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  مقدمه
  

 ملـي علـوم   ةخداي مهربان را سپاسگزاريم كه توفيقي عنايت فرمود تـا دومـين كنگـر   
بـا حضـور جمعـي از    بـه همـت شـوراي بررسـي متـون و كتـب علـوم انسـاني         انساني را 

ه و با همكاري رئيس و اعضـاي محتـرم دانشـگا   انديشمندان فرهيخته و پژوهشگران توانا 
چهارصـد  از آغاز فراخوان اين همـايش بـزرگ ملـي بـيش از     . برگزار نماييمشهيد بهشتي 

ـ     مقاله و چكيده مقاله از دانشگاه كنگـره   ةها و مراكز علمي و پژوهشـي كشـور بـه دبيرخان
هاي علمي و تخصصي با عضـويت   فرآيند ارزيابي و داوري مقاالت در كميته .واصل گرديد

تعدادي از استادان مجرب و محققان توانا، با توجه به محورهاي تخصصـي اعـالم شـده و    
نظـري انجـام    اول بـا دقـت و شـكيبايي و بلنـد     ةه شـده در كنگـر  مجموعه مقاالت عرض

مقاالت و چكيـده مقـاالت دريـافتي در     ةبدون شك صاحبان متعهد و دلسوز هم. پذيرفت
تدوين و تقديم آثار خود زحمات ارزشمندي را متقبل شده بودند كه در اينجا از همة ايشان 

هـاي   نتـايج تـالش   اسـت حاصـل  نچه در پيش روي شمآ. نمايم صميمانه سپاسگزاري مي
. اسـت  هـاي داوري در ارزيـابي مقـاالت دريـافتي     هاي تخصصي و هيـأت  كميتهة متعهدان

گذشـت و   بزرگـواراني كـه بـا نهايـت لطـف و محبـت،       ةدانسته و از همـ  فرصت را مغتنم
داوري مقاالت دومين كنگره ياري نمودنـد، صـميمانه تشـكر و قـدرداني      صبوري، ما را در

بررسـي متـون و   شوراي هاي تخصصي  بزرگوار و اعضاي محترم گروه از رؤساي. يمنما مي
عالقمندي و حسن تدبير در برگزاري اين كنگره همراه و همگـام   كتب علوم انساني كه با
  .نمايم سپاس وافر خود را تقديمشان مي ما بودند تشكر نموده و

دومين كنگره ملي علوم انساني در شش موضوع تخصصـي در مركـز    ةمقاالت برگزيد
المللي دانشگاه شهيد بهشتي ارائه گرديد كه در اين مجموعـه مقـاالت در    هاي بين همايش
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اين مجموعه مقاالت  ةبخش هاي شش گان. رسد شش بخش و سه جلد كتاب به چاپ مي
يات فارسي و ادبيـات تطبيقـي در   علوم انساني و ميراث تمدن اسالمي، نقش ادب: عبارتند از

علوم انساني در تدوين الگوي اسالمي ايراني پيشرفت، چشـم  نقش انتقال ميراث فرهنگي؛ 
انداز سند راهبردي علوم انساني؛ علوم انساني و نظام آموزش و پـژوهش در ايـران؛ علـوم    

ردها، و كاركردهـا و دسـتاو   ،علـوم انسـاني   ؛ريـزي درسـي در ايـران    انساني و نظام برنامـه 
اميد است صـاحب نظـران ارجمنـد و پژوهشـگران     . اندازهاي علوم انساني ها و چشم چالش

مباحث مستدل خـود   ةهاي علمي و اراي بصير با واكاوي، تأمل و نقد مقاالت و طرح ديدگاه
  .علوم انساني بيفزايند ملي ةدستاورهاي دومين كنگر بر غناي هر چه بيشتر

مهـم  ة همكاران ارجمندي كه ما را در برگزاري اين كنگر ةمدر خاتمه الزم ميدانم از ه
مطالعـات   ملي ياري نمودند به ويژه دوستان بزرگواري كه در پژوهشـگاه علـوم انسـاني و   
صـميمانه   فرهنگي و دبيرخانه و ستاد برگزاري كنگره زحمات فراواني را متقبـل گرديدنـد،  

 هـاي ارزشـمند،   زحمـات و تـالش  بـدون ترديـد، در ايـن رهگـذر      .تشكر و قدرداني نمايم
 ةكميتـ  توانمندي و حسن تدبير برادر گرامي جناب آقاي دكتر اميري طهراني، دبير محتـرم 

. تحسـين اسـت   ملي ستودني و فوق العاده قابل تقدير و ةاجرايي در برگزاري دومين كنگر
اي دكتـر  جناب آقـ  برادر مكرم ةقدر مسلم نگاه عالمانه و حمايت مدبرانه و زحمات دلسوزان

در برگـزاري ايـن    آيت اللهي، رييس محترم پژوهشگاه علوم انساني و مطالعـات فرهنگـي  
  .ملي بسيار مهم و ارزشمند بوده است ةكنگر

 همكـاران و همراهـان   ةسـعادت و توفيقـات روزافـزون همـ     از خالق مهربان سالمت،
  .بزرگ ملي را مسألت دارم ةعزيزان شركت كننده در اين كنگر ةبزرگوار و هم
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  آشنايي با متون تاريخي به زبان فارسي، 

  شناسي و راهكارها آسيب

     ∗يوسف اسماعيل زاده
  

  چكيده
ي      ه و اهتمـام    همواره در هر رشـته  تحصـيلي دروس اصـلي و تخصصـ بيشـترين توجـ

در اين بين برخي دروس پايـه خواسـته يـا نـا     . دهد دانشجويان را به خود اختصاص مي
، يكي از دروسي كه در رشتة تـاريخ . دگيرن خواسته مورد بي مهري و عدم اقبال قرار مي

). 2و 1(آيد درسي است به نام قرائت متون تاريخي بـه زبـان فارسـي     مي كمتر به چشم
آشنايي مختصر دانشجويان با متـون كهـن تـاريخي بـه زبـان      ، ارائه اين درس هدف از

تا كنون چند كتاب در اين زمينه تأليف شده كه بنا بـه سـليقه و انتخـاب     . فارسي است
از  .ادبيات با تـاريخ در آميختـه اسـت   . شود مي مختلف تدريسهاي  مدرسان در دانشگاه

مثالً تـاريخ بيهقـي از دو منظـر     .يخي دشوار استاين رو گاه تمييز متن ادبي از متن تار
بنا براين خوانندة ادبيات به ناچـار تـاريخ را    . ادبي و تاريخي قابل بررسي و تحقيق است

ادبي متون تاريخي را در هاي  خواند و بالعكس خوانندة تاريخ نيز لزوماً بايد زيبايي مي نيز
االمكـان بايـد بـه منـابع      تـاريخي حتّـي  چرا كه در تحقيقات . حد بضاعت خويش دريابد

اين مقالـه   . صعوبت بيشتري خواهد داشت، تر استناد كرد و طبيعتاً فهم آن متون قديمي

                                                 
  يار دانشگاه پيام نور منجيلاستاد.  ∗
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در پي آن است كه مشكالت درس متون تاريخي به زبان فارسي را بر شـمرد و راهكـار   
متـون  بـا زمينـة   هـاي   در اين جستار كتاب. هايي در جهت بهبود وضع موجود ارائه كند

 .دگرد مي تاريخي بررسي شده و تحليل
  . راهكار متون تاريخي، زبان فارسي، آسيب شناسي،: ها كليدواژه

 

  مقدمه
ايـن جملـه ابـن فنـدق      .»تواريخ خزاين اسرار امور اسـت «به گفته مولّف تاريخ بيهق، 

تـاريخ نگـاري   ، دهـد كـه در تمـام ادوار    سير تاريخ نويسي نشان مـي  .مقبول همگان است
رويكرد امرا و سالطين نيز به تاريخ اگر چه . همواره مورد اهتمام بوده و خريدار داشته است

بعـالوه ايـن    . نيز كارساز بوده اسـت ، شايد بيشتر به مخلّد ساختن نام خويش توجه داشتند
. كه همواره عبرت ها، مواعظ و فوايد پراكنده ديگر تواريخ نيز هميشه مد نظـر بـوده اسـت   

ت آدمي اسـت كـه طالـب خبـر اسـت و مطالعـه در سـيرت و خصوصـيات         خاصيت سرش
زندگي و حوادث پيشينيان را مي پسندد و تاريخ ايـن  ، گذشتگان و غور و تعمق در روحيات
  . روحيه جستجوگر را ارضاء مي كند

سؤال اساسي تحقيق اين است كه نسل معاصر، به ويزه دانشجويان، چگونه مي تواننـد  
يم ارتباط بر قرار نمايند؟ علت گسست ارتباط دانشجويان تاريخ با متون با متون تاريخي قد

كهن چيست؟آيا اساساً نياز به مطالعه متون تاريخي كهن احساس مي شـود ؟كـدام متـون    
بايـد حـل    موجود در متـون را چگونـه  هاي  باشد؟ تعارضها  مي توانند پاسخگوي پرسش

   . ديگرهاي  و پرسش ؟كرد
  

  عه آماريمعرفي منابع و جام
در رشتة تاريخ در مقطع كارشناسي، درسي تعريف شـده اسـت بـه نـام قرائـت متـون       

دانشجويان در اين درس با تعدادي از متون تـاريخي كهـن و بـا     . تاريخي به زبان فارسي



 5...    آشنايي با متون تاريخي به زبان فارسي،

در زمينه آشنايي بـا متـون تـاريخي كهـن و     . شوند مي هاي آن كتابها اشنا سبك و ويزگي
  . اشاره مي شودها  كه در ذيل بدان. شده استمعاصر چندين كتاب تاليف 

آقاي محمد رضا نصيري در سلسله انتشارات دانشگاه پيام نور دو جلد كتاب بـا عنـوان   
كه به عنوان مثال جلـد اول آن شـامل پـنج     . تاليف كرده اند) 2و 1(متون تاريخي فارسي

قاجار را در بر مـي  تقسيم بندي شده و تا دوره ها  اين كتاب بر اساس حكومت. فصل است
هـاي   پيام نور تـدوين شـده و داراي هـدف   هاي  اين كتاب بر اساس اسلوب كتاب. . گيرد

. در آغاز بحث مولف را معرفي كرده، علت اهميت را ذكر نمـوده اسـت  . آموزشي بوده است
در آخر  . در پاورقي توضيحات اندكي دارد . حجم كمي را به خود اختصاص داده اندها  متن

سـواالت  ، اين كتاب بر اساس هـدف تعريـف شـده   . نيز لغات مهجور معنا شده استكتاب 
  . اي نيز ارائه كرده است چهار گزينه

هـا   ايـن معرفـي  . اصغر خبره زاده نيز در دو جلد متون تاريخي را معرفي كرده است علي
كتـاب فاقـد مقدمـه    . معتبر كتب اشاره نشده استهاي  مختصر بوده به مصححان و چاپ

  . ف استمول
امـا   . درگزيده عبد الحسين نوايي در باب مولف، سبك و مصححان مطالبي آمده است

در پايـان  . منابع و مĤخذ در پايـان كتـاب نيامـده اسـت    . لغات دشوار ياب معني نشده است
متون كهن انتخاب شده مشخصان نشر اثر آمده اما در باب كتب متاخر بدان پرداخته نشده 

اسماعيل حاكمي نيز كتـابي بـا   . هم بحث نشده استها  تاريخي كتاب در باب اعتبار. است
البتـه متـون    . عنوان متون تاريخي گرد آوري كرده اند كه آن هم مانند ديگر كتـب اسـت  

   . انتخاب شده بسيار اندك است
  

  متون تاريخي انتخاب شده
هـا   بـه آن  كـه در ذيـل  . تقريباً بيشتر متون تاريخي مورد نظر گردآورندگان بوده اسـت 

   . اشاره مي شود



  مجموعه مقاالت دومين كنگرة ملي علوم انساني    6

، تاريخ طبري، تاريخ بلعمي، تاريخ سيستان، زين االخبار، تاريخ بيهقي، مجمل التـواريخ 
سفر نامه ناصر خسرو، تاريخ برامكه، اسكندر نامه، سياست نامـه، تـاريخ بخـارا، فارسـنامه،     

ريخ حـزين  تـا ، چهار مقاله، تاريخ طبرستان، سيرت جالل الدين منكبرنـي، تـاريخ بنـاكتي   
الهيجي، تاريخ نادر شاهي، تاريخ محمدي، مĤثر سلطاني، اكسير التواريخ،آيينه اسـكندري،  

تجارب االسلف، نسائم االسحار، تاريخ قم، مطلع السعدين، تاريخ خاني، تذكره شـاه  ، خلسه
، تــاريخ ابــن بــي بــي،، طهماســب اول، مجــالس المــونين، عبــاس نامــه، رســتم التــواريخ

العلي للموقف االعلي، راحه الصدور و آيه السرور، ترجمه تاريخ يميني، نفثه سلجوقنامه،عقد 
تاريخ وصاف، جامع التواريخ، مسامره االخبار ، المصدور، طبقات ناصري، جهانگشاي جويني

و مسايره االخيار، ظفر نامه، منتخب التواريخ معيني،زبده التواريخ، روضه الصفا، تاريخ ديـار  
ميني،فتوحات شاهي، حبيب السير، احسن التواريخ،خالصه التواريخ، تاريخ بكريه،عالم آراي ا

عالم آراي عباسي، قصص الخاقاني،تذكره الملوك، تاريخ حزين،گلشـن مـراد، جهانگشـاي    
نادري، عالم آراي نادري، مجمل التواريخ، تاريخ گيتـي گشـا،مĤثر سـلطانيه،تاريخ نو،ناسـخ     

ــري  ــار ناص ــايق االخب ــواريخ، حق ــ، الت ــداري   افض ــاريخ بي ــي، ت ــات يحي ــواريخ، حي ل الت
ايرانيان،منتخب التواريخ مظفري،مرآه الوقايع مظفري، اخبار مشروطيت، سـفر نامـه مظفـر    

  . الدين شاه، تاريخ مسعودي

  
  آسيب شناسي

هـا   در اين مقاله متون تاريخي مرتبط مورد مطالعه قرار گرفتـه و معايـب و مزايـاي آن   
وارد را ذيل آسيب شناسي مطـرح كـرده و راهكـار آن نيـز در     اين م . نشان داده شده است

 . همان جا ارائه گرديده است

  مختصر بودن معرفي. 1
غالبـاً معرّفـي مختصـري در بـارة كتـاب، موضـوع آن،       ، در پيشاني متن انتخاب شـده 

و تـاريخ آن، مصـححان، حيطـة    هـا   نويسنده،سبك، مجلّدات كتاب،شيوة نويسـندگي،چاپ 



 7...    آشنايي با متون تاريخي به زبان فارسي،

ايـن آشـنايي مختصـر ذكـر نشـده      ، در برخي از كتاب ها . ايد مي به ميانزماني آن سخن 
بديهي است كه به دانشجوي تاريخ . است  و در برخي ديگر بسيار مجمل برگزار شده است

كه همانند دانشجوي ادبيات به تفصيل در باب تاريخ ادبيات و سبك شناسي نمي خوانـد و  
اطالعي ندارد بايد آگاهي كافي در اين زمينـه   -جز اندك شماري -از شيوة تصحيح متون 

  . داد
  عدم شناساندن مصححان و تصحيحات معتبر و مورد وثوق .2
 . شناختن منابع و مراجع معتبر و اصيل است، مهم در تحقيقات ادبيهاي  يكي از نكته  

مرحلة بعد دانستن و شناختن مصححان معتبر است كه آن كتب را تصحيح و چاپ نمـوده  
چندين بار و توسط مصححان مختلـف منتشـر    "تاريخ بيهقي "كتاب ، به عنوان مثال. دان

يك محقق بايد تشخيص دهد كه كدام تصحيح اعتبار دارد و نـزد اهـل علـم      . شده است
بنـا   . تنها ويرايش اسـت ها  چيست و  كدام چاپها  معمول است و علل برتري و مزيت آن

به زبان فارسي بايد اين نكته را در نظـر بگيرنـد و زمينـة    تاريخي هاي  براين مؤلفان كتاب
  . اشنايي را فراهم كنند

  عدم مقدمه نويسي بر كتاب  .3
شود كه گرد آورندگان از نوشتن مقدمـه بـر    مي در بسياري از كتب از اين دست ديده  

اغـاز   بهتر است كه مؤلّفـان در  . كتاب دريغ كرده و في الفور به سراغ متون كهن رفته اند
سخن، پيشگفتاري بنگارند و در آن عالوه بر برسي و تحليل سـير تـاريخ نويسـي از نظـر     

و مسائل گوناگون تاريخ نويسي . فضاي ذهني دانشجويان را آماده كنند، شكلي و محتوايي
هـاي   در ادوار مختلف را تبيين و تحليل كنند تا دانشجويان آسان تر بتوانند در بـارة داوري 

   . تاريخ و شيوة تاريخ نگاري گذشتگان به قضاوت بنشينند مندج در كتب
  تكرار  مكررات. 4
گردآورنـدگان بـه   ، شود كه در معرفي اثـار  مي متون تاريخي ديدههاي  در اغلب گزيده 

 تكرار نويسي  دچار شده اند به ويژه در آثاري كه از نظر سبكي و زماني در يك حيطه قرار
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  . است گيرند  اين نكته مشهود تر مي
  عدم دسته بندي منطقي. 5

چـرا   . رسد هدف گرد آورندگان متون تاريخي صرفاً  انتخاب متن بوده است مي به نظر
متنوع آموزشي  ديگـر توجـه   هاي  و كاركردهاي  بايست به جنبه مي كه در غير اين صورت

 مثالًكتاب هايي كه در يك سبك نوشـته شـده انـد در يـك فصـل آورده      . دادند مي نشان
سبكي، ساختاري، صرفي و نحوي، لغات خـاص آن  هاي  شد و در ابتداي فصل، ويزگي مي

در معرفي و ارائـه  . دادند مي دوره  را استخراج كرده و در معرض نقد و نظر دانشجويان قرار
به عنوان نمونه مي توان بر اسـاس سلسـله هـا، زمـان     . كتب بايد سير منطقي رعايت شود

نگرش نويسندگان، محيط جغرافيـايي تقسـيم   ) ساده، فني، مغلقنثر ( تاليف، سبك شناسي
  . بندي كرد

  عدم تناسب در كميت  متون انتخاب شده .6
آن چه در بيشتر متون منتخب مشهود است اين است كه گردآورنده در صـدد  اسـت     

مـه  اين امر اگر چه مفيد است اما بر كيفيت شناخت لط . كه صرفاً برگزيده اي  را ارائه كند
بهتر است كه تكيه بر متون اصلي و معتبر باشد و سعي گردد بـا توجـه بـه    . وارد مي سازد
مباحث مشترك ادوار تاريخي معين گرديده و در آن حيطه چند كتاب مطرح ، دوره تاريخي

گاهي ديده مي شود كه به يك متن بيش  . نيز متاثر از سليقه مولف استها  انتخاب. شوند
بعالوه بايد دقت كرد كه از بين متون مختلـف از نظـر سـبكي و     . شود از حد بها داده مي

  . مثالً از نثر ساده و فني  به گونه اي منطقي انتخاب شود. وازگاني نيز تناسب رعايت گردد
  فقدان شرح و توضيحات. 7
متن شرح و توضيح نـدارد و  . فقط متن اصلي نقل شده است، در اكثر تاليفات مربوطه  

در برخي لغات دشوار معنا نگرديده و اين امر گسست فكري در . ط نشده استتحليل و بس
  . دانشجو ايجاد مي كند و چه بسا ممكن است او را در تحليل خويش به اشتباه بيندازد

  ارائه تحليل از منظر مختلف .8



 9...    آشنايي با متون تاريخي به زبان فارسي،

ايـن امـر    . بهتر است كه از منظر مختلف  و بين رشته اي بـه مـتن نگريسـته شـود      
گـاه  . قادر مي سازد تا بداند كه در مواجهه با متون تاريخي چگونه برخورد نمايددانشجو را 

، بايد از نظرگاه جامعه شناختي، روان شناختي، اسطوره شناسي، باور شناسي، مردم شناسـي 
متن تحليل محتوا گردد تا دانشجو از حالت خواننده صـرف بيـرون بيايـد و بتوانـد قـدرت      

  . در هيچ يك از متون چنين موردي ديده نمي شود . ش دهدتجزيه و تحيل خود را افزاي
  انتخاب  بر اساس موضوعات مختلف. 9
گردآورنـده   . لزومي ندارد كه متن انتخاب شده حتماً بايد مرتبط با حادثه تاريخي باشد 

  . مي تواند از البه الي متون، پند ها، مواعظ، و فوايد ادبي مندرج را نيز ذكر نمايد
  مدرسان در نحوه انتخابسليقه . 10

نكته ديگري را هم بايد در زمينه متون تاريخي در نظر گرفت اين است كه در برخي از 
 . نماينـد  مـي  مراكز آموزشي خود استادان درس، اقدام به انتخاب و گزينشي از متون كهـن 

 يا از كتاب هايي كه در زمينه متون تاريخي نوشـته شـده اسـت بخـش هـايي را انتخـاب      
اين مسأله ممكن است به درك نادرسـت دانشـجويان از سـير متـون تـاريخي       . نمايند مي

كاري به مراتـب   . بنا براين انتخاب و گزينش از متون به صورت جزوات پراكنده . بينجامد
سـبك اثـر و   ، چـرا كـه تنهـا مـتن انتخـاب شـده و دانشـجو از نويسـنده         . خطير تر است

  . اطالعي به دست نمي آوردمصححان و ديگر موارد مرتبط با آن 
  

  نتيجه
نمـي تـوان اهميـت    ، متـون تـاريخي  هـاي   با وجود ايرادات مطرح شده در باب كتاب 

بهتـر ان   . توان با روش هايي اشكاالت وارده را بر طرف نمود مي .موضوع را ناديده گرفت
در هم ادغام شده و به صورت يك درس چهـار واحـدي در   ) 2و1(است كه متون تاريخي 

بلكه بايد يك تقسـيم   . و هدف اين نباشد كه همه متون خوانده شود . ك ترم ارائه گرددي
بندي منطقي بر مبناي موضوع، قرن، سبك و مسائل ديگر انجام داد و از بين متون كهـن  
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بهتـر اسـت كـه     . به تفصل سـخن گفـت  ها  و متأخر تعدادي را گزينش نمود و در باب آن
  . ه گرددتحليلي از متون تاريخي ارائ

  
  منابع  

  .، دانشگاه تهرانمتون تاريخي. 1375 حاكمي، اسماعيل،
چـاپ اول،   دو مجلـد،  )گزيـده متـون تـاريخي   ( ،نثر پارسي در آيينه تـاريخ  .1370. خبره زاده، علي اصغر

  .انقالب اسالمي، شركت سهاميانتشارات آموزش 
 .انتشارات دانشگاه پيام نور، چاپ دوم، 2و1متون تاريخي فارسي .1385. نصيري، محمد رضا
  .، چاپ پنجم، سمتمتون تاريخي به زبان فارسي .1385 نوايي، عبد الحسين،

  
 



  
  

  
  
  

  مرثيه سرايان مشهور اردو و ابتكارات آنها 

  در اين نوع ادبي
  ∗علي بيات 

 
  

  چكيده
يك  "مرثيه"در ميان انواع ادبي منظوم اردو،  به نظربرخي از محققان و نقادان شبه قاره

يك بررسي . عربي و حتي فارسي است ةرود كه مستقل از مرثينوع ادبي به شمار مي
آنچه مسلّم است اين است كه . تواند صحت و سقم اين ادعا را نشان دهدژوهشي مي  پ

امروزه هم  ،ها از زمانهاي دور وجود داشتهملت ةهممويه و نوحه بر متوفي در فرهنگ 
در . موجود است و تنها فرق در نوع ابراز آن و شدت و ضعف بيان تأثرات قلبي است

ه خود خاص ب يديني شكل ةه دليل وجهشهداي كربال ب ةادبيات فارسي و اردو مرثي
اي چون ميرانيس و ميرزا ويژه شاعران پرآوازهبه ،رايان اردو زبانمرثيه س. گرفته است
چنان آن را پيشرفت دادند كه اكثر محققان و منتقدان سراسر شبه قاره  ،دبيرو غيره

ي را به نان اجزايآ. هاي آنها اذعان دارندبدون تمايز دين و مذهب به اهميت ادبي مرثيه
مرثيه افزودند كه عالوه بر حزن انگيز بودن، به دليل خاصيت هاي دراماتيك و 

 ايجاد عناوين جديد واجزاي. دنكاي، خواننده و شنونده را به خود جلب مينمايشنامه
بند مسدس، و غيره در قالب تركيب "جنگ"، "آمد"، "سراپا"، "چهره"گوناگون مانند 

وجود آورد كه فقط شاعران  بلند مرتبه مي توانستند در اين عرصه ه را باي ادبي گونه
                                                 

  استاديار دانشكدة زبانها و ادبيات خارجي، دانشگاه تهران، ايران. ∗
 E-mail: bayatali@ut.ac.ir 



 مجموعه مقاالت دومين كنگرة ملي علوم انساني    12

 

رايان اردو در شهر لكنئو نوحه س ةدرخشش مرثي ةه خود در دورعرض اندام كنند و خود ب
و با حضور شاعران بلند مرتبه اهميت ادبي  ندكم سواد و شاعران كم تجربه كنار رفت

  .     اردو بسيار افزايش يافت ةمرثي
  .سرايي، بين، جنگ، رجز، شهادتمرثيه، مرثيه: ها كليدواژه  

  
  مقدمه
بـر  » مرثيـه «يا » رثاء«گويد در اصطالح ادب العابدين مؤتمن در تعريف مرثيه ميزين

شود كه در ماتم گذشتگان و تعزيت ياران و بازماندگان و اظهـار تأسـف   اشعاري اطالق مي
) ع(اطهار، مخصوصاً حضرت سيد الشهداء  ةائم بر مرگ پادشاهان و بزرگان و ذكر مصائب

و ديگر شهداي كربال و ذكر مناقب و مكارم و تجليل از مقـام ومنزلـت شـخص متـوّفي و     
زدگان به صـبر و سـكون و معـاني    بزرگ نشان دادن واقعه و تعظيم مصيبت و دعوت ماتم

ايـن نـوع    پرواضح اسـت كـه  ). 2 1332:2، مؤتمن(ديگري از اين قبيل سروده شده است 
ها چه در رثاي شهداي كـربال باشـند و چـه در رثـاي عزيـزان و بزرگـان دينـي و        سروده

سياسي، چون ارتباط مستقيم با افكار و احساسات قلبـي و شـخص سـراينده دارنـد و ايـن      
اقوام بشري از آغـاز تـا    ةهمتوان گفت كه ، مياند افكار و احساسات هميشه با انسان قرين

اند ن احساسات را در از دست دادن عزيزان يا بزرگان به نوعي ابراز داشتهكنون به نوعي اي
. هاي پس از خويش به يادگـار گذاشـته باشـند   هايي براي نسلو چه بسا به صورت سروده

نويسـان، از جملـه   بنـابر قـول مشـهور بسـياري از تـذكره     «افسري كرماني نوشته است كه
االلباب اولين شـعري كـه سـروده    عوفي در لباب الشعرا وهًدولتشاه سمرقندي صاحب تذكر

، افسري كرماني(» شده است، شعر حضرت آدم ابوالبشر در رثاي فرزندش هابيل بوده است
1371: 16.(  

اشاره به اين نكته نيز ضروري است كه مرثيه در مفهوم كامل ادبي،  همچون  ،در آغاز
. بدون شك از فارسي به اين زبان راه يافته اسـت  ،بسياري ديگر از انواع شعر در زبان اردو
ـ   بينيمدر نگاهي گذرا بر تاريخ ادبيات اردو مي زبـان   ةكه به دليل سيطره و حضـور حاكمان

هـاي ادبـي فارسـي    فارسي و در كنار آن ادبيات فخيم فارسي در اين سرزمين، اكثر گونـه 
هـاي  گذشـته از برخـي گونـه   . اندتوسط شاعران اردو زبان مورد تقليد و اقتباس قرار گرفته

انـد و در  كه از ادبيات هندي وارد زبان اردو شـده ... و )duha(، دوها )git(ادبي چون گيت 
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انـد، تمـام    يافتهاج وهاي ادبي از ادبيات انگليسي در اين زبان رمعاصر كه برخي گونه ةدور
دو نيز مورد اسـتقبال  اركالسيك؛ در زبان  ةظوم و منثور فارسيِ مربوط به دورهاي منگونه

هـاي  يا توسط شاعران و اديبان و نويسندگان اين زبان در شـبه قـاره در قالـب   قرار گرفته 
يكي از انواع قديم فارسي به ادبي مرثيه نيز به عنوان . اندشده واقع رايج فارسي مورد تقليد 

ن بود، شاعران اين شبه قاره وارد شد و تا زماني كه فارسي زبانِ غالب و ادبي در آن سرزمي
رنگ شدن فارسي و رشد گـرايش  سرودند ولي بعد از آن، با كمسرزمين به فارسي شعر مي

 ،ها وانواع ادبـي ؛ در كنار ديگر قالبمبه زبان اردو از اواخر قرن هفدهم و اوايل قرن هجده
ايـن  برخي از محققـين اردو زبـان بـر    . مرثيه هم در زبان اردو مورد توجه ويژه قرار گرفت

اند كه مرثيه در اردو با مرثيه در فارسي از لحاظ قالب و نيز شـكل و حتـي گـاهي از    عقيده
اين كه ادعاي ياد شده تا چه حد درسـت اسـت و   . هايي كرده استلحاظ محتوا نيز تفاوت

رايج در فارسـي دارد، در ايـن مقالـه مـورد      ةنيز در صورت درست بودن چه تفاوتي با مرثي
هـا بپـردازيم الزم   يا تفاوت قبل ازاين كه به اين تفاوت. ار خواهد گرفتبحث و بررسي قر

  .مرثيه در زبان اردو هم به اختصار توضيحي ارائه شود ةاست كه در مورد تاريخچ
  

مرثيه و مرثيه سـرايان مشـهور اردو در شـبه     ةنگاهي مختصر به تاريخچ
  قاره

سوگواري فقط مختص شـهداي كـربال   آنچه مسلّم است اين است  كه نوحه و ماتم و 
كه گفته شد بنا بر اقتضاي عاطفي بشر، در هر نقطه از دنيا مـردم بـر مـرگ     نيست و چنان

شوند و گاهي احساسات خـود را در قالـب شـعري بيـان     عزيزان و بزرگان خود سوگوار مي
داي كـربال  شه ،از همان آغاز ،پيش از اين هم گفته شد، در زبان اردو گونه كه آن. كنندمي

عالوه بـر آن در يـك قـرن اخيـر، برخـي از      . يكي از موضوعات شعر و شاعري بوده است
اي كـه  مانند مرثيه ،اندهايي در رثاي عزيزان و بزرگان ملّي خود هم سرودهشاعران، مرثيه
اي مرثيـه  ،العابدين خان سروددر وفات شخصي به نام زين) م1869-1797(غالب دهلوي 

در وفات استاد خود ميرزا غالب دهلوي سرود، يـا  ) م1914-1837(حالي  كه الطاف حسين
-1831(به يـاد مـادر يـا اسـتاد خـود داغ دهلـوي       ) م1938-1873(هايي كه اقبال مرثيه
و ) ع(بـه امـام حسـين     غلـب اما به طور كلى در اين زبان مرثيه ا. به نظم درآورد) م1905
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هايى با اين موضـوع  مفهوم مرثيه با سرودهشهداى كربال اختصاص داده شده است و گويا 
براى مرثيه دو تعريـف ذكـر شـده    » كشاف تنقيدى اصطالحات«در كتاب . درآميخته است

مرثيـه  «: در تعريف عام چنين گفته شده است. يك تعريف عام و يك تعريف خاص است،
كنـد و  از دنيا رفتن شخصي، حس غم خود را اظهار مي ةعر دربارشعري است كه در آن شا

و در تعريـف و  )170 :1918، حفـيظ (» كندبا بيان محاسن فرد مرحوم، به او ابراز ارادت مي
شـهداي   ةرثيه داراي يك مفهوم خاص نيز است، يعنـي مرثيـ  م«: مفهوم خاص آمده است

يك امتياز زبان اردو در ميـان  . كربال كه خود را بجا به عنوان يك نوع ادبي قبوالنده است
هاي شهداي كربال آن طـور و آن قـدر كـه در ايـن     اين هم هست كه مرثيههاي دنيا زبان

تعريفـي  ). همان(» زبان نوشته شده است، در هيچ زبان، حتي فارسي هم نوشته نشده است
كه در مفهوم عام مرثيه داده شده با تعريف متداول فارسي آن تقريباً يكـي اسـت ولـي در    

نخست اين كه طبق ايـن تعريـف مرثيـه بـه     . مفهوم خاص آن، چند نكته قابل توجه است
شهداي كربال اختصاص يافته و دوم اين كه در اين مفهوم مرثيه توانسته است بـه عنـوان   

ادبيـات اردو، كثـرت    ،يك نوع ادبي در دنياي ادبيـات اردو خـود را بشناسـاند و در نهايـت    
تـي در برابـر زبـان    امتياز وافتخـار خـود، ح   ةبا موضوع كربال را مايهاي سروده شده مرثيه
  .دانسته است ،فارسي

شـود  اميـه آغـاز مـي   ارتباط شبه قاره با عقايـد شـيعي بالفاصـله بعـد از خانـدان بنـي      
هاي زيادي از شيعيان بـه  ها در جاي جاي هندوستان گروهو قرن) 278: 2004، فتحپوري(

ان در ايـران  اما  درست دوازده سال قبل از اين كـه صـفوي  .  كردندطور پراكنده زندگي مي
زمام امور را در دست بگيرند و شيعه مذهب رسمي در سراسر ايران اعـالم شـود، در سـال    

دكن، در شهر بيجاپور، يك حكومت شيعي بـه نـام    ةم در جنوب هندوستان در منطق1489
چنـد سـال پـس از آن در    . گذاري شده بودپايه) ق1097 -ق 895(سلطنت عادل شاهيان 

و در احمـدنگر  ) ق1098-ق 918(قطب شاهيان  ةولكنده، سلسلهمان خطه در شهرهاي گ
-280 :همـان (دو حكومت شيعي ديگر به روي كار آمدند) ق 915-61(توسط برهان دوم 

باال، فارسـي بـود و گـاهي     ةهاي ياد شدزبان درباري و ادبي غالب در اكثر حكومت .)279
 ةنكتـ . شـد رباري اعالم ميهم زبان دكني يا همان شكل قديمي اردو در آن خطه، زبان د

-هاي فارسي و اردو شعر ميو به زبان ت كه برخي از آن شاهان، شاعر بودندجالب اين اس
در ديوان محمد قلي قطب شاه، عبداهللا قلي قطب شاه از سالطين قطب شـاهيان  . سرودند
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عـادل شـاهي دكـن در ايـن      ةن سلسـل و نيز علي عادل شاه متخلص به شاهي از سـالطي 
الـدين  همچنين، شاعراني چون هاشمي بيجاپوري، شاه برهـان . شودمرثيه ديده مي دوران،

جانم، ملك خشنود، حسن شوقي، كمال خان رستمي در بيجاپور و ملّاوجهي، احمد غواصي 
و غيره در گولكنده و محمد قائم قائم، مير مهدي متين، هاشم علي و غيره در برهان پـور،  

  .سرودندمرثيه مي
در همين زمان در شمال هند، حكومت بابريان يا مغوالن هندوستان نيز قريبي به طور ت

شـود كـه حاكمـان ايـن سلسـله      تاريخ خاندان بابر مشخص مـي  ةاز مطالع. گذاري شدپايه
-باوجود اين كه از اهل تسنن بودند، به داليل بسيار به فرهنگ و سنن ايراني احتـرام مـي  

شـود كـه افكـار و عقايـد شـيعي در ايـن دوران در       گذاشتند و به همين دليل مشاهده مـي 
تـا حـدي كـه     ،هندوستان تا حد بسياري بدون مزاحمت از آزادي عمل برخوردار بوده است

خود مسـلك تشـيع اختيـار    ) 1707-12(برخي از سالطين اين سلسله مانند بهادرشاه اول 
زبان درباري و ) 281: 1997،عابد. (اندكرده و بزرگان و وزراي او بيشتر مذهب شيعه داشته
شعرا حتـي شـاعراني كـه زبـان     اغلب نيز زبان شعر در دوران ياد شده بيشتر فارسي بود و 

. گفتنـد نيز به فارسـي شـعر مـي    هاي رايج آن وقت هندوستان بودمادري آنها يكي از زبان
-قابل توجه اين است كه در دوران حكومت مغوالن هند در شمال و ديگـر حكومـت   ةنكت

و  شهداي كربال مورد توجـه بـود   ةتر در جنوب هندوستان يعني در دكن، مرثيكوچكهاي 
جالـب ايـن اسـت كـه در     . ورزيدنـد گويي اشـتغال مـي  اي شعرا به مرثيهبدون هيچ واهمه

بسياري از موارد عالوه بر حاكمان مسلمان شيعي يا اهل سنت، حكام و امـراي هنـدو نيـز    
 :2004، فتحپـوري (گماردنـد همت مـي ) ع(مام حسين نسبت به برگزاري مراسم عزاداري ا

بعدها كه زبان اردو توانست به عنوان زبان ادبي در بين شاعران جايگاه اصلي خـود   .)281
شـهداي   ةهاي شعري، به سرودن مرثيرا بيابد، بيشتر شاعران اين دوره در كنار ديگر قالب

. شـود هايي سـروده مـي  ردو مرثيهمعاصر هم به زبان ا ةدر دور. معظم كربال نيز دست زدند
گويي در لكنئو در قرن نوزدهم كمتر باشـد،  درخشان مرثيه ةالبته از لحاظ كمي شايد از دور

كالسيك، شاعران  ةهاي دورهاي مرثيهتوان گفت كه از لحاظ كيفي با حفظ ويژگياما مي
و به اين ترتيب  درآميختههاي خود اين دوره مسائل و حوادث روزگار معاصر را نيز با مرثيه

مفهوم كالسيك آن و مسائل عصر حاضـر اقـدام    هبه ايجاد نوعي ارتباط معنوي با مرثيه ب
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در ميان اين قبيل شاعران، عزيز لكنوي، جـوش ملـيح آبـادي، جميـل مظهـري،      . اندكرده
در بررسـي  . نسيم امروهوي، سيماب اكبرآبادي و صبا اكبرآبادي به طور خاص قابل ذكرند

هـاي  مهم ديگر اين است كه اگر چه برخي از ايـن شـعرا قالـب    ةهاي اين شعرا نكتمرثيه
هـا، همـان   كننـد امـا قالـبِ اغلـب مرثيـه     هاي خود انتخاب ميغزل يا مربع را براي مرثيه

بند است كه از زمان مرزا محمد رفيع سودا در قرن هيجـدهم مـيالدي تـا    مسدس تركيب
  .استبوده شعرا امروز همچنان مورد توجه 

  
  هاي مرثيه گويان مهم اردو بررسي اجمالي نوآوري

هـاي شـعري در   قالـب  ةدر همـ )1781-1713(ميرزا محمد رفيع، مـتخلص بـه سـودا    
و سعي كـرد   برگزيدبند را اما در نهايت قالب مسدس تركيب ،موضوع مرثيه هنرنمايي كرد

با . هايش بدهدرنگي ديگر به مرثيه هاي خودبا دخالت دادن آداب و رسوم محلي در مرثيه
 بخشـي بـه  رود، شاعران اردو به شمار مي ةهمسرايي سرآمد توجه به اين كه او در قصيده

، بـه  در قصـيده اسـت   "تشـبيب "موضوعي تقريباً نزديـك بـه    ةكه از جنبرا  "تمهيد"نام 
با آگاهي كامل به  خاص برخوردار بود و يبه هرحال براي او مرثيه از اعتبار. افزود ها مرثيه

 ةاو در رد مرثيـ . مهم در اين مـورد ارائـه كـرد    ياتيجايگاه اين نوع ادبي، اصالحات و نظر
چهل سال  ":اي نوشت و در آن چنين اذعان كرد يكي از شاعران به نام محمد تقي رساله

ـ   . است كه گوهر سخن اين گنهكار به گوش شنوندگان رسيده اسـت   ةدر ايـن مـدت مرحل
تـرين ايـن ظرايـف را در مرثيـه     امـا مشـكل  . سنجي هـم پـيش آمـد   ي و نكتهيگومشكل
هـاي  انگيـز كـربال در مرثيـه   ر دردآور و حزنظاو با بيان منا .)326 :1997 صديقي،("يافتم

به طـور   .هاي كربال اشاره كرده استهاي وفاداري، ايثار و بزرگي شخصيتخود، به ارزش
ادبي مرثيه بسيار تأكيد داشت و بر ايـن بـاور بـود كـه مرثيـه نبايـد فقـط         ةكلي او به جنب

  )22 :2004، جعفري. (اي براي گرياندن باشدوسيله
م و احمـد  1739 سال بعد از بروز نابساماني در دهلي به دليل حمالت نادرشاه افشار در

كنئـو انتقـال   شاه ابدالي، مركز شعر و شاعري اردو از دهلي پايتخت هندوستان بـه شـهر ل  
ـ   بيشتر جمعيت اين شهر را شيعيان تشكيل مـي . يافت مراسـم سـوگواري    رايدادنـد كـه ب

مرثيـه در جنـوب و اقـدامات     ةبا توجه به پيشـين . شهداي كربال اهميتي خاص قائل بودند
 ةشاعران خوش ذوق چون ميرزا محمد رفيع سودا در اين زمينه، پس از مهـاجرت او و عـد  
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وافر مردم  ةان به اين شهر، به دليل حمايت دربار نوابان لكنئو و عالققابل توجهي از شاعر
قصيده و مثنوي، مرثيـه هـم    ،هاي پرطرفدار ادبي چون غزلاين شهر، در كنار ديگر قالب

 يرخليق، ميرزا فصـيح،، ميـان دلگيـر و   طراز اول چون م يشاعران. مركز توجه آنها واقع شد
 ابوسـعيد نورالـدين،  (اردو يـاد شـده اسـت    ةمرثيـ  ةر اربعمير ضمير، كه از آنها به نام عناص

و مير انيس و ميرزا دبير و غيره هركدام به سهم خود در دگرگوني و پيشرفت ) 803 :1997
  .هاي فراوان به خرج دادنداين نوع ادبي كوشش

تـرين  ميرخليق فرزند شاعر مشهور اردو، خالق مثنوي سحرالبيان ميرحسن و پدر مهم 
علـي مصـحفي   ميرخليق پس از مهـاجرت ميـرغالم  . گوي اردو مير انيس استهشاعر مرثي

او در اوايل قرن نوزدهم از شـاعران بـزرگ   . شاگردان وي در آمد ةهمداني به لكنئو در زمر
هاي خود در بيان مناظر جنـگ و شـهادت و   رفت و در مرثيهگو در لكنئو به شمار ميمرثيه

  .زياد كسب كرده بود يي شيوا و ساده شهرتتعريف از قهرمانان كربال با بيان
رود و بـه علـت مهـارتش در سـرودن     ميرضمير هم از شاگردان مصحفي به شمار مـي 

مرثيه و داشتن سمت استادي ديگر شاعر مهم مرثيه درزبان اردو يعني ميرزا دبير در تاريخ 
از . باشـند مـي  هاي او بالغ بر هفت جلدمرثيه. فراوان كسب كرده است يادبيات اردو شهرت

توان به سـعي او در پيشـرفت ادبـي مرثيـه در اردو، طـوالني      هاي او ميهاي مرثيهويژگي
هاي جديد به موضوعات مرثيه از قبيـل تعريـف از شمشـير    ها و افزودن بخشكردن مرثيه

هاي مختلف حاضـر  ها و آالت جنگي، بيان احساسات شخصيتها و سالحقهرمانان، اسب
ـ      كربال، بيان جزئيات صـحنه در صحراي  دور از ه هـاي مختلـف و زبـان وبيـاني سـاده و ب

  ).795-6: همان(تشبيهات و استعارات پيچيده اشاره كرد
ترين شاعران مرثيه در اردو بـه  ، از مهم) م1874-1802(مير ببرعلي متخلص به انيس

اني پس از كسب در جو. طبع شعر را از پدر وجد و جدپدرش به ارث برده بود. رودشمار مي
همـين روحيـه و   . دروس متداول آن زمان، به ورزش، سـواركاري و شمشـيرزني روي آورد  

بيـان منـاظر جـوانمردي،     ةهـاي خـود بـه خـوبي از عهـد     ها باعث شد كه درمرثيـه تجربه
انيس به شـرافت خـانوادگي و عـزت و    . هاي جنگ و شمشيرزني و سواركاري برآيد صحنه

خاص مقرر كـرده   يجا كه در مالقات با مردم ساعات تا آن. دادمياحترام خود بسيار اهميت 
بـه   ي خـاص هاي خود با پوششي بسار مناسب و با وقـار و هيبتـ  بود و براي خواندن مرثيه
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او . شـود بيـت مـي  250000شود اشعارش بالغ بـر  گفته مي .)804: همان( رفتمجالس مي
مرثيه كه كم و بيش توسـط بزرگـان    هاي مختلفدر بيان قسمت. بسيار زودگو و پرگو بود

بندهاي مسدس او نامدار اين نوع ادبي ايجاد شده بودند، گوي سبقت از همه ربود و تركيب
و  )ع(اكبـر حضـرت علـي   ،)ع(، حضرت عبـاس )ع(امام حسين ةبا موضوعات مختلف مثل مرثي
بيـان  انگيـزي در  او مهـارت شـگفت  . رسـد بند هم مـي 300ديگر شهدا، گاهي به بيش از 

از لحـاظ ادبـي در كـاربرد    . خصوصيات ظاهري قهرمانان و اشقيا از خود نشان داده اسـت 
-بيجا و اغراق ةاستعاره و ديگر صنايع لفظي و معنوي مهارت كامل به خرج داده و از مبالغ

و وضع  از تشبيهات معمولي اجتناب كرده مناسب با موقعيت. ه استهاي نابجا اجتناب كرد
  ).202: 1984، سكسينه(كند مش سالست يا پيچيدگي اختيار ميموجود لحن كال

آور ديگر لكنئـو و بـه نـوعي رقيـب     گوي نامميرزا سالمت علي متخلص به دبير، مرثيه
سـرايي  در مرثيـه . دارد ويـژه  يسرايان هندوستان جايگاهميرانيس، در ادبيات اردو و مرثيه
. استادي رسـيد  ةكرد و خيلي زود به مرتب مرثيه را قبول ةشاگردي ميرضمير از عناصر اربع
از  ي شايسـته گو، در بيان احساسات قهرمانان كربال مهارتاو نيز همانند ديگر شاعران مرثيه

اگر چه برخي از منتقدان عقيده دارند كه در اين زمينه ميرانيس از او . خود نشان داده است
هاي اشعارش در ايـن  ن گفت نمونهتوااما مي) 817 :1997 ابوسعيد نورالدين،( ماهرتراست

هـاي پرشـكوه   به دليل اين كه از بيـاني فـاخر و واژه  . زمينه از اشعار ميرانيس كمتر نيستند
شود، در برخـي  رغم آن كه گاهي از سالست ورواني كالمش كاسته ميبهكند، استفاده مي

يـف از شمشـير و   هاي مرثيه مانند آغاز مرثيه يعني چهره، فخريه و رجزخواني و تعرقسمت
 صـديقي، ( ديگر آالت رزم  كه به كالم فاخر نيازاست، با كمال استادي دادسخن داده است

هاي استعاري وتشبيهي مهارتي تام همچنين در خلق مفاهيم جديد و تركيب .)361 :1997
ايـن بحـث خـارج     ةهاي ديگر كه از حوصلها و بسياري ويژگيدارد و به خاطر اين ويژگي

در  رقابت او با ميـرانيس كـار   . زيادي از اهالي شهر لكنئو از طرفداران او بودندشمار است، 
كردنـد و هـر   به جايي رسيده بود كه گروه زيادي در دو دسته از آن دو شاعر حمايـت مـي  

گروهـي بـه انيسـيه و    . كشـيد ديگر مـي  ةگروه استادي شاعر مورد نظر خود را به رخ دست
 ،حتي منتقـد و محقـق معـروف فارسـي و اردو    . رت يافته بودندگروهي ديگر به دبيريه شه
در حكَميت بين اين دو استاد به نگارش  "انيس  و دبير ةموازن"شبلي نعماني، كتابي به نام 

اگر چه درحكميت در نهايت رأي به سود انيس داده است، اما در تعريف و تمجيـد  . در آورد
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  . ارده استذاز دبير هم كم نگ
  
  هاي اردوختار مرثيهسا ةمطالع

ند كـه مرثيـه در اردو،   ا آنگان اردو از جمله احسن فاروقي بربسياري از نقادان و نويسند
اي از شعر است كه در شكل موجود، هيچ نظيري در جهان و حتي در ادبيات فارسي و گونه

ـ     . عربي نيز ندارد ه غـزل،  آنها بر اين باورند كه بيشـتر انـواع ادبـي در ادبيـات اردو، از جمل
قصيده، مثنوي و غيره از عربي يا فارسي اخذ شده است؛ اما مرثيه نوعي است كـه از قـوم   

گذاري شده، نشو بلكه در همين زبان اردو پايه ،نشده استگرفته ديگر يا از ادبيات آن قوم 
در اين مورد سيد عابـد  . )261 :2004، فتحپوري(كمال رسيده است  ةنما كرده و به درجو 

 ،عجيب اين است كه شعر اردو، تقريباً درهر نوع از سـخن  ةنكت«: يدگود چنين ميعلي عاب
هند و پاكستان،  ةنگاري، مردم شبه قاراز فارسي بهره برده است، اما در مراسم عزا و مرثيه

اسـت،   اوتاند كه نه تنها با سبك ايراني متفـ گذاري كردهرا پايه ي جديدبكسبه طور كلي 
  ).551: 1007، عابد(» شودبلكه مثال آن هم در هيچ جاي دنيا مشاهده نمي

اما آنچه موجب شده است كه برخي از محققان چنين ادعـايي بكننـد ايـن اسـت كـه      
اند با ايجاد تنوع، شكلي جديـد از  شعراي اردو زبان ، با الهام از فرهنگ بومي خود، توانسته

بنابراين، اين ادعا كه مرثيه در اردو هيچ ارتباطي با مرثيـه در عربـي و   . مرثيه را ارائه كنند
فارسي ندارد، قابل تأمل است و شايد تنها بتوان گفت كه در مرثيه با شكل امروزينش، آن 

هاي فارسي و شود، با مرثيهشهداي واال مقام كربال سروده مي ةهايي كه دربارهم در مرثيه
شود و به مرور زمان و توجه ويژه به اين نوع ادبي كـم  اهده ميهايي چند مشعربي تفاوت

. گيـرد كم شكل مرثيه در اردو با شكل متداول در فارسي و عربي از همـديگر فاصـله مـي   
امـا بعـد    ،شدهاي اردو هم در قالبي چون قالب غزل سروده ميشود در آغاز مرثيهگفته مي

د رفيـع    .شودبند هم رايج مياز آن به صورت بندهاي چهار مصراعي ياتركيب  ميـرزا محمـ
گويان اوايل قرن هيجده ميالدي، مانند سكندر پنجـابي قالـب   سودا نيز همانند ديگر مرثيه

جالـب ايـن    ةبندهاي شش مصرعي يعني مسدس را براي مرثيه انتخاب كرد و نكتتركيب
كـربال در ايـن   هاي گفته شـده در رثـاي شـهداي    است كه از آن زمان تا امروز اكثر مرثيه

  .باشندقالب مي
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  مرثيه در اردو ياجزا
  شعر فارسي يپيداي  از ابتداي« با نگاهي گذرا به ساختار مرثيه در فارسي مي بينيم كه 

. شـد  مـي   سروده  قصيده  در قالب  كه  است رسمي   ةمرثي،  غالب  ةمرثي  هجري  هشتم  تا قرن
  بنـد رايـج   تركيـب   در قالـب   مذهبي  ةمرثي  ،صفويه  رسيدن حكومت قدرت و با به رفته  اما رفته

و   نوحه  يعني  مذهبي  ةمرثيديگر  ةدو شيو  مذهبي  سرايي مرثيه  تنپس از اوج گرف. گردد مي
  مردمـي،   هاي خيزش  علت  اخير به  در يكصد سال. گرديد  ابداع  مثنوي  درقالب  منظوم  مقاتل

  ةمرثيـ   كردنـد و نـوعي    تلفيـق   و سياسـي   اجتماعي  ينرا با مضام  مذهبي  مضامين  شاعران
و   تحريـك   ةمرتبـ   را از حـد سـوگ بـه     مرثيـه   نقش  وجود آوردند كه  به  اجتماعي ـ    وطني
 :1386، اسـالمي (» بخشـيد   برتـري   و سياسي  اجتماعي  ةوظيف  يك  عنوان  به  مردم  بيداري

22(. 
بـا  . شود، تاحدي با همين مقاتل نزديـك اسـت  كربال ياد مي ةمرثيآنچه در اردو با نام 

ند و در يك كالم خصوصيت عربـي بـر   ا جانگداز كربال عرب ةوجود اين كه قهرمانان واقع
هايي كه در زبان اردو سروده ها و بخصوص در مرثيهزندگي آنها حاكم بوده است، در مرثيه

هـا را عـرب بـه    به طور مبهم اين شخصـيت عوام اردو زبان در ذهن خود،  ةاند، شنوندشده
ها و قهرمانان همان عوام، شاعر نيز آن شخصيت در عمل بنا بر خواستاما . آوردشمار مي

هـا را  كنـد و شخصـيت  هاي فرهنگي و بومي خود ميرا از ظاهري عربي، ملبس به ويژگي
ال در شـهر  اردو زبان بـه فـرض مثـ    ةمرثيةكند كه يك شنونده يا خوانندطوري وصف مي

. نـد كلكنئويا در ديگر مناطق شبه قاره، آنها را همانند خـود و در اجتمـاع خـود تصـور مـي     
اين اجـزاء و عناصـر شـامل    . هايي را بدان افزودندشاعران با طول دادن به مباحث؛ قسمت

ذكـر ايـن نكتـه    . انـد را در ادبيات اردو بـه خـود گرفتـه    اند كه مفاهيم ادبي خاص عناويني
ست كه برخي از اين عناصر در مقاتل سروده شده به فارسـي يـا متـون منظـوم     ضروري ا

هاي اردو با نگرشـي  با اين تفاوت كه اشعار مرثيه. خورندهاي فارسي نيز به چشم ميمرثيه
اند و در كنار ارزش مذهبي دست و پرآوازه شبه قاره سروده شدهادبي و توسط شاعران چيره

 ةباشند؛ در حالي كه در مقاتل يا متون سروده شدادبي نيز مي هايو اعتقادي داراي ارزش
با اين توضيح در زير . تر استرنگهاي فارسي اين خصوصيت بسيار كمفارسي براي تعزيه
هاي سـروده شـده   هايي از مرثيهمرثيه و توضيحاتي مختصر و نمونه ةگانبه بيان اجزاي نُه

  :پردازيمدر مورد آن عناصر در اردو مي
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-كـه مـي   چنان. چهره در مرثيه گفتاري نزديك به تشبيب در قصيده است: چهره -1
اي در تشبيب در اصطالح شعرا قسمت پيش درآمد اوايل قصيده اسـت كـه مقدمـه   «دانيم 

ذكر محاسن محبوب و حكايت حال عاشق، يا وصف مناظر طبيعي از قبيل بهار و خـزان و  
دريا و دشت وصحرا و امثال آن ساخته، آنگاه طلوع وغروب آفتاب و ماه وستارگان و كوه و 

از آن مقدمـه بـه اصـل مقصـود از قبيـل مـدح و       ... به مناسبتي لطيف و بياني گرم و گيرا
چهره نيـز  ). 162-3 :1339، همايي(» ستايش يا تهنيت و تعزيت و نظاير آن پرداخته باشد

ب يـا اوصـاف و   در مرثيه پيش درآمدي است كه شاعر با پرداختن بـه منـاظر صـبح و شـ    
اطهـار و غيـره در    ةهاي بهار، شدت گرما، مشكالت سفر يا حمد الهي و منقبت ائمزيبايي

اي يا اظهـارِ درد يـا بـا    گاهي با پرداختن به منظره. آيدجلب توجه خواننده يا شنونده بر مي
ـ  ةمرثيرايي شخصيتي كه سمدح ي تـاريخي، سـع   ةاو مد نظر است يا با اشاره به يك حادث
اي به عنوان نمـونهميرانيس در مرثيـه  . خود را آغاز كند ةمرثيدرآمدي گيرا  كند با پيشمي
  . بند سروده است 20اي بالغ بر »چهره«

يـك شـخص گفتـه     ةبه بيان ظاهر و قيافي» سراپا«در اصطالح ادبي اردو : سراپا -2
زنـد و  ست مـي يعني شاعر در شعر خود به تعريف از حسن و جمال محبوب خود د. شودمي

در مرثيه نيز اين عنصـر راه پيـدا   . نمايددر كنار آن روان وسيرت زيباي او را هم تمجيد مي
-، به توصيف قد و قامت قهرمان مرثيـه مـي  »چهره«گو پس از قسمت شاعر مرثيه ،كرده

او را نيز  ةپردازد و در كنار آن فداكاري، وفاداري، همت، شجاعت و ديگر خصوصيات مردان
كنـد  در اين قسمت شاعر با كمك تشبيهات و استعارات سـعي مـي  .كنديبايي بيان ميبه ز

استفاده از » سراپا«در بيان  .)26 :2004، جعفري(مقصود خود را به بهترين شكل بيان كند 
گـو از تخيـل خـود    از آنجا كه مرثيـه . رسداي تا حدودي الزم به نظر ميعناصر نمايشنامه

افتد و اين خود باعث جلب نظـر او  مرثيه در حيرت و تعجب مي ةشنوندگيرد، زياد مي ةبهر
  .شودمرثيه مي ةادام يگيربراي شناخت بيشتر از آن شخصيت و پي

عزم قهرمان مرثيه براي رفتن به جنگ و وداع او با  خاندان  ةبيان منظر: رخصت -3
هرمــان را از وداع آن قپــس هــاي كــربال خــود و چگــونگي حالــت بازمانــدگان در خيمــه

شـاعران  . اين بخش داراي اهميت بسزايي در مرثيـه اسـت  . گوينددر مرثيه مي» رخصت«
كنند تـا احساسـات و عواطـف خواننـدگان يـا      اين بخش را با آب و تاب بيشتري بيان مي
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بنابراين . شودبسيار دشواري محسوب مي ةجدايي، لحظ ةلحظ.شنوندگان مرثيه را برانگيزند
  .داردر كالمش رنج و غم بسياري را ابراز ميدر اين بخش شاعر د

اين واژه در در ادبيات اردو معاني اصطالحي متنوع به خود گرفته، اما در هـر  : آمد -4
صورت بار معني نخستين خود يعني همان مفهوم فارسي آمـدن وحضـور يـافتن را در هـر     

ـ  : ك.ر(كدام از معاني اصطالحي ادبي خود بـه نـوعي حفـظ كـرده اسـت       ژوهش مجلـة پ
يعنـي بعـد از وداع   » آمد«در نوعِ ادبي مرثيه،  .)40-39 ة، صفح28 ةزبانهاي خارجي شمار
 .جنـگ بـا اشـقيا در دشـت كـربال      ةندان و ياران خود و ورود  به عرصقهرمان مرثيه با خا

-بزرگي و جبروت و نور چهـره . داردشوكت و جبروت آن قهرمان دشمن را به هراس وامي
او بر باالي اسبش و در لباس رزم خـوف و  . كندترديد ايجاد مي اش در دل دشمن شك و
چون كه براي نوشيدن جام شهادت ولقاء الي اهللا گام در ايـن  . كندهراسي بسيار ايجاد مي

عرصه نهاده است، چنان از طمأنينه و اعتماد به نفس و آرامش برخوردار است كه به جـاي  
كـدام بـه    رايان اردو هـر سـ مرثيـه . سته استلبانش نش ةاخم و عصبانيت، لبخندي بر گوش

 . اندي كردهنحوي در اين بخش هنرنماي
هاي فارسي و اردو راه يافته است و به معنـي  اين واژه از زبان عربي به زبان: رجز -5

و برخــي اســت رجزخــواني در ميــدان جنــگ رواج داشــته . مفــاخرت و خودســتايي اســت
ان دادن خـود و خانـدان خـود نسـبت بـه      جنگجويان عرب به تعريف و تمجيد و برتر نشـ 

جالب اين است كه طبق تحقيق  محققي با نام چـراغ   ةنكت. اندكردهحريف، رجزخواني مي
فـرد رجزخـوان   . در هند قديم هم رجز وجود داشـته اسـت  ) م1955-1904(حسن حسرت 

ايـن افـراد معمـوالً    . شـده اسـت  گفته مـي ) katar( "ركت"و رجز) katar kit( "كيترتك"
 اند كه در ميدان جنگ به تعريف از شجاعت سپاهيان خـود مـي  افرادي با همين پيشه بوده

شوند، بيشتر هايي هم كه در ايران نمايش داده ميدر تعزيه .)86 :1985، حفيظ( اندپرداخته
شـاعران  . پردازنـد قهرمانان و جنگجويان حسيني و يزيدي در مقابل هم به رجزخواني مـي 

بعد  ،هاي خود استفاده كردههاي بعد، در لكنئو از رجز در مرثيههم در دورهگوي اردو مرثيه
را بيان كنند، از جنگ او با دشمن  ةدر ميدان جنگ، قبل از اين كه صحناز حضور قهرمان 
در اين بخش جنگجو پـس از بيـان بزرگـي وشـرف     . كنندرجزخواني مي زبان آن قهرمان،

دشـمن را   ةران خود، به زبان شعر و با بياني رسا، روحيـ يا ةش، با تقويت روحيخود و خاندان
را سـ اين بخـش در مرثيـه بـراي مرثيـه    . كندضعيف و او را در نظر حضار پست و حقير مي
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 ةدر شاعري و علم و فضل خـود را در عرصـ  را مناسب است كه قدرت و هنر خود  يفرصت
هاي ادبـي،  او با استفاده از تشبيهات و استعارات و ديگر آرايه. ادبيات اردو به نمايش بگذارد

دهـد بـه   از سويي مخاطبان مرثيه هم با اوصافي كه شاعر ارائه مي. رايدساشعار خود را مي
  .برندصالبت و اقتدار قهرمان خود بيشتر پي مي

ني فارغ شد، با سپاهيان مخـالف  قهرمان ميدان كربال وقتي كه از رجزخوا: جنگ -6
هـاي دالوران روز  هـاي خـود منـاظر جنـگ    رايان اردو در مرثيهسمرثيه. شودوارد نبرد مي

اسـب و شمشـير و سـپر و ديگـر آالت     . اندهاي گوناگون به نظم كشيدهعاشورا را به روش
آنهـا بيـان    ةمرثيجنگ و مهارت جنگجو در استعمال ماهرانه از آنها، همه و همه چنان در 

براي اين كـار  . شودمرثيه مجسم مي ةجنگ در مقابل چشمان شنوند ةشده كه گويا صحن
هاي جنگي آگـاه باشـد و بـه طـور     فنون و مهارت ةهمگو نيز از الزم است كه شاعر مرثيه

. آيد كه به اين امور آگاهي داشته باشـد قطع آن شاعري از پس اين مهم، پيروزمندانه برمي
هاي خود ميدان كـارزار و حماسـه را در   د كه ميرضمير براي اولين بار در مرثيهشوگفته مي

قدرت تخيل شـاعر  ). 213 :1925، انيس و دبير ةشبلي، موازن(هاي خود توصيف كرد مرثيه
شبلي نعماني بـر ايـن بـاور    . كندو نيز قدرت بيان او اثر جنگ را در اذهان چندين برابر مي

ر اين است كه قبل از همـه آمـادگي بـراي رزم، شـدت و     دكمال شعر حماسي «: است كه
ها، صداي به هم ها، صداي غالفسختي واقعه، تالطم، ماجراجويي، سر وصدا، طنين نقاره

به ها، بايد فرياد جارچي و هاخوردن آالت جنگ، برق شمشيرها، صداي كشيده شدن كمان
سپس رفتن جنگجويـان  . جنگ در برابر ديدگان، متصور شود ةاي بيان شوند كه صحنگونه

به نمايش گذاشـتن فـن    و ها، درگيري و جنگ بين جنگاوراننبرد، مبارز طلبيدن ةبه عرص
در كنار آن اسـلحه و ديگـر آالت جنگـي    . دنوتكنيك جنگي توسط آنها، همه بايد بيان شو

كشيده شوند و سپس به بيان فتح يا شكست پرداخته شود و چنـان   بايد جداگانه به تصوير
» افسـردگي سـايه افكـن شـود     يا آكنده از غم شـده، ها به وحشت بيفتد بيان شود كه دل

 ).همان(
هر كدام از قهرمانان كربال پس از جنگي نمايـان و مردانـه، بـاالخره از    : شهادت -7

افتند و در نهايت به دست بر زمين مي خورند كهقدر زخم مي رحم، آنتيغ جفاي دشمن بي
شهادت اين قهرمانان كه خـود بـا آغوشـي     ةمنظر. رسنددژخيمي سنگ دل به شهادت مي



 مجموعه مقاالت دومين كنگرة ملي علوم انساني    24

 

اند، با كلماتي دردناك، امـا سـاده و   باز و براي رضاي حق پا به اين ميدان نبرد نابرابر نهاده
شهيد شـدن هريـك از    ةشهادت و نحو ةلحظشاعران . شودميبه تصوير كشيده پيرايه بي

آلـود ذهـن   قهرمانان را در دوسه بند بيان كردهبدون صرف وقت زيـادتر، بـا لحنـي حـزن    
 .كنندشهادت آن شهيد هدايت مي ةخواننده را به ماتم و سوگ واقع

اين واژه به معني نوحه و گريستن براي متـوفّي و تـوأم بـا آن بـر شـمردن      : بين -8
انـان  ه هم شاعر پس از به نظم كشيدن جنـگ قهرم در مرثي. ستصفات و محاسن برتر او

اهـل   ةشهادت او، ماتم و گريه و زاري بازمانـدگان و نوحـ   ةكربال و به تصوير كشيدن نحو
كنـد كـه عواطـف و    شاعر از الفاظي اسـتفاده مـي  . كشدحرم براي آن شهيد را به نظم مي

رب به رسول خـدا  احساسات شنونده را تحريك كند و براي كسب ثواب و رضاي الهي و ق
هاي يـك  ترين قسمتاز مهم ،شايد بتوان گفت كه اين بخش در مرثيه. اشك بريزد) ص(

توان نتيجه گرفت كه شاعر ها ميبا بررسي اين بخش در مرثيه. روداردو به شمار مي ةمرثي
چون در اينجا بيشتر توجه بـر   ،تواند به خلق اوصاف ادبي در مرثيه دست پيدا كندكمتر مي

 . شودگرياندن شنوندگان معطوف مي
دارد و براي اين كـه  شاعر دست به دعا بر ميمعموالً ها در آخر برخي مرثيه: دعا -9

اش باعث شفاعت و بخشش او در درگاه باري تعالي قرار بگيـرد، دعـا   در روز قيامت مرثيه
  . كندمي
  

  بان اردوگويي در زبراي مرثيه نكات و اصول
گو هر كدام براي خود اصول و قوانيني براي ايـن  نقادان و محققان و نيز شاعران مرثيه

اهـمِّ ايـن   . را رعايت كننـد  نهاگو آمرثيهاست شعراي  بهتر گويا اند كهنوع ادبي وضع كرده
  :ند ازا اصول عبارت

عظمت و شأن ممدوح ذكر شود كه از آن درس عبرتي گرفته شود كه شخصي با  -1
  .اين پايه از جهان رفته است

 .رنج و ماتمي كه از وفات چنين شخصي برپا شده است، ذكر شود -2
با مخاطب قرار دادن شخص متوفّي سخناني بر زبان آورده شوند كه ثابـت شـود    -3
-خودي و مدهوشي، گويا از مرگ متوفّي خبردار نيست و مرثيهگو به دليل نهايت بيمرثيه
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دهد كه در زمان زنده بودن او مورد خطاب قـرار  مخاطب قرار ميرا هنوز هم او را چنان س
 ).64: 1915شبلي نعماني، (داد مي

پرداخته شود كه حقيقت و صداقت دارند  يدر بيان وقايع كربال، به بيان آن حوادث -4
چون در غير اين صورت اثـر مرثيـه كـم    . پايه خودداري شودو از بيان روايات ضعيف و بي

 .خواهد شد
-در غير اين صورت از تفصـيالت بـي  . كلّي مرثيه بايد ايجاد غم و الم باشد تأثير -5
تأثرات مختلـف وارد خواهـد شـد و بـدين ترتيـب،       بر شنوندگان يا خوانندگان مرثيه مورد،

 .هدف اصلي مرثيه از بين خواهد رفت
 ،گو بايد به زبان و بيان خود در مرثيه، به مناسـبت بيـان حـوادث گونـاگون    مرثيه -6
  ).53-4 :1339 هاشمي،(كافي به خرج دهد دقت 

 
  نتيجه

) يعنـي گريـه و زاري  (» بـين «هاي اردو فقط بـه اشـعاري بـا محتـواي     در آغاز، مرثيه
بر شـهادت شـهداي كـربال اظهـار      ،ممدوح ةو در آن پس از بيان صفات حسنمحدودبوده 
اردو به صورت هاي بندي عناصر مرثيهتقسيم .)196 :1984، سكسينه(شده استتأسف مي

هاي بعدي صورت گرفته است و گويا تا بندي نسبي است كه در دورهذكر شده، يك تقسيم
اواخر قرن نوزدهم ميالدي هر كدام از شاعران مشهور اين نـوع ادب منظـوم بـا ابتكـارات     

كه  ايدكتر تحسين فراقي در مقاله. اندهكردهاي فوق را بدان اضافه خود، بخشي از بخش
، از اثـر معـروف شـبلي نعمـاني بـا نـام       پرداختهميرانيس  ةي مختصر مرثيه تا دوربه بررس

مرثيـه و ابتكـارات شـاعري بـا نـام       بنـدي اجـزاي  در مورد تقسـيم » انيس و دبير ةموازن«
به نظر موالنا شبلي مير ضمير اولين كسـي اسـت كـه    « : نقل كرده استميرضمير، چنين 

 يبه نظر او مير ضمير در مرثيـه در ايجـاد اجـزا   . ستلباس امروزي را بر تن مرثيه نموده ا
 -3.دكـر را ابـداع  » سـراپا « -2. جنگ را نوشت] مناظرِ[ -1:ذيل ابتكار به خرج داده است

گذاري كرد و بر نگاري را پايهواقعه -4. اقدام به توصيف اسب، شمشير و آالت جنگي نمود
 -5. بـه تصـوير كشـيد   رثيـه  همين اساس به طور تفصيلي تك تك حوادث جزئـي را در م 

هاي غلط را كه توازن و رواني را در ساختار مرثيه به وجود آورد و واژه صالبت را در شعر و
با مطالعـه  ). 196 :2004، فراقي(» شد، كنار گذاشتجائز تلقي مي] در گذشته[براي مرثيه 
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در لكنئـو  هايي كـه در قـرن نـوزدهم    اردو، بخصوص مرثيه ةدر ساختار محتوايي يك مرثي
-هاي شعري مانند مثنوي و قصيده هم مشاهده مياند، عناصري از ديگر قالبسروده شده

ند كه در مرثيه در كنار خصوصيات حماسي و عناصر نمايشي، ا برخي از محققان برآن. شود
به هر حال هر . ويژگي روايي مثنوي و اشعاري با موضوعات طبيعت و غيره هم وجود دارد

اردو افزودند كـه هـر    ةمرثيي را به م اردو، با ابتكار و نوآوري اجزايرايان بناسكدام از مرثيه
سيد . ويژه براي خود بيابد يكدام به غناي ادبي آن افزود و توانست در ادبيات اردو جايگاه

نويس در بسياري از علوم و فنون جايگاه يك مرثيه«عابد علي عابد بر اين عقيده است كه 
تواند نمايي خوب از جنـگ را  باشد وگرنه پرواضح است كه نه ميا مييك متخصص را دار

معقول بيان كند و نه افـزون   يهاي داستاي مرثيه، سخنانارائه بدهد و نه از زبان شخصيت
رايان خوب نه تنها سمرثيه ةمرثيدر . ها از حيوانات تصويري زنده به ما نشان دهدبر انسان

 آور،هايي است، بلكه به طـور حيـرت  جنگي داراي چه ويژگيشويم كه فنون ما متوجه مي
ظرايف  هب ،بريمها پي ميحتي به انواع نژادهاي برتر اسب. يابدافزايش مينيز معلومات ما 

-متـأثر مـي   چگونگي رجز هماوردان جنگـي يابيم و از استفاده از وسايل جنگي آگاهي مي
 ةو ظاهري و مفاهيم باشد كه از حيط خالصه اين كه شايد بخشي از مطالب دروني. شويم
  ).557 :1997، عابد(» را بيرون باشدسمرثيه ةشاعران

در اردو و ادعاي برخي از محققين اردو زبان مبني بر ايـن  » مرثيه«با بررسي نوع ادبي 
كه اين نوع شعر در اردو يك نوع ادبي منحصر به فرد در شـبه قـاره اسـت و هـيچ گونـه      

تواند درست باشد كـه  دبيات فارسي و عربي وجود ندارد؛ فقط تا حدي ميتقليدي در آن از ا
و توسـط شـعراي    نـد كرد مـي بگوييم به مرور زمان كه انواع گوناگون ادبي در اردو ظهـور  

اي فارسي و عربي به اردو راه رسيدند، مرثيه هم با ريشهدست اردو به كمال نسبي ميچيره
فرهنگي واجتماعي مناطق مختلـف   ،تأثير عوامل محيطييافت ولي با گذشت زمان، تحت 

هـاي خـود   هـا و عناصـري را در مرثيـه   قسـمت سرايان  مرثيهشبه قاره و بخصوص لكنئو، 
امـا  . گنجاندند كه در يك مرثيه در فارسي، شاعر مرثيه سرا الزامي در رعايـت آنهـا نـدارد   

 هاآن عناصر كردند و توانستند آنشاعران اردو زبان در سرودن مرثيه خود را ملزم به رعايت 
هاي آينده بـه يادگـار بگذارنـد و    اردو براي نسل ةرا به عنوان عناصر ضروري در يك مرثي

ارتباط ، بي)170 :1985، حفيظ(اردو چه در معناي عام و چه در معناي خاص  ةاين كه مرثي
اردو و عناصـر   ةالبته عناصر موجـود در سـاختار مرثيـ   . هاي فارسي و عربي نيستبا مرثيه
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گـو از ابتكـارات و   گويي و اصول و نكات الزم بـراي يـك شـاعر مرثيـه    الزم در فن مرثيه
  .شعري در شبه قاره است ةهاي شعراي طراز اول اين گوننوآوري
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كاربردي سازي : علوم انساني و ميراث تمدن اسالمي
ميراث فلسفي اسالمي در نظام آموزش و پژوهش كشور 

 در حوزة علوم انساني
  

  ∗امين پرتو
  

  چكيده
در كشورهاي غربي به خوبي توانسته است با برقرار ) modern( علوم انساني جديد

بنياد گذاري دانش بر اساس اصل ساختن نسبتي وثيق ميان نظر و عمل از يك سو و 
از سوي ديگر، با كاربردي سازي خود به صورت ابزاري با  )usefulness( مفيديت

كارآيي باال در جهت دست يابي به اهداف نظام سياسي و محقق كردن منافع كشورهاي 
گوناگون علوم هاي  اما علي رغم آنكه آموزش و پژوهش در رشته. غربي به كار رود

يد در ايران به صورتي گسترده رواج دارد به جاي آنكه به صورت ابزاري انساني جد
كمك كننده در جهت تحقق اهداف و رسيدن به چشم اندازهاي مورد نظر نظام 

منابع و دست باال دانشي  ةمانع،بلعنداي  جمهوري اسالمي ايران باشد به صورت گونه
علوم انساني  خواهيم داد كهدر اين مقاله نشان . غير ضروري و زينتي در آمده است

به دليل عدم پذيرش وجود مفاهيمي چون خير مطلق و يا فضيلت از حيث هستي جديد 
 نسبي گرايي ارزشي و بي طرفي مورد ادعااي  شناسي و به تبع آن پذيرش گونه

معنوي و اخالقي قرارداده و هاي  توانند در نظام سياسي كه هدف خود را تحقق خير نمي
داند داراي مفيديت باشند و نتايج نظري شان كاربرد و  و مقصد خود مي خدا را مبدا

                                                            
  .دانشگاه تهراندانشجوي دوره دكتري علوم سياسي، .  ∗
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كنيم تا بر اساس ميراث فكري كه  مي در اين مقاله تالش .نسبتي با  عمل داشته باشد
فيلسوفان اسالمي به عنوان بخشي از ميراث تمدن اسالمي بر جاي گذاشتند بنيانهايي 

انساني بيابيم كه در ابعاد گوناگون  هستي شناسانه و معرفت شناسانه براي علوم
گيري بتوانند نسبتي با عمل و مفيديتي  ، روش و نتيجه)problematic( انگيزي مسئله

  .براي اهدافي كه در چشم اندازهاي نظام اسالمي قرار دارد فراهم آورند
شناخت  عمل، هستي شناسي،ـ  علوم انساني جديد، مفيديت، نسبت نظر: ها كليدواژه
 .ايران فيلسوفان اسالمي، گرايي، نسبي شناسي،

 
  
  نظر، عمل و مفيديت: كاربرد علوم انساني. 1

پرداختن به اين مسئله كه كاربردي سازي علوم انساني از چه جهاتي ممكن است را 
بايد تا حد زيادي به اين مسئله تغيير دهيم كه معيار علمي كه كاربردي است چيست؟ از 

شود و يا  مي تا حد زيادي به نفس علوم انساني كه آموخته طرف ديگر توضيح اين موضوع
به عبارت ديگر در جهت بررسي .گردد مي گيرد نيز باز مي بر بنياد آن پژوهشي صورت

: مهم به صورتي في نفسه بسيار مهم است ةكاربردي سازي علوم انساني توجه به دو نكت
انساني چه نسبتي با عمل مختلف علوم هاي  اول محصوالت فراهم شده توسط رشته

نسبت ميان نظر و عمل در علوم انساني چگونه  ةدارند؟ به عبارت ديگر شكاف و فاصل
شود؟ و دوم آيا محصوالت فكري فراهم شده توسط  مي است؛ چه كيفيتي دارد و چگونه پر

در خور اعتنا هستند يا نه؟ اين دو مسئله ) usefulness(علوم انساني از حيث مفيديت 
محصوالت علوم انساني اگر نسبتي با عمل نداشته . باط نزديكي نيز با يكديگر دارندارت

توان دانش دانست و به هيچ رو در خور تامل و جدي گرفتن  نمي باشند يا مفيد نباشند را
در فقدان نسبت ميان نظر و عمل و مفيديت، هرگونه كار نظري و تتبع در علوم  .دانست

قابليت كاربردي نتايج يك پژوهش يكي از معيارهاي اصلي  .دانساني بي معني خواهد بو
 ونك،. (توان گفت به واقع علمي توليد نشده است مي توليد علم است كه در غياب آن

يابد كه مفيد  مي همين طور كار نظري نسبت خود را با عمل از اين حيث) 32 ،1388
 )Gibbons,1994( .است

افته ، به خاطر دارا بودن همين دو ويژگي ةعلوم انساني مدرن در كشورهاي توسع
سياسي حاكم بر كشورهاي خود هاي  توانسته اند به صورت ابزاري موثر در خدمت نظام
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تحقق اهداف نظام سياسي حاكم و نيز ترتيبات اجتماعي هاي  نه فقط روش: عمل كنند
هاي  ستينظام و نيز كاهاي  دهند بلكه با پرسش گري در باب دغدغه مي مسلط را نشان

گرچه چنين كاركردي از .دارند مي آن در جهت توان بخشي، تحكيم و تداوم آنها گام بر
انتقادي مورد رد و طرد قرار  ةگوناگون نظريهاي  علوم انساني سالهاست كه در غالب جلوه

گرفته است اما به هر رو دست كم منتقدان كاربردي سازي علوم انساني مدرن در 
يز متفقند كه اين علوم كارامدي و سودمندي خود را در خدمت افته نةكشورهاي توسع

هاي  نظامات حاكم در آن جوامع نشان داده اند و توجيه اقتصادي حمايت از خود و پژوهش
از منظر تفكر انتقادي هم به اين دليل علوم انساني و . علوم انساني را ثابت كرده اند

اجتماعي موجود و مفيد  –ان نظام سياسي اجتماعي مدرن توانسته اند از بهترين خدمتكار
ترين مددرسانان براي پشتيباني و حفظ و بقاي آن باشند كه مفاهيم قابل تبديل به عمل 

، روش رو )Marcuse,1966,190(گزينند مي پژوهشي و انديشگي خود برهاي  را در طرح
  )Marcuse,1989,126.(به عمل و واقع دارند و به سودمندي و مفيديت نظر دارند

گوناگون علوم، تقاضا براي محصول علوم بسيار مهم هاي  همچون هريك از شاخه
كند زيرا از طريق  مي اين تقاضا ارزش محصوالت علمي  توليد شده را نيز مشخص. است

تقاضاهاست كه مكانيسمي براي مشخص شدن توانايي آن علم در پاسخ گويي به 
تقاضا براي  ةدر حوز.گردد مي و هم در مبادله فراهم گذاري دانش هم در مصرف قيمت

. تقاضا از سوي مصرف كننده است ةتوليدات علمي مهم ترين بخش ، شناسايي سبد بهين
 منصوري،( .مصرف كننده معضل اصلي استهاي  به عبارت ديگر ترجيهات يا اولويت

 يا مبادله عملهر نظام علمي بر اساس ساختاري مبتني بر داد و ستد ) 88-89 ،1384
مفهوم علم قابل درك نيست مگر اينكه بعد اقتصادي علمي يعني مبادله ميان .كند مي

 ,Rescher( .آن وجود داشته باشد ةمحصول علمي و توليد كنند ةتقاضاي مصرف كنند
1980, Hogstrom, 1965 (همزماني ميان دانش و نظام اجتماعي و سياسي حاكم سبب 

واقعا به عنوان علم به حساب آيند، جدي گرفته شوند و مفيد فايده شود تا علوم انساني  مي
هم از اين جهت كه نسبت خود را با عمل بيابند و هم اينكه وجه مفيديت در آنها : باشند

دهند و سازمانهاي اجرايي  مي آنان به نيازهاي محيطي كه وجود دارد پاسخ.بارز باشد
فعاليتهايشان ) knowledge intensivity( حكومتي و غير حكومتي هم كه دانش بري

اين دانش بري علوم انساني از اين طريق .كنند مي زياد است از محصوالت آنها استفاده
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وجود دارد كه ميان نيازهاي جامعه و محتويات دروس ، پژوهش ها و محصوالتي كه 
 )relevancy(تناسب : كنند ارتباط وجود دارد مي مختلف علوم انساني توليدهاي  رشته

شود  مي آن سببهاي  ميان علوم انساني و جامعه و حساسيت به تحوالت ، نيازها و دغدغه
خود و لزوم  ةعلوم انساني از داخل مسائل عيني جامع) problematic( كه مسئله انگيزي

داشتن كاركرد مفيد در ارتباط با اين عينيت، توان كاربردي سازي و عملياتي شدن بيشتر و 
مقتبس از .(ها را فراهم آورد دتر بودن افزون تر براي نتايج حاصله از پژوهشدر نتيجه مفي

  )306 ،1382 و قانعي راد، 298-297 ،1385 قانعي راد،
علوم انساني در صورتي در خور جدي گرفتن است كه محصول  ةتوليد دانش در حوز

هم : بادرت كردتوليدي مطابق با ضوابط و معيارهايي باشد تا بتوان به قيمت گذاري آن م
 كه از دانش توليد شدهاي  بر اساس مسائل و موضوعات مورد توجه و هم بر اساس استفاده

تخصيص منابع و حمايت مالي از علوم انساني به اين دليل ) 26 ،1389 مولكي،( .شود مي
 دانشبه عبارتديگر از .گيرد كه كاركرد خود را با توجه به اين دو نكته انجام دهند مي انجام

گردد چون كاربردي دارند  مي آيد و محصوالتش خريداري مي حمايت به عمل  تاييد شده
 ,Merton, 1973(همانگونه كه هدف نهادي علم بسط دانش تاييد شده است  .و مفيدند

معيار .آن نتيجه و محصولي از علوم انساني اعتبار معرفتي دارد كه تاييد شده باشد) 27
  .باال مشخص استتاييد هم از خالل توضيحات 

  
 علوم انساني جديد در نظام آموزش و پژوهش كشور .2

علوم انساني در . جايگاه و كاركرد علوم انساني در ايران اما به كلي بر عكس است
علي رغم . ايران به هيچ رو نه نسبتي با عمل دارد و نه واجد وجه بارزي از مفيديت است

شوند و جمعيت  مي زيادي تدريسهاي  دانشگاهعلوم انساني در هاي  آنكهدر ايران رشته
عظيمي از دانشجويان و اساتيد در آن ها به تحصيل و تدريس مشغولند؛ علي رغم آنكه 

عظيمي را به خود جذب كرده اند؛ علي رغم آنكه حجم عظيمي پايان نامه و هاي  بودجه
علوم  ةر حوزآورند و علي رغم آنكه تعداد موسسات پژوهشي د مي مقاله و كتاب فراهم

 موسسات پژوهشي در علوم تجربي ةانساني و علوم اجتماعي مورد حمايت دولت تنه به تن
موسسه  14موسسه در علوم انساني در برابر  32موسسه در علوم اجتماعي و  15(زند  مي

ليكن هرگز كاركرد ) 1387مهرابي، ( )موسسه در علوم فني و مهندسي 33در علوم پايه و 
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منابع مالي بدون  ةعلوم انساني در ايران نه فقط بلعند. اند ايفا كنند وانستهمشابهي را نت
از پاسخ به نيازهايي كه .بازدهي متناسب با هزينه ها، كه دست باال دانشي زينتي است

به عبارت ديگر .ماند و در حاشيه قرار دارد مي رود باز مي تحقق آنها از اين رشته انتظار
به عالوه گاه علوم انساني به ) 1386،44اجاللي،( .ندارداي  دهجايگاه مستقل و تعريف ش

خطري نيز براي سامان مستقر سياسي، اجتماعي و فرهنگي كشور بدل شده است در حالي 
نگراني از اين . كه به جاي تهديد بايد عنصر امنيت و توان بخش اين سامان مستقر باشد

رستي توسط مقام معظم رهبري و ديگر عامل تهديد بودن به ويژه در چند سال اخير به د
الف و  1388، 1387، 1384اي؛  خامنهامام ( .رئوس عالي نظام مورد اشاره قرار گرفته است

  ) 1389 ؛ آملي الريجاني، الف و بب
علوم انساني در ايران بر اثر وجود شكاف عظيمي ميان نظر و عمل به كلي فاقد وجه 

وانسته اند از مشكالت عيني و واقعي بپرسند و نه علوم انساني تاكنون ت.مفيديت است
آنها به دليل بي ارتباطي هاي  براي عالم عمل چاره انديشي كنند و به طريق اولي هم يافته

تالش براي تببين چرايي اين وضعيت توسط بسياري صورت  .با عينيت فاقد فايده است
جمهوري اسالمي ايران  از طرفي چنين نمايانده شده كه نهادهاي دولتي در .گرفته است

اند و  توجه بي ـ به ويژه در ارتباط با مسائل اجتماعي و انسانيـ  به مديريت دانش محور
به عبارت ديگر در سيكل معيوب .پژوهشي در اين حوزه ها بي اعتنا هستندهاي  افتهةب

علوم انساني، بار عدم تبادل دانش با تقاضا به دوش نظام  ةاقتصاد دانش در ايران در حوز
ا دست كم موانع معرفتي فراروي اين كاربردي سازي موانع بيروني، ةسياسي افكنده شد
؛ 1383زاده،  حسن( .اند توان به مسامحه گفت دلبخواهي خوانده شده مي نهادي، سازماني و

ه آيا علوم انساني مدرن واقعا به خاطر در حالي كه اين مسئله از اين حيث ك) 1388لطيف، 
دروني خود با اهداف يك سامان سياسي و فرهنگي در جستجوي فضيلت و هاي  ويژگي

  .خيرهاي اخالقي همخواني و مطابقت دارد چندان مورد توجه واقع نشده است
گيرد و  مي به نظر پژوهش حاضر علوم انساني مدرني كه در ايران مورد آموزش قرار

معرفت شناختي و هاي  باشد به دليل مختصات دروني خود و ويژگي مي ژوهشبنياد پ
پرسش گري، نه در حوزه پاسخ گويي قادر به برآورده كردن  ةشناختي خود نه در حوز روش

هاي  تقاضاهاي علمي يك نظام سياسي، اجتماعي و فرهنگي كه بنياد خود را بر ارزش
  .باشد نمي ي نهاده استانساني با خوانشي دينهاي  اخالقي و فضيلت
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  گفتاري در باب دو نوع علوم انساني. 3
يك سامان مستقر سياسي،اجتماعي و فرهنگي كه خواهان بسط و تحقق ارزشها و 
فضايل اخالقي و ديني است با دغدغه ها و پرسش گري هايي به انسان و جهان اجتماعي 

 .آورد مي نيز با خود به همراهرا اي  ويژه) problematic(انگيزي  نگرد كه مسئله مي او
مختلف در علوم اجتماعي  و انساني به هاي  تقاضاهاي چنين نظامي براي دانش در حوزه

تواند مبتني بر بي طرفي در ارزشها، سلب نمودن امكان قضاوت و داوري  نمي هيچ رو
اخالقي و ارزشي، جدا نمودن دانش از ارزش و سر انجام بي توجهي به مفاهيم شكل 

اين همه خواسته از توان علوم انساني مدرن .نده به دانش به شكل ارزش گذارانه باشدده
خارج است؛ به عبارت ديگر علوم انساني مدرن نه ادعا و نتوان پژوهش و پاسخ گويي بر 

  .اساس چنين بنيادهايي را دارد
كند و در  مي علوم انساني مدرن بر بنياد تخص گرايي به نحو خاص خود پرسش

طرح هر سوالي درباره اجتماع و انسان از مسير دانش   :وي يافتن پاسخ است جستج
تخصصي و محدود آن جنبه از اجتماع يا انسان را اي  شود كه به گونه ميخاصي مقدور

محدود و تخصصي در اين باره پاسخ اي  مورد مطالعه قرار داده باشد و همين طور  به گونه
انساني جديد سبك پرسش كردن خاص خود را اين سبك پاسخ دادن در علوم . دهد
بايست مضيق و محدود  ميتوانند همه جانبه و كلي باشند بلكه نمي طلبيد؛ پرسش ها مينيز

علم مدرن پيش از آنكه پاسخي . خاصي باشند تا بتوانند پاسخ در خور خود را بيابند ةبه جنب
 وبر،( .كند مي يز مشخصكوشيد نحوه سوال پرسيدن او را ن مي آدمي بدهدهاي  به پرسش

خواهد در  ميشوند و آنكه ميتمام كارهاي علمي مشمول زمان و مرگ) 46-47، 1376
علم جديد نو به . باشد بايد بداند كه هيچ پايداري در پاسخ هايش وجود ندارد» مقام علم«

در اين . توان در آن به هيچ پايداري و سكوني دست يافت نمي نو به دنبال پرسيدن است و
در علوم انساني مدرن نيز پژوهش در باب انسان .حالت هيچ امر مطلقي و ابدي وجود ندارد

و اجتماع انساني نيز عاري از چيزي ابدي و مطلق است؛ به همان گونه كه علوم انساني 
فراروي آدميان بدهد به هاي  تواند پاسخ هايي كلي و مطلق براي پرسش نمي جديد
علوم انساني جديد انتظار هاي  در الگوي مسلط در پژوهشتوان  نمي همسان هماي  گونه

علم جديد . طرح پرسش هايي مطلق و كلي يا ابدي در باره انسان و اجتماع را داشت
هم بود يعني مدعي بود با كاربرد خود ثابت كرده ) disenchantment( مدعي راززدايي
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ندگي مداخله كند وجود است كه هيچ قدرت اسرار آميز و غيرقابل ديدني كه در امور ز
 .ابد و در همه چيز تصرف كندةتوانست با كاربرد اين علم بر همه چيز سلط ميندارد؛ آدمي

آموخت و اما اين كه بايد چه  ميتصرف كردن را» چگونه«ةعلم به او نحو) 59 ،1376 وبر،(
شي بود اينكه انسان چه تصرفي بايد در دنيا كند يك داوري ارز.تصرفي در دنيا كند را نه

همسان هر اي  به گونه) 19-18 ،1387 وبر،( .كه از بنياد با علم جديد ناهمخواني داشت
هر چند هم غير اخالقي به نظر بيايد براي كسي كه در الگوي علوم انساني اي  پديده

تواند مورد توجه باشد  نمي مدرن مشغول پژوهش است از اين حيث كه غيراخالقي است
كه موردي پژوهشي است كه بايد درباره آن با بي طرفي پژوهش بلكه فقط از اين حيث 
همسان با معناي مفاهيم ديگري كه براي اي  معناي اخالق به گونه. كرد مورد توجه است

شود بايد از زندگي اجتماعي و انساني  ميتوضيح و توصيف فعاليت انساني به كار گرفته
اخالقي در هر اجتماعي يا هر فرآيند هاي  كشف كنش.موارد مورد پژوهش اخذ شده باشد

اجتماعي كه افراد در آن درگيرند مستلزم توصيفي پرمالط از كيفيت اين كنش هاست تا 
براي ما روشن كند در هر اجتماع انساني هر بعد معنايي زندگي انسانها من جمله فضيلت و 

رهنگ ها و اجتماعات به اين ترتيب ما دچار فهمي اشتباه از ف. خير اخالقي چه معنايي دارد
آنگونه كه در –شويم و مثال آنها را بري و تهي از خيرهاي اخالقي  نمي ديگر انساني

  )Geertz, 1973, 412-453) (1386 في،( .دانيم نمي -اجتماع ما به آنها اعتقاد وجود دارد
 تواند و نه مي از اين ويژگي ها كه گفتيم بايد مشخص شود كه چنين دانشي نه

به ما بگويد كه چه به خير ماست؛ خيرها و فضايل و نيز اخالقي بودن را انسان  خواهد مي
به عالوه به  .كند مي كند و اين دانش بعدد از آن كار خود را در پژوهش شروع مي تعيين

داليلي ديگر هم از اينكه بتواند همچون ابزاري در خدمت يك نظرگاه اخالقي و ارزش 
دست كم كمترين پيامد چنين نگاهي آن است كه بسياري . مدار و ديني باشد ناتوان است

توانند وجود داشته باشند چون وجود داشتن يا وجود  نمي خيرهاي اخالقي از حيث وجودي
حيرت انگيز هم نيست كه مثال يك فضيلت .تواند مسئله برانگيز باشد نمي نداشتن آنها

تواند هيچ جايي در يك  نمي )chastity(اخالقي جهان سنتي مثل پاكدامني و عفت 
هستي ) ontological( شناختي مدرن داشته باشد چون از حيث هستيپژوهش اجتماعي 

علم مدرن  .از طرف ديگر پرداختن به علم به اعتبار خود علم و نتايج علمي است. ندارد
علوم انساني مدرن در باب اينكه فضايل اخالقي در  .يابد مي موضوعات خود را در عينيت



  مجموعه مقاالت دومين كنگرة ملي علوم انساني    36

  .هيچ جا: عينيت وجود دارند پاسخ روشني داردكجاي 
ارزش هاي  فراروي كاربردي سازي علوم انساني مدرن همچون ابزاري براي نظرگاه

بحث از سعادت انساني از طريق تحقق : مدار و اخالق گرا مشكل ديگري نيز وجود دارد
ست تنها فضايل اخالقي كه مد نظر يك سامان سياسي، اجتماعي و فرهنگي ارزش مدار ا

علوم انساني مدرن علي رغم آنكه در .كلي، مطلق و ابدي ممكن استاي  از طريق نقشه
به ويژه از طريق (از روش ها شده است اي  انساني بدل به زرادخانههاي  بررسي پديده

 .تواند به وحدتي در خود برسد نمي ليكن نتوانسته و) اي ن رشتهتلفيق و مطالعات ميا
كي از ادعاهاي علوم انساني مدرن آشتي دادن نظريه و عمل ةبه عالو )25 ،1382 دورتيه،(

ليكن علوم انساني ) 24 همان،( .در عين رعايت استقالل هر يك از اين دو ساحت بود
واحد در باب سعادت انساني از طريق تحقق فضايل اي  مدرن نه درباب دست يابي به نقشه

 فضيلت ةنظر و عمل ميان دو حوزپردازد و نه شكاف ميان  مي اخالقي به پژوهش
)virtue ( و عمل را خواهد كاويد و راهي براي كاربرد و تحقق آن در عين را به دست

  .خواهد داد
اينكه علوم انساني .در همين باب نقدهاي بسياري به علوم انساني مدرن وارد شده است

سركوب هاي  فارغ از ارزش چيزي دروغين و هيواليي و غير اخالقي براي تحميل ارزش
و يا اينكه علوم انساني مدرن دچار بيماري  )Marcuse, 1972, 202-203(گر است 

 پندارد به محك شكاكيت مي ادراكي هستند زيرا آنچه را عقل سليم براي آدمي بديهي
زنند و با رد توان انسان در انجام قضاوت اخالقي به موضعي غير اخالقي و ضد انساني  مي
اما اين نقد سلبي بدون جايگزين ) 1373و اشترائوس، Strauss, 1991, 13( .افتند مي فرو

نوع متفاوتي از علوم انساني كه ارزش مدار، . نمايد مي كه كاربردي و عملي باشد بي فايده
اخالقي و در جستجوي تحقق فضيلت باشد و دو عنصر كاربردي و عملي بودن و مفيديت 

دركي متفاوت از علم، مفيديت و غايت پژوهش در باب را در اين ارتباط بيابد نيازمند وجود 
براي دست يابي به دانشي تخصصي و كاربردي براي اصالح امور . انساني استهاي  پديده

انساني به جاي دانشي كلي و نظري، براي ساماني سياسي و فرهنگي  كه به دنبال حاكم 
  ؟وجود دارداي  اخالقي استĤيا سرمشق و نمونههاي  ساختن ارزش

حتي براي بسياري از منتقدين غير مسلمان و غيرمذهبي علوم انساني مدرن، ميراث 
 )چنانكه مثال در مورد نقدهاي اشترائوس(تمدن اسالمي به ويژه آراء فيلسوفان مسلمان 



  37:...    علوم انساني و ميراث تمدن اسالمي

 
 

نوع جديدي  ةاز ميراث تمدن اسالمي در بار. براي چنين بنياد گذاري باشداي  تواند پايه مي
 اخالقي كاربردي و واجد مفيديت باشد چههاي  از علوم انساني كه در نسبت با ارزش

 توان آموخت؟ مي
  
  امكاناتي براي بازانديشي: علوم انساني و ميراث تمدن اسالمي .4

كوشيم بر اساس ميراث فكري كه فيلسوفان اسالمي به  مي در اين قسمت به كوتاهي
تمدن اسالمي بر جاي گذاشتند بنيانهايي هستي شناسانه و معرفت عنوان بخشي از ميراث 

، )problematic( انگيزي شناسانه براي علوم انساني بيابيم كه در ابعاد گوناگون مسئله
روش و نتيجه گيري بتوانند نسبتي با عمل و مفيديتي براي اهدافي كه در چشم اندازهاي 

  .نظام اسالمي قرار دارد فراهم آورند
شايد از مد افتاده و كهنه باشد اما اشاره به تقسيم بندي فيلسوفان اسالمي از  گرچه

مراد ما بازگويي تقسيم بندي علم مدني به .شروع اين بحث مفيد باشد ةعلوم براي نقط
شروعي است كه براي اين علم توسط آنها مفروض  ةجزء نظري و عملي نيست بلكه نقط

گويد  مي ادت و قسمت عملي از تحقق آن سخنقسمت نظري شناسايي سع.شد مي گرفته
سعادت مثال از  نظر فارابي )به بعد 1364،107فارابي ،.(اما به هر رو سخن از سعادت است

عبارت است از خير مطلق و هر آن چيزي كه در تحقق اين خير مطلق كمك  كند منزلتي 
همچون حديثي روايت .ندشو نمي علوم از اين رو كه تنها علم اند مطلوب تلقي.يابد مي ويژه

كه در آن به خدا از علم بدون فايده پناه برده بود فارابي ) ص(شده از حضرت رسول اكرم
 فارابي،( .دانست مي منزلت علم را نه في نفسه كه به سبب امكان وصول به خير مطلق

هاي  جوامع براي اين فيلسوفان نيز وصول به خيرهاي  معيار تقسيم بندي) 144 ،1358
اشاره كرديم كه سخن گفتن از خيرهاي مطلق اخالقي جز با قضاوت اخالقي .ق استمطل

هاي  فيلسوفان اسالمي بي آنكه همچون فلسفههاي  فلسفه.كردن نيز مقدور نخواهد بود
تصرف در عالم و آدم باشد بحث از امكان نيل به سعادت انساني يا هاي  جديد فلسفه

به همين شيوه نيز ) 53 ،1387 باطبايي الف،ط( .خيرهاي مطلق از مجراي فضيلت است
داوري اخالقي در باب : دهد مي مبناي پژوهش در باب اجتماعات آدميان از همين زاويه رخ

 آنها موكول به نتايج پژوهشي است كه امكان وصول به خير را از رهگذر فضايل مشخص
  .كند مي
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ا عمل شكافي پديد آيد، انساني بهاي  اما اگر ميان دانش مربوط به انسان و پديده
از نظر فيلسوفان مسلمان، به ويژه .دهد مي گردد و مفهوم خود را از دست مي دانش بي معنا

 فارابي،( .فاسقه است ةمدينهاي  فارابي، شكاف ميان نظر و عمل در دانش از ويژگي
علوم  آنچه كه در تاريخ دانش در ايران و اسالم به ويژه در ارتباط با انحطاط) 197 ،1358

به عنوان بخش مهمي از علوم (اجتماعي -سياسي ةگوناگون به ويژه دانش مدني و انديش
به درستي گفته شده است شكاف ميان نظر و عمل بوده كه الجرم جز به معنا ) انساني

؛ ب؛ 256 ،219 الف، 1387 طباطبايي،( .برده است نمي شدن وجوه گوناگون انديشه راه
از همين رو براي فيلسوفان اسالمي سخن گفتن از اخالق و  )44-43 ،1379فصل ششم؛ 

) 173 ،1387 طباطبايي ب،.(حل كردن دانش در اخالق فردي نيست ةفضيلت به منزل
اخالقي و رسيدن به خير ها از مسير دانش ممكن است و هاي  بلكه امكان تحقق فضيلت

 ير مفيد به چشمدانشي نيز كه در اين مسير حركت نكند به عنوان دانشي دست كم غ
حق و غايت  -به نظر ابن سينا-از اين رو در دانش ها غايت بخشي نظري . خورد مي

اما اين خير از نظر آنها نه چيزي نسبي همچون نظر  )237همان، ( .بخش عملي خير است
شد به  مي اگر خير ها مطلق بودند. دانش اجتماعي و انساني مدرن كه مفهومي مطلق بود

اشاره كرديم كه مراد آنها از . ه آنها رسيد و كار اخالق هم همين بودفضايل ب ةواسط
از دانش مدني و سياسي بود كه اي  معناي گسترده ةاخالق نه اخالق فردي كه به منزل
 نگاه آنها به موضوع تفكر و دانش مشخص ةنحو. تحت نام اخالق مجتمع گشته بود

علي رغم . خالقي به صورتي نسبي بنگرندتوانند به خيرها و فضايل ا نمي كرد كه آنها مي
آنكه علم مدرن بسيار ادعاي انسان گرايي و نيز پذيرفتن توانايي انسان در شناخت را دارد 

فيلسوفان .با اين حال در سمت شناخت خيرها و نيز داوري اخالقي ناتوان مانده است
 ين موردبه رسميتبسيار انسان گرايانه تر توانايي انسان را در ااي  اسالمي به گونه

توانست سعادت را كه در گرو وصول به خير و  نمي به نظر آنها انساني كه.شناختند مي
اخالق فضيلت گرا بود فراچنگ آورد چه امتيازي نسبت به حيوان داشت؟انسان دقيقا به 

فيلسوفان اسالمي چه در آثار ظاهرا ) 1398 باجه، ابن( .شد مي همين دليل از حيوان متمايز
و چه در آثاري كه در دفاع شرعي از فلسفه ) 1360 ابن طفيل،(يلي و داستاني خود تمث

اين فيلسوفان توان به دست . بر اين توان آدمي تاكيد داشتند) 1356 رشد، ابن( نگاشتند
 را ممكن ـ امور كه توقعي خدايي از انسان بود ةنه در باب همـ آوردن دانشي يقيني 
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رن كه توان تشخيص آدميان در باب خيرهاي اخالقي را به بر خالف علم مد.دانستند مي
بي كران نسبي گرايي حوالت كرد براي فيلسوفان اسالمي كار اصلي علم و پژوهش علمي 

فلسفه براي آنها تالشي براي قرار دادن فهمي راستين و .شد مي با همين نكته شروع
خير اخالقي بايد مبدا ) Strauss, 1968, 63( .همواره معتبر و قطعي در باب خير بود

مطلق به اي  بود اما براي پاسداشت آن از تبدل بايد چون پديده مي پژوهش در باب انسان
علم براي آدمي بود منتها براي زندگي مطلوب ادمي . آمد و به آن پرداخته ميشد مي حساب

خود به توانست معني خود را از طريق ارجاع به  مي به همان گونه كه مطلوبيت براي آدمي
اخالقي اين مطلوبيت هاي  اخالق و خير.عنوان چيزي في نفسه و مطلق به دست آورد

كردند و به اين سان يگانه در تنگي در اين جهت  مي وجهت مندي را براي علم مشخص
  .گرديد مي كه با علم نهادينه شدن ارزش ها و خيرهاي اخالقي مطلق رخ دهد باز

ديشي اخالقي قرار گرفته، نه با اصولي كه به صورتي اين نوع علوم انساني مورد بازان
كلي راهنما باشند كه با ضوابطي مشخص بايد راهنماي پژوهش هايي كاربردي و مفيد در 

  :علوم انساني باشد ةحوز
 توانند انتخاب شوند؛ مثال نمي اخالقيهاي  در مسئله انگيزي؛ موضوعات فارغ از ارزش

را تنها با محوريت سود و يا درباب سياست را تنها در توان پژوهشي در باب اقتصاد  نمي
ها بايد در مسيري مطرح شوند كه  موضوعات و سواالت پژوهش. باب قدرت انجام داد

وقتي نظامي اهداف كلي و .كند مي خود را مطرحهاي  نظام جمهوري اسالمي نيازمندي
دهد بايد  مي قرار اجرايي خود را بر اساسي ارزش مدارهاي  جزئي، سياستها و برنامه

دانش را بر همين نحو قرار  ةمصرف و هم در حوزه مبادل ةگذاري دانش هم در حوز قيمت
به ويژه در .متاسفانه در ايران مكانييمي براي اين قيمت گذاري در ايران وجود ندارد .دهد
  )92-91 ،1385 كبيري،( علوم انساني ةحوز

توانند با تنوع و توانمندي خود به كمك  مي در روش؛ علوم انساني مدرن از بعد روشي
ليكن . به ويژه از اين حيث كه بسيار از حيث مباحث كمي و تكنيكي كارامدند.گرفته شوند

مطلوب و توان بخشي  ةكاربد روش بدون توجه به غايت مورد نظر سيستم، منتج به نتيج
پيشيني جهت  به ويژه اينكه ارزشها و فضايل اخالقي به صورتي.شود نمي براي سيستم

اين كاربست روش، لزوما همچون علم مدرن، به هر آنجايي .كنند مي كاربرد روش را تعيين
  .شود نمي كه علم برود رهنمون
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هاي  در نتيجه؛ پايداري سيستم در يك سطح از طريق تربيت نخبگاني كه در رشته
 ايشبينند و از سوي ديگر افزايش بهره وري سيستم افز مي علوم انساني آموزش

بدون نياز شناسي و برنامه شناسي و آينده نگري علوم انساني كاربري كارآمد و .يابد مي
شغلي،علمي و اجتماعي سيستم و چه در هاي  مفيديتي نخواهند داشت؛ چه در رفع نياز

ميراث فيلسوفان مسلمان دست كم به ما اين را .پيش روي سيستمهاي  جهت برنامه
نتخاب موضوع براي پژوهش به چه مسائلي توجه كنيم كه خواهد آموخت كه نه فقط در ا

راستين يك سامان سياسي تخالق مدار است، بلكه هم در شناخت وضع هاي  دغدغه
مطلوب فعلي آموزش و پژوهش در علوم انساني و هم در رهسپاري براي پژوهش در آن 

تواي دروس چگونه نيازهاي يك سامان سياسي اخالقي را در مح.به كدام سو حركت كنيم
فيلسوفان هاي  علوم انساني كه بنيان آموزشي جمع كثيري از افراد است از  طريق آموزه

مسلمان بگنجانيم و چگونه موضع يابي پژوهش در علوم انساني را به قصد تحقق فضيلتها 
  .در اين خصوص نخواهد بوداي  اين نوشته جز طرح مسئله. شكل دهيم

  
  نتايجاي  پاره. 5

مقاله كوشيديم  اين مسئله اين مسئله را بيان كنيم كه علوم انساني مدرن واقعا در اين 
دروني خود با اهداف يك سامان سياسي و فرهنگي در جستجوي هاي  به خاطر ويژگي

نه در انتخاب سواالت كه . فضيلت و خيرهاي اخالقي همخواني و مطابقت دارند
ر فراغت از ارزشها و نه در ي بچنين نظامي باشند، نه در روش مبتنهاي  دغدغه
گيري؛ ميراث فكري فيلسوفان مسلمان به عنوان بخش قابل اعتنايي از ميراث  نتيجه

تواند سنگ بنايي جهت تصور امكان نوع ارزش مدار و فضيلت  مي تمدن اسالمي به خوبي
آموزش و  غايت، مسئله انگيزي، ةمحوري از علوم انساني باشد كه به ويژه در حيط

علوم انساني هم واجد كاربرد و مفيديت براي نظام جمهوري اسالمي به  ةش در حيطپژوه
ارزش مدار باشد و در جهت توان و پايداري بيشتر آن ـ  عنوان سيستمي اخالق محور

  .عمل كند
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  منابع و مĤخذ. 6
 فارسي -الف
  )دارالفكر: بيروت(؛ تحقيق محسن زياده تدبير الموحد .1398. ابن باجه

سـيد جعفـر سـجادي     ة؛ ترجمـ فصل المقال في ما بين الحكمه و الشريعه من االتصال .1358 .رشدابن  
  )ايران ةانجمن فلسف: تهران(

بنگـاه ترجمـه و نشـر    : تهران(بديع الزمان فروزانفر  ة؛ ترجم بيدار ةزند: حي بن يقظان. 1360. ابن طفيل
 )كتاب

: تهـران ( درسـي  ةعلوم اجتمـاعي بـا نگـاهي بـه سـاختار برنامـ       ةبازسازي و توسع .1386. اجاللي، پرويز
  )مطالعات فرهنگي و اجتماعي ةپژوهشكد

  )آگاه: تهران(باقر پرهام  ة؛ ترجم حقوق طبيعي و تاريخ .1373. اشترائوس، لئو 
فجر : قم( نهضت توليد علم با نگاهي به ديدگاه فرهنگستان علوم اسالمي .1385. جعفر زاده،محمد حسن

  )واليت
 پژوهشـي در دسـتگاههاي اجرايـي   هاي  بررسي موانع و عوامل كاربست يافته .1383. حسن زاده، رمضان

  )دفتر برنامه ريزي واجتماعي و مطالعات فرهنگي وزارت علوم(
  29/10/84 ،)ع(ديدار با اساتيد و دانشجويان دانشگاه امام صادق .1384. اي امام خامنه

  14/2/87، هاي شيراز ديدار با دانشجويان و اساتيد دانشگاه .1387. ــــــــــــ 
  17/4/88، هاي استان همدان ديدار با اساتيد و دانشجويان دانشگاه )الف 1388. ــــــــــــ 
  .27/2/88، بيانات در ديدار استادان و دانشجويان كردستان ) ب 1388. ــــــــــــ 
  )،ويراست جديد.كوير:تهران ( ؛بر تاريخ انديشه سياسي در ايران درآمدي )الف 1387. جواد طباطبايي
  )كوير، ويراست جديد: تهران( سياسي در ايران ةزوال انديش) ب 1387. ـــــــــــــ 
: تهـران ( وضعيت علوم اجتمـاعي در تمـدن اسـالمي   : ابن خلدون و علوم اجتماعي 1379. ــــــــــــ 
  )طرح نو

  )ايران ةانجمن فلسف: تهران(سيد جعفر سجادي  ة؛ ترجم سياست مدنيه .1358. فارابي، ابونصر
  )علمي و فرهنگي: تهران(حسين خديو جم  ة؛ ترجم احصاء العلوم .1364. ـــــــــــــ 

: تهران(؛ ترجمه خشايار ديهيمي فلسفه امروزين علوم اجتماعي با نگرش چند فرهنگي .1386. في، برايان
  )طرح نو

 اقتصـادي در ايـران   ـ اجتمـاعي  هاي  روابط علم و نظام: ناهمزماني دانش .1382. د امينقانعي راد، محم
  )مركز تحقيقات سياست علمي كشور: تهران(

 علوم اجتماعي ةبررسي موردي رشت: علمي ةتعامالت و ارتباطات در جامع. 1385. ـــــــــــــــــــــ 
  )مطالعات فرهنگي و اجتماعي ةپژوهشكد: تهران(

  )نشر آيدن: تهران( دانشگاه و تعارض مشروع .1385. كبيري، غالمحسين
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  :در اهللا الريجاني به شيفتگان علوم انساني آيتپاسخ  )الف 1389. الريجاني، صادق آملي
 http://jahannews.com/vdcdzj0ffyt0xo6.2a2y.txt  

 :در سخنان من درباره علوم انساني را نفهميدند: آيت اهللا الريجاني  )ب 1389. ـــــــــــــــــ 
 http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/News.aspx?NID=68536 

  )مطالعات فرهنگي و اجتماعي ةپژوهشكد: تهران( ملي ةعلمي تا توسع ةاز توسع .1388. لطيف، بيژن
  )كوير: تهران( علمي ةتوسعهاي  ساماندهي و نابساماني: ايران را چه كنم .1384. رضا منصوري،
  )نشر ني: تهران(حسين كچويان  ة؛ ترجمعلم و جامعه شناسي معرفت .1389. مايكل مولكي،

مركز تحقيقـات سياسـت علمـي    : تهران( بخش دولتي: موسسات پژوهشي كشور .1387 .مهرابي، مسعود
  )كشور
: تهران(ر ؛ ترجمه احمد نقيب زاده دانشمند و سياستمدا: در» حرفه و رسالت دانشمند« .1376. وبر، ماكس

  )دانشگاه تهران
  )زمرك: تهران ( ترجمه حسن چاوشيان.روش شناسي علوم اجتماعي .1387. ــــــــــ 

توحيـده   ة؛ ترجمـ تحـوالت علـوم، صـنعت و آمـوزش    : كاربردهاي ميان رشتگي .1388. ونك، دومينيك
  )مطالعات فرهنگي و اجتماعي ةپژوهشكد: تهران(مالباشي 
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   ةشناسي اصطالحات بيگانه در عرص آسيب
  نقد ادبيات معاصر فارسي

 ∗هادي جاهد
  

  
  چكيده

زبان و ادبيات فارسي به عنوان زبان رسمي كشور در عرصه تبادل مضامين فكري 
با مراجعه به مباني . مباني غربي گرديده استداراي آميختگي محتوايي و ظاهري با 

توانيم به بيان ساختارهاي مشابه فارسي در قالب  مي هاي بيگانه ساختاري متن
تواند سرآغاز حركت به  ميبه عقيده ما اين نكته . اصطالحات بومي و نو ساخته بپردازيم

يژه در سازي اصطالحات تخصصي هر متن بو سوي پويايي افكار گردد چرا كه بومي
تواند به تواناسازي درونمايه ادبيات و اثرگذاري متقابل آن بر  مي عرصه ادبيات ملي

در بيان اهميت اين موضوع وجود اصطالحات . ادبيات جهاني كمك شايان توجه گرداند
فراوان انگليسي كه از طريق ترجمه به عرصه نقد ادبي ادبيات ايران وارد گرديده است 

اي  ما برآنيم تا با بيان پاره. نمايد مي ده در اين عرصه را ضروريگسترهاي  لزوم پژوهش
از اصطالحات بيگانه به معادل سازي مناسب واژگاني در عرصه ملي بپردازيم اين امر در 

هاي  بنيان معناگراي هر متن استقالل شخصيتي و ملي ايجاد كرده و به پربارسازي متن
با وجود اين نكته در  . موشكافانه خواهد داشتادبي در قالب اصطالحات نوظهور نگاه 

از  اصطالحات تخصصي در عرصه نقد ادبي  زبان و ادبيات اي  اين مقاله به ارائه پاره
هاي  پردازيم و به ارائه نمونه اي مي لفظي و درونمايههاي  فارسي با توجه به داللت

                                                            
  . دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات عربي دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد. ∗

jd_hd@yahoo. com  
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المي به تحليل و پيشنهادي در جايگزيني اين اصطالحات مهاجم بر فرهنگ جامعه اس
اي  تواند در آينده مي اين مقاله. بيان جايگاه هر يك از اين اصطالحات خواهيم پرداخت

اختصاصي اصطالحات ادبيات بومي درعرصه نقد هاي  نزديك به پديد آمدن فرهنگ
  . ادبي ايران بيانجامد

  بيگانه ، بومي ، درونمايه ، ساختار ، اصطالحات :ها كليدواژه
  
  مهمقد. 1

از آنجايي كه . اخير شاهد گسترش علوم مختلف در سطح جهان بوده ايمهاي  در دهه
 ، در كشور ما ندارند؛مطالعات معاصراي  اكثر علوم از غرب وارد شده و به ظاهر سابقه

كه همواره نيازمند ترجمه و اند  متنوع و جديدي را به همراه خود آوردههاي  مفاهيم و واژه
  . سي بوده استهضم در زبان بومي فار

از  ـ كه جزء ال ينفك عقب ماندگي علمي و ادبي كشور ماستـ  غرب زدگي ادبي"
. استها  تحقيقاتي فرنگيهاي  مهمترين آنها تقليد از شيوه. چند زاويه قابل بررسي است

كه فرنگيان شرق شناس از سر عالقه اند  يعني گاهي محققان ما به دنبال تحقيقاتي رفته
نه تحقيقاتي كه دردي از زبان علم و ادب اند  رفته ...تدابير سياسي و اقتصادي وشخصي يا 

قديم و هاي  تحقيق در زبان، از آن جمله است تصحيح برخي متون. فارسي را درمان كند
آن هم از نوع تقليدي و بي محتوا در برابر شعر ، علم كردن شعر نو، پيش از اسالم

در حالي كه كارهاي فوري زبان و ادب ، از اين دست كالسيك و سنتي فارسي و كارهايي
، زبان رسمي معاصر، لذا مباحث اصلي زبان فارسي يعني ترجمه. فارسي معطل مانده است

جدي گرفته نشده ، رسم الخط و سبك شناسي، تدريس صحيح فارسي، اصطالح سازي
  )پيشگفتار :1363، فرشيدور(. است

اصطالحات بيگانه از مقوله هايي است كه هم آسيب شناسي  ، شناخت و به دنبال آن
. استها  در پي چاره جويي و جستجوي استقالل هويتي ملتها  راستا با اين هدف

اي  نشان از بعد فكري و گستره انديشه،  ادبيهاي  اصطالحات موجود در بستر متن
، زمكه متاسفانه چندان كه متوقع هستيم از پويايي ال، استها  دانشوران معاصر ملت

تخصصي عرصه نقد ادبيات هاي  باشد؛اين موضوع با نگاه كوتاهي به متن نمي برخوردار
ما در اين مقاله با فرض اين ديدگاه برآنيم در پي . بومي ما نيز مشهود و قابل درك است
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بومي و مناسب با فرهنگ اسالمي و ايراني براي تعدادي از اين هاي  جستجوي معادل
امروزه شناخت . تنه ادبيات معاصر ايراني بپردازيم درمعاصر اصطالحات نقدي ادبيات 

گذشته از اين بايد توجه داشت كه . اصطالحات نقد و اهميت آن بر كسي پوشيده نيست
اصطالحات بالغت زبان و ادبيات فارسي كه از زبان وادبيات عربي به زبان بومي ما وارد 

و ايرانيان . ادبيات قديم عربي و فارسي استاز ارتباط تنگاتنگ نقد اي  گرديده است جلوه
به . خود پيشتاز و از بنيانگذاران اين اصطالحات در بالغت گذشته ادبيات عربي بوده اند

اصطالحات بالغت را به اند  راستي اين ايرانيان آشنا به زبان و ادبيات عربي چگونه توانسته
با نگاهي گذرا به عرصه نقد ادبيات ما در اين مقاله !وجود آورده و در اين عرصه ببالند؟

هاي  به چگونگي معادل سازي ، از ادبيات بيگانه استاي  معاصر عربي كه خود جلوه
و ها  از اين اصطالحات عربي دقت نگاه خويش را به الگوبرداري از شيوهاي  واژگاني پاره

ات مناسب اصطالحهاي  مناسب اصطالحي معطوف داشته و در ارائه معادلهاي  ساخت
  . به كار خواهيم گرفت ، فارسي با هدف گذاري پويايي ادبيات بومي ايراني

  
  منشا اصطالحات ادبيات. 2

آن به هاي  گردد بلكه ريشه نمي گيري اصطالحات ادبي به دوره معاصر منحصر شكل
در ، گردد؛زماني كه انديشمندان گذشته مي آغازين اسالمي بازهاي  دور و قرنهاي  زمان

و توصيف بالغت و فصاحت قرآن كريم برآمدند و توانستند در بيان اهميت پي بيان 
اصطالح هايي را به وجود آوردند كه امروزه همچنان با وجود قدمت ، خويش هاي  توصيف
. مورد استدالل و دقت نظر انديشمندان ادبيات و زبان شناسان معاصر قرار گيرد ، زباني

تدوين ، ر جرجاني كه ايراني نژاد و زاده گرگان بودبالغت نخستين بار به وسيله عبدالقاه
، از تدوين اين علمها  امروزه نيز با وجود گذشت قرن. گرديده و صورت علمي يافت

اصطالحات بالغت همچنان هم سو با اصطالحات معاصر و نوظور به حيات ادبي خود 
ادبيات و نقد معاصر عربي در . را يافته انداي  از نقد قديم و ريشهاي  دهند و جلوه مي ادامه

سخنان بسياري گفته شده ، اصطالحات وارد شده به ادبيات بوميهاي  نيز از معادل سازي
است و انديشمندان اين عرصه به ارائه راهكارهاي شيوه تعامل و برخورد با اصطالحات 
 وارده از زبان انگليسي به عنوان زبان مهاجم بر فرهنگ و ادبيات اسالمي دوره معاصر

خويش به بيان نكته نظرها و ارائه الگوهاي راهگشاي فراواني هاي  و در گفتهاند  پرداخته
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اما چنان كه بدون نياز به هيچ استداللي واضح . در مقابله با اصطالحات مهاجم پرداخته اند
است كه ادبيات دوره معاصر بر عكس آنچه از پويايي و پيشتازي ادبيات كه در قديم شاهد 

به ايستايي رسيده و به وسيله اديبان معاصر به زايايي و ايجاد تحرك در ، يمآن بوده ا
در بيان اين پيشينه كوتاه به دو . عرصه نقد ادبيات توجه شايسته صورت نپذيرفته است

كه اين دو را در . تكيه داريم، سازد مي نكته اساسي كه اهميت موضوع مقاله را بر ما آشكار
  :داريم مي نوان مدخل پژوهش بيانقالب دو سوال اساسي به ع

زبان عربي چگونه ساختاري داشت كه اديبان پيشين ما توانستند با ، به راستي -1
  به خلق اصطالحات جديد علم بالغت دست يابند؟، آموختن زبان و ادبيات عربي

اين توانايي را دارد كه با الگوبرداري  ، آيا زبان و ادبيات فارسي در دوره معاصر -2
هاي  به خلق اصطالحات يا دست كم به معادل سازي، ساختاري و محتوايي زبان عربي

  !مناسب واژگاني در عرصه نقد ادبيات معاصر فارسي بپردازد؟
زبان ، به رغم وجود آثار علمي فراواني كه ايرانيان و غير ايرانيان به فارسي نوشته ان

علت اين امر نحوه تحول علوم و آموزش علم در ايران . گذشته زبان علم نبودفارسي در 
باشند و در وضع  }فارسيـ  عربي{» دو دستوري« شد اهل علم ايراني مي بود كه سبب

كه در ذهن ايشان فعال تر از قواعد دستوري زبان ، اصطالحات جديد به قواعد زبان عربي
واژه سازي با استفاده آگاهانه از ، هنگستان اولبا تاسيس فر. متوسل شوند، فارسي بود

. آغاز شد، عناصر فارسي و به ويژه با استفاده از امكانات اشتقاق و تركيب در اين زبان
اگر كار واژه گزيني با برنامه ريزي و . هرچند اين گزينش تا كنون نتايج مهمي داشته است

بيم آن استكه صورت ، تلقي نگرددآگاهي بيشتر توام نشوئ و جزئي از كار مهندسي زبان 
. بر زبان فارسي حاكم گردد} فارسيـ  بيشتر انگليسي{بودن »دودستوري«جديدي از 

  )276:1382، معصومي همداني(
  
  راهكارهاي واژه گزيني زبان فارسي. 3

به بيان پنج "استدالل در واژه گزيني"تحت عنواناي  شهين نعمت زاده در مقاله
  :خواهيم داشتاي  كه به آنها اشارهاستدالل پرداخته است 

 اولين و شايد معروفترين استداللي كه در دفاع از يك معادل مطرح :استدالل سابقه-1
 يعني وقتي معادل الف در برابر معادل ب مطرح. شود استناد به سابقه معادل است مي
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 ب مطرحيعني وقتي معادل الف در برابر معادل . استناد به سابقه معادل است شود؛ مي
 معادلي كه سابقه آن بيشتر است پذيرفتني تر شود اگر شرايط نسبتا واحدي برقرار باشد؛ مي
  شود مي

كه اي  بيگانههاي  از اين استدالل به ويژه براي معادل يابي واژه:استدالل هم آوايي -2
بلكه منظور از هم آوايي هم آوايي مطلق نيست . شود مي استفادهاند  مدتي است رواج يافته

اين استدالل شايد . اشتراك در بعضي از آواهاست، نوعي تشابه آوايي و به عبارت دقيق
مبتني بر اين نگرش شناختي باشد كه اصل واژه به هر حال جايي در فرهنگ ذهني اشغال 

به ياد ، كرده است و اگر معادل پيشنهادي نوعي نزديكي آوايي با واژه اصلي داشته باشد
آن سهل تر و سريع تر خواهد بود و بار كمتري بر حافظه تحميل خواهد سپاري و بازيابي 

  . شد
در هر . معنايي متعددي وجود داردهاي  حوزه، در واژگان زباني:استدالل هماهنگي -3

حوزه واژه هايي وجود دارد كه با يكديگر نوعي رابطه معنايي هم شمولي و از نظر صوري 
 :خوريم مي برها  حوزه معنايي زينت آالت به اين واژه مثال در. هم در مواردي تشابه دارند

  گوشواره ، النگو، انگشتري، گردن بند، دست بند
زبان :رسد كه در واژه گزيني سه منبع الهام وجود دارد مي به نظر:استدالل نگرشي -4
  ، مفهوم، زبان مقصد، مبدا

توجه و با استفاده از معاني به ساختار و معني واژه ، در واژه گزيني معطوف به زبان مبدا
يعني مالك زبانِِ مبدا . شود مي معادل جستجو، سازي در زبان اصلي اجزا و شيوه واژه

يعني به . شود مي مصداق مشابه پديده در زبان مقصد جستجو ، در موارد معدودي... است
 جستجويا مصداق مشابه آن ، مصداق واژه، جاي مراجعه به ساختمان واژه در زبان اصلي

  . در حقيقت اين شيوه واژه گزيني نوعي مصداق يابي است. شود مي
استدالل نگرشي به واژه گزينيِِ . منبع الهام سوم مفهوم يا پديده يا مصداق است

شود و بر  مي يغني توجه از زبان مبدا و مقصد برداشته. گردد مي معطوف به مفهوم بر
  . گردد مي مفهوم متمركز

مبتني بر نوعي روان شناسي جامعه استفاده كننده است؛و در  :استدالل گرايش -5
در ايران تا كنون تحقيق جامعي . گيرد مي ديگر قرارهاي  در كنار استدالل، بسياري از موارد
مخاطبان واژه گزيني انجام نگرفته است؛اما در واژه گزيني با استفاده هاي  پيرامون گرايش
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  )129 -134:1379، زاده عمتن(. از نوعي روانشناسي عاميانه است
  

  تحليلي از اصطالحات نقدي ادبيات معاصر عربي .4
ادبيات عربي نيز تحوالتي را از سر ها  در زمينه بهره گيري از اينچنين واژه گزيني

، ج از مرزهاي ملي ما اصطالحات نقدبا توجه به مطالعات صورت گرفته خار. گذرانيده است
ناقدان معاصر عربي نيز نشانه اهميت و در پرتو آن  جلوه جهاني يافته است و دغدغه

  . براي اصالح و ايجاد اصطالحات نقدي ادبيات استها  تالش
  :آمده است "دليل الناقد االدبي"در كتاب 

تعامل ادبيات عربي با جريانات نقد هاي  با مطالعه تحليلي و سازنده در برخي از زمينه«
پايه اين . عربي است، كه بيش از آنكه غربي باشديم ا اصطالحاتي را برگزيده، معاصر غربي

عربي به نقد غربي داشته است و ما چگونگي هاي  اصطالحات مطالعاتي است كه ديدگاه
اين پژوهش بر مبناي نظرگاه عربي به زمينه نقدي . تعامل با غرب را در نظر داشته ايم

نبوده اي  حاشيهها  جهتگيرياين ، معاصر صورت پذيرفته است و چنانكه آشكار خواهد شد
در اگرچه گاهي اصطالحات ارائه شده،  ت؛و بلكه به مباحث اصلي و پراهميت پرداخته اس

  )353: 2000، البازعي(» با نقد معاصر عربي هم خواني نداردها،  تركيب و داللت
  
  انگي تعامل و برخورد با اصطالحاتدوگ. 5

هاي  روشن است كه انتخاب روش-رود مي چنان كه توقع هم-از اين اشاره تاريخي«
از اين رو ناچار هستيم كه بر اساس الگوهاي مشخص به انتخاب . باشد مي شايسته دشوار

نخست جهتگيري نقدي و دوم تعامل كامل :در اين راه دو معيار اصلي وجود دارد. بپردازيم
ي پديد آمده از اين جهت است كه دو گرايش بزرگ در تاريخ نقد معاصر عرب. با نقد غربي

جهت گيري . باشند مي اين دو گرايش با توجه به اساس شكلگيري داراي اهميت. است
 تقسيم واقعيتگرايي = صورتگرايي و رئاليسم = فورماليسم :نقدي خود به دو شاخه

صورت گرايي  :با دو شاخه "ساختارگرايي"، روش همچنين در كنار اين دو روش. گردد مي
 سطح با دو صورت از دو گرايش پيشين قرار ورت نسبي همبه ص توليدي =تكويني و

شايد . يابد مي ارتباطها  و اين پديده به توانايي دوگرايش اصلي در آميختگي. گيرد مي
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در اينجا داراي "بيشتر"كه قيد  يابد؛"بيشتري"هايي بتواند تكامل  ن تصويرسازياينچني
آشكاري را باقي هاي  نقص، پژوهشپرداخته نشده در اين هاي  زيرا زمينه. اهميت است

كميت ها  آينده كامل شده و با رفع عيبهاي  خواهد گذاشت كه اميد است در پژوهش
  )354،  353: 2000، البازعي(» .را به دانش بشري بيافزايدها  بيشتري از نادانسته

قد ادبيات معاصر عربي در نويسندگان در اين كتاب با رويكردي نوين به اصطالحات ن
طالحات پيشنهادي متناسب با فرهنگ، و نه تنها به ارائه نمونه اصاند  جويي برآمده چاره پي

بلكه در مواردي نيز به توليد و ارائه اصطالحات اند ،  ساختار و درونمايه ادبيات پرداخته
نوظهور پرداخته و خواننده با مطالعه اين كتاب به پويايي انديشه و افق  ديد گسترده 

  . خواهد بردنويسنده پي 
طوالني داشته و نزد متفكران اين اي  سابقهـ  رسد مي چنان كه به بنظرـ بيگانه گرايي 

صورت پديده عمومي ، دوره  و به ويژه متفكراني كه پس از جنگ جهاني دوم پديدار شدند
بيماري بيگانه گرايي كه به از خود گسيختگي يا جدايي از جامعه . بارزي را يافته است

كه نتيجه ناآگاهي و نبود انسجام اجتماعي كساني است كه با جامعه . گردد مي منجر
نيست  و به اي  به هر حال شكاف ميان فرد و جامعه  مشكل تازه. خويش همخواني ندارند

  )52: 1980، العشماوي(. گردد نمي محدود، خاصاي  دوره
  
  جناس شرقي جايگزين بينامتني. 6

 intertext  بار نخستين ي گرديد اما در حقيقت منشابه دست جوليا كريستيوا معرف
حقيقي اين اصطالح صورت گرايان روسي مانند شكلوفسكي يكي از بزرگان مكتب 

سپس ميخائيل باختين كسي است كه به عقيده بسياري از . صورت گرايي روسيه بودند
جوليا كريستيوا را ساخت و پس از ان ها  ناقدان اولين كسي است كه نظريه آميختگي متن

آن را در زمينه نقد  ، نخستين كسي است كه با بيان اين پديده به عنوان يك اصطالح
جوليا كريستيوا معتقد است كه منظور از اين اصطالح اين است كه . تطبيقي به كار برد

هستند و هر متن مكش و بياني متفاوت از ها  كاشي كاري هايي از اقتباسها  همه متن
 )30: 2001، عزام (. است ها ديگر متن

 ناقدان معاصر ايراني در ارائه جايگزين نگرشي اصطالح intertex در زبان مقصد به 
كه از واژه گزيني نگرشي به زبان مبدا اند  پرداخته "بينامتني"ارائه الگوي پيشنهادي 
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بدا  با واژه گزيني نگرشي به زبان مها  در زبان عربي نيز اين اصطالح مدت. حكايت دارد
گرفته شده و به در هم  "متن"به معناي "النص"شد كه در حقيقت از  مي ناميده"التناص"

سالها اين اصطالح . پيشين حكايت داشتهاي  مكشي متن از متنهاي  آميختگي و ارتباط
انجام گرفته در تاريخ و هاي  تا اينكه با گسترش پژوهش. گرديد مي به همين صورت بيان
اين واژه كه در بالغت قديم عربي وجود داشت  "جناس"ت شباهت تمدن عربي با درياف

. معرفي گرديد"جناس"به عنوان جايگزين و معادلي مناسب با فرهنگ عربي نوعي 
اصطالح جايگزين شده  با توجه به اينكه بومي بوده و به فرهنگ ريشه دار گذشته اشاره 

تواند الگوي  مي فارسي و عربيموجود ميان بالغت ادبيات هاي  دارد با توجه به اشتراك
ما در الگوبرداري از اصطالحات بيگانه با نگاه به فرهنگ بومي هاي  مناسبي در برداشت

  . ايراني باشد
با توجه به اينكه ما از ترجمه تحت الفظي بينامتني در ادبيات ملي و در برخورد با اين 

بهتر است . زبان مبدا داشته ايمرا با نگاه به ساختار  "بينامتني"اصطالح غربي واژه سازي
فرهنگي بالغت ميان دو زبان فارسي و عربي هاي  مانند زبان عربي و با توجه به اشتراك

بپردازيم كه به نوعي از وجود اين  "جناس شرقي"به ساخت اصطالح دو كلمه اي
  . دارداي  اصطالح در فرهنگ شرق نوع بيان تازه

  
  ادبيات اسالمي و نقد معاصر. 7 

اصطالح ادبيات اسالمي در دو دهه پاياني قرن بيستم براي داللت بر نوعي از ادبيات 
اساس . عربي و اسالمي شكل گرفته و انتشار يافته بودهاي  به وجود آمد كه در سرزمين

شود كه  مي شامل تصورهايي از هستي، اين اصطالح كه بر عقيده اسالمي بنا شده است
تار و زبان و عادات زيبايي شناسي را به صورت كلي مورد در آن توجه و اهتمام به ساخ

، البازعي( دهد مي اسالمي حركت خود را ادامههاي  پژوهش قرار داده و هم راستا با پايه
2000 :25(  

رسد كه رويكرد اسالمي به پديده نقد ادبيات معاصر خواهد توانست  مي چنين به نظر
بارز آن وجود عنصر وحدت بخش هاي  ژگيشخصيت مستقل اسالمي را شكل داده و از وي
 ادبي از دستاوردهاي مهم آن  به شمارهاي  اسالم خواهد بود و اسالمي شدن پژوهش

  . آيد مي
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پيشين واژه گزيني از نوع استدالل هاي  بايد افزود كه در باره جناس با توجه به گفته
به عقيده ما  "شرقيجناس "سابقه است و با وجود قدمت جناس در ادبيات بومي اصطالح 

كه اصطالحي  "بينامتني"خواهد توانست بر اصطالح  اي  حتي با وجود ساختار دو واژه
و اگرچه اين . نگرشي و ساخته شده با ساختار تقليدي از زبان مبدا است برتري يابد

  . باشد كاربرد بهتر و مناسب تري در زبان مقصد دارد مي اصطالح معادل نسبي بينامتني
  
  كاوي در برابر االستشراقشرق. 8

زمانهاي بسياري ما در برخورد با اصطالحات غربي نياز دروني به اصالح ساختار 
از اصطالحات معاصر است كه مدلول  "االستشراق"واژه . يابيم مي اصطالح را دراي  واژه

به فرهنگ شرق و آسيا ها  اهتمام و توجه علمي و دانشگاهي غربي، اساسي و متداول آن 
به مشرق زمين روي آورده و با مطالعه گسترده فرهنگي به ترجمه و ها  غربي. است

از نظر ادبي و همچنين ها  غربي، پردازند و به عبارت ديگر ها مي برداشت از فرهنگ شرقي
به "االستشراق"اين اصطالح با انتشار كتاب . پذيرند مي از جهت ساختاري از شرق اثر
آمريكايي در درونمايه اصطالحي آن تغييرات اساسي  -وسيله ادوارد سعيد منتقد عربي

  )33: 2000، البازعي(. ايجاد گرديد
شرق "ادوارد سعيد در مطالعه انجام شده بر اين اعتقاد است كه شكلگيري آغازين 

سياسي غرب در ارتباط بوده و ما خواهيم توانست با هاي  و مصلحتها  با منفعت"كاوي
غرب را پشت سر  1اصطالح اهداف استعماري و امپرياليتواناسازي و شكوفاسازي اين 

  .افكنده و با ادامه مطالعات شرقي توانمند گرديم
فارسي سره كه در آنها هاي  توانيم با مراجعه به فرهنگ مي در ارائه الگو مناسب واژه

 :1384 ،حائريان اردكاني( "تفحص"و "تجسس"، "تفتيش"به معناي  "كاوش"واژه 
را  كه بيشتر با ساختار اسم فاعلي زبان  "مستشرق"از كاربرد اصطالح آمده است  )163

صرف نظر كرده و به ساخت واژه با توجه به استدالل هماهنگي ، گردد مي عربي بيان
خواهيم "شرق"در زبان فارسي پسوند فاعلي است كه در آميختگي با واژه  "كاو". بپردازيم

با رعايت اين نكته . بپردازيم "مستشرق" در برابر "شرقكاو"توانست به ساخت اصطالح
                                                            

  امپراطوري در دوران استعمارايجاد . 1
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پيشين درباره واژه سازي به هماهنگي هاي  ادبيات فارسي خواهد توانست به توجه به گفته
  . اين اصطالح بنيادي و ساخت الگوي بهتر در زبان فارسي بپردازد

  
  غربكاوي  در برابر االستغراب . 9

اين به توضيح مختصر آن كه پيش از  "شرقكاوي"با نگاه و دقت در اصطالح 
شرقي از تحوالت غرب اصطالح نوظهوري را پديد خواهد هاي  لزوم آگاهي ملت، پرداختيم

آورد كه به كوشش پژوهشگران شرق در مطالعه و شناخت غرب و مباني فكري آن اشاره 
از مطالعات اي  براي نخستين بار در گوشه "حسن حنفي"، پژوهشگر معاصر مصري. دارد
حنفي در اين كتاب از مطالعه غرب و . پديد آورد"االستغراب"بي را با عنوانكتا، خود

  . وي در شناخت فرهنگ بومي به اهميت شناخت غرب پرداخت. شناخت آن سخن گفت
گيريم و به ايجاد  مي بهره"كاوش"ما در برخورد با اين اصطالح از همان پسوند فاعلي 

اگرچه اين اصطالح با نگاه به تجربه  .پردازيم مي اصطالح نوظهوري در فرهنگ بومي
اصطالح سازي زباني جز زبان مبدا و مقصد و مفهوم و با برداشت ساختاري از 

كه مصدر باب استفعال بوده و به طلب و فرا خواندن اشاره دارد و پسوند  "االستغراب"
 به عنوان اصطالح مناسب اين اصطالح بيان "كاو"و  "كاوي"كه به صورت  "كاوش"

  . داريم مي
تا حدود "مقدمه في االدب االسالمي المقارن"احمد طاهر مكي نيز در كتاب خود

وي منشا ادبيات را برگرفته از متن . زيادي به ادبيات اسالمي نگاه متفاوت داشته است
وي در پايبندي . بر مطالعات شرقكاوي تكيه داردها  داند و در توصيف مي اجتماع اسالمي

وصف ناپذيري داشته است وادبيات را از اين جهت كه در جامعه اديب به اسالم كوشش 
يابد با مطالعات جداكاو در پي آن است تا به ارائه ديدگاه اسالمي ادبيات  مي اسالمي رشد

مشترك افزادي كه دين اسالم را پذيرفته و با تاكيد و تكيه بر نقاط هاي  ويژگي. بپردازد
  )94: 1994، مكي(. ايجاد گرديده استتصويري همسان ميان آنها ، مشترك 

  
  دبيات تطبيقيا. 10

براي ، ناميده شده است"االدب المقارن"كه در زبان و ادبيات عربي  "ادبيات تطبيقي"
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در حقيقت گسترش مقارنه و . نخستين بار از اواسط قرن نوزدهم در ادبيات به وجود آمد
روش سناخت علوم با نگاه به زبان  مقايسه ميان اروپا و اياالت متحده آمريكا سنگ بناي

شد به زمينه  مي علومي كه زماني به آنها يك جانبه و يكسويه پرداخته. ديگر گرديد
مقايسه را مهمترين وسيله در شخات ، مقايسه رسيده و پژوهشگران ادبيات و زبان شناسي 

قانون ":دجديدي ماننهاي  و به دنبال اين تغيير بود كه زمينه. علوم به شمار آوردند
ظاهر شد و حركت به سمت مقايسه به افزايش حجم . . . و "اديان تطبيقي"، "تطبيقي

متخصصان در تالش برآمدند كه . گوناگون علوم انجاميدهاي  مطالعات و گسترش زمينه
اين پراكندگي را از طريق مقايسه به وحدت برسانند تا تمامي علوم در يك عنوان مشترك 

  . در دسترس بشر قرار گيرد گوناگونهاي  با شعبه
اما در برابر . كرد مي مكتب آمريكايي در اين اصطالح اعتقاد به وحدت ادبيات را دنبال

كه اين اختالف ديدگاه تا امروز همچنان با قي . گرفت مي مكتب فرانسوي قرار ،اين مكتب
ادبي هاي  و حركتها  و مقايسه و ترجمه و جريانها  و تاثيرگذاريها  تاثيرپذيري. است

ادبيات تطبيقي به . بيگانه انجاميده استهاي  گوناگون به نوعي به درهم آميختگي متن
. سراسر جهان كنوني را درنورديده است و مرز مشخصي ندارد، عقيده اين اديبان

  )360: 2000 ، البازعي("
به . موضوع مورد نظر ما ورود اين اصطالح به فرهنگ و ادبيات بومي ايراني است

كه غرب آن را تجربه كرده ايم  تي آيا ما با اين اصطالح همان برخوردي را داشتهراس
دقت الزم را به كار برده ايم؟به ، آيا در واژه گزيني اين اصطالح !اگر چنين است است؟

  !در ادبيات بومي ما به چه معنا است؟ "تطبيق"راستي لفظ 
  :در فرهنگ معين آمده است

  )1095: 1380، معين( برابري، با هم مطابق ساختن، با همبرابر كردن دو چيز  :تطبيق
ادبيات "و اوليه اين اصطالح با واژه اصطالح خودساختهاي  آيا به راستي معناي هسته

  !هماهنگي دارد؟"تطبيقي
با توجه به اين ناهماهنگي معنايي ما با مراجعه به واژگان فارسي به جستجوي 

به عقيده ما با توجه به استداللي كه خواهيم داشت . اصطالحي جايگزين پرداختيم
 "نگرشي زبان مبدا"اصطالح پيشنهادي جايگزين در چارچوب استدالل واژه گزيني 

خواهد توانست در شخصيت مستقل زبان و ادبيات فارسي نگرشي متفاوت ايجاد كرده و به 
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  . زبان وادبيات فارسي پويايي دوچندان ببخشدهاي  پژوهش
  :فارسي معين آمده استدر فرهنگ 

  )388: 1380، معين(. . . گمان و، وهم، پندار :انگار
  )490: 1380، معين(. . . معادل و، مطابق، هموزن، همسان، همسنگ :برابر

ادبيات ":در جايگزيني واژه اصطالح "ادبيات برابر انگار"ما با پيشنهاد ساخت اصطالح
ني به ساخت و جايگزيني اين اصطالح در با توجه به استدالل هماهنگي واژه گزي"تطبيقي

  . پردازيم مي "ادبيات تطبيقي"برابر 
  

  نقد ادبي. 11
چنين  "الروس"فارسي -اين واژه در فرهنگ واژگان عربي. عربي استاي  واژه "نقد"

  :تعريف شده است
جدا كندو جز آنها نظركرد تا خوب آنها را از بد ها  در درهم :نَقداً الدراهم و غيرَها -نَقَد .

