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 همه شانکلیت و شمول دلیلبه اسالمي زندگي سبک و پیشرفت ايراني اسالمي الگوي مانند

 دو اين در پردازينظريه و شناسيروش به اهتمام و گیرندمي دربر را انساني علوم هايعرصه

 توسعه پیشران که چنانهم انساني علوم. رودمي شماربه انساني علوم در تحوّل ثقل نقطه عرصه

 نیز و پیشرفت اسالمي الگوي تحقق در کنندهتعیین عنصري رود،مي شماربه زمین مغرب در

 رويکردهاي از انساني علوم مسیر تغییر. شودمي تلقي اسالم جهان در اسالمي زندگي سبک

 توجه مورد مقاله اين در که دارد استلزاماتي بومي، حتي و اسالمي مسائل وسويسمت به غربي

 به پاسخ در ،«پیوسته متوازن ايمقايسه روش» ظرفیت از گیريبهره با ترتیببدين. گیردمي قرار

 است، استلزاماتي چه داراي جديد هايرصهع در پردازينظريه اسالمي، نگاه از که پرسش اين

 جديد هايعرصه به ورود استلزامات درباره اعرافي اهللآيت شناسانهروش و نظري ديدگاه

 مقوله 5 به توجّه شناختي،روش نظرنقطه از فقیه، يک عنوانبه اعرافي اهللآيت. شودمي برجسته

 هايعرصه از نمونه دو عنوانبه)پیشرفت نیز و اسالمي زندگي سبک تحقق براي را مهم

 قواعد ارائه يا مصداقي ورود)فقه اخالق، فلسفه،: از عبارتند که دانندمي ضروري( نو پژوهشي

 با( بشري معرفت)روز کاربردي و تخصصي علوم از گیريبهره و فقهي عام قواعد امتداد ،(عام

 اخالق فلسفه،) سطح سه داراي شناختيروش الگوي اين. عملي و عیني هايالگوسازي هدف

( سطوح)منظر همین از و است برخوردار محوري جايگاه از فقه میاناين در که است( فقه و

 اين در اسالمي غیر و اسالمي متفکران برخي سوي از شده ارائه الگوهاي برخي با مقايسه قابل

 . است زمینه

 علوم فقه، اخالق، سفه،فل پیشرفت، زندگي، سبک پردازي،نظريه شناسي،روش: کلیدواژه

 انساني

 (بحث جايگاه تبيين) مقدمه -1

 زندگي سبک يا زندگي اسالمي الگوي پیشرفت، مثل مقوالتي از سخن که هنگامي

 که است اين جدي پرسش اولین رود،مي آن مانند و انساني علوم در تحوّل اسالمي،

 کدام چه؟ يعني دقیقا زندگي سبک و است کدام اسالمي الگوي چیست؟ واقعي پیشرفت

 است؟ ممکن چگونه انساني علوم در تحول است؟ افراد و جهان جامعه، صالح به پیشرفت

 تامالت نیازمند قبیل اين از هاييمقوله واقعي معناي تعیین لغوي، هايپاسخ از نظرصرف



 تعريف بدون و است پردازينظريه زيرساختي سطح به ناظر که است نگرانهژرف و فلسفي

 تحقق درباره اجتماعي کالن سطح در تواننمي باال سنخ از مفاهیمي در نسبي اجماع و قیقد

 علوم عرصه در کارآمد و نو ژرف، تحقیقات». کرد سیاستگذاري حتي و ريزيبرنامه هاآن

 دخالتي آن آراي و هانظريه گیريشکل در علمیه حوزه و دارد ايرشتهمیان هويت که انساني

 ،2243 اعرافي،)«.دارد نیاز اجتهادي شناسيروش و اجتهادي قوي بنیه هب است، نکرده

 داشته آن بر را معاصر متفکران برخي اسالمي انقالب پرتو در پديدآمده هايفرصت(. 79ص

 هايمقوله به ورود با متناسب شناسيروش اجتهادي رويکرد با و اسالمي کامالً نظرنقطه از تا

هم متاخر متفکران از گذشته. دهند قرار خود پژوهشي هايويتاول در را کاربردي و جديد

 کالن سطح در روز مسائل حل به ناظر کاربردي و اعتناقابل شناسيروش که شهیدصدر چون

علي اهللآيت به توانمي جوان نسبتاً و معاصر متفکران میان در است، کرده ارائه را اجتماعي

 سبک و پیشرفت فرهنگ، فلسفه ابتناء، نظريه دين، همف منطق درباره مباحثي در) رشاد اکبر

 تشکیل را وي انديشه شاکله که کنش و منش بینش، طولي ارتباط بررسي در ويژهبه زندگي

 حمید ،(تابع دانش و تابع منطق تابع، فلسفه بحث ويژهبه)شاهرودي عابدي علي ،(دهدمي

 علیرضا و( فرهنگ و علم بطهرا و اجتماعي هايجهان: چونهم مباحثي در) پارسانیا

 :چونهم آثاري قالب در اعرافي اهللآيت ورود البته که کرد اشاره( سازتمدن اجتهاد)اعرافي

 مهم سخنراني چندين و شناسيروش موضوع در متعدد مقاالت ارائه و تربیتي فقه هايدرس

روش منظر زا ويژهبه اسالمي زندگي سبک و پیشرفت ايراني اسالمي الگوي موضوع در

 متمايز الذکرفوق متفکران از را ايشان باشد،مي وي بلندمدت تامالت از حاکي که شناختي،

 که آنجا از. شد مقاله اين در وي انديشه به ويژه توجّه بخشالهام امر همین و است ساخته

 و شده استفاده هم ديگران شناسانهروش هايانديشه از ايشان، شناسيروش بررسي در

 شتریب مطالعه يبرا) «پیوسته متوازن مقايسه» روش گرفت، خواهد صورت اجمالي ايسهمق

 قرار اختیار در پژوهش اين براي را خوبي ظرفیت ،(2242،يپاکتچ: ک.ر روش، نيا درباره

روش  شده برده نام متفکران از کدام هر که است معني اين به پیوسته ايمقايسه. دهدمي



 کرد پیگیري «متوازن» طوربه آثارشان در بتوان که اندکرده تدوين ايهانداز تا را خود شناسي

روش و مباني میان هستند،( مشترک عمدتاً اگرچه) خاص مباني داراي کدامشان هر چون و

 .  دارد وجود «پیوستگي» شانشناسي

 ،ياسالم نينو تمدن نماد. کند برپا نو يتمدن ديبا ياسالم انقالب که باشیم معتقد اگر

 شرق جهان يزندگ يهاسبک هايآسیب ترينمهم از يکي. است يزندگ اسالمي يهاسبک

 معماري، تغذيه، پوشش، نحوه در که هاستآن در انسجام عدم و يناهماهنگ اسالم جهان و

 عامل اين به عمدتاً ناهماهنگي و انسجام عدم دلیل. است مشهود آن مانند و هنر شهرسازي،

 در ديگر، جوامع همه مثل ديگر سوي از و هستند اسالمي سويي از ما جوامع که گرددمي بر

 بر غلبه اسالمي زندگي سبک کمال. اندگرفته قرار غرب دنیاي تمدن و فرهنگ هجوم و سايه

 سبک هم حقیقت در. است اسالمي دفاع قابل منطق بر آن ساختار طراحي و هاتعارض

 استوار اسالمي منطق و مبنا بر بايد شرفتپی ايراني اسالمي الگوي هم و اسالمي زندگي

 گشته استوار( ديگر علوم و فلسفه شامل) انساني علوم دوش بر امروز مهم اين و باشند

 از سخن بلکه نیست انساني علوم تحوّل و پردازينظريه سازِکار از سخن جااين در. است

 بايد اجتماعي جهانيستز هايعرصه به ورود و پردازينظريه هرگونه در که است الزاماتي

 يتمدن حوزه در يکار هر»: که اين به اعتقاد با اعرافي، اهللآيت. گیرد قرار جدي توجه مورد

 مؤلفه نيا گردديبرم ياسالم معارف به که آنجا تا و است دانش و شهياند گسترش بر يمبتن

 هر در فقه و اخالق ه،فلسف به وارمنظومه توجه قالب در را الزامات اين ،«باشد ياجتهاد ديبا

 سبک مقوله در هم و پیشرفت الگوي مقوله در هم را روش اين و کنندمي بیان موضوعي

 شناسيروش امتداد در بايد را شناسيروش اينگونه. بندندمي کاربه اسالمي زندگي

 و است اجتهادي رويکردي مقوالت، اين به اعرافي اهللآيت رويکرد. کرد قلمداد شهیدصدر

 اجتماعي جهانزيست مديريت به فقه ورود لکن است؛ متن اجتهادي خوانش به رناظ

موضوع و اجتماعي جديد مسائل سويوسمت به را مجتهد که دارد همراهبه را استلزاماتي

 هايآموزه و متون تردقیق فهم به تر،دقیق شناسيموضوع رسدمي نظربه. کشاندمي شناسي



 در :است معتقد زمینه اين در است شهیدصدر از متأثر که فياعرا. کندمي مساعدت ديني

 از فارغ آن، در که رويکردي( الف: دارد امکان تفسیري رويکرد دو ديني متن هر با مواجهه

 تفسیر متنوع هايشیوه و معتبر قواعد و اصول اساس بر اي،فرضیه و نظريه هر پیشین مطالعه

مي آورده دستبه آن محتواي و مدلول و شودمي هپرداخت متن بررسي به امکان حد در متن

. است استوار آنها تنظیم و تقسیم و متن درونِ مفاهیم همان برپايه رويکرد و روش اين. شود

