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    چكيده   

سازي علوم انساني در محافل و مجامع علمـي           هاي اخير، بحث بومي     در سال 
ايـن مقالـه، بـا تأمـل در         . اسـت   و دانشگاهي ما بسيار مورد توجه قرار گرفته       

است و از     سازي علوم انساني پرداخته     شناسي، به موضوع بومي     مباني انسان 
و مباني آن شناسي  سازي علوم انساني بدون بازتعريف انسان    آنجا که بومي  

است کـه ايـن موضـوع،     امري ناممکن خواهد بود در اين مقاله کوشيده شده 
سازي علوم انـساني، مـورد کنکـاش قـرار            عنوان درآمدي بر بحث بومي      به

از نظر نگارنده، علوم انساني موجود ـ که غالباً محتواي آن، در برخـي   . گيرد
ـ       از رشته هـايي از   ر پايـه ها، تقليدشده از سـنت دانـشگاهي غـرب اسـت ـ ب
شود و با     است که با عنوان اومانيسم شناخته مي        شناسي استوار گرديده    انسان

تحوالت به وجود آمده در غربِ بعد از رنسانس سازگار و با ساختارهاي جامعة 
سازي علوم انساني در ايران،  بنابراين، بحث از بومي. ديني ما ناسازگار است

پـذير   اسـي غربـي و عـدول از آن امکـان         شن  بدون بازنگري در مباني انسان    
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نخواهد بود زيرا، بر اساس انديشة اومانيستي، انسان موجـودي اسـت کـه              
تعريف آن، از لحاظ زيستي، بيشتر با انديشة دارويـن و، از لحـاظ سياسـي ـ     

هـاي    هـاي هـابز و، از لحـاظ اقتـصادي، بـا انديـشه               اجتماعي، با انديـشه   
شناسـي    لذا، اين مقاله بحث انسان    . ستليبراليستي و مارکسيستي سازگار ا    

  سازي علوم انساني است، مـورد تأکيـد قـرار داده            اسالمي را، که محور بومي    
  .است و ابعاد گوناگون آن را، بر اساس برداشت اسالمي، تبيين نموده

  واژگان كليدي

  شناسي، اومانيسم، ليبراليسم و اسالم سازي، انسان علوم انساني، بومي

  تبيين مسئله

اش، در پي کشف خود و محيط اطـراف           اي از زندگي    نسان، از زمان تولد و در هر مرحله       ا
هاي اوست که شاکلة شخصيتي او  ها و شناخت است و، سرانجام، اين برداشت    خود بوده 

 سـورة اسـراء، چنـين       ٨٤که قرآن مجيد نيز به اين قانون کليدي، در آية             سازد، چنان   را مي 
  .»عمل علي شاكلتهكل ي«است که  اشاره نموده

هـاي مختلفـي وجـود        از ابتداي تاريخ حيات بشر تا امروز، براي شناخت، برداشـت          
 هـايي  اند و، بر اساس برداشت هاي مختلف فکري انديشيده ها در قالب  است و انسان    داشته

رو، اين واژة بسيار      ازاين. اند  مختلف، خود و جهان پيرامون خود را تعريف و تفسير کرده          
ـ  شناسي، به درازاي عمر بشر قدمت دارد و           ساسي، يعني انسان  مهم و ا    وسـيعي از    ةبا دامن

علـوم  حقـوق،  شناسـي،   جامعـه و علومي همچـون  روان حوزة  تا حوزة جسماز  ـ  علوم
 هـا  مديريت ـ در ارتباط است و جهتْ يافتن علوم متناسب با نوع پرسش سياسي، اقتصاد و 

کـه تعريـف      اند، چنان   شناسي داده   فهوم انسان هايي است که مکاتب مختلف به م        و پاسخ 
شناسي، حقوق، اقتصاد و ساير علوم انساني در هر مکتب با آنچه در مکاتب ديگر                 جامعه

 اسـت؛  هاي جديدي را پديد آورده شود کامالً متفاوت است و اين تفاوتْ رهيافت   مطرح مي 
نديشند زنـدگي   ا  گونه که مي    ها همان   انسانشـود    به همين دليـل اسـت کـه گفتـه مـي           
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شناسـي، ماننـد اسـاس و پـيِ يـک             بنابراين، ترديدي نيست کـه مبـاني انـسان        . کنند  مي
از کوزه همان برون تـراود      «المثل    دهد و، به مصداق ضرب      ساختمان، به نوع بنا شکل مي     

هـاي گونـاگون      شناسي است که مسير انديشيدن را در حوزه         ، مباني انسان  »که در اوست  
به عبارت ديگر، هر درخت محصول خـاص خـود را توليـد             . مايدن  براي ما مشخص مي   

  .شناسي به مثابه تعيين نوع درخت است خواهد کرد و مباني انسان
بنابراين، دليل تفاوت بينش سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي افراد با يکـديگر             

هاي   فتها و پيشر    شدنِ انديشه   هاي فکري آنان است؛ در ساية جهاني        تفاوت در رهيافت  
هــاي برآمــده از  هــاي مختلــف ايــده دانــش بــشري و فراگيــر شــدن علــوم و انديــشه

هـاي    هاي مختلف به اجتماعات گوناگون وارد شده و، همين موضوع، زمينـه             بيني  جهان
اسـت؛    اي را براي بسياري از جوامع به ارمغان آورده          اضطراب فکري و تناقضات انديشه    

انديـشيم    گونه زندگي کنيم که نمـي       ايم که بايد آن     دهرو، اکنون دچار اين مشکل ش       ازاين
  .است اي غير از انديشة خودمان سبک زندگي را برايمان تعريف کرده زيرا انديشه

اسـت در ايـن موضـوع         هاست که سبب شـده      شدن انديشه   اين، همان، بحث جهاني   
بي، در حال شناسي غر ترديد وجود نداشته باشد که انديشة برآمده از تمدن غربي و انسان         

حاضر، زيربناي علوم گوناگون و جهانِ امروز ما را مهندسي ساخته و اين امر، عـالوه بـر           
است، به طوري کـه       علوم مادي و تجربي، در حوزة علوم انساني نيز چراغ راهنما گرديده           

هـاي مـا نيـز از همـين آبـشخور        شاکلة علوم انساني ما برگرفته از غرب است و دانشگاه         
هاي علوم انـساني، بـر اسـاس همـان            ست؛ بسياري از استادان ما، در رشته      ا  سيراب شده 

هاي غربي    اند همان روش    کنند زيرا ابزاري که براي شناخت آموخته        مباني غربي فکر مي   
اي بـا مختـصات       است و مبناي اظهارنظرهاي آنان چنين است، در حالي که ما به جامعـه             

شناسي و علـوم      ي متفاوت از انسان و انسان     فکري ديگر تعلق داريم، که براي خود تعريف       
به همين دليـل، بـا      . است  اي ديگر ترسيم نموده     انساني داشته و اهداف زندگي را به گونه       

سـازي علـوم انـساني هـستيم و           وجود اينکه چندين سال است درگيـر مباحـث بـومي          
يـن  ايـم ا    تحقق انقالب فرهنگي سعي کرده    رغم آنکه با وقـوع انقـالب اسـالمي و            علي
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تفاوت با غرب را در سبک انديشيدن برجسته نماييم، در عمل، بـه دليـل آنکـه سـاختار                   
ايـم خـارج از ايـن چهـارچوب           ندرت توانسته   فکري ما در علوم انساني غربي است، به       

شدة غرب را     شدگان دانشگاهي ما خارج از راه طي        ورزي کنيم؛ بسياري از تربيت      انديشه
ند و هنـوز عزمـي ملـي در بـين بـسياري از نخبگـان، بـراي        ا در علوم انساني باور نکرده   

است، لذا، اگر بخواهيم انقالبـي واقعـي در فـضاي      متفاوت انديشيدن، صورت نپذيرفته   
  .علوم انساني ايجاد کنيم، اين امر بدون تحول در برداشت ما از انسان ممکن نخواهد بود

، در  استنيافته توسعهاي  كشوره در  مديريت ة كه يكي از دانشمندان مطالع     ،ريگز فرد
تعبيـر  است؛ ايـن   نمودهاز تعبيري تحت عنوان كشورهاي منشوري استفاده     نوشتة خود،   

ـ ، در حوزة علوم انـساني،       را اي ما  شايد بتواند وضعيت فكري و انديشه      خـوبي نـشان     هب
يم خروجـي مـا   گيـر  او معتقد است وقتـي مـا مقابـل نـور يـك منـشور قـرار مـي               . دهد

؛ علوم (Riggs 1916: 22)ست  انآ ةهاي متعدد و تجزي و بازتاب  نورگوناگونهاي  شكست
است و ايـن      انساني ما، در حال حاضر، بازتاب منشوري است که سر راه ما قرار داده شده              

اي از تعـاريف از انـسان وغايــات آن اسـت، تعـابيري غيربـومي کــه       منـشور مجموعـه  
هاي متناسب با اين      ر از آن تغيير يافته و شکست      هاي ما از علوم انساني بر اثر عبو         برداشت

  .است منشور را اخذ نموده
 مبـاني  بـازبينيِ  ضـرورت  و انـساني  علـوم  سـازي   بنابراين، موضوع اين مقاله بومي    

هاي زيرساختيِ علوم انساني،      گشاييِ مؤلفه   هاي آن در افق     شناسي آن است و يافته      انسان
ها مؤثر خواهد  رفت، و دست يازيدن به اين مؤلفهمتناسب با الگوي اسالمي ـ ايراني پيش 

  شناسي، در نوع مطالعه و انتخـاب هـدف          همچنين، اين برداشت در نگاه ما به انسان       . بود
هاي زنـدگي، و چگـونگي مهندسـي          و وسيلة رسيدن به هدف و چگونگي طراحي مدل        

  .کننده است سياست و اقتصاد و ساماندهي فرهنگي و اجتماعي بسيار تعيين

  درآمد بحث پيش

گردد که پاسـخ بـه ايـن          سؤال مهم آغاز مي   شناسي بـومي بـا چنـد         سخن دربارة انسان  



 

٥

ها مسير انديشه را روشن خواهد نمـود و بـستر مناسـب را، بـراي طراحـي علـوم                 سؤال
هرکدام از مکاتب بشري، به شـکل خاصـي، بـه           . انساني بومي، فراراه ما قرار خواهد داد      

هاي آنان به اين سؤاالت بوده کـه تمـايز         اند و، در واقع، پاسخ      تهپاسخ اين سؤاالت پرداخ   
تـرينِ ايـن      توان مهـم    با اهتمام به کليت اين موضوع، مي      . است  وجود آورده  مکاتب را به  

  :سؤاالت را، با محوريت انسان، به شکل زير بيان داشت
  کيست و هدف از زندگي او در جهان هستي چيست و غايت او کدام است؟انسان 

  ها و اميالش چگونه است؟ آزادي و اختيار انسان در متجلي ساختن خواست
  مفهوم تکامل در زندگي انساني چيست؟

اسـت کـه،      چگونگي پاسخ به اين سؤاالتِ اساسي مکاتب مختلفي را ايجـاد نمـوده            
هرچند شرح و بسط آن هدف غايي اين مقاله نيـست، رسـيدن بـه مطلـوبِ مـا از علـوم                   

  .ايراني بدون توجه به پاسخ اين سؤاالت ممکن نخواهد شدانساني در جامعة 
 اي است که در دورة      شده  تعيين  هاي ازپيش   رو هستيم برداشت    آنچه ما امروزه با آن روبه     

 است هاي کاذب، لعاب علمي خورده مدرنيته از انسان و زندگي او بيان شده و چنان، با انگاره          
 بـا آن را دارد و تـالش بـراي تغييـر             که گاه کمتر کسي جرئت ساختارشکني در مـصاف        

  .گردد بنيادهاي علوم انسانيِ برآمده از آن با اتهام غيرعلمي و غيرمدرن بودن مواجه مي
ايم و،  ما ـ که با تشکيل يک نظام ديني در تکاپوي نگاهي جديد به زندگي انساني بوده 

