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چکیده
زمینه و هدف :در نظام های حقوقی ،متهم ،بزهدي ده و ...دارای حق و ه هروندی براس ا
مفهومی به نام «انسان» هستند .يکی از مهم ترين جلوه¬گاه های اين حقو  ،مرحل ه تققیق ا
مقدماتی توسط پلیس است .هدف اين مقاله ،تبیین برداهت ه ايی اس ت ه ه در نظ ام حق وقی
اسالم و غرب در باب حقو ههروندی جريان دارد .فصل تمايز را می توان در برداه ت ه ای
مختلف درباره «ماهیت انسان» در اين دو نظام دانست.
روش :اين پژوهش ،ازنظر هدف هاربردی ازنظر روش ،اسنادی و اب زار گ ردروری اطالع ا
فیشبرداری است.
یافتهها و نتاای  :دي دگاه اس المی ،دو مولف ه «روح» و «عق ل» را وج ه تم ايز انس ان از س اير
موجودا دانسته در حالیکه غ رب ،اي ن دو مولف ه را الزام ا وج ه تم ايز انس ان نم ی دان د .ب ا
حاهمیت استقرای تجربی در غرب ،مفهوم انسان ،رو به زوال نهاد زيرا بسیاری از امور ماورايی
به ويژه خدا ،روح ،نفس ،اراده ،فطر  ،معنويا و  ،...به تجربه درنمی ريد .اي ن ،دقیق ا نقط ه
مقابل تفکر در حقو ههروندی اسالمی بود .به همین ترتیب« ،خردگري زی» يک ی از ويژگ ی
های انسان در غرب دانسته هد و انسان ،به يک ماهین حساب تبديل گرديد .با اين برداهت از
انسان ،از ديدگاه اسالمی ،حقو ههروندی می تواند ذاتی و هرامت مدار اما در غ رب ،ر رفا
اعتباری تلقی هود.
کلیدواژهها
پلیس ،حقو ههروندی ،انسان ،علوم انسانی ،استقرا ،پوزيتیويسم ،عقل ،روح انسانی
______________________________________________________
 .1استاديار گروه جرم هناسی دانشگاه علوم انتظامی امین ،رايانامهm60_moghimi@yahoo.com :
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مقدمه
به طور هلی مقول ه حق و ه هروندی را م ی ت وان از زواي ای مختلف ی واه اوی ه رد.
مقررا حقو ههروندی در ايران را م ی ت وان در ق انون اساس ی ،م اده واح ده ق انون
احترام به رزادی های مشروع و حفظ حقو ههروندی  ،1383قانون برنامه هشم توس عه
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران ،قانون مج ازا اس المی ،ق انون
ريین دادرسی هیفری ،منشور حقو ههروندی جمهوری اسالمی اي ران رذرم اه ،1395
برخی از اسناد بین المللی هه ايران به رنها ملقق هده است و  ...مالحظه هرد.
از حیث مبنايی ،در ارتباط با حقو ههروندی می توان هاهد سه نوع برداهت هلی بود.
برخی از انديشمندان ،حقو ههروندی را جزو حقو ذات ی و فط ری انس ان ه ا دانس ته
اند .بر همین مبنا رن را غیرقابل انتقال ،تقسیم ناپذير و غیر قابل سلب تلقی هرده ان د .در
اين زمینه حقو ههروندی به تمام اهخاص يک سرزمین ،ف ار از رن

 ،ن ژاد ،زب ان،

تابعیت و  ...تعلق می گیرد .اما برخی ديگر« ،ههروند» را فردی در ارتباط با يک دول ت
دانسته اند هه از سويی برخوردار از حقو سیاسی و م دنی اس ت و از س وی ديگ ر ،در
برابر دولت تکلی ف ه ايی ب ه عه ده دارد .از اي ن نظ ر ،گ ونگی رابط هی ه هروندی
(حقو فردی و تکالیف او در برابر دولت) را قانون اساسی و قوانین مدنی هش ور مع ین
می هنند (رهوری ،1380 ،ص  .)63بر مبنای نظر دوم ،حقو ه هروندی عب ار از رن
دسته حقوقی است هه هخص ب ه جه ت تابعی ت در ي ک هش ور از رن برخ وردار م ی
هود .به عبار ديگر حقوقی است هه تابعیت برای هخص به دنبال دارد .مبنای تابعی ت
در اين نوع نگرش ،يا خون (ملیت پدر و مادر) و يا خاک (زادگاه) می باه د (رس تمی،
 ،1392ص  .)145در هنار اين دو مبنا به تازگی مبنايی ديگ ر يعن ی اقام ت نی ز در ح ال
هکل گیری است .اين طرز تلقی از حقو ههروندی اين حقو را به حق و سیاس ی و
عمومی نزديک می هند.
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در يک نگاه ،حقو ههروندی بر هر مبنايی هه بنیان نه اده ه ود ،ب دون تردي د دارای
يک مقور اساسی يعنی بشر است .فارغ از مباحث مربوط به حقو بش ر و نس بت رن ب ا
حقو ههروندی؛ و با نگرهی عام ،همه دغدغ ه حق و ه هروندی ،تن مین برخ ی از
حقو اين موجود ،بشر ،است .بنابراين نوع نگاه به بشر می تواند در ی نش اي ن سلس له
حقو تاثیری شمگیر داهته باهد .در میان سلس له حق و ه هروندی ،يک ی از بخ ش
های بسیار مهم ،حقو قنايی ههروندان می باه د .اي ن حق و نی ز دارای ه اخه ه ای
متعدد و مالحظا زيادی می باهد .در اي ن رابط ه تققیق ا فراوان ی در اي ران و س اير
هشورها رور گرفته است .بنابراين در اين زمینه ه م اهن ون از حی ث مب انی نظ ری و
تققیقا هاربردی غنای زيادی وجود دارد.
اما يکی از مالحظا هايان توجه در اين حوزه ،نوع نگ اه ب ه مق ور حق و ه هروندی
يعنی بشر است .در حقیقت برای تعی ین ن وع نگ اه ب ه بش ر باي د مطالع ه ای مبناه ناختی
رور داد هه به نظر می رسد علی رغم وجود تققیق ا متع دد موج ود ،تققیق ی راه
گشا در اين زمینه رور نگرفته است .اهمیت اين امر را در رنجا می توان مشاهده هرد
هه در همه هشورها معیارهای حداقلی برای حقو ههروندی وج ود دارد ام ا برخ ی از
هشورها ،بسیار فراتر از معیارهای ياد هده به تعیین حقو ه هروندی پرداخت ه ان د .اي ن
تفاو را می توان از نوع نگاه به بشر قايل هد .انتظار می رود هه نوع نگاه ب ه بش ر ،ه
برخاسته از دين باهد و يا ناهی از فرهن

 ،عل م و  ،...در تعی ین حق و ه هروندی در

سطح هشورها تعیین هننده باهد .اين بدان معناست هه بشر در هشورهايی هه نوع نگ اه
رنان به بشر ،معنوی است دارای حقو ممتازتری نسبت به هش ورهايی هس تند ه ه ن وع
نگاه رنان به بشر ،ماتريالیستی است.
با اين ورف هدف مقاله حاضر اين است تا با بررسی مبنايی مفه وم بش ر ،ن وع نگ اه ب ه
اين مقوله را روهن هند .از خ الل اي ن تبی ین ،مبن ای بنی ان گ ذاری حق و ه هروندی

 / 118فصلنامه پژوهشهای دانش انتظامي ،سال بیستم ،شماره چهارم ،زمستان 1397

مشخص تر خواهد هد .در هنار اين مطلب ،می توان حد اعالی حقو ههروندی يعن ی
هرامت مداری را نیز سنجش هرد .اين بدان معناست هه در عین اينکه ممک ن اس ت در
حقو ههروندی برخی از هشورها حقو ههروندی مبتنی بر هرامت بش ر ب ه تص ويب
رسیده باهد اما نوع نگاه رنان به بشر هرگز هرامت م دار نیس ت .تبی ین و تور یف اي ن
مفاهیم ررفا با انجام مطالعا مبناهناختی میسر خواهد هد .بر همین اسا

مقاله حاض ر

طی دو بخش هلی به تبیین دو نوع نگاه هامال متفاو از بشر خواه د پرداخ ت .نگ اهی
هه ارالتا انسان را دارای هرامت تلقی می هن د و نگ اهی ه ه براس ا

مفروض ا رن،

بشر هرگز نمی تواند دارای هرامت ذاتی باهد.
چارچوب نظری

مبانی حقو ههروندی در غرب به طور هلی دربرگیرنده رزادی های مشروع و اساس ی
می هود .در اين راس تا يک ی از مب انی پذيرفت ه ه ده در غ رب ،طبیع ت گراي ی اس ت.
بسیاری از هشورهای غرب ی ب ا پ ذيرش لیبرالیس م ب ر اي ن باورن د ه ه انس انها براس ا
لیاقتهايی هه دارند ،از حقو ههروندی متمتع می هوند .اما علیرغم اين مبن ای طبیع ی و
غیرقابل سلب ،اين حقو در قانون تعريف می هوند و از اين طريق قاب ل اج را و دارای
ضمانت خواهند بود .مبنای ديگری ه ه درب اره حق و ه هروندی وج ود دارد ،ف ر
وجود قرارداد است هه حدود اختیار دولت و مردم براسا

