مجله تحول در علوم انساني
دورة  ،1شمارة  ،1بهار و تابستان  ،1931صص3-52 .

Journal of Evolution in Humanities
Vol. 1, no. 1, spring & summer 2018, pp. 9-25

قرآن و علوم انسانى
حضرت آیتاهللالعظمی جعفر
دریافت مقاله0932/01/62 :

سبحانی1

دریافت نسخۀ نهایی0932/06/06 :

پذیرش مقاله0932/06/61 :

چکیده:
سالهاست كه افراد دلسوز در نظام اسالمى ،مسئلهاى بهنام «اسالمى كردن علوم انسانى» را مطرح
مىكنند .اسالمى كردن دانشها به معنى بريدگى از آموختههاى غربى و بركنار كردن آنها نيست ،بلكه
پس از الگوپذيرى از اصول اسالمى ،افكار آنان را محكزده و از آن چيزی كه با معارف وحيانى در تضاد
نباشد ،بهره گرفته ميشود .هر علمى براى خود موضوعى ،مسائل و محموالتى و غرضى دارد كه آن دانش
را از ديگر علوم جدا مىسازد .در اين پژوهش روشن ميشود كه از ديدگاه قرآن ،موضوع و محمول و
هدف در علوم انسانى ،با امور سهگانهاى كه در منظر غربى مطرح است ،بهطور كامل مغاير و مباين هست
و در جامعۀ اسالمى نمىتوان دومى را جايگزين اولى كرد و توضيح اين دوگانگىها در مراحل سهگانه
شرح داده شده است.
واژگان کلیدی :اسالمي كردن ،علوم انساني ،قرآن.
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مقدمه
سالهاست كه افراد دلسوز در نظام اسالمى ،مسئلهاى بهنام «اسالمى كردن علوم انسانى»
را مطرح مىكنند و در اين مورد مقاالتى نوشته و نشستهايى نيز برگزارشده است .از
روزى كه دانشگاه در ايران تأسيس گرديد ،علوم انسانى با اصول برگزيده غربيان تدوين
شد ،استادان دانشگاه نيز نوشتههاى تعليمى خود را بر آن اساس گردآوری كردهاند و
فارغالتحصيالن اين رشته ،بهجز بيان سخنان غربيان ،چيزى نياموختهاند .در اين شرايط
اسالمى كردن علوم انسانى ،همت بااليى از استادان و متفكران را مىطلبد كه بتوانند در
برابر فرضيههاى آنان ،اصول وحيانى را جايگزين سازند.
البته اسالمى كردن چنين دانشهايي به معنى بريدگى از آموختههاى غربى و بركنار
كردن آنها نيست ،بلكه پس از الگوپذيرى از اصول اسالمى ،افكار آنان را محكزده و از
آن چيزی كه با معارف وحيانى در تضاد نباشد ،بهره گرفته ميشود.
علت اين دگرگونى چیست؟

جا دارد سؤال شود كه علت اين تحول چيست؟ و چه مشكلى در علوم انسانى از منظر
غربيان وجود دارد كه دلسوزان نظام را بر چنين تحول و دگرگونى واداشته است .پاسخ
به اين پرسش ،نياز به بيان مفصلى دارد كه اين نوشته عهدهدار آن است.
ابتدا يادآور مىشويم كه در فلسفۀ يونانى و پسازآن در فلسفۀ اسالمى امور
هشتگانهاى بهنام «امور ثمانيه» مطرح هست و فالسفه معتقدند كه هر دانشى از دانشهاى
بشرى ،از اين امور برخوردار بوده و استادان هر علمى بايد آنها را به دانشجويان خود
بياموزند .ما نيز از اين امور هشتگانه به بيان سه امر بسنده مىكنيم -1 :موضوع علم-5 ،
محمول علم -9 ،غايت و غرض از علم.
يعنى هر علمى براى خود موضوعى ،مسائل و محموالتى و غرضى دارد كه آن دانش
را از ديگر علوم جدا مىسازد و در اين مورد ،مثال بسيار فراوان است كه ما خود را از
طرح آنها بىنياز مىدانيم.
با بررسىای كه انجام خواهد گرفت ،روشن ميشود كه از ديدگاه قرآن ،موضوع و
محمول و هدف در علوم انسانى ،با امور سهگانهاى كه در منظر غربى مطرح است ،بهطور
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كامل مغاير و مباين هست و در جامعۀ اسالمى نمىتوان دومى را جايگزين اولى كرد.
توضيح اين دوگانگىها در مراحل سهگانه به شرح زير است:
 -انسان از ديدگاه قرآن