ايـم ـ در مواجهـه بـا       دهبه گفتة ميشل فوکو، از يک افق فرامدرن انقالبي را به ارمغان آور
رو   دهي به احتياجات اين مدل نو با ابزارها و امکاناتي روبـه             هاي ساختاري و شکل     مؤلفه

اي   ايم که هرگز براي اين مقصود طراحي نشده و، برعکس، براي ايجـاد جامعـه                گرديده
است که غايات آن با اهـداف ايـن نظـام جديـد همـسويي نـدارد؛ لـذا،                     طراحي گرديده 

 در تار و پود يک ساختار غيرهمگون ميراثي است که ما، در طي سه دهة بعـد از                   گرفتاري
خوبي در حوزة علوم انساني، که نقشي کليـدي در مـديريت              هاي آن را به     انقالب، آسيب 

نتيجه آنکه، ما در صورت استغراق در اين فهـم پيـشينيِ            . ايم  جامعه دارد، مشاهده نموده   
توانست بـه اهـداف غـايي نظـام اسـالمي           خـواهيم  مدرن از انـسان و علـوم انـساني ن         
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هـاي درونـي، بـه دليـل عـدم اجمـاع              دست يابيم و در مسير حرکتمان همواره با چالش        
رو خواهيم بود زيرا هنگام تربيت نيروي انساني ـ که واالترين امکان در هـر    فکري، روبه

مـان، از لحـاظ   هاي اي گرفتار خواهيم شد که آمـوزش  نظام براي تعالي است ـ در معرکه 
اين موضـوع را    . خواهيم  گيري، نسل جوانمان را به جايي خواهد برد که نمي           مباني شکل 

اي کـه حتـي بـسياري از          است، به گونه    تجربة موجود نيز، در موارد بسياري، ثابت نموده       
هـا در نتيجـة تربيـت         افرادِ نسلِ سربرآورده از دامان نظام جمهوري اسالمي که بيشتر آن          

 و جو غالب آموزشـي و تبليغـيِ دوران طفوليـت و نوجـواني دلـدادة تعـاليم                  خانوادگي
ترين مدلِ زندگي انساني، هـستند وقتـي وارد فـضاي علـوم انـساني                 اسالمي، اين کامل  

نيـاز بـه    نصر، در کتـاب      سيدحسين دکتر. گردند دچار ترديد و تشويش خواهند شد        مي
 امکـان  از گفتن سخن «:نويسد  ني، مي ، در ارتباط با اين موضوع در نگاه جها        علم مقدس 

 ماهيـت  از برداشت در بنيادين تغيير بدون بشريت براي اي  آينده صرفاً يا خوش اي  آينده
 انگيز  خيال رويايي مگر نيست چيزي است، همگان قبول مورد حاضر حال در که انسان،

  .)٩٣:  ب١٣٧٩ نصر(» زودگذر و
نتيجه آنکه براي نظام جمهوري اسالمي پرداختن به موضوع علوم انساني و طراحـي              

ترين عاملِ بقا و تـداوم اسـت و از چنـان جايگـاهي برخـوردار                  علوم انساني بومي مهم   
اگر آنچـه بـدان اشـارت       . است  باشد که با سرنوشت انقالب و آيندة نظام گره خورده           مي

کـتْ تعريـفِ مـا از انـسان و پاسـخ بـه سـؤاالت                رفت مورد وفاق باشد، اولين گـامِ حر       
گيري ما    گاه، جهت   گفته براي بسترسازيِ ايجاد علوم انسانيِ بومي خواهد بود و، آن            پيش

شناسـي، حقـوق، مـديريت و سـاير           در علوم اجتماعي، علـوم سياسـي، اقتـصاد، روان         
  .هاي بشري، متناسب با تعريف جديد، تفاوت خواهد داشت حوزه

  فيلسوفانه دربارة انسان و جهان در عصر مدرنهاي  ديدگاه

 تحـول  ايـن  پـي  در و است انديشيدن فلسفي جديد تغيير در مباني    عصر اتفاق ترين  مهم
 رنه روش در گفتار کتاب در تحول اين بنياد .اسـت   کـرده  تغييـر  انسان زندگي چيز  همه
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  تکنيـک  دانش، عمـل،   تاکنون که روشي در گفتار شده،  گذاشته )١٦٥٠-١٥٩٦ (دکارت
 ظـاهر،  در چيست؟ قبلي گفتارهاي با گفتار اين حال، تفاوت . است  برده راه را سياست و

 بنـاي  کتـاب  ايـن  معنـا  لحـاظ  از امـا  ها،  نوشته ساير مانند اي  نباشد، نوشته  تفاوتي شايد
  .زد رقم ديگر اي گونه به بشر را زندگي

 دکـارت گفتـار    گفتـار «: نمايد  مي تبيين چنين را دکارت روش در گفتار داوري دکتر
 عقل و باال عالم از و بشريت وجود از بيرون سخن که است،’ هستم پس کنم  فکر مي  من‘

 شـناخت  نتيجـة  خودآگاهي اين و است خودآگاهي گفتار. است  نشده القا کسي به فعال
 بلکـه  ندارد، مناسبت مادي جوهر با آدمي روان دکارت، نظر در زيرا، نيست خارج جهان

 بنيـادِ  دکارت ديسکور. شود  مي حاصل خودآگاهي با نيز تجربي جهان و خارج به او علم
 قـرار  آن سـاية  در تجدد علمِ ديگر گفتارهاي همة و است جديد علم و فلسفه بخش  نظم
  .)٦٢ : ب١٣٨٤داوري اردکاني (» گيرد مي

 انديـشم   مـي «کـه    دکارت، گفتة که دارند توافق نکته اين بر فلسفه پژوهندگان بيشتر
 مـنِ  يا دکارتي منِ پس، آن از. گرديد بشر تاريخ در اي  دوره ظهور ساز  ، سبب »هستم پس

 تغييـر  و اخالقي مسئوليت دانش، عامل يا شناسنده عنوان  به خود عرضة راه از انديشنده،
 تحـولي  همـان  سـاخت و ايـن     مبدل غرب فلسفة ضروري و محوري وجه به را »خود«

بـه همـين دليـل،      . اي ديگـر رقـم زد       گونه  و زندگي را به    رخ داد  فلسفه درون در که است
عـصر   فيلـسوفانِ  نظـر  و هـدف از آن در      زنـدگي  غايت و فلسفي منظر از انسان تعريف

  .است کردند متفاوت جديد ماهيتاً با آنچه فيلسوفان قبل از مدرنيته مطرح مي
شناسي غربي و ضرورت  نساندر اين مقاله، با توجه به طرح بحث بازنگري در مباني ا     

هـاي   هاي مبتني بر دين در خصوص انـسان، فقـط برخـي از ديـدگاه            بازگشت به ارزش  
  .دهيم شناسانة متأثر از مدرنيته را مورد بررسي قرار مي انسان

  اومانيستي از زندگي انساني در عصر جديد تفسير

ـ        نقطة آغازين و محوري در تحوالت عـصر         سان و جهـان    جديد با نگاه متفـاوت بـه ان
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شـود؛   هستي شروع گرديد، که در ادبيات فلسفي و سياسي با نام اومانيـسم شـناخته مـي           
بـه   اروپا، در چهاردهم، سدة در شود که   اطالق مي  نهضتي به اخص، معناي در اومانيسم،

 وسـطايي  قـرون  فلـسفة  و کليـسا  سلطة و رفتار ضد بر عصيان حالت بيشتر و آمد وجود
  .)١٧ :١٣٧٨ديويس ( شمرد مي اهميت با را کمال واجد انسان و داشت

تـوان بـه تعريـف        است، که براي نمونه مي      از اومانيسم تعاريف گوناگوني ارائه شده     
شـود کـه احتـرام بـه حيثيـت و تکامـل        اي گفته مي اومانيسم به نظريه« :ذيل اشاره نمود 

رکز آن قرار داشـته     جانبة انسان و ايجاد شرايط مساعد براي زندگي اجتماعي او در م             همه
  .)٩٥: ١٣٦٩بابايي و آقايي  علي(» باشد

عنوان مکتبي که با اصالت بخشيدن به انـسان، در مقابـل خـدا، بـشر را      اومانيسم ـ به 
 از بعـد  وقـايع  عـصارة  و خالصـه  کند ـ در واقـع،   مالک عالم و فرمانرواي آن معرفي مي

 .گـردد   تلقي مـي   غرب ديدج تمدن شاخص ترين  مهم که نمايد،  مي حکايت را رنسانس
 ممکـن . »اسـت  انـسان  خدمت در چيز همه و است چيز همه محور انسان«تفکر   دراين
بـه ميـان     سـخن  انـسان  بـراي  چيـز  همه بودن مخدوم از هم اديان که در  شود گفته است
خَّرَ «: است  کريم آمده  قرآن است؛ براي مثال، در     آمده سـ  ا  لَكُـم اتِ  فِـي  مـوماالَرضِ الـسو 

امـا   .»داديـم  قـرار  شما مسخر است زمين و ها  آسمان را که در   آنچه ؛ همة )١٣ :جاثيه( جميعاً
 در انـسان  و انـسان  خـدمت  در چيـز  همـه  دينـي  انديشة در که آن است  در دو اين تمايز

 انسان است و  انسان خدمت در چيز همه تفکر اومانيستي  در ولي است، خداوند خدمت
 کـه،  گفـت  توان  مي کلي، به طور  .نشيند  مي خدا جاي خود و نيست هيچ کس  خدمت در
 گيرد  مي سرچشمه آن از تمدن اين چيز همه که است اعظمي اسم جديد، انسان  تمدن در
 ختم آن به چيز همه وسطي قرون در که است  نشسته خدايي جاي به انسان حقيقت، در و،

 متفـاوت  کامالً سابق تصوير با گردد  مي مطرح دوره اين در انسان از که  تصويري .شد  مي
 گنـاه  ننـگ  كـه  بـود  گنهكـار  موجـودي  انسان وسطي، قرون کليسايي تصوير در است؛

 شد، آويخته به دار  او گناه كفارة براي عيسي حضرت و كشيد  مي دوش به را آدم حضرت
 اراده، که قادر است بـراي نيـل بـه          و داراي  است فعال  موجودي انسان جديد تفكر اما در 

 عمــل نيازهــايش جامــة بــه خــود، ســعيو  فكـر  بـا  خـويش،  هـاي   خواسته و تمناها



 

٩

جايي  تا خود، منافع آوردن به دست  تواند براي   مي و است آزاد موجودي انسان. بپوشاند
 او تـاريخي  زنـدگي  و بـشر  از تـصوري  چنـين  در. نمايد اقدام نشود، ديگران مزاحم كه

 زنـدگي  و نـدارد  وجود انسان زندگي  براي ١)انتولوژيک (شناختي  هستي بنياد گونه  هيچ
 خودبنياد ديگر، تعبير به يا،) ذات به قائم (خويش بر ايستاده آن تاريخ و اجتماع کل و بشر

 همـين  جـز  نيز دهد  مي تشکيل را امروز جهانِ انقالبي هاي  انديشه همة بنياد آنچه. است
 بـر پـا    تـاريخي،  ضرورت و بشري نيازهاي بر بنا بشر، دست که را آنچه که نيست تصور
  شود؛ ايـن معنـا     ساخته نو از آدم و عالم که کرد دگرگون بنياد از چنان توان  مي است  کرده

شناسيم و در ادبيات سياسي از آن بـه           و تعريف جديدي است که ما امروز به نام غرب مي          
 عـصر  در كـه  اتفـاقي  تـرين   مهـم  شايگان، داريوش دكتر نظر از. کنيم  مدرنيسم تعبير مي  

 را تکنيکي تفکر او. است تکنيکي تفکر شيوة شدن است مسلط   پيوسته وقوع به مدرنيسم
  :)٢٣٢: ١٣٥٦ شايگان( داند مي غربي تفکر سير در نزولي حرکت چهار برخورد نقطة
 تقليـل  فراينـد  يـا  تکنيکـي  تفکـر  بـه  شهودي بينش از نزول :تفكر كردن تكنيكي. 1

