الزاماتنظرهیرپدازی ردرعهصاهیجديداجتماعي
(باتأکيدربديدگاهآيتاهللارعافي)

1

حسن يوسفزاده

2

چکيده
رشد و گسترش علوم انساني اسالمي نیازمند روششناسيهاي دقیق و ارائه راهکارهاي علمي
متناسب در عرصههايي است که نماد فرهنگ و تمدن اسالمي بهشمار ميروند .عرصههايي

1

2

.تاريخ دريافت49/6/32 :

تاريخ پذيرش49/7/32 :

 .عضو هيأت علمي جامعة المصطفيusefzadeh.h@gmail.com :9

مانند الگوي اسالمي ايراني پیشرفت و سبک زندگي اسالمي بهدلیل شمول و کلیتشان همه
عرصههاي علوم انساني را دربر ميگیرند و اهتمام به روششناسي و نظريهپردازي در اين دو
عرصه نقطه ثقل تحوّل در علوم انساني بهشمار ميرود .علوم انساني همچنان که پیشران توسعه
در مغرب زمین بهشمار ميرود ،عنصري تعیینکننده در تحقق الگوي اسالمي پیشرفت و نیز
سبک زندگي اسالمي در جهان اسالم تلقي ميشود .تغییر مسیر علوم انساني از رويکردهاي
غربي به سمتوسوي مسائل اسالمي و حتي بومي ،استلزاماتي دارد که در اين مقاله مورد توجه
قرار ميگیرد .بدينترتیب با بهرهگیري از ظرفیت «روش مقايسهاي متوازن پیوسته» ،در پاسخ به
اين پرسش که از نگاه اسالمي ،نظريهپردازي در عرصههاي جديد داراي چه استلزاماتي است،
ديدگاه نظري و روششناسانه آيتاهلل اعرافي درباره استلزامات ورود به عرصههاي جديد
برجسته ميشود .آيتاهلل اعرافي بهعنوان يک فقیه ،از نقطهنظر روششناختي ،توجّه به  5مقوله
مهم را براي تحقق سبک زندگي اسالمي و نیز پیشرفت(بهعنوان دو نمونه از عرصههاي
پژوهشي نو) ضروري ميدانند که عبارتند از :فلسفه ،اخالق ،فقه(ورود مصداقي يا ارائه قواعد
عام) ،امتداد قواعد عام فقهي و بهرهگیري از علوم تخصصي و کاربردي روز(معرفت بشري) با
هدف الگوسازيهاي عیني و عملي .اين الگوي روششناختي داراي سه سطح (فلسفه ،اخالق
و فقه) است که در اينمیان فقه از جايگاه محوري برخوردار است و از همین منظر(سطوح)
قابل مقايسه با برخي الگوهاي ارائه شده از سوي برخي متفکران اسالمي و غیر اسالمي در اين
زمینه است.

کلیدواژه :روششناسي ،نظريهپردازي ،سبک زندگي ،پیشرفت ،فلسفه ،اخالق ،فقه ،علوم
انساني
 -1مقدمه (تبيين جايگاه بحث)
هنگامي که سخن از مقوالتي مثل پیشرفت ،الگوي اسالمي زندگي يا سبک زندگي
اسالمي ،تحوّل در علوم انساني و مانند آن ميرود ،اولین پرسش جدي اين است که
پیشرفت واقعي چیست؟ الگوي اسالمي کدام است و سبک زندگي دقیقا يعني چه؟ کدام
پیشرفت به صالح جامعه ،جهان و افراد است؟ تحول در علوم انساني چگونه ممکن است؟
صرفنظر از پاسخهاي لغوي ،تعیین معناي واقعي مقولههايي از اين قبیل نیازمند تامالت

فلسفي و ژرفنگرانه است که ناظر به سطح زيرساختي نظريهپردازي است و بدون تعريف
دقیق و اجماع نسبي در مفاهیمي از سنخ باال نميتوان در سطح کالن اجتماعي درباره تحقق
آنها برنامهريزي و حتي سیاستگذاري کرد« .تحقیقات ژرف ،نو و کارآمد در عرصه علوم
انساني که هويت میانرشتهاي دارد و حوزه علمیه در شکلگیري نظريهها و آراي آن دخالتي
نکرده است ،به بنیه قوي اجتهادي و روششناسي اجتهادي نیاز دارد(».اعرافي،2243 ،
ص .)79فرصتهاي پديدآمده در پرتو انقالب اسالمي برخي متفکران معاصر را بر آن داشته
تا از نقطهنظر کامالً اسالمي و با رويکرد اجتهادي روششناسي متناسب با ورود به مقولههاي
جديد و کاربردي را در اولويتهاي پژوهشي خود قرار دهند .گذشته از متفکران متاخر هم
چون شهیدصدر که روششناسي قابلاعتنا و کاربردي ناظر به حل مسائل روز در سطح کالن
اجتماعي را ارائه کرده است ،در میان متفکران معاصر و نسبتاً جوان ميتوان به آيتاهلل علي
اکبر رشاد (در مباحثي درباره منطق فهم دين ،نظريه ابتناء ،فلسفه فرهنگ ،پیشرفت و سبک
زندگي بهويژه در بررسي ارتباط طولي بینش ،منش و کنش که شاکله انديشه وي را تشکیل
ميدهد) ،علي عابدي شاهرودي(بهويژه بحث فلسفه تابع ،منطق تابع و دانش تابع) ،حمید
پارسانیا( در مباحثي همچون :جهانهاي اجتماعي و رابطه علم و فرهنگ) و علیرضا
اعرافي(اجتهاد تمدنساز) اشاره کرد که البته ورود آيتاهلل اعرافي در قالب آثاري همچون:
درسهاي فقه تربیتي و ارائه مقاالت متعدد در موضوع روششناسي و چندين سخنراني مهم
در موضوع الگوي اسالمي ايراني پیشرفت و سبک زندگي اسالمي بهويژه از منظر روش
شناختي ،که حاکي از تامالت بلندمدت وي ميباشد ،ايشان را از متفکران فوقالذکر متمايز
ساخته است و همین امر الهامبخش توجّه ويژه به انديشه وي در اين مقاله شد .از آنجا که
در بررسي روششناسي ايشان ،از انديشههاي روششناسانه ديگران هم استفاده شده و
مقايسه اجمالي صورت خواهد گرفت ،روش «مقايسه متوازن پیوسته» (براي مطالعه بیشتر
درباره اين روش ،ر.ک :پاکتچي ،)2242،ظرفیت خوبي را براي اين پژوهش در اختیار قرار
ميدهد .مقايسهاي پیوسته به اين معني است که هر کدام از متفکران نام برده شده روش

شناسي خود را تا اندازهاي تدوين کردهاند که بتوان در آثارشان بهطور «متوازن» پیگیري کرد
و چون هر کدامشان داراي مباني خاص (اگرچه عمدتاً مشترک) هستند ،میان مباني و روش
شناسيشان «پیوستگي» وجود دارد.
اگر معتقد باشیم که انقالب اسالمي بايد تمدني نو برپا کند .نماد تمدن نوين اسالمي،
سبکهاي اسالمي زندگي است .يکي از مهمترين آسیبهاي سبکهاي زندگي جهان شرق
و جهان اسالم ناهماهنگي و عدم انسجام در آنهاست که در نحوه پوشش ،تغذيه ،معماري،
شهرسازي ،هنر و مانند آن مشهود است .دلیل عدم انسجام و ناهماهنگي عمدتاً به اين عامل
بر ميگردد که جوامع ما از سويي اسالمي هستند و از سوي ديگر مثل همه جوامع ديگر ،در
سايه و هجوم فرهنگ و تمدن دنیاي غرب قرار گرفتهاند .کمال سبک زندگي اسالمي غلبه بر
تعارضها و طراحي ساختار آن بر منطق قابل دفاع اسالمي است .در حقیقت هم سبک
زندگي اسالمي و هم الگوي اسالمي ايراني پیشرفت بايد بر مبنا و منطق اسالمي استوار
باشند و اين مهم امروز بر دوش علوم انساني (شامل فلسفه و علوم ديگر) استوار گشته
است .در اينجا سخن از سازِکار نظريهپردازي و تحوّل علوم انساني نیست بلکه سخن از
الزاماتي است که در هرگونه نظريهپردازي و ورود به عرصههاي زيستجهان اجتماعي بايد
مورد توجه جدي قرار گیرد .آيتاهلل اعرافي ،با اعتقاد به اين که« :هر کاري در حوزه تمدني
مبتني بر گسترش انديشه و دانش است و تا آنجا که به معارف اسالمي برميگردد اين مؤلفه
بايد اجتهادي باشد» ،اين الزامات را در قالب توجه منظومهوار به فلسفه ،اخالق و فقه در هر
موضوعي بیان ميکنند و اين روش را هم در مقوله الگوي پیشرفت و هم در مقوله سبک
زندگي اسالمي بهکار ميبندند .اينگونه روششناسي را بايد در امتداد روششناسي
شهیدصدر قلمداد کرد .رويکرد آيتاهلل اعرافي به اين مقوالت ،رويکردي اجتهادي است و
ناظر به خوانش اجتهادي متن است؛ لکن ورود فقه به مديريت زيستجهان اجتماعي
استلزاماتي را بههمراه دارد که مجتهد را به سمتوسوي مسائل جديد اجتماعي و موضوع
شناسي ميکشاند .بهنظر ميرسد موضوعشناسي دقیقتر ،به فهم دقیقتر متون و آموزههاي