موضوع در هر دو ديدگاه ،انسان است اما نگرش اسالم به انسان با نگرش غرب كامالً
متفاوت هست .انسان در قرآن از مزاياى يادشده در زير برخوردار است كه هيچ يك از
اين مزايا در نگرش غرب مطرح نيست.
 -1خليفۀاهلل در روى زمين

قرآن انسان را (نه تنها حضرت آدم) بهعنوان خليفۀ خويش در روى زمين مطرح مىكند،
و در خطاب به فرشتگان مىگويد:
إِنِّي جَاعِلٌ فِي األَرْضِ خَلِيفَةً من در روى زمين ،جانشينى قرار خواهم داد( ﴾.بقره)91 /
ناگفته پيدا است كه خليفه بايد از يك رشته كماالت و توانمندیها برخوردار باشد تا
در پرتو آنها بتواند به جانشيني خود در روى زمين از خداى كمال مطلق ،تحقق بخشد.
 -5معلم و آموزگار فرشتگان
خليفۀاهلل در روى زمين اسماء را از خدا آموخت ،چنانكه مىفرمايد:
وَعَلَّمَ آدَمَ األَسْمَاءَ كُلَّهَا سپس علم اسماء ]علم اسرار آفرينش و نامگذارى موجودات[
را همگى به آدم آموخت( ﴾.بقره)91 /
ازنظر مفسران ،مقصود الفاظ و نام اشياء نيست ،بلكه آگاهى از اسرار هستى است كه
«اسماء» گوياى اجمالى از آنها است .آنگاه خدا به آدم امر كرد كه آنها را به مالئكه
بياموزد چنانكه مىفرمايد:
يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ اى آدم! آنان را از اسامى (و اسرار) اين موجودات آگاه كن﴾.
(بقره)99 /
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 -9انسان مسجود مالئكه
سومين امتياز انسان اين است كه خدا به فرشتگان امر كرد تا بهعنوان تكريم بر آدم
سجده كنند ،چنانكه مىفرمايد:
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَالَئِكَةِ اسْجُدُوا آلدَمَ :آنگاهكه به فرشتگان امر كرديم كه بر آدم سجده كنند﴾.
(بقره)93 /
و همگان سجده كردند جز شيطان كه مطرود درگاه الهى شد .هرچند بهظاهر فرشتگان
بر آدم سجده كردند ،ولى سجده بر آدم نمادى از سجده بر مطلقِ انسان بود و از اينرو
در آيۀ ديگر مىفرمايد:
وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَالَئِكَةِ اسْجُدُوا آلدَمَ فَسَجَدُوا إِالَّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ
السَّاجِدِينَ :ما شما را آفريديم؛ سپس صورتبندى كرديم؛ بعد به فرشتگان گفتيم« :براى
آدم خضوع كنيد!» آنها همه سجده كردند؛ جز ابليس كه از سجدهكنندگان نبود( ﴾.اعراف/
)11
شيوة استفاده از آيۀ  11سورة اعراف -منظور سجده بر نوع انسان بوده نه بر شخص-
اين است كه آفرينش آدم ،آفرينش همۀ انسانها و صورتگرى او صورتگرى همه قلمداد
شده است ،به گواه اينكه :محور سخن ،بااينكه آفرينش آدم ابوالبشر است ،درعينحال
لفظ ضمير جمع به كار مىبرد و مىگويد( :خَلَقْنَاكُمْ) و (صَوَّرْنَاكُمْ) طبعاً بايد گفت :سجده
بر آدم نيز سجده بر همۀ انسانها بوده است.
در آيات ديگر نيز مىبينيم كه هبوط آدم ،هبوط همه انسانها و حيات و ممات او در
زمين ،حيات و ممات همگان به شمار آمده است .اين نيز موجب تداعى اين معنا است
كه هر چه بر آدم حكم شده ،حكم بر تمام انسانها بوده است ،چنانكه مىفرمايد:
قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْض عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي األَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِين :خدا گفت« :فرود
آييد ،درحالى كه برخى دشمن برخى ديگر هستيد و زمين براى شما جايگاه بهرهمندى
محدودى است( ﴾.اعراف)53 /
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و نيز مىفرمايد:
قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ :خدا گفت :در روى زمين زندگى مىكنيد
و در آنجا مىميريد و از آنجا برانگيخته مىشويد( ﴾.اعراف)52 /
 -4حامل امانت الهى
امانت الهى بر آسمانها و زمين و كوهها عرضه شد ،آنها از پذيرش اباء ورزيده و خود
را شايستۀ تحمل آن نديدند ،ولى انسان پذيراى آن شد ،چنان كه مىفرمايد:
إِنَّا عَرَضْنَا األَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا
اإلِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُوالً :ما امانت (تعهد ،تكليف ،و واليت الهى) را بر آسمانها و
زمين و كوهها عرضه داشتيم ،آنها از حمل آن سر برتافتند ،و از آن هراسيدند؛ امّا انسان
آن را بر دوش كشيد؛ او بسيار ظالم و جاهل بود( ،چون قدر اين مقام عظيم را نشناخت)﴾.
(احزاب)15 /
 -2تسخير جهان براى او
انسان گل سرسبد جهان آفرينش است كه جهان براى بهرهمندى او آفريدهشده است،
چنانكه مىفرمايد:
أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اهللَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي األَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اهللِ بِغَيْرِ عِلْم وَالَ هُدًى وَالَ كِتَاب مُنِير :آيا نديدى خداوند آنچه را
كه در آسمانها و زمين است مسخّر شما كرده ،و نعمتهاى آشكار و پنهان خود را بهطور
فراوان بر شما ارزانى داشته است؟! ولى بعضى از مردم بدون هيچ دانش و هدايت و
كتاب روشنگرى ،دربارة خدا مجادله مىكنند!﴾ (لقمان)51 /
 -6ارزش انسان
انسان از ارزش بااليى برخوردار است كه كشتن يكى معادل كشتن همه و احياء آن
همسنگ با احياء همۀ انسانها است ،چنانكه مىفرمايد:
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مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْس أَوْ فَسَاد فِي األَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا
أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي األَرْضِ
لَمُسْرِفُونَ :هركس ،انسانى را بدون ارتكاب قتل يا فساد در روى زمين بكُشد ،چنان است