  اشيا شيئيت به طبيعت
 کليـة  سـلب  کـه  مکـانيکي،  مفهـوم  بـه  جوهري صور از نزول :عالم كردن دنيوي. 2

  است گشته سبب طبيعت را از جادويي صفات و مرموز کيفيات
 همـة  سـلب  کـه  نفساني، سوائق به روحاني جوهرة از نزول :انسان كردن طبيعي. 3

  است ملکوتي انسان رباني صفات
 هر از تهي که زماني و پرستي  تاريخ به معاد و انديشي  غايت از نزول :زدايي   اسطوره .4

  .است معادي معناي
 انـسان  ديگـر  هـاي   سـاحت  بر خودپرستي و خودبيني ساحت تاريخي، دورة اين در

 خداونـد،  بـه جـاي    را، خود و زند  مي اناالحق فرياد وار،  فرعون انسان، است و   کرده غلبه
 شـکل  جديـد  بينـي   جهـان  و معرفـت  کـه  مبناست بر اين  و داند  مي چيز همه فرمانرواي

 تغييـر  ايـن  از حاصـل  نتايج کرد توجه آن به بايد اينجا در که مهمي بسيار مسئلة. گيرد  مي

                                                 

1 . Ontologic 
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 معتقـد  جديـد  شـرايط  اين دربارة رضا داوري  دکتر. است جديد دوران در انسان نگرشِ
 قواعـد  و رسـوم  اقتـصاد،  حقـوق،  سياست، تاريخي فلسفه، شعر،   دورة يک در که است

 از را يکـي  بتـوان  کـه  نيـستند  اجزايـي مـستقل    تـشريفات  و اعتقادات و آداب و زندگي
 .است تماميت يک داشت؛ غرب  نگاه است  بوده که صورتي همان به و کرد انتزاع مجموع
  :معتقد است غرب، واقعيت مورد در ايشان،

 تفکر در بشر، که اي  واقعه است، واقعه يک غرب. نيست دريا و زمين از قسمتي غرب

 را خـود،  وجـود  يعني حجاب، اين و شده حقيقت و حق حق، حجاب  به سوي  سير و

  .)٣٠:  الف١٣٨٤ داوري اردکاني( است انگاشته حقيقت و حق عين

 يـک  بايد بشر، نهاد نوع اساس بر جديد، تفکر در که معناست بدين مباحث اين طرح
 برآمده سنتيِ هاي  ديدگاه که آن است  کنندة  بيان مسئله اين نفس نمود و  تأسيس تربيتي نظام

 اسـت   داده دست از را خود داشته، قابليت روايي   وجود گذشته عصر در که ديني، منابع از
 حــوزة در امــروز، بــشر را بــراي جديــدي و راه انديــشيد بايــد نــو مقولــه، از در ايــن و،

 آن نتيجـة  که کنوني، روزگار در انسان، زندگي بنيادي تناقض .کرد ترسيم شناسي،  انسان
 برخـي  اعتقـاد  بـه  کـه،  اسـت  نکتـه  همين نامند، در   مي 1)نهيليسم (انگاري  هيچ عصر را

 شـود   مي اهميت  بي و معنا  بي و ارج  بي بيشتر هرچه خود چشم انسان در  سويي، از فالسفه،
 اسـت  انـسان  نـوعي  صـورت  متوجـه  غايات و معناها و ها  ارزش همة ديگر، سوي از و،

 ايـن  .نداشـت  وجـود  سـرگرداني  ايـن  گذشته انديشة در که حالي ، در )٦٤ :١٣٧٦ آشوري(
 خالصه بخواهيم اگر ولي کشيد، درازا به توان  مي را غربي و شرقي بينش جداگانگيِ سلسله

 بيني  جهان لحاظ انسان از : بگنجانيم مفهوم دو در را آن توانيم  سخن بگوييم، مي   فشرده و
  .بنياد هستي شرقي بينش لحاظ از و شود مي انگاشته خودبنياد کلي، طور به غربي،

                                                 

. اسـت  دارانـي داشـته      مکتبي فکري است که ريشة آن در يونان باستان بوده و تا دوران معاصر طـرف                (Nihilism)نهيليسم  .  ١

جهـت اطـالع   . گـردد  فلسفة نهيليسم به انکار هستي و روح و رد اموال و تملک و قانون و حقوق و همه چيز منجر مـي               
   .٨١٩، ص ٢، ج فرهنگ علوم سياسيبابايي و بهمن آقايي،  ، رجوع شود به غالمرضا عليبيشتر
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  معنا و مفهوم خودبنيادي انسان در انديشة ليبراليسم

 بشر افتاد اتفاق رنسانس در آنچه است؛ رنسانس از پس حوادث نتيجة و محصول ليبراليسم
 از مـشخص  طور به فكري، جريان اين تكوين سير فهم. کرد مدرنيته عصر فضاي وارد را

  بيـشر  ــ فلـسفي    فكـري  مكتـب  اين نظري پشتوانة با را ما تاكنون، پيشينيان هاي  انديشه
 کـه  بـود  هجدهم قرن خالل در تفکر، نظام مقام در ليبراليسم، واژة البته، .گرداند  مي آشنا
 انقالبي عقل ـ شاهد  عصر و روشنگري عصر به ـ مشهور دوره اين. يافت مشخصي بيان

 عرصه به پا مشهوري متفکران دوره، اين در. فراگرفت را جهان همة تقريباً که بود فکري
کـه   دادنـد،  تغييـر  عميقـاً  خود را  عصر هاي  نگرش و ها  انديشه با نفوذشان،  که، گذاشتند
 هيوم فرانسه؛ الک،  در و منتسکيو  ديدرو روسو، ولتر، :عبارت بودند از   آنان ترين  برجسته

  ايتاليـا  در بکّاريـا  و آلمـان؛ ويکـو    در کانـت  و لـسينگ  بريتانيا؛ گوتـه،   در اسميت آدام و
 فلـسفة  از نظـامي  شـامل  آراي اين انديـشمندان   . امريکا در پين و فرانکلين جفرسون، و

  نـام يافـت    ليبراليـسم  نـوزده،  قـرن  در کـه،  بود فرهنگي و اقتصادي اجتماعي، سياسي،
  اين متفکـران غربـي، در مجمـوع، برداشـت جديـدي را از انـسان               . )١٥-١٤: ١٣٨٠شاپيرو  (

و جهان، از منظر فلسفي، مطرح نمودند، که نتيجة آن معرفي انـساني خودبنيـاد بـود کـه                   
تواند، بريده از آسمان و تعاليم وحياني، زندگي خود را، تنها بر اساس موهبـت عقـل،         مي

 بايد، بر اساس اختيار و ارادة خـود، بـه           در نگاه اين فيلسوفان، انسان    . سر و سامان بخشد   
دنبال تغيير و تحول باشد و، با الهام از تجارب بشري، معضالت و مشکالت را از سـر راه                   

با اين برداشت از استقالل انـسان و بـا          . خود بردارد و زندگي جديد خود را شکل بخشد        
وزة اساسي زيـر،    تکيه بر عقالنيت خودبنياد، تحولي اساسي و برداشتي جديد، در سه ح           

  :شناسي، ممکن نخواهد بود ايجاد شد، که بدون فهم آن شناخت ليبراليسم، در حوزة انسان
  .آزادي و دموکراسي سياست ج ـ و دين رابطة جامعه ب ـ و فرد اصالت الف ـ

  جامعه و فرد اصالت الف ـ

 همـة  در است، كه  مبنايي سؤاالت از يكي و جامعه  فرد اصالت مورد در مكتب هر موضع
 را مكتـب  آن گيري  است که جهت   سؤال اين به و پاسخ  گيرد  مي قرار بحث مورد مكاتب
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  فـرد  اصـالت  بحـث  در روشنِ ليبراليـسم،   پاسخ. کند  مي روشن گوناگون هاي  حوزه در
 در تفکـر غربـي، بـا       فردگرايانـه،  جـوهرة  ايـن . اسـت  مبتنـي  فـرد  اصالت بر و جامعه، 

 پس از  .آغاز شد » هستم پس کنم  مي فکر من«که   او معروف جملة و دکارت هاي  انديشه
افراطي شکل   فردگرايي و فرديت بر مبناي همين   وبيش،  فلسفه، کم  اعظم بخش دکارت،
 پديـد آمـد؛    آن بـا  مغـايرت  در ماركسيسم، مانند فلسفي، از مکاتب  برخي حتي و گرفت

ـ  ديـدگاه  از .است فردگرايي ليبراليسم فلسفي جوهرة بنابراين،   جامعـه  بـر  فـرد  ي،ليبرال
  شـوند  جمـع  هـم  دور افـراد  دارد؛ اگر  رجحان اجتماعي مصلحت بر فردي مصلحت و
 بايـد  نيـز  دولـت . كنـد  تـامين  را افراد مقاصد بايد نهاد اين دهند، تشكيل را جامعه نهاد و

  جهـان  مجـزا از   انـساني  موجـود  مكتـب،  اين در. باشد افراد حقوق و منافع كنندة  تامين
 فـرد  تحقـق  بـراي  ظروفي نيز و اجتماع  و جهان  شود  مي گرفته نظر در ديگر افراد و حتي 
 ليبراليسم، به جاي توجه به وجوه مشترک افراد انساني، بر روي           در. آيند  به شمار مي   انساني

 كـس،   هيچ كه آنجاست تا ليبراليسم، مكتب در فردگرايي، اين .شود  مي تكيه فرد مميزات
 به تواند    نمي نيز كس  هيچ و كند درك را وي هاي  خواسته و منافع تواند  نمي فرد، خود جز

 تعيـين  تكليـف  هـا   آن براي اصطالح، به و، چيست ها  آن واقعي خواست كه بگويد افراد
 آنتـوني  .)٢١ :١٣٨٣نـصري   ( دهـد   مـي  تـشخيص  را خود راه ديگران از بهتر فردي هر كند؛

  :نويسد مي فردگرايي، يعني ليبراليسم، شاخص ترين اين اصلي دربارة بالستر
 فردگرايـيِ . ... اسـت » فردگرايـي «ليبراليـسم    شناختي  هستي و متافيزيکي هستة

 يـا  تـر   واقعـي  را فـرد  مفهـوم  ايـن  .اسـت  اخالقـي  هم و شناختي  هستي هم ليبرال

 ايـن  در. کنـد   مي تلقي آن ساختارهاي و نهادها و بشري جامعة بر مقدم و تر  بنيادي

 فردگرايــي. ... گيــرد مــي قــرار جامعــه بــر مقــدم لحــاظ هــر از فــرد تفکــر، شــيوة

 بـه وجـود    را سياسـي  و اخالقي فردگرايي براي الزم فلسفي شناختي مباني   هستي

  .)١٩: ١٣٦٧بالستر ( آورد مي

 طبيعـي، قـرارداد    حقـوق  نظريـة  جـوهر  خـود،  فردگرايـي،  سوي ديگر، انديـشة    از
 اهميتِ اخير قرون در که آزادي، مباحث و بوده نيز بشر حقوق جديد مباحث و اجتماعي

  .است زندگي مسائل به فردگرايانه نگـاه  همـين  است، محصول   اي يافته   ويژه
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  سياست و دين ب ـ رابطة

بـه   آن از كـه  است، ليبراليسم، در خصوص دين و سياست، مفهوم سكوالريسم        از مباني 
 اي  حـوزه  ديـن  ليبرالـي،  انديـشة  در شود؛  مي تعبير دولت از دين گرايي يا جدايي    عرفي
 ضـربات  ليبـرال  فيلـسوفان  هـاي   انديـشه  و آرا آنكـه  رغـم   علي. است خصوصي كامالً

 حفـظ  را خـود  جايگـاه  همچنان مسيحيت به ايمان و اعتقاد زده، دين پيكر بر سهمگيني
  بـوده  آخـرت  و خـدا  بـه  معتقـد  خـود،  ليبـرال،  فيلسوفان از برخي است و، حتي،    نموده

 فـرد  رابطة كنندة  تعيين و شخصي اي  مسئله صرفاً آنان نظر از با وجود اين، دين    .هستند و
 بـه  معتقـد  و اند  نبوده قائل اجتماعي رسالت هيچ دين فيلسوفان ليبرال براي  . خداست با

