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سخن نخست
تحول علوم انسانی ؛ ضرورت و راهکارها

بحث تحول علوم انس��انی چند سالی است که در محافل علمی 
حوزوی و دانشگاهی مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. گرچه 
برخی از کارشناسان معتقدند بحث تحول در علوم انسانی از همان 
س��ال های اولیه انقالب اسالمی و با مطرح شدن و شکل گیری 
شورای انقالب فرهنگی به فرمان حضرت امام خمینی)ره( شروع 
و در س��ال های بعد با نظر به برخی عوامل و ش��رایط موجود در 
جامعه از ش��ّدت بحث و توّجه الزم به آن کاس��ته ش��د، ولی در 
سال های اخیر به بحث جدی در بین اندیشمندان، نظریه پردازان 

و مراکز معتبر علمی حوزه و دانشگاه تبدیل شده است.
مقام معظم رهبری )مدظله العالی(، نیز طی چند سال اخیر بارها در 
محافل و تجمعات مختلف، بر لزوم تحول در علوم انسانی و فعال 
ش��دن و راه اندازی کرسی های آزاد اندیشی و نظریه پردازی در 
حوزه و دانش��گاه در راستای تولید علم، مبتنی بر حقایق علمی و 

فلسفی اسالمی تأکید فرموده اند.
ضرورت تحول در علوم انسانی از این رو دارای اهمیت است که 
علوم انسانی تأثیر فراوانی، گس��ترده و بی بدیلی در جهت گیری 
توس��عه ای در زمینه های مختلف دارد. سمت و سوی حرکت در 
جهت پیش��رفت و اعتال در عرصه های مختلف کشور با توجه به 
علوم انس��انی موجود در آن جامعه می باش��د که بر اساس مبانی 
خاص ایدئولوژیکی ش��کل گرفته اس��ت. رهبر معظم انقالب با 

اشاره به این نقش فرمودند:
»علوم انس��انی روح دانش است، حقیقتاً همه دانش ها، همه 
تح��رکات برت��ر در یک جامعه مثل یک کالبد اس��ت که روح 
آن، علوم انسانی است. علوم انسانی جهت می دهد، مشخص 

می کند که ما کدام طرف داریم می رویم.«1

علوم انس��انی ک��ه ام��روزه در فضای علمی جامع��ه ما حاکم 

1. بیان��ات رهب��ر معظم انق��الب اس��المی در دیدار جمع��ی از نخبگان و 
برگزیدگان علمی، 1390/7/13.

می باش��د، متأثر از مبانی علوم انسانی غربی است. نگاهی گذرا 
بر علوم انس��انی غربی که بیشتر پس از رنسانس شکل گرفته 
این واقعیت را روشن می کند که از منطق روشی پوزیتیویستی 
و اثبات گرایانه استفاده نموده است. نگاهی تجربه گرا و صرفًا 
در راس��تای اهداف و منافع اومانیستی، سبب شده هر آنچه که 
در فض��ای مادی��ات و تجربه نگنجد را حذف  کن��د، از این رو 
بش��ریت و فرد محور، توسعه مدرنیته می شود که بی شک این 
نگرش با مبانی علوم انس��انی دینی و فلسفه اسالمی مغایرت 
دارد، چ��را که بس��یاری از حقایق را نمی ت��وان از دریچه حس 
دریاف��ت و با نگاه صرفًا اثبات گرایان��ه نمی توان آنها را اثبات 
ک��رد، لذا نمی توانیم از وجود و حضور آنها غافل ش��د و آنها را 

بدلیل اینکه تجربی نیستند، غیر علمی بنامیم.
رهبر معظ��م انقالب )مدظله العالی( به خطر این نگرش هش��دار 

داده و فرمودند:
»اینکه بنده درباره علوم انس��انی و دانش��گاه ها و خطر این 
دانش های ذاتاً مسموم هشدار دادم، هم به دانشگاه ها، هم 
به مسئوالن، به خاطر همین اس��ت. این علوم انسانی ای که 
امروز رایج است محتواهایی دارد که ماهیتاً معارض و مخالف 
با حرکت اس��المی و نظام اسالمی است. متکی بر جهان بینی 
دیگری اس��ت؛ حرف دیگری دارد، ه��دف دیگری دارد، وقتی 

اینها رایج شد، مدیران بر اساس آنها تربیت می شوند.«2

بی ش��ک بحث تحول در علوم انس��انی رایج ک��ه متأثر از علوم 
انس��انی غربی می باش��د و تولید علوم انسانی جدید که مبتنی بر 
منابع اس��المی خواهد بود، مورد توجه و خواست قریب به اتفاق 
اساتید، صاحب نظران و پژوهشگران این حوزه می باشد، اّما برای 
تحقق این مهم چه باید کرد؟ و براستی چرا تاکنون اقدام موثری 

صورت نگرفته است؟ 

2. در دیدار با طالب و فضالء و اساتید حوزه علمیه قم، 91/7/29
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به نظر می رسد با عزم جدی و همگانی باید اقدامات ذیل صورت 
پذیرد تا در آینده ای روشن و پر برکت شاهد تحول و شکل گیری 
علوم انسانی جدید که مبتنی بر مبانی و فلسفه اسالمی می باشد، 

باشیم:
  بوجود آمدن فضای آزاد اندیشی و نظریه پردازی در 

مراکز علمی؛

شاید بتوان نخستین گام را تلطیف و آماده سازی فضای آموزشی 
و پژوهشی کشور در راستای طرح مباحث آزاد اندیشی و تأسیس 
کرس��ی های نظریه پردازی دانس��ت. حاکم ش��دن این فضا که 
البته باید فرهنگ س��ازی مناس��بی صورت گیرد، سبب توسعه 
علم��ی، و باال رفتن قدرت و جرأت علمی در میان اندیش��مندان 
و پژوهش��گران کشور � که بحمدهلل کم نیس��تند � خواهد شد. 
استعدادهای فراوان، توانمندی بالقوه در فضای علمی کشور، حتما 
با این فضا سازی شکوفا و پویا خواهد شد، که این امر می تواند 

در تحقق و تولید علم نقش داشته باشد.  
رهبر فرزانه انقالب )مدظله العالی( فرمودند:

»برای نوآوری علمی که در فرهنگ معارف اس��المی از آن به 

اجتهاد تعبیر می ش��ود دو چیز الزم است: یکی قدرت علمی 

و دیگری جرأت علمی؛ البته قدرت علمی چیز مهمی اس��ت. 

ه��وش وافر، ذخی��ره علم��ی الزم و مجاهدت ف��راوان برای 

فراگیری از عواملی است که برای بدست آمدن قدرت علمی، 

الزم اس��ت. اما این کافی نیست. ای بسا کسانی که از قدرت 

علمی هم برخوردارند، اما ذخیره انباشته علمی آنها هیچ جا 

کاربرد ندارد؛ کاروان علم را جلو منی برد و یک ملت را از لحاظ 
علمی به اعتالء منی رساند. بنابراین جرأت علمی الزم است«.3

3. بیانات رهبر معظم انقالب در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر- 1379/12/9

 ترزی�ق روحی�ه خود باوری و ج�رأت علمی در فضای 
علمی جامعه

عالوه بر حاکم ش��دن فضای تحول��ی در مراکز علمی حوزه و 
دانشگاه و ایجاد ش��رایط الزم، باید روحیه خودباوری علمی و 
ج��رأت ورود ب��ه این حوزه را فراهم و موان��ع را برطرف نمود. 
ترزی��ق روحیه خ��ود باوری علمی و دمیدن م��دام بر آن، خود 
انگیزه ای خواهد شد تا جمعی که قلب آنان در راستای اعتالی 
علمی وطن اس��المی می طپد، وارد میدان ش��ده و با مشاهده 
فض��ای مطلوب و احس��اس امنیت الزم جه��ت طرح مباحث 
علم��ی جدید،  بر س��اختن جامعه  ای علم��ی و پویا تالش وافر 

نمایند.
در این راستا مقام معظم رهبری فرمودند:

»اگر بخواهید از لحاظ علمی پیش بروید، باید جرأت نوآوری 
داشته باشید، استاد و دانشجو باید از قید و زنجیره جزمگیری، 
تعریف های القاء ش��ده و دامئی دانسنت آنها خالص شوند. به 
طور علمی معتقدم که یک خودآگاهی جمعی باید در همه 
محیط های علمی نسبت به فرهنگ وارداتی و تحکیم آمیز و 

زورگویانه غربی بوجود آید.«4

 ایج�اد تمهی�دات الزم جهت حمای�ت از نظریه پردازان- 
خلط نشدن فضای آزاد اندیشی با فضای هتاکی 

برای تحقق فضای آزاد اندیش��ی و فراهم شدن شرایط مقبول 
و منطقی باشد، قواعد و اصول منظمی تعریف و به نوعی وفاق 
عموم��ی بر اجرای آن حاصل گ��ردد، که این فضا، با هتاکی و 
ش��رایط احساسی و غیر معقول خلط نگردد. برخی به غلط هر 
حرف مخالف، معارض و نوعًا هتاکانه را به اس��م آزاداندیش��ی 
و آزادی بیان تحوی��ل می دهند که انتظار هم دارند هیچ گونه 

4. دانشجویان و اساتید دانشگاه علم و صنعت، 1379/12/9
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پاس��خ یا مقابله علمی با آنان صورت نگیرد که هر حرکتی در 
جهت مخالف خود را ضد آزادی بیان و نش��ر و ضدگس��ترش 

اندیشه می دانند، که این صحیح نمی باشد.
آزاد اندیشی در موضوعی خاص با در نظر گرفتن جوانب ادب، 
احترام متقابل و همچنین ق��درت تبیین و تفهیم نظریه جدید 
که مورد توجه موافقان و مخالفان هم قرار گیرد، تحقق خواهد 
یاف��ت. البته این نکته نیز بای��د مدنظر قرار گیرد که هر نظر و 
بیانی را بالفاصله هنجار ش��کنی، ضد اص��ول و مبانی قلمداد 
نکنیم که متأس��فانه برخی که آشنایی با گفتمان علمی ندارند، 
با این نگرش باعث انس��داد و عدم پویایی فضای علمی کشور 

می شوند.
ل��ذا ب��رای جلوگیری از هر حرک��ت افراط��ی و تفریطی، باید 
قواعدی تنظیم و تمهیداتی اندیش��یده شود تا از نظریه پردازان 
محترمی که با رعایت این اصول وارد گود نظریه پردازی شده 
اند، حمایت های الزم ص��ورت گیرد، و مباحث بصورت علمی 

عرضه شود.
مقام معظم رهبری فرمودند:

البته برای آنکه رضیب »علمی بودن« این نظریات و مناظرات 
پائین نیاید و پخته گری  شود و سطح گفتگوها نازل و عوامانه 

و تبلیغاتی نشود، باید متهیداتی اندیشید و قواعدی نوشت5.

  بهره گیری از تجربیات مثبت دیگران

بدون ش��ک هر عقل س��لیمی، انس��ان را به جهت استفاده و 
بهره گیری از تجربیات مثبت دیگران رهنمون می کند.

استفاده از تجارب ، به معنای مجذوب شدن، دلباختگی محض 
و پذیرش تمام نتایج نیس��ت، بلکه استفاده از روش های مثبت 

در راستای بهره گیری صحیح و ارتقاء دانش  می باشد.
در این خصوص شاید کم نباشند افرادی که به محض مشاهده 
و مواجه��ه با یک نظر و اندیش��ه غربی آنچنان مجذوب و جّو 
زده می ش��وند که تمام داشته های خود و جامعه و تمدن بزرگ 

5. پاسخ رهبر معظم انقالب اسالمی به نامه دانش آموختگان حوزه

ایران اس��المی را از یاد می برند و متأثر از همین نگرش جامعه 
آرمانی ومطلوب خود را جوامع و اندیش��ه های غربی می دانند، 
به گونه ای در این مس��یر فاقد هویت می شوند که اندیشه های 
وارداتی را،  بی توجه به اثرات مضّر و یا مخّرب آن مورد ستایش، 
و پرس��تش قرار می دهند. البته در مقابل کسانی هستند که هر 
گونه اس��تفاده ولو به شکل صحیح و مثبت، بدون دلباختگی و 
فقط در راس��تای بهره مندی از تجربیات موفق را هم نادرست 
می دانن��د، که با ه��ر دو روش مخالفیم. ما این اس��تفاده را در 
راستای افزایش دانایی، آگاهی و باال بردن قدرت تفکر و تعمق 

خود می  دانیم وال غیر.
 مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در این خصوص فرمودند:

»... هیچ ایرادی هم ندارد که ما از روانشناسی و جامعه شناسی 
و فلس��فه و علوم ارتباطات و همه  رش��ته های علوم انسانی 
که غرب ایجاد و تولید کرده یا گس��رش داده، استفاده کنیم. 
م��ن بارها گفته ام که م��ا از یادگیری به هیچ وجه احس��اس 
رسشکس��تگی منی کنیم. الزم اس��ت یاد بگیری��م، از غرب یاد 
بگیری��م، از رشق ی��اد بگیریم - »اطلبوا العل��م ولو بالّصین« 
- خب، اینکه روش��ن اس��ت. ما از این احساس رسشکستگی 
می کنی��م که این یادگیری ب��ه دانایی و آگاهی و قدرت تفکر 
خود ما منتهی نشود. همیشه که منی شود شاگرد بود؛ شاگردی 
می کنیم تا استاد شویم .غربی ها این را منی خواهند؛ سیاست 
استعامری غرب از قدیم همین بوده؛ می خواهند در دنیا یک 
تبعیضی، یک دو هویتی ای، یک دو درجه ای در مسائل علمی 

وجود داشته باشد.« 6

  فعال و همسو شدن مراکز مرتبط با علوم انسانی

یک��ی دیگر از اقدامات بس��یار مؤثر و مفی��دی که می تواند در 
ارتقاء و تحول علوم انسانی اسالمی نقش سازنده داشته باشد، 

همسو بودن مراکز مرتبط با علوم انسانی است.
در کش��ور ما و بویژه بعد از پیروزی انقالب اس��المی بحمدهلل 
مراکز متعدد پژوهش��ی و آموزش��ی مرتبط با مباحث و مسائل 

6. رهبری معظم انقالب در دیدار با جمعی از دانشجویان، 1390/5/19.
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علوم انس��انی در حوزه و دانشگاه شکل گرفته که پژوهشگران 
و دانش پژوهان زیادی را تربیت کرده و به کار گرفته اند.

همس��و بودن این مراکز در راس��تای تحول در علوم انس��انی 
موجود و ایجاد علوم انس��انی اسالمی، می تواند بسیار راهگشا 
باشد که البته شکل گیری شورای هماهنگی یا مرکزیتی برای 

این امر الزم به نظر می رسد.
عالوه بر همس��و بودن مراکز، بس��ی جای افتخار خواهد بود که 
صاح��ب نظران و اندیش��مندان فرزانه - که بحمدهلل در کش��ور 
بس��یارند- که دغدغه این مهم را داش��ته و دارند، ب��ا ایجاد، راه 
اندازی و گسترش محافل علمی بر سرعت بخشی تحول و تولید 

علوم انسانی اسالمی بیفزایند.
امروزه افراد فراوانی هس��تند، داعیه تحول خواهی و تولید علوم 
انسانی جدید را دارند و در این مسیر گام هایی را نیز برداشته اند، 
اما نکته قابل توجه و مهم آن است که فعال شدن بدون داشتن 
الگو و مشخص نبودن مسیر، نه تنها مفید نیست بلکه بسیار مّضر 
نیز خواهد بود، چرا که نه مقصدی معین شده و نه پیشقراولی، و 
در این بال تکلیفی و تحّیر تنها انرژی و توان های مفید و  موجود 
اس��ت که هدر می رود. لذا بسیار مناسب است تا در مسیر تحول 
خواهی با بهره مندی از نظرات ارزشمند بزرگان و صاحب نظران، 
جهت گذاری)اهداف( سالم و صحیح صورت گیرد و جهت گیری 
ها نیز براساس آن ترسیم شود. دراین جهت باید پیشگامان بحث 
تحول علوم انس��انی را شناسائی و از رهنمود و نظریات ارزشمند  
آنها بهره گرفت. بحمدهلل هس��تند اس��اتید و بزرگانی که امروزه 
در حوزه و دانش��گاه َعلَم تحول خواهی را برافراشته اند و در این 
مسیر ضمن بررسی و کنکاش دقیق و علمی علوم انسانی موجود 
و یافتن نقاط ضعف و قوت آن، راهکارهای تحقق علوم انس��انی 
اسالمی را که متناسب با نیازهای جامعه و تمدن بزرگ اسالمی 
باشد را، معرفی می کنند، اسطوانه هایی که کامال با مبانی اسالمی 
آشنایی داشته و دارند و از مباحث روز دنیا نیز مطلع اند، لذا شایسته 
است مسیر و جهت تحول خواهی و طالیه داران این حرکت نیز 
مش��خص و معرفی ش��وند تا مبادا خدای ناکرده افرادی در این 
مسیر محور قرار گیرند که روحیه، منش و روش فکری و عملی 

آنها با اصول کلی تحول خواهی مغایرت دارد. بسیار مفتخریم  که 
در حال حاضر به لطف خداوند از محضر اساتید معظمی همچون 
حضرات آیات عظام جوادی آملی و مصباح یزدی و... برخورداریم 
که با دغدغه اصلی، جدی و اسالمی وارد این میدان شده اند که 
راهکار های مناسب این بزرگواران در راستای تحقق علم دینی و 

ایجاد علوم انسانی اسالمی، خود گواه این مطلب می باشد. 
مجمع عالی حکمت اسالمی که به لطف خداوند متعال و توجهات 
حض��رت ولی عصر)عج( و با تدبیر مقام معظم رهبری »مد ظله 
العالی«؛ و تحت اش��راف حض��رات آیات عظام ج��وادی آملی، 
سبحانی و مصباح یزدی )دامت برکاتهم( از اسفند 1384 فعالیت 
رس��می خود را آغاز نموده، اکنون محل اجتماع اساتید برجسته، 
دلسوز، منصف، فهیم و عالقمند به مباحث حکمی اسالمی می 
باش��د، یکی از دغدغه ها و نکات مورد توجه خود را فعال سازی 
گروه ه��ای علمی نموده که می توان ج��زء فعالیت های کم نظیر 
دانست. گروه علمی فلسفه  های مضاف )که هم اکنون گروه های 
جدید فلس��فه اخالق، فلس��فه حقوق، فلسفه دین و فلسفه علوم 
انس��انی به جای آن فعال می باشد( و در حال حاضر گروه علمی 
فلسفه علوم انسانی مجمع عالی تأکید و هّم خود را بر بحث علم 
دینی متمرکز نموده و اخیراً نیز با برگزاری سلسله نشست هایی به 
موضوع مهم تحول علوم انسانی و ظرفیت شناسی علوم اسالمی 
در راستای تولید علوم انسانی اسالمی پرداخته است. ضمن اینکه 
در بیستمین نمایش��گاه بین المللی قرآن کریم )مرداد 1391( با 
برگزاری نشست های تخصصی در دو بخش تحول علوم انسانی 
و ح��وزوی نقش پررن��گ و مؤثری در پویایی این بحث و جهت 

دهی صحیح به حرکت تحولی در کشور آغاز نموده است.
امید است که با عنایت خداوند متعال و همت اساتید،  محققین 
و پژوهش��گران محترم ضمن همکاری مس��تمر با سایر مراکز 
مرتبط بتوانیم در زمینه تولید علوم انسانی اسالمی گامی مؤثر 

برداریم. ان شاءاهلل

محمدباقر خراسانی
مدیر اجرایی

  سخن نخست

سال پنجم ، مرداد ـ آبان 51391
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مصاحبه با آیت اهلل فیاضی
بخش اول

آقای محمد باقر خراس�انی: بس��م اهلل الرحمن الرحیم. با تشکر از 
محضر اساتید محترم به ویژه حضرت آیت اهلل فیاضی که فرصتی را 
در اختیار مجمع قرار دادند تا انشاء اهلل در خدمتشان باشیم. همچنین 
از محضر اساتید محترم جناب آقای دکتر عباسی، دکتر شیروانی و 
دکتر فیروزجایی که در خدمتش��ان هستیم تشکر می شود. یکی از 
مباحث و محورهایی را که بحمدهلل در س��ال 1390 در دستور کار 
مجمع قرار گرفته است طرح جایگاه شناسی حکمت اسالمی است 
که بر اساس یکی از بندهای این طرح مقرر شد که مصاحبه هایی 
را با اس��اتید معظم داشته باشیم تا بهتر به جایگاه حکمت اسالمی 
پرداخته شود. سه جلسه در خدمت آیت اهلل دکتر بهشتی بودیم که 
مطالب بس��یار زیبا و خوبی را بیان فرمودن��د. امروز هم در خدمت 
حضرت آیت اهلل فیاضی هس��تیم. سؤاالتی را که برای مصاحبه در 
نظر گرفته ش��ده است در ش��ش محور است که انشاء اهلل از محور 
اول ش��روع می کنیم. هر کجا هم که حاج آقا صالح دانس��تید جا 
ب��ه جایی محورها را هم خواهیم داش��ت . اولین محوری را که در 
سؤاالت هست و مد نظر هم است، این است که به هر حال معتقد 
به فلسفه اسالمی هستیم. به نظر حضرتعالی معنا و معیار اسالمی 
بودن فلسفه چیست و چه شاخص هایی را می توانیم برای اسالمی 

بودن فلسفه بیان کنیم؟

اشاره:
مجمع عالی حکمت اسالمی در راستای تعالی 
و توس�عه عل�وم عقلی طرح جایگاه شناس�ی 
حکمت اسالمی را در برنامه های خود دارد. در 
برنامه ه�ای مقدماتی این طرح مقرر گردید که 
با تعدادی از اساتید برجسته پیرامون جایگاه 
و موقعی�ت حکم�ت اس�المی مصاحبه های�ی 

انجام گیرد.
پی�ش از ای�ن س�ه جلس�ه مصاحب�ه علم�ی 
ب�ا آی�ت اهلل دکت�ر احم�د بهش�تی»زید ع�زه« 
برگزار گردید ک�ه از طریق همین خبرنامه در 
اختیارخوانن�دگان محترم ق�رار گرفت. در این 
ش�ماره قس�مت اول مصاحبه با حضرت آیت 
اهلل غالمرض�ا فیاضی»زی�د ع�زه« از اس�اتید 
برجس�ته فلس�فه اس�المی و ریاس�ت محترم 
هیئ�ت مدی�ره مجم�ع عال�ی حکمت اس�المی 
از نظ�ر خوانن�دگان می گ�ذرد ک�ه در تاری�خ 

90/12/18 در مجمع عالی برگزار شده است.
اس�الم  حج�ج  حض�رات  مصاحب�ه  ای�ن  در 
والمس�لمین دکت�ر عباس�ی، دکتر ش�یروانی، 
خراس�انی  محمدباق�ر  و  فیروزجای�ی  دکت�ر 
س�ؤاالت خود را ب�ا آیت اهلل فیاض�ی در میان 

گذاشتند.
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 آیت اهلل فیاضی: به دلیل این که فلس��فه یک علمی است 
که با تعقل ]با روش تعقل[ مسائل را حل و فصل می کند، انسان 
در این روش تعقل به هر جا که برسد آن نشان می دهد که این 
فلسفه چه فلسفه ای است. اگر کسی با روش تعقل به این نتیجه 
رسید که عالم منحصر است به همین عالم محسوس که به نظر 
می آید این اصال امکان ندارد لذا، آن فلسفه که می گویند فلسفه 
علمی در حقیقت یک نوع خودش در او تهافت است. یعنی فلسفه 
باش��د و علمی باش��د و تجربی باش��د و به روش حسی بخواهد 
تکیه کند. اصال با حقیقت فلسفه بودن فلسفه سازگار نیست ولی 
خوب حاال اگر یک کس��ی آمد و در جهان شناسی به این نتیجه 
رسید که عالم منحصر است به همین عالم طبیعت و ماده، خوب 
طبیعی است که فلسفه او بشود فلسفه مادی، فلسفه ماتریالیست 
فلسفه ای است که در مباحث خود به این جا می رسد و اگر فلسفه 
آمد و به این نتیجه رسید که نه عالم هستی منحصر نیست به این 
جهان محسوس و ورای جهان محسوس هم موجوداتی هستند، 
به خصوص وجود حق تعالی. پس فلس��فه الهی شکل می گیرد. 
فلسفه الهی بودن آن یا مادی بودن آن تابع این است که مباحث 
آن فلسفه به کجا رسیده باشد و به چه نتایجی رسیده باشد. حاال 
اگر رس��ید به فلس��فه الهی و آموزه هایی را که در یک دین است 
یا مستقیما خودش وارد شد و آنها را اثبات کرد مثل این که ابن 
س��ینا مثال از راه این که آن خدایی که عالم را خلق کرده حکیم 
اس��ت و انس��ان را برای هدفی آفریده و بعد هم توجه به این که 
انسان مجهز نیست به امکاناتی که به او تمام باید و نبایدهای او 
را بدهد یعنی عقل خیلی  جاها به نمی دانم می رسد. لذا می فرماید 
اگر خدای متعال براس��اس یک هدفی انسان را آفریده و بعد هم 
در او نیرویی قرار نداده که بشناس��د خ��وب و بدهای خودش را، 
خیر و ش��ر خودش را، پس باید یک شخصی را بفرستد از طرف 
خودش که مکمل عقل باش��د و آن چه را که عقل نمی تواند به 
آن برس��د او بیان کند. اگر آمد این طور استدالل کرد و ضرورت 
وحی را اثبات ک��رد چنان که آمد از راه عدالت یا همین حکمت 
اثبات کرد که انس��ان زندگیش با مرگ تمام نمی شود. خوب این 
آموزه هایی را که در دین اسالم است با همین عقل به آن رسید 
و یا از راه این که خود فیلس��وف به دلیل این که مس��لمان است 
می آید و آموزه هایی را که دین به او آموخته است با روش تعقلی 
مورد بحث قرار می دهد و در بحثش به این نتیجه می رس��د که 
این آموزه ها قابل اثبات با عقل اس��ت. خوب آن وقت فلسفه ای 
به دس��ت می آید که فلسفه اسالمی می ش��ود. به دلیل این که 
همان آموزه هایی را که اسالم دارد فلسفه هم به همان رسیده و 
به خصوص در اسالمی بودن تأکید می شود که فلسفه، اسالمی 

بودنش بیش��تر ظهور می کند وقتی که آموزه های مختلفی را از 
خود دین می آید می گیرد و آنها را راجع به آن ها بحث می کند و به 
این نتیجه می رسد که بله، این ها باید باشد مثل مثال نظام احسن 
مثل قضا و قدر و امثال این ها وقتی که یک  فلس��فه ای مباحث 
آن منتهی می شود به یک نتایجی که آن نتایج اصول جهان بینی 
یک دین را تشکیل می دهد آن وقت می توانیم بگویم این فلسفه 
فلس��فه ای است مربوط به آن دین و فلسفه اسالمی است. چنان 
که حاال اگر یک مسیحی بر اساس انگیزه های دینی که خودش 
دارد آمد و با همین روش تعقلی مس��ئله تثلیث را ضرورت آن را 
اثب��ات کرد که حاال ما به نظرمان نه این که نمی ش��ود ضرورت 
آن را اثب��ات کرد حتی نمی ش��ود معقول کرد. یعنی تثلیث اصال 
قابل این نیس��ت که عقل او را بتواند تبیین کند تا چه برس��د به 
ای��ن که اثبات کند به تعبیر دیگ��ر نمی تواند آن را توضیح بدهد 
عقل در آن تهافتی می بیند لذا می بینیم خود مسیحی ها خیلی ها 
می ایند ایمان گرا می ش��وند و می گویند که این مسئله فوق عقل 
است و اگر می خواهی بفهمی باید ایمان بیاوری بلکه حتی گاهی 
می گویند که ما ایمان می آوریم به دلیل این که این یاوه اس��ت 
حرف باطلی است ارزش ایمان به این است که به چیزی که عقل 
نرس��یده ایمان بیاورید آن چه که عقل رس��یده که ایمان آوردن 
ب��ه او کاری ندارد. ش��ما وقتی مؤمن و متعبد هس��تی به چیزی 
ک��ه عقل نمی فهمد معموال این طور اس��ت حاال اگر آمد و یک 
فیلسوف مسیحی همین تثلیث یا آموزه های دیگر دین مسیحی 
را با عقل اثبات کرد خوب آن فلس��فه می ش��ود فلسفه مسیحی. 
باالخره فلسفه اسالمی باید نگاه کند ببیند این فلسفه در مباحث 
خود به چه نتایجی رس��یده اگر به نتایجی رس��یده که یک دین 
همان آموزه  ها را دارد، در این صورت ما حق داریم آن فلس��فه را 

فلسفه اسالمی بنامیم.
 آقای عباس�ی: حاال یک س��ؤالی پیش می آید و آن اینکه 
اگر نگاه کنیم به دستاوردها و نتایجی که فلسفه به آن رسیده 
و بر اس��اس آن نتایج بخواهیم در واقع صفتی برای فلس��فه 
قرار بدهیم ش��اید دس��تاوردهایی که فلس��فه به آن می رسد 
دستاوردهای کلی در بحث اثبات وجود واجب تعالی و صفات 
واجب می تواند صفت فلس��فه الهی و فلسفه دینی را پیدا کند. 
ام��ا جزئی��ات از عقاید که معموال در کالم بحث می ش��ود آیا 
این ها را هم فلس��فه می تواند آن دسترسی پیدا کند؟ باالخره 
فلس��فه اگر بنا ش��ود تا این حد در مباحث اعتقادی وارد بشود 
آن وقت تفاوت آن با کالم عقلی چه می شود؟ یعنی مرز فارق 

میان فلس��فه و کالم عقلی را چه چیز قرار می دهیم؟
 آیت اهلل فیاضی: با توجه به این که فلسفه موضوع آن هستی 
اس��ت و با روش تعقلی بحث می کند و کالم موضوع آن عقاید 
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آیت اهلل فیاضی:
حجیت عقل حجیت ذاتی است و لذا فقیه هم به همان عقلی که برای 

فیلسوف تنها راه حل و فصل مسائل است، استناد می کند.

