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چکيده
به شهادت آیات فراوان قهرآن ،ههدف دیهن اسهالم و قضهایای محتهوایی آن ،منحصهر بهه قضهایای
توصیفی و ارزشی در بُعد فردی و اخروی انسان ها نیست و قلمرو آن ،همة عوام مهؤثر در سهعادت یها
شقاوت انسان را فرامی گیرد .منین گستره ای ضرورت طراحی علوم انسانی وحیانی برای اصالح روابط
انسانی به منظور نی بهه سهعادت دنیهوی و اخهروی را اثبهات مهی كنهد؛ علهومی كهه شهام نظریهه ههای
نظام مندی در عرصة توصیفات كنشانسانها و الزامات ارزشی ایهن توصهیفات اسهت .از سهوی دیگهر،
علوم انسانی بشری مدعی بیان همة گزاره های مورد نیاز در عرصة روابط انسانی به منظور حیات دنیوی
بهتر است و در نتیجه ،علومی همانند اقتصاد ،حقوق ،سیاست و ...با علوم وحیانی تداخ هدفی خواهند
داشت ،اما افراد و مکاتبی برآنند كه غایت قُصوای دین ،معنویتبخشهی و سهعادت اخهروی اسهت كهه
بهطبع و غیرمستقیم اهداف گزاره های قرآنی را نیز محدود به همین هدف مهی كننهد .در نتیجهه ،قلمهرو
علوم انسانی و آموزه ههای وحیهانی دو وادی مسهتق از یکدیگرنهد و اههداف و كاركردههای متفهاوتی
دارند .این سخن برخاسته از درک ناصحیج اهداف قرآن و طبقهبندی آنها و در نتیجهه ،نسهبتسهنجی
ناروا میان هدف وحی با هدف علوم انسانی است .به همین سهبب ،تهالش شهده در پهژوهش حاضهر بها
روش تحلیلی و كتابخانهه ای بهه نقه و نقهد ایهن دیهدگاه پرداختهه شهود .لهذا ابتهدا انهدكی بهه سهخنان
منحصركنندگان هدف وحی در امور فردی اشاره و آنگاه اهداف علوم انسانی بررسی می شهود .سهنس
با ذكر اهداف آموزههای قرآن ،تباین هدفی علوم انسانی با آموزههای وحیانی بررسی و نقد میگهردد.
در نتیجه ،اثبات خواهد شد كه از این نظر ،علوم انسانی وحیانی امری ممکن اسهت و ظرفیهت تحقهم را
دارد.

واژگان

کليدی :قرآن ،اهداف ،علوم انسانی بشری ،علوم انسانی اسالمی.

E-mail: asadinasab42@gmail.com
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مقدمه
بر پایة توحید مندرج در آموزههای وحیانی ،خالم ،مدبر ،قادر و معلم مطلهم و حقیقهی
تنها خداست و همگان باید همة همت خود را صرف رسیدن به او ،در مسیر او ،بهرای او و
به فرمان او كنند .از دید مؤمنان ،آنچه از قضایای توصهیفی یها توصهیهای در منبهع وحیهانی
نهفته اسهت ،همهه معتبهر و الزماإلجهرا هسهتند و نمهیتهوان بخهش اجتمهاعی آن را نادیهده
انگاشت و فرمان الهی را به عرصهای خاص و در دایرهای محدود اختصاص داد كه منهین
امری با خداپرستی و توحید ناسازگار است و كسانی كه به خدا ایمهان دارنهد ،نمهیتواننهد
اجرای آموزههای الهی و فرمان خدا را تضیم نمایند .البته علم انسانی مد نظر قرآن بایهد از
همة منابع ،از جمله علوم تجربی بهرهمند شهود .ازایهنرو ،طبهم نظهر صهحیج علهوم انسهانی
اسالمی را باید منین تعریف كرد« :مجموعههای معرفتی حاص از گزارهههایی نظهاممنهد،
توص هیفی ی ها توص هیهای اسههالم ،برخاسههته از منههابع مهارگان هة شههناخت مههرتبط بهها ماهی هت
فرافیزیکی انسان ،و مگونگی ،عل و پیامهدهای صهفات روحهی و فعالیهتههای ارادی او،
اعمّ از ذهنی و رفتاری در سطج فردی و اجتماعی به منظور شناخت ،پیشبینهی ،ههدایت و
مدیریت انسان و جامعة بشری به سوی كماالت معنوی مورد نظر خداوند.
بر این اساس و با عنایت به هدف قرآن كه سعادت انسان بهه واسهطة ارائهة راهكارههای
مفید در این راستاست ،هر آنچه كه در سعادت یا شقاوت دنیهوی و اخهروی انسهان دخیه
بودهاست ،اعم از فردی یا جمعی ،در قرآن كریم به شک كلی یا جرئی بیهان شهدهاسهت،
اما كسانی معتقدند كه علوم انسانی بشری متکف همة امور اجتمهاعی انسهان اسهت و دیهن
ام ری فردی و وحی منحصر به امهور اخهروی اسهت .در نتیجهه ،قلمهرو علهم و آمهوزهههای
وحیانی دو وادی مستق از یکدیگر و بها اههداف و كاركردههای متفهاوتی هسهتند و ههی
كدام نباید وارد قلمرو دیگری بشود .این نظریههها بیشهتر در مباحهث كهالم جدیهد مطهرح
شده ،اما الزمة آنها نفی بُعد اجتماعی آموزههای قرآنی است؛ مراكهه وقتهی قضهاوتی در
باب كلیّت دین طرح میشود ،یقیناً كلیّت وحی را نیز شام مهیشهود و منهانكهه بایهد در
مباحث كالمی به آن پاسخ داده شود ،در مباحث قرآنی نیز باید به آن پاسخ داد .ازایهنرو،
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اینههان برآننههد كههه وحههی ،عهههدهدار ایجههاد ایمههان بههه م هاورای طبیعههت اسههت و درصههدد
قداستبخشی و معنیدهی به هستی و حیات در این عهالم اسهت و رسهالت ذاتهی و غایهت
قُصوای آن ،هدایت معنوی آدمیان و تأمین مصالج اخهروی آنهان اسهت .امها علهوم انسهانی
متکف تحلی و توضیج كنشهای اختیاری انسان در قبال وضعیتهایی است كه بها آنهها
مواجه می شود .رسالت علوم ،رفهع و دفهع مشهکالت پهیش روی بشهر و تسههی و ارتقهای
سطج سختافزاری و نرم افزاری زندگی انسهان اسهت .پهس ههی كهدام از آن دو نبایهد و
نمیتوانند در قلمرو دیگری دخالت كنند و رسالت آن را بر عهده گیرنهد .طرفهداران ایهن
رویکرد نتیجه گرفتهاند كه تباین بین آن دو همهان طهور كهه تعهار و تضهاد بهین علهم و
آموزههای وحیانی را ح میكند ،امکان اسالمیسازی علوم انسانی را نیهز نفهی مهیكنهد؛
زیرا هدف وحی با علم كامالً دو تاست و وجه اشتراكی بین آن دو نیست تها بتهوان علمهی
كه مورد سفارش وحی و هم علوم انسانی بشری باشد ،محقم گردد.
مدعای این نوشته آن اسهت كهه ههدف نههایی آمهوزهههای وحیهانی سهعادت و كمهال
حقیقی و ابدی انسان هاسهت ،امها تحقهم ایهن ههدف منهوط بهه پیمهودن روشهی خهاص در
زندگی است و انسانها باید در عرصة معرفت و عمه  ،ملتهزم بهه امهوری بسهیار در حیهات
دنیوی باشند .ازاینرو ،در قرآن كریم اهداف فراوانی بهرای آمهوزهههای وحیهانی و نهزول
قرآن و بعثت پیامبران بیان شدهاست كه بسیاری از آنها در قلمرو حیات اجتماعی انسانها
معنا دارد و در موضوعات علوم انسانی طرح میشود .در نتیجه ،میان این اهداف با اههداف
علوم انسانی بشری تماس حاص میشود .البته اهداف قرآن میتواند برای دو هدف مهورد
بحث قرار گیرد :یکی برای اثبات آنکه میان اهداف وحهی و اههداف علهم تبهاین و تمهانع
كلی نیست و امکان تداخ وجود دارد .در نتیجه ،نظریههای جداانگاری بین اههداف علهم
و وحی ناصهواب اسهت و یکهی ههم بهرای اثبهات گسهترة اههداف وحهی و اینکهه اههداف
آمههوزههههای وحیهانی منحصههر در اصههالح امههر آخههرت و بیههان امههور فههردی نیسههت ،بلکههه
عرصههای بسیاری از حیات بشری را فراگرفتهاسهت و بهرای ایهن عرصهههها برنامهه دارد و
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برای تحقم این هدف ضرورت دارد كه علوم انسهانی اسهالمی تهدوین گیهرد .ههدف ایهن
نوشته ،بیان محور اول است.
در راستای واكاوی این نظریه و پیامد آن در عدم امکان علم انسهانی وحیهانی ،در ایهن
نوشته پس از بیان مدعای فوق كه انحصار هدف وحی در امور فردی است ،اندكی دربارة
هدف علوم انسانی بحث میشود و آنگاه با ذكر اهداف آمهوزهههای قهرآن ،تبهاین ههدفی
علوم انسانی با آموزههای وحیانی بررسی و نقد میگردد.

