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رشدشناخت  هایآموزهاو بر مدار  یانسان و ساحات وجود

 اوصیایی)ع( -قرآنی 

 احمد آکوچکیان

  رضوانه دستجانی فراهانی

 زهرا صفری

 چکیده

ه تغییر از سر انتخاب، اصل ماهیت انسان، پدیداری خودآگاه و خواهان تغییر است که نیاز ب

اندیشه پیشرفت است  شناختانسان، خاستگاه مبنای تغییر هشیدهد. اندانسانی او را توضیح می

ست. بر ا سطوح و ژرفای وجودی او ،ابعاد ،ماهیت، وجوه دهندهنشانو قابلیت پیشرفت انسانی، 

ه و ژرفای امکانی و وقوعی انسان گستر ع(،بیت) اهلیند آنها، سنت آاساس عقل و وحی و در بر

ماهیت وجودی آدمی، همان ساحت و ژرفای امکانی و وقوعی  سانبدین .شودمیتفسیر و تدبیر 

از  ایمنظومهبه مدد کاربرد  ست.ا او یوجود ابعادپیشرفت آدمی است و ابعاد رشد انسان، 

وم رفتاری، ساحات عل شناسیروشاستنباطی و نیز  شناسیروشاستنتاجی،  هایشناسیروش

                                                             
 (قیقات استراتژیک توسعه )رشدشناسی توسعه و رئیس مرکز تحدانشیار جامعه  

 آموخته کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه عالمه طباطبایی و پژوهشگر مرکز تحقیقات دانش
 (adastjani31@yahoo.com )نویسنده مسئول: استراتژیک توسعه )رشد(

 تحقیقات استراتژیک توسعه  آموخته کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه شاهد و پژوهشگر مرکزدانش
 )رشد(

 14/10/1393تاریخ پذیرش:    23/07/1393تاریخ دریافت: 

 ینیدی پژوهانسانپژوهشی  -نامه علمیدوفصل
 1395 ، بهار و تابستان35شماره سیزدهم، سال 
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 شودمیو بر همین اساس دریافته  شودمی تردانسته اندازچشمدین در این  هایآموزه نگرانسان

 هسامان. لذا ر استیتغی مندوالیترشد و  نگرانساندانشی مدیریت  هدین، منظوم که تفقه در

و  هاعرصهو  یردگمیپیشرفت شکل  شناختانسانعلوم انسانی رشدنگر، مستند به همین مبانی 

و در نهایت نظام  شودمینظام مدنیت اسالمی، در این راستا منقح  نگرانسان دکترینوجوه 

 .گرایدمیبه روشنی  گونهاینوالیت فقیه،  شناختانسان

 ی، هرم نیازها، فرانیازهای رشد، مباننیایش ع(،بیت) اهل، رشد، یات، ساحت وجودیانسان، ح: هاهکلیدواژ

 .سیشناانسان

 مقدمه

 ،یجیسماه) «بَرکالْعَالَمُ الْأَ انْطَوَی وَفِیکرٌ یجِرْمٌ صَغِ کتَحْسَبُ أَنَّ»پدیدار هستی  ترینناشناختهآدمی 

 مَنْ»: اندآموختهاولیای بزرگ  مدیریت تغییر جهان خویش است. ورزِاراده هو هست( 199 :1396

 بزرگی دارد: هایآموزهکه  (32 :2ج ،1385 ،یمجلسال) «رَبَّه عَرَفَ فَقَدْ عَرَف َنَفْسَهُ

 است؛ نیافتنیدستشناخت کامل انسان، همانند شناخت خداوند،  .1

که باید،  گونهآنخداشناسی،  هاست که مکتب و شیو شناختانساناز منظر بینش  .2

 ؛شودمیدریافته 

 شناسیانسان بر مدار مبانی الهی مدیریت حیات هاینظامو تفسیر  پژوهیدیناصول  .3

 .(225 :1ج ،1363، یمکی)ح گیردمیشکل  رشد

، استعدادها، نیازها و فرانیازهای هاظرفیتآدمی در مرز فارق با دیگر پدیدارها، با اوصاف، 

در یک تعریف، . (41-32 :1388، همو) شودمیچون عقل، اراده، اختیار و ... تعریف  ایخودویژه

محوری هویت انسان، معرفت پایه، هر آنچه بر آن اساس  بررسی عناصر»دانش ، شناسیانسان

. شناخت ساحات وجودی (22-21 :1390)جوادی آملی،  است «بنا نهاده شده و کیفیت این ساختار

 است. مبنامعرفتو نظام نیازها و فرانیازها، رکن این 

شی و دان هایحوزهو بسط  پژوهیدینگونه پژوهش در موضوع انسان و از جمله عرصه  هر

پیوسته با پیشرفت انسانی، وامدار تصویر روشنی از  در علومِ ایرشتهگسترش معارف بین

از جمله معارف  ،، در فصل مشترک همه علومشناسیانسانساحات وجودی انسان است. حوزه 
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 بهشرفت است؛ یشناخت پو از زمره مبانی نظری الگوی دین دینیدرون، معارف دینیبیرون

است.  جوییپی، قابل آنها شناختانساناین علوم، برآیند  هدر سرجمع تاریخ هم که ایگونه

، نیز پیش از گذار به تبیین حقیقت و انتظار از دین، وامدار این پژوهیدینرویکرد به دین و 

است. آدمیان بر اساس تلقی از ساحات وجودی خویش به اینکه چه  نگرجامع شناسیانسان

 و به تصویری استنتاجی و استنادی برندمیباشند، انتظار معینی از دین  توانندمیهستند و چه 

و ساحات و ابعاد الگوی رشد فردی، اجتماعی و تمدنی،  رسندمی وهر دیناز حقیقت و گ

 توانندمی ایمعرفتی هایعرصهو  اندازهاچشم. چه شوندمی شناختیانسانبازخوانی مبنایی 

 شناختهستیدهند؟ خاستگاه  دست بهت وجودی انسانی تحلیل مناسبی برای شناخت ساحا

انا » داشتن انسان« به سوی اویی»و « از اویی»هویت  هایگزارهشناخت گستره وجودی آدمی، 

، یمکی)ح انسانی است «الیه» یندیو فرآ «هلل» و به تعبیری ماهیت برآیندی «هلل و انا الیه راجعون

آن است که ساحات وجودی آدمی به ساحات رشد انسانی لبّ این آموزه قرآنی  .(41 :7ج ،1388

 .شودمی، تعریف ینیدر بینش د

استنباطی و نیز  شناسیروشاستنتاجی،  هایشناسیروشاز  ایمنظومهبه مدد کاربرد 

ن، یشیپ هایپرسشل یتحل کرافت که خاستگاه مشتیدر توانمیعلوم رفتاری،  شناسیروش

ه خاستگاه مبنای اندیشه آدمی و ساحات کاست « پیشرفت یشهیعنی اند تغییرشه تدبیر یاند»

 هایساحتوجوه، ابعاد و سطوح  دهندهنشانآدمی،  شناسانهپیشرفتقابلیت  و استوجودی او 

 سانبدینست. ا نیز، گستره و ژرفای امکانی و وقوعی او ست. عقل، وحی و سنتا وجودی او

ست. این دیدگاه برگزیده در تفسیر ا ات وجودی اوانسانی، در ابعاد و ساح ابعاد رشد و توسعه

دد این م به. دشومیتبیین  اوصیایی در عیار قرآنی آن، هایآموزهساحات وجودی آدمی، به مدد 

و در راستای این  شودمیاظ رشد انسانی لح شناختدین ایاندیشه، نگرش به ابعاد هاآموزه

وجودی انسانِ موضوع تدبیر هدایتی دین،  هایساحتنگرشی،  هایگونهمبنا و آن  اندیشه

 ند از:اپیشنهادی، عبارت تحلیلی نظریه هایالیه. گرددمین بازتبیی

 )فالح( وجودی او؛ اول: ساحات وجودی انسانی، ابعاد رویش

 و امکانات تغییر؛ هاظرفیت اندازچشمدوم: ابعاد نوعیت انسانی، ساحات وجودی از 

 دین؛ هایآموزه نگرانسانسوم: ساحات 
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 تغییر؛ نگرانساندانشی مدیریت  تفقه در دین، منظومهچهارم: 

 علوم انسانی اسالمی مستند به ساحات وجودی انسانی؛ سامانهپنجم: 

 نظام مدنیت اسالمی. نگرانسانششم: ساحات دکترین 

 وجودی او )فالح( ساحات وجودی انسانی، ابعاد رویش .1

 انسان یمعناداری و هدفداری هست ازمندیبری حیات، نوجود انسانی، برای راه داریساحت

شود. یم یگریانجیو فرهنگ انسان م یزندگاز طریق بدین معنا که هر عمِل فهِم انسان،  ؛است

هدفدار بود و برای ساحت انسانی، این هدف  دداشتن بُعد، بای ست که برایا این نکته بدین معنا

هدف است، تعریف شود.  این معنا و بخشجهترتری که در نسبت با موجود مختار ب دو معنا بای

 :شودمی اموجود رشدیابنده، به ابعاد آرمان رشد، معن هرابعاد وجودی 

 عنصر معنا، مبدأ تحلیل ساحات وجودی .1-1

و  یانسان مندزیستدار یفهم ساحت وجودی برای پد یمندی برابه چارچوب نظام یابیدست

در نش یب زنده، یهاستمیس هیشامل نظر ،جامع یاهیو نظر اندازازمند چشمی، نیاجتماع

 جامع که منجر هین نظریحیات است. ا وارهنظام یدگیچیپ هیو نظر یخطریغ یاپوهاکت خصوص

ب چهار نگرش کی، در گرو ترشودمیمتناسب با این نگرش  یالگوی راهبر نوعیبه پیشنهاد 

 :استیدار انسانی به طور خاص زنده به طور کل و پد یهاستمیات و سیح درباره

ه کستم یس یان اجزایل: نوع روابط مکا نگرش به شی «سازمان یانداز الگوچشم» .1

 ند؛کین مییستم را تعیس یاساس یهایژگیو

ستمی یسازمان س یاز الگو یا نگرش به ساختار ماده: تجسم مادی« انداز ساختارچشم» .2

 مانند پدیدار انسانی یا یک شیء؛

 ند آن تجسم است؛یآه فرکات، یند حیآا نگرش به فری« ندیآانداز فرچشم» .3

وجود آن  دف و جهتی در توجیه چرایی و فلسفه، یا نگرش به نقطه ه«انداز معناچشم» .4

 سیستم.