  )2070: 1381، طبيبيان(
در حقيقت ما اين اصطالح را بدون هيچ تغيير ظاهري و محتوايي از فرهنگ و ادبيات 

ايم  و هيچ زماني درپي آن نبوده. ايم به ادبيات بومي فارسي وارد ساختهايم و  عربي گرفته
و حتي . پردازيمكه با توجه به واژه سازي زبان بومي به معادل يابي مناسب اين اصطالح ب

ما با . بسياري با همين عنوان منتشر و به چاپ آن پرداخته اندهاي  انديشمندان ما كتاب
يابيم كه در آميزشي  مي را "كاوش"و  "جدا"دو واژه  "فرهنگ فارسي سره"مراجعه به 

  . باشد "نقد ادبي"ابتكاري خواهد توانست جايگزيني مناسب در برابر اصطالح
  :سره آمده است در فرهنگ فارسي

  )73: 1384، حائريان اردكاني( استثنا، تفريق :جدا
  )163: 1384، حائريان اردكاني( تفحص، تجسس، تفتيش :كاوِش

نقد "معادل واژگاني مناسب در جايگزيني "جداكاوي ادبي"به عقيده ما اصطالح
كمك  خواهد بود و نگرش محتوامدار به ايجاد شخصيت مستقل در ادبيات بومي ما"ادبي

  . بسياري خواهدكرد
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  نتيجه. 12
تواند به  مي تالش در معادل سازي اصطالحات وارد شده به نقد ادبيات فارسي -1

  پويايي ادبيات بومي بيانجامد
اي  انديشيدن به اصطالحات و ماهيت آنها خواهد توانست به اصالح ساختار ترجمه  -2

  ادبيات بومي گرددمناسب با هاي  و در برخي موارد به يافتن معادل
واژگاني  وعمق معنايي توانايي هاي  اگرچه زبان و ادبيات عربي از جهت اشتقاق -3

باشد اما ادبيات  مي ساخت و معادل سازي واژگاني را بهتر از زبان و ادبيات فارسي دارا
ت فارسي نيز اين توانايي را دارد كه با تثليد از ساختار شكلگيري اصطالحات نقدزبان وادبيا

  عربي به ارائه اصطالخات معادل با تكيه بر فرهنگ ايراني واسالمي بپردازد
تالش در يافتن و جتي ساخت اصطالحات بومي در عرصه نقد ادبيات معاصر  -4

به ها  فارسي خواهد توانست به ادبيات ما جلوه استقالل ادبي داده و با پوياسازي انديشه
ن اديب ايراني است بر ادبيات جهاني تاثيرگذار توليدهاي ادبي از اين جهت گه ساخته ذه

  . باشد
  

  :منابع و مĤخذ
  كتابنامه فارسي - الف

  انتشارات اميركبير :،  ترجمه طبيبيان حميد،  تهران فرهنگ الروس. 1381. جرّ، خليل
  انتشارات نور علم: ،  همدانفرهنگ فارسي سره .1384. حائريان اردكاني، محمود

  انتشارات اميركبير :تهران 1،  جدرباره ادبيات و نقد ادبي .1363. فرشيدور، خسرو
، نامه اخبار دومين هم انديشي مسائل واژه گزيني و اصطالح شناسي ،1382معصومي همداني، حسين، 

 21فرهنگستان، شماره 
  انتشارات اميركبير :جلد دوم تهران  ،)متوسط(فرهنگ فارسي .1380. معين، محمد

  نامه فرهنگستان: 16، شمارهاستدالل در واژه گزيني و اصطالح شناسي. زمستان1379. نعمت زاده، شهين
  
  كتابنامه عربي -ب

  المركز الثقافي العربي الدار البيضاء :المغرب ، دليل الناقد االدبي. م2000.سعد، البازعي ن؛ميجا، الرويلي
  اتحاد الكتاب العرب :دمشق، تجليات التناص في الشعر العربي -النص الغائب .م2001. محمد، عزّام
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 دار النهضه العربيه للطباعه و النشر:بيروت، االدب و قيم الحياه المعاصره. 1980.محمد زكي، العشماوي
عين الدراسات و البحوث و  :القاهره ،مقدمه في االدب االسالمي المقارن .م1994. الطاهر احمد، مكّي

 الدراسات االنسانيه و االجتماعيه



 
  

  
  

  مباني رويكردي مبتني بر جهان بيني اسالمي
  به ماهيت زبان 

  
  ∗محمد خاقاني اصفهاني

 چكيده
. ترين ملكه در ميان ملكات آدمي باشد،  و شايد اخص آن ملكات باشدزبان شايد انساني

اهميت زبان در تكوين شخصيت انسان هم مورد تأكيد قرآن كـريم و هـم سـاير اديـان     
 ةفقه اللغ،ايراني براي فهم اسرار زبان قرآن دانشمندان مسلمان و عمدتاً. آسماني است

ن خليل بن احمد فراهيـدي  زبان عربي را تأسيس كردند، و اين دانش با آثار بزرگاني چو
امـا  . علومي قرار گرفت كه به تبلور تمـدن عظـيم اسـالمي انجاميـد     ةدر طليع و سيبويه

زبـان عربـي فراتـر     ةوهش هاي آنان از گسـتر شناسي عربي در پژ افسوس كه اين زبان
  .زبانها نپرداخت ةشناختي مشترك هم و به تبيين مباني زبان نرفت

ـ     ويـژه علـوم انسـاني،     هبا سفارش مقام معظم رهبري به بومي سـازي علـوم مختلـف، ب
شناسي  و تعيين دانش زبان ب فرهنگي در تحقق اين نياز وافررويكرد شوراي عالي انقال

نشانه " ةيكي از اولويت ها در حركت بومي سازي علوم، در اين جستار، نظريبه عنوان 
ـ   دستور زبان هستي گرابا طراحي الگـوي   "شناسي اسالمي شناسي و زبان

ــرا ـ      ــش گ ــورتگرا و نق ــاختارگرا، ص ــب س ــر مكات ــري  در براب ــتور نظ ــك دس ــه ي ك
)Speculative Grammar (    ــتور كــاربردي  Applied(و همزمــان يــك دس

Grammar (    علمـي كشـورمان قـرار     ةجامعـ  است، بـراي بررسـي و تنقـيح در اختيـار
  .گيرد مي

هاي نظري نظامي نو از دستور زبان بـا اعتقـاد    زيرساخت ةارائ هدف اصلي اين پژوهش،

                                                           
  دانشيار گروه عربي دانشگاه اصفهان ∗
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  .به تناظر هستي با زبان است
تا از اين رهگـذر امكـان تـدوين     گزاره به اختصار تبيين خواهد شد اين پژوهش در سي

  .دستور زباني جهاني با رهيافت هاي قرآني ممكن گردد
  گرا زبان، دستور زبان هستي ةنشانه شناسي، زبانشناسي، فلسف: ها كليدواژه

  
  پيشگفتار

كريم و هم سـاير اديـان   اهميت زبان در تكوين شخصيت انسان؛ هم مورد تأكيد قرآن 
) كه مي تواند باالترين مصـداق آن زبـان بشـري باشـد    (قرآن كريم بيان را  .آسماني است

خلقت انسان كه . موهبتي الهي براي بشر دانسته است كه توسط خدا به او تعليم شده است
هستي را بر دوش مي كشد، با تعليم بيان به او در كنار هم نشسته  ةبار خالفت خدا در هم

تعليم اسماء بـه عنـوان رمـز تفضـيل و     . ـ4: ـ الرحمن)) يانخلق اإلنسان علّمه الب: ((است
همچنـين،  .ـ31: هـ البقر)) وعلم آدم األسماء كلها: ((خالفت اللهي انسان معرفي شده است

  .ـ 1: ـ القلم)) ن والقلم وما يسطرون: ((خدا به قلم وآنچه مي نويسند سوگند خورده است
ـ  هم اسرار زبان قرآن با تأسـيس  ايراني براي ف دانشمندان مسلمان و عمدتاً  ًْ هفقـه اللغ

زبان عربي افتخاري بزرگ براي تمدن اسالمي رقم زدند، و اين دانش با آثار بزرگاني چون 
علومي قـرار گرفـت كـه بـه تبلـور       ةدر طليع... خليل بن احمد فراهيدي، سيبويه، ثعالبي و

سلمانان به زبان عربـي،  هايي چون حصر پژوهش ماما كاستي. تمدن عظيم اسالمي انجاميد
بارقه هايي از تعصب ديني در مورد برتري زبان عربي بر سـاير زبانهـا و آسـماني بـودن و     

زبـان   ةتوقيفي بودن آن، و اعتقاد به اين كه زبانهاي ديگر همه جلـوه هـاي تحريـف شـد    
يـك  عربـي   ًْ هند، و كاربرد قواعد منطق ارسطويي در  صرف و نحو عربي، از فقه اللغا عربي

قـرن نـوزدهم    ةشناختي نساخت، تا اين كـه سـرانجام غربيـان در نيمـ     دستگاه كامل زبان
كه شـامل زيرمجموعـه هـاي متنـوع و      وسيع عرضه كردند يا هشناسي نو را در گستر زبان

  .مكاتب مختلف شد
زبـان عربـي فراتـر     ةشناسي عربي در پژوهش هـاي آنـان از گسـتر    ين زبانمتأسفانه ا

زبانهـا نپرداخـت، و زمـاني كـه      ةشـناختي مشـترك همـ    ن مبـاني زبـان  نرفت، و به تبيـي 
و مكاتب زباني متنـوع معاصـر و از جملـه     ن غربي در رفع اين كاستي كوشيدندپژوهشگرا

اين عرصه در كشـور مـا و در    ةشناسي زايشي و گشتاري را رقم زدند، محققان برجست زبان
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هاي دسـتوري  تطبيق مباني آنها بـر سـاخت   دستاورد غربيان و نهايتاً ةجهان اسالم، از ترجم
 .زبان هاي فارسي و عربي فراتر نرفتند

اسالمي بخواهد كاستي بزرگان سلف خود را جبران كند، و اين رشته از  ةاگر جامع
اي  ي سهمي بزرگ دارد بومي كند، چارهدانش بشري را كه در راهبرد ساير علوم انسان

شناسي غربي بنگرد و با  اي مثبت مكاتب زبانندارد جز اين كه با چشمي به دستاورده
 حقيقت زبان و عملكرد آن بپردازد ةهاي اسالمي و قرآني در زمين چشمي به واكاوي آموزه

  .شناسي اسالمي بريزد عنوان زبانطرحي نو در تبلور دانشي نو با  و با اصالت و بداعت
گـاه ارسـطوئيان، تبيـين    اعـم از ن  ،هاي پيشين را در مورد زبـان  ديدگاه ةهماين نظريه 

دانشمندان مسيحي و يهودي و حتي اسـالمي و سـرانجام فلسـفه هـاي زبـان و مكاتـب       
و تعاريف كهن و نو از زبان را ـ كه آن را بـه رفتـاري     كشد شناختي نو را به چالش مي زبان

و سـپس الگـويي تـازه بـراي      كنـد  اند ـ نقادي مي  وكاستهبشري و در عين حال پيچيده فر
دستور زبان بشري كه همسو با زبان ساير موجودات، و بلكـه ملهـم از دسـتور زبـان     تبيين 

  .ارائه مي دهد ،تماميت هستي است
معرفـي عملكـرد آن در   شناختي در تعريـف زبـان    ما؛ ناكارآمدي مكاتب زبان ةدر نظري

 هاي اول ول روشهاي آموزش زبانتحليقوانين و مقررات آن،  ةاليه هاي مختلف آن، و ارائ
دوم و سوم، تبيين رمز و راز اخـتالف زبانهـاي بشـري، و سـرانجام ناكارآمـدي روشـهاي       

به زبان و ) تقليل گرا(بين زباني و درون زباني، مشكالتي برآمده از نگاه فروكاهنده  ةترجم
كاهنـده را  وايـن نگـاه فر   ةانگيز. عدم درك مسانخت آن با اصل هستي معرفي شده است

  .خود هستي دانست كه نگاهي سهل و ممتنع است بيشتر بايد در نگاه به
هستي، زبان نهفتـه و  : به تناظر هستي با زبان استاعتقاد  پارادايم حاكم بر اين نظريه،

 ةماد مانند آنكه  در فيزيك نسبيت ماده، انرژي منقبض و انرژي،. هستي آشكار است زبان،
بر اين اساس، زبان با علوم حقيقي اعم از فلسـفه، رياضـيات، و   ). E: MC2(منبسط است 

زبان نه يك رفتار عرضي تصنعي و ثانوي بشري، بلكـه  . علوم تجربي تعاملي دوسويه دارد
وصـفي برخاسـته از حـاقّ    : موجودات جهان، بلكـه بـاالتر   ةوصفي است مشترك ميان هم

كـه گـويي دو   آن چنان. هر هستيهستي بطن زبان است و زبان ظ. وجود يا ژرفاي هستي
. اين دو در عين داشتن اختالف مفهومي، با هم اتحاد مصـداقي دارنـد  . روي يك سكّه اند

  .اين فرضيه اي است كه در اين پژوهش در صدد اثبات آنيم
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در اين نظريه؛ زبان امري مسانخ هستي و ـ با اندكي محافظه كاري ـ صفتي عين ذات   
خـود زبـان    ،خود زبـان مطلـق، و هسـتي محـدود     ،ي مطلقبر اين اساس؛ هست. آن است

زبان در انحصار حيوان و انسان نيست، و ظلـي ممـدود اسـت كـه سـرتاپاي      . محدود است
  .فيزيك و متافيزيك فراگرفته است يا آن را باز مي نمايد ةگيتي را در دو الي

ـ )Ontology(گاه فلسفي اين نظريه در بخش هسـتي شناسـي    تكيه اصـالت  ":  ةنظري
ـ ) Epistemology(، و در بخش شناخت شناسي و ذهن شناسي "وجود الـنفس  ":  ةنظري

 ةنابغـ  ةاست، كه هر دو از اصول مكتب حكمـت متعاليـ   "البقاء ًْ هالحدوث وروحاني ًْ هجسماني
) ره(مينـي  هاي عرفاني حضرت امـام خ رهيافت. يم صدر المتألهين شيرازي استحك ،ايراني

موجودات عالم هاي اين نظريه در تبيين هويت نشانه گرا يا مرآتي يرساختنيز الهام بخش ز
  .اسالمي بوده است وحدت وجود عرفان ةها برپاي مشكك، و تبيين كثرت

  
  مباني نظري دستور زبان هستي گرا

شناسي اسالمي ما را  زبان ةدر اين جستار سي گزاره را كه اصول و مباني فكري نظري
ده، نتايج كاربردي و عملي تطبيق آنها را بر ساختار كرتشكيل مي دهد به اختصار بازگو 

  .زبانهاي مختلف به جستارهاي ديگر واگذار مي كنيم
 زبان؛ پديده اي سهل و ممتنع .1

مكاتب دستور زبان سنتي . زمان بسيار پيچيده استبسيار ساده و هماي  زبان بشر مقوله
در تبيين مقوله هاي زباني با يكديگر اختالفات فاحش داشته و دارند، كه خـود مبـين   و نو 

گـويي   ا موفق به خلق دستگاهي براي پاسخهولي هيچ يك از آن. پيچيدگي اين پديده است
دسـتور و فرهنـگ لغـت    ": بـه عنـوان نمونـه   . هاي دستور زباني بشر نشده اسـت به پرسش
اي كـه منطبـق بـا تعبيـر و درك سـخنگوي       ا به گونهبراي تعبير و درك جمله ه مجموعاً

 .)136: 1387دبيرمقدم، ( "كافي نيست ،بومي زبان باشد
  ناكارآمدي تعاريف سنتي از زبان .2

مكاتب دستور زباني حاكي از نگـاه غلـط بـه زبـان و تعريـف ناكارآمـد از آن و        ةنقيص
 .كاركردهاي آن است

 :تعاريف مختلف از زبان
  :قدما از زبان به تعابيري از اين دست برمي خوريمدر تعاريف سنتي 
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آنها هر قـومي از اقـوام بشـر اهـداف      ةصداهايي است كه به وسيل ةزبان مجموع �
در ايـن  . 1اين تعريف از ابوالفتح عثمان ابن جني است. خود را براي يكديگر بيان مي كنند

  .رو بالعرض نوشتا و بالذات گفتار است و ثانياً تعريف زبان اوالً
ايـن   2.زبان بيان رموز و نشانه هايي است براي رساندن فكر و انديشه به ديگران �
 3.زبان گفتاري و نوشتاري را در عرض يكديگر قرار مي دهد ،تعريف

 :اما تشتت تعاريف نو از زبان در عبارات زير قابل مالحظه است
 .زبان نظامي از آواهاست كه با نظامي از مفاهيم مرتبط است: سوسور �
: 1387دبيرمقـدم،  (اسـت   5"حديث نفـس "و  4"تفكر ةوسيل"زبان بدواً : هومبلت �
165(. 
زباني  ةزبان مجموعه اي است از جمله هايي كه مي توان در يك جامع: بلومفيلد �

البته اين عبارت و بيان بلومفيلد توضيحي در مورد زبان است چـون در تعريـف   . توليد كرد
 .به خود و دور منطقي حاصل مي شود ود، وگرنه تعريف شيءكار ر ايد معرَّف در معرِّف بهنب

ز نشـانه هـاي آوايـي سـاخته شـده      زبان نظامي است كه ا: شناسان برخي از زبان �
 .)4: 1386 سميعي،(تقال پيام به كار مي رود و براي ايجاد ارتباط انساني، و ان است
تور زبـان  نامحدود جمله هايي كـه دسـ   ةبه مجموع: دستوريان زايشي و گشتاري �

 ). 133: 1356باطني، (، زبان گفته مي شود مي تواند بزاياند يا توليد كند
فروكاستن  "وسيله اي براي برقراري ارتباط با ديگران": تعريف سنّتي از زبان به عنوان

 ةوسـيل  زبان خود انديشه است نـه صـرفاً  . زبان به يكي از اوصاف فرعي و ثانوي آن است
  . انتقال آن

به عنوان وسيله اي براي ايجـاد ارتبـاط تلقـي     معتقد است زبان را نبايد صرفاًهومبلت 
زبان بـه عنـوان   . كرد، بلكه نقش ارتباطي و عملي آن را مي بايست فرعي و ثانويه دانست

ارتباطي تنها در مـورد نظـام هـاي ارتبـاطي حيوانـات و نظـام هـاي ارتبـاطي          ةيك وسيل

                                                            
1. http://www.banitamim.net/forum/showthread.php?t=43644 
2. http://vb.groub.com/showthread.php?t=5351 

  :در پايگاه زير قابل دسترسي است  تعاريف ديگري از زبان. 3
 http://kinder-garten.1talk.net/t292-topic 
4. Instrument/means of thought 
5. Self - expression 
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  .)166:  1387دبيرمقدم، . (يدا مي كندجي مصداق پساختگي همچون زبان ميان
دانشمندان عصر كهن از ارسطو گرفته تا اصـحاب وجـه همگـي ايـن نكتـه را مسـلم       

ها بـر انديشـه و انتـزاع تكيـه     مراتب پيوندها و وابستگي  ةانگاشته بودند كه زبان در سلسل
  .ندا و لذا اين دوتاي اخير بر آن يكي مقدم دارد،

بناي نظر خود را بر اين فـرض نهـاده بـود كـه زبـان و       1ردراما يوهان گوتفريد فون ه
انديشه هردو منشائي مشترك دارند، به موازات هم پيشرفت كرده اند و بـا هـم از مراحـل    

و چـون زبـان و انديشـه متكـي بـر يكديگرنـد،        ف و متوالي رشد و كمال گذشته اند؛مختل
هريك از آنها را نمي تـوان بـه   ناگزير انگاره هاي فكري ملتهاي مختلف و ادبيات مطلوب 

مگر آنكه اين كار در چارچوب زبانهاي خود آن ملت ها صـورت   ،درستي خواند و فهم كرد
ي ناپذيرنـد و زبـان   كه زبان و انديشه از يكديگر جداي هردر در اثر خود اظهار داشت...پذيرد

  .)327: 1370روبينز،(محتواي آن و هم صورت آن آدمي است، هم  ةهم ابزار انديش
  تناظر تعريف هستي و تعريف زبان و بداهت آنها .3

بنـا  . در اينجا منظورمان از تعريف شرح االسم است و نه تعريف منطقي به حد و رسـم 
هستي خود به خود روشن و )): الوجود هو الظاهر لنفسه والمظهر لغيره((بر اين نوع تعريف؛ 

خود و تعريـف گـر سـاير     زبان نيز همچون هستي معرف. نيز روشني بخش ماهيت هاست
 .انديشه هاي بشر است

آنرا تصـوري   ،كالسيك اسالمي با اتصاف وجود به عنوان بديهي ترين بديهيات ةفلسف
تعريف ناپذير مي داند و كوشش براي تعريف آن را مستلزم دور منطقي مي داند كه باطـل  

 .است
آن برخيـزد نيـز   در اين نگاه فلسفي نه تنها اصل هستي بلكه هر صـفتي كـه از حـاق    

  :بديهي و غير قابل تعريف است
لـذا احكـام و حـاالت     ،نـد ا چون محال است وجود متصف شود به حاالتي كه معـدوم "

وجود منحصر خواهند شد در احكامي كه مساوي وجود من حيث هو موجـود باشـند ماننـد    
اوي موجـود مطلـق   اينهـا مسـ   ةخارجيت مطلقه، وحـدت عامـه و فعليـت كليـه كـه همـ      

  .)60طباطبايي، ("...دهستن

                                                            
1. Johan Gottfried von Herder 
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اما نبايد غفلت كرد كه وجود در همان حال كه بـديهي تـرين تصـورات ذهـن بشـري      
قافي است كـه درك كـنهش در تـوان     ةديگري بعيد المنال تر و در قل ةاست، از هر انديش

  . بشر نيست
بي حوصلگي قابـل  . غرب بوده است ةهاي سترگ فلسف يكي از مضمونهستي همواره 

جالـب توجـه    هاي كـامالً شناسي متكي بر پاره اي پيشـداوري ما در باب هستي پيش بيني 
نخست، چنان كه هايدگر يادآور مي شود، هستي شناسي فرض مي گيرد كه هستي . است

مي بايست كلي ترين مفهوم ها باشد، زيرا بر چيزي اطالق دارد كه همه ي چيزهـا در آن  
بهم و تعريف ناپذير است، زيرا چگونه مي دوم، فرض مي گيرد كه هستي م. اشتراك دارند

تواند چيزي چنان كلي باشد كه هيچ گونه ويژگي متمايزي نداشته باشد؟ پيش فرض سوم 
اين است كه همه ي مـا درجـا هسـتي را درمـي يـابيم بـي آن كـه حتـي در بـاره ي آن          

ي هستي را را به كار ببرد و معنا "بودن": در هر حال هر كودكي مي تواند فعل . بينديشيم
  .از آن بفهمد

از جهتي پديـده اي اسـت   : درست مانند هستي، زبان نيز درگير پارادوكس بداهت است
تعريف منطقي از آن را دوري باطـل مـي داننـد و     ةروشن كه برخي متخصصان ارائ كامالً
خود زبان مستلزم  ةند كه هرچيزي را با زبان بايد تعريف كرد، اما تعريف زبان به وسيلا برآن

توصيف زبان توسط خود زبـان  : ويتگنشتاين معتقد است. توقف شيء بر نفس و باطل است
 .)14: 1380دينه سن، (است ) tautology(نوعي همان گويي 

  هستي و زبان )Self - Evidence( "خودابرازگري"تناظر  .4
زبان از همـين   است و )self – evident( "خودابرازگر"هستي به خودي خود حقيقتي 
به نظر ما خدا كه هستي مطلـق اسـت از همـان رو كـه     . خودابرازگري سرچشمه مي گيرد

ــ آل  )) نه ال إلـه إال هـو  شهد اهللا اَ. ((كار ابراز خويش استهستي مطلق است همواره در 
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقـول لـه   : ((ـ و لذا هميشه در حال سخن گفتن است  18:عمران

ـ، و چون با سخن خود را ابراز مي كنـد همـواره و بـي لحظـه اي     82: ـ يس)) نكن فيكو
ـ )) كل يوم هو في شأن((درنگ با همين سخن در كار آفرينشي بي وقفه و بي پايان است 

همـين  اسـت، و زبـان از    "خـودابرازگر "به نظر ما هستي بالـذات حقيقتـي   . ـ  29: الرحمن
: بـه . رك( 18:ــ آل عمـران  )) هللا أنه ال إله إال هوشهد ا(( گيرد خودابرازگري سرچشمه مي

 .)1379 و خاقاني، 1999خاقاني، 
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  تناظر هستي و ذهن .5
اساسـاً هـدف   . اسالمي تأكيد فراوان شده اسـت  ةدر باب تناظر هستي و ذهن در فلسف

اسالمي اثبات تناظر يا مضاهات بين وجود عيني و وجود ذهنـي معرفـي    ةفلسفه را فالسف
 .)طباطبايي("لماً عقلياً مضاهياً للعالم العينياإلنسان عا هًصيرور ةالحكم": كرده اند

  تناظر ذهن و زبان .6
برعكس پذيرش تناظر فوق بين هستي و ذهن، تناظر ذهن و زبان تحت تأثير تعريـف  

  .اسالمي مغفول مانده است ةر انتقال انديشه از نظر فالسفتقليل گراي زبان به ابزا
  . همان هستي است ديشه، انديشه؛ همان حضور، و حضور؛همان ان به نظر ما؛ زبان؛

  زبان ــــــــ  انديشه ـــــــ حضور ـــــــ هستي
اختالف هستي و زبان در بـروز و   .زبان همان هستي و هستي همان زبان است: پس

سخنگوست و هر چيـز سـخنگو از    ،ر چيز هستنده از همان جهت كه هسته. كمون است
خدا براي خلق هر موجـود بـا او سـخن مـي     . هستنده است ،همان جهت كه سخنگو است

خلق يك اثر ابراز توانمندي هاي خالق و اظهار ويژگي هاي دروني اوست، و سـخن  . گويد
مانندي هستي و زبان در تحليل بديهي است ه. نيز ابراز و اظهار مكنونات فرد سخنگوست

نظير اتحاد وجود با ديگر صـفات ذاتـي   . ما به اصطالح اتحاد در مصداق است نه در مفهوم
  .وحدت، فعليت، كمال و غيره: اش مانند

  . سخن به ميان مي آورد ،انديشيدن ةگو با خود به مثابو بلومفيلد از گفت
. جبر زباني است ةاو معتقد به نظري. به نظر هومبلت زبان و تفكر دو روي يك سكه اند

ان طرز تفكـر و جهـ   ةجبر زباني اين است كه محتواي مفاهيم هر زبان تعيين كنند ةجوهر
  .)167:  1387دبيرمقدم، (بيني سخنگوي بومي آن زبان است 

مغز در نظر مي /هايي كه زبان را جداي از ويژگي هاي ذهن معتقد است تلقي چامسكي
كمينه  ةدر برنامكه قابل ذكر است ). 35 :همان(كند  بحث مي 1زبان برونيگيرد در واقع از 

شناختي كمك مي گيرد  چامسكي در تبيين برخي رخدادهاي دستوري از عناوين روان ،گرا
، كه بر اساس آن حركت هر گروه 2بين زبان و ذهن است، مانند اصل طمع ةكه مؤيد رابط

رضاي مشخصـه هـاي خـود انجـام مـي گيـرد       اسمي به منظور خدمت به خود و به طمع ا
                                                            
1. Externalized Language = E - Language 
2. Principle of Greed 
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  .)622: همان(
  زبان؛ انسان يا هستي؟ ةگستر .7

موجودات مجرد و مادي را  ةما زبان منحصر به خدا و انسان نيست، بلكه هم ةدر نظري
گـوي خـدا بـا    و و از گفـت  ، وصف عام هستي اسـت در فرهنگ قرآن زبان. شامل مي شود

در ايـن نظريـه؛ زبـان    . آسمان سخن رفته است فرشتگان، انسان، حيوانات و حتي زمين و
  . خدا باالترين و برترين زبان، و زبان ماده پست ترين سطح زبان است

زبـان بـدان    1هـورن تـوك   به اعتقـاد . بان ساير حيوانات استطبيعي ز ةزبان بشر دنبال
هـا   بانگ. ماست از دل بانگ ها و فريادهاي طبيعي سرچشمه گرفته است ةگونه كه شناخت

كـاخ سـخن   : برابر مي داند و مي گويد) در زبان بشري(و اصوات طبيعي را توك با اصوات 
 . بر ويرانه هاي اصوات بنياد نهاده شده است

  :زبان به وسعت تمامي هستي است ةدر آموزه هاي قرآني گستر
 .ـ 164: ـ النساء)) وكلم اهللا موسي تكليما: ((خدا سخن مي گويد �
 .ـ 97: ـ النساء)) قالوا فيم كنتم: ((گويندفرشتگان سخن مي  �
 .ـ 22: ـ النمل)) قال جئتك من سبأ بنبأ يقين: ((پرندگان سخن مي گويند �
 18: ـ النمل)) يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم هًقالت نمل: ((موران سخن مي گويند �

 .ـ
 .ـ 11: ـ فصلت)) قالتا أتينا طائعين: ((زمين و آسمان سخن مي گويند �
 .ـ 13: ـ الرعد)) ويسبح الرعد بحمده: ((آسمان سخن مي گويد رعد �
إن مـن شـيء إال يسـبح بحمـده     : ((مخلوقات سخن مي گويند ةو در نهايت هم �

 .ـ 44: ـ اإلسراء)) ولكن التفقهون تسبيحهم
 آن  ةزبان هر موجود؛ معرف مرتب .8

رار، بـدين قـ  . وجـودي آن مرتبـه اسـت    ةزبان هر بخش از موجوات بهترين معرف سع
 .بهترين راه درك اسرار هويت آدمي شناخت دقايق و ظرايف زبان اوست

قـد و قامـت    ةوجـودي او و تعيـين كننـد    ةبر اين اساس، زبان هر موجود تابعي از سع

                                                            
1. Horne Tooke 
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زبـان  : يا زبان مطلق هستي، بـه عبـارتي   زبان هستي مطلق،: 1متكلم و مخاطب آن است
هستي اسـت، و در هـر بخـش از مراتـب      ةخدا زباني عام و جهان شمول، و خطاب به هم

تحقق  ةآن بخش مواجهيم كه مقررات صرف و نحو خود را از نحو ةهستي نيز با زباني ويژ
، و در هر يـك از ايـن دو   )زبان متافيزيكي، زبان فيزيكي: نظير(آن بخش استعاره مي كند 
ن، زبان حيوانات كه هـر  زبان جمادات، زبان گياها: مانند(يم يرو هاليه نيز با خرده زبانها روب

  ). اليه صرف و نحو خاص خود را دارد
ما اقرار مي كنيم كـه در توجيـه تنـاظر بـين هسـتي و زبـان بـا مخـالفين سرسـختي          

  : محمد رضا باطني كه مخالف اين ديدگاه است گفته است: مواجهيم
 تناظر ظهر و بطن با روساخت و زيرساخت .9

و ) زبانهـاي بشـري   ةوجوه اشـتراك همـ   شامل(ژرف ساخت  ةتفكيك زبان به دو الي
از دســتاوردهاي برخــي مكاتــب ) شــامل ويژگــي هــاي اختصاصــي هــر زبــان(روســاخت 

خود زيرسـاخت را بـه تكـوين فكـر و تصـديق       ةما در نظري. شناسي نوين غرب است زبان
مـا بـا    ةلذا زيرساخت نظري. ذهني و روساخت را به زبان و تكوين نحو آن اطالق مي كنيم

 .چامسكي يگانه نيست ةساخت نظري -خت يا ژژرف سا
اسـت و از ايـن دو   ) ظهـر (و روسـاخت  ) بطن(ما داراي زيرساخت  ةهستي نيز در فلسف

  .مقوله در مكاتب فلسفي غرب به نومن و فنومن ياد مي شود
  تناظر فيزيك و متافيزيك با لفظ و معنا .10

يادآور تقابل و تضاد لفظ و گرايش به تقابل و تضاد فيزيك و متافيزيك در دستور زبان 
ماوراء الطبيعه يا مجردات و مفارقات اين تقابل  ةكالسيك با كاربرد واژ ةدر فلسف. معناست

بشري جسم فيزيكي انسان و روح متـافيزيكي او بـه    ةدر حوز. مورد تأكيد قرار گرفته است
كاتـب فلسـفي   قفس و مرغ مانند شده اند كه بازتاب اوج تعاند و ناسـازگاري ايـن دو در م  

 . مشائي و اشراقي است
عقالنـي در   ةدكارت به عنـوان تأثيرگـذارترين مكتـب فلسـف     ةهمين تقابل را در فلسف

مالصـدراي شـيرازي رنـگ     ةحكمت متعاليـ  ةاما اين تعاند در فلسف. غرب معاصر شاهديم
                                                            

كائنات ابالغ كرد و آن كـه در ظـرف وجـودي    لذا خدا تصميم حمل امانت خود را به همة . 1
 . تحمل آن مظروف را داشت آن را پذيرفت خود
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  .ميوه و درخت مي دهد ةمرغ و قفس جاي خود را به رابط ةبازد و رابط مي
خـط   "البقـاء  هًالحدوث وروحانيـ  هًالنفس جسماني":  ةرازي با ابداع نظريمالصدراي شي

به نظر او نمـي  . كشيد) و ثنويت دكارتي سوژه و ابژه(مرغ و قفس سينايي  ةبطالني بر ايد
 مجرد به معناي كالسـيكي اش در يـك جسـم كـامالً     شود باور كرد كه يك جوهر كامالً

واقعيت اين است كه وجـود از فـرق سـر تـا     ! وس شودمغاير با متافيزيك محب مادي و ذاتاً
الهي است، و بـه همـين سـبب در آمـوزه      1))ظلّ ممدود((نوك پا داراي وحدتي اتصالي و 

اسالمي براي تحقق اين اتصال با مفاهيمي نظير برزخ يا مثال كه رابط عقـل   ةهاي فلسف
  .مواجهيم ،مجرد با طبيعت كامال مادي است كامالً

 ةرابطـ . دستور زبان هستي گرا معنا در لفظ چون روح در جسـم آدمـي اسـت    ةدر نظري
  .دو دشمن بيگانه با يكديگر نيست ةمرغ و قفس يا رابط ةروح و جسم رابط

برخالف نظريه هاي صورت گرا كه در آن صورت اصل است و معنا و نقش فرع، و نيز 
ردشـناختي اصـل اسـت و    برخالف نظريه هاي نقش گرا كه در آنها نقش ارتبـاطي و كارب 

صورت فرع نسبت به آن، در دستور شـناختي صـورت و معنـا دو روي يـك سـكّه انـد، و       
 .)69:  1387دبيرمقدم، (مي دهند  هركدام يك قطب از واحد نمادين را تشكيل

  با اسم و فعل) ثبات و تغيير(مر و خلق تناظر ا .11
و مالزم ثبات اسـت و از   مر كه همان متافيزيك استا: هستي دو رويه يا دو وجه دارد

هر تغييري مصون است و ركن بودن است، و خلق كه همان فيزيك است و مـالزم تغييـر   
 .است و ركن شدن است

و در بخـش نحـو نيـز     ز دو ركن اسم و فعل برخوردار اسـت زبان نيز در بخش صرف ا
  .است) خبر(است و شدن داللت ذاتي ) مبتدا(بودن داللت ذاتي نهاد 

  با ثبات و تغيير) كالم(و گفتار ) كتاب(نوشتار  تناظر زبان .12
آن يـا در تحـرك أن، و ويژگـي زبـان      زبان گفتاري در حدوث و زوال اجـزاي ويژگي 

در زبان عربي تلفظ مبين خـروج هـوا از دهـان، و    . نوشتاري در ماندگاري و ثبات آن است
م معرفـي كـرده   قرآن كريم هم خود را كتاب و هم كـال . ثبت نقش است يكتابت به معنا

خود از وجوه ثبات و تغيير قرآن در دو قالب كتاب و  "اسرار آيات"مالصدرا در كتاب . است
                                                            

 سورة واقعه. 1
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 .كالم سخن گفته و آن را تشريح كرده است
  خطاناپذيري ساختار كلي زبان .13

آن  ةدر تفكر ويتگنشتاين، رسالت فلسفه تحليل زبان براي درك جلوه هاي گمراه كنند
سفه بازنمايي آشكار قسمت هايي از زبان است كه منشـأ آشـفتگي   جنبه ايجابي فل": است

به سادگي آشكار ) واژگان و نحو آن ها(دستور زبان يا قواعد استعمال واژه ها . مفهومي اند
 .)13 :همان( "نمي شود

من : ةدر جمل": هاي زبان را خلط ميان اسم و فعل و صفت مي داند او يكي از گمراهي
حاال به نظر مي رسد كه وقتي مي . داشتن به مالكيت داللت مي كند هزار تومان دارم فعل

مالكيت يك شيء به كـار   يدر اينجا هم فعل داشتن را به معنا ،او دندان درد دارد: گوييم 
براي ما مفهوم بازنمايي آشكار زبـان داراي اهميتـي   . برده ايم، در صورتي كه چنين نيست

 :همـان (هاسـت   نويني از قواعد كاربرد واژهترتيب  ةائيك بازنمايي آشكار ار... اساسي است
14 .(  

ا جالب است كه ويتگنشتاين مدعي است با طرح ابتكاري او مي توان خطاهاي زبـان ر 
غافـل از آن كـه خـود ايـن طـرح توسـط        ها نجات يافـت؛  بازنمود و از گرفتار شدن در آن

  ! نامبرده با ابزار زبان بيان مي شود
  هستي با زايشي بودن زبانتناظر زايشي بودن  .14

يكي از نتايج تناظر هستي و زبان، زايشي بودن زبان همچون زايشي بودن نظام خلقت 
درست به همان شكل كه آفرينش لحظه اي از حركـت بـاز نمـي مانـد و بـرخالف      . است

تصور يهودي و مسيحي خداوند آفـرينش را در روز ششـم تمـام نكـرده، و همـاره در كـار       
، زبان بشري نيز هر لحظه با ايجاد آرايش 2و هر روز در حال كاري است 1گسترش آسمانها

نو به كلماتي كه در جمله هاي قبل به كار رفته، و بـا جعـل واژه هـا و اصـطالحات نـو و      
هومبولـت   .افزودن جمله هاي نو در معاني حقيقي و مجازي در كار زايشي بي وقفه اسـت 

:  1370روبينـز،  (صـرف   ةزبان نيرويي است خالق و نه يك محصول توليد شد: گفته است
372 .( 

                                                            
  ))إنا بنيناها بأيد وإنا لموسعون((. 1
  الرحمن)). كل يوم هو في شأن((. 2
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ايـم كـه طراحـان     ديگـري از زايشـي بـودن زبـان شـده      ةخود متوجه جنب ةما در نظري
  .اند شناسي زايشي از آن غفلت كرده زبان

ـ    ةتناظر نظام درختي زبان و ذهن در دو الي .15 ا نظـام  زيرسـاخت و روسـاخت ب
  (Branchs) ها و شاخه) Roots(ها  ريشه

از حقيقت كالم يـا زبـان كـه روي ديگـر      ي روشنتصويرابراهيم  ةسور 27-24 آيات
طيبه و  ةطيبه به شجر ةدر اين آيات با توصيف كلم. بشري است به دست مي دهد ةانديش
ما تصويري شگفت انگيـز از تنـاظر نظـام زبـان بـا درختـان        ، هخبيث ةبه شجر  هخبيث ةكلم

مختلف مي بينيم، و به اعتقاد ما درك اسرار اين آيات افق هـاي گسـترده اي بـراي درك    
ايـن پـژوهش    6و ما برداشت هاي خود را در بند  ور زبان بشري فراروي ما مي گشايددست

 .گزارش خواهيم كرد
) انـدام زمينـي  (و ريشه ها ) اندام هوايي(ه ها نظام شاخطبق داده هاي زيست شناختي 

كـه   همچنـان : به اين معني كـه اوالً . در ساختمان درخت بطور كلي با يكديگر متناسب اند
 چلبيـان، (ا نيز اصـلي و فرعـي دارنـد    شاخه ها به اصلي و فرعي تقسيم مي شوند ريشه ه

هرچه گروه شاخه هاي يك درخت از تراكم بيشـتري برخـوردار باشـد،    : ، ثانياً)152: 1386
ما بر اين اسـاس سـطح تـراكم روسـاخت جملـه را      . گروه ريشه هاي آن نيز انبوه تر است

  .متناسب با سطح تراكم زيرساخت آن مي دانيم

 

-ر(روساخت متناظر بـا انـدام هـوايي درخـت     : ما سه سطح زباني وجود دارد ةدر نظري
-ژ(، زيرساخت متناظر با انـدام زمينـي درخـت    )حاكميت و مرجع گزيني ةساخت در نظري
درخـت اسـت كـه بخشـي از آن      ة، و ميان ساخت متناظر بـا سـاق  )مزبور ةساخت در نظري

درج  ةفي المثـل قاعـد  . عبير كرده ايمزميني و بخشي هوايي است و از آن به سطح زمينه ت
اصطالح سطح زمينـه  . ساخت شكل مي گيرد-ساخت و ر-مزبور در سطح بين ژ ةدر نظري

  .تناظر لطيفي دارد ،اندام زميني و هوايي درخت است ةبا سطح زمين كه جدا كنند
  تناظر تنوع ريخت شناسي درختان با تنوع ساختاري زبان هاي بشري .16

ــت بر  ــان در طبيع ــيم   درخت ــاك و اقل ــرايط خ ــوايي و ش ــعيت آب و ه ــب وض از  حس
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 : اين تنوع از جمله در موارد زير قابل مشاهده است. برخوردار شده اند گوناگونيهاي زياد
نابجـا،  /افشـان، راسـت  /تك لپه اي، حقيقي/فرعي، دو لپه اي/اصلي: (انواع ريشه �

  ،)مخروطي/دانه تسبيحي، دوكي/غده اي، هوايي/رشته اي
ــاقه � ــواع س ــي: (ان ــوايي/آب ــده/ه ــي، باالرون ــده/زيرزمين ــعاب /پيچن ــده، انش خزن
 ،)دولپه اي/تك لپه اي/انشعاب دوتايي، گوشتي/كناري
 ،)نابجا/جانبي/انتهايي: (انواع جوانه �
مركب، كامل، مواج، دندانه اي، مژه دار، بريده، چين دار، شـانه  /ساده: (انواع برگ �

 ،)اي، اره اي، خاردار
 : نواع گل، ميوه و دانه گلهمچنين وجود تنوع در ا �

همچنين؛ زبان هاي بشري برحسب تاريخ و جغرافياي زمـين گونـاگوني هـاي بسـيار     
 :يافته اند، كه از جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد

  )يانشاي/فعلي، خبري/اسمي: (واع جملهان �
 )نكره/مشتق، معرفه/مؤنث، جامد/جمع، مذكر/مثني/مفرد: (انواع اسم �
 )مركب/متعدي، ساده/غيرربطي، الزم/مضارع، ربطي/ماضي: (فعلانواع  �
جار، عطف، تأكيد، قسم، نفـي، تمنـي،   /جازم/غيرعامل، ناصب/عامل: (انواع حرف �

 )ترجي، ندا
تنوع مذكور در چارچوب يك زبان است، به عالوه زبانها خود بـه انـواع متعـدد تقسـيم     

 : شوند، از جمله مي
  ، )تصريفي/زبانهاي وندي: (صرف ةدر الي �
-SOV-SVO-VSO: برحسـب چيـدمان فعـل و فاعـل و مفعـول      نحو ةدر الي �

VOS-OVS-OSV 
 )Parole(و گفتار) Langue(نسبت زبان  .17

مفهـومي ذهنـي و انتزاعـي     صـرفاً كالسيك اسالمي بجز مفهوم نيستي كه  ةدر فلسف
است و ممتنع بالذات محسوب مي شود، مقابل آن يعنـي هسـتي واجـب بالـذات اسـت، و      
هرچه در مرز هستي و نيستي به حساب آيد مانند ماهيـات كـه مـن حيـث هـي هـي نـه        

اما فلسفه مي پـذيرد كـه بخشـي از    . موجودند و نه معدوم، ممكن الوجود دانسته مي شوند
به نام واجب بـالغير بـه لبـاس هسـتي      ،واجب قرار گرفته ةورد تعلق ارادممكن الوجودها م
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در زبان نيز همچنان كه فردينان دوسوسور به درستي دريافت، مجموعـه  . ملبس مي شوند
عـام بشـر زبـان مطلـق و در      ةاي نامتناهي از امكانات زباني داريم كه وي آن را در گستر

 نامتنـاهي ضـرورتاً   ةاين مجموعاز . آن قوم ناميد چارچوب هر قوم از اقوام بشر آن را زبان
بخش محدودي از قوه به فعل مي گرايد و توسط افراد بشر به كار مـي رود كـه وي آن را   

 . گفتار ناميد
تناظر بين عموم ممكن الوجود بالذات و خصوص واجب الوجود بالغير با عمـوم زبـان و   

انگيز هستي و زبان است، و مـا را   خصوص گفتار يكي از تناظرها و همانندي هاي شگفت
  .انگيزد گرا بيشتر برمي دستور زبان هستي ةبه لزوم تكوين نظري

 زبان؛ گامي در جهت همانند سازي هستي و زبان ةمكاتب فلسف .18
زباني به گونه اي غير عامدانه به درك همانندي هستي و زبان نزديـك   ةمكاتب فلسف

زبان و تالش براي تكوين نظريه يا نظريه هاي جاي پذيرش وحدت هستي و  هشدند، اما ب
گناهـان يـا خطاهـاي زبـان پرداختنـد تـا از ايـن طريـق          ةدستور زبان هستي گرا به ورط

  .خطاهاي درك فلسفي از هستي را تصحيح كنند
زباني كه جزو جديدترين دستاوردهاي فكر بشر در تـالش بـراي تبيـين     ةمكاتب فلسف

 .د بحثمان نزديك مي كنندمور ةما را به نظري ،ندا عالم
  زبان در پارادكس حقيقت و اعتبار .19

همواره يكي از چالش  ،قراردادي د يا صرفاًان اين كه زبان و قوانين آن آيا اموري حقيقي
كراتيلوس در يونـان باسـتان منـاظره اي     ةموضوع اصلي رسال. هاي فكري بشر بوده است

ميان واژه و معناي آن چگونه است؟ آيا  ةاست در اين باب كه منشأ زبان كدام است و رابط
ميان صورت واژه و معنـاي   اين رابطه بر بنياد نوعي سنخيت طبيعي استوار است كه احياناً

 . نوعي قرارداد و توافق است ةآن وجود دارد يا خود نتيج
ربـط اعتبـار بـه     ،از آنجا كه دستور زبان امري اعتباري،  و هستي امري حقيقـي اسـت  

قابـل ذكـر اسـت    . دستور زبان هسـتي گراسـت   ةالزم براي تكوين نظري ةحقيقت دستماي
امور اعتباري است، اما زبان پيش از بايد و نبايد يـك   ةاگرچه بايد و نبايدهاي زبان در زمر

شناسي زبان و جامعه شناسي زبـان مـورد    واقعي است كه به اين لحاظ در قالب روان ةپديد
دستور زبان هستي گـرا   ةخلط اعتبار با حقيقت در نظري ةبنابراين شايب. رار مي گيردبحث ق

ناشي از تصادف و بدون  حتي بايد و نبايدهاي زبان را نبايد قراردادهايي صرفاً. منتفي است
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بدين قرار؛ گزينش  .بشري دارد ةكه ريشه در انديشوجو كرد جستعلتي در زيرساخت زبان 
نا برخالف نظر دوسوسور تصادفي نيست، بلكه متكي به اختيار آدمـي، و  مع ةلفظ براي اراد
بـه  . شناختي و جامعه شناختي اقوام گوناگون اسـت  هاي روان همسو با ويژگيدر عين حال 

همين دليل مي توان حدس زد كه فالن واژه كه براي اولين بار به گوشمان مي خورد بايد 
  .مربوط به فالن زبان باشد

  قواعد هستي  با صرف و نحو زبان ةتعامل دوسوي .20
شناسـي، و   در كتاب موقعيت پسامدرن شرح داده است كـه آواشناسـي، زبـان    "ليوتار"

معناشناسي در علوم فيزيكي و طبيعي كاربرد يافته و مسائل تازه اي در ارتبـاط شناسـي و   
. مـي شـود  نياز به آفريدن زبان ويژه اي در انفورماتيك احساس . سيبرنتيك مطرح شده اند

آنها، ترجمه، برگردان متون بـه يـاري ماشـين و اساسـاً      ةتكامل انواع رايانه ها و زبان ويژ
مناسبت زبان با ماشين، امر كاركرد زبانشناسيك ذهن و خاطره، كاركرد مستقل ماشين ها، 
يعني ساز و كار تنظيم داده هاي تازه بر اساس فراشد پس خوردها، شناخت ناسـازه هـا در   

 ينـد آ زبـان بـه شـمار مـي     ةلئتيك فقط نمونه هايي از تمركز پژوهش علمي بر مسـ پراگما
 .)12 ،احمدي(

قواعـد دسـتور زبـان بـا      ةتناظر دستور زبان با نظام هستي مفيد ضرورت تعامل دوسوي
و سـاير علـوم انسـاني     ز فلسفه، علوم رياضي، علوم تجربـي قواعد علوم حقيقي ديگر اعم ا

كـه راه را بـراي تحقيقـات بـين رشـته اي بـراي        ه شناسي استشناسي و جامع نظير روان
  . دستور زبان هستي گرا هموار مي كند ةتكميل نظري

  تناظر هستي و زبان در هويت تشكيكي و ذومراتبي .21
زبان نيز همين . هستي حقيقتي ذومراتب و به اصطالح فالسفه مقول به تشكيك است

ن به وسعت تمام هسـتي اسـت، صـرف و    آ ةزبان حقيقتي عام است، كه گستر: گونه است
نحو زبان هم ملهم از صرف و نحو كل هستي و هـم نمايشـگر قـوانين خـاص و عـام آن      

 . است
شناسي زايشي نيز در عين پذيرش همگاني هاي زبان، وجود تفاوتهاي زباني را نيز  زبان

 .تعبير مي كند 1"نسبيت زباني"مي پذيرد، و از آن به 

                                                            
1. Linguistic Relativity 
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خـدا در مراتـب مختلـف     ةانسان و حضور او بـه عنـوان خليفـ    به خاطر ذومراتب بودن
، در تكوين دستور زبان بشري بايد هم مقررات صـرف  )از قبيل عقل و مثال و ماده(هستي 

و نحو عام هستي را لحاظ نمود، و هم در بخش هاي مختلف و زير مجموعه هاي آن هـا  
ل آدمـي كـون   به هـر حـا  . از قوانين خرده دستورهاي موجودات مختلف بهره برداري كرد

طبيعي است كه دسـتور زبـان بشـر     و. مخلوقات خداست ةسنگ همجامع، و به تنهايي هم
دسـتور زبـان    .مقررات عـام و خـاص آن باشـد    ةسنگ دستور زبان هستي و حاوي همهم

  .ويژگي هاي عام و خاص هستي استوار مي كند ةهستي گرا قوانين خود را برپاي
متناظر با قوانين نگرش جزء گرايانه به كل هسـتي، و قـوانين نحـو    قوانين صرف زبان 

نيـز تـوأم بـا     "متنـاظر "زبان متناظر با نگاه كل گرايانه به عالم وجود است، حتـي تعبيـر   
همان قوانين خاص و عام هستي  حق اين است كه صرف و نحو زبان عيناً. مسامحه است

ـ   نگاه فلسفي و تك ةصرف زبان بايد برپاي. است نگـاه   ةثر گرا به هستي، و نحـو زبـان برپاي
ـ     ةنظري. عرفاني و وحدت گرا سازماندهي شود  ةما دعوت به واكاوي حقـايق زبـاني بـر پاي

در . يـاد مـي كنـيم    "حكمت متعاليه"اسالمي به  ةنگرشي است كه از آن در مكاتب فلسف
ـ  يـاد ذومراتـب   بازتـابي دقيـق از سـاخت و بن    ةدستور زبان هستي گرا دستور زبان به منزل

  .هستي، و بازتابي دقيق از ساخت و بنياد ذهن ذومراتب آدمي است
 دستور جهاني؛ اساس دستور زبان هاي منفرد .22

راجر بـيكن  . دستور جهاني دستوري است كه بتواند زيربناي دستور زبانهاي منفرد باشد
تفاوت هاي  زبان ها به ذات و به گوهر يكي است و نه بيشتر، و ةاعالم كرد كه دستور هم

هـاي   ي خورند هيچ نيستند مگر گوناگونيسطحي و روساختي كه ميان زبان ها به چشم م
دستور جهاني تعيين قانون هايي است كه همگاني اند، و باعث  ةوظيف). 23:همان( عارضي

در سطح  تضمين اشتقاق جمله هاي دستوري و جلوگيري از توليد جمله هاي غير دستوري
 .)362: 1387: رمقدمدبي(هاست  كل زبان

شناسي هسـتي گـرا    پذيرش دستور جهاني در عين وجود دستورهاي منفرد از نظر زبان
  .وحدت در كثرت و كثرت در وحدت در نظام هستي است ةمتناظر با مقول

  وحدت زباني بشر؛ امري ناممكن .23
 ةوجود دارد كه خود جهاني اسـت و از آن همـ   يي صرف اين تصور كه ساختاري فكري

انسان هـاي متمـدن اسـت و ايـن سـاختار از بنيـاد        ةن هاست يا دست كم از آن همانسا
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بـر   ،مستقل از هر زبان بخصوص است و لذا مي توان آن را در قالب زباني جهاني بـاز آورد 
روبينـز،  (ن مشرب خردمداري بسيار طبيعي اسـت  روي هم  تصوري است كه در نظر پيروا

تنـگ  ميان هر ملتي و زبان آن ملت رابطـه اي تنگا : گفته است "هردر"اما  .)256: 1370
 .)367 :همان(موجود است 

هاي يك به يك بتواند بخشي  سازي به نظر ما دستيابي به زباني مصنوعي كه با معادل
از نيازهاي روساختي و مشترك بشـر را در مـوارد مشـتركي چـون بازرگـاني  پاسـخ دهـد        

نين زباني هرگز نخواهـد توانسـت پيچيـدگي هـاي اسـرارآميز ذهـن       ناممكن نيست، اما چ
سـت كـه قـرآن بـر     هم از اين رو. ون به مهار درآوردبشري را در اقوام و تمدن هاي گوناگ

  .اختالف زبان هاي بشري تأكيد كرده است
 )زبان ها طولي ةرابط(زبان هاي بشري  ةمفاضل .24

ن درازي وجود مي داشته است گارااحتمال آن هست كه جامعه روز 1به نظر جيمز برنت
هم منشـأ يگانـه اي دارنـد و هـم     زبان و تفكر . كه زبان هنوز اختراع شده بوده باشدبي آن

 .مراحل تحولي يگانه اي را طي كرده اند
زبان هاي ابتدايي واژگان مجرد بسيار محدودي دارند و سازمان دسـتوري آنهـا بسـيار    

  . محدود و نارساست
و لذا چنين  مي شمارد و مي گويد زباني است بغايت ناقص،برنت زبان چيني را مطرود 

دسـت  فلسفه  ةمي انگارد كه چينيان اصوال نمي توانسته اند به هيچ گونه پيشرفتي در زمين
  .)345 :همان( يافته باشند

خودش است، و برخي زبانهـا نشـان مـي دهنـد كـه در مقـام        ةهر زباني حاصل گذشت
ا و انگاره هايي كه براي فكر و انديشه به كار مي آيند از زبانهاي ديگر بيشـتر پـيش   ابزاره

زبـاني اسـت كـه نـزد مـا       هومبولت مي گفت زبان سانسكريت پيشرفته تر از هر. رفته اند
  .)374 :همان( شناخته است

 يعني اليه هاي صوتي، زبان، ةميان زبانها را بايد به تفكيك در سطوح چهارگان ةمفاضل
  .صرفي، نحوي، و معنايي بررسي كرد

يكي از پيامدهاي قول به مشكّك يا ذو مراتب بودن زبان بشر پذيرش تفاضـل يـا بـه    

                                                            
1. James Burnett 
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گونه كه اقوام بشر و تمدنهاي انساني  همان. زبان هاي بشري است ةمفاضل: تعبير دقيق تر
اقوام مختلف در افق فكر و انديشه در رتبه هاي طولي مختلف قرار مي گيرند، الجرم زبان 

. در كم و در كيف در يك پايه از غنا و رساييو بالغت و زيبايي شناسـي قـرار نمـي گيرنـد    
ذكر اختالف زبان هاي بشري پس از ذكر آفرينش آسمان ها و زمين در آيـه اي از قـرآن   

اي  گونـه  دانشـمندان معرفـي كـرده اسـت، بـه     كريم كه اين پديده ها را نشانه هايي براي 
  .بين اين مفاضله استشگفت انگيز م

 خالقيت انسان در توليد و تغيير زبان و سمت دهي به قواعد آن .25
آدمي تنها تصويري جامع و شامل از كل هستي نيست، بلكه خود اصـل اسـت و سـاير    

به حضـرت   آنها ةاين حقيقت در زبان قرآن با كرنش مالئكه و سجد. موجودات فروع اويند
مخلوقات خـود را بـه تسـخير او درآورد، بـدين      ةو اين كه خدا هم. آدم بازتاب يافته است

معناست كه او تنها مقلد نظام هستي نيست، بلك خود عنصري فعـال و داراي اراده اسـت   
براي انتخاب راه و مـنش خـود اختيـار    ) قضاي الهي(كه در چارچوب خواست حضرت حق 

بدين رو؛ دستور زبان بشر در عين حال كه در چارچوب دستور عمومي  ).قدر الهي(تام دارد 
بنابراين؛ هرچنـد صـرف و نحـو    . هستي شكل مي گيرد، از اختيار آدمي ذره اي نمي كاهد

زبان بشر همسو با قوانين عام هستي است، آفرينندگي بشر در توليد زبان و سمت دهي به 
 .قواعد آن حقيقتي اصيل است

  انسان ةي؛ تحت ارادالزام هاي زبان .26
كليـد فهـم الـزام هـاي زبـاني و       ،فهم اين جبر توأم با اختيار يا قضاي مندمج در قـدر 

نبايد گمان كرد كه برخـي از مقولـه هـاي    . دستوري است ةاختيارات زباني در تكوين جمل
جبـر و   ةدستوري الزامي و برخي ديگر اختياري است، كـه ايـن همـان تفكيـك دو منطقـ     

با اين نگرش تفكيكي ناسازگار  "الجبر والتفويض بل اَمر بين اَمرين"ةقولم. تفويض است
انسان  ةتحت اراد "كل فاعل مرفوع "سنتي از قبيل ةبنابر اين، حتي الزام هاي عمد. است

 . عمل مي كند، و قابل جرح و تعديل است
ر تازه ترين ترين نوع اعتراف به اختيارات بشري براي درنورديدن الزامات زباني را د تازه

بـرخالف تفكـر    .تـوان مالحظـه كـرد    مي "1بهينگي ةنظري"شناسي معيار يعني  نمود زبان

                                                            
1. Optimality Theory = OT 
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اصـول  /شـرط هـا  /حاكم بر تمام نظريه هاي زايشي ديگر مبني بر اين كه محـدوديت هـا  
همگـاني   ةمحـدوديت هـا متعلـق بـه مجموعـ      ةبهينگـي همـ   ةند، در نظري1تخطي ناپذير

در ايـن نظريـه، تعـداد كمـي از     ). 649: 1387.دبيرمقدم(. اند2محدوديت هاي تخطي پذير
 .محدوديت ها همچنان محدوديت هاي تخطي ناپذير تلقي مي شوند

 تناظر سامانگرايي و سامانگريزي زباني با نظم و بي نظمي فيزيكي .27
و ) قيـاس (مداران و قرارداديان به جـدال ديگـري بـين سـامانگرايي      جدال بين طبيعت

ارسطو سامانگرايي را روند غالب در كار زبان مي دانست، . انجاميد) يبي نظم(سامانگريزي 
) آنتروپـي (به نظر ما اين دو مقوله نيز با اصل نظم و بي نظمـي  . و رواقيان سامانگريزي را

 .فيزيكي متناظر است
اسالمي ميان دو مكتب بصره و كوفه مالحظه مي  هًجدال بين اين دو دسته در فقه اللغ

  .شود
را در سـال   "بي قاعـدگي در نحـو  ": شناسي، ليكاف كتابي با نام  ب جديد زباندر مكات

  ). 242: 1387دبيرمقدم، (رد منتشر ك 1970
دسـتور را بـه دو نـوع تقسـيم      ،حاكميت و مرجع گزينـي  ةهمچنين، چامسكي در نظري

، و دسـتور  )سامانگراسـت (سـت  كه مبتني بر اصول و پارامترها 3دستور كانوني: كرده است
كه شامل قرض گيري ها، عناصر و ساخت هاي كهنه و بجـا مانـده از گذشـته     4اي اشيهح
  .)425: همان( )سامانگريز است(، و غيره مي شود ، بدعت ها)همچون افعال بي قاعده(

شناسي هستي گرا سامانگريزي هاي زباني خود بخشي از سـامان زبـان اسـت،     در زبان
  .است) قضاي الهي(از جبر هستي  بشر خود بخشي) قدر(كه اختيار  همچنان
  شناسي هستي گرا عقل گرايي و تجربه گرايي در مكتب زبان .28

انديشـمندان عصـر نـوزايي    بخشي از چالشي به ميدان آمـد كـه    ةگرايي به مثاب تجربه
 . مدرسي كرده بودند كه خود خاص قرون وسطا بود ةفلسف ةپذيرفته شد متوجه آراي

در اين زمينـه  . فلسفي ره آوردي به ويژه بريتانيايي بودتجربه گرايي در مقام نظرگاهي 
ر دانش هاي بشري خاستگاه مشـاهداتي دارنـد، و د   ةفرانسيس بيكن به تأكيد آورد كه هم

                                                            
1. non-violable 
2. violable 
3. core grammar 
4. periphery 
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ي است كه حائز اعتبـار و اهميـت اسـت و نـه روش     بررسي هاي علمي فقط روش استقراي
دست  از فلسفه بهاين مرحله  شروح و توصيفاتي از 3و هيوم 2و باركلي 1گاه الك آن. قياسي

مركـزي تجربـه    ةهسـت . منابع اصلي در اين باره پذيرفته شده انـد  ةمثاب دادند كه اكنون به
گرايي اين نظر است كه دانش بشري به تمامي از جهان خارج برگرفته مي شود و در ايـن  

آن  گـاه ذهـن مـا روي    ماجرا حواس ما از آن جهان برداشت هايي فـراهم مـي آورد، و آن  
تجربـه  . برداشتها فعل و انفعال هايي انجام مي دهد كه به انتزاع و تعميم منجر مـي شـود  

ش در نظرگاه هيوم جلوه گر مي شود كه يكسـره منكـر هـر نـوع     ا گرايي در شكل افراطي
  .در دانش بشري مي گردد 4بخش پيشيني

يـروانش بـاب   خردمـداري را دكـارت و پ  . در برابر تجربه گرايي پايگاه خردمداران بـود 
خردمداران مي كوشيدند راز تحققي بودن دانـش بشـري را نـه در برداشـت هـاي      . نهادند

  .)245: 1370،روبينز( يق ابطال ناپذير خرد آدمي بجويندحواس، بلكه در حقا
نشناسي هستي گرا هم به عقل گرايي در مباني اصلي فكر، و هم بـه تجربـه    زبا ةنظري

يبند است، آنچنان كه در درك اسرار هسـتي نيـز بخشـي از    گرايي در روساختهاي زباني پا
  .سطوح جوالنگه عقل و بخش ديگري جوالنگاه تجربه است

  پويايي زبان و رسالت دستور زبان در تسهيل اين پويايي .29
گمان بسيار پيچيده اسـت،   ميان روزهاي نخست زبان آدمي و شكل امروزي آن كه بي

زبان بدان گونه كه در روزگاران كهن شناخته شـده   مراحل زيادي وجود داشته، و دانه هاي
 . در ذهن انسان پيش از تاريخ كاشته شده است

در قرون وسطا دستورگرايان سنتي بر پايداري زبان التين اصـرار فـراوان داشـتند، امـا     
تحرير كشيد، و در آن به  ةدانته در قرن چهاردهم كتاب خود را به نام گفتار عاميانه به رشت

رداخت كه ناخودآگاهانه و در دوران كودكي آموختـه مـي شـوند    پزبانهاي گفتاري ستايش 
وآن زبانها را در مقابل زبان نوشتاري التين گذاشت كه در مقام زبان دوم به كمك قواعـد  

  . دستوري به طور خودآگاه در مدارس آموخته مي شود
زبـان   ةفساد گرفتـ  ي به چشم اشكالهاي محلي رومياي با آغاز عصر نوزايي ديگر زبان

                                                            
1. Locke 
2. Berkeley 
3. Hume 
4. a priori 
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زبانهايي مـي نگريسـتند كـه ارج و اعتبـار و      ةكردند، بلكه بدان ها به منزل التين نگاه نمي
  ).221: همان(ص خودشان را داشتند شأن و مقام خا

گرفت كه حاصل تحليل دستوريان است بايد با آن چيز مرده اي برابر  هيچ زباني را نمي
بنابراين؛ دستور زبان نبايد به عاملي براي مهار حركت هـا و انعطـاف هـاي     .)372 :همان(

شود، بلكه بايد قوانين اين پويايي را بنماياند، و راه را براي اين حركت تسهيل تبديل زباني 
طبيعي زبان بشري و در كل امـري   ةدستور زبان هستي گرا؛ پويايي خاص ةطبق نظري. كند

  .زيبنده است
 و لزوم انقالب در دستور زبان هاي سنتي مهندسي زباني .30

شاليخر در سخن گفتن از . بدون مهندسي فرهنگي، زبان ممكن است رو به فساد برود
زوال و فساد تاريخي زبانها برخوردي سخت خصمانه با زبان انگليسي داشت، و با اشاره به 

 ةاين زبان از ديگـر زبانهـاي شـاخ    وتغييراتي كه از زماني در زبان انگليسي پديد آمده بود 
چنين نوشت كه اين تغييـرات نشـان مـي دهنـد زبـان ملتـي چنـين         ،ژرمني جدا شده بود

قدرتمند كه تا اين حد در تاريخ عمومي و نيز در تاريخ ادبي جهان مهم و مؤثر بوده اسـت،  
 .)389 :همان( اند تباهي گيرد و رو به زوال نهدبا چه شتابي و تا چه حدي مي تو

تكوين دستور زبان هستي گرا مستلزم انقالبي سترگ در مباني دستور زبان هاي سنتي 
هر جا الزم باشد از تغييـر  . اين انقالب بايد از بازخواني مقوله هاي دستوري آغاز شود.است

دستور زبـان هسـتي گـرا آمـاده      ةنام اين مقوله ها به گونه اي كه بستر را براي فهم نظري
 .غ نمودنبايد دري ،كند

  
  نتايج بحث
شـناختي در تعريـف زبـان و     شناسي اسالمي ما ناكارآمدي مكاتب زبـان  زبان ةدر نظري

هاي تحليـل روشـ  قوانين و مقـررات آن،   ةمعرفي عملكرد آن در اليه هاي مختلف آن، ارائ
آموزش زبان هاي اول و دوم و سوم، تبيين رمز و راز اختالف زبانهاي بشـري، و سـرانجام   

بين زباني و درون زباني، مشكالتي برآمده از نگـاه فروكاهنـده    ةدي روشهاي ترجمناكارآم
ايـن   ةبه زبان و عدم درك مسانخت آن با اصل هستي معرفي شد، كـه انگيـز  ) تقليل گرا(

كاهنده را بيشتر بايد در نگاه به خود هستي دانسـت كـه نگـاهي سـهل و ممتنـع      ونگاه فر
 .است
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ما زبـان  . آن و متناظر با آن است ةموجود معرّف مرتبهمچنين روشن شد كه زبان هر 
به نظر مـا بـراي    .مراتب هستي است ةكه شامل همبريم  كار مي بهرا در چارچوب عام آن 

وجودي آن در پـايين   ةتدوين نظام دستوري زبان جمادات مثل زمين و آسمان بايد از مرتب
ن رتبه تدوين كرد، و بـراي درك  طبيعت كمك گرفت، و آن زبان را متناظر با آ ةترين رتب

بدين رو، براي تدوين دستور زبان بشر نبايـد از  . زبان دلفين ها و طوطي ها نيز همين طور
ـ         ةان طبيعت در اليبمقياس ز  ةجمـادات مثـل حركـت زمـين اسـتفاده كـرد، و نبايـد مقول

وجود  از آنجا كه مراتب. را در مقياس بشري فراموش كرد "گسستگي زبان": شناختي روان
سوي مراتـب بـاال حركـت كنـيم از      هجمادات ب ةرتب ترين تشكيكي است، و هرچه از پايين

رسيم بيشترين حـد   د؛ و چون به انسان مياختيار افزوده مي شو ةجبر كاسته، به دامن ةدامن
همين سبب در زبان بشري بيشترين حد اختيار بين افـراد انسـان    هخورد، و ب اختيار رقم مي
جمله وجود دارد، و اين اختيارات زباني راز اصلي اختالف زبانهـا بـين اقـوام     در تكوين يك

مختلف و اختالف سبك انسان ها در يك زبان براي توليد فراورده هاي زباني است، و اين 
  .بعد اخير در دانش سبك شناسي مورد بررسي قرار مي گيرد

شناسي اسـالمي ماسـت    زبان ةدر اين جستار مقدمات تئوريك نظريگزاره هاي مندرج 
ويژه رهيافت هاي قرآني در ترسيم اين مكتب، و تفاوت هـاي اصـولي    هكه ساير ابعاد آن ب
شناسي غربي از جمله نظريه هاي معيار، حاكميت و مرجع گزيني، كمينه  آن با مكاتب زبان

  .گرايي، و بهينگي در مقاالت ديگري بررسي و به مجامع دانشگاهي ارائه شده است
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  زبانان ير فارسيبه غ يآموزش زبان فارس
  يرانيفرهنگ ا يساز يجهان يبه سو يگام

  
  ∗ياردكان ينگار داور

   **يطاهره محمود
 ***ه نوابيسم 

  دهيچك
 ياسي، سياقتصاد شدن در ابعاد مختلف  ير جهانيز ناپذيده گريكه با پد يدر عصر كنون

ك يـ  يت فرهنگـ يانتقال هو ياز ابزارها يكيم، زبان به عنوان يروبرو هست  يو فرهنگ
ژه يـ ن توجه به موضوع  گسترش آن به ويبنابرا.  كند مي فايرا ا يار مهميجامعه نقش بس

ن پـژوهش آمـوزش زبـان    يـ در ا. ر خواهـد بـود  ياجتناب ناپذ يق آموزش، ضرورتياز طر
 .شود مي يتلق يرانيكردن فرهنگ ا يجهان ياز راهها يكيزبانان  ير فارسيبه غ يفارس
ر آن در انتقـال  يزان تـاث يـ و م يب، الزم است كه نحوه آموزش زبـان فارسـ  ين ترتيبه ا

ـ ير ايـ به زبان آموزان غ يرانيت ايفرهنگ و هو ن يـ ا يحـوزه بررسـ  . شـود  يبررسـ  يران
 ران محدوديزبانان كانون زبان ا يرفارسيبه غ يموضوع به چند كتاب آموزش زبان فارس

ت پـرداختن بـه موضـوعات    يـ فيت و كيكتابها را  از نظر كمن ين معنا  كه ايبد. شود مي
كوشد بـه   مي ن پژوهشيا.  دهد مي ل قراريو تحل يمورد بررس يرانيمربوط به فرهنگ ا

ـ ياز فرهنگ ا ييچه مولفه ها. 1 :ر پاسخ دهديز يسه سوال اصل ق آمـوزش  يـ از طر يران
ـ يااز فرهنـگ   ييچه مولفه هـا . 2قابل انتقال هستند؟  يزبان فارس هـاي   در كتـاب  يران

                                                            
  يد بهشتيدانشگاه شه يار گروه زبانشناسياستاد ∗
  يهمگان يكارشناس ارشد رشته زبانشناس ∗∗
 يهمگان يكارشناس ارشد رشته زبانشناس ∗∗∗
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به هر مولفه به  .3 زبانان مورد توجه قرار گرفته است؟ يرفارسيبه غ يآموزش زبان فارس
فرهنگ  يها از مولفه ين پژوهش فهرست جامعيجه ايزان پرداخته شده است؟ نتيچه م

ن بـه نقـاط   يهمچن. باشند مي قابل انتقال  يق آموزش زبان فارسياست كه از طر يرانيا
زبانـان از جنبـه انتقـال     يرفارسـ يبـه غ  يآموزش زبـان فارسـ  هاي  قوت كتابضعف و 

  .افتيم يز دست خواهين يرانيفرهنگ اهاي  مولفه
فرهنگ ) انتقال(، يساز يزبانان، جهان ير فارسيبه غ يآموزش زبان فارس: ها دواژهيكل
  يآموزش زبان فارس يها ، كتابيرانيا

  
  مقدمه. 1

شـدن، مسـاله    يز جهـان يـ شدن موضـوع مناقشـه برانگ  در عصر حاضر به دنبال مطرح 
ـ ظهـور پد . افتـه اسـت  اي ي نمود تـازه  يو فرهنگ بوم يت مليانت و حفاظت از هويص ده ي

، يارتبـاط جمعـ  هـاي   ده در رسـانه ين پديت در قرن حاضر و انعكاس گسترده ايبحران هو
صه و تـالش  ين نقيرفع ا يخته است تا برايرا بر انگ يصاحبنظران  و متفكران علوم انسان

ند ير فرآياخ يگر سو، در سالهاياز د. شنديانديباي  چاره يابي تيو هو يت سازيدر جهت هو
دا كرده است و كشـورها  يظهور پ يو فرهنگ ياسيس يشدن در ابعاد مختلف اجتماع يجهان

است و خط يكشورها متناسب با س. ده قرار گرفته اندين پديا ناخواسته در معرض ايخواسته 
ن يانعكاس گسترده ا. گرفته اند يده مواضع مختلفين پديخود در برابر اهاي  حكومت يمش
تـوان   مـي  ين اندازه متفاوت بوده است؛ تا آنجا كه به سختيز به هميند در مطبوعات نيفرآ
و  يمفهـوم دهكـده جهـان   مارشال مك لوهان . شدن به دست داد ياز جهان يف واحديتعر
 يآنتـون . كنـد  مي خواهد بود را مطرح يل ارتباط جمعير  وساينده جهان تحت تاثين كه آيا
ـ ياز اول يكيتوان جزء  مي دنز رايگ  80بـه شـمار آورد كـه در دهـه      ين مفسران و متفكران
دوران مدرن را بـه دو مرحلـه    يو. توجه كرد يشدن به طور جد يبه مقوله جهان يالديم

تـه دوره  يد و مدرنيبه طول انجام يالديم 60ته دوره اول كه تا دهه يمدرن: دينما مي ميتقس
  توسـط   مونيس د سنيعقا .آغاز شده و تا به امروز ادامه دارد يالديدوم كه از دهه شصت م

در   ميدوركـ   ياصـل   راثيباز كرد، اما م  ميدورك  ليام  يها خود را در نوشته  راه  كنت  اگوست
ـ بـا وجـود تمـام ا   . بود »  و فرهنگز يتما«در مورد   يو  يها هي، نظر  شدن  يمورد جهان ن ي

ـ شـود ا  مي ده به وضوح مشاهدهين پدياختالف نظرها آنچه در مورد ا ن اسـت كـه همـه    ي
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ده قرار دارند و شدت و ضعف ين پديز در معرض اين مناطق نيدوردست تر يكشورها و حت
شدن ، قـدرت   يجهانمعتقدند كه  يبعض. داردو مواضع هر كشور  يدئولوژيا به يآن بستگ

ـ جدهـاي   دهد و بـازار  مي شيه دار را به شدت افزايطبقه سرما  آنهـا فـراهم   يرا بـرا  يدي
ف تعهـدات  يشدن موجـب تضـع   ين نظرند كه جهانيگر بر ايد يكه برخ يآورد، در حال مي
ت مـرز هـا در   يـ كاهش اهم يدهد و راه را برا مي شود و قدرت دولتها را كاهش مي يجمع

  .دينما مي ن جوامع بازيب
زبانـان بـه    ير فارسـ يـ به غ  يژه آموزش زبان فارسيگاه وين مقاله، با توجه به جايدر ا
ـ يگسترش فرهنگ و هو ياز ابزارها يكيعنوان   ياز كتابهـا  يمنتخبـ  يبـه بررسـ   يت مل
و  يفرهنگـ هـاي   زبانان از جنبـه انتقـال مولفـه    ير فارسيبه غ يآموزش زبان فارس يدرس
هـاي   مولفـه  يين اعتقادند كه شناسـا ين مقاله بر ايسندگان اينو. ميپرداز مي  يرانيا يتيهو
ر يزبانان و غ يبه فارس يآموزش زبان فارس يح آن در كتابهايو گنجاندن صح يت مليهو

توانـد در دراز   مـي   است كـه  يرانيت ايانتقال فرهنگ و هوهاي  از راه يكيزبانان،  يفارس
ـ هو يو بازسـاز  يت سـاز يمدت منجر به هو زبانـان و حفـظ  و گسـترش     ير فارسـ ت دي

ت يف مفهوم هوين مطالعه ابتدا به تعريدر ا. زبانان گردد ير فارسيان غيدرم يرانيفرهنگ ا
 يآموزش زبان فارس يسپس كتابها. ميا نموده يآن را معرفهاي  م و مؤلفهيپرداخته ا يرانيا

ار يبسـ  ياز مجموعـه كتابهـا   يكيران، به عنوان يف كانون زبان ايألزبانان ت ير فارسيبه غ
ت پـرداختن بـه   يـ فيت و كيـ زبانان، از لحاظ كم يرفارسيبه غ يروزآمد آموزش زبان فارس

دارد به سه سوال  ين مطالعه سعيا. شده است يبررس يرانيموضوعات مربوط به فرهنگ ا
  :ر پاسخ دهديز ياصل

  قابل انتقال هستند؟ يق آموزش زبان فارسياز طر يرانياز فرهنگ ا ييچه مؤلفه ها. 1
 يرفارسـ يبـه غ  يآموزش زبان فارسهاي  در كتاب يرانياز فرهنگ ا ييچه مؤلفه ها. 2

  زبانان مورد توجه قرار گرفته است؟
  زان پرداخته شده است؟يبه هر مؤلفه به چه م .3

ت پـرداختن  يـ ت و كميفين كتابها، نقاط قوت و ضعف آنها بر اساس كيا يپس از بررس
ان مورد بحث قرار گرفته و فهرست يرانير ايو انتقال آنها به غ يرانيفرهنگ ا هاي به مولفه

  .  قابل ذكر در امر آموزش زبان به دست آمد يرانيفرهنگ ا هاي از مولفه يجامع
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  نه مطالعاتيشيبر پ يمرور .2
  شدن  يمفهوم جهان. 2ـ1

ـ پا ين بار در سالهايشدن نخست يبحث در مورد جهان . مطـرح شـد  سـتم  يسـده ب  ياني
ـ ن پديدر برابر ا يمختلف مواضع متفاوت يكشورها يمقامات حكومت . ده اتخـاذ كـرده انـد   ي

ـ ا يبرخـ . از آن ارائـه شـود   يف متفاوت و گاه متضادين مسئله باعث شده كه تعاريهم ن ي
ـ ا اضمحالل خرده فرهنگها در فرهنـگ مسـلط   يجهان  يساز يده را به عنوان غربيپد  ادي
و  ياجتمـاع  يكنشـها  يرير پـذ يو تاث ير گذارياز آن به گسترده شدن تاث يبعض. كنند مي

 يگـل محمـد  . كننـد  مـي  ريـ از مكـان  و زمـان تعب   يل شده ناشيتحمهاي  نهيكاهش هز
ـ شدن، فرهنگ، هو يجهان "در كتاب)  20: 1381( ـ ن تعريشـدن را چنـ   يجهـان  "تي  في

 يش بـه صـورت  يا كمـاب يـ دن نده زمان و فضا كه به واسطه آن مـردم يفزا يفشردگ: كند مي
 ي، جهـان يدنز در كتاب جامعه شناسيگ .شوند مي واحد ادغام ينسبتاً آگاهانه در جامعه جهان

در سراسـر   يو اقتصـاد  يبا گسترش روابط اجتماع ": ف كرده استين گونه تعريشدن را ا
 يهـا  هـا و شـبكه   مـردم از سـازمان   ياز زنـدگ  يمتعددهاي  ، جنبهيجهان در دوران كنون

كنند قـرار   مي  يكه در آن زندگ يل دورتر از جوامعيرد كه هزاران مايپذ مي ر يتأث ياجتماع
از  يعنـ ياسـت؛   يك نظام جهانيشدن ظهور  يمطالعة جهان ياصل يها از جنبه يكي. دارند
  "ميريـ واحد در نظـر بگ  يك نظم اجتماعيجهات ما الزم است  جهان را به صورت  يبرخ

 يه پـرداز يند، نوپا بودن نظرين فرآيل چند جانبه بودن اياز قب يدالئل مختلف البته). همان(
  .   ف ذكر شده استين تعاريده و متفاوت بودن ايچيپ ين حوزه برايدر ا

خورد كـه قابـل    مي ف به چشمين تعاريا يز در تمامين يمشترك ين حال، محورهايبا ا
 ينـد ينـد، فرآ ين فرآيشدن، ا يمفهوم جهانف ارائه شده از يتعار يمثالً در تمام. توجه است

 يرباز شروع شده و تا كنون ادامـه دارد و تمـام  يشده است كه از د يدار معرفيو پا يجيتدر
 يگـذرد شـتاب   مـي  شـتر يرد و هرچـه ب يـ گ مـي  ن مناطق را در بريدور دست تر يجوامع حت
  .رديگ مي دوچندان

  يفرهنگ يساز يجهان. 2ـ2
 يا بوده اند و هـر عـامل  يجاد مرزها در دنيهمواره از عوامل ااست يا، فرهنگ و سيجغراف
ساز به  يجهان يا آن را كمرنگتر نشان دهد عاملين عوامل را محو كند ياز ا يكيكه نقش 
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ن كشـورها را  يب يفرهنگ يكه مرزها يتوان گفت هر عامل مي ن اساسيبر ا. رود مي شمار
 يفرهنگـ  يساز ياست و در جهان يرهنگف يان بر دارد عامل مرز زدايا از ميكاهش دهد 

ـ ن گونه تعريتوان ا مي را يشدن فرهنگ يجهان. كند مي فاينقش ا  يريـ شـكل گ : ف كـرد ي
كپارچه و واحد را در سـطح جهـان   ي يند، فرهنگين فرآيا. در قلمرو جهان يجهان يفرهنگ
از  يبعضـ . كنـد  مـي  از فرهنگها و خرده فرهنگها را در خـود حـل   ياريكند و بس مي مطرح

. كننـد  مـي  ريكردن جهان تعب يا غربي يسم فرهنگياليند به عنوان امپرين فرآيمتفكران از ا
  .بوده اند يمون طرفدار فرهنگ جهانيچون سن س يه پردازانينظر

  تيهو .2ـ3
ا گروه اسـت  يك فرد يمنحصر به فرد هاي  يژگيات و وياز خصوصاي  ت مجموعهيهو

 ييت، شناسـا ياز هو يآكاه. كند مي زيگر متمايد ياجتماعا يا اجتماع را از فرد يكه آن فرد 
ـ هو يژه در اسـالم و مكاتـب الهـ   ياست و به و يل انسانيفضا ـ ت ي هـاي   از راه يكـ ي يابي

انسـان در   ينـاتوان . انسـان اسـت   يشود كه موجب كمال و تعال مي يشناخت پروردگار تلق
ـ بحـران هو .  آورد مـي  ت را به دنبـال يت خود، بحران هويهو يابيباز ت عبـارت اسـت از   ي

الزم را نسبت به خود از دست بدهد و حالـت   يو آگاه ياريا جامعه هوشيكه فرد  يتيوضع
ـ ت را بـه دو دسـته هو  يهو. )21: 1381 ،يربان(رد يدار به خود بگيمردد و ناپا و  يت فـرد ي

زم گر بلكه مـال يكديت نه به صورت جدا از ين دو نوع هويا. كنند مي يطبقه بند ياجتماع
ـ هو يز خود سنگ بنـا ين يت اجتماعيهو. گرنديكدي ـ ي كارشناسـان عوامـل   . اسـت  يت مل

ز آمـوزش  ي، گروه دوستان و نيرا خانواده، قشر و طبقه اجتماع يت فرديل دهنده هويتشك
گـاه و  يت گرفتـه از جا أنش يت اجتماعيهو. كند مي كسب يدانند كه فرد در زندگ مي ييها

ـ خردتر مثـل هو هاي  تيهو يبرختعلق فرد به جامعه است و  ، ي، قـوم ي، نـژاد يت جنسـ ي
 :يپرچكـان (دهنـد   مي قرار يت اجتماعير عنوان هويرا ز يو فرامل ي، ملي، منطقه ايطبقات

1385(.  
  يت مليهو .2ـ4
  : كند مي  فينگونه تعريرا ا يت مليهو يربان

خـود مجموعـه   خ يتـار  يافته و طيمشخص استقرار  ينير باز در سرزميكه از د يهر ملت
هـاي   افتن آن از ملـت يـ منحصر به فرد داشته كه موجب تشخص هاي  يژگيق و ويعال
ـ يهو). 88 :همان(ند يگو مي يت مليرا هو يژگين ويده ايگر گرديد ـ  يت مل ك كشـور  ي
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رفته شـده و  يد آداب و رسوم پذيك شبه به دست آمده باشد بلكه عقايست كه ين يزيچ
 يجياست  كه به صـورت تـدر    ياعصار و قرون متماد يآن ملت ط يتصورات اجتماع

ـ ين هويبنابرا. آن مردم را به وجود آورده است يت مليهو ـ  يت مل شـه در  يك ملـت ر ي
  .  خ و فرهنگ آن كشور دارديتار

ـ در دوران باستان نشـان از وجـود مفهـوم هو    يرانيو ان يرانياگرچه، وجود دو واژه ا ت ي
ـ ا يت مليد آغاز بحث هويشا ان باستان دارد،يرانيدر ذهن ا يمل ران را بتـوان از دو قـرن   ي
ـ از اوائل عصر قاجار و به طور و يعني: ش جستجو كرديپ ژه از زمـان انقـالب مشـروطه و    ي

ـ هوهاي  در مورد مؤلفه. يو اوج آن را در انقالب اسالم ييسم اروپايونالير ناسيتحت تاث ت ي
 يعنيا يجغراف. دارند يمتفاوت يدگاههاي، ديمختلف علوم انسانهاي  شمندان حوزهي، انديمل
ـ هو ياساسـ هـاي   خ مشترك از جمله مولفهيز تاريو ن "ن مشتركيسرزم" ـ ي  يتلقـ  يت مل

 ديـ تاك يبوم يا جامعه مدنيت و يمشترك ، مل ياسيبر ساختار س ياسيشوند، در علوم س مي
جملـه  ن مشترك، زبان مشترك، آداب و رسوم مشـترك  از  يد يشود و در علوم اجتماع مي

 ديخ مشترك تاكيو تار يشتر بر وحدت فرهنگيدر فلسفه، ب. دانند مي تيهو يرا عناصر اصل
 ديـ تاك يجمع يو احساسات مشترك و آگاه "ما"ز به ين ياجتماع يشود و در روانشناس مي
 يرانيت ايبر فرهنگ و هو يع اجالل در كتاب درآمديصن. )1381 افروغ و احمدلو(شود  مي
، يبعد اجتماع: شمرد مي آن بر يبرا يدانسته و ابعاد مختلف يبيتركاي  دهيرا پد يت مليهو

: 1384 ع اجـالل، يصـن ( يو بعد زبـان  ي، بعد فرهنگياسي، بعد سييايبعد جغراف يخيبعد تار
  . )1387 :يشاه تق(كنند  مي ز اشارهيت نيهو ينيگر به بعد  ديد يبرخ.  )105
  :كند مي ين معرفيرا چن يفرهنگ يين بحث عوامل همگرايدر ا يخاونديش

اس يـ ، پول واحد، وحـدت مق ي، هم زبانيشي، هم كي، هم دولتي، هم زمانيهم كشور
  )62ـ65: 1380( ي، شناسنامه واحد شهروندان، پرچم و سرود مليرياندازه گ
ـ در تقابل با غرب  يبه طور كل يرانيت ايمعتقد است كه چون بحث هو يربان ا جهـان  ي

و  يط اقتصـاد يشـرا  يو بـه اقتضـا   يمختلف زمانهاي  افته، در برههي مدرن امكان  طرح
گوناگون هاي  گر به شكليد ياز سو يجهان يك سو و فضايحاكم بر جامعه ما از  ياسيس

ـ به صورت  يو زمان يافراط يهن پرستيبه شكل م يزمان: ر واقع شده استيمورد تفس ك ي
انه در مخالفت بـا  يباستانگرااي  دهيعنوان ابه اي  در دست حاكمان وقت، دوره ياسيابزار س

ـ  يسـم شـرق  ياز زمان به عنـوان مقابلـه بـا كمون    يو مقطع يگر يغ زرتشتياسالم و تبل ا ي
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در  يزيپـار  يباستان. )10 :همان( فا كرده است يدر جهت احقاق ملت نقش ا ياستعمار غرب
مقطـع  : بـرد  مـي  نـام  رانيخ ايدر تار يتيخود در دانشگاه لندن از هفت مقطع هو يسخنران
، مقطـع  يدر دوران سـامان   يريدوران اردشـ  يايـ ، مقطـع اح يدر دواران سـلوك  ياسكندر

، مقطـع  يتركمانـان سـلجوق   ي، مقطع امپراطـور يقمر يهجر 18اسالم از سال  يروزيپ
  )326: 1387 ،يباستان) ه، مقطع ارتباط با غربي، مقطع صفويموريو ت يزيچنگ

  يت مليفرهنگ و هوهاي  مؤلفه. 2ـ5
 يك ملت دخالت دارنـد، مـثالً در بعـد فرهنگـ    ي يت مليل هويدرتشك يعوامل مختلف

اد و فرهنـگ عامـه،   يـ ن و سنتها، جشن هـا و اع ييهمچون آ يمهم يتوان از شاخصها مي
 يبناها و مكان هـا، رسـوم، عـرف، هنرهـا     ي، لباس و طرز پوشش، معماريسنت يارزشها

ن يـي شـاخص تع  ييتوان گفت كه هر كدام از آنها بـه تنهـا   يالبته نم. نام برد يو بوم يمل
ن عوامل در مجموع يا. )155، 154: 1381 ،ينامدار طالشان( است يرانيا يت مليكننده هو

ـ يت يل دهنده هويتشك دسـته اول  : شـوند  مـي  ميتقسـ  يك ملت هستند و به دو دسته كل
 يت تلقـ يو خط و زبانند كه به عنوان شكل و صورت مل يخي، تاريياي، جغرافيعناصر نژاد

هسـتند و مـاده و    يو فرهنگـ  ي، اعتقـاد يگر كه همـان عوامـل فكـر   يشود و دسته د مي
) 1386( يداور ينگـرش سـنج  . )25: 1387 ،يشاه نق( دهند مي  ليت را تشكيمل يمحتوا

در  ياريبسـ  هاي دهد كه مولفه مي  در شهر تهران نشان يت مليهو يدر خصوص نمادها
  : رنديت به قرار زيب اولوين مولفه ها به ترتيلند كه فهرست ايدخ يت مليساخت هو

  يت مليرابطه زبان و هو .2ـ6
ـ  يراث مكتوب و شـفاه ياز م يشه جزئيان انديب يبرا يزبان به عنوان ابزار ك ملـت  ي

. دهـد  مـي   ليك كشور را تشـك ي يت ملياز فرهنگ و هو يات بخش مهميمثال ادب. است
ق زبـان آن ملـت انتقـال داد،    يتوان از طر مي  از فرهنگ هر ملت را يدرواقع، بخش مهم

از عوامـل   يكـ يارتباط در سطح جامعه، خـود   يبرقرار يبرااي  لهيچون زبان به عنوان وس
دن، خلق جهان يشياند يبرااي  لهي، زبان را وسيبرخ.  شه استيد فرهنگ و انديان و توليب
به روابط خرد و كالن در جوامـع و بـا    يو شكل ده يت اجتماعيهو ،ياجتماع، عمل ينيب

عوامـل شـكل   ) 1384( يمجتهـد .  )1387 :يهمتـ (نده است يگذشته، حال و آهاي  زمان
 ي، فلسـف يات علميادب. الف: داند مي  ريلفه زؤرا به چهار م يدر بعد زبان  يت مليدهنده هو
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ـ . ب... و  ي، علمي، ادبيفلسفهاي  تيز شخصيو ن ياسيو س و  يو داسـتان  يآثار منظوم ادب
  . جيزبان را. ات عامه ديادب. ن آنها جينقش آفرهاي  تيشخص
  زبانان ير فارسيو فرهنگ وضرورت انتقال آنها به غ يت مليهو .2ـ7
است از آداب، رسوم، سـنن و  اي  د فرهنگ مجموعهيگو مي  ف فرهنگيدر تعر يصريق

سـازد   مي  معنا يرا هدفمند، جهت دار و دارا يو اجتماع يدات فريكه ح يزندگهاي  وهيش
ـ ل دهنـده هو ياز سه مولفـه تشـك   يكيفرهنگ . )1386 :يصريق( ـ ي  يداور(اسـت   يت مل

بخشد و اگر جامعه وخـانواده   مي  تيك جامعه به آن جامعه هويفرهنگ . )1386 :ياردكان
گانـه انتقـال دهنـد آن    يجوامـع ب ها نتوانند فرهنگ خود را بشناسند و آن را به نسل بعد و 

  گانه مغلوبيدهد و در برابر فرهنگ مهاجم ب مي  ت خود را از دستيت و موجوديجامعه هو
ابـد و زبـان   ي مـي   ز انتقالين يت مليتوان گفت كه با انتقال فرهنگ، هو مي  پس. شود مي
ـ انتقـال هو  ين ابزارهاياز مهمتر يكي ـ يت و بـه تبـع آن انتقـال فرهنـگ ا    ي اسـت و   يران

  .ضروررت انتقال زبان، انتقال فرهنگ آن جامعه است
  
ـ فرهنـگ و هو هاي  مؤلفه يبررس. 3 ـ ي آمـوزش زبـان    يدر كتابهـا  يت مل

  يفارس
 يكـ يزبانان به عنوان  ير فارسيبه غ يشتر اشاره شد آموزش زبان فارسيهمانطور كه پ

ران، از ينكه كانون زبان ايبا توجه به ا. شد يمعرف يرانيت ايانتقال فرهنگ و هو ياز راهها
ن يد بتوان گفت روزآمد تـر يسته است و شايبه موضوع آموزش زبان نگر يتخصص يمنظر
آمـوزش   يف نموده است، به مرور كتابهـا ين موسسه تاليرا ا يآموزش زبان فارس يكتابها

بـا  . ميپرداز مي  يرانيا ي، مليتيهوهاي  ؤلفهن موسسه از جنبه پرداختن به ميا يزبان فارس
 يرانيت ايهوهاي  موارد پرداخته شده به مولفه يل محتوا در جستجوياستفاده از روش تحل

ـ ز كتـاب تنـدآموز ا  يـ شـرفته و ن ي، متوسط و پيسطح مقدمات يبه مرور كتابها ن موسسـه  ي
.....)  يشده در مقالـه داور  يمعرف(  يت مليسازنده هوؤلفه م 18ن پژوهش يدر ا. ميپرداخت

ها  نات كتابيدرواقع متن و تمر. ميانتخاب شده قرار داد يكتابها يوال محتيرا مالك تحل
است كـه در ادامـه در    ين مرور جدوليحاصل ا. ميؤلفه ها مرور كردن ميا يرا در جستجو
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ر درج شـده  يز در جدول زين مقاله نيدر ا يمورد بررسهاي  كتاب. ن مقاله درج شده استيا
  : است

  تعداد صفحات  سطح  نام كتاب  فيرد
  صفحه 88  يسطح مقدمات  يخواندن سطح مقدمات 1
  صفحه 88  سطح متوسطه  خواندن سطح متوسطه 2
  صفحه 79    يتندآموز زبان فارس 3

  صفحه 255    مجموع صفحات  
  
ـ  يدر كتابهـا  يت مليهوهاي  مولفه يمربوط به بررس يجدولها. 3ـ1 شـده   يبررس

  رانيكانون زبان ا
 يآموزش زبـان فارسـ  هاي  در كتاب يملهاي  مولفه يدر مقاله حاضر كه با هدف بررس

ران در دو سطح تند آمـوز و  يه شده است ، سه كتاب كانون زبان ايزبانان ته ير فارسيبه غ
و سـطح   يز هـر دو كتـاب سـطح مقـدمات    يدر سطح خواندن ن. خواندن استفاده شده است 

رداختن به موضـوعات  ت پيفيت و كين كتابها را  از نظر كميشده است و ا يمتوسطه بررس
ـ ن كتاب ها به ايا يبررس.  ميل قرارداده ايو تحل يمورد بررس يرانيمربوط به فرهنگ ا ن ي

خـود  بـه    يت مليدر مقاله هو يكه داور يملهاي  ه مولفهيكل يصورت بود كه ابتدا  فراوان
ـ  كـل مولفـه هـا  و     يآنها اشاره كرده بود در تك تك كتابها   به دست آمد و سپس فراوان
در انتهـا  .آورده شداي  درصد مربوطه در  هر كتاب محاسبه شد وهر كدام در جدول جداگانه

 يك جدول جداگانه  مجموع كل مولفه ها  و درصد آنها در سـه كتـاب جمـع آور   يز در ين
ـ هاي  مولفه يقابل ذكر است كه در هنگام بررس.شد ـ يا يمل ر موجـود در  يه تصـاو يـ كل يران

  . ز محاسبه شده  استيزان مولفه ها  در آنها نيز در نظر گرفته شده است و مينكتاب ها  
  
  

  رانيكانون زبان ا يدر كتاب خواندن سطح مقدماتيت  مليهوهايمولفه
ت يهو ياصلهاي  مولفه  فيرد

  يمل
  درصد  يفراوان  يت مليهوهاي  ر مولفهيز

  17/01 65  آداب و رسوم و باورها  فرهنگ 1
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  10/9 42  لباس  
  12/5 48  يرانيا يغذا  
      مثبت يات اخالقيخصوص  يات اخالقيخصوص 2

      يمنف يات اخالقيخصوص  
      مثبت ياسيا سي يات مليخصوص  
      يمنف ياسيا سي يات  مليخصوص  
      بودن يمذهب  
      يرانيت ايشناسنامه و هو 3
  3/9 15  يآثار باستان 4
  0/5 2  يرانير اياساط  5
      پرچم 6
   2  يو مل يباستانهاي  ورزش 7
      نيد 8
      تيقوم 9
      ران و مرزهاينقشه ا  ا و مكانهايجغراف 10
   43  رانياهاي  شهر  
      عتيطب  
   8  اقتصاد  11
      هنر  12
      يزبان فارس 13
   24  اتيادب 14
   0  علم و صنعت 15
   0  خ و تمدنيتار 16
   7  يادب  يرانير ايمشاه 17
      يعلم  
   5  ينيد  
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 0 0  ياسيس  
      يل مليتوجه به مسا  استيس 18
      يل مذهبيتوجه به مسا  
      ياسيروابط س  
      نيوجود قوان  
  0/5 1  توجه به دفاع  
   74  يرانيا ياسام 19
   15  يع دستيصنا 20
      و درصد يمجموع فراوان  

  رانيدر كتاب خواندن سطح متوسطه   كانون زبان ا يت  مليهوهاي  مولفه
ت يهو ياصلهاي  مولفه  فيرد

  يمل
  درصد  يفراوان  يت مليهوهاي  ر مولفهيز

   44  آداب و رسوم و باورها  فرهنگ 1
   25  لباس  
   14 يرانيايغذا  
      مثبت يات اخالقيخصوص  يات اخالقيخصوص 2

      يمنف يات اخالقيخصوص  
      مثبت ياسيا سي يات مليخصوص  
      يمنف ياسيا سي يات  مليخصوص  
      بودن يمذهب  
        يرانيت ايشناسنامه و هو 3
   3    يآثار باستان 4
   0    يرانير اياساط 5
        پرچم 6
    0     يو مل يباستانهاي  ورزش 7
      نيد 8
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        تيقوم 9
      ران و مرزهاينقشه ا  ا و مكانهايجغراف 10
   24  رانياهاي  شهر  
      عتيطب  
        اقتصاد 11
        هنر 12
        يزبان فارس 13
        اتيادب 14
        علم و صنعت 15
        خ و تمدنيتار 16
      يادب  يرانير ايمشاه 17
      يعلم  
      ينيد  
   0  ياسيس  
   0  يل مليتوجه به مسا  استيس 18
    6  يل مذهبيتوجه به مسا  
   0  ياسيروابط س  
   0  نيقوانوجود   
   208  يرانيا ياسام 19
    7  يع دستيصنا  20
      يمجموع فراوان  

  
  

  رانيكانون زبان ا يدر كتاب تند آموز زبان فارسيت  مليهوهايمولفه
  درصد  يفراوان  يت مليهوهاي  ر مولفهيز  يت مليهو ياصلهاي  مولفه  فيرد

    44  آداب و رسوم و باورها  فرهنگ 1
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   16  يرانيلباس ا  
   14  يرانيا يغذا  
      مثبت يات اخالقيخصوص  يات اخالقيخصوص 2

      يمنف يات اخالقيخصوص  
      مثبت ياسيا سي يات مليخصوص  
      يمنف ياسيا سي يات  مليخصوص  
      بودن يمذهب  
        يرانيت ايشناسنامه و هو 3
   36    يآثار باستان 4
   0    يرانير اياساط  5
        پرچم 6
   0    يو مل يباستانهاي  ورزش 7
        نيد 8
        تيقوم 9
      ران و مرزهاينقشه ا  ا و مكانهايجغراف 10
   33  رانياهاي  شهر  
   0  عتيطب  
   6    اقتصاد 11
        هنر 12
        يزبان فارس 13
   2  اتيادب 14
   0    علم و صنعت 15
   0    خ و تمدنيتار 16
   3  يادب  يرانير ايمشاه 17
   0  يعلم  
   0  ينيد  
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   0  ياسيس  
   0  يل مليتوجه به مسا استيس 18
   6  يل مذهبيتوجه به مسا  
   0  ياسيروابط س  
   0  نيوجود قوان  
      توجه به دفاع  
   58 يرانياياسام 19
   0 يع دستيصنا 20
     و درصديمجموع فراوان  

  
  رانيكانون زبان اكتابسهدريت  مليهوهايمولفه

مولفه  فيرد
  يت مليهو

در كتابيفراوان
خواندن سطح 

  يمقدمات

كتابيفراوان
خواندن سطح 

  متوسطه

كتاب  يفراوان
تند آموز زبان 

  يفارس

مجموع 
  يفراوان

مجموع 
  درصد

   312 74 83 155 فرهنگ 1
اتيخصوص 2

  ياخالق
        

شناسنامه و 3
ت يهو
  يرانيا

        

     36 3 15 يآثار باستان 4
رياساط 5

  يرانيا
2        

         پرچم 6
هايورزش 7

و  يباستان
  يمل

2        

         نيد 8



 95    آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان

            تيقوم 9
ا و يجفراف 10

  مكانها
43 24 33     

     6   8  اقتصاد 11
            هنر 12
           يزبان فارس 13
     2   24  اتيادب 14
علم و  15

  صنعت
          

خ و يتار 16
  تمدن

          

ر يمشاه 17
  يرانيا

12   3     

     6   1  استيس 18
 ياسام 19

  يرانيا
          

ع يصنا 20
  يدست

          

   
  

  رانيكانون زبان ا يكتابها يل و بررسيتحل .4
 ير فارسـ يـ بـه غ  ياست كه آموزش زبان فارس يران   چند ساليمجموعه كانون زبان ا

را  يآموزش زبان فارسـ  ين منظور كتابهايا يزبانان  را در برنامه خود قرار داده است و برا
ه يـ و خواندن سطح متوسطه ته ي، خواندن سطح مقدمات يدر سه دوره تند آموز زبان فارس

ن كتابهـا پرداختـه   يدر ا يت مليهوهاي  مولفه ين مقاله به بررسيدر ا.ن كرده استيو تدو
و زبان  يرانيا يت مليهو ين كتابها مقاله نمادهايدر ا يملهاي  ل  مولفهيم و اساس تحليا

 يجده مولفه مليه يدر مقاله داور).  1386 ،ياردكان يداور(بوده است يخانم داور  يفارس
، يات اخالقين مولفه ها عبارتند از فرهنگ،خصوصيب ايشده است كه به ترت يبررس يرانيا

ـ  يباسـتان هاي  ، پرچم، ورزشيرانير اي، اساطي، آثار باستانيرانيت ايشناسنامه و هو ، يو مل
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خ و يات، علم و صـنعت، تـار  ي، ادبيا و مكانها، اقتصاد، هنر، زبان فارسيت، جغرافين، قوميد
ه جدول ها عالوه يو ته ين بررسيقابل ذكر است كه در ا. استيو س يرانير ايتمدن، مشاه

را ) يع دستيو صنا يرانيا ياسام( گريدو مولفه د يجده مولفه ذكر شده در مقاله داوريبر ه
ل مـورد نظـر   يـ در تحل يمل يرانيت ايست مولفه هويم و در كل بيز به آنها اضافه كرده اين

  .شده است قرار گرفته
كوشـد بـه سـه     مـي   ن پژوهشين مقاله عنوان شده است   ايده ايهمانطور كه در چك

ـ ياز فرهنگ ا ييچه مولفه ها. 1 :ر پاسخ دهديز يسوال اصل ـ از طر يران ق آمـوزش زبـان   ي
آموزش زبان هاي  در كتاب يرانياز فرهنگ ا ييچه مولفه ها .2قابل انتقال هستند؟  يفارس
زان يـ به هـر مولفـه بـه چـه م     .3 زبانان مورد توجه قرار گرفته است؟ يرفارسيبه غ يفارس

  پرداخته شده است؟
كـه بـه عنـوان       ييبا اغلب مولفـه هـا  يتوان گفت كه تقر مي  پاسخ به سوال اول يبرا

 يآمـوزش زبـان فارسـ   هـاي   توان در كتاب مي شود را مي در نظر گرفته يرانيا يت مليهو
از  يبه برخـ  باشد و مي  زان پرداختن به مولفه ها متفاوتيكه من تفاوت يداد البته با ا يجا
د گفـت كـه اكثـر    يز بايدر پاسخ سوال دوم ن .پردازند مي هيشتر از بقيها معموال ب ن مولفهيا

ـ  يبررس يكه در مقاله داور ييها مولفه ـ كـم و ز  يشده است به اختالف فراوان ـ ا اد دري ن ي
ن كتابها  به يها مانند علم و صنعت وجود دارد كه  در ا از مولفه يدارد اما  برخ دكتابها وجو

ه شده اسـت و ابتـدا   يته ييها ز جدوليدن به سوال سوم نيرس يبرا.آن پرداخته نشده است
ـ ا كـرده  يرا در هر كتاب به صورت مجزا بررس يرانيا يت مليهر مولفه هو م و سـپس در  ي

ـ  يها در هـر سـه كتـاب سررسـ     ه مولفهيكل ييك جدول نهاي و درصـد كـل آن    يو فراوان
  .محاسبه شده است

ـ هوهاي  ن مولفهيم كه در بيديجه رسين نتيل جدول ها به ايپس از مشاهده و تحل ت  ي
شتر از همه پرداخته شده اسـت و پـس از   يب ين سه كتاب به مولفه فرهنگيدر ا يرانيا يمل

ـ  يبعـد هـاي   هب در مرتبـ يبه ترت يران و آثار باستانيا ي، شهرهايرانيا يآن  اسام   يفراوان
 هاي  ب مربوط به مولفهيز به ترتيزان پرداختن به مولفه ها نين ميكمتر .مولفه ها قرار دارند

  .باشد مي .......
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  و مĤخذمنابع . 5
ـ و هو يت مليرابطه هو .1381 .ب، افروغ، عمادياحمدلو، حب ـ  يت قـوم ي ـ ن جوانـان تبر يدر ب ، فصـلنامه  زي

  .13 سال چهارم، شماره يمطالعات مل
  .نشر شادگان: ، تهرانرانيدر ا يت قوميبحران هو. 1378. ي، علييالطا
  نشر فرهنگ معاصر: ، تهرانزبان و تفكر. 1373. ، محمد رضايباطن
  يفرهنگهاي  دفتر پژوهش: ، تهرانيمي، ترجمه محسن كلشدن و فرهنگ يجهان .1381. لسون، جانيتام

  .5 ، شي، فصلنامه مطالعات مليت مليشدن و هو يجهان. 1379. ، ميريدهش
  .رانيا ياسالم يان جمهورياء و مربيسازمان انجمن اول: ، تهرانيت مليهو. 1381. ، جعفريربان
، ك تمـدن و چنـد فرهنـگ   يـ نقش در عصر  يفايا: ان امروزيرانيت ايهو ةمشكل. 1382 .، فرهنگيئرجا

  ينشر ن: تهران
  .رانياسالم و ا يمركز بازشناس: ، تهرانيرانيت ايسم و هويوناليناس. 1380. ، داوريخاونديش
  .كان كتابين: زنجان شدن فرهنگ، يجهان يو چالشها يانقالب اسالم .1383. ، ابوالقاسمياديص
ـ   : ، تهـران يرانيت ايبر فرهنگ و هو يدرآمد .1384. ميع اجالل، مريصن ، تمـدن  يموسسـه مطالعـات مل

  . يرانيا
نار ي، مجموعـه مقـاالت سـم   آموزان يبه فارس يرانياهاي  ضرورت آموزش تعارف. 1387 .حهي، مليعشقو

  زبانان، تهران  ير فارسيبه غ يآموزش زبان فارس
  .ينشر ن: ت، تهراني، فرهنگ، هوشدن يجهان .1381. ، احمديگل محمد

  طرح نو: پور، تهران ي، ترجمه محمدرضا جالئيجهان يچشم اندازها .1384 .يدنز ، آنتونيگ
اسـالم،   ياسيقات سي، گروه تحقانيرانيا يت مليو استحاله هو ييغرب گرا. 1381 .، مظفرينامدار طالشان

  .دفتر نشر معارف
 ماره، سال هشتم، شي، مطالعات مليو زبان فارس يرانيا يت مليهو يمادهان. 1386. ، نگارياردكان يداور

3. 
مقـاطع سـه    يزبان فارس يآنها در كتابها يو بررس يت مليهوهاي  مولفهن ييتع. 1387. مهينج ،يشاه تق

  .واحد تهران. ام نوريارشد دانشگاه پ يان نامه كارشناسي، پاگانه آموزش و پرورش
  .كي، مجموعه فرهنگ و جامعه، شماره يت فرهنگيزبان و هو. 1378. ، ماندانايهمت

  .1384 يد 22 صرصر،. htm ،رانيدر ا يت مليهو ييايا و پويپاهاي  سازهن، ي، حسيمجتهد
  .يراني، انتشارات تمدن اتيو هو يرانيدر سنت روشنفكران ا ييگفتارها .1386.  ...، نورايصريق

  ور ي، شهر80 ات نو، شي، حينيص امي، ترجمه و تلخ»!بازگشت؟ يراه ب: شدن يهانج« .1379. والتر، ك
Clark, I.  1997. Globalization and Fragmentation, oxford: oxford university 

press 





  
  
  
  
  

  شناخت جهان متن به عنوان پايه نقد ادبي
  
  ∗مريم رامين نيا

  
ساز و كارهاي سنتي تحليل اثر ادبي از چشم اندازهاي قصد و نيت ، در نقد ادبي نوين

انتقال معني و جستجوي مسائل زندگي هاي  مؤلف و معنادهي اثر كه در آن به شيوه
  .ديگر مرسوم و مورد توجه نيست، پرداخت مي و بستر اجتماعي توليد اثراي  نامه

صرف ، بيروني اثر جاي خود را به تحليل دروني اثرهاي  از اين رو پرداختن به زمينه
در اين رويكرد كه نقد نو . نظر از پديدآورنده و ديگر آبشخورهاي ضمني آن داده است

عنوان  رود مي بنيان گذاران و مدافعان آن به شمار، فرماليسم و ساخت گرايي، امريكايي
  .دهد مي تغيير نام، كه همانا متناسب با خوانش جديد آثار ادبي ست» متن« به» اثر«

عنوان اثر متضمن نوعي پيش انگاشت درباره مؤلف و معناست؛ آنچه از ، به زعم بارت
، توان آن را در كتاب فروشي ها مي شود و مي سوي مؤلف به معرفي و نمايش گذارده

شود بلكه نشان  در حاليكه متن به نمايش گذاشته نمي. يافت.. .ها و كتابخانههاي  قفسه
كند و از اين رو مستقر در زبان است كه  مي شود؛ درواقع متن از خود كشف حجاب مي داده

  .است 1پيوسته در حال شدن
تبيين معناي اثر ، كند كه منطق حاكم بر متن مي خاطرنشان 2»از اثر به متن«بارت در 

                                                            
  د كاووساستاديار دانشگاه گنب ∗

1. incoming 
2. from work to text 



 مجموعه مقاالت دومين كنگرة ملي علوم انساني    100

از مناسبات اي  نامستقل در ورطهاي  متن را به گونه, را كه اين نگرشتواند باشد؛ چ نمي
، تأكيد بارت بر استقالل متن و شناخت ساز و كارهاي دروني آن. دهد برون متني قرار مي

هاي گوناگون پيرامونش شكل گرفته كه  كشد؛ آنچه نظريه مي شناخت جهان متن را پيش
در اين راستا نشانه . پردازد مي نظام داللي آنهركدام از چشم اندازهاي خاصي به متن و 

بوطيقاي شناختي و آراء باختين در نحوه نگرش و ، شالوده شكني، ساختارگرايي، شناسي
گشايد كه  مي چشم اندازهاي نويني فراروي نقد ادبي و شناخت جهان متن، خوانش متن

  . رود مي در همه آنها كم و بيش جهان متن پايه و نقطه كانوني نقد به شمار
  

  نشانه شناسي و جهان متن
وي اين واژه را دانش . است سرچشمه اين مفهوم از آراي جان الك گرفته شده

برد يا براي  مي به كارها  ها و مطالعه ماهيت نشانه هايي كه ذهن براي درك پديده نشانه
با اين حال  1.معرفي كرده است، دهد مي انتقال دانش خود به ديگران مورد استفاده قرار
، دهد مي داللي متن را مورد كاوش قرارهاي  مفهوم نشانه شناسي به طور اخص آنچه نظام

سوسور نشانه نشاسي را دانش عمومي مطالعه . خورد مي با آراء سوسور و پيرس پيوند
دانست و معتقد بود گرچه اين دانش هنوز موجوديت نيافته است اما شكل  ها مي نشانه

از دانش اي  كرد كه در آينده زبان شناسي شاخه مي ست و پيش بينيگيري آن قطعي ا
كرد به  مي گرچه نشانه شناسي آنگونه كه سوسور پيش بيني. نشانه شناسي خواهد بود

ليكن ، تلقي نشد، پروراند مي عنوان دانشي مستقل كه زبان شناسي را در درون خود
داللي خود را هاي  ها كه قاعده نشانهرهيافت او در انگاشت اثر ادبي به مثابه نظامي از 

  .بسيار حائز اهميت بود، در دگرديسي اثر به متن و تغيير زاويه نگرش منتقد بدان، داراست
هاي  خود و انگيزشهاي  منتقد بدون در نظر گرفتن انگيزه، چرا كه در اين رويكرد تازه

در  .پردازد مي مدلولي آنمؤلف در آفرينش اثر خود به تفكر و بررسي ساختارهاي دال و 
بلكه تالش در ، شناسي به تفسير اثر و ميزان معنادهي آن نمي پردازد نشانه، انداز اين چشم

هدف ايجاد «، در نشانه شناسي ادبي. انجامد مي كشف قراردادهايي دارد كه به توليد معنا
مانطور كه ه. كند مي بوطيقايي براي ادبيات است كه همچون زبانشناسي براي زبان عمل

                                                            
   188ص، 1389، هرمس، تهران، چ سوم، زبانشناسي و ادبيات، كوروش، صفوي.  1
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بلكه تبيين اين ، وظيفه زبانشناسي مشخص كردن معناي هر جمله به طور مستقل نيست
هاي  مسأله است كه اجزاي آن جمله با توجه به چه قواعدي تركيب شده و در برابر جمله

كند به ماهيت رمزگان هايي  مي شناس نيز تالش نشانه، رسانند مي معناي خاصي را ديگر
  1.سازند مي اط ادبي را ممكندست يابد كه ارتب

از اين رو ، بررسي ماهيت  و نظام نشانه هاست، نمايد مي آنچه در نشانه شناسي مهم
 بلكه، نشانه شناسي در پي آن نيست كه معناي مندرج در ذات هر نشانه را كشف كند

انه نش.در نظام زبان تبيين كندها  و تفاوت آنها را با ساير نشانهها  كوشد نقش نشانه مي
توان با ساختگرايي همسو دانست؛زيرا هر دوي آنها از ابزار  مي شناسي را در اين مفهوم

  .جويند مي زبان در بررسي نظام و ساختار اثر بهره
  

  جهان متن :نشانه شناسي و ساختگرايي
به ساختگرايي كه ها  نشانه شناسي در مفهوم مطالعه منظم نشانه، چنانكه گفته شد

، كند مي روابط داللي آنها را به منظور  تبيين نظام و ساختار اثر بررسيو ها  نظام نشانه
خود را از زبانشناسي ة مورد استفادهاي  برخي از مفاهيم و روش، هر دو« .شود مي نزديك

  2.»اند به نوعي تحليل ساختگرا مبدل شده ساختگرا اتخاذ كرده اند و از اين طريق
د كه زبان در ارتباطات آدمي چنان محوري دارد بارت و ديگر ساختگرايان بر آن هستن

هر چند معموال  3.كه هيچ نظام معنايي ديگر نمي تواند بدون كمك آن كاري از پيش برد
بايد گفت كه ، شوند مي ساختگرايي و نشانه شناسي متعلق به يك حوزه نظري قلمداد

 :به عنوان مثال( زبانيهاي  پردازد كه شامل نشانه مي ساختگرايي به نظام هايي نيز

                                                            
نشر ، تهران، چ اول، ترجمه ليال صادقي و تينا امراللهي، در جستجوي نشانه ها، جاناتان، كالر. 1

   88 و 87ص، 1388، علمي
،  1388، مينوي خرد، تهران، چ اول، ترجمه كوروش صفوي، ساختگرايي، جاناتان، كالر. 2

   22ص
   35ص، 1383، آگه، تهران، چ دوم، فرزانه طاهري، ساختگرايي در ادبيات، رابرت، اسكولز. 3
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  .1برخورد كرداي  توان با آنها مانند نظام نشانه مي اما نيستند؛) مناسبات خويشاوندي
 كلي كه رهاورد ساختگرايان به شمارهاي  پنداشت اثر به مثابه نشانه، به هر روي

به . سازد مي ميسرها  رويكردي است كه جهان متن را در گرو شناخت نظام دال، رود مي
 تجربهها  متن در ارتباط با نشانه« تفاوت اساسي اثر و متن در آن است كه، زعم بارت

كنش متن ناظر به تأخير و تعويق . شود؛در حالي كه اثر به گرد مدلول حلقه زده است مي
نامتناهي مدلدل است و بر اين اساس نبايد دال را نخستين مرحله معنا دانست  كه دال 

بي كرانگي دال نمي تواند تصور و ايده عرفاني « ، ده بارتبه عقي. »نتيجه و پيامد معناست
امري بيان ناپذير و غيبي را يادآور شود؛زيرا مرجع دال تصور يا مفهوم بازي است نه 

بارت با پيش كشيدن   مفهوم بازي و تكثر تقليل ، در واقع. 2»مدلولي غير قابل نامگذاري
دوگانه هاي  ني كه در تحليل نهايي خود از تقابلناپذير معنا نه تنها راه خود را از ساختگرايا

بايست براي نگاهداشت ساختار و نظام به مثابه كل وحدت يافته و  مي نظام اثر كه
بيش از پيش به آرا دريدا در تبيين ، كند مي جدا، يكپارچه به مخرج مشتركي تقليل يابند
را حلقه پيوند دهنده وي ، از اين رو. گردد مي مفهوم بازي و عدم تعين معنا نزديك
  .ساختگرايي به پساساختگرايي بايد دانست

  
  شالوده شكني و جهان متن: دريدا

در مقام نقد كالم محوري ، كه آغازگر شالوده شكني دانسته شده است، ژاك دريدا
بر ، سنت غربي كه همواره گفتار را بر نوشتار و نيز ديگر مفاهيم متعالي را برتري داده است

داللي آنها را برشكند و با وارونه سازي آنها به نحوي عدم تعين هاي  حوزهآن است كه 
زباني دال هايي نيستند كه بر اساس وضع و هاي  نشانه«، به عقيده دريدا. معنا را ارائه دهد

ساختار . نيستاي  هيچ رابطهها  قرارداد بر مدلول معين داللت كنند؛زيرا ميان دال و مدلول
، دريدا. دلول است و از اين رو نمي تواند معناي نهايي داشته باشدمتن نيز دال بدون م

ماهيتي قراردادي و متمايز از يكديگر دارند و ها  نشانه، ديدگاه سوسور را كه بر مبناي ان
                                                            

، چ دوم، ترجمه عباس مخبر، راهنماي نظريه ادبي معاصر، رامان و پيتر ويدوسون، سلدون. 1
   137ص، 1377، طرح نو، تهران

   60، ص1373، زمستان 4بارت، روالن، از اثر تا متن، ترجمه مراد فرهادپور، ارغنون، ش. 2
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به اين دليل كه آن را مبين ، 1كند مي نقد، توانند داراي معناي معين باشند مي هر كدام
او تا آنجا با سوسور هم رأي است كه نظام زبان را . پندارد مي نوعي معناداري و تعين معنا 

گيرد كه بازي  مي اما بر وي خرده، داند مي زبانيهاي  نشانههاي  بر پايه افتراق و تفاوت
مدلولي كه به دال ديگر اشاره نمي . مي رسد2را محدود انگاشته و به مدلول متعاليها  دال

  .شود مي توقفمها  كند و  بدين ترتيب زنجيره نشانه
گرچه در نشانه . نشانه شناسي  از مفهوم كالم محوري جدا نمي شود، به عقيده دريدا

، مرجع معنا ديگر آن خودآگاهي نيست كه در آن معناي از پيش موجود باشد«، شناسي
هاست كه شرط الزم براي هر كنشي است؛ اما در نهايت به معضل  بلكه نظامي از تقابل

بيان به جاي وابستگي به نظام از پيش موجود مفاهيم از :كند مي دصوري مشابهي برخور
دريدا با آن نوع ساختگرايي كه  3.»وابسته استها  هم اكنون به نظام از پيش موجود نشانه

ورزد و بر آن  مي نيز مخالفت، دهند مي همواره يكي را بر ديگري ترجيحها  در بررسي تقابل
خود را معكوس يا ، شوند براي حفظ جايگاه خويش مي گاهي ناگزيرها  تقابل«است كه 

  4.»واژگون نمايند
در واقع ، شود مي از ديدگاه دريدا مفهوم ساختار متمركز كه وجود مركز را متضمن

بازي شكل گرفته بر اساس يك ، همان مفهوم بازي مبتني بر يك زمينه بنيادين است
  5.د وراي دسترس بازي استثبات بنيادين و يك قطعيت باز اطمينان بخش كه خو

عدم وجود مركز در ساختار و درهم شكستن ساختاري ، تأكيد دريدا بر عدم تعين معنا
 را درهمها  نظام سلسله مراتبي مفاهيم و داللت، ها بر بازي پايان ناپذير دال، بودن ساختار

                                                            
   51، ص1389نصري، عبداهللا، راز متن، چ اول، تهران، سروش، . 1

2. Transcendental signified 
  90كالر، جاناتان، در جستجوي نشانه ها، پيشين، ص. 3
بر نظريه ادبـي، ترجمـه عبـاس مخبـر، چ دوم، تهـران، مركـز،        ايگلتون، تري، پيش درآمدي. 4

1380 ،184   
دهد، اما  فهوم بازي يكي از مفاهيمي است كه گادامر هم آن را در زمينه زيباشناسي بسط ميم. 5

بـرد؛ زيـرا شـطرنج بـي انتهـا بـه نمـادي بـراي          دريدا آن را به مفهوم گسترده تر به كار مي
   ..شود جستجوي معنا بدل مي
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، در اين خوانش .نشاند مي بي پايان در كنار هماي  آنها را در زنجيرهاي  شكند و به گونه مي
به تعبير ديگر . جهاني خودارجاع است كه به چيزي وراي خود ارجاع نمي دهد، جهان متن

دهند كه  مي بدون مدلولي تشكيلهاي  جهان متن را دال، ها در چرخه بي پايان بازي دال
 كنند و در نتيجه توليد معنا را به تعويق مي با ارجاعات پايان ناپذير به يكديگر داللت

  .اندازند مي
شود و تنها در خود متكي  مي متن از هردوي مؤلف و مخاطب رها، در اين چشم انداز

  .است
ديدگاه دريدا در باب جهان داللي متن و عدم تعين معنا و آراء بارت درخصوص متن 

درواقع . باشدها  طلبد كه سازگار با زنجيره خودارجاع دال مي رااي  شيوه نگارش ويژه، متكثر
متني : كنند كه گشوده باشد مي متني را پيشنهاد، ارت و دريدا در نگرشهاي خودهردوي ب

حال . كه از پيش نوشته نشده باشد و به بيان ديگر نوشتن در حال نوشتن رخ داده باشد
ديگر آنكه اعتراض دريدا بر كالم محوري . آنكه تمامي متون چنين ويژگي را دارا نيستند

پديدارشناسان و تأويل گراياني كه به زعم وي در نهايت بر سوسور و نيز ، سنت غربي
، تواند بر خود او نيز وارد باشد؛ زيرا وي ، ميكنند مي معناي خاصي را بر متن تحميل

برداشت خود را بر ديدگاه آنها تحميل كرده است حال آنكه شايد بتوان بر مبناي عدم 
توان گفت كه  مي از دگرسو. ندديگر نيز خوااي  ديدگاه آنها را به گونه، تعين معنا

اگر نتواند ، دهد مي كه در جهان متن رويها  ناآشكارگي معنا و پراكندگي و افشانش دال
شايد بشود در . توان بر نقد قائل شد مي مخاطب را با خود همراه كند ديگر چه اعتباري

آن دانست؛ متن به عنوان متن را شناخته شدن «هاي  يكي از ويژگي، تكميل ديدگاه دريدا
در اين معنا متن . شود مي متن محسوب، زيرا متن از آنجا كه تقاضاي توجه جهاني دارد

  1».دهد مي وجودي ست كه هركس آن را بخواند او را مورد خطاب قرار
شود در آراء  مي نظريه خوانش جهان متن كه در آن نقش و سهمي براي خواننده قائل

در هردوي اينها جهان . برخوردار استاي  ايگاه ويژهفلسفي ريكور و بوطيقاي شناختي از ج
گذارند و خوانش جهان متن را  مي بر هم اثر، متن و جهان خواننده در ديالكتيكي مدام

در تالقي با خوانندگان ، اين نگرش از آنجا ناشي شده است كه هر متن. برند مي پيش
                                                            

  59و51، 1377ادوارد، سعيد، جهان، متن، منتقد، ترجمه اكبر افسري، چ اول، تهران، توس، . 1
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ه اين پرسش است كه چرا گذارد و در پاسخ ب مي نويني را به نمايشهاي  خواندن، خود
  متعدد و گوناگون وجود دارد؟هاي  خواندن

خودبسندگي متن در ارائه تفسير و كشف ، متن محورهاي  دقيقا از اينجاست كه نظريه
  .گيرد مي حجاب از خود در معرض ترديد قرار

  
  ديدگاه ريكور: جهان خواننده، جهان متن

مبتني بر هاي  راهگشاي خوانش، پل ريكور كه آراء فلسفي او در هرمنوتيك مدرن
در خوانش متن بر مسأله ديالكتيك ميان ، شناخت جهان متن و مشاركت خواننده است

هر متن امكانات سكونت در «كند كه  مي فشارد و عنوان مي جهان متن و جهان خواننده پا
هاي برخوردي است ميان تمامي ادعا، بر خود ميان متن و خواننده. دهد مي جهان را نشان

كند و افقي ديگر افق انتظارات  مي امكاناتي كه آشمار، يابد مي افقي كه بدان راه، متن
خواندني كه امكانات جهان متن را ناديده ، در فرايند خواندن، به عقيده ريكور 1.»خواننده
. گيرد و تابع سنت شدن را نمي پذيرد مي خواننده در نسبتي با سنت گرايي قرار، نينگارد

فرضي خود يا مؤلف را بر متن هاي  آيد كه خواننده پيش انگاره مي مانع از آن اين مهم
 به واقعيت معناي ضمنيها  ريكور در پرسش ذهني خود به اينكه چگونه متن. تحميل كند

، توانند به مانند متن بسته مي رسد كه نظريه متن براي متن مي بخشند به اين پاسخ مي
 هم از اين روست كه وي نقش ميانجي خواندن را ارزيابي. پويايي خوانش را كمرنگ سازد

نظام داللي هاي  تحميل، با اين حال به منظور جلوگيري از آشفتگي خوانش ها. كند مي
ستايد و بر  ، ميمتن كه در خوانش نشانه شناسان و ساختارگرايان در دستور كار قرار دارد

ها  زباني و نشانههاي  بتني بر نظامساختاري و درون متني مهاي  اين باور است كه تحليل
بر اين . نماياند موارد دل به خواهي خواننده را محدود كند و جايگاه و نقش خواننده را باز«

كند كه خوانش درست بايد از ميان بهترين انتظارها و پيچيده ترين  مي اساس او پيشنهاد
ز اين نظرگاه آراء ريكور را ا 2.»يافته شود، متنهاي  و عالمتها  اطالعات و شناخت نشانه

مقصود از ارائه اين نظر تضمين اين امر است كه . توان هرمنوتيك ساخت گرا ناميد مي«
                                                            

   64، ص1373ريكور، پل، زندگي در دنياي متن، ترجمه بابك احمدي، چ اول، تهران، مركز، . 1
   69و68همان، صص .2
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اين كه مفهوم برداشت با وجود ضرورتش به صورت  وتفسير عينيت خواهد داشت 
دلبخواهي بكار نخواهد رفت؛ بدين معني كه كاربرد آن نمايانگر تحميل ذهنيت مفسر بر 

بدين ترتييب پافشاري ريكور  1.»تفسير آن براساس زمينه دلخواه مفسر نخواهد بود متن و
هاي  هم عرصه را بر هرج و مرج، خواننده با عناصر متنهاي  بر بايستگي انطباق برداشت

 را منعطف» متن بر متن« ناشي از خواننده محوري صرف برمي بندد و هم تحليل
 در ارائه نظريه جهان متن همانندش را پيشنهادآنچه بوطيقاي شناختي نيز . سازد مي
  . دهد مي
  

  بوطيقاي شناختي: جهان متن
متن محور كه جهان متن را در خود متن هاي  بوطيقاي شناختي بر آن است كه نظريه

به دليل ناديده انگاشتن جهان خواننده به مثابه عنصر زنده و پويا از ، سازند مي محصور
و به همين دليل نقد ادبي متكي بر چنين . جهان خواننده ناتوانندپيوند دادن جهان متن به 

بوطيقاي شناختي كه در . ماند مي رويكردها از دست يافتن به زواياي گوناگون متن باز
 روش هايي«سازد به بررسي  مي تجسم ذهني مخاطبان جهان متن را مطرح، تبيين خود

شود و زبان و فرم اثر و نيز به پاسخ  مي پردازد كه در آن پردازش شناختي انسان محدود مي
، بوطيقاي شناختي كه در روان شناسي گشتالت. گيرد مي خوانندگان به آنها شكل

در تحليل جهان متن تنها بر تحليل جمله ، نقد نو و زبان شناسي ريشه دارد، فرماليست
، كند مي متكي نيست بلكه بر تحليل كل متن و جهان هايي كه در ذهن خوانندگان ايجاد

شود  مي ساز وكار شناختي ابزاري برا ي درك جهان متن تلقي، در اين مفهوم. استوار است
و فرايند شناختي درك جهان متن به واسطه ذهن مخاطب در چهارچوب نظريه بوطيقاي 

در اين چشم انداز بوطيقاي شناختي در شناخت جهان متن به  2.»گيرد مي شناختي صورت
نقش خواننده را كه همانا ، و البته از چشم اندازي ديگر در خوانش متنمانند ديدگاه ريكور 

                                                            
   207ص1385كوزنز هوي، ديويد، حلقه انتقادي، چ سوم، تهران، روشنگران،  .1
، 3صادقي، ليال، بررسي عناصر جهان متن بر اساي رويكرد بوطيقاي شناختي، نقد ادبـي، س . 2

  ،10ش
   125و124و116، ص1389 .3



 107شناخت جهان متن به عنوان پايه نقد ادبي    

دارد آن را از  مي سازد؛ نقشي كه ريكور اذعان مي برجسته، ميانجي خواندن است
  . نظريه مبتني بر زيبايي شناختي دريافت و به ويژه آراء باختين برگرفته استهاي  ديدگاه

  
   ديدگاه باختين: جهان متن
دهد و آن را در يك كنش  متن را در پيوند با مؤلف و خواننده قرار مي، باختين
  .كند محصول گفتگوي مؤلف با ديگر آواهاي متن و خوانندگان تلقي مي، چندسويه

ورزد كه آن را بستري براي خلق آواهاي گوناگون و  از آن رو تأكيد مي، باختين به متن
وني كه از طريق اصل همزيستي در كنار شمارد؛ آواهاي گوناگ مي، نمايش آواهاي متضاد

متن را از معنازايي سترون ، بخشي به آنها هم جمع آمده اند و هر تالشي براي وحدت
، توان باختين را با بارت در اعتباربخشيدن به بازبودگي متن مي، در اين معني. كند مي

د و متن كن متن چندصدايي كه باختين آن را در نظريه خود معرفي مي. همسو دانست
سويگي رها  هردو زبان را از بند اقتدار و يك، كند متكثري كه بارت از آن دفاع مي

هاي متعدد از طريق بكارگيري پويايي زبان كه با فروكاستن  سازند و با ايجاد ظرفيت مي
با . گمارند كنندگي معنا به توليد آن همت مي به جاي مصرف، نشيند به بار مي، اقتدار مؤلف

در انحصاري كردن متن در توليد معنا است؛ زيرا ، تمايز باختين با متن محوران ،اين حال
وي مؤلف را يكي از توليد كنندگان ، گفته شد، گونه كه در رويكرد باختين به مؤلف همان

اقتدار و خودكفايي كامل و همه ، متن مورد نظر باختين، از اين رو. داند نه همه آن معنا مي
ندارد و در عين حال به تمامي دست ، ورزند محوران بر آن تأكيد مي اي را كه متن جانبه

باور به اعتبار صداها و معناهاي گوناگون در متن و بازي . افزار مؤلف در توليد معنا نيست
متن مورد نظر باختين را به متن باز و ، پايان ناپذير آنها در ارائه معنا و صدايي مشخص

  . ني كه مؤلف تنها يكي از بازيگران آن استكند؛ مت متن  نوشتني هدايت مي
  

  اصل همزيستي تضادها/هاي دوگاني تقابل/متن
هاي دوگانه  گرا به تقابل شناسان ساخت باختين در مطالعه متن ادبي به مانند روايت

هاي دوگانه كه در ديدگاه ساختارگرايان  اما در تأييد نظام مبتني بر تقابل. كند اشاره مي
بخشي يا برتري يكي بر ديگري به نفع حفظ يكپارچگي  سرانجام آنها بايد به وحدت
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هاي مبتني  باختين همه نظام«. دارد جهت مخالف آنان گام برمي در، ساختار متن بينجامد
هاي  نظام، بخشي آنها بينجامد بر تقابل دوگاني را كه به شيوه ساختارگرايان به وحدت

هاي دوگانه از ديالكتيك تقابل  گري ميان تقابل وي با طرح مكالمه. داند گويه مي تك
  .1»كند دوگاني اجتناب مي
بخشي  جاي اصل وحدت هاي دوگاني به ن در مطالعه تقابلباختي، بدين ترتيب

ساختارگرايانه و اصل ديالكتيكي تكامل هگلي كه در نهايت آواهاي گوناگون و متقابل را 
ها كه به  به حضور دوسويه يا چندسويه تقابل، كنند پارچه رهنمون مي به سوي تكامل يك
شناسد؛ زيرا در متن  واجد چندآوايي ميفشارد و آنها را  پا مي، انجامد گفتگوگري آنها مي

 2بازي ديدن، اش نقطه خوانش روايت براي درك اصطالحات دوگانه«چندآوا 
اينكه چگونه هر اصطالح در صدد بازنماياندن اصطالحات بسيار متفاوت . هاست تفاوت
گري  هاي دوتايي در روايت چنين خوانشي مثل ساختارگرايي و فرماليسم به تقابل، است
هاست و نه بر رد پاهاي ساختاري  اما در پي يافتن كيفيات ناپايدار دوتايي، ه داردتوج

  .3»شان كننده تثبيت
به جاي همگرايي و بازسازي آنها به ، هاي دوگانه باختين در بررسي تقابل، بدين ترتيب

، ها  لعدم همگرايي تقاب. كند به واسازي آنها توجه مي، يافته مند و تثبيت مثابه ساختار نظام
دهد كه باختين از  بر اساس اصل همزيستي تضادها روي مي، واگرايي  مداوم آنها در متن

                                                            
ايرناريمامكاريك، دانشنامه نظريه ادبي معاصر، ترجمه مهران مهاجر و محمد نبـوي، چ اول،  . 1

  99تهران، آگاه، ص
گفتگوگري و چندآوايگي متن مورد نظر بـاختين  كه اصلي مهم در » و تضادها  ها بازي تقابل«. 2

ساختار، نشانه و بـازي  «اي با عنوان وي در مقاله. باشد، به نوعي يادآور سخن دريداست مي
كنـد و   به بازي  حضور و غياب مركز در يك سـاختار اشـاره مـي   » در گفتمان علوم انساني

ن و انسـان بـاوري تعمـيم و    آنگاه آن را به بازي و گفتمان، بازي و تـاريخ و بـازي و انسـا   
مقاله ساختار، نشانه، و بازي درگفتمان علـوم انسـاني از كتـاب بـه     : رك( .دهد گسترش مي

 )34 -7سوي پسامدرن، صص
ام بژه، ديويد، تحليل روايت و پيشاروايت، ترجمه حسـن محـدثي، چ اول، دفتـر مطالعـات     . 3

  67-66، صص1388ها، تهران،  توسعه رسانه
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 .كند ياد ميعنصر غالب متن چندآوا  آن به عنوان
  

  جايگاه خواننده در خوانش روايي باختين
خواننده را در فرايند متن چندان برتري ، محور پردازان خواننده باختين به مانند نظريه

به گفتگوي ، بلكه بيشتر. بخشد كه آن را يگانه مرجع دريافت و فهم معنا انگارد نمي
از «. ورزد آواهاي متن با يكديگر و متن با خواننده تأكيد مي، ها شخصيت، چندسويه مؤلف

كنندگان دروني  شركت، ها گران بيروني روايت و شخصيت مشاهده، آنجا كه خوانندگان
ها و افكار ديگري تمركز كنند  ها بر حالت بايد بر پاسخ شخصيتخوانندگان ، روايت هستند

  1».ها را در مقايسه با ديگري قرار دهند ها و آگاهي و نحوه بازنمايي اهميت
اهميت خواننده در تشخيص آواهاي گوناگون متن و شيوه بازنمايي ، از اين نظرگاه 

ه همانگونه كه صداي مؤلف و در خوانش متن خواننده بايد به ياد داشته باشد ك. آنهاست
تواند باشد؛  آگاهي او نيز يگانه منبع فهم متن نمي، يگانه صداي متن نيست، آگاهي او

صدايي و  خوانش او را گرفتار همان تك، سويه به آگاهي خواننده اقتداربخشي كامل و يك
 كند كه باختين تمامي توش و توانش را در طرح نظريه گفتگويي و اقتدارگرايي مي

دقت به عنصر ، ترين وظيفه خواننده مهم، بدين ترتيب. بر نفي آن گذارده است، چندآوايي
ها و تضادها در متن  جستجوي تفاوت، گوناگونهاي  گري صداها و آگاهي مكالمه
گري را به عنوان اصل بنيادين در روابط ميان عناصر متن  مكالمه، آنگاه كه خواننده.است

خود را كانون ويژه توليد و دريافت معنا و خوانش متن نخواهد ديگر ، در نظر داشته باشد
آگاهي خود را در كنار ، هاي بازنموده آن دانست و با گفتگوي مداوم ميان متن و گفتمان

در بازشناسي و ، با قرار گرفتن در جهان گفتگوهاي متن، هاي جهان گذارده ديگر آگاهي
  كند فا ميبازنمايي آواهاي گوناگون متن سهم بسزايي اي

  
  باختين و نقد ادبي معاصر

تأكيد بر متن و ادبيت متن و تلقي اثر ادبي به مثابه يك شئ با مكتب فرماليسم آغاز 
در «اين درحالي است كه . شود جرياني كه در اوايل قرن بيستم در روسيه رايج مي. شود مي

                                                            
1.  Lambrou, Maria and Peter Stockwell. (2007). Contemporary Stylistics: 

Continuum, p.9 
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شناختي نسبت به سراسر نيمه اول قرن نوزدهم در روسيه نگرشي عموما تاريخي و جامعه 
با روي كار آمدن فرماليسم مالحظات جامعه شناختي و تاريخي متن ، »1ادبيات رايج بود

هاي معنايي و  دهد و بدين ترتيب سويه مي ادبي جاي خود را به زيبايي شناسي اثر ادبي
و پيروان مكتب نقد ها  درست است كه فرماليست. ماند معناشناختي اثر ادبي از نظر دور مي

، ظرايف هنري آثار ادبي را آشكار كردند، با ارائه خوانش زيبايي شناسيك از آثار ادبي  نو
اتهامي كه به پيروان (آنها را در دام يكسو نگري ، اما توجه صرف به جنبه عيني آثار ادبي

با روي كار آمدن ساختارگرايي نيز نقد ادبي نتوانست . گرفتار كرد) كردند مي نقد سنتي وارد
. رهانيده شود، ال تلقي آثار ادبي به مثابه يك نظام بسته و فرو كاسته به خود متناز چنگ

 2»عدم توجه به معنا يا محتواي آثار ادبي را خطاي فرماليستي«هرچند ساختارگرايان 
خود نيز با فروكاستن اثر ادبي به نظامي خودبسنده و محصور كردن محتوا در ، نامند مي
پيامد چنين برداشتي از آثار ادبي و هنري  . غلتند فرماليستيي درميعمال در خطاي ، آن
بت واره سازي اثر هنري به صورت شئ است كه در آن پژوهشگر دامنه پژوهش خود را «

كنندگان و مخاطبان اثر و  دريافت، سازد و نقش آفرينشگر اثر هنري مي به اثر محدود
عيني گرايي فرماليسم و ، سرانجام 3.»گيرد مي موقعيت زماني و مكاني را ناديده

گشايد كه به  انجامد راه را به روي  نسبي گرايي مي مي گرايي ساختارگرايي كه به مطلق
گرايي فرماليسم و ساختارگرايي به عرصه نقد ادبي گام  هاي عيني منظور جبران كاستي

پردازان  هوسرل و هايدگر و نظريه، اين جريان از سوي پديدارشناساني چون. گذارد مي
شود كه به موجب آن  مي مكتب كنستانس چون ولفگانگ آيزرو رابرت ياوس هدايت

فشارد كه  مي بلكه بر اين نكته پا، وظيفه منتقد را تبيين متن به مثابه يك شئ نمي پندارد
فرايند شناخت اثر ادبي معطوف به دريافت خوانندگان آن است و معنا يك بسته واحد و 

بر اين . تواند به تعداد خوانندگانش متكثر باشد مي اثر ادبي نيست وكارگذاشته شده در 
                                                            

، 1373، چ اول، تهران، نيلوفر، 1ولك، رنه، تاريخ نقد جديد، ترجمه سعيد ارباب شيرازي، ج .1
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  27، ص پيشيناسكولز، رابرت، ساختاگرايي در ادبيات،  .2
، ادب پژوهـي، ش  »قد جامعه شـناختي ادبيـات  هاي ن سير نظريه«عسگري حسنكلو، عسگر،  .3
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عمال ، دهد مي كه نسبي گرايي را در نقد ادبي ترويج، نظريات معطوف به خواننده، اساس
  .گذارد مي مسكوت، نقش مؤلف را به عنوان يكي از اركان اثر ادبي 

سه جريان مهم در نقد ادبي رويكرد باختين به نقد ادبي و مواجهه با ، در اين ميان 
، ) مدار مدار و جريان نسبي گرايي خواننده گرايي متن جريان عيني، مدار جريان سنتي مؤلف(

لف و ناديده انگاشتن جنبه ؤوي از سويي نقد مبتني بر نيت م. رويكردي انتقادي است
مدار را به پذيرد و از سوي ديگر جريان متن محور و خواننده  هنري و ادبي متن را نمي

به عقيده باختين . شمارد مي ناكارآمد، دليل درنظر نگرفتن بافت اجتماعي متن و محتوا
كند كه  مي ضرورتا ما را وادار«شان  مطالعه آثار ادبي بدون درنظر گرفتن زمينه اجتماعي

همچنان كه ما را ناچار خواهد كرد كه به لزوم . همواره دست به جرح و تعديل بزنيم
، به نظر وي در درون فرهنگي معين. دن قلمرو تحقيقمان اعتراف كنيممحدود كر

هاي  نشانه، بنابراين. برند هاي گوناگون به كار مي نويسندگان مختلف زبان ادبي را به شيوه
شود واحدهاي  شوند و همين فضا موجب مي ادبي در فضاي اجتماعي معيني متولد مي

، قواعد و قراردادهايي نحوي. ي داللت داشته باشندزباني بر معاني و مفاهيم متعدد و متنوع
معناشناختي و بالغتي نيز كه به همان اندازه معاني برخاسته از زمينه كالم در ادراك ادبيت 

وي همچنين در مواجهه با تفسير  .»1يابند مي در درون اين فضا رشد و تحول، نقش دارند
كند كه فعاليت هايي را كه  ان مييك جانبه مفسران و ناديده انگاشتن نيت مؤلف عنو

محصور در «گيرند  درخالل آن مفسران ميان متن و مخاطبان مستقيم آن واسطه قرار مي
اين محصور بودن هرچند به عنوان بازتابي از تصور معاصران از آثار ادبي «. است» دوران

 ولي جوانب مختلف نيت مؤلف را مسكوت، آينده نيز ارزشمند استهاي  براي نسل
ويژه با اين تمايل ذاتي مؤلف همخواني ندارد كه خواهان آن است كه اثرش  گذارد و به مي

  .همچنان همدلي خوانندگان را برانگيزد و به يك دوره خاص محدود نشودها  در همه زمان
كداميك از ، پرسش اساسي اين است كه در شناخت جهان متن، با توجه به آنچه آمد

  توانند ارائه دهند؟ مي خوانش كم نقص تري، نقد ادبيو رويكردهاي ها  نطريه
  

                                                            
باختين ، نقل از كريمي حكاك، احمد، طليعه تجدد در شعر فارسي، ترجمه مسعود جعفري، . 1

  33، ص1384چ اول، تهران، انتشارات مرواريد، 
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 درسي دانشگاهي هاي كتاب و نقدبررسي 

 جواهر البالغه تأليف احمد الهاشميكتاب : نمونه

 ∗حجت رسولي
  ∗∗علي عدالتي نسب

  چكيده
رعايت معيارهاي انتخاب محتوا، اصول و شيوه سازماندهي محتوا و مباحث علمي 

دانشگاهي همچنين تدوين متني فعال از مسائل مهم و كليدي در تدوين كتب درسي 
گردد و تأثير بسزايي در يادگيري دانشجويان و ايجاد انگيزه براي مطالعه  مي محسوب
هاي  زبان و ادبيات عربي دانشگاههاي  درسي گروههاي  بررسي محتواي كتاب. آن دارد

هاي  ها و اصول تدوين كتاب ها با معيار ايران و دريافت ميزان تطابق محتواي اين كتاب
با رعايت هايي  ها يا تدوين كتاب راهگشاي اصالح اين كتابتواند  درسي مي

از اين رو پژوهش در اين زمينه به ويژه با توجه با تعدد . هاي الزم باشد دراستاندا
. ضرورت داردها  هاي ايران و گستردگي تدريس برخي كتاب عربي در دانشگاههاي  گروه

درس هاي  كه از جمله كتاب الهاشميجواهر البالغه تأليف احمد در اين مقاله كتاب 
هاي  در دانشگاهاي  علوم بالغي رشته زبان و ادبيات عرب است و در سطح گسترده

اگرچه اين اثر  كتابي است جامع و بيشتر  .بررسي شده است نقد وشود  مي ايران تدريس
، وممشابه و نامفه بالغي را در بر مي گيرد اما با اشكاالتي همچون وجود مطالب لواص

غير قابل فهم براي  مواقعنوعا تكراري و نامأنوس و در گاهي هاي  و مثالها  تمرين
كه مؤلف از هايي  مثال بررسي محتوا و كوشد با مي اين بررسي .ن، مواجه استدانشجويا

                                                            
  دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي                        ∗

         دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه شهيد بهشتي       ∗∗
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قابل هاي  وارد بر آن را بيان كند و حتي االمكان نمونههاي  ايراد ،آن استفاده كرده است
فارسي و عربي و استفاده از هاي  عالوه تلفيقي از مثاله نمايد ب قبول را جايگزين

  .تطبيقي در تدريس به دانشجويان فارسي زبان پيشنهاد اين بررسي استهاي  شيوه
  .آموزش تطبيقي زبان و ادبيات عربي، علوم بالغي، جواهر البالغة،: ها كليدواژه

  
  مقدمه

خاص خود را دارند، داراي اهميتي  هاي درسي دانشگاه از آنجايي كه مخاطبان كتاب
رعايت معيارهاي تدوين و تأليف و سازماندهي مباني اين كتابها نيز بسيار حائز . اندويژه

از مهمترين عناصري كه در كتب درسي دانشگاهي بايد مورد توجه قرار . اهميت است
احث توان به انتخاب محتواي مناسب، سازماندهي خوب و تدوين مناسب مبگيرد، مي

يادگيري و آموزش صحيح هميشه نيازمند ابزارهايي از جمله مدرس . علمي اشاره نمود
در رشته زبان و ادبيات عربي، از آنجايي كه . مجرّب، منبع مفيد و فضاي مناسب است

عالوه بر موارد مذكور .تر استزباني غير زبان مادري است، رعايت اين نكته ضروري
- بررسي محتواي كتاب. روز نيز اساسي استيي كارامد و بهانتخاب كتاب مناسب با محتوا

هاي ها و اصول تدوين كتب درسي و تطبيق آن با شيوههاي زبان و ادبيات عربي با معيار
هاي مناسب و داراي ها و تدوين كتابيادگيري جديد، راهگشاي اصالح اين كتاب

رشته زبان و ادبيات عربي  بالغت از مواد مهم درسي. استاندارد الزم براي تدريس است
انتخاب متون بالغي مفيد و كارآمد و هم طراز . اي كهن در ادب عربي دارداست كه سابقه

خواند از اهميت بااليي برخوردار با درك يك غير عرب زبان، كه زبان و ادبيات عربي مي
احمد «تأليف » جواهر البالغه«هاي عربي كتاب هاي ايران گروهدر اكثر دانشگاه.است

شكي نيست كه اين كتاب . اندرا جهت تدريس به دانشجويان اختيار نموده» الهاشمي
منبعي جامع در بالغت عربي و از مهمترين كتب بالغي براي تدريس است، ولي با اين 

: اين كتاب با همه جامعيتش داراي اشكاالتي است از قبيل.وجود خالي از اشكال نيز نيست
هاي دشوار و برگزيده از متون قديميِ سخت و نوعاً امفهوم، مثالوجود مطالب مشابه و ن

تكراري و نامأنوس و گاهي غير قابل فهم براي يك غير عرب زبان و وجود برخي مطالب 
گرچه اصالح و . كه ممكن است كمك چنداني به دانشجو جهت فهم بالغت عربي نكند

در اين پژوهش سعي بر آن گنجد ولي بررسي كامل يك كتاب در قالب يك تحقيق نمي
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ها هاي كتاب ايرادهاي وارده بر آن بيان شود و حتي االمكان نمونهاست تا با بررسي فصل
هاي عربي و فارسي را جهت و اصالحات قابل قبول را جايگزين نمايد و تلفيقي از مثال

ب در اين پژوهش نقد و ايرادات وارده بر كتا. تطبيق و يادگيري بهتر ارائه نمايد
محتواي كلي بحث در   -1: شودهاي زير بررسي ميجواهرالبالغه در هر فصل در قالب

ي مقدم به عنوان نمونه مؤلف در قسمت دوازدهم درباره: هر فصل و بيان ايرادات آن
اين بحث محل اشكال . »رتبه مسند اليه، پيش بودن است«آوردن مسنداليه گفته است كه 
: تعاريف مربوط به هر بحث -2. اسميه استهاي  ط در جملهاست زيرا تقدم مسند اليه فق

زماني كه لفظ مستعار، فعل «: گويد مي مثالً در تقسيم بندي استعاره با توجه به لفظ مستعار
سپس » يا اسم فعل يا اسم مشتق يا اسم مبهم يا حرف باشد آن استعاره تصريحيه است

اسم مبهم به غير از انواع تبعيه باشد،  اگر لفظ مستعار اسم مشتق يا«:گويد مي در ادامه
چگونگي استفاده از  -3كه اين دو با هم تناقض دارند . »پس استاره تبعيه مكنيه است

توان با كران فصاحت و بالغت است كه ميبدون شك قرآن درياي بي: آيات قرآني
راني استشهاد به مثالهاي ق. تمسك و استشهاد به آن يادگيري مطالب را تسهيل نمود

اگرچه راهي مهم در يادگيري مطالب است ولي باد توجه داشت كه در كنار ان از متون 
 - 4. ادبي نيز استفاده نمود چراكه فهم برخي مطالب قراني براي همه كس آسان نيست

تطابق مثالها با موضوع در برخي موارد محل اشكال است و عالوه بر آن فهم برخي : مثالها
برخي مباحث تكرار : ايجاز يا اطناب در بررسي مباحث هر فصل -5. مثالها مشكل است

مثالًدر بحث تقسم دو طرف تشبيه نويسنده ابتدا آن را توضيح داده و مثال . مكررات است
ملخص في تقسيم طرفي «آورده است سپس  همين مطالب را عيناً در مطلبي با عنوان 

البته . نموده است كه ضرورتي نداردتكرار » اي در تقسيم دو طرف تشبيهخالصه: التشبيه
ممكن است همه موارد ذكر شده در يك فصل يا بحث نباشد و فقط يك يا دو ايراد در 

  .يك مبحث وجود داشته باشد
  

 طرح مسأله
بررسي محتواي كتابهاي زبان و ادبيات عربي با معيارها و اصول تدوين كتب درسي و 

و تدوين كتابهاي ها  گشاي اصالح اين كتابيادگيري جديد، راههاي  تطبيق آن با شيوه
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انتخاب متون بالغي مفيد و كارآمد و .  مناسب و داراي استاندارد الزم براي تدريس است
خواند از اهميت بااليي  مي هم طراز با درك يك غير عرب زبان، كه زبان و ادبيات عربي

 .برخوردار است
 : االتي است از قبيلكتاب جواهر البالغة با همه جامعيتش داراي اشك

 .وجود مطالب مشابه و نامفهوم .1
دشوار و برگزيده از متون قديميِ دشوار و نوعاً تكراري و نامأنوس و هاي  مثال .2

 .گاهي غير قابل فهم براي دانشجويان غير عرب زبان
 .نامناسب با برخي موضوعاتهاي  عدم تطبيق مثالها با تعاريف و ارائه مثال  .3
 .مطالب و چگونگي بيان آنها آوردن تعاريف و شيوه اشكاالت محتوايي در .4

  
  پيشينة پژوهش

هاي بعمل آمده در زمينه كتاب جواهرالبالغه مشخص شد كه در بر اساس بررسي
هاي آن چند پژوهش وجود دارد زمينه نقد و بررسي محتوايي كتاب جواهر البالغه و ايراد

نقد و «:هااز جمله اين پژوهش. انداختههاي اين كتاب پردكه البته بيشتر به بررسي ترجمه
كه به    حبيبي  الرسول و اكرم ابن   از سيدمحمدرضا» بررسي فن بديع كتاب جواهر البالغة

تصحيح و ترجمه «بررسي انتقادي كتاب  .نقد مثالها و اغالط آن پرداخته است
نقد و بررسي كتاب  از حسن كياني» محمود خرسندي و حميد مسجدسرايي: جواهرالبالغه

از دكتر احمد پاشا زانوس » دكتر علي اوسط ابراهيمي: ترجمه و توضيح جواهرالبالغه«
از محمد فاضلي كه تأكيد آن بر شواهد و تمرينات و » جواهرالبالغة در قرائتي تازه«

كتاب هاي  همانطور كه گفته شد بيشتر اين پژوهشها، ترجمه. بكارگيري نادرست آنان است
اين . اند و يا به نقد قستمتي خاص از كتاب پرداخته استالبالغة را مورد بررسي دادهجواهر

كوشد تا تمام كتاب را از نظر مفاهيم، محتويات و مثالها مورد مقاله از آنجايي كه مي
  .بررسي قرار دهد، تازه و نو است

  
  روش تحقيق

ن بيان در برخي كتاب، ايرادهاي وارده بر آهاي  در اين پژوهش با بررسي فصل
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نقد و . تطبيق و يادگيري بهتر ارائه شد عربي و فارسي برايهاي  تلفيقي از مثالها  موضوع
ايرادات وارده بر كتاب جواهرالبالغه در هر فصل در قالبهاي زير بررسي و شاهدهاي 

   :مربوط به هر بخش بيان شد
 ساختار مباحث هر فصل و بيان ايرادات آن  -1
 مربوط به هر بحثتعاريف  -2
 تطبيقي از زبان فارسيهاي  مثالها و  تطابق مثالها با موضوع و ارائه نمونه-3
 مثالهاي مبهم از لحاظ لغت و آرايه -4
  چگونگي استفاده از آيات قرآني -5 

  
  معرفي كتاب جواهرالبالغه

اين كتاب در . مصري است» احمد الهاشمي«سنگ اثر گران» جواهرالبالغه«كتاب 
در برخي چاپها كتاب به . يرنده سه موضوع مهم بالغت يعني معاني، بيان و بديع استبرگ

دوجلد تقسيم شده كه در جلد اول بحث معاني آمده، و در جلد دوم بيان و بديع بررسي 
در ايران اين كتاب به فارسي ترجمه شده و افراد مختلفي به ترجمه و شرح آن . شده است
كتاب . است» استاد حسن عرفان«رجمه آن ترجمه دو جلدي اند كه مهمترين تپرداخته

معاني از مباحثي مانند، فصاحت و بالغت كلمه و كالم و متكلم، علم معاني، جمله خبريه و 
گويد و كتاب بيان و بديع به بحث در مورد علم سخن مي... انشائيه، قصر، وصل، فصل و 

هاي مختلف بديع مانند توريه، و گونه بيان و انواع آن از جمله تشبيه، استعاره، كنايه
اين كتاب به عنوان هشت واحد درسي در طول دو ترم در . پردازدمي... استخدام، طباق و 

كتاب معاني بع عنوان چهار واحد و كتاب بيان و بديع نيز به . گرددها ارائه ميدانشگاه
اين درس صحيح نيست و  متأسفانه شيوه ارئه. شودعنوان چهار واحد در يك ترم ارائه مي

اين مشكل نيز خود از جمله مشكالتي است كه عالوه بر ايرادات محتوايي دامنگير اين 
رسد تفكيك و ارائه واحدهاي اين درس عادالنه نيست و به نظر مي. درس شده است

. دانشجويان مخصوصا در بخش بيان و بديع فرصت كمتري جهت درك مطالب دارند
-هاي مربوطه اقدامات الزم را بهراستا و جهت بهبود يادگيري سازمان اميدوار است در اين

  .عمل آورند
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 بررسي و نقد كتاب جواهر البالغة
  ساختار مباحث هر فصل و بيان ايرادات آن -1

در اين قسمت از بحث برخي نكات كلي در مورد فصل بندي و ساختار هر بحث شيوة 
 :گردد مي آوردن مطالب و چيدمان آنها ارائه

 :حذف مطالب مهم از متن اصلي و انتقال آن به حاشيه كتاب )الف
مسنداليه، قصر ، اطالق و تقييد، فصل و وصل، : مباحث هاي  حاشيه: براي نمونه 

 )مباحث مذكور: 1379الهاشمي،(...تشبيه، استعاره، كنايه، توريه و 
و توالي  نداشتن چارچوبي مشخص براي مباحث هر فصل، و عدم رعايت نظم )ب

  :منطقي مباحث
تشبيه و بيان مطالب هاي  پراكندگي و عدم رعايت اصلي واحد در بررسي انواع گونه -1

پراكندگي در اين بخش زياد است و مؤلف با . آن يكي از ايرادات اساسي اين بحث است
گوناگون باعث شده است كه دانشجو هاي  مختلف تشبيه از جنبههاي  رديف كردن گونه

  .عي سردرگمي شوددچار نو
ابتدا اركان تشبيه بيان شده و مثالهايي براي اين قسمت ارائه گرديده است ولي ادات 

مبحث «بعد از اين نويسنده مطلبي را به عنوان ). 214ص :همان(تشبيه معرفي نگرديده اند
اگر قرار است اركان ). 232ص : همان(آورده كه در آن ادات را معرفي نموده است » ششم
  .ه معرفي شوند بايد همه با هم باشند تا دانشجو بتواند بخوبي تمارين را حل كندتشبي

: در بحث جناس انواع جناس معرفي شده است ولي ترتيب و نظم درستي ندارد -2
جناس تام و سپس جناس غير تام آمده است و در اين قسمت جناس مردوف و مطرف و 

همه در شمار جناس غير تام هستند با مكتنف امده سپس انواع ديگري از جناس را كه 
بين آنها را به صورت دقيق ارائه ننموده است و هاي  عنوانهاي مجزا آورده است و تفاوت

بخش محسنات لفظي قسمت (اين امر در مبحث تشبيه و اركان آن نيز مشهود است
 )جناس و  بحث تشبيه

از انواع » باالنعكاس و آراية ازدواج و آراية ما ال يستحيل ) خط(جناس تصحيف« -3
: همان(ولي نويسنده اين سه را در ذيل جناس معنوي ذكر نموده است. جناس لفظي، است

   ).350ص
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و حل نادرست ) اجراي قواعد(در قسمت تطبيقها  ناهمخواني مطالب با مثال) ج
 :آنها

ه در كتاب جواهر البالغة مؤلف در پايان هر فصل تمريناتي را تحت عنوان تطبيق ارائ
بعنوان نمونه در : و حل نموده كه در حل بيشتر اين تمرينات دچار اشتباه شده است

بيشتر مثالهايي را كه حل شده از نوع خبر انكاري قرار » تطبيق عام علي الخبر و االنشاء«
 :داده در حالي كه بيش از نود درصد آنها انكاري نيست

و همين . خبر انكاري قرار داده استأنت نجحت كه هيچ تاكيدي ندارد را از نوع مثال 
ص :همان(نيز تكرار نموده است» تطبيق عام علي أحوال المسند إليه «خطا را در بحث 

121.(  
 :ذكر مثال در مورد مطلبي و عدم ذكر اصل مطلب )د

آورده است كه اين » تحقير«نويسنده در اغراض نهي در قسمت مثالها غرضي به نام
  :ر ذكر ننموده است ولي مثالش را در همان بخش آورده استمورد را در بخش اغراض ام

 ).70ص :همان....( دع المكارم ال ترحل لبغيتها 
برانگيختن : استنهاض الهمم«در ذكر اغراض نهي در قسمت تمارين غرضي به نام 

...  التيأسوا أن تستردو مجدكم: آمده است كه در بخش اغراض وجود ندارد» همت ها
 ).71ص :همان(

  
  تعاريف -2

از ايرادهاي مهمي كه برخي تعاريف كتاب دارند جامع و مانع نبودن است؛ ارائه تعريفي 
كند همانطور كه جامع و مانع براي هر بحث به خواننده كمك بسزايي در فهم مطالب مي

مؤلف اين اصل را در .كندتعريف غير دقيق از يك مسئله خواننده را دچار سردرگمي مي
  :كتاب رعايت نكرده استبرخي مطالب 

ابتدائي، طلبي و : در بحث شيوه إلقاء خبر براي متكلم سه حالت بيان شده است -
در خبر انكاري  :با مثالها همخواني نداردارائه شده، از اين سه نوع خبر كه  يتعاريف .انكاري

إنّ و اسميه با » إن أخاك قادم«: گردد مثالً مي تأكيدجمله با دو نوع ادات تأكيد يا بيشتر 
بودن تأكيد شده و اسميه بودن يك ابزار تأكيد به شمار آمده حال آن كه طبق اين تعريف 

طلبي است )46: كهف(» المال و البنون زينة الحياة الدنيا«مثالي كه براي خبر ابتدائي آمده 
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   .)49ص :1379الهاشمي، (با اسميه بودن تأكيد شده استچون  نه ابتدايي
مثالً در تقسيم بندي استعاره با . گاهي دچار تناقض شده استها  عريفنويسنده در ت -

زماني كه لفظ مستعار، فعل يا اسم فعل يا اسم مشتق يا «: گويد مي توجه به لفظ مستعار
اگر لفظ «:گويد مي سپس در ادامه. » اسم مبهم يا حرف باشد آن استعاره تصريحيه است

تبعيه مكنيه  از انواع تبعيه باشد، پس استعارهمستعار اسم مشتق يا اسم مبهم به غير 
آورد،  مي تبعيه مكنيهكه اين دو با هم تناقض دارند و مثالهايي كه براي استعاره  .»است

كه ):  5: بقره(»اولئك علي هدي من ربهم«است مانند  همه استعاره تبعيه تصريحيه
ص :1379الهاشمي، ( .جاري شده و تصريحيه است نه مكنيه» علي«استعاره در لفظ 

268.(  
ي مقدم آوردن مسنداليه گفته است مؤلف در قسمت دوازدهم بحث مسند اليه درباره -

اين بحث محل اشكال است زيرا ). 116ص :همان(»رتبه مسند اليه، پيش بودن است«كه 
مثالً در . فعليه نمي شودهاي  اسميه است و شامل جملههاي  تقدم مسند اليه فقط در جمله

حكم االمير «مسند اليه مقدم است ولي در جمله » القصاص حكم به القاضي« جمله
  .مسند مقدم است» بالسجن

، )دو فاصله هم وزن نيستند و لي هم قافيه اند(نويسنده سجع را به سه نوع مطرّف -
( مرصعو ) لفظ پاياني هر قرينه با همتاي خود در وزن و روي يكسان باشد(متوازي

تقسيم كرده، و براي آن مثالهايي ) فقره يا بيشتر آنها در وزن و قافيه هماهنگي يكي از دو
را مثال زده » إن بعد الكدر صفواً، و بعد المطر صحواً«مثالً براي سجع مرصع . آورده است

موازنه و ترصيع را است و سپس در صفحات بعد انواع ديگري از محسنات لفظي مانند 
 با سجع متوازي و ترصيع با سجع مرصع يكي استموازنه هاي  دارد كه مثال مي بيان

  . )351ص :همان(
 )14:غاشية( »فيها سرر مرفوعة و أكواب موضوعة«: سجع متوازي

 )352ص :همان( .افاد فساد و قاد فزاد   و ساد فجاد و عاد فأفضل: موازنه
 )13:انفطار( »أن االبرار لفي نعيم و إن الفجار لفي جحيم«: ترصيع

  .گردد مي مرصع مقايسه شود مشابهت آن دو آشكاراگر با سجع 
در مورد جناس مردوف آمده است كه جناسي است كه اختالف يا افزايش حرف  -

همين تعريف براي جناس مطرف نيز . »المحال من الحال دوام«در آغاز كلمه باشد مانند 
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ر كلي بطو). 347ص :همان(»لَشُكري علي تلك اللطائف طائف«: آمده است با اين مثال
  .تعريفات و مسائل مربوط به جناس لفظي بسيار در هم ريخته و نامرتب است

چندان » برانگيختن همت: يادآوري كردن و تحريك الهمة: تذكير«فرق ميان  -
ليس سواء، عالم = ال يستوي كسالن و نشيط«: آشكار نيست و مثالهاي آن به هم شبيهند

  ).94ص :1386عرفان، (كار برد توان به جاي هم به  مي هر كدام را: و جهول
  
  تطبيقي از زبان فارسيهاي  مثالها و  تطابق مثالها با موضوع و ارائه نمونه -3

 : در مورد مثالها مهمترين اشكاالت عبارتند از 
 شاهد در متن و عدم به كارگيري در موضع خود جابجايي)الف
 عدم انطباق با صورت مسأله) ب
  ريناشتباه و جابجايي در تما) ج

  شاهد در متن و عدم بكارگيري در موضع خود جابجايي)الف
سوره انسان را مثال زده  8از بخش اطناب  آيه » احتراس«به عنوان مثال در قسمت 

همين مثال در بحث تطبيق براي . »و يطعمون الطعام علي حبه مسكينا و يتيما و أسيرا«
 .).204ص :1379الهاشمي، (كه نوعي از اطناب است نيز آورده شده است » تتميم«

نويسنده مثالي را براي ايهام تناسب آورده است كه با معناي ايهام تناسب سازگاري 
  :ندارد و مراعات نظير است

  خدها القمرو في  جبينها     و في نحرها الشعريعلقت في  كأن الثريا
اعات نظير با هم مر» الثريا، الشعري، القمر«و » جيين، نحر و خد«كه در اين بيت 

كلمه » ايهام تناسب«چرا كه در ). 254ص :1387عرفان، (هستند و ايهام تناسب نيستند 
دو معني دارد كه يك معنا متناسب با ما قبل و يك معنا با ما بعد است و منظور متكلم، 

  تناسب با ما بعد است
ون ي ليلي مقام مجنحكايت لب شيرين كالم فرهاد است     شكنج طرّه: در فارسي

  است
  ي شيرينمزه. 2. نام معشوقه فرهاد. 1: كه در آن شيرين ايهام تناسب دارد

مزرع سبز فلك ديدم و داس مه نو    يادم از كشته خويش آمد و : مراعات نظير مانند
  هنگام درو
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  ).همان(مراعات نظير است» مزرع، داس، كشته و درو«كه در آن بين 
  عدم انطباق تعريف با مثال) ب
  :مثالها چه مثالهاي متن اصلي و چه تمرينات، برخي مثالها با تعاريف منطبق نيستنددر 
الماء «: به عنوان نمونه در تقسيم تشبيه مركب به مفرد اين مثال را آورده است -

 ) .218ص :همان(مركب نيست بلكه مقيد است » الماء المالح«در حالي كه » المالح كالسم
  

  :پيشنهاد
  زهر الربا فكأنها هو مقمر          مشمساً قد شابهتريا نهاراً 

  . )218ص  :همان(
و ها  در اين شعر مشبه مركب است و آن هيئتي است كه از مجموع روز آفتابي، شكوفه

  .گياهان سرسبز پديد آمده و مشبه به شب مهتابي است
  

 در فارسي
   نعيم افتاده است زلف مشكين تو در گلشن فردوس عذار       چيست طاووس كه در باغ

 )22ص  :1387عرفان، (
  :در تقسيم تشبيه به اعتبار تعدد آنها براي تشبيه ملفوف اين مثال را آورده است -
در ). 219ص :همان(» و ضوء الشهب فوق الليل باد    كأطراف السنة في الدروع«

  . نيست حالي كه اين تشبيه مركب به مركب است و ملفوف
  

  :پيشنهاد
  الطير رطباً و يابساً    لدي و كرها العناب و الحشف الباليكأن قلوب 

 .قلب تازه به عناب و قلب خشكيده به خرماي خشك تشبيه شده است
  

  :در فارسي
  يكطرف سنبل تر رويد و يكسو گلنار        زلف و رخساره او بود چو باغي كه در آن 

  ).233ص :1377زاهدي، ( 
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في «را در مورد طرفين تشبيه در بخشي با عنوان  عالوه بر آن نويسنده همين مطالب
 عيناً تكرار نموده است كه ضرورتي ندارد» در تقسيم دو طرف تشبيه: تقسيم طرفي التشبيه

 ).226ص  :همان(
  اشتباه و جابجايي در تمارين و حل آنها) ج
شده كه ارائه و حل هايي  در بحث اجراي كلي قواعد در مورد حاالت مسند اليه، مثال -

  :است، اشكال دارند
جمله اسميه خبريه از نوع انكاري دانسته در ، »اميرالمؤمنين يأمرك بكذا«مثالً جمله  

 ).121ص :همان( .تنها يك تأكيد در آن وجود دارد حالي كه
  :مثالها در برخي موارد با هم تداخل دارند... در بحث تقسيم و تفريق و  -

قيم علي ضيمٍ يراد به    ــــو ال ي        تَديرُ الحي و الولّان عإال االَذ 
  شج فال يرثي له احدــو ذا ي          ذا علي الخسف مربوط برمته  ــه

 ).325ص :1379الهاشمي، (
: گورخر و الوتد: االَذلّان. (تفريق استآمده است در حالي كه شاهد  مثال براي تقسيم

 )دو در بيت آمده است سپس فرق آن بيان شده استميخ چوبي كه ذليل اند ويژگي هر 
  :در فارسي 

  ).280ص :1387عرفان، ( ميان ماه من تا ماه گردون    تفاوت از زمين تا آسمان است
دهد و سپس مثالهايي براي نويسنده در تعريف توجيه و انواع آن توضيحاتي مي -

يكي آنكه بتوان از : داند مي آورد و سرانجام به صورت خالصه توجيه را دو نوعهركدام مي
از اي  كلمه دو معني متضاد برداشت نمود و ديگري اينكه سخن دربرگيرنده مجموعه

ولي با اين وجود نه قبل و نه ). 330ص :1379الهاشمي، (مصطلحات در علوم و فنون باشد
دوم مثال زير گوياي نوع . بعد از اين توضيح هيچ مثالي براي نوع دوم ارائه ننموده است

  : توجيه است
  ما أفادت قلبي سوي التقطيع       في عروض الجفا بحور دموع  

  باشند مي از مصطلحات با دو معنياي  مجموعه» عروض، بحور و تقطيع«كه در آن 
دو نوع . در اسلوب حكيم مثالهاي بر عكس آمده و با تعاريف هماهنگي ندارند -

حمل كالم متكلم به . 2ن غير مناسب ترك سؤال و جواب داد. 1: اسلوب حكيم ذكر شده
مثالهاي ارائه شده براي نوع اول و نوع دوم جابجا آمده . چيزي كه غير مقصود وي است
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  ).336ص :همان(است
در حل تمارين مربوط به بخش قصر مؤلف اشتباهات زيادي را مرتكب شده كه  -

 :شود مي به چند نمونه اشاره
 و ضٌمت قواصٍ منه بعد قواصي               بك إجتمع الملك المبدد شمله

 ليس اليتيم الذي قد مات والده               بل اليتيم يتيم العلم و االدب
در اين دو بيت قصر موصوف بر صفت است ولي مؤلف ان را در شمار قصر صفت بر  

 :موصوف آورده است
كه » بك «در » كاف«و تحديد مرزها به ضمير ها  در بيت اول سامان گرفتن آشفتگي

محصور شده به است كه » يتيممورد بحث «گردد و در بيت دوم  مي است بر موصوف
  .)316ص:همان(نداشتن علم و ادب و موصوف است

  
  مثالهاي مبهم از لحاظ لغت و آرايه -4

اي  ه گونهشود بايد ب مي مثال يا بيت شعري كه به عنوان نمونه براي فهم مطلب بيان
كه بيان اي  باشد كه خواننده به راحتي بتواند آن را درك كند و از لحاظ لغت، معنا و يا آرايه

از مثالها اين اصل را رعايت نكرده است اي  مؤلف در پاره. كننده مفهوم است، ساده باشد
  :شود مي كه به چند مورد اشاره

در تقسيم طرفين تشبيه از نظر حسي و عقلي؛ آنجاكه دو طرف حسي باشند در  )الف
 :صفت شنوايي اين مثال آمده است

 كأن أصوات من إيغالهن بنا       أواخر الميسِ إنقاض الفراريجِ
گويي صداها از وارد شدن به ما در پايان كوچ كردن مانند صداي جوجه گنجشك 

 .هاست
قاض و فراريج و درك معناي آنها و بعد از آن رسيدن به تشبيه الميس، إن: فهم واژگان

 ).222ص:1379الهاشمي، (دشوار است 
نويسنده براي مدار قرينه استعاره تبعيه در فعل و مشتقات آن زماني كه بر مفعول  )ب

 :به دوم استوار باشد، اين مثال امده است
 وهاصبحنا الخزرجية مرهفات         أباد ذوي أرومتها ذو
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بر قبيله خزرجيه صبحگاهان ضربه وارد كرديم و صاحبان شمشيرهاي تيز اصل آن 
 .قبيله را نابود كردند

و .باشد مي به مرهفات كه مفعول دوم است،» صبح«قرينه در اين مثال وابستگي فعل 
صبحه يعني او را از شراب صبحگاهي سيراب كرد و مرهفات يعني شمشيرهاي تيز و 

در اين بيت تضاد ). گردد مي ارومة به خزرجية و در ذووها به مرهفات  بر ضمير در(برنده 
به جاي تناسب به كار گرفته شده است و بدي كردن به خزرجيه در صبح به صبوح 

و لفظ مشبه به براي مشبه به شيوه استعاره . بامدادي با جامع شادماني تشبيه شده است
ضرب با مرهفات به معني  و سپس از صبوح تصريحيه اصليه عناديه تهكميه استعاره شده

حببه معني  ص277ص: همان(شيوه تبعيه اشتقاق شده استبه  ضَرَب .( 
 : براي تشبيه مؤكد اين مثال آمده است) ج

 و الريح تعبث بالغصون و قد جري      ذهب األصيل علي لجين الماء 
رنگ اي  روب بر آب نقرهآورد و طالي زرد رنگ غ مي را به حركت درها  و باد شاخه
 .روان شده است

 اضافه شده است  در اين مثال مشبه به به مشبه
 اصيل كالذهب علي ماء كاللجين

ص : همان(.كند آسان نيست مي درك اين معنا براي مثالي كه مفهوم متن را تشريح
234(  

  
 چگونگي استفاده از آيات قرآني -5
به علت عمق معاني و فصاحت آن در يادگيري استفاده از آيات قرآن عالوه بر آنكه  -1

و بالغت . مطالب سهم بسزايي دارد، از لحاظ روحي و معنوي نيز در خواننده اثرگذار است
ن ادبي براي آگاهي بيشتر دانشجو نيز وقرآن چيزي قابل انكار نيست اما ذكر مثال از مت

ات نيازمند آگاهي از آيات خالي از لطف نيست عالوه بر آن در مثالهاي قرآني فهم برخي آي
قبل و يا بعد از آيه ميباشند و اين ممكن است براي دانشجو سخت باشد، در حالي كه 

  .مثال براي سهولت در فهم مطلب است
مثالً نويسنده براي زماني كه هدف از القاي خبر تحسر باشد اين آيه از قرآن را مثال 

براي فهم اين مثال ).4:مريم(» دختر زاييدمپروردگارا من : إنّي وضعتُها انثي« : زده است



  مجموعه مقاالت دومين كنگرة ملي علوم انساني    126

يا براي تحسر و يا براي شادماني . بايد از آيات قبل و داستان حضرت مريم آگاهي داشت
توانست از متون ادبي نيز استفاده  مي آيات ديگري از قرآن آورده است كه در كنار آنها

  ). 46ص:1379الهاشمي، (كند
  

    :پيشنهاد
  جنيب و جثماني بمكة موثق       هواي مع ركب اليمانين مصعد   

 )44ص :1377زاهدي، (
  فس اماره امـــــرومانده نـــف         تو داني كه مسكين و بيچاره ام   

 )29ص :1353رجائي، (
كه براي موارد خروج امر يا نهي و غير آن از معني هايي  در بحث خبر و انشاء مثال-2

توانست در كنار آنها  براي فهم بيشتر  مي مؤلف. همگي قرآني هستند و شيوااصلي آمده، 
متون ادبي و آشنايي با موارد به كارگير اين اغراض در متون از اشعار و متون ادبي نيز 

إذا تداينتم بدينٍ إلي أجل مسمي « سورة بقره 282مثال براي ارشاد آيه . استفاده كند
را مثال آورده كه غرض آن روشن است» بالعدل فاكتبوه و ليكتب بينكم كاتب. 