 بر بشري، معرفت گوناگون هايحوزه در مطرح هاينظريه و مفاهیم ديگر، رويکرد در( ب

 استخراج زمینه آن در ديني متن موضع تا آيدمي عملبه تالش و شودمي عرضه ديني متن

 را رويکرد اين نتايج توانمي و بوده جمعقابل اول رويکرد با اوالً تفسیري رويکرد اين. شود

 اين. شودمي متن معاني بیشتر شکوفايي موجب ثانیاً و نمود هماهنگ اول رويکرد حاصل با

: ک.ر)دارد قرابت ند،انامیده «موضوعي روش» تفسیري مباحث در صدر شهید آنچه با روش

 با هماهنگ بايد روش اين البته(. القرانیة المدرسة در شهیدصدر موضوعي تفسیر مباحث

 هايديدگاه و شخصي نظرات تحمیل از تا شود سعي تمام دقت با و باشد اول معتبر نتايج

 رد تربیت هايآموزه استنباط شناسيروش: ک.ر)گردد پرهیز رأي به تفسیر و متن بر مکاتب

(. 7علي امام کالم سیره در تربیت همايش برگزيده مقاالت مجموع ،7علي امام کالم و آيینه

 اجتهادي نگاه يک با آن مختلف ابعاد کهاين مگر رسید نتیجه به تواننمي موضوعي هیچ در

 به ناظر و ريزتر و تردقیق اجتهاد سمتبه بايستي علمیه هايحوزه. شود بررسي دقتبه

 زاويه سه اخالق و فقه فلسفه، صورت هر در. کند عبور جديد دنیاي تريجد موضوعات

 سه اين جمع بدون موضوعي هیچ درباره اسالمي نظريه و دکترين هیچ طبعا که است ديدي

 توانمي اسالمي، هايدانش در مسئله يک در منابع کردنفعال براي البته. نیست تمام نگاه

فقه يا قرآن، و تفسیر مثالً که معنا اين به آورد؛ عملبه اسالمي تحقیق منابع در را برشي

 متني، برشِ اين که است روشن. کرد فعال موضوع يک در را عقل منبع احیانا يا و الحديث

 است مهم آنچه. کندنمي نائل نهايي اعتبار يک به را ما گاههیچ لکن دارد، زيادي فوايد گرچه

 يا موضوع آن درباره اخالقي و فقهي توصیفي، ايهگزاره اجتماع که است موضوعي برش



(. 2242 اعرافي،)گرفت پیش در گوناگون هايعرصه در توانمي را رويکرد اين. است مسئله

 و جامعه عیني وضع از بايد جامعه، عیني واقعیات دربارة پردازينظريه براي» صورتاين در

روش در تحوّل» دلیل همینهب( 2242 يزدي، مصباح)«باشیم مطلع آن قوت و ضعف نقاط

 در درست شناسيروش(. 27ص ،2243 اعرافي،)«است ناپذيراجتناب امري پژوهش، هاي

 (.209ص همان،)است بهتر و بیشتر نتايج کسب براي میانبر راه و علم هايقله فتح کلید واقع

 اين در( دانزده قلم جديد مسائل در که)ديگران با اعرافي اهللآيت بارز تفاوت حقیقت در

 ورود. گرددمي بر اجتماعي مديريت عرصه به فقه ورود شناسيروش و راهکار ارائه زمینه،

 علوم تحوّل چیزدر از بیش را خود آثار جمعي زندگي مديريت هايعرصه به فقه جانبههمه

 در را پیشرفت راه که است ايانديشه مقابل در دقیقا نگاه نوع اين. گذاشت خواهد انساني

 بررسي در فقهي رويکرد اهمیت. کندمي جستجو اجتماعي هايعرصه از دين رگذاشتنکنا

 خود مخالفت با سکوالر دنیاي بدانیم که شودمي مضاعف آنگاه اجتماعي جديد هايعرصه

 سنت با را خود مرز( است فقهي ورود آن جلوه ترينمهم که)دين اجتماعي حضور به نسبت

 اديان از اعم) انسان از خارج که پیشرفتي است معتقد سلزام ثال،م عنوانبه. است کرده ترسیم

 ،2227 سلزام،)داشت نخواهد او با نسبتي هیچ شود تحمیل انسان بر( فلسفه و

 (. 292-296ص

 :شودمي توامان توجه دارند باهم نزديکي پیوند که جديد عرصه دو به مقاله اين در

 سويه «اسالمي زندگيسبک» تحقق رسدمي نظربه. «اسالمي زندگي سبک» و «پیشرفت»

 اهللآيت از بیاني در رسدمي نظربه اگرچه. است آن مهم ابعاد از يکي يا «پیشرفت» ديگر

 مفهوم با شرفتیپ ابعاد از يکي»: است شده ذکر دوم معني(  2242) العالي ايمدظلهخامنه

 نهاي،ا ستنيز يوهیش ،ياجتماع رفتار کردن، يزندگ سبک از است عبارت ياسالم

 افزاريسخت بعد که جايي در لکن ،«.است مهم بُعد کي نيا و است گريدکي يعبارةٌاخرا

مي مشخص کنند،مي بیان( زندگيسبک)افزاينرم بعد مقدمه را پیشرفت(تکنولوژيکي بعد)

همه شرفتیپ اگر ما»: است اسالمي زندگي سبک تحقق همان عمل، در پیشرفت که شود



 کي: دارد بخش دو نينو تمدن نيا ، ميریبگ ياسالم نينو يسازتمدن يمعنابه را جانبه

 بخش اما ، است ياساس و ياصل و يمتن بخش گر،يد بخش کي است؛ يابزار بخش بخش،

 يزندگسبک همان که دهد؛يم لیتشک را ما يزندگ متن که است يزهائیچ آن ،يقیحق

 که است چنین اين. برد نخواهد جايي به ره زندگي فقه بدون زندگي سبک و( همان)«.است

 اعم)زندگي هايعرصه همه پوشش جهت در فقه بسط به ناظر هايانديشه کنوني شرايط در

 هاانديشه ساير میان در ويژه جايگاه( آن مانند و معماري و هنر زندگي، سبک پیشرفت، از

 .کنندمي پیدا

مي میانبه هم انساني علوم در تحوّل از سخن گاهيگاه مقاله اين در اگرچه نهايت در و

 سبک و پیشرفت مقوله دو به اسالمي توجّه در انساني علوم در تحول حقیقت ولي آيد

 يابيدست و پیشرفت الگوي فرآيند از ضروري بخشي انساني علوم در تحول. است زندگي

 اسالمي گيزند سبک باشیم، نداشته اسالمي انساني علوم اگر». است اسالمي زندگيسبک به

 اين اسالمي، ـايراني پیشرفت الگوي طراحي واجب شرط و اول يمقدمه. داشت نخواهیم

 يهمه در که بناست پیشرفت الگوي زيرا باشیم؛ داشته اسالمي انساني علوم ما که است

 رشاد،)«کنندمي اداره انساني علوم را حیات هايعرصه و بدهد الگو مابه حیات هايعرصه

 دو نيا است، يانسان علوم يمحور مسائل از شرفتیپ يالگو»: پارسانیا تعیبربه(. 2240

 آن قلب اي يانسان علوم از يبخش چراکه دارند میمستق ارتباط و ستندین جداگانه يامور

 جز چیزي انساني علوم موضوع ديگر، تعبیربه(. 2243 پارسانیا،)«است ياجتماع شرفتیپ

 که توصیف فقط نه انساني علوم اينکه خصوصبه. یستن توسعه يا پیشرفت و زندگي سبک

 علوم و روحي علوم فرهنگي، علوم اخالقي، علوم انساني، علوم به لذا». دارند هم تجويز

 ايران مثل شرايط در نکته اين درک شايد(. 2249 علیدوست،)«شودمي اطالق نیز اجتماعي

 جهان اين بر نظارت و ددمتج جهان به بخشسامان اجتماعي علوم» ولي نباشد آسان

 به انساني علوم»: خرمشاد بیان به و( 23ص ،2242 اصغري،: در اردکاني، داوري)«است

 (.32ص همان، خرمشاد،)«بخشدمي معنا انسان زندگي



  شناسيروش -2

 اخالق به ناظر که کرد اشاره گولت دنیس به توانمي کمدست غربي دانشمندان از

 تأمالت و تفکرات: از عبارتند که کندمي مطرح را هم بر تبمتر و طولي سطح سه توسعه،

 و ويلبر)5موجود تیواقع با ياتیعمل مواجهه و عمل حوزه و 4،ياجتماع مطالعات 3،يفلسف

 را انطباق و يمندسازنظام ،يسازيحس گانهسه سطوح هم گاسپر دس(. 3020 کريشنا،

 سطح: کندیم فايا برجسته و مهم ينقش خود نوبهبه سطح هر است معتقد و کندمي پیشنهاد

نظام به دوم سطح است؛ ديجد موضوعات و اتیتجرب به يواکنش و مواجهه نخست

 و کاربست به سوم سطح و پردازدیم نخست سطح از حاصل جينتا قیتعم و يمندساز

 (. 3006 گاسپر،)دارد توجه ينیع قيمصاد با مواجهه زمان در هانظام نيا سازگارکردن

 فرآيند پیاز» عنوان با ساندرز زمینه اين در را مدل ترينجالب رسدمي نظربه حالعین در

. دهديم نشان را پژوهش انجام يندهايفرا قت،یحق در مدل نيا. است کرده ارائه 6«پژوهش

 از متاثر هيال هر آن در که شوديم لیتشک يمختلف يهاهيال از پژوهش کي مدل نيا اساس بر

 يکردهايرو هيال( 3 پژوهش يهافلسفه هيال( 2: از عبارتند هاهيال نيا. است باالتر هيال

 يزمان افق هيال( 5 پژوهش يهاروش انتخاب هيال( 9 پژوهش يراهبردها هيال( 2 پژوهش

 .هاهداد يآورجمع يهاهيرو و هاوهیش هيال( 6 پژوهش

                                                
3
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 کي به پژوهش هر. است جهان به گرپژوهش نگاه نوع و ينیبجهان دهندهنشان اول هيال

