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با توجه به رشد مطالعات میانرشتهای در عصر حاضر و با عنایت به اینکه قرآن کریم کتابی استت وو وجتوه
که با گسترش علوم مختلف ،وجوه تازهای از آن برای بشر مکشوف میگردد ،مطالعتات میتانرشتتهای در حتوزه
قرآن کریم اهمیت روزافزونی مییابد« .همرنگی با جماعت» پدیدهای روانشناختی است که روانشناسان اجتماعی
آن را مورد آزمایش و بحت

و بررستی قترار داده ،علتع و عوامتع روانتی مختلیتی بترای آن یافتتهانتد .فیلستوفان

اگزیستانسیالیست نیز با بررسی پدیده مذکور ،نسبت به عواقب آن هشدار دادهاند .مسئله مزبور در قرآن کریم نیتز
مورد توجّه عمیق قرار گرفته و پیامدهای مثبت و منیی آن با صراحت تمام تبیین شده است .در ایتن مقالته کته بته
روش توصییی  -تحلیلی به نگارش درآمده ،پدیده همرنگی از سه دیتدگاه متذکور متورد تبیتین و بررستی قترار
گرفته است .یافته های این تحقیق اجماالً حاکی از آن است که همرنگی ،واقعیتی روانی است که انستان بته دلیتع
زندگی در اجتماع ،از آن ناگزیر است .اگر این همرنگی از روی تأمّع و تدبّر صورت گیرد ،امری پسندیده؛ و در
غیر این صورت مذموم خواهد بود که از منظر فلسیی ،فردیت انسان و از دیدگاه قترآن کتریم ستعادت دنیتوی و
اخروی وی را با چالش مواجه میسازد.
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 -1مقدمه
پس از تعریف انسان به «حیوان ناطق» از جانب ارسطو که مشهورترین تعریف در این باب میباشد،
تعاریف متعدّد دیگری در مورد انسان ارائه شتده استت کته «حیتوان اجتمتاعی» نیتز از آن جملته استت.
همچنان که می دانیم انسان موجودی اجتماعی است ،چه این اجتماعی بودن یا مدنیّت را بتالطب بتدانیم،
چه باالضطرار« .یکی از پیامدهای این واقعی ت که انسان ،حیوانی اجتماعی است ،این است که او همواره
در بین ارزش های مربوط به فردیت و ارزش های مربوط به همرنگی با جماعت ،در حالتی پر از تنش بته
سر میبرد» (ارونسون .) 41 :1387 ،به این معنا که با توجه به اینکه انسان موجودی است مختار و هر فرد
انسانی  -چنانکه خواهد آمد  -نوعی است منحصربهفرد ،با دنیتایی متیتاوت از دیگتران ،همیشته در پتی
حیظ آزادی و فردیت خویش است ،اما از سوی دیگر با عنایت به اینکه نتاگزیر از زنتدگی در اجتمتاع
است و این امر طبیعتاً محدودیتهایی برای وی ایجاد میکند ،لذا هنگام تعارض میان ارزشهای فتردی
و اجتماعی نوعی تعارض در وی ایجاد می شود و تمام وجودش درگیر رف آن میگردد و البتته گتاهی
اوقات ،هنگامیکه حع این تعارض ناممکن می نماید ،تصمیم گرفتن بستیار دشتوار استت کته آیتا بایتد
ارزشهای فردی را فدای ارزشهای اجتماعی کرد ،یا بالعکس؟
بح

همرنگی با جماعت از جمله تبعات زندگی اجتماعی و شاید مهمتترین شتکعظ وهتور و بتروز

تعارض مذکور است .ناگیته پیداست که همرنگی ،فی نیسه امری خنثی است و دارای بار ارزشی مثبتت
یا منیی نیست؛ اما با توجّه به اینکته ایتن تبعیتت و همرنگتی غالبت ًا بتدون تأمّتع و تتدبّر و صترف ًا از روی
احساسات صورت میگیرد ،لذا با شنیدن اصطالح «همرنگی با جماعت» ،اولین معنایی که به وهن متبادر
میشود معنایی منیی است ،همچنان که این امر در مَثع معروف «خواهی نشوی رسوا همرنت

جماعتت

شو»! کامالً مشهود است.
با توجه به اینکه انسان ،موجودی وو ابعاد است و متیکران مختلف از زاویههای گوناگون به بررسی
این اُعجوبه خلقت می پردازند ،لذا منحصر ساختن بح

در مورد وی ،تنها به یک شاخه علمتی ،چیتزی

جتز ماالطته تحویتع گرایتی 1نخواهتد بتود .از همتین رو ،در نوشتتار حاضتر مستئله متذکور از سته بعتد
روانشناختی ،فلسیی (اگزیستانسیالیستی) و دینی (قرآنی) مورد بح

و بررسی قرار گرفته تا وسعت دید

بیشتری در باب ما نحن فیه حاصع گردد.
1. Reductionism
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 -1-1سؤاالت تحقیق
بنابر آنچه وکر شد تحقیق حاضر در پی پاسخ به سؤاالت زیر است:
 -1-1-1تبیین روانشناسی اجتماعی در مورد مقوله «همرنگی با جماعت» چیست؟
 -2-1-1دیدگاه و موض فلسیه اگزیستانسیالیسم در باب این پدیده شای چیست؟
 -3-1-1دیدگاه و موض قرآن کریم در باب پدیده مذکور چیست؟
 -2-1فرضیات تحقیق
« -1-2-1همرنگی با جماعت» به دلیع فشاری که خواسته یا ناخواسته از ستوی اکثریتت بتر فترد
اعمال میشود ،رفتاری رایج میان اغلب انسانها حتّی بین خواص و نخبگان است کته بته نظتر متیرستد
دارای دالیع و تبیینهای روانشناختی است.
 -2-2-1فلسیه اگزیستانسیالیسم به پدیده مذکور با نظری انتقتادی متینگترد و معتقتد استت ایتن
همرنگی ،هویت و فردیت انسانها را از بین میبرد.
 -3-2-1قرآن کریم موضوع مذکور را اگر از روی منطق و برهان باشد ،امری مطلوب؛ و اگر از
روی تقلید کورکورانه باشد ،امری مذموم میشمارد که انسان را بهسوی شقاوت میکشاند.
 -3-1ضرورت تحقیق
تخصّصی شدن علوم و حتّی گرایش های گونتاگون آنهتا ،موجتب شتده استت کته غالبت ًا استاتید و
صاحب نظرانی که در حوزه مطالعاتی خود دارای تخصصند ،از سایر حوزهها غافتع بماننتد .بتا توجّته بته
اینکه علوم انسانی رایج در دانشگاههای کشور ،غالباً وارداتی و ترجمهای است و با مبانی انسانشتناختی
دین و فرهن

ما در تعارض است ،شدیداً احساس نیاز میشود که در راستای رف این تعارض ،گامهای

اساسی برداشته شود .بومیسازی یا اسالمی سازی علوم ،مسئله بسیار مهمی استت کته امتروز در مجتام
علمی کشور ما مطرح است .صرفنظر از دیدگاه های موافق یا مختالف ،طترح ایتن موضتوع بته لحتا
فلسیی نیازی مبرم به نظر میرسد که نه تنها برای کشور ما ،بلکه برای تمام کشتورهای در حتال توستعه،
امری ضروری است .با توجه به اینکه نویسنده این سطور معتقد به بتومیستازی و استالمی ستازی علتوم
انسانی  -در چارچوبهای خاص خود  -می باشد ،لذا در این مقاله درصدد آن است که به تبیین یکی از
موضوعاتی که میان برخی رشته های علوم انسانی (روانشناسی ،جامعتهشناستی و فلستیه) و قترآن کتریم
مشترک است بپردازد و با معرفی و تبیین موضوع «همرنگی با جماعت» بهعنوان یکی از صتدها و شتاید
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هزاران موضوع مشترک ،عالقه مندان را در جهت ادامه این مسیر ترغیب نماید؛ زیرا یکتی از مشتکالت
مطالعات میانرشتهای این است که محققان حوزههای خاص از سایر حوزهها بیاطالع یا کتم اطالعنتد،
امری که مقدم ه ورود به مطالعات مذکور است .عالوه بر آنچه وکر شد ،رشد مطالعات میانرشتتهای در
دوران معاصر و وو وجوه بودن قرآن کریم و پتانسیع باالی آن برای مطالعات میانرشتهای ،بر ضترورت
تحقیق حاضر می افزاید .ضمن احترام به علوم انسانی کته حاصتع مستاعی دانشتمندان استت و بتا حیتظ
نگرش انتقادی نسبت به آن ،بر ما مسلمانان فرض است که بتا تعمّتق و تتدبّر بیشتتر در قترآن کتریم کته
کتاب هدایت ماست ،جهت استخراج الگوهای رفتاری از آن ،اقداماتی درخور و شایسته انجام دهیم.
 -4-1روش تحقیق
مقاله حاضر به روش توصییی  -تحلیلی به نگارش درآمده است .اطالعات موردنیاز این تحقیق نیز
به صورت کتابخانهای و با مراجعه به کتب روانشناسی ،فلسیه ،قرآن کریم و مناب مرتبط ،جمت آوری
شده است .پس از جم آوری و طبقهبندی اطالعات و توصیف آنها در باب مقوله «همرنگی با جماعت»
از سه منظر مذکور ،به نقد تحلیلی مقوله همرنگی از منظر فلسیی (اگزیستانسیالیستی) و قرآنتی پرداختته
شده است.
 -2همرنگی با جماعت از دیدگاه روانشناسی

1

همچنان که فالسیه از قدیماالیام متذکّر شدهاند انستان متدنی بتالطب و موجتودی اجتمتاعی استت.
روانشناسان معاصر نیز تأکید میکنند که « تعامتع اجتمتاعی و نیتوو اجتمتاعی محتور زنتدگی اجتمتاعی
آدمی است» (اتکینسون و همکاران .)633 :1391 ،هتر فترد انستانی ضتمن فراینتد اجتمتاعی شتدن 2کته
راههای زندگی کردن در جامعه را به وی میآموزد و به وی شخصیت میدهد ،یاد میگیرد که «خود را
یک وات جدا ،مشخّص و مستقع در نظر بگیرد و از همه اشخاص و اشیاء متمایز کنتد» (کتوئن:1391 ،
 .)104جامعه شناس آمریکایی چارلز هارتون کولِی 3نظریهای ارائه کرده است که به «خودِ آیینته ستان»