 .9انحصار هدف آموزههای وحيانی به امور فردی و اخروی
همان گونه كه اشاره شد ،غالهب سهخنان در ایهن زمینهه ،گرمهه كلیّهت دیهن را وجههة
همت خود قرار دادهاست ،اما به طبع هر نوع قضاوتی در این باب ،كلیّت قرآن را نیز شام

میشود و اگر در باب هدف دین تضییقی صورت گیرد ،بهنامار تضییم آموزهههای قهرآن
را به دنبال دارد .ازاینرو ،داوریهای ذی  ،داوری دربارة قرآن نیز شمرده میشود.
كارل بارت بر آن بود كه غایت دین آن است كه شخص را برای مواجههه بها خداونهد
مهیا كند ،اما معرفت علمی (علوم تجربی) در پی آن است كه الگوههای حهاكم بهر جههان
تجربی را بشناسد .اگر مطابم تلقی نواُرتدوكسی میان موضوعات ،روشها و غایات علم و
الهیات تمایزی اساسی قائ شویم ،در آن صورت ،میان آن دو هی فصه مشهتركی بهاقی
نمیماند .لذا امکان تعار آنها منتفی میگردد (ر.ک؛ پترسون و دیگران.)817 :6871 ،
اگزیستانسیالیستها برآن بودند كه مون موضهوع و غایهت ایهن دو مقولهه از یکهدیگر
متمایز است ،روش آنها هم باید از یکدیگر متمایز باشد .موضع عقلی و فهار دالنهة یهک
دانشمند تجربهگرا از موضهع یهک مهؤمن متهدین (كهه متضهمن درگیهری شخصهی شهدید
است )،بسیار متفاوت میباشد .قائالن به نواُرتدوكسی و اگزیستانسیالیسم ،ههر دو در اینجها
مدعی نوعی ایمانگرایی هستند .مطابم این دیدگاه ،ایمهان ،موضهوع مداقّههههای عقالنهی
واقع نمیشود .دین و علم ساكنان دو اشکوب جداگانهاند و هرگهز نمهیتهوان میهان آنهها
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ارتباطی قائ شد (ر.ک؛ همان817 :ه .)813بهوبر و سهایر اگزیستانسیالیسهتههای خهداباور
تأكید میكردند كه غایت معرفت دینهی در واقهع ،معطهوف بهه رابطهة متقابه دو شهخص
است؛ یعنی مؤمن و خداوند .دین را نمیتوان صرفاً در قالب مقوالت علمی خنثهی و فهار
از شور و احساس درک كرد (ر.ک؛ همان811 :ه.)817
با عنایت به این نکته كه علوم انسانی بشری همانند علوم اقتصادی ،حقوقی ،مدیریت و
غیره همة شئون اجتماعی انسانها را فراگرفتهاست و بر پایهة نظریهة انحصهار دیهن در امهور
فردی و آنجهانی ،مجالی بهرای ظههور وحهی در عرصههههای ایهن علهوم وجهود نخواههد
داشت .در نتیجه ،علمی كه دینی باشد ،ممکن نخواهد بود و منین تركیبی بیمعنا و تحقهم
آن به منزلة تحقم دو امر متضاد است.

 .2هدف علوم انسانی
هدف ،امر مطلوبی است كهه شهخص آن را قبه از عمه در نظهر مهیگیهرد و نیهروی
خویش و وسای الزم را به غر