یک دین اس��ت و ب��ا روش اعم از تعق��ل و روش نقلی و حتی 
روش های تجربی می تواند مسائل خود را اثبات و نفی کند به نظر 
می آید که بین فلس��فه و کالم از نظر مورد یعنی از نظر مس��ائل 
مورد بحث عموم و خصوص من وجه اس��ت. یعنی یک مباحثی 
است که در عین این که مسائل کالمی است بعینه مسائل فلسفه 
است. مثل مسئله وجود خدا، توحید، قیامت، صفات خدای متعال، 
عل��م، قدرت، حیات و امثال این ها، این ها مباحثی اس��ت که هم 
متکلم به دلیل این که جزء عقاید دینی است از آن بحث می کند 
و هم فیلسوف به دلیل این که در هستی شناسی به مبدأ می رسدو 
در مبدأ یک صفاتی را ضروری می داند آن مبدأ باید این صفات را 
داشته باشد به همان می رسد و یک مسائلی است که اختصاصی 
فلسفه است. مثل همان متافیزیک یا الهیات به معنی االعم که 
اگر متکلم این ها را بحث می کند به عنوان این است که الزم دارد 
یعنی مباحث پیش نیاز ب��رای بحث های خودش می بیند همان 
ط��ور که یک فقیه برای کار فقاهت خود ضرورتا باید برود دنبال 
علم اصول تا این فقاهت خود براس��اس صحیحی اس��توار باشد 
متکلم هم بخصوص ما می بینیم از زمان مرحوم خواجه این دیگر 
متداول ش��ده و خواجه با کاری که کرد در حقیقت آمد تجرید را 
در مقص��د اول و دوم خود همان مباحثی را که ما در کتاب های 
فلس��فی مثل اسفار در جلدهای یک تا پنج بحث می کنیم همان 
مباحث را آورده اس��ت و در مقص��د اول و دوم بحث کرده برای 
این ک��ه با کالم عقلی فقط می توان اصول دی��ن را اثبات کرد، 
درست است که روش کالم منحصر نیست به تعقل ولی این هیچ 
ش��بهه ای ندارد. در این که اصول اعتقادی دین را با هیچ روش 
دیگری نمی شود اثبات کرد باید با همین روش تعقلی اثبات کرد. 
ل��ذا مرحوم خواجه دید برای اینکه بخواهد وارد بش��ود، در اثبات 
وجود خدای متعال صف��ات حق باید اول یک مباحثی را مقدمتا 
بی��اورد لذا همان مباحث را در تجری��د آورده ولی خوب بصورت 
چکیده و خالصه همان مباحث مفصل اس��فار اس��ت نه این که 
البت��ه توجه داریم که مالصدرا بعد از خواجه اس��ت و منظور این 
نیست که آمده اسفار را می گویم آن مباحث را خواجه ضرورت آن 
را احساس کرده و لذا آورده است. لذا اگر سوال شود که چه فرقی 
است بین فلسفه و کالم عقلی باید گفته شود که فرق آن عام و 
خاص است از نظر مسائل یعنی همه آن مسائلی که در کالم به 
صورت عقلی بحث می شود همه آن مسائل، مسائل فلسفی است. 
البته در فلسفه یک مسائلی است که دیگر مسائل کالمی نیست 
و اگر متکلم از آنها بحث می کند از باب این اس��ت که پیش نیاز 
کار او است. مقدمه کار او است. مثل مباحث الفاظی که در منطق 
بحث می ش��ود یا مثال مقوالتی که در منطق قدیم بحث می شد 
این ها در حقیقت مباحث منطقی نیس��ت ولی منطقی احس��اس 

نیاز ب��ه این مباحث 
می کند و لذا می آورد 

و بحث می کند.
 آق�ای عباس�ی: 
در  می خواس��تم  باز 
ای��ن زمین��ه ی��ک 
بیشتر  توضیح  مقدار 
فرمودید  بفرمایی��د. 
هم��ه مباحث��ی که 
در کالم ب��ه صورت 
عقلی بحث می شود 
فلس��فی  بحث های 
اس��ت. فارق در واقع 
آن  اس��ت،  روش 
چیزی ک��ه بحث را 

فلس��فی می کند، روش عقلی آن است در حالی که روش عقلی 
روش��ی است اعم از فلس��فه چون روش عقلی در ریاضیات هم 
کارب��رد دارد . در منط��ق هم کارب��رد دارد. در کالم هم اش��اره 
فرمودید که به کار می رود آیا واقعا هر موضوعی که در کالم به 
صورت عقلی به آن پرداخته ش��ود می شود بحث فلسفی حساب 
کرد یا بحث فلسفی باید معیار موضوع را که بحث وجود است و 
عوارض و لواحق وجود هم است باید داشته باشد و هر چیزی که 
در کالم و لو به صورت عقلی به آن بپردازیم شاید نتواند در دایره 

فلسفه تعریف بشود.
 آی�ت اهلل فیاضی: همین طور که جنابعالی می فرمایید چنین 
اس��ت. بنده گفتم اص��ول اعتقادات ک��ه در کالم با روش عقلی 
بحث می شود و همه مسائلی که در کالم موجود است. بله حاال 
ممکن است شما بیایید بعضی از مسائل جزئی که در دین است 
با روش های عقلی اما از باب این که فرض کنید که با محاسبات 
ریاض��ی اثبات کنید مثال مس��ائل فلکی یا ف��رض کنید بعضی 
محاسباتی که در حتی مس��ائل فقهی است. مثل استدالل های 
عقلی که می کنند بر مسائل فقهی مثل وجوب اطاعتی که ما در 

ولی فقیه قائل هستیم. 
 آقای عباسی: یا ملزومات عقلی اصولی.

 آی�ت اهلل فیاض�ی: اگر متکلم آمد این ها را بحث عقلی کرد. 
آنها دیگر کالمی خاص است. حاال تا آن جا که بنده اطالع دارم 
در مباحث کالمی موجود بحث عقلی می شود. این ها همه مباحث 
فلسفی می شود و این امکان را دارد که ما در مسائل کالمی بیاییم 
و با روش عقلی بعضی از مس��ائل را بح��ث کنیم که از مباحث 
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مصاحبه

فلسفی نیست.
آق�ای   
در  عباس�ی: 
موضوع  دای��ره 
و  ع��وارض  و 
موضوع  لواحق 

هم باشد.
اهلل  آی�ت   
فیاض�ی: همان 
طور که فرمودید 
باید همین طور 
باش��د بله یعنی 
این که  با حفظ 
هستی  موضوع 
اس��ت و مسائل 
مربوط می ش��ود به شناخت هستی مس��ائلی که در کالم مطرح 
شده اس��ت و عقلی بحث شده است این طور مسائل چون بوده 
می گویم رابطه آن ها عموم و خصوص مطلق است از نظر مسائل 
و اگر یک وقت آمدن و بعضی از مسائلی را که در حیطه مسائل 
فلس��فی قرار نمی گیرد مثل مسائل بسیار جزئی دینی را با روش 
عقلی بحث کردند و به نتیجه رسیدند البته آن جا آن وقت رابطه 

عموم و خصوص من وجه می شود.
 آقای ش�یروانی: راجع به این مالک که حضرت عالی بیان 
فرمودید که ما اس��المی بودن و نبودن یک فلسفه را با توجه به 
نتایجی که آن فلس��فه به آن می رس��د و سنجش آن با محتوای 
آموزه های اس��المی در واقع بررسی می کنیم. اگر هماهنگی بود 
آن را می گوییم اس��المی اگر نبود اس��المی نیست این سؤال به 
ذهن می رسد که شاید این جا یک مقداری یک دوری در مسئله 
به ذهن برس��د ک��ه به این صورت که ما در ای��ن بیان این طور 
تلقی شده که آموزه های اسالمی از پیش مشخص است که چه 
عناصری است و چه محتوایی دارد عقاید اسالمی در باب توحید 
در باب معاد، در باب نبوت که حاال این سه محور اصلی است و ما 
آن وقت محتوای فلسفه و مواردی را که فلسفه اثبات کرده است 
می آیم با آن می سنجیم ممکن است گفته شود که ما برای تعیین 
خود همان محتوا و این که واقعا ببینیم که توحید چیست صفات 
خدای تبارک و تعالی چیس��ت گرچه ممکن است ظاهر اولیه آن 
مشترک باشد بین تمام گروه ها ولی یک تفاوت هایی را می بینیم 
خود فلسفه است که در واقع یک چراغی را روشن می کند و پرتوی 
می افکند برای روشن شدن این آموزه ها. فرض بفرمایید حکمت 

االهی را خوب همه مسلمان ها می گویند که خداوند حکیم است 
که همه پیروان ادیان آسمانی می گویند خداوند حکیم است ولی 
این حکمت به طرق مختلف تبیین و تفسیر می شود آن تفسیری 
که اشاعره برای حکمت دارند، معتزله برای حکمت دارند، کامال 
متفاوت است با آن تفسیر که حکما برای حکمت دارند، برای این 
که ببینیم مطابق با آموزه های اس��المی اس��ت یا نه، این آیا دور 
نیس��ت؟ ما اصال از همین طریق در واقع نزدیک ش��دیم به این 
که حکیم بودن خداوند به چه معنا اس��ت و یک مقداری حاال در 
مورد مباحث دیگر هم همینطور رحمت واسعه الهی هم همینطور 
صفات دیگر باری تعالی، حقیقت معاد، حتی پیامبر اکرم)صلی اهلل 
علیه و آله وسلم( حتی پیامبری و نبوت. خوب ببینید اهل سنت 
یک تفسیری دارند در مورد نبوت و شخصیت نبی اکرم)صلی اهلل 
علیه و آله وسلم( و پیام رسانی ایشان حکما تحلیل دیگری دارند 
ما وقتی بخواهیم آموزه اس��المی را از حالت کلی آن خارج کنیم 
و یک مقدار روشن کنیم تفسیر کنیم آن وقت می بینیم که قبل 
از فلس��فه یا قبل از آن در واقع و مشرب های دیگری که به این 
صورت این ها را تبیین کنند یک امر روش��نی را در دست نداشته 
باش��یم به تعبیر دیگری ما برای دستیابی به آموزه های اسالمی 
نقل را پیش رو داریم و منبع ما است. منبع متقنی هم است ولی 
برای فهم این متون دینی از آیات و روایات کامال از عقل استمداد 
می کنیم و از این جهت حاال این سؤال را اگر یک مقدار توضیح 

بدهید که آن فرمایش شما روشن تر می شود.
 آی�ت اهلل فیاض�ی: یک چیزهایی اس��ت که همه فرقه های 
اس��المی در اصل آن مشترک هس��تند همان طور که فرمودید 
خدای متعال حکیم اس��ت همه می گویند، اما هر کدامشان با هر 
بیانی که بیایند و بحث کنند باالخره آن علم می شود علم اسالمی، 
چون همان چیزی را که دین فرموده است و دارد مثل این است 
فقه ما فقه شیعه است. حاال فقه شیعه دارد چه کار می کند دارد از 
کتاب و سنت و عقل احکام اسالم را استنباط می کند. حاال وقتی 
که اس��تنباط می کند لزوما باید همه یک نظر داشته باشند تا این 
بشود فقه شیعه یا این که نه الزم نیست همین که همه در صدد 
تبیین و تأثر همان هستند که در دین است کفایت می کند. حاال 
م��ا این جا هم عرض می کنیم که یک حقیقت اس��ت و آن که 
خدای است و واحد هم است اما حاال یک کسی وحدت را تفسیر 
می کند به وحدت وجود که اصال خدا موجود اس��ت، واحد اس��ت 
یعنی اصال وجود واحد است، یک کسی هم تفسیر می کند به یک 
گونه دیگری نه می گوید خدا است موجودات دیگر هم است هر 
دو دارند تفسیر می کنند همانی را که اسالم فرموده است. این که 
ما یکی از آموزه های دینی توحید است. این مورد اتفاق است یعنی 
به تعبیری از ضروریات دین است وقتی که این از ضروریات دین 
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آیت اهلل فیاضی:
برای انسان بودن، اسالم را فهمیدن و دفاع از اسالم، فلسفه الزم است.

اس��ت حاال یکی می آید با دید عرفی و ساده و این ها مثل خیلی 
از متکلمین همین توحید را می فهمد، یکی کسی با دید عمیقی 
فلس��فی مثل ابن س��ینا می فهمد، یک کسی هم حاال بر اساس 
ادعای خودش مثل مالصدرا می آید می گوید من عمیق تر از آن 
فهمیدم و آن این است که اصال همه موجود هستند به وجود حق 
و وجودی مغایر با وجود حق نیست. حاال هر کدام که باشد یعنی 
اگر فلسفه ابن سینا را نگاه کنید فلسفه اسالمی است اگر آن علم 
دیگری که حاال اسمش کالم است و راجع به این بحث می کند 
نگاه می کنیم آن هم کالم اسالمی است چنان که این تفسیری 
هم که آخوند می کند از توحید این هم می ش��ود فلسفه  اسالمی، 
منتها با یک گرایش خاصی که حاال می گویم حکمت متعالیه یا 

متأثر از عرفان می باشد.
 آقای ش�یروانی: یعنی می توان گفت که همه این ها مطابق 
با آموزه های اسالمی است. اسالمی بودن را مطابق با آموزه های 

دین ندانستید.
 آیت اهلل فیاضی: نه، مطابقت به این معنا که همانی را بگوید 
که دی��ن می گوید نه، همانی را که دین گفت��ه راجع به آن دارد 
بحث می کند می خواهد آن را تبیین کند واال آن که یقین داریم 
یکی از این ها بیشتر مطابق نیست بلکه شاید هیچ کدام مطابق با 
آن آموزه های حقیقی دین نباشد ولی این مسئله، مسئله ای است 
دینی و فلس��فه هم طوری وارد شده که به همان نتیجه می رسد 
ولو آن که با یک تفس��یر خاصی که این تفس��یر خاص را جناب 
عالی و هزار ها نفر هم حتی ممکن است قبول نداشته باشند ولی 
این مثل همان اس��ت که فقیه می آید در یک مسئله فقهی یک 
اظهار نظر می کند طبق مبان��ی با این که فقهای عصر خود که 
هیچ بلکه تمام فقها قبل از او هم خالف این را می گفتند ولی این 
موجب نمی شود که این از فقه شیعی خارج شود یا از فقه اسالمی 
خارج شود. منتها در همان آموزه هایی دارد بحث می کند درصدد 
تبیین همان آموزه هایی است که در اسالم و در تشیع است واال 
من وقتی که می گویم مطابق باشد با آموزه ها منظور این نیست 
که آن حقیقتی که آن آموزه  مقصود خدای متعال اس��ت در این 
آمده باشد خیر بلکه این ها علم است و علم بشری است و در علم 
بشری احتمال خطا است. چه بسا همه آن خطا باشد، همه تفاسیر 
خطا باشد و تفسیر صحیح یک چیز دیگر باشد ولی همه در صدد 

هستند که همان را بیان کنند.
 آقای ش�یروانی: حاال یک فارقی ممکن است بین فلسفه با 
فقه در این معیار ذکر ش��ود و آن ای��ن که ما در فقه اصال مرکز 
تأملمان متن و نصوص دینی اس��ت از آیات و روایات همین در 
واقع اسالمی بودن این را تأمین می کند. همه فقهای ما درصدد 

این هس��تند که ببینند این متون و نص��وص چه می گویند حاال 
ه��ر فهمی هم که پیدا بکنند چون برخاس��ته از آن متن اس��ت 
اسالمی اس��ت یا شیعی اس��ت به معنای خاص تر اما در فلسفه 
این طور نیست در واقع عزیمت گاه فکر و اندیشه بدیهیات است 
و گزاره های معقولی که ذهن انس��ان مس��تقل از نصوص به او 
رسیده است و لذا شاید کسی بگوید که این که ما تفسیر گوناگون 
فقهی را می گوییم فقه اسالمی، بر آن اساس است و آن معیار را 
نمی توانیم به این جا تسری بدهیم. شاید عرض  شود که عناصر 
دیگری را هم بتوان برای این که مثال فلسفه اسالمی را بگوییم 
فلسفه اس��المی اس��ت ذکر کرد مثل این که نصوص دینی به 
نحوی الهام بخش بودند، به نحوی مسئله س��از بودند، به نحوی 
رویکردی را در واقع برای فیلس��وف تعیین می کردند. این که ما 
ینتهی الیه الفکر را بخواهیم بگوییم تطابق و عدم تطابقش، شاید 
این ابهام که عرض کردم وجود داشته باشد ما در واقع دعوت به 
این هم ش��دیم که تعقل کنیم در باب اصول، اصول اعتقادی از 
همین راه، راه صحیح را برویم هرچه رس��یدیم همان می شود در 
واقع آموزه های اسالمی آن چه که با یقین برای شما اثبات شده 
نه اینکه از پیش آموزه های اسالمی مشخص شده باشد و تطابق 

این با آن ها بیاید و مالک و معیار اسالمی بودن باشد.
 آیت اهلل فیاضی: عرض کنم که همان طور که کتاب و سنت 
در فقه یکی از ادله است در همان جا می فرماید عقل هم یکی از 
ادله است. حجیت عقل حجیت ذاتی است و لذا فقیه هم احیانا به 
همان عقلی که فیلسوف تنها راه حل و فصل مسائل است استناد 
می کند. مهم این است که اگر کسی در فقه آمد و با روش عقلی 
یک مسئله ای را اثبات کرد که در دین خالف آن به ضروره ثابت 
اس��ت آیا می ش��ود گفت که این تفقه، تفقه اسالمی است یا نه، 
باید بر محور تفسیر آن امر ضروری دین باشد ولو این که تفسیر، 
تفسیر بشری است و احیانا هم هزارها دانشمند ممکن است بیایند 
بگویند این تفسیر نادرست است آن را خارج نمی کند از علم فقه 
شیعی. ما در فلسفه درست است با روش تعقل پیش می رویم ولی 
اوال در فلسفه ای که موجود بوده در دست ما به مباحثی می رسیم 
که دین به همان ها رس��یده است. آن نکته ای که حضرت عالی 
اش��اره فرمودید آن مورد قبول است که خیلی وقت ها من عرض 
کردم در همان اول هم که اسالمی به آن می گویم یکی به جهت 
این اس��ت که با عقل صرف رس��یده به همان چیزهایی که جزء 
آموزه های دین است . یکی هم این که یک چیزهایی را از دین 
گرفته و در مقام تبیین و اثبات عقلی آن برآمده است. مثال زدم 
به قضا و قدر مثال یا عنایت یا نظام احسن این ها را چه بسا فلسفه 
مس��تقل خودش مطرح نکرده است یا مثال همین وجود واجب و 
ممکن این ها را از دین الهام گرفته باشد، ولی آمده بحث فلسفی 
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کرده است. مهم این است که حاال ما یک فلسفه را که االن نگاه 
می کنیم، معظمش چیزهایی باشد که با آموزه هایی که دین دارد 
مربوط باشد، هماهنگ باشد تفسیر و تبیین و اثبات و حل و فصل 
همان مسئله باش��د. این آن را فلسفه اسالمی می کند چنان که 
حاال اگر یک فلس��فه ای مثال یک راه دیگری را رفت و به یک 
نتایج دیگری رس��ید یقینا آن فلسفی می شود. اگر پیدا شد یک 
دینی مطابق با آن آموزه ها آن وقت آن فلسفه می شود فلسفه آن 
دین، دیگر چنان که اگر یک کس��ی عرض کردم به مادی گری 

رسید، خوب آن فلسفه می شود فلسفه مادی.
 آقای عباسی: من این بحث را یک مقدار تعمیم بدهم به بحث 
علوم دینی به مفهوم عام یعنی فراتر از فلس��فه. البته می خواهیم 
یک نسبتی بین علم دینی و فلسفه هم برقرار شود ببینیم جایگاه 
فلس��فه در علوم دینی و علم انس��انی دینی چه می شود. اگر این 
تقریری که من عرض می کنم از فرمایش حضرتعالی اشکالی دارد 
این را اصالح بفرماید این قدر استنباط شد که علم موضوعی دارد 
که در چهارچوب آن موضوع مس��ائل آن تجمیع می شود، فلسفه 
ه��م موضوع آن وجود اس��ت. طبعا آن چه که در فلس��فه بحث 
می ش��ود باید در چارچوب این موضوع باش��د. یک وقت فلسفه 
خودش ب��ا روش عقلی می رود و در همی��ن چارچوب و همین 
موضوع به یک دستاوردهایی می رسد که این دستاوردها با آنچه 
که در دین است سازگار است. یک بار هم که فلسفه را می شود 
نام دینی بر آن گذاش��ت ب��از در چارچوب همین موضوع ولی با 
الهام از دین یک مصادیقی از موضوع را انتخاب می کند و باز در 
آن تأمل می کند با همان روش عقلی که اگر آن دین نبود، شاید 
این مس��ائل که البته در حول و حوش همان موضوع است برای 
فیلسوف مطرح نمی ش��د. پس موجبه جزئیه می تواند مسائلی را 
هم از دین بگیرید منتها باز با همان روش و حول همان موضوع، 
پ��س اگر ما بیاییم این قاعده را تعمیم بدهیم. بگوییم اصال علم 
دین��ی یعنی هر علمی که ما بخواهیم بگوییم می ش��ود دینی و 
اسالمی مثال در علوم انسانی که امروز بحث آن مطرح است اگر 
بخواهیم علم انسانی اسالمی داشته باشیم یا اسالمی بودن آن به 
این است که نتایج و دستاوردها و نتیجه علمی که علم خودش به 
آن می رسد سازگار است با آموزه های دینی یا اینکه این علم یک 
مسائلی را که البته در حول و حوش موضوع خود آن علم است از 
دین الهام می گیرد و باز با روشی که برای آن علم است می رود و 
در پی حل مسئله برمی آید یعنی یک تعبیر علمی برای علم دینی 
درس��ت کنیم اگر قرار است فلسفه اسالمی این گونه باشد سایر 
علوم هم اگر بخواهیم اسالمی شوند، به همین معنا است. آیا این 

مورد قبول حضرتعالی است.
 آیت اهلل فیاضی: به این مقدار به نظر می آید کافی نیس��ت. 

چون دین یک اصولی دارد و یک فروعی یا به تعبیر دیگر، س��ه 
بخش اساسی دارد. اعتقادات، اخالقیات و احکام. اگر می خواهیم 
یک علمی را عل��م دینی قلمداد کنیم، باید آن علم به نتیجه ای 
که می رسد با تمام این دین سازگاری داشته باشد. به صرف این 
که خود مسئله در دین هم مطرح شده باشد من آن را حل کنم، 
اما یک مبانی که آن مبانی مخالف با آموزه های دینی است. این 
آن علم را دینی نمی کند. به تعبیر دیگر همه علوم از یک اصول 
و مبانی برخوردار است. مثال شما روانشناسی را می بینید که یک 
علم اس��ت. علم انسانی است ولی این علم انسانی مبتنی بر این 
اس��ت که انسان هست و مثل جمادات هم نیست. یک عواطفی 
دارد. ادراکات��ی دارد، انفعاالتی در او پیدا می ش��ود. حاال آیا این 
صرفا یک فعل و انفعاالت و عواطف یک امور بدنی اس��ت یا نه، 
حقیقتی دارد. انسان که آن حقیقت بعد از مرگ بدن حداقل است 
و حس��اب و کتاب دارد و آن اس��ت که در حقیقت موضوع این 
مسائل اس��ت. موضوع این عواطف و انفعاالت و آگاهی ها همه 
این ها آن اس��ت و آن است که به این ها می رسد اگر روانشناسی 
آم��د مس��ائل را بحث کرد ولی بدون تکی��ه و بدون توجه به آن 
مبانی که در دین است و آموزه های اخالقی که در آن دین است، 
آموزه ه��ای فقهی که در آن دین اس��ت، احکامی که در آن دین 
است این را رعایت نمی کند، هیچ توجه نمی کند ولی در عین حال 
در مورد انس��ان به یک نتیجه می رسد که یا روایتی، آیه ای با او 
هماهنگ اس��ت یا حداقل دین با او مخالف نیست. یعنی چیزی 
پیدا نمی ش��ود که با او این را به نظر می آید نمی شود گفت علم 
دینی آن علوم دیگر با فلسفه این فرق را دارد که آن علوم دیگر 
همه بر اساس یک مبانی فلسفی مبتنی است. حاال یا آگاهانه یا 
ناآگاهانه فلسفه یک علمی است که مبتنی بر یک مبانی سابقی 
نیست ولی آن علوم انسانی این طوری است که هر کدام از آنها 
بر یک مبانی نوشته یا نانوشته مبتنی است آن وقت اگر آن مبانی 
نوش��ته یا نانوشته آنها با مبانی و آموزه های که ما در دین داریم 
تطابق داش��ته باشد بله، آن وقت می شود گفت که آن علم، علم 
دینی اس��ت. اما اگر نه، پس این معیار را نمی توانیم به طور کلی 
در همه علوم باید اجرا کنیم. به دلیل این که می گوییم فلسفه ما 
در علوم است و هر علمی باید از فلسفه ای ارتزاق کند و اگر یک 
کسی بر اساس فلسفه ای مثال ماتریالیست آمد یک روانشناسی 
را بحث کرد که حاال مسائل آن هم احیانا نتایج آن هم می بینیم 
که با دین هم توافق دارد یا حداقل ناس��ازگار نیست، نمی توانیم 
بگوییم که آن علم دینی اس��ت. ول��ی اگر تمام جوانب دیگر آن 
مراعات ش��د، یعنی آن مبانی و اصولی هم که در آن علم مورد 
توجه دانشمند است یا ارتکازا بر اساس او این علم را شکل داده، 
همان مبانی و آموزه های دینی باشد. به نظر می آید، بله، آن وقت 
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آیت اهلل فیاضی:
اگر بخواهیم یک علمی را علم دینی قلمداد کنیم، باید آن علم به نتیجه ای برسد 

که با تمام دین سازگاری داشته باشد.

می شود.
 آق�ای عباس�ی: در واقع م��ن یک نکته ای را می خواس��تم 
عرض کنم که این جا نس��بت فلسفه با س��ایر علوم روشن می 
شود. بنابر همین تفسیر حضرتعالی که علم دینی علمی است که 
دس��تاوردهای آن دستاوردهایی باشد مطابق با دین در بعضی از 
مسائل هم الهام گرفته است از دین، ولی در فلسفه به دلیل این 
که ما مبانی پیشین نداریم، دیگر الزم نیست که این یک مبانی 
قبلی هم داشته باشد ولی در سایر علوم یک نکته باید اضافه شود 
که برای اسالمی شدن آنها و دینی شدن آنها الزم است که مبانی 
آنها هم باید دینی باشد. منتها این که آنها باید دینی باشد، یعنی بر 
اساس فهم ارتکازی شخص دینی باشد یا بر اساس علم معینی 
که همان فلسفه است و در واقع متصدی آن مبانی است. به این 
ترتیب ما در واقع یک نظام طبقه بندی جدیدی در علم دینی پیدا 
می کنیم و آن این است که اول باید فلسفه اسالمی تثبیت شود 
که متصدی آن مبانی است . بعد نسبت علوم دیگر با این فلسفه 
باید تنظیم شود. یعنی در واقع متکّفل و متصدی تنظیم آن مبانی 
برای علوم دیگر که صبغه دینی با وصف دینی می خواهند داشته 

باشند جای دیگری است. خود او البته دیگر نیاز به مبانی پیشین و 
علم پیشین ندارد ولی بقیه علوم نسبت پیدا می کنند با این فلسفه 
دینی یعنی روان شناس��ی اسالمی جامعه شناسی اسالمی، حقوق 
اسالمی و سایر علومی که دینی است یک نسبتی باید با فلسفه 

اسالمی به این معنا پیدا کنند.
 آیت اهلل فیاضی: یعنی امکان ندارد که ما در علوم اس��المی 
وارد ش��ویم و تولید علم انسانی اسالمی کنیم در حالی که غافل 
هستیم که از مبانی فلسفی که آموزه های اسالمی را تبیین می کند 
بله، همین طور اس��ت. به نظر این طور می آید که باید کسی که 
می خواهد در علوم انسانی وارد شود و در آن جا تحولی ایجاد کند 
اول شناخت خودش را از عالم آن طوری که اسالم معرفی کرده 
است با فلسفه تبیین کند و با تبیینی که فلسفه کرده برای هم از 
عالم و هم بخصوص انس��ان که حاال حقیقت انسان باالخره چه 
چیز اس��ت، اگر این ها را در فلسفه تبیین کرد و بر اساس همین 
چیزهایی که دین به ما گفته است و فلسفه آن ها را آمده تحقیق 
ک��رده تبیین کرده و آمد علم آن را تنظیم کرد آن وقت البته می 

شود علم انسانی، انسانی اسالمی.
 آقای فیروزجایی: می خواس��تم نظ��ر حضرتعالی را بدانم در 
مورد یک نکته تاریخی در س��خنان سهروردی آمده و احیانا فکر 
کن��م که غزالی هم به آن اش��اره کرده اس��ت و ابوحاتم رازی و 
اسماعیلی هم این حرف را داشته باشند معلمان اصلی فلسفه انبیاء 
هستند و تاریخ فلس��فه را سهروردی برمی گرداند به هرمس که 
تطبیق شده بر ادریس نبی)علیه السالم( اگر اشتباه نکنم و با توجه 
به این که فلس��فه در اصل حاصل تعلیمات انبیا است و حقیقت 
واحدی دارد به مناطق مختلف که قالب های مختلف بیان ش��ده 
است و عرضه شده که شده فلسفه یونانی، فلسفه ایرانی، فلسفه 
هندی، مصری، بابلی و تا آخر، پس فلس��فه از حیث اصل و ابتدا 
دینی است نه این که صرفا برویم دستاوردهای فلسفه را و نتایج 
فلسفه را مقایسه کنیم با احکام و معارفی که در دین آمده است. 
خوب البته همچنان که دین های ساختگی بعدا پیدا شدند  افرادی 
ادعای نبوت کردند ممکن است فلسفه های انحرافی و ساختگی 
خ��ارج از آن چارچوب های منطقی و عقلی پیدا ش��وند و فاصله 
بگیرن��د از دین و دچار انحراف ش��وند، ولی بعضی ها چنین ادعا 
می کنند که این فلس��فه اسالمی ما، فلسفه اسالمی است. چون 
سابقه آن فلسفه یونانی است و فلسفه یونانی هم به نحوی فلسفه 
الهی و برگرفته از تعلیمات انبیاء است. نه این که فقط بگوییم که 

از حیث نتایج، این را حضرتعالی تا چه اندازه می پذیرید؟
 آیت اهلل فیاضی: بنده عرض کنم که اثبات آن مشکل است. 
درست است که خیلی شواهد که خیلی انسان ها بر فطرت الهی 
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خلق شدند و این که خدای متعال اولین انسانی را که خلق فرمود 
او را تعلیم فرمود، وحی کرد و به عنوان پیامبر فرس��تاد به روی 
زمی��ن، خوب این ه��ا تأیید می کند این فک��ر را که هر نوع فکر 
صحیحی و تعقل منطقی بوده در انسان ها ریشه در تعلیمات انبیاء 
دارد. ول��ی این از نظر تاریخی نه من اطالع آن را دارم و نه فکر 
می کن��م که کس��ی بتواند این را در حد بی��ش از حدس و گمان 
اثبات کند ولی آن مس��ئله خیلی روشن اس��ت که فلسفه را اگر 
می خواهید ببینید که اس��المی است یا نه، نگاه کنید به این که 
نتایجی که به آن رس��یده با آموزه های اسالم هماهنگی دارد یا 
هماهنگ��ی ندارد. یعنی توحید را دارد می گوید یا ش��رک را دارد 
می گوید. آیا عالم را منحصر می داند به عالم شهادت یا عالم غیب 
هم قائل است. غیب و شهادت و امثال این ها به نظر می آید که 
آن هم سهل الوصول تر است و هم قابل اثبات تر است. اما با آن 
هم بنده مخالف نیس��تم. به نظر می آید حرفی است که می تواند 

درست باشد.
 آقای فیروزجایی: س��ؤال دیگ��ر در مورد این بخش اخیر ما 
قبل از نکته آخری که فرمودید و آن را جناب دکتر عباس��ی هم 
اش��اره کردند در مورد اس��المی شدن یا اس��المی بودن علوم و 
نیازی که به مبانی فلسفی داریم اگر یک دانش انسانی مثال علوم 
سیاس��ی یا اقتصاد برای اینکه اس��المی باشد باید مبانی فلسفی 
آن اسالمی باشد این حرف درست است ولی فلسفه ای که حاال 
معموال اصطالح انصراف دارد به وجودشناسی، هستی شناسی که 
موضوع آن موجود اس��ت موجود به ما هو موجود ولی آن مبانی 
که در این علوم مختلف به آن نیاز داریم محدود نیست به مبانی 
هستی شناختی را عام بگیریم بر فرض خدا را هم در بر بگیرد. اما 
در عین حال ما باید چیزهایی درباره انسان و حقیقت انسان بدانیم 
و همی��ن طور در حوزه علوم رفتاری باید درباره ارزش ها حقیقت 
حسن و قبح و منشأ  این ها و چگونگی پی بردن به این ها و همین 
طور اگر بخواهیم برویم س��راغ هنر بای��د در باب هنر مطلبی را 
بدانیم باید این فلس��فه را به معنای عام بگیریم. حاال این فلسفه 
ب��ه معنای عام اگر بگیریم ی��ک تجربه هایی هم در اوایل ظهور 
فلسفه ای اسالمی اتفاق افتاده است. فیلسوفان ما در باب سیاست 
و همی��ن طور اخالق مطلبی را بیان کردند. در بعضی از حوزه ها 
کمتر کار ش��ده مثال در باب حقوق یا در باب هنر شما قاعدتاً آن 

