
 

 

 

 1ضرورت تدوین علوم انسانی اسالمی

 2محمدجواد اصغری

 چکیده 

ع علوم انسانی »به  ع انسان بحد می انساندلیل اینکه موضو شود، « است و در آن از احوال و اوضا
تأثیرات مهمی در زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جوامع انسانی دارد. مدت دو 

ده و تا امروز، در مراکز زمین وارد کشورهای اسالمی ش قرن است که علوم انسانی موجود، از مغرب 
ای از دانشمندان مسلمان، تروین این علوم را در شود. عده علمی بدون هیچ تغییری تدریس می 

کشورهای اسالمی مفید ندانسته و معتقدندکه باید علوم انسانی مبتنی بر اندیشه دینی تدوین 
د نیازهای مادی و توان شود. پرسش این است که علوم انسانی جدید چه نواقصی دارد که نمی 

 معنوی جهان اسالم را برآورده سازد و باید علوم انسانی مبتنی بر اندیشه دینی تدوین شود؟
دهد که علوم ها نشان میتحقیق حاضر در پی یافتن پاسخ به سؤال یادشده است. یافته

ه است هایی مواجه بودانسانی جدید پس از ورود به جهان اسالم، در صحنه نظر و عمل با چالش
آموختگان این مراکز های اسالمی بوده و اکثر دانشو در تقابل با فرهنگ، آداب و ارزش

به دلیل ناهمگونی  .اندهای دینی قرار گرفتهاند و در برابر ارزش ستیز و وابسته بار آمدهدین 
و  مبانی این علوم با مبانی علوم اسالمی و ناسازگاری علوم انسانی موجود با باورهای دینی

شناسی انسان از دیدگاه اسالم با معرفتی جوامع اسالمی و همچنین تفاوت معرفت
شمولی وکمال دین، ایجاب شناسی انسان از منظر غرب، جاودانگی اسالم و جهانمعرفت

 های الهی و دینی تدوین شود.کند که علوم انسانی اسالمی مبتنی بر ارزشمی
 شمولی، مصلحت.اسالمی، جاودانگی، جهان: علوم انسانی، هاکلیدواژه

 
 27/11/98: پذیرش   23/11/97: دریافت. تاریخ 1
  asghary1381@yahoo.com. دانشجوی دکتری حقوق خصوصی جامعة المصطفی 2
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 مقدمه ـ 1

در چند قرن نخست، مسلمانان در عرصه تعلیم وتربیت در جهان پیشتاز بودند و تمدن عظیمی 
ریزی نمودند؛ اما بعد از سلطه استعمار برکشورهای اسالمی و روی مبتنی بر دانش اسالمی را پایه 

ید با متون درسی وارداتی به وجود آمد. علوم مختلف های وابسته، مراکز علمی جد کار آمدن دولت 
های جهان اسالم عنوان متون درسی دانشگاه بینی مادی به از جمله علوم انسانی مبتنی بر جهان 

انتخاب شد. هدف اصلی از ایجاد این مراکز، ارتقای سطح علمی جوانان و تربیت نیروهای مورد 
ها بیشتر اری و فرهنگی بود؛ اما متأسفانه دانشگاه های مختلف سیاسی، ادنیاز جامعه در عرصه 

ها بستری شدند برای سلطه غرب بر جهان اسالم نقش تخریبی داشتند تا اثر سازندگی. دانشگاه 
ترین ضربه، وابستگی مراکزعلمی جهان اسالم به غرب بود. به جای اینکه دانشگاه مرکزی و مهم 

 رای مصرف افکار بیگانگان شد.برای تولید علم وکادرسازی باشد، بازاری ب 
عنوان رجال علم و سیاست، با حمایت استعمارگران های این مراکز، به کرده تعدادی از تحصیل 

های سیاسی وابسته را به وجود آوردند غرب قدرت را در کشورهای اسالمی به دست گرفته و نظام 
. آنان محصوالت غربی را به و سکوالرسازی را در ابعاد مختلف در جوامع اسالمی تعقیب نمودند 

مثابه وحی ُمنَزل پنداشته و هرگونه نوآوری در علوم انسانی را ناروا دانسته و به شدت با آن 
و برای تبیین و  غربتجربه علمی  محصول و ،علوم انسانی معاصر که نمودند. درحالی مخالفت 

 مسائلست که . طبیعی ا های اجتماعی همان سرزمین سامان یافته است توصیف پدیده 
اجتماعی از  های فرهنگی و غرب با مسائل قابل تحقیق در شرق به لحاظ زمینه  شده در مطرح 
شناختی، مبتنی بر اصول معرفت  ،اجتماعی معاصر  علوم؛ زیرا متمایز هستند  یکدیگر 
شناختی شناختی، انسان اصول معرفت با  که  ست ا  تنظیم شده   مادی   بینی جهان   شناختی و انسان 

 الهی تفاوت دارد. بینی  جهان   و 
علوم های مبنایی آن با اندیشه اسالمی، همچنین تعارض تفاوتو علومهای این محدودیت 

. آمدندبرفکر اسالمی  تبه فکر احیای    ای در جهان اسالمانسانی با علوم دینی، باعد شد که عده
اسالمی در  یمهوربعد از تشکیل ج و همچنینمانند اندونزی و مالزی اسالمی درکشورهای 
ع شد در این زمینه  های علمیایران، حرکت  همه جا  سازی علوم انسانیاندیشه اسالمیو شرو
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کیدات  یکی ازو    مطرح شد باید های ایران  بود که دانشگاهجمهوری اسالمی ایران این  رهبری    تأ
صورت گرفت؛ ولی محصولی   هایی همو فعالیت  این امر شدند  دارعهدهی  ید. نهادهاناسالمی شو

بتواند از لحاظ ساختار و محتوا با متون درسی غربی رقابت نموده و جای علوم انسانی غربی که  
 را بگیرد، تولید نشده است.

 انسانی موسازی علها در اسالمیدیدگاهـ 2

 هایی مطرح شده است: دیدگاهاسالمی نسانی علوم ادر مورد ضرورت تدوین 

 ق تدوین علوم انسانی اسالمی دیدگاه موافـ 2ـ1

اخالقی در یک فرهنگ، بر علم  سازی استداللشان این است که نظام اعتقادی و موافقان اسالمی 
عنوان یک پدیده دهد. علم به جویی را تحت تأثیر قرار می گذارد و انگیزه و هدف در علم اثر می 

توان هنیت و فرهنگ عالم را نمی اجتماعی، امری عینی و مستقل نیست؛ بلکه ارتباط بین علم و ذ 
 .(78-72:  1377اشکوری،  نادیده گرفت خیلی از مسائلی دیگری که تأثیر در زندگی دارد) 

بینی عالمان و مؤلفان غربی، بر علوم انسانی موجود تأثیر بنابراین، نظام اعتقادی و جهان
مراکز علمی اسالمی تدریس بینی مادی در دارد. پس مناسب نیست که چنین علومی با جهان

سازی دهد. به همین دلیل اسالمیشود؛ زیرا این علوم زندگی مسلمانان را تحت تأثیر قرار می
 علوم انسانی در دستور کار اندیشمندان اسالمی قرار گرفت:

ها مطرح گردید. از  سازی سایر رشته ها قبل از اسالمی سازی اقتصاد مدت اسالمی  (1
داری و سوسیالیسم و در تقابل با آن  اقتصاد اسالمی در برخورد با نظام سرمایه   1920

های زیادی  عنوان نظام سوم اقتصادی مطرح شد. در این ارتباط تالش دو مکتب به 
ا اقدام عملی را شهید صدر با نوشتن کتاب  (؛ ام 26- 21صورت گرفت)ر.ک: همان، ص  

 اقتصادنا انجام داد و تحول عظیمی درعرصه فکر اقتصاد اسالمی به وجود آورد.  
اش دو در دانشگاه علیگره هند درسخنرانی1930ابواالعلی مودودی در سال (2

سازی علوم انسانی. مسئله را مطرح ساخت: تأسیس دانشگاه اسالمی و اسالمی
 سئله نخست گفت:وی در مورد م
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»... اکنون سؤال ایاان اساات کااه آیااا دانشااگاه اسااالمی تأساایس شااده اساات کااه 
 کند یا از فرهنگ غربی؟ ...«از فرهنگ اسالمی حمایت 

  گفت:اسالمی کردن دانش  وی در مورد
داننااد کااه بااه فهرساات دروس، معااارف اسااالمی را »تجااددگرایان کااافی می

ایاان اساات کااه آنهااا مقتضاایات اسااالم را در  بیفزایند و این از نظر آنااان حاااکی از
تنها مساالمانان را گمااراه انااد. آنهااا نااهشااان باارآورده کردهبرنامااه آموزشی

دهنااد. بنااابراین، موقااع آن اساات کااه بلکااه خودشااان را نیااز فریااب می ؛کنندمی
سااکوالر  کهنااه آمااوزش و نیااز از نظااام جدیااد   مساالمانان از نظااام قاادیمی و

