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  چكيده  
ي خاص ها ظرفيتي انسان، ها ويژگيبراي توليد علم در هر يك از رشته هاي علوم انساني 

د در نوع ، كيفيت و نتايج توان ميهمه  ها ايناو و عوامل تكامل و انحطاطش بايد روشن شود. 
علوم انساني غربي با مباني  شناختي انسانباشد. به همين دليل مباني  اثرگذارعلوم انساني 

علوم انساني اسالمي متفاوت است. علوم انساني نشات گرفته از غرب، نتايج و  شناسي انسان
موارد زيادي با عواقبي را  براي فراگيران و دانشمندان اين كشورها خواهد داشت كه در 

و هنجارهاي جامعه اسالمي در تعارض است. براي حل اين مساله،  ها ارزشفرهنگ، دين ، 
ي او مربوط ها ويژگيپژوهش حاضر بخشي از مباني علوم انساني را كه به شناخت انسان و 

در آثار موجود  حال درعيند دستاوردهاي علوم انساني را تغيير  دهد و توان ميو  شود مي
نظام مند به آنها پرداخته نشده، با استناد به قرآن كريم  مورد بررسي قرار داده است.  طور به

  ازجملهنوشتار پيش رو، با روش توصيفي تحليلي و با بررسي ديدگاه چندين دانشمند معاصر 
مباني  ترين مهمامام خميني و پيروان مكتب فكري عالمه طباطبايي، شش مبنا را كه از 

ند سرنوشت علوم انساني موجود را توان ميدر علوم انساني اسالمي هستند و  يشناخت انسان
  .دهد ميتغيير دهند مورد بحث قرار 

  واژگان كليدي
   .شناسي انسانعلوم انساني اسالمي، علم ديني، نهضت نرم افزاري، تحول علوم انساني، مباني 

                                                 
   (ع)دانشگاه امام صادق ثيگروه علوم قرآن و حددانشيار      karimiimahmoud@gmail.com   
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  طرح مسئله
شده و ترجمه شده   محتواي آن، تقليد غالباًعلوم انساني كه در دسترس ما است 

 ازنظر، مبتني بر سكوالريسم شناسي دين ازنظرگ و سنت دانشگاهي غرب، و از فرهن
و بنيادشان  اساس ،شناسي معرفتمبتني بر اومانيسم و در عرصه  شناسي انسان
از رنسانس سازگار،  است. اين علوم با تحوالت به وجود آمده در غرب بعد گرايي نسبي

و هنجارهاي  جامعه ديني ما ناسازگار است. علوم اجتماعي و  ها ارزش و با اهداف و
و تحوالتي  ها پديدهو خنثي نيستند، بلكه هدف آنها، تحليل انتزاعي  هاي دانشانساني، 

در اين حوزه، علم و ايدئولوژي  .افتد مياتفاق  عيني در فرد و جامعه صورت بهاست كه 
  . پذيرند ميو هم از يكديگر تأثير  گذارند ميبر يكديگر تأثير  هم

كه  شناختي روانفرهنگي، اجتماعي اقتصادي و  هاي پژوهشو  ها يافتهبسياري از 
، مواضع فلسفي و ايدئولوژيكي آنها بازتابي از اند شدهدر حوزه علوم انساني معروف 

كتب ابزارهاي ، اين دو مدرواقعست و مادي گرايانه و يا ايده آليستي ا هاي ديدگاههمان 
محسوب  شمول جهان، جامع و وجه هيچ بهاجتماعي غرب هستند و  تحليلي علوم انساني

 . شوند نمي

زيستي، بيشتر با انديشه  لحاظا اومانيستي، انسان موجودي است كه بر اساس تفكر
اقتصادي با اصول  لحاظ ازهابز، و   هاي ديدگاهاجتماعي، با  -سياسي  نظر ازداروين، و 

  ).2ص، 1392(ساداتي نژاد،  و انديشه ليبراليستي سازگار است
كه آيا افراد و جوامع اسالمي نبايد به  شود مي، اين پرسش اساسي طرح در اينجا 
و اجتماعي بپردازند؟ بدين نظري و معرفتي خود در قالب علوم انساني  ي عرصهتبيين 
انقالب اسالمي داراي علوم اجتماعي خاص خود كه ادعا كرد  توان نمي، آيا ترتيب

اريخي، اجتماعي، است؟ آيا جامعه مسلمان ايران كه داراي تحوالت و اوضاع و احوال ت
داراي هويتي مستقل در علوم انساني  الزاماًخود است، نبايد رواني مخصوص به 

اگر  ت.اجتماعي باشد؟ انقالب اسالمي ايران بيش از هر چيز يك انقالب فرهنگي اس
بخواهيم فرهنگ و روح انقالب كه عامل بقاي آن است همچنان استوار بماند بايد بر 
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حوزه معرفتي كه اين رسالت   ترين مهمخاص اسالمي بنا گردد و  بيني جهانو  ها ارزش
  د علوم انساني است. را بر عهده دار

كريم را از  ، مقام معظم رهبري استخراج مباني علوم انساني از قرآنبر همين اساس
  .اند دانستهراهبردهاي اساسي در توليد علوم انساني اسالمي 

  تحقيق پيشينه
در اين حوزه به نحو عام  صورت گرفته به چند دسته تقسيم  تاكنونمطالعاتي كه 

نوع  زمينه درمختلف  هاي ديدگاه: موضوع دسته اول قلمرو دين است كه شود مي
دين، جامعيت يا عدم جامعيت آن، و شمول يا عدم شمول دين بر  هاي آموزهمعارف و 

 درآمدي بر قلمرو دينمانند كتاب  دهد ميعلوم انساني و طبيعي را مورد بررسي قرار 
  نوشته عبدالحسين خسروپناه.  قلمرو دينحسنعلي علي اكبريان، و  تأليف

 ي علم و دين رابطهدسته دوم به  رابطه علم و دين پرداخته است مانند كتاب 
عليرضا  تأليف رابطه منطقي دين و علوم كاربرديمحمد تقي مصباح يزدي، و  تأليف

  . پيروزمند
مانند ف آن را مورد بحث قرار داده است دسته سوم ماهيت علم ديني و تعاري

 تأليف از علم سكوالر تا علم ديني؛ سيد حميد رضا حسني تأليف علم دينيكتاب 
گاهي نيز پژوهشگران  حسين بستان. تأليف به سوي علم دينيگامي مهدي گلشني؛ و  

مباني عام   بسيار اجمالي و كلي و با رويكردي فلسفي  به صورت بهاين حوزه  مؤلفانو 
اين حوزه را شامل  تاليفي كه دسته چهارم از آثار اند پرداختهعلوم انساني اسالمي 

خسرو باقري، و محمد عطاران؛   تأليف معاصر تيو تربتعليم  ي فلسفهمانند  شود مي
جستارهايي در فلسفه علوم  احمدحسين شريفي؛ و تأليف مباني علوم انساني اسالمي

  تقي مصباح يزدي. نوشته محمدانساني 
 علوم انساني متعارف پرداخته است، كتبي مانند شناسي آسيبدسته پنجم به 

، و  بررسي و نقد علي پايا يفتأل نقادانه علوم انساني و اجتماعي در ايران شناسي آسيب
وم انساني غربي را مباني عل علي اكبر اردكاني كه بخشي از تأليفمباني سكوالريسم 

مباني  ، شود ميمالحظه  كه ناچن. گيرند ميداده در اين دسته جاي مورد نقد قرار
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قرآن كريم و تفاسير در خاص و با استناد به  طور بهعلوم انساني اسالمي  شناختي انسان
  مورد بررسي علمي قرار نگرفته است. از اين آثار  يك هيچ

  پژوهش نوآوريوجه . 1
كنند و بر اساس آنها علوم  ها يا حاالت انسان را بررسي مي علوم انساني رفتار

، جامعه سياست، اقتصاد،  اخالق،  خانوادههايي براي  و توصيه كنند ميدستوري را ايجاد 
دهند. روشن است كه قبل از پژوهش در اين علوم، سير منطقي اقتضا  ائه ميو... ار

شناسي   و ارزش شناسي معرفت ،شناسي شناسي، انسان شناسي، دين كه مباني هستيكند  مي
مورد پژوهش قرار گيرد. با توجه به نو بودن موضوع تحول در علوم انساني و عنايت 

ادان  علوم انساني ما  با منابع علوم ديني و دانشمندان و است نوعاًبه اين مطلب كه 
، و از سوي ديگر علماي حوزوي و مفسران نيز آشنايي كافي با اند نبودهحوزوي آشنا 

در نقد اين علوم و چگونگي  شده انجام هاي پژوهش اند نداشتهعلوم انساني متعارف 
در بسياري از موارد مباني ديني، اندك و نارسا است و تحول در علوم انساني بر اساس 

  نيز به ثمره و نتيجه مطلوب نرسيده است. 
به مباني عام علوم انساني  اوالً شده نوشتهدر اين حوزه  تاكنونكتب و مقاالتي كه 

. در اين مقاله محور اند داشتهو عقلي در بيشتر موارد رويكرد فلسفي  ثانياًو  اند پرداخته
وهشي مستند به قرآن و متمركز الش شده پژاست و ت شناسي انسانمباني  صرفاًبحث، 

 عنوان بهفكري و فلسفي نيز  هاي زمينهدر مواردي بايد  هرچندقرآني باشد،  هاي آموزهبر 
مقدمه ورود به بحث مباني تبيين شود. از سوي ديگر، با توجه به دغدغه جدي برخي از 

يه اهللا جوادي، و آ علماي معاصر همچون امام خميني، عالمه طباطبايي، شهيد مطهري،
قرآني دقيق و لطيفي از آيات داشته و در حوزه علم  هاي برداشتآيه اهللا مصباح كه 

 هاي ديدگاه، مقاله حاضر به بازتاب و بررسي اند كردهديني و علم انساني نافع، بحث 
  پرداخته است.  شناسي انساندانشمندان مذكور نيز در حوزه مباني 

خاص هر يك از علوم  ناسي پيش از ورود به مسائلش پرداختن به  مسائل انسان
ها و روابط   ديدهجهت ضروري است؛ نخست آنكه توصيف و تبيين پانساني از دو