مبانی مورد نیاز را اعم از مبانی هستی شناختی می دانید.
 آقای ش�یروانی: در همین ارتباط ش��اید از حضرت آیت اهلل 
ج��وادی آملی بش��ود بحث گرفت. ایش��ان می فرمایند که علوم 
انس��انی اگر بخواهد اس��المی باش��د باید مبتنی باشد بر مبانی 
اسالمی فلسفه های مضاف ما یعنی مثال در روان شناسی فلسفه 
،روانشناس��ی که ما داریم که مبانی علم روان شناسی را متکفل 

است آن اسالمی بش��ود و آن هم برای اسالمی شدن خود باید 
مبتنی ش��ود بر فلس��فه الهی یعنی از آن جا شروع می کنند ما بر 
اس��اس فلس��فه الهی می آییم فلس��فه های مضافی را که سابقه 
اس��المی دارند را تأسیس می کنیم و بر اساس آنها علوم انسانی 
اسالمی در واقع تأسیس شود، این طور چینشی یعنی بین این دو 

فلسفه مضاف متخلل می شود.
 آق�ای عباس�ی: همین بحث را باز یک مق��دار جلوتر ببریم 
یادداش��ت هم کرده بودم که عرض کنم جناب آقای فیروزجایی 
وارد ش��دند به این موضوع با این جایگاهی که برای فلسفه قائل 
شدیم در ارتباط با علوم دیگر که بتواند مبانی علوم دیگر را تغذیه 
کند که این مبانی هم مبانی جهان ش��ناختی اس��ت، هم مبانی 
انسان شناختی است، هم مبانی معرفت شناختی است و هم مبانی 
ارزش شناختی یعنی حداقل آن چه که به ذهن می رسد این چهار 
مبنای اساس��ی را باید بتواند یک علم داش��ته باشد تا بعد بتواند 
کارش را در آن حوزه تخصصی و در موضوع خودش شروع کند. 
اگر بنا باش��د که به فلسفه به حمل شایع ما مراجعه کنیم ممکن 
اس��ت که این نکته که جناب آقای فیروزجایی فرمودند احساس 
شود که فلسفه ما یعنی فلسفه به حمل شایع ما ممکن است االن 
همه این وسعت را پوشش ندهد آیا این اقتضا می کند که ما یک 
تحولی در فلسفه به حمل شایع ایجاد کنیم. این فلسفه به حمل 
شایع باید یک تحول جدیدی در آن اتفاق بیافتد یا نه، یا در جای 
دیگری باید علم دیگری شکل بگیرد. حاال فلسفه مضاف است 
یا هر چه که اس��ت باید شکل بگیرد به عنوان یک مکمل برای 

فلسفه موجود تا او بتواند این نقش را ایفا کند.
 آی�ت اهلل فیاض�ی: ای��ن کار به نظرم می آی��د یک تحولی 
اس��ت که ما در علوم دیگر داش��تیم. شما ببینید اصول آن را که 
مرحوم صاحب معالم در کتاب معالم نوش��ته است االن بسیاری 
از آن متروک ش��ده اس��ت. به عنوان نظریه نیست. نظریه هایی 
اس��ت مخالف آن در همین علم اصول پیدا ش��ده است. نیامدند 
بگویند که صاحب معالم با آن عظمتش چطور می ش��ود که این 
را متوجه نش��ده اس��ت. پس بیاییم حرف صاحب معالم را مدام 
توجیه کنیم بگوییم که منظورش��ان این بوده است. خودش بهتر 
از ش��ما می توانس��ته که منظور خود را بیان کند. این یک تحول 
اس��ت که ما باید در فلس��فه جدی دنبال آن باش��یم و بر اساس 
همین میزگردها و کرس��ی های آزاداندیشی که حضرت آقا اشاره 
فرمودند و بیاییم و در فلسفه یک تحولی در روش تفکر و حل و 
فصل مسائل و بررسی آراء دیگران پیش بگیریم که آن حقیقت 
فلس��فه است و روش اصلی فلسفه است. حالت تعبد به اشخاص 
را بگذاریم کنار تعبد ما نداریم، در فلسفه اصال معقول نیست که 
بگوی��م حاال فالنی با آن عظمت��ش آن حرف را زده پس ما باید 
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آیت اهلل فیاضی:
فلسفه مادر علوم است و هر علمی باید از فلسفه ای ارتزاق کند.

آن را توجی��ه کنیم. نه، فالنی با آن عظمت��ش این حرف را زده 
پس ما باید آن را توجیه کنیم. ظاهر آن حجت است و خالف آن 
اگر کسی بخواهد بگوید به نحوی استظهار کند یعنی بگوید آقا 
این عبارت معنایش این است به دلیل این که آن جمله دیگر را 
وقتی که بگذاری کنار آن از این، این معنا اس��تظهار می شود در 
حقیقت یک قرینه منفصله دارد ولی اگر نه هیچ استنادی به هیچ 
روش استنباط مقصود از الفاظ گوینده نمی کنیم و همین طور از 
پی��ش خودمان یک حرف را ابداع می کنیم و برای این که حرف 
یک ش��خصی را توجیه کنیم این به نظر می آید روش صحیحی 
نیست و این انسان را در یک دایره همیشه می چرخاند که نتیجه 
آن این می ش��ود که آن علم بیچاره می شود، آن علم دچار رکود 
می ش��ود، با این که می دانیم حیات علم بالنقد والرد است و یکی 
هم همان که حضرت عالی فرمودید باید مس��ائلی که به نحوی 
به هستی شناسی مربوط است که حاال من این جا عرض می کنم 
که خوب معموال می گویند موضوع فلسفه وجود است. اما به نظر 
می آید که باید موضوع فلسفه این وجود به معنای اخص خود که 
مقابل آن عدم است نباشد باید موضوع  فلسفه همان نفس االمر 
باشد که آن را می گویم واقع، واقع اعم است از وجود و عدم ما هم 
باید بیاییم بحث کنیم همان طور که شده خیلی از مباحث عدم 
شده و ضرورت هم دارد بحث شود و ما در فلسفه فقط هست ها 
را نمی خواهیم بشناسیم، نیست ها را هم می خواهیم بشناسیم با 
این که خود این نیست ها هم مثل خود هست ها دو قسمت دارد، 
یک نیست هایی ممکن است یک نیست های ممتنع، شما می آیی 
در فلس��فه امتناع خیلی چیزها را اثبات می کنی یا می فرماید که 
عقل بداهت استحاله را می فهمد و همه این ها را می گوید مسائل 
فلسفی اس��ت. می گوید بدیهی بودن یک مسئله آن مسئله را از 
آن عل��م خارج نمی کند در صورتی که در حیطه موضوع آن علم 
قرار بگیرد می ش��ود مس��ئله آن علم و اال خودش بدیهی باشد. 
خوب می گویم که اگر این طور است شما بیاید موضوع فلسفه را 
وج��ود به معنای عام آن بگیرید که هم وجود را بگیرید هم عدم 
را، ه��م اعتباریات را، اعتباریات که جزء وجود نیس��تند آن را هم 
بیاورید اعتباریات یعنی چیزهای که فقط به اعتبار قائم هستند و 
وجودشان وجود حقیقی نیست وجود اعتباری است اگر می خواهید 
ای��ن کار را بکنید خوب یک کاری اس��ت ک��ه بگویم از حاال ما 
موضوع فلس��فی مان وجود به معنای عام یعنی آن واقع و نفس 
االمر است که شامل وجود می شود عدم می شود اعتباریات هم 
می ش��ود و همه این ها را ما باید حقیقت آن را بحث کنیم اقسام 

آن را بحث کنیم.
 آقای ش�یروانی: عرض ش��ود که ش��اید تعبیر اول هم که 
موضوع فلسفه را موجود قرار دادند نه وجود و موجود را، تلقی آنها 

یعنی همان واقع یعنی وجود نبود قطعا موضوع فلس��فه را وجود 
قرار نمی دادند و موج��ود قرار می دانند. بحث اصالت الوجود جزء 
مسائل قرار گرفته است. بر اساس همین تلقی است که موضوع 
موجود است. البته این نکته باید همان جا تذکر داده شود که این 

موجود به معنای اعم خودش است.
 آیت اهلل فیاضی: در حالی که نیست.

 آقای شیروانی: موجود به معنای اعم .

 آقای عباسی: واقع اعم از وجود است. یعنی بگوییم واقع اعم 
از وجود حقیقی است.

 آقای شیروانی: معنای اخص و اعم دارد.

 آیت اهلل فیاضی: عدم هم یک واقعیت است. بله یعنی االن 
که کف دست من مو نیست.

 آقای ش�یروانی: یعنی واقعیت الیه های مختلفی دارد همان 
طور که ماهیات بنابر اصالت وجود س��طحی از واقعیت و الیه ای 
از واقعی��ت را دارد چ��ون آن ثبوتی که این ج��ا در مقابل او قرار 
می گیرد در همان پایه اس��ت. یعنی ثبوت اعتباری در برابر عدم 

ثبوت اعتباری است نه در برابر اصل ثبوت.
 آی�ت اهلل فیاضی: ولی ع��دم یک واقعیت حقیقی دارد واقعا، 
هر چیزی بدون اعتبار هیچ کسی یا موجود است یا معدوم. وقتی 
معدوم اس��ت، عدم آن حقیقی اس��ت وقتی وجود دارد، وجود آن 

حقیقی است.
 آق�ای ش�یروانی: همان حرف مرحوم عالمه است که وقتی 

می خواهیم نفی واقعیت کنیم، واقعا نفی کنیم.
 آقای فیروزجایی: اینکه فرمودید موجود را یک معنای اعم در 
نظر بگیریم این را برای فلسفه به معنای اخص کلمه فلسفه اولی 

می خواهد بفرماید یا نه، فلسفه به معنای مجموعه علوم.
 آیت اهلل فیاضی: نه، فلسفه اولی.

 آقای فیروزجایی: اگر فلسفه اولی است که فیلسوفان بعد از 
اینکه فلس��فه را تقسیم کردند به عملی و نظری و فلسفه عملی 
را به س��ه قسمت اخالق و تدبیر و سیاست تقسیم کردند. فلسفه 
نظ��ری را هم تقس��یم می کنند به الهی و طبیع��ی و ریاضی آن 

موضوع الهی موجود به ما هو موجود است.
 آیت اهلل فیاضی: ما همین را می گوییم باید موضوع آن را چه 
چیز قرار بدهیم که شامل عدم هم بشود. یعنی هم اعتباریات را 

شامل شود و هم اعدام را.
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 آقای شیروانی: ممکن است گفته شود که قدماء که حکمت 
عملی را می آوردند یک تلقی عامی از موجود داشتند.

 آیت اهلل فیاضی: آن را کار نداریم که فلس��فه به معنای عام 
است.

 آقای شیروانی: خوب همان که مطلق موجود آن جا هست 
همان مطلق موجود می آید این جا می ش��ود موجود مطلق و اگر 
آن ش��امل اعتباری شود این هم می تواند شامل اعتباری شود به 

یک معنا.
 آیت اهلل فیاضی: در بیانات آقایان نه آن می شود، نه این.

 آقای ش�یروانی: اگر آن می ش��ود پس چطور حکمت عملی 
را آوردند.

اعتباری می شود بحث شود.
 آقای شیروانی: سوال دیگری که در این زمینه مطرح است 

این است که ضرورت فوائد و کارایی فلسفه اسالمی چیست؟
 آیت اهلل فیاضی: یک ضرورتی برای انس��ان به ما هو انسان 
دارد . این که هر انسانی باالخره یک جهان بینی خواه ناخواه دارد 
منتها برای اینکه این جهان بینی خود مبنا داشته باشد احتیاج دارد 
به تعقل و وقتی وارد تعقل شد و جهان بینی خودش را تبیین عقلی 
کرد می شود فلسفه، فلسفه یعنی تبیین عقلی هستی شناسی نگاه 
من به هستی که این اگر بخواهد انسان به غفلت نگذراند و زندگی 
انسانی بر اساس تعقل و تفکر که فصل ممیز انسان است باشد و 
فقط به چشم و گوش که مشترک بین انسان و حیوان است، اکتفا 
نکند، هر انس��انی فلسفه می خواهد و اصال یک ضرورت انسانی 

 آیت اهلل فیاضی: برای اینکه حکمت عملی این تصوری که 
جناب شیخ دارد این تصور فراگیر نبوده که بگوییم همه آن اعتبار 
است. نه حسن و قبح یک امور حقیقی است که ما االن می گوییم 

همین درست است و آن حرف، حرف بی پایه است.
 آقای شیروانی: منظورش از حقایقی که از آن بحث می شود 
حقایقی است که هست یا حقایقی است که با عمل انسان تحقق 

پیدا می کند.
 آیت اهلل فیاضی: نه، موضوع آن افعال اختیاری انسان است یا 
موضوع آن غیر افعال اختیاری انسان است. خوب افعال اختیاری 
خودشان تکوینی است. آن حسن و قبح و آن خیر و شرش یک 
امر حقیقی اس��ت، اعتباری نیس��ت. حاال می تواند یک نظر هم 
بگوی��د که اعتباری ولی خوب باالخره این که حقیقی اس��ت یا 

اس��ت عالوه بر این، اسالم به دلیل این که یک دینی است که 
اعتقاداتی دارد و اس��اس آن را همان اعتقادات تشکیل می دهد، 
برای تبیین این اعتقادات ما باید به تعقل رو بیاوریم برای این که 
اصول اعتقادات هیچ راهی برای تبیین آن جزء همان که اش��اره 
کردم راهی ندارد. جزء تعقل، جزء عقل یعنی آن امر مشترک بین 
همه انسان ها که هم می تواند با این تبیین کند هم می تواند انسان 
با این دفاع کند از شبهاتی که پیش می آید پس برای انسان بودن 
فلسفه الزم است برای اسالم را فهمیدن فلسفه الزم است. برای 

دفاع از اسالم هم فلسفه الزم است.
 آقای عباس�ی: از این جا یک سؤال پیش می آید و آن اینکه 
جریان هایی که تصور می کنند که اصوال فلسفه های موجود مضر 
هم هستند، برای فهم دین و به نظر آنها دین یک راه جداگانه ای 
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آیت اهلل فیاضی:
 اصول اعتقادی دین را با هیچ روش دیگری جز همین روش تعقلی نمی توان 

اثبات کرد.

برای شناختن حقایق عالم است غیر از این راهی که عقل بشری 
طی کرده اس��ت و این دو تا راه به هم نمی رس��د تجربه تاریخی 
این را نشان داده که این دو به هم نمی رسند و حتی این ها استناد 
هم می کنند به بعضی از نظریه ها در فلسفه به حمل شایع که در 
تباین با آموزه های دینی است و می خواهند ثابت کنند که اصوال 
این راهی است که تجربه تاریخی شکست آن را نشان داده است.  
لذا اگر کسی تصور کند که انسان برای فهم دین و برای دفاع از 
دین نیازی به فلسفه دارد عمال آن چه که اتفاق افتاده این نبوده 

است. حاال پاسخ این چه می شود.
آی�ت اهلل فیاضی: جواب این اس��ت ک��ه آن چرا که آن ها به 
آن متمسک می شوند دو دس��ته است. یک دسته آن تمسک ها 
ب��ه چ��ه چیزهایی که واقعا محصول فلس��فه نیس��ت. آنها یک 
چیزی خودشان می فهمند از عبارتی که واقعا اگر اصول محاوره 
را رعای��ت کنن��د. از این عبارت آن که آنه��ا می فهمند، فهمیده 
نمی شود و این را استناد می دهند به فلسفه، بعد می گویند که این 
که فلس��فه گفته است مثال مثل اعاده معدوم همین اخیرا دیدیم 
که جزوه را بخش کردند که این ها می گویند اعاده معدوم محال 
است و منکر معاد هستند در حالی که خوب فلسفه خیلی روشن 
این را متعرض ش��دند و گفتند اعاده معدوم ربطی به مسئله معاد 
ندارد و اگر کس��ی درس��ت تصور کند اعاده معدوم را کافی است 
برای اینکه اصال تصدیق کند استدالل نمی خواهد. یک بخش از 
اشکاالتی که آقایان می کنند بر این اساس، در حقیقت این است 
که برداشت صحیحی از حرف فلسفه ندارند. بخش دوم بر اساس 
این است که در فلسفه آراء مختلفی است و این ها با روایات یک 
نظری را اس��تفاده کردند یکی از روای��ات از آیات بعد می آیند در 
فلسفه آن نظری را که با آن ظاهر آیات و روایات سازگار نیست 
آن را می گیرند و در عین حال نظری هم اس��ت در فلسفه که با 
آن آیات و روایات س��ازگار است و فلسفه آن رأی خاص نیست. 
این نظیر این است که یک کسی بیاید با فقه تعارض کند به دلیل 
این که خوب اختالف زیادی بین فقها است و یقینا همه  این ها 
که حکم خدا نیست. گاهی در یک مسئله فقهی ده تا نظر است 
یقین داریم که همه این ده تا که حکم خدا نیس��ت. یا هیچکدام 
حکم خدا نیس��ت. خود مجتهدین می گویند یا الاقل نه تا حکم 
خدا نیست. یکی حکم خدا است. حاال به صرف این که این ها را 
یقین داریم که حکم خدا نیست. پس باید فقه را بگذاریم کنار یا 
این که نه، فقه یک راه صحیح برای کش��ف حقایق عملی دین 
احکام دین است با اذعان به این که خوب البته علم بشری است و 
دچار خطا می شود. اگر همان کاری که آقایان با فقه برخوردی که 
دارند با فلسفه بکنند دچار این مشکالت نمی شوند. البته ما این را 
هم به آنها حق می دهیم که خود ما هم در این طرف گاهی یک 

پافشاری هایی که بیشتر برگشت آن به تعبد است با اینکه فلسفه 
جای تعبد نیست، جای شخصیت را محور قرار دادن نیست، این 
زمین��ه را فراهم می کند ب��رای آنها اگر ما هم بیاییم بگوییم این 
بحث، بحث عقلی است، عقل را هم که شما خودتان قبول دارید. 
شما قبول نداشته باش��ید، قرآن قبول دارد. قرآن و روایات ما در 
خودش حجیت عقل به روش��نی تثبیت شده است. وقتی که این 
طور اس��ت ما این روش عقلی را پی��ش گرفتیم و به این نتیجه 
رسیدیم شما بیان کن که این روش کجای آن خراب است. مثل 
همه علوم اجتهادی چطور یک فقیه می آید، نظر یک فقیه دیگر 
را مورد خدش��ه قرار می دهد. می گوید این استنباط که کرده این 
جای آن مشکل دارد خوب حق است، حق دارد یک صاحب نظر 
بیاید این کار را بکند ولی نه این که بدون این که با روش صحیح 

وارد شود همین طور متهم کند به کفر و زندقه.
 آقای عباسی: حاال ما اگر روش فلسفی را هم کنار گذاشتیم و 
بنا شد به توصیه این آقایان عمل کنیم، اختالفات برطرف خواهد 

شد؟ یعنی دیگر بعدا هیچ اختالفی پیدا نخواهد کرد؟
 آیت اهلل فیاضی: خود همین آقایان در خودشان آیا خودشان 
ه��ر کدام نظ��ر دیگری را قبول دارند یا این ک��ه نه، خود آن جا 
هم باالخره علم بش��ری با همان روش��ی که خود آنها می گویند 
هر کدامش��ان یک نظری دارند و هر کدام احیانا نظر دیگری را 
تخطئه می کند با این که با این که همه آنها در قبال فلسفه است. 
ما می گوییم آقا یک چیز طبیعی است وقتی که علم، علم بشری 
است. باالخره انس��ان است و معصوم نیست و هم در فهم خطا 
می کند هم احیان��ا در بیان آن خطا می کند وقتی که می  خواهد 
بیان کند حرف خود را بیان آن نارسا است و این را باید پذیرفت 
که انسان یا باید خودش را ملحق کند به حیوانات پست و اصال 
کار تفک��ر را بگذارد کنار یا این ع��وارض را باید بپذیرد عوارض 

منطقی آن را.
 آقای ش�یروانی: تش��کر می کنیم از حضرت عالی و مطالب 
بسیار خوبی که ارائه فرمودید انشاء اهلل ادامه بحث ها را در جلسات 

بعدی در خدمتتان خواهیم بود.



حجت االسالم والمسلمین مسعود آذربایجانی در سال 
1342 در اصفهان متولد ش�د. تحصیالت حوزوی را در 
س�طح، خارج فقه و اص�ول نزد ب�زرگان علمی حوزه 
ادامه داد و در رش�ته معارف اس�المی و  روان شناسی 
بالین�ی، کارشناس�ی ارش�د خ�ود را دریاف�ت نم�ود. 
وی همچنی�ن دارای م�درک دکترای فلس�فه با گرایش 

روانشناسی دین می باشد.
آذربایجان�ی  دکت�ر  والمس�لمین  االس�الم  حج�ت  از 
آث�ار زیادی تاکن�ون در قالب کتاب و مقال�ه در زمینه 
تألی�ف و ترجمه منتش�ر ش�ده اس�ت که می ت�وان به 
روانشناس�ی عمومی، اخالق اس�المی، روان شناس�ی 
سالمت، روان شناس�ی اجتماعی، روان شناسی دین از 
دیدگاه جیمز، درآمدی بر روان شناس�ی دینی، معرفی 
مقیاس های دینی، نگاهی به روان شناسی اسالمی و... 

اشاره نمود.
وی ع�الوه برعضوی�ت هیئ�ت علمی پژوهش�گاه حوزه 
و دانش�گاه و عضوی�ت در مجم�ع عالی حکمت اس�المی، 
مدیرگروه علمی فلسفه علوم انسانی این مجمع  نیزمی باشد.

با  مدیر گروه علمی فلسفه علوم انس�انی در مصاحبه 
حجت االس�ام والمس�لمین دکتر آذربایجانی
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دو هدف اساسی برای تشکیل گروه فلسفه علوم انسانی هست، هدف اول نقد 
و بررسی مبانی فلسفی و عقلی علوم انسانی موجود و هدف دوم تبیین مبانی 

و زیرساخت های علوم انسانی اسالمی.

برای ما مشهود و آشکار می شود؟
 آق�ای آذربایجان�ی: ض��رورت تحول در علوم انس��انی 
از ای��ن جا معلوم می ش��ود که در حقیقت دو جه��ت را در علوم 
انسانی به صورت عینی و مشهود یافته ایم. بخصوص بعد از سی 
س��ال از انقالب دیدیم که علوم انسانی موجود کارآمدی الزم را 
نداش��تند تا اینکه بتوانند نیازهای بومی و متناس��ب با مقتضیات 
فرهنگ��ی و اس��المی ما را تأمین کنن��د خروجی ها چه از جهت 
دانش��جویان و چه از جهت برنامه ه��ا و فن آوری های موجود در 
رش��ته های مختلف علوم انس��انی از اقتصاد بگیریم که بیشتر با 
زندگی مردم ملموس اس��ت تا رشته هایی مثل مدیریت و تعلیم 
و تربیت، روان شناسی، جامعه شناسی، خروجی های آن این طور 
نبوده که واقعا بتواند کارآمدی الزم را در فرهنگ جامعه ما داشته 
باشد و کاستی ها و اشکاالتی که در جامعه هست را بتواند با یک 
تدبیر الزم برطرف کند. جهت دیگر آن این است که علوم انسانی 
موجود، نه تنها کارآمدی را نداش��ته بلکه گاهی از ان هنجارها و 
ارزش های اسالمی دوری و جدایی داشته، می بینیم دانشجویان 
ما را به دلیل مبانی فلس��فی که در این علوم انس��انی وجود دارد 
یا ارزش های متفاوت و گاهی متغایر با دیدگاه های اس��المی به 
آن ها، به صورت پنهان عرضه می شود. این نه تنها ما را به سمت، 
دیدگاه  های که مورد تأیید فرهنگ اس��المی ما می باشد نبرده و 
اثر نکرده است بلکه می بینیم خروجی هایش جدایی از آن ها پیدا 
کرده اند. مش��هودترین نمونه آن اینکه دانش��جوی متدین که از 
دبیرس��تان وارد دانشگاه ش��ده و در یکی از این رشته های علوم 
انسانی مشغول می شود، مثاًل در روانشناسی به دلیل اینکه کم کم 
بحث روح کنار گذاشته می شود، نسبت به آن بی اعتنا می شود یا 
در جامعه  شناسی و اقتصاد لوازمی که معنویت و خدا و بحث های 
دین به آن تأکید می کند این ها را در جامعه به آن توجه نداریم و 
اقتضائات آن را لحاظ نمی کنیم، کم کم آن مقدار از الزام و تدینی 

 آقای خراسانی: بس��م اهلل الرحمن الرحیم. الحمدهلل رب 
العالمی��ن، از اینک��ه فرصتی فراهم ش��د، و وقت��ی را اختصاص 
فرمودید، بسیار سپاس گذاریم، یکی از گروه هایی را که از ابتدای 
ش��کل گیری مجمع عالی حکمت اسالمی، در مجمع فعال بود، 
گروه علمی فلسفه های مضاف بود که به لطف الهی هم جلسات 
خوبی داشت و هم موضوعات خیلی خوبی را مورد بحث و بررسی 
قرار می دادند. از خرداد 1390 شاهد این بودیم که مجمع حکمت 
اسالمی گروه فلسفه های مضاف را تعطیل اما در مقابل چند گروه 
دیگر را ش��کل داده اس��ت که یکی از فعال ترین گروه هایی که 
بعد از فلسفه های مضاف شکل گرفته، گروه فلسفه علوم انسانی 
اس��ت. لطفاً در خصوص هدف مجمع عالی و شکل گیری گروه 

توضیحاتی را بفرمایید.
  آقای آذربایجانی: بس��م اهلل الرحم��ن الرحیم. بنده هم 
تش��کر می کنم از این فرصتی که در اختیار بن��ده قرار دادید که 
می توانم به عنوان عضو کوچکی از گروه فلس��فه علوم انس��انی 
گزارشی را تقدیم مخاطبان فرهیخته بکنم. هدف از تشکیل گروه 
فلس��فه علوم انسانی، یک هدف عام اس��ت که ما ظرفیت های 
فلس��فه و علوم عقلی م��ان را در این حوزه نش��ان دهیم و آن را 
بازخوانی کنیم که به صورت گس��ترده و عام مورد توجه اس��ت. 
یک هدف اختصاصی هم دارد که با توجه به اینکه علوم انسانی 
عهده دار مدیریت جامعه در ش��اخه های مختلف خودش هستند 
و ما برای اینکه به س��مت علوم انسانی � اسالمی حرکت کنیم 
و بحث تحول را بتوانیم هدایت و رهبری علمی داش��ته باشیم. 
یک حلقه واس��طی بی��ن حکمت خودمان و متن علوم انس��انی 
می خواهیم. این حلقه واسط در حقیقت فلسفه علوم انسانی است. 
تا ما زیرس��اخت های فلسفی و عقلی علوم انسانی فعلی را ندانیم 
چیس��ت و مورد نقد و بررس��ی قرار ندهیم و ما بازای  آن را در 
حکمت خودمان جویا نشویم و استنطاق نکنیم، نمی توانیم یک 
بنایی را به نام علوم انس��انی اسالمی داشته باشیم. پس می توان 
گفت که دو هدف اساسی برای تشکل گروه فلسفه علوم انسانی 
هست. هدف اول نقد و بررسی مبانی فلسفی و عقلی علوم انسانی 
موجود و هدف دوم این اس��ت که مبانی و زیرساخت های علوم 
انسانی اسالمی که برخی تشکیل شده و برخی در حال به وجود 

آمدن هست، این مبانی را روشن و تبیین کنیم.
 آقای خراس�انی: یکی از مباحثی را که در این چند سال 
مورد تأکید مقام معظم رهبری و اس��اتید و فرزانگان کش��ور هم 
قرار گرفته، بحث تحول علوم انسانی یا شکل گیری علوم انسانی 
اسالمی است. اواًل بفرمایید چه ضرورتی دارد که ما بحث تحول 
را مط��رح کنیم و اگر این ضرورت را دانس��تیم نتایج بحث کجا 
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مصاحبه

هم که داشته با آن فاصله می گیرد، این دو جهت کاستی ها جدی 
در علوم انسانی موجود است و نیازمند یک تحول زیربنایی است. 
اضافه کنیم ک��ه از آن طرف هم که ما ظرفیت های جدی را در 
متن آموزه های دینی خودمان در آیات و روایات داریم که این ها 
باید استخراج شود، تفریع فروع شود و تفسیر پیدا کند و همچنین 
در فلسفه و حکمت خودمان، یعنی حکمت با آن گستره عریض 
آن از عرفان و فلس��فه متافیزیکمان بگیریم تا علوم کالمی ما و 
معرفت شناسی و بحث های دیگر این ها مباحث جدی را حکما و 
فالسفه ما و علمای ما مطرح کردند و این ها با این دید بازخوانی 
نشده، اگر ما با این دید به سمت آن برویم قطعا می تواند برای ما 

بخش ها قابل استفاده ای داشته باشد.
 آق�ای خراس�انی: پس ناکارآمدی علوم انسانی موجود را 
یک��ی از عمده ترین دالیل و ض��رورت پرداختن به بحث تحول 
علوم انس��انی می دانید و از آن طرف هم با توجه به تأکیداتی که 
مقام معظم رهبری و بزرگان ما دارند، به نظر می رسد ظرفیت ها 
و قابلیت ه��ای فراوانی در علوم اس��المی وج��ود دارد که علوم 
انسانی اسالمی را شکل بدهد. با این تفاصیل گروه فلسفه علوم 
انس��انی مجمع عالی حکمت اسالمی، برای تحول علوم انسانی 
چه برنامه هایی را در دس��ت کار دارد یا چه برنامه هایی را تاکنون 

انجام داده است؟
 آق�ای آذربایجانی: البته به اقتضای مجمع عالی حکمت 
که روش��ش و برنامه هایش بیش��تر جنبه تض��ارب آراء دارد و در 
حقیقت یک باش��گاه فکری اس��ت که افراد صاحب نظر می آیند 
و به تض��ارب آراء می پردازند و ایده هایش��ان را مطرح می کنند، 
طبیعی است که گروه فلسفه علوم انسانی هم در همین راستا باید 
حرکت کند. به همین جهت ما در این دوره جدیدی که فلس��فه 
علوم انس��انی در دو س��اله اخیر شکل گرفته، دو رشته از مباحث 

را در دس��تور کار خودمان قرار دادیم. رش��ته اول سلسله مباحثی 
که مورد نظر ما بود، این بود که دیدگاه ها و مبانی فلس��فه علوم 
انس��انی که در مکاتب غربی هست را بازخوانی کنیم و مورد نقد 
و بررس��ی قرار دهیم، مثال فلسفه بّر اروپا در زمینه علوم انسانی 
چه می گوید؟ دیدگاه هایش��ان چیست؟ یا فلسفه تحلیلی در این 
زمینه حرف هایشان چیست؟ یا نظریه تکامل که حداقل در چند 
رش��ته از رشته های علوم انس��انی مباحثی و دیدگاه هایی را دارد 
و اقتضائات��ی را برای خودش به عنوان ل��وازم و ملزومات دنبال 
می کند این را مورد گزارش و تحلیل دقیق از آن داشته باشیم و 
بدانیم، حرفشان چیست؟ ما از صاحب نظران در این رشته دعوت 
کردیم که بیایند بدون هیچ واس��طه و به صورت شفاف مباحث 
خودشان را ارائه بدهند که بیشتر در این سلسله مباحث از اساتید 
دانشگاهی بهره مند شدیم، ولی اساتید حوزوی و علوم عقلی که 
در جلسات فلس��فه علوم انسانی ش��رکت می کنند آن ها حاضر 
بودند و به صورت خیلی جدی وارد نقد و بررس��ی مباحث شدند، 
س��ؤال های جدی داشتند و چالش های جدی را مطرح کردند که 
گاهی مجبور می شدند بعضی از دیدگاه هایشان را تعدیل کنند یا 
حداقل آن ها را به تأمل و بازنگری وادار کنیم. این دس��ته اول از 
مباحث ما بود که تقریباً از س��ال گذشته به این بخش پرداخت. 
در س��ال جدید )91( بخ��ش دومی را آغاز کردی��م و آن بخش 
ظرفیت شناسی علوم اسالمی برای علوم انسانی است. ما معتقدیم 
که علوم اسالمی با توجه به اینکه به طور میانگین بیش از هزار 
س��ال است که روی این ها کار شده و عالمان ما در ابعاد مختلف 
آن تحقیق و مطالعه و پژوهش و بررسی داشتند و کتاب هایی را 
تدوی��ن کردند، ظرفیت های ناخوانده ای دارد و ظرفیت هایی دارد 
که این ها استخراج نشده و باید روی آن کار شود به همین دلیل 
در این بخش روی تک تک علوم اسالمی وارد شدیم و از اساتید 
صاحب نظر در آن رش��ته علمی دعوت کردیم مثال در فلس��فه 
بهترین اس��اتیدی که در حوزه هستند را دعوت کردیم که بیایند 
ای��ن را با یک نگاه عمیق تری بگویند که اگر بخواهیم فلس��فه 
و حکمت را بازخوانی کنیم برای علوم انس��انی چه ظرفیت ها و 
امکانات��ی دارد؟ چه حرف های��ی دارد؟ که این حرف ها و گفته ها 
می توان��د بر چند محور باش��د. مثاًل در مبانی و روش شناس��ی و 
ابواب و مس��ائل و در همه این ها می تواند حرف  ها و گفتگوهایی 
داش��ته باشد که این ها با علوم انسانی موجود تعامل بکند و حتی 
بتواند زمینه تأسیس رشته اقتصاد اسالمی و روان شناسی اسالمی 
و همچنین در شاخه های دیگر را به ما بدهد. در این بخش دوم 
تقریباً حدود نه جلس��ه برگزار کردیم و بخشی از آن را در دستور 
کار داریم که ان شاء اهلل دنبال می کنیم، در این زمینه جلسات به 

شرح ذیل برگزار شده است:
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همان طور که بزرگان ما، هم رهبر معظم انقالب و هم برخی از اساتید از جمله 
حضرت آیت اهلل العظمی جوادی آملی تأکید داشتند، ما امتداد حکمت و 

فلسفه خودمان را باید در علوم انسانی و زندگی مردم نشان دهیم.

