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 چکیده
ای در عصر حاضر و با عنایت به اینکه قرآن کریم کتابی است ذو وجوه  رشته با توجه به رشد مطالعات میان

ای در حتوزه   رشتته  گردد، مطالعات میان ای از آن برای بشر مکشوف می وجوه تازهکه با گسترش علوم مختلف، 

ای روانشتناتتی استت کته روانشناستان      پدیتده  «همرنگتی بتا جماعتت   »یابتد.   قرآن کریم اهمیت روزافزونی متی 

. انتد  اجتماعی آن را مورد آزمایش و بحث و بررستی قترار داده، علت  و عوامت  روانتی مختلاتی بترای آن یافتته        

انتد. مستهله مزبتور در     فیلسوفان اگزیستانسیالیست نیز با بررسی پدیده مذکور، نسبت بته عواقتآ آن هشتدار داده   

قرآن کریم نیز مورد توجّه عمیق قرار گرفته و پیامدهای مثبت و منای آن با صراحت تمام تبیین شتده استت. در   

ده همرنگی از سه دیدگاه مذکور مورد تبیین و پدی تحلیلی به نگارش درآمده، -این مقاله که به روش توصیای 

های این تحقیق اجماالً حاکی از آن است که همرنگی، واقعیتی روانتی استت کته     بررسی قرار گرفته است. یافته

انسان به دلی  زندگی در اجتماع، از آن ناگزیر است. اگتر ایتن همرنگتی از روی تلمّت  و تتدبّر صتورت گیترد،        

ر این صورت مذموم تواهد بود که از منظر فلستای، فردیتت انستان و از دیتدگاه قترآن      امری پسندیده؛ و در غی

 سازد. کریم سعادت دنیوی و اتروی وی را با چالش مواجه می

  همرنگی با جماعت، تقلید، روانشناسی، اگزیستانسیالیسم، قرآن کریم ها: کلیدواژه

                                                                                                                                 
  :نویسنده پاسخگوhabib.karkon@yahoo.com 
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 مقدمه -1

جانتآ ارستطو کته مشتهورترین تعریتف در ایتن بتا         از « حیتوان نتا ق  »پس از تعریف انسان به 

نیتز از آن جملته   « حیوان اجتماعی»باشد، تعاریف متعدّد دیگری در مورد انسان ارائه شده است که  می

دانیم انسان موجودی اجتماعی است، چه این اجتماعی بودن یا متدنیّت را بتالطب     که می است. همچنان

دهای این واقعیت که انسان، حیوانی اجتماعی است، این است کته  یکی از پیام» بدانیم، چه باالضطرار.

های مربوط به همرنگی با جماعتت، در حتالتی    های مربوط به فردیت و ارزش او همواره در بین ارزش

(. به این معنا که با توجه به اینکه انسان موجتودی استت   41: 1387)ارونسون، « برد پر از تنش به سر می

فرد، با دنیایی متااوت از دیگران،  نوعی است منحصربه -چنانکه تواهد آمد  -انی مختار و هر فرد انس

همیشه در پی حاظ آزادی و فردیت تویش است، اما از ستوی دیگتر بتا عنایتت بته اینکته نتاگزیر از        

کند، لتذا هنگتام تعتار      هایی برای وی ایجاد می زندگی در اجتماع است و این امر  بیعتاً محدودیت

شود و تمام وجودش درگیر رفت  آن   های فردی و اجتماعی نوعی تعار  در وی ایجاد می شمیان ارز

نمایتد، تصتمیم گترفتن بستیار      که ح  این تعار  نتاممکن متی   گردد و البته گاهی اوقات، هنگامی می

 های اجتماعی کرد، یا بالعکس؟ های فردی را فدای ارزش دشوار است که آیا باید ارزش

ترین شک ِ ظهتور و بتروز    اعت از جمله تبعات زندگی اجتماعی و شاید مهمبحث همرنگی با جم

ناسته امتری تنثتی استت و دارای بتار ارزشتی        تعار  مذکور است. ناگاته پیداست که همرنگی، فی

اما با توجّه به اینکه این تبعیت و همرنگی غالباً بدون تلمّ  و تدبّر و صرفاً از روی  مثبت یا منای نیست؛

، اولتین معنتایی کته بته ذهتن      «همرنگی با جماعت»گیرد، لذا با شنیدن اصطالح  صورت میاحساسات 

تواهی نشتوی رستوا همرنت     »که این امر در مَث  معروف  شود معنایی منای است، همچنان متبادر می

 کامالً مشهود است.«! جماعت شو

هتای گونتاگون بته     ویته با توجه به اینکه انسان، موجودی ذو ابعاد استت و متاکتران مختلتف از زا   

پردازند، لذا منحصتر ستاتتن بحتث در متورد وی، تنهتا بته یت  شتاته          بررسی این اُعجوبه تلقت می

نخواهد بود. از همین رو، در نوشتار حاضر مستهله متذکور از    1علمی، چیزی جز مغالطه تحوی  گرایی

تتا   ث و بررستی قترار گرفتته   سه بعد روانشناتتی، فلسای )اگزیستانسیالیستی( و دینی )قرآنی( مورد بح

 وسعت دید بیشتری در با  ما نحن فیه حاص  گردد.

                                                                                                                                 
1. Reductionism 
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 سؤاالت تحقیق -1-1

 بنابر آنچه ذکر شد تحقیق حاضر در پی پاسخ به سؤاالت زیر است:

 چیست؟« همرنگی با جماعت»تبیین روانشناسی اجتماعی در مورد مقوله  -1-1-1

 اگزیستانسیالیسم در با  این پدیده شای  چیست؟دیدگاه و موض  فلساه  -1-1-2

 دیدگاه و موض  قرآن کریم در با  پدیده مذکور چیست؟ -1-1-3

 فرضیات تحقیق -1-2

به دلی  فشاری که تواسته یا ناتواسته از سوی اکثریت بتر فترد   « همرنگی با جماعت» -1-2-1

رستد   اص و نخبگان است که به نظتر متی  ها حتّی بین تو شود، رفتاری رایج میان اغلآ انسان اعمال می

 های روانشناتتی است. دارای دالی  و تبیین

نگترد و معتقتد استت ایتن      فلساه اگزیستانسیالیسم به پدیده مذکور با نظری انتقادی می -1-2-2

 برد. ها را از بین می همرنگی، هویت و فردیت انسان

برهان باشد، امری مطلتو ؛ و اگتر   قرآن کریم موضوع مذکور را اگر از روی منطق و  -1-2-3

 کشاند. سوی شقاوت می شمارد که انسان را به از روی تقلید کورکورانه باشد، امری مذموم می

 ضرورت تحقیق -1-3

های گوناگون آنها، موجتآ شتده استت کته غالبتاً استاتید و        تخصّصی شدن علوم و حتّی گرایش

ها غاف  بمانند. با توجّته بته    ند، از سایر حوزهنظرانی که در حوزه مطالعاتی تود دارای تخصص صاحآ

شناتتی  ای است و با مبانی انسان های کشور، غالباً وارداتی و ترجمه اینکه علوم انسانی رایج در دانشگاه

شتود کته در راستتای رفت  ایتن تعتار ،        دین و فرهن  ما در تعار  است، شدیداً احساس نیتاز متی  

سازی یا اسالمی سازی علوم، مسهله بسیار مهمی است که امروز در  های اساسی برداشته شود. بومی گام

های موافق یا مخالف،  رح ایتن موضتوع بته     نظر از دیدگاه مجام  علمی کشور ما مطرح است. صرف

تنها برای کشور ما، بلکه برای تمتام کشتورهای در حتال     رسد که نه لحاظ فلسای نیازی مبرم به نظر می

سازی و اسالمی سازی  . با توجه به اینکه نویسنده این سطور معتقد به بومیتوسعه، امری ضروری است

باشد، لذا در این مقاله درصدد آن است که به تبیین  می -های تاص تود  در چارچو  -علوم انسانی 

شناسی و فلساه( و قترآن   های علوم انسانی )روانشناسی، جامعه یکی از موضوعاتی که میان برتی رشته

عنوان یکی از صدها و  به« همرنگی با جماعت»رک است بپردازد و با معرفی و تبیین موضوع کریم مشت
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مندان را در جهت ادامه ایتن مستیر ترغیتآ نمایتد؛ زیترا یکتی از        شاید هزاران موضوع مشترک، عالقه

م ا الع یا کها بی های تاص از سایر حوزه ای این است که محققان حوزه رشته مشکالت مطالعات میان

ا العند، امری که مقدمه ورود به مطالعات مذکور است. عتالوه بتر آنچته ذکتر شتد، رشتد مطالعتات        

ای در دوران معاصتتر و ذو وجتوه بتتودن قترآن کتتریم و پتانستی  بتتاالی آن بترای مطالعتتات      رشتته  میتان 

افزاید. ضمن احتترام بته علتوم انستانی کته حاصت  مستاعی         ای، بر ضرورت تحقیق حاضر می رشته میان

دانشمندان است و با حاظ نگرش انتقادی نسبت به آن، بر ما مسلمانان فر  است که با تعمّتق و تتدبّر   

بیشتر در قرآن کریم که کتا  هتدایت ماستت، جهتت استتخراگ الگوهتای رفتتاری از آن، اقتداماتی        

 درتور و شایسته انجام دهیم.

 روش تحقیق -1-4

تحقیتق   ایتن  موردنیاز است. ا العاتتحلیلی به نگارش درآمده  -به روش توصیای  حاضر مقاله

 فلساه، قرآن کریم و منتاب  مترتب ، جمت     کتآ روانشناسی، با مراجعه به ای و کتابخانه صورت به نیز

همرنگی بتا  »مقوله  بندی ا العات و توصیف آنها در با  آوری و  بقه آوری شده است. پس از جم 

تحلیلتی مقولته همرنگتی از منظتر فلستای )اگزیستانسیالیستتی( و        به نقتد  از سه منظر مذکور،« جماعت

 قرآنی پرداتته شده است.
 

 1روانشناسی از دیدگاههمرنگی با جماعت  -2

اند انسان مدنی بالطب  و موجتودی اجتمتاعی استت.     االیام متذکّر شده که فالساه از قدیم همچنان

تعام  اجتماعی و ناتوذ اجتمتاعی محتور زنتدگی اجتمتاعی      »کنند که  روانشناسان معاصر نیز تلکید می

کته   2هر فرد انستانی ضتمن فراینتد اجتمتاعی شتدن      (.633: 1391و همکاران، )اتکینسون « استآدمی 

تود »گیرد که  دهد، یاد می آموزد و به وی شخصیت می ای زندگی کردن در جامعه را به وی میه راه

)کتوئن،  « را ی  ذات جدا، مشخّص و مستق  در نظر بگیرد و از همته اشتخاص و اشتیات متمتایز کنتد     

                                                                                                                                 

شناسی مرتب  است و  پردازد، با جامعه می« همرنگی با جماعت». با توجّه به اینکه روانشناسی اجتماعی که به مطالعه مقوله 1

همین مطلآ دارد، لذا در عنوان مقاله به نیز اشاره به « اجتماعی»پردازد و وصف  به مطالعه رفتارهای فردی در اجتماع می

 اشاره نکردیم.« روانشناسی»در مقاب  « شناسی جامعه»علم 

2. Socialization 
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یینه تودِ آ»ای ارائه کرده است که به  نظریه 1شناس آمریکایی چارلز هارتون کولِی جامعه (.104: 1391

هتای   بینتد و واکتنش   معروف است. منظور وی از آیینه، جامعه است که فرد تتود را در آن متی   2«سان

قدری زیتاد   (. تلثیر جامعه در فرد به105کند )همان:  دیگران را در قبال اعمال و رفتار تود مالحظه می

کنتد   دیگتران مشتخّص متی   های  است که به اعتقاد جامعه شناسان رفتار انسان را تا حدّ وسیعی واکنش

 )همان(.