اين تواف ق تنظ یم م ی ه ود

(موتمنی طباطبايی ،1390 ،ص  186تا  .)193در مجموع اين حقو سبب رن می ه وند
هه وضعیت يک فرد در يک جامعه هکل گیرد و رابطه سیاسی ،ب ین الملل ی ،حق وقی،
داخلی و معنوی او با هشور متبوعش مش خص ه ود .در اي ن ر ور ف رد و دول ت ي ا
حاهمیت ،حقو و تکالیفی نسبت به هم پیدا م ی هنن د .هش ورها ب ه وي ژه هش ورهای
غربی با پذيرش يکی از مبانی ياد هده برای حقو ههروندی ،برای ههروندان خ ود ي ا
تابعیت ذاتی (متکی بر دو سیستم خون و خاک) يا تابعی ت اهتس ابی (در نتیج ه ازدوا،،
تابعیت اجباری ،تابعیت افتخاری ،تابعیت تجاری ،تابعیت مذهبی و  )...ايجاد می هنند.
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در هنار اين نوع مبانی و برداهت ها از حقو ههروندی و دس تاوردهای حار ل از رن،
رموزه های وحیانی قرار دارند .اين رموزه ها عالوه بر اينکه حق و طبیع ی انس ان را ب ه
رسمیت می هناسند ،از حیث مبنايی ،بر انديشه های انسان هناسانه و جهان بین ی خار ی
استوارند .در اين مقاله به دو مفهوم هاخص و بنی ادی يعن ی فط ر و عق ل اه اره ه ده
است .مفهوم فطر در اسالم ،معنای هاملی را در بیان قدر مشترک انسانها دارد .فطر
در معنای خاص در براب ر طبیع ت ق رار م ی گی رد .اس الم ب ا پ ذيرش دو بع د طبیع ی و
روحانی برای انسان ،ارالت را به روح می دهد .فطر در اي ن معن ا ،فط ر ح اهی از
روح مجرد و ملکوتی انسان دارد .روح انسانها از دمیده هدن روحی الهی ارزهمند هده
است .فطر حقیقتی يکسان و همگانی در میان انسانهاست هه رنها را به سمت هم ال و
حقیقت سو می دهد و جامع حقیقت انسانی است .فطر ويژگی های عم ده ای دارد
هه برای ترسیم يک نظام حقو ههروندی ،رموزه های خار ی دارد .ب ه هم ین ترتی ب
برداهت خاری هه دين اسالم از «عقل» انسان دارد .اين نوع برداهت دينی نیز می تواند
راهگشای تدوين يک نظام حقو ههروندی باهد.
از نظر پیشینه ،درباره حقو ههروندی و اسالم ،رث ار پژوهش ی متع ددی نگ ارش ه ده
است .بسیاری از اين رثار طی دو دهه اخیر ،ب ه ر ور تخصص ی زي ر عن وان «حق و
ههروندی» نوهته هده اند .می ت وان ه اهد رث ار بس یاری نی ز ب ود ه ه توس ط فالس فه،
مفسران و انديشمندان اسالمی زير عناوينی ديگر نوهته هده؛ اما به مفاهیم ي ا مص اديقی
از حقو ههروندی اهاره هرده اند .برای اختصار در هالم به مصاديقی از پژوهش های
رور گرفته تخصصی در اين زمینه اهاره می هود:
احمدپور در مقاله ای با عنوان «دررمدی بر مبانی حقو ههروندی در اسالم» بیان داهته
در رابطه با حقو ههروندی دو ديدگاه وجود دارد .ي ک نظ ر دي ن را ن اتوان از وض ع
قواعدی به عنوان حقو ههروندی می داند .ديدگاه ديگر قايل ب ه اي ن اس ت ه ه دي ن
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مجموعه تکالیفی است برای بشر و او بايد در قالب اين تکالیف به انجام وظیفه پرداخت ه
و تصور حقوقی برای اعطای اختیار و رزادی و غیر رن به انسان ،خار ،از م وازين دين ی
و مبانی اسالمی است .او در اي ن مقال ه درر دد اثب ا رن اس ت ه ه انس ان در انديش ه
اسالمی فردی است حق مدار و برای رسیدن به حقو هايسته خود نیازمند انجام اموری
به عنوان تکالیف است .از طرف ديگر ،دين ب ا در اختی ار داه تن ار ول مبن ايی و اب زار
استباط عقلی ،توانايی هشف و وضع قواع د را در اي ن ارتب اط دارد (احم دپور،1387 ،
ص  119تا .)138
احمدرضا خزائی و احمد مرادخانی در مقاله ای با عنوان «زمینه های حق و ه هروندی
در قررن» بیان می دارند ه ه در اس الم ،حق و ه هروندی و عوام ل ثب ا و امنی ت در
جامعه اسالمی با توجه به مب انی و اه داف قررن ی رن در قال ب ه هروند جه انی تق ت
عنوان خلیفه خدا در روی زمین مطرح میباهد .ههروندی هه ب ا هرام ت اخ ذ ه ده از
خداوند در راستای برقراری جامعه توحید مقور ب ا حف ظ ارزه های اله ی  -انس انی در
پهنای دنیا متعهد است .همچنین تعهد احاد جامعه بشری در مقاب ل رن از جمل ه مب اح ی
است هه از ديدگاه قررن در اين مختصر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است (خزائ ی
و مرادخانی ،1394 ،ص  67تا .)92
انتظاری و ستوده در مقاله ای با عنوان «امنیت هرام ت رمی ز انس ان؛ مبن ايی ه اخص در
حقو ههروندی» بیان می دارند از نگاه قررن هريم توجه مردم و حکومت ب ه هرام ت
ذاتی و اهتسابی رحاد اف راد ي ک جامع ه و رعاي ت مقتن یا رن ،س بب م یه ود ه ه
هرگونه ظلم و تبعیض ،و استبداد و اختنا در ي ک جامع ه اس المی رخ ت بربن دد و ب ا
تعلیم و تربیت ،اجتماعی ،يکی از مؤلفههای ارلی تمدن بشری و سعاد انس انی ،يعن ی
«امنیت دنی وی و اخ روی» ب ه م اب ه هاخص ه ار لی در حق و ه هروندی برق رار ه ود
(انتظاری و ستوده ،1396 ،ص  1تا .)17
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به همین ترتیب می توان هاهد مقاال متعدد ديگری در ايم زمین ه ب ود ام ا رنچ ه وج ه
تمايز اين مقاله با س اير مق اال م رتبط در اي ن ح وزه اس ت رن اس ت ه ه اي ن مقال ه،
مصاديق حقو ههروندی در اسالم و غرب را بررسی نمی هند و به دسته بندی يا ارائ ه
يک طرح منسجم از حقو ههروندی اسالمی يا غربی نیز نمی پردازد .مقور اين مقاله،
انسان است يعنی موجودی هه حقو ههروندی بر او مترتب می هود .بديهی اس ت ه ه
انسان را می توان از زوايای مختلف و متعددی مورد مطالعه قرار داد .اين مقال ه ب ا نگ اه
حقو ههروندی به مطالعه انسان پرداخته است .در واقع ،اين مقاله به سرفص ل اخ تالف
میان نگاه غربی به حقو ههروندی و نگ اه اس المی ب ه اي ن مقول ه م ی پ ردازد .مق ور
اخ تالف در برداه ت ه ای غرب ی و اس المی در ب اب حق و ه هروندی ،تف او در
برداهت درباره «ماهیت انسان» است؛ امری هه مقاال پیشین به مطالع ه رن نررداخت ه ي ا
به عنوان يک موضوع مستقل و مجرد رن را بررسی نکرده اند.
روششناسی تحقیق

اين پژوهش ،ازنظر هدف هاربردی و ازنظر روش ،اسنادی است .پژوهش ب ا اس تفاده از
مطالعا هتابخانهای ،منابع اينترنتی ،مقالهها ،پژوهشه ای الت ین و فارس ی انج ام ه ده
است .برای دستیابی به هدف پژوهش ،از میان منابع اسالمی به قران هريم ب یش از س اير
منابع استناد هده است .در میان روش های رايج در گفتم ان غ رب ،يعن ی پوزيتیويس م،
تفس یرگرايی و انتق ادی؛ ب ه روش پوزيتیويس تی اس تناد ه ده اس ت .اب زار گ ردروری
اطالعا فیشبرداری است.
یافته های تحقیق
مبحث اول) نگاه اسالمی به نوع بشر

