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تقدیم به حضرت 
حق که سرچشمه 

ی معرفت 
راستین و 

آموزگار خنستین 
 است. 
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  تقدیر و قدردانی :

این پژوهش را به این بنده ي کمترین عنایـت نمـود   سپاس بیشمار  از ساحت ربوبی حق که توفیق انجام 

؛و از زحمات و راهنمایی هاي آقاي دکتر اکبر رهنما ، استاد راهنما وهمچنین زحمات و همکـاري هـاي آقـاي    

دکتر مهدي سبحانی نژاد به عنوان استاد مشاور ، و تمامی کسانی که این بنده ي حقیر را در به ثمر رسـیدن ایـن   

دند ، قدردانی می نمایم . همچنین الزم  است از کمـک هـا و یـاري هـاي بـی دریـغ مـادر        پژوهش یاري رسان

  گرامیم و همراهی همسر عزیزم تقدیر و تشکر به عمل آورم .
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  چکیده :

پژوهش حاضر با هدف تبیین مبانی انسان شناسی اسالمی تحـول در علـوم انسـانی و اسـتخراج و اسـتنتاج      

اصول تربیتی آن تدوین گردیده است . از آن جا که انسان در نگاه و اندیشـه ي اسـالمی داراي جایگـاه ویـژه و     

مقوالت مرتبط با او می باشـد   ممتازي است و از سوي دیگر موضوع و کانون مباحث در علوم انسانی ، انسان و

؛ الزم است تا ضمن توجه جدي به این مسئله ، تأثیر آن بر هر یک از حوزه هاي مطرح در علوم انسـانی مـورد   

بررسی قرار گیرد . یکی از حوزه هاي کلیدي و اساسی در علوم انسانی ، رشته ي فلسفه ي تعلیم و تربیت مـی  

سان شناسی داشته و ضروري است با توجه به مبانی اندیشـه ي اسـالمی و   باشد که ارتباط تنگاتنگی با مبحث ان

فرهنگ ایرانی ، بازنگري اساسی در آن صورت پذیرد . یکی از ایـن اقـدامات ، تـدوین اصـول براسـاس مبـانی       

انسان شناسی اسالمی می باشد که در این پژوهش سعی شده به آن ها اشاره نمود . داللت هاي تربیتی ( اصـول  

    . تشکیکی و تـدریجی بـودن تعلـیم و تربیـت     2جامعیت و الیتناهی بودن انسان  .1:ه دست آمده عبارتند از ) ب

     عـزم و اراده ي متربـی   .  7تقـدم تزکیـه بـر تعلـیم      . 6. کرامت و فضیلت  5خودشناسی .  4پایان ناپذیري .  3

پیـرایش  .  11بـل اندیشـه و رفتـار بـر یکـدیگر      تأثیر متقا. 10مسئولیت پذیري و تکلیف .  9غفلت گریزي  .  8

پـژوهش حاضـر از نـوع کیفـی و روش مـورد اسـتفاده در آن ، روش        . رعایت تفاوت هاي فـردي .  12محیط 

  توصیفی ـ تحلیلی می باشد .  

 

 . داللت ها ي تربیتی،  علوم انسانی ، علوم انسانی اسالمی ،انسان شناسی ، تحولکلید واژه ها : 
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  مقدمه

موضوع علوم انسانی و محتواهاي مطرح در آن ، یکی از مباحث مهم و اساسـی فضـاي جامعـه ي مـا مـی      

حوزه هایی که بایـد متناسـب بـا آرمـان هـاي انقـالب ،        باشد . به عبارتی بعد از انقالب اسالمی ایران ، یکی از

دچار تحول و دگرگونی قرار می گرفت ، دانشگاه و بطور اخص علوم انسـانی مـی بـود . در همـین زمینـه بـه       

  نمونه از سخنان رهبر کبیر انقالب اسلمی از میان سخنان بسیار ایشان در این حوزه ها اشاره می نماییم .

باید ما ، نه تنها ما ، شرق باید ، شرق که خودش را گم کرده ، پیدا کند . این ها با تبلیغات خودشان مـا را  « 

همچو غرب برگرداندند و غربزده کردند که همه چیز خودمان ، همه ي مفاخر خودمان ، یادمـان رفـت ، بـراي    

جمـع دانشـجویان مدرسـه ي عـالی مفیـدي ،      خودمان دیگر چیزي قائل نیستیم ..... .(سخنرانی امام خمینـی در  

7/8/58   (  

اگر ما این وابستگی هاي معنوي را ، این وابستگی هایی که جوان هاي ما را و دانشگاه ما را و همـه چیـز   « 

ما را به صورت غربی درآورده بود ، این ها را برگرداندیم به حـال خـودش ، و پیـدا کـردیم خودمـان را ، مـی       

سخنرانی امام خمینـی در جمـع بـانوان فرهنگـی ،     » ( قل باشیم و یک ملت آزاد باشیم .... . توانیم یک ملّت مست

22/6/58 (  

مسئله ي تحول علوم انسانی از آن جا ناشی می شود که مبانی فلسفی علوم انسانی غربی ، با مبـانی اندیشـه   

، نـاظر بـر شـرایط و اوضـاع     ي اسالمی و فرهنگ اسالمی ـ ایرانی در تضاد و تعارض بـوده و از سـوي دیگـر     

اجتماعی و مشکالت جامعه ي ایران نبوده و به تبع آن کارآمـدي الزم را نیـز در بـر نداشـته اسـت . در همـین       

راستا یکی از مهم ترین تعارضات و تضادها ، در نحوه ي نگریستن به انسان و به عبارتی انسان شناسی مکاتـب  
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از آن جا که حوزه ي مباحث علوم انسانی پیرامون انسان و مقـوالت   غربی با انسان شناسی اسالمی می باشد ؛ و

زندگی او بحث می نماید ؛ لذا هر گونه جهت گیري نادرست و اشتباه و تفسیر ناروا از انسان ، بر کـل مباحـث   

م آن سایه می افکند . در همین راستا یکی از مقوالت مهم و رشته ي پر اهمیت در علوم انسانی ، حوزه ي تعلـی 

و تربیت می باشد . این رشته که ارتباط تنگاتنگی با انسان و زندگی او داشته ، می توانـد نقـش و جایگـاه ویـژه     

اي در پرورش و زمینه سازي رشد انسان ها داشته باشد . طبیعتاً انسان شناسی که ایـن رشـته از آن تغذیـه مـی     

رت باشد ؛ تا زمینه ساز تعالی و تکامـل انسـان و   نماید ، باید انسان شناسی صحیح و مبتنی بر وحی ، عقل و فط

سوق دهنده ي او در مسیر و غایت هستیِ او باشد . در همین راستا یکی از بخش هاي مهمی که نظـام تعلـیم و   

تربیت  براساس آن عمل می نماید ، داللت هاي تربیتی ( اصول ) می باشد . لذا در این پژوهش سـعی شـده تـا    

نسان شناسی اسالمی ، به استخراج اصول تربتی از مبانی انسان شناسـی اسـالمی پرداختـه    ضمن تبیین و تحلیل ا

    شود .
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  بیان مسئله

با وقوع رنسانس ، تحوالتی اساسی در زندگی مغرب زمین ایجاد شد . این تحوالت ، انکار اصول معنوي 

ي کره ي زمین به هر نحوي که را در بر داشت و باعث شد انسان به عنوان موجودي آزاد که می تواند بر رو

می خواهد قدم نهد و خویشتن را در مقابل یک حقیقت ماوراء خود مسئول نداند ، مطرح شود ؛ وجودي که 

یا  انسان مداري  1از خدا و عالم معنی منقطع شده است . این نهضت در دوره ي رنسانس به نهضت اومانیسم 

ایی تمدن غرب از تمدن هاي شرقی و دینی دانست . به عبارت تعبیر شد ؛ و می توان آن را اصل و مبدإ جد

داشتند ( » دینی«دیگر ، تا قبل از این دوره ( عصر مسیحی و اسالمی ) ، فلسفه ، هنر ، عرفان و علم ، رنگ 

آمدند . هم چنین در این دوران فارغ از قضاوت و آسیب شناسی آن ) و در مسیر رستگاري انسان به کار می

میان علوم وجود نداشت تا آن جا که رو به سوي دین داشتند . اما پس از قرن هفدهم ، با حاکم شدن تعارض 

تفکر مدرن کانتی ، فلسفه و علوم تحصلی برتري یافتند و  هم چنین دوران غلبه و تفوق علوم منفرد فرا رسید 

وي ، مهم ترین حادثه ي فکري دوره . به عبارتی می توان گفت جدایی فلسفه ، هنر و علم از دین و تفکر معن

ي رنسانس محسوب می شود . در گذشته ، فلسفه ، هنر و علم از معنایی که دین از خدا ، جهان و انسان 

صورت می بخشید ، بهره می گرفتند ؛ در حالی که در تحول جدید ، تصور و فهمی صرفا بشري مطرح گردید 

عالم معنی گسسته و گویی فیض الهی از او منقطع شده است . (  که فاقد ساحت معنوي بود و پیوند آدمی با

)  به عبارت دیگر اساس هستی آدمی در عصر دین و میتولوژي ، هستی حق 37 _36الف :  1386مددپور ، 

بود ، نه آن که بنیاد عالمِ وجود ، خود او باشد . لذا در تمام دوره ي جدید ، سخن دکارت اساس معرفت می 
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شري و حکمت انسانی که با عقل جزئی و تفکر حسابگرایانه ، با تبرّاي از تفکر معنوي قدیمِ دینی شود . فکر ب

  )35ب : 1386، حاصل شده است ، مدار سیطره و استیالي تکنیکی دوره ي جدید می گردد . ( مددپور ، 

شده قرار گرفت با توجه به آن چه گفته شد ، یکی از مقوله ها و حوزه هایی که تحت تأثیر فضاي وصف 

علوم انسانی موجود ، محصول دورانی است «، مقوله ي انسان و حوزه ي علوم انسانی است . به عبارت دیگر 

که دنیاي غرب با دین وداع کرده و خواسته است با عقل و تجربه ي خویش ، جهان را مدیریت کند . در این 

مختلفی را براي تعیین دیدگاه هاي خود برگزیدند دوران ، مکاتب فلسفی مختلفی پدید آمدند و هر یک مبناي 

و تحقیقات گسترده اي را سامان دادند . اما این علوم از بدو ورود به ایران ، مورد تحقیق جدي و عمیق قرار 

نگرفتند و احاطه ي کافی بر مبناي فکري آن در بین اندیشمندان ایرانی حاصل نشد . لذا با شتابزدگی به تقلید 

رداختند و نظام هاي آموزشی را بدون مطالعه ي اساسی و بدون سنجش با مبانی دینی و نیز مبانی غرب پ ]از[

 ).232:  1391حداد عادل ، .» ( فلسفیِ اسالم به ایران آوردند 

نکته ي قابل تأمل و توجه دیگر که ضرورت تحول در علوم انسانی را روشن می سازد ، عدم سنخیت 

نگ و ارزش هاي جامعه ي ایرانی است . به عبارت کلّی تر ، با استیالي تمدن علوم انسانی موجود با فره

سایر جوامع من جمله عالم شرق و جامعه ي ما به واسطه ي برخی عوامل و شرایط( مانند : غفلت غربی ، 

،  جوامع از سیر و چرخه ي تمدنی ، عدم آشنایی و درك عمیق روشنفکران از تحوالت و روح حاکم بر آن ها

ضعف درونی حکومت ها ، استعمار و...)، تحت تأثیر این تحول و جریان قرار گرفتند ، به نحوي که برخی از 

کشورها به کلّی دستاوردها و رهاوردهاي فرهنگی و تمدنی خویش را فراموش نموده و به پیروي و بعضا 

امروزه مسئله ي همسنخ سازي علوم ) لذا  1391و حداد عادل ،  1386تقلید از غرب پرداختند . (مددپور ، 

به تولید نظریات و اندیشه انسانی با فرهنگ بومی در سایر جوامع غیر غربی نیز مطرح است تا از رهگذر آن 
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هایی در علوم انسانی دست یابند که به فراخور مسائل و مشکالت نظري و عملی آن جامعه ، کارآمد و کارساز 

 ) 1391ان مطالعات پسااستعماري مطرح می باشد . ( موسوي ودرودي، باشد . این مسئله امروزه تحت عنو

نکته ي حائز اهمیت دیگر ، جهان بینی مادي حاکم بر علوم انسانی غربی است که مبانی فلسفی و 

تجربی حاکم بر علوم انسانی  _ایدئولوژیک آن با مبانی اسالمی سازگار نمی باشد . از سوي دیگر نگاه کمی 

عبارت دیگر گرایش هاي پوزیتیویستی افراطی ، ضرورت توجه به بحث تحول در علوم انسانی را غرب یا به 

  1نشان می دهد .

در همین راستا، یکی از مهم ترین گام ها در فرایند تحول در علوم انسانی ، تعیین مهم ترین موضوع هاي 

بنیادي در علوم انسانی از یک سو و تبیین این مفاهیم با تکّیه بر مبانی اندیشه اسالمی و معارف دینی است . در 

ان است ، که به عنوان موضوع محوري و همین جهت مهم ترین مفهوم که باید مورد نظر قرار گیرد ، انس

بنیادي علوم انسانی مطرح است .به عبارت دیگر انسان شناسی ، موضوع اصلی و محوري در علوم انسانی 

است و می توان آن را علمی دانست که مادرِ دیگر علوم انسانی است . این مفهوم در مبانی اندیشه ي اسالمی ، 

که در رهیافت علوم انسانی حاکم بر غرب ، انسان موجودي تک ساحتی  مفهومی چند ساحتی است ، در حالی

) طبیعتا بازنگري در مبانی انسان شناسی حاکم بر علوم انسانی 1390و مادي قلمداد می گردد . (میرزاپورارمکی،

نسانی موجود لذا با توجه به مطالب باال و این که علوم ا، بر حوزه ي تعلیم و تربیت نیز اثر گذار خواهد بود . 

در جامعه ي ما ، غالبا بر گرفته از مبانی فکري و منابع غربی می باشد ، که خود این امر باعث ایجاد مسائلی 

براي جامعه از یک سو و شکاف بین مباحث و مسائل مطروحه در آن با نیازهاي جامعه ي ایران از سوي دیگر 
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نسانی و اسالمی سازي آن ، به بررسی مبانی انسان شده است ، سعی داریم تا در راستاي تحول در علوم ا

شناسی اسالمی که خود شرط الزم و ضروري براي تحول می باشد پرداخته و به این سؤاالت پاسخ دهیم که 

نگاه دینی به انسان ( اسالمی ) چه ویژگی ها و مؤلفه هایی دارد و تأثیر این انسان شناسی بر حوزه ي تعلیم و 

  اي تربیتی مترتّب بر آن چه می باشد .  تربیت و داللت ه

 اهمیت و ضرورت تحقیق :

  الف) اهمیت نظري 

  ـ توسعه ي دانش نظري پیرامون انسان شناسی اسالمی    1

  ـ فراهم آوردن چهارچوب نظري الزم براي تحول در علوم انسانی با رویکرد بومی  2

  ـ فراهم آوردن و تدوین اصولِ مبتنی بر مبانی انسان شناسی اسالمی   3

  ب) اهمیت عملی 

ـ کمک به سیاستگزاران ، دست اندرکاران ، کارشناسان و سایر افراد درگیر حوزه ي تحول در علوم  1

  انسانی 

  ـ ارائه ي راه کاري عملیاتی جهت تحول در علوم انسانی 2

 جامع و عمومی جهت کاربست در عرصه ي تعلیم و تربیت  ـ ارائه ي اصولی کلی ،  3
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 هدف هاي تحقیق :

 هدف کلی :

  شناسایی و تبیین مبانی انسان شناسی اسالمی تحول در علوم انسانی و تأثیر آن بر حوزه ي تعلیم و تربیت .

 اهداف جزئی : 

تبیین ضرورت تحول در علوم انسانی   _1   

مؤلفه هاي انسان شناسی اسالمی شناسایی و تحلیل ابعاد و  _2  

 تبیین تأثیر انسان شناسی اسالمی بر داللت هاي تربیتی  _3

  فرضیه ها  یا سؤال هاي تحقیق :

  ضرورت تحول در علوم انسانی چیست ؟ _1

  دیدگاه انسان شناسی اسالمی داراي چه ابعاد و مؤلفه هایی می باشد ؟ _2

  ) را می توان از دیدگاه انسان شناسی اسالمی برداشت نمود ؟چه داللت هاي تربیتی ( اصول تربیتی  _3
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 : تعریف عملیاتی متغیرهاي تحقیق

  تعریف نظري:

) ؛ مبانی جمع مبنا یا زیربنا ، ساخت پایه اي اسـت کـه رو بناهـا بـر آن     1381مبناها ، شالوده ها (انوري، مبانی :

  )1378استوارند .(فراهانی،

باشـد .  مـی  » طبیعت و مـاوراء طبیعـت، از مـاده و معنـی، از جسـم و جـان      «ب از نسان موجودي مرکا انسان :

  )1372، (مطهري 

هر شاخه از معرفت که به گونه اي به شناخت بعد و جنبه اي از انسان می پردازد ، در واقع بـه   انسان شناسی :

) . انسان شناسی عبارت اسـت از  1391شناخت انسان مربوط می شود و انسان شناسی نامیده می شود .(واعظی،

  ) 1389شناخت دقیق و جامع چیستی و هویت انسان . ( خسروپناه و میرزایی ، 

در لغت نامه تغییر به معناي از حالی به حال دیگر برگرداندن یا چیـزي را بـه شـکل و حالـت دیگـر در      تحول :

  )1381(معموال در جهت بهتر شدن چیزي) . (انوري،آوردن معنی شده است.

علوم انسانی به معارفی اطالق می شود که موضوع تحقیق آن هـا ، فعالیـت هـاي مختلـف بشـر       علوم انسانی :

ی فعالیت هایی که متضمن روابط افراد بشر با اشیاء و نیز آثار و نهادها و مناسبات ناشـی از  ایـن هـا    است ؛ یعن

) همچنین در تعریف دیگري ، علوم انسانی عبارت اسـت از مجموعـه گـزاره هـاي     3:  1385است . (کاردان ، 

نی غیـر تجربـی ( عقالنـی ،    نظام مندي که با بهره گیري از روش هاي ترکیبی( تجربـی و غیـر تجربـی ) و مبـا    
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وحیانی و شهودي ) به تبیین یا تفسیر رفتارهاي فردي و اجتماعی انسان تحقق یافته می پردازد و با بهره گیـري  

  )7: 1391از ارزش هاي انسانی ، انسان تحقق یافته را به انسان مطلوب تغییر می دهد .(خسروپناه ، 

و واکنشـی اسـت مهرآمیـز ، بخردانـه ، بـا رونـدي آهسـته ،         عبارتست از کنش ، گاه کنشتعلیم و تربیت : 

پیوسته و بالنده و با دیرندي دست کم از گهواره تا گور ، کـه در طـی آن کسـی کـه فرهیختـه اسـت ( مربـی )        

رسالت دارد براي فرهیزش و نیکبختی و روي هم رفته سعادت اخروي و دنیوي متربـی ، در پـی بـرانگیختن و    

  ) 98ـ  97:  1390،  3همه سویه همه ي نهاده هاي خداآفرید او برآید . ( رفیعی ، ج پروراندن هماهنگ و

شناخت خدا به عنـوان رب یگانـه ي انسـان و    « در تعریف دیگري آمده است : تعلیم و تربیت عبارتست از 

ت غیـر .       ت او و تـن زدن از ربوبیـ خویش و تن دادن بـه ربوبیـ بـاقري ،  » ( جهان و برگزیدن او به عنوان رب

1376  :44 (  

هر گونه اقدام هدایتگرانه اي که بـه منظـور ایجـاد ، ابقـا و     « همچنین در تعریف دیگري تربیت عبارتست از 

.» ( اکمال عقاید ، اخالق و اعمال دینی بر مبناي سنّت و عقل به سوي هدف غایی قرب الهـی اجـام مـی شـود     

  )   12ـ  11:  1390بهشتی و شکري نیا ، 

  ف عملیاتی ( مختار ) مفاهیم :تعری

در این پایان نامه ، منظور ما از انسان شناسی عبارتست از علمی که بررسی کننده سلسله انسان شناسی : 

مسائل کلی پیرامون انسان به ما هو انسان ، هم چون ابعاد وجود (وجود شناسی ) و ظرفیت هاي گوناگون او 

  می باشد .
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مقصود ما از علوم انسانی ، علومی هستند که بـه مطالعـه و بررسـی مظـاهر فـردي یـا اجتمـاعی         علوم انسانی :

انسان ، از آن جهت که انسان است می پردازند و هدف از تکوین آن ها یافتن راه وصول به غایـت مطلـوب در   

 رــــاکمبـــیحـــنینکلاکشفقوو تفسیر ،نسانیعلومیهستندکهبهمطالعها معلوزنــدگی اســت .بــه عبــارت دیگــر 

 بهطمربويشهاو ارز اجتمـاعی یاـــ هدنها)و دـــ نا انیـــ نسا هــتکــجه( از آن  انیــنسا تاالــنفعو ا لاــفعا

  می پردازند.نها آ

عبارتست از مجموعه فعالیت ها و اقدامات هدفمند که بر پایه ي برنامه ریزي دقیق و پیوسته  تعلیم و تربیت :

  استعدادها ، خالقیت ها و توانمندي هاي متربی صورت می پذیرد .  ، به منظور رشد ، تعالی و شکوفایی
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  فصل دوم

 مبانی نظري و پیشینه تحقیق
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  تحول در علوم انسانی 
علوم انسانی رایج در جامعه ي ما و سایر جوامع ، محصولی وارداتی از غرب است که عمدتا حاصل چهار 

قرن اخیر تمدن غربی است که کم و بیش از رنسانس به بعد آغاز گشته است . نکته ي حائز اهمیت این است 

و بر این اساس به تدریج  که در این دوران غرب کوشید با عقل بشري ، راه و رسم زندگی خویش را دریابد

علوم انسانی جدید در غرب به وجود آمد و با توسعه ي مکتب هاي فلسفی جدید ، فلسفه اي براي علوم 

) اما نکته قابل تأمل و توجه این بود که 1390انسانی ایجاد و تجربه ها روي هم انباشته شد . (میرزاپور ارمکی،

طه ي برخی عوامل و شرایط ، تحت تأثیر این تحول و جریان قرار سایر جوامع من جمله عالم شرق نیز به واس

گرفت ، به نحوي که برخی از کشورها به کلّی دستاوردها و رهاوردهاي فرهنگی و تمدنی خویش را فراموش 

نموده و به پیروي و بعضا تقلید از غرب پرداختند . به عبارت دیگر جریانی که ایجاد شد ، به جاي این که 

هویت اصیل خود به طراحی الگوي پیشرفت کشور بپردازد ، باعث انحراف جامعه به سوي تقلید از  براساس

غرب و فراموش کردن فرهنگ و دستاوردها ي خود شد. از سوي دیگر شاید بتوان گفت که بعضا غالب افراد 

ها  نداشتند . و تحصیلکردگان(روشنفکران) ، آشنایی درست و عمیقی از آن تحوالت و روح حاکم بر آن 

همین عدم شناخت و آگاهی ناصحیح و عواملی که هدفمند به این مسئله کمک می نمود (مانند استعمار )،یکی 

از عوامل بسیار مهمی بود که موجبات این انقطاع فرهنگی ، نیست انگاري ، خودباختگی و تقلید از غربیان را 

مفاهیمی چون  نهضت بازگشت به خود به طور اعم و ) لذا مطرح شدن  الف 1386( مددپور ، فراهم نمود . 

مباحثی از جمله بومی سازي علوم انسانی ، کارآمدسازي این علوم براي جامعه (تحول در علوم انسانی 

 براساس ارزش ها و معارف الهی ، عقالنیت و فطرت انسانی ) به طور اخص ، پاسخی به چنین فضا و جو

نسانی می باشد .  در همین را ستا می توان گفت منظور از تحول بنیادین در غالب فرهنگی و مسلّط بر علوم ا
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علوم انسانی همسو نمودن آن با مبانی فرهنگ اسالمی ایرانی از یک سو و کارآمدسازي آن از سوي دیگر می 

ازي علوم ) لذا هدف از تحول بنیادین در علوم انسانی ( یا به تعبیري اسالمی س 1392باشد .( سلیمی کوچی ، 

انسانی ) ، تولید نظریه هاي علوم انسانی با مبانی متافیزیکی و فکري اسالمی و روش شناسی اجتهادي و 

) .  1391ترکیبی ( تجربی ، عقلی ، شهودي  و نقل دینی ) در راستاي اهداف اسالمی می باشد .  ( خسروپناه ، 

ي هستی شناسی ، انسان شناسی ،  معرفت  بر همین اساس روشن است که در این اقدام باید به حوزه ها

شناسی و روش شناسی توجه جدي نموده و از اقدامات سطحی که بعضا باعث التقاط فکري می گردد ، پرهیز 

  ) 1392،  اللهی کرمنمود .( 

  چرایی تحول در علوم انسانی

نکته ي حائز اهمیت در این مسئله این است که علوم انسانی ، پدید آورنده و فراهم کننده ي نگرش ها و 

رویکردهاي اساسی است که گروه هاي اجتماعی در قالب آن ها و بر مبناي بایسته هاي نظري آن ها اندیشیده 

سرزمینی و تمدنی ، معنابخشی به ، رفتار و زندگی می کنند . به بیان دیگر ، علوم انسانی در هر حوزه ي 

زندگی فردي و تمهید اندیشی براي سامان دادن به حیات جمعی آدمیان را سرلوحه ي اهداف ، روش ها و 

رهیافت هاي خود قرار می دهد . از این روست که هم چون گزاره اي بدیهی ، چاالکی یا واماندگی جوامع را 

هم چنین یی ابعاد نظري و عملی علوم انسانی آن جوامع می دانند . وابسته به ثبات ، استحکام و توسعه و پویا

علوم انسانی و علوم اجتماعی ، علومی انتزاعی یا خنثی نیستند ، بلکه هدف آن ها تحلیل پدیده ها به سبب 

از تغییر و تحول در جامعه است . در این عرصه ، علم و ایدوئولوژي بر یکدیگر تأثیر می گذارند ؛ لذا بسیاري 

پژوهش هاي علمی که در باب مسائل اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادي و روان شناسی معروف شده اند ، مواضع 
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فلسفی و ایدوئولوژیک خود را در قالب همان دیدگاه هاي مادي گرایانه و ایده آلیستی منعکس می کنند و در 

و به هیچ روي ،جامع نگر و اند بدل شدهواقع  این دو مکتب ، به اصلی ترین ابزار تحلیلی درعلوم اجتماعی م

) بنابراین این علوم انسانی به هر حال ضرورتا ماهیت تمدنی 1387جهان شمول محسوب نمی شوند .(باقري،

و فرهنگی دارد . حتی آن چنان که می دانیم ، اساسا بخشی از علوم اجتماعی امروز غرب ، دیگر علوم انسانی 

باید توجه داشت که «دانند . وم پوزیتویستی جهان شمول و مطلقا اثبات گرا نمیو اجتماعی را در جرگه ي عل

در علوم انسانی و براي شناخت ابعاد مختلف انسان ، تنها به کارگیري روش تجربی و آزمایشگاهی و حتی 

یعی هم مطالب آماري کافی نیست و از این جهت ، علوم انسانی با علوم طبیعی تفاوت دارد . هر چند علوم طب

داراي مبانی فلسفی و مابعدالطبیعه اند ، ولی در علوم انسانی ، عناصر غیر تجربی از این علوم را شکل می 

دهند ، به مراتب بیشتر از علوم طبیعی است . به محض این که پاي عناصر غیر تجربی به میان می آید ، دخالت 

و این گونه عناصر در شکل گیري علوم انسانی جهان بینی ، نظام ارزشی و فرهنگ اجتماعی آشکار می شود 

عنصر کلیدي و محوري در علوم انسانی از سوي دیگر و در همین راستا ،  )1388اشکوري،.»(تأثیر می گذارند 

، نحوه ي توصیف ، تعریف و تفسیر انسان در آن می باشد . به عبارت دیگر نوع نگاه به انسان و برداشت از 

رد این حوزه تاثیر می گذارد و جهت دهی و نظریات مطرح در این علوم را تحت تأثیر آن بر سایر عناصر و موا

خود قرار می دهد . در فرهنگ هاي سنّتی از جمله فرهنگ مسیحی و اسالمی ، بناي حیات بشر بر نوعی انسان 

انسان شناسی .« شناسی مبتنی بود که انسان جدید غربی اساس تفکر خود را بر فراموش کردن آن بنیان نهاد 

آفریده شده است ، تلقّی می کرد . که به صورت الهیدینی ، انسان را چون موجودي آسمانی بر روي زمین

  )18 _ 17: 1386مددپور، »(
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آسیب جدي و بنیادین دیگري که علوم انسانی فعلی را در بـر گرفتـه ، چـالش نسـبیت گرایـی اسـت . بـه        

معاصر در حوزه هاي جامعه شناسـی ، روان شناسـی ، اقتصـاد ، حقـوق ،     عبارت دیگر نظریه هاي علوم انسانی 

علوم تربیتی و... بر مبناي نسبی گرایی معرفتی  مبتنی می باشد ؛ لذا نسبیت معرفتی به دلیل نفی معیـار شـناخت   

و نفی معیار تشخیصِ شـناخت حقیقـی و غیـر حقیقـی ، نمـی توانـد بـه کشـف معرفـت انسـانی دسـت یابـد             

  الف)1389ه،.(خسروپنا

در علوم انسانی در هاله اي از ابهام قرار گرفته است . به عبارت دیگـر از آنجـا   » علمیت«از سوي دیگر بحث 

که در علوم انسانی مولّد غرب ، رهیافت ها و الگوهاي متفاوتی یافت می شود ، خود بیانگر این واقعیـت اسـت   

هاي علوم انسانی و حتـی فراتـر از آن بـر سـر مبـانی       غرب نیز بر سر مواجهه ي هستی مستمر در پدیدهکه در 

فلسفی این علوماختالف نظر وجود دارد . نکته ي حائز اهمیت دیگر این که علوم انسانی ، علوم تجربی نیسـتند  

کلی انسان شناسی به معناي کامل و جامع کلمـه قـرار نمـی گیرنـد ؛ بلکـه ایـن علـوم مـدعی          و در چهارچوب

دي از رفتار فردي و اجتماعی انسان ها می باشندکه قابلیت تجربه پذیري و تکرارپـذیري را  شناخت و تبیین ابعا

) هم چنین در عرصه ي تبیین و تفسیر وقایع و رویـدادها  1392و سلیمی کوچی، 1390دارد . (میرزاپور ارمکی،

را نادیده گرفـت . بـه    در عرصه ي علوم انسانی ، نمی توان نظام اعتبارات و ارزش هاي  انسان ها و یک جامعه

عبارت دیگر علوم انسانی قبل از هرچیز ، ماهیتا و منطقا با نظام اعتبارات و ارزش هاي انسـان هـا و جوامـع در    

لذا نمی توان انتظار داشت که یک اندیشمند علوم انسانی هم چون یـک محقـق علـوم طبیعـی ،     «ارتباط است . 

