتن و منبعي براي دستيابي 

بدين سبب . ها از بدي هاست ف و حقايق برتر و عامل ارزيابي و شناخت و تشخيص خوبياربه مع
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كند  او را عقال ميدارد و  توان گفت نيرويي كه انسان را از جهالت و سفاهت و ضاللت باز مي مي
پس عقل در لسان قرآن هم به معناي عقل معاش يا عقل حسابگر و استدالل گر و هم به  1.عقل است

به معناي  عقل و خرد در فلسفه و علوم انساني غرب تنها. رود مي معناي عقل معاد و ارزشي به كار
   2.عقل مادي و حسابگر است

به كار  در اين كتاب آسماني عابير مختلفي براي عقلت واژه عقل در قرآن كريم نيامده است اما
  :است؛ مانند رفته

  :هينُ
د براي خردمندان بي ترديد در آفرينش خداون« 54/طه*  إِنَّ في ذَلك لĤَيات لِّأُولي النُّهى

  ».هايي است نشانه
چون عقل  گويند مي از آن جهت به عقل نهيه. نُهي جمع نهيه است از نهي به معني بازداشتن

  4و3.دارد مي ارتكاب كار زشت باز سفاهت و جهالت و ضاللت و انسان را از
  :الباب

  190/آل عمران*  إِنَّ في خَلْقِ السماوات واألَرضِ واخْتالَف اللَّيلِ والنَّهارِ آليات لِّأُولي األلْبابِ

ن شب و روز براى خردمندان مسلما در آفرينش آسمانها و زمين و در پى يكديگر آمد«
  ».است] قانع كننده[هايى  نشانه

گويند  مي عقل را به اين دليل لبجمع آن الباب است و  5گويند؛ مي لب به خالص هر چيز
چون با ارزشترين چيز براي انسان است و گويا ساير اعضا به منزله پوست و براي صيانت از اين 

    6.شيء با ارزش است

                                                            

  327-326بهشتي محمد، پيشين، صص. 1
  297-282و273- 248زاهدي مرتضي، پيشين، صص: رك. 2
  18، ص1383سراء، اول، ، قم، ا2جوادي آملي عبداهللا، ادب فناي مقربان، ج. 3
  451راغب اصفهاني، پيشين، ص. 4
  547ق، ص.ه1425الفيومي، مصباح المنير، قم، دارالهجره، سوم، . 5
  20جوادي آملي عبداهللا، پيشين، ص. 6
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  :قلب
  37/ق*  ذَلك لَذكْرَى لمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو شَهِيد إِنَّ في

  ».است براى هر صاحبدل و حق نيوشى كه خود به گواهى ايستد عبرتى] عقوبتها[قطعا در اين «
 )آمده استادامه  درشرح اين مطلب (كاركردهاي قلب است  با توجه به اينكه عقل ورزي از

  .ن گفت در اين آيه شريفه قلب كه جايگاه تعقل است در معناي عقل به كار رفته استتوا مي
، مقابلفراخوانده است و در  5و بصيرت، 4تفقه 3تدبر، 2تفكر، 1قرآن كريم انسان را به تعقل،

گيرند مورد سرزنش و نكوهش  كنند و شعور و درايت خويش را به كار نمي كساني را كه انديشه نمي
تمامي اين آيات نشان از آن دارد كه عقل به عنوان يك ابزار شناخت مورد توجه  6.ه استقرار داد

  .قرآن كريم قرار گرفته است
  قلب. 3,4,2,4

 كه قرآن كريم در ارتباط با ادراكات و احساسات باطني انسان به كار كليديهاي  از واژهيكي 
ردن و گردانيدن چيزي از حالي به حال دگرگون كقلب در لغت به معناي . برد قلب يا فؤاد است مي

؛ با اين تفاوت كه در فؤاد برافروختگي و شعله ور بودن فواد از فأد به معناي قلب استو  7آمده ديگر
براي . باشد» دل«شايد مناسبترين واژه معادل براي قلب در زبان فارسي واژه  8.بودن لحاظ مي شود

مركز احساسات و عواطف و جايگاه ادراك و . قلب در قرآن كريم ويژگيهايي برشمرده شده است

                                                            

  67/انبياء ؛51/هود ؛16/يونس ؛64/عمران آل ؛76 ،73 ،170 ،164 ،44/بقره. 1
  219/بقره ؛46/سبأ ؛42/زمر ؛21/روم ؛21/حشر ؛13/جاثيه ؛11/نحل ؛24/يونس. 2
  29/ص ،68/مومنون ،82/نساء ،24/محمد. 3
  13/حشر ؛65/انفال ؛78/نساء ؛98 و 65/انعام. 4
  108/يوسف ؛20/جاثيه ؛43/قصص ؛104/انعام. 5
  2/حجرات ؛113/شعراء ؛56/مومنون ؛123 – 26/انعام ؛69/عمران آل ؛9/بقره .6
  366راغب اصفهاني، پيشين، ص. 7
  333ان، صهم. 8
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بحث حاضر به جنبه مركز احساسات بودن قلب ارتباطي  1.بودن، دو مشخصه قلب استشناخت 
  .دهد مي ندارد و تنها قلب را از جنبه ادراكي آن مورد بررسي قرار

ه از قرآن با استفاد. دهد ادراك و شناخت است مي يكي از آثاري كه قرآن كريم به قلب نسبت
   2.دهد مي كلماتي از خانواده عقل و فهم و تدبر كار ادراك و شناخت را به قلب نسبت

ا لَا تَعا فَإِنَّهونَ بِهعمسآذَانٌ ي ا أَولُونَ بِهقعي قُلُوب مضِ فَتَكُونَ لَهي الْأَريرُوا فسي أَفَلَم ارصى الْأَبم
اند تا دلهايى داشته باشند كه  آيا در زمين گردش نكرده«  46/حج*  تي في الصدورِولَكن تَعمى الْقُلُوب الَّ

كه با آن بشنوند در حقيقت چشمها كور نيست ليكن دلهايى كه در  با آن بينديشند يا گوشهايى
  »تهاست كور اس سينه

ين ابزار قلب براي انديشيدن و درك واقعيت است و انسان بايد از ا دهد مي اين آيه نشان
  .معرفت به طور شايسته استفاده كند

بر ] مگر[انديشند يا  آيا به آيات قرآن نمى« 24/محمد*  أَفَلَا يتَدبرُونَ الْقُرْآنَ أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها

  ».دلهايشان قفلهايى نهاده شده است
دهد و از اينكه منافقان  يم اين آيه نه به طور صريح بلكه به طور ضمني تدبر را به دلها نسبت

كنند يا دلهايشان  نمي اندازند و انديشه و تدبر  نمي فهمند گاليه دارد كه آيا دلها را به كار  نمي قرآن را 
  .قفل شده است؟ مفروض در اين آيه اين است كه قلب براي فهميدن است

 و چشم به شمارقرآن كريم قلب يا فؤاد را در رديف ديگر ابزار ادراكي محسوس نظير گوش 
  :آورد مي

  36/اسراء* والَ تَقْف ما لَيس لَك ِبه علْم إِنَّ السمع والْبصرَ والْفُؤَاد كُلُّ أُولـئك كَانَ عنْه مسؤُوالً 
 و چيزى را كه بدان علم ندارى دنبال مكن زيرا گوش و چشم و قلب همه مورد پرسش واقع«

  ».خواهند شد

                                                            

، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي )از مجموعه مشكات 1/1-7شماره (، 1اخالق در قرآن، جمصباح يزدي محمدتقي، : رك. 1
   235-220، صص1384امام خميني، اول، 
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 اللّهلَّوةَ لَعداألَفْئو ارصاألَبو عمالْس لَ لَكُمعجئًا وونَ شَيلَمالَ تَع كُماتهطُونِ أُمن بكُم متَشْكُرُونَ أَخْرَج كُم
شما  دانستيد بيرون آورد و براى و خدا شما را از شكم مادرانتان در حالى كه چيزى نمى« 78/نحل

  ».داد باشد كه سپاسگزارى كنيدگوش و چشمها و دلها قرار 
  23/؛ ملك26/؛ احقاف9/؛ سجده78/مؤمنون: همچنين

يبصرُونَ بِها ولَهم  ولَقَد ذَرأْنَا لجهنَّم كَثيرًا منَ الِْجنِّ واإلِنسِ لَهم قُلُوب الَّ يفْقَهونَ بِها ولَهم أَعينٌ الَّ
و در حقيقت « 179/اعراف *  أُولَـئك كَاألَنْعامِ بلْ هم أَضَلُّ أُولَـئك هم الْغَافلُونَآذَانٌ الَّ يسمعونَ بِها 

] حقايق را[دلهايى دارند كه با آن ] چرا كه[ايم  بسيارى از جنيان و آدميان را براى دوزخ آفريده
شنوند آنان  ند كه با آنها نمىبينند و گوشهايى دار كنند و چشمانى دارند كه با آنها نمى دريافت نمى

  ».ماندگانند آنها همان غافل] آرى[ترند  همانند چهارپايان بلكه گمراه
  . قرآن كريم در برخي آيات شناخت حضوري را به قلب نسبت داده است

  13- 11/نجم*  ولَقَد رآه نَزْلَةً أُخْرَى* أَفَتُمارونَه علَى ما يرَى *  ما كَذَب الْفُؤَاد ما رأَى
و قطعا بار ديگرى . كنيد آيا در آنچه ديده است با او جدال مى. نكرد] ش[آنچه را دل ديد انكار«

  ».هم او را ديده است
و نسبت دادن آن به فؤاد يا قلب، شناخت حضوري را » رؤيت«اين آيات با به كار گرفتن تعبير 

 آيات ديگري را نيز. ضوري استرؤيت دل در واقع همان معرفت ح. به قلب نسبت داده است
  1.است توان برشمرد كه نشان دهنده اين هستند كه قلب ابزاري براي شناخت حضوري مي

پس اين چشمها كور نيستند « 46/ حج* فَإِنَّها لَا تَعمى الْأَبصار ولَكن تَعمى الْقُلُوب الَّتي في الصدورِ

  ».ورندهستند كها  بلكه دلهايي كه در سينه
نه چنين است بلكه آنچه مرتكب « 14/مطففين*  كَلَّا بلْ رانَ علَى قُلُوبِهِم ما كَانُوا يكْسبونَ

  »شدند زنگار بر دلهايشان بسته است مى
 قَلْبِهو هعملَى سع خَتَمو مهر بر گوش و قلب او نهاده« 23/جاثيه* و«  
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اين چنين خداوند مهر خواهد زد بر دلهاي  « 101/اعراف* وبِ الْكَافرِينَ كَذَلك يطْبع اللّه علَى قُلُ

  »كافران
 وهفْقَهنَّةً أَن يأَك لَى قُلُوبِهِملْنَا ععجكه مانع (و قرار داديم بر دلهاشان پرده هايي « 25/انعام* و

  ».از اينكه بفهمند) شود مي
* »قلوبنا غلف«يا  110/توبه* » بنوا ريبه في قلوبهم«؛ 45/توبه* » وارتابت قلوبهم«تعابيري نظير 

  .نيز داللت بر اين دارد كه كار دل ادراك كردن است 88/بقره

داند كه اگر قلب  مي قرآن كريم ادراك كردن اعم از شناخت حصولي يا حضوري را كار قلب
صورت نگيرد نشانه تگي گيرد و هرگاه عمل ادراك به شايس مي سالم باشد كار ادراك به خوبي انجام

  1.بيماري قلب است
از جمله انواع معرفت حضوري، شهود قلبي است كه قرآن كريم قلب را به عنوان ابزار كسب 

  .كند مي معرفت شهودي بيان
. نكرد] ش[آنچه را دل ديد انكار« 12و11/نجم* أَفَتُمارونَه علَى ما يرَى *  ما كَذَب الْفُؤَاد ما رأَى

  ».كنيد آنچه ديده است با او جدال مىآيا در 
  .آمده است بخش معرفت شهوديتوضيح درباره اين آيه در 

كند معرفت  مي آن معرفيكسب نوع ديگري از معرفت كه قرآن كريم قلب را به عنوان ابزار 
   2.وحياني است

نِ اللّه مصدقاً لِّما بينَ يديه وهدى وبشْرَى قُلْ من كَانَ عدوا لِّجِبرِيلَ فَإِنَّه نَزَّلَه علَى قَلْبِك بِإِذْ
چرا كه او به فرمان ] در واقع دشمن خداست[بگو كسى كه دشمن جبرئيل است «  97/بقره*  للْمؤْمنينَ

پيش از آن و هدايت و ] كتابهاى آسمانى[خدا قرآن را بر قلبت نازل كرده است در حالى كه مؤيد 
  ».مؤمنان است بشارتى براى

                                                            

  224-223همان، صص. 1
  224همان،ص. 2
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روح االمين آن را بر « 194- 193/شعراء* علَى قَلْبِك لتَكُونَ منَ الْمنذرِينَ * نَزَلَ بِه الرُّوح الْأَمينُ 

  »هشداردهندگان باشى] جمله[تا از . دلت نازل كرد
البته واضح است كه وحي به معناي خاص آن يعني وحي تشريعي كه در اين آيات بدان اشاره 