من »را به  3«تود»دارد. جرگ هربرت مید ماهوم « تود»ها تصوّری از  تردید هرکدام از ما انسان بی

های جامعته   ، انعکاس و بروز هنجارها و ارزش«من اجتماعی»کند.  تقسیم می 5«من اجتماعی»و  4«فردی

به عبارت دیگر  ؛(107فرد شخص است )همان:  ربهمعرّف جنبه شخصی و منحص« من فردی»در فرد؛ و 

بینی  به جنبه پیش« من اجتماعی»ناپذیر و تلّاق شخصیت؛ و  بینی به جنبه تود انگیخته، پیش« من فردی»

 (.119شود که با انتظارات جامعه سازگار است )همان:  پذیر شخصیت ا الق می

اجتماعی است و به دلی  زندگی در اجتماع با توجه با آنچه گاته شد انسان دارای دو بعد فردی و 

همرنگتی  »گیرد که از آن به  و تعام  با هم نوعان تود به دالیلی تحت تلثیر آرات و افکار آنان قرار می

 شود که در ادامه نوشتار به تبیین آن پرداتته تواهد شد. یاد می« با جماعت

 تعریف همرنگی و انواع آن -2-1

پردازیم.  می 6ثیر اجتماع بر رفتار افراد، به تعریف همرنگی یا همنواییپس از آگاهی اجمالی از تل

تغییر در رفتار یا عقاید شخص، درنتیجه اِعمال فشتار  »پدیده مذکور به این صورت تعریف شده است: 

 (.47: 1387)ارونسون، « واقعی یا تیالی از  رف فردی دیگر یا گروهی از مردم

 .8عمومی -2، 7یتصوص -1همرنگی بر دو قسم است: 

رود که در آن نه تنها رفتار آشکار  در توصیف مواردی به کار می همرنگی یا همنوایی تصوصی

 داند. شود و وی رفتار دیگران را درست می کند، بلکه ذهن او نیز عو  می شخص همنوا تغییر می

                                                                                                                                 
1. Charles Horton Cooley 

2. Looking-glass self 

3. Self 

4. I 

5. Me 

6. Conformity 

7. Private 

8. Public 
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و ظتاهری در رفتتار    شود به تغییترات ستطحی   همرنگی یا همنوایی عمومی که تسلیم نیز نامیده می

شود. گاهی مردم در برابر فشار هنجارهای مسلّ  با اعالم اینکه با دیگران موافقند، تود را از  ا الق می

که با ناً با نظر جم  موافق نیستند و رفتار آنان در تلوت با آنچه در جمت    رهانند؛ درحالی تطرات می

مقاب  ایتن نتوع همرنگتی، استتقالل رری قترار      (. در 115: 1378دهند متااوت است )کریمی،  نشان می

رسد، تعریف شده استت.   صورت رفتاری که بدون توجّه به هنجارهای گروهی به ظهور می دارد که به

 (.119)همان:  1مثالً فردی که لباس پوشیدن او تاب  مُد یا هنجارهای گروهی نیست، فردی است مستق 

 دالیل همرنگی -2-2

 کند: دو دلی  ممکن برای همرنگی بیان می -روانشناسان اجتماعی معاصراز  -ارونسون 

 مان اشتباه بوده است. ممکن است رفتار دیگران ما را متقاعد سازد که قضاوت اولیه -1

ممکن است مای  باشیم از تنبیه گروه )مانند  رد شدن و مورد تمستخر قترار گترفتن( احتتراز      -2

 (.54 :1387و مقبولیت( کسآ کنیم )ارونسون، جوییم یا از آن پاداشی )مانند دوستی 

توانتد فترد را تحتت     دهد که فشار اکثریت تا چه حتد متی   نشان می 2آزمایش مشهور سولومُن اَش

! گرچته  3ای که حتی در مورد بدیهیاتی چون محسوسات نیز دچار تردیتد شتود   گونه تلثیر قرار دهد، به

                                                                                                                                 
( یا نا همرنگی anticonformityهی است، اصطالح ضدّ همرنگی ). البته در کنار این رفتار که مستق  از فشار گرو1

(nonconformityنیز به کار می ) های اکثریت در بیشتر موارد باشد. ی  فرد نا  رود که به معنای مخالات با پاسخ

 (.119: 1378هایی بپوشد که با هنجار گروهی مغایر باشد )کریمی،  همرن  در این معنا ممکن است عمالً همواره لباس

2. Solomon Asch 

دستیار چهار آزمودنی در میان  که در با  قضاوت ادراکی است، چنین است که «شاَ آزمون همنواییِ». تالصه 3

به همه افراد نشان داده  های متااوت ت  با اندازه. سه گرفت میقرار  که به عنوان آزمودنی معرفی شده بودند -آزمایشگر 

 دهند این ت  با کدام ی  از سه ت  قبلیتشخیص  شد تا شد و از ایشان تواسته می نشان داده می ت  دیگری نیز شد. می

را  یاشتباه ت آزمایشگر  اندستیارهمه  ،قب  از آزمودنی ، ولیروشن بود بدیهی و پاسخ کامالً گرچه که است؟ اندازه هم

پذیرفت.  میو نظر آنها را  کرد میبا جم  همنوایی متعدّدی در موارد  رسید میو وقتی نوبت به آزمودنی  کردند میانتخا  

های نادرست  ها با قضاوت درصد از آزمودنی 35رفته  هم دهد که روی نشان می اَشهای مختلف  دقّت در آزمایش

؛ اتکینسون و همکاران، 48 و 49: 1387همدستان محقّق، همرن  بودند )تاصی  این آزمایش را بنگرید در: ارونسون، 

1391 :643-641.) 
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رصد باالیی از تمرّد و  غیان مشاهده شده است، که در برتی تحقیقات دیگر، برعکسِ آزمایش اَش د

هتا نته    ها حکایت از آن دارد که بسیاری از افتراد گتروه   این یافته»اما محقّقان در این موارد نیز معتقدند 

)اتکینستون و  « انتد  بین ا اعت و تودمختاری، بلکه بتین ا اعتت و هتم ستویی دستت بته انتختا  زده       

ها برای هم سویی با جم  است. بته نظتر    مؤیّد دیگری به تمای  انسان(؛ و این نیز 651: 1391همکاران، 

اعضای ی  گروه گاهی چنان تحت سلطه توافتق جتویی قترار     ،1روانشناس اجتماعی ایروین  یانیس

وی از ایتن امتر تحتت    «. شتوند  وادار به سرکو  مخالات تود در مقاب  توافق گروه می»گیرند که  می

  (.659کند )همان:  یاد می 2عنوان گروه اندیشی

شتود، دارای عوامت  مختلاتی     تعبیتر متی   3سازی اجتماعی اثرات حضور دیگران که از آن به آسان

تعار  )به این معنا  -پرتی چون صِرف حضور دیگران، نگرانی از ارزشیابی شدن توس  ایشان، حواس

کنتد کته چگونته     پرتی شخص شده و این تعار  را در او ایجتاد متی   که حضور دیگران سبآ حواس

توجّه تود را به حضور شخص دیگر یا تکلیای که باید انجام گیرد، متمرکتز کنتد( و تمایت  بته ارائته      

 (.634 و 635: 1391باشد )اتکینسون و همکاران،  تصویری مطلو  از تود در حضور دیگران می

 انواع پاسخ به نفوذ اجتماعی -2-3

بنتدی   ارونسون پتس از  ترح مبتاحثی در بتا  همرنگتی بتا جماعتت، در بحثتی کته آن را  بقته          

داند، از پاسخ به ناتوذ اجتمتاعی و انتواع آن بحتث      تر و مایدتری از اصطالح ساده همرنگی می پیچیده

کنتد و در   تقستیم متی   6و درونی کتردن  5همانندسازی، 4کند. وی این بحث را به سه قسمت متابعت می

(. تلخیص بیان وی بر اساس مثتالی  61-63: 1387دهد )ارونسون،  های هر ی  توضیح می با  ویژگی

 که ذکر کرده )رعایت قانون حدّ اکثر سرعت(، چنین است:

متابعت؛ زیترا  رانند. این یعنی  تر می وقتی مردم بدانند پلیس راه در جاده حضور دارد، آهسته -1

 کنند تا از جریمه شدن احتراز جویند. مردم قانون را رعایت می

 

                                                                                                                                 
1. Irving Janis 

2. Group think 

3. Social facilitation 

4. Compliance 

5. Identification 

6. Internalization 
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بدیهی است که اگر پلیس راه را بردارند، بسیاری از مردم قانون مذکور را رعایت نخواهنتد   -2

کرد، اما برتی نیز به ا اعت از آن ادامه تواهند داد، زیرا همتواره شخصتی کته متورد احتترام ایشتان       

کنتتد کتته رعایتت کننتتد. ایتتن یعنتتی   کنتتد یتتا ایشتتان را نصتیحت متتی  ن قتتانون را رعایتتت متی استت، ایتت 

 .1همانندسازی

باالتره شخص ممکن است قانون مذکور را رعایت کند، بدین دلی  که قان  شده است کته   -3

؛ 63)همان: شوند و ... این یعنی درونی کردن  قوانینِ سرعت، تو  و درست هستند، مان  تصادف می

 (.633: 1391ر. ک: اتکینسون و همکاران،  همچنین

برای درک ناوذ اجتماعی، تمیز قائ  شدن بتین  »الزم به ذکر است که برتی محقّقان معتقدند که 

« همانندسازی و درونی سازی تمایزی ماید است، امتا در عمت ، تاکیت  آنهتا همتواره ممکتن نیستت       

 (.656)همان: 

تحلی  روانشناسان، ایتن استت کته انستان دارای دو      تالصه آنچه در این بخش بیان شد بر اساس

گیترد و بته    جنبه فردی و اجتماعی است، ولی جنبه فردی وی غالباً تحت تلثیر جنبه اجتماعی قترار متی  

کنتد و جتز افتراد معتدودی کته دارای اندیشته و رری        دالی  متعدّدی تود را با دیگتران همرنت  متی   

اندکی تلمّ  در انواع پاسخ به ناوذ اجتمتاعی یعنتی    شوند. میها دچار این مشک   مستقلند، اغلآ انسان

ستازد. متابعتت از آنِ افتراد     هتای آنهتا آشتنا متی     متابعت، همانندسازی و درونی سازی ما را بتا تاتاوت  

ای است که به دلی  ترس از اموری چون مورد تمستخر دیگتران قترار گترفتن، بتا جمت        االرادهضعیف

ینجا منطق حاکم نیست و صرفاً تبعیّتی کورکورانته استت. در همانندستازی،    کنند، لذا در ا همنوایی می

های محبو  مطرح است. اینجا نیز منطق و شناتت، نقش انتدکی   تمای  و گرایش به افراد و شخصیت

نظر از اینکته ایتن    مند هستند، صرف ها غالباً به همانند شدن با محبوبشان عالقه کند، زیرا انسان بازی می

محبتت  : ءِيُعْمِيوَيُصِمُّلِلشَّيْحُبُّكَ»رسول تدا )ص(: امری معقول باشد یا تیر؛ زیرا به بیان  همانندی

 و متان  دیتدن و شتنیدن حقیقتت     (438: 1382پاینتده،  « )کنتد  تو نسبت به چیزی تو را کتور و کتر متی   

                                                                                                                                 
(. همچنین 106: 1391نامند )کوئن،  می( specified others) «دگران موثّر»شناسی،  . چنین افرادی را در جامعه1

نامند، زیرا برای ارزیابی و تنظیم اعمال و رفتار تود  می« های مرج  گروه»کنیم  همانندسازی میهایی را که ما با آنها  گروه

 (.655: 1391کنیم )اتکینسون و همکاران، به آنها مراجعه می
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و استدالل استت.   اما در درونی سازی منطق و معرفت حاکم است، زیرا تبعیّت، از روی عق  شود؛ می

 تردید در میان این سه نوع، نوع اتیر است که باارزش است. بی

 1اگزیستانسیالیسم از دیدگاههمرنگی با جماعت  -3

با توجّه به اینکه علم و تکنولوژی افسارگسیخته غر  در قرون اتیر بیش از آنکته بترای بشتریت    

، لذا در دوران معاصر کمتر مکتتآ  1آورده استناف  باشد، مسائ  و مشکالت متعدّدی برای وی پدید 

                                                                                                                                 
دهد تا اینکه به مکتآ فکری منظّمی  اصطالح اگزیستانسیالیسم، بیشتر دیدگاه و گرایشی فلسای را تشکی  داده و می. 1