  
  :پيشنهاد

  يوماً و إن كنت من أهل المشورات        شاور سواك إذا نابتك نائبة 
  ).188ص :1429الجارم و امين، (

 :و درفارسي
  پيش از آن كز تو نيايد هيچ كار       رسد كار بكن   مي دستت اي كه

  ).152: 1377زاهدي، (
  
  نتيجه 

علوم بالغي  يدرسهاي  كه از جمله كتاب جواهر البالغه تأليف احمد الهاشميكتاب 
 ايران تدريسهاي  در دانشگاهاي  است و در سطح گسترده يرشته زبان و ادبيات عرب

بالغي را در بر مي گيرد اما از  لواگرچه اين اثر  كتابي است جامع و بيشتر اص .شود مي
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هاي  و مثالها  تمرين، مشابه  و نامفهوم ن وجود مطالبلحاظ محتوا با اشكاالتي همچو
  .ن مواجه استغير قابل فهم براي دانشجويامواقع نوعا تكراري و نامأنوس و در گاهي 

  :اشكاالت كلي كه بر كتاب جواهر البالغه تأليف احمد الهاشمي وارد است
مالحضه  از لحاظ محتوايي برخي مباحث داراي اشكال هستند كه بايد با دقّت و .1

رسد نويسنده در ارائه برخي مباحث دچار عالوه بر اين به نظر مي. بيشتري تدريس گردند
 .لغزشهايي شده است

در بحث مثالهاي قرآني با توجه به عمق معاني و تفسير آيات، ارائه مثالها براي  .2
جهت  هر موضوع بايد كامال متناسب و آسان فهم باشد و در كنار آنها نبايد از متون ادبي

 .فهم بيشتر غافل شد
تعاريف در برخي مواقع با مثالها منطبق نيست يا مرز مشخصي ندارند بطوريكه  .3

 .توان براي چند نمونه به كار برد مي يك تعريف را
 .باشند مي متن و مثالها امروزي نيستند و نوعاً قديمي و خشك .4
جزء  توانست مي در هر مبحث يا در هر فصل مؤلف مطالب بسيار مهمي كه .5

اصلي متن باشد را به صورت پاورقي آورده است، كه اين امر ممكن است با كم توجهي 
  .دانشجو نسبت به آن مطلب منجر شود

  
  و مĤخذمنابع 

  قرآن كريم
، طهران، الطبعة الخامسة) البيان و المعاني و البديع(البالغة الواضحة ) 1429(الجارم، علي و امين مصطفي 
  .و النشر مؤسسة الصادق للطباعة

  انتشارات دانشگاه پهلوي -، شيرازمعالم البالغه در علم معاني و بيان و بديع؛ )1353(رجائي، محمد خليل
، بيان، بديع؛ چاپخانه دانشگاه در فن معاني) علم البالغة(روش گفتار؛ )1377)(جعفر(زاهدي،زين الدين

  مشهد
    فردوس -، چاپ هشتم، تهرانبيان و معاني). 1383(شميسا، سيروس، 

 .نشر بالغت -قم-، چاپ هفتمترجمه و شرح جواهر البالغة؛ )1387(عرفان، حسن 
، اشراف صدقي محمد جميل الطبعة جواهر البالغه في المعاني و البيان و البديع). 1379(الهاشمي، احمد؛ 

  االولي، طهران، مؤسسة الصادق للطباعة و النشر



 



  
  
  
  

ايران از نظر  هاي فارسي مدارس تحليل محتواي كتاب
  هاي حامل خشونت و  ميزان كاربرد واژه

 هاي حامل ماليمت و صلحواژه
  ∗بلقيس روشن
 **حسين قاسم پور مقدم

  ***حسين عزيزي
  چكيده

هاي فارسي مدارس ايران به لحاظ ميزان  تحقيق حاضر به تحليل محتواي متون كتاب
پردازد و در پي  هاي حامل ماليمت و صلح مي هاي حامل خشونت و واژه واژهكاربرد 

آميز در متون درس هاي خشونت ميزان كاربرد واژه) 1 :يافتن پاسخ سؤاالت زير است
آميز در متون درس  هاي صلح ميزان كاربرد واژه) 2فارسي مدارس ايران چه قدر است؟ 

هاي  آميز و واژه هاي صلح يان واژهاز م) 3قدر است؟ فارسي مدارس ايران چه 
ترين كاربرد است؟  يك داراي كم                                   ترين كاربرد و كدام  يك داراي بيش                                   آميز كدام  خشونت

هاي حامل ماليمت و پيام  يك داراي واژه                                   هاي تحصيلي كدام  ها و دوره از ميان پايه) 4
در اين پژوهش با استفاده از روش تحليل توصيفي تمامي  تري است؟ صلح بيش

جهت تعيين معناداري تفاوت بين سه مقطع . اند هاي فارسي مدارس تحليل شده كتاب
 تحقيق نشانهاي  يافته. واليس استفاده گرديده است -تحصيلي از آزمون كراسكال

هاي حامل ماليمت  هاي فارسي مدارس ايران ، فراواني  واژه در كتاب) الف  :كه دهد مي
                                                 

  هاي خارجي دانشگاه پيام نور شناسي و زبان عضو هيات علمي گروه زبان ∗
  ريزي آموزشي عضو هيات علمي سازمان پژوهش و برنامه ∗∗
  دانشگاه پيام نور كارشناس ارشد رشته آموزش زبان فارسي ∗∗∗
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 43/57( 2763هاي حامل خشونت با  و فراواني واژه) درصد 57/42( 2048و صلح با  
از ) ب. تر است آميز بيش هاي صلح آميز از واژه هاي خشونت است، لذا كاربرد واژه) درصد

، 132با فراواني  فارسي دوم دبستان بخوانيمتاب هاي مختلف تحصيلي، ك ميان پايه
ادبيات ترين و كتاب  حامل ماليمت و صلح، داراي بيشة درصد، واژ 11/78معادل 
حامل ة درصد، واژ 84/27، معادل 228با فراواني  سال دوم دبيرستان) 2(فارسي 

با  در مقايسه( حامل ماليمت و صلح  ة ترين تعداد واژ ماليمت و صلح، داراي كم
ابتدايي با ة هاي مختلف تحصيلي، دور از ميان دوره) پ. است) هاي حامل خشونت  واژه

ة ترين و دور حامل ماليمت و صلح، داراي بيشة درصد، واژ 25/53، معادل 713فراواني 
حامل ماليمت و صلح، داراي ة درصد، واژ 82/33، معادل 741دبيرستان با فراواني 

تفاوت . است) هاي حامل خشونت در مقايسه با واژه( ها   واژهترين تعداد از اين نوع  كم
هاي حامل  دار است اما تفاوت ميزان واژه آميز در سه مقطع معني هاي خشونت ميزان واژه

  . دار نيست ماليمت و صلح در اين سه مقطع معني
كتاب فارسي، مدارس ايران، تحليل محتوا، معني شناسي، واژه، خشونت، : ها كليدواژه

  . صلح
  

  مقدمه. 1
سوز در طول تاريخ زندگي بشر از يك سـو،   هاي بزرگ و خانمان به خاطر  آوردن جنگ

هـاي   هـا و بـه ويـژه سـالح     توليد انواع سالحة هاي عظيم تكنولوژيكي در زمين و پيشرفت
سـازي انسـان از سـوي ديگـر،      قـدرت تخريـب و ويـران   ة كشتار جمعي و در نتيجه توسع

به خصوص طرفداران صلح جهاني را نگران كرده اسـت؛ در بسـياري از   بسياري از مردم و 
هاي درسي مطـرح شـده    كشورها آموزش صلح به طرق گوناگون و از جمله از طريق كتاب

عمومي كه مخاطبانش كودكان و نوجوانان هستند ة كتاب درسي به عنوان يك رسان. است
  .عهده دارددهي و آموزش  رفتارهاي گوناگون نقش مهمي بر  در شكل

و بسـيار كـم پـيش      ايرانيان در طول تاريخ همواره مردمي مهربان و صلح دوست بوده
آمده است كـه بـه كشـوري ديگـر حملـه كـرده و يـا آغـازگر جنـگ بـوده باشـند، بلكـه             

دوسـتي و   حـس نـوع  . طلب قـرار گرفتـه اسـت    شان بارها مورد هجوم اقوام جنگ سرزمين
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ز فرهنگ مردم ايران بوده و شعر زير از سـعدي، شـاعر   همدردي با ديگران همواره جزئي ا
  .آمده، بيانگر اين حقيقت است گلستانبلند آوازه، كه در حكايت دهم از باب اول كتاب 

  گوهرند كه درآفرينش زيك        آدم  اعضاي يكديگرند     بني 
  دگر  عضوها را  نماند  قرار          چوعضوي بدرد آورد روزگار   

  نشايد كه نامت نهند آدمي         غمي     ديگران بي توكز محنت
خوانـد و بـه    قرآن كريم نيز در آيات متعددي مسلمانان را به صلح و دوسـتي فـرا مـي   

كنند و در بـين مـردم نيـز صـلح و سـازش       مؤمناني كه بر خشم و عصبانيت خود غلبه مي
 إِنَّما«: فرمايد الحجرات مية سور 10ة يدهد؛ از جمله در آ پاداش مية سازند، وعد برقرار مي

؛ يعني مؤمنـان همتـا و   »تُرْحمونَ لَعلَّكُم اللَّه واتَّقُوا أَخَويكُم بينَ فَأَصلحوا إِخْوةٌ الْمؤْمنُونَ
برادر يكديگر هستند پس بين برادران خود صلح و سازش كنيد تا در برابر رحمت خدا قـرار  

  .گيريد
هاي درس فارسي مدارس ايران داراي بار معنـايي   به كار رفته در متون كتاب هاي واژه
متفاوتي هستند و مفاهيم گوناگوني مانند دوستي، مهربـاني،   (semantic load) و عاطفي

هـاي   با انتخاب متون و واژه. جويي، خشونت و غيره را در بر دارند ماليمت، دشمني، ستيزه
تـوان احساسـات و عواطـف انسـاني را در كودكـان       مي هاي درس فارسي مناسب در كتاب

تـوان   هاي درسي دراين زمينه، مـي  تقويت كرد و با آشكار نمودن نقاط قوت و ضعف كتاب
  .ها گام برداشت در راستاي بهبود و اصالح اين كتاب

  
  ي تحقيق مباني نظري و پيشينه. 2

اصـلي  هاي  ي از  شاخهيك "مطالعه علمي زبان  است و )  (linguisticsزبان شناسي 
 ,Crystal)پـردازد  مـي  است كه به مطالعه معنـي در زبـان   (semantics)شناسي آن معني

و  به دنبال كشف چگونگي عملكرد ذهن انسان در درك معني از طريـق     "(2003:410
  ).  100:1378صفوي، (كاود  زبان است و در اصل بازنمودهاي ذهن آدمي را بازمي
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در سطح واژگان  (sense relations)توان از طريق روابط مفهومي  معني را مية مطالع
ــام داد  ــان انجـ ــام زبـ ــايي . نظـ ــمول معنـ ــد شـ ــي ماننـ ــم (hyponymy)روابطـ ، هـ

 semantic)و تقابــل معنــايي  (polysemy)، چنــد معنــايي (synonymy)معنــايي

opposition) دهند  مي اينها انواع روابطي را تشكيل. شوند مي ترين آنها  محسوب شناخته
خورند كه ممكن است در نگاه نخست  مي كه در نظام معنايي زبان ميان مفاهيمي به چشم

مستقل از يكديگر بنمايند ولي ارتباطي تنگاتنگ با يكديگر دارند و گاه تشـخيص يكـي از   
تحقيـق حاضـر بـه بررسـي  آن نـوع از      ). 101: همان( ديگري به سادگي امكانپذير نيست

حاوي خشونت هاي  حاوي صلح و ماليمت در مقابل واژههاي  ه بين واژهپردازد ك مي تقابل
  .شود مي ناميده (complementary)وجود دارد و تقابل مكمل 

مباحـث مربـوط بـه ايـن     . تقابل معنايي  يكي از روابط مفهومي در سطح واژگان است
 & Katz )و فـودور  رابطه در آثار بسياري از زبانشناسان غير ايراني و ايراني، از جمله كتز 

Fodor, 1963)   الينـز ،(Lyons, 1963; 1977; 1995)   پـالمر ،(Palmer,1981) ،
،  (Hurford & Heasley,1983)،   هرفورد و هيزلي Kastovsky,1982 )(كستوفسكي

،  (Murphy, 2003)، مـورفي  )Aitchison, 1993(، ايچسـون   (Cruse, 1986)كروز 
 ;1383)، صفوي  (Croft & Cruse, 2004 )و كروز ،  كرافت  (Saeed, 2003)سعيد 

  .شود مي مشاهده (1376;1382)و صناعتي  (1369
وجود دارد به  (antonyms )در تقابل مكمل رابطه اي بين يك جفت كلمه متضاد 

 (Saeed: 2003: 66) .  طوري كه منفي يكي متضمن صورت مثبت ديگري است 
، »اذيت كردن/ نوازش كردن «، »بدي/  خوبي«، »جنگـ/ صلح «هايي مانند  واژه

و غيره در تقابل با هم قرار » دشمن/ دوست «، »آزادي/ اسارت «، »مهرباني/ خشونت «
تقابل . ديگر قرار گرفته استة مقابل مفهوم واژة ها در نقط دارند و مفهوم يكي از اين واژه

  .پرداختن به آن نيستشود كه در اين مقاله مجال  هاي مختلفي را شامل مي معنايي گونه
درسي فارسي مدارس ايران صورت گرفته هاي  تا كنون، تحقيقات بسياري درباره كتاب
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.  است و بسياري از متون آنها از ديدگاههاي مختلف بررسي و تجزيه و تحليل شده اند
هاي  كه به ارزيابي محتواي كتاب) 1373(برخي از اين تحقيقات عبارتند از محمودي 

هاي  ابتدايي و ارايه يك چارچوپ نظري در خصوص تدوين و اصالح كتاب فارسي دوره
كه به مقايسه  تاثير آموزش محتواي ) 1382( پردازد،  ذوالفقاري  مي فارسي مقطع ابتدايي

بر پيشرفت زبان آموزي دانش آموزان  )بخوانيم و بنويسيم( قديم و جديد فارسيهاي  كتاب
كه جايگاه آموزش صلح و جنگ را ) 1383( منافي دستجرديپردازد ،  مي سال اول ابتدايي

كند  مي بررسي 83-84در محتواي كتب درسي دوره ي سه سال راهنمايي سال تحصيلي  
فارسي دوره پنج ساله ابتدايي در هاي  كه سير تحول محتواي كتاب)  1387( و فريدون پور

ارس ايران از نظر ميزان فارسي مدهاي  اما تحليل كتاب. كند مي صده اخير را بررسي
حامل خشونت صورت نگرفته است، لذا هاي  حامل ماليمت و صلح و واژههاي  كاربرد واژه

شايان ذكر است . در اين خصوص پيشينه مستقيمي براي تحقيق حاضر متصور نمي باشد
نشان ميدهد كه ميزان مفاهيم مرتبط با صلح ) 1383( كه نتايج تحقيق منافي دستجردي

درصد و ميزان مفاهيم مرتبط با جنگ در سه بعد  89/33عد متن، تصوير و پرسش در سه ب
ة كتب درسي دورة درصد در هم 94/48درصد و ساير موارد  17/17متن، تصوير و پرسش 

مفاهيم مرتبط با صلح به ترتيب در ة ترين ميزان عرض بيش. تحصيلي راهنمايي بوده است
ترين ميزان  اجتماعي عرضه شده است و بيشدروس تعليمات ديني، فارسي، تاريخ و 

هاي تاريخ، ديني و فارسي مشاهده  فراواني مفاهيم مرتبط با جنگ نيز به ترتيب در كتاب
  .شده است

  
  كتاب درسي . 3

هاي درسي به خاطر اهميت زيادي كه در تعيين محتوا و خط مشي آموزشي  كتاب«
اهميت اين ). 62: 1372فردانش، (» دباشن مي دارند، كانون توجه تمامي دست اندركاران

هاي ¬عالوه بر اين، كتاب.  باشد¬ها در نظام آموزشي متمركز ايران چند برابر مي كتاب
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  .درسي در تحقق اهداف نظام آموزشي نقش اساسي و كيفي دارند
ها، هماهنگ و همسو با هاي مربوط به برنامههاي درسي و محتواي كتاباگر برنامه«
هاي مورد انتظار  توان نسبت به تحقق هدفجزئي نظام نباشند نمي هاي كلي و هدف

هاي درسي، بازنگري، تجديد نظر و اصالح وقوف بر اهميت نقش كتاب. اميدي داشت
هاي رشد برنامه ريزي و هاي درسي از طريق اصول علمي، زمينهبرنامه و محتواي كتاب

به همين ). 35: 1373رئيس دانا، (» آوردبه تبع آن رشد پيشرفت تحصيلي را فراهم مي
يابي به الگوهاي بهتر در  ريزان براي دست هاي درسي و برنامه دليل تهيه كنندگان كتاب

هاي درسي ها، موضوع تحليل درسي را به عنوان روشي در بررسي كتاب تدوين اين كتاب
مايند و را مشخص نها  اند تا براساس آن بتوانند معيارهاي مطلوب  اين كتابپذيرفته
تر  هاي تهيه شده را مشخص سازند و از تحقيقات انجام شده در مطلوبهاي كتابنارسايي

  ).117: 1382واشقاني فراهاني،(هاي درسي بهره جويند ساختن كتاب
با توجه به داليل فوق و از آن جا كـه ارزيـابي از محتـواي دروس در فراينـد تعلـيم و      

هـاي  د، در اين تحقيق به تحليل محتواي كتـاب شوتربيت يك رويكرد مداوم محسوب مي
هـاي حامـل   هـاي حامـل خشـونت و واژه   فارسي مدارس ايران از نظر ميزان كـاربرد واژه 

 .ماليمت و صلح پرداخته شده است

  
  روش تحقيق. 4

هـاي   ازآن جا كه ماهيت موضوع اين تحقيق، تجزيه و تحليـل مـدارك، يعنـي كتـاب    
نگارندگان سعي داشته اند تا آن چه را كه وجـود دارد بـدون هـيچ    درسي، است و از سويي 

هاي پـژوهش در ايـن تحقيـق از روش    گونه دخالتي گزارش دهند ، براي رسيدن به هدف
) هـا نوشـته (ها در قدم اول محتواي آشكار كتاب. توصيفي تحليل محتوا استفاده شده است

كلي تعيين شـده انـد و نهايتـاً    ها  به صورت يك چارچوب مشخص گرديده،  سپس مقوله
هاي فارسي هر سه مقطع آموزشـي دبسـتان، راهنمـايي و دبيرسـتان بـر اسـاس آن        كتاب
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  .اند ها  محاسبه شدهها مطالعه و فراواني آنمقوله
ها  با در نظر گـرفتن شـواهد، تعريـف    هاي متون كتاببا توجه به اهداف پژوهش، واژه

هاي حامـل ماليمـت و   هاي حامل خشونت و واژه به واژهها در جمله عملياتي و مفهوم آن
  :ها به شرح زير است تعريف عملياتي مقوله. صلح  تقسيم گرديده اند

ها  هايي است كه مفهوم آن هاي حامل خشونت واژه در  تحقيق حاضر منظور از واژه) 1
كند به  مي ها را در ذهن تداعي به طور كلي تفرقه، عدم تفاهم، كينه و خصومت بين انسان

  :گنجد طوري كه موارد زير در اين مقوله مي
مبـارزه، پيكـار،   ها را در بردارند، ماننـد   هايي كه معني جنگ و دعواي بين انسان واژه -

  و غيره  دشمني
نيزه،  تفنگ، گلوله، گرز،اسامي مربوط به ابزار و آالت جنگ و مشاغل نظامي ، مانند  -
  وغيره سرباز
ظلم، ناسزا، تمسخر، رسانند، نظير  ها آزار و اذيت ديگران را مي آنكلماتي كه مفهوم  -

  و غيره كشتن، نفرت، بيزاري، زدن
بـدرفتار،  هـاي بـدكار و بـدخواه، ماننـد      اخالق نكوهيده، انسانة هاي در بردارند واژه -

  و غيره بدنهاد، سنگدل
فـرار، زخمـي،    ترس،اعمال خشونت آميز است، مانند ة ها نتيج كلماتي كه مفهوم آن -
  و غيره اسير

هاي حامل ماليمت و صلح در اين تحقيق ، واژه هايي اسـت كـه بـه     منظور از واژه) 2
طور كلي مفاهيمي چون زندگي مسالمت آميز، تفاهم، آسايش خاطر و عشق و دوستي بين 

  :گنجد موارد زير در اين مقوله مي. ها را در بردارند انسان
باشد، مانند سالم و احوال  ابط اجتماعي مثبت در جامعه ميهايي كه مربوط به رو واژه -

  پرسي، تشكر و قدرداني، تعارفات و برخوردهاي دوستانه و غيره
امنيـت،  دهند ،ماننـد   هايي كه زندگي آرام و به دور از جنگ و ناامني را نشان مي واژه -
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  و غيره آرامش، صلح
ياري، كمـك،  دهند، مانند  نشان ميها را نسبت به هم  كه وابستگي انسانهايي  واژه -

  و غيره دوست، آشنا، يار
دوسـتي،   مهـر، محبـت، نـوع   رسانند، مانند  هايي كه عواطف مثبت انساني را مي واژه -
  و غيره عشق

هاي هاي فارسي تمام پايه ي آماري در اين تحقيق شامل واژگان موجود دركتابجامعه
باشد و با حجم نمونـه يكسـان   م دبيرستان ميتحصيلي مدارس ايران، از اول ابتدايي تا سو

  .است
ها در قسمت  مباني نظري  و پيشـينه  در اين تحقيق براي جمع آوري اطالعات و داده

تحقيق، از روش كتابخانه اي و جهت جمع آوري اطالعات براي تحليل محتواي كتـب، از  
چك ليسـت بـوده    ابزار گرداوري اطالعات. هاي درسي فارسي استفاده گرديده است كتاب
  .است

درصـد و در مـورد    81  هـاي حامـل خشـونت    ضريب پايـايي كدگـذاران در مـورد واژه   
 .درصد به دست آمده است 87هاي حامل ماليمت و صلح  واژه

بـا توجـه بـه مفهـوم آن و تعريـف عمليـاتي         واحد مورد مطالعه واژه است  و هـر واژه 
حامـل  هـاي   امـل ماليمـت و صـلح و واژه   حهاي  واژهة ها كه حاوي يكي از دو مقول مقوله

براي تعيين معنـاداري تفـاوت بـين سـه     . خشونت است ، كدگذاري و  شمارش شده است
هـاي حامـل    هاي حامل خشونت و واژه مقطع ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان در ميزان واژه

  .واليس استفاده گرديده است -ماليمت و صلح، از آزمون كراسكال
  

  تحقيقهاي  افته. 5
هاي خشونت آميز در متون درس فارسي مدارس ايران چـه   ميزان كاربرد واژه -سؤال ا
  قدر است؟
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هاي فارسي مدارس ايـران از   دهد در متون كتاب نشان مي 1-1هم چنان كه جدول  -
درصـد   43/57معادل  2763حامل خشونت و ماليمت و صلح، تعداد  ةواژ 4811تعداد كل 

  .ر رفته استحامل خشونت به كاة واژ
آميز در متون درس فارسي مدارس ايران چه قدر  هاي صلح ميزان كاربرد واژه -2سؤال 

  است؟
هاي فارسي مدارس  دهد در متون كتاب نشان مي 1 -1هم چنان كه جدول و نمودار -

حامل ماليمت ة واژ 2048حامل خشونت و ماليمت و صلح، تعداد ة واژ 4811از تعداد كل 
  .درصد به كار رفته است 57/42و صلح معادل 

آميـز كـدام يـك داراي     هـاي خشـونت   آميـز و واژه  هـاي صـلح   از ميـان واژه  -3سؤال 
  ترين كاربرد است؟ ترين كاربرد و كدام يك داراي كم بيش

هاي فارسي مدارس، فراوانـي و   شود در كتاب مالحظه مي 1 -1هم چنان كه در جدول
و فراوانـي و درصـد    57/42،  2048ترتيـب  هاي حامـل ماليمـت و صـلح بـه      درصد واژه

گيريم كـه كـالً در    است؛ لذا نتيجه مي 43/57و   2763هاي حامل خشونت به ترتيب  واژه
هـاي   آميـز از واژه  هـاي خشـونت   هاي درسي فارسي مدارس ايران ميزان كاربرد واژه كتاب
  .تر است آميز بيش صلح

هاي حامل ماليمت و  ت و واژههاي حامل خشون فراواني و درصد واژه:  1 -1لجدو
  هاي فارسي مدارس ايران كتاب صلح در

  
  
  
  

 

 

 درصد فراواني مقوله

 43/57 2763 خشونت

 57/42 2048 صلح

 100 4811 جمع
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هاي حامل ماليمت و صلح در  هاي حامل خشونت و واژه فراواني واژه:  2 -1جدول 
  هاي فارسي كتاب
هاي تحصيلي تمام پايه  

  
هاي حامل ماليمت و صلح در  هاي حامل خشونت و واژه درصد واژه:  3 -1جدول

 هاي فارسي كتاب

  هاي تحصيلي تمام پايه
 

   

 پايه مقوله

  اول

 ابتدايي

  دوم

 ابتدايي

  سوم

 ابتدايي

  چهارم

 ابتدايي

  پنجم

 ابتدايي

  اول

 راهنمايي

  دوم

 راهنمايي

  سوم

 راهنمايي

  اول

 دبيرستان

  دوم

 دبيرستان

  سوم

 دبيرستان

 398 591 461 182 219 286 262 225 91 37 11 خشونت

 217 228 296 153 237 204 144 227 175 132 35 صلح

 615 819 757 335 456 490 406 452 266 169 46 جمع

  

 مقوله

 پايه

  اول

 ابتدايي

  دوم

 ابتدايي

  سوم

 ابتدايي

  چهارم

 ابتدايي

  پنجم

 ابتدايي

  اول

 راهنمايي

  دوم

 راهنمايي

  سوم

 راهنمايي

  اول

 دبيرستان

  دوم

 دبيرستان

  سوم

 دبيرستان

 71/64 16/72 90/60 33/54 03/48 37/58 53/64 78/49 21/34 89/21 91/23 خشونت

 29/35 84/27 10/39 67/45 97/51 63/41 47/35 22/50 79/65 11/78 09/76 صلح

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 جمع
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هاي حامل ماليمت و  هاي حامل خشونت و واژه درصد واژهفراواني و :  4 -1جدول 
 هاي صلح در كتاب

  هاي متفاوت تحصيلي فارسي دوره 
 

 

    
  تري است؟ ها و پيام صلح بيش ها كدام يك داراي واژه ها و دوره از ميان پايه -4سؤال 
هـاي مختلـف    دهنـد از ميـان پايـه    نشان مي  3 -1و  2 -1هم چنان كه جدول -الف

ة درصـد واژ  11/78معـادل   132بـا فراوانـي    فارسي دوم دبستان بخوانيمتحصيلي، كتاب 
بـا   سال دوم دبيرستان) 2(ادبيات فارسي ترين و كتاب  حامل ماليمت و صلح، داراي بيش

ة تـرين تعـداد واژ   حامل ماليمت و صلح، داراي كمة درصد واژ 84/27معادل  228فراواني 
هـم چنـين كتـاب    . است) هاي حامل خشونت  در مقايسه با واژه( حامل ماليمت و صلح  

حامل خشونت، داراي ة درصد واژ 89/21معادل  37ا فراواني ب فارسي دوم دبستان بخوانيم
 16/72معـادل   591 بـا فراوانـي  سـال دوم دبيرسـتان   ) 2(ادبيات فارسي ترين و كتاب  كم

در مقايسـه بـا   (حامـل خشـونت   ة تـرين تعـداد واژ   حامل خشونت، داراي بـيش ة درصد واژ
  . باشد مي) هاي حامل ماليمت و صلح واژه

  
 مقوله

 دوره

 دبيرستان راهنمايي ابتدايي

 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني

 18/66 1450 63/53 687 75/46 626 خشونت

 82/33 741 37/46 594 25/53 713 صلح

 100 2191 100 1281 100 1339 جمع
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ة هاي مختلف تحصـيلي، دور  يابيم كه از ميان دوره در مي 4 -1دولهاي ج از داده -ب
تـرين   حامل ماليمت و صلح، داراي بيشة درصد واژ 25/53معادل  713ابتدايي با فراواني 

حامل ماليمـت و صـلح، داراي   ة درصد واژ 82/33معادل  741دبيرستان با فراواني ة و دور
. اسـت ) هاي حامل خشونت  در مقايسه با واژه( حامل ماليمت و صلح  ة ترين تعداد واژ كم

حامـل خشـونت، داراي   ة درصـد واژ  75/46معـادل   626ابتدايي با فراواني ة هم چنين دور
حامل خشونت، داراي ة درصد واژ 18/66معادل  1450دبيرستان با فراواني ة ترين و دور كم

  .است) اليمت و صلحهاي حامل م در مقايسه با واژه(حامل خشونت ة ترين تعداد واژ بيش
  
  گيري بحث و نتيجه. 6

هاي خشونت و صلح مورد بررسي قرار گرفت بـا ايـن هـدف كـه      در اين تحقيق مقوله
قاعدتاً هرچـه ميـزان   . ها در كتاب هاي درسي فارسي مدارس تعيين شود ميزان كاربرد آن

؛ يـا حـداقل   تـر اسـت   آل تر باشد ايده هاي درسي كم آميز در كتاب كاربرد واژه هاي خشونت
آميز برقرار باشـد و بـا    آميز و واژه هاي صلح هاي خشونت بايد تعادلي نسبي بين كاربرد واژه

هـاي   آموزان در پايـه  رفتار دانشة ها بر روحيه و نحو توجه به اين كه شدت تأثير اين مقوله
اي هـ  المقـدور ازكـاربرد واژه    ابتدايي حتـي ة مختلف تحصيلي متفاوت است پس بايد در دور

در . ها بسيار كم باشـد  هاي درسي استفاده نشود يا ميزان كاربرد آن حامل خشونت در كتاب
غير اين صورت يكي از اهداف آموزش زبان فارسي كـه تلطيـف عواطـف و احساسـات در     

  .ابتدايي است، برآورده نخواهد شدة هاي تحصيلي و به ويژه در دور دورهة هم
هـا و   هـاي فارسـي دوره   هاي حامـل خشـونت در كتـاب    هر چند ميزان پراكندگي واژه

هـا خيلـي    هاي مختلف تحصيلي متفاوت است و فراواني اين مقوله در بعضي از كتـاب  پايه
رسـد امـا در    هاي ديگر بسيار زياد و نامطلوب به نظر مـي  آل و در بعضي از كتاب كم و ايده

هاي  ه در اين تحقيق ، مشخص گرديد كه ميزان كاربرد واژههاي به دست آمد كل، از يافته
چنان . هاي حامل ماليمت و صلح است تر از واژه هاي فارسي بيش حامل خشونت در كتاب
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حامـل خشـونت و   ة واژ 4811هاي فارسي مدارس ايـران از تعـداد كـل     كه در متون كتاب
 2048خشـونت و  تعـداد   حامـل  ة درصد، واژ 43/57، معادل 2763ماليمت و صلح، تعداد 

با توجه به اين مـوارد  . درصد، به كار رفته است 57/42حامل ماليمت و صلح، معادل ة واژ
هـاي درسـي مطلـوب     آميـز در كتـاب   هاي خشـونت  زياد از واژهة و به لحاظ اين كه استفاد

ر هاي درس فارسي در اين رابطه مورد بازبيني و اصالح قرار بگيرند تـا د  نيست، بايد كتاب
  .هاي فارسي كاسته شود آينده از فراواني اين مقوله در متن كتاب

هاي حامل ماليمت و صـلح در متـون درس     دهد كه نسبت واژه     نتايج تحقيق نشان مي
 57/42واژه، معـادل   2048هاي حامـل خشـونت و    تر از واژه هاي فارسي مدارس كم كتاب

واژه، معـادل   2763هاي حامـل خشـونت    هاين در حالي است كه تعداد واژ. باشد درصد، مي
هـاي فارسـي مـدارس     يكي از اهداف آموزش زبان فارسي در كتـاب . درصد، است 43/57

به دسـت آمـده از ايـن پـژوهش از     ة آموزان است، نتيج تلطيف عواطف و احساسات دانش
طرفي با هدف مذكور مغايرت دارد و از طرف ديگر چون آموزش صلح به كودكان از طرف 

رسـد، ايـن نتيجـه     زش و پرورش، در جهان پر تنش امروز، الزم و ضروري به نظر مـي آمو
با توجه به مطالب ذكر شده بازبيني و اصالح كتـب فارسـي مـدارس    . بسيار نامطلوب است
  .نمايد هاي حاوي مفاهيم ماليم و محبت آميز الزم مي ها و واژه براي افزايش پيام

هاي  آميز از واژه هاي خشونت كه ميزان كاربرد واژه نتايج به دست امده بيانگر اين است
درصد و  43/57آميز  هاي خشونت حاوي ماليمت و صلح بيشتر است؛ چنان كه نسبت واژه

  .باشد درصد مي 57/42آميز  هاي صلح ه نسبت واژ
از  بخـوانيم  -فارسـي دوم دبسـتان  توان دريافت كه كتـاب   مي با توجه به نتايج تحقيق

تـرين   درصـد مناسـب   11/78هاي حامل ماليمت و صلح با نسـبت   برد واژهنظر ميزان كار
آميز در ايـن كتـاب    هاي صلح فراواني واژه. باشد هاي فارسي مدارس مي كتاب از بين كتاب

بيانگر اين است كه در كتاب فارسي دوم ابتدايي از متوني استفاده شده  كه حاوي مطالـب  
ه مسائل مربوط به جنگ و خشـونت پرداختـه شـده    تر ب باشد و كم آميز و ماليم مي محبت



 مجموعه مقاالت دومين كنگرة ملي علوم انساني    142

لذا متون اين كتاب احساسات و عواطف مثبت كودكـان را تحريـك نمـوده و ذهـن     . است
... آنان را بيشتر با مطالبي چون صلح، دوستي، صـفا، صـميميت، مهـر، محبـت، تفـاهم و      

ديـدگاه ايـن   با توجه به مطالب ذكر شـده كتـاب فارسـي دوم ابتـدايي از     . نمايد درگير مي
. هـاي مختلـف تحصـيلي اسـت     هاي فارسي پايه ترين كتاب از ميان كتاب آل پژوهش ايده

هاي حامل ماليمت  واژهة در اين كتاب مقول. است )2(ادبيات فارسي نقطه مقابل آن كتاب 
آميز را به خـود اختصـاص    آميز و صلح هاي خشونت درصد مجموع واژه 84/27و صلح تنها 
دهد كه در كتاب ادبيات فارسي دوم دبيرستان بـيش از انـدازه    مر نشان مياين ا. داده است

هاي ديگر نيز بـه نحـوي بـه     از ادبيات حماسي و ادبيات پايداري استفاده شده و در قسمت
آميـز دارد و نسـبت بـه ادبيـات      مطالبي پرداخته شده است كه محتوايي ناماليم و خشونت

هي شده است؛ لذا كتاب مذكور بـه نظـر نگارنـدگان    هايي از اين دست كوتا غنايي و مقوله
هاي فارسي مدارس است كه به شدت نيـاز بـه اصـالح و     ترين كتاب از بين كتاب نامناسب

  .آميز آن كاسته شود هاي خشونت بازبيني دارد تا به طريقي از ميزان واژه
ديگـر،   هـاي  ابتدايي نسبت بـه دوره ة هاي فارسي دور از ميان سه دوره تحصيلي، كتاب

ة البته اين بدان معني نيست كه هم. تري است هاي حامل ماليمت و صلح بيش داراي واژه
ـ      ابتدايي در ايـن زمينـه ايـده   ة هاي فارسي دور كتاب ة آل و بـي نقـص هسـتند چـون مقول
هـاي   هاي حامل ماليمـت و صـلح تنهـا حـدود پنجـاه و چهـار درصـد مجمـوع واژه         واژه

هاي درسي  خود اختصاص داده است كه اين رقم براي كتاب آميز را به آميز و صلح خشونت
هـاي   از بين سه مقطع تحصـيلي كتـاب  . ابتدايي بسيار كم استة فارسي مخصوصاً در دور

هاي فارسي  در كتاب. آميز است هاي صلح ترين واژه دبيرستان داراي كمة ادبيات فارسي دور
هـاي حامـل ماليمـت و     ، سـهم واژه آميز آميز و صلح هاي خشونت اين دوره از مجموع واژه

ها  از متـون و مطالـب    دهد كه در اين كتاب درصد است و اين نشان مي 82/33صلح تنها 
آميز بسيار كم استفاده شده است و بايد با تغيير و جايگزيني متون مناسـب، بـر تعـداد     صلح
ذكر است كه  الزم به. هاي فارسي اين دوره افزود هاي حامل ماليمت و صلح در كتاب واژه
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هـاي   هاي حامل خشـونت و واژه  براي تعيين معناداري تفاوت بين سه مقطع در ميزان واژه
واليس اسـتفاده شـد و مشـخص گرديـد كـه       -حامل ماليمت و صلح، از آزمون كراسكال

هـاي   دار اسـت امـا در واژه   هاي حامل خشـونت معنـي   تفاوت بين سه مقطع در ميزان واژه
  .دار نيست نيحامل ماليمت و صلح مع

هـاي حامـل خشـونت و فراوانـي      رسد علت اساسي فراواني بيش از حد واژه به نظر مي
هاي فارسي مدارس ايران، ايـن اسـت كـه     هاي حامل ماليمت و صلح در كتاب پايين واژه

ها نيسـت   گسترش و ترويج فرهنگ صلح جزو هيچ يك از اهداف كلي يا جزئي اين كتاب
هاي راهنماي معلم صريحاً به چنـين   چنين كتاب  فارسي و هم هاي و در هيچ يك از كتاب
  .هدفي اشاره نشده است

  
  و مĤخذ منابع

بخـوانيم و  (هـاي قـديم و جديـد فارسـي      مقايسة تأثير آموزش محتـواي كتـاب  . 1382. ذولفقاري، حسن
پـرورش  شـوراي تحقيقـات سـازمان آمـوزش و     . آموزان سال اول ابتدايي بر پيشرفت دانش) بنويسيم

  .استان مركزي
سـازمان  . ارزشيابي محتـواي برنامـة درس رياضـي دورة راهنمـايي تحصـيلي     . 1373. رئيس دانا، فرخ لقا

  .ريزي و تأليف كتب درسي ريزي آموزشي، دفتر برنامه پژوهش و برنامه
 ، دانشـگاه دانشـكده ادبيـات و علـوم انسـاني    نشـريه   "نگاهي به تقابل معنايي،". 1369. صفوي، كورش

  115-104كرمان، سال اول، 
  .انتشارات سوره مهر. تهران. درآمدي بر معني شناسي. 1387. صفوي، كورش
پايان نامـه كارشناسـي ارشـد زبانشناسـي     . بررسي تقابل معنايي در زبان فارسي. 1376. صناعتي، مرضيه

  .همگاني، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تهران
مجلـه زبـان و ادب    "،طبقه بندي تقابل معنايي در زبان فارسـي پيشنهادي در ". 1382. صناعتي، مرضيه

-14، 18هاي خارجي، سال ششـم، شـماره    ، دانشكده ادبيات فارسي و زباندانشگاه عالمه طباطبايي
37.  

 سال نهم شمارة . فصلنامة تعليم و تربيت. تحليل كتاب درسي. 1372. فردانش، هاشم
. هاي فارسي دورة پنج سالة ابتـدايي در سـدة اخيـر    واي كتابسير تحول محت. 1387. پور، طاهره فريدون
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  .دانشگاه پيام نور. نامة كارشناسي ارشد پايان
هاي فارسي دورة ابتـدايي و ارائـة يـك چهـارچوب      بررسي ارزيابي محتواي كتاب. 1373. محمودي، رضا

. نشكدة علوم تربيتيدا. نامة دكترا پايان. هاي فارسي ابتدايي نظري در خصوص تدوين و اصالح كتاب
  .دانشگاه تربيت معلم تهران

بررسي جايگاه آموزش صلح و جنگ در محتواي كتب درسـي دورة سـه   . 1383. منافي دستجردي، عاليه
دانشــكدة علــوم تربيتــي و . نامــة كارشناســي ارشــد پايــان. 83-84ســال راهنمــايي ســال تحصــيلي 

  .دانشگاه شهيد بهشتي تهران. شناسي روان
تحليل محتواي كتاب درسي علوم پاية اول كودكان كم توان ذهنـي  ". 1382.  اهاني، ماشاءالهواشقاني فر

ماهنامـة پـژوهش در حيطـة كودكـان      ".و مقايسة آن با كتاب درسي علوم پاية اول كودكان عـادي 
  .، سال سوم، شمارة دواستثنايي
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نقد تاريخ پژوهي متداول و تبيين روش تاريخ پژوهي 
  كالمي شيعي؛ مبتني بر قرآن و حديث 

  و اصول كالمي شيعه
، سال دوم متوسطه )1(مطالعه موردي، صلح حديبيه، كتاب تاريخ ايران و جهان ( 

  )انساني
  ∗ايمان روشن بين

  چكيده
و نه  -به صورت استنادي و اثباتي اين مقاله ابتدا به نقد روش تاريخ پژوهي متداول كه

شود، پرداخته و آثاري را كه بر به كتب تاريخي اهل تسنّن رجوع مي ـ صرفاً احتجاجي
براي نقد اين روش، ابتدا سيري اجمالي در تاريخ . دهدگردد توضيح ميآن مترتّب مي

عمربن  نقل حديث اهل تسنّن از زمان رحلت رسول خدا صلّي اهللا عليه و آله تا زمان
شود كه پيشينه تاريخي نقل، نگارش و تدوين سعي مي شود وعبدالعزيز عرضه مي

از طرف ديگر شواهد متعددي وجود دارد كه تاريخ نگاري . تسنّن روشن گرددحديث اهل
هاي كالمي اعتقادي و سياسي و قومي مورخان بوده در منابع اوليه، تحت تأثير ديگاه

هاي تاريخي ارائه شده در اين كتب مقايسه و تطبيق گزارش اين شواهد از طريق. است
ضمناً مطالعات تطبيقي ميان منابع تاريخي . با قرآن و سنّت قطعي، قابل شناسايي است

هاي اعتبار از ديگر مالك. افزايدهاي معارض در اين باب، بر تعدد شواهد ميو گزارش
اصول كالمي شيعه است كه بايد  هاي تاريخي باسنجي، تطبيق يا عدم تطبيق گزارش

تكرار شواهد، قرينه مهمي است كه تصوير تاريخ ارائه شده در منابع متقدم . بررسي گردد
  .   علمي، اعتبار چنداني ندارد اهل تسنّن بدون بررسي

پس از نقد روش تاريخ پژوهي متداول، براي ارائه روش جايگزين با عنوان تاريخ پژوهي 
                                           

 دانشجوي كارشناسي ارشد كالم و عقايد دانشكده علوم حديث ∗
iman_roshanbin@yahoo.com  
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ا به بررسي عوامل كمبود منابع مستقلّ تاريخي متقدم شيعي پرداخته كالمي شيعي، ابتد
شود و پس از معرّفي چند كتاب تاريخي شيعي به روش استخراج تاريخ از ميان مي

در ادامه، روش مختار را با . شودروايات و كتب فقهي اعتقادي و اخالقي پرداخته مي
نكته . نمائيمتاريخي شيعي تبيين ميتكيه بر قرآن، روايات معصومين و پس از آن كتب 

ها و فوايد تاريخ پژوهي كالمي شيعي و روش حائز اهميت در اين گونه پژوهش، ويژگي
  .گيردباشد كه توضيح آن مد نظر قرار مياستفاده كالمي از مباحث تاريخي مي

نقل به عنوان مطالعه موردي، بررسي تطبيقي بين روش مختار و شيوه متداول بر مبناي 
همچنين با بررسي كتاب تاريخ پايه . شودابن اسحاق، پيرامون صلح حديبيه انجام مي

گردد كه نگارش تاريخ اسالم اين كتاب، با همان مبناي دوم متوسطه انساني، روشن مي
، تحليلي كه در انتها از بيان صلح حديبيه با تاريخ پژوهي متداول بوده و به عنوان نمونه

هاي تاريخ پژوهي كالمي تر از استفادهورت پذيرفته نه تنها كم فايدهروش متداول ص
  .باشد، بلكه در اين كتاب تحليلي كامالً عكس ارائه شده استشيعي مي
  قرآن، حديث، كالم، اسرائليات، حديبيه :ها كليدواژه

  
  مقدمه

. كنندمي تسنّن استفادههاي تاريخي از كتب تاريخي اهلعموماً محقّقان براي پژوهش
بديهي است كه با منبع قرار دادن كتب آنان، نتيجه كار تاريخي شيعه، در بسياري از موارد 

  .) در ادامه ادلّه اين مدعا بيان خواهد شد. (گيردتسنّن را به خود ميرنگ و بوي عقايد اهل
تسنّن رجوع به كتب تاريخي اهلوقتي در مواردي كه روايات شيعي وجود دارد، 

بيت عليهم السالم و شود كه در بسياري از موارد، فضايل اهلد، به وضوح آشكار ميشو مي
در بسياري موارد هم اگر موضوع به . مطاعن منافقان و خلفا از تاريخشان پاك شده است

اند، اند انكار آن را نمايند يا از حذف آن غافل شدهقدري معروف و مشهور بوده كه نتوانسته
و با نقل فالناً،  بعدي حذف شده است و يا از معرّفي نام، خودداري كردههاي يا در نسخه

. اندها را با نقل كذا و كذا به پايان بردهاند و يا عبارات و جرياناز كنار آن گذشته... رجلٌ و
، 2همين مقاله ذيل عنوان مشورت در جنگ بدر، مجلّدات مختلف الغدير از جمله، ج: رك(

  ) 307-306و شرح معاني اآلثار، صص   نايات على الحديث، ذيل عنوان ج406ص
ابن «آمده بود، توسط » سيره ابن اسحاق«كه در » روايت انذار«به عنوان مثال، 

  )1/47تاريخ سياسي اسالم . (حذف گرديده است از سيره» هشام
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شود كه حاصل تحقيق اگر اين حقيقت را در كتب اهل تسنّن بپذيريم، كامالً روشن مي
  .اي در بر خواهد داشتمحقّقان از روي كتب آنان چه نتيجه

  
  سه كتاب تاريخي مهم اهل تسنّن

سيره ابن «، »سيره ابن اسحاق«دانيم كه سه كتاب مهم تاريخي اهل تسنّن، مي
ترين كتاب نكته مهم اين است كه سيره ابن اسحاق اصلي. است» تاريخ طبري«و » هشام

ب مبناي نگارش سيره ابن هشام بوده و سيره ابن هشام نيز تاريخي اهل تسنّن و اين كتا
  .باشدمبناي نگارش تاريخ طبري مي

توان نشان داد كه ميزان قابل توجهي از اين كتب داراي محتوايي جعلي با تحقيق مي
جايي كه اين مقاله، ظرفيت نقد هر سه كتاب را ندارد و با توجه از آن. باشدو نادرست مي

  .كنديان شده، نقد سيره ابن اسحاق، تا حدي كفايت از نقد ديگر كتب ميبه مطلب ب
  

  محمد بن اسحاق
تاريخ التراث (نويسنده اولين سيره نسبتاً جامع است ) 151يا  150م (محمد بن اسحاق

. باشدو كتاب او داراي امتيازي چون ساختار منظم مي) 85العربي، التدوين التاريخي، ص
يره ابن اسحاق كامالً آشكار بوده و همين امر سبب شده تا به عنوان س» تاريخي«بعد 

كتاب او مشتمل بر اخبار تاريخي از آغاز زندگي حضرت آدم تا . كتاب تاريخي شناخته شود
ابن اسحاق ). سيره ابن هشام: رك(باشد پايان زندگي پيامبر اكرم صلّي اهللا عليه و آله مي

تاريخ بغداد، (هديه كرده است  -زماني كه وليعهد بوده -سيره خود را به منصور يا مهدي
ابن اسحاق تحت تأثير راويان يهودي و مسيحي يا آنان كه متأثّر از اهل ). 211، ص1ج

به تهذيب ) 218يا  213م(ابن هشام ). 102الفهرست، ص (اند، قرار داشته است كتاب بوده
را كه ابن اسحاق آن را از » أكتاب المبتد«هاي زيادي چون سيره او دست زده و بخش

طريق راويان يهودي و با استفاده از مĤخذ اهل كتاب نگاشته بود يا اشعاري را كه براي 
كه بسياري از دانشمندان اسالمي به -تكميل ساختار تاريخي خود استفاده نموده بود 

معجم و  92الفهرست، ص: به عنوان مثال رك(اند ساختگي بودن اين اشعار تصريح نموده
دانسته، حذف نموده ها را شنيع ميو يا مطالبي را كه ابن هشام آن -)400، ص6االدباء، ج
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متن تهيه شده توسط ابن اسحاق به طور كامل به ). 1/47تاريخ سياسي اسالم (است 
السيره (دست ما نرسيده اما، تهذيب آن توسط عبدالملك بن هشام با نام سيره ابن هشام 

هاي ابن اسحاق و اضافات ابن در اين سيره گفته. باشددر دسترس مي) هشامالنبويه البن 
  . هشام دقيقاً مشخّص است

  :از جمله) 102الفهرست، ص (ابن نديم ابن اسحاق را متّهم به مسايلي دانسته 
  تأثير پذيري او از يهود  .1
  تضعيف او توسط اهل حديث  .2
  ها در سيره ساختن اشعار و قرار دادن آن .3

الطوسي،  رجال(» .األزدي ضعيف« : طوسي نيز در مورد ابن اسحاق گفته استشيخ 
  )344ص 

  
  سيري در تاريخ نقل حديث اهل تسنن

پيش از نقد سيره ابن اسحاق، ابتدا شواهدي بر وجود منع نقل حديث، جعل روايات، 
م شده چه ابن اسحاق به آن متّهگردد تا آنارائه مي رواج اسرائيليات و قصه پردازي

در بستر اين معرّفي روشن شود و نقد )  344الطوسي، ص  و رجال 102الفهرست، ص (
در اين بخش تنها براي روشن شدن سير تاريخي . تر گرددسيره او در سايه اين بحث دقيق

- بيشتر، تحليل و علّت شود، اما از آورد نمونهنقل حديث اهل تسنّن چند نمونه آورده مي
تاريخ حديث پيامبر، : براي آگاهي بيشتر رك. (گرددد آمده خودداري مييابي مسايل بوجو

، سيد جعفر مرتضي عاملي و تاريخ 1عالمه عسكري، الصحيح من سيره النبي االعظم، ج
   )عمومي حديث، مجيد معارف

  
  شاهد اول، دوران خالفت ابوبكر

ي از احاديث به شده و بسيارشروع سير ممنوعيت نقل حديث از زمان ابوبكر آغاز 
  .دست خود او سوزانده شد

شما «: ابوبكر پس از رحلت رسول خدا صلّي اهللا عليه و آله مردم را جمع كرده و گفت
ها كه پس از شما بديهي است آن. كنيد كه در آن اختالف داريداز پيامبر احاديثي نقل مي
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يثي نقل نكنيد و اگر كسي بنابراين از پيامبر حد. خواهند آمد، اختالفشان بيشتر خواهد شد
قرآن در بين ما است حالل آن را حالل و حرام آن را حرام : از چيزي سؤال كرد، بگوئيد

  )1/3تذكره الحفّاظ، ذهبي، (» .شماريد
  :كندذهبي از قول عايشه نقل مي

ها متوجه پدرم پانصد حديث از احاديث پيامبر را در كتابي گردآورده بود، شبي از شب«
ناراحتي يا خبر : گفتم. غلطدم و قرار ندارد و مدام از پهلويي به پهلوي ديگر ميشدم آرا

احاديثي را كه : اي؟ او پاسخي نداد و هنگام صبح رو به من كرده و گفتناگواري شنيده
تذكره الحفّاظ، ذهبي، (» .آنگاه آتشي طلبيد و همه احاديث را سوزاند. نزدت هست، بياور

1/5(  
  

  الفت عمرن خشاهد دوم، دورا
هاي خليفه پيشين را پي گرفته و عالوه بر جلوگيري از نقل روايات، خليفه دوم سياست

  .براي بار ديگر روايات باقي مانده را با سوزاندن از بين برد
عمر نسبت به كسي كه زياد «: نويسدابن قتيبه دينوري در تأويل مختلف الحديث، مي

او . كردد حديث خود نداشت با خشونت برخورد ميكرد و يا شاهدي در مورنقل حديث مي
تأويل مختلف الحديث، ابن قتيبه (» .داد كه كم به نقل روايت بپردازندبه صحابه دستور مي

  )41دينوري، 
ها را نهر كس چيزي از سنّت پيامبر در اختيار دارد، آ«: عمر به تمام شهرها نوشت

  )1/65ه، ابن عبدالبر، جامع بيان العلم و فضل(» .محو و نابود كند
. احاديث در دوره عمر فراوان شد و او دستور داد كه مردم اين احاديث را نزد او بردند

تهيه  1آيا مثناتي همانند مثَنّات اهل كتاب: ها داده و گفتسپس فرمان به سوزاندن آن
  )47اضواء علي السنّه المحمديه، ابوريه، (ايد؟ كرده

زماني كه نقل احاديث ممنوع شد و بسياري از احاديث به آتش كشيده شد، براي پر 
نمودن اين خأل براي مردمي كه در زمان رسول خدا صلّي اهللا عليه و آله مكرّر تفسير 

                                           
جمع آوري كرده و با توجه به آن  اي از روايات اسرائيلي بوده كه يهوديانمثنات مجموعه( .1

 .)از تورات غافل شدند
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ها شنيدند و همچنين براي پيشبرد اهداف و مقاصد حاكمان، يكي از راهقرآن و حديث مي
، 1الصحيح من سيره النبي االعظم، ج(واج اسرائيليات بود جايگزيني علوم اهل كتاب و ر

  ). 108ص 
اين اتفاق در حالي رخ داد كه پيامبر اكرم صلّي اهللا عليه و آله اصرار داشتند كه صحابه 

رسول خدا صلّي اهللا . از اهل كتاب فاصله بگيرند و در امور ديني چيزي از آنان نپرسند
، 1اسدالغابه، ج(فرمودند هاي اهل كتاب نهي مياندن كتابعليه و آله پيروان خود را از خو

  ). 235ص 
. يك بار عمر ترجمه تورات را نزد پيامبر صلي اهللا عليه و آله آورد و براي ايشان خواند

اشان در اين هنگام پيامبر صلّي اهللا عليه و آله چنان در خشم شدند كه آثار خشم در چهره
  :آنگاه فرمودند. نمودار شد

افكنيد؟ من براي شما به جاي تورات يا عقل نداريد و نابخردانه خود را در چاه ميآ
به خداوند سوگند؛ اگر موسي زنده بود، فقط از من پيروي . كتابي پاكيزه و روشن آوردم

  ).170و الدعوات، ص  52، تقييد العلم، ص 113، ص 10المصنّف، ج(كرد مي
هاي مختلف به كعب االحبار اجازه داد تا در زمانبا وجود همه اين تأكيدات، خليفه دوم 

و االسرائيليات و اثرها  262، ص 4غريب الحديث، ج(شبانه روز براي مردم تورات بخواند 
  ). 96في كتب النفسي و الحديث، ص 

اي برد اهداف خود، مردم را به گونههمچنين دستگاه خالفت ناچار بود براي پيش 
رواني آنان را كه ناشي از دور ساختن از عالمان حقيقي و مشغول كند و خأل روحي و 

اين شيوه، واگذاري ميدان براي قصه گويان به ظاهر . اي پر نمايدروايات بود به گونه
ها، خواستند از اسطورهمسلمان شده اهل كتاب و راهبان نصراني بود كه هر چه مي

، 1صحيح من سيره النبي االعظم، جال(كردند ها و ترهات در ميان مردم منتشر ميافسانه
  ). 137-136صص 

تميم داري به اجازه . گويي در زمان عمر به عنوان يك منصب رسمي آغاز شدقصه
او از خليفه . گفتعمر، روزهاي جمعه در مسجد رسول خدا صلّي اهللا عليه و آله قصه مي
قصه بگويد، عمر دوم درخواست كرد كه يك روز ديگر نيز به صورت رسمي براي مردم 

المصنّف، (اجازه داد و چون خالفت به عثمان رسيد، يك روز ديگر نيز به آن افزون كشت 
  ).12و  11، صص 1و تاريخ مدينه، ج 219، ص 4ج
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  شاهد سوم، دوران خالفت عثمان
اي سياست منع حديث در زمان عثمان نيز همچون دو خليفه گذشته برقرار بود به گونه

براي كسي جايز نيست كه به نقل حديثي بپردازد، جز «: منبر اعالم كردكه عثمان باالي 
  )1/132السنن، دارمي، (» .آن احاديثي كه در زمان ابوبكر يا عمر شنيده باشد

  
  چهارم، دوران خالفت زمان معاويه شاهد

از «: گفتاو نيز سياست خلفاي پيشين را با جديت بيشتري دنبال نموده و مدام مي
  )473تدوين السنّه الشريفه، (» .چيزي نقل نكنيدرسول خدا 

پرواتر از خلفاي پيشين حساسيت اصلي خود را كه عدم نقل فضائل معاويه بي
السالم و ترويج روايات دروغين در شأن خلفا و السالم و اهل بيت عليهماميرالمؤمنين عليه

ه چيزي از فضايل ابوتراب و من ذمه خود را از كساني ك«: كردصحابه بود آشكارا بيان مي
  ».امكنند بري ساختهاهل بيت او نقل مي

به دنبال اين فرمان، خطبا باالي هر منبري به لعن علي بن ابي طالب عليهماالسالم  
شرح نهج البالغه ابن ابي . (پرداخته و درباره او و اهل بيتش اخبار زشتي نقل كردند

  )4/73الحديد، 
هر كس «: او دستور داده بود كه. فرمان به جعل حديث بوداز ديگر كارهاي معاويه 

درباره ديگر صحابه از جمله خلفاي . درباره عثمان منقبتي نقل كند وي را گرامي بدارند
اوليه رواياتي نقل كنند، خصوصاً در مقابل هر حديثي كه مردم درباره ابوتراب 

شرح (» .در فضيلت صحابه نقل كنندكنند، حديثي هم نقل مي) السالماميرالمؤمنين عليه(
  ) 11/44نهج البالغه ابن ابي الحديد، 

معاويه يكصد هزار درهم براي : گويدالحديد ميابوجعفر اسكافي معتزلي، استاد ابن ابي
: سمره بن جندب فرستاد تا او روايتي از پيامبر صلي اهللا عليه و آله نقل نمايد كه آيه شريفه

قَلْبِه و هو أَلَد   ما في  يعجِبك قَولُه في الْحياةِ الدنْيا و يشْهِد اللَّه على و منَ النَّاسِ منْ«
، درباره اميرالمؤمنين عليه السالم نازل شده و آن )24سوره مباركه بقره، آيه (»  الْخصام

و «است و آيه حضرت به  گفته نبي اكرم صلّي اهللا عليه و آله در شمار دشمنان دين خدا 
بادبِاْلع ؤُفر اللَّه و اللَّه رْضاتم غاءتاب هشْري نَفْسنْ ينَ النَّاسِ مسوره مباركه بقره، آيه (» م
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. ، درباره عبدالرّحمن بن ملجم مرادي قاتل اميرالمؤمنين عليه السالم نازل شده است)207
ا افزود و دويست هزار درهم برايش معاويه مبلغ ر. سمره اين مقدار پول را نپذيرفت

اينجا سمره بن جندب . فرستاد، باز هم نپذيرفت؛ مبلغ به چهارصد هزار درهم رسيد
صحابي، قبول كرد و خواسته معاويه را به صورت روايت دروغين، جعل و از قول پيامبر 

  ). 237:،ص5 ،تاريخ طبري ،ج42:،ص11 الغدير، العالمة األميني ،ج(براي مردم نقل نمود 
  

  دوران خالفت عمربن عبدالعزيز
هجري كه بيش از نيم قرن از ساختن روايات  99زمان خالفت عمربن عبدالعزيز، سال 

مروج الذهب و (گذشت، دستور توقّف اين اعمال صادر شده جعلي و لعن موالي متّقيان مي
در گشت و اجازه نگارش حديث صا) 3/192معادن الجوهر به تحقيق محمد محي الدين، 

  ).1/126السنن، دارمي، (
  

  تحليل
تذكره الحفّاظ، (بديهي است كه پس از هشتاد و هشت سال ممنوعيت نقل حديث  

و حوادثي چون حديث سوزي ) 41و تأويل مختلف الحديث، ابن قتيبه دينوري،  1/3ذهبي، 
شرح (احاديث  ، جعل)47و اضواء علي السنّه المحمديه، ابوريه،  1/5تذكره الحفّاظ، ذهبي، (

، گسترش )51، ص 6و نقش ائمه در احياي دين، ج 11/44نهج البالغه ابن ابي الحديد ، 
و االسرائيليات و اثرها في كتب النفسي و  262، ص 4غريب الحديث، ج(اسرائليات 

و قصه )  132-108، صص1الصحيح من سيره النبي االعظم، ج: و رك 96الحديث، ص 
الصحيح : و رك 12و  11، صص 1و تاريخ مدينه، ج 219، ص 4جالمصنّف، (ها پردازي

آن هم صرفاً روايات -، براي روايات )153-136، صص 1من سيره النبي االعظم، ج
توان به تاريخ نگاشته شده، حال آيا مي. نزد اهل تسنّن جايگاهي باقي نمانده است -نبوي

  ي ذكر شده، اعتماد نمود؟ آن هم بعد از بيش از هشتاد و هشت سال پس از رويدادها
يق و ترغيب پيامبر و ائمه در مقابل اين جريان، شيعه از همان ابتدا به تشو

، 87تدوين السنّه الشريفه، حسيني جاللي، محمد رضا، (السالم به صورت آشكارا  عليهم
ن و اسدالغايه في معرفه الصحابه، اب 1/125السنن، دارمي، (و پنهاني ) 5/38السنن ترمذي، 
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السالم به و از همان ابتدا اميرالمؤمنين عليه. مشغول نگارش حديث بودند) 3/245اثير، 
اختيار الرجال طوسي به .... (تربيت شاگرداني چون كميل، رشيد هجري، ميثم تمار و 

هاي درسي و تربيت شاگردان در زمان امام باقر حلقه. پرداختند) 52و  51، 48هاي  رقم
ها نيز آنقدر مشهور است كه نيازي به تفصيل آن 2السالمامام صادق عليهو  1السالمعليه

  .   نيست
  

  اساس نقد سيره ابن اسحاق
تسنّن در نگارش و تدوين حديث، بايد براي اثبات اما پس از روشن شدن پيشينه اهل

ترين كتاب مدعاي خود پيرامون عدم قابليت اعتماد سيره ابن اسحاق به عنوان اصلي
جايي كه يك مقاله ظرفيت نقد همه عبارات كتاب از آن. اريخي به نقد اين كتاب نشستت

متدلوژي نقد سيره ابن . شودرا ندارد، روش شناسي نقد به همراه چند مثال بيان مي
  :اصل استوار است 5اسحاق بر 

  .وجود مغايرت گزارشات تاريخي اين كتاب با قرآن كريم .1
  .كتاب با روايات ثقه شيعهمغايرت گزارشات تاريخي  .2
وجود مغايرت گزارشات تاريخي اين كتاب با اصول كالمي و اعتقادي تشيع، مثل  .3

  ...عصمت رسول خدا صلي اهللا عليه و آله و 
تر، برخي به عبارت روشن. تعارضاتي كه در خود سيره ابن اسحاق وجود دارد .4
  .هاي ديگر نا سازگار استهاي كتاب با بخشبخش
هاي هم عصر و كتبي كه پس از آن گزارشات تاريخي اين كتاب با كتابمغايرت  .5

  .نگاشته شده است
گردد كه بخش بسياري از اين كتاب، در بردارنده مورد بيان شده، ادعا مي 5بر اساس 

پايه و اساس است كه به واسطه آن يا حرمت اهل بيت پيامبر صلّي جعليات و سخناني بي

                                           
نفر را در رديف اصحاب و راويان حضرت ذكر  468شيخ طوسي در كتاب رجال، تعداد  .1

  )142- 102الرجال، (كرده 
نفر برشمرده است  4000شيخ مفيد، اصحاب حديث و نام راويان موثّق حضرتش را بالغ بر  .2

 )262االرشاد، (
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  .آورده شده و يا بر مقام حكومتيان افزون گشته است اهللا عليه و آله پائين
ها صرفاً يك توان تمام موارد را نقل نمود، براي هر يك از روشجايي كه نمياز آن

  :گرددذكر مي نمونه
  

  اي براي اصل دوم و پنجمر، نمونهمشورت در جنگ بد
ه شدند كه متوج اهللا عليه وآله و اصحابصلي ابتداي جنگ بدر، بعد از اينكه پيامبر

 ديگر مشركين برايرسند؛ و از طرفي ابوسفيان مسير راهش را تغيير داده و ديگر به او نمي
اهللا عليه وآله نظر اند، پيامبراكرم صليحفظ كاروانشان از مكّه به قصد مسلمانان خارج شده

محافظ  50با ما به قصد كاروان تجاري، : اصحاب را در اين مورد خواستار شده و فرمودند
  .آمده بوديم ولي، هم اكنون با يك لشكر مسلّح از كفّار روبرو خواهيم شد

 :اين داستان در كتب روايي شيعي چنين نقل شده است
العير اسمه عدي فلما عينا له علي) ص(و في حديث أبي حمزة الثمالي بعث رسول اهللا 

فأخبره ) ص(رسول اهللا جبرئيل عليفأخبره أين فارق العير نزل ) ص(رسول اهللا قدم علي
بنفير المشركين من مكة فاستشار أصحابه في طلب العير و حرب النفير فقام أبو بكر 
فقال يا رسول اهللا إنها قريش و خيالؤها ما آمنت منذ كفرت و ال ذلت منذ عزت و لم 

يق فارق و في حديث أبي حمزة قال أبو بكر أنا عالم بهذا الطر. هيئة الحرب نخرج علي
بدر يوم كذا و كذا كأنا فرسا عدي العير بكذا و كذا و ساروا و سرنا فنحن و القوم علي 

اجلس فجلس ثم قام عمر بن الخطاب فقال مثل ذلك فقال اجلس ) ص(رهان فقال 
فجلس ثم قام المقداد فقال يا رسول اهللا إنها قريش و خيالؤها و قد آمنا بك و صدقنا و 

ه حق و اهللا لو أمرتنا أن نخوض جمر الغضا و شوك الهراس لخضناه شهدنا أن ما جئت ب
فَاذْهب أَنْت و ربك فَقاتال إِنَّا (معك و اهللا ال نقول لك ما قالت بنو إسرائيل لموسي

و لكنا نقول امض ألمر ربك فإنا معك ). 24سوره مباركه مائده، آيه ) (هاهنا قاعدونَ
تفسير : ، و مشابه آن217، ص 19 بحار األنوار، ج(خيرا ) ص( مقاتلون فجزاه رسول اهللا

، 2 ، تفسير نور الثقلين، ج650، ص2 ، البرهان في تفسير القرآن، ج258، ص1 القمي، ج
 )124ص

در اين نقل، ابوبكر اشاره به قدرت قريش، ضعف مسلمانان و خطرناك بودن اوضاع 
لذا رسول خدا صلي اهللا عليه و . تن داردكند و به نوعي نظر به رها كردن جنگ و گريخمي

زند و پيامبر صلي اهللا هايي مانند ابوبكر ميعمر نيز حرف» !بنشين«: فرمايندآله به او مي
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وقتي مقداد آمادگي خود را براي جنگ و گوش » !بنشين«: فرمايندعليه و آله به او نيز مي
  .فرمايندر ميكند، حضرت برايش دعاي خيبه فرمان بودنش را اعالم مي

در جزئيات  اند، وليتسنّن اصل ماجرا را انكار نكردهنكته مهم اين است كه اهل 
ابن اسحاق ماجرا را . عمر و ابوبكر استهاي اصل اختالف سر گفته. اندنموده كاري پنهان

  :كنداين گونه نقل مي
قريش را باطالع رسول خدا صلى اهللا عليه و آله اصحاب خود را جمع كرده خبر حركت 

ابو بكر و . آنها رسانيد و براى بازگشت بمدينه و يا جنگ با قريش با آنها مشورت كرد
عمر هر كدام برخاستند و بنوبه خود چيزى گفتند، سپس مقداد بن عمرو برخاست و 

اى رسول خدا هر چه خداوند برايت مقرر فرموده بدون تأمل اجرا كن كه ما : چنين گفت
تو با «: گوئيم كه گفتند بخدا ما آنچه را بنى اسرائيل بموسى گفتند بتو نمىبا تو هستيم، 

بلكه ما ميگوئيم تو و » پروردگارت برويد و جنگ كنيد ما اينجا نشسته و منتظريم
جنگيم، اى رسول خدا سوگند  مى -پروردگارت برويد و بجنگيد ما هم پشت سر شما

برانى همراه تو ] 1[» برك الغماد«ا را تا بدان خدائى كه تو را بحق مبعوث كرده اگر م
رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مقداد را ستود و در حقش ! خواهيم آمد تا بدانجا برسى

  1.دعا كرد
كتب كند اما، در تماميبكر نميهاي عمر و ابوبه گفتهاي ابن اسحاق، هيچ اشاره

كه عموم  ايابتدائاً با روايات تاريخي اگر كسي .اند، بيانات جناب مقداد را ذكر كردهتاريخى
شود كه پيامبر اند، مواجه شود؛ اين تصور برايش ايجاد ميتسنّن بيان كردهبزرگان اهل

اند، را گفتهها هم بيانات نيكويي صلّي اهللا عليه و آله با عمر و ابوبكر مشورت كرده و آن
ها و دست بردن در كاريزماني اين پنهان. ه استاما ظاهراً سخن آنان در تاريخ ثبت نشد
                                           

عن قريش، فقام   الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم، فاستشار الناس، و أخبرهمو أتاه  .1
ثم قام عمر بن الخطّاب، فقال و أحسن، ثم قام المقداد بن . أبو بكر الصديق، فقال و أحسن

يا رسول اهللا، امض لما أراك اهللا فنحن معك، و اهللا ال نقول لك كما قالت بنو : عمرو فقال
سوره مباركه مائده، آيه (» اذهب أَنْت و ربك فَقاتال، إِنَّا هاهنا قاعدونَ«: ىإسرائيل لموس

و لكن اذهب أنت و ربك فقاتال إنا معكما مقاتلون، فو الّذي بعثك بالحقّ لو سرت بنا ). 24
فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم . إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه، حتى تبلغه

 )266:، ص2 السيرةالنبوية، ج. (خيرا، و دعا له به
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چرا كه ديگران . شود كه به ديگر كتب اهل تسنّن رجوع شودتاريخ بيشتر روشن مي
اند كه عالوه بر متفاوت بودن با نقل ابن اسحاق، روشن كننده برخي از تعابيري به كار برده

  . واقعيات است
 : كندزير را نقل ميمسلم در صحيح خود در باب غزوه بدر حديث 

قال فتكلم . شاور حين بلغه اقبال ابي سفيان) ص(عن ثابت عن انس ان رسول اهللا ...
ابوبكر فاعرض عنه ثم تكلم عمر فاعرض عنه فقام سعد بن عباده فقال ايانا تريد يا 
رسول اهللا و الذي نفسي بيده لو امرتنا ان نخيضها البحر الخضناها و لو امرتنا ان نضرب 

... الناس فانطلقوا حتي نزلوا بدرا) ص(بادها الي برك الغماد لفعلنا قال فندب رسول اهللا اك
، باب 47، ص 3ج : خود اين مطلب را نقل كرده است» دالئل النبوة«بيهقى نيز در (
ابن (ـ البداية و النهاية » من آثار النّبوة... على المشركين قبل) ص(ماجاء فى دعاء النبى«

 .)غزوه بدر العظمى يوم الفرقان يوم التقى الجمعان: هـ 2، سنة 263ص ، 3ج )/ كثير

كند كه ابوبكر و عمر با پيامبر صلي اهللا عليه بينيم كه مسلم نقل ميدر اين حديث مي
. گرداندندها رويو آله سخن گفته و اظهار نظر كردند اما، پيامبر صلي اهللا عليه و آله از آن

 )1.و اظهار نفرت استاعتنايي ه از بيكناي» اَعرَض عنْه«(
يا از سر نفرت انسان نسبت به آن شخص است و يا از سر  اعراض از سخن كسي

صلي اهللا عليه و آله از عمر و ابوبكر با  اكرماما هر چه باشد، اعراض نبي. خشم و غضب
 اير علماياساساً به همين جهت بوده است كه س. شودهيچ توجيهي ارزش مثبت پيدا نمي

) از صحاح سته است آورده كه مسلم در صحيح خود كه يكي(اهل تسنّن اين حديث را 
 .»فقال و احسن«: انداند و گفتهتغيير داده

                                           
اين عبارت در قرآن نيز به همين معناي منفي بكار رفته است كه به عنوان نمونه به چند آيه ) 1(

 .گردداشاره مى

 124/طه ) و منْ أَعرَض عنْ ذكْرِي فَإِنَّ لَه معيشَةً ضَنْكاً و نَحشُرُه يوم الْقيامةِ أَعمى(

)منْهع رِضنا فَأَعي آياتخُوضُونَ فينَ يالَّذ تأَيإِذا ر 68/انعام )و  
 29/يوسف ) يوسف أَعرِض عنْ هذا(

)نَّمهج مأْواهم و سرِج مإِنَّه منْهرِضُوا ع95/توبه ) فََأع 

 3/ احقاف) و الَّذينَ كَفَرُوا عما أُنْذروا معرِضُونَ(

 81/حجر ) و آتَيناهم آياتنا فَكانُوا عنْها معرِضينَ(
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در اين نمونه ذكر شده عالوه بر وجود تغاير بين نقل روايي با كتب اهل تسنّن، شاهد 
  .هستيمعدم همگوني و تغاير در كتب اهل تسنّن نيز 

  
ى اهللا عليه وآله، صلّبن مالك در مورد تخلفش از پيامبر كعبداستان سرايي

  اي براي اصل يكم، دوم و چهارمنمونه
بن كعب بن مالك، نوه كعب و   ابن اسحاق اين جريان را از عبدالرحمن ابن عبداللّه     

 :كنداو هم از پدرش عبداللّه نقل مي
و سلم در غزوه تبوك، چنين است  ]و آله[اللّه عليهگزارش تخلف من از رسول خدا صلي

ام، به خدا كه هيچ وقت دو شتر كه من هرگز نيرومندتر و ثروتمندتر از آن هنگام نبوده
 !...بود مگر در آن غزوهبرايم فراهم نمي سواري

اندوه بر من غالب شد و به گردد، خبردار شدم كه رسول خدا از تبوك باز ميوقتي... 
از خشم رسول خدا بيرون آيم؟ از  ايبا چه بهانه: گفتمافتادم و با خود پردازي  دروغ فكر

رسول خدا صلي: گفته شدوقتي. خواستمخاندانم هركدام كه اهل نظر دادن بودند كمك 
و سلم نزديك شد، فكر باطل از من دور شد و دانستم كه جز با  ]و آله[اللّه عليه

لذا تصميم خود را يكسره كردم كه راست . جات نخواهم يافتاز آن حضرت نراستگوئي 
  ....آوردندخوردند و عذر ميمي) دروغ(تخلّف كنندگان آمده و سوگند . بگويم

جلو رفتم تا در ! بيا: آلود فرمودغضب من رفته و بر آن حضرت سالم كردم، با تبسمي
رسول اللّه به خدا كه اگر يا : چرا تخلّف كردى؟ گفتم: پيشگاهش نشستم، به من فرمود

ديدم كه با عذر آوردن از خشم او ايمن نزد غير شما از اهل دنيا نشسته بودم، در خود مي
شويد و ميام كه هرگاه دروغ بگويم، شما از من راضي به خدا قسم دانسته ولي. بمانم

بگويم،  بر من خشمگين سازد و هرگاه راست رود كه خداوند تو را به زودياحتمال مي
داند كه نه، خدا مي. خداوند خير باشد اميدوارم عاقبت كارم از سوي. بر من خشم گيريد

تر از وقت تخلّف از شما تر و متمكّننداشتم، به خدا كه هيچ وقت قويمن عذري 
حاال برخيز ! اين را درست گفتي: و سلم فرمود ]و آله[اللّه عليه رسول خدا صلي. امنبوده

  . كندات داوريد دربارهتا خداون
كعب بن (و سلم دستور داد كه با هيچ يك از ما سه نفر  ]و آله[اللّه عليهرسول خدا صلي
از ميان متخلّفان سخن گفته ) اميه واقفى و هالل بن ابي بن ربيع عمري مالك و مرارة

ها نسبت به ما چهره درهم كشيدند، تا آنجا كه من از ما از مردم كنار گرفتيم و آن. نشود
شناختم، پنجاه شب به نبود كه من ميخودم و از زمين هم بيگانه شدم كه آن زميني 

  ...همين وضع گذرانديم
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كه نماز صبح را خواند، به مردم اعالم و سلم هنگامي ]و آله[اللّه عليهرسول خدا صلي
مژده دادن به است، لذا مردم در پي) توبه ما را پذيرفته(ه كرد كه خداوند بر ما توبه آورد

به را كه پوشيده بودم، از تن در آورده و به عنوان مژدگاني اي جامه... ما سرعت گرفتند
  . كه برايم مژده آورده بود، دادمكسي 

دو جامه به عاريت گرفته ! به خدا سوگند كه آن روز، جز آن جامه، لباس ديگري نداشتم
مردم با . و سلم روانه شدم ]و آله[اللّه عليهرسول خدا صليسپس به سوي . و پوشيدم

  !توبه خداوند بر تو گوارا باد: گفتندام مژده داده و ميمن ديدار كردند و به توبه
كه و سلم سالم كردم، در حالي  ]و آله[اللّه عليهول خدا صليبه رسوقتي : كعب گويد

به بهترين روز از آن هنگام كه «: زد، به من فرمودبرق مي چهره مباركش از خوشحالي
يا رسول اللّه بشارت از شماست يا از سوي: گفتم. »مادرت تو را زائيده بشارتت باد

 ...»خداوند استبلكه از سوي«: خداوند؟ فرمود
ام به سويبه خاطر توبه! يا رسول اللّه: در پيشگاه آن حضرت نشستم، عرض كردموقتي

رسول خدا صلي. دهمخداوند عزّوجل، تمام ثروتم را به پيشگاه خدا و رسول صدقه مي
  .از اموالت را نگاه دار، كه برايت بهتر استقسمتي: و سلم فرمود ]و آله[اللّه عليه

و الْمهاجِرِينَ و     لَّقَد تَّاب اللَّه على النَّبىِ« : را نازل فرمود) ت رااين آيا(و خداوند متعال 
 تَاب ثُم منْهفَرِيقٍ م زِيغُ قُلُوبي ا كَادم دعن برَةِ مسةِ الْعاعفىِ س وهعينَ اتَّبارِ الَّذالْأَنص

 يمحر وفءر بِهِم إِنَّه  هِملَيع * ضالْأَر ِملَيهع إِذَا ضَاقَت تىينَ خُلِّفُواْ حالثَّلَاثَةِ الَّذ لىع و
لَيع تَاب ثُم هإِلَّا إِلَي نَ اللَّهأَ ملْجظَنُّواْ أَن لَّا م و مهأَنفُس هِملَيع ضَاقَت و تبحا ربِم هِم

التَّو وه واْ  إِنَّ اللَّهتُوبيل يمالرَّح ين* ابقادالص عكُونُواْ م و نُواْ اتَّقُواْ اللَّهامينَ ءَا الَّذأَيهي  «
 ، )119-117توبه، (

كه خداوند مرا به اسالم هدايت از روزي  به خدا سوگند كه هيچ نعمتي: كعب گويد
سلم نبود كه دروغ  و ]و آله[اللّه عليهفرمود، بزرگتر از راست گفتنم به رسول خدا صلي
  .نگفتم تا مانند سايرين كه دروغ گفتند، هالك شوم

و اينكه خداوند، از تخلّف ما ياد فرموده، به خاطر تخلّف و عقب ماندنمان از غزوه نبود، 
كه سوگند ياد كرده بودند و عذر انداخت و از كساني  بلكه چون كارمان را به عقب

ابن / السيرة النبويه . (ير افكند، ما را به اين نام خواندشان را پذيرفته بود، به تأخخواهي
  )181ـ  175/  4/ هشام 

خالصه داستان نقل شده از زبان كعب بن مالك به نقل از ابن اسحاق به اين صورت 
 :است

. تخلّف كرد و مكنت مالي، از شركت در تبوكاو در جريان تبوك در عين سالمتي 
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پس از رجوع حضرت، قصد داشت مانند ديگر متخلّفين، خدمت حضرت رفته و عذر دروغ 
خدمت حضرت . تواند نجات يابدبعد متوجه شد كه جز از طريق صداقت نميولي . بياورد

روز، به خاطر صدق در گفتارش،  50پس از گذشت . رسيده و واقعيت را براي ايشان گفت
درباره او نازل » كونوا مع الصادقين«آيه : گويدمي سپس. مغفرت الهي شامل حالش شد

  . شده و باالتر از اين تعبير و تمجيد قرآن، براي خود سراغ ندارد
  

  واقعيت داستان
در غزوه تبوك تعداد زيادي از منافقين نفاق خود را علني نموده و از شركت در غزوه 

  :گويدابن سعد مي. خودداري نمودند
غزوة قط اكثر منهم ناس كثير من المنافقين لم يخرجوا في و خرج في غزوة تبوك 

   )2/89ـ4طبقات الكبري (فيغزوة تبوك و تكلموا بالنفاق 
، )از شركت در غزوه سرباز زدند(و در غزوه تبوك جمع بسياري از منافقين بيرون رفتند 

  .گو كردنداي پيش از غزوه تبوك بيرون نرفته بودند و نفاق خود را بازكه هرگز در غزوه
چه پيامبراكرم صلّي اهللا عليه و آله را بيش از هر چيزي پس از مخالفت منافقين، آن

چرا كه عده . آزرده خاطر نمود، عدم حمايت ثروتمندان منافقين از مؤمنين نيازمند بود
زيادي از مؤمنين آرزوي همراهي پيامبر صلّي اهللا عليه و آله را داشتند اما به جهت عدم 

اين مؤمنين . مالي و نداشتن حتّي يك شتر، نتوانسته بودند به اين توفيق دست يابند تمّكن
ها فراهم آنبراي كردند تا حضرت مركبي به پيامبرصلى اهللا عليه وآله وسلم مراجعه مي

فرمودند حضرت مينمايند و ايشان همراه پيامبرصلى اهللا عليه وآله وسلم شوند ولي 
كه شكست و در حاليها را ميهمين مسئله دل آن. را همراه كنمندارم كه شما مركبي

  .گشتنداشك در چشمانشان حلقه زده بود از خدمت حضرت بر مي
يض منَ الدمعِ... تَفـ منُـهيأَعا ولَّوتَو هلَيع لُـكُممما أَح ال أَجِد قُلْت ملَهمتَحل كإِذا ما أَتَو 

نْفقُونَ  حزَناً أَ الّ وا ما يـجِد92/ توبه(ي(  
  :رسول خدا صلي اهللا عليه و آله با صراحت ناراحتي خود را از اين گروه اعالم نمودند

ما منع احد اولئك حين تخلف أن يحمل : و سلم] و آله[فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه 
على  بعير من ابله امرءاً نشيطاً في سبيل اللّه؟ ان اعزّ اهلي على  ان يتخلف عني 

، المغازى  173ـ  4/172سيرة ابن هشام (المهاجرون من قريش  األنصار و غفار و اسلم 
ـ  11/49، المصنف، عبدالرزاق،  192ـ  6/191مجمع الزوائد  1002ـ  3/1001للواقدى 
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، المستدرك 34ـ  4/33، السيرة 142ـ  7/141، االصابه  5892=  6/117، اسدالغابه 50
  ) 594ـ  3/593) ذكر ابى رهم الغفارى(على الصحيحين، معرفة الصحابة 

ر يك از ايشان وقتي چه مانعي داشت كه ه: فرمودند] و آله[رسول خدا صلي اللّه عليه 
يك مرد چاالك را در راه خدا، بر يكي از شترانش ) و خودش بر جاي ماند(تخلّف كرد 

بر من گران است كه مهاجرين از قريش و انصار و غفار و ) و به جهاد برانگيزد(نشاند مي
  .اسلم از همراهي با من باز نشينند و تخلّف كنند

  
  به اعراض از متخلفين لمصلى اهللا عليه وآله وسدستور پيامبر

اما . پس از بازگشت حضرت از تبوك، منافقين خدمت ايشان رسيده تا عذرخواهي كنند
را نپذيرفته، از آنان روي ترش نموده و از پيامبر صلي اهللا عليه و آله نه تنها عذر هيچ كس 

ي ها روسخن گفتن با آنان دوري كردند؛ بلكه دستور دادند تا همه مسلمين از آن
شده بود كه پسر از پدر، برادر از برادر، وضع به صورتي . با آنان سخن نگويدبرگردانده و 

 .كرداعراض كرده بودند و همين مسأله عرصه را بر منافقين تنگ ... زن از شوهر و 
 :گويدميواقدي 

اوان منزل كرد، عموم كه در ذيو سلم هنگامي ]و آله[اللّه عليه رسول خدا صلي
به استقبال آن حضرت و به منظور (كه از آن حضرت تخلّف كرده بودند منافقاني

) به همراهان(و سلم  ]و آله[اللّه عليه بيرون رفتند، رسول خدا صلي) عذرخواهى
اند، سخن نگوئيد و هم نشين نشويد كه از ما تخلّف كردهبا هيچ يك از كساني: فرمودند

آن حضرت به مدينه رسيد عذرآوران آمدند قسم ياد وقتي! تا اينكه به شما رخصت دهم
گرداندند تا آنجا كه ها رويگرداند و مؤمنان از آنها رويآن حضرت از آنكردند وليمي

محمدبن عمر ( ...كردمي اعتناييگرداند و بيميخود رويشخص از پدر و برادر و عموي 
 )1050ـ  3/1049الواقدى، المغازى 
-كند كه منافقان قسم دروغ خورده و عذر دروغ مياحت اعالم ميقرآن كريم به صر

 :آورند
لَكاذ مإِنَّه لَمعي اللَّه و مهكُونَ أَنْفُسلهي كُمعنا منا لَخَرَجتَطَعلَوِ اس فُونَ بِاللَّهلحيس ونوب  

أَنا اللّه  قُلْ ال يعتَذرونَ إِلَيكُم إِذا رجعتُم إِلَيهِم) 42/ توبه( نَـبـ قَد نَ لَكُموا لَنْ نُـؤْمرتَذتَع
نَبـئُكُم اللّه عملَكُم ورسولُه ثُـم تُرَدونَ الىمنْ أَخْبارِكُم وسيرى ةِ فَيـالشَّـهادبِ ومِ الغَيعال

  *بِما كُنْتُم تَعملُونَ 
 سرِج مه سيحلفُونَ بِاللّه لَكُم إِذا انْقَلَبتُم إِلَيهِـم لتُعرِضُوا عنْـهم فَأَعرِضُوا عنْهم إِنـَّ
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هنَّم جزاءاً بِما كانُوا يكْسبونَ  جـ مأْواهمو * منْها عفَإِنْ تَرْضَو منْها عتَرْضَول فُونَ لَكُملحي
  )96ـ 94/ توبه(اللّه اليرْضى عنِ القَومِ الفاسقينَ فَإِنَّ 

عذر نياوريد، هرگز شما «: بگو. آورندشما عذر ميآنان بازگرديد براي كه به سويهنگامي
خدا و  شما آگاه گردانيده، و به زوديرا باور نخواهيم داشت؛ خدا ما را از خبرهاي 

نهان و آشكار، بازگردانيده ميداناي  آنگاه به سوي. رسولش عمل شما را خواهند ديد
  .دهدداديد به شما خبر ميشويد، و از آنچه انجام مي

خورند تا از ايشان صرف نظر شما به خدا سوگند ميآنان بازگشتيد، براي به سوي  وقتي
آنچه به دست آورده] سزاي[آنان پليدند، و به برتابيد، چرا كه پس، از آنان روي . كنيد

 .اند جايگاهشان دوزخ خواهد بود
پس اگر شما هم از ايشان خشنود . كنند تا از آنان خشنود گرديدشما سوگند ياد مي براي

 .شويد قطعاً خدا از گروه فاسقان خشنود نخواهد شد
 :تخلّف كردندشود كه منافقين با ميل و رضايت و در جاي ديگر متذكّر مي

فَرِح المخَلَّفُونَ بِمقْعدهم خالف رسولِ اللّه ذوكَرِهوا أَنْ يجاهدوا بِأَموالهِم وأَنْفُسهِم في 
  )81/ توبه(سبِيلِ اللّه وقالُوا التَنْفرُوا في الحرِّ قُلْ نار جهنَّم أَشَد حرّاً لَو كانُوا يفْقَهونَ 

چه در اين آيات بسيار مهم است و بايد به آن توجه شود، عموميت داشتن آيات آن
به عبارت ديگر آيات كسي را استثنا نكرده و فرموده همه آنان كه بر جاي خود مانده . است

و از همراهي پيامبر صلي اهللا عليه و آله تخلّف نمودند، از روي عمد اين كارها را انجام 
پس از اينكه حضرت بازگشتند منافقين به . رده بودند نيز راضي بودندداده و به كاري كه ك

ها هاي آنان خبر دارد و به آنخداوند متعال كه از دل. دروغ قسم خورده و عذر آوردند
  :دهدوعده عذاب مي

 وا بِما لَمدمحونَ أَنْ يبحيا وونَ بِما أَتَوفْرَحينَ ينَّ الَّذبسة ال تَحفازبِم منَّهبسلُوا فَال تَحفْعي
 يم أَلـ ذابع ملَهذابِ ونَ الع188/ آل عمران (م(  

مپندار آنان كه به كردار زشت خود شادمانند و دوست دارند براى آنچه !] اى پيامبر[
 .و برايشان عذابى دردناك است. بركنارند]  الهى[اند ستوده شوند، از عذاب  نكرده

گزارش تخلف من از رسول خدا «: اس اعتراف خود كعب بن مالك كه گفتبر اس
هرگز نيرومندتر و  و سلم در غزوه تبوك، چنين است كه من ]و آله[اللّه عليهصلي

بود برايم فراهم نميام، به خدا كه هيچ وقت دو شتر سواري ثروتمندتر از آن هنگام نبوده
  )176/  4/ بن هشام ا/ السيرة النبويه (»!..مگر در آن غزوه

توان به عبارات ذيل اشاره از جمله آن تعابير مي. شودتعابير تند آيات شامل او نيز مي
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  :نمود
لىع اللَّه عطَب و فالالْخَو عكُونُواْ مضُواْ بِأَن ير اءيأَغْن مه لَا   و مفَه قُلُوبهِِم

  )93/توبه(يعلَمونَ
يرََى اللَّهس و ولُهسر و لَكُمم94/توبه( ع(  

  )81/ توبه(وقالُوا التَنْفرُوا في الحرِّ قُلْ نار جهنَّم أَشَد حرّاً لَو كانُوا يفْقَهوَن 
  )95/توبه(فَأَعرِضُواْ عنهُم  إِنهُم رِجس  و مأْوئهم جهنَّم جزَاء  بِما كَانُواْ يكْسبونَ

  )96/توبه(عنِ الْقَومِ الْفَاسقينَ  نَّ اللَّه لَا يرْضىفَإِ
حال چگونه . ات گوياي خشم و غضب الهي نسبت به كعب و همراهان او استياين آ

آيه : گويدمي سوره مباركه توبه دانسته و 119است كه او خود را مخاطب اصلي اين آيه 
تر از اين تعبير و تمجيد قرآن، براي خود درباره او نازل شده و باال» كونوا مع الصادقين«

  سراغ ندارد؟
ينَ يا أَ(آيه  قـادالص عكُونُوا مو قُوا اللّه خطاب به مؤمنين )) 119/توبه (يها الَّذينَ آمنُوا اتـَّ

» صادقان«كند كه اگر ميل داريد آسوده خاطر و مطمئن باشيد، با يك توصيه مهم مي
شويد واال در از اين گروه يا فرد تبعيت كرديد با خطر مواجه نمي اگريعني . همراه شويد

تواند آن شخصي باشد كه چه گفته شد، كعب نميبر اساس آن. معرض گمراهي هستيد
  . شودخداوند مؤمنين را به تبعيت از او رهنمون مي

تر اين است كه در اخبار شيعه منظور از صادقين ها مهمو از همه اين تحليل
،كمال 1، ح 208/ 1الكافي (يرالمؤمنين عليه السالم و ديگر ائمه عليهم السالم است ام

 ).261/ 1، أمالي الطوسي 59/ ، المعاني278/ الدين
از طرفي ديگر پس از قتل عثمان، كعب بن مالك با اميرالمؤمنين عليه السالم بيعت 

  :نكرده و در مقابل علويان عثماني بود
و بايعه المسلمون بالمدينة إال محمد بن مسلمة و عبد اهللا ...  عليا عو قاموا كلهم فأتوا 

و حسان بن ثابت و عبد   مالك  بن  بن عمر و أسامة بن زيد و سعد بن أبي وقاص و كعب
  )9: ، ص4 شرح نهج البالغة البن أبي الحديد، ج. (اهللا بن سالم
بكَانَ كَع نُ  وب  كالنْ  ما  مثْمةِ عيع71: ، ص32 ، ج)بيروت -ط (بحار األنوار (  نش(  

 118از طرف ديگر براي بيشتر روشن شدن چهره كعب بن مالك در معني و مفهوم آيه
  :توبه، بايد دقّت نمود

م و على الثَّلَاثَةِ الَّذينَ خُلِّفُواْ حتى إِذَا ضَاقَت علَيهِم الْأَرض بِما رحبت و ضَاقَت علَيهِ
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وه واْ إِنَّ اللَّهتُوبيل هِملَيع تَاب ثُم هإِلَّا إِلَي نَ اللَّهأَ ملْجظَنُّواْ أَن لَّا م و مهأَنفُس  يمالرَّح ابالتَّو
  )118/توبه(

هِملَيع ها در اثر به اين صورت كه اين. خداوند بر اين سه نفر نيز توبه نموده است: تَاب
ها اش بر آنفراخي قرار گرفتند كه زمين با تماميو طرد شدن از جامعه در وضعيتي  تخلّف

و از دست » ضَاقَت علَيهِم أَنفُسهم«ها سلب شده بود و نمود و آسايش از آنتنگ مي
اند ها روگردان شدهكه ديدند همه از آن خويش به تنگ آمده بودند، تحت چنين فشاري

السيره : است ركاين آيه، خود كعب بن مالم نيز اقرار به اين موارد نمودهبه جز اشاره (
ها به آن صلى اهللا عليه وآله وسلمو هيچكس خصوصاً پيامبر ) 178، ص4النيويه، ج

در واقع . توبه نمايند -در ظاهر-نديدند جز اينكه به خدا پناه برده و اي توجهي ندارد، چاره
برايشان  و اينكه راه ديگريناچاري قين انجام ندادند، بلكه از روي يآنان توبه را بر مبناي 

ثُم تَاب «در اين مرحله بود كه . نمانده بود و به همراه ظن و گمان، دست به اين كار زدند
  .»علَيهِم ليتُوبواْ

خدا  اند، وليردهنكها توبه واقعي ناين است كه آ» ثُم تَاب علَيهِم ليتُوبواْ« معناي
ها مانند ساير منافقين رفتار دستور داد كه با آن ها توبه كرده و بازگشت؛ يعنينسبت به آن

. ها بودآنبراي و اين فرج و گشايشي ! ها بكنيدمعامله يك فرد مسلمان را با آنكنيد و 
. برگشت رت عاديها به صوها را تحريم كرده بودند و با اين آيه وضع آنچرا كه همه، آن

 .ها نرم شده و واقعاً اقدام به توبه كنندهدف از اين بخشش الهي اين بوده كه بلكه آن
ها شد ها بازگشت، لطف الهي شامل حال آنآنخدا به سوييعني » تَاب علَيهِم«پس 

فر دهد وضعيت اين سه نبه اين ترتيب، ظاهر آيه نشان مي. ها ارفاق كردو خداوند به آن
ها را بخشيد فرق دارد و نه تنها اين آيه مدح آنان نيست، بلكه در كه خداوند آنبا سايريني

 .ذم آنان نازل شده است
  

  نتيجه
چه ابن اسحاق در شرح داستان تخلّف مالك بن كعب نقل نموده و سعي كرده است آن

و خاندان ايشان را  براي او شخصيتي مثبت ارائه نمايد و فضيلت اميرالمؤمنين عليه السالم
به او منتسب كند، جعلي بوده و با آيات صريح قرآن ناسازگار و مغاير با روايات ثقه شيعه 
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  .است
به . تعارضي كه در خود سيره ابن اسحاق وجود دارد نيز بايد توجه نمودهمچنين به 

تر اين است كه از آن مهم. ديگر ناسازگار است تر بخشي از كتابش با بخشعبارت روشن
در اين داستان جعلي، دو بخش با فاصله از كتاب با هم تعارض ندارد، بلكه در ذكر يك 

كند كه كعب داستان ابن اسحاق نقل مي! واقعه مشخّص شاهد اين تعارض هستيم
  : كندمخالفت خود را اين گونه تعريف مي

ر غزوه تبوك، چنين و سلم د ]و آله[اللّه عليهگزارش تخلّف من از رسول خدا صلي«
ام، به خدا كه هيچ وقت دو است كه من هرگز نيرومندتر و ثروتمندتر از آن هنگام نبوده

/  4/ ابن هشام / السيرة النبويه (» !...بود مگر در آن غزوهبرايم فراهم نميشتر سواري 
176(  

- مي وقتي حضرت از او: گويدآنگاه در صفحه بعد در تأييد ثروتش هنگام تخلّف مي
  : گويدپرسند كه چرا از شركت در غزوه تخلّف نموده است، مي

تر از وقت تر و متمكّننداشتم، به خدا كه هيچ وقت قويداند كه من عذري خدا مي«
  )177/  4/ ابن هشام / السيرة النبويه (» .امتخلّف از شما نبوده

وقتي : گويدكرده و ميچه از ثروت كعب گفته بود را فراموش اما در سه صفحه بعد آن
  :مژده بخشايش الهي را برايم آوردند

كه برايم به كسي را كه پوشيده بودم، از تن در آورده و به عنوان مژدگاني اي جامه«
دو ! به خدا سوگند كه آن روز، جز آن جامه، لباس ديگري نداشتم. مژده آورده بود، دادم

  )180/  4/ ابن هشام / لنبويه السيرة ا(» .جامه به عاريت گرفته و پوشيدم
از سر -كه در همين صفحه، پس از به عاريت گرفتن لباس تر آنو جالب

رسد، در حضور رسول خدا صلّي اهللا عليه و آله به به خدمت حضرت مي -نداري
  :گويدشكرانه بخشايش الهي مي

ا به پيشگاه خدا و خداوند عزّوجل، تمام ثروتم رام به سوي به خاطر توبه! يا رسول اللّه«
  . رسول صدقه مي دهم

  : اللّه عليه و آله نيز در جواب او فرمودندرسول خدا صلي
/  4/ ابن هشام / السيرة النبويه (» .از اموالت را نگاه دار، كه برايت بهتر استقسمتي

180 (  
در » ابن نديم«ها، با توجه به شخصيتي كه البتّه بايد بيان داشت كه فارغ از نمونه
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الفهرست، ص (نقل نموده است » محمد بن اسحاق«خود در مورد » الفهرست«كتاب 
و تأويل مختلف  1/3تذكره الحفّاظ، ذهبي، (و همچنين سير ممنوعيت نقل حيث ) 102

بي الحديد، شرح نهج البالغه ابن ا(، ساخت احاديث جعلي )41الحديث، ابن قتيبه دينوري، 
، 4غريب الحديث، ج(، رواج اسرائيليات )51، ص 6و نقش ائمه در احياي دين، ج 11/44

الصحيح من : و رك 96و االسرائيليات و اثرها في كتب النفسي و الحديث، ص  262ص 
و  219، ص 4المصنّف، ج(ها و قصه پردازي)  132-108، صص1سيره النبي االعظم، ج

، صص 1الصحيح من سيره النبي االعظم، ج: و رك 12و  11 ، صص1تاريخ مدينه، ج
   .چه رخ نموده، دور از تصور نيستآن) 136-153

  
اي براي سد؟ نمونهرشود به نبوت ميپيامبر در چهل سالگي مبعوث مي

  اصل دوم و سوم
  :كندگونه نقل ميابن اسحاق واقعه غار حرا را اين

فخرجت حتى إذا كنت : قال…: اهللا عليه و سلمقال رسول اهللا صلى : قال ابن إسحاق
يا محمد، أنت رسول اهللا و أنا : في وسط من الجبل سمعت صوتا من السماء يقول

  …جبريل
: فقالتإليها، و انصرفت راجعا إلى أهلي حتى أتيت خديجة فجلست إلى فخذها مضيفا 

و رجعوا لي، ثم  ا مكةيا أبا القاسم، أين كنت؟ فو اهللا لقد بعثت رسلي في طلبك حتى بلغو
أبشر يا بن عم و اثبت، فو الّذي نفس خديجة بيده إني ألرجو : حدثتها بالذي رأيت، فقالت
  .أن تكون نبي هذه األمة

ثم قامت فجمعت عليها ثيابها، ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزّى بن 
الكتب، و سمع من أهل التوراة و قصى، و هو ابن عمها، و كان ورقة قد تنصر و قرأ 

اإلنجيل، فأخبرته بما أخبرها به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم، أنه رأى و سمع، فقال 
قدوس قدوس، و الّذي نفس ورقة بيده، لئن كنت صدقتينى يا خديجة لقد : ورقة بن نوفل

. فليثبت: قولي لهجاءه الناموس األكبر الّذي كان يأتى موسى، و إنه لنبى هذه األمة، ف
السيره ... (فرجعت خديجة إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخبرته بقول ورقة بن نوفل

  )254- 252، صص1النبويه، ج
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در اين نقل، پيامبراكرم صلي اهللا عليه و آله پس از وحي الهي همچنان در فشار و 
حضرت خديجه سالم اهللا عليها اما . دانند چه اتّفاقي رخ داده استاضطراب هستند و نمي

فو الّذي نفس خديجة «: فرمايدپيش از آنكه پيامبر صلّي اهللا عليه و آله سخني بگويند، مي
سپس براي ) 254، صص1السيره النبويه، ج(» بيده إني ألرجو أن تكون نبي هذه األمة

ر جاهليت ورقه بن نوفل د-. رودمطمئن شدن نزد ورقه بن نوفل كه اهل كتاب بود، مي
او انجيل را نيز به همين زبان . نوشتآئين مسيحيت گزيده بود و به زبان عبراني كتاب مي

، 9و ج 6، ص1صحيح بخاري، ج. (او در آن زمان پير مردي بزرگ و نابينا بود. نوشته بود
سيره . (گويد او بر آئين مسيحيت مرد، ابن عباس مي)97، ص1، صحيح مسلم، ج38ص 

خورد كه ورقه كه اين اخبار را از اهل كتاب شنيده بود، قسم مي -)250ص ،1حلبي، ج
خديجه سالم اهللا عليها نيز از ). 254، صص1السيره النبويه، ج(»إنه لنبى هذه األمة«

  .دهدخدمت رسول خدا رسيده و مژده نبوت را به ايشان مي
معيارهاي عقل و قرآن و گزارش تاريخي در تغاير با  -از نظر اهل تسنّن-اين روايت 

باشد، چرا كه امكان ندارد رسول خدا به ويژه با امهات و اصول كالمي و اعتقادي تشيع مي
چگونه جايز است خداوند فردي . صلّي اهللا عليه و آله به نبوت خود اطمينان نداشته باشند

ا به اين امر را به نبوت برگزيند و او نفهمد و ناچار باشد كه همسرش و يك نصراني او ر
  مهم رهنمون شوند؟ 

امام صادق عليه السالم در جواب شخصي كه پرسيده بود، چگونه رسول خدا صلي اهللا 
إِنَّ اللَّه ِإذَا «: چه به ايشان رسيد از جانب شيطان نبوده، فرمودندعليه و آله نترسيدند كه آن

و الْوقَار فَكَانَ يأْتيه منْ قبلِ اللَّه عزَّ و جلَّ مثْلُ الَّذي اتَّخَذَ عبداً رسولًا أَنْزَلَ علَيه السكينَةَ 
هنيبِع رَاه201: ، ص2 تفسير العياشي، ج(» .ي(  

رسول خدا صلّي اهللا عليه و آله پيش از تولّد خويش و حتّي پيش از خلقت هر مخلوقي 
دت، نبي بودند و در سن چهل سالگي آن حضرت از آغاز وال. به نبوت برگزيده شده بودند

طبق روايات شيعه، اگر توبه حضرت آدم عليه السالم قبول درگاه احديت . شوندمبعوث مي
افتاد، كشتي نوح پيغمبر سالم اهللا عليه به سالمت بر زمين نشست، آتش نمرود بر ابراهيم 

اي موسي كليم خليل اهللا گلستان شد، حضرت عيسي عليه السالم مرده زنده نمود و عص
اللَّهم إِنِّي أَسأَلُك بِحقِّ «: اهللا مبدل به اژدها شد، زبان هر يك مطهر به اين ذكر شده كه

دمحآلِ م و دمحو خداوند به حرمت پيامبر صلّي اهللا عليه و آله و خاندان پاك ايشان، » م
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  )100ص/ 7ج/ وسائل الشّيعه . (حاجت روايشان نمود
عقالني نيست كه حضرت عيسي عليه السالم كه براي زنده كردن مرده  ممكن و

، در )100ص/ 7ج/ وسائل الشّيعه (شوندمتوسل به رسول خدا و ائمه عليهم السالم مي
، اما رسول خدا صلّي )30/مريم(» نَبِيا  إِنِّي عبد اللَّه آتاني الْكتاب و جعلَني«: گهواره بفرمايند

  !سالگي، خودشان متوجه نبوتشان شوند؟ 40عليه و آله تازه در  اهللا
ي قاصعه  حضرت امير عليه السالم درباره رسول خدا صلّي اهللا عليه و آله در خطبه 
ك و لَقَد قَرَنَ اللَّه بِه ص منْ لَدنْ أَنْ كَانَ فَطيماً أَعظَم ملَك منْ ملَائكَته يسلُ«ٍ: فرمايندمي

، هنگامى كه از شير گرفته شد، » بِه طَرِيقَ الْمكَارِمِ و محاسنَ أَخْلَاقِ الْعالَمِ لَيلَه و نَهاره
هاى خداوند بزرگترين فرشته از فرشتگانش را شب و روز همنشين او فرمود تا راه

بحي صالح، نهج البالغه ص. (هاى نيكوى جهان را فراهم نمودبزرگوارى را پيمود، و خوي
  )300ص 

چه در غار حرا اتّفاق افتاده بود، آغاز بعثت پيامبر بر اساس اعتقاد شيعي و روايات، آن
  .  صلّي اهللا عليه و آله و علني كردن نبوت و شروع رسالت بود نه آغاز نبوت

  
  كتب تاريخي شيعه

  سؤال مهم اين است كه آيا شيعه، كتب تاريخي براي بهره گرفتن دارد؟
پاسخ بايد اذعان داشت كه امروزه كتاب تاريخي شيعي صرف، به تعداد كتب اهل  در 

تسنّن وجود ندارد اما، پيش از يافتن علّت آن و چاره جويي، بايد اين نكته را اشاره كرد كه 
هاي تاريخي با ارزشي داشته كه در بستر حوادث تاريخي و اتّفاقات رخ نموده شيعه رساله

و » نجاشي«فهرست نام اين كتب در منابعي چون . از بين رفته... ها وچون آتش سوزي
نام  سي  17نجاشي صفحه   به عنوان مثال در رجال. موجود است» فهرست شيخ طوسي«

  : و پنج كتاب آمده است
. 5كتاب أخبار المختار . 4كتاب معرفة فضل األفضل . 3كتاب السيرة . 2كتاب المبتدأ .1

كتاب الشورى .9كتاب مقتل عثمان . 8كتاب الردة .7لسقيفة كتاب ا. 6كتاب المغازي 
كتاب الحكمين .13كتاب صفين .12كتاب الجمل .11]  عليه السالم[كتاب بيعة علي .10
كتاب .17كتاب مقتل أمير المؤمنين عليه السالم .16كتاب الغارات .15كتاب النهر .14

كتاب مقتل .19]  عليه السالم[كتاب قيام الحسن .18]  عليه السالم[رسائله و أخباره 
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كتاب الحجة في فضل .22كتاب فدك .21كتاب التوابين .20]  عليه السالم[الحسين 
كتاب .26كتاب المعرفة .25كتاب المودة في ذوي القربى .24كتاب السرائر .23المكرمين 

كتاب .29كتاب الجامع الصغير .28كتاب الجامع الكبير في الفقه .27الحوض و الشفاعة 
كتاب فضل الكوفة و من نزلها من .30نزل من القرآن في أمير المؤمنين عليه السالم  ما

كتاب المتعتين كتاب .33كتاب في اإلمامة صغير .32كتاب في اإلمامة كبير .31الصحابة 
  .  كتاب الدالئل.35كتاب الوصية .34الجنائز 

ايع صدر اسالم چه امروزه به نام كتاب يا اصل سليم بن قيس هاللي در شرح وقآن
  1.وجود دارد يكي از كتب تاريخي است كه از همان ابتدا نگارش شده است

سؤال ديگر اين است كه چرا شيعيان و خصوصاً بزرگان آنان همچون محدثان، از زمان 
السالم و علماي شيعه در طول تاريخ آن ميزان كه به نگارش كتب فقهي اهل بيت عليهم

  اند؟كتب صرفاً تاريخي دست نزده اند به تدوينهمت داشته
در پاسخ بايد شرايط موجودي را كه خلفاي جور بوجود آورده بودند و پيشتر بيان شد، 

و به عنوان نمونه داستان فردي را كه براي پرسيدن يك مسأله فقهي و 2يادآوري نمود
فت، تذكّر السالم به عنوان خيار فروش به در خانه حضرت ريك روايت از امام صادق عليه

اي شيعيان و تقيه ائمه عليهم نبايد فضاي تقيه). 642: ، ص2 الخرائج و الجرائح، ج(داد 
حال با در نظر ). ، باب التَّقيه217: ، ص2 الكافي، ج(السالم را در بستر تاريخ  از ياد برد 

السالم گرفتن اين فضا، كامالً روشن است كه بيشترين تالش شيعيان زمان ائمه عليهم
پرداختن به رواياتي خواهد بود كه سمت و سوي اعتقادي و فقهي دارد تا بتوان دين و 

از همين رو است كه روايات صادره از . مذهب شيعه را در بستر تاريخ حفظ و معرّفي نمود
تالشي كه براي جمع . السالم نيز بيشتر در همين باب بوده استحضرات معصومين عليهم

فقهي و اعتقادي توسط علماي شيعه در طول تاريخ شده است، بسيار بيش آوري احاديث 
ها بيشتر بوده و ترجيح داده از جمع آوري روايات تاريخي بوده، چرا كه اهميت و كاربرد آن

                                           
. شود، نيستچه در حواشي و سنديت اين كتاب مطرح ميدر اين مقام ظرفيت پاسخ به آن 1

جهت مطالعه پيرامون سند شناسي كتاب سليم بن قيس رجوع شود به كتاب اسرار آل 
 . 15محمد، انتشارات دليل ما و ذيل مقاله مختصر إثبات الرجعة در مجلّه تراثنا شماره 

براي بررسي اوضاع اجتماعي حديثي خلفاي ديگر رجوع كنيد به تاريخ حديث شيعه، دكتر  2
 مجيد معارف
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اي كه صرف روايات تاريخي، به اندازه. شد كه بيشترين همت در اين راه گماشته شودمي
  . وده، داراي اهميت نبوده استروايات اعتقادي و فقهي مهم ب

البتّه اين نكته را بايد افزود كه اهل تسنّن نيز روايات تاريخي نداشته و از منقوالت 
جايي كه آنان با مشكالت مطرح شده شيعه، مواجه نبودند و از آن. كنندتاريخي استفاده مي

ها به دست اهل تاند و حكومهاي حاكمه بهره بردههمچنين هميشه از پشتيباني و قدرت
چرا . تر بوده استتسنّن بوده، پرداختن به منقوالت تاريخي و تاريخ نگاري برايشان فراهم

علم النسب «: اند تا جايي كه مشهور استاي داشتهكه معموالً حاكمان به تاريخ توجه ويژه
  )136، ص 1المزهر، ج(» و الخبر، علم الملوك

عه كه داراي روايات اعتقادي و فقهي است، به نكته مهم اين است كه كتب روايي شي
السالم در ضمن نقل يك يعني ائمه معصومين عليهم. باشدنوعي در بردارنده تاريخ نيز مي

. اندموضوع اعتقادي و يا بيان يك مسأله فقهي به بيان وقايع تاريخي آن نيز پرداخته
اند يا علماي تاريخي پرداخته به بيان يك واقعه... گاهي در اثبات علم غيب يا عصمت و 

اند كه او نيز مقارن رجالي براي معرّفي يك راوي، به توضيح و تشريح زمان او پرداخته
تنها كاري كه بايد انجام پذيرد، پيدا كردن اين . بوده با دوره يكي از ائمه عليهم السالم

در كتاب روايات است كه زحمت بخش بسيار عظيمي از آن را مرحوم عالمه مجلسي 
اهللا عليه و آله  و ائمه  شريف بحاراالنوار در مجلّداتي كه در مورد زندگاني پيامبران صلّي

  ).  بحاراالنوار 27تا  15جلد (اندها را جمع آوري نمودهالسالم است كشيده و آنعليهم
  
  رايه روشي جديد براي تاريخ پژوهيا

شود، استفاده مستقيم از قرآن، روايات و هاي تحقيق تاريخي كه بايد احيا يكي از روش
پس از آن رجوع به كتب حديثي با بيشترين محتواي تاريخي از علماي شيعي و يا كتب 
تاريخي شيعي مانند االرشاد و الخرائج و بعد آن با مالحظاتي رجوع به برخي از كتب 

يشترين در اين صورت ما كتب تاريخي خواهيم نگاشت كه ب. تاريخي اهل تسنّن است
  .قابليت اتّكا را خواهد داشت
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  نگاشتن تاريخ يك واقعه
  :شودگردد، چنين عمل ميدر روشي كه معرّفي مي

 -در صورت وجود-شود و آيات حاكي از وقايع تاريخي ابتدا به قرآن رجوع مي  .1
  .تأمل در برخي از اين آيات كامالً گوياي حوادث رخ نموده است. شوداستخراج مي

بايد روايات ذيل آيات را بررسي نمود و به روايات معتبر شيعي مربوطه سپس  .2
  .تمسك جست

اند و به اين در مرحله بعد به جستجوي رواياتي كه در كتب حديثي نقل شده .3
هايي از اين بديهي است كه با داشتتن كليد واژه. شودواقعه مربوط هستند پرداخته مي

  .ت احاديث را استخراج كنيمها با سعه علمي خواهيم توانسواقعه
تأليف  1»اإلرشاد في معرفة حجج اهللا على العباد«در مرحله بعد، از كتبي مانند  .4

إعالم الورى بأعالم «  تأليف قطب الدين راوندى، 2 »الخرائج و الجرائح«شيخ مفيد، 
كه در ضمن بيان مطالب موضوع كتابشان به ... تأليف أمين اإلسالم طبرسى و 3» الهدى

توان اند، مياند و از علما و بزرگان قابل اعتماد شيعه بودهخي مسائل تاريخي نيز پرداختهبر

                                           
» اإلرشاد«با توجه به رواياتى كه در اختيار داشته در كتاب ) ق 413متوفي (مرحوم شيخ مفيد  1

ايشان در اين كتاب به فضايل اهل . السالم پرداخته استبه بيان تاريخ زندگانى ائمه عليهم
شيعه كتاب اإلرشاد از معتبرترين منابع روايى . السالم و ياران آنان نيز اشاره داردبيت عليهم

آيد و بسيارى از منابع مهم شيعه كه به  السالم به شمار مى درباره زندگانى ائمه عليهم
» اإلرشاد«كتاب .اند اند، اين كتاب را مستند خود قرار داده السالم پرداختهزندگانى ائمه عليهم

السالم  همبهترين كتاب براى دستيابى به منابع اوليه شيعه درباره زندگانى و فضايل ائمه علي
  .باشد اين كتاب از منابع دست اول شيعه در اين باره مى. است

در اين كتاب به بيان معجزات پيامبر صلّي اهللا ) ق 573متوفي (مرحوم قطب الدين راوندي  2
  .عليه و آله پرداخته است

ه و نام در اين كتاب به بيان شرح حال و زندگى) ق 548متوفي (مرحوم أمين اإلسالم طبرسى  3
فضائل پيامبر صلّي اهللا عليه و آله و حضرت زهرا سالم اهللا عليها و ائمه عليهم السالم 

  .گانه پرداخته است دوازده
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  .بهره جست
ها وجود دارد توان براي پر نمودن خألهايي كه در نگارش وقايع و تحليل آنمي .5

شروطي كه بايد در اين مراجعه مالحظه . به برخي از كتب تاريخي اهل تسنّن رجوع نمود
  :باشدار ذيل ميگردد به قر

و با كمتر تعصب مذهبي دست  نويسنده در نگاشتن انصاف بيشتري به خرج داده .1
  .باشد به تاريخ نگاري برده

ها تر از ديگران بوده وكمتر از جعليات و تاريخ سازينويسنده مهذّب تاريخ نگاري .2
  .استفاده كرده باشد

ي كالمي شيعي در تضاد هاهايي كه با آيات، روايات و ديدگاهانتخاب بخش .3
  .نيست و يا همراه است

توان با رعايت اصول تاريخ نگاري به نگاشتن تاريخ پس از به دست آمدن مواد خام مي
  . شيعي پرداخت

  
  نكته

شود كه براي تمام وقايع تاريخي و تاريخ اسالم، تمام و كمال آيات قرآني و ادعا نمي
ت كه به بهانه عدم وجود آيات و روايات تاريخي در اما نكته مهم اين اس. روايت وجود دارد

تمام وقايع، نبايد خود را از استفاده از مقدار موجود به عنوان منبع مهم تاريخي محروم 
اي است كه بسياري از پژوهشگران و محقّقان تاريخي از آن اين دقيقاً همان نقطه. ساخت

يري سير بيان شده، نقاط خألي را كه ضمن اين كه با پيگ. اندغفلت نموده و به خطا رفته
  .نمودتوان پر ميدر آيات و روايات درمورد يك واقعه تاريخي وجود دارد مي

  
  ر متقابل كالم و تاريخ در يكديگرتأثي

نكته مهم ديگر اين است كه در تحقيق و نگارش تاريخ، بايد با ديد كالمي شيعي 
السالم و اثبات حقّانيت اهل بيت عليهماگر ما با ديد . پژوهش نمود و دست به قلم برد

خود مسير خواهدت گفت كه چون بايد «هاي منافقين به تاريخ رجوع نماييم يافتن تخريب
ما بايد در تاريخ پژوهي و تاريخ نويسي خود دنبال اثبات امامت، مقامات و صفات » !رفت
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شيم تا بتوانيم با به دست هاي منافقين باالسالم و همچنين ردپا و تخريباهل بيت عليهم
  .آوردن فضاي موجود آن زمان، به چرايي و تحليل وقايع اتّفاق افتاده در تاريخ بپردازيم

  
  يژگي تاريخ پژوهي شيعيو

السالم براي تاريخ نگاري ويژگي بارز رجوع به آيات قرآن و روايات اهل بيت عليهم
ت و روايات بيان شده اطمينان كامل اي كه در آياتوان از وقايع رخ دادهاين است كه مي

همچنين اگر پيش . چرا كه منبع معرّفي آن، منبع علوم الهي و متّصل به وحي است. داشت
تسنّن بر روايات تاريخي شيعه تسلّط پيدا شود، خواهيم از مطالعه كتب تاريخي اهل

ت برخي به عبارت ديگر خواهيم توانس. توانست تا تاريخ پژوهي تطبيقي داشته باشيم
هاي عمدي و غيرعمدي را بازشناسيم و با بينش شيعي، معارف و حقّانيت پنهان كاري

درواقع در اين مورد پژوهش به صورت . مذهب خود را از كتب آنان نيز بيرون بكشيم
  .شود نه اثباتياحتجاجي از كتب اهل تسنّن استفاده مي

تسنّن خي خود را كتب اهلسؤال مهم اين است كه چرا شيعه بايد منبع پژوهش تاري
تسنّن نگيرد، يقيناً رنگ و بوي علوي به خود قرار دهد؟ اگر اين تحقيقات رنگ و بوي اهل

نخواهد گرفت و بدون عمد كتب آنان را به عنوان منبع معرّفي نموده و به ارزش علمي 
البتّه (در عوض كتب دست اول شيعه كه داراي مضامين تاريخي نيز هست . افزايدآنان مي

شود و نزد جوامع علمي معرّفي نمي) دانندشيخ مفيد را كتاب تاريخي مي» االرشاد«كتاب 
  .شودها زده ميبه دست خود مهر عدم ارزش به آن

هايي كه روايتي وجود ندارد، حداقل كار اين است كه به كتب شيعي مانند در زمينه
اگر مؤلّفان بزرگوار اين . رجوع نمود... و» إعالم الورى«، »الخرائج و الجرائح«، »االرشاد«

اند، يقيناً با بينش و انتخاب شيعي و ضوابط تسنّن به ذكر تاريخ پرداختهكتب از منابع اهل
تسنّن اگر رجوع به اين كتب شود، مطلب لذا براي نقل تاريخ اهل. كالمي شيعه بوده است

  .  دارداستخراج شده خطا پذيري كمتر و قابليت اتّكاي بيشتر 
اگر كتب شيعه به عنوان منبع با ارزش نزد جوامع علمي معرّفي نشده است، ريشه در 

تسنّن براي مطالب خود چرا كه ما به بهانه اينكه از كتب اهل. مدل برخوردي خودمان دارد
، )گيردكه در بسياري موارد، حاصل كارمان رنگ و بوي خطا به خود مي(كنيم استفاده مي
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  .ايمخود غافل شده و آنان را كنار گذارده از كتب شيعي
  

  مطالعه موردي
اي كه چنين تاريخ پژوهي و تاريخ نويسي امكان پذير است، نمونهبراي اثبات آن

  .پيرامون صلح حديبيه نگاشته شد
ذيل آيات آن . براي نگاشتن صلح حدييه ابتدا به آيات سوره مباركه فتح مراجعه گرديد

رجوع شد و روايت طوالني پيرامون صلح حديبيه از امام صادق  به تفسير شريف قمي
  . السالم به نقل علي بن ابراهيم قمي يافت گرديدعليه

هاي مرتبط، روايات تكميلي پس از آن، با جستجو در ميان روايات ديگر با كليد واژه
  .ديگري يافته شد

، و  »الخرائج و الجرائح«، »اداإلرشاد في معرفة حجج اهللا على العب«با مطالعه سه كتاب 
  .مطالب بيشتري به همراه فضاي كلي به دست آمد»  إعالم الورى بأعالم الهدى«

  .  هاي ديگري نيز يافت گشتسپس با بررسي مغازي واقدي با شرايط گفته شده، تكمله
السالم، هر پس از به دست آمدن مواد خام، با پايه قرار دادن روايت امام صادق عليه

كجا افتادگي از جهت نقل تاريخي در روايت وجود داشت، با استفاده از روايات يا منابع 
ديگر كه يافت شده بود، با مشخّص نمودن مكان افزون شده و منبع آن، به روايت وارد 

  . در نهايت آيات مربوطه با توضيح و تبيين مورد نياز، در انتها آورده شد. شد
هايي متعارض برخورد شد، كتابي كه درجه اعتبار بيشتري داشت يا نقلاگر به روايات 

  . و با فضاي كالمي شيعي سازگارتر بود، انتخاب شد
  

  استفاده كالمي از صلح  حديبيه
همانگونه كه گفته شد با ديد كالمي شيعي، متن به نگارش درآمد و به دنبال رد پاي 

از طرف ديگر سعي شد تا . حد امكان نمايانده شدهاي آنان تا منافقين گشته شد و تخريب
السالم نقل شده و رسول خدا صلّي اهللا عليه و آله بر هر كجا فضيلتي از اميرمؤمنان عليه

غرض، كامالً بتواند راه را از بيراهه اند، تكيه شود تا خواننده بيافضليت ايشان تأكيد نموده
لعه اين تاريخ، كامالً خواهد يافت كه اوضاع از طرف ديگر خواننده با مطا. تشخيص دهد
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چون و زمان رسول خدا صلّي اهللا عليه و آله مدينه فاضله نبوده و جامعه آن روز، پيروي بي
و حتّي گاه ايشان را در حد يك رهبر جنگي نيز  چرا از پيامبر صلّي اهللا عليه و آله را نداشته

رسول خدا صلّي اهللا عليه و آله را ميان مردمان زماني كه ما شرايط و جايگاه . دانستندنمي
سال پيش از  3آن زمان بدانيم كه در زمان اوج قدرت رسول خدا صلّي اهللا عليه و آله و 

سال هشتم رخ داد ) 322، ص8الكافي، ج(قعده صلح حديبيه در ذي(رحلت ايشان بود 
گذاشتن تمام تأكيدات ، برايمان روشن خواهد شد كه براي آنان، كنار ))111إفصاح، ص(

-السالم، حداقل كاري بوده كه ميپيامبر صلّي اهللا عليه و آله بر خالفت اميرالمؤمنين عليه
  .توانستند انجام دهند

هاي كالمي همانگونه كه پيشتر بيان شد، در تاريخ پژوهي شيعي به دنبال تحليل
-ليه السالم و تخريبجهت آوردن شواهد تاريخي جهت امامت، افضليت اميرالمؤمنين ع

اند، هستيم و ردپاي اين موارد در روايات اهل هايي كه منافقين در طول تاريخ انجام داده
گردد و در كتب تاريخي و حديثي بيت عليهم السالم و كتب شيعي به فراواني يافت مي

  .  خورداهل تسنّن به ندرت به چشم مي
  

  كتب تاريخي شيعير قرآن و سنّت و بررسي صلح حديبيه از منظ
گونه كه بيان شد، در مورد صلح حديبيه ابتدا به سوره مباركه فتح و روايات ذيل همان

ها روايات ديگري نيز يافت شد و با با در دست داشتن برخي از كليدواژه. آن مراجعه شد
 إعالم«، و  »الخرائج و الجرائح«، »اإلرشاد في معرفة حجج اهللا على العباد«مطالعه به 

  .به مطالب تكيل كننده ديگري دست يافته شد»  الورى بأعالم الهدى
گردد، ابتدا بيان برخي از فرازهايي از صلح حديبيه است چه در اين بخش ارائه ميآن
توان از آن نتايج كالمي اتّخاد نمود و بعد آن نگارش همان واقعه به نقل از ابن كه مي

  .اسحاق، براي مقايسه است
  ر سايه سار قرآن، عترت و كتب تاريخي شيعيمثال اول د

پيامبر اكرم صلي اهللا عليه و آله سعد بن مالك را با . مسلمانان در جحفه آبي نيافتند
هاي خالي بازگشت و چند مشك براي يافتن آب مأمور كردند اما اندكي بعد، او با مشك

توانم از جايم حركت مياز ترس دشمن، پاهايم از حركت ايستاده و ن! اي رسول خدا: گفت
ها را برداشت و او نيز مشك. سپس ديگري را فرستادند! بنشين: پيامبر به او فرمودند! كنم
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چرا بازگشتى؟ : رسول خدا صلي اهللا عليه و آله به او فرمودند. آب بازگشت اندكي بعد بدون 
گيخته از سوگند به آن كه تو را به حقيقت به پيغمبرى بران! اى رسول خدا: عرض كرد

  .هايم توان رفتن نداردترس دشمن، گام
ها و آب آوران به رسول خدا اميرالمؤمنين عليه السالم را طلبيدند و ايشان را با مشك

. نتيجه باز خواهند گشتمسلمانان شك نداشتند كه ايشان هم بي. دنبال آب فرستادند
رسيدند، ) كه آب در آنجا بود(حضرت امير براى آوردن آب روانه شدند تا به بيابان سوزاني 

رسول خدا . ها را پر از آب كرده و به سوى پيامبر صلي اهللا عليه و آله بازگشتندمشك
، 1إرشاد، ج. (صلي اهللا عليه و آله با ديدن ايشان تكبير گفته و برايشان دعاي خير كردند

  )119ص 
  

  استفاده كالمي از تاريخ
فرستند تا ناتواني اصحاب از انجام كار راد ديگر را ميپيامبر صلي اهللا عليه و آله ابتدا اف

سپارند و ايشان سرافراز از انجام ثابت شود، سپس كار را به حضرت امير عليه السالم مي
  .گردنددستور حضرت باز مي

  :مثال اول به نقل از ابن اسحاق
لسالم است، نقل اي از افضليت اميرالمؤمنين عليه اابن اسحاق، اين داستان را كه نمونه

  .نكرده است
  مثال دوم در سايه سار قرآن، عترت و كتب تاريخي شيعي

آيا : عمر نزد رسول خدا صلّي اهللا عليه و آله آمد و گفت) وقتي پيامبر صلح را پذيرفتند(
همين ! آري: ما بر حق و دشمن ما بر باطل نيست؟ پيامبر صلّي اهللا عليه و آله فرمودند

پس چرا ما بايد پستي و خواري را در دينمان بپذيريم؟ پيامبر : مه دادعمر ادا. گونه است
خداوند به من وعده فتح و پيروزي داده است و : صلّي اهللا عليه و آله به آرامي پاسخ دادند

) پيامبر(نفر با من بودند با او  40اگر : اينجا بود كه عمر گفت. كندهرگز خلف وعده نمي
يعني در . خالفت عملي است وگرنه به زبان مخالفت نمودمنظور م. (كردممخالفت مي

  .)كردمدانم عمل ميكشيدم و آن گونه كه خود صالح ميمقابل سخنت سپاه مي
در اين لحظه سهيل بن عمرو و حفص بن احنف به سوي قوم خود بازگشتند و آنان را 

  . از صلح خود با پيامبر صلّي اهللا عليه و آله آگاه نمودند
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مگر تو ! اي رسول خدا: هاي خود را ادامه دادبدون هيچ گونه پشيماني حرف اما عمر
-شويم و همراه ديگر حاجيان سرمان را ميبه ما نگفته بودي كه ما وارد مسجدالحرام مي
كنيم؟ آيا من به تو گفتم كه امسال چنين مي: تراشيم؟ پيامبر صلّي اهللا عليه و آله فرمودند

-كنم و دور كعبه طواف ميه من وعده داده است مكّه را فتح ميبه تو گفتم كه خداوند ب
اما . (تراشمآورم و همراه ديگر حاجيان سرم را ميكنم و سعي صفا و مروه را به جا مي

  !)نگفتم امسال
وقتي حضرت مخالفت . با اين كار عمر، جو عليه پيامبر صلّي اهللا عليه و آله تشديد شد

! اگر صلح را قبول نداريد، برويد و با آنان بجنگيد: فرمودندبيش از حد آنان را ديدند، 
اصحاب نماهاي پيامبر به جنگ با قريش رفتند و از آنان كه آماده جنگ بودند شكست 

  !اي خورده و به سوي پيامبر بازگشتندبسيار مفتضحانه
ده و رسول خدا صلّي اهللا عليه و آله تبسم كرده، رو به امير مؤمنان عليه السالم كر

  !اين شمشير را بگير و به سمت قريش برو! علي جان: فرمودند
اميرالمؤمنين عليه السالم شمشير پيامبر صلّي اهللا عليه و آله را گرفتند و به سوي 

هنگامي كه قريشيان چشمانشان به اميرالمؤمنين عليه السالم خورد، به . قريش روانه شدند
د نسبت به گفته خود و عهدي كه با ما بسته است آيا محم! يا علي: عقب بازگشته و گفتند

  تجديد نظر كرده؟
  . بلكه هنوز بر عهد خود پا برجاست! نه: اميرالمؤمنين عليه السالم پاسخ دادند

را ديدند، شرمسار به سوي پيامبر صلّي اهللا عليه و آله روانه  وقتي اصحاب اين صحنه
  .شدند و زبان به معذرت خواهي گشودند

آيا شما همان اصحاب من : اكرم صلّي اهللا عليه و آله رو به آنان كرده و فرمودندپيامبر 
هنگامى را ] به يادرآوريد[« : در بدر نيستيد كه خداوند در مورد شما اين آيه را نازل فرمود

خواستيد، پس او دعاى شما را اجابت كرد كه من با هزار  كه از خداى خود كمك مى
تاب شده بوديد خداوند وقتي از ترس بي. (در آيند مددكار شمايمفرشته كه از پى يكديگر 

-من كه شما را به خوبي مي) 9سوره مباركه انفال، آيه(» )مالئكه را به كمكتان فرستاد
ها باال آيا شما همان اصحاب من در احد نيستيد كه از ترس گريختيد و از كوه! شناسم

كردم هيچ كدامتان يد و هرچه صدايتان ميكردرفتيد و پشت سر خود را هم نگاه نميمي
  !داديد؟پاسخم نمي
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فرمودند شما هماناني هستيد كه و حضرت زبان به سخن گشوده و پشت سر هم مي
، 2تفسير قمي، ج! (آوردندو ترس و فرار و تنها گذاشتنشان را به يادشان مي! چه و چه

  ) 312-311صص
  :اين جريان اشاره داردسوره مباركه فتح به صورت تلويحي به  6آيه 

ع ءوظَنَّ الس الظَّانِّينَ بِاللَّه شْرِكَاتالْم ينَ وشْرِكالْم و قَاتنَافالْم ينَ وقنَافالْم ذِّبعي و ِملَيه
تاءس و نَّمهج ملَه دأَع و منَهلَع و هِملَيع اللَّه بغَض و ءوائرَةُ السيرًا دص6(م (  

مردان و زنان نفاق پيشه و مردان و زنان مشرك را كه به خدا سوءظن دارند، ] تا[و 
ها باد، و خدا بر ايشان خشم گرفته و لعنتشان كرده و حوادث بد زمانه بر آن. عذاب كند

  .ها آماده كرده و چه بد سر انجامى استجهنّم را براى آن
  

  استفاده كالمي از تاريخ
كنند، خالف نظر ايشان ن به راحتي با پيامبر صلّي اهللا عليه و آله مخالفت ميمسلمانا
-خورند و اميرالمؤمين عليه السالم آبروي اسالم را حفظ ميكشند، شكست ميلشكر مي

آورند كه معلوم كنند و پيامبر صلّي اهللا عليه و آله نيز تاريخچه اصحاب را به زبان مي
  . تكننده سابقه ننگين آنان اس

دارد و كامالً بين منافقين و مشركين اختالف ، خداوند پرده از اسرار بر مي6در آيه 
كند دهد و هم آشكارا بيان مييعني هم از عذاب كردن مشركان مكّه خبر مي. گذاردمي

و هم اكنون به عنوان صحابي -كردند كه منافقين مدينه كه به ظاهر، اظهار اسالم مي
، اما دقيقاً جايي كه پيامبر صلي اهللا عليه و آله -اندهللا عليه و آله  آمدههمراه پيامبر صلي ا

زدند را ميكردند و از پشت به ايشان ضربه ها نياز داشتند پشت ايشان را خالي ميبه آن
  .عذاب خواهد كرد

نان نيز وعده الظَّانِّينَ بِاللَّه ظَنَّ السوء، آنان كه به خداوند سوء ظن دارند، خداوند به آ
سوء ظنّ به سخنان پيامبر صلي اهللا عليه و آله در حقيقت همان سوء ظنّ . دهدعذاب مي

  . و در اين جريان بسياري از مسلمانان به اعمال حضرت سوء ظن داشتند. به خدا است
. سي استدائره همان دايره فار. علَيهِم دائرَةُ السوء، بر آنان باد گرداننده يا دورزننده بد

» دائره السوء«. گرددگردد و در نهايت به همان نقطه باز ميدايره از يك نقطه آغاز مي
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را گرفتار آن ) پيامبر و مسلمانان حقيقي(يعني فتنه و آشوبي به پا كرده بودند كه ديگران 
لظانّين ا« اين افراد همان. ها بازگشت، اين فتنه به خود آن»عليهم دائره السوء«نمايند، اما 

  . بودند» باهللا ظن السوء
هايي كه  عليه پيامبر صلي اهللا عليه و آله به پا كردند و عاقبت به خودشان يكي از فتنه

بازگشت و رسوا شدند، مخالفت و لشكر كشي و سپس شكست آنان و عاقبت پرده برداري 
م و عزّت بخشيده شدن از سابقه ننگينشان بود و در مقابل پيروزي اميرالمؤمنين عليه السال

  .شدن اسالم به دستان ايشان بود
ها غضب خداوند بر آن. غَضب اللَّه علَيهِم و لَعنَهم: بايد به لحن اين آيات توجه نمود

  . نموده و آنان را لعن و نفرين نموده است
  :مثال دوم به نقل از ابن اسحاق

تقريباً تنها سه -يار مختصر ذكر كرده گفتگوي عمر با پيامبر صلي اهللا عليه و آله را بس
و » .كردممخالفت مي) پيامبر(نفر با من بودند با او  40اگر «و بخش  -خط اول اين جريان

هاي پس از بازگشت سهيل بن عمرو را مطرح نكرده، همچنين كارشكني ادامه مخالفت
السالم و  اصحاب، لشكر كشي، شكستشان، سپرده شدن پرچم به دستان حضرت امير عليه

، 3السيره النبويه، ج: رك. (پرده نمايي از سابقه اصحاب، هيچ كدام نقل نشده است
  )331ص

  مثال سوم در سايه سار قرآن، عترت و كتب تاريخي شيعي
برخيزيد و : پيامبر صلّي اهللا عليه و آله رو به ياران و اصحاب خود كرده و فرمودند

  .را بتراشيد شترهاي خود را قرباني كرده و سرهاي خود
مردماني كه ادعاي ياري رسول خدا داشتند و نامشان صحابه رسول خدا صلّي اهللا عليه 

شرمي تمام، و آله بود، دوباره از دستور پيامبر صلّي اهللا عليه و آله سرپيچي كردند و با بي
كه چگونه بايد شترهايمان را قرباني كنيم و سرهايمان را بتراشيم در حالي : فرياد زدند

  !ايم؟طواف خانه خدا را نكرده و سعي صفا و مروه را به جا نياورده
اين بار كه پيامبر صلّي اهللا عليه و آله بازهم مانند هميشه، سرپيچي آناني كه اصحابش 

شدند را ديدند غمگين و دلشكسته، از شدت ناراحتي رو به همسرشان كرده و ناميده مي
  ! اينان ياران من هستند: فرمودند

: ام سلمه نيز از باب دلداري همسرش، رو به پيامبر صلي اهللا عليه و آله كرده و گفت
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  !)شما غصه نخوريد: يعني! (شما شترتان را قرباني كنيد و سرتان را بتراشيد
زماني كه پيامبر صلي اهللا عليه و آله قرباني كرده و سر تراشيدند، اين قوم نيز با بدبيني 

  )314، ص2تفسير قمي، ج. (تراشده و قرباني كردندو شك و دودلي، سر 
  

  استفاده كالمي از تاريخ
هاي آخر حيات رسول خدا صلّي اهللا عليه و آله، همچنان دستورات ايشان براي در سال

-اهميت بوده و آنان همواره عدم تبعيت و مخالفت خود را ابراز ميبسياري از اصحاب بي
  .كنند

  :اسحاق مثال سوم به نقل از ابن
مردم با ديدن «: در عوض گفته. هيچ نقلي از ابن اسحاق در اين رابطه وجود ندارد

» .قرباني نمودن و براشيدن سر رسول خدا صلّي اهللا عليه و آله آنان نيز چنين كردند
  )333، ص 3السيره النبويه، ج(

   مثال چهارم در سايه سار قرآن، عترت و كتب تاريخي شيعي
بند نعلين پيامبر صلي اهللا عليه و آله پاره شده و حضرت آن را براي در همين سفر، 

حضرت با يك كفش به اندازه پرتاب . درست كردن به اميرالمؤمنين عليه السالم سپردند
چه : راه رفته، پس رو به اصحابشان كرده و فرمودند) تقريبا دويست گام(كردن يك تير 

و فرود (د جنگيد همانگونه كه درباره تنزيل خواه) قرآن(كسي ميان شما درباره تأويل 
حضرت ! آن كس منم: جنگيد؟ ابو بكر به سرعت گفتبه همراه من مي) آمدن قرآن

بازهم رسول خدا صلي اهللا عليه و ! پس حتماً آن كس من هستم: عمر گفت! نه: فرمودند
امبر صلي اهللا نگريستند كه ناگاه پياصحاب سكوت كرده و يكديگر را مي! نه: آله فرمودند

در حالي كه اصحاب بهتشان زده بود ! است) من(آن فرد دوزنده نعلين : عليه و آله فرمودند
زماني كه : حضرت با دست مبارك اشاره به اميرالمؤمنين عليه السالم نموده و فرمودند

او درباره دين ! خواهد جنگيد) قرآن(سنّت من رها شده و به سويي افتد، او براي تأويل 
او است كه براى زنده كردن دين خدا . كندگويد كه جز او كسي چنين نمياني سخن ميزم

  )124، ص1 إرشاد، ج! (خواهد جنگيد
  استفاده كالمي از جريان

جنگيدند كه آيات قرآن در مورد پيامبر صلّي اهللا عليه و آله با مشركان و كافراني مي
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. ها مددكار حضرت بودندنيز در اين جنگ ها نازل شده بود و اميرالمؤمنين عليه السالمآن
- پس از رحلت رسول خدا صلّي اهللا عليه و آله اميرالمؤمنين عليه السالم با كساني مي

جنگيدند كه طبق فرمايش پيامبر صلّي اهللا عليه و آله آنان تأويل همان آياتي بودند كه 
خدا صلّي اهللا عليه و آله در واقع رسول . دستور جنگ با آنان از سوي خداوند داده شده بود

و اعمال حضرت امير عليه السالم پس از خويش صحه گذاشته و  با فرمايش خود، بر جنگ
ايشان با هر كه جنگ كنند، دشمن خدا صلّي اهللا عليه و آله و رسول و سنّت و : فرمودند

في و اين جريان گوياي مقام امامت و خالفت اميرالمؤمين عليه السالم و ن. دين است
  .ديگران از اين مقام است

  :مثال چهارم به نقل از ابن اسحاق
  .هيچ نقلي از ابن اسحاق در اين رابطه وجود ندارد

   مثال پنجم در سايه سار قرآن، عترت و كتب تاريخي شيعي
پس از اين وقايع، باالخره رسول خدا صلّي اهللا عليه و آله به همراه مسلمانان از اين 

زماني كه به تنعيم رسيدند زير . شهر و ديار خود يعني مدينه شدندسفر پر ماجرا راهي 
سايه درختي نشستند و اين هنگام بود كه آن ياران و اصحابي كه با صلح پيامبر صلّي اهللا 
عليه و آله مخالفت كرده بودند، به ظاهر از كار خود اظهار ندامت و پشيماني كردند و از 

جا بود كه آيه اين. ها از خداوند طلب آمرزش نمايدآنرسول خدا درخواست كردند تا براي 
  )314، ص2تفسير قمي، ج. (رضوان نازل شد

   علىإِنَّ الَّذينَ يبايِعونَك إِنَّما يبايِعونَ اللَّه يد اللَّه فَوقَ أَيديهِم  فَمن نَّكَثَ فَإِنَّما ينكُثُ
فىنْ أَوم و هنَفْس  ا عابِميمظرًا عأَج يهؤْتيفَس اللَّه هلَيع د10(اه (  

كنند دست خدا  كنند، جز اين نيست كه با خدا بيعت مى كسانى كه با تو بيعت مى
شكند، و هر كه  پس هر كه پيمان بشكند، تنها به زيان خود مى. هايشان است باالى دست

  .بخشد دا پاداشى بزرگ به او مىبر آنچه با خدا عهد بسته وفادار بماند، به زودى خ
  

  استفاده كالمي از جريان
! دهداين جريان و آيه اوج فضاحتي را كه بعضي اصحاب به بار آورده بودند نشان مي

يعني چقدر كارشكني كرده بودند كه دست آخر خودشان سراغ حضرت آمده و پيمان بستند 
معموالً زماني دوباره . كه از اين به بعد با او و اوامرش مخالفت نكنند و اطاعتش را نمايند



 181...    نقد تاريخ پژوهي متداول و تبيين روش

  .شود كه بيعت پيشين شكسته شده باشدبيعت مي
  :مثال پنجم به نقل از ابن اسحاق

عت را نقل نكرده و در عوض بيعت رضوان را در ابتداي حديبيه به ابن اسحاق اين بي
اشان از پيامبر اكرم صلي اهللا عليه و آله تا پاي مرگ عنوان مدح اصحاب و اعالم پشتيباني

كه با اين نقل، بيعت رضوان فضيلتي براي ) 330، ص 3السيره النبويه، ج(كند بيان مي
  . به افتضاحات به بار آوردهآيد نه اعتراف مسلمانان به حساب مي

  
  ات و كتب تاريخي شيعي در يك جملهتحليل حديبيه بر مبناي آيات و رواي

هاي عموم مسلمين با پيامبر صلّي اهللا عليه و آله و صلح حديبيه، سراسر بيانگر مخالفت
  .افضليت اميرالمؤمنين عليه السالم است

  
، دوم متوسطه انساني )1(هان تحليل حديبيه از ديد كتاب تاريخ ايران و ج

  ر مبناي كتب تاريخي اهل تسنّنب
يا از اساس منابع و كتب اهل ) 1(منابع بخش تاريخ اسالم كتاب تاريخ ايران و جهان 

تسنّن است و يا منابع دسته دوم از كتب شيعي است و اغلب به همان روش تاريخ پژوهي 
ليلي كه از صلح حديبيه ارائه كرده است به بر اساس اين منابع؛ تح. اندمتداول نگاشته شده

  : باشداين صورت مي
به رغم آن كه مسلمانان لباس احرام به تن داشتند و جز شمشيري در نيام، سالحي «

همراه آنان نبود، اما در بيعتي دوباره با رسول خدا صلّي اهللا عليه و آله بر پشتيباني از او تا 
  )102، دوم متوسطه انساني، ص)1(اريخ ايران و جهان كتاب ت... (پاي جان تأكيد كردند

  
  نتيجه گيري

باشد كه استفاده از بر اساس مستدلّات ارائه شده، تاريخ اهل تسنّن داراي جعلياتي مي
شود تا از تاريخ حقيقي سبب مي -شودها استفاده ميدر تاريخ پژوهي متداول از آن-ها  آن

  .نادرستي به دست آيد هاي تاريخيفاصله گرفته و تحليل
ترين منبع تاريخي كه جعل و انحرافي در آن راه ندارد، قرآن و ترين و مطمئنصحيح
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در تاريخ پژوهي كالمي شيعي با استفاده . باشدروايات ثقه از معصومين عليهم السالم مي
به كتب از اين دو منبع ارزشمند، براي پر نمودن خألهاي تاريخي موجود در اين منابع ابتدا 

  .شودتاريخي شيعه و پس از آن با ضوابطي به كتب تاريخي اهل تسنّن رجوع مي
هاي كالمي و امامتي چه در تاريخ پژوهي كالمي شيعي حائز اهميت است، استفادهآن

  .باشداز تاريخ مي
 
 

  منابع و مĤخذ
  .قرآن كريم

  . ق 1404اختيار معرفه الرجال به تعليق ميرداماد، محمد بن الحسن طوسي، مؤسسه آل البيت، 
  .هـ ق 1328اسدالغابه في معرفه الصحابه، ابن اثير جزري، مؤسسه اسماعيليان، تهران، 

، اسرار آل محمد، ترجمه كتاب سليم بن قيس، اسماعيل انصاري زنجاني خوئيني، انتشارات دليل مـا، قـم  
  . ش 1380
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   ق 1414،  ، ملقّب به شيخ طوسي، دار الثقافة، قم األمالي، طوسى، محمد بن الحسن
  . ق 1409، ابن كثير الحنبلي، دارالكتب العلميه، بيروت، البداية و النهاية

   .  ق 1416،  ، تهران ، بنياد بعثت البرهان فى تفسير القرآن، بحرانى سيد هاشم
 1409قـم،  ) عجل اهللا تعالي فرجه الشّـريف (الخرائج و الجرائح، قطب الدين راوندى، مؤسسه امام مهدى 

 . هـ ق
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   .ق 1416
 .ق 1426الصحيح من سيره النبي االعظم، سيد جعفر مرتضي عاملي، دارالحديث، قم، 

  . هـ 1409المصنّف، ابن ابي شيبه، دارالفكر، بيروت، 
  .ق 1392الصنعاني، بيروت، المصنف، عبدالرزاق بن همام 
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 .ق 1342المستدرك على الصحيحين، ابوعبداهللا الحاكم نيشابوري، دارالمعرفه، بيروت، 
  محمدبن عمر الواقدى،المغازى 

  .ق 1404مؤسسة الوفاء، : لبنان -بحاراألنوار، عالّمه مجلسي، محمد باقر، بيروت 
   .ق 1382، دمشق،  بيان المعاني، مالحويش آل غازى عبدالقادر، مطبعة الترقى

   .ق 1387،  ، بيروت ، دار التراث تاريخ األمم و الملوك، محمد بن جرير طبرى
  .ش 1371ربي، فؤاد سزگين، كتابخانه آيت اهللا مرعشي، قم، تاريخ التراث الع

  ..هـ 1410تاريخ المدينه، ابن شبه، دارالفكر، قم، 
  .ش1388، وزارت آموزش و پرورش، )1(تاريخ ايران و جهان 

 .  تاريخ بغداد، ابوبكر احمد بن علي خطيب بغدادي، دارالكتاب العربي، بيروت
  .يد بيهقي، تصحيح دكتر كليم اهللا حسيني، حيدر آبادتاريخ بيهقى، ابولحسن علي بن ز

  تاريخ حديث پيامبر، عالمه عسگري
  .ش 1389تاريخ سياسي اسالم، رسول جعفريان، دليل ما، قم، 

  .هـ ش 1387تاريخ عمومي حديث، مجيد معارف، انتشارات كوير، تهران، 
  .كتب العلميه، بيروتتأويل مختلف الحديث، عبداهللا بن مسلم ابن قتيبه دينوري، دارال

  . ق 1413تدوين السنّه الشريفه، محمد رضا حسيني جاللي، دفتر تبليغات اسالمي، قم، 
  . ق 1374تذكره الحفّاظ، شمس الدين ذهبي، دارالكتب العلميه، بيروت، 

  . ، مؤسسه آل البيت الحياء التراث، قم15، شماره )مجلّه(تراثنا 
  . ق 1380،  مسعود، المطبعة العلمية، تهرانتفسير العياشي، عياشى، محمد بن 
  . ش 1367،  ، قم ، دار الكتاب تفسير قمي، قمى على بن ابراهيم
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  ..علم و فضله، يوسف ابن عبدالبر، دارالكتب العلميه، بيروتجامع بيان ال
   .هـ ق 1381،  ، انتشارات حيدريه، نجف ، شيخ طوسى رجال الشيخ الطوسي

  .لبنان-شرح معاني اآلثار، طحاوي، دارالكتب العلميه، بيروت
، مكتبـة آيـة اهللا المرعشـي     شرح نهج البالغه ابن ابي الحديد، ابن أبي الحديد، عبد الحميد بـن هبـه اهللا  
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 . ق 1414، قم،  ، هجرت حسينشريف الرضى، محمد بن ، )للصبحي صالح(نهج البالغة 

   .ق 1409، قم،  ، مؤسسة آل البيت عليهم السالم وسائل الشّيعه، شيخ حر عاملى، محمد بن حسن
 



  
  
  
  

  آسيب شناسي تفكّر آرمانشهر در تمدن اسالمي 
  هاي متفكران مسلمانرويكرد و

  ∗هوشنگ زارعي
  

  چكيده
ها ضرورت توجـه بـه ايـن    علوم انساني ونقش آن در تعالي و بهينه سازي زندگي انسان

از قرن سوم هجري بـه بعـد و   . سازدحوزه از علوم و مسائل مرتبط با آن را ضروري مي
مباني ديني و عقلي و ثبات سياسي اجتماعي، انديشـه اجتمـاعي متفكّـران     پس از طرح

حلّ و فصل مسائل با تأكيـد  . مسلمان در حوزه علوم انساني سمت وسوي جديدي يافت
بر كرامت انسان بر مبناي مفهومي شكل گرفت كه از آن به جامعـه آرمـاني يـا مدينـه     

ـ    . شودفاضله تعبير مي وزايي فكـري غـرب و سـپس دوران    با افـول تمـدن اسـالمي و ن
استعمار و فترت فكري انديشمندان مسلمان، اين ويژگي تمدن اسالمي به انزوا كشـيده  

در دوران معاصر يك رويكرد بر قبول علوم انساني ارائه شده از سوي غـرب اعتقـاد   . شد
سعه است، بر پيشرفت و توداشته و رويكرد ديگر كه توسط مقاله مورد بررسي قرار گرفته

ايـن  . اسـالمي مسـتقل از علـوم انسـاني غـرب تأكيـد دارد       -مباني نظري علوم انساني
فشارد و خواستار جامعه آرماني مي  رويكرد بر بازگشت به خويشتن فرهنگي و ديني پاي

هـا و موانـع رشـد تفكـر     مقاله در صدد آن است كه عالوه بررسي چالش. اسالمي است
تناقضات علوم انساني غرب و علـوم انسـاني در حـوزه    آرمانشهر اسالمي، به تشابهات و 

از اين منظر از آنجا كـه در طـول تـاريخِ     .تمدن اسالمي نيز نگاهي انتقادي داشته باشد
هاي درونـي و فشـارهاي خـارجي امكـان     حيات متفكران اجتماعي مسلمانان، دوگانگي

ي تازه در حيـات  رسيدن به يك تفكر مسلط را ناممكن ساخته است، نياز به دميدن روح
انقالب اسالمي ايران در واقع طليعه ايـن روح تـازه   . شودمتفكران مسلمان احساس مي

                                                            
  كارشناس ارشد جامعه شناسي ∗
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اي بر مبناي تمـدن  تطبيقي و روش كتابخانه -بررسي حاضر با رويكردي تاريخي .است
سنجي ما، به ميراث به جا مانده از تمـدن اسـالمي   اسالمي، خواستار پاسخگويي به نياز

  .امكان يا عدم امكان رسيدن به اين جامعه ساكت است است و درباره
  يساعلوم انساني، تمدن اسالمي، آرمانشهر، آسيب شن :ها كليدواژه

  
  مقدمه
لوم انساني در حيطه موضوعي خود، فهم معمـاي انسـان، تشـخيص مسـائل و ارائـه      ع

انسـاني   طرحي براي رفع گرفتاري انسان را به عهده دارد، امر خطيري كه بر گردن علـوم 
گذاشته شده است و صاحبان انديشه انساني را در طول تاريخ به اين امر واداشته است كـه  

.. جويي كنند و از ضرورت تعالي انسان سـخن براننـد  هاي برون رفت از مشكالت را پيراه
-تر از پيش مينمايانرا به علوم انساني  ،ماعي ضرورت نياز ماتتحوالت جديد سياسي ، اج

اي كه مسلمين توان آن ر تمدن اسالمي نشان داده است كه هرگاه و در هر دورهسي. سازد
را آغـاز   تعـالي اجتمـاعي  به سرعت حركـت بـه سـمت     ،اند كه آزادانه انديشه كنندرا يافته
در طـول تـاريخ    در اين ميان دوگانه عوامل دروني و بيروني دست در دست هم و .اندكرده

علـوم انسـاني   . اندروبرو كرده چالشساز اسالمي را با نبه طرق مختلف حركت تمدن انسا
  .شودهايي است كه بر تمدن انساني وارد ميما به آسيب در واقع پاسخگوي نياز

  
  طرح مسأله 

تـر در طـول تـاريخ    نامطلوب بودن وضع موجود و  تصور امكان نيل به وضعي مطلوب
ا با ترسيم يك جامعه آرماني، وظيفـه  ت ،برانگيزاننده متفكران بزرگ علوم انساني بوده است

  .رساندن انسان را بيش از پيش آشكار سازند الخطير علوم انساني در راه به كم
نيز با تكيه بر عناصر اساسي ديـن مبـين اسـالم و بـر      1در اين ميان متفكرين مسلمان

ارتباط ) ارتباط انسان با خدا، ب) الف ؛مبناي ارتباطات چهارگانه ترسيم شده در قرآن، يعني
                                                            

مراد از متفكران مسلمان، متفكريني است كه در حاشيه متن مقدس قرآن و سنت پيـامبر بـه   1. 
هاي ديني است و در نظرياتشـان بـه متـون    تفكر اين گروه متأثر از آموزه. تفكر پرداخته اند
بديهي است مقاله با تكيه بر نظريات متفكران مسلمان، در حوزه تمدن . كنندديني استناد مي

  .ايراني نگاشته شده است



 187...    آسيب شناسي تفكّر آرمانشهر

 ،ارتباط انسان با طبيعت خويش) ها و دارتباط انسان با با ديگر انسان) انسان با خويشتن، ج
( نـد اهخواهي اسالم، دست بـه ترسـيم جامعـه مطلـوب اسـالمي زد     لبا تكيه بر عنصر كما

ندن آرمـان بـه واقعيـت،    اما آنچه مسلم است موانع  به سر منزل رسـا ) 35: 1384عليزاده، 
هـاي  تـوان از جملـه مهمتـرين دغدغـه    هاي مترتـب بـر آن را مـي   ايست كه آسيببگونه

در اين راستا نگارنـده بـر آن اسـت    . انديشمندان علوم انساني در حوزه تمدن اسالم دانست
هايي كه امروزه در ايـن شـاخه از معرفـت    ابتدا سير تاريخي تفكر آرمانشهر و بخش بندي

هايي كه گريبانگير اين عنصـر  آمده است را  مورد واكاوي قرار دهد، و سپس آسيب بوجود
-اين سير تاريخي درون تفكـر و گفتمـان   .اساسي تفكر اسالمي است را به قضاوت بنشيند
كند كه به شـناخت بهتـري از ايـن تحـوالت     هاي حاكم بر تمدن اسالمي به ما كمك مي

از ياد نبريم كـه تـاريخ    .چراغ راهي براي آينده باشددست يابيم و در واقع شناخت گذشته، 
حتي پيش از ظهور اسالم تفكر جهاني متعالي را در حوزه انديشه پرورانيده  ،تمدن غرب نيز
بر مبناي نوع تفكرات منطبق بر آرمانشهر غربي تـا حـد    ،توان گفتمي اي است و از جنبه

اما ). ، ليبراليسم و سكوالريسمموكراسيجامعه مبتني بر د(زيادي نيز بدان دست يافته است
هـاي  اينكه چرا جامعه آرماني متفكران مسلمان راه به دنياي واقعي نيافته است يا مصـداق 

از اين منظـر  . دهدرا تشكيل ميسوال اساسي مقاله حاضر  ،آن، آنچنان كه بايد نبوده است
نگـاهي تطبيقـي بـا    هاي حاكم در تمدن اسالمي با رويكـردي تـاريخي و   بررسي گفتمان

ي شناسـانه و نقـد آسـيب  عناصر نهفته در تمدن غربي، تشابهات و تناقضاتشان با يكـديگر  
  دهدرسالت مقاله حاضر را تشكيل ميايراني امروز،  -علوم انساني در تمدن اسالمي

  
  سير تاريخي انديشه آرمانشهر

و » المكـان «بـه معنـي    »utopia«يونـاني  از ترجمه و تركيب دو كلمـه   1آرمانشهر
بـراي اولـين بـار     2كه سر تامس مور. است» آباد مكان«به معناي »  eutopia«ديگري 

« و بــه تعبيــر ســهروردي»  آرمانشــهر«تركيبــي دوپهلــو از ايــن دو واژه ســاخت و آن را 
  .)72: 1379مرادخاني، ( ناميد» ناكجاآباد

                                                            

1. Utopia  
2. Sir Thomas More  
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انديشه آرمانشهري مـدون  توان اولين نوع از افالطون را مي» Republic«جمهوري
سـربازان و  ( با تكيـه بـر عقـل و نگاهبانـان جامعـه      1دانست كه در آن حكمرانان فيلسوف

شـود  با تكيه بر شجاعت، عامه مردم كه شامل كارگران و بردگان مي...) كارمندان دولت و 
ي بـه معنـا  . دهدتشكيل مي» عدالت« عنصركليدي اين جامعه را مفهوم . كنندرا اداره مي

هركس وظايفش را آنگونه كه به او محول شده است، بدرسـتي انجـام   ، آنكه در اين جامعه
  .دهدمي

« بـا  ) 1516( ، تـامس مـور  »شـهر خـدا  « بـا   )413( پس از افالطون آگوستين قديس
كه جامعه اي سوسياليسـتي و بـر پايـه اخـالق بنـا نهـاده شـده بـود، فرانسـيس          » يوتوپيا
جامعـه  «بـا   )1848( ودر دوران معاصـر مـاركس و انگلـس     »آتالنتيس« با ) 1627(بيكن

  . خود بدنبال خلق جهاني بودند كه خوشبختي بشر را تأمين كند »كمونيستي
تـر و برابرتـر   اي انسانيآرمان رسيدن به جامعه عربستان، با ظهور اسالم در شبه جزيره

ش مسـلمانان بـراي   تا قرن سوم هجـري، تـال  . از نگاه مسلمين نيز مورد توجه قرار گرفت
هـاي ايـران باسـتان،    شنايي با تمدنآبرپايي جامعه اسالمي، اشتغال به فتوحات وهمچنين 

 درئـه نظرياتشـان   انان براي ارلماهاي تفكر مسيونان و هند سپري شد و بدين ترتيب پايه
  .)1388آزاد ارمكي، ( شكل گرفت ياتحوزه اجتماع

هـا و  رشـته  يسـعي كردنـد در تمـام    از قرن سوم هجري بـه بعـد متفكـران مسـلمان    
يشـات مربـوط بـه متفكرينـي     يكي از ايـن گرا . ورزي بپردازندانديشه  هاي علمي به  حوزه

مسائل اجتماعي و امور مربوط به جامعه را از طريق استدالل و انديشه و عمومـاً  «است كه 
آلي يـا  ه جامعه ايدهبر اساس آنچه بايد باشد مورد توجه قرار دادند و در اين انديشه بودند ك

) هجري 260 -339( فارابي) 57: 1375ريتزر، . (»مدينه فاضله را چگونه به تصوير بكشند
دار اصلي به تصوير كشيدن جامعه به عنوان متفكر اصلي در تأسيس فلسفه اسالمي، داعيه

ـ    ديني و هم نيآرماني است و با تكيه بر اصول و مبا ه چنين وام گـرفتن از فلسـفه يونـان ب
بستري كه فارابي فراهم نمود بعدها بوسيله متفكـرين  . طرح ريزي مدينه فاضله اقدام نمود

در ) 530 -614( نامــه، نظــاميديگــر نيــز دنبــال شــد؛ خواجــه نظــام الملــك در سياســت
 -672(در حكمه االشراق، خواجه نصيرالدين طوسـي ) 549 -587( اسكندرنامه، سهروردي

                                                            

1. Philosopher Rulers  
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در ) 1050 -979(در بوسـتان، و مالصـدرا  ) 605 -690( در اخالق ناصري، سـعدي ) 597
از قرن هفتم و هشتم به . اسفار اربعه آخرين اثرات سترگ آرمانشهر اسالمي را خلق كردند

 روند نزوليالبته اين . بعد تمدن اسالمي و سير تفكر مسلمانان، سير نزولي خود را آغاز كرد
اما نقطه بحراني آن را  ،آغاز شده بوددر ساحت انديشه از قرون قبل و در حدود قرن پنجم 

زمـان بـا آغـاز    هجـري و هـم   490از طرف ديگـر از سـال   . توان برشمرداز اين دوران مي
ه سرعت شروع به اخذ مباني انديشه تمـدن اسـالمي كـرده    بهاي صليبي، اروپاييان جنگ

هـش  بودند و با گذشت از دوران قرون وسطي، حركت بطئي خود را به سـمت نـوزايي و ج  
اومانيسم، نهضت روشـنگري و انقـالب فرانسـه و پـس از آن انقـالب      . فكري آغاز كردند

ي فلسفي يونان و روم باسـتان و اخـذ مبـاني سرشـار     صنعتي در انگليس، با تكيه بر عقبه
عواملي بود كه باعث شد اروپاييان سلطه علمـي و فنـي خـود را بـر      1علمي تمدن اسالمي
يب تا اولين برخوردهاي دوباره تمدن اسالمي ايراني با تمـدن  بدين ترت. جهان ديكته كنند

. غرب در دوران عباس ميرزا، ساحت انديشه اسالمي دچار فرسايش علمي و ركود شده بود
بار عامـل خـارجي   برد، اينهاي داخلي رنج مياگر انديشه آرمانشهر، تا اين دوران از آسيب

ديشه آرمانشهري و تالش براي رسـيدن بـه   استعمار نيز به عنوان عامل خارجي، ساحت ان
رفت تا دوباره بـه  نهضت مشروطه مي. يك جامعه متعالي را دچار تزلزل و نقصان كرده بود

حوزه انديشه اسالمي جاني تازه بدهد، اما با شكست نسـبي نهضـت و ظهـور ديكتـاتوري     
 15ي دوبـاره در  هاي بيـدار رضاخان، دوراني از خفقان در كشور آغاز شد كه تا اولين جرقه

براي اولين  ،انديشه امام خميني و يارانش از جمله شهيد مطهري. ادامه يافت 1342خرداد 
گرا به خـود گرفـت و سـرانجام در حكومـت     بار در طول حيات روحانيت شيعه وجهي عمل

بار اصحاب انديشـه و تفكـر،   اين. گراي جمهوري اسالمي وجه عيني يافتانقالبي و آرمان
  . دنياي آرماني خود را در قالب يك سيستم سياسي و عينيت يافته مجسم كردند

  
  آسيب شناسي جريان انديشه آرمانشهر نزد متفكرين اسالمي

از ابتداي ظهور اسالم تا قدرت يافتن شيعه در دوران صفويه، اكثريت متفكران و عامـه  

                                                            

 انتشـارات : تهـران  ،كارنامـه اسـالم    )1355(زريـن كـوب، عيدالحسـين   . ك. در اين باره ر. 1
  .اميركبير
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بدين ترتيب تا دوران صفويه عوامل درونـي تضـعيف   . دادندمردم را اهل سنت تشكيل مي
كننده انديشه جامعه متعالي را گروه بندي دروني اهل سنت، يعني معتزله و اشاعره تشكيل 

هاي متقن از نصوص ديني، بـه  هاي فكري و عدم برداشتهم چنين ضعف بنيان. دادندمي
تـر  در كنار آن جريان كمرنگ همراه تفسير به رأي از متون مقدس و تعصبات ديني و البته