  . ده است مخصوص قلب پيامبران استش
گيرد و هم  مي كه هم معرفت حصولي كه به وسيله تعقل و تدبر و تفقه صورت ايننتيجه 

  .كار قلب است ،معرفت حضوري و رؤيت شهودي و هم تلقي وحي
  فطرت. 4,4,2,4

 همانگونه كه در بخش دوم از فصل سوم درباره فطرت بيان شد وقتي از فطرت سخن به ميان
آيد به دو دسته ويژگي بايد پرداخت؛ يكي گرايشها و تمايالت فطري و ديگري شناختها و معارف  يم

همين . فطري؛ با توجه به آنچه در بخش مذكور آمده است در اينجا نيازي به شرح مفصل نيست
شود كه در سرشت انسان يك سري معرفتها و شناختهاي غير اكتسابي وجود دارد كه  مي مقدار اشاره

توان فطرت را هم از ابزارهاي شناخت براي انسان به شمار آورد؛ گرچه  مي بنابراين. صبغه الهي دارد
  . است قلبي پي بردن به معارف فطري نيازمند غبارزدايي از نفس انساني و تذكر
آيات  2آيات نسيان، 1آيات تذكره،: آيات مربوط به فطرت در قرآن كريم چند دسته هستند

سوره مباركه مائده،  105آيه  4آيه فطرت،(نشان دهنده فطري بودن مجموعه معارف دين آيات  3ميثاق،
آيات راجع  7، آيات راجع به توجه به خدا هنگام احساس خطر،)6آيه الهام فطري نفس 5آيه صبغه اهللا،

  1.و آيات بيانگر تبيين فطرت از طريق محبت 8به توجه به خدا هنگام سفر دريايي

                                                            

  43و  42/؛ انعام3/ر؛ فاط55/؛ ذاريات54و  49/؛ مدثّر22و  21/غاشيه. 1
   78/؛ يس67/؛ توبه19/حشر. 2
  173و  172/اعراف. 3
  30/روم. 4
  138/بقره. 5
  8و  7/شمس. 6
  ؛ 41و  40/؛ انعام65تا  63/؛ مؤمنون53/نحل. 7
  ؛65/عنكبوت. 8
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  معرفت  سبروشهاي ك. 5,2,4
معرفت . 1 :توان اينگونه تقسيم بندي كرد مي شناختمنابع  را بر اساس ابزار و معرفتروشهاي 

  .و معرفت الهامي5معرفت وحياني . 4معرفت شهودي؛ . 3معرفت عقلي؛ . 2؛ يا تجربي حسي
  معرفت تجربي. 1,5,2,4

 پذيرد انجام مي همچون گوش و چشم معرفت حسي كه با ابزار و حواس ظاهر بهقرآن كريم 
هاي زميني و آسماني را بشناسد و  پديده كردهدعوت  را و انسان در آيات گوناگوني اشاره نموده است

  . بداند خداوندهر پديده اي را آيت و نشانه 
  :فرمايد مي) ص(در پاره اي از آيات قرآن كريم خطاب به پيامبر : به عنوان نمونه

مي الساذَا فضِقُلِ انظُرُواْ ماألَرو اتها و زمين بنگريد در آسمان: به مردم بگو« 101/يونس*  او 

  »چيست؟
پس به آثار رحمت خدا بنگر « 50/روم*  فَانظُرْ إِلَى آثَارِ رحمت اللَّه كَيف يحيِي الْأَرض بعد موتها

  ».گرداند كه چگونه زمين را پس از مرگش زنده مي
وإِلَى *  وإِلَى الْجِبالِ كَيف نُصبت*  وإِلَى السماء كَيف رفعت*  إِلَى الْإِبِلِ كَيف خُلقَت أَفَلَا ينظُرُونَ

تحطس فضِ كَيو به آسمان كه  نگرند كه چگونه آفريده شده ر نميآيا به شت« 20- 17/ غاشيه*  الْأَر

رپاداشته شده؟ و به زمين كه چگونه گسترده شده ها كه چگونه ب چگونه برافراشته شده؟ و به كوه
  »است؟

  »پس انسان بايد بنگرد كه از چه آفريده شده است؟« 5/طارق* فَلْينظُرِ الْإِنسانُ مم خُلقَ 

  2.نظير اين آيات زياد است
است   اي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه هر چند معرفت تجربي الزم و ضروري نكته
هيچ گاه شناخت  قرآن كريم هم . توان قلمرو شناخت انسان را منحصر در تجربه دانست نمي اما هرگز

براي عدم انحصار شناخت، به شناخت تجربي و حسي . را منحصر در شناخت حسي ندانسته است

                                                                                                                                                                              

  7/حجرات. 1
  185/؛ اعراف42/؛ روم20/؛ عنكبوت99/؛ انعام6/؛ ق24/عبس. 2
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در اينجا به عنوان نمونه به دو دليل از داليلي كه عالمه طباطبايي ذيل  1داليل متعددي بيان شده است؛
اوالً : شود مي يات ابتدايي سوره بقره در رد دعوي انحصار معرفت به معرفت حسي آورده اند اشارهآ

علم . آيد مي تواند با تجربه ديگري باشد چرا كه تسلسل پيش نمي اثبات صحت و عدم صحت تجربه 
ر حاليكه كند؛ د مي ثانياً حس تنها امور جزئي را درك. آيد به صحت تجربه از طريق عقل به دست مي
توانند تنها از طريق اتكا به  نمي اين نتايج كلي . آورند مي حتي علوم تجربي نتايج كلي را به دست

  2.تجربيات و محسوسات به دست بيايند
  معرفت عقلي. 2,5,2,4

موارد  اي  خواند در پاره مي قرآن كريم در كنار اينكه انسان را به تعقل، تفكر، تدبر و تفقه فرا
و يا صحت سخن مخالفان را در گرو  3كند مي حقانيت سخن خود استدالل عقلي بيان براي اثبات

 5و در پاسخ به برخي مشركان كه توجيهاتي نظير تقرب به خدا، 4نمايد مي آوردن دليلي عقلي معرفي
كردند، استدالل آنها را باطل  مي را براي اثبات حقانيت بت پرستي خود بيان 7و مشيت الهي 6شفاعت
قرآن كريم يكي از نامهايي كه براي معرفي خود به  حتي 9؛»...حجتهم داحضه« 8:خواند دوش ميو مخ

علما و حكماي اسالم نيز ريشه بسياري از براهين عقلي در اثبات عقايد  10.برد برهان است مي به كار
ه نُ مثالً آيت اهللا جوادي آملي در جلد چهارم تفسير موضوعي 11.ديني را در قرآن معرفي كرده اند

                                                            

  92-89صص ، 1، جطباطبايي محمدحسين، پيشين: رك. 1
 91، ص1همان، ج. 2

  35/؛ طور22/انبياء. 3
  24/، انبياء111/بقره: مانند. 4
  3/زمر. 5
  18/يونس. 6
  148/انعام. 7
  407- 406، صص1381، قم، اسراء، اول، )وحي و نبوت در قرآن كريم( 3جوادي آملي عبداهللا، تفسير موضوعي ج. 8
  15/شوري. 9

  174/نساء. 10
اصطياد معارف عقلي از نصوص (قدردان قرا ملكي محمدحسن، خدا در حكمت و شريعت : رك: به عنوان نمونه. 11

  1386، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي، اول، )ديني

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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كنند؛ برهان توحيد، برهان  مي برهان را كه قرآن كريم براي ضرورت وقوع معاد بيان كرده است تبيين
صدق، برهان فطرت، برهان حركت و هدفداري، برهان حكمت، برهان رحمت، برهان حقيقت، برهان 

   1.عدالت و برهان تجرد روح
كند و مخالفان و  مي شدت مخالفتقران كريم با تقليد كوركورانه و از روي جهل به  اصوالً

قرآن  2.خواند مي گويد فرا مي دهند و آنچه خدا به آنها مي منكران را به تعقل و تدبر در آنچه انجام
خواهد درباره مشاهدات  مي كند از بشر مي كريم حتي آنجايي كه به مشاهده و تجربه حسي تشويق

اگر كتاب «: فرمايد مي مه طباطبايي در اين بارهعال 3.خود تعقل و انديشه كند تا به حقيقت راه يابد
الهي را كاوش كامل و در آياتش دقت كنيد شايد بيش از سيصد آيه ببينيد كه مردم را به تفكر و تذكر 

آموزد يا  مي و تعقل دعوت كرده است يا به پيامبر استداللي را براي اثبات حقي يا از بين بردن باطلي
خداوند در قرآن خود حتي در يك آيه بندگان . كند مي ان و اولياي خود نقلاستداللهايي را از پيامبر

خود را امر نفرموده است كه نفهميده به قرآن يا به هر چيزي كه از جانب اوست ايمان بياورند يا 
  4».راهي را كوركورانه بپيمايند

 قَتخُل فنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيا* أَفَلَا يمإِلَى السو تعفر فء كَي *تبنُص فالِ كَيإِلَى الْجِبإِلَى *  وو
 تحطس فضِ كَينگرند كه چگونه آفريده شده است؟ و به آسمان  نمي آيا به شتر « 20-17/غاشيه* الْأَر

كه چگونه برافراشته شده؟ و به كوهها كه چگونه برپاداشته شده؟ و به زمين كه چگونه گسترده شده 
  »؟است

                                                            

اين براهين را ؛ 177-137، صص1380، قم، اسراء، اول، )معاد در قرآن( 4جوادي آملي عبداهللا، تفسير موضوعي، ج. 1
، 35/، كهف44/ابراهيم: ؛ فطرت122/نساء: ؛ صدق87/نساء: توحيد: اتي مانند اين آيات تبيين كردمي توان با توجه به آي

، 27/، ص115/مؤمنون: ؛ حكمت156/، بقره6/، انشقاق12/، قيامت187/، اعراف39/غافر: ؛ حركت و هدفداري30/روم
، 8-7/، زلزال21-20/جاثيه: ؛ عدالت69/، حج20/، غافر25/نور: ؛ حقيقت4-2/، فاتحه12/انعام: ؛ رحمت85/حجر
  28-27/، فجر25/، نوح11-10/، سجده100/، مؤمنون169/، آل عمران154/بقره: ؛ تجرد روح47/انبياء

  170/بقره. 2
  20-17/؛ غاشيه259/بقره. 3
  405، پيشين، ص3جوادي آملي عبداهللا، تفسير موضوعي، ج. 4

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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العظَامِ كَيف  فَانظُرْ إِلَى طَعامك وشَرَابِك لَم يتَسنَّه وانظُرْ إِلَى حمارِك ولنَجعلَك آيةً لِّلنَّاسِ وانظُرْ إِلَى
به خوراك و نوشيدني خود بنگر كه طعم و رنگ آن تغيير نكرده « 259/بقره*  نُنشزُها ثُم نَكْسوها لَحما

آنچه مي بيني هم براي اطمينان  به درازگوش خود نگاه كن كه چگونه متالشي شده است؟ يلاست و
اكنون به . قرار دهيم) در مورد معاد(خاطر توست و هم براي اينكه تو را نشانه اي براي مردم 

استخوانهاي مركب خود نگاه كن كه چگونه آنها را برپا ساخته و به هم پيوند مي دهيم و سپس بر آن 
  ».وشت مي پوشانيمگ

آيا نينديشيده اند كه « 184/اعراف* أَولَم يتَفَكَّرُواْ ما بِصاحبِهِم من جِنَّةٍ إِنْ هو إِالَّ نَذيرٌ مبِينٌ 

  ».آشكار نيست اي  همنشين آنان هيچ جنوني ندارد؟ او جز هشدار دهنده
رقَدفَكَّرَ و انديشيد و سنجيد )آن دشمن حق(آري « 18/مدثر*  إِنَّه.«  

ملْ أَكْثَرُهي بلن قَبكْرُ مذو يعن مكْرُ مذَا ذه انَكُمرْهاتُوا بةً قُلْ ههآل هونن دونَ أَمِ اتَّخَذُوا ملَمعلَا ي 
ن را بياوريد اند بگو برهانتا آيا به جاى او خدايانى براى خود گرفته«  24/انبياء*  الْحقَّ فَهم معرِضُونَ

را  بلكه بيشترشان حق] نه[يادنامه هر كه با من است و يادنامه هر كه پيش از من بوده   است اين
  ».شناسند و در نتيجه از آن رويگردانند نمى

اگر در آنها « 22/ياءانب* لَو كَانَ فيهِما آلهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتَا فَسبحانَ اللَّه رب الْعرْشِ عما يصفُونَ 

پس منزه . شدند تباه مي) آسمان و زمين(اهللا، خداياني ديگر وجود داشت قطعاً جز ) زمين و آسمان(
  ».كنند مي است پروردگار عرش از آنچه وصف

بسياري از متكلمين و مفسران اين آيه را معرف برهان معروف تمانع در اثبات وحدانيت خدا 
اين آيه و برهان تمانع ارتباطي هم نباشد حداقل چيزي كه اين آيه شريفه حتي اگر ميان . دانسته اند

  . داوند استبيانگر آن است به كارگيري يك استدالل عقلي براي اثبات يگانگي خ
آيا از هيچ خلق شده اند يا آنكه خودشان « 35/طور*   أَم خُلقُوا منْ غَيرِ شَيء أَم هم الْخَالقُونَ