كه گويى همۀ انسانها را كشته؛ و هر كس ،انسانى را از مرگ رهايى بخشد ،چنان است
كه گويى همۀ مردم را زنده كرده است .و رسوالن ما ،داليل روشن براى بنىاسرائيل
آوردند ،اما بسيارى از آنها ،پس از آن در روى زمين ،تعدّى و اسراف كردند( ﴾.مائده/
)95
 -7نيكى و بدىها به او الهام شد
انسان بدون اينكه در مكتبى درس بخواند ،و در برابر استادى زانو بزند از درون ،با
نيكىها و بدىها آشنا است چنانكه مىفرمايد:
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا :زشتىها و خوبىها را به وى الهام كرد( ﴾.شمس)9 /
برخالفِ گروهى كه مىگويند :نفس انسانى توانا بر شناختن خوبىها و بدىها نيست
و بايد از طريق شرع (معلم خارجى) به او آموزش داده شود ،اين آيه درست برخالفِ
نظريۀ آنان داللت دارد و گواهى مىدهد كه انسان در مكتب آفرينش و فطرت با اين دو
آشنا مىشود و با چنين آشنايى در مقابل معلم خارجى (شرع انور) حاضر مىشود.
قرآن حاكى از آن است ،هنگامىكه قابيل ،هابيل را كشت از كرده خود نادم و پشيمان
گشت و بر زشتى عمل خود پِى برد ،چنانكه مىفرمايد :فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ (مائده.)11 /
ندامت و پشيمانى او حاكى از آگاهى وى از زشتى عمل خويش است كه آن را در
مكتب فطرت آموخته بود .همچنين در آن زمان ،هنوز از جانب خدا شريعتى بر هدايت
انسان فرود نيامده بود ،و نزول شرايع از دوران نوح آغاز شده است ،چنانكه مىفرمايد:
شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى
وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَالَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اهللُ يَجْتَبي إِلَيْهِ مَنْ
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يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ :آيينى را براى شما تشريع كرد كه به نوح توصيه كرده بود؛ و
آنچه را بر تو وحى فرستاديم و به ابراهيم و موسى و عيسى سفارش كرديم اين بود كه:
دين را برپا داريد و در آن تفرقه ايجاد نكنيد .بر مشركان گران است آنچه شما را به
سويش دعوت مىكنيد .خداوند هر كس را بخواهد برمىگزيند ،و كسى را كه بهسوى او
باز گردد ،هدايت مىكند( ﴾.شوری)19 /
بنابراين عدالتخواهى ،ستمستيزى ،پاسدارى از پيمان ،و گريز از پيمانشكنى ،همگى
در آفرينش انسان نهادينهشده است و هرگز آنها را از كسى نياموخته است .از اينرو
مىفرمايد:
وَفِي األَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ * وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَالَ تُبْصِرُونَ :و در زمين آياتى براى جويندگان
يقين است .و در وجود خود شما (نيز آياتى است)؛ آيا نمىبينيد؟!﴾ (ذاريات)51-51 /
در زمين و در آفرينش ِخود ،نشانههايى براى افراد باايمان است؛ چرا دقت نمىكنيد؟!
 -8طرح مستقل در آفرينش
انسان ازنظر قرآن ،طرح مستقل در آفرينش دارد و اين موجود زنده در روز نخست به
همين شكل و كيفيت آفريدهشده و اگر مرور زمان تفاوتهايى را در سيماى او پديد
آورده است ،مربوط به حاالت و عوارض اوست .اين ديدگاه درست برخالف نظر و طرح
مشترك است كه انسان را از ديگر جانوران مشتق و تكامليافته دانسته كه سرانجام نوعى
به نوعى ديگر ،تبديل گشته تا انسان كنونى پديد آمده است.
 -3مرگ او پايان زندگانى وى نيست
مرگ دروازهاى براى ورود به حيات ديگر و به سخن ديگر :از طريق مرگ قالبى را تهى
كرده و با قالب ديگر (بدن برزخى) تا مدتى به زندگى ادامه مىدهد.
قرآن كريم با بيان لطيف به اين حقيقت اشاره مىكند:
وَقَالُوا أَئِذَا ضَلَلْنَا فِي األَرْضِ أَئِنَّا لَفِي خَلْق جَدِيد بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ * قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ
مَلَكُ الْمَوْتِ الذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ :آنها گفتند« :آيا هنگامىكه ما (مُرديم و)
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در زمين گم شديم ،آفرينش تازهاى خواهيم يافت؟!» ولى آنان لقاى پروردگارشان را انكار
مىكنند .بگو« :فرشتۀ مرگ كه بر شما مأمور شده( ،روح) شما را مىگيرد؛ سپس شما را
بهسوى پروردگارتان بازمىگردانند( ﴾.سجده )11-11
قرآن در برابر شبهه آنان كه مىگويند«اگر ما مُرديم و در زمين گم شديم آيا امكان دارد
كه آفرينش جديدى داشته باشيم» پاسخ مىدهد كه مرگ برابر با گمشدن و نابود گشتن
نيست.
برای فهم دقيق معنى آيه نياز است كه با معنى اصيل «توفى» آشنا شويم ،معنى اصيل
اين لفظ همانگونه كه در لسان العرب 1ياد مىكند به معنى «اَخْذ» و «گرفتن» است نه به
معنى ميراندن و اگر كسى آيات قرآن را در اين رابطه به دقت مطالعه كند به معنى واقعى
آن پى مىبرد .در اين صورت ،آيه چنين مىفرمايد :فرشتۀ مأمور اين كار ،شماها را مىگيرد
و بدانيد كه روح و نفس كه واقعيت شما است ،نزد ما است ،و آنچه كه پراكنده مىشود،
شما نيستيد ،بلكه ابزار و ادوات اين واقعيت است .اكنون بايد ديد آن شمايى كه فرشته
آن را مىگيرد ،چيست؟ مسلماً آن واقعيت از نظر فلسفى نفس انسانى و به اصطالح شرع،
روح انسان است كه در نزد خدا محفوظ است ،و به هنگام تحقق معاد بار ديگر با بدن
عنصرى همراه ميشود.
 -11حيات جاودانه در رستاخيز
پس از سپرى شدن دوران زندگى موقت در برزخ ،زندگى جاودانه آغاز مىشود و هر
فردى به سزاى كردار خود مىرسد «إن خيراً فخير وإن شرّاً فشرّ» گروه نخست در بهشت
برين ،گروه دوم در دوزخ سوزان.

