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چکیده
در طـول تـاریخ   . ي بشـري اسـت  خدا، انسان و جهان سه محور اساسی اندیشـه 

ي تالش فکري انسان متوجه این ي آنها طرح شده و همههاي مهمی دربارهپرسش
در ایـن  . هاسـت آن پرسـش هاي درست و مناسب بـراي  سه کانون و یافتن پاسخ

هاي قرآن، پس از خدا، انسان در آموزه. اي داردمیان، شناخت انسان اهمیت ویژه
ارسال پیـامبران و کتـب آسـمانی، بـراي     . شمار آمده استترین موضوع بهاساسی

دهی علوم و قرآن با جهت. اش صورت گرفته استرسیدن انسان به سعادت نهایی
هدایت انسان، علوم مادي و سـکوالر را عامـل اصـلی    معارف دخیل در تربیت و 

علـم امـروز،   يعلوم انسانی، جاري و سـاري در عرصـه  . داندانحطاط انسان می
ش قرن هفدهم در فرهنگ غربی است؛ روایت غربـی از مفهـوم انسـان،    اخاستگاه

محصول این علوم است؛ این مفهوم از انسان غایت علوم را به سکوالر و اومانیسم 
.کاسته استفرو
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ي کماالت نبات، حیوان و تواند همهکونِ جامع می. است» کونِ جامع«انسانِ قرآن
است، پس خداي » المخلوقیناحسن«انسان،رواز این. ملَک را در خود جمع کند

،اینربنـاب . »فتبـارك اهللا أحسـن الخـالقین   «:است» الخالقیناحسن«خالق او هم
شناسـان بسـیاري   امروزه انسان. شناسی ممکن استشناسی کامل تنها با خداانسان

کاوي و علوم مـرتبط دیگـر از   شناسی و روانبا وجود پیشرفت شگفت علوم روان
میـان  بـه » شناسـی بحـران انسـان  «شناخت انسان اظهار ناتوانی نموده و سخن از 

.اندآورده
بعد .2اديبعد شخصی م. 1: انسان سه بعد مهم دارد: گویندشناسان بصیر میانسان

آنها که به بعد اول چشم دوخته و براي .بعد روحانی و معنوي. 3زندگی اجتماعی 
انسان آزادي مطلق قائلند، گرچه این آزادي براي انسان زیانبار باشد، از شخصیت 

اند و آنان کـه بـه دو   شگرف انسانی غافل مانده و دو بعد مهم او را از نظر انداخته
آورنـد کـه   وجود میکرده و به بعد سوم نظر ندارند محیطی بهبعد اول و دوم توجه

در این مقاله اهداف ذیل را در نظـر  . هاي اصیل اخالقی و معنوي استفاقد ارزش
:است

.بررسی ابعاد انسان از منظر قرآن. 1
.گیري علم از نگاه قرآنتبیین جهت. 2
.بیان برتري انسان مدل قرآن بر انسان مدل فرهنگ غربی. 3

گیـري، فرهنـگ غربـی،    شناسی، علوم انسانی، جهتقرآن، انسان: کلیديواژگان
.انسان، تنزّل مقام
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مقدمه

الهی، عالمان اخالق، عارفان و فیلسوفان است ءهاي مهم انبیادعوت به شناخت انسان از توصیه
اي استعدادها و منظور از این شناخت آن است که او دار. کندو انسان نیز اهمیت آن را احساس می

اگر انسان با تأمل و تفکّر، امکانات حدود و . نیروهایی براي فهم خود، جهان و تکامل انسانی است
هـاي  تواند سـرمایه استعدادهایی که براي رشد و تکامل در او آخر پیدا شده است بشناسد، بهتر می

.وجودي خود را به تکامل برساند
:خود را بشناسد و جایگاه خـود در جهـان را تشـخیص دهـد    کید فراوان دارد که انسان أتقرآن

آورد که ما او را یاد نمیآیا انسان به«؛ )5/طارق(»انسان باید بنگرد که از چه آفریده شده است«
ایـد بـه خـود    اي کسانی که ایمـان آورده «؛ )67/مریم(» آفریدیم و حال آنکه چیزي نبوده است

د این آیات و آیات هم معنا با اینها بیشتر براي این است کـه انسـان   کیأت). 105/مائده(» بپردازید
ي خود را تا آنجا که هست بشناسد و هدف این است که انسان خود را به مقام واالیی که شایسـته 

اي و مـادي، در  اهللا است، نه خود شناسنامهانسان با شناخت خود که همان روح«. آن است برساند
بـرد و  گریزد، به قداسـت خـویش پـی مـی    ها میکند، از پستیشرافت میخود احساس کرامت و 

).32ص :تامطهري، بی(» کندمقدسات اخالقی و اجتماعی برایش معنی و ارزش پیدا می
شناخت کامل انسان با مطالعه و شناخت تمام ابعاد او و شناخت هـدف از آفـرینش وي ممکـن    

ست و در غیر این صورت انسان آن طـوري کـه بایـد    چون حقیقت و واقعیت انسان همین ا. است
ي معرفتی را که به بررسی انسان، بعد یا ابعادي از وجود او یا گروه و هر منظومه. شودشناخته نمی

، انسـان عـالوه بـر    قرآناز دیدگاه . شناسی نامیدتوان انسانپردازد، میها میقشر خاصی از انسان
:مند است و اصوالً حقیقـت انسـان روح اوسـت   ات نیز بهرهجسم و جسمانیات، از روح و روحانی

پس ... «؛ )9/سجده(»سپس، خدا، اندام انسان را موزون ساخت و از روح خویش در وي دمید«
و28/حجـر (»وقتی آن را درست کردم و از روح خود در آن دمیدم، پیش او به سجده در افتید

امـا حقیقـت و واقعیـت او    ،و ساحت روح و بدن اسـت انسان در ظاهر داراي دقرآناز نظر ). 29
شـدن بـدن، روح بـه    بعد از مرگ و متالشـی . همان روح اوست؛ روحی که همراه بدن مادي است
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؛ )42/زمر(»ستاندخدا روح مردم را هنگام مرگشان به تمامی باز می«: دهدحیات خود ادامه می
سوي پروردگارتان ستاند و آنگاه بهشماها را میي مرگ که به شما گمارده شده استفرشته: بگو«

).11/سجده(»شویدبازگردانده می
آید که اوالً انسان از دو ساحت بدن و روح تشکیل شده است و ثانیاً حقیقـت  از این آیات برمی

. شودآدمی همان روح غیر مادي است که هنگام مرگ از او ستانده می

ماهیت انسان. 1

ي وجـدان اخالقـی   سان، حیوان ناطق، مطلق طلب، موجود مسئول، مختار و دارندهدر تعریف ان
ـ (کـار رفتـه اسـت   به ، گروهـی  »علـم «هـا برخـی   در ایـن تعریـف  ). 18-1ص:تـا ري، بـی مطه
انـد را مـورد توجـه قـرار داده   » آزادي«و دیـدگاه چهـارم   » اراده«ي سـوم  ، دسته»وخويخُلق«
).بعدبه219ص:1374ري، طهم(

). 13ص:، الـف 1357ري، مطه. (است» علم و ایمان«انداران تفاوت عمده و اساسی انسان با ج
ـ مالك برتـري همـین اسـت و ایـن بـه     . است» علم و ایمان«انسانیت انسان وابسته به  ي نقـد  امعن

ي وجود مشترکی که بـا دیگـر   انسان با همه. آنها جامع ابعاد انسان نیستند. هاي دیگر استتعریف
: ها در سه ناحیه استها و تفاوتاین فاصله. گیردطور نامحدود فاصله میداران دارد از آنها بهجان

.هاي گزینش جاذبهـ نحوه3هاي محیط بر انسان ـ جاذبه2ـ کشف و ادراك خود و جهان 1
انسان عالوه بر حیات حیوانی، حیـات معنـوي و   . انسان برعکس حیوان موجود چندبعدي است

سـوي بعـد و   انسان در مسیر تکاملی خود از بعد حیوانی خود شروع کـرده، بـه  . ز داردفرهنگی نی
خاصیت . یعنی انسان هر لحظه در پی کمال دیگر و بیشتر استکند؛ ساحت انسانی خود حرکت می

انسانیت انسان، چه در فرد و چه در جامعه، به هـر  «. خواهی، استقالل و حاکمیت یافتن استکمال
،یافتهفرد تکامل. داردها گام برمیسوي استقالل و حاکمیت بر سایر جنبهامل پیدا کند، بهنسبت تک

،1357مطهـري،  (» یعنی وارسته از محکومیت محیط بیرونی و درونی و وابسته به عقیده و ایمـان 
).17ص 
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ود هـم  توان گفت بشر در مجموع حرکات خیابی انسان میخواهی و توان کمالبا توجه به کمال
ي نوسـانات و  حرکـت تکـاملی بشـر بـا همـه     . از نظر مادي و هم از نظر معنوي رو به پیش است

تـوان  مـی ،بنـابراین . انحرافات به چپ و راست در مجموع یک حرکت پیش رو و تکـاملی اسـت  
انسان آینده انسان عقیـده  . انسان آینده حیوان فرهنگی است نه حیوان اقتصادي«: بینی کرد کهپیش

). بعدبه97ص: 1380کاسیرر، . ك.؛ و نیز ر19ص:همان(»ایمان است نه انسان شکم و دامنو 
دهـد  نظر، واقعیت انسانی، هرچند همراه و در دامن تکامل حیوانی و مـادي او رخ مـی  ،بنابراین

سرنوشـت نهـایی   يهکننـد وجه سایه و انعکاس و تابعی از تکامل مادي نیسـت؛ تعیـین  هیچولی به
ان، سیر تکاملی اصیل معنوي و فرهنگی او، واقعیت اصیل انسانی اوست نه سیر تکـاملی ابـزار   انس

.تولیدي و مادي
ایمـان  . آرزوي انسان نیل به سعادت و خوشبختی است و ایمان راه رسیدن به این سعادت است

ن را بسـیار  انبیاء و کتب آسـمانی ایمـا  . دهدبه آدمی، نشاط، آرامش قلبی، معنا و امید و هدف می
وانگهی . ها به نور راه نمایدتواند آدمی را از تاریکیورزند که ایمان میدارند و تأکید میگرامی می