 صورتبه که ييهاينیبجهان از ديبا پژوهشگران و دارد ازین مطالعه يبرا ادیبن اي شالوده

 پژوهشگر نگاه نوع هيال نيا اساس بر. باشند آگاه کنند،يم استفاده خود مطالعه در يضمن

 و يریتفس گرا،واقع پژوهشگر نگاه نوع از متفاوت مطالعه مورد ءيش اي دهيپد به گرااثبات

 يپژوهش يها فلسفه از يتعداد اي کي بر است ممکن يپژوهش هر البته. بود خواهد گراعمل

يم است،  کرده اتخاذ گرپژوهش که يفسلف ينیبهانج نوع به بسته دوم هيال در. باشد استوار

 در. دينما استفاده يياستقرا اي ياسیق کرديرو دو از نظر مورد دهيپد مطالعه يبرا تواند

 از يعني کند،يم کشف را يجزئ مجهوالت ،يکل معلومات قيطر از فکر ،ياسیق کرديرو

 يریگجهینت) شوديم حاصل آن از جهینت کي استنتاج و شدهرفتهيپذ اتیواقع گذاشتنکنارهم

 درست الزاماً هم ها جهینت باشند درست هامقدمه چنانچه استدالل نيا در(. جزء به کل از

 موجود يهاهينظر از استفاده با تا کنديم کمک گرپژوهش به کرد،يرو نيا. بود خواهند

 يعني يياستقرا استدالل مقابل، نقطه در. کند ينیبشیپ ونددیپ يم وقوع به که را ييهادهيپد

 .کل به جزء از ذهن دنیرس



 را يکل حکم آنها نیب ارتباط يبرقرار و يجزئ معلومات از استفاده با فکر کرديرو نيا در

يم صورت طبقه کي در يمشخص يدادهايرو بر هامشاهده کرد،يرو نيا در. دينمايم استنتاج

يم انجام هاطبقه تمام مورد در ستنباطا دادها،يرو اي حوادث مشاهده اساس بر سپس و ردیگ

يم داشته، باالتر يهاهيال از کي هر در که يانتخاب اساس بر پژوهشگر زین سوم هيال در. شود

 و است يکم مطالعات ةحوز در هاياستراتژ از يبرخ. برد کاربه را يمتفاوت يهاياستراتژ تواند

 يةال در. دهديم لیتشک را چهارم هيال ساسا امر نيا که است، يفیک مطالعات حوزه در يبرخ

روش از کي هر توانديم نظر، مورد دهيپد رفتار يسازيکم به توسل ثیح از پژوهشگر چهارم

 صورتبه موضوع با متناسب هايداده ،يکم روش در. دينما اتخاذ را يبیترک اي يفیک ،يکم يها

 .شوند مي گردآوري پرسشنامه طريق از معموالً کمي هايداده که شوندمي تبديل عددي و کمي

 کي در اي خاص يزمان مقطع کي در نظر مورد ةديپد ةمطالع ،ةدهندنشان زین پنجم هيال 

 کي که ينیتب و يفیتوص ،ياکتشاف مطالعات اکثر. است( يمقطع چند) تريطوالن يزمان ةدور

 و انديمقطعتک عنو از دهنديم قرار مطالعه مورد خاص يزمان ةباز کي در را خاص دهيپد

 کننديم يبررس مختلف يزمان فواصل در را دهيپد کي به مربوط يهاداده که ييهاپژوهش

 يچندمقطع يهاپژوهش نوع از پانل، مطالعه و ينسل مطالعه ،يپژوهروند مطالعات مانند

 و ،يژاسترات کرد،يرو چه باالتر يهاهيال در نکهيا به بسته پژوهشگر زین ششم هيال در. هستند

 يهاداده لیتحل و هيتجز و يگردآور يبرا يمختلف يهاوهیش از باشد گرفته کار به را يروش

 . کنديم استفاده پژوهش

 را پژوهش اساس و هيپا پژوهشگر، ينیبجهان و فلسفه مدل، نيا به بنا قتیحق در 

جمع تا پژوهش کرديرو انتخاب از پژوهش يبعد مراحل از کي هر که چرا دهد،يم شکل

 رو،نيا از. ردیگيم صورت پژوهشگر نگرش و ينیبجهان اساس بر داده لیتحل و يآور

جهان و نگرش نوع و کار يفلسف يمبنا ،يپژوهش کار هر يابتدا در ستيبايم پژوهشگران

 (2243 محمودي،.)سازند مشخص را خود ينیب

 ملموس هايمدل شکلبه صراحت اين به را خود آراي اگرچه اسالمي انديشمندان



 عنوانبه. است میسر و مقدور مصرح غیر هايمدل شکلبه هاآن بازخواني لکن اند،درنیاورده

پديده ها،ارزش و هنجارها»: است معتقد اجتماعي جهان هاياليه بررسي در پارسانیا مثال،

 ترينمیقع. گیرندمي قرار افراد اجتماعي هايکنش از ترعمیق هايياليه در که هستند هايي

 و نمادها بر و اجتماعي هايارزش و هاآرمان بر که هستند کالني عقايد اجتماعي، هاياليه

 جايگاه و جهان اصل به نسبت انسان که اعتقادي و باور. گذارندمي تأثیر انساني هايکنش

 يهاپديده ترينعمیق از دهد،مي ارائه خود مرگ و زندگي از که تفسیري و دارد آن در خود

 سپرده جهان اين به دل و کند محدود دنیا زندگي به را جهان که ايجامعه. هستند اجتماعي

 ايجامعه و دهدمي شکل آن با متناسب را خود نمادهاي و هنجارها ها،ارزش ها،آرمان باشد،

 قحقو ها،ارزش ها،آرمان انساني، جايگاه بیند،مي دنیا زندگي از فراتر را هستي جغرافیاي که

 هنجارها، ها،کنش(. 290ص ،2242 پارسانیا،)«دهدمي سامان آن با متناسب را خود تکالیف و

 و هاآرمان اعتقادات، تناسببه ها،آن دروني تحوالت و تغییر و ساختارها ها،سازمان نمادها،

 ،نباشد بنیادين اليه اين به مربوط تغییر که زماني تا و آيندمي وجودبه کالن هايارزش

 محفوظ اجتماعي جهان واحد هويت باشد، وسیع که هم مقدار هر به هاتفاوت و تغییرات

 اينکه با جديد، بینيجهان يک قالب در اسالم ظهور با دلیل همینبه(. 292ص همان،)است

 درهم عرب جاهلي جامعه شد، حفظ اجتماعي مناسبات از بسیاري حتي و جغرافیا و زبان

 (. همان)آمد پديد جديدي عياجتما جهان و شد ريخته

 تعريف ،7(2224)فرهنگ فلسفه ،(2222)دين فهم منطق در رشاد اهللآيت چهآن

 طولي رابطه به نهايت در کند،مي تئوريزه( ب 2243)زندگي سبک و 8(الف 2243)پیشرفت

                                                
 هايكنش و هامنش ها،بينش از سازوارشدهاي تنيده و تافته مجموعه» از است عبارت نگارنده نظر از فرهنگ نظر از فرهنگ. 7

 بسته صورت آدميان، از طيفي ثانويِ طبيعت و يجمع هويت چون كه مشخصي زماني بازه و زميني بستر در پايدار،

 (.1831 رشاد،)»باشد

 
 در. ،يانسان اتيح گوناگون شئون يوستهيپ و ايپو يفرگشتگ»: كندمي تعريف گونه اين را پيشرفت ابتدا رشاد اهللآيت  3



 و کنش تنظیم دين دنیايي اين هدف اگر. شودمي ختم کنش و منش بینش، ايمنظومه و

روش در گانه5 استلزامات داراي آن به يابيدست باشد، بشر ماعياجت و فردي رفتارهاي

 يعني دين معرفتي هندسه هايحوزه همه به ناظر» جامعیت. است جامعیت نظر از شناسي

 و منش)اخالق ،(معادشناسي و راهبرشناسي شناسي،انسان شناسي،جهان مبدأشناسي)عقايد

 و جمعي فردي،)تکلیفي و قيحقو احکام ،(حکومي و جمعي فردي، تهذيبي احکام

 رشاد،)«است دين علوم و( پردازيجامعه و فردسازي يعني آن، عام معني به)تربیت ،(حکومي

 را بحث ثمره کندمي تالش دين فهم منطق کتاب جايجاي در نويسنده اين(. 62ص ،2222

 اين(. 395 و 322 ،304 ،296 ،209 ،62ص همان،: ک.ر)دهد نشان گانه5 مقوالت همین در

 چیزي همان شبیه بسیار( کندمي تکمیل کتاب البالي در نويسنده که توضیحاتي با)فرآيند

 دنبال اجتماعي هايعرصه در پردازينظريه به ناظر شناسيروش در اعرافي اهللآيت که است

 بیان در کنند،مي تعبیر( 320 و209ص همان،)دانش قلمرو با رشاد اهللآيت چهآن. کندمي

(. 2242 اعرافي،)است شده بیان هاواقعیت درباره توصیفي هايآموزه عنوان با اعرافي اهللآيت