ديني مساعدت ميکند .اعرافي که متأثر از شهیدصدر است در اين زمینه معتقد است :در
مواجهه با هر متن ديني دو رويکرد تفسیري امکان دارد :الف) رويکردي که در آن ،فارغ از
مطالعه پیشین هر نظريه و فرضیهاي ،بر اساس اصول و قواعد معتبر و شیوههاي متنوع تفسیر
متن در حد امکان به بررسي متن پرداخته ميشود و مدلول و محتواي آن بهدست آورده مي
شود .اين روش و رويکرد برپايه همان مفاهیم درونِ متن و تقسیم و تنظیم آنها استوار است.
ب) در رويکرد ديگر ،مفاهیم و نظريههاي مطرح در حوزههاي گوناگون معرفت بشري ،بر
متن ديني عرضه ميشود و تالش بهعمل ميآيد تا موضع متن ديني در آن زمینه استخراج
شود .اين رويکرد تفسیري اوالً با رويکرد اول قابلجمع بوده و ميتوان نتايج اين رويکرد را
با حاصل رويکرد اول هماهنگ نمود و ثانیاً موجب شکوفايي بیشتر معاني متن ميشود .اين
روش با آنچه شهید صدر در مباحث تفسیري «روش موضوعي» نامیدهاند ،قرابت دارد(ر.ک:
مباحث تفسیر موضوعي شهیدصدر در المدرسة القرانیة) .البته اين روش بايد هماهنگ با
نتايج معتبر اول باشد و با دقت تمام سعي شود تا از تحمیل نظرات شخصي و ديدگاههاي
مکاتب بر متن و تفسیر به رأي پرهیز گردد(ر.ک :روششناسي استنباط آموزههاي تربیت در
آيینه و کالم امام علي ،7مجموع مقاالت برگزيده همايش تربیت در سیره کالم امام علي.)7
در هیچ موضوعي نميتوان به نتیجه رسید مگر اينکه ابعاد مختلف آن با يک نگاه اجتهادي
بهدقت بررسي شود .حوزههاي علمیه بايستي بهسمت اجتهاد دقیقتر و ريزتر و ناظر به
موضوعات جديتر دنیاي جديد عبور کند .در هر صورت فلسفه ،فقه و اخالق سه زاويه
ديدي است که طبعا هیچ دکترين و نظريه اسالمي درباره هیچ موضوعي بدون جمع اين سه
نگاه تمام نیست .البته براي فعالکردن منابع در يک مسئله در دانشهاي اسالمي ،ميتوان
برشي را در منابع تحقیق اسالمي بهعمل آورد؛ به اين معنا که مثالً تفسیر و قرآن ،يا فقه
الحديث و يا احیانا منبع عقل را در يک موضوع فعال کرد .روشن است که اين برشِ متني،
گرچه فوايد زيادي دارد ،لکن هیچگاه ما را به يک اعتبار نهايي نائل نميکند .آنچه مهم است
برش موضوعي است که اجتماع گزارههاي توصیفي ،فقهي و اخالقي درباره آن موضوع يا

مسئله است .اين رويکرد را ميتوان در عرصههاي گوناگون در پیش گرفت(اعرافي.)2242 ،
در اينصورت «براي نظريهپردازي دربارة واقعیات عیني جامعه ،بايد از وضع عیني جامعه و
نقاط ضعف و قوت آن مطلع باشیم»(مصباح يزدي )2242 ،بههمین دلیل «تحوّل در روش
هاي پژوهش ،امري اجتنابناپذير است»(اعرافي ،2243 ،ص .)27روششناسي درست در
واقع کلید فتح قلههاي علم و راه میانبر براي کسب نتايج بیشتر و بهتر است(همان ،ص.)209
در حقیقت تفاوت بارز آيتاهلل اعرافي با ديگران(که در مسائل جديد قلم زدهاند) در اين
زمینه ،ارائه راهکار و روششناسي ورود فقه به عرصه مديريت اجتماعي بر ميگردد .ورود
همهجانبه فقه به عرصههاي مديريت زندگي جمعي آثار خود را بیش از چیزدر تحوّل علوم
انساني خواهد گذاشت .اين نوع نگاه دقیقا در مقابل انديشهاي است که راه پیشرفت را در
کنارگذاشتن دين از عرصههاي اجتماعي جستجو ميکند .اهمیت رويکرد فقهي در بررسي
عرصههاي جديد اجتماعي آنگاه مضاعف ميشود که بدانیم دنیاي سکوالر با مخالفت خود
نسبت به حضور اجتماعي دين(که مهمترين جلوه آن ورود فقهي است) مرز خود را با سنت
ترسیم کرده است .بهعنوان مثال ،سلزام معتقد است پیشرفتي که خارج از انسان (اعم از اديان
و فلسفه) بر انسان تحمیل شود هیچ نسبتي با او نخواهد داشت(سلزام،2227 ،
ص.)292-296
در اين مقاله به دو عرصه جديد که پیوند نزديکي باهم دارند توجه توامان ميشود:
«پیشرفت» و «سبک زندگي اسالمي» .بهنظر ميرسد تحقق «سبکزندگي اسالمي» سويه
ديگر «پیشرفت» يا يکي از ابعاد مهم آن است .اگرچه بهنظر ميرسد در بیاني از آيتاهلل
خامنهايمدظله العالي ( )2242معني دوم ذکر شده است« :يکي از ابعاد پیشرفت با مفهوم
اسالمي عبارت است از سبک زندگي کردن ،رفتار اجتماعي ،شیوهي زيستن ،اينها
عبارةٌاخراي يکديگر است و اين يک بُعد مهم است ،».لکن در جايي که بعد سختافزاري
(بعد تکنولوژيکي)پیشرفت را مقدمه بعد نرمافزاي(سبکزندگي) بیان ميکنند ،مشخص مي
شود که پیشرفت در عمل ،همان تحقق سبک زندگي اسالمي است« :ما اگر پیشرفت همه

جانبه را بهمعناي تمدنسازي نوين اسالمي بگیريم  ،اين تمدن نوين دو بخش دارد :يک
بخش ،بخش ابزاري است؛ يک بخش ديگر ،بخش متني و اصلي و اساسي است  ،اما بخش
حقیقي ،آن چیزهائي است که متن زندگي ما را تشکیل ميدهد؛ که همان سبکزندگي
است(».همان) و سبک زندگي بدون فقه زندگي ره به جايي نخواهد برد .اين چنین است که
در شرايط کنوني انديشههاي ناظر به بسط فقه در جهت پوشش همه عرصههاي زندگي(اعم
از پیشرفت ،سبک زندگي ،هنر و معماري و مانند آن) جايگاه ويژه در میان ساير انديشهها
پیدا ميکنند.
و در نهايت اگرچه در اين مقاله گاهگاهي سخن از تحوّل در علوم انساني هم بهمیان مي
آيد ولي حقیقت تحول در علوم انساني در توجّه اسالمي به دو مقوله پیشرفت و سبک
زندگي است .تحول در علوم انساني بخشي ضروري از فرآيند الگوي پیشرفت و دستيابي
به سبکزندگي اسالمي است« .اگر علوم انساني اسالمي نداشته باشیم ،سبک زندگي اسالمي
نخواهیم داشت .مقدمهي اول و شرط واجب طراحي الگوي پیشرفت ايرانيـ اسالمي ،اين
است که ما علوم انساني اسالمي داشته باشیم؛ زيرا الگوي پیشرفت بناست که در همهي
عرصههاي حیات بهما الگو بدهد و عرصههاي حیات را علوم انساني اداره ميکنند»(رشاد،
 .)2240بهتعیبر پارسانیا« :الگوي پیشرفت از مسائل محوري علوم انساني است ،اين دو
اموري جداگانه نیستند و ارتباط مستقیم دارند چراکه بخشي از علوم انساني يا قلب آن
پیشرفت اجتماعي است»(پارسانیا .)2243 ،بهتعبیر ديگر ،موضوع علوم انساني چیزي جز
سبک زندگي و پیشرفت يا توسعه نیست .بهخصوص اينکه علوم انساني نه فقط توصیف که
تجويز هم دارند« .لذا به علوم انساني ،علوم اخالقي ،علوم فرهنگي ،علوم روحي و علوم
اجتماعي نیز اطالق ميشود»(علیدوست .)2249 ،شايد درک اين نکته در شرايط مثل ايران
آسان نباشد ولي «علوم اجتماعي سامانبخش به جهان متجدد و نظارت بر اين جهان
است»(داوري اردکاني ،در :اصغري ،2242 ،ص )23و به بیان خرمشاد« :علوم انساني به
زندگي انسان معنا ميبخشد»(خرمشاد ،همان ،ص.)32