یک پدیده یا موجود بنگرد و پیش بینی ها و نتایج بـه دسـت آمـده را    تنها به عنوان تماشاگر بی طرف ، به رفتار 

صرف نظر از همه ي مالحظـات اندیشـه اي و فرنگـی و خصـلت هـاي پیـدا و پنهـان آن جامعـه ارائـه نمایـد           

  )  137: 1392سلیمی کوچی،.»(
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مطالـب بـاال ، ایـن    مسئله ي دیگر کارایی این علوم در جامعه ي ایران می باشد . به عبارت دیگر با توجه بـه  

علوم که عمدتا برآمده از مکاتب فلسفی غربی و با چشم انداز اندیشه اي و فرهنگی خاص خودشان مـی باشـد   

، نمی تواند در جامعه ي ایران که خود مختصات فرهنگی و تمـدنی مشخصـی دارد ، کارآمـدي الزم را داشـته     

براي جوامع شـرقی نشـان داده و حتـی در پـاره اي از      باشد . لذا علوم انسانی غربی بارها ناکارآمدي خودش را

) لذا می توان گفت دلیـل اصـلی   1390موارد و رخدادها ، پیش بینی آنان نادرست بوده است . (میرزاپور ارمکی،

    و مهم این مسئله ، عدم شناخت حقیقی و صحیح از انسان بوده است .

  علوم انسانی را این چنین بیان نمود :  اما به طور کلی می توان دالیل و ضرورت هاي تحول در 

  تفاوت مبانی  فلسفی علوم انسانی باالخص در حوزه ي انسان شناسی     -

علوم انسانی و واکنش نشان دادن به محدود کردن نگاه و روش کـار در ایـن   » علمیت«ابهام در حوزه ي   -

  حوزه به روش تجربی  

  وجود چالش نسبیت گرایی معرفتی   -

  لوم در سایر جوامع من جمله ایران  ناکارآمدي این ع   -

  انفکاك حوزه ي ارزش ها از علوم انسانی و تنها توجه به ابعاد تجربه پذیر     -

عدم توجه به سایر منابع معرفتی من جمله وحـی و شـهود ، عقـل و محـدود کـردن مطالعـات و سـایر          -

  مقوالت به حوزه ي حس و عالم محسوسات و... .
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 علوم انسانی چگونگی و فرایند تحول در

از جمله مباحث مهمی که در تحول علوم انسانی مطرح اسـت ، تـدوین و ارائـه ي مـدل و الگـوي بایسـته ،       

شایسته ، کارآمد ، جامع و کامل براساس آموزه هاي وحیانی و معطوف به نیازهاي جامعـه ي ایـران اسـت . در    

و تفسیر درستی از مفردات و مفاهیم کلیـدي   همین جهت الزم است قبل از هر اقدامی ، تبیین مفهومی و تصور

  گفتمان تحول در علوم انسانی و علوم انسانی اسالمی داشت ؛ زیرا دست کم دو فایده بر آن مترتّب است :

  الف) پیشگیري از مغالطات منطقی ، به خصوص مغالطه اشتراك لفظی و معنوي 

  ) 1389اسالمی . ( رودگر ،  _ب) فهم درست از هدف و مطلوبِ طراح گفتمان علوم انسانی 

در راستاي مطالب باال و شناخت بهتر از فضاي حاکم بر ایـن بحـث ، الزم اسـت رویکردهـاي کلـی و مهـم       

مطرح در این زمینه را به طور خالصه از نظر بگذرانیم و سـپس رویکـرد برگزیـده را بیـان نمـاییم . در همـین       

  تحول در علوم انسانی اشاره نمود :جهت می توان به چهار رویکرد مهم مطرح پیرامون 

. یک رویکرد قائل به این است که باید تماما علوم انسانی فعلی را کنـار نهـاد و سـاختاري نـوین براسـاس       1

ایدئولوژي و مکتب خود ایجاد نماییم ، و به عبارتی طرحی نو در اندازیم . ایـن رویکـرد ، بـه دیـدگاه انتقـادي      

وهشگر برخی از این جریانات به این معنی نیسـت کـه چهـره اي منفـی از آن هـا      معروف است . البته به نظر پژ

نشان دهیم بلکه برخی از این گروه ها به دلیل پی بردن به مبانی فکري و ایـدئولوزیکی غـرب و پـی بـردن بـه      

  )1391روح حاکم بر نظریات غربی ، نگاهی موشکافانه و بعضا بدبینانه اي به غرب دارند . (خسروپناه،
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. گروهی دیگر معتقدند که باید به نقّادي علوم انسانی رایج پرداخت و در کنار آن ، مبانی و پایـه هـاي ایـن     2

علوم براساس اسالم ناب پی ریزي گردد تا در نقادي و برخورد با مسائل و موضـوعات ، براسـاس آن مبـانی و    

  )1391اصول ، دست به استنتاج و نظریه پردازي زنند . (خسروپناه،

. گروهی دیگر داراي این رویکرد هستند که نباید دست به تغییر در علوم انسانی فعلی زد و اساسـا چیـزي    3

با عنوان علوم انسانی اسالمی یا بومی وجود ندارد . به عبات دیگر این جریان به طور کلی در پی پـذیرش تمـام   

، به طور مطلق و دسته اي به طور تفصـیلی   دستاوردهاي علمی غربی می باشد . البته برخی از منکران علم دینی

علوم انساین دینی را منکرند و بعد تکنولوژیک در علوم انسانی را به دینی و غیـر دینـی متّصـف مـی کننـد . (      

  ) 1391و خسروپناه ،  1391کعبی ، 

یکـردي  . گروهی دیگر نیز معتقد به تعامل با تمدن و فرهنگ ، تفکـر و علـوم انسـانی غربـی هسـتند و رو      4

اصالحی و ترمیمی به علوم انسانی دارند . لذا از این رویکرد تحت عنوان مهندسی نوین علـوم انسـانی نیـز یـاد     

می نمایند .این رویکرد که نگاه رایج سال هاي گذشته می باشد ؛ امتیازها و ایرادهـایی در علـوم انسـانی غـرب     

آن ها استفاده کند و از آسـیب هـاي آن بـه دور باشـد .      می بیند و تالش می کند با تغییرات روبنایی ، از مزایاي

  )1391این رویکرد عمال به نوعی التقاط فکري منجر شده است . (کعبی ، 

اما رویکرد برگزیده جریانی است که بر عقالنیت اسـالمی تأکیـد دارد . بـه عبـارت دیگـر جریـان عقالنیـت        

ز نظریه هاي غربی و با کمک نظام فلسـفی توسـعه یافتـه    اسالمی سعی دارد تا با توجه به پرسش هاي برگرفته ا

در عرصه هاي فلسفه هاي مضاف و با استفاده از روش شناسی اجتهادي به تولید علوم انسانی اسـالمی بپـردازد   

اجتهادي بیان کرد کـه داراي پـنج بخـشِ نظـام      _. این جریان را می توان تحت عنوان نظریه ي الگوي حکمی 
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ن شناختی ، ارزش شناختی ، مکتبی و روش شناختی است . لذا به طور کلی مـی تـوان گفـت    مند فلسفی ، انسا

منظور از تحول بنیادین علوم انسانی یا اسالمی سازي آن ، تولید نظریه هاي علـوم انسـانی بـا مبـانی متـافیزیکی      

اي اهـداف اسـالمی   اسالمی و روش شناسی اجتهادي و ترکیبی( عقلی و، تجربی شهودي و نقل دینی ) در راست

  )19- 18:  1391می باشد .(خسروپناه ، 

با توجه به بیان رویکردهاي گوناگون و برگزیدن عقالنیت اسالمی و رویکرد اجتهادي ، روشن می گـردد کـه   

در تحول علوم انسانی باید با نگاهی عمیق ، به مبانی فکري ایـن علـوم توجـه نمـود . لـذا بـراي تحقـق چنـین         

  درسه بخش و عرصه ي کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت حرکت نمود .مطلوبی می توان 

الف) در عرصه ي کوتاه مدت با تقویت و برگزاري جلسات نقد نظریه هاي علوم انسانی معاصـر در دانشـگاه   

  ها ، می توان از فضاي ابهت بخشیدن و قداست زدایی این علوم کم کرد . 

رد بررسی قرار دادن گرایش ها و نظریات مطرح در علوم انسـانی ،  ب) در عرصه ي میان مدت می توان با مو

آن نظریاتی را که به مبانی اسالمی نزدیک تـر اسـت را توسـعه داده و از سـوي دیگـر بـه طـرح گـرایش هـاي          

  متعارض پرداخته تا از این طریق تا حدودي از آسیب علوم انسانی معاصر در امان بمانیم .  

مدت نیز پیشنهاد این است که ابتدا با شیوه ي کاربردي ، نظریه هـاي بـه اصـطالح    ج) در بخش اقدامات بلند 

تجربی علوم انسانی را شناسایی کرده و با تحلیل و کالبد شکافی آن ها ، مبانی و بنیادهاي قریـب و بعیدشـان را   

ن اسـالمی  کشف کرد و  براساس پرسش هاي به عمل آمده از آن مبانی ، به تأسیس مبانی جدیـد حکمـت نـوی   

  ) 20 _ 19:  1391پرداخت .( خسروپناه ، 
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در همین راستا می توان براي تحول در علـوم انسـانی بـه سـاحت هـا و فراینـدهاي ( راهبـردي ، اجرایـی و         

  ) :22 _ 20: 1391معرفتی ) زیر اشاره کرد (خسروپناه،

  هبردي تحول )  بهینه سازي ( شناخت و تدوین فرایند ، سیاست ها و مدیریت راساحت اول : 

  بومی سازي علوم انسانی ( آموزش و پرورش در راستاي نیازهاي جامعه ي اسالمی )   ساحت دوم :

اسالمی سازي علوم انسانی( تولید نظریه هاي علوم انسـانی مبتنـی بـر مبـانی و روش شناسـی       ساحت سوم :

اهبـردي تحـول بنیـادین در علـوم     اسالمی ) در جهت مطالب باال و ساحت هاي بیان شده ، می تـوان فراینـد ر  

  انسانی را این چنین بیان کرد : فرهنگ سازي ، نقد ، تولید و ترویج .

این مرحله که می توان گفت یکی از غایـات اصـلی علـوم انسـانی اسـت ،       مرحله نخست ) فرهنگ سازي :

پروسه اي بلند مدت و تدریجی است و از آغاز تا انجـام تحـول در علـوم انسـانی بـا برگـزاري نشسـت هـاي         

  تخصصی دانشگاهی و حوزوي و همایش هاي ملّی تحقق می یابد .  

ت علمی و برگزاري نشسـت هـاي تخصصـی و کرسـی     این مرحله با تدوین و نشر مقاال مرحله دوم ) نقد :

  هاي نقد و مناظره صورت می پذیرد .  

این مرحله را می توان گفت با برگزاري کرسی هاي نظریه پـردازي و نـوآوري و نشـر    مرحله سوم ) تولید : 

  نظریه ها در مجلّات صورت می پذیرد .  

ه ي کاربردي و عملیاتی کـار اسـت و بـا نشـر و     : به عبارتی این مرحله ناظر به حوزمرحله چهارم ) ترویج 

  مطرح شدن این مطالب در کالس درس ها ، کتاب ها و... تحقق می یابد .  
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  فرایند راهبردي تحول بنیادین در علوم انسانی _ 1شکل 

  در حوزه ي فرایند معرفتی تحول در علوم انسانی نیز می توان به مراحل زیر اشاره کرد :

. نشان دادن تئوري هاي علوم انسانی غربـی معـارض بـا آمـوزه هـاي       1 نقد میراث غربی :مرحله ي اول ) 

. تهذیب و پاکسازي آموزه هاي معارض غربی با کمک آموزه هاي اسالمی از عناصر کلیـدي   2آشکار اسالمی ؛ 

شناختی غربـی  . معرفی و نقد پارادایم هاي فلسفی و معرفت شناختی و انسان شناختی و روش  3تمدن غربی ؛ 

در عرصه ي علوم انسانی با یکدیگر و با بهره گیري از مبانی فلسفی و جهان بینی و انسـان شـناختی و معرفـت    

  شناختی و روش شناختی اسالم . 

. کشـف   2. شناسایی و تـدوین میـراث علـوم انسـانی اسـالمی ؛       1 مرحله ي دوم ) کشف میراث اسالمی :

  در تمدن اسالمی .الگوها و نظام هاي علوم انسانی 
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:البته الزم به بیان است تولید فلسفه به معناي  مرحله سوم ) تولید فلسفه و نظریه هاي علوم انسانی اسالمی

خرق مکتب یا چیز جدیدي نیست بلکـه بـا اسـتفاده از پتانسـیل و قابلیـت هـاي مکاتـب فلسـفی اسـالمی ، و          

اقص ، بـه کاربسـت آن هـا در جامعـه پرداختـه مـی       براساس اندیشه و معارف اسالمی ، ضمن رفع و اصالح نو

شود . طبیعی است با این حرکت و نگاه جامع به این مکاتب و رفع محدودیت ها و نواقص هر یـک ، بـه یـک    

مجموعه ي منسجم و کاربردي دست خواهیم یافت که می تواند در حـوزه هـاي مختلـف علـوم انسـانی ورود      

  ی که در این مرحله می تواند صورت پذیردعبارتند از:یافته و اثرگذار باشد . لذا اقدامات

.  3. تدوین نظام و الگوي فلسفی و جهان بینـی اسـالمی ؛    2. کشف عناصر کلیدي علوم انسانی اسالمی  ؛  1
. تـدوین نظـام انسـان شناسـی      4تدوین نظام انسان شناسی اسالمی عام براي همـه ي علـوم انسـانی اسـالمی ؛     

، مـدیریتی ،؛ تربیتـی ،   اسالمی خاص براي هر یک از علوم انسـانی جهـت کشـف انسـان اقتصـادي ، سیاسـی       
. تـدوین نظـام    6. تدوین نظام ارزش شناسی عام براي همه ي علوم انسانی اسالمی ؛  5حقوقی و... در اسالم ؛ 

. تـدوین   8. تدوین نظام روش شناسـی اسـالم ؛    7ارزش شناسی خاص براي هر یک از علوم انسانی اسالمی ؛ 
. تعیین فراینـد تعـاریف و مـدل هـاي علـم دینـی        9سانی ؛ تعاریف و مدل هاي مختلف اسالمی سازي علوم ان

. آزمـون   11. ساده سازي مدل هاي گزینشی براي استفاده عالمـان علـوم انسـانی ؛     10براساس امکان وقوعی ؛ 
. تولیـد علـوم انسـانی اسـالمی ؛      13. کشف نظریه هاي علوم انسانی اسالمی ؛  12پذیري مدل هاي علم دینی ؛ 

  و بالندگی علوم انسانی اسالمی  . بازسازي  14
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  فرایند معرفتی تحول بنیادین در علوم انسانی _ 2شکل 

  توجه به برخی از آسیب هاي روش شناختی و محتوایی در امر تحول علوم انسانی

در این بخش به نکات قابل تأمل ، توجه و کلیدي جهت تحول در علوم انسانی اشاره می شود که اگر به ایـن  

  توجه نشود ، منجر به ایجاد انحرافاتی در این حوزه می گردد .مباحث 

  . کارکردگرایی به جاي صدق گرایی (حق گرایی) 1

تزلزل مبانی معرفت شناختی در غرب و حاکمیت نسبیت گرایـی کـه از مشخصـات دوران پسـامدرن و آثـار      

تـدریج کـارکردگرایی بـه جـاي     افراد در عقل گرایی و تجربه گرایی تلقّی می شود ، موجب شده است کـه بـه   

صدق گرایی قرار می گیرد . این آسیب در علوم انسانی غربی مشاهده می شود ؛ اما به تدریج به جمعـی از آثـار   

داخلی نیز راه یافته است . کتاب ها و مقاالت متعددي در شاخه هاي مختلف علوم انسـانی ماننـد روان شناسـی    

ŵǣȀȡ ǫǟȀĠȵ ǼȪȹ

 ȿ ȼȦȆȲȥ ǼĠȱɀǩ
 ȳɀȲȝ ŴǠȽ ȼĠȀȚȹ
ŵȵɎȅǟ ŵȹǠȆȹǟ 

 ǫǟȀĠȵ ȤȊŮ
ŵȵɎȅǟ

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 



  

٢٥ 
 

یکرد کارکردگرایانه دارند . رواج ایـن گونـه آثـار ، بـه تـدریج رونـد       و جامعه شناسی نگارش یافته است که رو

  )24:  1391، ساجدي( 1اسالمی سازي را به انحراف سوق می دهد .

  . تبیین گرایی به جاي استدالل گرایی  2

از دیگر نتایج تزلزل مبانی معرفت شناختی در غرب و حاکمیت نسبیت گرایی ، آن است که جایگاه اسـتدالل  

ی تضعیف ، و تبیین جایگزین آن شده است . این شیوه امروزه کما بیش به علوم انسانی در کشـور مـا نیـز    منطق

سرایت کرده و در حال افزایش است . برخی با ارائه ي تبیین هاي مختلف از یک فرضـیه ي محتمـل و تکـرار    

بـه ویـژه پـس از نیمـه ي دوم     آن ، در صددند آن را در اذهان مخاطبان جاي دهند . این شیوه ي غلط در غرب 

قرن بیستم ، تا حد زیادي جاي باز کرده است و به تدریجبه آثار داخلی ما در علـوم انسـانی نیـز سـرایت کـرده      

است . اگر در علوم انسانی استدالل تضعیف شود ، هر ادعا ، فرضیه یا تفکّر غلطی می توانـد بـه تـدریج جـاي     

  )25_26 :1391باز کند و مقبول تلقّی شود . (ساجدي،

  . کاربردگرایی به جاي علم گرایی  3

یکی از آسیب ها در عرصه ي اسالمی سازي علوم انسانی ، تالش براي به کارگیري آثار علوم انسـانی غربـی   

در عرصه هاي مختلف حیات فردي و اجتماعی ، در مقایسه با اهتمام به نظریـه پـردازي اسـت . علـوم انسـانی      

فظ کرده است : هم مطابق فرهنگ ، مبانی و نیازهاي مادي خـود ، علـم گراسـت  ، و    غربی ، هر دو جهت را ح

هم آن را در ابعاد مختلف جامعه به کار می گیرد ؛ اما در کشور ما بیش از آن که در صدد تولید علم متناسب بـا  

                                                             
  . 219 _ 216. ر. ك : غالم عباس توسلی ،نظریه هاي جامعه شناسی ، 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 



  

٢٦ 
 

ري شـده اسـت .   فرهنگ و دین جامعه تالش شود ، از نتایج این علوم به منزلـه ي داروهـاي آمـاده بهـره بـردا     

  )26:  1391(ساجدي، 

  . خلط اسالمی سازي و بومی سازي   4

گاهی بومی سازي یا ایرانی سازي علوم انسانی ، مساوي اسالمی سازي تلقّی می شود ؛ در حالی کـه مـراد از   

رت بومی سازي به طور عموم آن ، عبارت است از استقالل علم ، نفی استعمار و نژادگرایی غربی است . به عبـا 

هر جامعه و فرهنگی می تواند علوم انسانی غربی را با تغییرها و اصالحاتی با فرهنـگ و نیازهـاي بـومی    « دیگر

) در حالی که مـراد از اسـالمی سـازي ، توجـه بـه فرهنـگ نـاب        1388رجبی، .»(خود متناسب و همگن سازد 

مـراد از ایرانـی سـازي علـوم انسـانی ،       اسالمی در تحول علوم انسانی می باشد . البته الزم به ذکر است که اگر

که اهداف ایـران اسـالمی را بـرآورده نمایـد ، نتیجـه ي      «ایران اسالمی مد نظر باشد و جریان امر به سمتی باشد 

  ) و تفاوت حاصله بر سر لفظ می باشد .  27: 1391ساجدي ، »(حاصل از آن مورد قبول و پذیرش می باشد

  انسانی اسالمی   . فقدان روش شناسی مناسب علوم 5

یکی از محورهایی که به تحقیق نیاز دارد ، روشن کردن روش شناسی تحقیق در علوم انسانی غربی و رابطـه  

ي آن با روش در علوم انسانی اسالمی می باشد . بی توجهی به روش مناسب پـژوهش ، اسـالمی سـازي را بـا     

رویکرد پوزیتیویستی اگوسـت کنتـی را بپـذیریم ،    مشکل مواجه می سازد . اگر در تعریف علوم انسانی غربی ، 

که نوعی انسان شناسی تجربی است ، با رویکرد اسالمی که عقلی ، نقلی و شهودي است ، در تعـارض خواهـد   
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بود . الزم است که رابطه ي روش وحیانی با سایر روش ها ( روش تجربه ي بیرونی ، درونی و عقلی ) روشـن  

  1)28 _27:  1391شود . (ساجدي، 

  . محدودسازي روش تحقیق در علوم انسانی به روش تجربی   6

چنان که امروزه روش غالب در کشـور   –اگر روش تحقیق در علوم انسانی را به روش تجربی محدود سازیم 

سـازي ایـن علـوم بـا مشـکالت جـد ي مواجـه مـی شـویم . حاکمیـت رویکـرد            در اسالمی  –ما همین است 

چند سده ي اخیر ، موجب شده است کـه تنهـا روش معتبـر در ایـن عرصـه ، روش      پوزیتیویستی در غرب در 

تجربی تلقّی شود ؛ در حالی که علوم انسانی ، به دلیل پیوند ویـژه بـا انسـان ، بایـد از سـایر روش هـاي معتبـر        

ـ   ک سـویه و  معرفتی نیز بهره گیرد ؛ در غیر این صورت ، نگاه به انسان مورد تحقیق در علوم انسانی ، نگـاهی ی

) به عبارت دیگر روش هاي صرفا تجربـی و کمـی در ایـن علـوم راه     1388غیر جامع خواهد بود . (خسروپناه،

گشا نیستند ؛ این به این دلیل است که با این کار انسان و ابعاد وجودي او را تنها بـه حـوزه ي مـادي و طبیعـی     

ارزشمندتر محروم می سازیم . این چـالش نـه تنهـا    محدود ساخته و خود را از سایر ابعاد و معارف عمیق تر و 

اثرات آموزشی و پژوهشی را بر علوم انسانی داشته ، بلکه از لحاظ فرهنگی نیزتوانسته در برخی جوامع ، علـوم  

  )1391انسانی را درمقابل سایر علوم ،کم اهمیت و حتی غیر علمی معرفی نماید . (عبدي،

 

 

 

                                                             
؛ ویلهم دلتاي ، مقدمه اي بر علوم انسانی ، ترجمه ي  87 _ 83. ر . ك : مصباح یزدي ، جستارهایی در فلسفه ي علوم انسانی ، صص 1

  منوچهر صانعی دره بیدي ، دفتر ششم . 
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  . سطحی نگري به جاي اجتهادگرایی   7

اسالمی سازي علوم انسانی ، تالش هاي اجتهادي و تحلیل عمیق منابع استنباط را می طلبـد و صـرف اضـافه    

کردن برخی آیات و روایات به منابع غربی ، آن ها را اسالمی نمی سازد . بخشی از کارهایی که امـروزه بـه نـام    

زي جز گام هاي سطحی در این مسیر تلقّی نمـی شـود . شـاید بتـوان گفـت      اسالمی سازي انجام می گیرد ، چی

اطی بـه ایـن   یکی از دالیل عدم موفقیت ما در بحث علم دینی نیز همین سطحی اندیشی ها و رویکردهاي التقـ 

  )1388است .(سوزنچی، مسئله بوده

  . بی توجهی به میزان پیوند میان علوم انسانی اسالمی و تمدن اسالمی   8

وم انسانی نقشی شگرف و بنیادین در توسعه ي تمدن جوامع غربی ایفا کرده و حتی مرجـع فکـري تمـدن    عل

مهندسی و پزشکی ، جایگاهی برتر دارد ؛ زیـرا علـوم انسـانی     _غرب است و در مقایسه با علوم تجربی ، فنّی 

سازي علوم انسانی در کشـور   منبع تدوین طرح هاي کالن و حیاتی جامعه است . امایکی از آسیب هاي اسالمی

ما غفلت از میزان پیوند آن با تمدن اسالمی است . نگارش علوم انسانی اسـالمی در جامعـه ي مـا بـه گونـه اي      

ی را نبوده است که ابعاد تمدن اسالمی را آشکار کند و راه ما را به سوي این هدف هموار سازد ، و علـوم انسـان  

عبارت دیگر ، تمدن سازي اسالمی مبتنـی بـر مبـانی فلسـفی و نظـام تکـوینی       به  بر علوم تجربی حاکم نماید .

اندیشه ي اسالمی و هم چنین شالوده ي علم و قدرت دانش و کارشناسی استوار است . لذا هـر تمـدنی ضـمن    

آن که برایند اقدام ها و فعالیت هاي نشأت گرفته از قدرت کارشناسی در حوزه هـاي مختلـف زنـدگی انسـانی     

، نمایانگر ارزش هاي مقبول و مطلوب خاصی نیز هست ؛ و آن چه این تمدن ها را متمایز می سـازد ، بـه    است

طور عمده ناظر به همین جهت گیري ها می باشد . از این رو نیازمندي تمدن سازي دینی بـه علـوم انسـانی بـه     
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ن فرایند ، امري ضروري مـی باشـد .   منظور تأمین آگاهی ها و معرفت هاي مورد نیاز براي مدیریت و هدایت ای

لذا تمدن سازي اسالمی ، که با مرجعیت دین و آموزه هـاي آن همـراه اسـت ، نیـاز اساسـی بـه علـوم انسـانی         

  )1390اسالمی دارد .(میرزاپور ارمکی،

  . مبانی پردازي پیش از مسئله پردازي 9

علوم انسانی است . مبـانیِ بخشـی از علـوم     تدوین مبانی فلسفی علوم انسانی ، اولین گام براي اسالمی سازي

انسانی ، اسالمی نیست ؛ بلکه هم چون سایر مبانی ، اموري است که خارج از آن علـم بحـث مـی شـود . گـام      

مهم تر ، استخراج اصول و اهداف کلّی و جزئی و مسائل علوم انسانی از دل مبانی است . تبیین پیوند مبـانی بـا   

ز علوم انسانی ، گامی ضروري و نپیمـوده اسـت . تبیـین مبـانی علـوم انسـانی بایـد        مؤلفه هاي درونی هر یک ا

ــد       ــوم باش ــن عل ــائل ای ــت مس ــداف و در نهای ــا ، اه ــداع در اصــول ، روش ه ــا اب ــر ی ــراي تغیی ــه اي ب مقدم

 )1391.(ساجدي،
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  آسیب هاي روش شناختی و محتوایی در امر تحول علوم انسانی _ 3شکل
  

  انسان و حقیقت او

گونه که بیان شد ، انسان وجودي مرکب از روح و بدن (جسم) است ؛ اما با کمی تأمل در می یابیم کـه   همان

حقیقت آدمی نه بدن ، بلکه روح او می باشد و همین روح و جان در کالبـد انسـان سـبب شـرافت وجـودي و      

وار بپـرداختم و در آن از روح  پـس چـون او را اسـت   « کرامت ذاتی او گردیده است . لذا قرآن کریم می فرماید : 

آن گـاه انسـان را   « مـی فرمایـد :    14؛ یا در سـوره ي مؤمنـون آیـه    » خود دمیدم ، براي او به سجده در افتید ؟

و این انشاي خلقی دیگر اشاره به همان نفخ روح الهـی در انسـان دارد و یـا شـاید     » آفرینشی دیگر بخشیدیم . 