1

 .1با توجّه به اینکه روانشناسی اجتماعی که به مطالعه مقوله «همرنگی با جماعت» میپردازد ،با جامعهشناسی مرتبط است و به
مطالعه رفتارهای فردی در اجتماع میپردازد و وصف «اجتماعی» نیز اشاره به همین مطلب دارد ،لذا در عنوان مقاله به علم
«جامعهشناسی» در مقابع «روانشناسی» اشاره نکردیم.
2. Socialization
3. Charles Horton Cooley
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معروف است .منظور وی از آیینه ،جامعه است که فرد خود را در آن میبیند و واکنشهتای دیگتران را
در قبال اعمال و رفتار خود مالحظه میکند (همان .)105 :تأثیر جامعه در فرد بهقدری زیاد است کته بته
اعتقاد جامعه شناسان رفتار انسان را تا حدّ وسیعی واکنشهای دیگران مشخّص میکند (همان).
بیتردید هرکدام از ما انسانها تصوّری از «خود» دارد .جرج هربرت مید میهوم «خود» 2را بته «متن
فردی» 3و «من اجتماعی» 4تقسیم میکند« .من اجتماعی» ،انعکاس و بروز هنجارهتا و ارزشهتای جامعته
در فرد؛ و «من فردی» معرّف جنبه شخصی و منحصربهفرد شخص است (همان)107 :؛ به عبتارت دیگتر
«من فردی» به جنبه خود انگیخته ،پیشبینیناپذیر و خلّاق شخصیت؛ و «من اجتماعی» به جنبه پتیشبینتی
پذیر شخصیت اطالق میشود که با انتظارات جامعه سازگار است (همان.)119 :
با توجه با آنچه گیته شد انسان دارای دو بعد فردی و اجتماعی است و به دلیع زندگی در اجتماع و
تعامع با هم نوعان خود به دالیلی تحت تأثیر آراء و افکار آنان قرار میگیرد که از آن بته «همرنگتی بتا
جماعت» یاد می شود که در ادامه نوشتار به تبیین آن پرداخته خواهد شد.
 -1-2تعریف همرنگی و انواع آن
پس از آگاهی اجمالی از تأثیر اجتماع بر رفتار افراد ،به تعریف همرنگی یا همنوایی 5متیپتردازیم.
پدیده مذکور به این صورت تعریف شده است« :تاییر در رفتار یا عقاید شخص ،درنتیجته اِعمتال فشتار
واقعی یا خیالی از طرف فردی دیگر یا گروهی از مردم» (ارونسون.)47 :1387 ،
همرنگی بر دو قسم است -1 :خصوصی -2 ،6عمومی.7
همرنگی یا همنوایی خصوصی در توصیف مواردی به کار میرود که در آن نه تنها رفتتار آشتکار
شخص همنوا تاییر میکند ،بلکه وهن او نیز عوض میشود و وی رفتار دیگران را درست میداند.
همرنگی یا همنوایی عمومی که تسلیم نیز نامیده میشتود بته تاییترات ستطحی و وتاهری در رفتتار
اطالق می شود .گاهی مردم در برابر فشار هنجارهای مسلّط با اعالم اینکه با دیگران موافقند ،ختود را از
1. Looking-glass self
2. Self
3. I
4. Me
5. Conformity
6. Private
7. Public
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خطرات میرهانند؛ درحالی که باطناً با نظر جم موافق نیستند و رفتار آنان در خلوت بتا آنچته در جمت
نشان میدهند متیاوت است (کریمی .)115 :1378 ،در مقابع این نوع همرنگی ،استقالل رأی قترار دارد
که به صورت رفتاری که بدون توجّه به هنجارهای گروهی به وهور میرسد ،تعریتف شتده استت .متثالً
فردی که لباس پوشیدن او تاب مُد یا هنجارهای گروهی نیست ،فردی است مستقع( 1همان.)119 :
 -2-2دالیل همرنگی
ارونسون  -از روانشناسان اجتماعی معاصر -دو دلیع ممکن برای همرنگی بیان میکند:
 -1ممکن است رفتار دیگران ما را متقاعد سازد که قضاوت اولیهمان اشتباه بوده است.
 -2ممکن است مایع باشیم از تنبیه گروه (مانند طرد شتدن و متورد تمستخر قترار گترفتن) احتتراز
جوییم یا از آن پاداشی (مانند دوستی و مقبولیت) کسب کنیم (ارونسون.)54 :1387 ،
آزمایش مشهور سولومُن اَش 2نشان میدهد که فشار اکثریت تا چه حد میتواند فرد را تحت تتأثیر
قرار دهد ،بهگونه ای که حتی در مورد بدیهیاتی چون محسوسات نیز دچار تردید شتود !3گرچته کته در
برخی تحقیقات دیگر ،برعکسظ آزمایش اَش درصد باالیی از تمترّد و طایتان مشتاهده شتده استت ،امتا
محقّقان در این موارد نیز معتقدند «این یافتهها حکایت از آن دارد که بسیاری از افتراد گتروههتا نته بتین
اطاعت و خودمختاری ،بلکه بین اطاعت و هم سویی دست به انتخاب زدهانتد» (اتکینستون و همکتاران،
 . 1البته در کنار این رفتار که مستقع از فشار گروهی است ،اصطالح ضدّ همرنگی ( )anticonformityیا نا همرنگی
( )nonconformityنیز به کار میرود که به معنای مخالیت با پاسخهای اکثریت در بیشتر موارد باشد .یک فرد نا همرن
در این معنا ممکن است عمالً همواره لباسهایی بپوشد که با هنجار گروهی ماایر باشد (کریمی.)119 :1378 ،
2. Solomon Asch
 .3خالصه «آزمون همنواییظ اَش» که در باب قضاوت ادراکی است ،چنین است که آزمودنی در میان چهار دستیار آزمایشگر
 که به عنوان آزمودنی معرفی شده بودند قرار میگرفت .سه خط با اندازههای متیاوت به همه افراد نشان داده میشد .خطدیگری نیز نشان داده میشد و از ایشان خواسته میشد تا تشخیص دهند این خط با کدام یک از سه خط قبلی هماندازه
است؟ گرچه که پاسخ کامالً بدیهی و روشن بود ،ولی قبع از آزمودنی ،همه دستیاران آزمایشگر خط اشتباهی را انتخاب
میکردند و وقتی نوبت به آزمودنی میرسید در موارد متعدّدی با جم همنوایی میکرد و نظر آنها را میپذیرفت .دقّت در
آزمایشهای مختلف اَش نشان میدهد که رویهمرفته  35درصد از آزمودنیها با قضاوتهای نادرست همدستان محقّق،
همرن

بودند (تیصیع این آزمایش را بنگرید در :ارونسون 49 :1387 ،و 48؛ اتکینسون و همکاران.)641-643 :1391 ،
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)651 :1391؛ و این نیز مؤیّد دیگری به تمایع انسان ها برای هم سویی با جم است .بته نظتر روانشتناس
اجتماعی ایروین

یانیس ،1اعضای یک گروه گاهی چنان تحت سلطه توافق جویی قرار میگیرنتد کته

«وادار به سرکوب مخالیت خود در مقابع توافق گروه متیشتوند» .وی از ایتن امتر تحتت عنتوان گتروه
اندیشی 2یاد میکند (همان.)659 :
اثرات حضور دیگران که از آن به آسانسازی اجتماعی 3تعبیر میشود ،دارای عوامع مختلیی چون
صِرف حضور دیگران ،نگرانی از ارزشیابی شدن توسط ایشان ،حواسپرتی -تعارض (بته ایتن معنتا کته
حضور دیگران سبب حواسپرتی شخص شده و این تعارض را در او ایجاد میکنتد کته چگونته توجّته
خو د را به حضور شخص دیگر یا تکلییی که باید انجام گیرد ،متمرکز کند) و تمایع به ارائته تصتویری
مطلوب از خود در حضور دیگران میباشد (اتکینسون و همکاران 635 :1391 ،و .)634
 -3-2انواع پاسخ به نفوذ اجتماعی
ارونسون پس از طرح مباحثی در باب همرنگی با جماعت ،در بحثی که آن را طبقهبندی پیچیدهتتر
و مییدتری از اصطالح ساده همرنگی میداند ،از پاسخ به نیوو اجتماعی و انواع آن بح
این بح

متیکنتد .وی

را به سه قسمت متابعت ،4همانندسازی 5و درونی کردن 6تقسیم میکند و در باب ویژگیهای

هر یک توضیح میدهد (ارونسون .)61-63 :1387 ،تلخیص بیان وی بتر استاس مثتالی کته وکتر کترده
(رعایت قانون حدّ اکثر سرعت) ،چنین است:
 -1وقتی مردم بدانند پلیس راه در جاده حضور دارد ،آهستهتر میرانند .این یعنتی متابعتت؛ زیترا
مردم قانون را رعایت میکنند تا از جریمه شدن احتراز جویند.

1. Irving Janis
2. Group think
3. Social facilitation
4. Compliance
5. Identification
6. Internalization
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 -2بدیهی است که اگر پلیس راه را بردارند ،بسیاری از مردم قانون متذکور را رعایتت نخواهنتد
کرد ،اما برخی نیز به اطاعت از آن ادامه خواهند داد ،زیرا همواره شخصی که مورد احترام ایشان است،
این قانون را رعایت میکند یا ایشان را نصیحت میکند که رعایت کنند .این یعنی همانندسازی.1
 -3باالخره شخص ممکن است قانون مذکور را رعایت کند ،بدین دلیع که قان شتده استت کته
قوانینظ سرعت ،خوب و درست هستند ،مان تصادف می شوند و  ...این یعنی درونی کتردن (همتان63 :؛
همچنین ر .ک :اتکینسون و همکاران.)633 :1391 ،
الزم به وکر است که برخی محقّقان معتقدند که «برای درک نیوو اجتماعی ،تمیز قائتع شتدن بتین
همانندسازی و درونی سازی تمایزی میید است ،اما در عمع ،تیکیک آنها همواره ممکن نیست» (همان:
.)656
خالصه آنچه در این بخش بیان شد بر اساس تحلیع روانشناسان ،این است که انسان دارای دو جنبه
فردی و اجتماعی است ،ولی جنبه فردی وی غالباً تحت تأثیر جنبه اجتماعی قرار متیگیترد و بته دالیتع
متعدّدی خود را با دیگران همرن

میکند و جز افراد معدودی که دارای اندیشه و رأی مستقلند ،اغلب

انسانها دچار ایتن مشتکع متیشتوند .انتدکی تأمّتع در انتواع پاستخ بته نیتوو اجتمتاعی یعنتی متابعتت،
همانندسازی و درونی سازی ما را با تیاوتهای آنها آشنا میسازد .متابعت از آنظ افراد ضعیفاالرادهای
است که به دلیع ترس از اموری چون مورد تمسخر دیگران قرار گرفتن ،با جم همنوایی میکننتد ،لتذا
در اینجا منط ق حاکم نیست و صرفاً تبعیّتی کورکورانه است .در همانندسازی ،تمایع و گرایش به افتراد
و شخصیت های محبوب مطرح است .اینجا نیز منطق و شناخت ،نقش اندکی بازی میکند ،زیرا انسانها
غالباً به همانند شدن با محبوبشان عالقهمند هستند ،صرفنظر از اینکه این همانندی امری معقول باشد یتا
خیر؛ زیرا به بیان رسول خدا (ص)« :حُبُّكَلِلشَّيْءِيُعْمِيوَيُصِمُّ :محبت تو نسبت به چیزی تتو را کتور و
کر میکند» (پاینده )438 :1382 ،و مان دیدن و شنیدن حقیقت میشود؛ اما در درونتی ستازی منطتق و
معرفت حاکم است ،زیرا تبعیّت ،از روی عقع و استدالل است .بی تردید در میان این سه نوع ،نوع اخیر
است که باارزش است.
 .1چنین افرادی را در جامعهشناسی« ،دگران موثّر» ( )specified othersمینامند (کوئن .)106 :1391 ،همچنین
گروههایی را که ما با آنها همانندسازی میکنیم «گروههای مرج » مینامند ،زیرا برای ارزیابی و تنظیم اعمال و رفتار خود
به آنها مراجعه میکنیم (اتکینسون و همکاران.)655 :1391،
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1

