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   چكيده

پژوهش حاضر سعى داشته است تا چگونگى علوم انسانى قرآن بنيان را مورد مداقه قـرار داده و اهـداف   
اى است. بـا توجـه بـه     تحليلى و با استفاده از منابع كتابخانه -آن را تحليل كند. روش پژوهش، توصيفى

تفاوت مبانى فلسفى علوم انسانى قرآن بنيان و علـوم انسـانى برگرفتـه از مكاتـب بشـرى و نيـز وجـود        
بنيـان   توان اهداف علوم انسانى قرآن گرايى افراطى و نوع نگاه به انسان مى اختالف در منابع معرفتى، عقل

معضالت فردى و اجتماعى و در نهايـت تحقـق   را رسيدن بشر به كمال نهايى، شكوفايى استعدادها، رفع 
هـا درجهـت تحقـق ايـن اهـداف اجتنـاب از        ترين گـام  نظام آرمانى و تمدنى اسالم دانست. يكى از مهم

  هاى وحيانى است. سطحى نگرى و توجه به نظام ارزشى مبتنى بر آموزه

  دار.واژگان كليدى: قرآن، علوم انسانى، اهداف غايى، اهداف ميانى، زندگى معنا

  ٨٤٩مجموعه مقاالت روش شناسى قرآن و علوم انسانى، ص: 

   طرح مسئله



علوم انسانى به دليل جايگاه حساسى كه در تعالى و رشد انسان دارد همواره در كانون توجه انديشمندان 
هاى آن كوتاه شده تمام كسانى كه بـه   هاى علمى و نظريه قرار گرفته است. در دنياى امروز كه عمر بحث

كنند. اهداف علوم  وجو مى دنبال تحول در علوم انسانى هستند آن را در بازخوانى اهداف اين علم جست
گرايى حاكم بر جامعه غرب است و تحقق آن تامين  انسانى غربى، برگرفته از رويكردهاى تجربى و حس

  باشد. كننده نيازهاى معنوى كنونى بشر نمى

آن در راستاى پاسخگويى به نيازهاى حال و آينده جامعه بشـرى  تحول در علوم انسانى و تحليل اهداف 
هاى فكرى و تحوالت گسـترده اجتمـاعى ضـرورتى اجتنـاب      و ارائه الگوى كارآمد در مواجهه با چالش

المللى اهميت توجـه بيشـتر    اى علوم انسانى در سطح ملى و بين سازى و توسعه ناپذير است. نقش هويت
هـاى راهبـردى بعـد از انقـالب      رو تحول در علوم انسـانى از دغدغـه   ند. ازاينك به اين علم را آشكار مى

  اسالمى بوده است.

هـاى فرهنگـى در ايـن عرصـه      شناختى و ايجاد جريـان  هاى معرفت هايى با ارزش هرچند تاكنون كوشش
و تـا   اى انجـام شـده   انجام پذيرفته ولى غالبا بر مبانى نظرى مدونى استوار نبـوده و بـه صـورت جزيـره    

هاى علوم انسـانى اسـالمى    يافتن يك نظريه كالن كه بتواند تمامى شاخه رسيدن به نقطه مطلوب و سامان
  را در بر گيرد فاصله زيادى وجود دارد.

از اين روى پژوهش حاضر بر آن است كه باگذارى انتقادى و كلى از اهداف علوم انسانى موجود اهداف 
  هاد دهد.بنيان را پيشن علوم انسانى قرآن

   روش تحقيق

روش مورد استفاده در اين تحقيق روش تحليل مفهومى است كه با هدف تعميـق دانـش و دسـتيابى بـه     
تفسير عينى قابل دفاع از اهداف علوم انسانى قران بنيان و ارائه الگوى مقـدماتى مبتنـى بـر ايـن اهـداف      

  انجام شده است.



اف علـوم انسـانى قـرآن بنيـان اسـت، در مرتبـه نخسـت        با توجه به هدف اساسى تحقيق كه تحليل اهد
دستيابى به تفسير دقيق از اصطالح علوم انسانى قران بنيان و در مرتبه دوم شناسايى اهداف علوم انسـانى  

  هاى انجام پژوهش عبارت است: قران بنيان مد نظر بوده است. گام

و نقش دين در علـوم انسـانى تعيـين     الف) نخست ساختار مفهومى علوم انسانى مورد توجه قرار گرفت
  گرديد.

  ب) سپس اهداف علوم انسانى موجود بررسى شد.

  ج) آنگاه اهداف علوم انسانى قرآن بنيان مورد استنتاج قرار گرفت.

  ها يافته

   ساختار مفهومى علوم انسانى اسالمى -١ -٣

   شناسى علوم انسانى الف) مفهوم

با توجه به وجود تعاريف متعددى از علم و رشته علمى ارائه تعريف دقيق از علوم انسانى دشوار اسـت.  
شود كه بدانيم در تعريف علم به عنوان مجموعه مسـائلى كـه حـول يـك      اين دشوارى زمانى افزوده مى

و روش محور واحد است رويكردهاى متعددى از جمله رويكردهاى مبتنى بر موضـوع، غايـت، مسـئله    
   وجود دارد و هر يك از اين رويكردها نيز با توجه به ديدگاه تعريف كننده داراى تفاوت است. ديدگاه

  ٨٥٠مجموعه مقاالت روش شناسى قرآن و علوم انسانى، ص: 

تواند علوم انسانى را به دليل غير  معرفت شناسانه فرد در تعريف علوم انسانى تا آنجا دخالت دارد كه مى
اى و  ). همچنـين ناديـده گـرفتن بعـد توصـيه     ٨٤: ١٣٩٥دن از حيطه علم ساقط نمايد (شريفى، تجربى بو

ها در اطالق علم موجب سردرگمى در  تجويزى علوم انسانى و لزوم عينيت و توصيف روابط ميان پديده
  ارائه تعريف دقيق از علوم انسانى شده است.



توان در دو دسته جاى داد؛ يك، تعريف عام: علـوم   مى با توجه به آنچه گفته شد تعاريف علوم انسانى را
كه با روش تجربى يـا عقلـى يـا نقلـى يـا       پردازد؛ اعم از اين انسانى، علومى است كه به مطالعه انسان مى

دينى و تجربى در ايـن تعريـف جـاى     -عرفانى، نقلى دست آيد. علوم انسانى فلسفى، شهودى شهودى به
انسانى، علومى است كه با روش عقلى و تجربى، درصدد شناختن افعـال   دارند. دو، تعريف خاص: علوم

كه اين افعال، فردى يا جمعى، آگاهانه يا ناآگاهانه باشند. علـوم انسـانى در ايـن     انسانى است؛ اعم از اين
هـايى كـه    هاى مختلف بشر اسـت؛ يعنـى فعاليـت    تعريف، معارفى هستند كه موضوع تحقيق آنها فعاليت

هاست.  ط افراد با يكديگر و روابط اين افراد با اشيا و نيز آثار، نهادها و مناسبات ناشى از اينمتضمن رواب
رسد در اين تعريف تنها به برخى از روابـط انسـانى اشـاره شـده و از ايـن       ) به نظر مى٣: ١٣٦٢(فروند، 

بايـد تمـامى    جهت دچار كاستى است زيرا علوم انسانى مربوط بـه انسـان يـا واقعيـت انسـانى اسـت و      
  )١٦٢: ١٣٨٩هاى وجودى انسان را مورد توجه قرار دهد (ديلتاى،  ساحت

و » تكليفـى » ،«توصـيفى  «اند كه دربردارنـده گـزاره هـاى     برخى ديگر علوم انسانى را دانش هايى دانسته
 ناظر به انسان، تظاهرات وجودى و رفتارهاى فردى و جمعى باشد كه به مطالعه خصلت ها و» تجويزى«

رفتارهاى انسان در تمامى ابعاد پرداخته و در تربيت انسان و مديريت جامعه به سـوى كمـال و سـعادت    
اعـم از   -آن، نقش اساسى دارند. به بيان ديگر علوم انسانى، علومى است كه دربـاره كـنش هـاى انسـان    

  )١٣٩٤: ٣٤و آثار و پيامدهاى آن بحث مى كند (على تبار به نقل ازپارسانيا  -فردى و اجتماعى

البته بايد توجه داشت برخى تعاريف علوم انسانى ناظر به تعريف مصداقى و برخى ديگر ناظر به تعريف 
هـاى علـوم انسـانى شـامل وابسـتگى بـه فرهنـگ،         كاركردى از علوم انسانى است. با توجه بـه ويژگـى  

انى و مكانى و تاثيرپذيرى از هاى زم معنادارى، اختيارى بودن، همسويى با نيازها، قرار گرفتن در موقعيت
توان ادعا كرد كه بتوان تعريف دقيق جامع و واقع بينانه از علـوم انسـانى ارائـه داد. امـا از      پى آمدها نمى

بينـى و نهايتـا تقويـت، اصـالح و      علم توصيف، تبيين، تفسير و پـيش «ميان تعاريف علوم انسانى تعريف 
هايى است كـه بـه    رسد زيرا اوال ناظر به دانش عاريف به نظر مىتر از بقيه ت دقيق» هاى انسانى تغيير كنش

هـا پرداختـه و تحليـل علـى،      اى در علوم انسانى مطرح شده و ثانيا به چرايى وقوع پديـده  صورت گزاره
هاى ظاهرى و حاالت درونـى و نهفتـه    تفسيرى و كاركردى علوم انسانى را مد نظر قرار داده و ثالثا كنش

  ايجاد آن را مورد توجه قرار داده است.انسان و مقدمات 



شود كه علومى همچون فلسفه و الهيات را كه به بحـث از احكـام    اطالق علم در اين تعريف موجب مى
پردازند را به دليل در بر گرفتن قوانين كلى حاكم بر مصاديق جزيى شامل شـود. هرچنـد    كلى هستى مى

ردهاى علوم انسانى مغفـول مانـده اسـت (شـريفى،     در اين تعريف موضوع، غايت، هدف، روش و كارك
  )٩٠و  ٨٩: ١٣٩٥

   ب) نقش دين در علوم انسانى

  ٨٥١مجموعه مقاالت روش شناسى قرآن و علوم انسانى، ص: 

تاثير باورهاى دينى در علوم انسانى غير قابل انكار است. به ديگر سخن هر نگـاهى كـه بـه ديـن وجـود      
ر حوزه علوم انسانى تأثيرگذار است. هر نوع داورى درباره دين، تـأثير  داشته باشد در نوع جهت گيرها د

مستقيم يا غيرمستقيم در نوع تلقى ما از علوم انسانى خواهد داشت. اگر اعتقاد به جدايى ديـن از ديـن و   
اجتماع وجود داشته باشد و مبنايى مبتنى بر نگاه حداقلى به ديـن و دخالـت آن تنهـا در امـور فـردى و      

وجود داشته باشد كاهش تاثير دين در امور اجتماعى و علمى را منجر شده و تحقق علوم انسانى  اخروى
)) بـه تعبيـر   ٤٢: ١٣٩٤معنا، نامطلوب يا ناممكن خواهد بود. (على تبـار،   اسالمى نيز با اين نگاه تقريبا بى

ى عقـل، نسـبى انگـارى    ديگر اعتقاد به محور بودن انسان در جهان هستى، علم پرستى، اعتقاد به بسـندگ 
حقيقت و واقعيت، سنت ستيزى و تجددگرايى، فردگرايى ريشـه در وجـود باورهـاى مـادى گرايانـه در      

) همچنـين اعتقـاد بـه جـدايى ديـن از دنيـا و       ٣٤: ١٣٩٤علوم انسانى دارد (على تبار به نقل از ويلسون، 
نجر به حذف ديـن از عرصـه علـوم    انفكاك قلمرو دينى از قلمرو دنيوى خاستگاه سكوالريسم داشته و م

  انسانى خواهد شد.