هاي انديشه آرمانشهر، تا به قدرت رسيدن گيري فقه شيعه باعث شده بود كه بنياناخباري
  . فقه شيعه در دوران صفويه نتواند بدرستي شكل بگيرد

آرمانشهر به معناي وجود يك سيستم مدون زندگي در بهترين شكل آن بر پايه توجـه  
فارابي مدينه فاضـله  . مردمان آن سرزمين بنا نهاده شده استبه اجتماع و ضرورت پويايي 

باشـد بنـا نهـاده بـود و بـر فطـرت        خود را بر مبناي وجود رهبر فاضل كه همان نبي مـي 
تربيت انساني و اراده اجتماع  اجتماعي انسان تأكيد داشت و كمتر به ضروت توجه به نقش

بـه طـور مثـال    ) 1388آزاد ارمكـي،  ( ورزيدو مردم در شكل ذهي به اين جامعه اصرار مي
رسد كه د و به نظر ميديمباحث مربوط به فرد و خانواده را فقط در سايه اقتدار حكومت مي

انسان گرايي فارابي او را از پرداختن به ضرورت توجه به عنصر اجتماع باز داشته بـود و در  
: 1388آزاد ارمكـي،  ( واقع حكمت مدني فارابي بيشتر علم سياست اسـت تـا علـم اجتمـاع    

ـ  ). 296 اشـعري   يِفلسفه كه با آثار پرشمار فارابي قدرت گرفته بود، با ظهور قدرتمنـد غزال
ف در مقابـل فلسـفه   اين نقطه آغازين جان گرفتن عرفان و تصو. مسلك رو به ضعف نهاد

هاي گوناگون دو طيف مخالف كه هركدام برداشت خويش از نصوص دينـي  بود ، برداشت
هـاي فكـري در تضـعيف يكـديگر     دانست باعث شده بود كه هركـدام از نحلـه  روا مينارا، 

 ده داده شـده وع آرمانيِبكوشند و هيچگاه نتوانند در يك نقطه مشترك جمع آيند تا جامعه 
  .را عينيت بخشند

سالم عصر، باعث شد كه چراغ فلسفه االجتنفوذ غزالي در بالد اسالم و فتواي تنها ح
چنـين  المنقذ من الضالل و هـم  نقدهاي غزالي در تهافت الفالسفه و. گرايدرو به خاموشي 

و آزار و ايذاء مالصدرا در مكتب اصـفهان، موافقـان    موالنا   و  نفوذ علمي امام فخر رازي
  ).89: 1381، كرماني غياثي( ورزي را به زحمت انداخته بودفلسفه

يكـي  . ين ايـراد اساسـي وارد آورد  توان چنـد نامه خواجه نظام الملك نيز مياستيبر س
كـه وي در تثبيـت    ،ت پادشاهي استموي است كه حكو پرداختن به نوع حكومت آرمانيِ

زيرا وي حكومت سلجوقيان را تعيين كننـده اهـداف سياسـي و    . هاي آن نيزاقدام نمودپايه
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هب و بانه وي نسبت به فرق و مذاديگري ديدگاه غير واقعي و متعص. دانستديني خود مي
اين اشكال بر او وارد است چرا كه هرجا سـخني از شـيعه و   . ع استبخصوص مذهب تشي

از همان آغاز آن  ،ع رانده است، ناسزا را آغاز كرده است و بدون دالئل ابطال نظر شيعهتشي
؛ 266: 1388آزاد ارمكـي،  (را در حد فرَق ضاله، باطني، خوارج و سرخ جامگان آورده اسـت 

  ).209: 1375طباطبايي، 
شهر زيبايي نظامي در اسكندنامه نيز آنچنان آرماني تصور شده است كه امكان رسيدن 

در شـهر  . ور نمـود توان تصـ امي در شعر ميظاي را فقط در شكل شاهكار نبه چنان جامعه
كنند و نظام اقتصـادي نيـز   زيبايي مردم بي دخالت دولت و بر مبناي اخالقيات زندگي مي

نظامي بي ارتباط با خارج و بر مبناي كشاورزي استوار است، نظام اجتماعي نيز بدون طبقه 
 ،رابي و افالطـون افـ . قرار داده شده است و اين با واقعيات عيني اجتماعي ناهمسـاز اسـت  

دهنـد و امكـان   مردم را گرچه بر حسب سرشت و گوهر خويش در طبقات نابرابر قرار مـي 
نمايد، اما از منظر جامعه شـناختي و واقعيـت   پويايي اجتماعي را در آرمانشهر خود سلب مي

ايـن منظـر    البته شهر زيبايي نظـامي، از . اندتر به اجتماع داشتهاجتماعي نگاهي واقع بينانه
داند با فيلسوف شـاه افالطـون و رئـيس    مهم ميخود را در تعيين سرنوشت  كه اراده مردم

در هرحـال آميخـتن اسـطوره بـا واقعيـت در      . علي االطالق فـارابي تفـاوت مـاهوي دارد   
بخشد تا يـك فلسـفه   اسكندرنامه چنان زياد است كه بيشتر جنبه زيبايي شناختي بدان مي

  ).121: 1381 اصيل،(ترمتعالي ةمدون براي ايجاد جامع
دانسـته انـد و بـه قـول     » پيـران مجـرد  « ناكجاآباد شيخ شهيد سهرودي را سـرزمين  

بدين سان سـهروردي  » از آن اقليم است كه انگشت سبابه به آنجا راه نبرد... « سهروردي
گرچـه  . كنـد خود به ويژگي آرمانشهرش اشاره مستقيم دارد و آن را دست نيافتني تلقي مي

آيند و در آرمانشهرها لزوماً بر روي زمين به وجود نمي... «قول افالطون بايد بدانيم كه به 
واقع شايد نمونه آن در آسمان موجود باشد تا هركس بخواهد، بتواند آن را مشاهده كنـد و  

بدين ترتيب با توجه به وجه انتزاعي » در استقرار حكومت نفس خود، از آن سرمشق بگيرد
سالگي به دست ملـك ظـاهر، نابغـه عرفـان و      36خ در آرمانشهر سهروردي و شهادت شي

فلسفه ايراني نتوانست در صحنه سياست كه محمل عيني ساخت جامعـه اسـت، كـاري از    
  )17: 1381همان، ( پيش ببرد

مبنـاي   كـه بـر    ردكه تنها يك نوع جامعه فاضله وجـود دا نيز معتقد بود خواجه نصير 
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عنصر فرهنگ در جوامع انساني كـم توجـه    با اينحال خواجه به است،محبت شكل گرفته 
و اين باعث  ،بود و مانند فارابي جهان بيني او بر مبناي انسان شكل گرفته بود و نه اجتماع

جامعـه   چنينهم). 296: 1388آزاد ارمكي، (شده بود كه خواجه بينشي فردگرايانه پيدا كند 
، تا خلق سازوكاري كه حركت پسنديدطرفداري از وضع موجود را بيشتر مي ،آرماني خواجه

  .)1388همان، ( تراي متعالدهنده به سمت جامعه
شهر اسم نبرده اسـت،  گاه به صراحت از مدينه فاضله يا آرمانسعدي اگر چه خود هيچ

وي . توان يافتشهر را مياما در البالي آثارش و بخصوص در بوستان مضامين اين آرمان
ان، عشق، تواضع، رضا، قناعـت، تربيـت، عافيـت، توبـه و     عدل، احس: بوستان را در ده باب
دنيـا را نـه   «كـوب  آنگونه كه پيداست بوستان به تعبيـر دكتـر زريـن   . مناجات سروده است

كند، راه نيل به آن نيـز كـه اصـالح    آنگونه كه هست، بلكه آنگونه كه بايد باشد تصوير مي
آن كه هست به گونه آنچـه بايـد    احوال جامعه است، تهذيب و تربيت است كه انسان را از

سعدي بوستان را به شيوه اسكندرنامه نظامي سروده اسـت، ده بـاب، ده در   » باشد، درآورد
كـوب،  زريـن . (نمايـد ره مي -يعني سعادت ابدي -است كه نهايتاً مخاطب را به كاخ دولت

1381 :74(  
حكمت عملـي اسـت   اي كه در بوستان از آن ياد شده است از نوع همان ابواب دهگانه

شد و اين بدان علت متشرع و پيروان طريقه زاهدانه از آن تبعيت مي كه در خانقاه دراويش
زيسته قرني است كه بيش از هر عصـر و زمـاني   است كه قرن هفتم كه سعدي در آن مي

چـه، حكـام جـابر و سـتمكار بسـاط خودكـامگي       . اند مردم به تهذيب اخالق نيازمند بوده
هـا  مردم دنيادار چون مور و مگس به گرد ايشان درآمده و بر طبقه مستمند ستمگسترده و 

داشتند و تنها داروي شفابخش اين درد خانمانسوز اين بود كه مردمـان بـه اخـالق    روا مي
و به شريعت مطهره نبوي كه با اخالق توأم و عجين اسـت متشـرع    فاضله انساني متخلق

خود را در بوستان كه منظومه اخالقي كامل عيـاري  سعدي خالصه علوم و تجارب . باشند
شـاه حسـيني در   . (شناسانه خود را در گلستانشناختي و رواناست آورده است و نگاه مردم

در نيز داري آرماني شيوه حكومت)  156: 1375كتاب مقاالتي درباره زندگي و شعرسعدي، 
در  )154: 1381دشـتي،  ( .داري خلفاي راشدين نزديك استنگاه سعدي به شيوه حكومت

توان يـك جامعـه شـناس دانسـت امـا تفكـر       نهايت آنكه آنچه مسلم است سعدي را نمي
سعدي درباره  «رأي با گفته همايون كاتوزيان اجتماعي او بسيار وسيع و گسترده است و هم
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وجوه فردي و خصوصي زندگي گفتگو كرده است و درباره مسائل عمومي و اجتمـاعي نيـز   
و اين مجموعاً در برگيرنده اخالق، دين، عرفـان، روابـط اجتمـاعي و آئـين     . ه استنظر داد

اما گفتگوي او درباره حكومت گفتگوي مرتب و منظمي نيست و سيستم . كشورداري است
-اما باز هم مـي ) 204: 1385همايون كاتوزيان، . (».نظري او درباره حكومت كامل نيست

ن دانست كه تا ايـن پايـه بـه يـك متفكـر اجتمـاعي       ترين شاعر ايراتوان سعدي را بزرگ
  .مطابق با مصاديق امروز نزديك شده است

دادند فالسفه پس از فارابي كمتر به سياست عالقه نشان مي داوري معتقد است اصوالً
، اردكـاني  داوري( و شريعت كمتر جايي براي پرداختن فالسفه يـه سياسـت گذاشـته بـود    

مالصدرا اعتقاد  ءوبيش به وجود انديشه متقن سياسي در آراگرچه داوري كم ) 135: 1374
اما از آنجا كه زمانه مالصدرا از يك طرف بـا رسـمي شـدن تشـيع در     ) 1374همان، (دارد

ايران به دست سلسله صفويه مصادف بود، و از طرف ديگر استبداد شاهي و نامهرباني فقها 
د، مقارن بـود، صـدرا را مجبـور بـه     كردنكه صدرا را متهم به اختالط تصوف و تفلسف مي

عزلت و گوشه نشيني كرده بود و اجازه خودنمايي را در عرصه سياست و نظريه پردازي در 
هاي نظريه پردازان بـر  چنانچه از گفته). 1384حقيقت، ( باب جامعه وسياست باز داشته بود

ابتـداي عصـر    آيد مالصدرا گرچه در فلسفه مقامي بس سترگ دارد امـا در حاليكـه در  مي
ز شده بود و هم چنين تنگناهاي موجود بر سـر راه  اصفوي دوران زوال انديشه در ايران آغ

مالصدرا، از جمله دوگانگي تاريخي فلسفه و عرفان كه اينبـار رنـگ شـيعي نيـز بـه خـود       
هـا و  اي باشـد كـه آرمـان   گرفته بود باعث شد كه انديشه وي نيز نتواند تصـويرگر جامعـه  

، و )254: 1378؛ فيرحـي،  271: 1371طباطبايي، ( سان را بدرستي برطرف سازدنيازهاي ان
شود اما به قول استاد مطهري گرچه كار مالصدرا خدمت بزرگي در حوزه علم محسوب مي

  )1368: 8مطهري، ( شداصالحي در خدمت اجتماع محسوب نمي
و اشـاعره،   كـران مسـلمان پـس از دوگـانگي معتزلـه     فدوگانگي در ميـان مت  ندومي   

 .دوگانگي ايجاد شده در فقه شيعه بود كه در زمـان صـفويه بـه صـورت علنـي آشكارشـد      
اجتهاد به عنوان دستگاه تفسير نصوص ديني و سازوكار فهـم و اسـتنباط احكـام فـردي و     

تا قرن پنجم و . جمعي نقش و جايگاه مهمي در تكوين عقالنيت سياسي شيعه داشته است
هاي مثبت در قبال اولين زمينه .ر قبال اجتهاد تقريباً منفي بودششم هجري موضع شيعه د

اند، پس از عالمه گفتمان اجتهاد به يك نسبت داده) ه 676-62(اجتهاد را به محقق حلي 



 مجموعه مقاالت دومين كنگرة ملي علوم انساني    194

پس از غيبت كبـري و خـالء ناشـي از عـدم وجـود      . گفتمان رايج در فقه شيعه تبديل شد
و اصول ديني كردند، كـه دو   دآوري نصوصامامان، فقهاي شيعه شروع به تالش براي گر

  :قم و خردگراي بغداد گرايش خبرگراي: گرايش كلي را بوجود آوردند
كردنـد و بيشـتر بـر گـردآوري احاديـث تكيـه       خبرگراها بر متن و ظاهر اخبار تكيه مي

امـا در بغـداد و بـا قـدرت يـافتن آل بويـه، گـرايش        . داشتند، نظير شيخ صدوق يا كلينـي 
همين گفتمان بود كه بعدها در شكل اجتهـاد نضـج يافـت و    . غداد شكل گرفتخردگراي ب

منـد سـاختن فهـم شـريعت     منـد و ضـابطه  نقل و گردآوري احاديث جاي خود را به قاعـده 
، شـيخ طوسـي   )ه 378م (اين گفتمان بـا ابوجنيـد اسـكافي    . براساس اصولي عقالني داد

امـه يافـت، البتـه و در حاشـيه گـرايش       اد... و) ه 598م (، ابن ادريس حلي )ه 385-460(
چنانكـه تـا همـين اواخـر نيـز      ). 1384ميرموسـوي،  ( كـرد چنان رشد مـي گري هماخباري
گري گروهي از شيعيان، مدرسان فلسفه در قـم، نجـف و مشـهد از جملـه عالمـه      اخباري

 دوران شـاه عبـاس بـا تقويـت گـروه     . طباطبايي و امام خميني را به زحمت انداخته بودنـد 
شاه عباس به فراسـت دريافتـه   . سپري شد هامحافظه كار يعني اخباريون در مقابل خردگرا

-بود كه اخباريون را باسياست كاري نيست و كمتر تهديدي براي حكومت محسـوب مـي  
( شــوند و از همــين منظــر دســت بــه قدرتمنــد كــردن اخبــاريون در مقابــل اصــوليون زد 

  )1384ميرموسوي، 
برخوردهاي ايرانيان با تمدن در اصوليون  -گرايي يا اخباريونلعق -گراييدوگانه سنت

هاي حسـاس  غرب نتوانستند در يك نقطه جمع آيند و پذيراي تحوالتي گردند كه در برهه
توانست تا حدي عقب مانـدگي تـاريخي ايرانيـان را جبـران كنـد، از جملـه در       تاريخي مي

شـايد  ). 85همـان،  ( اصالحات اميركبيرو ) 327: 85فوران، ( جريان اصالحات عباس ميرزا
يك نقطه مشـترك گـرد    درتنها در دوره نهضت تنباكو بود كه متفكران مسلمان توانستند 

توانست به اعتـراض عليـه هـر نـوع امتيـاز      مي افت،يهرچند اگر جنبش ادامه مي. هم آيند
انگليسـي تـالبوت    تبديل گردد، اما سرانجام به لغو امتياز واگذاري انحصار تنباكو به شركت

دوران نهضـت  ). 254: 85فـوران،  (جنـبش در ايـن حـد موفقيـت آميـز بـود      . محدود مانـد 
نيزكه براي اولين بار اراده علمـاي شـيعه در تشـكيل حكومـت     ) 1284 -1289( مشروطه

نقش اساسي پيدا كرد با تعارضات دوباره سنت گرايان و اصوليون نهضت را دچار فرسايش 
  .كرد
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گرايانـه فقـه شـيعي دو گفتمـان در انقـالب      گرايانـه و نقـل  گرايشـات عقـل  در تداوم 
گفتمان اصالحي و حامي مشـروطيت، همانگونـه كـه گفتـه شـد      : مشروطيت وجود داشت

در چـارچوب گفتمـان اصـالحي كـه در آراي     . شدتر و اكثريت روحانيون را شامل ميقوي
 -تهرانـي، مازنـدراني، خراسـاني    -بهبهاني، محالتي، نائيني، كاشاني و مراجع ثالثه نجـف 

هـاي متفـاوت از متـون دينـي، ازجملـه توجـه بـه        كرد، با تكيه بـر برداشـت  نمود پيدا مي
كنارگذاشتن اصل تقيه و ضرورت اعتراض به وضع موجود پس از توصـيف سـير قهقرايـي    

ـ   هتنبيه األمنمونه بارز آن در (جامعه و فزوني درجه ظلم و استبداد  ، )نـائيني  هو تنزيـه المل
احياي امر به معروف و نهي از منكر، در حاليكه در گفتمان سنتي واجب كفـايي محسـوب   

بـود، در  ...  شد و مشروط به شرايطي مانند بصيرت و علم، احتمال تأثير، نبودن ضـرر و مي
تفسير جديد بر ضرورت آن، حتي در صورت خطر در مواردي كه مورد اهتمام شارع اسـت،  

كساني ديگـر چـون   . شدتأكيد مي... لمين، هتك ناموس مسلمانان و مثل حفظ حرمت مس
الري و ثقـه االسـالم تبريـزي نيـز از     شمس تبريزي، روح اهللا اصفهاني، سيد عبدالحسين 

هـاي قلمـي خـود در دفـاع از     جمله ديگر روحانيون طرفدار مشروطه بودند كه بـا فعاليـت  
   ).1384؛ ميرموسوي، 1379كديور، ( مشروطه گام برداشتند

هرگونـه   گرايانـه و اخبـاري مسـلك   از طرف ديگر گفتمان سنتي در تداوم گرايش نقل
شـيخ  . كردنـد تالش براي انطباق با مقتضيات زمان را بدعت و خروج از ديـن قلمـداد مـي   

فضل اهللا نوري ميان نظام سلطاني و حفظ اسالم و اجراي احكام آن پيونـدي ناگسسـتني   
تـرين اديـان معرفـي    ينكه اسالم را به عنوان دين خاتم و كامـل سازد و پس از ابرقرار مي

شـيخ در كتـاب حرمـت    . دانـد ناپذير مـي كند، نسبت ميان اسالم  و سلطنت را تفكيك مي
كند كه قانون مسلمانان همان اسـالم  مشروطه و رسائل مشروطيت به طرز صريح بيان مي

كسـي را گمـان آن باشـد كـه     است و هيچ نيازي به جعل و تدوين قـانون نيسـت و اگـر    
دهنده بعضي از موارد آن قانون الهي يا مكمل آن است، چنين كسـي  مقتضيات عصر تغيير

گفتمان سنتي از عصر صفويه و با آراي محمـدباقر مجلسـي،   . از عقايد اسالمي خارج است
ر ميرزاي قمي و سيد جعفر كشفي آغاز و تا عهده قاجار در آراي شيخ فضل اهللا نوري متبلو

  ).1379كديور، ( شودمي
وپ بسـته  تمجلس به  ،ها تا بدانجا پيش رفت كه نوري اعدام شدتعارضات و دوگانگي

بار ديگـر تعارضـات ايـدئولوژيك و عـدم شـناخت صـحيح نصـوص دينـي و          شد و نهايتاً
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) 303: 1364حائري، ( هاي ماهوي آن با فلسفه سياسي غرب از جمله در آراء نائيني تفاوت
خواهي، بسياري از روحـانيون حتـي بـه    كه با فروكش كردن تب و تاب مشروطهباعث شد 

هاي بـه جـا مانـده از    دادند و حتي نائيني، نسخهشنيدن نام مشروطه نيز تمايل نشان نمي
سركه ريختيم، شـراب  «: كردآوري كرد و طباطبايي پي در پي تكرار ميرا جمع المها بيهتن

  ).4: 1387فراتي به نقل از حائري، (» .شد
نه «: توان دريافتهاي شيخ فضل اهللا نوري نيز مياين تعارضات را به روشني در گفته

آنها مخالف مـن بودنـد و   . خواه و نه سيد محمدمن مستبد بودم و نه سيد عبداهللا مشروطه
  ).430: 1360آدميت، (» .من مخالف آنها

متر جـايي بـراي نظريـه    بدين ترتيب با ظهور رضاخان و به محاق كشاندن روحانيت ك
سس حوزه ؤآيت اهللا حائري م. داري مطلوب فراهم بودپردازي روحانيت در عرصه حكومت

ـ پرداخـت و آ علميه قم كمتر به دخالت در سياست مـي  اهللا بروجـردي نيـز بـه حضـور      تي
اهللا  تيــآتــا اينكــه ســرانجام بــا فــوت . روحانيــت در عرصــه سياســت اعتقــادي نداشــت

اسي فقه شيعه در يفلسفه س ،خمينيامام با ظهور فلسفه سياسي پس سو ) 1340(بروجردي
كه در شـكل  نظام مطلوبي . قرار گرفت بهاي سياسي براي ايجاد جامعه مطلوراس كنش

  .جمهوري اسالمي عينيت پيدا كرد
به  1342گيري نهاد روحانيت و گفتمان اسالم سياسي از آنچه حائز اهميت است قدرت

و تالش براي پرداخت تز واليت فقيه در سلسله  1346امام به عراق در بعد و سپس تبعيد 
خميني پس از مطرح كـردن نظريـه واليـت فقيـه در نجـف و      امام . هاي نجف استدرس

الگـويي  » واليـت فقيـه و حكومـت اسـالمي    «با عنوان  50سپس انتشار آن در اوايل دهه 
قيه به عنوان ايـدئولوژي نظـام   جديد براي سلطنت مشروطه را مطرح كرد، نظريه واليت ف

و سـپس  جمهوري اسالمي مطرح شد و از سوي شاگردان امام بـويژه آيـت اهللا منتظـري    
اما دوگانگي در تفسير نصوص در . مورد پشتيباني قرار گرفت و بسط يافتاهللا مطهري آيت

كند، ياهللا حائري ناسازگاري جمهوري و اسالمي را بيان مآيت .خورداينجا نيز به چشم مي
 1342خـرداد  15اي به شركت در مباحث سياسي نداشـت و پـس از   آيت اهللا خوئي عالقه

  ).1384ميرموسوي، (عطاي دخالت در امر سياست را به لقايش بخشيد
انـد،  ها نوشـته ها و فرانسويبا بيان اينكه قانون مشروطه را بلژيكينهايتاً حضرت امام  

در جريـان   58خـرداد   24اي كـه در  نظريـه . كنـد نظريه واليت سياسي فقيه را تدوين مي
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واليت فقيه مطرح و سپس اصـولي از قـانون اساسـي بـه آن     اصل ضرورت و اظهارنظرها 
در باب شكل حكومت نيز هنگام تبعيـد امـام بـه پـاريس و در پاسـخ بـه       . اختصاص يافت

: دهـد خ مـي پرسد خواستار چه رژيمي هستيد؛ پاسـ كه از وي مي 1خبرنگار فايننشنال تايمز
» باشيم، جمهوري فرم حكومت و اسالمي محتـواي آن ما خواستار جمهوري اسالمي مي«
  ).242: 1384ميرموسوي، (

گراي آيـت اهللا خمينـي، اسـالم ايـدئولوژيك شـريعتي و اسـالم       اسالم سياسي و عمل
ليبرال مهندس بازرگان و نهضت آزادي كه بطور رسمي توسـط آيـت اهللا طالقـاني و غيـر     

شد، از جمله عناصر فرهنگـي مخـالف رژيـم و از    آيت اهللا شريعتمداري حمايت مي رسمي
شـوند، نهايتـاً رهبـري كاريزماتيـك امـام خمينـي       عوامل عمده انقالب ايران محسوب مي

از جملـه   اطرافيـان ايشـان  را به نفع طرفداران نظريه واليت سياسي فقيه و  حركت انقالب
اي خامنـه اهللا حضرت آيتخالي، انواري، رفسنجاني و منتظري، بهشتي، مطهري، باهنر، خل

شكل داد، با گذشت زمان منتظري كه اشاعه دهنده اصلي نظريه واليت فقيه بود دست به 
-نائيني گرايي جديد زد و محدوده اقتدار فقها را در زندگي سياسي درحد نظارت كلـي مـي  

ست بود با تجربه عملي از ايـن  كاهد، بازرگان نيز كه از انديشمندان اصلي ديني كردن سيا
نظريه فاصله گرفت و انديشه تفكيك و جداسازي نهاد دين از دولت را مطرح كرد، اسـالم  
ايدئولوژيك شريعتي نيز با فروكش كردن تب و تاب ماركسيسم و فوت ايشان كمتر جايي 

  .را در ساختار و شكل بندي حكومت جمهوري اسالمي پيدا كرد
دوگـانگي هـاي   بعضـي از  اني جمهـوري اسـالمي بـه دليـل     بدين ترتيب حكومت آرم

از مفاهيم اسالميت و جمهوريت نتوانست  بعضيعدم سازگاري بنيادين ، تاريخي دروني آن
اش هـاي اوليـه  هرفت در عرصه واقعيت اجتماعي بـه تحقـق خواسـت   آنچنان كه انتظار مي

هـاي متفــاوت  شــتگرچــه بسـياري از ايــن تضـادها از ذات بردا  . ي عمــل بپوشـاند جامـه 
انديشمندان از نصوص ديني نشأت گرفته است و مقتضيات عصر و زمانه نيز اين موضـوع  

  .را تقويت كرده است
اما آنچه مسلم است انقالب اسالمي نشان داد كه علوم اسالمي و بومي تا چـه انـدازه   

                                                            

1. Financial Times 
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ي و جـدال  تواند تغيير و تحول بنيادين ايجاد كند و در واقع انقالب نقطه عطف دوگـانگ مي
  .بود» از فرق سر تا نوك پا فرنگي شدن« طرفداران علوم انساني بومي و داعيه داران

  
  هانظريات و آسيب: گفتمان اسالمي سازي

اسـتقالل، احيـا و   : گفتمان مقاومت در برابر گسترش فرهنگ غرب بـا عنـاويني چـون   
در جوامع شرقي و كشورهاي اسـالمي، بـه   . ي معاصر رشد كرده است حفظ هويت در دوره

هـاي   و فرهنگ غربـي از چـالش  ) اسالمي –ايراني(   ويژه در ايران، تقابل فرهنگ بومي 
  ).81-86: 1385محمدي،  خان(درو سال اخير به شمار مي 200ي  عمده

رجـوع بـه خويشـتن دينـي و      ازسيد جمال اسدآبادي از زمره اولين كساني اسـت كـه   
هاي ملـت  وي معتقد است تنها راه عالج بيماري. راندبازگشت به فرهنگ بومي سخن مي

اسالمي آن است كه مانند گذشته نخست به قواعد اصلي دين خود برگردند و احكام آن را 
شود، مگـر انكـه   وي معتقد است هرگز اصالح براي مسلمانان حاصل نمي. اجرا كنند دقيقاً

سـيد جمـال   . رؤساي دين توانايي خود را نشان دهند و از علوم و معارف خويش بهره ببرند
ايـن  « دارد كـه چنين در نقد آسيب شناسانه خويش نسبت به علوم اسـالمي بيـان مـي   هم

 ،است ابتدا در علما و بزرگان دين ما حاصل شـده اسـت  ها و تباهي كه حاصل شده خرابي
بدين ترتيب سـيد  . )46: 1383نوري مطلق، ( »پس از آن در ساير امت سرايت كرده است
. دانـد گي را بازگشت به خويشتن فرهنگي مـي دجمال راه برون رفت مسلمانان از عقب مان

سـازد و  م و غرب برقرار مـي اي آشتي ناپذير ميان مباني اسالدر نهايت اما سيدجمال رابطه
دهد و قائـل بـه مبـاني    اسالم و غرب را به عنوان دو مفهوم جداگانه مورد بررسي قرار مي

انديشه اسالمي در چارچوب يك مدرنيته بومي است و البته در اين راه، گرفتار يـك رشـته   
، ؛ وحـدت 1383پـدرام،  ( هـاي خـويش نيـز شـد    تناقضات در ساخته و پرداخته كردن ايده

اما ذكر اين نكته ضروري است كه شناخت سيد جمال از مباني ديني اسالمي او را ) 1383
به اين شناخت رسانيده بود كه بسياري از مباني اسالمي با مباني علوم انساني غرب آشتي 

گرايـي ديـده   چيزي كه در نگاه شيخ فضل اهللا نوري نيز البته از منظـر سـنت  . ناپذير است
  .اسالمي داشت -تر ايشان از اسالم و مباني علوم انسانيشناخت دقيقشد و نشان از مي

ه كسـان ديگـر   لبه وسي سيدجمالپس از اي بود كه تلقي از اسالم مدرن شده گزاره   
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 روالـه عبده در مصر، اقبال الهوري در پاكستان و شريعتي در ايـران نيـز دنب  . نيز دنبال شد
اما آنچه كه در اين مقالـه مـورد ادعـا    . شوندجمال محسوب مي دسي يهمين نهضت فكر

چرا كه نظريه پردازان گفته شـده   .است، تلقي اسالمي سازي تمدن است و نه بومي سازي
به بومي سازي بيشتر نظر داشتند و اين به معناي در نظر گـرفتن عناصـر وجـودي ديگـر     

نظر داشـته باشـيم    بايست درتعصب و جانبداري مي ونهبدور از هرگ. باشدنيزميشان تمدن
و » فرهنـگ ايرانـي  « ، »فرهنگ اسالمي« تركيب زمين محصول تعامل و نكه تمدن ايرا

هاي رايج آيد كه گفتمانبدين ترتيب اين سوال پيش مي. است »بفرهنگ رسيده از غر« 
-ترين چالشاين پرسش مهم. توان در كنار يكديگر جاي داددر تمدن ايراني را چگونه مي

از جملـه ايـن    .دهـد ظريه پردازان بومي سازي علوم انسـاني را تشـكيل مـي   هاي فكري ن
عنوان يـك   به استاد مطهري. هيد مطهري دانستشتوان استاد عالمه نظريه پردازان را مي

ديني مورد شناسايي و    زاويه شناس مذهبي، كه دردهاي جامعه را از روشنفكر ديني و آسيب
هويت ايرانـي پرداختـه و از ميـان عناصـر       هايي درباره دگاهداد، به طرح دي مي ارزيابي قرار 

مـذهب اولويـت و اصـالت بخشـيده و      متفاوتي كه به هويت ايراني شـكل داده اسـت، بـه   
و سـاير عناصـر مـرتبط بـا فرهنـگ را در       فرهنگ ،عواملي چون جغرافيا، نژاد، زبان، سنن

يـابي ايرانيـان،    هويـت  عامـل تـرين   از نظر ايشان مهـم  .درجه دوم اهميت قرار داده است
معنـوي خـود،    باشد، چرا كـه اسـالم بواسـطه خصوصـيات     گرايش آنان به دين اسالم مي

جديـدي   توانست به ايرانيان هويت جديـدي اعطـا كنـد و بـه ايرانـي بـودن نيـز معنـاي        
بينيم كه استاد مطهري بـه ديگـر عناصـر وجـودي     بدين ترتيب  مي) 1383قرباني، (دبده

در سايه اسالم توجه دارد و در واقع توجه او به مبحث اسالمي سازي تمـام   فرهنگ ايراني
استاد مطهري بدرستي در كتاب اسالم و مقضيات زمـان  . گيردعناصر فرهنگي را در بر مي

كنند و معتقدند كه امروز هم به به اصل تغيير پذير بودن فرهنگ در عنصر زمان، توجه مي
احتيـاج داريـم، امـا    ... هـا و  اها، مالصدراها، شيخ انصـاري ها، بوعلي سينخواجه نصيرالدين

خواجــه نصــيرالدين قــرن چهــاردهم و نــه هفــتم، بــوعلي قــرن چهــاردهم و نــه هفــتم  
از اين منظر توجه استاد به مسأله مقتضيات زمان شـايان توجـه    )74: 1368، مطهري....(و

رهنگي در گستره زمـان  است و نشان از درك عميق ايشان نسبت به پيچيده بودن مباني ف
اما متأسفانه با شهادت ايشان طرح اوليه اسالمي كردن فرهنگ از منظر ايشان ناتمام . دارد
  .ماند
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از ديدگاه حضرت امام نيز دوبال پيوسته و اساسي براي ايجاد جامعه آرماني كه در آن 
را براي هر  ايشان تهذيب اخالقي. باشدهمه علوم اسالمي شده باشند، حوزه و دانشگاه مي

اگر ...«داند و معتقد است كهدو گروه روشنفكران دانشگاهي و روحانيت حوزه ضروري مي
هاي علميه يعني در كنار تحصيل، تهذيب هم باشد و اگر حوزه. دانشگاه اسالمي باشد

). 225: 1369اهللا خميني، آيت( »...توانند نجات بدهندمهذب باشند يك كشور را مي
ه بر نقش پررنگ انقالب فرهنگي تاكيد داشتند و در حاليكه بدرستي حضرت امام البت

مشكالت و مصائب مبتال به علوم انساني كشور را تشخيص داده بودند، اما فرصت 
رفت بسياري از مشكالت را حل و فصل نمايد از دست رفت و از انقالب گرانبهايي كه مي

ها نتايج نيز پس از گذشت سالرفت حاصل نيامد و حتي فرهنگي آنچه كه انتظار مي
- اهللا مصباح يزدي معتقد است كه اسالمي سازي دانشگاهآنچنانكه آيت. اميدوار كننده نبود

ها جز چند صفحه كتاب محصولي در بر نداشته است و شوراي عالي انقالب فرهنگي 
نقدي كه ). 215: 1387گلكار، (ها را جدي نگرفته استضرورت اسالمي سازي دانشگاه

درستي بر روند انقالب فرهنگي گرفته شده است و چندي است كه دوباره از سوي رهبر ب
اي نيز از زمره در واقع حضرت آيه اهللا خامنه. انقالب مورد تأكيد جدي قرار گرفته است

ها انتقاد جدي وارد كرده است اي در دانشگاهكساني است كه به مباني علوم انساني ترجمه
رشته  12هاي كه ضرورت بازسازي علوم انساني و تغيير سرفصل و از همين منظر است

هاي از اين منظر ضروري است كه اينبار با بررسي. اندعلوم انساني را مد نظر قرار داده
اي باشيم كارشناسانه و توجه خاص و با صبر و متانت علمي در پي به تحقق رساندن وعده

). 200: 1370مطهري، (بال ديگر آن علم كه به تعبير مطهري يك بال آن ايمان است و
.  اما توجه به نكاتي كه در باب اسالمي سازي مطرح است حائز اهميت بسياري است

ترين عنصر وجودي حركت ضرورت توجه و شناخت چيزي كه در پي آن هستيم مهم
در واقع هم شناخت مباني اسالمي ما عنصر . گيردفرهنگي پيش روي ما را در بر مي

بدين سان . ست و هم وجوه افتراق و تشابه علم انساني ما با علوم انساني غربيمهمي ا
بايست تحمل نقد يكديگر را بهتر پرورش دهند و بتوانند هم حوزه و هم دانشگاه مي

هم چنين براي مقابله با . نسبت به مباني شناختي يكديگر خضوع بيشتري به خرج دهند
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تري براي شناخت مباني علوم انساني غربي بايستي تالش بيش 1خطر تهاجم فرهنگي
بدست آورد و اين امر نيز مستلزم گشودن درهاي حوزه و دانشگاه به روي مبادله و 

مسلماً در شرايط رقابت است كه توان علمي حوزه و دانشگاه . مراودات علمي با غرب است
  . گرفت توان از تجربيات تاريخي غرب درسشود و حتي در اين زمينه ميبيشتر مي

ها نيز در شناخت بهتر ما از علوم انساني اسالمي تأثيرگذار ها و شباهتشناخت تفاوت
بايست بدانيم كه علوم انساني غربي پس از دوران رنسانس و وبا است بدين صورت كه مي

نفي كليسا شروع به رشد كرد و بر مبناي سه اصل دموكراسي، سرمايه داري و ليبراليسم و 
گرا و معاش انديش تبديل بطئي و آرام انسان غربي را به موجودي عقل در يك جريان

اين . گرايانه شكل گرفتاي كه تفكر انسان غربي بر مبناي نوعي تفكر ماديبگونه. نمود
اي كه بگونه. شودموضوع حتي در آرمانشهرهاي متفكرين غربي نيز به وضوح مشاهده مي

ها و انسان مركز افكار و انديشه 2ت غائب استدر آرمانشهر غربي دين به معناي مسيحي
- شود و بدين ترتيب انديشه حركت و تغيير نيز به وي نسبت داده ميمحسوب مي

سعادت انسان، محصور در اين علوم انساني غربي از ديدگاه  )165: 1386حياتي، (شود
هاي عقلِ خودبنياد و  جهان بوده و بر اين باور است كه انسان، قادر است با راهنمايي

هاي سرمدي، حياتي نيكو براي خود بيافريند  اش و بدون استمداد از هدايت تجربه بشري
اي اين در حاليست كه در تفكر اسالمي، انديشه آرمانشهر بر مبن )70: 1380مريجي، (

وحي و ظهور اراده خداوند در تمام شئون زندگي مد نظر است و وحي عنصر كليدي اين 
كه چون احكام و مقررات، خواه فردي و خواه اجتماعي بايد هم خالصه، اينو جامعه است 

با مصالح اخروي و هم با مصالح واقعي سازگار باشد و عقل بشر از كشف وجود و عدم اين 
تواند و نبايد قانون وضع كند و تنها خداست كه حق  ؛ پس بشر نميناتوان است سازگاري،

و در واقع بدليل وجه آرماني و آن جهاني آن، ) 81: 1377مصباح يزدي، (گذاري دارد قانون
  .توان براي آن قائل بودنسبت چنداني با دنياي بيرون نمي

ما از نوع علوم  تواند در شناخت هرچه بهترها ميبدين ترتيب ضرورت توجه به تفاوت
بايست بدانيم علوم انساني به سبب سخن و البته مي. انساني مورد نياز مؤثر واقع شود

                                                            

1.Cultural Invasion  
 .شوداثر آگوستين قديس در اين زمينه استثناء محسوب مي شهر خدا. 2
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گفتن از انسان داراي مباني مشترك و زبان يكسان در بسياري از مسائل است و مرزهاي 
اين نكته از آنرو حائز اهميت است كه . توان براي آن قائل بودديني و جغرافيايي را نمي

بسياري از مباني علوم . ث از اسالمي سازي به خطر حذف كلي علوم انساني نينجامدبح
-اند كه اسالم نيز بر آن تأكيد دارد و بدين سان ميانساني غربي از نيازهايي سخن گفته

توانيم با حفظ قالب اين علوم، محتواي آن را متناسب با شرايط اجتماعي خودمان درآوريم، 
نيز در دوران نهضت ترجمه انجام دادند و بسياري از مباني فلسفه  امري كه پيشينيان ما
هاي مثبتي نيز صورت البته از اوائل انقالب در اين زمينه حركت. يونان را اخذ نمودند

هاي پژوهشي فاخري كه در اين زمينه ها  و نهاداز جمله تأسيس دانشگاه: گرفته است
مله؛ دانشگاه امام صادق، دانشگاه مفيد، باقرالعلوم اند، ازجهاي سترگي نيز انجام دادهتالش

اما در اين ...هاي مختلف از جمله پژوهشگاه علوم انساني، مؤسسه امام و و پژوهشگاه
تر و با تزريق منابع انساني بيشتر به لحاظ كيفي و كمي ها گستردهبايست تالشزمينه مي

هاي مختلف طرح و بررسي زواياي و همچنن صرف منابع مالي بيشتر در راه ايجاد شعبه
تجهيز و رونق بخشيدن به . هاي نظريه پردازي باشدمختلف علوم انساني و كرسي

هاي مجازي و در دسترس محققان و فراهم الخصوص ايجاد كتابخانهها، عليكتابخانه
تواند به برطرف هاي مطالعاتي براي محققان حوزه انديشه اسالمي نيز ميكردن فرصت

-، مي2در كنار عناصر مرتبط با مهندسي فرهنگي 1.بسياري از مشكالت بينجامدكردن 
بايست به اين نكته نيز توجه تام داشته باشيم كه در حوزه مهندسي فرهنگي كداميك از 

رسد فضاي حاكم بر سياست گذاريها گرچه به نظر مي. ايمشقوق فرهنگي را مدنظر گرفته
رود، اما نبايد از نظر دور بداريم كه ديگر پيش ميبه سمت اسالمي كردن علوم انساني 

عناصر وجودي فرهنگي در حوزه علوم انساني كشور نيز در نظر گرفته شوند و در واقع 
                                                            

تحليلي بر موانع توليد دانش در حوزة علوم  ").1388(دانايي فرد، حسن. ك.در اين زمينه ر.  1
فصـلنامه  . "رهنمودهائي براي ارتقاي كيفيت ظرفيت سياست ملـي علـم در ايـران   : انساني

  1 -16: سال دوم، شماره يك، صفحات. سياست علم و فناوري
هـاي   مـديريت فرهنگـي، سيسـتم   : وناين اصـطالح شـامل مـواردي چـ    : مهندسي فرهنگي.  2

 هاي ها، تعامالت فرهنگي با فرهنگ هاي فرهنگي و روند رشد آن فرهنگي، بررسي شاخص
هاي مهم فرهنگ كشور و راهبردها و راهكارهاي رسـيدن بـه سـطح فرهنـگ      ديگر، بخش
  )136: 1387سعيدي، (باشد مطلوب مي
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مراد از انقالب فرهنگي را در بحث از بومي سازي علوم انساني يا اسالمي سازي در نظر 
 ، اجتماعيعناصر فرهنگياصل اساسي بومي سازي احترام به نسبي بودن . داشته باشيم

محققين و فعاالن علمي در عرصه مطالعات يندي است كه در آن آسازي فر بومي .است
غرب دارند، با پيرايش  پذيرش علوم انساني از ي كه درباره هايي با توجه به نگراني بنيادي
 و مطلوب آن با فرهنگ بومي و مذهبي كشور نامطلوب آن و ادغام عناصر عناصر

ها و تعديل اثرات منفي علوم  مجدد آن هاي عاريت گرفته شده آن و احياء پايهاستحكام 
معقول و دستاوردي  بهكنند  آنها سعي مي سازي عناصر بومي در انساني وارداتي و برجسته

گيري علوم در يك  سازي به معناي شكل بومي .دمفيد از علوم انساني در كشور دست يابن
ي با علوم انساني و در پي آن بحث يآشناو  تفضاي فرهنگي و تاريخي خاص اس

هاي روشني را براي  تواند افق جامعه مي هاي موجود در كردن آن، متناسب با ظرفيت بومي
سازي علم از حالت قضاياي عام خارج شده و  در فرآيند بومي .كشور فراهم سازد ي آينده
شناسان  مرتون، از جامعهاين مفهوم كه توسط . شود جايگزين آن مي 1ي برد متوسط نظريه

هاي تئوريكي بزرگ شتابزده  آمريكايي، وضع شده حاكي از آن است كه كاربرد طرحواره
 ,turner(اي تجربي براي تكميلشان به اجرا در نيامده است هستند، زيرا كار زمينه

ايراني  -بدين ترتيب با علم به اينكه گذشته پر افتخار تاريخ تمدن اسالمي).  34 :1998
اند و با هاي حساس تاريخي به انحراف كشاندهها و تضارب آرا در طول دورها دودستگير

توان به آينده تمدن اسالمي و جامعه آرماني ساله انقالب اسالمي مي 30تكيه بر تجربه 
كه انقالب اسالمي پرچمدار آن است به ديده مثبت نگريست و البته از نظر دور نداريم كه 

تسلط ماشين بر . شدهايي نائل نميرمان هيچگاه به چنين پيشرفتبشر بدون داشتن آ
هاي اخالقي و معنوي و فروپاشي انسان و تسلط عقالنيت ابزاري بر آدميان، بحران

هاي بنيادين اخالفي در جهان امروز فرصتي تاريخي را در اختيار انقالب بسياري از ارزش
در پايان . يازهاي معنوي دنياي امروز باشداسالمي قرار داده است تا بتواند ندا دهنده ن

هاي تواند نشان دهنده اهميت توجه به آرماناي از ميشل فوكو ميسخن، ذكر جمله
كنند در جستجوي  زندگي مي  -ايران -مردمي كه روي اين خاك«: انقالب اسالمي باشد

از  نويتها امكان آن را پس از رنسانس و بحران بزرگ مع ستند كه ما غربيهچيزي 
                                                            

1. Middle Range Theory  
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  )42: 1377فوكو، ( »ايم و آن معنويت سياسي است دست داده
    

  گيرينتيجه 
بسياري از اقدامات و كاركردهاي مؤثر در جوامع بشري از نيات آرمانگرايانه و متعاليِ 

هاي آسيبِ تفكر بدين ترتيب بررسي ريشه. گيردشكل گرفته در اذهان متفكران شكل مي
اسالمي اين مزيت مهم را در بر دارد كه با شناخت بهتر، از اشتباهات آرمانگرايانه در تمدن 

هاي حاكم بر گفتمان. گيري كنيمتر تصميمگذشته درس بگيريم و براي آينده روشن
در . تمدن اسالمي در طول حيات پربار خود شاهد تغيير و تحوالت گوناگوني بوده است

دوران صفويه و پس از آن اخباريون و  اين ميان دوگانگي معتزله و اشاعره تا قبل از
ها به رشد و بالندگي تمدن اسالمي اصوليون تا دوران معاصر گرچه در فضاي تكثر گفتمان

  .كمك شاياني كرده است
توان از اين منظر مشاهده كرد كه در تاريخ تمدن غرب ترين يافته تحقيق را ميمهم

شان گرايي مباني تمدن امروزيان عقلشان تسلط گفتمبر مبناي پيشينه تاريخي و فلسفي
اين در حالي است كه در تمدن اسالمي نبود يك گفتمان مسلط باعث . را شكل داده است

شده است كه جامعه متعالي كه متفكران مسلمان در پي آن بودند، در عالم واقعيت 
رويكرد جديد دار تواند طليعهمباني فلسفي غني انقالب اسالمي مي. بدرستي شكل نگيرد

البته نبايد اين نكته را از نظر دور داشت كه، عناصر . سازي در حوزه اسالمي باشدتمدن
گيرد و نمود عيني آن كامالً منطبق با يك آرمانشهر در يك فضاي انتزاعي شكل مي

اما آنچه كه شكل گرفته، نيز گوياي حقيقت تمدن اسالمي . چارچوب ذهني آن نيست
ظهور انقالب اسالمي و ضرورت توجه به بحث بومي سازي علوم  در اين ميان. نيست

اي را در اختيار متفكران مسلمان ايراني قرار داده است تا ندا انساني، فرصت تاريخي ارزنده
  .الهي تمدن اسالمي باشند -هاي انسانيدهنده آرمان
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  جايگاه تحليل گفتمان در واكاوي متون ادب فارسي
  

  ∗سهيال فرهنگي
  

  چكيده 
بنـدي   كاوي چگونگي تبلور و شكل يا سخن) Discourse Analysis(تحليل گفتمان 

و عوامـل  ) بافـت مـتن  (  زبـاني  معنا و پيام واحدهاي زباني را در ارتباط بـا عوامـل درون  
تحليـل گفتمـان   . كنـد  بررسـي مـي  ) مـوقعيتي بافت اجتمـاعي، فرهنگـي و   ( زباني برون

 پـردازد و بـراي آنكـه    اي است كه بـه مطالعـة سـاختار متـون مـي      رشته  رويكردي ميان
هاي زباني، اجتمـاعي و فرهنگـي متـون را     چگونگي تكوين معنا را توضيح دهد، ويژگي

  .دهد مورد بررسي قرار مي
شناسان معرّفي شد، اما  بـه دليـل    رويكرد تحليل گفتمان هرچند در ايران به وسيلة زبان

شناسـان نيـز    ها ازجمله جامعـه  اش مورد توجه محقّقان ديگر رشته اي رشته  ماهيت  ميان
پردازند و به رابطة زبان، ايـدئولوژي و   اي بيشتر به جنبة فوكويي آن مي عده. قرار گرفت

شناسـان در رأس   ة ديگـري كـه زبـان    دهند و عد ي سياسي توجه نشان ميشناس گفتمان
شناسـي   شناسي آن و مخصوصاً بـه زبـان   آنان قرار دارند به تحليل گفتمان از جنبة زبان

البته تحليل گفتمان در حوزة ادبيات بيشتر بـا  . بنياد و نظريات هاليدي گرايش دارند متن
در دهة هشتاد، نويسندگان عـالوه بـر   . ارتباط استشناسي و معناشناسي در  مباحث زبان

پرداختن به مباحث نظريِ تحليل گفتمان به تحليل گفتمانيِ متون ادبي نيز توجه نشـان  
هاي زيادي نيز در زمينـة تحليـل    نامه پايان. دادند و مقاالتي نيز در اين زمينه نوشته شد

نهـا بـه تحليـل متـون ادبـي      گفتمان به زبان فارسي نوشته شده است كـه تعـدادي از آ  
دهد كه نويسندگان آنها بيشـتر از الگـوي    ها نشان مي بررسي اين نمونه. اختصاص دارند

گـراي   گيري از مبـاني نظـريِ دسـتور نقـش     اند؛ آنان با بهره هاليدي و حسن بهره گرفته
                                                            

 استاديار دانشگاه پيام نور مركز رشت ∗
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ه   هاليدي به بررسي ساخت متني، ساخت انديشگاني و ساخت بينافردي متون ادبي توجـ
ه ايـن        داده نشان اند و پس از آن الگوي تحليل گفتمـانيِ هـچ و ون ليـوون مـورد توجـ

  .پژوهشگران بوده است
تحليـل گفتمـان   : تـوان سـخن گفـت    طور كلّي از سه رويكرد در تحليل گفتمان مـي  به

شـود؛   ساختگرا كه براي تحليل زبان در سطحي باالتر از سطح جمله به كار گرفتـه مـي  
دهـد؛  و تحليـل گفتمـان     كه اولويت را به بافت كاربرد زبان مي تحليل گفتمان نقشگرا

تر اجتماعي، قدرت و ايـدئولوژي را نيـز در تحليـل بـه كـار       هاي وسيع انتقادي كه بافت
  .  گيرد مي

  شناسي، ساختارگرايي اي، متون ادبي، زبان رشته تحليل گفتمان، ميان :ها كليدواژه
  

  مقدمه .1
به عنوان روشي براي تحليـل   1952تحليل گفتمان را اولين بار زليگ هريس در سال 

از ديـد او تحليـل گفتمـان يعنـي ادامـة رويكـرد       . زنجيرة كالم يا نوشتار بـه كـار گرفـت   
( شناسي توصيفي اما در حدي فراتر از جمله و ارتباط و همبستگي بين فرهنگ و زبان زبان

ــان را گف). 91: 1385زاده،  آقاگـــل ــاعي و  «تمـ ــاي اجتمـ ــا كاركردهـ ــه بـ ــالزم گفتـ تـ
بعضــي نيــز گفتمــان را مجموعــة . انــد نيــز دانســته)  143: 1383يارمحمــدي، (»معنــايي

 ). 97: 1379فركالف، ( دانند اي از عمل اجتماعي، عمل گفتماني و متن مي تافته هم به
اي  ت كه عدهشناسي سبب شده اس استفادة رويكرد تحليل گفتمان از اصطالحات زبان

) نُه: 1385زاده،  آقاگل( »شناسي اي در زبان رشته علمي بين شاخة«تحليل گفتمان را 
شناسان به دليل آنكه تحليل گفتمان به بررسي كاركرد  بدانند، اين در حالي است كه جامعه

به نظر يوهان سون، همة . دانند پردازد آن را متعلّق به حوزة خود مي زبان در جامعه مي
شناسي را مدل كار خود قرار   پردازند الزاماً زبان هايي كه به تجزيه و تحليل گفتمان ميآن

يوهان . ك. ر( گيرند مي  اي از فلسفه است نيز بهره دهند و از پديدارشناسي كه شاخه نمي
تواند  اي بودن اين رويكرد مي رشته بايد توجه داشت كه بين). 128: 1387سون، 
ة اساسي باشد كه تحليل گفتمان رويكردي است كه از تعامل دهندة اين نكت نشان
به ظهور ... شناسي، فلسفه، نقد ادبي و شناسي، جامعه هاي گوناگون از جمله زبان رشته

  .رسيده است
از آنجا كه امروزه تحليل گفتمان به عنوان يكي از روشهاي بازخواني متون به كار 
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گيري اين رويكرد را در متون فارسي، كار شود ضرورت دارد كه نحوة به گرفته مي
هاي تحليلي كارآمدتر و  بخصوص در متون ادبي مورد نقد و بررسي قرار دهيم تا به شيوه

در زمينة تحليل گفتماني متون ادب فارسي . تري براي خوانش متون دست يابيم دقيق
قد و مرور اين هاي زيادي نوشته شده است كه بخشي از اين مقاله به ن نامه مقاالت و پايان

آثار اختصاص دارد، اما در زمينة بررسي نقش و جايگاه تحليل گفتمان در پژوهشهاي ادب 
فارسي  پژوهشي انجام نشده است؛ از اين رو اين مقاله به دنبال آن است كه پژوهشهاي 

شناختي قرار  ها را مورد نقد و داوري روش نامه اين حوزه از قبيل كتابها، مقاالت و پايان
در اين ميان يكي از مقاالتي كه به تحليل گفتماني متني داستاني مربوط است به . دهد

همچنين براي نشان دادن سير . تفصيل بيشتري مورد نقد و واكاوي قرار گرفته است
گسترش اين رويكرد در زبان فارسي به بررسي بعضي از كتابهايي كه به مفاهيم نظري 

  .خته شده استتحليل گفتمان اختصاص دارند پردا
  

  هاي تحليل گفتمان مؤلّفه .2
شـناختي صــرفاً بــا عنــاصر      در تحليل گفتمان بـرخالف تحليلهـاي سنّتــي زبــان 

ترين مبنـــاي تشــريح معنــا،     دهنـدة جمـله بـه عنـوان عمـده نحـوي و لغـوي تشكيل
عوامـــل  سـروكـــار نـــداريم بلكـــه فـــراتر از آن بـــا) Co-Text( يعنـــي بافــت متـــن

، فرهنگي و اجتمــاعي  )Context of situation( زبـاني يعنـي بـافت مـوقعيـّتـي بــرون
: انـد  به ايـن دليل است كه براون  و يول در تعريف تحليل گفتمان نـوشته. روييم نيـز روبه

تحليل گفتمـان ضـرورتاً تجـزيه و تحليل زبان در كـاربرد آن اسـت كـه در ايـن صـورت      
منحصر به توصيف صورتهاي زباني مستقل از اهداف و نقشهايي باشـد كـه ايـن     تواند نمي

 & Brown ( انـد  صـورتها بـراي پـرداختن بـه آنهـا در امـور انسـاني بـه وجـود آمـده          
Yule.1983:1 .(  تحليل گفتمان در پي آن است كه كشف كند كاركردهاي اجتماعي كـه

هـاي   اند، چگونه در گفتمـان در اليـه   هاي زيرين گفتمان النه گرفته مختصات آن  در اليه
 هــا در چنــين پژوهشــي تعــدادي از مؤلّفــه. انــد زبــرين تصويرســازي يــا بازنمايانــده شــده

)Features (يا ساختارها )Structures (مدار كه گفتمان )Discursive (   هسـتند، انتخـاب
ون مـورد نظـر   توان به تجزيه و تحليل مت ها مي شوند و سپس با به كارگيري اين مؤلّفه مي

  ).35: 1385يارمحمدي، ( پرداخت



 مجموعه مقاالت دومين كنگرة ملي علوم انساني    210

شـود؛ يكـي از ايـن الگوهـا      در تحليل گفتماني متون از الگوهاي گوناگوني استفاده مي
گراي هاليـدي طرّاحـي شـده اسـت و در آن از سـاخت       براساس مباني نظري دستور نقش

بررسي هر  رود كه در ادامه به انديشگاني، ساخت متني و ساخت بينافردي متون سخن مي
  .پردازيم ها مي يك از اين مؤلّفه

 ساخت انديشگاني  .2-1
اين ساخت به سه بخش فـرايند، مشاركين فـرايند و عناصر پيراموني فــرايند تقسـيم   

منظور از فرايند يك واقعه، كنش، حالت، احساس، گفتار و چگونگيِ بودن چيزهـا  . شود مي
آن دسـته از  : فرايند مادي -1: بندي كرد گونه دسته اينتوان  فرايندها را مي. هاست و پديده

. دهندة  عمل مادي باشند مانند دويدن، پختن و نشسـتن  شود كه نشان افعالي را شامل مي
اين فرايند شـامل افعـالي اسـت كـه بيـانگر انديشـه، احسـاس و ادراك        : فرايند ذهني -2

فراينـد   -3. انـد  تن از ايـن نـوع  شخصي باشد، افعالي از قبيل فكر كردن، فهميدن و شـناخ 
كنـد يعنـي چگـونكي و     ها و چيزها داللت مي اين فرايند بر بودن و هستي پديده: اي رابطه

از آنجا كه اين فرايند ويژگـي يـا خصوصـيتي را بـه     . نمايد ها را مشخص مي كيفيت پديده
الي از قبيـل  افعـ . گوينـد  دهد به آن فرايند وجودي نيـز مـي   اي نسبت مي چيزي و يا پديده

اين فراينـد شـامل افعـالي    : فرايند كالمي -4. اند شدن، گرديدن، استن و بودن از اين قبيل
بـه معنـاي    »فعـل «همچون بيان كردن، گفتن، پرسيدن و تكرار كردن اسـت كـه در آن   

( شـناختي   اين فرايند با فراينـدهاي زيسـت  : فرايند رفتاري -5. محور اصلي است »گفتن«
( انـد  تماشا كردن، خيره شدن و گوش كردن از ايـن نـوع  . انسان ارتباط دارد) فيزيولوژيكي

اند كه يا عامـل فراينـد هسـتند، يـا      مشاركين فرايند عناصري). 14-13: 1384زاده،  آقاگل
اند  شوند و عناصر پيراموني عناصري مند مي شود و يا از فرايند بهره فرايند بر آنها اعمال مي
مهـاجر  . ك. ر(كنند وة عمل و وسايل و شرايط فرايند را فراهم ميكه زمـان و مكـان و شي

  ). 48 -39: 1376و نبوي، 
 ساخت متني  .2-2

ساخت متني ساختي است كه ضمن آن گوينده يا نويسنده پيامي را كه مبتني بر دو 
دهد و به ديگران  عملكرد انديشگاني و بينافردي است به صورت گفته يا نوشته سازمان مي

هاليدي ساخت . كند، درواقع اين بخش نقش سازماندهي پيام را به عهده دارد منتقل مي
تقسيم » انسجام«و » اطّالعاتي«و ساخت » خبري ـدا مبت«متني بند را به دو ساخت 
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 »مبتدا«. دهد كه نزد گوينده، بند دربارة چيست ساخت مبتدا ـ خبري نشان مي. كند مي
به نظر هاليدي مبتدا . موضوع و مسئلة اصلي پيام است و پيام هر چه باشد دربارة آن است

شود، به عبارت ديگر او مبتدا را  عبارت است از آنچه كه بند يا جمله دربارة آن بيان مي
 كند نقطة آغاز پيام و يا عنصري كه قرار است دربارة آن گفتگو شود معرّفي مي

Haliday,1985:39).(  
ساخت اطّالعاتي حاصل كنش متقابلي است ميان آنچه بر شنونده آشكار اسـت يعنـي   

يز مناسبات معنايي اسـت  انسجام ن. اطّالع كهنه و آنچه بر او ناشناخته است يعني اطّالع نو
انسـجام دسـتوري،   : شـود  كه ميان عناصر يك متن وجود دارد و به سه بخش تقسيم مـي 

ارجـاع، حـذف و   : انسـجام دسـتوري عبـارت اسـت از    . انسجام واژگاني و انسجام پيونـدي 
معنـايي، تضـاد معنـايي، شـمول      انسجام واژگاني عبارت اسـت از تكـرار، هـم   . گزيني جاي

منظور از انسجام پيوندي نيز حروف ربطي است كه در . آيي جزء و كل و هممعنايي، رابطة 
به اين نكته نيز بايد توجه كرد كه آنچـه در بحـث انسـجام    . شود ها به كار گرفته مي جمله

اهميت دارد، صرف وقوع يا تواتر نيست بلكه تفسير چرائي و چگونگي آنهاست، بـه بيـاني   
متن به تنهايي فاقد ارزش است زيرا به نتيجة مطلـوب و  ديگر توصيف روابط انسجامي در 

قابل اطميناني نخواهد رسيد بلكـه بـه همـراه توصـيف دقيـق، تفسـير و تحليـل مسـتدل         
  ).4-3: 1379بهنام، ( ضروري است

  ساخت بينافردي  .2-3
شـود، مشـاركينِ    كـار گرفتـه مـي    زبان براي برقراري، حفظ و تنظيم روابط اجتماعي به

: شـود  كنند و در اين رابطه هر يك ايفاگر نقشـي مـي   كنشِ كالمي با هم رابطه برقرار مي
كنـد؛ اينكـه ايـن     پرسد و پيشنهادي مطرح مـي  دهد، سؤالي مي دهد، فرماني مي خبري مي

ستگي به چگونگي بافت ارتباط كالمي و جايگاه هـر يـك از   شود ب نقشها چگونه توزيع مي
اين نقشهاي ارتبـاطي  . زند مشاركين در آن بافت دارد، اينها نقش بينافردي زبان را رقم مي

بنـد   دستوري زبان به وسـيلة سـاختار وجهـي     –و به بياني كنشهاي كالمي در الية واژي 
به وقوع فعل يعني قطعي يا غيرقطعـي  وجه فعل قضاوت گوينده را نسبت . يابند تحقّق مي

  ). 53-50و  27: 1376مهاجر و نبوي،. ك. ر(دهد  و يا امري بودن آن نشان مي بودن
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 تحليل گفتمان و متون ادبي  .3
شـوند و متنهـايي كـه     مطالعة گفتماني بين متنهايي كه به عنوان اثر ادبي شناخته مـي 

ه   روند تفاوت چنداني قائل غيرادبي به شمار مي پـردازان گفتمـان بـر     نيست، هرچنـد نظريـ
اي كه  اند، به عنوان مثال متون تاريخي به دليل رابطه تفاوتهاي اين دو مجموعه متون آگاه

اي هـم بـا حقيقـت، هـم بـا       يابند و متون ادبي، رابطة پيچيده با حقيقت دارند تشخّص مي
دهند و از سوي ديگـر آن   مي ارزش دارند، از يك سو حقيقتي را دربارة وضعيت انسان ارائه

:  1382ميلـز،  ( كننـد  حقيقت را در درون يك فرم خيالي و بنابراين غيرحقيقي عرضـه مـي  
گوينـد نويسـندگان متـون علمـي و صـرفاً اطّالعـاتي        هـا مـي   كه فرماليست چنان آن). 34
ني را بـر  كوشند تا از ابهام و چندمعنايي پرهيز كنند امـا آفريننـدة اثـر ادبـي تعمـداً زبـا       مي
است، به اين دليل كـه او   روشنهاي معنايي گزيند كه پر از ابهام، معاني چندگانه و سايه مي

تجربيـات انسـان را بـه تصـوير     خواهد عواطف و  به دنبال انتقال اطّالعات نيست بلكه مي
  ).  202-201: 1382 پاينده، (بكشد 

اسـت كـه از طريـق آن     براساس يك مالك فوكويي، ادبيات عالوه بر اينكـه ابـزاري  
شود، در عين حـال ابـزاري اسـت كـه از طريـق آن،       حسي از يك فرهنگ ملّي تثبيت مي
: 1382ميلـز،  ( توانند مورد چون و چـرا قـرار بگيرنـد     هنجارهاي يك فرهنگ مشترك مي

بيني و قدرت كه از مفاهيم بنيادي در تحليـل گفتمـان    مسئلة زبان، ايدئولوژي، جهان). 37
اند، رونالد كارتر معتقد اسـت واژة   اند، در تحليل متون ادبي بسيار پررنگ ظاهر شده انتقادي

برچ نيز بر اين اعتقاد اسـت كـه   . توان تعريف كرد ادبيات را جدا از اصطالح ايدئولوژي نمي
شناســان و منتقــدان بــا فراينــدهاي فرهنگــي ســروكار دارنــد كــه مملــو از مســائل  زبــان

در . طرفانه و خنثاي علمي تظاهر كنند راين نبايد به داشتن نقش بيايدئولوژيكي است، بناب
كه برگرفته از آراء ميشل فوكو است بـه عنـوان يكـي از     »گرايي نوين تاريخ«همين راستا، 

در اين . شود گفتمان انتقادي مطرح مي  مفاهيم بنيادي در مطالعة متون ادبي از نگاه تحليل
يات نيست بلكه اين ادبيات است كه زمينـة فهـم تـاريخ را    اي براي ادب نگرش، تاريخ زمينه

دانند كـه حقيقـت در    پيروان اين رويكرد، ادبيات را سرشار از دروغهايي مي. كند فراهم مي
اي است كه در  پشت آنها نهفته است و تاريخ برخالف آن پر از وقايع و مكتوبات ثبت شده

ادبي است كه با نمايش نظامهـاي رفتـاري و    بنابراين، اين اثر. پشت آن دروغ پنهان است
( دانسـت  »تـاريخ فعـال  «تـوان آن را   شـود و مـي   اجتماعي، سـند تـاريخي محسـوب مـي    
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  ).21-20: 1386زاده،  آقاگل
شناسـانه نيـز محسـوب     تجزيه و تحليل گفتماني يك متن ادبي در واقع نگرشي سبك

بـي و هـم در زمينـة شـناخت     اين نوع بررسي هم در حوزة ارزيـابي ارزشـهاي اد  . شود مي
توانـد راهـي را بـراي شـناخت مسـائل و       ابزارهاي مؤثّر زباني بسـيار كارآمـد اسـت و مـي    

پرده كه از اهـداف تحليـل    مشكالت اجتماعي و فرهنگي و درك و نماياندن حقايق پشت 
تحليل متن ادبي عالوه بر توصـيف و تبيـين بايـد    . گفتمان است به سوي تحليلگر بگشايد

ـا  . ن تفسير و تأويل نيز باشدمتضمتجزيه و تحليل و توصيف ممكن است نادرست باشد ام
تواند قانع كننده و مـورد قبـول    در تفسير و تأويل درستي و نادرستي مطرح نيست بلكه مي

تفسيرها تركيبي از محتويات خـود مـتن و   «باشد و يا مورد پسند كسي قرار نگيرد، چراكه 
  ).215: 1379فركالف، (» اي اوست زمينه  ذهنيت مفسر يا دانش

شناسي را در رويكرد  شناسان انتقادي رمز موفّقيت در تعامل پويا بين ادبيات و زبان زبان
شناسـي و ادبيـات بـه سـبب مقاصـد       دانند، چراكه زبـان  اي به تحليل مي رشته و نگاه ميان

به اعتقاد . دهد تحليلگر قرار ميجداگانه هركدام محدوديتها و تنگناهاي بسياري را فراروي 
شناسـي، فلسـفه، تـاريخ،     هاي جامعـه  آنان، به رويكردي نيازمنديم كه ديدگاههايي از حوزه

شناختي  برابرسازي زبانِ ادبيات و هر نوشتة ديگر براي نقد زبان. را شامل شود... سياست و
ارتبـاطي بـين    زيـرا در نگـاه تحليلگـران گفتمـان انتقـادي، مـتن تعـاملي       . ضروري است

. كنندگان در درون بافتهاي اجتماعي و نهادهاي مربوط به آن است توليدكنندگان و مصرف
. براي تحليل متون ادبي نيز ضرورت دارد كه بـر ابعـاد تعـاملي متـون ادبـي تأكيـد شـود       

كننـدگان   گونه تلقّي از ادبيات به منزلة گفتمان، متن ادبي را ميانجي روابط بين استفاده اين
زبان اعم از روابط گفتاري و روابط مبتني بـر آگاهيهـاي ايـدئولوژيكي، و نقـش و وظـايف      

. ك. ر( شـود  گونه، متن ادبي به يك كنش يـا فراينـد تبـديل مـي     داند و بدين اجتماعي مي
  ).24-23: 1386زاده،  آقاگل

توان نتيجه گرفت كـه تجزيـه و تحليـل متـون ادبـي در       با توجه به آنچه گفته شد مي
ايـن پيچيـدگي در درجـة اول ناشـي از     . مقايسه با ساير متون پيچيدگيهاي بيشـتري دارد 

همچنـين در يـك اثـر ادبـي     . داننـد  ابهامي است كه امروزه آن را الزمة يك اثر ادبي مـي 
اي در معني مجازي يا استعاري به كار رود و يا شاعر و نويسنده از اغـراق   ممكن است واژه

به اين دليل توجه به شاعر يا نويسـنده و ويژگيهـاي او و اعتقـاداتش و    . گيرد  و كنايه بهره
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البته توجه به روابط بينامتني . بافت موقعيتي كه در آن قرار گرفته است اهميت زيادي دارد
توانند در خوانشهاي مختلف، معاني گونـاگوني را   و نيز توجه به اين نكته كه متون ادبي مي

داشته باشند مسئلة مهمي است كه تحليلگر گفتمان بايد آن را مد نظر  نيز با خود به همراه
  .قرار دهد

  
  تحليل گفتمان در زبان و ادب فارسي .4

هــاي  در اولــين ســالهاي دهــة هفتــاد رويكــرد تحليــل گفتمــان در ايــران در نوشــته 
بـه   درآمدي«اي با عنوان  در مقاله) 1371(پور ساعدي كاظم لطفي. شناسان مطرح شد زبان
را بـه جـاي   » كـاوي  سـخن «شناسي چاپ شـد، اصـطالح    كه در مجلّة زبان» كاوي سخن

»Discourse Analysis «   هـايي از علـوم كـه در     هـا و شـاخه   به كار بـرد و بـه انديشـه
كـاوي كـه    البته او معتقد است كـه سـخن  . اند اشاره كرد اين رويكرد مؤثّر بوده گيري  شكل

شـود، درحقيقـت چنـدان هـم جديـد       زباني محسوب مـي  اي در مطالعات نگرش بسيار تازه
اي   نيست، زيرا در دستور زبان سنّتي و در كنار قواعد دستوري و كاربرد درست زبان، شـاخه 

بندي كالم و روشـهاي   شود كه اصول طرح و سازمان ديگر با عنوان معاني و بيان ديده مي
كاوي يا تجزيـه و   پور سخن لطفيبه نظر . دهد مختلف خطابه و بيان را مورد بحث قرار مي

گيري ارزشِ پيـاميِ عناصـرِ زبـاني در موقعيتهـاي       تحليل كالم مطالعة فرايند پوياي شكل
  .مختلف و تحت شرايط اجتماعيِ متفاوت است

شـانزده  كه در كتـاب  » ويژگيهاي گفتماني نوشتة علمي«در مقالة ) 1372( يارمحمدي
هـاي   به چاپ رسيد، بـه تحليـل گفتمـاني نوشـته     مهشناسي كاربردي و ترج مقاله در زبان

بـه نظـر او مطالعـة    . شـمرد  ويژگيهاي چنين تحليلي را بر مي دهد و علمي توجه نشان مي
اي  تـوان  رشـته   مند در قالب چارچوبهاي مشخّص نظري دربارة متن و گفتمان را مـي  نظام

ت يا بافت زبان در مراحل باالتر طور كلّي به ساخ به اعتقاد او گفتمان به. نوپا به شمار آورد
شود، بنابراين تجزيه و تحليل گفتماني ساخت و بافت پاراگراف، مقالـه،   از جمله اطالق مي

را مـورد بررسـي و   ... نامه، سرمقاله، حتّـي ربـاعي، قصـيده و    داستان، گفتگو، آگهي، دعوت
ب فكـري و  يارمحمدي در اين مقالـه بـه مبـاحثي همچـون چـارچو     . دهد توصيف قرار مي

مبتـدا و  ( اي، عملكردهاي زبان و عوامل انسجام و نيز ارتباط آغازگر و بيانگر معرفت زمينه
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 اي بر دستور كـاركردي  مقدمهگيري از نظر هاليدي در كتاب  او با بهره. پرداخته است) خبر
  .عملكرد تجربي، عملكرد اندركنشي و عملكرد متني: سه نقش عمده براي زبان قائل است

انـد كـه بـا     از اولين كسـاني  شناسي شعر به سوي زباندر كتاب ) 1376( جر و نبويمها
نويسندگان ايـن كتـاب بـا    . اند رويكرد تجزيه و تحليل كالم به متون ادبي توجه نشان داده

سـاخت  . انـد  گرايي هاليدي و حسن به بازخواني چند شـعر نيمـا پرداختـه    ارائة الگوي نقش
دي   انديشگاني، ساخت بينافردي بـا عنـاوين   ) 1372(و ساخت متني كه در كتـاب يارمحمـ

عملكرد تجربي، عملكرد اندركنشي و عملكرد متني از آن ياد شده بـود، از جملـه مبـاحثي    
  .است كه در اين كتاب  و در خوانش اشعار نيما مورد بررسي قرار گرفته است

في شد، اما  به دليـل  شناسان معرّ رويكرد تحليل گفتمان هرچند در ايران به وسيلة زبان
در مجموعـه  . ها نيـز قـرار گرفـت    اش مورد توجه محقّقان ديگر رشته اي رشته ماهيت  بين

منتشـر شـد   ) 1379(كه به اهتمـام محمدرضـا تاجيـك    گفتماني گفتمان و تحليلمقاالت 
تالش شده است تا از منظرهاي گوناگون به تحليل گفتمان توجه شـود و كاركردهـاي آن   

هرچنـد نيمـي از   . يين و تحليل مسائل سياسي و اجتماعي مـورد بررسـي قـرار گيـرد    در تب
مقاالت اين كتاب ترجمه است، اما ايـن كتـاب گـام خـوبي در جهـت پيونـد زدن تحليـل        

. اي اين رويكـرد برداشـته اسـت    رشته شناسي و نيز نشان دادن ماهيت بين گفتمان و جامعه
متن، وانموده و «، نوشتة شعبانعلي بهرامپور» تماندرآمدي بر تحليل گف«مقاالتي همچون 

د حـاجي    » نظرية گفتمـان «نوشته محمد رضا تاجيك و » تحليل گفتمان نوشـتة اميرمحمـ
در مقالـة خـود،   ) 1379(بهرامپـور . يوسفي از مقاالت ارزشمند اين مجموعه مقاالت اسـت 

نيـز بـه آنهـا    ) 1371(يپور ساعد خاستگاهها و بنيانهاي فكري تحليل گفتمان را كه لطفي
. اشاره كرده بود بيان كرده و از اهداف و كاركرد اجتماعي تحليل گفتمان سخن گفته است

كه گفتمان را در سطوح متفاوت، گفتمان بـه منزلـة مـتن، گفتمـان بـه       به نظر او همچنان
، دهـيم  منزلة كنش متقابل يا كردار گفتماني و گفتمان در سطح اجتماعي، مد نظر قرار مي

( تـوان بـه سـطوح متفـاوت توصـيف      روش تحليل گفتمان را نيـز بـه همـين ترتيـب مـي     
، تفسير روابط بين فرايندهاي تفسيري و توليد گفتمـان و تبيـين روابـط    )شناختي متن زبان

  .بين فرايندهاي گفتماني و فرايندهاي اجتماعي تفكيك كرد
لين آثار مستقلّي است كـه  از او) 1379( نوشتة نورمن فركالف تحليل انتقادي گفتمان 

در بخش اول اين كتاب مطالب . در زمينة تحليل گفتمان به زبان فارسي ترجمه شده است
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نظري دربارة گفتمان و تحليل انتقادي گفتمان و در بخشهاي دوم و سوم مطالب عملـي و  
بـه نظـر نويسـنده، رويكردهـاي غيرانتقـادي در      .  كاربردي دربارة اين رويكرد آمده اسـت 

گيري اجتمـاعي اعمـال    هاي شكل هاي زباني، به تبيين شيوه شناسي و مطالعات پديده زبان
گفتماني و يا تأثير اجتماعي آنها توجه ندارند و صرفًا به بررسي توصيفي ساختار و كـاركرد  

هـاي زبـاني و اعمـال     كنند؛ اما تحليل انتقادي در بررسي پديـده  اعمال گفتماني بسنده مي
فرايندهاي ايدئولوژيك در گفتمان، روابط بين زبان و قدرت، ايدئولوژي، سـلطه  گفتماني به 

كند و عناصـر زبـاني و    فرضهاي داراي بار ايدئولوژيك در گفتمان توجه مي و قدرت و پيش
  . هد د اي كنشگران، هدف و موضوع مطالعه قرار مي غير زباني را به همراه دانش زمينه
ان عالوه بر پرداختن به مباحث نظري تحليل گفتمـان بـه   اما در دهة هشتاد، نويسندگ

مـدير  تجزيه و تحليل گفتماني داستان «. تحليل گفتمانيِ متون ادبي نيز توجه نشان دادند
هـايي اسـت كـه نويسـندگان آن جـالل       از نمونه مقاله »در دو سطح خرد و كالن مدرسه

طور جداگانه به بررسي اين  اند كه به به اين رويكرد پرداخته) 1381(رحيميان و آرزو مؤمني
  . مقاله خواهيم پرداخت

هم به فارسي ترجمه شد كه در آن ) 1382(نوشتة سارا ميلز گفتماندر اين سالها كتاب 
نويسنده در فصلهاي سه و چهار ايـن  . پرداخته شده استبه مباحث نظري تحليل گفتمان 

گيـري از نظريـات او بيـان     و بـا بهـره   هاي فوكو استناد كرده اسـت  كتاب بيشتر به نوشته
به نظـر  . توان ادبيات را همچون يك گفتمان دانست و مورد تحليل قرار داد كند كه مي مي

اي اختيـاري از قراردادهـايي اسـت     مجموعه او ادبيات به مثابه پايگاه ممتاز نقد و تحليل يا
  .  كنيم كه ما آنها را به عنوان قراردادهاي ادبي قرائت مي

توان از پركارترين نويسندگان در زمينة تحليل گفتمان محسوب كـرد   يارمحمدي را مي
هاي زيادي را نيز در ايـن زمينـه راهنمـايي و     نامه كه عالوه بر نوشتن كتاب و مقاله، پايان

در كتاب ) 1383(عالوه بر كتابي كه پيش از اين نام برديم، يارمحمدي. اوره كرده استمش
. مباحث ارزشمندي را دربارة تحليل گفتمان مطرح كره است شناسي رايج و انتقادي گفتمان

كـه در   »ساخت گفتماني و متني رباعيات خيام و منظومة انگليسي فيتز جرالد«او در مقالة 
دي  . دهـد  است، كاربرد تحليل گفتمان را در متون ادبي نشان مـي اين كتاب آمده  يارمحمـ

اي و چارچوبهاي فكري، بـه بررسـي چـارچوب     پس از بيان مباحثي در زمينة معرفت زمينه
بررسـي  . صوري رباعيات خيام و مقايسة آن با منظومة فيتز جرالد پرداختـه اسـت   -فكري
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ومة فيتز جرالد بخش ديگري از اين مقاله اسـت،  تمهيدات پيوندي در رباعيات خيام و منظ
به نظر او عواملي مانند ارجاع، جانشيني، حذف به قرينه، ربط و عوامـل واژگـاني بـه مـتن     

ت زيـادي   . بخشد انسجام مي يـدي معتقد است كه در شعر عامل پيوند واژگاني اهميارمحم
هـاي مختلـف    يا گونه دارد و همچنين در شناخت ويژگيهاي سبكهاي مختلف يك زبان و

  . خوبي بهره گرفت توان از آن به نوشتار در زبانهاي گوناگون مي
نيـز بـه    شناسـي انتقـادي   ارتباطات از منظر گفتماندر اثر ديگرش ) 1385(يارمحمدي

او در مقالة اول اين كتـاب بـه مبحـث ارتبـاط و مهارتهـاي      . تحليل گفتمان پرداخته است
تمان انتقادي توجه نشان داده و در مقالة دوم و سـوم، تحليـل   ارتباطي از ديدگاه تحليل گف

مدار در آنها را مد نظر قرار داده است؛  هاي گفتمان گفتمانيِ چند متن برگزيده و ارائة مؤلّفه
ديگـر مقـاالت ايـن    . انـد  ها بوده البته متون مورد استفادة او در اين پژوهشها بيشتر روزنامه

گزيني، نقد و تحليل كتابهاي درسي و تـأثير   ، مشكالت معادلشناسي كتاب به مباحث زبان
فرهنگ اسالمي بر امثال فارسي اختصاص دارد و ارتباطي با عنوان كتاب و تحليل گفتمان 

  .ندارد
ــل ــردوس آقاگ ــت    ف ــان اس ــل گفتم ــة تحلي ــار در زمين ــندگان پرك ــز از نويس . زاده ني

شـگرا در تجزيـه و تحليـل متـون     ني نقهاي زبـا  كاربرد آموزه«در مقالة ) 1384(زاده آقاگل
گرايي هاليدي و توضيح در مورد اصـطالحاتي همچـون    ، ضمن معرّفي رويكرد نقش»ادبي

اشخاصي يا فرانقش بينـافردي و معنـاي    معناي انديشگاني يا فرانقش تجربي، معناي ميان
تـا  متني يا فرانقش متني به بررسي غزلي از حافظ براساس ايـن رويكـرد پرداختـه اسـت     

مندان تجزيه و تحليل متون ادبـي   گرا را به عالقه هاي ديدگاه نقش كارايي مفاهيم و آموزه
او در تحليل خود به روابط منطقي در مـتن، تحليـل سـاخت منطقـي، تحليـل      . نشان دهد

طرحهاي واژگاني، انسجام، فراينـدهاي تعـدي، سـاخت مبتـدايي بـا مـد نظـر قـرار دادن         
اسنادي، رفتاري، كالمي و وجودي و تجزيه و تحليل متن از نظر  فرايندهاي مادي، ذهني،

  .زمان دستوري و وجه توجه نشان داده است
اولين اثر تأليف شده در زبان فارسي ) 1385(زاده گل اثر ديگر آقا تحليل گفتمان انتقادي

 گرايي هاليدي، گيـون،  است كه رويكردهاي گوناگون تحليل گفتمان از جمله رويكرد نقش
هاپر، السنيك و رويكرد فرايندمحور وندايك و نيز رويكرد حـلّ مسـئلة مايكـل هـويي را     

همچنين بـه رويكردهـاي مهـم تحليـل گفتمـان      . معرّفي و با يكديگر مقايسه كرده است
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بخش ديگـري  . انتقادي از قبيل آراء روث وداك، فركالف و گونتر كرس نيز پرداخته است
شناسي كـه بـه پيـدايش     و پيشينة مطالعات انجام شده در زباناز اين كتاب به بيان سابقه 

در اين كتاب همچنين فرضّـية نقـش گفتمـان و    . تحليل گفتمان منجر شد اختصاص دارد
طور خاص، و در  بيني و ارتباط زبان و قدرت در متون مطبوعات ايران به ايدئولوژي و جهان

طور عام، با آزمونهاي متعدد  رفاني بهتوليد و درك هرگونه متني اعم از فلسفي، تجربي و ع
اين كتاب  به دليل بيان مباحث نظريِ تحليل گفتمـان بسـيار   . مورد تأييد قرار گرفته است

  . ارزشمند است
است كـه در آن  ) 1386(زاده مقالة ديگري از آقاگل »تحليل گفتمان انتقادي و ادبيات«

بـه نظـر او تحليـل گفتمـان از طريـق      . به رابطة تحليل گفتمان با ادبيات پرداختـه اسـت  
زاده  آقاگـل . شناسي، نقد ادبي و مطالعات تحليل متون ادبي با ادبيات در ارتباط اسـت   سبك

داند كه الگو و نظرية نسبتاً جـامع و منسـجمي را بـراي نقـد      شناسي مي فاولر را اولين زبان
او مـدل ديـدگاه   . نموده است شناسي انتقادي ارائه متون از جمله متون ادبي از ديدگاه زبان

زمــاني، ايــدئولوژيكي و  -شــناختي، مكــاني روايــي فــاولر را شــامل چهــار ســطح عبــارت
  .داند روانشناختي مي

اند كه تعدادي  هاي زيادي در زمينة تحليل گفتمان به زبان فارسي نوشته شده نامه پايان
يـب زمـان دفـاع بـه     از آنها به تحليل متون ادبـي اختصـاص دارنـد كـه در اينجـا بـه ترت      

  :كنيم ها اشاره مي نامه هايي از اين پايان نمونه
گـوي، بـه راهنمـايي     بنياد، رخشـنده ره  شناسي متن بر اساس زبان بوف كورتحليل  -1

  .1376شناسي همگاني، دانشگاه تهران،  ارشد زبان شناس، كارشناسي  محمد حق دكتر علي
در ايـن  . صـادق هـدايت اختصـاص دارد    بـوف كـور  نامه به بررسي و تحليل  اين پايان

گـرا، بـه معرّفـي نظريـة      نامه پس از بيان مباني نظـري و معرّفـي دسـتورهاي نقـش     پايان
 بـوف كـور  بنياد هاليدي پرداخته شده است و پس از آن تحليـل سـاختاري    گراي متن نقش

و دسـتوري مـتن    -تفسـير واژي . براساس اين نظريه مد نظر نويسنده قـرار گرفتـه اسـت   
  . ارزيابي آن از جمله مباحث اين بخش است

بنيـاد، خـاطره شـيباني، بـه      شناسـي مـتن   بر مبناي زبان جاي خالي سلوچنقد زبان  -2
شناسـي همگـاني، دانشـگاه     ارشـد زبـان    شناس، كارشناسي محمد حق راهنمايي دكتر علي

  .1377تهران، 
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اثـر   جـاي خـالي سـلوچ   بر رمان  بنياد هاليدي را شناسي متن نامه، نظرية زبان اين پايان
نويسنده بـا انتخـاب دو مـتن كـه برگرفتـه از دو كـنش       . آبادي آزموده است محمود دولت

اند، به تحليل بندهاي برگزيده پرداخته و سـاخت متنـي، بينـافردي و     متقابل اصلي داستان
  .انديشگاني اين دو متن و بافت موقعيتي آنها را بررسي كرده است

گـرا، آناهيتـا    بنياد براساس دستور نقش زبان در شعر فروغ فرّخزاد؛ يك رويكرد متن -3
شناسـي   ارشـد زبـان   شـناس، كارشناسـي    محمد حق كارآمد هوتك، به راهنمايي دكتر علي

  . 1378همگاني، دانشگاه تهران، 
نامـة قبـل، پـس از بيـان مبـاني نظـري دسـتور         نامه نيز همچـون دو پايـان   اين پايان

در ايـن پـژوهش   . گراي هاليدي، به تجزيه و تحليل متون ادبي اختصاص يافته است نقش
چند شعر از فروغ فرّخزاد بر اساس ساخت متني، بينافردي و انديشگاني مورد بررسي قـرار  

دسـتوري اشـعار مـذكور و برشـمردن ويژگيهـاي       -نويسنده پس از تحليل واژي. اند گرفته
زدايي و هنجارگريزي،  رغم باور صورتگرايان، آشنايي د كه بهگير زباني اين اشعار، نتيجه مي

او توانايي بـاالي رسـاندن لفـظ بـه     . عامل اساسي ساختن زبان هنري در اين اشعار نيست
تـرين   كننـد و آن را مهـم   را در اشعار فرّخزاد تأييـد مـي  ) مضمون(شناختي نشانه سطح دوم 

  .اندد اش مي عامل خلق زبان زيبا، رسا و هنرمندانه
تجزيه و تحليل گفتماني و متنـي غزليـات عاشـقانة سـعدي، ايـرج شـهبازي، بـه         -4

فارسي، دانشگاه شـيراز،   راهنمايي دكتر عبدالمهدي رياضي، كارشناسي ارشد آموزش زبان 
1378.  

هدف اين پژوهش تجزيه و تحليل غزليات سـعدي در سـطح سـاخت كـالن، خـرد و      
بررسي عوامل انسجامي از الگوي هاليـدي و حسـن    نويسنده براي. عوامل انسجامي است

استفاده كرده و براي بررسي غزليات در ساخت خرد و الگوهاي نحوي از دستور فرشـيدورد  
: انـد از  بهره گرفته است و يازده الگوي نحوي را مورد توجـه قـرار داده اسـت كـه عبـارت     

ي، شـرطي، امـري و   جمالت فعلي، اسمي، معلوم، مجهول، بسيط، مركّب، خبـري، پرسشـ  
نويسنده در بخش نتايج پژوهش خود، مـدعي شـده اسـت كـه از عامـلِ انسـجامِ       . عاطفي

گيـري،   رسـد ايـن نتيجـه    جايگزيني در غزليات  سعدي استفاده نشده است كه به نظر مـي 
  .گيريِ درستي نيست و نياز به بازنگري دارد نتيجه
، شـهيدقلي  )شاعر قشـقايي ( تجزيه و تحليل گفتماني و متني غزليات تركي مأذون -5
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شناسـي همگـاني،    ارشـد زبـان   اهللا يارمحمدي، كارشناسي  حسيني، به راهنمايي دكتر لطف
  .1379دانشگاه شيراز،

. در اين پژوهش پنجاه غزل عاشقانه از مأذون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتـه اسـت  
نامة قبل، براي مطالعة عوامل انسجامي از الگـوي   نامه نيز همچون پايان ين پاياننويسندة ا

جالـب  . هاليدي و حسن و براي بررسي سطح خرد از شيوة فرشـيدورد بهـره گرفتـه اسـت    
اينجاست كه نتايج به دست آمده از اين پژوهش نيز همچون پژوهش قبلـي اسـت و ايـن    

ل انسجام جايگزيني در غزليات مأذون استفاده نشده نويسنده نيز ادعا كرده است كه از عام
هاي اصلي زيرساخت غزليـات در هـر دو    طرح به دست آمده از ساخت كالن و سازه. است
  .نامه نيز مانند يكديگر است پايان
شناسانة اشعار فروغ فرّخزاد، فرامرز افراسـيابي، بـه راهنمـايي     و تحليل زبان  تجزيه -6

  . 1380ارشد آموزش زبان فارسي، دانشگاه شيراز، حمدي، كارشناسي م اهللا يار دكتر لطف
نامه دو نوع تحليل، يكي در خصوص هنجارگريزي و ديگري دربارة نوع و  در اين پايان

در بررسي عوامل انسجامي، نويسنده از . ميزان كاربرد عوامل انسجامي صورت گرفته است
ظر نويسنده، انسجام واژگاني از نوع تكـرار،  به ن. الگوي هاليدي و حسن استفاده كرده است

  .هاي انسجامي و پيوستگي شعري فرّخزاد شده است باعث ايجاد گره
بررسي ديدگاه روايي در سه داستان كوتاه صادق چوبك؛ با رويكـردي بـه تحليـل     -7

شناسـي   كالم انتقادي، فاطمه علوي، به راهنمايي دكتر علي افخمي، كارشناسي ارشد زبان
  .1381ي، دانشگاه تهران، همگان

نامه كه بر پنج فصل مشتمل است به تحليل ديدگاه روايي سه داستان كوتـاه   اين پايان
پـردازد و در ايـن راسـتا از نگـرش      خيـزك از صـادق چوبـك مـي     قفس، دسته گل و پاچه

رويكرد غالب در اين پژوهش، رويكرد تحليـل كـالم انتقـادي    . گيرد شناختي بهره مي زبان
را تحليل ايدئولوژيكي ديدگاه نويسنده را در تعامل با خواننده، هدف غايي خود قرار است زي

به اين منظور طبق نظر راجر فالر و ديگر تحليلگران كالم انتقادي، ادبيات نه به . داده است
شـود، پـس    عنوان هنر كالمي، بلكه به عنوان زبان و به عنوان كالم در نظـر گرفتـه مـي   

متون ديگر بستري براي انتقـال ايـدئولوژي و در نتيجـه ابـزاري انتقـادي      تواند همانند  مي
شناختي بـه ادبيـات بررسـي شـده      نامه، ابتدا تاريخچة رويكردهاي زبان در اين پايان. باشد
فصل چهـارم  . پس از آن رويكرد تحليل كالم انتقادي مورد مطالعه قرار گرفته است. است
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جم به شرح و توضيح ديـدگاههاي زمـاني، مكـاني و    ها و فصل پن به چارچوب تحليل داده
اين پژوهش با استفاده از ايـن سـه ديـدگاه بـه     . روانشناختي در هر داستان اختصاص دارد
  .پردازد تعيين ديدگاه ايدئولوژيكي نويسنده مي

بررسي تحليل انتقادي گفتمان داستانهاي كوتاه معاصـر بزرگسـاالن و داسـتانهاي     -8
اهللا يارمحمـدي، كارشناسـي    نان، ليال قنبري، به راهنمايي دكتـر لطـف  كوتاه معاصر نوجوا

  .1382ارشد آموزش زبان فارسي، دانشگاه شيراز،
مـدار موجـود در    هـاي گفتمـان   اين پژوهش به بررسـي و مقايسـة سـاختارها و مؤلّفـه    

 كوشد تا نشان دهد كـه  داستانهاي كوتاه معاصر بزرگساالن و نوجوانان پرداخته است و مي
در . انـد  ها استفاده كـرده  نويسندگان ادبي تا چه حد و به چه منظور از اين ساختارها و مؤلّفه

مدار موجود در مـتن براسـاس الگـوي ون ليـوون،      نامه تعداد ساختارهاي گفتمان اين پايان
هاي مطرح شده  به نظر نويسنده در متون ادبي عالوه بر مؤلّفه. تعيين و شمارش شده است

كـاري و پوشـيدگي    هاي ديگري نيز وجود دارد كه باعث پنهان ون ليوون، مؤلّفهدر الگوي 
مـدار در داسـتانهاي    هـاي گفتمـان   به نظر او ميـزان بـه كـارگيري مؤلّفـه    . شود سخن مي

هـاي ادبـي در داسـتانهاي     بزرگساالن بيش از داسـتانهاي نوجوانـان اسـت، امـا از مؤلّفـه     
  .ن استفاده شده استنوجوانان بيش از داستانهاي بزرگساال

راد، بـه   زاده، زهـرا همتـي   جمـال  يكـي بـود يكـي نبـود    تحليل گفتماني مجموعه  -9
ارشـد آمـوزش زبـان فارسـي، دانشـگاه       راهنمايي دكتر محمدرضا پرهيزگـار، كارشناسـي   

  .1382شيراز،
زاده در دو سـطح خـرد و    جمـال  يكي بود يكي نبودنامه مجموعة داستاني  در اين پايان

نويسنده در سطح كالن از الگـوي  . ن و عوامل انسجامي مورد بررسي قرار گرفته استكال
هچ، در بررسي عوامل انسجامي از الگوي هاليـدي و حسـن و در سـطح خـرد و تجزيـه و      

بـه نظـر نويسـنده تجزيـه و     . تحليل الگوهاي نحوي از الگويي شفايي بهره گرفتـه اسـت  
يكـي بـود يكـي    دهد كه الگوي مجموعـة   يتحليل داستان در سطح ساخت كالن نشان م

تجزيـه و تحليـل عوامـل    . با اصول ارائه شـده در مـدل گفتمـاني هـچ مطابقـت دارد      نبود
دهـد كـه عامـل انسـجاميِ ارجـاع بـيش از سـاير عوامـل          انسجاميِ داستان نيز نشان مي

... و انسجامي در داستان به كار رفته و پس از آن به ترتيب عوامل حذفي، واژگاني، ربطـي 
  .قرار دارد
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زاده، بـه راهنمـايي    ، رسـول حسـين  مدير مدرسهتحليل گفتماني و متني داستان   -10
  . 1383شناسي همگاني، دانشگاه رازي كرمانشاه،  دكتر عامر قيطوري، كارشناسي ارشد زبان

جالل آل احمد از نظر عوامـل انسـجام متنـي و     مدير مدرسةنامه، داستان  در اين پايان
براي تحليل متني داسـتان در سـاخت خـرد از الگـوي     . تماني بررسي شده استتحليل گف

هاليدي و حسن و براي تحليل گفتماني كلّ داستان از الگوي هچ استفاده شده است، البته 
گيري از اين بخش  منظور نويسنده از ساخت خرد، عوامل انسجامِ متن است، زيرا در نتيجه

توان گرفت اين  ي كه از تحليل داستان در سطح خرد ميا ترين نتيجه كند كه مهم بيان مي
. همخواني دارد مدير مدرسهاست كه باال بودن عامل ارجاع، با داستاني و روايي بودن متن 

توان بـه چـارچوب    به نظر او با به كارگيري الگوي هچ در بررسي ساخت كالن داستان مي
  .فكري نويسنده دست يافت

انـد، نشـان    به تحليل گفتماني متون ادبـي فارسـي پرداختـه   هايي كه  نامه بررسي پايان
انـد؛   ها از الگوي هاليدي و حسن بهـره گرفتـه   نامه دهد كه نويسندگان بيشتر اين پايان مي

گـراي هاليـدي بـه بررسـي سـاخت متنـي،        گيري از مباني نظريِ دستور نقش آنان با بهره
انـد و پـس از آن الگـوي     شان دادهساخت انديشگاني و ساخت بينافردي متون ادبي توجه ن

البتـه در ايـن   . تحليل گفتماني هچ و ون ليوون مورد توجه ايـن پژوهشـگران بـوده اسـت    
ها براي بررسي الگوهاي نحوي از كتابهاي دستور زبان فارسـي از جملـه دسـتور     نامه پايان

  .فرشيدورد و شفايي نيز استفاده است
ين است كه در بيشتر اين پژوهشـها، منظـور از   نكتة ديگري كه بايد به آن اشاره كرد ا

ساخت كالن چارچوبهاي فكري و منظور از ساخت خرد بررسي الگوهاي نحوي است، امـا  
به اشتباه ساخت خرد ) 1383(زاده رسد بعضي از اين پژوهشگران از جمله حسين به نظر مي

انسـجاميِ متـون نيـز    در بررسي عوامل . اند را بررسي عوامل انسجاميِ متن به شمار آورده
به اين نتيجـه  ) 1379(و حسيني) 1378(ها همچون شهبازي نامه بعضي از نويسندگان پايان

عامل انسجاميِ جانشـيني  ) شاعر قشقايي(اند كه در غزليات عاشقانة سعدي و مأذون رسيده
در گيري از استعاره در متون ادبي، خصوصـاً   رسد بهره كه به نظر مي شود، درحالي ديده نمي

گيري از عنصر جانشيني است كه اين پژوهشـگران بـه آن    غزليات عاشقانه، به نوعي بهره
  .اند توجهي نداشته 

انــد  هــايي كــه بــه تحليــل گفتمــان در مفهــوم كلّــي آن پرداختــه نامــه غيــر از پايــان
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. انـد  نوشـته شـده  ) دستوري، واژگـاني و پيونـدي  (هايي نيز تنها در زمينة انسجام  نامه پايان
رواقع محقّقانِ تحليل گفتمان به ساخت متني در شـعر و نثـر ادبـي بيشـتر توجـه نشـان       د
اند و در زمينة ساخت انديشگاني و ساخت بينـافردي متـون ادب فارسـي پژوهشـهاي      داده 

  :هاي زير دربارة انسجام نوشته شده است نامه پايان. درخور توجه اندك است
در فارسي از ديدگاه تحليـل كـالم بـر مبنـاي     شناختي عناصر انسجام  بررسي زبان -1

متون داستاني، امراهللا نصرآزاداني، به راهنمايي دكتر سيد محمدتقي طيب، كارشناسي ارشد 
  .1378شناسي همگاني، دانشگاه اصفهان،  زبان

بررسي و مقايسة روابط انسجام پيوندي در متون داستاني كودكـان و بزرگسـاالن،    -2
شناسـي همگـاني،    به راهنمايي دكتر علي درزي، كارشناسي ارشد زبـان ليلي شوق الشّعرا، 

  .1379دانشگاه تهران، 
انسجام واژگاني در شعر معاصر فارسي، غالمرضا غياثي، به راهنمايي دكتـر كـاظم    -3
  .1374شناسي همگاني، دانشگاه تهران،  پورساعدي، كارشناسي ارشد زبان لطفي
پـور لـوخي، بـه     كوتاه زبان فارسـي، شـهربانو زكـي   انسجام واژگاني در داستانهاي  -4

شناسي همگـاني، دانشـگاه فردوسـي     راهنمايي دكتر نادر جهانگيري، كارشناسي ارشد زبان
  .1383مشهد، 

آل احمـد،   بررسي انسجام دسـتوري در زبـان فارسـي؛ بـا نگـاهي بـه آثـار جـالل         -5
شناسـي   ناسي ارشـد زبـان  محمدرضا خضرايي يارندي، به راهنمايي دكتر علي درزي، كارش

  .1382همگاني، دانشگاه تهران، 
، مريم سعيد دهقـي،  شاهنامهبه كارگيري روابط واژگاني در مثنوي و مقايسة آن با  -6

شناسي همگـاني، دانشـگاه    الدين كزّازي، كارشناسي ارشد زبان به راهنمايي دكتر ميرجالل
  .1379آزاد اسالمي واحد تهران مركزي، 

بررسي انسجام دستوري در زبان فارسي با نگاهي به آثار صادق هـدايت،  مطالعه و  -7
شناسـي همگـاني،    مهناز علي خويي، به راهنمايي دكتر علي درزي، كارشناسي ارشد زبـان 

  .1380دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي، 
ن بررسي و مقايسة انسجام واژگاني در متون داستاني كودكـان و بزرگسـاالن، ايـرا    -8

شناسـي همگـاني،    محرابي ساري، به راهنمايي دكتر منصور فهيم، كارشناسي ارشـد زبـان  
  .1380دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي، 
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  اي از تحليل گفتمانيِ متون ادب فارسي  بررسي نمونه .1 -4
نوشـتة   »در دو سـطح خـرد و كـالن    مدير مدرسـه تجزيه و تحليل گفتماني داستان «
هايي اسـت كـه بـه رويكـرد تحليـل گفتمـان        رحيميان و آرزو مؤمني از نمونه مقاله  جالل

نامة كارشناسي ارشـد آرزو مـؤمني اسـت و در آن     اين مقاله برگرفته از پايان. پرداخته است
جالل آل احمد در دو سطح خرد و كالن مورد تجزيه و تحليـل قـرار    مدير مدرسةداستان 
اين پژوهش براي كشف ساخت كالن داستان و طرح كلّـي آن، از الگـوي    در. است  گرفته
دهندة داستان و در نظر گرفتن آنهـا    هچ با تأكيد بر عناصر تشكيل. استفاده شده است هچ

: داند در تحليل گفتماني و متنيِ داستان، وجود اين عناصر را براي هر داستاني ضروري مي
ا و نقش هركدام همراه با توصيف آنها، هدف داستان زمان و مكان وقوع داستان، شخصيته

اي كه در داسـتان مطـرح    كه نويسنده و قهرمانان داستان به دنبال آن هستند، طرح مسئله
گشايي كه بـراي حـلّ مشـكل     رسد و گره شود و قبل از انتهاي داستان به نقطة اوج مي مي

در بخـش ديگـري   . كند ري فراهم ميگي را براي مرحلة نتيجه  شود و زمينه مي  داستان ارائه
داستان است به عوامل انسجامي پرداختـه شـده و بـراي     »ساخت كالن«كه زيرمجموعة 

ارجـاع، جانشـيني، حـذف،    . كشف اين عوامل از الگوي هاليدي و حسن استفاده شده است
 .اند كه به آنها پرداخته شده استعوامل ربطي و تعبيرات واژگاني از عوامل انسجامي

ها در سطح خرد به دو مسئله اختصاص پيـدا   ش چارچوب نظري و شيوة تحليل دادهبخ
نـوع جملـه از نظـر    : انـد از  بخش اول بررسي الگوهاي نحوي است كه عبارت: كرده است

ساده يا مركّب بودن، شكل جمله از نظر خبري، پرسشي، امري، عاطفي، شرطي، معلـوم و  
در بخش دوم نيز بـه سـازِكارهاي   . يا فعليه بودن مجهول، و همچنين جمله از جنبة اسميه

سبكي داستان از جمله توصيف، تشبيه، اصطالحات عاميانه و نثـر شكسـته پرداختـه شـده     
  .است

با دسـتيابي بـه سـاخت كـالن داسـتان، در حقيقـت       «در اين مقاله ادعا شده است كه 
امـا  )  43:  1381رحيميـان و مـؤمني،   ( »چارچوب فكري آل احمد را كشف خواهيم كـرد 

 مـدير مدرسـه  آنچه در اين بخش بررسي و كشف شده است تنها عناصر داستانيِ داسـتان  
بررسـي  «: گيـري نيـز آمـده اسـت     در بخش نتيجـه . است نه چارچوب فكري نويسندة آن

احمد با رعايت تمامي مالكهاي مورد نظر هچ،  دهد كه آل مي  داستان در سطح كالن نشان
انگيـز   اي هيجـان  داسـتان، بـا مقدمـه   . و ماهرانه بر جاي گذاشته استاثري بسيار منسجم 
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رسـد و در   بعد ازآن داسـتان بـه نقطـة اوج مـي    . نمايد سپس مسائل رخ مي. شود شروع مي
كه مشخّص اسـت در ايـن    چنان آن). 63: همان( »رسد نهايت با استعفاي مدير به پايان مي

مقاله حرفي از چارچوب فكري نويسندة داستان در ميان نيسـت؛ عـالوه بـر ايـن، در ايـن      
كه براي دستيابي به چـارچوب فكـري    نيست، درحالي »اي زمينه  دانش«پژوهش سخني از 

ـانيِ متـون ادبي بـه اي بسيار كارآمـد است و در تحليل گفتم زمينه  نويسندة داستان، دانش
يكي از مباحث عمـده  ) 30: 1383( بـه نظـر يـارمحمدي. اين نكتـه بايد بيشتر توجه كرد

در سازمـان دادن و پردازش گفتمان بـه صورت متن و استخراج و استنتاج معنـي از مـتن،   
گوينـده،  . يا اطّالعات قبلي اسـت ) Background knowledge(اي مبحث معرفت زمينه

ده و يا نويسنده و خواننده در هنگام گفتگو يا نوشتن و خواندن با توجه بـه اطّالعـات   شنون
رود بين گوينده و شنونده و يا نويسنده و خواننده در مورد موضوع مـورد   قبلي كه تصور مي

نحـوة عرضـة   . كننـد  نظر مشترك باشد گفته يا نوشتة خود را به شيوة خاصي عرضـه مـي  
كـارگيري   يان، خالصه يا گسترده بيان كردن مطلـب و بـاالخره بـه   مطلب، انتخاب قالب ب

ت        ساخت دستوري و واژگان خاصِّ ارائة مطلب بسـتگي بـه عـواملي چنـد از جملـه كيفيـ
شنونده يا خواننده نيز در كشف، تفسير و استخراجِ منظـور گوينـده و   . اي دارد معرفت زمينه

  .گيرد نويسنده از اين ويژگيها بهره مي
توانـد سـودمند    استفاده از الگوهاي گوناگون براي تحليل گفتماني يك متن هرچند مي

آنچه در اين پـژوهش بـه چشـم    . باشد اما ممكن است مشكالتي را نيز در پي داشته باشد
خورد، استفاده از الگوهاي مختلف تحليل گفتماني است، مثالً در بخش اول كه بررسي  مي

دربارة طرح كلّي داستان از الگوي هچ و در بخـش عوامـل   سطح كالن است براي تحقيق 
در بخـش خـرد و بـراي بررسـي     . انسجامي از الگوي هاليدي و حسن استفاده شده اسـت 

الگوهاي نحوي و ساِزكارهاي سبكيِ داستان نيز به آثـار فرشـيدورد و شـفايي ارجـاع داده     
آميختگـيِ ديـدگاهها و    گيري از الگوهاي گوناگون مورد نظر، سبب درهـم  بهره. شده است

بخـش بـررس عوامـل انسـجامي كـه      . نظمي و عدم انسجام در كلّ پژوهش شده است بي
تري اسـت كـه    برگرفته از نظريات هاليدي و حسن است درواقع خود جزئي از بخش بزرگ

براساس اين الگو در تحليل يك متن بايد بـه  . در الگوي هاليدي و حسن مطرح شده است
سـاخت متنـي از   . افردي، ساخت متني و ساخت انديشگاني توجه كردسه بخش ساخت بين

منظـور از عوامـل سـاختاري    . شـود  دو بخش عوامل ساختاري و غيرساختاري تشكيل مـي 
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خبري و ساخت اطّالعاتي است و منظـور از عوامـل غيرسـاختاري انسـجام      -ساخت مبتدا
صورت گيرد و يا براساس الگـوي  تنهايي  بنابراين پرداختن به بحث انسجام يا بايد به. است

  .هاليدي و به همراه ديگر بخشهاي ساخت متني مورد بررسي و مطالعه قرار گيرد
هاي ساده و  شود كه تعداد و درصد جمله در بخش الگوهاي نحوي نيز جداولي ديده مي

مركّب، معلوم و مجهول، جمالت فعلي و اسمي و نـوع جملـه از جهـت خبـري، پرسشـي،      
و امري در آن مشخّص شده است؛ اما تحليلي از علّت كاربرد هرنوع خاص  عاطفي، شرطي

. از جمله به دنبال آن نيامده و به توضيح بسيار كوتاهي دربارة كلّ جداول اكتفا شده اسـت 
اين در حالي است كه مثالً علّت كاربرد فعلهاي معلوم يا مجهول در تحليل گفتماني متون 

  .بسيار اهميت دارد
سازكارهاي سبكي به كار رفته در داستان، چهار مسـئله مـورد بررسـي قـرار      در بخش
كـه مشـاهده    چنـان  آن. اصطالحات عاميانه، توصـيف، نثـر شكسـته و تشـبيه    : گرفته است

اكتفا كـردن بـه آرايـة تشـبيه و     . شود شود تناسبي بين بخشهاي اين قسمت ديده نمي مي
فراوان بـه چشـم    مدير مدرسهكه در داستان  نپرداختن به ديگر فنون بالغي از جمله كنايه

البته بايد تأكيد كرد كه چنين پژوهشهايي با تكيه بر . خورد از ضعفهاي اين بخش است مي
تواند راهگشاي خوانش متون ادبـي از جملـه متـون داسـتاني      الگوهاي علمي و مستند مي

  .فارسي باشد
  
 گيري نتيجه .5

تـوان در علـوم سـنّتي از     هاي آن را مـي  ريشه تحليل گفتمان رويكرد جديدي است اما
گيري تحليـل   عالوه بر اينكه ديدگاههاي نقد ادبيِ نو در شكل. جمله معاني و بيان هم ديد

توانسـته   شناسـي و سـاير علـوم     شناسي، جامعه اند، ادبيات در كنار زبان گفتمان نقش داشته
تحليل گفتمانيِ هرگونـه متنـي   است در تعيين چارچوبهاي نظري و الگوهاي تحليلي براي 

شناسان رمز موفّقيت در تعامـل پويـا بـين     زبان. اعم از ادبي و غير آن، مؤثّر و كارآمد باشد
داننـد، چراكـه    اي بـه تحليـل مـي    رشـته  شناسي را در رويكـرد و نگـاه ميـان    ادبيات و زبان

رنـد امـا رويكـرد    شناسي و ادبيات به سبب مقاصد جداگانه هركـدام محـدوديتهايي دا   زبان
هاي گوناگون بـه حـلّ مسـائل     تواند با تركيب ديدگاهها و روشهاي رشته اي مي رشته ميان
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تواند به خوانش و درك بهتري از مـتن   جديدتري منجر شود و در حوزة تحليل متن نيز مي
  . منتهي شود

هاي  رشته اش مورد توجه محقّقان اي رشته  رويكرد تحليل گفتمان  به دليل ماهيت  بين
البتـه تحليـل گفتمـان در    . شناسان قرار گرفته اسـت  شناسان وجامعه گوناگوني ازجمله زبان

بيشتر آثاري كه در . شناسي و معناشناسي در ارتباط است حوزة ادبيات بيشتر با مباحث زبان
اند به مباحث نظـري ايـن رويكـرد     دهة هفتاد در ايران در حوزة تحليل گفتمان منتشر شده

اند، اما در دهة  اص دارند و بعضي از پژوهشگران نيز به تحليل گفتماني متون پرداختهاختص
هشتاد، نويسندگان عالوه بر پرداختن به مباحث نظري بيشتر بـه تحليـل گفتمـانِي متـون     

هاي ايـن حـوزه  نشـان     نامه هايي از مقاالت و پايان نمونه بررسي . اند ادبي توجه نشان داده
گـراي هاليـدي    گيري از مباني نظريِ دستور نقش سندگان آنها بيشتر با بهرهدهد كه نوي مي

بيشتر . اند به بررسي ساخت متني، ساخت انديشگاني و ساخت بينافردي متون ادبي پرداخته
هـاي   اند مربوط به دانشجويان رشـته  هايي كه در حوزة تحليل گفتمان نوشته شده نامه پايان
شناسيِ همگاني و پس از آن گـرايش آمـوزش    گرايش زبانشناسي است؛ دانشجويان  زبان

  .اند هاي اين حوزه را به خود اختصاص داده نامه زبان فارسي بيشترين پايان
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  تغييرو تحول برنامه درسي رشته زبان و ادبيات روسي
  در دانشگاههاي ايران

  
  ∗محمدرضا محمدي

  
  مقدمه

در حال حاضر در ارتباط با آموزش زبان روسـي در ايـران، و در مقـاطع مختلـف، سـه      
  . ، ادبيات و مترجمي زبان روسي)آموزش زبان(زبان : باشد مي گرايش مطرح و موجود

دهـه، آمـوزش زبـان روسـي در ايـران فقـط در مقطـع         7متمـادي، حـدود   در ساليان 
در دو دانشـگاه كشـور و آنهـم     1380زبان روسي تا سال . كارشناسي تدريس گرديده است

 1390تا   1380سال،  10در طي حدود . گرديد مي تنها در مقطع كارشناسي تدريس و ارائه
كتـاب در ايـن    25فتتـاح و بـيش از    دانشگاه، مقاطع مختلف زبان روسـي ا  10در بيش از 

  . زمينه توسط مدرسين و محققين زبان روسي تاليف گرديده است
تا چه حد در برنامـه  : تحقيق حاضر بدنبال آنست كه به اين سئوال اصلي پاسخ دهد كه

هاي درسي رشته زبان و ادبيات روسـي در كشـور تغييـر و تحـول صـورت گرفتـه و ايـن        
وده و تا چه اندازه با سطح نيازهاي جامعه تناسب داشته و كافي بوده تغييرات به چه اندازه ب

  است؟ 
تالش داريم تا با مقايسه برنامه هاي درسي مقاطع مختلف آموزشـي زبـان روسـي در    
داخل كشور، به بررسي منابع درسـي مختلـف تـاليف شـده بـراي آنهـا پرداختـه و كـم و         

                                                 
  استاديار دانشگاه تربيت مدرس ∗ 
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نين سعي گرديده تا بر اساس منـابع مـورد   همچ. كاستيهاي موجود مورد ارزيابي قرار گيرد
هاي مختلف زباني، و تفكيك اينگونه منابع بر اسـاس دوره هـاي    نياز در حوزه ها و بخش

آموزشي و پژوهشي مختلف، نيازهاي داخلي كشور و لزوم بومي سـازي اينگونـه منـابع در    
  .داخل مورد كنكاش قرار گيرد

  نابع درسي، فارسي زبان        زبان روسي، برنامه درسي، م :ها كليدواژه
  

  بحث و بررسي
در طي يك دهه اخير خيزشهاي خوبي جهت توسعه زبان روسي در ايران برداشته شده 

در طـي  . و مسئوالن وزارت علوم، تحقيقات و فنĤوري نيـز بارهـا بـدان اشـاره داشـته انـد      
كه تاسـيس دوره  دوره جديد در دانشگاههاي كشور افتتاح گرديده  10سال اخير، حدود 10

هاي مختلف زبان روسي در ايران از ابتدا تاكنون را به ترتيب زير و به لحاظ تقـدم زمـاني   
  :توان ذكر كردچنين مي

 ــ در دانشـگاه تهـران    "زبـان و ادبيـات روسـي   "تاسيس دوره كارشناسي  .1
     1314سالهاي 

در دانشـگاه آزاد اسـالمي    "مترجمي زبان روسـي "تاسيس دوره كارشناسي  .2
  1372سال  –) واحد شمال(هرانت

 "آموزش زبان روسي"تاسيس دوره كارشناسي ارشد زبان روسي، با گرايش  .3
   1380سال  –در دانشگاه تربيت مدرس

در  "آموزش زبـان روسـي  "تاسيس دوره كارشناسي ارشد زبان روسي، با گرايش  .4
   1380سال  –دانشگاه تهران 

سـال   -دانشگاه فردوسي مشهد "مترجمي زبان روسي"تاسيس دوره كارشناسي  .5
1383   
  1384سال  –دانشگاه بابلسر  "مترجمي زبان روسي"تاسيس دوره كارشناسي  .6
   1384سال  –دانشگاه گيالن  "مترجمي زبان روسي"تاسيس دوره كارشناسي  .7
در  "ن روسـي ادبيـات زبـا  "تاسيس دوره كارشناسي ارشد زبان روسي، با گرايش  .8

  1383 –دانشگاه تهران 
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سـال   –در دانشـگاه تهـران    "مترجمـي زبـان روسـي   "تاسيس دوره كارشناسي  .9
1386  
 1387سال  –در دانشگاه تهران  "آموزش زبان روسي"تاسيس دوره دكتراي   .10
 1388سال  –در دانشگاه شهيد بهشتي  "زبان روسي"تاسيس دوره كارشناسي  .11
  1389سال  –دانشگاه الزهراء  "مي زبان روسيمترج"تاسيس دوره كارشناسي   .12

الزم به ذكر است كه دانشگاه عالمه طباطبـائي تهـران نيـز در حـال راه انـدازي دوره      
  . باشند مي كارشناسي زبان روسي

جهت پرداختن به تغييرات و تحوالت در برنامه درسي رشته زبان و ادبيات روسي، الزم 
مقاطع و رشـته هـاي   . 1:  محور پيگيري نمـائيم  2است تا بررسي خود را به ترتيب حول 

  .برنامه و محتواي برنامه درسي. 2ايجاد شده و 
  
  مقاطع و رشته هاي ايجاد شده. 1

  : در حال حاضر در سطوح مختلف زبان روسي، رشته هاي زير ايجاد شده اند
  : كارشناسي) الف

  دانشگاه  1): 1314(زبان و ادبيات روسي) 1
  ) سرفصل جداگانه 2با (دانشگاه  6): 1372(مترجمي زبان روسي) 2
  دانشگاه 1): 1388( زبان روسي) 3
  : كارشناسي ارشد) ب
  دانشگاه 2): 1380( آموزش زبان روسي) 1
  دانشگاه 1): 1383( ادبيات زبان روسي) 2
  : دكترا) ج

  دانشگاه 1): 1387( زبان روسي
  : در ايجاد مقاطع مختلف، مسائل زيادي منجمله موارد زير قابل بررسي است

  توسعه كمي وكيفي مقاطع و رشته هاي ايجاد شده،) الف
  مختلف، همگن بودن رشته هاي ايجاد شده در مقطع هاي ) ب
مرتبط بودن رشته هاي ايجـاد شـده بـا نيازهـاي داخلـي كشـور و بـالطبع جـذب         ) ج
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  . حداكثري فارغ التحصيالن رشته
  . توسعه كمي وكيفي مقاطع و رشته هاي ايجاد شده) الف
دوره آن بعد از انقالب بوجود آمده انـد، كـه حـاكي از     11دوره موجود در كشور،  12از 

متاسفانه رشـد كيفـي آنهـا بـا     . سال اخير است 33ته در طي كمي خوب رشة رشد و توسع
زبـان روسـي بـدليل نداشـتن پيشـينه آموزشـي در دوران       . برنامه و هماهنگ نبوده اسـت 

دبيرستان، به لحاظ آموزشي، در دانشگاههاي كشور از دوره مقدماتي زبان و آمـوزش الفبـا   
 نيمسـال تـدريس   9يا  8طي  گردد و به همين لحاظ نيز در مقطع كارشناسي در مي شروع
بديهي است با پشت سر گذاشتن چنين آموزشي، ايجاد تخصص و گرايش بـراي  . گردد مي

گردد و نبايستي با ارائه چند واحد تخصصي به زبان آموز  مي آن، كاري غير علمي محسوب
اسـت و اعطـاي مـدرك    ... اين امـر مشـتبه گـردد كـه وي داراي تخصـص مترجمـي و       

 و يا كارشناسـي زبـان و ادبيـات بـراي مقطـع كارشناسـي صـحيح تلقـي        كارشناسي زبان 
به اذعان بسياري از مدرسين دروس كارشناسي، بـه صـرف ارائـه تعـدادي درس     . گردد مي

ترجمه در مقطع كارشناسي، اعطاي مدرك مترجمـي زبـان روسـي در مقطـع كارشناسـي      
  . صحيح نمي باشد

طـع كارشناسـي، عـدم ارائـه سرفصـل      يكي از علل توسعه ناموزون كيفي رشـته در مق 
درسي زبان و ادبيات روسي به دانشگاههاي خواهان توسعه بوده كه اجباراً از برنامه موجود 
براي سرفصل درسي كارشناسي مترجمي، جهت راه اندازي دوره استفاده نموده و در حـال  

  .گردد مي دانشگاه كشور از آن استفاده  6حاضر در 
باشـد، لـذا لـزوم     مي اسي به عنوان مقطع پايه در آموزش عالياز آنجا كه مقطع كارشن

  .       رسد مي بازنگري به اين امر و يكسان سازي برنامه هاي اين مقطع ضروري به نظر
  .همگن بودن رشته هاي ايجاد شده در مقطع هاي مختلف) ب

 .از جمله مسئله مهم ديگر، ارتباط محتوايي و همگن بـودن رشـته هـاي مزبـور اسـت     
بدليل عدم هماهنگي برنامه هـاي درسـي در سـطح كارشناسـي، يعنـي ارائـه مطالـب بـا         
محتواهاي مختلف، بدليل وجود واحـدها و مـواد درسـي مختلـف، دانشـجويان در رقابـت       

در دوره كارشناسـي مترجمـي   . يكساني براي ورود به مقطع كارشناسي ارشـد نمـي باشـند   
كه در دوره زبان يا زبان و ادبيات روسي نيست گردد  مي واحد درسي ترجمه ارائه 20حدود 

و از اين مجموعه درسي، هيچ سئوال و آزموني براي ورود به مقطع كارشناسي ارشد وجـود  
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  . ندارد
مرتبط بودن رشته هاي ايجاد شده با نيازهاي داخلـي كشـور و بـالطبع جـذب     ) ج

  .حداكثري فارغ التحصيالن رشته
يالن و محل بكارگيري و يا اشـتغال آنهـا در دسـت    هرچند آماري دقيق از فارغ التحص

نيست، اما با احتساب افراد مراجعه كننده به استادان و يا مرور افـراد شـاغل بـه كارگرفتـه     
نمايد كه تعداد قابل توجهي از فارغ التحصيالن كارشناسـي ارشـد تـاكنون     مي شده، چنين

  .ز داخلي مورد نياز شوندجذب مراكز آموزشي، پژوهشي و يا ساير مراكاند  توانسته
از جمله مسائل مهم در خصوص تربيت دانشجويان در مقطع كارشناسي ارشد و دكترا، 
 پرداختن به نيازهاي جامعه و متناسب بودن كارهاي پژوهشي آنـان بـا شـغل آينـده آنـان     

 در پايان نامه ها و رساله ها توجه به محل اشتغال فعلي و يا آينـده زبـان آمـوز و   . باشد مي
جهت دهي آنان، تا حد بسياري در بكارگيري آنان موثر و از تجمع فارغ التحصيالن بيكـار  

  .           كاهد مي بشدت
  

 برنامه و محتواي برنامه درسي. 2
معمـوال عوامـل   . محتواي برنامه درسي از جايگاه ويژه هاي در آموزش برخوردار اسـت 

گيرند كه اصلي ترين آنها عبارتند  مي نظركارآمد آموزشي مد ريزي  چندي را در يك برنامه
  .ارزشيابي) 3مهارت در تدريس، و ) 2درسي، ريزي  برنامه) 1: از

 بديهي است كه در تدوين هر كتاب و جزوه آموزشي به منظور ارائه يك برنامه درسـي 
  .بايستي اصول و مباني متناسب با موضوع مورد آموزش مد نظر قرار گيرد مي

 مسائل و مطالب آموزشي در سطح كالن صورتريزي  كه در برنامهمعموال به كوششي 
پس از تجزيه و تحليـل محتـواي مطالـب، در     1.گويند مي "برنامه ريزي درسي"گيرد  مي

مورد محتوايي كه در هر دوره يا كالس به صورت يك بسته مشخص بايد ارائه شود و نيز 
تسلسل و فواصل تجربيات آموزشي كه در نهايت بايد فراگيران را به حد مطلوب صالحيت 

  . شود مي برساند، تصميم گيري) دانش يا مهارت(پيش بيني شده
برنامه كالن درسي معموال در كميته هـايي مركـب از مدرسـان، روسـا و      طراحي يك

                                                 
  .28راهنماي تدريس در دانشگاهها، دكتر حسن ملكي، ص 1. 
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گيرد كه جمعا براي مشخص كردن درسهايي كه بايـد بـه    مي متخصصان آموزشي صورت
وسيله دانشجويان در يك دوره آموزشي انتخاب شود، محتواي آن دروس و تقـدم و تـاخر   

يـك رشـته   "درسي را ريزي  مهبرنا. كنند مي هر درس نسبت به درس ديگر، تصميم گيري
تجارب از پيش تعيين شده براي كمك به فراگيران در جهت دسـتيابي بـه اهـداف اصـلي     

  . نيز تعريف كرده اند "واساسي
تواند در ارتباط با وضـعيت زبـان روسـي در     مي مرتبط با منابع درسي كهة مسائل عمد

  : باشد مي كشورما مطرح گردد شامل موارد زير
كتابهاي كمك آموزشي براي ) درسي زبان روسي براي فارسي زبانان، ب كتابهاي) الف

  فرهنگ ها  وكتابهاي مرجع ديگر براي فارسي زبانان،) فارسي زبانان، ج
 زبـان  بـه  با توجه يمقدمات يها دوره ي، خصوصا برايزبان خارج يآموزش يدر نظامها

شـود تـا   تهيه و نگاشته  يخاص يشود كه كتب آموزش يم يآموز سع زبانيمادرزبان يا مبدا
اين مسئله خصوصـا در  . و ارائه شوند يمتناسب با نياز مخاطبين، مطالب مورد لزوم گردآور

ي باشـد و تـا حـدود    يزبانان بسيار چشمگير مـ  يانگليس يبرا يارتباط با آموزش زبان روس
 يامور آموزشـ  يتواند راهگشا يمبراي آنان انجام گرفته شده و كتب نگاشته شده  يكارها

  .ما نيز باشددر كشور
فوق يعني توجـه بـه منـابع موجـود بـراي آمـوزش زبـان روسـي بـه          اهميت موضوع  

ــان  ــان انگليســي زب ــمخاطب ــوان از  يرا م ــ .جهــت حــائز اهميــت دانســت دو ت  ياز طرف
، ارائـه شـده   تحقيقـات در اينگونه منابع است كه به صـورت  ارائه شده  يزبان يقانونمنديها

عرضـه   يبه جامعه علمـ در اين زمينه است كه  بسيار يو فرهنگهاهاي آموزشي باكتوفور 
از دقت نظر افـراد   يخود حاكاين امر . ، و بعضي از آنها در كشور ما نيز وجود دارنداند گشته
 يهـا  از طـرف ديگـر بـدليل مشـابهت    . گـردد  ينسبت به زبان مقصد محسوب مـ  يخارج
و ) يو فارس يروس يدر مقايسه با زبانها(يو فارس يزبان انگليس يو بيشتر دستور  يظاهر

 يبـرا  يانجـام گرفتـه شـده در زمينـه آمـوزش زبـان روسـ        يكارهـا  يو كيفـ  يتنوع كم
 يدر ايران باز، و تا حدود يمحققان و اساتيد زبان روس يتواند راه را برا يزبانان، م  يانگليس

  . نمايد راه رفع ابهامات موجود را ترسيم 
توان از كتابهاي مختلف آموزشي زبان روسي، كـه بـراي مخاطبـان     مي به عنوان مثال

انگليسي زبان در سطوح مختلف وجود دارد، از جمله كتاب ترجمه شده پولكينـا كـه بـراي    
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  . مخاطبان انگليسي زبان نيز نگاشته شده، نام برد
عمده محورها و حوزه هاي اصلي مورد نياز براي آموزش زبـان روسـي بـه شـرح زيـر      

  : تاس
نحـو   –دسـتور زبـان روسـي    ) 2، )(морфологияصـرف   –دستور زبان روسـي  ) 1

(синтаксис) ،3 (   ــي ــان روس ــوزش زب ) обучение русскому языку)( ،4آم
ــبك ــان ) 5، (стилистика)شناســــــي  ســــ ــازي  ، واژه(лексика)واژگــــ ســــ

(словообразование) ،6 ( زبانشناســـــي(языкознание) ،7 ( روش تحقيـــــق
(методика исследования) ،8 ( ادبيــــات)литература( ،9 (روش تــــدريس 

)методика преподавания( ،10( آواشناسي)фонетика .(  
 از محورهاي ياد شده باال، فقط در چند موضوع خاص در داخـل كتـاب تـاليف و تهيـه    

بـا توجـه بـه گذشـت     . باشـد  مي شده و حجم آنها در مجموع ناكافي و بسيار كم و محدود
سال از آموزش زبـان روسـي در كشـور، كمبودكتابهـاي تخصصـي الزم بـراي        80حدود 

اسـتفاده از  . گردد مي مخاطبان فارسي زبان در سطوح مختلف دانشگاهها همچنان احساس
دهـه اخيـر در    3و پراكتـي چسـكي كـورس طـي      2و1، اسـتارت  .ب.سه كتاب محـدود آ 

  .    نمايد مي دانشگاهها، مشكل جدي اين كمبود را اثبات
 ،هـا  زمينـه  يدر تمامايران و روسيه شك با توجه به حجم گسترش روابط دو كشور  يب

ـ دان اتزبان، كه توسط اسـ  يفارس يبرا يزبان روس يآموزش ينياز به كتابها تهيـه و   يايران
  . گردد يماحساس شده باشد، بيش از پيش و يا بومي سازي تدوين 

  
  نتيجه

كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا  ايجاد شده در كشور در رشد كمي مقاطع مختلف 
  . نشده استريزي  حد نسبتا خوبي صورت گرفته، اما با رشد كيفي خوبي پيگيري و برنامه

لزوم هماهنگي محتواي برنامه درسي در سطح كارشناسي و در دانشگاههاي مختلـف،  
  . يات روسي موثر استاز جمله اموري است كه در رشد كيفي رشته هاي زبان و ادب

تحقيقاتي و فرهنگهـاي   -با توجه به كمبودهاي شديد منابع تحقيقاتي، كتابهاي درسي
توان چنين نتيجـه گرفـت كـه حجـم منـابع       مي عمومي و تخصصي براي فارسي زبانان، 
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پژوهشي ارائه شده به جامعه با روند رشد رشته ها و گرايشـهاي زبـان روسـي     -تحقيقاتي
نداشته و جهت حصول به آن بايستي در دانشـگاههاي كشـور نسـبت بـه      اساسا هماهنگي

براي تهيه كتابهاي درسي جديد و يا بومي سازي بخشي از كتابهاي تهيه شده ريزي  برنامه
  .     در كشور صاحب زبان، يعني كتابهاي تهيه شده در روسيه اقدام نمود
ر و ارائه بعضي كتابهـاي  نظر به محدويت افراد متخصص در حوزه زبان روسي در كشو

تخصصي توسط افراد غير متخصص، بايسته است تا مراكز دانشگاهي و آموزش عـالي بـر   
  .    تحقيقاتي و اينگونه كتابها نظارت نمايند -تهيه و تاليف كتابهاي درسي و آموزشي

  
  منابع و مĤخذ

مترجم عليرضـا   ،)1(واژه ساخت و صرف /  دستور زبان روسي ، نكراسووا، . ب. ، زاخاوا  ي. م. پولكينا ي
 .1371 چاپ اول آمون،نشر ،اكبري پور، تهران

ايش روسـيه  نخسـتين همـ   ،بررسي وضعيت آموزش زبـان روسـي در ايـران    .1386. رضا محمدي، محمد
  شناسي در ايران

 .راهنماي تدريس در دانشگاهها .1386. ملكي، حسن
  
   

 



  
  
  
  

  بازخواني ابن رشد در انديشة سياسيِ نواعتزالي
  

  ∗رضا نجف زاده
 

  چكيده
فلسفة سياسي اسالمي منظومة چندپاره اي است كه به طور كلي از سه قلمرو اصلي 

افالطون گرايي اسالمي، ارسطوگرايي اسالمي و نوافالطون گرايي : تشكيل شده است
از اين ميان، ارسطوگرايي اسالمي به اقتفاي معلم اول، فلسفة سياسي را در . اسالمي

ابوالوليد محمد ابن رشد اندلسي . ندي ميكندپيكره ب» فلسفة عملي«عملي ترين بخش 
يكي از اقطاب ارسطوگرايي اسالمي است و به سنت فلسفة غرب تمدن ) ق 520-595(

را عليه احتجاجات عقل ستيزانة امام  تهافت التهافتابن رشد . اسالمي تعلق دارد
همچنين اين . محمد غرالي مي نويسد و به اتصال بين حكمت و شريعت مي انديشد

افالطون مي نويسد و جمهور را در شرح خالصة سياست افالطون ارسطويي مسلمان 
به اين . را در مقابل گفتمانهاي جدلي و خطابي برجسته مي سازد» گفتمان برهاني«

اعتبار، چنان كه محمد عابد الجابري ميگويد، تلقي ابن رشد از برهان در فلسفه و علوم 
اي ارسطويي است و از يك سو بر منطق تكيه دارد و و به ويژه در انديشة سياسي، تلقي 

در قلمرو فلسفة عملي، گفتمان برهاني . از سوي ديگر بر استقراي تجربي استوار است
سياسي است و به تبيين علّي -نزد ابن رشد مبتني بر تحليلِ تاويليِ رخدادهاي اجتماعي

ابد الجابري از فلسفة عملي ابن اين مقاله به خوانشِ نواعتزاليِ محمد ع. وقايع مي پردازد
محمد عابد الجابري به تحليل تاريخي انديشة سياسي و فلسفي در . رشد اختصاص دارد

وي از گونه اي تاريخ . اسالم مي پردازد، و به منظومه هاي نظري، نگاهي تاريخي دارد
ير به باور وي، هدف آدمي از تفس. گرايي انتقادي شبيه به تبارشناسي بهره مي گيرد

شرح محنت هاي ابن رشد، و متكلم و فقيهي چون ابن . تاريخ، فهم زمان حال است
                                                            

  دانشگاه تهران) انديشه هاي سياسي(دانشجوي دكتري علوم سياسي   ∗
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حنبل، در پروژة الجابري با هدف ژرف تر ساختن فهم وضعيت اكنون مان صورت مي 
الجابري قصد دارد عناصري از ميراث را چنان بازسازي كند كه از آنها پيشينه و  .گيرد

استراتژي الجابري در بازخواني ميراث، . بسازد مرجعي براي نوگرايي در فرهنگ عربي
اصالت بخشي در انديشه و آگاهي . 2نقد معرفت شناختي ميراث؛ . 1: سه وجه دارد

خوانش . نقد مدرنيتة اروپايي و كشف لغزشها و نسبي بودن شعارهاي آن. 3عربي؛ 
نفكر، جابري از فكر فلسفي ابن رشد و شرح مصائب و محنت هاي او به منزلة يك روش

  .با هدف اصالت بخشي فرهنگي به ميراث صورت ميگيرد
-فلسفة غرب تمدن اسالمي، حكمت عملي، عقل گرايي، ميراث عربي :ها كليدواژه

 . اسالمي، محنت، سياست برهاني، ارسطوگرايي، نو ابن رشديان، نومعتزليان
  
  مقدمه

فلسفة سياسي اسالمي منظومة چندپاره اي است كه به طور كلي از سه قلمرو اصلي 
افالطون گرايي اسالمي، ارسطوگرايي اسالمي و نوافالطون گرايي : تشكيل شده است

از اين ميان، ارسطوگرايي اسالمي به اقتفاي معلم اول، فلسفة سياسي را در عملي . اسالمي
-520(ابوالوليد محمد ابن رشد اندلسي . ندي ميكندپيكره ب» فلسفة عملي«ترين بخش 

يكي از اقطاب ارسطوگرايي اسالمي است و به سنت فلسفة غرب تمدن اسالمي ) ق 595
  . خوانده اند» ارسطوي عرب«وي را برخي . تعلق دارد

را در بيست باب عليه احتجاجات عقل ستيزانة امام محمد  تهافت التهافتابن رشد 
فصل المقال في ما بين الحكمة و الشريعت من و در در رسالة كوچك غرالي مي نويسد، 

). 1376و  1384ابن رشد، . ك. ر(به پيوند بين حكمت و شريعت مي انديشد  ،االتصال
افالطون مي جمهور را در شرح خالصة سياست افالطون همچنين اين ارسطويي مسلمان 

را در مقابل گفتمانهاي جدلي و  »گفتمان برهاني«، فصل المقالنويسد، و همچون پروژة 
به اين اعتبار، چنان كه محمد عابد الجابري ميگويد، تلقي ابن . خطابي برجسته مي سازد

رشد از برهان در فلسفه و علوم و به ويژه در انديشة سياسي، تلقي اي ارسطويي است و از 
در قلمرو . يك سو بر منطق تكيه دارد و از سوي ديگر بر استقراي تجربي استوار است

-فلسفة عملي، گفتمان برهاني نزد ابن رشد مبتني بر تحليلِ تاويليِ رخدادهاي اجتماعي
  .سياسي است و دستوركار آن تبيين علّي وقايع است
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در اين مقدمه توضيح . كالم عقالني ابن رشد پيوند وثيقي با الهيات معتزله دارد
رطبه و فكر عقالني معتزله الزم به مختصري در باب نسبت بين فكر خرد بنياد فيلسوف ق

انتقادات ابن رشد بر مذهب اشعري، چه در مورد ارادة محدث يا ازلي خدا، و . نظر مي رسد
الهي، عمدتاً تكرار همان چه در مورد استمرار قوانين طبيعي يا حكمت و عدل 

همچون معزليان، از ديد فيلسوف قرطبه نيز ارادة خدا محدث . هاي معتزلي است استدالل
موضع ابن رشد دربارة اختيار انسان نيز شبيه موضع معتزله . است و نمي تواند ازلي باشد

است؛ هر دو نقطة حركت يكساني دارند و آن توفيق ميان آيات مويد قدرت مطلقة خداوند 
ابن رشد همچون غيالن دمشقي، معبد جهني، قاضي . است و آيات ناظر به اختيار انسان

عبدالجبار و واصل ابن عطا، اشعريان و جبري مسلكان را به دليل سلب اراده از فعل انسان 
ابن رشد آراي معتزليان را  داريم،فصل المقال بر اساس شواهدي كه از . تخطئه مي كند

  . )387-383، ص 1382بوعمران، . ك. ر(مي شناخته است 
فلسفي معتزله ارائه داديم، -بر اساس شرحي كه در نسبت بين ابن رشد و فكر كالمي

مي توان گفت توجه به ميراث عقلي اسالمي در سال هاي اخير، به طور يكسان هم احيا و 
بازسازي ميراث ابن رشد است، و هم به همين اعتبار احيا و بازسازي فكر عقالني معتزله و 

زگار رويارويي با دشواري ها و تنگناهاي مدرنيتة غربي و احساس بسط تجربة اعتزال در رو
» نومعتزلي«يا » نو ابن رشدي«اين چنين . ضرورت تمهيد ساختار هاي بومي مدرنيته

  . بودن، دست كم در مورد پروژة محمد عابد الجابري به طور يكسان صادق است
لسي سدة ششم هجري، از منظري، مواجهة فيلسوف مراكشي روزگار ما با فيلسوف اند

ابن رشد بخش عمده اي از آثار . شبيه مواجهة خود اين فيلسوف اندلسي با ارسطو است
را در روزگار خود ترجمه، تلخيص و احيا كرده بود، و جابري نيز  -و البته افالطونـ ارسطو 

مركز تحقيقات  ا حمايتبكالن يك طرح قالب در وي . با ابن رشد چنين مواجهه اي دارد
و با همكاري برخي از مصصحان، مترجمان و نسخه شناسان بيروت در حدت عربي و

 نسخة در دسترس نبودن. كرده استآثار مستقل ابن رشد را احيا و شرح   تمام اًتقريبعرب، 
برخي از اين آثار گروه تحت سرپرستي وي،  ه، وثار ابن رشد مانع جابري نشدآعربي برخي 

  .رگردانده استعربي بزبان به آنها مجدداً التين و عبري ترجمة  بر اساس را
محمد عابد الجابري به تحليل تاريخي انديشة سياسي و فلسفي در اسالم مي پردازد، و 

وي از گونه اي تاريخ گرايي انتقادي شبيه به . به منظومه هاي نظري نگاهي تاريخي دارد
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. ز تفسير تاريخ، فهم زمان حال استبه باور وي، هدف آدمي ا. تبارشناسي بهره مي گيرد
شرح محنت هاي ابن رشد، و متكلم و فقيهي چون ابن حنبل، در پروژة الجابري با هدف 

  .   ژرف تر ساختن فهم وضعيت اكنون مان صورت مي گيرد
محمد » ابن رشد شناسيِ«در اين مقاله در صدديم تا برخي از ابعاد و زواياي پروژة 

احيا و تصحيح آثار و : در واقع اين پروژه، چندين سويه دارد. كنيم عابد الجابري را معرفي
مكتوبات ابن رشد؛ ترسيم بستر تاريخي تكوين گفتمان خردگرايانة فيلسوف قرطبه، در 
كنار روايت آرايش نيروهاي سياسي و مذهبي عصر وي و ذكر مصائب و محنت هايي كه 

ية ميراث ابن رشد، كه اين خود پروژة پيش روي فيلسوف بود؛ و بازسازي عقل عربي بر پا
اين چنين، در اينجا پس از شرح مختصر . تجددخواهانه و اصالح گرانة مستقلي است

منطقة ناانديشيده يا مغفولِ فلسفة غرب تمدن اسالمي در حوزة هاي فلسفي شرق تمدن 
مي كشف دوبارة فيلسوف قرطبه در كار گروهي از متفكران و فعاالن عرب اسالمي، به 

مي ناميم، هرچند در كاربست اين عنوان جزميت و » نو ابن رشديان«اين گروه را . پردازيم
محمد  .در كار الجابري مي پردازيم پروژة احياي آثار ابن رشدسپس به . تعصب نداريم

مي » نومعتزليان«و به اعتباري » نو ابن رشديان«عابد الجابري از اقطاب گروهي است كه 
  . سا جدي ترين شخصيت در اين گروه استخوانيمش، و چه ب

در نگاه جابري و تحليل تبارشناختي وي » اصالت بخشي فرهنگي«سپس به ترتيب به 
وي مي پردازيم، و در شرح محنت فيلسوف، نقد » شرك سياسي«از مصائب ابن رشد و 

بنيان معرفت شناختي اين نقد . سياسي راديكال او را از منظر جابري روايت مي كنيم
. است كه به طور مختصر به شرح آن خواهيم پرداخت» تلقي برهاني از شريعت«راديكال، 

و ابن سينا نيز كشانده، و اساساً   گفتمان برهاني ابن رشد وي را به رويارويي با فارابي
نظرية «انتقادي در حكمت عملي غرب تمدن اسالمي بديلي است براي -سياست برهاني

در انتهاي اين روايت مختصر، به جايگاه زن در نگاه . و سياست آرماني قائم بر آن» فيض
ه زنان ابن رشد نيز اشاره مي كنيم، چرا كه در نظرية دموكراسي محمد عابد الجابري ب

  .توجهي ويژه شده است
نومعتزلياني چون جابري در اين » ابن رشد شناسي«شرح تمام زوايا و ابعاد پروژة 

 . در جايي ديكر اين مقوله را بيشتر بسط خواهيم داد. مختصر امكان پذير نيست
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  اي ناانديشيده منطقه: فلسفة غرب تمدن اسالمي
در اين ناحيه، به تعبير هابري كوربن . مغرب زمين،  واپسين ناحية نفوذ اسالم است

. اقليم فرهنگي با آنچه در در مشرق زمين، و به ويژه در ايران ديده مي شود، تفاوت دارد
تحوالت اين اقليم فرهنگي را مي بايست در متن تاريخ تحوالت اسالم در شبه جزيرة 

سالمي موطن و مولد اسپانياي ا). 1387؛ و فيرحي، 1380،310كوربن، (اسپانيا بررسي كرد 
اندلس فقيهان، . تنوع آرا و نگرش ها قابل توجه است. گفتمانهاي گوناگون اسالمي است

متكلمان، محدثان، مفسران، عارفان و فيلسوفان متعددي را پرورانده است؛ ابن مسرة 
عارف و مكتب المريه، ابن حزم قرطبي نوافالطوني مشرب، ابن باجة سرقسطه اي 

ابن رشد و آلبرت كبير تاثير بسيار گذاشت، ابن سيد بطليوسي كه همچون فيلسوف كه بر 
ابن رشد به وحدت دين و فلسفه مي انديشيد، ابن طفيل وادي آشي كه حي ابن يقظاني به 
تاثي از حي ابن يقظان بو علي سينا نوشت، و ابوالوليد محمد ابن رشد قاضي و فيلسوف 

  . قرطبه
ي كوربن ابن رشد را مردي بزرگ و نمايندة بزرگ به اسالم شناسان بزرگي چون هانر

كوربن حتي ميگويد آنچه فلسفة عربي خوانده شده، با . دانسته اند» فلسفة عربي«اصطالح 
اما متاسفانه فيلسوفان بزرگ مشرق اسالمي، نه . »به اوج و پايان خود مي رسد«ابن رشد 

خواجه نصير الدين طوسي، . نداز ابن رشد خبري داشتند و نه از او چيزي خوانده بود
. ميرداماد، مالصدرا و مالهادي سبزواري در آثار خود از فيلسوف قرطبه يادي نكرده اند

منازعة ميان غزالي و ابن رشد در مكتب ابن رشدگرايان التين اهميتي فوق العاده داشت، 
اي التيني اما گويا فيلسوفان شرق تمدن اسالمي دربارة نقش و معنايي كه در درسنامه ه

به مناقشة ميان غرالي و ابن رشد نسبت داده مي شد، اطالعي نداشتند؛ به طوري كه اگر 
، 1380كوربن، . ك. ر(اين مطالب به آنها توضيح داده مي شد، موجب حيرتشان مي شد 

342-343 .(  
مونك و هانري كوربن، اين فيلسوفان يهودي بودند كه  آثار ابن رشد را . به باور س

ترجمه كرده، و موجب انتقال آنها به حوزه هاي فلسفة اروپايي و نيز نسل هاي  حفظ و
نسخه هاي عربي آثار ابن رشد اغلب بسيار نادر بوده . متاخر فيلسوفان اسالمي شده اند

است، چرا كه كينه توزي هاي شديد موحدون نسبت به فلسفه و فيلسوفان، مانع از انتشار 
علماي يهود بودند كه در اسپانياي مسيحي و در ايالت پروانس اين . و تكثير آنها شده است
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فرانسه، ترجمه هايي به زبان عبري به دست داده، و حتي نسخه هايي از اصل عربي به 
بديهي تر از اين، خاستگاه مكتب ابن رشديان التيني نيز به . خط عبري تهيه كرده اند

ترجمه هاي . ار ارسطو باز ميگرددابن رشد از آثترجمه هاي التيني شرح و تلخيص هاي 
 1235-1228طي سالهاي ) Michel Scot(التيني آثار ابن رشد را احتماالً ميشل اسكوت 

به منزلة ستاره شناس دربار امپراتور  )Palerme(ميالدي در زمان اقامت در پالرمه 
  ) 346-345، ص 1380كوربن، . (فردريك دوم هوهنشتافن، به دست داده است

عتقد است كه با مرگ ابن رشد، صحنة فلسفة اسالمي براي هميشه از كوربن م
سرزمين هاي غرب تمدن اسالمي در اندلس، به سرزمين هاي شرق تمدن اسالمي در 

با مرگ ابن رشد، امري نو آغاز مي شود، و ابن عربي و سهروردي . ايران منتقل مي شود
  ) 363-362، ص 1380كوربن، . (را از سر مي گيرند» حكمت مشرقي«

   
  كشف دوبارة فيلسوف قرطبه: نوابن رشديان

هاي اخير در جهان فكر اسالمي، ميراث ابن رشد مورد توجه واقع شده، و  در سال
. گروهي از انديشمندان و استادان فلسفه دربارة فكر فلسفي وي كتاب هايي نوشته اند

نسل نوين متفكران جهان اسالم به كشف دوباره و بازشناسي سهم عظيم ابن رشد در 
رب، محمد عابد الجابري مراكشي به احيا و در دنياي ع. سنت عقالني اسالمي پرداخته اند

نشر تصحيح شدة آثار ابن رشد اقدام كرده، و در چندين كتاب خود به ابن رشد شناسي 
وي كتاب مستقلي دربارة فيلسوف قرطبه نوشته و در چندين كتاب، از جمله . پرداخته است

 ، و)1389ري، جاب( محنة ابن حنبل و نكبة ابن رشد: المثقفون في الحضارة العربية
فكر فلسفي ابن رشد و مصائب او را شرح ) al-Jabri, 1999(اسالمي -فلسفة عربي
 در األزهر مجمع البحوث اإلسالميةعضو محمد عماره متفكر مصري و . كرده است

ماجد . نوشته استرا ) 2004( بين الغرب و اإلسالم ابن رشدكتاب كوچك  ،القاهرة
 كتابي نوشته است با عنوان واشنگتن استاد بازنشسته فلسفه در دانشگاه جورج تاونفخري 

ايمان و ، و ابراهيم نجار نيز كتابي با عنوان )2001(زندگي، آثار و نفوذش : ابن رشد
ابن رشديان . را نگاشته است) 2000( ابن رشد و شرح براهين ديني: عقل در اسالم

عبدالفتاح كيليطو منتقد ادبي . شمال آفريقا ابن رشد را وارد مطالعات ادبي هم كرده اند
  ).2009( ابن رشدمن شرفة  يا عنوان از منظر ابن شرقمراكشي، كتابي نوشته با 
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در جهان فلسفي ايراني نيز متفكري چون دكتر غالمحسين ابراهيمي ديناني عالوه بر 
، كتاب مستقلي )1377( ماجراي فكر فلسفي در جهان اسالم ابن رشد در توجه ويژه به

با  ابن رشد روياروييرا به شرح ) 1389( درخشش ابن رشد در حكمت مشاء با عنوان
سينا، ابوحامد غزالي، ابن باجه، ابن خلدون و  ابونصر فارابي، ابن فقيهاني چونفيلسوفان و 

و شعاع نفوذ ابن رشد در مشرق و مغرب اسالمي و  اختصاص داده، ابواسحاق شاطبي
استاد ابراهيمي ديناني اما خود را . مغرب مسيحي و تفاسير صورت گرفته را بررسيده است

  .ي مراكشي به وضوه يك ابن رشدي استابن رشدي نمي داند، اگر چه جابر
چنان كه گفتيم، در سالهاي اخير ميراث فكري ابوالوليد ابن رشد در جهان فكر اسالمي 

متفكران به اصطالح نواعتزالي تالش فزاينده اي در . با اقبال فزاينده اي مواجه شده است
مؤسسة ابن رشد (شد براي نمونه، ميتوان به موسسة فكر آزاد ابن ر. اين راستا كرده اند

 10اشاره كرد كه در ) Ibn Rushd Fund for Freedom of Thought/ للفكر الحر
به مناسبت هشت صدمين سالگرد درگذشت ابن رشد و پنجاهمين سالگرد  1998دسامبر 

از سوي روشنفكران عرب ساكن اروپا و امريكاي شمالي به  ،صدور اعالمية حقوق بشر
. دفتر اين موسسه در برلين است. الني و دموكراسي تاسيس شدمنظور پيوند بين فكر عق

در سالگرد درگذشت  دسامبرماه مراسمي در  طيبه اين سو هر ساله  1999از  اين مؤسسه
جايزة ابن «برلين  ةدر آموزشگاه گوت فيلسوف قرطبه و تصويب اعالمية جهاني حقوق بشر،

را به يكي از متفكران و فعاالن قلمرو فرهنگي جهان عرب ) Ibn Rush Prize(» رشد
موسسة فكر آزاد ابن رشد جايزة خود را به محمد عابد  2008در سال . كند اعطا مي

اسالمي اعطا -الجابري، به پاس پژوهش هاي ارزنده اش در خصوص ميراث فكر عربي
محمود  ،)2000( لسطينعصام عبدالهادي از فپيش از وي، متفكران و فعاالني چون . كرد

 ، محمد اركون از الجزاير)2002(، عزمي بشاره از فلسطين )2001(امين العالم از مصر
، فاطمه احمد )2005(مصر ، نصر حامد ابوزيد از)2004( صنع اهللا ابراهيم از مصر  ،)2003(

 جايزة ابن رشد را) 2007( نوري بوزيد كارگردان تونسيو  ،)2006(  ابراهيم از سودان
طي سال هاي بعد نيز شخصيتهايي چون سمير امين مصري االصل . دريافت كرده بودند

برندة ) 2011(، و سهام بن سدرين از تونس )2010(الحوار المتمدن موسسة  ،)2009(
منبر موسسة ابن رشد همچنين مجله اي نيز منتشر ميكند با عنوان . جايزة ابن رشد شدند

    .ابن رشد
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موسسة فكر آزاد ابن رشد از سوي متفكران برجسته اي كه به نومعتزليان مشهورند،    
حمايت شده است؛ از جمله صادق جالل العظم، آدونيس، عزيز العظمه و محمد عابد 

همچنين متفكران برجسته اي چون نصر حامد ابوزيد و آن ماري شيمل، و . الجابري
 با اين حال،. ضاي افتخاري اين مركز بوده اندشاعرة فلسطيني فدوي طوقان از جمله اع

كه به طرزي نامنظم به سه زبان آلماني، انگليسي و عربي  منبر ابن رشد مقاالت مجلة
برخالف انتظار دوستداران فلسفه و تفكر نظري، عموماً چندان عمقي ندارند،  منتشر ميشود،

در مورد . (عرب تمركز دارندو بيشتر به مباحث سياسي، جامعه شناختي و استراتژيك جهان 
 .ك. ، رمنبر ابن رشدموسسة فكر آزاد ابن رشد و جوايز، اعضا، فعاليتها و مجلة 

:www.ibn-rushd.org(/ . شايد در اين سطح، كاربست نام ابن رشد بيشتر جنبة نمادين
داشته باشد، و در بازشناسي فكر فلسفي، سياسي و فقهي وي تاثير قابل توجهي نمي 

 Averroes University(» دانشگاه ابن رشد«نمونة ديگري از اين دست، تاسيس  .بينيم
در هلند است كه به دست كساني چون دكتر تيسير اآللوسي و دكتر ) يا جامعة ابن رشد

صباح قدوري اداره مي شود و بيشتر به تدريس و تعليم زبان و ادبيات عربي اختصاص 
  . دارد

  
  ابن رشدالجابري و پروژة احياي آثار 

، در آستانة هشتمين سدة درگذشت ابوالوليد ابن رشد، به 1998محمد الجابري در سال 
مناسبت بزرگداشت او، با همكاري جمعي از متفكران جهان اسالم به احيا و تصحيح آثار 

پروژة احياي آثار ابن رشد به سرپرستي عابد الجابري، . فيلسوف قرطبه اقدام كرده است
ابن رشد، شرح دوبارة آنها به مقتضاي تحوالت اخير زبان عربي، و به  شامل تصحيح آثار

طور كلي، چنان كه خود وي در مقدمة مجلد نخست اين مجموعه مي گويد، ارائة نسخه 
اين پروژه، ترجمه هاي . اي ساده شده و قابل فهم از تاليفات اصيل اين فيلسوف است

 سياستيا افالطون  جمهوريچون  تلخيص گونه و شروح ابن رشد بر كتابهاي معظمي
  . ارسطو را دربرنمي گيرد، و فقط آثار تاليفي مستقل فيلسوف را شامل مي شود

  :بر اين اساس، اين مجموعه دربرگيرندة آثار اصلي خود ابن رشد، به شرح زير است
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عمدتاً مربوط به ( فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة و الحكمة من االتصال .1
 ؛)مطالعة فلسفه از منظر شرعوجوب 
مربوط به نقد و تحليل مذهب اشعري ( الكشف عن مناهج االدلة في عقائد الملة .2

 ؛)و ارائة جايگزيني نزديك تر به روح شريعت و مقاصد آن
نقد آراي غزالي و اثبات بي اساس بودن برهانها و اتهامات ( تهافت التهافت .3

 ؛)ا در تفسير و تعبير قضاياي فلسفي ارسطوفلسفه ستيزانة او، و ذكر كوتاهي ابن سين
 ؛الكليات في الطب .4
 ؛)خالصه هاي سياست افالطون(جوامع سياسة افالطون  .5

 .بداية المجتهد و نهايت المقتصد .6
متاسفانه متن اصلي برخي از آثار ابن رشد طي گذر ايام مفقود شده يا از ميان رفته 
است، و در مجموعه اي كه به سرپرستي الجابري منتشر مي شود، تالش شده است تا 
جاي ممكن اين آثار مفقود شده را بر اساس ترجمه هاي التيني يا عبري موجود دوباره در 

از جمله اين آثار است كه  جوامع سياسة افالطونكتاب . كنندزبان عربي احيا و بازآفريني 
الجابري و . اصل عربي آن امروز در دست نيست و ترجمه اي عبري از آن وجود دارد

  .دوستانش براي نخستين بار آن را در قالب اين مجموعه به زبان عربي بازترجمه ميكنند
ان و متفكران نسل هاي آثار ابن رشد را پيش از اين طي قرون مختلف شرق شناس

مركس جوزف مللر در قرن هجده، ليون . پيشين جهان عرب و اسالم منتشر ساخته بودند
، محمد عماره 1959گوتيه در اواخر نيمة اول قرن بيست، جورج فضل الحوراني در سال 

، آالن دو ليبرا و مارك جيو فروي، جوزف مللر، مانوئل آلونسو در سال  1969در سال 
آثار مستقل ابن  1959، و محمد قاسم در سال 1967بدالمجيد الغنوشي در سال ، ع1947

در واقع، كار جابري . رشد را منتشر ساخته بودند، و بر آنها مقدمه ها و شروحي نوشته بودند
و همكارانش صرفاً چاپ دوبارة اين نسخه ها نيست، بلكه آنان با مطالعة نسخه هاي 

ا با نسخه هاي خطي مختلف و بررسي شرح ها و منتشر شدة قبلي و مطابقت آنه
، 1386ويسي، (تفسيرهاي انجام شده، به ارائة نسخه اي جديد از اين آثار مبادرت كرده اند 

70-76 .(  
الجابري در پروژة احياي آثار ابن رشد معتقد است كه همة چاپ هاي پيشين آثار 

: دو سطح نمودار مي شود اين بحران فهم در. اند» بحران فهم«فيلسوف قرطبه دچار 



  مجموعه مقاالت دومين كنگرة ملي علوم انساني    248

از لحاظ سطح فهم صوري، به باور جابري . سطح فهم صوري، و سطح فهم مقصود مولف
تمام چاپ هاي موجود به درجات مختلف فاقد عاليم سجاوندي اي چون فاصله گذاري، 
نقطه گذاري و پاراگراف بندي اند، و به طور كلي آشفتگي هاي صوري  به دشواري فهم 

از لحاظ فهم مقصود مولف نيز مدونان و محققان پيشين بر آن بودند كه . ندمتن دامن ميز
اما جابري معتقد است كه هدف ابن . ابن رشد ميان دين و فلسفه توفيق برقرار مي سازد

ابن رشد عيناً و . رشد ايجاد توفيق نيست، چراكه توفيق دين و فلسفه از پيش وجود دارد
يا » توفيق«اسالمي با فلسفه تاكيد ميكند و اين غير از  عمالً بر توافق و سازگاري شريعت

  ).76-70، 1386ويسي، (ايجاد سازگاري است 
  

  الجابري و اصالت بخشي فرهنگي
اسالمي، به تعبير خودش -بخشي از دستوركار الجابري در پروژوة نقد عقل عربي 

تطبيقي وي در پژوهش هاي الگويي خود، روشي . مفهوم روشنفكر است» بومي سازي«
  ) 1389الجابري، . (براي اين فرايند بومي سازي در مورد ابن حنبل و ابن رشد ارائه ميكند

به فرايند  )دموكراسي و حقوق بشر( الديموقراطية و حقوق االنسانالجابري در كتاب 
از اين منظر، به باور وي انديشة عربي مدرن فاقد . اصالت بخشي فرهنگي پرداخته است

  . خشي فرهنگي به مفاهيم مدرن استخصيصة اصالت ب
  :الجابري گرايش هاي عربي را به سه دسته تقسيم ميكند    

 جريان معاصر كه صرفاً به انديشة اروپايي دل بسته است؛ .1
 جريان بنيادگرا كه تنها به ميراث عربي دلبسته است؛  .2
اروپايي جرياني كه وجوه درخشان ميراث يا فرهنگ عربي را با ابعادي از انديشة  .3

 .به شرط عدم تعارض با ميراث جمع ميكند
موضع دوم . موضع نخست از ميراث فراتر مي رود و دنباله رو مدرنيتة اروپايي است

موضع سوم نيز خواهان برقراري . مدرنيته را كنار ميگذارد و صرفاً خواهان ميراث است
از اين سه موضع را اما الجابري سوداي فراتر رفتن . سازش بين ميراث و مدرنيته است

راهكار او در اين فراتر رفتن، اصالت بخشي فرهنگي به ارزشهاي مدرن معاصر، . دارد
ارزشهاي انساني جهانشمول مدرن، و پيوند اين ارزشها با عناصر مشابه اين ارزشها در 

الجابري بر اين اساس قصد دارد عناصري از ميراث را چنان بازسازي . ميراث خودمان است
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استراتژي الجابري . ه از آنها پيشينه و مرجعي براي نوگرايي در فرهنگ عربي بسازدكند ك
  :در بازخواني ميراث، سه وجه دارد

 نقد معرفت شناختي ميراث؛ .1
 اصالت بخشي در انديشه و آگاهي عربي؛ .2
، 1389جابري، . (نقد مدرنيتة اروپايي و كشف لغزشها و نسبي بودن شعارهاي آن .3

27-28   ( 
جابري از فكر فلسفي ابن رشد و شرح مصائب و محنت هاي او به منزلة يك خوانش 

  .روشنفكر، با هدف گونه اي اصالت بخشي فرهنگي صورت ميگيرد
  

  »شرك سياسي«تحليل تبارشناختي : محنت ابن رشد
بخشي از پروژة ابن رشد شناسي عابد الجابري، به شرح محنتها و مصائبي اختصاص 

محنت يعني تمام دردها . قدرت بر ابن رشد روا داشته شده است دارد كه از سوي اصحاب
ابن رشد در روزگار موحدين مغرب و . و رنجهايي كه بر علماي اسالم تحميل مي شود

اندلس محنت فراوان ديد، و شرح حال نويسان دربارة محنت او علل گوناگوني را ذكر 
اي نمي »خرد سياسي«هيچ جابري در علل ذكر شده براي مصائب ابن رشد . كرده اند

بيند، و معتقد است كه علت سياسي واقعي اين وقايع پنهان مانده و مسكوت گذارده شده 
  .وي مي خواهد از محنت فيلسوف قرطبه ابهام زدايي كند. است

يعقوب منصور موحدي، خليفة موحدين بيانيه اي عليه فلسفه و فيلسوفان صادر كرد، و 
متن كامل . (دي نشين السيانه در نزديكي قرطبه تبعيد كردابن رشد را به  روستاي يهو

، 1376ابن رشد، . ك. ر: آمده است فصل المقالدر چاپ فارسي » منشور تحريم فلسفه«
. ابن رشد تنها متفكري نبود كه تحت تعقيب و آزار و اذيت قرار گرفت.)  26-23ص 

. ايه نيز سرنوشتي مشابه داشتندافرادي چون فقيه ابو عبد اهللا ابن ابراهيم اصولي قاضي بج
فضالي «اما گروه محكومان بيش از اين دو تن بودند؛ قضيه به محاكمة گروهي از 