هـاي روحـی و   شناسان، نقش ایمان دینی را در بهداشت روانی و درمان نـاراحتی بسیاري از روان
.)1384ویلیام جیمز، . ك.ر(دانندروانی آدمی، بسیار مؤثر و کارآمد می

دریاي مبارکی از تعلـیم  قرآنانسان ). 21/ روم(داراي فطرت الهی استقرآنانسان مورد نظر 
توان در آن یافت که مرتبط با جان و روح است که هزاران در و گوهر می) 4/الرّحمن(خداوندي 

:هایی داردبا خود اوصاف و نشانهقرآنانسان مورد نظر . حیات و معنابخش است
. موجودي است عظیم، شگفت و پرظرفیـت و شـناخت او بـر خـود او واجـب اسـت      انسان . 1

عـوالم زیـادي در جهـان    . انسان کوچکندموجودات هرچه که با عظمت و باشکوه نمایند در برابر
و نیز انسان بایـد در سـیر   ) 53/فصلت(گردددرون انسان وجود دارد که در سیر انفسی کشف می

زاء و روابط آنها بشناسد ولی خود بـه شـکل جزئـی و فـردي از آنهـا      ي اجآفاقی جهان را با همه
یـافتن  انسان کامل کمال مطلوبی است که براي تحقّق. هاي انسان کامل استاین از ویژگی. درنیاید

.ي سیر تکامل متوجه این هدف استآن تمامی خلقت در کارند و همه
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سو همجنس سـاکنان دیـار   از یک) 9/سجده(انسان موجودي مرکّب از روح و جسم است. 2
جـوهر و حقیقـت   . همنشین خاکیان و دربند عالم طبیعـت ،قدس و ملکوت است و از سوي دیگر

ي حیـوان نـاطق   انسان روح و تفکّر است که نطق نمایش بیرونی آن است و جز با نیـل بـه مرتبـه   
ا گذر و عبور از مراتب انسان واقعی غیر از جسم و پوست و گوشت است که ب. کندتحقّق پیدا نمی

.رسدي حقیقت خود مینباتی و حیوانی به مرتبه
انسان در ذات خود عدم محض است و اگر ). 30/بقره(اهللا در روي زمین استانسان خلیفۀ. 3
. ي حق اسـت انسان کامل آینه. ي حق تعالی استجهت است که نسخهاي از وجود دارد از آنبهره

).21-40: ، ج.ق1419صدراي شیرازي، (د در انسان کامل استترین تجلّی خداونکامل

قرآنهاي ایمان از نگاه ویژگی. 2

ایمان و تعقل) 2ـ1

روشنی استنباط کرد که میان ایمان و عقل، میان ایمـان و علـم و میـان    توان بهمیقرآناز آیات 
ایمان قرآناز نظر . لم استایمان مبتنی بر معرفت و ع. ایمان و معرفت، ارتباط نزدیکی وجود دارد

در ایـن  قـرآن ). 256/بقره(»...در دین اجبار وجود ندارد«:بدون معرفت، ارزش و ارجی ندارد
ي کفر و ایمان را مطرح آیه با نفی اکراه و اجبار در دین و تمایز و وضوح میان حق و باطل، مسئله

ند بدون اجبار و اکراه یکـی از ایمـان و   تواحاصل آنکه انسان با خردورزي و اندیشه می. نمایدمی
هـاي آن زنـدگی   کفر را برگزیند و خود را بدان متعهد ساخته، آن را باور کرده و براسـاس آمـوزه  

.نماید
. اسالم معتقد است که عقل و دین دو موهبت الهی است که خداوند به بشر ارزانـی داشـته اسـت   

: کندعقل، دین را و دین، عقل را تأیید می. ود برسدتواند به اهداف کمالی خآدمی با عقل و دین می
؛ 22/انفـال (نیز در آیـات  ). 2/یوسف(»را به زبان عربی نازل کردیم شاید تعقّل کنیدقرآنما «

.نکردن به شدت مذمت و مالمت شده استخردورزي) 170/؛ بقره10/ملک
شناخت . فراوانی به عقالنیت داده استدهد که اسالم اهمیتنگاهی به آیات و روایات نشان می

ي همـه . گیـرد ي عقـل صـورت مـی   وسـیله هاي آن بهخدا، گزینش دین درست و پیروي از آموزه
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ي مذاهب و فرق اسالمی در کُل عقل و عقالنیت را قبول دارند و اختالف فقط در قلمـرو و حیطـه  
. کارکرد عقل است

. عرفت در ایمان مؤثر است اما اینها تمام ایمان نیستندتوضیح این نکته هم الزم است که علم و م
بـه  قـرآن . کنـد شود ولی ظرف آن را تنها علم و دانش هم پر نمـی ایمان بدون معرفت حاصل نمی

).14/نمل(مواردي اشاره دارد که آنجا علم هست ولی ایمان نیست

ایمان و ارتباط وثیق آن با عمل) 2ـ2

: خواننـد ي آن را مؤمن مـی زي یا کسی ایمان نام دارد و شخص دارندهاعتقاد و باور قلبی به چی
»ایمان غیر از عمل و ادراك است زیرا علم و ادراك، حظّ عقل است و ایمـان حـظّ قلـب اسـت    «
انسان به مجرّد آنکه به خدا، مالئکه و پیامبران و روز قیامـت علـم   ). 87ص:1386خمینی، امام(

دانست و حق مؤمن گفت، چنانکه ابلیس تمام این امور را علماً و ادراکاً میتوان پیدا کند، او را نمی
بسا باشد فیلسوفی به براهین فلسفی، انواع توحید و مراتب چه). 34/ بقره(تعالی او را کافر خواند 

ي عقـل و کلّیـت و تعقّـل بـه     آن را مبرهن کند و خود، مؤمن به خدا نباشد زیرا علـم او از مرتبـه  
.ي قلب و جزئیت و وجدان نرسیده استمرتبه

گیرد مگر به آنکه اوالً آن حقـایق را بـه   ایمان به معارف الهی و اصول عقاید حقیقی صورت نمی
ي منزلـه قدم تفکّر و ریاضت عقلی و آیات و بینات و براهین عقلی ادراك کنـد و ایـن مرحلـه بـه    

ستیفا نمود، به آن قناعت نکند زیرا این قدر ي ایمان است، و پس از آنکه عقل حظّ خود را امقدمه
پس از آن باید مؤمن و سالک . از معارف، اثرش خیلی کم است و حصول نورانیت از آن کمتر شود

إلی اهللا به ریاضات قلبی اشتغال پیدا کند و این حقایق را با هر ریاضتی شده به قلب رساند تا قلب 
).89ص:1386خمینی، امام(به آنها بگرود

ي ایمان کند؛ ممکن است برخی تنها در مرحلهپس در اینجا مراتب ایمان نسبت به افراد فرق می
ي زیادي ندارد؛ مثالً توکّـل  عقلی بمانند؛ در این مرحله مؤمن از آثار و برکات ایمان نصیب و بهره

ور شبیه بـه برهـان   ما غالباً یا به برهان یا به ام. به خداي تعالی یکی از فروع توحید و ایمان است
در توضـیح آن  ) ره(خمینی امام. مان تمام است، ولی حقیقت توکّل در ما حاصل نیستارکان توکل
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ي اجـازه قیـومی و اشـاره   دانیم که در مملکت حق تعالی کسی تصرّفی، بـی ما همه می«: فرمایدمی
ذلک ما از قاهر نشود، معي قویمه ذات مقدس،ي کسی بر ارادهاشراقی آن ذات مقدس نکند و اراده

توکّـل مـا بـر    . نماییمکنیم و از حق غفلت میاهل دنیا و ارباب ثروت و مکنت، طلب حاجات می
این نیست مگر آنکه حقیقت . اوضاع طبیعت و امور طبیعیه صدها مقابل باالتر است از توکّل به حق

).90ص: همان(» توحید افعال در قلب ما حاصل نشده است
از ] کـه [دانـیم  شریف را مـی قرآنما همه «:فرمایدو غفلت انسان از آن میقرآنعظمت امام در

معدن وحی الهی براي تکمیل بشر و تخلیص انسان از محبس ظلمانی طبیعت و دنیا نازل شده است 
ي خـالف  وعید آن همه حق صراح و حقیقت ثابته است و در تمام مندرجات آن شائبه] و[و وعد 

ي یک کتاب قصه تـأثیر  ا این وصف، این کتاب بزرگ الهی در دل سخت ما به اندازهواقع نیست؛ ب
و90ص: همان(» این نیست جز آنکه ما به آن نگرویده و ادراك عقلی، بسیار کم اثر است. ندارد

91.(
وجود حضوري و . خود، خواصی ذکر فرموده استقرآنخداي تبارك و تعالی براي مؤمنین در 

إنّما المؤمنون الّذین إذا ذُکراهللاُ وجِلَـت قلـوبهم و إذا   «: ي ایمان قلبی استاص نشانهعملی این خو
). 4و2/ انفـال (»اولئک هم المؤمنون حقّاً... تُلیت علیهم آیاتُه زادتهم ایماناً و علی ربهم یتوکّلون

چـون ذکـر خـدا شـود،     )الـف : مؤمنان آنانند که این چند صفت را دارنـد : فرمایدطور حصر میبه
آنها خوانده شود، آن آیات ایمان آنها را زیـاد  چون آیات حق بر)ب. هاي آنان ترسناك شودقلب
مؤمن آن کسی است که قلبش حضور حق و احاطـه قیـومی   . توکل آنان تنها بر خدا باشد)ج. کند

).92ص : نهما(آن ذات مقدس را دریافته باشد و عظمت و جالل او را وجدان کرده باشد 
در آیـات فراوانـی ایمـان و    . ، میان ایمان و عمل ارتباطی وثیق برقرار اسـت قرآناز دید و نگاه 

. بخـش نیسـت  ایمان بدون عمل، ایمـان راسـتین و نجـات   ،بنابراین. اندعمل صالح با هم ذکر شده
مـان پایبنـد   اگر کسی به لوازم ای. همچنین در برخی روایات، عمل از ارکان ایمان شمرده شده است

ایمـان حقیقتـی اسـت داراي مراتـب     ). 15/حجـرات (نباشد، او تنها اسالم آورده است، نه ایمان
ي ایمان گـواهی بـه   کمترین مرتبه. رودترین پیش میشود و تا کاملمختلف که از کمترین آغاز می