ر.ک: جداگانااه آموزشاای باارای خودشااان بنااا کننااد )رهااایی یابنااد و یااک نظااام 
 .(152-151 :1385 گلشنی،

با شرکت 1977در سال    المللی آموزش و پرورش اسالمی در مکه مکرمهاولین کنفرانس بین
های مختلف دانش اسالمی کردن رشته بر تن از اندیشمندان جهان اسالم تشکیل شد و 313

کید نمودند آباد المللی اسالمی کردن دانش در اسالممیالدی سمینار بین 1982. در سال تأ
المللی اسالمی کردن کنفرانس بین  م اسماعیل فاروقی،1984پاکستان برگزار شد و در تابستان  

 . (152، ص )همانهای دانش را در مالزی به راه انداخت رشته
ع عکس در برابر پذیرش علم العمل از زمان ورود علم جدید به جهان اسالم تاکنون چند نو

 (.14-1 ر.ک: همان:جدید در جهان اسالم رخ داده است )

را به معارف اسالمی دادند و برای علوم جدید شأنی قائل نیستند و  گروهی اصالت (1
 ؛ اندمخالفبا آن 

اند و برای دین شأنی در گروهی علوم طبیعت را یک فعالیت بشری تلقی کرده (2
 شناخت طبیعت قائل نیستند؛

شده در قرآن، هم شامل معارف خاص دینی است و اند که علم توصیهضی برآنبع (3
    (8 -7 )ر.ک: همان: هم شامل علوم طبیعت

الله د آیتنهتمام فراوان به تدوین علوم انسانی اسالمی دارای که یهایکی از شخصیت     
 : فرمودندپژوه بانوان قرآن  با ایشان در دیدار .رهبر انقالب اسالمی است ایخامنه
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مااا  .های دانشااگاهی کااردمای از مجموعااه»ماان درباااره علااوم انسااانی گالیااه
مبااادی و مبااانی متعااارض بااا مبااانی قرآناای و اسااالمی بنااا  مان باارعلوم انسااانی

دیگااری از عااالم  بینیجهااانشااده اساات. علااوم انسااانی غرباای مبتناای باار 
خااوب، ایاان نگاااه، نگاااه  اساات.غالبااا مبتناای باار نگاااه مااادی  آفاارینش اساات و

 صااورت بهغلطی است؛ این مبنااا، مبنااای غلطاای اساات. ایاان علااوم انسااانی را مااا 
گونااه فکاار تحقیقاای اسااالمی را اجااازه باادهیم در ای، باادون اینکااه هاایچترجمااه

هااای در بخااش هااای خودمااان وآوریاام تااوی دانشااگاهماای ،آن راه پیاادا کنااد
 . (17 :1388خندان، )م دهیمختلف اینها را تعلیم می

بینی دینی ماندگی جوامع اسالمی، جایگزین کردن جهاناز نظر این گروه، تنها راه عالج عقب
افتادگی جهان اسالم، تبعیت بینی علمی است. تنها راه چاره برای جبران عقببه جای جهان

 های اسالمی است.از آموزش

 علم سازیاسالمیمخالفان ـ 2ـ2

محصول تجربه دانشمندان  ،علوم انسانی موجود این باورند کهسازی بر مخالفان اسالمی
ورد مهم بشری است و اختصاص به ملت خاصی ندارد. همه مردم اکشورهای مختلف ویک دست

این علوم را از نو تجربه کنیم.   توانند از این علوم استفاده نمایند. بنابراین، الزم نیست مادنیا می
لذا علوم جدید برای  ؛ندارد یای اداره جامعه برنامه مدّونکه دین اسالم براند مدعیآنان 

به   ،کند. هرگونه تغییرات در این علومو مدیریت کشور کفایت می ریزیبرنامهگذاری و سیاست
ضرر جامعه اسالمی است. آنان معتقدند که پیشرفت در جهان اسالم، زمانی محقق خواهد شد 

مصری طرفدار این نظریه های کردهاز تحصیل ایعده که جوامع اسالمی از قید دین رها شوند.
 :شودکه به آنها اشاره می بودند
ای نوشت و در آن تمدن اروپایی را ستود و الطهطاوی مصری به فرانسه رفت و سفرنامه (1

خورد که چرا غرب از علوم و فنون و صنایع متمتع است؛ ولی ممالک در پاریس حسرت می
ت. لذا وی دعوت به تقلید از آنها کرد وگفت: »الزم است شرق به اسالمی از آنها خالی اس
 (29: 1385مهدی گلشنی، رکاب غرب سوار شود« )

علی عبدالرزاق مصری، برای ادامه تحصیالت به دانشگاه اکسفورد رفت، ولی به دلیل  (2
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ع جنگ جهانی اول به وطن خود بازگشت. او کتاب  را نوشت  الحکماالسالم و اصولشرو
ع خاصی از  و درآن متذکر شد که »حکومت کاری با دین ندارد و نّص شرعی  دال  بر نو

 . (83: 1994)المیالد،حکومت نداریم« 
را نوشت و در آنها متذکر شد که حجاب   الجدیدةتحریرالمرأة و المرأة های  االمین کتابقاسم (3

سعد، شود )کند و مانع پیشرفت و تکمیل تربیتش میزن، آزادی فطری او را سلب می
 .(48ق: 1431

 شهر جاهلیگفت که سیاست چیزی است و دین چیز دیگر. او درکتاب طه حسین می (4
کید کرد که »حوزه ورود  :گفتمیمحال است و آنها  های علم و دین جدا و توفیق بینتأ

 کند«کفایت نمیآنها  ابراهیم و اسماعیل در قرآن برای اثبات وجود تاریخی هاینام
یان توصیه کرد. یهای سیاسی و تربیتی اروپابه اقتباس از نظام  وی(.  99:  1994)المیالد،  

 استداللش این بود که عقل انسانی واحد است و بین عقل اروپایی و مصری فرقی نیست
   (162ق: 1431سعد، )

از نگاه زکی نجیب مصری، نباید در عصرحاکمیت علم، مثل گذشتگان خود، به وحی  (5
هایی متکی باشیم. فیلسوف امروزی باید مانند عالمان علوم تجربی، از به کار بردن واژه

ع دارند، بپرهیزد.  ع ندارند و یا اصول متافیزیکی که به کل جهان ارجا که به حواس ارجا
ع علماست، کاری داشته باشد؛ بلکه باید به تحلیل نباید با چیزها یی که مورد اجما

های کنند، بپردازد و ابهامات و ناسازگاریهایی که این چیزها را توصیف یا تعبیر میگزاره
 . (30: 1385گلشنی، آنها را برطرف سازد )

 در ایران نیز تعدادی همین فکر را داشتند:
 : میرزا ملکم خان معتقد بود که (1

بلکااه بایااد از فرنگاای  ؛در اخاار تماادن فرنگاای نبایااد درصاادد اختااراع باشاایم»
 «.سرمشق بگیریم

دوزی محتاااج سرمشااق غیاار بااوده »در جمیع صنایع از باااروت گرفتااه تااا کفااش
راه حاال او باارای ترقاای کشااور ایاان بااود کااه  (.115: 1340آدمیاات،) و هسااتیم
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داری را بااه مااا متخصص خارجی را بااه ایااران بیاااوریم کااه آیااین مملکاات ایعده
ای محصاال را بااه خااارج بفرسااتیم کااه تحصاایل علااوم و فنااون بیاموزنااد و عااده

های پااای ساارمایه ،کننااد. همچنااین بایااد بااا دادن امتیااازات بااه خارجیااان
 (.150« )همان: خارجی را به ایران باز کرد

 :است فتهگ آخوندزاده (2
ل فرنگسااتان مساائله دایاار اساات کااه آیااا عقایااد باطلااه یعناای عقایااد »االن درکاا  

دینیه موجب سعادت ملااک و ملاات اساات یااا اینکااه موجااب ذلاات ُملااک و ملاات 
انااد در اینکااه اعتقااادات دینیااه موجااب اساات. کاال فیلسااوفان آن اقااالیم متفق
 (.191: 1349آدمیت، ذلت ُملک و ملت است، در هرخصوص« )

  :است زاده گفتهتقی (3
: 1329)باارون،  مااأب شااود.«ان بایااد ظاااهرا و باطنااا، جسااما و روحااا فرنگی»ایر

340-341) 

 وی همچنین گفته است:
هااا هااا ... بایااد ملیاات خودمااان را ... نگاااه داشااته، پشاات ساار فرنگی»مااا ایرانی

یم و ترقیااات و تماادن آنهااا را باادون چااون و چاارا باادون اجتهااادات بی معنااا بااَدو 
 (3زاده، :تقیزمین بشویم« )م تمدن مغرباخذ بکنیم و بال شرط تسلی

 شان به علم جدید، انتقاد نموده است: خاطر نگرش منفی الدین به علمای مذهبی، به سیدجمال 
گوینااد علاام  می  انااد. یکاای را »... علمای ما در این زمااان علاام را باار دو قساام کرده 