 -2روششناسي
از دانشمندان غربي دستکم ميتوان به دنیس گولت اشاره کرد که ناظر به اخالق
توسعه ،سه سطح طولي و مترتب بر هم را مطرح ميکند که عبارتند از :تفکرات و تأمالت
فلسفي 3،مطالعات اجتماعي 4،و حوزه عمل و مواجهه عملیاتي با واقعیت موجود(5ويلبر و
کريشنا .)3020 ،دس گاسپر هم سطوح سهگانه حسيسازي ،نظاممندسازي و انطباق را
پیشنهاد ميکند و معتقد است هر سطح بهنوبه خود نقشي مهم و برجسته ايفا میکند :سطح
نخست مواجهه و واکنشي به تجربیات و موضوعات جديد است؛ سطح دوم به نظام
مندسازي و تعمیق نتايج حاصل از سطح نخست میپردازد و سطح سوم به کاربست و
سازگارکردن اين نظامها در زمان مواجهه با مصاديق عیني توجه دارد(گاسپر.)3006 ،
در عینحال بهنظر ميرسد جالبترين مدل را در اين زمینه ساندرز با عنوان «پیاز فرآيند
پژوهش» 6ارائه کرده است .اين مدل در حقیقت ،فرايندهاي انجام پژوهش را نشان ميدهد.
بر اساس اين مدل يک پژوهش از اليههاي مختلفي تشکیل ميشود که در آن هر اليه متاثر از
اليه باالتر است .اين اليهها عبارتند از )2 :اليه فلسفههاي پژوهش  )3اليه رويکردهاي
پژوهش  )2اليه راهبردهاي پژوهش  )9اليه انتخاب روشهاي پژوهش  )5اليه افق زماني
پژوهش  )6اليه شیوهها و رويههاي جمعآوري دادهها.
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اليه اول نشاندهنده جهانبیني و نوع نگاه پژوهشگر به جهان است .هر پژوهش به يک
شالوده يا بنیاد براي مطالعه نیاز دارد و پژوهشگران بايد از جهانبینيهايي که بهصورت
ضمني در مطالعه خود استفاده ميکنند ،آگاه باشند .بر اساس اين اليه نوع نگاه پژوهشگر
اثباتگرا به پديده يا شيء مورد مطالعه متفاوت از نوع نگاه پژوهشگر واقعگرا ،تفسیري و
عملگرا خواهد بود .البته هر پژوهشي ممکن است بر يک يا تعدادي از فلسفه هاي پژوهشي
استوار باشد .در اليه دوم بسته به نوع جهانبیني فسلفي که پژوهشگر اتخاذ کرده است ،مي
تواند براي مطالعه پديده مورد نظر از دو رويکرد قیاسي يا استقرايي استفاده نمايد .در
رويکرد قیاسي ،فکر از طريق معلومات کلي ،مجهوالت جزئي را کشف ميکند ،يعني از
کنارهمگذاشتن واقعیات پذيرفتهشده و استنتاج يک نتیجه از آن حاصل ميشود (نتیجهگیري
از کل به جزء) .در اين استدالل چنانچه مقدمهها درست باشند نتیجه ها هم الزاماً درست
خواهند بود .اين رويکرد ،به پژوهشگر کمک ميکند تا با استفاده از نظريههاي موجود
پديدههايي را که به وقوع مي پیوندد پیشبیني کند .در نقطه مقابل ،استدالل استقرايي يعني
رسیدن ذهن از جزء به کل.

در اين رويکرد فکر با استفاده از معلومات جزئي و برقراري ارتباط بین آنها حکم کلي را
استنتاج مينمايد .در اين رويکرد ،مشاهدهها بر رويدادهاي مشخصي در يک طبقه صورت مي
گیرد و سپس بر اساس مشاهده حوادث يا رويدادها ،استنباط در مورد تمام طبقهها انجام مي
شود .در اليه سوم نیز پژوهشگر بر اساس انتخابي که در هر يک از اليههاي باالتر داشته ،مي
تواند استراتژيهاي متفاوتي را بهکار برد .برخي از استراتژيها در حوزة مطالعات کمي است و
برخي در حوزه مطالعات کیفي است ،که اين امر اساس اليه چهارم را تشکیل ميدهد .در الية
چهارم پژوهشگر از حیث توسل به کميسازي رفتار پديده مورد نظر ،ميتواند هر يک از روش
هاي کمي ،کیفي يا ترکیبي را اتخاذ نمايد .در روش کمي ،دادههاي متناسب با موضوع بهصورت
کمي و عددي تبديل ميشوند که دادههاي کمي معموالً از طريق پرسشنامه گردآوري مي شوند.
اليه پنجم نیز نشاندهندة ،مطالعة پديدة مورد نظر در يک مقطع زماني خاص يا در يک
دورة زماني طوالنيتر (چند مقطعي) است .اکثر مطالعات اکتشافي ،توصیفي و تبیني که يک
پديده خاص را در يک بازة زماني خاص مورد مطالعه قرار ميدهند از نوع تکمقطعياند و
پژوهشهايي که دادههاي مربوط به يک پديده را در فواصل زماني مختلف بررسي ميکنند
مانند مطالعات روندپژوهي ،مطالعه نسلي و مطالعه پانل ،از نوع پژوهشهاي چندمقطعي
هستند .در اليه ششم نیز پژوهشگر بسته به اينکه در اليههاي باالتر چه رويکرد ،استراتژي ،و
روشي را به کار گرفته باشد از شیوههاي مختلفي براي گردآوري و تجزيه و تحلیل دادههاي
پژوهش استفاده ميکند.
در حقیقت بنا به اين مدل ،فلسفه و جهانبیني پژوهشگر ،پايه و اساس پژوهش را
شکل ميدهد ،چرا که هر يک از مراحل بعدي پژوهش از انتخاب رويکرد پژوهش تا جمع
آوري و تحلیل داده بر اساس جهانبیني و نگرش پژوهشگر صورت ميگیرد .از اينرو،
پژوهشگران ميبايست در ابتداي هر کار پژوهشي ،مبناي فلسفي کار و نوع نگرش و جهان
بیني خود را مشخص سازند(.محمودي)2243 ،
انديشمندان اسالمي اگرچه آراي خود را به اين صراحت بهشکل مدلهاي ملموس

درنیاوردهاند ،لکن بازخواني آنها بهشکل مدلهاي غیر مصرح مقدور و میسر است .بهعنوان
مثال ،پارسانیا در بررسي اليههاي جهان اجتماعي معتقد است« :هنجارها و ارزشها ،پديده
هايي هستند که در اليههايي عمیقتر از کنشهاي اجتماعي افراد قرار ميگیرند .عمیقترين
اليههاي اجتماعي ،عقايد کالني هستند که بر آرمانها و ارزشهاي اجتماعي و بر نمادها و
کنشهاي انساني تأثیر ميگذارند .باور و اعتقادي که انسان نسبت به اصل جهان و جايگاه
خود در آن دارد و تفسیري که از زندگي و مرگ خود ارائه ميدهد ،از عمیقترين پديدههاي
اجتماعي هستند .جامعهاي که جهان را به زندگي دنیا محدود کند و دل به اين جهان سپرده
باشد ،آرمانها ،ارزشها ،هنجارها و نمادهاي خود را متناسب با آن شکل ميدهد و جامعهاي
که جغرافیاي هستي را فراتر از زندگي دنیا ميبیند ،جايگاه انساني ،آرمانها ،ارزشها ،حقوق
و تکالیف خود را متناسب با آن سامان ميدهد»(پارسانیا ،2242 ،ص .)290کنشها ،هنجارها،
نمادها ،سازمانها ،ساختارها و تغییر و تحوالت دروني آنها ،بهتناسب اعتقادات ،آرمانها و
ارزشهاي کالن بهوجود ميآيند و تا زماني که تغییر مربوط به اين اليه بنیادين نباشد،
تغییرات و تفاوتها به هر مقدار هم که وسیع باشد ،هويت واحد جهان اجتماعي محفوظ
است(همان ،ص .)292بههمین دلیل با ظهور اسالم در قالب يک جهانبیني جديد ،با اينکه
زبان و جغرافیا و حتي بسیاري از مناسبات اجتماعي حفظ شد ،جامعه جاهلي عرب درهم
ريخته شد و جهان اجتماعي جديدي پديد آمد(همان).
آنچه آيتاهلل رشاد در منطق فهم دين( ،)2222فلسفه فرهنگ( ، 7) 2224تعريف
پیشرفت( 2243الف) 8و سبک زندگي( 2243ب) تئوريزه ميکند ،در نهايت به رابطه طولي
 .7فرهنگ از نظر فرهنگ از نظر نگارنده عبارت است از «مجموعه تافته و تنيده سازوارشدهاي از بينشها ،منشها و كنشهاي
پايدار ،در بستر زميني و بازه زماني مشخصي كه چون هويت جمعي و طبيعت ثانويِ طيفي از آدميان ،صورت بسته
باشد«(رشاد.)1831 ،
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آيتاهلل رشاد ابتدا پيشرفت را اين گونه تعريف ميكند« :فرگشتگي پويا و پيوستهي شئون گوناگون حيات انساني. ،در