در رابطه با نوع نگاه اسالم به بشر رثار متعددی را می توان مالحظه هرد .هر يک از رنها
برای هناخت بشر ،به بُعدی از ابعاد بشر پرداخته اند .در مقاله حاضر ررفا ب ه رن بخ ش
از رموزه های اسالمی پرداخته خواهد هد هه ارتباطی مستقیم با بقث حقو ههروندی
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و نگاه ويژه و نقطه او ،رن به اين حقو  ،يعنی هرامت انسان دارند .از ديدگاه اسالمی،
حقیقت بشر همان فطر مصون از تبديل و تغییر است هه در اثر ارتب اط ب ا خصور یت
های اقلیمی ،گوناگون خواهد بود .همانطور هه ريه اول سوره نساء می فرمايد« :يَ ا َييههَ ا
النَّا ُ اتَّقُواْ رَبَّکُمُ الَّذِی خيليقيکُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ...؛ اى مردم از پروردگارتان هه ه ما را
از نفس واحدى رفريد (جوادی رملی ،1375 ،ص .)23
قران هريم در ريه  13سوره حجرا همه انسان ها را در گوهر انسانیت ،فنیلت ،ارزش
و حی یت ذاتی انسان ،يکسان می داند و رن

 ،نژاد ،قومیت و ملیت را به عنوان امتی از و

برتری مقسوب نم ی هن د .ق ران همچن ین در ري ا  124س وره نس اء 195 ،س وره رل
عمران 40 ،سوره غافر ،تفاوتی میان انسان ها از نظر ج نس قاي ل نش ده و م الک هم ال
انسانی را ررفا رفتار انسان ها می داند .ب ا عناي ت ب ه اي ن ن وع برداه ت از ذا انس ان،
برخی از ريا قران را می توان حاوی حقو ه هروندی دانس ت .مه م ت رين مص اديق
حقو ههروندی از اين نظر عبارتند از :حی ا  ،رزادی (ري ه  256س وره بق ره ،ري ه 99
سوره يونس ،ريه  45سوره  ،ريه  22سوره غاهیه) ،عدل 1و . ...
قران هريم در هنار مباحث مربوط به ذا انسان و معرفی برخی از حق و ذات ی (ي ا ب ه
ارطالح ههروندی) ،مطالبی درب اره هرام ت انس ان نی ز مط رح ه رده اس ت .از م تن و
مقتوای ريا و نیز تفاسیر موجود در مورد اي ن ري ا اينگون ه ب ه نظ ر م ی رس د ه ه
هرامت ،نقطه او ،حقو ههروندی می باهد .هرامت انس ان ،نقط ه تف او ذات ی می ان
انسان با ساير موجودا رفرينش و وسیله فخر بر انسان بر رنها می باهد .نکته ای ه ه در
اين رابطه مهم جلوه می هند رن هه ،هرامت نیز همانند ذا انسان و حقو ه هروندی،
______________________________________________________
 .1پیامبر (ص) فرمودند :ملتی هه اقشار ضعیف رن نتواند ح ق خ ود را از قدرتمن دان ،ب دون ت ر

و لکن ت زب ان

بگیرد هرگز به سعاد نخواهد رسید .به همین ترتیب در هالمی ديگر فرمودند يک ی از حق و ه ما ب ر م ن اي ن
است هه همه هما از نظر حق ،نزد من يکسان هستید (رضايی پور ،1388 ،ص .)278
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مختص نوع بشر می باهد نه يک يا ند ف رد خ اص .بش ر از دي دگاه ق ران نوع ا دارای
هرامت است .بر اين اسا  ،بشر دارای حقو ههروندی و در نقطه او ،رن ،برخ وردار
از هرامت می باهد .درباره هرامت انس ان ،ق ران ه ريم م ی فرماي د :در ري ه  14س وره
مومنون ،خداوند خود را به دلیل رفرينش انسان« ،احسن الخ القین» معرف ی م ی هن د .از
سويی در ريه  30سوره بقره ،انسان را به عنوان جانشین خود به فرهتگان معرفی می هند
و در ريه  34همین سوره ،فرهتگان را ملزم به احترام گذاهتن به وجود انس ان م ی هن د.
در ريه  70سوره اسراء نیز رراحتا از هرامت انسان سخن ب ه می ان رورده اس ت .در اي ن
میان ،عوامل برخورداری انسان از هرامت متع دد هس تند .در مقال ه حاض ر ب ه دو عام ل
مبنايی و هاخص يعنی تفکر و روح اهاره خواهد هد.
در حقیقت ،قران هريم وجود روح و تفکر در انسان را دو عامل برای تفکیک انس ان از
ساير موجودا دانسته است .وجود اين دو عامل نه تنه ا س بب تفکی ک انس ان از س اير
موجودا بلکه باعث برتری انسان بر ساير موجودا نیز می باهد .بر اي ن اس ا

اس ت

هه انسان دارای هرامت ،و هرامت ،مفهومی برای تبیین برتری انسان بر ساير موج ودا
است .از سويی باور دين اسالم رن است هه هرامت ،نقطه او ،حقو ذاتی (به ارطالح
حقو ههروندی) و مختص نوع انسان می باه د .در ادام ه ،ب ه اختص ار درب اره اي ن دو
مفهوم از ديدگاه اسالمی بقث خواهد هد .سرس با مقايسه اين مفاهیم ب ا مف اهیم م ورد
قبول برخی از علوم غربی ،به تفصیل درباره تف او در ن وع نگ اه توض یح داده خواه د
هد.
گفتار اول) آموزه های اسالمی مرتبط با تفکر

در تفکر اسالمی ،به طور هلی و عمومی ،فکر را قوهای دانسته اند ه ه عل م را ب ه س وی
معلوم رهنمون میهود و تفکر ،به حرهت درروردن اين قوه بر اس ا

نظ ر عق ل اس ت

هه فقط برای انسان ،امکانپذير است ن ه حی وان (راغ ب ار فهانی ، 1412 ،ص .)436
در برداهتی ديگر ،فکر را به «حرهة العقل بین المعلوم و المجهول» تعريف ه رده ان د و
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در تشريح اين تعريف ،با برهمردن سه حره ت ب رای عق ل ،فک ر را مجم وع حره ا
سه گانه دانسته ان د .اي ن حره ا عبارتن د از :حره ت از مش کل ب ه معلوم ا پیش ین،
حرهت عقل در معلوما به منظور جستجوی رنچه هه م یتوان د مش کل را ح ل هن د،
حرهت از معلوما به سوی مشکل برای حل رن (مظفر ،1388 ،ص  23و  .)24در اي ن
رابطه با توجه به منابع و حوزه های مختلف علوم اسالمی می توان تفکر را الاق ل از س ه
ديدگاه بررسی هرد :تفکر از دي دگاه ق ران ه ريم ،تفک ر از منظ ر رواي ا و احادي ث
اسالمی و تفکر از نقطه نظر فلسفه و حکمت اسالمی.
الف) تفکر از دیدگاه قران کریم:

در ريا قررن ،تفکر ،اين مقصول ع ال مغ ز ،ب ا هلم ا مختلف

م ورد تعظ یم ق رار

گرفته است .از رن جمله در  17مورد ،ماده تفکر (انديشه) به هار رفته و بیشترين تش ويق
را متوجه هسان ساخته است هه درباره طبیعت و موجوديت خوده ان م انديش ند .در
قررن هريم از هلمه «فکر» استفاده نشده است اما مشتقا فعل رن از قبیل فيکَّر ،يعقل ون،
تعقلون ،تيتيفيکّروا ،يتفکَّروني و  ...به وفور در بسیاری از ريا به هار رفته است.
گروهی از اين ريا  ،عقل انسان را از تمام مق ررا خراف ی نیاه ان و گذه تگان ،رزاد
نموده ،هسانی را هه زندگی خود را بر اسا

تقلی د از گذه تگان و ظ ن و گم ان ،پ ی

ريزی می هنند ،سخت مورد انتقاد قرار می دهد (برای م ال ريه  2سوره بقره) .برخ ی از
ريا اهاره به رن دارند هه برای پذيرش امور بايد با توجه علم و تفکر عمل ه رد ن ه از
روی ظن و گمان (برای م ال ريه  53سوره نجم).
به همین ترتیب می توان هاهد ري ا زي اد ديگ ری ب ود ه ه ب ه ر ور موض وعی ي ا
موردی انسان را دعو به تفکر می هنند و يا مقور ارلی رنها تفکر است .از جمله اي ن
ريا می توان به رياتی اهاره هرد هه انسان را به تفکر در جه ان خلق ت (ري ه  3س وره
رل عمران)  ،تفکر در احک ام و ري ا اله ی (ري ه  2س وره بق ره)  ،تفک ر در تق وال
تاريخی (ريه  6سوره انعام) و  ...دعو می هنند.

حقوق شهروندی کرامتمدار در تحقیقات مقدماتي توسط پلیس 125 /...