با توجّه به اینکه علم و تکنولوژی افسارگسیخته غرب در قرون اخیر بیش از آنکه برای بشریت ناف
باشد ،مسائع و مشکالت متعدّدی برای وی پدید آورده است ،2لتذا در دوران معاصتر کمتتر مکتتب یتا
دیدگاه فلسیی را می توان یافت که به نوعی به نقتد پیامتدهای ناشتی از آن نپرداختته باشتد؛ امتا بته نظتر
 .1اصطالح اگزیستانسیالیسم ،بیشتر دیدگاه و گرایشی فلسیی را تشکیع داده و میدهد تا اینکه به مکتب فکری منظّمی اشاره
داشته باشد .این اصطالح عنوان سهع و سادهای بوده است که به مجموعهای از عصیانهای کامالً متیاوت علیه فلسیههای
سنّتی ،بهویژه ،علیه تالشهایی که برای تشکیع نظامهای انتزاعی و منظّم به عمعآمده ،داده شده است (گوتک:1388 ،
 .)157این نگرش به عنوان واکنشی در برابر نظام های علمی و فلسیی پدید آمد که با تمام چیزها از جمله انسان ،به عنوان
افرادِ یک نوع یا مصادیقظ قوانین کلّی برخورد میکردند (گیگنان .)1998 ،کی یر کگور -بنیانگذار اگزیستانسیالیسم-
دراینباره مینویسد« :یک فرد انسان ،هستی بهصورت میهوم ندارد» (ورنو و وال)114 :1372 ،؛ و در جای دیگر بیان میدارد
که « :کلّی است که در فکر می آید ،نه فردی» (همان) .اگزیستانسیالیستها برخالف نظریات گذشته که انسان را همچون
شی ئی متعلّق به طبقه خاص (وهن ،بدن ،یا ترکیبی از آن دو) میدانستند ،انسان را به عنوان موجودی توصیف میکنند که
میان دو کشمکش و تعارض عمیق در وجود خود درگیر است .از یک جهت ،ما ارگانیسمهایی در میان سایر موجودات
زندهایم که در پی ارضای نیازهای زودگذر و فعلی خود هستیم؛ از این لحا ما تیاوت زیادی با حیوانات نداریم؛ اما از
جهت دیگر ،دارای یک جنبه بسیار مهم هستیم که ما را از حیوانات متمایز میکند و آن ،جنبه خودآگاهی (self-
 )awarenessماست .از طریق این خودآگاهی است که انسان ،خود را موجودی متمایز مییابد و در تالش برای ساختن
آینده خویش گام برمیدارد (گیگنان .)1998 ،مارتین هایدگر – پدیدارشناسظ وجودیظ آلمانی -مینویسد« :نحوه هستی کلیه
موجودات به غیر از انسان ،در یک مقوله بیان میشوند» (کوروز .)38 :1379 ،بدیهی است که وقتی نتوان انسان را تحت هیچ
مقولهای قرار داد ،امکان ارائه تعرییی مشخّص از او وجود نخواهد داشت .به اعتقاد ژان پع سارتر – فیلسوف
اگزیستانسیالیست فرانسوی  -این تعریف ناپذیریظ بشر از آن روست که «بشر ،نخست هیچ نیست ،سپس چیزی میشود  ...و
چنان میشود که خویشتن را آنچنان میسازد» (سارتر .)28 :1380 ،به اعتقاد وی «بشر هیچ نیست مگر آنچه از خود
میسازد .این اصع اوّلظ اگزیستانسیالیسم است» (همان .)29 :سارتر از این امر تحت عنوان «تقدّم وجود بر ماهیت» یاد میکند

(همان .)30 :البته آشکار است که مراد وی از تقدّم وجود بر ماهیّت ،آن معنایی که در حکمت متعالیه صدر المتألّهین
شیرازی به کار می رود نیست؛ بلکه مراد وی این است که انسان ابتدا بدون هیچ تعیّن خاصی در این جهان وجود مییابد،
سپس بر اساس آنچه خود میخواهد ماهیت خویش را میسازد .لذا اگزیستانسیالیستها معتقدند هیچ آینده و سرنوشت
محتومی در انتظار بشر نیست ،جز آنچه که خود وی رقم خواهد زد.
 .2کی یر کگور در قرن نوزدهم مینویسد « :فکر اصلی من این بود که در عصر ما پیشرفت دانش موجب فراموش شدن
هست بودن و حیات باطنی شده است( »...ورنو و وال .)117 :1372 ،حال اگر وی زنده بود و پیشرفتهای قرن بیستم و بیست و
یکم را میدید چه میگیت!
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میرسد در این میان ،اگزیستانسیالیسم -یا به عبارت دقیقتر ،فلسیههتای اگزیستتانس -1بته دلیتع تأکیتد
خاصی که بر فردیت و آزادی انسان دارد ،دارای موقعیت ویژهای است .لذا به دلیع پرهیز از اطاله کالم،
از میان دیدگاه های گوناگون ،تنها به بیتان دیتدگاه ایتن فلستیه در بتاب همرنگتی بتا جماعتت ختواهیم
پرداخت.
فلسیههای اگزیستانس علی رغم اختالفاتی که دارند ،در مواردی دارای نقاط اشتراکند کته آنهتا را
همچون نخ تسبیح به یکدیگر متصع میسازد .ویالً به بیان چند مورد از ایتن اشتتراکات کته بتا موضتوع
نوشتار حاضر در ارتباطند ،پرداخته میشود.
 -1-3هر فردی یک نوعِ منحصربهفرد است.
اگزیستانسیالیسم ،با نگرش مقولهای به انسان -کته تمتام افتراد انستان را مصتادیق یتک نتوع واحتد
میداند -شدیداً مخالف است .این امر به معنتای توجّته بته فردیّتت انستان استت ،یعنتی هتر فترد انستان،
برخالف سایر اشیاء ،خود نوع منحصربهفردی است که ثانی ندارد .به تعبیر کتارل یاستپرس – فیلستوف
اگزیستانسیالیست آلمانی ...« :-هر انسانی دارای ارزش مطلق است و چتون چنتین استت هتیچگتاه نبایتد
چون ابزار نگریسته شود .هیچ انسانی جانشین پذیر نیست» (نقیبزاده .)344 :1387 ،بتا توجّته بته همتین
معنا ،اگزیستانسیالیستها از خطر تودهای شدن انسان ها و همرنگی آنهتا بتا جماعتت بیمناکنتد .تتودهای
شدن انسان ها که به معنای کلیشه ای شدن است به این معناستت کته نبایتد بته اقتضتای زنتدگی روزمتره
زندگی نمود .مثالً پدر میگوید :من باید در منزل پدرانه رفتار کنم ،یا معلم در کالس میگوید :من باید
معلمانه رفتار کنم .کلیشهای شدن ،انسان را کمکم به تتودهای شتدن متیکشتاند و باعت
همرن

متیشتود کته

دیگران شود ،درست مانند چند غذا که دارای بو و خواص ویژه خود هستند ،ولی بتا گتذاردن

همگی در یخچال و کنار یکدیگر و مجاورت همدیگر بوهای آنها مخلوط گشته و ترکیبتی از چنتد بتو
میشود .نام این حالت میانمایگی استت ،درحتالیکته انستان بایتد ختودش را بشناستد و ختودش باشتد
آن گونه که هست نه آنگونه که دیگران میخواهند (ملکیان)8 :1375 ،؛ اما سؤال این است کته انستان
 .1با عنایت به اینکه اصطالح «اگزیستانسیالیسم» تداعی گر یک مکتب و نظام فلسیی در برابر سایر مکاتب فلسیی است،
درحالیکه فیلسوفان اگزیستانس ،مخالف این نوع نظام سازی هستند ،لذا دقیقتر آن است که از اصطالح «فلسیههای
اگزیستانس» استیاده شود ،اما چون اصطالح «اگزیستانسیالیسم» در مجام آکادمیک ما جاافتاده و رایج است ،ما نیز با تسامح
از آن استیاده میکنیم.
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کی می تواند خود را بشناسد؟ پاسخ این است که انسان وقتی خود را میشناسد کته بتا دیگتران تیتاوت
داشته باشد ،ولی چون زندگی روزمرهی ما با همه یکسان و همرن

استت ختود را نمتیشناستیم ،بلکته

آنچه که از خود میشناسیم در حقیقت میانگینی از انسانهاست .پس برای شناخت خود محتاج به یتک
حادثه استثنائی هستیم تا عکسالعمع خود را مشتاهده کترده و بتر استاس آن شخصتیت واقعتی ختود را
درک کنیم ،مثالً باید زلزلهای پیش آید تا افراد ترستو و شتجاع و متوقّر و شتتابزده شتناخته شتوند .ایتن
حوادث استثنائی را برخی اوضاع حدّی و برخی موقعیتهتای مترزی نامیتدهانتد( 1همتان .)14 :کتی یتر
کگور مینویسد « :در هر قرنی نوعی خالف اخالق مخصوص به آن رواج دارد .خالف اخالق رایج در
قرن ما واهراً خوش گذرانی و افراط در عتیش و عشترت و شتهوترانتی نیستت ،بیشتتر تحقیتر و پستت
شمردن انسان فرد و جزئی است» (ورنو و وال .)121 :1372 ،به اعتقاد وی بهواسطه بیهمتی و بزدلی در
برابر هست بودن 2است که مردم امروز می خواهند ووب و منحع در جم و توده شتوند و چتون لیاقتت
این را ندارند که خود «کسی» بشوند ،امیدوارند که در زیر لوای کثرت و تعدّد «چیزی» گردنتد (همتان:
 .)122هایدگر نیز در این باب معتقد است انسان چهبسا در زندگی روزانه ختود چنتان در جمت  -جمت
نامشخصی که آن را میتوان «آنها» نامید -غرق میگردد که نتیجهاش جز از دست دادن چگونگیهای
فردی و تهی شدن از خود نیست .این «دیگران» کته هتر چته بیشتتر نامشتخصتتر متیگتردد و ناپیتداتر،
چگونگی و راه و رسم زندگانی هرروزه را معیّن میکند و انسان را به سوی در میان بودن و میانمتایگی
میکشاند (نقیبزاده .)196 :1387 ،به اعتقاد وی ،ناخود بودن ،وجهی از بودنظ هتر روزیظ دازایتن 3و در
جهان بودنظ اوست؛ وجهی که بیشتر زندگانی انسان را در برمیگیرد و چنین نیست که با گذشت زمان و
با پیشرفت جامعه و فرهن

 ،از میان برخیزد .هایتدگر ایتن چگتونگی را از یتک ستو مایته آستودگی و

 .1این سخن یادآور این بیان نورانی امیرالمؤمنین (ع) است که فرمودند« :فِيتَقَلُّبِالْأَحْوَالِعِلْمُجَوَاهِرِالرِّجَالِ :در دگرگونى
روزگار ،گوهر شخصیت مردان شناخته مىشود» (نهجالبالغه ،ترجمه دشتى.)675 :
 .2دکتر مهدوی اصطالح «هست بودن» را معادل « »Existenceبه کار میبرد (رک :ورنو و وال ،75 :1372 ،پاورقی).
میدانیم که اگزیستانسیالیستها اصطالح « »Existentialismرا نه به معنای اصالت وجود در معنای متافیزیکی آن ،بلکه به
معنای اصالت وجود خاص انسانی به کار میبرند و از اصطالح « »Existenceنیز صرفاً وجود انسان را منظور میکنند ،نه
وجود مطلق را.
 Dasein .3کلمهای آلمانی است که هایدگر در مورد انسان به کار میبرد.
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آستتایش متتیدانتتد و از ستتوی دیگتتر از آن بتته غوطتتهور شتتدن ختتود در نتتاخود ،بتتیبنیتتادی ،هیچتتی و
ازخودبیگانگی 1تعبیر میکند (همان.)200 :
امروزه رن

دیگران گترفتن و تتودهای شتدن بته حتدّی افتزایش یافتته استت کته برختی منتقتدان

اجتماعی نظیر ویلیام وایت معتقدند که پیچیدگی های جامعه مدرن نیاز اتّکا به دیگران را افزایش داده و
اخالق اجتماعیظ راه آمدن با دیگران ،به عنوان هنجار یا استاندارد ،در حالظ گرفتنظ جای اخالق دیگتری
است که به کوشش های فردی و کار ستخت ،ارزش فراوانتی متیدهنتد (کریمتی !)120 :1378 ،برختی
روانشناسان این تجربه را که افراد احساس متیکننتد کته «هویتت شخصتی ختود را از دستت داده و بته
صورتی گمنام در گروه حع شدهاند» فردیت زدایی یا نافردی شدن 2مینامنتد (اتکینستون و همکتاران،
.)636 :1391
نکته :بایتد توجّه داشتت که عنتایت اگزیستانسیالیستها بته فردیت انتسان ،به معتنای فتردگترایتی