و منظومهاي بینش ،منش و کنش ختم ميشود .اگر هدف اين دنیايي دين تنظیم کنش و
رفتارهاي فردي و اجتماعي بشر باشد ،دستيابي به آن داراي استلزامات 5گانه در روش
شناسي از نظر جامعیت است .جامعیت «ناظر به همه حوزههاي هندسه معرفتي دين يعني
عقايد(مبدأشناسي جهانشناسي ،انسانشناسي ،راهبرشناسي و معادشناسي) ،اخالق(منش و
احکام تهذيبي فردي ،جمعي و حکومي) ،احکام حقوقي و تکلیفي(فردي ،جمعي و
حکومي) ،تربیت(به معني عام آن ،يعني فردسازي و جامعهپردازي) و علوم دين است»(رشاد،
 ،2222ص .)62اين نويسنده در جايجاي کتاب منطق فهم دين تالش ميکند ثمره بحث را
در همین مقوالت 5گانه نشان دهد(ر.ک :همان ،ص 322 ،304 ،296 ،209 ،62و  .)395اين
فرآيند(با توضیحاتي که نويسنده در البالي کتاب تکمیل ميکند) بسیار شبیه همان چیزي
است که آيتاهلل اعرافي در روششناسي ناظر به نظريهپردازي در عرصههاي اجتماعي دنبال
ميکند .آنچه آيتاهلل رشاد با قلمرو دانش(همان ،ص209و  )320تعبیر ميکنند ،در بیان
آيتاهلل اعرافي با عنوان آموزههاي توصیفي درباره واقعیتها بیان شده است(اعرافي.)2242 ،
در حقیقت آندسته از آموزههاي توصیفي که نه در قلمرو بینش و عقايد بلکه در قلمرو
دانش و علم ديني قرار ميگیرد ،مبناي خوبي براي علوم انساني اسالمي است که در فرآيند
نظريهپردازي نقشي بيبديل بازي ميکنند .بهعنوان مثال ،آموزههاي ناظر به انسانشناسي،
جامعهشناسي و جهانشناسي(طبیعتشناسي) ،که در تقسیمبندي آيتاهلل رشاد (همان،
ص )320در قلمرو دانش قرار ميگیرند ،تأثیر مستقیم و زيربنايي در نگاه به عرصه زندگي از
جمله پیشرفت و سبک زندگي دارند.

راستاي فعليتيابي استعدادهاي فطري انسان ،از رهگذر كشف مشيّت تکويني و تشريعي الهي ،و اعتقاد و التزام بدانها» و
سپس در توضيح مؤلفههاي آن ميافزايد ... :از جهتي ديگر ميتوان عرصههاي گوناگون زيستي و روابط چهارگانهي انساني
را به اليههاي «بينش» (معرفت و ايمان)« ،منش» (اخالق و ارزشها)« ،كشش» (عاليق و ساليق گرايشها و ذائقهها) و
«كنش» (رفتارها جنبههاي سختافزاري زندگي) دستهبندي و طبقهبندي كرد(.رشاد)1812 ،

بهنظر علیرضا اعرافي ،ورود به هر موضوع از نگاه اسالمي نیازمند سه زاويه
ديد(توصیفي ،ارزشي و هنجاري) است .رابطه میان توصیف(از طريق مباني و فلسفه)،
ارزش(اخالق) و هنجار(فقه) رابطه طولي و منظومهاي است(اعرافي ،همان) .اين نکته هم
حائز اهمیت است که کارکرد عمده علوم انساني امروز توصیف است امّا در مقام تزاحم
احتمالي با شناختهايي که دين و عقل نظري ارائه ميکند ،کنار گذاشته ميشوند .بهعنوان
مثال ،چنانچه انسانشناسي توصیفي علوم انساني رايج با انسانشناسي ديني تزاحم پیدا کند،
بهنفع نگاه ديني کنار گذاشته ميشود .همین امر در خصوص جامعهشناسي و فرهنگشناسي
هم صدق ميکند .فرهنگشناسي بر مبناي اعتباريات عالمه طباطبائي کامالً متفاوت از نظريه
هاي فرهنگي جامعهشناسان غربي است .اعتباريات عالمه« ،درکي نو از انسان و جهان
است»(مصلح )2243 ،که الزامات خاص خود را در علوم انساني بهدنبال دارد .دستکم اين
است که نظريه اعتبارات در فهم حیات جمعي بسیار راهگشاست.
 -3الزامات نظريهپردازي در عرصههاي پيشرفت و سبکزندگي
همچنان که در سطور پیشین اشاره شد ،نظريهپردازي در عرصههاي جديد اجتماعي
داراي الزاماتي است که ميتوان آنها را در سه سطح فلسفي ،اخالقي و فقهي بحث کرد:
 -1-3سطح يکم :تامالت فلسفي

در سطح نخست ،يعني در سطح تأمالت فلسفي در باب پیشرفت بهواقع ،اين تفکرات و
تأمالت فلسفي هستند که ميتوانند روشن نمايند که «پیشرفت واقعي» و «توسعة خوب» و
وفادار به همة ابعاد وجوديِ انسان چیست و در بستر چگونه شرايطي بهلحاظ فردي و
جمعي رخ ميدهد .همچنین اين مالحظات مبنايي در سطح تفکرات فلسفي و زيربنايي
است که ميتوانند از موقفها ،ارزشها و هنجارهاي مبناييِ مطلوب ،در برابر جايگزينهاي
ناقص و ناکافي ،توسط تفکرات انتقادي و عقالني دفاع نمايند .همچنین تنها با تأمالت
فلسفي و مبنايي است که ميتوان از پیچیدگيها ،تضادها و تزاحمهاي پديدآمده در مسیر

انتخاب عقالنيِ ابزارها و اهداف میاني و نهايي ،تحلیلي روشن بهدست داد و زمینة الزم براي
انتخاب درست و مناسب را فراهم کرد(.گاسپر ،3022 ،بهنقل از :رمضاني)2249 ،
طبق آنچه در روششناسي بیان شد ،انسانشناسي در اليه اول الگوي دياگرم روش
شناختي پیازي قرار ميگیرد .يعني تعريف انسان و نگاه به جايگاه او در الگوي اسالمي
ايراني پیشرفت از اهمیت بنیاني برخوردار است .هم تعريف پیشرفت (در معناي مطلوب و
واقعي آن) و هم تحقق الگوي اسالمي ايراني پیشرفت منوط به انسانشناسي دقیق و نسبت
او با هستيشناسي ،جامعهشناسي و فرهنگشناسي است.
امّا نکته مهم اينجاست که انسانشناسي بدون خداشناسي(که خلیفه اوست) ،هستيشناسي و
جهانشناسي اساساً نه میسر و نه کامل است .انسان بخشي از جهان و جهان ،بخشي از کل هستي
است .قوانین حاکم بر هستي بر انسان نیز حاکم است .بنابراين حتي فهم سنتهاي الهي بخشي
از انسانشناسي است .البته ميتوان انسانشناسي را نقطه عزيمت قرار داد و از آن به جهانشناسي
و هستيشناسي نايل آمد .آنچه مهم است جايگاه انسان در هستي است .همچنان که جامعه
شناسي و فرهنگشناسي هم بدون انسانشناسي میسر نیست .بدينتربیت انسان ،حلقه وصل
هستيشناسي و جهانشناسي از سويي و جامعهشناسي و فرهنگشناسي از سوي ديگر است .اين
ول ُاْلمُعام ِ
التَ ُ ،ت َق ُُع ُ َُع َ ُ
ل ُ مأر َب َع ُِة ُ مأو ُجهُ»...
چنین است که حديث معروف امام صادق 7که فرمودُ « :ا ُص ُ ُ َ َ

9

معني پیدا ميکند .انسان نهتنها خود ،بلکه رابطهاش با خدا(هستي) ،خلقت(جهان) و
خلق(جامعه) را نیز بايد بفهمد .از همین منظر ،رهبر معظم انقالب انسانشناسي را شاخص و
فارق عمده الگوي اسالمي ايراني پیشرفت معرفي کردهاند(.سیاهپوش ،2240 ،ص 10.)67بدين
 .1اصُولُ الْمُعَامَالتِ ،تَقَعُ عَلَى أرْبَعَةِ أوْجُهٍ :مُعَامَلَةُ اهللِ وَ مُعَامَلَةُ النَّفْسِ وَ مُعَامَلَةُ الْخَلْقِ وَ مُعَامَلَةُ الدُّنْيا (مصباحالشريعة ،صص،6-5
باب اول)
 .10اسالم انسان را يک موجود دوساحتي ميداند :داراي دنيا و آخرت ،اين پايه همه مطالبي است در باب پيشرفت بايد در نظر
گرفته بشود؛ شاخص عمده اين است؛ فارق عمده اين است(سياهپوش ،1810 ،ص )67