وم نافعااه  کننااد، دیگااران را از تعلاایم بعضاای از علاا فرنگ، و از ایاان جهاات منااع می 
کنند و این را نفهمیدند کااه علاام چیااز شااریفی اساات کااه بااه هاایچ طایفااه  منع می 

شااود؛ بلکااه هرچااه شااناخته  شااود و بااه چیاازی شااناخته نمی نساابت داده نمی 
گااردد، بااه علاام  ای کااه معااروف می شااود و هاار طایفااه شود، به علم شناخته می می 

ها.  علاام را بااه انسااان  ها را بایااد بااه علاام نساابت داد، نااه گااردد. انسااان معروف می 
چه بسیار تعجب اساات کااه مساالمانان آن علااومی کااه بااه ارسااطو منسااوب اساات،  

خواننااد. گویااا کااه ارسااطو از اراکااین مساالمانان بااوده  را بااه غایاات رغباات می آن  
اساات. امااا اگاار سااخن بااه کلیلو)گالیلااه( ونیااوتن وکپلاار نساابت داده شااود، آن را  



   

 

هش ژپو
 انهم

علوم
 

نی نسا ا
 

می سال ا
         

ماره 
ش

هم د
،  

تان 
مس ز و ز

یی پا
139

7
  

26 
 

ن بااوده اساات و دلیاال؛ نااه ارسااطو اساات و  انگارند. پدر و مااادر علاام، برهااا کفر می 
نه کلیلااو) گالیلااه(. حااق در آنجاساات کااه برهااان بااوده باشااد. آنهااا منااع از علااوم  

نماینااد. آنهااا  کننااد و بااه زعاام خااود، صاایانت و دیاناات اسااالمیه را می معااارف می 
هااا کااه علااوم و  ترین دین الحقیقااه دشاامن دیاناات اسااالمیه هسااتند. نزدیااک فی 

های  ه اساات و هاایچ منافاااتی در علااوم و معااارف اساااس معااارف، دیاناات اسااالمی 
 (. 95: 1312اسدآبادی، دیانت اسالمیه نیست ) 

ع اصلی می  انسانی از جهاتاسالمی  علوم  پردازیم که تدوین  بعد از ذکر مقدمه، به طرح موضو
 ضرورت دارد: زیر 

 شناختی اومانیسم شناختی اسالمی با انسانتفاوت انسانـ 3

 انسان شناخت اهمیت ـ3ـ1

  های برنامه  محور  انسان  چون  است؛  بشری  و  الهی  معارف  در  مهم  مسائل  از  یکی  انسان  شناخت 
  نمایند  حکم   انسان   مورد   در   تواند می   زمانی   معرفتی،   منظومه   هر   و   مکتب   هر   است.   بشری   و   آسمانی 

پردازند، تا شناختی  می   دانشمندان علوم مختلف به تحلیل انسان   باشد.   کرده   تعریف   را   انسان   قبال   که 
 عنوان یک کل ارائه دهند؛ اما انسان فراتر از این است که بشر او را بشناساند.  از انسان را به 

بهترین (؛  111تا:  )اللیثی، بی  افضل المعرفة معرفة االنسان نفسه  فرمایند:می  حضرت علی
از جهان هستی است و شناخت آن  یانسان بخش خودش است. ازها، معرفت انسان معرفت
ع برای خداشناسی و جهان مقدم بر شناسی همه است و در واقع شناخت انسان نقطه شرو

شناخت  (؛194آمدی، بی تا:  )«  من عرف نفسه فقد عرف ربه»  است:  بیان شدهدر روایتی    .است
 نفس مقدم برخداشناسی است.

ع بحد است، چیزی نیست جد های انسانی و امور مرتبط ز کنشر علوم انسانی آنچه موضو
به را نخست خود انسان  آن است که های انسانیدر شناختن درست کنش درستبه آنها. راه 

زمانی   .توانیم درموردش حکم نماییمنمی  ،؛ زیرا تا انسان را نشناسیمبشناسیمنشگر  کُ یک  مثابه  
 شناسیم. برا تجویز نماییم که نیازهای واقعی او را کاملی توانیم برای انسان نسخه می
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 های تعریف انسانروشـ 3ـ2
روش برای  اند. دوهای مختلف تعریف کردههای مختلف، انسان را با شیوهدانشمندان حوزه

 شود: در اینجا ذکر میتعریف انسان 
 شناسی تجربی انسانالف( 

وگاه متضادی از انسان ارائه   نهای گوناگوریفغرب، تع  اندیشمندان پس از استقرار اومانیسم در
غرب از آن  . آنچه امروز دراندبهره بردهاز تجربه  ،برای دستیابی به شناخت انسان اند وودهنم

شناسی جسمی و شناسی تجربی است که انسان، همان انسانشودمیشناسی یاد به انسان
: 1393سهرابی، ) های آن هستندزیرمجموعهشناسی اجتماعی و فرهنگی، طبیعی و انسان

 عبارت است از: زمین از انسانهای دانشمندان مغربتعریف  ترینمهم (.41
»آدمیان  ارسطو براین باور بودکه .دانستندمی« حیوان ناطق»را افالطون انسان  ارسطو و (1

 خوی  ست که به رام کردنا وظیفه من آن واند بلکه حیواناتی درنده  ؛فرشته نیستند
 (.28تا: توماس، بی) بهیمی آن بپردازم«

 (. 28از نظر دکارت و خردباوران دیگر، انسان ماشینی است دارای نیروی تفکر )دکارت، بی تا:   (2
پایان، کامل و ابدی نیست. در طبیعت انسان، هم نیکی  از نظر کانت انسان موجود ثابت، بی  (3

دی ذاتا مشتاق و خواهان حقیقت  وجود دارد و هم گرایش به سوی بدی. انسان را موجو 
 (. 303تا:  کند و براین باور بود که ما مختار، آزاد و دارای اراده هستیم )توماس، بی معرفی می 

ما با دانش غریزی تمیز  که دانست و معتقد بودجان الک، عقل را ذاتی ذهن انسان نمی (4
ها را بعدها در نتیجه تجاربی بلکه این دانایی  ؛آییمخوب از بد و صحیح از سقیم به دنیا نمی

  (353-350همان: آوریم )به دست می ،شودکه از طریق حواس وارد ذهنمان می
 .استگرا و شکاک تجربه ،حسی یبه نظر ایشان انسان موجودبنابراین  (5
 (.201: 1373راسل، داند )الک انسان را موجودی شکاک میهیوم نیز مانند  (6
دید که اگر بر آنها غلبه نکنید، برشما غلبه هایی از دد و دیو می ماکیاولی، مردم را گله (7

 (.40-22: 1373کنند )شوالیه،می
عنوان هابز نگاه منفی به انسان داشت و معتقد بود که در انسان، هیچ کیفیت برتری به (8
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خویی است. از دید او ارد. اما سرشت این حیوان سراسر تبهکاری و درندهروح وجود ند
 (.186-77: 1381»انسان گرگ انسان است« )ر.ک: هابز، 

طلب نیست. جرمی بنتام و استوارت میل معتقد بودند که انسان چیزی جز حیوان منفعت (9
دیگران و گیرد؛ مگر سودجویی او ذاتا سودجو است و هیچ چیزی جلو سود او را نمی

 (. 1061: 1373قدرتی برتر از آنان )راسل، 
نیچه براین باور بود که انسان از زمان حاکمیت عقل و فلسفه یونانی تاکنون، به حیوان  (10

ناطق تعریف شده و عقالنیت و نطق او مورد توجه قرار گرفته است و این اشتباهی بزرگ 
د. انسان با برخورداری از آزادی، دانبوده است؛ زیرا انسان خود را جدای از حیوانات می

 (.45تا: سازد )نیچه، بیتمایز خود را از حیوانات مطرح می
شناسی در قرن هیجدهم شد که بر مبنای آن، انسان و  ها منجر به نوعی از انسان همه تعریف 

لت انسان  ها شد که از آن به »اومانیسم« یا اصا پردازی ها و نظریه ورزی های او، کانون اندیشه خواسته 
شودکه در شناخت  از دیدگاه آنان، انسان موجودی کامال آزاد و مستقل در نظر گرفته می شود.  یاد می 

زند و  سعادت واقعی خویش و راه رسیدن به آن، خودکفاست؛ سرنوشت خود را خود رقم می 
این مکتب یا نظام فکری براین عقیده است که انسان ذاتا خوب است و   موجودی خودمختار. 