های کامالً متااوت علیه  ای از عصیان ای بوده است که به مجموعه داشته باشد. این اصطالح عنوان سه  و ساده اشاره

شده است )گوت ،  آمده، داده  عم  های انتزاعی و منظّم به  هایی که برای تشکی  نظام ویژه، علیه تالش های سنّتی، به فلساه

های علمی و فلسای پدید آمد که با تمام چیزها از جمله انسان، به  نظام برابر(. این نگرش به عنوان واکنشی در 157: 1388

گذار  بنیان -کی یر کگور. (1998کردند )گیگنان،  عنوان افرادِ ی  نوع یا مصادیقِ قوانین کلّی برتورد می

و در  (؛114: 1372وال،  )ورنو و« صورت ماهوم ندارد ی  فرد انسان، هستی به»نویسد:  باره می دراین -اگزیستانسیالیسم

ها برتالف نظریات  اگزیستانسیالیست. )همان(« کلّی است که در فکر می آید، نه فردی»دارد که:  جای دیگر بیان می

دانستند، انسان را به عنوان  گذشته که انسان را همچون شیهی متعلّق به  بقه تاص )ذهن، بدن، یا ترکیبی از آن دو( می

که میان دو کشمکش و تعار  عمیق در وجود تود درگیر است. از ی  جهت، ما  کنند موجودی توصیف می

ایم که در پی ارضای نیازهای زودگذر و فعلی تود هستیم؛ از این لحاظ ما  هایی در میان سایر موجودات زنده ارگانیسم

کند  ما را از حیوانات متمایز میاما از جهت دیگر، دارای ی  جنبه بسیار مهم هستیم که  تااوت زیادی با حیوانات نداریم؛

ماست. از  ریق این تودآگاهی است که انسان، تود را موجودی متمایز  (self-awareness) و آن، جنبه تودآگاهی

پدیدارشناسِ وجودیِ  – مارتین هایدگر .(1998دارد )گیگنان،  یابد و در تالش برای ساتتن آینده تویش گام برمی می

(. بدیهی 38: 1379)کوروز،  «شوند می بیان مقوله در ی  غیر از انسان، به کلیه موجودات هستی وهنح» :نویسد می -آلمانی

داد، امکان ارائه تعریای مشخّص از او وجود نخواهد داشت. به  ای قرار است که وقتی نتوان انسان را تحت هیچ مقوله

بشر، نخست هیچ »این تعریف ناپذیریِ بشر از آن روست که  -فیلسوف اگزیستانسیالیست فرانسوی  – ژان پ  سارتراعتقاد 

بشر »(. به اعتقاد وی 28: 1380)سارتر، « سازد چنان می شود که تویشتن را آن شود ... و چنان می نیست، سپس چیزی می

از این امر تحت عنوان  سارتر(. 29)همان: « است سازد. این اص  اوّلِ اگزیستانسیالیسم هیچ نیست مگر آنچه از تود می

وجود بر ماهیّت، آن معنایی که در  (. البته آشکار است که مراد وی از تقدّم30کند )همان:  یاد می« تقدّم وجود بر ماهیت»

چ تعیّن تاصی رود نیست؛ بلکه مراد وی این است که انسان ابتدا بدون هی به کار می شیرازی صدر المتللّهینحکمت متعالیه 

ها  سازد. لذا اگزیستانسیالیست تواهد ماهیت تویش را می یابد، سپس بر اساس آنچه تود می در این جهان وجود می

 معتقدند هیچ آینده و سرنوشت محتومی در انتظار بشر نیست، جز آنچه که تود وی رقم تواهد زد.
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امتا بته نظتر     توان یافت که به نوعی به نقد پیامدهای ناشی از آن نپرداتته باشد؛ یا دیدگاه فلسای را می

بته دلیت  تلکیتد     -2های اگزیستانس تر، فلساه یا به عبارت دقیق -رسد در این میان، اگزیستانسیالیسم می

ای است. لتذا بته دلیت  پرهیتز از ا الته       انسان دارد، دارای موقعیت ویژهتاصی که بر فردیت و آزادی 

های گوناگون، تنها بته بیتان دیتدگاه ایتن فلستاه در بتا  همرنگتی بتا جماعتت           کالم، از میان دیدگاه

  م پرداتت.تواهی

آنها را رغم اتتالفاتی که دارند، در مواردی دارای نقاط اشتراکند که  های اگزیستانس علی فلساه

سازد. ذیالً به بیان چند مورد از این اشتراکات کته بتا موضتوع     همچون نخ تسبیح به یکدیگر متص  می

 .شود نوشتار حاضر در ارتبا ند، پرداتته می

 فرد است. هر فردی یک نوعِ منحصربه -3-1
ع واحتد  که تمام افتراد انستان را مصتادیق یت  نتو      -ای به انسان اگزیستانسیالیسم، با نگرش مقوله

شدیدًا مخالف است. این امر به معنای توّجه بته فردّیتت انستان استت، یعنتی هتر فترد انستان،          -داند می

فیلستوف   –فردی است که ثانی ندارد. به تعبیر کارل یاسپرس  برتالف سایر اشیات، تود نوع منحصربه

نبایتد   گتاه  هتیچ  است چنین و چون است مطلق ارزش دارای هر انسانی »... :-اگزیستانسیالیست آلمانی

(. با توجّه بته همتین   344: 1387زاده، )نقیآ «پذیر نیست جانشین انسانی هیچ .شود ابزار نگریسته چون

 ای ها و همرنگی آنها با جماعتت بیمناکنتد. تتوده    ای شدن انسان ها از تطر توده معنا، اگزیستانسیالیست

 روزمتره  زنتدگی  اقتضتای  نبایتد بته   که عناستم این به شدن است ای کلیشه معنای به ها که انسان شدن

 متن : گویتد  متی  در کالس رفتار کنم، یا معلم پدرانه باید در منزل من: گوید مثالً پدر می .نمود زندگی

 شود کته  می کشاند و باعث می شدن ای توده به کم را کم انسان شدن، ای کلیشه .رفتار کنم باید معلمانه

                                                                                                                                 
بود که در عصر ما پیشرفت دانش موجآ فراموش شدن فکر اصلی من این »نویسد:  در قرن نوزدهم می کی یر کگور. 1

(. حال اگر وی زنده بود و پیشرفتهای قرن بیستم و بیست 117: 1372)ورنو و وال، « شده است... حیات با نی وبودن  هست

 گات! دید چه می و یکم را می

گر ی  مکتآ و نظام فلسای در برابر سایر مکاتآ فلسای است،  تداعی« اگزیستانسیالیسم»عنایت به اینکه اصطالح  . با2

های  فلساه»تر آن است که از اصطالح  که فیلسوفان اگزیستانس، مخالف این نوع نظام سازی هستند، لذا دقیق درحالی

در مجام  آکادمی  ما جاافتاده و رایج است، ما نیز با « الیسماگزیستانسی»استااده شود، اما چون اصطالح « اگزیستانس

 کنیم. تسامح از آن استااده می
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 با گذاردن ولی تود هستند، ویژه بو و تواص دارای مانند چند غذا که درست شود، دیگران همرن 

از چند بتو   و ترکیبی گشته آنها مخلوط همدیگر بوهای و کنار یکدیگر و مجاورت در یخچال همگی

باشتد   را بشناستد و تتودش   بایتد تتودش   انستان  کته  است، درحالی مایگی میان حالت این نام. شود می

اما سؤال این است که انسان  ؛(8: 1375تواهند )ملکیان،  می دیگران که گونه آن نه هست که گونه آن

 تاتاوت  با دیگتران  شناسد که تود را می وقتی تواند تود را بشناسد؟ پاسخ این است که انسان کی می

 بلکته  شناستیم،  تود را نمتی  است و همرن  یکسان ی ما با همه روزمره زندگی چون باشد، ولی داشته

 بته  تتود محتتاگ   شتناتت  بترای  پس .هاست از انسان میانگینی در حقیقت شناسیم از تود می که آنچه

تتود   واقعی شخصیت آن و بر اساس کرده تود را مشاهده العم  تا عکس هستیم استثنائی حادثه ی 

 ایتن  .شناتته شوند و موقّر و شتابزده آید تا افراد ترسو و شجاع پیش ای مثالً باید زلزله کنیم، را درک

کتی یتر    (.14)همتان:   1انتد  نامیتده  مرزی های موقعیت و برتی حدّی اوضاع را برتی استثنائی حوادث

در هر قرنی نوعی تالف اتالق مخصوص به آن رواگ دارد. تالف اتتالق رایتج   »نویسد:  کگور می

پستت  رانی نیست، بیشتر تحقیتر و   گذرانی و افراط در عیش و عشرت و شهوت در قرن ما ظاهراً توش

همتتی و بزدلتی    واسطه بی (. به اعتقاد وی به121: 1372)ورنو و وال، « شمردن انسان فرد و جزئی است

تواهند ذو  و منحت  در جمت  و تتوده شتوند و چتون       است که مردم امروز می 2در برابر هست بودن

گردنتد  « چیزی»بشوند، امیدوارند که در زیر لوای کثرت و تعدّد « کسی»لیاقت این را ندارند که تود 

 - در جم  تود چنان روزانه بسا در زندگی چه انسان هایدگر نیز در این با  معتقد است (.122)همان: 

 دادن جتز از دستت   اش نتیجته  گتردد کته   متی  غترق  -نامیتد  «هتا  آن»توان  را می آن که نامشخصی جم 

گردد و  تر می نامشخصبیشتر  هر چه که «دیگران»این  .از تود نیست شدن و تهی فردی های چگونگی

و  بتودن  در میتان  سوی را به کند و انسان می را معیّن هرروزه زندگانی و رسم و راه ناپیداتر، چگونگی

 هتر روزیِ  از بتودنِ  (. به اعتقاد وی، ناتود بودن، وجهی196 :1387زاده، کشاند )نقیآ می مایگی میان
                                                                                                                                 

 : درالرِّجَالِجَوَاهِرِعِلْمُالْأَحْوَالِتَقَلُّبِفِي» این سخن یادآور این بیان نورانی امیرالمؤمنین )ع( است که فرمودند:. 1

 .(675دشتى:  البالغه، ترجمه نهج) «شود مى شناتته مردان شخصیت گوهر روزگار، دگرگونى

، پاورقی(. 75: 1372برد )رک: ورنو و وال،  به کار می «Existence»را معادل « هست بودن»اصطالح  دکتر مهدوی. 2

را نه به معنای اصالت وجود در معنای متافیزیکی آن، بلکه  «Existentialism»ها اصطالح  یستانسیالیستاگزدانیم که  یم

کنند،  یمنیز صرفاً وجود انسان را منظور  «Existence»برند و از اصطالح  یمانسانی به کار  تاصبه معنای اصالت وجود 

 نه وجود مطلق را.
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با  که نیست گیرد و چنین را در برمی انسان یبیشتر زندگان که وجهی اوست؛ بودنِ و در جهان 1دازاین

 سو مایته  را از ی  چگونگی هایدگر این .برتیزد از میان و فرهن ، جامعه و با پیشرفت زمان گذشت

 هیچتی  بنیادی، بی ور شدن تود در ناتود، غو ه به دیگر از آن داند و از سوی می و آسایش آسودگی

 (.200 همان:) کند تعبیر می 2و ازتودبیگانگی

ای شتدن بته حتّدی افتزایش یافتته استت کته برتتی منتقتدان           امروزه رن  دیگران گرفتن و توده

های جامعه مدرن نیاز اتّکا به دیگران را افتزایش داده   اجتماعی نظیر ویلیام وایت معتقدند که پیچیدگی

الِ گترفتنِ جتای اتتالق    و اتالق اجتماعیِ راه آمدن با دیگران، به عنوان هنجتار یتا استتاندارد، در حت    

(! 120: 1378)کریمتی،   دهنتد  های فردی و کار سخت، ارزش فراوانی می دیگری است که به کوشش

هویت شخصی تود را از دستت داده و  »کنند که  برتی روانشناسان این تجربه را که افراد احساس می