 قلمرو در بلکه عقايد و بینش قلمرو در نه که توصیفي هايآموزه از دستهآن حقیقت در

 فرآيند در که است اسالمي انساني علوم براي خوبي مبناي گیرد،مي قرار ديني علم و دانش

 شناسي،انسان به ناظر هايآموزه مثال، عنوانبه. کنندمي بازي بديلبي شينق پردازينظريه

 همان،) رشاد اهللآيت بنديتقسیم در که ،(شناسيطبیعت)شناسيجهان و شناسيجامعه

 از زندگي عرصه به نگاه در زيربنايي و مستقیم تأثیر گیرند،مي قرار دانش قلمرو در( 320ص

 . دارند يزندگ سبک و پیشرفت جمله

                                                                                                               
 و «هابدان التزام و اعتقاد و الهي، يعيتشر و ينيتکو تيّمش كشف رهگذر از انسان، يفطر يهااستعداد يابيتيفعل يراستا

 يانسان يچهارگانه روابط و يستيز گوناگون يهاعرصه توانيم گريد يجهت از: ... افزايدمي آن هايمؤلفه توضيح در سپس

 و( هاذائقه و هاشيگراقيسال و قيعال) «كشش» ،(هاارزش و اخالق) «منش» ،(مانيا و معرفت) «نشيب» يهاهيال به را

 (1812 رشاد،.)كرد يبندطبقه و يبنددسته( يزندگ يافزارسخت يهاجنبه رفتارها) «كنش»

 



 زاويه سه نیازمند اسالمي نگاه از موضوع هر به ورود اعرافي، علیرضا نظربه 

 ،(فلسفه و مباني طريق از)توصیف میان رابطه. است( هنجاري و ارزشي توصیفي،)ديد

 هم نکته اين(. همان اعرافي،)است ايمنظومه و طولي رابطه( فقه)هنجار و( اخالق)ارزش

 تزاحم مقام در امّا است توصیف امروز انساني علوم عمده رکردکا که است اهمیت حائز

 عنوانبه. شوندمي گذاشته کنار کند،مي ارائه نظري عقل و دين که هاييشناخت با احتمالي

 کند، پیدا تزاحم ديني شناسيانسان با رايج انساني علوم توصیفي شناسيانسان چهچنان مثال،

 شناسيفرهنگ و شناسيجامعه خصوص در امر همین. شودمي گذاشته کنار ديني نگاه نفعبه

نظريه از متفاوت کامالً طباطبائي عالمه اعتباريات مبناي بر شناسيفرهنگ. کندمي صدق هم

 جهان و انسان از نو درکي» عالمه، اعتباريات. است غربي شناسانجامعه فرهنگي هاي

 اين کمدست. دارد دنبالبه انساني ومعل در را خود خاص الزامات که( 2243 مصلح،)«است

 . راهگشاست بسیار جمعي حیات فهم در اعتبارات نظريه که است

 زندگيسبک و پيشرفت هايعرصه در پردازينظريه الزامات -3

 اجتماعي جديد هايعرصه در پردازينظريه شد، اشاره پیشین سطور در که چنانهم

 : کرد بحث فقهي و اخالقي فلسفي، سطح سه در را هاآن توانمي که است الزاماتي داراي

  فلسفي تامالت: يکم سطح -3-1

 و تفکرات نيا واقع،به شرفتیپ باب در يفلسف تأمالت سطح در يعني نخست، سطح در

 و «خوب ةتوسع» و «يواقع شرفتیپ» که ندينما روشن تواننديم که هستند يفلسف تأمالت

 و يفرد لحاظبه يطيشرا چگونه بستر در و ستیچ انسان يِوجود ابعاد ةهم به وفادار

 ييربنايز و يفلسف تفکرات سطح در ييمبنا مالحظات نيا نیهمچن. دهديم رخ يجمع

 يهانيگزيجا برابر در مطلوب، ييِمبنا يهنجارها و هاارزش ها،موقف از تواننديم که است

 تأمالت با تنها نیهمچن. ندينما دفاع يعقالن و يانتقاد تفکرات توسط ،يناکاف و ناقص

 ریمس در دآمدهيپد يهاتزاحم و تضادها ها،يدگیچیپ از توانيم که است ييمبنا و يفلسف



 يبرا الزم ةنیزم و داد دستبه روشن يلیتحل ،يينها و يانیم اهداف و ابزارها يِعقالن انتخاب

 (2249 ي،رمضان :از نقلبه ،3022 گاسپر،.)کرد فراهم را مناسب و درست انتخاب

روش دياگرم يالگو اول هيال در يشناسانسان شد، انیب يشناسروش در چهآن طبق

 ياسالم يالگو در او گاهيجا به نگاه و انسان فيتعر يعني. ردیگيم  قرار يازیپ يشناخت

 و مطلوب يمعنا در) شرفتیپ فيتعر هم. است برخوردار بنیاني تیاهم از شرفتیپ يرانيا

 نسبت و قیدق يشناسانسان به منوط شرفتیپ يرانيا ياسالم يالگو تحقق هم و( آن يواقع

 . است يشناسفرهنگ و يشناسجامعه ،يشناسيهست با او

 و يشناسيهست ،(اوست خلیفه که)خداشناسي بدون يشناسانسان که نجاستيا مهم نکته امّا

 يهست کل از يبخش جهان، و جهان از يبخش انسان. است کامل نه و سریم نه اساساً يشناسجهان

 يبخش ياله يهاسنت فهم يحت نيبنابرا. است حاکم زین انسان بر يهست بر حاکم نیقوان. است

 يشناسجهان به آن از و داد قرار متيعز نقطه را يشناسانسان توانيم البته. است يشناسانسان از

جامعه که چنانهم. تاس يهست در انسان گاهيجا است مهم چهآن. آمد لينا يشناسيهست و

 وصل حلقه انسان، تیتربنيبد. ستین سریم يشناسانسان بدون هم يشناسفرهنگ و يشناس

 نيا. است گريد يسو از يشناسفرهنگ و يشناسجامعه و ييسو از يشناسجهان و يشناسيهست

َبَعةَُُِلُعََُُتَقعُُُاْلمَُعاَمالِت،ُُاُصوُلُ»: فرمود که 7صادق امام معروف ثيحد که است نیچن ُجهُ ُأرم  9«...أوم

 و( جهان)خلقت ،(يهست)خدا با اشبطهرا بلکه خود، تنهانه انسان. کنديم دایپ يمعن

 و شاخص را يشناسانسان انقالب معظم رهبر منظر، همین از. بفهمد ديبا زین را( جامعه)خلق

بدين 10(.67ص ،2240 اهپوش،یس.)اندکرده يمعرف شرفتیپ يرانيا ياسالم يالگو عمده فارق

                                                
 ،6-5صص عة،يالشرمصباح) ايالدُّنْ مُعَامَلَةُ وَ الْخَلْقِ مُعَامَلَةُ وَ النَّفْسِ مُعَامَلَةُ وَ اهللِ مُعَامَلَةُ: أوْجُهٍ أرْبَعَةِ عَلَى تَقَعُ الْمُعَاماَلتِ، اصُولُ. 1

 (اول باب

 
 نظر در ديبا شرفتيپ باب در است يمطالب همه هيپا نيا آخرت، و ايدن يدارا: دانديم يدوساحت موجود کي را انسان اسالم. 10

 (67 ص ،1810 اهپوش،يس)است نيا عمده فارق است؛ نيا عمده شاخص بشود؛ گرفته



 شـناخت قابلیـت وحي، آينة در انسان». کندمي کمک شناسيانسان به نیز شناسيدين ترتیب

 شوندهتبديل که ناپذيريجانشین و بردارنامعادل فطرت از داشته، را خويشـتن وجـودي سـاختار

 که استثنايي و فراطبیعي هايسرمايه چنین با و است مندبهره ندارد نیـز همتـايي و کُفو و نیست

 و وجودي موقعیت تا کندمي معرفي «الهي امانتدار» و «خدا خلیفة» را انسـان است، آدمي مختص

تمـام انسـانسـازي و شناسيانسان کتاب قرآن، که بشناساند عمیق و دقیق را آدمـي اصیل هويت

 تربیت و تفسیر براي «الخالقین احسن» سوي از( 32: زمر)«الحديث احسن» اين و و اسـت عیـار

 بـراي( 4: اسرا) «اقوم» هدايت که. است شده نازل( 29: مومنون)«مخلوقین احسن» تعلیم و

 و طبیعت حوزة در انسان وجودي تشابهاتم البته و يافت ظهور( 9: تین)«تقويم احسن» موجـود

 ابهام نقطة تا است پذيرتأويل و تفسیربردار نیز فطرت ساحت در او وجودي محکمـات به غريزه

 قرآن پرتو در را خويشتن انسان، و نماند باقي وحیاني شناسيانسان حوزة در کاسـتي و خأل و

 تفسیر و بجويد وحي مکتب در را اشهستي هندسة و بشناسد است شايسته و بايسته کهچنان

 ،2229 آملي، جوادي) يابد عینیت قرآن سارسايه در انسان( دروني) انفسي و( بیروني) آفاقي