� »اقتضائات و ظرفیت های فلس��فه اسالمی برای علوم انسانی 
دینی« توسط آیت اهلل فیاضی؛

� »ظرفیت شناس��ی فلسفه اس��المی برای علوم انسانی« توسط 
حجت االسالم والمسلمین پارسانیا؛

� »ظرفیت شناسی و اقتضائات کالم اسالمی برای علوم انسانی 
)2 جلسه(« توسط حجت االسالم والمسلمین سبحانی؛

� »ظرفیت شناس��ی تاریخ و تمدن اسالمی برای علوم انسانی« 
)2 جلسه( توسط حجت االسالم والمسلمین دکتر الویری؛

� »ظرفیت شناسی فقه اسالمی برای علوم انسانی« توسط حجت 
االسالم والمسلمین مبلغی؛

� »ظرفیت شناسی عرفان اس��المی برای علوم انسانی« توسط 
حجت االسالم والمسلمین یزدان پناه؛

� »ظرفیت شناسی فقه اسالمی برای علوم انسانی« توسط حجت 
االسالم والمسلمین سروش محالتی.

 آق�ای خراس�انی: برنامه های��ی را که تش��ریح فرمودید، 
برنامه های علمی گروه یا مباحث نظریه پردازی و مباحثی هست 
که بین کارشناسان گروه بوده، در خصوص فعالیت های آموزشی 

هم گروه آیا اقدامات خاصی داشته یا خیر؟
آق�ای آذربایجان�ی: با توجه به اینکه در زمینه فلس��فه علوم 
انس��انی، ما کارهای مدونی تقریباً نداریم، بر اساس دیدگاه های 
اس��المی و حکمت اس��المی کار ج��دی نش��ده، در ابتدای کار 
هستیم، برخالف شاخه های دیگر حکمت، مثل فلسفه به معنای 
وجودشناسی یا معرفت شناسی یا کالم یا عرفان که بحمدهلل در 
این جهت خیلی غنی هستیم. در این قسمت چون ما متن آماده 
و بحث های آماده جدی و قابل توجه نداریم، فعال نمی توانیم وارد 
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آموزش ش��ویم. ولی امیدواریم ک��ه در آینده بتوانیم این کارها را 
آماده کنیم و آموزش��ی کنیم به مرحله نشر برسانیم بتوانیم وارد 

عرصه های آموزشی هم بشوم.
البت��ه بحث هایی که در زمینه علم دینی بوده و گاهی به صورت 
همای��ش و نشس��ت های عمومی برگزار ش��ده و ه��م برخی از 
دانش��گاه ها دوستان رفتند و بحث های آن را آموزش دادند، یک 
سلسله نشس��ت ها را به صورت کالس هم در زمینه روانشناسی 

دین بود که بحث هایی را مطرح کردیم.
در این قسمت  هم باید اشاره کنم که بحث فلسفه روانشناسی در 
دس��تور کار ما هست که ما این را در دوره آموزشی ارائه دهیم و 
در سایر رشته ها هم دنبال این هستیم که اگر خود مجمع آمادگی 
داش��ته باشد، مثل فلسفه اقتصاد و فلسفه علوم اجتماعی، فلسفه 
مدیریت اساتیدی را داریم که این آمادگی را دارند. اگر به ما اعالم 

کنند، می توانیم کالس های آموزشی را ارائه بدهیم.
 آقای خراس�انی: مراکز مختلفی در کشور وجود دارند، به 
ویژه در قم و تهران که عمده فعالیت خودشان را بحث های علوم 
انس��انی و اخیراً هم بحث های تحول علوم انسانی قرار دادند، آیا 
مجمع با این مراکز تعاملی دارد یا خیر؟ یا هر کدام از این مراکز 
در راستای کارهای تعریف  شده برای خودشان فعالیت می کنند؟

 آق�ای آذربایجان�ی: برخی از آن مراک��ز که در مجموعه 
ما عضو هس��تند، مثل پژوهشگاه حوزه و دانشگاه که گروه های 
فعالی در زمینه علوم انس��انی دارد، برخی از اعضا این جا حضور 
دارند و ش��رکت می کنند در جلس��ات و نشست هایی که داریم و 
برخی ها هم مباحثش��ان را ارائه کردند و مورد استفاده بوده است 
با برخی از آن مراکز هم ما خودمان مرتبط هس��تیم و مطالبشان 
را که احس��اس می کنیم قابل ارائه در این جا هس��ت را استفاده 
می کنیم، یعنی دعوت می کنیم که بحث آنها ارائه بشود. از جمله 
پژوهش��گاه فرهنگ و اندیشه که یک گروه فلسفه علوم انسانی 
دارند. ما منتظریم که بحثی که آن ها راجع به نقش��ه راه تحول 
دارند، آماده شود، تا بتوانیم آن را هم ارائه بدهیم با بحث دیگری 
که خود ش��ورای تحول علوم انسانی هست که بنده آن جا عضو 

هستم و بعضی دوستان دیگر هم عضو هستند مباحث از آن جا 
که احساس کنیم متناسب هست هم ما در آن جا گزارش بدهیم 
مباحثی که مفید اس��ت و هم بالعک��س در مواردی که می بینیم 
مطالب آن جا مطرح شده و قابل عرضه در این جا هست دعوت 
می کنی��م از اس��اتید که در این جا ارائه بدهند در رابطه با س��ایر 
مراکز، نه، خیلی رابطه نداش��تیم که امیدواریم از طریق خبرنامه 
مطالب به آنها برسد و افرادی که واقعا عالقه مند هستند و یا در 
این زمینه کارهایی را انجام دادند با مجمع ارتباط برقرار کنند و ما 
بتوانیم از این تعامل هم ما استفاده کنیم و هم احیاناً دوستان اگر 
امکانش باشد از این بحث ها سود ببرند و در کل مجمع آمادگی 

تعامل را دارد.
 آق�ای خراس�انی: در بحث تحول علوم انس��انی یکی از 
نقیصه هایی را که مش��اهده می کنیم این اس��ت که مراکز خیلی 
با هم مرتبط نیستند، مجمع عالی حکمت اسالمی را یک پدیده 
بسیار مبارکی می بینیم که توانسته اکثر این مراکز ارتباط داشته 
باشد و از توانایی آن ها استفاده کند و هم با هم اندیشی کار مثبتی 
را انجام دهد. پیش��نهاد شما چیست که به طور مشخص مجمع 
عالی حکمت اسالمی وارد بحث تحول علوم انسانی شود و بتواند 
و ی��ک وفاقی بین ای��ن مراکز به وجود آوردد. به هر حال مجمع 
عالی حکمت اس��المی االن یک طرف کار هس��ت و بس��یاری 
از اس��اتیدی ک��ه در این گروه هس��تند در مراکز مختلف حضور 
دارند، برای ش��کل گیری این وفاق ش��ما چه پیشنهادی را ارائه 

می فرمایید؟ 
 آق�ای آذربایجانی: دو پیش��نهاد به نظرم می رس��د. اول 
اینکه بانک اطالعات این جا را ما فعال کنیم. یک بخشی از کار 
انجام ش��ده، یعنی مراکزی که در این بحث علوم انسانی به هر 
نحو کار می کنند این ها شناسی شود، بخصوص در قسمت های 
فلسفی و حکمی بتوانند از مباحث این جا بهره مند شود و به آن ها 
اطالع رسانی ش��ود. این بانک اطالعات خیلی مهم است که ما 
مراکز و افرادی که در این زمینه کار می کنند، کتاب ها و منابعی 
که نوشته شده، مجالت و نشریاتی که هست، سایت هایی که در 
داخل هست، یک اطالع رسانی خوبی کنیم و جمع بندی کنیم و 



   خبرنامه داخلی حکمت اسالمیـ  شماره 21   

22 سال پنجم ، مرداد تا آبان 1391

آن چیزی که در دستور کار مجمع عالی برای تحول علوم انسانی هست و 
شایستگی الزم را در این جهت دارد، این است که زیر ساخت های علوم انسانی 

را در این زمینه بنا کند.

با آن ها مرتبط شویم. فعال ما یک سویه این اطالع رسانی را آغاز 
کنیم که چنین گروهی داریم و این کارها شده و دستمان را برای 
تعامل به سمت شما دراز می کنیم و خواهان این تعامل هستیم. 
پیش��نهاد دوم این است که تحول دو بخش دارد، یکی تحول در 
متن علوم انس��انی و یکی تحول در زیر ساخت ها و مبانی عقلی 
و حکمی و فلس��فی آن هس��ت. در بخش اول علی القاعده خود 
مجمع نمی تواند وارد ش��ود، و در دس��تور کارش هنوز نیست که 
اقتصاد اسالمی یا روان شناسی اسالمی یا جامعه شناسی را بحث 
کند. این ها مراکز خاص خودش��ان را دارن��د و کار را در آن جاها 
دنبال می کنند. آن چیزی که در دس��تور کار مجمع هست برای 
تحول علوم انس��انی و شایس��تگی الزم را در این جهت دارد، به 
دلی��ل موضوعیت حکمت که مجمع عالی حکمت برای حکمت 
اس��ت و برای آن بخش فعال است، این است که زیرساخت های 
علوم انسانی را در این زمینه بنا کند و رجوع کند. همان طور که 
بزرگان ما، هم رهبر معظم انقالب و هم برخی از اساتید از جمله 
حضرت آیت اهلل جوادی آملی تأکید داشتند که ما امتداد حکمت 
و فلس��فه خودمان را باید در علوم انس��انی و زندگی مردم نشان 
دهیم. اگر ما بخواهیم در زندگی مردم نش��ان دهیم، راه عبورش 
این است که این را در فلسفه علوم انسانی نشان دهیم، از طریق 
فلس��فه علوم انسانی وارد علوم انسانی ش��ویم و از طریق علوم 
انس��انی باید در زندگی مردم، س��بک زندگی و تعامالت و جنبه  
کاربردی آن وارد شویم. یعنی این چهار مرحله باید طی شود که 

فلسفه علوم انسانی می تواند در این جهت کارایی داشته باشد.
بنابراین اگر مجمع فعالیت های خودش را در زمینه های بحث های 
حکمی و فلسفی گسترده تر کند و از کسانی که در این زمینه کار 
کردند دعوت به همکاری کند، یک مقداری هم اندیشی جدی تری 
در این زمینه داشته باشد، چه در زمینه کارهای آموزشی و چه در 
زمینه کارهای فلس��فی و چه در زمینه اطالع رسانی و در حقیقت 
آن کارهایی را که انجام شده را عرضه کنیم و هم صاحب نظران 
که در جاهای دیگر هس��تند در خصوص بخش حکمت دعوت 
به همکاری کنیم. این کار هم به نظر من خیلی می تواند کمک 
کند. بخصوص که االن در ش��ورای تحول علوم انس��انی یکی 
خروجی های��ش این اس��ت که ما در مقطع کارشناس��ی یکی از 
درس هایی که به آن نیاز داریم، فلسفه علوم انسانی است باید هم 
در فلسفه علوم انسانی وارد شویم و هم فلسفه تک تک شاخه ها 
که زیرس��اخت های این علوم را نش��ان بدهیم که چه هس��ت و 

ظرفیت های خودمان را هم ارائه بدهیم. 
 آقای خراس�انی: ب��ه هر حال مباحث خ��اص و مباحث 
مهمی در گروه ش��کل گرفته و مورد بحث هم قرار گرفته است. 
عالقه مندان و کس��انی که به این مباح��ث عالقه مند و پی گیر 

هس��تند چگونه می توانند از مباحث و دستاوردهای گروه استفاده 
کنند.

 آقای آذربایجانی: ما از س��ه طریق می توانیم این مباحث 
را در اختیار دوس��تان قرار دهیم. اول به صورت حضوری اس��ت. 
جلس��ات ما هر دو هفته یکبار )هر دوش��نبه( برگزار می شود. که 
برای جلسات آینده از صاحب نظران که عالقه مند به این مباحث 
هس��تند دعوت می کنیم که، با هماهنگی های الزم می توانند در 
جلسات حضور به هم رس��انند تا به صورت حضوری و فیزیکی 
از مباحث اس��تفاده کنند. ش��کل دوم به صورت خالصه مباحث 
است که دوستان در سایت مجمع قرار  می دهند که می توانند از 
خالصه مباحث هم استفاده ببرند. متن تفصیلی و کامل مباحث 
را هم ان شاء اهلل قصد داریم که پیاده شود و در یک مجموعه ای 
که این بخش دوم را تحت عنوان ظرفیت شناسی علوم اسالمی 
برای علوم انس��انی در یک مجموعه به صورت مسلسل وار چاپ 

کنیم و در اختیار عالقه مندان قرار دهیم.
 آقای خراس�انی: اگر در پایان برنامه ه��ای آینده گروه و 

مطالب قابل توجه را  تشریح بفرمایید ممنون خواهیم بود.
 آقای آذربایجانی: با تش��کر از حضرتعالی من دو نکته را 
به عنوان برنامه آتی گروه می خواهم عرض کنم در آینده ما این 
سلسله مباحثمان را که راجع ظرفیت شناسی علوم اسالمی هست، 
یک مقداری که جلو برویم و به یک حد مناس��بی برس��یم وارد 
نظریه پردازی های بومی علوم انس��انی می شویم، که از اساتیدی 
ک��ه در این زمین��ه دیدگاهی دارند و ایده، م��دل یا نظریه ای در 
زمینه علوم انسانی به صورت کلی دارند و در مجمع عالی حکمت 
می تواند عرضه شود، آن مقداری که خودمان اطالع داشته باشیم 
به سراغش��ان رفته و دعوت می کنیم، من خواهش��م این است 
کسانی که در این زمینه ایده های قابل عرضه و جدی دارند، با ما 
تماس بگیرند تا ما بتوانیم از آن ها دعوت کنیم و در نشست های 
آتی از مطالب و ایده هایشان در زمینه فلسفه علوم انسانی اسالمی 
و ایده های بومی در این زمینه بهره ببریم. در زمینه های آموزشی 
هم هدفمان این اس��ت که کالس هایی در زمینه فلس��فه علوم 
انسانی و هم در زمینه فلسفه تک تک شاخه ها و رشته های علوم 
انسانی مثل فلسفه روان شناسی و اقتصاد علوم اجتماعی، مدیریت 
و... راه ان��دازی کنیم که از این جهت هم کس��انی که عالقه مند 
هس��تند می توانند تماس بگیرند و ثبت نام بکنند تا ان ش��اء اهلل 

کالس ها آماده شود و بتوانیم از آن ها استفاده کنیم.
 آقای خراسانی: از اینکه فرصتی را در اختیار ما قرار دادید 

بسیار سپاسگزاریم.
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مجمع عالی حکمت اسالمی برای نخستین بار امسال در ماه مبارک رمضان 1391 در نمایشگاه بین المللی 
ق�رآن کری�م ش�رکت نمود و با ارائ�ه محصوالت )صوت�ی، تصویری، مکت�وب، معرفی آث�ار، فعالیت ها و 
برنامه ها( مجمع عالی و هم چنین برگزاری نشست های علمی در دو بخش حوزوی و تحول علوم انسانی، 
توانس�ت بحمدهلل جایگاه ویژه ای را در نمایش�گاه کس�ب نماید. به گونه ای که مؤسسه برتر در برگزاری 
نشست های علمی در بخش حوزوی معرفی و بخش تحول علوم انسانی )علی رغم عدم معرفی برترین ها( 
نیز با ارس�ال نامه به مجمع عالی حکمت اس�المی از برگزاری نشس�ت های علمی »اثرگذار« مجمع عالی 

تقدیر نمود. 
در ای�ن ش�ماره مت�ن دو نشس�ت ب�ا موضوع ه�ای »تحلی�ل دی�دگاه حض�رت آی�ت اهلل العظم�ی جوادی 
آملی)دامت برکاته(« و »جایگاه تمدن پژوهی در تحول علوم انس�انی« از نظر خوانندگان محترم می گذرد. 
امید است بتوانیم در شماره های آینده نیز، متن سایر نشست های علمی را به عالقه مندان محترم عرضه 

نماییم.



دامت ربکاهت

حجت االس�ام والمس�لمین دکتر ش�یروانی

 حجت االس�الم والمس�لمین دکتر علی ش�یروانی در سال 1343 در تهران متولد شد و در س�ال 1356 دروس حوزوی را در تهران 
آغاز نمود و دروس سطح و خارج حوزه را از محضر بزرگانی چون آیات عظام ضیاء آبادی، رحمانی، رئوفی، وحید خراسانی، 
میرزا جوادآقا تبریزی، حائری و هاشمی شاهرودی استفاده نمود و علوم معقول را هم از اساتید بزرگوار آیات معظم حسن زاده 

آملی و جوادی آملی آموخت.
وی از سال 64 تدریس را در حوزه و دانشگاه آغاز کرد و تاکنون دروس مختلفی از فقه، اصول، فلسفه و عرفان را تدریس نموده 
اس�ت. از ایش�ان در عرصه تحقیق و نگارش آثاری چون: سرش�ت انس�ان، فرااخالق، اخالق هنجاری، ش�رح نهایة الحکمه، شرح 
منازل السائرین، مبانی نظری تجربه دینی و... در کنار مقاالت علمی متعددی منتشر شده است. حجت االسالم والمسلمین دکتر 

شیروانی هم اکنون عالوه بر عضویت در هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسالمی نیز مدیرگروه علمی »فلسفه دین« می باشد.
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نشست



بس��م اهلل الرحمن الرحیم. الحمداهلل رّب العالمین و الصالة و 
الس��الم علی س��یّدنا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محّمد. اللهم 
ص��ّل علی محّمد و آل محّمد و عل��ی آله الطیبین الطاهرین 

المعصومین.
ایام مبارک ماه رمضان برای همه  ما فرصت مغتنمی است تا به 
یک بازنگری درباره خود، زندگی، نحوه زیستن و چگونگی گذران 
ای��ام خود بپردازیم. این م��اه مبارک فرصت و فراغتی را برای ما 
فراهم می کند که به آس��تان قرآن کریم توجه بیش��تری داشته 
باشیم و بحمداهلل برپایی نمایشگاه عظیم و بین المللی قرآنی هم 
امکان خوبی را در ابعاد و زوایای مختلف برای توجه به این کتاب 
آس��مانی در ابعاد گوناگون آن اعم از جلوه های هنری، جلوه های 
علمی، اعجازی و تأثیراتی که قرآن کریم در ابعاد مختلف وجودی 

زندگی انسان دارد، فراهم کرده است. 
موضوعی که مقرر شد بنده دقایقی را پیرامون آن صحبت کنم، 
تحلیل دیدگاه حضرت استاد جوادی آملی درباره ضرورت تحول 

در علوم انسانی است.
بحث علوم انس��انی و تحول در علوم انسانی مدتی است مطرح 
شده است؛ مقام معظم رهبری بر آن تأکید دارند و آن را ضرورتی 
اجتناب ناپذیر معرفی نموده اند. اس��اتید فن و کسانی که در حوزه 
علوم انس��انی فعالی��ت می کنند از دیرباز زمزم��ه و دغدغه آن را 
داش��ته اند، به ویژه اساتید متدینی که ایمان دینی آن ها را متوجه 

این مطلب می کند. 
علوم انس��انی باید متحول شود، اّما به چه علت و به چه سمت و 

سویی؟
این یک بحث تخصصی و دشوار است. این بحث به یک اعتبار 
در حوزه دانش و اندیش��ه مطرح اس��ت؛ ما اکنون با مجموعه ای 
از رش��ته های علم��ی و حوزه های دانش��ی به نام علوم انس��انی 
مواجه هس��تیم؛ شامل جامعه شناس��ی، روان شناس��ی، اقتصاد، 
مدیریت، فلسفه سیاس��ی و فلسفه های مختلفی که در ارتباط با 
رشته های مختلف است؛ مانند فلسفه هنر، فلسفه تاریخ، فلسفه 
زیبایی شناختی،  فلسفه اخالق و امثال این ها که البته این رشته ها 
متنوع و رو به تزاید هس��تند. صحبت از تحول در علوم انس��انی 
یعنی ما تمام این دانش ها را دچار یک آس��یب، نقصان و ضعف 

می دانیم و احساس می کنیم آن گونه که باید باشند، نیستند. 
این س��ؤال مطرح می ش��ود که چه مش��کلی وج��ود دارد؟ ما با 
روان شناسی یا جامعه شناسی چه مشکلی داریم که می گوییم باید 

متحول شوند؟ 

من قبل از این که وارد این مطلب شوم و آن را توضیح دهم، این 
را عرض کنم که گاهی مواقع از این مطلب صحبت می شود که 
تحول به علوم انس��انی اختصاص ندارد؛ علوم انسانی حوزه ای از 
دانش های بش��ری است، در کنار علوم انسانی، علوم طبیعی هم 
وجود دارد و در کنار این دو علوم ریاضی نیز وجود دارد. بنابراین 
مجموعه وس��یعی از عل��وم و دانش ها وجود دارد که بخش��ی از 
آن را علوم انس��انی تش��کیل می دهد. چرا ما مسأله تحول را در 
خصوص علوم انسانی مطرح می کنیم؟ آیا این مسأله اختصاص 
به علوم انس��انی دارد یا در عرصه ه��ای مختلف دانش می تواند 
مطرح ش��ود؟ این خود یک بحث و س��ؤال جدی است، اما فعاًل 
می خواهیم عرض کنیم، اگر ما علوم طبیعی و ریاضی را به همین 
صورتی که هس��تند بپذیریم و تحّول در آن ها را ضروری ندانیم، 
اّما در علوم انس��انی معتقد به ضرورت تحّول هستیم؛ مسأله در 
علوم انس��انی حس��اس تر اس��ت، چرا؟ چرا با روان شناسی مثل 
ریاضیات، هندس��ه، حساب، فیزیک و شیمی برخورد نمی کنیم؟ 
چرا می گوییم فیزیک، فیزیک اس��ت و هر دانشمندی که کشف 
فیزیکی کند، به عنوان یک کشف علمی معتبر است، ولی در علوم 
انسانی این گونه نیست. نکته عمده آن این است که مبانی نظری 
علوم انسانی که این علوم بر آن ها استوار شده است، دچار چالش 

هستند.
به عنوان مثال روان شناس��ی علمی است که کم وبیش با آن آشنا 
هستیم. این روان شناسی  که ما اآلن آن را در اختیار داریم، مبتنی 
بر یکس��ری از مبانی و دیدگاه های خاص درباره انس��ان است؛ 
این که انسان چیس��ت؟ ابعاد وجودی انسان چه چیزهایی است؟ 
حالت مطلوب و ایده آل انسان چیست و چگونه باید باشد؟ چگونه 
باید زندگی کن��د؟ می توانیم این گونه بگوییم که روان شناس��ی 
علمی است که می خواهد انسان را از وضعیت موجود به وضعیت 
ایده آل و مطلوب برساند و به طور طبیعی بر شناختی است که از 
وضعیت موجود انسان و پیشنهادی که نسبت به وضعیت ایده آل 

انسان دارد، مبتنی شده است. 
ما چگونه انسانی را می خواهیم بسازیم؛ یک انسان الهی ملکوتی 
که الگو و نمونه آن در درجه اول معصومین علیهم الس��الم و در 
درجه دوم ش��خصیت هایی مثل حضرت امام، عالمه طباطبایی، 
حضرت آیت اهلل بهجت و شهید مطهری هستند. این  افراد که ما 
به خوبی با آن ها آشنا هستیم. ما می خواهیم چنین انسان هایی را 
بسازیم یا می خواهیم انسانی را بسازیم که اصاًل ابعاد ملکوتی در 
آن  مطرح نبوده یا حداقل برجسته نیست. انسان نرمال و طبیعی 
که ما در اطراف خودمان مش��اهده می کنیم،  انس��انی اس��ت که 
ناهنجاری های اجتماعی و ش��خصیتی، عقده  و فشارهای روحی 
و روانی و روان پریشی ندارد. یعنی همان طور که ما در طب یک 



   خبرنامه داخلی حکمت اسالمیـ  شماره 21   

26 سال پنجم ، مرداد تا آبان 1391

اگر به تاریخ مراجعه کنید می بینید که در جهان اسالم هیچ وقت دانشمندان 
و روحانیون با هم مشکل نداشتند؛ بلکه بزرگ ترین دانشمندان اسالمی ما در 

کسوت روحانیت بوده اند.

انسان س��الم را تعریف می کنیم، در روان شناسی هم یک انسان 
س��الم را تعریف می کنیم و  می گوییم کس��ی که همین نرم ها را 

داشته باشد، کفایت می کند. 
از ط��رف دیگر ابعاد وجودی انس��ان را کاماًل ابعاد مادی در نظر 
می گیریم؛ در بس��یاری از مکاتب روان شناس��ی بُعدی به نام روح 
و نفس که مجرد از ماده بوده و غیرمادی باش��د،  در وجود انسان 
معتبر شناخته نمی ش��ود. در روان شناسی موجود تمام حالت های 
وجودی انسان تحلیل مادی می شود و براساس کیفیت ها، تغییر 
و تحول ها و فرآیندهای بدنی که در وجود انسان است، همراه با 
آنزیم ها و غددی که آن ها را ترشح می  کند، تبیین می شود؛ موادی 
که در بدن وجود دارد، حتی چیزهایی مانند محبت، نفرت، بغض 
و حقد را تبیین می کند. انسان یک دستگاه پیچیده است که اگر 
ش��ما بتوانید به خوبی قواعد آن را شناسایی کنید، می توانید آن را 
ه��م کنترل کنید و هم تربیت،  می توانید هرطور که بخواهید آن 

را آموزش دهید. 