(.  474: 1384تواند حل کند )علیخانی و همکاران، مشکالت خود را به جای مذهب، با عقل می 
کند که دیگر در ذیل  عنوان موجودی قائم به ذات و خودبسنده تلقی می فلسفه اومانسیم انسان را به 

ن با خرد  گیرد و به تعبیر»بویل«، خرد انسا قدرت و تقدیر الهی قرار ندارد و در عرض خداوند قرار می 
 شناسی بر چهار مؤلفه استوار است: (. این انسان 64گردد )صانع پور:  خداوند برابر می 

 ؛گراییخردگرایی و تجربه (1
انسان آزاد به دنیا آمده و باید از هر قید و   که  ها معتقدند؛ اومانیستخواهیآزادی (2

 آزاد باشد. بندی
ع    گویند:می  ؛تساهل و تسامح (3  گیرد و امرمایه میانسان از درونمعتقدات دینی نو

 ماورایی نیست.
 . (45 :1384)رجبی، ؛ اصالت دادن به انسان در برابر اصالت به خدا سكوالریزم (4
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 تعریف انسان از منظر دین ب( 

-17 :1390)برنجکار، گیردمی عنواندینی  شناسی، انسانگویدآنچه دین درباره انسان می
 در او جانشین و خلیفه خداوند، طرف از برگزیده است موجودی انسان ،اسالم نظر زا (.81

 آزاد، ،(3 :مو)ر خداآشنا فطرتی دارای مادی،نیمه و )روح(ملکوتینیمه ،(30 :)بقره زمین
 بر مسلط جهان، مسئول (8 :)مدثر خویشتن ولئمس و (72 :)احزاب خدا امانتدار مستقل،
 ، (85 :)اسرا است نامحدود اشعملی و علمی ظرفیت ،(20 :)لقمان آسمان و زمین و طبیعت

ع   گیریبهره  حق  (70  :)اسراء  است  برخوردار  ذاتی  کرامتی  و  شرافت  از  خدا  هاینعمت  از  مشرو
 .است داروظیفه و مسئول خودش خدای برابر در ولی ؛است شده داده او به

؛ روح و جسم. براساس این تعریف، ساختار وجودی انسان دوُبعدی و دوساحتی است 
، 1389موجودات عالم همه یک جنبه دارند؛ اما خداوند انسان را دارای دوجنبه )جوادی آملی، 

انسان، هرکدام کارکرد این دو ُبعد وجودی  ( خلق نموده است: جسم انسان و روح. 24ص 
بشری گذاران تقوا و فضیلت در جوامع مخصوص به خود را دارد. یک ُبعد آن مربوط به بنیان 

واسطه همین ُبعد، شود و به عنوان مسجود فرشتگان یاد می است؛ همان ُبعدی که در آن آدم به 
رسد؛ به حدی که فرشتگان هم به آن حد نرسند آید و به اوج می به سوی ملکوت به پرواز درمی 

خاکی و به »قاب قوسین أو أدنی«، و ُبعد دیگر، به اقتضای خلقت ُملکی انسان و به تناسب وجود  
او، او را به حیوانات نزدیک کند که در مسیر سقوط انسان به سوی انحطاط است؛ تا جایی که در 

 ( 30:  1372گیرد )جوادی آملی،  تر از حیوانات و بلکه فروتر از جمادات قرار می رتبتی پست 
است که شناخت آن خیلی سخت است و عدی انسان موجودی دوبُ براساس تعریف دینی، 

 وقرآن  در پرتو آیات ؛ اماشده که هنوز کشف نشده است ی بزرگ یمعّماتبدیل به بدین جهت، 
گاهی نسبی پرده  از راز و رمزهای وجودی او    توانمیتا حدودی    ،سخنان معصومان برداشت و آ
  .به او پیدا نمود

 ارزیابی تعاریف ج( 

؛ زیرا در تعریف از انسان استترین دینی کامل شناسیانسان تعاریف انسان،مقام ارزیابی در 
های شهودی و تجربی نیز های عقلی و دادههای دیگر چون تحلیلاز روش  ،دینی  شناسیانسان



   

 

هش ژپو
 انهم

علوم
 

نی نسا ا
 

می سال ا
         

ماره 
ش

هم د
،  

تان 
مس ز و ز

یی پا
139

7
  

30 
 

 شناسی. برتری انساناستناد به منابع وحیانی است ،ترین امتیاز آناما مهم شود؛میاستفاده 
 : شناسی اومانیسم به جهت موارد ذیل استانسان بردینی 

جامعیت،   جویددینی از دستآوردهای وحیانی سود می  شناسیانساناز آنجا که  :  جامعيت (1
 .محدود نیست روش وحیانی به قلمرو خاصی دارد؛ زیرا

 عالوه بر جامعیت،دینی از معارف وحیانی،    شناسیانسانگیری  بهره  :اتقان و خطاناپذیری (2
 .برخوردار استخطاناپذیری و اتقان از 

 شود.توجه میمبدأ و معاد  انسان به  ،دینی شناسیانسانر د: توجه به مبدأ و معاد (3
های ست که به رابطه ساحتا دینی آن شناسیانساناز دیگر امتیازات : بينش ساختاری (4

های و انسان را در یک ساختار کلی که ارتباط ساحتتوجه دارد مختلف وجود انسان 
)ر.ک:  سازدمطرح می ،تهنظر گرف ، درشودمیمختلف آن با یکدیگر به خوبی ترسیم 

 (   37-35: 1384رجبی، 
شناسد را می  موجودی بهتر از هرکس آن  امتیاز دیگر تعریف دینی این است که آفریننده هر (5

بنابراین، (.  14)ملک:  )أال یعلم من خلق وهو اللطیف الخبر(  معرفی نماید:آن را  تواند  و می
گاه حقیقت این موجود پیچیده را می ،آفریننده انسان شناسد و از همه اسرار وجودی او آ

ترین گیری از منابع وحیانی کاملدینی به دلیل بهره شناسیانساناست. شاخصه اصلی 
دینی، از عقل و  شناسیانسانمکتب در شناخت انسان است. عالوه بر منابع وحیانی در 

اسالمی  شناسیانسانتواند در می ... هاانشوردهای متقن  دانشمندان  دیگر دااز دست
 . (31-30: 1393سهرابی،) مورد استفاده قرار گیرد

تعریف اند ها نتوانستهتاکنون انسان انسان ناقص است و وسیلهبهتعریف انسان  بنابراین
انسان موجود م( در کتاب 1873 -1945) الکسیس کارل د.ناز انسان ارائه بده روشنی

 گوید: می ناشناخته
علااومی کااه از موجااودات زنااده بااه طااور عااام و از افااراد آدماای بااه طااور خاااص 

مرحلااه توصاایف باااقی  کننااد، چناادان پیشاارفت نکاارده و هنااوز دربحااد ماای
اند. حقیقاات ایاان اساات کااه انسااان مجموعااه پیچیااده و ماابهم و غیرقاباال مانده
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ی کااه یهااارا بااه آسااانی شااناخت و هنااوز روشتااوان آنتفکیکاای اساات کااه نمی
ع و در روابطااش بااا محاایط خااارج بشناسااند  ،بتواننااد او را در اجاازا و در مجمااو

  (2تا: کارل، بی) وجود ندارد

 گیرد: او چنین نتیجه می
شناسااند نیااز واقعاای نیساات؛  انسانی کااه متخصصااان هاار رشااته از ایاان علااوم می 

 ( 3تا: )کارل، بیهای همان علم است بلکه شبحی ساخته و پرداخته تکنیک 

 یاسالمشناسی انساناومانیسم با  شناسیانسانتفاوت ـ 3ـ3

انسان  ،اومانیسم زمین و وارث اوست. اما درروی دیدگاه اسالم، انسان جانشین خدا در  از
خدمت هیچ چیز  ولی انسان در ؛خدمت انسان است اصالت دارد و محور است، همه چیز در
 هم تفاوت دارد: اومانیسم از چند جهت بانیست. تعریف انسان از منظر اسالم با 

 شناسیبینی و هستیتفاوت در نوع جهانالف( 

که فرض عدم او، مستلزم عدم و نیستی همه طوری« است؛ بهخداونددر اسالم، اساس هستی »
تشریع  است؛ یعنی عالم تکوین و محور همه امور عالم نظام هستی است. اما در اومانیسم، انسان

ترین رکن رویکرد اسالمی به « مهمخدامحوریهای انسان تنظیم شود. »خواستهباید مطابق 
شود. ها و انسان است. جایگاه و ارزش انسان در ذیل و طول اراده الهی تعریف میهمه پدیده 

عقل و دستاوردهای معرفتی خود اعتماد کرده و  دیدگاه اومانیستی، انسان صرفا به اراده و در
 (. براساس دیدگاه484: 1384 علیخانی و همکاران،رایی خود ندارد)نیازی به موجود ماو

تنها به منافع مادی، سلطه بر دیگری و هژمونی فکری و است مادی موجود انساناومانیسم، 
بلکه شخصیت ؛ نیستصرف انسان یک موجود مادی ، پارادایم اسالمی؛ اما در اندیشدمی

 است.های معنوی گرایشوجودی او ترکیبی از تمایالت مادی و 

 شناسی انسانیتفاوت در هستیب( 

جوادی شناسانه دو مکتب فکری، در باب وجود و ماهیت انسان نیز تفاوت دارد )دیدگاه هستی
از منظر از نظر دین، موجودات عالم منحصر به موجودات مادی نیستند. (. 483: 1384آملی، 
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تجربی ناب  یست، شناخت آن نیز تنها با مدلاز آنجا که مادی نشناسی انسان معرفت اسالم،
آید. اگر کسی از این مسیر به شناخت انسان دست یابد، معرفت ناقص برایش حاصل فراهم نمی
 .خواهد شد