ات و یح هانداز دربارب چهار چشمکیر، در گرو ترییند تغیآفر ات ویح مندنظامفهم 

م، ینکیمطالعه م« ل و ساختارکانداز شچشم»زنده را از  یهامستیس یوقت است: زنده هایسیستم
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ن یاز هم (endogenious) ییزادرون هدیا ست.ا خودزا هکسازمان آنها شب یه الگوکم یابییدرم

ستم زنده، یس ی، ساختار ماد«انداز مادهچشم» د. ازیآیبرم (autopoiesis) ییخودزا هکشب

، «اتیح»و با فهم تازه از مفهوم « ندیآانداز فرچشم»از  رو به زوال است؛ سرانجام یساختار

ق یدق ایگونه بهند شناخت در آنها یآه فرک ایشناختی یهاستمیند از: سازنده عبارت یهاستمیس

تا  دهدمین را نشان یانداز آغازشکل شماره یک، سه چشم خودزایی مرتبط شده است. یبا الگو

 ، مشخص شود.ان آنهایوجود ارتباط متقابل م

 

 

 

 

 

 

دار سه اصل شکل، ماده و فرآیند حرکت های مرسوم، وامحیات، در نظریه پردازش نظریه

گیری حرکت مزبور از فصل معناداری یا جهت . اما همچنان نظریه(110-105 :1386، کاپرا) است

 ببخشد، خالی است. هدف و جهت حرکت یا امعنتواند به شکل، ماده و فرآیند نیز که می

شکل،  مؤلفهسیستم، چهارمین ضلع تحلیلی نظریه حیات است. مضرب هدف به سه  معناداری

 .کندمی، تولید دارتاحیرا برای موجود « بُعد»یند، مفهوم آماده و فر

ند. کافیآن نظر م یریگات و جهتیر، حییند تغیآبه مضمون هدفدار فر« انداز معناچشم»

 یامر انسان یایها، راهبردها و روابط قدرت در دنمقاصد، طرحها، تیها، ن، ارزشیمقررات رفتار

 آن در عرصه یارگکو آش یر اجتماعیی، تغیر فردییتغ یهانشیها، بها، روشدر نظام ارزش

دهند. پس، فهم یح میر را توضییتب تغکم ین قرار مضمون جهتیابند و به اییم سامانهنر، 

ند و معنا یآل، ماده، فرکاندازِ شب چهار چشمکیتر رندهید دربرگیر، باییات و تغیند حیآامل فرک

 .(2شکل: ک)ن باشد

 شكل

 ماده

 فرايند

 شکل

 1شماره 
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های ناظر به پدیدارهای انسانی در فرهنگ و دانش بشری، نیایش، در تحلیل آموزه

های تغییر، به ات است. مکتبحی ن متن گزارشگر فصل معنا در نظریهتریماندگارترین و انسانی

ترین و که روشن ستا رو معنا به نیایش. از همین سطح شاخصهشوند و شاخصه معنا، نقد می

، شامل «انداز معناچشم» های ادیان است.دیانی، نیایشاالنقد بین ترین حوزه و شاخصهکاربردی

هستند.  یات، ضروریر و حییتغ یریگفهم جهت یه براکده است یتندرهم یهایژگیاز و یانبوه

 و سر یانسان یدارهایه همواره با بافت پدکاست  یمندمنظا هدیخود پد« رییجهت تغ»عنصر 

انداز را بر مدار عنصر ن چهار چشمید وجه جامع ایبا ات،یح یراهبر ر ویتب تفسکار دارد. مک

 این امر انسانی است. خود داشته باشد. رشدمداری، شاخصه معنا، در

 خداوندی انسان سوی بهماهیت از خداوندی و  .1-2

اختیار،  آدمی بر محور« به سوی خداوندی»و « از خداوندی»در انسان،  یستکی ماهیت اصیل و

 همانا گستره، ساحات و ابعاد امکانی رشد او ساحات وجودی آدمی، سانبدین. شودمیتعریف 

و دین الهی اگر الگوی تفصیلی و تدبیری  شناخت توانمیست. آدمی را با غایات وجودی او ا

، به این قرار الگوی تفسیری و تدبیر ساحات وجود آدمی است؛ به جریان هدایت به رشد است

رشد  در نگاه قرآن،« رشد»، گزارشگر ابعاد وجود انسانی است. ینید هایآموزهاین معنا که 

شئون گوناگون حیات بشر و ساحات انسانی، در راستای ظهور  ر انسانی پویا و پیوستهیفراگ

الهی برای « مشیت تشریعی»و « مشیت تکوینی»استعدادهای فطری او، از رهگذر کشف 

)نک:  ، استهابدانالگوهای تحول و اعتقاد و التزام  پردازینظامآدمیان و اجتهاد مبتنی بر آن در 

 که: شودمیمستند به این تعریف، دانسته . (132 :1377، یمطهر ؛245 :1417، ییطباطبا

 سانبدینیندوارگی است. آرگی و بریندواآپدیدار رشد انسانی، حاوی هر دو وجه فر .1

 هستند. یندوارگیآیندوارگی و برآساحات وجودی انسانی حاوی همین دو وجه فر
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است و ساحات  در مقام تبیین وضع مطلوب انسانی مجموع این تعبیر، تعریفی پیشینی .2

 .شودمیوجودی انسانی نیز به همین وضع مطلوب تعریف 

اصلی تشکیل شده است:  سانی، این تعریف، از سه فقرهود انساحات وج اندازچشماز  .3

این فقره  .«شئون گوناگون حیات بشر هتکاپوی تکاملی فراگیر انسانی پویا و پیوست»: یکی

در »: آید؛ دوم شمار به، «توسعه»و « پیشرفت»تعریف پسینی کوتاه و عام مطلق  تواندمی

اساسی مبنای  دو مؤلفه بیانگراین فقره، «: راستای ظهور استعدادهای فطری انسان

و « مشیت تکوینی»از رهگذر کشف » :سوم، است و «شناختیغایت»و « شناختیانسان»

مبنای » ، که ضمن اشاره به مؤلفه«هابدان الهی و اعتقاد و التزام« مشیت تشریعی»

مشیت تکوینی و مشیت »که « شناختیمنبع»است و « اکتشافی/ اجتهادی»که « شناختیروش

 .کندمیساحات وجودی انسانی را، کامل  یالهی است، تعریف مبسوط رشد دین« ریعیتش

واژگان کلیدی ساحات  ی تعریف ماهیت رشد، منظومهاین سه نکته تحلیل با مالحظه

 :کنندمیوجودی انسانی خویش را آشکار 

 .بریممی کار بهی تکامل ارا به معن« رشد فراگیر انسانی» واژه .1

و ابعاد حیات آدمی  هاعرصهی ارا به معن« اگون حیات بشر و ساحات انسانیشئون گون» .2

، «خود»، «خالق»انسان با  رفتارها و روابط چهارگانه شئون حیات، کهچنان، بریممی کار به

گوناگون زیستی و  هایعرصه توانمیاز جهت دیگر  .گیردمی بررا نیز در « خلقت»و « خلق»

« کنش»و « کشش»، «منش»، «بینش» چهارگانه هایالیهرا به وجوه و ن انسا روابط چهارگانه

ساحات و سطوح زندگی بشر  شامل همه« شئون»کرد. در نتیجه، اطالق تعبیر  بندیدسته

 وجودی آدمی است. همین ابعاد راهبری. تربیت، شودمی

بودن « اجتماعی»و « فردی»، همچنین به ابعاد «شئون گوناگون حیات بشر» وجه معنایی

بدان توجه « سبک زندگی»است که در  دو آننسبت میان  با مالحظه ساحات یادشده،

 .اندانسانساحات سبک زندگی نیز، ترجمان ساحات وجودی  رویبدین؛ کنیممی

خالق در بستر هستی است که کشف  یافتهتحقق، اراده «مشیت تکوینی الهی»ظور از من .3

 (.1388 ،یآمل یجواد ؛212 :1366 ،یزدی)مصباح  خواسته است هاانسانرا از  هابدانو اعتقاد 
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تهذیبی است که  - تکلیفی و نیز ارزشی - ، احکام الزامی«مشیت تشریعی الهی»مراد از  .4

معنایی خواسته است. در این وجه  هاانسانرا از  هابدانشارع، عمل و التزام جوانحی و جوارحی 

 :1366 ،یزدی)مصباح  دینی است« هایآموزه» و شامل همه به معنای اعم لحاظ شده، «تشریع»

 (.1388 ،یآمل یجواد ؛212

نگرش به  هاینقطه اً ذکر شده،تلویح اً یاتصریح« رشد» در مقولهکه  یهایمؤلفهو  اجزا

 :دهندمی دست بهابعاد وجودی انسان را 

و ابعاد وجودی آدمی در  هاتوانمندی دارجهتتصریح به ماهیت «: رشد فراگیر انسانی» .1

 یند پیشرفت؛آفر

 وری استعدادها؛آتلویح به چگونگی فر«: پویا و پیوسته» .2

 تصریح به قلمرو عرضی )ساحات و ابعاد(؛«: شئون گوناگون حیات و ساحات انسانی» .3

 : تصریح به قلمرو طولی )سطوح( دو سطح نظر و عمل؛هابدان« التزام»و « اعتقاد» .4

 تصریح به منابع استنباط منظومه«: مشیت تشریعی الهی»و « ینیمشیت تکو» .5

 فرانیازهای رشد؛

 تلویح به روشمندی و روش؛«: کشف و اجتهاد» .6

متعلق ساحات  یند رشد وآتصریح به عینیت متعلق فر«: شئون گوناگون حیات بشر» .7

 انسانی؛

 بعاد وجود انسانی؛ا داریجهتتصریح به غایت و «: فطری انسان هایظرفیتظهور » .8

بودن و نسبت آن با وجوه اجتماعی محورانسانتصریح به «: شئون حیات بشر» .9

 آدمیان؛ هایتوانمندی

فردی و در پیرامون آن  هایجنبهتلویح به محوریت «: استعدادهای فطری انسان» .10

 ؛شناسیانسانسبک زندگی در متن مناسبات اجتماعی در تحلیل مبانی 

 یند پیشرفت.آیند و برآتوجه به گرانیگاه فر «:دهای فطری انساناستعدا» .11

و رشد و تکامل وی،  یت امر انسانکابعاد و ساحات حرکت وجودی آدمی، حر با مالحظه

 :شودمیوسته دیده یپ ییمعنا دو حوزه یدارا
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و  ی، روحیدر ابعاد معرفت شناختیروانو  یامر فرد در حوزه یت و ترقکر، حرییتغ .1

 ده شده است.ینام یت و تجدد فردکه حرک یررفتا

و  یاسی، سیدر ابعاد فرهنگ یشناختو جامعه یامر اجتماع هت در حوزکر و حرییتغ .2

نش ک، یر اجتماعیی، تغیمانند تحول اجتماع یمتعدد ییعناصر معنا هرندیبرگو در یاقتصاد

 .(37-5 :1388، روشه) است یند اجتماعیآو فر یخیتار

در مناسبات  فردی زیست)الگوی  زندگی سبک یوستگی این دو وجه، مقولهدر مرز پو  .3

 .(1390 ،)مهدوی کنی شودمیاجتماعی( دیده 

 پیشرفت شناسیانسان .1-3

پیشرفت انسانی، اساساً ناظر به چگونگی حیات انسانی و در راستای  لهئنکه مسیتوجه به ا با