 -1لسان العرب ،938/12 :ماده «وفى».
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 انسان از ديدگاه غربیانپيشاز اين يادآور شديم كه موضوع در علوم انسانى ،خواه از ديدگاه قرآن يا از ديدگاه
دانشمندان غربى همان انسان است و با ويژگىهاى او از نظر قرآن آشنا شديم .اكنون
وقت آن رسيده است كه نظرى به ديدگاه پايهگذاران علوم انسانى در غرب بيندازيم.
انسان در اين ديدگاه يك موجود طبيعى است كه ريشۀ آن به دو جزء (تخمك و كرم)
برمىگردد كه پس از انعقاد نطفه در رحم مادر رشد كرده است .پس از خروج از رحم
در پرتو يكرشته قوانين مادى حاكم بر همه جانداران به زندگى خود ادامه مىدهد و
آنگاهكه توان زندگى كاهش يافت ،مرگ او كه به معنى پايان زندگى او است فرامىرسد
و از او ديگر جز بر سر زبانها و نوشتهها ،خبرى نيست.
در اين ديدگاه انسان كه در آغاز و پايان بريده از خدا است و هيچ نوع پيوندى با او
ندارد ،حتى اگر از او سؤال شود ،از كجا آمدهاى پاسخى جز اينكه بگويد از دو جزء پدر
و مادر ،چيز ديگرى ندارد.
وجود انسان در اين منظر بسان يك كتاب خطى قديمى است كه چند برگ از آغاز آن
افتاده باشد و انسان نتواند مؤلف و نام كتاب را بهدست آورد.
بر اساس اين موضوع انسان در علوم انسانى غربى ،هيچ پيوندى با خدا ندارد درحالىكه
در علوم انسانى اسالمى ،با ويژگىهاى دهگانه پديد آمده است و مسلماً اختالف در
موضوع ،مايۀ تعدد و دگرگونى دو علم خواهد بود و نمىتواند يكى جايگزين ديگرى
شود.
 -1سخنى از «الپالس» و «اگوست كنت»
«الپالس» (1133-1851م) رياضىدان ،فيزيكدان ،اخترشناس و فيلسوف فرانسوى،
نظريهاى دربارة چگونگى پيدايش زمين و كرات آسمانى ،ارائه كرد .وقتى از او پرسيده
شد چرا در تبيين فرضيه خود ،نامى از خدا نياوردهايد گفت :در فرضيه نياز به خدا نيست.
يعنى قوانين موجود در دل ماده براى تحقق فرضيه كافى است ،و نيازى به قدرت مافوق
نيست.
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«اگوست كنت» (1138-1821م) دانشمند و فيلسوف فرانسوى تجربهگرا ،آشكارا
مىگويد :در تبيين جهان آفرينش دو دوره سپرىشده و اكنون دورة تجربه و آزمايش
است.
دورة نخست «دورة ربانى» بود ،بشر همه حوادث و پديدهها را از طريق اعتقاد به خدا
تفسير مىكرد و چنين مىانديشيد كه او بود كه زمين و آسمانها را آفريد ،او باران
مىفرستد و گُلها را مىروياند.
دورة دوم مربوط به ماوراء طبيعت است كه حوادث جهان را به دست موجودات مجرد
مانند فرشته و عقول و نفوس مىسپرد ،و از اين طريق جهان را تفسير مىكرد.
اكنون دورة سوم آغاز شده كه بايد همۀ حوادث و رويدادها را به محك تجربه زد و
نتيجه گرفت و با دو دوره خداحافظى كرد.
علوم انسانى در غرب بر چنين افكاری استوار است ،اين دو دانشمند ارزشمند تصور
مىكنند كه علل و اسباب طبيعى در عرض خدا هستند ،حتماً بايد يكى را گرفت ،و
ديگرى را رد كرد ولى به خاطر دورى از مشرق زمين و فلسفۀ اسالمى از اين غافلاند
كه بايد هر دو را گرفت .مشيت الهى بر اين تعلق گرفت كه جهان ماده بر اصول علل و
اسباب اداره شوند و درعينحال تمام نظام با آنچه در درون او از علل و اسباب است
مخلوق او و قائم به وجود او است و در هرلحظه از آن مقام منبع هستى پذيرفته و نورپاش
مىشود و به قول عارف شبسترى:
سيهرويى ممكن در هر دو عالم *** جدا هرگز نشد و اهلل اعلم
 -5مسائل و محموالت در دو ديدگاه
سخن ما دربارة موضوع علوم انسانى در دو ديدگاه سپرى شد ،اكنون به تبيين مرحلۀ
دوم مىپردازيم .مرحله دوم مربوط به مسائل و محموالت موجود در دو نظريه است كه
در توضيح اختالف فقط به اندك مثال بسنده مىكنيم:
انسان يك موجود خداجو است
در تمام تمدنهای هفدهگانهاى كه باستانشناسان از آن گزارش مىدهند بشر خداجو
بوده ،و به عناوين مختلف خدا را تصور مىكرده ،و در برابر آن خضوع مىنموده و زندگى
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او جدا ساختن معبد و پرستشگاه نبوده و اين حالت يكى از ديرينهترين ويژگى انسان
است.
دانشمند معروف مصرى فريد وجدى مىنويسد:
«نتيجه كاوش در طبقات زمين مىرساند كه بتپرستى از روشنترين و بارزترين
1
ادراكات بشر بوده ،تو گويى اعتقاد به مبدأ با پيدايش بشر به وجود آمده است».
برخى از دانشمندان غرب مانند «شوپنهاور» گرايش مذهبى را در انسان به اندازهاى
عميق مىداند كه آن را فصل مميّز انسان مىشمارد و مىگويد« :انسان حيوانى است
5