)اتکینستون و  نامنتد   متی  3یتا نتافردی شتدن    فردیتت زدایتی  « انتد  به صورتی گمنام در گروه حت  شتده  

 (.636: 1391همکاران، 

هتتا بتتته فردیتتت انتتتسان، بتته معتتتنای  : بایتتتد توجّتته داشتتتت کتته عنتتتایت اگزیستانسیالیستتتنکتههه

هاستت کته هویتت پیتدا      نیست. به اعتقاد ایشان هر فرد انسانی در ارتبتاط بتا ستایر انستان     4فتردگترایتی

تواهد تود را بشناستد بایتد    یتی هم ندارد. اگر کسی میکند. اگر انسان در درون جامعه نباشد فرد می

(. بنابراین، تلکید بر فردیّت، به این معناستت کته بایتد    87: 1375در ارتباط با دیگران بشناسد )ملکیان، 

میان جم  بود و چون جماعت نبود؛ باید رن  انسانیت داشت، ولی همرن  جماعت نبود. لذا مطتابق  

تتواهی نشتوی   »شتود بته    تبتدی  متی  « نشوی رسوا، همرن  جماعت شو تواهی»نگرش، دیدگاهِ  این

 «!همرن ، رسوای جماعت شو

 انسان موجودی آزاد است. -3-2
 کی یتر کگتور   ترین مااهیم اگزیستانسیالیسم است. بنیادی از« فردیّت»ماهوم آزادی نیز همچون 

راستی زمانی انسان است که بتر استاس انتختا  و اتتیتار آگاهانته و بته        انسان به»نویسد:  باره می دراین

رود کته   (. سارتر در این امر تا آنجتا پتیش متی   116: 1384)قدردان قراملکی، « صورت فرد رفتار نماید

                                                                                                                                 
1 .Dasein برد. می ای آلمانی است که هایدگر در مورد انسان به کار کلمه 

2. Alienation 

3. Deindividuation 

4. Individualism 
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زاده، )نقیتآ  «نیستت  و آزاد بتودن، تاتاوتی   بتودن  انستان  میتان » داند: انسان بودن را عین آزاد بودن می

نتدارد   دوّمی یعنی فرد است، و منحصربه یگانه موجودی اصی ، اعتقاد یاسپرس، انسان (. به267: 1387

 انسانی ارزش گرفتن نادیده نکته، این گرفتن نادیده. کرد عو  او را با دیگری توان نمی وجه هیچ و به

 انستان،  :گاتت  بایتد  ستخن وی  (. در توضتیح 182)همان:  و ابزارهاست او تا حدّ اشیات آوردن و پایین

افتراد   دارای کته  نیستت  واحتدی  نتوعِ  - است افراد متعدّدی دارای هر نوعی که -سایر انواع برتالف

 .است فرد منحصربه نوعی از افرادِ انسان، هر ی  بلکه باشد، ...عمرو و زید و بکر و  مختلفِ

به معنای از دست دادن فردیت است، درنهایتت منجتر   بنا بر آنچه بیان شد، ح  شدن در جم  که 

ای کته دیگتران    ترین مواهآ الهی به انسان است. رفتار به شیوه به فقدان آزادی تواهد شد که از عالی

 پسندند به معنای گرفتار آمدن در دام جبر جم  است. تواهند و می می

 انسان موجودی خلّاق است. -3-3 

. استت  و کتار تالقانته   تالقیتت  استت،  مطرح در اگزیستانسیالیسم که واالیی های ارزش از جمله

اعتقتاد   بته . باشد نیز می دیگران مورد مشاهده اثر آن که است آزادی اِعمال نوع ی  درواق ، تالقیت

زیرا  آوریم، رو می هنجاری کارهای به تالقانه کارهای دادن از دست قیمت ها، ما به اگزیستانسیالیست

بگیتریم )نتوالی،    را نادیتده  از تودمتان  جامعته  توقّعتات  کته  دهیم انجام ای ار تالقانهک توانیم می وقتی

1374 :68.) 

بتا   شتدن  بیگانته  شتود، در معتر    بتا ابتزار تولیتد ستنجیده     اینکه محض به نظر یاسپرس، انسان به

بتا   نته  او در جهتان  .دهتد  متی  را از دستت  اعم معنی به تالقیت گیرد، بنابراین، توانایی قرار می تویش

 چنتین  .شتود  متی  تربیت زندگی چنین برای از قب  انسان یعنی .شود می معرفی با تولیدش بلکه تودش،

ندارد. لذا  تود را در دست زیرا سرنوشت دیگر است، از ساحتهای و محروم متوسّ  انسانیتی انسانیتی،

 هتای  تالقیتت  حتذف  معتادل  جم ، سیطره. است نگران فردی های ها و آزادی بینش وی از اضمحالل

 تتود را از دستت   تتاص  فعالیتت  قترار گرفتت،   جامعته  حاکمیتت  تحتت  کته  زیرا فردی است، فردی

 چتون  اجتمتاعی  از چنتین  (. نیچته نیتز  162و ابتکتار نتدارد )همتان:     دیگتر او ابتداع   عبارت به دهد؛ می

بترد   متی  ز بتین متا را ا  تالقیت امر، این که اند و معتقد است شده رام کند که یاد می گلّه ی  حیوانات

 (.1998، 1)گیگنان

                                                                                                                                 
1. Guignon 
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این امر از منظر فلساه تربیت نیز دارای اهمیت بسیاری است. به عنوان مثال، نگرش ماشینی به نتام  

مدارس را شتبیه کارتانته یتا     -پرداز معروف رشته برنامه درسی نظریه -1دانش آموزان، به اعتقاد آیزنر

هم در ت ّ تولید  3و رفتار تاص فردی 2«نبوغ فردی»سازد و البته بدیهی است که  پادگان آموزشی می

 کته  ای و برنامته   ترح  ارائته  بتا  وی (.11-12: 1994روند )آیزنتر،   و هم در پادگان آموزشی از بین می

 آموزانبه اعتقاد آیزنر اگر دانش .است افراد گردد، مخالف همه ها شام  ها و مکان زمان بتواند در همه

شتود،   مایتد واقت    توانستت  هتا متی   دستورالعم  بودند، ارائه و استعدادها یکسان ها، عالیق زمینه در پس

حرفه  ونیست. نتیجه چنین نظامی، بار آوردن افراد متخصّصی است که شاید در شغ   چنین که درحالی

بین بردن تالقیتت ایشتان    تود، افرادی کارآمد باشند، اما این امر، درواق ، به معنای سلآ آزادی و از

 است.

تردیتد وجته ممیّتز     لذا نتیجه دیگرِ همرن  شدن با جماعت، از دست رفتن تالقیت است که بتی 

با توجه بته   د این است کهانسان از حیوان و ماشین است. امّا مشکلی که در مورد افراد تلّاق وجود دار

راحتی توان تحمّ  آنان را ندارد و بعضاً بتا   کنند، جامعه به اینکه ایشان برتالف جهت رودتانه شنا می

ای کته نظریته    شتود کته فالستاه    هایی در تاریخ فلستاه یافتت متی    کند. نمونه نامهربانی با آنان رفتار می

هایی در آرات  اند برای نظریه تود، ریشه ، سعی کردهاند، از ترس اینکه متّهم شوند جدیدی اظهار کرده

 .4پیشینیان بیابند

ی است کته از اصتالت   ا فلساه اگزیستانسیالیسمکه  دیآ یمآنچه در این بخش بیان شد به دست از 

از مباحث متافیزیکی به دور است و ستعی   المقدور یحتو  کند نه از وجود مطلق وجود انسان بحث می

کنتتد محتتور تتتود را انستتان و مستتائ  و مشتتکالت او قتترار دهتتد؛ انستتانی کتته دارای گوشتتت و     متتی

و با انواع مشکالت و مصتائآ ناشتی از تکنولتوژی و     دیز یمواستخوان است و در عصر حاضر  پوست

ه صرفاً ماهتومی ذهنتی استت و جتز     کند، نه انسان نا ق ارسطویی ک تمدّن مدرن دست و پنجه نرم می

                                                                                                                                 
1. Eisner 

2. Personal ingenuity 

3. Idiosyncratic behavior 

باشد. وی به دلی   مانند نظریه اصالت وجود و حرکت جوهری می مالصدرابهترین شواهد این امر، برتی آرات ابداعی  . از4

کند برای تثبیت  ها دست نیافته بودند، سعی می ذشته منکر این آرات بودند یا اصالً بدانناوذ گ اینکه متاکّران بزرگ و ذی

 نظریات تویش شواهدی را در آثار پیشینیان بیابد تا متّهم به بدعت نشود!
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استت. از   یکتی از مباحتث بنیتادین اگزیستانسیالیستم     همرنگتی بتا جماعتت    وجود ذهنی چیزی ندارد.

گیرد و چون  فردیّت، آزادی و تالقیت انسان را از او می همرنگی با جماعت اگزیستانسیالیسمدیدگاه 

ان به معنای سلآ انسانیت انسان تواهتد بتود.   این عوام ، مقوّم ذات انسانند، لذا سلبش دیدگاه  بق این

زنتدگی ماشتینی و صتنعتی     ها به دلی  ناآگاهی از گرفتار آمتدن در ستیطره   رسد اغلآ انسان به نظر می

شناسی فیلسوفان اگزیستانسیالیست درباره پدیده مذکور  آسیآاند و این  دچار همرنگی با جماعت شده

ارها و تعامالتشان را فراهم آورد. روانشناستان تحقیقتی انجتام    تواند موجبات تجدیدنظر آنها در رفت می

سازی دانش آموزان ستال اوّل دبیرستتان    اند که مؤیّد این مدّعاست. در این تحقیق که برای مصون داده

هتای   در برابر فشار همساالن برای سیگار کشیدن انجام گرفت، به آنها آموزش داده شتد کته استتدالل   

نامیده شدن به تا ر قبول نکردن ستیگار، عبتاراتی نظیتر ایتن     « بز دل»مثالً در برابر مخالای ارائه دهند؛ 

پس از تکرار «. شوم که به تا ر توشایند تو سیگار بکشم من واقعاً وقتی بز دل می»عبارت را بگویند: 

هتای اّول و دّوم دبیرستتان، نتتایج نشتان داد کته دانتش آمتوزاِن         سازی در کتالس  چندین جلسه مصون

های دیگر کته برنامته آموزشتی     کمتر از ی  گروه همتا از سال اوّلی %50سازی شده با احتمال  مصون

 (.652: 1391)اتکینسون و همکاران، معمولی داشتند، سیگاری شده بودند 

 

 ت از دیدگاه قرآن کریمهمرنگی با جماع -4

دین مبین اسالم که مبتنی بر تعق  و تاکر است و بسیار نیز بر آن تلکید دارد، پیروی از اکثریت و 

تابد. این تبعیّت و تقلید کورکورانه، پیامدها  نمی را اگر بدون دلی  و منطق باشد برهمرنگی با جماعت 

در ایتن بختش بته بیتان     های آن در آیات و روایات بسیاری مورد توجّه قرار گرفته است کته   ح  و راه

ای بته   رستد اشتاره   قب  از ادامه بحتث، منطقتاً ضتروری بته نظتر متی       برتی از آنها پرداتته تواهد شد.

 مذمومیّت تقلید و بطالن آن به لحاظ عقلی داشته باشیم.

 دلیل عقلی بر نفی تقلید -4-1

و نظتر و استتدالل با ت  بتود، تقلیتد از       اگتر تقلیتد صتحیح   »نویسد:  می باره نیدراشیخ ماید )ره( 

بایتد   شتد  یمت ی که به تا ر تقلید گمتراه  هرکسی نبود و تیاولوگروهی بر تقلید از گروه دیگر، دارای 

بتود؛ و ایتن چیتزی استت کته       متی  گنتاه  یبباید  کرد یمی تقلید گذار بدعتو هر که از  بود یممعذور 

، این استدالل بدین معنی است کته تقلیتد بتدون    اق درو (.73: 2 ، گ 1414) «کس بدان قائ  نیست هیچ
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مستلزم ترجیح بتال مترجّح استت     -توان از کسان دیگری نیز تقلید کرد در حالی که می -دلی  از کسی

 که به لحاظ عقلی و فلسای با   است.