ترتیب دينشناسي نیز به انسانشناسي کمک ميکند« .انسان در آينة وحي ،قابلیـت شـناخت
سـاختار وجـودي خويشـتن را داشته ،از فطرت معادلنابردار و جانشینناپذيري که تبديلشونده
نیست و کُفو و همتـايي نیـز ندارد بهرهمند است و با چنین سرمايههاي فراطبیعي و استثنايي که
مختص آدمي است ،انسـان را «خلیفة خدا» و «امانتدار الهي» معرفي ميکند تا موقعیت وجودي و
هويت اصیل آدمـي را دقیق و عمیق بشناساند که قرآن ،کتاب انسانشناسي و انسـانسـازي تمـام
عیـار اسـت و و اين «احسن الحديث»(زمر )32 :از سوي «احسن الخالقین» براي تفسیر و تربیت
و تعلیم «احسن مخلوقین»(مومنون )29 :نازل شده است .که هدايت «اقوم» (اسرا )4 :بـراي
موجـود «احسن تقويم»(تین )9 :ظهور يافت و البته متشابهات وجودي انسان در حوزة طبیعت و
غريزه به محکمـات وجودي او در ساحت فطرت نیز تفسیربردار و تأويلپذير است تا نقطة ابهام
و خأل و کاسـتي در حوزة انسانشناسي وحیاني باقي نماند و انسان ،خويشتن را در پرتو قرآن
چنانکه بايسته و شايسته است بشناسد و هندسة هستياش را در مکتب وحي بجويد و تفسیر
آفاقي (بیروني) و انفسي (دروني) انسان در سايهسار قرآن عینیت يابد (جوادي آملي،2229 ،
ص .)39 - 33چـه اينکه تغییر ،تربیت ،تعلیم و تکامل انسان متفرع بر نوع «تفسیر» و رهیافت از
ساختار هـويتي و ماهیتي انسان خواهد بود و «تغییر» در پرتو «تفسیر» و تعالي در ظلّ تبیین آدمي
ممکن خواهـد بود؛ زيرا تا ندانیم و نیابیم که انسان چیست؛ شناسنامة معرفتيـ وجودي او کدام
است و چـه هويت و نوعیتي دارد ،چگونه ميتوانیم از آموزش و پرورش ،بینش و کشش ،دانش
و گرايش و تعلیم و تربیتش سخن بـهمیـان آوريـم؟» (رودگر )2243 ،تا انسان شناخته نشود،
پیشرفت فهم و محقق نميشود.
از همین زاويه ،آيتاهلل اعرافي در خصوص پیشرفت معتقدند« :پیشرفت مانند بسیاري از
مفاهیم ديگر مثل آزادي ،دو مفهوم دارد؛ يک مفهوم مطلق و غیر ارزشي و يک مفهوم
فرهنگي و ارزشي که تابع نظريه کالن است .پیشرفت را اگر خروج قوه به فعل ،که نوعي

تکامل پنهان در هر حرکت است ،در نظر بگیريم ،يک مفهوم مطلق است .هر جا که حرکتي
محقق بشود و قوهاي به فعل مبدل شود آنجا پیشرفتي اتفاق افتاده است؛ اما اين پیشرفت به
مفهوم ارزشي نیست بلکه به مفهوم فلسفي و تکويني است که عبارت از شکوفايي و به
فعلیت رسیدن يک قوه است .اينکه امروز پیشرفت بهشکل سريع در يک حوزه اتفاق مي
افتد بهمعناي اول پیشرفت است؛ اما وقتي مشاهده ميشود که اين پیشرفت اليه ازن را
خراب ميکند يا طومار نظام خانواده را درهم ميپیچد معناي ديگري پديدار ميشود .حتي به
هم ريختن نظام خانواده يا نظام جامعه خود معناي دقیقي دارد که با علم نميشود پیامدش را
حل کرد؛ تئوريها و دکترينهاي پیشرفت غربيها در درون يک دستگاه فلسفي قرار گرفته
است .ما به دو دستگاه قائلیم ،دستگاه عقلي و دستگاه وحیاني .بنیاد وحي را بر پايه عقل
استوار ميگذاريم.
پیشرفت در مفهوم دوم ،داراي معناي فرهنگي و ارزشي است .بدين معنا که ،گرچه هر
وجودي در عالم ،خیر است و هر خروجي از قوه به فعل يک پیشرفت و تکامل است ،اما از
آنجا که اين عالم ،عالم تضاد و تزاحمها است ،بین وجودات متزاحم تضادهايي پديد ميآيد.
در چنین شرايطي ،انتخاب اولويتها و گزينههاي برتر نیازمند دقت جديدِ مبتني بر نگاههاي
فلسفي و اخالقي است که شخص مکتبي ميتواند از آن برخوردار باشد 11.ازاينرو پیشرفت
به مفهوم اول بار ارزشي ندارد و صرف خروج از قوه به فعل است که يک استخراجي انجام
شده و يک تغییري در عالم رخ داده و طبیعت ،زمین ،زمان و آسمان تسخیر شده است .در
مفهوم اول همه اينها پیشرفت است؛ اما در مفهوم دوم که مفهومي ارزشي است ،دگرگوني
نميتواند الزاماً پیشرفت باشد بلکه ممکن است پسرفت باشد؛ براي اينکه دگرگوني بايد در

 .11بحث تزاحمات داراي اهميت بااليي است و كتاب نظريه ترتب آيتاهلل اعرافي در همين زمينه است(.ر .ک :اعرافي ،نظريه
ترتب.)1811 ،

منظومه کالن آن که عالم تزاحمات و تضادهاست ،ارزيابي شود(».اعرافي )2242 ،ارزيابي
پیشرفت در مفهوم دوم ،مستلزم توجّه به ديدگاههاي بنیادي و شناخت اولويتها در
تزاحمات است .چنانچه نظام تزاحمي بین پیشرفتها پیدا شود بايد اولويتها را سنجید؛ اما
علم قادر نیست اولويتها را تشخیص دهد .تعیین اولويتها از عهده علم خارج
است(.همان) پیشرفت در انديشه اسالمي با حیات پس از مرگ پیوند خورده است و
«فلسفه ميتواند تصور صحیحي از حیات پس از مرگ ترسیم کند(».اعرافي،2249 ،
ص .)264سعادت فردي و اجتماعي و رسیدن به کمال انساني ،مرهون دستآوردهاي فلسفه
است(.مصباح يزدي،2266 ،ج ،2ص.)235
بنابراين پیشرفت يعني پیشرفت انسان .پیشرفت جامعه عالوه بر اين که بهعنوان بستر
تعالي انسان مطرح است ،بدون توجّه به انسان معناي محصلي ندارد .نتیجه اين ميشود که
پیشرفت واقعي بدون توجّه به انسانشناسي فلسفي و ديني نه فهم ميشود و نه محقق .انسان
در مرحله اول از طريق تامالت فلسفي بايد فهم شود (عرصه فکر /تعقل/بینش /توصیف)،
در مرحلهاي ديگر بايستي نظريههاي انسانشناسي تولید و در علوم انساني اسالمي به بحث
گذاشته و دانش متناسب ارائه گردد(عرصه علم /دانش) و در مرحلهاي ديگر الزامات آن به
کار گرفته شده و در نظامسازي ،الگوسازي و عینیتبخشي لحاظ شود (عرصه زندگي_
زيستجهان اجتماعي) که در کنار فقه زندگي بايستي از تجربه بشري در فهم شرايط موجود
به حدّ کافي بهرهمند شد .نگاه ديني حاکم بر همه مراحل پیشگفته ،بهطور طبیعي عرصه
حیات را بهسوي معنويت سوق خواهد داد(عرصه معنويت).
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اين نگاه فلسفي و توصیفي درباره زندگي و سبک زندگي هم بايد لحاظ شود .واژه سبک
زندگي مرکب از «سبک» و «زندگي» است .سبک زندگي سخن از زندگي است و ما انواعي
از زندگي داريم .اليه نباتي زندگي میان انسانها مشترک است همچنان که اليه حیواني آن
هم مشترک است .امّا اليه انساني که سبک زندگي ناظر به آن است ،فرق ميکند.
در منابع ديني از «زندگي» با اصطالح «حیات» تعبیر ميشود .حیات داراي سطوح و
مراتب متعدد است .در کتابهاي فلسفي و غیر آن به حیات نباتي ،حیواني و انساني اشاره شده
است .حقیقت حیات هم به نوعي از درک و احساس و عکسالعمل دربرابر وقايع بیروني
بر ميگردد .در خصوص زندگي و حیات اين نکته مهم است که از نگاه قرآني و انساني ما
يک حیات حیواني داريم و يک حیات فرهنگي که متأسفانه به اليههاي آن درست دقت نمي
شود .بهعنوان مثال لذت و الم و شادي و رنج و مانند آن ممکن است بنظر برسد که مفاهیمي
مطلقا فیزيکال هستند که البته ممکن است سطوحي از آنها اين چنین باشند ولي مطمئنان
سطوحي از اينها فیزيکال نیستند .بخش عمدهاي از لذت و الم انسان ،فرهنگي است .متأثر از
فلسفهاي است که بر ضمیر فرد حاکم است .يعني لذت و الم تابعي از نگرش شخص
هستند .بوعلي سینا در نمط دهم اشارات لذت و الم را «درک مطلوب» ميداند؛ يعني فکر و
فرهنگ در آن نقش دارد .از همینرو ممکن است چیزي براي کسي شادي آفرين و براي
ديگري رنجآور باشد .شادي و رنج تابعي از نگاههاي ماست .دنیايي از معرفت و نگرش در
پشت اين رفتارها وجود دارد .دستگاه معرفتي ميتواند بر لذتها و شاديها غلبه کند و
معادالت را معکوس گرداند .اين نگاه در عرفان اسالمي بهخصوص در دوره ابن عربي و