از مجموع اين دسته ريا و نیز روند هلی ريا مشابه ديگر ،می توان به دي دگاه هل ی
قران درباره تفکر دست يافت .يکی از مهم ت رين نت ايجی ه ه در اي ن حیط ه م ی ت وان
گرفت رن است هه از نگاه قررن ،تفکر به هکل مطلق و بالهرط ،مم دوح نیس ت بلک ه
بايد متعليق تفکر بررس هود و با عقل سنجیده گردد .اگ ر عق ل رن را عاقالن ه ارزي اب
هرد ،ممدوح است و اگر غیر عاقالنه همرد ،مذموم است .هايد يکی از مهم ترين ريا
مصد اين نکته را بتوان ريه  18سوره مدثر دانست .اين ريه از تفکری سخن م یگوي د
هه در جهت مبارزه با ق ررن ب ه ه ار رفت ه و مقص ول رن ،رويگردان ی از ح ق و انک ار
وحیانی بودن قررن است .خداون د ه ريم ن ین تفک ری را ب ه ه د م ذمت نم وده و
راحب رن را مستقق هديدترين عذاب اخروی دانسته است را ه ه او را ب ه گمراه
هشانیده است.
ب) تفکر از منظر احادیث و روایات:

با توجه به نظام انديشه قران درباره تفکر ،پیامبر اهرم (ص) و ائمه (ع) احاديث متع ددی
در راستای تشريح تفکر دارند هه به اختصار به مصاديقی از رن اهاره خواهد هد.
امیرمؤمنان علی (ع) می فرمايند« :ال عبادة ه التفکّر ف ی ر نعة ا »؛ ه ی عب ادتی مانن د
تفکر و مطالعه در رفريده های الهی نیست (طوس ی ،1391 ،ص  .)10ايش ان در ح دي ی
ديگر فرموده اند «التفکر يدعو إلی البرّ والعمل به»؛ انديشه و فکر ،انسان را به نیک ويی و
عمل ب ه رن م ی هش اند (طوس ی ،1391 ،ص  .)55ام ام ر اد (ع) نی ز در اي ن رابط ه
فرموده اند« :لکلّ هیء دلیل ،و دلیل العاقل التفکّر»؛ برای ه ر ی زی دلی ل و راهنم ايی
است و راهنمای هخص عاقل تفکر و انديشة او می باهد (بقرانی ،1383 ،ص .)386
عالوه بر رنچه از قران هريم قابل استنتا ،است به نظر می رسد ه ه در رواي ا اس المی
نیز هر تفکری ممدوح و پسنديده نیست ،بلکه ارزش تفکر به موضوع و نتايج حار ل از
رن است.
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پ) تفکر از دیدگاه فلسفه و حکمت اسالمی:

از ديدگاه فلسفه و حکمت اسالمی ،نیز تفک ر دارای تعريف ی مش خص و وي ژه ح اال
انسانی دانسته هده است .از نظر فلسفه اسالمی ،انديشه يک از ع الیت رين فعالی ته اى
مغز بشرى است .در ابراز اهمیت اين فعالیت عال  ،دين اسالم و متفکران ه ر و غ رب
بسیار سخن گفتهاند.
برای م ال از ديدگاه ابن سینا ،فکر یزی است هه در هنگام عزم انس ان ب رای انتق ال از
رنچه در ذهن او حاضر است ( ه معلوما تصوری ه تص ديقی) ،ب ه س وی رنچ ه در
ذهنش حاضر نیست ،تققق پیدا می هند (ابن سینا ،1382 ،ص  .)10بنابراين از نظ ر اب ن
سینا ،تفکر ،همان حرهت ه ردن ذه ن از س وی معلوم ا و اطالع ا خ ود ب ه س وی
مجهوال  ،به منظور هشف و دستیابی به رنها است .اين تعريف ،توسط حکمای مت اخر
و به ويژه مالردرا در مهم )رين اثر خ ود يعن ی اس فار ارائ ه ه ده اس ت (مالر درا،
 ،3 ، ،1390ص .)516
از حیث مقتوايی و با توجه ارزش های حاهم بر مقوله تفکر ،عبدالرزا هاه انی تفک ر
را عب ار م ی دان د از :جس ت و ج و و طل ب بص یر ب رای دس ت ي ابی ب ه حقیق ت
(هاهانی ،1382 ،ص  .)48سید هريف جرجانی در هتاب تعريفا فرايند تفک ر را اي ن
گونه توریف می هند :تفکر ،راغ دل است هه به وسیلة رن خیر و هر و منافع و منار
دل ديده می هود و رن باغ درختان حقايق است  ...و گفته هده است هه تفک ر ،مزرع ة
حقیقت و موجب فنای دنیا و بق ای رخ ر اس ت ،همچن ین دام پرن دة حکم ت اس ت
(جرجانی ،1391 ،ص  .)28امام مقمد غزالی نیز در هیمیای سعاد تفک ر را ب ه ن وری
تشبیه می هند هه هادی انس ان و خ ار ،هنن دة انس ان از ظلم ت جه ل اس ت (غزال ی،
 ،2 ، ،1393ص .)505

حقوق شهروندی کرامتمدار در تحقیقات مقدماتي توسط پلیس 127 /...

گفتار دوم) آموزه های اسالمی مرتبط با روح

از نظر علمی با توجه به اينکه روح را نمی توان با ام ور مقس و

مقايس ه و ب ه ر ور

تجربی به مطالعه رن پرداخ ت ،ب رای هش ف مفه وم رن ن اگزير باي د ب ه مراج ع دين ی
مراجعه هرد .در میان رموزه های مذهبی ،قران مستقکم ترين منبع می باه د .مفس ران و
به ويژه عالم ه مقمدحس ین طباطب ايی در جل د  39تفس یر المی زان (ترجم ه فارس ی) ب ا
واهاوی بسیاری از ريا قران هريم به تبیین مفه وم روح پرداخت ه ان د .در ري ا ق ران
هريم ،به عنوان يک مسئله هلی ريه  52سوره هوری درباره روح رمده است .از ديدگاه
تفسیری ،در قررن یزی هه رالحیت دارد معرف روح باهد نکتهايست هه در ري ه 85
سوره اسری رمده« :يَسْألونيکَ عَنِ الرُّوحِ قُل الرُّوحُ مِنْ ايمْرِ رَبّی؛ از تو درباره روح س وال
می هنند به رنان بگو روح امری از جانب پروردگارم اس ت» .اي ن ري ه روح را ب ه ط ور
مطلق و بدون هی قیدی رورده ،و در معرفی رن فرموده روح از امر خداست .رنگاه امر
خدا را در ريه  83سوره يس معرفی هرده هه« :اِنَّم ا ايمْ رُهُ اِذا ايردَ هي یْئاَ اينْ يَقُ ولي لي هُ هُ نْ
فيیَکُونُ فيسُبْقاني الّذی بِیَدِهِ مَلکو ُ هُلِّ هي یء؛؛ تنه ا ام ر او در هنگ امی ه ه اراده ی زی
هرده باهد اين است هه به رن یز بگويد باش و رن یز موجود هود .پ س من زه اس ت
خدايی هه ملک و ه ر ی زی ب ه دس ت او اس ت .ام ر عب ار اس ت از هلم ه ايج اد
رسمانی ،يعنی فعل مختص به ذا او ،و اسباب علل واسطه و تخلل نیستند و اين ام ر ب ه
مقیا

زمان و مکان و هی خصیصه م ادی ديگ ری ان دازهگی ری نم یه ود .در درج ه

دوم ،امر اين معنا را خاطرنشان میسازد هه امر او در هر ی ز عب ار اس ت از ملک و
رن یز ،و فراموش نشود هه ملکو ابلغ از مُل ک اس ت .بن ابراين ب رای ه ر موج ودی
ملکوتی و امری است رنچنان هه در ريه  185س وره اع راف فرم ود« :ايوَلي مْ يَنْظُ رُوا ف ی
مَليکُو ِ السَّموا ِ وَ االر ِ» و در ريه  75س ورا انع ام فرم ود« :وَ هي ذلکَ نُ ری اِبْ راهیمَ
مَليکو ُ السَّموا ِ وَ االرْ ِ» و نیز در ريه  4سوره قدر فرمود« :تيني زَّلُ المالئِکي ةُ وَ ال رُّوحُ
فیها بِاذْنِ رَبِّهِمْ هُلِّ ايمْرٍ» .از رنچه گذهت اين گونه معنا می هود هه ام ر خ دا عب ار از
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هلمه ايجاد اوست و هلمه ايجاد او همان فعل مخصوص به اوست بدون اين هه اس باب
هونی و مادی دررن دخالت داهته و با تأثیرا تدريجی خود در رن اث ر بگذارن د .اي ن
همان وجود مافو نشأ مادی و ظرف زمان است ،و روح به حسب وجودش از هم ین
باب است يعنی از نسخه امر و ملکو است.
ق ران ه ريم در اه اره ای ديگ ر درب اره روح در ري ه  4س وره ق در م ی فرماي د «تيني زَّلُ
ل يا ْم رٍ؛ مالئک ه و روح در ه ب ق در ب ه اذن
ن ُه ِّ
م ِم ْ
ح فیه ا ِب ا ْذ ِن َر ِّب ِه ْ
المالئک ُة َو ال رُّو ُ
پروردگارهان از هر امری نازل میهوند» .از ظاهر اين ريه برمیريد ه ه روح موج ودی
مستقل و مخلوقی رسمانی و غیرمالئکه است.
با عنايت به مطالب مذهور در باب تفکر و روح ،نوع نگاه اس الم ب ه بش ر رن اس ت ه ه
انسان به واسطه وجود اين دو امر به ط ور ذات ی دارای هرام ت اس ت .ام ا در هن ار اي ن
هرامت ذاتی رنچه هه در باب تفکر نمودار است ،نقوه و ترتیب تفک ر در انس ان اس ت
به طوری هه اسالم وجود هر نوع تفکر را در انسان سبب فخر او نمی داند بلک ه در اي ن
مورد ،ررفا تفکری هه سبب نجا انسان باهد را واسطه هرامت می داند.
مبحث دوم) نوع نگاه علوم پوزیتیویستی (غربی) به بشر