الـف   1390خالف نطفه ، علقه و مضغه ، امري مجرّد است . (جوادي آملی ، بتوان این گونه گفت که روح ، بر 

) لذا این روح که از جنس عالم غیر مادي و مجرد است ، براي آمدن به این عالم ، نیازمند کالبـدي مـادي و بـه    

آسیب هاي روش شناختی 
و محتوایی در امر تحول 

علوم انسانی

کارکردگرایی به 
جاي صدق گرایی 

)حق گرایی( تبیین گرایی به جاي 
استدالل گرایی

کاربردگرایی به 
جاي علم گرایی 

خلط اسالمی ساز ي 
و بومی سازي 

فقدان روش شناسی 
مناسب علوم انسانی 

اسالمی

محدودسازي روش 
تحقیق در علوم 
انسانی به روش 

تجربی

سطحی نگري به 
جاي اجتهادگرایی 

بی توجهی به میزان 
پیوند میان علوم  
انسانی اسالمی و 
تمدن اسالمی 

مبانی پردازي پیش 
از مسئله پردازي 
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ي آن عبارتی این جهانی است ؛ در همین جهت این بدن در حکم ابزارِ کار براي روح می باشـد تـا بـه وسـیله     

بتواند امور و کارها را به تکامل برساند . در همین راستا اگر قرآن کریم از دو جنبه ي طبیعی و فـرا طبیعـی نـام    

می برد ، نه به این معنا که هر دو جنبه حقیقت همسان وجودي انسان است ، بلکه آن چه واقعیت انسان از نظـر  

  )  1387قرآن می باشد ، روح او است . (پورآوند ، 

  قیقت نفس و مراتب آنح

براي نفس مفاهیم و تعاریفی بیان کرده اند که به صورت خالصه می توان گفـت : نفـس عبارتسـت از کمـال     

نخستینِ جسم طبیعی ، که جوهري مستقل و قائم به ذات خود است و تعلّق تدبیري بـه ابـدان هـا دارد و آن از    

و  1388،  4وج  1391،  2( جمعـی از نویسـندگان ، ج  عالم قدس بود و با جسم مادي دنیوي متفـاوت اسـت .   

  )   22:  1387پورآوند ، 

  از سوي دیگر در قرآن کریم نفس و مفهوم آن ، معادل تعابیر زیر به کار رفته است :

  92. خود و حقیقت وجود ؛ انعام/ 1

  . اصل و بن انسان یا مجموعه ي بدن و روحِ متعلّق به آن   2

  11. درون انسان ؛ رعد/ 3

  هم چنین در قرآن کریم براي نفس ابعادي در نظر گرفته شده است که عبارتند از :

  . نفس اماره : که حقیقت وجودي و سرشتی آن ، میل به شهوات داشته و به آن ها امر می نماید . 1
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. نفس لوامه (سرزنشگر) : که در پی مالمت انسان پس از انجام دادن امر اشـتباه بـر مـی آیـد و بـه عبـارتی        2

  )    1376و باقري ،  1392، هاشمیان ،  1391باعث وجدان درد می گردد . ( اکرمی ، 

، نفـس سـبعیه ،    از منظر دیگر می توان قواي نفس را به این صورت تقسیم بندي نمود : نفـس (قـوه) بهیمیـه   

  نفس معیشه ، نفس ناطقه ، نفس رحمانیه ، نفس قدسیه و نفس ملکیه . 

. نفس بهیمیه : این وادي یا مرتبه از نفس در بر گیرنده ي شهوات است و به آن قـوه ي شـهوانی یـا نفـس      1

  ستوري نیز می گویند . 

  . نفس سبعیه نیز تعبیر به قوه ي غضبیه شده است . 2

  . نفس معیشه : مراد نفس حیوانی در مرتبت تنزّالت مادي است . 3  

  . نفس محجوبه : به نحوي اشاره به همان نفس بهیمیه و نفس اماره داشته و متوغّل در مادیات است .  4  

. نفس ملکیه : نفسی که از هواهاي نفسانی و وساوس شیطانی رسته و در امانند که مـی تـوان گفـت همـان      5

فرشتگان و هم چنین اهل عصمت و اولیاء اهللا که در مرتبه ي علم و عمل به کمال ممکـن خـود رسـیده    نفوس 

  اند .  

. نفس قدسیه : مرتبه اي از نفس که در آن جمیع آن چه براي وي ممکن است ، به صورت یقینـی نیـز نـزد     6

اء و نوابـغ روزگـار کـه قبـل از     وي حضور دارند ؛ و آن آخرین مرتبه ي کمال حدس است و نفوس انبیاء ، اولی

  آموختن ، همه ي اشیاء و حقایق را بقوه ي حدس در می یابند ، در این مرتبه اند .  
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. نفس رحمانیه : این مرتبه از نفس ناشی از فیض وجودي حـق تعـالی اسـت و همـه ي ممکنـات مراتـب        7

عبـارتی مـی تـوان گفـت کـه مرتبـه ي       تعینات فیض اند که عرفا مرتبه ي تفصوجودي را در بر می گیرد و بـه  

  تفصیل مراتب ایل صفات و اسماء را نفس رحمانی نامند .  

. نفس ناطقه : نفس ناطقه جوهري است مجرد و نوري است از انوار الهی کـه از جسـم و اوصـاف آن ، از     8

گفت که نفس ناطقـه   جمله انتقام پذیري ، زمان ، مکان و قابلیت اشاره حسی پیراسته است . به عبارتی می توان

عبارت است از وجودي که نورانی و ملکوتی است و به بدن تعلّق داشته و با آن در ارتبـاط اسـت و فرشـتگان    

هنگام قبض روح ، آن را اخذ می کنند . به عبارت دیگر انسان در قوه ي شـهویه و غضـبیه بـا حیـوان مشـترك      

د ، همانا قوه یا نفس ناطقه است که منجـر بـه تشـخیص    است اما آن چه انسان را از سایر موجودات جدا می کن

و تمیز انسان پیرامون افعال انسانی و غیر انسانی می گردد . لذا می توان این گونه گفت که هرگـاه انسـان سـایر    

، جمعـی از   1384، 4قواي خود را تحت لواي عقل برد ، به این مرتبه نائل گشـته اسـت . ( فرهنـگ معـین ، ج    

) امـا در انتهـا بایـد     1388،  4، جمعی از نویسندگان ، ج 122و  87،  17،  16، صص  1391،  2ج نویسندگان ،

گفت که این مورد تنها مالك انسانیت و حتی وجه برتري انسان نمی باشد ، بلکه قرآن کریم بعد از بیان حیـات  

صول دیگري را بیان کـرده کـه   مصطلح است ، فصل الف» حیوان ناطق«گیاهی ، حیوانی و انسانیِ که تحت عنوان 

است به معناي جامع انـواع حیـات ( نبـاتی ،    » حی«یاد کرد ؛ به این معنی که » حی متألّه«می توان از آن با عنوان 

است چون مجذوب در الوهیت حضرت حق مـی باشـد . لـذا چـون تألـه و ذوب      » متألّه«حیوانی و انسانی ) و 

ان تعبیه شده است ، حقیقـت وي بـیش از یـک چیـز نمـی باشـد . پـس        شدن در خداباوري در نهاد و نهان انس

چنان در هم تنیده اند که واقعیت حیات انسان ، چیزي جز تألّه و دلباختگی به جمـال و جـالل   » تألّه«و » حیات«
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الـف :   1390الهی نیست و هر گونه غیریت پذیري بـا غیـرت خـداخواهی او منافـات دارد . ( جـوادي آملـی ،       

150(  

  

  

  انواع نفس _ 4شکل 

  طبیعت و فطرت در انسان 

طبیعت و سرشت انسانی در برگیرنده ي خصوصیات و ویژگی هایی است که یک انسان به طور طبیعی و در 

بدو تکون و خلقت خویش داراست . به همین دلیل است ، آن دسته از صفاتی را که تأثیرات محیط اجتمـاعی و  

نمی توان ویژگی و صفت ذاتی انسان ها تلقّـی کـرد ؛ زیـرا ایـن گونـه صـفات        تربیت در انسان ایجاد می کند ،

اکتسابی حکایت از ذات و سرشت مشترك نمی کنند . لذا به طور خالصه می تـوان گفـت طبیعـت و سرشـت     

انواع 
نفس

بھیمیھ  

سبعیھ 

معیشھ 

محجوبھ

ملکیھ

قدسیھ

رحمانیھ

ناطقھ
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انسانی ، مجموعه اي از استعدادها ( اعم از جسمانی و روانی ) و برخی از فعلیت هـا مـی باشـد ، کـه پـیش از      

) اما بایـد   72:  1391ر محیط مادي و اجتماعی و به طور غیر اکتسابی در انسان ها موجود است . (واعظی ، تأثی

توجه داشت این سطح از هستی انسان ، در ردیف حیات حیوانات قرار می گیرد ؛ زیـرا بسـیاري از تمـایالت و    

الف ) از سوي دیگر مفهـومی بـه نـام     1390تنفّرات آن ، با بسیاري از حیوانات مشترك است . ( جوادي آملی ، 

فطرت وجود دارد که به نحوي بیان کننده ي خلقتی خاص می باشد . به عبارت دیگر خداوند متعال در خمیـره  

ي وجودي و سرشتی انسان ها ، حالت و هیئتی را قرار داده است که می توان از آن تعبیر به فطرت نمود . هـم  

) بـه طـور کلـی     1386:  1386،»ره«نیز تعبیر نموده اند . ( خمینـی  » ل درونیعق«و » معرفت«چنین برخی آن را 

و » شـناخت «می توان این گونه بیان کرد : فطـرت عبارتسـت از نـوعی هـدایت تکـوینی انسـان در دو قلمـرو        

) اما نکته ي بسیار مهم و حائز اهمیـت ، مسـئله ي شـکوفایی فطـرت و      1388ربانی گلپایگانی ، » . ( احساس«

خاموش نکردن نور هدایت گر آن است . به عبارتی تا زمانی که انسـان در سـاحت و مرتبـه ي حیـات طبیعـی      

خود باقی بماند و تنها در طبیعیات سیر نماید ، به حیات باالتر و فطـريِ خـود دسـت نمـی یابـد . لـذا صـیانت        

نواي دلپذیر ازلی را همـواره   فطرت از لوث طبیعت ، روث مادیت و فرث فرورفتگی در دنیا ، سبب می شود تا

بشنود و متوجه حقیقت کمال مطلق باشد . لذا طبیعت انسان بایـد از فطـرت خـود حیـات پیـدا کنـد و فطـرت        

) اما در انتها می توان بـه برخـی از    1390خویش را امام و طبیعت خود را مأموم او قرار دهد . ( جوادي آملی ، 

  ) : 23:  1388گلپایگانی ،  ویژگی هاي فطرت اشاره نمود( ربانی

  .. تحقق آن ها به علّتی غیر از علّت وجود انسان نیاز ندارد  1

  .. انسان نسبت به آن درك روشن و معرفتی ویژه (حضوري) دارد  2
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  .. ثابت ، پایدار و جاودانه اند 3

  . . همگانی و فراگیر بوده ، کلیت و عمومیت دارند 4

  .عقلی همراهند . با درك و معرفت فکري و  5

  . از ویژگی قداست و ارزش عقالنی برخوردارند و دلیل آن نیز فکري و عقالنی بودن آن ها است .   6

  کرامت و جایگاه انسان 

پر واضح است مقصود از منزلت و جایگاه انسان ، بیان ارزش ها و توانایی هاي روحـی بـالقوه و بالفعـل وي    

می باشد . توانایی هایی که در صورت بروز ، انسان را در مسیر سعادت و کماالت قـرار داده و مسـیر تعـالی را    

در اندیشـه ي اسـالمی ، یـک موجـود      ) در همین راسـتا ، انسـان   1391براي وي فراهم می سازد . ( واعظی ، 

جامع و نه تک بعدي یا دو بعدي است . انسان نسخه ي کوچک شده از عالم بوده و تمام عوالم غیب و شـهود  

در انسان متجلّی است . مقداري از آن فعلیت یافته و میزان بسـیاري بـه صـورت بـالقوه وجـود دارد . از سـوي       

اعظم الهی را داشته و اسم اعظم هم جامع همه ي اسماي الهی اسـت و   دیگر ، انسان در این عالم مظهریت اسم

لذا هر میزان انسان بتواند خود را به اسماء و اوصاف الهی متّصف نماید ، به همان میزان مـی توانـد بـه جایگـاه     

. ( اصلی و حقیقت وجودي خویش نائل گردد ؛ که از آن تحت عنوان مقام و جایگاه خلیفه اللهی یاد مـی شـود   

) نکته ي حائز اهمیـت در بحـث خالفـت آدم و جانشـینی او ، ایـن موضـوع        1391و واعظی ،  1390اکرمی ، 

است که خداوند علم به اسماء را سبب لیاقت آدم براي خالفت بیان کـرده و از مصـادیق بـارز اسـماء ، همـین      

رو یـاد دادن قـرآن بـه اوسـت . (     قرآن کریم می باشد . لذا می توانیم بگوییم شرافت وجودي روح انسان در گـ 

الف ) هم چنین باید گفت مقام خالفت انسان کامل آن است که آدمـی در صـورت کمـال     1390جوادي آملی ، 
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انسانی و صیرورت الهی ، آیینه ي تمام نماي خداي سبحان ( در اوصاف و اسماء به قـدر ظرفیـت ) بـوده و در    

کسانی که از ادراك و شهود بـی واسـطه ي حـق عاجزنـد ، بـا       اموري از سوي خداوند خالفت و نیابت دارد و

وساطت انسان کامل بتوانند به حد ظرفیت خویش در خدابینی و ظرفیت انسان کامل در خـدانمایی ، بـه شـهود    

  )   176 -175ب :  1390حق و مشاهده ي رب العالمین نایل آیند . (جوادي آملی ، 

ن ، انسان را نقطه ي پرگار و مرکز دایـره ي وجـود و وحـدت بخـش     از سوي دیگر برخی از برزگان و عارفا

کثرات دانسته و این به این دلیل است کـه حرکـت از او آغـاز گشـته و بـه او منتهـی مـی شـود . ( جمعـی از          

) هم چنین باید گفت توانایی بالقوه اي که خداوند در وجود انسان قرار داده منجر بـه   1391،  2نویسندگان ، ج

ذاتی وي گشته و باعث شده است خداوند آیات فراوانی را در قرآن کریم ، پیرامـون آفـرینش ، تسـخیر    کرامت 

جهان و آن چه در زمین است بیان نماید ، اما نباید از این نکته غافـل گشـت کـه ایـن کرامـت ذاتـی و جایگـاه        

صاف الهـی ) بایـد بـه عرصـه ي     بالقوه ( نائل شدن در نزدیک شدن به انسان کامل و متخلّق شدن به اسماء و او

ظهور بپیوندد و به عبارتی انسان کرامت بالقوه را با مجاهدت و عزم خویش کسب نماید . لذا اگـر انسـان قـدر    

این ارزش را دانست و توانست به وادي نفسِ انسانی قدم گذاشته و تکامل سیرِ خود را در آن اسـتمرار بخشـد   

نائـل گشـته و ضـمن    » حیـات واقعـی خـویش    «این جاست که انسان به  می تواند به آن جایگاه دست یابد . در

دلباختگی به حضرت حق ، به تناسب ظرفیت و ابعاد وجودي خویش به مظهریت از حق دست یابـد . امـا اگـر    

ماند و یا پس از ایـن  انسان از ظرفیت وجودي خویش غافل گردد و در مرتبه ي حیات حیوانیِ خویش باقی می

این مرز نیز پست تر و گمراه تر گشته ، نه تنها از مسیر حقیقی خویش خارج شـده ، بلکـه دیگـر     مرتبه بعضا از

) لذا بـه طـور کلـی     1391الیق چنان ارزش و منزلتی نبوده و شایستگی چنان مقامی را ندارد . ( جوادي آملی ، 
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ویشـتن و سـر سـپردگی بـه     را در قالب نا مقدس بردگی خ» تألّه خدادادي خویش«می توان گفت چنین انسانی 

  ) 151الف :  1390امیال اغیار ، طواغیت ، اصنام و شیاطین ، زنده به گور کرده است . ( جوادي آملی ، 

  جایگاه عقل در حیات حقیقی انسان 

هستی گسترده ي انسان که از طبیعت آغاز می شود و تـا اوج معنویـت و حقیقـت کـه فراطبیعـت اسـت ،       

مناطق است که هر یک آثار و قوانین ویژه ي خود را دارد . در منطقه و نشـئه ي حـس ،    امتداد می یابد ، داراي

همه چیز از یکدیگر متمایز و متباین است . برخی چیزها دیدنی ، برخی شنیدنی و برخی بوئیـدنی یـا چشـیدنی    

یـا لمـس نمـی     یا لمس کردنی هستند . لذا انسان با گوش خود آهنگ هاي گوناگون را می شنود ولی نمی بینـد 

کند ؛ زیبایی یک گل را می بیند ولی نمی شنود یا لمس نمی کند و... . لذا با توجه به این مثال ها و نمونـه هـاي   

فراوان دیگر ، قلمرو هستی در نشئه ي حس ، هم براي حواس و هم براي محسوس ها کامال محـدود اسـت و   

بـال دارد ؛ پـس در ایـن بخـش از وحـدت عوامـل       این محدودیت ، تفرقه میان حوزه ي عملی حواس را بـه دن 

) هـم چنـین فراتـر از     169 -168ب :  1390ادراك و نیز اشیاي متعلّق ادراك ، خبري نیست . ( جوادي آملی ، 

محدوده ي حس ، نشئه ي خیال است که کثرت آن کمتر از حس و فراتر از دو محدوده ي قبـل ، قلمـرو عقـل    

نکته ي قابل بیان دیگر این است که هر اندازه انسان بـه نشـئه    کثرت راه ندارد .ن هیچ تفرقه و می باشد که در آ

ي عقل نزدیک گشته و در آن سیر تعالی را بپیماید ، از کثرت ، پراکندگی ، تفرقه و تشتت دور گشته و به مقـام  

ته تـرین  ب) از سوي دیگر برخی عقـل و خـرد را برجسـ    1390وحدت نزدیک تر می گردد . ( جوادي آملی ، 

،  4امتیاز انسان بر حیوان دانسته و پایه و اساس آدمی را به علم و خرد می داننـد . ( جمعـی از نویسـندگان ، ج   

) اما به طور کلی می توانیم بگوییم عقل عبارتست از نیـرو و قـوه اي از نفـس ، کـه وجـود انسـان را از        1391
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ی شود انسان هم در نظر و هم در عمـل مضـبوط حرکـت    افکار باطل و هواهاي نفس مبرّا می نماید که باعث م

  ) 1376نماید . ( خسرو باقري ، 

  اراده و اختیار در انسان  

مقوله ي جبر و اختیار یکی از مسائل بسیار مهمی است که مکاتب گوناگون پیرامون آن به بحث پرداخته انـد  

یک ، تأثیري خاص بر سایر عناصر آن مکتـب  و گرایش هر کدام به تعریفی از جبر و اختیار و قائل بودن به هر 

گذاشته است . لذا برخی قائل به جبر مطلق ، و برخی اختیار مطلق ( که هر یک نیز داراي درجاتی است ) شـده  

اند . اراده و اختیار یکی از ویژگی هاي بسیار مهم انسان به شمار می رود ؛ زیرا آدمـی تنهـا بـا اعمـال و رفتـار      

)  لذا از ارکان اختیار کـه   1388،  2به کمال و سعادت می رسد . ( جمعی از نویسندگان ، ج آگاهانه و اختیاري

علم و شوق می باشد ، باعث می شود که انسان رفتار ، اعمال و تصمیم گیري براي انجام دادن یـا تـرك کـردن    

  کاري نماید . 

ان داشـته و هـر یـک گرایشـی ( بـه      از سوي دیگر مکاتب گوناگون پیرامون مقوله جبر و اختیار مطالبی بیـ 

صورت طیف وار از جبر مطلق تا اختیار مطلق ) داشته و این گرایش ها بـر سـایر مقـوالت مکاتـب ، تـأثیر بـه       

ال جبـر و  «یـا  » وسط«سزایی داشته است . اما در تفکر امامیه ، براساس تعالیم ائمه علیهم السالم ، قائل به مکتب 

می باشند . بر این اساس طبق قانون علیت و معلولیت عمومی ، همه ي افعالی کـه  » ال تفویض بل امر بین امرین

از پدیده هاي جهان صادر شده ، افعال و اعمال آن ها شمرده می شود ، ولی چون وجود خود آن پدیـده هـا را   

، نیـز از  لحظه به لحظه خداوند افاضه می کند ، وجود افعال آن ها نیز که از وجـود خـود آن هـا سـر مـی زنـد       

خداوند است . پس افعال آن ها نیز طوال نه عرضا هم از آن خود آن هـا مـی باشـد و هـم از آن خداونـد ؛ لـذا       
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نتیجه آن می شود که حدود فعل به فاعلش نسبت داده می شود نـه بـه خـدا ، لـذا نتیجـه ي مسـئولیت آن هـا        

حـدود و قیـود ، از نـا حیـه ي خداونـد      متوجه خود انسان است ، اگر چه صرف وجود این اعمال قطع نظر از 

  ) .124:  1369است که از مسیر وجود فاعل به آن ها اعطا می شود . (جمعی از نویسندگان ، 

  ) :   116 _ 115:  1369اما به طور کلی دالیل وجود اختیار را می توان این چنین بیان کرد ( همان ، 

  . تردید در انتخاب و تصمیم گیري  1

  ید ثواب و عقاب از سوي خداوند  . وعده و وع 2

  . وجود تعلیم و تربیت و ضرورت آن   3

  . احساس ذلت در افعال ما ، زیرا در جبر و اکراه ، لذت نمی باشد   4

  . شرم و پشیمانی از کار زشت  5

و  در همین راستا افعال آدمیان را می توان به سه دسته تقسیم نمود : پاره اي از افعال و رفتارها نظیـر رشـد  

نمو ، هضم غذا و... بدون اراده و آگاهی انجام می شود ، برخی با آگاهی و شعور اما بدون اراده ، ماننـد : نفـس   

کشیدن ، خواب و... اما بخشی از رفتار و اعمال انسان هـا از روي معرفـت ، اراده و خـرد ورزي صـورت مـی      

راساس اراده می باشد که انسان می توانـد بـه سـوي    پذیرد ، مانند : خوردن ، امرار معاش ، کسب علم و... . لذا ب

را » اراده«و » عـزم «) در همین راستا برخـی از بزرگـان    1388،  2کمال گام بردارد . ( جمعی از نویسندگان ، ج

و »عـزم «جوهره ي انسانیت و میزان امتیاز انسان دانسته و معتقدند تفاوت درجـات انسـان بـه تفـاوت درجـات      

. هم چنین یکی از توصیه هاي امام خمینی رحمه اهللا این بود که انسان بکوشـد تـا صـاحب     آن ها است» اراده«
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قوي گردد ؛ زیرا اگر انسان بی عزم از این دنیا هجرت کند ، انسان صـوري بـی مغـزي خواهـد     » اراده«و » عزم«

ور سریره اسـت .  بود و در آن عالم به صورت انسان محشور نخواهد شد ؛ زیرا آن عالم محل کشف باطن و ظه

لذا یکی از اقدامات مهم براي رسیدن به عزم و اراده ي قوي ، ترك معاصی و مبارزه با هواي نفـس مـی باشـد .    

) به طور خالصه در انتها می توانیم این گونه بیان کنیم کـه انسـان پـس از بیـداري از     8ـ   7: 1386،»ره«( خمینی

قیقت وجودي خود و فطرت کمـال خـویش ، بایـد بـا اراده و     خواب نادانی و براساس علم و آگاهی و یافتن ح

اختیار خود در راه تعالی و تکامل قدم گذارد ؛ لذا یکی از عوامل و علل بازماندگان از کمال نهـایی ، نبـود اراده   

  ) 1390الزم در نفس سالک براي کسب مراتب باالتر می باشد . ( عبداللهی ،

  کمال نهایی انسان    

حقیقت انسان و ابعاد وجودي او سخن به میان آمد ، الزم است به ایـن مسـئله نیـز توجـه      پس از آن که از

شود که غایت و کمال نهایی آن انسان وصف یافته چه می باشد . در این باب سخن هایی بیـان و ضـمن اشـاره    

اطقه دانسته و برخـی  به ذو مراتبی بودن کمال ، از آن تحت عناوینی یاد کرده اند . برخی آن را مربوط به نفس ن

از رسیدن به مقام فنا و توحید حقیقی و برخی پاك شدن انسان از رذائل اخالقـی و متّصـف شـدن بـه اوصـاف      

) اما با توجه به منابع اسالمی ، مـی تـوان بـه طـور      1391،  4پسندیده یاد کرده اند . ( جمعی از نویسندگان ، ج

ن یاد کرد که ضمن بیان اهمیت مسئله ، موارد قبلـی را نیـز در بـر    به عنوان کمال نهایی انسا» قرب الهی«کلی از 

می گیرد . در بحث قرب به خداوند متعال ، بحث زدودن نفس از صفات ناپسند و رذائـل مطـرح اسـت ، زیـرا     

وجودي که در بند نفسانیات و حیوانی خود است ، از درك حقایق و رسـیدن بـه مراتـب کمـالی و هـم چنـین       

مطلق پاکی ها و نوراالنوار ناتوان است و به قول معروف تا دیو بیرون نرود ، فرشته نیایـد و از  نزدیک گشتن به 
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سوي دیگر به هر میزان که سالک در مرتبه ي سیر و سلوك باال رود و شایستگی تابش انوار ربوبی را بـر قلـب   

و طبیعی است انسانی کـه بـه کمـال    خود پیدا نماید ، به همان میزان به شهود و مقام فنا و نیستی دست می یابد 

مطلق تقرب می یابد ، به نسبت نزدیکی خود به کمال مطلق ، متصف به اوصاف و اسماء آن وجود مـی شـود ؛   

و به قول حکما و عقال نیز هر اندازه انسان در مرتبه ي حیات انسانی ( نفـس ناطقـه ) خـود بـاال رود و بتوانـد      

ود را تحت تدبیر و حکومت عقل خود کـه وجـودي مجـرد و از جـنس     نفسانیات و قواي شهوانی و حیوانی خ

عالم ملکوت است در بیاورد ، به همان اندازه به خداوند متعال نزدیک تر می گردد . لذا بـا کمـی دقـت در مـی     

یابیم که تضادي بین تعابیر باال وجود نداشته و تمامی آن ها سعی در به سعادت رساندن انسان کـه همانـا قـرب    

) . از 1392، رجبـی ،   1391،  2، جمعی از نویسـندگان ، ج  1378است ، دارند . ( شجاعی ، مبانی نظري ،  الهی

مـی  » معرفـت اهللا «و » معرفت النفس«سوي دیگر باید به این نکته توجه نمود که زمینه ي لقاء اهللا و قرب الهی ، 

معرفت و علم حضوري و شهودي مـی باشـد   باشد ؛ اما جنس این معرفت از معارف معمول باالتر بوده و شامل 

. این شهود و حضور ، به قدر ظرفیت  وجودي هر انسان متفاوت می باشد  و از آن طـرف هـیچ انسـانی نمـی     

تواند به ادراك شهودي کنه ذات حضرت حق دست یابد بلکه تنها در اسماء و اوصاف الهی می توانـد بـه غـور    

جودي انسان و عروج روحی او بیشتر باشد ، به ادراکـی بـاالتر و عمیـق    بپردازد . هم چنین به هر میزان کمال و

  )   172ـ  171:  1391تر نائل گردد . ( واعظی ، 

هم چنین به این نکته ي مهم باید اشاره نمود که بحث قـرب و لقـاي الهـی ، از مقـوالت ناسـوتی نیسـت ، و       

مقصود و هـدف از قـرب ، شـهود حضـوري و      منظور از آن قرب زمانی یا مکانی و دیدار بصري نیست ، بلکه

مرتبتی است . لذا انسان در پرتو انجام اعمال شایسته ي برآمده از ایمان و هم چنین مـزین گشـتن بـه زینـت و     

صفت نجات بخش تقوي و شهود نفس خویش ، می تواند به این مراتب دست یابد . نکته ي دیگـر ایـن اسـت    
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ي اتمام سیرِ وجودي انسان نمی باشد ، بلکه کمـال نهـایی بـه معنـی غایـت و      که بیان کمال نهایی انسان به معنا

هدفی که انسان در زندگی خود ( دنیوي و اخروي ) باید آن را نشانه گیرد تا زمینه ي تحقق کمال بـی پایـان او   

ود ، ) نکته ي ظریف که در انتهاي بحـث بایـد بـه آن اشـاره نمـ      1391و واعظی ،  1392روي دهد . ( رجبی ، 

بحث انسان کامل و ارتباطش با مطالب باال می باشد . لذا هر انـدازه انسـان در مراتـب کمـالی انسـانی خـود در       

حرکت باشد و از سوي دیگر به قدر ظرفیتش ، اسماء و صفات ربوبی در وي تجلّی پیدا کرده باشد ، بـه همـان   

نی خویش ، به مرتبه اي می رسد کـه نگـاهش   میزان به مرتبه ي انسان کاملی نزدیک گردیده و شایستگی جانشی

، کالمش و فعلش الهی می گردد . از این روي چنین انسانی در ابتدا بر سـرزمین درون خـویش تسـلط یافتـه ،     

  )     1378و شجاعی ،  1390سپس شایسته ي حکومت بر عالم بیرون می گردد . (جوادي آملی ، 

  عوامل رشد و تکامل انسان

یگاهی که براي انسان بیان شد ، باید دید کـه از منظـر اسـالم ، از چـه راهـی و بـه چـه        حال با توجه به جا

  صورتی می توان به آن نائل گشت . قرآن کریم چهار مؤلفه ي اساسی را براي رسیدن به کمال بیان می نماید :  

  . تقوا     4. عمل صالح  3. ایمان  2علم و تفکر (معرفت) . 1

سیله ي چهار مؤلفه ي فوق ، می تواند رشد یابد و به قرب ربـوبی نائـل گـردد (    به عبارت دیگر انسان به و

) لذا از موارد متعددي  که خداوند در قرآن کریم به این چهار مؤلفه اشاره نموده ، مـی تـوان بـه     1376نصري ، 

ده است . در بحـث  ، آیاتی پیرامون تقوي و معرفت آورده ش  62موارد زیر اشاره نمود : درسوره والعصر ، بقره 

تقوي نیز همین بس که پیرامون آن گفته اند بدون تقوي ، نائل شدن به مدارج و مقامات امکان پـذیر نیسـت ؛ و   

نفس از مخالفت با اوامر و نواهی حـق و متابعـت رضـاي او    » نگاهداري«و » حفظ«تقوي نیز همانا خداترسی و 
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داري کامل نفس از وقوع در محضورات بـه ترکمشـتهیات و   می باشد . البته در مدارج باالي تقوي ، بحث نگاه

مباهات و حتی ترك برخی از حالل ها می باشد .آورده شود . در بحث تقوي نیـز همـین بـس کـه پیرامـون آن      

» حفـظ «گفته اند بدون تقوي ، نائل شدن به مدارج و مقامات امکان پذیر نیست ؛ و تقوي نیز همانا خداترسی و 

از مخالفت با اوامر و نواهی حق و متابعت رضاي او می باشد . البته در مدارج باالي تقـوي   نفس» نگاهداري«و 

، بحث نگاهداري کامل نفس از وقوع در محضورات به ترك مشتهیات و مباهات و حتی ترك برخـی از حـالل   

مهـم و دشـوار   ها می باشد . الزم به بیان است که هر عضو تقوي خاص خود را داشته و تقوي فکر از مراتـب  

می باشد . در این مرتبه نیز حتی فکر گناه و افکار باطل و آلوده نیز به ذهن سالک خطور نمی کنـد . ( خمینـی ،   

  ) 1385و گیالنی ،  206:  1387

  عوامل بحران زا در هویت انسان 

هـم قـدرت و   همان گونه که بیان شد ، انسان هم پتانسیل و استعداد نائل شدن بـه مراتـب کمـال را دارد و    

اختیار الزم جهت تعالی بخشیدن به هویت خویش را داراست اما همین انسـان نیـز قابلیـت خـروج از حقیقـت      

لذا باید نسبت به امور و عواملی که منجر بـه بـروز    1خویش و به سقوط و تباهی کشاندن واقعیت خود را دارد .