شناخت صحيحي از انسان و ابعاد وجودي او، جوانب اصلي و فرعي انساني مستلزم 
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. از سوي ديگر علوم انساني دستوري هاي او است ها و محدوديت و ظرفيتوجودش 
انجام او نيازمند  آغاز و  به شناختي كامل از حقيقت انسان وخود  گيري شكلاي بر

 هاي آموزهالزم از قرآن كريم و  هاي دادهاست. مقاله حاضر ضمن استخراج  مطالب و 
  .پردازد ميآن در راستاي مباني علوم انساني اسالمي، به تحليل آنها 

  چارچوب مفهومي. 2
و مباني تعريف خواهد  انساني، علوم انساني اسالميعلوم در اين بخش مفاهيم 

  :شد

  . علوم انساني2-1
در ارتباط تنگاتنگ همواره عنوان علم با روش تجربي  تاكنوناز دوره رنسانس 

» روش= تجربه«علوم را در محور  بندي دستهبوده است و مالك اصلي مرزبندي و 
تنها راه درك عالم خارج ). تجربه 32، ص4ج ،1380(كاپلستون،  اند كردهتعريف 

هد، و را علم شمردند كه به داوري تجربه تن د هايي معرفتمحسوب شده، و تنها 
. اين در حالي است كه نه تفكيك كردند» غيرعلمي«و » علمي«شناخت را به دو دسته 

روش، معيار صحيحي  اساساًو نه  بخشد ميبه علوم تجربي تعين » تجربه«مقام داوري 
  ).44-36، صص1382(مصباح،  علوم استبراي مرزبندي 

از روش تجربي بوده،  متأثردر غرب  هرچندعلوم انساني علومي است كه 
آن، و نيز قلمرو متفاوت موضوعي، گونه ديگري از  هاي روش، به دليل تنوع حال درعين
  در مقابل علوم تجربي محسوب شده است. ها دانش

است. ژولين فروند  شده  ارائهمختلفي  هاي ديدگاهتعريف علوم انساني در باب 
متضمن روابط افراد  ها فعاليتكه اين  داند ميبشرى  هاي فعاليتموضوع علوم انسانى را 

شى از نهادها هستند بشر با يكديگر و روابط اين افراد با اشياء و نهادها و مناسبات نا
ى است كه انسان ). ديلتاى معتقد است موضوع علوم انسانى، آثار3، ص1362(فروند، 

آنها را ساخته يا خلق كرده، و غايت آن نيز فهم و توصيف مصنوعات انسانى است كه 
  ). 14، ص1388(رك: ديلتاى،  شود ميبه روش تفهمى محقق 
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برخى نيز علوم انسانى را به معرفت ناظر به انسان در آيينه ذهن، زبان، رفتار و 
  ).3ص، 1388(آريايى نيا،  اند كردهف نهادها و ساختارهاى اجتماعى مصنوع او تعري

علوم انساني را چنين  توان ميآنها  بندي جمعبا در نظر گرفتن تعاريف مختلف و 
هاي عقلي، نقلي،  كرد: علوم انساني علومي هستند كه با استفاده از روشتعريف 
 انسان و به شناخت جوامعبي، به شناخت و مطالعه انسان بماهوتجر صرفاًو نه شهودي، 

در  بنابراينهستند.  تأثيرگذارآن، بر انسان و جامعه انساني نيز  تبع بهو  پردازند ميانساني 
. مسائل توصيفي كه به تبيين و 1دو دسته از مسائل وجود دارد:  حداقلعلوم انساني 

و  گذاري ارزشو دستوري كه به  اي توصيه. مسائل 2، پردازد ميانسان  هاي پديدهتحليل 
  .كند ميرفتارهاي انساني اقدام  دربارهتوصيه 

  . علوم انساني اسالمي2-2
الهي و وحياني دارد. وحي، راه شناخت و آگاهي مطلق  منشأاز ديدگاه اسالم، علم 

.  دانش داراي مراتب شناسيم ميمرتبه دانشي است كه ما   ترين عالياست و دانش الهي، 
ول همان علم است ين محصو درجاتي است كه حد اعالي آن علم الهي، و نظام تكو

). بهترين علوم آن است كه به شناخت انسان و اصالح او 15و149، ص1383(پارسانيا، 
ن ) و بدتري232ص، 1366بيانجامد و راه سعادت را به روي انسان بگشايد (آمدي، 

كاري نداشته باشد و در دنيا متوقفش سازد. علم علوم آن است كه به اصالح انسان 
  ).43، ص(همان هاست خوبيو ريشه همه  ها فضيلتاس امري مقدس، اس

) و اوج اين 45ص ،بگذارد (همان تأثيرعلم ارزشمند علمي  است كه در انسان 
) و 28(فاطر:  كند مي، خشيتي است كه انسان دانشمند نسبت به خدا پيدا اثرگذاري

با  . دغدغه اصلى علم دينى كشف واقع است ورسد نميغيرعالم، به چنين مقامي 
از ابزارهاى معرفتى مانند حس و تجربه در پرتو عقل نظرى و وحى، در پي  مندي بهره

  علم مدرن است. بازار آشفتهسامان دادن به 
گفت: علوم انساني  توان ميبا توجه به مفهوم علم و مراتب و مقاصد آن در اسالم، 

، مسائل و اهداف آنها با ها روشاسالمي علومي است كه در بخش توصيفي، مباني، 
، مسائل و اهداف اسالمي سازگار باشد، و در بخش تجويزي علومي ها روشمباني، 
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و هنجارها  ها توصيهي اسالمي، و همه ها ارزشآنها در چارچوب  گذاري هدفاست كه 
ي اسالمي و توسعه قرب و ها ارزشآنها در خدمت اهداف و  هاي گذاري ارزشو 

  ).216ص ،1393باشد(شريفي،عبوديت و انسانيت 

  . مباني2-3
مباني جمع مبنا و در اصل  به معناي  ضميمه سازي اجزا و مواد و عناصر خاص 

و هيئت خاص است، و تفاوتي  باكيفيتپيدايش ساختار ويژه،  منظور بهبه يكديگر 
هريك از  ).344ص ،1، جش1360 ندارد كه آن ساختار مادي باشد يا معنوي(مصطفوي،

 هاي فرض پيشبديهي، مبتني بر  هاي فرض پيشافزون بر  علوم انساني ازجمله ها دانش
را  ها فرض پيشبسياري است كه اگر بديهي نباشند بايد در علوم ديگر اثبات شوند. اين 

  . روند ميبه شمار  ها دانش زيربنايزيرا  نامند ميمباني 
خود عموميت  زيرمجموعهدر مورد علوم  اوالًمباني داراي دو ويژگي هستند؛ 

مقصود از مباني همان  .هستند بيان قابل» است«به شكل قضاياي حاوي  ثانياً. دارند
-65صص ،ش1390(مصباح يزدي، بديهي استمبادي تصديقي اعم از بديهي و غير

  توليد و نتايج علوم انساني دارد. مباني نقش بسيار مهمي در  ).66

  جايگاه علوم انساني. 3
علم مراتب و درجاتي دارد و قله آن علم الهي است و بهترين علم آن است كه به 

). چنين نگرشي به 232 و 46، ص1366شناخت انسان و اصالح او منجر شود (آمدي، 
. علوم دهد مياسالمي را نشان ه ويژه علم ديني و  علوم انساني علم، ارزش و جايگا

رهبري و مديريت علوم را بر عهده دارد. علوم  مغز افزار علوم، وظيفه عنوان بهانساني 
تابع علوم انساني  نوعي بهساير علوم  ديگر بيان بهانساني بر ساير علوم احاطه دارد و 

  هستند.
علوم پايه اساس علوم بشرند، و پشتوانه و سرمايه مهم علوم به شمار  اصوالً

با كمك اين علوم جهت  ، و علوم ديگرعلوم، ولي علوم انساني  اسالمي، روح روند مي
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، اي خامنه(  كنند ميمعنوي انسان نيز نقش مهم و ارزشمندي ايفا  هاي جنبهو در  يابند مي
  ،  ديدار با نخبگان دانشگاهي كرمانشاه)1390
اي تدريس  ترجمه صورت بههاي كشور  مبناي علوم انساني غرب كه در دانشگاه 

پايه و  كه درحاليقرآني و ديني است، بيني مادي و متعارض با مباني  شود، جهان مي
اساس علوم انساني را بايد در قرآن جستجو كرد. اگر اين كار انجام شود پژوهشگران با 

توانند  هاي علوم انساني، مي استفاده از برخي پيشرفت همچنيناستفاده از مباني قرآني و 
، ديدار با 1388 ،اي خامنهگذاري كند ( بناي رفيع و مستحكمي را از علوم انساني پايه

). بدين ترتيب جايگاه برجسته علوم انساني نسبت به علوم ديگر و لزوم پژوه قرآنبانوان 
  .شود ميتحول در آن روشن 

  مباني علوم انساني اسالمي . 4
تفاوت علوم انساني اسالمي و علوم انساني غربي در دو اصل است؛ يكي در مباني 

ها. در حوزه مباني، علوم انساني اسالمي با علوم انساني سكوالر  و ديگري در روش
، شناختي معرفتدر مباني هستي شناختي،  توان ميرا  ها تفاوتمتفاوت است. اين 

در اين مقاله  ي هر يك از آنها مشاهده كرد.، دين شناختي و ارزش شناختشناختي انسان
علوم انساني اسالمي با محوريت قرآن   شناختي انسانمباني  ترين مهمموضوع ،  تناسب به

  آن مورد بحث قرار خواهد گرفت.  هاي آموزهكريم و 

  شناختي انسان. مباني 4-1
معارف انساني اسالمي بر اساس منابع و  علوم شناختي انسانمباني  ترين مهم

قرآن كريم عبارتند از : مركب بودن انسان از  هاي آموزهبا استناد به  ويژه بهاسالمي و 
، كه در را بودن، جاودانگي، كرامت و فطرتگ، معرفتپذيري تربيتاختيار، ، جسم و روح