رويکرد غالب در بررسی های حقوقی در مغرب زمین ،رويک رد پوزيتیويس تی اس ت .از
سويی پس از رنسانس با تفکیک دين از امور اجتماعی در غرب ،دين يک امر هخص ی
تلقی هد و بدين ترتیب از حیطه مطالعا علمی نی ز برهن ار گش ت .ح ال در اي ن می ان
مفاهیم مقدسی هه دين به انسان اعطا می هرد ،از رنسانس به بعد تقت عناوينی ديگر از
جمله اخال  ،امور اجتماعی و  ...و با نگاهی ديگر مورد بررسی و تبیین قرار می گیرن د.
از جمله اين مفاهیم« ،حريم خصوری» است .ح ريم خصور ی از جمل ه موض وعا و
مصاديق بسیار مهمی است هه گاهی مورد مداخله و يا تعر

قوای عمومی دولتی ق رار

می گیرد .البته حفظ و ریانت از حريم خصوری در جوامع مختل ف ،دارای معیاره ای
متفاوتی است و از جمله اين معیارها ،هه حقو مالزم ه هروندان ،ب ر اس ا

رن تعی ین
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می هود ،قانون الزم االجرای هشور اس ت .در اي ن زمین ه اس ناد متع دد ب ین الملل ی ،از
جمله ماده  17می ا بین المللی حقو مدنی و سیاسی (تاهید بر عدم مداخله خودس رانه
در زندگی هخصی ،اقامتگ اه و  ،)...ار ل  20هنوانس یون مرب وط ب ه وض ع پناهن دگان
(تاهید بر اعطای هلیه حقو مدنی ،اساسی ،اجتماعی و  ...ب ه پناهن دگان ،همانن د س اير
ههروندان) ،ارل  5و  6اعالمیه حقو بشر اهخاری هه تابعیت هش ور مق ل اقام ت را
ندارند به اين امر اهاره داهته اند.
اينک توجه به اين نکته مهم است هه ر رفا مبن ای هرام ت انس ان ب ا عن اوينی ديگ ر از
جمله حريم خصوری و  ...تغییر يافته است اما در مقتوا و ماهیت هرامت انس ان خده ه
ای وارد نشده است .اما از ديدگاهی ارولی ،علوم انسانی ،علوم متعدد و فراوانی هستند.
«انسان» ،موجودی هه همه علوم به نوعی درردد هناسايی رن هستند و همه فن اوری ه ا
نیز برای خدمت به او ساخته می هوند .علم و فناوری ب ا ه ر روش و ه ر ن وع ه ناختی،
درردد هناس ايی و خ دمت رس انی ب ه او اس ت .بن ابراين ب رای ه ناخت انس ان ،عل وم
مختلف دست اندرهارند .از میان اين علوم ،روان هناسی ،زيست هناس ی و پزه کی ب ه
هناخت فردی انسان يعنی حوزه جسم و روان او م ی پردازن د .جامع ه هناس ی عملک رد
اجتماعی و جمعی او را بررسی می نمايد .تمام بررسی های اين هار علم ،در بستری از
روش ها ،رموزه ها ،مکاتب و هناخت های فلسفه و منطق ر ور م ی گی رد .بن ابراين
فلسفه و منطق نیز از علوم مقوری در حوزه ه ناخت انس ان ق رار م ی گیرن د .از س ويی
علوم حوزه دينی ،بستر اعتقادی و فرهنگی و تمايال فردی و اجتماعی انسان را نماي ان
می سازند .بسیاری از اقوال ،داستان ها ،رموزه ها و اسطوره های تاريخی نیز در ه ناخت
پیشینه انسان نقشی به سزا دارند.
از حیث تاريخی ،با وقوع رنسانس علم ی در غ رب ،اينگون ه تص ور ه د ه ه ادعاه ای
مطرح هده ررفا زمانی علمی قلمداد می هوند هه از طريق «تجرب ه» اثب ا ه وند .اي ن
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تصور دقیقا عکس تصوری بود هه فلسفه در امر ه ناخت داه ت ب دان معن ا ه ه فلس فه
عمدتا براسا

عقل و استدالل عقالنی به هناخت دست می يافت اما رنسانس علم ی در

غرب ،مدعی رويکردی ديگر در هناخت پديده ها هد .اين رويکرد ب ه اجم ال ،ت داوم
تفکرا ارسطو در حوزه هناخت بود .بر اسا

اين نوع تفکر ،برای دستیابی به هناخت

بايد از هرگونه هناخت فلسفی و روش ه ای م ورد اس تفاده رن ،دس ت هش ید و ر رفا
تجربه را مبنای هناخت قرار داد .اولین مفهومی هه اين نوع هناخت به همراه م ی رورد،
مفهوم مقسوسا ) (Sensibleاست .براسا

رويکرد تجربه گرا ،ر رفا پدي ده ه ايی

تق ت مطالع ه عل م ) (Scienceق رار م ی گیرن د ه ه مقس و

باه ند .ب دين ترتی ب

هناخت ،ررفا از طريق تجربه حارل می هود و نیز تنها می توان اموری را هناخت ه ه
مقسو

باهند .براسا

اين دو مبنا ،دستیابی به هناخت از طريق اين رويکرد ،از ط ر

خاری امکان پ ذير اس ت ه ه اه م رن عبارتن د از :رزم ون پ ذيری ،عینی ت ،مش اهده،
رزمايش ،تکرارپذيری ،ابطال پذيری.
باور انديشمندان اين بود هه هر يک از نظريا هه دارای اين مولفه ها باهند ،نظري ه ای
اثبا هده تلقی می هوند .نظريا اثبا هده ،قابلیت پیشبین ی پی دا م ی هنن د ،يعن ی
م ال می توانند بگويند اگر هرط «ال ف» مقق ق ه ود پ س رنگ اه «ب» رخ خواه د داد.
همین مسئله مقکی برای درستی نظريه مقسوب می هد .بنابراين اگر در هرايط «الف»،
«ب» رخ نمی داد ايراد را نه به «طبیعت» بلکه به «نظريه» نسبت م ی دادن د .بن ابراين اگ ر
رخدادها همانند پیشبینی نظريه يا گزاره علمی رخ می دادند ،نظريه تقويت میه د و از
اعتبار و اطمینان بیشتری برخوردار می بود .نکت ه قاب ل توج ه اي ن اس ت ه ه اي ن روش
ررفا برای هناخت طبیع ت ،اج زاء رن و نی ز س اخت اب زار و وس ايل و ب ه ط ور هل ی،
فناوری به هار می رفت .در اين زمینه ،انسان به ه ترتیبی هناخته می هد؟
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گفتار اول) مفروضات پوزیتیویستی درباره نفی روح

با توجه به پیشینه هناخت های بشری و نیز دست رورده ای انديش مندان عل وم مختل ف
مرتبط با انسان ،دانشمندان دوره رنسانس به اين ب اور رس یدند ه ه در ه ناختهای ع ادی
بشر ،خطاهای فراوان و گوناگونی وجود داهته و دارد .بدين ترتیب توجه دانشمندان ب ه
اين نکته جلب هد هه برای جلوگیری از اين خطاه ا و دس تیابی ب ه ه ناختی پاي دارتر و
مطابق با واقع ،اره انديشی هنند و راههای نیل به ه ناخت و لغزه گاههای رن و ه یوه
های پیشگیری از رن لغزهها را بشناسند .نتیجة اين اره انديشی ،توجه رگاهانه و عمی ق
به روههای هناخت و پديد رمدن ار ول و قواع د و «روش» هس ب دان ش ب ود .ب دين
ترتیب «روش هناسی» ،بسیار اهمیت می يابد ،و علم بدون روش معنا پیدا نم ی هن د .ب ا
ارائة روش ،نقش پیش داوريها و خطاها هم می هود .در اين میان ،روهی برگزيده ه د
هه به تجربه نزديک تر باهد زيرا تصور عام اين بود هه هر رنچه هه ب ه تجرب ه نزدي ک
باهد ،از خطا مصون تر است.
اين ،دقیقا به معنای روا ،يافتن «روش علمی» در میان ساير علوم از جمل ه عل وم انس انی
بود .در واقع به دلیل پیشرفت ه ای روزاف زون عل وم تجرب ی ،رن ه م ب ه واس طه روش،
انديشمندان ساير حوزه های علمی از جمله علوم انسانی روز به روز راغب تر م یه دند
هه برای دستیابی به هناختی حقیقی تر ،از روش علوم تجربی الگوبرداری هنند.
از سويی باور دانشمندان علوم تجربی اين بود هه اگر اطالعا دقیقی در م ورد اج زای
جهان وجود داهته باهد ،میتوان هل جهان را درست درک هرد (نار ری ،1391 ،ص
 .)52اي ن ن وع نگ رش در فیزي ک هالس یک در حقیق ت نگ رش منطق ی گالیل ه ب ه
پديدههای فیزيکی بود .اي ن نگ رش ،زيربن ای روش تقلی ل را در فیزي ک تش کیل داد
(جهانگیری ،1389 ،ص  .)21سالها بعد نیوتن در هتابی با عنوان «ارول رياضیاتی فلسفه
طبیعیا » با فرمول بندی و در قالب معادال رياضی ،نگ رش «ح دی» (ديفرانس یلی) را
جايگزين روش «مشتق گیری» (انتگرال ی) ه رد .در واق ع نی وتن ب رای توجی ه و اثب ا
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نظريا فیزيکی خود ،رياضیا الزم را ابداع نمود هه به رياضیا ديفرانسیلی معروف
اس ت .اي ن ام ر ،مع ادل مفه وم اجزاءنگ ری ي ا اس تقرا در ح وزه عل وم تجرب ی اس ت
(ههرريینی ،1389 ،ص  33تا  .)36مصاديق اين امر را می توان در حوزه عل ومی ه ه ب ه
نوعی انسان را مطالعه می هنند يافت:
الف) زیست شناسی:

در زيستهناسی امروزی ،موجودا زنده ماهینهايی در نظ ر گرفت ه م یه وند ه ه از
اجزای گوناگونی تشکیل هدهاند .اعتقاد بر اين است هه با مطالعه تک تک اين اج زا و
به دست روردن اطالعا هافی در مورد رفت ار و عملک رد ه ر ج زء م ی ت وان رفت ار و
عملکرد موجود زنده را درک ه رد .مطالع ا ام روزی ،روز ب ه روز بیش تر وارد ع الم
میکروسکوپی م یه ود ،م د هاس ت ه ه زيس تهناس ی مولک ولی در لیس ت درو
دانشگاهی قرار دارد (نارری ،1391 ،ص  53 ،52و .)111
ب) روانشناسی:

رهته روان هناسی مستقیما با رفتار سروهار دارد و بررسی ها و مطالعا خود را به امی د
هناخت هر ه بهتر رفتار انجام م یده د .تلق ی جزءگراي ان درب اره ی «ذه ن» و «ب دن»
عموما اين است هه ذهن و بدن مقوالتی نامتناجسند هه ب ین رنه ا ج دايی مطل ق وج ود
دارد .روان هناسان با هروع از اين نقطه ،رموزه های خود را درباره رفتار انسان تفکی ک
می هنند .از سوی ديگر برای مطالعه ذهن نیز به عنار ر و اج زای رن م ی پردازن د .ام ا
علی رغم هناخت های فراوانی هه در اين زمینه به دست می رورند ،ي ک نق ص عم ده
همواره تققیقا رنان را تهديد می هند :مقوله ای ذهنی ،بدون دلیل با مقول ه ای م ادی
و فیزيکی (بدن) منطبق هده است .روان هناسان جزء گرا معتقدند هه رفتار را تنه ا م ی
توان همانند هناخت پديده های فیزيکی و هیمیايی ،با مطالعة جزئیا و تجزيه و تقلیل
عنارر رن هناخت .برای جزء گرايان ،انديشهها و پندارها نخس ت از احس ا

و ادراک

سر شمه میگیرند و سرس نزديکی (مج اور ) زم انی و مک انی ،رنه ا را ب ا يک ديگر
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پیوند میدهد .برای نمونه ،اگر می ز و ر ندلی هن ار ه م باه ند ،اي ن دو از راه نزديک ی
مکانی میتوانند با هم دررمیزند و يکی هوند .تکرار نیز هلید رسیدن نزديک ی س اده ب ه
رمیزه (ترهیب) ذهنی است .نان هه اگر میز و رندلی را باره ا هن ار يک ديگر ببین یم،
هنگامی هه به میز میانديشیم ،خود به خود به رندلی هم میانديشیم و بدين گونه ،می ز
و رندلی با هم ي ک رمی زه ذهن ی م ی ه وند و ه ر ي ک ،ديگ ری را ب ه ي اد م یرورد
).(Berkowitz, 2008, P. 71
پ) جامعه شناسی

در جامعه هناسی تجزيه گرايانه و عنصرگرا تصور می هود اتم های اجتم اعی ،زيربن ای
هناخت اجتماعی را تشکیل می دهد .يکی از تنوعا

نین اتمیسم اجتم اعی ،تص وری

است مبنی بر اين هه جامعه ،به عنوان تجمع و تراهم مکانیکی افراد ،قلمداد هده و ف رد
به م ابه اتم يا ذره اجتماعی تلقی می هود و وجه مشخص ه رن مجموع ه ،خص لت ه ای
تغییرناپذيری است (مقمدی ارل ،1388 ،ص  )33هه ريشه رنها در ماهیت بیول ویيکی
يا زيستی و در هرايط ناخودرگاه قرار دارد (فرهاد ،1382 ،ص .)181
از اين تاريخ است هه برخورد مکانیکی ،مادیگرا و اجزانگری به طبیعت ،نف وذ زي ادی
بین مردم و دانشمندان يافت .نگرهی هه دلیل همه حرها و حوادث جهان را در خ ود
جهان و ماده رن می دانست ،نه امور غیر مادی و ماوراء طبیعت .به عبارتی بر هر روي داد
فیزيکی ،قوانین فیزيکی واحد حکمفرماست ،يعنی همه یز در عالم ،به طور خودهار و
طبق قوانین فیزيکی هار میهند (ههرريینی ،1389 ،ص  33تا  .)36با اي ن ن وع نگ اه ب ه
جهان و انسان ،مفاهیم «روح»« ،نفس» و  ...جايگ اهی در پیش برد ام ور نخواهن د داه ت
زيرا هر یزی در اين عالم ،مسیر خود را به طور طبیعی طی خواهد هرد.
در هنار اين مفروضه ،فیزيکدانان قرن بیستم ثابت هردن د ه ه نیروه ای بنی ادی طبیع ت
عبار از گرانش ،الکترومغن اطیس و دو نی روی ق وی و ض عیف هس تهای (اتم ی) م ی
باهد .در پی اين هشف و الگوبرداری علم زيستهناسی از فیزيک ،زيست هناس ان ب ه
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اين نتیجه رسیدند هه برای مطالعهی فیزيولویی ،نی ازی ب ه نیروه ای ديگ ر م ل نی روی
روح ،نیروهای حیاتی ،ذهنی و  ...نیست .وجود اين دو مجموعه از هواهد تجرب همق ور
اغلب فیلسوفان و در پی رنها ،روانشناسان (هه اغلب زيست هنا

بودند) را ب ه پ ذيرش

فیزيکالیسم متقاعد هرد .فیزيکالیسم رويکردی است هه نظريههای دوگرايانهی ذهن (يا
نفس) انسان را رد میهند .در هانون فیزيکالیسم اين انديشه ق رار دارد ه ه تم ام پدي ده
های موجود در جهان ،ذرا ماده و ساختارهای انباهته ه ده از اي ن ذرا م اده هس تند
هه تمام رنها بر اسا

قوانین فیزيک رفتار میهنن د .بن ابراين ه ر پدي دهی موج ود در

جهان از جمله انسان ،روان و رفتار او را میت وان ب ه ط ور فیزيک ی تبی ین ه رد .ب ر اي ن
اسا

روان هناسان فیزيکالیست ،ذهن و جسم را يگان ه م ی دانن د و عملک رد انس ان را

ناهی از رنچه هه می توان تجربه هرد می دانند .از اي ن نظ ر ،ب رای بررس ی روان انس ان
ررفا بايد مغز انسان ،سیستم اعصاب او و  ...را تجربه ،بررسی و مطالعه هرد .تنها تفاو
روان هنا

با زيس ت ه نا

در اي ن ن وع نگ اه اي ن اس ت ه ه روان هناس ان ،زيس ت

هناسانی هستند هه ب ه ط ور اختصار ی و تخصص ی ب ه بررس ی عملک رد مغ ز ،سیس تم
عصبی و  ...می پردازند.
به عبار دقیق تر ،از نظر رنان فکر ،ذهن و حیا روانی را فقط به دو طري ق م ی ت وان
مطالعه هرد .يا بايد تعیین هرد هه هريک از رخ دادها و ح وادث ،ب ا ه دام عن و ب دن
بستگی دارد و اين ،هار وظايف االعناء مخصوراَ مغزهناسی است (اين عل م از جمل ه
علوم زيست هناختی است) .يا اينکه ح وادث و رخ دادها ،مقص ول فعالی ت عقالن ی و
روانی انسان ،يعنی زبان ،فنون و علوم است (اين علم در حیطه جامع ه هناس ی ق رار م ی
گیرد).
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گفتار دوم) مفروضات پوزیتیویستی درباره تفکر