گويند منظور از علوم اسالمى،  اى مى هاى متفاوتى وجود دارد؛ عده در پاسخ به چيستى علوم دينى ديدگاه
علمى است كه در فضاى فرهنگ و تمدن اسالمى تكون و توسعه يافته باشد؛ برخى معتقدند علمـى كـه   

انـد اگـر مسـائل علـم در چـارچوب       ، علم دينى است؛ گروهى قائـل هدف آن، تبيين كتاب و سنت باشد
گويند علمى كه در خداشناسـى   بينى اسالمى تفسير شوند، آن علم دينى و اسالمى است؛ كسانى مى جهان



) و برخـى  ١٢٨: ١٣٧٧و رفع نيازهاى مشروع فردى و اجتماعى اسالمى موثر باشد، دينى است (گلشنى، 
بينى دينـى متـأثر باشـد و     هاى متافيزيكى علم از جهان ند كه نخست پيش فرضدان علم دينى را علمى مى

توان گفت مـراد از   ). بنابر تعاريف فوق مى١٥١گيرى و كاربردهاى علم مؤثر باشد (همان،  دوم در جهت
هاى دين و نافع در وصول انسان به هدف غـايى زنـدگى و پاسـخگو بـه      علم دينى علمى مبتنى بر آموزه

  برطرف كننده معضالت موجود در جامعه است. نيازها و

   اهداف علوم انسانى -٢ -٣

چيزى است كه كنش گر فعل اختيارى خود را براى » هدف«در بيان اهداف علوم انسانى بايد دانست كه 
تواند معلول اهداف مختلف ديگرى باشد. از نظر فلسـفى   دهد. البته هدف خود مى وصول به آن انجام مى

شـود همـه    موجب مـى » حب ذات«است. » حب ذات«هاى انسانى  اسى هدف نهايى همه كنششن و روان
ها و رفع نقص به منصه ظهور برسد (شـريفى بـه نقـل از     هاى انسانى با انگيزه نشان دادن توانمندى كنش

  )١٠٣: ١٣٩٥مصباح، 

كـه در غـرب    در بيان اهداف علوم انسانى توجه به اين مقدمه ضرورى است كـه علـوم انسـانى جديـد    
گسترده شده، داراى ماهيتى نامعلوم و مشكوك است و به سبب ترسيم تصوير نادرست از انسـان هـدف   

شـود، ملغمهـاى    واقعى خود را گم كرده است. درحقيقت آنچه امروزه در غرب به عنوان علم شناخته مى
اختى روم، عناصـر  از عناصر فلسفى وشناخت شناسى يونان، مبـانى تعلـيم و تربيـت و اخـالق وزيباشـن     

باشـد   قانونى و سياستمدارى و حكمرانى يهوديت و مسيحيت، عناصر ايمان دينى اقوام آلمانى و غيره مى
) بـه طـور   ٨٤: ١٣٩٢كه امروزه در مغرب زمين به اوج خود رسيده است. (خسروپناه به نقل از عطـاس،  

او توجه شود و عقل و نطق نيز بايـد  نمونه نيچه معتقد است انسان آن هنگام انسان است كه به حيوانيت 
  در خدمت حيوانيت بشر و ارضاى نيازهاى حيوانى او باشد.

  ٨٥٢مجموعه مقاالت روش شناسى قرآن و علوم انسانى، ص: 

ارزشها و جهان بينى برآمده از تمدن غربى، ثبات و استقرار نداشـته و دائمـا در حـال تجديـدنظر اسـت.      
هاى نسبى مورد تصديق قرار گرفته است. دانش تا آنجا معتبر است كـه  ارزشهاى مطلق انكارشده و ارزش



رخدادهاى طبيعى وارتباط آنها با يكديگر را تفسير كند و هدفش، توصيف و سازماندهى هـر آن چيـزى   
وجـو   است كه در طبيعت رخ مى دهد و تنها نيروهاى طبيعى منشأ و واقعيـات مـورد پـذيرش و جسـت    

وز تنشها و تضادهايى درونى و البته سرنوشت ساز در روح انسان غربى شـده و  هستند. اين امر باعث بر
هاى عميق در وجود انسان امروزى غربى است. آنچه ذات تشنه  پاسخ، دوگانگى حاصل اين تضادهاى بى

كنـد.   آيد و آنچه كشفمى شـود هرگـز واقعـا او را قـانع نمـى      جويد حقيقتاً به دست نمى انسان غربى مى
  (همان)

دف اول علوم انسانى ايجاد معناگرايى در زندگى است هرچنـد بسـيارى از انديشـمندان غربـى علـوم      ه
اند بـه   انسانى را با اين هدف توليد نمودند ولى به علت فقدان دو منبع عظيم قرآن كريم و سنت نتوانسته

» وجودشناسـى «كه  دهد در آثار خود نشان مى» هايدگر«آنچه مورد نظرشان بوده است برسند. براى مثال 
بنيادى براى او شرط اساسى تعريف معناى كل هستى و از جمله معناى زندگى انسـانى اسـت. انتقـاد او    
نسبت به دنياى غرب زده اكنون اين است كه در آن خدايان وجود ندارند و اين موجب رخـت بربسـتن   

: ١٣٧٣ر پـى دارد (پروتـى،   معناى زندگى انسان مدرن شده و انسداد عالم تعالى و سـعادت حقيقـى را د  
به خسران نبودن خدا در دنياى غرب پى بـرده  » هايدگر«) بنابراين هرچند انديشمندانى مانند ١٣٧و  ١٣٦

البيـت (ع) در ارائـه تئـورى     است وليكن ايشان و ديگران به دليل محروميت از كتاب كـريم و سـنت آل  
ند به عنوان عنصر معنادهنده به زنـدگى، او  به خداو» هايدگر«خويش موفق نشدند زيرا عدم توجه كافى 

  دارى زندگى عقيم گذاشته است. را در نظريه معنى

هدف دوم علوم توليد نظريـه و تئـورى و براسـاس آن تـدبير و بهسـازى وضـعيت اقتصـادى، سياسـى،         
ان هاى مـادى و دنيـوى انسـ    فرهنگى، اجتماعى، حقوقى، امنيتى دانست. اين هدف غالبا با توجه به جنبه

  گيرد. شكل مى

خصوص علوم دقيقه و علوم  سازى رفتار انسان است. علوم انسانى مدرن به هدف سوم علوم انسانى كمى
كنند تا براى تغيير رفتـار انسـان يـا رفتـار اجتمـاعى       سازى رفتار انسان تالش مى كاربردى عالوه بر كمى

بـا  » هاى نا صواب آنها انگيزه«يات غرب است و معادله ارائه دهند، اين معادالت غالبا مبتنى بر مبانى و غا



حامل مبانى و ارزشهاى غربى هستند و تـوجهى   تركيب شده است. علوم انسانى مدرن، علومى» انگيخته«
  جانبه انسان ندارند. به وجود همه

توان گسـترش دانـش را هـدف عـام      ها است. به تعبير ديگر مى هدف چهارم علوم انسانى توسعه آگاهى
  انسانى دانست.علوم 

  هدف پنچم علوم انسانى مشاهده و درك الگوهاى كلى رويدادها و روابط بين آنها است.

باشـد.   هاى مختلف انسان مـى  هاى نهفته در كنش هدف ششم علوم انسانى فهم اعتبارات، معانى و انگيزه
هـى آن را  بينى رفتارهاى انسان شده تصـرف مهـار، اصـالح، هـدايت و جهـت د      اين هدف موجب پيش

  سازد. ممكن مى

تواند با انگيزه كسب سود، بدست آوردن قـدرت و رسـيدن بـه     گانه فوق مى هر يك از اهداف چهارگانه
  شود. رفاه و كسب لذت باشد. اهداف زمينى كه در همين دنيا محقق مى

  ٨٥٣مجموعه مقاالت روش شناسى قرآن و علوم انسانى، ص: 

   اهداف علوم انسانى قرآن بنيان -٣ -٣

است و به انسان در اين علوم به عنـوان محـور تعـالى و نـه      علوم انسانى قران بنيان داراى هويتى وحيانى
شناختى علوم انسانى قران بنيان روش تركيبى از حسى،  هاى معرفت شود. ريشه محور توسعه نگريسته مى

) وحيانى بـودن ايـن منبـع سـبب     ٢٢/ ١: ١٣٨٨وادى آملى، عقلى و شهودى ذيل واليت وحى است. (ج
  ها در جهت محقق شدن اهداف دنيوى توليد نشوند. شود كه در توليد علوم انسانى تنها آراء و نظريه مى

توان در دو هدف غايت مدارانـه و شـش    با توجه به آنچه گفته شد اهداف علوم انسانى قران بنيان را مى
  هدف ميانى بر شمرد:

   اهداف غايت مدارانه علوم انسانى قرآن بنيان -١ -٣ -٣



اهداف غايت مدارانه علوم انسانى قران بنيان شامل قرار گرفتن انسان در مسير كمال و سعادت و تقـرب  
  به خداوند است.

   الف) قرار گرفتن انسان در مسير كمال و سعادت

اين دنيا در كيفيت زنـدگى اخـروى او تاثيرگـذار     شود و اعمال او در از آنجا كه انسان با مرگ نابود نمى
ريزى كند تا عالوه بر  اعتنا باشد و بايد اعمالش را چنان تنظيم و طرح تواند نسبت به آخرت بى است نمى

ويژه اينكه زنـدگى اخـروى، بـرخالف زنـدگى دنيـوى،       سعادت دنيوى، به سعادت اخروى نايل گردد. به
بهتر » واالخره خير و ابقى«سوره اعلى  ١٧ند زندگى آخرت را در آيه حياتى جاودانه و ابدى است. خداو

ء فَمتاع الْحياةِ الدنْيا و زينَتُها و مـا   و ما أُوتيتُم منْ شَى« ٦٠و پايدارتر معرفى كرده و در سوره قصص آيه 
ه به شما داده شده متاع زندگى دنيـا و زينـت آن   آنچ«كند كه  تاكيد مى» عنْد اللَّه خَيرٌ و أَبقى أَ فَال تَعقلُونَ

قُلْ متـاع  « ٧٧و در سوره نساء آيه » كنيد است و آنچه نزد خدا است بهتر و پايدارتر است آيا انديشه نمى
  فرمايد. صريحا متاع دنيوى را در مقايسه با آخرت اندك معرفى مى» الدنْيا قَليلٌ و الْآخرَةُ خَيرٌ لمنِ اتَّقى

بنابراين هدف علوم انسانى قرآن بنيان قرار گرفتن انسان در مسيرى است كه سعادت دنيوى و اخروى او 
اهميت بودن به حيات اخروى و توجه به دنيا و زينت آن شـقاوت جاودانـه را    رو بى را تضمين كند ازاين

بـه زنـدگى در دنيـا    تـوجهى   براى انسان در پى خواهد داشت البته توجه به حيات اخروى به معناى بـى 
نيست بلكه بدين معناست كه به هنگام وجود تعارض بين سعادت دنيوى و اخروى بـر خـالف ديـدگاه    

بيننـد،   هـاى مـادى مـى    بردارى هر چه بيشـتر از اندوختـه   گرا كه سعادت خود را در بهره هاى مادى انسان
  سعادت آخرتى خود را بر سعادت دنيوى خويش برترى دهد.

  داوندب) تقرب به خ

انسان ازآنجاكه خود را دوست دارد، سعادت و كمالى را مى طلبد كه بى نهايـت، ابـدى و مطلـق باشـد.     
  بنابراين هدف علوم انسانى قرآن بنيان حركت به سوى كمال نهايى و كمال مطلق انسانى است.

» ذات خداونـد «اما طبق مبانى هستى شناختى برگرفته از منابع عقل و وحى مصداق حقيقى كمال مطلـق  
طلبد، در حقيقت وصول و نزديكى بـه خداونـد    بارى تعالى است و ازاين رو انسان كه كمال مطلق را مى



متعال را طالب است. بدين خاطر عالمه، به عنوان يك متفكـر اسـالمى، تقـرب الهـى را غايـت قصـواى       
خلـوق خداونـد تعـالى    ) انسان ازآنجاكـه م ١٨٤/ ١٣٩٥حركت تكاملى انسان معرفى مى كنند. (ساجدى: 

است و در سير تكاملى خود رو به سوى او دارد، بايد همه توجه خود را معطوف به هـدف نزديكـى بـه    
  خداوند

  ٨٥٤مجموعه مقاالت روش شناسى قرآن و علوم انسانى، ص: 

 كند و اهداف ديگر خود را در راستاى اين هدف نهايى قرار دهد. البته اين قرب در سايه بندگى خداونـد 
  پيوندد و در علوم انسانى قرآن بنيان هدف تقرب خدا با عبوديت خداوند همراه است. به وقوع مى

   اهداف ميانى علوم انسانى قرآن بنيان -٢ -٣ -٣

سازى رفتار  اهداف ميانى علوم انسانى قرآن بنيان شامل رشد بعد شناختى، عاطفى و عقالنى انسان، كيفى
د، تنظيم روابط انسان در سه سطح رابطه بـا خـدا، رابطـه بـا خـود،      انسان در جهت كسب رضاى خداون

رابطه با ديگران، تقويت ايمان و اعتقاد اسالمى، تهذيب و تزكيه نفس، حاكم كـردن بيـنش توحيـدى در    
  هاى زندگى فردى و اجتماعى و رفاه و پيشرفت مادى و معنوى فرد وجامعه است. عرصه

   انسانرشد بعد شناختى، عاطفى و عقالنى 

نْ روحـى     «خداوند انسان را آفريد و از روح خود بر آن دميد. سخن خداوند  مـ فيـه نَفَخْـت و تُهيوإِذا س
پس آن گاه كـه او را بـه خلقـت كامـل بياراسـتم و از روح خـود در او       ) «٧٢(حجر: » فَقَعوا لَه ساجِدينَ

از » بعـد مـادى  «قعيت است كه انسـان گرچـه از نظـر    بيانگر اين وا» بدميدم دربرابر او به سجده در افتيد
  است.» روح الهى«حامل » بعد معنوى و روحانى«آفريده شده اما در » مقدارى آب بى«و يا از » خاك تيره«

هدف علوم انسانى قرآن بنيان توجه به بعد شناختى، عاطفى و عقالنى انسان عالوه بـر بعـد جسـمانى او    
هاى مهم در قـواى شـناختى انسـان     يكى ديگر از واژه» علم«است. در بعد شناختى بايد توجه داشت كه 

و از طريـق   هايى اشـاره دارد كـه بـه صـورت اكتسـابى      اى از معلومات و دانش به مجموعه» علم«است. 
شود. (زارع و  گانه و يا حضورى و خارج از مجارى مادى وارد ذهن و عقل انسان مى مجراى حواس پنج