دستیابی و رسیدن بهه آن امهر بههكهار مهیگیهرد .ههدف

نزدیک و غایت قریب و بیواسطة علم ،آگاهی انسان از نظام مسائلی است كه در آن علم
مطرح میشود.
هدف ذكرشده در علوم تجربی طبیعی «غلبه بر نیروهای طبیعت به وسهیلة اكتشهافات و
اختراعات علمی است» (راس )746 :6878 ،؛ به تعبیر دیگر ،ههدف علهوم طبیعهی ،كشهف
قوانین حاكم بر رویدادهای طبیعی برای پیشبینی حهواد و در صهورت امکهان تهأثیر بهر
آنهاست.
پارادایم اثباتی مون درصدد تبیین ساختاریاست ،با همان روش علوم تجربهی طبیعهی،
كشفیات خود را تعمیم به همة انسانها میدهند (ر.ک؛ ملکیان49 :6868 ،ه.)43
پوزیتیویسم اثباتی برآن است كه علت صدور كنش انسانی را هماننهد حهواد طبیعهی
رصد نماید؛ یعنی در مکان ،زمان و موقعیت خاص آن را تبیین نمایند .اثباتیها معتقدند بها
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وجود تکثر و تنوع كنشهای انسانی مهیتهوان تبیینهی از آنهها بهه دسهت داد كهه در تمهام
حاالت و برای همة افراد كارآیی داشته باشد .این اثباتگرایی افراطی قرن نوزدهم تقریبهاً
در علوم انسانی نیز همان هدفی را دنبال میكند كه در علوم طبیعی دنبال شدهاسهت كهه بها
تأكید بر تبیین ساختاری درصددند علت اصلی كنش انسان را با عنایهت بهه عوامه مهادّی،
مانند ویژگیهای بدنی ،جغرافیایی و عوام اجتماعی حاكم بر انسان را كشف نمایند.
پارادایم اثباتی بر این پایه استوار است كه كنش انسانی را میتوان تبیین نمود و مرایهی
رفتار او را در قالب قانون علمی عام ریخت تا بتوان كنش او را در شرایط مشابه پهیشبینهی
نمود؛ زیرا منطم پهیشبینهی و تبیهین یکهی اسهت (ر.ک؛ بنتهون83 :6834 ،هه .)86امها ایهن
پارادایم نتوانستهاست قانونی فراگیر ارائه دهد و همة متغیرها را به كنتهرل درآورد .یکهی از
این متغیرها ،اراده و نیت است كه این پارادایم نمیتواند آنها را بر اسهاس عوامه بیرونهی
رصد و پیشبینی نماید؛ مه بسا انسانهایی فراوان به اخفای نیت خود مایه باشهند و آنچهه
اظهار میكنند ،نتواند توجیهگر عوام انگیزة واقعی آنان باشد.
اما هدف قریب در پاراد ایم تفسیری ،فههم علهت كهنش انسهان از طریهم فههم شهئونات
انسانی و پیشفر هایی است كه انسان با آنها به عالم و آدم مهینگهرد .ایهن پهارادایم بهه
جای تبیین كنش به فهم آن فکر میكند؛ یعنی به بینشها و گرایشهای درونی انسهان نیهز
توجه می كند تا بداند كه مرا كنش خاصی از او صادر شدهاست؛ زیرا هر كنشی از انسهان
برساختة مجموعهای از عوام درونی او مانند عقاید ،گرایش و اراده نیز است.
كنش انسان برآمده از مجموعة باورهها ،معرفهتهها ،احساسهات ،عواطهف و هیجانهاتی
است كه از جامعه و گروههای اجتماعی بهرای انسهان حاصه شهدهاسهت (ر.ک؛ ملکیهان،
49 :6868ه.)43
پارادایم تفسیری ،جهان شمول نیست ،بلکه تنها بر مردمی در شهرایط زمهانی ،مکهانی و
فرهنگههی خاصههی قابه اجراسههت و در صههورت هههر تغییههری ،نتیجههه عههو خواهههد شههد.
ازاینرو ،تفسیر گرایی به نوعی نسبیتگرایی ختم میشهود و تهابعی از اوضهاع فرهنگهی و
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اجتماعی خاصی است و قاب تعمیم نیست .ازاینرو ،تفسیر كنش انسهانهها و درک اینکهه
مردم مگونه معانی ذهنی خود را خلم میكنند ،جز از راه تعام خالق ،فعاالنه و همدالنهة
محقم با مورد مطالعه ممکن نیست ،اما در هر حال ،نتیجة حاص قاب تعمیم هم نیست.
هدف علم در پارادایم انتقادی ،شناخت برای تغییر و اصهالح اسهت .پهارادایم رئالیسهم
انتقادی ،جهان را مستق از معرفت و ذهن میداند و معتقد است تولیهد ههر معرفهت ،خهود
امری اجتماعی و متأثر از شرایط زمانی و مکانی و نیهز خالقیهت افهراد و روابهط اجتمهاعی
آنان است كه انسهانهها را بایهد بههعنهوان موجهودات خهالق و تأثیرگهذار در جریهانههای
اجتماعی در نظر گرفت (ر.ک؛ ریتزر .)118 :6837 ،كهنشههای جمعهی فعهال و هدفمنهد
كسانی كه در شرایط مشابه قرار دارند ،میتواند با تغییر شرایط موجود به رههایی انسهانهها
از سلطة علمی و فرهنگی حاكم بر آنان انجامد كه بایهد انسهانهها بها عمه دسهتهجمعهی و
آگاهانة خود ،حركت تاریخ را تسریع كنند (ر.ک؛ همان .)93 :بنابراین ،در روش انتقادی
بههه عوام ه مخههدوشكننههدة آگههاهی توجههه م هیشههود ،در حههالی كههه در روش تفهم هی،
مخدوش كننده بودن عوام لزوماً مفهرو نیسهت .روش انتقهادی بهه دنبهال تغییهر اسهت،
روش تفهمی به دنبال تفسیر است و روش پوزیتیویستی به دنبال تبیین است .در اینجا ،ذكهر
مند مطلب زیر دربارة هدف علوم انسانی بشری مفید است:
الف) علمورزی ،شغلی علمی و عملی اختیاری است كهه برخاسهته از تفکهر و انتخهاب
است كه انسان تصمیم بر انجام آن میگیرد .این تصمیم از مجموعة ارزشههای حهاكم بهر
انسان حاص میآید كه موجب میگردد به دنبال یافتن پاسخ پرسش خود باشد .پهس ههر
اندیشمندی ،بلکه هر عاقلی هرگاه كاری ارادی انجام دهد ،حتماً از آن كهار غرضهی دارد
كه از منظر او ،آن غر متوقف بر آن كار است و فرایند علم و آگاهی بهر میهزی مهون
نوعی فعالیت ارادی است ،از این قاعده مستثنی نیست؛ به تعبیر دیگر ،در اینجها مها دو نهوع
هدف داریم :هدف علم و هدف عالم .هدف علم ،كشف واقع است و هدف عالم ،امهری
است كه متوقف بر این كشف است؛ مانند :اشباع حهس كنجکهاوی ،تسهلط بهر طبیعهت از
طریم پیشبینی ،تفاخر ،كسب ثروت و رسیدن به لذت مادّی یا سعادت معنوی و یا مهوارد
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دیگر .لیکن برخی گفته اند عنصر هدف در علوم از جمله علوم انسانی غیر از كشهف واقهع
و روابط میهز دیگهری نیسهت .بنهابراین ،علهم از ایهن حیهث متصهف بهه دینهی و غیردینهی
نمیشود (ر.ک؛ ملکیان ،)48 :6836 ،ناصحیج است؛ زیرا اوالً در برخی از پهارادایمهها ،از
جمله پارادایم انتقادی بهصراحت بیان شهده اسهت كهه ههدف تغییهر و اصهالح اسهت .ثانیهاً
دربارة پوزیتیویسم اثباتی و تفسیری باید گفت علهت اینکهه اندیشهمندان بهه دنبهال كشهف
واقع و فهم روابط هستند ،قطعاً میز دیگری غیر از كشف واقع اسهت؛ زیهرا مهیتهوان از او
پرسید :مرا میخواهی واقع را كشف نمایی؟ انسان سکوالر و غیردینهی كهه سهودایی جهز
رفاه دنیوی و لذایذ محدود دنیای مادّی را در سر نمیپروانهد ،ممکهن اسهت بگویهد بهرای
رفاه ،لذت و ثروت ،و مؤمنان سعادت دنیوی و اخروی خود را مطهرح نماینهد كهه در ایهن
قسمت ،آموزههای وحیانی مسائ بسیاری دارد.
ب) ممکن است گفته شود همین كه هدف او ارضای حس كنجکاوی به عنهوان یهک
امر فطری است و میخواهد واقعیت را بداند ،كافی است .اما در پاسخ بایهد گفهت كهه در
غالب علوم انسانی مصطلج ،ماننهد اقتصهاد ،سیاسهت و حقهوق ،ههدف اندیشهمند برطهرف
كردن نیاز فطری نیست ،بلکه درصدد رفع نیازهای ثانویه است؛ زیرا سؤاالت و مجهوالت
انسان دو نوع است :بخشی نیاز فطری انسان را برآورده میكند و او بنا به فطهرت خهود در
این بخش ،در پی ح و كشف واقع و فهم حقیقت است ،مون ایهن سهنخ بهرای او مههم و
همواره دغدغة درونی وی بودهاست ،بدین دلی كه یکهی از غرایهز اصهی انسهان ،غریهزة
حقیقتجویی یا حس كنجکاوی نسبت به پرسشهای اصی و معنادهنده به زندگی انسهان
است .اما بخش دوم بیشتر در گزاره های علهوم انسهانی قهرار دارد كهه موضهوع بحهث ایهن
نوشته است .كشف واقع در این محور ،معمهوالً بههتنههایی نمهیتوانهد بهدون علهت مهادّی،
فرهنگی و اجتماعی باشد .معمهوالً ههر علمهی فوایهد و نتهایجی دارد كهه بها واسهطه بهر آن
مترتب میشود و به نحوی در زندگی مهادّی و معنهوی و نیهز ارضهای سهایر خواسهتههای
انسان اثر میگذارد؛ مثالً علوم طبیعی زمینه را برای بهرهبرداری بیشتر از طبیعت و بهزیستی
مادّی فراهم میكنند و با یک واسطه با زندگی طبیعی و حیوانی انسان مربوط مهیشهوند و
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علوم ریاضی با دو واسطه ما را به این هدف میرسانند و نیز ممکن است به گونهة دیگهری
در زندگی معنوی و بُعد انسانی بشر هم اثر بگذارند و آن هنگامی است كه با شناختههای
فلسفی و الهی و توجهات قلبی و عرفانی تواَم شوند و پدیدههای طبیعت را به صورت آثار
قدرت ،عظمت ،حکمت و رحمت الهی ارائه دهند.
ازاین رو ،هدف مترتب بهر عملهی گهاهی در سهطوح مختلهف درخهور مطالعهه اسهت و
معموالً می توان بهرای آن درجهاتی مثه ابتهدایی ،متوسهط و عهالی در نظهر گرفهت .علهوم
تجربی ،اعم از طبیعی و انسانی مصطلج ،در حال حاضر منین وضعیتی را دارد و ههر كهس
میتواند از آن برای خود مرحله یا مراحلی از اهداف را مد نظر قراردهد .ازایهنرو ،غایهت
مرتبط به فعالیتهای علمی را میتوان به دو دسته تقسیم نمود :یکی غایت اصلی علهم كهه
منین غایتی هدف حقیقی ذات علم است كه در این زمینه ،برخی برآنند كه غایت علهم از
تعریف علم روشن میشود؛ یعنی وقتی كه ما درصدد پاسخ به پرسش میستی «غایت علم»
برمیآییم ،در واقع ،میخواهیم به تعریف آن بنردازیم و از مهمترین ویژگیههای تعریهف
صحیج و منطقی« ،جامع و مانع» بودن آن است و تنها تعریف جهامع و مهانع از غایهت علهم
عبارت است از« :معلوم ساختن مجهوالت و روشن نمودن واقعیهات» .مهورد دیگهر ،غایهت
نسبی و اعتباری علم (غایتِ غایت علم) است كهه منهین ههدفی را نمهیتهوان از ذات علهم
انتظار داشت .بنابراین ،مستقیماً نمیتوان از علم منین انتظاراتی را برآورده ساخت.
اهداف دیگری جز غایت اصلی علم مستقیماً از علم به دست نمیآیند ،بلکه به واسهطة
همان غایت اصلی علم (معلوم شدن مجهوالت و واقعیات) میتهوان بهه آنهها رسهید؛ مهثالً
ابتدا ما در علم تاریخ درصدد فهم حقایم سرگذشت پیشینیان هستیم (غایت اصلی علهم) و
به واسطة همین فهم می توانیم به دنبال اهدافی مون گرفتن عبرت و ...باشیم (غایهت نسهبی
علم) پس منین انتظاراتی را خود علهم پاسهخ نمهیگویهد ،بلکهه نتیجهة همهان غایهت علهم
هستند؛ به سبب اینکه منین انتظاراتی (عبودیت ،ثروت و )...مربوط به ذات علم نمیباشهند
و توسط سلیقه و دیدگاههای دینی و فلسفی افراد مشهخص مهیگردنهد .در نتیجهه ،در بهین
افراد یکسان نیستند (ر.ک؛ خامکی.)http://olumensani.blogfa.com/post :
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می توان گفت غایت نخست ،نوعی غایت تکوینی است و غایت دوم ،غایهت اعتبهاری
و وابسته به اندیشمند است؛ زیرا غایت اصلی علم ،امهری قههریالوجهود والظههور اسهت و
تابع اراد ة انسان نیست و هر زمان مقدمات آن حاص شد و عل آن فراهم گردید ،معلهول
ظاهر می گردد ،در حالی كهه غایهت اعتبهاری و نهوع آن ،تهابع اعتبهار انسهانهها و محکهوم
ارزشهای حاكم بر آنان است.
ت) علوم با موضوع و مسائلی كه دارند ،از این نظر با یکدیگر متفاوت هسهتند .برخهی
علوم به طور طبیعی انسان را رو به خدا و توحید سوق میدهند؛ زیرا از نظهر عقه و عقهال،
لوازمی توحیدی دارند؛ مانند علوم زیستشناسی كه واقعیاتی از حیوان و انسهان را كشهف
میكند و سبب بصیرت ایمانی یک انسان متفکر می گردد .همچنین ،علوم روانشناسی كه
انسان را با اسراری از روح و روان آدمی آشنا میگردانهد و عرفهانی كهه انسهان را بها خهدا
آشنا میگرداند .برخی نیز از این حیث ممکهن اسهت خنثهی و برخهی حهداق در شهرایطی
مضر باشهند .ازایهن رو ،تعلهم برخهی از علهوم ،ماننهد علهم سهحر و موسهیقی غنهایی ،حهرام

شدهاست .امام خمینی(ره) میگویند« :عم سحر و تعلیم و تعلّم آن و تجهارت بها آن حهرام
است» (خمینی ،6876 ،ج .)478 :6