 در» نویستد:  متی سوره مبارکه اعراف، در وجه بطتالن تقلیتد    28فخر رازی در تاسیر آیه همچنین 

حال اگر تقلید،  ریتق حقّتی باشتد، مستتلزم ایتن حکتم        ادیانی که باهم در تناقضند تقلید وجود دارد؛

، 1420) «که معلوم است که چنین چیزی با   استت  است که هر ی  از متناقضَین، حق باشد، درحالی

ستالم و  تتوان بته اتتتالف ا    های برون دینتی استت؛ متثالً متی     سخن رازی، ناظر به تناقض (.225: 14 گ

امتا ایتن    مسیحیت در با  توحید و تثلیث اشاره کرد که جم  میان این دو در آنِ واحتد محتال استت؛   

توان مطرح کرد. به عنوان مثال، از میان اتتالفات کالمتی ِمتعتدد    سخن را در حوزه درون دینی نیز می

اتتالف شیعه و اشاعره  توان به موضوع رؤیت الهی اشاره کرد که مورد شیعه با سایر فِرق اسالمی، می

ممکن نیست،  -نه در دنیا و نه در آترت -است. شیعه معتقداست که رؤیت الهی تحت هیچ شرایطی 

امکتان رؤیتت و امتنتاع     -ولی اعتقاد اشاعره برتالف این است. حال اگر کسی ملتتزم بته هتر دو قتول    

 شود، قائ  به اجتماع نقیضین شده است. -رؤیت

فاستدهایی استت کته هتیچ     ید به لحاظ عقلی، امری متذموم و دارای تتالی  بنا بر آنچه گذشت، تقل

 ها ملتزم نیست. عاقلی بدان

 در قرآن کریم« تقلید»های واژه  معادل -4-2

امتا بتا    ، ولی در قرآن کریم از آن استااده نشده است؛1اگرچه در روایات به کار رفته« تقلید»واژه 

و « اقتتدا »، «تبعیت»، «ا اعت»معنایی این لاظ را یافت. کلمات های  توان معادل بررسی آیات قرآنی می

اند که بحث را با اشاره به برتی  در برتی موارد در معنای تقلید و تبعیّت کورکورانه به کار رفته« اقتاا»

 گیریم: اند پی می از آیاتی که این کلمات در آنها استعمال شده

 

                                                                                                                                 

عالىتَاهللَنَّإِ.كلَهَهِفيدينِدَلَّنقَمَهُنَّإِفَ،قليدَالتَّوَإِيَّاكُمْ :ندیفرما یم( ع) صادقامام  کنیم. ذکر ی  نمونه اکتاا می به .1

فَالوَاللَّهِمَاصَلَّوْالَهُمْوَلَاصَامُواوَلَكِنّهُمأَحَلُّوالَهُمْحَرَاماًوَحَرَّمُوا؛«اتَّخَذُواأَحْبارَهُمْوَرُهْبانَهُمْأَرْباباًمِنْدُونِاللَّهِ»:قولُيَ

 .(72و  73: 2 ، گ1414، )الماید  فيذلكفَعَبَدُوهُمْوَهُمْلَايَشْعُرُونَعَلَيْهِمْحَلَالًا،فَقَلَّدُوهُمْ
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م اطاعت از کافرین، منافقین، مکذّبین و و عد از خدا و رسول« اطاعت» -4-2-1

 اهل کتاب

وَاللَّوهَأَطيعُووا»تداوند در مواض  متعددی به ا اعت از تویش و رسول تود امر فرموده استت:  

وَاللَّوهَفَواتَّقُوا»دارد:  (. همچنتین از زبتان حضترت نتوح )ع( بیتان متی      132 و 32)آل عمتران/ « الرَّسُول

. در مقاب ، از ا اعت کافرین، منافقین، مکذّبین و اه  کتتا   1و ...( 126، 110، 108الشعرات/) «أَطيعُونِ

يوا»(؛ 8قلتم/ ) «الْمُكَذِّبينَتُطِعِفَال» ؛(48 و 1احزا /) «الْمُنافِقينَوَالْكافِرينَتُطِعِالوَ»نهی نموده است: 

 (.100آل عمران/)« كافِرينَإيمانِكُمْبَعْدَيَرُدُّوكُمْالْكِتابَأُوتُواالَّذينَمِنَفَريقاًتُطيعُواإِنْآمَنُواالَّذينَأَيُّهَا

و منع از تبعیت شیطان، ظن  از هدایت الهی و تبعیت از رسول« تبعیّت» -4-2-2

 شهوات و

خَووْ  فَوالهُدايَتَبِعَفَمَنْ» تداوند به تبعیت از هدایت الهی و تبعیت از رسول )ص( امر نموده:

لِلْحَوقِّيَهْودِياللَّوهُقُولِالْحَقِّإِلَىيَهْدِيمَنْشُرَكائِكُمْمِنْهَلْقُلْ»(؛ 38بقره/) «يَحْزَنُونَهُمْالوَعَلَيْهِمْ

و  ؛(35یتونس/ ) «تَحْكُمُونَكَيْفَلَكُمْفَمايُهْدىأَنْإِالَّيَهِدِّيالأَمَّنْيُتَّبَعَأَنْأَحَقُّالْحَقِّإِلَىيَهْدِيأَفَمَنْ

مَنْوَالشَّيْطانِخُطُواتِتَتَّبِعُواالآمَنُواالَّذِينَأَيُّهَايا»شهوات نهی فرموده است:  از تبعیت شیطان، ظنّ و

الالظَّونَّإِنَّظَنًّواإِالَّأَكْثَورُهُمْيَتَّبِعُماوَ»(؛ 21)نور/« الْمُنْكَرِوَبِالْفَحْشاءِيَأْمُرُفَإِنَّهُالشَّيْطانِخُطُواتِيَتَّبِعْ

الَّوذينَيُريودُوَعَلَيْكُمْيَتُوبَأَنْيُريدُاللَّهُوَ»(؛ 36یونس/) «يَفْعَلُونَبِماعَلِيم اللَّهَإِنَّشَيْئاًالْحَقِّمِنَيُغْنِي

 (.27نسات/) «عَظيماًمَيْالًتَميلُواأَنْالشَّهَواتِيَتَّبِعُونَ

 اقتدا -4-2-3

نیز از همین ریشه در با  افتعال، استتعمال شتده   « اقتدا»که  -«قدو»در قرآن کریم دو آیه از ریشه 

أَرْسَلْناماكَذلِكَوَ» -2(. 90انعام/« )اقْتَدِهْفَبِهُداهُمُاللَّهُهَدَىالَّذينَأُولئِكَ» -1به کار رفته است:  -است

 «مُقْتَودُونَآثوارِهِمْعَلوىإِنَّواوَأُمَّوةٍعَلىآباءَناوَجَدْناإِنَّامُتْرَفُوهاقالَإِالَّنَذيرٍمِنْقَرْيَةٍفيقَبْلِكَمِنْ

 (.23زترف/)

                                                                                                                                 

باید توجه داشت که ا اعت از رسول )ص( نیز در  ول ا اعت از تداوند است، نه در عر  آن؛ چنانکه  . البته1

 (.80نسات/) «اللَّهَأَطاعَفَقَدْالرَّسُولَيُطِعِمَن»فرماید:  می
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 اقتفا -4-2-4

تنها در ی  آیه در معنای  -از آن مشتق شده است و به معنای پیروی است« اقتاا»که  -«قاو»ریشه 

 (.36)اسرا/« عِلْم بِهِلَكَلَيْسَماتَقْفُالوَ» مورد نظر ما به کار رفته است:

های معنایی بیشتری نیز دستت یافتت. بته     البته با غور و بررسی بیشتر در آیات شاید بتوان به معادل

«  يُهْرَعُوونَآثوارِهِمْعَلوىضوالِّينَ،فَهُومْآبواءَهُمْأَلْفَوْاإِنَّهُمْ»به اعتقاد رازی در تاسیر آیات عنوان مثال، 

ای غیر از این آیه ]آیه اتیر[ در ذمّ تقلیتد وجتود نداشتت، همتین     (، اگر در قرآن، آیه69-70)صافات/

 .(143: 26 ، گ1420آیه کافی بود )

 کند؟ قرآن کریم از چه نوع تقلیدی منع می -4-3

ماعی دارنتد  عالمه  با بایی )ره( بحث نسبتاً مبسو ی در با  اضطرار انسان نسبت به زندگی اجت

. تقلید ممدوح، 1تقلید مذموم -2تقلید ممدوح.  -1که ماحص  آن این است که تقلید بر دو نوع است: 

ها دارای تخصّص نیست  ای است که انسان در آن حوزه فن و کارشناسان هر حوزه همان مراجعه به اه 

گیترد(؛ و تقلیتد متذموم بته      متی )بدیهی است که تقلید از مرج  تقلید در فروع دین در این قستم قترار   

معنای پیروی کورکورانه و بدون دلی  از کسی یا کسانی است که هیچ دلی  و برهان عقلی بر تبعیّت از 

بِوهِلَوكَلَيْسَماتَقْفُالوَ»(. ایشان معتقدند که آیه 317- 319 :1 گ ،1387)ر.ک:  2آنها وجود ندارد

 کنتد و چتون   متى  نهتى  نداریم یقین و علم بدان که چیزى هر تابعتم و پیروى از»(، 36)اسرات/...« عِلْم 

 و گشتته  شتام   را غیرعلمتی  عمت   همچنتین  و غیرعلمی اعتقاد پیروى است شرط و قید و بدون مطلق

 مگو دانى نمى که را چیزى و مشو معتقد ندارى آن صحت به علم که چیزى به: شود مى چنین معنایش

 (.126: 13 گ )همان،« است علم غیر از پیروى ها این همه زیرا مکن، ندارى بدان علم که را کارى و

درواق ، وقتی در آیه شریاه حکم شد به اینکه نباید از آنچه که بدان علم نداریم پیروی کنیم، بته  

: 1381)رک: الحلتی،  « که اص ، صادق بود، عکس آن نیتز صتادق استت    هنگامی»حکم قاعده منطقیِ 

المته  توان در آنچه که بدان علم داریم تقلید کرد. از همین روستت کته ع   شود که می (، معلوم می139

                                                                                                                                 
    (. 173-174: 20 مطهرى، گکنند ) یاد میتقلید مشروع و ممنوع  مطهری )ره( نیز از این امر تحت عنوانشهید . 1

 (.260-262: 1 ، گ1424. درباره انواع تقلید صحیح و غیر صحیح ر.ک: )مغنیه، 2
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 در علتم،  از پیتروى  همچنتین  و نداریم علم بدان که چیزى از نکردن پیروى»فرمایند:  )ره( در ادامه می

 (.126: 13 گ ،1387) 1«کند مى امضات را آن بشر تود فطرت که است حکمى حقیقت،

آنتان  بتودن ستخنان و اعتقتاد     کند، نه به دلیت  قتدیمی    اگر قرآن کریم از تقلید گذشتگان من  می

که اگر  است، بلکه بدین دلی  است که پیروی آنان از اسالف تویش دارای دلی  و برهان عقلی نیست

نمایتد،   تنها مذموم نیست، بلکه تود قرآن کریم نیتز بتدان امتر متی     از روی دلی  و برهان عقلی باشد نه

(. شتیخ  90)االنعتام/ «  اقْتَودِهفَبِهُداهُمُاللَّهُهَدَىالَّذينَأُولئِكَ»فرمایتد:   که تداوند به پیامبر تود می چنان

(. اینجا 189: 4 ، گ1409« )یعنی به ادلّه آنان اقتدا کن»فرماید:   وسی )ره( در تاسیر این آیه شریاه می

 ، زیترا ارزش «بِهِمُاقْتَودِهْ: »و نارمود «اقْتَدِهْفَبِهُداهُمُ» :نکته ظریای وجود دارد و آن اینکه تداوند فرمود

 پیشتینیان  استتوار  روش و نیت   اتالق و کماالت از باید اوست، لذا عملى  سیره و فکرى ت  به انسان

فَاصْبِرْلِحُكْمِرَبِّكَوَ»(. لذا رشید رضا در تاسیر این آیه، به آیه 307 :3 ، گ1383شود )قرائتی،  مند بهره

کند که مطابق آن، حضرت یونس  اشاره می(، 48)قلم/« وَهُوَمَكْظُوم إِذْنادىالْحُوتِالتَكُنْكَصاحِبِ

بته پیتروی از هتدایت آنتان امتر      )ع( نیز جزو هجده پیامبری است کته تداونتد پیتامبر استالم )ص( را     

: 7 ، گ1367فرماید، ولی نه در امری مث  ترک قوم تویش که به سبآ آن دچار عقوبت الهی شد ) می

597.)  