  ذيل مورد بررسي قرار خواهد گرفت.  
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  .  تركيب جسم و روح در انسان1- 4-1
شمار آورد كه از اولين كساني ب توان مي) را ق 399( اطسقردر ميان انديشمندان، 

). سپس 491، ص1، ج1382افالطون، ( داند ميانسان را تركيبي از جسم و روح 
عرضي  ارتباطكه  داند ميق)، نفس و بدن را دو حقيقت و دو جوهر  347افالطون (

). انديشمندان اسالمي نيز در 69، ص1390؛ هرگنهان، 207، ص1373دارند (حجتي، 
. صدرالمتألهين ئل به دو ساحتي بودن انسان هستندقرآن و سنت، قا هاي آموزهپرتو 

اضافى بين نفس و بدن  اي رابطهمعتقد است بدن از شئون و مراتب نفس است نه اينكه 
 . همه قواى انسانى، اعم از نباتى و حيوانى، پس از افاضه صورت انسانى،برقرار باشد

و از مراتب آن خواهند بود كه تحت تدبير نفس  گيرند ميجزو شئون نفس انسانى قرار 
  ). 239، ص1361(صدرالمتألهين،  دهند ميانسانى به حركت خود ادامه 

خداوند انسان را تلفيقي از طبيعت و ماوراء طبيعت آفريده است و به همين دليل 
. لب انسانيت همان روح مجرد و اند كردهاست كه عرفا از انسان به كون جامع تعبير 

، 1، ج1379دار است. (خميني، نفس ناطقه او است كه از تجرد عقالني وحياني برخور
، 5، ج1379) و روح و جسم در اين مقام با هم وحدت دارند (خميني، 233-234ص
ترين مرتبه از مراتب انسان و مبدأ سير و حركت  ). بنابراين بدن طبيعي، نازل155ص
موجود متحرك به سوي كمال در اثر تربيت انسان كامل است و سفر انسان از منزل اين 

، 2ج ،1379آيد(خميني،  كس نمي  رسد كه در وهم هيچ طبيعت آغاز شده، به جايي مي
  ). 225ص

در  ويژه بهمفاهيمي است كه در علوم مختلف نظير فلسفه، اخالق و  ازجملهروح 
محوري است. اين واژه در  اراي جايگاه ويژه و نقش حوزه روانشناسي و علوم تربيتي، د

كه ارتباط مستقيمي با  شده مطرحتكرار شده و اكثر موارد در سياقي  بار 21قرآن كريم 
 4اي خاص (القدر: به فرشته ازجمله ق، ذيل روح)؛1420الباقي، (عبد شناسي ندارد انسان

) 102النحل:  و 193اء: ي وحي (الشعر فرشته )،52)، وحي (الشوري: 4المعارج:  و
قرآن، روح از جنس و سنخ امر، و امر  شناسي انساناما در مباحث  اطالق شده است.

  است. » كن فيكون«تعبير ديگري از 
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و فرمان ما جز فرمان واحدي نيست «و قطعي، ويژگي امر است.  درنگ بيوجود 
).  روح در ريشه معنايي خود، ظهور و 50(القمر: » بر هم زدن است چشم يككه مانند 

جريان امر لطيفي است كه مصاديق گوناگوني دارد مثل تجلّي فيض، جريان رحمت و 
ظهور آن، ظهور مقام نبوت و ارسال نبي، جريان وحي، تنزيل كتاب و احكام، ظهور 

و جريان حق  مظاهر پاكي و قداست، ظهور مظاهر حق و حكمت، تجلي نور
  ).257ص ، 4، ج1360 (مصطفوي،

لْقًا اَخر"با توجه به تعبير آيه شريفه  َ ُه  َْشْا و هستي كه انسان  از خلقتآن مرتبه  "ُمثَّ ا
روح است. بر اساس ديدگاه اصالت روح، هدف  سازد ميرا از ديگر موجودات متمايز 

باشد؛ و پرورش بدن نيز اصلي تعليم و تربيت اسالمي بايد پرورش و استكمال روح 
  براي تكامل روح به شمار رود.  اي وسيله

روحي و نيازهاي بدني تزاحمي پيش آيد،  هاي خواستههمچنين زماني كه ميان 
 هاي نظريه، آن دسته از علوم انساني و درنتيجهبايد پرورش روح را در اولويت دانست. 

د مدعي رساندن توان ميبگيرد، نناديده روح او را  علوم انساني كه حقيقت انسان يعني
و معارف مورد نيازش در جهت كمال باشد. براساس اين  ها آرمانانسان به اهداف و 

 -اصالت دادن به روح  باوجود -تعليم و تربيت  هاي ساحتمبنا، در تعيين اهداف و 
هنگام شناسايي عوامل و موانع تعليم و تربيت، از  كه نانبايد بدن را از ياد برد؛ چن

  تأثيرگذاري دو بعد جسمي و روحي بر يكديگر نبايد غفلت كرد. 
نشان  وضوح بهدر روانشناسي  ويژه بهاين اصل اثر خود را در همه علوم انساني 

نوعي توسعه در  درواقعدر هر دو ساحت،  شناختي روان هاي پديدهخواهد داد. مطالعه 
بخواهد هر  شناس روانخواهد بود . همچنين، اگر  شناختي روان هاي پژوهشعات و مطال

نخواهد بود.  پذير امكاندو ساحت وجودي انسان را مطالعه كند، با روش تجربي 
گوناگوني از  شناختي روانيكي از قو اي نفس، كاركردهاي  عنوان بهنمونه، عقل  عنوان به

). 65، ص1384، شهري ريارگري دارد (محمدي قبيل كاركرد شناختي، انگيزشي و مه
نيست. درنتيجه، پژوهشگر ناگزير است  بررسي قابلي تجربي ها روشاين كاركردها با 

ي ديگري استفاده كند. اين خود، ها روشاز داالن تنگ روش تجربي گذر كرده، از 
  نوعي توسعه در روش پژوهش است. 
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ر مطالعه رفتارهاي انسان و تا د شود ميتوجه به اين ويژگي انسان موجب 
اي ها دقت بيشتري شود. بنابراين، بر، و تحليل و بررسي علل آنشناختي رواني ها پديده

 هاي ساحتاز رفتارهاي انسان، الزم است  شناختي روانهرگونه تحليل و تفسير 
قرار گيرد. با پذيرش  موردتوجهوجودي و مفروضات اساسي مربوط به ماهيت انسان 

ي، علوم تربيتي و شناس روانگستره، هدف و روش پژوهش در دانش  اين مبنا،
مرتبط با آنها  متفاوت خواهد شد. براي نمونه، وقتي پژوهشگر به مطالعه  هاي دانش

، الزم است هر دو ساحت نفس و بدن را پردازد ميرفتارها و فرايندهاي ذهني انسان 
زيستي و ناديده انگاشتن ساحت  هاي پايهقرار دهد؛ توجه صرف به  موردتوجه

انسان و  وجوديكه پژوهشگر بتواند به تمام ابعاد  شود ميغيرمادي، مانع از اين 
شناخت هر دو ساحت او دسترسي پيدا كند و نتايج مطالعات وي، انسان بما هو انسان 

  .دهد ميرا نشان ن

  .  فطرت2- 4-1
ريم آمده است، اما از ) در قرآن ك30:(الرومبار  يكتنها  "فطرت" ي واژه 

در قرآن » فطر«شناسي اسالمي است. البته ريشه  نانسا  ترين واژگان در حوزه محوري
 كاررفته بهي آفرينش  خداوند و در حوزه در موردآيه،  14بار و در  15كريم، 

به آفرينش به معناي عام ارجاع  صرفاً» فطر«ذيل فطر). مفهوم  ،ق1420است(عبدالباقي، 
است، هدايتي كه » هدايت«از آفرينش اشعار دارد كه آميخته با  نوعي بهبلكه دهد،  نمي

  شود. رهنمون مي» شرك«و نفي » توحيد«انسان را به 
اي  دستگاه تكوين و تشريع هماهنگ هستند. آنچه در شرع وارد شده حتماً ريشه

در فطرت دارد و آنچه در تكوين و نهاد آدمي است مكملي براي قوانين شرع خواهد 
كنند.  ها عمل مي ي زمينه هماهنگ در همه صورت بهبود. آن دو،  بازوهايي نيرومندند كه 

يشه آن در اعماق فطرت آدمي نباشد. و ممكن ممكن نيست در شرع دعوتي باشد كه ر
نيست چيزي در فطرت انسان موجود باشد و شرع با آن مخالفت كند. حدود و قيود 
شرع براي رهبري فطرت و شكوفايي آن است. هدف مبارزه با فطرت نيست بلكه در 
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 ياو تضادقالب شريعت آن را هدايت خواهد كرد. ميان تشريع خدا و تكوين 
  ). 535ص ،3، ج1374م شيرازي، نيست(مكار

دين قيم، بر ارتباط ميان خلق تكويني با دين، و انطباق آن با فطرت داللت دارد 
  ).113ص ،9، ج1360(مصطفوي، 

الق و فضايل، همه در فطرت و ايمان به اصول دين، عبادت، نيايش، تخلق به اخ
نسان را به نهايت انسان ريشه دارد و از همين رو مربيان الهي براي آنكه ا سرشت

اند. در  داده شكوفايي و كمال ممكن خود برسانند، او را به فطرت خويش سوق مي
: خداوند پيامبرانش را مبعوث كرد تا از مردم فرمايد ميهمين راستا امام علي(ع) 

خداوند را به يادشان  شده فراموشهاي  بندي به ميثاق فطرت را طلب كنند و نعمت پاي
  ). 1، خطبهالغهالب نهجآورند. (

، 1385كليني، معروف به ميثاق ذر آمده است، ( ي آيهاز روايتي ديگر كه در تفسير 
كه شناخت فطري خدا، نه شناختي حصولي و  شود مي) چنين برداشت 280، ص3ج

، 1، ج1389مصباح يزدي، است. ( واسطه بيمفاهيم، بلكه علمي حضوري و  ي باواسطه
  .)56-47ص