در پردازش  یهای وجودی، نقش بنیادینژگیها و ویانسان است، شناخت انسان، ساحت بهورزی

در این عرصه دارند و  ژرفی هایآموزهاندیشه و الگوی پیشرفت دارد. منابع اسالمی، 

 پیشرفت شناختدیناندیشه و دانش  شرفت، بر همین منوال و در منظومهیپ شناسیانسان

رد. برخی از رئوس مضاف پیشرفت جریان دا این مبانی در انواع مبانی فلسفه .گیردمیشکل 

 از: نداپیشرفت، برآمده از این منابع و متون عبارت شناسیانسانمبانی 

 های ممتازی است؛ مانند:انسان دارای ویژگی .1

 ،1372، یمطهر ؛139-138 :1389 ،یآمل ی)جواد بودن از دو ساحت جسمانی و روحانیمرکب -

 ؛(296 :2ج

 جاودانگی روح انسان؛ -

 در آفرینش؛ اهانسانتساوی  -

 ؛(1385، ی: نراقک)ن عقل و دیگر قوای شناختی ونچهمدارنده قوای ادراکی و تحریکی  -

 :2ج ،1387، یمطهر) و نیم دیگر نکوهیدنی یسرشتی است: نیمی ستودنانسان موجودی دو -

274). 

زندگی  ه، حاصل نسبت ساحات وجودی انسانی با آرمان برگزیدهاارزشو ضد هاارزش .2

که به تعبیری  گیردمیمیان دو سرشت و سرنوشت ممکن او شکل  هاییطیف در وی
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 هاارزشو ضد هاارزشمطهری، به این  .اندانسانیوقوعی استعدادهای  هایامکان دهندهنشان

 .(274-268 :انهم) ده استکرخود اشاره  هاینوشتهدر تفصیل به

 شناخت رشدجودی انسان، به نوعیت دید مبنا در تحلیل ساحات و ، با زاویهتوانمیاکنون 

 د.کرتوجه  آنها

 ابعاد نوعیت انسانی به تناسب ساحات وجودی آدمی .2

کیف وجود نوع آدمی را  و کم و ،متمایز هانوعیتپیشین، نوعیت انسانی را از دیگر  فراز آموخته

تای و استعدادها در راس هاظرفیت رشدنگر راهبریتربیت انسانی، همین  .کندمیآشکار 

 که: آموزندمیاوصیایی در عیار قرآنی خویش  هایآموزهاست.  فراانگیزش رشد

 وجودی انسان که مظاهر واالی بود و نمود او هایبخشو ارزشمندترین  ترینروشن .1

، یمکیح :ک)ن تحلیل است قابل، «توانستن»و « خواستن»، «دانستن»ست، در سه ساحت اصلی ا

ه از کست ا او یو باورها یگرفته از بُعد شناختئتت نشینسان در نهاا ی. تمام رفتارها(1ج ،1363

در  ییر بسزایتأث هابینشو  هاشناخت، اصالح باورها، روایناز  .دشومیر یتعب« زهیانگ»آن به 

 رفتار انسان دارد؛ دهیساماناصالح و 

 یهاآرمانانسان رو به  یان تحول ابعاد وجودیجر راهبریو  یدهجهت یعنیت یترب و .2

 یهاتین استعدادها و قابلکردوفاکگر، شید یرین؛ و به تعبیمع یستمیده در قالب سیبرگز

ف، یس ؛125 :1391همو،  ؛366 :1381 گران،یو د ی)اعراف انسان رو به جهت و وجود برتر است یوجود

1384: 28). 

ها و روش اهداف، هک دهدیم دست به را عظیمی یتینظام ترب ع(،بیت) اهل هایآموزه .3

 ن را در خود دارد.ید یتینظام ترب یو عناصر و مبنا یتیترب یالگوها ت،یمراحل ترب

 است. «یرفتار» و «یمانیا» ،«یرکف» رشد ،یانسان رشد و تیترب بعد سه .4

 گیریشکلتا و شود یها آغاز میها و آگاهمراحل رشد انسان از رشد شناخت .5

تا و نیز  یمراحل فراتر رشد انسان ،او یرفتار یهاو رابطه رفتارری گیشکل ،یانسان یهاشیگرا

 عرفان ناب ادامه دارد.

ن یآموزگار ا خود هم ند را در خود دارد؛یآفر این یتمام آنان یع( و زندگانائمه)سنت  .6

 ند.یهان آموزهیشان تبلور ایبا زندگ ماند و هیم انسانیان عظیجر
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 هایظرفیتاز ه کبل ،انگاردنمیده یموجود را ناد هایظرفیت تنهانهه کاست  یسک املکانسان 

را داشته باشد. این توانمندسازی و  یثر بازدهکه حداککند می برداریبهره ایگونهموجود به 

 :(1390، یحائر ییصفا :ک)ن باید در راستای آرمان برگزیده باشد هاظرفیتمدیریت انگیزش 

در نسبت ارتباطات آدمی با خویش است، یعنی  هارفیتظو  هاداشتهبخشی از این  .1

قسمی از شناخت انسان،  ،است. در واقع« من»آنچه از قسم  و هر« من»نسبت او با جهان 

)بینشی، روحی و رفتاری(. ساحت مبنای تغییر،  انسانی است هایقابلیتو  هاتوانمندیشناخت 

. از این طریق شودنمییشیدن حاصل ساحت معرفت است. رشد درونی انسان جز از طریق اند

اساس فراهمو همین  کندمیبالقوه به مرحله بالفعل، انتقال پیدا  آدمی از مرحلهاستعدادهای 

 .(230 :1ج ،1363، یمکی)ح زندمیآمدن پیشرفت انسان را رقم 

و  کریم قرآن، بهترین رسم است، قابلیتی که در آیات «دانایی جامع»تعریف انسان با ویژگی 

ر گوناگونی چون عقل، فکر، دل، بصائر، لُبّ و مانند آن بر این وجه وجودی و به یروایات، با تعاب

نَ لِمَنْ یلُّهُ بِالْعَقْلِ وَ لَادِکرُ یالْخَ کدْرَیإِنَّمَا » همانند: ، یعنی خردورزی، اشاره شده است؛یتعبیری کل

 :1ج ،1407، ینیلکال) «العَقلِ فقدَ الحیاة، وال یقاس بِاألموات فقدُ»(؛ 54 :1404 ،یحرانال هشعب ابن) «لَاعَقْلَ لَه

 ل.ین قبیاز ا یو روایات (326 :71ج ،1385مجلسی، ال) «رٌ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةیرَةُ سَاعَةٍ خَکفِ»؛ (27

 تواندمیست که ا انسان در نسبت با جهان اطراف او هایظرفیتبخش دیگری از  .2

رشد نامحدود،  ه. دایر«وَاالَرضِ السَّماواتِ فِیسَخَّرَ لَکُم مَا » :سته شودظرفیت تغییر دیده و خوا

و رشد هر یک از موجودات با شعاع دایره  نسان تعریف شده است. میزان ارتقابرای ا فقط

ه باالترین میزان، شعاع و جهت رشد، مرتبط با انسان است. ک استوجودی آنها مرتبط 

 پذیرتسخیر جودی خود نیازمند ابزار و وسایلی هستند که بایدو یموجودات در دایره ارتقا

ق تعالی هر موجود فتسخیرپذیر نیز با میزان عمق و ا یتعداد اشیا ،بر همین اساس .باشند

گیرد؛ به ذیل مجموعه انسان قرار می پذیرتسخیر یتناسب دارد. بیشترین میزان و تعداد اشیا

توانند به تسخیر او درآیند تا نیل به اهداف تعالی ینحوی که همه موجودات ذیل نوع انسان م

 یعنیدینی انسان را به شناختن خود و جهان، به روش خاص خود  هایآموزهانسان میسر شود. 

در امور عینی و نمودهای محسوس و در طبیعت، انسان، اجتماع و تاریخ و تحقیق  نگریژرف»
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 ،1363 )حکیمی، خواندمی فرا« مان حال و گذشتهابعاد وجودی انسان و حیات انسانی در ز هدربار

 :(237 :1ج

 ؛(185 و 1طبهخ ،البالغهنهج) آن هایظرفیتجهان هستی و تمام  -

 ،یمجلسال) ای، انب(1طبهخ، البالغهجنهز یو ن ؛عرفه ی)دعا : خداوندیشناختیهست یهاداشته -

 .(86 :56ج ،همان) ایعت و اولیا، طبی، دن(192 :18ج ،1385

 داصاست و اقتی: فرهنگ و س...(و امت ومت، خانواده،کات مربوط به حی)روا یاجتماع یهاداشته -

 در اجتماع؛

از  هاملت وتاریخ و تمدن  هسازند هایشخصیتاز اولیای الهی تا  :یخیتار یهاداشته -

 ... دفاع مقدس و تا تجربه خمینیتا امام  ر،یبکریام

عْرَفُ یلَا  اللَّهِ دِینَإِنَّ » :تعامل با آنها برای انسان فراهم استکه ظرفیت  هاییانسانهمه  -

 .(160 :27ج ،همان) «بِالرِّجَال

با هستی مطلق است. خداوند و اسماء و صفات او نیز فرصت  بخش دیگر نسبت آدمی .3

و  هاچراییهر اسمی از اسماء خداوند توجیهی است برای فصلی از  .زندگی ما هستند

 .(103-102 :1375، ینیخمموسوی ) زندگی هایچگونگی

رشد  پردازینظریهاین سطح تحلیل از نسبت انسان با جهان پیرامون و خداوند، بنیان 

 حضور خداوند در الگوی رشد است. ر،ییتغ هیان نظریبن است.