ابو جعفر ذهبي، ابو . مربوط است و صرفاً شامل ابن رشد و قاضي ابوعبداهللا نيست» اعيان
بن رشد و غير از ا. ربيع الكفيف و ابو عباس حافظ شاعر قرابي نيز جزء گروه محكومان اند

راوي كتاب . قاضي بجايه ديگران موفق به فرار شده و از دسترس حاكم پنهان شدند
مي گويد ابن رشد و قاضي ابو عبد اهللا را به مسجد جامع اعظم قرطبه الذليل و التكمله 
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آوردند و خطيب معروف آن زمان، ابوعلي ابن حجاج مردم را بنا به دستوري كه به او داده 
. سباب خروج آنان از دين و مخالفتشان با خاندان حاكم موحدون آشنا ساختشده بود، به ا

   )200، 1389جابري، (
به باور . جابري مصائب ابن رشد را بر پاية تحليل نظم سياسي استبدادي بررسي ميكند

وي، حكم تبعيد ابن رشد و دوستانش و سوزاندن كتابهاي فلسفي، در درجة نخست حكمي 
  ). 201، 1389جابري، (سياسي بود نه شرعي 

ت اصلي محنت عموماً دوستي ابن رشد با ابو يحيي برادر يعقوب منصور باهللا خليفه عل
. ابو يحيي والي قرطبه بود و در خالفت طمع كرده بود. ابن رشد قلمداد شده است

دو علت براي  المعجب في تلخيص اخبار المغربعبدالواحد مراكشي نيز در كتاب 
علتي آشكار و : گرفتاري ابن رشد ذكر كرده است كه جابري هيچ يك را مسموع نمي داند

ي كه به جايگاه او نزد ملوك رشك مي بردند و در البه الي علتي پنهان؛ دشمني حاسدان
نوشته هايش جمالتي مي جستند تا او را به خروج از دين، شرك يا توطئه عليه نظم حاكم 

از جمله، اين سعايت كنندگان كشف كرده بودند كه ابن رشد در تلخيصاتش . متهم سازند
علت ديگر كه . »يكي از خدايان است ستارة زهره«از قول برخي از فالسفه آورده است كه 

اندكي مضحك مي نمايد، كينة خود خليفه يعقوب منصور و خانواده اش از ابن رشد است 
ارسطو در ذكر اوصاف زرافه و محل زيست آن  حيوان كه گويا در شرح و تلخيص كتاب

رده مي رؤيت كرده؛ اين چنين خاطر ملوكانه آز» پادشاه بربر«مي گويد اين حيوان را نزد 
ابن ابي اصيبعه ). 308-306، 1387؛ و بدوي، 204-203، ص 1389جابري، . ك. ر(شود 

نيز به نقل از قاضي ابومروان گفته است كه ابن رشد در مجالس خليفه منصور با وي 
  . رفتاري دون شأن داشته و موجب رنجش خليفه مي شده است

سف كه پيش از اين فيلسوفان را ابويو. ابن رشد با وضعيتي توهين آميز تبعيد مي شود
را » منشور تحريم فلسفه«به گرمي پذيرفته و مشوق ترجمه و تلخيص آثار يونانيان بوده، 

خليفه فرمان داد كه هر كه در باب علوم فلسفي سخن بگويد تبعيد و . صادر ميكند
 مجازات شود، و كتب فلسفي به استثناي طب و حساب و مواقيت در آتش سوزانده شوند،

  .  چرا كه جوالنگاه شياطين اند و كيفر اخروي فيلسوفان خلود در آتش دوزخ است
جابري علت آشكار و علت پنهان مد نظر عبدالواحد مراكشي و علل مورد نظر راويان 
ديگر در تفسير گرفتاري ابن رشد را قبول ندارد و مي گويد هيچ يك از اين علل بيانگر 
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تاويل سوگيرانة نوشته ها و . رشد و ديگران نيستانگيزه هاي واقعي گرفتاري ابن 
تلخيصات ابن رشد نيز علت قابل قبولي براي جابري نيست؛ چرا كه محكومان ديگر چنين 

از ديد جابري، علت واقعي گرفتاري ابن رشد  سياسي بوده است؛ . نوشته هايي نداشته اند
  .همچنان كه محنت ابن حنبل مبنايي سياسي داشت

ين است كه عامل گرفتاري ابن رشد و ساير انديشمندان، تهمتي فرض جابري ا
  :اين اتهام سياسي دو صورت دارد. سياسي است و در هر حال به سياست مربوط است

 متون و نوشته هاي سياسي ابن رشد؛ .1
 .دوستي ابن رشد با برادر خليفه ابو يحيي والي قرطبه  .2
  

  و نقد سياسي راديكال جوامع سياست افالطون
جوامع تنها متني كه ابن رشد مستقيماً و اختصاصاً دربارة سياست نوشته است،  گويا

 اين اثر شرح كوتاهي است بر. است خالصه هاي سياست افالطونيا  سياست افالطون
ارسطو در اندلس دست  سياستابن رشد چون به ترجمة عربي كتاب . افالطونجمهور 

متن عربي اثر ابن رشد تاكنون به دست . پرداخت جمهورپيدا نكرد، به شرح و تلخيص 
  . نيامده و فقط ترجمة انگليسي آن به قلم روزنتال در دست است

تقريباً همزمان بوده است با مغضوب  هاي سياست افالطون خالصهتاليف كتاب     
از ديد جابري، اين همزماني نشان دهندة . ه 590ه و  586شدن فيلسوف بين سالهاي 

گويا فيلسوف قرطبه نگارش اين . درون ماية كتاب و گرفتاري ابن رشد است پيوند بين
كتاب را فرصتي براي نقد راديكال نظم سياسي واقعاً موجود دانسته و در آن بنيانهاي 

  .فلسفي سياستي عادالنه را تمهيد كرده است
  

  برهان در سياست
» ياست در اسالمبهترين كتاب در حوزة س«جابري خالصه هاي سياست افالطون را 

ابن  مقدمة به استثناي(مي داند و آن را در مقايسه با ديگر كتب انديشة سياسي  اسالمي 
از ديد جابري، .  اسالمي نزديك تر مي پنداردـ  ژرف تر و به واقعيت عربي) خلدون

. است، و همين ماية برجستگي گفتمان اوست» برهان«گرانيگاه فلسفة سياسي ابن رشد 
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معناي برهان در نزد ابن رشد، چه در علوم به طور عام و چه در علوم سياسي به طور 
آراي برهاني نزد ابن رشد از يك سو بر منطق . خاص، همان تلقي ارسطو از برهان است

  . تكيه دارد و از سوي ديگر بر استقرا، مشاهده و تجربه مبتني است
شناخت يا علم مطلق به اشياء با . ستنزد ارسطو علم به شيء علم به علل اربعة آن ا

، علت )صورت(، علت صوري )ماده(علت مادي : توجه به چهار علت مي تواند تحصيل شود
اين روش تبين برهاني هم در قلمرو حكمت نظري به ). غايت(و علت غايي ) فاعل(فاعلي 

تجربه علم مطلق از طريق مشاهده، استقرا و . كار مي رود و هم در قلمرو حكمت عملي
  . حاصل مي شود

در قلمرو علوم طبيعي، ابن رشد به تاثي از . ابن رشد نيز چنين تلقي اي از برهان دارد
روش برهاني . ، روش برهاني را به كار مي گيردسماع طبيعييا  طبيعتارسطو در كتاب 

همان آرايي است كه هم بر صدق منطقي در سطح صورت ها داللت دارد و هم بر صدق 
در قلمرو فلسفة عملي، . خارجي كه بر استقرا، مشاهده و تجربه استوار استمادي يا 

گفتمان برهاني نزد ابن رشد گفتماني است مبتني بر تحليل وقايع اجتماعي و سياسي در 
افالطون در جمهور به انواع حكومت ها مي پردازد، و ابن رشد . جهت تبيين علل پديده ها

مادة حكومت، صورت : علل اربعه تشريح ميكند ، حكومت را بر اساسمجامعنيز در 
  )217-214، 1389جابري، . (حكومت، علت فاعلي حكومت، و غايت حكومت

اساس آراي برهاني عقل است، و آراي غير برهاني در اساطير و تمثيالت و وهميات     
آراي برهاني افالطون و ارسطو را برميگيرد و آراي  مجامع ابن رشد در. ريشه دارند

  . يربرهاني و غير علمي آنان را كنار مي گذاردغ
  

  فلسفة سياسي و محنت
 جمهور، صرفاً شرح و خالصه اي از هاي سياست افالطون خالصهيا  مجامعكتاب 

ابن رشد متن افالطون را اساساً بازسازي كرده است، و قضاياي متافيزيكي و آراي . نيست
اين چنين، وي متني به دست داده است كه به باور . غيرعلمي آن را كنار گذاشته است
ابن رشد به ذكر شواهد و ادلة افالطون اكتفا نمي كند، . جابري يك متن سياسي ناب است

- د مربوط به آتن و اسپارت و ساير شهرهاي يونان، از مدينة عربيو اتفاقاً به جاي شواه
به بيان جابري، ابن رشد با ذكر نمونه هايي از . اسالمي دوران خويش شاهد مي آورد
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جابري، . ك. ر. (مي پردازد» افالطون جمهوربومي سازي «اسالمي، به-فرهنگ عربي
  ).               221و  218، ص 1389

نزديك كردن . 1: افالطون دو فرايند را در پيش مي گيردجمهور  ابن رشد در شرح
بومي سازي فكر سياسي . 2سياست افالطون به ذهن خوانندة مسلمان عرب؛ و 

  )225، 1389جابري، . (اسالمي از منظري فلسفي-ارسطويي در فرهنگ عربي-افالطوني
. الوهيت بر اين اساس، علت گرفتاري ابن رشد شرك در سياست است نه شرك در
اين متون . حاكم شرك سياسي را بر نمي تابد و به نام شرك در الوهيت با آن مي ستيزد

در اين متون ابن رشد ضمن . سياسي ابن رشد است كه خليفه را عليه وي بر آشفته ساخت
افالطون، از وضعيت سياسي و اجتماعي اندلس نيز به شدت انتقاد كرده جمهور شرح 
  . انتقادات كلي ابن رشد به اوضاع آن زمان بوداين متون حاوي . است
. ريشه دارد مجامع سياست افالطونابري شك ندارد كه گرفتاري ابن رشد در ج

عامل گرفتاري ابن رشد . انتقادات راديكال ابن رشد در اين كتب خليفه را ترسانده بود
نيست، بلكه ذكر شده، اشتغال به علوم فلسفي » منشور تحريم فلسفه«برخالف آنچه در 

  . در واقع نقد راديكال وضع موجود است
مجامع سياست بر اساس اين نگاه، خليفه به جاي اين كه دستور جمع آوري كتاب 

هدف خليفه انتقام . را صادر كند، فرمان داد تا تمام كتاب هاي فلسفه را بسوزانند افالطون
ابن رشد سرپوش  استمجامع سياز فلسفه نبود، بلكه قصد داشت بر درون ماية كتاب 

در محاكمة ابن رشد . بگذارد و آن را در البه الي كتابهاي فلسفي ديگر از نظرها دور سازد
نيز به جاي بازخواست وي به جرم ارتباط با ابويحيي، او را به جرم نقل قولي از فالسفة 

 خليفه منصور موحدي براي سركوب. »زهره از خدايان است«يونان باستان متهم ساخت؛ 
كتابهايي از برخي از آنان به دست آمده كه به گمراهي «ابن رشد و دوستانش ادعا كرد كه 

نوشته شده اند؛ ظاهرشان آراسته به كتاب الهي و باطنشان بيانگر رويگرداني از خداوند 
به بيان جابري، اين همان شرك در سياست است كه حاكم آن را برنمي تابد و به . »است

  )  241، 1389جابري، . (با آن مبارزه ميكند نام شرك در الوهيت
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انتقادي به مثابه نفي نظرية - سياست برهاني: و ابن سينا  مواجهه با فارابي
  فيض

به باور جابري، ابن رشد به اقتفاي ارسطو، در تفسير افالطون به زدودن آراي 
 جمهورابن سينا با -در واقع تفاوت بين تعامل فارابي. غيربرهاني وي پرداخته است

اين چنين چشم . افالطون و شيوة تعامل ابن رشد با آن در همين نگاه برهاني نهفته است
را به ستيز با نظرية صدوري فارابي و ابن سينا سوق  برهاني فيلسوف قرطبه-انداز تعقلي
  . مي دهد

از ديد جابري، فلسفه در اندلس تنها تكرار فلسفة مشرق اسالمي نيست، و در واقع، 
تاليفات سياسي فارابي . توان از ابن رشد به ابن سينا و از ابن سينا به فارابي بازگشت نمي

فارابي مدينة . ة صدور تعريف و تعيين مي شودقائم بر دستگاه متافيزيكي است كه با ايد
اين فلسفة سياسي بر گونه اي هستي شناسي . فاضلة خود را بر نظرية فيض بنا كرده بود

  . صدوري يا فيض بنياد استوار است
طبق خوانش جابري، فارابي به مدينة فاضله به مثابه جامعه، دولت، اقتصاد، فرهنگ،  

هستند كه از اهميت » آراء«دهد؛ بلكه نزد او اين  نمي تربيت و روابط اجتماعي اهميت
حاكي از اين نگاه ايده » آراء اهل مدينة فاضله«عنوان كتاب فارابي، يعني . برخوردارند

مدينة . اين چنين امر واقع اجتماعي در محاق قرار مي گيرد. آليستي به امر سياسي است
فاضله اند، و آراي فاضله همان » ايآر«فاضلة فارابي مدينه اي است كه اهل آن داراي 

نظرية وي دربارة واجب الوجود، كيفيت صدور اشيا از آن، ترتيب موجودات، نفس و عقل و 
در مقابل، ابن رشد موضوع سياست را به كلي از موضوعات فلسفة متافيزيك . غيره است

فيلسوف . يدبرهاني مي جو-جدا مي كند، و براي امر اجتماعي و امر سياسي، مباني واقعي
قرطبه آراي غيربرهاني و جدالهاي سوفسطايي يا ارجاع به اسطوره هاي يوناني را در 

  )229-228و  220-218، ص 1389جابري، . ك. ر. (تفسير خود كنار گذاشت
  

  زنان در حوزة عمومي
يكي ديگر از داليل اقبال به ابن رشد در جهان فكر عربي، سهم قابل توجه زنان در 

طبق روايت ابن رشديان جديد، فيلسوف قرطبه براي زنان حق . استحوزة عمومي 
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حاكميت قائل است و معتقد است كه زنان نيز همچون مردان مي توانند حاكم شوند؛ و 
ابن رشد رويكرد . همچنان كه قابليت تفلسف دارند، توانايي ادارة قلمرو عمومي را نيز دارند

رخالف ابن رشد، فارابي در خوانش خود از ب. افالطون در اين مورد را بسط داده است
افالطون، و با وجود اقتباس هايي كه از اين كتاب كرده و جنبه هايي از واقعيت  جمهور
. اسالمي را بر پاية آن تفسير كرده، در حوزة عمومي به زنان سهم زيادي نمي دهد-عربي

طون را با صفاتي كه چرا كه قصد فارابي اين بود كه ويژگي هاي رئيس مدينة فاضله افال
ذكر شده است، هم آهنگ سازد و نظرية جامعة آرماني » امام«در فقه اسالمي براي 

در چنين نظامي، . جمع كند» نظرية امامت«افالطون را با نظم سلسله مراتبي مبتني بر 
  . است» ممتنع شرعي«سخن گفتن از امامت زن 

ر كاري را انجام دهند؛ گرچه زن افالطون گفته بود زنان نيز همچون مردان قادرند ه
افالطون زن را قادر به ادارة دولت مي . در همة امور نسبت به مرد توانايي كمتري دارد

داند، و در ميان زنان كساني را مي بيند كه مي توانند پاسدار دولت باشند، مقام حكومتي 
سرشتي سازگار با  از اين منظر، زن نيز همچون مرد. داشته باشند و به رياست دولت برسند

  . پاسداري دارد، هرچند سرشت پاسدارانة زنان به قوت سرشت پاسدارانة مردان نيست
طبق روايت جابري، ابن رشد اين نگاه به زنان را برجسته مي كند، و پس از شرح نگاه 

از . اسالمي تا عصر خويش مرتبط مي داند-افالطون، آن را با وضعيت رايج تمدن عربي
، زنان نيز مي توانند كارهايي انجام دهند كه به عهدة مردان سپرده مي شود؛ ديد ابن رشد

مردان در همة  از ديد وي، زنان با. البته بجز كارهايي كه قادر به انجام آنها نيستند
هاي گوناگون مشاركت مي كنند، جز آنچه براي آنان سنگين است، و حتي در برخي  حرفه
فيلسوف قرطبه در ميان زنان كساني را مي بيند كه از توانايي . ها تواناتر از مردانند حرفه

رزمي و جنگي برخوردارند؛ همچنان كه زناني وجود دارند كه از درك و هوش بااليي 
. ك. ر(».و بعيد نيست كه در ميان آنان فالسفه و دولتمرداني پيدا شود«برخوردارند 

به اين اعتبار، فيلسوف قرطبه استعداد زنان در قلمرو ). 225-221، ص 1389جابري، 
فلسفه و رياست دولت را ممتنع عقلي نمي داند، بلكه آن را صرفاً در چارچوب هايي از 

نظرية تالزم عقل و شرع در گفتمان ابن . مي داند» ممتنع شرعي«قلمرو شريعت اسالم، 
  . رشد، اين چنين با مسئله اي جدي مواجه مي شود
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  گيري نتيجه
روشنفكر عرب روزگار ما در ميراث ابن رشد گونه اي الگوي نظري براي طراحي مدرنيته و 

چنان كه دكتر رضا داوري اردكاني مي گويد، . عقالنيت سياسي دموكراتيك را مي جويد
او   به  بلكه ،رشد بشناسند ابن  شرحهاي  را از طريق  واقعي  ارسطوي خواهند ديگر نمياينان 
امروز مواجهة  .كرد  جمع  را با هم مدرنيتهو   دين  توان مي  ببينند چگونه  تا كنند مي  رجوع

اسالمي، بر پاية دستاوردهاي -نومعتزليان يا نو ابن رشديان با ميراث و بازسازي عقل عربي
  .گيرد مينظرية انتقادي و پسامدرن صورت نظري مدرنيته، مدرنيتة بازانديش گرايانه و 

از منظري ابن رشد را از دريچة آثار و . ابن رشد اما در اين ميان فيلسوفي قانون گذرا است
در گفتمان وي حكم » نظرية حقيقت مضاعف«تفاسير ابن رشديان التين نگريسته و به 

بر پاية . در نگاه وي حكم داده اند» وحدت يا توفيق حقيقت«داده اند؛ و از منظري به 
بايد به خوانشي دوباره از راي فيلسوف  تهافت التهافتو الهيات برهاني  المقالفصل رسالة 

جابري با نظرية حقيقت مضاعف ميانه اي ندارد و قائل به وحدت عقل و . قرطبه پرداخت
اما تقرير انديشة سياسي ابن رشد بدون عطف توجه به . شرع در نگاه فيلسوف قرطبي است

از اين منظر، تحرير موضع ابن . كر  وي امكام پذير نيستمبادي مابعدالطبيعي و كالمي ف
در فكر فيلسوفان شرق تمدن اسالمي، امكان » صدور«رشد در مورد نظرية نوافالطوني 

اين چنين، يافتن . استخراج گونه اي سياست عقل بنياد يا رئاليستي را مي تواند تمهيد كند
دي تبار، و انديشة سياسي فيلسوف پيوندهايي بين جمهوري خواهي باروخ اسپينوزاي هلن

عقلي اسپينوزا در -منبع اصلي روش تاويلي سياسي-رسالة الهياتي. قرطبه بعيد نيست
. تاريخي قوم يهود است-مراجعه به نصوص يهودي و نقدهاي وي بر الهيات سياسي

مصائبي كه از سوي كنيسة يهوديان و برخي رجاله ها و مومنان متعصب كيش كاتوليك 
گذشت، با محنتهايي كه از سوي برخي فقيهان و » دولت آزادي«پينوزايِ طرفدار بر اس

  . وابستگان خالفت بر ابن رشد روا شد، بي شباهت نيست
  به  رشد ابنصراحتا  مي گويد ميراث  ، متفكر انتقادي روزگار ما، دكتر رضا داوري اردكاني

ايشان . نداردربطي  اسالمي  كشورهايآفريقا و ديگر   شمال  مردم  تجدد و تجددمĤبي
دشوار   منازل  آموز و راهگشاي و چرا ره  چون  و بدون  تأمل را بي  رشدي  ابن  ي فلسفه«

  راهگشايان  رشد مورد توجه  ابن«ترديد ندارند كه ، اما  نددان نمي   »تجددمĤبي تجدد و
به اين اعتبار، » . داشت  بغر  سوي  رو به  هم  خود فيلسوفو  ...  است  بوده  رنسانس
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انتقادي ابن رشد را يكي از عناصر فكر سياسي جمهوري خواهانه -توان سياست عقلي مي
در باب كاربست فكر سياسي ابن رشد در جهت انقالب يا اصالح يا . قلمداد كرد

تجددگرايي يا ديگر گونه هاي دگرگوني سياسي در وضعيت سياسي واقعاً موجود شمال 
خاورميانة عربي هر نگاهي هم كه داشته باشيم، اين نكته بديهي است كه افريقا يا 

فيلسوف غرب تمدن اسالمي از مراجعي بوده كه در قرون وسطي متاخر، سامان الهياتي و 
مي توان در باب تفاسير دانته يا سيژر . فلسفي مدرنيتة سياسي در اروپا را تمهيد كرده است

انتقادي ابن رشد و -چرا كرد، اما در اساس الهيات عقلي بارابانتي از نظرية حقيقت چون و
كمتر ميتوان ترديد » جمهوري خواهي«روش تاويلي وي به منزلة عناصر قوام بخش 

  .  داشت
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  الگوي  انسان شناسي بانيم بر درآمدي
 اسالمي ايراني پيشرفت

 
  ∗سيد حسين ابطحي
  ∗∗حسن بوداليي

  ∗∗∗كوشكي جهرميرضا  علي
  

 چكيده 
بايد مورد بحث قـرار  در طراحي هر الگوي توسعه اي هاي اساسي كه  فرض يكي از پيش

زيرا مسير و مقصد هر الگـوي پيشـرفتي را   . آن الگو مي باشد شناسي  گيرد، مباني انسان
توان انسان را و پس  فرض مي در واقع با توجه به اين پيش. مي توان خود انسان دانست

شده، شناسايي  ترين عنصر موضوع در نظر گرفتهعنوان مهم آن پيشرفت انسان را به از
شناسـي  مبـاني انسـان   توصـيفي تحليلـي  شود كه بـا روش   در اين مقاله تالش مي .كرد

تبيـين مفهـوم،    بـه ابتـدا  به همـين منظـور   . تبيين شود، اسالمي ايراني پيشرفتالگوي 
و در خـالل آن بازشناسـي    ت پرداخته خواهد شـد رفو پيش عه انسانيماهيت و انواع توس

ذكـر ايـن    .مورد توجه قرار خواهد گرفتاز ديدگاه اسالم و تعالي انسان مفهوم پيشرفت 
نكته ضروري است كه بر خالف ساير الگوهاي توسعه كه غايت را در رفـاه انسـان مـي    

م قرب الهي مـي  دانند اگوي اسالمي ايراني پيشرفت غايت خويش را در دستيابي به مقا
شناسـي الگـوي اسـالمي     مباني انسـان  تالش و نتيجه مقاله حاضر مي تواند مبين. داند

                                                            
  استاد مديريت و رئيس دانشكده مديريت دانشگاه عالمه طباطبايي   ∗
  دانشجوي دكتري مديريت دولتي دانشگاه عالمه طباطبايي  ∗∗
  عالمه طباطبايي دانشجوي دكتري مديريت دولتي دانشگاه ∗∗∗
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 .قلمداد شودايراني پيشرفت، 
الگوي اسالمي ايراني پيشرفت، توسـعه، توسـعه انسـاني، توسـعه انسـان      : ها كليدواژه
  اسالمي 

  
  مقدمه

بشدت كاهش يافتـه اسـت و در   هاي مادي براي رشد و توسعه  امروزه تاكيد بر سرمايه
گذاري در نيروي انساني بعنوان عامل توسعه توجه بيشتري معطوف شـده   عرض به سرمايه

 بـراي  آمـادگي  سـمت  بـه  جامعـه  تغييـر  و سازي زمينه در ركن ترين در واقع مهم .است
 و هـا  انسان شخصيت ارتقاي و توسعه رشد، به اهتمام و عوامل فرهنگي به توجه نوسازي،
 بـاطني  محتواي تغيير راه از برتر آل ايده گزينش پرتو كه در است انساني كماالت پرورش
 پـذيرش  مهياي و ديده آموزش ها انسان بايد نوسازي  و تغيير براي .شود مي پذير امكان
 ). 1370،53برو،( باشند نوسازي و تحول

 و هدف هم انسان كه چرا باشند؛ مي جامعه آن افراد جامعه، هر توسعه عامل ترين مهم
 كشورهاي تا شده موجب وافر اهميت اين ).1،2000رانيس و استوارت( است توسعه ابزار هم

 عوامـل  و باشـند  داشته انساني توسعه امر به خاصي توجه المللي بين هاي سازمان و جهان
 براي انساني سرمايه در واقع اهميت .)2،2003چاكراوارتي( كنند شناسايي را آن بر تأثيرگذار
در انتخـاب يـا    جهـان،  هاي كشور و المللي بين هاي سازمان تا شده موجب جوامع، توسعه

مـي  . باشند داشته موضوع اين به بسياري طراحي هاي الگوي توسعه جوامع خويش، توجه
حـول اسـت و مقولـه هـايي همچـون      در حـال ت نيـز   توسـعه  مفهـوم توان اشاره نمود كه 

سياسـي بـر محـور    توسـعه   و عـزت و كرامـت انسـاني،    انسانيتوسعه هاي متعالي،  ارزش
ها، رشد عزت نفس فردي و اجتماعي، اصالت بخشيدن بـه عامـل اخالقـي و حتـي      ارزش

ــگ محــور بــودن تحــوالت اقتصــادي در متــون و منــابع        راه يافتــه توســعه  فرهن
از سوي ديگر انديشه مربوط به طراحي الگـويي اسـالمي ايرانـي    .  (UNDP,2001)است

بنـابراين بـه نظـر مـي     . ستيابي به توسعه مدتي است كه در كشور مطرح شده استبراي د

                                                            

1. Ranis & stewart 
2. Chakravarty 
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رسد نخستين گام براي تغيير وضعيت موجود به سـمت يـك وضـعيت مطلـوب در سـطح      
و مبنـا قـرار   توسعه و پيشرفت ، رسيدن به يك تعريف و الگوي بومي از توسعه برنامه هاي

و بكارگيري الگوهـاي توسـعه و از جملـه در    بنابراين در طراحي  .است الگودادن آن براي 
محوريـت رشـد    يهـاي  از يك طرف بايد به ويژگيطراحي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت 

، توسعه ياد شدهانساني در توسعه توجه شود و از طرف ديگر متغير اصلي در طراحي الگوي 
ايرانـي  -الميبه نظر مي رسد هدف توسـعه در منـابع اسـ   . باشد عبوديت و تعالي انسان مي

باشد، و  مي -كه در هدف خلقت انسان منظور گرديده -رسيدن به ارزشهاي متعالي انسان 
  .هاي مادي قرار گرفته است رشد انسان، هدف فعاليت

 و تفسـيري  اثبـاتي، ( انسـاني  علـوم  در غالـب  هـاي  پـارادايم در حوزه علم اجتماع نيز 
نظير تعاليم كنفوسيوس در خـاور دور،  (گوناگونو در عرصه ايدئولوژي ها، مكاتب ) انتقادي

 متنوعي و مهم اساسي، سؤاالت ادعاي پاسخگويي  به...) هندوئيزم، ماركسيسم در شرق و 
   .دارد آن هاي پيچيدگي و جهان درك به كمك را دارند كه

اصوال اينكه انسان را با چه ديدي نگاه كنـيم و نظـام هسـتي هـا و مافيهـا را چگونـه       
ــ  ــير كن ــام     تفس ــام و تم ــري ت ــدهايمان اث ــدها و نباي ــال، باي ــات، آم ــامي حرك يم در تم

 علـم،  مانند ديگر اساسي مفاهيم و انسان حول مباحث اكثر امروزه). 12؛1387اعرابي،(دارد
 تـا  ولـي  شـوند،  مي ارايه فلسفي معرفت قالب در ... واقعيت تبيين عاميانه، شعور واقعيت،
 نهايـت،  در و علـم  پارادايم، سطح به معرفتي مراتب سلسله در نتواند مباحث اين كه زماني
 اسـاس  بـر  ها پديده و مفاهيم تغيير راستاي در تجربي درك به توان نمي شوند، وارد مدل
  . )1387ايمان،( رسيد فلسفه بر حاكم هاي ارزش
 مـدلهاي  ارايـه  ادعاي انسان، ترسيم با انساني علوم در غالب هاي پارادايم بين اين در
 اومانيستي ليبراليسي، هاي ديدگاه به رجوع ها مدل اين درك جهت .دارند انسان از خاصي

 .دارد ضـرورت  انـد،  شـده  ارايـه  هـا  پارادايم اين به معتقد انديشمندان توسط كه انتقادي و
 بـا  كـه  دارند را انسان از هايي مدل ادعاي غالب، هاي پارادايم از متأثر ديدگاههاي تمامي

 غير اساساً كه خداوند اراده تحت اما انسان .باشند مي توأم گرايانه مادي و تجربي خصيصه
 انسـاني و  وسـاز  سـاخت  بـه  توانـد  مـي  اراده آن از صحيح درك كه دارد قرار است، مادي

  . شود منجر الهي رويكرد بر سازي متكي فرهنگ
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الگـوي  انسـاني در   طـرح مبـاني معرفـت شـناختي     با توجه به آنچه بيان شد، ضرورت
 از كـه  انسـان  مـدل  معرفي جهت باشد، الهي فلسفه بر متكي اسالمي ايراني پيشرفت كه

 ماننـد (الهـي  فلسـفه  مباحث اگرچه .است محسوس باشد، برخوردار نيز دنيايي آن خصيصه
 توجه انسان شناسي معرفت و شناسي هستي به جامع و مبسوط صورت به )اسالمي فلسفه
 پارادايم سطح به را فلسفه اين كه منظم و يافته سازمان هاي فعاليت فقدان ولي اند، نموده

 .شـود  مـي  محسوب الهي انسان مدل در اساسي ابهامات از نمايد وارد مدل و علم سپس و
 فعاليـت  ضعف به آن طراحي عدم ولي نيست، غيرممكن الهي انسان مدل طراحي بنابراين
 ايـن  ذات و ماهيـت  بـه  نـه  است، مربوط الهي هاي ايدئولوژي به معتقد انديشمندان هاي

و مباني انسان شناسي الگـوي اسـالمي    ماهيت بر مقاله اين بنابراين تمركز .ها ايدئولوژي
  .است ايراني پيشرفت

 
  بيان مسئله

تواند در عين انقالبي بودن، روشن بيني، قاطعيـت   اسالم تا آخر هزاره حاضر چگونه مي
راه ترقي، توسعه علمي و فني گام بردارد، در حالي كـه  و اصيل ماندن با حفظ اصالتش، در 

اگر بـه فضـايي    دهد؟ هاي اسالم را تشكيل مي ها و ريشه گيرد كه بنيان از اصولي الهام مي
يا ويژگـي قـاطع و پيـام قرآنـي را     آكه تمدن جهاني اسالم را در برگرفته، نظري بيندازيم، 

هر انقالب واقعي در چشـم انـدازهاي    مشاهده نخواهيم كرد، پيامي كه طالب آن است كه
توسعه انتقادي مداوم و همه جانبه بشر، در بطن امت درك و هدايت شود و اينكه اين امت 

يـا انقـالب اسـالمي    آ تر گردد؟ بايد روز به روز واقعي تر، بزرگتر، قدرتمند، زيباتر و برادرانه
دگي داشته و مصمم باشند كه نظريه پردازان مستعدي دارد كه در مقابل تأويل و تفسير آما

براي اخذ قدرت دنيوي وارد عرصه تجدد گردند و سهم پر بار و پر معنا و بنابراين انتقـادي  
خودشان را در ايجاد يك جامعه اسالمي آرماني ادا كنند؟ الزم اسـت كـه بـراي گشـايش     

ا و اعمال ه اقدامي صورت گيرد تا جامعه را در قبال بعضي از برداشت» اجتهاد«مجدد باب 
نگاهي آسيب شناسانه بـه مبـاني و   . متحجرانه، با تغييرات و تحوالت مختلف سازگار نمايد

توسعه و پيشرفت همه جانبه و در ابعاد دنيوي و اخـروي انسـان     فرايند تدوين برنامه هاي
مـدد   مكاتب و پارادايم ها برخي از مي تواند ما را در يافتن ريشه پاره اي ناكارآمدي هاي 

نقش برجسته  الگودر كنار عوامل متعدد مؤثر در تدوين برنامه، عامل مباني معرفتي . ساندر
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 آن دسـته از ديـدگاه هـاي    الگـو مراد از مباني معرفتـي  . اي را به خود اختصاص مي دهد 
يافتگي انسان و جامعه در پرتو آن تبيين و شاخص بندي توسعه   است كه معرفت شناختي

به نظر مي رسد يكـي از آفـات و آسـيب هـا و     . امه متجلي مي شودو در فصول و مواد برن
شـرع مقـدس   در كشور ما، نـاهمگوني مبـاني معرفتـي آن بـا      موانع كارآمدي برنامه هاي

قانون اساسي و سياسـت هـاي كلـي حـاكم بـر آن      اسالم، زمينه و بافت اجتماعي ايران و 
  . است

شـناختي و در  شناختي و هستيرفتـ ايراني پيشرفت بر اساس مباني معنظريه اسالمي
از سـويي   .ستوارمي باشدچارچوب احكام و حقوق اسالمي و منطبق بر شرايط امروز ايران ا

 بومي اسالمي، اقتضائاتهايالگوي اسالمي ـ ايراني پيشرفت بر پاية سه مؤلفة آموزه ديگر 
ر در الگـو ايجـاد   توانند تفـاوتي چشـمگي  تجربة بشري استوار است؛ كه دو عنصر اول مي و

  .نمايد
 

   اسالمي ايراني پيشرفتالگوي 
الگوها يا مدلهاي توسعه بر ساخته هايي هستند براي دستيابي به اهدافي غير معرفتـي  
نظير رشد اقتصادي، رفاه مادي، توسعه فرهنگي، تعالي معنوي، سالمت روحـي و جسـمي،   

دقيق، به اعتبار آنكه پاسخگوي الگوهاي توسعه به معنايي روشن و . شادي و آرامش خاطر
نيازهاي كاربران، در ظرف و زمينه هاي خاص و مشخص هستند، ميتوانند و بايد، صـورت  

بر اين اساس سخن گفتن از بر ساخته هايي نظير الگـوي اسـالمي   . محلي و بومي بگيرند
ايراني توسعه نه تنها مجاز كه مطلوب و ضروري است و كوشش براي بسط و تكميل ايـن  

اما براي آنكـه اسـالميت و ايرانـي    ). 41-1388،40پايا،(قبيل الگوها وظيفه اي مبرم است
بودن الگوي توسعه را به لحاظ مفهومي ممكن بدانيم، بايد به امكـان مفهـومي فـن آوري    
ديني يا بومي معتقد باشيم؛ بنابراين حتي چنانچه علم را جهاني و غير بـومي بـدانيم، فـن    

ي محلي قلمداد كنـيم؛ مـي تـوان از امكـان بـه كـارگيري وصـف        آوري را داري خصلتها
  ).1387خوشنويس، (اسالميت در مورد الگوي توسعه علم و فن آوري دفاع نمود

گيري و توسعة يك پـارادايم فكـري، عوامـل اجتمـاعي، اقتصـادي و علمـي        در شكل
  مقولة الگوهاي بـومي از پيش نسبت به  در واقع اين امر لزوم توجه بيش . فراواني اثرگذارند 

 گيـري  سـازي و تصـميم   شناخت نسبت به اين نظريات، جهت تصـميم . نمايد  را مطرح مي
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  .باشد  حايز اهميت مي عنوان الگوي ايراني ـ اسالميبرنامة پيشرفت و عدالت به 
وقتي از الگوي پيشرفت صحبت مي شود مقصود صحبت از نقشـه جـامعي اسـت كـه     

قتصادي، علمي، فرهنگي، اجتماعي و حتي سياسي براي كشور براي مجموع فعاليت هاي ا
در واقع اين الگو تعيين كننده نقشه راه و اهدافي است كه در نهايت جمهـوري  . وجود دارد

الگوي  .اهداف بلندمدت اسالمي ايران بايد به آن اهداف برسد، چه اهداف ميان مدت و چه
پيشـرفت هـايي كـه مـا در مسـئله      پيشرفت مشتمل بر دو عنصر اساسي؛ يكـي مبـاني و   

 .پيشرفت داريم و دوم اهداف و اغراضي كه ما مي خواهيم در طي پيشرفت بـه آن برسـيم  
البتـه ارزش هـا و   . الگوهاي پيشرفت در واقع تابع نگرش جهان شناختي، اعتقـادات اسـت  

مكاني مفاهيم اسالمي جهان شمول هستند، تابع شرايط و موقعيت نيستند و در هر زمان و 
قابل تحقق اند و ما چون در يك زمان خاص و مكان خـاص در شـرايط فعلـي جمهـوري     

ق بـا  بـ اسالمي ايران قرار داريم، قهرا اين الگو يك الگوي ايراني خواهـد بـود؛ يعنـي منط   
  . شرايط و ويژگي هاي جغرافيايي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و حتي حقوقي ما خواهد بود

براساس پيش فرض هاي معرفت شناسي غربي طراحي مي شـود  الگوهاي پيشرفت غربي 
كه برخي از اين پيش فرض ها با مباني و ارزش هاي اسالمي و ديني ما ناسازگار اسـت از  
سوي ديگر اهداف و اغراضي كه در الگوهاي پيشرفت غربي مطرح مي شود اهدافي اسـت  

يـا ارزش هـاي    كه براساس ارزش هاي غربي شكل گرفته براساس ارزش هاي مسـيحي 
اومانيستي شكل گرفته كه اين ارزش ها قابل تطبيق در شرايط و محيط اسالمي نيستند و 

  .برخي از آنها با ارزش هاي اسالمي ناسازگار است
بـه  » الگوي توسـعه «توجه است اين است كه وقتي اصطالح   نكته ديگري كه شايسته

جتماعي به معنـاي معمـول كلمـه در    صرفاً بهبود وضع مادي و رفاه انبايد خورد  گوش مي
نظر مجسم شود، بلكه توسعه بايد توسعه در عبوديت خدا و توسعه در دينداري و اخـالق و  

 اسـتفاده از تجربـه ديگـران    .نفسانيات و غرايز بهيمي و حيواني نيـز باشـد   توسعه در مهار
جربـه سـاير   ايراني توسعه، به معناي آن نيسـت كـه چشـم بـر ت      اعتقاد به الگوي اسالمي

و از  بسـته ، وجـود داشـته باشـد   ها اخـتالف   بيني و فرهنگ با آن ها، هرچند در جهان ملّت
هـاي مـديريتي    هـاي نـوين و تجربـه    هاي عقاليي و دستاوردهاي علمي و فنـاوري  حل راه

استقالل در انتخاب الگو به معناي ستيزه با عقل و . شودديگران در حلّ مشكالت استفاده ن
ها  ها و كجروي بايد به ضعف همان اندازه كه مي   به. ت مشترك انساني نيستمنطق و فطر
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مـورد توجـه   ها نيـز توجـه    هاي آن ها و موفقيت بايد قوتنمود هاي ديگران توجه  و ناكامي
و البتّه در همه حال، معيار و مالك تشخيص قوت و ضعف ديگران، بايد معيار و  قرار گيرد

  باشد خويشمالك 
  

  يز توسعه غربي و ايرانيوجه تما
انسـان دارد و  » سـعادت «بيني و فرهنگ خـود، تعريفـي از    اي بسته به جهان هر جامعه

مسلّم است كـه ميـان تعريـف    . انسان بيانجامد» سعادت«توسعه، وقتي توسعه است كه به 
سـعادت انسـان   . اي وثيـق در كـار اسـت    رابطـه » انسان«انسان و تعريف خود » سعادت«

در يـك تمـدنِ مبتنـي بـر     » انسان«اگر معناي . دارد كه انسان را چه بدانيم بستگي به آن
در يك تمدن مبتني بر مباني مادي و دنيوي فرق » انسان«مبناي الهي و معنوي با معناي 

نيز در اين دو تمـدن متفـاوت خواهـد بـود و توسـعه و      » سعادت انسان«گمان  كند، بي مي
 .ها يكي و يكسان باشد نتواند در آ الگوي توسعه نيز نمي

انسان محوري بر اساس آموزه هاي قرآني با انسان محـوري در نظريـه هـاي توسـعه     
زيرا نظام تعليم و تربيت بر اساس آمـوزه  . اقتصادي ديگر اقتصاد دانان تفاوت جوهري دارد

هاي اسالمي در ارتباط فرد با مبدا آفـرينش، ايمـان و اعتقـاد بـه توحيـد و در ارتبـاط بـا        
ويشتن، روحيه مقاومت دربرابر سختي هـا، نظـم، وقـت شناسـي، دانـش جويي،حقيقـت       خ

دوستي، ابتكار و خالقيت در زمينه هاي علمي، فني، ادبي، تزكيه نفـس، فضـايل اخالقـي    
  ).1386،63آقا نظري،(مورد توجه قرار مي دهد

در ادبيـات  از اين رو تمايز اساسي اين نوع توسعه با تفسير انسـان  دوسـتانه از توسـعه    
اقتصادي، اين است كه درنظام آموزش اسالمي تمركـز بـر تـوان منـدي انسـان از جهـت       
علمي، مهارتي و رفتار بر رشد اقتصادي و سرانجام گسترش انتخـاب انسـان هـا در حـوزه     

بلكـه كليـه اسـتعدادها و نيازهـاي اساسـي وي اعـم از       . بخشي از نيازهاي طبيعي نيسـت 
در تمايز ميان توسعه از . حوزه هدف هاي آموزش قرار مي گيردنيازهاي مادي، معنوي، در 

نگاه اسالم و نگاه غربي، رضايي و پيروزمند نيز از جايگزيني هدف قـرب الهـي بـه جـاي     
ــايي فعاليــت علمــي و فــن آوري صــحبت مــي     ــوان هــدف نه ــه عن بهــره اقتصــادي ب

توسـعه انسـان در   در ادامـه بـه منظـور تبيـين تفـاوت و مقايسـه ميـان         ).1387پايا،(كنند
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ديدگاههاي غربي و توسعه انسان از نگاه اسالم اجماال به معرفي و تشـريح آنهـا پرداختـه    
   .خواهد شد

  
  مفهوم توسعه در ديدگاه انسان محور

گذاري در منابع انساني  آمارتياسن با تأكيد و توجه خاصي كه بر عامل انساني و سرمايه
از نظـر وي توسـعه عبـارت اسـت از افـزايش      . دهـد  اي از توسعة ارائه مي تفسير ويژه ،دارد

به عبارت ديگر اقداماتي كه توانمنديهاي انسـان را در ابعـاد   . توانمنديها و بهبود استحقاقها
مختلف عمق و گسترش دهد عوامل پـيش برنـدة توسـعه و بـرعكس اقـدامات و شـرايط       

 .)1382،13متوسـلي، (شوند مل بازدارندة توسعه محسوب ميكاهندة توانمنديهاي انسان عوا
اي از حقوق و فرصتهايي است كه فـرد پـيش روي    استحقاقها نه فقط درآمد بلكه مجموعه

انـواع   .)1،1993اينگهـام (گرد به آنچه انسان قادر به انجام آن اسـت  دارد و توانمنديها برمي
ـ  تـوان در آزاديهـاي اقتصـادي،     را مـي مختلف از توانمنديها وجود دارد كه بهترين شكل آن

فرصتهاي اقتصادي، : هاي اساسي خاص عبارتند از آزادي. اجتماعي و سياسي جستجو كرد
هاي سياسي، تسـهيالت اجتمـاعي، ضـمانتهايي بـراي شـفافيت فعاليتهـا و امنيـت         آزادي

اعي هاي فردي به مثابه يك تعهـد اجتمـ   بايستي به اين آزادي .)1381آمارتياسن،(اجتماعي
نگريست و بسط آنها را هم به عنوان هدف و هم به عنوان ابزارهاي اصلي توسـعه قلمـداد   

تـوان بـه صـورت فرآينـد بسـط       بق اين ديدگاه توسعه را ميط. )1381،15آمارتياسن،(نمود
هـاي انسـاني در    تأكيد بر آزادي. آزاديهاي واقعي كه مردم از آنها برخوردارند در نظر گرفت

تر توسعه همچون شناسايي توسعه با رشد توليد ناخالص ملي  ههاي محدودتعارض با ديدگا
 .)1381،18آمارتياسن،(گيرد يا با افزايش در درآمدهاي شخصي يا با صنعتي كردن قرار مي

در زمينة ديدگاههاي محدودتر از توسعه بر حسب رشد توليد ناخالص ملي يا صنعتي شـدن  
سياسـي يـا اجتمـاعي خاصـي همچـون آزادي      هـاي   شود كـه آيـا آزادي   اغلب سئوال مي

مشاركت سياسي و ابراز عقيدة مخالف، يا فرصـتهاي كسـب آمـوزش و پـرورش ابتـدايي،      
تر از توسعه به مثابه آزادي، اين شـيوه   در پرتو ديد بنيادي ؟هستند يا خير» موجب توسعه«

يعنـي آزادي  ( هاي اساسي تواند اين نكتة مهم را درك كند كه اين آزادي طرح سئوال نمي
                                                            

1. Ingham 



 269...    الگوي انسان شناسي بانيم بر درآمدي

از )  مشاركت سياسي يا فرصت كسب آموزش و پرورش ابتـدايي يـا مراقبتهـاي بهداشـتي    
توسـعه مسـتلزم حـذف  مـوارد     . )1381،20آمارتياسـن، (جمله عناصر سازنده توسعه هستند

مند اجتمـاعي،   فقر و ظلم، فرصتهاي ناچيز اقتصادي و محروميت نظام: هاست فقدان آزادي
هـايي از ايـن    ومي وعدم مدارا و افراط حكومتهاي سـركوبگر نمونـه  غفلت از تسهيالت عم

  (binder & georgiadis,2010).موارد از بين برندة آزادي هستند
تواند فردي را در شرايط نقض انواع ديگر  قدان آزادي اقتصادي به شكل فقر حاد، ميف

تواند منجر به فقدان  ميفقدان آزادي اقتصادي . پناه كند آزادي تبديل به يك طعمه بي
تواند  آزادي اجتماعي شود، درست همانطور كه فقدان آزادي اجتماعي يا سياسي نيز مي

ها نه تنها  در واقع آزادي .)1381،24آمارتياسن،(منتهي به فقدان آزادي اقتصادي شوند
عالوه بر تأييد . هدفهاي اوليه توسعه هستند، جزء ابزارهاي اصلي توسعه نيز هستند

اي كه انواع مختلف آزادي را  العاده نيادين اهميت ارزيابي آزادي، بايد ارتباط تجربي فوقب
) در شكل آزادي بيان و انتخابات(هاي سياسي آزادي. سازد بشناسيم به يكديگر مرتبط مي

در شكل تسهيالت آموزشي (فرصتهاي اجتماعي. كند به ترويج امنيت اقتصادي كمك مي
در شكل (تسهيالت اقتصادي . كنند اقتصادي را تسهيل ميمشاركت ) و و بهداشتي

توانند به ايجاد وفور امكانات شخصي و نيز  مي) فرصتهاي مشاركت در تجارت و توليد
توانند  ها مي انواع مختلف آزادي. توليد منابع عمومي براي تسهيالت اجتماعي ياري رسانند

  .)27-1381،26آمارتياسن،(نجامند بيا به تقويت يكديگر
هـا اسـت كـه     در اين ديدگاه توسعه شامل حذف انواع مختلف موارد نقض كنندة آزادي

چنين رويكـردي بـه مـا    . سازند انتخاب و فرصت اعمال عامليت معقول مردم را محدود مي
تواننـد بـر    هاي اجتماعي و آداب و رسـوم حـاكم را كـه مـي     دهد تا نقش ارزش امكان مي

خوردارند و براي ارج نهادن بر آنها دليـل دارنـد مـورد تأييـد     هايي كه مردم از آنها بر آزادي
هـايي   جنبـه . هاي اجتمـاعي اثـر گذارنـد    توانند بر جنبه هنجارهاي مشترك مي. قرار دهيم

هـاي بـاروري،    هـا، انـدازة خـانواده و الگـو     همچون برابري جنسي، ماهيت مراقبت از بچه
  .يج ديگربرخورد با محيط زيست و بسياري از ترتيبات و نتا

 نـد توسـعه در نظـرات   يفرآ يمعمـوالً در بررسـ  در نقد ديدگاه فوق مي توان گفت كـه  
هـر چنـد بـا     شـود؛  توجه مي يو عامل اخالق يهاي معنو كمتر به جنبه ،شمندان غربياند 
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و اصـول   ياي كه مبـان  در جامعه. را بدان داد ياصل يد جايبا ،اي كه دارد كننده تأثير تعيين
 ي،مـاد  صـرفاً  و ختـه يتوسعه حداكثر بـه شـكل جسـته و گر    ،خته باشدير اش فرو ياخالق

در اين قسمت مناسب است كه اشـاره  ). 1،2010نيوماير(دخواهد دا يبهره و نامتعادل رو يب
اي هم به بحث و ديدگاه برنامه توسعه سازمان ملل موسوم به شاخص توسعه انساني شود 

سان محور در يك مدل صورت پذيرفتـه اسـت   كه در واقع عملياتي نمودن ماحصل نگاه ان
  . كه بر اساس آن كشورهاي جهان رتبه بندي مي شوند

 
  2شاخص توسعة انساني

سرپرسـت پژوهشـهاي برنامـه تـوســعه     , اقتصاددان پاكسـتاني , آقـاي محبوب الحق
توسعه انساني را مطرح مي كـنــد و سـرانجام هـدفهاي     مفهوم ،در گزارشي, سازمان ملل

-مـاير (سـطح معـاش آبرومنـد مـي شناسـاند     , سـطح دانـش  , توسعه را طول عمركليدي 
شاخص توسـعة انسـاني يكـي از مهمتـرين شاخصـهاي تركيبـي جهـت        ). 3،2010فالكس

گيري سـه   اين شاخص در پي اندازه. سنجش ميزان توسعه تحقق يافته در يك كشور است
زنـدگي بهتـر و   ظرفيت اساسي كسب دانـش، دسترسـي بـه امكانـات مـادي الزم بـراي       

گيري ظرفيـت اول   براي اندازه. تر توأم با سالمتي بيشتر است برخورداري از عمري طوالني
گيري ظرفيت دوم از قدرت خريد واقعي افـراد بـر    از نرخ باسوادي بزرگساالن و براي اندازه

ده گيري ظرفيت سوم از اميد به زندگي در بدو تولـد اسـتفا   اساس دالر امريكا و براي اندازه
  . )1382،25متوسلي،(شود مي

  
  مفهوم توسعه انساني در اسالم 

مدتها است در محافل فرهنگي و روشنفكري در ايـن سـامان   , بحث توسعه و دينداري
  :در جريان است و پرسشهاي بسياري را پيش روي متفكران مسلمان نهاده است

چگونه مي توان به  لوازم توسعه چيست؟ توسعه چيست و در بردارنده چه ابعادي است؟

                                                            

1. Neumayer 

2. HDI 

3. Mayer- faulkes 
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براي رسيدن به آن بايد دسـت بـه چـه تغييراتـي در سـامان وجـودي        توسعه دست يافت؟
نسبت  همان مدرنيته غربي است؟ ،توسعه آيا نسبت توسعه و دينداري چيست؟ خويش زد؟

همان انديشـه مدينـه فاضـله اسـت؟ چـه       ،آيا انديشه توسعه ميان دين و مدرنيته چيست؟
 ،آيـا انديشـه دينـي    مدينه فاضله چه جايگاهي در انديشه اسالمي دارد؟ نسبتي با آن دارد؟

آيا مذهب به هـيچ وجـه در كـار و بـار ايـن جهـان انسـان         مانع توسعه است يا عامل آن؟
آيا افسار زندگي را  راههاي آسمان را فقط بر ما گشوده است؟, آيا مذهب دخالتي نمي كند؟

حي و چارچوبي براي زيست دنيـوي انسـان ارائـه    بر دوش خود انسان افكنده است؟ آيا طر
يا يك بهشت  ،يك بهشت آسماني است, آيا تصوير آنان از اين بهشت موعود نكرده است؟

در نگاه آنان خصلتهاي دنيـايي دارد   ،آيا آن مدينه موعود .زميني و يا آميخته اي از اين دو
ت به بهزيستي انسان در دنيا نسب ،به راستي آيا مذهب و يا داراي ويژگيهاي آسماني است؟

بـاألخره توسـعه و پيشـرفت در انديشـه دينـي چـه        يا خيـر؟  ،نيز نظري جدي داشته است
  شاخصه ها و مشخصه هايي دارد؟

همـه انسـانهاي   . دريچه تمامي اين پرسشها نيز به يك دغدغه دروني بـاز مـي گـردد   
دربردارنده قواعد و فرمولهاي , يكه تعاليم دين ندديندار و معتقد به حقايق ديني بر اين باور

اگر اين قواعد به خوبي فهم گردد و به . سعادتي زميني و آسماني, اصلي سعادت بشر است
امـا  . مي تواند جامعه انساني را در مسيري مطلوب جاري سازد, درستي در عمل به كار آيد

راستاي رسـيدن  در , جامعه هاي مسلمان ،بويژه ،چرا تا اين زمان حركت جامعه هاي ديني
اين در حالي است كه در جامعه هاي ديگر . به اين سعادت همه جانبه صورت نگرفته است

با نوعي بي اعتقادي نسبت بـه   ،معموالً ،حركت به سوي توسعه و پيشرفت اين جهاني ،نيز
شايد تعاليم مـذهبي هـيچ   . چه مشكل و مانعي در اين ميان است. مذهب همراه بوده است

جنبـه اي   ،صـرفاً , شايد مـذهب . يري نسبت به زندگي اين جهاني بشر ندارندگونه جهت گ
ايـن راه   ،و شايد تعاليم دينـي  آسماني دارد و زندگي زمينيِ بشر را به خود او واگذارده است

و نـد  ظـاهري را برگرفتـه ا   ،كه از مـذهب هستند  ، اين دينداراناما ،را به ما نشان داده اند
ايـن تعـاليم را   دينداران باعث شده تا انديشيهاي  شايد بدفهميها و كژ .ندباطني را وانهاده ا
  .نمايندواژگونه دريافت 

را بـه دو دسـته مـي    توسعه از نظر هدف، نظريه هاي مي توان بيان نمود كه مجموعا 
را، توليد امكانات فرهنگـي، بهبـود    توسعهنخست نظريه هايي كه غايت . مودتوان تقسيم ن
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 توسـعه  ه مادي وبهره جويي بيشتر انسان از لذتها و خوشيهاي دنيوي وكيفيت زندگي، رفا
دوم نظريه هايي كه تعالي انسان، شكوفايي ابعاد معنوي و روحـاني و الهـي   . علم مي دانند

ايـن دو نظريـه، دو الگـوي سياسـت     . فرهنگي محسوب مي كنند توسعهشدن او را هدف 
محور آن به جـاي رشـد كمـي، تكامـل     توسعه اي كه . فرهنگي مختلف راايجاب مي كند

انسان باشد تنها در سايه اديان الهي و آن هم ديني كه داراي احكام اجتماعي است امكان 
. رشد كمي و كيفي، مراحل نازل و ابتدايي نسبت به توسعه بـر آن مقـدم اسـت   . پذير است

قـاء انسـجام   افـزايش و ارت «يـا  » باال بردن قدرت كار آمدي در اجتماع «توسعه به معناي 
لذا نمي تواند در يك بخش از جامعه حضور داشـته  . است) انسجام همه جانبه(» اجتماعي 

در حقيقت وقتي تمام خصوصيات و اوصاف يك موضوع تغيير . و بخش ديگر فاقد آن باشد
در اين  ؛كند، موجب افزايش ظرفيت، شدت نسبت تاثير و تغيير جهت آن موضوع مي شود

  . هستيم نساني جامعها صورت شاهد توسعه
به عبارت ديگر توسعه به معناي وارد كردن موضوعات و ارتباطات جديد در نظام يعني 

به عنوان مثال حساسـيت  . استايجاد كننده وحدت و انسجام تازه اي است كه قبال نبوده 
هاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي بانوان تغيير مي يابد و آن گروه از زنان كـه موضـوعات   

يا خانوادگي نزدشان از اولويت باالتري برخوردار است و سطح باالتر دستيابي بـه   شخصي
با  .براي حضور در جامعه را مهم مي شمارند) احيانا برابر با مردان(شغل و منصب اجتماعي 

زناني كه با انتخاب يك آرمان خود را متعهد به تحقق جهان بيني الهي مي داننـد، تفـاوت   
  . دارند

 با .است برخوردار خالقيت و عقالنيت توانمندي دو از الهي هاي دستورالعمل در انسان
 ثبات به تا پردازد مي اجتماعي زندگي بسترسازي براي الهي هاي سنت كشف به عقالنيت

 خالقيت حد چه تا اينكه .كند مي استفاده تعالي و تحول براي خالقيت از و برسد آرامش و
 جداسـازي  .است خداوند مسير در انسان اعتالي مالك كند، مي عمل عقالنيت بر منطبق

 جـدا  و انسـان  انحطاط به آنها از يكي بر حد از بيش تمركز يا )خالقيت و عقالنيت(دو اين
 و تفكر نيازمند )عام قوانين(الهي هاي سنت كشف .است خداوند سوي به مسير از او شدن
 در كشـف  ايـن  .اسـت  سـنت  و خداونـد  كالم از روشمند استفاده و خلقت در عميق تعمق
 فلسفه و پارادايم بر متكي علم چون كه شود مي انجام علم اساس بر فلسفي مراتب سلسله
 اين .كرد خواهد استفاده انتقادي و تفسيري اثباتي، علم از متمايز هاي روش از است، الهي
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 مي متمايز و تفكيك غيرالهي از را الهي اجتماعي نظام كه است عقالنيت به متعلق عرصه
 نظـام  تـداوم  و ثبات تا است الهي هاي دستورالعمل و قوانين كشف پي در عقالنيت .سازد

 .نمايد ضمانت الهي مسير در را اجتماعي
 دو اين از كدام هيچ پارادايم اين در .است خالقيت و عقالنيت بر متمركز الهي پارادايم

 كه خلق كنندگي قدرت با را انسان خداوند .شود نمي مصادره ديگري نفع به انسان توانايي
  . )1387ايمان،(است نموده خلق است، خداوند قدرت از و است بااليي قدرت

 كـه  نحـوي  به ، هستيم خالقيت و عقالنيت بين تعامل شاهد الهي پارادايم در بنابراين
 و عقالنيت بين آن تحت كه فرآيندي همسازي .شود تقويت و ايجاد دو اين بين سازي هم

 شـاهد  اجتمـاعي  دنياي تداوم و نظم ثبات، ضمن و آيد مي وجود به اختالف رفع خالقيت
 انسـاني  جوامـع  در صـالح  عمـل  كه است حالت اين در .بود خواهيم انساني تحول و تغيير
 كه است انساني معناي با اجتماعي هاي كنش همان صالح عمل. يابد مي گسترش و ايجاد
 آن معنـاي  بلكـه  شـود،  نمي ساخته )تفسيري پارادايم مانند( انسان توسط صرفاً آن معناي
 كه است اجتماعي بسترهاي اساس و پايه ها ارزش اين  .شود اخذ الهي هاي ارزش از بايد
 .ميشود پذيرفته فرض پيش عنوان به الهي هاي پارادايم در

 در هستي از خالقانه درك و خالقيت قدرت داشتن با ها انسان تمامي الهي پارادايم در
 و دنيـا  ايـن  در خداوند مقابل در بايد درك اين اساس بر و مي باشند مسئول خلقت جهان
 بايـد  خالقانـه  درك از ناشـي  مسـؤوليت  بر عالوه دانشمندان. باشند پاسخگو ديگر دنياي

 در پاسـخگويي  بـر  عـالوه  افـراد  اين .نمايند قبول نيز را عقالنيت از ناشي درك مسؤوليت
 بـه  عقالنـي  توانـايي  بـا  دانمشـندان  .باشند پاسخگو نيز مردم مقابل در بايد خداوند مقابل
 اجتمـاعي  نظام محوريت كه بسترسازي .پردازند مي مردم اجتماعي زندگي ساختار طراحي
 به بستر اين از ناشي انحرافات و ضايعات تمامي .است عالمان و انديشمندان عهده به است
 ميداننـد  كـه  آنـاني  و داننـد  نمـي  كه آناني بين كه است لحاظ همين به  .است آنان عهده
 اصـالت  معنـاي  به تواند مي خالقيت به محض اصالت الهي، پارادايم در .دارد وجود تفاوت
 الهـي  سنت از آگاهي و درك جاي به انسان حالت اين در .باشد )انساني ضد(شيطاني عمل
 كـنش  و شـود  مي جاري فردي رأي به تفسير اينجا در .پردازد مي آن از تفسير و درك به

  .نيسـت  تـوأم  شـود،  مـي  اقتبـاس  الهـي  سـنت  از كـه  الهي ارزش با معنا با انساني هاي
 بـر  انـدازه  از بـيش  كـه  اسـت  جـوامعي  خصيصه انسان گسيخته لجام فعاليت و آنارشيسم
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 انسان تفسير با توأم درك جاي به درك محض اصالت كه زماني .كنند مي تأكيد خالقيت
 در انسـان  فعـال  حضـور  جهـت  تفسـير  و دارد وجود الهي سنت از درك صرفاً چون داريم،
 بر دارند، غيرانساني خصيصه كه ل انفعا و رهبانيت تحجر، افتد، نمي اتفاق اجتماعي زندگي
 شـاهد  محـيط  درك صـرفاً  هويـت  با خالقيت اصالت در لذا .افكند مي سايه انسان زندگي
 لجـام  فعاليـت  محـيط،  تفسـير  و درك هويت با و )انسان انفعال( محيط ديكتاتوري نوعي

 صورت به انساني زندگي شرايط حالت، اين در .داشت خواهيم را) آنارشيسم(انسان گسيخته
  ).1387ايمان،(يابد نمي ظهور امكان يافته سازمان و هدفمند

 بايـد يـك   در الگوي اسالمي ايراني پيشرفت، انسان مباني معرفت شناسي بنابراين در
 فرآينـد  ايـن  در .گيـرد  مي شكل خالقيت و عقالنيت بين همسازي سمت به تعامل فرآيند
 خالقانـه  هـاي  توانمنـدي  تمـام  با انسان و شود مي اختالف رفع خالقيت و عقالنيت بين
 مـي  كشف عقالنيت طريق از كه )هستي بر عام قانون( الهي هاي سنت با انطباق بر سعي
 نمـي  مصـادره  يكديگر نفع به خالقيت و عقالنيت الهي پارادايم در لحاظ بدين .دارد شود،
 اصـالت ( تفسـيري  يـا  و )عقالنيت اصالت( انتقادي و اثباتي هاي پارادايم سمت به تا شود

 سوي به انسان گيري سمت الهي، پارادايم در خالقيت اصالت اگرچه .نماييم ميل )خالقيت
 نگـاه  نمايد، مي تقويت را )رهبانيت(انفعال يا و )الهي امانيسم و اومانيسم(تفسيري پارادايم
 يا و )ديني ليبراليسم( مانند گرايي اثبات سمت به را ما نيز الهي پارادايم در عقالنيت اصالت
  .نمود خواهد متمايل )ديني سوسياليسم مانند(انتقادي

در تبيين مباني انسان شناسي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت نيـز بايـد بـه پيوسـتگي     
حكومت و مردم به عنوان اصلي ترين راه توسعه آزادي ها از نوع مشروع و متكي بر اصول 

مردم ساالري ديني و فرصت هاي برابر . اخالقي، ارزشهاي ديني ملي، انقالبي اشاره گردد
و جلوگيري از فقر و تبعيض نيز از ديگر مواردي است كـه بسـيار روشـن و صـريح بـه آن      

قت نمود كه به فرق بين آزادي اعطايي كه از حكومت بايـد صـورت   تاكيد شود و اما بايد د
گيرد و آزادي در اختيار كه در همبستگي بين حكومت و مردم و بطور مشترك بوجود آيـد،  
در اين الگو توجه شود  و اين مفهوم زماني به وقوع  خواهد پيوست كه جامعه و حكومت و 

ديدگاه هاي مشترك داشـته باشـند بـدين    افراد جامعه در مفاهيم شناخت از جهان هستي 
  .ترتيب توافق بر نحوه آزادي براي جامعه سخت نخواهد بود

مكتب حياتبخش اسالم در عين آنكه به نيازهاي مـادي انسـان توجـه كـافي مبـذول      
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را در افزايش  توسعهداشته و گسترش علم و تكنولوژي را در جامعه اسالمي الزم مي داند، 
 توسـعه يالت مادي خالصه نكرده و آن را زمينه و ابـزاري بـراي   امكانات و گسترش تسه

 توسـعه در ايـن ديـدگاه   . مـي دانـد   -كه همانا مهذب و متقي شدن انسانهاست  -حقيقي 
مادي فاقد اعتبار است و هنگامي ارزشمند خواهد بود كه منجر به رشـد معنـوي، روحـي و    

ام اسالمي پـرورش وتكامـل افـراد    در نظ توسعهبنابراين، هدف غايي . اخالقي انسان گردد
بـه   "قد افلح من زكيها و قد خاب مـن دسـيها  ": جامعه است، چنانكه قرآن نيز مي فرمايد

درستي كه رستگار شد آن كس كه خويش را از آلودگيها پاك كرد و زيانكار شـد آن كـس   
ي از اهميت اين موضوع تا بدانجاست كه خداونـد، يكـ  ). دچار رذايل گرديد(كه فريفته شد 

هو الذي بعث في االميـين   ": بزرگترين رساالت پيامبرانش را تزكيه انسانها قرار داده است
رسوال منهم يتلوا عليهم اياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب والحكمه و ان كانوا من قبل لفي 

او خدايي است كه در ميان مردم پيامبراني از خودشان برانگيخت تا آيـاتش   "ضالل مبين
آنان بخواند و آنها را از پليديها پاك سازد و به آنها كتاب و حكمت بيـاموزد و اگرچـه   را بر 

الزم به ذكر اسـت كـه در طراحـي الگـوي اسـالمي      . پيش از آن در گمراهي آشكار بودند
ايراني پيشرفت و جهت احصا ابعاد و شاخص ها مي توان به ارزشهاي فـردي و اجتمـاعي   

  . د و آنرا به مثابه مباني طراحي الگوي ياد شده نگريستانسان از نگاه قرآن نظر افكن
  

 ارزش هاي متعالي اسالمي
در پارادايم اسالمي خداوند حاكم مطلق است و او خالق، حافظ و مـدير جهـان هسـتي    

بنابر اين هرچيزي متعلق به اوست و كردار و انديشه ي هـر انسـاني بايـد در جهـت     . است
خدا محوري، درچندين آيه قرآن به شرح زير مورد تاكيـد قـرار   اين پارادايم . رضاي او باشد

  :مي گيرد
و تمـام امـور عـالم بـي     (هرچه در آسمان و رمين است ملك خداست و او به همه چيز

بگو اي پيامبر همانا نماز و طاعت و تمـام  ). 126سوره نساء آيه (احاطه و آگاهي دارد) انتها
سـوره انعام،آيـه   (كـه پروردگـار جهانهاسـت    اعمال من و زندگي و مرگ من براي خداست

اوصافش (هرچه در آسمانها و زمين است همه ملك خداست و خدا ذاتش بي نياز و ). 162
  ).1383كالنتري،به نقل از الواني و دانايي فرد،)(26سوره لقمان، آيه (پسنديده است) همه
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دگاه اسالم به عنوان انسانها از دي. اسالم براي انسانها جايگاه ويژه و خاصي قائل است
انسـانها بـراي اينكـه    . بهترين مخلوقات خدا و جانشين او روي زمين به شـمار مـي رونـد   

و خصـلتهاي او را از طريـق    ارزشمندي خود را اثبات كنند بايد از خواست خدا پيروي كنند
. تجسم ارزشهاي متعالي اسالم به وسيله آموختن و عمل مـداوم و مسـتمر متجلـي سـازند    

بنابراين ايجاد دركي از ماهيت او، انسان را بـه ارزشـهاي   . د، مدير جهان هستي استخداون
چون انسان بنده و خليفه خدا در روي زمين است، امـور  . متعالي مديريتي  مجهز مي سازد

پارادايم اسالمي مي . جامعه بايد به روشي مديريت شود كه خواست خداوند را انعكاس دهد
) افـراد (رزش  متعالي تعيين شود كه بر روش زندگي، انديشه و عملتواند در قالب چندين ا

  : اين ارزشهاي متعالي عبارتند از. حاكميت دارد
برابري و عدالت اجتماعي، عدل، رافـت و شـفقت، درسـتكاري و اعتقـاد واقعـي، خـود       

و افـراد ارزش و   كنترلي، احترام به مالكيت شخصي، رشد شخصي از طريق آموختن مداوم
  .       ه و منزلت خود را از طريق رفتار حسنه در پيش گاه خدا رقم ميزنندجايگا

  ايجاد و بقاي  ، سبب خلقت  غايى  ، علت الهى اخالق  به  متخلق  است  انسانى  كامل  انسان
  او به  علم  خدا كه  ، خليفة بالمنازع و خلق  حق  واسطة ميان ، اهللا  جامع  اسم  به  ، متحقق عالم

  و اخـالق   نيـك   ، افعـال  نيـك   اقوال  تعبيري  ، و به يافته  قطعيت  حقيقت و  ، طريقت شريعت
  و بـه   است  و آدميان  خاليق  راهنماي  ظاهر و باطن  او به.  است  رسيده  كمال  به در او  نيك

امـا خـدا    خـدا،   مخلوق.  شفادهندة آنهاست  آشنا و هم  آنان  و روحى  نفسانى  و آفات  امراض
  كـه   اسـت   ربوبى  ذات  نيابت  ، به آمده  در او فراهم  ِ الهى و اخالق  از صفات  آنچه.  است  گونه
  چنـين   ، بـه  پيـدا كـرده    ذاتـى   وحدت  الهى متعالى  و با هويت ، از او برخاسته  دوگانگى  چون
  است  شده  نائل  اي مرتبه

 انسـان  و شناسـي  هستي فلسفي مباني بر يمبتنانساني   توسعه مدل و الگو هر اصوالً
 را يافتگي توسعه انسان، و جهان به خود نگرش اساس بر پردازي نظريه هر و است شناسي

انسـاني و   بعـد  در انسـاني  جامعه و انسان توسعه واقع، در انساني توسعه چون كند؛ مي معنا
 بر مبتني انسان حقيقتكريم  قرآن هاي آموزه اساس بر . است بهتر زندگي براي اجتماعي

 آدمـي  زنـدگي  هـاي  برنامـه  و وجـودي  ابعاد همه .است سعادت و فطرت اختيار، اصل سه
 سياسـي،  از اعـم  زنـدگي  هـاي  برنامـه  و الگوها توجهي بي و است پايه سه اين بر مبتني

 پـر  هـاي  رخنـه  ايجاد موجب شناسي انسان در اي پايه اصول اين به اقتصادي و فرهنگي
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 .شود مي ها مدل و ها تئوري در ناشدني
 تـا  اسـت  آزاد و مختار حيات، هاي دوره همه در ذاتاً انسان شريفه، آيات اين اساس بر
 و بودن سرگردان بودن، رها معناي به آزادي و اختيار اين .كند انتخاب را خود زندگي مسير
 هـا  زيبايي و ها خوبي سمت به خويش دروني اعماق در بلكه نيست، وي بودن ماهيت بي

 و اصـلي  محـرك  آدمـي،  وجـود  در نهفتـه  نـاب  فطرت و دروني گرايش اين .دارد گرايش
 مـي  فـرا  نهايي مقصد و حقيقي سعادت سوي به را انسان و اوست پيشرفت و رشد سرآغاز
  .خواند
 بـه  كـه  آن از پـيش  و يابـد  مي فطري معنايي نوسازي و توسعه مفهوم اساس، اين بر
 در مطهري استاد .دارد نظر او حقيقي سعادت و الهي روح و فطرت به بپردازد، انسان جسم
 سرشـت  داراى اسـت  موجـودى  انسان، انسان، از فطرى تلقى بر بنا :نويسد مي باره همين
 جبـر  و طبيعت جبر از آزاد و خويشتن بر حاكم حق طلب، و جو حق فطرت به مجهز الهى،
 انسـان  در انسانى ارزشهاى انسان، از تلقى اين بنابر .سرنوشت جبر و سرشت جبر و محيط
 .اسـت  شـده  نهـاده  او سرشـت  در تقاضاها سلسله يك صورت به بالقوه يعنى دارد؛ اصالت
 تعبير به و است انسانى متعالى ارزشهاى خواهان خود، انسانى هاى سرشت موجب به انسان
 عقـل  نيروى موجب به و است اخالقى مكرمتهاى و عدالت و حقيقت و حق خواهان ديگر،
 و اراده موجب به و نباشد محيط كوركورانه سير تسليم و باشد خود جامعه طراح توانديم خود

 بـه  وحـى  .آورد در مـى  اجـرا  مرحله به را خود فكرى طرحهاى خود، گرى انتخاب نيروى
 مـي  راهنمـايى  و دهـد  مـي  يـارى  را او انسـانى،  هـاى  ارزش حـامى  و هـادى  عنـوان 
  ).1382،44مطهري،(نمايد

 فـردي  ابعاد تمام به كه شود مي محقق زماني اسالمي معارف اساس بر انساني توسعه
 بـه  منسـجم  و اعتـدالي  سير در اجزا و ابعاد همه و شود توجه جامعه دروني اجزاي و انسان
 توسـعه  از انسـاني  توسعه رو، اين از .باشند حركت در حقيقي سعادت و نهايي مقصد سمت

 :نويسد مي مطهري استاد .نيست جدا اقتصادي و فرهنگي اخالقي،
 در زيـرا  هست؛ هم سياسي رشد و اجتماعي رشد و اخالقي رشد متضمن اسالمي رشد
 مسـئوليت  هـم  و سياسي مسئوليت هم و اجتماعي مسئوليت هم و است اخالق هم اسالم
  ).1386،473 مطهري،(معنوي رهبري و حزبي رهبري

 و انسـاني  كماالت و اخالقي فضايل پرتو در مادي بهتر زندگي آرمان و آل ايده جامعه
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 و حياتي ابعاد تمام در ها انسان حركت و رشد موجب يافته توسعه و مطلوب اي جامعه طرح
 و جسم و فرهنگ و اقتصاد آخرت، و دنيا ميان جامعه، اين در .شود مي آنها دروني انسجام
 ابعـاد  درونـي  انسجام و شد نخواهد متحول ديگري از جدا يك، هيچ و شود مي جمع روح،
 با همراه اخالقي فضايل به توجه  .خورد نخواهد هم به جامعه دروني اجزاي و انسان فردي

 اهللا بقيـة  حكومـت  هـاي  ويژگـي  از درمـان  و بهداشـت  و پويـا  سياسي، اقتصـاد  حكومت
  ).272-1386،211طبسي،(است

 مشـاركت  اسالمي ايرانـي آرمـاني،    جامعه در يافتگي توسعه هاي مؤلفه از ديگر يكي
 سياسـي  و اجتماعي امور در آنان آفريني نقش و خويش سرنوشت تعيين در ها انسان همه
 عرضه جهاني الگويي كه است اين توسعه پردازان نظريه بيشتر هاي دغدغه از يكي. است
 هـم  و كند متحد را جهان تواند مي مهدوي جامعه در توسعه الگوي تنها حال، اين با .كنند

 عامـل  اصلي نقش به توجه با .سازد استوار عدالت و فطرت پايه بر را آميز مسالمت زيستي
اسالم انسان را موجـودي دوبعـدي بـا     )162 ، 1379مطهري،(اجتماعي تغييرات در انساني

 فطريات و سرشت مشترك و آزادي و اختيار در انتخاب سرنوشت خويش معرفي مي كنـد؛ 
را حق انسان مي داند تا با انتخاب هاي خـويش و بـر اسـاس الگـوي     مكتب اسالم آزادي 

خـود و    سرنوشت خود را تعيين كند و در نتيجه، در مقابـل خـدا،  ) انسان كامل(معرفي شده
مكتب اسالم به اجتماع توجه دارد و توجـه بـه فـرد در بطـن     . خلق مسوول و پاسخگوست

ر حالي كه وجـود گرايـان ملحـد    جامعه است و با تك روي و خودمحوري مخالف است؛ د
، تامين منافع فردي را اصل مي دانند و در واقع فردپـرور هسـتند و بـه كـل و      فردگرا بوده

  .)60،1387صالحي،مهرابيان،(منافع جمعي كمتر توجه دارند
داند كه با عـالم عقـول در   ، رياست مدينة فاضله را كسي مينيز فارابي فيلسوف شيعي

آورد تـا بـا سـنت الهـي خـويش جامعـه را بـه        ماني را براي بشر ميارتباط است و پيام آس
در غياب رئيس اول، رئيس مماثل . از اين رو، رئيس اول همان پيامبر است. فضيلت برساند

ها مشابه و همانند رئيس اول است، رياست مدينه فاضـله را بـر عهـده     كه در عمده ويژگي
با سنت رئيس اول آشنا هستند و به رؤسـاي   در نهايت، در غياب آنان، كساني كه. گيردمي

رؤسـاي افاضـل در   . گيرنـد  شوند، رياست و رهبري جامعه را برعهده ميافاضل شناخته مي
در انسـاني  لگـوي توسـعه   ا ).1379فـارابي،  (باشـند  شناسان يا فقها ميواقع همان شريعت

حال سـخن خـويش    .اسالم مبتني بر باطن افراد و تغيير و دگرگوني روحي ـ اخالقي است 
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پـي مـي     "انسان ارزشهاي"در باب ارزشهاي انساني را در كالم قرآن مجيد تحت عنوان 
  ):1385اژه اي،(گيريم
 

  ي در نگاه قرآن انسان ارزشهاي
 .است انسان خليفه خدا در زمين -1

آيـا  : نها گفتندآ. بيافريند، اراده خويش را به فرشتگان اعالم كرد روزي كه خواست او را
مـن   :آفريني كه در زمين تباهي خواهد كرد و خون خواهد ريخـت؟ او گفـت   موجودي مي

جانشـينهاي خـود در    اوست كه شـما انسـانها را  ).30/بقره(شما نمي دانيد چيزي ميدانم كه
معـرض آزمـايش قـرار     زمين قرار داده تا شما را در مورد سرمايه هايي كـه داده اسـت در  

 ).165/انعام("دهد
بزرگترين ظرفيتهايي است كه يـك مخلـوق ممكـن اسـت      انسانظرفيت علمي  -2

 .داشته باشد
همينكه آدم فرشـتگان  . به اينها بياموز و اينها را آگاهي ده تو! اي آدم: خدا به آدم گفت

نگفتم كه من از نهانهاي آسمانها و زمـين  : را آموزانيد و آگاهي داد، خدا به فرشتگان گفت
و هم ميدانم آنچه را شما اظهار مي كنيـد  ) حتما شما نميدانيدمي دانم چيزي را كه (آگاهم

  ).33-31/بقره(داريد؟مي و آنچه پنهان
. او فطرتي خدا آشنا دارد، به خداي خويش در عمق وجـدان خـويش آگـاهي دارد    -3

 .انحرافهايي است از سرشت اصلي انسان ها و همه انكارها و ترديدها، بيماري
بـا  (خداونـد ) و هستند و خواهند بـود ( پدران خويش بوده هنوز كه فرزندان آدم در پشت

چهـره  ). 172/اعـراف (خويش گواه گرفت و آنها گواهي دادند آنها را بر وجود) زبان آفرينش
نگهدار، همان كه سرشت خدايي است و همه مردم را بر آن سرشـته   خود را به سوي دين

 ).43 / روم(است
در جماد و گياه و حيوان وجـود دارد،   عناصر مادي كه در سرشت انسان عالوه بر -4

انسان تركيبي است از طبيعـت و مـاوراي طبيعـت، از    . عنصري ملكوتي و الهي وجود دارد
 .جان ماده و معني، از جسم و

آفريد و آفرينش انسان را از گل آغاز كرد، سپس نسل او را  آن كه هر چه را آفريد نيكو
داد، آنگاه او را بياراست و از روح خـويش در او  پست است قرار  از شيره كشيده اي كه آبي
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 )./9-7سجده(دميد
انسـان موجـودي   . آفرينش انسان، آفرينشي حساب شده است، تصـادفي نيسـت   -5

 .انتخاب شده و برگزيده است
 ).121/طه( توبه اش را پذيرفت و او را هدايت كرد خداوند آدم را برگزيد و

دارد، امانتدار خداست، رسـالت و مسـئوليت دارد، از او    او شخصيتي مستقل و آزاد -6
بتكار خود زمين را آباد سازد و با انتخـاب خـود يكـي از دو راه    و اخواسته شده است با كار 

 .اختيار كند سعادت و شقاوت را
برآسمان و زمين و كوه ها عرضـه كـرديم، همـه از پـذيرش آن      همانا امانت خويش را

ترسـيدند، امـا انسـان بـار امانـت را بـه دوش كشـيد و آن را         ول آنامتناع ورزيدند و از قب
 ).72/احزاب( نادان بود همانا او ستمگر و. پذيرفت

مركب و ممزوج آفريديم تا او را مورد آزمايش قرار دهيم، پـس   ما انسان را از نطفه اي
اسـت يـا كـافر     داديم، همانا راه را به او نمـوديم، او خـود سپاسـگزار    او را شنوا و بينا قرار

راست را كه به او نشان داديم خواهد رفت و بـه سـعادت خواهـد رسـيد و يـا       يا راه(نعمت
 ).3/دهر( )كفران نعمت كرده، منحرف مي گردد

او از يك كرامت ذاتي و شرافت ذاتي برخـوردار اسـت، خـدا او را بـر بسـياري از       -7
را درك و احسـاس مـي   آنگاه خويشتن واقعي خـود   او. مخلوقات خويش برتري داده است

كند كه اين كرامت و شرافت را در خود درك كنـد و خـود را برتـر از پسـتيها و دنائتهـا و      
 .ها بشمارد و شهوتراني اسارتها

مسـلط  ) خشـك و تـر  ( همانا ما بني آدم را كرامت بخشيديم و آنان را بر صحرا و دريا
 ).70/اسرا( خويش برتري داديم كرديم و بر بسياري از مخلوقات

او از وجداني اخالقي برخوردار است، به حكم الهامي فطري زشت و زيبـا را درك   -8
 . كندمي

ــه نفــس انســان و  ــوگند ب ــام   س ــه او اله ــا را ب ــا و پاكيه ــه ناپاكيه ــدال آن، ك  اعت
 ).9و8/شمس(كرد

خواستهاي او بـي نهايـت اسـت، بـه     . گيرداو جز با ياد خدا با چيز ديگر آرام نمي -9
 .بپيوندد) خدا( ر و دلزده مي شود مگر آنكه به ذات بي حد و نهايتهرچه برسد از او سي

پروردگـار   توبـه سـوي  ! اي انسـان ). 28/رعـد ( دلها آرام مي گيـرد  همانا تنها با ياد او 
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 ).6/انشقاق(كرد خويش بسيار كوشنده هستي و عاقبت او را ديدار خواهي
 . انسان آفريده شده است نعمتهاي زمين براي -10

گيري پس او حق بهره(آسمانها و آنچه در زمين است مسخر او قرار داردآنچه در 
 ).13/جاثيه( مشروع همه اينها دارد

. كه تنها خداي خويش را پرستش كند و فرمان او را بپـذيرد  او را براي اين آفريد -11
 .خداست اش اطاعت امر پس او وظيفه

  ).56/ذاريات( كنند نيافريديم مگر براي اينكه مرا پرستش همانا جن و انس را
  . يابداو جز در راه پرستش خداي خويش و جز با ياد او خود را نمي -12

 خدا را فراموش كردند و خداوند خودشان را از ياد خودشان برد همانا از آنان مباشيد كه
 ).18/حشر(

او همينكه از اين جهان برود و پرده تن كه حجاب چهره جان اسـت دور افكنـده    -13
 .بر او نهان است بروي آشكار گردد وشيده كه امروزشود، بسي حقايق پ

  ).22/ق( همانا پرده را كنار زديم، اكنون ديده ات تيز است
او تنها براي مسائل مادي كار نمي كند، يگانه محـرك او حـوائج مـادي زنـدگي      -14
او ممكن است كـه  . جوشد جنبد و مي هايي بس واال مي وآرمان او احيانا براي هدفها. نيست
 . آفريننده، مطلوبي ديگر نداشته باشد كت و تالش خود جز رضاياز حر

تو از او و : همانا به سوي پروردگارت بازگرد با خشنودي متقابل !اي نفس آرامش يافته
  ).28/فجر( خشنود او از تو

باتوجه به آنچه كه گذشت مي توان برخي از مهمترين مضامين ارزشي حاكم بر الگوي 
  .مشاهده نمود 1ها اشاره شده است در جدول  را كه در قرآن بدان اسالمي ايراني پيشرفت

 ارزشهاي حاكم بر انسان شناسي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت از نگاه قرآن: 1جدول
  منبع  مضمون  1
  33-31/بقره  دانش مداري  2

 172/اعراف  معنويت  3
  43/روم

  7  /سجده  بعد روحي انسان  4
  121/طه  برترين مخلوق خداوند  5



 مجموعه مقاالت دومين كنگرة ملي علوم انساني    282

  72/احزاب  شخصيت مستقل و آزاد،  6
  70/اسرا  شرافت ذاتي كرامت و  7
  9-8/شمس  وجدان اخالقي  8
  28/ رعد   راز و نياز  9
  13/جاثيه  رفاه انسان  10
  56/ذاريات  اطاعت و بندگي  11
)30/ 13الرعد(  توكل بر خداوند  12  
)28/ 13الرعد(   به ياد خدا بودن  13  
 اعتقاد به نتيجه عمل  14

 
)96/ 16النحل(   
)15/ 17االسراء(  
)111/ 16النحل(   

)7/ 13الرعد(  اعتقاد به وجود رهبر  15  
  ها اعتقاد به آزمايشي بودن زينت  16

  
)46/ 18الكهف(  

)7/ 18كهف(  
  ناپايداري دنيا اعتقاد به  17

  
)45/ 18الكهف(  
)8/ 18الكهف(  

) 61/ 16النحل(   اعتقاد به سنت امهال خداوند  18  
)24-17/23اسراء(  احترام به والدين  19  
  )89/ 16النحل(   پيروي ازكتاب هدايت  20
)26/ 17االسراء(   بخشش به نزديكان  21  
)30/ 16النحل(  نيكي كردن  22  

)7/ 17االسراء(  
  )21/ 17االسراء(   تالش و كوشش  23
  )23/ 13الرعد(  انجام عمل صالح  24
)24/ 13الرعد(  صبر در راه خدا  25  

) 13/22الرعد(   
  وفاي به عهد  26

 
)91/ 16النحل.(  
)26/ 17االسراء(   

)21 - 20/ 13الرعد(  
  ايمان وعمل صالح  27

  
)18/30الكهف(  
  )29/ 13الرعد(
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  گيري نتيجه
انديشه مربوط به طراحي الگويي اسالمي ايراني براي دستيابي به توسعه مـدتي اسـت   

مقاله حاضر با هدف تالش براي ايجاد چـارچوبي مفهـومي   . كه در كشور مطرح شده است
براي درك مفهوم توسعه انساني در الگوي اسالمي ايراني پيشرفت بـر مطالعـه و بررسـي    

در مقايسه با نگـاه برنامـه هـاي توسـعه اي غربـي       انسان از نگاه معرفت شناسي اسالمي
  . انسان متمركز شده است

انسان محوري بر اساس آموزه هاي قرآني با انسان محـوري در نظريـه هـاي توسـعه     
زيرا نظام تعليم و تربيت بر اساس آمـوزه  . اقتصادي ديگر اقتصاد دانان تفاوت جوهري دارد

نش، ايمـان و اعتقـاد بـه توحيـد و در ارتبـاط بـا       هاي اسالمي در ارتباط فرد با مبدا آفـري 
خويشتن، روحيه مقاومت دربرابر سختي هـا، نظـم، وقـت شناسـي، دانـش جويي،حقيقـت       
دوستي، ابتكار و خالقيت در زمينه هاي علمي، فني، ادبي، تزكيه نفـس، فضـايل اخالقـي    

  ).1386،63آقا نظري،(مورد توجه قرار مي دهد
نوع توسعه با تفسير انسـان  دوسـتانه از توسـعه در ادبيـات      از اين رو تمايز اساسي اين

اقتصادي، اين است كه درنظام آموزش اسالمي تمركـز بـر تـوان منـدي انسـان از جهـت       
علمي، مهارتي و رفتار بر رشد اقتصادي و سرانجام گسترش انتخـاب انسـان هـا در حـوزه     

هـاي اساسـي وي اعـم از    بلكـه كليـه اسـتعدادها و نياز   . بخشي از نيازهاي طبيعي نيسـت 
در تمايز ميان توسعه از . نيازهاي مادي، معنوي، در حوزه هدف هاي آموزش قرار مي گيرد

نگاه اسالم و نگاه غربي، رضايي و پيروزمند نيز از جايگزيني هدف قـرب الهـي بـه جـاي     
ــايي فعاليــت علمــي و فــن آوري صــحبت مــي     ــوان هــدف نه ــه عن بهــره اقتصــادي ب

هدف اصلي توسعه در اسالم، ايجاد جامعه اي ايـده آل اسـت كـه در آن    ). 1387پايا،(كنند
انسان شناسـي الگـوي اسـالمي    . نوعي توازن بين دنياي مادي و معنوي بر قرار مي گردد

ايراني پيشرفت از نوعي تركيب بين ارزشـهاي فرهنگـي و اجتمـاعي و دنيـوي و معنـوي      
فت بـر درجـه سـازگاري آن بـا     به عبارت ديگـر، موفقيـت الگـوي پيشـر    . حمايت مي كند

اين بـه دليـل ايـن    . ها و نيازهاي دنيوي و معنوي، و برقراري تعادل بين آنها است خواسته
واقعيت است كه توسعه انساني در اين الگو ريشـه در فرهنـگ اسـالمي دارد و مـي توانـد      

ايـران   راهكارهاي پايا و ماندگار براي همه جوامع، اعم از غربي و غيـر غربـي و در اينجـا   
اين الگوي توسعه ويژگيهاي منحصر بفردي دارد كه مي تواند به منظور بهبود . فراهم آورد
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نظام هستي داراي غايـت و حكمتـي   . و آنچه در آن است مخلوق خداوند باري تعالي است

انسـان بـه عنـوان اشـرف     . است كه حركت و تغيير در آن قانونمند و در جهت غايت است
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  ين در اصالح راهبردي بنياد، تحقق علم نافع

 و اعتالي علمي كشور

  ∗بهرام اخوان كاظمي
  

  چكيده
پرسش پژوهش حاضـر پيرامـون مفهـوم علـم نـافع اسـت و ايـن كـه منظـور از علـم           

چــه علمــي اســت  و علــم ، و ممــدوح در منــابع اســالمي، مقبــول، و دانــش متعــارف
ــوزه  ــور در آمـ ــاي  مزبـ ــويژه  هـ ــالمي و بـ ــات و  اسـ ــه اختصاصـ ــي داراي چـ روايـ

ــي ــايي  ويژگ ــش؟ اســته ــدگان دان ــد  ـاعــم از معلمــين و متعلمــين     ـ   و پژوهن باي
ــه ســؤال مطروحــه ؟ برخــوردار از چــه صــفاتي باشــند ــا و در پاســخ ب ــر همــين مبن ، ب

نوشتار حاضر با هدف ترسيم الگـويي اسـالمي بـراي تبيـين ايـن علـم كـه بـا وصـف          
بـه رشـته تحريـر در آمـده اسـت و      ، مي ذكـر شـده  در روايـات اسـال  » خير«و » نافع«

نتــايج چنــين پژوهشــي در بردارنــده نــوعي مهندســي تعلّــم و تعلــيم دانــش در جامعــه 
اعـم از حـوزوي و دانشـگاهي اسـت و نگارنـده بـر ايـن        ، اسالمي در كليه عرصـه هـا  

راهبــردي بنيــادين در اصــالح و اعــتالي علمــي ، تحقــق علــم نــافعبــاور اســت كــه 
اعــم از  ـ  هــا بــود  و علــم پژوهــي متعــالي آن هــم در كليــه عرصــه كشــور خواهــد 

  .و مبتني بر تحصيل علم نافع است  منوط،  ـ حوزه علوم انساني و غير انساني
ت ، علم نـافع ، روايات: ها كليدواژه علـم  ، علـوم انسـاني  ، تعلـيم و تعلّـم  ، تقـوا ، عبوديـ
  .خير، اصالح، كاربردي

  
                                                            

 دانشيار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز ∗
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  مقدمه
قراني و روايي مورد تاكيد هاي  در بسياري از آموزه، دانش پژوهيامر به تعليم و تعلّم و 

ويژه قرار گرفته است اما همواره يكي از مباحث  مطرح در حوزه معرفت شناسي و 
مهندسي علمي كشورمان و حتي عالم اسالمي اين بوده است كه منظور از علم و دانش 

آيا اين دانش فقط در ؟ علمي است چه، و ممدوح در منابع اسالمي، مقبول، متعارف، متعالي
 حيطه الهيات و علوم الهي است يا علوم دقيقه و تجربي و ساير علوم انساني را هم در بر

اسالمي و هاي  در آموزه، اساساً دانش پژوهي و تعليم و تعلم متعالي و كارآمد؟ گيرد مي
اعم از  ـ دانشو پژوهندگان ؟ استهايي  بويژه روايي داراي چه اختصاصات و ويژگي

  ؟ بايد برخوردار از چه صفاتي باشند ـ معلمين و متعلمين
، شود كه علم مقبول و ممدوح مي بخوبي فهميده، با نگاهي كوتاه به روايات اسالمي

 اسالم كرممپيامبر مورد اشاره قرار گرفته و مؤيد اين سخن آن است كه » نافع« با صفت 
 ور از علم نافع سخن رانده است همچنانكهبه وف، نيز همانند ساير معصومين )ص(

يعني بهترين علم آن است كه  )394ص، 1400، الصدوق( »خير العلم ما نفع« :فرمود مي
 اظهار همواره )ص(پـيـامـبـر خـدااز زيد ابن ارقم نقل شده است كه ، فايده بخش باشد

نفس ال تشبع و  اللهم اني اعوذبك من علم ال ينفع و من قلب ال يخشع و من« :داشت مي
به تو پناه ! بار خدايايعني؛ ، )124ص ، 1ج، عبدالقومي مندري(من دعوة ال يستجاب لها 

مى برم از دانشى كه سود نبخشد و از دلى كه خاشع نباشد و از نفسى كه سير نشود و از 
  .»دعايى كه پذيرفته نگردد

، نهج البالغه( »ينفعال خير في علم ال « :روايت شده است) ع(از امام علي همچنين 
بدين ترتيب در نهج  .هيچ خيري در علم غير سودمند نيست )393ص، صبحي صالح

علم «با صفت ، چنين علم منطبق با معروف اسالمي، البالغه و بسياري از روايات اسالمي
 ؛در همين راستا .به شمار آمده است مورد تنوير و تبيين واقع شده و از صفات متقين» نافع

و » نافع«شتار با هدف ترسيم الگويي اسالمي براي تبيين اين علم كه با وصف اين نو
، به رشته تحرير در آمده و بنابر سوال اصلي تحقيق، در روايات اسالمي ذكر شده» خير«

رسد كه منظور ازعلم  مي به نظر«: كند كه مي مفروض و مدعاي خود را چنين طرح
آن هاي  باشد و اين علم و ويژگي مي علم نافع، ميمقبول و ممدوح در روايات اسال، متعالي
كاربردي و خير بودن و برخورداري از خصيصه ، عقالني، در مسير عبوديت الهي: مانند
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؛ به خوبي در ... اصالح گري و هماهنگي با فطرت و ضديت آن با هواهاي نفساني و
ردارنده نوعي مهندسي و روايي تعريف شده است و اين تعاريف از علم نافع؛ در بهاي  آموزه

. »الگوسازي براي اكتساب و آموزش و تعلم و تعليم دانش در جامعه اسالمي است
به عنوان يكي از راهكارهاي مهم ، توان از نتايج چنين پژوهشي مي همچنين و بر اين مبنا؛

دانشگاهي و ، علميهاي  در عرصه، اسالميهاي  علم آموزي صحيح و منطبق با آموزه
د جست و وحدت رويه و اتحاد واقعي حوزه و دانشگاه را از اين منظر جستجو و حوزوي سو

  .محقق ساخت
راهبردي بنيادين در اصالح و اعتالي ، به باور و مدعاي اين نوشتار تحقق علم نافع 

و اعم از حوزه  ـ ها علمي كشور خواهد بود و علم پژوهي متعالي آن هم در كليه عرصه
  . منوط  و مبتني بر تحصيل علم نافع است، ـ  علوم انساني و غير انساني

  
  پيشينه و روش تحقيق

نگارنده پژوهشي بايسته را مشاهده نكرده است و فقط ، در زمينه موضوع اين  نوشتار
كوتاهي به اين موضوع شده است  دريكي دو اثر بطور جسته و گريخته اشارات بسيار

» اسالمي علم«مله؛ استاد مهدي گلشني  از جمله كساني است كه سعي نموده مفهوم جاز
قران و علوم «همچنين وي در كتاب . 1متفات از آن را تبيين نمايدهاي  و برداشت

علوم تالش نموده تا نشان دهد كه توصيه ايي » مفيد بودن« ؛ با تاكيد بر مالك»طبيعت
علم شده است منحصر به معارف خاص شريعت  كه در كتاب و سنت در مورد فراگيري

، در اين راستا 2شود مي اسالم نيست بلكه هر علمي را كه براي بشر مفيد باشد شامل
  :گلشني معتقد است كه

، را نمي پسنديم )و يا ديني و غير ديني(ما طبقه بندي علوم به شرعي و غير شرعي «
طبقه بندي مذكور  3اند ذكر شدهزيرا همچنانكه استاد شهيد مرتضي  مطهري به حق مت

                                                            
  )186-175، ص1385گلشني، : (ك، به.ر. 1
  ).25، ص 1378گلشني، : ( ك، به.ر .2
  )137مطهري، ص :  (ك، به.ر .3



 مجموعه مقاالت دومين كنگرة ملي علوم انساني    290

 

اند و اين با جامعيت  آورد كه علوم غير شرعي از اسالم بيگانه مي اين توهم را پيش
 ديني كه مدعي تامين سعادت كامل بشر است و خود را خودكفا. دآي اسالم جور در نمي

ي نقش كه در تامين رفاه و استقالل  جامعه اسالمهايي  داند نمي تواند نسبت به چيز مي
  ).9ص ، 1378، گلشني( ».حياتي دارند 

هم يكي دو اشاره به مبحث علم نافع داشته از جمله   مطهري عالمه مرحوم  از سويي
  :اظهار نموده است

كند كه هر علم مفيد و نافعي را كه براي جامعه  مي جامعيت و خاتميت اسالم اقتضا«
  ).9ص ، 1378، گلشني( »اسالمي الزم و ضروري است علم ديني بخوانيم

، 1لحكمةروايي شيعي مانند ميزان اهاي  شايان ذكر است كه در برخي دايرة المعارف  
و استاد محمد رضا حكيمي به ، نويسندگاني مانند محمد محمدي ري شهري، 2الحياةو 

ذكر اجمالي و بدون تفصيل وتشريح  برخي  روايات در باره  عالمان غير نافع و يا علم نافع 
  . اند كه رافع خالء تبيينهاي الزم در اين باره نيست پرداخته

بايد اظهار داشت كه مفهوم لغوي و محتوايي علم نافع و ، در مورد روش اين پژوهش  
به روش ، احاديث تشيع 3با مراجعه به كتب و نرم افزارهاي، و متضادهاي آنها  مترادف
ر گرفته است و در حقيقت  كليه كتب روايي ايي؛ مورد بررسي و تحليل نگارنده قرا كتابخانه
مجلد آنهم با  400عنوان كتاب و قريب به  240شامل بيش از ، اصلي و فرعي شيعي

، طب، دعا، تاريخ، اخالق، فقه، تفسير، هزار باب در موضوعاتي مانند عقائد 81بررسي 
دريافت  فضائل و مناقب مورد بررسي دقيق و موشكافانه قرار گرفته و مؤلف بر اساس

تدوين ، مدخل حاضر را در تبيين علم نافع، )ع(قاصر خويش از ذخائر عظيم اهل بيت 
  .نموده است

  
  

 نافع فضيلت علم. 1
                                                            

  )507و 484محمدي، بي تا، ص : (ك به.ر .1
  ).100، ص الحياةحكيمي، (: ك به.ر .2
نحو وافي استفاده گرديده  به، )نرم افزار گنجينه روايات نور(: براي نمونه از منبع ارزشمند .3

  .است
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علم آموزي از مسلم ترين و پسنديده ترين معروفات اسالمي است كه هم آيات    
در سوره  قران .اند تصريح نموده، بر اين مطلب به وضوح) ع(الهي و هم روايات معصومين 

اهل علم و دانشمندان را به هيجوجه با نادانان يكسان نمي شمارد فهم اين ، 9زمر آيه 
، همچنانكه در آيه يازده سوره مجادله 1آورد مي خردمنان به شمارهاي  نكته را از ويژگي

 . 2گرداند مي مقام اهل ايمان و دانشمندان را رفيع، آمده است كه خداوند متعال
ايات متعددي ؛علم به عنوان سرسلسله و غايت بسياري از خيرات و همچنين در رو 

بدون شك  -همانطور كه شواهد آن ارائه خواهد گرديد  -فضائل بشمار آمده است و 
  .باشد مي علم نافع، منظور از چنين علمي

ات فراواني دارند از جمله بيان، در افضليت دانش) ص(به عنوان نمونه پيامبر اكرم 
  : اند فرموده

 ةالعلم حيا ...)175ص ، 77ج، مجلسي( والجهل رأس الشرّ كلّه، العلم رأس الخير كلّه«
طلب العلم افضل عنداهللا من الصالة و  )...28661خ، متقي( اال سالم و عماد الدين

طالب العلم ركن اال سالم و ... )28655خ ، متقي( الصيام والحج و الجهاد في سبيل اهللا
اقرب الناس من درجة النبوه اهل العلم و ... )28729خ ، متقي( بيينيعطي اجره من الن

فضل العالم )... 2857خ، متقي( العلم افضل من العبادة)...14ص، فيض كاشاني( الجهاد
ان الفضل العالم علي العابد كفضل الشمس  ...علي العابد كفضل القمر علي سائر النجوم 

العالم واحد اشد علي ، والذي نفس محمد بيده... )19ص ، 2ج، مجلسي(علي الكواكب 
بي ، 7ج، محمدي، 28908خ ، متقي( والعابد لغيره ابليس من الف عابد النّ العابد لنفسه

  .)461ص، تا
جهل جاي ، علم در رأس كليه امور خير قرار دارد همچنان كه در رأس كليه امور شر

 ركن اسالم، جوينده دانش. ..علم مايه حيات اسالم و ستون دين است... گرفته است
نزديك ترين مردم به  ...باشد و به او همانند پيامبران اجر و پاداش داده خواهد شد مي

فضيلت و ... علم از عبادت با فضيلت تر است... اهل علم و جهاد هستند، درجه نبوت
... تهمانند برتري و فضيلت ماه و يا خورشيد  بر ساير ستارگان اس، برتري عالم بر عابد

قسم به آن كسي كه جان محمد در دست اوست تحمل وجود يك عالم براي شيطان از 
                                                            

 قل هل يستوي الذين يعلمون و الذين ال يعلمون انما يتذكر اولواال لباب .1

 يرفع اهللا الذين آمنوا منكم و الذين اوتوا العلم درجات .2
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] فايده[ عابد براي نفس خويش است و] فايده[ سخت تر است زيرا، تحمل هزار عابد
  »عالم براي ديگران است

به  )ع (امام على در كالم ، چنين تعابير ارجمندي از مقام علم و جويندگان دانش نيز  
  : اند كرّات وارد شده است از جمله فرموده

ــم« ــم ، راس الفضــائل العل ــة الفضــائل العل ــدي( غاي ــا، 7ج، محم ــي ت ال ...)447ص، ب
ال كنــز انفــع مــن .. ).470ص، 113حكمــت ، دشــتي، نهــج البالغــه( كــا لعلــم شــرف
 )452ص، بــي تــا ، 7ج، محمــدي( ةالعلــم حيــا  )...165ص، 1ج، مجلســي( العلــم

 العلــم حــرز )...همـان (العلــم مصـباح العقــل ..).448ص، همــان( يـة هدا العلـم افضــل ....
ــين االخــالق .. .)172ص، 1ج، حكيمــي( ــز ب ــم التميي ــا و ، رأس العل و اظهــار محموده

  .)528ص، بي تا، 6ج، محمدي( قمع مذمومها
هيچ شرفي و  ...باشد مي وغايت همه فضائل علم، علم در رأس كليه فضائل قرار دارد 

؛ برترين  و با فضيلت ترين هدايت. ..علم مايه حيات است.. مانند علم نيستهيچ گنجي 
، سر و رأس دانش...علم دژى مستحكم است...دانش است، چراغ عقل...باشد مي علم

و  از ميان بر داشتن اخالقيات ، واظهار موارد پسنديده آن، عبارت از متمايز سازي اخالق
  »ناپسند و مذموم است

فقط مختص علم نافع است و در روايات بسـياري  ، بديهي است چنين تكريمي از علم  
: انـد  بـاره فرمـوده   در ايـن ) ع(قرا مام بـا  به عنوان مثال؛، تصريح گرديده است، بدين مطلب

از عبادت هفتاد هزار عابد برتـر و بـا فضـيلت تـر     ، عالمي كه از علم او منفعت حاصل آيد«
  ).18ص، 2ج، مجلسي( ».1است
بمانند صدقه ، همچنين به تعبير پيامبر گرامي؛ فوايد علم نافع پس از مرگ عالم  

با ، باقي خواهد ماند و ثواب اعمال مزبور، پس از مرگ، جاريه و فرزندان صالحِ فرد متوفا
         )14ص، 1ج، ديلمي( . 2مستمراً ادامه خواهد داشت، مرگ صاحبان اين سه مورد

  
  

 نافعتعريف علم . 2
                                                            

 ، »عالم ينتفع بعلمه، افضل من عبادة سبعين الف عابد« .1

اذا مات الرّجل انقطع عمله اال من ثالثة صدقة جاريه و : قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله .2
   . علم ينتفع به و ولد صالح يدعو له
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راهگشا است و بـه همـين   ) ع(براي تعريف علم نافع مراجعه به روايات ائمه معصومين 
روايـي  هـاي   از منظـر ، دليل در مباحث آتي تالش شده است كه معناي علم و دانش نـافع 

 :بر شمرد، توان تعارف زير را براي دانش مزبور مي تبيين گردد بدين لحاظ
  به معناي خير. 1-2

و امور خير باشد همانگونه كه  » خير« علمي است كه ناظر بر، علم نافعيكي از معاني 
علم به عنوان  سرسلسله و غايت بسياري از خيرات و فضائل بشمار  در روايات متعددي؛

، العلم رأس الخير كلّه«: اند در اين راستا فرموده) ص(آمده است به عنوان نمونه پيامبر اكرم
ازسويي پيامبر مكرم اسالم؛ نافع بودن ..).175ص ، 77ج، يمجلس( والجهل رأس الشرّ كلّه

در روايت ديگري از  ).114ص ، 77ج، مجلسي( 1اند علم را با خير بودن آن يكي دانسته
ريشه و اصل هر ، اصل و ريشه تمام خيرات دانسته شده و در مقابل آن، علم، )ع(امام علي

  )451ص، 6ج، محمدي( 2شر و شرارتي در جهل به شمار آمده است
 )نيكوترين و بهترين( مترادف با احسن. 2-2
بهترين و نيكوترين علوم و احسن  ، از معاني ذكر شده در روايات براي علم نافع 
   :فرمايند مي »ع«مام على ا، است در همين راستا و در تاييد اين معناها  دانش

  )115ص، 1ج، حكيمي( فخذوا من كلّ علم أحسنه، العلم أكثر من أن يحاط به« 
نيكوترين آن  پس از هر دانشى، دانش بيش از آن است كه بتوان همه آن را فرا گرفت«

  ».را بگيريد
  ويا ناظر به اصالح دف باصالحمترا .3-2
 )ع(كنند به عنوان نمونه امام علي  مي برخي از روايات اين معنا از علم نافع را بيان 
  : فرمايند مي

 خيرالعلم ما اصلحت به رشادك و شرّه ما افسدت بـه معـادك  ... خير العلوم ما اصلحك«
، همـان ( و مال ال ينفعـك وبـال  ، علم ال يصلحك ضالل.. ، .)529ص ، 6ج،، محمدي(

  .)506 ص
علـومي اسـت كـه    ، خيرترين آنها...علومي است كه تو را اصالح كند، بهترين دانش ها 

                                                            
  .خيرالعلم ما نفع  .1
 .العلم اصل كل خير و الجهل اصل كل شر .2
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اسـت كـه معـاد تـو را فاسـد      علـومي  ، هدايت تو را اصالح كند و شرير ترين دانش هـا 
مايه ضاللت و گمراهي است و مـالي كـه بـه تـو     ، دانشي كه تو را اصالح ننمايد..نمايد

  »وبال تو خواهد بود، سودي نرساند
بايستي  ناظر بـه اصـالح  و اصـالح     مي حال باعنايت به ترادف  علم نافع با علمي كه

، سـودمند هاي  و تعليم و تعلّم دانشگري باشد و با توجه به اينكه گفته شد كه علم آموزي 
تـوان اسـتنباط كـرد كـه عالمـان و       ، مياز سرآمدان و اصلي ترين معروفات اسالمي است

بايستي از پيشگامان  انجام دو فريضه مهم امـر بـه معـروف و     ، ميدانش پژوهان اين علم
بـه  انـد   ودهبه خوبي تصـريح نمـ  ، روايات اسالمي نيز بر اين نكته مهم .نهي از منكر باشند

  :اند در اين زمينه فرموده »ع«امام جواد عنوان نمونه 
اگر گمراهى را ببينند و ، اند خيانت ورزيده، چون از پند دادن خوددارى كنند، دانشمندان«

زيـرا كـه   ، انـد  بـد كـرده  ، يا مرده دلى را ببينند و او را زنده نسازند، او را راهنمايى نكنند
ايشان پيمان گرفته است كه به نيكى و به آنچه بـدان فرمـان   از ، در قرآن، خداى متعال

و اينكـه در  ، اند ديگران را باز دارنـد  و از آنچه از آن ممنوع شده، رفته است فرمان دهند
 ».و در گنـاه و دشـمنى مـددكار نباشـند    ، نيكى و پرهيزگارى مددكار يك ديگـر باشـند  

  )111ص، 1ج، حكيمي(
  

 هنگ با فطرت به معناي مطابق و هما.  2- 4 

نهج البالغه سودمندي هر گونه علمي را مشروط به تطابق  338امام علي در حكمت   
  :آن با فطرت دانسته و در اين راستا فرموده است

، نهـج البالغـه  ( وال ينفع المسموع اذا لم يكن المطبوع، مطبوع و مسموع: العلم علمان«
  ).514ص ، ترجمه و شرح دشتي
علم فطري و علم اكتسابي؛ علم اكتسابي اگر هماهنـگ بـا علـم     :علم بر دو گونه است

  »فطري نباشد سودمند و نافع نخواهد بود
كـه بـا درس و   هـايي   هر گونه علوم اكتسابي يعني دانش، بر مبناي اين رويت شريف 

بايستي با فطرت الهـي كـه انسـان بـر      مي يابد  براي اينكه سودمند گردند مي بحث بدست
  .آفريده شده است ناسازگار نباشد بلكه بايد با آن تطابق و هماهنگي داشته باشدمبناي آن 

  )و شهودي(معناي علم قلبي وفرا حسي به   . 5-2
دانشي خـداداد   ، بيش از آنكه علمي اكتسابي باشد، علم نافع، از منظر روايات اسالمي  

شايسـتگاني كـه خداونـد     رود كه بنا به لطف الهي در قلوب مي و از فيوضات الهي به شمار
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تـوان بـه    مي در اين زمينه و اينكه چگونه) ع(امام صادق . شود مي گنجانده، مصلحت بداند
  :فرمايد ، مياين علم نافع و قلبي دست يازيد

بلكه نورى است كه در دل هر كس كه خداى تبارك و تعالى ، انش به آموختن نيستد«
نخسـت حقيقـت   ، اگـر خواهـان دانـش هسـتى     ،افتد بنابراين مى ،بخواهد هدايتش كند

عبوديت را در جـان خـودت جـويـا شو و دانش را از طريق به كار بسـتن آن بجـوى و   
، 225و17ص، 2ج، مجلسـي ( .ازخداوند فهم و دانايى بخواه تا تو را فهم و دانـايى دهـد  

  )404ص، 1383، محمدي
پپـامبر مكـرم اسـالم در     توان علم سودمند ناميد همـانطور كـه   مي چنين علم قلبي را 

  :اند بياني بدين مطلب تصريح نموده
 »نْهنْفَقُ مكَكَنْزٍ لَا ي بِه نْتَفَعلَا ي لْمع ...  بِهاحلَى صةُ عجالْح وه انِ وبِاللِّس لْمانِ علْمع لْمالْع

لَ بِهمنْ عمل عالنَّاف وه بِالْقَلْبِ و لْمع 57ص، 1ج، ميديل( و(  
علـم دو  ...دانشي كه از آن بهره برده نشود مانند ثروتي است كه از آن انفاق نمي شود  

يكى به زبان است پس آن فايده ندارد جز اين كه سبب اتمام حجت اسـت و  : علم است
كه ،  و ديگرى علمى است كه در قلب. دانستى چرا عمل نكردى شود تو كه مى گفته مى

 »..علم نافع است، كند مي بدان عملآن براي كسي كه 
اين است كه چنين دانشي فرا حسـي بـوده و   ، نكته ديگر در باره قلبي بودن علم نافع 

توان بـه بيـان    ، ميمنحصر در حواس پنجگانه و درك توسط آنها نيست در تاييد اين مدعا
 :وداشاره نم دانشمند هندىو خطاب به پزشك ، »رساله هليله«در  -»ع«امام صادق 

و چنان پندارى كه دريافت چيزها جز به حواس ميسر ، اگر بر نادانى خود پاى فشارى«
و راه ، كند كنم كه حواس به خودى خود اشيا را درك نمى من تو را آگاه مى، نشود

و ، قلب است كه راهنماى حواس است. شناختى براى حواس بدون قلب وجود ندارد
در ادراك آنها به ، كند از راه حواس ادراك مىاشيايى كه مدعى هستى قلب آنها را 

دانى چه بسا هست همه يا برخى از حواس از  مى... قلب مؤثر اصلى است ، وسيله حواس
با ، چه امور پنهان و چه آشكار، و در اين حال سنجش سود و زيان چيزها، رود ميان مى
از چيزهاى (و ، دهد فرمان مى) به استفاده از سودمند(و قلب است كه . قلب است
آيا اين را ... آيد  و داورى او درست در مى، و امر نهى او نافذ است. دارد بازمى) زيانبخش

  )126ص ، 1ج، حكيمي(» ؟دانى كه پس از نابود شدن حواس قلب باقى خواهد ماند نمى
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 به معناي علمي كاربردي.  6-2

 كـاربردي را هـاي   دانشعلمي سودمند نيست بلكه ، دانش فاقد عمل و بدون كاربرد   
بـه توسـعه و   ، توان در زمره علوم نافع به حساب آورد همچنانكه كاربردي شـدن علـوم   مي

انفع العلم « :در اين باره اظهار فرموده اند)ع(امام علي .رشد و پيشرفت آنها نيز خواهد افزود
مـل شـود   دانشي است كـه بـدان ع  ، نافع ترين علم، العلم رشد لمن عمله به... ما عمل به 

» .مايـه رشـد اسـت   ، براى كسى كـه بـه آن عمـل كنـد    ، علم )...529ص ، 6ج، محمدي(
نصـيب  ، در روز قيامـت هـا   شديد ترين عـذاب ، از نظر اين امام همام)54ص ، 1ج، ديلمي(

   )129ص، 1ج، حكيمي( .1كسي است كه علم غير سودمندي را آموزش داده است
  نفسانيبه معناي علمي غالب بر هواهاي .  7-2  

فع دانسته و علمي را كه بر هواهاي نفساني فائق شود را علم نا، نبي مكرم اسالم
به اين معنا كه ، )85ص، طبرسي( »من غلب علمه هواه فذالك علم نافع«: فرموده است

     .هر كه دانشش بر هوسش چيره آيد اين دانش دانشى سودمند است
  به معناي عقالني و مطابق با عقالنيت. 8-2
تالزم دو جانبه ايي ، توان فهميد كه ميان علم نافع و عقل مي از روايات اسالمي  

عقالني بودن آن و ، برقرار است به همين دليل يكي از معاني نافعيت و سودمندي علم
امور خير با علم ، اساساً در تفكر اسالمي، تطابق آن با معيارهاي عقاليي و سيره عقال است

و   2تالزم مستقيمي بر قرار است، ود و ميان ديانت و عقالنيت نيزش مي و عقالنيت درك
  ).448ص ، 7ج، محمدي(.3علم نيز به مثابه چراغ هدايتگر عقل به شمار آمده است 

، )ع(ودر شرح برخي روايات اهل بيت ، عالمه مجلسي نيز در كتاب شريف بحاراال نوار 
حقيقت عقل و «و در باب ، اول بحاروي در جلد .عقل را با علم نافع يكي دانسته است

  :در اين باره چنين نوشته است، »4كيفيت و شروع آفرينش آن
                                                            

 .» اشد الناس عذابا يوم القيمة من علّم علما فلم ينتفع به« .1
انما يدرك الخير بالعقل، و ال دين لمن ال  :، آمده است)ص(معنا دراين حديث از پيامبر اين . 2

 .)158، ص 77بحاراالنوار، ج( عقل له

  .العلم مصباح العقل): ع(امام علي. 3
 .»...حقيقة العقل و كيفيته و بدو خلقه « :2باب . 4
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عقل به نفسِ علم نافع اطالق شده است علمي كه نتيجه و حاصل ، و در برخي اخبار«
    )96ص، 1ج، مجلسي( »1نجات و مستلزم دستيابي به سعادت است ، آن
  

 علم نافعهاي  برخي ويژگي. 3
متعددي است كـه بـه   هاي  علم نافع داراي خصو صيات و شاخصه، رواييهاي  آموزهدر 
  :شود مي برخي از آنها يادآوري، اختصار
  علم نافع در مسير عبوديت الهي و احياي دين. 3- 1

حركت در جهت عبوديـت الهـي و   ، يكي از اهداف و خصوصيات دانش نافع در روايات
است و صاحبان چنين دانشي در مرتبه پـايين تـر از   احياي دين و پاسداشت شعائر اسالمي 

  :فرموده است) ص(پيامبر اكرم. گيرند مي انبيا قرار
من طلب باباٌ من العلم ليحيي به اال سالم كان بينه و بين اال نبياء درجة في الجنة «
أَنَّ اللَّه يطَاع بِالْعلْمِ و يعبد بِالْعلْمِ و خَيرُ الدنْيا و الĤْخرَةِ  ...)28833خ ، عبدالقومي مندري(

  )204ص ، 1ج، مجلسي(،  مع الْعلْمِ و شَرُّ الدنْيا و الĤْخرَةِ مع الْجهلِ
بياء در طلب نمايد؛ مابين او و ان، كسي كه بابي از علوم را براي آنكه اسالم را احيا  كند

شود و با  مي اطاعت، بدرستيكه خداوند با علم... تنها يك درجه فاصله خواهد بود، بهشت
 گردد و خير دنيا و آخرت با علم است و شر دنيا و آخرت با جهل بدست مي علم پرستيده

  ».آيد مي
در بيــاني تفصــيلي؛ دانــش را شــامل شناســايي خداونــد و نعمــات و »ع«امــام كــاظم 

  :فر مايند مي داند ايشان مي وردگار و نحوه صيانت از ديانتپرهاي  خواسته
دوم اينكه ، نخست اينكه پروردگار خود را بشناسى: دانش مردمان را در چهار چيز يافتم«

از نعمت هستى ، و به تو چه نعمتها داده است(بدانى كه با تو چه خوبيها كرده است 
و چهارم آنكه بدانى چه ، چه خواسته است سوم اينكه بدانى از تو، )گرفته تا ديگر نعمتها

 )113ص، 1ج، حكيمي( » كند و گمراه مى، برد چيز تو را از دين بيرون مى
  

                                                            
المورث للنجاة المستلزم لحصول و في بعض األخبار يطلق العقل على نفس العلم النافع « .1

  .».السعادات
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  اسالمي و اسباب آن هاي  از برترين معروف؛ علم نافع  و تعليم آن .  3- 2
به عنوان يك معروف بسيار ، نافع و سودمندهاي  از تعليم دانش، در روايات اسالمي

مشروط به تعليم آن گشته است ، بزرگ ياد شده و از سوي ديگر ؛نافعيت علممهم و 
نهج البال غه در فرازي از وصيتنامه خويش به فرزندش  31در نامه ) ع(همچنانكه امام علي

  :فرمايد مي )ع(امام حسن
، دشـتي ، نهـج البالغـه  (اعلم انه ال خير في علم ال ينفع و ال تنتفع بعلم ال يحقّ تعلمه «

بدان كه بدرستيكه خيري در علمي كه از آن سودي برده نمـي شـود   ، )377ص، 31نامه
 ».وجود ندارد و علمي هم كه قابل ياد گيري نيست نيز فاقد انتفاع و بهره گيري است

اهميت و مقام ارجمند تعليمِ علم نافع ، در فرازهاي زيبا و دل انگيزي)ع ( امير مؤمنان  
به تفصيل ياد آور شده  و ضمن تشبيه آن با ، وعمل بسيار نيكورا به عنوان يك  معروف 

تحقق بهينه بسياري از اين واجبات و ، ...و، عبادت، امور و اجبات مهمي مانند جهاد
بسياري از معروفات و مستحبات اسالمي  و حتي اطاعت الهي را وابسته به علم آموزي 

  :دانسته اند
و تعليمه لمن ال ، والبحث عنه جهاد، سته تسبيحتعلّم العلم فان تعلمه حسنة و مدار«

و زين ، و سالح علي االعداء، و صاحب في الوحدة، يعلّمه صدقة و هو انيس في الوحشة
ترمق اعمالهم و تقتبس ، و يرفع اهللا به اقواماً يجعلهم في الخير ائمة يقتدي بهم، االخلّاء
عبد و باالعلم يعرف اهللا و يوحد و با لعلم يطاع اهللا و ي 1)166ص، 1ج، مجلسي...(آثارهم

يلهمه ، العلم امام العقل و العقل تابعه، بالعلم توصل اال رحام و به يعرف الحالل و الحرام
  )همان(السعدا و يحرمه اال شقياء

زيرا كه آموختن دانش ثواب و حسنه است و مذاكره اش تسبيح  ،دانش بياموزيد 
 .باشد مي بـه كـسـى كه آن را نمى داند صدقه وجستجوى از آن جـهـاد و يـاد دادنـش

 .است دانش انيس خلوت ويار تنهايى و حربه اى عليه دشمن و زيور دوستان خداوند
به واسطه دانش مردمانى را بلند مرتبه گرداند و آنها را پـيـشـواى در خوبيها كند خداوند 

با  ...آثارشان اقتباس شودكه به آنها تاسى جويند و كردارشان مورد توجه قرارگيرد و 
صله ، بوسيله علم، گردد مي شود و توحيد باورمند مي خداوند يكتا اطاعت و پرستش، علم

علم جلودار عقل است و عقل  .گردد مي شود وحالل و حرام الهي شناخته مي ارحام انجام
  »شوند ميباشد سعادتمندان از علم ملهم گشته و اشقيا از علم محروم  مي تابع آن

 
 ، كاهد مگر علم مي بيان داشته است كه انفاق هر چيزي از آن)ع(همچنانكه امام علي 

                                                            
 )171، ص1مجلسي، ج: (ك به.نيز نقل شده است، ر) ص(اين حديث از پيامبر اكرم .1
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قوي ترين چيزي است كه باعـث  ، آموزش علمو) 469ص، 6ج، محمدي( كه چنين نيست
تزكيه و پاكيزگي عقـل  از   و )111ص، 78ج، مجلسي( 1گردد مي تثبيت و اتقان علم انسان

  )471ص، 6ج، محمدي، 28809خ ، عبدالقومي مندري(2. نتايج آن است
ترين صـدقه و بخشـش    عالي، آموزش و تعليم، شايان ذكر است كه در روايات اسالمي

و بر اين نكته تصـريح گرديـده اسـت كـه     ) 469ص، 6ج، محمدي( 3به حساب آمده است
بـه او  ، اجر عمل كننـده بـدان علـم    تا روز قيامت ، كسى كه علمى را به ديگرى بياموزد«

 )206ص، 1 ج، مجلسي( .»4گرفت تعلق خواهد
  اتصاف به علم نافع از صفات متقين. 3-3
ــوزه  ــاي  در آم ــود دارد     ه ــتقيم وج ــل مس ــوا تعام ــافع و تق ــم ن ــان عل ــالمي مي اس

تـوان اذعـان نمـود     مـي  واتصاف به علم نافع از صـفات متقـين بـه شـمار آمـده اسـت  و      
 باشـد بـه همـين خـاطر    بايـد صـفات متقـين را داشـته     ، كه عالم متصف به چنين علمـي 

رابطـه مسـتقيم و   ، توان استنباط كـرد كـه ميـان پرهيزكـاري  و تـيقن و تقـوا و علـم        مي
قابـل دريافـت   ، نهـج البالغـه   193ايـن برداشـت بخـوبي از خطبـه     . معناداري وجود دارد

در ايــن خطبــه كــه در شــرح ســيماي پرهيزكــاران و اوصــاف  ) ع(اســت  و امــام علــي 
 .اند نافع هم اشاره نموده متقين است به موضوع علم

در فــراز اول ايــن خطبــه و بعــد از حمــد وســتايش خداونــد و اينكــه معصــيت گنــاه   
در توصـيف  )  ع(امـام  ، زيـان يـا سـودي نـدارد    ، كاران و اطاعـت مومنـان بـراي خداونـد    

برخــورداري و بهــره منــدي آنهــا را از علــم نــافع مــورد تاكيــد قــرار داده و ، پرهيزكــاران
   :فرموده است

                                                            
علم الناس علمك و تعلم علم غيرك، فتكون قد اتقنت علمك و علمت ما لم  ):ع(امام علي . 1

 .تعلم
 .اعون اال شياء علي تزكية العقل، التعليم): ع(امام علي  .2
 . ما تصدق الناس بصدقة افضل من علم ينشر .3
 . من علّم علما فله اجر من عمل به الى يوم القيمة): ص(پيامبر  .4
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ــم اهــل الفضــائل  ...« ــا ه ــالمتّقون فيه ــنطقهم الصــواب: ف ، و ملبســهم االقتصــاد، م
و وقفــوا اســماعهم علــي ، غضّــوا ابصــارهم عمــا حــرم اهللا  علــيهم، ومشــيهم التواضــع

  .)295ص، دشتي، نهج البالغه...  ( العلم النافع لهم
پوشــش ، تسخنانشــان راســ، برترنــدهــاي  در دنيــا داراي فضــيلت!امــا پرهيزكــاران ...

ــه روي ــا ميان ــي اســت ، آنه ــا تواضــع و فروتن ــان ب ــر  .و راه رفتنش ــود را ب چشــمان خ
خــود را وقــف دانــش ســودمند هــاي  و گــوش، پوشــانند مــي آنچــه خــدا حــرام كــرده

  ....كرده اند
بايد افزود كه عالم  برخوردار از دانش نافع و سود بخش در مسير نور و تقواي الهي   

 .)195ص ، 1ج، مجلسي( 1عبادت شمرده شده است، است به همين خاطر نظر به وجه وي
  امتزاج علم نافع با حلم و بردباري.  4-3

ــام  ــراز) ع(ام ــاي  در ف ــه ه ــدي خطب ــام  193بع ــه هم ــان خطب ــا هم ــاران، ي  پرهيزك
بـه دانشـمندان بردبـار و نيكوكـاران بـا تقـوا  وخـائف از خـوف         ، مند از علـم نـافع را   بهره
 : قلمداد نموده است، الهي

  »...قد برأهم الخوف برًي القداحِ .ابرار اتقياء، و اما النهار فحلماء علماء«
ــاران در روز ــار، پرهيزك ــرس   ، دانشــمنداني بردب ــه ت ــوا هســتند ك ــا تق ــاراني ب و نيكوك

  ».الغر كرده است، الهي آنان را چونان تير تراشيده
 دنيايي علمي در جهت صالح و مصالح ديني و؛ علم نافع .3-  5

 صالح و مصالح دينيو در خدمت در جهت است كه علم نافع علمي از منظر روايات؛  
، محمدي( ةثمرة العلم العمل للحيا: فرموده است) ع(امام علي باشد همانطور كه دنيايي  و
بايد  مي بدين معنا است كه  ثمره و محصول علم، كه به تعبيري كسترده تر )499ص ، 6ج

اين معنا به خوبي در  .تبديل به عملي براي حيات و زندگاني مادي و معنوي بشري گردد
ذكر شده است آنجا كه امام ، به شاگردش مفضّل) ع(فرازي بلند از خطاب امام صادق

  :فرموده است
و دانستن ، به خاطر داشته باش كه دانستن چه چيزهايى بر آدمى روا گشته! اى مفضّل«

صالح دين و دنياى انسان است ، دانستن آنچه را كه در آن. چه چيزهايى منع شده است
شناختن خداى ، و از جمله آنچه صالح دين وى در آن است. اند به وى ارزانى داشته

و شناختن وظايف الزم در ، برپا است متعال است با داليل و شواهدى كه در آفرينش

                                                            
 .  عبادةالنظر الي وجه العالم، ): ص(پيامبر . 1
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و ، و گزاردن امانت، و نيكويى كردن در باره پدر و مادر، دادگرى نسبت به همه مردمان
و همانند اينها از چيزهايى كه شناختن و قبول كردن آنها در ، كمك رسانى به دوستان
 .وجود دارد، از موافق و مخالف، طبع و فطرت هر امتى

، اند آدمى دانش هر چه را صالح دنياى وى در آن است ارزانى داشته و به همين گونه به
و بيرون آوردن آب ، و دامدارى، بردارى از زمينها و بهره، همچون كشاورزى و درختكارى

و كانهايى كه انواع گوهرها از آنها به دست ، و شناخت گياههاى دارويى، از دل زمين
و فنون ، غواصى در دريا براى بيرون آوردن گوهرو ، و كشتيرانى و دريانوردى، آيد مى

و بازرگانى و ، و صنعت و صنعتگرى، شكار جانوران صحرايى و دريايى و پرندگان
و همه آنها  كشد كه شماره آن فراوان است و شرح آن به درازا مى، و جز اينها، سوداگرى

حصيل علومى كه به بنا بر اين به آدمى اجازه ت.وسيله بهتر شدن كار در اين جهان است
و از دانستن آنچه كه نه در شأن او ، اند وسيله آنها دين و دنياى خود را اصالح كند داده

مانند علم غيب و آنچه در آينده ، اند او را باز داشته، است و نه توانايى دانستن آن را دارد
 ...و بعضى از آنچه پيشتر وقوع يافته است ، خواهد شد
ه انسان دانش همه آنچه براى دين و دنيايش بدان نيازمند است كه چگونه ب، پس بنگر
  )119ص، 1ج، حكيمي( »...و جز اين بر او پوشيده مانده است، داده شده
  

 عالمان و طالبان علمهاي  و بايستهها  ويژگي. 4
در روايات اسالمي به خوبي و گستردگي صفات پسنديده و ناپسـند جهـت عالمـان و      

متعلّمان بيان شده است كه در حقيقت مبين دايره معروفات ومنهيـات اسـالمي در حيطـه    
صفات مزبور در اين روايات يا بـه صـورت كلـي و يـا بصـورت جزئـي و        .آموزي است علم

 .اند موردي اشاره گرديده
  كلّيهاي  ويژگي  .1-4
كلي وجود دارد كه صفات حميده و شايسته را هاي  فراز، رواييهاي  در روايات و آموزه 

بر شمرده است كه ابتدا صفات كلي و ارجمند ، براي عالمان و متعلمان و دانش پژوهان
  :گيرد مي مورد اشاره قرار، عالمان

  : در اين باره فرموده اند)ص (پـيـامبر خدا
، و ال يماري، و ال يصاخب، ال يمازح، كثيرالبكاء، للعالم ان يكون قليل الضحكينبغي «

دخل ، و ان دخل، صمت عن الباطل، و ان صمت، ان تكلم ؛ تكلم بحقّ، و ال يجادل



 مجموعه مقاالت دومين كنگرة ملي علوم انساني    302

 

  )29289خ، عبدالقومي مندري(خرج بحلم ، و ان خرج، برفق
سـتـيـزه  ،نكند فرياد و داد، شوخى نكند، بسياربگريد، زيبنده است كه دانشمندكم بخندد

از  ،اگر سخن گفت سخن حق بگويد و اگر خاموش ماند ،بحث و مجادله نكند، نـنمايد
دبحث شد با ماليمت وارد شود و اگر از بحث كنار  اگر وار ،بـاطـل خـامـوشـى گـزيند
  ».كشيد با بردبارى كنار كشد

  ::استبرخي صفات مزبور را چنين بر شمرده ، هم )ع (امـام عـلـى 
و ال يأخذ علي ، و ال يحتقر من دونه، ال يكون العالم عالماً حتي ال يحسد من فوقه«

، العلم: ان العالم ثالث عالمات)... 495ص، 6ج، محمدي(علمه شيئاً من حطام الدنيا 
عـالـم نـيـسـت مـگـر آن  ،عـالـم 1)37ص، 1362، 1ج، الكليني( والصمت، والحلم

 در و كوچك نشمارد را فـرودسـت خود ،خـود رشـك نـورزدگـاه كـه بـه فـرادسـت 
: عالم را سه نشانه است ...دانش خود چيزى از متاع بى ارزش دنيا نگيرد) آموختن (زاى إ

  ».دانش و بردبارى و خاموشى
منشور ارزشمندي را براي علم نافع و ، در فراز بسيار زيباي ديگري) ع(امير مؤ مؤمنان

  :فرمايند مي دهند و مي ارايه، علم پژوهي
و عقل آن شناخت اسباب ... و چشم آن پاكيزه بودن از رشك ، سر علم فروتنى است«

و دامن ، هاى آن است پرهيزگارى و دورى گزيدن از هواى نفس و از ثمره. امور
و زشت ... و دوست داشتن برادران و سخن نيوشيدن از دانشمندان ، فروچيدن از گناهان

و پرهيز كردن ، و راست گفتن، و نيكو شمردن پيروى از حق، به باطلشمردن نزديكى 
علم بر عقل كسى كه فرزانه است . و از كارهاى پشيمانى آور، از شاديهاى غافالنه

و آزمندى را فرو ... آورد و در آموزنده خويش صفات پسنديده پديد مى، افزايد مى
و جانور وحشى آزاد را اسير ، كشد و بخل را مى، برد و مكر را از ميان مى، نشاند مى
 2)128ص ، 1ج، حكيمي( ».سازد دور از دسترس را نزديك مى و راه راست، كند مى

حقوق عالمان بر متعلمين و دانش پژوهان مورد تنوير ، اما در روايات گسترده ايي هم  
  : اند دهاظهار فرمو )ع (امام على قرار گرفته است از جمله 

بر ) هر گاه در ميان جمعى بود(دانشمند بر تو اين است كه از جمله حقوق شخص «
در حضور ، روبه رويش بنشينى، هـمـگـان سالم كنى و به او نيز اختصاصا سالم گويى

فالنى چنين گفته ((: در مخالفت با نظر او نگويى، او بادست و چـشم و ابرو اشاره نكنى

                                                            
  )59، ص2مجلسي، ج( :ك به.همچنين، ر. 1

  ، جلد اول، كتاب فضل العلم، باب االنوادر)، بي تا1الكليني، ج( :ك به.رهمچنين،  .2
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اش را  جامه، صحبت نكنى در مجلسش در گوشى، نزد اواز كسى غـيبت نكنى)) است

در سؤال كـردن اصـرار نـورزى از طول مجالسش به تنگ  ،اگر خسته بود، نگيرى
زيرا حكايت همنشينى با اوحكايت درخت خـرمـايـى اسـت كـه انتظار مى كشى ، نيايى

پاداش مؤمن دانشمند بـيشتر از روزه دار شب  تا كى از آن چيزى براى تو بيفتد همانا
اى در اسالم پديد آيد  رخنه ،است كه در راه خدا بجنگد هر گاه دانشمند بميردزنده دارى 

 1 )29364، 29363خ ، عبدالقومي مندري( ».كه تا قيامت چيزى آن را نبندد
تبيـين  ، حقوق اسـاتيد و دانشـمندان را بـر شاگردانشـان    ، نيز به زيبايي )ع ( امام سجاد

  :اند كرده
با دقـت بـه    ، محضرش را موقر دارى ، احترام گذارى حق استاد تو اين است كه به او«

صـدايت را بـر او بلنـد    ، رويت به اوباشد و به او توجه نمـايى  ،سـخنانش گوش بسپارى
بلكه بگذارى خودش جـواب دهـد   ، هر گاه كسى از او سؤالى كند تو جواب ندهى، نكنى

اگر پيش  ، نىدر حـضـور او ازكـسـى غيبت نك ، در محضر او با كسى سخن نـگـويـى
خوبيهـا و صـفات   ، از وى دفـاع كنـى عـيـبـهــايش را بپوشـانى     ،تو از او بدگويى شود

با دشمن او همنشينى نكنى و با دوسـتش دشـمنى نـورزى هـر    ، نيكش را آشكار سازى
ات گواهى دهند كه تو براى رضـاى خـداى    گاه اين كارها را كردى فرشتگان خدا درباره

، 1ج، الصدوق( 2اى و دانش او را فراگرفته اى نزد آن استاد رفته ، نه براى مردم، بلند نام
بـه واسـطه علـم و     ،ق شاگرد تو اين است كه بـدانى خداونـد  ح ....)567ص، 1362، 1ج

تـو را سرپرسـت    ،خود بـراى تـو گشـوده   ) دانش(دانشى كه به تو داده و از خـزانه هاى 
آمـوزش دهـى و بـا آنـان درشـتى  اگر مـردم را خـوب ، شاگردانت ساخته است بنابراين

خـداونـد از فضـل خـود بـر دانـش تـو      ، و بدرفتارى نكنى و از تعليمشان به ستوه نيايى
بيفزايد اما اگر دانش خود را از مردم مضايقه كنى ياوقتى براى آمـوخـتن دانش نـزد تـو   

شـكوه   بر خداى عزوجل سزاوار است كه علم و، آمدند با ايشان درشتى و بدرفتارى كنى
 )74و 54ص، 4ج، ابي جمهور( ».آن را از تو بگيرد و جايگاه تو را از دل مردم بيندازد

 
 

                                                            
  )400، ص 1383محمدي، : (ك به.ر .1
  )401، ص 1383و محمدي، 42، ص 2، جمجلسي: (ك به.همچنين ر .2
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  مورديهاي  ویژگی .4ـ2

به ، برخی از  صفات ممدوح و پسندیده نیز چه براي عالمان و چه براي دانش پزوهان
 :شود می صورت موردي در روایات آمده است که اجماالٌ به برخی از آنها اشاره

 ودانش پژوهی حرص ورزي در تعلّم .1-2-4
حـــرص ورزي در علـــم ، اندر اوصـــاف پرهیزکـــار، نهـــج البالغـــه193در خطبـــه 

  :آموزي  از صفات متقین به شمار آمده است
و من عالمۀ احـدهم انـک تـري لـه قـوة فـی دیـن و حزمـاٌ فـی لـین و ایمانـاٌ فـی             «

  ) .296ص ، دشتی، نهج البال غه ( یقین و حرصاٌ فی علم و علماٌ فی حلم
ــانه   ــی از نش ــاي  و یک ــه  ه ــه او را اینگون ــت ک ــن اس ــاران ای ــی پرهیزک ــ م ی؛ در بین

حــریص ، داراي ایمــانی پــر از یقــین .نرمخــو و دور انــدیش اســت، دینــداري نیرومنــد
    »...با داشتن علم بردبار، در کسب دانش

   برخورداري از نرم خویی و مالیمت در تعلیم و تعلم .4- 2- 2
، مجلسی( لینوا لمن تعلمون و لمن تتعلمون منه« :پیامبر در این زمینه فرموده است  
گیرید به نرم  می دهید و یا از آنها علم فرا می با کسانی که به آنهاآموزش، )62ص، 2ج

سرآمد و رأس علم را رفاقت و ، )ع (امـام على  همچنین  »خویی و مالیمت رفتار نمائید
   )528ص، بی تا، 6ج، محمدي( 1دانند می مدارا و رأس جهالت را ایجاد شکاف و اختالف

واذا علّم أن ال یأنف ، علی العالم اذا علّم ان ال یعنف:ه اندهم فرمود )ع (امـام صـادق 
 ،که هر گاه آموزش دهد، بـر دانـشـمـنـد اسـت«یعنی) 85ص، بی تا، 1ج، ابی فراس(

 ».ننگش نیاید ،درشتى و خشونت نکند و هر گاه کسى بخواهد به او علم آموزد
  تدبر و تأمل ورزي در علم آموزي، ضرورت تفهم .4- 2- 3
و  ) 470ص، دشتی، نهج البالغه( 2روایی هیچ علمی مانند تفکر نیستهاي  در آموزه  

ـ پیامبر ورزي در علم آموزي تاکید شده است از جمله  تدبر و تأمل، مکرراً بر ضرورت تفهم
  : اند فرموده )ص (خدا

 همۀ العلما)... 29335خ، عبدالقومی مندري( ةروا و ال تکونوا له ةکونوا للعلم وعا«
  )29337خ، همان( یۀو همۀ السفها الروا، یۀالوعا

 اهتمام دانایان به فهمیدن است و اهتمام   ـ  ...نه روایت کننده آن ،دریابنده علم باشید

                                                             
 .رأس العلم الرّفق، رأس الجهل الخَرق  .1

 ) 113 حکمت( ال علم کالتفکر ): ع(امام علی  .2
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  ».نادانان به روايت كردن 
  در علم آموزيها  ضرورت  كتابت و ثبت نوشته. 4-4-4

علمي داراي نقش انكار ناپذيري در ر هاي  و دريافتها  موضوع حفظ و ثبت نوشته   
عالمان و دنش هاي  نگاشته ، )ع(باشد تا جايي كه امام علي  مي اكتساب و رشد دانش

: اند اند فرموده آوردههان را به مثابه عيار سنجش دانش و عقال نيت آنها به حساب پژو
، عالمهاي  نگارش و نگاشته يعني؛، )445ص، بي تا، 6ج، محمدي(العالم ميزان عقله  بةكتا

  .ميزان  و معيارعقل وي است
  در علم آموزي تحمل سختي و مشقت و ذلّتضرورت سختكوشي و  .5-4-4
، طاقت فرساي بسياري است به همين دليلهاي  دانش پژوهي نيازمند سعي و تالش  
است همچنانكه  مي ورزي و پشتكار در كسب دانش مورد توصيه اكيد روايات اسالجهد

  : اند هفرمود) ص(پيامبر 
، )164ص، 77ج، مجلسي(من لم يصر علي ذلّ التعلّم ساعةٌ بقي في ذلّ الجهل ابداٌ «

تا ابد در ذلّت جهالت باقي خواهد ، تي ذلت را در كسب دانش بر نمي تابدكسي كه ساع
  .»ماند

 ».1دآي يبا تن آسايى به دست نم، دانش«دارند كه  مي هم اظهار )ع(امام على 
  )535ص، بي تا، 6ج  ،محمدي(

  
   در علم آموزي) منكرات و منهيات(ت مذموم صفا. 5

صفات مذموم و نهي شده بسياري در روايات آمده است تا عالمان و دانش پژوهان از 
  :فرموده اند )ع (امـام على آنها احتراز ورزند از جمله  

او تمـاروا  ، واياكم ان تبطلوه الخصال أربع لتباهو به العلمـاء ، خذوا من العلما ما بدالكم« 
، 2ج، مجلسـي ( وجوه الناس اليكم لتـرؤّس  أو تصرفو، به السفهاء أتراووا به في المجالس

  ، )31ص
از علم هر آنچه كه برايتان پيش مى آيد فرا گيريد و زنهار كـه آن را بـراى چهـار كـار     

يـا خودنمـايى در    ،يا سـتيزه كـردن بـا نادانـان     ،براى فخر فروشى برعلما: بـيـامـوزيـد

                                                            
  .الجسم براحةال يدرك العلم  .1
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  ».يا جلب كردن توجه مردم به خود ورياست كردن بر آنها ، مجالس
 :برخي ديگر از اين صفات ناپسند در حوزه علم آموزي بدين شرح است

 شهرت طلبي و فريبكاري ، ريا كاري.  1-5

شهرت طلبي و فريبكاري ، در مذمت علم آموزي با هدف رياكاري )ص( پيامبر خدا
  : اند فرموده

» ق عليه معيشته و وكله من تعلّم العلم رياءو  سمعة يريد به الدنيا نزع اهللا بركته و ضي
من  ابتغي ... ، )100ص، 77ج، مجلسي( اهللا الي نفسه و من وكله اهللا الي نفسه هلك

  ).76ص، 77ج، مجلسي(، الجنة العلم ليخدع به الناس لم يجد ريح
 ،و شـهـرت طـلـبى بياموزد و هدفش از آن دنيا باشد رياكـس دانـش را بـراى  هر

و  بركتش را از او بگيرد و زندگيش را بر او تنگ سازد و او را به خودش واگذارد خـداوند
كسي كه  به علم براي فريب .. .هالك شود ،هر كس كه خداوند او را به خودش واگذارد

  »حه بهشت را استشمام نخواهد نمودراي، مردم روي آورد
 از علم) استئكال(ارتزاق ناروا .  2-5

كه در حقيقت به . ارتزاق ناروا يا استئكال از علم مذمت شده است ، در روايات اسالمي
معناي بهره و ارتزاق نامشروع  مادي و غير مادي از علم توسط عالم نماياني  است كه بي 

ر فعلي؛ كساني هستند در عص، بهره از دانش هستند كه يكي از مصاديق بارز چنين افرادي
كه از مدارك جعلي و عناوين تقلبي علمي براي فريب مردم و تحصيل منافع خويش 

  :در اين باره فرموده است )ع (ـ امام صادق .كنند مي استفاده
: عرض كـردم:) گويد راوى مى(نيازمند شود  ،هر كه علم خود را وسيله ارتزاق قرار دهد«

و دوستداران شما گروهى هستندكه دانشهاى شما را فرا در ميان شيعيان ! فـدايـت شوم
كنند و به خاطر اين كاربه آنها احسان  گيرند و آنها را در ميان شيعيان شما پخش مى مى

بلكه ارتزاق كننده  ،اينان ارتزاق كننده نيستند: شود حضرت فرمود و هديه و احـتـرام مى
دار باشد و از جانب خداى عزوجل بـى آن كـه از علمى برخور، به علم كسى است كـه

 1».فتوا دهد ، براى پايمال كردن حقوق و رسيدن به حطام دنيوى ،هدايتى يافته باشد
  ).117ص، 2ج ، مجلسي(

استئكال از علم نيز شامل مواردي هم گشته است كه عالمي ، در روايات، از سوي ديگر

                                                            
انما المستأكل  بعلمه الذي يفتي بغير علم و ال هدي من اهللا عزوجل ليبطـل بـه الحقـوق    ... «. 1

 .»طمعاً في حطام الدنيا
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طفره  مباهات و با نمايد و باعلم خويش را مخفي ، در پاسخ به نياز مردم در فهم دين
از ايشان مزد طلب كند و سرنوشت  ، رفتن  از پاسخ به آنها و انجام احتكار علوم خويش

و ، مسخ چهره  در قيامت، )همان( 1عالوه بر گرفتاري در فقر، اين صنف از عالم نمايان
-474، بي تا، 6ج، محمدي(. عنوان شده است، سقوط در آتش دوزخ آنهم با لجامي آتشين

476   (  
  كتمان علم نافع در آموزش.  3-5

در  2تهمانطور كه در آيات الهي موضوع كتمان علم نافع مذمت وتقبيح شده اس
: فرمايد مي به عنوان مثال؛ نبي مكرم اسالم. گردد مي الحظهمهمين رويكرد ، نيز روايات

دهانش لجامي از آتش به ، هر كس كه علم نافع خود را كتمان كند خداوند در روز قيامت
كاتم علم نافع را ، )ع(همچنين؛ امام علي ، )29144خ، عبدالقومي مندري( »3خواهد زد

  ).67ص، 2ج ، مجلسي( 4جاهل شمرده شده است 
  

  استنتاج
ترين و پسنديده ترين معروفات اسالمي است كه هم  كه  علم آموزي از مسلم گفته شد

در . انـد  تصـريح نمـوده  ، اين مطلـب بـه وضـوح    بر) ع(آيات الهي و هم روايات معصومين 
به كرّات توصـيه شـده و از سـوي    ، نافع و سودمندهاي  امر به تعليم دانش، روايات اسالمي

همچنين با توجه به اينكه علم آموزي    مشروط به تعليم آن گشته است، نافعيت علم ديگر؛
اثبات ، معروفات اسالمي است ترين از سرآمدان و اصلي، سودمندهاي  و تعليم و تعلّم دانش

بايستي از پيشگامان انجام دو فريضه مهـم   ، ميگرديد كه عالمان و دانش پژوهان اين علم
به خوبي تصريح ، روايات اسالمي نيز بر اين نكته مهم .امر به معروف و نهي از منكر باشند

   .اند نموده
                                                            

 .من استأكل بعلمه افتقر): ع(قال ابا عبداهللا  .1
  .سوره بقره 174و 159آيات : ك به. براي نمونه ر .2
  . عنده الجمعه اهللا يوم القيامة بلجام من النارمن كتم علماٌ نافعاٌ  .3
  . من كتم علماٌ فكانه جاهل به .4
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مفـروض اصـلي آن   ، ضمن پاسخ بـه سـوال تحقيـق   ، بر اساس مستندات اين پژوهش
و ممـدوح در منـابع   ، مقبـول ، از علم و دانش متعـارف  اثبات گرديد و روشن شدكه منظور 

بيان شد كه اين دانش  اين علم؛هاي  است و مستدالً و با ذكر ويژگي» علم نافع«، اسالمي
فقط در حيطه الهيات و علوم الهي نيست و تمـام حيطـه علـوم  مفيـد و واجـد شـرايط در       

  .گيرد مي در بر روايات را
هـاي   همچنين توضيح داده شد كه علم نافع ودانش پژوهي و تعليم و تعلم در آمـوزه   

است و پژوهندگان دانش هايي  اسالمي و بويژه روايي  بايد داراي چه اختصاصات و ويژگي
در همـين راسـتا ؛ايـن     .بايد برخوردار از چـه صـفاتي باشـند    ـاعم از معلمين و متعلمين   ـ

» خيـر «و » نافع«با هدف ترسيم الگويي اسالمي براي تبيين اين علم كه با وصف  نوشتار
ارائـه شـده؛ در   هـاي   به رشته تحرير در آمد و نتايج و يژگـي ، در روايات اسالمي ذكر شده

بردارنده نوعي مهندسي و الگوسازي براي اكتسـاب و آمـوزش و تعلـم و تعلـيم دانـش در      
ز آن به عنوان يكي از راهكارهاي مهـم تحقـق امـر بـه     توان ا مي جامعه اسالمي است كه

دانشگاهي و حوزوي سـود جسـت واز سـوي    ، علميهاي  معروف و نهي از منكر در عرصه
ديگر نقشه علمي كشور و موضوعاتي مانند وحدت حوزه و دانشگاه و آفـت شناسـي علـوم    

پي ريزي و ، لم نافعانساني و كارآمد سازي اين دسته از علوم  را بر اساس الگوي جامع ِ ع
سامان دهي كرد و وحدت رويه و اتحاد واقعي حوزه و دانشگاه را از ايـن منظـر جسـتجو و    

راهبردي بنيـادين  ، توان تصريح نمود كه تحقق علم نافع مي محقق ساخت و بر همين مبنا
پژوهـي متعـالي آن هـم در كليـه     در اصالح و اعتالي علمي كشـور خواهـد بـود  و علـم     

و مبتني بر تحصيل علم نافع   منوط، -و اعم از حوزه علوم انساني و غير انساني -ها عرصه
  .است

، و با توجه بـه تصـريح روايـات   ، شايان ذكر است ابتدا و پس از تبيين فضيلت علم نافع
  :براي علم مزبور معاني زير استخراج شد

  به معناي خير -1
  )نيكوترين و بهترين( مترادف  با احسن -2
  يا ناظر به اصالح و صالح بامترادف   -3
  به معناي مطابق و هماهنگ با فطرت  -4
  )و شهودي(معناي علم قلبي وفرا حسي به  -5
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  به معناي علمي كاربردي-6
  به معناي علمي غالب بر هواهاي نفسانيـ 7
  به معناي عقالني و مطابق با عقالنيتـ 8
تشريح ، با استناد به رواياتعلم نافع  همانند موارد زير هاي  برخي از ويژگي همچنين  
  :گرديد
  علم نافع در مسير عبوديت الهي و احياي دين -1
 اسالمي و اسباب آنهاي  ؛ از برترين معروفعلم نافع  و تعليم آن -2
  اتصاف به علم نافع از صفات متقين -3
  امتزاج علم نافع با حلم و بردباري -4
 در جهت صالح و مصالح ديني  ودنيايي علمي؛ علم نافع -5

از سويي اثبات شدكه در روايات اسالمي به خوبي و گستردگي صفات پسنديده و 
 ناپسند جهت عالمان و متعلّمان بيان شده است كه در حقيقت مبين دايره معروفات و

ي صفات مزبور در اين روايات يا به صورت كل .منهيات اسالمي در حيطه علم آموزي است
برخي از صفات ممدوح و پسنديده  از جمله .اند اشاره گرديده، و يا بصورت جزئي و موردي

 :اينگونه ذكر گرديد، نيز چه براي عالمان و چه براي دانش پزوهان
 ودانش پژوهي حرص ورزي در تعلّم -1
   برخورداري از نرم خويي و ماليمت در تعليم و تعلم -2
  ورزي در علم آموزيتدبر و تأمل ، ضرورت تفهم -3
  در علم آموزيها  ضرورت كتابت و ثبت نوشته -4
  در علم آموزيتحمل سختي و مشقت و ذلّت ضرورت سختكوشي و  -5

ذكر گرديد كه از   ت مذموم در علم آموزيهمچنين بر حسب شواهد روايي برخي صفا
 ، از علم) استئكال (ارتزاق ناروا ، فريبكاري، دنيا طلبي، شهرت طلبي، ريا كاري: جمله آنها

توان آنها را از جمله منكرات و منهيات در حوزه  مي باشد كه مي كتمان علم نافع در آموزش
  .تعليم و تعلم و فراگيري دانش به حساب آورد
مبين اصول و ، پيش گفته علم نافعهاي  آنچه مسلم است تبيين روايي ويژگي

به مثابه راهبردي ، افع بر اين اساسعلم پژوهي متعالي است و تحقق علم نهاي  راهبرد
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  .بنيادين در اصالح و اعتالي علمي كشور چه در حوزه علوم انساني و غير آن خواهد بود
  

  و مĤخذ منابع
  .قرآن مجيد

  .قم، موسسه انتشارات حضور، ترجمه و شرح محمد دشتي، نهج البالغه .1381. )ع(علي ابن ابيطالب
 .بيروت، بي نا، به كوشش صبحي صالح، البالغهنهج  .ق1387. )ع(علي ابن ابيطالب

 .قم، مطبعة سيد الشهداء، 4ج، عوالي اللئا لي .ق1403. محمد بن زين الدين بن، ابي جمهور
 .قم، مكتبه فقيه، 1ج، )تنبيه الخواطر( مجموعه ورام .تا بي. ورام ابن، ابي فراس
  .قم، جامعه مدرسين، 1ج، الخصال .1362. )ابن بابويه القمي( ابي جعفر محمد بن، الصدوق
  .بيروت، اعلمي، چاپ پنجم، االمالي .ق1400. )ابن بابويه القمي( ابي جعفر محمد بن، الصدوق

  .تهران، اسالميه، الطبع الثاني، الكافي .1362. ابي جعفر محمدبن يعقوب، الكليني الرازي
كتابفروشـي  ، ترجمه سيد جـواد مصـطفوي  ، اصول كافي .تا بي. ابي جعفر محمدبن يعقوب، الكليني الرازي
  .تهران، اسالميه

  .تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمي، ترجمه احمد آرام، الحياة .1380. محمدرضا، حكيمي
، ترجمـه  سـيد عبـاس طباطبـايى     ،چاپ پنجم، 1ج، ارشاد القلوب الي الصواب .1376. شيخ حسن، ديلمي

 .قم، جامعه مدرسين
  .بيروت، دارالتراث العربي، 1ج، الترغيب و الترهيب .ق1422. عبدالعظيم بن، عبدالقومي مندري

، قـم ، شرح علي اكبـر غفـاري  ، 1ج، حياء اال تهذيب في البيضاء مهجة .تا بي. مال محسن، فيض كاشاني
  .انتشارات اسالمي

مطالعـات  پژوهشـگاه علـوم انسـاني و    ، چـاپ سـوم  ، از علم سكوالر تا علم ديني .1385. مهدي، گلشني
  .تهران، فرهنگي

، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعـات فرهنگـي  ، چاپ چهارم، قران و علوم طبيعت .1378. مهدي، گلشني
 .تهران
 .نجف، حيدريه، مشكاةاالنوار .ق1385. فضل بن حسن حفيد، طبرسي
  .بيروت، العلميه دارالكتب، كنز العمال في سنن اال قوال و اال فعال .ق1424. علي بن حسام الدين، متقي

  .تهران، اسالميه، األطهاراألئمة بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار  .تا بي. محمد تقي، مجلسي
، سـالمي مركز النشر مكتـب اال عـالم اال  ، 7و 6المجلد، ميزان الحكمة .تا بي. محمد، محمدي ري شهري
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  .قم
  .تهران، دارالحديث، شيخيترجمه حميد رضا ، ميزان الحكمة .1383. محمد، محمدي ري شهري

  .كتابفروشي صدوق تهران، 2جلد ، گفتار ماه، »فريضه علم« .1341. مرتضي، مطهري
اولين نسخه الكترونيكي جامع احاديث اهل بيت عليهم السـالم بـا ترجمـه    (، نرم افزار گنجينه روايات نور

  . 1385، قم، مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسالمي، )فارسي



 



  
  
  

  كنترل در مديريت اسالمي نظارت و ةالگويي دربار
  

  ∗محمد علي تصديقي
    **تصديقيفروغ 

  چكيـده 
بـه نـام نظـارت وكنتـرل بـه چشـم         مـا  ي هاي در فرايند توسـعه ي جامعـ   مفقودهة حلق
ه مـاهيتي  نظارت و كنترل دقيق و سيستماتيك از برنامه ها و اهداف جامعه ك. خورد مي

در ايـن مقالـه پـس از     .هاي اجتناب ناپذير در فرايند توسعه است مؤلفه بلند مدت دارد از
الگـويي از   ،هاي اسـالمي و غربـي  عـاريف آن و بيـان ديـدگاه   كنترل و ت ،تبيين نظارت

يكي از مؤلفه هاي اين الگو نظارت  .نظارت و كنترل در مديريت اسالمي ارائه مي گردد
منكر است كه متأسفانه در جامعه ي ديني همگاني و عمومي يا امر به معروف و نهي از 

در زمينـه ي نظـارت و   ) ع(هاي حضـرت علـي   بررسي ديـدگاه  .ما كم رنگ شده است
 ،به ويژه نظارت همگاني و امر به معـروف و نهـي از منكـر    ،اسالمي ي هكنترل در جامع

روش مـورد اسـتفاده   .حاضر بدان پرداخته شده است ي هيكي از مطالبي است كه در مقال
يابي به الگويي از نظارت و كنتـرل در  براي دست .است اي هر اين تحقيق  روش كتابخاند

هـايي   لگو نيازمنـد چـه مؤلفـه   ال كه ارائه ي اين ان سؤاي همديريت اسالمي و در پاسخ ب
هـا  مقـاالت و كتاب  ي هاز طريق مطالعـ  ،با استفاده از منابع دست اول و دست دوم ،است

و نهي از  نظارت همگاني و امر به معروف ،مديريت اسالمي راجع به نظارت  وكنترل در
مؤلفه هاي الگوي نظارت  ،هاآنة منكر و مشاوره با صاحبنظران و با تعمق و انديشه دربار

بـدين ترتيـب    .و كنترل در مديريت اسالمي  شناسايي شد و مورد بررسـي قـرار گرفـت   
درپايان چنين نتيجه گيري شده است كـه ضـروري اسـت نظـارت و كنتـرل از ديـدگاه       

                                                           
  عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرضا ∗
  m.tasdighi@gmail.com عضو هيأت علمي دانشگاه آزاداسالمي واحد دزفول ∗∗
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مديريت اسالمي مورد توجه و عنايت مديران جامعه قرار گيرد و ترس از خدا و نظـارت  
هاي واالي اسالمي در جامعه ن و خود نظارتي به عنوان ارزشخدا بر اعمال و كردار انسا

  .هاي غربي شودروش گزينكنترل اسالمي در جامعه جاي ارت ومتبلور شود و نظ
امر به معروف و نهي از  ،مديريت غربي ،مديريت اسالمي ،نظارت اسالمي :ها كليدواژه

  نظارت الهي ،منكر
  

  مقدمه
  طرح مسئله

ــ ــه ســوي توســعه اي هامــروزه هــر جامع ــديگــام هــا ،در حركــت ب  ،دارد برمــي ي بلن
 ،اقتصـادي  ي هتوسـع   ،سياسـي  ي هتوسـع :  كـه شـامل ابعـاد ذيـل مـي باشـد        اي هتوسع

ــع ــاعي ي هتوس ــع ،اجتم ــاني و   ي هتوس ــابع انس ــع  …من ــان توس ــن مي ــابع  ي هدر اي من
ــ  ــابع انســاني از اهميت ــرا  ،ها برخــوردار اســتماندرســاز  هويــژ يانســاني و مــديريت من زي

بــه  ؛دهــاي آن اســتتحقــق اهــداف ســازماني منــوط بــه توجــه بــه مــديريت و كــار كر
ها و جوامــع را در اصــلي مشــكالت ســازمان هــاي  هطــوري كــه مــي تــوان يكــي از ريشــ

بيــان بــراي مــديريت كاركردهــاي گونــاگوني . آن جســتجو كــرد هــاي  همــديريت و شــيو
ــد  ــرده ان ــزي  : ك ــه ري ــازماندهي  ،)1(برنام ــاهنگي  ،)2(س ــزه   ،)3(هم ــاد انگي  ،)4(ايج

ــري  ــارت  ،)5(رهب ــرل  ،)6(نظ ــرل بــ   .…و ) 7(كنت ــارت و كنت ــي از   هنظ ــوان يك عن
بــوده اســت   )8(مــورد نظــر دانشــمندان علــم مــديريت  ،كاركردهــاي مــديريت همــواره

هاي ام امـور سـازماني در جهـت تحقـق هـدف     آن را به معنـي مراقبـت و مواظبـت از انجـ    
  .سازمان قلمداد كرده اند

ضــرورتي  اجتنــاب  برنامــه و ســازمان، ،توجــه بــه نظــارت و كنتــرل در هــر جامعــه 
ناپــذير  اســت و بــازواني قــوي بــراي مــديريت در جهــت تحقــق اهــداف محســوب مــي 

ـ    .شود ـ  هفقـدان توجـه ب ن امـر در تحقـق برنامـه هـاي جامعـه ي اسـالمي  ضـررهاي        اي
اي در  مفقـوده ة حلقـ  .جبران ناپذيري بـراي سـازمان و جامعـه بـه دنبـال خواهـد داشـت       

 ،خـورد  مـي كنتـرل و ارزشـيابي بـه چشـم      ،نظـارت  ديني ما بـه نـام  ة جامعة فرايند توسع
اهـداف آن محقـق    ،زيرا اگـر برنامـه هـا بـه طـور مسـتمر مـورد ارزشـيابي قـرار نگيـرد          