نگاهی نسبت به انسان دارد که او را منقطع االول و اآلخر تلّقی 
می کند؛ نه از طرف اول او را به مبدأ می رساند و نه از طرف غایت 
معادی برای او در نظر می گیرد؛ بلکه انس��ان را در یک محدوده  
کوچک زندگی هفتاد، هشتاد ساله یا نهایت صد ساله، صد و چند 
س��اله خالصه می کند و قبلی و بعدی برای او در نظر نمی گیرد. 
این یک دیدگاه اس��ت که راجع به انسان شناختی دارد، وضعیت 
موجود انس��ان را به گونه ای و وضعیت ای��ده آل را هم به گونه ای 
تعریف می کند، برداشت خاصی از الیه های وجودی انسان دارد، 
بر این اس��اس علمی را به نام روان شناسی سامان می دهد، فارغ 
از منازع��ات و اختالف نظرهایی که در حیطه این علم با همین 

پیش فرض ها و با همین محدودیت ها وجود دارد. 
این محدودیت هایی که به آن ها اشاره کردم در روان شناسی � من 
آن را به عن��وان نمون��ه ای از علوم انس��انی ذکر می کنم تا بحث 
ما مقداری خاص تر، متعین تر و مش��خص تر شود� وجود دارد، اما 
علی رغم این محدودیت ها، تنوع دیدگاه  بس��یار زیادی هم وجود 
دارد؛ یعنی این طور نیس��ت ک��ه ما در روان شناس��ی آرای مورد 
اتفاق و اجماع داش��ته باشیم، ما با مکاتب گوناگون روان شناسی 
و دیدگاه ه��ای مختلف این علم مواجه هس��تیم، اآلن وقتی در 
حوزه روان شناسی بحث می ش��ود، می گویند فالن روان شناسی 
نظرش این اس��ت و دیگری نظرش چیز دیگری است. بنابراین 
در روان شناسی نظریه ها و فرضیه های مختلف و ناسازگار با هم 

را شاهد هستیم.
ما با یک علم تعین یافته  مورد اتفاق بین اندیش��مندان در همان 
ح��وزه مواجه نیس��تیم، این را به خاطر این ع��رض می کنم که 
گاهی که صحبت از تحول می شود، می گویند شما به جنگ علم 
آمده اید، با علم که نمی ش��ود جنگید؛ اگر کسی بخواهد به جنگ 
علم برود، در واقع خود را منکوب کرده است. شکست او از پیش 
تعیین شده است. ما می خواهیم بگوییم  واقعیت علوم انسانی غیر 
از آن چیزی اس��ت که گاهی به خصوص بعضی از دانش��جویان 
این رشته برداشت و تلقی دارند و فکر می کنند یک وحی منزلی 
اس��ت و مطالبی است که مس��جل، قطعی و تثبیت شده است و 
نمی  شود این ها را تکان داد. نه، این گونه نیست، خود دانشمندان 
و متخصصین این حوزه ها نیز چنین ادعایی را ندارند. صحبت از 
تحول علوم انسانی، صحبت از این است که به دلیل مشکالتی 
که این علوم به لحاظ مبادی و مبانی، پایه ها، اهداف و ارزش های 
حاکم بر آن ها دارد، باید با یک حال و هوا و در یک فضای تازه ، 

با یک مبادی و مبانی تازه  بنیان شود. 
ما اگر بتوانیم نش��ان دهیم که این عل��وم در بخش مبانی دچار 
نقصان و آسیب هستند، به راحتی مسأله ضرورت تحول پذیرفته 
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می شود و صحت خود را اثبات می کند. وقتی ما نشان دادیم دانشی 
بر پایه هایی استوار است که نادرست  هستند، همه می پذیرند که 
باید آن را متحول کرد و بر مبانی صحیح اس��توار ساخت. این که 
علوم انسانی مبانی و پیش فرض های خاصی دارد، چیزی نیست 
که مورد انکار کس��ی باشد. حال ش��ما بیایید آن پیش فرض ها، 
مبانی و بنیان ها را مورد بحث و گفتگوی علمی قرار دهید و بعد 
نش��ان دهید که درست نیستند؛ یعنی نشان دهید که این انسان 
هم به لحاظ مبدأ یک پیشینه ای دارد که در این علوم مورد توجه 
قرار نگرفته اس��ت و هم به لحاظ ایده آل ه��ا، اهداف و کماالت 
ظرفیت هایی دارد که در این علوم مورد توجه قرار نگرفته است. 
وقتی بیایید این را نش��ان دهید، معنای آن این اس��ت که آن چه 
تاکنون صورت گرفته ناقص است و باید یک تالش مجدد برای 
بازسازی این علوم صورت پذیرد، این اصل مسأله تحول در علوم 
انس��انی و ضرورت تحول در آن است. متأسفانه گاهی تلقی های 
نادرس��تی از این مسأله شده اس��ت و تصویر نادرستی از مسأله 
تحول در علوم انس��انی ارائه ش��ده است و همین باعث شده که 

مسأله جدی گرفته نشود. 
من به یکی از این تصویرهای نادرس��ت اشاره می کنم؛ برخی از 
نویسندگان که اسم و رسمی هم دارند، این گونه گفته اند که این ها 
معتقدند ما علوم انس��انی را باید از مت��ون دینی )قرآن و روایات( 
اس��تخراج کنیم. مس��أله تحول را این گونه تصویر کرده اند، این 
تصویر را چه موافق و چه مخالف ارائه کند، تصویر غلطی است؛ 
این که فردی بگوید ما باید همان گونه که احکام فقهی را از کتاب 
و سنت اس��تخراج می کنیم، روان شناسی، جامعه شناسی، اقتصاد 
و مدیریت را هم از کتاب و س��نت اس��تخراج کنیم، در حالی که 
کسی این را نمی گوید و اگر هم بگوید دعوای نادرستی است. ما 
همان گونه که در مورد ریاضیات، حس��اب و هندسه معتقدیم که 
بر روش خودش به پیش می رود و حقایق را کشف و معادالت را 
حل می کند و پذیرفته می ش��ود، راجع به علوم انسانی هم همین 
اعتقاد را داریم، منتها صحبت در این است که روی مبانی درست 
حرکت کنیم، پیش فرض های ما درس��ت باش��د، پیش فرض ها 
در خ��ود علم مورد بحث و گفتگو ق��رار نمی گیرد، حوزه بحث و 

گفتگوی آن بیرون از آن  علم است. 
بنابراین توجه داشته باشیم تصویرهای نادرست از علم دینی، علم 
اسالمی و علوم انسانی اسالمی رهزن ما نشود و موجب نشود که 

ما اصل مسأله را نادرست بپنداریم. 
این یک توضیحات کلی راجع به مس��أله تحول در علوم انسانی 
ب��ود، اکنون کمی دربارة دیدگاه هایی که حضرت اس��تاد آیت اهلل 
جوادی آمل��ی در این خصوص دارند، صحبت می کنیم. حضرت 

آیت اهلل جوادی آملی سال هاس��ت مسأله تحول در علوم انسانی 
را مطرح کرده اند. من خودم در برخی جلس��ات که بیش از پانزده 
سال قبل برگزار  شده بود و ایشان در جمع دانشجویانی که خدمت 
ایشان می رسیدند، این مسأله را مطرح می کردند، حضور داشتم؛ 

آن زمان که بحث دانشگاه اسالمی مطرح شد.
نکت��ه ای که حضرت اس��تاد می فرمودند و خیل��ی زیبا هم بیان 
می کردند، این بود که برخی گمان می کنند دانش��گاه اسالمی و 
اسالمی کردن دانشگاه به این است که ما مثاًل در دانشگاه دعای 
کمیل، دعای توسل، نماز جماعت و امثال این ها را برگزار کنیم. 
این ها همه شعائر اسالمی است و کسی با آن ها مخالفت نمی کند، 
بسیار هم نیکو و به جا است  و در زندگی ما چه در دانشگاه و چه 
در غیر دانشگاه باید باشد، ولی این ها دانشگاه را اسالمی نمی کند. 
تأکید زیبای ایش��ان این بود که دانشگاه وقتی اسالمی می شود 
که دانش اسالمی ش��ود، آن محتوایی که در کالس های درس 
ارائه می ش��ود، محتوای اسالمی  باشد. آن وقت این سؤال مطرح 
می ش��ود که دانش اسالمی ش��ود یعنی چه؟ بحث دربارة مطلق 
دانش اس��ت که علوم انسانی بخشی از آن است و البته ضرورت 

اسالمی شدن در این جا بیشتر است.
نکته دیگری که ایشان روی آن تأکید دارند و نکته بسیار جالبی 
است، این است که دانش از آن جهت که دانش است � یعنی علم، 
معرفت، آن چه بازگوکننده واقع اس��ت، آن چه را که هس��ت بیان 
می کند � همواره اسالمی است، نمی تواند غیراسالمی باشد، آن چه 
غیراسالمی است اساساً دانش نیست، بلکه خود را در لباس دانش 

عرضه می کند. 
این یک سخن اساسی و مهم است، اصاًل به رویکرد ما در اسالمی 
کردن علوم جهت می دهد؛ بر این اساس ما وقتی می گوییم علوم 
باید اسالمی شود، در واقع می گوییم جهل باید علم شود، آن چه 
که علم نیس��ت و به نام علم عرضه ش��ده اس��ت، باید تبدیل به 
علم ش��ود، واال علم اگر علم است اسالمی است، اسالم هرگز با 

واقعیت، حقیقت و آن چه که آینه واقعیت است، مخالفت ندارد. 
بر چه اس��اس ش��ما می گویید دانش از آن جهت که دانش است 
هر جا که باش��د اسالمی اس��ت؟ ما این جا معنای لغوی دانش را 
مطرح می کنیم؛ دان��ش یعنی »معرفت«، نه آن چه تحت عنوان 
علوم مختلف به ما عرضه می شود. ما می گوییم همه گزاره هایی 
که در این علوم آمده اند دانش نیس��تند، ما باید نقادی کنیم و در 
آن ها دانش را از غیردانش جدا کنیم. هر کس این ادعا و دعوت را 
داشته باشد، درست است. اگر مجموعه ای را به شما عرضه کردند 
که حق و باطل و درس��ت و نادرس��ت در آن وجود دارد و کسی 
بگوید آن را غربال کنید و درست را از نادرست آن جدا کنید، همه 
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ما تا دانش اسالمی نداشته باشیم، دانشگاه اسالمی نخواهیم داشت و تا دانشگاه 
اسالمی نداشته باشیم، نمی توانیم مملکت اسالمی داشته باشیم.

عق��ال آن را می پذیرند. می گویند حرف، حرف خوب و درس��تی 
است، حرفی نیست که کسی آن را نقد کند. اسالم با دانش و علم 

مخالفت ندارد، بلکه دعوت کننده به علم و دانش است. 
اس��الم دینی اس��ت که از همان لحظه آغاز بعثت پیامبر گرامی 
اس��الم با امر به خواندن )اقرء( وحی را آغاز می کند. معجزه خود 
را کت��اب قرار می دهد و در ج��ای جای آن کتاب به تعقل، تدبر، 
اندیشه و کسب معرفت دعوت می کند. چنین دینی که با دانش و 
معرفت مخالفتی ندارد. آن چه ما می گوییم این است که کاالیی 
با عنوان دانش به ما عرضه می شود و ما آن را به عنوان دانش به 
جوانان خودمان عرضه می کنیم که همه آن دانش نیس��ت؛ باید 

مستقاًل به جایگاه، وزن و ارزش علمی آن ها توجه کنیم. 
اگر ما بدانیم و بفهمیم که این ها بر یک مبانی مبتنی هستند که 
برخی از آن ها از نظر ما نادرس��ت اس��ت،  طبیعتاً نمی توانیم مهر 
صح��ت بر همة نتایج آن مبانی بزنی��م. نمی گوییم این مبانی با 
عالیق ما ناس��ازگار است و یا بومی نیست که البته این یک بُعد 

دیگر مسأله است که باید به طور جداگانه بررسی شود.
ما صرفاً روی این مس��أله بحث نداریم ک��ه این دانش ها بومی 
نیس��تند، گرچه آن هم یک بحث جدایی است، ولی مسأله فراتر 
از آن اس��ت؛ مسأله انطباق دانش با شرایط جغرافیایی، فرهنگی، 

سیاس��ی، اقتص��ادی و اجتماعی ه��ر جامعه ای ض��رورت دارد، 
به خصوص در فرآورده های دانش، چه در علوم انسانی و چه غیر 
علوم انسانی باید با نیازهای جامعه تطابق وجود داشته باشد، بین 
نیازها و درخواس��ت ها و مطالبات با محصوالت به دست آمده از 
دانش باید تطابق وجود داش��ته باش��د؛ اما مسأله تحول در علوم 

انسانی از این هم مبنایی تر است. 
صبحت در این نیس��ت که این ها فقط بوم��ی نبوده و مطابق با 
شرایط ما نیستند، بلکه صحبت در این است که در بعضی موارد 
�  البته به نحو کلی نمی گویم � گزاره های موجود در این علوم دروغ 
و نادرست هستند. حاال برای هر کجا می خواهد باشد.  این که ما 
بگوییم انسان یک موجود مادی محض است، دروغ است، این که 
ما بگوییم انس��ان با مردن و هنگام مردن نابود می شود و از بین 
می رود و حیات انسان به فاصلة بین تولد و مرگ خالصه می شود، 
دروغ است. وقتی این مبانی در علوم سیطره پیدا می کند، وقتی ما 
در علمی بگوییم باالترین درجه  نیازهای انسان نیازهای مادی و 
رفاهی او هستند، دروغ است و دروغ را نباید پذیرفت. کسانی که 
دم از ضرورت تحول علوم انسانی می زنند غیر از این که می گویند 
این علوم بومی نیس��ت و علم ما باید بومی ش��ود، می گویند در 
پاره ای از موارد مهم گزاره های موجود در این علوم دروغ و باطل 
هستند؛ باطل را که نمی شود پذیرفت، ما نمی توانیم زندگی مان را 
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براساس باطل بنیان گذاری کنیم. 
بنابراین نکته مهمی که در فرمایشات عالمه جوادی آملی هست، 
این است که دانشگاه اگر بخواهد اسالمی شود باید ابتدا دانش و 
معرفت اسالمی شود. این یعنی در دانشگاه واقعاً دانش و معرفت 
عرضه ش��ود، البته دانش و معرفت هر جایی باش��ند اگر دانش و 
معرفت است، اگر گزاره ای است مطابق با واقع و حق، طبق نظر 
ایشان اسالمی اس��ت. بر چه اساس ما این سخن را می گوییم؟ 
این به نوبة خود نکته سومی را پیش می کشد که آن هم در خور 
اهمیت اس��ت و از مبانی مهمی است که در فرمایشات حضرت 

استاد جوادی آملی وجود دارد.
بر چه اس��اس ایشان می فرمایند دانش هر جا که باشد اگر واقعًا 

دانش و معرفت است، اسالمی است؟ 
این نکته ای ک��ه می خواهم عرض کنم علی رغم این که به یک 
لحاظ ساده است و من هم سعی می کنم آن را روشن بیان کنم، 
بس��یار مهم اس��ت و آثار و ثمرات فراوانی دارد. ما در بحث های 
فلس��فه دین و در بحث های کالم جدید بحثی با عنوان عقل و 
دین داریم، یعنی نسبت بین این دو چیست؟ یک بحث دیگر هم 
به نام علم و دین داریم که هر دوی این بحث ها از سرفصل های 
مهم در فلسفه دین است. نسبت علم با دین چیست؟ نسبت دین 

با عقل چیست؟ این مسائل ابتدا در عالم مسیحیت مطرح شدند. 
در مس��یحیت بین علم و دین کش مکش، تنازع و تعارض وجود 
داش��ته است، یعنی علم و مسیحیت یک داستان بسیار طوالنی، 
پرماجرا و پرفراز و نشیب  داشته اند؛ یک برداشت رایج وجود داشت 
که مسیحیت با علم س��ازگاری ندارد. طرح این مسأله در جهان 
مس��یحیت علل تاریخی دارد؛ ماجرای گالیله و منازعاتی که بین 
گالیله و ارباب کلیسا وجود داشت و نیز داستان برخوردهای کلیسا 
با دانشمندان بعد و قبل از او را به طور مکرر شنیده اید و می دانید 
که در جهان مس��یحیت دانش��مندان با روحانیون و کشیسش ها 
مش��کل داشتند و کش��یش ها هم با آن ها مش��کل داشتند. چرا 
این مش��کل به وجود آمده است؟ من نمی خواهم وارد آن داستان 
ش��وم، اما این مسأله از جهان مسیحیت وارد جهان اسالم شد و 
این س��ؤال مطرح شد که چه نس��بتی میان علم و عقل با دین 
اس��الم وجود دارد؟ اگر ش��ما به تاریخ مراجعه کنید می بینید که 
در جهان اسالم هیچ وقت دانشمندان و روحانیون با هم مشکل 
نداشتند، یعنی چنین مسأله ای که در جهان مسیحیت بوده است، 
در جهان اس��الم سابقه و پیشینه ای ندارد، پیشینه ندارد که هیچ، 
آن چه که هست این است که س��رآمدهای دانشمندان اسالمی 
روحانیون بوده اند، یعنی بزرگ ترین دانش��مندان اس��المی ما در 
کس��وت روحانیت بوده اند. ریاضی دان، منجم، شیمی دان، طبیب 
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انسان یک دستگاه پیچیده است که اگر شما بتوانید به خوبی قواعد آن را 
شناسایی کنید، می توانید آن را هم کنترل کنید و هم تربیت، می توانید هر 

طور که بخواهید آن را آموزش دهید.

و فیلس��وف جهان اسالم را که مالحظه کنید، می بینید بسیاری 
از این دانشمندان روحانی بوده اند. این سابقه در مسیحیت وجود 

نداشته است. 
در هر صورت این مس��أله وارد جهان اس��الم شد، مثل خیلی از 
مسائل دیگر که مسأله ما نیست، بلکه مسأله دیگران است،  ولی 
گرته برداری می ش��ود و در این جا نیز مطرح می شود که اسالم و 
علم چه دعوایی با یکدیگر دارند؟ چگونه می توانیم این ها را با هم 
جمع کنیم؟ مثل این که با هم س��ابقه نزاع داشته باشند. فارغ از 
این نکته حضرت استاد جوادی آملی می فرمایند: اصاًل طرح این 
مس��أله به این صورت غلط اس��ت، ما نباید از نسبت علم و دین 
یعنی اس��الم و یا نسبت عقل و دین یعنی اسالم، پرسش کنیم 
و این که آیا این دو با هم س��ازگارند یا ناسازگار؟ و اگر ناسازگار و 

متعارض بودند چه باید کرد؟ این نحوه طرح مسأله غلط است.
صورت صحیح طرح مس��أله این است که بگوییم نسبت علم با 
نقل چیست؟ نسبت عقل با نقل چیست؟ یعنی به جای دین باید 
نقل را بگذاریم، آن چه در کنار عقل و علم مطرح می ش��ود دین 
نیس��ت، نقل اس��ت؛ یعنی فهم ما از کتاب و سّنت. باید راجع به 
این ه��ا صحبت کنیم که اگر در آیه  ی��ا روایتی مطلبی را دیدیم 
مبنی بر این که مثاًل الف، باء است، و از طرف دیگر عقل، اندیشه، 
تفکر و علم ما، ما را به این نتیجه رساند که الف، باء نیست، چه 
باید کنیم؟ فرض کنید در یک آیه  یا روایت آمده باشد که زندگی 
و حیات فقط در کره زمین وجود دارد، بعد کشف کنیم که نه در 

کرات دیگر هم حیات وجود دارد. 
خوب این تعارض بین علم یا عقل با نقل است. در این موارد ما 
باید چه کنیم؟ ایش��ان می گویند نحوه صحیح طرح مس��أله این 
است که بگوییم اگر بین عقل و نقل ناسازگاری پیش آمد چه باید 
کرد؟ نقل، یعنی کتاب و سنت، یعنی متن دینی. چه نسبتی بین 
این ها وجود دارد؟ آیا اصاًل نس��بت تعارض وجود دارد؟ یا نسبت 

تعاضد و تعاون وجود دارد؟ یا نسبت تباین وجود دارد؟
 نکته اصلی این است، ایشان می فرمایند: عقل مانند نقل از منابع 
اسالم و معرفت اسالمی است؛ یعنی اسالم اگر دو بال و  دو منبع 
معرفتی داشته باشد، اگر یک منبع معرفتی آن متون دینی یعنی 
قرآن کریم، سنت پیامبران و معصومین )روایات( است، منبع دیگر 
آن عقل، اندیش��ه و قدرت تفکر ما اس��ت.  این خیلی مهم است. 
به اعتقاد حضرت اس��تاد شما هر حقیقتی را که کشف کنید، آن 
حقیقت در فضای معرفت دینی ش��ما خواهد بود. فرقی نمی کند 
که این حقیقت را از آیه قرآن یا روایت به دس��ت آورده باشید، یا 
از طریق آزمایش، تجربه و استدالل عقلی به دست آورده باشید. 
این یعنی همان گونه که متون دینی ما مقدس هستند، آزمایشگاه 

هم از آن جهت که محل کشف حقیقت است، مقدس و ارزشمند 
است، برهان و استدالل هم از این جهت مقدس است. 

ای��ن بحث ثمرات فراوان��ی دارد. این دیدگاه ظرفیت اس��الم را 
گسترش می دهد. بسیاری چنین می پندارند که وقتی ما می گوییم 
یک چیزی اسالمی است، حتماً باید به یک آیه یا روایت مستند 
باش��د. فرمایش ایش��ان این اس��ت که نه این گونه نیس��ت، اگر 
ش��ما مطلبی را بیان کردید و از شما پرس��یدند به چه دلیل این 
را می گویید و مدرک ش��ما چیس��ت؟ و مدرک شما بر آن برهان 
عقلی، اس��تدالل یا آزمایش و تجربه بود، در صورتی که مدرک 
ش��ما بتواند آن مدعا را اثبات کند، مثل این است که شما در آن 

مطلب به یک آیه یا روایت استناد کرده باشید.
این دیدگاه یک چش��م انداز تازه  در بحث تح��ّول پدید می آورد. 
کلیدی اس��ت که قفل های فراوانی با آن باز می شود. وقتی گفته 
می شود اقتصاد اس��المی،  مدیریت اس��المی، برنامه ریزی های 
فرهنگی اسالمی، سبک زندگی اسالمی، این قید اسالمی یعنی 
چ��ه؟ یعنی مطابق با عق��ل و علم و نقل، نه فقط مطابق با نقل. 
ای��ن یعنی ما چیزی بیش از غیرمس��لمانان در چنت��ه داریم، نه 
این که آن چیزی که غیرمس��لمان دارد از دست خود خارج کرده 
باش��یم.  ما می گوییم ما تمام راه هایی را که ش��ما برای معرفت 
داری��د می پذیریم، منتها ما عالوه بر آن منابعی داریم که ش��ما 
ندارید. ما خودمان را از هیچ منبع معرفتی محروم نکرده ایم، بلکه 
می گوییم ما ظرفیت های جدیدی داریم که غیرمسلمانان ندارند؛ 
ما می گوییم وحی و فرمایش��ات معصومین مهم هستند، ما نباید 
خودمان را از این ها محروم کنیم. آیا این حرف به نظر شما حرف 

نادرستی است؟ 
اگر م��ا به این اذعان، باور و حقیقت رس��یدیم که آن چه در این 
کتاب )قرآن( آمده اس��ت، س��خن خدای تبارک و تعالی اس��ت، 
سخن آفریننده هستی است و نسخه ای است که خداوند در اختیار 
ما قرار داده است تا به زندگی ایده آل دست پیدا کنیم، پس روشن 
اس��ت که نباید خود را از آن محروم کنیم. آیا این حرف به نظر 
ش��ما حرف غلطی اس��ت. ما نباید خودم��ان را از این منبع مهم 
معرفتی )وحی( محروم کنیم؛ علوم انس��انی موجود خود را از این 
منبع محروم کرده اند، پس باید متحول ش��وند. آیا این حرف، به 

نظر شما قابل قبول نیست؟ 
ممکن است کس��ی بگوید من مسلمان نیس��تم و این کتاب را 
قبول ندارم. بحث با او به گونه دیگری است؛ البته این که اسالم 
حق اس��ت و قرآن کتاب خداس��ت، به نوبة خود با مبانی برهانی 
اثبات می شود، یعنی تعبدی، سلیقه ای و دل بخواهی نیست که اگر 
می خواهی مس��لمان نباشی، نباش. حرف این است که این حق 
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است، این واقعاً کتاب خداست،  سخن خداست، خدا با ما و برای 
ما س��خن گفته اس��ت. با وجود این، آیا ما مجاز هستیم که خود 
را در علوم انس��انی از این حقایق محروم کنیم؟ اگر واقعاً در این 
کتاب آسمانی خطوطی نشان داده می شود و کلیاتی برای ما بیان 
می ش��ود که مبانی صحیح را در دست ما قرار می دهد که اگر ما 
آن مبانی را بگیریم و براساس آن ها حرکت کنیم، مطالب به گونه 
دیگری خواهد شد، ما نباید بگوییم آن چه برخالف آن مبانی پدید 

آمده، باید متحول شوند؟ 
انس��ان تعجب می کند، گاهی بعضی این ط��ور مطلب را مطرح 
می کنند که مقام معظم رهب��ری که صحبت از ضرورت تحول 
در علوم انس��انی کرده اند، مثل این که امر غریبی را گفته اند، یک 
چی��ز واضح البطالن و غیرقابل قبولی را مطرح کرده اند. این گونه 
نیست، فرمایش ایشان صحیح است، ما خیلی زودتر از این ها باید 
به این مسأله می پرداختیم و مشکالتی که جمهوری اسالمی در 
این س��ی و چند س��ال با آن ها درگیر بوده است، مانع شده است 
پیش از این به طور جدی به این بحث پرداخته شود، هرچند قباًل 

اصل مسأله مطرح شده بود. 
ما تا دانش اس��المی نداشته باش��یم، دانشگاه اسالمی نخواهیم 
داشت و تا دانشگاه اس��المی نداشته باشیم، نمی توانیم مملکت 
اس��المی داشته باشیم. این که ما در دانشگاه های خودمان هزینه 
کنی��م و مطالبی را به دانش��جوی خودمان تعلیم دهیم که بنیان 
دین را منه��دم می کند، چه توجیهی دارد؟ مثاًل جامعه شناس��ی 
رشته ای است که پیش فرض بزرگ ترین مبدعین و مبتکرین آن 
این بوده اس��ت که دین ساخته بشر است. اصاًل جامعه شناسی با 
جامعه شناسی دین شکل گرفت و فرض جامعه شناسان برجسته 
دین، مثل دورکهایم و امثال این ها این بوده است که خدایی وجود 
ندارد. در عین حال دیدند که مردم معتقد به وجود خدا هس��تند. 
آنگاه گفتند علت یابی کنیم که چ��را عموم مردم در طول تاریخ 
این اعتقاد باطل را دارند؟ فرضیه های گوناگون جامعه شناختی از 
این جا شکل گرفت. فضای جامعه شناسی دین این است که خدا 
نیست، اما با این که خدا نیست مردم معتقد به وجود خدا هستند. 
برای پاس��خ به این پرس��ش که چرا با این که خدا نیست، مردم 
معتقد شدند خدا وجود دارد، فرضیه درست کردند. در روان شناسی 
دین نیز همین طور اس��ت. بعد ما این فرضیه ها را به دانش��جوی 
خودمان آموزش می دهیم. این دانشجو چگونه تعارض های ذهنی 
خ��ود را برطرف کند؟ از طرفی نماز می خواند و از طرفی اس��تاد 
می گوید می دانید شما چرا معتقد شدید که خدا وجود دارد؟ چون 
در جامعه هستید، جامعه بر افراد قدرت دارد، این حاکمیت جامعه 
بر اف��راد فرد به موجودی به نام خدا انتقال داده اس��ت. به خاطر 
همین ش��ما فکر می کنید خدایی هست. آیا نباید این ها متحول 

و درست ش��ود؟ در علوم طبیعی هم غفلت داریم. مشکل عمده 
غفلت از غیب اس��ت.  همان طور که عرض کردم دانش اگر واقعًا 
دانش باش��د طبق این مبانی در اصل اسالمی است. صحبت در 

این است که همراه با دانش غیردانش را به خورد ما ندهند.
نکتة دیگ��ری که حضرت اس��تاد جوادی آملی در فرمایش��ات 
خودش��ان بیان فرمودند و نکته  خیلی خوبی است، این است که 
عالوه بر علوم انس��انی، فیزیک، شیمی و دیگر علوم طبیعی هم 
باید علوم اسالمی شوند، چطور؟ ایشان می فرمایند: خدای تبارک 
و تعالی یک قول و فعل دارد، قرآن کریم کتاب تشریعی و سخن 
خداس��ت. چطور ما هرگونه مطالعه و بررس��ی درباره این کتاب 
می کنیم، علم اس��المی است، کل این هستی و خلقت هم فعل 
خداس��ت و به یک معنا س��خن تکوینی خداوند اس��ت. پس هر 
پژوهش��ی که ش��ما در آن انجام دهید که آن را بهتر بشناس��ید، 
درواقع کوش��یده اید تا الیه ای از الیه ها ی فعل خدا را باز کنید و  
نش��ان دهید. این مثل همین می ماند که تأمل کنید تا مضمون 

آیه ای از قرآن را استخراج کنید.
اگر ما فیزیک، ش��یمی، گیاه شناس��ی، زمین شناس��ی و مانند آن 
را با این فضا در دانش��گاه خودمان مطرح کنیم، تحولی اساسی 
پدید خواهد آمد. دانش��مندان ما قباًل این ط��ور بودند؛ اگر کتاب 
فیزیک، طبیعیات و طب می نوش��تند با بسم اهلل الرحمن الرحیم، 
الحم��داهلل رّب العالمین آغاز می کردند و می گفتند ما می خواهیم 
فعل و خلقت خدا را نش��ان دهی��م،  می خواهیم بفهمیم خدا چه 
کرده است؟ اگر دانش��گاه های ما، کالس های درس ما با چنین 
فضایی ش��کل بگیرد، می توان گفت فضای آن ها اسالمی است. 
فیزیک همین فیزیک است و گزاره های آن همین گزاره ها است، 
ما نمی خواهیم گزاره ها را عوض کنیم، نمی خواهیم بگوییم دیگر 
ترکیب آب H2O نیست، نه همین است، ولی این آب را از مبداء 
ب��ه خدا منتهی کنیم و به عنوان خلقت خدا آن را بررس��ی  کنیم. 
در هر حال می خواس��تم اش��اره  ای به این داشته باشم که بحث 
اسالمی سازی علوم حتی در علوم طبیعی هم قابل طرح است که 

البته نیاز به تفصیل بیشتری دارد.
امیدوارم در این ش��ب های عزیز همه  م��ا از نورانیت قرآن کریم 
بهره مند شویم و بتوانیم از مانده  ماه مبارک رمضان بهره برداری 
هرچه بیش��تری داشته باش��یم. خدای تبارک و تعالی را به عزت 
و جالل��ش می خوانیم ک��ه به همه ما و به مملک��ت ما عزت و 
سرافرازی عنایت فرماید و مقام معظم رهبری را در هدایت هرچه 
بهتر نظام اس��المی یاری فرماید و ما را نیز از یاران ایش��ان قرار 

دهد. والسالم علیکم و رحمةاهلل.



حجت االسالم والمسلمین دکتر محسن الویری در سال 1341 متولد شد و دورس حوزوی را تا حضور در درسهای خارج اساتید 
بنام حوزه قم ادامه داد و  لیسانس خود را در رشته معارف اسالمی و تبلیغ از دانشگاه امام صادق)ع( و دکترای تخصصی در 

رشتة تاریخ و تمدن ملل مسلمان از دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهران اخذ نمود.
از دکتر الویری آثار زیادی در قالب مقاله و کتاب در زمینه تالیف و ترجمه منتشر گردیده است که می توان به کتب ذی ل اشاره نمود:

� زندگی امام کاظم علیه السالم
� تبلیغ اسالمی و دانش ارتباطات اجتماعی 

� مروری بر جغرافیای تاریخی آوه       
� مطالعات اسالمی در غرب 

� شیعیان از سقوط بغداد تا ظهور صفویه؛ زندگی فرهنگی و اندیشة سیاسی 
دکتر محس�ن الویری عالوه بر عضویت هیئت علمی دانش�گاه امام صادق)ع( ، ریاس�ت گروه تاریخ دانش�گاه مذاهب اسالمی و 
عضو کمیسیون علمی  � راهبردی تحقق سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران، عضو مجمع عالی حکمت اسالمی می باشد و  در 

گروه  فلسفه علوم انسانی این مجمع نیز عضویت دارد.