 دین هایآموزه نگرانسانساحات  .3

مبنای نظری و پارادایمی ساحات  تبیین است. الگوی خودشدگی و خودبودگی انسان یدین اله

ارجاع شد. اینک و از آن  ،به رشد انسانی ،به ساحات رویش و هدایت ،پیشین بخشدر  ،انسانی

( آنهاو برآیند هوهویتی  هاظرفیت، سه منظر تحلیلی برجسته )بینش به منظومه نیازها، نظروجه

ی از ساحات وجودی انسانی در بر اساس تلق تواندمیدین  هایآموزهساحات  .آیدمی رو پیش

الگوی رشد فراگیر انسانی قابل »عیار تفسیر موضوعی قرار گیرد. مستند به تعریف دین به مثابه 

به دینی،  شناسیانسان .گیردمی، این تفسیر شکل «استنباط از سه منبع وحی، عقل و سنت

ن به میان ... سختاریخی و و از ابعاد جسمانی و زیستی،  کندمیابعاد مختلف وجود انسان توجه 
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وجه به مجموعه ابعاد وجودی ت ، باگویدمیوقتی از بعدی خاص سخن  ،بر این اساس .آوردمی

انسان  در خصوص، چراکه گوینده سخن از معرفتی کامل و جامع کندمیآن را مطرح  ،انسان

کمال و  سوی بهبرخوردار است. البته باید توجه داشت که دغدغه اصلی دین، هدایت انسان 

و  توجه حللذا هر معرفتی از انسان که در این جهت مؤثر باشد، م .ستا سعادت حقیقی او

مانند شناخت تجربی یا  ،شناختِ انسان هایروشاز بقیه  عنایت کامل دین است و حتی گاه

، بیان ابعاد شناسیانسان. در این نوع از کندمینیز برای تأمین این منظور استفاده  ،فلسفی

و در هر بعد،  گیردمینظر تعالیم دینی است صورت  مختلف انسان با توجه به هدفی که مد

 .شودمیموضوع به اندازه تأثیری که در رساندن انسان به سعادت و کمال دارد، مطرح 

از خود  ا رااز آنه یاریه بسکار متنوع یبس ینهادها و استعدادها یاست دارا یانسان موجود

توان در دو بُعد، یان مستمر را مین جری. ااسترده کت ک، حریهست حنهبروز داده و در ص

 د:کرمشاهده 

 .است یدر زندگ یه مستند به عوامل جبرک یانسان یدن نهادها و استعدادهایت رسیبه فعل .الف

 :1386، همو ؛38 :1388، ی)جعفر مالکو  یو مستمر انسان به تعال یاق جدیتوجه و اشت .ب

 .(1389 ،ییآقا دیپورس :کننیز ؛ 50

 مجموعه نیازها و فرانیازها اندازچشموجودی انسان از  شناختدینساحات  .3-1

 رانپیشقسمی از شناخت ساحت وجودی انسان، شناخت نیازها و فرانیازهای او است. نیروی 

است که برای آینده  ایخواستهزندگی، هدف و به تبع آن  داریامعنآدمی به سمت حس 

شده، همان انگیزش و در خواهانی آدمی به سمت هدف یاد ترجمان آن هدف خویش داریم.

ه یل نظریذ :1369 شولتس، :ک)ن دهدمیفراانگیزش است که جنبه اصیل شخصیت آدمی را توضیح 

که خاستگاه تفسیر حقیقت و گوهر ، شده به ضمیمه این نکته فلسفه دینییاد آموزه .آلپورت(

ه دین، الگوی راهبری کن است یروشنگر ا ،نیاز به دین است دین، نظام انتظارات از دین و

انواع  بندیسطحو  شودمیدانسته  سان در سمت و سوی فرانیازهای رشدساحات وجودی ان

و  هاانگیزهاست که از نظام نیازها و فرانیازها،  ایوارهز این منظر، به تناسب تصویر نظامادیان ا

 دادهبر کرسی اقدام نشاندن آنها را، نشان  شناسیروشو  کردهرشد، پیشنهاد  هایفراانگیزه

 وجودی مطلوب او هایساحتابعاد و  گرگزارشو نیازهای آدمی،  هاانگیزهمیدان سامانه  .است
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 هایفراانگیزهمستند فهم و پردازش نظام فرانیازها و  ترینعالیع( البیت)آل هاینیایش ست.ا

 .استرشد 

ی پاسخ به آنها، در نوع حرکت انسان تأثیر بسزایی دارد. نیازهای انسانی و چگونگ

یا هر ا آب، غذ همچون ،است در ارگانیزم هاییکاستی: اندگفته« نیاز»در تعریف  شناسانانسان

زیستی یا  هریش دتوانمیحیات انسان ضروری است. این نیازها  که برای ادامه ایکاستی

نیازها، به دیدگاه  بندیطبقه. نوع (27 :1367 ،لومز) یا اجتماعی داشته باشد شناختیروان

انسان را جز همین جسم مادی  پردازاننظریهبستگی دارد. برخی از  پردازاننظریه شناختیانسان

ند، از این محدوده خارج نیست. برخی دیگر او در نتیجه نیازهایی که برای او قائل اندندانسته

ن که هما کنندمیباالتری از نیازها را برای انسان مطرح  نیازهای فیزیولوژیک، سطح بر عالوه

 شاملو، ؛91-90 :1386 ،ی)شجاع دارد نه زیستی شناختیروان نیازهای روانی انسان است و جنبه

 استاست که هرم نیازهای او گویای این نگرش  شناسانانسانمزلو یکی از این  .(43-44 :1376

 .(387 :1384)شولتس، 

اللَّهُ  وَ اللَّهِ إِلَی الْفُقَراءُ أَنْتُمُهَا النَّاسُ یا أَی»است: م به این نیازمندی بشر اشاره شده در قرآن کری

ست که ا او فقطانسان همواره در برابر ذات حضرت حق نیازمند و فقیر است و  ؛الْحَمید الْغَنِیهُوَ 

می نیازهای موجود در بشر ارزش تما رایخداوند ب ،این بر عالوه .(30 :)فاطر « غنی مطلق است

انسان  و این خودِ ؛ده استکرپیشنهاد  هاییارضای منطقی آنها نیز راهکاره منظور قائل شده و ب

داده  نظر قرار که اسالم تمامی نیازهای بشری را مد روآناز . پیشه کند رویمیانه داست که بای

مادی و  هایسائقار تعادل میان خواست خداوند یست.نبشر  (27 :دیحد) و خواستار رهبانیت

اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَ ال  کما آتایابْتَغِ فوَ»: کندمیمعنوی است و به این همراهی و تعادل چنین اشاره 

برقراری این تعادل وصول به کمال است تا ماهیت  و فلسفه ؛(77 :)قصص «ایمِنَ الدُّنْ کبَیتَنْسَ نَص

 .(303-302 :1367، ی)نجات دشوانسان محقق 

 «فرانیاز»رشد، از آن به  شناسیانسانکه در علم دارد  متعالیی ینیازهاهمچنین، انسان 

 ؛ از جمله:شودمیتعبیر 

 ؛(25 :)لقمان نیاز به درک حضور خداوند در هستی .الف

 ؛(109 :91ج ،1385، یمجلسال) نیاز به ایمنی .ب



 اوصیایی)ع( –های رشدشناخت قرآنی انسان و ساحات وجودی او بر مدار آموزه

 

 

91 

« حبّ» و «ودّ» قرآنی، با واژه هایآموزهر به این نیاز د ؛نیاز به محبت، عشق و دوستی .ج

نیاز انسان به محبت و دوستی با خداوند، بیش از دوستی با دیگران  .(14 :)بروج اشاره شده است

 «، خدا را دوست داشته باشیدهایتاندل با همه: »فرمایدمیص( پیامبر) .مطرح بوده است

 .(340 :84ج ،1385، یمجلسال ؛124 :16ج ،1409 ،ی)الهند

 ؛(661 :1366 ،یآمد یمیتم ؛70 :)اسراء انسان نفس عزتنیاز به کرامت و  .د

 ع((؛بیت) اهل هاینیایش در مجموعه «إِنِّی أَسْأَلُکَ»)تعابیر و شخصیت  هویت حسنیاز به  .ج

است. در این میان  «اهللالیقرب »ی خلقت، یعنی یی که همان هدف غاینیاز به خودشکوفا .ه

این رشد مطلوب و رسیدن به ، سطوح تحلیل چیستی، چرایی و چگونگی هایشنیامجموعه 

یا  المُؤمِنینَ  وَلِیَّلَاُنادِیَنَّکَ أَینَ کُنتَ یا ... و  اِلهی وَ رَبَّی مَن لی غَیرُک»: دهندمیدست  بهی را یهدف غا

 .)دعای کمیل( «العارَفینَ آمالَ غایَة 

ن یترژرف)ع( تیب اهل هاینیایشه و یگفت ادع توانمی، ع(بیت) اهل هایآموزهبا مروری بر 

الیه تحلیلی  تریندرونیبه رشد و کمال،  یابیدستان است. یآدم یستیز یجووجست

 ست.ا هازهیفراانگاز جامع  ایهع( سامانبیت) اهل یهایهای بشری است. خواهاننیایش
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 ساحات وجودی انسانی اندازچشمدین از  نگرانسانکالن  سامانه .3-2

با لحاظ تلقی آغازین از ساحات وجودی نوعیت انسانی، ساحات ابعاد  دین هایآموزهمجموعه 

دین در سه سرفصل  نگرانسانرشد و ساحات نظام فرانیازهای رشد، تصویری از ساحات 

 :دهندمی، به دست «الگوی دانایی، خواهانی و توانایی»یعنی  ،دین هایآموزه

 حیات فصل دانایی هایآموزهحت سا .3-2-1

دید و نظام بینشی و اعتقادی او،  انسانی، جریان فکری منجر به زاویهاولین سطح تبدیل و رشد 

 .(436-435 :1367 )مصباح یزدی، است و ... شناسیانسان، شناسیجهاندر فصولی چون خداشناسی، 

با شناخت یعنی  ؛دوبنا ش یبر شناخت و دانش و آگاه یت و عملکدر اسالم واجب است هر حر

 یإِل فیهاأَنتَ مُحتَاجٌ  ةٍ إلّا وَکمَا مِن حَرَ»: که ث استیرد؛ در حدیان پذیآغاز شود و با شناخت پا

 .(119 :1404حرانی، ال هشعب )ابن «مَعرِفَة

ن جمله سازنده را از یشتن است؛ ایبردن انسان به خوگام بنیادین معرفتی، راه

 :1366 ،یآمد یمی)تم «لِّ مَعْرِفَةٍ وَ عِلْمک غَایةِ إِلَی یمَْن عََرفَ نَفْسَهُ فَقَدِ انْتَهَ»م که یرع( داامیرالمؤمنین)

که فطرت آدمی با معرفت خدا عجین است، دعوت به خودشناسی در واقع دعوت  از آنجا .(232

 اسی استاشناسی است که ثمره خودشندومین گام معرفتی، خد ،به خداشناسی است. بنابراین

 (232 :1366)تمیمی آمدی،  «رَبَّهمَنْ َعرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ »ع(: )علیان امام یبه ب. (248 :1ج ،1363 )حکیمی،

 لَم یَخلُقُکُمْ سُبحانَه اللّه فَان»و گام بنیادین دیگر در سلوک معرفت انسانی، بینش به هستی است: 