به طور هلی در رغاز قرن نوزدهم ،ند رويکرد فکری بر فلسفه غرب حاهمیت داهت.
يکی از اين رويکردها ،فلسفهای بود هه بر اراده و خواست الهی تکیه داهت و با اعتق اد
به حیا بعد از مرگ بیان می داهت هه مسائل و ام ور دنی وی ب ر اراده اله ی و حی ا
جاودان تکیه دارد .اين فلسفه در عین حال خواس تار بیش ترين س ود و منفع ت معن وی و
الهی برای زندگی بعد از مرگ بود .ماهیت اين نوع نفعگرايی ،هه در ابتدا الهیاتی ب ود،
به وسیله بنت ام ) (Jeremy Benthamه کل م ادی و دنی وی ب ه خ ود گرف ت .فلس فه
اخال بنتام در انگلستان ب ا نظري ا س یجويک ) (Henry Sidgwickو می ل (John
) Stuart Millبه او ،خود رسید .بدين ترتیب رنچه ه ه بش ر در رخ ر ب ه دنب ال رن
بود ،می توانست و بايد در دنیا می يافت .درون مايه اين فلسفه اين بود ه ه منفع ت بش ر
ررفا می تواند منفعت دنیوی باهد و منفعت دنیوی نیز یزی جز س ود (م ادی) نیس ت.
بنابراين خرد يا عقل ،و در منتهی الیه رن ،تفکر ر رفا وس یله ای ب رای دس تیابی ب ه اي ن
سود تلقی می هود.
در اين باره الزم به ذهر است هه مفهوم «خرد» ،عنص ر ذات ی فلس فه و عل وم اروپ ائی از
دوران يونان و روم باستان بوده اس ت .ارس طو انديش یدن را ه رف و رب روی خ رد م ی
دانست .از نظر او ،خرد بايد بینديشد ،خرد نینديشنده ،خردی خفته و خوابرلود اس ت.
رناهس اگورا

) (Anaxagorasپ س از ارس طو ،انديش یدن و خ رد را در پیون دی

الينفک با يکديگر می ديد و معتقد بود هه فقط يک خرد انديشنده می تواند ب ه درک
منظمی از جهان نايل ري د .ب ا هش ف فرم ول خ رد انديش نده ،در يون ان و روم باس تان،
موضوعا اساسی رتی فلسفه ،علم و هنر تعیین هدند هه ت ا دوران رنس انس ،ب ا عن وان
هايی از جمله تاريخ ،زبان ،رموزش ،تفکر عام ،فرهن

مباح ه ،هناخت تئ وری ،عم ل،

رزادی ،برابری ،همبستگی ،تقم ل غی ر ،ع ز و ه رف انس انی ،حق و بش ر ،حق و
خلقها ،استقالل و  ...مطالعه می هدند.
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در عصر رنسانس ،جنبش روهنگری در اروپا ،انقالب فرانسه ،فلس فه هالس یک رلم ان،
ادبیا و باالخره در هر تفکری هه به عنوان تفکر تاريخی و ديالکتیکی وارد عرره می
هود نیز خرد به هکوفائی خود می رسد .فلسفه عصر جديد با ب یکن و ده ار ق د م ی
افرازد .افکار رن دو ،تفاو بنیادی با فلسفه قرون وسطی دارد .بیکن در «ارغنون نو» می
گويد سلطه انسان بر اهیاء تنها به همک هنر و علم میسر است .دهار نی ز در «ت أمال
در فلسفه اولی» از فلسفه ای نام می برد ه ه ب رای حی ا انس انی مفی د فواي د بیش ماری
است .رنها واقعیت (هستی اجتماعی) را ،نتیجه عمل خود انسانها و لذا قابل یره ه دن و
قوام يافتن به وسیله انسانها می دانند .فکر رن دو ،پیاپی حول اين مسأله دور می زن د ه ه
انسان گونه می تواند طبیعت و جامعه را به همک خ رد ،تق ت اختی ار خ ود دررورد.
بنابراين ،فرد از نقطه نظر تفکر عصر جديد ،به عنوان «من» و يا «فاعل» تعريف می ه ود،
هه مؤثر ،فعال و قادر به عمل و تصمیمگیری مستقل است .در هنار اين رهیافت ،هسانی
مانند توما

هابز ،رريقا دست به دامن خرد هوند و رنرا به م ابه ابزار مطمئن س ازنده،

ه در زمینه روابط اخالقی عملی و ه در مورد روابط دولتی به هار گیرند زيرا خ رد
تنها وسیله ای بود هه به برهت رن ممکن می هد هه انسانها بتوانند بدون احس ا

خط ر

با ديگران سر يک میز بنشینند و بر مبنای رن ،همه انسانها دارای حق و برابرن د .اهن ون
خرد می توانست به عنوان يک معیار اخالقی عملی و دولت ی م ورد اس تفاده ع ام ق رار
گیرد زيرا خرد ،تنها انديشه ای است هه فلسفه به همراه می رورد .اي ن ام ر ب دان معن ی
است هه انسان (رزاد از اراده هرگونه قدر ممکن ،يعنی مطلقا خودمختار و مستقل) ب ا
توسل به خ رد ،خ ود را تق ت هنت رل خويش تن خ ويش درم ی رورد .اي ن خ رد فع ال
همانقدر اهمیت دارد هه اتکای انسان به تفکر ،جهت غلبه خردگرايانه بر طبیعت و ق وام
بخشیدن به جامعه .بر همین اسا

هانت در هتاب «تکوين انسانی از نظر فرضیه ار الت

عمل» ،خرد را به عنوان لیاقت ما در «استخرا ،خ اص از ع ام» تعري ف م ی هن د و اي ن
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استخرا ،را ارل می داند و ضرور می ه مارد .از نظ ر او ،خ رد را م ی ت وان ب ه عن وان
توانائی انسان به قناو براسا

ارول و قوانین و عمل مطابق با رن تعريف هرد و اي ن

هه انسان می تواند «من» خود را تصور هند ،مقام او را نس بت ب ه هلی ه موج ودا روی
زمین باالتر می برد و بدين طريق انسان به هخصی راحب مقام و ارزش و اعتبار تب ديل
می گردد .انسان بنابه خواست خرد خود ،بايد در جامعه با انسانهای ديگر زندگی هند و
با هسب علم و هنر با فرهن

هود ،متمدن هود و ت ابع اخ ال گ ردد ،ت ا لیاق ت انس ان

بودن را به دست بیاورد .پس از هانت ،هگل نیز در هتاب «منطق» می گويد تنها انديش ه
ای هه فلسفه به همراه می رورد ،انديشه ساده خرد است و خرد ،حکمران جه ان اس ت.
رنچه هه انسان ،من خود می نامد و رنچ ه ه ه از گزن د م رگ و تعف ن و زوال در ام ان
مانده و قادر به داوری است ،خرد نام دارد هه قانونگذاری رن ،وابسته و من وط ب ه ه ی
یز ديگر نیست .از اي ن رو تفک ر خردگرايان ه ب ا ه ر ن وع خردس تیزی ،بنی ادگرائی ،و
تبعیض میان گروههای انس انی در تن اد ره کار اس ت .اي ن برداه ت از خ رد ،از نظ ر
فلسفی تا نیچه و هوپنهاور تداوم می يابد.
در هنار فلسفه مادی گرا و ارالت نفع یرمی بنتام ،نیچ ه در برداه تی ه امال متف او از
فالسفه پیشین ،در رثار متعددی به ويژه هتابی با عنوان « نین گف ت زرتش ت» بی ان م ی
دارد هه جهان دريائ است طوفان از نیروها و انریى ه ائ در ح ال تص ادم و در ه ار
تغییر و هدن جاودان  .منمون اين طوفان ،پیکار ابدى مراهز يا نقاط قدر است .اي ن
هدن جاودان  ،بدون قانون ،بدون مقصد و هدف است ،هر ،و مرج

اس ت ب

معن ا،

بازى هور نیروها و قوا است .جوهر و عر ِ ماده و ه ء ،هه فلس فه از رنه ا س خن م
گوي د ،همگ

مجع وال و مفروض ا وه م ماس ت .عق ل ماس ت ه ه ه ر ،و م ر،

مقسوسا را نظم و سازمان م ده د و تقس یم و تبوي ب م
دستر

ما نیست .تنها تفسیر و تعبی ر اي ن حق ايق در دس تر

هن د .حق ايق عین
ماس ت .ون جه ان ب

در
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معناست ،لذا ما به همک علم و منطق براى رن معنا تراه م هن یم .نی روى واقع

در

ما ،علم و منطق نیست ،بلکه غريزه و الهام است .از رنجا ه ه تن ازع نیروه ا ،سر ش مه و
مبدا عالم است ،لذا حیا نیز یزى جز اين نیس ت .حی ا يعن