خويشتن را زمينه نيل به  جانبه همهجه به فطرت و شناخت (ره) توخميني امام
هاي شمع جمال جميل مطلق و اي عاشقان  اي پروانه«فرمايد:  سعادت دانسته و مي

، قدري به كتاب فطرت رجوع كنيد و صحيفه كتاب ذات خود زوال بيعيب  محبوب بي
، 1373(خميني، » را ورق زنيد، ببينيد كه با قلم قدرت، فطرت الهي در آن مرقوم است

  ).183ص
آدمي دو فطرت الهي دارد: يكي تنفر از نقص و ناقص است, دوم عشق به كمال و 

). 117ص ،1385 كامل است. يكي اصلي ذاتي و ديگري تبعي ظلي است (خميني،
فطرت اصلي و جبلت ذاتي عاشق كـمـال تـام مـطـلق اسـت و شـطـر  حسب بهانسان 

، و اين طـالق و كامل من جميع الوجوه استـل عـلي االقـلبـش مـتـوجـه بـه جـمـي
 ،1373 مفطور كـرده اسـت (خميني، وتعالي تباركالهيه است كه خداوند  هاي فطرتاز 
  ).127ص
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: گنجند ميفطري انسان از نگاه استاد مطهري در پنج مقوله  هاي خواستههمه 
 ورزي و عشق، زيبايي  طلبي، خالقيت و نوآوري خواهي فضيلت، جويي حقيقتفطرت 

). انسان نيز با كسب علم و معرفت به دنبال همين 55ص ،1361 ،و پرستش.  (مطهري
براي  اي نتيجهاهداف است و هر هدفي براي علوم انساني تعريف شود يا دستاورد و 

با مباني  درواقع كه با اين پنج مقوله فطري ناسازگار باشددرنظر گرفته شود  ها دانشاين 
  آنها است در تضاد خواهد بود. ترين مهمكه فطرت از  شناسي انسان

 تأسيسبراساس اين مبنا، طراحي و تدوين يك نظام مشترك تعليم و تربيت و 
نيازهاي مشترك و اساسي نوع انسان باشد ، امري  كننده تأميننوعي علوم انساني كه 

امري  ها انسان ي همهتعليم و تربيت ممكن و مطلوب است. همچنين، هدف نهايي 
تكويني يا  هاي تفاوتناشي از مختلف ( هاي گروهواحد است؛ هرچند نيازهاي خاص 

  ي در برخي از اهداف مياني خواهد شد. هاي تفاوتاكتسابي) موجب پديد آمدن 
 افتد ميبراي تعليم و تربيت كه در حوزه علوم انساني اتفاق  ريزي برنامهنيز در 

همواره بايد اين نكته را در نظر داشت كه يكي از اهداف تعليم و تربيت اسالمي، بارور 
 اي گونه بهو زدودن غبار غفلت از آن است. علوم انساني بايد  ها انسانكردن فطرت الهي 

 اش درونيسازي براي شكوفايي فطرت و استعدادهاي  زمينه درباشد كه انسان را 
  توانمند سازد.

  امت. كر3- 4-1
ي الهي نسبت به  و وجوه ارتباط انسان با خداوند، كرامت ويژه ها ويژگييكي از 

كرامت در برابر دنائت و به معناي است.  عطاشدهتكويني به او  صورت بهاوست، كه 
» نفس يك چيز«نزاهت و پيراستگي از پستي و فرومايگي است. عزت و برتري در 

گويند.  از آن است را كرامت مي» تر كه پايينچيزي «بدون لحاظ استعالي آن نسبت به 
مفاهيم جود، سخا، عطا، گذشت، عظمت، نزاهت و پسنديده بودن از لوازم كرامت 

  ). 46ص ،10ش، ج1360است(مصطفوي، 
به انسان در دو فضاي متفاوت از حيث زمان، وسعت  تكريم خداوند نسبت

ت منحصر به فرد يا گروهي از . در فضاي اول، كراميابد ميفراگيري و چيستي آن تحقق 
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شود. صرف انسان  آدم را شامل مي كه بني  افراد انساني نيست، بلكه كرامتي است عام
به يقين فرزندان آدم را كرامت بخشيديم و "بودن اين كرامت را با خود همراه دارد: 

و  پاكيزه روزي بخشيديم هاي نعمتآنان را در خشكي و دريا سوار كرديم و به آنان از 
  ).70(االسراء:"خود برتري كامل داديم هاي آفريدهآنان را بر بسياري از 

هاي  انسان در آغاز وجود نسبت به حيوان و جماد و نبات استعدادها و بهره
ي با ساير  تكويني بيشتري دارد. اين كرامت عام همراه با خلقت تكويني و در مقايسه

گفت مرا خبر ده اين كسي كه او را بر "شيطان:  ازجملهموجودات تحقق يافته است. 
فرزندانش را جز اندكي لجام  ترديد بيمن برتري دادي اگر تا قيامت مهلتم بخشي 

  ).62(االسراء: "زنم مي
مقصود از تكريم انسان در اين مقام، اختصاص دادن به عنايت و شرافت دادن به  

كه با آن حق را از خصوصيتي است كه در ديگران نباشد. و مراد از آن عقلي است 
 ،13ق، ج1417شناسد (طباطبايي،  از ضرر ميباطل، خير را از شر و منفعت را 

  ). 156ص
هاي خاص و فضائل  از كرامت نظر صرفمراد از آيه، حال جنس بشر است، 

، اين آيه مشركين، كفار و درنتيجهاي اختصاص داده  است.  روحي و معنوي كه به عده
بود و مقصود تنها انسان خوب و مطيع  نمي گونه اينزيرا اگر  شود منافقين را شامل مي

. حال آنكه سياق آيه منت نهادن آمد درنميبود معناي امتنان و عتاب درست 
  ). 155ص ،13ق، ج1417است(طباطبايي، 

اضافه روح انساني به خداوند نيز به جهت تكريم و تشريف آدم است و اظهار 
است كه مناسبت  اي مرتبهو  شأناست و او را وي مخلوقي شريف و عجيب  كه اين

َمْن «(ع) فرموده: اميرالمؤمنيندارد با حضرت ربوبيت و به جهت اين است كه حضرت 

َّهُ  از عقل و شهوت است اگر  اي مجموعهو نيز فرموده است: انسان  »َعَرَف نَْفَسُه فََقْد َعَرَف َرب
  ).229ص ،2ج ،1363عقل او بر شهوتش غالب شود از فرشتگان برتر است.(كاشاني، 

بدين ترتيب، كرامت ذاتي همان است كه نوع انسان را شامل شده و در همه 
آن، افراد بشر بر بسياري از موجودات جهان برتري  درنتيجهبرابر است و  ها انسان
  ). 70(االسراء:"خود برتري كامل داديم هاي آفريدهبر بسياري از و آنان را " اند يافته
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نوع دوم كرامت انسان، كرامت خاص و اكتسابي است كه در طول زندگي و در 
ما شما را از  درواقعاي مردم "يابد:  شود و تجلي مي كسب مي ها انسانمقايسه با ساير 

را بشناسيد. در  يكديگرر داديم تا قرا هايي قبيلهمرد و زني آفريديم و شما را نژادها و 
خدا داناي  كه راستي بهشماست.  دارترين نگهحقيقت ارجمندترين شما نزد خدا خود 

  ). 13(الحجرات، :"آگاه است
در اين آيه، هر آنچه را كه مالك تفاخر موهوم باشد نفي كرده و مالك و معيار 

آنها و كثرت   ي نمايد. اختالف همه را به وحدت در ريشه فخر واقعي را معرفي مي
را » تقوي«و در پايان  "ِلَتَعاَرفُواْ "تفاوتشان را به شناخت يكديگر تعليل فرموده است: 

  م معرفي كرده است.را كري» متقي«مالك كرامت و 
به يقين "آدم را خداوند گرامي دانسته و فرموده:  بني اگرچهگفت  توان مي، بنابراين

) اما پس از زندگي در اين دنيا و طي شدن 70(االسراء: "فرزندان آدم را كرامت داديم
داند.  هاي عادي را از حريم كرامت، بيرون مي مراحل ابتال و آزمايش، بسياري از انسان

شتابند و در اثر خوي حيواني تا  با سيري واژگونه به سوي حيوانيت مي كه Ĥنآن جملهاز
آنان جز مانند چهارپايان نيستند «...شوند سر حد حيوان و حتي بيشتر از آن گمراه مي

  )44(الفرقان: "ترند گمراهبلكه آنها 
هر  و اين چنين براي«: كه در مكر و فريب و نيرنگ فعال هستند ديگر گروهيو 

با  ). بنابراين112االنعام:»(انس و جن قرار داديم.... هاي شيطانپيامبري دشمني از 
ماند.  شدن اين دو گروه از صف تكريم شدگان الهي، انسان مكرّم واقعي باقي ميجدا

بر فطرت توحيدي خويش، همواره  كه ناهاي مكرم دو گروه خواهند بود: آن انسان
دهند و فطرت  به نداي پيامبران پاسخ مثبت مي كه ناكنند و آن پافشاري و پايداري مي

  ).327ص ،14، ج1379سازند(جوادي آملي،  توحيدي خود را شكوفا مي
ذاتي در ارتباط است، و از همان كرامت  باكرامتروشن است كه كرامت اكتسابي  

و در پرتو تربيت صحيح و  گيرد ميفطري ويژه انسان نشات هاي  ذاتي و استعداد
يي كه سبب ها ويژگيرسد. براساس اين مبنا، بايد با شناسايي  به فعليت مي مجاهده

به كرامت اكتسابي را فراهم ساخت. اين  يابي دست ي زمينه، اند انسانكرامت تكويني 
ه با شناخت خالق و رسالت علوم انساني است تا هم مصاديق كرامت تكويني را ك
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و راهكارها و مقدمات   ها روشبه انسان نشان دهد و هم  شود ميصفات او ممكن 
خانوادگي و اجتماعي به او بنماياند. بديهي است اين  زندگياكتساب كرامت را در 