، »العلم أشـرَف األحسـابِ  «، »العلم نعم الدليلُ«، »العلم مصباح العقلِ«) در روايات ٧٢: ١٣٩٠نيك صفت، 
) ايـن نكتـه   ٨٧٢/ ٢: ١٣٨٨(رى شهرى، » ال شَرَف كَالعلمِ«و » العلمِ ال كَنزَ أنفَع منَ«، »العلم ضالَّةُ المؤمنِ«

كند كه دانش، چراغ خرد است، راهنمايى نيكو، شريفترين شرافت خانوادگى و گمشده مـؤمن   آشكار مى
گنجى، سودمندتر از دانش و هيچ شرافتى مانند آن نيست. تا آنجا كه امام على (عليه السالم)  است و هيچ

  (همان).» العلم حياةٌ«فرمايد  معرفى نموده و مى» حيات«را دانش 

در اهداف علوم انسانى قرآن بنيان توجه به اين نكته حائز اهميت است كه بر اساس روايـات معصـومين   
(ع) بايد نتيجه علم خالص گردانيدن عمل براى خداوند، عمل نيكو، بيم از پروردگار، آرامش و بردبـارى  

لِ    «مام على (ع) باشد. سخنان ا مـالع لـمِ إخـالصرَةُ الع لـمِ   «)، ٨٧٣/ ١٣٨٨: ٢(رى شـهرى،  » ثَمـةُ الع غايـ
بحانَهس نَ اللَّهم لِ  ٥٧/ ١٤٣٢رى شهرى: ») الخَوف مـسـنُ العلمِ حةُ العو ٦١/ ١٤٣٢(رى شـهرى:  » ) غاي (

بـه ايـن مهـم اسـت. بـه ديگـر سـخن اگـر          ) ناظر٤١٠، ١٤٣٢(رى شهرى، » غايةُ العلمِ السكينَةُ والحلم«
خروجى علوم انسانى باعث آن نشد كه انسان عمل خود را براى خداوند خالص گردانـد و عمـل نيكـو    
انجام دهد و از گناه پرهيز نموده و به آرامش و بردبارى برسد به اهداف علوم انسـانى قـرآن بنيـان نائـل     

  نشده است.

است كه كاربرد آن در قـرآن  » قلب«هاى مهم در قواى شناختى انسان  ژههاى قرآنى يكى از وا بنا بر آموزه
هاى روانى، اخالقى و معنوى انسـان اسـت. زنـدگى انسـان در      با قلب مادى تفاوت بوده و ناظر به جنبه

شـود. بـر ايـن اسـاس،      گيرد و در آخرين مراحل نيز از قلب جدا مى اش به قلب تعلّق مى نخستين مرحله
)، ١٠(بقـره/  » بيمـارى ومـرض  «)، ٢٠(محمـد/  » حيـات و ممـات  «وجود دارد كه در آنهـا  آيات فراوانى 

) به قلب نسبت داده شده است. عالوه بـر وظيفـه اصـلى حيـات قلـب،      ٩٨(شعراء/ » صحت و سالمت«
هاى احساسـى، عـاطفى و هيجـانى اسـت. ايـن بعـد از ابعـاد         بيشترين كاربردهاى قلب در قرآن، ويژگى

  ووجودى انسان، ا

  ٨٥٥مجموعه مقاالت روش شناسى قرآن و علوم انسانى، ص: 

/ ١٣٩٠كند. (زارع و نيك صـفت:   را براى انجام كارى، تشويق يا براى ترك عملى، ترغيب و تحريك مى
٧٥(  



ه، فـال     «فرمايـد   امام صادق (عليه السالم) قلب را به عنوان حرم خدا معرفى كرده و مـى  رَم اللـَّ حـ القلـب
  ) عالمه طباطبايى، آثار و خواصى مانند٢٩١/ ١٣٨٨: ١(رى شهرى، »» حرَم اللَّه غَيرَ اللَّهتُسكنْ 

انـد كـه بـه عنـوان      راده، عشق، نفرت، بيم، اميد، خوف، رجا، ميل، عالقه، لذت، شادى از جمله مفاهيمى
ع و نيك صفت به نقل مفاهيم عاطفى و كاربردهاى محتوايى قلب در انسان به آنها اشاره شده است. (زار

  )٧٥/ ١٣٩٠از طباطبايى: 

مسـتقالت  «بنيان در بعد عقالنى جالب آن اسـت كـه بـدانيم انسـان هـم در       در اهداف علوم انسانى قرآن
كه عقل قادر بـه  » غيرمستقالت عقليه«كه موضوعاتى است كه عقل قادر به فهم آن است و هم در » عقليه

دهد كـه انسـان    درك و فهم آن نيست به قرآن نيازمند است. درك درست از مفاهيم آيات قرآن نشان مى
لِ الْورِيـد  «حتى در معرفت به خودش نيز به قرآن نيازمند است. سخن خداوند  بـنْ حم هإِلَي نُ أَقْرَبنَحو «

تـر اسـت و از    ) بيانگر آن است كه خداوند به عنوان خالق انسان از شاهرگ آدمى بـه او نزديـك  ١٦(ق/ 
  هاى نفس او آگاهى دارد. وسوسه

دهد كه انسان در شناسايى صحيح مقصـد و اختيـار مسـير نيـز بـه قـرآن        اللتى نشان مىتوجه به چنين د
تواند هدف و مقصد نهايى خود را بشناسد. افزون بر آن عقل  نيازمند است و بدون استعانت از قرآن نمى

يه هاى حيات نيست از همين روى خداوند در آ به تنهايى و بدون استعانت از قرآن قادر به شناخت اسوه
سوره احزاب رسول خدا (ص) را براى كسانى كه به خدا و روز قيامت اميدوار باشند و خدا را بسيار  ٢١

لَقَد كانَ لَكُم فى رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنَةٌ لمنْ كانَ يرْجوا «فرمايد  ياد كنند، الگوى نيكو معرفى نموده و مى
  ».اللَّه كَثيراً اللَّه و الْيوم الْآخرَ و ذَكَرَ

  سازى رفتار انسان در جهت كسب رضاى خداوند كيفى

گيرى برخى به سوى كمال و برخى ديگر بـه سـوى    يابد كه جهت هاى متعددى مى انسان در خود، كشش
هاست. آدمى براى آن كه راه خودشكوفايى را در پـيش گيـرد و در    سقوط و انحطاط بشر به سوى پليدى

هاى متنوع و متضاد در وجود خويش را بـه خـوبى    خويش گام بردارد، بايد گرايشجهت هدف آفرينش 
شناخته و آن را در جهت كسب رضاى خداوند قرار دهد و با مراقبت از خواسته ها و رفتارها خود را از 
گرفتار شدن در چنگال هواى نفس و رفتارهـاى ناصـواب برهانـد. رسـالت علـوم انسـانى قـرآن بنيـان         



رفتار انسان تا وصول او به انسان مطلوب و به دسـت آوردن حيـات طيبـه اسـت. در سـخن       سازى كيفى
ـ  «خداوند  بنَ طَيسـاكم يها وينَ فدخال ا الْأَنْهارهتنْ تَحرِى متَج نَّاتج ناتؤْمالْم ينَ ونؤْمالْم اللَّه دعى  و ةً فـ

نَ اللَّهرِضْواٌن م نٍ ودع نَّاتج يمظالْع زالْفَو وه كرُ ذلأَكْب«  

هايى وعده داده كه در آنها جويبارها روان است و در  ) پروردگار به مردان و زنان مؤمن، بهشت٧٢(توبة/ 
تر است. اين اسـت   هاى جاودان، و خشنودى خدا، بزرگ اند، و سراهايى پاكيزه را در بهشت آنها جاويدان

  ».همان كاميابى بزرگ

   نظيم روابط انسان در سه سطح رابطه با خدا، رابطه با خود، رابطه با ديگرانت

در علوم انسانى قرآن بنيان بايد گزاره هاى دينى را در قران سنت عقل و اجماع و در سه سطح رابطه بـا  
  خدا، رابطه با خود، رابطه با ديگران شناسايى و تحليل كرد و براساس آن الگويى از

  ٨٥٦ت روش شناسى قرآن و علوم انسانى، ص: مجموعه مقاال

هاى وجودى انسان را ترسيم نموده و قوانين حاكم بر او را كشف كرد، بر پايه آنچه گفته شد كـه   ساحت
هدف غايى علوم انسانى اسالمى قرار گرفتن بشر در مسـير كمـال و سـعادت در تمـامى شـئون حيـات       

در ابعاد دنيوى و اخروى است بايد دريافت كـه دسترسـى   اعم از فردى، اجتماعى، خانوادگى و  -انسانى
به اين هدف در گرو تنظيم روابط انسان در سه سطح رابطه با خدا، رابطه با خود، رابطه با ديگران اسـت.  

  )٤٣: ١٣٩٤(على تبار، 

   تقويت ايمان، تهذيب و تزكيه نفس

كـى از مهمتـرين اهـداف ميـانى علـوم      سازى درون از اخالق ناپسـند، ي  تقويت ايمان، تزكيه نفس و پاك
شود. تزكيه نفس، رشد انسان را در كليه ابعاد اعم از معرفتـى، اعتقـادى و    انسانى قرآن بنيان محسوب مى

اخالقى بدنبال دارد و غفلت از آن مانعى بر سر راه رسيدن به كمال و سدى در مقابـل دريافـت بركـات    
هـاى گنـاه و رذايـل     بنيـان زدودن حجـاب   انسانى قـرآن  گردد. در علوم معنوى و مادى الهى محسوب مى

هاى نفسانى و صفات ناپسند و تحكـيم   اخالقى با پاكسازى نفس، محاسبه، مراقبه، زدودن دل از خواهش



باورهاى دينى و اهتمام به معرفت خداوند جايگاه مهمى دارد و انسان را به سوى كمـال و تعـالى سـوق    
  دهد. مى

در لغت به معانى گوناگونى به كار رفته است از جمله: پيراستن، تطهير، نمو، رشـد،  » زكو«تزكيه از ريشه 
مصـدر بـاب تفعيـل و ثالثـى     » تزكيه«) كلمه ٣٥٨/ ١٤: ١٤٠٥افزايش و پرورش دادن است. (ابن منظور، 

: ١٤٠٣به معناى نمو صالح است، نموى كه مالزم و خير و بركـت باشـد. (طباطبـائى،    » زكات«مجرد آن 
) اين واژه در اصل داراى چند معنا است ولى متخصصان تعلـيم و تربيـت و علمـاى اخـالق و     ٤٤٧/ ١٩

انـد. ايـن    گرفتـه » تهذيب«يا » تربيت«عرفان به يك بعد معنايى آن توجه كرده و آن را مترادف با واژگانِ 
و فزونى است سازى و تطهير از عيوب و نواقص، و هم داراى بار معناى رشد  واژه هم حامل معناى پاك

گيرد. تزكيه در عرفـان پـاك    هاى وجودىِ آدمى را در بر مى هاى جسمانى ساير عرصه كه عالوه بر عرصه
: ذيـل مـدخل تزكيـه) و در    ١٣٦٢ها و بيرون كردن دوستى دنيـا از دل (شـهيدى،    كردن درون از آلودگى

اخالقى، به منظور گام برداشتن هاى  سازى نفس از اخالق ناپسند و آلودگى اخالق به معناى تطهير و پاك
درجهت فضائل اخالقى است كه در نهايت موجب كمـال و سـعادت واقعـى انسـان در دنيـا و آخـرت       

  شود. مى

صورتهاى گوناگون تزكيه در قرآن ناظر بر معناى عام دور ساختن غيرحق از حق و نيـز ناپـاكى از پـاكى    
و نـور/   ٩س از گناه و خويهاى ناپسند (شمس/ كه شامل پالودن نف») زكو«: ذيل ١٣٦٠است (مصطفوى، 

) و در ٧١؛ توبـه/  ١٦٢؛ نسـاء/  ١١٠، ٨٣، ٤٣) و پااليش مال از چيزهاى حرام و فاسـد اسـت (بقـره/    ٢١
) كه مدح نفس همـان پـاكيزه نشـان دادن آن    ٤٩؛ نساء/ ٣٢برخى موارد در معناى مدح بكار رفته (نجم/ 

داند كه حصـول   ه را نيز مانند ساير فضايل انسانى، لطفى الهى مى) قرآن تزكي١٦٩/ ٣تا:  است. (قرشى، بى
) دركاربرد قرآنى، گاه تزكيه با خداوند و انبياء ٢١؛ نور/ ٤٩آن، بدون اراده پروردگار ممكن نيست (نساء/ 

  (عليهم السالم) و به طور اخص با رسول خدا (صلى اهللا و عليه و آله) و گاه با بندگان مرتبط است.

هاى روايى، آلودگى نفس به عنوان مانعى براى انسان در راه رسيدن به كمـال و سـدى در    س آموزهبراسا
مقابل دريافت بركات الهى اعم از معنوى و مادى است و در عوض تزكيه و طهارت نفس باعـث جلـب   

؛ ٢٧٥/ ٢: ١٣٧٨رحمت خداوند و قرار گرفتن در عرش ذات اقـدس بـارى تعـالى اسـت. (ابـن بابويـه،       
  )٢٥٨/ ٢٩: ١٣٩٧لسى، مج



  در علوم انسانى قرآن بنيان بارور كردن استعدادها و رشد دادن فضايل و كرامات اخالقى وجود انسان را

  ٨٥٧مجموعه مقاالت روش شناسى قرآن و علوم انسانى، ص: 

سازد و باعث مى گردد انسان به مقصود نهايى خـود كـه قـرب     خدايى نموده و او را به كمال نزديك مى
  الهى است نزديك شود.