متافيزيك».
در فصول تاريخ بشر ،نمىتوان فصلى يافت كه در آن تمايل انسانى به ماوراى طبيعت
منفى باشد ،بلكه حس مذهبى در ميان تمام اقوام و ملل ،جزء الينفك زندگى تشخيص
دادهشده كه همواره با آنها بوده و هست تا آنجا كه جان .ر .ايورث ،استاد دانشگاه
«كلمبيا» دربارة مذهب چنين مىگويد:
«هيچ فرهنگ و تمدنى را در نزد هيچ قومى نمىتوان يافت ،مگر آنكه در آن فرهنگ
و تمدن شكلى از مذاهب وجود داشته است ،ريشههاى مذهب در اعماق تاريخ تا اعماق
تاريكى از تاريخ كه ثبتنشده و به دسترس بشر نرسيده ،كشيده است».9
حس دينى هماكنون در ميان ملل متمدن جهان يك حس طبيعى است كه در هر گوشهاى
از جهان براى خود تجلّياتى دارد ،همين اآلن قسمت مهمى از روى زمين را معابد و
كليساها و مساجد و بتكدهها اشغال كرده است و نداى «اهللاكبر» در روزهاى جمعه و
غيره از گلدستههاى مساجد مسلمانان ،و صداى ناقوس كليساها در روزهاى يكشنبه
طنينانداز است و اگر با هواپيما از فراز قارههاى مختلف جهان عبور كنيم ،آثار و جلوههاى
اين حس را ،هم در ميان غنىترين و صنعتىترين كشورهاى جهان و هم در ميان فقيرترين
و عقبماندهترين مللِ عالم ،با ديدگاه خود مشاهده مىنماييم.