 از رهیافت و «تفسیر» نوع بر متفرع انسان تکامل و تعلیم تربیت، تغییر، اينکه چـه(. 39 - 33ص

 آدمي تبیین ظلّ در تعالي و «تفسیر» توپر در «تغییر» و بود خواهد انسان ماهیتي و هـويتي ساختار

 کدام او وجودي ـمعرفتي شناسنامة چیست؛ انسان که نیابیم و ندانیم تا زيرا بود؛ خواهـد ممکن

 دانش کشش، و بینش پرورش، و آموزش از توانیممي چگونه دارد، نوعیتي و هويت چـه و است

 نشود، شناخته انسان تا( 2243 ودگر،ر) «آوريـم؟ میـانبـه سخن تربیتش و تعلیم و گرايش و

 . شودنمي محقق و فهم پیشرفت

 از يبسیار مانند پیشرفت»: معتقدند پیشرفت خصوص در اعرافي اهللآيت زاويه، همین از

 مفهوم يک و ارزشي غیر و مطلق مفهوم يک دارد؛ مفهوم دو آزادي، مثل ديگر مفاهیم

 نوعي که فعل، به قوه خروج اگر را پیشرفت. است کالن نظريه تابع که ارزشي و فرهنگي

                                                                                                               
 



 حرکتي که جا هر. است مطلق مفهوم يک بگیريم، نظر در است، حرکت هر در پنهان تکامل

 به پیشرفت اين اما است؛ افتاده اتفاق يپیشرفت آنجا شود مبدل فعل به ايقوه و بشود محقق

 به و شکوفايي از رتعبا که است تکويني و فلسفي مفهوم به بلکه نیست ارزشي مفهوم

مي اتفاق حوزه يک در سريع شکلبه پیشرفت امروز کهاين. است قوه يک رسیدن فعلیت

 را ازن اليه پیشرفت اين که شودمي مشاهده وقتي اما است؛ پیشرفت اول معنايبه افتد

به يحت. شودمي پديدار ديگري معناي پیچدمي درهم را خانواده نظام طومار يا کندمي خراب

 را پیامدش شودنمي علم با که دارد دقیقي معناي خود جامعه نظام يا خانواده نظام ريختن هم

 گرفته قرار فلسفي دستگاه يک درون در هاغربي پیشرفت هايدکترين و هاتئوري کرد؛ حل

 عقل پايه بر را وحي بنیاد. وحیاني دستگاه و عقلي دستگاه قائلیم، دستگاه دو به ما. است

 . گذاريممي راستوا

 هر گرچه که، معنا بدين. است ارزشي و فرهنگي معناي داراي دوم، مفهوم در پیشرفت

 از اما است، تکامل و پیشرفت يک فعل به قوه از يخروج هر و است خیر عالم، در وجودي

. آيديم پديد تضادهايي متزاحم وجودات بین است، هاتزاحم و تضاد عالم عالم، اين که آنجا

 هاينگاه بر مبتني جديدِ دقت نیازمند برتر هايگزينه و هااولويت انتخاب شرايطي، ینچن در

 پیشرفت روازاين 11.باشد برخوردار آن از تواندمي مکتبي شخص که است اخالقي و فلسفي

 انجام استخراجي يک که است فعل به قوه از خروج صرف و ندارد ارزشي بار اول مفهوم به

 در. است شده تسخیر آسمان و زمان زمین، طبیعت، و داده رخ عالم در تغییري يک و شده

 يدگرگون است، ارزشي مفهومي که دوم مفهوم در اما است؛ پیشرفت اينها همه اول مفهوم

 در بايد يدگرگون کهاين براي باشد؛ رفتپس است ممکن بلکه باشد پیشرفت الزاماً تواندنمي

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

 (.1811 تب،تر

 



 ارزيابي( 2242 اعرافي،)«.شود ارزيابي تضادهاست، و تزاحمات عالم که آن کالن منظومه

 در هااولويت شناخت و بنیادي هايديدگاه به توجّه مستلزم دوم، مفهوم در پیشرفت

 اما سنجید؛ را هااولويت بايد شود پیدا هاپیشرفت بین يتزاحم نظام چهچنان. است تزاحمات

 خارج علم عهده از هااولويت تعیین. دهد تشخیص را هااولويت نیست قادر علم

 و است خورده پیوند مرگ از پس حیات با اسالمي انديشه در پیشرفت( همان.)است

 ،2249 اعرافي،)«.کند ترسیم مرگ از پس حیات از صحیحي تصور تواندمي فلسفه»

 فلسفه آوردهايدست مرهون انساني، کمال به رسیدن و اجتماعي و فردي سعادت(. 264ص

 (.235ص ،2ج،2266 يزدي، مصباح.)است

 بستر عنوانبه که نيا بر عالوه جامعه شرفتیپ. انسان شرفتیپ يعني شرفتیپ نيبنابرا

 که شوديم نيا جهینت. ندارد يمحصل يمعنا انسان به هتوجّ بدون است، مطرح انسان يتعال

 انسان. محقق نه و شوديم فهم نه ينيد و يفلسف يشناسانسان به توجّه بدون يواقع شرفتیپ

 ،(فیتوص/ نشیب/تعقل/ فکر عرصه) شود فهم ديبا يفلسف تامالت قيطر از اول مرحله در

 بحث به ياسالم يانسان علوم در و دیتول يشناسانسان يهاهينظر يستيبا گريد يامرحله در

به آن الزامات گريد يامرحله در و( دانش/ علم عرصه)گردد ارائه متناسب دانش و گذاشته

 _يزندگ عرصه) شود لحاظ يبخشتینیع و يالگوساز ،يسازنظام در و شده گرفته کار

 موجود طيشرا فهم در يبشر تجربه از يستيبا يزندگ فقه کنار در که( ياجتماع جهانستيز

 عرصه يعیطب طوربه گفته،شیپ مراحل همه بر حاکم ينيد نگاه. شد مندبهره يکاف حدّ به

 (. تيمعنو عرصه)داد خواهد سوق تيمعنو يسوبه را اتیح

 

خامنه اهللآيت مالصدرا

 اي

 عابدي پارسانیا اعرافي رشاد 

 تابع فلسفه معنا جهان فلسفه بینش ادراک فکر عقل



 تابع منطق ذهن جهان  اخالق ارزش انديشه علم خیال

 و طبیعت

 عینیت

 جهان فقه کنش رفتار و عمل زندگي

 اجتماعي

 تابع علم

 

 سبک واژه. شود لحاظ بايد هم زندگي سبک و يزندگ درباره توصیفي و فلسفي نگاه اين

 يانواع ما و است يزندگ از سخن يزندگ سبک. است «يزندگ» و «سبک» از مرکب يزندگ

 آن يوانیح هيال که چنانهم است مشترک هاانسان انیم يزندگ ينبات هيال. ميدار يزندگ از

 . کنديم فرق است، آن به ناظر يزندگ سبک که يانسان هيال امّا. است مشترک هم

 و سطوح يدارا اتیح. شودمي تعبیر «حیات» اصطالح با «زندگي» از ديني منابع در

 شده اشاره يانسان و يوانیح ،ينبات اتیح به آن ریغ و يفلسف ياکتابه در. است متعدد مراتب

 يرونیب عيوقا دربرابر العملعکس و احساس و  درک از ينوع به هم اتیح قتیحق. است

 ما يانسان و يقرآن نگاه از که است مهم نکته نيا اتیح و يزندگ خصوص در. گردديم بر

ينم دقت درست آن يهاهيال به تأسفانهم که يفرهنگ اتیح کي و ميدار يوانیح اتیح کي

 يمیمفاه که برسد بنظر است ممکن آن مانند و رنج و يشاد و الم و لذت مثال عنوانبه. شود

 مطمئنان يول باشند نیچن نيا هاآن از يسطوح است ممکن البته که هستند کاليزیف مطلقا

 از متأثر. است يفرهنگ انسان، الم و لذت از ياعمده بخش. نیستند فیزيکال نهايا از يسطوح

 شخص نگرش از يتابع الم و لذت يعني. است حاکم فرد ریضم بر که است يافلسفه

 و فکر يعني داند؛يم «مطلوب درک» را الم و لذت اشارات دهم نمط در نایس يبوعل. هستند

 يبرا و نيآفر يشاد يکس يبرا يزیچ است ممکن رونیهم از. دارد نقش آن در فرهنگ

 در نگرش و معرفت از ييایدن. ماست يهانگاه از يتابع رنج و يشاد. باشد آوررنج يگريد

 و کند غلبه هايشاد و هالذت بر توانديم يمعرفت دستگاه. دارد وجود رفتارها نيا پشت

 و يعرب ابن دوره در خصوصبه ياسالم عرفان در نگاه اين. گرداند معکوس را معادالت



 رود يم کاربه زندگي سبک در که يزندگ(. 2249 اعرافي،)است فتهاي رشد نیصدرالمتاله

 که است يدرون يهاهيال بر يمبتن يظاهر و يرفتار يهامدل و الگوها ها،روش مقصود

 که است يباطن يایدن کي از برآمده عمل يزندگ. دارد تداوم و شمول و است انسجام يدارا

 يمعرفت جهان. شود دیتول ديبا يزندگ سبک فلسفه. ردیگ قرار توجّه مورد ديبا يفلسف نگاه با