 .(64خطبه ،البالغهنهج) «لِلْعِبَادِ عَبَثاً  الْکتُبَ ینْزِلِلَعِباً وَ لَمْ  الْأَنْبِیاءَ یرْسِلِوَ لَمْ ...   سُدی یَتْرُکُکُمعَبَثاً و لَم

 حیات یفصل خواهان هایآموزهساحت  .3-2-2

نظامی که هر منزلش  ؛معرفتی قرار گرفت یکمال مطلق، باید در نظام سوی بهدر مسیر حرکت 

. ایمان حالتی است که همه ابعاد شخصیت بردمیمطلق پیش مال ک سوی بهگامی  را یآدم

و بعد  کندمیو هدف آنها را الهی  دهدمیگرفته و به اعمال آدمی حالت خاصی  انسان را در بر

متأثر از ایمان، کارکرد باالتری  . آنگاه بینشدهدمیشناختی و بینشی انسان را هدف قرار 

وی را جهت  هایگرایشو  کندمیخواهد داشت. ایمان همچنین در بعد گرایشی انسان مداخله 



 اوصیایی)ع( –های رشدشناخت قرآنی انسان و ساحات وجودی او بر مدار آموزه

 

 

93 

؛ 304-303 :1ج ،1363، یمکی)ح شودمیز، قطعًا از ایمان متأثر ی. بعد کنشی و رفتاری انسان ندهدمی

 .(42 :1389، یروزیف

ربال به ک، رخداد یو اجتماع یو رفتار یو اخالق یعرفتم گوناگون میتعال یاریبه همراه بس

تواند با فطرت و یه انسان مکنیدارد؛ ا یشناختآموزه بزرگ انسان یک یخیتار ایمثابه حادثه

ه احساس، عاطفه، ک یابد. انسانیت متفاوت بیو دو شخص یواحد، با دو انتخاب، دو زندگ یتیانسان

ها، شعورها و نشین است، با آن بیاو عج یو فطر یزیغرروح، قلب و عشق با وجود و در ساخت 

، یدرست رو به باور به خداوند، وح یها و عواطف در وجودش جهتن انتخاب درست، آن احساسیا

و در راه خدا و  یو انسان یاله واالی یهان عشق و باور به آرمانیمان، همیرد. ایگیم...  امبران ویپ

مان ی. ا(124 :2ج ،1362 ،کلینیال) «الْبُغْض إِلَّا الْحُبُّ وَ الْإِیمَانُ هَلِ »ست: ا اورای نفرت و بغض در راه او و ب

یمان به ا»است. ایمان سه مرحله دارد:  ینید یهاتبکشاخص م... به خداوند، انسان، نبوت و 

ه . در مرحل(128 :1388، یحائر یی)صفا «ایمان به اهلل»و « خویشتن ایمان به ادامه»، «خویشتن

« عبد مخلِص» انسان با واگذاشتن خویش، به رتبه طلب باقی است و این همچنانخواهانی، 

 یدیس...  ،یاِذَا انقَطَعَت حُجَّت یارحَمن یاله» ستا که خود هیچ نیست و فقط خدای او ایرتبه ؛رسدمی

، کرُکالِّ اَشکهذَا ال یِبلِساناَفَ» ن منزل از عجزیو عبور، رسم ا «یلکو َتوَ  یو رَجائ یو معوَّل یمعتمَد یکعَلَ

 و یرَهبَت یکو اِلَ یرغبَت یکاِلَ یدیس» تا اعتصام و استعانت و تا توکل «یکاُرض یعَمَل یف یجُهد ةِیاَم بِغا

 ین مرتبت است که آن خواهانیم است. در ایض و رضا و تسلیو تفو «یو خَوف یخالِصُ رَجائ کوَ لَ ...

 کائِیبِاَولِ یوَ اَلحِقن... هِ و الِهِ. یاهللُ عل یصلَّ یکنبِ ةِو سنَّ کمِلَّتِ یوفنا علت» یبا ول یو همراه یدارجهت

شود و در یده میع دیبخش و شفانجامد. در سطح دوم، امام جهتیتوسل م ی، به خواهان«نَیالصّالِح

ن ی؛ در ا«یکاَتَوَسَّلُ اِلَ مِسالاال ةِ بِذِمَّاللهُمَّ » شودیده میله دی، امام وسیان بلوغ خواهانیسطح سوم جر

رفتن با  لهیا را، وسیاست. عبد مخَلص، اول میض و رضا و تسلیعبد مخلَص، مقام تفو مقام، مرتبه

 .گیردمیش یل خویتوسل و خداوند را وک

 فصل عملکردی حیات هایآموزهساحت  .3-2-3

وی تحقق  هایخواستهو  شکوفا گردد وهای وی رشد کند و استعدادهای اواگر آدمی بخواهد نیر

با اعمال او فراهم  نهد. شخصیت انسان گام اقدام و به مرحله ندمرحله فکر تجاوز ک یابد، باید از
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انسان  یدر سطوح مختلف برا هاخواهانیپس از آنکه  .(398-394 :1ج ،1363 )حکیمی، آیدمی

ن یداد، ا هاراانگیزشفازها و یخود را به فران یجا هاانگیزشازها و یشکل گرفت و سطوح ن

و  ینی. عمل و کردار، رکن عدهدمیانسان را به سمت عمل سوق  هافراانگیزشو  هاانگیزش

قرار داشته باشند،  یدر سطوح باالتر هاخواهانیاست و به هر اندازه که  هاخواهانیآن  یخارج

ر به یآن تعب ن همان است که ازیو ا شودمی ترنزدیکمال مطلق ک آن، به یدر عرصه خارج

ت یفیآنکه مربوط به مقدار آن باشد، به ک ش ازیارزش عمل انسان ب یعنی ؛شودمیت عمل یفیک

 یالْعَمَلِ حَتَّ یالْإِبْقَاءُ عَلَ»و نیز:  (81حکمت ،البالغهنهج) «حْسِنُهُیلِّ امْرِئٍ مَا کمَةُ یقِ»: شودمیآن مربوط 

ن ی. ااندطیبهات ی، آموزگار حشانزندگیع(، با ائمه) (16 :2ج ،1407، کلینیال) «الْعَمَل مِنَخْلُصَ أَشَدُّ ی

ها و نشیه بیپا ت رفتار بریو هدا راهبریت و یترب یعنیاست؛  یت انسانین بعد تربیسوم

زه کیپا یمان است و زندگیه ایبر پا تقوا و عمل صالح ؛مانیو ا یبالنده و وسعت روح یباورها

 .(4-3 :)بقره ردیگیل مکمان شیه ایان عمل صالح بر پیز با همین

ل کش یمان و وسعت روحیآن ا یرفتار انسان الگو، بر اساس همان آرمان و عزم و در راستا

ها و تحقق به آرمان یابیدست یه براکنشان دهند  ینیع ینمود عنوان بهرد تا یگیم

دار ، عهدهینسانگوناگون جامعه ا اوضاع و احوالش، به تناسب یده خویبرگز یهازهیانگ

 ایبرهههجرت، در  یا، در برههیپنهان باشآمادهه و یتق یاند؛ در برههاگوناگون یهافیلکت

و دعا و در  کخلوت و اش یا، در برههیرسانامیپ یااسارت، در برهه یتیشهادت، در وضع

 هایوقعیتم در ع()دام از ائمهکست هر ی)به تناسب روش ز اد و اعتراضیحماسه و فر یابرهه

 .ش(یخو

 ن ابعاد حاضر است:یدر هم ع(بیت) اهلسه بعد دارد و سنت  یانسان کو سلو یزندگ

االمال ... م، شجاعت و یرا با صداقت، صالبت، صبور ی، که زندگیزندگ یدر وجهه اخالق .1

 آموزند.ینند و به ما مکیم

خودشان  یبا زندگ تش رادر ارتباط با پرس ی، عبادت و رفتارهایزندگ یدر وجهه عباد .2

 ....  ر، جهاد وکاز من یو نه معروف بهبا نماز، امر  آموزند:یم

از سنت و زندگی  توانمی را با جامعه و خانواده یارتباط رفتار ،یزندگ یدر وجهه حقوق .3

 آنان آموخت.
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 اشارتی به الگوی معارفی دین .3-3

داده  دست بهفی دین با توصیفاتی که اینک درباره الگوی معار پژوهاندینمرسوم  بندیتقسیم

 بندیتقسیماساس همین نگره مبنا در  . این اندیشمندان، برگیردمیشد، فلسفه روشنی 

معارف، اخالق و احکام  هایآموزهعموم به سه دسته  طور بهدین را  هایآموزهخویش، 

نیز  هاییتفصیلرا  وجهیمعاصر این الگوی سه وراندانشکه برخی  انددهکر بندیتقسیم

 :است دادهشنهاد یر را پیز ی، نظام معارف«یمحوراهلل»ه بر کیبا ت یزدی. مصباح اندبخشیده

، شناسیانسان، شناسیجهان، یشناختی: خداشناس هایآموزهدر فصل معارف و  .1

 ؛شناسیقرآنو  راهنماشناسی، شناسیراه

 ؛قرآن سازیانسانا یدر فصل اخالقیات: اخالق  .2

 .(16-11 :1367، یزدی)مصباح  یاجتماع و یام فردک، احیعباد هایبرنامهدر فصل احکام:  .3

 نسبت خداوند با آدمی اندازچشمساحات وجودی از  .3-4

خاص نسبت  طور بهمضمون فراانگیزش رشد، در کیفیت نسبت انسان و خداوند و  ترینکانونی

جهت تغییر  هایشاخصهء و صفات خداوند انسان و اسماء فعل خداوند حضور دارد. اسما

و ابعاد تحلیلی آن مستند به ابعاد  شودمیحیات و رشد به حضور خداوند تحلیل  .اندانسانی

 یو استعداد او برا« یاسماء اله» از و شناخت آدمی ینسبت آدمی با اسماء الهی است. آگاه

لَّها ثُمَّ کوَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ » ؛انسان است یشناخت یت باالیظرفدهنده نشانق، یآن حقا کدر

ر یتعب «یعلم لدنّ»از آن به  کریم ه در قرآنک یمعرفت و علم ،نیهمچن .«ةکالْماَلئِ یعَرَضَهُمْ عَلَ

عظمت روح  دهندهنشانسته خود عطا فرمود، یاز بندگان شا یشده و خداوند آن را به برخ

در نسبت با اسماء فعل الهی و میل به کسوت این است. آدمی از طریق فراوری خود  یانسان

، ینیخمموسوی : ک)ن یابددرمیخودشدگی، خودبودگی خویش را  اسماء درآمدن، یعنی در تکاپوی

 .(1367 ،یعربابن ؛1372

شوند. توضیح اینکه در این سطح خواهانی، اوصاف وجود برتر، شناسایی و خودآگاه می

عل او، معیار نقد سطح و ژرفای عمومیت این نیازها، خدای برگزیده و اوصاف صفات و ف

 روی پیشِ بخشی زندگی شود. وجودهای مدعی جهتها دیده میها و فراانگیزهفرانیازها، انگیزه