و  شود ميتجربي و عقلي نيست بلكه حوزه وحي و شهود را نيز شامل  صرفاً ها روش
به معنايي كه  فراعقليفرا تجربي و  هاي روشد در اين مسير از توان ميعلوم انساني ن

  كند. پوشي چشمگفته شد 

  . جاودانگي4- 4-1
، بدن  و جسم انساني ها ماترياليستاگر هويت حقيقي انسان را بنا بر ديدگاه 

، يعني . اما اگر اصالت را از آن نفسشود ميبا مرگ، زوال انسانيت قطعي  بدانيم،
. حقيقت انسان رود نميبدانيم، با اضمحالل بدن، حقيقت انسان از بين  غيرماديساحت 

كه نفس آدمي زوال پذيرد. اگر ثابت شود نفس پس از مرگ باقي  رود ميزماني از بين 
گفت بقاي نفس، مالزم با اثبات اصالت و تجرد  توان مياست، به لحاظ منطقي 

  ).37، ص1391مادي بودن) نفس است (واعظي، (غير
فطري انسان است.هر انساني با رجوع به وجدان  هاي گرايشبه جاودانگي از  ميل

كند. تصور فنا و نابودي براي آدمي  و ضمير خود, وجود اين ميل را در خود شهود مي
آور است. هر شخص تمايل دارد از حيات جاودان برخوردار باشد. شيطان براي  وحشت

و شجره ممنوعه را درخت حيات معرفي فريب آدم و حوا از همين ميل استفاده كرد 
  ).  120) (طه: ا به درخت جاودانگي رهنمايي كنم؟كرده چنين گفت: (آيا تو ر

در قرآن كريم، آيات متعددي به حيات برزخي اشاره يا تصريح دارد. اين دسته از 
نمونه، آياتي كه حاكي از  عنوان بهآيات، شاهد روشني بر اصالت روح هستند، 

با فرشتگان در عالم برزخ و پيش از قيامت دارد. در اين  ها انسانرزخي ب وگوي گفت
ناگوار خود درخواست بازگشت به دنيا و جبران  ، افراد با درك موقعيتوگوها گفت

  ).10؛  المنافقون: 100و  99؛ المؤمنون:  46و  45د را دارند (غافر : گذشته خو
 توان مي روشني به، كند مياشاره همچنين از برخي آيات، كه به مسئله مرگ انسان 

: بگو: فرشته مرگي كه بر شما گمارده شده، فرمايد ميبه اصالت روح پي برد. قرآن 
و خدا شما را آفريد، سپس شما را ) «11(السجده: ستاند ميكامل  طور بهجانتان را 
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، او را نابود گيرند مي). زماني كه مأموران الهي جان كسي را 70النحل: » (گيرد ميتحويل 
و : «اند دادهديگر انتقال  ي عرصهبه  اي عرصه، بلكه تمام حقيقت او را از اند نساخته

تا  فرستد مياوست كه بر بندگانش چيره و غالب است و همواره نگهباناني براي شما 
و آنان  گيرند مييكي از شما را مرگ در رسد فرستادگان ما جانش را  كه هنگامي
  ). اين در حالي است كه جسم او هنوز بين ما وجود دارد.61االنعام:( "كنند نميكوتاهي 

كامل است. از آيات فوق،  طور بهدر اين آيات، به معناي گرفتن چيزي  "توفّي"
، شود ميآن چيزي كه توسط خدا يا مأمور الهي (ملك الموت) گرفته  شود مي استنباط

، نفس كه درواقع. رود ميو سپس از بين  ماند ميغير از جسمي است كه در همين دنيا 
، تمام حقيقت، منِ واقعي و هويت حقيقي شود ميبر اساس آيات، به تمامه دريافت 

  .شود مييا بخشي از  شما گرفته  : با مرگ، جزءشد ميانسان است و الّا گفته 
هر نفسي چشنده مرگ « :گويد ما بميريم. قرآن مي كه اينميرانيم، نه  ما مرگ را مي

). يعني جان هر فردي چشنده و مرگ چشيده شده است. معلوم است 35است (االنبياء:
. از اين رود ميو از بين  شود ميو مذوق و چشيده شده هضم  ماند ميكه ذائق و چشنده 

همانا بقاي انسان و زوال مرگ  دهد ميمصاف انسان و مرگ رخ  درصحنهمنظر آنچه 
و موجود ابدي  كنيم مي). مرگ را ما اماته 79ص ،4ج ،1387ي، است(جوادي آمل

بر بقاي روح  كند مينساء كه گفتگوي فرشتگان را با مردگان منعكس  97آيه  شويم. مي
  .كند ميبعد از مرگ داللت 

الهي در او دميده شد  انسان هنگامي سزاوار سجده فرشتگان قرار گرفت كه روح
ت، بخش اصيل وجود انسان روح اوست. روح كه بر ). بر اساس اين آيا29(الحجر: 

ا"يا  "رو"اساس  قران به انسان دميده شده در همه موارد  با تعبير  به  ماًيمستق "روح
و  كند مي، و با چنين ويژگي، انسان خصلت خدايي پيدا خداوند نسبت داده شده است

  .  شود ميجاودانه 
مرده بوديد و شما را زنده  كه درحالي كنيد ميچگونه خدا را انكار "آيه  شريفه  

 بازگرداندهسپس به سوي او  كند ميسپس شما را زنده  ميراند ميكرد، سپس شما را 
) داللت بر اين دارد كه انسان جزئي از اجزاء كره زمين است و 28(البقره: "شويد مي

به تطور و  مباين با آن نيست، چيزي كه هست از همين زمين نشوونما نمود و شروع
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به آنجايي كه خلقتي غير  رسد ميصيروت در خويش كرد و مراحلي را طي نمود، تا 
. و اين موجود در كنار خلقت جديد به كمالي جديد دست يابد مي غيرعاديزمين و 

كامل  طور بهمرگ او را  ي فرشتهدر زمين به كمال خود نائل شد  كه آنگاه. يابد مي
  .كند ميدريافت 

، كه در گردد ميموت ديگري ثبت  آن از  پسنامه او حياتي ديگر و سپس در كار
از  اي كلمهحقيقت انسان جميع اين مراحل چهارگانه است و هر يك از اين مراحل 

حقيقت انسان حقيقي يكپارچه و ممتد و بدون . درآيد ميكلمات وجودي او بشمار 
ا جميع اسرار عالم وجود خلل از خاك تا آسمان و حقايق نوريه الهي و رمز آشنايي ب

  است.
از سوي ديگر خداوند متعال براي ارشاد، هدايت و به كمال رساندن بشر، تلقي 

 شناسند ميتنها ظاهري از زندگي دنيا را « ي جهان آفرينش  را تغيير داد انسان از گستره
ي ي حيات انسان از دنيا ). در اين تفسير، محدوده7الروم:»(خبرند بيو آنان از آخرت 

كه پس از مرگ انسان آغاز شده و تا ابد ادامه  يابد ميفعلي به جهان ديگري گسترش 
اين زندگي دنيا كااليي بيش نيست و در حقيقت فقط آخرت، سراي « خواهد داشت.

سراي آخرت  ترديد بيو « )، حيات واقعي در سراي آخرت است39غافر: »(پايدار است
  ).  64(العنكبوت:  »اينان معرفت و دانش داشتندت اگر همان زندگي (واقعي و ابدي) اس

چهار دسته به به  توان ميكه به جاودانگي انسان اشاره دارند  آيات قرآن كريم را
  شرح زير تقسيم  كرد:

، چيزي به كه در فرايند خلقت انسان كند مي. آياتي كه بر  اين حقيقت داللت 1 
  ).29؛الحجر: 9؛ السجده:  14: نقش كليدي و اساسي دارد (المؤمنون  "روح"نام 

 رسد فرامي. آياتي كه مربوط به مسئله مرگ است و داللت دارد بر اينكه زماني 2
؛  42(الزمر:  ماند مي، اما چيزي به نام نفس از او باقي شود ميمتالشي كه جسم آدمي 

  ). 93االنعام: 
 رغم بهشهدا، كه  آيد ميبه دست  خوبي به. آيات مربوط به شهدا: از اين آيات 3

نزد پروردگار باقي و  و از بين رفته، اما روح ايشان شده متالشياينكه جسم مادي آنها 
  ).154؛ البقره:  169(آل عمران:  الهي است هاي نعمتمتنعم به 
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 گويند ميپس از مردن، با خدا و مالئكه سخن  ها انسان دهد مي. آياتي كه نشان 4
  ).27و  26؛ يس:  99(المؤمنون: 

ي آن، مانند ها ويژگيفزون براين، انديشمندان اسالمي، براي اثبات وجود نفس و ا
تجرّد نفس، اصالت، جاودانگي و ذو مراتب بودن آن، داليل عقلي فراوان و شواهد 

- 54، ص1، ج1374(ر.ك: طباطبائي،   اند كردهتجربي و قرآني و روايي بسياري ارائه 
  ).58، ص1389 فياضي،؛  135، ص 1391، همكاران؛ مصباح و 92

اهداف نهايي تعليم و  توان ميبراساس اين مبنا، بدون توجه به زندگي اخروي ن
 يك هيچبه رفتارهاي انسان، نبايد  دهي جهتتربيت اسالمي را تعريف كرد. همچنين در 

اعمال  ي همهاستثنا نمود؛ زيرا  -به نظر آيند  اهميت بيهرچند خرد و  -از اعمال او را 
  به زندگي جاويدان او مؤثرند.  دهي شكلاختياري انسان در 

تعيين شود كه  اي گونه بهبر اساس مبناي جاودانگي، اهداف علوم انساني بايد 
مستقل و اصيل،  جوهري عنوان بهخود، نفس را  هاي پژوهشدانشمندان اين علوم  در 

را بشناسند، و قوانين حاكم بر موجود در آن  هاي ظرفيتمحور مطالعات خود قرار داده، 
آن را، در مراتب طولي و شئون عرضي توصيف  تعالينفس را كشف و مراحل رشد و 

  و تبيين كنند.