  »تند؟خالق خود هس

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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توان به طور ضمني برهاني براي اثبات وجود خداوند  مي برخي مفسران معتقدند از اين آيه
گرچه قدر متيقن اين است كه آيه بيانگر يك استدالل عقلي در قالب يك استفهام  1استخراج كرد؛

ال باشد و منكران را دعوت به انديشه و تفكر در اين سؤ مي انكاري براي اثبات خالقيت خداوند
  .كند مي

باؤُهم الَ يعقلُونَ شَيئاً وإِذَا قيلَ لَهم اتَّبِعوا ما أَنزَلَ اللّه قَالُواْ بلْ نَتَّبِع ما أَلْفَينَا علَيه آباءنَا أَولَو كَانَ آ
*  سمع إِالَّ دعاء ونداء صم بكْم عمي فَهم الَ يعقلُوَنومثَلُ الَّذينَ كَفَرُواْ كَمثَلِ الَّذي ينْعقُ بِما الَ ي* والَ يهتَدونَ 

  171و170/بقره
نه بلكه از چيزي : گويند مي و چون به آنان گفته شود از آنچه خدا نازل كرده است پيروي كنيد«

كرده و به را  نمي آيا هر چند پدرانشان چيزي را درك . كنيم مي كه پدران خود را بر آن يافتيم پيروي
رفته اند؟ و مثل كافران چون مثل كسي است كه حيواني را كه جز صدا و ندايي مبهم  نمي صواب 
  ».كنند نمي و تعقل  كرند و اللند و كور. زند مي شنود بانگ نمي چيزي 

فَلَما رأَى الْقَمرَ بازِغًا قَالَ *  ال أُحب اآلفلينَ  فَلَما جنَّ علَيه اللَّيلُ رأَى كَوكَبا قَالَ هـذَا ربي فَلَما أَفَلَ قَالَ
غَةً قَالَ هـذَا فَلَما رأَى الشَّمس بازِ*  هـذَا ربي فَلَما أَفَلَ قَالَ لَئن لَّم يهدني ربي ألكُونَنَّ منَ الْقَومِ الضَّالِّينَ 

إِنِّي وجهت وجهِي للَّذي فَطَرَ السماوات * لَت قَالَ يا قَومِ إِنِّي برِيء مما تُشْرِكُونَ أَكْبرُ فَلَما أَفَ اربي هـذَ
 وحĤجه قَومه قَالَ أَتُحاجونِّي في اللّه وقَد هدانِ والَ أَخَاف ما* واألَرض حنيفًا وما أَنَاْ منَ الْمشْرِكينَ 

  80- 76/انعام*   تُشْرِكُونَ بِه إِالَّ أَن يشَاء ربي شَيئًا وسع ربي كُلَّ شَيء علْما أَفَالَ تَتَذَكَّرُونَ
اى ديد گفت اين پروردگار من است و آنگاه چون  پس چون شب بر او پرده افكند ستاره«

ر حال طلوع ديد گفت اين و چون ماه را د. كنندگان را دوست ندارم غروب كرد گفت غروب
پروردگار من است آنگاه چون ناپديد شد گفت اگر پروردگارم مرا هدايت نكرده بود قطعا از گروه 

پس چون خورشيد را برآمده ديد گفت اين پروردگار من است اين بزرگتر است و . گمراهان بودم
من از روى . سازيد بيزارم شريك مى] براى خدا[هنگامى كه افول كرد گفت اى قوم من من از آنچه 

اخالص پاكدالنه روى خود را به سوى كسى گردانيدم كه آسمانها و زمين را پديد آورده است و من 

                                                            

  35- 34ص، پيشين، ص3-1مصباح يزدي محمدتقي، معارف قرآن، ج: رك. 1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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كنيد و حال  و قومش با او به ستيزه پرداختند گفت آيا با من در باره خدا محاجه مى. از مشركان نيستم
سازيد بيمى ندارم مگر آنكه پروردگارم  مىآنكه او مرا راهنمايى كرده است و من از آنچه شريك او 

  ».شويد چيزى بخواهد علم پروردگارم به هر چيزى احاطه يافته است پس آيا متذكر نمى
اين آيات درباره احتجاج جدلي حضرت ابراهيم با مشركان قوم خود است كه با استفاده از 

  .يان ديگر پرداختندمفاهيم مورد قبول آنها به اثبات حقانيت خداوند و باطل بودن خدا
  معرفت شهودي. 3,5,2,4

ي عرفاني از آن نام برده  شهود قلبي كه گاه به نام چشم باطن، چشم برزخي و يا مكشافه
  .شود از روشها يا انواع معرفت است مي

  .در قرآن كريم آيات شريفه اي است كه درباره كشف و شهود سخن گفته است
  :آيه اول

ونَ علَمتَع ينِكَلَّا لَوقالْي لْم  *يمحنَّ الْجينِ*  لَتَرَوقنَ الْييا عنَّهلَتَرَو هرگز چنين « 7و6و5/تكاثر*  ثُم

كرديد، سپس قطعا به عين اليقين آن را در  داشتيد حتماً دوزخ را مشاهده مي نيست، اگر علم يقين مي
   ».يافتيد مي

سوالي كه مطرح است اين . سخن رفته است در اين آيه شريفه از مشاهده كردن و ديدن دوزخ
  :فرمايد بي ترديد مشاهده دوم كه مي پذيرد و يا در آخرت؟  است كه آيا اين مشاهده در دنيا انجام مي

از آن حكايت  »لترونّ الجحيم«مربوط به آخرت است اما مشاهده نخست كه  »ثم لترونّها عين اليقين«

  :ه طباطبايي در اين باره مي فرمايدعالم. باشد دارد مربوط به دنيا مي
ن در دنيا و قبل از قيامت و با چشم ي آيد منظور از ديدن جحيم، ديدن آاز ظاهر كالم برم«

استفاده مي شود، از  »...و كذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات «بصيرت است كه همانطور كه از آيه 

   1.آثار علم اليقين است
  
  

                                                            

  370، ص40طباطبايي محمدحسين، پيشين، ج. 1
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  :آيه دوم
و اين گونه « 75/انعام*  ي إِبرَاهيم ملَكُوت السماوات واألَرضِ وليكُونَ منَ الْموقنينَوكَذَلك نُرِ

   ».ها و زمين را به ابراهيم نمايانديم تا از جمله يقين كنندگان باشد ملكوت آسمان
  :آيه سوم

آيا . نكرد] ش[آنچه را دل ديد انكار« 12و11/نجم*  ىأَفَتُمارونَه علَى ما يرَ*  ما كَذَب الْفُؤَاد ما رأَى

   ».كنيد در آنچه ديده است با او جدال مى
كند عالمه طباطبايي در ذيل آيه شريفه بيان مي. در اين آيه شريفه سخن از شهود پيامبر است

كه خداوند در اين آيه شريفه ديدن را به قلب رسول اعظم نسبت داده است و اين مايه شگفتي 
  1.نيست، زيرا انسان عالوه بر ابزار حس و عقل نوع ديگري از ادراك دارد و آن ادراك شهودي است

  :چهارم  آيه
و چون كاروان « 94/يوسف*  ولَما فَصلَت الْعيرُ قَالَ أَبوهم إِنِّي لَأَجِد رِيح يوسف لَوالَ أَن تُفَنِّدونِ

   ».شنوم را به كم خردي نسبت ندهيد بوي يوسف را ميگفت اگر م) يعقوب(رهسپار شد پدرشان 
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 

ها كنار رفت و  ن از مصر به سوي كنعان حركت كرد پردهخود به همراه داشتند؛ لحظه اي كه كاروا
پيداست دريافتن بوي يوسف شهود باطني است و هرگز ممكن  2.يعقوب بوي يوسف را استشمام كرد

. اند هشتاد فرسخ بوده است بويي را با شامه معمولي استشمام كرد نيست از فاصله دور كه گفته
درباره شهود و مكاشفه قلبي آيات . باطني و شهود دل است بنابراين آيه شريفه فوق مربوط به معرفت

   3.شريفه ديگري نيز وجود دارد
   

                                                            

 59، ص37همان، ج. 1

  101، ص22همان، ج. 2
  22/فرقان ؛105/توبه. 3
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  معرفت وحياني. 4,5,2,4
ار ارتباط برقر بشرخداوند از طريق آن با . وسيله ارتباط عالم ملك با عالم غيب وحي است

معاني مختلفي  به لغتدر  وحي .كند ميمنتقل  آنهاسازد و حقايق و معارف و تعاليم آسماني را به  مي
از اين  1الهام، سخن رمز آميز و وحي نبوي،رساله،  ، اشاره سريع، كتابت،اشاره. به كار رفته است

سرعت را  و توان عناصر اصلي وحي يعني اشاره و رمز مجموع موارد استعمال وحي مياز . جمله اند
  :دكلمه وحي معاني مختلفي دار نيز در قرآن كريم. استفاده كرد

تدبير و تقدير . 4 4به فرشتگان الهام. 3 3پيام همراه با اشاره. 2 2وحي نبوي و پيامبري. 1 
  10و  9.الهام به طبيعت .8 8به انسان الهام. 7 7غريزي تقدير. 6 6القائات شيطاني. 5 5تكويني

اي است  وحي به معناي مصطلح كه همان وحي. 1: ستمرتبط با بحث حاضر ادو معنا از وحي 
به انسانهاي ديگر مختص پيامبران نيست و وحي به معناي الهام غيبي كه . 2. مختص پيامبران است كه

معرفت وحياني از  .شود نوع اول در اصطالح، وحي و نوع دوم الهام ناميده مي. تواند القاء شود هم مي
ختصاص نوع الهام در بخشي جداگانه شرح داده شده است و اين بخش به معرفت وحياني نبوي ا

پرواضح است راه كسب اين نوع معرفت به صورت مستقيم براي انسانهاي عادي بسته است؛ . دارد
) قرآن(تنها از طريق سخنان غير محرّف به جا مانده از انبياء و كتب آسماني مصون مانده از تحريف 

  .توان به معارف وحياني دست پيدا كرد مي
  :وجود دارد يانآيات فراو نبويوحي در قرآن كريم درباره 

                                                            

 1085؛ ابن فارس، پيشين، ص469راغب اصفهاني، پيشين، ص . 1

  52/؛ شعراء160؛ و 117/؛ اعراف10/؛ نجم 163/؛ نساء39/؛ اسراء13/ابراهيم . 2
 11/مريم. 3

 12/انفال. 4

 12/فصلت. 5

 112/انعام. 6

 68/نحل. 7

 38/طه  ؛17/؛ مريم7/قصص. 8

 5/زلزال. 9
  29-24، صص1385هي محمود، وحي در قرآن، قم، بوستان كتاب، اول، لعبدال. 10
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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1 .إِسو يمرَاهنَا إِلَى إِبيحأَوو هدعن بينَ مالنَّبِينَا إِلَى نُوحٍ ويحا أَوكَم كنَا إِلَييحقَ إِنَّا أَوحإْسيلَ واعم
ما هم چنان « 163/نساء*  داوود زبوراويعقُوب واألَسباط وعيسى وأَيوب ويونُس وهارونَ وسلَيمانَ وآتَينَا 

نيز وحي كرديم و به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و  د از او وحي كرديم به توكه به نوح و پيامبران بع
يعقوب و اسباط و عيسي و ايوب و يونس و هارون و سليمان نيز وحي نموديم و به داود زبور 

   ».بخشيديم
  . ن هاستبه آ خداوند حاءاي) ص(مه انبياء عظامدر اين آيه شريفه وجه مشترك ه

2 .بِإِذْن يوحولًا فَيسلَ ررْسي ابٍ أَوجاء حرن وم ا أَويحإِلَّا و اللَّه هكَلِّمشَرٍ أَن يبا كَانَ لمو شَاء إِنَّها يم ه
 يمكح يلگويد جز از راه وحي يا از فراسوي  و هيچ بشري را نرسد كه خدا با او سخن« 51/شوري* ع

چرا كه او بلندمرتبه و حكيم . حجابي، يا فرستاده اي بفرستد و به اذن او هرچه بخواهد وحي كنمد
   ».است

در آغاز . شكال سخن گفتن و ارتباط گرفتن با خداوند مطرح استدر اين آيه شريفه اَ
: مگر از سه طريقكردن با خدا ممكن نيست براي هيچ انساني سخن گفتن و ارتباط پيدا  : فرمايد مي
و يا از راه فرستادن فرشته وحي كه پيام . 3 شنيدن كالم خداوند از پس پرده. 2 تكلم بي واسطه.1

در اين سه قسم تنها قسم اول بدون واسطه فرشته و بدون حجاب  1.رساند خداوند را به پيامبر مي
  2.گويد ا پيامبرش بدون واسطه سخن مياست و مقصود از آن وحي خاصي است كه خداوند ب

وجود داشته ) ص( نكته مهم اين است كه تمامي اقسام وحي در مورد حضرت پيامبر اعظم
به ويژه اين كه  3.كند است چنان كه آيه شريفه اي كه پس از اين آيه است اين مطلب را تأييد مي