و اطاعـات از حـق و شـناخت امـام زمـان اسـت       ) ص(وحدانیت خدا و رسالت حضرت محمـد 
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عمل بدون ایمان هم ارج و ارزش دینی ندارد و قرآنالبتّه از نگاه ). 16ص: 66تا، جمجلسی، بی(
).39/؛ نور18/ ابراهیم(بخش نیست نجات

ایمان و اختیار) 3ـ2

اگـر  . ایمان به خدا و رسالت همانند دیگر اعمال اختیاري انسان از روي آزادي و اختیـار اسـت  
ي ستایش و اگر کافر گردد، مستحق مالمـت  گزینش ایمان بیاورد، شایستهانسان از روي اختیار و 

کهف(است قرآنبودن ایمان مورد تأیید اختیاري. ایمان اختیاري داراي ارزش است. و مذمت است
دهد که ایمان و کفـر دو  به صراحت کفر مذمت شده است و این نشان میقرآنهمچنین در ). 29/

).40/اعراف(اختیاري معناي درستی ندارد ه مذمت اعمال غیراند، وگرنامر اختیاري

بر عقل و فکر در جهت نیل به مقام تقواقرآنتأکید . 2

اسالم معتقـد اسـت کـه عقـل و دیـن دو      . ایمان دینی مبتنی بر عقل و تفکّر استاز نگاه اسالم،
توانـد بـه   عقل، دین و تقوا مـی آدمی با . اند که خداوند به نوع بشر ارزانی داشته استموهبت الهی

اشاره » یا عباد«تعبیر و خطاب ). 17و16/زمر(است قرآنسعادت جاودانه برسد و این بشارت 
دهد که با اسـتفاده از  گري به انسان پیام میبه این است که خداوند از سر لطف و رحمت و هدایت

هاي آن عمل نمایـد و ایـن راه   ه آموزهدست آورد و بهعقل خدادادي راه ایمان و حدود بندگی را ب
قـرآن مجیـد  . عقل و دین مکمل هـم هسـتند  . ي مادي و معنوي استجانبهوصول به سعادت همه

).2/یوسف(داندنزول خود را براي تعقل می
إِنَّ شَـرَّ  «: دهـد عدم تعقل و خردورزي انسان را در زمره و صف جانوران قرار مـی قرآناز نظر 

ابولُونالدقعینَ لَا یالَّذ کْمالْب مالص اللَّه ندهمچنین نشنیدن سخنان انبیـاء و عـدم   ). 22/انفال(»ع
و قَالُواْ لَو کُنَّا نَسمع أَو نَعقلُ مـا کُنَّـا فـىِ    «: بودن استخردورزي روي آنها علت اصلی اهل دوزخ

).1/ملک(» أَصحابِ السعیر
وایات اسالمی نیز تعقّل که اساس دین و ایمان است، نقـش اساسـی در هـدایت انسـان     از نظر ر

یا هشام إنّ هللا علـی  «: فرمایدمی)ع(امام کاظم. داندبرخی روایات عقل را حجت باطنی می. دارد
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باطنه و اما ال) ع(حجۀٌ ظاهره و حجۀ باطنه فأما الظاهره فالرسول و االنبیاء و االئمه: الناس حجتَین
).16ص: 1ق، ج1388کلینی، (»فالعقول

). 25:همان(»العقل دلیل المؤمن«): ع(امام صادق: داندمؤمن می» دلیل«روایت دیگري عقل را 
هرکس عاقل است، دین دارد و «: داندي دینداري میعقل را نشانه) ع(در روایت دیگر امام صادق

).11ص :همان(» رودکسی که دین دارد به بهشت می
جانبه تنها از طریق دیـن  پیام صریح این آیات و روایات این است که راه رسیدن به سعادت همه

تواند دیـن  صحیح و ایمان همراه با عمل ممکن است و با تعقّل و استدالل منطقی است که آدمی می
ا کسب کرد؟توان راه بندگی حقیقی رحال جا دارد ببینیم که چگونه می. دست آوردهو ایمان را ب

گريآزاداندیشی و انتخاب. 3

دینان و فاسقان، کسانی هستند کـه ضـمن پرهیـز از    بندگان حقیقی در برابر مشرکان و کفّار و بی
و الَّذینَ اجتَنَبواْ «: ستو بشارت و سعادت خدا از آن آنهاگردند سوي خدا بازمیعبادت طاغوت به

» اجتناب از طـاغوت «). 17/زمر(»فَبشِّرْ عبادابواْ إِلى اللَّه لهُم الْبشْرَىالطَّاغُوت أَن یعبدوها و أَنَ
پرستی و تسلیم در برابر حاکمان جابر و پرستی و هواپرستی و شیطاندوري از هرگونه شرك و بت

بـر  سوي خداي یگانـه بازگردنـد،  کسانی که با این خصوصیت به. گیردگران ستمگر را فرامیسلطه
صرف نفی طاغوت بدون اثبات و ایمـان  ،بنابراین. ها خواهد بودایشان بشارت به نیکوترین پاداش

پس دیانت صحیح این است که انسان میان نفی طـاغوت و باطـل و   . به خداي واحد سودي ندارد
ـ «: فرمایـد در معرفی این بنـدگان ویـژه مـی   قرآن. اثبات ایمان و اعمال صالح را جمع نماید ر فبشّ

این بندگان مشمول بشارت پر فیض و رحمت خداونـد کسـانی   ). پس بندگان را بشارت ده(» عباد
الذین یستمعون القـول فیتبعـون   «: کنندشنوند و از نیکوترین آنها پیروي میهستند که سخنان را می

هاي صحیح و سالم است و شنیدن سخنان مستلزم تحقیق، گزینش و عمل براساس آموزه. »احسنه
انـد و سـخن حـق را سـریع     یافتن است که صاحبان عقل و تفکّر در مسیر هدایتین همان هدایتا

أُولَئـک  و قَالُواْ لَو کُنَّا الَّذینَ یستَمعونَ الْقَولَ فَیتَّبِعونَ أَحسنَه أُولَئک الَّذینَ هدئهم اللَّـه و  «: پذیرندمی
صورت یک شعار اسـالمی درآمـده، آزاداندیشـی    این دو آیه که به). 18/زمر(» هم أُولُواْ الْأَلْباب
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دین درسـت هـم دینـی    . دهندخوبی نشان میگري آنها را در مسائل مختلف بهمسلمانان و انتخاب
.است که مبتنی بر آزاداندیشی و انتخاب باشد

رساندن آنها در و فعلیتبنابر آنچه بیان شد، شناخت انسان بدون کشف خود و استعدادهاي خود 
شناسی نقـش کلیـدي دارد   یکی از مباحثی که در انسان. جهت کمال انسانی ناتمام و ناممکن است

ـ .است» فطرت«شناخت  و » صـبغه «، »فطـرت «ي ري بـا تحصـیل و تفسـیر سـه واژه    شهید مطه
. کندانسان دفاع میقرآنیاز تصویر ) بعدبه15ص: 1361(» حنیف«

فطرت اهللا التـی  ... «: اش با خدا و دین آمده استدر مورد انسان و رابطهقرآندر» فطرت«لغت 
: اشاره است به خلقت و آفرینش انسـان قرآننیز در » صبغه«لغت ). 30/روم(»فطر الناس علیها

ي الهی کـه در  یعنی رنگ و نشانه، »صبغه«). 138/ بقره(»صبغت اهللا و من احسن من اهللا صبغه«
مـا کـان   «: فرمایـد نیـز مـی  » حنیف«ي لغت دربارهقرآن. کار رفته استلقت انسان بهتکمیل و خ

مضمون این آیه آن است که بشر ). 67/عمرانآل(»ابراهیم یهودیا و ال نصرانیا بلکان حنیفا مسلما
.شدن در برابر عظمت خداوند استیک فطرت دارد و این دین بشر است که همان اسالم و تسلیم

تمـام  ،رودین فطرت است، دین راه است و از ایـن . یقی در فطرت و سرشت انسان استدین حق
آنچـه پیـامبران   «. و پرورش همین حس فطري دین در بشـر اسـت  ءتعالیم پیامبران در جهت احیا

:اسـت » اسـالم «دارند تقاضاي همین فطرت انسانی است و نام دین بشر از آدم تا خاتم عرضه می
»ینَ عإِنَّ الدالَماإلِس اللّه 19/عمرانآل(»ند.(

اي آفریـده شـده کـه    گونـه اصل معرفت خدا در روح و جـان آدمـی وجـود دارد و انسـان بـه     
همواره خداخواهی و خداجویی به درجات مختلف در جهـان کنـونی بـه یـاد انسـان      . خداجوست

نسـان ممکـن اسـت متعلّـق     ا. هاي خداشناسی در واقع تنبه و یـادآوري اسـت  آید و تمامی راهمی
یا ممکن است خداجویی براساس تعلیم و . مناسب فطرت خود را نشناسد و یا در مصداق خطا کند

شود و در اوضاع و شرایطی دوبـاره  تربیت و تأثیرات محیطی کم فروغ گردد، ولی هرگز نابود نمی
. هـا بازشناسـانند  انسـان ي پیامبران این است که متعلّق فطرت را به تالش همه. نمودار خواهد شد

در تبیین خداشناسی، دین، اخالق، آزادي و وحدت دین نقش کلیدي » فطرت«ي ترتیب نظریهبدین
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در جهت اثبات یگانگی انسان و نقد نظر ماتریالیسـتی و  ي فطرت،توان از نظریهمی،همچنین. دارد
.آلیستی استفاده کردایده

انسان و رسیدن به یگانگی.4

ت وجودي انسان در یک نظام روانی و در جهـت انسـانی و تکـاملی و    یگی رسیدن واقعبه یگان
ام اجتماعی در جهت تکـاملی  انسانی به وحدت و یکپارچگی در یک نظيهمچنین رسیدن جامعه

شـده بـه   و تجزیـه ) 105ص:1383گریمالـدي،  : ك.ر(ه پارانسان پارهيمسئلهو متقابالًو دینی
ها و طبقات متضاد و متناقض مسائلی هستند که ي جامع انسانی به گروهزیههاي مختلف و تجقطب