فته و نسبت به آن هـا حساسـیت داشـته باشـد . بـه      بحران در انسان و تنزّل او از سطح انسانی گشته ، آگاهی یا

  طور کلی این عوامل عبارتند از :  

. جهل : یکی از عوامل کلیدي که نقش به سزایی در بحث خود فراموشی و نسیان دارد ، جهـل و ناآگـاهی    1

از ظرفیت هاي وجودي انسان می باشد . نکته ي حائز اهمیت ، این مسئله است که حتی می توان دانسـته هـا و   

                                                             
هم آذانٌ ال یسمعونَ بِها أُولئک لجهنَّم کَثیراً منَ الْجِنِّ و الْإِنْسِ لَهم قُلُوب ال یفْقَهونَ بِها و لَهم أَعینٌ ال یبصرُونَ بِها و لَو لَقَد ذَرأْنا « . ١

  . 179اعراف : »  کَالْأَنْعامِ بلْ هم أَضَلُّ أُولئک هم الْغافلُونَ
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گاهی منجـر بـه سـعادت و هـدایت     آگاهی هاي ناصحیح و انحرافی را نیز نوعی جهل دانسته ، زیرا آن علم و آ

) ؛  1387بشر به غایت و کمال اصلی خود نمی شود ؛ بلکه منجر به ضاللت و گمراهی می گـردد ( پورآونـد ،   

لذا پیامبر اکرم صل اهللا علیه و آله و سلّم می فرمایند : علم دو نوع است : علمی که در قلب است کـه آن دانـش   

) 412:  1386است و آن حجت خدا بر انسان می باشد . (نهج الفصـاحه ،   سودمند می باشد و علمی که بر زبان

لذا جهل را هم می توان به دو بخش تقسیم کرد : یک جهل به معناي نداشتن سواد و دانـش و قسـم دیگـر بـه     

معناي عدم معرفت و شناخت می باشد . در همین جهت جهل یا در مقابل علم قرار می گیرد یا در مقابل عقـل  

ا با بررسی در روایات اسالمی ، در غالب موارد اسالم ، جاهلی را سرزنش کـرده کـه در مقابـل عاقـل قـرار      . ام

گرفته ، نه جاهل به معنی بی سواد . در باب عقل و مفهوم آن مفصل بحث شد اما بـه طـور خالصـه مـی تـوان      

و توانـایی فهـم و تجزیـه و     عاقل را کسی دانست که از مرتبه ي معرفت ، درك و بینایی دل برخـوردار گشـته  

:  1387و پورآونـد ،   1391تحلیل امور را داشته و از سطحی اندیشی و یکسونگري به دور باشد . ( شـیرازي ،  

از خـدا علـم سـودمند بخواهیـد و از     « ) هم چنین در بیانی دیگر از پیامبر صلی اهللا علیه و آله آمده اسـت :   91

) هم چنـین حضـرت امـام خمینـی      411:  1386نهج الفصاحه ، » ( ببرید . علمی که سودي ندارد ، به خدا پناه 

نیز می فرمایند: یکی از جهاالت مرکبه این اسـت کـه انسـان تصـور کنـد کـه علـم و میـزان آن ، حصـول          » ره«

مفهومات کلیه و اصطالحات علمیه می باشد ؛ در حالی که میزان و حقیقت علم ، رفع حجب از چشم بصـیرت  

تح باب معرفه اهللا می باشد ؛ و علمِ حقیقی آن است که چراغِ هدایت ملکوت و صراط مسـتقیم تقـربِ   نفس و ف

  ) 373:  1387، » ره«حق و دار کرامت او باشد . ( خمینی 

. غفلت : در باب غفلت تعابیري بیان کرده اند ، من جمله به معنی عدم توجه یا به عبارتی رفتن از ذهن  2

هم چنین بیان شده که غفلت ضد یقظه به معنی بیداري و توجه » الغَفلَه السهوِ عنِ الشئِ: «است بعد از توجه 
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) نکته ي ظریف در این باب این است که شخص غافل نسبت به شناخت و  1386،  5است . (قرشّی ، ج

که انسان در  آگاهی خود توجه الزم را ندارد.  از سوي دیگر در زبان قرآن به حالتی غفلت گفته می شود

صحنه ي تزاحم امیال قرار می گیرد و بر اثر عوامل طبیعی یا اجتماعی ، یک میل غالب شود و انسان به دنبال 

بسیاري از جن «آن میل راه بیفتد و تسلیم غرائز شده و در نتیجه از انسانیت خود استعفا داده و مورد خطاب : 

که با آن فهم نمی کنند چشم ها دارند که با آن نمی بینند گوش و انس را براي جهنم آفریده ایم دل ها دارند 

قرار  1»ها دارند که با آن نمی شنوند ایشان چون چارپایانند بلکه آنان گمراه ترند ایشان همانانند غفلت زدگان

ی ) نکته ي بسیار مهم این است که غفلت به عنوان یک عامل مهم تباه 117:  1383می گیرد . (مصباح یزدي ، 

و پسرفت و در جا زدنِ انسان محسوب می گردد . لذا قرآن کریم در آیات متعددي انسان را از این که دچار 

غفلت شود یا از انسان هاي غافل تبعیت نماید برحذر داشته و ریشه ي شقاوت انسان را غفلت معرفی کرده 

  است . من جمله در آیات زیر :

ح و عصر می خوانند ، و تنها رضاي او را می طلبند! و هرگز بخاطر با کسانی باش که پروردگار خود را صب« 

زیورهاي دنیا ، چشمان خود را از آنها برمگیر! و از کسانی که قلبشان را از یاد خود غافل ساختیم اطاعت مکن! 

   28کهف :  2» .همانها که از هواي نفس پیروي کردند ، و کارهایشان افراطی است

خود ، از روي تضرع و خوف ، آهسته و آرام ، صبحگاهان و شامگاهان ، یاد کن و  پروردگارت را در دل« 

  205اعراف :  1» !از غافالن مباش

                                                             
1 .نٌ ال ییأَع ملَه ونَ بِها وفْقَهال ی قُلُوب مالْإِنْسِ لَه نَ الْجِنِّ وکَثیراً م نَّمهجأْنا لذَر لَقَد و کونَ بِها أُولئعمسآذانٌ ال ی ملَه رُونَ بِها وصب

  . 179اعراف :  عامِ بلْ هم أَضَلُّ أُولئک هم الْغافلُونَکَالْأَنْ
2 .» دال تَع و ههجونَ وریدی یشالْع بِالْغَداةِ و مهبونَ رعدالَّذینَ ی عم کبِرْ نَفْساص نْ أَغْفَلْنا وم عال تُط نْیا ویاةِ الدزینَۀَ الْح تُرید منْهع ناكیع

  . 28کهف : » قَلْبه عنْ ذکْرِنا و اتَّبع هواه و کانَ أَمرُه فُرُطاً
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  انسان از نگاه غربِ معاصر ( اومانیسم )

(از ابتداي سـده ي چهـاردهم تـا سـده ي شـانزدهم) و       2در پی تحوالت دوره ي رنسانس ( عصر نوزایی)

» حـس گرایـی  «محض و در نهایت غلبه ي نهضت » حس گرایی«و » گراییعقل «حاکم شدن دو نهضت فکري 

، باعث گردید تا واقعیات و حقایق دینی و الهی ، به تدریج به بوته ي فراموشی سـپرده شـود و   » عقل گرایی«بر 

  )1389ارزش هاي طبیعی و مادي جلوه گر گردد .(پارسانیا،

جهان بینی دینی و تحت سیطره ي آن بـوده و انسـان ،   به عبارت دیگر ، جهان بینی حاکم بر قرون وسطی ، 

جهان ماده و پدیده هاي طبیعی در قرون وسطی با رویکردي دینی تفسیر و تبیین می گشت . لذا حرکـت هـاي   

دانسـت   3یی جهت واکنش نشان دادن به آن اوضاع به وقوع پیوست که می توان نتیجه آن اقـدامات را مدرنیتـه  

هر آن چـه  .  2 هر چیزي که از جهت تاریخی ، امر جدید و تازه اي باشد ؛. 1سی بود : که داراي دو ویژگی اسا

را که مبتنی بر سنّت و دین است ، کنار زده و تنها عقل ابـزاريِ جـداي از وحـی را پذیرفتـه اسـت . (نبویـان ،       

دنیا سـامان دهـد و در   ) لذا رهاورد این تفکر این شد که انسان باید سعی کند تا زندگی خویش را در این 1387

این مسیر از هر امري که به نفع رفاه و خوشبختی دنیایی اوست ، بهره برد . بدین جهت باید به سراغ طبیعـت و  

امور دیگر رفته و در صدد شناخت آن برآید و نباید به هیچ منبع معرفت بخش دیگري ( ماننـد کتـب مقـدس )    

و عقل محاسبه گر باشد ، قابل اعتماد اسـت و در ثـانی هـدف از     اعتماد نماید ؛ بلکه معرفتی که برآمده از حس

این شناخت نیز این است که در ما قدرت پیش بینی ، ضبط و مهار طبیعـت را ایجـاد نمایـد تـا از رهگـذر آن ،      

بتوانیم زندگی مطمئن تر و شاید راحت تري داشته   باشیم ؛ نه این که بر اثر این شناخت ها ، از معـانی وجـود   

                                                                                                                                                                                                   
١.» کباذْکُرْ ر لینَ  فیونَ الْغافال تَکُنْ م الْآصالِ و و ولِ بِالْغُدنَ الْقَورِ مهونَ الْجد خیفَۀً و تَضَرُّعاً و ک205اعراف : »  نَفْس  

2.Renaissance 
3. Modernity 
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بافت و ساختمانِ جهان رمز گشایی نماییم ، تا از این طریـق بخـواهیم طبـق طـرح و هـدف خداونـد عمـل         در

جهان مدرن وقتی آغاز شده است که بشریت تـالش  «)لذا به طور کلی می توانیم بگوییم : 1387نماییم ! (نبویان،

  1»کرده است تا خود را از تأثیر دین رها و آزاد کند . 

هیچ مرجع قابل اعتمادي غیر از عقلِ مبتنی بر حس و تجربه وجود ندارد ؛ و در جهان خـارج  «از سوي دیگر 

2.» نیز هیچ شی اي باالتر و وراي آن چه عقل انسان با کمک حواس ظاهريِ خود اثبات میکند ، موجود نیست   

گر اندیشه اي تحـت  نکته ي حائز اهمیت دیگر این است که هر اندیشه و امر جدیدي ، مدرن نیست ؛ بلکه ا 

تأثیر دین بوده و حتی اگر در زمان قبل سابقه اي نیز نداشته و در زمان حاضر مطرح گشته ، باز هم یک اندیشـه  

ي سنّتی است و مدرن نمی باشد و بر عکس ، اگر اندیشه اي ، انسان و عالم ماده را ، محور همه ي امـور قـرار   

( چه دینی و چه غیر دینی ) وراي عقـلِ ابـزاري معتمـد بـر حـسِ      داده باشد و در صدد نفی هر گونه مرجعیتی 

) 1387بشر باشد ، چنین اندیشه اي مدرن است ، هر چند در زمان هاي قبل نیز سابقه داشته باشد . ( نبویان ،   

در همین راستا به جایی می رسیم که انسان ، خواست ها و امیال او محور همه ي عالم شده و تمام تالش 

لیِ بشر نیز نقش ابزاري داشته و هدف آن تسلّط هر چه بیشتر بر عالم طبیعت و زندگی راحت تر و به هاي عم

یا انسان  3سخن دیگر ارضاي هر چه بیشتر و بهتر امیالِ مادي بشر است . به این جریان اصطالحا (اومانیسم)

به معناي » Homo«باشد و  به معناي خاك یا زمین می» Hamble«اومانیسم از ریشه ي مداري می گویند .

به معناي خاکی یا انسانی است و در معناي کلی به معناي مکتب اصالت بشر ، » Humanus«هستی زمینی و 

) لذا می توان 60ـ  59:  1386بشرانگاري ، انسان مداري و انسان گرایی می باشد . (ابراهیم زاده ي آملی ، 

                                                             
1  . Mcinerny , Modernity and Religion , p.ix. 
2. Nasr , Traditional Islam in The Modern World , p.13 . 
3 . Humanism 
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ام انسان را ارج می نهد و او را میزان همه چیز قرار می دهد . گفت : اومانیسم فلسفه اي است که ارزش یا مق

  )  60:  1386و ابراهیم زاده آملی ،  100:  1378( صانع پور ، 

در این نظام ، محور همه ي امور انسان و خواسته هاي او می باشد . انسان است که قانون گذاري می کند 

اري می کند . لذا در این نظام ، انسان خود را موجودي و تکلیف صادر می نماید . انسان است که ارزش گذ

 مستقل و یگانه می پندارد و به هیچ قدرتی خارج از خود اتکا ندارد . نقطه ي اتکا و تکیه گاه انسان ، خود

) لذا موضوع تفکر در فرهنگ و تمدن جدید ، عبارتست از انسان و  372:  1376انسان است . ( نصري ، 

ما این انسان نیز در کل عالم و بنابر حخقیقت جدید تفسیر می شود ، تفسیرس که عبارتست از وجود بشري ، ا

) در چنین عالمی ، همه چیز با نظر به موجودیت انسان چون  94ـ  93:  1386مددپور ، » . ( خودبنیادي« 

تصرّف در عالم طبیعت متوقّف شیئی میان اشیاء در رفع نیازهاي زندگیِ معمولی انسان ، با تدبیر امور و تأثیر و 

  می شود . 

در فرهنگ و تمدن حاصل از این تلقّی ازد حیات آدمی ، سعی مردم در مصرف و تصرّف عالم و تأمین 

اسباب و دواعی و مهجوریت و غفلت از عالم حق و حق بینی و گمگشتگی در دنیاي روزمره ي زندگی 

) لذا با این تلقی از انسان ، دیگر تاریخ  94الف :  1386،  معمولی اجتماعی تمامیت پیدا می کند . ( مددپور

تجلّی اسماء  و ادوار تذکرات ملکوتی انبیاء براي دمتذکر ساختن آدمی به عدالت نمی باشد ؛ بلکه عبارتست از 

دا تقابل و چالش انسان و طبیعت . انسانی که با عقل و تکنیک سعی می نماید بر عالم و آدم سیطره و استیال پی

کند و جهان را براي خویش و براي رفع حوائج نفسانی دائم التزاید تغییر داده و تصرف نماید . لذا در این 

جریان تاریخی ، خدا حضور ندارد و اگر خدایی مطرح می گردد ، بیشتر منظور و مقصود انسان است تا خداي 

ت انسان و انسان شناسی جدید می حقیقی . لذا خداوند و خداشناسی جدید ، همه تابع موضوعیت نفسانی
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باشد . لذا به طور کلی می توان گفت که انسان در فرهنگ جدید ، دیگر چون گذشته مظهر اسماء و جامع 

عوالم غیب و شهادت و این جهان و آن جهان نبوده ، و او با حیوان در یک مرتبه با تفاوت درجاتی تصور می 

عوالم غیبی و شهودي براي انسان متصور نیست . ظاهر و باطن او گردد . بنابراین دیگر مسیر در اطوار و 

وحدت پیدا می کند ، یعنی جهت خلقی و حقی او یکی انگاشته می شود ، و او را در خلقیت تام و تمام می 

بیند ، چنان که در بسط تاریخِ فلسفه غرب ، ظاهر و باطن یکی انگاشته می شود و به قول برخی از فالسفه ، 

پدیدار یکی می شود . لذا می توان گفت فرهنگ جدید ، در یکسان انگاشتن همه و همتراز کردن  هستی و

  ب)1386آدمیان و غفلت از باطن حقیقی انسان می کوشد . (مددپور ، 
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  پیشینه تحقیق

  پیشینه داخلی

ارائـه کـرده    »کرامت انسان از دیدگاه اسـالم «) پایان نامه ي خود را تحت عنوان 1372(سیدمهديمهرداد 

بحث کرامت انسان که یکی از مهم تـرین مباحـث انسـان شناسـی مـی باشـد ،       به است. وي در پی این بوده تا 

پژوهش سعی نموده تا ضمن بررسی مفاهیم انسان شناسی از منظر قـرآن ، بـه حقیقـت     بپردازد .  محقق در این

وجودي او پرداخته و در انتها به این مسئله اشاره می نمایدکه جایگاه و کرامتی که در اندیشـه ي اسـالمی بـراي    

  انسان وجود دارد به دلیل  وجود روح الهی در او می باشد .

 

سـعی   »اهداف تعلیم و تربیت از دیـدگاه امـام خمینـی ره    « اي با عنوان  ) در مقاله1380محمد بهشتی (

بپردازد . محقـق در ایـن   » ره«نموده است تا به بررسی اهداف تعلیم و تربیت و کمال انسان از منظر امام خمینی 

ء را فنـاء ذاتـی و صـفاتی معرفـی کـرده و سـپس بـه اقسـام فنـا         » ره«پژوهش هدف نهایی از منظر امام خمینی 

پرداخته است . هم چنین اساس گرفتاري امت اسالمی را جهالت و فقر فرهنگی معرفی کرده و بـه بیـان نکـات    

. علـم   1بوده است  . این نکات عبارتنـد از :  » ره«بدیعی در تعلیم و تربیت پرداخته که مورد توجه امام خمینی 

. غـرب   4در رأس برنامـه ي آموزشـگاه هـا ؛    . تهذیب و تزکیـه ي نفـس    3. علم ، در مهد طفولیت ؛  2نافع ؛ 

  زدایی .
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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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، بـه بررسـی    »در نهـج البالغـه   تربیتجایگاه «) در پایان نامه ي خود تحت عنوان 1380(مهرداد هاشمی

انسان از دیدگاه نهج البالغه پرداخته و سعی می نماید به دو پرسش اساسی زیر براسـاس نهـج البالغـه و بعضـاً     

. البته پژوهشـگر سـعی    شدباانسان چگونه باید  - 2انسان چگونه موجودي است .  - 1 منابع دیگر پاسخ دهد :

د . همچنـین پـس از بیـان شـأن و منزلـت انسـان ، بـه بیـان         نموده تا در اغلب مواد از آیات قرآنی استفاده نمایـ 

امتیازات خدادادي او نسبت به سایر موجودات پرداخته که نهایتاً به واسـطه ي همـین امتیـازات و توانـایی هـا ،      

  قابلیت نائل شدن به مقام انسان کاملی را در خواهد یافت .  

  

تبیین و تحلیل اسالمی سـازي  « ) در مقاله اي با عنوان  1383سید مهدي سجادي و رمضان برخورداري ( 

، ضمن بررسی رویکردهـاي اندیشـمندان مسـلمان بـه مقولـه ي اسـالمی        »علوم و آثار آن بر تعلیم و تربیت 

سازي ، به این نتیجه دست می یابند کـه بـا تفـاوت نگـاه اندیشـمندان در بحـث تغییـر و تحـول ، امـا همـه از           

ضرورت تغییر براساس چارچوب هاي موجود را حس می نمایند . همچنین محقیقین در ادامـه بـه تحلیـل سـه     

در حوزه ي اسالمی سازي و تأثیر هریک بر حوزه ي علم و بـه تبـع آن تعلـیم و تربیـت دینـی      رویکرد اساسی 

پرداخته و براي تحقق مطلوب تر علم دینی و اسالمی سازي علوم و به تبع آن نائـل شـدن بـه تعلـیم و تربیـت      

  اسالمی به سه نوع نقد معرفت شناسانه ، دین شناسانه و تربیتی اشاره نموده است .

  

انسان شناسی اسالمی به مثابه مبناي انسان شناسی «) . در مقاله اي با عنـوان  1384لحسین خسروپناه (عبدا

به بررسی انسان شناسی دینی مبتنی بر منابع قرآن و سنّت پرداخته و این مقوله را از سه منظـر انسـان    »اجتماعی

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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قرار داده است . هم چنین محقق بـه   شناسی طبیعی ، انسان شناسی فلسفی و انسان شناسی ارزشی مورد بررسی

بررسی حقیقت وجودي انسان از منظر آیات و روایات پرداخته سپس به تبیین آیاتی که ویژگی هـایی از انسـان   

را مورد نکوهش قرار داده می پردازد . در انتها نیز به تأثیر انسان شناسی اسالمی در ساحت هـاي گونـاگون بـر    

  زد .  انسان شناسی اجتماعی می پردا

  

رویکردهاي فالسـفه اسـالمی بـه    «  ) . در مقاله اي تحت عنوان1384طاهره جاویدي کالته جعفرآبادي (

به بررسی چیستی انسان از منظر سه فیلسوف اسالمی ( ابن سینا ، شـیخ اشـراق    »نفس و داللت هاي تربیتی آن

در بحث نفس انسان ، به بیان داللت هـاي  و مالصدرا ) پرداخته و پس از بیان افتراقات و اشتراکات این فالسفه 

تربیتی از مفروضات فلسفی آنان می پردازد . در همین جهت یکی از نتایج مهمی که پژوهشگر قصد بیـان آن را  

  داشته بیان و ضرورت نقش نفس در حیات و تکامل انسان می باشد .  

  

ز منظر عرفان اسالمی با تکیـه بـر   انسان و انسان کامل ا«) . در مقاله اي تحت عنـوان  1386مهین عرب (

سعی کرده تا به ترسیم تصویري کلّی از جایگاه وجودي انسان و انسان کامل در نظام عـالم ، از  » آراء ابن عربی

منظر عرفان اسالمی ، آراء عارف بزرگ محی الدین ابن عربی پرداخته و سپس بـه نقـد و بررسـی انسـان کامـل      

این مسئله اشاره می نمایدکه تنها با شناخت صحیح از جایگاه وجـودي انسـان   متصوفه بپردازد . این پژوهش به 

  در عالم هستی و سیر و حرکت او در جهت قرب و نائل شدن به آن، فلسفه ي هستی ما تحقق می یابد .     
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، سـعی نمـوده تـا     »آسیب شناسی علـم دینـی  «) . در مقاله اي تحت عنوان 1387عبدالحسین خسروپناه (

ن نظریه ي انکار علم دینی ، به نقد و آسـیب شناسـی آن پرداختـه و شـش آسـیب غفلـت تـاریخی ،        ضمن تبیی

آسیب علم شناسانه ، خلط میان تمایز علوم با تمایز اصناف علوم ، مغالطه ي انکار علم دینی با نفی یـک معنـاي   

پـردازد . و در آنهـا بـه ایـن     آن ، آسیب بی توجهی به منابع دینی و تهافت انکار علم دینـی بـا چیسـتی علـم ، ب    

موضوع اشاره می کند که باید در علوم انسانی اسالمی از پیش فرض هاي دینی و اسالمی در پـروژه تحقیقـاتی   

  علوم انسانی استفاده نمود .

  

بررسی انسـان شناسـی اسـالمی و    « ) در مقاله ي خود تحت عنـوان  1387اکبر صالحی و زهرا مهرابیان (

، سعی نموده اند تا ضمن بررسی و تشریح ابعاد انسـان شناسـی در    »ا و مقایسه ي آنهاانسان شناسی وجودگر

هر دومکتب ؛ به مقایسه و تحلیل مفاهیم و شباهت هاي آن دو پرداخته و به این نتیجه می رسد که  بسـیاري از   

  این مفاهیم در صورت و لفظ اشتراك داشته و به لحاظ مفهومی تفاوت بسیاري بین آن ها می باشد . 

  

سعی نموده تا بـه هسـتی و    »تربیتی  _انسان شناسی دینی «) در مقاله با عنوان 1388ن حسینی (سید حسی

چیستی انسان براساس معارف اسالمی بپردازد . در همین زمینه به بررسی برخی از دیدگاه هاي شـهید مطهـري   

ر انسان شناسی دینی بـدون  پرداخته است.محقق سعی می نماید به تبیین و تنظیم عوامل و پایه هایی بپردازدکه د

  نظاره ي آن ها ، منطقاً حرکت تربیتی انسان محقق نخواهد شد .
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بـه  » آسیب شناسی معرفت شناختی علوم انسـانی  « ) . در مقاله اي با عنوان1389عبدالحسین خسروپناه (

بـه آسـیب شناسـی     تعریفی نو از علوم انسانی و سپس تبیین علوم انسانی تحقق یافته پرداخته اسـت . در ادامـه  

بنیادین علوم انسانی در غرب ( نسبیت گرایی ) اشاره می نماید . در همین راستا در پی آسـیب شناسـی فلسـفه    

در محیط هاي دانشگاهی و حوزوي بوده و به عنوان راهکار به تأسـیس فلسـفه ي فلسـفه اسـالمی و از سـوي      

ري فلسفه هاي مضاف در کنار شـکل گیـري   دیگر به تأسیس حکمت نوین اسالمی( خودي ) از طریق شکل گی

فلسفه هاي هستی ، معرفت ، نفس و دین   می پردازد . هم چنین در ادامه به بهره گیـري از عقالنیـت معطـوف    

  به عمل و استفاده فلسفه اسالمی از آموزه هاي اسالمی اشاره می نماید .

  

اسالمی براساس  _مفاهیم کلیدي علوم انسانی تبیین «) . در مقاله اي با عنـوان  1389محمد جواد رودگر (

تحول ، علم ، تولید علـم ، علـوم انسـانی     :مفاهیمی همچون ، سعی در تبیین  »رهنمودهاي مقام معظم رهبري

اسالمی شفاف و آشکار شود و از تفسیرهاي نادرست _. داشته تامقصود ازگفتمان تحول وتولید علوم انسانی..و

  یري شود و زمینه هاي الزم علمی معرفتی درباره گفتمان یاد شده فراهم شود .و ومغالطات گوناگون پیشگ

  

اهمیت و ضرورت تحول علوم انسانی و تولیـد  « ) در مقاله اي تحت عنوان1390ابوالفضلمیرزاپورارمکی(

تبیین اهمیت و ضرورت تحول علـوم انسـانی موجـود و    سعی نموده تا به »علم دینی و راهکارهاي تحقق آن 

آسیب شناسی وضعیت آن بپردازد ومناسب ترین راهکار در راستا ي تحول علوم انسانی موجود و تولیـد علـوم   

   .انسانی اسالمی را ارائه نماید
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، سعی نموده تـا   »هج البالغهانسان تربیت شده در ن«) در پایان نامه اي تحت عنوان 1390( فاطمه بیان مهر

به بحث هستی شناسی خداباورانه ، انسان شناسی خداباورانه و خودشناسی خداباورانه بپردازد و بر ایـن اسـاس   

انسان را در تعامل با چهار رابطه ي خود با خدا ، خود و جهان پیرامونی ، خود با خود و خود با دیگـران مـورد   

 -البالغه با روش توصـیفی  هاي انسان تربیت شده در نهج وهش تعیین ویژگیهدف از این پژبررسی قرار دهد . 