  4.استشده روايات و احاديثي نيز در اين باب وارد 
3 .ا يمىوونِ الْهقُ عى*  نطوحي يحإِلَّا و واز سر هوس سخن ) ص( و پيامبر« 4و3/نجم*  إِنْ ه

  » .شود نيست گويد اين سخن به جز وحي اي كه وحي مي نمي

                                                            

 121-119، صص35طباطبايي محمدحسين، پيشين، ج. 1

  121همان، ص. 2
 . 52/شوري. 3

  122همان، ص. 4
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د كه او نك اين آيه شريفه مبدأ تمامي سخنان پيامبر اعظم را وحي دانسته و به صراحت بيان مي
. گويد وحي الهي است گويد بلكه هرچه مي از سر هوس سخن نمي هرگز از روي خواهش نفساني و

بايد توجه داشت منظور از وحي در اينجا تنها وحي تشريعي كه در قالب قرآن نازل شده است، 
  .شود مي نيست؛ بلكه سخنان و احاديث ديگر پيامبر را نيز شامل

ها  ال ذكر و بررسي آندرباره وحي نبوي آيات ديگري نيز در قرآن كريم وجود دارد كه مج
  1.نيست

  يالهاممعرفت . 5,5,2,4
اصل اين واژه از التهام به معني بلعيدن و فروبردن است و در اصطالح به اين معناست كه 

كند كه الهام در  ابن منظور در لسان العرب قيدي را اضافه مي 2.مطلبي به قلب انسان افكنده شود
اوند و يا از مأل اعلي و جهان باال باشد و به موجب آن الهام، موردي به كارمي رود كه القاء كننده خد

الهام هم مانند وحي معرفتي است غيبي كه از بر اين اساس،  3.شخص ملهم به كاري واداشته شود
  :سوي خداوند به قلب انسان القاء مي شود با اين تفاوت كه

  . نيستوحي تشريعي مخصوص پيامبران است اما الهام مخصوص پيامبران . 1
وحي تشريعي بيان حالل و حرام و تكاليف است و مأموريت ابالغ به مردم را به همراه دارد . 2

  . اما الهام چنين نيست
  .معرفت الهامي غير معصومين براي ديگران حجت نيست. 3

الزم به ذكر است كه ارتباط ائمه معصومين با غيب و خداوند را در علم كالم اصطالحاً از 
مي خوانند؛ بديهي است الهام به معصومين با الهام به غير معصومين نيز تفاوت دارد مثل جنس الهام 

اينكه معصومين در حين الهام كامالً به منبع آن توجه دارند اما در الهام به انسانهاي عادي اينچنين 
   4.نيست

                                                            

 . 52/؛ شوري97/؛ بقره39/؛ اسراء6/؛ فصلت443/ نحل. 1

  405راغب اصفهاني، پيشين، ص. 2
 342بهشتي محمد، پيشين، ص. 3

  125-117عبداللهي محمود، پيشين، صص: رك. 4
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معرفت  كه از انواع روشهاي كسب نمونه الهام را مي توان در قرآن كريم مشاهده كرد ندچ
  :آيد انسان به شمار مي

  به مادر موسيالهام   :يك
ني إِنَّا رادوه وأَوحينَا إِلَى أُم موسى أَنْ أَرضعيه فَإِذَا خفْت علَيه فَأَلْقيه في الْيم ولَا تَخَافي ولَا تَحزَ

كرديم كه او را شير ده و چون ) الهام(مادر موسي وحي و به « 7/قصص*  إِلَيك وجاعلُوه منَ الْمرْسلينَ

ه گردانيم و از زمر بر او بيمناك شدي او را در نيل بينداز و مترس و اندوه مدار كه ما او را به تو باز مي
  ».دهيم پيامبرانش او را قرار مي

وحى ] بايد[رت آنچه را كه هنگامى كه به ماد« 38/طه*  إِذْ أَوحينَا إِلَى أُمك ما يوحى: همچنين

  ».شد وحى كرديم مى
  الهام به يوسف در نوجواني: دو

و به او وحى كرديم كه قطعا « 15/يوسف*  وأَوحينĤَ إِلَيه لَتُنَبئَنَّهم بِأَمرِهم هـذَا وهم الَ يشْعرُونَ

  »خبر خواهى كرد دانند با آنان را از اين كارشان در حالى كه نمى
  الهام به مريم: سه

 مرْينُ مى ابيسع يحسالْم هماس نْهةٍ ممبِكَل شِّرُكبي إِنَّ اللّه مرْيا مكَةُ يآلئالْم ا إِذْ قَالَتنْيي الدا فجِيهو
اي  د تو را به كلمهمريم، خداون اي   :هنگامي كه فرشتگان گفتند« 45/آل عمران*  واآلخرَةِ ومنَ الْمقَرَّبِينَ

عيسي پسر مريم است؛ درحاليكه در اين جهان و دهد كه نامش مسيح  از طرف خودش بشارت مي 
  ».جهان ديگر صاحب شخصيت خواهد بود و از مقربان الهي است

  26و17،19،21،24،25/مريمو  43و42/آل عمران: همچنين
انساني بي عيب و نقص بر او  در اين هنگام ما روح خود را سوي او فرستاديم و او در شكل

ناگهان از طرف ... گفت من فرستاده پروردگار توام آمده ام تا پسري پاكيزه به تو ببخشم... ظاهر شد 
  ...پايين پايش او را صدا زد كه غمگين مباش پروردگارت زير پاي تو چشمه آبي گوارا قرار داده است
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  الهام فطري: چهار
ا واهوا سما *  نَفْسٍ واهتَقْوا وهورا فُجهمسوگند به نفس و آن كس كه آن را « 8و7/شمس* فَأَلْه

  ».پرهيزگاري اش را بدو الهام كرد سامان داد و سپس پليدكاري و
در اين آيه شريفه سخن از سامان يافتن نفس انساني به دست خداست كه الهام فجور و تقواي 

يعني خداوند به گونه اي نفس انساني را . تگي نفس استنفس نيز از موارد تكميل و سامان ياف
الهام تكويني و فطري  خاطر دهد و اين به درست كرده كه زشت و زيبا و خوب و بد را تشخيص مي

  .اين نوع الهام درواقع همان شناختهاي فطري انسان است كه به آن اشاره شد 1.است
  شرايط معرفت. 6,2,4

ن ابزار و منبع معرفت بسته به شرايط عالم يعني نفس انساني شرايط معرفت پس از فراهم بود
مسلم است شرايط . با توجه به ابزار معرفت و مرتبه آن شرايط معرفت هم متفاوت خواهد بود. است

معرفت حسي نياز به چشم . كسب معرفت حسي با شرايط كسب معرفت شهودي يكسان نخواهد بود
قرآن كريم به برخي . مند قلبي پاك و باطني آراسته استو گوش سالم دارد و معرفت شهودي نياز

  :شرايط معرفت نيز اشاره مي كند
  طهارت باطن. 1,6,2,4

  ».شدگان بر آن دست ندارند كه جز پاك« 79/ واقعه*  لَّا يمسه إِلَّا الْمطَهرُونَ
  تقوا. 2,6,2,4

ي نُواْ إَن تَتَّقُواْ اللّهينَ آما الَّذهفُرْقَاناًيِا أَي ل لَّكُمعايد اگر  اى كسانى كه ايمان آورده« 29/انفال*  ج

  »دهد قرار مى] حق از باطل[تشخيص ] نيروى[از خدا پروا داريد براى شما 
براى او راه ] خدا[و هر كس از خدا پروا كند « 2/طالق*  ومن يتَّقِ اللَّه يجعل لَّه مخْرَجا

  »دده شدنى قرار مى بيرون
آن هيچ ] حقانيت[اين است كتابى كه در « 2/بقره*  ذَلك الْكتَاب الَ ريب فيه هدى لِّلْمتَّقينَ

  »مايه هدايت تقواپيشگان است] و[ترديدى نيست 

                                                            

 254-253، صص40طباطبايي محمدحسين، پيشين، ج. 1
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هتمحن رنِ مفْلَيك كُمؤْتي هولنُوا بِرَسآمو نُوا اتَّقُوا اللَّهينَ آما الَّذها أَيي  شُونَ بِها تَمنُور ل لَّكُمعجيو
يمحر غَفُور اللَّهو رْ لَكُمغْفيايد از خدا پروا داريد و به پيامبر او  اى كسانى كه ايمان آورده« 28/حديد*  و

 آن راه] بركت[خويش شما را دو بهره عطا كند و براى شما نورى قرار دهد كه به  رحمت بگرويد تا از

  »بر شما ببخشايد و خدا آمرزنده مهربان است سپريد و
يملع ءبِكُلِّ شَي اللّهو اللّه كُملِّمعيو اتَّقُواْ اللّهاز نافرماني خدا بپرهيزيد و خدا به شما « 282/بقره*  و

  ».تعليم مي دهد
    ايمان. 3,6,2,4

را يمشي بِه في النَّاسِ كَمن مثَلُه في الظُّلُمات لَيس بِخَارِجٍ منْها أَو من كَانَ ميتًا فَأَحيينَاه وجعلْنَا لَه نُو
اش گردانيديم و  بود و زنده] دل[آيا كسى كه مرده« 122/انعام* كَذَلك زينَ للْكَافرِينَ ما كَانُواْ يعملُونَ 

راه برود چون كسى است كه گويى گرفتار در  براى او نورى پديد آورديم تا در پرتو آن در ميان مردم
دادند زينت داده شده  آمدنى نيست اين گونه براى كافران آنچه انجام مى تاريكيهاست و از آن بيرون

  ».است
و خدا به هر كس نورى نداده باشد او را هيچ « 40/نور*  ومن لَّم يجعلِ اللَّه لَه نُورا فَما لَه من نُّورٍ

  »نخواهد بودنورى 
رهم والَّذينَ والَّذينَ آمنُوا بِاللَّه ورسله أُولَئك هم الصديقُونَ والشُّهداء عند ربهِم لَهم أَجرُهم ونُو

بران وى ايمان و كسانى كه به خدا و پيام« 19/حديد*  كَفَرُوا وكَذَّبوا بĤِياتنَا أُولَئك أَصحاب الْجحيمِ

ايشان راست اجر و نورشان ] و[پروردگارشان گواه خواهند بود  اند آنان همان راستينانند و پيش آورده
  »اند آنان همدمان آتشند آيات ما را تكذيب كرده و كسانى كه كفر ورزيده و

ويلٌ لِّلْقَاسيةِ قُلُوبهم من ذكْرِ اللَّه أُولَئك في ضَلَالٍ أَفَمن شَرَح اللَّه صدره للْإِسلَامِ فَهو علَى نُورٍ من ربه فَ
 برخوردار] در نتيجه[اسالم گشاده و ] پذيرش[اش را براى  پس آيا كسى كه خدا سينه« 22/زمر*  مبِينٍ

لى د سخت پس واى بر آنان كه از] همانند فرد تاريكدل است[باشد  از نورى از جانب پروردگارش مى
  »كنند اينانند كه در گمراهى آشكارند ياد خدا نمى
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  صبر و شكر. 4,6,2,4
ه إِنَّ في ذَلك ولَقَد أَرسلْنَا موسى بĤِياتنَا أَنْ أَخْرِج قَومك منَ الظُّلُمات إِلَى النُّورِ وذَكِّرْهم بِأَيامِ اللّ

] و به او فرموديم[و در حقيقت موسى را با آيات خود فرستاديم « 5/يمابراه*  آليات لِّكُلِّ صبارٍ شَكُورٍ

تاريكيها به سوى روشنايى بيرون آور و روزهاى خدا را به آنان يادآورى كن كه  كه قوم خود را از
  »براى هر شكيباى سپاسگزارى عبرتهاست] يادآورى[اين  قطعا در

حي الْبرِي فتَج تَرَ أَنَّ الْفُلْك ارٍ شَكُورٍ أَلَمبلِّكُلِّ ص اتيĤَل كي ذَلإِنَّ ف هاتنْ آيكُم مرِييل اللَّه تمعرِ بِن *
] قدرت] هاى گردند تا برخى از نشانه خدا در دريا روان مى اى كه كشتيها به نعمت آيا نديده« 31/لقمان

  »هاست نشانه كيباى سپاسگزارىبراى هر ش] قدرت نمايى[خود را به شما بنماياند قطعا در اين 
قٍ إِنَّ في ذَلك فَقَالُوا ربنَا باعد بينَ أَسفَارِنَا وظَلَموا أَنفُسهم فَجعلْنَاهم أَحاديثَ ومزَّقْنَاهم كُلَّ ممزَّ

رهايمان فاصله انداز و بر سف] منزلهاى[تا گفتند پروردگارا ميان « 19/سبأ*  لĤَيات لِّكُلِّ صبارٍ شَكُورٍ

حكايتها گردانيديم و سخت تارومارشان ] براى آيندگان موضوع[پس آنها را  خويشتن ستم كردند
  »براى هر شكيباى سپاسگزارى عبرتهاست] ماجرا[اين  كرديم قطعا در