بودن برگزیده « اکبر»برتر با قید  هاله هاو در مقایسه شوندمیفهم و انتخاب آدمی فهرست 
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های این خواهانی تغییر ویش تفسیر وجود و جلوهشود. الهه اکبر با اوصاف صفات فعل خمی

شود )ایمان(، و بر مدار این شود )اسالم(، با این وصف باور میاست و به این وصف شناخته می

شود تا رسم زندگی گیرد )عبودیت( و تکاپو و زیست خویش را، خواهانی و کشش بانی خویش می

گذارد ر میانه آورده )جهاد( و در میانه می. پس خویش را، دبخشدمیبه سمِت وجود برتر جهت 

ه و روزمَرگی خویش درگذشته و وصف آن وجود برتر ، و لحظه به لحظه از خویش روزمر)احسان(

ها در این است. خواهانی« عبد مخِلص»)اخالص(، و اینک این عبد، همان  دکنرا، جایگزین می

سطح « حیات معقول»یابند که ی میسطح از جریان وجود، رنگ و نور و جانِ عبودیت خداوند

« حیات طیبه»، سطح قلبیِ آن است و «حیات معشوقی»، یا «حیات محبوب»حکمتیِ آن است و 

 .آید، مگر به ایمان و عمل صالحمیجانِ این خواهانی است که به چنگ ن لبّ و

ش، تا یخو یر زندگیها و بر جهت و مستکها و حرکنظارت بر محر یعنی« تیعبود»

و  یات فردیح ین معماریادیت، اصل بنیان عبودیباشد. جر ی)جهت برتر(، جهت زندگ وندخدا

برآیندیابی تمامیت ساحات وجودی  ع(، نمونهبیت)ادعیه اهل  هایآموزهان است. یآدم یاجتماع

 هستند. اهللالیعرفانی سالک  هدر تجرب دین هایآموزهو ابعاد 

 تغییر نگرانساندانشی مدیریت  تفقه در دین، منظومه .4

، دین هایآموزه نگرجامع ساحات انسانی است و دانش دین، عرصه جریان رشدشناخت همه

با رویکرد تفسیر و تدبیر جریان رشد  دینیدرون انسانی علوم ، نام دارد. منظومه«دین تفقه در»

مدیریت  تفقه در دین برای مندیوالیتحاضرند. « دین در تفقه»انسانی در منظومه دانشیِ 

معرفتی در نسبت با  این منظومه دینیِدرون هایدانششرفت، برآمده از همین عینیت یپ

مستنبطه، نظام مدیریت  بر منوال این نظریه ،م والیت فقیهساحات وجود انسانی است. نظا

نْذِرُوا ینِ وَ لِیالدِّ یتَفَقَّهُوا فِ یلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِکَفلَوْال نَفَرَ مِنْ »شئون حیات انسانی است:  شناختانسان

 .(122 :)توبه «حْذَرُونَیهِمْ لَعَلَّهُمْ یقَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَ

ن معطوف به آرمان ید نظاموارهابعاد  نگر همه: فهم روشمند جامعیعنی« نید درتفقه »

تا سطح  یام اجتماعنظ مصلحانه یه به راهبرک( الرشد یال یهدی ،ن )آرمان رشدینظر د مقصود

 )حذر( شین خوییو آ کت مُلیاز هو یخودبان یجامعه برا خواستهخودخودآگاه و  یخودتوانمند
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ساحات وجودی  جانبهودآگاه از منظومه فرانیازهای همهخ گذار دانشدین،  انجامد. تفقه دریم

هومی و عملیاتی فراگیر منابع دین در راستای پردازش مدل مف هایآموزهاز  یابیپاسخآدمی و 

 جتماعی و تمدنی است. الگوی رشد در مقتضیات گوناگون فردی، ا

 تبیینی در حد کفایت بیان اصول نظریه، اینکه: نکته چند

 رشد شناختیمعرفتنسبت با بنیان  .4-1

ساحات  وحیانی رشد فراگیر همه - دانش تفسیر و تدبیر عقالنی ترینجامع «تفقه در دین»

تَفَقَّهُوا »: آموزندمیع( صادق)امام  .است انسانی جانبهنای رشد شخصیت همهو دانش مبانسانی 

وَ  الدِّین فِی الجَلیلَةِ الرُّتَبِوَ الرَّفیعَة الْمَنازِلِ إلَیالسَّببُ و العِبادةِ تَمامُو  البَصیرَةِ مِفتاحُفَإنَّ الفِقه  اهلل دینِ یفِ

 .(274 :10ج ،)همان «ایالدْن

چنین دانشی است که نظام جامع علوم انسانی در داد  ه همین دانش و در منظومهمستند ب

علوم مزبور، در فضای  . مجموعهگیردمیشکل  کمال شناسیانسانخاستگاه  و ستد رشدنگر و بر

 انسانی علومو جایگاه هر کدام از  دهندمی دست بهمقتضیاتی انسان، جامعه و تمدن، هدف را 

 .دشومیو تبیین  ت رشدشناخت آن، دریافتاین قابلی به حسب

 نسبت با سه ساحت محوری وجودی انسانی .4-2

 یند فراوری ساحت داناییآفر ورینشانه .4-2-1

نام « برکفقه ا»پوشش بر تمامی وجوه تفسیری و تدبیری انسان،  دلیل به، «نید در تفقه»

 الفِقه إنَّو »: نویسدمی یافک شرح اصولدر  ی شیرازیست که صدراا روهمینگرفته است و از 

 ،یرازی: شک)ن «البَصیرَة هذهِه صاحِبُ ین و إنَّ الفَقیالدِّ أَمرِ یفِ البَصیرة بِمعنَی الحدیث فِی یأتیثَر ما کأَ

 که جاییدانش در فراوری ساحت دانایی آدمیان است، تا  ترینبالغدین،  تفقه در .(1366

 فَإنَّ»ع( است که: صادق)از امام  .گیردمیشکل  رد انبیاییناختی آدمی بر منوال خساحت ش

و  (32 :1ج ،1407، ینیلکال) «اءیالعلماء ورثة االنب»و  (247 :10ج ،1385 ،یمجلسال) «البَصیرَةِ مِفتاحُ الفِقه

 ،1409عاملی، لاحر ال) «الحَق عِرفانَإنَّ مِن الفِقه »: آموزندمی زیو ن (33 :2ج ،همان) «العلماء امناء»نیز: 

 .(121 :15ج
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 یند فراوری ساحت خواهانیآفر ورینشانه .4-2-2

دین، شکل  سلوک نظری و اقدامیِ تفقه در هو احساسات نیز در عرص هاانگیزهساحت باورها، 

 از جمله: ایفراوان، اول ثیاحاد . دریابدمیخویش را 

مجلسی، ال) «لهِمَهُ رُشدَهی و الدّین فِیاً فَقِّههُ ریإذا ارادَ اهلل بِعبدٍ خَ»اند: ع( آموختهصادق)امام  -

 .(177 :1ج ،1385

 .(283 :3ج ،1409 ،یعاملالحر ال) «الفُقَهاء المُؤمِنینَ إنَّ»و نیز:  -

 یند فراوری ساحت تواناییآفر ورینشانه .4-2-3

دام ارادی دین مبنا، در برآیندیابی درست شخصیتی به سلوک و اق البته ادب زیست تفقه در و

رسول :یابدمیدینی خویش را  ساحت اقدامی آدمی نیز بلوغ شایستهو  خوردمیخیر، پیوند 

کلینی، ال) «وبَهیو بصَّرَهُ ع الدُّنیا فیو زهَّدَهُ  الدّین فیراً فقَّهَهُ یاهلل بعبدٍ خ اذا اراد» که: اندآموختهص( اهلل)

 ،یمجلسال) «العملُ بطاعتِهو اهلل دینِ  فِی، الورعُ الفقه أفضَلُ »: آموزندمیع( صادق)و امام  (130 :2ج ،1407

 .(594 :33ج ،1385

، یمکی)ح اندورزیدهتأکید  رشد شناختقرآن نگرجامعبسیاری بر این بینش  پژوهاندین

 ؛1388 ،یآمل یجواد ؛1ج ،1387، ی: مطهرکن ؛66-48و  148-120 :1386همو،  ؛108و  55 :1ج ،1363

را، به تناسب « تفقه در دین»شناختی اشناسی تحلیل معانی، میدان معنروش .(3ج ،1383، یجعفر

 دهد.می دست بهساحات وجودی آدمی، 

نه فقیه در احکام( ظرفیت  دین )و چرا فقیه در شودمیبا این مالحظات است که معلوم 

تدبیر نظام  داریعهدهرای مهیا، ب شناختیانسان، ظرفیت شخصیتی و ترمبنایی طور بهدانشی و 

در این صورت، تنها ساحت اقدامی آدمیان،  اسالمی را در خویش دارد. مدیریت راهبردی جامعه

فرهنگ تدبیر حیات، مخاطب  هایعرصه ملت نیست و همه - ام مدیریتی دولتمخاطب نظ

 المیاس انقالبعصر  خواهد بود. تجربه عظیم چهار دهه بنیاندیننظام حاکمیت فقه در 

و در نهایت،  ساحتیتک نگرانسانفقه احکام، به فرهنگ  ساحتیتکآموخته است که رویکرد 

 .انجامدمیمخاطب  بحران انسانی جامعه
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 مستند به ساحات وجودی انسانی اسالمی انسانی علوم سامانه .5

 شناختیِمعرفتآمده است. یک کاستی  رو پیشکنون یه نظریه برگزیده این تحقیق، تاچهار ال

دک گذار از سطوح علوم انسانی اسالمی در عصر انقالب اسالمی، اهتمام ان فرجامیکمچرایی 

 است. انسانی علومبردی طرح تحول راه شده به مرحلهیاد

عصر  بردی چند دههراه هایدغدغه، یکی از شناختدینبازخوانی علوم انسانی با رویکرد 

استنباطی از الگوی ساحات وجودی انسانی،  نظریهانقالب اسالمی بوده است. ایده برجسته 

 ند از:ااین بازآرایی عبارت هایبهرهاست. برخی  انسانی علومجامع  هفراخوان به بازآرایی نقش

است و  پیشرفت شناختدینعلوم انسانی، اندیشه  آمدگیساماناندیشه مبنای به  .1

 ؛گیردمیکل جامع علوم انسانی بر این بنیان ش نگاشت ادراکی نقشه

پیشرفت و در سه منظومه عمومی، علوم و معارف  شناختدیندر راستای اندیشه مبنای  .2

 ؛شودمیو کاربردی، تفکیک  داورانهارزشنظری، 

طرح تحول راهبردی علوم انسانی در چارچوب الگوی  شناسیروش آوریسامانبه .3

 پیشنهادی؛

 .«ایرانی - پیشرفت اسالمیالگوی » هایایرشتهمیان هگذار به اید .4

 هتولید دانشیِ این نگر هاشارتی به بهر «ساحات وجودی انسانی هنظری»نظر از وجه

 :آیدمیبه وسع این مقال  ،شناسانهانسان

 علوم انسانی اسالمی هایرشتهنظام  مبنای دانش .5-1

که  است ن سیستمی انسانیدانش رشدشناخت ساحات وجودی کال «کمال شناسیانسان»

مبنا توجه این دانش کانون .کندمیراهبری  مندتریروشبردی علم انسانی را بر نسق جنبش راه

ساحات رشدنگر( نه اینکه چه بوده یا  تردقیق طور به باشد، )و تواندمیاین است که آدمی چه 

 و بر آن نگردمیرشد قرآنی، با دیدی ممتاز به ماهیت انسان  شناسیانساناکنون چه هست. 