  . اختيار5- 4-1
. آيات قرآن در اين زمينه  شود ميانسان در قرآن كريم موجودي مختار محسوب 

. بدون فرض آزادي و . آياتي كه ناظر به بعثت انبياست1: شوند ميبه چند دسته تقسيم 
و ضاللت، ايمان و كفر  هدايتآدمي، بعثت انبيا لغو خواهد بود؛ چون اگر   اختيار براي

و اطاعت و عصيان، مبتني بر جبر باشد، دعوت به ايمان و اطاعت خدا  از طرف 
است. ما  شده اشارهبه مختار بودن انسان  صراحت بهپيامبران معنا ندارد. در برخي آيات، 

  ).3االنسان: ا به او نشان داديم خواه شاكر باشد يا ناسپاس.(راه ر
كه  كس كه بخواهد بگرود و هر حق از جانب پروردگار است، پس هر و بگو

. كند مي. آياتي كه داللت بر ابتال و آزمايش انسان 2). 29بخواهد انكار كند(الكهف: 
. آياتي 3). 2صحيح و عقالني دارد كه انسان مختار باشد (االنسان:  معنايامتحان، زماني 
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. آياتي كه حيات 4). 24؛ صافات:  35(المدثر:  كند ميكه بر مسئول بودن انسان داللت 
: تا كسي كه بايد هالك شود با دليل داند ميو هالكت آدمي را بر اساس برهاني روشن 
  ).42د با دليل روشن زنده بماند(االنفال: روشن هالك شود و كسي كه بايد زنده بمان

، شخصيت انسان تنها با مجاهده و تالش خودش شكل قرآن هاي آموزهبر اساس 
گيرد، و براى  هيچ كس بار گناه ديگرى را بر دوش نمى "گيرد. بر اساس قرآن كريم  مي

پس اى جز سعى و تالش او نيست، و تالش او به زودى ديده خواهد شد، س انسان بهره
  ). 41 -38(النجم:  "شود ميبه او جزاى كافى داده 

آيد: نخست اينكه كوشش و تالش انسان  از اين آيه شريفه، دو نكته به دست مي
 گيري شكلسازنده وجود اوست؛ ديگر اينكه هيچ چيز به اندازه تالش خود انسان در 

  شخصيت و سازندگي او نقش و تأثير ندارد.
جدي بر علوم انساني غرب  تأثيركه  ان غربيناسش رواندر مقابل، برخي از 

ه دارند. فرويد بر اين باور در موضوع جبر و اختيار انسان، رويكردي جبرگرايان اند داشته
و  گريزناپذيرنيروهايي  وسيله به، انديشيم مي، يا دهيم ميكه كاري كه ما انجام است 

ها،  دائماً در چنگال كشاننده ت: آدمينامرئي در درون ما رقم خورده است. وي معتقد اس
 تأثيرو بسياري از رفتارهاي خود را تحت  خود اسير است زاد درون هاي محركيعني، 

  ). 76-75ص، ص1387، (شولتز دهد ميعوامل ناهشيار انجام 
عواملي چون جامعه، محيط و وراثت بر اعمال اختياري انسان انكارناشدني  تأثير

از انسان سلب  كلي بهاز اين عوامل، اختيار و آزادي انتخاب را  كدام هيچاست؛ اما 
، عوامل ياد شده ديگر بيان به. سازد ميو او را به دستگاهي خودكار تبديل ن كند مين

، اراده و درنهايت؛ اما سازند ميرا براي انسان دشوار  ها راههرچند انتخاب برخي از 
و حتي  گردد ميي گوناگون ها راهميان  اختيار انسان است كه سبب گزينش يك راه از

 آميز عبرت هاي حكايت. در قرآن كريم دارد واد او را به مقابله با عوامل مذكور توان مي
(ع) و آسيه همسر فرعون يافت كه داستان حضرت يوسف توان مي باره دراينفراواني 

  تنها دو نمونه از آنهاست.
ل است و سعادت خويش را خود از منظر اسالم، انسان موجودي مختار و مسئو

) زيرا 501و13، ص1379كند (خميني،  طلب كرده و راهش را خود، آزادانه انتخاب مي
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، 1377هدايت وي تكليفي و تشريعي است، نه تكويني و غريزي و اجباري (مطهري، 
  ).72ص

از  برداري بهرهامكان تعليم و تربيت اختياري، و  توان ميفقط با پذيرش اين مبنا 
علوم انساني را در راستاي رشد و تكامل  انسان اثبات كرد. همچنين، با توجه به اين 
مبنا، در فرايند تعليم و تربيت اسالمي، بايد به ايجاد و تثبيت اين باور همت گماشت كه  

  علل و اسباب فعل اختياري عنصري اساسي است.  ي مجموعهاراده در 
و  شناسي جامعهبر اساس اين مبنا آن دسته از علوم انساني اجتماعي مانند حقوق، 

 دهند مينشان  پررنگ قدري بهكه گاهي نقش جامعه و محيط و وراثت را  روانشناسي
بايد مورد بازنگري قرار گيرند. علوم  گيرند مياراده و اختيار انسان را ناديده  تقريباًكه 

. يابند ميي است كه با اراده و آگاهى انسان تحقق هاي يدهپدعلم به  درواقعانسانى 
، درنتيجهنيست.  غيرارادى انسان هاي فعاليتدغدغه علوم انسانى بحث درباره  رو ازاين

تخاب آگاهانه، عقالني، مسئوالنه و اختياري افراد و جوامع، نا از پساين علوم 
گي و اجتماعي  آنها خواهد خاص خود را در فرآيند زندگي فردي، خانواد آفريني نقش

  داشت.

  پذيري تربيت. 6- 4-1
شخصيت  گيري شكلعوامل وراثتي و عوامل محيطي (طبيعت و تربيت) هر دو در 

 تر برجستهآدمي نقش دارند، اما نقش عوامل محيطي كه در حوزه اختيار قرار دارد، 
رويدادهاي گذشته و دوران كودكي نيست.  درگرو صرفاًشخصيت  گيري شكلاست. 

زمان حال، اراده و اختيار خود انسان نيز در اين فرايند، نقش اساسي دارد. همچنين، 
 تر آسانبا كمك خود فرد بسيار رفتار، و به تعبير ديگر تربيت،  امكان تغيير يا اصالح

  خواهد بود.
نسانيت و آگاهي انسان از ها، هدف تعليم و تربيت را خدمت به ا اگزيستانسياليست

دانند. از ديدگاه آنان، تربيت بايد به انسان در پيدا كردن آگاهي الزم و درست  خود مي
از خويش ياري برساند. در اين مكتب، رشد و گسترش آگاهي، فراهم آوردن فرصت 
براي انتخاب آزاد و اخالقي، تشويق به خودشناسي و رشد و تكامل، احساس مسئوليت 
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). 48ص ،1385(رهبر و رحيميان،  آيد ميترين اهداف تربيت به شمار  ز مهمشخصي، ا
اگرچه موضوع خودآگاهي، خودشناسي، و انتخاب آزاد و اخالقي كه در اين ديدگاه  

وجه تمايز تربيت  حال بااينبا اهداف ديني همسو و سازگار است،  اصوالً، شده مطرح
تعيين محدوده آزادي و معيارهاي انساني و » خود«ديني و غيرديني، در تشخيص 

  است.  اخالقي انسان
، بناشده محوري انسانهايي كه بر اساس اصالت ماده  يا  در مكاتب و فرهنگ

همچون زندگي خوب، سالمت بدن، امنيت عاطفي و رشد عقلي، اهداف  هايي مقوله
محسوب شده و از عنصر اساسي تربيت انسان يعني عنصر  تربيت و علوم تربيتي

شود  نويت و ايمان به مبدأ و معاد، و فضايل و كماالت انساني، كمتر اثري مشاهده ميمع
تعليم و تربيت امروز با توجه به پرورش افراطي قواي «و به قول الكسيس كارل، 

). از ديگر 63، ص1336 (كارل،» عقالني، تعالي رواني و معنوي را متوقف كرده است
گرا  ، اهداف متعالي  ديگري  تي خداباور و معنويتسو، مكاتب و انديشمندان علوم تربي

هاي معنوي و  جدايي ارزش"  نويسد: . فردريك ماير مياند كردهرا در افق تربيت ترسيم 
 ها ارزشفضايل اخالقي از فرايند تربيت ممكن نيست. با اين حال اغلب اوقات به اين 

  ).23ص ،1ج ،1345 (ماير، "نگرند. مي بيني كوتهبا 
انسان بر موجودات عالم طبيعت تأثيرگذار و از ديگر موجودات اعم از مادي و 
غيرمادي نيز تأثيرپذير است. نگاهي  گذرا به زندگي اجتماعي آدميان و روابط آنها با 

 تأثيرو از آنان  گذارد مي تأثيريكديگر نيز گوياي آن است كه انسان بر هم نوعان خود 
، ميان انسان و موجودات ديگر عالم طبيعت هم به چشم هدوسوي ي رابطه. اين پذيرد مي
همچنين براساس مباني است.  پذير تكاملو . انسان موجودي تغييرپذير خورد مي

يعني بازآفريني آنها در فردي ديگر) امري ممكن است. ( ها بينش، انتقال شناختي معرفت
از  تر طوالنيدشوارتر يا  ها انانسند اين فرايند را در برخي از توان ميالبته عوامل مختلفي 

، ممكن است كساني با مقدماتي همه باايني ديگر سازند. ها انسانتعليم و تربيت 
اختياري، اين استعداد و قابليت را از دست بدهند و براي مثال، رذايل اخالقي را در 

در راسخ كنند كه امكان هدايت آنان وجود نداشته باشد. قرآن كريم  چنان آنوجود خود 
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 كاربرده بهرا » پرده افكندن بر چشم«و » مهر نهادن بر دل و گوش«بير همين باره تع
  ).7:است. (البقره

؛ 29و 28الحجر: :انسان از ديدگاه قرآن، موجودي مركب از روح و بدن است(رك
). روح امري غيرمادي يا مجرد است و بنا بر مباني هستي شناختي، امور 72و71ص:

درخور توجه آن است كه اين  ي نكته، همه بااين. پذيرند نميغيرمادي تغيير 
تغييرناپذيري مخصوص مجرداتي است كه هيچ وابستگي و تعلقي به ماده ندارند، نه 