ي روانی و از آیا ممکن است شخصیت انسان از جنبه. اندها را به خود معطوف داشتههمواره اندیشه
نظر اجتماعی در یک جهت انسانی و تکاملی به یگانگی و وحدت برسد؟ در این خصوص سه نظر 

.ـ رئالیستی3آلیستیـ ایده2ـ ماتریالیستی1: استو عقیده ارائه شده
صـورت  براساس دیدگاه ماتریالیستی، انسان در فجر تاریخ که مالکیت خصوص در کار نبود بـه 

وجود نداشت؛ انسان در آغاز تاریخ زندگی اشـتراکی  » من«. زیستمی» ما«صورت اجتماعی و به
زیست و انسان از وحـدت شخصـی و   ی میداشت و به همین جهت با روح جمعی و احساس جمع

بعدها در اثر تولید اضافی و کارنکردن برخـی از افـراد مالکیـت خصوصـی     . جمعی برخوردار بود
شد و مالکیت خصوصی وحدت جمعی و حتّی وحدت » من«تبدیل به » ما«در نتیجه . وجود آمدبه

). 1383؛ همان،1377مارکس،: ك.ر(ها را در میان برد شخصیتی انسان
ها تنها با بریدن قید مالکیت و قطع تعلّق انسان به زمین و ها و ماتریالیستي مارکسیستعقیدهبه

سرمایه است که انسان بار دیگر به یگانگی اخالقی، سالمت روانی و وحدت و سـالمت اجتمـاعی   
. هاستسوي این یگانگیحرکت جبري تاریخ به. گرددباز می

دانـد و  ست که هستی را مساوي با ماده و انسان را مساوي با جسم مـی مشکل این دیدگاه آن ا
گونه اصالتی قائل نیست و این چیزي است که عقل و روح آن را رد و انکار براي روان و روح هیچ

ال و زن و بچـه از  تعلّقات به م. عالوه قطع تعلّق اختصاصی اشیاء به انسان ناممکن استبه. کندمی
آلیستی هـم آنچـه عامـل    رغم طرفداران دیدگاه ایدهبه. کردنی نیستندشدنی و برابروجود آدمی جدا
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شود، تعلّق درونی و قلبی اسـت نـه تعلّـق اشـیاء و مالکیـت      ي شخصیت انسان میتفرقه و تجزیه
براي تحقّق وحدت در شخصیت و اجتماع باید تعلّق درونی انسان به اشیاء را از میان برد، . ظاهري

بشود، قطـع  » ما«تبدیل به » من«براي اینکه «. یعنی مالکیت خصوصی را،ق اشیاء به انساننه تعلّ
یعنی قطع تعلّق این معنا،. ء باید بریده شودتعلّق انسان به اشیاء ضرورت ندارد، تعلّق انسان به اشیا

ـ      وي قلبی انسان به اشیاء در اثر تکامل روحی و روانـی در اثـر آمـوزش و پـرورش و آزادي معن
بـراي یگـانگی انسـان    . تکامل درونی انسان عامل توحید اوست نه کاستی برونی. گرددحاصل می
).63ص: 1357مطهري، ب، (» را گرفت» ماده«داد نه اینکه از او » معنی«باید به او 

تـاثیر عوامـل مـؤثر معنـوي،     انسان در پرتو ایمان و تحـت . انسان اول حیوان است و بعد انسان
گرفتن ابعـاد مـادي و   اشکال اساسی این دیدگاه هم نادیده. یابدوحدت خویش را بازمیمعنویت و

اندیشـد و  ي انسان با نفس خود میاینان تنها به روان و درون انسان و رابطه. جسمانی انسان است
.کنددار میاین خود وحدت و ترکیب انسان را خدشه

انسـان مرکّـب از جسـم و روان    . هم نیسـت ي محض نیست، روح محضکه مادهانسان همچنان
حقیقت انسان روح مجرّد اسـت  قرآنهرچند از دیدگاه . است و آنها در همدیگر تأثیر متقابل دارند

و اسالم است کـه انسـان   ءدر مکتب انبیا. توان واقعیت جسم و نیازهاي آن را نادیده گرفتاما نمی
پرسـت در آنِ واحـد هـم بـا     انسان موحد و حق. سدرجانبه به توحید در عبادت میبا تربیت همه

ایـن منطـق   . جنگدعدالتی در اجتماع میعوامل روحی و روانی تفرقه و هم با عوامل تبعیض و بی
اسـالم در  . دهـد طور متوازن کشف و پرورش میاسالم است که ابعاد فردي و اجتماعی انسان را به

پرسـتی سـر داد،   رتو ایمان به خداوند متعال و یگانـه آنِ واحد که نداي توحید روانی و درونی در پ
: همان: ك.ر(هاي اجتماعی را بلند کردفریاد توحید اجتماعی در پرتو جهاد و مبارزه با ناهمواري

).6ص 
خـود  چیـز خودبـه  گوید که مالکیت را از بین ببریـد، همـه  اسالم همانند دیدگاه ماتریالیستی نمی

ي اسـالم  برنامـه . ون را اصالح کنید و به بـرون کـار نداشـته باشـید    گوید درشود و نمیدرست می
.جانبه و کامل استهمه
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اش بریـده  ي ماتریالیستی چون از درون به آزادي نرسیده و تنها تعلّقات بیرونیانسان مدل نظریه
بـه  بـودن قـادر  روپبـال بال و پري است که قیدوبند از او برداشته شده ولی در اثر بیشده، مرغ بی
آلسیتی از درون آزاد است و از بیرون بسته، مرغ با بـال و  ي ایدهاما انسان مدل نظریه. پرواز نیست

ي رئالیستی، مرغ با بال اما انسان مدل نظریه. پري است که پایش به جسم سنگینی بسته شده است
. گرفته شده اسـت ي پرواز دارد، و هم قیدوبندهاي سنگین از پاهایش برو پري است که هم وسیله

رسـیدن بـه   . شود که تا فرد و جامعه به یگانگی نرسد، به سعادت نائل نمیگردداز اینجا روشن می
شـدن فـرد در جهـت    یگانه. یگانگی نیز تنها در پرتو توحید عملی، فردي و اجتماعی ممکن است

غیـره و  وپرستیپرستی، جاهگونه پرستش قلبی از قبیل هواپرستی، پولپرستی خدا و نفی هریگانه
. هـا ها و تبعـیض عدالتیها و بیپرستی حق از طریق نفی طاغوتشدن جامعه در جهت یگانهیگانه

شود، خسی اسـت بـر دریـا،    جانب قطبی کشیده میانسان در نظام شرك، هر لحظه به سویی و به«
یک کشـتی مجهـز بـه    اما در نظام توحیدي، مانند . برندها هر لحظه او را در جهتی با خود میموج

: همان(» هاي راهنمائی است؛ در یک حرکت منظم و هماهنگ تحت فرمان مقامی خیرخواهدستگاه
76.(

آزادي انسان ایمان به خدا و. 5

اند که خود حقیقی و واقعی انسان، خود نداشتن و آزادي از سارتر و طرفداران اصالت بشر مدعی
: 1380سـارتر، (» هان آزاد است، بلکه عین آزادي استانسان در این ج«. هر امري و قیدي است

گویم پـس  دلیل اینکه انسان آزاد است میمن به«: گویدمیهستی و نیستیوي در کتاب ). 40ـ45
:همـان (توانـد آزاد باشـد   خدایی نباید باشد، چون اگر خدایی وجود داشته باشد انسان دیگر نمـی 

انسان موجودي است فاقـد طبیعـت، فاقـد هرگونـه     «: گویدمیاصالت بشردر کتاب ). 223ـ225
ماهیت؛ هر حد و مرز و هر قید و هـر طبیعـت و هـر رنـگ و     شکل و بی، بیرنگاقتضاء ذاتی، بی

فرض خدا با آزادي بشر منافات ... ایمشکلی که به انسان تحمیل کنیم خود واقعی او را از او گرفته
).26:معنینقل به(» دارد
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الوجودبـودن بشـر را نادیـده    اي پیروان اصالت بشر این است کـه معلـول و ممکـن   اشتباه و خط
اگـر فقـط   . حرّیت و آزادي در وجود انسان خود دلیل بر وجود خـدا و صـفات اوسـت   . اندگرفته

.طبیعت و ماده بود که آزادي براي انسان معنا نداشت
خبر کند که واقعاً اینها این قدر بیانسان تعجب می«: گویدمیاصالت بشرري در نقد از استاد مطه

اگر خدایی باشد معنایش این است که خدا یک ذهنی دارد و قبالً طبیعت من : گویدو ناآگاهند؟ می
توانم آزاد باشـم بلکـه   را در ذهن خودش تصور کرده و اگر من در ذهن خدا تصور شده باشم، نمی

! براي خدا اصالً معنی دارد؟» ذهن«آیا » امبودهباید مجبور باشم، همان جور باشم که در ذهن خدا 
ـ (» که اسمش را خدا گذاشته اسـت او خدا نیست، او یک موجودي است مثل خود سارتر  ري، مطه

1376:216 .(
شناسـی  تر اسـت تـا فلسـفه، در هسـتی    سخن سارتر و همفکران او بیشتر به شعر و تخیل شبیه

یکی آنکه یک : تنها به یکی از دو صورت ممکن استشکلی مطلق،رنگی و بیحدي مطلق و بیبی
حد، محیط مرز و بییعنی وجودي باشد بی،پایان باشدموجود، کمال الیتناهی و فعلیت محض و بی

زیـرا  ،ي موجـودات، آنچنانکـه ذات پروردگـار اسـت    ها و قاهر بر همهها و مکاني زمانبر همه
. شوددر چنین ذاتی نقص فرض نمیحرکت و تکامل عبور از نقص به کمال است و

دیگر اینکه یک موجود فاقد هر فعلیت بوده باشد؛ یعنی تنها امکـان محـض و اسـتعداد محـض     
پذیرد؛ باشد، هیچ حقیقت و ماهیت و فعلیت ندارد جز اینکه هر حقیقتی و ماهیتی و هر تعینی را می

دار و همواره در پناه یک موجود رنگشکل است، رنگ و بیچنین موجود با آنکه در ذات خود بی
و یـا  » هیـوالي أولـی  «این چنین موجود همان است که فالسـفه آن را  . دار قرار گرفته استشکل