  .تحلیلی است

  

، بـه بیـان و   » چیستی فلسفه ي علـوم انسـانی  «) . در مقاله اي تحت عنـوان  1391عبدالحسین خسروپناه (

به بیـان پیشـینه    تشریح انواع قرائت ها از علوم انسانی پرداخته و سپس به بیان تعریفی نو می پردازد . هم چنین

ي علوم انسانی در سه مرحله پرداخته و سپس دیدگاه هاي مختلف پیرامون غرب را بیان نموده است . در انتهـا  

نیز به بحث آسیب شناسی و تحول در علوم انسانی در سه ساحت بهینه سازي ، بومی سازي و اسـالمی سـازي   

 می پردازد .

  

، به بحـث   »مبدأ و منتهاي تربیت انسان«قاله اي تحت عنوان ) . در م1391محمد شریفانی و محسن قمی (

آغاز و فرجام انسان به عنوان موضوع اصلی و محوري تربیت پرداخته اند و سعی نمودند سیر و تطور تـدریجی  

انسان و لوازم چنین تحولی را بیان نمایند . درادامه به بیان اهداف طولی و عرضی و قرب الهی به عنـوان هـدف   

  ی تربیتی ، به الگوي عملی منطبق بر دین جهت تربیت انسان اشاره کرده اند.غای
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بررسی تطبیقی انسان شناسی از اندیشـه  « ) . در مقاله اي تحت عنوان 1391محمدرضا قنبري سلحشور (

، در پی بررسی انسان ، انسان کامل و نشانه هاي آن از دیدگاه امـام   »هاي امام خمینی ره با دیدگاه هاي غربی 

خمینی ره می باشد . محقق در انتها به این مسئله اشاره می نمایدکه باید براي انسـان مراتـب وجـودي متعـدد و     

ی متفاوتی را در نظر گرفت که باال ترین آن اتّصال به ذات حق و پست ترین آن سـقوط بـه اسـفل السـافلین مـ     

 باشد .  

  

تحولدرعلوم انسانی موجود و مزیتهاي فراینـد  «) . در مقاله اي تحت عنـوان  1392ابراهیم سلیمی کوچی(

بوده و معتقد اسـت تـالش هـاي اولیـه     » فرایندمدار«، بیان می کند که تحول در علوم انسانی ، مقوله اي » نگري

القایی صورت پذیرد . هم چنین محقـق در انتهـا بیـان     براي این کار باید مبتنی بر بسط تفکر انتقادي و نگاه غیر

می کند که باید در جست و جوي علوم انسانی بود کـه تمـام و کمـال عهـده دار پـژوهش و کـاوش در ابعـاد        

  اجتماعی جامعه ي ایرانی باشد . _مختلف فرهنگی 

  

ـ  «) . در مقاله اي با عنوان 1391محمد علی محیطی و علی مصباح ( دهاي اسـالمی سـازي   باید هـا و نبای

، تالش کرده تا با شناسایی موانـع ایـن حرکـت ، راهکارهـایی را بـراي       »علوم انسانی از دیدگاه علّامه مصباح

اسالمی سازيِ علوم انسانی ارائه نماید . هم چنین در پژوهش حاضر می کوشد با توجه به آثـار عالمـه مصـباح    

پرداخته و در نهایت به شـرایط عـام اسـالمی سـازي     » نسانی دینیعلوم ا«و » علوم انسانی «به تبیین  دو واژه ي 

  علوم از دیدگاه عالمه مصباح می پردازد .
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  پیشینه ي خارجی :

سـعی داشـته کـه بـا     » اسالمی سازي معرفـت : یـک متـدولوژي    « ) در کتـاب   1991عماد الدین خلیل ( 
شناسی براي آن به دسـت دهـد . لـذا وي    مفروض داشتن و اعتقاد به فرآیند اسالمی سازي معرفت ، یک روش 

اظهار می کند که فرآیند اسالمی سازيِ دانش در دو سطح اتفاق می افتد . سطح نظري و سـطح عملـی . سـطح    
نظري ناظر به تبیین وجوه ، انگیزه ها ، اهداف و گام هاي اساسیِ فرایند هویت بخشی به این وجوه در همـه ي  

بررسـی  » علـوم نـوین   « لوم قرآنی و دیگر حوزه هاي اسالمی را در متن حوزه هاي دانش است . او وضعیت ع
می کند و قائل به یافتن مؤلفه هاي غربی علم است که در تغایر بـا دیـدگاه اسـالمی اسـت . از نظـر وي سـطح       
عملی نیازمند طیف گسترده اي از مواد و ابزارهاست که در بردارنـده ي همـه ي شـاخه هـاي معرفـت انسـانیِ       

علوم انسانیِ محض یا کاربردي است و هدف این است که این علوم براسـاس دیـدگاه واقعـی اسـالم      محض ،
  شکل یابی مجدد پیدا کنند .

  

ضـمن بیـان و سـامان     »اسالم و دنیوي گري ( سـکوالریزم )  « ) . در کتاب  1374محمد نقیب العطاس ( 
و درجات وجـود و وابسـتگی مطلـق هسـتی بـه       دادن فلسفه و جهان بینی با محوریت قرآن و اعتقاد به مراتب

خداوند به ارتباط ناگسستنی بین انسان و جهان اشاره نموده و سعی می نماید تا با تبیین حقیقـت علـم و ایمـان    
و انسان و جایگاه انسان در هستی ، به پیوند علم با انسان و دین بپردازد و بـه تفسـیر علـم دینـی دسـت یابـد .       

د و آسیب شناسی علم غربی رایج و بیان ویژگی هاي آن از جمله : عدم ثبات و اسـتقرار  العطاس همچنین به نق
، خرد بسندگی ، نسبی انگاري حقیقت ، تصدیق جهان بینی دنیوي ، حمایت از آموزه ي انسان گري و تقلیـد از  

  جهان درام می پردازد .

  

از مواجهـه ي   »ازي معرفت : دیروز و امروز اسالمی س« ) . در مقاله اي با عنوان  1374طه جابر العوانی ( 
می باشد ، با تمدن اسالمی ، با عنوان تهـاجم فرهنگـی یـاد کـرده و     » علم « تمدن مدرن غرب که وجه بارز آن 
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معتقد است که گروهی وجود چنین تهاجمی را انکار مـی کننـد و بـدان اعتـراف ندارنـد و حتـی طـرح چنـین         
مدن جدید می دانند . وي هدف از اسالمی سازي معرفت را درگیر شـدن در  موضوعاتی را واهی و مخالفت با ت

جستاري فکري از طریق بررسی ، تلخیص ، ارتباط و انتشار از منظري که اسالم به زندگی ، انسان و جهان مـی  
نگرد . العوانی این مهم را از طریق درهم آمیختن دو کتاب طبیعت و وحی  و ایجـاد یـک روش شناسـی بـراي     

  قیق و اکتشاف براساس تشابهات و رابطه ي اکمالی در کتاب میسر می داند .تح

  

بیان نمـوده کـه اسـالمی سـازي     » توضیحاتی ناگزیر« ) . در مقاله اي تحت عنوان  1385اسماعیل فاروقی ( 
معرفت یکی از ابعاد اسالم گرایی است و بر آن است کـه معرفـت اسـالمی بـه معنـاي روش شناسـی اسـالمیِ        

ار و فراگیري است که به هدایت الهی ملتزم باشد و نقش عقل را تعطیـل نکنـد و تجسـم اهـداف وحـی و      استو
ارزش هاي آن باشد . لذا معرفت اسالمی معرفتی است که مصدر آن ، ارزش هاي وحی و اهـداف رسـالت مـی    

ر طـول عصـرها و   باشد و با همه ي عناصر درست و ارزشمند میراث امت و اندیشـه ي علمـا و متفکـران آن د   
  قرن ها مرتبط است .  
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  ـ مدل مفهومی 5شکل

 معرفت شناسی انسان شناسی هستی شناسی

 علوم انسانی

 تعلیم و تربیت

 مبانی اصول روش

پایان ناپذیري 
 تربیت

مرحله  و تشکیکی

 دن تربیتبواي 

جامعیت و الیتناهی 
 بودن انسان

تقدم تزکیه بر 
 تعلیم

 کرامت و فضیلت

 

 خودشناسی

 

رعایت تفاوت 
 هاي فردي

 پیرایش محیط

 

تأثیر متقابل اندیشه 
 و رفتار بر یکدیگر

و  پذیري مسئولیت
 تکلیف

عزم و اراده ي 
 متربی

 غفلت گریزي

 

 تحول بنیادین علوم انسانی

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 



  

٦١ 
 

 

  

  

  
  فصل سوم

  ( روش پژوهش )

  
      

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 



  

٦٢ 
 

  مقدمه           

ابزار   روش نمونه گیري،  جامعه متنی ، تعداد و چگونگی برآورد نمونه،  در این فصل به ترتیب روش پژوهش،

تحلیل آماري داده هاي اندازه گیري، روایی و پایائی ابزار، شیوه اجراي ابزار پژوهش و نهایتاً نحوه و چگونگی 

  پژوهش به بحث گذاشته خواهد شد.

  روش پژوهش

تحلیلی به بررسی و تبیین مبانی انسان  _پژوهش حاضر از نوع پژوهش کیفی بوده و سعی دارد با روش توصیفی 

شناسی اسالمی تحول در علوم انسانی از یک سو و از سوي دیگر به استخراج و استنتاج داللت هاي تربیتی آن 

هم چنین روش گردآوري اطالعات در این پژوهش ، استفاده از منابع کتابخانه اي به منظور جمع آوري ، بپردازد . 

  ها خواهد بود .توصیف و تحلیل یافته 

  جامعه متنی 

جامعه ي متنی این پژوهش ، متون ، کتاب ، مصاحبه ها و محتواهاي برآمده از همایش ها ، پیرامون علوم انسانی 

  ( تحول ، بومی سازي و اسالمی سازي ) ، انسان شناسی اسالمی و داللت هاي تربیتی می باشد . .

  نمونه تحقیق

اهداف آن ( کتابخانه اي ) ، نمونه گیري به صـورت هدفمنـد اسـت و سـعی شـده       در این تحقیق با توجه به نوع و

است متون و محتواهایی مورد استفاده قرار گیرد ،که با حوزه و مباحث پژوهش حاضر ارتباط داشته باشد . ایـن منـابع   

وهشـگاه علـوم انسـانی    سایت پژاز کتابخانه ي مجلس ، پایگاه ایران داك ، بانک مقاالت کشور (مگیران) ، نورمگ ، 

  و مطالعات فرهنگی و سایر منابع و پایگاه هاي اطالعاتی به دست آمده است .  
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  ابزارهاي تحقیق

در این پژوهش با توجه به کتابخانه اي بودنش ، از روش فیش برداري بهره جسته و مقـاالت ، مصـاحبه هـا نیـز از     

 اینترنت دانلود خواهند شد .

 مراحل انجام تحقیق

  العه ي سوابق نظري و پژوهشی پیشین. مط 1

  . جمع بندي و گزینش سوابق و محتواهاي پیشین  2

  . تبیین مبانی انسان شناسی تحول در علوم انسانی 3

  . تبیین تأثیر انسان شناسی اسالمی بر داللت هاي تربیتی 4

 . تدوین گزارش نهایی پژوهش 5
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  فصل چهارم
  (دستاوردهاي پژوهش)
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  ) ضرورت تحول در علوم انسانی چه می باشد ؟  1

در بحث سیر تاریخی در غرب ، در برهه اي از تاریخ ، تحولی مهم روي داد که منشإ و اساس تحـوالت در  

تـا قـرن    14قرون بعد از خود شد . از این تحول تحت عنوان رنسانس یاد می شود . این واقعه که حدودا از قرن 

جملـه تحـول در حـوزه ي علمـی     به طول به طول انجامید که منشاء تحوالتی در عرصه هاي گونـاگون مـن    16

گردید . به عبارتی این جریان واکنشی بود به فضاي حاکم آن روزگار غرب . رنسانس یا عصر نـوزایی مصـادف   

بود با نهضت هاي فکري ـ عقالنی یا علمی ـ تجربی کـه در واکـنش بـه فلسـفه و اندیشـه ي حـاکم بـر قـرون           

ان انسان سعی نمود خود را از قیـد و بنـدهاي تفکـر یونـانی و     وسطایی، به مخالفت با آن پرداختند . در این دور

مسیحیت آزاد نماید و از زاویه ي خود به امور بنگرد . در همین راستا می توان اصلی ترین و مهم ترین ثمـره ي  

رنسانس را اومانیسم یا انسان مداري دانست . در حقیقت پیروان این جنبش در پی این بودنـد تـا حیـات روحـی     

ن  را که در عصر کالسیک دارا بود و در قرون وسطا از دست داده بود را به او برگرداند و از سوي دیگر در انسا

تا جایی که خـرد آدمـی در عـرض خـرد خداونـد قـرار       «پی تأکید بر ارزش انسان ، اختیار و آزادي وي بودند ، 

بـود کـه ادعـاي خودمختـاري و خـود      » آزادي«) و این واقعه همان روح 65:  1389(مریم صانع پور ، .» گرفت 

رهبري آدمی را توجیه می نمود و به او اجازه می داد در حالی که خود را گرفتار طبیعت و تاریخ مـی دیـد ، بـه    

) 22دنبال قابلیتی باشد تا بتواند طبیعت و تاریخ را قلمرو حکومت خود ساخته و بـر آن مسـلط شـود . (همـان :     

گوییم که اومانیسم یعنی انتقال دادن تمام ارزش ها و اصالت ها از آسمان بـه زمـین   لذا در یک جمله می توانیم ب

می باشد . تلقّی انسان ، به منزله ي محور شناخت امور قرار می گیرد ، به گونه اي که مبدأ علـم و آگـاهی نـه در    

نیـز قـائم بـه اندیشـه ي      بیرون و از سوي خداوند بلکه در درون جان انسان قرار دارد تا جایی که حتی خداونـد 

تا قرن حاضر محـور بسـیاري از تحـوالت در غـرب      17آدمی خواهد بود . این اومانیسم و انسان مداري از قرن 
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باالخض در عرصه ي علمی قرار می گیرد . طبیعی است چنین نگرشی ( که خود نیز حـالتی طیـف گونـه دارد )    

ثیري بر علـوم بـاالخص علـوم انسـانی گذاشـته و خواهـد       با مختصاتی که در فصل دوم براي آن بیان شد چه تأ

گذاشت . لذا می توان گفت علوم انسانی که امروز در غرب رایج است ، یک تـاریخ تکـوینی دارد کـه بـه طـور      

، 16، اسـپینوزا 15، دکارت14و در نظریات دانشمندانی چون مونتنی 17و  16مشخص ریشه ها و بنیادهایش در قرن 

همچنین واقعه ي مهم دیگري که عمدتا آن از عصر روشـنگري( قـرن هجـدهم) بـه بعـد       قرار دارد .17جان الك

نمود پیدا کرد ، حاکم شدن نگاه پوزیتیویستی و حاکم شدن نگاه جزءگرایانه و به حاشیه رفتن نگـاه کـل گرایانـه    

  به انسان بود.

انسان شناسی در این دوران ، شاخه اي از فلسفه شده بود که با علوم اتساتی پیوند نزدیـک داشـت و        « به عبارتی 

می کوشید معلومات غنی جدید گرد آمده در باره ي انسان را با ارزش هایی که شعور انسانی را تشـکیل مـی داد   

) 179سلحشـور : »(ین حال یک موجود فرهنگی اسـت )  ، ارتباط دهد . ( انسان جانوري در میان جانوران و در ع

حال حاکم شدن این نگره ها ، رهاوردچنین تفکري شد که پس از کشف میمون هاي آدم نمـا ، قداسـت روحـی    

عقلی انسان که تا اندازه اي در قرون قبل وجود داشت ، تنزل یافته و به دلیل وجود مشابهت هایی بـین انسـان و   

اظ تشریحی و زیستی ) به مرور انسان نیز موجودي در میان سـایر جـانوران گردیـد ؛ بـا     سایر موجودات ( به لح

این تفاوت که در زنجیره ي هستی داراي سابقه ي تکاملی بیشتر است . از همـین مـورد مـی تـوان نکـات زایـد       

                                                             
14. Montaigne  

١٥ .Rene Descarts  

16 .Spinoza  

17 . John Lock 
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نـه ،  الوصف دیگري بیان کرد از جملـه ایـن کـه وجـود فردگرایـی افراطـی و حـاکم شـدن نگـاه تجربـه انگارا          

آزمایشگاهی و پوزیتویستی به انسان ( و تسري به سایر علوم ) مفـاهیم و مقـوالت مابعدالطبیعـه اي و برخـی از     

اصول و مبانی ارزشی و حتی انسانی را به چالش می کشید . در نظریات اندیشمندان این قـرون آمـده اسـت کـه     

ظریف و قابل تامل این اسـت پیشـرفت هـایی    انسان محور و معیار جهان من جمله ارزش ها می باشد . نکته ي 

که در زمینه ي علوم تجربی ، کشفیات ، اختراعات ، صنایع وتکنولوژي روي داد ، علوم تجربی را برجسـته کـرد   

را بـه علـوم تجربـی اختصـاص دادنـد و بیـان       » علـم  « و گرایش هاي امپریالیستی حاد و پوزیتویستی به تدریج 

ه ي آن نه تنها باید قابل مشاهده حسی ، بلکه قابل ارائه به غیـر باشـد . از سـوي    کردند علم چیزي است که نتیج

دیگر در مقابل این دسته از علوم ، دسته اي با عنوان علوم انسانی و اجتماعی که در آن سـالیق دخالـت دارد ، را   

نـه عقـل ابـزاري و    قرار دادند . پر واضح است پذیرش چنین گرایشی ، تکذیب مقوالت فراتجربـی و عقالنـی (   

تجربی) اسـت و ایـن واقعـه باعـث محـروم شـدن از معـارف و مطالـب فراطبیعـی و محـدود شـدن بـه روش             

  پوزیتویستی و عقالنیت در حد ابزاري و محروم کردن خود از سایر روش هاي کسب معرفت است .

ر علوم انسانی را به شـرح  با توجه به مطالبی که بیان شد به طور خالصه می توان ضرورت و دالیل کلی تحول د

  ذیل بیان نمود :

همان گونه که بیان شد قرائت و تفسیري که از انسان در اندیشه ي غـرب بیـان شـده ، نگـاه محـدود و       .1

آزمایشـگاهی   -جزء گرایانه اي به انسان داشته و آن چه به عنوان علمی بودن مطرح گردید ، نگاه تجربی

داشته به نحوي که در دوران معاصر ( پست مدرنیسم ) واکنشی بـه   بود . این نگاه در ادوار تاریخی غلبه

این نگاه محدود به انسان می باشد . نکته اصلی در همین جاست که در نگـاه اسـالمی وجـود انسـان از     

جایگاه بسیار واالیی برخوردار است و این جایگاه به این دلیل است که وجود او امـري مجـرد و متعلـق    
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لذا نباید در زندگی مادي محصور شود . اما زمانی از انسان به عنوان موجـود یـاد مـی    به عالم باالست ، 

شد که باید خود زندگی  و هویت خود را بسازد و تمام سعی او بر رسیدن بـه زنـدگی دلخـواه دنیـوي     

باشد . طبیعی است چنین نگاهی به انسان ، چه تأثیري بر ابعاد و عرصه هاي زندگی او خواهد داشـت ؛  

علوم انسانی نیز به عنوان علومی که به بررسی این عرصـه هـا و اثـر و تـأثیر ایـن ابعـاد بـر انسـان و          و

 بالعکس دارد ، به دور از این تبعات نخواهد بود .  

محدود کردن روش هاي شناخت به روش تجربی و نهایتا عقل ابزاري که تنها قابلیت تبدیل داده هـا ي   .2

ا را دارد . در حالی که در اندیشـه ي اسـالمی راه هـاي کسـب معرفـت      تجربی به مفاهیم و تحلیل آن ه

فراتر از این ها بوده و عالوه بر موارد اخیر که بخش محـدود ، جزئـی و سـطحی از شـناخت انسـان را      

شامل می شود ؛ به موارد عقل ( به موارد مختلف ) و معرفت شهودي نیز توجه دارد . نکته اي که ذیـل  

بیان کرد ، عدم توجه و انکار معرفت دینی ( شهودي ) در انسـان شناسـی ، معرفـت     این موارد می توان

شناسی و هستی شناسی غلبه یافته بر فضاي علمی غرب می باشـد کـه خـود محـروم شـدن از معـارف       

 بسیاري است که انسان با عقل و ابزارهاي شناخت محدود ، نمی تواند به آن دست یابد .  

در علوم انسانی غربی ، یکی از دالیل و ضرورت هاي تغییـر در آن اسـت .   وجود فضاي نسبیت گرایی  .3

به عبارت دیگر وجود نظریه هاي گوناگون در عرصه هاي مختلف این حوزه از علم کـه در پـاره اي از   

موارد در برابر هم قرار می گیرند ، خود نشان از این موضوع دارد و نکتـه ي مهـم در ایـن جاسـت کـه      

د به عنوان محتواهاي علمی مطرح می باشند . لذا مسئله ي قابل تأمـل و توجـه در ایـن    همه ي این موار

جا ، عدم شناخت صحیح و درست از انسان است که منجر به چنین تضادها و قرائت هایی مـی شـود .   

زیرا با توجه به انسان شناسی اسالمی ، انسانیت انسان متغییر نیست بلکـه وجـود انسـان داراي شـئونات     
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ناگونی می باشد . بنابراین با شناخت و تفسیر صحیح از انسان مـی تـوان مسـیر و جهـت درسـتی را      گو

 براي رشد و تکامل او برگزید .  

عدم سنخیت برخی از نظریه ها و مطالب مطرح در علوم انسانی فعلی با مبانی فرهنگی ـ ارزشی اسالم و جامعـه   

که نظریه هاي علـوم انسـانی بـی تـأثیر از جنبـه هـاي فرهنگـی و        ي ایران می باشد . به عبارت دیگر ، از آن جا 

عوامل اجتماعی نبوده ، لذا این نظریه ها و محتواها می تواند با مبانی فرهنگی ـ ارزشی جوامع دیگر در تعـارض   

ص باشد . از همین جا می توان به مورد مهم دیگري با عنوان عدم کارایی الزم این متون در جوامع دیگر ( بـاالخ 

جوامعی که خود پشتوانه ي فرهنگی ـ تمدنی قوي داشته ) اشاره نمـود . بـه عبـارت مـوجزتر بـه دلیـل همـین         

تفاوت مبانی فرهنگی ـ ارزشی از یک سو و شرایط اجتماعیِ این جامـه ، طبیعـی اسـت کـه نتـایج چشـمگیري        

  و ابعاد انسانی آن جامعه  نماید .          نداشته و بعضاً در عرصه هایی ، ایجاد اختالل ، مشکل یا بحران در مقوالت 
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  ) نگاه اسالمی به انسان و ابعاد مطرح در آن چه می باشد ؟ 2

  الف) روح 

در عرصه ي انسان شناسی اسالمی ، انسان وجود متعالی و ارزشمندي (به لحاظ روحی) محسوب می شـود  

است .  البته اگر گوهر وجودي خویش را دریابـد و   که چه دراین عالم و چه در عالم معنا داراي جایگاه واالیی

در این عالم بتواند مراتب سیر روحی خود را طی کند و حقیقت وجودي خویش را از چنبره ي نفس و حجـب  

ظلمانی و هر آن چه اورا از رسیدن به مرتبه ي وجودي خویش و سیر و تکامـل او در وادي حقیقـت بـاز مـی     

کانون حقیقت نزدیک سازد .این حقیقت وجودي که همانا روح انسانی مـی باشـد    دارد ، رها گشته و خود را به

داراي مرتبتی واال و ارزشمند در عرصه ي خلقت حق می باشد و آن جایگاه ها و اعتباراتی که بیان شد بـه ایـن   

  جنبه انسان مربوط می شود .

ن به بیراهه رفته شده یا در ایـن  اما نکته ي حائز اهمیت در این جاست که عمدتا در خصوص شناخت انسا 

امر به شناخت ظاهري ، بیرونی و محدود از انسان بسندهگردیده  واز ابعاد وسیع و بخـش اصـلی وجـوديِ  او    

غافل گشته اند و لذا مؤلفه ها و حلقه هایی که متصل به این شناخت هستند نیز از ایـن سـطحی اندیشـی متـأثر     

  می گردند .

استنباط می شود که خداوند ، انسان را فطرتـا( حـی متأله)آفریـده اسـت .( جـوادي       از نگاه قرآنی این چنین

) بدین معنی که چنین انسانی در محدوده حیات حیوانی و نبـاتی   151، تفسیر انسان به انسان ص  1390آملی ، 

در پـی ایـن اسـت تـا      نمی ایستد و از این فراتر، انسانیت خویش را تنها به نطق یا تفکر محدود نمی کند ، بلکه
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گـام   "تألـه  "جاودانی خود و تأله وخداخواهی خویش را به فعلیت برساند و در سیر بی انتهـاي   –حیات الهی 

بردارد ، و در این راه و جهت ، مراحل تکامل انسان را تا مقام خالفت که می توان گفت وادي بـی انتهـایی مـی    

انیم بگـوییم حیـات الهـی وتألـه     باشد  و مظهریت اسمایحسنی الهی و تخلق به اخالق الهی ، بپیماید ؛ لذا می تو

ملکوتی در فطرت همه ي انسان ها نهادینه شده است . اما مهم این است که انسـان هـا وجـود خـویش و ایـن      

گوهر نهادینه شده در وجود خود را قدر دانسته و از غبار نفسانیات و جهل ها بزدایند تا تشعشـع نـور آن را در   

  جان خود دریابند .

  ب) نفس

یاد کرده اند ، اما باتوجه به توضیحات قبل ، نفس شأن یا عرصـه اي  » حقیقت وجود«س با عنوان برخی از نف

از روح است که خود شامل مراتب ، ساحت ها و قوا یی می باشد . لذا هر اندازه انسان بتواند از سـاحت اولیـه   

حقیقـت وجـودي خـود کـه      ي نفس خود (که اشتراکات با نفس حیوانی دارد ) خارج شود ، به همان میزان بـه 

همان روح الهی است نزدیک می شود. از سوي دیگر می توان گفت که انسان ها هـر انـدازه از نفـس بهیمـه ي     

خود خارج شوند ، به سوي نفس مطمئنه نزدیک گشته تا به آن نائل گردند .این مهم زمانی حادث می شـود کـه   

دن به آن را به حداقل برسـاند و یـا پـس از مبـتال شـدن ،      انسان بتواند از وادي نفس اماره خارج شود وپاسخ دا

  سریعا به نداي نفس لوامه پاسخ گفته و برگردد و با مراقبه از تکرار وقوعش جلوگیري نماید .

  ج) طبیعت و سرشت آدمی  

ویژگی ها و خصوصیاتی که یک انسـان بـه طـور طبیعـی و در بـدو       "مقصود از این مفهوم عبارت است از 

) به عبارتی می توان گفت طبیعـت و سرشـت آدمـی     72: 1391( واعظی ،  "قت خویش داراست .تکون و خل
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با نفس انسان در ارتباط است و حتی آن را می توان داخل آن شمرد . به این نحو که ساحت اولیـه و عرصـه ي   

کرد امـا نکتـه مهـم    ابتدایی نفس که با خواهش ها و تمایالت نفسانی همراه است را می توان طبیعت آدمی بیان 

وقابل توجه  این است ، انسانی که مقصود و مقصدش ، رسیدن و نائل شدن به جایگاه اصلیش مـی باشـد و در   

پی پیمودن مراتب سیر و تکامل است ، باید بتواند از طبیعت خویش خارج شود تا بـه مراتـب واالي روحـی و    

و گرفتـار شـدن درآن ، انسـان را از سـیر بـه کمـال       نفسانی دست یابد .به عبارت دیگر قانع شدن به طبیعیـات  

  مطلوب باز می دارد . 

شاه کلید و شاه بیت کار در این جاست که عمده ي مطالعات و پژوهش ها که عنـوان علمـی بـه خـود مـی      

گیرد ، عمدتا متوجه همین بخش ظاهري و عرصه ي طبیعت شناسی انسان می باشد . لـذا یکـی از ارکـان مهـم     

  در نحوه ي نگریستن به انسان می باشد . تحول ، تحول

  د) فطرت

فطرت از نیرو ها و ارکان بسیار مهم ، هدایت گر و نجات بخش روح انسانی می باشـد .فطـرت و نـداي آن    

نـوعی   "همان میعادگاهی است که انسان باید براي خروج از طبیعیـات گـوش جـان بـه آن سـپرد . فطـرت را       

به عبـارت   )19:  1388( ربانی گلپایگانی ، تعریف کرده اند . "اخت و احساس هدایت تکوینی انسان در قلمروشن

خداوند متعال در خمیره ي وجودي و سرشتی انسان ها ، حالت و هیئتی را قرار داده است که می تـوان   "دیگر

یـرو و ودیعـه   ) لذا اگر آدمی در کوران زندگی، این ن 180:  1386( خمینی (ره) ،  "از آن تعبیر به فطرت نمود .