حجت االس�ام والمس�لمین دکتر الویری



  سخن نخست
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بس��م اهلل الرحمن الرحیم. الحمدهلل رب العالمین. و الصالة و 
الس��الم علی حبیب اله العالمین اباالقاسم مصطفی محمد. ثم 
الصالة و الس��الم علی اهل بیت الطیبین والطاهرین. السیما 

بقیه اهلل فی االرضین. 
موضوع بحثی که در این ساعات پایانی نمایشگاه بین المللی قرآن 
تقدیم حضور عزیزان خواهد ش��د. بحثی با عنوان جایگاه تمدن 
پژوهی در تحول علوم انس��انی است. بی تردید مباحث مربوط به 
تحول علوم انسانی دارای ابعاد، اضالع و ظرافت هایی است که از 
زوایای مختلف باید به آن پرداخته شود. و این حقیر به این دلیل 
که کار اصلیم تاریخ اس��ت، از منظر تاریخی می خواستم مباحثی 
را در این زمینه تقدیم حضورتان داش��ته باشم. خیلی مختصر و 
بدون این که بخواهم وقت زیادی از شما عزیزان بگیرم. در ابتدای 
عرایض��م به پاره ای از مباحثی که به عنوان مفاهیم اولیه و پیش 
فرض های این بحث می تواند و یا باید مدنظر قرار گیرد اشاره ای 

کوتاه داشته باشم. 
نخستین اش��اره این اس��ت که درباره این که ما چه مفهومی از 
تمدن را این جا مدنظر داریم. این باور ما درباره چیس��تی تمدن، 
تعریف تمدن هرچه که باشد، تأثیری در بحث ما نخواهد داشت. 
بنابرای��ن من وقتی را برای تعاریف تمدن اختصاص نخواهم داد 
و از این بحث خواهم گذش��ت. شما هر نگاهی و با هر مبنایی از 
هر منظری به تمدن داشته باشید، بی تردید علم و مباحث علمی 
یکی از اجزاء و بلکه یکی از ارکان تمدن به حساب می آید. و ما 
هم تبعا در همین حد بیشتر کار نداریم. و بنابراین تعاریف هرچه 

که باشند نیازی به تفسیر و تبیین و بررسی آنها نیست. 
نکته دوم این اس��ت که تمدن پژوهی گرچه دارای مباحثی است 
که بعضی های آن ها مباحث نظری است و بعضی از مباحث تمدن 
هم از اساس معطوف به آینده است. اما سرشت تمدن پژوهی در 
واقع گونه ای از تاریخ نگاری اس��ت و از ش��اخ و برگ های تاریخ 
باید به حس��اب آید. اگر ذهنیت م��ا از تاریخ در حال حاضر یک 
دانش��ی است که به صورت عمده تکیه دارد بر تاریخ سیاسی، بر 
آمد و شد دولت ها و حکومت ها و کارهایی که دولت مردان انجام 
داده اند، گونه دیگر هم می شود به تاریخ نگریست که در این نگاه 
به همه ابعاد گذشته و شریعت توجه می شود. به کارهای علمی 
که انس��ان ها انجام دادند، به فعالیت فرهنگی آن ها، به زندگی 
اجتماع��ی عامه مردم ب��ه این فعالیت ه��ا و نهادها و روابط 
اقتصادی و همچنین به مباحث سیاس��ی که مجموعه این ها 

را ما تمدن می گوییم. 
نکته س��ومی که به عنوان مقدمه مناسب است مدنظر قرار گیرد 
این است که ما نیز براساس پاره ای از اعتقادمان تبعاً در جای دیگر 

و در مجالی دیگر باید به خوبی باز و تبیین ش��ود. یک ارتباطی 
بین انس��ان، جامعه، تاریخ و سپس تمدن قائل هستیم. خالصه 
حرفی که در این نکته می شود زد این است که همان گونه که 
انسان دو بعد مادی و معنوی دارد، همان طور که تاریخ زندگی 
یک انس��ان به مثابه فرد تنها و تنها وی��ژه مباحث زندگی این 
جهانی انس��ان و تالش های اقتصادی انسان نیست، جامعه نیز 
به عنوان ترکیبی از انسان  ها، ترکیبی حقیقی از انسان ها جامعه 
نیز سرشتی دوگانه دارد و چون تاریخ در واقع انباشت جامعه در 
ادوار مختل��ف در مقاطع مختلف و در برش های زمانی مختلف 
از تاریخ اخذ می ش��ود؛ یعنی اگر جامعه را به هم بفشاریم و این 
تعبیر اگر درست باشد بتوان جامعه را به هم انباشت و جامعه را 
در نظر گرفت. این برش های مختلف را کنار هم گذاشت، تاریخ 
پدید می آید. اگر انسان موجودی دو بُعدی است و جامعه به تبع 
انس��ان این گونه اس��ت، تاریخ نیز الجرم این گونه خواهد بود. 
برهمین اساس تمدنی است که عرض کردم گونه ای از توجه به 
تاریخ همین سرنوشت را دارد و تمدن امری و پدیده ای یک سره 
مادی، این جهانی و معطوف به فعالیت های اقتصادی نیس��ت. 
همه این ابعاد را باید شامل شود و همچنین به همان ترتیب که 
قوانینی بر انسان حاکم است که این قوانین زمان و مکان نمی 
شناسد. هرجا س��خنی از انسان به میان باشد این قوانین وجود 
دارد. انس��ان های امروز و گذشته، انسان های این زمان و زمان 
دیگر و زمین و سرزمین دیگر همه چون انسان هستند محکوم 
ضوابط مش��خصی هستند این نکته درباره جامعه صدق خواهد 
کرد و عینا درباره تاریخ و تمدن هم صدق خواهد کرد. انس��ان 
یک بعد ثابت و یک بعد متغیر دارد. بدون تردید در پاره ای موارد 
مثل س��بک زندگی انسان امروزی با انس��ان دهه ها، قرن ها و 
هزاره های گذش��ته قطعا متفاوت است. انسان این تکه از زمین 
با انس��ان تکه دیگر از زمین گوناگون زیست می کند. اما هر جا 
انسان وجود دارد پاری از قوانین مشترک هم است. تمدن ها نیز 
یک وجه ثابت دارند که هرجا هر تمدنی در معرض بررسی قرار 
گیرد آن قوانین ثابت وجود دارد ولی هر تمدنی هم ویژگی های 
خاص خود را دارد. تمدن ها در همه ابعاد با یکدیگر یکس��ان و 

مشترک نیستند.
یکی از قواعد، ضوابط و مس��ائل مش��ترک تمدن ها، داد و ستد 
تمدنی است. هیچ تمدنی نه تنها و تنها با تکیه بر بنیه خودی به 
فعلیت و ش��کوفایی می رسد و هیچ تمدنی هم نیست که هیچ 
اثری بر دیگر تمدن ها نداشته باشد. تمدن ها داد و ستد دارند. از 
دیگر یافته های تمدنی می گیرند، اخذ می کنند و به دیگر تمدن ها 
این را خواهند داد. این قانون مشترک همه تمدن هاست. براساس 
ای��ن چهار مقدمه ای که به اختصار تمام تقدیم ش��د و امیدوارم 
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شما هر نگاهی و با هر مبنایی و از هر منظری به تمدن داشته باشید، بی تردید 
علم و مباحث علمی یکی از اجزاء و بلکه یکی از ارکان تمدن به حساب 

می آید. 

اجمال مطلب موجب ابهام نش��ده باشد. اکنون باید بگویم بحثی 
ک��ه ما می خواهی��م در این جا تعقیب کنیم درب��اره تحول علوم 
انسانی اگر از منظر تمدنی به آن نگریسته شود. در واقع سؤال این 
اس��ت که چیزهایی را ما به عنوان یک مسلمان دانش هایی را از 
دیگ��ر تمدن ها فراگرفته و اخذ کرده ایم و اکنون با این پرس��ش 
روبرو هستیم که آیا آن چه از دیگر تمدن ها گرفته  ایم امکان بومی 
شدن دارد یا ندارد؟ آیا می توان آن چه که خاستگاه غیراسالمی 
دارد، خاستگاه دیگر سرزمین هاست، خاستگاه آن سرزمین هایی 
است که با اسالم سروکاری ندارند یا الاقل اسالم بنای تولید این 
دانش ها نبوده اس��ت. آیا می ش��ود این ها را آورد و با ویژگی ها و 
اقتضائات یک جامعه دینی س��ازگار ک��رد یا نمی توان این کار را 
کرد؟ درباره علوم انسانی هیچ کس تردید ندارد که علوم انسانی 
در مفهوم جدید از محصوالت بیس��تم اروپاس��ت. درست است 
مفاهی��م علوم انس��انی در دیگر تمدن ها بوده اس��ت. در تمدن 
اس��المی پیشین هم هس��ت، در تمدن یونان هم وجود دارد. اما 
علوم انسانی به این صورت، به صورت مشخص و مدون به مثابه 
یک دیس��یپرین به مثابه یک نظام آموزشی و به مثابه یک نظام 
علمی قطعا در نیمه دوم قرن نوزدهم و در قرن بیستم در اروپا پیدا 
ش��د. ما پیش از این اگر هم انس��ان ها به جامعه توجه داشتند اما 
دانشی به نام جامعه شناسی نداشتیم. اگر همواره اندیشمندان به 
روان  انسانی توجه داشتند، دانشی به نام روانشناسی نداشتیم. اگر 
همواره به ارتباطات به عنوان بخشی از زندگی توجه داشته است 
اما دانشی به نام ارتباطات نداشتیم. پس علوم انسانی به مثابه علم 
تباری غیربومی دارند. زاده اصیل این سرزمین نیستند. زاده اصیل 
قلمرو حکومت اسالم نیستند. نسبت به این ها چه باید کرد؟ من 
باز نمی خواه��م وقت را بگیرم، فقط همه می دانند یک طیفی از 
دیدگاه ها در این باره وجود دارد و در مجالس و محافلی که درباره 
علوم انسانی تشکیل می شود این دیدگاه های مختلف هم عرضه 
می شود. این کتاب هایی که در این باره نوشته می شود شما طیف 
ای��ن دیدگاه ه��ا را می بینید. در مقاالتی که در این باره نگاش��ته 
می شود باز این طیف به چشم می خورد. برخی بر این باور هستند 
که یک س��ره باید از این علوم چشم پوشید، چون بومی نیستند، 
خاستگاه درون دینی ندارند و عّده دیگر بر این باور هستند که نه 
در سر دیگر این طیف در افراطی ترین شکل هم این است که باید 
فقط به این علوم چشم بدوزیم. عده ای می گویند چشم بپوشیم، 
عده ای می گویند چشم بدوزیم. در مورد میراث غرب اکنون شما 
این دو دیدگاه را در جامعه خودمان می بینید، که عده ای می گویند 
هر آنچه غربی است چون غربی است شایسته اعتنا نیست و باید 
کنار گذاشته شود، برخی دیگر که حاال االن کمتر هستند ولی آن 
جمله معروف تقی زاده را همه به خاطر داریم که گفت: »از فرق 

سر تا ناخن پا باید غربی شد.« این طیف دیدگاه ها وجود دارد. من 
باز موضوع بحثم بررسی دیدگاه ها و بررسی نقد این دیدگاه ها و 
رس��یدن به یک دیدگاه مناسب در این باره نیست. قصد من این 
است که ببینیم تجربه تاریخی ما مسلمانان این باره چه پاسخی 
می دهد؟ مس��ئله ما این بود که عرض کردم. بنابراین پرس��ش 
اصلی که در چنددقیقه می خواهم به آن پاسخ دهم و بسط مطلب 
را باید به مجالی دیگر وانهاد. این اس��ت که علومی که خاستگاه 
درون دینی ندارند، آیا اوال امکان بومی شدن دارند یا نه؟ ثانیاً اگر 
پاسخ ما به این پرسش مثبت بود پاسخ مثبت دادیم آن موقع در 
مورد چگونگی باید س��خن بگوییم که چگونه این بومی س��ازی 
ممکن اس��ت؟ شما ببینید این را باز ضمن تأکید عرض می کنم. 
دانش هایی که امروز نزد ما وجود دارد مثل گذشته تمّدن مان به 
دو دس��ته تقسیم می شوند: برخی از این دانش ها خاستگاه درون 
دینی دارند. مثال دانش تفسیر قرآن، دانش وارداتی نیست، دانش 
حدیث دانش وارداتی نیست. دانش قرائت قرآنی، دانش وارداتی 
نیست، یک دانش کامال درون دینی است. خاستگاه آن دین است 
به این معنا، مادام که پیامبر به پیامبری مبعوث نش��ده بود چنین 
دانشی اصال امکان تصور نداشت. چون پیامبر با پیامبر شد، چون 
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نشست

قرآن��ی نازل ش��د، چ��ون حدیث نب��وی در اختیار ق��رار گرفت. 
دانش هایی که خاستگاه آن دین بودند پیدا شدند. اما همه دانش ها 
این گونه نیستند. در گذشته تمدنی نیز ما دانش هایی را داریم که 
پیش از این که پیامبر به پیامبری مبعوث شود. این دانش ها وجود 
داشتند. دانش پزشکی با اسالم و با پیامبر خاتم شروع نشد. دانش 
نجوم، جغرافیا، هبأت، منطق و فلس��فه همین گونه هستند. و ما 
تعداد قابل توجهی از دانش ها را داریم. ریاضیات نیز از همین نوع 
دانش هاست که با بعثت پیامبر شروع نشدند یعنی خاستگاه آن ها 
هم پیش از اس��الم و هم غیر از اسالم بود. یعنی دیگر تمدن ها، 
آن ها را پدید آورده بودند. اگر امروزه با این پرسش روبرو هستیم 
که آیا می توانیم دانش علوم انس��انی که خاستگاه غربی دارد را 
بوم��ی کنیم یا نه؟ عرض بنده این اس��ت که این پرس��ش یک 
پرسش نوپدیدی نیست. این پرسش، پرسشی نیست که مثاًل با 
پیروزی انقالب اسالمی در ایران زاده شده باشد. درست است بعد 
از پیروزی انقالب پاسخ این پرسش ضرورت بیش تر خواهد یافت. 
بر ما مهم بود که به این پرس��ش چه پاسخی بدهیم. چون نوع 
روابط م��ان با دیگر س��رزمین ها می توانس��ت و می تواند متأثر از 
پاسخی باشد که به این پرسش می دهیم. اما این پرسش، پرسش 

جدیدی نیست. این پرسش پیش از این هم وجود داشته است. در 
این پرسش دقت فرمایید. من در این نکته می خواهم تأکید کنم. 
اغلب عزیزانی که در این مباحث صحبت می کنند. از جمله خود 
همین عنوان تحول در علوم انسانی پیش فرض آن این است که 
بین علوم انس��انی و بین علومی که ما اصطالحا علوم طبیعی و 
ریاضی می گوییم. بین این ها تف��اوت جوهری از این نظر وجود 
دارد. الاقل از منظر تمدن اس��المی و در گستره تمدن اسالمی 
تمایزی بین این نوع علوم )یعنی علوم انسانی( و علوم طبیعی و 
ریاضی وجود ندارد. باز پاسخی به این پرسش داده می شود که آیا 
می توان از دیگر تمدن ها اخذ کرد یا نه؟ عیناً هم بر علوم انسانی 
و هم بر علوم طبیعی و ریاضی به تعبیر و تفس��یر امروزی صدق 
کند. پس اگر این قس��مت عرایض��م را جمع بندی کنم. اگر این 
پرس��ش، پرسش جدیدی نیست. پرسش��ی که می خواهم به آن 
جواب بدهم این اس��ت که اگر ما گذشته تمدن اسالمی را مورد 
بررسی قرار بدهیم در این گذشته تمدنی علومی که مسلمانان با 
علومی که خاس��تگاه دینی نداش��ت چگونه برخورد می کردند؟ 
مسلمانان با طبی که خاستگاه آن ایران بود و بعد طب یونانی هم 
به آن اضافه ش��د چگونه برخ��ورد کردند؟  آیا چون اس��اس آن 
غیراسالمی بود دور ریختند؟ یا آن ها را اخذ کردند؟ آیا نجوم که 
از سه آبش��خور نجوم هندی، ایرانی و یونانی � رومی سرچشمه 
گرفته است. این سه تا سرچشمه پیش از اسالم مباحث نجومی 
داش��تند. این ها به هم آمیخته شدند و نجوم دوره اسالمی شکل 
گرفت. مسلمانان با دانش نجومی که خاستگاه برون دینی داشت 
چگونه برخ��ورد کردند؟ این ش��یوه برخورد به نظ��ر من ارزش 
بازخوانی دارد. این ش��یوه برخورد به نظر من درس هایی دارد که 
می خواهم به اختصار تمام این ها را برجس��ته کنم. اما در واقع در 
مورد این پرسش در تمدن اسالمی در قسمت قبلی عرایضم بود. 
این قصه ای که در تمدن اتفاق افتاد این بود. در تمدن اس��المی 
ی��ک بار در نظر بگیریم چه چیزی اتف��اق افتاد؟ ببینید وحی در 
س��رزمین حجاز نازل ش��د. مردم حجاز پیش از بعثت پیامبر هم 
چندان رشد، شکوفایی و رونق تمدنی نداشتند. البته نمی خواهم 
بگویم یک سره در توحش به سر می بردند. این تعبیر هم ما قبول 
نداریم. اما اگر در ش��عر و شاعری عرب های حجاز در نقطه اوج 
بودند و آنقدر تس��لط در شعر داشتند و شعر آنقدر رونق داشت و 
آنقدر ش��عل جاهلی استوار بود که معجزه جاویدان به زبان عربی 
نازل شد. این نشان می دهد که در این جنبه عرب ها یک کارآمدی 
داش��تند. اما در دیگر جنبه های زندگی خیلی پررونق زندگیشان 
نبود. و از منظر تمدنی فاصله چشم گیر با سرزمین های متمدن آن 
روزگار یعنی ایران و روم داشتند. وحی در چنین سرزمین نازل شد 
و بعد وحی از سوی همین اعراب مسلمان به مثابه بذری از حجاز 
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از منظر تمدن اسالمی و در گستره این تمدن اسالمی، تمایزی بین نوع علوم 
انسانی و علوم طبیعی و ریاضی وجود ندارد.

بیرون آورده ش��د و در دو قلمرو تمدن��ی مهم یعنی ایران و روم 
افش��انده شد. ایران پیش از بعثت پیامبر هم خاستگاه تمدن بود، 
تمدن س��از بود. منطقه روحی که مپراثور منطقه یونانی هم بود. 
یونان و روم هم هر دو را می دانیم که تمدن متناسب با خودشان 
را داش��تند. آش��نایی ایرانیان و رومیان با تم��دن به بعثت پیامبر 
برنمی گردد. پیش از اس��الم هم این گونه بود. بذری مناس��ب از 
سرزمین حجاز در سرزمین هایی مستعد و تمدن خیزافشانده شد. 
ترکیب این دو یعنی آن بذر مناسبی که اندیشه اسالمی است از 
جان��ب خداوند به زبان عربی بر مردم حجاز این بذر اگر از حجاز 
بیرون نمی آمد وفقط در قلمرو عربستان می ماند. تمدن اسالمی 
پیدا نمی ش��د. چون این بذر مناس��ب به سرزمین های مستعدی 
آورده ش��د و افشانده شد، تمدن اسالمی پیدا شد. وقتی این طور 
شد در واقع مرز های جهان اسالم گسترش یافت. مرزهای اولیه 
اگر فقط شهر مدینه بود و در زمان خود پیامبر مرزها سراسر حجاز 
را در برگرفت. اکنون در عصر فتوحات مس��لمانان پهنه ای بسیار 
فراخ و گسترده شاید بی نظیر در تاریخ بشریت را ایجاد کردند. از 
جنوب فرانس��ه تا شمال چین قلمرو دولت واحد شد. همه این ها 
فتح شد و در اختیار مسلمانان قرار گرفت. در این قلمرو گسترده 
دانش هایی رواج یافت. این دانش ها همان طور که در بخش قبلی 
عرض کردم مقداری از آن ها خاس��تگاه درون دینی داش��تند اما 
مقداری دیگر خاس��تگاه برون دینی داش��تند. یعن��ی در همین 
س��رزمین های متم��دن از قبل وجود داش��ته اند. ش��یوه برخورد 
مس��لمانان با این یافته تمدنی، با این محصوالت تمدنی، با این 
دس��تاوردهای تمدنی که خاستگاه برون اسالمی دارند و پیش از 
بعثت پیامبر در سرزمین هایی مثل ایران و روم رواج داشتند، این 
بود آن چه که در تاریخ ما می بینیم که نیامدند یک سره این علوم 
را دور بریزن��د. نگفتند چون این علوم از اس��الم پدید نیامدند، از 
اس��الم زاده نشده اند در دامن اس��الم زاده نشده اند، به این خاطر 
این ها را باید دور ریخت. هیچ گاه این کار را نکردند. تمامی این 
علوم را به رسمیت شناختند. بعضی از این ها خود به خود در بین 
مسلمانان رشد کرد؛ مثال عین جغرافیا و نجوم. اما برخی دیگر نه 
اصال وارد جهان اسالم نشد. خود مسلمانان رفتند آن ها را گرفتند، 
ب��ا امپراتور روم مکاتب��ه کردند، آوردند و ب��ه زبان عربی ترجمه 
کردند. اگر درباره بیت الحکمة حرف و حدیثی است و عده ای به 
عنوان یک نهاد گسترده آن را قبول ندارند. اما هیچ کس این را 
انکار نکرده اس��ت که حداقل یک کتابخانه گسترده ای که منابع 
علمی یونانی ها و رومی ها در آن جا نگهداری می شد و مترجمان 
شاخص جهان اسالم این کتاب ها را از آن جا می گرفتند و ترجمه 
می کردن��د. این حداقل درباره بیت الحکمة پذیرفتنی اس��ت. آن 
رویکرد اکثری هم این است که می گویند بیت الحکمة یک نهاد 

رسمی اصال برای ترجمه آثار برگزیده از زبان های غیر عربی به 
زبان عربی بود. مسلمانان رسما برای ترجمه آثار برگزیده به زبان 
عربی سرمایه گذاری کردند. چه در حوزه های مختلف؛ در ادبیات 
اگر کلیله و دمنه در زمان ساس��انیان از زبان سانسکریت به زبان 
پهلوی ترجمه شده بود در همین دوران به زبان عربی ترجمه شد 
و تأثیری ماندگار در ادبیات عربی، داس��تان عربی و به واسطه در 
ادبیات اروپایی گذاشت. آثار شاخص چهره هایی مانند: جالینوس، 
بطلیموس، ارس��طو، افالطون، سقراط و ارشمیدس و دیگران در 
همین دوران به زبان عربی در شاخه های مختلف ترجمه شد و در 
اختی��ار قرار گرفت. اگر مس��لمانان این دانش ها را به رس��میت 
ش��ناختند و این ها را ترجمه کردند و اخذ کردند. آیا سخن من به 
این معنا است که هیچ تغییری در این علوم ندادند؟ خیر. این ها را 
متناس��ب با نیازهای خودبازس��ازی کردند، بازتولی��د کردند. این 
پرسش می تواند مطرح باشد که مراد از این بازتولید چیست؟ مراد 
از این بازسازی چیست؟ مراد از سازگار ساختن دانش های برون 
دینی با اهداف جامعه دینی دقیقا چیس��ت؟ این را به شکل کلی 
می توان گفت. اما باالخره اگردر حد کلی باقی بماند به یک شعار 
بیشتر نزدیک است که من بگویم هر علمی را از هر جایی بگیرم 
ولی با اهداف جامعه دینی این ها را س��ازگار کنم. مش��خصاً مراد 
چیست؟ مراد حقیر از این حرف به استناد تجربه تاریخی این است 
که در گام نخس��ت مس��لمانان این علوم را ک��ه می گرفتند در 
کارکردهای آن علم متناسب با نیازهای جامعه اسالمی تغییری 
پدید می آوردند. این بحث برای این که روشن شود باید همراه با 
مثالی ذکر و روشن شود که منظور چیست؟ من صرفا به عنوان 
نمونه، به عنوان یک بررسی موردی به دانش جغرافیا می خواهم 
اش��اره کنم. در دانش جغرافیا باز عزیزان��ی که مطالعاتی در این 
زمینه دارند می دانند که مهم ترین سرچشمه ها و دانش جغرافیا 
در دوره اس��المی در درجه اول در این زمینه میراث ایرانی است. 
که آن بحث هفت اقلیم و مانند این ها و ایران ش��هر و این نوع 
مباحث از جغرافیا ایرانی گرفته ش��د. و بعد هم میراث یونانی – 
رومی است. هم آثار یونانی ها همان طور که در سلطه رومی ها 
پدید آمد. این ها وارد جهان اسالم شدند و مسلمانان این ها را به 

رسمیت شناختند.
همانطور که گفتم گام اول تغییر در کارکردها بود. کارکرد جغرافیا 
در دوره پیش از اس��الم چه بود؟ جغرافیا دانش��ی اس��ت که کره 
زمی��ن را بر روی کاغذ برای ما رس��م می کند. جغرافیا ژئوگرافی 
اس��ت. واژه یونانی اس��ت. ژئو به معنای زمی��ن و گرافی هم که 
هم خانواده گرافیک اس��ت که برای ما مأنوس و آش��نا است به 
معنای رس��م کردن است. ابن حوقل که نخستین کتاب جغرافیا 
را نوش��ت و ملهم از آثار یونانی ها بود. نام کتاب خود را »صورت 
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نشست

االرض« گذاشت. »صورت االرض« به معنای چهره زمین است. 
جغرافیا معنای لغویش همین اس��ت. تلفظ عربی ژئوگرافی است 
که جغرافیا چون گاف در زبان عربی نیس��ت. جغرافیا اس��ت که 

جغرافی االن ما تلفظ می کنیم.
صورت االرض یعنی ترس��یم زمین بر روی کاغذ اس��ت. یعنی 
دانش��ی اس��ت که از پدیده های طبیعی، کوه ه��ا، دریاها، رودها، 
دش��ت ها، دره ها و مانند این ها سخن می گوید. این ها را برای ما 
رسم می کند. به ما گزارش می دهد. که در یک مقیاس کوچکی 
روی صفحه کاغذی بدانم در این منطقه کجاها کوه واقع ش��ده 
است؟ کجاها رود وارد شده است. شهرها در کجا هستند و راه بین 
ش��هرها کدام ها اس��ت؟ کارکرد جغرافیا آگاهیدن ما نس��بت به 
پدیده های طبیعی بود. اما همین جغرافیا وقتی وارد جهان اسالم 
ش��د در خدمت حس��ن اجرای اح��کام دینی ق��رار گرفت. یعنی 
کارکردهای دانش تغییر پیدا کرد. در خدمت دین و اهداف جامعه 
دین��ی ق��رار گرفت؛ مثاًل اگر یک��ی از کارهای دولت اس��المی 
گردآوری زکات اس��ت و گردآوری دیگر وجوهات ش��رعیه مثل 
جزیه و مانند این یا گردآوری خراج و مالیات ها مانند این ها است. 
این ها زکات یک امر دینی است. یک وظیفه دینی است که قرآن 
به صراحت بیان کرده است. پیامبر هم بیان کرده است و بر دوش 
مسلمانان بود که زکات پرداخت کنند. برای پرداخت زکات باید از 
آبادی ها و شهرها آگاهی داشت. و افزون بر آگاهی اولیه که فالن 
شهر در فالن منطقه واقع است. باید از نوع محصوالت کشاورزی 
آن منطقه نیز آگاهی داشت. که در این جا گندم می کارند یا انگور 
می کارن��د. آن غالت اربعی ک��ه زکات به آن ها تعلق می گرفت. 
افزون بر این که باید از نوع محصوالت کشاورزی آگاهی داشت 
باید از نوع آبیاری محصول آگاهی داش��ت. در مناطقی که این ها 
به صورت دیم آبیاری می شد این ها به گونه ای زکات و درصدی 
زکات پرداخت می ش��د. و جاهایی که آب دستی می دادند، زکات 
کمتر پرداخت می شد. جاهایی که آب باید از چاه بکشند و با قنات 
و جوی آب آبیاری کنند، فرق داش��ت. اما دی��م که باران این  را 
سیراب می کرد زکات آن ها متفاوت بود. یعنی از این ها باید آگاهی 
داشت تا بتوان زکات گرفت. شما از قدیمی ترین مناطق جغرافیا 
ما مثل آثار اس��تخری، ابن خردازبه و مانند این ها اس��م کتاب ها 
المسالک و الممالک است. یعنی راه ها و سرزمین ها راه ها را بیان 
می کردند که از فالن ش��هر کجا می آیند وقتی هم به آن ش��هر 
رسیدند از وضعیت آب و هوای آن شهر، نوع محصوالتی که در 
آن ش��هر می روید و کشت و زرع می شود، میزان بارندگی درون 
ش��هر و مانند این ها س��خن می گویند. چرا؟ چون اکنون که این 
کتاب جغرافیا نوشته می شود تسهیل کننده انجام یک واجب دینی 
به نام زکات اس��ت. این که پاره ای از جغرافیدانان برجسته دوره 

اسالمی مستوفی هستند. مستوفی یعنی کسی که زکات، خراج و 
مالیات های دولتی را استیفاء می کند. پس یک کارکرد، گردآوری 
زکات اس��ت. کارکرد دیگ��ر نمونه های��ی را دارم، ذکر می کنم. 
مسلمانان به عنوان یکی از مهم ترین فرایض خودشان، بایستی 
حج انجام بدهند. مراسم حج در سرزمینی به نام مکه در مناطقی 
از ش��هر مکه مثل منا و اطراف خود کعب��ه و این ها باید صورت 
بگیرد. مس��لمانان همان طور که گفتم از جنوب فرانسه تا شمال 
چین پراکنده بودند. کسانی که از شهرهای مختلف می خواستند 
ب��ه حج بروند و ای��ن وظیفه دینی خود را انج��ام دهند باید آگاه 
می بودند که مناسب ترین راه امن ترین راه، راهی که در مسیر خود 
دسترسی به آب دارد و مانند این ها کدام راه است. دانش جغرافیا 
ک��ه یکی از وظایفش المس��الک بود. راه ها و مس��لک ها را بیان 
می ک��رد. راه ها را توضی��ح می داد. از این نظ��ر آگاهی در اختیار 
مسلمانان قرار گرفت که اگر از خراسان می خواهند راه بیفتند و به 
مک��ه بروند، در کجا توّقف کنند، در کجاها برنامه ریزی کنند که 
اقامتی داشته باش��ند تا سالم و با دردسر کمتری به مکه برسند. 
الزمه جهاد این بود که مرز کفر و اسالم شناخته شود. داراالسالم 
و دارالکفر شناخته شود. یکی از کارکردهای جغرافیا انجام ترسیم 
داراالسالم و دارالکفر بود که مرزها را بنمایاند تا مسلمانان برای 
انج��ام وظیفه دینی جه��اد برخیزند. و به این مرزه��ا بروند. اگر 
بخواهیم دامنه این کارکردها را گس��ترش دهم، مثال های خیلی 
بیش ت��ری می توان زد. ما یک مقوله در جغرافیا به نام جغرافیای 
نجومی داریم. جغرافیای نجومی در واقع عاری از مباحث نجوم و 
ستاره شناسی است که در جغرافیا به درد می خورد. همه کسانی که 
می خواستند این عبادات را انجام دهند، نماز بخوانند و مانند این ها 
باید رو به کعبه نماز بخوانند. اگر کس��ی در ش��هر مکه باشد پیدا 
کردن کعبه دشواری ندارد. اما همه که در مکه زندگی نمی کردند. 
مردم در شهرهای با فاصله ده ها، صدها و هزاران کیلومتر از مکه 
زندگی می کردند. اگر من مثال در نیش��ابور زندگی می کنم و می 
خواهم عبادت خدا را به جای آورم و نماز بخوانم باید جهت نمازم 
رو به کعبه باش��د. یعنی یک اطالع��ات جغرافیایی نیاز دارم که 
مسیرم را به من نشان دهد. که اگر به این سو بایستی به جانب 
کعبه ایستادی. در این طور موارد محاسباتی که اصطالحاً به آن 
جغرافیای ریاضی یا جغرافیای نجومی گفته می شود. مورد استفاده 
قرار می گیرد و مس��یر حرکت خورش��ید و ستاره ها مسیر قبله را 
تشخیص می دادند قبله و کعبه فقط و فقط برای نماز هم نبود. اگر 
اموات مس��لمانان به خاک س��پرده می ش��دند. این مردگان باید 
چهره ش��ان روبه قبله باشد. اگر گوسفندی می خواست ذبح شود 
باید رو به قبله ذبح شود. پاره ای از کارها نباید رو به قبله صورت 
بگیرد. این ها چیزهایی بود که مسلمانان را نیازمند این آگاهی ها 
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مشکل بزرگ ما امروزه در این طور مباحث، غفلت تاریخی است که اغلب 
پژوهشگران حوزه تحول در علوم انسانی با آن روبرو هستند.