ي نزولـی وجـود قـرار گرفتـه اسـت،      تـرین مرتبـه  هیوالي أولی در پایین. نامندمی» لموادامادة«
ي مراتب به قرار گرفته است و بر همهي صعودي در باالترین مرتهمچنانکه خداوند متعال در مرتبه

.احاطه دارد
توانـد فاقـد هرگونـه    ي موجودات دیگر در وسط این دو حاشیه قرار دارد، نمیانسان مانند همه

تفاوت انسان با سایر موجودات جهان در این است که تکامل انسان حـد و پایـان   . یقین بوده باشد



1389، سال اول، زمستان 1يه، شمارسراج منیريهفصلنام22

ي کنند ولی انسان نقطـه کنند و از آن تجاوز نمیمیدیگر موجودات در یک حد معین توقف. ندارد
). 19: تاطباطبایی، بی(توقّف ندارد 

تعینی نیست، ماهیتی و بیشکل و بیآنچه انسان را این چنین کرده، بی. آري این است مقام انسان
ن اشـاره  تر بـه آ کنند، که پیشبلکه نوعی تعین است که از آن به فطرت و سرشت انسانی تعبیر می

انسان مرز و حد ندارد، اما راه دارد، فطرت دارد، توقّـف نـدارد، امـا روي صـراط مسـتقیم      . رفت
. کند؛ حرکت انسان در مدار انسانی تکامل استحرکت می

دو دیدگاه سارتر و همفکران او در رد و انکار هر نوع تعیین و رنـگ و شـکل و هـر    ،رواز این
ومـرج  قیدوشـرط انسـان، منتهـی بـه هـرج     و تنها تاکید بر آزادي بیتقیدي، هر چند ایمان به خدا

).291ـ286: 1354ري، مطه: ك.ر(گردد گونه مسؤولیت میتعهدي و نفی هراخالقی و بی
ي انقـالب در امـور   وسـیله ي حیات بـه شدن چهرهدنبال دگرگوناندیش بهبرخی متفکّران مادي

وابط و زندگی ماشـینی، پـوچی حیـات برتـر و معقـول و      شدن انسان متجدد در راقتصادي و اسیر
هـاي آن،  گرایـی و نشـانه  یک توجه گذرا به بیمـاري پـوچ  . تربیت دینی و انسانی را نتیجه گرفتند

:هاي ذیل را با خود داردگرایی عالئم و نشانهپوچ. کندگیري را آشکار میبودن این نتیجهاساسبی
یـات طبیعـی اسـت کـه حیـات را از معنـا و جوشـش        صیرورت و دگرگونی در احساس ح. 1
دهد، مانند اجبـاري کـه یـک    اندازد و زندگی را در نظر آدمی یک ضروروت تنفّرآور جلوه میمی

.آلود داردانسان تشنه در دل صحرا نسبت به خوردن آب گل
ایان صورت گرپاشیدگی واقعیات و قوانین و روابط حاکم بر آن واقعیات که در روان پوچازهم. 2
.نداها در حد خیاالتاند و شاید و بایداساسها بیها و زشتیدر نظر اینان زیبایی. گیردمی

دهـد و بـا   تأثیر قـرار مـی  گرا را تحتاي است که روان انسان پوچهاي لحظههمواره موقعیت. 3
اي جز شـوراندن  جهاندیشد و اما نتییا می: روي اوستشدن همان لحظه یکی از دو راه پیشسپري

بیند و یا با کوششی زیـاد خـود را از هوشـیاري و احسـاس     ي درونی نمیکنندهواحدهاي ناراحت
.سازدرها می» من«

شودگرا میهاي پوچهاست که دامنگیر روانها و پستیشدن عظمتها و مخلوطسقوط ارزش. 4
اي ها در هر زمان و جامعـه نساندچارشدن برخی از ا). 21ـ22: 1380نقل با تصرّف از جعفري، (
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هاي دیگر هم زیانبار است؛ زیانبارتر از آن هم این است که ایـن  به این بیماري، مسلماً براي انسان
کنند و تعلیم و تربیت را مرتبط با آن مکتب و فلسـفه  بیماري را به شکل فلسفه و مکتب عرضه می

.ساز استاني بشري بحرکنند و این براي جامعهریزي میبرنامه
تنهادر حیات معقول و تعالیم دینی وجود ندارند، بلکه تعالیم دینی و محصـول آن  ها نهاین نشانه

. انـد گرایـی بیمـاري پـوچ  يدر درمان و معالجهحیات معقول، اگر نگوییم یگانه عامل، عامل مؤثّر
گاه اصلی عالم یعنی تکیه،کردن خدااومانیسم غربی و تأکید افراطی بر خودبنیادي انسان و فراموش

.هایی را ایجاد کرده استي انسان مشکالت و بحرانو آدم در امر تعلیم و تربیت سازنده

شناسی دینیآفرینی اومانیسم غربی در انسانبحران.6

ها حیات حقیقی خود همراه با رنسانس در غرب، مرگ بسیاري از علوم انسانی فرارسید؛ انسان
تاز میدان شدند و معنوي یکّهي غیرنویت و سنن دینی نابود شدند، علم و فلسفهرا از کف دادند، مع

العقـول  صـورت ماشـین عظـیم محیـر    این امر به تمدن جدید خصلت مادي صرف داد که آن را به
.درآورد

ي تمـدن  در دوران جدید یک واژه بود که مورد احترام و اعتبار قـرار گرفـت و سراسـر برنامـه    
بود؛ این تفکّر بشر را معیار ارزش هر » اومانیسم«ي این واژه، واژه. ا در خود خالصه کردمتجدد ر
چیز را محدود در واقع، منظور از این واژه این بود که همه). 215: 1387زاده، حسن(داند امري می

به موازین و مقادیر بشري محض سازند و هر اصل و طریقی را که خصلت معنوي و الهـی داشـت،   
ي تسـلّط  توان گفت مقصود این بود که به بهانهاصالً در اینجا می. رندوصورت تهی و انتزاعی درآبه

ي گونـه گردانی از آسمان و تعالیم انبیاء، انسان بـه در اثر این روي.بر زمین از آسمان روي برتابند
. آمیز تنزّل مقام یافتفاجعه

شـد و اسـتقالل و بقـایش رشـک     تقـدیس مـی  طـور افراطـی  در تفکّر جدید غربی انسان که به
انگیخت و در چنین برداشتی از حقوق و استقالل و شخصیت انسانی، هرگونه دخالت خارجی برمی

شـده و مقـام و منزلـت    این انسان تقدیس. کردندرا محکوم می) وحی و هدایت انبیاء و فیض الهی(
ي داروین بـود کـه اظهـار داشـت     نظریهنخست. خدایی یافته در کمتر از یک قرن تنزّل مقام یافت
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ي خالق و خدایی براي حیات ابدي خلـق  وسیلهانسان با دیگر حیوانات تفاوت ندارد و روح او به
. ي فرویـد وارد شـد  وسـیله محوري بـه ي دوم بر انسانضربه). 182: 1381پور، صانع(نشده است

. ي جنسی او سقوط کـرده اسـت  غریزهاش تا حدي او، مرکز عقل آدمی در وجود فیزیکیعقیدهبه
ي جنسـی  ي فروید، تمام منزلت وجدان شخصی انسان تنها نقابی فریبنده بـر روي غریـزه  عقیدهبه

). 1370؛ رویکروف، 1370شاریه، : ك.ر(است 
ي انسان مـالك حقیقـت اسـت، نـه خـود      محوري، ارادهیعنی انسان،در فرهنگ اومانیسم غربی

تعلّـق  » پدیـدارها و ظـواهر  «معرفت ممکن تنهـا بـه   . باشدیقت میسور نمییافتن ذات حق. حقیقت
ي دکـارت و کانـت   براساس این اظهارات کـه از فلسـفه  ). 215ـ1387:216زاده، حسن(گیردمی

گیرند و ي شناسایی قرار میشد، مسائلی مانند خدا، اختیار و بقاي نفس خارج از حوزهاستفاده می
اسـاس ایـن نظـر    روشن اسـت کـه بر  . نادرست است» تاًنفیاً و اثبا«آنها داوري و قضاوت در باب 

.ریزدیعنی علوم انسانی مبتنی بر وحی فرو می،اساس اخالق و تعلیم و تربیت دینی و الهی
تواند تمام مسائل گرایان افراطی معتقد بودند که عقل و منطق آدمی میدر فرهنگ اومانیسم، عقل

گرایان افراطی با این سالح به جنگ ایمـان و دیـن آمـده    عقل. ی نیسترا حل کند و نیازي به وح
بیایید باور به نیروهاي فراطبیعی و فناناپذیري روح و تمامی جزمیـات را  «: گفتالمتري می. بودند

گونه در اثر بدین. باشدمنظور وي از جزمیات متون دینی می). 248: 1384الوین، (» به دور افکنیم
رفت و کفر و الحـاد بـاب   رات، اصول دینی در غرب یکی پس از دیگري از میان میاین نوع اظها

هاي الحادي را ي هگل اندیشهبا تفسیر وارونه از فلسفه19مارکس و فویرباخ در قرن . شدروز می
ي اینان، دین اساساً یک محصول بشري است و حقیقت الهـی چیـزي   بنابر عقیده. کردندترویج می

هاي جسمانی رها شده هاي فردي و عینیتذات و صفات انسانی که از محدودیتنیست جز همان
زاده، حسـن (و در موجودي مستقل و جدا از انسان، تعالی یافته و مورد تکریم قرار گرفتـه اسـت   

براساس این عقاید مادي و الحادي، دین و باورهاي دینی و تعلـیم و تربیـت   ).495ـ 496: 1387
هاي یچ اصالت و اعتبار ندارد و تنها باید آنها را در حدود مناسبات طبقاتی و پدیدهمبتنی بر آنها، ه

.تبعی، ثانوي و روبنایی مطالعه کرد
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هـاي  هـاي دینـی و حاکمیـت اندیشـه    ارزشيهاي الحادي، سقوط همـه ي ترویج اندیشهنتیجه
هـا از  دایش انواع بحراناین افکار مادي و ضد دینی در مکاتب غربی موجب پی. سکوالریستی بود