3

نیست .به اعتقاد ایشان هر فرد انسانی در ارتباط با سایر انسانهاست که هویت پیدا میکند .اگر انسان در
درون جامعه نباشد فردیتی هم ندارد .اگر کسی میخواهد ختود را بشناستد بایتد در ارتبتاط بتا دیگتران
بشناسد (ملکیان .) 87 :1375 ،بنابراین ،تأکید بر فردیّت ،به این معناست که باید میان جمت بتود و چتون
جماعت نبود؛ باید رن

انسانیت داشت ،ولی همرن

«خواهی نشوی رسوا ،همرن

جماعت نبود .لتذا مطتابق ایتن نگترش ،دیتدگاهِ

جماعت شو» تبدیع میشود به «خواهی نشوی همرن

 ،رسوای جماعت

شو»!
 -2-3انسان موجودی آزاد است.
میهوم آزادی نیز همچون «فردیّت» از بنیادیترین میاهیم اگزیستانسیالیسم استت .کتی یتر کگتور
دراینباره مینویسد« :انسان به راستی زمانی انسان استت کته بتر استاس انتختاب و اختیتار آگاهانته و بته
صورت فرد رفتار نماید» (قدردان قراملکی .)116 :1384 ،سارتر در این امتر تتا آنجتا پتیش متیرود کته
انسان بودن را عین آزاد بودن میداند« :میان انسان بودن و آزاد بودن ،تیاوتی نیست» (نقیبزاده:1387 ،
 .)267به اعتقاد یاسپرس ،انستان اصتیع ،موجتودی یگانته و منحصتربهفترد استت ،یعنتی دوّمتی نتدارد و

1. Alienation
2. Deindividuation
3. Individualism
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بههیچوجه نمیتوان او را با دیگری عوض کرد .نادیده گرفتن این نکته ،نادیده گترفتن ارزش انستانی و
پایین آوردن او تتا حتدّ اشتیاء و ابزارهاستت (همتان .)182 :در توضتیح ستخن وی بایتد گیتت :انستان،
برخالف سایر انواع -که هر نوعی دارای افراد متعتدّدی استت  -نتوعظ واحتدی نیستت کته دارای افتراد
مختلفِ عمرو و زید و بکر و  ...باشد ،بلکه هر یک از افرادِ انسان ،نوعی منحصربهفرد است.
بنا بر آنچه بیان شد ،حع شدن در جم که به معنای از دست دادن فردیت است ،درنهایت منجر بته
فقدان آزادی خواهد شد که از عالیترین مواهب الهی به انستان استت .رفتتار بته شتیوهای کته دیگتران
میخواهند و میپسندند به معنای گرفتار آمدن در دام جبر جم است.
 -3-3انسان موجودی خلّاق است.
از جمله ارزشهای واالیی که در اگزیستانسیالیستم مطترح استت ،خالقیتت و کتار خالقانته استت.
خالقیت درواق  ،یک نوع اِعمال آزادی است که اثر آن مورد مشاهده دیگران نیز متی باشتد .بته اعتقتاد
اگزیستانسیالیست ها ،ما به قیمت از دست دادن کارهای خالقانه به کارهای هنجاری رو میآوریم ،زیترا
وقتی میتوانیم کار خالقانهای انجام دهیم که توقّعات جامعه از خودمان را نادیده بگیریم (نوالی:1374 ،
.)68
به نظر یاسپرس ،انسان به محض اینکه با ابزار تولید سنجیده شود ،در معرض بیگانه شدن با ختویش
قرار می گیرد ،بنابراین ،توانایی خالقیت به معنی اعم را از دست میدهد .او در جهان نه با خودش ،بلکه
با تولیدش معرفی می شود .یعنی انسان از قبع برای چنین زندگی تربیت میشود .چنین انسانیتی ،انسانیتی
متوسّط و محروم از ساحتهای دیگر است ،زیرا سرنوشت خود را در دست ندارد .لتذا وی از اضتمحالل
بینش ها و آزادیهای فردی نگران است .سیطره جم  ،معادل حتذف خالقیتتهتای فتردی استت ،زیترا
فردی که تحت حاکمیت جامعه قرار گرفت ،فعالیت خاص خود را از دست میدهد؛ به عبارت دیگر او
ابداع و ابتکار ندارد (همان .)162 :نیچه نیز از چنین اجتماعی چون حیوانات یک گلّه یاد میکند که رام
شدهاند و معتقد است که این امر ،خالقیت ما را از بین میبرد (گیگنان.)1998 ،1
این امر از منظر فلسیه تربیت نیز دارای اهمیت بسیاری است .به عنوان مثال ،نگرش ماشتینی بته نتام
دانش آموزان ،به اعتقاد آیزنر -2نظریهپرداز معروف رشته برنامه درستی -متدارس را شتبیه کارخانته یتا
1. Guignon
2. Eisner
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پادگان آموزشی میسازد و البته بدیهی است که «نبوغ فردی» 1و رفتار خاص فردی 2هم در خطّ تولید و
هم در پادگان آموزشی از بین میروند (آیزنر .)11-12 :1994 ،وی با ارائه طرح و برنامتهای کته بتوانتد
در همه زمانها و مکانها شامع همه افراد گردد ،مخالف است .به اعتقتاد آیزنتر اگتر دانتشآمتوزان در
پسزمینهها ،عالیتق و استتعدادها یکستان بودنتد ،ارائته دستتورالعمعهتا متیتوانستت مییتد واقت شتود،
درحالیکه چنین نیست .نتیجه چنین نظامی ،بار آوردن افراد متخصّصی است که شاید در شاع و حرفته
خود ،افرادی کارآمد باشند ،اما این امر ،درواق  ،به معنای سلب آزادی و از بتین بتردن خالقیتت ایشتان
است.
لذا نتیجه دیگرظ همرن

شدن با جماعت ،از دست رفتن خالقیت استت کته بتیتردیتد وجته ممیّتز

انسان از حیوان و ماشین است .امّا مشکلی که در مورد افراد خلّاق وجود دارد این است که بتا توجته بته
اینکه ایشان برخالف جهت رودخانه شنا میکنند ،جامعه به راحتی توان تحمّع آنان را نتدارد و بعضتاً بتا
نامهربانی با آنان رفتار میکند .نمونههایی در تاریخ فلسیه یافت میشود که فالسیهای که نظریه جدیدی
اوهار کرده اند ،از ترس اینکه متّهم شوند ،سعی کردهاند برای نظریه خود ،ریشههتایی در آراء پیشتینیان
بیابند.3
از آنچه در این بخش بیان شد به دست میآید که اگزیستانسیالیسم فلستیهای استت کته از اصتالت
وجود انسان بح

میکند نه از وجود مطلق و حتیالمقدور از مباح

متافیزیکی بته دور استت و ستعی

متتی کنتتد محتتور ختتود را انستتان و مستتائع و مشتتکالت او قتترار دهتتد؛ انستتانی کتته دارای گوشتتت و
پوستواستخوان است و در عصر حاضر میزید و با انتواع مشتکالت و مصتائب ناشتی از تکنولتوژی و
تمدّن مدرن دست و پنجه نرم میکند ،نه انسان ناطق ارسطویی کته صترفاً میهتومی وهنتی استت و جتز
وجود وهنی چیزی ندارد .همرنگی با جماعت یکی از مباح

بنیادین اگزیستانسیالیسم است .از دیدگاه

اگزیستانسیالیسم همرنگی با جماعت فردیّت ،آزادی و خالقیت انسان را از او میگیرد و چون طبق ایتن
دیدگاه این عوامع ،مقوّم وات انسانند ،لذا سلبشان به معنای سلب انستانیت انستان خواهتد بتود .بته نظتر
1. Personal ingenuity
2. Idiosyncratic behavior
 .3از بهترین شواهد این امر ،برخی آراء ابداعی مالصدرا مانند نظریه اصالت وجود و حرکت جوهری میباشد .وی به دلیع
اینکه متیکّران بزرگ و وی نیوو گذشته منکر این آراء بودند یا اصالً بدانها دست نیافته بودند ،سعی میکند برای تثبیت
نظریات خویش شواهدی را در آثار پیشینیان بیابد تا متّهم به بدعت نشود!
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میرسد اغلب انسان ها به دلیع ناآگتاهی از گرفتتار آمتدن در ستیطره زنتدگی ماشتینی و صتنعتی دچتار
همرنگی با جماعت شدهانتد و ایتن آستیب شناستی فیلستوفان اگزیستانسیالیستت دربتاره پدیتده متذکور
میتواند موجبات تجدیدنظر آنها در رفتار ها و تعامالتشتان را فتراهم آورد .روانشناستان تحقیقتی انجتام
داده اند که مؤیّد این مدّعاست .در این تحقیق که برای مصونسازی دانش آموزان سال اوّل دبیرستان در
برابر فشار همساالن برای سیگار کشیدن انجام گرفت ،به آنها آموزش داده شد که استداللهای مخالیی
ارائه دهند؛ مثالً در برابر «بز دل» نامیده شدن به خاطر قبول نکردن سیگار ،عباراتی نظیتر ایتن عبتارت را
بگویند« :من واقعاً وقتی بز دل میشوم که به خاطر خوشایند تو ستیگار بکشتم» .پتس از تکترار چنتدین
جلسه مصونسازی در کالس های اوّل و دوّم دبیرستان ،نتایج نشان داد که دانش آمتوزانظ مصتونستازی
شده با احتمال  %50کمتر از یک گروه همتا از سال اوّلیهای دیگر که برنامه آموزشی معمولی داشتتند،
سیگاری شده بودند (اتکینسون و همکاران.)652 :1391 ،
 -4همرنگی با جماعت از دیدگاه قرآن کریم
دین مبین اسالم که مبتنی بر تعقع و تیکر است و بسیار نیز بر آن تأکید دارد ،پیتروی از اکثریتت و
همرنگی با جماعت را اگر بدون دلیع و منطق باشد برنمیتابد .این تبعیّت و تقلید کورکورانه ،پیامدها و
راهحع های آن در آیات و روایات بسیاری مورد توجّه قرار گرفته است که در این بخش به بیتان برختی
از آنها پرداخته خواهد شد .قبع از ادامه بح  ،منطقاً ضروری به نظر میرسد اشارهای به مذمومیّت تقلید
و بطالن آن به لحا عقلی داشته باشیم.
 -1-4دلیل عقلی بر نفی تقلید
شیخ میید (ره) دراینباره مینویسد« :اگر تقلید صحیح و نظر و استدالل باطع بود ،تقلید از گروهی
بر تقلید از گروه دیگر ،دارای اولویتی نبود و هرکسی که بته ختاطر تقلیتد گمتراه متیشتد بایتد معتذور
میبود و هر که از بدعتگذاری تقلید میکرد باید بیگناه میبود؛ و این چیزی است که هیچکس بدان
قائع نیست» ( ،1414ج  .)73 :2درواق  ،این استدالل بدین معنی است که تقلید بدون دلیع از کسی -در
حالی که میتوان از کسان دیگری نیز تقلید کرد -مستلزم ترجیح بال مرجّح است که به لحتا عقلتی و
فلسیی باطع است.
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همچنین فخر رازی در تیسیر آیه  28سوره مبارکه اعتراف ،در وجته بطتالن تقلیتد متینویستد« :در
ادیانی که باهم در تناقضند تقلید وجود دارد؛ حال اگر تقلید ،طریق حقّی باشد ،مستلزم این حکم استت
که هر یک از متناقضَین ،حق باشد ،درحالیکه معلوم است که چنین چیزی باطع استت» ( ،1420ج :14
 .)225سخن رازی ،ناور به تناقضهای برون دینی است؛ مثالً میتوان به اختالف استالم و مستیحیت در
باب توحید و تثلی