انسان در  .دارد فرق غیردینی شناسیانسان با دینی شناسیانسان تردیدبی :نتيجهج( 
های کنش  از  انگارانهیءش  تعریف  و  شودمیعد مادی وجود او تعریف  بُ   اساستنها برمکاتب مادی  

گیرد؛ اما انسان از دیدگاه اسالم، خلیفه خدا در روی زمین و در قبال همه مسئول صورت میاو  
 گونهاین  بر  مبتنی  که  علومی  قهرا  بود،  متفاوت  هادیدگاه  این  براساس  انسان  شناخت  وقتیاست.  
شناختی اسالمی از ترین تمایز انسانمهم کنند.می پیدا تفاوت نیز ،باشد شناسیانسان
 .شودمیجا ناشی درست از همین ،غیردینیشناختی انسان

 شمولی دینجهانـ 3

 یاسالم، آیینشمولی اسالم است. یکی دیگر از دالیل ضرورت تدوین علوم اسالمی دینی جهان
 جهانی  آیات و روایات گوناگونی بر  .نژاد خاصی ندارد  منطقه، قوم و  جهانی است و اختصاص به

 :شودمی آیات قرآن به چند دسته تقسیم. بودن داللت دارد
 :داردشمول اعالم میعثت پیامبر را جهاننزول قرآن و ب که ، آیاتی استدسته اول

 1 .ْ ر ِْْإّلُْهَوِْْإن  َعاَلِميَنِْْذك    .است قرآن ذکر برای همه جهانیان، ( 104: یوسف)؛ ِلل 
2 .َْقاَنَْْنَزَلْْاَلِذيَْتَباَرَك ُفر  ِدهَِْْعَلىْال  َعاَلِميَنِْْلَيُكوَنَْْعب  خجسته و پایدار  ؛(1:)فرقان َنِذيًراِْلل 

اش فرو فرستاد تا هشداردهنده خدایی که جداکننده حق از باطل ]قرآن[ را بر بندهاست آن 
 .برای جهانیان باشد

3. َناَكَْْوَما َسل  ر 
َ
َمةًِْْإّلْأ َعاَلِميَنَْْرح  را رحمت برای همه عالمیان و (؛ ما ت107)انبیاء:  ِلل 
 فرستادیم.

مایه دهنده و رحمت برای تمام جهانیان خوانده و قرآن را مبر را بیمادر این آیات خدا پی
قرآن  زولرساند که هدف از نآیات میاین دسته از . است تذکر و قانون همه جهانیان قرار داده

رسان همه مردم از روز نزول قرآن تا بیم این است که قرآن یا خود پیامبر، نذیر و پیامبر بر
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 تعبیر. هدف نهایی قرآن انذار جهانیان است (.54: 1388سبحانی، ) روز قیامت باشد
قوم  مخصوص به منطقه و است که آیین اسالم جنبه جهانی دارد و »للعالمین« روشنگر این

 . (8: 1375مکارم، ) معینی نیست
ای اختصاص ندارد وآورنده آن برای هدایت همه اسالم آیین جهانی است و تعالیم آن به منطقه 

است. همچنین دین اسالم آخرین دینی است که از طرف خداوند برای  مردم برانگیخته شده 
 (. 24:  1380جامعه انسانی عرضه شده است و پیامبراسالم، خاتم پیامبران است )سبحانی،  

 هاست:ها ومکاندر همه زمانها آیاتی است که مورد خطاب همه انسان دسته دوم،
1 .ْ َهاَْياُْقل  يُّ

َ
يْالَناُسْْأ ُكم ْْالَلِهَْْرُسوُلِْْإِنِّ بگو: ای مردم، من  ؛(158: اعراف) ...َجِميًعاِْإَلي 

 ....  پیامبر خدا به سوی همه شما هستم
2.  َْناَك َسل  ر 

َ
َْوأ ْ...ِْبالَلِهَْْوَكَفىَْرُسوّْلِْللَناِسْْ.. به تو را برای مردم  ؛(79: )نساء َشِهيًدا

  .کافی است پیامبری توپیامبری فرستادیم و گواه بودن خدا به 
3.َْْناَكَْْْوَما َسل  ر 

َ
جز    ،برای همه مردم  و ما تو را  ؛(28:  سبا)   َوَنِذيًراْ...َْْبِشيًراِْْللَناِسَْْكاَفةًِْْْإّلْْأ

 دهنده نفرستادیم.رسان و بیممژده
4. ْ َهاَْياُْقل  يُّ

َ
َناِْإَنَماْالَناُسْْأ

َ
َْْنِذير َْْلُكم ْْأ من که به درستی  مردم!بگو ای ؛ (49)حن:  ُمِبين 

 .آشکاری هستم دهندهبیمبرای شما 
5  .َهاَْْيا يُّ

َ
َبُكُمْْْاَتُقواْْالَناُسْْْأ َْْْخَلَقُكم ْْْاَلِذيَْْر ٍسِْْْمن  از مخالفت   !(؛ ای مردم1:  )نساء   ...َْْواِحَدةٍَْْْنف 
  .آفریده استاز یک تن آن کسی که شما را  بپرهیزید؛پروردگارتان  هایبا فرمان

ها را در طول تاریخ که پیام بعثت جهانی است و تمام انسان  شودمیاستفاده  یادشده  از آیات  
 وهای موجود در زمان خطاب شامل انسانو »ناس« است به ؛ زیرا خطاب قرآن شودمیشامل 
 .شودمیهای مقدر الوجود انسان

 :گوید، آیاتی است که از پیروزی اسالم بر همه ادیان سخن میدیگر دسته
َْسَلْْاَلِذيُْهَو ر 

َ
ُهَدىَْرُسوَلهُْْأ َْْوِديِنِْْبال  َحِقِّ ِهَرهُْْال  يِنَْْعَلىِْلُيظ  ِهْْالِدِّ ُْْكِلِّ ِرُكوَنَْْكِرهََْْوَلو  ُمش  )توبه:  ال 

ها غالب آیین او کسی است که رسولش را با هدایت و آیین حق فرستاد، تا آن را بر همه (؛33
 .مشرکان کراهت داشته باشندکه هرچند  ؛گرداند
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َْسَلْْاَلِذيُْهَو ر 
َ
ُهَدىَْرُسوَلهُْْأ َْْوِديِنِْْبال  َحِقِّ ِهَرهُْْال  يِنَْْعَلىِْلُيظ  ِهْْالِدِّ فتح: ) َشِهيًداِْبالَلِهَْْوَكَفىُْكِلِّ

ها غالب آیین او کسی است که رسولش را با هدایت و آیین حق فرستاد، تا آن را بر همه ؛(28
 .گواهی خدا کافی است ،گرداند، و بر حقیقت این سخن

بطالن ادیان غیرالهی و حقانیت و  پیام دینشمولی جهانو ، بر جهانی بودن یادشده آیات
تواند تعالیم دین حق را باطل زمان و گذشت ایام نمیدین اسالم و پیروزی آن داللت دارد. گذر  

تمام روشنایی آن،    ،کند؛ بلکه برای هر عصر تازگی و طراوت دارد و چون مبتنی بر فطرت است
تواند در دین حق راه پیدا دهد و هیچ باطلی نمیبشریت را در گذر تاریخ تحت پوشش قرار می

 . پی برددین شمولی به جهانتوان میها مه انسانهف یعالوه بر آیات، از اشتراک در تکل .کند

 جاودانگی دین اسالمـ 4

شایستگی دارد در همه عصرها و دینی است که ترین کامل واسالم خاتم ادیان آسمانی دین 
  .زیرا اسالم دین همیشگی است و بعد از اسالم شریعتی نخواهد آمد  ؛ها بشر را هدایت کندزمان

 جاودانگی اسالمدالیل 

 . دالیل عقلی1

انتظارات  و گوی نیازهاپاسخاسالم  یعنی است؛اسالم مطابق با فطرت آدمی احکام  (الف
آنچه که . هاستهمه انسان شامل وجاوید  فطرت انسان حقیقتی ثابت و .فطری انسان است

اما ساختار   ؛عادات و رسوم متعلق به زندگی مادی است،  است  در معرض تغییرزندگی انسان    در
چه انسان متمدن باشد و  چه ؛استمشترک  همه انسانها بین و ابتث انسانو فطری روحی 

 آمده است. هاانسان فطرت تربیت برای دین .انسان بدوی
 فرماید: )ره( میعالمه طباطبایی

 بشاار اساات؛ فطرتاای کااه هاایچ انسااانی در فطاارتاساسااش باار حکاام اسااالم »

داننااد اش همااان را ماایکنااد و کمااال انسااان در زناادگیاحکااام آن تردیااد نمی
 (.3: 1363طباطبایی، ) «که فطرت بدان حکم کرده باشد...