به ماهیت انسان محدود است و اعتالیی را که آدمی  کاویروانو  رفتارگراییاست که نگرش 

 روهروب ساحتیتک، همچنان با انسان غربیعلوم  در. انگاردمیبدان دست یابد، نادیده  تواندمی

شدن به آنچه ی و کمال انسان و تبدیلبه قابلیت شکوفای رشد شناسیانسانند، حال آنکه هست

 نظر دارد. ستا توان او در
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در نسبت با وجود  ، سطح مطلوب کمال و رشد شخصیت رارشد شناختدین شناسیانسان

 با هدف ،و بر آن است که تالش برای حصول سطح پیشرفته کمال کندمیبرتر الهی تفسیر 

 ،آدمی و فرانیازهای رشد ل رساندن تمامی استعدادهای بالقوهتحقق بخشیدن یا از قوه به فع

 ضروری است.

ساحات وجودی انسانی در پردازش دانش مبنای  ه همهبا مالحظ «ت سالمیشخص»مفهوم 

انون توجه نظام علوم ککه  آموزدمیکمال  شناسیانسان. فراوان دارد تیعلوم انسانی، اهم

 باشد. «رشد ت سالم خواهانیشخص»درباره د پژوهش یبا انسانی

 وم انسانی اسالمیعل هایرشتهسامانه عمومی نظام  .5-2

از سه منظر  هادانستنیخردورزی کند. این  ساحات وجودی خویش در خصوصتواند میانسان 

 در عرصه آنهابرآیند هوهویتی »و « و استعدادهای رشد هاظرفیت»، «نیازها و فرانیازهای رشد»

ل مستقل( و دینی )عقدسته معارف و علوم انسانی بیرون ند و مضمون دوا، فراوان«ساحات وجود

هستند. مروری کوتاه بر  دینیدرونرشد و معارف و علوم انسانی  شناسیانسانخاص  طور به

 :دکنمیابعاد وجود انسانی آشکارتر  شناسیمعرفتاین علوم، کارکرد آنها را در 

 شناسی توسعهانسان .5-2-1

ات جامعه یخصوصف توسعه، یتعر یمت برایعز که نقطه یابیمدرمی توسعه شناسیانساندر 

 پرسشن یات افراد با لحاظ نسبت اجتماعی آنان است. در واقع پاسخ به ایه خصوصکست، بلین

هایی ز توسعه جامعه، دارای چه ویژگییدار مؤثر در تکاپوی اجتماعی و نفرد نقش :هکاست 

د. انردهکتوسعه توجه  یزکند مریآن فریاز ابعاد ا یشمندان توسعه به بعضیاند یاست؟ برخ

 یافته، متناسب با ساحات تحلیل انسان کهتوسعه در جامعه ایتوسعهانسان  هایشاخصهبرخی 

 ند از:اتعبار ،توجه است حلدر این دانش م

ه کاست  ییهاه خود مستلزم وجود آدمکاست « دیجد یهارشد دانش»در ساحت دانایی:  .1

روزافزون باشد، همانند:  یندر امور انسان دانش یاربرد اکعت و یشف اسرار طبک یبرا آنها« تیظرف»

 یبرا یآمادگ»، «نو یهاوهیآزمون ش»و « نو یهاشهیقبول اند یبرا یآمادگ»، «هامهارت توسعه»

 ؛«یریگقابل اندازه یادهیپد چونهمستن به جهان ینگر یل برایتما»، «دهیاظهار عق
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وجود »، «زدن یارکبه  دست یبرا یریگجهت»، «اعتماد به نفس»در ساحت خواهانی:  .2

مان به یا»، و «دکنیمند مش از گذشته عالقهینده بیبه حال و آ ه مردم راک یخاص یحس زمان

 ؛«همگان یعدالت برا

سازمان»، «یزیرشتر به طرحیتوجه ب»، «یشناسوقت»در ساحت اقدامی و رفتاری:  .3

 .(4-3 :1355نر، ی)و «ییآارک»و « یده

 زندگی داریامعن شناسیانسانیشی، نیا شناسیانسان .5-2-2

شناختی قرآن و سنت، مبتنی بر های انسانتوان گفت آموزهمی مباحث پیشینبه  توجهبا 

شناسی انگیزشی یا انسان. یابندمیتفصیل  ایرشتهبیندانشی  هایگرایش رشد، در شناسیانسان

 این زمرهتواند در میبیت)ع(  های نیایشی اهلداری زندگی مستند به آموزهاشناسی معنانسان

 نوعیزلو، نمونه امکان برآمدن آبراهام م «انگیزش و شخصیت» باشد. نظریهجدید  هایگرایش

 یراهبر یزشیانگ یها، آموزهیعلو یهاشیایاست. ن علم انسانی در عرصهگرایش دانشی راهبردی 

و ساحت ارتباطات اقدام  روح، ر،کف ساحتاست.  یانسان یوجود یهاساحت نگر همهجامع

 بهو اصول  یرا در فصل مبان یعلوم انسان ، مصالح سامان نظاموارهیشیاین یاه. آموزهیاجتماع

 است: یو اجتماع یانسان یت خودیری، مدیدانش ن سامانهیا برجسته یژگیدهند. ویم دست

ها، ، در نگرش«دعای ندبه» هایآموزهسیاسی با نمونه  - فرهنگی شناسیانسان .1

 ؛یت فرهنگیو هو یزشیانگ ک، سلویزشی، عوامل انگیشناخت یهاتیعالف

 یشناختنید سامانه یشناختروش یبخشپار سامانل رهسیمک یدعابرای نمونه با . 2

 ت؛یشخص یشناسد بر روانکیبا تأ یدانش انسان

کید بر أشناختی با تشناختی سامانه دینروش بخشیسازمانبا دعای افتتاح، رهسپار  .3

 منابع؛ وریبهرهمدیریت 

 شناختی انسانی باهای دیندانش روشمند سامانه بخشیسامانبا زیارت عاشورا، رهسپار  .4

 تأکید بر رویکرد عرفان و هنر؛

با  یدانش انسان یشناختنید سامانه یشناختروش یبخشپار سامانتوسل رهس یبا دعا .5

 مال.ک یشناسرد روانیکد بر روکیتأ
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 اپوگر رشدکالجمع انسان تجمع یهاه به ساحتکته کن نیت به ایبا عنا یشیاین یهاآموزه

 باشند. یانسان یشناختنید یهاپردازش دانش یبرا یمنبع اصل توانندمینظر دارند 

 نظام مدنیت اسالمی نگرانسانساحات دکترین  .6

سالمی و در کانون هوری ارهسپار نظریه جم توانمی پیشرفت شناختدیناز نقشه جامع اندیشه 

، موضوع تفسیری و تدبیری این دانش است. ساحتیکالنفقیه شد. انسان  والیت آن اندیشه

و کارکردی، دو وجه اندیشه و نظریه جمهوری  ذاتدرونپیشرفت، از دو حیث  شناختدیناندیشه 

 :شودمیدیده  در هر دو وجه ساحتیکالن شناسیانسانکه ردّ حضور  زندمیاسالمی را رقم 

جامع اندیشه و  انداز حوزه فکر دینی نقشهو به این قرار در چشم «جامع علم نقشه» .1

 ه تمامیت انسان، موضوع این نظام تولید علم است.کدانش پیشرفت 

پیشرفت به  شناختدینشناختی علوم، در تبیین چیستی اندیشه نگاشت معرفت .1-1

عام و نظام علوم انسانی  طور بهملی تولید علم  منظا راهبردیاندیشه مبنای طرح تحول  همثاب

 ؛ساحتیکالنخاص، با اهتمام به تفسیر نظام دانشی انسان  طور به

نگاشت دانشی، برای بازخوانی دو فصل نظام آموزش و پژوهش نهاد ملی دانش با  .1-2

 ؛اسالمی -انسانیمحوریت نظام علوم 

مدیریت دانش مبتنی بر آن  موریت سامانهرای بازتعریف نظام مأنگاشت نهادی، ب .1-3

دو بخش آموزش و  نگرتوسعه -شناختی و به منظور ایفای مأموریت رشد نگاشت معرفت

 پژوهش؛

یند مدیریت تغییر انسان کالنآنگاشت کارکردی که به پردازش عملکرد دانش در فر .1-4

 پردازد.ساحتی می

 است. بنیاندانشاین نظام مدیریت  تمامیت انسان، موضوع که« جامع علمی نقشه» .2

ساحات  نگرکالنپیشرفت، و به تناسب الگوی  شناختدینمستند به نظام ملی تولید اندیشه و دانش 

 توجه قرار گرفته است:حل برجسته دکترین نظام جمهوری اسالمی، م مجموعهانسانی، سه زیر

 در نسبت با ساحت دانایی؛« جامع علم نقشه» .الف

 تربیتی؛ - در نسبت با ساحت اعتقادی« امع آموزش و پرورشج نقشه» .ب
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 .ایتوسعهدر نسبت با ساحت اقدامی و « جامع مهندسی تحقیق و توسعه فرهنگ نقشه» .ج

 والیت فقیه شناختانساننظام  .7

ت یریخود، به نسبت نظام مد یلین سطح تحلیر در آخرییتغ شناسیانسانه ینظر گانهششسطوح 

. انجامدمی انسان یالن به ساحات وجودکبا نگرش  یر انسانییدار تغیپد ناختشدین یراهبرد

پیشرفت  شناختدین شهیه اندکده است ته فشرکن این یانیده در فرجام پایبرگز یده رأکیچ

 (ییو توانا ی، خواهانیی)دانا شناختانسان ساحات ناظر به همه اجتماعی -یدار انسانیپد نگرجامع

 هایساحتاز  یکیر را دارد و دانش معطوف به ییند تغیآفر مندیوالیتت یقابل، شناختجامعهو 