 -1به دائرﺓالمعارف ،ماده«اله» و «وثن» مراجعه فرماييد.
 -5زندگى و اصالت مذهبى ،ص  ،91نقل از كتاب «متافيزيك» تأليف فليسين شاله ،ص .11
 -9مذهب در آزمايشها و رويدادهاى زندگى ،ص .3
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آيا يك چنين حس كلى و عمومى آنهم در تمام اعصار و قرون در ميان تمام ملل
جهان از غنى و فقير نشانۀ فطرى بودن آن نيست؟
اسالم اين خداجويى را از طريق فطرت و آفرينش تفسير مىكند و مىگويد :خداجويى
و خداگرايى جزء آفرينش او است و در يك معنى خداخواهى ،ندايى است كه انسان آن
را در درون مىشنود چنانكه مىفرمايد:
فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اهللِ التي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا الَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اهللِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ الَ يَعْلَمُونَ :پس روى خود را متوجه آيين خالص پروردگار كن .اين
فطرتى است كه خداوند ،انسانها را بر آن آفريده؛ دگرگونى در آفرينش الهى نيست؛ اين
است آيين استوار؛ ولى اكثر مردم نمىدانند( ﴾.روم)91 /
 تحلیل خداجويى از ديدگاه غربولى اين پديده ديرينه در علوم انسانى غربى به نحو ديگری تفسير مىشود:
الف -خوف از پديدههاى زمينى و آسمانى ،بشر را بر آن واداشت كه براى خود
پناهگاهى بينديشد تا او را از زلزلهها و سيلها و صاعقهها صيانت بخشد و اگر چنين
خوفى در كار نبود ،انديشه خداگرايى در حيات انسانى پديد نمىآمد.
ب -گاهى مىگويند حالت روانشناسانه نياز كودك به پدر سبب خداجويى انسان شده
است زيرا كودك پيوسته بر پدر و مادر تكيه مىكند .ادامه اين حالت سبب شد كه وى
نيز در دوران بزرگى به دنبال جانشين براى پدر باشد كه حالت روانى او را تأمين كند.
درحالىكه در جهانبينى الهى مسئله به گونۀ ديگری است كه توضيح آن گذشت.
 مسائل تربیتى و علوم انسانىاز مسائلى كه در علوم انسانى مطرح مىشود مسئلۀ تربيت كودك ،جوان و جامعه است.
واژه «تربيت» مصدر«ربّى ،تربّى» به معنى پروراندن و پرورشدادن است .ناگفته پيداست
كه پروراندن چيزى ،جدا از وجود بالقوه آن نيست كه مربى با درايت خاصى پرده از
وجود آن برداشته و آن را به حد كمال و به فعليت برساند.
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ازنظر اسالم آنچه كه سعادت كودك ،جوان يا جامعه است در وجود انسان نهادينهشده،
و كار مربى ايجاد محيط مناسب براى رشد آن است .بنابراين مربى «نوآور» نيست ،بلكه
بازگوكنندة چيزى است كه از پيش در آفرينش انسان موجود بوده.
در اينجا مكتب تربيتى اسالم رنگ خاصى پيدا مىكند زيرا:
نخست :از آنجاكه در اين مكتب حُسن و قُبح عقلى مطرح است يعنى هر انسانى از
درون ،خوبيها و زشتيها را درك مىكند ،در اين صورت كار مربى تذكر و يادآورى
نداهايى است كه انسان آنها را از درون مىشنود ،چنانكه مىفرمايد:
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا :سپس فجور و تقوا (شر و خيرش) را به او الهام كرده است﴾.
(شمس)8 /
و به قول سراينده:
در اندرونِ دلِ من خستهدل ندانم چيست *** كه من خموشم و او در فغان و در غوغا است