های دین، متکی بر داوری عقل و مطابق با احکام عقالیی است و همه عقالی عالم آموزه  ب(
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باقی   ،رو دین اسالم هم که مبتنی بر چنین احکامی استپسندند. ازاینول داشته و میآن را قب
 و جاودان خواهد بود.

 شود و هم بامیبه اقتضای قاعده لطف ثابت  هم ،ضرورت ارسال رسل نبوت،در بحد  (ج
لطف و حکمت پروردگار قاعده اقتضای  به ،نبوتثبوت اصل جاودانگی اسالم.  دلیل عقلی بر

خاتمیت پیامبران و اعالن  .شودمی، جاودانگی آن روشن ختم نبوت مسئلهاست و با توجه به 
جاودانگی دین مبین اسالم و شایستگی آن برای   بر  یپایان نزول وحی، دلیل گویا و سند استوار

 .(262 بی تا: غفاری،) جاودانه ماندن است

 دالیل نقلی. 2

 آیات و روایات معتبره ثابت کرد. به استناد  باتوان جاودانگی دین را می ،عقلیقطع نظر از ادله 

 الف(آیات

نیز هست. گرچه آن آیات   جاودانگی دین  کننده، اثباتشمولی ذکر شدآیاتی که در بخش جهان
ع  و «جامعیت دین»در بحد از  مورد استناد واقع شده است؛ »جهانی بودن دین«  یا در موضو

 .برای جاودانگی دین نیز قابل استناد استلیکن 

 جاودانگی دین از منظر سنتب( 

شود. جاودانگی دین، به یک روایت استناد میمورد . در یکی از منابع شناخت دین سنت است
  «لی یوم القیامه وحرامه حرام إلی یوم القیامهاحاللٌ  حالل محمدٍ»: فرمایدمی امام صادق
 رو،؛ ازاینبر جاودانگی شریعت الهی داردصریح این حدید شریف داللت (. 9: 1363)کلینی، 

 . استزنده و ثابت و استوار  ،احکام اسالم تا قیامت
 فرماید: میجاودانگی دین  بارهمطهری در شهید

زنااده بااودن دیاان چیساات؟ سااّر اینکااه اسااالم یااک دیاان زنااده اساات و  ساارّ »
اساات کااه تعلیمااات اسااالم در هاار تواند تا قیامت بماند چیساات؟ سااّرش ایاان می

توانااد داشااته باشااد. ها تعلیماااتی اساات کااه جانشااین نمیقساامتی از قساامت
های جزئاای و موقاات هرگااز دنبااال هاادف ،برای اینکااه اسااالم در تعلیمااات خااود
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های جزئاای و موقاات بشاار بسااتگی دارد بااه زمااان برای بشر نرفته اساات. هاادف
ته باشااد بااا یااک هاادف و مکااان. هاار حرکتاای و هاار نهضااتی کااه بسااتگی داشاا 

جزئی و روی آن هدف جزئاای تأساایس شااده باشااد، بااا از بااین رفااتن آن هاادف، 
ولاای اگاار حرکاات و نهضااتی در دنیااا  .رودآن حرکت و نهضاات هاام از میااان ماای

هاادف را  ،به وجااود بیایااد، روی یااک هاادف نامحدودکااه هرچااه بشاار جلااو باارود
یشااه ایاان بینااد. باارای همنمی بینااد و پشاات ساار خااودشدر جلااو خااودش می

 تواند زنده باشد«.تعلیم می

 : ویسدننیز می )ره(عالمه طباطبایی
ع اساات :در جامعااه اسااالمی مقرراتی که به نظاار اسااالم   بایااد اجاارا شااود، دو نااو

ع اول، احکااام  قااوانین و مقرراتاای کااه ریشااه تکااوینی و ثااابتی دارنااد؛ ماننااد نااو
ع دوم  باشااندتغییر میشااریعت کااه مااواردی ثاباات و احکااام غیرقاباال ... . نااو

مقرراتی که ارتباااط بااا زناادگی روزمااره مااردم دارد و در اثاار تغییاار و اختالفاااتی 
شااود، قهاارا ایاان روز در طاارق زناادگی و وسااایل معاااش مااردم پیاادا میکه روزبه

ع مقررات محکوم به تغییر خواهند بود« )  (.94تا: طباطبایی، بینو

ع و احوال  است دین با  ممکن  ممکن است سؤال شود که چگونه   جاوید تغییرات زمانه و اوضا
این جهان، اصل تغییر   ترین اصل دراساسی  جهان متغیر است و  همه چیز درکه  ؛، درحالیبماند

اسالم قانون   .هانه قانون  ،میمرندها میطبیعت پدیده  در»  توان گفت:درپاسخ می؟  ل استتحوّ   و
اما چون با  ؛اسالم اگر با قوانین طبیعت ناهماهنگ بود، محکوم به مرگ بود .نه پدیده ،است

ع هماهنگ است، مرگ ندارد و تغییر و تبدل در او راه نخوا فطرت و سرشت انسان و هد اجتما
 .(216-215: 1388سبحانی، داشت« )

وانین همسویی با شرایط زمان است؛ یعنی ق اسالم،جهانی و کامل بودن  هاییکی از نشانه
ها ها در همه زمانگوی نیازهای انسانای تشریع شده که پاسخگونهاسالم عالوه بر جامعیت، به

هاست. از این رو، اسالم بعد از گذشت چندین قرن، بالنده و پویا ظاهر شده و در مقام و مکان
 (.227 – 214 تا:بیجوادی آملی، ) گویی نیازهای مردم، اظهار عجز نکرده استپاسخ

ع جعل شده است: احکام ثابت و  شهید مطهری معتقد بود که دو دسته احکام از طرف شار
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 گوید: می ایشان (.101تا: بیمطهری، )متغیر
گااذاری اسااالم سااتم قانونیس متغیاار در نیازهااای بشاار دوگونااه اساات: ثاباات و»

باارای نیازهااای متغیاار، قااانون  باارای نیازهااای ثاباات، قااانون ثاباات وضااع شااده و
ولاای قااانون متغیاار قااانونی اساات که]اسااالم[ آن را بااه یااک قااانون ثاباات  .متغیر

وابسااته کاارده وآن قااانون ثاباات را بااه منزلااه روح ایاان قااانون متغیاار قاارارداده 
مطهااری،  )دهااد ایاان قااانون متغیاار را تغییاار می ،کااه خااود آن قااانون ثاباات

1374 :324.) 

گاه از  د که چگونه ممکن است قوانین صدرکننحقیقت اسالم، اشکال می برخی اشخاص ناآ
 بشر را تنظیم نماید؟ یامروزامور پیچیده اسالم 

 گوید: درپاسخ می )ره(طباطبایی عالمه
مانااد، چااون تغییرناپااذیر می کلیات احکام اسااالم در هاار زمااان و مکااان ثاباات و»

ی مربااوط بااه ئاا براساااس فطاارت تغییرناپااذیر بشاار اساات... ولاای احکااام جز
ع تغییاار می زمااان کااه براساااس مصااالح و مدهای هااراپیشاا  پااذیرد، از اوضااا

عصاار از جهاات صااورت زناادگی  اخااتالف دو اختیااارات متصاادی حکوماات اساات.
مااوارد  بلکااه راجااع بااه جزئیااات و ؛مربااوط بااه کلیااات شاائون زناادگی نیساات

جااور  اختالفاای کااه بااین دو .کنااداست. حااوائن کلاای زناادگی انسااان تغییاار نمی
قاادیم بااود،  نیاااز بااه غااذا در .ل آن اسااتوسااای مصااداق و زناادگی هساات، در
ع غااذا و مصااادیق فاارق کاارده امنتهاا  ؛امااروز هاام هساات از شااکل ساااده بااه  ،نااو

ع   (.190-189)طباطبایی، بی تا: « متنو

  نویسد:می «Mohammad The Apostle of Allah » برنارد شاو در مقدمه کتاب
، بااه واسااطه خاصاایت زنااده بااودن  »ماان همیشااه نساابت بااه دیاان محمااد

ام. بااه نظاار ماان، اسااالم تنهااا مااذهبی آورش، نهایاات احتاارام را داشااتهشااگفت
است که اسااتعداد توافااق و تساالط باار حاااالت گوناااگون و صااور متغیاار زناادگی و 

کاانم و از هاام بیناای ماایمواجهااه بااا قاارون مختلااف را دارد. ماان چنااین پیش
مااورد قبااول اروپااای  اکنون هم آثااار آن پدیاادار شااده اساات کااه ایمااان محمااد

 (.13 :1351خسروشاهی، )«فردا خواهد بود
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ها و نیز شایستگی آن برای جاودانگی هر مکتبی بسته به جاودانگی مبانی، پیامنتیجه اینکه  
. انتظارات بشر در هر عصر و زمانی استتأمین ها و همچنین های انسانتأمین نیازها، خواسته

های کندکه مفاهیم دین در تمام عرصهبودن دین ایجاب می  با توجه به مطالب یادشده، جاودانه
زندگی اجتماعی وارد شود و قانون وضع نماید. اگر دین چنین ظرفیتی نداشته باشد و علوم 
انسانی غیردینی در جامعه دینی حکومت نماید، دیگر سخن گفتن از جاودانگی دین معنا 

 نخواهد داشت.