ذكــر اســت كــه نظــارت وكنتــرل هــاي موجــود در   ي شايســتهجــا در اين .نخواهــد شــد
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كارآمــد  ،اســالمية ند و در مســير تحقــق اهــداف  جامعــمقطعــي و غيرمســتمر ،جامعــه
ــعه  .نيســتند ــع توس ــن رو يكــي از موان ــيابي ،از اي ــدان ارزش ــرد   فق ــق از عملك ــاي دقي ه

ــياب ــت و ارزشـ ــترجنب  ياسـ ــود بيشـ ــاي موجـ ــة هـ ــريفاتي دارد و نتيجـ ــا در ة تشـ آنهـ
ــود كــار و   گيري تصــميم هــا مــؤثر نيســت و هــدف از انجــام چنــين ارزشــيابي هــايي بهب

و  عيــوبيكــي از اهــداف ارزشــيابي مشــخص شــدن   .فعاليــت در ســازمان نمــي باشــد
طـرح  و برنامـه اسـت و هـدف اصـلي تقويـت  محاسـن و تضـعيف          ،محاسن يـك فـرد  

چنــين امــري بــه توســعه ي اهــداف منجــر مــي  .هاســت در جهــت بهبودفعاليــت عيبهــا
روز بــه  ،هـا  هـا و برنامـه   طـرح  ،زيـرا براثـر چنـين ارزشـيابي مسـتمري از عملكـرد       ،شـود 

  .روز تالش بيشتري در جهت تحقق اهداف انجام خواهد شد
ــرل در    ــه نظــارت و كنت ــه ســعي شــده اســت بعــد از ضــرورت توجــه ب در ايــن مقال

ــف آن  ــديريت و تعري ــين       ،م ــالمي  تبي ــي و اس ــديريت غرب ــدگاه م ــده از دي ــن پدي اي
ــرد  هــاي  هشــيو ،گــردد  ،نظــارت و كنتــرل در مــديريت مــورد بحــث و بررســي قــرار گي

كنتـرل و ارزشـيابي در مـديريت اسـالمي و نظـارت همگـاني و امـر بـه          ،الگوي نظـارت 
ــرت     ــدگاه حض ــر از دي ــي از منك ــروف و نه ــي مع ــورد )ع(عل ــد  م ــود تأكي ــع ش و  واق

 ي الزم دريــن زمينــه بــه مــديران جامعــه ياهپيشــنهاد ،ســرانجام پــس از نتيجــه گيــري
راه اعــتالي نظــارت و كنتــرل بــدان اميــد كــه مــديران جامعــه در  .اســالمي ارائــه گــردد
ــديريت اســالمي ــاني  ،در م ــر گام نظــارت همگ ــي از منك ــروف ونه ــه مع ــر ب ــاي و ام ه
  .اساسي و الزم را بردارند

  
  اهداف 

ــاختار  / 1 ــادي در س ــول بني ــر و تح ــارت   ،تغيي ــكيالت نظ ــوانين و تش ــرل و  ،ق كنت
  .ارزشيابي در سازمانها و نهادها

  .ها ونهادهاكنترل در مديريت سازماندر نظارت و تغيير و تحول بنيادي / 2
ــادي   / 3 ــول بني ــر و تح ــه  در تغيي ــرل در برنام ــارت و كنت ــا    نظ ــازمان ه ــزي س ري

  .ونهادها
  ،تغيير و تحول بنيادي در آموزش مديران/ 4
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هاي جامعـه نسـبت بـه امـر بـه      ل بنيـادي در نگـرش افـراد و سـازمان    تغيير و تحو/ 5
  .معروف و  نهي از منكر

  .ديني ايران ي هدر جامعتغيير و تحول / 6
  

  مباني نظري 
  تعاريف نظارت و كنترل 

ــا مفهــوم  ،نظــارت و كنتــرل را بــه عنــوان يكــي از كاركردهــاي مــديريت  اي هعــد ب
ــيابي  ــد       ) 9(ارزش ــته ان ــم دانس ــدا از ه ــوم ج ــي آن را دو مفه ــته و برخ ــي دانس : يك

و قطعـاً معنـاي    نظـارت هـم نيسـت   ) 11(ارزيـابي  :   معتقـد اسـت كـه    ) 10( بوال .س.ه
عمـل نمـي    ي ههـاي كارمنـدان را در يـك سـازمان در يـك حـوز       كـاري  بازرسي خـالف 

تقصـيرهاي عـدم موفقيـت برنامـه را متوجـه مجريـان        ي هن تصـور كـه همـ   اي هالبت .دهد
ــدانيم  ــه ب ــي و      ،برنام ــايي فرهنگ ــورد پوي ــه در م ــاده لوحان ــت س ــك برداش ــي از ي ناش
ها ونتـايج حاصـل   عـدم تطـابق  هـدف    ،رنامـه همـان طـور كـه در يـك ب     .اجتماعي  است

ــه نيســت   ــان آن برنام ــودن حــس مســئوليت مجري ــه هرحــال  .از آن هميشــه در اثرنب ب
ــه    ــافتن علــل و ن ــه منظــور ي ــابي عبــارت اســت از انجــام تحليــل ب هــدف  اصــلي ارزي

ــرها   ــورد مقص ــض در م ــارات مح ــوال .س .ه(اظه ــاهراً   .)10: 1362  ،ب ــد ظ ــه بن عالق
يكــي از وظــايف و مســئوليت هــاي : مــي نويســد  ،ا يكــي دانســتهنظــارت و ارزشــيابي ر

هاسـت تـا معلـوم شـود كـه اقـدامات        ارزشيابي چگونگي تحقق يـافتن هـدف   ،مهم مدير
 .انـد  بـوده  بينـي شـده   نجام شده تاچه حد مقرون  بـا مالكهـا و مـوازين پـيش    و عمليات ا

از طريــق نظــارت يــا ارزشــيابي ممكــن اســت بــه طريــق غيــر رســمي انجــام گيــرد تــا 
كاربرد روشهايي مثـل حسابرسـي دقيـق از امـور مـالي مؤسسـه توسـط يـك حسـابرس          

ــ ــد(اي هحرف ــه بن ــازمان   .)47 :1358 ،عالق ــك س ــرل در ي ــا كنت ــيابي ي ــارت و ارزش  ،نظ
 ،هـا مـدير مـي توانـد در مـورد ادامـه      وي براي مديريت اسـت كـه بـه كمـك آن    بازواني ق

عسـكريان نظـارت را   . كنـد  )12(ري برنامـه هـا تصـميم گيـ     ي هتعـديل يـا توسـع    ،قطع
تـا   ،نظـارت يعنـي مراقبـت و مواظبـت از انجـام امـور سـازماني       : كنـد  چنين تعريـف مـي  
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مطـــرح شـــده خـــارج نگـــردد  هـــاي  هشـــرايط و نقشـــ ي هجريـــان امـــور از محـــدود
  .)100: 1363،عسكريان(

: كنتــرل و نظــارت را يكــي مــي دانــد و در توضــيح آن هــا مــي نويســد   ،پرهيزكــار
كـه اطمينـان حاصـل شـود عمليـات انجـام شـده در        و نظارت عبـارت اسـت از آن   كنترل

در صـورتي   .راه نيل به هدف را به موقع و  بـه طـور مطلـوب تـأمين نمـوده انـد يـا خيـر        
ــردد   ــي حاصــل گ ــي، انحراف ــات اجراي ــه  در عملي ــات   ،ك ــط مقام ــت توس ــرع وق در اس

انحــراف و نيــل بــه هــدف تــدابير الزم بــه منظــور جلــوگيري از  ،كنتــرل كننــده و نــاظر
ميركمــالي نظــارت و كنتــرل را  بازديــد  .)30 :1357پرهيزكــار، (مطلــوب بــه عمــل آيــد 

و مراقبت از طرز پيشـرفت و اجـراي عمليـات در   مقايسـه بـا وضـع مطلـوب و تغييـر و          
تصحيح  عمليات بـه  منظـور جلـوگيري از انحـراف از رسـيدن بـه اهـداف سـازمان مـي          

تقــوي دامغــاني نظــارت را در يــك جملــه چنــين تعريــف   .)20: 1364،ميركمــالي(دانــد 
مـي دهـد تـا    بـا برنامـه انجـام     كوششي كه مـدير در جهـت تطبيـق عمليـات     : مي كند 

ــزان صــحت وســقم فعاليت  ــه دســت آورد مي ــا را ب ــود  ،ه ــي ش ــه م ــوي ( .نظــارت گفت تق
  .)95: 1370 ،دامغاني

فعاليتهـاي سـازمان   اقتـداري مراحـل اساسـي هريـك از      ،در مورد چگـونگي نظـارت  
  :داند شرح زير ميرا شامل سه مرحله به 

  
  ب موازيني براي ارزيابي عمليات تعيين هدف و انتخا. 1

هاي مهم سازمان حتي المقدور به صورت مقادير كمي معلوم الزم است كه هدف فعاليت
ايـن مسـئله اسـت     ي هبررسي دربـار  ،چه موضوع نظارت قرار مي گيرددر حقيقت آن. گردد

كنـد يـا نـه؟     تطبيق مي ها و موازين پيش بيني شدهانجام يافته با هدفا نتايج عمليات اي هك
چه مقاصد فعاليت هاي مختلـف سـازمان بـه نحـوي محسـوس و قابـل       بديهي است چنان
 گردد زيرا در ايـن صـورت مـالك مشـخص     اجراي نظارت غير ممكن مي ،سنجش نباشد
  .نتايج عمليات وجود نخواهد داشت ي هبراي مقايس
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نتـايج عمليـات انجـام يافتـه بـا هـدفها و مـوازين پـيش          ي همقايس. 2

  بيني شده 
نظـارت در   ،نظارت قبـل از شـروع عمليـات   : استچند نوع نظارت معمول طور كلي  به

بسياري از مديران براي نظارت  قبل از شـروع   .ضمن  عمليات و نظارت در پايان عمليات
و بدين جهت تحصيل موافقت آنان قبـل از اجـراي عمليـات الزم     اند كار اهميت زياد قائل

ين صورت مدير ا در ،كي از وظايف سازمان اعطاي اعتبارات باشدي هچبراي مثال چنان.است
 .الً به تصويب وي برسـد سازمان ممكن است مقرر دارد كه اعطاي هر نوع اعتباري بايد قب

چنان چه منظور از نظارت اطالع از وقوع انحرافاتي باشد كه در حال تكـوين اسـت تـا بـه     
چنـين در مـواقعي   اقدامات اصالحي به عمل آيد و  همموقع از تكرار آنها جلوگيري شود و

گزارش و اجـراي نظـارت ضـمن     ي هتهي ،كه منظور  اطالع ازچگونگي پيشرفت كار است
نظـر   اما اگر منظور صرفاً ارزيابي نتايج عمليات براي تجديد .عمليات الزم  مي باشدانجام 

گزارشي به منظور نظارت در پايـان اجـراي    ،هاي كار باشددر سياست عمومي و تغيير روش
  .عمليات تنظيم مي شود

  
  گيري از وقوع يا تكرار انحرافات اقدام به منظور جلو. 3

هـاي سـازمان و انتخـاب مـوازيني  بـراي سـنجش       تعيين هدف هر يـك از فعاليـت   
نتـايج عمليـات انجـام يافتـه     ي هچنـين توزيـع اطالعـات بـه منظـور  مقايسـ      ت و همعمليا
نظـارت در   .سـت هاي پيش بيني شده به خـودي خـود منشـأ هـيچ گونـه اثـري ني      با هدف

ــرار       ــا تك ــوع ي ــوگيري از وق ــور جل ــه منظ ــدامات الزم ب ــه  اق ــت ك ــؤثر اس ــورتي م ص
  .)252-258: 1357 ،اقتداري(به عمل آيد  انحرافات 

نظــارت و كنتــرل و ارزشــيابي بــه چشــم مــي  ي هچــه در تعــاريف يــاد شــده دربــارآن
هـا در كـاربرد   تفاوت آن،آن است كه هر سه مفهـوم بـا وجـوه مشـتركي كـه دارنـد       ،خورد

بــين وضــع مطلــوب و وضــع موجــود   ي همقايســ ،هريــك  مــي باشــدوهر ســه مفهــوم 
 ،بـه عبـارت ديگـر    .يشـرفت برنامـه وكـار آيـي بيشـتر بيـان مـي كننـد        سازمان را براي پ

عملكــرد افــراد را بــه طــور مســتمر  ،مــديريت  بايــد بــه خــاطر تحقــق  اهــداف ســازمان
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بهبــود   ،ار دهــد و هــدف ايــن نظــارت و كنتــرلمــورد نظــارت و كنتــرل وارزشــيابي قــر
  ،و علمــي يــك نظــارت و كنتــرل دقيــق ي هنتيجــ .عملكــرد و عمليــات ســازماني باشــد

كـار در يـك سـازمان اسـت كـه بـا مفهـوم بازرسـي و          عيـوب مشخص شدن محاسن و 
  .)76: 1374،تصديقي(دارد   هقابل مالحظ يتفتيش كار وكارمند  تفاوت

  
  ه مديريت غربي و مديريت اسالمي مفهوم نظارت وكنترل ازديدگا

مـديريت  ف مفهوم نظارت و كنتـرل از ديـدگاه غربـي و اسـالمي بـا توجـه بـه اهـدا        
نظـارت و كنتـرل بـا     ،از ديـدگاه غـرب   .هـاي بنيـادين دارد  در غرب و اسالم با هـم تفاوت 

معمـوالً بيرونـي اسـت يعنـي برافـراد       ،ايـن نظـارت   .هدف سود بيشتر اعمـال مـي شـود   
ــدگاه   ــن دي ــرا از اي ــار   ،ســازمان تحميــل  مــي شــود زي انســان در ســازمان و محــيط ك

اجتنـاب ناپـذير اسـت و بايـد بـراي كـار       موجودي اسـت كـه كـار بـراي او يـك بـالي       
ــا نظــارت و كنتــرل دقيــق و تــوأم بــا ســخت گيــري او را وادار بــه كــار كــرد    .بيشــتر ب

ــه     ــازمان ب ــد را در س ــاني كارمن ــر شخصــيت انس ــا تحقي ــن معن ــرل در اي نظــارت و كنت
ــال دارد ــالمي   .دنب ــديريت اس ــدگاه م ــه از دي ــ ،در صــورتي ك ــارت و  ي هدر درج اول نظ

اي تشويق نيروهاي انسـاني بـه تـرس از خـدا و نظـارت خـدا بـر اعمـال و         كنترل به معن
ايـن   .رشـد و كمـال انسـان در سـازمان و جامعـه اسـت        ،كردار آنان مـي باشـد و هـدف   

نظارت دروني است يعنـي فـرد عـالوه بـراين كـه خـدا را در درون خـود نـاظر و حاضـر           
در ايـن ديـدگاه انسـان از كـار      .خود نيز به نظـارت و كنتـرل خـود مـي پـردازد      ،مي داند

او را بـه كمـال    ،بيزار نيسـت و موجـودي اسـت كـه كـار جـوهر وجـودي اوسـت و كـار         
ـ  همي رساند و اسـتعدادهاي بـالقو   زيـرا انسـان خليفـه و جانشـين      .او را شـكوفامي سـازد  ي

قـرآن كـريم،   ( كـل يـوم هـو فـي شـأن       : خدايي است كه او نيز هميشه در كـار اسـت   
اعمـال نظـارت و كنتـرل در مـديريت اسـالمي بـه منظـور        .)29: ي آيـه  الرحمن، ي سوره

نظـارت   ي هدر زمينـ  اي هافجـ  .ارتقاي شخصـيت انسـاني و كمـال او صـورت مـي گيـرد      
كنتـرل  : بـا مـديريت اسـالمي چنـين مـي نويسـد       مديريت غربـي  ي هو كنترل در مقايس

 .ديريت اســتاز جملــه مباحــث مهــم در مــ ،و نظــارت بــر منــابع انســاني درون ســازمان
ــوني   ــا اســتفاده از سيســتم هــاي تلويزي ــروز در غــرب ب  ،بازرســي مســتقيم ،صــوتي ،ام

ــزارش ــدول  گ ــه در ج ــاركرد روزان ــان ك ــاي زم ــد ه ــدي ش ــعي در  ،مخصــوص ي هبن س
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هاي درون سـازمان مـي نماينـد كـه شخصـاً از      عملكـرد انسـان   ي هاعمال نظارت بر نحـو 
د و همانـا عـدم تشـويق نيروهـاي     نـ ك غيراسالمي و غير الهـي پيـروي مـي    ي هيك پديد

ـ          در  .آنـان مـي باشـد    ي هانساني بـه تـرس از خـدا يـا نظـارت بـر اعمـال و كـردار روزان
 ،ها را بـا توكـل بـه خـدا و بـراي رضـاي وي      حقيقت ايـن روش در عـوض اينكـه انسـان    
ــا تــرس از خــداهاي زمينــي چــه   ،نــدكچــه در نهــان و چــه در آشــكار، تشــويق   او را ب

و چـه در شـكل انسـان هـاي زمينـي      ) دوربـين هـاي تلويزيـوني   (يكي مكان درشكل ابزار
وادار بـه اشـتغال   )تشـويق و تنبيـه بـا پـول    (مـادي  هـاي   هو چـه بـا انگيـز   )بازرسان علني(

  ).اقتصادي ي هضميم 2: 1362 اي، هافج(مي سازند 
جا ذكر اين نكتـه ضـروري اسـت كـه برخـي از روش هـاي غربـي مـورد         البته در اين

كـه در كشـور خودمـان بـه     .. .ماننـد دوربـين هـاي راهنمـايي و راننـدگي و      اي هنظر افج
تضـادي بـا نظـارت و     ،كه بـه عنـوان يـك روش غيـر مسـتقيم     عالوه بر آن ،كار مي روند

ــد  ــالمي ندارن ــرل اس ــي در     ،كنت ــاي درون ــارت ه ــتيبان نظ ــوان پش ــه عن ــد ب ــي توانن م
  .مديريت اسالمي هم به كار روند

  
  نظارت و كنترل  هاي  هرا

  نظارت و كنترل مستقيم  ي هشيوـ 1 -1
رســازمان قرارمــي تحــت نظــارت مدي اي هكارمند بــدون هــيچ واســط،در ايــن شــيوه

ــرد ــن شــيو در  ســازمان. گي ــزرگ اي ــا در  .نظــارت مســتقيم ممكــن نيســت  ي ههاي ب ام
  .هاي كوچك اين نوع نظارت و كنترل مي تواند كارساز باشدسازمان

بـه زبـان سـاده اشـاره     ) 13(نظـارت   ي هحيطـ : عالقه بند در اين زمينـه مـي نويسـد    
زيـر دسـتاني كـه مسـتقيماً زيـر نظـر يـك مـدير انجـام وظيفـه مـي             شـمار مي كند به 

 .نظـارت بسـيار وسـيع باشـد كنتـرل آن از تـوان مـدير خـارج اسـت          ي هاگـر حيطـ   .كنند
 ،عالقـه بنـد  (كـافي راهنمـايي و كنتـرل نمـي شـوند       ي هزيردسـتان بـه انـداز    ،در نتيجه

نظــارت در مكتــب كالســيك بــه عنــوان گــرايش در   ي هاصــل حيطــ .)64و  63: 1374
و  بــه خاطرتــأمين همــاهنگي مطــرح شــده ) كنتــرل شــديد (جهــت نظــارت از نزديــك 

ـ  هكالسيك ها معتقدند كـه همـاهنگي مـؤثر مـوقعي بـه وجـود خواهدآمـد كـ         .است ك ي
د تحــت مناســب افــرا ي عــدههــا آن .محــدودي زيــر دســت داشــته باشــد  ي همــدير عــد
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پـيش فـرض ايـن محـدوديت نيـز ايـن        .نظارت را پنچ يـا شـش نفـر اعـالم مـي كننـد      
ــار   ــود ) 14(اســت كــه تفــويض اختي ــه زيردســتان در حــداقل خواهــد ب ــدير ب ــدني(م  ،م

  .)84و  83: 1370
  

  رل غير مستقيم نظارت و كنت ي هشيو. 2
در  .تحـت نظـارت و كنتـرل مـدير سـازمان اسـت       ،كارمنـد بـا واسـطه    ،در اين شيوه

مشـخص مـي كنـد     ،دينـ بازرسـاني را كـه مـورد اعتمـاد او     ،مـديريت سـازمان   ،اين شيوه
ايـن افـراد بـه     .تا كار نظارت و كنترل برسـازمان را انجـام دهنـد و بـه او گـزارش دهنـد      

چشم و گـوش مـدير سـازمان عمـل مـي كننـد و انتخـاب آنـان از طـرف مـدير            ي همنزل
  .كار بسيار مشكلي است

  
  پيش فرض ها 

ــ  بــه بــه نــام نظــارت و  اي همفقــود ي هنظــر مــي رســد در جامعــه ي دينــي مــا حلق
كنترل وجـود دارد و از ديـدگاه مـديريت اسـالمي كمتـر مـورد توجـه مـردم و مسـئوالن          

كنتــرل هــاي موجــود هــم عــالوه بــر اينكــه در       نظــارت و  .قــرار گرفتــه اســت  
ــميم ــتند  گيري تص ــؤثر نيس ــا م ــزي ه ــه ري ــا و برنام ــتمر و   ،ه ــر مس ــب غي ــياغل  ،مقطع

 .منفـي تفتـيش و عيـب جـويي را بـه دنبـال دارنـد        ي هو جنبـ  انـد  غير علميو تشريفاتي 
نظــارت و كنتــرل در مــديريت اســالمي  ،از طرفــي پژوهشــگران حــوزه ي علــوم انســاني

از ايـن رو بررسـي ايـن مسـئله      .را آن طور كه بايد و شايد مورد بررسـي قـرار نـداده انـد    
ــه ي الگــويي از نظــارت و  ــه  و ارائ ــه ي اســالمي ضــروري ب ــديريت جامع ــرل در م كنت

  .نظر مي رسد
  

  روش انجام كار 
يابي بــه بــراي دســت .اســت اي هوش مــورد اســتفاده در ايــن تحقيــق روش كتابخانــر

ة ؤال كــه ارائــن ســايــ هالگــويي از نظــارت و كنتــرل در مــديريت اســالمي و در پاســخ بــ
ي  يي دربـاره هـا  بـا مطالعـه ي مقـاالت و كتـاب     ،هـايي اسـت   اين الگو نيازمند چه مؤلفـه 
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ــرل در  ــه نظــارت  وكنت ــا صــاحب  ب ــديريت اســالمي و مشــاوره ب ــا تعمــق و  نظرانم و ب
ــاره ي آن مؤلفــه هــاي الگــوي نظــارت و كنتــرل در مــديريت اســالمي   ،هــاانديشــه درب

شناســايي شــد و مــورد بررســي قــرار گرفــت و پــس از بررســي و تجزيــه وتحليــل ايــن  
  .الزم ارائه گرديد ياهگيري و پيشنهاد نتيجه ،الگو

  
  نظارت و كنترل درمديريت اسالمي الگوي 

  :استاين الگو از ديدگاه مديريت اسالمي مبتني بر پنج مؤلفه به شرح زير 
نظارت  -5نظارت غير مستقيم -4نظارت مستقيم -3خود نظارتي -2نظارت الهي  -1 

  همگاني 
  .اند نظارت ها بيروني ي هو بقي اند نظارت دروني ،نظارتيدر اين الگو نظارت الهي و خود 

به عبارت  .چه اهميت دارد اين است كه انواع نظارت بايستي هماهنگ با هم انجام گيردآن
هاي بيروني بر فراهم كنيم كه عالوه بر نظارتما بايد زمينه اي  ،كنترل و ديگر براي نظارت

 ،عالوه بـر ايـن   .نظارتهاي دروني نيز توجه نماييم به ،اجراي برنامه ها و عملكردكارگزاران
سـت كـه اگـر ايمـان بـه آن در      نظارت الهـي ا  ،در اين الگو باالترين نوع نظارت و كنترل

زمينه ي تحقق خـود نظـارتي نيـز محقـق خواهـد شـد و در        ،ها و افراد محقق شودسازمان
مسـتقيم و  ( هـاي بيرونـي   زمينـه ي نظـارت   ،صورتي كه نظارت هاي دروني محقـق شـد  

به عبارت ديگر اگر باور به نظارت الهـي در   .هم تسهيل خواهد شد) مستقيم و همگانيغير
هـاي   ود و اگر نظـارت ش خود نظارتي هم در افراد محقق مي ،به وجود آيد ،افراد يك جامعه

در حالت ايده آل افراد جامعه نيازي به نظارت هاي بيرونـي نخواهنـد    ،دروني محقق شدند
استفاده از نظارت هـاي بيرونـي    ،ايده آل در بلند مدت ي هاما تا رسيدن به آن جامع ،داشت

  .)1ي هشكل شمار(هم در كوتاه مدت مؤثر خواهد بود 
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  نظارت الهي . 1
ترين نــوع نظــارت بــر عملكــرد افــراد در يــك جامعــه ي اســالمي واالتــرين و كــامل

برطبـق ايـن روش انسـان بـا ايمـان بـه صـفت         .توسط خداوند متعـال انجـام مـي گيـرد    
ــد ــايي خداون ــد و     ،دان ــي كن ــاس م ــود احس ــردار خ ــال و ك ــارت او را براعم ــواره نظ هم

عنـي تـرس ازخـدا    ي هايـن شـيو   .خداوند را ناظر و حاضر بر فعاليـت هـاي خـود مـي دانـد     
ــ  ــول افج ــه ق ــه اســت   :  اي هب ــازمان و جامع ــرل درس ــل كنت ــؤثرترين عام ــ(م  اي، هافج

1364 :115(.  
: اشــاره كــرده اســت ن مطلــب ايــ هخداونــد هــم در قــرآن كــريم درآيــات مختلــف بــ

بـه آشـكار و نهـان مـا واقفـي و هـيچ چيـز در آسـمان و زمـين بـر خـداي             ،تـو  ،خداوندا
خداونـد بـر پنهـان و آشـكار شـما       .)35: ي آيـه  ،ابـراهيم  ي هسـور (متعال پوشيده نيسـت  

  .)19: ي آيه ،نخل ي هسور( داناست
 ي هنظــارتي كــه از اصــول عمــد ،نظــارت را نظــارت الهــي گفتــه انــد ي هايــن شــيو

ــت  ــالمي اس ــي اس ــان شناس ــي . انس ــرت عل ــ) ع(حض ــتاد و دو در  ي هدر خطب صدوهش
و تقلـبكم فـي    ،بيـده و نواصـيكم   ،اهللا الـذي انـتم بعينـه   ا قوفـاتّ : اين زمينه مـي فرمايـد   

ًاليسـقطون   ،كـل بكـم حفظـه كرامـاً    وقـد   ،و ان اعلنـتم كتبـه   ،ان اسررتم علمـه  ،قبضه
پـس بترسـيد از خداونـدي كـه شـما در برابـر نظـر او هسـتيد و         : بتـون بـاطال   يثالو ،حقاً

اگـر شـما     .موهاي پيشاني و خفت و خيـز و نشسـت و برخاسـت شـما در دسـت اوسـت      
 ،اعمالي را پنهـاني انجـام دهيـد و بـا كسـي نگوييـد او  مـي دانـد و اگـر آشـكار نماييـد           

داشـته كــه حقـي از قلـم نمــي    را برشـما وا  ) فرشـتگان ( نگهبانـان گرامــي   ،مـي نويسـد  
  .)602: فيض االسالم(اندازند و بيجا و ناكرده را نمي نويسند 

  
  خود نظارتي . 2

ــيابي   ــود ارزش ــروزه خ ــي )self evaluation(ام ــي در  يك ــود شناس ــب خ از مرات
ايـن امـر مـي توانـد انسـان را در جهـت كمـال يـاري دهـد و           .آموزه هاي اسالمي است

در  ،حاسـبوا قبـل ان تحاسـبوا   : حـديث بـا ارزش    .او را به مقام واقعي خـود ارتقـا بخشـد   
  .باشد جعت ميهمين 
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انسـان بايـد در مسـير رشـد و تكامـل خـويش بـر اعمـال و رفتـار           ،برطبق اين روش
نظـارت الهـي اسـت يـك      ي هايـن كنتـرل كـه نتيجـ     .خود نظارت و كنترل داشته باشـد 

كنترل دروني است كه از آن به نفس لوامـه تعبيـر شـده اسـت يعنـي نفسـي كـه انسـان         
علـي   .كنترل مـي كنـد تـا مبـادا از مسـير اصـلي منحـرف شـود        ،را در مقابل نفس امـاره 

 الن ا العـالم مـن عـرف قـدره و كفـي بـاالمرء جهـالً       : در جاي ديگري مـي فرمايـد   ) ع(
شخص دانا و عالم كسـي اسـت كـه قـدر خـود را بشناسـد و بـراي جهـل و          .عرف قدرهي

نهـج البالغـه بـه    (از قـدر و منزلـت خـويش بـي خبرمانـد      ناداني انسان همـين بـس كـه   
  .)92 :1379 ،نقل از سرمدي

اسـتعدادهاي مثبـت وجـود خـود      ،انساني كـه قـدر و منزلـت خـود را درك مـي كنـد      
بــي  ي هنســاني نســبت بــه رشــد و كمــال خــود بــه ديــدچنــين ا ،را بــه هــدر نمــي دهــد

 .و بـه بـازي نمـي گيـرد     كنـد  مـي حسـنات خـود  را شـوخي تلقـي ن     ،اعتنايي نمي نگـرد 
بـه عيـب خـويش     ،اين انسـان بـه جـاي آن كـه بـه عيـب جـويي از ايـن و آن بپـردازد         

 ،البالغــه انســان كامــل از ديــد نهــج(ســعي در اصــالح خــويش مــي كنــد  ،توجــه كــرده
1362(.  

  
  نظارت مستقيم . 3

 اي هافجــ .ايــن نــوع نظــارت توســط مــديريت جامعــه يــا ســازمان انجــام مــي گيــرد
نيـاز بـه زمـان و     ،از آن جـا كـه نظـارت الهـي    : ايـن نـوع نظـارت مـي نويسـد       ي هدربار

ــا زمــان  ،امكانــات معنــوي بســيار از بابــت انســان هــاي مشــغول در آن ســازمان دارد  ت
سـازمان را بـه حـال     ،تحقق اين امر بـه طـور مطلـق نيـز مـديران نبايـد غافـل نشسـته        

ــا فراغــت ،بــراي پيشــبرد ايــن امــر الزم اســت مــديران  .خــود رهــا ســازند پويــايي و  ،ب
در محـيط كـار بـر    )خـود (مدير بودن آنان اسـت بـا حضـور نابهنگـام      ي هكارايي كه الزم

چنـين از طريـق تمـاس بـا مـراجعين      اهي يابنـد و هم كردار كاركنـان آگـ   رفتار و ي هنحو
ــديران ،ســازمان ــ  قســمت م ــان از چگــونگي ارائ ســرويس  ي ههــا و شــنيدن ســخنان آن

مغـز  نـه و  بديهي اسـت ايـن روش نظـارت نيـاز بـه امـام گو       .توسط كاركنان مطلع شوند
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و مــديري كــه درگيــر امــور اجرايــي   ردگونــه عمــل نمــودن مــدير در درون ســازمان دا 
  .)118: 1364 اي، هافج(قادربه اعمال چنين نظارتي نيست  ،باشد

نظـارت مسـتقيم    ي هدر فرمـان معـروف خـود بـه مالـك اشـتردربار      ) ع(حضرت علي 
آن .اي پسـر حـارث در عمليـات كاركنـان خـود نيـك بازرسـي و دقـت كـن         : مي فرمايند

د بايــد قــوالًو عمــالً تشــويق شــود و در مقابــل كنــ كــه بــا فــداكاري انجــام وظيفــه مــي
 ،فاضــل(ازبــدكاران نيــز الزم اســت مطــابق مقــررات اســالم انتقــام كشــي وكيفرجــويي 

1361 :19(.  
در جــاي ديگــر ايــن فرمــان در بــاب كنتــرل و نظــارت مســتقيم  ) ع(حضــرت علــي 

ــد   ــه مــي فرماين ــور كشــور و طــرز  ! اال اي مالــك : مــديريت جامع ــان ام هرگــز از جري
غافـل مبـاش و بـه جزئيـات امـور شخصـاً رسـيدگي         اي هلوك حكـام بـا رعيـت لحظـ    س

  ).33: 1361،فاضل(كن 
  :ر در نهج البالغه به شرح زير استموارد ديگ

 ،يكي در دبيرخانـه قـدم گـذار و از احـوال دبيـران حكومـت لختـي بـاز پـرس          ،مالكا
نــد كــه تــا نك ،بــس حســاس و خطيــر اســت اي هدبيــر خانــه در ســازمان حكومــت نقطــ

ــد      ــتم كنن ــد و س ــم برگيرن ــو قل ــاي ت ــد در داراالنش ــردار و فاس ــت ك ــندگان زش ( نويس
  .)38: 1361 ،فاضل

ها كـه در ايـن فرمـان بـه منظـور حكمرانـان و قضـات ايـراد         سفارشـ  ي هبا هم ،مالكا
مشـخص خـود هـر     ي هشده باز هـم مطمـئن نتـوانم بـود مگـر در مـوقعي كـه در برنامـ        

ـ  هماه عمـوم مـردم را يـك جـاي مالقـات كنـي و مخصوصـاً         ك روز بـار عـام دهـي و   ي
ــام  ــه ن ــان را ب ــدان و دادخواه ــوان ،حاجتمن ــيش خ ــرايض  پ ــم و ع ــه اصــرار از تظل ي و ب

  .)44: 1361 ،فاضل(ها تحقيق كني  آن
  

  نظارت غير مستقيم . 4
در ايــن روش يــك مــدير اســالمي كــار نظــارت بــر جامعــه و ســازمان را از طريــق  

  .افرادي كه مورد اعتماد او هستند ،دهدبازرسان مخفي انجام مي 
 …: در فرمان  خود به مالك اشتر  در اين زمينه چنين مي فرمايـد  )  ع(حضرت علي 

برعمـال خـويش   ) فرمانـداري مصـر   ( مقتضي است به منظور انجام اين مسئوليت بـزرگ  
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گروهي بازرسان مخفي بگمـاري تـا پنهـاني تـورا از چگـونگي امـور مملكـت مستحضـر         
  .)32: 1361 ،فاضل(…ددارن

وفــاداري و صـداقت بازرسـان مخفــي بـه مالـك چنــين      ي هدربـار ) ع(حضـرت علـي   
  : مي فرمايد 

ثـم تفقـد اعمـالهم و ابعـث العيـون مــن اهـل الصـدق والوفـا علـيهم فـان تعاهــدك           
پــس اي : فــي الســر المــورهم حــدوه لهــم علــي اســتعمال االمانــه و الرفــق بــا الرعيــه 

نــدان كــاوش كــن و چشــم هــايي را بــه عنــوان بــازرس كــه  در كارهــاي كارم! مالــك 
هـا   چـون بازرسـي كارهـاي آن    ،برآنـان بگمـار   انـد  داراي خصوصيات صداقت و وفـاداري 

وادارشان مي كنـد تـا نسـبت بـه امانـت داري در برخـورد بـا مـردم بـه نرمـي            ،درپنهاني
  .)53: ي هشمار ي هنام ،البالغه نهج(و محبت رفتار نمايند 

چنـين بـه خـدا تـرس بـودن بازرسـان مخفـي و فـروتن بـودن          هم )ع(حضرت علـي  
ففـرغ الولئـك ثقتـك    : شـروط انتخـاب آنـان اشـاره مـي فرمايـد       از آنان به عنوان يكي 

از معتمــدان خــويش  ،اي مالــك: مــن اهــل الخشــيه و التواضــع فليرفــع اليــك امــورهم 
ين تــا بــراي نظــارت بــر زنــدگي محرومــان برگــز ،كســي كــه خــداترس و فــروتن باشــد

  .)53:  ي هشمار ي هنام ،البالغه نهج(امورشان را به توگزارش دهند 
  

  نظارت همگاني   .5
ــيو ــي از ش ــاي  هيك ــالمي  ه ــديريت اس ــرل در م ــارت وكنت ــاني و  ،نظ ــارت همگ نظ

اسـالم مسـئله    .ديگر اسـت اسـالمي و همـ   ي هعمومي مـردم نسـبت بـه مـديران جامعـ     
 ،مـردم را ة مـديران نمـي دانـد بلكـه همـ      اكمـه و ي نظارت را تنها وظيفه ي دسـتگاه ح 

بـه  موظـف اسـت    آموزش مـي دهـد  كـه هـر فـرد مسـلمان       ،شرعي اي هبه عنوان وظيف
اسـالم بـا وضـع قـانون امـر بـه        .هاي جامعـه قيـام كنـد   اصالح امـور ديگـران و سـازمان   

معروف و نهي از منكـر يـك سيسـتم نظـارت و كنتـرل همگـاني و فراگيـر را بـه وجـود          
افــراد جامعــه را در بهبــود و رشــد و تعــالي جامعــه در بــر ة مشــاركت همــو آورده اســت 
  .خواهد داشت

بـر امربـه معـروف     اصل هشـتم قـانون اساسـي جمهـوري اسـالمي نيـز خوشـبختانه       
امـر بـه    ،در جمهـوري اسـالمي ايـران دعـوت بـه خيـر      : و نهي از منكر تأكيد كرده است
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تفــاوت بــر عهــده ي مــردم وظيفــه اي اســت همگــاني و م   ،معــروف و نهــي از منكــر
ود و شـرايط و حـد   ،دولت نسبت بـه مـردم و مـردم نسـبت بـه دولـت       ،ديگرنسبت به يك

  .)26 :1387 ،منصور(كند  كيفيت آن را قانون تعيين مي
 ي كار اجتماعي كارآمدي براي ايجـاد سيسـتم نظـارت همگـاني در جامعـه     راه ،اسالم

قـرآن  . اسـت » امر به معروف و نهي از منكر« اسالمي تدارك ديده است و آن فريضه ي 
رون والموءمنـون والموءمنـات بعضـهم اوليـاء بعـض يـأم      «: فرمايـد   باره مـي  كريم در اين

مردان و زنان مؤمن، بعضي ولـي بعضـي   ): 71:توبهة سور( » المنكر بالمعروف و ينهون عن
  .دارند ند و از منكر باز ميكن به معروف امر مي ،ديگرند

امـر  «مؤمنان با يكديگر مي دانـد و  ة چگونگي رابط مفاد اين آيه را)  ره(استاد مطهري
ـ  مـي مسلمانان  را ناشي از والي ايماني» ف و نهي از منكربه معرو د، و لـذا بـا كيفيـت    دان

 :1378 ،مطهري( نسبت به يكديگر ارتباط داده است هاخاص، اين دو مسئله را به والي آن
نـه    ،ايمان حقيقي و واقعيي هالزم« : گويد مي ،چنين در تفسير آيه ي يادشدهوي هم. )27

: 1360،مطهـري ( »وداد و عالقه به سرنوشت يكديگر اسـت ة ، رابطايمان تقليدي و تلقيني
76(.  

اني را در فراينـد  اهميت نظارت همگ ،)ع(استاد مطهري ضمن نقل روايتي از امام باقر  
اصل امر بـه معـروف و نهـي از     ي هكه به وسيل: شود  اسالمي يادآور مية جامع  توسعه ي

مظـالم   ،شود ها حالل مي كسب ،گردد ها امن مي  راه ،يابد منكر، ديگر فرايضِ نيز حيات مي
شود و در  از دشمنان انتقام گرفته مي ،شود زمين آباد مي ،گردد به صاحبان اصلي آن باز مي

اسـتاد   .)87و  77: 1360،مطهـري ( يابـد  نهايت اين كه كارها به ايـن سـبب سـامان مـي    
ن امـر بـه   در اثـر فقـدا  را مطهري در جاي ديگري حتي سلطه ي اسرائيل بر فلسـطينيان  

  .)311: 1381 ،مطهري(داند  معروف و نهي از منكر مي
اهميت نظـارت همگـاني و    ،)ص(روايتي از پيامبر اكرم ضمن نقل ) ره(استاد مطهري 

گروهي از مردم در يـك كشـتي سـوار    « : بيان كرده است امر به معروف و نهي از منكر را
هـر يـك از مسـافران در جايگـاه      .رفـت  شكافت و مي شدند و كشتي سينه ي دريا  را مي

ام جايگـاه   ه نشسـته جـا كـ  كي از مسافران به عذر اين كه ايني .مخصوص خود نشسته بود
اي كه در اختيار داشت بـه سـوراخ كـردن     با وسيله ،خودم است و تنها به خودم تعلق  دارد
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غـرق   ،شـدند  مانع مي دست او را گرفته، ،جا اگر ساير مسافران همان .همان نقطه پرداخت
  .)19: 1372 ،مطهري(» شدند شدند و مانع غرق شدن آن بيچاره نيز مي نمي

: انهـو عـن المنكـر   ا بـالمعروف و امـرو : در ايـن زمينـه مـي فرماينـد     ) ع(حضرت علي 
و در جــاي ديگــري مــي ) 127: 1384 ،جنتـي (امـر بــه معــروف و نهـي از منكــر نماييــد   

 خــدا رحمــت كنــد مــردي را كــه : اعــان ســلطانه علــي بــره رحــم اهللا رجــالً: فرماينــد 
  .)592: 1386 ،حر عاملي(.سلطانش را بر كار نيكش كمك كند

امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر در بحـث عوامـل تعـالي         ة بـار در) ره(مطهري  استاد
ــرآن    ــاس ق ــر اس ــاي آن ب ــه و نهاده ــاط جامع ــل   ،و انحط ــار عام ــي  : چه ــدالت و ب ع

فساد و صـالح اخـالق و اجـرا يـا تـرك امـر بـه معـروف و نهـي           ،اتحاد و تفرقه ،عدالتي
ــا انهــدام جوامــع مــؤثر مــي از منكــر را  ــ دانــد و از در ترقــي ي ــده  ي هســور 79 ي هآي مائ

استنباط مي كند كه تـرك امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر در هالكـت و انهـدام يـك          
  .)207و  206: 1362 ،مطهري(.ملت مؤثر است

ــيو   ــن ش ــراي اي ــ حســنه ة اج ــد دو مؤلف ــي نيازمن ــديريت دين : اساســي اســتة در م
 .آنـان بـه مـردم   پذيري مـديران   جامعـه ي اسـالمي و مسـئوليت و پاسـخ گـويي       انتقاد

  .اين مهم جز با رويكرد مردم ساالري ديني وارتباطات مردمي ميسر نخواهد بود
 ،درباره ي اهميت نقش نظارت همگاني و نظارت مردم بر مسـئوالن ) ره(امام خميني  

 ،كـج گذاشـتم   ،نظارت كنند اگر من يك پايم را كنار گذاشـتم : با خضوع تمام مي فرمايند 
مهـم ايـن   ة مسـئل  .خودت را حفظ كـن  .ويد پايت را كج گذاشتيملت موظف است كه بگ

: نـور ة صـحيف  ،امـام خمينـي  (اند به اين كه نظارت داشته باشند  ملت موظفة است كه هم
  .)34و33

ضمن بيان سوء استفاده ي حاكمان از  امـر بـه معـروف و نهـي از     )  ره(استاد مطهري
 ،هاي سياسيِ اسـتبدادمĤبانه  براي استداللپشتوانه ي حاكمان : نويسد در اين باره مي ،منكر

بلكـه او   ،آنان مدعي بودند كه حكمران در مقابل مـردم مسـئول نيسـت    .اعتقاد به خدا بود
مـردم در مقابـل حكمـران     ،شـود و از ديگـر سـوي    فقط در برابر خدا مسئول شـمرده مـي  

مردم هيچ گونه حقي در نظـارت بـر كـار حـاكم      ،به ديگر سخن .اند و وظيفه دارند مسئول
از نظـر  «.)553: 1370 ،مطهـري (شـوند   ندارند و در برابر حاكم مكلف و موظف شمرده مي

افراد  ي هپذيرشِ حكومت مطلق ،اعتقاد به خدا ي هنه تنها نتيج ،اجتماعيِ اسالمي ي فلسفه
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تنهـا اعتقـاد بـه     ،فلسـفه بلكـه از نظـر ايـن     ،نيست و حاكم در مقابل مردم مسئوليت دارد
كند و استيفاي  حق مي سازد و افراد را ذي خداست كه حاكم را در مقابل اجتماع مسئول مي

  ).554: 1370 ،مطهري(»كند ي الزم شرعي معرفي مي حقوق را يك وظيفه
هاي اسالمي امري همگاني و اجتماعي  مسئوليت را بر اساس آموزه) ره(استاد مطهري 

خود مسئوليت با لفظ مسئوليت عنوان شده است ؛ كلّكم  ،در اسالم«: وي  به باور .مي داند
ري از سـويي مسـئوليت   عالوه بر ايـن كـه اسـتاد مطهـ    » .راعٍ و كلكم مسؤولٌ عنْ رعيته

هـاي    وي انواع مسـئوليت  .شمارد برمي» ها ترين مسئوليت  ترين و انساني مهم«اجتماعي را 
كنـد و معتقـد اسـت كـه      تقسـيم مـي  » اجتمـاعي «و » انوادگيخ«و » فردي«آدمي را به 

ترين است ؛ زيرا  ترين و عالي فشري ،هاي انسان مسئوليت اجتماعي در ميان انواع مسئوليت
» بـرخالف ايـن مسـئوليت    ،شوند عواطف طبيعي حمايت مي ي هاز ناحي ،آن دو مسئوليت«
  ).76و  85: 1382 ،مطهري(

از منكـر و نظـارت    شدن امر به معـروف و نهـي  در باره ي محدود ) ره(استاد مطهري 
انـد   آن معناي وسيع خود را از دست داده و محدود شدهمعروف و منكر «: گويد همگاني مي

:  1360 ،مطهـري (» شـود  كه بدبختانه آن هـم عملـي نمـي    ،به يك سلسله مسائل عبادي
78(.  

عبادي رد نمـي   محدود شدن اين فريضه ي الهي را به مسايل) ره(البته استاد مطهري 
مظاهري در اين اواخر به نام امر بـه  « : نويسد داند و مي هايي مي را دچار آسيب كند اما آن

معروف و نهي از منكر در زندگي اجتماعي ما پيدا شده كه بايد گفت اگـر معنـاي امـر بـه     
ن طور كه وقتي انسان بـه  هما .خوب است متروك بماند ،معروف و نهي از منكر اين است

يا به تاريخ دور ايـن اصـل مراجعـه     كند اي پيشوايان ديني مراجعه ميه ها و توصيهرشسفا
وقتـي هـم كـه     ،شود كه چرا ايـن اصـل امـروز عملـي نيسـت      كند متأثر و متأسف مي مي

اي كه در اين اواخر به نام امر به معروف و نهـي از   هاي هولناك و وحشيانه منظره ي درباره
ها و نهي كه چه خوب شد اين امر به معروف كند خدا را شكر مي،كند منكر پيدا شده فكر مي

در جـايي  . )79: 1360 ،مطهري(»گر بقايايي هم دارد از بين بروداز منكرها از بين رفت و ا
 هـا  اي آزادي چه جنايـت : آزادي گفته شده است  ي هطور كه دربار  همان«: گويد ديگر مي

 ،مطهـري (» .منكر چه منكراتي كه به نام تو نشداي نهي از : بايد گفت ! كه به نام تو نشد
1382 :250(.  
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عـده مـردم    يـك  ،نزديـك  ي در گذشته: گويد ر موردي ديگر در اين باب ميچنين دهم
هـاي خـود را بـا     خواستند ماجراجويي كنند و حساب خرده كه مي ،بالطبع ،ماجراجو و شرور

  .)80: 1360 ،مطهري(» دادند ميل مقدس را دستاويز قرار اين اص ،ديگران صاف كنند
يكي از آسيب هايي كه امر بـه معـروف و نهـي از منكـر را     )  ره(در باور استاد مطهري

هاي فردي و زندگي خصوصـي تقليـل    آن است كه  اين فريضه به جنبه ،احاطه كرده است
شـود حـق    ها كه تجاهر مـي راتي كه علني است و به آنما فقط در مورد منك« : يافته است 

به زندگي خصوصي مـردم   ديگر حق تجسس و مداخله در اموري كه مربوط .تعرض داريم
مـردم مـا    ي هتصـور عامـ  « : گويـد  در جايي ديگر مي.)80: 1360 ،مطهري(» است نداريم

لباس و مـوي سـر و دوخـت     ي مهمعروف اين است كه به بند كفش و دكامر به  ي هدربار
آزادي  ي منطقـه  ،ها منطقه آزادي مردم اسـت ه ايندر صورتي ك ،مردم ايراد بگيريم ي هجام

  ).250 :1382 ،مطهري(» افراد غير از محيط و جو اجتماعي است
بسياري از نهي از منكرها مطابق شرايط و قانون امر به معـروف   ،)ره(مطهري ة به گفت

كه مطابق اين فريضه بايد  و نهي از منكر نيست و بلكه خود آن ها در شمار منكراتي است
  .)81و  80: 1360  ،مطهري(ها گرفته شودجلو آن

از مطرح كردن بحث فقدان ضرر در انجام امر به معـروف و نهـي از   ) ره(استاد مطهري
كند و بر اين باور است كـه موضـوع    ي از علماي اسالمي اظهار تأسف ميمنكر توسط برخ

توان به صرف احتمـال ضـرر    نمي ،حياتي استامربه معروف و نهي از منكر داراي اهميت 
 ،همـراه باشـد  .. .بلكه در چنين مواردي اگرچـه بـا ضـرر جـاني و مـالي و      ،دكرآن را ترك 

ا و ضررهايي كـه  هبا فرض خطر) ع(كه امام حسين چنان .بايست به امر و نهي پرداخت مي
گوينـد   كـه مـي   جـا اين«: وي ادامه مي دهـد   .مبادرت به امر و نهي نمود ،كرد احساس مي

 ،دهـم  ات بنشين، بعد بگو من احتمال اثر مـي  نه معنايش اين است كه برو در خانه ،احتمال
 ،در اين موارد بايد بروي كوشش كنـي  .اين كه پاكي و نجسي نيست .دهم احتمال اثر نمي

كسي كه  .رسي رسي يا نمي تا ببيني و بفهمي كه آيا به نتيجه مي ،حداكثر تحقيق را بكني
رود تـا بفهمـد از ايـن امـر بـه معـروف و نهـي از         اطالع است و دنبال تحقيق هم نمي بي

! آقا : گويد  يا آن ديگري كه مي .چنين عذري ندارد ،رسد رسد يا نمي منكرش به نتيجه مي
ايـن  . ولي برو قدرت به دسـت بيـاور   ،گويد بسيار خوب اسالم هم مي .من كه قدرت ندارم

دست بـه كـاري نـزن كـه بـه       ،اند تا ناتواني نه شرط وجوب ؛ يعني گفتهشرط وجود است 
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 ،مطهـري ( »ولي برو توانايي را به دست آور تا بتـواني بـه نتيجـه برسـي     ،رسي نتيجه نمي
  .)307و 266ـ  268: 1381

يـزي  اجراي اصل امر به معروف و نهي از منكر را منوط به برنامه ر)  ره(استاد مطهري
گذشته از اين كه ما در اجراي امر به معروف و نهي از منكـر  «: نويسد يجمعي مي داند و م

اگـر فـردي    ،به اين نكته هم توجه داشته باشيم كه عمـل هـم   ،بايد عمل را دخالت دهيم
ي اسـت در  اين هـم يـك مشـكل    .خصوصاً در دنياي امروز ،باشد چندان مفيد فايده نيست

توجهي به عمل اجتماعي ندارند  ،باشند ميهايي هم كه اهل عمل زندگي اجتماعي ما كه آن
از فكر فـرد كـاري    ،از عمل فردي كاري ساخته نيست .باشند مي» رو  تك« و به اصطالح 
از تصميم فرد كاري ساخته نيست ؛ همكاري و همفكـري و مشـاركت الزم    ،ساخته نيست

در شـكل  توان فردي انجـام داد ؛ چـه    اين مسئوليت را نمي«. )87: 1360،مطهري(» است
» وحـدت و همكـاري و قـدرت الزم اسـت     ،مسالمت و نيكوكاري و چه در شكل درگيري

  .)87: 1382 ،مطهري(
در جاي ديگري بر همكاري و مشاركت و آگاهي مردم در امر ) ره(استاد شهيد مطهري

جمعي و تعـاوني و   آگاهي بايد اجتماعي و دسته «: و نهي از منكر تأكيد مي كندبه معروف 
تشكّل و نظم و تقسيم كار الزم است و از طرف ديگر تصميم و اراده و اجرا و  ،باشدحزبي 

اين تعهد اجتماعي از نظر اجرايي نيز مانند جنبـه ي آگـاهي    .قطعيت اجرايي ضرورت دارد
  .)249و  248: 1382 ،مطهري(» نيازمند به تعاون و همكاري است

مقـدم بـر    ،معروف و نهـي از منكـر  وي آگاهي و بينش را در نظارت همگاني و امر به 
خواهد و  اين تعهد و مسئوليت صالحيت مي« : همكاري و مشاركت مي داند و مي نويسد 

ـ يكـي آگـاهي و خبر  : كنـد   مهـم ايجـاب مـي    ي اين صالحيت دو وظيفه ت و بصـيرت  وي
لحه «اجتماعي در كارها كه از آن كسان نباشيم كه  صـا يمأكْثَر م هدفْسـ » ما ي ه عبـارت  و ب

اول علـم و بيـنش اسـت و     .ديگر تعاون و همكاري و تحصيل قدرت ،ديگر رشد اجتماعي
تجمـع   ،شناسي الزم است و از نظر قدرت شناسي و جامعه روان ،از نظر علمي .دومي قدرت

  ،مطهـري (» لـوازم و نفـوذ در سـطح عـالي اجتمـاع     وسايل و اسباب و  ي و تشكل و تهيه
1382 :248(.  

بر اين باور است كه هموار كردن راه نظارت همگاني و امـر بـه معـروف و     نگارنده نيز
نهي از منكر به منزله ي مسئوليتي اجتماعي تنها از طريـق آگـاهي و شـناخت آن ممكـن     
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در غير اين صورت اين فريضه ي الهي از مسير خود منحرف مي شود و آسيب هاي  .است
  .د داشتجبران ناپذيري براي جامعه ي ديني در بر خواه
« : گويـد   بـاره  مـي   در اين )ره(مطهري  .آزادي و اختيار را شرط الزم مسئوليت است

اما اين كه  .آزادي و اختيار انسان در كارهاي خود شرط الزم مسئوليت است نه شرط كافي
مثل اين است كه بگوييم ايـن   ،مسئوليت معني ندارد ،شرط الزم است ؛ زيرا با عدم آزادي

آتش سبب سوزاندن فرش است امـا هـر سـببي مسـئول      .آتش سبب سوزاندن فرش است
رسالت  ،شود كه عالوه بر آزادي و آگاهي و توانايي مسئوليت در جايي اعتبار مي« .»نيست 

و تكليف هم در كار باشد ؛ يعني رسالت در مورد كارهايي است كه انسان بـه عنـوان يـك    
در كارهاي غريزي و فردي كه انسان تحت تأثير يـك   .دهد فه و يك تكليف انجام ميوظي

در واقـع مسـئوليت    .معني است مسئوليت بي ،دهد ميل فردي يا يك ترس فردي انجام مي
اخالقي  ي صرفاً در مورد كارهايي صادق است كه انسان تحت تأثير و تدبير عقل و يا اراده

 ،دهد ها انجام مي خوف ي ها و دافعه ميل ي ه تحت تأثير جاذبهنه كارهايي ك ،دهد انجام مي
و  80: 1382 ،مطهـري ( .»نه غريزه ،واقعي آگاهي و انتخاب ي حوزه شود به قهراً مربوط مي

81(.  
  

  بحث و نتيجه گيري  
جــا كــه نظــارت و كنتــرل يكــي از وظــايف اجتنــاب ناپــذير مــديران جامعــه ي  از آن

امعـه  منـابع انسـاني سـازمان و ج    ي همهـم در توسـع   ياسالمي تلقي شـده اسـت و نقشـ   
ــديريت را در  تصــميم ــاري مــيگيري دارد و م ــديران  ،بخشــد هــايش ي الزم اســت كــه م

خطيـر آشـنايي بيشـتري كسـب كننـد و بـه خـاطر         ي هاسـالمي بـا ايـن وظيفـ     ي جامعه
نظـارت   ،ها در جامعـه عـه بـه طـور مسـتمر بـر عملكـرد انسـان       كمال فرد و سازمان و جام

هــا در مســير كمــال عيــوب آنكنتــرل داشــته باشــند و بــا مشــخص كــردن محاســن و  و
  .انسان و تحقق اهداف جامعه گام هاي اساسي بردارند

بــه  ، چنــين ضــروري اســت كــه نظــارت و كنتــرل از ديــدگاه مــديريت اســالمي هم
بـه مالـك اشـتر نخعـي مـورد توجـه و عنايـت         )ع(حضـرت علـي    هـاي  فرمـايش  ،ويژه

نسـان و  مديران جامعـه قـرار گيـرد و تـرس از خـدا و نظـارت خـدا بـر اعمـال و كـردار ا          
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ارت و هاي واالي اســالمي در جامعــه متبلــور شــود و نظــخــود نظــارتي بــه عنــوان ارزشــ
  .هاي غربي شودكنترل اسالمي در جامعه جايگزين روش

 )ره(اســتاد مطهــري  .افــراد جامعــه نيازمنــد نظــارت و كنتــرل مــي باشــند  ي ههمــ
نظارت عمومي را به شكل اصـل اسـالمي امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر مطـرح مـي          

وي امـر بـه معـروف و نهـي از      .كند و نظارت را كـاري گروهـي و نـه فـردي مـي دانـد      
يت اجتمـاعي تلقـي   منكر را مبتني بر آمـوزه هـاي دينـي مـي دانـد و آن را يـك مسـئول       

  .مي كند
هاي حـاكم كـردن ارزشـ   ديني ما در اين مسير بتواند در جهـت   ي هبدان اميد كه جامع

  …ان شاء ا  .چنان موفق و پيروز باشدو تحقق اهداف جامعه ي اسالمي هم اسالمي
  

  پيشنهادها
اجراي الگوي نظارت و كنترل مديريت   ،در راستاي تحقق اهداف جامعه ي اسالمي

نظارت همگاني و امر به معروف و نهي از منكر در جامعه ي ديني پيشنهاد مي  ،ياسالم
  : شود 
هـا بـه   ه در جهـت سـاختن افـراد و هـدايت آن    هاي جامعـ مديران نهادها و سـازمان  -1

بـه امـور    ،تالش وافـري داشـته باشـند تـا افـرادي خـدا تـرس و بـا ايمـان          ،سوي كمال
  .مردم و ارباب رجوع مشغول كار باشند

ــرا ممكــن    -2  از  گمــاردن  بازرســان علنــي و آشــكار  در ســازمان پرهيــز شــود زي
ـ     ـ  هاست كـه آنـان  خـود ب ك قطـب قـدرت تبـديل شـوند و مشـكالتي بـراي سـازمان        ي

  .ايجاد كنند
زيــرا در طــول زمــان  ،نظـارت و كنتــرل بركــار بازرســان مخفــي فرامـوش نشــود   -3

  . آنان نيز آسيب پذير خواهند بود
تفتــيش و گــرفتن  ،مــچ گيــري ،ها از نظــارت و كنتــرلســازمان هــدف مــديريت -4
بلكــه بهبــود امــور جــاري ســازمان و هــدايت كارمنــد   ،ضــعف كارمنــد نباشــد ي نقطــه

  . هدف اصلي نظارت و كنترل قرار گيرد
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بـر نظــارت و كنتـرل درونــي بيشـتر از بعــد بيرونـي آن تأكيــد شـود تــا افــرادي        -5
ــديريت ي هدر ســاي ــي  مــديريت اســالمي و م تربيــت شــوند كــه خــود   )ع(حضــرت عل

  .مدير و ناظر خود باشند و نيازي به نظارت و كنترل نداشته باشند
 ،را تحـــت عنـــاوين نظـــارت هـــايي  هعلـــوم و فنـــاوري دور ،وزارت تحقيقـــات -6

ــ    ــديران هم ــراي م ــالمي ب ــديريت اس ــيابي درم ــرل و ارزش ــازمان ي هكنت ــيس  ،ها طراح
  .برنامه ريزي و اجرا كند

كنتــرل و ارزشــيابي در مــديريت     ،نظــارت  ي هات بيشــتري در زمينــ  تحقيقــ  -7
  .اسالمي انجام شود

ــي       -8 ــه ي دين ــر در جامع ــي از منك ــروف و نه ــه مع ــر ب ــاني و ام ــارت همگ  ،نظ
صــدا و  ،آمـوزش و پـرورش   ،بــراي آكـاهي مـردم در ايـن زمينــه    .فرهنـگ سـازي شـود   

  .سيما و رسانه هاي جمعي بيشترين تالش را بايد داشته باشند
  
  نوشتها  پي

1.Planning 
2-Organizing 
3-Coordinating 
4-Motivation 
5-Directing 
6-Supervision 
7-Control 
8-Administration 
9-Evaluation 
10-Bhola, H. S. 
11-Appraisal 
12-Decision Making 
13-Span of control 
14-Delegation of Authority 
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  مباني اسالمي حقوق انساني با تأكيد بر 

  شناسي حقوقي رويكرد انسان
  ∗1جاويد محمدجواد

  چكيده
شناسي اسالمي جدا  تواند از ديدگاه انسان فهم ديدگاه حقوق اسالمي پيرامون انسان نمي

اينكه اساساً هنوز تفكر اسالمي معاصر بيان شفافي براي وصف خود از  . باشد
شناسي حقوقي به مفهوم كنوني يا تبيين موضع خود نسبت به نسخههاي  انسان

ارائه نداده است، نياز به پژوهش كالني  مطالعاتي پيرامون آن در حوزه علوم انساني
شناسي خود از حقوق بنيادين آدمي قائل  اما اينكه آيا حقوق اسالمي براي انسان ندارد، 

به دخالت متغير زمان و مكان هم بايد باشد يا نه و در اين زمينه عناصر ثابت و متغيري 
ت ديگر، نوعي به عبار. هاي مهم نوشتار حاضر است هست، از جمله پرسش دخيل 

شناسي حقوقي از منظر اسالمي در ذيل  تحقيق اكتشافي پيرامون چيستي انسان
هاي  با اين وجود از فرضيه. مطالعات علوم انساني معاصر محور اصلي مقالة حاضر است

بدون تبعيت از ) 1(رايجي كه اين تحقيق بر پاية آن قابل تفسير است اين است كه 
بخشي از آن تحت عنوان فطرت ياد شده است، سخن از  طبيعت انساني كه در اسالم

مسلمان در اسالم مركب از انساني با تمامي ) 2(شناسي حقوقي ناممكن است؛  انسان
  . حقوق و فضائل انساني بعالوه حقوق و كماالت اسالمي است

  شناسي، اسالم، حقوق، علوم انساني، ايران، فقه ن انسا :ها كليدواژه
  

                                                 
  علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران  هيئت عضو دانشيار، ∗
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  مقدمه
طراز  تر از علوم انساني هم عقب  اي از علوم انساني بسيار شناسي بعنوان شاخه انساني
شده و مادي  هاي مهندسي اين در شرايطي كه علوم انساني خود قرباني نگاه. خود است

مادي و  زاوية ديد انسان معاصر بيشتر در يك نگاه عمدتاً . معاصر است، امر غريبي نيست
هاي مختلفي در علوم انساني با محوريت  و براساس آن رشته .عيني متوقف شده است

هاي  ها داراي ويژگي مجموعة اين دانش. اند تجربه و تحقيق تجربي انسان ظهور كرده 
مشتركي با ساير علوم تجربي و فني هستند به طوري كه شايد ديگر نتوان به صراحت از 

هاي مادي  سرعت پيشرفت. تسخن گف استقالل دانش انساني در مرحلة روش و پژوهش 
و فني باعث گرديد تا انتظار كشف درون انسان و عالم معنا از طريق علوم فلسفي يا 
ماورايي و يا ديني به كناري نهاده شود و تنها علوم كاربردي از جمله مصاديق علم تلقي 

سلطة علوم حسي بر دانش معناگراي انساني باعث به حاشيه رفتن علوم بسياري . گردد
دانشي كه شايد ابتدا با . دادند شده است كه سابقاً هستة اصلي دانش بشري را تشكيل مي

را و برخي هم » سقراط«به همين سبب برخي از مورخان انديشة . شناسي آغاز شد انسان
دانند كه آن چه انساني و مربوط به  معاصران وي يعني سوفسطائيان را نخستين افرادي مي

اما  1.شناسي را باب كردند الواقع نوعي انساني رد توجه قرار دادند و فيدرون انسان بود را مو
پردازان حوزة انسان و امور انساني، بايد  فارغ از اظهار عقيده در خصوص نخستين نظريه

افزود كه با ورود به عصر جديد، پژوهش در خصوص عملكرد بيروني يا نودهاي خارجي 
 18و  16به طوري كه همزمان با قرون . نمودتري را كسب  انسان جايگاه بسيار مهم

در مفهومي كه امروز رايج است، پديد » اي در باب طبيعت انسان نظريه«ميالدي اصطالح 
هاي شانزدهم و هفدهم  هاي مذهبي، علمي و سياسي سده توضيح بيشتر آنكه انقالب. آمد

و مشخصة يك نظام  ها ساز را در طرز تفكر دربارة طبيعت انسان ميالدي تغييري سرنوشت
اي سر بر  هايي به طرز فزاينده از اين تحوالت فرهنگي، فلسفه. عادل رقم زدند اجتماعي 

بخش افكار عمومي و فرايندهاي تغيير اجتماعي و دموكراتيك در طول  آوردند كه الهام
تر در انقالب فرانسه و آمريكا  هجدهم و نوزدهم و به طور قابل مالحظه  هاي هفدهم، سده
هاي مردمي انجاميدند كه بيش از حق الهي  اين رويدادها به پيدايش حكومت. بودند

از منظر سياسي، اين مفهوم در . پادشاهان، بر پاية حقوق بشر بنياين نهاده شده بودند
تقارن با اين ايده نوين بود كه هدف از هر حكومت محافظت از حقوق طبيعي اتباع آن 
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ك قدرت سياسي تنها به اندازة احترام آن به اين حقوق بدين معنا كه مشروعيت ي. است
  .بنيادين است

حاصل توجه جديد انسان به » شناسي انسان«اي به نام  به هر حال پيدايش دانش ويژه 
خويشتني كه پيشتر در اديان توحيدي به ويژه اسالم به صورت خاص مورد . خويشتن است

شناسي به  پرستي و امانيسم بجاي انسان ناما به توسعه نوعي انسا. توجه واقع شده بود
عقل و ذهن انسان تلقي   هاي مربوط به درون، دل، تدريج علوم انساني ديگر لزوماً دانش

شد و اكنون نيز نوعي مطالعات  نشد بلكه عموماً دانش انساني در بيرون انسان يافت مي
برداشت از انسان و  اين نوعي. بيروني مبناي تحليل رفتار و افعال انسان گرديده است

  اين بررسي طبيعتاً. تر گرديد ميالدي در هر برهه سترگ 20تا  16دانش انساني از قرن 
عاجز از آن بود تا بعد معنايي و غيرمادي انسان را كه بعد مهمي از وجود آدمي را تشكيل 

دهد از طرف ديگر آنچه قرار بود همين بعد مادي انسان را توضيح . دهد توضيح دهد مي
بود كه در پيرامون او در ) به معناي بروني از وجود انسان( مبتني بر ابزارهاي غيرانساني

شدن دانش  انساني بود كه هنوز  اين همان مثله. شد جامعه يا در ارتباط با ديگري يافت مي
  . هم فعال و سرزنده در شرق و غرب حاكم است

سالمي نسبت به انسان، وضعيت نوشتار حاضر قصد دارد تا با بيان موضع انديشة ا
حقوقي اين انسان را در شرايط فردي يعني در جايي كه تنها انسان فارغ از جمع و اجتماع 

فرضية مطرح مقاله كه قابل ارزيابي است آن است . مطالعه است به تصوير بكشد موضوع 
شده  كه بدون تبعيت از طبيعت انساني كه در اسالم بخشي از آن تحت عنوان فطرت ياد

رو مفروض اين بحث، وجود  اين از . شناسي حقوقي ناممكن است سخن از انسان  است،
  .انسان است  طبيعت براي

  
  جوهر انسان به مثابه مبناي حقوق انسان :فصل اول

شناسي حقوقي اين سؤال مطرح بوده است كه مبناي حق براي يك  همواره در انسان
ي در پاسخ به اين پرسش منجر به ظهور مكاتب تفاسير متعدد. تواند باشد انسان چه مي
جدا  اند و انسان  مكاتب ديني از پيشكسوتان داوري در اين خصوص بوده. اند متفاوت شده

ن توحيدي با نگاهي دقيق قائل بودند كه  مجموعه اديا. خواندند از خدا را عاري از حق مي
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توان انسان را صاحب  كه مي تواند بدون خدا بزيد و با در نظر گرفتن خداست انسان نمي
از اين منظر انسان بما هو . گيرد حق دانست حقي كه طبيعتاً در طول حق الهي قرار مي

و بالعرض با قيد و شرط وجود خالق  انسان، اوالً و بالذات صاحب حق نيست بلكه ثانياً 
يار در اين نگاه بس. تواند از حقوق انساني سخن بگويد خويش و حق الهي است كه مي

لذا منكران خداي نيز . روشن است كه هيچ حقي بيرون از مدار الهي مشروعيت ندارد
يابند كه غفلتاً حقوقي خودي و  برخورداري از حقوقي مي بواسطه فيض اوست كه فرصت 

اين سبك تحليل در . گويند نه حقوق خدايي ناميده و بنابراين از حقوق انساني سخن مي
ف استقالل حقوق انساني خارج از مكتب و مرام ديني يك تفسير مضيق منجر به حذ

در برخي شرايط امكان سلب تمامي حقوقي انساني در صورت   كه  به طوري. گردد مي
را بيرون از دايرة مؤمنان  بسياري از اديان ديگري . صدور حكمي چون ارتداد وجود دارد

جدا از نگاه تنگ . انندد دانسته و در شراطي او را مستحق محروميت از هرگونه حقي مي
ها نزاع كليسا با عنوان  دين يهود نسبت به بيگانگان كه در تورات تبلور يافته است، سال

تفتيش عقايد و نبردهاي دردناك صليبي آنان هم حكايت از همين تفسير مضيق از حقوق 
انساني براي فرد بيرون از دين دارد كه ممكن است ريشه در كتاب مقدس هم داشته 

   2.شدبا
حال تمامي سخن در اين است كه برخالف ساير اديان ابراهيمي و يا حداقل برخالف 
تصور رايجي كه از اين اديان وجود دارد، اسالم با تفسيري موسع، برخورداري از حقوق 

داند فهم اين  انساني براي انسان بيرون از شريعت را به مثابه اصلي مسلم و مفرو، ثابت مي
شناختي در اسالم مقدور  همواره بر پاية اصلي انسان قوق اسالمي حقوق انساني در كنار ح

است كه بر اساس آن مسلمان در اسالم مركب از آدمي با تمامي حقوق و فضائل انساني 
به ديگر سخن براي تشرف به اسالم ابتدا بايد . بعالوه حقوق و كماالت اسالمي است
گردد كه  حقوق انساني اطالق مي اي از خصال و انسان بود و انسان بودن به مجموعه

بالفطره در انسان نهفته شده و براي وصول بدان درجه محتاج تلمذ، تعليم و تربيت غير 
تواند انساني صاحب حقوق و  بنابر همين استدالل انسان بيرون از دين در اسالم مي. نيست

مهم در اين  نكتة. كماالت انساني باشد مشروط بر آنكه از انسانيت خويش فاصله نگيرد
  . تحليل البته فهم همين معيار انسانيت است
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  جوهر انسان و جمع انساني :مبحث اول
شناخت وجود انسان و سپس شناخت حقوق وي، بدون در نظر گرفتن ماهيت انسان به 

اي از مكاتب حقوقي كه معيار  مجموعه. ويژه در يك وضعيت فردي عمالً ناممكن است
اند در اينجا موسوم  تخصيص حقوق انساني را نه جوهر انساني بلكه جمع انساني قرار داده

مكاتب از آن روي كه اختصاص حق به انسان را نه اين . به مكاتب وضعي خواهند بود
دانند كه در طول دورة حيات  انساني او مي  دين انسان و نه جوهرة او، بلكه جمع و جامعة

گيرد و معيار وضع حقوق هم در واقع نوعي خدمات  اجتماعي يك فرد به آن تعلق مي
مشهور به مكاتب  گردد، متقابل فرد در اجتماع است كه با محوريت دولت تفويض مي

مطالعة اين دسته . غيرطبيعي يا غيرالهي و در نتيجه وضعي، پزيتيويستي و يا اثباتي هستند
شناختي خاصي است كه بهتر است بررسي حقوق انسان در  از مكاتب حقوقي محتاج انسان

در اين مكاتب   از اين جهت كه عموماً. شناسي حقوقي بناميم اين وضعيت را مجازاً انسان
تبلور حقوقي انساني در اين . است  شناسي متأخر از جامعه شناختي و مردم شناختي نسان ا

به عبارت ديگر ابتدا بايد انسان در جمع و . نوع از مكاتب پس از ظهور اجتماعي اوست
انسان بيرون از اجتماع در اين نگاه، انساني . جامعه باشد و سپس تابع وصف حقوقي گردد

ست و به ديگر سخن صاحب حق نيست  چرا كه او در جايي مستحق وصف حقوقي ني
از منظر اين مكاتب چون انسان شهروند شد . موصوف و معنون به حق نگرديده است

توانند  گردد و افراد انساني بيرون از اين حوزة زماني و مكاني خاص، نمي حق مي صاحب 
  . مدعي حقوق انساني به معناي واقعي آن باشند

اي بزرگ از مكاتب ارادي، تاريخي،  حليل اين نوع از مكاتب كه مجموعهبا عنايت به ت
توان دريافت كه همان تفسيري مضيق  گيرند، مي جغرافيايي، دولتي و امثال آنرا در بر مي

همان . سكوبالر هم عيان است كه در برخي اديان الهي وجود داشت در اين مكاتب عموماً
كاتب ديني غيرانسان و در نتيجه ولو در مرحلة نظر، مؤمن را در برخي م اي كه غير فلسفه

تواند مدعي  داند در مكاتب وضعي هم فرد بيرون از جمع و جامعه نمي محروم از حق مي
به همين سبب حتي جنيني كه هنوز . حقي بيرون از جمع نيست حقوق باشد چرا كه عمالً 

گيرد صاحب هيچ حقي  زاده نشده است از آن منظر كه در جرگة شهروندان قرار نمي
حال . و حقوق مادر به مثابه شهروند بر حقوق فرزند يا شهروند آينده تقدم دارد 3نيست

قي اسالم انسان بيرون از جمع در وضعيت فردي و نيز انسان  شناسي حقو آنكه در انسان
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 4.بيرون از جهان اما مستتر در جهان ما همچون جنين هم صاحب حقوق انساني است
هايي كه در مسير ورود  انسان) 1(شناسي حقوق در اين مكتب در برگيرندة  انسانبنابراين 

آنانكه در گذر به ) 3(و نيز  5آنان كه در اين جهانند) 2(به اين جهان و جامعه هستند؛ 
پس حقوق انساني از رحم مادر . شود بيرون از اين جامعه و جهان هم هستند شامل مي

در هر مرحله صاحب حقوقي متفاوت اما همواره داراي حقوق  شروع تا لحد قبر ادامه دارد و
فلسفة تعهد ديگران به اداي حقوق اين صاحبان حق را همان فلسفه تقابل . انساني است

در وضعيت مدني و شهروندي  زند كه در مكاتب وضعي صرفاً  تعهدات و حقوقي رقم مي
از زمان انعقاد نطفه تا قيام قامت  حال آنكه اين تقابل حقوي و تكاليف در اسالم. معنا دارد
. يابد بنابراين همواره انسانيت ادامه دارد و حقوق انساني هم به تبع آن ادامه مي. ادامه دارد
البالغه آمده است، ضمن  نهج 207و  34السالم در سخناني مفصل كه در خطبة  علي عليه

گامي كه دربارة حق هن«: گويد اي چنين مي تأكيد بر طرفيني بودن حقوق ضمن مقدمه
خواهي از يكديگر حق  ترين چيزهاست و به هنگام انصاف شود، حق گسترده گفتگو مي

آنسان، كه كسي را بر ديگري حقي است آن . ترين امور است ميدان  ترين و تنگ دقيق
كس را بر او حقي  كسي كه بر همان حق دارد و هيچ. ديگر را نيز بر او حقي خواهد بود

هركس «:افزايد از اين روست كه مي. »الي است، نه هيچ يك از بندگانشنيست خداي تع
  6.»كند ادا نمايد همانا او را پرستيده است حق كسي را كه حق انسان ديگر را ادا نمي

  
  پيوستگي حرمت و كرامت آدمي :مبحث دوم

ه كند كه انسان همواره داراي حقوقي پاي كاوش در آيات كريمه قرآن نيز ما را قانع مي
يكي از . است هرچند در دامن دين قرار نگرفته باشد يا در جمع و جامعه زندگي نكند

هاي مهم در اين زمينه تأكيد قرآن كريم بر كرامت ذاتي انسان و حرمت مقام آدمي  نمونه
فراگير بودن اين اصل بقدري مبرهن است كه يكي از رموز توسعة اولية اسالمي . است

نژاد، زبان و هر نوع   م فارغ از فرقه، جنسيت و مذهب و مرام،انسان در اسال. بوده است
مبدع بحث كرامت انساني اسالم   و اساساً 7ويژگي طبيعي و فطري داراي كرامت است

رود در هيچ دين و مكتبي به اندازة اسالم بر كرامت انسان تأكيد شده  گمان نمي« باشد، بي
  8».باشد
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، مصور به بهترين صور الهي و مصبوغ 9قاتطبق نظر قرآن كريم انسان احسن مخلو
اين خود نوعي حق طبيعي است كه تنها اسالم و براساس قرآن كريم  10.به جلوه خداست

براي آدمي و هر آدمي در هر زماني به رسميت شناخته است مشروط به آنكه خود آنرا زير 
 12.اعد شرع باشداينجاست كه امر اخالقي مورد شك عقل آدمي هم بايد تابع قو 11.پا ننهد

لذا انسان بعنوان خليفة الهي در زمين بر ساير موجودات برتري يافته و داراي كرامتي ذاتي 
حتي در برخي كتب حديثي بابي در فضل انسان بما هو انسان وجود دارد كه  13.است
 14.هاي تعالي، تفضيل و كرامت بشر از ساير موجودات آفرينش نشان داده شده است عرصه

اند و  سبب ساير موجودات بعنوان مخلوق خداوند، براي خدمت انسان مهيا شدهبه همين 
ايها النّاس «: فرمايد وسلم ـ مي آله و عليه اهللا رسول اكرم ـ صلي 15.آدمي بر آنها سلطه دارد

إنّ أكرمكم عنداهللا اتقيكم و . إنّ ربكم واحد و إنّ اباكم واحد كُلُكم ألدم و آدم من تراب
اي مردم همانا خداي شما يكي و پدر شما : » .لي عجمي فضل الّا بالتّقويليس لعربي ع

ترين شما نزد خداوند با  همه شما از آدم، و آدم از خاك است، همانا گرامي. يكي است
نيز وي  16.و عرب را بر عجم فضيلتي نيست جز به تقوا  تقواترين شماست،

لناس انكم من آدم و آدم من طين و ان ايها ا«: فرموده است) وسلم آله و عليه اهللا صلي(
همانا شما از آدم و ! اي مردم: » خيركم عنداهللا و اكرمكم عليه اليوم اتقاكم و اطوعكم لربه

ترين شما  آگاه باشيد كه امروز بهترين شما نزد خدا و باكرامت. آدم از گل آفريده شده است
نين رسول اكرم ـ صلي اهللا همچ 17.كسي است كه تقوا و اطاعت او براي خدا بيشتر است

ان الناس من عهد آدم الي « : عليه و آله و سلم با تأكيد بر اصل برابري و عدالت فرمايد
ال فضل للعربي علي العجمي و ال لالحمر علي االسود اال  يومنا هذا مثل اسنان المشط،

بر عجم و نژاد  هاي شانه برابرند و عرب را مردم از زمان آدم تاكنون همانند دندان»بالتقوي
   18.سرخ را بر سياه هيچ برتري و فضيلتي نيست جز به تقوي و پرهيزكاري

توان ديد كه قرآن كريم از سويي با تأكيد بر حرمت آدمي و منع شديد  بنابراين مي
هركس، انساني را بدون ارتكاب قتل يا ... « : فرمايد است سلب حق حيات از ديگري مي
انساني  ها را كشته؛ و هر كس، نان است كه گويي همه انسانفساد در روي زمين بكشد، چ

اقرآن . 19»...چنان است كه گويي همه مدرم را زندهه كرده است  را از مرگ رهايي بخشد،
اي تنگاتنگ بين عدم قتل انسان  و حق حيات وي قائل  كريم براساس اين منظر رابطه

توحيدي است كه در اسالم به هاي اديان  رابطة حرمت و كرامت آدمي از آورده. است
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آدمي از سويي كرامت دارد بايد بزيد و از سوي . صورت مبسوط تأكيد و تفصيل يافته است
مگر آنكه خود از اين مدار بيرون جهد كه نتيجه . ديگر حرمت دارد و نبايد از بين برود

از  بنابراين اين اصل اسالمي فراتر. منطقي آن گسست در تقابل حرمت و كرامت اوست
السالم نيز اين كرامت و حرمت انساني  روست كه امام علي عليه جمع و جامعه است از اين
. داند تا ولو در جمع قرباني منافع باالتر گروه يا صنف خاص گردد را بسيار باالتر از آن مي

بارها كارگزاران خويش را بر لزوم احترام به اين موهبت خداوندي سفارش ) ع(امام علي 
البالغه خطياب به مالك اشتر نخعي  خود در نهج 53ايشان در بخشي از نامه . ندنمود مي
ها و خونريزي به ناحق بر حذر باش، زيرا هيچ چيز بيشتر از خونريزي  از خون« : نويسد مي

به ناحق، باعث عذاب و سزاوار بازخواست و موجب از بين رفتن نعمت و كوتاهي عمر 
فرمايد دربارة  ستاخيز اولين حكمي كه ميان بندگانش ميروز ر  و خداوند پاك در. نيست
اند، بنابراين هرگز با خونريزي ناحق، بنياد حكومتت را  هايي است كه مردم ريخته خون

هاي پاسداشت همين كرامت آدمي مواخذه مشابه و  بالعكس يكي از راه. »استوار نكن
بود  اي هم نمي جمع و جامعه اگر 20.ست كه اين حدود انسانيت را حرمت ننهد متقابل كسي

اين حكم جزايي اسالم برخالف ساير . بود حكم ناقض اين حد و همان قصاص مي  طبيعتاً
بنا و مبنايي فردي دارد كه جمع و اجتماع نيز از اجراي آن از  احكام حقوقي اسالم سخت

  . گردد طريق توسعه وعدالت و امنيت منتفع مي
  

  نسانجوهر انسان و حقوق ا :مبحث سوم
شناسي ديگري، در گام نخست،  شناسي حقوقي اسالم همچون هر انسان در انسان

اولين سؤال پيرامون هستي طبيعت بشري و سؤال دوم در مورد چيستي طبيعت آدمي 
اول، : گردد چرا كه در گام بعدي نيز فهم طبيعت بشري به دو مسأله اساسي برمي. است

،  به اين معنا كه حقيقتاً انسان چيست  دوم. اشيمشناختي كه ممكن است از انسان داشته ب
لذا اين سؤال . ن خود در محيط پيراموني داشته باشد نوعانا با هم  اي كه او بايد واقعاً رابطه
دهد كه طبيعت بشري بايد در  به ما نشان مي» آيا طبيعت بشري وجود دارد؟«كه 

در ضمن بتواند يك تساوي اساسي چارچوبي بنا شود كه هيچ انساني از آن خارج نباشد و 
پر واضح است كه با . ها فراتر از تفاوت ظاهري يا پيراموني آنها برقرار نمايد را ميان انسان

اثبات فرضيه رقيب در اينكه طبيعت بشري وجود ندارد بلكه فقط يك موقعيت انساني يا 
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در آن قرار  ها وضعيت اجتماعي وجود دارد به اين معنا كه مكان و زماني كه انسان
دهد مهم است، امكان رد نظريه فطرت در اسالم هم كه  اند و آنها را شكل مي گرفته

بايد در نظر داشت كه اين نگاه سلبي جز يك . همسو با نظريه طبيعت است وجود دارد
ناگزير آنكه سخن از حقوق . اي نسبت به طبيعت بشري نيست نگاه مقطعي و منطقه

از اين روست كه . اهد بگويد بايد به مبنايي ثابت باور داشته باشدخو گويد يا مي انساني مي
ترديد انكار وجود چنين طبيعت بشري الجرم منجر به پذيرش يك طبيعت ديگر  بي
كه شايد منكران طبيعت انسان را نتوان واقعاً  منكر عنصر مشترك آدمي  شود به طوري مي

. ماند حقوقي انساني بيشتر به مجاز مي دانست چرا كه با قبول فرض انكار،اساساً سخن از
دهند كه در دامن زمان و مكان  منكران راه جديدي براي سخن از حقوق انساني قرار مي

همين امكان نسبيت در حقوق انسان را آنان اصل ثابته در . پذير است يابد و نسبيت معنا مي 
اصل مسم فرض  انگارند امري كه در عموم مكاتب پزيتويستي حقوق همچون حقوق مي

  . شود مي
  

  طبيعت آدمي و اصالت حقوق :گفتار اول
شناسي حقوقي جوهر محور، حقوق انسان  شناسي حقوقي اسالم به مثابه انسان انسان

اين البته . قابل درك باشد و بر همان اساس معنا يابد» طبيعت بشري«تواند از طريق  مي
. انسان است اما مجزا از آن نيستگونه كه گذشت مقدم بر مفهوم چيستي  معنا همان

اند بعنوان مثال، به تعبير  اند و تذكر داده بزرگان از انديشمندان بر اين مهم اعتراف داشته
همه چيز از آنجا پيدا شده است كه كسي اطالع ندارد انسان ... «) ره(امام خميني

توانند  ها مي همه فلسفه«گويد  حتي متفكران غربي چون امانوئل كانت نيز مي. 21»چيست
نيز بسيار قابل توجه است كه كسي همانند  22»انسان چيست؟: به سؤال زير محدود شوند 

هيوم هم كه در عمل روشي مخالف را در پيش گرفته، معتقد است كه تمامي علوم در علم 
در واقع، موضوع اصلي در انديشه متفكران متعدد در  23.گيرد به طبيعت بشري جاي مي

اي بر  ولي نظرات بسيار متفاوت است، نويسنده. جوهر محوري است طول زمان همين
كند، ديگري بر ارادة آدمي و آزادي او، ديگري نيز  عقل به مثابه طبيعت و جوهره تأكيد مي

بر روح تجاوز و سركشي و يا گريز از خويش، و امثال آن تأكيد دارد و بناي حق را بر پاية 
شود كه گاهي هم در  مركب ترسيم مي يك موجود  خالصه آنكه در نهايت،. تند آن مي
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همين سؤال در مورد طبيعت بشري و  24.ميان تمايالت متعارض در تب و تاب است
لذا . شناسي حقوقي اسالم هم كه مبتني بر طبيعت يا فطرت است نيز مطرح است انسان

شيني يا بايد حقوق طبيعي را بر ميناي طبيعت خود انسان، مستقل از هرگونه عقايد پي
اين پايه حتي پيشيني بر مرام سياسي و مكتب ديني هم . گذاري نمود توجيه و پايه  پسيني،
تنها با اين فرض است كه انسان شناسي اسالم در خصوص حقوق انسان هم قابل . هست

گردد كه مختص  چرا كه با زباني مطرح مي. گردد شمول بودن تلقي مي تعميم و جهان
با طرح اين مبنا است كه حال بايد گفت پس نظر اسالم . نيستمؤمن يا صرف مسلمان 

گيري حقوق انساني بر اساس آن مدار  در خصوص طبيعت آدمي چيست تا زمينة شكل
  ميسر گردد؟

   
  جنس طبعيت آدمي و جوهره حقوقي مشترك :گفتار دوم

ونه شناسي حقوقي اسالم چه نيست و با چگ خواهيم بدانيم كه انسان در اين گفتار مي
  . وصفي از انسان و سرشت او مخالف است

دهد كه اين مكتب  واقعيت آن است كه تفحص در انديشه حقوقي اسالم نشان مي
به ويژه تفاوتي كه مغاير اسلوبي مشترك . هاست مخالف تفاوت فاحش بين انسان  طبيعتاً

انسان از فاصله ميان دو «بنابراين با اين ايده كه . براي تأسيس حقوق مشترك آنهاست
نيز . سخت مخالف است 25»بيشتر است  فاصله ميان فالن انسان با فالن حيوان هم

خواهد  توان باور داشت كه طبيعت بشري نشانگر يك صفت قومي است كه مي نمي
رو اسالم هم  از اين 26.اي بيانگر انكار ديگران است چرا كه چنين عقيده. عالمگير شود

ندن، نياز به طرد ديگري است و هم با نظريه نژادگرايي گرايي است كه براي ما منكر قوم
مند  كه بر تفاوت ميان نژادها تأكيد دارد و تابع منطق نابود نمودن نظام 27آميز تعبيض

  . باشد مخالف است ديگران مي
در مرحلة سوم، اسالم در مقام تأسيس مبناي حقوق انساني مخالف اين تفكر است كه 

. و لذا خارج از نظام تربيتي، انسانيت وجود ندارد» رهنگي استيك حيوان ف  انسان صرفاً«
هاي تاريخي  مي را محصول دوره با تفكر تاريخي است كه آد اين انديشه بسيار همسو 

طلبد يا با اين تفكر  اي هم خلق و خوي و سرشت متفاوتي را مي داند كه در هر مرحله مي
چون يكي از . كند كه انسان محصول جبر تاريخي و طبقاتي هست هم سخت مخالفت مي
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سازد و ديگري به نام فرهنگ و تربيت  انسان بواسطه جبر، سنگ جامد طبقات تاريخي مي
اين هر دو مهم منكر جوهر . كند مع مختلف بدل مياو را به مايع سيال اعصار و جوا

از سوي ديگر ديدگاه . مشترك بين آدميانند تا بواسطه آن حقوقي مشترك شكل گيرد
ر سياسي تاريخي براي هر فرهنگ، يك شيوه خاص را در تنظيم حقوق بشر فردي و اقتدا

بعنوان بخشي از دو توان  ها را مي ها و ماركسيست به هر حال اگزيستانسياليست. لبدط مي
هم نه يكتاانگاري فردي انساني را م ها هم پزيتويست. سوي اين افراط و تفريط ادانست

دانند بلكه بر قابليت استخراج قواعد  انگاري جمعي او را مبنا مي دانند و نه يكسان مي
. دبينن مينفراتر از ماده   را كه عموماًهاي خاص تأكيد دارند چ ي در دورهعمومي و تجرب

سيس ساختار اي سخت چون طبيعت آدمي در تأ ستهاينان همگي بدان جهت كه بر ه
شناسي حقوقي اسالم  مان و مكان باشد با مكتب انسانزند كه فراتر از تحقوقي معتقد نيس

ل به مقوله توس  تحديات منكران طبيعت بشري، چهارم از ةدر مرحل. نيستند همخوان
در انديشه اسالمي . و طبيعي است تجربي، زيستي دانش مدرن به ويژه در حوزة علوم

گونه تفسيري جبري از تكامل انسان و جامعه و به تبع آن سلطة دانش همواره مورد  اين
نقد است چرا كه براساس اين باور دانش محور پس از نسبيت انيشتين و ظهور مكانيك 

چون مفهوم نظام مطلق از  كوانتوم، علوم پايه يك تغيير كامل در نوع ديدگاه را تجربه كرد
به حوزة علوم انساني هم   بنابراين نوعي سياليت در دانش ظاهر شد كه عمالً. بين رفت

شايد در اين مقام تنها چيزي كه ثابت داشت روشي بود كه از آن به . كرد سرايت مي
رشِ شد و منظور عموماً به هرگونه نگ ياد مي) گرايي يا پوزيتويسم يا تحصل(گرايي  اثبات

اين . گردد فلسفي كه تنها شكلِ معتبر از انديشه را متعلق به روشِ علمي بداند اطالق مي
شناس فرانسوي آگوست كنت به كار  اصطالح در قرنِ هجدهم توسط فيلسوف و جامعه

بشريت را به سمتي خواهد برد   در آن هنگام كنت بر اين باور بود كه جبري تاريخي،. رفت
ماند متعلق به  لسفي از بين رفته و تنها شكل از انديشه كه باقي ميكه نگرشِ ديني و ف

اين نگاه مشابه نگاهي بود كه مكتب ماركسيسم و . انديشة قطعي و تجربي علم است
بشريت و  چون تحليل مراحل مختلف تاريخ  كرد  نهيليسم و سپس پسامدرنيسم دنبال مي

ها بر افراد، اذهان آنها و اعمال متقابل  اجتماعي و تأثيرات آنهاي  نيز تحليل تحول نظام
. مابعدالطبيعه يا ماواراءالطبيعه اولويت دارد  آنان، بر هر امر مفروض ديگري چون طبيعت،

ريچارد رورتي هم در صف اول كساني بوده است كه در وجود طبيعت انسان به مثابه 
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« : گويد او مي. وانده استمبناي حقوق بشر، ترديد كرده است اين تعبير را تماماً تاريخي خ
ما تمايل . ليمماي» طبيعت انسان«ن نظريه درباب ما خيلي كمتر از اجدادمان به داشت

داريم چون شاهديم كه درس » ما چيستيم«كمتري براي طرح پرسش وجودشناسانه 
نظر او اين است كه ما بايد . »العاده ماست ذيري فوقپ عطافنشناسي، ا اصلي تاريخ و انسان

لذا او . توانيم از خود بسازيم چه چيزي را مي» ما«رو شويم كه  أله علمي روبهساين مبا 
دهد تا توجيهات  مفهوم حقوق بشر را بيشتر بر مبناي واقعات تاريخي قرار مي

  . مابعدالطبيعي
طبيعت بشري نيز همچون دموكراسي و   ماكس و انگلس و نيچه، به نظر رورتي،  قطعاً

اين انديشه طبيعت به مثابه . گذشته  اند يا كهنه و تاريخ ، يا خياليحقوق بنيادين بشري
با اين . حقوق در اين منظر اسير زمينه و زمان خود است و روايت كلي بر آن جايز نيست

آل و نوعي آرمان سياسي مفيد باشد  اند شاير براي بررسي ايده حال انتقادي كه آنها نموده
به هرحال در بهترين حالت در اين ديدگاه، تعريف يك . راما براي ساخت آرمان حقوقي، خي

غيرممكن   نانش تقريباًط و مستقل از تأثيرات متقابل انسان با جامعه و هم» طبيعت بشري«
   . است

  
  طبيعت يا فطرت انسان به مثابه جوهر حقوق انسان :فصل دوم

شناسانة اسالم در عمل مخالف تفاسير  در فصل قبل ديديم كه چگونه منطق انسان
عموم . تواند مبناي تأسيس حقوق انساني گردد اي است كه نمي گرايانه جبرگرايانه يا نسبيت

غلطتد كه هرگونه زيربناي حقوقي مشترك را عمالً  گرايي مي اين نظريات در دام نسبي
هاي  به تفاوت  شود كه عميقاً با اين انگيزه آغاز مي» گرايي ينسب«در حالي كه . منكر است

شود كه فهم و درك و  بگذارد، اما در نهايت به اينجا منجر مي موجود ميان افراد احترام 
بايد در خط  پس مي. كند ها را محال اعالم مي حتي به جا آوردن و بازشناختن اين تفاوت

ترين اشتباه  شايد بزرگ. و غلط به كار رفته باشدنابجا   سير اين استدالل چيزي كامالً
گيرد كه تفاوت داشتن، مستلزم وجود تشابهاتي بس  اين است كه در نظر نمي گرايي،  نسبي

اي از  گونه كه عدم توافق فقط در پس زمينه همان. هاست عميق در پس زمينه انسان
به هر حال . د نه قاعده توافق ممكن است و عدم توافق در اين حالت بايستي استثنا باش

اسالم با ناميدن امت خود به امت وسط از هرگونه اعوجاج افراط و تفريط در تفسير انسان 



 351...    حقوق انساني با تأكيدمباني اسالمي 

از منظر اسالم انسان داراي طبيعتي اصت و اين جوهر پايه است . كند پرهيز ميو حقوق او 
منظر  در اين. دهد كه سبك تعامل او با خود، ديگري، جامعه و جهان را نيز سامان مي

در اسالم نظريه فطرت بسيار به اين . طبيعت انساني اصل مسلم ابتناي حقوق انساني است
در فصل حاضر با نقل نظر حاميان وجود طبيعت . كند شناسي حقوقي كمك مي انسان
براي حقوق انساني و ارزيابي ديدگاه اسالم، جهت اين طبيعت نيز مورد بررسي قرار   انساني

  .حقوق انساني در شرايط مدني و اجتماعي هم مورد مداقه قرار گيردگيرد تا وضعيت  مي
  

  هستي جوهر انسان و حقوق او. مبحث چهارم
توان بر  از منظر اسالمي هرچند انسان داراي جوهري بنيادين است كه حقوق او مي

محور آن شكل گيرد اما اين به معناي تأييد هرگونه جهتي در جوهر و طبيعت آدمي 
توضيح براي آن ضروري است كه همچون منكران طبيعت آدمي، موافقان آن اين . نيست

هم ادله خاص خود را دارند و به دنبال اين اثبات، به توجيه جهت يا گرايش در اين طبيعت 
كند تا كميت و كيفيت حقوقي كه فرد رد جامعه قرار  قبول فرض آنها كمك مي. پردازند مي

  .توجيه كنداست از آن برخردار گردد را بهتر 
  

  ادله اثبات طبيعت براي حقوق مشترك. گفتار سوم
اي كه بتواند به نوعي بر وجود طبيعت آدمي صحه بگذارد  اسالم با مجموعه ادله

و يك ) »همو«بشر(ها به يك نوع  بنابراين با اين گفته كه همة انسان. مخالفتي ندارد
ها همگي يك گونه را  در درون اين جنس، انسان. تعلق دارند) »ساپين«عاقل(جنس 

گويد كه ساختمان مغز و اعصاب افراد  به ما مي روانشناسي معاصر نيز. دهند تشكيل مي
اي از دنيا توانسته است كاري  كم و بيش به هم شبيه است، پس اگر كسي در نقطه بشر، 

تواند  بزرگ را به انجام برساند، ديگري هم كه داراي مغز و اعصاب مشابه او هست مي
آن كه از همان راهي كه او عيناً همان كار را انجام دهد و به همان نتيجه برسد، به شرط 

گويد كه  شناسي نيز به ما مي زيست. رفته است برود و طرز تفكر و رفتار شبيه او باشد
 باشد كه انسان فاقد طبيعت اين صحيحاگر : انسان داراي يك جوهره، يك طبيعت است

در  ارهاي ژنتيكي بدگمانيم و آن  كاري ستاست، در اين شرايط چگونه است كه ما به د 
هاي مشرك براي تمام موجودات  يك سري ويژگي  در واقع، ؟ كنيم بيوئتيك مطرح مي
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از   ژاكوب، .مونود و اف.ها، كه به نظر ژ زبان و يادگيريبه عنوان مثال، (بشري وجود دارد 
گويي كه به  و هذيان  پردازي ريزي شده است؛ افراط در كارها، خيال لحاظ ژنتيكي برنامه

دهيم و آن را عقالني  بيعت ماست و ما در نظم طبيعت تغيير ميموران در ط.نظر اي
اين همه . ؛ ما بر اساس طبيعت، انسانيم... ) كنيم؛ برخي احساسات و عواطف بنيادين  مي

ها  حقوق و اخالق جوهري انسان هاي بنيادين و رابطة در دوران اخير كه مسائل سلول
ترديد  اي تخلف و تحريف نسل بشر بيه دغدغه. تر قابل دفاع است مطرح شده است جدي

دهد  اين نظريه يك مبنا را ارئه مي. هاست نشان از وجود عنصري بنيادين در همه انسان
منجر   سازد، وحدت نوع بشر كه نظريه برابري نوع بشر را ممكن مي تواند به نظرية  كه مي
  . كسي بايد باشد بار ديگر بگويد كه چه كسي هست و نه اينكه چه حتي اگر علم يك شود،

داند و آنگاه كه بحث  ها را داراي اصل واحدي مي انسان  به هر حال اسالم هم همة
لذا همواره واژه انسن را . داند ها را داراي يك خط سير مي انسان خلقت و تكامل است همة

د از نظر قرآن كريم خداون. برد و از تكثر و استعمال جمع آن استفاده نكرده است به كار مي
كنند و از يك  سل از منطق ثابتي تبعيت مي ها را از گل آفريده است و همگان در تنا انسان

دشمن آنان واحد است و اسباب حيات و مماتشان و نيز سلوك . اند پدر و مادر آفريده شده
  .روح و جسمشان ثابت

گردند  يرسد طبيعتاً طبايع متفاوت م همه آنگاه كه نوبت به وصف اين طبيعت مي با اين
در گفتار بعد اين جهات . يابند كه خود نشان از آزادي و اختيار آنهاست ها جهت مي و انسان

  . دهيم گردد بيشتر توضيح مي را كه از فطرت و خلقت اوليه انسان ناشي مي
  

  وصف طبيعت و نقش فطرت در برخورداري از حقوق :گفتار چهارم
همين مبناي تساوي حقوق . متولد شده استاز منظر قرآن كريم انسان بر پايه فطرت 

اما اين وصف از فطرت با . شمولي حقوق آنان است آنان در حقوق بشر و زمينه جهان
براي بسياري از متفكران مسلمان حقيقت هستي آدمي . طبيعت آدمي اندكي متفاوت است

اظر به اما طبيعت بيشتر ن. هاي معنوي اوست اي براي گرايش همان فطرت اوست كه پايه
توان  ساده مي بندي در يك تقسيم. ف بعد روحاني ويابعاد جسماني انسان است و نه صر

اين هر دو به . فطرت را جوهرة معنوي آدمي و طبيعت را جوهره جسماني آدمي دانست
مثابه بال ترقي يا تنزل بري هستند براي همين منظر فيلسوفان نيز در تفسير از ابن دو 
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فيل مولوي كه هر كسي  درست مثل داستان. اند ن نسبت دادهه انسااوصاف متفاوتي را ب
ه اينك. فيل آن را بدان بخش وصف كرده استبه دليل نبود نور با لمس بخشي از جسم 

هاي متفاوت و  ها در عمل و در عرصه زندگي وضعيت و اوصاف و در نتيجه اخالق انسان
اند دليل بر خوبي ذاتي يا بدي ذاتي آنان  ها متعارض از خود بروز داده در برخي دوره  بعضاً
  .نيست

عموم متفكران مسلمان هم در اين خصوص برخالف نگاه بدبينانه علماي مسيحي و 
چون منظري بدبينانه عمالً سبب . يهودي بر اين باورند كه انسان طبيعتاً بدطينت نيست

افراد و هم  شده تا برخي معتقد باشند كه بدبيني نسبت به طبيعت بشري ويژگي هم
بيني به طبيعت بشري موجب ايجاد هم  هاي حكومتي مستبد است و خوش نظام

از طرفداران نوعي استبداد، لوتر، . گردد هاي دموكراتيك مي هاي سليم و هم نظام شخصيت
ل هستند كه يك تحليل مبهم از بونال، ژوزف دومستر و ماكياو  هابز، نيكول، بوسوئه،

در حقيقت عالوه . اند نسان كه در غرايزش رها شده را ارائه دادههاي ا ها و بدطينتي ضعف
حقوق، اختالف نظر فالسفه سياسي هم دربارة مسأله زيربنايي بشر يعني   بر فالسفة

نخست : طبيعت وي و نوع جهت مثبت يا منفي آن، بر حول چهار محور شكل گرفته است
ست؛ دوم اينكه آيا انسان طبعاً موجودي گرا ا اينكه آيا انسان طبعاً موجودي فردگرا يا جمع

يا غيرسياسي است؛ سوم اينكه آيا انسان طبعاً موجودي عقالني و آزاد و يا ) مدني(سياسي
ناپذير  پذير يا كمال غيرعقالني و مجبور است؛ و چهارم اينكه آيا انسان طبعاً موجودي كمال

توانايي در شكل دادن به  نتيجه آنكه توانايي براي توسعه يك جامعه، بستگي به. است
هابز موافقند كه در بدبينان به جهت سرشت انساني با  عموم. طبيعت انساني افراد آن دارد

بندي جامعه بشري و  الذكر بايد از نوعي اقتدار جبرگونه براي نظام چهار حوزه فوق
چون در حالت طبيعي، انسان نه يك موجود اجتماعي است و . تخصيص حقوق بهره گرفت

شمول  جهان  طبيعي جنگ، . با ديگران دشمن است او ضرورتاً   ه قابل اجتماعي شدن است،ن
حتي اگر قوانين طبيعي، . خو هستند رحم و درنده ها بي ها بيش از گرگ است چرا كه انسان

ها دستور دهد كه به دنبال صلح ـ كه فقط فايده و خير براي  انسان به  براساس عقل،
وند، آنها مطابق طبيعتشان در يك رقابت مرگبار باهم ردارد ـ بزندگي فردي و جمعي 

بنابراين، براي اينكه اين دنيا قابل پذيرش و قابل زندگي شود، بايد با . كنند مقابله مي
اي از  در اين منطق مجموعه. حكومت كردن و متمدن كردن اجباري، تعديل و تنظيم گردد
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م امنيت تقديم قربنگاه حاكم مقتدري سي بناهمگي بخاطر حقي اسا نسانيهاي ا حق
از سوي ديگر كانت، روسو و الك و . گردند كه تنها تعهد بر ايجاد امنيت داده است مي

سخت از قانون و نظام متناسب . دهند حتي منتسكيو بشارت بر خوبي طبينت آدمي مي
الحانه و گرايانه حكومت ص هاي آرمان اينان عموماً وعده. كنند طبع نيك آدمي حمايت مي

كنند كه در آن شهروندان اگر به خود رها شوند جز به سوي نيكي ميل  مردمي را تكرار مي
  .كنند لذا اجبار و لگام نيز نيست نمي

مطالعه آثار بزرگان از انديشمندان و شعراي اسالمي ايران  با هيمن رويكرد عموماً 
جوهر و گوهري نيك در توان به نوعي خوشبيني مبتني بر به رسميت شناختن  زمين مي

در اين خصوص سعدي نامدار با الهام از بيان . ها را نيز مشاهده كرد سرشت همة انسان
  : فرمايد و ساير بزرگان مي) ص(مبارك نبي اكرم 

  رينش ز يك گوهرندـه در آفــك           آدم اعضاي يك پيكرند نيــــب 
  ماند قرارـــوها را نــــدگر عض       و عضوي به درد آورد روزگار   ــچ

  يــت نهند آدمـــنشايد كه نام     غمي      تو كه از محنت ديگران بي
هاي  اي براساس اين گزاره دهد كه اگر قرار بر تنظيم جامعه تأمل در اين آراء نشان مي

تر  بومي باشد، گرايش نظم سياسي به سوي يك جامعة دموكراتيك و آزاد مطلوبـ  ديني
  .خواهد بود

  
  انسان اسالم و حقوق انسان :مبحث پنجم

قرآن با پذيرش نظرية طبيعت بشري، به انسن به عنوان يك موجود مسئول در قبال 
به طوري كه شناخت اين خود برا برابر با فهم شناخت خداي خويش . نگرد خود مي

مقام از  گويد بر انساني كه به اين نيز دعا و آفرين مي) ص(نبي بزرگوار اسالم . داند مي
رسد كه اسالم به نظرية يك  از اين رو به نظر مي. معرفت در هستي خويش دست يابد

گردد بيشتر  طبيعت او هميشه او را به سوي يك دو راهي رهنمون مي موجود مركب كه 
و به زمين و كسي كه آن را «و؛ » راه خير و شر هديت كرديم  و او را به« : موافق است 

منظّم ساخته، سپس فجور ) آفريده و(ه جان آدمي و آن كس كه آن را گسترانيده، و قسم ب
كه هركس نفس خود را پاك و تزكيه   را به او الهام كرده است،) شرّ و خيرش(و تقوا 
  ».رستگار شده كرده، 
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همين توان بر تعالي و تنازل باعث شده تا انسان در اسالم بتواند باالتر از مالئكه برود 
همين تناسب در كل نظام خلقت هم محفوظ است و . تر گردد انات پستيا برعكس از حيو

دهد كه  اين نكته نشان مي. كند زمينة تعادل را در درون و بيرون انسان تضمين مي
در واقع، به كمك عقل است كه او . بد باشند  توانند كامالً خوب يا كامالً ها مي انسان
الح البته يك هويت تغيير ناپذير و يك اين اصط. تواند بين خير و شر تمايز دهد مي

يا از اين » تواند از طبيعتش بگريزد مي«انسان . كند سرنوشت غيرقابل تخطي را القا نمي
گردد كه به زعم  بنابراين، صحبت از طبيعت بشري، به اين برنمي. دو راهي بگذرد

بلكه اين . دشو جبرگرايان، يك تعريف از انسان وجود دارد و براي همة آنها اعمال مي
دهد كه در هر انساني وجود دارد و آنچه را كه در  اصطالح معموالً آن چيزي را نشان مي
اين همان چيزي است كه . اجتماع، وجود دارد  همة نوزادان قبل از ورود به عرصة

السالم در وصاياي خود به يكي از فرزندانش به آن تصريح  اميرالمؤمنين علي عليه
ان چونان زمين كاشته نشده، آمادة پذيرش هر بذري است كه در آن قلب نوجو« :كند مي

پس در تربيت تو شتاب كردم، پيش از آنكه دل تو سخت شود و عقل تو به . پاشيده شود
در عين حال بد نيست متذكر شويم كه بر اين اساس با » .چيز ديگري مشغول گردد

توان به نتيجه ديگري هم دست  در ذيل آيات فوق مي) ره(بررسي تفسير عالمه طباطبايي 
كه نفس  به طوري. يافت و آن اينكه اساساً انسان از ذات و طبيعتي نيك برخوردار است

اين . گردد ها در آن هم خير است چرا كه اسباب اختيار و ارادة آزاد بشر مي وجود گرايش
به شر و خير ذات نيك در درون خود و گرايش بالقوه به سعادت و شقاوت دارد كه ما از آن 

  . ياد كرديم
  

  هاي متفاوت هاي حق عناصر طبيعت آدمي و زمينه :مبحث ششم
پس از قبول وجود . گردد كه حقيقت آن جوهر انساني است حقوق بشر بر مداري مي

طبيعت و نيز تأييد وجود جهت در اين جوهر حال بايد به تمييز و تفكيك عناصر اين جوهر 
در منابع ديني اسالمي در . حقوق بنيادين شناخته شودمركب پرداخت تا براساس آن 

كه اينان به . غريزيه و فطرت هستيم طبع، :تحليل اين جوهره ما مواجه با سه اصطالح
ناميم  براساس همين اقتضائات طبيعي كه قانون مي. شوند عنوان قوانين طبيعي هم ياد مي

  :شود حقوقي انساني هم براي او به رسميت شناخته مي
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اين طبع . كند سورة مباركة انبياء از طبع صحبت مي 33تا  30قرآن مجيد در آيات ـ 
در اين معنا طبيعت و طبع يعني سرشتي كه . عمدتاً در عالم جمادات صاحب نقش است

رود و اگر در  جان به كار ميبي اند، بيشتر در مورد موجودات اشياي مادي بر آن آفريده شده
ها مشتركند اطالق  ا بيجانهايي از جانداران كه ب به آن جنبه مورد جاندارها به كار رود

  :شود مي
ها و زمين پيوسته بود و ما از هم بازشان  دانند كه آسمان آيا كساني كه كافرند نمي

  )30(آورند؟ اي را از آب آفريديم پس چرا ايمان نمي كرديم و هر چيز زنده
ها  ها و راه ا را نلرزاند و نيز در زمين درههاي ثابت و استوار نهاديم تا شم و در زمين كوه

  )31. (قرار داديم تا ايشان هدايت شوند
  )32(هاي آسمان روي گردانند آسمان را سقفي محفوظ كرديم ولي آنها از عبرت

اوست كه شب و روز را آفريد و آفتاب و ماه را خلق كرد كه هريك در مداري شناورند 
)33(  

بيشتر در مورد حيوانات به كار » غريزه«. اي باالتر از طبع را در نظر دارد ـ غريزه مرحله
هاي حيواني موجود در انسان اطالق  رود و اگر در مورد انسان به كار رود به جنبه مي
آگاهانه از ناحيه خلقت است  نيمهشود و عبارت از نوعي حالت تسخيري و غيرآگاهانه يا  مي

ري يا بقاي نوع استوار است و به عضوي مادي از بدن انسان مربوط كه بر خودمحو
هاي فيزيولوژيك  كه اين دو از نوع گرايش  شود مانند غريزة گرسنگي يا غريزة تشنگي، مي

و نيز مانند غريزة جنسي كه از نوع . روند كه براي ادامه حيات حيوان ضروريند به شمار مي
و ارضا نشدن آن حيات موجود زنده را به خطر  هاي الزم براي بقاي نسل است گرايش

در سورة مباركة نحل پروردگار متعال از . اندازد اندازد و بلكه بقاي نوع را به خطر مي مي
  :گويد نوع وحي سخن مي

برند  ها و درختان و بناها كه باال مي و پروردگارت به زنبور عسل الهام كرد كه در كوه
  )68.(خانه كن

از . هاي پروردگارت راه سپر باش ها بخور و با اطاعت در طريقت وهآنگاه از همه مي
شود كه شفاي مردم در آن است كه در  هاي مختلف برون مي هاي آنها شرابي با رنگ شكم

  )69.(اين براي گروهي كه انديشه كنند عبرتي است
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ين ا. كند كه گريزي از آن ندارد زنبور عسل ناخواسته از يك قانون دروني پيروي مي
. تقسيم كار بين زنبورها نيز اختياري نيست. قانون در منطق قرآني داراي منشأ الهي است

غريزه همان قانون طبيعي حيوانات است كه داراي . اساساً پيروي از غريزه اختياري نيست
خورند،  كنند، مي حيوانات نيز بدنبال بقا هستند، از خطرات فرار مي. باشد اشكال متفاوت مي

... اندازند،  كنند، گاهي بخاطر فرزندان جان خود را به خطر مي ند، زاد و ولد ميآشام مي
تواند داراي شدت  شود، مي هريك از اين غرايز كه از آنها به قوانين طبيعي حيوانات ياد مي

در حال كه اين شدت و ضعف در جمادات به حداقل و شايد صفر . و ضعف نيز باشد
  .ناپذير است رسد ولي از او جدايي به حداكثر ميرسد، و بالعكس در انسان  مي

ها در نمو و رشد با نباتات مشابهند، و در برخي غرايز با حيوانات  نتيجه آنكه انسان
اما وقتي ما از . ها نيز داراي همان احساسات و خصوصيات حيواني هستند انسان. شريكند

قانون طبيعي اما وقتي از . نيمدا گوييم، انحراف از آنرا ناممكن مي قانون طبيعت سخن مي
گوييم، هرچند در وجود آن كوچكترين شكي نباشد، اما در به اجرا درآمدن  سخن مي  انسان

بشر قادر . آن، انسان صد در صد مجبور نيست و به تعبيري از آزادي الزم برخوردار است
در . اتمه دهداست نياشامد، نياميزد، نخورد، بسوي خطرات برود، بميرد و به زندگي خود خ

تواند از  خواهد زنده بماند به هيچ وجه نه مي عين حال تا وقتي كه در حيات است و مي
نفس نكشد، ضربان قلب او نزند و مغز او بيكار بماند،   مثالً: قانونِ طبيعت سرپيچي كند

  .توجه باشد تواند به قانون طبيعي انساني كامالً بي رشد جسمي نداشته باشد؛ و نه مي
يعني طبيعت بشري بخش ديگري هم دارد كه بخشي از قانون . ـ فطرت هم هست

اين بخش كه باالتر از . گردد گيرد و سرچشمه حقوق انساني مي طبيعي بشر از آن منشأ مي
سطح حقوق حيواني اوست، منبع برتري است كه در زبان دين از آن به فطرت تعبير شده 

شود چون در  ت آدمي فطرت به كار برده ميگاهي نيز از اساس در مورد طبيع. است
به هر حال . گردد شود و از سوي ديگر موجودات تمييز مي حقيقت انسان بدان شناخته مي

فطرت نيز مانند غريزه و طبع يك امر تكويني است، يعني جزء سرشت انسان است و 
رت با غرائز فرق ديگري كه فط. تر است اكتسابي نيست بلكه امريست كه از غريزه آگاهانه

شوند به  ولي فطريات مربوط مي  دارد اين است كه غرائز در محدودة امور مادي است،
لذا قائل شدن به . ناميم، مسائل ماوراء حيواني مسائلي كه ما آنها را مسائل انساني مي

اصل فطرت اصلي  است . تر كند تواند نوع نگاه ما به بعد معنايي انسان را عميق فطرت مي
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شناسي انسان  بنابر اصل فطرت، روان«شود؛  المسائل شمرده مي معارف اسالمي ام كه در
به » .گيرد شناسي وي مايه مي شناسي انسان از روان شناسي آن تقدم دارد؛ جامعه بر جامعه

هر ميزان كه انسان از طبايع و غرايزي كه زمينه حقوق طبيعي مشترك با ساير موجودات 
گيرد بهمان ميزان بر قدرت استقالل و آزادي او از قوانين  ميخلقت چون حيوانات فاصله 

آملي اين سير و سلسله  اهللا جوادي از منظر عالمه طباطبايي و آيت. شود طبيعي افزوده مي
مراتب داراي منطق رفتاري خاص خود است به طوري كه انسان مادام كه در بند طبع، 

استعباد و استعمار و استحمار و  غريزه و تابع شهوت و غضب است جز به استخدام و
. او در اين مقام، هلوع، قتور و باالخره ظلوم و جهول است. انديشد استثمار ديگران نمي

طلب در صورت حاكميت و قدرت، تمامي قواي عملي و علمي را در صورت  طبع فزون
ر عين د. كشاند گيرد و در صورت مقابله و رويارويي به اسارت مي همراهي به استخدام مي

حال چون انسان موجودي مركب است، مركب از جسم و روح يا نفس و بدن و داراي دو 
در تفسير اين عالمان . قوايي داردجنبه فطري و طبيعي است كه هر يك از دو جنبه 

: در نتيجه گفته شده. بزرگوار تفكيكي بين فطرت و طبيعت به مفهوم طبع واقع شده است
دهد و قواي طبيعي، او را به  هاي معنوي سوق مي ه گرايشقواي فطري انسان، او را ب«

ها واحد است جوامع  گونه كه فطرت انسان پس همان» .سازد سمت امور مادي متمايل مي
. آنان و قوانين آنان هم قابليت تكامل دارد و تكامل آنها نيز در به وحدت رسيدن آنهاست

و جامعه به سوي نظام واحد  براساس اين برداشت از طبيعت آدمي فرد به سوي جمع
هاي مشترك امكان ايجاد نظام مشترك حقوقي جهاني  رود چرا كه جوهره جهاني پيش مي

شدن،  ها به سوي يگانه ها و فرهنگ ها، تمدن براساس نظرية فطرت هم جامعه. دهد را مي
  معكنند و آينده جوا حتي متحدالشكل شدن و در نهايت امر در يكديگر ادغام شدن سير مي
هاي امكاني انسانيت  انساني، جامعة جهاني واحد تكامل يافته است كه در آن همة ارزش

رسد و انسان به كمال حقيقي و سعادت واقعي خود و باالخره به انسانيت  به فعليت مي
از نظر قرآن اين مطلب مسلم است كه حكومت نهايي حكومت . اصيل خود خواهد رسيد

است و عاقبت از آن تقوا و متقيان يعني مجموعه  حق و نابود شدن يكسرة باطل
هايي است ه با تنظيم روابط طبعي و غريزي بر وجهي معتدل، به بالفعل كردن  انسان

  . اند گيرد همت گمارده كماالت انساني خود كه از فطرت سرچشمه مي
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  نتيجه
ريعت را اسالم با تفسيري موسع، برخورداري از حقوق انساني براي انسان بيرون از ش

فهم اين حقوق انساني در كنار حقوق . داند به مثابه اصلي مسلم و مفروض، ثابت مي
شناختي در اسالم مقدور است كه بر اساس آن  اسالمي همواره بر پاية اصلي انسان

مسلمان در اسالم مركب از آدمي با تمامي حقوق و فضائل انساني بعالوه حقوق و كماالت 
خن براي تشرف به اسالم ابتدا بايد انسان بود و انسان بودن به به ديگر س. اسالمي است

گردد كه بالفطره در انسان نهفته شده و  اي از خصال و حقوق انساني اطالق مي مجموعه
بنابر همين استدالل انسان . براي وصول بدان درجه محتاج تلمذ، تعليم و تربيت غير نيست

صاحب حقوق و كماالت انساني باشد مشروط بر تواند انساني  بيرون از دين در اسالم مي
اي چندان  شناسي حقوق اسالم پديده بنابراين انسان. آنكه از انسانيت خويش فاصله نگيرد

اي را هم در اين  اما اگر بخواهيم تفاوت عمده. هاي معاصر نيست شناسي بيگانه از انسان
شناسي خو از آن  نخصوص متذكر شويم تأسيس بنيان فلسفي است كه اسالم در انسا

. نماياند شمول مي تأسيسي كه منطق اسالم در اين خصوص عام و جهان. كند تبعيت مي
اي چون طبيعت كه بسيار همسو را مكتب حقوق طبيعي هم هست  تبعيت از مسأله جوهره

با اين تفاوت كه اسالم براي انسان خارج از دين حقوق . در اين خصوص بسيار مهم است
به طوري  كند؛ داري را هم بخشي از حقوق هر انسان قلمداد مي بلكه دين كند ترسيم نمي

برخوردار از حقوق انساني است هرچند   كه از منظر اسالم انسان بيرون از اسالم هم تماماً
تأسيس اسالم در اين خصوص واقعاً در بين مكاتب ديني و حتي . مؤمن و مسلمان نباشد

بنابراين در . داند و نه غيرانسان دي را مسلمان نمينظير است چرا كه غير خو فلسفي بي
دهد كه انسان داراي قوا و  اي بنام فطرت نشان مي شناسي حقوقي اسالم مسأله انسان

بعنوان مثال تعابير . استعدادهاي برتري و متعالي است كه لزوماً در ساير موجودات نيست
سه . ن گرايش به معبود وجود دارديعني در انسا. داند ديني انسان را فطرتاً خداپرست مي

دهد كه بر  عنصر طبيعت انسان، كه قبالً از آنها صحبت كرديم، در اين مورد هم نشان مي
پاية عنصر سوم طبيعت آدمي يعني فطرت، انسان داراي انگيزة پرستش و لذا حق 

بنابراين . هاي متفاوت داراي ظهور خارجي باشد خداباوري است كه ممكن است به شكل
همين خواست دروني كه حكايت از وجود قانوني طبيعي در بشر است، حقي براي او در 

كند كه آن حق پرستش يا  كنار ساير حقوق منبعث از قانون طبع و غريزه ايجاد مي
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كننده قوا يا  تعديلدر اين ميانه البته عقل به عنوان پيامبر دروني نقش . داري است دين
تصوير زير بعنوان چكيده بحث حاضر نشان . بر عهده داردقوانين پايه حقوق انساني را 

شناسي حقوقي اسالم مراحل ظهور، تداوم و قوام تا تثبيت يك  دهد كه چگونه در انسان مي
  . حق انساني براساس قانون طبيعي انساني قابل رصد و احصاء است
اسالم به شناسي حقوقي  نكتة قابل توجه در اين تصوير جايگاه مركزي است كه انسان

القوانين داده كه رسالت آن تنظيم روابط بهينه و عادالنه قوانين و قواي  عقل به عنون ام
گونه كه گفته شد عقل در حقيقت  به اين اعتبار همان. حاكم در تأسيس حقوق آدمي است

كه  به طوري. كننده را بر عهده دارد به عنوان پيامبر دروني انسان در اينجا نقش قوة تعديل
گردد تا نظام هماهنگ رشد،  نع رشد سرطاني هريك از قوا و قوانين طبيعي انسان ميما

نگاه اسالم در اين . كمال و سعادت براي برخورداري از مجموعه حقوق نافرجام نماند
شناسي حقوق البته چونان كه برخي فالسفه معتقدند، تأكيد صرف بر نوعي حصه  انسان

بلكه با در نظر گرفتن هر فرد در جامعه  ايشان نيست،حقوقي شهروندان به موازات تعقل 
مند  كه از قوانين سالم طبيعي بهره مادامي. الذكر دانست توان او را صاحب حقوق فوق مي

بوده و در صدد بالفعل كردن قواي انساني خود در جامعه براي خدمت به خود و ديگري 
. دهيم در اين رابطه خاتمه مي) ره(ي پايان سخن در اين نوشتار را با بيان امام خمين. باشد

وي در اين خصوص نكتة زيبايي دارند كه عالوه بر اين نقش كليدي عقل، رسالت شرع را 
ها  السالم آمدند، قانون انبياء عليهم« : داند  آوا با خرد انساني مي هم در اين خصوص هم

روي طبيعت  و زياده هاي آسماني بر آنها نازل شد كه جلوگيري از اطالق آوردند و كتاب
كنند و نفس انساني را در تحت قانون عقل و شرع درآوردند و آن را مرتاض و مؤدب كنند 
كه خارج از ميزان عقل و شرع رفتار نكند پس هر نفسي كه با قوانين الهيه و موازين 

باشد و الّا پناه ببرد به  عقليه ملكات خود را تطبيق كرد سعيد است و از اهل نجات مي
ها كه در پيش  ها و سختي ها و ظلمت ها و بدبختي داي تبارك و تعالي از آن شقاوتخ

  ».دارد
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 ،1384 انتشـارات هـرمس،   تهـران،  محمدرضا؛ بهشتي، شناسي فلسفي، ديركس هانس، انسان .1
 .1ص

2. REUVEN Firestone, Conceptions of Holy War in Biblical and Quranic 
Tradition, Journal of Religions Ethics, Vol.24, No.1 (spring, 1996), 
p.105-106. 

3. PETTIT Philip, Reworking sandel's republicanism, Journal of philosophy, 
1998, p57. 

دهيم؛مسلماً كشتن آنهـا گنـاه    ما آنها و شما را روزي مي!و فرزندانتان را از ترس فقر، نكشيد .4
وال تقتلو اوالدكم خشتة إمالقٍ نحن نرزقهم و إياكم إن قتلهم كان خطء كبيراً . بزرگي است

و ال تقتلو من إمالقٍ نحن نرزقكم و اياهم و ال تقربوا الفواحش ما ظهـر منهـا و   ) 31:اسراء(
اك         م بِـه لعلّكـم تعقلـون    ما بطـن و ال تقتلـوا الـنفس التـي حـرّم اهللا إال بـالحق ذلكـم وصـ

 .)151:االنعام(

والوالدات يرضعنَ اوالدهنَّ حولينِ كاملينِ لمن أراد أن يتم الرّضاعة و علي المولود له رزقهنّ  .5
و كسوتهنّ بالمعروف ال تكلف نفس أال وسعها ال تضار والدة بولدها وال مولود له بولـده و  

تراضٍ منهمـا و تشـاور فـال جنـاح عليهمـا و إن       علي الوارث مثل ذلك فان أالد فصاالً عن
اردتّم أن تسترضعوا اوالدكم فال جناح عليكم إذا سلّمتم ما آتيكم بـالمعروف و اتّقـوا اهللا و   

 .)233:البقره(اعلموا أنّ اهللا بما تعملون بصيرٌ

 164البالغه صبحي صالح، حكمت  ؛ نهج»من قضي حق من ال يقضي حقه فقد عبده« .6

) خشـك و تـر  (آدم را كرامت بخشيديم و آنـان را بـر صـحرا و دريـا      همانا ما بني«:70اسراء .7
 .»مسلط كرديم و بر بسياري از مخلوقات خويش برتري داديم

حقوق بشر در اسالم و اعالميه جهاني حقوق بشـر، سـخنراني افتتاحيـه     صفائي سيد حسين، ..8
ر در اسـالم و  المللي حقوق بش بينرئيس دانشكده حقوق و علوم سياسي در جلسة سمينار 

  .00/11/1370: مسيحيت
                                        http://www.ghavanin.ir/paperdetail.asp?=510: نك

عظامـاً فكسـونا العظـام لحمـاً ثـم      ثم خلقنا النطفة علقةً فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضـغة   .9
 )14:المؤمنون(الخالقين  انشاناه خلقاً آخر فتبارك اهللا احسن

 ها نوشت پي
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اهللاُ الذي جعلَ لكم االرض قراراً و السماء بناء و صوركم فأحسـن صـوركم و رزقكـم مـن      .10

 )64:غافر(الطيبات ذلكم اهللاُ ربكم فتبارك اهللا رب العالمين 

االرض خليفة قـالوا أتجعـلُ فيهـا مـن يفسـد فيهـا و        كة إني جاعلٌ فيوأذ قال ربك للمالئ .11
بـه  )(30:البقره(يسفك الدما و نحن نسبح بحمدك و تقدس لك قال إني اعلم ما ال تعلمون 

مـن در روي زمـين، جانشـيني    « : هنگامي را كه پروردگارت به فرشتگان گفـت ) خاطر آور
دهـي   قرار مي» آيا كسي را در آ! پروردگارا«: تندفرشتگان گف» قرار خواهم داد] اي نماينده[=

زيرا ما موجودات زميني ديگر كه قبل از اين آدم وجود داشتند (كه فساد و خونريزي كند؟ 
مـا  ) اگر هدف از آفرينش ايـن انسـان عبـادت اسـت    . نيز به فساد و خونريزي آلوده شدند

من حقايقي را «:پروردگار فرمود» كنيم آوريم، و تو را تقدسم مي تسبيح و  حمد تورا بجا مي
الناسِ بـالحقِ   االرض فاحكم بين ؛ يا داوود إنّا جعلناك خليفة في. »دانيد دانم كه شما نمي مي

اهللا إنّ الذين يضلّونَّ عن سبيل اهللا لهم عذاب شـديد بمـا    و ال تتّبع الهوي فيضلّك عن سبيل
  )26:ص(نسوا يوم الحساب 

ما شايد با مـاجراي رابـين هـود، اظهـار       خصوص قابل ذكر است مثًالمثالي جالب در اين  .12
كـرد؛ او يـك دزد    همدلي كنيم كه نه براي منافع خود، بلكه در جهت منافع فقرا دزدي مـي 
اي از شخصـيت،    معمولي نبود، چرا كه انگيزه پرهيزگاري او باعث رسـاندن وي بـه درجـه   

نيم كه از نظر قانوني و اخالقـي، دزدي شـيوه   دا با اين حال ما مي. نجابت و جوانمردي شد
) ع(در داستان ماجراي سارق و توضيح امـام صـادق   . قابل قبولي براي كمك به فقرا نيست

هم همين نكته وجود دارد كه در قرآن كريم شرط قبولي اعمال انطباق با معيارهاي اخالقي 
علـيهم نبـاَ ابنـي آدم بـالحق إذ      واتل: پذيرد سليم است و لذا خداوند تنها از پرهيزگاران مي

. فنتبل من احدهما ولم يتقبل من اآلخر قال القتلنك قال أنما يتقبل اهللا من المتقين قرتا قرباناً
هنگامي كه هر كدام كاري براي : و داستان دو فرزند آدم را بحق بر آنها بخوان) 27:المائده(

برادري (ته شد و از ديگري پذيرفته نشد انجام دادند، اما از يكي پذيرف) به پروردگار(تقرب 
» !به خـدا سـوگند تـو را خـواهم كشـت     «:گفت) كه عملش مردود شده بود، به برادر ديگر

  !پذيرد خدا، تنها ازپرهيزكاران مي) من چه گناهي دارم؟ زيرا(«:گفت) برادر ديگر(
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ت و فضّلناهم علي كثيـرٍ  البرّ و البحرِ ورزقناهم من الطيبا ولقد كرّمنا بني آدم و حملناهم في .13

  )79:االسراء(ممن تفضيالً
االشجار أطول قامة من االنسان بل ينبغي أن يشرط فيـه شـرط و هـو طـول القامـة مـع       ...  .14

و رابعها قال يمان بحسن الصورة و الـدليل  . استكمال القوة العقلية و القوة الحسية و الحركية
لما ذكراهللا تعالي خلقه اإلنسان قال فتبارك اهللا عليه قوله تعالي و صوركم فأحسن صوركم و 

باب  272-57بحاراالنوار . نك... احسن الخالقين و قال صبغةَ اهللا و من أحسنُ منّ اهللا صبغَ 
  ...اإلنسان و تفضيله علي ال فضل  39

ها و زمـين را مخلـوق و    تميز جالبي در اينجاست كه قابل توجه است خداوند همه آسمان .15
السـموات   وهللاِ ما في: داند داند اما تنها زمين را براي سلطه آدمي مهيا مي ت خود ميدر خدم
چگونـه ممكـن اسـت سـتم     (و ) : 109:آل عمـران (األرض وإلي اهللا ترجع االمـور   و ما في

ها و آنچه در زمين است مال اوست؛ و همـه كارهـا بـه     آنچه در آسمان) در حالي كه!كند؟
االرض جميعـاً ثـم    ؛ و هوالذي خلقَ لكـم مـا فـي   ) فرمان اوست و به(گردد  سوي او بازمي

 عليم و هو بكلّ شيء اهنّ سبع سماواتماء فسواو خدايي است ): 29:البقره(استوي إلي اس
بـراي شـما آفريد،سـپس بـه آسـمان      : در زمـين وجـود دارد  ) ها از نعمت(كه همه آنچه را 

  .مود، و او به هرچيز آگاه استآسمان مرتب ن پرداخت و آنها را به صورت هفت
  34العقول،ص تحف .16
  348، ص 2سفينةالبحار، ج .17
 340، ص 2الوسائل، ج مستدرك .18

األرض فكانّمـا   من اجل ذلك كتبنا علي بني إسرائيل انّه من قتل نفساً بغبرِ نفسٍ أو فساد في .19
جاءتهم رسلنا بالبينات ثـم إنّ   الناّس جميعاً و لقد قتل النّاس جميعاً و من احياها فكانّما أحيا

 )32:المائده(األرض لمسرفونَ كثيراً منهم بعد ذلك في

و براي شما در قصاص، ) 179: البقره(ولكم في القصاصِ حياةٌ يا اولي االلبابِ لعلّكم تتّقون  .20
س و لوال دفع اهللاِ النّـا . ... شايد شما تقوا پيشه كنيد! حيات و زندگي است اي صاحبان خرد

و بيع بعضهم ببعضٍ لهدمت صوامع و مساجد بذكر فيها اسم اهللاِ كثيـراً و لينصـرنّ    و صلوات
اگر خداوند بعضي از مردم را بوسيه بعضـي  ) ... 40:الحج(اهللا من ينصره إنّ اهللا لقوي عزيزٌ 
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ها و معابد يهود و نصارا و مسـاجدي كـه نـام خـدا در آن      ديگر دفع نكند،ديرها و صومعه

و از آيينش دفـاع  (و خداوند كساني را كه ياري او كنند . گردد شود ويران مي ار برده ميبسي
  .ناپذير است كند؛خداوند قوي و شكست ياري مي) نمايند

 تهـران،  سـوم،   چـاپ  ،)ره(خمينـي  امام، مؤسسه تنظيم و نشر آثـار امـام   خميني،صحيفه امام .21
  .144ص ،9ج ،1379 زمستان

22. Voir, LECOMTE(Jacques), Regards multiples sur l´être humanic, 
science humaines nْ64 Aout – September. 

23. HUME (David) Traité de la nature humaine , Londres , Imprimé pour 
C.Borbet,1740. 
BRAHAMI (Frederick) Introduction au Traité de la nature de Hume , 
Paris, PUF: coll. "Quadrige", 2008, 282p. 

24. LECOMTE(Jacques), Regards multiples sur l´être humanic, science 
humaines nْ64 Aout – September 1996, P.19. 

25. MONTAIGNE (Michel de) , Les essays, version HTML d'aprés l'édition 
de 1595, I,XLII. 

در «قول است و خود بر اين باور اعتقاد نـدارد چـون مسـأله     مؤمنين در اينجا در مقام نقل
كـه  ) Plutarque(در حقيقت عبارتست از ديـدگاه پلوتـارك   » عدم تساوي كه ميان ماست

  كتـاب اول، دقيقـاً   42براي جنگ نقل كرده است؛ تمام معناي فصـل  ) Bordelais(بوردله 
  . اثبات ناممكن بودن اشتراك طبيعت بشري است

26. VERDUN (Olivier) "Y a-t-il une nature humaine?" X-philo, Lycee 
francais de singapour , 2001,  
http://members.fortunecity.com/xphilo/cours_2000_2001/index.html  

يك نـوع نژادگرايـي وجـود نـدارد     ) Pierre Andre Taguieff(پيرآندره تاگيفبه عقيده  .27
ـ نژادگرايي 1: هاي متضاد يكديگرند بلكه الاقل دو نوع متفاوت وجود دارد كه داراي منطق

تصرف و سلطه، استثمار   ها، شباهت ←  خواستار توجيه خواه، نابرابري گرا، قوميت :»سلطه«
  : نك آميز، يا تبعيض »گرا تفاوت«دگرايي ـ نژا2؛ )معموالً استثمار(

cf.TAGUIEFF(Pierre-andre)face aun Racisme Le seuil , Paris,1993,264p 



  
  
  

  سازي و بازار تخصصي، ضرورت تجاريفن
  فناوري علوم انسانية توسع

  ∗سيدمحمد رضايي
  چكيده

-جنبهة هم در وشگرفي جانبه تأثيرات همه شتابان طور به و فناوري علمي هايپيشرفت
 برجاي در كشور محيطي زيست و اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسية توسع هاي

 ايمنطقهة توسع مختلف هايشاخص بهبود. يابد مي افزايش روز روزبه آن آثار ،گذاشته
 و تسهيل براي به تازگي كه از ساز و كارهايي يكي. است بوده نكته مؤيد اين كشور در

 و قدرت عرضه ايجاد و پيشرفته هاي فناوري، به ويژه فناورية توسع هايفعاليت ارتقاي
  .اشندببازارها مياست، فن آمده به وجود فناوري تقاضاي

ضاي براي ايجاد قدرت عرضه و تقا اند هاي مختلف علوم انساني نتوانستهمتأسفانه رشته
در بسياري موارد متخصصان و  دست پيدا كنند و فناوري به توفيقات قابل توجه

با  »كنندگانعرضه«نظران علوم انساني از ايجاد ارتباط بين خودشان به عنوان صاحب
  .برد علوم انساني عاجزنددانش و كار »تقاضاكنندگان«

 علمية رشته يا شاخ هر براي ساختار اين كه هاييفرصت و بازارهااهميت فن به نظر
 حيث تنوع از آمايش سرزمينة در زمين راهبردي هايبرنامه از كند، يكيمي ايجاد

 بازارهاي تخصصيفن فناوري، داير كردن و هاي علميخوشه به توجه با و هاشركت
  . بود خواهد

- مبادالت فناوري براي محلي فناوري، يعني بازار معناي به) Technomart(بازار فن
-بنگاه و است مسكنة مبادل براي محلي مسكن يا بازار بازارفن كه طور همان. هاست
 بازار ند، درا مسكنة حقوقي معامل و اطالعاتي هاي مسكن، واسطه معامالت هاي

به  فناوري اطالعات رساندن براي را ايواسطه نقش بازارهافن نيز فناوري
 . دارند بر عهده »گذارانسرمايه« و »كارآفرينان«، »تقاضاكنندگان«، »كنندگان عرضه«

                                                            
  S_M_Rezaei@Qom.ac.ir گروه فيزيك، دانشگاه قم ∗
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دانش و  انتقال درخصوص مراحل مشاورهة ارائ به دنيا معموالً در بازارهادر ضمن، فن
تواند به بازار، ميفنآشنايي متخصصان و استادان علوم انساني با . پردازند مي نيز فناوري
ها به منظور حل مشكالت گيري از اين پژوهشهاي كاربردي و بهرهپژوهشة توسع

  .شايان كند يعلوم انساني كمكة جامعه در حوز
انساني يا در  هاي علومرشتهة همتوان در هاي مختلف، ميبا الگوبرداري از فناوري 

. خدمت تعريف كردة يي با موضوع ارائهااي علوم انساني، فناوري رشته هاي بينشاخه
چنين . هاي فني و مهندسي صورت پذيرد تواند از فناوريها ميلگوبردارياين ا

استاندارد سازي توسط . شودرويكردي به صنايع فرهنگي و صنايع خالق نيز منجر مي
 هايياستاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و در بسياري از كشورها، توسط سازمانة مؤسس
پيوند خورده  ،شودهاي مشابه، به تحقيقات صنعتي كه به توليد كاال مربوط ميبا نام
ها و موضوعات علوم انساني، اجتماعي، امروزه شاهد استانداردسازي در روش. است

  .نديهاهايي از آننمونه 26000و  16000ايزو . رفتاري و مانند آن هستيم
سازي علوم انساني، انتقال ي، فناوري، تجاريبازار تخصصبازار، فنفن: ها كليدواژه

  .فناوري، الگوبرداري
 

 بازار فن .1

  تعريف .1- 1
همان طور . بازار به معناي بازار فناوري، يعني محلي براي مبادالت تكنولوژي است فن

هاي  هاي معامالت مسكن واسطه مسكن است و بنگاهة كه بازار مسكن محل مبادل
اي براي  بازارها نقش واسطه د، در بازار فناوري نيز فننا مسكنة اطالعاتي و حقوقي معامل

و » كارآفرينان«، »متقاضيان«، »كنندگان عرضه«رساندن اطالعات تكنولوژي به 
مشاوره در خصوص مراحل انتقال ة در ضمن به ارائ برعهده دارند؛را » گذاران سرمايه«

  ]1. [دنپرداز تكنولوژي مي
  

  تاريخچه .2- 1
. گردد و كشورهاي شرق آسيا برمي) 1990ة ده(هه قبل بازارها به يك د تولد فن

تكنولوژي نبودند و ة كه خود توليدكنند» كنگ هنگ«و » چين«، »ژاپن«كشورهايي چون 
دهي به جريان انتقال  كردند، براي سامان بيشتر از استراتژي انتقال تكنولوژي استفاده مي
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ه بعداً به نام تكنولوژي در كشورشان دست به ايجاد ساختارهايي زدند ك
Technomarket  ياTechnomart بازارها در  ترين فن اي از مهم نمونه. معروف شدند
  : اند از حال حاضر عبارت

  نو، ؛ مستقر در دهليAPCTTبازار آسيا و اقيانوسيه  فن  •
  ؛ در آمريكا،Yet2بازار فن  •
  ]1. [كنگ بازار هنگ فن  •

  ضرورت .3- 1
نوآور و مبتكر به عنوان كارآفرينان، منشأ تحوالت جهاني افراد خالق، ة امروزه در عرص

ند و به عبارتي از آنان به عنوان قهرمان ملي ياد ا صنعت، توليد و خدماتة بزرگي در زمين
  . شود مي

تر  اي كه متكي بر انديشه بوده است در بلندمدت موفق اند جامعه امروزه همگان دريافته
منابع زيرزميني در . اند ع زيرزميني خود اتكا داشتهو سرافرازتر از جوامعي بوده كه به مناب
در  ،آيند افتگي به شمار ميةآنان موانع توسع شان،هاي كشورهاي جهان سوم با وجود مزيت

اي از كشورها با استفاده از فكر و خالقيت توانسته اند از جمله  صورتي كه در پاره
  . كشورهاي پيشرو در جهان باشند

هايي براي تجاري كردن  دانش محور نيازمند زيرساخت اقتصادية فرايند توسع
يكي از . هاي پژوهشي و تسهيل مبادالت فناوري و انتقال صحيح تكنولوژي است يافته

تكنولوژي، ايجاد قدرت پيشنهاد و ة هاي توسع هايي كه اخيراً براي تسهيل فعاليت مكانيزم
بازارها  گيرد، فن استفاده قرار ميسازي و تقويت بازار فناوري در دنيا مورد تقاضا، شفاف

  . باشند مي
  : اند از ند عبارتا بازارها به دنبال آن اهدافي كه اين فن

گويي به نيازهاي مرتبط با آن در  فناوري و پاسخة ايجاد بستر مناسب براي عرض �
  جامعه،
  ايجاد فضاي حمايتي براي تجاري سازي تحقيقات، �
  هاي بخش دولتي، جهت دهي بهتر سرمايه �
هاي فناورانه با نشان دادن  هترغيب بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در زمين �
  ]2. [ها دهي باالي اين فعاليتسود
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  مأموريت .4- 1

رساني صحيح، مشاوره و  ظرايف موجود در انتقال تكنولوژي لزوم ايجاد اطالع
در . دشو بازارها ايفا مي استانداردسازي مبادالت را به وجود آورد، كه اين نقش توسط فن

كنندگان  عرضهاي در سطوح مختلف در كنار  حرفهة بازار در نقش يك واسط اصل فن
و متقاضيان تكنولوژي ) صنايعة ها و واحدهاي تحقيق و توسع گاهها، پژوهش دانشگاه(
) هاحتي دانشگاه گذاران و هاي اقتصادي كوچك و متوسط، سرمايه صنايع بزرگ، بنگاه(

بازار در اصل يك بنگاه تخصصي معامالت  توان گفت فن با اين تعريف مي. خواهد بود
  . تكنولوژي است

هاي خود را  ها و تكنولوژي يابند تا ايده در اين بازار، فروشندگان تكنولوژي فرصت مي
از طرفي اين امكان نيز . ها اقدام به بازاريابي كنندرند و براي آنگذاببه معرض نمايش 

و به اين صورت قدرت  نندتقاضاهاي خود را مطرح كوجود دارد كه متقاضيان تكنولوژي 
  ]3. [دنها داشته باش انتخاب باالتري در بين گزينه

  
  انواع .5- 1

  : شوند كلي تقسيم مية بازارها به سه دست فن
بازار اطالعات، تنها اطالعات تكنولوژي به مخاطبان  در فن: بازار اطالعات فن  . 1

كنيد،  كن مراجعه ميبه يك بنگاه معامالت مسطور كه وقتي  در واقع همان. شود عرضه مي
يابيد، در  هايش مي در مورد مسكن قابل خريد يا فروش با تمام ويژگي اطالعات كامل

  هاي قابل خريد و فروش مطلع شويد؛ توانيد از تكنولوژي بازار اطالعات هم مي فن
كنولوژي انتقال تة بازارها به طرفين معامل گونه فناين: بازار مشاوره فن  . 2

  دهند تا به بهترين شكل منافع طرفين تأمين شود؛ هاي فني، حقوقي و بازار مي مشاوره
  ]4. [دهد زمان انجام ميباال را همة كه هر دو وظيف: بازار تركيبي فن  . 3
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  بازارساختار فن .2
  سازيتجاري. 1- 2

هاي  دستاوردها و تحقيقات، حفاظت و نگهداري از  سازي نتايج نوآوري در مسير تجاري
هاي  حفظ و نگهداري قانوني از مالكيت. برخوردار است  ي ويژهپژوهشي و فكري از جايگاه
ند كه صاحبان دستاوردهاي فكري ا يندهاي كامالً تخصصيافكري نظير اختراعات، فر

  ]5. [باشند هاي تخصصي مرتبط مي نيازمند دريافت مشاوره
اصفهان به عنوان يكي از مراجع اصلي  دفتر انتقال فناوري شهرك علمي و تحقيقاتي

فعاليت خود را  1384خدمات مربوط به حقوق مالكيت فكري در كشور، از سال ة متولي اراي
جوي تخصصي اسناد اختراع، و هاي جست آغاز كرده و تاكنون خدمات متنوع در زمينه

ع داخلي و ثبت اختراع در داخل و خارج از كشور، حمايت از ثبت اختراة مشاوره در زمين
هاي آموزشي  گذاري دانش فني، فروش و انتقال دانش فني، برگزاري دوره  خارجي، قيمت

كارشناسان اين دفتر با استفاده از  .مرتبط با مالكيت فكري و مانند آن ارايه نموده است
هاي مالكيت فكري به طور  جو در زمينهو هاي جست گزارشة هاي تخصصي و تهي بانك

خدمات و مشاوره به واحدهاي فناور ة اراية اوري به طور عام آمادخاص و مديريت فنّ
ها و مراكز رشد، اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و محققين خصوصي و  مستقر در پارك

  .باشند واحدهاي تحقيق و توسعه مي
  

  بازار در ايرانفن. 2- 2
ند توسعه و بازارها در دنيا به عنوان يك ابزار قدرتم با گسترش روزافزون اهميت فن

با توجه به نبود . شكل گرفت 1381بازار در ايران در سال ايجاد فنة تبادل فناوري، ايد
بازار در همان سال در پارك فناوري  مشابه در داخل كشور، فاز مطالعاتي ايجاد فنة تجرب

شده و نيز  در ايران با توجه به مطالعات انجام اجرامدل مناسب براي . پرديس آغاز شد
استخراج گرديد و منجر به  1382هاي موجود در كشور در سال  و زيرساخت شرايط
بازار ملي ايران  بازار در پارك فناوري پرديس شد كه تحت عنوان فن گيري اولين فن شكل

  .به كار خود ادامه داد
بازار  ، اصطالحات و تعاريف فن1382بازار ملي در سال  طراحي مدل پيشنهادي فنبا 
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علوم، تحقيقات و فناوري، دفاع و ة نامه، مورد امضا و تأييد سه وزارتخان هدر قالب يك واژ
در . پشتيباني نيروهاي مسلح و صنايع و معادن وقت و پارك فناوري پرديس واقع گرديد

بازارهاي  بازار ملي و فن هاي آن، سايت فن بازار و بخش نامه، به تعريف فن اين واژه
  تخصصي اشاره شده است

بازار در ايران  ترين تشكيالت مرتبط با فن ترين و منسجم لي ايران، بزرگبازار م فن
يس شده است تاكنون اقدامات اين مركز كه توسط پارك فناوري پرديس تأس. است

ملي فناوري و ة اندازي بانك اطالعات مرجع فناوري، برگزاري جشنوار مانند راه مختلف
بازار ملي را در پارك  اندازي بخش فيزيكي فن هاكنون را و هم. استمانند آن را انجام داده 

  .مذكور در دستور كار خود دارد
بازار  با فن تباطرابازار در ايران از ديگر اقدامات انجام شده در  فن تحققشناسايي موانع 

هاي  پژوهش و فناوري از سالة بازار در هفت تاكنون چندين نمايشگاه فن. استدر ايران 
  ]6. [زارت علوم، تحقيقات و فناوري برگزار شده استتوسط و 1385تا  1382

  : اند از كنند عبارت بازار فعاليت مي فنة ساير مراكزي كه هم اكنون در ايران در حيط
  بازار پارك علم و فناوري يزد، فن  •
  ،)پارك علم و فناوري خراسان(اي خراسان  بازار منطقه فن  •
  بازارهاي صنعتي آصف، مركز فن  •
  ،)سمفا(مبادالت فناوري ة سامان  •
  اي شمالغرب، بازار منطقه فن  •
  ]7). [شركت سيوان(بازار ايران  فن  •

هاي تخصصي مورد عرضه و تقاضا در فن بازار در سايت پارك علم و فناوري  زمينه
  ] 8: [استان سمنان عبارت است از

فلزي،  صنايع -3صنايع دريايي و زير سطحي،  -2صنايع نفت، گاز و پتروشيمي،  -1
صنايع   -7 حمل و نقل،  -6پروري،  صنايع كشاورزي و دام -5صنعت نساجي،  -4

صنايع خودرو،  -10، صنايع شيميايي و سلولزي -9صنايع غذايي و دارويي،  -8 دفاعي، 
   -15محيط زيست،  -14لوازم خانگي،  -13صنايع سراميك و نسوز،   -12انرژي،  -11

ابزار آالت و تجهيزات  -17ماشين و تجهيزات صنعتي،  -16عمران و راه سازي، 
  .ساير -19صنايع هوا فضا،  -18آزمايشگاهي، 
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ة آن در حوز م نقش و اهميتهاي علوم انساني را با تمااست كه فناوري و همين نگاه
موجود در پورتال معاونت  يهابندي فناوريها و دستهو بررسي شناسد ها ميساير فناوري

  ] 9. [پژوهش و فناوري وزارت علوم تحقيقات و فناوري، نيز مؤيد همين ديدگاه است
  

  بازار ملي ايران فن.  3- 2
ـ گذاري علمي  ها و هدف ستنظام در بخش سياة انداز بيست سال سند چشمة با مالحظ

ترين اهداف تعيين شده  فناوري كشور، احراز قدرت برتر علمي فناوري در منطقه از مهم
  . يابي خواهد بودالهي براي كشورمان قابل دستة است كه اين جايگاه به حول و قو

حصول اين جايگاه رفيع در منطقه، يكي  برايريزي بلندمدت  تدارك و برنامه رمسيدر 
سازي  كسب و كار و تجارية هاي حمايتي، بستر سازي براي توسع ترين گام مهماز 

ها و  فناورية بنيان فعال در حوز هاي دانش محصوالت علمي و تحقيقاتي مؤسسات، شركت
ة بسترسازي در اين حوزه الجرم نيازمند ايجاد و توسع. استكشور ة صنايع پيشرفت

ع رساني، تبادل اخبار مربوط به دستاوردهاي هاي همكاري و تعامالت نزديك، اطال زمينه
افزايي  ها و محصوالت و در نهايت ايجاد هم علمي و فناوري، عرضه و تقاضاي فناوري

  . ها در سطح كل كشور است عوامل بخشي و غير بخشي فعال در اين حوزهة ميان كلي
اين ة اد و توسعساز براي ايج بازار ملي ايران به عنوان يكي از بسترهاي مهم زمينه فن

 1382المللي، فعاليت خود را از سال  اي و بين مبادالت و تعامالت در سطح ملي، منطقه
هاي  اختاز خدمات و ايجاد زيرس ن زمان تاكنون، طراحي طيفي متنوعشروع كرده و از آ

در اين . فناوري را در دستور كار قرار داده استة يند توسعتخصصي به منظور تسهيل فرا
هاي مختلف فناوري اعم از عرضه و  شبكه سازي، پوشش اطالعاتي و خبري حوزهر، مسي

خدمات تخصصي، ة هاي فعال در حوز تقاضا، محصوالت و معرفي متخصصين و بنگاه
بر . گردد محسوب مي ارزش و ايجاد ارزش افزودهة گسترش زنجير جهتمهم در  يگام

طالعات مربوط به دستاوردهاي شود كه ا بازار سبب مي ساختار فنة اين اساس، توسع
هاي  هاي عرضه شده توسط مؤسسات و شركت محصوالت و فناورية نهايي در حوز

و مرحله به مرحله به بازار نزديك  دريبنيان به درستي در اختيار مخاطبان قرار گ دانش
  . گردد

ناوري ترين پايگاه اطالعات ف عنوان اولين و بزرگ بازار ملي ايران به  جامع فنة سامان
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توسط  1387ماه سال  در بهمن ،امين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي كشور، مقارن با سي
اطالعات اين سامانه در پنج . افتتاح گرديد يمعاونت محترم علمي و فناوري رئيس جمهور

آوري و در  خدمات فناوري، تجهيزات فناوري جمع فناوري، تقاضاي فناوري وة عرضة حوز
اينك  اي و تخصصي كه هم منطقه بازارهاي  داير كردن فن. گيرد رار مياختيار مخاطبان ق
اي  و به عنوان برنامه استهاي اطالعاتي  بازار است، مبتني بر اين بانك در دستور كار فن

هاي مشخص جغرافيايي ايفا  در توزيع بهتر اطالعات در گستره بديل ي بيجامع، نقش
  . كند مي

هاي دولتي مانند معاونت علمي فناوري رئيس  موعهتعامل و همكاري نزديك با مج
رياست نهاد هاي فناوري و نوآوري  جمهوري، پارك فناوري پرديس، مركز همكاري

، هاي نو فناورية تجارت، شركت ملي نفت، صندوق توسعة جمهوري، سازمان توسع
دانشگاه صنعتي شريف، دانشگاه علوم پزشكي تهران، معاونت فناوري وزارت علوم، 

هاي  ها، ساختارها و شركت تحقيقات و فناوري، همچنين ارتباط تنگاتنگ با تشكل
المللي در كشورهاي  بينة هاي جديد و نيز ارتباطات گسترد فناورية خصوصي فعال در حوز

را براي  ي مناسبفرصت... جنوبي وة روسيه، چين، هند، مالزي، بالروس، اوكراين، كر
ها و مؤسسات  ها به شركت فناورية ستاوردهاي حوزتوسعه و نشر اطالعات و معرفي د

 جهتبازار ملي ايران در  به عبارت ديگر بسترهاي ايجاد شده توسط فن. كند ارائه مي
قيمت را براي   هاي داخلي و خارجي، فرصتي ذي برقراري تعامالت و همكاري با مجموعه

و متقاضيان و كنندگان و صاحبان فناوري و محصوالت اين حوزه از يك سو  عرضه
  . متخصصان از سوي ديگر فراهم آورده است

  بازار ملي ايران  هاي مختلف فن بخش. 2-3-1
بخش . بازار ملي ايران مشتمل بر سه بخش مجازي، فيزيكي و پشتيبان است فن

هاي توليد  رساني در مورد فناوري اطالعة اي است كه وظيف مجازي شامل ابزارهاي رسانه
سايت  اين ابزارها شامل وب. كشور را بر عهده داردة ازهاي فناورانشده در كشور يا ني

ها و مانند آن  ، نمايشگاه مجازي محصوالت داراي فناوري پيشرفته، نمايشگاه)حاضر(
  . است

مترمربع،  6000پارك فناوري پرديس به مساحت ة بازار در مجموع بخش فيزيكي فن
بازار، نمايشگاه دائمي محصوالت  ران فنكه مشتمل بر دفاتر كارگزا استدر حال احداث 
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  . باشد داراي فناوري پيشرفته و سالن اجتماعات مي
خدمات تخصصي فناوري و نيز ة دهند هاي ارائه بخش پشتيبان مشتمل بر مجموعه

مركز خدمات تخصصي پارك فناوري . بازار است همكاران داخلي و خارجي فنة شبك
هاي ارزيابي  خدمات مختلف در زمينهة دهند پرديس به عنوان بخش پشتيبان، ارائه

همكاران نيز مشتمل بر ة است و شبك... اقتصادي، حقوقي، تأمين مالي، انتقال فناوري و
  . باشد داخل و خارج از كشور مي) دولتي و خصوصي(همكاران 
داده است كه  همكاران را با اين هدف مدنظر قرارة بازار ملي ايران، گسترش شبك فن
ترين زمان ممكن به متقاضيان اين خدمات  خدمات را در كمة دهند مراكز ارائهبتواند 

همچنين تبادل اطالعات با . زمينه را براي تبادل فناوري مساعد كند ،معرفي كرده
ة يند عرضها و تسهيل فرا وند انتقال فناوريهمكاران خارجي امكان تسريع در ر

هاي داخلي  فناورية جي به منظور توسعهاي متقاضي خار هاي داخلي به مجموعه فناوري
  . سازد را فراهم مي
حفاظت و نگهداري از  ها و تحقيقات و ، نتايج نوآوريسازي يند تجاريدر فرا
حفظ و نگهداري قانوني . برخوردار است  ي ويژههاي پژوهشي و فكري از جايگاه دستاورد

ز مباحث چالش برانگيز در هاي اخير يكي ا هاي فكري نظير اختراعات، در سال از مالكيت
ترين  مهم ،هاي علمي يا همان اختراعات ثبت شده تجاري سازي يافته. استاين حوزه 

 ]10[ .باشدهاي علم و فناوري مي رسالت مؤسسات علمي و پژوهشي، نظير پارك
 بازاررساني فن ابزارهاي اطالع. 2-3-2

رساني مورد  اطالعبراي تواند يانجام اهداف باال، در ايران ابزارهاي متعددي م جهتدر 
  .شوداي از اين ابزارها معرفي ميدر اين بخش پاره. استفاده گيرد

  سايت اينترنتي. الف
هاي  شامل بانك www.techmart.irبازار ملي ايران به نشاني  سايت اينترنتي فن

هاي محصوالت و تجهيزات صنعتي،  اطالعات فناوري كشور است كه داراي بخش
همچنين ساير . فناوري، تقاضاي فناوري، خدمات فناوري و متخصصان است پيشنهاد

نيز از طريق اين ... اي، اخبار، مقاالت و اطالعات مربوط به فناوري شامل خدمات مشاوره
يا مراكزي كه به دانشگاهها، پژوهشگاهها، شركتها . ر دسترس عموم قرار داردسايت د

اول ة دست ،هاي خود دارند ا تمايل به معرفي فناوريي اي خاص نياز دارند فناوري در زمينه
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توانند با مراجعه به سايت و  گونه مراكز مي اين. دهند را تشكيل ميبازار  مخاطبين فن
هاي مربوط به عرضه يا تقاضا اين اطالعات را در دسترس عموم قرار  تكميل كاربرگ

ة گان  هاي شانزده ر زير دستهد. هاي فناوري آماده كنند   و زمينه را براي همكاري ندده
  . هاي ارائه شده آمده است مربوط به بانك پيشنهاد فناوري و عناوين برخي از فناوري

ة تقاضاهاي فناوري است كه پاسخي به نيازهاي دستة بانك اطالعاتي ديگر دربرگيرند
ز نيا ين قسمت مراكزي كه به فناوري خاصدر ا. گردد بازار محسوب مي دوم مخاطبان فن

اين بخش . كنند دارند، تقاضاي خود را با استفاده از كاربرگ تقاضاي فناوري مطرح مي
دهي به فعاليت واحدهاي تحقيق و توسعه و  عالوه بر مرتفع كردن نياز متقاضيان، در جهت

واحدهاي صنعتي براي رفع . استرساني در مورد نيازهاي تحقيقاتي، مثمر ثمر  اطالع
تا مراكز  نندهاي خاص ارائه ك وانند نيازهايشان را در قالبت مشكالت صنعتي خود مي
  . ها بپردازندقاتي به رفع آنهاي تحقي علمي كشور در قالب پروژه

خدمات فناوري مانند مراكز رشد، ة دهند ك اطالعاتي مربوط به مراكز ارائهسومين بان
. مانند آن استهاي بازاريابي و حقوقي و مديريتي، آزمايشگاهها، شركتة مراكز مشاور

  . خدمات فناوري در ادامه آمده استة دهند اطالعات مربوط به برخي از مراكز ارائه
مانند مديريت فناوري،  هاي مختلف مطالب آموزشي در زمينهها و  همچنين مشاوره
اي ارائه  طرح كسب كار و مانند آن در قسمت خدمات مشاورهة مالكيت فكري، تهي

  . شود مي
رساني و  اطالع  خرين دستاوردهاي فناوري ايران و جهان با هدفدر بخش اخبار آ

همچنين . گيرد مندان قرار مي هاي تحقيق و توسعه در اختيار عالقه دهي به فعاليت جهت
  . بازار از طريق اين لينك قابل دسترسي است الكترونيكي فنة خبرنام
  )ازينمايشگاه مج(فناوري برتر كشور  دارايمحصوالت ة لوح فشرد. ب
اين لوح فشرده كه انتشار آن به صورت دو ساالنه است، شامل اطالعات مربوط به  

محصوالت پيشرفته و داراي فناوري برتر كشور است كه در قالب يك نمايشگاه مجازي با 
  . شود هاي منحصر به فرد تهيه مي ويژگي

صول به دو صد مح ، شامل بيش از يك)1384منتشر شده در پاييز (اول اين لوح ة نسخ
زبان فارسي و انگليسي به همراه تصوير و اطالعات كامل محصول و مشخصات سازنده، 

اين محصوالت كه در . استجوي پيشرفته و نمايش گرافيكي عالي و قابليت جست
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، تجهيزات پزشكي، مكانيك و الكترونيك ITهاي مختلف فناوري مانند نانو، بيو،  حوزه
نسخه از  4000بيش از . نداحي و توليد در داخل كشوراند، همگي حاصل طر ارائه شده

ها، سازمانها و مسئوالن  خانه ها، وزارتارگان ويرايش اول اين لوح در سطح داخلي در بين
هاي ايران در خارج از كشور،  المللي از طريق سفارتخانه ربط و در سطح بين ذي

ي و بازرگاني ايران در خارج هاي بازرگاني، كنندگان اقتصاد هاي خارجي، اتاق سفارتخانه
  . كشور و كنندگان بازرگاني كشورهاي خارجي در ايران توزيع گرديد