  براي انجام افعال خود نيازمند بدن است.  كه Ĥنموجودي چون انس
جودي از سوي ديگر، موجودات مادي  مانند بدن، و وابسته به ماده  مانند روح،  و
 تدريج بهتدريجي دارند. اين سخن به اين معناست كه كماالت جسمي و روحي انسان 

. انسان در هر مقطع از حيات خود، داراي استعداد و آيند ميزمان به دست  باگذشتو 
در هر مقطع،  آمده دست بهكماالت طبيعي و اكتسابي  كه Ĥنخاصي است؛ چن هاي قابليت

و  "رب"و او را تا مرحله ديدار  سازند ميبعدي آماده آدمي را براي پذيرش كماالت 
  ).28(الفجر: برند ميرضايت متقابل عبد و رب از يكديگر پيش 

حدود هزار بار در قرآن كريم كه بر ذاتي  "رب"افزون بر اين، كاربرد اسم الهي 
 كه هم مالك و صاحب اختيار است و هم تدبير كننده امور مملوك كند ميداللت 

) و تربيت بخشي از اين تدبير است نشان دهنده اصل 19، ص1ج ق،1417 طبايي،(طبا
از سوي ديگر، در فرايند رشد  ربيت تدريجي و مستمرّ انسان است.و ت پذيري تربيت

يافت كه  توان ميتدريجي انسان، وجوه تشابه و تمايزي ميان مقاطع نزديك به يكديگر 
از  سالي كهنو  سالي مياننوجواني، جواني،  براساس آنها مراحلي چون نوزادي، كودكي،

  .شوند مييكديگر تفكيك 
 ي دربارهان را بر آن داشته است كه نظرياتي شناس روانهمين حقيقت گروهي از 

تقريبي نيز در نظر  هاي زمانمراحل رشد انسان ارائه دهند و گاهي براي اين مراحل 
يافت. (براي نمونه  توان مي باره درايندر روايات اسالمي نيز نكاتي درخور توجه گيرند. 

  ).96-94، ص 101ر.ك. مجلسي، ج
. روشن است كه اگر شود مياز اين مبنا براي اثبات امكان تعليم و تربيت استفاده 

ي روحي و فكري و معنوي انسان تغييرپذير نبودند، سخن از تعليم و تربيت ها ويژگي
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ني نيز كه ايجاد تغيير و اصالح در رفتار علوم انسا هاي مأموريتبود. يكي از  معنا بي
. آنچه در علوم انساني معاصر بيشتر شود مي پذير امكاناست با اتخاذ همين مبنا  ها انسان

مغفول واقع شده تغيير و اصالح روحي و معنوي افراد است كه اسالم به اين  تغييرات 
  .ورزد مياهتمام  پذيري تربيتبا استناد به مبناي 

  فت گرايي. معر7- 4-1
. حكمت متعاليه دستيابى يابد مييت راه واقع بهانسان به اندازه فهم و شناخت خود 

؛ لذا داند ميانسان به فهم واقع را از طريق حركت جوهرى و اتحاد علم، عالم و معلوم 
برخالف نظريه جمهور حكما كه رأى به تجريد و انتزاع معقوالت از طريق محسوسات 

حركت جوهرى خود از مرتبه ادراك  واسطه به، معتقد است انسان دهند ميو متخيالت 
موجودات حسى و طبيعى به ادراك حقايق برزخى و خيالى، و از آن پس در حركت و 

رسيدن  ساز زمينه. اين سير و سلوك يابد ميارتحالى ديگر، به مرتبه حقايق عقالنى راه 
 ؛33، ص1360؛ همو،  289، ص1، ج1981ات عالى است (صدرالمتألهين، به درج

  ).159، ص4ق، ج1417جوادى آملى، 
 كند ميبديهي است گرايش به معرفت و نيز نوع معرفتي كه هر موجودي كسب 

متناسب با مرتبه وجودي او است. بسياري از فيلسوفان، انسان را داراي سه نفس 
(ع) امام علي يكي از روايات منسوب به: نباتي، حيواني، و انساني (ناطقه). در اند دانسته

، 58، ج1403 قسم چهارمي به نام نفس الهي نيز افزوده شده است. (ر.ك. مجلسي،
ا .) در رواياتي ديگر، از ارواح پنج گانه سخن به ميان آمده كه برخي از آنه85-84ص

در  ها انسان ي همه(ع) است. براساس اين روايات، مختص مؤمنان يا پيشوايان معصوم
روح المدرج/ روح الحيات)، : روح البدن (اند مشتركبا يكديگر برخورداري از سه روح 

نيز بهره » روح االيمان«روح القوه و روح الشهوه. مؤمنان از روح چهارمي به نام 
هم برخوردارند. شايد » روح القدس«و اوصياء از روح پنجمي به نام  ، و انبياءبرند مي

نفس (نباتي، حيواني و انساني)  ي گانهچندبتوان اين ارواح پنج گانه را بر همان مراتب 
عالمه مجلسي با اشاره به يكي از تفاسير احتمالي اين روايات  كه ناتطبيق كرد؛ چن

: واقعيت آن است كه هر انساني بيش از يك روح ندارد، و اقسام ياد شده در گويد مي
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» قواي نفس«كه گاه از آنها با عناويني چون ، روند ميحقيقت مراتب طولي آن به شمار 
  ). 53، ص 25، ج1403مجلسي،(شود مينيز ياد 

كه  پردازد ميامري واحد و يگانه است، به امور مختلفي  كه آن باوجودنفس انسان 
مانند و برخي ديگر ( اند مربوطنباتي انسان  ي مرتبههمچون تغذيه) به برخي از آنها (

ارند. بسياري از آدميان از ديدن و شنيدن، و خشم و خشنودي) به بعد حيواني او تعلق د
انساني خود  ي مرتبه. نهند نميانساني  ي مرتبهو قدم در  روند مياين مراحل فراتر ن

درجات گوناگوني دارد كه باالترين آنها مختص اولياي الهي و پيشوايان معصوم است. 
و  انديشد مياز ضعف قرار دارد كه تنها به پرورش بدن  اي درجهگاهي نفس انسان در 
ديگري ندارد؛ يعني ظهور آن در حد نفس نباتي است.  ي دغدغهجز خور و خواب، 

  مي بالفعل و حيوان بالقوه است.چنين انساني، نا
كه تنها به فكر تغذيه و تنميه و آرايش  اي گونه به؛ گذرد ميگاهي از اين مرحله 

ن نيز براي نيست؛ بلكه مسائل عاطفي و نيز برخي امور اجتماعي مانند خدمت به ديگرا
او مطرح است. در اين صورت حيوان بالفعل و انسان بالقوه است؛ هرچند ممكن است 
برخي آثار ضعيف حيات انساني در او ظهور ضمني پيدا كند. سپس با گذر از اين 
مرحله و آشنايي با مسائل عقالني، معارف الهي، عدل و احسان، وحي و رسالت، 

و ديگر براي او  گذارد ميانسانيت قدم  ي منطقه عصمت و واليت و امامت و خالفت به
. اين درجات در ن انسان و لقاي الهي نامحدود استمرزي وجود ندارد؛ چون مرز بي
و آخرين درجه به روح القدس موسوم شده  گرفته نامروايات ارواح خمسه، ارواح 

). در همه اين مراحل و مراتب، 477-475ص، ص5، ج1387 (جوادي آملي،». است
  انسان به دنبال معرفت و معارفي متناسب با همان مرتبه است. 

او داراي حب ذات است  ازآنجاكهبه كمال است.  يابي دستانسان همواره در پي 
و براي رسيدن به هر مرتبه  دارد ميو خود را دوست دارد، كماالت خود را نيز دوست 

  از كمال، نيازمند معرفت خاص آن كمال است. 
افزون بر اين، علم  در ذات خود نيز كمال است. انسان در فطرت خود هر كمالي 

. اگر عالم را در اختيار داشته باشد و گفته شود جهان ديگري خواهد ميمطلق  طور بهرا 
در اختيار داشته باشد. انسان هر اندازه هم هست، فطرتاً مايل است آن جهان را هم 
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ايل است آن علوم را هم دانشمند باشد و گفته شود علوم ديگري هم هست، فطرتاً م
-181و 127ص، ص1373 ؛ همچنين ر.ك. همو،223، ص21، ج1379خميني، بياموزد(

  .)210-205، ص14، ج1379؛ همو، 288و 117، ص1385؛ همو، 184
و فهم حقايق و استدالل عقلي را در خويش، تا آن حد  انسان بايد توانمندي ادراك

هاي پيامبران و رسوالن  وزهگيري از آم پرورش دهد كه اين پيغمبر دروني، بتواند با بهره
 جانبه همه(كه واسطة فيض الهي براي همة ابناء بشر هستند) زمينه تعالي و رشد ظاهري

  ).309، ص1377خميني، بشر را فراهم سازد (
(ص) مبني بر اينكه خداوند هيچ ني(ره) با توجه به فرموده رسول اكرمخمي امام

)، 12ص ،1ج ،1385نعمتي را بين بندگانش بهتر از نعمت عقل تقسيم نكرده (كليني، 
توانمندي عقل را نعمت خدادادي و خاص اشرف مخلوقات دانسته كه ارتقاء و ازدياد 

اِربالَْعْقُل غَِرَزٌة « ظرفيت آن، بر اساس حديث َ )، توسط 32، ص1373آمدي، »( َزِیُد اِبلِْعْملِ َو التَّ
تواند به كسب حقايق  علم و تجربه ممكن است و استفادة صحيح از اين نعمت مي

  دنيائي و اخروي و در نهايت رسيدن به كمال منجر شود.
 "تا سپاس گزاري كنيدو براي شما گوش و چشم و قلب قرار داد ..."آيه شريفه 

براي تحصيل علم حصولي) و ابزار معرفت بشر را چشم و گوش ( ترين مهم) 78:(النحل
و البته انسان در بدو تولد از يك سري علوم  داند ميقلب (براي تحصيل علم حضوري) 

  غريزي و فطري برخوردار است.آيه مذكور به علوم اكتسابي و آگاهانه نظر دارد.
دريافت سه نوع علم و معرفت است قرآن در معرض  ي وسيله بهانسان معرفي شده 

، برآيند اين سه جريان به استناد حاكميت بخشي از آنها بر بخشي ديگر، هم درنهايتكه 
و هم در مسير بالندگي و تكامل،  گردد ميرهنمون  واقع بهمعنايي و نظري او را  ازنظر

  .آورد درميانسان را به سمت قلل مرتفع انساني به حركت 
 ي واسطه به تدريج بهو  دانست نميانسان از ابتدا  آنچه.1ارتند از: اين سه جريان عب

انسان در بستر تحوالت جوهري نفس  آنچه. 2تجربه و با قياس عقالني شناخت. 
كه انسان تحصيل  اي افزوده هاي قابليت واسطه به آنچه. 3خويش چشيد و شهود كرد. 