اختصـار توضـیح داده   جمله اخالقی، روانی و معنوي و بحران الحاد و شکاکیت شده است کـه بـه  
.گیردشود و سپس نقش دین و تعلیم و تربیت قرآنی در زدودن آنها را مورد اشاره قرار میمی

بحران معرفتی.1

و انند و آنچه را که به چنگ حـس دي حسی میگرایان تنها ابزار شناخت را حس و تجربهحس
ي این روش شناخت آن است که امور الزمه). 1370:190جوادي،(کنندآید، انکار میتجربه نمی

گرایـی  ي چنین نگاهی بـه جهـان، مـادي   ي شناخت انسانی بیرون بمانند؛ نتیجهمادي از دایرهغیر
.است

ار شناخت حسی را مورد تردید قرار برخی هم ابزار شناخت را منحصر به عقل کرده، اعتب
گروهی دیگر هم مانند برخی عارفان، ابزار شناخت را به شهود ). 507: 1370ژان وال، (اندداده

: تاجعفري، بی(اندهاي شناخت عقلی و تجربی غفلت ورزیدهعرفانی محدود ساخته، از روش
عدم شناخت واقعی انسان و قواي ها در ابزار شناخت، ناشی از ایجاد این نوع محدودیت). 244

ي گرا، همهها در کسب معرفت، موجب شده تا برخی متفکّران علمگونه محدودیتاین. اوست
شناسان، یا برخی روان. هستی، حتّی دین، معجزه و وحی را برحسب روند اقتصادي توجیه کنند

ها، بینیگونه جهاني اینجهنتی. ي هستی را براساس مسائل روانی تبیین نمایندکنند همهتالش می
ي مسائل ماوراي ماده و مادیات است، اگر نگوییم که گاهی به شکاکیت، کم سکوت دربارهدست

.کشد و این بحران معرفتی است که دامن انسان متجدد را فرا گرفته استنسبیت و الحاد می

بحران اخالقی.2

رذائل . د، با بحران اخالقی مواجه استویژه متجدشکّی در این نیست که انسان معاصر، به
آزاري به قصد رذائلی مانند میگساري، شهوترانی، کودك. اخالقی، امروزه به حد بحران رسیده است
آوري علمی و تزلزل کانون ها از مزایاي فنکردن ملّتلذّات جنسی، زورگویی دولتی، محروم
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گرایی و معیار خوبی و بدي امور، لذّتدر اغلب مناطق جهان امروز. خانواده و نظایر اینها
. معنا شده استدر برخی جوامع معاصر دعوت انسان به فضائل اخالقی بی. سودگرایی مادي است

نکردن به خدا مادي انسان و فضائل فطري او و توجهي این بحران اخالقی غفلت از ابعاد غیرریشه
.باشدیو تعالیم پیامبران الهی و علوم انسانی معنوي م

بحران روانی و معنوي.3

هاي مختلف، گرفتار مشکالت روحی و هاي فراوان در عرصهانسان معاصر، با وجود پیشرفت
) Distress(، اندوه و افسردگی)Anguish(پریشی، روان)Dgitation(روانی از قبیل اضطراب

از دست داده و خویشتن زده، هویت واقعی خود را انسان متجدد و علم. هاي دیگر استو بیماري
. دهدمعنابودن انسان را رنج میگرایی، احساس تنهایی و بیامروزه پوچ. خویش را گم کرده است

ها ناشی از آن است که آدمی حقیقت انسانی خود را نشناخته است و تمام این مشکالت و بحران
. تیعنی خداوند متعال را از دست داده اس،ي آرامش خودگاه و نقطهتکیه

رو با بازگشت به دینهاي پیشرفع بحران.6

رفع بحران معرفتی.1

عقل . هاي کسب شناخت، اعم از حس، عقل، شهود عرفانی و وحی الهی استاز نظر دینی، راه
نماید و وحی الهی، بسیاري از حقایق ناگشوده به توسط آدمی، ضرورت وحی الهی را اثبات می

تنها انسان دین نه. درست آنها هیچ تنافی با عقل هم ندارندکند و در صورت فهمعقل را روشن می
گشاید و عقل کند بلکه افق بازتري را پیش روي او میرا به روش خاصی از شناخت محدود نمی

.تنهایی توان نیل به این مهم را نداردبه
انی الهیات نظر کانت آلمپاره است؛ مثالً بهي دیگر اینکه همین عقل در فرهنگ غرب پارهنکته

توسط این هي عقل نظري خارج است؛ اثبات یا نفی مسائل ماوراءالطبیعو خداشناسی از حوزه
ي اخالق نیز دست عقل از دامن اثبات و نفی کوتاه است و تنها برخی در حوزه. عقل ممکن نیست
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اسالم ی است کهاین در حال. گیرد و از این جهت عقل فقط یک ابزار استمسائل را مفروض می
ها رشد تر دیدیم و خواهیم دید، سطح عقالنیت جامعه را در تمام سطوح و حوزهکه پیشهمچنان

ماند و بنابراین اسباب و دواعی شکاکیت دهد و امر مبهم، مجهول یا مجمل باقی نمیمی
.ماندگري و الحاد باقی نمیالادري

رفع بحران اخالق.2

ي هاي آن نتیجهبه دین واقعی و الهی و عمل به آموزهها با بازگشتدر واقع این رفع بحران
ي اخالق بوده و دین هماره پشتوانه. یابدبرقراري نظام عدل و عقل و رشد علمی است که تحقّق می

پیامبران الهی براي تحقّق فضائل اخالقی . خدا خالق انسان، راهنما و بر اعمال او ناظر است. هست
خداوند پیامبرانش را از پی ... «: فرمایدمی) ع(علی. انددهو تحکیم مبانی فطرت مبعوث ش

سوي آنان گسیل داشت تا اداي عهدي را که خداوند در ازل با آنان بسته بود از آنان یکدیگر به
هاي قدرت الهی را به آنان نشان هاي عقل آنان را برایشان برانگیزند و نشانهدفینه...بخواهند

).43.: م1957، البالغهنهج(» دده
هاي آن به اوج خود و عمل به آموزهقرآنها با فهم کامل یافتگیها و هدایتاین بیداري

گردد؛ در نتیجه فضائل عمل به دستورهاي الهی میيرسد؛ عشق و محبت به خدا، مبنا و انگیزهمی
خیزند میز میان برده اهاي اخالقی یادشگیرد و بحراناخالقی جاي رذائل و اعمال بولهوسانه را می

نهد؛ گوش زیرا که در آن صورت انسان از سر اختیار و عشق و معرفت به دستورات الهی گردن می
اگر . یافته به نداي وجدان، فطرت و انبیاء است، نه نداي شیطان و شهوت و لذّتانسان هدایت

. و برکات را خواهد داشتآن آثار ،یعنی اسالم عمل کنیم،طور کامل به تعالیم دین جامع و خاتمبه
طور کامل تحقّق به) 19/عمرانآل(»إِنَّ الدینَ عند اللّه اإلِسالَم«، )عج(عصرالبته در عصر ولی

الیبقی علی ظَهرِ االَرضِ بیت مدرٍ وال وبرٍ إلّا أَدخَلَه «: نقل شده که فرمود) ص(از پیامبر. یابدمی
طبرسی،(گردداي وارد میهاي سنگی و خیمهخانهيآن روز اسالم به همهدر » اهللاُ کلمۀَ اإلسالم

تحقّق ) عج(این حقیقت هنگام ظهور قائم«: فرمایدمی) ع(امام صادق). 4:25، ج.ق1395
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طباطبائی،(»یابد؛ در آن روز در سراسر جهان کسی که منکر خدا باشد باقی نخواهد ماندمی
).696: 1تا، جبی؛ فیض، 255: 9ج،.ق1393

رفع بحران روانی.3

و آرامش و اطمینان خاطر را بر قلب مؤمنان و » سکینه«با بازگشت کامل به دین حق، خداوند 
فرماید تا از شک، وحشت و تزلزل در طوفان حوادث رها شده و ثابت قدم یاران دین نازل می

د تا ایمانی بر ایمان خود هاي مؤمنان آرامش را فروفرستاکس که در دلاوست آن«:گردند
ها و پریشیبا گرایش و توجه و تکیه به خداوند متعال است که روان). 4/ فتح(» بیفزایند

غفلت و رویگردانی از خدا را قرآن کریم. دهندها جاي خود را به آرامش و سکینه میاضطراب
).124/طه(داند علّت زندگی تنگ و سخت می
عیشت سختی را به دنبال دارد، پس باید توجه به خدا و ایمان به او حال که اعراض از خدا، م

البتّه . این مسلماً همراه آرامش و اطمینان خوهد بودهمراه خود داشته باشد وراحتی و رفاه را به
گردد که انسان دین حق را بشناسد و به تعالیم و اصول آن روشن است که اینها هنگامی حاصل می

.عمل نماید
هاي اخالقی و انسانی و از از جهان و انسان و خدا و ابعاد وجودي آنها، از ارزشرآنقدر

مناسبات میان انسان و خدا و انسان با انسان و انسان با جهان گفتگوهاي حکیمانه و آمیخته با 
ن اگر خود واقعی انسا. کندفی میخود واقعی انسان را معرّقرآن. عمل آمده استرات فلسفی بهتفکّ

در صورت غفلت و نشناختن خود واقعی، غیر و . یابدفراموش شود، خود دیگري بر او غلبه می
چیز صرف پرورش گیرد و همهي کار قرار میگیرد و بیگانه در صحنهبیگانه جاي خود را می

ي دیگري بر انسان، غلبه. تعبیر مولوي خودباختگی استشود و این خسارت و بهبیگانه و غیر می
انسان براي نجات از ،بنابراین. رچند، آن دیگري فرشته و پري باشد عین از خود بیگانگی استه

.هاي دیگران را بگسلدت الهی خود را بازیابد و دامها باید هویها و افسردگیسرگردانی
هاي او را کند؛ بیماريها تماس او با حقایق را افزونتر میپرورش عشق به خداوند در انسان

عشق به حق با . ي دردهاستعشق به خدا طبیب همه. بخشددهد و به وي حواس تازه میمیشفا
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ازدیاد علم و معرفت انسان عارف، شدو«کند ت پیدا میت و قوبقره(» حباً هللالذین آمنوا اشد/
16 .(داراي مراتبی است و شدت و ضعف » حقیقت وجودي«عنوان کماالت عالی ت بهعشق و محب
).بعدبه7:179، ج.ق1419صدراي شیرازي،. (ددار