 .3اهداف آموزههای وحيانی و نقد نظریة تغایر
منان كه اشاره شد ،نظریة تغایر هدفی میان علم و وحهی برخاسهته از نگهاه مسهیحیت و
نوع مواجهة آنان با دانشمندان و نوآوریههای علمهی آنهان بهودهاسهت ،امها بههرغهم آنکهه
مسیحیت در قرون وسطا شدیداً با دستاوردهای علمی و عالمهان خصهومت ورزیهد ،اسهالم
كه كام ترین دین الهی است و مهورد ههی گونهه تحریهف و دسهتبرد بدخواهانههای قهرار
نگرفتهاست ،موضع كامالً دوستانهای با علم و دانش داشته و دارد .ازاینرو ،نمیتهوان بهین
هدف علم و هدف وحی رأی به تباین داد ،مگر آنکه علم درست شناخته نشده باشهد و یها
اهداف آموزههای وحی بهدرستی هضم نشده باشد .دربارة اهداف آموزههای قرآنی منهد
نکتة زیر ذكر میشود:
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3ـ .1تقسيم اهداف ذکرشده در قرآن به مقدماتی ،ميانه و نهایی
در قرآن ،اهداف نزول قرآن و ارسال پیامبران با عبارات گوناگونی مشاهده مهیشهود؛
مث اهداف مقدماتی؛ از قبی  :امر به معروف ،تذكر و ح اختالفها ،اهداف میانه؛ ماننهد:
محو ادیان باط و عدالت اجتماعی و نیز اهداف نهایی؛ از قبیه  :عبهادت خداونهد ،حیهات
معنوی و وصول به توحید .البته هدف از نزول قرآن كریم و فرسهتادن پیهامبران« ،ههدایت»
شمرده شدهاست :ذَلِک الْکتَابُ لَا رَیبَ فِیهِ هُدًی لِلْمُتَّقِینَ :و این است كتهابی كهه در آن
هههی تردیههدی نیسههت و مایههة هههدایت تقواپیشههگان اسههت( البقههره .)1 /در جههای دیگههر
میفرماید :إِنَّ هَذَا الْقُرآنَ یَهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ :قطعاً این قرآن به آیینی هدایت میكند

كه پایدارتر است( اإلسراء .)6 /اما هدایت هدفی جدا از اهداف ذكرشهده نیسهت ،بلکهه
موارد مذكور در واقع ،مصادیم و موارد هدایت به شمار میروند؛ زیرا هر یک از اههداف
قرآن نوعی هدایت شمرده مهیشهوند .ازایهنرو ،بیشهتر مفسهران بهه ههدف ههدایتی بسهنده
كردهاند و برخی از ذكر اهداف دیگر صرف نظر نمودهاند (ر.ک؛ طباطبائی.)71 :6833 ،

3ـ .2آیات بودن جهان جاندار و بیجان برای شناخت خدا
قرآن كریم موجودات را «آیات :نشانهها» مینامد؛ زیرا از دیدگاه قرآن ،هر موجهودی
به نوبة خود نشانهای از هستی نامحدود خدا و علم ،قدرت ،حیات و مشیت الهی مهیباشهد.
از نظر قرآن مجید ،سراسر جهان مونان كتابی است كه از طرف مؤلّفی دانا ،قادر و حکیم
تألیف شدهاست و هر سطر و كلمههاش نشهانهای از اسهمای حسهنای مؤلهف اسهت .از نظهر
قرآن ،هر اندازه بشر با نیروی علم به شناخت اشیاء و روابط بین موجودات انسهانی و غیهره
نائ گردد ،بیش از پیش به صفات الهی واقف میگردد .بنابراین ،یکهی از اههداف قهرآن،
علم و دانش در عرصة انسانشناسی و جهانشناسی است ،مشروط بهر اینکهه نردبهان ترقهی
اعتقادی و عملی او باشد .از موارد بسیار فراوان این گونه آیات تنها بهه یهک مهورد اشهاره

میكنیم كه خداوند میفرماید :سَنُرِیهِمْ آیاتِنا فِی الْآفاقِ وَ فِی أَنْفُسِهِمْ حَتَّی یتَبَینَ لَهُمْ أَنَّهُ

الْحَقُّ( الفصلت.)98 /
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آیات آفاقی ،همچون آفرینش خورشید ،ماه و ستارگان بها نظهام دقیقهی كهه بهر آنهها
حاكم است و آفرینش انواع جانوران ،گیاهان ،كوهها و دریاها با عجایهب و شهگفتیههای
بیشمارش ،موجودات گوناگون اسرارآمیزش كه هر زمان اسرار تهازهای از خلقهت آنهها
كشف میشود و ...هر یک آیه و نشانهای بر حقانیت ذات پاک اوست .آیهات انفسهی نیهز
مانند آفرینش دستگاههای مختلف جسم انسان و نظامی كه بر ساختمان حیرتانگیز مغهز و
حركات منظم قلب ،عروق ،بافتها و استخوانها ،انعقهاد نطفهه و پهرورش جنهین در رحهم
مادران ،و از آن باالتر ،اسرار و شگفتیهای روح انسان مهیباشهد كهه ههر گوشههای از آن
كتابی از معرفت پروردگار و خالم جههان اسهت .بها توجهه بهه جملهة «سَهنُرییهیم» كهه «فعه
مضارع» و دلی بر استمرار است ،این ارائه (سَنُرییهیم) پیوسته ادامه دارد و اگر انسانی صدها
هزار سال نیز عمر كند ،هر زمان كشف تازه و ارائة جدیدی از آیات الهی خواهد داشهت؛
مراكه اسرار و آیات جهان پایانپذیر نیست! تمام كتابهای علوم طبیعهی و انسهانشناسهی
در تمام ابعادش (علم تشریج ،فیزیولهوژی ،روانشناسهی و روانکهاوی) و علهوم مربهوط بهه
شناخت گیاهان ،حیوانات ،و مواد آلی طبیعت ،هیئت و غیهر آن ،در حقیقهت ،همهة كتهب
توحید و معرفت الهی هستند؛ مراكه عموماً پرده از روی اسرار شگفتانگیزی برمیدارنهد
كه بیانگر علم ،حکمت و قدرت بیپایان آفرینندة اصلی ایهن جههان اسهت (ر.ک؛ مکهارم
شیرازی و دیگران ،6876 ،ج  .)888 :18آیة مهذكور داللهت بهر ایهن امهر دارد كهه هرمهه
جهانشناسی و انسانشناسی ما بیشتر باشد ،حقانیت خداوندی برای ما بیشتر تجلی میكنهد.
بنابراین ،شناخت جهان طبیعت به واسطة علوم طبیعی ،و شناخت جههان انسهانی بهه واسهطة
علوم انسانی در صورت جهتدار بودن الهی ،یکی از اهداف مهم قرآن كریم است.

3ـ .3تداخل علوم انسانی وحيانی با علوم انسانی بشـری در هـدف علـم و
عالم
دربارة اهداف آموزههای وحیانی باید گفت حم آن است كه ایهن اههداف بها اههداف
علوم انسانی بشری در دو سطج (هدف علم و هدف عالم) تداخ دارد .در سهطج كشهف
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واقع میتوان گفت كه بخشی از وحی نیز درصدد كشف واقع اسهت و منهانكهه در ادامهة
این نوشته اشاره خواهد شد ،در قرآن كریم دربارة كنشهای اختیهاری انسهان گهزارهههای
توصیفی فراوانی یافت میشود و از این گذشته ،كشفهای قطعی علم را نیهز مهیپهذیرد و
عالوه بر این ،عالمان را هدایت میكند كه دنبال هر كشفی نروند ،بلکهه حقیقتهی را دنبهال
كنند كه بتواند آنها را در سعادت دنیوی و اخروی یاری نماید و برای كمهال آنهان مفیهد
افتد ،گرمه با همان روش تجربی باشد.
در سطج هدف عالم هم باید گفت از منظر آموزههای وحیهانی دانشهمندان بایهد تمهام
كارهای خود را با مبانی دینی و پیشفر های توحیهدی و رنهگ خهدایی انجهام دهنهد و
اینکه عم آنان عملی تجربهی اسهت ،نمهیتوانهد آن را از ارزش هدفمنهدی الههی خهارج
نماید؛ زیرا هر حركتی آنگاه كه به نیت متص گردد ،از منظر قرآن میتواند ارزشی باشهد
و این خود دانشمند است كه حقیقت عم خود را با نیت خویش و نهوع رفتهار خهود رقهم
میزند .اصوالً هر دانشمندی هر نوع علمورزی كه دارد ،بر اساس شاكله و صفات درونهی
خود در آن سیر میكند :قُلْ کُلٌّ یَعْمَلُ عَلَی شَاکِلَتِهِ( اإلسراء .)34/این شاكله را كه در
همگان وجود دارد ،باید با نیت خوب در همة اعمال زیبا قرار دهد.
عالمه طباطبائی بر آن است كه آیة فوق عم انسان را مترتب بر شاكلة او دانستهاست؛
بدین معنا كه عم هرمه باشد ،مناسب با صفات آدمی است .شاكله نسبت به عمه  ،ماننهد
روح جاری در بدن است كه بدن با اعضا و اعمال خود آن را مجسم مهیكنهد و معنویهات
او را نشان میدهد و این معنا هم با تجربه و هم از راه بحثهای علمی ثابت شدهاسهت كهه
میان ملکات نفسانی و احوال روح و میان اعمال بدنی رابطة خاصی است .همچنین ،معلهوم
شده كه هی گاه كارهای یک مرد شجاع و باشهامت با كارهایی كهه یهک مهرد ترسهو از
خود نشان میدهد ،یکسان نیست .او وقتی به یک صحنة هولانگیز برخورد كند ،حركاتی
كه از خود بروز میدهد  ،غیهر از حركهاتی اسهت كهه یهک شهخص شهجاع از خهود بهروز
میدهد  .همچنین ،اعمال یک فرد جواد و كریم با اعمال یک مرد بخیه و پَسهت یکسهان
نیست (ر.ک؛ طباطبائی ،6894 ،ج  .)668 :68بنابراین ،نمیتوان گفت عم دانشمند بدون
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ارتباط با عقاید و صفات وی است ،بلکه حتی اگر فرضی محهال نمهاییم كهه كسهی بتوانهد
فعالیت های علمی خود را فار از هدف انجام دههد ،بهاز آنجها دیهن حاضهر اسهت و بهه او
میگوید باید فعالیتهای علمی خویش را با اهدافی مقدس انجهام دههی .از ایهن نظهر ،ههر
فعلی كه برای دنیا انجام پذیرد و هدفی معقول را دنبال ننماید ،از منظر قرآن كاری بیههوده