   هاى زندگى فردى و اجتماعى حاكم كردن بينش توحيدى در عرصه

بر اساس توحيد در ربوبيت تشريعى، همه هستى از آن خداوند است و وحدت فرماندهى تنهـا شايسـته   
ذات اقدس الهى است .. هر قانون بايد به پشتوانه امضاى الهى و اجازه الهى رسميت يابدو هيچ كـس در  

  اين عالم به صورت باالصاله متصدى كار تدبير عالم نيست.

هدف علوم انسانى قرآن بنيان ايجاد آگاهى و ايجاد گرايش در جهت حاكميت بينش توحيدى در تمـامى  
اى بـر گـرايش    تـوان مقدمـه   ها بينش را مى هاى زندگى است. به علت ارتباط ميان بينش و گرايش عرصه

هـاى   ت توحيدى نباشد گرايش به حاكميـت بيـنش توحيـدى در عرصـه    دانست به ديگر سخن تا شناخ
شود لذا زمانى كـه شـناخت و گـرايش تومـان وجـود داشـته باشـد         زندگى فردى و اجتماعى ايجاد نمى

توان به هدف علوم انسانى قران بنيان كه حاكميت بينش توحيدى است دست يافت. سـخن خداونـد    مى
اوست اول و آخر و ظاهر و بـاطن  ) «٣(حديد/ » ء عليم ظَّاهرُ والْباطنُ وهو بِكُلِّ شَىهو الْأَولُ والْآخرُ وال«

ك بِـالْعرْوةِ الْـوثْقَى    «و نيز » و او به هر چيزى داناست سـتَماس نٌ فَقَدسحم وهو إِلَى اللَّه ههجو ملسن يمو
ةُ الْأُمباقع إِلَى اللَّهو هر كس خود را در حالى كه نيكوكار باشد تسليم خدا كنـد قطعـاً   ) «٢٢(لقمان/ » ورِو

و إَِلى اللَّه تُرْجع «و نيز سخن خداوند » زده و فرجام كارها به سوى خداست در ريسمان استوارترى چنگ
ورارد.همگى نشان از اين بينش توحيدى د ١٠٩و عمران آيه  ٢١٠در سوره بقرة آيه » الْأُم  

   رفاه و پيشرفت مادى و معنوى فرد و جامعه

ترديد بدن مادى اقتضائات مادى و روح مجرد داراى اقتضائات متناسب با خود است. انسان بـه دليـل    بى
داشتن زندگى مادى و جسمانى، نيازمند امكانات مادى براى امرار معاش و گذران زندگى است كه بدون 



مكانات رفاهى مادى، نمى توان حصول كماالت معنوى و متعـالى را نيـز   برخوردارى از حداقل هايى از ا
در مورد او اميد داشت. بنابراين هدف علوم انسـانى قـرآن بنيـان توجـه بـه هـر دو جنبـه انسـان شـامل          

  برخوردارى از امكانات رفاهى مادى و اقتضائات روحى و معنوى به طور تومان است.

خَيرُ الدنيا «كند. سخن معصوم (ع)  قش اول را در رشد اقتصادى ايفا مىدر علوم انسانى قرآن بنيان علم ن
دهد كه خيـر دنيـا و آخـرت، بـا علـم تـأمين        نشان مى» واآلخرَةِ مع العلمِ، وشَرُّ الدنيا واآلخرَةِ مع الجهلِ

حـاكى از آن  » نِ تَـدبير ال فَقرَ مع حسـ «شود؛ و شرّ دنيا و آخرت آميخته جهل است. همچنين روايت  مى
» سوء التَّدبيرِ مفتـاح الفَقـرِ  «است كه اگر تدبير نيكو باشد، فقر وجود نخواهد داشت افزون بر آن حديث 

  حاكى از آن است كه برنامه ريزى نادرست، كليد فقر است.

و معنـوى   البته بايد توجه داشت كه هدف علوم انسانى قرآن بنيان در رسيدن به رفـاه و پيشـرفت مـادى   
اى براى رشد استعدادهاى انسانى براى رسيدن به كمال مطلق است. با همين رويكرد هدف علـوم   مقدمه

هـاى   انسانى قرآن بنيان را نيازمند تحقّق رفاه فراگيردر جوامع است تا افراد آن قادر بـه ارتقـاى شاخصـه   
لَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنُـوا و اتَّقَـوا    و«معنوى، همچون ايمان و اخالق و اعمال صالح گردند. سخن خداوند 

ها ايمان  ) اشاره به اين امر دارد كه اگر مردم آبادى٩٦(اعراف/ » لَفَتَحنا علَيهِم برَكات منَ السماء و الْأَرضِ
ول گشـود. همچنـين قـ    آورده و پرهيزگارى كرده بودند، خداوند بركات را از آسمان و زمين بر آنان مـى 

ينَ «خداوند  نـب والٍ وبِأَم كُمددمي راراً* ودم كُملَيع ماءلِ السرْسكانَ غَفَّاراً* ي إِنَّه كُمبرُوا رتَغْفلْ  اس عـجي و 
لَكُم   

  ٨٥٨مجموعه مقاالت روش شناسى قرآن و علوم انسانى، ص: 

از پروردگارتان آمرزش بخواهيـد؛ كـه او همـواره آمرزگـار     ) «١٠ -١٢(نوح/ » جنَّات و يجعلْ لَكُم أَنْهاراً
ها  ها و پسران يارى كند و به شما بوستان است* تا آسمان راى بر شما بارنده فرستد* و شما راى به مال

  هاى معنوى است. هاى مادى و مولفه مندى ناظر به ارتباط ميان بهره» ها پديد آورد. دهد و برايتان جوى

  گيرى: نتيجه



  ٨٥٩مجموعه مقاالت روش شناسى قرآن و علوم انسانى، ص: 

گرايـى و   اهداف علوم انسانى موجود برگرفته از افكـار مسـلط بـر جامعـه غـرب اسـت و عنصـر حـس        
توانـد انسـان را بـه تعـالى و      گرايى بر آن غلبه دارد و پاسخگوى نيازهاى امروز بشر نيست و نمـى  تجربه

هـاى   رو بايد مسير تحول را در پـى گيـرد و بـا اتكـاء بـه آمـوزه       ى برساند، ازاينسعادت دنيوى و اخرو
بنيان در هر  هاى اسالمى اهداف خود را باز توليد نمايد. تعيين اهداف علوم انسانى قرآن وحيانى و ارزش

و شناختى است و براى عملياتى كردن آن بـازخوانى   پردازى و بنيان معرفت سطح تحقيق حاجتمند نظريه
پردازى در عرصه علوم انسانى قرآن بنيان ضرورتى انكارناپـذير اسـت. بـر پايـه ايـن       در پرتوى آن نظريه

شـود. هرچنـد اهـداف     بنيان طراحـى مـى   ها برنامه راهبردى و الگوى جامع علوم انسانى قرآن پردازى ايده
   ميانى

سـان در جهـت كسـب رضـاى     سـازى رفتـار ان   مانند رشد بعد شناختى، عاطفى و عقالنى انسـان، كيفـى  
خداوند، تنظيم روابط انسان در سه سطح رابطه با خدا، رابطه با خود، رابطه با ديگـران، تقويـت ايمـان و    

هـاى زنـدگى فـردى و     اعتقاد اسالمى، تهذيب و تزكيه نفس، حـاكم كـردن بيـنش توحيـدى در عرصـه     
بنيـان نقـش حـائز اهميتـى      نى قرآناجتماعى و رفاه و پيشرفت مادى و معنوى فرد وجامعه در علوم انسا

دارد اما همه آنها در راستاى اهداف غايى قرار گرفتن انسان در مسير كمال و سعادت و تقرب به خداوند 
دهـد. ترسـيم    ها و عاليق ما را تحت تاثير خود قرار مى كند و رفتارها، كنش معناى واقعى خود را پيدا مى

   نقشه جامع علوم انسانى

  ٨٦٠ت روش شناسى قرآن و علوم انسانى، ص: مجموعه مقاال

ها، اهداف و الگوهاى نـاظر   بنيان به سهولت ممكن نيست و نيازمند تبيين نظرى و كارآمد چارچوب قرآن
شناسى و انسان بايسـته و مطلـوب،    گيرى نظام انسان هاى قرآن است شكل به علوم انسانى مبتنى بر آموزه

  ق تمدن اسالمى بر پايه توليدگيرى حيات طيبه و معقول و تحق شكل

...  



  

  گيرد. بنيان شكل مى علوم انسانى قرآن

  پيشنهادها

  . تدوين نقشه جامع علوم انسانى قرآن بنيان؛١

  ها، اهداف و الگوهاى ناظر به علوم انسانى قرآن بنيان؛ . تبيين نظرى و كارآمد چارچوب٢

  هاى قران و روايات معصومين (ع). . بهره مندى توامان از آموزه٣

  ٨٦١مجموعه مقاالت روش شناسى قرآن و علوم انسانى، ص: 

   منابع

   قرآن كريم

  )، عيون اخبارالرضا، چاپ مهدى الجوردى، تهران.١٣٧٨. ابن بابويه، محمد (١

  ادب حوزه، قم. )، لسان العرب، نشر١٤٠٥. ابن منظور، محمد بن مكرَّم (٢

  )، الوهيت و هايدگر، ترجمه محمدرضا جوزى، تهران، انتشارات حكمت.١٣٧٣. پروتى، جيمز (٣

  )، فصلنامه اسراء، قم، مؤسسه بين المللى معارف وحيانى.١٣٨٨. جوادى آملى، عبداهللا (٣

  ) فرهنگ معارف اسالمى، تهران، شركت مؤلفان و و مترجمان.١٣٦٢. شهيدى، جعفر،) ٤

  )، الميزان فى تفسير القرآن، مؤسسه اعلمى، بيروت.١٤٠٣. طباطبائى، سيد محمدحسين،) ٥

هاى مربوط به علوم انسانى، ترجمـه علـى محمـد كـاردان، مركـز نشـر        )، نظريه١٣٨٥. فروند، ژولين، (٦
  دانشگاهى، تهران، چ سوم.



  يه، تهران.تا)، قاموس قرآن، دارالكتب االسالم . قرشى، سيد على اكبر،) بى٧

)، از علم سكوالر تا علم دينى، پژوهشگاه علوم انسـانى و مطالعـات فرهنگـى،    ١٣٧٧. گلشنى، مهدى، (٨
  تهران.

  )، بحاراالنوار، دراالكتب االسالميه، تهران.١٣٩٧. مجلسى، محمد باقر (٩

)، منتخـب ميـزان الحكمـة، تلخـيص حميـد حسـينى، متـرجم        ١٣٨٨شـهرى، محمـد (   . محمدى رى١٠
  حميدرضا شيخى، موسسه علمى فرهنگى دار الحديث، قم.

)، العلم و الحكمـة فـى الكتـاب و السـنة، سـازمان چـاپ و نشـر        ١٤٣٢شهرى، محمد ( . محمدى رى١١
  موسسه علمى فرهنگى دارالحديث، قم.

  )، التحقيق فى كلمات القرآن الكريم، تهران.١٣٦٢ن (. مصطفوى، حس١٢

   مقاالت

هـاى اسـالم، زارع، حسـين؛ نيـك صـفت، ابـراهيم        . تحليل مفاهيم شناختى و عاطفى انسان در آمـوزه ١
  .٤٦)، مطالعات معرفتى در دانشگاه اسالمى، شماره ١٣٩٠(

لسـفه، خسـروپناه، عبدالحسـين    . مبانى حكمى علم دينى از ديدگاه محمد نقيب العطـاس حكمـت و ف  ٢
  .٢مجله حكمت و فلسفه، سال نهم، شماره ).» ١٣٩٢(

)، قبـات،  ١٣٩٤تبار، رمضان ( . مبانى دين شناختى علوم انسانى اسالمى و برايند روش شناختى آن، على٣
  .٧٦، شماره ٢٠سال 

نهـا، شـريفى،   هـاى روش شناسـانه و غايـت شناسـانه آ     هاى موضوع علـوم انسـانى و داللـت    . ويژگى٤
  )، معرفت فلسفى، سال سيزدهم، شماره سوم،١٣٩٥احمدحسين (



)، معرفـت فلسـفى،   ١٣٩٥. هدف علوم انسانى اسالمى از منظر عالمه طباطبائى، سـاجدى، ابوالفضـل (  ٥
  ٥٣.١شماره 

 

 ٨٤٨مجموعه مقاالت روش شناسى قرآن و علوم انسانى ؛ ص

  تحليل اهداف علوم انسانى قرآن بنيان*

   ثريا قطبى

  

  استاديار گروه علوم قران و حديث دانشگاه شاهد

  

sghotbi@ shahed. ac. ir  

   سميه سادات حسينى

  

  فارغ التحصيل كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث دانشگاه شاهد

  

taban. h. 86@ gmail. com  

   چكيده

                                                           
 - قم  - جلد، جامعة المصطفى العالمية ١: قم)، مجموعه مقاالت روش شناسى قرآن و علوم انسانى، ١٣٩۶آن و علوم انسانى (كنگره بين المللى قر ١

  .١ايران، چاپ: 



ار داده و اهـداف  پژوهش حاضر سعى داشته است تا چگونگى علوم انسانى قرآن بنيان را مورد مداقه قـر 
اى است. بـا توجـه بـه     تحليلى و با استفاده از منابع كتابخانه -آن را تحليل كند. روش پژوهش، توصيفى

تفاوت مبانى فلسفى علوم انسانى قرآن بنيان و علـوم انسـانى برگرفتـه از مكاتـب بشـرى و نيـز وجـود        
بنيـان   توان اهداف علوم انسانى قرآن ن مىگرايى افراطى و نوع نگاه به انسا اختالف در منابع معرفتى، عقل

را رسيدن بشر به كمال نهايى، شكوفايى استعدادها، رفع معضالت فردى و اجتماعى و در نهايـت تحقـق   
هـا درجهـت تحقـق ايـن اهـداف اجتنـاب از        ترين گـام  نظام آرمانى و تمدنى اسالم دانست. يكى از مهم
  هاى وحيانى است. موزهسطحى نگرى و توجه به نظام ارزشى مبتنى بر آ

  واژگان كليدى: قرآن، علوم انسانى، اهداف غايى، اهداف ميانى، زندگى معنادار.