اشاره کرد که جم میان این دو در آنظ واحد محال است؛ اما این سخن را در حوزه

درون دینی نیز می توان مطرح کرد .به عنوان مثال ،از میان اختالفات کالمی ظمتعتدد شتیعه بتا ستایر فِترق
اسالمی ،می توان به موضوع رؤیت الهتی اشتاره کترد کته متورد اختتالف شتیعه و اشتاعره استت .شتیعه
معتقداست که رؤیت الهی تحت هیچ شرایطی  -نه در دنیا و نه در آخرت -ممکن نیستت ،ولتی اعتقتاد
اشاعره برخالف این است .حال اگر کسی ملتزم به هر دو قول -امکتان رؤیتت و امتنتاع رؤیتت -شتود،
قائع به اجتماع نقیضین شده است.
بنا بر آنچه گذشت ،تقلید به لحا عقلی ،امری مذموم و دارای تالیفاسدهایی است که هیچ عاقلی
بدانها ملتزم نیست.
 -2-4معادلهای واژه «تقلید» در قرآن کریم
واژه «تقلید» اگرچه در روایات به کار رفته ،1ولی در قرآن کریم از آن استیاده نشتده استت؛ امتا بتا
بررسی آیات قرآنی میتوان معادلهای معنایی این لیظ را یافت .کلمات «اطاعتت»« ،تبعیتت»« ،اقتتدا» و
«اقتیا» در برخی موارد در معنای تقلید و تبعیّت کورکورانه به کار رفتهاند که بح

را با اشاره بته برختی

از آیاتی که این کلمات در آنها استعمال شدهاند پی میگیریم:
« -1-2-4اطاعت» از خدا و رسول و عدم اطاعت از کافرین ،منافقین ،مکذّّبین و
اهل کتاب
خداوند در مواض متعددی به اطاعت از خویش و رسول خود امتر فرمتوده استت« :أَطيعُووااللَّو َوَ
الرَّسُول» (آل عمران 32/و  .)132همچنین از زبان حضرت نوح (ع) بیان میدارد« :فَاتَّقُوااللَّ َوَأَطيعُوو ِ»
 .1به وکر یک نمونه اکتیا میکنیم .امام صادق (ع) میفرمایند :إِيَّاكُمْ وَ التَّقليدَ،فَإِنَّ ُ مَنقَلَّدَ فيدينِ ِ هَلَك .إِ َّ اهللَ تَعالى
يَقولُ:«اتَّخَذُواأَحْبارَهُمْوَرُهْبانَهُمْأَرْباباًمِنْدُو ِاللَّ ِ»؛فَالوَاللَّ ِمَاصَلَّوْالَهُمْوَلَاصَامُواوَلَكِنّهُمأَحَلُّوالَهُمْحَرَاماًوَحَرَّمُوا
عَلَيْهِمْحَلَالًا،فَقَلَّدُوهُمْفيذلكفَعَبَدُوهُمْوَهُمْلَايَشْعُرُو َ (المیید ،1414 ،ج 73 :2و .)72
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(الشعراء 126 ،110 ،108/و  .1)...در مقابع ،از اطاعت کافرین ،منافقین ،مکذّبین و اهع کتاب نهی نموده
است« :وَالتُطِعِالْكافِرينَوَالْمُنافِقينَ» (احزاب 1/و )48؛ «فَالتُطِعِالْمُكَذِّبينَ» (قلتم)8/؛ «يواأَيُّهَواالَّوذينَ
آمَنُواإِ ْتُطيعُوافَريقاًمِنَالَّذينَأُوتُواالْكِتابَيَرُدُّوكُمْبَعْدَإيمانِكُمْكافِرينَ» (آل عمران.)100/
« -2-2-4تبعیّت» از هدایت الهی و تبعیت از رسول و منع از تبعیت شیطان ،ظن و
شهوات
خداوند به تبعیت از هدایت الهی و تبعیت از رسول (ص) امر نمتوده« :فَمَنْتَبِعَهُودا َفَوالخَووْ 
عَلَيْهِمْوَالهُمْيَحْزَنُو َ» (بقره)38/؛ «قُلْهَلْمِنْشُرَكائِكُمْمَنْيَهْدِ إِلَىالْحَقِّقُلِاللَّ ُيَهْدِ لِلْحَقِّأَفَمَونْ
يَهْدِ إِلَىالْحَقِّأَحَقُّأَ ْيُتَّبَعَأَمَّنْاليَهِدِّ إِالَّأَ ْيُهْدىفَموالَكُومْكَيْو َتَحْكُمُوو َ» (یتونس)35/؛ و از
تبعیت شیطان ،ونّ و شهوات نهی فرموده است« :ياأَيُّهَاالَّذِينَآمَنُواالتَتَّبِعُواخُطُواتِالشَّيْطا ِوَمَنْيَتَّبِعْ
خُطُواتِالشَّيْطا ِفَإِنَّ ُيَأْمُرُبِالْفَحْشاءِوَالْمُنْكَرِ» (نتور)21/؛ «وَمايَتَّبِعُأَكْثَرُهُمْإِالَّظَنًّاإِ َّالظَّنَّاليُغْنِيمِنَ
الْحَقِّشَيْئاًإِ َّاللَّ َعَلِيمبِمايَفْعَلُو َ» (یونس)36/؛ «وَاللَّ ُيُريدُأَ ْيَتُووبَعَلَويْكُمْوَيُريودُالَّوذينَيَتَّبِعُوو َ
الشَّهَواتِأَ ْتَميلُوامَيْالًعَظيماً» (نساء.)27/
 -3-2-4اقتدا
در قرآن کریم دو آیه از ریشه «قدو» -که «اقتدا» نیز از همین ریشه در بتاب افتعتال ،استتعمال شتده
است -به کار رفته است« -1 :أُولئِكَالَّذينَهَدَىاللَّ ُفَبِهُداهُمُاقْتَدِهْ» (انعام« -2 .)90/وَكَذلِكَماأَرْسَولْنا
فيقَرْيَةٍمِنْنَذيرٍإِالَّقالَمُتْرَفُوهاإِنَّاوَجَدْناآباءَناعَلوىأُمَّوةٍوَإِنَّواعَلوىآثوارِهِمْمُقْتَودُو َ»
مِنْقَبْلِكَ 
(زخرف.)23/
 -4-2-4اقتفا
ریشه «قیو» -که «اقتیا» از آن مشتق شده است و به معنای پیروی است -تنها در یک آیه در معنتای
مورد نظر ما به کار رفته است« :وَالتَقْ ُمالَيْسَلَكَبِ ِعِلْم» (اسرا.)36/

 .1البته باید توجه داشت که اطاعت از رسول (ص) نیز در طول اطاعت از خداوند است ،نه در عرض آن؛ چنانکه میفرماید:
«مَنيُطِعِالرَّسُولَفَقَدْأَطاعَاللَّ َ» (نساء.)80/
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البته با غور و بررسی بیشتر در آیات شاید بتوان به معادل های معنایی بیشتتری نیتز دستت یافتت .بته
عنوان مثال ،به اعتقاد رازی در تیسیر آیات «إِنَّهُمْأَلْفَووْاآبواءَهُمْضوالِّينَ،فَهُومْعَلوىآثوارِهِمْيُهْرَعُوو َ»
(صافات ،)69-70/اگر در قرآن ،آیه ای غیر از این آیه [آیه اخیر] در ومّ تقلید وجود نداشت ،همین آیته
کافی بود ( ،1420ج .)143 :26
 -3-4قرآن کریم از چه نوع تقلیدی منع میکند؟
عالمه طباطبایی (ره) بح

نسبتاً مبسوطی در باب اضطرار انسان نسبت به زنتدگی اجتمتاعی دارنتد
1

که ماحصع آن این است که تقلید بر دو نوع است -1 :تقلید ممدوح -2 .تقلید مذموم  .تقلیتد ممتدوح،
همان مراجعه به اهعفن و کارشناسان هر حوزهای است که انسان در آن حوزهها دارای تخصّص نیستت
(بدیهی است که تقلید از مرج تقلید در فروع دین در این قسم قرار میگیرد)؛ و تقلید مذموم به معنتای
پیروی کورکورانه و بدون دلیع از کسی یا کسانی است که هیچ دلیع و برهان عقلی بتر تبعیّتت از آنهتا
وجود ندارد( 2ر.ک ،1387 :ج .)317- 319 :1ایشان معتقدند که آیته «وَالتَقْ ُمالَيْسَلَكَبِ ِعِلْم»...
(اسراء« ،)36/از پیروى و متابعت هر چیزى که بدان علم و یقین نتداریم نهتى متىکنتد و چتون مطلتق و
بدون قید و شرط است پیروى اعتقاد غیرعلمی و همچنین عمع غیرعلمی را شامع گشته و معنایش چنین
مىشود :به چیزى که علم به صحت آن ندارى معتقد مشو و چیزى را که نمىدانى مگو و کتارى را کته
علم بدان ندارى مکن ،زیرا همه اینها پیروى از غیر علم است» (همان ،ج.)126 :13
درواق  ،وقتی در آیه شرییه حکم شد به اینکه نباید از آنچه که بدان علم نداریم پیتروی کنتیم ،بته
حکم قاعده منطقیظ «هنگامیکه اصع ،صادق بتود ،عکتس آن نیتز صتادق استت» (رک :الحلتی:1381 ،
 ،)139معلوم میشود که می توان در آنچه که بدان علم داریم تقلید کترد .از همتین روستت کته عالمته
(ره) در ادامه میفرمایند« :پیروى نکردن از چیزى که بدان علتم نتداریم و همچنتین پیتروى از علتم ،در
حقیقت ،حکمى است که فطرت خود بشر آن را امضاء مىکند» ،1387( 3ج.)126 :13
 .1شهید مطهری (ره) نیز از این امر تحت عنوان تقلید مشروع و ممنوع یاد میکنند (مطهرى ،ج.)173-174 :20
 .2درباره انواع تقلید صحیح و غیر صحیح ر.ک( :مانیه ،1424 ،ج .)260-262 :1
 .3به نظر علّامه مانیه (ره) امور زیر متیرّع بر این آیه شرییه هستند:
الف) بطالن تقلید و ممنوع ساختن آن بر کسی که شایستگی و توانایی استنباط احکام از مصادر آنها را داشته باشد ،ولی علم
خود را فروگذارد و به علم دیگران عمع کند.
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اگر قرآن کریم از تقلید گذشتگان من میکند ،نه به دلیع قدیمی بودن سخنان و اعتقاد آنان است،
بلکه بدین دلیع است که پیروی آنان از اسالف خویش دارای دلیع و برهان عقلی نیست که اگر از روی
دلیع و برهان عقلی باشد نهتنها مذموم نیست ،بلکه خود قرآن کریم نیتز بتدان امتر متینمایتد ،چنتانکته
خداوند به پیامبر خود میفرماید« :أُولئِكَالَّذينَهَدَىاللَّ ُفَبِهُداهُمُاقْتَدِه» (االنعام .)90/شتیخ طوستی (ره)
در تیسیر این آیه شرییه میفرماید« :یعنی به ادلّه آنان اقتدا کن» ( ،1409ج  .)189 :4اینجا نکتته ورییتی
وجود دارد و آن اینکه خداوند فرمود« :فَبِهُداهُمُاقْتَدِهْ» و نیرمود« :بِهِمُاقْتَدِهْ» ،زیرا ارزش انستان بته ختط
فکرى و سیره عملى اوست ،لذا باید از کماالت و اخالق نیک و روش استتوار پیشتینیان بهترهمنتد شتود
(قرائتی ،1383 ،ج .) 307 :3لذا رشید رضا در تیسیر این آیته ،بته آیته «فَاصْوبِرْلِحُكْومِرَبِّوكَوَالتَكُونْ
كَصاحِبِالْحُوتِإِذْنادىوَهُوَمَكْظُوم» (قلم ،)48/اشاره میکند که مطابق آن ،حضرت یتونس (ع) نیتز
جزو هجده پیامبری است که خداوند پیامبر اسالم (ص) را به پیروی از هدایت آنان امر میفرماید ،ولتی
نه در امری مثع ترک قوم خویش که به سبب آن دچار عقوبت الهی شد ( ،1367ج .)597 :7
 -4-4انواع تقلید در قرآن
در قرآن کریم از دو نوع تقلید یاد شده است -1:تقلید از پدران  -2تقلید از بزرگان (کُبَراء) که بته
ترتیب به بیان آنها میپردازیم.
 -1-4-4تقلید از پدران و استدالل قرآن کریم بر قُبح آن
در قرآن کریم آیات متعدّدی وجود دارد که مخالیان ،هنگام دعوت پیامبران ،به پیتروی از پتدران
خود تأکید متی کردنتد و حاضتر نبودنتد از طریقته آنتان دستت بردارنتد (رک :بقتره170/؛ مائتده104/؛
یونس78/؛ انبیاء 53/و  .)...خداوند در ردّ این سخن مشرکان کته «وَإِذاقِيلَلَهُمُاتَّبِعُواماأَنْزَلَاللَّ ُقوالُوا