 . است يزندگ سبک و يزندگ فلسفه همان که شود شناخته ديبا يزندگ سبک با مرتبط

 آسماني کتب نزول و پیغمبران آمدن و انبیا بعثت فلسفه از بايد فرهنگي حیات فهم براي

. است انساني حیات مسأله نخست. دهیم قرار آن پايه بر را مانانساني علوم و کنیم شروع

. بدهند واقعي انساني حیات فیزيکي انسان اين به که اندآمده اولیاء و انبیا و ص اکرم پیامبر

يَُّها يَا»
َ
ِينَ  أ َتِجيبُوا   آَمنُوا   اَّلذ لَُموا   ُُي يِيُكم   لَِما َدََعُكم إَِذا َولِلرذُسولِ  ِِلِ  اس  نذ  وَاع 

َ
َ  َُيُولُ  اللَ  أ  َوَقل بِهِ  ر ءِ ال مَ َبي 

نذهُ 
َ
ونَ  إََِل هِ  وَأ  هنگام را خدا پیغمبر دعوت و را خدا دعوت کنید اجابت يعني( 39: انفال)«ُُت ََشُ

 اين از منظور. بخشدمي زندگي و حیات شمابه که چیزي سويبه خواندمي فرا را شما که

 معناي(. 233:انعام)«النَّاسِفِي بِهِ يَمْشِي انُورً لَهُ وَجَعَلْنَا فَأَحْیَیْنَاهُ». است انساني حیات حیات،

و َذَکر   ِمن صاِِلًا َعِمَل  َمن»: کنندمي تفسیر آيات خود هم را انساني حیات
َ
نیث أ

ُ
 ُمؤمِن   َوُهوَ  أ

جرَُهم نذهُمیَ َوََلَجزِ  َبةً ي  َط  اةً يحَ  نذهُ یَ يِ َفلَنُح
َ
حَسنِ  أ

َ
 داراي که يکسان يعني( 47: نحل)«عَملونَ يَ  اکنوا ما بِأ

 عمل و ايمان از قبل هاآن پس. دهیممي طیبه حیات هاآن به ما باشند صالح عمل و ايمان

 خطبه در. شودمي ايجاد صالح عمل و ايمان سايه در طیبهحیات. نداشتند طیبهحیات صالح

ُتُ»:فرمايدمي 7علي حضرت طیبهحیات چیستي به ناظر البالغه نهج 52 ُاتُِكمُمَحيَُُِفَُُفاْلمَوم

ُهوِرينَُ يَاةُُُوََُُمقم تُِكمُمُِفُُاْلمَ  ذلیل و بمانید زنده و ايدزنده باشید، سربلند و بمیريد يعني «َقاِهِرينَُموم

 حیات هايويژگي از افتخار شخصیّت، آزادگي، عزت، سربلندي، بنابراين،. ايدمرده باشید،

َُهَلَكُ»: فرمايدمي زياد بنکمیل به معروفش کالم در حضرت آن طورهمین و است انساني

انُُ َوالُُُِخزَّ َمم يَاءُ ُُهمُمُوََُُاْلم رَُُُبِقيََُُماَُباُقونَُُاَلمُعَلََمءُُُوَُُأَحم هم يَاُُنُمُمُاَلدَّ ُقوَدةُ َُأعم مُمُوََُُمفم ثَاُُلُ ُجوَدةُ َُالمُقُلوِبُُِفَُُأمم  «َموم

 علما و اندزنده راًظاه که زماني در حتّي اند،مرده جامعه حال از خبربي اندوزانثروت يعني

 (. 2249 شیرازي، مکارم.)هستند پنهان خاک زير در که زماني در حتّي اندزنده



 اخالقي ارزشي هايبررسي: دوم سطح -3-2

 بررسي در(. 27ص ،2227 سلزام،)است خود ويژه اخالقي فرضیه داراي فلسفه نوع هر

 در توسعه عامل ترينمهم برو ماکس که است کافي نکته همین پیشرفت براي اخالق جايگاه

 مذهب عقالني اخالقیات و مدرن اقتصادي روح بین پیوند)پروتستاني اخالق را غرب

 و سؤاالت پیشرفت اخالق(. 2222 وبر،: ک.ر)است کرده معرفي( زهدگرا پروتستان

 است، کدام افراد براي نیز و جهان و جامعه براي خوب پیشرفت کهاين قبیل از مشاجراتي

 ثروت و رشد بر مبتني توسعه هاينظريه ناکارآمدي تجربه نسل چندين. کندمي بحث

 روابط امنیت، برابري، هانظريه اين. دهدمي نشان مابه را افراد و جامعه براي اقتصادي

 زدنگره معین، طوربه. گیرندمي ناديده را معنامندي و فرهنگ هويت، زيست،محیط شخصي،

 هاده ساالنه. گذاردمي زيرپا را ضعیف هايگروه از بسیاري قحقو اقتصادي رشد به توسعه

 پنز،) شوندمي سپرده فراموشي به و شوندمي خانمانبي اقتصادي توسعه داليلبه نفر میلیون

 آن در که گردد اقتصادي توسعه جايگزين انساني توسعه که شد سبب عوامل همین(. 3022

 از اقتصادي توسعه جايبه انساني توسعه طرح حقیقت در. است انسان توانمندي از سخن

 قرار غفلت مورد نبايد او رفاه و امنیت فقر، انسان، اصل توسعه، در. است بوده اخالق منظر

 در اخالق اهمیت. است اخالق ضد او هايقابلیت و انسان رشد به توجّهبي توسعه،. گیرد

. گرددمي بر آن مانند و زداييرومیتمح نوع،هم به کمک فقر، رفع انسانیت، اهمیت به توسعه

 دنیاي در. است فقر کاهش معنايبه نه و طبقاتي فاصله کاهش معنايبه نه درآمد میانگین رشد

 از. کندمي برابري ديگر انسان میلیون هاده درآمد با درآمدشان که افرادي نیستند کم امروز

 شود،مي ديگر هايانسان نفعبه ييهاانساني فالکت سبب اگر اقتصادي رشد حتّي ديگر سوي

 دنبال را همگان «توسعه» بلکه ،«همه براي توسعه» تنهانه توسعه اخالق. است برانگیز سؤال

 آن تعريف و توسعه معناي حتّي شودمي سبب توسعه به اخالقي رويکرد ترتیببدين. کندمي

 توسعه تعريف و معنا در بازنگري سبب اقتصادي توسعه از ناشي مشکالت يعني. کند تغییر

 اخالقیات در که پیشرفتي خاطر به کند باور که هست کسي جهان در امروز آيا امّا». گرديد



 دلیل، همینبه( 202ص ،2227 سلزام،)«است؟ شده گذشته از کمتر جنگ خطر شده حاصل

( الف: کنندمي پیشنهاد آن از ناشي معضالت حل براي سطحي سه الگويي توسعه، مخالفان»

 از گسترده و يغن يمفهوم نییتب (ب ،يانسان خوب يزندگ يدرباره منسجم يدگاهيد يارائه

 مورد در قبل يهادگاهيد با متناسب يفهم نيتدو تاًينها( ج و عادالنه يجامعه

مي ايجامعه چه و کند زندگي تواندمي چگونه انسان که انديشه اين(. 3002 گاسپر،.)«عتیطب

 در اگر ديگر، عبارتبه. شودمي مربوط اخالق عرصه به باشد، داشته وجود بايستي و تواند

آرمان و بايدها از سخن( اخالق)دوم سطح در بود، هاهست از سخن ،(فلسفه)اول سطح

 راستاي از آگاهي بدون اخالق علم از گفتگو»: گويدمي سلزام که همانطور. هاست

 و تالش بدون پیشرفت از سخن ديگر، طرف از. است باطل و پوچ سخني( پیشرفت)حرکت

بي و فريبنده ايگفته انساني، تحقق قابل و عمیق هايارزش يافتن براي جدّي جستجوي

 واقع در و دارد يواالتر يمعن يزندگ ،ياخالق دگاهيد از(. 227ص همان، سلزام،)«محتواست

 شده بنا اخالق يهاآلدهيا و اخالق بر که قانون براساس است يايزندگ نیراست يزندگ

مقدمه مثابهبه يزندگ يبرا هاتیگرموقعيد. باشد شده داده جهت ياخالق يراستا در و باشد،

 هر خود ناب يهست در نيد و اخالق چون و انداخالق آلدهيا طبق بر انسان يزندگ بر يا

 ثیح از است يدرون جنبه انگریب اخالق پس گردد،يم باز يگريد به خود ناب يمعن در کدام

 عقل مبدا و جهان عقل ثیح از( رونیب و درون)است ریفراگ جنبه انگریب نيد و اذهان عقل

 تواندنمي و است اخالقي مفهومي پیشرفت( .2227 شاهرودي، عابدي)«خداست که جهان

 در پیشرفتي هیچ گاندي مثل افرادي که است دلیل همینبه. شود خالصه کمي بعد در فقط

( همان.)پندارندمي انسان «هبوط» دومین و عقب به گامي بلکه دبینننمي صنعتي انقالب

 اين در( 2243 اعرافي،)داريم متناسب اخالقي دانش به بخشيعمق و بسط نیازمند بنابراين،

 سبک و هاارزش اينکه. کندمي پیدا ضرورت اسالمي هايآموزه به مراجعه هم خصوص

 مشخص خودش خاص روش و شناختيجامعه نظر از بايد است، چگونه موجود زندگي

 هايارزش و اسالم بايد چیست، سنجش معیار مثابهبه اسالمي، هايارزش کهاين اما شود؛



 زندگي سبک با است رايج آنچه آيا که دهیم تطبیق هم با را دو اين بايد. شناخت را اسالمي