  ٨٤٩مجموعه مقاالت روش شناسى قرآن و علوم انسانى، ص: 

   طرح مسئله

علوم انسانى به دليل جايگاه حساسى كه در تعالى و رشد انسان دارد همواره در كانون توجه انديشمندان 
هاى آن كوتاه شده تمام كسانى كه بـه   هاى علمى و نظريه ر گرفته است. در دنياى امروز كه عمر بحثقرا

كنند. اهداف علوم  وجو مى دنبال تحول در علوم انسانى هستند آن را در بازخوانى اهداف اين علم جست
تحقق آن تامين  گرايى حاكم بر جامعه غرب است و انسانى غربى، برگرفته از رويكردهاى تجربى و حس

  باشد. كننده نيازهاى معنوى كنونى بشر نمى

تحول در علوم انسانى و تحليل اهداف آن در راستاى پاسخگويى به نيازهاى حال و آينده جامعه بشـرى  
هاى فكرى و تحوالت گسـترده اجتمـاعى ضـرورتى اجتنـاب      و ارائه الگوى كارآمد در مواجهه با چالش

المللى اهميت توجـه بيشـتر    اى علوم انسانى در سطح ملى و بين ى و توسعهساز ناپذير است. نقش هويت
هـاى راهبـردى بعـد از انقـالب      رو تحول در علوم انسـانى از دغدغـه   كند. ازاين به اين علم را آشكار مى

  اسالمى بوده است.

عرصـه  هـاى فرهنگـى در ايـن     شناختى و ايجاد جريـان  هاى معرفت هايى با ارزش هرچند تاكنون كوشش
اى انجـام شـده و تـا     انجام پذيرفته ولى غالبا بر مبانى نظرى مدونى استوار نبـوده و بـه صـورت جزيـره    



هاى علوم انسـانى اسـالمى    يافتن يك نظريه كالن كه بتواند تمامى شاخه رسيدن به نقطه مطلوب و سامان
  را در بر گيرد فاصله زيادى وجود دارد.

ت كه باگذارى انتقادى و كلى از اهداف علوم انسانى موجود اهداف از اين روى پژوهش حاضر بر آن اس
  بنيان را پيشنهاد دهد. علوم انسانى قرآن

   روش تحقيق

روش مورد استفاده در اين تحقيق روش تحليل مفهومى است كه با هدف تعميـق دانـش و دسـتيابى بـه     
ه الگوى مقـدماتى مبتنـى بـر ايـن اهـداف      تفسير عينى قابل دفاع از اهداف علوم انسانى قران بنيان و ارائ

  انجام شده است.

با توجه به هدف اساسى تحقيق كه تحليل اهداف علـوم انسـانى قـرآن بنيـان اسـت، در مرتبـه نخسـت        
دستيابى به تفسير دقيق از اصطالح علوم انسانى قران بنيان و در مرتبه دوم شناسايى اهداف علوم انسـانى  

  هاى انجام پژوهش عبارت است: ت. گامقران بنيان مد نظر بوده اس

الف) نخست ساختار مفهومى علوم انسانى مورد توجه قرار گرفت و نقش دين در علـوم انسـانى تعيـين    
  گرديد.

  ب) سپس اهداف علوم انسانى موجود بررسى شد.

  ج) آنگاه اهداف علوم انسانى قرآن بنيان مورد استنتاج قرار گرفت.

  ها يافته

   ساختار مفهومى علوم انسانى اسالمى -١ -٣

   شناسى علوم انسانى الف) مفهوم



با توجه به وجود تعاريف متعددى از علم و رشته علمى ارائه تعريف دقيق از علوم انسانى دشوار اسـت.  
شود كه بدانيم در تعريف علم به عنوان مجموعه مسـائلى كـه حـول يـك      اين دشوارى زمانى افزوده مى

واحد است رويكردهاى متعددى از جمله رويكردهاى مبتنى بر موضـوع، غايـت، مسـئله و روش    محور 
   وجود دارد و هر يك از اين رويكردها نيز با توجه به ديدگاه تعريف كننده داراى تفاوت است. ديدگاه

  ٨٥٠مجموعه مقاالت روش شناسى قرآن و علوم انسانى، ص: 

تواند علوم انسانى را به دليل غير  نسانى تا آنجا دخالت دارد كه مىمعرفت شناسانه فرد در تعريف علوم ا
اى و  ). همچنـين ناديـده گـرفتن بعـد توصـيه     ٨٤: ١٣٩٥تجربى بودن از حيطه علم ساقط نمايد (شريفى، 

ها در اطالق علم موجب سردرگمى در  تجويزى علوم انسانى و لزوم عينيت و توصيف روابط ميان پديده
  ق از علوم انسانى شده است.ارائه تعريف دقي

توان در دو دسته جاى داد؛ يك، تعريف عام: علـوم   با توجه به آنچه گفته شد تعاريف علوم انسانى را مى
كه با روش تجربى يـا عقلـى يـا نقلـى يـا       پردازد؛ اعم از اين انسانى، علومى است كه به مطالعه انسان مى

دينى و تجربى در ايـن تعريـف جـاى     -عرفانى، نقلى ىدست آيد. علوم انسانى فلسفى، شهود شهودى به
دارند. دو، تعريف خاص: علوم انسانى، علومى است كه با روش عقلى و تجربى، درصدد شناختن افعـال  

كه اين افعال، فردى يا جمعى، آگاهانه يا ناآگاهانه باشند. علـوم انسـانى در ايـن     انسانى است؛ اعم از اين
هـايى كـه    هاى مختلف بشر اسـت؛ يعنـى فعاليـت    وضوع تحقيق آنها فعاليتتعريف، معارفى هستند كه م

هاست.  متضمن روابط افراد با يكديگر و روابط اين افراد با اشيا و نيز آثار، نهادها و مناسبات ناشى از اين
رسد در اين تعريف تنها به برخى از روابـط انسـانى اشـاره شـده و از ايـن       ) به نظر مى٣: ١٣٦٢(فروند، 

هت دچار كاستى است زيرا علوم انسانى مربوط بـه انسـان يـا واقعيـت انسـانى اسـت و بايـد تمـامى         ج
  )١٦٢: ١٣٨٩هاى وجودى انسان را مورد توجه قرار دهد (ديلتاى،  ساحت

و » تكليفـى » ،«توصـيفى  «اند كه دربردارنـده گـزاره هـاى     برخى ديگر علوم انسانى را دانش هايى دانسته
انسان، تظاهرات وجودى و رفتارهاى فردى و جمعى باشد كه به مطالعه خصلت ها و  ناظر به» تجويزى«

رفتارهاى انسان در تمامى ابعاد پرداخته و در تربيت انسان و مديريت جامعه به سـوى كمـال و سـعادت    



اعـم از   -آن، نقش اساسى دارند. به بيان ديگر علوم انسانى، علومى است كه دربـاره كـنش هـاى انسـان    
  )١٣٩٤: ٣٤و آثار و پيامدهاى آن بحث مى كند (على تبار به نقل ازپارسانيا  -و اجتماعى فردى

البته بايد توجه داشت برخى تعاريف علوم انسانى ناظر به تعريف مصداقى و برخى ديگر ناظر به تعريف 
گ، هـاى علـوم انسـانى شـامل وابسـتگى بـه فرهنـ        كاركردى از علوم انسانى است. با توجه بـه ويژگـى  

هاى زمانى و مكانى و تاثيرپذيرى از  معنادارى، اختيارى بودن، همسويى با نيازها، قرار گرفتن در موقعيت
توان ادعا كرد كه بتوان تعريف دقيق جامع و واقع بينانه از علـوم انسـانى ارائـه داد. امـا از      پى آمدها نمى

بينـى و نهايتـا تقويـت، اصـالح و      پـيش علم توصيف، تبيين، تفسير و «ميان تعاريف علوم انسانى تعريف 
هايى است كـه بـه    رسد زيرا اوال ناظر به دانش تر از بقيه تعاريف به نظر مى دقيق» هاى انسانى تغيير كنش

هـا پرداختـه و تحليـل علـى،      اى در علوم انسانى مطرح شده و ثانيا به چرايى وقوع پديـده  صورت گزاره
هاى ظاهرى و حاالت درونـى و نهفتـه    ظر قرار داده و ثالثا كنشتفسيرى و كاركردى علوم انسانى را مد ن

  انسان و مقدمات ايجاد آن را مورد توجه قرار داده است.

شود كه علومى همچون فلسفه و الهيات را كه به بحـث از احكـام    اطالق علم در اين تعريف موجب مى
بر مصاديق جزيى شامل شـود. هرچنـد   پردازند را به دليل در بر گرفتن قوانين كلى حاكم  كلى هستى مى

در اين تعريف موضوع، غايت، هدف، روش و كاركردهاى علوم انسانى مغفـول مانـده اسـت (شـريفى،     
  )٩٠و  ٨٩: ١٣٩٥

   ب) نقش دين در علوم انسانى

  ٨٥١مجموعه مقاالت روش شناسى قرآن و علوم انسانى، ص: 

تاثير باورهاى دينى در علوم انسانى غير قابل انكار است. به ديگر سخن هر نگـاهى كـه بـه ديـن وجـود      
داشته باشد در نوع جهت گيرها در حوزه علوم انسانى تأثيرگذار است. هر نوع داورى درباره دين، تـأثير  

به جدايى ديـن از ديـن و    مستقيم يا غيرمستقيم در نوع تلقى ما از علوم انسانى خواهد داشت. اگر اعتقاد
اجتماع وجود داشته باشد و مبنايى مبتنى بر نگاه حداقلى به ديـن و دخالـت آن تنهـا در امـور فـردى و      
اخروى وجود داشته باشد كاهش تاثير دين در امور اجتماعى و علمى را منجر شده و تحقق علوم انسانى 



)) بـه تعبيـر   ٤٢: ١٣٩٤اممكن خواهد بود. (على تبـار،  معنا، نامطلوب يا ن اسالمى نيز با اين نگاه تقريبا بى
ديگر اعتقاد به محور بودن انسان در جهان هستى، علم پرستى، اعتقاد به بسـندگى عقـل، نسـبى انگـارى     
حقيقت و واقعيت، سنت ستيزى و تجددگرايى، فردگرايى ريشـه در وجـود باورهـاى مـادى گرايانـه در      

) همچنـين اعتقـاد بـه جـدايى ديـن از دنيـا و       ٣٤: ١٣٩٤از ويلسون،  علوم انسانى دارد (على تبار به نقل
انفكاك قلمرو دينى از قلمرو دنيوى خاستگاه سكوالريسم داشته و منجر به حذف ديـن از عرصـه علـوم    

  انسانى خواهد شد.

مى، گويند منظور از علوم اسال اى مى هاى متفاوتى وجود دارد؛ عده در پاسخ به چيستى علوم دينى ديدگاه
علمى است كه در فضاى فرهنگ و تمدن اسالمى تكون و توسعه يافته باشد؛ برخى معتقدند علمـى كـه   

انـد اگـر مسـائل علـم در چـارچوب       هدف آن، تبيين كتاب و سنت باشد، علم دينى است؛ گروهى قائـل 
داشناسـى  گويند علمى كه در خ بينى اسالمى تفسير شوند، آن علم دينى و اسالمى است؛ كسانى مى جهان

) و برخـى  ١٢٨: ١٣٧٧و رفع نيازهاى مشروع فردى و اجتماعى اسالمى موثر باشد، دينى است (گلشنى، 
بينى دينـى متـأثر باشـد و     هاى متافيزيكى علم از جهان دانند كه نخست پيش فرض علم دينى را علمى مى

توان گفت مـراد از   وق مى). بنابر تعاريف ف١٥١گيرى و كاربردهاى علم مؤثر باشد (همان،  دوم در جهت
هاى دين و نافع در وصول انسان به هدف غـايى زنـدگى و پاسـخگو بـه      علم دينى علمى مبتنى بر آموزه

  نيازها و برطرف كننده معضالت موجود در جامعه است.