ب) تحریم عمع به قیاس و استحسان و استخراج احکام الهی از آن دو.
ج) کسی که فتوی میدهد و به بیان حالل و حرام میپردازد ،درحالیکه شایستگی آن را ندارد ،بر خدا و رسولش دروغ و
افترا بسته است که یا مصداق آیه شرییه« :تَاللَّ ِلَتُسْئَلُنَّعَمَّاكُنْتُمْتَفْتَرُو َ» (نحع )56/خواهد بود و یا مصداق فرمایش رسول
خدا (ص) که فرمودند« :مَنْكَذَبَعَلَيَمُتَعَمِّداًفَلْيَتَبَوَّأْمَقْعَدَهُمِنَالنَّارِ» ( ،1424ج  44 :5و .)43
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بَلْنَتَّبِعُماأَلْفَيْنا» ،می فرماید« :أَوَلَوْكا َآباؤُهُمْاليَعْقِلُو َشَيْئاًوَاليَهْتَدُو َ» (بقره .)170/یعنى اگر نیاکان
آنها دانشمندان صاحبنظر و افراد هدایت یافتهاى بودند جاى این بود که از آنها تبعیّت شود ،اما با اینکه
مىدانند آنها مردمى نادان و بیسواد و موهومپرست بودند پیتروى آنهتا چته معنتى دارد؟ در واقت  ،ایتن
مصداق تقلید جاهتع از جاهتع استت (مکتارم شتیرازی ،1374 ،ج .)576 :1گرچته از وتاهر عبتارت «ال
يَعْقِلُو َشَيْئاً» برمی آید که به معنای نیی مطلق عقع و فهم از آنهاست ،اما مراد ،فقط نیی تعقع در امتور
دینی است ،زیرا سخن در خصوص امور دینی است (مانیه ،1424 ،ج  .)261 :1برخی محققین قائلند بته
اینکه سیاق آیاتی که در ومّ تبعیّت از پدران وارد شده اند داللت دارند بتر اینکته متراد از آنهتا تقلیتد در
باطع و گمراهی است ،نه در حقّ و هدایت (همان) .با توجّه به اینکه دربتاره نیاکتان آنهتا در آیته فتوق
آمده است که :آنها نه چیزى مىفهمیدند و نه هدایت یافتته بودنتد بته دستت متیآیتد کته :از دو کتس
مىتوان پیروى کرد -1 :کسى که خود داراى علم و عقتع و دانشتى باشتد -2.کستى کته اگتر ختودش
دانشمند نیست ،هدایت دانشمندى را پذیرفته است (مکتارم شتیرازی ،1374 ،ج .)577 :1شتاید مصتداق
بارز این آیه در قرآن کریم حضرت ابراهیم (ع) باشد که از دین پدران خود تبرّی جست 1و یکتنه بته
راه حق رفت« :وَإِذْقالَإِبْراهِيمُلِأَبِي ِوَقَوْمِ ِإِنَّنِيبَراءمِمَّاتَعْبُدُو َ» (زخرف.)26/
 -1-1-4-4نتیجه تقلید کورکورانه از پدران ،بسته شدن راههای فهم است.
عالمه طباطبایی (ره) در تیسیر آیه شرییه« :وَمَثَلُالَّذِينَكَفَرُواكَمَثَلِالَّذِ يَنْعِوقُبِموااليَسْومَعُإِلَّوا
دُعاءًوَنِداءً» (بقره )171/مینویسند« :و معناى آیه  ...این است که مَثَع تو اى پیامبر در دعوت کیّار ،مَثَع
آن چوپانى است که دام خود را نهیب می زند و مثالً مىگویتد« :از رمته دور نشتوید کته طعمته گترگ
مىگردید» ،ولى گوستیندان تنهتا صتدایى از او متی شتنوند و بته گلّته برمتی گردنتد ،ولتى ستخنان او را
نمىفهمند .کیّار هم همینطور هستند ،1387( »...ج 636 :1و .)635
به اعتقاد شیخ محمد عبده نیز این آیه شرییه صریح است در اینکه تقلید بدون تعقع و هدایت ،شأن
کافرین است و انسان ،مؤمن نیست الّا زمانی که در دینش تعقتع نمایتد و ختود ،آن را بشناستد تتا بتدان
 .1باید توجّه داشت که طبق نظر شیعه -که در علم کالم بح

میشود -پدران و مادران انبیاء (ع) باید موحّد باشند .لذا

بعضى از دانشمندان شیعه «آزر» را پدرظ مادر و بسیارى او را عموى ابراهیم (ع) دانستهاند ،نه پدر واقعی وی (رک :مکارم
شیرازی ،1374 ،ج .)303-307 :5
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متقاعد گردد .لذا کسی که بدون تعقع و بر سبیع تسلیم تربیت گردد ،ولتی عملتش  -حتِّتی اگتر عمتع
صالح باشد  -از روی فهم نباشد ،مؤمن نیست ،زیرا هدف از ایمان این نیست که انستان در مقابتع خیتر،
مطی و مقهور گردد ،چنانکه حیوان آن گونه است ،بلکه هدف از آن ارتقاء عقع و تزکیه نیتس اوستت
به وسیله علم به خداوند و شناخت در دین او؛ پس او کار خیر را انجام میدهد چون متیفهمتد کته آن،
کار خیر و مییدی است که مورد رضای خداوند است ( ،1350ج .)94 :2
به نظر می رسد این آیه ،نتیجه تبعیّت کورکورانه آنان از پدرانشان باشد که چنان مسحورشان کرده
که تمتام راه هتای فهتم را بتر آنتان بستته استت .چنتین تقلیتدی بته تعبیتر شتهید مطهتری (ره) ،از جملته
«زنجیرهایى است که عقع را در بند مىکشتد» (مطهترى)31 :1373 ،؛ زیترا «قترآن اساستش بتر متذمّت
کسانى است که اسیر تقلید و پیروى از آباء و گذشتگان هستند و تعقع و فکر نمىکنند تا خودشان را از
این اسارت آزاد بکنند» (همان ،ج .)544 :22
نکته :مطلب مهمی که وکر آن در اینجا ضروری به نظر میرسد این است که ما معمتوالً کستانى را
که در یک منطقه زندگى مى کنند و به حکتم تقلیتد و وراثتت از پتدران و متادران ،مستلمانند ،مستلمان
مىنامیم و بالعکس .ولی باید دانست که به تعبیر شهید مطهری (ره) «این جهت ارزش زیادى نتدارد ،نته
در جنبه مسلمان بودن و نه در جنبه نامستل مان بتودن و کتافر بتودن .بستیارى از ماهتا مستلمان تقلیتدى و
جارافیایى هستیم ،به این دلیع مسلمان هستیم که پدر و مادرمان مسلمان بودهانتد و در منطقتهاى بته دنیتا
آمده و بزرگ شدهایم که مردم آن مسلمان بودهاند .آنچه از نظر واق با ارزش است اسالم واقعى استت
و آن این است که شخص قلباً در مقابع حقیقت تسلیم باشد  ...و استالمى کته پذیرفتته استت بتر استاس
تحقیق و کاوش از یک طرف و تسلیم و بیتعصبی از طرف دیگر باشد» (مطهرى ،ج.)293 :1386 ،1
 -2-1-4-4دلیل مشرکین بر تقلید از پدران خویش
واهراً از آیه شترییه «إِ ْأَنْتُمْإِلَّابَشَرٌمِثْلُناتُرِيدُو َأَ ْتَصُدُّوناعَمَّاكا َيَعْبُدُآباؤُنوافَأْتُونوابِسُولْطا ٍ
مُبِينٍ» (ابراهیم ،)10/چنین برمیآید که مشرکین خود را در بتپرستی و تقلید از دین پدرانشتان بتر حتق
میدانستند ،لذا از پیامبران (ع) مطالبه دلیع مینمودند ،چنانکه عالمه (ره) معتقدند جمله «فَأْتُونابِسُلْطا ٍ
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مُبِينٍ» تصریح به درخواست دلیع است ،1387( 1ج .)41 :12فخر رازی در مورد این آیه سه شبهه مطرح
کرده است که به نقع دومین شبهه که متناسب با موضوع بح

است ،متیپتردازیم« :تمسّك

بكه رریقكه

تقلید ؛ و آن این است که آنها ،پدران ،علما و بزرگان خود را در بتپرستی ،متّیق و همداستان یافتند [و]
گیتند بعید است بتوان گیت که :آن قدما باوجود کثرت افراد و قوّت اندیشتههایشتان بطتالن ایتن دیتن
[بتپرستی] را ندانسته باشند ،درحالیکه یک فرد واحد فساد آن را بداند و بر بطالنش وقتوف یابتد »...
ال
( ،1420ج  .)74 :19ولی ماالطه این سخن بت پرستتان ،یعنتی ماالطته توسّتع بته ستخن اکثریتت ،کتام ً
آشکار است.
درواق  ،تقلیدِ باطلی که قرآن کریم از آن نهی می نماید همان است که امروز ماالطه سنتگرایتی