دوم :منافع زودگذر مادى سبب مىشود كه انسان ،توجيهگر كردارهاى زشت خود بوده
و شيطنت نفسانى با آرايش خاص ،كارهاى زشت را خوب جلوه دهد و سرانجام نداى
درونى توان خود را از دست خواهد داد ،و انسان در گرداب گناه قرار مىگيرد .براى
عالج چنين پيشامدها ،پشتوانهاى الزم است كه توان وجدان را باال ببرد و آن جز اعتقاد
به خدا و روز جزاء و به عبارت كوتاهتر غير از دين چيز ديگرى نيست .اعتقاد به خدايى
كه يَعْلَمُ خَائِنَةَ األَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ :او چشمهايى را كه به خيانت مىگردد و آنچه
را سينهها پنهان مىدارند ،مىداند﴾ (غافر ،)13 /انسان را در مقابل هوسها زودتر بيمه
مىكند.
مسائل تربيتى در اسالم بر دو اصل« :وجدان» ،و «دين» استوار است ،ولى همين مسائل
در علوم انسانى غرب به گونه ديگر مطرح مىشود .در آنجا در ميان ابزارهای شناخت به
تجربه پيش از هر ابزارى ارزش مىدهند ،زيرا تجربه ثابت نموده كه درستگويى غالباً
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مايۀ سودمندى و دروغگويى مايۀ ريامندى انسان است ،پس بايد در زندگى راست گفت
و از دروغ پرهيز كرد .از اينرو در غرب دروغ گفتن گناه بسيار بزرگ و غيرقابل
بخشودگى است.
مسلماً اين نوع اخالق تا حدى مىتواند مايۀ سعادت جامعه باشد .ولى از آنجاييكه بر
اساس منافع و منفعت گرايى استوار است اگر منافع كالن او با اصول اخالقى مادى تضاد
پيدا كند ،غالباً اخالق قربانى سودهاى كالن مىشود.
در مراكز تجارى و فروشگاهها غالباً افرادى را استخدام مىكنند تا با گشادهرويى و
زبانبازى با مشترىها روبرو شوند ،انسان تصور ميكند كه واقعاً آنان انسانهاى متخلق
به اخالق حَسنه هستند .اما آگاهان مىدانند كه اين نوع برخورد با مشترى به خاطر جلب
آنها براى خريد است و در غير آن صورت ،از آداب ظاهرى اگر تندگويى نباشد ،خبرى
نيست.
از اين بيان نتيجه مىگيريم كه مسائل تربيتى در دو قلمرو يكسان نيستند و بايد از هم
تفكيك شوند.
 مسائل سیاسى در دو قلمرومسائل سياسى جزو علوم انسانى است و ديدگاه دو مكتب كامالً باهم متفاوت است،
اسالم جنگ مسلحانه را در صورتى تجويز مىكند كه طرف متجاوز باشد و در غير اين
صورت دعوت به درگيرى نمىكند.
الَ يَنْهَاكُمُ اهللُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا
إِلَيْهِمْ إِنَّ اهللَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ :خدا شما را (از نيكى كردن و رعايت عدالت) نسبت به كسانى
كه در امر دين با شما پيكار نكردند و از خانه و ديارتان بيرون نراندند ،نهى نمىكند؛
چراكه خداوند عدالتپيشگان را دوست دارد( ﴾.ممتحنه)8 /
اصول سياست اسالم را عالوه بر آيات قرآن مجيد ،نامۀ امام على (عليهالسالم) به مالك
اشتر تشكيل مىدهد:
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او به استاندار مصر دستور مىدهد:
﴿ وَالَ تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبُعاً ضَارِياً (ضارباً) تَغْتَنِمُ أَكْلَهُمْ ،فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ :إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ،
أَوْ نَظِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ :همچون حيوان درندهاى نسبت به آنان مباش كه خوردن آنها را
غنيمت شمارى زيرا آنها دو گروه بيش نيستند يا برادران دينى تو هستند يا انسانهايى
مثل تو﴾