   اهداف علوم انسانى -٢ -٣

ختيارى خود را براى چيزى است كه كنش گر فعل ا» هدف«در بيان اهداف علوم انسانى بايد دانست كه 
تواند معلول اهداف مختلف ديگرى باشد. از نظر فلسـفى   دهد. البته هدف خود مى وصول به آن انجام مى

شـود همـه    موجب مـى » حب ذات«است. » حب ذات«هاى انسانى  شناسى هدف نهايى همه كنش و روان
ظهور برسد (شـريفى بـه نقـل از    ها و رفع نقص به منصه  هاى انسانى با انگيزه نشان دادن توانمندى كنش

  )١٠٣: ١٣٩٥مصباح، 



در بيان اهداف علوم انسانى توجه به اين مقدمه ضرورى است كـه علـوم انسـانى جديـد كـه در غـرب       
گسترده شده، داراى ماهيتى نامعلوم و مشكوك است و به سبب ترسيم تصوير نادرست از انسـان هـدف   

شـود، ملغمهـاى    مروزه در غرب به عنوان علم شناخته مىواقعى خود را گم كرده است. درحقيقت آنچه ا
از عناصر فلسفى وشناخت شناسى يونان، مبـانى تعلـيم و تربيـت و اخـالق وزيباشـناختى روم، عناصـر       

باشـد   قانونى و سياستمدارى و حكمرانى يهوديت و مسيحيت، عناصر ايمان دينى اقوام آلمانى و غيره مى
) بـه طـور   ٨٤: ١٣٩٢خود رسيده است. (خسروپناه به نقل از عطـاس،   كه امروزه در مغرب زمين به اوج

نمونه نيچه معتقد است انسان آن هنگام انسان است كه به حيوانيت او توجه شود و عقل و نطق نيز بايـد  
  در خدمت حيوانيت بشر و ارضاى نيازهاى حيوانى او باشد.

  ٨٥٢مجموعه مقاالت روش شناسى قرآن و علوم انسانى، ص: 

ارزشها و جهان بينى برآمده از تمدن غربى، ثبات و استقرار نداشـته و دائمـا در حـال تجديـدنظر اسـت.      
ارزشهاى مطلق انكارشده و ارزشهاى نسبى مورد تصديق قرار گرفته است. دانش تا آنجا معتبر است كـه  

هى هـر آن چيـزى   رخدادهاى طبيعى وارتباط آنها با يكديگر را تفسير كند و هدفش، توصيف و سازماند
وجـو   است كه در طبيعت رخ مى دهد و تنها نيروهاى طبيعى منشأ و واقعيـات مـورد پـذيرش و جسـت    

هستند. اين امر باعث بروز تنشها و تضادهايى درونى و البته سرنوشت ساز در روح انسان غربى شـده و  
است. آنچه ذات تشنه  هاى عميق در وجود انسان امروزى غربى پاسخ، دوگانگى حاصل اين تضادهاى بى

كنـد.   آيد و آنچه كشفمى شـود هرگـز واقعـا او را قـانع نمـى      جويد حقيقتاً به دست نمى انسان غربى مى
  (همان)

هدف اول علوم انسانى ايجاد معناگرايى در زندگى است هرچنـد بسـيارى از انديشـمندان غربـى علـوم      
اند بـه   و منبع عظيم قرآن كريم و سنت نتوانستهانسانى را با اين هدف توليد نمودند ولى به علت فقدان د

» وجودشناسـى «دهد كه  در آثار خود نشان مى» هايدگر«آنچه مورد نظرشان بوده است برسند. براى مثال 
بنيادى براى او شرط اساسى تعريف معناى كل هستى و از جمله معناى زندگى انسـانى اسـت. انتقـاد او    

است كه در آن خدايان وجود ندارند و اين موجب رخـت بربسـتن   نسبت به دنياى غرب زده اكنون اين 



: ١٣٧٣معناى زندگى انسان مدرن شده و انسداد عالم تعالى و سـعادت حقيقـى را در پـى دارد (پروتـى،     
به خسران نبودن خدا در دنياى غرب پى بـرده  » هايدگر«) بنابراين هرچند انديشمندانى مانند ١٣٧و  ١٣٦

البيـت (ع) در ارائـه تئـورى     گران به دليل محروميت از كتاب كـريم و سـنت آل  است وليكن ايشان و دي
به خداوند به عنوان عنصر معنادهنده به زنـدگى، او  » هايدگر«خويش موفق نشدند زيرا عدم توجه كافى 

  دارى زندگى عقيم گذاشته است. را در نظريه معنى

و بهسـازى وضـعيت اقتصـادى، سياسـى،     هدف دوم علوم توليد نظريـه و تئـورى و براسـاس آن تـدبير     
هاى مـادى و دنيـوى انسـان     فرهنگى، اجتماعى، حقوقى، امنيتى دانست. اين هدف غالبا با توجه به جنبه

  گيرد. شكل مى

خصوص علوم دقيقه و علوم  سازى رفتار انسان است. علوم انسانى مدرن به هدف سوم علوم انسانى كمى
كنند تا براى تغيير رفتـار انسـان يـا رفتـار اجتمـاعى       انسان تالش مى سازى رفتار كاربردى عالوه بر كمى

بـا  » هاى نا صواب آنها انگيزه«معادله ارائه دهند، اين معادالت غالبا مبتنى بر مبانى و غايات غرب است و 
حامل مبانى و ارزشهاى غربى هستند و تـوجهى   تركيب شده است. علوم انسانى مدرن، علومى» انگيخته«

  جانبه انسان ندارند. ود همهبه وج

توان گسـترش دانـش را هـدف عـام      ها است. به تعبير ديگر مى هدف چهارم علوم انسانى توسعه آگاهى
  علوم انسانى دانست.

  هدف پنچم علوم انسانى مشاهده و درك الگوهاى كلى رويدادها و روابط بين آنها است.

باشـد.   هاى مختلف انسان مـى  هاى نهفته در كنش هدف ششم علوم انسانى فهم اعتبارات، معانى و انگيزه
بينى رفتارهاى انسان شده تصـرف مهـار، اصـالح، هـدايت و جهـت دهـى آن را        اين هدف موجب پيش

  سازد. ممكن مى

دن قـدرت و رسـيدن بـه    تواند با انگيزه كسب سود، بدست آور گانه فوق مى هر يك از اهداف چهارگانه
  شود. رفاه و كسب لذت باشد. اهداف زمينى كه در همين دنيا محقق مى



  ٨٥٣مجموعه مقاالت روش شناسى قرآن و علوم انسانى، ص: 

   اهداف علوم انسانى قرآن بنيان -٣ -٣

لى و نـه  است و به انسان در اين علوم به عنـوان محـور تعـا    علوم انسانى قران بنيان داراى هويتى وحيانى
شناختى علوم انسانى قران بنيان روش تركيبى از حسى،  هاى معرفت شود. ريشه محور توسعه نگريسته مى

) وحيانى بـودن ايـن منبـع سـبب     ٢٢/ ١: ١٣٨٨عقلى و شهودى ذيل واليت وحى است. (جوادى آملى، 
  دنيوى توليد نشوند.ها در جهت محقق شدن اهداف  شود كه در توليد علوم انسانى تنها آراء و نظريه مى

توان در دو هدف غايت مدارانـه و شـش    با توجه به آنچه گفته شد اهداف علوم انسانى قران بنيان را مى
  هدف ميانى بر شمرد:

   اهداف غايت مدارانه علوم انسانى قرآن بنيان -١ -٣ -٣

كمال و سعادت و تقـرب   اهداف غايت مدارانه علوم انسانى قران بنيان شامل قرار گرفتن انسان در مسير
  به خداوند است.

   الف) قرار گرفتن انسان در مسير كمال و سعادت

شود و اعمال او در اين دنيا در كيفيت زنـدگى اخـروى او تاثيرگـذار     از آنجا كه انسان با مرگ نابود نمى
كند تا عالوه بر  ريزى اعتنا باشد و بايد اعمالش را چنان تنظيم و طرح تواند نسبت به آخرت بى است نمى

ويژه اينكه زنـدگى اخـروى، بـرخالف زنـدگى دنيـوى،       سعادت دنيوى، به سعادت اخروى نايل گردد. به
بهتر » واالخره خير و ابقى«سوره اعلى  ١٧حياتى جاودانه و ابدى است. خداوند زندگى آخرت را در آيه 

ء فَمتاع الْحياةِ الدنْيا و زينَتُها و مـا   منْ شَىو ما أُوتيتُم « ٦٠و پايدارتر معرفى كرده و در سوره قصص آيه 
آنچه به شما داده شده متاع زندگى دنيـا و زينـت آن   «كند كه  تاكيد مى» عنْد اللَّه خَيرٌ و أَبقى أَ فَال تَعقلُونَ

قُلْ متـاع  « ٧٧آيه و در سوره نساء » كنيد است و آنچه نزد خدا است بهتر و پايدارتر است آيا انديشه نمى
  فرمايد. صريحا متاع دنيوى را در مقايسه با آخرت اندك معرفى مى» الدنْيا قَليلٌ و الْآخرَةُ خَيرٌ لمنِ اتَّقى



بنابراين هدف علوم انسانى قرآن بنيان قرار گرفتن انسان در مسيرى است كه سعادت دنيوى و اخروى او 
بودن به حيات اخروى و توجه به دنيا و زينت آن شـقاوت جاودانـه را    اهميت رو بى را تضمين كند ازاين

تـوجهى بـه زنـدگى در دنيـا      براى انسان در پى خواهد داشت البته توجه به حيات اخروى به معناى بـى 
نيست بلكه بدين معناست كه به هنگام وجود تعارض بين سعادت دنيوى و اخروى بـر خـالف ديـدگاه    

بيننـد،   هـاى مـادى مـى    بردارى هر چه بيشـتر از اندوختـه   سعادت خود را در بهرهگرا كه  هاى مادى انسان
  سعادت آخرتى خود را بر سعادت دنيوى خويش برترى دهد.

  ب) تقرب به خداوند

انسان ازآنجاكه خود را دوست دارد، سعادت و كمالى را مى طلبد كه بى نهايـت، ابـدى و مطلـق باشـد.     
  آن بنيان حركت به سوى كمال نهايى و كمال مطلق انسانى است.بنابراين هدف علوم انسانى قر

» ذات خداونـد «اما طبق مبانى هستى شناختى برگرفته از منابع عقل و وحى مصداق حقيقى كمال مطلـق  
طلبد، در حقيقت وصول و نزديكى بـه خداونـد    بارى تعالى است و ازاين رو انسان كه كمال مطلق را مى

ين خاطر عالمه، به عنوان يك متفكـر اسـالمى، تقـرب الهـى را غايـت قصـواى       متعال را طالب است. بد
) انسان ازآنجاكـه مخلـوق خداونـد تعـالى     ١٨٤/ ١٣٩٥حركت تكاملى انسان معرفى مى كنند. (ساجدى: 

است و در سير تكاملى خود رو به سوى او دارد، بايد همه توجه خود را معطوف به هـدف نزديكـى بـه    
  خداوند

  ٨٥٤الت روش شناسى قرآن و علوم انسانى، ص: مجموعه مقا

كند و اهداف ديگر خود را در راستاى اين هدف نهايى قرار دهد. البته اين قرب در سايه بندگى خداونـد  
  پيوندد و در علوم انسانى قرآن بنيان هدف تقرب خدا با عبوديت خداوند همراه است. به وقوع مى

   رآن بنياناهداف ميانى علوم انسانى ق -٢ -٣ -٣

سازى رفتار  اهداف ميانى علوم انسانى قرآن بنيان شامل رشد بعد شناختى، عاطفى و عقالنى انسان، كيفى
انسان در جهت كسب رضاى خداوند، تنظيم روابط انسان در سه سطح رابطه بـا خـدا، رابطـه بـا خـود،      



حاكم كـردن بيـنش توحيـدى در     رابطه با ديگران، تقويت ايمان و اعتقاد اسالمى، تهذيب و تزكيه نفس،
  هاى زندگى فردى و اجتماعى و رفاه و پيشرفت مادى و معنوى فرد وجامعه است. عرصه

   رشد بعد شناختى، عاطفى و عقالنى انسان

نْ روحـى     «خداوند انسان را آفريد و از روح خود بر آن دميد. سخن خداوند  مـ فيـه نَفَخْـت و تُهيوإِذا س
پس آن گاه كـه او را بـه خلقـت كامـل بياراسـتم و از روح خـود در او       ) «٧٢(حجر: » ه ساجِدينَفَقَعوا لَ

از » بعـد مـادى  «بيانگر اين واقعيت است كه انسـان گرچـه از نظـر    » بدميدم دربرابر او به سجده در افتيد
  است.» روح الهى«حامل » بعد معنوى و روحانى«آفريده شده اما در » مقدارى آب بى«و يا از » خاك تيره«

هدف علوم انسانى قرآن بنيان توجه به بعد شناختى، عاطفى و عقالنى انسان عالوه بـر بعـد جسـمانى او    
هاى مهم در قـواى شـناختى انسـان     يكى ديگر از واژه» علم«است. در بعد شناختى بايد توجه داشت كه 