 فرهنـگ،  سياسـت،  اقتـصاد،  بـه  ديـن  معتقدند ها  ليبرال. باشند  مي سياست از آن جدايي
است  انساني اين عقل  و ندارد كاري خانوادگي مسائل حتي و الملل  بين روابط حكومت،

 را در  رابطـه  نـوع  چهـار  تـوان   مي ديگر، عبارت  به .نمايد نظر اظهار موارد اين در که بايد 
 بـا  ارتبـاط : نيـست  جـدا  حالت چهار اين از اي  لحظه بشر در هيچ   كرد، كه  زندگي تصور 

 يک است ممکن گاه البته. طبيعت با ارتباط و همنوعان با خويشتن، ارتباط  با خدا، ارتباط 
. خدا با هم باشد مرتبط طبيعت با هم يعني، باشد؛ داشته ارتباط سه يا دو لحظه يک در فرد

در انديشة دنياگرا    است،  آمده چهارگانه ارتباطِ اين مندسازي  قاعده و تبيين براي دين، که 
 بـا  ارتبـاط  و ديگـر  هـاي   انـسان  بـا  ارتباط ساحت از الاقل يا چهارگانه روابط ساحت از

 نگاه نوع است؛ اين  سکوالر باشد داشته اعتقادي چنين که کسي و شود  مي خارج طبيعت
 اصـالح  نهـضت  از مباحث اين آغاز  نقطة .است ليبراليستي انديشة مشخصات از دين به

 زدايـي،   تقـدس  بـا  ماکيـاولي،  آن، ادامـة  در و، شـد  شروع لوتر و کالون   اقدامات و ديني
 از کـه  اسـتنباطي  بـر اسـاس    ماکيـاولي، . کـرد  منفـک  اخالق از کلي، طور به را، سياست
 بـه  و، دانست مجاز را هرکاري دولت تحکيم شرايط آوردن فراهم داشت، براي  سياست

 را ماکيـاولي  نقـش  برخـي . عاري شمرد  مقدس جنبة هرگونه از را سياست سبب، همين
 آرماني، هرگونه گذاردن کنار با ماکياولي«: اند  داشته بيان گونه  اين سياست و دربارة دين 

 اخــالق بــر اســاس  را، سياســت آورد، وارد خدشـه  قـدرت  اِعمـال  کارآيي بر که



 

١٤

 از سياسـت  جـدايي  شـاهد  بعـد مـا    بـه  ماکياولي زمان از. نهاد بنياد نو از سودمندگرايي،
 »اسـت  فـرد  خودمختـاري  به نياز بر مبني سياست دربارة ماکياولي تفکر .هستيم تقدس

  .)٢٢-٢١ :١٣٨١جهانبگلو (

  آزادي و دموكراسي ج ـ

 آزاد موجـودي  شود کـه انـسان      گفته مي  ليبرال انديشة در. است آزادي ديگر مهم مسئلة
 کتـاب  در هـانتينگتون،  سـاموئل . شـود   است و اين آزادي در قالب دموکراسي تأمين مي        

  :دارد مي از دموکراسي بيان را زير ، تعريفدموکراسي سوم موج
 هاي  گيرنده  تصميم قدرتمندترين که است دموکراتيک زماني سياسي سيستم يک

 در ايـن   و، شـوند  برگزيـده  اي  دوره انتخابات و عدالت، صداقت  به واسطة  آن جمعي

  همـة  و کننـد  رقابـت  رأي، آوردن بـه دسـت    بـراي  آزادانـه،  کانديـداها،  انتخابات،

 باشـند  داشـته  دادن رأي بـراي  قـانوني  حـق  انـد   رسـيده  قانوني سن به که افرادي

)Huntington 1992: 7(.  

 اسـت؛   کـرده  انتخـاب  را ليبـرال  دموکراسـي  مـدل  جديـد  انـسانِ  سياسي، لحاظ از
 اِعمـال  نحـوة  بـه  بودن ليبرال و زمامدار فرد رسيدن قدرت به نحوة به بودن دموکراتيک

  :است هاي زير مورد توجه قرار گرفته در اين انديشه، مؤلفه. شود مي مربوط او قدرت
ـ  است؛ بر اساس اين  اجتماعي قرارداد ليبراليسم انديشة نظريِ مفهوم ترين مهم الف 

  امنيـت  و نظـم  تـأمين  بـراي  را آن مردم که است، مصنوعي اي  مؤسسه حکومتْ مفهوم،
  .کنند مي ايجاد خود حقوق تر آسان تحصيل و

ـ   در دولـت  قـدرت  تمديـد  و جامعه و دولت هاي حوزه تفکيک ليبراليسم جوهر ب 
 فرديـت  که است فکري مکتبي ليبراليسم کلي، طور به. است جامعه در فرد حقوق مقابل

  فـرد  ابتکـاري  رشـد  براي رقابتي فضايي تا گذارد  مي فرد بر را اصل و دهد  مي قرار مبنا را
 گفـت  تـوان   مـي  دليـل،  همـين  بـه  .رشد جامعه فراهم آورد    آن، فراخور به نهايت، در و،

  فـردي، خـانوادگي    (خـصوصي  حـوزة  تعيـين  براي فکري کوششي آغاز، از ليبراليسم،
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  حـوزة  از سياسـي  اسـت و نيـز يـک ايـدئولوژي          بوده دولتي اقتدار برابر در) و اقتصادي 
 مقيـد  و مـشروطه  دولت روست که ليبراليسم از     ازاين دولت؛ اقتدار برابر در مدني جامعة

  خـصوصي،  مالکيـت  ويـژه   بـه  مـدني،  حقـوق  و فـردي  هاي  آزادي و همچنين  قانون به
  .است کرده دفاع

  رضـايت  بـر  مبتنـي  آنکه مگر نيست مشروع حکومتي هيچ ليبراليسم، ديدگاه ج ـ از 
هـا،    اقليت و افراد حقوق از حمايت براي ليبراليسم،. باشد شوندگان  حکومت خواست و

  .)٥: ١٣٨٠شاپيرو ( است شده قائل حکومت قدرتِ کردن محدود براي بسياري اهميت
 خواهـان  و دارد زنـدگي  بـه  پويـايي  نظـر  خود، دنيوي نگرش دليل به د ـ ليبراليسم، 

 آن در کـه  را جهـاني  تا کوشد  نيز مي  اصل همين بر اساس  و انسان است  ترقي و پيشرفت
 مگـر  گـردد   نمي حاصل بودن بهتر اين .)٨: همان(کند   تبديل بهتر مکاني به کنيم  مي زندگي

  عقالنيـت  بـه  فـرد، اعتقـاد    ارادة هـا، اسـتقالل     انـسان  همة برابر ارزشِ به اعتقاد ساية در
  دولـت  نهـاد  بـودن  نـشدني، وضـعي     سـلب  و طبيعي حقوق انسان، تأمين  نهادي  نيک و
طبقـاتي،   از اعـم  استبداد با موضوعه و مبارزه   قانون به حکومت قدرت نمودن محدود و

  .)١٥: ١٣٧٨بشيريه ( حزبي و اي، مذهبي توده
ـ  آزادي  مفهـوم  تـر از  مهـم  مفهـومي  هيچ ليبراليسم تبيين که در گفت بتوان شايد هـ  

 از .اسـت  آزادي واژة برگرفتـه از   فكـري  مكتـب  ايـن  نام حتي كه جايي تا نيست، فردي
 تاحـد  فردي آزاديِ افزايش آن، فلسفة  وسيع معناي در ليبراليسم، سياسي، فلسفة ديدگاه
 فـردي  آزادي بـه  را آسـيب  بيـشترين  کـه  است، قدرت تمرکز آن اصلي دشمن و ممکن

در تأييد  . )٤: ١٣٨٠شاپيرو  (ندارد   زيستن ارزش آزادي بدون ها، دنيا   نظر ليبرال  از .رساند  مي
 م،  ١٩٤٨هـا، در سـال        سـازي انديـشه     همين نگاه و رهيافت ليبرالي و در راستاي جهاني        

ترين رکن زندگي  مهمعنوان  اعالمية جهاني حقوق بشر، با در نظر گرفتن مفهوم آزادي به    
به سبک نوين، چراغ راهنماي مهندسي دنياي معاصـر شـد و، متعاقـب آن، شـرايطي در                  

ويژه در حوزة علوم انـساني،        دنياي کنوني پديد آمد که اين اعالميه چونان وحي منزل، به          
ــدارک    ــا ت ــرد و، ب ــرار گي ــه ق ــورد توج الملل، مخالفت    ابزارهاي فشار در نظام بين    م
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ايـن موضـوع، امـروزه، در بحـث      . هاي سنگيني در پي داشته باشـد        آن هزينه با مفادي از    
سازي علوم انساني اهميت فراوان دارد زيـرا ضـروري اسـت نـسبت خـود را، در                    بومي
هاي گوناگون علوم انساني، با مفاد اين اعالميه روشن سازيم و برداشت مستقالنة               بخش

هـاي دينـي خـود، دنبـال نمـاييم؛        رداشـت هاي او، متناسب با ب      خود را از انسان و آزادي     
همچنين، بنيان تفکر، سياست و اجتمـاع خـود را بـر آن اسـتوار سـازيم و، بـا افتخـار و                       

  .شده در حوزة علم رهايي يابيم هاي رايجِ تحميل شهامت، از تقليدزدگي از پارادايم
شناسي   نگفته و به منظور نشان دادن اهميت مباني انسا          اينک، با توجه به مباحث پيش     

هاي جديد، از مجموع مکاتب مختلف فکري، بـراي نمونـه، سـه            گيري انديشه   در شکل 
هاي سياسي ـ اجتماعي، زيـستي و اقتـصادي، کـه در سـپهر انديـشة        ديدگاه را در حوزه

کنـيم و سـپس انديـشة         صـورت مـوردي بررسـي مـي         اومانيستي امکان جوالن دارد، به    
  .سي، طرح خواهيم نمودشنا اسالمي را، در خصوص مباني انسان

  هابزي شناسي انسان. 1

 بـه  نگـاه  نـوع  است  گرفته قرار توجه مورد فيلسوفان انديشة در که مهمي مباحث از يکي
 آثار انسان بدسرشتي يا سرشتي  نيک ديدگاه دو از کدام هر از پيروي .است انسان سرشت
 رويکردهايي از بسياري زيرا داشت خواهد آن از برآمده فکري نظام و ساختار در زيادي

 مـشخص  اجتمـاعي  زنـدگي  گوناگون هاي  حوزه در را موجود مکاتب گيري  جهت که
 اسـت  فيلـسوفاني  از يکي روسو ژاک ژان .است نظريه همين به اعتقاد از تابعي نمايد  مي
 داراي طبيعـي،  حالت در انسان، روسو، از ديدگاه . سازد  مي مطرح را بشر طبيعي نيکي که

 کتـاب  در روسـو . شـود   مـي  تبـاه  و فاسد تمدن به رسيدن نتيجة در که است نيک فطرتي
 :نويـسد   مـي  وي .دهـد   مي توضيح کامل، به طور  را، ايده اين اميل عنوان با خود معروف

اسـت؛ طبيعـتْ      کـرده  تربيـت  شرير را او جامعه ولي کرده، خلق نيک را طبيعتْ انسان «
 بـار  خوشبخت را است؛ طبيعتْ انسان    ساخته بنده او از جامعه ولي آفريده، آزاد را انسان

 برخي با وجود اين،   .)١٣: ١٣٨٢ روسـو (است    کرده بيچاره و بدبخت را او جامعه ولي آورده،
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 انـسان  و ندارند قبول بشر، نهاد به بيني  خوش را، در  روسو ديدگاه هابز، مانند فيلسوفان،
  .دانند مي شرور موجودي را

 نسبت حقيقت در بلکه نيستند هم خوار  غم انسان تنها افراد   نه«: گويد  مي هابز توماس

 زنـدگي  صـفا  و صـلح  در ظاهراً اينکه و علت  دارند را درنده هاي  گرگ حکم يکديگر به