كه حقايق نازل شده در اين بخش  اي گونه بهخداوند به او تعليم شد  ي ارادهكرده بود به 
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 گاه هيچو آنچه را "در دو بخش باال قابل شناسايي و تعليم نخواهد بود  وجه هيچبه 
  ).151(البقره:  "دهد ميبه شما ياد  دانستيد نمي

ستيد آن را توان ميكه شما ن كند ميدر اين بخش از جريان علم، قرآن تأكيد 
 هاي كاوشتجربي و  هاي بحثحقايق علومي نيست كه با  گونه اين، زيرا فراگيريد

بشري قابل اثبات و تحصيل باشد، چون از دسترس تشخيص تجربي و قياس عقالني و 
نشانه استمرار در گذشته و حال و آينده است.  "لم تكونوا"شهود نفساني به دور است. 

ست توان ميو ن دانست ينميعني نه تنها در گدشته، بشر آن علوم را  "لم تكونوا تعلمون"
د توان ميفراوان علمي در آينده هم ن هاي پيشرفتآنها را ياد بگيرد بلكه حتي در صورت 

ا مردم سرزمين معيني . اين بيان اختصاص به فرد يا افرادي خاص يفراگيردآن علوم را 
َُكونُوا تَْعلَُمون"ندارد. تعبير ر به هر اندازه از همچنين بيانگر اين نكته است كه عقل بش " لَْم 

در سعادت انسان قاصر است. عقل سراج  مؤثركمال هم برسد از ادراك همه عوامل 
  ).105، ص7، ج1386است نه صراط (جوادي آملي، 

انسان قرآني مجمع البحرين غيب و شهادت است، پس اقسام علم در وجودش به 
 گانه سههاي  تداخلي با هم ندارد. در كنار اين روش گونه هيچنهايت تالئم رسيده و 

منزه از خطا نيستند بلكه  ها ايناز  كدام هيچتجربه، عقل و شهود؛ نكته مهم اين است كه 
شود و  است كه به انبياء نياز پيدا مي جهت ازاينقابليت خطا در آنها وجود دارد و 

اشته كه معصوم است و خطا در خداوند راه چهارمي را براي معرفت، به بشر ارزاني د
  آن راه ندارد.

خداوند متعال داراي حكمت است و از آفرينش انسان هدفي را در نظر داشته و او 
 هايي معرفتبه كمال، به  يابي دست، انسان براي رو ازايناست.  نگذاشته وارا به خود 

و به  كنند يمخداوند از طريق وحي دريافت  ي برگزيدهويژه نيازمند است كه بندگان 
كه اگر پيامبران  آيد مي. از برخي آيات قرآن كريم نيز چنين به دست رسانند ميديگران 

ستند نارسايي ابزارهاي عمومي معرفت را سبب گمراهي خود توان ميالهي نبودند، مردم 
پيامبراني كه «نمونه:  عنوان بهخويش دليلي فراهم سازند.  ايماني بيبخوانند و براي 

بودند؛ تا براي مردم، پس از فرستادن پيامبران، در مقابل خدا  هشداردهندهو  بشارت گر
  ).165النساء: »(و حكيم است ناپذير شكستبهانه و حجتي نباشد؛ و خدا 
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مكلوا «: فرمايد مي باره دراين(ع) نيز امام رضا لِْقهِْم َو ُقَواُمهْ َما  َ َُكْن ِيف  ا لَْم  َُّه لَمَّ ن َْمكُلُونَ اِلَٔ ] ِلَمَصاِلِحهِْم  [
َُكْن بُدٌّ  ْدَراِكِه َظاِهرًا لَْم 

ِٕ
ُزُمهْ َعْن ا َُرى َو َاكَن َضْعُفهُْم َو َجعْ ََعاِلیًا َعْن أَْن  اِنُع ُم ي َو َاكَن الصَّ َهُْم َمْعُصوٍم یَُؤّدِ ْ َ َُه َو ب ْ َ  ِمْن َرُسوٍل ب

َیُه َو أََدبَهُ  ْ َ لَْیهِْم أَْمَرُه َو 
ِٕ
لِْقهِْم َما یَْعِر  ا َ َُكْن ِيف  ْذ لَْم 

ِٕ
ِمهْ ا َاِفِعهِْم َو َدفُْع َمَضاّرِ ْحَراُز َم ِٕ

َُكوُن ِبِه ا ََىل َما  فُوَن ِبِه َما َو یَِقُفهُْم 
لَْیِه [ِمنْ 

ِٕ
َتاُجوَن ا ِمه  َحيْ َاِفِعهِْم َو َمَضاّرِ در آفرينش  ازآنجاكه). 40، ص11ق، ج1403 (مجلسي، » ] َم

برساند، وجود  مصالحشانكامل به  طور به آنچهو استعدادهاي آنان،  نيروها مردمان و
و ارتباط مستقيم با وي  آن بود كه  به چشم ظاهر ديده شودنداشت و آفريدگار برتر از 

واسطه شود  ها انسانمعصوم ميان او و  اي فرستادهجز اين نبود كه  اي چارهبرقرار گردد 
 ؛ مجلسي،250-249ق، ص1423، بابويه ابن(برساندالهي را به ايشان  امرونهيو 

  ).274-273، ص44ق، ج1403
ها و معارف وحياني ميسر  جانبه بدون كمك از آموزه از ديدگاه امام، تربيت همه

نيست. چه بسا عقل، خود نياز به تصفيه دارد كه به كمك وحي، دركش از لغزش 
عقل، بيرون است (خميني، شود. عالوه بر اينكه مواردي از حيطه درك  مصون مي

يك نوع خالء در زندگي آدمي هست كه انسانِ فردي و حتي  درواقع). 8، ص1377
تواند به مدد عقل خويش آن را پر كند و به كمك وحي نيازمند است  اجتماعي نمي

  ).71و  70، ص1377(مطهري، 
 ساز زمينه اوالًتعريف شوند كه  اي گونه بهبايد براساس اين مبنا، علوم انساني 

انساني انسان و مراتب مختلف روح او از حيث معارف مورد نياز وي  ي مرتبهشكوفايي 
اين علوم در منبع و روش بايد عالوه  بر تجربه و عقل، وحي و شهود را  ثانياًباشند و 

نيز  به رسميت بشناسند. همچنين با توجه به مراتب طولي روح، بايد براي تعليم و 
حلي را در علوم انساني در نظر گرفت و تناسب محتوا و نوع معارف تربيت انسان مرا

  علوم انساني را با مراتب مختلف روح  رعايت كرد.

  گيري نتيجه
علوم انساني در  مأموريتو كماالت انساني، و نقش و  ها ظرفيتشناخت چيستي، 

نساني  در علوم ا شناسي انسانرساندن انسان به اين كماالت، منوط به معرفت مباني 
پاسخ دهيم كه  سؤالاست. اگر بخواهيم به تبيين درستي از علوم انساني برسيم و به اين 
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مادي و معنوي انسان و  تعالي و  هاي رنجچه نقشي در درمان  ها دانشهريك از اين 
  د دست يابد.توان ميتكامل او دارد نخست بايد بدانيم انسان چيست  و به چه كمالي 

را در  مطالعاتيو منابع  د اهداف، روش، گسترهتوان مي شناختي انسانمباني 
 اي رشته بين هاي پژوهشعلوم انساني و نيز در  هاي شاخهيك از هر هاي پژوهش

دگرگون سازد. همچنين در مقام توليد علم، مراحلي كه بايد محقق طي كند مانند طرح 
از آن مباني  خواهد بود.  متأثرتوليد علم  درنهايت و پردازي نظريه، سازي فرضيهسؤال، 
و  ها سؤالمحقق ناظر به مباني انسان شناسانه او است. اگر مباني تغيير كند،  هاي سؤال
و  كند مينيز تغيير  ها فرضيهوي براي اثبات يا رد  مورداستفادهمحقق و منابع  هاي فرضيه

كه توليد علم  آن، در توليد علم نيز تحولي ايجاد خواهد شد. اين بدان دليل است تبع به
است. اصالح و  سازي فرضيه، سؤال و يك فرايند است كه بخش مهمي از آنمحصول 
مباني متون و مواد آموزشي دروس علوم انساني در سطوح مختلف براساس  بازتدفين

  پذيرش اين مباني خواهد بود.  مذكور نيز از آثار و نتايج
را بودن، روح، معرفت گ، مركب بودن انسان از جسم و پذيري تربيتاختيار، 

است كه در  اين مقاله  شناسي انسانين مباني تر برجستهاز  جاودانگي، كرامت و فطرت
است. اين مباني هم در روش توليد علوم انساني و هم در  قرارگرفتهمورد پژوهش 

است و  اثرگذارتعليم و تربيت بسيار  هاي شيوهدستاوردهاي نهايي اين علوم و نيز 
و هنجارهاي اسالمي نقشي عمده  را  ها باارزشساخت تمدني جديد همراه  د درتوان مي

د نقاط ضعف و توان ميعلوم انساني اسالمي  شناسي انسانايفا كند. افزون بر اين، مباني 
براي نقد علوم  اي دستمايهمباني علوم انساني غرب را به ما نشان دهد و  هاي آسيب

  انساني معاصر باشد.
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