صدرالمتالهین رشد يافته است(اعرافي .)2249 ،زندگي که در سبک زندگي بهکار مي رود
مقصود روشها ،الگوها و مدلهاي رفتاري و ظاهري مبتني بر اليههاي دروني است که
داراي انسجام است و شمول و تداوم دارد .زندگي عمل برآمده از يک دنیاي باطني است که
با نگاه فلسفي بايد مورد توجّه قرار گیرد .فلسفه سبک زندگي بايد تولید شود .جهان معرفتي
مرتبط با سبک زندگي بايد شناخته شود که همان فلسفه زندگي و سبک زندگي است.
براي فهم حیات فرهنگي بايد از فلسفه بعثت انبیا و آمدن پیغمبران و نزول کتب آسماني
شروع کنیم و علوم انسانيمان را بر پايه آن قرار دهیم .نخست مسأله حیات انساني است.
پیامبر اکرم ص و انبیا و اولیاء آمدهاند که به اين انسان فیزيکي حیات انساني واقعي بدهند.
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يالمرءِ َوقلبِ ِه
ول إِذا دَعكم ل ِما ُييِيكم واعلموا أن الل ُيول ب
جيبوا ِِلِ ول ِلرس ِ
«يا أيها اَّلِين آمنوا است ِ
ََ ذ ُ َ ُ َ ُ َ
ون»(انفال )39 :يعني اجابت کنید دعوت خدا را و دعوت پیغمبر خدا را هنگام
وأنه إَِل ِه ُتَش

که شما را فرا ميخواند بهسوي چیزي که بهشما حیات و زندگي ميبخشد .منظور از اين
حیات ،حیات انساني است« .فَأَحْیَیْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِيالنَّاسِ»(انعام .)233:معناي

َ َ َ ُ
َ َ َ
ُ ُ
صاِلًا مِن ذکر أو أنیث َوه َو مؤمِن
ِ
حیات انساني را هم خود آيات تفسیر ميکنند« :من ع ِمل
َ َ َ
َ َُ َذ ُ َ ً َ َ ً َ ََ َذ ُ َ َ ُ َ َ
لون»(نحل )47 :يعني کساني که داراي
جرهم بِأحس ِن ما اکنوا يعم
جزینهم أ
فلنحيِینه حياة طيبة وَل ِ

ايمان و عمل صالح باشند ما به آنها حیات طیبه ميدهیم .پس آنها قبل از ايمان و عمل
صالح حیاتطیبه نداشتند .حیاتطیبه در سايه ايمان و عمل صالح ايجاد ميشود .در خطبه

ُمُ
ف ُ َح َُياتِك مُ
تُ ُ ِ ُ
 52نهج البالغه ناظر به چیستي حیاتطیبه حضرت علي 7ميفرمايدَ «:فاْلمَ مو ُ
ُم ُ َق ِ
َم مق ُه ِ
ين ُ َُو ُ مَ
ف ُ َم موتِك مُ
اْل َيا ُُة ُ ِ ُ
ور َُ
اه ِرين» يعني بمیريد و سربلند باشید ،زندهايد و زنده بمانید و ذلیل

باشید ،مردهايد .بنابراين ،سربلندي ،عزت ،آزادگي ،شخصیّت ،افتخار از ويژگيهاي حیات

كُ
انساني است و همینطور آن حضرت در کالم معروفش به کمیلبن زياد ميفرمايدَ « :ه َل َ ُ
ي ُ َالدَّ مه ُُر ُ َأ مع َي ُاُن ُ مُم ُ َم مف ُقو َدةُ ُ َُو ُ َأ مم َث ُ
ف ُ َا مل ُق ُل ِ ُ
اُل مُم ُ ِ ُ
ون ُ َما ُ َب ِق َُ
ال ُ َُو ُ ُه مُم ُ َأ مح َياءُ ُ َُو ُ َالم ُع َل ََم ُُء ُ َبا ُق َُ
َّان ُ َا مْلَ مم َو ُِ
خُ ز ُُ
وب ُ َم مو ُجو َدةُ»

يعني ثروتاندوزان بيخبر از حال جامعه مردهاند ،حتّي در زماني که ظاهراً زندهاند و علما
زندهاند حتّي در زماني که در زير خاک پنهان هستند(.مکارم شیرازي.)2249 ،
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هر نوع فلسفه داراي فرضیه اخالقي ويژه خود است(سلزام ،2227 ،ص .)27در بررسي
جايگاه اخالق براي پیشرفت همین نکته کافي است که ماکس وبر مهمترين عامل توسعه در
غرب را اخالق پروتستاني(پیوند بین روح اقتصادي مدرن و اخالقیات عقالني مذهب
پروتستان زهدگرا) معرفي کرده است(ر.ک :وبر .)2222 ،اخالق پیشرفت سؤاالت و
مشاجراتي از قبیل اينکه پیشرفت خوب براي جامعه و جهان و نیز براي افراد کدام است،
بحث ميکند .چندين نسل تجربه ناکارآمدي نظريههاي توسعه مبتني بر رشد و ثروت
اقتصادي براي جامعه و افراد را بهما نشان ميدهد .اين نظريهها برابري ،امنیت ،روابط
شخصي ،محیطزيست ،هويت ،فرهنگ و معنامندي را ناديده ميگیرند .بهطور معین ،گرهزدن
توسعه به رشد اقتصادي حقوق بسیاري از گروههاي ضعیف را زيرپا ميگذارد .ساالنه دهها
میلیون نفر بهداليل توسعه اقتصادي بيخانمان ميشوند و به فراموشي سپرده ميشوند( پنز،
 .)3022همین عوامل سبب شد که توسعه انساني جايگزين توسعه اقتصادي گردد که در آن
سخن از توانمندي انسان است .در حقیقت طرح توسعه انساني بهجاي توسعه اقتصادي از
منظر اخالق بوده است .در توسعه ،اصل انسان ،فقر ،امنیت و رفاه او نبايد مورد غفلت قرار
گیرد .توسعه ،بيتوجّه به رشد انسان و قابلیتهاي او ضد اخالق است .اهمیت اخالق در
توسعه به اهمیت انسانیت ،رفع فقر ،کمک به همنوع ،محرومیتزدايي و مانند آن بر ميگردد.
رشد میانگین درآمد نه بهمعناي کاهش فاصله طبقاتي و نه بهمعناي کاهش فقر است .در دنیاي
امروز کم نیستند افرادي که درآمدشان با درآمد دهها میلیون انسان ديگر برابري ميکند .از
سوي ديگر حتّي رشد اقتصادي اگر سبب فالکت انسانيهايي بهنفع انسانهاي ديگر ميشود،
سؤال برانگیز است .اخالق توسعه نهتنها «توسعه براي همه» ،بلکه «توسعه» همگان را دنبال
ميکند .بدينترتیب رويکرد اخالقي به توسعه سبب ميشود حتّي معناي توسعه و تعريف آن
تغییر کند .يعني مشکالت ناشي از توسعه اقتصادي سبب بازنگري در معنا و تعريف توسعه
گرديد« .امّا آيا امروز در جهان کسي هست که باور کند به خاطر پیشرفتي که در اخالقیات

حاصل شده خطر جنگ کمتر از گذشته شده است؟»(سلزام ،2227 ،ص )202بههمین دلیل،
«مخالفان توسعه ،الگويي سه سطحي براي حل معضالت ناشي از آن پیشنهاد ميکنند :الف)
ارائهي ديدگاهي منسجم دربارهي زندگي خوب انساني ،ب) تبیین مفهومي غني و گسترده از
جامعهي عادالنه و ج) نهايتاً تدوين فهمي متناسب با ديدگاههاي قبل در مورد
طبیعت»(.گاسپر .)3002 ،اين انديشه که انسان چگونه ميتواند زندگي کند و چه جامعهاي مي
تواند و بايستي وجود داشته باشد ،به عرصه اخالق مربوط ميشود .بهعبارت ديگر ،اگر در
سطح اول(فلسفه) ،سخن از هستها بود ،در سطح دوم(اخالق) سخن از بايدها و آرمان
هاست .همانطور که سلزام ميگويد« :گفتگو از علم اخالق بدون آگاهي از راستاي
حرکت(پیشرفت) سخني پوچ و باطل است .از طرف ديگر ،سخن از پیشرفت بدون تالش و
جستجوي جدّي براي يافتن ارزشهاي عمیق و قابل تحقق انساني ،گفتهاي فريبنده و بي
محتواست»(سلزام ،همان ،ص .)227از ديدگاه اخالقي ،زندگي معني واالتري دارد و در واقع
زندگي راستین زندگياي است براساس قانون که بر اخالق و ايدهآلهاي اخالق بنا شده
باشد ،و در راستاي اخالقي جهت داده شده باشد .ديگرموقعیتها براي زندگي بهمثابه مقدمه
اي بر زندگي انسان بر طبق ايدهآل اخالقاند و چون اخالق و دين در هستي ناب خود هر
کدام در معني ناب خود به ديگري باز ميگردد ،پس اخالق بیانگر جنبه دروني است از حیث
عقل اذهان و دين بیانگر جنبه فراگیر است(درون و بیرون) از حیث عقل جهان و مبدا عقل
جهان که خداست»(عابدي شاهرودي. )2227 ،پیشرفت مفهومي اخالقي است و نميتواند
فقط در بعد کمي خالصه شود .بههمین دلیل است که افرادي مثل گاندي هیچ پیشرفتي در
انقالب صنعتي نميبینند بلکه گامي به عقب و دومین «هبوط» انسان ميپندارند(.همان)
بنابراين ،نیازمند بسط و عمقبخشي به دانش اخالقي متناسب داريم(اعرافي )2243 ،در اين
خصوص هم مراجعه به آموزههاي اسالمي ضرورت پیدا ميکند .اينکه ارزشها و سبک
زندگي موجود چگونه است ،بايد از نظر جامعهشناختي و روش خاص خودش مشخص
شود؛ اما اينکه ارزشهاي اسالمي ،بهمثابه معیار سنجش چیست ،بايد اسالم و ارزشهاي