محصول داراي فناوري برتر، در پاييز  315دوم اين لوح فشرده شامل اطالعات ة نسخ
) انگليسي و فارسي(دو زيانه ة جوي پيشرفتو دوم جستة در نسخ. منتشر گرديد 1386

 5000 شمارگاندوم در ة لوح فشرد. يك فلش استفاده شده استوجود داشته و از گراف
  . بردار در داخل و خارج از كشور توزيع گرديد نسخه تهيه و در مراكز بهره

 720با بيش از  1388بازار ملي ايران نيز در زمستان  فنة سوم لوح فشردة نسخ
ده در محيط سوم لوح فشرة نسخ. هاي منحصر به فرد تهيه گرديد محصول و با ويژگي

سوم در ة نسخ. باشد مي) ها امكان مديريت داده(داراي ادمين  ،مبتني بر فلش تهيه شده
  . عدد تهيه و در داخل و خارج از كشور به طور گسترده توزيع گرديد 5000تعداد 

منتشر  1390كشور در سال ة محصوالت و تجهيزات پيشرفتة چهارم لوح فشردة نسخ
و داراي امكان است كشور ة محصول پيشرفت 1500العات چهارم داراي اطة نسخ. شد

چهارم لوح فشرده در ة نسخ. باشد مي) فارسي، انگليسي و عربي(جو به سه زبان و جست
  . بوده استDVDو انتشار آن بر روي  شدهمحيط مبتني بر وب توليد 

  هاي تبادل فناوري نشست. 2-3-3
ي نو و تسهيل روند ها و تبادل فناوري بار و به منظور معرفيدو ها، ساالنه  اين نشست

ها، مؤسسات و افراد  ها با دعوت از شركت در اين نشست. گردد ها برگزار ميسازي آن تجاري
توسعه و تبادل فناوري ايجاد جهت رودرروي آنان در ي داخلي و خارجي، زمينه براي مذاكره

وري نانو، فناوري زيستي و هاي جديد مانند فنا ها، فناوري گونه نشست موضوع اين. دشو مي
ها از صاحبان فناوري از سته به موضوع آنها ب در اين نشست. فناوري اطالعات است

گذاري، صنعتي و تأمين مالي به عنوان متقاضي فناوري از سوي  سو و از مراكز سرمايه يك
آيد تا ضمن ارتباط بين اين مراكز زمينه براي تجاري سازي و  ديگر دعوت به عمل مي

  . فناوري نيز فراهم آيدة وسعت
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با موضوع  1384اسفندماه  ، درهاي تبادل فناوري اولين نشست از سلسله نشست 
فناوري از  13. فناوري نانو برگزار گرديدة توسعة فناوري نانو و با مشاركت ستاد ويژ

  . فناوري از كشورهاي، آلمان، روسيه و چين موضوع اين نشست بودند 7كشورمان 
فناوري پزشكي و  با موضوع زيست 1385آبان ماه در ست تبادل فناوري نيز دومين نش

عالي  رياست جمهوري و شوراينهاد هاي فناوري و نوآوري  با مشاركت مركز همكاري
فناوري از كشورهاي  6فناوري داخلي و  37در اين نشست نيز . دشفناوري برگزار  زيست

  . جنوبي، هند و چين مطرح گرديدة كر
نشست تبادل فناوري با موضوع مخابرات و ارتباطات با همكاري وزارت سومين 

برگزار  1386مرداد سال  24ارتباطات و فناوري اطالعات و سازمان صدا و سيما در تاريخ 
فناوري از  25فناوري از كشورهاي مالزي، چين و هند و  15در اين نشست نيز . گرديد

خود ة ها و نيازهاي فناوران بيان فرصت سازمان به 4همچنين . كشورمان ارائه شدند
فناوري سال با حضور وزير محترم ارتباطات به ة در پايان اين نشست جايز. پرداختند

  . هاي برتر ارائه شد طرح
هاي  فناوري« با موضوع  1387خرداد ماه  28چهارمين نشست تبادل فناوري در تاريخ 

هاي خودروساز  ها و شركت انجمنبا همكاري وزارت صنايع و معادن و » صنعت خودرو
هايي از  فناوري داخلي در اين نشست در حالي بود كه طرح 100حضور . برگزار گرديد

هاي خارجي حضور  كننده هاي خودروسازي انگليس و مالزي نيز به عنوان شركت شركت
طا فناوري سال اعة فناوري برتر در اين حوزه، جايز 6در پايان اين نشست نيز به . داشتند

  . شد
شيمي و پتروشيمي در تاريخ ة هاي حوز پنجمين نشست تخصصي با موضوع فناوري

فناوري توسط انستيتو شيمي و  18برگزار گرديد كه طي اين نشست  1388ارديبهشت  17
نفر از مديران  150در اين برنامه حدود . پتروشيمي آكادمي علوم روسيه ارائه شد

  . هاي كشور حضور داشتندپژوهشگاهها و دانشگاهپتروشيمي، نفتي، شيمي،  هاي شركت
تر هاي اطالعات و ارتباطات فراگس ششمين نشست انتقال تكنولوژي با موضوع فناوري

هاي ارائه  فناوري. جنوبي برگزار شدة ني از كشور كربا حضور متخصصا 1389در مهرماه 
هاي  ستمهايي همچون دولت الكترونيك، نظام سالمت و بهداشت، سي شده در بخش

هاي حمل و نقل، معماري و  ها و زيرساخت امنيت، مديريت شهري و شهرداري، سيستم
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در . كاربرد دارندمديريت ساختمان، ساختارهاي حقوقي و قضايي و نيز در صنعت توريسم 
نهاد هاي فناوري  هاي مختلف نظير مركز همكاري ني از مجموعهاين نشست مخاطبا

گذاري خارجي، مركز تحقيقات وزارت ارتباطات، وزارت  هرياست جمهوري، سازمان سرماي
  . حضور داشتند... صنايع و معادن، وزارت بازرگاني، كميسيون ملي آيسسكو و

 ايبازار منطقهفن. 2-3-4
ة هم در شگرفي و جانبه تأثيرات همه شتابان طور به فناوري و علمي هايپيشرفت

 برجاي در كشور محيطي زيست و ، سياسياقتصادي، اجتماعي، فرهنگية توسع هايجنبه
 در ايمنطقهة توسع مختلف هايشاخص بهبود. يابد مي افزايش روز روزبه آن آثار ،گذاشته
  . است بوده نكته مؤيد اين كشور

فناوري، به ة توسع هايفعاليت ارتقاي و تسهيل براي تواندمي كه سازوكارهايي از يكي
- به كار رود، فن فناوري تقاضاي و قدرت عرضه يجادا علوم انساني و هاي ويژه فناوري
ة گستر در الملليبين و ايمختلف ملي، منطقه سطوح در بازارها فن. باشندبازارها مي

 به طور و جهاني هايسازمان و ها اتحاديه پشتيباني حمايت و با هاو قاره مناطق، كشورها
-راه) فناوري و علمي هاياركپ مانند(تحقيقاتي  و مناطق صنعتي از بسياري خاص در
 . اندشده نوين هايدر مبادالت فناوري تسريع و باعث شكوفايي و اندازي
به وجود  منطقه هر براي ساختار اين ايجاد كه هاييوفرصت بازارهااهميت فن به نظر

 با و هاشركت حيث تنوع از آمايش سرزمينة در زمين راهبردي هاي برنامه از ، يكيآورد مي
  . بود بازارهاي تخصصي خواهدفن فناوري، داير كردن و هاي علميخوشه به هتوج

دانش و  انتقال خصوص مراحل در مشاورهة ارائ به دنيا معموالً در بازارهادر ضمن، فن
 . پردازند مي نيز فناوري
ة حوز در اطالعات متمركز زيرساخت و مرجع تنها به عنوان ايران ملي بازارفن
دانش  سازيتجارية مقول با كه افرادي اطالعاتي نيازهاي رفع ور، با هدفكش هاي فناوري

 ها، بازاريابينوآوري سازيتجاري مشكالت رفع دارند، كمك به سروكار آنة مبادل و فني
 فناورية حوز ايران در ملي بازار فن بنيان، ايجاددانش هايشركت تجهيزات و محصوالت

 المللي است كهبين و اي، مليمنطقه ابعاد در فناوري مبادالت امر در تسهيل و تسريع و
بانك اطالعات  ترين بزرگ به عنوان و است دهشپرديس تأسيس  پارك فناوري توسط
 . است قرارداده خود مأموريت اصلي را فناوري مديريت بازار و كشور، ايجاد فناوري
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موارد ذيل ة در برگيرند ،www.techmart.irايران، به نشاني  ملي بازارفن سايتوب
 : است

فناورانه،  فناوري، محصوالت فناوري، تقاضاي پيشنهاد شامل اطالعاتي بانك
 با. شود مي رساني روز به روزانه به صورت واست  مطالب آموزشي و ن، خدماتمتخصصا

 رسانياطالع نيز و ديگر نمندهاي توا مجموعه با ملي بازارنزديك فن همكاري به توجه
 آخرين خصوص پوشش وسيع در خبري هايسرويسو هاخبرگزارية كلي به ملي بازارفن

در  كارآمد و مطمئن مرجع يك به عنوان ملي بازار فن فناوري، سايت و علمي دستاوردهاي
 به نظر. است شده مطرح كشور مديريت بازار فناوري و رسانياطالع دهيخصوص سامان

 ايران، در ملي بازارفنة خدمات گسترده، سامانة ارائ امكان و ايجاد شده اطمينان سطح
 و علمي محترم معاون به دست و شكوفايي نوآوري ملي نمايشگاه در 1387 ماهبهمن

 فرد  به منحصر هاي ترين ويژگي مهم. شد افتتاح رسمي به صورت يجمهوررئيس فناوري
 : تاس موارد اين شامل ملي بازارفن

پايش  و گذاريسرمايه با امر اين ملي؛ كه بازار فن پورتال زيرساختية توسع و ايجاد. 1
 ؛است شده محقق پنج سالهة قالب يك پروژ در و منظم
 با المللي بين هايهمكاري و تعامالت حاضر حال المللي؛ دربينة گستردة شبك. 2
 دفاتر با فعال تعامالت همچنين كشورهاي هندوستان، چين، بالروس، انتقال فناوري مراكز

 دارد؛ كشور وجود از خارج در ايران فناوري هايهمكاري وابستگي
 مراكز با ايگسترده تعامالت حاضر حال در ملي بازارگسترده؛ فن داخلية شبك. 3

 ؛دارد كشور در فناورية توسع و اريذگمتولي سياست
ة ارائ امكان حاضر حال ن؛ درتقاضاكنندگا به فناوري خدمات كاملة بستة ارائ. 4
معنوي،  مالكيت فناورانه، حقوق هايپروژه مالي تأمين خدمات: بر مشتمل يخدمات

 و مانند آن، از فني و اقتصادي داخلي، مطالعات كسب و كارة خارجي، توسع گذاريسرمايه
 ؛دارد وجود»فناوري تخصصي خدمات مركز« طريق
 سال چهار طي جشنواره ساالنه؛ اين صورتبه  »فناوري ملية جشنوار« برگزاري. 5
 برگزار خودرو صنعت و مخابرات بيو، نانو، الكترونيك و هايموضوعات فناوري با گذشته
 نو هايفناوري و هاطرح صاحبان و ها شركت براي را و معرفي رسانياطالع فرصت و شده

 ؛است كرده فراهم
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 با ها نشست ؛ اين»اوريفن انتقال محوريت با تخصصي هاينشست« برگزاري. 6
موضوع  و گردد مي برگزار خاص هايفناورية زمين در فعال مراكز خارجي و هاشركت حضور

 ؛آنهاست بازارة توسع و تعريف همكاري رمسيدر  هافناوري معرفي محوري آنها
 و تقاضاكنندگان به فناوري بر محصوالت مبتني و ثبت فناورية شناسنامة ارائ. 7

 در فعال هايشركت و محصوالت اطالعات درج و ها، معرفيفناوري بانصاح و هاشركت
 . »كشور هايفناوري مجازي نمايشگاهة فشرد لوح« در جديد هايفناورية حوز

 تخصصي بازارهايفن. 2-3-5
 رمسي در ها قطب در بازارتخصصي فن دفاتر ايجاد با كشور در بازارفن زيرساختة توسع

 ها قطب اينة تابع مؤسسات و هاشركت به متمركز و ستقيمم به صورت خدماتة ارائ
بانك  به دسترسي براي حاصلي پر و هزينه كم اين زيرساخت، فرصت. گردد مي فراهم

 ها،منديتوان تا كندمي متخصصان ايجاد محصوالت و و هافناوري ملي اطالعات
 محصوالت رسانيعو اطال بازاريابي و دوش ثبت آن در ها شركت اين محصوالت و خدمات

 برداريبهرهجهت  در هماهنگي ايجادبراي بازارها، فن اين ايجاد. گردد تسهيل خدمات و
هزينه  و موازي كاري از جلوگيري و داخلي هايفناوري و هامنديتوان از بهتر و بيشتر هرچه
 صورت هايپيگيري با. است مطرح دركشور بازارفن پارچه سازيك يرمسي در بودجه شدن
 نياز مورد اعتبار و جلب حمايت الزم تخصصي و بازارهايفنة در خصوص توسع گرفته
 اين در يجمهور رئيس فناوري و علمي محترم امر، حمايت معاونتاين  در تسريع براي

 بازارهايفن از ايجاد حمايت براي الزم اعتبار بختانهمورد نياز است كه خوش خصوص
 . است تخصصي در نظرگرفته شده

 با مرتبط نهادهاي و ايران ملي بازارفن كنار در كه ندا تخصصي مراكزي بازارهايفن
با  مرتبط اطالعات آوريجمع و بازارها، مديريتفن اينة وظيف. شوندمي ايجاد فناوري

 طريق از همكاري تعريف هدف تخصصي مورد نظر، با فناوري نيازهاي و دستاوردها
 ساير با و پرديس، منطقه ايران، پارك فناوري زار مليباسطح فن در اطالعات اين اشتراك
بازارهاي دائركردن فن و ايجاد براي توان مي را فراواني مزاياي. است كشور مناطق

 شده اشاره ذيل در شده ايجاد هايفرصت و مزايا اين از بخشي به كه كرد تخصصي تصور
 : است

ي، شناسايي و جلب بازار براي آشنايمعرفي محصوالت و خدمات تخصصي فن •
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  همكاري متخصصان، 
قالب يك  در هاآن تعامل همچنين و منطقه هر هايبانك اطالعات فناوري ايجاد •
 ملي،  ساختار
- هم كردن و گراهم رمسي وتالش در مجدد كردهزينه و كاريازموازي جلوگيري •
 ها، فعاليت افزايي
 طريق از دهايجادش مبادالت فناوري از طريق منطقهة فرصت توسع ايجاد •

 تخصصي،  بازارزيرساخت فن
 ها، محصوالتشركت معرفي رشد براي مراكز و فناوري هاي پارك به فرصتة ارائ •

 هاي تخصصي، ايده سازي و تجاري فناورية توسع جهتخدمات در  و
 و هاشركت و صنعتي هايشهرك براي الزم بسيار و رشد قابل بستري ايجاد •

 يك تخصص در فناوري كردن تقاضاي عنوان يا ولمحص معرفيبراي  تابعه واحدهاي
 ، مشخص

 به توجه با مناطق ميان رقابت براي زايي فرصت تخصصي و مبادالت بازار ايجاد •
 ، كشور تخصصي در متنوع هاي قابليت و استعداد
تخصصي،  سطوح فناور با هايشركت بين فناوري هايفرصت تعريف همكاري •
 .الملليبين و ملي

 تخصصي  بازارهايفن خدمات. 2-3-6
 در. ندا ارائه تخصصي قابل بازارفن ايشبكه بستر طريق از خدمات از وسيعية گستر

 : است شده اشاره هااز آن مواردي به ذيل
 كل در تخصصي مؤسسات و ها شركت محصوالت بازاريابي و معرفي كمك به •
 ، كشور
 عضو،  مؤسسات و هاشركت فناوريهاي و فروش تجهيزات در تعامل و همكاري •
 ها، آن حل توليدي براي واحدهاي مشكالت و نيازها شناسايي در تسريع •
 ها، فناوري و صنعت، تجهيزات خبرگان معرفي كمك به •
 تخصصي،  بازار فن اعضاي به نياز مورد فناوري تخصصي خدماتة ارائ •
 و محصوالت و فناوري كنندگان عرضه به محصول و فناورية شناسنامة ارائ •

 ، تجهيزات
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 انتقال و صادرات يندفرا كمك به و فناوري تبادل هاينشست برگزاري •
 تخصصي،  بازارهايفن محوريت تكنولوژي با

انتشار  و فناوري و علمي در خصوص دستاوردهاي خبري پوشش وسيعايجاد  •
 فناوري، ة خبرنام
 به ارسالي خبري هايگزارش و ها نشريات، خبرنامه در عضو هايشركت اخبار درج •

 . هارگزاريخب
  
 

  بازارتخصصيسايت فن كلي هايويژگي .3
 بازار ملي ايرانشباهت با سايت فن. 1- 3

- فن سايت مشابه عمدتاً هامشخصه و هاويژگي لحاظ تخصصي از بازارهايفن سايت
جوست و جست امكان و هادسترسي به مربوط بيشتر موجود هاي تفاوت. است ايران ملي بازار
 .شودشاره ميا هاآن به ادامه در كه

 و عرضه شامل ايران ملي بازارفن فعلي سايت امكاناتة هم داراي بازارهافن اين. 1
جو و و جستامكان فناوري، محصوالت، خدمات فناوري، متخصصين، آموزش،  تقاضاي

 . بود مانند آن خواهند
 خواهند ايران ملي بازارفنة دامن به وابسته سايت وب يك داراي مذكور بازارهايفن. 2
ة ارائ به نهادي يك مديريت با و ملي ايران بازارفن سايت ضوابط سايت، تحت اين وب. بود

-فن سايت مثال براي. بود خواهد فعال مشخص فناوري تخصصي يكة خدمات در گستر
يا techmart.ir/ensani: نشاني تخصصي با بازارفن بازار علوم انساني به عنوان

ensani.techmart.ir بود مشاهده خواهد قابل . 
 تخصصي علوم انسانية حوز به تخصصي منحصراً بازارهايفن بانك اطالعاتي. 3
 . پرداخت خواهند نظر مورد
 ارسالي اطالعات و هاخبرنامه تخصصي از بازارهايفن كاربرانة استفاد امكان. 4
 . است فراهم ايران ملي بازارفن طريق بازارها ازفن ساير توسط
تخصصي، به  بازارهايبه فن مربوط اطالعاتي بانك در عبارات جويو جست امكان. 5

 . است فراهم از يكديگر مجزا صورت
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-فن در فرض پيش تخصصي به صورت بازارهايفن توسط يافته انتشار ركوردهاي. 6
 . يافت نيز نمايش خواهد ايران ملي بازار

تخصصي  بازارفن هر روديو اطالعات ييدتأ و بررسي، نظارتبراي  دسترسي امكان. 7
 شده وارد ديتاهاي ييدأت از بعد بتوانند بازارهافن اين نياز صورت در تا شودنظرگرفته مي در

  . دنكن اقدام اطالعات اين انتشار نسبت به بازار تخصصي خودفن توسط
 . داشت خواهند دسترسي سايت خود) admin(مديريت  تخصصي به بازارهايفن. 8
 رد يا تأييد و اطالعات و اخبار روزرساني به تخصصي مجوز بازارفن مديريت. 9

 مشخص از زمانية دور گذراندن پس از را محصوالت و هاتقاضاي فناوري /عرضه/ پيشنهاد
 . خواهد داشت را ملي بازارفن

 تخصصي در بازارهايفن ساير تخصصي، در بازارهايفن به ورودي اطالعات. 10
 وارد ايران ملي بازاربانك اطالعات فن در شده اطالعات واردة مه شد، اما خواهد نهاج

 . شوندمي
 در تخصص باالي سطح به نياز به دليل محصول و فناوري تأييدة شناسنام صدور. 11
  . شد خواهد انجام ايران ملي بازارتوسط فن اولة مرحل

 سطوحة كلي در را ملي بازارفن مصوبة نام آيين بايستتخصصي مي بازارهايفن. 12
 بازار فنة  بر عهد گيريها، تصميمنامه آيين است درصورت نقض مفاد نمايند، بديهي رعايت
 . بود خواهد ملي

 و فعاليت مجوز ملي بازارفن با رسمي قرارداد انعقاد تخصصي پس از بازارهايفن. 13
 در مذكور ردادقرا مفادة كلي رعايت است بديهي. كرد خواهند را احراز بازارفن مديريت

 قرارداد مفاد صورت تغيير در است و تخصصي الزامي بازارهايسايت فن بودن داير مدت
-فن براي آور الزام مفاد حكم در شده افزوده يا شدهاصالح مذكور، موارد نامه آيين يا

 . شد تخصصي فرض خواهند بازارهاي
 و هم با را مشتركي يهانشست ادواري و ساالنه تخصصي به صورت بازارهايفن. 14

 خواهند ايتوسعه هايبرنامه و هانامهآيين تجربيات، بررسي براي تبادل ملي بازارفن با
 . داشت

اندازي  تواند راه ها ميهاي علم و فناوري در استان پارك يكي از وظايف مهم. 15
ندازي ا بازارها كمك به راه هدف كليدي اين فن. باشد يا تخصصي بازارهاي استاني فن
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ترين استراتژي دولت  اقتصادي زودبازده خواهد بود كه مهم هاي تر بنگاه هرچه سريع
  .دهد زايي را تشكيل ميدرغلبه بر چالش اشتغال

  
  بازار تخصصي علوم انسانيشكل ظاهري فن. 2- 3

  :تواند ساختارهاي متفاوت داشته باشداي ميبازارهاي تخصصي، استاني و منطقهفن
  بازار مجازي خواهد بود؛ بازار فيزيكي و هم فن كه هم شامل فن: عيار مامبه صورت ت. 1
  خواهد بود؛) اينترنتي(بازار مجازي  كه تنها شامل فن: مجازي به صورت. 2

بازارهاي استاني راتجربه  مجازي فنة توانند ابتدا نسخ علم و فناوري مي هاي  پارك
يي س از آن كه كاراو پ رسد، قول به نتيجه ميمعة كنند كه در زماني نسبتاً كوتاه و با هزين

بازارهاي فيزيكي را نيز در  فن اندازي بازار سطح استان مسجل شد، راه و اثربخشي فن
  .دستور كار خود قرار دهند

  :استاني چهار كاركرد عمده خواهند داشت بازارهاي فن
هاي گسترش بنگاهجهت ها در گذاري در استان سرمايه هاي ترين زمينه شناسايي مهم. 1

  اقتصادي زودبازده،
 ارايه بهمنظور  بههاي تجاري هاي تجاري و تبديل آنها به طرح خلق ايده. 2

  گذاران و كارآفرينان، سرمايه
  بازده، هاي زودتوليد براي بنگاهو تجهيزات خط) دانش فني(تأمين فناوري . 3
ن با گذارا فرينان و سرمايهمنظور آشنايي كارآ هاي فناوري استان به برپايي نمايشگاه. 4
  ]11. [هاي قابل دسترس دركشورفناوري
  

  بازار تخصصي علوم انساني، قطب علم و فناوري فن. 3- 3
هاي مرتبط با زمينهة همدر  تأثيرگذار و مهم يك قطب علمي علوم انساني به عنوان

ها و دانشكدهوجود . است فناوري و علمي متنوع هايپتانسيل داراي و بوده مطرح نياز بشر
 براي را بزرگ قم، از سوي ديگر، فرصتية علمية هاي علوم انساني از يك سو و حوزرشته
 در ضمن، و كرده ايجاد كشور علوم انساني در مهم هاياز قطب يكي به شدن تبديل
. بنيان مبتني بر علوم انساني و اسالمي استاقتصاد دانش زايي ارزش براي مجالي
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 و علم ها، پاركدانشگاه مانند تحقيقاتي و علمي هاي زيرساخت از منديبهرههمچنين، 
دانش و آگاهي و  بر مبتني اقتصادي آفرينيساز ارزشو مدارس علميه، زمينه فناوري

هاي اين بازار در علوم انساني الزم است فناوريبراي ايجاد فن. است بوده معنويت بشري
 ]6. [از فناوري ضرورت دارد ي جامعتن تعريفداشبنابراين، . حوزه به درستي شناخته شود

  
  فناوري .4
  تعريف فناوري. 1- 4

ها و فرايندهايي است كه فناوري شيوه و شگرد ساخت و كاربرد ابزار، دستگاهها، ماده
فناوري يك فعاليت انساني است و از همين رو، هم از . گشاي دشواريهاي انسان استگره

 .تر استدانش و هم از مهندسي ديرينه
ها و نوابزارهايي اشاره دارد كه از اصول و فناوري اغلب به نوآورية بر اين پايه واژ

هاي بسيار كهن مانند چرخ هم حتي نوآوري. گيرنددانشي بهره مية يافتفرايندهاي تازه
هاي فناوري نزد قدما فوت كوزهاز مصداق. روندهايي از فناوري بوده و به شمار مينمونه

  :فناوري با اين تعاريف نيز ديده شده است. تگري بوده اس
 .همان تسلط و تبحر انجام كار است ،فناوري •
يعني طراحي، ساخت،  ،هاتوانايي انجام كار در تمامي سطوح و زمينه ،فناوري •

 .استاستفاده، تعمير و نگهداري و تحقيق و توسعه و مانند آن 
هاي به كار ها، روشها و سيستميندها، ابزارها، فرادانشة توان كليفناوري را مي •

  .خدمات تعريف كردة رفته در ساخت محصوالت و ارائ
  .فناوري كاربرد عملي دانش و ابزاري براي كمك به تالش انسان است •
ها و مطالعات منظم فناوري را كاربرد علوم در صنايع با استفاده از رويه ،يونيدو •
  .داندمي

هاي مورد انتظار و مورد استفاده در حوزهوشها و رابزارها، شيوهة مطالع ،فناوري •
 ]12. [هاي گوناگون صنعت است

آالت و ، تجهيزات، ماشينهاها، فنون، ابزاريندها، روشاي از فرافناوري مجموعه •
  .گرددد يا خدمتي ارائه ميوش ميها كااليي ساخته هايي است كه توسط آنمهارت
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به دنبال  بيعي و فيزيكي پرداخته،ط طبيعت به بررسي رفتارهاية علم با مطالع •
ها و دستاوردهاي علمي، و در حالي كه فناوري با به كار گيري ايده ،ستهاكشف پديده

 .كندخدمات و كاالي مورد نياز بشر را ارائه مي
هاي تكنولوژي يا فناوري به معناي كاربرد منظم معلومات علمي و ديگر آگاهي •

تر، تكنولوژي كاربرد عملي دانش  به بيان ساده. است نظام يافته براي انجام وظايف عملي
  .جوامع بشري داردة و ابزاري براي كمك به تالش انسان است و تأثير بسزايي بر توسع

  
  اهميت توجه به فناوري علوم انساني. 2- 4

هاي پژوهشي مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي كشور سازي يافتهبا توجه به اهميت تجاري
پذير و يابي به محصوالت رقابتدانش تا دستة ها و تكميل چرخاين يافته و توليد ثروت از

ر ضروري به مسيريزي براي حركت درست در اين قابل عرضه در بازارهاي هدف، برنامه
 .رسدنظر مي

هاي اقتصادي قابل دانش، عالوه بر فراهم آوردن ارزشة ايجاد بسترهايي براي عرض
 .شودرشد اقتصادي و فني جامعه مي ها، منجر بهتوجه براي سازمان

 انتقال فناوري) الف
ند كه طي آن جذب و ا يندهاي مستمر و مداوميامعامالت انتقال فناوري، مشتمل بر فر

در اين انتقال عالوه بر تغيير مكان . گيردتطبيق فناوري در سازمان مورد نظر صورت مي
يند يا فناوري به عنوان فناوري فرا يق يافتهجغرافيايي و نيز تغيير مالكيت، فناوري تطب

 .يابدمحصول، اشاعه مي
امور مربوط به ة بازار يك نظام كامل و منسجم انتقال فناوري است كه كليفن

  ]13. [دهدمعامالت انتقال فناوري را انجام مي
  بازار، عامل رونق معامالت انتقال فناوريفن) ب

المللي، سطح ملي و چه در سطح بينبخشي به معامالت انتقال فناوري چه در رونق
نقش اين بازار . بازار به عنوان بازار تخصصي انتقال فناوري استمستلزم برپايي يك فن

عبارت است از كاهش موانع موجود بر سر راه معامالت و گردآوري و توزيع اطالعات واقع
 .ها از طريق معامالت تجاري آزادقيمتة باربينانه در



 مجموعه مقاالت دومين كنگرة ملي علوم انساني    386

  .خدمات بر توليد محصوالت تقدم داردة صي علوم انساني، جايگاه ارائبازار تخصدر فن
  

 خدمت نسبت به توليد كاالة اهميت ارائ. 3- 4

. گيردخدمت صورت مية ارائ) ب(توليد كاال يا ) الف(بازار در دو موضوع معامالت فن
دهد در ايران سهم، نقش و جايگاه توليد محصول چند وضعيت فناوري كشور نشان مي

رساني، نيازسنجي، تبليغات و مانند اطالع. افزاري استخدمت و انجام فعاليت نرمة برابر ارائ
در . داشته باشند العادهي فوقتوانند در رونق فروش محصوالت اثرند كه ميا آن، خدماتي

محصوالت و  ،تبليغ صنايع براياي كه در انجام خدمات مورد نياز كشورهاي صنعتي هزينه
ة اين تفاوت نگاه در ارائ. گرددگذاري تلقي ميشود به عنوان يك سرمايها ميهفناوري

خدمات بين ايران و بسياري از كشورهاي پيشرفته سبب شده است كه بازار محصوالت 
اما خدمات فقط به خدمات جانبي مورد نياز محصوالت توليدي . توليدي رونق پيدا كند

هايش، خود با دريافت ها و پيچيدگيعلت دشواريشود؛ بلكه علوم انساني به محدود نمي
پردازد كه خود نوعي فناوري آموزش، پژوهش، مشاوره و مانند آن به حل مشكالت مي

ة بنابراين ارائ. باشد كه درگير توليد نشده استاين فناوري از جنس خدمات مي. است
مات مورد نياز خد) الف. (خدمات در علوم انساني در دو بخش قابل طرح و بررسي است

  ]14[ .هاي علوم انسانيخدمات براي حل دشواري) ب(توليد كاال و 
  

  خدمات مورد نياز توليد كاال. 4- 4
هاي توليدي از جمله صنعتي و كشاورزي، فرايندهاي مديريت، آموزش، بخشة همدر 

ي ها خدمات عمومخورد كه تمامي آنبازاريابي، فروش، حسابداري و مانند آن به چشم مي
توان خدمات علوم انساني ها ميبا نوآوري در هر يك از اين حوزه. مورد نياز فناوري است

هاي نو در اقتصاد، مديريت، مالي و حقوقي را به فناوري علوم انساني تبديل كرد و روش
هاي علوم انساني، به ليكن در بعضي فناوري. در انتقال فناوري علوم انساني كاربرد دارد

توليد عصاره، ة براي مثال در يك كارخان. استعلوم انساني نياز ة ويژه از حوز هايفناوري
ي و شناسايي ديگر ختشناي و روانختشنااسانس، عطر و ادكلن، توجه به مسائل جامعه

داشته باشد و با شناخت عاليق و  تواند در بازار هدف تأثيرات شگرفعوامل مؤثر مي
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از . ايجاد شوديدي در جامعه و كشورهاي متفاوت هاي جدساليق مصرف كنندگان، فرصت
توجهي به اين مسائل، سبب از دست رفتن بازار فرش بيكه شود سوي ديگر مالحظه مي
  .ايران در جهان شده است

  
  هاي علوم انسانيخدمات براي حل دشواري. 5- 4

-رونق محصوالت مربوط نميبراي علوم انساني به خدمت ة خدمات حوزة گاهي ارائ
براي مثال نوآوري در . كندعلوم انساني نقش ايفا مية د؛ بلكه به خودي خود در حوزشو

در . شودهاي آموزشي و پژوهشي به توليد هيچ كااليي منجر نميآموزش، پژوهش، فناوري
ها، به خدمات ارتقاي روحي، فكري، ذهني و معنوي انسانة بعضي از موارد، نيازهاي حوز

باالتر، خدماتي وجود دارد كه نتوانسته است جايگاه و موفقيت الزم  در سطح. ويژه نياز دارد
هاي روشن، كاربردي و موجود در فناورية در اين مقاله به مقول. را در جامعه پيدا كند

علوم انساني و كشف ة هايي از خدمات ويژپردازيم و فقط نمونهآموزشي و پژوهشي نمي
  .دهيمبحث قرار ميموضوعات جديد در علوم انساني را مورد 

  
  هاي علوم انسانيبازار و فناوريفن. 5
  هاي علوم انسانيهايي از خدمات و فناورينمونه. 1- 5

استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و در بسياري از ة سازي توسط مؤسساستاندارد
بوط هاي مشابه، به تحقيقات صنعتي كه به توليد كاال مرهايي با نامكشورها، توسط سازمان

ها و موضوعات علوم امروزه شاهد استانداردسازي در روش. پيوند خورده است ،شودمي
ها هايي از آننمونه 26000و  16000 ايزو. انساني، اجتماعي، رفتاري و مانند آن هستيم

  ]15. [هستند
در حالي كه براي برق مصرفي، اختالف پتانسيل و بسامد به عنوان يك استاندارد 

ده شواجب تا حرام عنايتي نة ديني در گستر ياهت؛ به بسياري از دستورتعريف شده اس
كند كه چه حدي مجاز است، ليكن در شرع مقدس، اگر استاندارد فقط تعيين مي. است

اي به عنوان واجب وجود دارد و حد مجاز با مستحب و مباح تعيين شدهغيرمجاز گستره
مجاز و غيرمجاز را ة يم شرع دو محدودبينمي. بودن داراي دو سطح مكروه و حرام است
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واجب، مستحب، مباح، مكروه و حرام تقسيم كرده است كه در نوع خود ة به پنج محدود
  ]16. [نظير استبي

آن . گرددمالحظه مي) ع(حقوق امام سجاد ة ديگري از اين دقت نظر در رسالة نمون
د در حقوق فرزن. اندشمردهحضرت در بيش از پنجاه مورد، ضرورت خدمات مورد نياز را بر

واحد، از سوي ة نقل شده است كه مبتني بر يك نظري نسبت به والدين، احاديث فراوان
ر مورد آن به خداي احد و واحد است كه هنوز قالب موجود روز به نام نظريه و فرضيه د

  ]17. [طلبدها و دانش فني خاص خود را ميها بخشي از فناورياين. كار نرفته است
  

  نقش آموزش در كاربردي كردن علوم انساني. 2- 5
هاي علوم انساني، به برگزاري دورهة هاي حوزبه منظور گسترش خدمات و فناوري

مركز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه قم، توسط . استهاي علمي نياز آموزشي و نشست
ني برگزار شده كاربرد مستقيم و غيرمستقيم علوم انساة هاي آموزشي متعدد در زمينكارگاه
ر اين د 1390تا  1385هاي كارگاه آموزشي كه در سال 120عنوان از  70بيش از . است

هاي مختلف علوم انساني در گر بخشي از پتانسيل رشتهمركز رشد برگزار شده، بيان
هاي آموزشي مرتبط با علوم انساني هعناوين كارگا.باشدكاربردي كردن علوم انساني مي

  :ازاند  دانشگاه قم برگزار شده، عبارت كه در مركز رشد
ها، امور مالياتي، بيمه و قانون هاي حقوقي و ثبتي شركتنگارش طرح تجاري، جنبه

افزارهاي بازي و آموزشي، كار، خالقيت، نوآوري و كارآفريني، بازاريابي، تبليغات، توليد نرم
ديجيتال، استراتژي ورود ة بازاريابي و مديريت فروش، اينترانت ملي، نسخ خطي و كتابخان

كارها، ها و راههاي صادرات، چالشها، استراتژيالمللي، حسابداري شركتبه بازارهاي بين
- كننده، روشي رفتار مصرفاي بر بازار، تحقيقات بازار و شناساي، مقدمهEFQMآشنايي با 
هاي سياره هاي كهكشان خويشتن، مديريتيابي به اطالعات در اينترنت، سيارههاي دست

منيت اطالعات، مديريت افزار موفقيت، استانداردهاي اكهكشان خويشتن، طوفان فكر، نرم
المللي، آشنايي هاي نوآوري و اختراع، اصول و فنون مذاكرات بينها و الگوريتمپروژه، روش

 هاي نوآوري ومداري، روشافزوده، مشترير ارزشبا قوانين و تسهيالت گمركي، ماليات ب
هاي نوپا، مديريت زمان، آشنايي با فنون عقد قرارداد، راع، تدوين سند راهبردي شركتاخت

هاي مختلف جست و جو در اينترنت، موفقيت در كسب و كار، كاربرد هوش تكنيك
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جامع مديريت بازاريابي، خودشناسي ة شناسي مديريت، دورهيجاني در زندگي و كار، روان
ي داخلي، صنايع شنيداري، صنايع مكتوب، سير از ذهنيت شغلي، آشنايي با الزامات و مميز

، كاربرد فناوري اطالعات در خانواده، اتاق فكر مجازي، آموزش )در معماري(تا عينيت 
والن دفاتر، آموزش مقدماتي حسابداري، معرفي وظايف و اهداف ئاي مديران و مسحرفه
هاي حمل و نقل و ناخت پتانسيل، ش)در كاربردي كردن علوم انساني( ها و مراكز رشد پارك

هاي كسب و كار در كاهش هزينه، نقش فناوري اطالعات در درآمدزايي، معرفي فرصت
- ، روانFOREX، آشنايي با بازار بورس جهاني 1389تجارت خارجي، وضعيت بازار در سال 
هاي نودر روابط عمومي، مديريت كيفيت، آشنايي با شناسي ارتباط با مشتري، فناوري

، آشنايي با كنترل TQMو   QFDهاي تعاوني، مديريت كيفيت ها و رويكرد شركتركتش
جامع ة ها و جوايز كيفيت، دورنامههاي تعالي كيفيت، آشنايي با گواهيكيفيت آماري، مدل

اندازي دفتر هاي زودبازده، راههيالت بنگاهكاربردي مديريت بازاريابي، امور اجتماعي و تس
نگارش مكاتبات اداري، آشنايي با بورس و بازار سرمايه، مطالعات  كار مجازي، آيين

، تدوين GPSشناخت و كاربرد عملي دستگاه ة بازاريابي، حسابداري كاربردي، دور
هاي دانش بنيان، آشنايي با استانداردهاي علوم انساني و رفتاري، كارآفريني در شركت

هاي نوپا، قوانين ماليات شركتة ويژ مالكيت فكري و رويكرد تجاري سازي، مقررات بيمه
  ]18. [افزودهبر ارزش
هاي علوم ها موضوعاتي است كه رشتهشود بخشي از اين كارگاهه مالحظه ميك چنان

ها به طور هاي مختلف كاربرد دارند و بعضي از آنها و فناوريانساني در ديگر زمينه
معه پاسخ گويند و كمبودهاي يازهاي جاتوانند به بخشي از نمستقيم و با ايجاد نوآوري مي

الزم است با يك پژوهش گسترده، نيازهاي مختلف جامعه به . را برطرف كنند مختلف
  .نظران علوم انساني برسدني شناسايي گردد و به اطالع صاحبعلوم انسا

  
  بازار در انتقال فناوري علوم انسانينقش فن. 3- 5

  :اين شرح استبازار به هاي مؤثر فناي از نقشپاره
هدايت ، )مانيتورينگ(هاي پايش ها در زمينهايجاد بستر اطالعاتي شركت .1

  و مانند آن،) بنچ ماركينگ(، الگوبرداري )منتورينگ(
- ها و فعاليتهاي تحقيقاتي براي گزينش فناوريها از فعاليتنيازي شركتبي .2
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  هاي مناسب و مورد نياز،
 ارزيابي فناوري مورد نياز،ها در تعيين و ايجاد تعادل بين شركت .3
 ها،منديقرارداد، كشف نيازها و توانتسهيل در عقد  .4
ياز براي بومي كردن و جذب هاي مورد نگيري زيرساختمشاركت در شكل .5

 .فناوري
بازارهاي ذيل در هها و فنپيشنهاد شامل نمايشگا 22ها، براي اجراي اين گونه نقش

 :بازار آورده شده استكتاب فن
-فناورية هاي خارجي در زمينبازار ملي با مشاركت شركتفن: ازرگانيوزارت ب .1

  هاي برتر،
 بازار نفت و گاز و پتروشيمي،فن: وزارت نفت .2
 هاي كشاورزي و صنايع تبديلي،وزارت جهاد كشاورزي، فناوري .3
 هاي تجارت پذير دفاعي،بازار فناوريفن: وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح .4
بازار اندازي فنراه: ي و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوريمعاونت پژوهش .5

 مجازي كشور،
 بازار صنايع كوچك،فن: هاي صنعتي ايرانسازمان صنايع كوچك و شهرك .6
بازار فن: سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح با همكاري سازمان صنايع هوافضا .7

 هوافضا،
 اي،قهبازار منطفن: هاهاي تحقيقاتي استانشهرك .8
هاي بازار فناوريفن:  سازمان محيط زيست با همكاري وزارت صنايع و معادن .9

 زيست محيطي،
بازار فن: و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات .10

 صنايع فرهنگي،
 هاي آموزشي،بازار فناوريفن: وزارت آموزش و پرورش .11
هاي اميد براي ارتقاي فناوري ريبازارهاي فناوفن: وزارت جهاد كشاورزي .12

 روستاييان و معيشت آنان،
 گري،هاي گردشبازار فناوريفن: گرديگردي و جهانسازمان ايران .13
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 بازار صنايع سرگرمي،فن: وزارت صنايع و معادن .14
 ريزي،هاي مديريت و برنامهبازار فناوريفن: ريزيسازمان مديريت و برنامه .15
بازار فن: ي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالميسازمان صدا و سيما با همكار .16
 ها، رسانه

 هاي اطالعات و ارتباطات،بازار فناوريفن: وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات .17
 هاي نوظهور،بازار فناوريفن: رياست جمهورينهاد ها فناوري دفتر همكاري .18
 هاي حمل و نقل،بازار فناوريفن: وزارت راه و ترابري .19
 هاي انرژي،بازار فناوريفن: وزارت نيرو .20
 هاي ساختمان،بازار فناوريفن: وزارت مسكن .21
بازارها و مبادالت فناوري در وزارت بازرگاني و تأسيس معاونت گسترش فن .22

 ]19. [تدوين فانون تجارت فناوري
 .علوم انساني استة باال در حوز ياهدرصد پيشنهاد 20خوشبختانه نزديك به 

. هاي پسته در اطراف قم گزارش شده استوجود باغ سوم و چهارم هجري،ة در سد
اينك در قرن چهاردهم، به عنوان كارآفريني و يك كار تحقيقاتي و تجربي گسترده، بار 

آميزي در اطراف قم مشاهده موفقيتة ديگر كشت محصوالتي مانند زيتون و پسته با تجرب
هاي ها و فرصتبه فعاليت يابيشود با الگوبرداري از تاريخ، دستمالحظه مي. دگرد مي

براي برخورداري از مزاياي تحقيقات علوم انساني، الزم است به . شودپذير ميجديد امكان
- اندازي مؤسسات دانشراه. علمي استوار است توجه شودة هاي موفق كه بر پايالگوبرداري

دات نمايشي هاي توليگيري پايهنمايش، راهي است براي شكلة بنيان علوم انساني در حوز
-در رقابت با هاليوود و مانند آن، كه الگوبرداري راه را براي فناوران علوم انساني كوتاه مي

  .كند
 

  الگوبرداري  .6
 آن اجرايو  (Benchmarking)الگوبرداري . 1- 6

وري به عنوان دو  در جهان امروز و در شرايط رقابتي بازار، كيفيت محصول و بهره
و آنهايي كه از  ندز ميو بقاي مؤسسات حرف اول را عامل اساسي و مهم در حفظ 



 مجموعه مقاالت دومين كنگرة ملي علوم انساني    392

از اين رو . دبوماندگار خواهند  ،وري و كيفيت باالتري برخوردارند در بازار حضور داشته بهره
ها و اطالع مداوم از وضعيت بازار و كيفيت و كميت محصوالت رقبا و همچنين سيستم

ناپذير است تا  ب ضروري و اجتنابهاي انجام كار آنها براي هر مؤسسه و شركت رقيروش
كنند، خود را به وضعيت  هاي برتر رقبا الگوبرداري ميها و ويژگيضمن اين كه از مزيت

توانند خود را به سوي  ها ميلذا تنها راهي كه سازمان. بهتري نسبت به آنها برسانند
برابر رقبا و هايشان را در ها و پيشرفت و توسعه هدايت كنند اين است كه چشمبهترين

بر اين اساس . هاي مورد نياز باز نگه دارند زمينهة همبهترين تجربيات جهاني در 
هاي خود را توانند فعاليت آن مية ها به وسيلمند است كه سازمان الگوبرداري روشي نظام

سازي  گيري و اصالح كنند؛ اين روش با فراهم بر اساس بهترين صنعت يا سازمان اندازه
ده است شهاي بهترين سازمان مشخص آن فعاليتة ها كه به وسيلبراي سازمانچارچوبي 

دهد كه چگونه  و تشخيص وجوه تمايز سازمان موجود با بهترين سازمان، نشان مي
الگوبرداري در واقع ابزاري براي بهبود مستمر است . هاي موجود را پر كردتوان شكاف مي

 . يدي و خدماتي به كار گرفته شودهاي تولتواند توسط انواع سازمان و مي
فرايندهاي كاري در برابر ة گيري و مقايس اي، فرايند مستمر اندازه ارزيابي مقايسه

هاي پيشرو با هدف كسب اطالعاتي است كه سازمان فرايندهاي قابل مقايسه در سازمان
 يفرايند الگوبرداري. مورد نظر را كمك خواهد كرد تا بهبودها را شناسايي و اجرا كنند

هاست كه در مقايسه با رقباي مند و پيوسته از ارزيابي محصوالت، خدمات و روش نظام
ندو در واقع ابزاري مؤثر ا كه به عنوان پيشگام مطرحپذيرد  انجام ميهايي اصلي يا شركت

الگوبرداري كه با نام الگوبرداري از . بهبود فرايندهاي كاري است برايدر دست مديران 
هايي به عنوان بهترين، ا نيز معروف است با شناخت سازمان يا سازمانهبهترين
توان با آن شكاف موجود بين يك سازمان تا سازمان  كند كه مي هايي را معرفي مي تكنيك

  .پيشرو را پر كرد يا به حداقل رساند
  

  چيستي الگوبرداري. 2- 6
علوم مهندسي ساختمان الگوبرداري قبل از اين كه در ادبيات مديريت مطرح شود، در 

بدين معني كه الگوبرداري شاخصي است كه ساير . برداري به كار گرفته شده است و نقشه
گيري  اخير بهرهة دهند؛ در ده و تطبيق مي كنند ميها، خود را با آن مقايسه نقاط و موقعيت
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كه اين واژه در مديريت و مهندسي نيز كاربرد يافته و تعاريف چندي از آن شده است 
  : كنند؛ از جمله را مطرح مي ي مشتركهمگي مفهوم

جو براي يافتن بهترين تجربيات صنعت يا و الگوبرداري عبارت است از جست -1
  ،.خدمات براي رسيدن به باالترين سطح عملكرد

ها، وظايف تخصصي يا عمليات الگوبرداري عبارت است از توجه بيروني بر فعاليت -2
  ر اصالح و بهبود مستمر،داخلي يك مؤسسه به منظو

تجربيات برتر الگوبرداري يعني مقايسه و ارزيابي خود با ديگران به منظور كشف  -3
  موجود،ة آنها و جبران فاصل

الگوبرداري عبارت است از يك فرايند پژوهشي دايمي كه سازمان را به سمت   -4
  . دهد بهترين شدن در مقايسه با رقبا سوق مي

و   يند تعريف، تشخيصانيزالگوبرداري را فر (APQC)آمريكا  فيتو كي  وري مركز بهره
  منظور افزايش دنيا، به  در سطح  برجسته  هايسازمان  و فرايندهاي  با اقدامات  يافتن  تطابق

  .كند مي  خود تعريف  عملكرد سازمان
  

 الگوبرداري در توليد كاال .3- 6

و   تجارت در دنياي  تاكتيكي  ريزي امهابزار برن  به عنوان  الگوبرداري  از روش  استفاده
ها  ژاپني .گرديدآغاز 1970ة در اواخر ده زيراكس  تجاري  شركتة ها نيز به وسيلسازمان
كپي را با   دستگاه  آشنا شوند كه  آمريكايي  هايكردند تا با آن دسته از شركت  تالش
  . كردند كمتر توليد مية باالتر اما با هزين  كيفيت

اري هم يك نگرش و تفكر زيربنايي است و هم يك ضرورت كه اين ضرورت الگوبرد
  : شود از به طور خالصه ناشي مي

  رقابت جهاني و وجود شرايط رقابتي در بازار كار، -1
  توجه در علم و فناوري، هاي سريع و قابلپيشرفت  -2
  هاي سريع در فناوري اطالعات،پيشرفت  -3
  م دانش مديريت،هاي قابل توجه و دايپيشرفت  -4
مديريت كيفيت ( TQMضرورت رعايت استانداردهاي كيفيت و تكامل طبيعي   -5
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  ]20). [فراگير
  

  الگوبرداري درارائه خدمت .4- 6
امروزه . ها در جهت بهبود سازمان است اي يكي از مؤثرترين شيوه ارزيابي مقايسه

هاي برتر را براي شهاي موفق، روتواند با الگوبرداري از سازمان مديريت هر سازمان مي
الگوبرداري نه تنها . به اجرا بگذارندبهبود مستمر كارايي در سازمان خود پيدا كرده و آنها را 

حي فرايندها نيز تواند در روابط طرا تواند يك تكنيك تشخيص مشكالت باشد بلكه مي مي
ت كه الگوگيري به واقع پاسخي براي تنظيم اين سؤال اس. به طراحان كند كمك شايان

شود استانداردهاي عملكرد بايد در چه  هنگامي كه احتياج به بهبود تشخيص داده مي
هاي موفق و فهميدن چگونگي تشخيص سطوح عملكرد سازمان. سطحي تنظيم شوند

توانند براي تغيير در سازمان ايجاد انگيزه  انجام آن، تشخيص اين كه ديگران چگونه مي
هاي موجود بين عملكرد قل برسانند و تشخيص شكافكنند و اشتباهات خود را به حدا

توانند از نتايج  بين آنها همگي مية ها و كم كردن فاصلهاي موفق با ديگر سازمانسازمان
  .الگوبرداري به شمار آيند

  
  هاي اساسي در الگوبرداريها و گاممدل .5- 6

يزتر، توان براي الگوبرداري درنظر گرفت؛ دو مدل متما هاي مختلفي را مي مدل
. چه كسانية چه چيزهايي و الگوبرداري برمبناي مقايسة الگوبرداري برمبناي مقايس

  :اند ازهاي مهمي دارد كه از آن جمله عبارتالگوبرداري گام
  : شامل (Planning)ريزي برنامه. 6-5-1

  انتخاب فرايندي كه بر اساس استراتژي شركت بايد الگوپذير شود؛ -الف
  رداري،تشكيل تيم الگوب -ب
  شود؛ درك و مستندسازي فرايندي كه الگوپذير مي -پ
  ).كيفيت، زمان، هزينه(گيري عملكرد فرايند  ايجاد معيارهاي اندازه -ت
  : شامل (Searching)جو و بررسي و جست. 6-5-2

طراحي فهرستي از معيارهايي كه يك شركت الگوده مطلوب بايد داشته  -الف
  باشد؛
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  ده مستعد و بالقوه،جوي شركاي الگوو جست -ب
  نامزدها و انتخاب بهترين شريك مناسب براي الگوگيري از آن،ة مقايس -پ
دست آوردن پذيرش براي شريك شدن در  هبرقراري تماس با شريك انتخابي و ب -ت
  . بررسي
  
  :شامل (Observing)مشاهده . 6-5-3

  تشخيص نيازهاي اطالعاتي، -الف
  ها، آوري اطالعات و داده انتخاب روش يا وسيله براي جمع -ب
  . مشاهده و بسط -پ
  :  شامل (Analysis)جزيه و تحليل ت. 6-5-4

  ها و اطالعات، آوري داده سازي و جمع مرتب -الف
  ها، كنترل كيفيت اطالعات و داده -ب
  ها، سازي داده نرمال -پ
  تشخيص فاصله و شكاف در عملكرد، -ت
  . عملكردة تشخيص علل فاصل -ث
  :  شامل (Adapting)يق تطب .6-5-5

  پذيرش آنها،ة تحليل و فراهم كردن زمينة هاي مرحل اطالع دادن يافته -الف
  ايجاد اهداف عملياتي براي بهبودها، -ب
  اجرا براي بهبودها،ة طراحي يك برنام -پ
  بهبود،ة اجراي برنام -ت
  نمايش پيشرفت كار، -ث
  .يق بازخورداتمام بررسي با يك گزارش نهايي و بررسي از طر -ج
  
  گيرينتيجه

يا در هاي علوم انساني رشتهة در همتوان هاي مختلف، ميبا الگوبرداري از فناوري
اين . خدمت تعريف كردة هايي با موضوع ارائاي علوم انساني، فناوريرشتههاي بينشاخه

به  چنين رويكردي. هاي فني و مهندسي صورت پذيردتواند از فناوريها ميالگوبرداري
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ها و ها و فرضيهالگوبرداري از نظريه. شودصنايع فرهنگي و صنايع خالق منجر مي
-تواند به كمك بوميهاي مختلف ميهاي توليدات فرهنگي در كشورها و فرهنگتاكتيك

  .هاي مختلف علوم انساني تبديل شودسازي به خدمات باارزشي در حوزه
اين . ن و عرضه كنندگان فناوري استبازار پايگاه ارتباطي بين توليدكنندگافن

بازارهاي موجود نشان سوابق فن. فناوري تبديل شودة تواند به انتقال و مبادلارتباطات مي
  .بازار تخصصي علوم انساني در ايران خالي استدهد كه جاي فنمي
  

  و مĤخذ منابع
http://www.astp.ir/TechnologyTransfer_fa.aspx 
http://www.research.gov.ir/portal 
www.aseftechmart.com/main.Asp 

  :فناوري، به نشانيپورتال معاونت پژوهشي و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و 
مديركل تدوين استاندارد مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، كارگاه آموزشي تدوين . پورحبيبي

 .مركز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه قم. 23/10/1389علوم انساني و رفتاري،  هاياستاندارد
انتشارات دانشگاه . اه قمكارنامة پژوهش و فناوري دانشگ. 1390. رضايي، سيدمحمد و محسن صالحي

 .587تا  575. صص. قم
مركز مديريت حوزة علمية  1389گران برتر سال سخنراني در جمع پژوهش. 1389. رضايي، سيدمحمد
 .خواهران، قم
، مركز رشد 23/10/1389كارگاه آموزشي تدوين استانداردهاي علوم انساني و رفتاري، . رضايي، سيدمحمد

 .قم واحدهاي فناوري دانشگاه
نشست علمي كاربردي كردن علوم انساني با حضور اعضاي هيأت علمي دانشگاه . رضايي، سيدمحمد

 .، مركز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه قم01/10/1389قم،
 www.istt.org: سايت دفتر انتقال فناوري شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان، به نشاني

 www.sstp.ir: بازار پارك علم و فناوري استان سمنان، به نشانيسايت فن
  : بازار پارك علم و فناوري استان مركزي، به نشانيسايت فن
 www.ystp.ir: بازار پارك علم و فناوري يزد، به نشانيسايت فن
 www.qomit.ir/fanbazar: ركز رشد دانشگاه قم، به نشانيبازار مسايت فن
 www.techmart.ir:، به نشاني)بخش دربارة ما و بخش مقاالت(بازار ملي ايران  سايت فن

: به نشاني) و بخش مقاالتبخش دربارة ما (اي خراسان  بازار منطقه ايت فنس
www.kstp.ir/techmart  
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  : ، به نشاني)بخش دربارة ما(بازارهاي صنعتي آصف  سايت مركز فن
 www.nttc.edu: سايت مركز ملي انتقال فناوري، به نشاني

 فرهنگ الروس
بازار؛ رويكردي نو به تجارت فناوري و بازارسازي براي دستاوردهاي  فن. 1382. يل وهمكارانفر، عقملكي

 .پژوهشي، صنايع دفاع
 benchmarking.persianblog.ir‐http://ieir: وبالگ الگوبرداري به نشاني

 /www.wikipedia.org/wiki: سي، به نشانيپديا، دانشنامة آزاد، انگلي ويكي
  /http://fa.wikipedia.org/wiki: پديا، دانشنامة آزاد، فارسي، به نشاني ويكي



 



  
  
  

  هاي دانشجويينامههاي هويت ملي در پايانواكاوي مؤلفه
  

  ∗نيامهدي لقمان
  ∗∗طيبه احمدي يگانه

  
  چكيده

هاي هويـت و داراي بيشـترين اهميـت بـه لحـاظ      ترين بخشهويت ملي يكي از جامع
هــاي هويــت ملــي را در هايــن پــژوهش جايگــاه مؤلفــ. وحــدت و انســجام ملــي اســت

جهـت  روش تحقيـق فراتحليلـي اسـت و    . هاي دانشجويي بررسي كرده است نامه پايان
نامـه  پايان 46هاي تحقيق از داده. اي استفاده شدي كتابخانهگردآوري اطالعات از شيوه

ها نامهنتايج نشان داد در پايان. دكتري و كارشناسي ارشد مرتبط با موضوع گردآوري شد
فقط يك يا دو % 79/65ت كه از اين تعداد مؤلفه براي هويت ملي مشخص شده اس 38

هـاي هويـت   دهد ميـان مؤلفـه   ها نشان مياين پراكندگي در مؤلفه. بار تكرار شده است
هاي هاي دانشجويي توافق كلي وجود ندارد و هر يك از محققان مؤلفهنامهملي در پايان

هاي نقد پژوهش همچنين نتايج بررسي و. اندخاصي را براي انجام پژوهش خود برگزيده
انجام شده پيرامون هويت ملي در كتب درسي كه با روش تحليـل محتـوا انجـام شـده     

ها توسط پژوهشگران بدون اسـتفاده از منبـع خـاص و بـا     نشان مي دهد كه ذكر مؤلفه
توجه به نظر شخصي و يا نهايتاً استفاده از نظرات اساتيد راهنمـا و مشـاور انجـام شـده     

ي  هويـت  هاي تحليلي در زمينهها و بررسيشود در پژوهشهاد ميبنابراين پيشن. است

                                                 
  عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد چابهار ∗
  مدرس دانشگاه آزاد اسالمي واحد چابهار ∗∗
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هاي اصلي هويت ملي ايراني توجه اي و جامع جهت تعيين مؤلفهملي با نگاهي فرا رشته
 .شود

  هاي هويت ملي، هويت ملي، تحليل محتوا، برنامه درسيمؤلفه :ها كليدواژه
  

  مقدمه
نياز به آن و احساس . دنياي امروز است ي يكي از مباحث مهم و با اهميت درمل تيهو

 .باشداي ميهاي انكارناپذير در هر جامعهتعلق، وفاداري و گرايش به سمت آن از ضرورت
امروزه اين مفهوم به قدري اهميت پيدا كرده است كه برخي از انديشمندان، هويت ملي را 

  ). 2003، 1پول(دانند ها ميزيربناي تمامي انواع ديگر هويت
ترين مباحث عصر مدرن و پسامدرن است كه ترين و جديويت ملي يكي از اساسيه

اين مفهوم ). 1995ميلر، (وجود آمده است نظران بعد از رنسانس بهنظر برخي از صاحببه
ي ناسيوناليسم كه در براي مثال، دانشنامه. رودشمار مياز مفاهيم جديد علوم اجتماعي به

شد، هيچ عنواني را به هويت ملي اختصاص نداده و تنها در ميالدي منتشر  1990سال 
هويت ملي را به ) 1373(اشرف . طور گذرا به اين مفهوم اشاره كرده استچند مورد به

داند كه ابتدا در اروپا پيدا شد و ي سياسي و اجتماعي نوزاد عصر جديد ميعنوان يك پديده
اما وي معتقد است . هاي ديگر راه يافتنبه مشرق زمين و سرزمي 19آنگاه از اواخر قرن 

ي علوم اجتماعي است كه از هاي تازهعنوان يك مفهوم علمي از ساختههويت ملي به
در حال رواج ) 2كاراكتر ملي(» خلق و خوي ملي«جاي مفهوم نيمه دوم قرن بيستم به

مليت، وارد  ي وطن و ملت وبا توجه به اين امر، در ايران نيز مفهوم تازه. است گرفتن
 .كالم سياسي روشنفكران عهد روشنگري شد و در انقالب مشروطه به ثمر رسيد

ها و ها، اسطورهها، نهادها، خاطرهي باز توليد و باز تفسير دائمي ارزشمل تيهو«
دهد و تشخيص هويت افراد با آن ها را تشكيل ميهايي است كه ميراث متمايز ملتسنت

در واقع ). 30، ص 1383اسميت، (» پذير استفرهنگي، امكان الگو، ميراث و يا عناصر
ي اين هويت، شالوده. هويت ملي اولين شكل هويت قابل حصول براي هر فردي است

هاي ديگر مطلع توان از هويتچراكه از طريق آن مي. ها استاصلي و مقدم بر ساير هويت
اي از عناصر و مجموعههويت ملي را ) 1383(همچنينن احمدي ). 1381رهياب، (شد 

. كنداي را از ساير جوامع متمايز ميداند كه جامعهعوامل اجتماعي، فرهنگي و تاريخي مي
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هويت ملي مفهومي دو وجهي است كه همزمان بر تشابه و تمايز داللت  به عبارت ديگر
آيد كه به شود از خصوصياتي سخن به ميان مييعني وقتي بحث از هويت ملي مي. دارد
ها جدا مي گيرد و از طرف ديگر، از ديگر ملتوجب آن يك ملت مورد شناسايي قرار ميم

: شماردها، چند عنصر را بر ميبراي تفكيك هويت ملي از ساير هويت) 1383(ميلر . شود
ها به يك وطن و به يكديگر و تعهد متقابل تعلق خاطر و باور جمعي و مشترك ملت -1

پيوند و  -4داشتن هويت فعال  -3خ و قدمت تاريخي داشتن تاري -2نسبت به هم 
 . وابستگي مردم به مكان جغرافيايي خاص

بنابراين، . شودوجه تمايز هر كشور از كشور ديگر با توجه به هويت ملي تعريف مي
اي تالش در جهت رشد و تقويت هويت ملي از نيازهاي اصلي و اساسي هر جامعه

هاي هويت ملي يا به عبارت ديگر اجزاء تشكيل بايد مؤلفهاما قبل از آن . شودمحسوب مي
در . ي آن را شناخت تا بر مبناي آن بتوان به تقويت و تعميق هويت ملي پرداختدهنده
هاي كارشناسي ارشد و دكتري تحقيقات نسبتاً خوبي پيرامون هويت ملي انجام نامهپايان

هاي ه دانشجويان و محققان رشتهآيد كجا پيش مياما سؤال اساسي اين. گرفته است
؟ و اينكه، چه معياري را براي اندهايي را براي هويت ملي در نظر گرفتهمختلف چه مؤلفه

ين تحقيق با بررسي آراء و افكار محققان تالش در جهت ااند؟ ها برگزيدهانتخاب مؤلفه
نگاهي همچنين در آخرين بخش اين تحقيق، با . گويي به اين سؤاالت داردپاسخ

هاي انجام شده پيرامون موضوع هويت ملي در نظام آموزش و پرورش فراتحليلي، پژوهش
ها مورد ارزيابي و نقد ايران كه با روش تحليل محتوا انجام شده، با تمركز بر روي مؤلفه

  . قرار خواهد گرفت
  

  روش 
بـراي بـازنگري پيشـينه    فراتحليـل  . روش تحقيق در ايـن پـژوهش فراتحليلـي اسـت    

 هايي كـه قـبالً  كشف روابط جديد در ميان تعداد زيادي از پژوهش هاي پژوهشي وموضوع
جامعه آماري اين تحقيق ). 1385، و محمدزاده عريضي ،عابدي(رود به كار ميانجام شده، 
نمونه آمـاري در  . هاي انجام شده مرتبط با مبحث هويت ملي در ايران استنامهكليه پايان

هاي مـرتبط  بنابراين سعي شد تا اكثر پايان نامه. برابر با جامعه آماري استاين تحقيق نيز 
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. ي مورد مطالعه و بررسي قـرار گيرنـد  مل تيهوهاي با مبحث هويت ملي و باالخص مؤلفه
هاي مـرتبط بـا موضـوع هويـت ملـي در      نامهانيپاي يابي به همهبدين منظور براي دست

ي استان قدس رضـوي، مركـز   تابخانه ملي، كتابخانهسطح كارشناسي ارشد و دكتري، از ك
علـت  عالوه بر آن بـه . استفاده شد 4و سايت جهاد دانشگاهي 3اسناد و مدارك علمي ايران

-يابي بهتر به نتـايج، بـه دانشـگاه   هاي اطالعاتي در ايران و براي دستكامل نبودن پايگاه
، تهـران، تربيـت معلـم،    )ع( ، امـام صـادق  )س(تربيت مدرس، الزهرا (هاي مختلف تهران 

نيـز  ) دانشگاه بيرجند(و بيرجند ) دانشگاه شيراز(؛ شيراز )فردوسي(؛ مشهد )عالمه طباطبايي
هـا، اعتبـار   علت انتخاب اين دانشـگاه . مراجعه شد تا نتايجِ كامل و مطمئنتري حاصل شود

جمـوع تعـداد   در م. هاي ثبت شده مرتبط با مبحث هويت ملي بـود نامهعلمي و تعدد پايان
ها به تفكيك هر محـل در جـدول   عدد بود كه تعداد آن 46هاي مطالعه شده نامهانيپاكل 

  .آورده شده است 1ي شماره
 

هاي كارشناسي ارشد و نامههاي مراجعه شده براي مطالعه پايانمحل: 1جدول 
  دكتري

نام   محل مراجعه شده
  شهر

  تعداد

نامه از دانشگاه پايان 3نامه از دانشگاه آزاد و پايان 14(نامه پايان 17  تهران  ي مليكتابخانه
  )مازندران

  نامهپايان 5  تهران  دانشگاه الزهرا
  نامهپايان 8  تهران  دانشگاه تهران

  نامهپايان 5  تهران  دانشگاه تربيت مدرس
  نامهپايان 2  تهران  دانشگاه عالمه طباطبايي

  نامهپايان 2  مشهد  دانشگاه مشهد
  نامهپايان 4  شيراز  دانشگاه شيراز
  نامهپايان 3  بيرجند  دانشگاه بيرجند

  نامهپايان 46  شهر 8  مجموع
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  هاي هويت مليمؤلفه
ي ي هويت ملي است كه نشان دهندههاي هويت ملي، اجزاء تشكيل دهندهمؤلفه

-ديگر مؤلفهعبارت به. شودها يك كشور شناخته ميي آنشناسايي و تمايزند و به واسطه
هايي نظير اتحاد، چسبندگي، اي هستند كه بايد داراي ويژگيهاي هويت ملي مجموعه

- در مورد مؤلفه«). 1388نيا، لقمان(عيني بودن، حقيقي بودن و سيال بودن را دارا باشند 
شود هاي هويت ملي بايد توجه داشت كه در هر عصري به عنصر ويژه و خاصي تكيه مي

» نگري استسويهها و پرهيز از يكي مؤلفهزمان به همهيت دارد توجه همچه اهماما آن
ي آن وسيلهي واحدي كه بتوان بههمچنين هيچ نسخه). 132، ص 1383رواساني، (

-با توجه به اين). 1383قادري، (اي را مشخص كرد، وجود ندارد هويت ملي در هر جامعه
باشند، بنابراين نبايد صرفاً يكي از اين عناصر را ي در ايران متعدد ميمل تيهوكه عناصر 

با اين وجود برخي از ). 1383احمدي، (بزرگ و برجسته نمود و روي آن تأكيد كرد 
- ها ميتر از ساير مؤلفهاند و آن را مهمخصوصي تأكيد كردهي بهنظران به مؤلفهصاحب

  .ها اشاره شده استدانند كه در اين قسمت به آن
ي هويت ملي ترين مؤلفهنديشمندان جغرافيا و يا عنصر سرزمين را مهمبرخي از ا

و ) 124، ص 1385؛ مجتهدزاده، 2، ص 1387؛ شايگان، 1995ميلر، (كنند قلمداد مي
افروغ، (ي هويت ملي توجه دارند ترين مؤلفهبرخي ديگر به اهميت دين به عنوان مهم

عنوان برخي نيز زبان را بهو )) ره(ني و امام خمي 193، ص 1387شريعتي، ؛ 30، ص 1380
، 1384؛ گودرزي، 12، ص 1385مسكوب، (گيرند ي هويتي در نظر ميترين مؤلفهمهم
اما با اين وجود برخي ديگر بر ). 526، ص 1378؛ ترابي، 1384اردكاني، ؛ داوري16ص 

ر ادامه براي نمونه، د. كنندي هويتي قلمداد نميها را مؤلفهها انتقاد دارند و آناين مؤلفه
 . شودعنوان يكي از اين عناصر توضيح داده ميزبان به

اي كه گاهي نتايج گونهبه. هاي هويت ملي استانگيزترين مؤلفهزبان يكي از چالش
ها و تضادهايي با هم دارند كه در ي جوانب، تفاوتدليل در نظر نگرفتن همهتحقيقات، به
در اكثر مباحث  هدف اصلي در اين قسمت درك وجود تناقض(شود ها اشاره ميزير به آن

 ).اشاره شده است» زبان«هاي آن است كه براي نمونه به ويژه مؤلفههويت ملي و به
آموزان از كل دانش% 5/27ي خود نشان داد كه تنها نامهدر پايان) 1383(عاليي 

- كنار زبان مادري خود به منطقه مغان استان اردبيل در محيط آموزشي زبان فارسي را در
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% 40(كنند طوري كه دختران دو برابر پسران در محيط مدرسه از زبان فارسي استفاده مي
ر ميان همچنين عالقه به قوميت و زبان مادري به نحو قابل توجهي د%). 20در مقابل 

كاربرد زبان فارسي در نزد پسران روستايي . آموزان ترك زبان اين منطقه وجود دارددانش
اين وضعيت در مورد دختران شهري و . برابر آن است 2بيش از پسران شهري و كمتر از 

ي پايين تمايل كمتري به كاربرد زبان فارسي نسبت دختران طبقه. روستايي برعكس است
همچنين . در مورد پسران خالف اين قضيه صادق است. ي متوسط دارندبه دختران طبقه

هر % 26كنند و از كل معلمان منطقه صرفاً از زبان فارسي در كالس استفاده مي% 11تنها 
-فقط از زبان تركي در كالس استفاده مي% 5/62كنند و دو زبان را در كالس رعايت مي

نشان داد كه زبان فارسي احتماالً از ) 1383(سو با عاليي نيز هم) 1387(باهري . كنند
دانشگاهي استان آموزان پيشي دانشمل تيهوهاي جايگاه مورد انتظار در بين مؤلفه

آموزان به زبان برعكس نگرش دانش. باشداردبيل برخوردار نيست و در حد متوسط مي
-ن فارسي را بهپاسخگويان زبا% 1/10طوري كه تنها به. تركي مثبت و در حد باال است

ي مل تيهوي عنوان مؤلفهزبان فارسي را به% 3/38عنوان اولويت اول انتخاب نمودند و 
نشان داد كه جوانان تبريز ) 1381(همچنين يكي از نتايج تحقيق احمدلو . انتخاب نكردند

. قايل هستند =350/0Rي متوسطي بين نمرات هويت ملي و زبان و ادبيات فارسيرابطه
دهد كه زبان فارسي براي نشان مي) 1384(اردكاني يگر نتايج تحقيق داورياز طرف د

فرهنگستانيان % 5/79دانشگاهيان و % 2/60دانشجويان، % 8/49آموزان، دانش% 8/17
آموزان بيشترين نگرش مثبت در گروه دانش. ي عنوان شده استمل تيهوي اولين مؤلفه

ان بيشترين نگرش مثبت زبان فارسي در ميان ي علوم انساني، در گروه دانشجويدر رشته
دانشجويان علوم انساني، در گروه دانشگاهيان بيشترين نگرش مثبت در ميان استادان 

همچنين نگرش به زبان . مهندسي و در گروه فرهنگستانيان تفاوت معني داري وجود ندارد
ال رفتن سن و ي مستقيم دارد يعني با بافارسي با سن و تحصيالت پاسخگويان رابطه
هايي كه توان به مكانالبته مي. شودتر ميتحصيالت افراد، نگرش به زبان فارسي مثبت

عنوان عامل تفاوت در نتايج اين ها مورد سنجش قرار گرفته بهزبان فارسي در آن
استان  28كه در ) 42، ص 1386(زيرا يكي از نتايج پژوهش سليمي . تحقيقات اشاره نمود

% 27كنند و در خانه به زبان محلي صحبت مي% 65«شده است اين بود كه، كشور انجام 
دانند كه زبان محلي را به ي خود را ميوظيفه% 62تسلط كامل به زبان فارسي ندارند و 
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در پژوهش خود از ) 1384(اين در حالي است كه داوري اردكاني . »فرزندانشان ياد دهند
آن % 3/9افراد فارسي زبان و % 7/90كرده است كه  نفري در تهران استفاده 826ي نمونه

بنابراين نتايج اين تحقيق از اين لحاظ كه زبان فارسي را در بين . غير فارسي زبان بودند
طور كه مالحظه در مجموع همان. فارسي زبانان مورد سنجش قرار داده جاي تأمل دارد

وهشگران از زبان، برخي آن را نظران و پژطرفه برخي از صاحبشد با وجود جانبداري يك
هايي اما شايان ذكر است با توجه به تفاوت. كنندي مهم هويتي قلمداد نميعنوان مؤلفهبه

هاي مختلف كه در بودن يا نبودن يك مؤلفه در بين انديشندان مختلف و يا در بين قوميت
رباني . داردوجود دارد، در مجموع تفاوت زيادي در احساس تعلق به هويت ملي وجود ن

آذري، (در بين كساني كه داراي هويت قومي هستند «در اين باره معتقد است؛ ) 1381(
ها فارسي نيست، از نظر اعتقاد به هويت ملي، و زبان مادري آن) كرد، بلوچ و مانند آن

ي خود، آگاه و بدان مل تيهوتفاوت وجود ندارد و هر دسته، تقريباً به يك اندازه به 
در ادامه براي وضوح بيشتر ميزان رابطه بين هويت ملي و قومي در ) 181ص (» پايبندند

 .اقوام مختلف بررسي شده است
ي و قومي در مل تيهوبا بررسي رابطه بين ميزان گرايش به ) 1387(كاكش حاتمي 

لرهاي بختياري به اين نتيجه رسيد كه گرايش به هويت ملي و قومي در لرهاي بختياري 
نيز ) 1386(، رضايي و همكاران )1386(فر همچنين نتايج تحقيقات سخاوتي. باال است

با بررسي اين رابطه در ) 1381(عبدي . ها داردنشان از تأييد اين رابطه در بين تركمن
تر از محلي سطح شهر تبريز به اين نتيجه دست يافت كه ميزان ملي گرايي بسيار قوي

داري بين عناصر تشكيل دهنده شان داد تفاوت معنينيز ن) 1387(باشد و باهري گرايي مي
اما بر خالف اين . دانشگاهي استان اردبيل وجود نداردآموزان پيشي در دانشمل تيهو

نشان داد، كردها از هويت قومي ) 1383(و ساعدي ) 1384(موارد، نتايج تحقيقات نصرتي 
 .باالتري در برابر هويت ملي برخوردار هستند

هاي متفاوت شايان ذكر است كه براي شناسايي ختالف نظرات و ديدگاهبا توجه به ا
هاي هويت ملي، ابتدا الزم است از منابع هويتي در ايران مطّلع شده تا بر مبناي آن مؤلفه
 تيهوها مورد شناسايي قرار گيرند تا بعد از ايجاد توافق كلي در مورد آن به تقويت مؤلفه

- خوشبختانه در مورد منابع هويتي در ايران ميان اكثر صاحب. ي در ايران پرداخته شودمل
هاي هر يك با تقدم و نظران توافق وجود دارد، گرچه ميان سهم و وزن اجزاء و ويژگي
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ها تفاوت وجود دارد، اما همگي بر سه اليه دهند، ميان اين طرحتأخري كه به آن مي
هويت (، منبع باستاني )هويت اسالمي(منبع ديني : نظر دارند كه عبارتند ازهويتي اتفاق

القلم، براي مثال رجوع كنيد به سريع) (هويت تجددي(و منبع غربي ) باستاني يا قومي
، ص 1384؛ بروجردي، 154، ص 1377؛ سروش 93، ص 1385؛ رواساني، 33، ص 1383

؛ 1383كچوييان،  ؛251-252، ص 1383فر، ؛ ثاقب127، ص 1385؛ مجتهدزاده، 72
، ص 1385؛ رجايي، 1380؛ شيخاوندي، 1381؛ رهياب، 115-119، ص 1381شريعتي، 

البته مواردي هم ). 442، ص 1386و اسالمي ندوشن  28، ص 1386؛ آزاد ارمكي، 68
و سيد ) 665، ص 1382(براي مثال رباني . كنندوجود دارد كه به منابع ديگري اشاره مي

يد ضمن تركيب عناصر اسالمي، ايراني معتقدند؛ هويت ملي ما با) 169، ص 1383(امامي 
نيز به منابع ) 132، ص 1383(رواساني . و جهاني و با تأكيد بر اين سه عنصر احيا گردد

 - هويت ايراني ) 1387( اسالمي، ايراني، تجدد و تعلّقات طبقاتي معتقد است و مطهري
 .اسالمي را مورد تأكيد قرار داده است

و مدرنيت، در جزئيات ) قوميت(گانه اسالميت، ايرانيت هاما فراتر از اتفاق بر ابعاد س
هايي ها و يا ويژگياگر بپرسيم چه مؤلفه. خوردها به چشم مياتفاق كمتري ميان آن

ها كند، پاسخ، مسلمان بودن و يا متجدد بودن را مشخص مي)معناي قوميبه(ايراني بودن 
هاي هويت ملي در پيرامون مؤلفه ديگر به عبارت. باشدمتفرق و بعضاً متناقض يكديگر مي

اند، ي هويت ايراني سخن گفتهوجود ندارد و انديشمنداني كه درباره كشور ما توافق كلي
اي را براي تبيين هويت انتخاب هاي آن، اختالف نظر دارند و هر كدام زاويهدر مورد مؤلفه

؛ 303، ص 1383يك، تاج؛ 1388نيا، لقمان: براي مثال رجوع كنيد به. (كنندمي
، 11، ص 1384اجالل، ، صنيع25، ص 1385؛ گودرزي، 322، ص1383ميرمحمدي، 

، قرباني، 93، ص 1387، شمشيري، 369، ص 1386، ظريفيان، 61، ص 1381رهياب، 
هاي مختلف نيز در كتاب. )1383كچوييان، ؛ 169، ص 1383؛ سيد امامي، 67، ص 1383

براي مثال رجوع كنيد . (اي متفاوتي استفاده شده استهبراي مفهوم هويت ملي از مؤلفه
؛ قادري، 1387؛ شمشيري، 1381؛ رضايي، 1383 ميرمحمدي، ؛1384اجالل، صنيع: به

، 1385؛ رواساني، 1380؛ افروغ،1385؛ مسكوب 70، ص 1377؛ صدر،1386؛ نصري 1386
، ؛ زهيري60، ص 1384؛ فوزي تويسركاني، 56-63، ص 1380؛ شيخاوندي، 7ص 

هاي ها نيز از مؤلفهنامهعمل آمده در پايانهمچنين در تحقيقات به). 25، ص 1381
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دوست، ؛ حكمت1388نيا، لقمان: براي مثال رجوع كنيد به. (متفاوت نام برده شده است
؛ نوشادي، 1386؛ صالحي عمران و شكيباييان، 1387؛ باهري، 1387بهارلو، ؛ 1388
؛ بخشي، 1386، زادهصادق ،1386كارساالري، ؛ كمالي1386؛ چگني، 1386؛ روستا، 1386
كله، غفوري ؛1385؛ عليرضايي، 1385رودسري، ؛ ابوالقاسمي1386فر، ؛ سخاوتي1386
؛ 1383؛ قيسوندي، 1383؛ ميرزابيگي، 1384؛ باتماني، 1384اردكاني، ؛ داوري1384

؛ ميرمحمدي، 1377 ؛ آقازاده،1378؛ مالصادقي، 1379خانقاه، ؛ شكري1381احمدلو، 
هاي هويت ملي، ي مؤلفهدر ادامه براي درك بهتر اختالف نظرات در زمينه). 1373

ي هويت ملي قلمداد شده است در ها جزء مؤلفهنامهمواردي كه از سوي افراد در پايان
  . آورده شده است 3و  2جدول شماره 

  )گروه اول(ها نامههاي هويت ملي در پايانمؤلفه: 2جدول 
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  هاي پيرامون هويت ملي از منظر تحليل محتوانقد پژوهش
توانـد  مـي هاي درسي مرور تحليل محتواهاي انجام شده پيرامون هويت ملي در كتاب

هاي درسي ايران و به طـور  دورنماي روشني از ميزان توجه و جايگاه هويت ملي در برنامه
در ايـن بخـش تـالش شـده كليـه      . كلي نظام آموزش و پرورش ايـران را ترسـيم نمايـد   

هاي انجام شده با روش تحليل محتوا پيرامون هويت ملي در كتب درسي بـا ديـد   پژوهش
  .ر گيردفراتحليلي مورد نقد قرا

فيزيـك و  هـاي رياضـي  هاي درسـي رشـته  جايگاه هويت ملي در كتاب) 1387(بهارلو 
نماد هويت ملي شامل پرچم و سرود ملي، تقـويم   13از . تجربي را بررسي كرده استعلوم

ها و اعياد ملي، هنرهاي ملي، آثار و مكان تـاريخي، لبـاس   رسمي، دفاع از سرزمين، جشن
هـا، افتخـارات ملـي،    فرهنـگ ها و هنجارهاي ملي، خـرده ي، ارزشهاي ملايراني، اسطوره

نتايج اين تحقيـق  . نخبگان و تعامالت بين الملل به عنوان واحد تحليل استفاده شده است
هاي فوق الذكر به برخي نمادهاي هويـت ملـي اصـالً    دهد در كتب درسي رشتهنشان مي

همچنـين  . ماد ملـي وجـود نـدارد   گونه نهاي تخصصي هيچتوجهي نشده و در برخي كتاب
ي هاي درسي اختصاصي از لحـاظ توجـه بـه مقولـه    هاي درسي عمومي و كتاببين كتاب

گيـرد توجـه متعـادلي بـه     در مجموع اين محقق نتيجه مـي . هويت ملي، تفاوت وجود دارد
ي فوق نشده است و هويـت ملـي در   هاي درسي در دو رشتهي هويت ملي در كتابمقوله

 .ها جايگاه مطلوب و قابل توجهي ندارداين كتاب
عنـوان  توان هر چيـزي را بـه  با توجه به اين تحقيق سؤال اساسي اين است كه آيا مي

ها، جزء نمادهاي ملـي  فرهنگالملل، خردهنماد هويت ملي در نظر گرفت؟ آيا تعامالت بين
وجـود دارد؟ آيـا   هاي هويت ملي تفـاوت  ما هستند؟ آيا ميان نمادهاي هويت ملي و مؤلفه

كه اين نمادها بايد بـه  هاي تخصصي نمادهاي هويت ملي رعايت شود؟ و اينبايد در رشته
 چه ميزان در اين دروس رعايت شوند؟

هـا  گونه تحقيقات و تحقيقـاتي كـه جلـوتر بـه آن    جاست كه در ايني اساسي ايننكته
كـه هـر   نخسـت ايـن  . وداشاره خواهد شد، بايد در چند نكته توجه و دقت كافي لحـاظ شـ  

. ي هويـت ملـي محسـوب نمـود    خواه خود، جزء نماد يا مؤلفهتوان بنا به دلچيزي را نمي
اي براي هر كار بايد از قواعد علمي آن علم استفاده شود و براي هر اقدام دليل قانع كننـده 

پـژوهش   بـراي مثـال در ايـن   . ذكر شود و حتماً از منابع قابل اعتماد و معتبر استفاده شود



 مجموعه مقاالت دومين كنگرة ملي علوم انساني    412

ي در نظر گرفتـه شـده   مل تيهوجزء نمادهاي » هاخرده فرهنگ«يا » المللتعامالت بين«
كه چرا اين موارد را جزء نماد قرار داده است، دليل محقق در هيچ كجاي تحقيق اين. است

. خاصي نياورده و بيشتر سعي كرده است به نظرات اساتيد راهنما و مشاور خود اكتفـا كنـد  
هاي هويت ملي در يك واضح و مبرهن است كه نمادهاي هويت ملي با مؤلفهكه دوم اين

نمادهـاي  «ي يعنـي خـود واژه  . باشـد گيرند، زيرا  نماد جزئي از مؤلفـه مـي  سطح قرار نمي
در نظر گرفته شود و مصاديقي همچون پرچم و سرود  عنوان مؤلفهتواند بهمي» هويت ملي

تـر  كه هـر چـه دروس تخصصـي   سوم اين. قرار گيرندي اين نماد ملي و غيره در مجموعه
نـاخواه تـوان   هايي چون علوم تجربـي، رياضـي و فنـي خـواه    خصوص در رشتهشود، بهمي

ي اين نمادها در بعضي شود زيرا ارائهتر ميرنگها كمخصوص مؤلفهاستفاده از نمادها و به
رت بهتر نياز بـه اسـتفاده از   از كتب تخصصي از نظر ماهوي امكان پذير نيست و يا به عبا

 . يابدهايي خاص افزايش ميمؤلفه
طـور  ها، يا بهها، نمادها، مؤلفهي تحليل محتوا، شاخصاصوالً چنين است كه در مقوله

صـورت جداگانـه   كلي آن هدفي كه محقق براي تحليل محتـوا دارد در تمـامي دروس بـه   
رياضـي، فيزيـك،    نماد بـراي دروس  13براي مثال در تحقيق ياد شده هر . شودلحاظ مي

يعني محقق اين انتظار را . كاربرده شده استهمين ترتيب براي دروس ديگر بهادبيات و به
هاي تك تك دروس گنجانده و نماد بايستي در هدف 13از تك تك دروس داشته كه هر 

سـي شـده   البته اين ويژگي در تمامي تحليل محتواهـايي كـه برر  . شددر محتوا نمايان مي
تحليـل  (باشد كـه ايـن امـر در ايـن زمينـه      شود، مشترك ميها پرداخته مياست و به آن

راستي تـا چـه ميـزان    علت اين است كه به. تواند قابل دفاع باشدنمي) يمل تيهومحتواي 
كارگيري نمادها و شناسي، عربي، شيمي و از اين قبيل توان بهدروسي مثل رياضي، زيست

هايي مثل تـاريخ و ادبيـات نيـز از ايـن     ملي را در خود دارند؟ حتي درسهاي هويت مؤلفه
بنابراين، بايد به اين نكتـه  . ها و نمادها را در خود جاي دهند قاصرندي مؤلفهتوان كه همه

محقـق معتقـد اسـت بـر     . را بسيار با اهميت قلمداد نمـود دقت كافي را مبذول داشت و آن
چنيني بسيار ناچيز شده و ارزش علمـي خـود را از   يقات اينمبناي همين اشتباه، اعتبار تحق

 .دهنددست مي
سـاز اسـت كـه در هـر كتـاب درسـي، از       گونه چارهمواقع اين ريزان در اينتوان برنامه

ي هويت ملي مباحـث  زيرا غير از مقوله. هاي خاص همان كتاب درسي استفاده شودمؤلفه
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بنابراين با توجه بـه ايـن   . ها پرداخته شوده آنبسياري هستند كه بايد در دروس مختلف ب
ي هويـت ملـي در   دلي بـه مقولـه  توجـه متعـا  «توان با صراحت اعالم نمود كـه  موارد نمي

هـا جايگـاه   ي فوق نشده است و هويت ملـي در ايـن كتـاب   هاي درسي در دو رشته كتاب
خانقـاه  شـكري براي مثال رجوع كنيد به نتايج تحقيقـات  (  »مطلوب و قابل توجهي ندارند

؛ 1385؛ عليرضـايي  1386كارسـاالري  ؛ كمـالي 1386نوشـادي   ؛1383؛ شكيباييان 1379
در بـين   هنوز طبق نتايجي كـه ذكـر شـد توافـق كلـي     ). 1387بهارلو  و 1386 زادهصادق

كه مـا بـه راحتـي    به اين ي وجود ندارد، چه برسدمل تيهوهاي انديشمندان در مورد مؤلفه
همچنـين  . ها را جزء اهداف درسي خود لحاظ كرده و در پـي تقويـت آن باشـيم   بتوانيم آن

ها طور كه مالحظه شد بسياري از نمادهايي كه محقق انتظار آن را در محتواي كتابهمان
به ها وجود نداشته و همچنين ي اهداف كلي و آموزشي دورهداشته است اصالً در مجموعه

-از آن. شـود تر ميي هويت ملي، مشكالت بيشتر و پيچيدهاي بودن مقولهدليلِ بين رشته
ي هاي درسي اسـت و الزمـه  ي در برنامهمل تيهوجايي كه هدف اصلي و كلي ما تقويت 

هاي هويـت ملـي اسـت، بنـابراين ابتـدا بايـد       يافتن به مؤلفهتقويت اين امر در ابتدا دست
يشمندان و نخبگان جامعه به دور از هرگونه سوگيري و ابهام بيان شود ها از سوي اندمولفه

ها و روشني بيان شوند تا بتوان در محتواي كتابها در قسمت اهداف، بهو سپس اين مؤلفه
دنبال تحليل محتوا، بيـان نقـاط   ها به درستي استفاده نمود و بعد بههاي درسي از آنبرنامه

بنابراين تكيه بر اين نتـايج بـدون در نظـر    . براي بهبود آن بودكارهايي ضعف و قوت و راه
 . تواند كامالً مطمئن و درست باشدگرفتن موارد ذكر شده نمي

در كتاب هاي درسي تاريخ و ادبيات فارسي  را نمادهاي هويت ملي )1386( زادهصادق
آمده در ايـن  طبق نتايج به دست . بررسي كرده است ي علوم انسانيي متوسطه رشتهدوره

پرچم و سرود ملـي، تقـويم رسـمي، دفـاع از     (نماد آن  9ي و مل تيهوي تحقيق به مقوله
و تقويت ) هاي تاريخي، لباس ايراني و نخبگانهاي ملي، هنر ايراني، مكانسرزمين، جشن

عنوان به. صورت ناقص توجه شده است و يا اصالً توجهي نشده استحس تعلق ملي، يا به
ها اصالً نبوده و نمادهاي پرچم و لباس ملي بسـيار كـم   سرود ملي در اين كتابمثال نماد 
هـاي اصـلي   هاي ملي كه از شاخصههمچنين از نظر اين محقق، به نماد جشن. آمده است

ي ماست اولويتي داده نشده است و نمادهـاي دينـي و سياسـي نيـز     مل تيهوبعد فرهنگي 
 .اندبيشترين فراواني را دارا بوده
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همچنين در اين دو تحقيـق  . اين تحقيق نيز از مشكالت تحقيق پيشين برخوردار است
شايد علت اين باشد كـه هـر دو تحقيـق در    . از نمادهاي تقريباً يكساني استفاده شده است

و بـا يـك سـال اخـتالف انجـام      ) علوم تربيتي و روانشناسي(يك دانشگاه و يك دانشكده 
نمـاد   4تر كردن تحليل و اضـافه نمـودن   گسترده(د تفاوت رغم وجود چناند اما عليگرفته

ها، افتخارات ملـي و تعـامالت   فرهنگها و هنجارهاي ملي، خردههاي ملي، ارزشاسطوره
 .باشداشكالتي كه در تحقيق پيش ذكر شد را دارا مي)  87بين الملل در تحقيق سال 

ـ هوچگـونگي طـرح   بررسـي  «به ) 1386(نوشادي  ـ  تي هـاي تعليمـات   باكتـ  ي درمل
بر اساس اين پژوهش، هويت ملي . پرداخته است» اجتماعي پنجم ابتدايي و سوم راهنمايي

بـر  . ، اسالميت و تجدد در نظر گرفته شـده اسـت  )مليت(ي سه ركن ايرانيت ايران بر پايه
 و بعـد دينـي  : مقوله مورد شناسايي قرار گرفتند كه عبارت بودنـد از  10اساس اين تحقيق 

هـاي   هنجارهاي ملي، ميراث فرهنگي، اسطوره وهاي  رزشاز ركن اسالميت؛ ا سيبعد سيا
 از ركـن ايرانيـت؛ و   هاي قـومي  هاي جغرافيايي، خرده فرهنگ ملي، نمادهاي ملي، ويژگي

در مجموع، . ايراني و تجدد -ي اسالمي، مقولهافتخارات مليها عبارت بودند از ساير مقوله
بـه   بـرده،  منـا  هايابژوهش حاضر داللت بر آن دارد كه در كتدست آمده از پهاي به يافته
ي هويت ملي در حد نسبتاً عنوان ركن اسالميت مربوط به پديدهي ديني و سياسي بهمقوله

اين در حالي است كه، برخي ديگر از ابعاد هويت ملـي مربـوط   . مناسبي پرداخته شده است
انـد   ابعاد مذكور به ترتيب عبارت .اندرار گرفتهبه اركان ايرانيت و تجدد شديداً مورد غفلت ق

هاي قومي، نمادهاي ملي و  هاي ملي، خرده فرهنگ هنجارهاي ملي، اسطورهها و ارزش: از
هـاي   هـا و محتـواي برنامـه    دست آمده، بـازنگري در هـدف   هاي به با توجه به يافته. تجدد

) و تجدد ايراني -اسالمي(لي با تأكيد بر پرورش هويت ممقاطع دبستان و راهنمايي درسي 
 .گرديدپيشنهاد 

هـا و حتـي بـين    شود محقق بين ابعاد، مؤلفهطور كه مالحظه ميدر اين تحقيق همان
اند و بيشتر همان اشـتباهاتي كـه در قسـمت قبـل     نمادهاي هويت ملي تفاوت قايل نشده

و يـا  ! مقولـه؟ ! ؟فهمؤل 10در اين تحقيق از . خورداشاره شد در اين تحقيق نيز به چشم مي
هـا  بچه حداقل در مبحث هويت ملي رايج شده است و در كتاآن. استفاده شده است! بعد؟

هايي چون بعـد و مؤلفـه   خورد عدم تمايز بين واژهو تحقيقات مختلف به وفور به چشم مي
ها دقـت بيشـتري مبـذول    كاربردن اين واژهتوان در بهمحقق بر آن است كه مي. باشدمي
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از كليت بيشتري نسبت به مؤلفـه يـا    "dimension"رسد كه بعد يا نظر ميزيرا به. اشتد
""component  ــت ــوردار اس ــرة "component"برخ ــاعي  در داي ــوم اجتم ــارف عل المع
 component"آمـده اسـت و  » مؤلفـه «و » جزء«به معني ) 126، ص 1370ساروخاني، (

society" »   بنـابراين مؤلفـه   . معنـي شـده اسـت   » جامعه از نظر عناصـر تشـكيل دهنـده
جـزء افـرادي اسـت كـه ابعـاد      ) 1383(براي مثال حاجياني . باشداي از بعد ميزيرمجموعه

استفاده كرده » بعد«ي خود فقط از وي در مقاله. هويت ملي را مورد بررسي قرار داده است
را » مؤلفـه «و  را كـل » بعد«توان در مجموع مي. استفاده نكرده است» مؤلفه«ي و از واژه

هـاي  تـوان آن را جـزء مؤلفـه   براي مثال بعد اجتماعي بسيار كلي است و نمي. جزء دانست
. هاي متناسب با آن را قرار دادتوان در داخل هر بعد، مؤلفهاما مي. هويت ملي  قلمداد كرد

ي هـا تـوان بـه اسـطوره   توان به سرزمين و در بعد تاريخ مـي براي مثال در بعد جغرافيا مي
در هر صـورت مهـم ايـن اسـت كـه      . ساز در كشورمان اشاره نمودتاريخي و حوادث تاريخ

اين مسأله، خود بسياري از مشكالت را حل خواهـد  . ها مشخص و قابل توافق باشندمؤلفه
 .نمود

اي كه نمادهاي هويت ملي را مورد بررسي قرار دادند و دقت در نامهبا توجه به دو پايان
خـوبي  را بررسي كرده اسـت، بـه  » مقوله يا مؤلفه 10«كه از نظر محقق آن،  نامهاين پايان

ي قبلـي، در ايـن   نامـه كار رفتـه در دو پايـان  نماد به 13نماد از  4قابل تشخيص است كه 
و  هاي ملي ارزش: اند كه عبارتند ازدر نظر گرفته شده» مقوله يا مؤلفه«عنوان نامه بهپايان

البته اين خود . هاي قومي، افتخارات ملي هاي ملي، خرده فرهنگ اسطوره، هنجارهاي ملي
طلبد كه كدام مورد از صحت بيشتري برخوردار اسـت و بيشـتر بـر    اي را ميبحث جداگانه

هـاي شخصـي   مبناي واقعيت به كار رفته است ولي حداقل اين امر را كه محققان ديـدگاه 
نمـاد   19از ) 1384(اردكاني همچنين داوري .كنددهند مشخص ميخود را بيشتر رواج مي

آداب و رسوم، لباس، رفتار، غـذا،  (فرهنگ  -1: باشنداستفاده كرده است كه به اين قرار مي
 -4ي ايرانـي،  شناسـنامه  -3، )مثبت و منفـي (خصوصيات اخالقي  -2، )باورها و مانند آن

 -8دين،  -7رزش ملي معاصر، هاي باستاني و وورزش -6اساطير ايراني،  -5آثار باستاني، 
زبـان فارسـي،    -13هنر،  -12اقتصاد،  -11جغرافيا و مكان،  -10سرود ملي،  -9قوميت، 

سياست و  -18مشاهير ايراني،  -17تاريخ و تمدن،  -16علم و صنعت،  -15ادبيات،  -14
هـم  هـا را از  باشد كه اوالً نمادهـا و مؤلفـه  در اين پژوهش كامالً مشخص مي. پرچم -19
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و ثانيـاً  از مؤلفه به جاي نماد استفاده نموده است  براي مثال در چكيده .متمايز نكرده است
هاي ها را جزء مؤلفهي موارد را در نظر گرفته، خواه بشود آنرسد كه محقق همهنظر ميبه

و همچنين منظـور خـود را از نمادهـايي همچـون     ! هويت ملي محسوب كرد و خواه نشود
كه ها را در نظر گرفته و يا اينرها، رفتار و غيره مشخص نكرده كه آيا كليت آناقتصاد، باو

 ها تأكيد كرده است؟به مواردي خاص از آن
» هويت ايراني در شـاهنامه «ي خود با عنوان نامهدر پايان) 1385(رودسري ابوالقاسمي

هـا در شـاهنامه   ي آن و بازتـاب آن هـاي تشـكيل دهنـده   به بررسي هويت ايراني و مؤلفه
محقـق معتقـد   . دين، زبان، تـاريخ، سـرزمين و نـژاد   : ها عبارتند ازاين مؤلفه. پرداخته است

ي هويـت ايرانـي محسـوب    هاي تشكيل دهندهاست كه اين عناصر امروزه نيز جزء مؤلفه
توان امـروزه جـزء   را نمي» نژاد«بيان كرده است كه  17ي البته ايشان در صفحه. شوندمي

گيرد نتيجه مي» زبان«گونه در مورد و در پايان اين. ي هويت محسوب نمودسازنده عناصر
شد، ما يكي از منابع مهم سروده نمي) شاهنامه(توان گفت اگر اين كتاب به جرأت مي«كه 

 .»داديمشناخت هويتي را از دست مي
كـامالً   ها به وضـوح در تحقيقـات يـاد شـده نمايـان و     پراكندگي در نظر گرفتن مؤلفه

انـد و در هـيچ   ها را از جاي خاصي استخراج نكردهباشد و اكثر محققان مؤلفهمشخص مي
امـا در ايـن   . انددست آوردهها را از چه منبعي بهاند كه مؤلفهكجاي تحقيق هم ذكر نكرده

هـاي خـود را بـر    مؤلفه) 1386(كارساالري كمالي. اشاره كرد نامهتوان به سه پايانبين مي
هـاي فرهنـگ غـرب تهيـه     مذهبي و ارزش -هاي دينيهاي باستاني، ارزشناي ارزشمب

ايراني،  منبعالبته الزم به توضيح است، سه . شودها اشاره ميكرده است كه در ادامه به آن
همچنـين  . ارزشمورد توافق اكثر انديشمندان ما هسـتند نـه سـه    ) غرب(اسالمي و تجدد 

ي خـود را  نامـه هاي هويت ملي در پايانوي مؤلفه. اره كرداش) 1386(توان به نوشادي مي
خصوص و به) 1383(، حاجياني )1375(نژاد ، هادي)1373(هاي ياوري پژوهش«بر اساس 

هاي انجام با اين وجود با بررسي). 53ص (» آورده استبدست) 1378(پژوهش مالصادقي 
هـاي يكسـان و مشـابهي    لفـه هاي يك دانشـگاه از مؤ شده مشاهده شد حتي در دانشكده

؛ )1386( زادهصـادق ؛ )1387(هـاي بهـارلو   نامـه رجوع كنيد بـه پايـان  (استفاده نشده است 
كارسـاالري  ؛ كمـالي )1383(در دانشگاه الزهرا و  شـكيباييان  ) 1385(رودسري ابوالقاسمي

ي نـده دهتوانـد هـم نشـان   اين امر مي). در دانشگاه مازندران) 1386(فر ؛ سخاوتي)1386(



 417...    هاي هويت ملي درواكاوي مؤلفه

 

ي تحقيق باشد و هم مؤيد اين توجهي محققان نسبت به تحقيقات انجام شده و پيشينهبي
ها را با صالحديد خود و يا با مشورت اساتيد خـود در نظـر گرفتـه انـد و در     است كه مؤلفه

تواند خود گوياي بارز عدم توافق در مـورد  كه اين موارد ميتر از همه ايننهايت امر و مهم
ي خـود آن را  نامـه نيز در پايـان ) 1388(نيا هاي هويت ملي در ايران باشد كه لقمانمؤلفه

 .اثبات نموده است
مؤلفه نام بـرده شـده اسـت و در     10مؤلفه، و در تحقيق پيشين از  5در اين تحقيق از 

ها هم اشـاره خـواهيم نمـود از تعـدد و گونـاگوني ديگـري در       تحقيقات پيشِ رو كه به آن
شود كه نياز بـه  جا چند سؤال به ذهن متبادر ميدر اين. ها استفاده شده استلفهانتخاب مؤ

 .بررسي دارند
آيا معياري مشـخص   -2ها چيست؟ سؤال اساسي اين است كه علت انتخاب مؤلفه -1

آيا ما مجاز به انتخاب هر تعداد بعد يـا   -3هاي هويت ملي وجود دارد؟ براي انتخاب مؤلفه
راسـتي علـت انتخـاب    به -4ها هستيم؟ براي سنجش هويت ملي در كتاب مؤلفه و يا نماد

باشد؟ آيا جـزء ايـن اسـت كـه     هاي متفاوت چه ميهاي متعدد در تحقيقات و تحليلمؤلفه
كنيم؟ آيا جز ايـن اسـت كـه معيـاري     اي پيروي نميهاي واحد و توافق شدههنوز از مؤلفه

طـور كـه   ايران نـداريم؟ همچنـين همـان   هاي هويت ملي در مشخص براي انتخاب مؤلفه
ريزي درسي و تأليف كتب در كشـورمان  كند هنوز سازمان برنامهبيان مي) 1388(نيا لقمان
هـاي  صورت كامل و واضح در هدفها را بهصورت مشخص بيان نكرده و آنها را بهمؤلفه

باشـند  مـي هايي جدي ي اين عوامل حاكي از ضعفهمه. آموزشي خود مطرح نكرده است
زيرا واضح و مبرهن است كه هويت ملي . كه بايد هرچه زودتر در جهت رفع آن اقدام كرد

اما . كار بسته شودتمام توان به از مباحث بسيار با اهميتي است كه بايد در جهت تقويت آن
 .دست نيامده استتاكنون موفقيت چشمگيري طبق نتايجي كه بيان شد به

تحليـل محتـواي   «ي خود بـا عنـوان   نامهي پاياندر چكيده) 1386(كارساالري كمالي
هـاي هويـت ملـي را    كـه مقولـه  » ي در كتب دوره آموزش راهنمـايي مل تيهوهاي مؤلفه
گيـرد  هاي فرهنگ غرب در نظر ميمذهبي و ارزش -هاي دينيهاي باستاني، ارزشارزش

شده از نظر محقق، به ايـن  ها توسط معيارهاي تعريف بيان نموده كه هر يك از اين مقوله
هـاي ملـي، نمادهـاي ملـي،     هاي بعد اول شـامل اسـطوره  شاخص: اندقرار بررسي گرديده

بعـد دوم شـامل آگـاهي و اطالعـات     . هنجارهاي ملي، ميراث فرهنگي و جغرافياي ايـران 
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مذهبي، توجه به پيامدهاي  -مذهبي، توجه به مناسك ديني -ديني، توجه به بزرگان ديني
بعـد سـوم شـامل توجـه بـه      . مـذهبي  -و دستورات ديني و مبـاني اعتقـادي دينـي    احكام

انتخابات، توجه به پارلمان مجلس، توجه به حقوق بشـر و آزادي و دموكراسـي، توجـه بـه     
در ايـن تحقيـق   . ملـت و ناسيوناليسـم   -ها و احزاب سياسي، توجه به مفاهيم دولتانجمن

ـ  تيهوهاي به عناصر و مؤلفه هاي پژوهش، توجه متعادليبراساس يافته ي نشـده و در  مل
ي ميان دروس و صفحات كتب درسي اين دوره، بيشترين ضريب اهميت مربوط به مقولـه 

مـذهبي در   -ي دينيي راهنمايي، به مقولهاز مجموع دروس دوره. باشدمذهبي مي -ديني
هـاي  مقولـه صفحه و  161درس با  96ي باستاني و ملي صفحه، مقوله 931درس با  299
 21باشـد بـا   ترين ضريب اهميت مربوط به اين مقوله ميهاي فرهنگ غرب كه كمارزش

 .صفحه، توجه نشان داده شده است 46درس و 
ها توسط شـخص محقـق انتخـاب شـده     طور كه اشاره شد مؤلفهدر اين تحقيق همان

عدم تفاوت ميان  كار رفته استي ديگري كه مثل ساير تحقيقات اشتباه بهاما مسأله. است
اين در حالي است كه اين تحقيق برخالف اكثر تحقيقـاتي كـه   . شاخص، بعد و مؤلفه است

كـه مـورد   ) منبع ايراني، منبع اسالمي و منبع غرب(منابع هويتي  3از آن نام برديم فقط از 
استفاده كرده است كه البتـه از آن تحـت   ) 1388نيا، لقمان(نظران است توافق اكثر صاحب

هاي هاي هويت ملي نام برده، در غير اين صورت در ساير موارد همانند مؤلفهنوان مقولهع
البتـه نـه از جهـت اشـتباه      -خود ساخته در هر سه منبع هويتي، تحليل محتواي نادرست 

هـايي كـه مبنـاي دقيـق نـدارد و      ي تحليل محتوا بلكه از لحاظ انتخاب مؤلفـه بودن نحوه
و حتي عدم مشـابهت   -ها در محتواي هر كتاب درسيي مؤلفههمچنين انتظار وجود همه

كه در همان سـال و در همـان دانشـگاه و    ) 1386(فر ها با تحقيق سخاوتيدر بيشتر مؤلفه
ها با تحقيق شـكيباييان در سـال   دانشكده انجام گرفته و همچنين عدم مشابهت در مؤلفه

 .تهمانند سايرين روند درستي را طي نكرده اس) 1383(
بررسي و تحليل محتواي «تحت عنوان ) 1383(توان به شكيباييان در تحقيق ديگر مي

اشاره كرد كـه بـه بررسـي سـه     » دهي به هويت مليي ابتدايي در شكلكتب درسي دوره
هاي انقالبـي پرداختـه   مذهبي و ارزش –هاي ديني هاي هويت ملي، ارزشي ارزشمقوله
ز روش تحليل محتوا كه بـراي تفسـير پيـام و پـردازش     بدين منظور با بهره گيري ا. است

از شـش شـاخص   . اطالعات از روش آنتروپي شانون استفاده شده بود نتايج زير بدست آمد
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اي، نمادهاي ملي، رسوم هاي ملي و شاهنامهاسطوره(در نظر گرفته شده براي هويت ملي 
هـا، مربـوط   گ ترين ارزش، كمرن)هاي مليملي، ميراث فرهنگي، جغرافياي ايران و ارزش

در كـل  . هـاي ملـي بـود   اي، نمادين، هنجارهاي جغرافيايي هويـت و ارزش به بعد اسطوره
هـاي  هاي پژوهش، توجه متعادلي به عناصر و مؤلفـه گيرد بر اساس يافتهمحقق نتيجه مي

هويت ملي نشده و در اين ميان، دروس، صـفحات و تصـاوير كتـب درسـي ايـن دوره، در      
 .انددهي هويت ملي در نسل جديد، بسيار كمرنگ ايفاي نقش نمودهشكلي زمينه

توان به مواردي همچون، عدم تمايز بين مؤلفه، شـاخص و بعـد   در اين تحقيق نيز مي
هاي مهم هويت ملي همچـون زبـان و تـاريخ در نظـر     كه بعضي از مؤلفهاشاره كرد و اين

ي ل محتواهاي انجام شده انتظار وجود همهي تحليكه مانند همهگرفته نشده و در آخر اين
 .هاي درسي داشته استها را در هر يك از كتابمؤلفه

هـاي درسـي دوره   نقـش محتـواي كتـاب   «ي خود نامهانيپادر ) 1379(خانقاه شكري
محقق، عناصر هويت ملي . را بررسي نموده است» يمل تيهوتحصيلي ابتدايي در اعتالي 

-ميـراث  -دين و مذهب -هاي ايرانيزبان -و آداب و رسوم ملي را در اين تحقيق فرهنگ
... نوازي، تعـارف زيـاد و   هاي ايراني نظير مهمانها و برخي ويژگيتعدد قوميت -فرهنگي

هـاي  نتايج اين تحقيق حاكي از آن است كه موضوع هويت ملـي در كتـاب  . نام برده است
همچنين به علـت  . ر اشاره شده استدرسي مطرح گرديده اما به عنصر مذهب و دين بيشت

ي به استثناي دين و مذهب، مل تيهوهاي كمي حجم مطالب در خصوص عناصر و ويژگي
همچنين در ايـن  . آموزان نشده استي در دانشمل تيهوهاي درسي موجب اعتالي كتاب
 هاي ساير اقوام ايراني غير از فارسي توجهي نشـده اسـت و تنـوع و تعـدد    ها به زبانكتاب

هاي مذهبي نقل شده بسيار اقوام ايراني كمتر مورد توجه قرار گرفته و در نهايت شخصيت
. هاي ملي و ميهني بسيار كم مطلب نقل شـده اسـت  جالب و آموزنده است اما از شخصيت

طور كامل معتبر نيست امـا  ها، در حال حاضر نتايج اين تحقيق، بهالبته به علت تغيير كتاب
 .قابل مقايسه است

شود در اين تحقيق نيز روندهاي قبلي طي شده است و اين گونه كه مشاهده ميهمان
و شـكيباييان  ) 1379(خانقـاه  توجه است كه بـا دقـت در تحقيقـات شـكري     ي جالبنكته

هـاي متفـاوتي اسـتفاده    با وجود يكساني تحقيق در يك مقطع تحصيلي از مؤلفه)  1383(
 .شده است
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جايگـاه هويـت   «با عنوان ) 1385(ي عليرضايي نامهبه پايان تواندر تحقيق ديگر، مي
در اين تحقيق كه با اسـتفاده از  . اشاره نمود» ي متوسطهملي و ديني در كتب درسي دوره

ي كتـاب در نظـر گرفتـه شـده در دوره     7روش تحليل محتوا انجام شـده اسـت، از ميـان    
بـراي بررسـي مفهـوم    ) و ادبيـات  ، تاريخ ايـران 2و  1جامه شناسي (كتاب آن  4متوسطه، 

براي بررسي مفهوم هويـت دينـي در   ) 3و  2و  1دين و زندگي (كتاب آن  3هويت ملي و 
ادبيـات ملـي،   (شاخص هويـت ملـي در ايـن تحقيـق      6با توجه به . نظر گرفته شده است

، نتايج بدست آمـده حـاكي از آن بـود    )قوميت، سنت، احساس تعلق، مشتركات ملي و دين
ي سنت، كه شامل تاريخ، فرهنگ و تمدن و آداب و رسوم ايراني، جشن و اعيـاد  لهكه مقو

هاي درسي به ملي و ميراث گذشتگان و تحوالت تاريخي بود، بيشترين جايگاه را در كتاب
البته در اين تحقيق نيز مانند اكثريت تحقيقات پيشين كه ذكر شد . خود اختصاص داده بود

  . روند درستي طي نشده است
  
  گيرينتيجه

هاي هويت ملي با توجه بـه پراكنـدگي و   رسيدن به يك توافق و اجماع در مورد مؤلفه
و نمودارهـاي   3و  2ي رجوع كنيد به جدول شـماره (تعدد نظرات، و از طرفي تضاد نظرات 

رجـوع  (هاي درنظرگرفته شـده را  اگر طيف وسيعي از مؤلفه. شايد كار آساني نباشد) 2و  1
در كنار يكديگر قرار دهيم، شايد نتوان ) 2و  1و نمودارهاي  3و  2ي ول شمارهكنيد به جد

ي موارد در نبايد به همه. ي ديگري را يافت كه بشود آن را در اين مجموعه قرار دادمؤلفه
عنـوان  عنوان مؤلفه اعتماد نمود و از طرف ديگر نبايد هر مـوردي را بـه   نظرگرفته شده به

هـا و تعـامالت   فرهنـگ مواردي نظير خرده) 1387(براي مثال بهارلو . مؤلفه در نظر گرفت
تعلق ملي، تعهد و وفاداري ) 1386(بخشي و يا  بين الملل را به عنوان نماد ذكر كرده است

ـ هو يو ميراث مشترك را به عنوان سه مؤلفه) تعهد و وفاداري مشترك(ملي  ـ  تي ي در مل
) 35، ص 1380(وقتـي افـروغ   «) 1387( ي نصـري همچنـين بـه گفتـه   . نظر گرفته است

سرزمين مشترك، منافع مشترك، منافع دفاعي، امنيتي و اقتصادي، «عناصر هويت ملي را 
كند چـه چيـزي   ذكر مي» حقوق و دولت مشترك و يك حس روانشناسي  فردي و جمعي

  ).15ص (» !شود؟عايد مخاطب مي



 421...    هاي هويت ملي درواكاوي مؤلفه

 

هاي دانشـجويي از وضـعيت   نامهنهاي در نظر گرفته شده در پايارسد مؤلفهبه نظر مي
 براي مقايسـه رجـوع كنيـد بـه جـدول     (ها برخوردار نيست مناسبي نسبت به انتخاب مؤلفه

زيرا اكثر مواردي را كه دانشجويان جزء مؤلفه در نظر ). 2و  1و نمودارهاي  3و  2ي شماره
تواي خود را انجـام  اند، بيشتر به اين دليل است كه بتوانند براي مثال كار تحليل محگرفته
. انـد هـاي هويـت ملـي قلمـداد كـرده     به همين دليل مصاديق بسياري را جزء مؤلفه. دهند

ها بدون درنظر گرفتن منبع خاص و با توجه به نظر شخصي و يا نهايتاً همچنين ذكر مؤلفه
اي ههاي مورد بحث از ضعفنامهاستفاده از نظرات اساتيد راهنما و مشاور در اكثريت پايان

-است كه تعداد كـل مؤلفـه   ي جالب توجه ايننكته. هاي يادشده استاساسي در پژوهش
مورد، از  13از اين بين . شودمؤلفه را شامل مي 38ها نامههاي در نظر گرفته شده در پايان

ايـن طيـف   . بار تكـرار شـده اسـت    2تا  1مورد فقط  25بار تكرار شده است و  3بار تا  13
هاي هويت ملي دارد كه ي مؤلفهناهمخوان نشان از عدم توافق در زمينه وسيع، گسترده و

در نتيجه رسيدن بـه يـك اجمـاع و عـدم     . تر استانديشي دقيقنيازمند تأمل بيشتر و چاره
 .رسدها الزم و ضروري به نظر ميپراكندگي در مورد مؤلفه

داشـت كـه بـا وجـود     ي هويت ملي بايد اذعان اما در مبحث تحليل محتواها در زمينه
هاي درسي حتي توان ضعف هويت ملي را در برنامهها و اشكاالت، نميبرخي كم و كاستي

هـا  ي مؤلفههاي متفاوت ناديده گرفت، زيرا از يك طرف همهبا وجود در نظر گرفتن مؤلفه
كـه در مقطـع   گونه كه مشاهده شـد بـا وجـود ايـن    نادرست نيستند و از طرف ديگر همان

بـار   3، در مقطع راهنمايي )1383(و شكيباييان ) 1379(خانقاه بار توسط شكري 2دبستان 
و در مقطـع  ) 1386(و نوشـادي  ) 1386(كارسـاالري  ، كمالي)1388(دوست توسط حكمت
تحليـل   )1385(و عليرضايي ) 1386( زادهصادق؛ )1387(بار توسط بهارلو  3دبيرستان نيز 

، )هـا و تفـاوت در برخـي ديگـر    باهت در برخي مؤلفههر چند با وجود ش(محتوا شده است 
. هاي درسي اصـرار داشـتند  القول بر عدم جايگاه مناسب هويت ملي در برنامههمگي متفق

با بررسي هويت ملي در اهداف نظام آموزشي ايـران  ) 1389(و خامسان  نيالقمانهمچنين 
براي نظام آموزشـي  ) وزشيكلي و آم(به اين نتيجه دست يافتند كه در اهداف تصريح شده 

ايران، هويت ملي از جايگاه مطلوبي برخوردار نيست و با توجه به تأثيرگذار بودن اين مقوله 
هايي كه به توسـعه و تحكـيم كشـور مربـوط اسـت، نيـاز بـه تجديـدنظر و         در ساير زمينه
. ج هسـتند ساز محتااي چارهدر مجموع اين نتايج به تأملي عميق و انديشه. بازانديشي دارد
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هاي هويت ملـي  ي مؤلفهاي كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه نبايد همهبنابراين نكته
هـا بـه   نظر محقق هـر يـك از درس  را براي هر درسي جداگانه تحليل محتوا نمود زيرا به

توانند بخشـي از  ي را ندارند و فقط ميمل تيهوهاي ي مؤلفهتنهايي توان پرداختن به همه
هـاي  بدين منظور بايد براي هر يـك از دروس مؤلفـه  . تحت پوشش خود قرار دهند آن را
تر را در نظر گرفت و جزء اهداف آن درس منظور نمود تا در موقع سـنجش هويـت   مرتبط

)  108، ص 1387(طور كه شمشـيري  البته همان. ها پرداختملي فقط به تحليل آن مؤلفه
ـ ضوعات مربوط به قلمـروي  ي با مومل تيهوارتباط «كند بيان مي ، بسـيار  تيـ و ترب ميتعل

جديد بوده و لذا چنان كه بايد و شايد مـورد توجـه محققـان و پژوهشـگران قـرار نگرفتـه       
هنوز براي تحقيق و تفحص در اين مباحـث، موضـوعات بسـيار اسـت كـه بـراي       . »است
هت تكميل اين سازي ابهامات آن، نيازمند افكار خالق، منتقد و مصمم است تا در جروشن

موضوع كه به نوعي مرتبط با تمامي مردمان ايران زمين در هر رشـته و هـر شـغل و هـر     
در آخر بايد اذعان داشـت، بنـا بـه    . كه هست، قدم برداشته شود مكان و هر شرايط زندگي

هاي درسي بايد با در برنامه ماهيت هويت ملي، تحليل محتواهاي انجام شده در اين زمينه
جانبـه و كلـي بـه موضـوع     اي انجام شود و محقق از ديـدي همـه  واعد بين رشتهرعايت ق

  .تر شودي حاصله مطلوببرخوردار باشد تا نتيجه
  

  تقدير و تشكر
ي كارشناسـي ارشـد مهـدي    اين مقاله بخشي از پژوهش انجام شده براي اخـذ درجـه  

مايـت مـالي قـرار    لقمان نيا است كه توسط سازمان جوانان استان خراسان جنوبي مـورد ح 
نويسندگان مقاله الزم مي دانند از اين پشـتيباني كـه موجـب تسـهيل انجـام      . گرفته است

  .گذاري نمايندپژوهش را فراهم آورده، تشكر و سپاس
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 .موسسه مطالعات ملي، تمدن ايراني: تهران. در آمدي بر فرهنگ و هويت ايراني.  71-82صص 

ي ، شماره13سال . ي سياست خارجيمجله. ي ايرانيمل تيهوگفتارهايي پيرامون ). 1378. (ترابي، محمد
  .ود

، )ويراسـتار (در داود ميـر محمـدي   . هويت ايراني؛ فرصت هـا و چـالش هـا   ) .1383(تاجيك، محمد رضا 
 .موسسه مطالعات ملي، تمدن ايراني: ، تهران299-312، ص گفتارهايي درباره هويت ملي در ايران

هويت ، مليت، : نايرا). ويراستار(در حميد احمدي . ايران باستان و هويت ايراني). 1383(فر، مرتضي ثاقب
 .موسسه تحقيقات و علوم انساني: تهران). مجموعه مقاالت(قوميت 
ـ هوشـدن و تحـول در   جهاني). 1386(اهللا چگني، روح ـ  تي ي نامـه پايـان ). بررسـي مـوردي ايـران   (ي مل

  .دانشكده علوم سياسي). واحد تهران مركزي(دانشگاه آزاد اسالمي . كارشناسي ارشد
. ي و قومي لرهاي بختيـاري مل تيهوبررسي رابطه بين ميزان گرايش به ). 1387. (كاكش، فرزينحاتمي

 .دانشكده علوم سياسي). واحد تهران مركزي(دانشگاه آزاد اسالمي . ي كارشناسي ارشدنامهپايان
ي با ي راهنمايي از منظر هويت ملتحليل محتواي كتب ادبيات فارسي دوره). 1388(حكمت دوست، زهرا 

ي ادبيـات و  دانشـكده . دانشگاه بيرجند. ي كارشناسي ارشدنامهپايان .استفاده از روش آنتروپي شانون
  .علوم انساني

. ي دكتـري نامهپايان. ريزي زبان و هوشياري زباني با نگاهي به ايرانبرنامه). 1384. (اردكاني، نگارداوري
 .   ي ادبيات و علوم انسانيدانشكده. دانشگاه تهران

 .سراقصيده: تهران). مجموعه مقاالت(خودكاوي ملي در عصر جهاني شدن ). 1381(رضايي، امير 
. از نظر نخبگـان ) ش.ه( 50و  40ي در دهه مل تيهوتالش براي حفظ و صيانت از ). 1386(روستا، زهرا 
دانشكده علـوم اجتمـاعي و   ). هران مركزيواحد ت(دانشگاه آزاد اسالمي . ي كارشناسي ارشدنامهپايان

 .روانشناسي
. ايفاي نقش در عصر يـك تمـدن، چنـد فرهنـگ    : مشكله هويت ايرانيان امروز). 1385(رجايي، فرهنگ 

 .نشرني: تهران
  .سازمان انجمن اوليا و مربيان جمهوري اسالمي ايران: تهران. هويت ملي). 1381(رباني، جعفر 
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ي فصـلنامه . هـاي ايـران  گرايش به هويت ملي و قـومي در تـركمن  ). 1386(. رضايي، احمد، و همكاران

 .شماره چهارم. 8سال. مطالعات ملي
). ويراسـتار (در اميـر رضـايي   . ماهيت، موانع و امكانـات نوسـازي هويـت ايرانـي    ). 1381(رهياب، حسين 

 .سراقصيده: رانته. با همكاري بنياد شريعتي). مجموعه مقاالت(خودكاوي ملي در عصر جهاني شدن 
 .مركز بازشناسي اسالم و ايران: ، تهران»زمينه هاي اجتماعي هويت ملي«) 1385(رواساني، شاپور 
. 109-149صـص  ). ويراستار(در داود ميرمحمدي . تعامل فرهنگ و هويت ملي). 1383(رواساني، شاپور 

 . موسسه مطالعات ملي، تمدن ايراني: تهران
ي علوم تربيتي و روانشناسي دانشـگاه  مجله. گيري هويتهاي درسي و شكلمهبرنا). 1382(رباني، جعفر 
  .657-670ص . ي اولشماره. جلد چهارم. مشهد

  .زالل كوثر: قم. انقالب اسالمي و هويت ملي). 1381(رضا زهيري، علي
كارشناسـي  ي نامـه پايـان . ارتباط بين هويت قومي و ملي در استان كردستان). 1383. (اهللاساعدي، سيف

 .دانشكده علوم سياسي). واحد تهران مركزي(دانشگاه آزاد اسالمي . ارشد
  .آگاه: تهران. المعارف علوم اجتماعيدرآمدي بر دايرة).  1370(ساروخاني، باقر 

. 29-42صـص  ). ويراسـتار (در داود ميرمحمدي . يمل تيهومتدولوژي فهم ). 1383(القلم، محمود سريع
 .ات ملي، تمدن ايرانيموسسه مطالع: تهران

 .ي فرهنگي صراطمؤسسه. تهران: رازداني و روشنفكري و دينداري). 1377(سروش، عبدالكريم 
سـال  . ي مطالعـات ملـي  فصـلنامه . ي در ايـران مل تيهوانگارانه به نگرش سازه). 1386(سليمي، حسين 

 .31-53صص . ي يكشماره. هشتم
در داود ميرمحمدي . گيري هويت ملي در ايرانارسي در شكلنقش ادبيات ف). 1383. (سيد امامي،كاووس

  .موسسه مطالعات ملي، تمدن ايراني: تهران. 161-170صص ). ويراستار(
-پايـان . ها در استان گلستانبررسي رابطه بين هويت ملي و قومي تركمن). 1386(فر، نورمحمد سخاوتي
 .لوم انساني و علوم اجتماعيدانشكده ع. دانشگاه مازندران. ي كارشناسي ارشدنامه

دهي بـه هويـت   ي ابتدايي در شكلبررسي و تحليل محتواي كتب درسي دوره). 1383(شكيبائيان، طناز 
  . دانشكده علوم انساني و علوم اجتماعي. دانشگاه مازندران. ي كارشناسي ارشدنامهپايان. ملي

 .مركز بازشناسي اسالم و ايران: انتهر. ناسيوناليسم و هويت ايراني). 1380(شيخاوندي، داور 
الهام، موسسه فرهنگـي بنيـاد فرهنگـي    : تهران. اسالمي-بازشناسي هويت ايراني). 1387. (شريعتي، علي

 .علي شريعتي مزيناني
خودكاوي ملي در عصر جهـاني  ). ويراستار(در امير رضايي . ي هويت مليدرباره). 1381(شريعتي، احسان 

 .سراقصيده: تهران. با همكاري بنياد شريعتي). مجموعه مقاالت(شدن 
 .نويد شيراز: شيراز. درآمدي بر هويت ملي). 1387(شمشيري، بابك 
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ـ هوهاي درسي دوره تحصيلي ابتـدايي در اعـتالي   نقش محتواي كتاب). 1379(خانقاه، حميد شكري  تي
انشكده روانشناسي و علـوم  د). واحد رودهن(دانشگاه آزاد اسالمي . ي كارشناسي ارشدنامهپايان. يمل

 .تربيتي
بررسي نمادهاي هويت ملي در كتاب هاي درسي تاريخ و ادبيات فارسي دوره ي  )1386( رقيه ،زادهصادق

دانشكده علـوم تربيتـي و   . دانشگاه الزهرا. ي كارشناسي ارشدنامهپايان. ي علوم انسانيمتوسطه رشته
 .روانشناسي

 .انديشه نو: تهران. هويت ملي ايرانيانكثرت قومي و ). 1377(صدر، ضيا 
هـاي  لفـه ؤبررسي ميزان توجـه بـه م   . مطالعات ملي ).1386( طناز ،يانئشكيبا و ابراهيم ،صالحي عمران

 .29پياپي  .1 سال هشتم، شماره .هاي درسي دوره آموزش ابتداييهويت ملي در كتاب
  .ي يكشماره. بيست و سومي دوره. مجله رشد آموزش جغرافيا). 1387(شايگان، سياوش 

موسسه مطالعـات ملـي، تمـدن    : تهران. در آمدي بر فرهنگ و هويت ايراني). 1384(صنيع اجالل، مريم 
 .ايراني

). ويراسـتار (اكبـر عليخـاني   در علـي . هاي بحران هويت در نسل سـوم زمينه). 1386(رضا ظريفيان، غالم
. و ادبـي بـه هويـت و بحـران هويـت در ايـران      هويت در ايران؛ رويكرد سياسي، اجتماعي، فرهنگي 

  .پژوهشگاه علوم انساني، فرهنگ و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي: تهران
درآمـدي بـر روش پـژوهش فراتحليـل در     ). 1385( عريضي حميدرضا و فاطمه محمدزاده ؛احمد ،عابدي

  .چهل و نهتحقيقات آموزشي، فصلنامه روش شناسي علوم انساني، سال دوازدهم، شماره 
. نمونـه مـوردي تبريـز   : بررسي نسبت بين احساس محلي گرايي و ملي گرايـي ). 1381. (عبدي، عطاءاهللا

 .دانشكده علوم انساني. دانشگاه تربيت مدرس. ي كارشناسي ارشدنامهپايان
ـ  تيـ هوجايگـاه  ). 1385(عليرضايي، مريم  ي نامـه پايـان . متوسـطه  ي و دينـي در كتـب درسـي دوره   مل

 .دانشكده علوم انساني. دانشگاه بيرجند. ناسي ارشدكارش
فرهنگي، كاربرد زبان فارسي به عنوان زبان آموزشـي در منـاطق   -موانع اجتماعي). 1383(عاليي، بهلول 
-ي ادبيات فارسي و زباندانشكده. طباطباييدانشگاه عالمه. ارشد يكارشناسي نامهانيپا .ترك زبان

 .هاي خارجي
ـ  تيـ هوجايگـاه  ). 1385(م عليرضايي، مري ي نامـه پايـان . متوسـطه  ي و دينـي در كتـب درسـي دوره   مل

 .دانشكده علوم انساني. دانشگاه بيرجند. كارشناسي ارشد
 .مركز اسناد انقالب اسالمي: تهران. يمل تيهوو ) ره(امام خميني ). 1384(فوزي تويسركاني، يحيي 

ـ  تيهور شدن بتأثيرات جهاني). 1383(قيسوندي، آرمان  . ي كارشناسـي ارشـد  نامـه پايـان . ي ايرانيـان مل
 . دانشكده جغرافيا. دانشگاه تهران
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). ويراستار(در داود ميرمحمدي . ساز در عصر ارتباطاتعوامل و عناصر هويت). 1383. (قادري، حاتم

 .موسسه مطالعات ملي، تمدن ايراني: تهران. در آمدي بر فرهنگ و هويت ايراني. 71-88صص 
  .شيرازه: تهران. هاي هويتسويه). 1386(قادري، حاتم 
بررسي هويت ديني و ملي جوانان شهر تهران با تاكيد بر تاثير خانواده بـر   ).1384( معصومه ،غفوري كله

  .دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي ).س(دانشگاه الزهراء . كارشناسي ارشدي نامهپايان .آن
دبيرخانه . شوراي عالي انقالب فرهنگي .هويت ايراني و مولفه هاي آن پژوهش). 1383( حسين ،يانئكچو

 . شوراي اجتماعي
ـ  تيـ هوهـاي  تحليل محتـواي مؤلفـه  ). 1386. (الهكارساالري، نعمتكمالي ي در كتـب دوره آمـوزش   مل

 .دانشكده علوم انساني و اجتماعي. دانشگاه مازندران. ي كارشناسي ارشدنامهپايان. راهنمايي
 .موسسه مطالعات ملي، تمدن ايراني: تهران. مفاهيم بنيادين در مطالعات قومي). 1385(زي، حسين گودر

ـ  تيهوگفتارهايي درباره انقالب مشروطيت و ). 1385(گودرزي، حسين  موسسـه  : تهـران . ي در ايـران مل
 .مطالعات ملي، تمدن ايراني

 .ملي،تمدن ايرانيموسسه مطالعات : تهران. زبان و هويت). 1384(گودرزي، حسين 
هـاي درسـي بـر اسـاس روش     هـاي هويـت ملـي در برنامـه    شناسـايي مؤلفـه  ). 1388(نيا، مهدي لقمان

 .ي ادبيات و علوم انسانيدانشكده. بيرجند دانشگاه .كارشناسي ارشدي نامهپايان. بنيادبخشي نظريه
فصـلنامه  . آموزش و پرورش ايرانجايگاه هويت ملي در نظام ). 1389(نيا، مهدي و خامسان، احمد  لقمان

  .147-171صص . شماره دو. دوره سوم. تحقيقات فرهنگي
موسسـه مطالعـات ملي،تمـدن    : تهـران . گفتارهايي درباره هويت ملي در ايران). 1383(ميرمحمدي، داود 

 .ايراني
ي ايـران و  بحثي در ژئوپولتيك و جغرافياي سياسـ : دموكراسي و هويت ايراني). 1385(مجتهدزاده، پيروز 

 .كوير: تهران. شناسيايران
 .باغ آدينه: تهران. هويت ايراني و زبان فارسي). 1385(مسكوب، شاهرخ 
 صدرا: تهران. خدمات متقابل اسالم و ايران). 1387(مطهري، مرتضي 
. آمـوزان دانـش دهي هويت ايراني هاي فرهنگي مدارس در شكلنقش فعاليت). 1378(مالصادقي، منيره 

 .دانشگاه آزاد اسالمي. ي كارشناسي ارشدنامهپايان
هاي بارز هويت فرهنگي و قومي مردم بلوچ و نسبت و  مطالعه و بررسي مولفه ).1373( داود، ميرمحمدي

دانشـكده علـوم   . دانشـگاه تهـران   .كارشناسـي ارشـد  ي نامـه پايـان . رابطه آن با هويت فرهنگ ملي
 .اجتماعي

ي نامـه پايـان . جغرافيايي حكومت در ايران با تاكيـد بـر هويـت ايرانـي    بستر ). 1383(ميرزابيگي، حسين 
 ).واحد تهران مركزي(دانشگاه آزاد اسالمي . كارشناسي ارشد
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 .موسسه مطالعات ملي،تمدن ايراني: تهران. زنديترجمه داوود غرياق. مليت). 1383(ميلر، ديويد 

هاي تعليمـات اجتمـاعي پـنجم    باكت ي درمل تيهوچگونگي طرح بررسي ). 1386(نوشادي، محمودرضا 
 .دانشكده علوم اجتماعي. دانشگاه شيراز. ي كارشناسي ارشدنامهپايان. ابتدايي و سوم راهنمايي

  .موسسه مطالعات ملي انتشارات تمدن ايراني: تهران. مباني هويت ايراني). 1386(نصري، قدير 
در ميان دانشـجويان  ) محلي، ملي، جهاني(هويتي  بررسي صورتبندي الگوهاي). 1384(اهللا نصرتي، روح 

. مطالعه موردي، تطبيقي دانشجويان آذري و كرد دانشگاه هاي علوم انسـاني و فنـي  (دانشگاه تهران 
 .ي علوم اجتماعيدانشكده. دانشگاه تهران. ي كارشناسي ارشدنامهپايان

Miler, D. (1995). On Nationality. UK: Clerendon Press. 
Poole, R. (2003). National Identity and Citizenship. In the Linda, Martin. 

Alcoff and Eduardo Mendieta (Eds). UK: Black Well Publishing. 
  



  
  
  

برنامه هاي پيشنهادي جهت برنامه ريزي در راستاي 
  تحول علوم انساني به ويژه رشته حقوق 

  
  ∗موسوي... سيد  فضل ا

  چكيده
براي تحول در علوم انساني در كل و به طور عام مالكها و برنامه هايي بايد به كار 

مي تواند  اين مالكها به طور مشترك براي كليه رشته هاي علوم انساني .گرفته شود
البته برخي از رشته هاي علوم انساني ويژه گي هايي خاص جهت  .قابل اعمال باشد

تحول آنها وجود دارد كه متخصصان متعهد آن رشته ها بايد آن ها را بيابند و اعمال 
در  .رشته حقوق هم از اين حيث مستثني نيست و ويژه گي هاي خاص خود را دارد.كنند

اين روشهاي بنيادين براي علوم انساني به طور عام و در مورد  اين مقاله سعي مي گردد
ها  انديشه ها، قطعا  تحول مورد نظر بايد مبتني بر آموزه.حقوق، به طور خاص بيان گردد

چه در سطح آموزش و (و بنيادهاي اسالمي باشد كه بايد محتواي كتابهاي  آموزشي 
مالكهاي ديگري نظير توجه به نيازهاي  .را در بر گيرد) ش و چه درسطح دانشگاههاپرو

كار آمدي، روزآمد كردن برخي مطالب و سرفصل ها،تغييرات بنيادين و مبناني  جامعه،
فراگيرشدن اين تحول در همه مراكز دانشگاهي و اجراي  در محتوي برخي دروس،

دقيق طرح هاي مصوب در زمينه تحول بدون ملحوظ نمودن ساليق شخصي و با 
آرامش،دور انديشي و اقدام گام به گام و انجام كار در قالب پروژه زمان  رعايت وضعيت

اي بندي شده با استفاده از استادان برجسته و متعهد و آشنا با مفاهيم اسالمي در رشته
بديهي است كه پس از دگرگوني هاي محتوايي و شكلي با توجه به  .مرتبط باشد

كه بتوانند بيان كننده آنچنان محتوايي  جذب استادان متخصص و متعهد پيشرفت زمان،
  .  باشند، ضروري است

                                                            
  استاد دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ∗
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علوم انساني، تحول، راهكارها، اسالمي، بومي، مباني و مفاهيم ، رشته  :واژهاكليد
  حقوق

  
  مقدمه

بحث و توجه به علوم انساني و همچنين تحول و دگرگوني در آن از موضوعاتي است 
 .بيشتري نسبت به آن معطوف شده استكه در جامعه ايران در چند سال اخير تاكيد 

مطالب شفاهي يا مكتوب كه توسط برخي از دلسوزان و از جمله مقام معظم رهبري در 
سال اخير ارائه شده است،موج و آوايي را در اهميت علوم انساني و تحول آن در چند 

سطحي نسبتا گسترده و حداقل در مجامع دانشگاهي و برخي از نهادهاي مسئوول از جمله 
نهادهاي .شوراي انقالب فرهنگي و وزارت علوم،تحقيقات و فناوري ايجاد كرده است

م كرده اند تا مذكور و به تبع آن دانشگاهها و دانشكده ها و گروههاي علوم انساني عز
جدي است و هر نهادي  به نظر مي رسد كه هر چند عزم،.تحولي در اين زمينه ايجاد كنند

در تالش است كه كاري انجام دهد، اما در عمل و در اجرا كارهاي پراكنده و بعضا موازي 
صورت گرفته است و يا در حال گرفتن است كه به نظر مي سد هنوز نفشه راه و برنامه 

بديهي  است كه اگر اين هدف بزرگ و  .جود ندارد و در سطح بيان كليات استمنسجمي و
هاي دقيق، منظم و متقني نباشد، كار درست و مثمر ثمري انجام  حجيم به همراه برنامه

لذا با توجه به عزم . نخواهد شد و براي مدتي هياهويي بر پا مي شود و كار رها خواهد شد
د بايد مباني و اهميت موضوع دقيقا مورد توجه قرار گيرد و جدي كه در اين زمينه وجود دار

با توجه به آسيب شناسي كه در اين زمينه موجود است، ضمن بررسي ابعاد گوناگون قضيه، 
با تكيه بر فرهنگ سازي براي علوم انساني، توليد علم و نظريه پردازي و نو انديشي، 

فرهنگي به ويژه قرآن واحديث  ـعلمي هاي  قدرت علمي و جرات علمي، با توجه به ميراث
هاي  ائمه اطهار عليهم السالم و بهره برداري از آنها، تبادل علمي و بهره برداري از دانش

راهكارهاي  سرمايه گذاري درست و نهايتا تالش مستمر و بدون وقفه، ، روز با نگاه انتقادي
مقاله حاضر  .را به كار بستعلمي در جهت تحول در علوم انساني را بررسي و يافت و آنها 

هاي پيشنهادي در راستاي تحول علوم  در صدد است تا با تكيه بر مسايل باال برنامه
  .انساني به ويژه رشته حقوق را ارائه دهد
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  اهميت علوم انساني و لزوم تحول در نگرش نسبت به آن: الف
اني است كه ساير علوم اگر علوم انساني را در كنار ساير علوم قرار دهيم، اين علوم انس

به عبارت ديگر، علوم فني و پايه اگر ابزار زندگي بشر است ، برخي از  . دهدرا جهت مي
مبناي ديدگاه هر مكتبي . كنندعلوم انساني چگونگي استفاده از اين ابزارها را مشخص مي

ت به عنوان مثال يك چاقو يا كبري. كندجهت گيري استفاده از آن علوم را مشخص مي
- توان گوشت خُرد كرد يا هندوانهاگر با يك چاقو مي. يك وسيله مورد استفاده انسانهاست

اي را پاره كرد ولي با همين چاقو ميتوان شخصي را مورد ضرب و جرح قرارداد يا او را 
توان چراغ گاز روشن كرد، بخاري را روشن كرد، آتش را براي با يك كبريت مي. كشت

اينكه با همين كبريت جايي را آتش زد و خانه و زندگي كسي را از  گرم شدن برافروخت يا
  .بين برد

است در چگونگي استفاده از ابزار،علوم  مكتبيكس و هرگيري فكر هربنابراين جهت
مقام معظم رهبري در راستاي اهميت علوم . تجربي و علوم انساني را تعيين مي كند 

هاي اقتصادي و ساري از حوادث دنيا، حتي در زمينهب«اند كه انساني اينگونه بيان داشته
شناسي در سياسي و غيره محكوم نظرات صاحبنظران، در علوم انساني است؛ در جامعه

  » 1كنندها را مشخص ميروانشناسي، در فلسفه، آنها هستند كه شاخص
از ديدگاه ايشان علوم انساني جهت دهنده و فكرساز است و مسير و مقصد حركت 

توان گفت يكي از داليل مهم تأكيد ايشان بر علوم انساني اين مي. كندعه را تعيين ميجام
است كه ايران كشوري در حال توسعه است و براي پيشرفت و توسعه،الگوي كاملي الزم 

-تعيين اين الگو و معيارها و شاخص. شوداست كه مقصد و مسير بر اساس آن روشن مي
شناسانه از انسان و اينكه او چگونگي تفسير هستي. اني استهاي توسعه بر عهده علوم انس

 –را موجودي تك ساحتي و يا دو بعدي بدانيم، تأثير عميقي بر نظام اقتصادي، سياسي 
  2.شوداجتماعي و فرهنگي دارد و بر همين اساس الگوي توسعه تعيين مي

داند، داراي تي مياسالم انسان را موجودي دو ساح«: فرماينددر اين رابطه ايشان مي
                                                            

 14/2/1387در ديدار با دانشجويان و استادان دانشگاههاي شيراز، . 1

، علـوم  )كشـور سـازمان بسـيج اسـاتيد    (كارگروه مطالعات راهبردي تحول در علوم انساني . 2
  7و  6هاي آن از ديدگاه مقام معظم رهبري، صص انساني و بايسته
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ي مطالبي است كه در باب پيشرفت بايد در نظر گرفته شود؛ ي همهاين پايه. دنيا و آخرت
اگر يك تمدني، يك فرهنگ و آئيني، . فارق عمده اين است. شاخص عمده اين است

انسان راتك ساحتي دانست و خوشبختي او را فقط در زندگي مادي دنيايي به حساب آورد، 
 –داند كه انسان را دو ساحتي مي –رفت در منطق اوبا پيشرفت در منطق اسالم طبعاً پيش

كشور ما و جامعه اسالمي، آن وقتي پيشرفته است كه نه فقط . به كلي متفاوت خواهد بود
دنيا و : خواهندپيامبران اين را مي. دنياي مردم را آباد كند، بلكه آخرت مردم را هم آباد كند

  1".آخرت
ين اهميتي كه علوم انساني دارد، متأسفانه در جامعه ما نه تنها به علوم عليرغم چن

شود بلكه مرتبه و درجه آن از همه علوم انساني آن طور كه بايد و شايد اهميت داده نمي
بعد از انقالب تا كنون عموماً بيشتر مسئولين، متخصصان علوم پزشكي، فني . تر استپائين

يگر در نظام آموزشي ما چه در سطح آموزش و پرورش و چه در از سوي د. اندو پايه بوده
هاي عقب علوم انساني جزو رشته. سطح آموزش عالي متأسفانه همين نگرش حاكم است

هاي فيزيك و رياضي اول، بعد رشته در آموزش و پرورش رشته. آيدتر به حساب ميمانده
تر بايد  دانش آموزان ضعيفزيست شناسي و در آخر علوم انساني مطرح هستند و معموالً

اگر بخواهد تحول و ارتقايي در علوم انساني . هاي علوم انساني تحصيل كننددر رشته
  . صورت بگيرد، ابتدا بايد اين فرهنگ و نگرش در سطح جامعه تغيير يابد

هاي علوم انساني و كاربرد آن تغييري در ديدگاه جامعه،به ويژه جوانان ، بايد به رشته
  . دين صورت پذيردبنيا

ها و ابزارهاي مختلفي، از جمله موارد زير ميتوان رسد از شيوهدر اين راستا به نظر مي
-با پخس برنامه. تواند نقش مهمي در اين زمينه داشته باشدصدا و سيما مي: بهره جست

هاي مختلف از جمله مصاحبه، طرح بحث و نظرخواهي و غيره ميتواند در اين راستا مفيد 
جرايد و مجالت  به ويژه فصلنامه هايي كه ويژه هر يك از علوم انساني است .اقع شودو

هاي علوم دانشكده. توانند بخشي از مقاالت خود را به اين موضوع اختصاص دهندمي
-انساني بايد در جهت ارتقاء فرهنگ علوم انساني و گسترش كمي و كيفي آن و برنامه

ايجاد . بي خاصيت نسبت به علوم انساني را تغيير دهندهاي متنوع، نگرش منفي يا ريزي
                                                            

 .27/2/1388. در ديدار با استادان و دانشجويان دانشگاههاي كردستان. 1
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-اندازي نشريه ها و فصلنامههاي علوم انساني با فعاليتهاي بديع و ابتكاري و راهانجمن
. هايي در جهت تقويت اين فرهنگ توسط آنها از جمله كارهايي است كه بايد صورت گيرد

خود را مسئول دانسته و به صورت هاي مختلف سازمان بسيج اساتيد كه هميشه در زمينه
كرده است، و در اين زمينه نيز اقدامات ابتدايي در جهت ايجاد خودجوش اقدام مي

1هايي انجام داده استكارگروههاي تخصصي علوم انساني و برگزاري همايش
بر ،  

مهمتر از همه اينها، وزارت آموزش و پرورش و . فعاليتهاي زيادتر خود استمرار بخشد
هاي الزم ت علوم، تحقيقات و فناوري و شوراي انقالب فرهنگي بايستي با هماهنگيوزار

هاي جامع كوتاه مدت و بلند مدت، مبتني ريزيبا يكديگر، كارهاي بنيادين در جهت برنامه
  . بر ارتقاء جايگاه علوم انساني انجام دهند

  
  منظور از تحول در علوم انساني چيست؟ :ب

باال ذكر شد، عالوه بر يك نوع تحول در علوم انساني كه بايد همان گونه كه در 
نسبت به نگرش جامعه به ويژه مجامع علمي در خصوص علوم انساني صورت گيرد، بايد 

شود تبيين و تفسير مفهوم تحول در علوم انساني كه امروزه در مجامع مختلف مطرح مي
امروزه برخي از متخصصان و  چنين روشنگري و مفهوم يابي بدليل آن است، كه. گردد

هاي علوم انساني كه بعضاً هم ممكن است معتقد به اسالم باشند بر اين استادان رشته
اند كه مگر ما نياز به تحول داريم؟ علوم انساني همچون علوم ديگر در طول زمان عقيده

گويند مياي كند و ما نياز به اقدام خاصي نداريم و اگر عدهتحول طبيعي خود را طي مي
. زنندهاي اسالمي و بومي باشد حرف نابجايي ميها و بنياناين تحول بايد مبتني بر آموزه

هاي مخصوص به آيند و قواعد و بنيانعلوم انساني همچون علوم ديگر، علم به حساب مي
ها، علم محسوب اقتصاد، علوم اجتماعي، روانشناسي، حقوق و ساير رشته. خود را دارند

شود اين علوم را كه چگونه مي. وعلم هم در همه جاي دنيا ثابت و يكسان است شوندمي
هاي ويژه خود هستند تغيير داد و اسالم رادر آنها جاي داد؟ برخي از داراي قواعد و بنيان

افراد و استاداني هم كه در اين دسته قرار دارند ممكن است اعتقادات اسالمي هم داشته 
                                                            

دي مـاه   29و  28اولين همايش كارگروههاي تخصصي علوم انساني بسيج اساتيد در تاريخ . 1
 .در جزيره قشم برگزار گرديد 1390سال 
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ست آنان مطلب را اينگونه بيان دارند كه اشكالي ندارد كه ما در كنار نهايتاً ممكن ا. باشند
ها ديدگاه اسالمي را در اين خصوص بيان كنيم اين علوم در بخشي از كتابهاي اين رشته

و اسالم هم ممكن است نظراتي داشته باشد و يا برخي از اين مسايل مطروحه در كتب 
ها علم محسوب ميشود و حال هر يك از اين رشتهاما به هر . علوم انساني را تأييد كنند

شناسي يك علم است و در همه جا علم جامعه. قواعد خاص خود را در همه جا دارند
  . هااقتصاد هم همين طور، علوم سياسي هم همچنين و نيز بقيه رشته. يكسان است

تحول  بايد منظور از. اما بايستي گفت كه در اين نگرش هم بايد تحول صورت گيرد
براي تبيين . هاي اسالمي و بومي روشن گرددهاي علوم انساني مبتني بر بنياندر رشته

  : موضوع الزم است كه ما علوم را از يك منظر به دو دسته كلي تقسيم كنيم
  . دسته اول علوم تجربي كه شامل پزشكي، فني و پايه است و دسته دوم علوم انساني

توانيم به يقين بگوييم كه قواعد و تجربي ميدر خصوص دسته اول يعني علوم 
مقررات حاكم بر آنها در همه جا يكي است و از اين جهت تفاوتي بين جامعه اسالمي و 

- درجه به جوش مي 100آب در همه جا و در شرايط يكسان در . غير اسالمي وجود ندارد
گردش خون، دستگاه گوارش انسان، . آيد و تركيب آن شامل اكسيژن و هيدروژن است

در همه . اعصاب در همه انسانهاي سالم عموماً از يك دسته قواعد خاص برخوردار است
شود شش و موارد ديگر از شود چهار و دوي ضربدر سه ميجاي جهان دو به عالوه دو مي

بنابراين ما . اين دست كه تفاوتي در جوامع اسالمي و غير اسالمي در اين خصوص نيست
در اين علوم از اين حيث تحول ايجاد كنيم كه جامعه ما كه اسالمي خواهيم هرگز نمي

البته الزم به ذكر است كه در نوع استفاده از اين . است بايد داراي قواعد متفاوت باشد
هاي گوناگوني در رابطه با جوامع گيريهاي فكري خاص ممكن است جهتعلوم مكتب

اي را عليه انسانها ارگيري سالح هستهبه عنوان مثال مكتبي بك. انساني داشته باشند
عمل كند و مكتبي ديگر به هيچ وجه استفاده از اين تجويز كند و يادر مواردي چنين

اي سالحها را مورد تأييد قرار نمي دهد، هر چند كه قواعد علمي مربوط به مسائل هسته
ع متفاوت اما در دسته دوم كه شامل علوم انساني است موضو. در همه جا يكسان است

تواند در جوامع است و اين دسته به اصطالح علوم كه اگر بشود نام آن را علم گذاشت مي
گيرد و نگرشي كه به جهان هاي فكري كه زيربناي آن قرار ميمختلف با توجه به بنيان

  . هستي و انسان دارند، تفاوت پيدا كنند
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. كندبا ديدگاه خود تبيين مييك نفر كه ديدگاه كمونيستي دارد قطعاً علم اقتصاد را 
شناسي و علوم تربيتي و علوم انساني ديگر نيز شناسي، علم تاريخ، علم روانعلم جامعه

چنين است كه قطعاً با ديد يك ليبراليست متفاوت است و شخص اخير نگرشي ديگر بر 
ساس ها را بر اهاي مذكور دارد و هر دوي اينها قواعد و مقررات هر يك از رشتهرشته
اند را كنند و هر دوي آنها آنچه خود پذيرفتهسازند و تبيين ميهاي فكري خود ميبنيان

ها و مكاتب فكري و فلسفي و اديان كه به همچنين است هر يك از نحله. دانندعلمي مي
  . كنندهمين شكل عمل مي
اعد ها علم گفت و اظهار داشت كه اينها داراي قوشود به اين رشتهپس چگونه مي

متأسفانه بسياري از استادان . باشندثابت و اليتغيري هستند كه در همه جا يكسان مي
هاي علوم انساني در ايران و يا ساير كشورهاي در حال توسعه كه يا خود در غرب رشته

هايي هستند، اند كه داراي چنين بينشاند و يا توسط استاداني تربيت شدهتحصيل كرده
ين مطالب و كتابها علم تغيير ناپذير و وحي منزل هستند و متأسفانه كنند كه اتصور مي

آورند و آن را علم ثابت و داراي آنان، اين كتابها را ترجمه كرده و يا در جزوات خود مي
دانند و آن را در جامعه ايراني و يا در جوامع ديگر ترويج  و الگوي قواعد يكسان مي
نند اين مطالب علم است و بايد بدون چون و چرا كدهند و تصور ميرفتاري قرار مي

شود علوم انساني بايد از اين جهت است وقتي گفته مي. همچون علوم تجربي پذيرفت
آشوبند كه كنند و برميگيري ميهاي اسالمي باشد تعجب كرده و جبههمبتني بر آموزه

خواهد با اين د و اسالم مياينها علم است و قواعد دار. شود اين مطالب را تغيير دادمگر مي
بهتر است اسالم در اموري كه علم . شود مقابله و مبارزه كردبا علم كه نمي. علوم در افتد

متاسفانه برخي از اين استادان آن قدر . است دخالت نكند و علوم را به حال خود واگذارد
ص آنها اند كه ممكن است در غرب هم در خصواي را تكرار كردههاي ترجمهنظريه

تجديرنظر شده و آنها را كنار نهاده باشند، اما اين قبيل استادان حرفهاي خود را به نام علم 
اما همان گونه كه ذكر شد و علوم تجربي با علوم انساني . دهندبه خورد دانشجويان مي

علوم تجربي در همه جاي دنيا  يكسان است و اسالمي بودن يا نبودن يك . متفاوت است
علوم انساني . اي ديگر استاما علوم انساني به گونه. دهدتغييري در قواعد آن نميجامعه، 

شناسي، تاريخ و هاي مختلف از جمله، اقتصاد، روانشناسي، سياسي، جامعهكه شامل رشته
ها و شود بسته به اينكه چه مكتبي آن را تبيين كند، داراي قواعد و روشغيره مي
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ور ما از تحول در علوم انساني اين است كه اكنون كه منظ. شودعملكردهاي خاص مي
هاي مختلف علوم انساني در جامعه ما مبتني بر نگرش، مكتب و علوم معموالً غربي رشته

شمول اسالم به عنوان يك مكتب فكري جهان. و يا شرقي شكل گرفته است، تغيير يابد
ان هستي و انسان است و به كه مبناي و حياني دارد و خداوند حكيم و دانا كه خالق جه

شناسي، اقتصادي و غيره به طور واقعي آشناست، لذا همه قواعد و سنتهاي تاريخي، جامعه
ها و راه حلها را براي سعادت انسان و جامعه بشري، بيان كرده و از بهترين دستورالعمل

برگيرنده طريق ارسال رسل اين مقررات و راه زندگي فردي و اجتماعي انسان را كه در 
. هاي علوم انساني با مفهومي درست است را به انسانها منتقل كرده استهمه اين رشته

هاي اسالمي شود تحول در زمينه علوم انساني بايد مبتني بر آموزهپس وقتي كه بيان مي
چيزي كه در راستاي اين تحول علوم انساني كه امروزه مطرح است . باشد، بدين معنا است

  . گيرد نادرست و ناصواب استاگر برداشتهاي ديگري در اين زمينه صورت اين است و 
  
  چرايي و ضرورت اين تحول : ج

عالوه بر اينكه نگرش جامعه بايد به اهميت علوم انساني عوض شود، زيرا كه مبناي 
همه علوم ديگر همين نگرش است كه درست يا غلط بودن آن، آثار مثبت و منفي در همه 

دارد، از سوي ديگر بايد گفت كه حتي اگر اين اهميت و توجه را به علوم امور جامعه 
ايم ولي آنچه انساني داشته باشيم و در جهت تقويت كمي اين رشته بپردازيم كه پرداخته

از اين روست كه مقام معظم . مهم است  كيفيت محتوا و مبناي اين علوم انساني است
در ديداري كه با اعضاي محترم شوراي  13/10/1384رهبري در اين راستا در تاريخ 
با اين همه تاكيدي كه بر علوم انساني شده، تقريباً «: انقالب فرهنگي داشتند، فرمودند

شود و باز همچنان همان اشكال به علوم انساني هم به همان شكل علوم پايه اداره مي
هاي جامعه الن در زمينهايم و حرفهايي كه امان را باز كردهما آغوش. قوت خود باقي است

- شناسي، تاريخ و حتي فلسفه و ادبيات مطرح است، از خارج به ما ديكته ميشناسي، روان
  » شود

علوم انساني از . متأسفانه اين يك واقعيتي است كه وجود دارد و بسيار ناگوار است
هم استادان ما . طريق ترجمه متون غربي وارد ايران و برخي كشورهاي ديگر شده است
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كه بعضاً واردكنندگان اين نظريات هستند، يا استفاده كنندگان و تعليم دهندگان آنها، از 
اند يا كم بهره،لذا متون و نظرات مذكور را كامالً بهرههاي اسالمي يا بيعلوم و انديشه

كنند و مسلم است كه نتيجه پذيرفته و به جامعه ايراني به ويژه به دانشجويان منتقل مي
زيرا بسياري از اين . اسالمي است –اعتقادي و سستي باورهاي ديني كاري بيچنين 

گرايي مبتني بر اعتقادات غير ديني و ضد ديني گرايي و تجربهنظريات بر مباني مادي
از اين جهت است كه مقام معظم رهبري در خصوص چنين وضعيتي هشدار داده و . است

بسياري از مباحث علوم انساني، مبتني بر «: ايندفرمايشان مي. خوانندآن را نامطلوب مي
. مبنايش حيوان انگاشتن انسان است. گرايي استهايي هستند كه مبنايش ماديفلسفه

نداشتن نگاه معنوي به انسان و جهان . عدم مسئوليت انسان در قبال خداوند متعال است
ا گفتند و نوشتند، عيناً ما هخوب، اين علوم انساني را ترجمه كنيم، آنچه را كه غربي. است

اعتقادي همان را بياوريم و به جوان خودمان تعليم بدهيم در واقع شكاكيت و ترديد و بي
ها منتقل هاي درسي به جوانهاي خودمان را در قالببه مباني الهي و اسالمي و ارزش

  »1اين چيز خيلي مطلوبي نيست. كنيم
حاكم بر علوم انساني مطرح در  ايشان از اين مباني فكري غير اسالمي كه

من دربارة علوم انساني «: فرمايندكنند و ميمندي ميدانشگاههاست اظهار ناراحتي و گله
ما علوم  –بارها، اين اواخر هم همين جور  –هاي دانشگاهي كردم اي از مجموعهگاليه
علوم . استمان بر مبادي و مباني متعارض با مباني قرآني و اسالمي بنا شده انساني

بيني ديگري است؛ مبتني بر فهم ديگري از عالم آفرينش انساني غرب مبتني بر جهان
اين مبنا، مبناي غلطي . خوب اين نگاه غلطي است. است و غالباً مبتني بر نگاه مادي است

  . 2"است
اينجاست كه باعث تأسف است كه برخي از استادان ما به اين مسأله بديهي توجه 

هاي  از آن غافلند كه هر يك از علوم انساني و محتواهاي آنها مبتني بر نگرشكنند و  نمي
تواند باشد و متأسفانه چون فرهنگ و مباني فكري غربي عموماً در اين  مختلف فكري مي

زمان حاكم بر اين علوم انساني است و علوم انساني امروزي مبتني بر اين نگرش است، 
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تواند در جوامع مختلف  علوم تجربي است كه مي كنند كه اين علوم همچون تصور مي
هايي ثابت مي دانند كه در لذا رشته هاي علوم انساني از غرب گرفته را نسخه.يكسان باشد

البته در خصوص برخي ديگر از استادان . همه جوامع از جمله ايران بايد آنها را پذيرفت
اي است كه مشتاق چنين  گونههاي وجودي آنها به  مسأله غفلت مطرح نيست بلكه شاكله
كنند  در اين راستاست كه آنها از استاداني استفاده مي. نگرشي غربي بر علوم انساني هستند

هايي دارند و متوني در اين زمينه وجود دارد كه چنين كساني آنها را  كه چنين نگرش
آنچه كه به ما طبق «: فرمايند ايشان در اين راستا مي. كنند اند يا تدريس مي ترجمه كرده

ي عظيم دانشجويي كشور كه حدود سه ميليون و نيم  گزارش دادند، در بين اين مجموعه
هاي كشور داريم، حدود دو ميليون  مثالً دانشجوي دولتي، آزاد، پيام نور و بقيه دانشگاه

ما در زمينه . كند اين به يك صورت انسان را نگران مي. اند ها دانشجويان علوم انساني اين
هاي علوم  علوم انساني، كار بومي، تحقيقات اسالمي چقدر داريم؟ كتاب آماده در زمينه

بيني اسالمي باشد و بخواهد  انساني مگر چقدر داريم؟ استاد مبرزي كه معتقد به جهان
شناسي يا مديريت يا غيره درس بدهد، مگر چقدر داريم كه اين همه  شناسي يا روان جامعه

  1."گيريم؟ اين نگران كننده است ها مي هدانشجو براي اين رشت
ها با استاداني مواجه هستيم كه متأسفانه از  گونه كه اشاره شد، ما در دانشگاه همان

ايراني خود را بهايي  -به خود و فرهنگ اسالمي. هويتي فكري و فرهنگي برخوردارند بي
اينها افراد . نيستند شناسند، طبيعتاً براي آن هم ارزشي قائل البته چون نمي. دهند نمي

النفسي هستند كه براي خود هويت و ارزشي قايل نيستند و چون ظرفي توخالي  ضعيف
كنند، بدون اينكه آنها را  رسد، پر مي هستند خود را به هرچه از سوي كشورهاي غربي مي

متغيرند، ها و افكار علومي غير كنند اين نظريه تصور مي. بررسي و تجزيه و تحليل كنند
از اين روست كه رهبر معظم . بسته پذيرفت و ترويج كرد س بايد آن را به تمامه و چشمپ

هاي مختلف آن را تبيين كرده و  انقالب به خوبي به اين نكته توجه كرده و به شيوه
امروز «: خوانيم هاي ايشان مي در فرازهايي از صحبت. نمايند نگراني خويش را اعالم مي

ي  اند؛ در همه اي در زمينه علوم انساني به وجود آورده هها يك منطقه ممنوع غربي
شناسي بگيريد تا تاريخ و  شناسي و روان هاي مختلف به از اقتصاد و سياست و جامعه بخش
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ي  النفس هم دلباخته يك عده آدم ضعيف .ادبيات و هنر و حتي فلسفه و حتي فلسفه دين
اند،  هرچه آنها گفته. گويند ه ببينند چه ميها ككنند به دهن اين اند و نگاه مي اين ها شده
مثالً چند تا فكر داراي اقتدار . شود وحي منزل، اين است كه بد و غلط استبرايشان مي

اند، اين معنايش اين نيست كه هر آنچه  اي رسيده ي دنيا به يك نتيجه علمي، در يك نقطه
  1."اند، درست است كه آنها فهميده

هاي غربي  هاي انديشه اساتيدي هستند كه فرآورده«: فرمايند يايشان در فرازي ديگر م
ها به  گويند سجده نكنيد؛ اما در مقابل بت در مقابل خدا مي. در علوم انساني بت آنهاست