ي الهی را امام خویش قرار دهد و به نداي آن لبیک گوید ، می تواند از طبیعیات خارج گشته و مراتـب سـیر را   

یکی پس از دیگري طی نماید . نکته مهم این است که فطریات از ویژگی قداسـت و تعـالی برخوردارنـد و بـه     
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مال خواهد شد . هم چنین باید اشاره نمـود کـه   همین سبب است که عینیت بخشیدن به آن ها مایه ي رشد و ک

این هیأت و قوه در صورت بی اعتنایی به آن و غرق شدن در طبیعیات و نفسانیات ، رو به خاموشی گذاشـته و  

به عبارتی زنگار و غبار غفلت و فراموشی برآن می نشیند و از این بدتر زمانی اسـت کـه انسـان آن قـدر تنـزل      

 179اعـراف:    18.»از حیوان هم پست تر شده و آن ها اهل غفلتند « داوند می فرماید : روحی پیدا می کند که خ

. اهل غفلتند چون گوهر و حقیقت وجودي خویش را فراموش کرده و هدف اصلی خویش را گم کرده انـد ؛ و  

  نور فطرت در درون آن ها از بین رفته است ..

  و) عقل و خرد 

است که وجود انسان را از افکار باطل و هواهاي نفسانی مبـرا مـی نمایـد و    این نیرو و قوه ، قوه اي از نفس 

) برخـی در  1376باعث می شود انسان هم در نظر و هم در عمل مضـبوط حرکـت نمایـد . ( خسـرو بـاقري ،      

تعریف آن گفته اند عقل همان نیروي فهم و درك انسانی می باشد . راغب نیز می گوید به نیرویی کـه آمـاده ي   

  ) 28:  1386،  5ل علم است ، عقل گویند . ( قاموس قرآن ، جقبو

با کمی تأمل به ظرافت به تعریف باال ، گستردگی مفهوم عقل روشـن میگـردد . نـه ایـن کـه بـه سـاحتی از        

عقالنیت محدود شده و تنها نگاه ابزارانگارانه یا تجربه گرایانه یا نهایتـا قائـل بـه عقـل جزئـی باشـیم . در ایـن        

به خوبی روشن است که اگر عقل و خرد برمملکت وجودي انسان حاکم شـود چگونـه مـی توانـد بـر      تعریف 

عرصه ي وجودي انسان تاثیر گذارد و وي را در رسیدن به سرمنزل مقصود کمک نمایـد . در حـدیث معروفـی    

                                                             
یفْقَهونَ بِها و لَهم أَعینٌ ال یبصرُونَ بِها و لَهم آذانٌ ال یسمعونَ بِها أُولئک و لَقَد ذَرأْنا لجهنَّم کَثیراً منَ الْجِنِّ و الْإِنْسِ لَهم قُلُوب ال . « 18

 . 179اعراف : »  کَالْأَنْعامِ بلْ هم أَضَلُّ أُولئک هم الْغافلُونَ
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و که در کتاب شریف اصول کافی از امام صـادق علیـه السـالم نقـل شـده اسـت عقـل و لشـکریانش و جهـل          

لشکریانش را بیان می کند ؛ و نشان دهنده این مطلب است که اگر عقـل و خـرد بـر مملکـت وجـودي کسـی       

  حاکم شود چه ثمرات و نتایجی دارد و بالعکس.

و  19اما در نهایت می توان گفت عقل و خرد داراي مراتبی است که می توان به عقـل ابـزاري ، عقـل قدسـی    

  ابزاري و تجربی محدود وبسنده نگردد .اشاره نمود و تنها به عقل  20مستفاد

به طور کلی می توان گفت منظور از عقل و عقالنیت در قرآن کریم ، همان اندیشه ورزي درست و از سطح 

به عمق رسیدن است . چرا که خداوند در آیات بسیاري می فرماید چرا در وقایع اقوام دیگـر ، خلقـت آسـمان    

  تعقل نکردند . از باب نمونه به آیات زیر اشاره نمود  : ها و زمین و آیات و نشانه هاي الهی

رعد پس از بیان مواردي از خلقت در انتها می فرمایند این هـا نشـانه هـایی     4و  3سوره بقره و  164در آیه  

  21براي مردمی که اهل تعقلند ! .

                                                             
. عقل قدسی نوع متعالی عقل شهودي است . صاحب عقل قدسی از ارتباط مستقیم و حضوري با حقایق عقلی بهره مند است . گفته اند 19

کسی که داراي عقل قدسی است ، حقایق و اموري را که دیگران با روش هاي مفهومی و برهانی دریافت می کنند ، وي به طور مستقیم 
شتر رجوع شود به : پارسانیا ، حمید ، از عقل قدسی تا عقل ابرازي ، مجله علوم سیاسی ، دانشگاه باقرالعلوم ، می یابد . براي توضیحات بی

 .  19، شماره  1381
. از نظر ابن سینا عقل مستفاد ، مرحله است که در آن صور معقول نزد نفس حاضز است و نفس به صورت بالفعل در آن ها تعقـل مـی   20

به عقل مستفاد بدین جهت است که نفس ، علوم و معارف را از موجود دیگري کـه خـارج از وجـود انسـان اسـت       کند . نام گذاري آن
اخذ و استفاده می کند که از آن عامل خارجی با عنوان عقل فعال یاد می شود . براي توضیحات بیشتر رجوع شود به : سعادت مصطفوي 

. و رحیم پور ، فروغ السـادات و زارع ،   1387ب نفس ، تهران ، دانشگاه امام صادق ، ، حسن ، شرح اشارات و تنبیهات (نمط سوم) در با
  . 45، شماره  1390فاطمه ، نقش عق فعال در حیات انسان از منظر ابن سینا ، فصلنامه حکمت سینوي ، 
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پذیرش حـق سـر بـاز    بقره نیز مردمی را که لجاجت می ورزند و از  171و  170هم چنین خداوند در آیات 

میزنند و دنباله رو جهل خویش هستند را خطاب قرار می دهد و می فرماید این هـا کسـانی هسـتند کـه تعقّـل      

  22نمی کنند .

سوره عنکبوت نیز به عبرت گرفتن از وقایع اقوام گذشته براي کسانی کـه اهـل تعقّـل هسـتند      35در آیه ي 

  23اشاره نموده است .

همانـا بـدترین   « سوره انفال بدترین جنبندگان را این چنین معرفـی کـرده انـد :     22هم چنین خداوند در آیه 

  24»هستند که اندیشه نمی کنند !  ]نور فطرت زنگار گرفته است  [جنبندگان نزد خداوند افراد کر و اللی 

ز آن ، جهت خروج از عـالم مـاده بـه    این معنا از تعقل نشانگر یک نیرو و قوه ي الهی براي مدد گرفتن الذا 

عالم معنا و خروج از عالم طبیعت به عالم حقیقت و معنویت است . در روایات اسـالمی نیـز پیرامـون عقـل و     

                                                                                                                                                                                                    
تَجري فی الْبحرِ بِما ینْفَع النَّاس و ما أَنْزَلَ اللَّه منَ السماء منْ   خَلْقِ السماوات و الْأَرضِ و اخْتالف اللَّیلِ و النَّهارِ و الْفُلْک الَّتی  یإِنَّ ف. « 21

بقره  » و تَصریف الرِّیاحِ و السحابِ الْمسخَّرِ بینَ السماء و الْأَرضِ لَآیات لقَومٍ یعقلُونَ ماء فَأَحیا بِه الْأَرض بعد موتها و بثَّ فیها منْ کُلِّ دابۀٍ
 :164 

  
22 » . وا ما أَنْزَلَ اللَّهاتَّبِع مإِذا قیلَ لَه ونَوتَدهال ی ئاً ولُونَ شَیقعال ی مکانَ آباؤُه لَو نا أَ وآباء هلَینا عما أَلْفَی لْ نَتَّبِعثَلُ الَّذینَ 170قالُوا بم و

 . 171ـ  170 بقره : » یسمع إِالَّ دعاء و نداء صم بکْم عمی فَهم ال یعقلُونَ کَفَرُوا کَمثَلِ الَّذي ینْعقُ بِما ال

  
  35عنکبوت : » و لَقَد تَرَکْنا منْها آیۀً بینَۀً لقَومٍ یعقلُونَ. « 23

   22انفال : »  إِنَّ شَرَّ الدواب عنْد اللَّه الصم الْبکْم الَّذینَ ال یعقلُونَ. « 24
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خرد و جایگاه آن در نظام خلقت هستی سخنان بسیاري بیان شده است که از آن هـا مـی تـوان بـه مـوارد زیـر       

  اشاره نمود :

آله و سلم فرمودند : نخستین چیزي که خداوند آفرید ، خرد است .( میزان الحکمـه ،  پیامبر صلی اهللا علیه و 

  ) 493:  7ج 

خرد نوري است که خداوند بـراي انسـان آفریـد و آن را    «هم چنین در حدیث دیگري از ایشان آمده است : 

  ) 507:  7زان الحکمه ، ج روشنگر دل قرار داد تا در پرتو آن تفاوت دیدنی ها و نادیدنی ها را بشناسد . ( می

) ایـن   954:  2غـررالحکم ، ج »  ( خرد فرستاده و رسـول حـق اسـت .    «امام علی علیه السالم می فرمایند : 

تعبیر به وضوح نشان می دهد که جایگاه و مبدأ آن از سوي چه کسی است  و چرا این قدر ارزش بـراي عقـل   

  قائل هستند .

  )955:  2حکم ترین پایه است . ( غرر الحکم، جحدیث دیگري می فرمایند : خرد ، م

از این حدیث بر می آید که خرد در انسان همچون ستون است آن هم محکم ترین سـتون کـه سـایر مـوارد     

باید برآن سوار شوند و عقل بر بدن حکومت کند ، همچون ستون در سازه ها که سایر عناصر بر آن سـوار مـی   

او کمرنگ یا بویی از آن نبرده باشد ، وجودش در تزلزل و عذاب می باشـد   شوند . لذا کسی که عقل و خرد در

.  

:  2(غـرر الحکـم،ج  .» خرد ، اندیشه و نگرش را نیکو می گردانـد  »در سخن دیگري از حضرت آمده است : 

  ) پس می توان گفت خردمند کسی است که اندیشه و نگرش نیکو دارد .955
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  7آمده است : هیچ ثروتی ، باالتر از خرد نیسـت .( میـزان الحکمـه ، ج    در حدیثی از امام حسن علیه السالم 

  ) زیرا سایر امور به واسطه ي وجود خرد و اندیشه می تواند نتایج درخور توجهی را دربر داشته باشد . 496:

 حکایت خرد در دل ، حکایـت چـراغ اسـت در   :« در حدیثی از پیامبر صل اهللا علیه و آله والسلم آمده است 

) با وجود چراغ است که انسان راه را از بیراهه تشـخیص مـی دهـد و     494:  7میان خانه . ( میزان الحکمه ، ج 

  »به عبارتی به حقیقت اشیاء و امور پی می برد.

هـا   خرد از زشتکاري دور می گرداند و به نیکی:« و به عنوان ختم کالم امام علی علیه السالم نیز می فرمایند 

) نکته ي قابل تأمل این است کـه زشـتکاري ، حاصـل جهـل انسـان       956:  2غرر الحکم ، ج.» ( اند فرا می خو

است و موقعی که انسان اهل تعقل شد ، و به عاقبت امور و کارها پی بـرد ، از هـر آن چـه کـه وي را از مسـیر      

شود و با وجود علم و آگـاهی ،  کمال و تعالی باز دارد ، پرهیز می نماید . البته گاهی بر انسان غفلت حادث می 

باز مرتکب اشتباهاتی می گردد ، اما می توان گفت ضمیر و قلبش هنوز آمادگی بیدار شدن را ( بـر اثـر وقـایع ،    

  تلنگرها و....) دارد که علماي اخالق و عرفان از آن تعبیر به یقظه می نمایند .
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  ابعاد مهم مطرح در انسان _ 6شکل 

  ه ) آزادي و اختیار  

یکی دیگر از مباحث مهم و اساسی در حوزه ي انسان شناسـی ، مقولـه ي اختیـار و آزادي انسـان در انجـام      

اعمال می باشد . این موضوع از آن جهت حائز اهمیت می باشد که هر نوع جهت گیري در آن می توانـد سـایر   

از آزمایش و آزمـون مـی گـردد ،    ابعاد دیگر انسان را تحت الشعاع قرار دهد . در قرآن کریم هنگامی که سخن 

دعوت به ایمان ، بیان معاد و حساب کتاب ، ارسال هدایتگران و... می شود ، علنا بیان کننده ي وجود اختیـار و  

آزادي در بین انسان ها می باشد ؛ و گرنه بودن آن ها بدون وجود اختیـار معنـا نداشـت . برخـی از ایـن آیـات       

  عبارتند از :  
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ي زمین است زینت آن قرار دادیم ، تا آنها را بیازمـاییم کـه کدامینشـان بهتـر عمـل مـی       ما آنچه را رو«  -1

  ) 7( کهف : 25»کنند!

مقـرر کـرده   [بـه عنـوان سرنوشـتی معـین      ]خدا مـرگ را  [هیچ نفسی جز به فرمان خداوند نمی میرد ،" -2

اش آن سراي را بخواهد از آن بـه  . و هر که پاداش این دنیا را بخواهد به او از آن می دهیم ؛ و هر که پاد ]است

 ) 145( آل عمران :  26"او می دهیم ، و به زودي سپاسگزاران را پاداش خواهیم داد.

بگو حق از سوي پروردگارتان است ، پس هر کس می خواهـد ایمـان آورد و هـر کـس مـی خواهـد        " -3

 ) 29( کهف :  27"کافر شود .

تا پـس از آمـدن پیـامبران ، مـردم حجتـی بـر خـدا         ]فرستادیم  [پیامبرانی بشارت دهنده و بیم دهنده  " -4

 ) 165( نساء : 28"نداشته باشند .

(  29خداوند به مردان و زنان منافق و کافر ، آتش جهنم را وعده داده که در آن جاودانه خواهند مانـد .  " -5

  ) 68توبه :

                                                             
  7کهف : » إِنَّا جعلْنا ما علَى الْأَرضکهف زینَۀً لَها لنَبلُوهم أَیهم أَحسنُ عمالً. « 25

و منْ یرِد ثَواب الدنْیا نُؤْته منْها و منْ یرِد ثَواب الْآخرَةِ نُؤْته منْها و سنَجزِي و ما کانَ لنَفْسٍ أَنْ تَموت إِالَّ بِإِذْنِ اللَّه کتاباً مؤَجالً . « 26
  145آل عمران :  الشَّاکرینَ

وا یغاثُوا بِماء کَالْمهلِ شاء فَلْیؤْمنْ و منْ شاء فَلْیکْفُرْ إِنَّا أَعتَدنا للظَّالمینَ ناراً أَحاطَ بِهِم سرادقُها و إِنْ یستَغیثُو قُلِ الْحقُّ منْ ربکُم فَمنْ « . ٢٧
  29کهف : »  یشْوِي الْوجوه بِئْس الشَّراب و ساءت مرْتَفَقاً

28 » .زیزاً حع کانَ اللَّه لِ والرُّس دعۀٌ بجح لَى اللَّهلنَّاسِ عکُونَ لئَالَّ یرینَ لنْذم شِّرینَ وبالً مس165نساء : »  کیماًر 

 

  
 68توبه:»:  ه و لَهم عذاب مقیموعد اللَّه الْمنافقینَ و الْمنافقات و الْکُفَّار نار جهنَّم خالدینَ فیها هی حسبهم و لَعنَهم اللَّ. « 29
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ان و بـیم دهنـدگان ووعـده ي    با توجه به مقوالتی همچون آزمایش الهی ، خواست ، ارسال بشـارت دهنـدگ  

ثواب و عقاب و...به خوبی مسأله و مقوله ي اختیار از دل آن ها سر بر می آورد . هم چنـین در روایتـی از امیـر    

(  "اي مردم ! آدم ، نه بنده اي زایید و نه کنیزي . مردم همه آزاده انـد .  "المومنین علی علیه السالم آمده است : 

بنده ي دیگران مباش که خـدا تـو را آزاد   :« ) حضرت در حدیث دیگري می فرمایند  12:  3میزان الحکمه ، ج 

  )31(نهج البالغه ، نامه.» آفریده است 

هم چنین نکته ظریف و اصل مهم و دقیق ، آزادي  روح انسان می باشد که همان آزادي حقیقـی اسـت . آن   

یابد ؛ نـه صـرفا آزادي در انجـام عمـل . بـه      آزادي که انسان به سبب پرورش و گستردگی روح به آندست می 

عبارت دیگر ، انسان آزاده ي واقعی ، کسی اسـت کـه روح خـود را از چنبـره ي هواهـاي نفسـانی ، تمـایالت        

غریزي و زرق و برق هاي دنیایی آزاد کرده تا بتواند به آن جایگاه رفیع و واالي روحی خود دست یابد ، همـان  

وده و حقیقت وجودي او باید به آن نائل گردد .لذا هر کـس بتوانـد خـود را از    جایگاهی که هدف خلقتش آن ب

هر چه سد راه او می گردد و تعلق خاطر ایجاد می نماید ، رها سازد ، در واقع به آزادي حقیقی دسـت یافتـه و   

تعلّـق حـق و    چنین انسانی در عرصه ي سایر امور و اعمال نیز به واقع می تواند آزاد باشد ، چـون تنهـا دل بـه   

  کانون حقیقت داده است . در همین راستا برخی از روایات اسالمی را بیان می نماییم :

آزاده ، آزاده است هر چند سختی و مرارت بینـد و بنـده ، بنـده  اسـت ،     «امام علی علیه السالم می فرمایند : 

  ) 240:  1غرر الحکم ، ج »( هر چند تقدیر یاریش کند 

( تحـف   "هر که خواهش هاي نفس را فرو گذارد ، آزاده اسـت .  "ایشان آمده است :  در حدیث دیگري از

  ) 99العقول: 
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دنیا سراي گذر اسـت و مـردم در آن دو دسـته انـد : مردمـی کـه خـود را         "در حدیث دیگري آمده است : 

  ) 15: 3( میزان الحکمه ، ج  "فروخت و اسیر کرد و مردمی که خویش را خرید و آزاد ساخت .

هر که شرایط بندگی را بـه جـا آورد ، سـزاوار آزادي شـود و هـر کـه در        "در حدیث دیگري می فرمایند : 

  .)864: 2( غرر الحکم ، ج "احکام و شرایط آزادگی کوتاهی ورزد ، به بندگی باز گرفته شود .

ی ، بـه آزادگـی   نکته ي حائز اهمیت در این جاست که در نگرش به تعلیم و تربیت عـالوه بـر آزادي بیرونـ   

درونی نیز باید پرداخت . کسی که در درون به آزادگی و رهایی دست نیابد ، از آزادي بیرونی نیز بهره ي وافـی  

  نمی برد یا استفاده نادرست و نا صحیحی از آن خواهد نمود .

نـه مجبـور    اما به طور کلی می توان گفت انسان موجودي مختار است اما مختار نه به معناي اختیار مطلـق و 

بلکه امري  بین این دو است به عبارتی نه تفویض کامل به او شده و نه اجبار کامل ؛ بلکه آزاد است تـا از روي  

علم و آگاهی تصمیم بگیرد و عمل کند و مسیر زندگی خود را انتخاب کند . هم چنین در عرصه ي درونی نیـز  

یابد که اگر چنین شود ، به واقع به آزادي حقیقـی نائـل   بکوشد تا به آزادي ( روح از تعلقات ) و آزادگی دست 

  می شود .

  ي )کمال نهایی و غایت انسان 

مبحث مهم و کلیدي دیگر که به نحوي مباحث فوق به عنوان زمینه ها و مقوالت بستر سازي آن می باشـد ،  

مبحث کمال نهایی و غایت انسان است . به عبارتی در حلقه ي دوم و سوم ( از کجا آمده ام ، آمـدنم بهـر چـه    

ضوع است . انسـانی کـه دریافـت چـه     بود ، به کجا می روم آخر... ) به نحوي تالش براي پاسخ دادن به این مو

هست ، از کجا آمده ، در مرحله بعد ، به علت آمدن و غایت خود، تأمل خواهـد کـرد . در همـین راسـتا و بـه      
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به عنوان کمال نهایی انسان نام برد . این قـرب ، مفهـوم فـرا زمـانی ومکـانی      » قرب الهی «طور کلی می توان از 

د ؛ به این معنا که هر اندازه انسان به لحاظ روحی ( حقیقت وجـودي ) خـویش   دارد ، بلکه قرب ترتُّبی می باش

، به کانون حقیقت و کانون وجودي خویش نزدیک گردد ، به همان میزان به حضرت حق نزدیک و قـرب پیـدا   

 می کند . به عبارتی اگر انسان ، جنبه ي اصلی وجودي خویش را که همان روح انسانی باشد ، که مورد کرامـت 

قرار گرفته و داراي جایگاه ارزشمندي در خلقت هستی می باشد بـه منصـه ي ظهـور رسـاند و بتوانـد آن را از      

حجب گوناگونی که در عالم ماده براي آن فراهم گردیده شده است ، خارج نمایـد ، بـه همـان میـزان توانسـته      

ه از سـوي حضـرت حـق دارد ،    خود را به حضرت حق نزدیک سازد . به عبارت دیگر این روح که خلقتی ویژ

قابلیت تخلّق به اسماء و اوصاف حضرت حق به قدر تالش و عزم راسـتین هـرکس را دارد . و هـرکس چنـین     

نماید ، به همان میزان که آن اوصاف و صفات را در خود متبلور سـاخته ، بـه همـان میـزان بـه خداونـد متعـال        

  نزدیک گشته است .  

ریم بارها به این بحث بحث با عنوان صراط مستقیم پرداخته و پیمـودن راه  از سوي دیگر خداوند در قرآن ک

درست و حق را ، مسیر رسیدن و قربِ به خود معرفی نموده و به صراحت فرموده صراط مستقیم مـن هسـتم ،   

سـوره  . همچنـین در   6یـس :  » و این که مرا بپرستید که راه مستقیم این است . :« من جله در این آیه آورده اند 

قریب به همین مضمون آمده است . در سوره حمـد نیـز از خداونـد متعـال درخواسـت مـی        51آل عمران آیه 

و هـر کـس بـه    « ... نیز آمـده اسـت :    101نماییم که ما را به راه راست هدایت فرماید . در سوره آل عمران آیه 

پناه برده و دستاویزش او می باشد ، بـه  لذا کسی که به خداوند » خدا تمسک جوید به راه راست هدایت شود . 

  لحاظ روحی نیز به او تمسک و تخلق می جوید .  
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در انتها به صورت کلی و خالصه می توان گفت ، هراندازه انسان سعی نماید به کمال روحی ، یا به تعبیـري  

زدیـک گشـته ،  امـا بـه     نفسِ خود دست یابد ، به همان میزان نسبت به سایر انسان ها به مرتبت انسانِ کـاملی ن 

لحاظ اخالقی ، به فقر وجودي خویش در برابر ذات اقدس حق بیشتر واقف گشته و خود را فقیـر الـی اهللا مـی    

داند ؛ که خود ناشی از معرفت و گستردگی روحی او می باشد . لذا بگوییم که انسان کامل ، جامع حقایق کلـی  

فت الهـی مـی باشـد ؛ زیـرا او تجلـی از صـفات و اوصـاف        و جزئی عالم بوده و تنها اوست که شایسته ي خال

حضرت حق می باشد . در همین راستا هنگامی که در عرفان اسالمی از انسان کامل با عنوان انسان حقیقـی یـاد   

می کنند ، شاید بتوان گفت دلیل آن این است که انسانیت انسان ، در این وادي و سیر بـه منصـه ي ظهـور مـی     

  رسد .  
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داللت هاي تربیتی ( اصول تربیتی ) را می توان از دیدگاه انسان شناسی اسالمی  ) چه 3

  برداشت کرد ؟

ایرانـی ، بایـد برآمـده از انسـان شناسـی       _به طور طبیعی اصول تعلیم و تربیت مطرح در فرهنـگ اسـالمی   

اسالمی و مبتنی بر توصیف و تفسیري که مکتب اسالم از انسان می دهد باشد . لذا می توانیم بـا کمـی تأمـل و    

ه می توان به اصول زیر اشـاره نمـود   توجه ، اصولی را از دل انسان شنالسی استنباط و استخراج نمود . من جمل

  :  

  . اصل جامعیت و الیتناهی بودن انسان : 1

در تعلیم و تربیت انسان باید باید به دو بعد جامعیت و الیتناهی بودن انسان توجه داشت . ایـن جامعیـت را   

ینی ، مثـالی و حسـی   از دو منظر می توان مد نظر قرار داد : یکی از این زاویه که انسان ، جامع همه ي مراتب ع

است و هر آن چه در عوالم غیب و شهود است ، در وجود انسـان پیچیـده و نهـان گردیـده اسـت . (خمینـی ،       

) به عبارت دیگر انسان نسخه ي کوچکی از عالم هستی می باشد ؛ لذا امام علی علیه السالم مـی فرماینـد   1387

در همـین  .» که عالم اکبر در تو پیچیده شده اسـت   تو گمان کرده اي که موجودي کوچکی هستی ، در حالی: «

بدان که صورت انسانی بـزرگ تـرین حجـت هـاي الهـی اسـت بـر        «راستا امام صادق علیه السالم می فرمایند : 

خلقش و او همان کتابی است که خداي تعالی آن را با دست خود نوشته است و او همان هیکلی اسـت کـه آن   

و اوست مجموعه صورت جهانیان و اوست مختصري از لوح محفـوظ و او بـر    را با حکمت خود بنایش نموده

هر غایتی شاهد است و اوست راه راست به هر گونه خیر و نیکی و همان راهی اسـت کـه در میـان بهشـت و     

دوزخ کشیده شده است . زاویه ي دیگر این که انسان را به صورت جامع نگریست . به عبارت دیگر تمام ابعـاد  
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مد نظر قرار داد نه این که با توجه به یک بعد از ابعاد دیگر غافل شد . طبیعی است کـه اصـالت انسـان در    او را 

مکتب اسالمی با روح است که حقیقت وجودي اوست . مثال اگر تنها به طبیعت او بسنده نمود ، دچار خسـران  

سویی قـوایی ارزشـمند در وجـود او     عظیمی گشته و انسانیت انسان به معناي حقیقی آن متجلّی نمی گردد و از

بال استفاده قرار میگرند . نکته ظریف و اساسی که در این اصل مطرح میگردد این است که انسان تنها غایـت او  

دنیا و انور دنیایی نیست و با مرگ ، امرش به پایان نمی رسد ، بلکه اگر وجودش نابود شدنی بود ، اساسا حتـی  

ق و .... عبس و بیهوده مـی شـد . لـذا مـی تـوان گفـت ایـن اصـل از دلِ بحـث          حضور ، اعمال ، رعایت اخال

  وجودشناسی اسالمی خارج گشته که روح را حقیقت وجودي انسان معرفی نماید .

  . اصل تشکیکی و تدریجی بودن تربیت :  2

ی و روح او مـی  همان گونه که بیان شد ، اصالت انسان روح و هستی او می باشد ؛ لذا متعلّق تربیت نیز هست

باشد . و از آن جا که روح و هستی داراي مراتب تشکیکی می باشد ، لذا تربیـت نیـز داراي تشـکیک اسـت . (     

)  به عبارت دیگر براساس اصالت وجود انسان ، و تتشـکیکی بـودن آن ، مـی تـوانیم در عـین      1389موسوي ، 

انسان مـی باشـد ) ، بـه مراتـب متعـدد کمـالی       ارائه ي یک الگوي واحد تربیتی ( که براساس حقیقت و وجود 

انسان به لحاظ طولی و کثرت هاي عرضی به لحاظ تفاوت فرهنگ ها ، آداب و رسـوم ، شـرایط اجتمـاعی و...    

نیز توجه نمود . به عبارتی که در وجودشناسی یا اصل وجود که همان روح باشد بیان شـد ، حقیقـت وجـودي    

یکدیگر به لحاظ وجودي تفاوت ندارند . اما ممکـن اسـت بـه لحـاظ هـاي      انسان ها یک چیز است و انسان با 

گوناگون فرهنگی ، اجتماعی و... با یکدیگر تفاوت داشته باشند که در امر تربیت تا آن جا که ایـن مقـوالت بـه    

رنامـه  سیرتعالی انسان لطمه نزند و مانع سیر او نگردد ، می تواند براساس اصل تشکیکی بودن امر تربیـت ، در ب 

تربیتی لحاظ گردد . از سوي دیگر براساس آن چه که بیان شد تربیت نیز امري دفعـی نمـی باشـد . بـه عبـارت      
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دیگر این اصل بیان کننده ي این موضوع است که انسان در صیرورت وجـودي ، از مراتـب پـایین تـر حرکـت      

ي وجـودي نائـل گـردد . ( کالتـه      نموده و به مراتب باالتر و شریف تر نائل مـی گـردد تـا بـه کمـاالت عالیـه      

) . به عبارت مـوجزتر در تربیـت انسـان     1389و موسوي ،  1391و جمعی از نویسندگان ،  1384جعفرآبادي ، 

باید شرایط و مراتب روحی را مدنظر قرار داد و متناسب با آن ها ، محتواهـا و روش هـاي اثرگـذار و متناسـب     

ه نمود که ساختار تربیتی نبایـد بـه گونـه اي باشـد کـه افـراد توانمنـد و        تربیتی را برگزید .  هم چنین باید توج

کسانی که ظرفیت باالتري دارند ، به دلیل یکنواخت و یکسان بودن آمـوزش ، اسـتعدادآن هـا هـدر رفتـه و بـه       

از سوي دیگر باید به این مسـئله نیـز اشـاره نمـود کـه اگـر       «نوعی جلوي پیشرفت و تعالی آن ها گرفته شود . 