می  کرد. جغرافیا که خاس��تگاه برون دینی داشت و هدفش تنها 
صورت االرض بود. ترسیم چهره زمین بر روی کاغذ بود. اکنون 
در دوره اس��المی این تغییر کارکرد را پیدا کرد. وقتی کارکردها 
تغییر پیدا کرد، س��ه تغییر عمده دیگر هم به دنبالش اتفاق افتاد: 
یکی از این ها تغییر در مبانی بود. اگر مثال جغرافیا در دوره پیش 
از اسالم هم معنی خاصی نداشت یا مبانی ساده ای داشت در این 
دوره تقریبا چون کمتر دانش��ی است یا به جرأت بگویم تاکنون 
دانشی پدید نیامده است که درباره موضوعات و مسائل آن دانش 
نه س��اختار کلی آن دانش در قرآن اش��اره ای وجود نداشته باشد. 
قرآن اشاراتی در مورد نجوم، جغرافیا، طب، ریاضیات و همه چیز 
دارد. مس��لمانان که س��خت وابس��ته به دین و قرآن بودند می 
کوشیدند اکنون این مبانی آن چه که از قرآن به دست می آمد را 
ب��ه این دانش تزریق کنند. به همین خاطر ما درباره یکایک این 
دانش ها افزون بر آن سرچشمه های برون دینی اغلب ردپایی از 
قرآن و حدیث را در این دانش ها می بینیم. مقدمه یاقوت حموی 
در معجم البلدان را کسی مطالعه کند در واقع بدون تردید با حقیر 
هم عقیده خواهد ش��د. آن چه از قرآن به دست می آمد عماًل به 
عنوان پایه و اساس این دانش ها مورد استفاده قرار می گرفت. اگر 
ق��رآن در مباحث��ی که اصطالحا به آن جغرافی��ا ما می گوییم به 

کوه ها، دره ها، رودها و ش��هرها اش��اره کرده است. می رویم یک 
تناظر شگفت آوری بین این مفاهیم قرآنی جغرافیایی و آن چه در 
دانش جغرافیا مس��لمانان به آن اهتم��ام ورزیدند وجود دارد. این 
کامال پیداست که مس��لمانان از این اخذ کردند، اقتباس کردند، 
اله��ام کردند، الهام گرفتند. و همان طور که عرض کردم یاقوت 
حم��وی هم ب��ه صراحت این نکات را در مقدمه کتابش��ان بیان 
کردند. دو موضوع دیگر هم همین طور است. مسائل علمی است. 
اگر کارکردها تغییر کرد، مسائل تابع این کارکردها تغییر می کرد. 
ای��ن طور نبود که هر مس��ئله ای که پیش از این به آن مس��ئله 
پرداخته می ش��د. مسلمانان به آن مسئله بپردازند. گاه مسلمانان 
مس��ائل جدید تولید می کردند که تاکنون در دانش مطرح نبوده 
اس��ت. و روش نیز به همین ترتیب تابع کارکردهای نو است. در 
واقع با این مثالی ک��ه درباره جغرافیا زدم و تأکید می کنم درباره 
یکایک دانش هایی که خاس��تگاه برون دینی داشتند. این فرایند 
صدق می کند. ما از طریق این می فهمیم که مسلمانان دانش هایی 
را که خاستگاه دینی نداشت از جای دیگر اخذ می کردند با تغییر 
در کارکردها و به تبع آن مبانی، مسائل و روش ها آن را با نیازها، 
آرمان ها جهت گیری ها و اهداف یک جامعه دینی سازگار کردند. 
عرض حقیر ب��ه عنوان جمع بندی عرایضم این اس��ت. اگر این 
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نشست

تجرب��ه تمدنی مورد توجه قرار گیرد. اگر به این تجربه تمدنی به 
دقت نگاه کنیم به اعتقاد حقیر این تجربه مسلمانان عینا امروزه 
برای ما به عنوان یک سئوال مطرح است ما نیز امروزه با همان 
پرسش روبرو هستیم. اگر به این پرسش پیش از این یک بار یک 
پاسخ عملی روشن داده اند. ما چرا خودمان را از این پاسخ عملی 
روشن محروم کنیم. دقت بفرمایید عرض من این نیست که حتما 
هر آنچه که پیش از این انجام ش��ده اس��ت عینا از سوی ما باید 
عمل ش��ود. خیر. من همچین حرف��ی نمی زنم. اما می گویم این 
تجربه شایسته بازخوانی است. دریغ است که ما خودمان را از این 
تجربه محروم کنیم. آگاه ش��ویم. مس��لمانان چه کردند اما اگر 
نپسندیدیم و نپذیرفتیم کنار بگذاریم. مشکل بزرگ ما امروزه در 
این طور مباحث غفلت تاریخی است که اغلب پژوهشگران حوزه 
تحول در علوم انس��انی با آن روبرو هستند. گویی برای نخستین 
بار بشر با این پرسش روبرو شده است و اکنون می خواهند با یک 
تالش فردی مبتنی از یک نقطه صفر به این پرسش پاسخ دهند. 
اگ��ر امیرالمؤمنین علی)علیه الس��الم( فرمودند که »العقل حفظ 
التجارب«1 خردورزی در انباش��تن و ذخیره س��ازی و بهره مندی 
تجربه هاست. این  تجربه ها فقط تجربه های عرضی نیستند که در 
این مقطع وجود دارد. تجربه طولی بشر هم اگر به خرد می خواهیم 
حکم کنیم باید مدنظر قرار بگیرند. مس��لمانان پیش از این قطعا 
انگیزه و داعیه دینی داشتند. بر آن بودند که زندگی خویش را بر 
اس��اس دین اس��توار کنند و این مس��لمانان این ط��وری با این 
دانش های دیگر س��رزمین ها روبرو ش��دند. آن ها را اخذ کردند، 
گرفتند. در کارکردهای آن تغییر دادند معیار، اساس و نقطه تحول 
نیازهای جامعه دینی قرار گرفت. وقتی که علم با این سازگار شد. 
در مبانی، در روش ها و مسائل آن هم تغییراتی به تدریج پدید آمد. 
این تجربه نه فقط شایسته بازخوانی است چه بسا شایسته تعمیم 
هم باشد. چه بسا ما آمدیم بررسی کردیم ببینیم که همان روش 
امروزه باز س��ودمند است. هیچ دور از ذهن نیست که باز به این 
نتیجه برسیم در بین رویکردهای مختلفی که درباره علومی که 
خاس��تگاه درون دینی ندارند وجود دارد ب��از بگوییم که بهترین 
روش همین اس��ت که مسلمانان به این روش انجام دادند. ما در 
منزل علمی خودمان را بر روی جهان نمی توانیم ببندیم، بخواهیم 
ببندیم هم نمی توانیم، و بخردانه نیست که ببندیم. ما باید با همان 
گونه که مس��لمانان عمل کردند با روی باز به سمت یافته های 
همه تمدن ها برویم اما وقتی که اخذ کردیم تسلیم چشم و گوش 
بسته آن یافته ها نیستیم. برای ما مهم نیازهای جامعه دینی است. 
از ای��ن علوم برای برطرف کردن نیازهای جامعه دینی اس��تفاده 

1 . مجلسی، محمد باقر، بحاراالنوار، ج 1، ص 160.

می کنیم، وقتی اس��تفاده کردیم به تدریج و متناسب در مبانی و 
مس��ائل و روش ها نی��ز تغییراتی باید انجام ش��ود. این جا یک 
پرسشی می تواند مطرح باش��د که نمی دانم تا چه اندازه حوصله 
عزیزان اقتضا داش��ته باشد. اگر کس��ی مایل بود بگوید برایش 
بگویم. واال خودم وارد این بحث نشوم. این پرسش مطرح است 
که این تمدن قبلی اسالمی که این چنین تجربه ای در آن وجود 
دارد. عده ای می گویند تمدن شایسته دفاعی نیست. تمدنی است 
که به هر حال از سوی دستگاه های حکومتی مثل حکومت بنی 
امیه و بنی العباس پدید آمده اس��ت و ارزش تمدنی ندارد. ما به 
اعتقاد آن ها که این حرف را می زنیم، داریم مردم را، نخبگان را، 
به یک تجربه تباه و سیاه سوق می دهیم. به تجربه ای که اسالم 
بنی امیه آن را ایجاد کرده است و این فاقد ارزش است. این هم 
در واقع به اعتقاد من این طور نیست و پاسخ روشنی ما داریم که 
ع��رض کردم نمی خواهم در وقتی که خ��ودم تعیین کردم برای 
عرایضم به این بپردازم. مگر این که پرسش��ی باش��د که به این 
موضوع خواهم پرداخت. بنابراین عرایضم را جمع کنم. حرف من 
مش��خصا این بود که به استناد تجربه پیشین مسلمانان و تجربه 
تاریخی مسلمانان ما یک نمونه داریم که در گذشته اتفاق افتاده 
اس��ت که مس��لمانان چگونه با دانش های ب��رون دینی برخورد 
کردند؟ ما امروزه در تحول علوم انس��انی بنیادی ترین پرسشمان 
این اس��ت که جامعه شناس��ی و روان شناسی و ارتباطات و همه 
علوم که دیگر اسم نمی برم خاستگاه درون اسالمی ندارند. تجربه 
مسلمانان به نظر بنده حقیر برای یافتن این پرسش که چه باید 
کنیم خیلی می تواند امروزه برای ما سودمند باشد. از حسن تأمل 

عزیزان تشکر می کنم. در خدمتتان هستم اگر پرسشی است.
یکی از حضار: با س��الم. مباحث خیلی خوبی بود. یک مسئله ای 
که پرسش پیش می آورد. این تفاوتی که جهان یا تمدن مدرن و 
پرسش های مدرن ایجاد کرده است و تفاوتی که با تمدن سنتی 
یا تمدن پیش��ین دارد. این تأمل با توجه را پیش می آورد که این 
پرس��ش های مدرن م��ا را از آن مبانی تمدن )ح��اال اگر بتوانیم 
بگوییم( خیلی متفاوت اس��ت. چگونه می ش��ود این تفاوت را به 
هم نزدیک کرد و بشود یک تجربه خاصی از آن استخراج کرد؟

آقای الویری: من در قسمت اول عرایضم جزء  آن مبانی و پیش 
فرض ها به این نکته پرداخت��م. یکی از حرف های من این بوده 
اس��ت ک��ه در این بند چه��ارم عرض من این ب��ود که من یک 
رابطه ای بین انسان، جامعه، تاریخ و تمدن قائل شدم. گفتم همان 
طور وقتی که ما انس��ان می گوییم. هر انس��انی هر جا که باشد. 
انسان هزار سال پیش با انسان امروز، انسان آسیا، اروپا، افریقا یا 
آمریکا و... وقتی انسان می گوییم یک مشترکات به عنوان انسان 
وجود دارد. اما وقتی می گوییم انسان باالخره تک تک انسان ها با 
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مراد از بومی سازی در واقع محدود کردن دامنه کاربرد یک علم به یک مرز 
مشخص مطلقاً نبود، این بومی سازی بیشتر بومی سازی معرفتی و فرهنگی بود.

همدیگر متفاوت هستند. من هویت مناسب با خودم را دارم، شما 
هویت متناس��ب با خودتان را دارید. تفاوت یک قواعد مشترکی 
بی��ن ما برقرار اس��ت. من آن جا عرض ک��ردم ما برای تمدن ها 
نیز همین اعتقاد را داریم. تمدن ها نیز به رغم تعّدد و تنوعی که 
دارند یک سلسله مسائل مشترک دارند. در زمره مهم ترین قواعد، 
ضوابط و مسائل مشترک تمدن ها داد و ستد تمدنی است. چون 
تمدن ها به عنوان یک وجه مشترک هر تمدنی در هر جا که در 
نظر بگیرید هم بخشی از تمدن ها مبتنی است بر یافته های دیگر 
تمدن ها از صفر ش��روع نمی ش��ود و هم روی دیگر تمدن ها اثر 
می گذارد. من در این فضا این تفاوت را توجیه می کنم، که بنیاد 
این مس��ئله یکی اس��ت و فرق نمی کند. درست است جلوه های 
تمدن مدرن متفاوت از اس��اس با تمدن گذشته است. اما همان 
طور که تمدن کنونی داد و ستد با دیگر تمدن ها دارد و بر ما اثر 
گذاش��ته است و اکنون این پرسش را برای ما مطرح کرده است 
که ما چه باید کنیم؟ عین این قصه قبال هم وجود داشته است. 
از این نظر مشترک هستند. هیچ فرقی با هم ندارند. در مقدمات 

هم این را به صراحت بیان کردیم. 
یکی از حضار: خیلی متش��کر. این که شما فرمودید که می شود 
ش��اخه هایی از تمدن یا علوم را گرف��ت و بومی کرد. با توجه به 
ای��ن که می دانیم یکی از ارزش های علم یا تمدن به هر حال به 
خصوص در علوم انس��انی آن تعمیم پذیری و آن گستره وسیعی 
اس��ت که پیدا می کند. یعنی بیش��تر جهانی باشد. شمولیت عام 
داشته باشد. یعنی افراد مختلف و قوم های مختلف را . پرسش من 
این اس��ت که وقتی ما یک تمدن، یک علمی را بگیریم و بومی 
کنی��م فقط همین که برای خودم��ان آن را کاربردی کنیم مهم 
است یا این که به عنوان شاخه ای از آن تمدن مادر، از آن تمدن 
پایه بتوانیم به جهانیان هم بقبوالنیم. این چقدر برایمان ارزشمند 
است؟ و البته این طبیعی است هر کسی می گوید معلوم است که 
ارزش دارد. ولی می خواهم بدانم که این ارزش واقعا آنقدر برایمان 
اساسی است که بخواهیم وارد تعامل با تمدن ها شویم. با تمدنی 
که یک شاخه را از آن اخذ کردیم یا فقط این که بخواهیم آن را 
کاربردی کنیم بعد هم فقط تبلیغ کنیم. یعنی در این موارد برای 

ما تبلیغ مهم است یا تعامل مهم است؟
آقای الویری: مراد من از بومی  سازی در واقع محدود کردن دامنه 
کاربرد یک علم به یک مرز مشخص مطلقاً نبود. این بومی سازی 

بیش��تر بومی سازی معرفتی و فرهنگی بود. یعنی به آن منظومه 
اندیش��ه دینی این را من سازگارش می کنم. درست است، نقطه 
آغاز را کارکردها گفتم. اما مرادم این بود. من باز اجازه می خواهم 
روی همین بحث تاریخی مثالی عرض کنم. ببینید مسلمانان در 
باب طب وقتی که ش��روع کردند. طب را مثال از جندی ش��اپور 
ایران گرفتند. طب جالینوس هم ترجمه ش��د. باز خاستگاه برون 
دینی داش��ت. یک حرف هایی هم قرآن و این ها داش��ت. آمدند 
یک علم طب بومی تولید کردند، بومی که در این جا می گویم نه 
فقط و فقط به درد قلمرو اسالم می خورد، همین طب بومی شده 
اس��ت، همین طبی که دیگر پیش از اس��الم نبود. طب جدیدی 
بود. سرچش��مه آن، آن جا بود. اما طب جدیدی بود. همین طب 
تا قرن هفدهم متن درس��ی دانش��گاه اروپا هم بود. یعنی وقتی 
بومی ش��د با این مجموعه سازگار شد. این س��ازگاری می تواند 
برای دیگر تمدن ها مورد اس��تفاده قرار گیرد. مراد من این است. 
بنابراین نکته، نکته درس��تی اس��ت. من ب��از در این بحث داد و 
ستد تمدنی روی این تکیه کردم و باز می خواهم روی این تکیه 
کن��م. تمدن اگر واقعا تمدن قرص و محکمی باش��د، الجرم اگر 
خودش هم نخواه��د روی دیگران اثر می گذارد. این بعد جهانی 
که اش��اره می کنید بله به عنوان یکی از ویژگی های تمدن حتما 
حفظ می شود. بنابراین بومی شدنی که ما می گوییم مراد چشم 
پوشیدن از تعامل نیست در ذاتش نهفته است. نگاهی به این علم 
درباره این عرضه کنیم؛ مثاًل در فضای جامعه شناس��ی نگاهی و 
تفس��یری درباره جامعه عرضه کنیم ک��ه ضمن این که برای ما 
سازگار با ابعاد دیگر اندیشه هایمان است. به عنوان یک تحفه به 
دیگران هم عرضه کنیم. دیگران هم اخذ کنند. تبلیغش می کنیم 
و دیگران هم خود به خود به س��راغش می آیند. که شما چگونه 
این مس��ئله را حل کردید. آن هم به نظ��ر بنده در ذاتش نهفته 
اس��ت. اجتناب  ناپذیر است. من مجدداً صمیمانه تشکر می کنم و 
برای همه عزیزان آرزوی توفیق روز افزون دارم و فردا ش��ب که 
نخستین ش��ب از شب های قدر است، انشاء اهلل رقم زننده سالی 
نو و پر از معنویت و رش��د علمی برای همه ما إن ش��اءاهلل باشد. 

والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته 
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معرفی کتاب

مؤلّف: استاد غالمرضا فّیاضي 
تحقیق و نگارش: حسینعلي شیدان شید 

ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  

هستي و چيستي در مكتب صدرايي
تامّل��ي نو در اصال��ت وجود و اعتباريّ��ت ماهيّت و 

تفاسير و ادلّه و نتايج آن

این کتاب در ششمین جشنواره بین املللی فارابی 
ممتاز و به عنوان اثر برگزیده انتخاب شد و در 
تاریخ 91/8/6 جایزه این جشنواره بین املللی را 

دریافت کرد.

نظرّی��ة » اصال��ت وجود و اعتبارّیت ماهّی��ت «، که مهم ترین و 
پرآوازه ترین مس��أله در مابعدالطبیعة صدرایي است، از یک سو، 
پرس��ش هاي فراواني برانگیخته، و از س��وي دیگر تفس��یرهاي 
متفاوتي یافته است. اینکه تفسیر صحیح و قابل دفاع این نظرّیه 
کدام است و با آن چگونه مي توان به پرسش هاي پدید آمده پاسخ 
گفت و نیز اینکه تفس��یر مورد نظر خ��ود مالصدرا از این نظرّیه 
دقیقاً چه بوده است، بازاندیشي در این بحث را ضروري مي سازد.

اس��تاد غالمرضا فّیاضي، استاد فلسفه وحکمت اسالمي در حوزة 
علمیة قم، که سالها در این مسأله تأّمل کرده، در جوانب گوناگون 
آن اندیشیده، و حاصل آن تأّمالت را در محافل فلسفي ارائه کرده، 
به تفس��یري از اصالت وجود صدرایي رسیده است که باتفسیر و 
تلّقي رایج از این نظرّیه متفاوت اس��ت. این تفسیر هم در برخي 

از مقّدمات با تفس��یر)یا تفسیرهاي( رایج فرق دارد و هم به ویژه 
در تأ ثیری که در بسیاري از مسائل و مباحث فلسفي دارد، با آن 
متفاوت اس��ت، چنان که در نگرش به ادلّة اصالت وجود و میزان 

استفاده از آنها نیز با آن تفسیر)یا تفسیرها( یکسان نیست.
کتاب حاضر حاصل جلس��ات متعددي است که در گروه فلسفه 
و کالم اسالمي پژوهش��گاه حوزه و دانشگاه، در سالهاي 1380 
تا 1382، باحضور اس��تاد فّیاضي و تني چند از محّققان فلس��فة 
اسالمي برگزار ش��د. استاد فّیاضي در آن جلسات به طرح بحث 
اصالت وجود همراه با دیدگاههاي خویش مي پرداخت، و مطالب 
مطرح ش��ده مورد بررسي و چند و چون حاضران جلسه قرار مي 
گرفت. در نهایت، آن مباحث زیر نظر خود استاد به نگارش درآمد 

و در اختیار اهل نظر قرار گرفت. 
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در این اثر، هدف آن است که اواًل بحثي جامع در باب تفسیرهاي 
ممک��ن اصالت وج��ود صورت پذیرد و تفس��یر صحی��ح آن _ 
و تفاوت های این تفس��یر و نیز نس��بت آن با دیگر تفس��یرها و 
برداش��ت هاي این نظرّیه، به ویژه تفسیر رایج آن _ معّین گردد؛ 
ثانیاً حّتي المق��دور همة ادلّة  موافقان اصال��ت وجود، با تنظیمي 
منطقي و ذکر مقدمات، شرح و توضیح شود و سپس هم صّحت 
و بطالن خود دلیل مورد ارزیابي قرار گیرد و هم درصورت وافي 
بودِن دلیل، نشان داده شود که - به یک تعبیر - »بُرد« آن دلیل 
تا کجاس��ت و آن دلیل کدام یک از تفس��یرهاي اصالت وجود را 
تأیید مي کند؛ ثالثاً ادلّة مخالف��ان اصالت وجود نیز تا حّد ممکن 
اس��تقصا گردد و تنظیم منطقي آنها به دس��ت داده شود و مورد 
ارزیابي ق��رار گیرد؛ رابعاً »فروع« و »ثمرات« اصالت وجود مورد 
بحث و بررس��ي قرار گیرد و نش��ان داده شود که این نظرّیه چه 
تأثیراتي در دیگر مس��ائل فلس��في خواهد گذاشت. به هر حال، 
هدف اصلي این پژوهش، نگرش��ي نو ب��ه این نظرّیه، وتبیین و 
اثبات تفسیر صحیح اصالت وجود بوده است. اهداف دیگر کتاب 

اهداف فرعي  ) و گاه مقّدمي( اند.
به نظر مي رسد آنچه از این پژوهش به دست مي آید این است که 
در مورد » اصالت وجود و اعتبارّیت ماهّیت« دست کم ، سه تفسیر 
وجود دارد که از آن میان تفسیر نخست درست تر و قابل دفاع تر 
است و براس��اس آن، پرسش هایي که در باب این نظرّیه مطرح 
ش��ده است پاسخ هایي سرراس��ت تر مي یابد. ) و به نظر مي رسد، 
همین تفسیر با سخنان صدرالمتألهین، مبتکر نظرّیة اصالت وجود، 
نیز س��ازگارتر است.( و آن تفسیر این است که در مورد هر شيء 
خارجي، از میان دو حیثیِت وجود و ماهّیت، آنچه اس��اس و پایة 
تحّقق آن شيء است وجود است؛ یعني وجود بذاته موجود است 
و ب��راي موجود بودن به ضمیمه ش��دن چیزي )حیثّیت تقییدّیه( 
نیاز ندارد، اما ماهّیت بذاتها موجود نیست، بلکه به واسطة وجود، 
موجود گش��ته است. پس آنچه بالّذات موجود است وجود است و 
آنچه بالعرض موجود اس��ت ماهّیت اس��ت، یعني وجود اصیل و 
ماهّیت اعتباري است. اما این سخن بدین معنا  نیست که ماهّیات 
در خارج تحّقق ندارند. بلکه ماهّیت و وجود در خارج عیِن هم اند و 
نمي شود چیزي که عیِن وجود است معدوم باشد. از این رو، ماهّیت 

نیز به عین موجودّیت وجود حقیقتاً موجود است.

داده ه��اي الزم این پژوه��ش از آثار مالص��درا و دیگر بزرگان 
حکمت متعالیه )البّته با رعایت قواعد فهم متن و با در نظر گرفتن 
مباني آن حکیمان، و برگرداندن متش��ابهات کالم به س��خنان 
محکم و روشن آنان( به دست آمده، اما البّته در مرحلة تحلیل و 
ارزیابي_ چنان که اقتضاي بحثي فلسفي است_ به روش تعّقلي 
و با تحلیل عقلي مورد بررس��ي قرار گرفته و س��رانجام براساس 

قواعد عقلي نتیجه گیري شده است.
از نکات مثبت این کتاب مي توان به ارائة تصویر وتقریري نسبتًا 
جامع از جوانب مختلف مس��ألة اصالت وجود، واشکافي و تنظیم 
منطقي ادلّة موافقان و مخالفان) که یادگیری و ارزیابي را تسهیل 
مي کند(، نش��ان دادن آثاري ک��ه اصالت وجود در دیگر مباحث 
فلس��في دارد، باریک اندیشي هاي راه گشا درپاره اي از مطالب 
و نکته هاي فلس��في، و تأّمل انگیزي و ایجاد انگیزه و اعتماد به 
نفس براي مداّقه کردن درآراي فلس��في اش��اره کرد. چنان که 
ازکمبودهاي آن می توان خالي بودن کتاب از گزارش��ي تاریخي 
از این مسأله در مباحث فلسفي و عرفاني را برشمرد)گرچه هدف 

اصلي کتاب منوط به ارائة چنین گزارشي نیست(.
و اما در باب اهّمّیت حکمت صدرایي براي این دوران، مي توان 
گفت: اگر بپذیریم که در پیش بردن آن مباحث علمي _ ازجمله 
بومي سازي علوم _ که امروزه درجامعة ما مورد اهتمام و دغدغه 
اس��ت، »پشتوانه اي عقلي و فلسفي« الزم است، و اگر بپذیریم 
که پاسخ گفتن به آن پرسش هاي بنیادین و فکرت سوِز هستي 
شناسانه و انسان شناسانه که کمابیش هر آدمي زاده اي را _ به 
ویژه در این روزگار که آدمیان شتابان می روند، اّما نمی دانند به 
کجا_ گریبان گرفته اس��ت، امري است گریزناپذیر، از آنجا که 
مابعدالطبیعة صدرایي یکي از پیشرفته ترین دستاوردهاي فکرِي 
فرهنگ وتمدن اسالمي_ایراني است، و از آنجا که دست کم بر 
پاره اي از یافته هاي عقل و فلسفه گرد کهنگي نمي نشیند، بي 
گمان اهّمّیت و حّت��ي لزوِم مراجعه به این گنجینة علمي)چنان 
که اساساً استفاده ازمیراث علمي و فرهنگي به طور کلّي، در حل 
مس��ائل امروزي( امري آش��کار خواهد بود. و در این میان، البّته 

سهم اصالت وجود درنظام فلسفي صدرایي نیز محفوظ است.
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مؤلّف: دکتر محمد فنایی اشکوری 
تهیه: مجمع عالی حکمت اسالمی 

ناشر: بوستان کتاب  
سال انتشار: 1391 

شاخصه های عرفان ناب شيعی

"ش�اخصه های عرفان ناب ش�یعی" عن��وان مجموعه 
مباحثی اس��ت که دکتر محمد فنائی اشکوری طی هشت جلسه 
در مجمع عالی حکمت اس��المی برای جمعی از دانش پژوهان 
فلس��فه و عرفان حوزه علمیه قم ارائه کرده و به پرس��ش های 
شرکت کنندگان پاسخ گفته است. از آنجا که عین مباحث از سی 
دی پیاده و بدون تغییراتی اساسی ویراستاری شده، حالت شفاهی 
و گفتاری آن محفوظ مانده است.غرض از این درس ها ارائه یک 
دوره منظم از مباحث عرفان اسالمی به سبک سنتی نبوده، بلکه 
چنانکه از عنوان بحث پیداست، مقصود اصلی بیان شاخصه ها و 
ضابطه هایی است که بتوان به کمک آنها  عرفان اصیل اسالمی 
و ش��یعی را از دیگر نظام های عرفانی و مدعیان عرفان متمایز 
ک��رد و حتی المقدور از انحرافات و کج اندیش��ی ها دراین حوزه 
پیشگیری کرد. رویکرد جدید این کتاب در طرح مباحث کلیدی 

عرفانی بر خواننده بصیر پوشیده نخواهد ماند.
در مقدمه کتاب درباره مراد از عرفان ناب شیعی آمده است:

"جویبار جاری عرفان اس��المی منش��أی جز سرچشمه جوشان 
وح��ی محمدی )ص( ن��دارد؛ اما عبور این جویبار از مس��یرهای 
پرپی��چ و خ��م تاریخ، موجب بروز کاهش ه��ا و افزایش ها و در 
نتیجه دورشدن از طراوت و طهارت نخستینش شده است. بنابر 
این، نه محرومیت از اصل سرچشمه سزاوار است و نه دل خوش 
کردن به جویبار ناخالص او. آنچه در این عصر اوج گیری عطش 
معنوی و گرمی بازار عرفان نماهای جعلی ضروری است، تهذیب 

و الیروبی این جویبار با بازگش��ت به سرچشمه اصیل آن، یعنی 
قرآن، در پرتو چراغ عقل و نوروالیت اس��ت. و این است مراد ما 

از عرفان ناب شیعی.” 
جلسه اول مشتمل بر مباحث مقدماتی است که در آن به اختصار 
چیس��تی عرفان، تجربه عرفانی، ابعاد معرفتی و سلوکی عرفان، 
تمای��ز بین حقیقت عرفان و علوم عرفانی، همراهی علم و عمل 
در عرف��ان، و انواع مکتب های عرفانی مورد بحث و گفت و گو 
واقع ش��ده است. در اینجا مؤلف به س��ه نوع معرفت عرفانی یا 
عرفان اشاره می کند: عرفان عقلی، نقلی و شهودی. عرفان عقلی 
حاصل تأمالت عقلی در یافته های عرفاست. اندیشمندی که در 
عرفان نظری می اندیش��د رهاوردش عرفان عقلی است. عرفان 
نقلی معارف عرفانی اس��ت که ما از منابع عرفانی و در رأس آنها 
قرآن و س��نت می آموزیم؛ مثال معارفی که ما ازادعیه ای چون 
دعای ابوحمزه ثمالی، دعای کمیل یا دعای ش��عبانیه بدست می 
آوریم، برای ما عرفان نقلی است. عرفان شهودی معرفتی است 
که عارف بی واسطه در تجربه باطنی خود دریافت می کند. عارف 
حقیقی تنها کسی است که برخوردار از عرفان شهودی است.     