 انواع تقلید در قرآن -4-4

کته   تقلید از بزرگان )کُبَترات(  -2 تقلید از پدران -1قرآن کریم از دو نوع تقلید یاد شده است:در 

  پردازیم. به ترتیآ به بیان آنها می

                                                                                                                                 

 امور زیر متارّع بر این آیه شریاه هستند: علّامه مغنیه )ره(. به نظر 1

الف( بطالن تقلید و ممنوع ساتتن آن بر کسی که شایستگی و توانایی استنباط احکام از مصادر آنها را داشته باشد، ولی 

 و به علم دیگران عم  کند. فروگذاردعلم تود را 

 و استخراگ احکام الهی از آن دو.  ( تحریم عم  به قیاس و استحسان

شایستگی آن را ندارد، بر تدا و رسولش دروغ و  که یدرحال، پردازد یمو به بیان حالل و حرام  دهد یمگ( کسی که فتوی 

( تواهد بود و یا مصداق فرمایش رسول 56)نح /« تَاللَّهِلَتُسْئَلُنَّعَمَّاكُنْتُمْتَفْتَرُونَ» افترا بسته است که یا مصداق آیه شریاه:

    (. 43و  44: 5  ، گ1424« )مُتَعَمِّداًفَلْيَتَبَوَّأْمَقْعَدَهُمِنَالنَّارِعَلَيَكَذَبَمَنْ»تدا )ص( که فرمودند: 
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 تقلید از پدران و استدالل قرآن کریم بر قُبح آن -4-4-1

پدران در قرآن کریم آیات متعدّدی وجود دارد که مخالاان، هنگام دعوت پیامبران، به پیروی از 

؛ 104؛ مائتده/ 170کردند و حاضتر نبودنتد از  ریقته آنتان دستت بردارنتد )رک: بقتره/        تود تلکید می

قالُوااللَّهُأَنْزَلَمااتَّبِعُوالَهُمُقِيلَإِذاوَ»تداوند در ردّ این سخن مشرکان که  و ...(. 53؛ انبیات/78یونس/

 اگتر  یعنتى . (170)بقتره/  «يَهْتَودُونَالوَشَيْئاًيَعْقِلُونَالآباؤُهُمْكانَلَوْأَوَ»فرمایتد:   ، می«أَلْفَيْنامانَتَّبِعُبَلْ

 شتود،  تبعیّتت  آنها از که بود این جاى بودند اى یافته هدایت افراد و نظر صاحآ دانشمندان آنها نیاکان

در  دارد؟ معنتى  چته  آنها پیروى بودند پرست موهوم و سواد بی و نادان مردمى آنها دانند مى اینکه با اما

(. گرچته از ظتاهر   576: 1 گ ،1374جاهت  استت )مکتارم شتیرازی،      از جاهت   تقلید واق ، این مصداق

هاست، اما مراد، فقت  ناتی    آید که به معنای نای مطلق عق  و فهم از آن برمی« اليَعْقِلُونَشَيْئاً»عبارت 

(. برتتی  261: 1 گ، 1424، استت )مغنیته   تعق  در امور دینی است، زیرا سخن در تصوص امور دینی

اند داللت دارند بر اینکه متراد   محققین قائلند به اینکه سیاق آیاتی که در ذمّ تبعیّت از پدران وارد شده

 نیاکتان  دربتاره  بته اینکته   توجّته  از آنها تقلید در با   و گمراهی است، نه در حقّ و هدایت )همان(. با

آیتد   بودند به دستت متی   یافته هدایت نه و فهمیدند مى چیزى نه آنها: آمده است که فوق آیه در ها آن

 کته  کسى -2باشد. دانشى و عق  و علم داراى تود که کسى -1: کرد پیروى توان مى کس دو که: از

 (.577: 1 گ ،1374استت )مکتارم شتیرازی،     پذیرفته را دانشمندى هدایت نیست، دانشمند تودش اگر

در قرآن کریم حضرت ابتراهیم )ع( باشتد کته از دیتن پتدران تتود تبتّری         شاید مصداق بارز این آیه

 .(26زترف/) «تَعْبُدُونَمِمَّابَراء إِنَّنِيقَوْمِهِوَلِأَبِيهِإِبْراهِيمُقالَإِذْوَ»تنه به راه حق رفت:  و ی  1جست

 های فهم است. نتیجه تقلید کورکورانه از پدران، بسته شدن راه -4-4-1-1

إِلَّوااليَسْومَعُبِمايَنْعِقُالَّذِيكَمَثَلِكَفَرُواالَّذِينَمَثَلُوَ»عالمه  با بایی )ره( در تاسیر آیه شتریاه:  

 کاّتار،  دعتوت  در پیتامبر  اى تو مَثَ  که است این آیه ... معناى و»نویسند:  ( می171)بقره/« نِداءًوَدُعاءً

  عمته  کته  نشتوید  دور رمته  از»: گویتد  متى  متثالً  و زنتد  می نهیآ را تود دام که است چوپانى آن مَثَ 

                                                                                                                                 
 پدران و مادران انبیات )ع( باید موحّد باشند. لذا -شود که در علم کالم بحث می -توجّه داشت که  بق نظر شیعه . باید1

)رک: مکارم نه پدر واقعی وی  اند، ابراهیم )ع( دانسته را عموى او را پدرِ مادر و بسیارى« آزر»بعضى از دانشمندان شیعه 

 (.303-307 :5 ، گ 1374 شیرازی،
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 را او ولى سخنان گردند، برمی گلّه به و شنوند می او از صدایى تنها گوساندان ولى ،«گردید مى گرگ

 (.635و  636 :1 گ ،1387« )هستند...  ور همین هم فهمند. کاّار نمى

شریاه صریح است در اینکه تقلید بتدون تعقت  و هتدایت،    به اعتقاد شیخ محمد عبده نیز این آیه 

شلن کافرین است و انسان، مؤمن نیست الّا زمانی که در دینش تعق  نمایتد و تتود، آن را بشناستد تتا     

حتِّتی اگتر    -بدان متقاعد گردد. لذا کسی که بدون تعق  و بر سبی  تسلیم تربیت گردد، ولتی عملتش   

اشد، مؤمن نیست، زیرا هدف از ایمان این نیست که انسان در مقابت   از روی فهم نب -عم  صالح باشد 

گونه است، بلکه هدف از آن ارتقات عق  و تزکیته ناتس    تیر، مطی  و مقهور گردد، چنانکه حیوان آن

فهمتد   دهد چتون متی   وسیله علم به تداوند و شناتت در دین او؛ پس او کار تیر را انجام می اوست به

 (.94: 2 ، گ1350) ایدی است که مورد رضای تداوند استکه آن، کار تیر و م

رسد این آیه، نتیجه تبعیّت کورکورانه آنتان از پدرانشتان باشتد کته چنتان مسحورشتان        به نظر می

های فهم را بر آنان بسته است. چنین تقلیدی به تعبیتر شتهید مطهتری )ره(، از جملته      کرده که تمام راه

متذمّت  قترآن اساستش بتر    »زیترا  ؛ (31: 1373)مطهرى، « کشد زنجیرهایى است که عق  را در بند مى»

کنند تا تودشتان را   کسانى است که اسیر تقلید و پیروى از آبات و گذشتگان هستند و تعق  و فکر نمى

 (.544: 22گ )همان، « از این اسارت آزاد بکنند

رسد این است که ما معموالً کسانى را  مطلآ مهمی که ذکر آن در اینجا ضروری به نظر مینکته: 

و به حکم تقلید و وراثتت از پتدران و متادران، مستلمانند، مستلمان      کنند  که در ی  منطقه زندگى مى

این جهت ارزش زیادى ندارد، نه ( »شهید مطهری )رهنامیم و بالعکس. ولی باید دانست که به تعبیر  مى

در جنبه مسلمان بودن و نه در جنبه نامسلمان بودن و کتافر بتودن. بستیارى از ماهتا مستلمان تقلیتدى و       

اى بته دنیتا    اند و در منطقه م، به این دلی  مسلمان هستیم که پدر و مادرمان مسلمان بودهجغرافیایى هستی

اند. آنچه از نظتر واقت  بتا ارزش استت استالم واقعتى        ایم که مردم آن مسلمان بوده آمده و بزرگ شده

بتر  است و آن این است که شخص قلباً در مقاب  حقیقت تسلیم باشد ... و استالمى کته پذیرفتته استت     

: 1386، 1 )مطهترى، گ « ی از  رف دیگر باشدتعصب یبو تسلیم و  اساس تحقیق و کاوش از ی   رف

293 .)  
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 دلیل مشرکین بر تقلید از پدران خویش -4-4-1-2

بِسُولْطانٍفَأْتُونواآباؤُنايَعْبُدُكانَعَمَّاتَصُدُّوناأَنْتُرِيدُونَمِثْلُنابَشَرٌإِلَّاأَنْتُمْإِنْ»ظاهراً از آیه شریاه 

پرستی و تقلید از دین پدرانشان بر حتق   آید که مشرکین تود را در بت (، چنین برمی10)ابراهیم/« مُبِينٍ

فَأْتُونوا»کته عالمته )ره( معتقدنتد جملته      نمودنتد، چنتان   دانستند، لذا از پیامبران )ع( مطالبه دلی  می می

(. فخر رازی در مورد ایتن آیته سته    41 :12 ، گ1387) 1است دلی  درتواست به تصریح« مُبِينٍبِسُلْطانٍ

 تمسّك»پردازیم:  شبهه مطرح کرده است که به نق  دومین شبهه که متناسآ با موضوع بحث است، می

داستان  پرستی، متّاق و هم ؛ و آن این است که آنها، پدران، علما و بزرگان تود را در بتبه طریقه تقلید

هایشتان بطتالن    و[ گاتند بعید است بتوان گات که: آن قدما باوجود کثرت افراد و قوّت اندیشهیافتند ]

که ی  فرد واحد فساد آن را بداند و بر بطالنش وقوف  پرستی[ را ندانسته باشند، درحالی این دین ]بت

ستخن اکثریتت،    پرستان، یعنی مغالطه توسّ  بته  ولی مغالطه این سخن بت (.74: 19 ، گ1420)...« یابد 

 کامالً آشکار است.