فَيظْلَلْنَ رواكد علَى ظَهرِه إِنَّ في ذَلك  إِن يشَأْ يسكنِ الرِّيح* ومنْ آياته الْجوارِ في الْبحرِ كَالْأَعلَامِ 
اگر بخواهد . آسا در درياست هاى كوه هاى او سفينه و از نشانه« 33و32/شوري* لĤَيات لِّكُلِّ صبارٍ شَكُورٍ 

براى هر ] امر[در اين  مانند قطعا متوقف مى] آب[بر پشت ] ها سفينه[گرداند و  باد را ساكن مى
  ».هاست ى شكرگزارى نشانهشكيبا

يعني توجه به معرفتي خاص انسان را . در نظر قرآن كريم معرفت خود زمينه ساز معرفت است
قرآن در برخي آيات توجه مخاطب را به اموري جلب مي كند و  .به حقايق ديگري رهنمون مي گردد

  :سپس آن را آيه و نشانه اي از حقيقتي ديگر معرفي مي كند
اتنْ آيمينَوماللِّلْع اتيĤَل كي ذَلإِنَّ ف كُمانأَلْوو كُمنَتأَلْس لَافاخْتضِ والْأَرو اتاومخَلْقُ الس ه  *

 او آفرينش آسمانها و زمين و اختالف زبانهاى شما و رنگهاى] قدرت[هاى  و از نشانه« 22/روم

  »هايى است هبراى دانشوران نشان] امر نيز[شماست قطعا در اين 
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  موانع معرفت. 7,2,4
بررسي موانع معرفت، از مباحث بسيار مهم معرفت شناسي است، زيرا با وجود موانع، دستيابي 

به جاي علم و معرفت در ظلمت  انسانبه معرفت صحيح و واقعي ميسور نيست بلكه در اين صورت 
و  ماند و جهل را علم قايق باز ميح رود و از درك بديهي ترين و روشن ترين جهل و ناداني فرو مي
   .داند و توجه ندارد پندارد در حاليكه خود او هم نمي و جهالت را معرفت مي

قرآن كريم از سويي تعابير رسا و دقيق و عميقي درباره موانع دارد كه در پاره اي موارد از مانع 
ست تعبير كرده و در برخي كه به معناي پرده، حجاب و پوشش ا 3و اكنّه 2غلف، 1معرفت به غشاوه،

باشد دانسته است و در  كه به معناي كجي و زنگار و چرك مي 5و رين 4از موارد مانع معرفت را زيغ
از سوي ديگر محصول و نتيجه موانع  6.آياتي نيز مانع معرفت را به عنوان بيماري دل تعبير كرده است

معرفي مي كند  9مختومه شدن قلب، مهر خوردن و 8قفل شدن، 7معرفت را قساوت و سخت شدن دل،
رود كه به تدريج عقل، دل و فطرت و ذات آدمي را  پيش ميتا آنجا نع وااين مكند و بيان مي كند كه 

  . اندازد به كلي از كار مي
 12سطحي نگري، 11غفلت، 10لجاجت،  :پاره اي از موانع معرفت از منظر قرآن كريم عبارتند از

   13پندارگرايي،
                                                            

 . 23/؛ جاثيه7/بقره. 1
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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استكبار و كبر ورزيدن و  4وابستگي به دنيا، 3هوي و هوس، 2يد كوركورانه،تقل 1شخصيت گرايي،
 11دروغگويي، 10ستمكاري، 9آرزوهاي دور و دراز، 8نفاق، 7گناه، 6وساوس شيطان، 5غرور و خودبيني

رسوبات  16ناباوري، 15علم غيرنافع، 14تبليغات مسموم، 13محيط ناسالم، 12همنشين سوء، 11دروغگويي،
. ارد از موانع معرفت را مي توان جزو صفات يك انسان قلمداد كرداين مو 18.استبداد رأي 17جاهلي،

و وسوسه هاي  20تبليغات و محيط 19از موانع ديگر معرفت مي توان به رهبران فاسد و گمراه،
  :شود؛ مانند ز مانع از كسب معرفت صحيح ميهمچنين پاره اي اعمال انسان ني. اشاره كرد 21شيطان

   

                                                            

 . 38/؛ اعراف32و  31/، سبأ68و  67/احزاب. 1

 . 138/؛ شعراء27/؛ زخرف21/؛ لقمان27/؛ اعراف104/مائده. 2

 . 23/؛ جاثيه16/محمد ؛ 71و  70/مائده. 3

 . 108و  107/نحل. 4

 . 14/نمل  ؛21/؛ فرقان43/ر؛ فاط7/؛ نوح8/؛ جاثيه7/لقمان. 5

 . 5/فاطر ؛ 25/؛ محمد36/؛ زخرف38/؛ عنكبوت24/؛ نمل112، 43/انعام. 6

 . 14، 11/؛ مصطفين22/؛ محمد100/اعراف  ؛10/روم. 7

 . 49/؛ انفال18، 17، 10، 9/؛ بقره12/احزاب. 8

 . 14/حديد. 9

 . 101/؛ اعراف57/؛ كهف155/نساء. 10

 . 152/؛ صافات223/؛ شعراء14/ليل؛ 14/؛ ص80/؛ حجر21/انعام. 11

 . 29، 27/فرقان. 12

 . 79/؛ قصص116/؛ اعراف54، 52/زخرف. 13

 . 72؛ آل عمران88و  85/طه. 14

 . 5/؛ جمعه176/؛ اعراف83/غافر. 15

 . 26/احقاف ؛ 14/نمل. 16

 . 36/قصص ؛ 104/مائده. 17

 . 5/؛ فصلت198/اعراف. 18

  38/؛ اعراف32و31/؛ سبأ67/احزاب. 19
  54تا52/؛ زخرف72/؛ آل عمران116/؛ اعراف88و 85/؛ طه79/قصص. 20
  5/؛ فاطر37و 36/؛ زخرف38/؛ عنكبوت43/؛ انعام24/نمل. 21

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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دروغ و  4ترك تدبر و سطحي نگري، 3تجاوز و عدوان، 2الهي، كفر و اعراض از آيات 1گناه،
                                                                                                               6.و پندارهاي باطل 5افترا،

  قلمرو معرفت. 8,2,4
قرآن كريم معرفي مي كند مشخص است كه قرآن  با توجه به انواع و ابزارهاي معرفت كه

جز موارد استثنا . قلمرو معرفت را در محدوده حواس ظاهري يا عقل محصور و منحصر نمي داند
مانند شناخت ذات خداوند، قلمرو معرفت انسان در نگاه قرآن كريم از عالم طبيعت تا عالم ملكوت و 

  .به علوم غيبي با اذن الهي را شامل مي شود اوصاف خداوندي و شناخت نفس خويش و حتي آگاهي
  رد حس گرايي در قرآن كريم .9,2,4

روش انديشه و  ،مجادالت مدعيان اصالت ماده با انبياضمن بيان قرآن كريم در موارد گوناگون، 
  .كند مي ردشناخت آنان را كه روش شناخت حسي است 

  ئكهو مال رد درخواست كفار براي مشاهده حسي خدا. 1,9,2,4
  :فرمايد مي كفاراي از  به نقل از عده  »فرقان«در سوره مباركه 

ونَ ال الَّذينَ قالَ ورجنا يقاءلَينَا أُنزِلَ ال لَو لكَةُ عالئنا  نَري أَو المبر رُوا لَقَدهِم  في استَكبأَنفُس تَوا وع 
  22و21/فرقان*  محجوراً حجراً يقُولُونَ و للمجرِمينَ يومئذ  بشري ال المالئكَةَ يرَونَ يوم*  كَبيراً عتُوا

پروردگارمان را  و كسانى كه به لقاى ما اميد ندارند گفتند چرا فرشتگان بر ما نازل نشدند يا«
روزى كه فرشتگان را ببينند آن . سركشى كردند بينيم قطعا در مورد خود تكبر ورزيدند و سخت نمى

  »]خدا آيد از رحمت[ممنوع  گويند دور و ناهكاران بشارتى نيست و مىروز براى گ

                                                            

  14تا11/؛ مطففين23و 22/؛ محمد100/؛ اعراف10/روم. 1
  3و2/؛ منافقون44/؛ فصلت57/؛ كهف101/اعراف. 2
  74/يونس. 3
  24/؛ محمد11/اسراء. 4
  26/؛ احقاف24و23/آل عمران. 5
  71/مائده .6

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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در اين آيات، درباره كفار آمده است كه آنها صحت دعوي پيامبران را نسبت به وحي و 
ها را نسبت به خداوند مالزم با مشاهده  رسالت، منوط به مشاهده فرشتگان دانسته و درستي دعوت آن

  .ديدند پروردگار عالميان مي
ي حسي  يكي درخواست مشاهده: كند قرآن كريم به دو درخواست محال آنها اشاره مي

چون خداوند را چه در خواب و چه در بيداري، چه در دنيا و چه در   پروردگار، كه محال مطلق است،
درخواست ديگر،  1.توان مشاهده كرد توان ديد و نه با تمثّل خيالي مي آخرت، نه با چشم ظاهر مي

مالئكه با چشم مادي و ديد حسي است كه اين هم ممكن نخواهد بود، زيرا فرشتگان را تنها در  ديدن
  .توان مشاهده كرد نشئه مثال و نيز در برزخ و به هنگام مرگ مي

به همين دليل است كه در ادامه آيه در مورد ديدن حسي خداوند كه مطلقاً محال است سخني 
فرشتگان در هنگام مرگ كه شاهد صحنه مثال و ناظر كيفر دوري از  به ميان نيامده و فقط از مشاهده

  2.رحمت خداوند هستند ياد شده است
  رد درخواست مشاهده مردگان. 2,9,2,4

نيز به نقل از كساني كه معتقدند جز زندگي دنيوي چيزي نيست آمده » جاثيه«در سوره مباركه 
*  صادقينَ كُنتُم إِن بĤِبائنا ائتُوا قالُوا أَن إِالَّ حجتَهم كانَ ما بينات آياتُنا علَيهِم  تُتلي إِذا و :است
گويند  ماند جز اين كه مي و چون آيات ما بر آنها تالوت شود هيچ حجتي براي آنها نمي« 25/جاثيه

 گوييد ـ كه زندگي پس از مرگ حق است ـ نياكان مرده ما را بياوريد پس چرا پدران ما اگر راست مي
  3»كنيم؟ شوند و ما آنها را مشاهده نمي زنده نمي

  رد تصور مادي از وحي. 3,9,2,4
  :   فرمايد مي» مدثّر«در سوره 

بلكه هر كدام از آنها انتظار دارد نامه « 52/مدثر*  منَشَّرَةً صحفاً  يؤتي أَن منهم امرِئٍ كُلُّ يريد بل

  »ودش اى از سوى خدا براى او فرستاده جداگانه
                                                            

 .104/انعام. 1
  240، پيشين، ص)معرفت شناسي در قرآن( 13جوادي آملي عبداهللا، تفسير موضوعي، ج. 2
  241همان، ص. 3

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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قرآن كريم در برابر اين  .واقع مادي پنداشتن وحي و حسي دانستن شناخت آن است اين در
  : فرمايد پندارها راه ديگري، جز راه حس، براي شناخت وحي معرفي كرده مي

بر دلت  روح االمين آن را« 194و193/شعرا*  المنذرينَ منَ لتَكُونَ قَلبِك  علي*  األَمينُ الرُّوح بِه نَزَلَ

  »هشداردهندگان باشى] جمله[تا از . نازل كرد
اي كه امين وحي است بر قلب تو نازل شد تا تو از زمره كساني باشي كه جوامع  يعني فرشته

  1.بشري را از تبه كاري بازداري و از پايان تلخ آن هراسناك سازي
  نكوهش ظاهربيني كفار و غفلت از آخرت. 4,9,2,4

هاي انبياء به آن، روش  مبدأ و معاد و درباره وحي و رسالت و نيز پاسخ مجادالت كفار در باب
  .سازد استدالل حس گرايانه آنها را در رويارويي با انبياء به خوبي روشن مي

  :فرمايد قرآن كريم درباره شناخت و علم اين گروه مي
از زندگى دنيا ظاهرى را « 7/روم*  افلُونَغ هم اآلخرَةِ عنِ هم و الدنيا الحياةِ منَ ظاهراً يعلَمونَ

  »شناسند و حال آنكه از آخرت غافلند مى
يعني آنها تنها به ظاهر زندگي دنيا علم دارند و از باطن دنيا كه نشئه مثال وعقل است غافل 

دليل اين مطلب همان است كه كفّار، تنها به حس و روشي حسي در شناخت قائلند و عقل را . هستند
  2.دانند جز وسيله ادراك بهتر حواس نميچيزي 

  محدوديت علم كفار به زندگي دنيا. 5,9,2,4
نيز ضمن فرمان اعراض از اين گروه، به اندكي و خردي علم و محدوده  » نجم«در سوره مباركه 

  :فرمايد دانش آنها اشاره نموده و مي
  30و29/نجم* العلمِ منَ مبلَغُهم ذلك*الدنيا حياةَال إِالَّ يرِد لَم و ذكرِنا عن تَولَّي من عن فَأَعرِض

                                                            

  242همان، ص. 1
  243همان، ص. 2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 پس از هر كس كه از ياد ما روى برتافته و جز زندگى دنيا را خواستار نبوده است روى«