2

نامیده میشود (خندان )248-249 :1379 ،در مقابعظ ماالطته متذکور -کته متالک حقّانیتتِ امتری را در
قدیمی بودن آن میداند -ماالطه سنّت گریزی 3وجود دارد که هر آنچته را کته قتدیمی استت بته بهانته
قدیمی بودن ،رد میکند (همان .)250-251 :به تعبیر شهید مطهری (ره) «این دو مطلب که سبب توقف
جامعه مىشود -یعنى دلبستگى به گذشته ،که گذشته را از آن جهت که گذشته است تقدیس مىکند و
قهراً نو را از آن جهت که نو است تقبیح مىکند -در قرآن به آن اشاره شده است .راج بته مطلتب اول
که زیاد آمده است و تقریباً همه پیامبران با این حرف کته «إِنَّاوَجَدْناآباءَناعَلىأُمَّةٍوَإِنَّاعَلىآثوارِهِمْ
مُقْتَدُو َ» (زخرف )23/روبرو شدهاند .با اینکه برخورد امّتها با پیامبران ،مختلف بود و هر امّتى با یتک
خصائص و فساد اخالق مخصوص با پیامبران روبرو شدهاند ،ولى یک امر مشترکى که همه پیامبران با
آن روبرو شده اند همان اصع تقلید است .مطلب دوم که عکتس ایتن وضت استت ،رم کتردن از جدیتد
است ،که این هم وجود داشته و تازه را به دلیع تازه بودن تقبیح مىکردند و با هر چیز جدیدى مخالیند»
(مطهرى ،1382 ،ج .)806 :13ایشان در جای دیگر میفرمایند« :در این که هر دو اسیر ستنّتهتا هستتند
فرقى نیست ،منتها او به سنّت کهن چسبیده ،این به سنّت جدید و هتر دو استارت استت» (همتان ،ج :15
 .1علّامه مانیه (ره) معتقدند که انبیاء (ع) حجج بالاه و معجزاتی که بر صدق دعوتشان داللت داشت ،آوردند ،اما مشرکین
معجزات خاصی میخواستند از آن نوع که خداوند بدان اشاره میکند« :لَوْالأُنْزِلَعَلَيْ ِكَنْزٌأَوْجاءَمَعَ ُمَلَك» (هود،)12/
لذا آنها طلب معجزه میکردند ،اما نه بر طبق عقع ،بلکه مطابق بطن ( ،1424ج !)430 :4
2. Traditionalism
3. Anti-traditionalism
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 .)253بدیهی است که هر دو سخن مذکور ،نامعقول است ،چرا که بنا بر فرمایش امیرالمؤمنین (ع) بایتد
به خود سخن توجه کرد ،نه به گوینده آن« :لَاتَنْظُرْإِلَىمَنْقَالَوَانْظُورْإِلَوىمَواقَوالَ» (آمتدی:1366 ،
)438؛ و لو اینکه سخنی هزاران سال پیش گیته شده باشد و گوینده آن امروز به لحتا تتاریخی خیلتی
قدیمی شده باشد ،آنچه منطقی است این است که به سخن او توجه شود ،چهبسا سخنان -به اصتطالح-
قدیمی ،که هنوز تازه و زندهاند .لذا رازی در تیسیر آیتات «قالَأَفَرَأَيْتُمْماكُنْتُمْتَعْبُدُو َ،أَنْوتُمْوَآبواؤُكُمُ
الْأَقْدَمُو َ» (شعراء )75-76/می گوید :منظور حضرت ابراهیم (ع) این است کته باطتع ،باطتع استت ،چته
قدیمی باشد و چه جدید ( ،1420ج  .)142 :24به تعبیر استاد شهید« :قرآن تأکید مىکند که قدمت یک
اندیشه نه دلیع کهنگى و غلط بودن آن است و نه موجب صحت و درستى آن .کهنگى در امتور متادى
راه مىیابد ،اما ح قایق هستى هرقدر که زمان بر آنها گذشته باشد ،کهنه و فرسوده نمىشوند» (مطهتری،
ج  .)66 :26بنابراین ،همچنان که در آیه شرییه «فَبَشِّرْعِبوادِالَّوذينَيَسْوتَمِعُو َالْقَووْلَفَيَتَّبِعُوو َأَحْسَونَ ُ»
(زمر )17-18/آمده است ،بندگان الهی هنگامیکه سخنی را میشنوند ،از بهترینظ آنها تبعیت متیکننتد؛
خواه این سخن ،قدیمی باشد ،خواه جدید .لذا در منطق قرآن کریم ،ادعای بدون دلیع پذیرفته نیست .از
همین روست که خداوند از مشرکانی که قائع به وجود آلهه متعددند برهان میطلبد .به عنوان نمونه« :أَمِ
اتَّخَذُوامِنْدُونِ ِآلِهَةًقُلْهاتُوابُرْهانَكُمْ( »...انبیاء.)24/
 -3-1-4-4احتجاج ،شیوه انبیاء (ع) و اصرار بر تقلید جاهالنه ،حرفذه کفّذار بذوده
است.
آیات بسیار متعدّدی در قرآن کتریم وجتود دارد کته انبیتاء الهتی (ع) هنگتام دعتوت ختویش ،بته
شیوه های مختلف در اثبات حقّانیت دعوتشان در مقابع کیّار و مشرکین احتجاج و استدالل میکردند و
با دعوت به تعقع و تیکّر آنتان را از پیتروی کورکورانته از استالف ختویش نهتی متیکردنتد .یکتی از
بارزترین نمونه های این امر احتجاجات جالب حضرت ابراهیم (ع) با بتپرستتان استت .همچنتین وقتتی
حضرت نوح (ع) با کیّار به مجادله برخاست ،ایشان را به کثرت مجادله توصیف نمودند« :قالُوايانُوو ُ
قَدْجادَلْتَنافَأَكْثَرْتَجِدالَنا( »...هود .)32-34/این بدین معناست که آن حضرت بتا اینتان بستیار مجادلته
می کرد و این جدال جز در اثبات توحید و نبوّت و معاد نبود و این امر داللت بر این دارد که جتدال در
تقریر دالیع و ازاله شبهات ،حرفه انبیاء (ع) و تقلید و جهع و اصترار بتر باطتع حرفته کیّتار بتوده استت
(رازی ،1420 ،ج .)341 :17
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 -2-4-4تقلید از کُبَراء
اینکه گیتیم در قرآن کریم از دو نوع تقلید یاد شده ،بر اساس بیان شهید مطهری (ره) است که در
تبیین آیه (احزاب )67/میفرمایند« :مسئله اکابر و اعیان غیر از مسئله تقلید اسالف است  ...قترآن مستئله
پیروى از کُبَراء -غیر از آباء -را صریح مطرح مىکنتد .1متىگویتد در قیامتت وقتتى کته متا عتدّهاى را
مىآوریم ،آنجا به آنها مىگوییم چرا راه خطا رفتى و گمراه شدى؟ مىگوینتد پروردگتارا «إِنَّواأَطَعْنوا
سادَتَناوَكُبَراءَنافَأَضَلُّونَاالسَّبِيلَا» ،این بزرگان ما و این کبیرهاى ما چون عظیم و کبیر بودند ،وقتى یتک
راهى را رفتند قهراً کوچکها هم از بزرگها پیروى مىکنند» ( .)255 :1373ایشان این نوع تقلیتد را بتا
«بتهای نمایشی» فرانسیس بیکن یکی میدانند« :مستئله دیگتر همتان استت کته بتیکن آن را «بتتهتای
نمایشى» مىنامد .مقصودش مکتبهای فلسیى است که شخصیت بزرگ علماء و دانشمندان فکر انستان
را گمراه مىکند .انسان در یک مسئلهاى مىخواهد بیندیشد ،در مقابع خودش ارسطو را مىبیند ،بوعلی
سینا را مىبیند ،اینها با یک عظمتى آمدهاند روح و فکترش را پتر کتردهانتد .تته دلتش ایتن استت کته
بزرگان که نمىتوانند اشتباه کرده باشند ،پس ال بد درست گیتهاند ( »...همان).
آنچه تا حال در باب تقلید از دیدگاه قرآن کریم گیته شد ،عبارة اُخرای همرنگی با جماعتت بتود.
بهبیاندیگر ،تقلید یعنی همرنگی با جماعت و دیدیم که قرآن کریم سرسختانه با آن مخالیتت متیکنتد.
یکی از بارزترین نمونه های مخالیت با همرنگی با جماعت که قرآن کریم بیان فرموده ،داستان اصحاب
کهف است .نخستین درس داستان آن جوان مردان شکستن سدّ تقلید و جدا شدن از همرنگى با محتیط
فاسد است ،جوان مردان اصحاب کهف  ...استقالل فکترى ختود را در برابتر اکثریتت گمتراه محتیط از
دست ندادند و همین امر سبب نجات و رستگاری شان شد .اصوالً انسان باید «سازنده محتیط» باشتد ،نته
«سازش کار با محیط» ( ...مکارم شیرازی ،1374 ،ج.)401-402 :12
گرچه محور بح ما در این بخش قرآن کریم است ،اما با توجّه به جداییناپذیری قرآن و اهعبیت
(ع) ،از میان روایات متعدّدی که در این باب وجود دارد به وکر دو روایت بسنده میکنیم:

 .1البته برخی میسّرین مانند شیخ محمد عبده به نوعی میان تقلید از پدران و سادات و کبراء جم کردهاند« :بلنتّبعمااَلفَينا،
اَ وَجدناعلي آبائناوهوماتَقلّدوهمنسادتناوكبرائناوشيوخعلمائنا» ( ،1350ج .)91 :2
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رسول اکرم (ص) درباره تبعیّت از امیرالمؤمنین (ع) به عمّار فرمودنتد...« :فَإِ ْسَلَكَالنَّوا ُكُلُّهُومْ
وَادِياًوَسَلَكَعَلِيٌّوَادِياً،فَاسْلُكْوَادِ َعَلِيٍّوَخَلِّعَنِالنَّا ِ :...اگر تمام مردم به سویی رفتنتد و علتی
[بهتنهایی] به سویی؛ تو راه علی در پیش گیر و از مردم دوری گزین»! (المجلسی ،1403،ج.)68 :28
همچنین امام صادق (ع) میفرمایند« :لَاتَكُونَنَّإِمَّعَةً؛تَقُولُأَنَامَعَالنَّا ِوَأَنَاكَوَاحِدٍمِنَالنَّا  :اِمَّعَه
نباش ،به این معنا که بگویی من با مردمم و من نیز یکی مثع مردم هستتم» (الصتدوق .)266 :1403 ،ابتن
منظور در معنای «إظمَّعَه» مینویستد« :الّذ الرأ َلَ ُوَالعزمَ،فَهُوَيُتابِعُكُلَّأَحدٍعَلوىرَأيو ِوَاليَثبُو ُ
عَلىشئٍ :کسی که از خود دارای رأی و اراده ای نیست و از رأی و نظر هرکسی پیتروی متیکنتد و بتر
هیچ عقیدهای استوار نیست» (ابن منظور ،1405 ،ج .)3 :8
بیتردید «اکثریت های جهان نوعاً دارای قدرت اجتماعی برای تأیید یا ردّ ،پذیرش یا طترد بتوده و
همین قدرت است که می تواند متابعت یا هم سویی عمومی ایجتاد کنتد .بترعکس ،اقلیتتهتا بتهنتدرت
دارای چنین قدرتی هستند ( »...اتکینسون و همکاران)644 :1391 ،؛ امتا انبیتاء (ع) ،ائمّته (ع) ،مصتلحان
بزرگ اجتماعی و مؤمنان حقیقی ،با وقوف بر سختی مسیر با ارادهای آهنین 1در این مسیر گام برداشته و
موجب نجات جهان بشریت شدهاند .شهید مطهری (ره) دراینباره مینویسد« :من یتک وقتت در قترآن
مطالعه کردم ،دیدم جزء مشترکات همه پیامبران یکى همین است که با ایتن حتسّ تقلیتد متردم مبتارزه
کرده اند .حرف ما این است که اگر پیامبران نیامده بودند و رهبرى نکترده بودنتد ،اصتالً ایتن عقتع در
همان حدّ کودکى مانده بود و بشر به این حد نرسیده بود» ( .)32 :1373اقلیتهتا گرچته غالبتاً در عصتر
خویش با انکار و اهانت روبرو میشوند  -چنانکه در حاالت انبیاء (ع) در قرآن کریم مالحظه میکنیم-
ولی تعالیم آنها بهمرور زمان می تواند مؤثر واق شود .حدّاقع کاری که ایشان انجام میدهند ایتن استت
که اکثریت را به تأمّلی دوباره وا میدارند« :اقلیتها به این دلیع میتوانند نگرش اکثریت را تاییر دهنتد
که اعضای گروه اکثریتت را وادار بته دوبتاره اندیشتی دربتاره آن موضتوعهتا متیکننتد» (اتکینستون و
همکاران .)644 :1391 ،امروز که به تاریخ ،بهویژه تاریخ اسالم مراجعه میکنیم میبینیم کته بستیاری از
 .1باید توجّه داشت نوع شخصیّت فرد از جمله عوامع مهم در همرنگی است .برخی مطالعات نشان دادهاند که احساس عزّت
نیس ( )self-esteemدر افراد همنوا پایینتر از دیگران است (کریمی120 :1378 ،؛ ارونسون.)52 :1387 ،
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افرادی ک ه در ادوار مختلف به ناحق جذب اکثریت شدند از آنها یا نام و نشتانی نمانتده ،یتا اگتر مانتده
چیزی جز بدنامی و رسوایی نیست ،برعکس ،از اقلیتهایی که حق را بتر باطتع تترجیح دادنتد آوازهای
بلند و نامی نیکو بر جای مانده است .به تعبیر ارونسون «افراد ناهمرن