. و نامتناهی استحدت است، زیرا داراي کمالی بیي دوستی و محبشایسته» حق تبارك«ذات 
و نحن أقرب «خداوند با صفات و اسماء خود با انسان و جهان ارتباط وجودي و اشراقی دارد 

).85/واقعه(» ال تبصرونإلیکم منکم و لکنّ
ق ق به خدایند و این تعلّویژه انسان، وابسته و متعلّي موجودات، بهه به مفاد این آیه، همهتوجبا 

. ق و وابستگی به خود است زیرا خدا و خود مراتب عالی و دانی وجود هسنندو وابستگی عین تعلّ
ر دو خداي نامتناهی، مستقل و خالق و موجد انسان و جهان و انسان معلول، مخلوق و وابسته ه

ها الناس انتم الفقراء إلی اهللا و اهللا هو یا ای«: خدا وجود غنی و انسان وجود فقیر. باشندوجود می
).15/فاطر(»الغنی الحمید

ي اعلی عنوان خالق و علّت موجد، مرحلهخدا به. آدم و عالم، همه تجلّی و مظهر خدایند
به خدا و ایمان به او در سیر حرکتی و ي ناقص آن است؛ انسان در تعلّقوجود و انسان مرحله

.رسدکماالتی از خود ناقص خود حرکت کرده، به خود کامل و نهایی خود می

اصول تعلیم و تربیت الهی.7

اختصار اصول و مراحل زیربنایی حرکت استکمالی انسان با محوریت تعلیم و در اینجا به
:دهیمتربیت الهی را مورد اشاره قرار می

هاي یادشده، ایمان حقیقی به خداوند در رهایی از معضالت و مصائب و بحران: لاولین اص
ایمان حقیقی ). 257/بقره(» اهللا ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلی النور«: متعال است

مشکالت و . ماندمنشأ قرب و والیت حق است و اگر حاصل گردد، مطمئناً دیگر ظلمتی نمی
تر از حیات پذیرش و رسیدن به حیات عالی: اصل دوم. و باید از میان بروندمعضالت هم ظلمتند

). 24/انفال(» ...یا ایها الذین آمنوا استجیبوا هللا و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم «: معمولی است
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ي معمولی حیات شروع به پیشروي کند و با حرکت در خویش انسان باید از مرحلهقرآندر منطق 
 بگذارد) 135: 1380جعفري،(ي ربوبی ي جاذبهمراحل استکمال، قدم به حوزهو طی.

فهمد که حقیقتی هست که آدمی بسته به آن آدمی با معرفت و شناخت به حقیقت نفس خود می
است و ما در آن حقیقت قیام داریم و به این حقیقت گشودیم و گشودگی ما به این حقیقت، عین 

نشیند و ما از آن ت، هرچند که این حقیقت از علم و معرفت ما پس میي بودن ماسهستی و نحوه
ها براساس فضائل اخالقی آنها احترام به افراد انسان:اصل سوم). 69: 1385زاده، حسن(غافلیم 

13/حجرات(» إنّ أکرمکم عنداهللا اتقاکم«... ت اجتماعی، نژاد، جنسیت و است، نه موقعی .(
افراد انسانی با ایمان و پاکی . 2انسان بما هو انسان است . 1: دین اسالمبراساس این آیه مخاطب

م و مالك و معیار براي تقد. 3یت شوند، نه جایگاه اجتماعی و طبقاتی و یا ملّاز هم متمایز می
.ساالري استر در احراز مناصب، علم و تقوا و شایستهتأخّ

عدالت اجتماعی، : ها و مناسباترصهعدالت و مراعات اصول آن در تمام ع:اصل چهارم
).8/ مائده(»...قوي اعدلوا هو أقرب للتّ«... عدالت اقتصادي و عدالت قضایی و 

اصل : اصل ششم). 2/مائده(»تعاونوا علی البرّ و التقوي«: تعاون و همکاري: اصل پنجم
پرستش : ل هفتماص). 159/عمرانآل(»و شاورهم فی األمر«: مشاوره در حلّ و فصل امور

ها نسبت به کردن انسانآگاه: اصل هشتم). 36/نمل: (خداي یگانه و نفی طاغوت و استکبار
. این آگاهی و ایمان به معاد سازنده است). 130/انعام) (معاد(عواقب اعمال خود در روز قیامت

تعلیم و : اصل نهم.مقرب إلی اهللا و مبعد عن المعاصی است. حالت وادارندگی و بازدارندگی دارد
ي علوم حسی و عقلیوسیلههنیافتنی بآموزش مطالب دست. تربیت براساس کتاب و حکمت الهی

زنجیرهاي (ها و تمایالت سرکش آزادکردن انسان از هوا و هوس: اصل دهم). 157/اعراف(
اصل ).زنجیرهاي بیرونی(هاي ضد الهی، خرافات و موهومات و از قوانین و ارزش) درونی
اصالح جامعه و مبارزه با مفاسد اجتماعی تا نهادهاي حاکم بر آن از سالمت برخوردار : یازدهم

ي ایمان و عقل تحکیم رابطه: اصل دوازدهم). 142/؛ اعراف88/هود(شوند و عدالت تحقّق یابد
ند به بشر از نظر اسالم، عقل و ایمان دو موهبت الهی است که خداو. ي معقولو ایجاد یک جامعه

ها نجات توانند از بحرانهاي عقل و دین میارزانی داشته است و جوامع بشري با پیروي از آموزه
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از (فراوان استقرآنآیات مرتبط با تعقّل و خردورزي در . جانبه برسندیافته و به سعادت همه
).32/؛ انفال2/یوسف: جمله

عقل «: فرمایدمی) ع(امام صادق : تعقّل داده استروایات اسالمی نیز اهمیت فراوانی به عقل و
صالح البریۀ «: فرمایندمی) ع(امیرالمؤمنین). 1:16، ج.ق1388کلینی، (» راهنماي مؤمن است

).1381:63آمدي، (»العقل، بالعقل صالح البریۀ، بالعقل صالح کل امر و العقل مصلح کل امر
و عهد ) سفر خروج، ده فرمان و احکام مختلف(تیق دقّت در اصول یادشده و مراجعه به عهد ع

ادیان يدهد که این اصول، مشترك میان همهنشان می) ي باالي کوهانجیل متّی، موعظه(جدید 
هاي زندگی به اجراي این اصول ي انبیاء الهی بشر را براي نجات از تنگنااند و همهآسمانی

.اندفراخوانده
مشکل : باید به حقیقت رو آورد«: رهبر شوروي سابق فرمودنددر پیام به) ره(خمینیامام

مشکل شما عدم اعتقاد واقعی به . ي مالکیت و اقتصاد و آزادي نیستلهئاصلی کشور شما مس
مشکل اصلی . بست کشیده و یا خواهد کشیدخداست، همان مشکلی که غرب را هم به ابتذال و بن

با مادیت و مکتب مادي . و مبدأ هستی و آفرینش استي طوالنی و بیهوده با خدا شما مبارزه
ترین درد جامعه بشري در غرب و توان بشریت را از بحران عدم اعتقاد به معنویت که اساسینمی

).21:66، ج1369خمینی، امام(» شرق است، به درآورد

علمِ هدایت و تربیت انسان نمونهيهسرچشمقرآن.8

دعوت به تعقّل، دعوت به . مبتنی بر تعقّل استقرآنبه ایمان در همچنانکه مشاهده شد دعوت 
، فرمان به قرآنهاي ترین فرماناز مهم.ي جویایی، تحقیق و منش عقلی و تقویت آنهاستروحیه

قرآنفراخوانی . تأثیر این دستور در پیدایش و رشد تمدن اسالمی بسیار عمیق است. خواندن است
ق، سیر در انفس و سیر در آفاق، خاستگاه اصلی بسیاري از علوم بود که در به ایمانِ همراه با تحقی

این . اسالمی رشد کرد- گیري علمیروزگاران بعدي در دامن فرهنگ اسالم پیدا شد و با جهت
.بودقرآنگذار اصلی آنها نیز علوم شامل علوم نقلی و عقلی بود که پایه
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خلقت آدم و عالم، زمینیان و آسمانیان و تفکّر در صورتی شگفت با دعوت به تأمل دربهقرآن
هاي سوگند. آثار و اسرار آنان در بالندگی و تحول علوم تجربی و طبیعی، هم نقش کلیدي ایفا کرد

از این قرآنالبتّه اصل هدف . به موجودات طبیعی هم یکی از دالیل صدق آن مطلب استقرآن
مالک «و ) 10/ابراهیم(»األرضفاطر السماوات و«هدادن فکر و ذهن انسان بدعوت نیز توجه

فصلت(صورت بدیع با دعوت انسان به سیر در آفاق و انفسبهقرآن. است) 4/حمد(» یوم الدین
.مبادي براهین اثبات مبدأ و معاد را در اختیار او قرار داده است) 53/

با بیان حقیقت انسان که عالوه بر قرآندار؛اما علم جهت،ي علم استسرچشمهقرآن،بنابراین
تمامی . کندمند است، جهت علوم انسانی را تعیین میابعاد مادي از روح الهی و معنوي هم بهره

و نزّلنا علیک «: مطرح شده استقرآنآنچه مربوط به هدایت، کمال و سعادت انسان است، در 
لقد کان فی قصصهم «، )89/نحل(» سلمینالکتاب تبیاناً لکُلّ شیء و هدي و رحمۀ و بشري للم

عبرة ألولی األلباب ما کان حدیثاً یفتري و لکنّ تصدیق الّذي بین یدیه و تفصیل کلّ شیء و هدي و 
و روابط حسنه با خدا و ر علمی که انسان را به خدا، معاده). 111/یوسف(»رحمۀ لقوم یؤمنون

و هر علمی که انسان را از این مسیر دور نموده، نظر است قرآنبندگان او نزدیک کند، مورد تأیید 
. مردود و مذموم استقرآناو را صرفاً به دنیا و مظاهر مادي جلب نماید، از نگاه 