 گاهآن. ندارد يا دارد مطابقت داند،مي معتبر رفتار در اسالم که هاييارزش با يعني اسالمي

 سمتبه مردم کنیم چه که شود جوييچاره آن اصالح براي بايد ندارد، تطابق که را بخشي

 شروع بايد کجا از چیست؟ آن کارراه کنند؛ جبران را کمبودهايشان و حرکت، اسالمي زندگي

 (2242 ،يزدي مصباح)«هستند؟ مؤثر رفتار اصالح اين براي نهادهايي چه و کرد،

 و احکام وجود آيا که است اين رسدمي نظربه ضروري جااين در آن به اشاره که ايکتهن

 با ما تفاوت ديگر، عبارتبه کند؟نمي اخالقي هايگزاره از نیازبي را ما فقهي هايگزاره

 تعامالت و زندگي اداره براي الزم هنجارهاي فاقد چون هاآن که است اين در ديگر مکاتب

گزاره سويوسمت به الجرم عملشان نادرستي يا درستي از اطمینان براي ستند،ه اجتماعي

 و فردي هايساحت همه تقريباً که شیعي فقه وجود با ولي شودمي کشیده اخالقي هاي

 که کساني همه دارد؟ وجود اخالقي مباحث به نیازي چه دهدمي پوشش را انسان اجتماعي

( اهداف به ناظر)ارزشي ،(تفاهم جهت در)ارتباطي ،(هدف و وسیله تناسب)عقالني کنش از

 و هاارزش منشاء باورها. گويندمي سخن اخالق از حقیقت در کنند،مي بحث آن مانند و

. است فقه عرصه کنش، عرصه و داد خواهد نشان را خود کنش در نهايت در نیز هاارزش

 در»: باشد پرسش همین به پاسخ رد فقه و اخالق نسبت در اعرافي اهللآيت بیان رسدمي بنظر

 اسالمي جوامع در اجتماعي نوپديد هايعرصه در خصوصبه جديد مسائل با مواجهه

 آن با ديني مواجهه نحوه منظوربه امر اين. نیست اسالمي هايآموزه به مراجعه از گريزي

مي وجهمت ديني منابع و سنت و کتاب هايگزاره به مراجعه در. گیردمي صورت هاپديده

 معارف و کالم و فلسفه آن توصیفیات. تجويزي يا است توصیفي يا هاگزاره اين که شويم

 هايگزاره البته. است فقه آنِ از تجويزيات از مهمي بخش و باشديم موضوع يک به ناظر

 ديدگاه از. است فراوان سخن آن بودن توصیفي و تجويزي در که دارد وجود هم اخالقي

 اخالق در که رفتارهايي است؛ رفتارها حوزه و اوصاف حوزه از رکبم اخالق اسالمي

 فقه، عرض در نه رفتاري اخالق. بگیرد قرار داوري مورد فقه در آنها همه بايد شودمي مطرح



مي عملبه اخالقي رفتار يک باب در عقال يا عقل که داوري آن زيرا است؛ آن طول در بلکه

 خمسه احکام از حکمي يبرا يبستر و فقهي داوري ايبر ايزمینه باشد حجت اگر آورند

 با. داشت نخواهد اعتباري ديگر نباشد حجت عقل يارزياب و يداور اين اگر. شودمي فراهم

 فقه يداور براي ايمقدمه اختیاري رفتارهاي حوزه در اخالقي هايداوري استدالل، اين

 فقه داوري براي دلیل تولیدگرِ اخالق. دارد قرار فقه طول در رفتاري اخالق رواين از است؛

 حوزه در مستقیم که دارد اينفساني اوصاف و نفسانیه کیفیات حوزه اخالق هرچند است؛

 در اخالق اگر بنابراين،. گیرديم يجا فقه مقدمات در غیرمستقیم يول گیردنمي قرار فقه

 و کند داوري آنجا در تواندب فقه که اين بر است دلیلي آورد، عمل به داوري اختیاري رفتار

 بالفاصله ولي يابديم مستقل هويت يک اخالق آنجا بگويد سخن نفساني اوصاف در اگر

 و رذايل اوصاف قبیل از)نفساني کیفیات حوزه در تواندمي اخالق داوري آن هم جاهمان

 (. 2242 اعرافي،)کند فراهم اخالق فقهِ براي ايزمینه ،(فضايل

 در مؤثر رذائل و فضائل و صفات)يزندگ سبک با متناسب ياخالق انجه که، اين نتیجه

 مطلوب نتیجه به کنیم، اکتفا فقه دانشمندان به فقط اگر». شود يبررس ديبا( يزندگ سبک

 کاربرد نیز فقه در تواندمي که است قواعدي سلسله يک ارزشي مسائل زيرا رسید؛ نخواهیم

 جايگاه و ضوابط تا دارد احتیاج عمل مقام در هاارزش تزاحم و تعارض حتي و باشد داشته

 شود؛نمي بررسي سبک اين به ما رايج فقه در مسائل اين که حالي در شود؛ شناخته بهتر آنها

 شود؛مي بررسي فقیهان اقوال و آيات روايات، اساس بر هم آن رفتاري، مسائل صرفاً بلکه

 نشده تحقیق آن دربارة زياد که است کاري ارزشي، و اخالقي ديدگاه از احکام اين مباني

 (.2242 يزدي، مصباح)«است

 فقهي هايبررسي: سوم سطح -3-3

. است يفقه مقوله کي کامالً است يانتخاب يفرهنگ امر کي چون ياسالم يزندگ سبک

 فقه شمول يهايژگيو نيا. ردیگيم قرار فقه قلمرو در حتماً ما ياریاخت يقلمروها همه چون

 پرتو در میبخواه اگر. ردیگيم بر در را ياریاخت افعال همه که است ياسالم احکام شمول و



نگاه ساختن ترژرف ازمندین ميبردار گام ياسالم نينو يسازتمدن زهیانگ با و ياسالم انقالب

 مورد يفقه منظر از زیچ هر از قبل يستيبا يزندگ يهاسبک. میهست خود ياسالم و يفقه يها

 موجود فقه با ياسالم فقه البته. پردازديم يزندگ سبک نيیرو هيال به فقه. ردیگ قرار توجّه

 دیتول ازمندین ما. است موجود فقه از فراتر اریبس ياسالم فقه تیظرف چون. شودينم يابيارز

 ورود متدلوژيک، نظر از کلي طوربه(. 2249 اعرافي،)میهست يزندگ سبک به ناظر ديجد ابواب

 عناوين با فقهي ورود: گیردمي صورت شکل چند به زندگي سبک به ديني و فقهي انديشه

 .  فقهي عامه قواعد استلزامات و امتداد به توجّه ثانويه، عناوين با فقهي ورود اوّلیه،

 : مصداقي  اّوليه عناوين با فقهي بررسي -3-3-1

 شکلبه و زير صورتبه و ياول عنوانبه زندگي، هايسبک به فقهي ورود از نوعي

 شده انجام آن مانند و هنر ،يمعمار ،ياجتماع ارتباطات پوشش، حوزه در مثالً ،يمصداق

 شکلبه ياسالم يهاآموزه از ياگسترده بخش که مینیبيم فقهي منابع به مراجعه در. است

 از بخش نيا. است شده يزندگ يهاسبک از هايشکل بیان وارد زير صورتبه و يمصداق

 ياديز نسبتاً ثبات از است ياسالم فقه و شهياند از برآمده که سالميا يزندگ يهاسبک

 به گريد يسو از مکروه و حرام و سو کي از مستحب و واجب با اسالم. است برخوردار

 . است شده وارد رفتار خاص يحوزها

 : عامه قواعد يا ثانويه عناوين با فقه -3-3-2

 قواعد. است يفقه عامه قواعد اي هيثانو نيوعنا با هاسبک نییتع در اسالم ورود دوم نوع

 معاصر دوره در و است شده واقع توجّه مورد شتریب سونيا به يدثانیشه زمان از که فقه عامه

 يمصداق شکلبه ورود، نوع نيا. دارد يشتریب گستره و شتریب يغنا به ازین    کرده رشد هم

 باشد، داشته متناسب ييبايز لباس، که نيا. است عام و يکل صورتبه بلکه ست،ین خاص و

 موارد فقها متأسفانه. است مواجهه نوع اين از اينمونه نباشد، زیبرانگشهوت و زیانگنفرت

 اول نوع با مواجهه نوع اين تفاوت. اندنداده نسق و نظم شانفقهي هاينگاه با را چنیني اين



مي شامل را اجتماعي رفتارهاي از بخشي کهاين با اول شکل در که گرددمي بر نکته اين به

 از بزرگي بخش اما دهند، انجام کاري چندان توانندنمي و است بسته فقها دست شود،

به و است، باز فقها دست و پذيرانعطاف بخش اين و است عامه قواعد چارچوب در زندگي

 وجود يرشتیب قواعد ياسالم يهاآموزه در است، موجود چهآن با مقايسه در رسديم نظر

 عامه قواعد در زمان يازهاین با متناسب تحوّل و رییتغ و انعطاف. شود استخراج ديبا که دارد