1

ولى اساس سياست غربيان بر حفظ منافع است ،بهعنوانمثال امريكا از آنطرف دنيا ،در
افغانستان نيرو پياده مىكند ،چراكه مىگويد من در اين سرزمين منافعى دارم براى حفظ
منافعم از نبرد ناگزيرم.
 دوگانگى در هدف و غرضدر آغاز سخن يادآور شديم ،هر دانشى ،جدا از سه چيز نيست؛ يعنى :موضوع و محمول
و غايت و در گذشته دربارة دو امر نخست ،سخن گفتيم و روشن شد كه از ديدگاه قرآن
موضوع و محمول علوم انسانى ،با ديدگاه غربى بهطور كامل متفاوت است .اكنون به
تبيين سومى مىپردازيم و بهطور موجز اشاره مىكنيم كه اهداف دو علم بهطور كامل
متفاوت است زيرا:
غرض از تدوين علوم انسانى از نظر قرآن ،پرورش انسان كاملى است كه جانشين خدا
در روى زمين باشد و بار امانت بدوش بكشد و با كماالت وجودى و رفتارى خود ،مظهر
كماالت بىنهايت خداى عز وجلّ باشد.
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَاإلِنْسَ إِالَّ لِيَعْبُدُونِ :من جنّ و انس را نيافريدم جز براى اينكه عبادتم
كنند (و از اين راه تكامل يابند و به من نزديك شوند)!﴾ (ذاريات)26 /

 -1نهجالبالغه ،نامه  ،29بند.3
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إِنَّا هللِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ :ما از آن خداييم؛ و بهسوى او بازمىگرديم!﴾ (غررالحكم /ص
)11
درحالىكه اهداف و هدف از تدوين علوم انسانى در ديدگاه غربي ،ارائۀ بهرهگيرى از
مواهب طبيعى و زندگى لذتبخش ،توليد و مصرف است ديگر هدفى و غرضى در كار
نيست.
با توجه به اين نوع مغايرت در مراحل سهگانه چگونه مىتوان يكى را جايگزين ديگرى
ساخت ،اگر هم در يك رشته از مسائل مشتركاتى دارند ،در مسائل فراوانى از هم جدا
مىباشند.
در پايان به حديثى از امير مؤمنان (عليهالسالم) در مورد لزوم شناخت انسان اشاره
ميشود:
قال اميرالمؤمنين (عليهالسالم):
أعظم الجهل ،جهل اإلنسان أمر نفسه أعظم الحكمة معرفة اإلنسان نفسه ووقوفه عند عذر:
بدترين جهل ،جهل انسان به حقيقت وجود او است ،بزرگترين حكمت و دانش ،شناخت
خويشتن است و توقف در موارد عذر ،آنجا كه نمىداند ،از اظهار نظر خوددارى كند﴾.
(غررالحكم ،ص )11
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Quran and human sciences
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Abstract
For many years, sympathetic people in the Islamic system have considered
the issue of "Islamicization of human sciences." islamicization of knowledge
does not mean cutting Western knowledge and disposing of them but after
applying the principles of Islam, their thoughts are examined and use that
which is not contradictory with the teachings of the revelation. Each science
has its own subject matter, problems, and predicates that separate that
knowledge from other sciences. in this research it becomes clear that from the
point of view of the Quran, the subject and the predicate and purpose in the
human sciences are completely incompatible with the affairs of the sects
which are considered in the Western perspective and in Islamic society, one
can not replace the latter, and the explanation of these dichotomies is
described in the three stages.
Key words: Islamicization, Humanities, Quran.