اسالمي را شناخت .بايد اين دو را با هم تطبیق دهیم که آيا آنچه رايج است با سبک زندگي
اسالمي يعني با ارزشهايي که اسالم در رفتار معتبر ميداند ،مطابقت دارد يا ندارد .آنگاه
بخشي را که تطابق ندارد ،بايد براي اصالح آن چارهجويي شود که چه کنیم مردم بهسمت
زندگي اسالمي حرکت ،و کمبودهايشان را جبران کنند؛ راهکار آن چیست؟ از کجا بايد شروع
کرد ،و چه نهادهايي براي اين اصالح رفتار مؤثر هستند؟»(مصباح يزدي)2242 ،
نکتهاي که اشاره به آن در اينجا ضروري بهنظر ميرسد اين است که آيا وجود احکام و
گزارههاي فقهي ما را بينیاز از گزارههاي اخالقي نميکند؟ بهعبارت ديگر ،تفاوت ما با
مکاتب ديگر در اين است که آنها چون فاقد هنجارهاي الزم براي اداره زندگي و تعامالت
اجتماعي هستند ،براي اطمینان از درستي يا نادرستي عملشان الجرم به سمتوسوي گزاره
هاي اخالقي کشیده ميشود ولي با وجود فقه شیعي که تقريباً همه ساحتهاي فردي و
اجتماعي انسان را پوشش ميدهد چه نیازي به مباحث اخالقي وجود دارد؟ همه کساني که
از کنش عقالني(تناسب وسیله و هدف) ،ارتباطي(در جهت تفاهم) ،ارزشي(ناظر به اهداف)
و مانند آن بحث ميکنند ،در حقیقت از اخالق سخن ميگويند .باورها منشاء ارزشها و
ارزشها نیز در نهايت در کنش خود را نشان خواهد داد و عرصه کنش ،عرصه فقه است.
بنظر ميرسد بیان آيتاهلل اعرافي در نسبت اخالق و فقه در پاسخ به همین پرسش باشد« :در
مواجهه با مسائل جديد بهخصوص در عرصههاي نوپديد اجتماعي در جوامع اسالمي
گريزي از مراجعه به آموزههاي اسالمي نیست .اين امر بهمنظور نحوه مواجهه ديني با آن
پديدهها صورت ميگیرد .در مراجعه به گزارههاي کتاب و سنت و منابع ديني متوجه مي
شويم که اين گزارهها يا توصیفي است يا تجويزي .توصیفیات آن فلسفه و کالم و معارف
ناظر به يک موضوع ميباشد و بخش مهمي از تجويزيات از آنِ فقه است .البته گزارههاي
اخالقي هم وجود دارد که در تجويزي و توصیفي بودن آن سخن فراوان است .از ديدگاه
اسالمي اخالق مرکب از حوزه اوصاف و حوزه رفتارها است؛ رفتارهايي که در اخالق
مطرح ميشود بايد همه آنها در فقه مورد داوري قرار بگیرد .اخالق رفتاري نه در عرض فقه،

بلکه در طول آن است؛ زيرا آن داوري که عقل يا عقال در باب يک رفتار اخالقي بهعمل مي
آورند اگر حجت باشد زمینهاي براي داوري فقهي و بستري براي حکمي از احکام خمسه
فراهم ميشود .اگر اين داوري و ارزيابي عقل حجت نباشد ديگر اعتباري نخواهد داشت .با
اين استدالل ،داوريهاي اخالقي در حوزه رفتارهاي اختیاري مقدمهاي براي داوري فقه
است؛ از اينرو اخالق رفتاري در طول فقه قرار دارد .اخالق تولیدگرِ دلیل براي داوري فقه
است؛ هرچند اخالق حوزه کیفیات نفسانیه و اوصاف نفسانياي دارد که مستقیم در حوزه
فقه قرار نميگیرد ولي غیرمستقیم در مقدمات فقه جاي ميگیرد .بنابراين ،اگر اخالق در
رفتار اختیاري داوري به عمل آورد ،دلیلي است بر اين که فقه بتواند در آنجا داوري کند و
اگر در اوصاف نفساني سخن بگويد آنجا اخالق يک هويت مستقل مييابد ولي بالفاصله
همانجا هم آن داوري اخالق ميتواند در حوزه کیفیات نفساني(از قبیل اوصاف رذايل و
فضايل) ،زمینهاي براي فقهِ اخالق فراهم کند(اعرافي.)2242 ،
نتیجه اين که ،جهان اخالقي متناسب با سبک زندگي(صفات و فضائل و رذائل مؤثر در
سبک زندگي) بايد بررسي شود« .اگر فقط به دانشمندان فقه اکتفا کنیم ،به نتیجه مطلوب
نخواهیم رسید؛ زيرا مسائل ارزشي يک سلسله قواعدي است که ميتواند در فقه نیز کاربرد
داشته باشد و حتي تعارض و تزاحم ارزشها در مقام عمل احتیاج دارد تا ضوابط و جايگاه
آنها بهتر شناخته شود؛ در حالي که اين مسائل در فقه رايج ما به اين سبک بررسي نميشود؛
بلکه صرفاً مسائل رفتاري ،آن هم بر اساس روايات ،آيات و اقوال فقیهان بررسي ميشود؛
مباني اين احکام از ديدگاه اخالقي و ارزشي ،کاري است که زياد دربارة آن تحقیق نشده
است»(مصباح يزدي.)2242 ،
 -3-3سطح سوم :بررسيهاي فقهي

سبک زندگي اسالمي چون يک امر فرهنگي انتخابي است کامالً يک مقوله فقهي است.
چون همه قلمروهاي اختیاري ما حتماً در قلمرو فقه قرار ميگیرد .اين ويژگيهاي شمول فقه
و شمول احکام اسالمي است که همه افعال اختیاري را در بر ميگیرد .اگر بخواهیم در پرتو

انقالب اسالمي و با انگیزه تمدنسازي نوين اسالمي گام برداريم نیازمند ژرفتر ساختن نگاه
هاي فقهي و اسالمي خود هستیم .سبکهاي زندگي بايستي قبل از هر چیز از منظر فقهي مورد
توجّه قرار گیرد .فقه به اليه رويین سبک زندگي ميپردازد .البته فقه اسالمي با فقه موجود
ارزيابي نميشود .چون ظرفیت فقه اسالمي بسیار فراتر از فقه موجود است .ما نیازمند تولید
ابواب جديد ناظر به سبک زندگي هستیم(اعرافي .)2249 ،بهطور کلي از نظر متدلوژيک ،ورود
انديشه فقهي و ديني به سبک زندگي به چند شکل صورت ميگیرد :ورود فقهي با عناوين
اوّلیه ،ورود فقهي با عناوين ثانويه ،توجّه به امتداد و استلزامات قواعد عامه فقهي.
 -1-3-3بررسي فقهي با عناوين ّاوليه مصداقي:

نوعي از ورود فقهي به سبکهاي زندگي ،بهعنوان اولي و بهصورت ريز و بهشکل
مصداقي ،مثالً در حوزه پوشش ،ارتباطات اجتماعي ،معماري ،هنر و مانند آن انجام شده
است .در مراجعه به منابع فقهي ميبینیم که بخش گستردهاي از آموزههاي اسالمي بهشکل
مصداقي و بهصورت ريز وارد بیان شکلهاي از سبکهاي زندگي شده است .اين بخش از
سبکهاي زندگي اسالمي که برآمده از انديشه و فقه اسالمي است از ثبات نسبتاً زيادي
برخوردار است .اسالم با واجب و مستحب از يک سو و حرام و مکروه از سوي ديگر به
حوزهاي خاص رفتار وارد شده است.
 -2-3-3فقه با عناوين ثانويه يا قواعد عامه:

نوع دوم ورود اسالم در تعیین سبکها با عناوين ثانويه يا قواعد عامه فقهي است .قواعد
عامه فقه که از زمان شهیدثاني به اينسو بیشتر مورد توجّه واقع شده است و در دوره معاصر
هم رشد کرده

نیاز به غناي بیشتر و گستره بیشتري دارد .اين نوع ورود ،بهشکل مصداقي

و خاص نیست ،بلکه بهصورت کلي و عام است .اين که لباس ،زيبايي متناسب داشته باشد،
نفرتانگیز و شهوتبرانگیز نباشد ،نمونهاي از اين نوع مواجهه است .متأسفانه فقها موارد
اين چنیني را با نگاههاي فقهيشان نظم و نسق ندادهاند .تفاوت اين نوع مواجهه با نوع اول