و غیرعاقالنه است؛ مراكه دنیای بدون آخرت ،امری لغهو و بیههوده اسهت :وَ مَـا الْحَیاة ُ

الدُّنْیَا إِلَّا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ لَلدَّارُ الْآخِرَ خَیْرٌ لِلَّذِینَ یتَّقُونَ أَفَالَ تَعْقِلُونَ :و زندگی دنیا جز بازی و

سرگرمی نیست ،البته خانة آخرت ،برای تقواپیشگان بهتر است .آیا تعقه نمهیورزیهد؟
(األنعام.)81 /

3ـ .4مشروطيت اصالح امور اخروی مشروط به اصالح امور دنيوی
از دید قرآن ،هدفی اخروی كه سعادت ابدی است ،در گهروی اصهالح امهور اخهروی
است و اصالً دنیا و امکانات آن باید در خدمت تکامه انسهانی باشهد؛ زیهرا دنیها در بیهنش
اسالمی و نیز آیات و روایات ،عبهارت اسهت از برخهی امکانهات مهادّی و معنهوی در ایهن
جهان كه می تواند مزرعة سعادت یا ابزار هالكت آدمیان گردد .قرآن مشهتم بهر قهوانینی
در كمیّت و كیفیت زراعهت و بههرهوری از دنیها بهرای سهعادتمنهدی ابهدیت مهیباشهد و
آخرت مح ظهور كام و فص برداشت همة زراعت است .دنیا نعمت بهزر و بهتهرین
عالم از عوالم وجود برای مؤمنان به منظهور تحصهی آخهرت اسهت .دنیها موجهب وصهول
مؤمنان به كماالت آنان میشود و پایة هر سعادتی در آن ریختهه مهیشهود .ازایهنرو ،امهام
علی(ع) وقتی دید شخصی بدون درک صحیج دنیا را مذمت مهیكنهد ،او را تهوبیخ كهرد و
فرمود:
«الدّنیا دارٌ صدق لمن صدقها و دار عافیة لمن فهم عنها و دارٌ غنی لمن تهزوّد
منها و دارٌ موعظة لمن اتّعظ بها ،مسهجد أحبهاء اهلل و مصهلّی مالئکةة اهلل و مههبط
وحی اهلل و متجر أولیاء اهلل ،اكتسبوا فیها الرحمة و ربحوا فیهها الجنةة :دنیها سهرای
راستی است برای آن كه آن را بهاور دارد و خانهة ایمنهی اسهت بهرای كسهی كهه
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حقیقت آن را دریابد ،مح توانگری است برای كسی كه از آن توشه برگیهرد و
سرای پند است بهرا ی شخصهی كهه از آن پنهد پهذیرد ،محه عبهادت بنهدگان و
دوستان خداست و جای نماز فرشتگان خداست و مکان فرود آمدن وحهی خهدا
میباشد و جای تجارت دوستان خداست كه در آن رحمت كسب كنند و بهشت
را سود برند» (شریفالرضی :6876 ،ح .)146

در جای دیگری میفرماید:
« النّاس فی الدّنیا عامالن :عام فی الهدّنیا للهدّنیا قهد شهغلته دنیهاه عهن آخرتهه
یخشی عَلَی من یخلفه الفقر و یأمنه علی نفسه ،فیفنی عمره فی منفعة غیره و عام
عم فی الدّنیا لما بعدها فجاءته الّذی له مِنَ الدنیا بغیر عم فاحرز الحظّین معهاً و
ملک الدّارین جمیعاً فأصبج وجیهاً عند اهلل ال یسأل اهلل حاجة فیمنعه :مردم در دنیا
دو دستهاند :یکی در دنیا برای دنیا كار میكند كه او را دنیا گرفتار ساختهاست و
از آخههرتش بازداشههته ،مهیترسههد بازمانههدگانش بههه تنگدسههتی دمههار شههوند و از
تنگدستی خود ایمن شده است .پس زندگی خود را بهرای سهود دیگهری بهه سهر
میرساند و دستة دیگری از مردم در دنیا برای آخرت كار میكند و بدون آنکهه
كار كند (برای دنیا) ،آنچه برای اوست ،به او میرسد .پس او هر دو بهره را جمع
نموده ،هر دو سرا را به دست آوردهاست و در نزد خدا با آبهرو گشهتهاسهت و از
خدا حاجتی طلب نمیكند كه او را منع از آن كند» (همان.)116 :

در تفسیر المیزان آمدهاست:
«اینکه در قرآن آمدهاست :الَّذِی أَعْطَی کُلَّ شَیءٍ خَلْقَهُ ثُـمَّ هَـدَی( :خهدا)
كسی است كه به هر میزی خلقت مناسبش را داده ،سنس هدایت فرمودهاست
(طه .)98 /دربارة انسان ،تمام بودن خلقت به این است كه به كمال وجودی خود
در دنیا و آخرت هدایت شود» (طباطبائی ،6894 ،ج .)688 :1

پس هدف اصلی ،كمال حقیقی است و ایهن كمهال از اوصهاف روح مهیباشهد و روح
مون دنیا و آخرت ندارد ،در هر دو جهان وجود دارد ،ناگزیر كمهال او ههم منهین اسهت.
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البته هر یک از مفاهیمی ،مانند سهعادت ،كمهال و رشهد ،دارای مراحه مختلفهی هسهتند و
انسان با اولین حركت الهی خود میزی را از آن كمال صهاحب مهیشهود و هرقهدر تهالش
بیشتری نمایهد كمهال بیشهتری بهه دسهت مهیآورد و مهون كمهال نامحهدود اسهت ،انسهان
میتواند مدام در حال سیر برای كسب كمال بیشتری باشد.

3ـ .5وجود قضایای توصيفی فراوان در قرآن دربارة انسان و کنش او
منانكه اشاره شد ،هدف قرآن تحول انسان رو به سوی سعادت است و قهرآن دربهارة
انسان شناختهای توصیفی الزم را ارائه نمودهاست .برخی منان دربارة علم و قرآن سخن
میگویند كه گویا هی رابطهای میان آن دو وجود ندارد .از نظر آنان ،هدف علهم تجربهی
تنها تعیین عینیت واقع خارجی اسهت ،ولهی آمهوزهههای وحیهانی ههی رابطههای بها خهارج
ندارند ،در حالی كه با مطالعة اندكی از قرآن روشن میشهود كهه منهین نیسهت؛ زیهرا اوالً
گزارههای عینی دربارة مسائ انسانی در قرآن بسیار است و ثانیاً این گزارههای توصیفی با
علم تجربی قاب آزمایش است و با تجربة حسی میتهوان برخهی از گهزارهههای قرآنهی را
اثبات كرد .به تعبیر دیگری ،در فرهنگ قرآن ،نتایج باورها ،انگیهزههها و رفتارههای دینهی
همگی به غیب حواله نشده ،بلکه در همین جهان نیز قاب لمهس و تلقهی اسهت .ریشهة ایهن
ادعا در تعدد آیات قهرآن و منهابع شهناخت در آن و در نتیجهه ،تعهدد روشهها بهرای فههم
حقانیت گزارههای قرآنی نهفتهاست؛ مراكه خود قرآن روشهای تجربی را پذیرفتهاسهت
و مؤمنان را به منین علمی سفارش نمودهاست ،آنجا كه قرآن مهیفرمایهد« :در زمهین سهیر
كنید و عاقبت تکذیبگهران را بنگریهد» (األنعهام .)66 /یها دسهتور بهه تماشهای آن میهزی
میدهد كه در آسمانها و زمین است (یونس )686 /و یا مردم را بهه شهناخت نهوع خلقهت
شتر دعوت میكند (الغاشیه .)67 /در واقع ،روش تجربی و علهوم برخاسهته از آن را تأییهد
مینماید.
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در قرآن مجید انواعی از گزارهها در موضوعات علوم انسانی وجود دارد كهه گروههی
از گزارهها مربوط به دنیا و آثار و پیامد محسوس آنهاست كه با حواس ظهاهر و تجربهه و
آزمایش قاب درک و داوری هستند؛ مانند:
ه برخی از مشركان دوست دارند هزار سال زندگی نمایند (البقره.)61 /
ه بسیاری از اه كتاب از روی حسهادت دوسهت دارنهد مؤمنهان كهافر شهوند (البقهره/
.)686
ه تندخو بودن و سنگدلی موجب پراكنده شدن یاران است (آل عمران.)669 /
ه استغنا و احساس بینیازی موجب طغیان انسان است (العلم1/ه.)7
ه حیات انسان در دنیا با سختی عجین است (البلد.)4 /
ه انسان حریص است (المعارج.)66 /
ه انسانها عالقة شدید به ثروت دارند :وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَیْرِ لَشَدِیدٌ( العادیات.)3/
ه انسان موجودی ناسناس است (الزخرف.)69 /
ه هرگاه مردم ایمان آورند و تقوا پیشه سازند ،ما بركات آسمانهها و زمهین را بهه روی
آنان میگشاییم (األعراف.)61/
ه در اهمیت یاد خداوند به یک حقیقهت دریهافتنی اشهاره مهینمایهد :أَال بِـذِکْرِ اللَّـهِ