مقوالتی هم چون عقل و شهوت از بلوغ و به تدریج کامل می شوند ، از آغاز با کـودك همـراه بودنـد ، اساسـا     

) . با توضیحات بـاال ارتبـاط ایـن اصـل بـا بعـد       147ـ146:  1390،  3رفیعی ، ج.» ( تربیت او محال می گشت 

عـد طبیعـت و سرشـت از جهـت     مراتب وجودي انسان و نفس او ؛ و از سوي دیگر به طور غیـر مسـتقیم بـا ب   

  تفاوت طبع سرشتی آن ها با یکدیگر روشن می گردد .  

  . اصل پایان ناپذیري :   3

در تربیت وجود ، انسان سیر نقص به کمال را می پیماید و از آن جا که جاده و موضـوع تربیـت ، هسـتی و    

راتب کمالی انسـان نیـز پایـان ناپـذیر     ظرفیت روحی او می باشد و آن را حد و نهایتی متصور نیست ، بنابراین م

) به عبارت دیگر انسان در نگاه اندیشه ي اسالمی موجودي است کـه ظرفیـت و    1389می باشد .  ( موسوي ، 

گستردگی وجوديِ او حد یغف نداشته و به هر اندازه که خود را به مرکز و و کانون هستی نزدیـک نمایـد ( بـه    

تردگی و ظرفیت وجودي او نیز بیشـتر خواهـد شـد . هـم چنـین ایـن اصـل         لحاظ روحی ) به همان اندازه گس

اشاره به این دارد که انسان نباید تنها بسنده به دوره ي خاص به امـر تربیـت نمایـد ، بلکـه راه تربیـت در تمـام       
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را  دوران زندگی انسان که شرایط آن وجود ئاشته باشد باز بوده و از سویی به صورت غیر مسـتقیم ایـن مسـئله   

بیان م ینماید که در امر تربیت باید متربی را خود آموخته و خود پرورش دهنده رشـد داد . لـذا فرآینـد تربیـت     

انسان محدود به مدرسه یا منزل نیست ، بلکه انسان در تمام لحظات زندگی در حالِ تربیت شدن ( از طبیعـت ،  

جود او ، مـی توانـد بـر حقیقـت وجـودي او تـأثیر       ارتباطات و .... ) بوده و تمام وروردي ها و خروجی هاي و

تربیتی داشته و می توان آن ها در در حکم غذا براي روح آدمی به حساب آورد ؛ لذا او باید مراقـب باشـد چـه    

خوراکی به روح خود می دهد . با توجه به توضیخاتی که بیان شد ، ارتباط این اصل با حقیقت وجـودي انسـان   

  ن روشن می گردد .و ظرفیت هاي وجودي آ

  . اصل خودشناسی : 4

یکی از موارد مهم و اساسی در بحث تعلیم و تربیت انسـان و تعـالی وي ، عنصـر و مقولـه ي خودشناسـی      

است . این اصل که به نوعهی با اصل غفلت گریزي در ارتباط و تعامل می باشد ، یکی از مؤلفـه هـاي اساسـی    

تعلیم و تربیت حقیقی بـدون خودشناسـی روي نمـی دهـد و امکـان      در بحث پرورشی انسان می باشد و اساسا 

پذیر نمی باشد . هم چنین باید گفت این اصل نیز ناظر به حقیقت وجـودي او بـوده و از آن جـا کـه انسـان در      

پرتو شناخت درست می تواند به معناي حقیقی ظرفیت هاي وجودي خویش را بروز دهد ، لذل ضـرورت ایـن   

. در همین جهت کسی که خود را نشناسد ، نخواهد دانست چه هست ، چه باید بکنـد و  اصل روشن می گردد 

  براي چه آمده است ، مبدأش از کجاست و بازگشتش به سوي کیست و .... .

در همین زمینه نیز شیخ اشراق معتقد است که انسـان بـدون تفکـر در خـود و شـناخت نفـس ، در تربیـت        

اگر به خودآیی و فکر کنی از کجا آمده اي و کجا خواهی شـد و خـدا   «گوید : خویش توفیق نمی یابد . لذا می 
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و جمعـی از نویسـندگان ،    86ـ   84:  1389،  1را به حقیقت بخوانی ، خود را خواهی یافـت . ( علـی پـور ، ج   

  )   106:  1391،  2ج

ونه به موارد زیر اشاره در روایات اسالمی در باب خودشناسی مطالب بسیاري بیان  نموده اند که از باب نم

  می نماییم:

  امام علی علیه السالم در احادیث زیر می فرمایند : 

  ) . 162:  7میزان احکمه ، ج.» ( خودشناسی ، سودمندترینِ دو شناخت است «

 916:  2غررالحکم ، ج.» نهایت معرفت این است که آدمی خود را بشناسد «در روایت دیگري می فرماید : 

. (  

ن در حدیث دیگري می فرمایند : به خویشتن ناآگاه مباشد ؛ زیرا کسی که خود را نشناسد ، هیچ هم چنی

  ) . 215:  1غررالحکم ، ج« چیز را نمی شناسد . 

هیچ شناختی چون شناخت تو از نفست «امام باقر علیه السالم نیز در سفارشی به جابر جعفی می فرماید : 

  ) .286:  1389(تحف العقول ، » نیست. 

لـذا  » خرد ، خودشناسـی انسـان اسـت .     ]مرحله ي  [برترین «امام رضا علیه السالم در حدیثی می فرمایند : 

باید اهتمام دستگاه تعلیم و تربیت جامعه ي اسالمی و مسئولین به این سمت و سو باشد که افراد تحـت تعلـیم   

بـا بسترسـازي الزم از تـدوین محتـواي     را به سمت خودشناسی سوق داده و این مهم حادث نمـی شـود مگـر    

  مناسب گرفته تا نیروي توانمند ، متعهد و خودیافته . 
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  . اصل کرامت و فضیلت : 5

این اصل به نحوي اشاره به مقام ویژه ي انسانی و شرافت ذاتی وي دارد . به عبارت دیگر پیوندي بـین ایـن   

وجـود چنـین بعـدي چنـین ارزش و چایگـاهی       اصل و جایگاه و حقیقت وجودي انسان است و اساسا به دلیل

پیدا نموده است . هم چنین در این قسمت ، سخن از فضیلت انسان نسبت به سایر مخلوقات مطرح مـی شـود .   

 لذا در همین راستا به بیان جلوه هایی از کرامت انسان که در قرآن کریم بیان شده می پردازیم :  

. تسـخیر آسـمان و زمـین     3؛  31) 30. خالفت و جانشینی ( بقـره/  2؛  30) 32 _ 31. علم به اسماء ( بقره/ 1

( جـوادي آملــی الــف،   33) 8و شــمس/ 14. بصــیرت بــر خویشـتن ( قیامــت/  4؛  32) 13بـراي انســان ( جاثیـه/  

  ) 1390،  220 _ 216صص

بـه   طبیعی است که در دل هریک از موارد باال مطالب بسیاري نهفته است اما در ایـن جـا بـه طـور خالصـه     

مطالبی پیرامون آن ها می پردازیم . الزم به ذکر است عاملی که منجر به شایستگی آدم براي جانشـینی حضـرت   

حق گشت ، همانا آگاهی از اسماء الهی است و به عبارتی موجزتر ، انسان و ظرفیـت روحـی او مـی توانـد بـه      

صاف الهی دست یابـد و بـه عبـارتی میزانـی از     میزان هم و تالش خود به مرتبه و میزانی از تخلّق به اسماء و او

                                                             
قالُوا سبحانَک ال علْم لَنا إِالَّ ما علَّمتَنا /  بِأَسماء هؤُالء إِنْ کُنْتُم صادقینَ  و علَّم آدم الْأَسماء کُلَّها ثُم عرَضَهم علَى الْمالئکَۀِ فَقالَ أَنْبِئُونی. « 30

کیمالْح لیمالْع أَنْت 32ـ  31بقره : »  إِنَّک .  
31 » .فسی فیها و دفْسنْ یلُ فیها معضِ خَلیفَۀً قالُوا أَ تَجی الْأَرلٌ فکَۀِ إِنِّی جاعالئلْمل کبإِذْ قالَ ر و سنُقَد و كدمبِح حبنُ نُسنَح و ماءالد ک

  . 30بقره : »  لَک قالَ إِنِّی أَعلَم ما ال تَعلَمونَ
  . 13جاثیه : »  ذلک لَآیات لقَومٍ یتَفَکَّرُونَ  و سخَّرَ لَکُم ما فی السماوات و ما فی الْأَرضِ جمیعاً منْه إِنَّ فی. « 32
  . 8شمس : »  فَأَلْهمها فُجورها و تَقْواها« و  14قیامت : »  نَفْسه بصیرَةٌ  بلِ الْإِنْسانُ على. « 33
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آن صفات در وي تجلّی یابد لذا هر چه انسان در این را تالش نماید به همان میزان به صاحب اسـماء و صـفات   

نزدیک تر می گردد و از سوي دیگر به مقام انسان کاملی نزدیک گردد . لذا چنین شخصی شایسـتگی جانشـینی   

آسمان ها و زمین در تسخیر او خواهندبود چون به مرتبتـی قـول و فعـل او ، قـول و      را ییافته و به اذن خداوند

فعل حق می باشد و به عبارتی منیت از میان برداشته شده است ؛ و طبیعی است که چنین انسانی در ابتـدا بایـد   

  یابد .   به وجد خویش بصیرت یابد و از جهان درونی خویش آگه شود تا بتواند به جهان بیرونی تسلّط

اما به طورکلی می توان گفت در این اصل ویژگی هاي مطرح می شود که ذاتـی انسـان اسـت و فضـیلت و     

برتري بالقوه ي او را نسبت به سایر موجودات بیان می نماید و به نحوي سخن از ویژگی هایی است که انسـان  

قوه وجود دارد . طبیعی است این اصـل در  توانایی رسیدن به آن را داشته و این ویژگی ها به صورت نهفته و بال

تمام زندگی انسان تسرّي داشته من جمله در عرصه ي تعلیم و تربیت . لذا با توجه به اصل کرامت و فضـیلت ،  

نظام تعلیم و تربیت (از محتوا و شیوه هاي تربیت و آموزش گرفته تا سایر مقوالت ، بایـد نـاظر بـه ایـن اصـل      

  اید و بسترساز این ظرفیت عظیمِ روحی در او باشد . بوده و از آن پاسداري نم

  . اصل تقدم تزکیه بر تعلیم : 6

یکی از بحران هاي اصلی آموز و پرورش در جهان کنونی ، عدم توجه به اخالق می باشد . به عبارت دیگـر  

را در ابعـاد   در عصـر نـوزایی ، فاجعـه اي اسـت کـه ار کـان تمـدن       » علم گرایـی «کنارگذاشتن اخالق به بهانه 

) در اندیشه ي اسالمی همان گونه کـه بیـان شـد ، هـدف      1390گوناگون دچار تزلزل ساخته است . ( رفیعی ، 

رسیدن انسان به جایگاه واالي وجوديِ خویش می باشدو این مهم نیز حاصل نمـی شـود مگـر ایـن کـه انسـان        

درایـن جـا نقـش و جایگـاه ارزش هـاي       نفس و روح خویش از اوصاف ناپسند و رذائل اخالقی پاك نمایـد و 
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اخالقی معلوم می گردد . لذا یکی از اقدامات اساسـی و اصـلی نظـام تعلـیم و تربیـت در جامعـه ي اسـالمی ،        

بسترسازي و سوق دادن متربیان به سوي تزکیه ي نفس و پیرایش درون می باشد . لـذا بـه خـوبی ارتبـاط ایـن      

ی گردد . زیرا طبیعت تربیت نایافته ولـو در عرصـه ي جسـمانی و    اصل با بعد طبیعت و سرشت آدمی روشن م

حیات مادي به موفقیت هایی دست یابد ؛ اما از آن جا که از اصل وجودي خویش غافل گشته و نفـس خـود را   

تربیت نکرده است ، لذا در حیات درونی و بیرونی خویش مـی توانـد منشـأ خطراتـی گـردد و چـه بسـا از آن        

ر مسیر درست انسانی استفاده ننماید چنان چه امروز شاهد چنین امري بـوده و در گذشـته نیـز    موفقیت ها نیز د

چنین بوده است . لذا به طور کلی می توان گفت تا زمانی که انسان و شـئونات نفسـانی و غرائـز حیـوانی در او     

  وجود دارد ، چنین وقایعی دور از ذهن نیست مگر در سایه ي تربیت .  

نیز در چندین مورد که هدف از ارسال پیامبران الهی بیان گردیده ، امر تزکیه مقـدم بـر تعلـیم     در قرآن کریم

هم چنان که براي شما رسولی از خودتان فرستادیم تـا آیـات   « قرار گرفته است . من جمله خداوند می فرماید : 

د و آن چه را که نمی دانسـتید بـه   ما را براي شما بخواند و تزکیه تان کند و کتاب و حکمت را به شما تعلیم ده

  .   151بقره :  34» شما بیاموزد . 

    14اعلی :  35»رستگار شد کسی که تزکیه گشت « هم چنین در آیه اي دیگر آمده است : 

با تزکیه ي نفس است که صفاي جان بـه دسـت   « در حدیثی از پیامبر صل اهللا علیه و آله و سلّم آمده است : 

  )  31:   5حکمه ، ج(میزان ال» می آید . 

  
                                                             

   151بقره : »   و یعلِّمکُم ما لَم تَکُونُوا تَعلَمونَکَما أَرسلْنا فیکُم رسوالً منْکُم یتْلُوا علَیکُم آیاتنا و یزَکِّیکُم و یعلِّمکُم الْکتاب و الْحکْمۀَ« .٣٤
  14اعلی : » قَد اَفلَح من تَزکُی . « 35

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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  . اصل عزم و اراده :   7

یکی از اصول مهم و اساسی در فرهنگ تربیتی اسالمی ، وجود عزم و اراده ي قوي و پایدار از سوي متربـی  

در بحث تربیت می باشد . این اصل به نحوي با اصل آزادي که بیان خواهد شد در ارتباط است و از آن جا کـه  

به آن باید با خواست و اراده ي خود بیاید ، در ایـن امـر نیـز بایـد عزمـی راسـخ        شخص در تربیت و تن دادن

و اگـر صـبوري کنیـد و    «... داشته باشد تا به سر منزل مقصود برسد . در همین راستا قرآن کـریم مـی فرمایـد :    

« بیان شـده اسـت :    11یا در سوره ي انفال آیه ي » پرهیزکاري پیشه کنید ، همانا آن از استوارترین کارهاست . 

 115هم چنین در سـوره ي طـه آیـه     36».... دل هایتان را محکم می کند و گام هایتان را بدان استوار می سازد . 

 37»و ما پیش از این به آدم سفارش کردیم ولی فراموش کرد و مـا او را مصـمم نیـافتیم .    « خداوند می فرماید : 

پس به خوبی نقش عزم و اراده در بحث تربیت به خوبی آشکار می شود . همچنین در آیاتی چنـد مشخصـا بـه    

  مقوله ي وجود خواست و اراده ي شخص در هدایت خود اشاره می نماید  من جمله در آیه زیر می فرماید :

 256بقـره :   38....»شده است راه درست از راه انحرافی روشن ]زیرا  [هیچ اکراهی در پذیرش دین نیست ،« «

.  

                                                             
قُلُوبِکُم و یثَبت بِه   رِجزَ الشَّیطانِ و لیرْبِطَ علىکُم إِذْ یغَشِّیکُم النُّعاس أَمنَۀً منْه و ینَزِّلُ علَیکُم منَ السماء ماء لیطَهرَکُم بِه و یذْهب عنْ« . ٣٦

1انفال :  الْأَقْدام .  

  
  . 115طه : »  آدم منْ قَبلُ فَنَسی و لَم نَجِد لَه عزْماً  و لَقَد عهِدنا إِلى. « 37

  
38 » . ... نَ الغَیم نَ الرُّشدیینِ قَد تَبی الدف کراه256بقره : » ال ا .  
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ریشه ي اراده و تصمیم ، دوراندیشی و میـوه  « در حدیثی ظریف و زیبا از امام علی علیه السالم آمده است : 

) این حدیث به این مسئله اشاره می کنـد کـه یکـی از عـواملی      252:  1غررالحکم ، ج» ( ي آن کامیابی است . 

ه دست پیدا کند ، آگاهی از پیامدها می باشد که همانا حاصل دوراندیشـی  که کمک می کند انسان به عزم و اراد

در امور می باشد . در حدیثی دیگر از ایشان رابطه ي توأمانی بین عزم و اراده و میزان اندیشه وجـود دارد و بـه   

و اراده ي  تصـمیم « عبارتی اندیشه کردن و اندیشیدن در امور نیز همان دوراندیشـی را بـه بـار خواهـد آورد :     

با توجه به توضیحات باال ارتباط این اصـل بـا بحـث آزادي و اختیـار     » . قوي بستگی به اندازه ي اندیشه دارد . 

معین می گردد و بر آن مبتنی می شود . به طورکلی باید گفت اگر دانش آموز نخواهد و قصد همکاري نداشـته  

  باشد ، عمل تربیتی مثمر ثمر نخواهد بود .

  غفلت گریزي :. اصل  8

این اصل نیز از زوایایی با روح و بعد فطرت انسان ارتباط می یابد . با روح از این منظـر کـه اساسـا سـیر و      

تعالی روحی با وجود غفلت امکان پذیر نخواهد بود که در زیر به آن مـی پـردازیم . و از سـوي دیگـر غفلـت      

اولـین پلّـه ي   « ارتی بر آن زنگـار مـی نشـاند . لـذا     باعث عدم بهره بردن از نیروي مقدس فطرت گشته و به عب

بیان نمود . به عبـارت دیگـر شـخصِ غافـل از ظرفیـت وجـودي       » بیداري«و » یقظه«تربیت حقیقی را می توان 

خویش و هنم چنین نواقص ، کاستی ها و بیماري هاي روحی خویش غافل و بی خبر می باشد و لـذا از چنـین   

 ). 1391،  2(جمعی از نویسندگان ، ج» گوهر وجودي خویش را هویدا سازد شخصی نباید انتظار داشت که

به عبارت دیگر اساسا سیر و تعالی اصلی در پرتو یقظه حاصل می شود و هر اندازه انسان پرده هاي جهـل و  

غفلت خویش را از میان برداردذ به همان اندازه معرفتش به معرفت حق نیـز کامـل گشـته و بـه کـانون هسـتی،       
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قربِ فرامکانی پیدا می کند . هم چنین در نگاه چنین شخصی ، به میزان بیداري اش ، عظمت و جالل حضـرت  

حق بیشتر گشته و همین باعث مراقبه و تکامل بیشتر می گردد . لذا در قیامت خداوند در خطاب به اهل غفلـت  

  39.»زدیم و امروز چشمانت تیزبین اسـت   تو از این غافل بودي ، پس ما پرده ات را از برابرت کنار« می گوید : 

  .   22ق : 

در حقیقت این آیه به روشنی انسان را خطاب می کند که از غفلت در دنیا به درآید وگرنه منجر به حسـرت  

و خسران او چه در دنیا و چه در آخرت می شود . هم چنین اشاره به این موضـوع نیـز مـی کنـد کـه یکـی از       

لت شدن ، سطحی اندیشی و سطحی نگري است ، چون در قیامت تازه چشـمانش  عوامل غافل شدن و اهل غف

  تیزبین گشته و به کنه اعمال خویش پی می برد .  

در روایات نیز نسبت به غفلت ، هشدار فراوانی داده شده است ؛ من جمله در روایاتی از امیرالمؤمنین علی 

  علیه السالم آمده است : 

  ) 1106:  2(غررالحکم، ج»  ست . غفلت زیان بارترین دشمن ا« 

  ) 1108(همان : .» است  ]راه حق  [غفلت موجب گم کردن « 

در این روایت عامل غفلت را به عنوان دشمنی معرفی شده که سد راه رسیدن انسان به مراتب کمال می 

  باشد .   

                                                             
39 » . یددح ومالی رُكصفَب كطاءغ نکذا فَکَشَفنا عن هی غَفلَۀٍ مف 22ق : » لَّقَد کُنت .  
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دهد و سعی نماید عواملی ( پس الزم است نظام تعلیم و تربیت ، در پرورش متربیان این مهم را مدنظر قرار 

محتوایی ، محیطی ، سخت افزاري و ... ) که باعث ایجاد غفلت در متربیان یا زمینه ساز آن می گردد را کنترل 

  یا حذف نماید .

  . اصل مسئولیت و تکلیف پذیري : 9

هنگامی که انسان پی به ارزش وجودي و هدف آفرینش خویش برد ، ایجاب می کند در پرتـو ایـن شـناخت ،    

به رسالت مهمِ خویش در برابر خداوند ، مردم ، خویشتن و طبیعت واقف گردد و سعی نمایـد در ایـن مسـیر و    

خداونـد نیـز در سـوره ي     در قبال این ساحت ها به وظایف خویش به قدر توان عمل نمایـد . در همـین راسـتا   

ه ) را بـر آسـمانها و زمـین و کـوه هـا       « می فرماید :  72احزاب آیه ي  د ، تکلیف ، و والیت الهیـما امانت ( تعه

عرضه داشتیم ، آنها از حمل آن سر برتافتند ، و از آن هراسیدند اما انسان آن را بر دوش کشید او بسـیار ظـالم و   

  40! »قام عظیم را نشناخت و به خود ستم کردجاهل بود ، ( چون قدر این م

همچنین خداوند به نحو دیگري سخن از مسئولیت انسان را در چندین جاي از قرآن کریم مطـرح سـاخته کـه    

  از باب نمونه می توان به دو مورد زیر اشاره نمود :

  256بقره : 41... . » خداوند هیچ کس را ، جز به اندازه تواناییش ، تکلیف نمی کند.« 

  152انعام :  42....» هیچ کس را جز به قدر  قدرت و توانایی تکلیف نکردیم « .... 

                                                             
٤٠ .نْها وأَشْفَقْنَ م لْنَها ومحنَ أَنْ ییالْجِبالِ فَأَب ضِ والْأَر و ماواتلَى السرَضْنَا الْأَمانَۀَ عوالً إِنَّا عهکانَ ظَلُوماً ج ا الْإِنْسانُ إِنَّهلَهم72اب:. احز ح 

  
  . 256بقره : » ال یکَلِّف اللَّه نَفْساً إِالَّ وسعها...... « 41
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نکته ي حائز اهمیت در این جاست که رسالت انسان در حقیقت تحقق بخشیدن به آرمان هـا و قابلیـت هـایی    

مـین جهـت   است که خداوند براي انسان قرار داده و وي را براي آن هـا آفریـده و تربیـت نمـوده اسـت و در ه     

آرمانی فراتر از بندگی خدا نخواهد بود . به عبارت دقیق تر در جهت بندگی خداوند ، انسـان نقـش خـود را بـه     

خوبی می تواند پیاده نماید و وظایف خود را در قبال سایر امور پیاده کند . همچنین این موضوع را نیز مـی تـوان   

ان به دلیل جایگاهی که در عالم هستی دارد مـی توانـد مظهـر و    از زاویه ي دیگر نیز بیان نمود ؛ و آن این که انس

منشاء تغییر و دگرگونی و تأثیراتی در محیط خود باشد . این خصیصه تنها منحصر به هدایت یافتگان و صـالحان  

نیست ، بلکه اگر اینان سستی بورزند ، بی شـک نـااهالن و طغیـان گـران ایـن امـر را در جهـت ظلمـات انجـام          

  اد . در همین راستا می توان به سخنی از امیرالمؤمنین علی علیه السالم اشاره نمود :خواهند د

گاه باشید سوگند به خدایى که جانم در دست قدرت او است کـه اینها(معاویـه واطرافیـانش) سـرانجام بـر      آ« ... 
ا در راه باطلى که زمامدارشـان  شوند.اما نه اینکه آنها در حق از شما پیشى دارند.بلکه براى آنکه آنه شما پیروز مى

 179:  97(نهج البالغه ، خطبـه  . ... » میرود سریع و کوشایند در حالیکه شما دربرابر حق من کند و سست هستید
_ 180(  

در انتها نیز با توجه به آن چه بیان شد باید اشاره کرد که مسئولیت اصلی و کلیدي  انسان ایـن اسـت کـه در    

مسیر  حق و حقیقت و بندگی خدا حرکت نماید و در این مسیر باید درون خویش را از آلودگی ، هـوس هـا و   

شـند ، پـاك نمـوده و بـا مراقبـه و      رذائلی که مانعی بر حرکت در این مسیر و غباري بـر نورانیـت درون مـی با   

محاسبه سعی در تحقق این هدف و مسئولیت باشد . در همین راستا می طلبد نظـام تعلـیم و تربیـت جامعـه ي     

اسالمی اقدام به طراحی و تدوین محتوا و اقداماتی نماید کـه منجـر بـه شـناخت صـحیح و کارآمـد متربیـان از        

                                                                                                                                                                                                    
 .152انعام : » ال نُکَلِّف نَفْساً إِالَّ وسعها ... . « ... 42
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در پرتو این شناخت به جایگاه خویش در عـالم هسـتی و نقـش و     وجود و قابلیت هاي خود می گردد تا آن ها

مسئولیت خود در قبال چهار ساحت انسان و خداوند ، انسان و انسان ، انسان و مردم و انسان و طبیعـت واقـف   

گشته و بتواند ارتباط و تعامل خویش را با این ساحت هـا ، در راسـتاي بنـدگی خداونـد و پیـروي از حقیقـت       

  ید .برقرار نما

  . اصل تأثیر متقابل اندیشه و رفتار ( باطن و ظاهر ) بر یکدیگر :  10

همان گونه که بیان شد ، حقیقت وجودي و بخـش نـامیراي انسـان ، روح او مـی باشـد و ایـن در ایـن عـالم         

 ناسوتی ، پیوندي با جسم ناسوتی خود براي تحقق حیات دنیایی خویش پیدا نموده است . حال ایـن روح داراي 

ساحت هاي گوناگونی می باشد ، من جمله نفس و طبیعت او . این اصل از تـأثیر رفتـار بـر دل ( روح ) و تـأثیر     

اندیشه و روان بر رفتار حکایت می کند . هنگامی که در تربیت کودك سعی شود تا رفتارها و کردارهـاي مثبـت   

خواهد شـد . در همـین راسـتا ، غزالـی     در وي پروش یابند ، پس از مدتی در دل اثر کرده و جزو شخصیت وي 

کارهـاي تـن (دضـاهر و رفتـار ) گرچـه بـا       «نیز بین جان و تن رابطه اي چرخه اي قائل می باشد و معتقد است 

دشواري و تکلّف باشد ، در دل ( اندیشه و باطن ) اثر می نهد و چون تکرار شود ، از صفات نفسـانی و ملکـات   

ید . از سویی روح ( باطن ، اندیشه ) بر بدن ( رفتار ، ظاهر ) اثر مـی نمایـد .   گشته و جزو شاکله ي فرد در می آ

و در ادامه می گوید هر چه از بدن سرزند بر دل مؤثر می افتد ؛ اگر نیک باشد بر نورِ دل مـی افزایـد و اگـر بـد     »

ت در این است کـه هـر   ) . نکته ي حائز اهمی 150ـ   149:  1390باشد ، تیرگی جان افزون می شود . ( رفیعی ، 

اندازه خوراك فکري متربی ، اثر گذار ، مفید و مثبت باشد ، به همان اندازه بر روح و رفتارِ او اثـر گذاشـته و وي   

را در مسیر تکامل ، هدایت می نماید . یکی از این خوراك ها ، الگوهاي حسنه رفتـاري مـی باشـند . چنـان کـه      
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یتگر و پیشوا براي انسان فرستاد و صراحتا در قرآن کریم وجود پیـامبر اکـرم   خداوند فرستادگانی را به عنوان هدا

  صل اهللا را به عنوان اسوه ي حسنه براي مؤمنین بیان می نماید :  

  21احزاب :  43.»قطعا براي شما رسول خدا سرمشقی نیکوست ... « 

از آن سو هر چه متربی رفتارهاي نیک و هم جهت با فطرت و اندیشه را جامه ي عمـل بپوشـاند ، بـه همـان      

اندازه باعث روشن تر گشتن نور این دو ساحت از وجود خویش خواهد شد . نکته ي قابل توجه در ایـن اسـت   

ود دارد . به عبارت دیگـر کـودك   که این عناصر و قواي ارزشمند در وجود انسان ، در ابتدا به صورت بالقوه وج

در ابتدا موجودي است که در اکثر امور با سایر حیوانات شباهت هایی دارد ؛ اما انسـانیت او در سـایه ي تربیـت    

صحیح رشد پیدا کرده و متجلی می گردد . در همین راستا نـورِ اندیشـه و فطـرت کـودك در سـایه ي آمـوزش       

یت گشته ، به نحوي که این امـور نیـز در ادامـه از آن هـا تـأثیر پذیرفتـه و       الگوها ، مطالب و رفتارهاي نیک تقو

  گسترش می یابد . 