بعدها ممکن است مورد تمجید و

تحسین مورّخان قرار بگیرند و در فیلم و ادبیات بهصورت نماد درآیند» (ارونسون.)43 :1387 ،
 -3-4-4تقلید به عنوان روشی تربیتی
تقلید از الگوها و اسوهها یکی از روشهای تربیتی ادیتان و مکاتتب دینتی استت .در میتان مکاتتب
فلسییظ تربیتی نیز ایدئالیسم عنایت خاصی به این روش دارد (رک :گوتک .)43 :1388،شخص معلم نیز
به عنوان مظهر کاملی از عالیترین ارزشهتا ی فرهنگتی ،بته عنتوان الگتویی متداوم محستوب متیشتود
(همان)44 :؛ اما برخی چون پاول هرست -از فیلسوفان تحلیلتی تعلتیم و تربیتت -معتقدنتد کته عبتاراتی
چون «تربیت مسیحی» و بالطب «تربیت اسالمی» عباراتی بیمعنا هستند (باقری ،1388 ،ج  .)27 :2ایتن از
آن روست که وی «تربیت» را علمی تجربی می دانتد ،ختواه ختود رشتته علمتی متمتایزی باشتد و ختواه
رشتهای کاربردی باشد که مبتنی بر یافتههای رشته های علمی و تجربی باشد (همتان .)29 :وی در ادامته
استدالل خویش  -مبنی بر بیمعنا بودن عباراتی چون «تربیت استالمی» -چنتین عبتاراتی را تنتاقضآمیتز
میداند ،چراکه در آنچه که مثالً «تربیت اسالمی» نامیده میشود ،چیزی که انجام میپذیرد انتقال عقاید
و آداب دینی از نسلی به نسع دیگر است و این یعنی «تلقین»؛ چنین چیزی را نمی توان تربیت نامید .لتذا
با عنایت به اینکه به نظر وی تربیت و عقالنیت با یکتدیگر مالزمتت دارنتد تنهتا ،امتری کته قابتع دفتاع
عقالنی باشد می تواند بخشی از تربیت قرار گیرد و حال آنکه در آنچه «تربیت اسالمی» نامیده میشتود،
آنچه صورت میگیرد تلقین است و خبری از عقالنیت نیست (همان.)43-45 :
اگر اشکال هرست وارد باشد ،در این صورت ما با تناقضی به شکع زیر مواجه خواهیم شد:
 -1قرآن کریم کتابی است که  -چنانکه گذشت -امر به تعقع و تدبّر مینماید.
 -2تربیت با عقالنیت همراه است و در تربیت دینی -مطابق ادعتای هرستت -چیتزی جتز انتقتال
عقاید و آداب دینی از نسلی به نسع دیگر انجام نمیگیرد و این یعنی تلقین و نشتانی از عقالنیتت یافتت
نمیشود.
 -3قرآن کریم امر به پیروی از رسول (ص) نموده و ایشان را به عنوان «اسوه حسنه» معرفی کرده
است« :لَقَدْكا َلَكُمْفِيرَسُولِاللَّ ِأُسْوَةٌحَسَنَةٌ» (احزاب.)21/
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سه گزاره فوق به لحا منطقی با یکدیگر ناسازگارند و حال آنکه بنابر آیه شترییه «أَفَواليَتَودَبَّرُو َ
الْقُرْآ َوَلَوْكا َمِنْعِنْدِغَيْرِاللَّ ِلَوَجَدُوافي ِاخْتِالفاًكَثيراً» (نساء ،)82/در آیات کتاب الهتی هتیچگونته
ناسازگاری وجود ندارد .این ناسازگاریظ واهری برای کسی که در آیات الهی مطالعته متیکنتد مطترح
می شود که اگر تقلید قبیح است و این همه در قرآن کریم از آن نهی شده است ،پس چرا خداوند پیامبر
(ص) را به عنوان الگ وی نیکویی معرفی کرده و به تبعیت از ایشتان امتر نمتوده استت؟ آیتا ایتن تنتاقض
نیست؟ حع این ناسازگاری به این است که چنانکه محقّقین بیتان کتردهانتد تقلیتد از اهتع عصتمت (ع)
درواق  ،تقلید نیست و تبعیت از ایشان را نمی توان تقلید نامید ،ولی بحت

و نزاعتی در اصتطالح نیستت

(المازندرانی ،1421 ،ج  .) 124 :1منظور این است که گرچه بته تبعیتت از معصتوم (ع) نیتز تقلیتد گیتته
می شود ،اما این صرفاً از باب اشتراک لیظ است و تقلید در این مورد بته معنتای مصتطلح آن – پیتروی
بدون دلیع از کسی -نیست .عالمه کراجکی پس از بح

در باب تقلید ،در پاسخ به شتبههای کته «اگتر

تقلید برای عقالیی که اهع تمیزند قبیح است ،پتس چترا مستلمانان صتدر اوّل ،از رستول ختدا (ص) در
آنچه که از جانب ربّ العالمین خبر میداد تقلیتد کردنتد و ایشتان نیتز از ایتن کتار آنتان راضتی شتد؟»
می فرماید :ما قائع به چنین چیزی نیستیم و رسول خدا (ص) نیز آنان را بتهواستطه آیتات قترآن کتریم و
توسط آیات و معجزات ،دعوت به نظر و استدالل میکرد .پس قبول سخن ایشان ،پس از قیام دلیتع بتر
صدق ادعایشان ،تسلیم است ،نه تقلید ( ،1410ج ،217-219 :1نقع به تلخیص).
از آنچه در این بخش بیان شد می توان نتیجه گرفت که انسان موجودی است عاقع و در روایات ما
از عقع به عنوان پیامبر باطنی یاد شده است .همچنان که اموری چون جهتع و تعصّتب ستدّ راه پتذیرفتن
سخن پیامبر واهری میشود ،همرنگی بیدلیع و کورکورانه با جماعت نیز موجب تضعیف و در نهایت،
تعطیع قوه عاقله میگردد .لذا از دیدگاه قرآن کریم و روایات معصومین (ع) تقلید که بیتان دیگتری از
همرنگی با جماعت است ،اگر از روی علم و دلیع و برهان نباشتد ،امتری متذموم استت؛ بنتابراین ،اگتر
درجایی مجبور به تقلید باشیم باید از کسی پیروی کنیم که خود بتر حتق استت ،گرچته کته تنهتا یتا در
اقلیت باشد ،چنانکه غزّالی از امیرالمؤمنین (ع) نقع میکند کته حتق بتا متردم شتناخته نمتیشتود ،بلکته
بالعکس ،مردماند که با حق شناخته میشتوند« :اليُعْورَ ُالْحَوقُّبِالرِّجَوالِ؛اِعْورِ ِالْحَوقَّتَعْورِ ْأَهْلَو ُ»
(المجلسی ،1403 ،ج.)126 :40
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 -5نتیجه
همرنگی با جماعت واقعیتی روانی است که انسانها بهصورت خودآگاه یا ناخودآگاه بدان کشش
و گرایش دارند .روانشناسان اجتماعی این پدیده را موردبحت

و بررستی قترار داده و طتیّ تحقیقتات و

آزمایش های متعدّد به علع و عوامتع روانتی مختلیتی بترای توجیته و تبیتین آن دستت یافتتهانتد .پدیتده
مذکور ،واقعیتی روانی است که از اقتضائات زندگی جمعی است و انسان بته دلیتع زنتدگی در اجتمتاع
گریزی از آن ندارد؛ اما فیلسوفان اگزیستانسیالیست که مسائع را با عمق بیشتری بررسی میکنند به نیکی
دریافتهاند که پدیده مذکور به ویژه پس از پیشرفت علم و تکنولوژی و اقبال روزافزون بشتر بته زنتدگی
ماشینی و صنعتی ،شتاب بیشتری یافته و روز به روز نیز در حال افزایش است .این رونتد ،اصتول اساستی
انسانی همچون فردیت ،آزادی و خالقیت را از بین برده ،هویت انسان را از وی میستاند .ایشان هشتدار
می دهند که زندگی در اجتماع نباید موجب از میان رفتن فردیت انسان باشد ،بلکته بایتد در میتان جمت
بود ،ولی چون جماعت نبود؛ باید رن

انسانیت داشت ،ولی همرن

جماعت نبتود .بتیتردیتد در ایتن

تحلیع فیلسوفان اگزیستانسیالیست بصتیرت هتایی وجتود دارد و نبایتد مستاعی اندیشتمندان و فالستیه را
نادیده گرفت و به تصریح دین مبین اسالم حکمت را باید از هر کسی حتّی از منافق نیز اختذ نمتود؛ امتا
ایشان غالباً از منب معرفتی وحی بیبهرهاند و تحلیتع هایشتان غالبتاً صتباه پدیدارشتناختی و تتا حتدودی
عقالنی دارد .لذا برای ما که از گنجینه الیزال وحی بهرهمندیم ،ضروری است که ضتمن بهترهگیتری از
حاصع اندیشه های انسانی ،از این منب مقدّس نیز در اندیشهها و تحلیعهای خویش استیاده نماییم ،زیترا
خداوند متعال به عنوان خالق ما بهتر از هر کسی به پیچیتدگی هتای مخلتوق ختویش واقتف استت و در
کتاب کریم خویش راه را از چاه بازنمایانده و صراط مستقیم را به ما نشان داده است .لذا قرآن کریم به
عنوان کتاب هدایت و اهعبیت (ع) به عنوان هادیان بشر نیز که با نگاهی جام  ،هم بعد فردی و هم بعد
اجتماعی انسان را مورد توجّه قرار می دهند و ما را نسبت به مشکع مورد بح  ،متنبّه متیستازند ،عتالوه
بر هشدار مزبور (حیظ فردیت در میان جم ) بیان می دارند کته همرنگتی کورکورانته و بتدون منطتق و
دلیع با اکثریت و جماعت ،دنیا و آخرت انسان را نتابود متیستازد .لتذا انستان متؤمن در متواردی نظیتر
انقالب ها ،انتخابات و غیره که مسئله همرنگی و افتادن در دام اکثریت بهصورت ملموسی وهور و بتروز
پیدا می کند باید به هوش باشد که سیع جماعت او را چون خس و خاشاکی با خود نبرد ،بلکه با تحلیتع
دقیق و عمیق مسائ ع و حیظ استقالل رأی ،چون کوهی چنان استوار بر جای بماند کته طوفتان اکثریتت
باطع نتواند از جایش بر کَند.
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در پایان پیشنهاد میشود محققان علوم مختلف بهویژه علوم انسانی که دغدغته ختارج ستاختن ایتن
علوم از سیطره سکوالریسم و منطبق ساختن آنها با آموزههای الهتی را دارنتد ،بتا یتافتن موضتوعاتی در
حیطه تخصّصی خود که اشتراکاتی با قترآن کتریم دارد و مراجعته بته استاتید علتوم قترآن و حتدی

و

تبادل نظر با ایشان در تسری این هدف مقدّس بکوشند .بیتردید اساتید محتترم علتوم انستانی کته دارای
تجارب تحقیقی ارزشمندی هستند و معاونتهای پژوهشی دانشگاهها ،میتوانند دانشجویان عالقهمند را
در این زمینه راهنمایی کنند و با ترغیب دانشجویان و حمایت از پایاننامههتا و رستالههتای ایشتان ستهم
مهمی در اسالمی سازی و بومیسازی علوم داشته باشند.
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