تَطْمَئِنُّ الْقُلُوب( الرعد.)13 /

ه در باب نماز میفرماید« :نماز شما را از زشتیها بازمیدارد» (العنکبوت.)49 /
ه انسانها سرنوشت خود را خود رقم میزنند :إِنَّ اللّهَ الَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُواْ مَـا

بِأَنْفُسِهِمْ( الرعد.)66/
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ه فساد اجتماعی برخاسته از عملکرد بد آدمیان است :ظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَـا

کَسَبَتْ أَیْدِی النَّاسِ( الروم.)46 /

ه هر امتی اج و مرگی دارد :وَلِکُلِّ أمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ الَ یَسْتَأْخِرُونَ سَةعَةً وَالَ

یَسْتَقْدِمُونَ( األعراف.)84 /

ه هر قومی هدایتگری دارد :وَلِکُلِّ قَوْمٍ هَادٍ( الرعد.)7 /
ه مؤمنان راستین بر زمین حاكم مهیشهوند :وَعَـدَ اللَّـهُ الَّـذِینَ آمَنُـوا مِـنکُمْ وَعَمِلُـوا
الصَّالِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُم فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَ َ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَیُمَکِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِی

ارْتَضَى لَهُمْ وَلَیُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا( ...النور.)99 /

ه بر فاسقان ،فاسقان حکومت خواهند نمهود :وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِکَ قَرْيَةً أَمَرْنَـا مُتْرَفِیهَـا

فَفَسَقُواْ فِیهَا فَحَقَّ عَلَیْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِیرًا( اإلسراء.)61/

ه انسانها در حالت آسایش خدا را فرامهوش مهیكننهد و در گرفتهاری رو بهه سهوی او
میآورند (اإلسراء.)17 /
ه انسانها همراه رنج هستند و تا زندهاند ،از رنج نجات نمییابند (البلد.)4 /
ه كافران حبّ فزایندهای به زندگی دنیوی دارند (البقره.)161 /
ه مسلمانان نیکوكار خوف و حزن دیگران را ندارند (البقره.)661 /
قرآن جهتگیریهای مثبت و منفی تکاپوی جوامهع انسهانی را بهه شهیوة یهک معادلهة

مشاهدهپذیر ترسیم میكند :لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَی آمَنُوا و اتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَیْهِمْ بَرَکَاتٍ ...وَلَکِنْ

کَذَّبُوا( األعراف.)61 /

بیان سنّتهای الهی در حیات و سرنوشت فردی و اجتمهاعی انسهانهها بهر اسهاس یهک
نگرش آزمونپذیر تبیهین مهیشهود و روش تجربهی مهیتوانهد در اثبهات واقعیهتمنهدی و
تحقیمپذیری پارهای از گزارهها و آموزههای قرآن مورد استفاده واقع شود و تمهام آیهات
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فوق و آیات بسیار دیگری در قرآن ،كامالً شایستة ارزشگذاری تجربی است و مهیتهوان
آنها را آزمود و صحت و سقم آن ها را نیز كشهف كهرد؛ مراكهه نظهر بهه واقعیهت عینهی
دارند كه در اطراف خود مشاهده میكنیم.

3ـ .6حضور قرآن در همة موارد کنش هـای دنيـوی مـ در در دـ ادت یـا
شقاوت آدمی
از انواع روابطی كه بین قرآن و دنیا مطرح است ،رابطهای مطلوب است كه با توجه بهه
مطالب فوق طراحی شده باشد و عبارت اسهت از اینکهه قهرآن اوالً اسهتفاده را از دنیها الزم
میداند ،ثانیاً به آن جهت میدهد و ثالثاً در تمام جاهایی كه انسان بها دنیها برخهورد دارد و

اثری در سعادت یا شقاوت آدمیان میگذارد ،قرآن هم حضهور دارد؛ یعنهی قلمهرو قهرآن
بسیار گسترده و شام همة صحنههای پیدا و ناپیدای زنهدگی فهردی و اجتمهاعی ،مهادّی و
معنوی او میشود و هر جا اختیار و ارادهای باشد ،قرآن نیز حاضر است.

3ـ .7تالزم هدف نهایی قرآن با اصالح امور دنيوی و اجتماعی
توحید و مواجهه با خدا و انس با او در قلمرو هدف نهایی دین قهرار دارد ،امها كسهانی
كه گفتهاند هدف وحی مواجهة انسان با خداست ،منظور آنان عدم ارتبهاط دیهن بها دنیها و
علوم انسانی و نهادهای اجتماعی است كهه بها مضهامین قهرآن و ادیهان آسهمانی ناسهازگار
است؛ منانكه سعادت آخرت و نفی انانیت و اثبات خدامحوری نیز منین حهالتی را دارد.
دربارة هدف بیانشده برای آموزههای وحیانی از سوی كارل بارت ،میتوان گفهت آنچهه
دربارة هدف دین از سوی وی بیان شد ،در مرحلهای جزء اهداف دیهن شهمرده مهیشهود؛
زیرا در آیات قرآنی ،نظامی از اهداف برای دین و نزول قرآن شمرده شدهاست؛ منانكهه
خدای متعال میفرماید« :دین نزد خدا ،اسهالم (و تسهلیم بهودن در برابهر حهم) اسهت» (آل

عمران .)66 /واژة «اسالم» به معنی «تسلیم» است .بنابراین ،معنی جملة إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ

الْإِسْالمُ این است كه آیین حقیقی در پیشگاه خداوند همان تسلیم در برابر فرمهان اوسهت
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و در واقع ،روح دین در هر عصر و زمان میزی جز تسلیم انسانها در برابر حم نبودهاسهت

و نخواهد بود ،لیکن از آنجا كه آیین پیامبر اسالم(ص) ،آخرین و برترین آیهینهاسهت .نهام

اسالم برای آن انتخاب شده است ،وگرنه از یک نظر همة ادیان الهی ،اسالم اسهت (ر.ک؛
مکارم شیرازی و دیگران ،6876 ،ج .)476 :1
اما باید دانست كه اوالً این هدف از منظر عق  ،عرف و نق لوازمی دارد كه همة آنهها

معتبر و الزماإلجرا هسهتند و ثانیهاً ههدف ذكهر شهده از اههداف نههایی ذكرشهده در قهرآن

میباشد كه البته ارزش بسیار زیادی دارد .ازاینرو ،امیرالمؤمنین علی(ع) در تعریهف اسهالم
میفرماید« :اسالم همان تسلیم در برابر حم است» .سنس اضافه میفرمایهد« :تسهلیم ،بهدون
یقین ممکن نیست (زیرا تسلیم بهدون یقهین ،تسهلیم كوركورانهه اسهت ،نهه عالمانهه)» .بعهد
میفرماید« :یقین هم تصدیم است (یعنی تنها علم و دانایی كافی نیست ،بلکه به دنبهال آن،
اعتقاد و تصدیم قلبی الزم است)» .سنس میفرمایهد« :تصهدیم همهان اقهرار اسهت» (یعنهی
كافی نیست كه ایمان تنها در منطقة قلب و روح انسان باشد ،بلکه با شهامت و قدرت بایهد
آن را اظهار داشت) .سنس اضافه میكنند« :اقرار همان انجام وظیفه است» (یعنی اقرار تنهها
گفتگوی زبانی نیست ،بلکه تعهد و قبول مسئولیت در مقیاس فردی و جامعه و نیهز داخلهی
و جهانی است) .در پایان نیز میفرماید« :انجام مسئولیت همان عم است» (عم به فرمهان
خدا و انجام برنامههای الهی در تمام مواردی كه دین از بندگان خواسته است؛) زیرا تعههد
و مسئولیت میزی جز عم نمیتواند باشد (ر.ک؛ شریفالرضی :6876 ،ح .)611
به همین دلی است كه عالمه طباطبائی در مند مورد از تفسیر المیزان دین را به شهکلی
تعریف نموده اند كه با علوم انسهانی تهداخ دارد .وی مهیگویهد« :دیهن عبهارت اسهت از
مجموعهای از معارف مربوط به مبدأ و معاد و قوانینی اجتماعی؛ از عبادات و معامالت كهه
از طریم وحی و نبوت به بشر رسیدهاست» (طباطبهائی ،6894 ،ج  .)414 :6همچنهین ،بیهان
داشتهاند« :دین عبارت است از روش خاصی در زندگی دنیا كه هم صالح زنهدگی دنیها را
تأمین میكند و هم در عین حال بها كمهال اخهروی و زنهدگی دائمهی و حقیقهی در جهوار
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خدای تعالی موافم است .ناگزیر منین روشی اقتضها دارد قهوانینی در شهریعتش باشهد كهه
متعر