 کمال دینـ 5

کمال دین است. دالیل کمال دین ادعای علوم انسانی اسالمی، دوین تیکی از دالیلی ضرورت 
 دسته است: دو

 دلیل عقلیـ 5ـ1

کند که بشر به وحی احتیاج دارد. همان دالیل ثابت  علم کالم از راه لطف و حکمت الهی ثابت می 
ن دنیا  خصوص اینکه کیفیت رابطه بین اعمال و رفتار ای کند که چون علم بشر محدود است و به می 

وسیله خود انسان قابل شناخت نیست و سعادت واقعی انسان هم در واقع  با جهان دیگر و ابدیت به 
«، بر خداوند است که تمام نیازهای انسان  حکمت الهیکند، به حکم » با همین اعمال تحقق پیدا می 

 آید. را از طریق وحی در اختیار او قرار دهد؛ در غیر این صورت، نقض غرض پیش می 

 دلیل نقلی ـ 5ـ2

 :در روز غدیر برای حجاج اعالم کرد پیامبراسالم

امروز   ؛(3  /مائده)  )ناالْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِى وَ رَضِیتُ لَكُمُ الْإِسْالمَ دِی(
دین شما را کامل و نعمتم را بر شما تمام کردم و بهترین دین را که اسالم است، برایتان 

 (.195تا:  )طباطبایی، بی «برگزیدم
 گوید: رشید رضا درتفسیر المنار درباره کمال دین می

جمهااور از  عباااس گفتااه وناازد مااا همااان اساات کااه ابن مراد از اکمال دیاان در»
احکااام وآداب  د ویاا آن اینکااه مااراد از دیاان، مجموعااه عقا وانااد آن تبعیاات کرده
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باشااد کااه آن را بااه تفصاایل بیااان ، میمعنااای عبااادت اساات عبااادت وآنچااه در
معااامالت را بااه اجمااال تبیااین نمااوده وتفصاایل آن را بااه  کاارده اساات و

 (.166تا: رشیدرضا، بی« )االمر واگذار نموده استاولی

ٍبْوَّلَياِبٍسِْإَّلِْفيِْكَتاٍبْ:  دارد که ُمّبین کمال دین است  ای وجودهمچنین در قرآن آیه َّلَرط 
مراد از . مگر اینکه در کتابی روشن ]ثبت[ است ؛تر و خشکی نیست (؛ هیچ59)انعام:  ُمِبيٍنْ

توان بنیان نهاد ها و معارف مختلف را میهمه چیز، اصول و کلیاتی است که براساس آن، دانش
منظور از کتاب، قرآن در همه مراتب آن  .های گوناگون علمی را تولید کردها و انگارهرشتهو 

است؛ لیکن مراد از همه چیز، جامع بودن قرآن نسبت به تمامی معارف و دستوراتی است که 
 در جهت هدایت بشر و نیل به سعادت او مؤثر است. 

دیدگاه داشته  ای زندگی انسان نظر وهکند که دین برای تمام عرصهکمال دین ایجاب می
کمال   ،واند برای زندگی روزمره پیروان خود قانون داشته باشدتباشد. اگر دینی با ادعای کمال ن

  .خواهد رفت سؤالدین زیر 

 علوم انسانی اسالمی زبان مشترک گفتگو بین مذاهب اسالمی و پیروان ادیان دیگرـ 6

انسانی اسالمی آن است که اگر بخواهیم بین پیروان  دیگر از دالیل ضروت تدوین علومیکی 
ادیان و مذاهب دیگر دانشمندان اسالمی وغیر اسالمی پیرامون موضوعات مختلف اجتماعی 

تواند بنابراین، علوم انسانی اسالمی می  گفتگو صورت گیرد، الزم است زبان مشترک تدوین شود.
اجتماعی های مختلف اسالمی در عرصهمذاهب ادیان و زبان مناسب برای گفتگو بین پیروان 

 تواند کارکرد مؤثر داشته باشد: های ذیل میباشد. علوم انسانی در عرصه
 در مسائل و صاحبان فتوا بین فقیهان گاه :فقهای شیعهدیدگاه محور مشترک  (الف
تدوین علوم انسانی اسالمی، امکان اتحاد دیدگاه حقوقی آید که با دیدگاه به وجود می اختالف
  گردد.عقود و قراردادها فراهم می مباحدسازی در ویکسان

، حقوق، اقتصاددر عرصه علوم انسانی اسالمی : با تدوین بستر اتحاد جهان اسالم (ب
جهان  دانشمندان د.شوباز میدر جهت تعامل به روی ما فضای بزرگی مدیریت اسالمی و...، 

 اسالم حول محور مباحد واحد جمع شده و با هم گفتگو خواهند نمود. 
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تواند مینیز علوم انسانی اسالمی االدیانی در مباحد بین :االدیانیمباحث بین (ج
تواند بستری متون دینی با همان سبک وسیاق قدیمی نمی .دنمایگفتگو باز را برای  ایعرصه

تواند برگرفته از علوم انسانی اسالمی که میاما   ادیان دیگر باشد؛مناسب برای گفتگو با پیروان  
اقتصاد های مختلف حوزه درتواند همان متون دینی بوده و با زبان روز تنظیم شده باشد، می

 گیرد.محور بحد وگفتگو قرار حقوق اسالمی و... اسالمی و
در این عرصه نیز مباحد و موضوعاتی علوم انسانی، زمینه تفاهم  د( درعرصه فرا دینی:

سازد. زبان مشترک برای گفتمان با ادیان و مذاهب دیگر، علوم انسانی است؛ وگفتگو را فراهم می 
توان با پیروان ادیان دیگر گفتگو کرد. برای مثال، در مجمع جهانی زیرا با قرآن و روایات نمی 

ها و مجامع حقوقی جهانی راجع اقتصاد اسالمی صحبت نمود و در نشست  اقتصاد باید با ادبیات 
به حقوق بشر نیز با قواعد و مقررات حقوقی علوم انسانی اسالمی صحبت نمود. همچنین در 

ع باید به کار برده شود.  مورد تربیت وحقوق خانواده، ادبیات واصطالحات خاص آن موضو

 لوم انسانی موجود تفاوت اساسی علوم انسانی اسالمی با ع

اسالمی با علوم  علوم انسانیکه  گرددمیاین پرسش مطرح شده با توجه به مباحد مطرح 
 انسانی فعلی چه تفاوتی دارد و معیار وضع قواعد هر یک از این دو چیست؟

دانشمندان علوم انسانی ؛ یعنی بشری تجربه استعلوم انسانی وضع قواعد در معیارکلی 
ی زندگی برخی جوامع بشری در مغرب زمین، به ئجزو بررسی یدانی م اتبراساس تحقیق 

حاالت روحی برخی افراد را به دست آورده   و سبک زندگی مادی آنان واند  نتایجی دست یافته
تجربه  ،در صحنه عمل . آنهااندهای خود را در قالب نظریه مطرح کردهو تجربه نموده و یافته

نسخه عنوان یک معیار قرار داده و همان را بهی را ئات جززندگی مردم یک سرزمین یا مطالع
 . اندنموده اعالمهای روی زمین برای عموم انسانشده تجربه

مصلحت و مفسده واقعی احکام است؛ یعنی خداوند براساس  ،ضابطه وضع قانون الهیولی 
 ،مذهب شیعهنظر  طابقم. کرده استمفسده واقعی، احکام را برای انسان وضع  مصلحت و

ویژه از امام باقر به  . روایاتی از معصومیناستواقعی  مصالح و مفاسد  دایرمدار  احکام شرعي  
همچنین  (.163: 1408؛ نوری، 592تا: صدوق، بی) نقل شده استدر این مورد  و صادق



  

 

می سال نی ا نسا وم ا
عل ین  ت تدو

رور
ض

 
41 
 

ین مگر به ا  ؛وآشامیدنی را حالل نکرده»خداوند هیچ خوردنی    فرماید:میدر روایتی    7امام رضا
بار بودن، مگر به سبب زیان  ؛جهت که در آنها مصلحت بندگان است و چیزی را حرام قرار نداد

تا: طوسی، بی) تجرید االعتقاد خواجه طوسی در. (163 :1408، نوری) یا فساد انگیزی آن
احکام را بسته به مصلحت دانسته است.  (.319تا: حلی، بی) شرح آن عالمه حلی در (.202

  نویسد:شیخ طوسی می
هاایچ اسااتبعادی ناادارد کااه مصااالح  عبااادات شاارعی تااابع مصااالح هسااتند و»

ای ازآن باادل تغییر کند وآنچه داعی بااه فعاال واجااب بااوده اساات، بااه بازدارنااده
  (.508: 1417باشد« )طوسی، گردد، یا داعی به فعل قبیح 