همچنین به نحو دیگري می توان این مطلب را بیان نمود که هر چه انسـان بـه رفتارهـایی بپـردازد کـه غفلـت       

اموشـی گرایـد و هـر    انگیز و خالف جهت فطرت و عقل او باشد ، به همان اندازه نور این دو در وجودش به خ

اندازه در عالم معارف و عقالنیت سیر نماید ، به همان اندازه بر کردار و رفتار و به عبارتی منش انسـانی او تـأثیر   

  می گذارد . 

  . اصل پیرایش محیط : 11

                                                             
  21احزاب : » لَقَد کانَ فی رسولِ اهللاِ أُسوةٌ حسنَۀٌ ... . « 43
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یکی از مقوله ها و موضوع هاي مهم و اثرگذار بر تربیت متربی ، محیط پیرامون وي مـی باشـد . بـه عبـارت     

گر این که عوامل محیطی متعددي می تواند بر متربی تأثیر گذارد . حال اگر این عوامل جنبه ي مثبت و نیـک  دی

داشته باشد ، در متربی صفات نیک بالفطره احیاء می گردد و اگر این عوامـل بـه نحـوي باشـد کـه بسترسـاز و       

بات انحراف متربی را فراهم نمـوده و بـه   کمک کننده به این باشد که صفات بد رشد نماید ، به همان میزان موج

) در همین راسـتا اندیشـمندانی    1390ادریج این صفات درونی گشته و صفات نیک مکتوم می ماند . ( رفیعی ، 

هم چون غزالی ، جاحظ ، ابن خلدون ، سعدي و ... نیز پیرامون اثرگذاري محیط سخن ها بیان نموده انـد . هـم   

ن اصل به نحوي با بعد طبیعت و سرشت آدمی و از سویی با روح آدمی ارتبـاط پیـدا   چنین الزم به بیان است ای

می کند . از آن جا که طبیعت آدمی آمادگی تأثیرپذیري از عوامـل گونـاگون را دارد و اگـر چنـین نبـود اساسـا       

گیرنـد ، ابعـاد    مقوله اي به نام تربیت معنا پیدا نمی کرد . حال اگر عوامل تربیتی که بـر مسـیر آدمـی قـرار مـی     

طبیعی انسان را تنها رشد داده و از این باالتر او را محصور در طبیعیات و نفسانیات قـرار دهـد ، طبیعـی اسـت     

وي را از رسیدن به تعالی روحی که اساس حقیقت وجودي اوست باز مـی دارد . هـم چنـین از آن جـا کـه در      

در این امر پرهیز نماید ، لـذا ضـرورت وجـود چنـین      سیر تعالی روحی ، انسان باید از عوامل غفلت زا و مخل

  اصلی را روشن می نماید .

در همین راستا یکی از عواملی که ذیل این بخث نقش و تأثیر به سزایی در سیر و تعالی انسان و تربیـت وي  

ن می تواند داشته باشد ، نقش همنشین و دوست می باشد . لذا اگر همنشین و بـه طـور مـوجزتر دوسـت انسـا     

داراي اوصاف پسندیده و تربیت نیکو باشد ، طبیعی است او نیز از ایـن مصـاحبت تـأثیر مثبـت جسـته و درس      

گیرد ؛ و عکس این موضوع نیز صادق است و چه بسیار همنشینان و دوسـتانی کـه باعـث انحـراف و خسـران      
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سـوره فرقـان بیـان شـده      29در آیـه  افراد شده اند . لذا قرآن کریم در آیاتی به این مسئله اشاره نموده من جمله 

  است :

  44»اي واي بر من! اي کاش فالنی ( شخص گمراه) را دوست و همنشین خود انتخاب نکرده بودم. «

همچنین در روایات بسیاري پیرامون اهمیت همنشـین و دوسـت و تأثیرگـذاري آن بـر روح و روان انسـان      

  زیر اشاره می نماییم :سخن هایی بیان گشته است که از باب نمونه به موارد 

همنشینی با حکما، حیات خردها و شفابخش جان ها می « در حدیثی امام علی علیه السالم می فرمایند : 

  ) 43: 1غررالحکم ، ج.» ( باشد 

اي فرزنـدم ! بـا دانشـمندان نشسـت و     « همچنین لقمان علیه السالم در سفارشی به فرزنـدش مـی فرمایـد :    

انوي آن ها بنشین ، زیرا خداوند عزّ و جلّ  دل ها را با نور حکمت زنـده مـی گردانـد    برخاست کن و زانو به ز

  ) 231ـ  230: 2(میزان الحکمه ، ج» همچنان که زمین را با بارش آسمان زندگی می بخشد . 

همه ي بدي ها در مجاورت با همنشین بد «در حدیث دیگري از امیرالمؤمنین علی علیه السالم آمده است : 

  )  41ـ  40:  1غررالحکم ، ج.» ت اس

با نیکان نشستن ، نیکی می آورد ؛ مانند باد که هرگاه برچیز خوش « در سخنی دیگر از ایشان آمده است : 

  ) 43ـ  42:  1غررالحکم ، ج» ( بو بگذرد ، بوي خوش را دربرگیرد . 

                                                             
  . 28فرقان : » خَلیال یا ویلَتی لَیتَنی لَم اَتَّخذ فُالناً . « 44
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حال امروز نیز گستردگی این حوزه به مراتب بیشتر گشته و به حسب تحوالت زندگی امروز می توان موارد 

بیشتري را در حکم همنشین حساب کرد ؛ مثال رسانه ها ، فضاهاي مجازي ، بازي ها و .... که هریک می توانـد  

مهم نظام تعلیم و تربیـت اسـالمی ، آگـاه     آفات جبران ناپذیري در روحِ متربی بگذارد . لذا یکی از رسالت هاي

سازي متربیان از عوامل محیطی مطرح در زندگی آن ها و آفات هر یک بر وجودشان می باشد . نکتـه ي حـائز   

امیت دیگر آن است که هر چه در وجود انسان ، باعث اثر تخریبی و منفی گـردد و او را از رسـیدن بـه هـدف     

اید از آن دوري و پرهیز گردد . لذا اصل پیرایش محیط نیز بیـان کننـده ي ایـن    اساسی و اصیل خود باز دارد ، ب

  موضوع است که باید محیط رشد و تعالی متربی جهت تعالی ، سالم و مبرّا از عوامل مزاحم باشد .  

  . اصل رعایت تفاوت هاي فردي : 12

منظري به آن توجه شده است ، اصـل  یکی از مسائل و موضوعات مهمی که در تعلیم و تربیت معاصر نیز از 

تفرد یا متفاوت بودن هر فرد با فرد دیگري به لحاظ ویژگی هاي روحی ، طبعی و جسمی می باشد . به عبـارت  

دیگر هر انسانی به عنوان نسخه اي منحصر به فرد اسـت کـه جهـانی ویـژه اي را بـراي خـود دارد . (رفیعـی ،        

نیز خداوند صراحتا بیان می نمایـد کـه هـرکس را متناسـب بـا تـوان و       ) در قرآن کریم  1390و رفیعی ،  1389

که می توان دریافت مربی نیز در برخود و تربیت متربیان ، باید بـه تـوان ،    45قدرتش مورد تکلیف قرار می دهد

عداد استعداد ، شرایط و قابلیت هاي هر یک از آنان توجه ویژه اي نماید . طبیعی است که هر انسانی داراي اسـت 

و توانایی هایی می باشد که باید متناسب با شرایط ، عالیق و توانایی هایش ، به منصه ي حضـور درآیـد . بایـد    

 س در هر بیعت و سرشت از یک سو و مراتب نفاشاره نمود نیز که این اصل نیز برآمده و ناظر به بعد ط
                                                             

و أَخْطَأْنا ربنا و ال تَحملْ علَینا إِصراً کَما حملْتَه ال یکَلِّف اللَّه نَفْساً إِالَّ وسعها لَها ما کَسبت و علَیها ما اکْتَسبت ربنا ال تُؤاخذْنا إِنْ نَسینا أَ. « 45
  . 286بقره : » علَى الَّذینَ منْ قَبلنا ... 

  . 152انعام : ... »  ال نُکَلِّف نَفْساً إِالَّ وسعها« ... 
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م تعلیم و تربیت و در مرتبـه ي جزئـی تـر ،    شخص از سوي دیگر می باشد . لذا یکی از وظایف مهم و اساسی نظا

مربی ، شناخت دقیق و صحیح این موارد می باشـد . ایـن مهـم در صـورت بـه وقـوع پیوسـتن منجـر بـه فوایـد بسـیار            

ارزشمند فردي و اجتماعی می گردد . من جمله می توان در حوزه ي فـردي بـه هـدایت شـدن شـخص و راهنمـایی       

و به ثمر رسیدن ابعاد و استعدادهاي درونیِ و و از منظر اجتماعی بـه بـار نشسـتن     صحیح او به سوي طی مسیرِ صحیح

  هزینه ها و تالش و مثمر ثمر بودن آن در عرصه ي اجتماعی می باشد .  
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  مبناء      توصیف  اصول

جامعیت و الیتناهی بودن  .  1
  انسان

ننمودن  بیانگر توجه نمودن به تمام ابعاد وجوديِ انسان و محدود
  تعلیم و تربیت متربی و گستردگی وجود او .

  روح

. تشکیکی و تدریجی بودن  2
  تعلیم و تربیت 

ناظر به سلسله مراتبی و مرحله اي بودن امر تربیت و توجه به شرایط 
  و توانایی هاي متربی می باشد .

  روح

                                                    
  پایان ناپذیري .  3

اشاره به بی نهایت بودن هستی و ظرفیت روحی انسان داشته و از 
آن جا که موضوع تربیت همین هستی و ظرفیت وجودي است ، لذا 

  امر تعلیم و تربیت نیز بی پایان می باشد .

  روح

 خودشناسی.  4

  

ناظر به شناخت هویت ، جایگاه و ارزش ذاتی انسان و هدف از 

  باشد .خلقت خویش می 

  روح

  

  . کرامت و فضیلت  5

بیانگر ارزش  و ارج ذاتی و اکتسابی انسان در جهت رسیدن به 
کمال نهایی اش می باشد ؛ و بر فضلیت او بر سایر موجودات اشاره 

  دارد . 

  روح

تقدم تزکیه بر تعلیم . 6  

  

ناظر به این مسئله است که انسان براي رسیدن به جایگاه واالي 
از یک سو و بهره برداري مفید از علم خویش از وجودي خویش 

سوي دیگر ، باید نفس و روح خویش را از لوث اوصاف ناپسند و 
  رذائل اخالقی پاك نماید .

  روح

  نفس

 عزم و اراده ي متربی .  7

  

ناظر به قصد و عزم راستین متربی در امر تربیت و برهمین اساس 
  همکاري او با مربی .

  روح

  (وجود)
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  اصول تربیتی برآمده از مبانی انسان شناسی _ 1جدول شماره 

    

 غفلت گریزي .  8

  

اشاره به دوري گزیدن از عوامل و شرایطی که منجر به ایجاد 
  غفلت و تداوم آن می گردد . 

  طبیعت

  نفس

توجه به رسالت مهم انسان در ارتباط با خویشتن ، خداوند ، هم   مسئولیت پذیري و تکلیف .  9
  نوعان ، طبیعت و دیگر اشیاء و موجودات .

  روح

تأثیر متقابل اندیشه و  .  10
 رفتار بر یکدیگر

  

اشاره به تأثیرپذیري متقابل اندیشه ( دل و باطن ) بر رفتار و رفتار بر 
اندیشه . به عبارتی تأکید بر تالش ویژه براي مراعات جنبه هاي 

  ظاهري و باطنی و کشف باطن از راه ظاهر .

  عقل

  فطرت

  طبیعت

 پیرایش محیط .  11

  

اشاره به دور ساختن و پیرایش محیط متربی از لوث عوامل و 
شرایطی که مانع حرکت متربی در مسیر تکامل وجودي و حرکت 

  در مسیر صحیح زندگی می گردد . 

  طبیعت

 رعایت تفاوت هاي فردي .  12

  

بیانگر توجه الزم به تفاوت ها و توانایی هاي روحی ، جسمی و 
  امر تربیت می باشد .  طبعی هر یک از متربیان در

  روح

  طبیعت
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  فصل پنجم

  ( بحث و نتیجه گیري )
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در پژوهش حاضرمحقق سعی داشته ضمن بررسی مقوله ي تحول در علوم انسانی و ضـرورت وقـوع آن بـا    

به بررسی و تبیین مبانی انسان شناسی اسالمی بپردازد ؛ کـه خـود   تحلیل شرایط و فضاي حاکم بر علوم انسانی ، 

مهم ترین بخش در حوزه ي تحول علوم انسانی می باشد ؛ زیرا اساس بحث در علوم انسـانی پیرامـون انسـان و    

بر همین اساس در فصل دوم ضمن بیان مطالبی پیرامون تحول در علـوم  . مولفه هاي مطرح در زندگی اومی باشد

و ضرورت آن ،به بیان چگونگی و فرایند تحول در علوم انسانی واز سوي دیگر به بحث در مـورد انسـان    انسانی

طبیعی است انسان شناسـی اسـالمی ، نگـاه کلـی داشـته و در قسـمت هـایی از آراء        .از منظر اسالم پرداخته شد 

عاصر مورد بررسـی قـرار گرفتـه و    اندیشمندان مسلمان بهره جسته شده است . در انتها نیز انسان از نگاه غرب م

  .به مختصات چنین انسانی نیز اشاره گردیده است 
در راستاي پاسخ به سوال اول پژوهش که ضرورت تحول در علوم انسانی می باشد ؛ بیان شد که منظور از 

و روش  تحول بنیادین در علوم انسانی ، تولید نظریه هاي علوم انسانی با مبانی متافیزیکی و فکري اسالمی

ي طبیعی است در این تعریف هم به مقوله. شناسی اجتهادي و ترکیبی ، در راستاي اهداف اسالمی میباشد

ي بومی سازي و کارآمد سازي توجه شده است . البته الزم به بیان  است که در بحث اسالمی سازي ،مقوله

جه به وجوه اشتراك ،آنها را می توان به سه تحول در علوم انسانی ، آراء و نظریات متفاوتی وجود دارد که با تو

گروه کلی تقسیم نمود .گروهی معتقدند از یک  سو باید به نقادي علوم انسانی فعلی پرداخت و ازسوي دیگر 

براساس آن نقادي، مبانی و پایه هاي این علوم را که در تضاد با فرهنگ اسالمی ایرانی می باشد را اصالح نمود 

ایرانی اقدام نمود. شاید بتوان افرادي چون  _ی و اصول این علوم براساس فرهنگ اسالمی و به پی ریزي مبان

آیت اهللا جوادي آملی ، مصباح یزدي ، خسروپناه و ازغدي را از جمله طرفداران این گرایش قرار داد .گروهی 

انسانی فعلی را باید رها  نیز با اشاره به مبانی فکري و ایدئولوژیکی غرب و روح حاکم برآن ، قائلند که علوم
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کرده و براساس ایدئولوژي و مکتب خود، به طراحی و ایجاد ساختاري نوین اقدام نماییم. نمایندگان این طرز 

فکر را نیز می توان افرادي چون مهدي نصیري ، فرهنگستان علوم اسالمی ( حسینی هاشمی ) و پست مدرن 

ه دیگر نیز رویکردي اصالحی و ترمیمی به مساله داشته و هاي مسلمان ( همچون سعید زیبا ) دانست .گرو

معتقدند باید همین مباحث مطرح در علوم انسانی را با اصالحات و ترمیماتی برطرف نمود. شاید بتوان گفت 

این جریان ، رویکرد غالب دوران گذشته بوده است . طبیعی است این گروه نگاهی سطحی به مقوله ي علوم 

طبیعی است رویکرد دوم و کنار نهادن این رویکرد در میدان عمل و تحقق آن، چندان  شدنی انسانی داشته و 

نمی باشد. این رویکرد که نگاه رایج بوده ، سعی نمود  با اصالحات روبنایی و سطحی به این امر تحقق بخشد 

یی مبتنی بوده که بعضاً با که عمالً امري شدنی نمی باشد. زیرا مباحث مطرح در علوم انسانی برمبانی و ریشه ها

مبانی اندیشه اسالمی و فرهنگی ایرانی در تضاد می باشد. لذا صرف آوردن آیات و روایات و ایجاد تغییرهایی 

  در یک نظریه ، یا کم و زیاد کردن آن ، روح حاکم برآن نظریه را تغییر نمی دهد . 

مقوله اي به نام اسالمی سازي ، علم دینی و بومی و همچنین در انتها باید به جریانی اشاره نمود که اساسا با 

تعابیري از این دست موافق نمی باشند . این جریان که به جریان غرب گرا مصطلح است رویکردي انفعالی به 

جریان پیشرفت داشته و معتقد است که در وضعیت و شرایط جدید و مؤلفه هاي ساختاري فعلی ، امکان 

این ساختار و شرایط جایگاهی نداریم . به تبع آن اعتقادي به علم دینی و بومی پیشرفت وجود ندارد ؛ در 

نداشته و تنها راه کار اساسی را پیوستن به جریان علم جهانی می دانند . دالیل و نظرات کلی طرفداران این 

ون مقدس دینی و رویکرد به طور خالصه عبارتست از : این که ما نمی توانیم علوم و معارفی با استفاده از مت

مذهبی بسازیم و این حرکت یعنی جایگزین کردن متون دینی و مذهبی به جاي روش هاي تجربی ، عقلی ، 
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تاریخی و شهودي . در ثانی در صورت وقوع ، چنین علمی عمومیت نداشته و تنها منحصر به یک جمع خاصی 

  خواهد شد .

دین علوم انسانی به این معنا نیست که متون دینی در پاسخ به این سخنان باید گفت : سخن از تحول بنیا

جایگزین روش هاي معرفت شناسی شود ، بلکه همان گونه که مطرح شد ، محدود ساختن روش کسب 

معرفت و دانش به نگاه تجربی و عقلِ مبتنی بر حس و تجربه ، و انکار سایر ساحت هاي معرفت شناسی ، خود 

مورد بحث امري عمیق و جامع بوده و سخن از تضاد علوم انسانی با  خسران عظیمی است . در ثانی نکته ي

مبانی اندیشه ي اسالمی و بعضاً با فرهنگ ایرانی دارد . لذا برداشت و قرائت هایی که از انسان ، هستی و ... در 

در  فلسفه ي غرب مطرح گشته ،اساس علوم انسانی فعلی را شکل داده و منجر به ایجاد نظریه هاي گوناگون

این باب گشته است. از سویی علوم انسانی و علوم اجتماعی،علومی خنثی یا انتزاعی نشد ، بلکه هدف آن ، 

تحلیل پدیده ها به سبب تغییر و تحول در جامعه است. دراین عرصه ، علم و ایدوئولوژي بر بکدیگر 

اجتماعی ، اقتصادي و روانشناسی تأثیرمیگذارند ؛ و بسیاري از پژوهش هاي علمی که در باب مسائل فرهنگی ، 

معروف شده اند ، مواضع فلسفی و ایدئولوژي خود را حفظ کرده اند . لذا مکتب اسالم ، که یک مکتب کمال 

گرا و الهی است ، حداقل به همین اندازه می تواند به عنوان یکی از نگرش ها و رویکردها در حوزه ي علوم 

این است که علوم انسانی فعلی حاکم بر جهان ، چگونه و چطور حاکم انسانی مطرح شود . نکته ي مهم دیگر 

تاریخی به این جا رسییده  _بر جهان گشت . از یک سو این علوم بدون پشتوانه نبوده و در یک بستر فرهنگی 

است . و شرایط حاکم شدن آن بر جهان نیز ویژه و خاص بوده که تحلیل آن در این مجال  نمی گنجد . اما به 

ور خالصه ضعف و عقب ماندگی سایر ملل ( به دالیلی من جمله ضعف حکومتی ، استعمار و غارت ملل ) ط

و دور شدن از فرهنگ و دستاوردهاي خویش و شکل گیري تعابیر و اهدافی چون جهانی شدن ، غربی شدن و 
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از این شرایط بیان کرد . از این دست مقوالت از سوي جریان مسلّط بر جهان و ... را می توان به عنوان بخشی 

همچنین در عصر نوزایی مشاهده شد که با هدف و طرح بازگشت به فرهنگ یونان و اصالح آن ، جریان 

رنسانس فرهنگی ـ علمی شکل گرفت . لذا در بحث داخلی نیز حداقل ، جوامعی که خود دارا و صاحب 

ستاوردها و تکامل چرخه ي فرهنگی ـ تمدنی فرهنگ و تمدن اصیل و با پشتوانه اي هستند ، باید براي حفظ د

خویش به تعالی و پیشرفت آن کمک کنند ؛ نه این که به حذف فرهنگ بومی و تقلید از سایر فرهنگ ها اقدام 

نمایند . از سوي دیگر نسبیت حاکم بر فضاي علوم انسانی و تضاد بین نظریه هاي آن ، مقوله اي است که جاي 

از می نماید . لذا علم اگر به معناي واقعی ( نه وهم و خیال و فرضیه ي محض ) علم تردید در علمیت آن را ب

باشد ، اسالمی و غیر اسالمی ندارد ؛ بلکه چنین علمی بر مدار حقیقت می نماید . در این صورت اگر تحلیل یا 

ود قرار خواهد داد . شناخت نادرستی از انسان ارائه گردد ، طبیعی است که سایر مقوالت را نیز تحت تأثیر خ

به همین جهت اگر سخن از تحول بنیادین علوم انسانی یا اسالمی سازي می شود ، به این معناست که مبانی 

  فلسفی این علوم برآمده از اندیشه اسالمی و به طور کلی فرهنگ و تمدن اسالمی باشد .  

ی می باشد. این رویکرد از یک سو اما رویکرد برگزیده در این پژوهش ، همان رویکرد عقالنیت اسالم

ضمن بررسی مکاتب و نظریه هاي مطرح در علوم انسانی غربی ها و پرسش هاي برآمده از دل آنها، و از سوي 

دیگر با بهره گیري از روش شناسی اجتماعی و براساس مبانی و اندیشه هاي اسالمی و فرهنگ ایرانی ، سعی 

ها در علوم انسانی نماید که در راستاي اهداف اسالمی باشد. این نگاه در تولید و ارائه ي نظریه ها و محتوا

ضمن توجه به بومی سازي و کارآمدي محتواها براساس فرهنگ اسالمی شکل گرفته و واقعیت امروز جامعه را 

  نیز از نظر دور نداشته است. 
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ه ابعاد و مولفه هایی می در پاسخ به سوال دوم که عبارت است از دیدگاه انسان شناسی اسالمی داراي چ

باشد، نیز تالش گردید تا به مولفه ها و ابعاد اساسی و مهم مطرح در حوزه انسان شناسی از قبیل وجود شناسی 

، نفس و مراتب آن ، طبیعت و فطرت ، کرامت و جایگاه انسان ، جایگاه عقل در حیات انسان ، اراده و اختیار و 

به طور کلی در این بخش بیان شد که حقیقت انسان ، همانا روح او بوده که کمال نهایی انسان پرداخته شود . 

سبب کرامت و ارزش ذاتی او گشته است . اما این روح ساحت هاي گوناگونی هم چون نفس ، طبیعت ، 

سرشت ، عقل و فطرت می باشد که هر یک نقشی در تعالی و تکامل او داشته باشند. همچنین بیان شد که هر 

انسان در طبیعت خود ماند، از سایر حقایق و مراتب واالي وجودي باز ماند و هراندازه سعی نماید در اندازه 

مسیر فطرت و عقل خویش حرکت نماید و سایر قواي خود را تحت این دو نیروي ارزشمند درآورد، به همان 

جودي به حضرت حق و اندازه به مقصود خویش نزدیک می گردد. این مقصود و کمال نهایی ، همانا قرب و

حقیقت مطلق می باشد . لذا این هدف مقدس و جایگاه ارزشمندي که براي وجود انسان در عالم هستی ذکر 

شده است در مقایسه با نظریه هاي مکاتب غربی پیرامون انسان تفاوت بسیار زیادي دارد. در اندیشه اسالمی ، 

او می باشد در حالی که در مکتب اومانیسم ( که اوج  ي انسانی اتصال به حضرت حق و ارتباط بااوج مرتبه

نظریه هاي غرب پیرامون انسان می باشد) انسان میزان و معیار همه چیز بوده و تنها با عقل خویش می تواند 

صالح خود را معیین نماید. در یکی آرمان انسان،  قرب خالق ( از طریق پاالیش درون و تن دادن به تکلیف 

ي خالصه در بهره برداري از حیات مادي و زندگی دنیوي می شود. لذا در این پژوهش بر آن الهی ) و دیگر

بودیم تا با بیان مبانی انسان شناسی اسالمی ، که از یک سو می تواند جهت کاربست در حوزه هاي علوم انسانی 

  راهم آوریم . به کار آید ، زمینه اي را براي استخراج و استنتاج داللت هاي تربیتی ( اصول ) ف
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در پاسخ به سؤال سوم که عبارت است از چه داللت هاي تربیتی ( اصـول ) را مـی تـوان از دیـدگاه انسـان      

شناسی اسالمی برداشت کرد ، سعی نمودیم تا با توجه به مبانی انسان شناسی اسالمی که در پاسخ به  سؤال یـک  

وزه ي تعلیم و تربیت بپردازیم . این اصـول عبارتنـد   و فصل دوم آورده شد ، به بیان اصولی کلی و عمومی در ح

از : جامعیت و الیتناهی بودن انسان ، تشکیکی و تدریجی بودن تربیت ، پایان ناپذیري ، خودشناسـی ، کرامـت و   

فضیلت ، تقدم تزکیه بر تعلیم ، عزم و اراده ي متربی ، غفلت گریزي ، مسئولیت و تکلیف پذیري ، تـأثیر متقابـل   

  شه و رفتار بر یکدیگر و رعایت تفاوت هاي فردي .  اندی

الزم به بیان است در این حوزه کارهایی صورت پذیرفته که عمدتاً یا تأثیر از آراء اندیشمندان مسلمان یا متمرکـز  

بر آیات و روایات بوده است . لذا ما در این کار سعی داشته تا ضمن بررسی و جمـع بنـدي متـون و محتواهـاي     

در این امر و با داشتن یک نگاه کلّی ، جامع و ترکیبـی و پرهیـر از نگـاه رفتارگرایانـه بـه ایـن امـر ،         در دسترس

اصولی را بیان نماییم که برآمده از دل مبانی انسان شناسی اسالمی و هم جهت بـا سـاحت هـاي وحـی ، عقـل و      

 فطرت باشد .  
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 پیشنهاد هاي پژوهش

برآمده از انسان شناسی اسالمی در فلسفه تعلیم وتربیت با نظریه هـا و مکاتـب   . بررسی تطبیقی بین محتواهاي  1

  غربی و پیامدها و اثرات هریک در صورت حاکم شدن .

  . بررسی مبانی معرفت شناسی تحول در علوم انسانی و تأثیر آن بر حوزه ي تعلیم و تربیت . 2

  ر آن بر حوزه ي تعلیم و تربیت .. بررسی مبانی هستی شناسی تحول در علوم انسانی و تأثی 3

. بررسی مبانی انسان شناسی اسالمی تحول در علوم انسانی و آسیب شناسی فضـاي حـاکم بـر نظـام تعلـیم و       4

  تربیت کشور براساس آن .

  . بررسی و تحلیل نظریه هاي انسان شناسی اندیشمندان مسلمان و تأثیر هر یک بر حوزه ي تعلیم و تربیت . 5

  کاربست هاي اجرایی تحول در حوزه ي تعلیم و تربیت براساس مبانی انسان شناسی اسالمی .. بررسی  6

. آسیب شناسی متون و دروس موجود در گرایش تاریخ و فلسفه ي تعلیم و تربیـت براسـاس انسـان شناسـی      7

  اسالمی .

 . بررسی نقش نظام تعلیم و تربیت کشور در بحث تحول بنیادین علوم انسانی .   8
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Abstract: 

This study is developed to explain the Islamic anthropological foundations of 
evolution in the humanities and also extracting and inferring its educational 
Principles. 

Since, the human has a privileged position from the perspective of Islamic thought, 
and on the other side, human and the related issues are the focus of the humanities, 
so it is necessary to have a serious attention to this issue and study its effect on 
every field of the humanities.  

One of the key areas in the humanities is the course of philosophy of education, 
which is closely related to anthropological topics. It is necessary to have 
afundamental revision on the aforementioned course, with respect to principles of 
Islamic thought and culture. 

A step towards our aim is doing the codification of principles based on foundations 
of Islamic anthropology. In this study we have tried to mention them. 

The obtained pedagogical significations (principles) are: 1- the integrity and 
infinity of human being 2- education has gradation and is gradual 3- endlessness 4- 
self-examination (knowing the self) 5- dignity and virtue 6- self refinement is prior 
to learning 7- determination of learner 8- aversion from neglecting 9- having 
responsibility and duty taking 10- interaction between thought and action 11- 
trimming the environment 12- considering individual differences. 

This study is qualitative and the method is descriptive-analytic. 

 

Key words:anthropology,evolutional,humanities,islamic humanities, 
educational implications . 

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 



  

 
 

 

 
 

Shahed University 

Faculty of Humanity Science 

Department of Information & Knowledge Science 

 

 

Title 

Explanation and Analysis of  Islamic Anthropology Foundations Evolutional in 

Humanities , Educational implications of That. 
By 

Anjoman Sorkhabi , Hadi  

 

Supervisor 

Rahnama , Akbar, Ph.D. 

 

 

Advisor 

Sobhani nejad , mahdi , Ph.D. 

 

 

A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of 

History and Philosophy of Education  
 

February 2015 

 
 

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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