نب رد و تج اوز ،يعن

قمار فتح و هکست.
به عنوان يکی از انديشمندان تاثیرگذار در سده بیستم ،فروي د ب ه وي ژه مت اثر از نیچ ه و
هوپنهاور ،با بهره گی ری از اس طوره ه ا ،فرهن

عامیان ه و ت اريخ ،تببی ین ه ايی روان

ه ناختی و نی ز تفس یرهای جدي دی از نم ايش نام ه ،ادبی ا و هن ر ارائ ه ه رد .او ب ا
الگوبرداری از فلسفه نیچه ،رثار هنرمندان ،نمايش نويسان و نويسندگانی مانن د لئون اردو
داوينچی ،داستايوفسکی ،سوفوهل ،هکسریر و  ...سعی هرد نشان ده د ه ه روي دادهای
پیش پا افتاده ای ون هوخی ،لغزش های زبان ،حوا

پرتی ،خطاه ای حافظ ه ،خ ط-

خطی هردن میز و هاغ ذ و حت ی ع اد ه ای ب دنی و ايم ا و اه اره ،همگ ی ريش ه در
ناخودرگاه دارند .به نظر فرويد ،اين تصادفی نیست هه قصه های ه ناخته ه ده موج ود
در اسطوره و فرهن

عامیانه و موضوعا تکراری هنر ،ادبیا و دين ،ه باهت زي ادی

با تصوراتی دارند هه هم واره در روياه ا دي ده م ی ه وند .هم ه اي ن ه ا ق در پنه ان
ناخودرگاه را تايید می هنند .فرويد در رثار متعدد خود اين نکته را گوهزد می هند ه ه
اسا

روان انسان را ناخودرگاه تشکیل می دهد .او در هت ابی ب ا عن وان «درب اره زب ان-

پريشی»  ،روان انسان را مانند قطع ه ي خ ه ناور در رب تور یف ه رد ه ه تنه ا قس مت
هو کی از رن از رب بیرون است .اين بخ ش هو ک ه امل رگ اهی انس ان از رفت ار
خود يا به ارطالح نظام رگاه ) (Conscious systemو بخش اعظ م زي ر رب ،ه امل
نظ ام ناخودرگ اه ) (Unconscious systemم ی ه ود .فروي د همچن ین در هت اب
«ناخوهايندی های تم دن» ،ب دين مس ئله م یپ ردازد ه ه ق وه ادراک ح وا

و داوری

انسان ،هی گاه نسبت به زيبايی (ايهکال و هرههای انسانی ،اهیاء طبیعی ،ش مان دازها،
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رفرينشهای هنری و علمی) بی تفاو نیست .ام ا ب ه نظ ر او ،پ ی ب ردن ب ه اي ن زيب ايی
هرگ ز از طري ق عل م ر ور نم ی گی رد بلک ه درياف ت اي ن زيب ايی از طري ق دنی ای
ناخودرگاه امیال ،به ويژه میل جنسی است .بر همین اس ا

فروي د ب ر عب ث ب ودن عل م

زيبايیهناسی و معیارهای ارائه هده در اين علم تاهید هرد .به نظر فرويد «خی ال» يگان ه
نیرويی است هه از تجاوز فرهن

و «ارل واقعیت» نجا يافته و به ار ل ل ذ وف ادار

مانده است« .خردگريزی» در هنرمند به نوعی وجود دارد ،در فرد روان نژند نیز به نوعی
ديگر حنور دارد.
هکل های هنونی خردستیزی را به ويژه می توان در پست مدرنیسم مالحظ ه ه رد .از
ديدگاه پست مدرنیستی ،اهنون با پیشرفت علمی و فنی ،نه فقط «پ رویه مدرنیت ه» ،بلک ه
همچنین «انسان به م اب ه برنام ه» مط رح اس ت .همچن ین از می ان متفک ران مارهسیس ت،
لوهاچ ) (György Lukácsدر رثار متعددی به ويژه در هتبی با عنوان «تخريب خ رد»
و «تاريخ و رگاهی طبقاتی» به بررسی ند و ون خردستیزی پرداخ ت .از دي دگاه او،
خردستیزی عبار است از يک نوع واه نش ب ر توس عه دي الکتیکی تفک ر انس انی ،ب ر
مسائل جديد واقعیت و يا علم و فلسفه .برای انکار هرگونه قانونمندی در جامعه و تاريخ
الزم است هه رابطه معرفتی انسان ها با واقعیت مخدوش هود ،به س متی غل ط منق رف
گردد و به وسیله هیوه ديگری از درک واقعیت ج ايگزين ه ود .ب دين س ان اس ت ه ه
توجه ارلی ،به پدي ده ه ای ظ اهری معط وف م ی ه ود و هش ف رواب ط و پیون دهای
ماهوی موج ود غی رممکن م ی گ ردد .لوه اچ روی اي ن نکت ه پافش اری م ی هن د ه ه
خردستیزی و يا فرم های نمودين گوناگون رن ،نه یزی اختراعی ،ن ه مقص ول فک ری
دلبخواهی ،بلکه انعکا

فکری مسائل ،تنادها و حوايج واقعی است.
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نتیجه گیری:
در يک نگاه می توان به اين امر رسید هه نوع نگاه به انسان است ه ه بنیاده ای اساس ی
نظام های حقوقی را پی ريزی می هند .جان مايه نظام حقوقی هر هشور ،يعنی نوع نگ اه
به انسان ،عموما از دو ح ال خ ار ،نیس ت .در می ان اي ن دو ن وع برداه ت ،نظ ام تفک ر
اسالمی برای بشر حقوقی قايل هده است هه عمدتا می توان رنها را ذاتی دانس ت .نقط ه
او ،اين حقو را می توان هرامت بشر تلقی هرد .نگاه اس المی ب ه بش ر ه م ب ه ح وزه
جسم رن توجه دارد و هم غیرجسم را اما رنچه هه مبنای هرامت بشر را در نگاه اسالمی
تشکیل می دهد ،اوراف غیرجسمانی انسان است .دو ورف غیرجسمی مه م در انس ان
وجود روح و تفکر در بشر است هه سبب فخر و هرامت او بر س اير موج ودا ه ده و
او را مستقق حقوقی متمايز از رنها نموده است .وجود اين اوراف نه تنها س بب تف او
حقو میان بشر و ساير موجودا هده است بلکه حقو او را به نقط ه او ،ب رده اس ت.
بر اين اسا

می توان در تفکر اسالمی ،هرامت مداری را بالقوه امکانرذير دانست.

اما در مقابل اين نوع نگاه ،نگاه پوزيتیويستی به انسان است هه عموما از يافته های عل وم
غربیان قابل استنتا ،است .از نگاه پوزيتیويستی ،انسان اروال نم ی توان د واج د روح ي ا
نفس تلقی گردد .برخی از انديشمندان اين حوزه ،وجود روح را به هلی منکر ه ده ان د
و برخی فقط بیان هرده اند هه روح ،تقت مطالعا علمی ق رار نم ی گی رد .در س ويی
دي گر ،نوع نگاه غالب انديشمندان غربی به تفکر نیز با رنچه هه نظام اسالمی می انديشد
هامال متفاو است .سوی تفکر در انديش ه غرب ی ،س ودگرايی و رن ه م از ن وع س ود
ررفا مادی است .در هنار اين نوع نگاه ،يکی ديگر از انديشه های رايج نیز خردس تیزی
است هه از ارل و بنیاد با وجود هر نوع تفکر ارادی در بشر مخالفت دارد.
حال با مبناهناسی برداهت های متفاو از انسان می توان درياف ت ه ه هرام ت م داری
در هر حوزه ای ،در هدامیک از تفکرا اروال م ی توان د جايگ اه داه ته باه د .عل ی
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االرول با نوع نگاه اسالم به بشر می توان دريافت هه حقو ه هروندی ،حق و بش ر و
هرام ت م داری از ي ک مبن ای ه امال مش خص برخوردارن د .ام ا در تفک ر غرب ی
(پوزيتیويستی) به نظر می رسد هرامت مداری به رور ذاتی امکان وجود ندارد .زي را
انسان ارالتا فاقد هرامت است .انسانی هه تفاو ماهوی با حیوان ن دارد (فاق د روح) و
تفکرا او نیز ررفا اقتص ادی و رن ه م ب ه نف ع خ ود اس ت ،ار التا نم ی توان د دارای
هرامت مقسوب هود .بنابراين هر ند در بسیاری از اسناد بین المللی و به وي ژه اعالمی ه
رن جهت تقويت می هود هه دولت ها و حاهمیت های غربی اروال و معموال دينجدا
هستند بنابراين دين نمی تواند مبنای هرامت باهد زيرا دي ن در عرر ه تقن ین جايگ اهی
ندارد .بنابراين برای هرامت مداری بايد به دنبال ارولی ديگر بود .ح ال نانچ ه مبن ای
هرامت مداری ،علم باهد به نظر می رسد هه علم و ب ه وي ژه عل وم پوزيتیوس تی هرگ ز
نمی توانند اين مبنا را در اختیار تقنین قرار دهند.
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