 د: ویسنمحقق حلی نیز می
 تغییاار در از دیگاار سااوی، تفاااوت و احکااام تااابع مصااالح هسااتند و شاارایع و»

 مصالح رواساات. پااس رواساات آنچااه تااابع ایاان مصااالح اساات نیااز تغییاار کنااد و
 (.162: 1403یابد« )محقق حلی، تفاوت 

 نویسد: همچنین عالمه حلی می
»احکااام منااوط بااه مصااالح هسااتند و هاایچ امتناااعی ناادارد کااه باارای مثااال، 

ود چیاازی در زمااانی مصاالحت داشااته باشااد و در زمااانی دیگاار دارای وجاا 
مفسده باشد. بنابراین، اگاار تکلیااف بااه چنااین حکماای همیشااگی باشااد، تکلیااف 

  (.76ق: 1406به مفسده پیش خواهد آمد« )عالمه حلی 

 نویسد: نیز می )ره(نائینی
دلیاال ناادارد؛ »پیروی احکام الهاای از مصااالح و مفاسااد قطعاای اساات و انکااار آن 

ع، دارای مصااالح و مفاسااد ند و زیرا همه کارهااا بااا قطااع نظاار از اماار و نهاای شااار
هااایی باارای احکااام و ترازهااایی باارای هااا وعلتهمااین مصااالح و مفاسااد، انگیزه

 (.59تا: آنها هستند« )نائینی، بی

سني  از مباحد مهمي است که فقهاي شیعه و ،بعیت احکام از مصالح و مفاسدبنابراین، ت
چیزي است که بود و نبود حکم  عبارت از ،اند. مقصود از مصالح و مفاسدبدان عنایت داشته

علل و مقتضیات « یا »مالکات احکام«، »مناطات احکام» شرعي بدان بستگي دارد و از آن به
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سنت اما اهل  ؛شناسدمنابع استنباط نمی  البته شیعه مصلحت را یکی از  شود.یاد مينیز    «احکام
  دانند.منابع استنباط می مصلحت را یکی از ،نبود دلیل در

و  اند»مقاصد شریعت« مطرح کرده سنت این ضابطه را تحت عنوانعلمای اهل برخی از
ع ( 381شیخ صدوق )م اند.علل شرایع مطرح کردهعنوان به فقیهان شیعه کتابی در این موضو

به دست  ق(478هاي جویني )منوشته از مقاصديي هااندیشه .را نوشت الشرایععللبه نام 
سل ، نعقل،  نفس  ،دین»  از:اند  از مصالح ضروری بندگان که عبارت   ،البرهاندر کتاب    وی  آید.می
دار حفاظت این مصالح تفکر حاکم این بود که شریعت اسالمی عهده  .سخن گفته است  «ملک   و

 گوید: او ميتمرار یابد. تا حیات انسانی و اجتماعی تداوم و اس ،پنجگانه است
ع درنیابااد، باار قانون گااذاري »آن کااه وجااود مقاصااد را در اواماار و نااواهي شاار

 (. 295: 1400شریعت بینا نیست« )الجوینی، 

مطرح نمود   الموافقات فی اصول الشریعه  درکتابشریعت را    ( به تفصیل مقاصد790شاطبي)م
ع اختصاص دادالمقاصدکتاب »از آن را با عنوان  ءو یك جز : 1427شاطبی، ) « به این موضو

 ق( 751ابن قّیم)م(. 19تا: کرد )الحسنی، بیتکمیل های او را گفته های جوینیتالش (. 200
 گوید: ضابطه جدیدی درباره مصلحت ارائه داده و می
هااا و مصااالح بناادگان در معاااش و معاااد اسااتوار »بنیان و پایااه شااریعت برحکمت

تمااامش عاادل، مصاالحت، رحماات یااا حکماات اساات. پااس هاار  اساات. شااریعت
شااود، یااا از ای که از مسیر عاادالت خااارج شااود، مصااداق سااتم و جااور میمسئله

حوزه رحمت خارج شااده و بااه ضااد آن تباادیل شااود و یااا از مصاالحت و حکماات 
دور افتاااده و بااه مفسااده و تباااهی کشاایده شااود، از شااریعت نیساات؛ اگرچااه بااا 

 (. 3: 1422)ابن قیم، تکّلف، داخل دین بود« 

 افزاید: وی سپس می
رغم اخااتالف عاارف، عااادت، زمااان و احااوال، بااا جمااود باار »هاار کساای کااه بااه

ظاااهر کتاااب فتااوا دهااد، هاام خااود بااه بیراهااه رفتااه و هاام دیگااران را گمااراه 
 (.7: 1422ساخته است« )ابن قیم، 

ع سنت معتقدند که مقاصد شریعت، غایت و اسرابرخی از نویسندگان اهل ری است که شار
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آن غایت و اسرار، مصلحت  (.24ق: 1432فارسی، هنگام وضع هرحکمی در نظر داشته است )
 نگارد: و نظم جامعه اسالمی است. یکی از نویسندگان درباره مقاصد شریعت می

»مقاصد شااریعت همااان غایاااتی اساات کااه شااریعت باارای تحقااق آنهااا در جهاات 
 (. 204تا: ، بیمصلحت مردم، وضع کرده است« )ریسونی

پس معیار اصلی برای وضع قواعد واحکام دینی، مصلحت ومفسده است که هم شیعه به آن 
ع دائرمدار مصالح و مفاسد است،  قائل است و هم اهل شیعه و سنت. در اینکه احکام از نظر شر

مفاسد  تواند مصالح وچه کسی بهتر میپرسش این است که  و این امر اتفاق دارند سنی بر
 را تشخیص دهد؟انسان واقعی 

انسان را خوب بشناسد و تواند مصلحت و مفسده واقعی را تشخیص دهدکه کسی میپاسخ: 
فقط خالق انسان از چنین   .کامل به انسان و نیازهای مادی و روانی او داشته باشداحاطه علمی  

سان در چیست و ، کمال انچه نیاز داردبه داند که انسان او می .برخوردار استجامع علمی 
برای تشخیص مسیر کمال کدام است؟ این تشخیص فقط در صالحیت خالق هستی است؛ زیرا  

ع دارای    االطالق است.علم تام الزم است که خداوند متعال عالم علی  ،مصلحتکامل یک موضو

 نتیجهـ 7

ع مباح خاستگاه علوم انسانی موجود،که شده این نتیجه به دست آمد که مطرح  داز مجمو
تواند منبع تعلیم و تربیت، اداره، نمی غربی دارد و بر اساس مبنای اومانیستی شکل گرفته،

غایات دین  چون هدف و غایت این علوم با اهداف وقرار بگیرد؛  حقوق و اقتصاد جامعه اسالمی 
صرفا به تأمین نیازهای مادی انسان چون مبنای مادی دارد، این علوم  در تعارض هستند.

زیرا از منظر علوم  ؛انسان ندارد و تزکیه و تهذیب گونه توجهی به ُبعد معنویهیچ و پردازدیم
سعادت مادی و تأمین  ،علوم انسانیاین غایت  انسان منحصر به ماده است و ،انسانی غربی

باید از طریق و انسان فقط نیاز مادی دارد  ،نیازهای مادی انسان است. از منظر اومانیسم
  .تأمین نمودرا نیازهای مادی جامعه  ،ترقی این علوم وپیشرفت 

مورد توجه  ددو جنبه حیات انسان بای دوُبعدی است و هر یانسان موجود ،اما از نظر اسالم
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انسان  ،ازمنظر اومانیسم دو ُبعد زندگی انسان باشد. برنامه زندگی معطوف به هرو قرارگیرد 
ای بر ،های اوکنش از انگارانهیءش تعریف و انسان از مادی تلقی همان بااست و  «یء»شیک 

. اما دکنمی تحلیل نویسد و روابط اجتماعی او را براساس معیارهای مادی تجزیه ومی او قانون
هدف خلقت او مشخص است و انسان  است و انسان از دیدگاه اسالم خلیفه خدا در روی زمین

مسئولیت بیا، اولیا، دین، اسالم و امت اسالمی  پیشگاه خداوند، ان  در  و  در قبال همه مسئول است
ها قوانینی الزم دارد که عالوه بر پرورش جسم و انسانی با این ویژگیکه، دارد. طبیعی است 

پذیری را در او تقویت نماید. او را نیز پرورش دهد و همچنین حس مسئولیت روح  ،جان او
 شود. چنین آثاری در علوم انسانی موجود محقق نمی

شمولی وکمال دین و همچنین دوُبعدی بودن انسان، تدوین توجه به جاودانگی، جهان با
تحول و نوآوری در علوم انسانی مبتنی بر فرهنگ و اندیشه علوم انسانی اسالمی و ایجاد 
توان با زیرا زندگی اجتماعی با صبغه دینی را نمی است؛ناپذیر اسالمی، یک ضرورت اجتناب

 ینی اداره و رهبری نمود.علوم انسانی غیرد
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