داناتر  كسى كه از راه او منحرف شده] حال[اين منتهاى دانش آنان است پروردگار تو خود به . برتاب
  ».تر است آگاه] نيز[و او به كسى كه راه يافته 

آيد خواهان  در واقع به دليل محدوديت در دانش است كه وقتي كالم از قيامت به ميان مي
شوند و هنگامي كه  رود طالب ديدار مادي او مي مشاهده حسي آنند و وقتي سخن از پروردگار مي

اق وحي شود به دنبال احساس ظاهري مالئكه، يا دريافت اور كالمي از وحي و نبوت مطرح مي
  1.توسط همگان و الاقل اشراف طايف و مكه هستند

  نكوهش حس گرايي بني اسرائيل. 6,9,2,4
كنند كه از آغاز گرچه به زبان، خود را خدا  قرآن كريم از بني اسرائيل به عنوان كساني ياد مي

درآيد دانستند اما در قلب و در شيوه انديشه خود به چيزي جز حس و هرآنچه كه به حس  پرست مي
   :از خطاب آنان با حضرت موسي چنين ياد شهد است» بقره«در سوره . باور نداشتند

وسي يا قُلتُم إِذ ونَ لَن  منُؤم تَّي لَكنَرَي ح هرَةً اللَّهبه خاطر بياوريد آن زمان را كه « 55/بقره*  ج

مشاهده نكنيم، ايمان  به موسي خطاب كرده و گفتيد ما به تو، تا آنگاه كه خداوند را آشكارا 
  ».آوريم نمي

در مورد استمرار تاريخي اين شيوه از انديشه در بين بني اسرائيل، » نساء«نيز در سوره مباركه 
  :آمده است

سئَلُكتابِ أَهلُ يلَيهِم تُنَزِّلَ أَن الكتاباً عنَ كم ماءأَلُوا فَقَد السوسي سرَ  من أَكبم كاأَرِنَ فَقالُوا ذل اللَّه 
اي پيامبر اگر يهوديان از اهل كتاب از تو درخواست دارند كه از آسمان بر آنان « 153/نساء*  جهرَةً

درخواستي بزرگ ) ع(كتابي ديدني را به يكباره فرود آوردي، عجيب نيست، زيرا سلف آنان از موسي
مشاهده و احساس نكنيم به تو ايمان آنها گفتند تا خدا را آشكارا به ما نشان ندهي و ما او را . تركردند

  2».آوريم نمي

                                                            

  همان. 1
  245-244همان، صص. 2

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



٢٧٩ 
 

  گرايي و كثرت گرايي رد نسبي .10,2,4
شايد دليل اين . قرآن كريم به طور مستقيم به رد نسبي گرايي يا كثرت گرايي معرفتي نپرداخته است

مسئله اين باشد كه قرآن، امكان دست يابي به معرفت مطابق با واقع و حق نبودن همزمان همه 
چرا كه اگر امكان شناخت حقيقت و دست . عرفتها را از مسلمات و بديهيات به شمار آورده استم

رسي به معرفت مطابق با واقع نبود اساساً نزول قرآن و ابالغ معارف وحياني كاري عبث و بي اساس 
ليل بر دهد روشن ترين د مي تشكيلتأكيد بر توحيد و نفي شرك كه پايه و اساس معارف قرآن را . بود

اعتقاد به شرك يا توحيد نشأت گرفته از يك شناخت و معرفت است . رد كثرت گرايي معرفتي است
كه در صورت حق بودن هر دو اين معرفتها دليلي بر نفي شرك توسط قرآن نبود در حاليكه قرآن 

  . كند مي كريم شرك را باطل و درست نقطه مقابل حق معرفي
مين فصل در مورد نسبي گرايي و كثرت گرايي معرفتي بيان شد با توجه به آنچه در بخش اول ه

توان بر پايه حق محوري قرآن كريم و لوازم پاي بندي به حق محوري، اين دو گرايش معرفت  مي
   1.شناختي را مورد چالش جدي قرار داد

  قرآن حق محوري. 1,10,2,4
ي مورد توجه اسالم است كه اين امر به قدر. هاي محكم دين اسالم است حق محوري، از بنيان

الزم به تذكر است كه در . چيز مهم و اساسي در دين به حقيقت و حقانيت منتسب شده است هر
ادبيات قرآن هر هستي با وصف حق و هر چيز معدوم و غير واقع با وصف باطل بيان گرديده است؛ 

   2.باشد مي واقعي امري عدمي و غير ل،و منطبق با واقعيت و باط ثابت حقيقي حق، امرلذا 
  »بدان سبب است كه خدا خود حق است] قدرت نماييها[اين « 6/حج*  ذَلك بِأَنَّ اللَّه هو الْحقُّ

  :، وصف كرده است»حق«ي  ا با واژهخداوند در قرآن كريم، دين خود ر
ولَ الَّذي هأَرس ولَهسدي ربِاله  قِّ دينِ واده خود را با هدايت اوست كسى كه فرست« 9/صف*  الح

  »و آيين درست روانه كرد

                                                            

  194-182، صص1381م، ، قم، اسراء، دو)بررسي و نقد نظريه سكوالريسم(جوادي آملي عبداهللا، نسبت دين و دنيا : رك. 1
  195، پيشين، ص)معرفت شناسي در قرآن(13جوادي آملي عبداهللا، تفسير موضوعي، ج. 2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  :داند ا بر پايه حقيقت استوار مير ) ص(يا ارسال پيامبر اسالم 
  »ما تو را بحق فرستاديم« 119/بقره*  بِالحقِّ أَرسلناك إِنَّا

  :كند ، تعريف مي»حق«ي  را با واژهيا نزول قرآن و محتويات آن 
ما أَنزَلَ اللّه قَالُواْ نُؤْمنُ بِمĤ أُنزِلَ علَينَا ويكْفُرونَ بِما وراءه وهو الْحقُّ مصدقاً لِّما وإِذَا قيلَ لَهم آمنُواْ بِ

و چون به آنان گفته شود به آنچه « 91/بقره*  معهم قُلْ فَلم تَقْتُلُوَن أَنبِياء اللّه من قَبلُ إِن كُنتُم مؤْمنينَ

آوريم و غير  خودمان نازل شده ايمان مى] پيامبر[گويند ما به آنچه بر  ازل كرده ايمان آوريد مىخدا ن
كنند بگو اگر مؤمن  حق و مؤيد همان چيزى است كه با آنان است انكار مى] كامال[آن را با آنكه 

  »كشتيد بوديد پس چرا پيش از اين پيامبران خدا را مى
  176/بقره*  الْكتَاب بِالْحقِّ وإِنَّ الَّذينَ اخْتَلَفُواْ في الْكتَابِ لَفي شقَاقٍ بعيد ذَلك بِأَنَّ اللّه نَزَّلَ

با ] خدا[را به حق نازل كرده است و كسانى كه در باره كتاب ] تورات[چرا كه خداوند كتاب «
  »اى دور و درازند يكديگر به اختالف پرداختند در ستيزه

   :داند ي داده شده را جز حقيقت نميروز واپسين و وعده و وعيدهامعاد و  قرآن كريم
روز حق است پس هر كه ] روز[آن « 39/نبأ*  ذَلك الْيوم الْحقُّ فَمن شَاء اتَّخَذَ إِلَى ربه مĤبا

  »خواهد راه بازگشتى به سوى پروردگار خود بجويد
اخصةٌ أَبصار الَّذينَ كَفَرُوا يا ويلَنَا قَد كُنَّا في غَفْلَةٍ منْ هذَا بلْ كُنَّا واقْتَرَب الْوعد الْحقُّ فَإِذَا هي شَ

شود  اند خيره مى و وعده حق نزديك گردد ناگهان ديدگان كسانى كه كفر ورزيده« 97/انبياء*  ظَالمينَ

  »ما ستمگر بوديم در غفلت بوديم بلكه] روز[اى واى بر ما كه از اين ] گويند مى و[
مند دانسته، هدف آن را بر اساس حقيقت، نه پوچ و ها و زمين را هدف خلقت آسمان خداوند
  :كند ي ميبيهوده، ارزياب

آسمانها و زمين « 3/تغابن* خَلَقَ السماوات والْأَرض بِالْحقِّ وصوركُم فَأَحسنَ صوركُم وإِلَيه الْمصيرُ 

  »و فرجام به سوى اوست ق آفريد و شما را صورتگرى كرد و صورتهايتان را نيكوآراسترا به ح
دهد حق محوري و حقيقت طلبي، آن چنان كه با مكتب اسالم و  همه اين تأكيدات، نشان مي

ديني نيز  اسالمي واز اين رو، عقالنيت . ها امري ناممكن است دين مبين آميخته است كه تفكيك آن

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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توجيه ندارند و مؤمنان و دين باوران، بايد انديشه خويش را به دنبال ) طريق حق(يق جز از اين طر
هايي كه در خلقت و  ها را مبناي زندگي خود قرار دهند، همانند آن امور عيني و واقعي سوق داده، آن

م كنند و ضمن معنا دار دانستن عالم، تعالي آفرينش هستي تفكر، و حقيقت خداوند را جست و جو مي
إِنَّ في خَلْقِ السماوات واألَرضِ واخْتالَف اللَّيلِ  1:دهند ا سرلوحه امور خويش قرار ميهستي بخش ر

سماوات الَّذينَ يذْكُرُونَ اللّه قياما وقُعودا وعلَى جنُوبِهِم ويتَفَكَّرُونَ في خَلْقِ ال*  والنَّهارِ آليات لِّأُولي األلْبابِ
  191و190/عمرانآل*  واألَرضِ ربنَا ما خَلَقْت هذا باطالً سبحانَك فَقنَا عذَاب النَّارِ

مسلما در آفرينش آسمانها و زمين و در پى يكديگر آمدن شب و روز براى خردمندان «
ده و نشسته و به پهلو آرميده ايستا] در همه احوال[همانان كه خدا را . است] قانع كننده[هايى  نشانه
اى منزهى  پروردگارا اينها را بيهوده نيافريده] كه[انديشند  كنند و در آفرينش آسمانها و زمين مى ياد مى

  »تو پس ما را از عذاب آتش دوزخ در امان بدار
ها و راز و رمزهايي دارد كه تنها  تأكيدات بي شمار قرآن بر اصل حق محوري، مطمئنّاً حكمت

 هشود، اما آنچه به بحث عقالنيت مربوط است اشاره به دو الزم تبيين واقعي اين اصل، پديدار مي با
   .ضروري و حتمي اصل حق محوري است

  حق محوري لوازم. 2,10,2,4
با بررسي لوازم اين حق محوري مي توان داليل و  ،پس از تبيين حق محوري قرآن كريم

نمود؛ به عبارت ديگر قرآن كريم  كثرت گرايي معرفتي استنباط بر رد نسبي گرايي و اي شواهد قرآني
به دليل بديهي دانستن وجود حق و محور قراردادن آن، ضرورتي در پاسخ به شبهاتي نظير عدم وجود 

نديده است و براي رد نسبيت يا كثرت حقيقت و معرفت بايد از لوازم اصل حق ... حقايق ثابت و
  .محوري قرآن استفاده كرد

  وجود حقايق ثابت .أ
، پذيرفته شودحق محوري، آن است كه وجود يك سري از امور در عالم هستي  هنخستين الزم

ها ثابت و قطعي است و ارتباطي به فهم و درك  اموري كه در خارج از ذهن وجود دارند و هستي آن

                                                            

  183-182جوادي آملي عبداهللا، نسبت دين و دنيا، پيشين، صص. 1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ها هيچ  ود حقيقي آنها آگاه باشند و چه نباشند، در وج ديگران ندارد، يعني ديگران، چه به وجود آن
آيد و  اين مطلب، بديهي ترين امري است كه از اصل حق محوري به دست مي .ترديدي راه ندارد

   1.دهد اساس عقالنيت ديني را تشكيل مي
  امكان دستيابي به حقيقت .ب

توان دست يافت چرا كه  نمي نسبي گرايان معتقدند به واقعيت و حقيقت ثابت و مطابق با واقع 
؛ اما از شوند نمي گرچه وجود واقعيت ثابت را منكر  معياري براي صدق معرفت وجود ندارد اساساً

. لوازم اصلي حق محوري در آيات قرآن وجود حقايق ثابت و امكان دست يافتن به حقيقت است
  2.شود مي معرفت به حقيقت حاصل ،گرچه گاهي با داللت يقيني و گاهي نيز با داللت ظني و طمأنينه

  د باطل به عنوان آنچه حقيقت نداردر. ج
پذيرش يك سري حقايق و معرفتهاست به عنوان حق و  سومين الزمه حق محوري قرآن كريم

و « 32/يونس*  فماذا بعد الحق الّا الضالل. رد آنچه حقيقت ندارد و مطابق با واقع نيست به عنوان باطل

  »بعد از حقيقت جز گمراهى چيست
گويد تعبير  مي ثابت و حقيقي سخنهاي  ره شد قرآن كريم هرجا از هستيهمانگونه كه قبالً اشا

و آنچه به عنوان نمونه در ادامه آمده  سي و دوم سوره يونسآياتي نظير آيه . برد مي حق را به كار
توان همه معارف يا حداقل دو معرفت متضاد در قبال يك حقيقت را همزمان  نمي دهد  است نشان مي