حال معاش به قدر احتیاج نیز باشد» (همان ،ج .)688 :1

تعریفی كه عالمه از دین ارائه میدهند ،نشاندهندة آن اسهت كهه ههدف اسهالم مغهایر
اهداف علم نیست؛ زیرا بر اساس این تعریهفهها ،دیهن عبهارت اسهت از روش خاصهی در
زندگی دنیا كه هم صالح زندگی دنیا را تأمین میكند و هم در عین حال با كمال اخهروی
و زندگی دائمی و حقیقی در جوار خدای متعال موافم است.
افزون بر این ،عالمه طباطبائی میفرماید:
«هدف قرآن این است كه شئون زندگی بشر را نظام ببخشد و طوری تربیتش
كند كه سعادت انسان را در دنیا و آخرت تضمین نماید و بشر در سایة این نظهام
در معارفی حم و خالی از خرافه زندگی كند و زندگی همهه در جامعههای باشهد
كه جو فضای اخالقی حاكم بر آن باشد .در نتیجه ،در معیشت و زنهدگی پهاكی
كه خدا به او روزی داده استفاده كند و دادهههای خهدا بهرایش نعمهت باشهد ،نهه
عذاب و بال ،و در منین جوی ،نواقص و مصایب مادّی را برطرف كنهد و منهین
میزی حاص نمیشود ،مگر در محیطی پاک كه زندگی نوع انسانها در پهاكی،
خوشی و صفا شبیه به هم باشد و منین محیطی ههم درسهت نمهیشهود ،مگهر بهه
اصالح حال نوع ،بدین شک كه حوایج زندگی تأمین گردد و ایهن نیهز بهه طهور
كام حاص نمیشود ،مگر به اصالح امهور مهالی و تعهدی ثهروتهها و بههكهار
انداختن اندوختهها و راه حصول این مقصود ،انفاق افهراد اسهت از اندوختهههها و
مازاد آنچه با كار و زحمت تحصی كردهاند ،مون مؤمنان همه برادر یکدیگرند
و زم ین و امهوال زمهین ههم از آن یکهی اسهت و او خهدای ه عه ّز و جه ّ ه اسهت»
(ر.ک؛ همان.)838 :

از این عبارتها استفاده می شود كهه تحقهم ههدف عهالی قرآنهی ،لهوازمی اجتمهاعی و
اقتصادی دارد كه همة آنها معتبر و الزماإلجرا هستند و بدون آنها كار دین ناتمام است.
نتایج موارد فوق از این قرار است:
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الف) قرآن حضوری شفاف در تمام علومی دارد كه در صحنههای زندگی مردم مؤثر
است.

ب) آنجا كه پای فکر و عقیده ،گرایش ،رویکرد ،كردار و اعمال در میان باشد ،قرآن
راهنماست.
ج) هدف و گوهر قرآن ،ایجاد بستری مناسب برای وصول انسهان بهه كمهال شایسهته و
سعادت بایسته است .پس هدف قرآن نه دنیای تنها و نه آخرت تنهاست ،بلکهه سهعادت یها
همان كمال حقیقی است.
د) زندگی دنیوی ،تنعمات مادّی و علوم مربوط به ساماندهی آنها در صورتی مفیدنهد
كه جهت خدایی داشته باشند.
هه) وقتی قرآن كریم در یک توصیف عهام از همهة محتواههای قهرآن و سهخنان پیهامبر
اسالم میگوید« :آنها كه از فرستادة (خدا) ،پیهامبر «امّهی» ،پیهروی مهیكننهد؛ كسهی كهه
صفاتش را در تورات و انجی نزدشان مییابند و آنها را به معروف دسهتور مهیدههد و از
منکر بازمیدارد ،پاكیزهها را برای آنها حالل میشهمرد ،ناپهاکهها را تحهریم مهیكنهد و
بارهای سنگین و زنجیرهایی را كه بر آنها بود (از دوش و گردنشان) برمیدارد .آنها كه
به او ایمان آوردند و از او حمایت كردند و یاریش نمودند و از نوری كه بها او نهازل شهده
پیروی كردند ،آنان رستگارانند» (األعراف .)697 /این نشان دهنهدة آن اسهت كهه اههداف
قرآن در كُ با اهداف علوم انسانی ،مانند اقتصاد ،سیاست ،حقوق ،روانشناسی ،مدیریت،
جامعهشناسی و مانند اینها تداخ دارد .این علوم ،منانكه اشاره شهد ،مهدعی هسهتند كهه
برای رفاه آدمیان و بهره مندی بیشهتر از لهذات دنیهوی ،بها ایجهاد روابهط سهالمتهر طراحهی
شدهاند .این تداخ فیالجمله است ،نه بالجمله؛ زیرا آموزههای دینی ضهمن پهذیرش ایهن
هدف ،از جهاتی آن را اصالح میكند :اول ،لهذت را بهه لهذّات معنهوی و اخهروی توسهعه
میدهد .دوم ،از سود و زیان دنیوی تعریفی خاص ارائه میدههد ،تها مهزاحم سهود طبقهات
دیگر و جنبههای معنوی و روحهی انسهان و آخهرت او نباشهند .سهوم ،بهه همهة حركهات و
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سکنات آدمی از جمله فرایندهای علمی ،جهت الهی میدهد .مهارم ،علم انسهانی صهحیج
را مقدس میشمارد و پنجم ،به اندیشمندان علوم انسانی بشری اطالعات جدیدی در نگهاه
به عالم و آدم در مبنی و بنای علوم مربوط عطا میكند.

 .4نقد نظرات دیگر در باب اهداف وحی
مبنای تعیین نوع رابطة اهداف قرآن بها اههداف علهوم انسهانی ،برخاسهته از مبنهای نهوع
رابطة اهداف قرآن و دنیاست كه علوم انسانی مدعی كشف قوانینی برای رفهاه آدمیهان در
آن هستند كه در این زمینه ،نظرها مختلف و گرایشهها متفهاوت اسهت .در نتیجهه ،نسهبت
علوم انسانی اسالمی با علوم انسانی بشری نیز مورد اختالف خواهد شد .در اینجا بهه شهش
نظر دیگر اشاره میكنیم و آنها را بهاختصار بررسی میكنیم .این نظرها عبارتند از:
ه هدف دین ،تنها عمران و آبادانی دنیا از طریم ایجاد برادری و برابری میان بشر است.
این تصویر كهه صهریج برخهی از كلمهات غربیهان (ر.ک؛ هیهک )66 :6871 ،و الزمهة
كلمات برخی از فالسفه (ر.ک؛ ابنسینا )644 :6879 ،میباشد (گرمه این الزمه بها اعتقهاد
ابنسینا ناسازگار است) ،بر پایة دنیاگرایی قرآن مطرح شدهاست.

 نقد و برردی
الف) به تعبیر شهید مطهری ،ادعای اینکه هدف آموزههای وحیانی فالح دنیوی اسهت
كهه همههان برخههورداری از مواهههب طبیعههت و زنههدگی در سههایة عههدل و آزادی و برابههری
میباشد ،مهادّهپرسهتی اسهت (ر.ک؛ مطههری ،6893 ،ج  )611 :7و بهه تعبیهر دیگهر ،تههی
نمودن دین از اص خود است كه معنویت و سعادت ابدی میباشد.
ب) انسان به معرفت اخروی بیشتر نیاز دارد تا به قوانین دنیوی محه ..مگونهه ممکهن
است نیاز قلی از طرف خداوند برطرف شود ،اما نیاز اصی و كثیر همچنان باقی بماند.
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ج) این نگرش با متن هی یک از ادیان آسمانی ،از جمله قرآن سازگار نیست.
عمران و آبادانی دنیا یکی از دو هدف اصلی قرآن است و ههدف دیگهر آن ،سهعادت
اخروی انسانهاست؛ یعنی پیامبران دو مقصد داشتهاند :یکی مربوط بهه سهعادتی بها ههویتی
دنیوی و دیگر سعادت اخروی كه هویتی روحی دارد (ر.ک؛ همان ،6816 ،ج .)677 :1
الف) رابطة دنیا و آخرت در این تصویر نادیده انگاشته شدهاست.
ب) عمران و آبادانی دنیای مستق از آخرت ،فانی است و نمیتواند هدف باشد.
ج) مطالعة درونقرآنی ما را به یک هدف نهایی كه كمال است ،رهنمون میسازد.
از منظر قرآن ،دنیا مقدمة آخرت است .پس ارزش واقعهی از آنی آخهرت اسهت و دنیها
وسیله است.