به اين نکته بر ميگردد که در شکل اول با اينکه بخشي از رفتارهاي اجتماعي را شامل مي
شود ،دست فقها بسته است و نميتوانند چندان کاري انجام دهند ،اما بخش بزرگي از
زندگي در چارچوب قواعد عامه است و اين بخش انعطافپذير و دست فقها باز است ،و به
نظر ميرسد در مقايسه با آنچه موجود است ،در آموزههاي اسالمي قواعد بیشتري وجود
دارد که بايد استخراج شود .انعطاف و تغییر و تحوّل متناسب با نیازهاي زمان در قواعد عامه
وجود دارد .فقه اجتماعي و فقه حکومتي عمدتاً ذيل قواعد عامه قرار ميگیرد(اعرافي،
همان) .آيتاهلل اعرافي در بررسي فقهي ممنوعیت يا رحجان فلسفهورزي و تامالت عقالني
از قواعد عامه فقهي استفاده کردهاند(ر.ک :اعرافي ،2249 ،ص.)222-77
 -3-3-3استلزامات قواعد عامه فقهي

عالوه بر مواجه فقهي مصداقي و عام با حوزههاي زندگي ،شکل سومي هم وجود دارد
که ورود از طريق امتداد نظريههاي فقهي و اخالقي در قلمرو سبکهاي زندگي است .اين
نوع مواجه ،مربوط به منطقهالفراغ يا حوزه مباحات است .در اين عرصه ضمن مالحظه
قواعد عامه ،امتداد انديشه اسالمي لحاظ ميشود .انديشه اسالمي اقتضاءات و لوازمي دارد که
بايد لحاظ شود .بهعنوان مثال ،اقتضاء انديشه اسالمي اين است در يک زمان خاصي شکلي
از معماري و هنر رشد کند و شکل بگیرد .در اين زمینه فقهاي ما کمتر وارد شدهاند .بههر
حال پرسش مهمي وجود دارد مبني بر اينکه اقتضاءات و لوازم قواعد عامه فقهي در سبک
هاي زندگي چیست و از چه روششناسياي برخوردار است .در اين زمینه ،بحث نظامسازي
که شهید صدر بیان ميکنند فوقالعاده مهم است .نظامسازي کمک ميکند به اين که
اقتضاءات سبکهاي زندگي منقح و منظم شود .يکي از محورهاي اصلي رشد فقه اين است
که با متحوّل شدن زندگي ،موضوعهاي جديدي پیش ميآيد و اين موضوع بر دين عرضه
ميشود(اعرافي ،2243 ،ص .)226در واقع ،کارشناسيهاي صاحبنظران و متفکران در علوم
انساني ميتواند بر ديدگاههاي کالمي ،فقهي و اخالقي ما اثر بگذارد و زمینهساز تحوّلهايي
در معرفت و علوم ديني و اسالمي بود(همان).

 -4-3-3توليد ابواب جديد فقهي ناظر به سبک زندگي

با توجّه به اينکه سبک زندگي از کارهاي خاص فقه است ،بايستي ابواب جديدي ناظر
به سبک زندگي تولید و تعريف شود .البته همه ابواب موجود فقه بهشکلي با سبک زندگي
ارتباط دارند .امّا «فقه ،تئوري واقعي و کامل اداره انسان از گهواره تاگور است»(صحیفه امام
خمیني ،ج ،32ص .)324از اينرو باب سبک زندگي اسالمي در عرض ساير ابواب فقهي
نیست .سبک زندگي اسالمي مقولهاي جنسي(نه نوع) است .عالوه بر اينها ،ابوابي در سبک
زندگي نیاز است که در حال حاضر در آثار موجود نیست .لذا به تولید ابوابي درباره فقه
سبک زندگي از جمله :فقه روابط اجتماعي (نحوه ارتباط با افراد و گروههاي اجتماعي ،مثالً
ارتباط ما با مسلمانان ديگر چگونه بايد باشد .کتابالعشره وسائلالشیعه مرحوم حر عاملي
مربوط به اين حوزه ،يعني حوزه ارتباطات عام اجتماعي است .اين بحث در بین فقهاي ما
متروک است) ،فقه صفات (اخالق شخصیتي و دروني) ،فقه هنر و همینطور فقه معماري و
شهرسازي نیاز داريم .براي دستیابي به دستگاه جامع سبک زندگي اسالمي بايد دست کم
پنج يا شش باب جديد تولید و غنيسازي شود( .همان) فقه موجود بايستي بسط و دامنه
بیشتر پیدا کند .بهعنوان مثال ،درست است که زينت و آراستگي و پوشش ابوابي در فقه
دارند ولي کافي نیست .پوشش يکي از عرصههاي مهم سبک زندگي است .نگاه اسالم به
پوشش خشک و جامد نیست بلکه نگاه پويايي دارد که بايستي تنظیم و استخراج و نظريه
سازي در اينخصوص صورت گیرد.
 -4-3الگوسازيهاي عيني و عملي

مرحله نهايي مربوط به الگوسازيهاي عیني و عملي است که از سوي غیرمجتهدان هم
قابل انجام است .اين کار را مهندسین با اشراف و در شعاع انديشه يک فیلسوف و مجتهد بر
عهده ميگیرند .متخصصان دانشگاهي در کنار عالمان اسالمي قرار گیرند .قاعدتا پرتو انديشه
اسالمي و نظام فکري اسالم ،هم در علوم انساني بهشکل نرمافزاري ،و هم در الگوهاي عیني
و عملي بهشکل سختافزاري منعکس ميشود .اين که خیابان چگونه بايد ساخته شود ،خانه

چگونه ساخته شود ،هنر به چه سمتو سويي جهتگیري پیدا کند ،متأثر از انديشههاي
فکري و فقهي است(اعرافي ،همان) که عمده مسئولیت آن بر عهده دانشگاههاي کشور است.
«دانشگاهها در فرآيند اجتماعي کردن ،فرهنگ را به سطح عمومي جامعه تسري مي
دهند(اعرافي ،2243 ،ص.)232
اين سطح تقريباً معادل چیزي است که دس گاسپر در سطح دوم قرار داده است .بنظر
وي در سطح مطالعات اجتماعي در باب پیشرفت ،درواقع ،اين دانشمندان علوم اجتماعي،
فناوران ،اقتصاددانان ،سیاستمداران ،متخصصان و کارشناسان میاني و کشاورزان و ...هستند
که ميتوانند میان مهارت خود با شاکلة ارزشي جمع نموده و دستورالعملها و سیاستها را
بهنحو هر چه کارآمدتر و اخالقيتر مورد تأيید قرار داده و تثبیت نمايند .در سطح مواجهة
عملي با واقعیت فرايند پیشرفت ،اين سیاستگذاران و پیشرفتورزان هستند که با مسائل
عیني و انضمامي درگیر ميشوند و سعي مينمايند برنامههايي که ريشه در انتزاعيترين افکار
دارند را پیاده سازند و در همان حال تأمالت خود را با متانت در مقام عمل توسعه و ارتقاء
دهند(گاسپر .)3022 ،علوم انساني در اين سطح ميتوانند نقش آفريني کنند .بهتعبیر
علیدوست« ،علوم انساني بيشک ميتواند در دو ساحت استنباط و تحقیق و اجراي دين
بازوي کمکي فقه باشد .علوم انساني يا بهتعبیر دقیقتر ،گزارههاي برآمده از علوم انساني مي
تواند به عنوان بازو در نظام استنباط نقشآفريني کند و در تحقق دين ياري
رساند(علیدوست ،همان).

 -4نتيجهگيري
ورود به عرصههاي جديد از قبیل الگوي پیشرفت ،سبک زندگي و تحوّل در علوم
انساني مستلزم توجّه توامان به ابعاد فلسفي ،اخالقي و فقهي است که از آنها با عنوان ابعاد
بینشي ،منشي و کنشي هم تعبیر ميشود .الگوي روششناختي براي هر کدام از سه عرصه
مذکور بيترديد در ساير عرصهها نیز کارايي خواهد داشت .تعداد انديشمندان اسالمي که در
سالهاي اخیر(پس از انقالب اسالمي) با دغدغههاي روششناسانه به اينگونه عرصهها ورود
کردهاند پرشمار نیست .در اينمیان ميتوان به آيتاهلل اعرافي اشاره کرد که متأثر از شهید
صدر با رويکرد اجتهادي تالش کرده است عمده مباحث خود را به عرصههاي اجتماعي
معطوف بدارد .ورود از منظر فقهي بهعنوان يک مجتهد ،ايشان را از سايرين متمايز ساخته
است و همین تمايز الهامبخش توجّه به انديشه روششناسانه ايشان در اين مقاله شد .به
منظور روشن ساختن جايگاه بحث ،از «دياگرام تحقیق پیاز» ساندرز بهعنوان روش ،استفاده
شد .سطوح چهارگانه ارائه شده از سوي آيتاهلل اعرافي براي ورود به عرصههاي جديد از
منظر اسالمي ،با کمي تعديل ،قابل تطبیق با الگوي روششناسي ساندرز است.
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