 2گرایی نماید همان است که امروز مغالطه سنت ، تقلیدِ با لی که قرآن کریم از آن نهی میدرواق 

کته متالک حقّانیتتِ امتری را در      -( در مقاب ِ مغالطه مذکور248-249: 1379شود )تندان،  نامیده می

وجود دارد که هر آنچه را که قتدیمی استت بته بهانته      3مغالطه سنّت گریزی -داند قدیمی بودن آن می

ایتن دو مطلتآ کته ستبآ     »(. به تعبیتر شتهید مطهتری )ره(    250-251کند )همان:  قدیمی بودن، رد می

یعنى دلبستگى به گذشته، که گذشته را از آن جهت که گذشته است تقتدیس   -شود توقف جامعه مى

در قرآن به آن اشاره شده است. راج  بته   -کند قبیح مىکند و قهراً نو را از آن جهت که نو است ت مى

أُمَّةٍوَإِنَّواإِنَّاوَجَدْناآباءَناعَلى»  مطلآ اول که زیاد آمده است و تقریباً همه پیغمبران با این حرف کته 

ختلتف بتود و   با پیغمبتران، م  ها امّتاند. با اینکه برتورد  ( روبرو شده23)زترف/«  آثارِهِمْمُقْتَدُونَعَلى

اند، ولى یت  امتر مشتترکى     هر امّتى با ی  تصائص و فساد اتالق مخصوص با پیغمبران روبرو شده

                                                                                                                                 

علّامه مغنیه )ره( معتقدند که انبیات )ع( حجج بالغه و معجزاتی که بر صدق دعوتشان داللت داشت، آوردند، اما مشرکین . 1

(، 12)هود/«  لَوْالأُنْزِلَعَلَيْهِكَنْزٌأَوْجاءَمَعَهُمَلَك : »کند یماز آن نوع که تداوند بدان اشاره  تواستند یممعجزات تاصی 

 (!430: 4گ ، 1424، اما نه بر  بق عق ، بلکه مطابق بطن )کردند یملذا آنها  لآ معجزه 

 
2. Traditionalism 
3. Anti-traditionalism 
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اند همان اص  تقلید است. مطلآ دوم که عکس این وض  است، رم  که همه پیغمبران با آن روبرو شده

کردند و با هر چیز  مى کردن از جدید است، که این هم وجود داشته و تازه را به دلی  تازه بودن تقبیح

هتر دو   کته   نیت ادر »فرمایند:  ایشان در جای دیگر می (.806: 13 ، گ1382)مطهرى، « جدیدى مخالاند

و هتر دو استارت    ها هستند فرقى نیست، منتها او به سنّت کهن چسبیده، این به ستنّت جدیتد   اسیر سنّت

امعقول است، چرا که بنا بر فرمایش (. بدیهی است که هر دو سخن مذکور، ن253: 15گ )همان، « است

وَانْظُرْإِلَوىمَواقَالَمَنْلَاتَنْظُرْإِلَى» )ع( باید به تود سخن توجه کرد، نه به گوینتده آن:  نیرالمؤمنیام

لو اینکه سخنی هزاران سال پیش گاته شده باشد و گوینده آن امروز بته   ؛ و(438: 1366)آمدی، « قَالَ

 بستا  چه قدیمی شده باشد، آنچه منطقی است این است که به سخن او توجه شود، لحاظ تاریخی تیلی

كُنْوتُمْماأَفَرَأَيْتُمْقالَ». لذا رازی در تاسیر آیات اند زندهقدیمی، که هنوز تازه و  -به اصطالح -سخنان

حضرت ابراهیم )ع( ایتن استت کته    گوید: منظور  ( می75-76شعرات/) «الْأَقْدَمُونَآباؤُكُمُوَتَعْبُدُونَ،أَنْتُمْ

قرآن تلکید »به تعبیر استاد شهید: (. 142 :24 ، گ1420باشد و چه جدید ) با  ، با   است، چه قدیمی 

کند که قدمت ی  اندیشه نه دلی  کهنگى و غل  بودن آن است و نه موجآ صحت و درستى آن.  مى

کته زمتان بتر آنهتا گذشتته باشتد، کهنته و         یابد، اما حقایق هستى هرقدر کهنگى در امور مادى راه مى

عِبوادِالَّوذينَفَبَشِّورْ»در آیته شتریاه    همچنتان کته  (. بنتابراین،  66: 26گ )مطهتری،   «شوند فرسوده نمى

ستخنی را   کته  یهنگتام ( آمتده استت، بنتدگان الهتی     17-18)زمتر/ « أَحْسَونَهُفَيَتَّبِعُوونَالْقَووْلَيَسْتَمِعُونَ

باشتد، تتواه جدیتد. لتذا در منطتق       کنند؛ تواه این سخن، قتدیمی   آنها تبعیت میشنوند، از بهترینِ  می

قرآن کریم، ادعای بدون دلی  پذیرفته نیست. از همین روست که تداونتد از مشترکانی کته قائت  بته      

 «...رْهوانَكُمْبُقُولْهواتُواآلِهَةًدُونِهِمِنْاتَّخَذُواأَمِ» لبد. به عنوان نمونته:   متعددند برهان می لههوجود آ

 (.24انبیات/)

احتجاج، شیوه انبیاء )ع( و اصرار بر تقلید جاهالنه، حرفه کفّهار بهوده    -4-4-1-3

 است.

آیات بسیار متعدّدی در قرآن کریم وجود دارد کته انبیتات الهتی )ع( هنگتام دعتوت تتویش، بته        

کردنتد   های مختلف در اثبات حقّانیت دعوتشان در مقاب  کاّار و مشرکین احتجاگ و استدالل می شیوه

از کردنتد. یکتی    و با دعوت به تعق  و تاکّر آنان را از پیروی کورکورانه از اسالف تتویش نهتی متی   

پرستان است. همچنتین وقتتی    های این امر احتجاجات جالآ حضرت ابراهیم )ع( با بت بارزترین نمونه
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نُوحُياقالُوا»حضرت نوح )ع( با کاّار به مجادله برتاست، ایشان را به کثرت مجادله توصیف نمودند: 

ت که آن حضرت با اینان بستیار مجادلته   . این بدین معناس(32-34هود/) «...جِدالَنافَأَكْثَرْتَجادَلْتَناقَدْ

 در و این امر داللت بر این دارد که جدال کرد و این جدال جز در اثبات توحید و نبوّت و معاد نبود می

و تقلید و جه  و اصرار بر با ت  حرفته کاّتار بتوده استت       انبیات )ع( حرفه شبهات، و ازاله تقریر دالی 

 (.341: 17 ، گ1420)رازی، 

 تقلید از کُبَراء -4-4-2

اینکه گاتیم در قرآن کریم از دو نوع تقلید یاد شده، بر اساس بیان شهید مطهتری )ره( استت کته    

... قترآن   مسهله اکابر و اعیان غیر از مسهله تقلیتد استالف استت   » فرمایند: ( می67در تبیین آیه )احزا /

اى  گوید در قیامت وقتى که متا عتدّه   مى .1کند را صریح مطرح مى -غیر از آبات -مسهله پیروى از کُبَرات

إِنَّاأَطَعْنا»گویند پروردگارا  گوییم چرا راه تطا رفتى و گمراه شدى؟ مى آوریم، آنجا به آنها مى را مى

، این بزرگان ما و این کبیرهاى ما چتون عظتیم و کبیتر بودنتد، وقتتى      «سادَتَناوَكُبَراءَنافَأَضَلُّونَاالسَّبِيلَا

(. ایشان این نوع تقلید 255: 1373« )کنند پیروى مى ها بزرگهم از  ها کوچ را رفتند قهراً ی  راهى 

هتای   بت»مسهله دیگر همان است که بیکن آن را : »دانند یمفرانسیس بیکن یکی « ی نمایشیها بت»را با 

بتزرگ علمتات و دانشتمندان فکتر      تیشخصت های فلساى است کته   نامد. مقصودش مکتآ مى« نمایشى

بیند،  تواهد بیندیشد، در مقاب  تودش ارسطو را مى اى مى کند. انسان در ی  مسهله انسان را گمراه مى

اند. ته دلتش ایتن استت     اند روح و فکرش را پر کرده با ی  عظمتى آمده ها نیابیند،  ی سینا را مىبوعل

 )همان(....« اند  توانند اشتباه کرده باشند، پس ال بد درست گاته که بزرگان که نمى

آنچه تا حال در با  تقلید از دیدگاه قرآن کریم گاته شد، عبارة اُترای همرنگی با جماعت بود. 

 کنتد.  و دیدیم که قرآن کریم سرسختانه با آن مخالات می همرنگی با جماعتدیگر، تقلید یعنی  بیان به

 کته قترآن کتریم بیتان فرمتوده، داستتان       های مخالات با همرنگتی بتا جماعتت    یکی از بارزترین نمونه

 همرنگى از شدن جدا و تقلید سدّ داستان آن جوان مردان شکستن درس کهف است. نخستین اصحا 

 گمتراه  اکثریتت  برابتر  در را تتود  فکرى استقالل ... کهف اصحا  جوان مردان است، فاسد محی  با

                                                                                                                                 

بلنتّبعما»اند:  به نوعی میان تقلید از پدران و سادات و کبرات جم  کرده شیخ محمد عبده. البته برتی ماسّرین مانند 1

 (.91: 2 ، گ1350« )وهوماتَقلّدوهمنسادتناوكبرائناوشيوخعلمائنااَلفَينا،اَيوَجدناعليهآبائنا
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 «محتی   سازنده»باید  انسان اصوالً شد. شان رستگاری و نجات سبآ امر همین و ندادند دست از محی 

 (.401-402 :12 ، گ1374 ... )مکارم شیرازی، «محی  با سازش کار»باشد، نه 

ناپتذیری قترآن و    بخش قرآن کریم استت، امتا بتا توجّته بته جتدایی      گرچه محور بحث ما در این 

 کنیم: بیت )ع(، از میان روایات متعدّدی که در این با  وجود دارد به ذکر دو روایت بسنده می اه 

كُلُّهُومْالنَّاسُسَلَكَفَإِنْ»... رسول اکرم )ص( درباره تبعیّت از امیرالمؤمنین )ع( به عمّار فرمودند:

: اگر تمام مردم به سویی رفتند و علی النَّاسِ...عَنِخَلِّوَعَلِيٍّوَادِيَفَاسْلُكْوَادِياً،عَلِيٌّسَلَكَوَياًوَادِ

 (.68 :28 گ ،1403)المجلسی، «!تنهایی[ به سویی؛ تو راه علی در پیش گیر و از مردم دوری گزین ]به

: النَّواسمِونَكَوَاحِود أَنَاوَالنَّاسِمَعَأَنَاتَقُولُإِمَّعَةً؛تَكُونَنَّلَا»فرمایند:  همچنین امام صادق )ع( می

(. 266: 1403)الصدوق،  « اِمَّعَه نباش، به این معنا که بگویی من با مردمم و من نیز یکی مث  مردم هستم

وَالرَأيوهِعَلوىأَحود كُولَّيُتابِعُفَهُوَعزمَ،وَاللَهُرأيَالالّذي» :نویسد می« إِمَّعَه» منظور در معنای ابن

کنتد   ای نیست و از رری و نظر هرکسی پیروی می : کسی که از تود دارای رری و ارادهشئٍعَلىيَثبُتُ

 (.3 :8 ، گ1405منظور،  )ابن« ای استوار نیست و بر هیچ عقیده

و  د یا ردّ، پذیرش یا  رد بودههای جهان نوعاً دارای قدرت اجتماعی برای تلیی اکثریت»تردید  بی

نتدرت   هتا بته   تواند متابعت یا هم سویی عمومی ایجاد کند. بترعکس، اقلیتت   همین قدرت است که می

اما انبیات )ع(، ائمّته )ع(، مصتلحان    (؛644: 1391)اتکینسون و همکاران،  «دارای چنین قدرتی هستند ...