دعوت قرآن كريم به توحيد و نفي شرك و بت پرستي، دادن وعده بهشت و . تحق و صحيح دانس
  .وعيد عذاب، دعوت به جهاد با كفار و بسياري ديگر ازآيات قرآن كريم شاهدي بر همين مدعا هستند

ل نابود شد بگو حق آمد و باط« 81/اسراء* وقُلْ جاء الْحقُّ وزهقَ الْباطلُ إِنَّ الْباطلَ كَانَ زهوقًا 

  »آري باطل همواره نابود شدني است
  62/حج*   يرُذَلك بِأَنَّ اللَّه هو الْحقُّ وأَنَّ ما يدعونَ من دونه هو الْباطلُ وأَنَّ اللَّه هو الْعلي الْكَبِ

                                                            

  184همان، ص. 1
  186همان، ص. 2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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و  خوانند آن باطل است مي اين بدان سبب است كه خدا خود حق است و آنچه به جاي او«
  ».اين خداست كه واال و بزرگ است

و اگر حق از « 71/مؤمنون* ولَوِ اتَّبع الْحقُّ أَهواءهم لَفَسدت السماوات والْأَرض ومن فيهِنَّ 

   ».شد كرد قطعاً آسمان و زمين و هر كه در آنهاست تباه مي مي هوسهاي آنها پيروي
ستنباط كرد كه حق و حقيقت ثابت است و تابع خواستها و شايد بتوان از اين آيه اينگونه ا

هواهاي افراد نيست؛ يعني حقيقت تابع ادراكات، ذهنيات يا شرايط فرهنگي و اجتماعي حاكم بر ذهن 
تواند باشد كه در اين صورت متكثر و نسبي خواهد شد و در نتيجه معرفت به اين حقيقت  نمي فرد 

ه اينكه شايد بتوان اين آيه را از صريح ترين آيات در رد عقايد نتيج. گردد مي هم متكثر و نسبي
  .تكثرگرايان و نسبي گرايان معرفتي دانست

 مرْينُ ماب يحسالْم وه ينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهكَفَرَ الَّذ ثُ ثَالَثَةٍ... * لَقَدثَال ينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهكَفَرَ الَّذ لَّقَد  *
كساني كه گفتند خدا .....كساني كه گفتند خدا همان پسر مريم است قطعا كافر شده اند« 73و72/مائده

  ».....سومين شخص از سه شخص يا اقنوم است قطعا كافر شده اند
  85/آل عمران* ومن يبتَغِ غَيرَ اإلِسالَمِ دينًا فَلَن يقْبلَ منْه وهو في اآلخرَةِ منَ الْخَاسرِينَ 

و هر كه جز اسالم ديني ديگر جويد هرگز از او پذيرفته نشود و او در آخرت از زيانكاران «
  ».است

  ...و  257و256/؛ بقره19/آل عمران
  شناختي قرآني بر نظريات يادگيري تتأثير مباني معرف. 11,2,4

ن در تعريف علم و هدف آن متفاوت از چيزي خواهد بود كه اكنو ،بق معرفت شناسي قرآناطم
هاي تعليم و تربيت و همچنين نظريات شناخت  نظريات يادگيري در نظام. شود علوم انساني ارائه مي

اي  در روان شناسي مبتني بر پوزيتيويسم، دستگاه شناخت و ابزار ادراكي انسان را در حواس پنجگانه
در روان شناسي و گرچه گرايشهاي غير پوزيتيويستي . كنند كه مغز مركز كنترل آنهاست خالصه مي 

دانند اما از مفاهيمي مانند روان، درون، عقل و  نمي علوم تربيتي تعليم و شناخت را منحصر در حواس 
نظريات يادگيري . دهند ذهن تفسيري كامالً مادي، فيزيولوژيك، غريزي يا زيستي ارائه مي
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ختي و ادراكي در انسان را به گويند، بروز هر گونه رفتار شنا پوزيتيويستي مانند آنچه رفتارگراها مي
كنند و آنچه از آن به عنوان ذهن، هوش، خرد،  عمل و عكس العمل مغز و ادراكات حسي مرتبط مي

اما با . شود چيزي جز فعل انفعاالت سلولهاي مغز نيست حافظه و يا حتي عقل در اين نظريات ياد مي
از نگاه قرآن بيان شد مشخص گرديد مباني توجه به آنچه در بخش دوم درباره ابزارها و انواع معرفت 

معرفتي قرآني عالوه بر ابزار حس و دستگاه ادراكات حسي نوع ديگري از سيستم معرفتي براي انسان 
مغز و مخ و حافظه تنها ابزاري هستند براي شناخت و كار اصلي برعهده روح انسان . قائل است

د دارد كه از حوزه فعاليت مغز و حواس خارج است؛ ضمن اينكه مراحلي از شناخت براي انسان وجو
با اين اوصاف  1.گردد است و مربوط به قلب و ادراكات عقل ارزشي و رؤيت شهودي و حضوري مي

پيداست نظريه يادگيري مبتني بر معارف قرآني نسبت به آنچه امروز در علوم تربيتي و روان شناسي 
  .د متفاوت خواهد بودشو به عنوان نظريات يادگيري و شناخت تدريس مي

  
   

                                                            

  434-433زاهدي مرتضي، پيشين، صص. 1
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  فصل يجمع بند. 3,4
بيان . بخشهاي گذشته اين فصل به تبيين مباني معرفت شناختي علوم انساني اختصاص يافت

شناخت را  جريانات معرفتي برخي. علوم انساني غرب مبتني بر معرفت شناسي مادي استگرديد 
پندارند؛ گروهي  مي انه نوع معرفتدانند؛ برخي معرفت عقلي را يگ مي منحصر در تجربه و احساس

 شوند اساساً دستيابي به معرفت مطابق با واقع را غير ممكن مي ديگر كه در ميان پست مدرنها يافت
صدق از پست مدرنها دانند چرا كه معياري براي صدق و كذب معرفت قائل نيستند و برخي ديگر  مي

تجربه گراها و . هاي حق و صحيح هستنددانند و قائل به تكثر معرفت مي را صفت همه معرفتها
و معارف، تفسيري مادي و ها  نسبت به همه پديدهپوزيتيويستها با انحصار معرفت در حس و تجربه 
علم و معرفت، انسان، جهان، جامعه و هر . كنند مي محسوس دارند و آنچه ماوراي حس باشد را انكار

ديگر مكاتب معرفتي . وير و تفسيري مادي داردمسئله مرتبط با اين مفاهيم در نظر حس گرايان تص
 همچون عقل گرايان، نسبي گراها و تكثرگرايان نيز اگرچه فراتر از حس و تجربه را به رسميت

بديهي است علوم انساني شكل گرفته . دانند مي شناسند اما همچنان معرفت را امري مادي و زميني مي
وحياني، معرفتهاي شهودي و حضوري و هاي  آموزه اي، معرفت شناسانههاي  بر مبناي چنين نگاه
مثالً تعليم و تربيت . كنند مي گيرند بلكه با اين مفاهيم مقابله مي را نه تنها ناديدهمعارف عقل ارزشي 

كند و تنها به تعليم  مي تجربه گرا، شناخت حضوري و وحياني را كه از كاركردهاي قلب است انكار
قطعاً در اين نظام . ورزد مي وزه ذهن و مغز و عقل ابزاري اهتماممحسوس مرتبط با حهاي  آموزه

  . شود نمي تعليم و تربيت به ارزشها و ملكات اخالقي متعلم توجهي 
تا حدودي نحوه تأثيرگذاري مباني معرفت شناختي علوم  اين فصلمثالهاي مطرح شده در 

در  مباني معرفت شناختي قرآن كردو نظريات اين علوم را نشان داد و مشخص ها  انساني بر گزاره
قرآن كريم دست يابي به معرفت مطابق با . تقابل با مباني معرفت شناختي علوم انساني موجود است

 داند و قلمرو شناخت را از محسوسات تا معارف وحياني گسترده معرفي مي واقع را امري ممكن
عقل ورزي قلب، معرفت  كسب معرفت تجربي به وسيله حواس، معرفت عقلي توسط. كند مي

معرفت وحياني توسط القاء به قلب و ادراك حضوري معارف فطري  ،شهودي و حضوري توسط قلب
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ه قرآن كريم به رسميت سرشته شده در فطرت انسان از جمله انواع و روشهاي كسب معرفت است ك
همچنين رد نسبيت عالوه بر اين قرآن درباره اركان معرفت، شرايط و موانع معرفت و . شناخته است

توان گفت گستره قرآن در عرصه مباني  مي بنابراين. و كثرت گرايي معرفتي سخن گفته است
شناختي علوم انساني حداكثري است و قبول مباني معرفت شناسي قرآن ضرورتاً انكار مباني  معرفت
شكل گرفته بر  و الزاماً نظامهاي معرفتي شناختي علوم انساني موجود را موجب خواهد شد معرفت

اين مباني در بسياري از بخشهاي خود دچار تغيير و دگرگوني خواهند شد؛ مانند آنچه در خصوص 
  . نظام تعليم و تربيت بيان شد
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  نتايج و پيشنهادات
مسأله قلمرو قرآن در عرصه  نقطه آغازي براي ورود بهآنچه در تحقيق حاضر ارائه گرديد تنها 

هش برآن بود با استخراج مباني علوم انساني موجود در سه حوزه اين پژو. علوم انساني بود
سان شناسي و معرفت شناسي به سراغ قرآن برود و نظر قرآن را در قبال اين مباني  شناسي، ان هستي

البته سؤال اصلي تحقيق مقايسه ميان مباني قرآني و مباني معرفتي علوم انساني موجود . كشف كند
پي بردن به اين نكته بود كه قلمرو قرآن در عرصه مباني علوم انساني  بلكه مسئله اصلي ؛نبود

كه در پايان به دست آمد مشخص كرد قرآن كريم در عرصه  اي  نتيجه حداكثري است يا حداقلي؟
مباني علوم انساني ورود حداكثري دارد و در غالب نزديك به اتفاق موارد، مباني علوم انساني موجود 

د و مباحثي فراتر از آنچه غرب در اين حوزه مطرح كرده را به مخاطب عرضه كش مي را به چالش
نشان داد تغيير در مباني معرفتي علوم  اي  مطرح شده در تحقيق تا اندازههاي  مثالها و نمونه. كند مي

تواند چه تغييراتي را در نظريات علوم انساني  مي انساني و انتخاب مباني منطبق با معارف قرآني
براي پي بردن به اين مسئله كه در تحول علوم انساني بايد دنبال چه بود و چه بخشهايي از . كند  دايجا

تواند كمك شاياني برساند؛ گرچه به هيچ  مي علوم انساني بايد دچار تحول شود، نتايج اين تحقيق
ر مورد مباحث توان با اين نتايج مدل نهايي تحول را پيش بيني كرد؛ چرا كه اين تحقيق د عنوان نمي

هاي  مهمي چون قلمرو قرآن در عرصه اهداف علوم انساني، روش شناسي علوم انساني و گزاره
  . انساني سكوت كرده است علوم

نياز  شود به عنوان دنبال گرفتن اين مسير و رسيدن به نتايج كاربردي و مهم پيش مي پيشنهاد
  :رت گيردتحول علوم انساني، تحقيقات آينده حول اين محورها صو

 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 قرآن -
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  مباني روان شناسي از ديدگاه قرآن -
  مباني جامعه شناسي از ديدگاه قرآن -
  ني علوم سياسي از ديدگاه قرآنمبا -
  مباني مديريت از ديدگاه قرآن -

 روش شناسي علوم انساني از ديدگاه قرآن 

  از ديدگاه قرآنبررسي مسئله توليد علوم انساني اسالمي 

و نظريات مطرح در علوم انساني به صورت جداگانه و ها  همچنين تحقيقاتي بايد حول گزاره
نين نقش به كارگيري مباني قرآني در تحول اين نظريات تطبيق آن با معارف قرآني و همچ

  : مثالً. گيرد  صورت
 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 

 وان تحليلير بررسي تأثير نظريه فطرت قرآن كريم بر روان شناسي 

  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 

 سودمقابل نظريه اصالت (بر اقتصاد  بررسي تأثير نظريه قرب( 
  رد و جامعه بر جامعه شناسياصالت ف تأثير نظر قرآن دربارهبررسي 

  كه از حوصله اين مقال  توان پيشنهاد داد بسياري از تحقيقات ديگر را در اين ارتباط ميو
  .خارج است

به اميد روزي كه جهان علم و معرفت شاهد تحولي عظيم در عرصه علوم انساني بر مبناي 
قرآني باشد و با ظهور مفسر حقيقي و معلم واقعي قرآن كريم، علوم وحياني اسالمي و هاي  آموزه

  .بمنّه و كرمه؛ ان شاءاهللا. سرتاسر گيتي را فراگيرد
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ست و يانه، بيان پور، تهران، جهان رايشرو آريپ يك جلديمنوچهر، فرهنگ بزرگ  يان پور كاشانيآر .4

  1382پنجم، 

  1389علم و دين، ترجمه خرمشاهي بهاءالدين، تهران، نشر دانشگاهي، هفتم،  باربور ايان، .5