بـه صـورت اكتسـابى و از طريـق      هايى اشـاره دارد كـه   اى از معلومات و دانش به مجموعه» علم«است. 
شود. (زارع و  گانه و يا حضورى و خارج از مجارى مادى وارد ذهن و عقل انسان مى مجراى حواس پنج

، »العلم أشـرَف األحسـابِ  «، »العلم نعم الدليلُ«، »العلم مصباح العقلِ«) در روايات ٧٢: ١٣٩٠نيك صفت، 
) ايـن نكتـه   ٨٧٢/ ٢: ١٣٨٨(رى شهرى، » ال شَرَف كَالعلمِ«و » كَنزَ أنفَع منَ العلمِال «، »العلم ضالَّةُ المؤمنِ«

كند كه دانش، چراغ خرد است، راهنمايى نيكو، شريفترين شرافت خانوادگى و گمشده مـؤمن   آشكار مى
يه السالم) گنجى، سودمندتر از دانش و هيچ شرافتى مانند آن نيست. تا آنجا كه امام على (عل است و هيچ

  (همان).» العلم حياةٌ«فرمايد  معرفى نموده و مى» حيات«دانش را 

در اهداف علوم انسانى قرآن بنيان توجه به اين نكته حائز اهميت است كه بر اساس روايـات معصـومين   
رى (ع) بايد نتيجه علم خالص گردانيدن عمل براى خداوند، عمل نيكو، بيم از پروردگار، آرامش و بردبـا 

لِ    «باشد. سخنان امام على (ع)  مـالع لـمِ إخـالصرَةُ الع لـمِ   «)، ٨٧٣/ ١٣٨٨: ٢(رى شـهرى،  » ثَمـةُ الع غايـ
بحانَهس نَ اللَّهم لِ  ٥٧/ ١٤٣٢رى شهرى: ») الخَوف مـسـنُ العلمِ حةُ العو ٦١/ ١٤٣٢(رى شـهرى:  » ) غاي (

) ناظر بـه ايـن مهـم اسـت. بـه ديگـر سـخن اگـر         ٤١٠، ١٤٣٢ (رى شهرى،» غايةُ العلمِ السكينَةُ والحلم«
خروجى علوم انسانى باعث آن نشد كه انسان عمل خود را براى خداوند خالص گردانـد و عمـل نيكـو    



انجام دهد و از گناه پرهيز نموده و به آرامش و بردبارى برسد به اهداف علوم انسـانى قـرآن بنيـان نائـل     
  نشده است.

است كه كاربرد آن در قـرآن  » قلب«هاى مهم در قواى شناختى انسان  قرآنى يكى از واژه هاى بنا بر آموزه
هاى روانى، اخالقى و معنوى انسـان اسـت. زنـدگى انسـان در      با قلب مادى تفاوت بوده و ناظر به جنبه

س، شـود. بـر ايـن اسـا     گيرد و در آخرين مراحل نيز از قلب جدا مى اش به قلب تعلّق مى نخستين مرحله
)، ١٠(بقـره/  » بيمـارى ومـرض  «)، ٢٠(محمـد/  » حيـات و ممـات  «آيات فراوانى وجود دارد كه در آنهـا  

) به قلب نسبت داده شده است. عالوه بـر وظيفـه اصـلى حيـات قلـب،      ٩٨(شعراء/ » صحت و سالمت«
د هاى احساسـى، عـاطفى و هيجـانى اسـت. ايـن بعـد از ابعـا        بيشترين كاربردهاى قلب در قرآن، ويژگى

  وجودى انسان، او

  ٨٥٥مجموعه مقاالت روش شناسى قرآن و علوم انسانى، ص: 

/ ١٣٩٠كند. (زارع و نيك صـفت:   را براى انجام كارى، تشويق يا براى ترك عملى، ترغيب و تحريك مى
٧٥(  

ه   «فرمايـد   امام صادق (عليه السالم) قلب را به عنوان حرم خدا معرفى كرده و مـى  رَم اللـَّ حـ فـال  القلـب ،
غَيرَ اللَّه اللَّه رَمنْ حكعالمه طباطبايى، آثار و خواصى مانند٢٩١/ ١٣٨٨: ١(رى شهرى، »» تُس (  

انـد كـه بـه عنـوان      راده، عشق، نفرت، بيم، اميد، خوف، رجا، ميل، عالقه، لذت، شادى از جمله مفاهيمى
مفاهيم عاطفى و كاربردهاى محتوايى قلب در انسان به آنها اشاره شده است. (زارع و نيك صفت به نقل 

  )٧٥/ ١٣٩٠از طباطبايى: 

مسـتقالت  «لب آن اسـت كـه بـدانيم انسـان هـم در      بنيان در بعد عقالنى جا در اهداف علوم انسانى قرآن
كه عقل قادر بـه  » غيرمستقالت عقليه«كه موضوعاتى است كه عقل قادر به فهم آن است و هم در » عقليه

دهد كـه انسـان    درك و فهم آن نيست به قرآن نيازمند است. درك درست از مفاهيم آيات قرآن نشان مى
لِ الْورِيـد  «ازمند است. سخن خداوند حتى در معرفت به خودش نيز به قرآن ني بـنْ حم هإِلَي نُ أَقْرَبنَحو «



تـر اسـت و از    ) بيانگر آن است كه خداوند به عنوان خالق انسان از شاهرگ آدمى بـه او نزديـك  ١٦(ق/ 
  هاى نفس او آگاهى دارد. وسوسه

و اختيـار مسـير نيـز بـه قـرآن      دهد كه انسان در شناسايى صحيح مقصـد   توجه به چنين داللتى نشان مى
تواند هدف و مقصد نهايى خود را بشناسد. افزون بر آن عقل  نيازمند است و بدون استعانت از قرآن نمى

هاى حيات نيست از همين روى خداوند در آيه  به تنهايى و بدون استعانت از قرآن قادر به شناخت اسوه
ه خدا و روز قيامت اميدوار باشند و خدا را بسيار سوره احزاب رسول خدا (ص) را براى كسانى كه ب ٢١

لَقَد كانَ لَكُم فى رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنَةٌ لمنْ كانَ يرْجوا «فرمايد  ياد كنند، الگوى نيكو معرفى نموده و مى
  ».اللَّه و الْيوم الْآخرَ و ذَكَرَ اللَّه كَثيراً

  ت كسب رضاى خداوندسازى رفتار انسان در جه كيفى

گيرى برخى به سوى كمال و برخى ديگر بـه سـوى    يابد كه جهت هاى متعددى مى انسان در خود، كشش
هاست. آدمى براى آن كه راه خودشكوفايى را در پـيش گيـرد و در    سقوط و انحطاط بشر به سوى پليدى

وبى هاى متنوع و متضاد در وجود خويش را بـه خـ   جهت هدف آفرينش خويش گام بردارد، بايد گرايش
شناخته و آن را در جهت كسب رضاى خداوند قرار دهد و با مراقبت از خواسته ها و رفتارها خود را از 
گرفتار شدن در چنگال هواى نفس و رفتارهـاى ناصـواب برهانـد. رسـالت علـوم انسـانى قـرآن بنيـان         

. در سـخن  سازى رفتار انسان تا وصول او به انسان مطلوب و به دسـت آوردن حيـات طيبـه اسـت     كيفى
ـ  «خداوند  بنَ طَيسـاكم يها وينَ فدخال ا الْأَنْهارهتنْ تَحرِى متَج نَّاتج ناتؤْمالْم ينَ ونؤْمالْم اللَّه دعى  و ةً فـ

يمظالْع زالْفَو وه كرُ ذلأَكْب نَ اللَّهرِضْوانٌ م نٍ ودع نَّاتج«  

هايى وعده داده كه در آنها جويبارها روان است و در  مردان و زنان مؤمن، بهشت ) پروردگار به٧٢(توبة/ 
تر است. اين اسـت   هاى جاودان، و خشنودى خدا، بزرگ اند، و سراهايى پاكيزه را در بهشت آنها جاويدان

  ».همان كاميابى بزرگ

   رانتنظيم روابط انسان در سه سطح رابطه با خدا، رابطه با خود، رابطه با ديگ



در علوم انسانى قرآن بنيان بايد گزاره هاى دينى را در قران سنت عقل و اجماع و در سه سطح رابطه بـا  
  خدا، رابطه با خود، رابطه با ديگران شناسايى و تحليل كرد و براساس آن الگويى از

  ٨٥٦مجموعه مقاالت روش شناسى قرآن و علوم انسانى، ص: 

يم نموده و قوانين حاكم بر او را كشف كرد، بر پايه آنچه گفته شد كـه  هاى وجودى انسان را ترس ساحت
هدف غايى علوم انسانى اسالمى قرار گرفتن بشر در مسـير كمـال و سـعادت در تمـامى شـئون حيـات       

اعم از فردى، اجتماعى، خانوادگى و در ابعاد دنيوى و اخروى است بايد دريافت كـه دسترسـى    -انسانى
تنظيم روابط انسان در سه سطح رابطه با خدا، رابطه با خود، رابطه با ديگران اسـت.  به اين هدف در گرو 

  )٤٣: ١٣٩٤(على تبار، 

   تقويت ايمان، تهذيب و تزكيه نفس

سازى درون از اخالق ناپسـند، يكـى از مهمتـرين اهـداف ميـانى علـوم        تقويت ايمان، تزكيه نفس و پاك
ه نفس، رشد انسان را در كليه ابعاد اعم از معرفتـى، اعتقـادى و   شود. تزكي انسانى قرآن بنيان محسوب مى

اخالقى بدنبال دارد و غفلت از آن مانعى بر سر راه رسيدن به كمال و سدى در مقابـل دريافـت بركـات    
هـاى گنـاه و رذايـل     بنيـان زدودن حجـاب   گردد. در علوم انسانى قـرآن  معنوى و مادى الهى محسوب مى

هاى نفسانى و صفات ناپسند و تحكـيم   س، محاسبه، مراقبه، زدودن دل از خواهشاخالقى با پاكسازى نف
باورهاى دينى و اهتمام به معرفت خداوند جايگاه مهمى دارد و انسان را به سوى كمـال و تعـالى سـوق    

  دهد. مى

مو، رشـد،  در لغت به معانى گوناگونى به كار رفته است از جمله: پيراستن، تطهير، ن» زكو«تزكيه از ريشه 
مصـدر بـاب تفعيـل و ثالثـى     » تزكيه«) كلمه ٣٥٨/ ١٤: ١٤٠٥افزايش و پرورش دادن است. (ابن منظور، 

: ١٤٠٣به معناى نمو صالح است، نموى كه مالزم و خير و بركـت باشـد. (طباطبـائى،    » زكات«مجرد آن 
علمـاى اخـالق و    ) اين واژه در اصل داراى چند معنا است ولى متخصصان تعلـيم و تربيـت و  ٤٤٧/ ١٩

انـد. ايـن    گرفتـه » تهذيب«يا » تربيت«عرفان به يك بعد معنايى آن توجه كرده و آن را مترادف با واژگانِ 
سازى و تطهير از عيوب و نواقص، و هم داراى بار معناى رشد و فزونى است  واژه هم حامل معناى پاك



گيرد. تزكيه در عرفـان پـاك    ا در بر مىهاى وجودىِ آدمى ر هاى جسمانى ساير عرصه كه عالوه بر عرصه
: ذيـل مـدخل تزكيـه) و در    ١٣٦٢ها و بيرون كردن دوستى دنيـا از دل (شـهيدى،    كردن درون از آلودگى

هاى اخالقى، به منظور گام برداشتن  سازى نفس از اخالق ناپسند و آلودگى اخالق به معناى تطهير و پاك
ب كمـال و سـعادت واقعـى انسـان در دنيـا و آخـرت       درجهت فضائل اخالقى است كه در نهايت موج

  شود. مى

صورتهاى گوناگون تزكيه در قرآن ناظر بر معناى عام دور ساختن غيرحق از حق و نيـز ناپـاكى از پـاكى    
و نـور/   ٩كه شامل پالودن نفس از گناه و خويهاى ناپسند (شمس/ ») زكو«: ذيل ١٣٦٠است (مصطفوى، 

) و در ٧١؛ توبـه/  ١٦٢؛ نسـاء/  ١١٠، ٨٣، ٤٣حرام و فاسـد اسـت (بقـره/     ) و پااليش مال از چيزهاى٢١
) كه مدح نفس همـان پـاكيزه نشـان دادن آن    ٤٩؛ نساء/ ٣٢برخى موارد در معناى مدح بكار رفته (نجم/ 

داند كه حصـول   ) قرآن تزكيه را نيز مانند ساير فضايل انسانى، لطفى الهى مى١٦٩/ ٣تا:  است. (قرشى، بى
) دركاربرد قرآنى، گاه تزكيه با خداوند و انبياء ٢١؛ نور/ ٤٩ن اراده پروردگار ممكن نيست (نساء/ آن، بدو

  (عليهم السالم) و به طور اخص با رسول خدا (صلى اهللا و عليه و آله) و گاه با بندگان مرتبط است.