در این مسیر گام برداشته  1ای آهنین سیر با ارادهبزرگ اجتماعی و مؤمنان حقیقی، با وقوف بر سختی م

متن یت  وقتت در    »نویستد:   متی  بتاره  نیدراشهید مطهری )ره(  اند. و موجآ نجات جهان بشریت شده

قرآن مطالعه کردم، دیدم جزت مشترکات همه پیغمبران یکى همین است که با ایتن حتسّ تقلیتد متردم     

پیغمبران نیامده بودند و رهبترى نکترده بودنتد، اصتالً ایتن      اند. حرف ما این است که اگر  مبارزه کرده

ها گرچته غالبتاً    اقلیت (.32: 1373« )عق  در همان حدّ کودکى مانده بود و بشر به این حد نرسیده بود

چنانکته در حتاالت انبیتات )ع( در قترآن کتریم       -شتوند   در عصر تویش با انکار و اهانتت روبترو متی   

                                                                                                                                 

اند که احساس  توجّه داشت نوع شخصیّت فرد از جمله عوام  مهم در همرنگی است. برتی مطالعات نشان داده . باید1

 (.52: 1387؛ ارونسون، 120: 1378تر از دیگران است )کریمی،  در افراد همنوا پایین (self-esteem) عزّت ناس
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تواند مؤثر واق  شود. حدّاق  کاری که ایشان انجام  مرور زمان می م آنها بهولی تعالی -کنیم مالحظه می

تواننتد نگترش    ها به این دلی  متی  اقلیت»دارند:  دهند این است که اکثریت را به تلمّلی دوباره وا می می

هتا   اکثریت را تغییر دهند که اعضای گتروه اکثریتت را وادار بته دوبتاره اندیشتی دربتاره آن موضتوع       

کنیم  ویژه تاریخ اسالم مراجعه می امروز که به تاریخ، به (.644: 1391)اتکینسون و همکاران، « کنند می

بینیم که بسیاری از افرادی که در ادوار مختلف به ناحق جذ  اکثریت شدند از آنها یا نام و نشانی  می

ایی کته حتق را بتر با ت      هت  نمانده، یا اگر مانده چیزی جز بدنامی و رسوایی نیست، برعکس، از اقلیت

افتراد ناهمرنت  بعتدها    » ای بلند و نامی نیکو بر جای مانده است. به تعبیر ارونسون ترجیح دادند آوازه

« صتورت نمتاد درآینتد    ممکن است مورد تمجید و تحسین مورّتان قرار بگیرند و در فیلم و ادبیات بته 

 (.43: 1387)ارونسون، 

 تقلید به عنوان روشی تربیتی -4-4-3

های تربیتی ادیان و مکاتآ دینتی استت. در میتان مکاتتآ      یکی از روش ها اسوهتقلید از الگوها و 

(. شتخص معلتم   43: 1388فلسایِ تربیتی نیز ایدئالیسم عنایت تاصی به این روش دارد )رک: گوت ،

شتود   ی فرهنگی، به عنوان الگویی مداوم محسو  متی ها ارزش نیتر یعالنیز به عنوان مظهر کاملی از 

معتقدنتد کته عبتاراتی     -از فیلسوفان تحلیلی تعلیم و تربیتت  -اما برتی چون پاول هرست؛ (44)همان: 

(. این از 27: 2گ ، 1388هستند )باقری،  معنا یبعباراتی « تربیت اسالمی»و بالطب  « تربیت مسیحی»چون 

ایزی باشتد و تتواه   داند، تواه تتود رشتته علمتی متمت     را علمی تجربی می« تربیت»آن روست که وی 

(. وی در ادامه 29های علمی و تجربی باشد )همان:  های رشته ای کاربردی باشد که مبتنی بر یافته رشته

 زیت آم تنتاقض چنین عبتاراتی را   -«تربیت اسالمی»بودن عباراتی چون  معنا یبمبنی بر  -استدالل تویش 

انتقتال   ردیپتذ  یمت شود، چیتزی کته انجتام     نامیده می« تربیت اسالمی»در آنچه که مثالً  چراکهداند،  می

تتوان تربیتت    ؛ چنین چیزی را نمتی «تلقین»عقاید و آدا  دینی از نسلی به نس  دیگر است و این یعنی 

که قابت    با یکدیگر مالزمت دارند تنها، امری تیعقالننامید. لذا با عنایت به اینکه به نظر وی تربیت و 

نامیتده  « تربیتت استالمی  »تواند بخشی از تربیت قرار گیرد و حال آنکه در آنچته   دفاع عقالنی باشد می

 (.43-45نیست )همان:  تیعقالنو تبری از  گیرد تلقین است شود، آنچه صورت می می

 اگر اشکال هرست وارد باشد، در این صورت ما با تناقضی به شک  زیر مواجه تواهیم شد:

 نماید. امر به تعق  و تدبّر می -چنانکه گذشت -ن کریم کتابی است که قرآ -1
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چیتزی جتز انتقتال     -مطابق ادعتای هرستت   -و در تربیت دینی تربیت با عقالنیت همراه است -2

و نشانی از عقالنیت یافتت   و این یعنی تلقین گیرد عقاید و آدا  دینی از نسلی به نس  دیگر انجام نمی

 شود. نمی

معرفی کرده « اسوه حسنه»کریم امر به پیروی از رسول )ص( نموده و ایشان را به عنوان قرآن  -3

 (.21)احزا /« حَسَنَةٌأُسْوَةٌاللَّهِرَسُولِفِيلَكُمْكانَلَقَدْ: »است

يَتَودَبَّرُونَأَفَال»بنابر آیه شریاه  سه گزاره فوق به لحاظ منطقی با یکدیگر ناسازگارند و حال آنکه

 گونته  چیه، در آیات کتا  الهی (82نسات/)« كَثيراًاخْتِالفاًفيهِلَوَجَدُوااللَّهِغَيْرِعِنْدِمِنْكانَلَوْوَقُرْآنَالْ

کنتد مطترح    ناسازگاریِ ظاهری برای کسی که در آیات الهی مطالعه می ناسازگاری وجود ندارد. این

شود که اگر تقلید قبیح است و این همه در قرآن کریم از آن نهی شتده استت، پتس چترا تداونتد       می

پیامبر )ص( را به عنوان الگوی نیکویی معرفی کرده و به تبعیت از ایشتان امتر نمتوده استت؟ آیتا ایتن       

تقلید از اه  عصمت  اند کردهناسازگاری به این است که چنانکه محقّقین بیان ح  این  تناقض نیست؟

توان تقلید نامیتد، ولتی بحتث و نزاعتی در اصتطالح       )ع( درواق ، تقلید نیست و تبعیت از ایشان را نمی

(. منظور این است که گرچه به تبعیت از معصتوم )ع( نیتز تقلیتد    124: 1 گ ،1421، نیست )المازندرانی

 –شود، اما این صرفاً از با  اشتراک لاظ است و تقلید در این متورد بته معنتای مصتطلح آن      می گاته

ی ا شتبهه عالمه کراجکی پس از بحث در با  تقلید، در پاستخ بته    نیست. -پیروی بدون دلی  از کسی

اگر تقلید برای عقالیی که اه  تمیزند قبیح است، پس چرا مستلمانان صتدر اوّل، از رستول تتدا     »که 

تقلید کردند و ایشان نیز از این کتار آنتان راضتی     داد یم)ص( در آنچه که از جانآ ر ّ العالمین تبر 

آیتات قترآن    واستطه  بته فرماید: ما قائ  به چنین چیزی نیستیم و رسول تدا )ص( نیز آنتان را   می« شد؟

کرد. پس قبول سخن ایشان، پس از قیام  کریم و توس  آیات و معجزات، دعوت به نظر و استدالل می

 ، نق  به تلخیص(.217-219: 1 گ، 1410دلی  بر صدق ادعایشان، تسلیم است، نه تقلید )

روایتات   توان نتیجه گرفت که انسان موجودی است عاق  و در از آنچه در این بخش بیان شد می

ما از عق  به عنوان پیامبر با نی یاد شتده استت. همچنتان کته امتوری چتون جهت  و تعصّتآ ستّد راه          

و کورکورانه با جماعت نیز موجآ تضتعیف و    یدل یبشود، همرنگی  پذیرفتن سخن پیامبر ظاهری می

تقلید که بیان ع( و روایات معصومین ) از دیدگاه قرآن کریمگردد. لذا  در نهایت، تعطی  قوه عاقله می

 دیگری از همرنگی با جماعت است، اگر از روی علتم و دلیت  و برهتان نباشتد، امتری متذموم استت؛       

بنابراین، اگر درجایی مجبور به تقلید باشیم باید از کسی پیروی کنیم که تود بر حق است، گرچه که 
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شود،  ند که حق با مردم شناتته نمیک چنانکه غزّالی از امیرالمؤمنین )ع( نق  میتنها یا در اقلیت باشد، 

« أَهْلَوهُتَعْرِ ْالْحَقَّاِعْرِ ِبِالرِّجَالِ؛الْحَقُّيُعْرَ ُال»شتوند:   اند که با حق شناتته می بلکه بالعکس، مردم

 (.126: 40 گ ،1403، )المجلسی

 

 نتیجه -5
یتا ناتودآگتاه بتدان    صتورت تودآگتاه    هتا بته   واقعیتی روانی است که انسان همرنگی با جماعت

و  تیّ   کشش و گرایش دارند. روانشناستان اجتمتاعی ایتن پدیتده را موردبحتث و بررستی قترار داده       

انتد.   های متعدّد به عل  و عوام  روانی مختلای برای توجیه و تبیین آن دست یافته تحقیقات و آزمایش

انسان بته دلیت  زنتدگی در     پدیده مذکور، واقعیتی روانی است که از اقتضائات زندگی جمعی است و

امتا فیلستوفان اگزیستانسیالیستت کته مستائ  را بتا عمتق بیشتتری بررستی           اجتماع گریزی از آن ندارد؛

ویتژه پتس از پیشترفت علتم و تکنولتوژی و اقبتال        انتد کته پدیتده متذکور بته      کنند به نیکی دریافته می

روز نیز در حال افزایش است.  روز بهروزافزون بشر به زندگی ماشینی و صنعتی، شتا  بیشتری یافته و 

این روند، اصول اساسی انسانی همچون فردیت، آزادی و تالقیت را از بین بترده، هویتت انستان را از    

دهند که زندگی در اجتماع نباید موجآ از میتان رفتتن فردیتت انستان      ستاند. ایشان هشدار می وی می

ت نبود؛ باید رن  انسانیت داشتت، ولتی همرنت     باشد، بلکه باید در میان جم  بود، ولی چون جماع

هتایی وجتود دارد و نبایتد     تردید در این تحلی  فیلستوفان اگزیستانسیالیستت بصتیرت    جماعت نبود. بی

مساعی اندیشمندان و فالساه را نادیده گرفت و به تصریح دین مبین اسالم حکمت را باید از هر کسی 

هایشان غالبتاً صتبغه    اند و تحلی  بهره غالباً از منب  معرفتی وحی بی اما ایشان حتّی از منافق نیز اتذ نمود؛

مندیم، ضتروری   پدیدارشناتتی و تا حدودی عقالنی دارد. لذا برای ما که از گنجینه الیزال وحی بهره

هتا و   هتای انستانی، از ایتن منبت  مقتدّس نیتز در اندیشته        گیتری از حاصت  اندیشته    است که ضمن بهتره 

استتااده نمتاییم، زیترا تداونتد متعتال بته عنتوان تتالق متا بهتتر از هتر کستی بته               هتای تتویش   تحلی 

های مخلوق تویش واقف است و در کتا  کریم تویش راه را از چاه بازنمایانده و صتراط   پیچیدگی

هادیان  به عنوان  بیت )ع( و اه مستقیم را به ما نشان داده است. لذا قرآن کریم به عنوان کتا  هدایت 

دهند و متا را   یز که با نگاهی جام ، هم بعد فردی و هم بعد اجتماعی انسان را مورد توجّه قرار میبشر ن

سازند، عالوه بر هشدار مزبور )حاظ فردیت در میان جم ( بیتان   نسبت به مشک  مورد بحث، متنبّه می

تترت انستان را   دارند که همرنگی کورکورانه و بدون منطق و دلی  با اکثریت و جماعت، دنیتا و آ  می
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ها، انتخابات و غیره که مسهله همرنگی و افتادن  سازد. لذا انسان مؤمن در مواردی نظیر انقال  نابود می

کند باید به هوش باشد که سی  جماعت او را  صورت ملموسی ظهور و بروز پیدا می در دام اکثریت به

ائ  و حاتظ استتقالل رری، چتون    چون تس و تاشاکی با تود نبرد، بلکه با تحلی  دقیق و عمیتق مست  

 کوهی چنان استوار بر جای بماند که  وفان اکثریت با   نتواند از جایش بر کَند.

ویژه علوم انسانی که دغدغه تارگ ساتتن ایتن   شود محققان علوم مختلف به در پایان پیشنهاد می

های الهی را دارند، بتا یتافتن موضتوعاتی در     علوم از سیطره سکوالریسم و منطبق ساتتن آنها با آموزه

حتدیث و  حیطه تخصّصی تود که اشتراکاتی با قرآن کریم دارد و مراجعته بته استاتید علتوم قترآن و      

تردید اساتید محترم علوم انستانی کته دارای    نظر با ایشان در تسری  این هدف مقدّس بکوشند. بی تبادل

منتد   توانند دانشجویان عالقه ها، می های پژوهشی دانشگاه تجار  تحقیقی ارزشمندی هستند و معاونت

های ایشان سهم  ها و رساله نامه نراهنمایی کنند و با ترغیآ دانشجویان و حمایت از پایارا در این زمینه 

 سازی علوم داشته باشند. مهمی در اسالمی سازی و بومی
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