 اعرافي،)گیردمي قرار عامه قواعد ذيل عمدتاً حکومتي فقه و اجتماعي فقه. دارد وجود

 عقالني تامالت و ورزيفلسفه رحجان يا ممنوعیت فقهي بررسي در اعرافي اهللآيت(. همان

 (. 222-77ص ،2249 اعرافي،: ک.ر)اندکرده استفاده فقهي عامه قواعد از

  فقهي عامه قواعد استلزامات -3-3-3

 دارد وجود هم سومي شکل زندگي، هايحوزه با عام و مصداقي فقهي مواجه بر عالوه

 اين. است يزندگ يهاسبک قلمرو در ياخالق و يفقه يهاهينظر امتداد طريق از ورود که

 مالحظه ضمن عرصه نيا در. است مباحات حوزه يا الفراغمنطقه به مربوط واجه،م نوع

 که دارد يلوازم و اقتضاءات ياسالم شهياند. شودمي لحاظ ياسالم شهياند امتداد عامه، قواعد

 شکلي خاصي زمان يک در است اين اسالمي انديشه اقتضاء مثال، عنوانبه. شود لحاظ ديبا

 هربه. اندشده وارد کمتر ما يفقها نهیزم نيا در. ردیبگ شکل و کند درش هنر و يمعمار از

سبک در فقهي عامه قواعد لوازم و اقتضاءات کهاين بر مبني دارد وجود مهمي پرسش حال

 يسازنظام بحث زمینه، اين در. است برخوردار ايشناسيروش چه از و ستیچ يزندگ يها

 که نيا به کنديم کمک يسازنظام. است مهم دهالعافوق کننديم انیب صدر دیشه که

 است اين فقه رشد اصلي محورهاي از يکي. شود منظم و منقح يزندگ يهاسبک اقتضاءات

 عرضه دين بر موضوع اين و آيدمي پیش جديدي هايموضوع زندگي، شدن متحوّل با که

 علوم در متفکران و صاحبنظران هايکارشناسي واقع، در(. 226ص ،2243 اعرافي،)شودمي

 هاييتحوّل ساززمینه و بگذارد اثر ما اخالقي و فقهي کالمي، هايديدگاه بر تواندمي انساني

 (. همان)بود اسالمي و ديني علوم و معرفت در



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

 ناظر جديدي ابابو بايستي است، فقه خاص يکارها از يزندگ سبک کهنيا به توجّه با

 يزندگ سبک با يشکلبه فقه موجود ابواب همه البته. شود تعريف و تولید زندگي سبک به

 امام صحیفه)«است تاگور گهواره از انسان اداره کامل و يواقع يتئور فقه،» امّا. دارند ارتباط

 يفقه ابواب ريسا عرض در ياسالم يزندگ سبک باب رونيا از(. 324ص ،32ج خمیني،

 سبک در يابواب ها،نيا بر عالوه. است( نوع نه)يجنس يامقوله ياسالم يزندگ سبک. ستین

 فقه درباره يابواب دیتول به لذا. ستین موجود آثار در حاضر حال در که است ازین يزندگ

 مثالً ،ياجتماع يهاگروه و افراد با ارتباط نحوه) ياجتماع روابط فقه: جمله از يزندگ سبک

 يعامل حر مرحوم عهیالشوسائل العشرهکتاب. باشد ديبا چگونه گريد مسلمانان اب ما ارتباط

 ما يفقها نیب در بحث نيا. است ياجتماع عام ارتباطات حوزه يعني حوزه، نيا به مربوط

 و يمعمار فقه طورنیهم و هنر فقه ،(يدرون و يشخصیت اخالق) صفات فقه ،(است متروک

 کم دست ديبا ياسالم يزندگ سبک جامع دستگاه به يابیتدس يبرا. داريم نیاز يشهرساز

 دامنه و بسط يستيبا موجود فقه( همان. )شود يسازيغن و دیتول ديجد باب شش اي پنج

 فقه در يابواب پوشش و يآراستگ و نتيز که است درست مثال، عنوانبه. کند دایپ شتریب

 به اسالم نگاه. است يزندگ سبک مهم يهاعرصه از يکي پوشش. ستین يکاف يول دارند

هينظر و استخراج و میتنظ بايستي که دارد پويايي نگاه بلکه نیست جامد و خشک پوشش

 . ردیگ صورت خصوصاين در يساز

 عملي و عيني هايالگوسازي -3-4

 هم رمجتهدانیغ يسو از که است يعمل و ينیع يهايالگوساز به مربوط نهايي مرحله

 بر مجتهد و لسوفیف کي شهياند شعاع در و اشراف با نیمهندس را کار نيا. است انجام قابل

 انديشه پرتو قاعدتا. رندیگ قرار ياسالم عالمان کنار در يدانشگاه متخصصان. گیرندمي عهده

 عیني الگوهاي در هم و افزاري،نرم شکلبه انساني علوم در هم اسالم، فکري نظام و اسالمي

 خانه شود، ساخته ديبا چگونه ابانیخ که نيا. شودمي منعکس افزاريسخت شکلبه عملي و



 هايانديشه از متأثر کند، دایپ يریگجهت يسوي وسمت چه به هنر شود، ساخته چگونه

. است کشور هايدانشگاه عهده بر آن مسئولیت عمده که( همان اعرافي،)است فقهي و فکري

مي تسري جامعه عمومي سطح به را فرهنگ کردن، اجتماعي فرآيند در هادانشگاه»

 (. 232ص ،2243 اعرافي،)دهند

 بنظر. است داده قرار دوم سطح در گاسپر دس که است چیزي معادل تقريباً سطح اين

 ،ياجتماع علوم دانشمندان نيا درواقع، شرفت،یپ باب در ياجتماع مطالعات سطح در وي

 هستند... و کشاورزان و يانیم ناسانکارش و متخصصان مداران،استیس اقتصاددانان، فناوران،

 را هااستیس و هادستورالعمل و نموده جمع يارزش ةشاکل با خود مهارت انیم تواننديم که

 ةمواجه سطح در. ندينما تیتثب و داده قرار ديیتأ مورد ترياخالق و کارآمدتر چه هر نحوبه

 مسائل با که هستند ورزانتشرفیپ و گذاراناستیس نيا شرفت،یپ نديفرا تیواقع با يعمل

 افکار نيتريانتزاع در شهير که ييهابرنامه ندينمايم يسع و شونديم ریدرگ يانضمام و ينیع

 ارتقاء و توسعه عمل مقام در متانت با را خود تأمالت حال همان در و سازند ادهیپ را دارند

 تعبیربه. کنند رينيآف نقش توانندمي سطح اين در انساني علوم(. 3022 گاسپر،)دهند

 دين اجراي و تحقیق و استنباط ساحت دو در تواندمي شکبي انساني علوم» علیدوست،

مي انساني علوم از برآمده هايگزاره تر،دقیق تعبیربه يا انساني علوم. باشد فقه کمکي بازوي

 ياري دين تحقق در و کند آفرينينقش استنباط نظام در بازو عنوان به تواند

 (. همان علیدوست،)ساندر



 

  گيرينتيجه -4

 علوم در تحوّل و زندگي سبک پیشرفت، الگوي قبیل از جديد هايعرصه به ورود

 ابعاد عنوان با هاآن از که است فقهي و اخالقي فلسفي، ابعاد به توامان توجّه مستلزم انساني

 عرصه سه از کدام هر براي شناختيروش الگوي. شودمي یرتعب هم کنشي و منشي بینشي،

 در که اسالمي انديشمندان تعداد. داشت خواهد کارايي نیز هاعرصه ساير در ترديدبي مذکور

 ورود هاعرصه اينگونه به شناسانهروش هايدغدغه با( اسالمي انقالب از پس)اخیر هايسال

 شهید از متأثر که کرد اشاره اعرافي اهللآيت به توانمي میاناين در. نیست پرشمار اندکرده

 اجتماعي هايعرصه به را خود مباحث عمده است کرده تالش اجتهادي رويکرد با صدر

 ساخته متمايز سايرين از را ايشان مجتهد، يک عنوانبه فقهي منظر از ورود. بدارد معطوف

به. شد مقاله اين در ايشان ناسانهشروش انديشه به توجّه بخشالهام تمايز همین و است

 استفاده روش، عنوانبه ساندرز «پیاز تحقیق دياگرام» از بحث، جايگاه ساختن روشن منظور

 از جديد هايعرصه به ورود براي اعرافي اهللآيت سوي از شده ارائه چهارگانه سطوح. شد

 . است ندرزسا شناسيروش الگوي با تطبیق قابل تعديل، کمي با اسالمي، منظر

 



 مآخذ و منابع

 و هامصاحبه مجموعه) نظران،صاحب ديدگاه از انساني علوم ،(3131)فيروزه اصغري،

 . فرهنگي و اجتماعي مطالعات پژوهشکده: تهران ،(گفتگوها

 کنفرانس دومين مقاالت مجموعه: در مندرج ،«سازتمدن اجتهاد» ،(3131)عليرضا اعرافي،

 . پيشرفت ايراني اسالمي الگوي مرکز: تهران رفت،پيش ايراني اسالمي الگوي
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 عرفان و اشراق
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 اسفند ،31: بازبيني) ،http://www.shabestan.ir/detail/News/255139: شبستان وبگاه در
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 rashad.ir: شخصي وبگاه در دسترس قابل ،«فتپيشر تعريف» ،(الف3131)اکبرعليرشاد،

 . 3131 اسفند 3: بازبيني

به ،«پيشرفت ايراني اسالمي الگوي مباني ساختار طراحي منطق» ؛(3131)حسين رمضاني،

 .  است دسترس قابل پيشرفت ايراني اسالمي الگوي مرکز در نگاشتتک شکل

 رويکردي با پيشرفت نظريه: نيوحيا شناسيانسان مباني» ،(3131)محمدجواد رودگر،
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