 کـردن  پـاره  و دريـدن  از کـه  اند  فهميده زيرا اند  گذاشته با هم  که است قراري ...کنند    مي

 »بپردازنـد  يکـديگر  معاونـت  بـه  شخـصي  منافع تأمين براي و کنند خودداري يکديگر

 دو از انـسان  ذات گويـد کـه    مي لوياتان کتاب همچنين در  هابز .)٧٠: ١٣٧٧فراهـاني    مقام  قائم(

 سرچـشمه  منبـع  دو ايـن  از بـشر  رفتار و اعمال است و   يافته ترکيب اصلي پديدة و عامل

: نيـست  هاي آن   انعکاس و عامل دو اين جز چيزي او اعمال و انسان واقع، در و، گيرد  مي

 سرشـت  از فوق بخـشي   عامل هابز، دو  نظر به .تنفرات و تمايالت .٢ تعقل و استدالل .١

 جنـگِ  پديـدة  لـذا،  کنـد؛   مي ديگران با جنگ درگير را بشر دوم عامل و است بشر طبيعي

  :گـردد   مـي  عامـل  دو بـه  منجـر  انـساني  تنفـرات  و تمايالت. است طبيعي هم عليه همه

  .شکست از ترس. ٢ قدرت کسب براي تالش .١
 حالـت  ايـن  از فـرار  به دنبال  تعقل، و استدالل قوة وجود دليل به ديگر، بشر  از طرف 

 اقـدام  قـوانين  وضـع  و حکومـت  ايجـاد  بـه  اجتمـاعي  قـرارداد  طريق از و است طبيعي
  طلبـي   قـدرت  دامنـة  از تـا حـدي    مرکزي حکومت ايجاد با انسان هابز، نظر به. نمايد  مي

 لوياتـان  مانند مرکزي حکومتِ اين. ببرد بين از را آن کامل به طور  آنکه نه کاهد  مي نزاع و
 عامل باستان، يونان هاي  افسانه از برگرفته درياييِ غول از است سمبلي که لوياتان، .است

 يا لوياتان اين به بايد طبيعي، وضع از فرار براي و انسان،  است و امنيت  نظم ايجاد اساسيِ
 کـه در   اسـت  معتقد هابز .دهد تن آيد،  مي به وجود  اجتماعي قرارداد اساس بر که دولت،
 ولي شوند،  مي محدود ها  جنگ حدودي، تا حکومت، تشکيل با بشري اجتماعات درون

ايـن   و دارد وجـود  هـم  عليـه  همـه  جنگِ هنوز خارجي روابط و المللي  بين سياست در
: ۱۳۸۷ هـابز ( نـدارد  وجـود  الملل  بين صحنة در مرکزي حکومتي زيرا است طبيعي حالتي
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اسـت؛    داشـته  واقعگـرا بـه دنبـال      رهيافتي الملل،  بين روابط در نگاه، نوع اين. )١٥٨-١٥٧
 سياستِ واقعيِ روح ايدئاليستي، شعارهاي طرح رغم  علي الملل،  بين سياست در امروز،

 تاريخي سير به نگاهي با . نيست ١ـ انسان  ـ گرگ  انسان نگاه همان جز چيزي ها  ابرقدرت
 گيـري   نيـز شـکل    و موجـود  سياسـي  علـوم  بر را انديشه نوع اين آثار توان  مي ها  انديشه

 .کـرد  رصد الملل،  بين نظام در ها،  از ابرقدرت  بسياري سياسي عملکرد و قدرت سياستِ
 اي  چهـره  کـاذب،  لعـابي  شود، براي فريـب افکـار عمـومي، بـا           سعي مي  همواره گرچه

 که سياستي واقع، عالم در الملل نمايش داده شود،     از سياست بين   جويانه  و صلح  متمدنانه
 نگـاه  همان بر مبتني کنند  مي گران، در جهان امروز، اعمال      سلطه و ها  ابرقدرت از بسياري
تر   قوي کس هر و است حاکم آن بر ومرج  هرج که است، انساني جامعة و انسان به هابزي

  .اند محکوم اقويا ارادة دايرة در ضعفا و نمايد مي تحميل ديگران بر را خود شد خواستبا

  معاصر شناسي انسان بر آن پيامد و داروين نظرية. 2

 در مورد  را انواع تکامل نظرية انسان، تبار کتاب انتشار با داروين، م، چارلز  ١٨٧١سال در
 از يکـي  آناکـسيمندر،  ميالد، از پيش ششم قرن در وي، از قبل گرچه .نمود مطرح انسان

 نظريـه  ايـن  ،)٣٥: ١٣٨٠کاپلـستون   ( بـود  کـرده  مطرح را فرضيه اين باستان، يونان فيلسوفان
سراسر جهـان   دانشمندان توجهِ مورد داروين نظرية اعالم از پس که اي  اندازه به گاه،  هيچ
 آوري  جمـع  و تحقيق سال ٢٥ ادعاي با داروين، .بود واقع نشده  توجه مورد گرفت، قرار

 رونـد  در که، است موجودي انسان که شد مدعي خود، نظرية اثبات در شواهد و مدارک
 تر  ساده حيوان اين و يافته ارتقا انسان به تر  ساده حيواني از خود، طبيعي و زيستي تکاملي

 بـه  شـبيه  حيواني پيش، سال ها  ميليون او، نظر به .است  بوده ميمون و انسان مشترک نياي
 ارتقـا  ميمـون  و انـسان  گونـة  دو بـه  تکامـل  چرخـة  در کـه  داشته وجود ميمون و انسان
 رو،  نکرد و، ازاين   بيان گمان، و حدس جز شاهدي، هيچ حيوان اين براي داروين. است  يافته

  .)٤٠: ١٣٨٤ گرامي(اند  داده لقب داروين مفقودة حلقة را ادعايي حيوان اين برخي

                                                 

1 . homo homini lupus 
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 علمـي،  مجـامع  ميان مخالفان و موافقـان آن، در       مختلفي مباحث نظريه، اين متعاقب
 بـه  نگـرش  در شد، آثار اين نظريـه     وارد آن به که فراواني نقدهاي رغم  مطرح شد و، علي   

 را زنـدگي  گرايـي   معنويـت  و قداست به جاي ماند و غايتمندي،     انساني زندگي و انسان
را، در حـوزة     نظريـه  ايـن  پيامـدهاي  تـرين   مهـم  .سـاخت  متزلـزل  آن بـه  معتقدان براي

  :کرد بررسي موضوع سه در توان معاصر، مي شناسي انسان
ـ   متـون  در ذکرشده هاي تصريح از بسياري انسان، به داروينيستي نگاه اساس بر الف 

. گيـرد   مـورد خدشـه قـرار مـي        خاک از انسان مستقل خلقت مبني بر  الهي اديان مقدسِ
  قـرن  در کـه   چنـان  برخاسـتند،  مخالفـت  بـه  نظريـه  ايـن  بـا  اديان داران  طرف رو،  ازاين

 انديـشمندان  بـين  در .بودنـد  نظريـه  ايـن  جدي مخالفان از کليسا مقامات نوزده ميالدي 
  شــد؛ بــراي مثــال، مطــرح نظريــه ايــن نقــد در گونــاگوني هــاي ديــدگاه نيــز مــسلمان

 قـرار  نقـد  مـورد  را داروين نظرية ،انسان و آفرينشکتاب   در جعفري، محمدتقي عالمه
 نظريـة  بودن غيرقطعي را بر  زيادي شواهد غربي، شناسان  زيست گفتة به استناد با و، داده

در کتـاب    نصر، حسين سيد همچنين، .)١٠١: ١٣٨٦جعفري  (است    داشته بيان داروين تکامل
 با و است ماترياليستي بيني  جهان ارکان از داروينيسم نظرية«: نويسد  ، مي انسان و طبيعت  

 دليل همين به .ريزد  فرومي است  شده بنا آن بر جديد جهان که ختاريسا کل آن فروپاشي
 »شـود   نمـي  داده دارويـن  نظرية نقد در جدي هاي  پرسش طرح اجازة غرب در که است

  ديـن  بـا  علـم  كردن بيگانه در تكامل که نظرية است معتقد او همچنين. )٧٠:  الف ١٣٧٩نصر  (
 كمتـرين  بـدون  را آفـرينش  هـاي   شـگفتي  و كـرد  سـير  آن در تـوان   مي كه جهاني ايجاد و

. )٣٠: ١٣٨٢نـصر   ( داشـت  جدي تأثير داد قرار مطالعه مورد ديني حيرت و اعجاب احساس
  اسـت   پرداختـه  دارويـن  نظريـة  نقد به ،ارزش و دانش کتاب در نيز، سروش عبدالکريم

. نـدارد  را علمـي  نظريـة  يـك  هاي  ويژگي زيرا نيست علمي نظريه اين كه است معتقد و
  باشـد  داشـته  بيني  پيش توان ثانياً شود، مطرح كلي قضية صورت  به بايد اوالً علمي نظرية

 صـرفاً  بلكـه  ندارد، را اوصاف اين از كدام  هيچ داروين نظرية ولي باشد، پذير  ابطال ثالثاً و
  .)٥٩: ١٣٥٩سروش ( است گزارش يك
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 خلقـت  مـورد  در پيـشيني  اعتقـادات  نفـي  داروين نظرية پيامدهاي از يکي بنابراين،
 انديشمندان از که برخي  دور داشت  نظر از نيز را نکته اين نبايد با وجود اين،   .است انسان

  نماينـد  توجيـه  دارويـن،  نظرية پذيرش اصل با را، حتي  انسان خلقت مسئلة اند  کوشيده
 هـانري  نمونـه،  بـراي  .دهند توضيح انواع، تکامل فرض با را، خداوند خالقيت مسئلة و

 خداباورانـه  گرايـيِ   تکامل نظرية از غربي، بزرگ فيلسوفان از دوشاردن، تيار و برگسون
 آهـستة  فرمـان  جز نباشد چيزي تکامل نظرية کل بيچر، اگر  هانري گفتة به اند؛  کرده دفاع

 که شود  مي آسان و طبيعي تنها  نه حل راه گاه،  آن آن است،  باطن وراي در او اگر و خداوند
  .)٥٧: ١٣٧٨گرا  مک( بود خواهد نيز آور حيرت
 داليـل  الميـزان  ارزشـمند  کتـاب  در طباطبايي، که  نيز عالمه  اسالمي انديشمندان از

 قرآنـي  آيـات  ظواهر برخالف را آن و نموده مطرح داروينيسم نظرية رد در را گوناگوني
 بحـث  پايـان  اسـت، در    دانسته انسان آفرينش از هدف و مداري  غايت و انسان خلقت در

 قابـل  آن طبـق  بـر  قـرآن  آيات تکامل، فرضية قطعي اثبات صورت در«: فرمايد  مي خود
 مـصباح  محمـدتقي  اهللا  آيت همچنين، .)١٤٦-١٣٩: ٤ج   و ٢٦٠-٢٥٥: ١٦طباطبايي، ج   (اند    تاويل
 معتقد اسـت، بـه     قرآني، تعاليم با داروين نظرية ناسازگاري يا سازگاري بحث در يزدي،
 استثناست و معجزه يک آدم حضرت خلقت برسد، قطعيت به تکامل نظرية اينکه فرض

 مـصباح (نيـست    خداونـد  خالقيت نافي نظريه اين و اويند نسل از کنوني هاي  انسان بقية و

هر دو ديدگاه اخير در واکنش به ايـن موضـوع مطـرح گرديـد کـه                 . )٣٤٩-٣٤١: ١٣٧٨يزدي  
کردند، با تبليغات وسيع، بـا تکيـه بـر انديـشة داروينيـسم، اصـل                  معاندان دين سعي مي   

خالقيت خداوند را نفي کنند، اما نظريات اين دو شخصيت اسـالمي نـشان داد کـه ايـن                   
  .هد بودنظريه، حتي اگر اثبات گردد، نافي خالقيت خداوند نخوا