كنند؛ دانشجوي جوان را دست او بدهي، بافت و ساخت فكري او را  راحتي سجده مي
. اين ارزشي ندارد درست نيست. دساز طوري كه متناسب با آن بت خود اوست، مي همان

اين استاد هرچه هم دانشمند باشد، وجودش . بنده به اين طور افراد هيچ اعتقادي ندارم
  2."نافع نيست، مضر است

مشكل بعضي از اين استادان اين است كه نه تنها آنان از غرب و افكار و نويسندگان و 
لكه بعضاً نظرات و افكار جديد به كنند، ب كتابهاي آنان به صورت كوركورانه تقليد مي
اي  كنند و از آن اطالع ندارند و چه بسا نظريه اصطالح علمي در آن زمينه را پيگيري نمي

و فكري سالهاست منسوخ شده يا مورد نقدهاي بسيار شديدي قرار گرفته ولي اين 
اصوالً در . هندد هاي آنان را تدريس كرده و ترويج مي استادان هنوز نظرها و كتابها و مقاله

غرب همه علوم و بعضاً علوم انساني تا مطلبي تازه و نو است را اجازه عبور به جاهاي 
درهاي بسياري از اين دانشها بر روي «: فرمايند له در اين ارتباط مي معظم. دهند ديگر نمي

 دهند دانشي منتقل كشورهايي مثل كشور ما و غير دارندگانش بسته است و وقتي اجازه مي
ها  البته در همه زمينه. شود كه كهنه و دستمالي شده است و از نويي و طراوت افتاده است

من آن روز به دوستاني .در زمينه اي علوم انساني هم همين طور است.همين طور است 
كنند و در اين جا بودند،  هاي گوناگون كشوري كار مي كه در زمينه اي  اقتصاد و مديريت

نظريات . كنند كه منسوخ شده است ها در اينجا دنبال مي امروز بعضي گفتم كه مطالبي را
ها مشغول كار هستند، ولي تعدادي در  برتر آنها به بازار آمده و مورد عمل قرار گرفته و آن
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   1".كنند ها را مطرح مي تازه دارند آن دنباله -كساني كه مجذوب حرف آنها هستند -اينجا
دان ديگر كه متوجه چنين روندي در زمينه علوم به ويژه در كنار چنين اساتيدي، استا

علوم انساني هستند وظيفه دارند هوشيار باشند و بيداري ايجاد كنند و ضمناً خود را مجهز 
اگر چيزي را كنار مي گذاريم ،بايد . هاي مبتني بر فرهنگ اسالمي و بومي سازند به نظريه

اميد بيشتر به دانشجويان و جوانان باشد  در هر صورت شايد.چيزي بهتر جايگزين آن كرد
العمل نشان داده و هشيار باشند و  كه در برابر استادان مترجم و مروج فرهنگ غرب عكس

از اين روست كه رهبر معظم انقالب به خوبي . جويي برآيند به نوبه خود درصدد چاره
اهند كه در اين خو متوجه اين نكته مهم هستند و از دانشگاهيان و جوانان دانشجو مي

خواهم محيط دانشگاه و جوان دانشجوي  من مي«: فرمايند ايشان مي. راستا هوشيار باشند
هاي وارداتي غربي كه هيچ هدفي جز حفظ آن  خودمان را توجه بدهم كه مواظب تئوري

   2.»آميز غرب با كشورهايي از قبيل كشور ما را ندارند، باشند روابط تحكم
ضروري است كه عالوه بر تقصيري كه خود ما داريم و برخي از البته ذكر اين نكته 

النفس هستند و براي خود هويتي اصيل و مستقل مبتني بر فرهنگ  استادان ما ضعيف
شناسند، دنياي استكبار غربي هم بيكار ننشسته و در اين راستا فعاليت  اسالمي و بومي نمي

پردازي  ه بباورانند كه آنان توانايي نظريهكند تا به ملتها و نخبگان جوامع در حال توسع مي
رهبر معظم انقالب چنين امري . و استقالل فكري ندارند و همه چيز را بايد از غرب بگيرند

ايشان در ديدار با استادان و دانشجويان دانشگاه . شمارند را تهاجم فرهنگي بزرگتر برمي
اما تهاجم فرهنگي ... «: يندفرما به اين مسأله اشاره كرده و مي 1388همدان در سال 

ها در طول سالهاي متمادي به مغز و باور ايراني تزريق كردند كه  بزرگتر، اين است كه اين
االن . گذارند خودمان را باور كنيم نمي. روي غرب و اروپا باشي بايد دنباله. تواني تو نمي

ي  غيره يك نظريهشما اگر در علوم انساني، در علوم طبيعي، در فيزيك و در رياضي و 
اي  ي دنيا باشد، عده مهمي داشته باشيد چنانچه برخالف نظريات رايج و نوشته شده

ي فالني است، حرف شما در  گويند حرف شما در اقتصاد، مخالف با نظريه ايستند و مي مي
  .»روانشناسي مخالف با نظريه فالني است
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م، به ويژه دانشگاهيان اعم از بنابراين با توجه به مطالبي كه ذكر گرديد، بايد مرد
استادان و دانشجويان و نيز مسئوالن متوجه موضوع باشند و اين مشكالت، ضعفها و 

به كمبودهايي كه در زمينه . هاي دشمن توجه كنند ها و فعاليتبه نقشه. نواقص را ببينند
بودهايي متون علوم انساني مبتني بر فرهنگ غني اسالمي داريم عنايت كنند و نيز به كم

هاي علوم انساني  هاي مختلف رشته كه از لحاظ استاد داريم؛ استاداني كه بتوانند در زمينه
هايي براي گفتن داشته باشند، توجه ويژه  با تكيه بر محتواي فرهنگ اسالمي حرفها

هاي مختلفي كه در خصوص عدم توجه به علوم  پس آيا با توجه به جنبه. مبذول نمايند
شود آيا ضرورت تحول در اين  مرتبط، استادان شايسته و با صالحيت ميانساني، متون 

بايد يك تحول بنيادين . خورد؟ بديهي است كه پاسخ مثبت است راستا به چشم نمي
تحولي كه هم از لحاظ روش، هم محتوا و هم نيروي انساني، مبتني بر . صورت پذيرد

توانيم لفظ ايراني بودن را هم به آن  بته ميال. هاي اسالمي باشد ها و بنيان ها، انديشه آموزه
در ادبيات  مثالً. آن ايراني ، كه آن هم نشأت گرفته از فرهنگ اسالمي است. اضافه كنيم

هاي  كنيم، زيرا كه افكار و محتواي حرف اگر ما به سعدي، حافظ و مولوي و غيره تكيه مي
يا . استعداد سرشار ايراني است آنها برگرفته از فرهنگ اسالمي و قرآني، به همراه ذوق و

در خصوص رشته معماري، آن معماري كه مبتني بر فرهنگ اسالمي و ايراني است و ما 
در اين زمينه چه آثار پرارزش و با عظمتي داريم كه در اكثر شهرهاي ما يا شهرهاي 

 كه هنرمندان غربي را تحت تاثير قرار مي دهد اما. خورد كشورهاي اسالمي به چشم مي
هاي ديگر است كه نه  هويتي كه برگرفته از جاهاي ديگر با فرهنگ نه آن معماري بي

و . ها و جوامع اسالمي و حتي غيراسالمي زيبايي دارد و نه آثار مثبت و مفيدي براي انسان
هاي اين تحول، تحول در  يكي از جنبه. هاي علوم انساني طور است در ساير رشته همين

وم انساني است كه بايد آموزش و پرورش و نيز وزارت علوم محتواي كتب و متون عل
،تحقيقات و فناوري و شوراي انقالب فرهنگي به طور رسمي و ساير نهادها و مؤسسات و 

هايي را دارند به طور غيررسمي در خصوص آن تالش نمايند، افراد علمي كه چنين دغدغه
اما قبل از آن الزم است به اصول . دها و راهكارهاي آن اشاره خواهد ش كه بعداً به شيوه

  . كلي و مفاهيم مرتبط در ارتباط با اين تحول ، اشاره كرد
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  اصول و مفاهيم كلي كه بايد در زمينه تحول مدنظر داشت :د
هاي اصلي كه بايد به آن توجه خاصي داشت و  در اين قسمت به اصول، مفاهيم و پايه

اقشار مردم اعم از  استادان حوزه و دانشگاه، مسئوالن و سياستگذاران كشور و نيز همه 
اي داشته باشند، با كمك  ها عنايت ويژه محققان ، پژوهشگران و دانشجويان بايد به آن

  . گردد گرفتن از بيانات و رهنمودهاي مقام معظم رهبري، به آنها اشاره مي
  سازي در زمينه علوم انساني فرهنگ -1

هاي علمي در غرب، به ويژه در  به واسطه پيشرفت گونه كه پيش از اين ذكر شد همان
علوم تجربي، نخبگان و مردم كشورهاي در توسعه حال بر اين باوراند يا به آنان باور ند كه 

از جهتي چون در حال . ي علوم تجربي تالش نمود و متخصص گرديدتنها بايد در زمينه
كشورهاي در حال توسعه  اند، پس هميشه حاضر كشورهاي غربي از اين لحاظ پيشرفته

تر هستند و خواهند بود و از اين جهت هميشه پسوند كشورهاي در حال توسعه  عقب مانده
بنابراين مردم اين كشورها همه توجه خود را . كشند يا كم توسعه يافته را با خود يدك مي

فلند و دارند و در نتيجه از علوم انساني غا به پيشرفت در راستاي علوم تجربي معطوف مي
هرچند كه بسياري از اين كشورها حتي در زمينه علوم تجربي . دانند اهميت مي آن را كم
لذا علوم انساني در . افتاده و محتاج به كشورهاي غربي و توسعه يافته هستند هم عقب

كشورهاي باصطالح در حال توسعه و از جمله كشور ايران در طول سالها بسيار كم اهميت 
بر اين . چيزي هم كه هست تقليد و الگوبرداري كوركورانه از غرب استشده و تازه آن 

  . سازي در جهت اهميت اين علوم است اساس اولين كاري كه بايد صورت گيرد فرهنگ
  پردازي و نوانديشي توليد علم، نظريه -2

يكي از مهمترين اركان استقالل و پيشرفت كشور توليد علم در همه ابعاد است و 
از ديدگاه مقام معظم رهبري اهميت . كه از جمله اين علوم، علوم انساني استبديهي است 

. تر از آنها نيست تر از علوم پزشكي و فني نباشد يقيناً كم استقالل در اين علوم اگر بيش
بنابر تأكيدهاي ايشان در . نماياند ي راه و الگوي توسعه را مي زيرا اين علوم انساني نقشه

شامل علوم  -كه نيازمند بحث مستقلي است -افزاري  نهضت  نرم زمينه توليد علم و
ايشان در ديدار با استادان و دانشجويان دانشگاههاي كردستان  به  1".شود انساني نيز مي

                                                            

 .14كارگروه مطالعات راهبردي تحول در علوم انساني، پيشين، ص  .1
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منظورم فقط علوم طبيعي نيست، اهميت علوم انساني «: فرمايند همين نكته اشاره مي
پردازي  بنشيند فكر كنيد؛ نظريه... فلسفه شناسي،  شناسي، روان جامعه: كمتر از آن نيست

آوري، توليد علم و نوانديشي را تنها مخصوص علوم مربوط به  ايشان موضوع نوع 1»...كنيد
دانند بلكه به طور مطلق همه علوم از جمله علوم  مسايل فني، صنعتي و پزشكي نمي

ر كلي و مطلق اين را اما من به طو«: فرمايند له مي معظم. دانند انساني را هم شامل مي
علوم انساني، علوم اجتماعي، علوم سياسي، علوم اقتصادي و مسايل . كنم عرض مي

گوناگوني كه براي اداره يك جامعه و يك كشور به صورت علمي الزم است به نوآوري و 
ايشان ضمن پرهيز از الگو گرفتن بدون .  2».احتياج دارد -يعني اجتهاد -نوانديشي علمي

پردازي  هاي غربي و صرف ترجمه كتابهاي آنان بر تحقيق و نظريه ط از نظريهقيد و شر
الگو . سازي باشيد تحقيق كنيد، به فكر نظريه«: فرمايند كنند و اين چنين مي تكيه مي
گرايي را غلط و خطرناك  ي ترجمه هاي غربي و شيوه پردازي قيد و شرط از نظريه گرفتن بي

  3.»سازي احتياج داريم ساني به نظريهما در زمينه علوم ان. بدانيد
مقام معظم رهبري در ديداري كه با استادان و دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير 

دانسته و آن را تنها در مورد افكار ديني قلمداد نكرده داشتند، تحجر را يك بال و آفت مي
وجود داشته باشد و دانند كه ممكن است در رابطه با همه علوم  اي مي بلكه آن را مسأله

مقابله با اين مسأله و آفت را نوانديشي و به عبارتي ديگر توليد علم و نوآوري علمي 
فرازي از سخنان ايشان در اين رابطه چنين . دانند كه آن وظيفه مهم دانشگاهيان است مي

مسأله تحجـر، .يكي از وظايف مهم دانشگاهها عبارت است از نوانديشي علمي«: است
ها تحجر، ايستايي و پايبند بودن به  ي محيط و افكار ديني نيست؛ در همه محيطفقط بال
 - بدون اينكه منطق درستي به دنبالش باشد -هايي كه بر انسان تحميل شده گرايي جزمي

شود،  آنچه براي يك محيط علمي و دانشگاهي وظيفه آرماني محسوب مي. يك بالست
. معناي واقعي توليد علم اين است. نديشي باشداين است كه در زمينه مسايل علمي، نوا

                                                            

 .27/2/1388در تاريخ  .1
 .9/12/1379در ديدار با دانشجويان و استادان دانشگاه صنعتي اميركبير،  .2
 .14/2/1387ن و استادان دانشگاههاي شيراز، در ديدار با دانشجويا .3
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  1.»توليد علم، فقط انتقال علم نيست، نوآوري علمي در درجه اول اهميت است
  قدرت علمي و جرأت علمي  -3

براي اينكه توليد علم و به عبارتي نوانديشي و نوآوري علمي داشته باشيم، الزم است، 
ري و ساختاري داشته و آنچه تحت عنوان به ويژه در علوم انساني، يك هنجارشكني فك

علم بوده است و تقريباً نظر عموم علما، استادان ، دانشجويان و محققان است را مورد 
بديهي است كه اين كار بسيار . انتقاد قرار داده و آن را به كنار بزنيم و طرحي نو دراندازيم

شود و در  ت و مقاومت روبرو ميزيرا در ابتدا با مخالف. سخت بوده و نياز به مجاهدت دارد
گونه كه اكنون  همان. كند اثر پايداري در طول زمان است كه كم كم جاي خود را باز مي

گردد، بايد تحولي در علوم  كنيم كه بيان مي در بعدي از ابعاد اين نوآوري مشاهده مي
د، هاي اسالمي باش ها و افكار و بنيان انساني صورت پذيرد كه مبتني بر آموزه

هاي خود را بر  هاي شديدي عليه اين موضع از سوي آنهايي كه افكار و نظريه گيري جبهه
گيرد كه  دانند، صورت مي هاي غربي استوار كرده و آنها را اصل مي مبناي افكار و آموزه

البته و متأسفانه ممكن است در بين اينها كساني هم باشند كه مسلمان هستند و به اسالم 
ها  ها و رشته ولي گويا عميقاً معتقد نيستند كه اسالم هم در اين موضوع اعتقاد دارند

ها و ديدگاههاي غربي كه متأسفانه براي آنان  هايي براي گفتن دارد و آنان هم نظريه حرف
به هر حال براي اين نوانديشي علمي هم بايد . كنند هم، نام علم گرفته است را پيروي مي

ابع اسالمي اشراف داشت و از سوي ديگر جرأت و شهامت قدرت علمي داشت و هم بر من
البته «: مقام معظم رهبري در اين رابطه بيان زيبايي دارند. هاي نو را داشت بيان نظريه

شود، دو چيز  كه در فرهنگ معارف اسالمي از آن به اجتهاد تعبير مي -براي نوآوري علمي
. بته قدرت علمي چيز مهمي استال. يكي قدرت علمي و ديگري جرأت علمي: الزم است

ي علمي الزم و مجاهدت فراوان براي فراگيري از عواملي است كه  هوش وافر، ذخيره
اي بسا كساني كه از . براي بدست آمدن قدرت علمي، الزم است؛ اما اين كافي نيست

وان كار. ها به هيچ جا كاربرد ندارد قدرت علمي هم برخوردارند، اما ذخيره انباشته علم آن
بنابراين جرأت علمي . رساند برد و يك ملت را از لحاظ علمي به اعتال نمي علم را جلو نمي

                                                            

 .9/12/1379در تاريخ  .1
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  1».الزم است
  فرهنگي به ويژه قرآن  - هاي علمي برداري از ميراث بهره -4

اي از زمان مسلمانان در زمينه همه علوم از جمله علوم پزشكي، فني و  هرچند در برهه
ها وجود  اند و دانشمندان زيادي در اين زمينه و پيشتاز بوده تجربي از همه جوامع جلوتر

اي ديگر بواسطه نفوذ اين علوم و افكار دانشمندان  داشته كه پيشرفت اروپائيان در برهه
مسلمان در جوامع اروپايي بوده است ولي متأسفانه به داليلي كه فعالً جاي بحث آنها در 

اين جهت صورت گرفت و برعكس، جوامع  اينجا نيست، افولي در جوامع اسالمي از
اما در حاضر هم در بسياري . هايي نايل گرديدند ها به پيشرفت اروپايي در اين زمينه

در برخي . ها جلوتر از آنان است توان گفت كه اسالم قرن هاي علوم انساني مي ازرشته
رآمد در اسالم ها و مباني و اصولي مهم و كا هاي علوم انساني هم، زمينه ديگر از رشته

هست كه متأسفانه روي آن كار نشده است و بايد متخصصان مربوط هر رشته كه با علوم 
امروزي آن آشنا هستند و با توجه ، آشنايي و تكيه بر منابع اسالمي به ويژه قرآن و سنت 

پردازي و  ها، شروع به نظريه پيامبر اكرم و ائمه اطهار عليهم السالم در خصوص اين رشته
در اين رابطه نيز مقام معظم رهبري بيانات مفيدي دارند كه شايسته ذكر . ليد علم كنندتو

  :فرمايند ايشان مي. است
خيلي جلوتر از . ها جلوتر از دنيا هستيم هاي علوم انساني، قرن ما در بخشي از رشته«

را دنبال چرا اينها . آيند كساني هستيم كه امروز در اين رشته در دنيا سرآمد به حساب مي
. هاي گوناگون علوم انساني، ادبيات، تاريخ، هنر، ما خيلي سابقه داريم نكنيم؟ در رشته

بعضي از علوم انساني ديگر هم هست كه اگر چه از غرب آمده، اما اگر درست دقت كنيم، 
 -گرائي است، از تفكر و روح ايراني ي آن كه عبارت است از عقالنيت و تجربه خميرمايه

شناسي و اقتصاد و مديريت و  توانست زيست اروپاي خرافاتي نمي. تاسالمي اس
گرايي و  اين ، سوغات تفكر علم. شناسي را به اين شكل تنظيم كند شناسي و جامعه روان
گرايي شرق و عمدتاً ايران اسالمي بود كه رفت در آنجا و به اين تحول منتهي  تجربه
   2.»شد

                                                            

 .9/12/1379در ديدار با دانشجويان و استادان دانشگاه صنعتي اميركبير،  .1
 .12/6/1386ديدار با نخبگان جوان،  .2
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داشتند با اشاره ) ع(انشجويان دانشگاه امام صادق ايشان در ديداري كه با استادان و د
شما به مباني خودتان نگاه كنيد، ما تاريخ، فلسفه، «: به فرهنگ غني اسالمي فرمودند

ها را  ي دين، هنر و ادبيات و بسياري از علوم انساني ديگري كه ديگران حتي آن فلسفه
مواد آن  -اند علمي به آن داده يعني يك بناي -اند اند و به صورت يك علم درآورده ساخته

بايد يك بناي اين چنيني و . در فرهنگ و ميراث علمي، فرهنگي و ديني خود ما وجود دارد
شكي «: له در فرازي ديگر از سخنانشان در همين ديدار فرمودند معظم 1.»مستقل بسازيم

رد، يعني در هاي محكمي در اين جا دا ها و مايه نيست كه بسياري از علوم انساني، پايه
  .»ي خود ما فرهنگ گذشته

هاي علوم انساني با تكيه بر مباني  ايشان در ارتباط با شكل دادن برخي از رشته
مواد و مفاهيم ... «: ورزند اسالمي و استفاده از منابع اسالمي بويژه قرآن تأكيد مي

اساسي  هاي توان حقوق، اقتصاد، سياست و ساير بخش ايي هم كه براساس آن مي اساسي
علوم انساني را شكل داد و توليد و فرآوري كرد، به معناي حقيقي كلمه در فرهنگ عريق 

  2.»و عميق اسالمي ما وجود دارد كه بايد از آن استفاده كنيم
ريشه و ... «: فرمايند همچنين در خصوص استفاده از قرآن در رابطه با علوم انساني مي

هاي مهم پژوهش قرآن  يكي از بخش. بايد پيدا كرد پايه و اساس علوم انساني را در قرآن
هاي گوناگون به نكات و دقايق قرآن توجه كرد و مباني علوم  بايد در زمينه. اين است

. اين يك كار بسيار اساسي و مهمي است. انساني را در قرآن كريم جستجو كرد و پيدا كرد
ر علوم مختلف انساني اگر اين شد، آن وقت متفكرين و پژوهندگان و صاحبنظران د

توانند از  توانند بر اين پايه و اساس، بناهاي رفيعي را بنا كنند؛ البته آن وقت مي مي
ها و كساني كه در علوم انساني پيشرفت داشتند، استفاده هم  هاي ديگران، غربي پيشرفت

  3.»بكنند، لكن مبنا بايد مبناي قرآني باشد
  علوم انساني مرجعيت يافتن در همه علوم بويژه  -5

هرچند كه دير ولي باز غنيمت  -ايم  اي قرار گرفته درست است كه فعالً در مرحله

                                                            

 .29/10/1384در تاريخ  .1
 .8/8/1382در ديدار با جمعي از استادان دانشگاههاي سراسر كشور،  .2
 .24/9/1387در ديدار با استادان و دانشجويان در دانشگاه علم و صنعت،  .3
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هاي علوم انساني  تا تحولي در زمينه علوم انساني به ويژه در محتواي متون رشته -است
البته در اين راه عالوه بر . ايجاد كنيم، اما نبايد به كارهاي جزيي و شكلي قانع باشيم

والن ، استادان و دانشجويان بايد لطف خداوند را هم به همراه داشته باشيم تا تالش مسئ
تر از  بتوانيم همين مقدار را هم انجام دهيم، اما نگرش و افق ديدمان بايد بسيار گسترده

روزي زحمت  هزينه كنيم و شبانه. ريزي انجام دهيم ما بايد تالش كنيم، برنامه. ها باشد اين
مان داشته باشيم و با موانعي كه قطعاً بر سر راهمان  اوان به راه و پيروزيبكشيم و اميد فر

وجود دارد مقابله كنيم، به ويژه با افكاري كه به محتواي فعلي كتابها و متون انساني 
دانند و بدتر از آن ، اين افكار شاكله  اند و آن را نعوذباهللا وحي منزل مي سخت چسبيده

گستره ديدمان و آرمان خواهيمان در اين زمينه . ا گرفته استوجودي و فكري آنان را فر
بايد اين باشد كه ايران اسالمي در همه علوم به ويژه در علوم انساني حالت مرجعيت پيدا 
كند و ساير كشورها به تبعيت از وي درآيند و براي يافتن اين علوم به ويژه علوم انساني به 

نگري و نوانديشي كه دارند  معظم انقالب هم با ژرف رهبر. زبان ما هم آشنايي پيدا كنند
كشور بايد به عزت «: فرمايند ايشان مي. در اين راستا هم بياناتي شايسته و مفيد دارند

هدف هم بايد مرجعيت علمي باشد در دنيا، همين طور كه بارها عرض . علمي برسد
يابي به محصوالت علمي  ستطور كه شما امروز ناچاريد براي علم و د ايم يعني همين كرده

به دانشمنداني، به كتابهايي مراجعه كنيد كه مربوط به كشورهاي ديگرند، بايد به آنجا 
ي دانش، طالب علم، مجبور باشد بيايد سراغ شما، سراغ كتابهاي شما،  برسيم كه جوينده

باشد اين هدف بايد اين .مجبور باشد زبان شما را ياد بگيرد تا از دانش شما استفاده كند
اينجايي هم كه ما امروز از . اين چيزي است كه عملي است. يك آرزوي خام هم نيست

لحاظ علمي و فناوري قرار داريم، اين هم يك روزي جزء آرزوهاي خام به حساب 
  1».آمد مي

  هاي روز با نگاه انتقادي  برداري از دانش تبادل علمي و بهره -6
كشورها . ها و منابع خاص خود هستند ي تواناييكشورهاي موجود در دنيا هر يك دارا

الزمه زندگي و پيشرفت آنان ارتباطات . توانند تنها باشند و به حيات خود ادامه دهند نمي
بنابراين تبادل . باشد هاي اقتصادي، صنعتي، فرهنگي و غيره مي سازنده و تبادل در زمينه

                                                            

  24/9/1387در ديدار با استادان و دانشجويان در دانشگاه علم و صنعت، .1
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كشوري . ر متقابل باشد نه يك طرفهاطالعات و علوم ،چيز ناپسندي نيست، اما بايد به طو
هاي مختلف است، كشور ارزشمندي نيست بلكه خوار و  كه تنهاگيرنده چيزها در زمينه

از اين روست كه رهبر معظم انقالب در اين خصوص . ها وابسته است در همه زمينه
عني در رابطه بين كشورها در زمينه علم بايد رابطه صادرات و واردات باشد؛ ي«: فرمايند مي

همچناني كه در باب مسايل اقتصادي و بازرگاني، اگر . آن تعادل و توازن وجود داشته باشد
. كند شود و احساس غبن مي تر از صادراتش شد، طرازش منفي مي كشوري وارداتش بيش

علم را وارد كنيد عيبي ندارد؛ اما حداقل به همان . در زمينه علم هم بايد همين جور باشد
واال اگر شما . بايد جريان دو طرفه باشد. صادر كنيد -يا بيشتر -كنيد وارد مياندازه كه 
  1.»خوار خوان علم ديگران باشيد، اين پيشرفت نيست دائماً ريزه

گيرد و برخي از علوم و تجارب  از سوي ديگر ضمن اينكه اين تبادل علمي صورت مي
اخذ شود، اما تنها صرف  هاي علوم انساني ممكن است به ويژه برخي از مطالب رشته

ها نيز فكر كرده و مسايل  ما بايد در خصوص همين گرفته شده. گرفتن درست نيست
با مباني فكري اسالمي محك بزنيم، . ها را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم مربوط به آن

رابطه آنها را با جامعه بومي و فرهنگ خود در نظر بگيريم و در اين رابطه ممكن است 
رهبر . ي از آن مطالب را اخذ و برخي را رد و گروهي ديگر را اصالح و تكميل كنيمبرخ

ايشان . دارند معظم انقالب محتواي اين مسايل را با بيان سليس و صريح و زيبا بيان مي
بنشيند «: فرمايند در سخنراني خود براي دانشجويان و اساتيد دانشگاههاي كردستان مي

ها در دنيا استفاده كنيم؛ بر آن چيزي  كنيد؛ از موجودي اين دانشپردازي  فكر كنيد، نظريه
اين از جمله كارهايي است كه جزو الزامات حتمي . بيفزائيم و نقاط غلط آن را برمالء كنيم

  2»پيشرفت است
فرمايند و به درستي هم درست و منطقي است اين است كه  بنابراين آنچه ايشان مي

اني در ساير نقاط جهان بهره برد و نبايد با موضع نفي كامل با شود از برخي از علوم انس مي
ها روبرو شد و از نقاط  شود با آن آنها روبرو شده بلكه با ديد انتقادي و تجزيه تحليل مي

حق را از اهل ) كالم(كما اينكه در احاديث داريم كه ممكن است . مثبت آن بهره جست
                                                            

 .27/2/1388در ديدار با دانشجويان و استادان دانشگاههاي كردستان،  .1
 .همان .2
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اي از كتاب خدا تزيين  بسا ضاللتي كه با آيه چه. باطل گرفت و نقد كننده سخنان باشيم
لذا نبايد فريب ظاهر را . بسان سكه مسيني كه با آب نقره تزيين شده است. شده باشد

   1.تجزيه و تحليل و نقد بصيرانه ما را از انحراف باز مي دارد.خورد
فراگير، حكمت را هرجا كه هست «: فرمايند است كه مي) ع(در احاديثي از امام علي 

حكمت گمشده هر انسان با ايماني «يا » هر مومن است كه به راستي حكمت، گمشده
 "علم "با "حكمت"هرچند كه  2.»آن را فرا گيريد اگرچه از دهان منافقان باشد. است

تفاوت دارد ولي در خصوص يافتن علم از نقاط دوردست و از دست غيرمسلمانان نيز تأكيد 
يعني علم را » ...اطلبوا العلم ولو بالصين«: فرمايند ل پيامبر اكرم ميبه عنوان مثا. شده است

باشد، ) اي بسيار دور از قلمرو اسالمي بوده است كه در آن زمان نقطه(ولو اينكه در چين 
) ع(يا حديث ديگري از امام صادق  3.بيابيد، زيرا طلب دانش بر هر مسلماني واجب است

ختن دانش برآئيد، گرچه با فرو رفتن در ژرفاي درياها و در جستجوي آمو«: فرمايند كه مي
  4.»شكافتن دلها باشد

هاي آن از ديگران  توانيم از برخي از رشته به هر حال در زمينه علوم انساني نيز ما مي
در اين راستا نيز . استفاده كنيم اما با ديد نقادانه، نه تكرار آنها بدون تفكر و تجزيه و تحليل

آن چيزي كه در فضاي علمي ما «: فرمايند اي مي خامنه... ا قالب آيترهبر معظم ان
اين است كه  -گردد كه به نظر من يكي از عيوب بزرگ محسوب مي -شود مشاهده مي

خوانيم، حفظ ميكنيم و بر  كنيم، مي ها سال كه متون فرنگي و خارجي را تكرار مي ده
ان قدرت سوال و ايجاد خدشه نمي كنيم،اما در خودماساس آن ها تعليم و تعلّم مي

بايد متون علمي را خواند و دانش را از هر كسي فرا گرفت، اما علم بايد در روند .يابيم
هاي قوي و استوار و كارآمدي كه جرأت پيشبرد علم را داشته باشند،  تعالي خود، با روح

                                                            

، تهران، دارالكتـب  بحاراالنوار ، مجلسي، محمدباقر،)ع(برگرفته از سخني از حضرت عيسي  .1
 .96، ص 2، چاپ چهارم، ج 1362االسالميه، 

، 1، ج )ع(ت علـي  سخنان حضـر (رسولي محالتي، سيدهاشم، غررالحكم و درالكلم آمدي،  .2
 .285و 287، چاپ اول، صص 1377تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمي، 

حميدرضــا شــيخي، تهــران، : ، متــرجم8شــهري، محمــد، ميــزان الحكمــه، ج  محمــدي ري .3
 .13740، حديث 3947، ص 1377دارالحديث، 

 .13741همان، حديث،  .4
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  1.»وجود آمده استهاي علمي در دنيا اينگونه به  انقالب. همراه شود تا بتواند پيش برود
  تالش مستمر و بدون ايستايي  - 7

هاي علمي ممكن است ما كاري را آغاز كنيم اما آنرا به  ها از جمله زمينه در همه زمينه
دهيم، با سرعتي بسيار كند  نهايت نرسانيم و در نيمه كار رها سازيم، يا اگر آن را ادامه مي

ماندگي محسوب  شت و خود به نوعي عقبدهيم كه نتيجه مطلوب را نخواهد دا مي  ادامه
آميز باشد بايد آن را تا پايان ادامه داد و ضمناً سرعت  براي اينكه كاري موفقت. شود مي

  . حركت ما زياد و وضعيت آن مستمر باشد
از سوي ديگر اين كار مهم و سترگي  كه در پيش داريم، يعني انجام تحول عميق در 

خواهيم به هدف متعالي مرجعيت  ذكر شد و اينكه مي هايي كه علوم انساني با شاخصه
علمي در سطح جهان برسيم الزم است كه تالشي مستمر و بدون ايستايي و حداكثر 

از اين روست كه رهبر معظم انقالب به درستي بر . سرعت داشته باشيم تا به مقصد برسيم
ير كه مسأله توليد علم و در اين سالهاي اخ«: فرمايند ورزند و مي اين مسئله هم تأكيد مي

افزاري، بازگشت به خود، احترام به تحقيق در دانشگاهها  نهضت توليد علم، نهضت نرم
آنچه مهم است اين ... مطرح شده، يك حالت جهشي در اين حركت به وجود آمده است؛ 

ماندگي  ي مسائل علمي دچار عقب ما در زمينه. است كه اين جهش بايد ادامه پيدا كند
ما بايد اين . ي ادامه حركت سريع استمسأله... آنچه كه اهميت دارد . هستيم مزمن

سرعت و شتابي را كه در حركت علمي ما وجود دارد، سالها ادامه بدهيم، هيچ جايز نيست 
  2.»كه ما اندكي توقف كنيم

  گذاري  سرمايه - 8
از لحاظ  شود اغلب، تكيه و تمركز بر آن، گذاري مي هنگامي كه صحبت از سرمايه

تري دارد كه يكي از آنها  گذاري مفهوم گسترده در حالي كه سرمايه. پذيرد مالي صورت مي
اصوالً براي انجام هر كار مهمي بايد . گذاري مالي است كه مهم هم هست سرمايه

در زمينه پيشرفت و تحول در . مقدمات آن فراهم گردد و ابزار مورد نياز به كار گرفته شود
در كشور ما نيز نياز داريم . گذاري مناسب كرد ه علوم انساني نيز بايد سرمايهعلوم از جمل

                                                            

 .27/2/1388ن، در ديدار با دانشجويان و استادان دانشگاههاي كردستا .1
 .24/9/1387در ديدار با استادان و دانشجويان در دانشگاه علم و صنعت،  .2
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. هم در زمينه علوم پايه، فني وپزشگي و هم علوم انساني. كه به چنين اقدامي دست زنيم
ها و دانشمنداني داريم در دسته دوم نيز  طور كه در دسته اول نياز به منابع و انسان همان

هاي علوم انساني متخصصاني داشته باشيم  بايد در هر يك از رشته .بايد همين طور باشد
كه عالوه بر اينكه آشنا و متخصص در علوم آكادميك و دانشگاهي هستند، آشنا و مطلع 
از مباني و منابع اسالمي باشند، ضمناً اهل جرأت و شهامت و اجتهاد و تحليل و نوانديشي 

فرهنگ غني اسالمي پاسخگويي قوي، حكيم و در باشند و اعتقاد بر اين داشته باشند كه 
لذا در اين راستا بايد با تمام وجود و در . سطحي گسترده نسبت به مسايل روز است

گذاري فكري، علمي، مالي،  سرمايه. گذاري كرد سطحي گسترده و با همه ي توان سرمايه
نگري  با ژرف با توجه به همين مسايل است كه رهبر معظم انقالب،. فرهنگي و تبيلغي

ايشان در ديداري كه با استادن و . اند خاصي كه دارند به خوبي بر اين مسأله تأكيد كرده
من در جلسه شوراي انقالب فرهنگي «: دانشجويان دانشگاه علم و صنعت داشتند فرمودند

ام كه شماها جايگاه مهندسي  هم به آن آقايان كه مؤثرترين در فرهنگ هستند، گفته
: ي اصلي وجود دارد ام كه دو تا شاخه در آن جلسه گفته. در اين كشور داريد فرهنگي را

اگر ما اينجا روي علوم انساني تكيه . علوم انساني و علوم پايه، هر كدام به جاي خود
كنيم، معنايش اين نيست كه روي رياضي و فيزيك و شيمي و علوم زيستي تكيه  مي
آنها هم براي خودشان مرداني و . صددرصدي دارم چرا ،آنجا هم بنده يك تكيه. كنيم نمي

بايد . علوم انساني هم با يستي مردان و كساني براي خودشان داشته باشند. كساني دارند
در كشور  -دو شاخه اصلي، يعني علوم انساني و علوم پايه -روي اين دو شاخه

علم را بايستي در  .گذاري فكري، علمي، پولي و تبليغي بشود تا اينكه پيش بروند سرمايه
  1.»حد اعالء دنبال كنيد

  
هاي اجرايي و راهبردي در تحول علوم انساني از جمله رشته  شيوه : هـ

  حقوق در سطوح آموزش و پژوهش
ريزي در راستاي تحول علوم انساني را  هاي پيشنهادي جهت برنامه ها و شيوه برنامه

هاي اجرايي و راهبردي به طور  توان ارائه داد كه برخي از اين شيوه اي مي مجموعاً به گونه
                                                            

 .همان .1
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هاي علوم انساني باشد و برخي ديگر به طور خاص مربوط به رشته  كلي  براي همه رشته
  .حقوق باشد

  .هاي اسالمي باشد ها و بنيان ها، انديشه مورد نظر بايد مبتني بر آموزه تحول -1
گرديد چنين تحولي در جامعه   با توجه به مطالبي كه پيش از اين از ابعاد مختلف بيان

هاي ايراني  اگر از جنبه. هاي اسالمي باشد ها و بنيان ها، انديشه ايراني بايد مبتني بر آموزه
هايي است كه معموالً بعد از  ها و انديشه تفاده كنيم، بيشتر آموزهموضوع هم بخواهيم اس

البته ممكن است مربوط به قبل از آن هم باشد ولي . ورود اسالم به ايران پيدا شده است
به عنوان مثال ادبيات و . تكيه اصلي به آن فرهنگي است كه از اسالم نشأت گرفته است

لوي، فردوسي و غيره برگرفته از مفاهيم غني و اشعار ايراني، شعرهاي سعدي، حافظ، مو
  .انساني اسالم است

در هر صورت اگر . توان تسري داد هاي فلسفه و معماري نيز اين مسأله را مي در زمينه
كه تغيير در محتواي كتابها و متون درسي آموزش و پرورش و دانشگاهي الزم باشد، كه 

ها و  ها، انديشه ايي بايد نشأت گرفته از آموزهحتماً الزم و ضروري است، اين تغييرات محتو
  .منابع غني اسالمي باشد

  انجام تغيير و تحول در قالب يك طرح تحقيقاتي  -2
خواهد انجام گيرد نبايد به عنوان  بديهي است كه اگر چنين كار بزرگ و سترگي مي

شركت برخي از اي و آماتوري و از طريق برگزاري جلسات هفتگي يا ماهانه با  كار حاشيه
استادان صورت گرفته و بعضاً افراد شركت كننده به طور نامرتب و غيرمستمر در جلسات 

رسانند و مطالبي كلي و نظري مطرح كنند كه اصوالً در خصوص آنها نه  حضور به هم 
لذا، كار . شود شود و نه بودجه خاصي براي انجام امور در نظر گرفته مي پيگيري انجام مي

مجري و پژوهشگران اين . بندي شده باشد ر قالب يك طرح تحقيقاتي و زمانبايستي د
هاي علوم انساني باشند  طرح قطعاً بايد از استادان برجسته و متخصص در هر يك از رشته

هاي اسالمي باشند تا بتوانند  و از سوي ديگر اشخاصي متعهد و مطلع از احكام و آموزه
هاي برخي از  ار را به پايان برسانند و ، كتابظرف مدت تعيين شده به نحو احسن ك

دروس را از نو تدوين نمايند و در خصوص برخي ديگر ،تغييرات و اصالحاتي را انجام 
  .دهند
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  عدم نياز به تغيير كليه متون درسي  -3
هاي علوم انساني نبايد كليه كتابهاي درسي مورد  رسد در هر رشته از رشته به نظر مي
د بلكه تعدادي خاص از آنها بايد مورد دگرگوني و تغيير اساسي قرار گيرد و تغيير قرار گير

در اينجا با توجه به رشته . تري انجام گيرد برخي ديگر در مورد آنها اصالحات جزيي
هاي  رسد كتاب به نظر مي. گردد هايي در مورد رشته حقوق ارائه مي تخصصي نگارنده مثال

هايي است كه بايد مورد  دسته اول كتاب: تقسيم نمود حقوقي را بتوان به سه دسته كلي
ها، افكار و فلسفه  زيرا مباني آنها عموماً برآموزه. نگرش و تغيير اساسي و بنيادين قرار گيرد

به عنوان مثال دروس . اسالمي نيست و بيشتر ارائه دهنده مكاتب غربي و شرقي هستند
عمومي و احتماالً برخي ديگر از  فلسفه حقوق، مقدمه علم حقوق، حقوق بشر، جزاي

لذا الزم است يا برخي از اين كتابها به طور . گيرند بندي قرار مي دروس در اين دسته
. اساسي اصالح گردند يا كتابها و متوني جديد بر مبنايي كه مورد نظر است تدوين گردند

يرات كمتري دسته دوم درسهايي است كه كتابهاي مربوط به آنها ممكن است نياز به تغي
بدين معني كه ضمن طرح مطالب آنها ديدگاه اسالم نيز در كنارش مطرح .داشته باشد

اما دسته سوم از كتابها بايد تغييراتش براساس . الملل عمومي مثالً درس حقوق بين. گردد
پيشرفت زمان صورت گيرد؛ بدين صورت كه نياز به تغييرات مفهومي و معنايي از لحاظ 

شود كه ممكن است قانون و مقررات  هايي مي اين دسته شامل درس. باشدمباني نداشته 
فعلي چيزي باشد ولي پنج سال ديگر قانون يا قوانين در آن زمينه عوض شود، لذا هرچند 

  .مدت بايد اين تغييرات جديد در آنها ملحوظ گردد
  توجه به نيازهاي جامعه  -4

هاي علوم انساني مطرح  هاي رشته تابها و مطالبي كه در ك متأسفانه برخي از موضوع
شود ممكن است مطالب مورد نياز جامعه نباشد و هيچ ارتباطي با نيازهاي كشور نداشته  مي
. توان در اين جا مورد اشاره قرار داد را مي» بومي شدن علوم انساني«از بعدي ديگر . باشد

وجود باشد كه مفاهيم و مسايلي ممكن است در برخي از كتابهاي علوم انساني م
هاي آن در جوامع ديگر ممكن است مفيد و كاربرد داشته باشد اما همان نسخه  مصداق

لذا استادان بايد در كتابهايي . ممكن است براي جامعه ما مفيد نبوده بلكه مضر هم باشد
كنند  هايي كه ترجمه مي كنند يا كتاب كنند و مطالبي كه در كالس مطرح مي كه تأليف مي

بنابراين در اين روند تحول بايد اين . مساله آگاه بوده و آن را مورد توجه قرار دهندبه اين 
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هاي درسي نيست بلكه  متأسفانه اين موضوع و مشكل تنها در كتاب. مطلب ملحوظ گردد
  .شود نامه نيز مشاهده مي در برخي مقاالت و پايان

  )كاربردي بودن. (ردبه غير از مسايل نظري بايد بر مسائلي عملي نيز تكيه ك -5
اما چنين كاري نبايد . در علوم انساني اصوالً طرح مباني نظري بسيار الزم و مفيد است

به عبارتي ديگر . در كتابهاي علوم انساني به حدي باشد كه از مسايل عملي غافل شد
هاي فكري و نظري را  مطالب كتابها را نبايد صرفاً مسايل نظري دربرگيرد بلكه آن زمينه

. حل پيدا كرد بايد در ارتباط با عمل و مسايل موجود در جامعه مطرح كرد و براي آنها راه
بنابراين در روند چنين تحولي . باشد» كاربردي«شود كه بايد  در اصطالح امروزي گفته مي

  .در زمينه علوم انساني اين مسأله نيز بايد مدنظر قرار گيرد
  روزآمد بودن -6

در روند اين تحول ملحوظ شود اين است كه مطالب موضوع ديگري كه بايد 
هاي علوم انساني شامل مطالبي باشد  نبايد كتابهاي رشته. هاي درسي به روز باشد كتاب

هاي درون  هايي باشد كه نظريه يا ترجمه. كه در بيست سال گذشته تدريس شده است
گرفته است، اما  ها در غرب اكنون منسوخ شده يا در معرض انتقادهاي زيادي قرار آن

كنند و  متاسفانه و در حال حاضر برخي از استادان ما هنوز دارند اين مطالب را تدريس مي
البته اشكال ندارد كه در . پس مطالب قديمي بايد به روز شود. دهند تحويل دانشجويان مي

هر كتابي قسمت كوچكي را به پيشينه و تاريخچه آن موضوع اختصاصي داد و در روند 
الت گذشته به آنها اشاره كرد ولي از سوي ديگر همه اين كتابها بايد آخرين تحوالت تحو

ها و  هاي جديد را مطرح كرده و البته در كنار آن با ديدي منتقدانه همين نظريه و نظريه
  .هاي اسالمي مورد تجزيه و تحليل و نقد قرار گيرند مطالب با تكيه بر آموزه

  فراگير بودن تحوالت  -7
هاي خاص و  ور از فراگير بودن اين تحوالت اين است كه اگر براساس برنامهمنظ

هاي علوم انساني وحتي  ها و كتاب مطلوب در سطح كشور قرار شد تحوالتي در رشته
ساختارهاي دانشگاهها صورت گيرد، اين تحوالت و تغييرات نبايد تنها براي دانشگاههاي 

پژوهشي از جمله  -و مؤسسات آموزشيسراسري باشد بلكه بايد همه دانشگاهها 
  .دانشگاههاي آزاد و غيرانتفاعي را نيز دربرگيرد
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  اجرايي شدن دقيق مصوبات  -8
از مسايل ديگري كه بايد دقيقاً در روند اين تحول صورت گيرد، اين است كه كليه 

يق مبادا سال. گردد، در عمل دقيقاً اجرا شود مصوباتي كه توسط مراجع ذيربط ارائه مي
. اعتنايي قرار گيرد ها و احياناً روابط حاكم گردد و ضوابط قانوني مورد بي شخصي مديريت

نبايد چنين مسايلي در روند كار تأثيرگذار باشند و اجراي چنين تحولي را دچار مشكل و 
  .نارسايي كنند

  ها و روند فعلي  تعطيل نشدن برنامه -9
خواهد تغييرات و تحوالتي صورت  مي رسد اين مطلب درست باشد كه اگر به نظر مي

گيرد، با وضعيتي همراه با آرامش و بدون تنش و ايجاد دلهره در جامعه و بين استادان و 
از سوي ديگر نبايد براي انجام . دانشجويان و با دورانديشي و گام به گام صورت گيرد

تا آنجا كه . ها گرفته شود چنين تحولي روند كارها متوقف شود و جلوي گسترش رشته
ها مواجه شده است  ها از جمله حقوق با توقف در ايجاد رشته اطالع داريم برخي از رشته

خصوصاً اينكه با ديوان  ساالري ها كه بعضا وجود دارد و . رسد كه به نظر مناسب نمي
روند كند كار و سازمان نايافته و احياناً عدم تخصيص بودجه الزم براي چنين كارهايي و 

شود كه اين روند طوالني گرددو از سوي ديگر توقف خي موازي كارها سبب مينيز بر
  .ها ، متوقف شدن كارها و بالتكليفي و سردرگمي دانشجويان گردد موجود باعث نارضايتي

  تربيت و به كارگيري استادان مناسب - 10
نين برفرض اينكه با به كارگيري اصول و مفاهيمي كه در اين مقاله ذكر گرديد و همچ

اعمال راهكارهاي كاربردي و اجرايي و تحوالتي كه در زمينه محتواي دروس علوم انساني 
هاي اسالمي است، باز اين كارها كافي  ها، افكار و بنيان گيرد كه مبتني بر آموزه صورت مي

خواهد اين مطالب را تدريس كرده و به  مهم اين است، آن استادي كه مي. نيست
تواند چنين  طبيعي است آن كسي مي. چه كسي يا كساني باشند دانشجويان منتقل كند

ها و افكار اسالمي را است  كتابها و متوني كه محتواي آنها تحول يافته و مبتني بر آموزه
تدريس نمايد و به خوبي از عهده آنها برآيد كه خود عميقاً و از سويداي دل به آنها اعتقاد 

زيرا . شود يابد يا به طور ناقص محقق مي ق نميداشته باشد وگرنه هدف مورد نظر تحق
اگر استادي چنين متوني را تدريس كند كه از لحاظ فكري و عقيدتي با چنين محتوايي 

تواند آن مطالب را به  همخواني ندارد يا حتي در مواردي ضديت با آنها دارد، چگونه مي
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س دارد مسلماً در اين چنين استادي با آزادي كاملي كه در كال. دانشجويان منتقل كند
راستا عمل نكرده بلكه نهايتاً افكار و مكتب فكري خود را به جاي آن مطالب منتقل 

هاي آموزش و پرورش، علوم تحقيقات و فناوري و  لذا مراجع ذيربط اعم از وازرت. كند مي
ريزي نمايند و  انديشي و برنامه نيز شوراي انقالب فرهنگي در اين خصوص بايد چاره

ختاري متقن، عملي و شايسته، تعريف و عملياتي كنند تا در جهت جذب و به كارگيري سا
اين مطلب . استادان برجسته از لحاظ علمي، اسالمي و عقيدتي اقدام الزم به عمل آيد

بسيار مهم و ضروري است و بايد در راستاي چنين تحولي حتماً مدنظر قرار گيرد كه اگر 
  .بود و هدف مورد نظر محقق نخواهد شد انجام نشود كار ناقص خواهد

  هاي آن  هماهنگي با مجلس شوراي اسالمي و مركز پژوهش - 11
هاي درسي به ويژه در رشته حقوق و الاقل در ارتباط با متون برخي از  تدوين كتاب

رسد كه با هماهنگي با اداره قوانين مجلس، كميسيون قضايي مجلس و  دروس به نظر مي
آن صورت گيرد تا محتواي اين متون ضمن مبتني بودن بر مفاهيم و مركز پژوهشهاي 

شوند،  هاي اسالمي منطبق با مسايل عملي و قوانيني كه در مجلس تصويب مي آموزه
  .باشد

  همخواني با نهادهاي قضايي  - 12
هاي علوم انساني يعني حقوق در ارتباط مستقيم با قوه  نظر به اينكه يكي از رشته

ايجاد دروس و   هاي قضايي است، همخواني، هماهنگي و همكاري در زمينهقضائيه و نهاد
. محتواي آنها با توجه به مسايل موجود عملي و نيازهاي قوه قضائيه بايد انجام گيرد

هاي حقوقي  امروزه قضات عالوه بر دانش عمومي حقوق كه شامل بسياري از درس
هاي خاص  دادگاه. اص داشته باشندهاي ويژه و خ گردد بايستي برخي از آنها تخصص مي

محيطي،  مثل دعاوي زيست. بايد براي دعاوي خاص با توجه به موضوع آنها ايجاد گردد
بنابراين در روند تحول در علوم انساني در زمينه . خانوادگي، مالياتي، حقوق پزشكي و غيره

  . رددرشته حقوق بايد به چنين ارتباطي با نهادهاي قضايي توجه الزم مبذول گ
  
  گيري  نتيجه

آنچه در مرحله اول در زمينه تحول علوم انساني مهم است تغيير نگرش نسبت به اين 
پژوهشي دانشگاهي و آموزش و  -علوم در جامعه در سطح عمومي و نيز جامعه آموزشي
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بايد متوجه اين مطلب مهم بود كه مبناي علمكرد و چگونگي آن در تمام . پرورش است
زندگي بشر بستگي به اين دارد كه چگونه به جهان هستي و انسان نگريسته هاي  زمينه
اگر اين مبنا درست بود حيات انسان و جامعه انساني شكل ديگر به خود گرفته و . شود مي

مسير زندگي انسان در جهت رشد و كمال و سعادت انسان و جامعه انساني و حتي حيات 
سازي در خصوص اين تغيير نگرش از  زمينه فرهنگ لذا بايد در. پس از مرگ او خواهد بود

هاي علمي علوم  ي علوم انساني، انجمن هاطريق صدا و سيما، جرايد و مجالت، دانشكده
هاي دقيق توسط شوراي انقالب  ريزي انساني، سازمان بسيج اساتيد و نهايتاً برنامه

عالوه . رش، اقدام نمودفرهنگي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و سرانجام آموزش و پرو
بر اين، از سويي ديگر مشكل مهم ديگري كه وجود دارد محتواي اين علوم انساني و 
منابع مرتبط با آن است كه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه و از جمله ايران 

لذا از اين . ها و نظرات آنهاست ي كتابهاي كشورهاي غربي و ديدگاهاي از ترجمهمجموعه
اي در راستاي تغيير محتواي اين متون صورت گيرد كه مبناي  نيز بايد تحول عمدهجهت 

هاي اسالمي و فرهنگ و  ها، افكار و بنيان نگرش به محتواي متون علوم انساني، آموزه
  .شرايط جامعه ايراني باشد

در راستاي چنين تحولي دو دسته مسايل بايد مدنظر قرار گيرد و براساس آنها عمل 
هاي اجرايي مناسب براي چنين  اول اصول و مفاهيم كلي و راهبردي و دوم شيوه. نمود

  :در زير مجموعه دسته اول بايد عوامل زير را مدنظر قرار داد. تحولي
پردازي و نوانديشي،  سازي و توجه به اهميت علوم انساني، توليد علم، نظريه فرهنگ

فرهنگي اسالمي و بومي به ويژه  -قدرت علمي و جرأت علمي، استفاده از ميراث علمي
هاي روز با نگاه منتقدانه،  برداري از دانش قرآن، مرجعيت يافتن علمي، تبادل علمي و بهره

هاي مختلف براي انجام چنين  گذاري در زمينه تالش مستمر و بدون ايستايي و سرمايه
عوامل ديگري را  هاي اجرايي مناسب نيز بايد اما در ارتباط با دسته دوم يعني شيوه. تحول

انجام تغييرات و تحول در زمينه متون علوم انساني بايد به صورت يك پروژه : ملحوظ نمود
بندي شده توسط استادان برجسته متخصص و نيز آشنا و مطلع از مباني  تحقيقاتي زمان

هاي درسي را  تغييرات لزوماً همه متون و كتاب. فكري و عقيدتي اسالم انجام پذيرد
گيرد بلكه برخي از آنها نياز به تحول اساسي دارند، برخي جزيي و برخي تغييرات  دربرنمي

بومي (توجه به نيازهاي جامعه . ديگر با توجه به حوادث و وقايع زمان بايد تغيير يابند
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، به روز )كارآمدي(هاي نظري  تكيه بر مسايل عملي عالوه بر توجه به موضوع) شدن
هاي علوم انساني، فراگير  ه آخرين تحوالت هر يك از رشتهكردن محتواي متون با توجه ب

هاي مصوب براي كليه دانشگاهها و مراكز آموزشي و پرورشي از جمله  شدن برنامه
دانشگاههاي آزاد و غيرانتفاعي، دوري گزيدن از به كارگيري ساليق شخصي و ارتباطات 

هاي فعلي، بلكه  ها و فعاليت ههاي مصوب، عدم تعطيل برنام مند در اجراي برنامه غيرضابطه
به گام آنها با آرامش  هاي تحول با دورانديشي و انجام گام ادامه آنها همراه با اجراي برنامه

ها با نظم و نهادهاي قانونگذاري و نهادهاي مرتبط با هر يك از  و نظم، هماهنگي فعاليت
و متخصص و آگاه و آشنا هاي علوم انساني و نهايتاً تربيت و جذب استادان شايسته  رشته

هاي اسالمي و اعتقاد واقعي آنها به چنين مباني فكري براي علوم  ها، افكار و بنيان با آموزه
انساني با ملحوظ نمودن و بكارگيري مطالب فوق همراه با تالش مستمر و جدي و 

گذاري جدي و واقعي  پشتيباني همه نهادهاي ذيربط از لحاظ نظري و عملي و سرمايه
توان اميد داشت طي سالهاي آينده بشود تحولي جدي در زمينه ارتقاء علوم  ت كه مياس

 .انساني را مشاهده نمود
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سازي علوم ي اسالمی غیرسکوالر نیازي مبرم به بومیایران به عنوان یک جامعه
بسیار مناسب را براي بسط  يایرانی بسترـ  به باور ما فرهنگ غنی اسالمی. انسانی دارد

، )1304-1377(محمد تقی جعفري  عالمه. کنداهم میمفهومی بومی از عقالنیت فر
فیلسوف و محقق معاصر ایرانی، با بسط تئوري حیات معقول، و معرفی قرآن به عنوان 

دهد، که به دست میي اسالمی نماد آن، مفهومی متالئم از عقالنیت براي جامعه
هدف پژوهش . باشدی قابل اعتماد براي بازسازي علوم انسانی در ایران تواند مبنای می

سازي حاضر بررسی ابعاد مختلف این مفهوم از عقالنیت به عنوان نخستین گام در بومی
  . علوم انسانی است

سازي، عالمه قرآن، عقالنیت، حیات معقول، علوم انسانی، اسالم، بومی :ها کلیدواژه
  .   جعفري

  
  علوم انسانی و جایگاه آن در نظام معرفتی بشر 

کند و براین باور تعریف می "شناخت"انسان را بر مبناي مفهوم  مابعدالطبیعهارسطو در 
و . (a 22 980)"اندها، در سرشت خویش، جویاي دانستني انسانهمه"است که 

-هاي مختلف شناخت بشري تمایز میمند میان حوزههموست که اول بار به نحوي نظام
ي نظري اندیشه. (b 25 1025)"نظري استاي یا عملی، یا سازنده، یا هر اندیشه": نهد

گیرد ي عملی، اخالق و سیاست را دربرمیشامل الهیات، ریاضیات و طبیعیات است؛ اندیشه
ي سازنده شامل هنرها شناسیم؛ و اندیشهکه ما امروزه آن را تحت عنوان علوم انسانی می

-که بدان میشده  تعریفبنابرنظر ارسطو، هر دانشی بر مبناي موضوعی . و صنایع است
هر دانشی "شود و ارزشبندي میاي خاص از معرفت بشري طبقهپردازد و به عنوان شاخه

بدین سان، ارسطو  (b5 1064)گردد تعیین می "ي آنبه حسب موضوع شناختنی ویژه
  .براي نخستین بار در تاریخ بشري میان علوم طبیعی و علوم انسانی تمایز قائل گردید

قرن پس از ارسطو  22شناسی مدرن، ، پدر علم جامعه)1798-1857( 1آگوست کنت
- روش تقسیم"البته . بحث از تمایز میان علوم طبیعی و علوم انسانی را از نو مطرح ساخت

بندي کنت و اشتقاق علوم انسانی از علوم طبیعی نسبت به روش ارسطو، که از منظر خیر 
زه و متناسب با رشد علوم در قرن نوزدهم به پرداخت، روشی کامالً تابه تقسیم علوم می

                                                        

1. Auguste Comte   
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آگوست کنت علوم را بر اساس . برکت میراث دکارت و کانت و تجربیان انگلیس است
بندي کرده است، یعنی کلیت با کلیت متنازل و ترکیب و تفصیل و پیچیدگی متزاید طبقه

ه کلیت آن تر است و هر چهر علمی هر چه کلی باشد ساده: سادگی نسبت مستقیم دارد
ي دیگري نیز ملحوظ در این نسبت قاعده. شودبر پیچیدگی آن افزوده می ،یابدکاهش می

- تر قرار میتر و سادهتر، ذیل علم کلیتر، یعنی جزئیاست به این ترتیب که علم پیچیده
توان گفت علم را بر این اساس کنت شش علم مترتب بر یکدیگر تدوین کرده یا می. گیرد

) 2ریاضیات ) 1: گونه است ترتیب این تقسیم این. سم تقسیم کرده استبه شش ق
 "شناسیجامعه) 6زیست شناسی یا فیزیولوژي و ) 5شیمی ) 4فیزیک ) 3اخترشناسی 

-ي عملی مطرح میکنت آنچه را که ارسطو تحت عنوان اندیشه). 18: 1388دیلتاي، (
وزه آن را تحت عنوان کلی علوم شناسی یا علوم اجتماعی خواند که ما امرساخت جامعه

  . شناسیمانسانی می
علوم . علوم انسانی هم به لحاظ موضوع و هم به لحاظ روش از علوم طبیعی متمایزند

دهند و روش غالب در این هاي مختلف مورد تحلیل قرار میطبیعی طبیعت را از نظرگاه
ئل انسانی است و حال آنکه موضوع علوم انسانی انسان و مسا. علوم روش کمی است

انگیز علوم طبیعی در قرون نوزده هاي شگفتپیشرفت. روش این علوم عموماً کیفی است
 پوزیتیویستیهاي افراطی و بیست که عصر تکنولوژي را رغم زد باعث ظهور گرایش

پیشرفت علوم طبیعی را دستاویزي براي به چالش کشیدن علوم  ها پوزیتیویست. گردید
چرا هیچ  اند، د و این پرسش را مطرح ساختند که علوم انسانی اگر علمانسانی قرار دادن

تنها راه عینیت بخشیدن، واقعی کردن، و  پوزیتیویسم. اندپیشرفت ملموسی تاکنون نداشته
دانست؛ یعنی هر فهم مقبول و ارزشمندي باید ارزشمند دانستن علوم را روش تجربی می
بنابراین، . یکی و طبیعی جریان دارد، مبتنی باشدبر نوعی تبیین تجربی که در علوم فیز

  . علوم انسانی به یکباره خود را با بحران عینیت دست به گریبان یافت
، فیلسوف مبرز آلمانی، کوشید تا علوم انسانی را از )1833-1911( 1ویلهلم دیلتاي

ن علوم گونه که کانت بنیا دیلتاي بر آن شد تا همان. بحران به وجود آمده نجات دهد
ده و متدولوژي خاص آن را جا انداخته بود، به همین سان نیز کرفیزیکی و طبیعی را تبیین 

                                                        

1. Wilhelm Diltehy 
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اي که دیلتاي به آن توجه کرد و بسیار هم در کار او نکته. به علوم انسانی عینیت ببخشد
له بود که موضوعات علوم انسانی از ویژگی تاریخی بودن ئمؤثر واقع شد، این مس

ي است، اما پروژه ود که روش نقادي کانت، روشی مطلوبیلتاي معتقد بد. برخوردارند
ي همت خود قرار داده، حال آنکه کانت کانت ناتمام است؛ زیرا تنها علوم طبیعی را وجهه

ي حکم باید بخش دیگري تحت در کنار نقد عقل محض، نقد عقل عملی و نقد قوه
دیلتاي در نقد عقل تاریخی قصد . زودافها میرا هم به آن "نقد عقل تاریخی"عنوان 

داشت نشان دهد که فهم و درك علوم انسانی و انتقال از افعال و اظهارات بامعنا به نیات 
که از ارزش اند  قواعد و اصول کلی لسلهها تابع یک سمؤلفین و پدیدآورندگان آنو مقاصد 

و میان علوم انسانی و ي دیلتاي تفاوتی بود که اي اصلی پروژههسته. عینی برخوردارند
از دیدگاه او علوم طبیعی و علوم انسانی هم از حیث موضوع و هم از . علوم طبیعی نهاد

علوم طبیعی اشیاي خارجی را با استفاده از روش استقراء و . اندحیث روش با هم متفاوت
کنند؛ حال آنکه موضوع علوم انسانی برمبناي اصل علیت به روشی کمی تحلیل می

ي و ازاینرو صرفاً در قالب تجربه اند ت انسانی است که بالضروره تاریخیظهورا
اي فعال میان سوژه و ابژه، از طریق ، یعنی در مواجهه(Erlebnis)زیسته
  ). 111- 108: 1383حسنی،(شونددرك می (Verstehn)فاهمه

و یکی دیگر از متفکران معاصر است که بر تمایز موضوعی ) 1926-1997( 1پیتر وینچ
دیدگاه او در این . ده استکرشناختی میان علوم طبیعی و علوم انسانی تأکید روش

لودویک  (Sprachspielentheorie)هاي زبانیخصوص اساساً متأثر از تئوري بازي
به اعتقاد وینچ . ، فیلسوف شهیر اتریشی، شکل گرفته است)1889-1951( 2ویتگنشتاین

و  "معنا"ي او دو مقوله. دکرهاي علی تحلیل بیینتوان در قالب تمسائل انسانی را نمی
-به باور وینچ، تنها زمانی که پدیده. داندرا مبناي هرگونه تحلیل انسانی می "منديقاعده"

ي علی قائل ها رابطهتوان بین آنمید، کرهاي گوناگون را نتوان مستقل از یکدیگر تعریف 
ها را توان آنکرد، نمیبه عبارت دیگر، اگر دو پدیده را نتوان مستقل از یکدیگر تعریف . شد

هاي گوناگون گوید اگر بتوان پدیدهسپس وي می. تحت تبیین علی مورد بررسی قرار داد
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2. Ludwig Wittgenstein 
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عناصر مختلف رفتارهاي فردي و جمعی آدمیان را مستقل از یکدیگر و حیات انسانی 
ي گاه این امکان وجود خواهد داشت که حوادث گذشته را بر اساس رابطه ، آنتعریف کرد

به باور وینچ، به لحاظ طبیعت انسان، . بینی کردعلی به آینده تعمیم داد و آینده را پیش
ی؛ رفتارآدمیان رفتاري معنادار است که در  استرفتار آدمیان تابع قواعد  نه تابع روابط علّ
ها بر معنادار بودن حیات و وینچ همچون پراگماتیست. کنندایفا میآن قواعد نقش اساسی 

کند که رفتارهاي آدمیان از آنجا که با مفهومی هاي آدمی تأکید دارد و استدالل میاندیشه
است که قابل  "منديقاعده" و "معناداري"به نام اختیار درگیرند، تنها تحت مقوالت 

هاي تجربی در علوم انسانی نیست، توجهی به یافتهبی البته این سخن به معناي. اند تحلیل
اعم از زندگی فردي و جمعی، به دنبال  ،بلکه بر این نکته تأکید دارد که در رفتار آدمیان

توان با وجه تفاوت دیگر علوم انسانی با علوم طبیعی را می. قاعده باید گشت نه علت
توان از هر احت قطعیت نیست چون میعلوم انسانی س: اندکی تأمل در این مطالب دریافت

ازاینرو، وینچ بر این . د ولی علیت بالضروره متضمن ضرورت استکراي سرپیچی قاعده
-123: 1378ذکاوتی قراگوزلو، ( باور است که روش علوم انسانی تفاهم است نه تبیین

125       .(  
انی از چه حال پرسش بنیادین این است که نسبت میان علوم طبیعی و علوم انس

سنخی است؟ باید گفت که نسبت علوم انسانی با علوم طبیعی از جنس نسبت فلسفه با 
به بیان دیگر، علوم انسانی در قبال علوم طبیعی همان نقشی را ایفا . علوم انسانی است

که فلسفه به تحلیل، تنقیح  همچنان. د که فلسفه در قبال علوم انسانی برعهده داردنکنمی
پردازد؛ علوم انسانی مفاهیمی را که علوم اهیم مورد استفاده در علوم انسانی میو تدقیق مف

. دکنن فراهم می ،هاي خود بدان نیازمندندطبیعی براي تبیین، ارائه و کاربردي کردن تئوري
  . گرددجاست که جایگاه محوري علوم انسانی در نظام معرفتی بشر هویدا می و از همین

از دستاوردهاي دوران مدرن بر بنیاد عقالنیت مدرن ن یکی علوم انسانی به عنوا
گوي تواند پاسخعلوم انسانی به این معنا بالطبع تنها می. ریزي شده استسکوالر غربی پی

. کندنیازهاي آن دسته از جوامعی باشد که نهادهاي آن را عقل مدرن سکوالر هدایت می
حقیقت امر این است که هستند  حال تکلیف جوامع غیر غربی در این میان چیست؟

ي معیشت زیند؛ یا به تعبیر ویتگنشتاین، نحوهها نمیبسیاري از جوامع که به سبک غربی
الینحل را در این نوع جوامع دامن  یهایتناقض ، طبعاًعلوم انسانی غربی. دیگري دارند
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یا عطاي علوم ي معیشت غربی را بپذیرند در این صورت، یا ایشان باید نحوه. د زدنخواه
تئوري افراطی گذار از علوم انسانی  ،روست که برخیازهمین. ش ببخشندانسانی را به لقای

ه، با علوم ایشان بر این باورند که علوم انسانی را باید، به طور نمون. سازندرا مطرح می
نظر به جایگاه . ندکنی یا عربی جایگزین یی، آفریقایی، آسیااسالمی، مسیحی، برهمای

پس بر . علوم انسانی در نظام معرفتی بشر، باید گفت که این تئوري عملی نیستۀ رجستب
سازي علوم تئوري بومی. یمکنماست که رویکردي سازنده را در این خصوص اتخاذ 

بدیل علوم ید نقش بیکه ضمن تأی نمایدانسانی به نظر یکی از رویکردهاي سازنده می
مختلف  ير آن دارد که با به رسمیت شناختن انحاانسانی در نظام معرفت بشري سعی ب

  . کندراه را براي کابردي کردن علوم انسانی در جوامع مختلف هموار  ،معیشت
  

  ی چیستی و چرای: سازي علوم انسانییتئوري بوم
سازي دانش ي تئوري کالن بومیسازي علوم انسانی زیرمجموعهتئوري بومی

خواهند ها میآن. یی از دانش استاخیر استعمارزداهدف واضعان تئوري . شودمحسوب می
المللی اندیشه و تمدن گیري پژوهشگاه بینشکل. ندکنسهم خود از دانش را احیا 

در سال  تأسیس شد و  1970ي در دهه 2توسط سید محمد نقیب االتاسکه 1اسالمی
المی تغییر ي اسالمللی اندیشهتوسط پروفسور اسماعیل فاروقی به پژوهشگاه بین 1981
این پژوهشگاه با . سازي دانش استالمللی براي بومیهاي بینجنبشاي از ،نمونهنام داد
ده است دانش را از منظري کرگیري از اندیشمندان برجسته در جهان اسالم تالش بهره

 1986از سال  3نمودن دانشي اسالمیشاهد مطلب چاپ مجموعه. اسالمی بازنویسد
سازي دانش و ي بومیدر سراسر جهان درباره هاي فراوانه همایشساالن. ون استتاکن
ي آن همایش ملی گردد؛ که نمونهمی برگزارسازي علوم انسانی الخصوص بومیعلی
اینها همه نشانگر .در جمهوري اسالمی ایران است 1385سازي علوم انسانی در سال بومی

، عدم ي استعماراند که ریشهیدهاین است که کشورهاي در حال توسعه به این باور رس

                                                        

1. International Institute of Islamic Thought and Civilization   

2. Syed Muhammad NaquibAlatas 

3. Islamization of Knowledge  
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- هرکس که صاحب اندیشه و دانش است، همو جهان را تحت سیطره. ی استتفکر و دانای
اهیم خواگر می ،یمکندر تولید دانش احیا را بنابراین، باید سهم خویش . ي خود دارد

  .  یماستقالل واقعی را تجربه نمای
سازي د؟ آیا بومیکرسازي را چگونه باید عملی بومی: اما پرسش اساسی این است

هاي غربی است؟ یا باید در عین حفظ میراث ضرورتاً به معناي کنار نهادن دانش
فسور سید فرید ویم؟ پرکندانشمندان غربی سهم خویش را در گفتمان جهانی دانش احیا 

-در جامعه 2یلهاي بدي گفتمانی، واضع نظریهي مالزیایشناس برجسته، جامعه1االتاس
دهد که جایگاه حقیقی سازي حقیقی زمانی رخ میشناسی، بر این عقیده است که بومی

و این مستلزم  بستر گفتمان جهانی دانش بازیابیم؛هاي اندیشمندان خودمان را در ایده
 :see for instance)هاي متفکران استبا اندیشهعلمی ي یکسره تحقیق و مواجهه
Alatas, 2006) .گرایانه و عملی در فسور االتاس به نظر رویکردي بسیار واقعوپر

پژوهش جدي بر روي افکار متفکران خودمان تنها . ده استکرسازي اتخاذ خصوص بومی
ي عالمه محمد تقی جعفري، فیلسوف معاصر سیر اندیشه. سازي دانش استراه بومی

هاي فلسفی ایشان اندیشه. است اي کامل و درخشان از این رویکرد اخیرایرانی، خود نمونه
خویش را طی دیالوگی فعال و انتقادي با فیلسوفان تراز اول غربی، از جمله برتراند راسل و 

ي فلسفی گاه در پی حذف اندیشه عالمه جعفري هیچ. اندآلفرد نورث وایتهد، شکل داده
. نگریستندمی ها به چشم میراث ارزشمند تفکر بشريربی نبودند؛ بلکه وي همیشه در آنغ

هاي دیگر است که گیرد، بلکه در تعامل با اندیشهاندیشه هرگز در خالء شکل نمی
ي مسلمان ي دیگري که در باب این فیلسوف برجستهنکته. شوداي نو زاده میاندیشه

هاي فیلسوفان رسیده بودند که اندیشه باورتوان گفت این است که ایشان به این می
این . خود ایشان، ظرفیت شرکت در گفتمان جهانی فلسفی را دارندمسلمان، از جمله 

هاي فیلسوفان شک حاصل تأمالت جدي در اندیشهاعتماد به نفس فلسفی ایشان بی
به عنوان یک تئوري فلسفی » ي حیات معقولنظریه«هدف ما در اینجا بررسی . غربی بود

آن را مبناي گفتمان بومی دانش توان بدیل در مقابل عقالنیت سکوالر غربی است؛ که می
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  . قرار داد) و خصوصاً علوم انسانی(
  

  حیات معقول 
ي موضوع اصلی اندیشه. توان فیلسوف زندگی دانستعالمه جعفري را به حق می

هاي قرن توان وي را با رمانتیستاز این جهت می. ي حیات بشري استفلسفی وي پدیده
توان گفت که تمام ت میبه جرئ. کردنوزدهم، فردریش نیچه و ویلهلم دیلتاي مقایسه 

ایشان . چرخدي فلسفی عالمه جعفري حول محور مباحث ایشان درباب زندگی میاندیشه
-ي حیات پرداختهگرایانه دربارهدر پرتو تعالیم قرآنی و نبوي به نقد دیدگاه طبیعت

گرانه به حیات، نگاهی بسنده المه بر این باور است که نگاه طبیعتع). 1387جعفري، (اند
-البته نقد نگاه طبیعت. حیات معقول :دکرنیست و آن را باید با نگاهی جامع جایگزین 

پوشی از حیات طبیعی نیست، زیرا حیات طبیعی گرایانه به حیات ضرورتاً به معناي چشم
  :اي از لحظات حیات بشري استلحظه
عدم ضرورت یا ابطال حیات طبیعی محض نیستیم، زیرا چنین  يگز درصدد القاما هر«

ی و برخورداري از یجوهاي سازنده، کمالکاري جز انکار واقعیت عقالنی، وجدانی، نبوغ
برد، اي براي وصول به حقایق باال میي وسیلههاي حقیقی که خود را تا مرحلهعشق
ض اسیر نموده، آن همه استعدادها و امتیازات را تواند در مجراي زندگی طبیعی محنمی

  ).   20- 21:همان(» خنثی نمود
لحظات زندگی ۀ هم. دکنخواهد حیات را به عنوان یک کل درك عالمه جعفري می

اي مغفول مانده از حیات لحظات ي لحظهتوان براي اعادهنمی. اند اجزاي الینفک یک کل
ي حیات ریشه که تحلیل عالمه جعفري از پدیده حقیقت امر این است. دکردیگر را حذف 

هاي ي حیات را از منظر تحلیلبه بیان دیگر، عالمه پدیده. شناسی وي دارددر انسان
توان وي را با مارتین هایدگر از این جهت می. کاودي انسان میوجودي خویش درباره

انسان "باید از "ست که عالمه معتقد ا. دکر، فیلسوف فقید آلمانی، مقایسه )1889- 1976(
براي تحقق ). همان( "را بخواهیم "که باید باشد چنان انسان آن"، "که هست چنان آن
ترك  "حیات معقول"را به مقصد  باید حیات طبیعی محض "که باید باشد چنان انسان آن"

  اما حیات معقول چیست؟ . یمگوی
هاي جبري و جبرنماي  اي است که نیروها و فعالیت حیات معقول، حیات آگاهانه«
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،در مسیر هدفهاي تکاملی زندگی را با برخورداري از آزادي تصعید شده در اختیار گرفته
وارد  تدریج در این گذرگاه ساخته شده، نماید و بدین ترتیب شخصیت انسانی، به تنظیم می

هدف اعالي زندگی می گردد که این هدف، همان شرکت در آهنگ کلی هستی وابسته 
  ).55:همان(» برین است به کمال

شود عالمه جعفري حیات معقول را حاصل پربار ساختن حیات که مالحظه می همچنان
حیات طبیعی و  حیات معقول اساساً آگاهی از امکانات مغفول مانده در. داندطبیعی می

. ردپاي تعالیم قرآنی و نبوي نیز در این تعریف آشکار است. هاستتحقق بخشیدن به آن
برین که به عنوان هدف اعالي زندگی معرفی شده است همان ذات باري تعالی کمال 

عالمه جعفري انسان . ي کائنات همواره در حال تالش براي تشبه به اوینداست که همه
با شرکت در این حرکت کیهانی به . کند را به شرکت در این آهنگ کلی هستی دعوت می

اما چگونه . گرددپذیر میتحقق "که باید باشدگونه  انسان آن"سمت کمال مطلق است که 
عالمه جعفري . و حیات معقول را تجربه نمود کردتوان از حیات طبیعی محض عبور می

ل در » حیات معقول«به » حیات طبیعی محض«رسیدن از  ل و تحو را مستلزم چندین تبد
  : استانسان  می داند که به شرح زیر 

جریانات ذهنی «، تبدیل »سات تصعید شدهاحسا«به » احساسات خام«تبدیل 
، »هاي معقول محبت«به» هاي خام محبت«، تبدیل »اندیشه هاي مربوط«به » گسیخته
هاي  و عشقها  عالقه«، تبدیل »امیدهاي محرك«به » آرزوهاي دور و دراز«تبدیل 
قناعت به مفاهیمی درباره ي خیر «، تبدیل »هاي کمال بخش عشق و عالقه« به» صوري

تقلید و پذیرش «، تبدیل »تالش و تکاپو براي دریافت واقعیت خیر و کمال«به » کمالو 
شطرنج بازیهاي عقل «، تبدیل »نظر و اندیشه و واقع یابی اصیل و مستقیم«به  »محض

» بازي با تمایالت«، تبدیل »هماهنگی عقل سلیم و وجدان واقع بین«به » نظري جزئی
ۀ خود را تافت«تبدیل  ،»شود ید شده که اختیار نامیده میي تصعحساب شده و آزادة اراد«به 

درك وحدت عالی انسانی و تساوي انسان ها در «، به »جدا بافته از دیگر انسان ها دیدن
به » ی بودن منزلگه هاي زندگیرضایت به هدف نهای«، تبدیل »هدف یا وسیله بودن

» آزادي تصعید شده«به » لآزادي هاي نامعقو«، تبدیل »خود را همواره در راه دیدن«
  ). 106:همان(

مورد نظر انسان ۀ گانعالمه جعفري بر این باور است که پس از تحقق تحوالت یازده
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استعدادهاي نهفته ۀ همحیات معقول، حیاتی است که . شودي حیات معقول میوارد عرصه
چنین حیاتی را  عالمه بر این باور است که خداوند در قرآن نوید. شوددر انسان شکوفا می
هرکس، خواه زن باشد خواه مرد، عمل صالحی انجام دهد، او را با «:به انسان داده است

حیات "عالمه معتقد است که منظور از ). 27: ابراهیم( »کنیمحیات پاکیزه احیاء می
  :ي شریفه همان حیات معقول استدر این آیه "پاکیزه
یعت واقعی حیات در موجودیت انسانی با شود که طبپاکیزگی حیات از آنجا ناشی می«

ترین بعد تمامی ابعادي که داراست، به جریان بیفتد، و جاي هیچ تردیدي نیست که اساسی
است که خداوند در نهاد انسان به ودیعت نهاده  "گردیدن تکاملی"طبیعت واقعی حیات، 

  ). 88: 1387جعفري، (» است
 او در). 1386جعفري، (داند حیات معقول میعالمه جعفري قرآن را نماد تمام عیار 

). 128: 1387جعفري، (ی دیگر هدف قرآن را تحقق حیات معقول معرفی کرده است جای
بررسی نسبت تعالیم قرآنی با تئوري حیات معقول خود حدیث دیگري است که در 

ان از توبدیهی است که این تئوري اساساً فلسفی را می. گنجدي مجال تنگ ما نمیحوصله
شناس معاصر ایرانی، دکتر سید جواد میري، جامعه به تازگی. هاي مختلف کاویددیدگاه

به زبان انگلیسی  "1ي اجتماعی عالمه جعفريتأمالتی درباب اندیشه"کتابی تحت عنوان 
. شناختی تئوري حیات معقول استي ابعاد جامعهاند که تحقیقی تراز اول دربارهنگاشته

ي دیگر به سیما عارف، استاد دانشگاه مرکزي پنجاب در الهور، از منظر همچنین پروفسور
باور ما این است . ي ما با این تئوري اساساً فلسفی استمواجهه .2این تئوري پرداخته است

دهد که ی متفاوت از عقل را بسط میري با طرح تئوري حیات معقول معنایکه عالمه جعف
عالمه . ساحتی غربی استوالر، و به بیان مارکوزه، تکمبناي انتقادات وي از عقالنیت سک

  ). 110-144: همان(جعفري این معناي از عقل را مبناي بازسازي دانش قرار داده است 
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  عقل و عقالنیت در پرتو حیات معقول : برابر عقالنیت معقولیت در
هاي وجودي خویش را عالمه جعفري معتقد است که عقل بشري هنوز تمام ظرفیت

. ها تحقق نخواهد یافت مگر در بستر حیات معقولاین ظرفیت. تحقق نبخشیده است
البته . مدرن استانتقادات عالمه از عقالنیت غربی بسیار شبیه انتقادات فیلسوفان پست

ي عقالنیت و مفهوم عقل اي سلبی با مسئلهاین ضرورتاً به این معنا نیست که وي مواجهه
هاي تفکر فلسفی عالمه جعفري این یز اشاره شد، یکی از شاخصهکه پیشتر ن همچنان. دارد

ي دیگر متفکرین هاي خویش را در دیالوگی فعال و انتقادي با اندیشهاست که وي اندیشه
  . گونه است ي عقل و عقالنیت نیز اینلهئدر مس. دهدارائه می

اد وي محور عالمه بحث خویش در باب عقل را با نقد عقل جزئی نظري، که به اعتق
عالمه جعفري بر این باور است که عقل جزئی نظري . کندعقالنیت غربی است، آغاز می

در اینجا نیز شاهد رویکرد . اي ضروري از عقل است ولی تمام عقل نیستهرچند لحظه
ایشان نگاه منفی موالنا به عقل . ي عالمه به موضوع عقل و عقالنیت هستیمگرایانهکل

  : کنند و بر این باورند کهد میجزئی نظري را نق
کنندگان عقل نظري امان را با پرستشاي بیموالنا، اگرچه با گفتن ابیاتی گیرا مبارزه«

توانست این کار را با بیان هویت و کار اختصاصی عقل به راه انداخته است، ولی او می
قل نظري براي هاي عکنند، فعالیتجزئی بیان نماید، و از خیاالت کسانی که گمان می

کند، جلوگیري با تمام ابعاد طبیعی و ماورائی آن دو کفایت می ـتفسیر انسان و جهان 
  ). 63: همان(» نماید، نه اینکه عقل نظري را به کلی مطرود و محکوم نماید

هاي عقل نظري غیر قابل انکار است، اما این نباید دستاویزي براي مغفول اگرچه نقص
  :ن در حیات بشري شودگذاشتن نقش اساسی آ

ي همه جانبه این است که حدود و مرزهاي اقتضاي بینش حکیمانه و عارفانه«
شخصیت رشد یافته بداند که : یمنظري جزئی را مشخص بسازیم و بگوی هاي عقلفعالیت
خود ة هاي عقل نظري محدود بوده و قابل تجاوز به وراي محدودي فعالیتحوزه
دانیم، بلکه ضرورت نه تنها عقل نظري را مزاحم و مضر نمیدر حیات معقول ....نیست
-ما انسان هستیم و با ابعادي از فعالیت. پذیریممی "حیات معقول"هاي آن را در فعالیت

عقل نظري براي کشف و تنظیم این . هاي مغزي و با ابعادي از جهان در ارتباط هستیم
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  ).  همان(»جام بدهدهاي مخصوص به خود را انتواند فعالیتارتباط می
عقلی حاصل  ـعالمه جعفري بر این باور است که حیات معقول خواهان عقلی واحد 

هاي خود را به مدد آن تحقق است تا آرمان ـوحدت میان عقل نظري و عقل عملی 
ي وصول به مقام عقل کل به تعبیر تواند مقدمهاین وحدت، به باور عالمه، می. بخشد

  :مقام باشدعرفا و حکماي عالی 
بنابراین، منظور از عقل در حیات معقول، صرفاً عقل جزئی نظري نیست، اگرچه خود «

حیات "تواند به عنوان یکی از وسایل ضروري و مفید در بعدي از ابعاد همین عقل می
و  "هست"به فعالیت بپردازد، زیرا چنانکه روشن است، حیات معقول آنچه را که  "معقول

کند، بلکه ا به نحوي از انحاء براي زندگی آدمی مفید است، انکار نمیدارد، ی "ضرورت"
در حیات . کندوارد زندگی می "آنچه که شایسته است باشد"همراه با  "آنچه را که هست"

معقول، عقل نظري از یک طرف، و عقل عملی از سوئی دیگر، در استخدام شخصیت رو 
  ). 63- 64: همان(» گیردبه کمال قرار می

ر عالمه، ما را به د عقل نظري جزئی و طرح معناي عقل در حیات معقول، به باونق
عالمه جعفري بر این باور است که مقصود از . شودی غربی رهنمون میگراینقادي عقل

گرایی غربی عقل. معناي غربی آن نیستی در گرایعقل در تئوري حیات معقول عقل
ي آن آماج و همین شاخصه. ل استوار گشته استساحتی از عقی تکاساساً بر بنیاد معنای

، به این معناي تک ساحتی افراطی از عقل در غرب. اصلی انتقادات عالمه جعفري است
ی است که در دوران قرون وسطی در غرب به نام دین و ي افراطهایتعبیر عالمه، نتیجه

را در  هاگریافراط جعفري، حیات معقول اینبه باور عالمه .  خداوند انجام پذیرفته است
تحقق این معناي جامع از عقل در حیات . سازدی جامع از عقل متعادل میپرتو معنای

  : معقول مستلزم دو شرط است
نخست، توجه جدي به طبیعت عقالنی بشر و این که انسان موجودي است داراي «

ینی و جبري نه ماش ـهاي صحیح انسانی ي تعلیم و تربیتعقل و وجدان که اگر به وسیله
بارور شوند، خود به خود توجیه ربانی در زندگی را پذیرفته و به فعالیت سالم در زندگی  ـ

تواند مضار و معایب و خواهند پرداخت، زیرا عقل و وجدان سالم انسانی به خوبی می
ي سرگذشت را، خصوصاً با مشاهده "حیات طبیعی محض"رکودهاي غوطه ور شدن در 
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تواند عقل کسی نمی. حیات بشري، درك نموده و درصدد اصالح آن برآیدانگیز تاریخ اسف
دوم، حاکمیت الهی بر شئون . و وجدان سالم را مانند این دو پیک امین الهی ارزیابی نماید
هاي پاك هاي سلیم و وجدانمختلف انسانی، اما نه به صورت تجریدي و اسقاط عقل

ی از حاکمیت خداوندي یهاده، چرا که خود جلوههاي مفید و سازنمردم از ارزش و فعالیت
  ). 70-71:همان(» باشدبر فرزندان آدمی می

یم، علوم انسانی در شکل کنونی آن بر بنیاد عقالنیت کردچنانکه پیشتر نیز اشاره 
رسد به نظر می. سکوالر غربی، که آماج انتقادات عالمه جعفري است، استوار گشته است

ل سازي علوم انسانی استفاده از تئوري حیات معقوه براي بومیهاي سازندیکی از روش
ی متفاوت از عقل شکل گرفته است، به عنوان مبناي عالمه جعفري، که بر مبناي معنای

شئون "تحت عنوان  حیات معقولعالمه جعفري در فصل چهارم کتاب . بازسازي است
هاي ول برخی از شاخهبه تجدید نظر در مبانی و اص "حیات انسانی در حیات معقول

ي ي ایشان دربارهاز دغدغه و این خود حاکی ،بنیادین شناخت بشري پرداخته است
  . سازي دانش است بومی
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  اسالميـ  شناسي علوم انساني آسيب
  

  رقيه واليتي
  چكيده
 پـژوهش  حوزه شناختي معرفت مباحث از يكي ، انساني علوم مسائل تحليل و تجزيه

 نقد به وفناوري صنعت و هنر ، فلسفه با را علم ارتباط كه است علم فلسفه ساختاري
 هـر  هـاي  وآمـوزه  خاستگاه ، مفروضات ، مفاهيم ، مبادي شناخت همچنين كشد مي
 هـاي  فعاليـت  ثغورعرصـه  و حـدود  تا دارد نقاد هرمنيوتيكي فهم به نياز علوم از يك

 طـور  به تخصصي هاي وحوزه عام طور به انساني علوم پژوهشي و آموزشي ، اجرايي
 مرز و حد تعيين بر عالوه كه گردد مي ممكن وقتي مهم اين.  گردند تحديد ، خاص

 هـاي  حـوزه  و قلمـرو  ، انسـاني  علـوم  پژوهشـي  هـاي  فعاليت خاص و عام جنبه ي
 اي پديـده  هر شناخت .گردند تبيين نيز سوم هزاره در اي رشته ميان علوم تخصصي

 آن هـاي  كاستي وها  آفت شناخت تر مهم آن از و دارد خاصي كارهاي و ساز به نياز
 و حـل  ، رفـع  براي عملي راهكارهاي هنرعرضه به نياز ، كارها و ساز بر عالوه پديده
 از انسـاني  علـوم  هاي مولفه شناخت شك بي ، طلبد مي را پديده آن مصائب كاهش

 عنـوان  بـه  آن پارادايم شناسي آسيب و پديده يك شناخت قالب در انساني علوم غير
  .  است مطرح مقاله اين هدف
 پيرامـون  موجـود  هـاي  واقعيت كه است توصيفي روش ، استفاده مورد تحقيق روش
 وجامعـه  عام طور به جهاني جوامع در انساني علوم غير از انساني م علو ثغور و حدود

علـوم   شناسـي  آسـيب  مقالـه  ايـن  در.  كند مي ار آشك خاص طور به ايران اسالمي
نظريـه   كـه  دهد مي نشان تحقيق اين هاي يافته .انساني بحث و تحليل شده است

 ن جـا  گرايـي  تجربـه  انگـار  مطلقي   نظريه جايگزين بايد كوهني گرايي نسبي ي
 و گـرا  فرد گرايي عقل جاي به انساني درعلوم و گردد الكاتوش گرايي عقل و الكي
 قـرار  مـوردنظر  مدرنيسـم  پسـت  وخـاص  عـام  يـي  گـرا  نسـبي  مدرنيسـم  گرا جمع

 انسـاني  علـوم  غيـر  بـا  انساني علوم فلسفي مباني در تفكيك بر عالوه گيردهمچنين
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 اي رشته ساختار در اي فرارشته و تلفيقي هاي رشته ميان ريزي برنامه از بايدبتوانيم
.  ببنـديم  كار به اجرا و پژوهش ، آموزش فرآيند در انساني علوم مختلف هاي درحوزه

 شـبيه  مثـل  آن آور شـگفت  هـاي  خلـق  و علمـي  انقالب كه است وضعيتي چنين در
 هـاي  پـاراديم  سـاز  بديل …و الكترونيك دهكده، شدن جهاني، نانوتكنولوژي، سازي

 آسـيب  هـش  كـا  براي اين كه نتيجه .شوند مي محسوب علوم فلسفه ي در پذيرفته
 بايد آن پژوهشي و آموزشي، اجرايي هاي فعاليت هاي آنومي رفع و انساني علوم هاي

 انساني علوم به خطي و ايستا، مكانيكي ، ماشيني نگاه يعني افزاري سخت رويكرد از
 ، مدار انسان ، فرامكانيكي ، اي حرفه نگاه معناي به افزاري نرم رويكرد و كرد پرهيز
 شناختي ساختار ، شناختي فت معر مسائل تا  داشت انساني م علو به خطي غير و پويا
 بـدين .  يابـد  تقليل ممكن حداقل به انساني علوم مختلف هاي حوزه شناختي روان و

 هـاي  حـوزه  در را اثـربخش  و كـارا  انـداز  چشم و دانش افزون روز شكوفايي صورت
  .كرد خواهيم مشاهده انساني علوم مختلف

  آسيب ، مياسال ،علوم انساني :ها كليدواژه
  

  مقدمه
 هـايي  آفـت  وهـا   كاسـتي  داراي جهـان  در مطالعاتي هاي عرصه از يك هر شك بي
 علـوم .اسـت  بازشناسي قابل انساني علوم غير و انساني علوم  پارادايم عنوان به كه است
 آن از بعـد  و نـس  رنسا دوره ي تا عتيق عصر از آن مصطلح يامعن به طبيعي و ني انسا

 طبيعت بر انساني  سيطره ان ميز در تغيير عامل و جامعه در تحول منشأ است توانسته
 از و گردد مي بر خويشتن به فلسفي معرفت و انسان مفهوم به انساني علوم ماهيت.  شود

 مفـاهيم  بـه  ديگـر  علوم ماهيت كه حالي در .است فهم قابل ذهن زواياي شكاف طريق
 قابـل  تجربـه  و مايش آز طريق از گرددكه مي بر مادي هاي پديده مورد در تجربي صرفا

 گذشـته  از كـه  معنـا  ايـن  بـه . است انساني علوم نوستالوژي همان اين و، است اكتشاف
 ا زيـر  اسـت؛  انسـاني  علـوم  مختلـف  هاي حوزه به مبتال مسائل از يكي خوردن حسرت
 قـرون  در انسـاني  علـوم  گذشـته  وضـعيت  ماننـد  ما درجامعه انساني علوم فعلي وضعيت
 عل و تحقيقاتي هاي نظمي بي، اه وجهيت بي نتيجه به امر واين نيست قمري و ميالدي

 هـزاره  در بايـد  كه است انساني علوم عالمان به گزاردن احترام وضعف، توجهي كم ، مي
 شـان  گذشـته  وضعيت از آيندگان حسرت مورد آينده در ديگر ر با تا كنيم رازنده آن سوم
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 فيلسـوفان  و بـزرگ  مربيـان  و شـعرا  گذشـته  مثـل  تـا  كنيم تالش اي گونه به و نشوند
  )93، 1384، احمدي(باشيم داشته جهاني ماندگار هاي چهره و وعالمان

 تحليـل  و دهـد  مي تشكيل را علم فلسفه يعني علم محوريت ، انساني دانش ماهيت
 علـوم  مختلـف  هـاي  تحديدرشته و علم مختلف هاي حوزه تلفيق و تفكيك گذشت سر

 رويكـرد  بانظريـه  بتـوانيم  تا قراردهيم نظر در را متمادي قرون در طبيعي علوم با انساني
 در تجربي رويكرد ، رنسانس عصر از درقبل ديني رويكرد از اعم ، دوره هر بر حاكم هاي
 زمينه ي اخير هاي دهه در نقاد تفكر و گذشته چندقرن در عقلگرا نگاه ، رنسانس از بعد

  )246، 1380، اعتماد( كنيم فراهم را انساني علوم رشد مساعد
 و افتـاده  اتفاق رنسانس از قبل علم فلسفه بنيادي گذاري پايه اينكه به توجه با اينك

 ايـن  در ، اسـت  داده رخ اخير قرن چند در فلسفي تفكرات توسعه و علمي تغييرات عمده
 از بعـد  به طبيعي علوم با انساني علوم تفكيك و تلفيق مسئله فلسفي بندي صورت راستا
 كه است معارفي انساني علوم.شود مي تقسيم معاصر دوره و رنسانس عصر ، وسطي قرون

 متضـمن  كـه  فعاليت هايي يعني است بشري مختلف هاي فعاليتها  آن تحقيق موضوع
آن  از ناشـي  مناسـبات  و نهادهـا  ، آثـار  ، اشـياء  ايـن  روابـط  و يكديگر با بشر افراد روابط
 اي به گونه شود مي ياد انساني علوم عنوان به آن از كه علومي گستردگي و تنوع .هااست
 جامع نظريه ي علوم تمام ي درباره است توانسته نظري صاحب و محقق كمتر كه است

،  شـكاري (دهـد  تميـز  دقيـق  طـور  به تجربي معرفت از را آن حدود و دهد ارائه روشني و
1385  ،79( 
 گرايي تجربه شد عميق تحول دستخوش طبيعي علوم روش اروپا در رنسانس از پس.

 بزرگ هاي موفقيت و پي در پي كشفيات شد طبيعي علوم اصلي شاخصه ي اثباتگرايي و
 نـوع  هر در قبول قابل ابزار تنها عينيت و تجربه كه آورد بوجود را تلقي طبيعي اين علوم

 تـام  پـذيرش  بـه  ناچار اعتبار كسب براي نيز اجتماعي و انساني علوم.است علمي فعاليت
 طبيعـي  علـوم  در موضوع با انساني علوم در موضوع اين كه از غافل عينيت شد و تجربه
 تقويـت  را آن طبيعـي  علـوم  كشفيات كه امپريسم و پوزيتويسم رشد.دارد جوهري تفاوت
 اندك حسي هاي داده به توجه و افكند سايه انساني علوم هاي شاخه همه ي بر كرد مي

 و هيـوم  الك؛ بـيكن؛  گـراي  تجربـه  ةفلسـف  .كرد رنگ كم را ذهني هاي تحليل اندك
 تجربـي  علـوم  هاي مثال با و است شده تبيين طبيعي علوم هاي مثال با عموما ديگران
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 تعمـيم  نيـز  انساني علوم به تجربي علوم روش است شده گرفته انساني علوم در نتايجي
 است شده پيدا ديگري رنسانس به نياز انساني علوم در امروزه كه جايي تا است شده داده
 دروني دنياي به ما شناسي مانند جامعه انساني علوم هاي شاخه از بسياري در امروزه زيرا

 هيچ كه معنا اين به شود نمي توجهي تاريخ و فرهنگ با آن پيچيده ي روابط وها  انسان
 مـدعي  ، اثباتي شناسي نداردروش وجود آن نادرستي و درستي سنجش براي كمي معيار
  )91،  1387،  حداد(است انساني علوم در طبيعي علوم هاي روش بكارگيري لزوم
 خـود  كـه  اسـت  مـدرن  دنياي حادثه ي مهمترين كه جديد علوم پيدايش به توجه با
 بـراي  بيشـتر  چه هر اقتدار عامل نتيجه ودر گشته مدرن هاي تكنولوژي پيدايش موجب
 علـوم  و مسـائل  تمـام  بـه  نگرش اين با كه شده وباعث است شده وآدم عالم در تصرف
 ، الهيـات ي   حـوزه  در را بشـري  مختلـف  قلمروهـاي  بطوري كه ، شود پرداخته انساني
 تاثيري مدرن انسان ، وفلسفي مدرن شناسي دين ، ديني متون نوين تفسير شيوه، اخالق
  )Shekar,2005,135( است نهاده برجاي را گستري ودامن وژرف شگفت

 كند مي تعيين انساني علومي   حوزه در بويژه – آن رسالت را دانش واقعي ارزشمندي
 رسـالت  بـدون  را خـود  جديـد  دوران و مدرن عصر انساني علوم كه حالي است در اين ؛

 هـاي  سـرگرمي  بـه  تبـديل  يـا  خويش انساني ابعاد دادن ازدست با لذا و كنند مي قلمداد
 و تزويـر  و زور و زر خدمت در فريبنده ايدئولوژي هاي صورت به يا و اند شده دانشگاهي

 كـه  اسـت  حـالي  در اين نيست اختالفي مسأله اين در هرچند  اند است آمده در ماديات
 علـوم  غالبـاً  ولـي  وبـود  نمـود   و انـد  داده قرار توجه مورد را انسان انساني علوم موضوع
  شـدن   سـاير  موضـوعات  نيـز  و مخلوقـات  سـاير  از را او و بعداسـت  دو امروزه انساني

 نتيجـه  در انـدو  سـپرده  فراموشي به سازد مي متمايز علوم كه را او وجودي بعد مهمترين
 رفـت  برون و رهايي راه اساس اين بر.اند داده ازدست را يش خو رسالت يا ندارند رسالت

  و مسـتمر  حركـت  يعنـي  – فهم او و انسان به بازگشت ، معاصر انساني علوم بحران از
 بـه  نقـص  از او بعـددائمي  بـر  اصلي تأكيد با و جانبه همه صورتي به وي دريافت  شدن
 .اسـت – شـود  مـي  ناميـده  حنيفيـت  قـرآن  زبـان  در كـه  فطـرتش  مبناي بر كمال سوي

)Beck,2009,64(  
 ترسـيم  انسـاني  علـوم  براي را رسالتي توان مي علوم اين موضوع از شناختي چنين با
 ، اي جامعـه  هـر  در.دهـد  رهايي كنوني وضعيت از را آن و بخشيده پويايي بدان كه كرد
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 جمعـي  حيـات  و براي انسان جامعه آن كه است ميزاني به ، انساني علوم اعتبار و مرتبه
 هـاي  حـوزه  از بسـياري  ، وفلسفي تاريخي منظر از انساني علوم ، يك سو از .است قائل
 خـاص  اعتباري و وجه از ما پيشينان و نزدقدما و گذشته ادبيات و متون در ، دانش ديگر

 و انسان زندگي به فيلسوفانه و حكيمانه رويكردهاي، سخن ديگر به .است بوده برخوردار
ش  رو علـم  منظـر  از لـيكن  است؛ كهن اي سابقه داراي اين قلمرو در آن مسائل و ابعاد

 يـك  هاي شاخص نيز وها  پديده وها  واقعيت به تجربي و رويكردهاي علمي و ، شناسي
 طبقـه بنـدي   و گـردآوري  ، مشاهده و بررسي همچون ، مند وساخت روشمند مطالعه ي

 در انسـاني  علـوم  ، الگوهـا  وهـا   نظريه تبيين نيز و ، ها پديده وتحليل توصيف ، ها داده
 فرهنگـي  ميراث ، ملت هر ميراث و پشتوانه.شود مي قلمداد جوان اي بالنسبه حوزه ايران

 مـوثر  ، نقش دارنـد  گيري تصميم فرايندهاي درها  ارزش كه طور همان.است آن مكتوب
 ثابـت  نيزها  آن مديريت و فناوري ، علمي وسياست ريزي برنامه در فرهنگ حضور بودن
  )78،  1385،  يثربي( دارد ملت هر تربيت و تعليم به مستقيم ارتباط كه است شده

  
  بيان مساله

 هسـتند  انسـان  شناساندن مدعي و ، انسان آن موضوع كه است دانشي انساني علوم
 به توجه با كه است معارفي زمره ي از انساني انسان؟علوم كدام كه اين است سؤال ولي

 تعالي و تبارك خداوند براي فقط آن ومسائل زوايا ي كليه خلقت از هدف و انسان فطرت
 روبـرو  فراوانـي  محدويت هاي آن با پيرامون بررسي براي بشر و است مشخص و روشن
 در انسـان  منـان  خداونـد  راهنمـايي  بـدون  شـود  مـي  باعـث هـا   محدوديت اين .باشد مي

 بپيمايـد  گمراهـي  و ضـاللت  مسـير  و شـده  روبـرو  اشـتباه  بـا  خـود  هـاي  بررسـي 
)Gellner,2007,62(.جريان طريق از انساني علوم يژه و به و علوم اغلب در دانش توليد 

 انجـام  يكـديگر  از شـناختي  روش و شـناختي  هسـتي  قضـاياي  تجزيه و شدن تخصصي
 و اي رشته تك ، تخصصي ، بسته درچارچوب هاي انساني علوم كه طوري به ، گيرد مي

 نمي موجود مسائل بعدي چند و پيچيده مسائل حل و درك ، شناخت به قادر هم از مجزا
 علـوم  حـوزه ي  در آن توسعه ي و پژوهش.بپردازدها  آن رفع و فهم به تواند نمي و باشد

 در علم توليد و پژوهش بخش كه معنا اين به. است عالمانه كوشش هايي گرو در انساني
 ايـن  در حركـت  سپس بـراي  و كند درك درستي به را خود مقصد ابتدا بايد انساني علوم
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 اسـتفاده هـا   آن از فراخـور  بـه  و تشـخيص  را متناسـب  امكانـات  و ابزارهـا  مقصـد 
 مفروضـات  توصـيف  بـراي  مناسـبي  مفهوم گرا نظام تفكر )46، 1384، عبدالسالم.(نمايد
 نقـاطي  بـا  مختلف علوم.است انساني علوم درحوزه ي پژوهش توسعه ي براي نياز مورد

 اين بر .گيرند مي جاي هنر حوزه ي در يا و دانش ، انديشه حوزه ي مشترك در كمابيش
 و سـازي ذهـن   رهـا  ، انتقـادي  تفكـر  و گيرد مي قرار انديشه بعد در انساني علوم اساس

تحليـل   و دارد حـوزه  ايـن  در عميـق  جايگـاهي  نو طرحي انداختن در و ساختن دگرگون
 دروس چنـان چـه   پذيرد صورت راستا اين در بايد نيز متعلم و معلم انديشمندانه تعامالت
 و مسـائل  بيـان  ، مطلب تكرار بر مبتني آموزشي شيوه ي و انساني علوم هاي وسرفصل

 يـادگيري  و يـاددهي  فرآينـدهاي  پـايش  و تحليل امكان و باشد اي هاي كليشه حل راه
، تفكر به متعلمان ترغيب  آن از هدف كه انديشيدن آموزش ، ميسرنگردد آموزش طرفين

 عنوان به يا و شود مي سپرده فراموشي به استها  آن در توانايي پرسشگري ايجاد و تامل 
 11گرايانـه  علـم  انديشـه هـاي   گسترش و طرح زمان از اگرچه.گردد مي تلقي عبث كاري

 ولي گذرد مي زيادي زمان ، نمود تنگ انساني علوم رابر عرصه كه 2گروانه اثبات صرف و
 رشـد  بـا  خصوصـا  نيـز  ما كشور در.است جريان در همچنان پنهان صورتي جدال به اين

 و طـرح  بـراي  مكـاني  انسـاني  علوم كه آمد پديد ذهنيت اين صنعتي پيشرفت و فناوري
 آن لطمـات  از ولي نيست غالب تفكر يك تفكر اين گرچه .ندارد پرداختن براي ضرورتي

 بشـري  ي انديشـه ي   عرصـه  در را آن حضور انساني علوم ماهيت.بود غافل توان نمي
 ي همـه  بـه  پرداختن و انسان از گفتن سخن كه همچنان.سازد مي ناگزير بلكه و ايجاب
 ضرورت.كند مي سرايت نيز انساني علوم به دشواري اين ، است همراه دشواري با آن ابعاد

 تجربـي  علوم بـا  آن هاي تفاوت و انساني علوم ماهيت نمودن روشن حوزه اين در نخست
 ، موضـوعي  ، )هـدف ( غايي هاي تفاوت شامل كه  بحث اين گستردگي دليل به و است

 علوم موضوع و 3بودن ذهني انساني علوم موضوع گردد مي روشي هاي تفاوت و كاربردي
 ، موضـوع  ايـن  درباره ي مختلف ديدگاه هاي مروربا.انساني روابط 4بودن عيني ، تجربي

                                                 
1. scienticism 
2. positivism  
3. subjective 
 
4. objective 
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 در انسـاني  علـوم  بـراي  را ذيل موارد مثل توان كاركردهايي مي كه است آندهندة  نشان
 :گرفت نظر

 ، گوناگون فنون و علوم نظري مباني ساخت *
 انساني علوم گرو در طبيعي علوم عميق فهم *
 ، مختلف علوم به دهي جهت*
  ، جامعه و فرد كردن هدفمند*
 ، جامعه و فرد سازي سالم*
 ، اجتماعي گزاري سياست و اجتماعي هاي ريزي برنامه*
 ، جامعه يكپارچگي و انسجام حفظ*
  )Colling wood,2008,87( .جامعه و فرد تكامل و رشد*
  

  اهميت مساله
 آمـوزش  و بيـنش  ارتقاء لزوم و يكسو از آن حساسيت و انساني علوم اهميت مورد در
 چـه  عمـل  در ديـد  بايـد  ولي .است شده قلمزني و سخنراني كرات به دركشور علوم اين

 بهترين قطع طور به است؟ چگونه علوم اين آموزش كيفيت است؟ گرفته صورت اقداماتي
 انـدكار  دسـت  كـه  هسـتند  افـرادي  ، كننـد  نظر اظهار اين مقوله در توانند مي كه كساني
 از بـيش  امروزه .روند مي شمار به علوم از شاخه اين و رشته اين در تعلم و تعليم مستقيم
 جانبه همه رفتار بر علوم اين كه جا آن از.شود مي تاكيد آن واهميت انساني علوم به پيش
 .دارنـد  انسـان  حيـات  در مهمـي  بسـيار  نقـش ، شـوند  مـي  متمركـز  آن وبهبـود  انسان ي
  )43،  1387،  سركارآراني(

 شـناخت  ادعـاي  نظـري ي   جنبـه  از كه گيرد مي بر در را هايي دانش انساني علوم 
 هماننـد  .اسـت  مولـد  و ساز قانون خود .برساند سعادت به را او خواهد ومي داشته انسان
 و اسـالمي  فرهنـگ  دو درها  كمال وها  سعادت اما... و علم سياست ، روانشناسي ، فلسفه

 هـم  بـا  و اسـت  دوگونـه  ر، تفك وخواستگاه اصول بودن متفاوت علت به معاصر فرهنگ
 هـر .  نـدارد  وجود تالزمي انساني غربي علوم و اسالمي انساني علوم بين .نيستند منطبق

 فرهنـگ  دو اين در انساني علوم در مغايرتي صوري جنبه ي از و دانشگاهي نگاه در چند



 مجموعه مقاالت دومين كنگرة ملي علوم انساني    480

 از كلمـه  اخـص  معنـاي  در امـا .  گيرد مي دربر را خاصي مصاديق زيرا شود نمي احساس
 روان كه مكاتبي. هست نگاه دو بين ماهوي تفاوتي انديشمند يك با و مكتب يك ديدگاه
 خالصـه  دنيـا  همـين  در را آدمـي  وجـود  ي همـه  و پنداشـته  مادي امري صرفا را آدمي
 بـا  را انسـاني  علوم و داند مي طبيعي ماوراي امري را آدمي روان و روح آن كه با كنند مي

 ايـن  نگـاه  در. دارد وجود فطري همخواني نا دهد مي پيوند انبياء رسالت و وتعاليم اهداف
 حـل  بـراي  مناسـبي  روش و پاسـخ  است نتوانسته تاكنون غرب در انساني علوم ، دنيايي
 شده تر عميقها  فاصله وها  شكاف روز هر.  كند پيدا بشري جوامع در موجود هاي بحران

 و بهتـرين  وحيـاني  ي تجربـه  امـا .  گيرد مي فاصله بيشتر خود انسانيت اصل از وبشريت
 سركشـي  خـوي  مهـار  نويـد  كـه  جائي تا كند مي ارائه بحران حل در راها  پاسخ بيشترين
 و فرديـت  از گذر با اجتماعي عدالت و انساني كرامت و انسانيت مفهوم تفسير باها  انسان
 گـذارد  نمـي  باقي اي شهبه و شك هيچ براي محلي ، دهد مي بشريت جوامع در استقرار

 بـا  كـه  رو آن از انسـاني  علوم.است رسانده اثبات به را حقيقت اين گذشته تاريخ تجربه.
 شواهد به توجه با تفاوت واين بوده متفاوت علوم ساير با ترديد بدون ، دارد سروكار انسان

  )106، 1386، اسكروتن(.است اثبات قابل تاريخي
 مربـوط  انسـان  روح درخصـوص  بشـري  يافتـه هـاي   ارتباط به تفاوت اصلي يشه ي 
 اي بينانـه  واقـع  رويكرد ، بودن دليل وحياني به انبيا هاي آورده ، ارتباط اين در .شود مي

 ، نهـاد  معاصـر  تحـوالت  پـاي در  پيـامبران  راه تـداوم  ادعاي با كه اسالمي انقالب .است
 تـالش  ، مراد كه توجه داشت بايد .كند ارائه ارتباط اين در را بديعي رويكردهاي تواند مي

 انساني علوم كه همواره است بعدي يك و ناقص رويكردهاي از پرهيز و نمايي واقع براي
 از عرصـه  ايـن  مانـدن  خـالي  نـامطلوب  عوارض. است ساخته خود گرفتار ما كشور در را

 كـه  نيست اي نكته ، فراوان ذاتي هاي وجودقابليت با ، داخلي ان پژوهشگر هاي قابليت
 در آن هـاي  رشته توسعه ي  و علوم انساني جايگاه نسبي ارتقاء .شود شمرده اهميت كم

 حـوزه ي  در علمي جهش سرراه بر موجود موانع كه كند مي ايجاب ، كشور دانشگاه هاي
 و پژوهشـي  ، سـاختارهاي آموزشـي   در و شده برطرف المللي بين سطح در انساني علوم

  )kuhn,2008,57(.آيد پديد نياز مورد افزاري نرم ضروري جنبش ، جامعه فرهنگي
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  هدف تحقيق
  انساني علوم شناختي آسيب مطالعه*
 باتأكيد انساني علوم غير مسائل با انساني علوم ين ب ئل مسا هاي تفاوت بررسي*

  مغفول و مقبول برپارادايم
 با انساني علوم هاي رشته تجربي و فلسفي مباني تفكيك برايها  پيشنهاد عرضه*
  انساني علوم غير

  
  تحليل واژه ها

 با مرتبط واژه چند كه است شايسته انساني علوم مسائل انواع بحث به ورود از قبل
  .شوند تحليل و تجزيه موضوع

 آن از شدن دور و غربت غم ، گذشته حسرت ، نوستالوژي از منظور :نوستالوژي
   نداريم اختيار در اندازه و حد آن در االن و ايم داشته قبالً كه است چيزي

 نگاهي افزاري سخت رويكرد از منظور :افزاري نرم و افزاري سخت رويكرد
 و گيرد نظرمي در، مطالعه مورد عنصر عنوان به را جهان ديگر اجزاء يا و انسان كه است
 طوري به .است ارادي غير و شده تعيين پيش از، پذير شكل، كمي، مادي ويژگي داراي
 آزمايشگاه در را ماده ، جديد  طبيعي و تجربي علوم يا و دقيقه علوم متخصصان عموم كه

 نمي مشاهده آزمايش موارد در ارادي مقاومت گونه هيچ و دانند مي تبديل و تغيير قابل
 ايستا، كمي هاي ويژگي با است موجودي ، شود آزمايش هم انسان آنهااگر نظر از شودو

 منظور كه حالي در.شود مي مطالعه روح بي جسم يك مانند البراتورها در كه پويا غير و
 واورا دارند انسان به دانشمندان و فيلسوفان كه است نگاهي افزاري نرم رويكرد از

 غير، زا تحرك پويايي مانند ويژگي هايي داراي كه دانند مي سايرموجودات با متفاوت
 ميان بنيادي هاي تفاوت ترتيب بدين. است مايشاء فعال و نظم و اراده با، خطي

 با بودن خالق غير، محض پذيري آزمايش، گرايي مهندس يعني افزاري رويكردسخت
 متاسفانه دارد وجود  محوري پويا و خواهي نظم، طلبي كمال يعني افزاري نرم رويكرد

 نگاه نوع يك، انسان به انساني علوم وغير ندسي مه، تجربي علوم دانشمندان نگاه
 در ، كنند مي فرض ماده همانند را انسان و است ايستا و خطي ، كمي ، مادي، يابزار
   و، كنند مي فرض ماده از فراتر را انسان، انساني علوم دانشمندان و فيلسوفان كه يحال
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 و علمـي  درمطالعـات  را آن منتقـد  و خـواه  وپويـا ، مكـانيكي  غيـر  مانند هايي ي ويژگ
  )129، 1386، نوذري(دهند مي قرار مدنظر تحقيقاتي

 كـه  اسـت  خاصي مفهومي چارچوب يك حاوي ادايم پار :ومغفول مقبول پارادايم
 مشـتمل  پارادايم.  است مشاهده قابل ، و يافته معنا كليت در آن اجزاء م تما و جهان آن

 به طبيعت با آن مطابقت جهت كه ه ويژ نظري و آزمايشي فنون از اي مجموعه بر است
 اسـتفاده  انساني غيرعلوم از انساني علوم فلسفي و فكري مباني انفكاك ساز زمينه عنوان

   ومغفول مقبول پارادايم:شود مي تقسيم نوع دو به و
هـا   آزمايش با قوانين وها  نظريه كه زماني تا كه است اين مقبول پارادايم از منظور
 بـا  اينكـه  محـض  بـه  و است مقبول همگان نزد ، پارادايم به.  اند نشده ابطال وتجربيات
 پـارادايم  ، شـوند  مـي  ابطال آن قواعد و مفروضات ، عقلي و تجربي شواهد وها  آزمايش
 جـايگزين ، مغفـول  پارادايم يعني ، است شده غفلت مورد ازآن علم فلسفه در كه ديگري
 كـه  اسـت  اين گوياي مهم اين ، نتيجه در.  گردد مي مقبول پارادايم يعني قبلي پارادايم
 در اسـت  معتبـر  انسـاني  غيرعلوم مختلف هاي عرصه در كه عقلي و تجربي تفكر مباني
 گرايي تجربه و گرايي عقل ديگر عبارت به و نيست استفاده قابل انساني علوم ي عرصه

 نسـبي  بـه  اسـت  انساني علوم غير در تجربي قواعد و مفروضات ابطال و اثبات محور كه
 اينجـا  در كـه  اسـت  تامـل  قابل هم نكته اين.شود مي داده تغيير انساني علوم در گرايي
 مـي  اشـاره  انسـاني  علـوم  وغيـر  انسـاني  علـوم  هاي تفاوت به ست فهر پارادايم فراتراز
  )251، 1384، كوهن(شود

  
  باني نظريم

 ايـن  مهمتـرين  از.  اسـت  روبـرو  فراواني هاي چالش با كنوني عصر در انساني علوم
 انساني علوم ي حوزه در پژوهش كه رويكردي هر شناسي روش از كه است آنها  چالش

 روش از مكتسـب  دانـش  بـا  اسـت  ممكـن  كـه  آمد خواهد بدست دانشي، رسد انجام به
 يـا  رويكـرد  سـه  تـاكنون  كه است اين رايج باور.  نباشد ديگرمتناسب رويكردي شناسي
 مـدون  هايي شيوه داراي يك هر كه است شده ارائه انتقادي و تفسيري ، اثباتي پارادايم
 از  هستند زمينه اين در دانش كسب و انساني علوم در موجود هاي واقعيت به ورود براي
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.  آيـد  بدسـت  مشـاهده  قابل و تجربي طريق به كه است خوب دانشي اثباتي پارادايم نظر
 بدسـت  دقيـق  ابزارهـاي  كمك با كه است شخصي هاي انديشه از جداي تجربي حقايق

 علمي اثباتي علم .باشد داشته راها  انسان بين شدن مبادله ظرفيت بايد دانش اين .آيد مي
 از كـه  اسـت  خوب دانشي تفسيري پارادايم نظر از .است گرايانه جبر و پذير تعميم ، عام

 دنيـاي  كه است انسان .آيد بدست ديگر هاي انسان با تعامل و همدالنه مشاركت طريق
 هـاي  سيسـتم  فهـم  ، دهـد  مي معني خود زندگي به و كند مي تفسير را خويش اجتماعي
 تفسـيري  علـم .  داردهـا   ارزش در ريشه دانش اين و است دانش اساسها  انسان معنايي
 علمـي  كه است معتقد انتقادي پارادايم.  است گرا ونسبي تعميم قابل كمتر خاص علمي
 بـدنبال  بايـد  كجـا  كـه  بگويد او به و كند مجهز نقشه نوعي به را انسان كه است خوب
 و محور سياست انتقادي علم .نيستند مهم كدام و هستند مهم حقايقي چه.  باشد حقايق
 ممكـن  كـه  دارنـد  فلسـفي  باورهاي در ريشه رويكردها اين از يك هر. است مدار ارزش
 )95، 1388، زيبا كالم (باشد داشته اسالمي اعتقادي باباورهاي كمتري سنخيت است

  
  گرايان نظريه ي اثبات

 گرايـي  طبيعـت  ، منطقي گرايي تجربه جمله از متفاوتي هاي شاخه داراياثباتگرايي 
 برخوردار محققان ميان در و علم ي فلسفه در طوالني ي تاريخچه از .است ورفتارگرايي

 توسط كه گردد مي باز نوزده قرن ابتداي فلسفي تفكر به انساني علوم در اثباتگرايي .است
 بسط را آن ، دوركهايم اميل نظير ديگري انديشمندان و گرديد گذاري پايه 1كنت آگوست

 بـه  اقـدام  طبيعي علوم هاي روش و نگرش بكارگيري با رويكرد دراين دادند گسترش و
 گرايـان  اثبـات  .شود مي كمي روش هاي براساس انساني علوم تحقيقات انجام و طراحي
 به اثباتي انساني علوم است طبيعي علوم منطق آن و وجوددارد منطق يك صرفا معتقدند
 منطـق  تركيـب  پـي  در كـه  است از روش هايي اي يافته سازمان ي مجموعه ي  منزله
 بـا  احتمـالي  قـوانين  تائيد و كشف براي فردي رفتار از دقيقي تجربي مشاهدات با قياس
 و علمـي  حيـات  تجديـد  زمـان  از.باشد مي انسان رفتار عمومي الگوهاي بيني پيش هدف

 كـه  بشري معارف و علوم به تجربي رويكرد روشنگري عصر تا زمين مغرب در فرهنگي

                                                 
1. August comte 



 مجموعه مقاالت دومين كنگرة ملي علوم انساني    484

 را غرب تادانشمندان شد موجب آورد ارمغان به علومي   عرصه در شگرفي دستاوردهاي
 نمـي  شـناخته  رسـميت  به امري كه شد اعالم غرور نهايت در كه ساخت سرمست چنان
 انسـاني  علوم و فرهنگ پذيرش درنفي آن دنبال وبه. باشد پذير تجربه اين كه مگر شود

 را انسـاني  علـوم  ساختار در بازنگري ضرورت كه آمد وجود به ديگري جريان مدار مغرب
 علـوم  نفـع  بـه  مهمـي  نشـيني  عقب تجربي؛ علوم تكامل جريان در داد قرار توجه مورد

 وهـا   ويژگـي  بـه  انسـاني  علـوم  اعتبار كه شد پذيرفته واقعيت اين گرفت صورت انساني
 .نيست وابسته طبيعي علوم روش هاي از گيري بهره به علوم اين خاص محدوديت هاي

 ماهيت ميان ندادن تميز است؛ شده انساني علوم دامنگير پيش بيش از امروزه كه مشكلي
 ايـن  و هويداسـت  انساني علوم متدلوژي در آن آثار كه است طبيعي علوم و انساني علوم
 بدسـت  را خـود  نظر مورد استقالل و اعتبار انساني علوم كه اكنون شود؛ مي مطرح سوال
 يكسـان  طبيعـي  علوم با را علوم اين انساني ماهيت كه است الزم هم باز آيا است آورده

 انديشـه ي  مهـم  اركـان  از يكـي .بـريم  كار به را طبيعي علوم تحقيق ي شيوه و پنداريم
 جهان هرگونه اثر كوشند مي انديشه اين از پيروي با .هااست آن توليد متدها  پوزيتيويست

 عريـان  تجربي وعلم بزدايند تجربي ازدانش را غيرتجربي دانش هرگونه و فلسفه و بيني
 موجودميـان  هـاي  تفاوت به توجه از ، باشد كمي كامالً علوم اند مايل چون لذا كنند؛ بنا

 پنهـان  آنـان  ديـد  از واقعيـت  بخـش  تـرين  مهـم  ، دليل همين به .ورزند مي امتناع وقايع
 نظـر  از امـور  اين زيرا زنند؛ مي دست انساني امور ي مطالعه به كه زماني به ويژه ماند مي

 كوشـند  مـي ها  پوزيتيويست ولي دارد قرار مرتبه باالترين در جديد علوم به نسبت كيفيت
 تنهـا  حقيقـت  درهـا   آن .دهند قرار مطالعه مورد ديگر مانندامور درست نيز را انساني امور
 برند؛ مي كار به اشيا ترين متفاوت مورد در نحوهمسان به را روش اين و دارند روش يك
 مشاهده را امور اين ذاتي هاي تفاوت توانند خودنمي خاص نظرگاه به توجه باها  آن زيرا
 راهـا   پوزيتيويست ، ... و ليوتار، ديلتاي ، وبر ماكس ، ياسپرس همچون انديشمنداني.كنند
 به يتوان نم را امور ي همه كه معتقدند انديشمندان اين .اند داده قرار موردحمله شدت به

 و همـدردي  بايد انسان شناخت براي به ويژه داد قرار مطالعه مورد پوزيتيويستي ي شيوه
 متزلزل و گراييده ضعف روبهها  پوزيتيويست بنياد ، رو ازاين ، كرد برقرار نيز روحي قرابت
  )Payne,2009,364(.است شده
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  ديدگاه  شالير ماخر
 زيراين در و يكديگر با متون انواع تفاوت هاي رغم به كه بود اين به قائل شاليرماخر

 آن و سازد مي مرتبط هم به را متون همه كه دارد وجود بنيادين وحدت نوعي ، ها تفاوت
 هرمنوتيـك  دانش نهادن بنا پي در وحدت اين پايه بر وي .است متون انواع بودن ني زبا

، شـاليرماخر  روزگار در.  دربرگيرد را انساني علوم هاي شاخه وها  رشته تمام كه بود عامي
 علـوم  از بخشـي  به معطوف كدام هر كه داشت وجود متعددي و خاص هاي هرمنوتيك

 حقـوقي  هرمنوتيـك  ، مقـدس  و ديني متون كالمي هرمنوتيك ، مثال براي. بود انساني
 هـاي  هرمنوتيـك  جملـه  از ادبـي  متون و اشعار ادبي وهرمنوتيك  حقوقي اسناد و متون
 فهـم  و تفسـير  براي وقواعدي اصول تدوين دنبال هركدام به كه بودند موضعي و خاص
 هرمنوتيك علم يك تا برآمد درصدد شاليرماخر شرايطي چنين در.  بود خود خاص متون
 بـراي  عامي قواعد و اصول تا بود تالش در و نمايد ايجاد انساني علوم ي همه براي عام

 كـار  امتـداد  در بتـي  كـار  ، اسـاس  بـراين  .نمايد وضع متون انواع همه ي فهم و تفسير
 دادن قـرار  ، دو هـر  هـدف  و گردد مي محسوب آن استمرار و آيد مي شمار به شاليرماخر
  )37، 1385، نراقي(بود انساني علوم براي عام روشي عنوان به هرمنوتيك

  
  انساني علوم ساختارشناختي مسائل
 بايـد  انسـاني  و اجتمـاعي  علـوم  هـاي  پديـده  به كه است اين بر اعتقاد راستا اين در
 بـه دركتاب چيستي علم چالمرز كه سخني همان يعني، باشد داشته  گرايانه نسبي خصلت
 اي شيوه در گرايي نسبي از منظور كرد بيان فلسفي شناسي علم مكاتب بر درآمدي عنوان
 آن ماترياليستي معناي به مطلقي معيارهاي ، اجتماعي و انساني علوم درها  نظريه ارزيابي
 سخن،  3 پوپر كارل .باشد اثبات قابل ، انساني علوم غير تجربي شواهد با كه ندارد وجود

  دو ميان روابط اثبات به فقط نبايد كه راند مي تجربي قواعد هاي نظريه پذيري ابطال از
 مبنـاي  عمـال .  شـود  مي وفوريافت به طبيعي و تجربي علوم در هم كه كرد توجه ديده

 دارد وجود انساني علوم در هم و است روابط اين اثبات ، انساني علوم غير پژوهش ساختار
 و كنند مي اثبات ... و رگرسيون ، همبستگي از طريق را متغيير چند يا دو ميان رابطه كه
 چنـين  اثبـات  كشـيد  نقـد  بـه  پوپر كه آنچه.  نهند مي علم قاعده راها  آن از يك هر نام



 مجموعه مقاالت دومين كنگرة ملي علوم انساني    486

 ابطال كه كرد ادعا و پديدارهاست باها  ه پديد ميان تجربي شواهد تالئم اساس بر روابطي
 نظريـه  در هاسـت  آن اثبـات  از تـر  زيـن  و مراتب به علم فلسفه از نظر را روابطي چنين
 زيـر  تاريخي داليل با هم ي پوپر گرايي ابطال تجربي حتي و انساني علوم گرايي نسبي

  .رسيد كفايت عدم به
ابطـال   ماه مدار مشاهده واسطه به حياتش آغازين هاي سال در نيوتن جاذبه نظريه *
  .شد

  رسيد ابطال به هم الكاتوش از  بوهر اتمي نظريه *
 گازهـا  ويـژه  گرمـاي  هاي گيري اندازه واسطه به ماكسول از گازها جنبشي نظريه *
  .است شده ابطال
 در كه شد ارائه اخترشناسي جزئيات تحليل بررسي 1543 سال در كپرنيك انقالب *
 و انساني علوم فلسفه ساختار كه وضعيتي چنين تشريح براي.گرديد ابطال بعد هاي سال

 اشاره  كوهن گرايي نسبي نظريه فراقصه به يابد مي سرنوشتي چه از پوپر بعد در طبيعي
 معنامطرح اين به علم فلسفه در را پاراديم عنوان علمي هاي انقالب ساختاركتاب در  كرد
 و جزء تمام با جهان آن با كه است خاص مفهومي چارچوب يك حاوي ، پاراديم كه كرد

 پاراديم :يسد نو مي چارلز عالوه به گردد مي توصيف جهان آن در و شود مي ديده كلش
 طبيعت با پاراديم تطبيق جهت خاص نظري و آزمايشي فنون سري يك بر است مشتمل

 پـاراديم  كه ندارد وجود طبيعي و انساني علوم در تجربي پيشين دليل هيچ حال عين در. 
 نسـبي  هـاي  مكانيسـم  بايـد  علوم در نتيجه در.  است خيرالموجودين حتي يا كامل الف

 و دخول الف پارادي از خروج حال در هميشه كه شوند گرفته نظر در انگار مطلق گرايانه
 هـاي  خلق جديدو اكتشافات باعث علمي انقالبات كه اينجاست.باشد معتبر ب پاراديم به

 ، شـدن  جهـاني  عنـوان  مصـنوعي  هـوش ، ي نانوتكنولوژ ، سازي شبيه مثل آور شگفت
شوند كـه راه   مي محسوب پذيرفته هاي پاراديم ساز بديل عنوان به...و الكترونيك دهكده
 آنسـت  مقبول پاراديم از ما منظور.  كند مي باز را مغفول پاراديمبه  مقبول پاراديم گذر از

 عقلـي  و تجربـي  شواهد با اينكه محض به و است مقبول همگان نزد تئوري يك در كه
  )107، 1386، چالمرز(شوند ابطال
 قـرار  غفلـت  مـورد  علـم  فلسفه و تاريخ فلسفه حافظه در تاكنون كه ديگري پاراديم 
 مـي ناميم  مي شود كه ما آن را پارادايم مغفول مي مقبول اديم پار جايگزين ، است گرفته
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 اعتقـاد  .شود مي گرايي نسبي نظريه تاريخي هويت سازي آشكار باعث گذر اين و ناميم
 سخت نهضت جاي به انساني علوم و دانش در افزاري نرم نهضت به توجه براي ما ديگر

 بـه  مدرنيسـم  تا رنسانس ي دوره از بعد انساني علوم غير در گرچه كه است اين افزاري
 اثبات( پوزيتيويستي رويكرد و شود مي توجه  نئوپراگماتيسمي انگاري وابزار گرايي تجربه
 مطمـع  طبيعي و تجربي تحقيقات در آن كنتي نوع از منطقي پوزيتيويسم بويژه  )گرايانه

 اروپا رنسانس دوره ي از بعد در كه اوليه همگرايي يك انساني علوم اما در است بوده نظر
 كـه  شـده  باعث ، بود شده درست انساني غيرعلوم با پژوهشي و آموزشي هاي فعاليت از

 يـك   عنـوان  بـه  امـروز  كـه .  شـود  محسـوب  نـامقبولي  تفكـر  مبناي ، مفروضاتي چنين
 در افـزاري  سـخت  نهضت جاي به انساني علوم افزاري نرم نهضت منطقي در پارادوكس

 مينيـوتيكي  هـر  رويكـرد  ، مدرنيسم دوره از همگرايي اين .باشد مي مطرح انساني علوم
 وارد را بيكنـي  قياسـي  و اسـتقرايي  استدالت جاي به و فراتجربه نقاد هاي ديالوگ يعني
 بـدليل  مدرنيسـتي  همگرايي ، تجربهها  سال از بعد و نمود انساني م علو تحقيقات عرصه
 هـاي  آمـوزه  ، فلـري  تا فراصنعتي دوره در نتوانست زير آموزش و پژوهشي هاي كاستي
 به ، كند ماندگار را طبيعي و تجربي نوع از چه و انساني نوع از چه علم مدرنيستي فلسفه
 تفكـر  ، بـود  موردنيـاز هـا   متـائوري  هـاي  فراقصه و فراتجربه كه پسامدرن دوره در ناچار

 را آن جـاي  و بسـت  بـر  رخـت  هگلـي  – كـانتي  محـض  گرايـي  عقل و  پوزيتيويستي
  )Kuhn,2009,216(.است گرفته ئي فوكو كرداري و نوشتاري گفتمانهاي

 و پژوهشـي  ، آموزشـي  هاي فعاليت اول مفروضه عنوان به محض گرايي تجربه -1
 در و تسلسـل  زمـان  مـرور  بـه  كه  شود پذيرفته انساني و تجربي علوم حوزه در ايي اجر

  .شد كمرنگ انساني علوم حوزه در بويژهها  آن ناكارآمدي ، تحقيقات زنجيره
 علوم فلسفه مفروضات تحليل و تجزيه اوج نقطه به ، هگلي و كانتي گرايي عقل -2

 تحقيقـات  نتـايج  تـوالي  و زمـان  مـرور  بهكه آن هم  شد پذيرفته مختلف هاي حوزه در
 غيـر  و انساني علوم هاي پژوهش نتايج از علمي هاي آموزه انتزاع كه داد نشان ناكارآمد

 نسـبي  بـه  توجـه  بلكـه  ، نـدارد  را كافي و الزم روايي و ثبات هميشه براي انساني علوم
 هريك و كند منفك ر يكديگ از را علوم هاي شاخه كه باشد راهكاري تواند مي گرايي

 ر د راها  آن استدالالت وها  خواستگاه ، مفروضات تحقيقاتي و مطالعاتي فرآيند فراخور به
 به جمعي عقل بيازمايدو كاربرد و استنتاج ، آزمايش ، مشاهد، مطالعه خم و پيچ پر مراحل
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 در محور عنوان به و فردي عقل جاي به انساني علوم در افزاري نرم نهضت محور عنوان
  .شود پذيرفته انساني علوم غير افزاري سخت نهضت
و  پـژوهش  فراينـد  نمـودن  اي كليشـه  و گرايـي  سـازه  مهندسـي  ساخت زير تفكر -3

 ، نـانويي  هـاي  لولـه  در و عام طور به كارخانجات ، ها آزمايشگاه ، البراتورها در آموزش
 و وزش آم عرصه در پسامدرن دنياي در تواند نمي خاص طور به ... و سلولي هاي شبكه

 عقـل  مقابـل  در  تكثرگرايـي  و گرايي سبي بلكه باشد داشته جايي انساني علوم پژوهش
 عرصـه  در را اجـرا  و پژوهش ، آموزش فرآيند تواند مي مدرنيستي گرايي تجربه و گرايي
  .كند پروري آموزه و كند بازسازي ، كند نقد انساني علوم
  :انساني علوم نوستالوژيك مسائل -4
در  علـم  فلسـفه  جـاي  بـه  را فلسفه علم از كه است شناسي علم فلسفه مسئله -4-1

 حسـرت  عامـل  ايـن  و ايـم  داده قـرار  نظر مد علوم شناسي كليت تفكيك بندي صورت
 در طوريكه به.است شده ما جامعه در انساني علوم پائين سطح و كم جايگاه از ما خوردن
 محمد امام همانند بزرگي مربيان و سينا ابن مانند بزرگي فيلسوفان نزديك و دور گذشته
 و فردوسي، مولوي، سعدي، حافظ مانند شهير شاعران و طوسي الدين نصير خواجه، غزالي
 سده در حاليكه در ايم داشته ... و سپهري الملك كمال همانند نقاشان و نيشابوري خيام
 ايـل  مس به اگر و داريم مدرن دردنياي نظر صاحب فيلسوف و دانشمند كمتر اخير هاي
 و كمـي  گسـترش  آن هاي رشته در پژوهشي و علمي وضعيت ، شود توجه انساني علوم
  .كنند مي پيدا كيفي
 براي منطق گرايي اثبات رويكرد بر تاكيد با تجربي قوانين كشف شناسي روش -4-2
 و اختصاصـي  عمومي هاي پديده تبيين در استفاده قابل ترياليستي ما پاراديمهاي از گذر
 علـوم  در نوسـتالوژيك  مسـائل  افـزايش  سبب انساني علوم به نسبت ساني ان علوم غير

  .شود مي انساني
 مصـرف  كـه  است نوستالوژيك مسائل از انساني علوم در دانش انديشي غايت -4-3
 كشـف  هـاي  راه توليـد  و علم خلق جاي به را دانش مصرفي هاي راه جستجوي و علم

  .شود مي گرفته درنظر دانش
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 ابـزار  عنوان به مديريت كه است علم بنيادي مسائل از دانش يريت مد مسئله -4-4
 مختلف هاي رشته انقسام و افزاري نرم و افزاري سخت علوم تفكيك و علم سازماندهي

  .باشد مي استفاده قابل انساني علوم
 مسـائل  ديگـر  از انسـاني  علـوم  هـاي  شـاخه  براي درسي ريزي برنامه مسئله -4-5

 در اي ه رشـت  چنـد  و مجـزا  موضوعات با ريزي برنامه جاي به كه است علوم كاربردي
 در نظـر  بايـد  اي فرارشـته  و اي رشـته  ميان ، تلفيقي ريزي برنامه به ، انساني علوم غير

  .يابد افزايش بيش از بيش انساني علوم منزلت و اعتبار تا شود گرفته
 انديشـه  لـوم  ع در  انساني علوم غير سنج قانون علوم نتايج بكارگيري و ربط -4-6
 انسـاني  علوم هاي حوزه بين تمايز بايد و است ناصواب و عبث كاري  انساني علوم سنج

 ممكن حداقل به آينده در را ما خوردن گذشته از حسرت كه شد قايل انساني علوم غير با
  .رساند
 گريم ياكوب دقيقه علوم يا برماسيها  طبيعي علوم هاي پديده  شناسي معرفت -4-7

 قابـل  انساني علوم در ، مدرنيستي گراي جمع و فردگرا گراي عقل انساني يرعلوم غ يا و
 نسـبي  خصـلت  از انسـاني  علـوم  اختصاصي و عمومي هاي حوزه در بلكه نيست استفاده
 ايـن  و شود استفاده هر منيوتيك از برگرفته نقاد دياتكتيك روش با خاص و عام گرايانه

 ساختار مسئله ترتيب بدين .دهد كاهش انساني لوم ع در را نوستالوژيك مسائل تواند مي
 مدرنيسم  ا گر جزء و2 گرا كل گراي عقل عنوان به انساني علوم با طبيعي علوم شناسي

 تـا  گيرد مي قرار مدرنيسم پست دوره در كوهني گرايي نسبي نظريه فراقصه با تقابل در
 را زا نوستالوژي مسائل و كرد گذر مغفول پاراديم به مقبول پاراديم از طريق اين از بتوان

و نسبي گرايـي   الكاتوش گرايي عقل متعارض نگاه در بايد رساهمچنين ممكن حداقل به
 غير يا انساني علوم مابين را .تمايز قائل شدند) شبيه علم (كوهن كه بين علم و غير علم 

علـوم انسـاني را علـم و علـوم غيـر       كـه  معنا اين به نه البته. بنديم مي بكار انساني علوم
 از اي حـوزه  هـر  كـه  بپـذيريم  را بند فايرا فرضانساني را غير علم بدانيم و بالعكس اين 

.  نيسـت  عقل حيث از و نيست علم باشد نداشته را فيزيك علم عمده مميزات كه معرفت
 نيـز  و  گـرا  و جمع ا فردگر گرايي عقل به را گرايي عقل اگر نيز و.  است ضعف دچار و

 علـوم  تخصصـي  حـوزه  دو انقسـام  بـر  عالوه ، كنيم تقسيم 2 خاص و عام گراي نسبي
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 چنـد  اشتقاق از اجرا و، پژوهش ، آموزش فرايند در توانيم مي انساني علوم غير و انساني
  )92، 1387، هگل( كنيم استفاده  علوم 3 اي فرارشته و اي رشته ميان ، اي رشته
 هـاي  چهـارچوب  شـكافتن  بـا  توانـد  مـي  خـاص  و عام گرايي تاويل از گيري بهره 

 ، انساني علوم متون درفهم تفريط و افراط از دوري نيز وها  فرانظريه اجتماعي و فرهنگي
 است استوار آزمايش و مشاهده بر كه تام ناقص استقراء طريق از دانش كشف براي را راه

 با نظريات ميان منطقي گفتگوي يا و، نقاد تفكر طريق از آن بر ه عالو نيز و كند فراهم
 قبـول  مـورد  نظريـات  استخراج نيز و برسد نتيجه به تجربي شواهد تالئم نظريه به توجه
 آموزشـي  نظام تحول از غير تار تجربه كسب .شود ختم انساني علوم مختلف هاي حوزه
 عوامـل  بسـتر  و دانـش  جوي و جست زمينه تواند مي مختلف هاي وره د در ژاپن عالي
  )Lakatos,2009,69( .كند فراهم، صنعتي و علمي تحوالت براي را الزم
 كمك ما به است شده خلق دانش توليد براي فراصنعتي دوره ازآغاز كه مهمي نكات 
 بـه  و سـازيم  متحـول  را عـالي  آموزشـي  كاركردهـاي  و ساختار بتوانيم بهتر كه كند مي

 فـراهم  آن در را نوآوريهـايي  و تغييـردهيم  را انسـاني  علوم نوين هاي رويكرد با ، تدريج
 را انسـاني  علـوم  كيفي و كمي بسط راه ميتوان زير تغيير نوع چهار با صورتبدين  كنيم
  )54، 1387، پروستف.(كرد فراهم
 در اري افز نرم نگرش به انساني م علو غير افزاري سخت نهضت از نگرش باتغيير-1
  .كنيم فراهم عالي آموزش تحول براي را راه توانيم مي، انساني علوم
 توليد و دانش جوي و جست به دانش مصرف از ميتوانيم دانش مديريت در تغيير با-2
  .نمائيم فراهم پيشرفت براي را راه و برسيم، دانش
 ويـا  متمركـز  ر غـي  به متمركز ساختار از آموزشي ريزي برنامه ساختار در تغيير با-3
  كنيم فراهم دانش مصرف جاي به دانش توليد براي را راه متمركز نيمه

 رشته وچند مجزا درسي موضوعات رويكرد از درسي ريزي برنامه فرآيند در تغيير با-4
 انساني علوم رشد زمينه توانيم مي اي رشته فرا و اي رشته ميان.  تلفيقي رويكرد به اي
  .كنيم فراهم را

 ذهن از فراتر با غيرممكن چيز كسلرهيچ ودرا حداد گفته به كه بپذيريم بايد ما لذا-5
، دانشگاهي بين ارتباط كنيم تالش بايد بنابراين.  باشد نشده پذير امكان كه نيست انسان

 پژوهشـي  و آموزش مراكز و مديران مدرسان ، محققان ميان جهاني و اي منطقه ، ملي 
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 و سياسـي  رهبـران  ، هـا  سـازمان  روسـاي  با استادان و گران پژوهش بين و سو يك از
 تصـميم  بر را تاثيرگذاريمان ميزان تا كنيم تقويت ديگر سوي از گيرنده تصميم اجتماعي
 را محققان پژوهشي و علمي تالش تواند مي اين در ، يابد افزايش پيش از بيشها  سازي
 علـم  توليد براي و دانش صرف م جاي به دانش ازخلق استفاده راستا IT و ICT براي
 علـوم  مختلـف  هـاي  حوزه در مطالعاتي هاي گاربست بسط طريق از علم توزيع جاي به

 دهـي  سـمت  افـزاري  سـخت  رويكـرد  جاي به افزاري نرم نهضت يك عنوان به انساني
 الكترونيـك  محقـق  بـه  نيـاز  الكترونيـك  دولـت  ، الكترونيـك  جهان براي همچنين.كند

 جهـاني  شـهروند  بـه  ورود گذرنامه عنوان به @ طريق از كه داريم الكترونيك وشهروند
 چـرا . كند استادفعاليت و دانشجو عنوان به انساني علوم مختلف هاي ه حوز در كه بتواند
 افـزاري  نرم رويكردهاي بسط ، جهاني شهروند عنوان به الكترونيك جهان در حضور كه
 حـوزه  در دانش صحيح مديريت به نياز دهدو مي توسعه بيش از بيش انساني علوم در را

 فعاليـت  دانـش  مـديريت  فرايند در زيربتواند اصول  با كه دارد انساني علوم مختلف هاي
  )Haddad,2010,59(:كند ساماندهي انساني اجرايي علوم و پژوهشي ، آموزشي هاي
 جامعـه  هـر  در درس محـيط  تحليـل  و توصـيف  معني به وبيروني دانش شناسايي-1
  .است
  است؟ مناسب سودگرايي براي دانشي نوع چه ، 2دانش كسب-2
  كند؟ مي تكميل را دانش اكتساب كه است بنيادي عنصري ، 3 دانش وسعه-3
 منتقـل  مناسـب  مكـان  بـه  را دانـش  توانيم مي چگونه ، 4 دانش توزيع و اشتراك-4
  كنيم؟
  ؟ كنيم تضمين را دانش كاربرد توانيم مي چگونه ، 5 دانش از گيري بهره-5
نمـي   دسـت  از را دانـش  كه شويم مطمئن توانيم مي چگونه ، 6 نش دا نگهداري-6
  دهيم؟
 را مغفول هاي پارادايم ; سنج قانون و سنج انديشه علوم با بتوانيم انشااهللا اميد اين با

 سـخت  رويكرد جايگزين انساني علوم در را افزاري نرم رويكرد و نمائيم تبديل مقبول به
  )popper,2004,59(.دهيم قرار افزاري
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  انساني علوم هاي آسيب
  :شوند مي تقسيم زير دسته سه به انساني علوم هاي آسيب كلي طور به

  انساني علوم شناختي معرفت مسايل-* )الف
 و شـده  تشكيل طبيعي علوم عالمان و پزشكان علمي كنگره ، ميالدي1832 سال در

 آلمان در م 1838 سال در كالسيك شناسان ادب مجمع براي مقدماتي الگويي عنوان به
 اي برجسـته  شـوراي  در رايـر  نام به توبينگن قاضي به1846 سال در.  كرد كار به شروع

 ، گرونيـوس  تفريـه  گـو  گئـورگ ، گريم ويلهم ، گريم ياكوب مانند فيلسوفاني از متشكل
 رل بسـله وي  جـرج  ، داالن كريسـتوف  يـك  در فـرد  ، هلند او يك و لود ، لئوپولدرانكه

 ، حقـوق  رشـته  سـه  بـراي  اي اتحاديـه  تا كرد دعوت گرايان آلمان مجمع به را ميترماير
 شده اصالح الگوي كردن نهادينه ، مجمع اين اوليه هدف. كند ايجاد آلماني زبان و تاريخ

 از غيـر  اي حرفـه  تبـادل  زمان آن تا كه اي گونه بودهبه اي وحرفه دانشگاهي ارتباطات
 بود شخصي مكاتبات وها  آشنايي به متكي تنها روزنامه و كتاب ازطريق متداول ارتباطات

 بلكـه  نويسـان  تـاريخ  و شناسـان  زبـان  ، حقوقدانان ميان در اي رشته بين ارتباطات اين.
 جـاري  نيـز  آلمـاني  شناسـان  ادب ميـان  در ويـژه  به ، اي رشته درون ارتباطات همچنان

 و اولين، لوبك در بعد سال و1846 سال در فرانكفورت در گرايان آلماني هاي نشستبود
 را انساني علوم مركزي هسته كه اي رشته سه وحدت برايها  تالش آخرين حال عين در
 شناسـان  ادب هـم  و حقوقـدانان  هم ، بعد سال15 زد رقم ، دادند مي تشكيل گذشته در

 انجمن تاسيس به علمي هاي رشته طبيعي تفكيك با همگامي براي ساده خيلي ، آلماني
 بود )مارس از پيش( 1زورمارگ دوره در بار آخرين براي نهايت در.كردند اقدام مستقل هاي
 مقام در خود دانش از تا رسيدند سياسي اراده يك به انساني علوم برجسته نمايندگان كه

   گيرند بهره عمومي هاي حوزه براي شهروند و روشنفكر
 طبيعـي  علـوم  بـين  رابطه ، گرايان آلمان مجمع اجالس دومين در گريم ياكوب ) ب

  )علوم غير انساني(
نمونـه هـايي از علـوم     عنوان به فيزيك و شيمي از او.  كرد تشريح انساني علوم با را

  )81، 1389، هابرماس( .دقيقه با مشخصات زير ياد كرد

                                                 
1. Vormartz 
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 قابـل  كمـي  طـور  به امورمادي يعني گيري اندازه و سنجش بر مبتني طبيعي علوم*
  است مطالعه و مشاهده

 تركيب و تجزيه را آن و گيرند مي نظر در مكانيسم يك عنوان به را طبيعت*
  :كنند و سپس با علوم غير دقيقه با مشخصات زير اشاره كرد مي

 خواسـتگاه هـاي   وهـا   آمـوزه  ارگانيك كليتهاي در نفوذ به شديد ميل سبب به ) اول
 ضـرورت هـاي   تناسـب  بـه  و ملـت هاسـت   وها  دولت سرنوشت و جوامع بر كه عمومي
 روش با متفاوت ، بشر  تاريخي هاي آفرينش بطن و است تكامل و تغيير حال در تاريخي
  .كنند مي عمل تجربي
 نمـي  مشخص كند مي مبهوت را بشر نوع كه كجايي وها  علوم انساني با اهرم) دوم

 كه آن چهكند يعني  مي مشخص را خود كار موضوع ، كرامت و ذاتي ارزش با بلكه.  شود
 ، حيوانـت  ماننـد  ديگـر  ازچيزهـاي  بـيش  باشـد  كه اي هعرص هر در دارد تعلق انسان به

 : گويـد  مـي هابرمـاس   ي در اين زمينـه  است نزديكتر ما قلب به ... و صر عنا ، گياهان
 است سالح همين با.دهد مي پايان وعجيبي جويانه ه مبارز لحن با را خود جمله ي گريم
  .شود مي پيروز است بيگانه آن چه هر بر ملت كه

 كـه  طبيعـي  علوم كه است نهفته جدي دعوي يك مسئله اين دل در حال هر به ) ج
 2گرايـي  اثبـات  تبيـين  و 1مشاهده بر مبتني كه ناميم ي م انساني علوم غير را آن بعدا ما

 ، انسـاني  علـوم  در كـه  حـالي  در.  اسـت  قانون هاي ت وضعي و عام هاي پديده شامل
 متكـي  وفرديـت  فرهنگـي  يكتـايي  بـه  باشـدو  مـي  خاص و عام منيوتيك هر بر مبتني
 خـاص  و عـام  بـين  تقابل از بيش داشت ذهن در گريم كه آنچه گويد مي هابرماس.است

 اين او .كرد توصيف ا ر آن ويندلبند بعدا كه بودبين علوم قانون سنج و علوم انديشه سنج 
 گرايانه تاويل ادعاي يك به آنجا از و دهد مي نسبت آشنا و بيگانه بين تقابل به را تقابل

 است نزديكتر ما به كه را آنچه ما ، آن به بنا كه رسد مي فهم پيشداورانه ساخت مورد در
 بايـد هـا   هماننـد  را هماننـد  يعنـي كنـيم   مـي  ك در ، است بيگانه ما به كه آنچه از بهتر

 ذهن زواياي تمامي بايد ، انساني علوم مختلف هاي حوزه در درست فهم براي و بشناسند

                                                 
1. Observation 
2. positivism 
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 و : است كرده اشاره آن به كالينگووود كه است ازشناخت فرآيندي اين و گرفت كار به را
 همان اينكه  است بينش و فهم آيئنه در شورآفرين خودشناسي لحظه اش يي نها مقصد
 علـوم  افـزاري  سـخت  رويكرد با كه است انساني علوم كردن افزاري نرم رويكرد مدعاي
 علوم تبيين و تاويل قابل گراي نسبي هاي پديده به انساني علوم غير و هابرماسي طبيعي
 علـوم  غير يا دقيقه ، طبيعي علوم با انساني علوم ديگر تفاوت.نيست پذير امكان ، انساني
 مورد در دانشگاهي و علمي ارتباطات اقتضاي به كه است اين گريم نظرياكوب به انساني
   علـوم  .بـرد  مـي  فراتـر  طبيعـي  علـوم  سـرد  كليـت  از را آن خـود  بـه  خود  انساني علوم
   علـوم  ايـن  .برنـد  مـي  سـود  آن از نيـز  بيگانـه  دانشوران و اند ساري زمين كل بر دقيقه
 ژرفـي  بـه  خـود  فرهنـگ  در چنـان  انسـاني  علـوم  امـا  ، خواننـد  نمـي  خود به را ما قلب

 اسـت  جـاذب  فرهنـگ  آن متعلقـان  بـراي  نخسـت  وهلـه  در آن حاصل كه دارند رسشه 
)Habermas,2009,262(  

  
  پيشنهادها

 ها هادانشگ در انساني علوم علمي هاي نظريه سازي بومي *
 انساني علوم پژوهش هاي كردن كاربردي *
  انساني علوم هاي آموزش كردن روز به *
هـا   دانشـگاه  در انسـاني  علـوم  دروس از بعضي براي حوزه مجرب اساتيد از استفاده*

 وبالعكس
 در علمـي  خودباختگي از پرهيز همراه به نوآوري و ابتكار ، خالقيت روحيه ي رشد *

 غربي هاي برابرتئوري
 آنان تعديل و جرح و ملي فرهنگي بستر در انساني علوم علمي هاي گزاره آزمايش *
 انساني حوزه ي علوم در وارداتي نظريه هاي نقد برايها  دانشگاه در نهادي ايجاد *
 علوم مختلف هاي شاخه بينها  دانشگاه در شده قائل تبعيضات رفع*
 انساني علوم ي  حوزه در شبهات و سؤاالت به پاسخگويي براي علمايي تربيت*
 علـوم  هـاي  رشـته  نخبگان از يك هر به نوبل ي جايزه به شبيه اي جايزه اعطاي*
  دانشگاه و درحوزه انساني
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 و آمـوزش  در تسـهيل  بـراي هـا   حوزه در علمي مختلف هاي شاخه بين مرزبندي *
 انساني علومي   حوزه در خصوص به مختلف علوم فراگيري

 بـي رويـه ي   رشـد  از جلوگيري و پژوهشي و آموزشي مؤسسات تشكيل بر نظارت*
 آنان

 استادان علمي سطح ارتقاي *
 انساني علوم حوزه ي در بومي انديشه و فكر توليد در تالش *
 انساني علومي   زمينه در گوناگون افكار و آراء تضارب براي سازي زمينه*

 بـه  گوناگون انديشمندان و محققان فكري توليدات وها  يافته ، دستاوردهاي  ارائه**
 جامعه
 مراكز ميان ارتباط ايجاد به كمك و مختلف مؤسسات كاري موازي از جلوگيري *

 علـوم  كارشناسان و پژوهشگران ميان همچنين و كشور تحقيقاتي و علمي ، آموزشي
 علمي تازه دستاوردهاي كسب و تجربيات وها  آموخته تبادل و انتقال منظور به انساني
 در انسـاني  علـوم  ي حـوزه  در علمـي  مختلف مدارك رويه بي اعطاي از جلوگيري*

 پژوهشي و مؤسسات آموزشي
 انساني علوم در تازه و جديد رشته هاي ايجاد براي تالش*
 از گيري ه بهر و انساني علوم انديشه هاي عرصه ي در شيعي اسالمي تفكر تبيين*
  .اين مكتب غناي
 و تعـديل  ، نقـد  ، مختلـف  هاي رشته ابزارهاي وها  روش ، مفاهيم كردن يكپارچه*
 يكديگر وكارهاي نظريات اصالح
 شدن اي رشته بين توجه قابل نتايج از علم توليد و علمي خالقيت افزايش *

 باشد مي انساني علوم ي حوزه در پژوهشي الگوهاي
 ديني هاي يافته با انديشمندان سويه دو عملي ارتباط برقراري و خودباوري ضرورت*

  بشري هاي آورده و
 به انساني علوم در نوآوري به معتقد اساتيد نظر زير علمي مقاالت معتبر ايجادبانك* 
 بانـك هـاي   در حضـور  توسعه ضمن جهان با اسالمي بومي مباني سازوكارتعامل عنوان
   موجود
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 نظـام  در تحـول  و انسـاني  علـوم  زمينه ي در علم توليد مختلف درابعاد بازنگري**
  مناظره و نقد و پردازي نظريه هاي ايجادكرسي و علمي هيأت ارتقاء
  انساني علوم وكيفي كمي ارزيابي هاي شاخص در اساسي بازنگري*
 رويكردمراكـز  همچنـين  و پژوهشـي  علمـي  ت مجـال  سـازوكارهاي  در بـازنگري *

  انساني علوم تحقيقاتي
  

 يافته هاي تحقيق
 علـوم  هـاي  رشته ريزي برنامه در آموزشي و پژوهشي، اجرايي جدي هاي فعاليت *
 بـدين  .گيـرد  صـورت  متمركز نيمه حداقل يا و متمركز غير به متمركز ساختار از، انساني
 يـا  تجربي علوم و ارتقائ طرف يك از انساني علوم نوستالوژيك هاي آسيب رفع ترتيب
 زماني ، ديگر طرف از ملي هويت رشد در آن فزاينده گذاري تاثير نيز و انساني علوم غير

 هـاي  رشـته  كاركردهاي طريق از و مطلوب مناسب فرهنگي بستر كه است پذير امكان
  .گردد فراهم انساني علوم مختلف
 ي هزارهدر  انساني علوم غير و انساني علوم مختلف هاي حوزه در دانش مديريت *
 دانـش  وتوليـد  دانـش  جـوي  و جسـت ، دانش مصرف جاي به تا شود گرفته كار به سوم
  .باشيم داشته
 ، ايـي  رشـته  ميـان  ريـزي  برنامه از انساني علوم هاي رشته هاي برنامه طراحي در *
 استفاده ايي رشته چند و مجزا موضوعات با ريزي برنامه جاي به ايي رشته فرا و تلفيقي
  گردد
 قانون علوم جاي به سنج انديشه علوم از بايد مغفول به مقبول پارادايم از گذر براي *
 شود استفاده سنج

 علـوم  مطالعـاتي  هاي ه حوز بر مدرنيسم ي دوره طبيعي علوم فزاري ا سخت نگاه *
 .گردد افزاري سخت رويكرد جايگزين افزاري نرم رويكرد بلكه نشود تحميل انساني
 عقل و الك جان انگاري مطلق نظريه ي جايگزين كوهني گرايي نسبي نظريه ي *
 .گيرد قرار الكاتوش گرايي
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  نتيجه گيري
 علـوم  مصـنوعات  كـارگيري  به شيوه نقادي در انساني علوم حوزه اهميت به توجه با
 ، و تكنولوژيكي صنعتي مخلوقات كاركردههاي نيز و اخير هاي ه سد در تجربي و طبيعي
 پـيش  از بـيش  اخير هاي دهه در انساني علوم ساختاري، معرفتي مباني تحليل و تجزيه
 بـه  مـادي  و خطـي ، ايسـتا ، ماشيني نگاه يعني افزاري سخت نگاه نوع .است شده آشكار
 از انساني علوم كه است شده باعث، علم محصوالت توزيع و توليد در فرايند انسان نقش
 العـاتي  مـط  و پژوهشـي  هاي حوزه به نگاه كه حالي در. شود كاسته اش گذشته منزلت
 نـرم  رويكـرد  اگـر  لـذا . اسـت  انساني علوم غير هاي ه حوز با متفاوت كامال انساني علوم

 اشـرف  عنـوان  به انسان به مدار اراده ، ماشيني غير ، خطي غير ، پويا نگاه يعني افزاري
 هـاي  فعاليـت  آمـدي  كـار  گيـري  بهـره  نـوع  كه شود مي سبب باشيم داشته مخلوقات
 رشـته  علمـي  هـاي  حـوزه  و گردد تر بخش اثر و تر غني، تر دقيق مطالعاتي و پژوهشي

 بـراي  مساعدتري هاي ه زمين و شود دور نوستالوژيك هاي آسيب از انساني علوم هاي
 موفقيـت  و پيشـرفت  ، توسـعه  در انسـاني  علوم.بيابد علم فلسفه و علم عرصه در حضور
 كشـورهاي  ، كليـدي  نقـش  اين دليل يه. دارند عهده بر كليدي نقش جوامع وها  سازمان
 دهند مي انجام زيادي گذاري انساني سرمايه علوم كيفي و كمي ارتقاء جهت يافته توسعه

 نشـان هـا   بررسي .هستند آن قائل براي خاصي اولويت ، امكانات و بودجه تخصيص در و
 در رايـج  نگـرش  و نيست برخوردار مناسبي جايگاه از ما كشور در انساني علوم ، دهد مي

 بـه  دست دوم و منفي نگرش ، اخص طور به مسئولين و مديران در و اعم طور به جامعه
 علـم و  هـاي  حـوزه  سـاير  با تطبيق و قياس در ايران در انساني علومباشد  مي علوم اين

 مسائل بسياري از مصاديق اگرچه .است كرده سپري را پرچالشي و دشوار شرايط ، دانش
 شرايط در ليكن، هستند كمرنگ بسيار ايران در انساني علوم دور هاي دهه چالش هاي و

بـا   روبـرو اسـت   محيطي زمانـه  و هنجاري ، دروني خاص هاي چالش و مسائل با كنوني
 عمـر  حكيم و بهايي شيخ و طوسي نصير خواجه و سينا ابن چون الگو قرار دادن بزرگاني

 پيشـرفت  در انساني علوم كه بپذيريم را حقيقت اين ، سمرقندي عروضي نظامي و خيام
 بالنـدگي  و دارد و در رشـد  كليدي نقش جامعه اجتماعي و فرهنگي وارتقاء فنون و علوم

 علـوم  آموزشـي  هـاي  برنامـه  تـدوين .  است ترديد غيرقابل نتمد انحطاط ياها  فرهنگ
 ازهمـان  ، علـوم انسـاني  . هركشوراسـت  هـاي  ريزي برنامه ازپرچالش ترين يكي انساني
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 بـود  همـراه  وفكري فرهنگي باشعارانقالب كه  ايران اسالمي انقالب نخستين هاي سال
 شـواري  گيـري  برشـكل  درآمدي خودپيش واين قرارگرفت جدي ترديدهاي برخي مورد

 دلسـوختگان  امـروتالش  تـدبيرمتوليان ، ازانقـالب  دهه سه باگذشت.شد فرهنگي انقالب
 علـوم  بـراي  جـامع  برنامه هاي درتدوين ، وآموزش فرهنگي  عرصه وغيررسمي رسمي
 توفيـق  ازعدم حاكي -آن عام معني به -دانش ها اين روندآموزش به وساماندهي انساني

 آمـوزش  هاي وروش درموادآموزشي بازنگري ونيازبه، موردنظراست اهداف به دردستيابي
 كـامال  علمـي  هـاي  وحـوزه  عـالي  وآموزش وپرورش آموزش ههاي درحوز انساني علوم

 ابزارانتقـال  در، انسـاني  علوم درآموزش مشكل ترين عمده كه آيد نظرمي به .آشكاراست
هـا   ودانشها  انديشه ةحوز به ورود بستر ترديد بي.  استها  دانش اين علمي زبان يعني آن

 هاواسـتادان  وطلبـه  دانشجويان وفرهنگي ابزاردادوستدعلمي ترين وضروري ؛ است زبان
 .است انساني علوم هاي بيشتررشته وپژوهشگران
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