ن به كمـال و سـدى در   هاى روايى، آلودگى نفس به عنوان مانعى براى انسان در راه رسيد براساس آموزه
مقابل دريافت بركات الهى اعم از معنوى و مادى است و در عوض تزكيه و طهارت نفس باعـث جلـب   

؛ ٢٧٥/ ٢: ١٣٧٨رحمت خداوند و قرار گرفتن در عرش ذات اقـدس بـارى تعـالى اسـت. (ابـن بابويـه،       
  )٢٥٨/ ٢٩: ١٣٩٧مجلسى، 

  و رشد دادن فضايل و كرامات اخالقى وجود انسان را در علوم انسانى قرآن بنيان بارور كردن استعدادها

  ٨٥٧مجموعه مقاالت روش شناسى قرآن و علوم انسانى، ص: 

سازد و باعث مى گردد انسان به مقصود نهايى خـود كـه قـرب     خدايى نموده و او را به كمال نزديك مى
  الهى است نزديك شود.

   اجتماعى هاى زندگى فردى و حاكم كردن بينش توحيدى در عرصه



بر اساس توحيد در ربوبيت تشريعى، همه هستى از آن خداوند است و وحدت فرماندهى تنهـا شايسـته   
ذات اقدس الهى است .. هر قانون بايد به پشتوانه امضاى الهى و اجازه الهى رسميت يابدو هيچ كـس در  

  اين عالم به صورت باالصاله متصدى كار تدبير عالم نيست.

نى قرآن بنيان ايجاد آگاهى و ايجاد گرايش در جهت حاكميت بينش توحيدى در تمـامى  هدف علوم انسا
اى بـر گـرايش    تـوان مقدمـه   ها بينش را مى هاى زندگى است. به علت ارتباط ميان بينش و گرايش عرصه

هـاى   دانست به ديگر سخن تا شناخت توحيدى نباشد گرايش به حاكميـت بيـنش توحيـدى در عرصـه    
شود لذا زمانى كـه شـناخت و گـرايش تومـان وجـود داشـته باشـد         اجتماعى ايجاد نمى زندگى فردى و

توان به هدف علوم انسانى قران بنيان كه حاكميت بينش توحيدى است دست يافت. سـخن خداونـد    مى
»بِكُلِّ شَى وهنُ واطالْبرُ والظَّاهرُ والْآخلُ والْأَو وه يملع ست اول و آخر و ظاهر و بـاطن  او) «٣(حديد/ » ء

ك بِـالْعرْوةِ الْـوثْقَى    «و نيز » و او به هر چيزى داناست سـتَماس نٌ فَقَدسحم وهو إِلَى اللَّه ههجو ملسن يمو
كنـد قطعـاً   و هر كس خود را در حالى كه نيكوكار باشد تسليم خدا ) «٢٢(لقمان/ » وإِلَى اللَّه عاقبةُ الْأُمورِ

و إَِلى اللَّه تُرْجع «و نيز سخن خداوند » زده و فرجام كارها به سوى خداست در ريسمان استوارترى چنگ
ورهمگى نشان از اين بينش توحيدى دارد. ١٠٩و عمران آيه  ٢١٠در سوره بقرة آيه » الْأُم  

   رفاه و پيشرفت مادى و معنوى فرد و جامعه

تضائات مادى و روح مجرد داراى اقتضائات متناسب با خود است. انسان بـه دليـل   ترديد بدن مادى اق بى
داشتن زندگى مادى و جسمانى، نيازمند امكانات مادى براى امرار معاش و گذران زندگى است كه بدون 
برخوردارى از حداقل هايى از امكانات رفاهى مادى، نمى توان حصول كماالت معنوى و متعـالى را نيـز   

رد او اميد داشت. بنابراين هدف علوم انسـانى قـرآن بنيـان توجـه بـه هـر دو جنبـه انسـان شـامل          در مو
  برخوردارى از امكانات رفاهى مادى و اقتضائات روحى و معنوى به طور تومان است.

ا خَيرُ الدني«كند. سخن معصوم (ع)  در علوم انسانى قرآن بنيان علم نقش اول را در رشد اقتصادى ايفا مى
دهد كه خيـر دنيـا و آخـرت، بـا علـم تـأمين        نشان مى» واآلخرَةِ مع العلمِ، وشَرُّ الدنيا واآلخرَةِ مع الجهلِ

حـاكى از آن  » ال فَقرَ مع حسـنِ تَـدبير  «شود؛ و شرّ دنيا و آخرت آميخته جهل است. همچنين روايت  مى



» سوء التَّدبيرِ مفتـاح الفَقـرِ  «اشت افزون بر آن حديث است كه اگر تدبير نيكو باشد، فقر وجود نخواهد د
  حاكى از آن است كه برنامه ريزى نادرست، كليد فقر است.

البته بايد توجه داشت كه هدف علوم انسانى قرآن بنيان در رسيدن به رفـاه و پيشـرفت مـادى و معنـوى     
لق است. با همين رويكرد هدف علـوم  اى براى رشد استعدادهاى انسانى براى رسيدن به كمال مط مقدمه

هـاى   انسانى قرآن بنيان را نيازمند تحقّق رفاه فراگيردر جوامع است تا افراد آن قادر بـه ارتقـاى شاخصـه   
و لَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنُـوا و اتَّقَـوا   «معنوى، همچون ايمان و اخالق و اعمال صالح گردند. سخن خداوند 

ها ايمان  ) اشاره به اين امر دارد كه اگر مردم آبادى٩٦(اعراف/ » م برَكات منَ السماء و الْأَرضِلَفَتَحنا علَيهِ
گشـود. همچنـين قـول     آورده و پرهيزگارى كرده بودند، خداوند بركات را از آسمان و زمين بر آنان مـى 

لْ    استَغْفرُوا ربكُم إِنَّه كانَ غَفَّاراً* يرْسلِ«خداوند  عـجي ينَ و نـب والٍ وبِأَم كُمددمي راراً* ودم كُملَيع ماءالس
لَكُم   

  ٨٥٨مجموعه مقاالت روش شناسى قرآن و علوم انسانى، ص: 

از پروردگارتان آمرزش بخواهيـد؛ كـه او همـواره آمرزگـار     ) «١٠ -١٢(نوح/ » جنَّات و يجعلْ لَكُم أَنْهاراً
ها  ها و پسران يارى كند و به شما بوستان است* تا آسمان راى بر شما بارنده فرستد* و شما راى به مال

  هاى معنوى است. هاى مادى و مولفه مندى هناظر به ارتباط ميان بهر» ها پديد آورد. دهد و برايتان جوى

  گيرى: نتيجه

  ٨٥٩مجموعه مقاالت روش شناسى قرآن و علوم انسانى، ص: 

گرايـى و   اهداف علوم انسانى موجود برگرفته از افكـار مسـلط بـر جامعـه غـرب اسـت و عنصـر حـس        
ـ  گرايى بر آن غلبه دارد و پاسخگوى نيازهاى امروز بشر نيست و نمـى  تجربه د انسـان را بـه تعـالى و    توان

هـاى   رو بايد مسير تحول را در پـى گيـرد و بـا اتكـاء بـه آمـوزه       سعادت دنيوى و اخروى برساند، ازاين
بنيان در هر  هاى اسالمى اهداف خود را باز توليد نمايد. تعيين اهداف علوم انسانى قرآن وحيانى و ارزش

ختى است و براى عملياتى كردن آن بـازخوانى و  شنا پردازى و بنيان معرفت سطح تحقيق حاجتمند نظريه



پردازى در عرصه علوم انسانى قرآن بنيان ضرورتى انكارناپـذير اسـت. بـر پايـه ايـن       در پرتوى آن نظريه
شـود. هرچنـد اهـداف     بنيان طراحـى مـى   ها برنامه راهبردى و الگوى جامع علوم انسانى قرآن پردازى ايده

   ميانى

سـازى رفتـار انسـان در جهـت كسـب رضـاى        عاطفى و عقالنى انسـان، كيفـى  مانند رشد بعد شناختى، 
خداوند، تنظيم روابط انسان در سه سطح رابطه با خدا، رابطه با خود، رابطه با ديگـران، تقويـت ايمـان و    

هـاى زنـدگى فـردى و     اعتقاد اسالمى، تهذيب و تزكيه نفس، حـاكم كـردن بيـنش توحيـدى در عرصـه     
بنيـان نقـش حـائز اهميتـى      رفت مادى و معنوى فرد وجامعه در علوم انسانى قرآناجتماعى و رفاه و پيش

دارد اما همه آنها در راستاى اهداف غايى قرار گرفتن انسان در مسير كمال و سعادت و تقرب به خداوند 
سـيم  دهـد. تر  ها و عاليق ما را تحت تاثير خود قرار مى كند و رفتارها، كنش معناى واقعى خود را پيدا مى

   نقشه جامع علوم انسانى

  ٨٦٠مجموعه مقاالت روش شناسى قرآن و علوم انسانى، ص: 

ها، اهداف و الگوهاى نـاظر   بنيان به سهولت ممكن نيست و نيازمند تبيين نظرى و كارآمد چارچوب قرآن
مطلـوب،   شناسى و انسان بايسـته و  گيرى نظام انسان هاى قرآن است شكل به علوم انسانى مبتنى بر آموزه

  گيرى حيات طيبه و معقول و تحقق تمدن اسالمى بر پايه توليد شكل

...  

  

  گيرد. بنيان شكل مى علوم انسانى قرآن

  پيشنهادها

  . تدوين نقشه جامع علوم انسانى قرآن بنيان؛١



  ها، اهداف و الگوهاى ناظر به علوم انسانى قرآن بنيان؛ . تبيين نظرى و كارآمد چارچوب٢

  هاى قران و روايات معصومين (ع). ه مندى توامان از آموزه. بهر٣

  ٨٦١مجموعه مقاالت روش شناسى قرآن و علوم انسانى، ص: 

   منابع

   قرآن كريم

  )، عيون اخبارالرضا، چاپ مهدى الجوردى، تهران.١٣٧٨. ابن بابويه، محمد (١

  وزه، قم.)، لسان العرب، نشر ادب ح١٤٠٥. ابن منظور، محمد بن مكرَّم (٢

  )، الوهيت و هايدگر، ترجمه محمدرضا جوزى، تهران، انتشارات حكمت.١٣٧٣. پروتى، جيمز (٣

  )، فصلنامه اسراء، قم، مؤسسه بين المللى معارف وحيانى.١٣٨٨. جوادى آملى، عبداهللا (٣

  ) فرهنگ معارف اسالمى، تهران، شركت مؤلفان و و مترجمان.١٣٦٢. شهيدى، جعفر،) ٤

  )، الميزان فى تفسير القرآن، مؤسسه اعلمى، بيروت.١٤٠٣. طباطبائى، سيد محمدحسين،) ٥

هاى مربوط به علوم انسانى، ترجمـه علـى محمـد كـاردان، مركـز نشـر        )، نظريه١٣٨٥. فروند، ژولين، (٦
  دانشگاهى، تهران، چ سوم.

  ه، تهران.تا)، قاموس قرآن، دارالكتب االسالمي . قرشى، سيد على اكبر،) بى٧

)، از علم سكوالر تا علم دينى، پژوهشگاه علوم انسـانى و مطالعـات فرهنگـى،    ١٣٧٧. گلشنى، مهدى، (٨
  تهران.

  )، بحاراالنوار، دراالكتب االسالميه، تهران.١٣٩٧. مجلسى، محمد باقر (٩



)، منتخـب ميـزان الحكمـة، تلخـيص حميـد حسـينى، متـرجم        ١٣٨٨شـهرى، محمـد (   . محمدى رى١٠
  حميدرضا شيخى، موسسه علمى فرهنگى دار الحديث، قم.

)، العلم و الحكمـة فـى الكتـاب و السـنة، سـازمان چـاپ و نشـر        ١٤٣٢شهرى، محمد ( . محمدى رى١١
  موسسه علمى فرهنگى دارالحديث، قم.

  )، التحقيق فى كلمات القرآن الكريم، تهران.١٣٦٢ن (. مصطفوى، حس١٢

   مقاالت

هـاى اسـالم، زارع، حسـين؛ نيـك صـفت، ابـراهيم        . تحليل مفاهيم شناختى و عاطفى انسان در آمـوزه ١
  .٤٦)، مطالعات معرفتى در دانشگاه اسالمى، شماره ١٣٩٠(

لسـفه، خسـروپناه، عبدالحسـين    . مبانى حكمى علم دينى از ديدگاه محمد نقيب العطـاس حكمـت و ف  ٢
  .٢مجله حكمت و فلسفه، سال نهم، شماره ).» ١٣٩٢(

)، قبـات،  ١٣٩٤تبار، رمضان ( . مبانى دين شناختى علوم انسانى اسالمى و برايند روش شناختى آن، على٣
  .٧٦، شماره ٢٠سال 

نهـا، شـريفى،   هـاى روش شناسـانه و غايـت شناسـانه آ     هاى موضوع علـوم انسـانى و داللـت    . ويژگى٤
  )، معرفت فلسفى، سال سيزدهم، شماره سوم،١٣٩٥احمدحسين (

)، معرفـت فلسـفى،   ١٣٩٥. هدف علوم انسانى اسالمى از منظر عالمه طباطبائى، سـاجدى، ابوالفضـل (  ٥
  ٥٣.٢شماره 

 

                                                           
 - قم  - جلد، جامعة المصطفى العالمية ١وم انسانى، : قم)، مجموعه مقاالت روش شناسى قرآن و عل١٣٩۶كنگره بين المللى قرآن و علوم انسانى ( ٢

  .١ايران، چاپ: 