 نقد و برردی
حقیقت آن است كه قرآن نه برای دنیای تنها و نه برای آخرت تنها آمهدهاسهت ،بلکهه
برای ایجاد حیاتی معقول و مورد رضایت الهی برای بشر نازل گشهتهاسهت .دنیها و آخهرت
ظرف این هدف میباشند .اگر كسی در همین دنیا به كمال رسید ،آثار این كمال در روح
و روانش آشکار خواهد گشت ،لیکن مون انسان مدتی كوتاه در این سرای مادّی زندگی
میكند و از طرف دیگر ،موانعی وجود دارد كه انسانهای پهاک و مسهئولیتدار ،همهواره
در فشارند .ازاینرو ،این كمال و سعادت در آخرت ظهور كام مییابد و انسهان متکامه
به صورتی كام و جاوید از این نعمت عظیم در سرای آخرت بهرهمند میگردد.
قرآن مندان رابطهای با دنیا ندارد .هدف قرآن ،آخرت و نفی انانیت و خدامحوری بهه
جای انسانمحوری است و بسیار اندک به دنیا اشاره دارد و این اشارههها مخهتص مهواردی
است كه ممدّ انسان در هدف قرآنی باشد و یا مهزاحم او از آن ههدف قهرار گیهرد (ر.ک؛
سروش.)66 :6871 ،
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 نقد و برردی
الف) كمیت و كیفیت موارد ممدّ و مزاحم برای هدف قرآن بیان نشدهاست.
ب) هر فعلی بر روح انسان اثری دارد و نسبت به سعادت و شقاوت او موضهعی دارد و
ارتباط گسترده و عمیقی بین افکار و كردار انسان با روح وی برقهرار اسهت .پهس در همهة
این موارد ناگزیر باید وحی حاضر باشد.
ج) اگر پذیرفتیم كه در دنیا برخی امور ،ممدّ تحقم هدف هدایتی قرآن است و برخهی
مزاحم آن ،و باید این موارد رعایت شود ،در این صورت ،ما باید نظام و سیسهتمی خهاص
در جامعة اسالمی بنا كنیم و دیگهر نمهیتهوان از سیسهتمههای دیگهران سهود جسهت؛ زیهرا
ماهیت سیستم عبارت است از اجزایی كه برای تحقهم ههدف مشهترک یهه شهک خاصهی
ارتباط دارند و اگر یک جزء اضافه یا كم شود ،سیستم به هم مهیخهورد و شهاید متالشهی
گردد؛ مثالً اگر بخواهیم سیستم بانکداری غربی را در ایران پیاده كنیم و تنها رباخواری را
كه مزاحم هدف قرآن است ،از آن سیستم حذف كنیم ،ك ّ سیستم را از نو باید بنیان نههاد
و ساختار آن را تغییر داد كه دیگر این سیستم ،غربی نخواهد بود ،بلکه نظامی اسهالمی (در
صورت رعایت بقیة موازین) خواهد شد.
قرآن هی رابطهای ،اعهم از دوسهتانه و خصهمانه بها دنیها نهدارد .قهرآن مجموعههای از
مسائ معنوی و روحی برای آبادی آخرت است.

 نقد و برردی
الف) ارتقای روحی و سعادت آخرت با اعمال انسانی تکون مهییابهد .مگونهه امکهان
دارد قرآن نسهبت بهه دنیها كهه ظهرف تحصهی آخهرت و ارتقهای روحهی بشهریت اسهت،
بیتفاوت باشد و از روابط دقیم میان عم دنیوی و جزای اخروی سهاكت باشهد؛ روابطهی
كه انسان با عق خود توان كشف صحیج آنها را ندارد.
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ب) این تصویر الاق با آموزههای وحیانی اسالم ناسازگار است.
قرآن دشمن دنیاست و دنیا متضاد با قرآن است .همة ادیان ،از جمله اسالم ،از دنیها بهد
گفتهاند و پیروان خویش را به زهد و دوری از آن فراخواندهاند كه اوضاع مل قرآنی نیهز
شاهد آن است.

 نقد و برردی
الف) از منظر اسالم ،دنیا دو وجه دارد :دنیای ممدوح و دنیهای مهذموم .اگهر انسهان از
امکانات دنیا برای نی به هدف قرآن كه همان كمال است ،استفاده كند ،این دنیا ممهدوح
است و اگر در حد دنیا متوقف شود و به آن به دیدة ههدف نههایی بنگهرد ،دنیهایی مهذموم
خواهد داشت و در حقیقت ،مذمت و مدح نه برای دنیاست ،بلکه بر نگرش انسان عهار
میشود.
ب) با مراجعه به متن قرآن متوجه میشویم كه خهود قهرآن مها را بهه اسهتفاده از دنیها و

ترک نکردن آن دعوت میكند .خود قرآن مجید میفرماید :وَلَا تَنسَ نَصِـیبَکَ مِـنَ

الدُّنْیَا :بهرة دنیوی خود را فراموش مکن( القصص .)77 /نصیب ،تنها خهوراک نیسهت،
بلکه قدرت اجتماعی و نعمتهای دیگر را نیز شام میشود.
ج) عقبماندگی مل مسلمان ربطی به قهرآن نهدارد و دلیه آن ههم تولهد دانهشههای
بسیار و ایجاد تمدن عظیم از ناحیة مسلمانان در گذشته است .این در حالی بود كه غربیهان

در توحش زندگی میكردند و بر اساس شواهد تهاریخی ،در دورة تمهدن اسهالمی ،مهردم
مسلمان به اسالم بیشتر اهمیت میدادند و یکی از مشغلههای آنان ،تعلیمهات اسهالمی بهود.
تالشهای گوناگون علمی مسلمانان ،از جمله عوام بسیار مهمی بود كه تمدن اسهالمی را
در مرتبة سرآمد تمدنهای روزگار نشاند .جرج سارتن از نیمة دوم قرن دوم تها آخهر قهرن
پنجم هجری را دورة رهبری بالمنازع مسلمانان میداند و برای ههر  98سهال از ایهن دوره،
یک نفر را مشخص میكند و آن نیم قرن را به نام او مهینامهد .از نظهر سهارتن ،بهرای 198
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سال بعد نیهز افتخهار داشهتن مهردان طهراز اول علهم ه نظیهر نصهیرالدّین طوسهی ،ابهنرشهد،
ابننفیس ه همچنان نصیب مسلمانان است .آنچه زمینهساز اصلی اقبال مسلمین به فراگیهری
علوم مختلف شد ،توصیة اسالم به فراگیری علم در همة احوال اسهت و ارزشهی كهه بهرای
اه علم قائ شدهاست (ر.ک؛ گلشنی .)1 :جرج سارتن در كتاب مقدمهای برتاریخ علهم
میگوید« :من بار دیگهر سهؤال مهیكهنم :مگونهه مهیتهوان بهه شهناخت درسهتی از دانهش
مسلمانان دست یافت ،اگر تمركز آن حول قرآن را درک نکنیم؟» (همان).

نتيجهگيری
هدف علوم انسانی ،رفاه دنیوی انسانهاست و بخشهای مهمی از ابعاد اجتمهاعی و یها
حتّی فردی انسان را در بر میگیرد و جایی را بهرای تحقهم بخهش وسهیعی از آمهوزهههای
دینی باقی نمیگذارد .از سوی دیگر ،آموزههای وحیانی ضامن سعادت دنیهوی و اخهروی
انسانهاست و اهداف ذكرشده در قرآن در سه مرحله (ابتدایی ،میانهه و نههایی) حهاكی از
آن است .گرمه هدف نهایی سعادت و كمال معنوی ،عبودیت و معرفت اسهت ،امها امهور
دنیوی و بازسازی علوم انسانی در مسیر الههی مقدمهة وصهول بهه ایهن ههدف عهالی اسهت.
بنابراین ،در قرآن عالوه بر بیان برخی از گزارهههای معرفتهی در شهناخت ماهیهت انسهان و
جهان و نیز پذیرش گزارههای علوم انسانی مشروط به كاشفیت از واقعیهت و عهدم توقهف
در مادّیههت و امههور دنیههوی و نیههز فهههم آیههت بههودن جهههان و حههواد مربههوط بههه آن،
دستورالعم های فراوانی برای فرد و جامعة انسانی در سه سطج بیان شدهاست كهه بایهد در
تعامالت خود با دیگران آنها را بهكار بندند .در غیر این صورت ،دستور خدا اجرا نشهده،
ایمانی هم تحقم پیدا نکردهاست .پس آموزههای وحیانی اهداف علهوم انسهانی را اصهالح
میكنند و به فعالیتهای علمی او جهت الهی میدهد تا او عالوه بهر بههرهمنهدی مهادّی از
علم ،آن را به خدا وص نماید و رهاورد علم او ،انهس فزاینهده بهه توحیهد باشهد .ثانیهاً آن
علوم بشری را توسعه میدهد و رفاه او را جاودانه میسازد .ثالثاً مجهوالتی دیگر را كهه او
نمیتواند برای خود معلوم نماید ،برای وی مکشوف مینماید تا بتواند در فضای معنهوی و
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معقول سیر نمایهد .رابعهاً بها جهای دادن اههداف مهادّی او در نظهامی جهامع و جههانی ،وی
میتواند به صورتی هدفمند از تمتعات مادّی در دنیا بهره ببرد تها امهور دنیهوی بهه حقیقهت
جاودانهاش آسیبی نرساند.
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