 بـه  که، موجودي بود از انسان مقام و شأن تقليل داروين نظرية ديگر پيامدهاي ب ـ از 
 موجـودات،  سـاير  عرض در موجودي به است زمين روي بر خداوند خليفة قرآن، تعبير

 و، نيـست  طبيعـت  از اي جـدا    بافته است و   آمده به وجود  طبيعيِ تکاملي  روند يک در که
  .است طبيعي عالم از انساني عــالم تقليــد نيــز انــساني رو، وجــو ازايــن
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 گيـرد  نيز مورد خدشه قرار مي اخالقي هاي ارزش بحث داروين نظرية ج ـ بر اساس 
 ارادة و شـود   مـي  ناشـي  طبيعـت  از و نهـاده  تکاملي چرخة روند بر انسانيت اساس زيرا

 از مـداري   هدف داروينيستي، نگاه در .گيرد  نمي قرار توجه مورد فرضيه، اين در انساني،
  طبيعـي  فـاعلي  علـت  يـک  اساس بر انسان خلقت بلکه نيست توجه مورد انسان خلقت

  .يابد مي شده، ادامه خلق موجوداتِ از انبوهي بين از بقا، تنازع و کور چرخة يک در و

  به انسان و نگاه اقتصادي ارل ماركسديدگاه ك. 3

  تـاريخ  بـر  بود، که  بيستم فکريِ قرن  هاي  ترين جنبش   مهم از يکي ترديد،  بي مارکسيسم،
 هـاي   انقـالب  وقـوع  با اين جنبش، در عمل،    .اثر گذاشت  جهان کل در سياسي انديشة و

  بــروز تــشنج همچنــين و جهــان از بخــشي شــدن صــنعتي و نوســازي بــه کمونيــستي،
 نظيـر   کـم  تحوالتي و گرديد منجر قرن، نيم از بيش در و سرد،  گرم نظاميِ هاي  درگيري و

 بـه  جـايي کـه    تا آورد، ارمغان به منفي، و مثبت صورت  به بشر، زندگي گوناگون ابعاد در
  توجـه  مـورد  روشـنفکري  محافـل  اغلـب  در مارکسيـستي  تفکـرات  سـال  هفتاد مدت

  .بود برخوردار خاصي جذابيت از و
 آلمـاني،  مـشهور  فيلـسوف  و دانشمند در تفکرات  مارکسيسم انديشة جوهرِ و ريشه

نظـر   مـد  مـارکس  خـود  آنچه از مارکسيسم شکل گرفت، هرچند مفهوم    مارکس، کارل
  لنينيـسم  انقالبـي، مارکسيـسم    هايي چون مارکسيـسم     مکتب و رفت فراتر بسيار داشت

 انتقادي، مارکسيـسم   گرا، مارکسيسم   هگل ايدئاليست و فلسفي مائوئيسم، مارکسيسم  و
 بـه  خـود،  خـاص  اراند  طـرف  هرکدام بـا   ساختارگرا، اگزيستانسياليست و مارکسيسم  

 در مارکسيـستي،  افکـار  تنـوع  و گستردگي. )٢ و   ١، ج   ١٣٧٨بشيريه  (پرداختند   پردازي  نظريه
گرفته   صورت هاي  فراروي همين به دليل  مارکس، که رسيد حدي به مارکس، خود زمان

  .)٣٤٣: ١٣٥١ساباين ( نيستم مارکسيست من بود گفته هايش، انديشه از
 بـه  را مـاركس  مكتـب  که اگر  است معتقد مارکسيسم، انديشة شارحان از پيتر، آندره

  :شد خواهد گر جلوه چنين كنيم، خالصه آن اساسي اجزاي
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  ماركـسي  کـه بـه آن فلـسفة       بـشر،  تـاريخ  دربـارة  كلـي  ديـدگاه  يـك  صـورت   به. ١
  توان عنوان داد مي

داري، که به     سرمايه رژيم مورد در كلي، ديدگاه از اين  خاص كاربرد يك صورت  به. ٢
  عنوان داد توان ماركسي مي آن اقتصاد

 تكيـه  با اجتماعي، تغييرات ناپذير  اجتناب وقوع مورد در بيني  پيش يك صورت  به. ٣
  .)١٤: ١٣٥٨يتر  پي( عنوان داد توان مي ماركسي که به آن انقالب نظام، اين تضادهاي بر

شناسي، مباحث فراواني وجـود دارد، کـه          دربارة انديشة مارکسيسم، در حوزة انسان     
 پرداختن به آن در وسع اين مقاله نيست، اما تأثيري که اين انديشه بر کليت مطالعـات علـوم    

است ـ از آنجا که جوهر آن ماترياليسمِ ديالکتيک است و هيچ نقشي بـراي    انساني داشته
نيـز،   ائل نيست ـ با روايت اومانيسم کامالً همسوست؛ مارکس خداوند در نظام خلقت ق

 انـساني  بنيـادين  را خصوصيات  سوبژگتيويته و برابري آزادي، ها،  مانند ساير اومانيست  
از نظـر مـارکس، در      . سـازد   دانست و معتقد بود ارادة انسان است که همه چيز را مـي              مي

مامـاي تـاريخ اسـت و جـز خواسـت او و شـرايط        حرکت تاريخ، انسان   ١جريان جبري 
برآمده از نظام اقتصادي چيز ديگري وجود ندارد و مدعاهاي اديان و مذاهب، در وجـود                

ها  هاي الهي در تاريخ و سرنوشت انسان، امري مهمل است و اساساً دين افيون توده  سنت
  اجتمـاعي  روابـط  تـابعي از   را انسان ها  مارکسيست. و برآمده از دوران جهل انسان است      

 را انسان فعاليت و کار و دانند  مي توليد ابزار نهايتاً و توليد روابط تابع را اجتماعي روابط و
 تـرين    بنابراين، در نگرش مارکسي به انسان، محوري       .دهند  مي قرار او) اصالي (نفسي غايت

مسئله انگيزة اقتصادي و شرايط برآمده از آن است و انسانِ کمونيست بر اساس زيربناي               
، اين نگرش به انسان و جامعة انساني      . کند  اقتصاد اخالق، سياست و هر امر ديگر را تنظيم مي         

 هاي مارکسيسم پس از فروپاشي شوروي، همچنان بر بخـشي        اعتباري انديشه   رغم بي   علي
  .شود  انساني در جهان حاکم است و در برخي مجامع بر آن پافشاري مياز مطالعات علوم

                                                 

1 . Determinism 
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  شناسي غربي جايگاه انسان در تفكر اسالمي در مقايسه با انسان

گونه که اشاره شد، در دوران مدرنيته تعريفي از انسان عرضه شـد کـه بـا تعريـف                     همان
  سرشـت انـسان شـر     در انديشة هابز، ذات و      . اديان توحيدي از انسان همخواني نداشت     

اللهي انـسان   در برداشت داروينيستي، جايگاه خليفه¡. و انسان ـ گرگ ـ انسان معرفي شد  
تـر،    يافتـه   مورد خدشه قرار گرفت و در حد حيواني مانند ساير حيوانـات، ولـي تکامـل               

معرفي شد و در انديشة مارکسيستي نيز، با نفي خداوند، انسان موجودي صرفاً مـادي بـا                 
به تعبير دکتر نصر، همة مـسائل و مـشکالت مـا از             . اي اقتصادي تعريف گرديد   ه  انگيزه

زماني شروع شد که عنوان انسان به بشر تغيير کرد و آن روح مقدس در بنياد انسان ناديده                  
پـردازي در     بديهي است که وقتي اين نوع نگاه عقبة نظريـه         . )٢١:  ب ١٣٧٩نصر  (انگاشته شد   

. هايي، توليد خواهد شد     گيري  علومي، با چه محتوا و جهت     حوزة علوم انساني باشد چه      
گـردد، کـه      توان گفت، ماحصل تعاريف جديد از انسان در سه جملة زير خالصه مي              مي

  :ها سخن از علوم انساني بومي براي ما ممکن نخواهد بود بدون تغيير در اين برداشت
  گرايانه به او عتطبي و گرايانه مادي نگاه و وجود انسان از زدايي قداست. ١
  انسان سرشت در اخالقي فضايل و مداري ارزش نفي. ٢
  خودبنيادي و خودمختاري انسان در دنيا. ٣

گانـة    هاي سه   فرض  که قبال توضيح داده شد، ورود به حوزة علوم انساني با پيش             چنان
نمايد، که ممکن است در جوامـع باورمنـد بـه             فوق علوم انساني خاص خود را توليد مي       

اي کـه     اي پـذيرفتني باشـد، امـا در جامعـه           هاي غيرمعنوي و غيرالهـي نـسخه        ين بنيان ا
توانـد    فرماست نمـي    هاي الهي و تعاريف ديگري از انسان و انسانيت در آن حکم             ارزش

  .راهگشا باشد
شده در آغـاز مقالـه، چيـستي انـسان از             هاي اساسي مطرح    اکنون، با توجه به پرسش    

  .گيرد قرار ميمنظر اسالم مورد بررسي 
گونـه کـه      هـا، آن    شناسي دوران ماقبل مدرن، در بررسي و شناخت پديده          در معرفت 

علت فاعلي، غايي، مادي و صـوري مـورد     است، همواره چهـار      ارسطو نيز بيان نموده   



 

٢٤

شناسي اسالمي نيز سـازگار بـود،         گرفت، که اين روشِ شناخت با معرفت        توجه قرار مي  
شناسـي نيـز      ر دورة مدرنيته رخ داد، و به تبع آن مفهـوم انـسان            ترين اتفاقي که د     ولي مهم 

در دوران مـدرن، مـاده و       . متحول شد، پرهيز و غافل شدن از دو مفهوم فاعلي و غايي بود            
رو، غايـت   صورت، يا به عبارتي چگونگي و نه چرايي، مورد توجه قرار گرفت و، ازايـن            

ــت   خلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يکرد به زندگي و جهان آفرينش، هـدف از         در اين رو  . اهميت تلقي شد    و عامل خلقت بي   

هاست و عوامـل فـاعلي و غـايي           علم و دانش نيز کشف و شناخت ماده و صورت پديده          
آفرينندة آن اهميت ندارد، يا حداقل اين دو علت فقط در بعد مادي آن مورد توجـه قـرار                   

 طـرح  گـردد؛ لـذا، در   گيرد و عوامل ماوراءالطبيعي عمدا مغفـول و حتـي انکـار مـي               مي
شناسي بومي، بازگشت به علل فاعلي و غايي جهانِ هستي و خلقـتِ انـسان بايـد                   انسان

دوباره در کانون توجه قرار گيرد و بر اساس آن روح الهـي، کـه در نظـام خلقـت دميـده                      
اگر اين مسئله مـورد توجـه قـرار         . است، هويت انسان بما هو انسان بازتعريف شود         شده

  نويـسيم   هايي که بـراي آن مـي        هاي علوم انساني و کتاب      تهگيرد، هدف ما از آموزش رش     
کنـيم بـا آنچـه امـروز، در پـي يـک حرکـت                 و نيروهايي که، به همين منظور، تربيت مي       

البته، اشاره به اين    . ايم متفاوت خواهد بود     تقليدي، از علوم انساني غربي به عاريت گرفته       
انـد، خـالي از لطـف         سـازي مخـالف    موضوع، در برابر کساني که اساساً با مفهوم بـومي         

شناسان و عالمان علوم      سازي علوم انساني، آنچه تاکنون جامعه       نخواهد بود که، در بومي    
  کوشـي، در صـورت      انساني، بر اساس تجربه، در طول چندين قرن، با مطالعـه و سـخت             

  گـاه بـه طـور کامـل نفـي نخواهـد شـد بلکـه، در واقـع،                    انـد هـيچ     و ماده، کسب نموده   
  ارگانة ارسطويي با نگاه توحيدي و الهي راهنمـاي عمـل قـرار خواهـد گرفـت                علل چه 

  .و، در نتيجه، اين نقصان برطرف خواهد شد
با اين روش، در نظام توحيديِ اسالم، انسان خليفة الهي و در راستاي هدف آفـرينش                