ت یریا نظام مدیعصر امامت عام  پردازیبنیان شناختیمعرفتت یام(، ظرفک)چونان فقه اح یوجود

که فقه احکام رفتاری ناظر به ساحت رفتاری است،  گونههمان را ندارد. یجانبه اجتماعمهه

 و نظام مدیریتی مبتنی بر آن نیز خواهد بود ساحتیتکانسان  داریصالتاآن،  مندیاصالت

است.  ساحتیکالندارد، حال آنکه فقاهت در دین، ناظر به انسان  ساحتیتکرویکرد به انسان 

 پردازینظریهه است. کردآشکار  را ساحتیتکاخیر، ناکارآمدی دانش مبنای  بحران انسانی دو دهه

ن یبه ا یاربردک -یپس از چهار دهه تجربه نظر ،یرانیا -یت معاصر اسالمیه در مدنیت فقیوال

 واقف است. و آن نگرش مبنا شناسیآسیب

 نتیجه

سطوح مترتب بر ساحات دینی، تبیین  هایآموزهنظریه کالن برگزیده در این مقاله، مستند به 

 است: وجودی انسان

در میان  پیشرفت شناسیانسان یت، مبانشرفیپارادایمی الگوی پ و یدر فصل مبانی نظر .1

تحلیل  رشد مطلوب انسانی هایعرصهساحات و  اندازچشمو ساحات وجودی انسانی از  آیدمی

. مضمون نهایی رشد انسانی، تدبیر ساحات وجودی انسانی یابدمیو دانستنیِ کاربردی  شودمی

 .اندیخداوندکه ترجمان اوصاف فعل  است در راستای فرانیازهای رشد

الگوی سیستمی  توانمی لی برای ابعاد ساحات وجودی انسانمستند به ابعاد تحلی .2

 بر بنیان ساختار تحلیلی ساحات وجودی انسان گذاشت. دینی را هایآموزهتفسیر موضوعی 
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با رویکرد تفسیر و تدبیر جریان رشد انسانی در منظومه  دینیدرون انسانی علوممنظومه  .3

بر مدار نظام والیت فقاهت در دین، و نظام والیت  فقیه والیتدر دین حاضرند. نظام دانشی تفقه 

 شئون حیات انسانی است. شناختانسانفقیه در دین بر منوال این نظریه مستنبطه، نظام مدیریت 

 هایساحتمعطوف به مناسبات منظومه  هایدانشعلوم برآیندی از  انسانی علوم .4

با  اسالمی - انسانی علومازها و فرانیازهای انسانی است. مرز فارق میان وجودی با منظومه نی

احات وجودی ، سدینیدروندینی سهم نسبتی است که در دیدگاه معارف غیر انسانی علوم

 دارد. یابنده با آرمان رشد انبیاییانسانی در تطوری کمال

ت جهان معاصر ایرانی، رخداد مدنیت اسالمی در مقتضیات گوناگونی چونان مقتضیا .5

الگوی کالن پیشرفت است. ساختار عمومی این مدل عملیاتی کالن مستند به نوعی  مندحاجت

 نقشه»خویش را، در سه فصل  شناختانسانامر انسانی، ماهیت اصیل  نگرکالنسطوح و ابعاد 

 .است تهداشبیان  «جامع مهندسی فرهنگی نقشه»و « نقشه جامع آموزش و پرورش»، «جامع علم

 پیشرفت، با نگره شناسیانسانتدبیری مبتنی بر  -دانشی هایالیهدر سرجمع سطوح و  .6

 .شودمیتوجیه  هوالیت فقی نگرانسانبه انسان، نظام  ساحتیکالن

 

 پیشنهادها

 :گرددمیمستند به سطوح و ابعاد نظریه برگزیده پیشنهادهای چندی تقدیم 
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 اوصیایی - یودی انسانی مبتنی بر مکتب انبیایات وجساح شناختدینتحلیل الگوی  .1

 رشد انجام پذیرد؛

ع( بر نظریه بیت) اهلبر اساس الگوی تفصیلی  اسالمی - انسانیکالن علوم  سامانه .2

 ساحات وجودی بازخوانی شود؛

 اهلفراانگیزشی نیایش  هایآموزهواالترین ترجمان اوصیایی ساحات وجودی انسانی، در  .3

 .شود جوییپیع( بیت)

 منابع

 .قرآن کریم -

 قم: مشهود. ،محمد دشتی :، ترجمه(1379) نهج البالغه -

دفتر نشر  ، قم:الرسول آلعن  العقول تحف، (1404) علی بن حسن، یحرانال هشعب ابن -

 .یاسالم

 .، تهران: مرکز نشر دانشگاهیةلهیاالالتجلیات ، (1367) ، محمد بن علیعربی ابن -

 یارک: دفتر همجابی، تیم و تربیبر فلسفه تعل یدرآمد، (1381) گرانیرضا و دی، علیاعراف -

 .حوزه و دانشگاه

اشراق و  یتهران: مؤسسه فرهنگ ،هافرضپیشو  یمبان؛ یتیفقه ترب، (1391) ــــــــــــــ -

 .عرفان

 .القدرلیلة، قم: نشر یانسان جار، (1389) د مسعودی، سیید آقایپورس -

 .یغات اسالمیقم: دفتر تبل ،الکلم درر و الحکم غرر ،(1366) محمد بن الواحد عبد ،آمدی تمیمی -

 .ین و نشر آثار عالمه جعفری، تهران: مؤسسه تدوات معقولیح، (1388) تقیجعفری، محمد -

 .ینشر فرهنگ اسالم دفترقم:  ،البالغهنهجشرح ، (1383) ــــــــــــــــ -

ه تدوین و ، تهران: مؤسسیات تکاملید حیخت انسان در تصعشنا، (1386) ــــــــــــــــ -

 .نشر آثار عالمه جعفری

 .اپ ششمچ، قم: مؤسسه اسراء، ر انسان به انسانیتفس، (1390) جوادی آملی، عبداهلل -

 .اسراء ، قم:ت فقاهت و عدالتیوال؛ والیت فقیه، (1388)ــ ــــــــــــــ -

 .ع()البیت آل همؤسس، قم: ةالشیع لوسائ ،ق(1409) بن حسن عاملی، محمد حر -
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 .1ج، قم: دفتر تبلیغات اسالمی، الحیاة، (1363) حکیمی، محمدرضا -

 7، جقم: دلیل ما، الحیاة، (1388) ـــــــــــــــــ -

 .ما دلیل، قم: قرآنی سازیجامعه، (1386) ـــــــــــــــــ -

 .اپ چهارمچ، یهران: نشر نت ،ی، ترجمه منصور وثوقیرات اجتماعییتغ، (1388) یروشه، گ -

ح یترجمه و تصح ،ةالرضویة والتحفة العلوی ةالصحیف ،ق(1396) صالح بن عبداهللسماهیجی،  -

 .یدفتر نشر فرهنگ اسالم ، تهران:یمحالت ید هاشم رسولیس

، تهران: نشر و آموزش یریادگی شناسیروان: یپرورش شناسیروان، (1384) اکبرعلیف، یس -

 .سیزدهم اپچ ه،آگا

 .اپ دوازدهمچ، تهران: رشد، بهداشت روانی، (1376) شاملو، سعید -

مراتب وی در اسالم و تناظر آن با سلسلهنظریه نیازهای معن»، (1386) شجاعی، محمدصادق -

 .116-87، ص1ش، 1، سشناسیروانمطالعات اسالم و  در: ،«زلونیازهای م

 .نشر نو، تهران: کمال شناسیروان، (1369) شولتس، دوآن -

، تهران: نشر یوسف کریمی و همکاران ، ترجمههای شخصیتنظریه، (1384)ـ ــــــــــــ -

 .اپ پنجمچارسباران، 

، یح محمد خواجوی، تصحیافکشرح اصول ، (1366) ابراهیم بن محمدصدرالدین  ،یرازیش -

 .یقات فرهنگیتهران: مؤسسه مطالعات و تحق

 .اپ پنجمچ، القدرةلیل: ، قمحرکت، (1390) ، علیحائری ییصفا -

 .اپ دومچ، القدرةلیلنشر  ، قم:روش نقد، (1388) ـــــــــــــــــ -

، یت اسالماقم: دفتر انتشار ،القرآن تفسیر فیزان یالم، ق(1417) نی، محمدحسییطباطبا -

 .اپ پنجمچ

اپ چ، یو اجتماع یده مطالعات فرهنگک: پژوهشتهران، مانیه اینظر، (1389) فیروزی، رضا -

 .دوم

 .هران: نشر نی، تپیوندهای پنهان، (1386) کاپرا، فریتیوف -

 .ةاإلسالمی الکتب دار، تهران: اصول کافی، ق(1407) عقوبیبن  ، محمدینیلکال -

 .ةیتب اإلسالمکال دار، قم: بحار األنوار، (1385) باقر محمد ،یمجلسال -
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عاونت ممشهد: م رضوانی، ، ترجمه ابراهیانگیزش و شخصیت، (1367) .مزلو، ابراهام اچ -

 ی.فرهنگی آستان قدس رضو

 .2ج ،یغات اسالمیتبل سازمان، تهران: آموزش فلسفه، (1366) ی، محمدتقیزدی مصباح -

 .قم: انتشارات در راه حق ،معارف قرآن، (1367) ـــــــــــــــ -

 .اپ دهمچ، تهران: صدرا، بشر یدر زندگ یبیغ یامدادها، (1377) ی، مرتضیمطهر -

 .2ج تهران: صدرا،، مجموعه آثار، (1387) ـــــــــــــــ -

 .اپ دهمچقم: صدرا، ، مجموعه آثار، (1372) ـــــــــــــــ -

 ، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامتفسیر سوره حمد، (1375) اهللموسوی خمینی، روح -

 .خمینی)ره(

نظیم و نشر آثار ، تهران: مؤسسه تةیوالوال ةالخالف الی ةالهدای مصباح، (1372) ـــــــــــــــ -

 .امام خمینی)ره(

 .)ع(دانشگاه امام صادقانتشارات ، تهران: یزندگ کن و سبید، (1390) دیمهدوی کنی، سع -

 هایپژوهش، ترجمه عباس عرب، مشهد: شناسیروانقرآن و ، (1367) عثمان نجاتی، محمد -

 .اسالمی آستان قدس رضوی

 .اپ سومچ، الفیض ، قم: نشر دارةالسعاد راجمع، (1385) احمدمال  نراقی، -

 .، تهران: امیرکبیرایمراغه اهللرحمت، ترجمه نوسازی جامعه، (1355) وینر، مایرون -

 .ةالرسال ةمؤسس، بیروت: العمّال کنز، ق(1409) الدین حسام بن المتقی علی الدین عالءالهندی،  -

 