توضیح هرچیزي از امور هدایت، شامل » کلّ شیء«منظور از«: فرمایدعلّامه طباطبائی می
ي آن معارف حقّ و وسیلهباشد و بها میمعارف حقیقی، مبدأ و معاد، اخالق، شرایع الهی و پنده

، ج.ق1393طباطبائی،(»شوندشود و مردم به صراط مستقیم هدایت میباطل تشخیص داده می
دهی علوم و معارف دخیل در تربیت و هدایت انسان، با جهتقرآنبه این صورت ). 12:325

لوم انسانی فعلی، جاري و ساري ع. داندعلوم مادي و سکوالر را عامل اصلی انحطاط انسان می
تر دیده شد که ش قرن هفدهم در فرهنگ غربی است و پیشاشناسی، خاستگاهي انساندر عرصه

این مفهوم از انسان غایت علوم را به . روایت غربی از مفهوم انسان محصول این علوم است
.ستندآن انسان و این علوم، مدل الهی نی. سکوالر و اومانیسم فروکاسته است

»قد افلح المؤمنون«و ) 9/ شمس(» ...قد افلح من زکّیها«انسان الهی مدل، نمونه و مثَل
خداوند یافته و به فالح و رستگاري رسیده، انسانی است که این انسانِ تزکیه. است) 1/ مؤمنون(
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اهل احسان و بخشش را خداوند). 195/بقره(»المحسنینانَّ اهللا یحب.... «:داردمیرا دوست او 
خداوند اهل توبه و ). 222/رهقب(» هرینوابین و یحب المتطّانَّ اهللا یحبُ التّ... «: دارددوست می

:داردطهارت را دوست می
.داردخداوند اهل تقوي را دوست می:)73/عمرانآل(»انَّ اهللا یحبُ المتّفین«
»الص ُبنَّ اهللا یحداردمیخداوند اهل صبر را دوست:)145/عمرانآل(»ابرینا.
.داردل را دوست میخداوند اهل توکّ:)159/عمرانآل(»لینانَّ اهللا یحبُ المتوکّ«

علم هدایت و تربیت این انسان نمونه را در اختیار بشر قرآنتر اشاره رفت، همچنانکه پیش
ذلک الکتاب ال «: فرمایدوم انسانی الهی است که میقرار داده است و این همان مدل و نمونه عل

يراهنمایى و هدایت همهبراىکتابى استقرآن). 3و2/بقره(»ریب فیه هدي للمتقین
آنقرآننیست؛ یعنی محتواىتردیدجاىجویان، هیچحقیقتبراىآنطلب و درحقهايِانسان
بسط این موضوع و تحلیل آن در این .دهدمىخویشحقانیتبرشهادتخودکهاستچنان

.شودمختصر بیش از این ممکن نیست و آن به وقت دیگر موکول می

نتیجه

ترین موضوع براي زندگی، طرحی است که برخاسته از متن طبیعت و ترین و اولیضروري
این طرح و . بشر طالب زندگی با طرح و برنامه است. هاي عقل و وحی باشدهماهنگ با آموزه

رنامه تنها در تعالیم آسمانی یعنی وحی، تجلّی یافته و با نبوت خاتم پیامبران و نزول آخرین کتاب ب
.جامع و مصون از خطا و تحریف، با او به کمال و نهایت خود رسیده است

هاي الهی است و عقل هم از در این دیدگاه عشق و محبت به خدا مبنا و انگیزه عمل به آموزه
دعوت الهی در نظر انسان . گیرددر نتیجه فضائل اخالقی جاي رذائل را می. ندکآن حمایت می

ي عقل و در مکتب انبیاء به تحکیم رابطه. گیردرشدیافته، جاي نداي شیطان و شهوت و لذّت را می
، عصاره و جامع مکتب انبیاء، بر آن شاهد قرآناین مطلبی است که . ایمان توجه ویژه شده است

.است
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اند که خداوند به بشر ارزانی داشته است و جوامع بشري به ایمان دو موهبت الهیعقل و
هاي توانند از بحرانخصوص در عصر حاضر با پیروي از تعالیم دین حمایت شده از طرف عقل می

ترین و ترین، جامعاسالم، کامل. جانبه برسندفکري، اخالقی و روانی نجات یافته و به سعادت همه
تواند به مجامع علمی جهان، در مقابل خأل معنوي مغرب زمین، در دیان الهی است که میآخرین ا

اذهان بشر امروز براي زندگی با تعالیم دین و تفکّرات . هاي فکري و معنوي یاري رساندعرصه
هایی که بین امروزه عالمان منصف و بشر عصر اطالعات فهمیده است که تعارض. الهی آماده است

دس مسیحیان و یهودیان و علم صورت گرفته است، قابل تعمیم و سرایت به کتاب مقدس کتاب مق
. نیستقرآن

بشر این دوره . ي دین و علم استي حسنهي سوم، عصر توجه به رابطهبه هر حال هزاره
مردم جهان بعد از فراز و فرودها و خسته از مکاتب بشري خالی . خواهان صلح، عقل و عدل است

دلیل تعالی یافتن قدرت عقالنی و درك دین حق، با جان و نا و روح عبادت و وحدت و بهاز مع
ي بشر، به کمک سرانجام عدالت اجتماعی، آرزوي دیرینه. اندي خوب دین و علمدل پذیراي رابطه

ي تاریخ اسالمکند و این هدف نهایی انبیاء و دین اسالم است و فلسفهدین و علم استقرار پیدا می
ي خداوند است که گردد؛ ارادهي حتمی خداوند مبنی بر پیروزي دین و علم تکمیل مینیز با وعده

ي جهان از آن مدیریت آینده. مستضعفان جهان به کمک علم و دین، امامان و وارثان زمینیان باشند
آینده، نسبت علم و دین در جهانِ. انسان آینده، انسان متدین و عالم است. دینی و علمی است

. تساوي است

منابع و مآخذ

.قرآن کریم
. ي مصـطفی درایتـی  ترجمه. غرر الحکم و درر الکلم). 1381. (آمدي، عبدالواحد بن محمد تمیمی

.ي فرهنگی هنري و انتشاراتی ضریح آفتابمؤسسه: تهران
و انتشـارات  انتشارات سازمان مدارك انقالب اسـالمی  : تهران. ي نورصحیفه). 1369. (خمینیامام

.سروش
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.بعثت
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ي فلسـفه الوجـود در بحث تطبیقی اگزیستانسیالیسم غربـی و اصـالت  ). 1385. (ــــ ـــــــــ
.بنیاد حکمت اسالمی صدرا. 44ي شماره. صدرايي خردنامهمجله. اسالمی

: تهران. ي محمدحسین سروريترجمه. فروید در دادگاه ویلهلم رایش). 1370. (رویکروف، شارل
.نشر نکته

. سـید علـی محـدث   ترجمه و اقتبـاس .کاويفروید، ناخودآگاه و روان). 1370. (شاریه، ژان پل
.نشر نکته: رانته

ي فرهنگی دانـش و  مؤسسه: تهران. خدا و دین در رویکردي اومانیستی). 1381. (پور، مریمصانع
.ي معاصراندیشه

.بیروت: لبنان. البالغهنهج.). م1957. (الصالحصبحی
).چاپ دوم(ي اعلمیمنشورات مؤسسه: بیروت. المیزان.). ق1393. (طباطبایی، محمدحسین

.مؤسسۀ النشر اإلسالمی التابعۀ لجماعۀ المدرسین: قم. الحکمهنهایۀ). تابی. (ـــــــ ـــــــــــ
.منشورات اسالمیه: تهران. البیانمجمع.). ق1395. (طبرسی، فضل بن حسن

.منشورات اسالمیه: تهران. چاپ پنجم. تفسیر الصافی). تابی. (فیض کاشانی، ملّا محسن
.اإلسالمیۀالکتب دار: تهران. الکافی.). ق1388. (بن یعقوبکلینی، ابوجعفر محمد 

: تهـران . ي پرویـز بابـایی  ترجمـه . فلسفه براي همه از سقراط تـا سـارتر  ). 1384. (ز.الوین، ت
.انتشارات نگاه

.انتشارات خوارزمی. ي یحی مهدويترجمه. هبحث در مابعد الطبیع). 1370. (ژان وال
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: تهـران . ي مصـطفی رحیمـی  ترجمـه . اگزیستانسیالیسم و اصـالت بشـر  ). 1380. (سارتر، ژان پل
.انتشارات نیلوفر

ي موسسـه : تهـران . اهللا شـکیباپور ي عنایـت ترجمـه . هسـتی و نیسـتی  ). 1344. (ـ ـــــــــــ
.انتشارات شهریار

.دار التعارف للمطبوعات: بیروت. تفسیر القران الکریم.). ق1419. (صدراي شیرازي، محمد
پژوهشـگاه  : تهـران . ي بزرگ نـادرزاده ترجمه. اي در باب انسانرساله). 1380. (اسیرر، ارنستک

.علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
.نشر نی: تهران. ي عباس باقريترجمه. پارهانسان پاره). 1383. (گریمالدي، نیکال

: تهـران . مرتضـوي ي حسـن  ترجمـه . هاي اقتصادي و فلسفینوشتهدست). 1377. (مارکس، کارل
.آگاهانتشارات 

.انتشارات اهورا: تهران. ي آرتین آراکلترجمه. فقر فلسفه). 1383. (مارکس ـ گارل
.انتشارات اسالمیه. األنواربحار). تابی. (مجلسی، محمدباقر

.انتشارات صدرا: قم. انسان در قرآن). تابی. (ــ ـــــــــــــ
.انتشارات حکمت: تهران. سان و ایمانان). 1357. (ـ ــــــــــــــ
.صدرا: قم. جهان بینی توحیدي). 1357. (ـــــــ ــــــــ
.التبلیغ اسالمیدار: قم. البالغهسیر در نهج). 1354. (ـــــ ــــــــــ

.ي عالی ساختمانانجمن علمی دانشجویان مدرسه: تهران. فطرت). 1361. (ــــ ـــــــــــ
.صدرا: قم. ي اخالقفلسفه). 1376. (ـــــــــــــــ
.انتشارات صدرا: قم. گفتارهاي معنوي). 1374. (ــــــ ـــــــــ

.الفکرانتشارات دار: قم. ي مهدي قائنیترجمه. دین و روان). تابی. (ویلیام، جیمز