شود و ماهيتي از اويـي و بـه سـوي             است تعريف مي    و مسئوليتي که خداوند به او سپرده      
ي  ِللْمَلائِكَةِ ربك َقالَ وإِذْ«: يابد  اويي مي   چـون  ؛ و )٣٠: بقـره ( َخلِيفَـةً  الْأَرضِ ِفي جاعِلٌ إِنـِّ
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 در ايـن نگـاه،      ».گماشـت  خواهم جانشيني زمين در من: گفت فرشتگان به تو پروردگار
ارزش انسان فراتر از يک وضع طبيعي است؛ انسان مسجود مالئک است و گل سرسـبد                

رِّ  ِفي وحمْلَناهم آدم بِني كَرَّمَنا وَلقَد«: شود  آفرينش معرفي مي   رِ  الْبـ حـالْبو  مْقنَـاهزرمِـنَ  و 
 را آدم فرزنـدان  مـا  راسـتي   به ؛ و )٧٠:اسراء( تَفْضِيالً َلْقَناَخ مِمنْ َكثِيرٍ عَلي وفَضَّْلَناهم الطَّيباتِ
 به پاكيزه چيزهاي از و برنشانديم  ) ها  مركب بر (  دريا و خشكي در را آنان و داشتيم گرامي
ايـن  » .داديـم  آشكار برتري خود هاي  آفريده از بسياري بر را ها  آن و داديم روزي ايشان

است، بيهوده آفريده نـشده و در         گفته از آن ياد نموده      موجود، که خداوند با اوصاف پيش     
شناسـي    رو، اولـين مـسئله در انـسان         تفسير جهان هستي جايگـاهي ممتـاز دارد؛ ازايـن         

  مـداري  اسالمي توجه به علت فاعلي جهان هستي و هدف او از خلقـت انـسان و غايـت      
رآن مجيد، در آيـاتي فـراوان، بـه ايـن موضـوع اشـاره               ق. و هدفمندي زندگي بشر است    

ونَ  َلا إِلَيَنا واَنَّكُم عبًثا َخَلْقَناكُم اَنَّما اَفَحسِبتُم«: است  نموده عـ؛ آيـا گمـان     )١١٥: مؤمنـون ( تُرْج
  »گرديد؟ کنيد شما را بيهوده آفريديم و شما به سوي ما بازنمي مي

شود که، بر اساس انديشة دينـي، انـسان در    ها آية ديگر نتيجه گرفته مي     از اين آيه و ده    
  جهـاني دارد    مسيري در حال حرکت است که بخـش کـوچکي از آن بعـد مـادي و ايـن                  

  انتهاي آن به عالمي ديگر متعلق است، که انـسان بـا امکانـات مـادي                 و بخش عظيم و بي    
 اربعه اسفارکتاب   در هم صدرالمتالهين،. آن راه باشد  تواند پويندة     و جسماني هرگز نمي   

 جـسمانيه¡  كنـد کـه نفـس انـسان        مـي  تأكيـد  اصل اين ، بر شواهد الربوبيه و هم در کتاب     
 انـسان بـه    نفـس  كـه  است اين اصل اين از ايشان مقصود. البقاست روحانيه¡ و الحدوث
 را اش اسـتكمالي  حركـت  وجـود،  مراتـب  ترين پايين از و، شود مي حادث بدن حدوث

 بر. )٢٦٤ :١٣٨٢شيرازي  ( برسد اش كمالي اعالمرتبة و تجرد و فعليت سوي به تا كند مي آغاز
 چراكـه  اسـت  بـدن  به تشخصش و ضروري تكون ابتداي در بدن به نفس تعلق مبنا، اين

مـاده اسـت،     بـه  نيازمنـد  كه دارد را مادي طبايع حكم حدوثش، و تكون ابتداي در نفس،
ولي، سرانجام، آنچه بقا دارد و پس از سپري شدن دوران محدود زندگيِ مادي و انتقال به            

انساني است که مجرد است و انسان، بـا در          مانـد همـان روح       عالم ملکوت بـاقي مـي     
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نظر گرفتن اين بقاي روحاني، در خصوص اعمال خود در اين دنياي ناسوتي مورد سؤال     
م  وقِفُـوهم «: فرمايـد    مجيد دربارة اين حقيقت مـي      واقع خواهد شد؛ قرآن    ُئوُلونَ  إِنَّهـس مـ 

اي ديگـر     همچنـين، در آيـه    » .انـد   مـسئول  ها  آن كه ها را متوقف نماييد     آن ؛ و )٢٤: صافات(
 گوش ؛ همانا)٣٦: اسـراء ( مسُئوالً عنْه َكانَ اُوَلئِك كُلُّ والُْفؤَاد والْبصرَ السمع إِنَّ«: فرمايد  مي

  ».شد خواهند واقع پرسش مورد همه، قلب، و چشم و

انسان . شود مباني اومانيستي و ليبراليستي از انسان نفي گردد          اين نوع نگاه موجب مي    

گونـه مـسئوليت الهـي در زنـدگي           موجودي رهاشده و خودمختار نيست که بدون هيچ       

د و، به همين دليـل، در انديـشة         عمل کند و زندگي او از خاک برآيد و در خاک پايان پذير            

منـدي انـسان از قـدرت و دانـش دامنـة       بهـره . کنـد  اسالمي، هدف وسيله را توجيه نمي     

هايي الهي است کـه بـه انـسان عطـا      است زيرا اين دو موهبت  مسئوليت او را توسعه داده    

ايـن  شده تا، به وسيلة آن، رسالت خود را براي رسيدن به اهداف خلقت به انجام رساند و   

رسالت چيزي نيست جز تعالي انسان، از طريق کسب معرفت بيشتر به خداوند، و پاسخ               

ا  َكنْـزاً  ُكنْـت «اسـت کـه       به آنچه پروردگار عالميان در انگيزة خلقت مطرح کـرده          خْفيـم 
تبباَنْ َفاَح رَفاُع و لَِكي الَْخْلقَ َخَلقْت رَفکـه  من گنجي پنهان بـودم، دوسـت داشـتم           ؛اُع

  .)٤٣١: شريف تستري(» شناخته شوم، پس خلق را آفريدم تا شناخته شوم

در آيـاتي از    . شناسي اسالمي، آزادي و اختيار انسان اسـت         دومين موضوع، در انسان   

. اسـت   قرآن مجيد، مسئلة اختيار انسان مطرح و مسئوليت کار انسان به خود او واگذار شده              

صورت تشريعي، حرام بـه شـمار آمـده و بـر آن               در اسالم هرچند انجام برخي اعمال، به      

است، تکويناً، فرد مختار است و از اراده و آزادي او چيـزي سـلب                 وعدة عذاب داده شده   

 راه ؛ ما )٣ :انـسان ( كَُفوراً وإِما َشاكِرًا إِما السبِيلَ هديَناه إِنَّا«: فرمايد  قرآن کريم مي  . گردد  نمي

و در آيـة ديگـري      » ناسـپاس  يـا ) گـردد  پـذيرا  و (باشـد  شاكر خواه داديم، نشان او به را

ارزش انـسان نـزد     . )٢٥٦: بقـره ( »الغَـي  مِـنْ  الرُّشْـد  تَبينَ قَد الدينِ ِفي إِكْرَاه َلا«: فرمايد  مي

ک را انتخــاب انــسان بــا ارادة خــود راه نيــخداوند به اراده و اختيـار اوسـت و چـون           
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شود وگرنه انسانِ مجبـوري کـه محکـوم بـه اجـراي               داراي ارج و قرب الهي مي     نمايد    مي

گاه، به دليل اعمـالش، مـورد مالمـت يـا سـتايش قـرار                  ديگران است هيچ   هاي  خواست

  .گيرد نمي

توان از    االمريني مي   اما اين آزادي در فرهنگ اسالمي حريمي دارد و در يک مقولة بين            

آزادي اسالمي نه با آزادي به معناي ليبراليستي سازگار اسـت و نـه بـا نگـاه           . آن دفاع کرد  

ؤْمِنٍ  َكانَ وما« :فرمايد  جبري مارکسيستي به انسان و حرکت تاريخ زيرا قرآن مي          لَـا  لِمـو 
  مـرد  هـيچ  ؛ و )٣٦: احـزاب ( اَمرِهِم مِنْ الْخِيرَةُ َلهم يُكونَ اَنْ اَمرًا ورسولُه اللَّه قََضي إِذَا ةٍمؤِْمَن

  آنـان  بـراي  دهنـد  فرمـان  كـاري  بـه  اش  فرسـتاده  و خـدا  چون كه نرسد را مؤمني زن و

ه  إِنَّ«: فرمايد  و از سوي ديگر مي    » باشد اختياري كارشان در رُ  لَـا  اللـَّ غَيـا  ي مٍ  مـي  ِبقَـو  حتـَّ
خود،  آنان، مگر دهد  نمي تغيير را قومي حال خدا حقيقت، ؛ در )١١ :رعد( ِباَنفُِسهِم ما يغَيرُوا

نمايد که، بر     اين آيات به اراده و اختيار و آزادي انسان اشاره مي          . »دهند تغيير را خود حال

  . است»ال جبر و ال تفويض بل امر بين االمرين«اساس آن، 

گيري فطرت انـساني بـر نيکـي          شناسي اسالمي، شکل    سومين مسئلة مهم، در انسان    

قرآن مجيد  . است  است و، بر خالف ديدگاه هابزي، سرشت انسان بر خوبي بنا نهاده شده            

هِ  لَِخلْـقِ  تَبدِيلَ َلا علَيها النَّاس فَطَرَ الَِّتي اللَّهِ فِطْرَةَ حنِيًفا ِللدينِ وجهك َفاَقِم«: فرمايد  مي  اللـَّ
ينُ ذَلِكالد ملَكِنَّ اْلقَيونَ    َلا النَّاسِ اَْكثَرَ و لَمـعتمـام  گرايش با را، خود روي ؛ پس )٣٠: روم(ي 

. اسـت   سرشـته  آن بـر  را مـردم  خـدا  كـه  سرشـتي  همان با كن، دين اين سوي به حق، به

 مـردم  بيـشتر  ولـي  پايـدار،  ديـنِ  همـان  اسـت  ايـن . نيـست  تغييرپـذير  خداي آفرينش

  دهد انسان داراي مـاهيتي فطـري و الهـي اسـت             اين ديدگاه قرآني نشان مي    » .دانند  نمي

يابد و، به طور دائم، ايـن         بخش مي   شدة الهي را در وجود خود الهام        و همواره نفخة دميده   

ك  إِلَـي  كَـادِح  إِنَّك الْإِنسانُ اَيها يا«نود که   ش  پيام الهي را با گوش جان و فطرتش مي         بـر 
 تالشي در سختي  به خود پروردگار سوي به تو كه حقاً انسان، ؛ اي )٦: انشقاق( فَمَلاقِيهِ كَدحا

  .»نمود خواهي مالقات را او و
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 تفکـر  اساس بر. خواهي انسان است    شناسي اسالمي، کمال    چهارمين نکته، در انسان   

است و آيات کريمـة      انسان وکمال رشد موجب صالح عمل تفکر و  ايمان، علم،  اسالمي،

است؛ براي نمونه، قـرآن کـريم،         جويي را، در ابعاد گوناگون، تبيين نموده        قرآن اين کمال  

 اُوُلوا يتَذَكَّرُ اإِنَّم يعلَمونَ َلا والَّذِينَ يعلَمونَ الَّذِينَ يسَتوِي هلْ قُلْ«: فرمايد  در مورد علم، مي   
 تنهـا  انـد؟  يكـسان  داننـد  نمـي  كـه  كـساني  و داننـد   مـي  كـه  كـساني  ؛ آيـا  )٩: زمر( اْلاَلْبابِ

 يرْفَـعِ «: فرمايـد   همچنين، در مورد جايگاه رفيع عالمان مي      . »پندپذيرند كه اند  خردمندان
ُنوا الَّذِينَ اللَّهآم الَّذِينَ ِمنْكُماُوُتوا و اتٍ الِْعلْمجرد اللَّها وُلونَ بِمم؛ خـدا  )١١: مجادلـه ( خَبِيرٌ تَع 