، ترجمه حيدري ماليري محمد، ثالثي محسن، خرمشاهي )جلدي 4(برنال جان، علم در تاريخ،  .6

  1380بهاءالدين، تهران، امير كبير، دوم، 

  1388شه اسالمي، اول، بهشتي محمد، مباني تربيت از ديدگاه قرآن، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندي .7

پاپكين ريچارد و استرول آوروم، كليات فلسفه، ترجمه مجتبوي جالل الدين، تهران، دانشگاه تهران، دوم،  .8

1385   

   1383، قم، دفتر نشر معارف، اول، )انسان در اسالم(هستي و هبوط د، يا حميپارسان .9

و نشر آثار عالمه جعفري، اول،  جعفري محمدتقي، علم و دين در حيات معقول، تهران، مؤسسه تنظيم .10

1383  

قرآن نماد حيات معقول، تهران، مؤسسه تدوين و نشر آثار عالمه جعفري، اول،  ــــــــــــــــــ .11

1382  

، تهران، سمت )يخچه جامعه شناسيتار(، 1، جياسالم يبر جامعه شناس يسندگان، درآمدياز نو يجمع .12

  1373، اول، )حوزه و دانشگاه يدفتر همكار(

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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دفتر (، تهران، سمت )يجامعه شناس يمبان(، 2، جياسالم يبر جامعه شناس يــــــــــــــــــــ درآمد .13

  1373، اول، )حوزه و دانشگاه يهمكار

 1386، قم، اسراء، اول، 12جوادي آملي عبداهللا، تسنيم، ج .14

  1383اول،  ، قم، اسراء،2ـــــــــــــــــــ ادب فناي مقربان، ج .15

 1381، قم، اسراء، اول، )وحي و نبوت در قرآن( 3تفسير موضوعي، جــــــ ـــــــــــــ .16

  1380، قم، اسراء، اول، )معاد در قرآن( 4ـــــــــــــــــــ تفسير موضوعي، ج .17

  1379، قم، اسراء، دوم، )فطرت در قرآن( 12ـــــــــــــــــــ تفسير موضوعي، ج .18

  1379دوم،  ، قم، اسراء،)عرفت شناسي در قرآنم( 13ـــــــــــــــــــ تفسير موضوعي، ج .19

    1381 ،دوم، قم، اسراء، )سكوالريسم( ـــــــــــــــــــ نسبت دين و دنيا .20

، زيبا كالم سعيد، تهران، سمت، اول، )درآمدي بر مكاتب علم شناسي فلسفي(چيستي علم چالمرز آلن،  .21

1378  

   1387شي و پژوهشي امام خميني، دوم، حبيبي رضا، درآمدي بر فلسفه علم، قم، مؤسسه آموز .22

  1389حسين زاده محمد، معرفت شناسي، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، دوازدهم،  .23

  1387د، دوم، ي، قم، دانشگاه مفياسيعلوم س يقت صادق، روش شناسيحق .24

   1371حلبي علي اصغر، انسان در اسالم و مكاتب غربي، تهران، اساطير، اول،  .25

  1386، دوم، يشه اسالمين، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندين، انتظارات بشر از ديعبدالحس خسروپناه .26

  1383ه، سوم، يحوزه علم يد، قم، مركز مطالعات و پژوهشهايـــــــــــــــــــــ كالم جد .27

  1382 اول، معارف، نشر دفتر تهران، عت،يشر ـــــــــــــــــــــ گستره .28

   )www.khosropanah.irجزوه منتشر نشده، موجود در پايگاه (اريخ فلسفه غرب، تـــــــــــــــــــــ  .29

   1384جريانهاي فكري ايران معاصر، قم، وثوق، اول، ـــــــــــــــــــــ  .30

   1381 اول، حوزه، فرهنگي پژوهشهاي و مطالعات مركز ـــــــــــــــــــــ قلمرو دين، قم، .31

د حسن، نظام معرفت شناسي صدرايي، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و خسروپناه عبدالحسين و پناهي آزا .32

  1388انديشه اسالمي، اول، 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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، 1383داعي نژاد محمدعلي، تبيين و تحليل سكوالريسم، قم، مركز مطالعات و پژوهشهاي حوزه علميه، .33

    )www.khosropanah.irموجود در سايت  pdfنسخه (

  1377 د،يجد دوره از دوم تهران، دانشگاه تهران، لغتنامه، اكبر، يعل دهخدا .34

  1386 اول، تهران، سبحان، ،يمصطف اين يميرح ترجمه قرآن، الفاظ مفردات ،ياصفهان راغب .35

  1388رجبي محمود، انسان شناسي، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، سيزدهم،  .36

  1389ول، رحيم پور ازغدي حسن، گفتگوي انتقادي در علوم اجتماعي، تهران، طرح فردا، ا .37

، اول، ينيامام خم يو پژوهش يت، قم، مؤسسه آموزشيم و تربيبر فلسفه تعل ياحمد، درآمد ييرهنما .38

1387  

 1385ــــــــــــــ درآمدي بر مباني ارزشها، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، دوم،  .39

 1385اسالم، تهران، صابره، اول،  يتيه تربي، نظريمرتض يزاهد .40

  1385م، تفرج صنع، تهران، صراط، ششم، يكرسروش عبدال .41

  1379هان، اول، يكتاب دوم، تهران، ك يعلوم اجتماع يقيره المعارف تطبيرضا، دايان مهر عليشا .42

شجاعي محمدصادق، ديدگاههاي روان شناختي حضرت آيت اهللا مصباح يزدي، قم، مؤسسه آموزشي و  .43

  1386پژوهشي امام خميني، دوم، 

، تهران، پژوهشكده حوزه و 2ان، مكتب هاي روان شناسي و نقدآن، جشكر شكن حسين و ديگر .44

  1384دانشگاه، چهارم، 

، تهران، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1ـــــــــــــــــــــــــــ مكتب هاي روان شناسي و نقد آن، ج .45

    1387ششم، 

نش و انديشه معاصر، صانع پور مريم، خدا و دين در رويكردي اومانيستي، تهران، مؤسسه فرهنگي دا .46

  1381اول، 

 ـــــــــــــــ نقد مباني معرفت شناسي اومانيستي، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي،  .47

  1350جا، انتشارات برهان، اول،  ي، ب1محمدكاظم، ج يصدر محمدباقر، اقتصادنا، ترجمه موسو .48

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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، تهران، يجلد40همداني محمدباقر،  طباطبايي محمدحسين، الميزان في تفسير القرآن، ترجمه موسوي .49

 انتشارات محمدي

 1385هي محمود، وحي در قرآن، قم، بوستان كتاب، اول، لعبدال .50

محمد، تهران، دانشگاه تهران،  ي، ترجمه كاردان عليمربوط به علوم انسانهاي  هين، نظريفروند ژول .51

 1386چهارم، 

، سوم، يشه اسالميژوهشگاه فرهنگ و اندسم، تهران، پيمحمدحسن، قرآن و سكوالر يقدردان قراملك .52

1388 

، )اصطياد معارف عقلي از نصوص ديني( خدا در حكمت و شريعتـــــــــــــــــــــــــــــ   .53

  1386اول،  تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي،

 1382، قم، دفتر انتشارات اسالمي، دوم، 1قرشي سيدعلي اكبر، مفردات نهج البالغه، ج .54

يرر ارنست، رساله اي در باب انسان، نادرزاد بزرگ، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات كاس .55

  1373فرهنگي، دوم، 

  1385كريمي مصطفي، قرآن و قلمروشناسي دين، قم، مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني، دوم،  .56

طالعات فرهنگي، دوم، گلشني مهدي، از علم سكوالر تا علم ديني، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و م .57

1380 

 1386آموزش عقايد، تهران، شركت چاپ و نشر بين الملل، بيست و هشتم،  ،يتق محمد يزدي مصباح .58

 1383، تهران، چاپ و نشر بين الملل، چهارم، 2و  1ــــــــــــــــــــــ آموزش فلسفه، ج .59

، قم، مؤسسه آموزشي و )عه مشكاتاز مجمو 1/1- 7شماره (، 1جــــــــــــــــــــــ اخالق در قرآن،  .60

 1384پژوهشي امام خميني، اول، 

  1388، اول، ينيامام خم يپژوهش يــــــــــــــــــــــ انسان شناسي در قرآن، قم، مؤسسه آموزش .61

، قم، مؤسسه )از مجموعه مشكات 6/2 - 01شماره (ــــــــــــــــــــــ پيش نيازهاي مديريت اسالمي  .62

  1385مام خميني، اول، آموزشي پژوهشي ا

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ــــــــــــــــــــــ جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن، تهران، شركت چاپ و نشر بين الملل، ششم،  .63

1388 

  1384 سوم، ،ينيخم امام يپژوهش و يآموزش مؤسسه قم، ،1ج ،يشناس قرآنــــــــــــــــــــــ  .64

 1/1-1و2و3شماره ( )شناسي ، انسانشناسي يهانخداشناسي، ك( ،3- 1، جقرآن معارف ـــــــــــــــــــــ .65

  1386، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، اول، )از مجموعه مشكات

  1383توحيد، تهران، صدرا، يازدهم،، يمرتض يمطهر .66

  1357ـــــــــــــــ جهان بيني توحيدي، قم، صدرا، دوم،  .67

 1361ان مدرسه عالي ساختمان، اول، تهران، انجمن اسالمي دانشجوي فطرت، ـــــــــــــــ .68

  ،  )جامعه و تاريخ(ب 5مقدمه اي بر جهان بيني اسالمي، ج ـــــــــــــــ  .69

 1385، قم، تمهيد، سوم، 1معرفت محمدهادي، تفسير و مفسران، ج .70

معلمي حسن، نگاهي به معرفت شناسي در فلسفه غرب، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي،  .71

  1388دوم، 

  1366، تهران، دارالكتب االسالميه، نهم، 4كارم شيرازي ناصر و جمعي از نويسندگان، تفسير نمونه، جم .72

   1367ن، قم، اول، يرالمؤمني، مدرسه االمام ام1، ج )ير نمونه موضوعيتفس(ام قرآن يـــــــــــــــــــ پ .73

مؤسسه آموزشي و  موزر پل، درآمدي موضوعي بر معرفت شناسي معاصر، رضايي رحمت اهللا، قم، .74

 1387پژوهشي امام خميني، دوم، 

شه جوان، دوم، ي، تهران، كانون اند)يفلسف يمبان: دفتر اول(اسالم  ين، نظام اقتصاديدحسيس يرمعزيم .75

1388  

  1379نصري عبداهللا، انتظار بشر از دين، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي، سوم،  .76

  1385م، تهران، پژوهشكده حوزه و دانشگاه، هفتم، واعظي احمد، انسان از ديدگاه اسال .77

، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه )در پرتو جهان بيني قرآن كريم(هادوي نيا علي اصغر، فلسفه اقتصاد  .78

 1387اسالمي، اول، 

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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  الملخص 

 العلوم مجال في التدخل من كثيراً الكريم للقرآن ان تُظهرلنا تفسيري بتوجه القرآن مراجعة ان
 الرب معرفة...)  و الجن و المالئكة و العرش و كالغيب مفاهيم أى( الطبيعة وراء ما الكون ان: اإلنسانية
 تعتبر اآلخرة و الدنيا بين و الدنيا و الدين بين الترابط) الربوبية في و الخلق في التوحيد( التوحيدية

 الجسد و الروح بين الربط و الروح تجرد و المستقل الوجود و ،)الكون علم( الكون معرفة مبادئ كأهم
 القرب و بللرّ اإلنسان خالفة و الكرامة و الفطرة و المجتمع، و الفرد بين التأثر و التأثير و االختيار و

 و اآلليات حصر عدم و الواقع طبق المعرفة إمكانية و اإلنسان، )علم( معرفة مبادئ كأهم تعتبر اهللا من
 الوحيانية و الشهودية المعرفة و العقل، أو التجربة نطاق في المعرفة أنواع و المجال و الطرق و الوسائل

 و) التقوى و اإليمان مثل( الشروط تحديد و تقديم و المعرفة لكسب وسيلة كأهم القلب تسمية و
 رفض و الحق أصالة و المعرفة كمعلّم اهللا تسمية و المعرفة كسب في) الغفلة و الذنوب مثل( العوائق
 للعلوم  المعرفة علم في الكريم القرآن يقدمها التي المبادئ أهم من المعرفية التعددية و النسبية

  .اإلنسانية
 تقديم صحة لكن الحاالت، معظم في الموجودة اإلنسانية العلوم مبادئ يرفض الكريم القرآن ان 
 العلوم نظريات على القرآنية المبادئ تأثير كيفية و اإلنسانية للعلوم كمبادئ المكشوفة القرآنية المبادئ
 من أمثلة و نماذج ذكر مع البحث هذا في إليها التطرق حاولنا التي القضايا هي الموجودة اإلنسانية

   .االقتصاد علم حتى و التربوية العلوم و النفس علم و االجتماع علم رياتنظ
  

   المعرفة علم -اإلنسان علم -الكون علم – المبادئ – اإلنسانية العلوم – القرآن : األساسية المفردات
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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 
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