 بلنـد  درجات، حسب بر     دانشمندند، كه را كساني و ايمان آورده  كه شما را از  رتبة كساني   

قرآن کريم دربارة ايمان و جايگاه آن در کمال         . »است آگاه كنيد  مي آنچه به خدا و گرداند

 كه كسي ؛ آيا )١٨: سجده( يسَتوونَ َلا َفاِسقاً َكانَ كَمنْ مؤِْمناً َكانَ أفَمنْ«: فرمايد  انساني نيز مي  

همچنين، در مورد نقش    . »نيستند يكسان است؟ نافرمان كه است كسي چون است مؤمن

دانـد مگـر      ها را در خسران مي      عمل صالح در کمال انساني، آيات سورة عصر کلية انسان         

ها را، به طـور       از سوي ديگر، قرآن کريم انسان     . صالح انجام دهند  آنکه ايمان آورده، عمل     

ورزي را با تعـابيري       مرتب، به تفکر و انديشيدن توصيه کرده و، در مواردي، عدم انديشه           

  .است  مورد نقد قرار داده»افال يتفكرون« يا »افال يتدبرون«چون 

خواهي، بر اساس      کمال سازد  به طور کلي آنچه انسان را از ساير موجودات متمايز مي          

هـايي ماننـد      خـواهي بـا ويژگـي       بر اساس متون اسالمي، کمال    . باشد  اختيار و اراده، مي   

جويي در فطـرت انـسان نهفتـه          دوستي و مطلق    دوستي، زيبايي   دوستي، حقيقت   فضيلت

يا ايها االنسان انـك كـادح       «: است  شده و در خطاب قرآني چنين مورد تأکيد قرار گرفته         
؛ اي انسان، به درستي که تو در حال تالش براي رسيدن            )٦ :انشقاق( دحا فمالقيه الي ربك ك  

اسـت    تالشي که در اين آية شريف بدان اشاره شده        . »و مالقات نمودن پروردگار جهاني    

خـواهي،    باشد، اما مطلب اساسي در اين کمال        جويي انسان مي    ناشي از همان حس کمال    

  کمال در تفکر اسالمي با مبدأ خلقت است       ، ارتبـاط   آيـد   گونه که از اين آيه برمي       همان
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رو، انـسان کامـل، از       يابد؛ ازاين   و تمام آنچه در مقولة کمال بيان شد مرتبط با خدا معنا مي            

  . و مدينة او مصداق مدينة فاضله است�نظر مسلمانان، پيامبر اکرم
اريف جديدي را   اي که مورد اشاره قرار گرفت تع        بديهي است، نگاه به انسان با مباني      

از زندگي و غايت آن و مسئوليت انسان نمايان خواهد کرد و علم استوارشده بر اين مبنـا                  
دکتر سيدحـسين نـصر، کـه       . شاخ و برگ و محصولي متفاوت را به ارمغان خواهد آورد          

شناسي  شناسي غربي و انسان گراست، در بيان تفاوت دو ديدگاه انسان       انديشمندي سنت 
ايشان در مـورد مـسئلة روح       . است  مسئلة روح الهي و هويت اشاره نموده      اسالمي، به دو    

 زنـدگي  هم با آنکه براي ها  انسان «:نويسد  الهي و غيبت آن از جهان، در دوران مدرن، مي         
 ميـان  بـه  سـخن  ...واحـد    جهـانيِ  دهکـدة  يـا  انساني انساني، خانوادة  روح يک از کنند
 واحـد،  روح .باشند راضي ها  آرمان اين از گفتن سخن به تنها که ناگزيرند ولي آورند،  مي
رقيـب،   هاي  من از انبوهي خود، به دنبال  و، است  گريخته متجدد انسان چنگ از عللي، به

 وحدتي  اما ...است    گذاشته جاي بر اجتماعي کلي فروپاشيدگي و متخاصم هاي  خانواده
 روح بـا  ارتبـاط  راه از مگـر  آيد  نمي به دست  اند  آن وجوي  جست در خيرانديش افراد که

 روح کـردن  فرامـوش  . ...کثير   اش  زميني هاي  بازتاب در و است واحد نفسه في که الهي،
کثرات، جدايي، افتـراق     عالم به الجرم، کردن، اکتفا اش  زميني هاي  بازتاب به فقط و الهي

 امـروز  اين واقعيتي است که انسانِ  . )٩٣:  ب ١٣٧٩ نـصر (» انجامد  مي جنگ و تعرض و نهايتاً 
العلل بسياري از مـشکالت انـسان امـروز از آن ناشـي           خواهد آن را باور کند و علت        نمي
 ، در نامة مشهور خود به گورباچف، به اين موضوع اشاره            �که امام خميني    شود، چنان   مي
نمايد که مشکل اصلي کشورِ شورويِ سابق اقتصاد نيست؛ مشکل واقعـي فراموشـيِ          مي

  .لوازم آن استخداوند و التزام به 
خـوبي بيـان      که نـصر بـه      بشرِ امروز، چنان  . موضوع اساسي ديگر بحث هويت است     

 به همه، روست،  روبه آن با متجدد انسان که مسائلي«: است  نموده، از هويت تهي گرديده    
 او، هويت فراموشي به و خودش استعدادهاي دون انسان زيستن به يعني واحدي، علت

 اي  درجه هر با انسان، آيندة و انساني احوال و اوضـاع  در کـه  آنان امروزه، .دارد رجوع
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 ادامـه  خـود  زنـدگي  به بخواهد بشر اگر که کنند  مي اظهار متفقاً باشند کرده غور عمق، از
 دهـد،  پـرورش  خـود  در را کهـن  حـال،  عـين  در و، جديـد  هاي  ويژگي از اي  پاره بايد دهد

 نـسبت  جمله ـ از  همسايه به داري، تواضع، نيکوکاري نسبت     خويشتن نظير هايي  ويژگي
نتيجه اين خواهد شد کـه      . )٩٥: همان( اينها جز و ـ ، سخاوتمندي، عدالت    طبيعت جهان به

شـده در فرهنـگ اسـالمي، بـا ايـن نگـاه               مـدارِ تربيـت     شـناس يـا سياسـت       يک جامعه 
ة اسـالمي فقـط بـا معيارهـاي         مدارانه، مفهوم سعادت و کمال را در هدايت جامع          هويت
گرايـي،    شدة غربي دنبال نخواهد کـرد و جامعـه و نظـامي را بـا محوريـت مـاده                    تجربه

  طلبـــــــــــــــي زدگـــــــــــــــي، نفـــــــــــــــع  رفـــــــــــــــاه
  .طلبي آرمان واقعي و منتهاي تمناي خود از علوم انساني فرض نخواهد کرد و لذت

  گيري نتيجه

. ت که از کجا بايد آغاز نمـود       ريزي طرح علوم انسانيِ بومي، نکتة بسيار مهم آن اس           در پي 
  دهد، پاسـخ بـه ايـن سـؤال بـا بـازنگري       گونه که توالي مباحث اين مقاله نشان مي     همان

آنچه اين مقاله درصدد    . در تعريف انسان و غايت و هدف از حيات او روشن خواهد شد            
. شناسي، بر اساس بينش اسـالمي، اسـت         تبيين آن است اهتمام به بازتعريف مباني انسان       

نگارنده معتقد است چالش ما با علوم انـساني مـدرن ناشـي از نـاهمگوني آن بـا مبـاني                     
شناسـي علـوم انـساني اسـت؛          خـتالف در مبـاني انـسان      ارزشي جامعة ديني و متأثر از ا      

  شناسي اسـالمي بـه دسـت داد         رو، قبل از هر اقدام، بايد تعريف صحيحي از انسان           ازاين
گونه که اشاره شـد، در فلـسفة        همان. و سپس بنيان علوم انساني را بر پاية آن استوار نمود          

   موجـودي خودبنيـاد    محوري به جاي خـدامحوري نشـسته و انـسان           اومانيستي، انسان 
  اين انسان، که در غـرورِ دسـت يـافتن بـه علـم و دانـش                . است  و خودمختار فرض شده   

  گرايـي، ديگـر خـدا را بنـده نيـست            ور است، به بهانـة عقـل        و استغناي از هرچيز غوطه    
اي باشـد کـه انـسانش چنـين           خواهد راهبر جامعه    اي که مي    و بديهي است علوم انساني    

بـه همـين دليـل اسـت کـه طراحـي            . بوداهيتاً سکوالر خواهد   تعريفي از خود دارد م    
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اي باشـد کـه اصـرار دارد          گوي نيازهاي جامعـه     تواند پاسخ   چنيني علوم انساني نمي     اين
  .انديشة خدامحورانه را مبناي تحليل و تفسير خود از جهان و انسان قرار دهد

ــه مــدعي اســت بايــد انديــشمندان علــوم انــساني در جامعــة ا  ــاايــن مقال   يــران، ب
  شناســي و لحــاظ نمــودن تعــاليم قرآنــي و روايــي، اهــداف  بــازتعريف مبــاني انــسان

ــد  ــو، شناســايي نماين ــساني را، از ن ــوم ان ــد. و موضــوعات عل ــن خــصوص، باي   در اي
هـاي علـوم انـساني        در نظر داشت که هرچند، در اين حرکت، استفاده از تجارب و يافته            

ليم ديني در تضاد و تعارض نيست، مانعي ندارد،         ها و تعا    غربي، در مواردي که با آموزش     
  خواهـد بـراي يـک       دهنده به اين علوم، هنگـامي کـه مـي           دهنده و هويت    گرانيگاه شکل 

شناسـي،    شناسـي، علـوم سياسـي، روان        جامعة اسالمي طراحي گردد و مباحث جامعـه       
  هاي انساني را براي حل مـشکالت بـه اسـتخدام بگيـرد،              مديريت، حقوق و ساير رشته    

اگـر چنـين    . جويانة آن گذر کنـد      ها و معيارهاي کمال     بايد از معبر دين و غايات و ارزش       
اي ديگـر تعريـف خواهـد شـد و نتـايج              شد، ارتباط اين علوم با دانش و قدرت به گونه         

  .ديگري را به ارمغان خواهد آورد

  كتابنامه

  .قرآن کريم
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  .، تهران، اميرکبيرغرب برابر در آسيا). ١٣٥٦(شايگان، داريوش 
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  .٢ و ١تهران، ويس، ج  ،سياسي علوم فرهنگ). ١٣٦٩(آقايي  بهمن و بابايي، غالمرضا علي
  .تهران، دادگستر ،المللي بين الملل و سازمانهاي بين حقوق). ١٣٧٧(سيدعبدالمجيد  فراهاني، مقام قائم

 علمـي  و سـروش  تهـران،  بزرگمهـر،  منوچهر و سعادت اسماعيل ترجمة). ١٣٨٠(فردريک   کاپلستون،
  .١فرهنگي، ج 

  .معارف ، قم، دفتر نشراسالم در انسان). ١٣٨٤(غالمحسين  گرامي،
   .�خميني امام پژوهشي آموزشي ، قم، مؤسسةقرآن معارف). ١٣٧٨(يزدي، محمدتقي  مصباح

   ، ٦ و   ٥ ش ،ديـن  و علـم  نامـة فطـورچي،    پيـروز  ترجمة» دين، و علم مسائل«). ١٣٧٨(گرا، اليستر     مک
  .پاييز و زمستان 

 عبـدالرحيم  ترجمـة  ،)متجـدد  انـسان  معنوي بحران (طبيعت و انسان).  الف ١٣٧٩(سيدحسين   نصر،
  .اسالمي فرهنگ نشر گواهي، دفتر

  .طه فرهنگي ميانداري، قم، مؤسسة حسن ، ترجمةمقدس علم به نياز).  ب١٣٧٩(سيدحسين  نصر،
  .نو اسعدي، تهران، طرح ترجمة ،متجدد دنياي و مسلمان جوان). ١٣٨٢(سيدحسين  نصر،

  .اسالمي فرهنگ و نشر دفتر تهران، ،مدرنيته گفتمان). ١٣٨٣(عبداهللا  نصري،
  .تهران، ني بشيريه، حسين ترجمة ،لوياتان). ١٣٨٧( هابز، توماس
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