در جلس��ه دوم از آراء مختلف در نسبت بین عرفان و دین بحث 
می شود. یکی از نقاط لغزش و انحراف در مباحث عرفانی روشن 
نبودن نسبت عرفان و دین است. نظریه مختار در این زمینه آن 
اس��ت که عرفان نه مغایر با دین، نه ضد دین، نه مساوی با دین 
و نه جزئی در کنار سایر اجزاء دین است؛ بلکه عرفان ناظر به بعد 
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و ساحت باطنی دین است. دین مانند هر حقیقت دیگری دارای 
ظاهر و باطن است. اعتقاد و التزام به ظاهر دین شرط و حد نصاب 
دینداری است و از این رو برای همگان الزامی است، اما راه یافتن 
به باطن دین فضلی اس��ت که در دین تشویق و ترغیب گردیده، 

اما الزامی نیست.
جلسه سوم به نسبت عقل و عرفان می پردازد که عدم تنقیح آن 
یکی دیگر از لغزشگاه ها در مواجهه موافقان و مخالفان عرفان با 
آن است. حاصل کالم در این بخش آن است که عرفان راستین 
به هیچوجه نمی تواند مخالف با عقل یا ناسازگار با دستاوردهای 
عقل باشد. اما عرفان در عین سازگاری با عقل، به ورای آن می 
رود و عارف به نوعی از معرفت می رسد که صرفا از راه عقل نمی 
ت��وان به آن نایل گردی��د. با این حال عارف بی نیاز از عقل نمی 
ش��ود و عقل از طرق مختلف در تبیین و تقویم معرفت عرفانی 

نقش دارد. 
در جلس��ه چهارم از هس��تی شناس��ی عرفانی که محور مباحث 
عرفان نظری اس��ت بحث می ش��ود و نظریات گوناگون درباره 
وحدت و کثرت واقعیت تجزیه و تحلیل می شود. نکته ای که بر 
آن تأکید می شود این است که همه حکما و عرفای مسلمان که 
در آثار علمی خود به این بحث پرداخته اند و آثارشان در دسترس 
است، واقعیت کثرت را می پذیرند و هیچیک از آنان منکر واقعیت 
کثرت نیس��تند، اگرچه تفسیر آنها از کثرت مختلف است. برخی 
ب��ه کثرت تباینی، گروهی به کثرت در مراتب هس��تی و جمعی 
به کثرت در مظاهر هس��تی رسیده اند. اصل کثرت بدیهی است 
و حس و عقل و ش��رع در این باره توافق دارند. پرس��ش نظری 
دراین باره این است که آیا ورای این کثرت وحدتی هست یا ما با 
کثرت محض مواجهیم. عرفا با پذیرش واقعیت کثرت برآنند که 
این کثرت در ظل یک وحدت و مقهور آن است. حقیقت هستی 
خداوند اس��ت و ماس��وی اهلل نه در عرض خدا، بلکه خلق، فعل، 
کلمه، آیه، ظهور و تجلی او هس��تند. بنا بر این، عارف و حکیمی 
که حقیقت هستی را خدا می داند، واقعیت کثرت را می پذیرد و به 
تمایز خالق و مخلوق معتقد است، از اتهام انحراف مصون است. 
اینکه کثرت را چگونه باید توجیه کرد، به نحو تباینی، یا تشکیک 
در مراتب، یا تش��کیک در مظاهر، و یا هر صورت دیگری، امری 
نظری اس��ت که می تواند محل بحث و تأمل باش��د، اما اتخاذ 
هیچ یک از این اقوال مخل به اعتقاد دینی نیست، همانطور که 
هیچی��ک از قول به اصالت ماهیت ی��ا وجود مخل به باور دینی 
نیس��ت و الزام دینی در این زمینه وجود ندارد. اگر کسی قائل به 

وحدت محض و منکر هر نوع کثرت باش��د و در نتیجه بین عبد 
و رب هیچ گونه تمایزی قائل نباش��د و منکر تکلیف و پاداش و 
کیفر باشد، البته خارج از دائره باور دینی است، اما تا آنجا که تاریخ 
نشان می دهد، ما عارف یا حکیم مسلمانی که چنین رائی داشته 

باشد سراغ نداریم.      
جلس��ه پنجم به کلیاتی از مباحث عرفان عملی اختصاص دارد. 
در این بحث تأکید می ش��ود که عرفان عملی در تفکر عرفانی 
ش��یعی چیزی ورای سلوک در چهارچوب شریعت نیست. منتها 
تفاوت عارف و غیر عارف در این است که عارف می کوشد حتی 
المقدور به باطن و سر احکام راه یابد. عبادت عرفانی چیزی غیر 
از عبادت شرعی نیست، اما عارف عالوه بر رعایت دقیق ضوابط 
فقهی، بر حضور قلب و اخالص تأکید دارد و می کوشد عبادتش 
به انگیزه حب الهی باش��د. در عرفان اصیل اسالمی عبادت خدا 
نباید ما را از خدمت به خلق غافل کند و موجب انزوای از خلق و 
گریز از مسئولیت های اجتماعی شود. عرفان ناب از معرفت آغاز 
می شود که حاصل آن محبت و ثمره معرفت و محبت، اطاعت 

و بندگی است. 
در سه جلسه پایانی شاخصه های عرفان ناب شیعی فهرست وار 
بیان می شود تا هم ارکان و اصول عرفان اسالمی شناخته شود 
و هم با ارائه معیارهایی از انحراف و لغزش در اعتقاد و س��لوک 
عرفانی پرهیز شود. با توجه به این شاخصه ها می توان خطاها و 
انحرافات عرفان های ناتمام و جعلی و انحرافی را ش��ناخت و به 
نقد آنها پرداخت. اعتقاد به توحید، نبوت، معاد، والیت و س��لوک 
بر اساس شریعت، اهم ویژگی های عرفان راستین است؛ چنانکه 
معنوی��ت گرائی بدون خدا و بدون وحی و معاد )تناس��خ گرائی( 
باطل است و عرفان شریعت گریز و عقل ستیز، و سلوک عرفانی 
ب��دون توجه به اخالق و زندگی همان اس��ت ک��ه به آن عرفان 
کاذب می گوییم. ویژگی ممتاز عرفان اصیل اس��المی و شیعی 
در جمع بین معرفت عقالنی، وحیانی و شهودی و تأکید بر عدم 

جدائی قرآن، برهان و عرفان از یکدیگر است.     
یکی از مش��کالت در نش��ر کتاب دس��تکاری غیر مسئوالنه و 
ویراستاری افراد ناوارد است. این کتاب نیز از این مشکل مصون 
نیس��ت. با اینکه مؤلف عنوان انگلیسی کتاب را برای پشت جلد 
ارائه کرده بوده، اما ظاهرا مس��ؤالن امر آوردن عنوان صحیح را 
صالح ندیده و عنوان غلط را ترجیح داده و بدون نشان دادن آن 

به مؤلف، کتاب را با عنوان غلط انگلیسی به نشر سپرده اند.    
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جلسات هيئت مديره

هیئت مدیره مجمع عالي حکمت اسالمي در چهار ماه مرداد تا آبان 1391،  با برگزاری 7 جلسه، اهم موارد ذیل را در دستور کار خود قرار داد:
� تعيين موضوعات آموزشی بلند مدت سال تحصيلی 92 � 91

� تعيين موضوعات آموزشی دهمين دوره کوتاه مدت
� بررسی درخواست های همکاری های علمی

� تصويب برگزاری کالسهای آموزشی ويژه خواهران
� تصويب همکاری در خصوص برگزاری همايش روز جهانی فلسفه )سال 2012 � 1391(

� تصويب نهايی اساسنامه فصلنامه حکمت اسالمی
� تعيين ارکان فصل نامه

� تصويب ارسال گزارش فعاليتهای مجمع عالی به شخصيتهای علمی، حقيقی و حقوقی
� بررسی وضعيت گروههای علمی

� بررسی عضويت اعضای جديد
� بررسی وضعيت برنامه های مجمع عالی در سال 1391

� بررسی نحوه همکاری با مراکز آموزشی و پژوهشی
� ساير امور اجرايی و آموزشی.

    

جلسات گروه های علمی

گروه علمی فلسفه

گروه علمی فلسفه از اواخر شهریور تا آبان 1391 ، با برگزاری 4 
جلسه به موضوعات ذیل پرداخت:

�  »بررس��ی امکان و يا استحاله تناس��خ« توسط حجت االسالم 
والمسلمين يوسفی )3 جلسه(؛

� »عوارض مش��خصه يا عوارض مکثره« توسط حجت االسالم 
والمسلمين فيروزجايی؛

گروه علمی کالم

گروه علمی کالم از اواخر ش��هریور تا آبان 1391 ، چهار جلس��ه 
برگزار نمود که موضوعات ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

� »بررس��ی طرح هاي��ی در نق��د فيلم موهن به س��احت مقدس 
پيامبر)ص( از قبيل نشست های علمی و تدوين مقاالت« توسط 

اعضای گروه؛
� »بررسی آراء و انديشه شيعيان التقاطی« توسط حجت االسالم 

والمسلمين جبرئيلی؛
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� »واليت تکوينی )واليت تکوينی ائمه اطهار)ع(( در عصر حضور« 
توسط حجت االسالم والمسلمين جعفری ) 2 جلسه(؛

گروه علمی معرفت شناسی

گروه علمی معرفت شناسی از اواخر شهریور تا آبان 1391 ، چهار جلسه 
برگزار نمود که در آن موضوعات ذیل مورد بررسی قرار گرفت:

� »بررسی و تعيين اولويت های گروه در نيم سال دوم 91« ؛
� »ش��ناخت شناس��ی در قرآن کريم« توس��ط حجت االس��الم 

والمسلمين معلمی؛
� »بررس��ی آراء معرفت ش��ناختی فيلسوفان مس��لمان « توسط 

حجت االسالم والمسلمين فيروزجايی؛
� »معرفی کتابها و مقاالت نوشته شده در مباحث معرفت شناسی 

در قرآن « توسط آقای عارفی؛

گروه علمی فلسفه  دین

گروه علمی فلسفه  دین از اواخر شهریور تا آبان 1391 ، چهار جلسه 
برگزار نمود که در آن موضوعات ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت:
�  »تحليل روايت ماوردس از برهان تجربه دينی« توسط حجت 

االسالم والمسلمين شيروانی )2 جلسه(؛
� »دي��ن و مس��ئله عقالنيت )ني��م نگاهی به پ��روژه معنويت  و 

عقالنيت(« توسط دکتر فنايی اشکوری؛
� »منطق فهم دين« توسط حجت االسالم والمسلمين شاکرين؛

� »نقش باورها در جهت دهی به سبک زندگی« حجت االسالم 
والمسلمين شريفی؛

گروه علمی فلسفه علوم انسانی 

گروه علمی فلسفه علوم انسانی نیز از اواخر شهریور تا آبان 1391 ، 
پنج جلسه برگزار و موضوعات ذیل مورد بررسی قرار گرفت:

�  »ظرفيت شناس��ی تاريخ و تمدن اس��المی برای علوم انسانی« 
توسط حجت االسالم والمسلمين دکتر الويری )2 جلسه(؛

� »ظرفيت شناسی فقه اسالمی برای علوم انسانی« توسط حجت 
االسالم والمسلمين مبلغی؛

� »ظرفيت شناس��ی عرفان اس��المی برای علوم انس��انی« توسط 
حجت االسالم والمسلمين يزدان پناه؛

� »ظرفيت شناسی فقه اسالمی برای علوم انسانی« توسط حجت 
االسالم والمسلمين سروش محالتی؛

گروه علمی فلسفه اخالق 

گروه علمی فلس��فه اخالق نیز از اواخر ش��هریور تا آبان 1391 ، 
چهار  جلسه برگزار  نمود و به موضوعات ذیل پرداخته شد:

� »نس��بت تجربه اخالقی با تجربه دينی « توسط حجت االسالم 
والمسلمين شيروانی؛

� »نسبت تجربه اخالقی با تجربه دينی از ديدگاه شهيد مطهری« 
توسط حجت االسالم والمسلمين شيروانی؛

� »اخالق توحيدی و تجربه اخالقی«  توسط دکتر فتحعلی خانی؛
� »نق��ش نيّ��ت در ارزش اخالق��ی«  توس��ط حجت االس��الم 

والمسلمين مجتبی مصباح؛

گروه علمی عرفان 

گروه علمی عرفان نیز از اواخر شهریور تا آبان 1391 چهار جلسه 
برگزار و موضوعات ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

�  »حالج از منظر توقيع امام عصر )عج(«  توسط حجت االسالم 
والمسلمين امينی نژاد؛

� »جب��ر و اختيار از ديدگاه مولوی«  توس��ط حجت االس��الم 
والمسلمين رمضانی؛

� »رويکرد عرفا به عقل« توسط دکتر فنايی اشکوری )2 جلسه(؛

گروه علمی فلسفه حقوق

گروه علمی فلسفه حقوق از اواخر شهریور تا آبان 1391 دو جلسه 
برگزار نمود و موضوع ذیل مورد بررسی قرار گرفت.: 

� »حق مالکيت« توسط حجت االسالم والمسلمين فتحی )2 جلسه(؛
    

واحد مشاوره علمی

مجمع عالی حکمت اسالمی در بخش خدمات مشاوره علمی در 
چهار ماه مرداد تا آبان 1391، بیست و سه  جلسه برگزار نمود که 
موضوعات ذیل توسط جمعی از اساتید مورد مشاوره قرار گرفت: 

� سير مطالعاتی عرفان نظری و عملی؛
� بررسی تفسير آيت اهلل جوادی آملی با نگاه فلسفی؛
� سئواالتی در زمينه تاليف کتابی در منطق کاربردی؛

� وجود محمولی در فلسفه اسالمی؛
� عرفان شيعی متأخر؛
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� تأثير ابن سينا بر نظريات فلسفی ، اخالقی و کالمی اسالمی اخير 
و اثر او بر انديشه فلسفی غربی )6جلسه(؛ ]اين بحث موضوع پايان 
نامه دکتری آقای استفان النسزکی از کشور مجارستان می باشد 
ک��ه در حال حاضر در جمهوری اس��المی و در مرکز مطالعات 

جامعه المصطفی العالميه مشغول تحقيق و پژوهش می باشد[
� بررس��ی تطبيق��ی ص��دق و کذب قضاي��ا از نظر ابن س��ينا ، 

سهروردی و مالصدرا؛
� مکتب تفکيک، اخباريان و اصوليان؛

� بره��ان صديقين از ديدگاه عالمه طباطباي��ی و آيت اهلل جوادی 
آملی؛

� بررسی تطبيقی ديدگاه مالصدرا و جان هيک در باب دوگانه 
انگاری نفس و بدن؛

� مقايسه جمع بين عقل و ايمان از منظر شيعه و کاتوليک؛
� نظام احسن الهی ، عدل الهی و مسئله شر و وجود جهنم؛
� عرفان شيعی متأخر ، خصوصاً عرفان مرحوم شاه آبادی؛

� انتخاب موضوع پاي��ان نامه : »برزخ، احوال اموات در برزخ ، 
چگونگی زندگی در برزخ«؛

� انتخاب موض��وع پايان نامه : »معاد � مبانی فلس��فی و کالمی 
حکومت اسالمی«؛

� انتخ��اب موضوع پايان نامه : »مباحث امامت، فلس��فه امامت، 
ضرورت و فايده آثار واليت تکوينی و تشريعی، رابطه امامت 

و واليت«؛
� انتخاب موضوع پايان نامه : »فلسفه و معنای زندگی«؛

� انتخاب موضوع پايان نامه : »مباحث تطبيقی بين فلسفه ، آيات 
و روايات «؛

    

دهمين دوره آموزشی کوتاه مدت

دهمین دوره آموزش��ی کوتاه مدت در س��ال تحصیلی 92 � 91 
مجمع عالی حکمت اسالمی برگزار گردید. در این دوره به منظور 
بهره مندی طالب و فضالی محترم از اساتید مجرب عقلی علوم 

اسالمی ، موضوعات ذیل تعیین گردید:
� فلسفه علم )2( توسط حجت االسالم والمسلمين استاد ميرسپاه؛

� فلسفه تحليلی )بارويکردتطبيقی با مباحث الفاظ علم اصول( 
توسط حجت االسالم والمسلمين دکتر عبداللهی؛

� ش��يعه شناس��ی و پاسخ به ش��بهات مخالفان )وهابيت( توسط 

حجت االسالم والمسلمين استاد رضانژاد.

    

موضوعات آموزشی بلند مدت سال تحصيلی 92 ـ 91

موضوعات آموزشی بلند مدت سال تحصیلی92-91 مجمع عالی 
حکمت اسالمی اعالم ش��د. براین اساس به منظور بهره مندی 
طالب و فضالی محترم از اس��اتید مجرب علوم عقلی اسالمی،  
موضوعات ذیل برای س��ال تحصیل��ی 92 - 91 تعیین و اعالم 

گردید:
اسفار ؛ شرح چهل حدیث ؛ شفا ؛ شوارق االلهام ؛ اشارات؛ کالم 
جدید ؛ تمهی��د القواعد ؛ بدایة الحکمة؛ النهایة الحکمة؛ الجوهر 

النضید ؛ تجرید االعتقاد ؛ شواهد الربوبیة؛ حکمت متعالیه ؛ 
مجمع عالی حکمت اس��المی ضمن احترام به محضر اس��اتید 
محترم علوم عقلی اسالمی که با برگزاری کالس های مختلف 
آموزش��ی نسبت به پرورش شاگردان مکتب اهل بیت عصمت و 
طهارت )علیهم السالم( همت می گمارند، بدلیل محدودیت منابع 

فقط برخی از دروس را تحت پوشش قرار می دهد.

    

برگزاری مباحث علوم عقلی ويژه خواهران

مجمع عالی حکمت اس��المی به منظور به��ره مندی خواهران 
عالقه مند به مباحث عقلی کالسهای ذیل را در برنامه تحصیلی 

خود در سال 92 � 91 قرار داده است:
� اصول و روش رئاليس��م ؛ توس��ط حجت االسالم والمسلمين 

سيد ابوذر نبويان.
� الجوهر النضيد ؛ توسط حجت االسالم والمسلمين سيد احمد 

غفاری.
� تفکر عقلی در کتاب و سنت ؛ توسط دکتر حسن عبدی.

� مکاتب فلسفی جهان اسالم؛ توسط حجت االسالم والمسلمين 
مرتضی رضايی.

الزم به ذکر اس��ت محل برگزاری این کالسها ساختمان انجمن 
علم��ی حوزه و مرکز تربیت مدرس حضرت صدیقه کبری )س( 

می باشد.
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مجمع عالی حكمت اسالمی؛ موسسه برتر در برگزاری 

نشست های علمی نمايشگاه بين المللی قرآن کريم

آئین اختتامیه بخش حوزوی بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن 
کریم، دوش��نبه 23/5/1391 با حضور ش��خصیت ه��ای حوزوی، 
فرهنگی، مسئولین غرفه ها و با سخنرانی حجت االسالم والمسلمین 
حمید محمدی معاون محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و رئیس 

بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم برگزار شد.
در این مراس��م برترین های بخش حوزوی بیستمین نمایشگاه 

بین المللی قرآن معرفی شدند.
محمدباقر خراسانی مدیر غرفه مجمع عالی حکمت اسالمی به 
عنوان غرفه دار برتر بخش حوزوی انتخاب شد. همچنین مجمع 
عالی حکمت اسالمی به عنوان موسسه برتر در برگزاری نشست 

های علمی معرفی شد.
از برترین های بخش حوزوی با اهدای تندیس تجلیل به عمل آمد. 
در بخش تحول علوم انس��انی نیز علی رغم عدم معرفی برترین 
ها، ولی مس��ئولین بخش تحول علوم انسانی نمایشگاه با ارسال 
نامه به مجمع عالی حکمت اس��المی از برگزاری نشست های 

علمی “ اثر گذار” توسط مجمع عالی تشکر نمودند.

الزم بذکر اس��ت مجمع عالی حکمت اسالمی برای اولین بار در 
نمایشگاه بین المللی قرآن کریم شرکت نمود که به لطف خداوند 
فعالیت ها و نشست های علمی مجمع عالی مورد توجه قرار گرفت. 
همچنین محصوالت رس��انه ای مجمع عالی حکمت اسالمی با 
استقبال بسیار گس��ترده عالقه مندان به حکمت و فلسفه مواجه 

شد.

    

برگزاری کارگاه آموزشـی ويژه طالب و دانشـجويان 

منتخب استان های يزد و اهواز

جمعی از دانشجویان و طالب منتخب استان های یزد و خوزستان 
در کارگاه آموزشی مجمع عالی حکمت اسالمی شرکت کردند.

جمعی از دانش��جویان و طالب ممتاز و منتخب استان های یزد 
و خوزستان یکشنبه 12 شهریور 1391 با حضور در مجمع عالی 
حکمت اسالمی از 2 کارگاه برگزار شده در خصوص علم دینی و 

علوم انسانی استفاده کردند.
در این کارگاه ها اس��اتید محترم حجج اس��الم دکتر سوزن چی 
و ابراهی��م پور به ارائه بحث در خصوص علم دینی، تحول علوم 
انس��انی و علوم انسانی اسالمی پرداختند و به سواالت حاضرین 

پاسخ گفتند.
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در ابتدای برگزاری کارگاه علم دینی محمدباقر خراس��انی مدیر 
اجرایی مجمع عالی حکمت اس��المی به تش��ریح شکل گیری، 

اهداف و برنامه های مجمع عالی حکمت اسالمی پرداخت.
الزم بذکر است کارگاه های علم دینی از سوی گروه علم دینی 
مجمع عالی حکمت اس��المی که تحت اشراف حجت االسالم 
والمسلمین پارسانیا معاون آموزش مجمع عالی فعالیت می کنند، 
ویژه دانش��جویان و طالب منتخب و ممتاز سراسر کشور برگزار 

می شود.

    

آغاز به کار فعاليت " مشاوره اينترنتی" 

همزمان با دهه فرخنده والیت و عیدسعید غدیرخم، واحد مشاوره 
علمی مجمع عالی حکمت اسالمی، خدمات مشاوره اینترنتی را 

آغاز نمود.
واحد مش��اوره مجمع عالی حکمت اسالمی در راستای حمایت 
علم��ی از طالب و دانش پژوهان س��طح 3 و 4 و دانش��جویان 
مقطع کارشناسی ارشد و دکتری که در حال تدوین پایان نامه و 
یا پژوهش در یکی از موضوعات مرتبط با علوم عقلی می باشند، 
عالوه بر خدمات مش��اوره علمی حضوری،مشاوره اینترنتی نیز 

ارائه می نماید.
عالقمندان جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اطالع رسانی 

مجمع عالی حکمت اسالمی به آدرس ذیل مراجعه نمایند:
www.hekmateislami.com

    

برگزاری سلسله نشستهای »معرفی فلسفه اسالمی 

و مواجهه آن با چالش ها«

سلس��له نشس��ت های معرفی فلسفه اس��المی و مواجهه آن با 
چالش ها از س��وی گروه فلسفه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام 
خمین��ی)ره( و با همکاری مجمع عالی حکمت اس��المی برگزار 

می شود. 
نشس��ت اول با موضوع »چیس��تی فلسفه اس��المی« از سلسله 
نشستهای معرفی فلس��فه اسالمی و مواجهه آن با چالش ها در 
تاریخ  13 مهرماه 1391 در سالن اجتماعات مدرسه فیضیه برگزار 

گردید. س��خنرانان این جلسه حجت االسالم والمسلمین یزدان 
پناه و دکتر فنایی اش��کوری بودند و در ادامه میزگردی با حضور 
اس��اتید محترم آقایان عبودیت ، یزدان پن��اه ، معلمی ، فنایی و 
شیروانی در تبیین موضوع چیستی فلسفه اسالمی برگزار گردید.

همچنی��ن نشس��ت دوم با موض��وع »توانمندی های فلس��فه 
اسالمی« در تاریخ 11 آبان ماه 1391در سالن اجتماعات فیضیه 
برگزار گردید. س��خنرانان این نشست حجج اسالم والمسلمین 
آقایان پارسانیا و میرسپاه بودند و در ادامه میزگرد علمی با حضور 
استاد پارسانیا ، استاد میرس��پاه و دکتر فنایی اشکوری در تبیین 

توانمندی های فلسفه برگزار گردید.

   

پذيـرش دانشـجو دوره دکتـری تخصصـی علوم 

شناختی به گرايش فلسفه ذهن

پژوهش��کده علوم ش��ناختی با همکاری مجم��ع عالی حکمت 
اس��المی و دانشگاه باقرالعلوم)علیه السالم( از میان طالب واجد 
ش��رایط برای تحصیل در رشته دکتری تخصصی علوم شناختي 

گرایش فلسفه ذهن آزمون اختصاصی برگزار نمود. 
این آزمون جمعه 26 آبان ماه 91 در تهران و در محل پژوهشکده 

علوم شناختی برگزار گردید.
اسامی پذیرفته شدگان به زودی از سوی پژوهشکده علوم شناختی 

اعالم می شود.

   

انتشار کتاب »شاخصه های عرفان ناب شيعی«

کتاب »شاخصه های عرفان ناب شیعی« مجموعه دروس دکتر 
محمد فنایی اشکوری ، به همت مجمع عالی حکمت اسالمی و 

توسط بوستان کتاب قم منتشر گردید.
دکتر فنایی اشکوری از اعضای مجمع عالی حکمت اسالمی این 
مبحث را در دو دوره برای جمعی از طالب و پژوهشگران عالقه 
مند به عرفان اسالمی در قالب دوره آموزشی کوتاه مدت تدریس 

نموده است.
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برگزاری همايش روز جهانی فلسفه 2012 در ايران

همای��ش روز جهانی فلس��فه، در روزه��ای 23 و 24 آبان 91 در 
موسس��ه پژوهشی حکمت و فلس��فه ایران و با همکاری مجمع 
عالی حکمت اسالمی، کمیسیون ملی یونسکو، دانشگاه تهران ، 
دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه امام 
صادق )ع(، بنیاد حکمت اس��المی صدرا، دانش��گاه الزهرا)س( و 
دانش��گاه شیراز برگزار ش��د. موضوع اصلی این همایش بررسی 
وضعیت فلسفه در ایران معاصر بود که اساتید برجسته فلسفه، در 

آن به ایراد سخنرانی پرداختند.
در روز نخس��ت همایش نشس��ت »وضعیت آموزش و پژوهش 
فلس��فه اس��المی و عرفان در ایران« در قالب چهار مقاله برگزار 
شد. روز دوم با برگزاری سه نشست »بررسی وضعیت فلسفه های 
مضاف در ایران« »بررس��ی وضعیت کاربردی س��ازی قلسفه در 
ایران« و آخرین نشس��ت نیز به دلی��ل همزمانی این همایش با 
ایام ارتحال و بزرگداش��ت عالمه طباطبایی و عالمه جعفری، به 

بررسی اندیشه های فلسفی این بزرگواران اختصاص یافت. 
در نشست پایانی این همایش دو روزه که به بزرگداشت و بررسی 
آرای فلسفی عالمه جعفری و عالمه طباطبایی اختصاص داشت 

شاگردان این دو حکیم متاله به سخنرانی پرداختند.

    

انتشار کتاب مجموعه مقاالت همايش بين المللی 

روزجهانی فلسفه 2010

همزمان با روز جهانی فلس��فه در س��ال 2012 در روزهای 23 و 
24 آب��ان ماه 1391 ، از کت��اب »مجموعه مقاالت همایش بین 
المللی بزرگداشت روز جهانی فلسفه 2010« رو نمایی شد. بخش 
فلسفه اسالمی همایش2010،  که در تاریخ سی ام تا دوم آذرماه 
1389 در تهران برگزار گردید، را مجمع عالی حکمت اسالمی و 

با عضویت 13 مرکز فلسفی مهم قم بر عهده داشت. 
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بازديد مدير گروه تحقيقات بنيادين مرکز پژوهشهای 

مجلس از مجمع عالی حكمت اسالمی

آقای سید یونس ادیانی مشاور رئیس مرکز پژوهشهای مجلس 
شورای اسالمی و مدیر گروه تحقیقات بنیادین مرکز پژوهش ها از 
بخش های مختلف مجمع عالی حکمت اسالمی بازدید نمودند.

در ادامه این بازدید ضمن حضور در جلسه شورای معاونان مجمع 
عالی حکمت اسالمی و اظهار خرسندی از فعالیت های صورت 
گرفت��ه و بخش های فعال مجمع عالی ، خواس��تار همکاری دو 
مرکز ش��دند. در این جلس��ه آقایان فیاضی ، معلمی، رضانژاد و 
خراس��انی توضیح��ات الزم را در خصوص اه��داف، برنامه ها و 

برنامه های آتی ارائه نمودند.

    

همايش ملی »حكيم طهران« برگزار می شود

همایش ملی »حکیم طهران« نکوداش��ت مق��ام علمی مرحوم 
آقا علی مدرس )حکیم مؤس��س( برگزار خواهد شد. مجمع عالی 
حکمت اسالمی در راستای معرفی و تبیین جایگاه علمی فالسفه 
ش��یعه، نکوداشت مقام علمی مرحوم آقا علی مدرس را با عنوان 

»حکیم طهران« برگزار می کند.
در این همایش که اواخر س��ال 92 و ب��ا همکاری مراکز علمی 
معتبر کش��ور برگزار خواهد ش��د، عالوه بر ش��خصیت شناسی 
مرح��وم آقا علی مدرس در ابعاد علمی ، اخالقی و اجتماعی، آراء 
و مبانی عقلی و نقلی حکیم مؤس��س، مباحث تطبیقی و مقایسه 
ای، بررسی و تبیین آثار و معرفی حوزه ی فلسفی تهران نیر مورد 

توجه قرار خواهد گرفت.
هیئ��ت مدیره مجمع عالی حکمت اس��المی آیت اهلل غالمرضا 
فیاضی را به عنوان رئیس همایش انتخاب نمودند. همچنین دبیر 
علمی ، دبیر اجرایی و مسئولین کمیته های این همایش انتخاب 

شدند.
مراکز علمی که تمایل به مشارکت در برگزاری این همایش ملی 
را دارند ، می توانند با مجمع عالی حکمت اسالمی مکاتبه کنند.

    

توليـدات جديد رسـانه ای مجمـع عالی حكمت 

اسالمی 

مجمع عالی حکمت اسالمی در راستای بهره مندی عالقمندان 
به حوزه حکمت و فلس��فه اسالمی، محصوالت جدید رسانه ای 

ذیل )صوتی( را جهت استفاده عموم عرضه می نماید.
یف

استاد آقایعنوانرد

فیاضیاسفار جلد اول )شماره 6(1

ربانی گلپایگانیکالم جدید بحث )عقل و دین(2

فیاضیمبانی حکمت متعالیه3

فیاضینسیم معرفت )مباحث معرفت شناسی(4

 نقد و بررسی روان شناسی دین از دیدگاه5
ویلیام جیمز

آذربایجانی

خواصفلسفه اخالق6
عالقمندان جهت تهیه محصوالت صوتی و تصویری مجمع 
عالی حکمت اسالمی می توانند با واحد رسانه مجمع عالی 

تماس برقرار نمایند.
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مجمع عالي حکمت اس��المي در راس��تاي تحقق اه��داف خویش؛ 
ارتقا بخش��ي علمي دانش پژوهان س��طوح عالي و به منظور برطرف 
نمودن  مش��کالت علمي طالب و دانش��جویان در زمینه هاي علوم 
عقلي، به طالب و دانشجویانی که در مقطع سطح 3 و 4، کارشناسی 
ارش��د و دکترا در حال تدوین پایان نامه می باش��ند و و ارائه پاسخ های 
پژوهش��گران حوزه علوم عقلی اقدام به راه اندازي واحد مشاوره علمي 
نموده اس��ت.این واحد که در واقع حلقه اتصال اساتید و دانش پژوهان 
علوم عقلي محس��وب مي ش��ود، آماده ي ارائه ي خدمات مشاوره ي 
علمي وپاس��خگویي به سؤاالت دانش پژوهان محترم در حوزه علوم 

عقلي مي باشد. 
واحد مشاوره علمی که از اواخر سال 1388 فعال شده تاکنون بیش از 

171 جلسه مشاوره حضوری صورت گرفته است.
 مجمع عالی حکمت اسالمی به منظور گسترش حیطه مشاوره علمی، بهبود روند مشاوره و جلوگیری از اتالف وقت اساتید و دانش پژوهان 

محترم، اقدام به راه اندازی مشاوره علمی اینترنتی نموده است.
از این رو به منظور تسریع و تسهیل در ثبت درخواست مشاوره از طریق سایت مجمع عالی حکمت اسالمی، شیوه نامه تصویری ذیل در 

اختیار متقاضیان محترم قرار مي گیرد.

1. ورود به سایت و انتخاب گزینه »مشاوره اینترنتی«
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2. ورود به »صفحه ثبت نام« برای کسانی که تقاضای مشاوره اینترنتی دارند.

3. پر کردن فیلدهایی که ستاره دار است و در پایان صفحه، جمع دو عدد خواسته شده را به طور صحیح درج نمایید و گزینه »ادامه« 
را کلیک نمایید.
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4. در مرحله بعدی، مشخصات شما به صورت زیر ثبت می گردد و برای ثبت درخواست مشاوره باید گزینه »ثبت درخواست« را کلیک نمایید.

5. در مرحله بعد، فیلدهای خواسته شده را پر نمایید و جمع دو عدد خواسته شده در پایان صفحه را به صورت صحیح وارد کنید.

- اگر گزینه »ثبت و مراجعه به س��ایت« را کلیک نمایید، درخواس��ت شما ثبت می شود و به سایت مجمع عالی حکمت 
اسالمی برگشت داده می شوید.

- اگر گزینه »ثبت و مشاهده مشخصات« را کلیک نمایید  درخواست شما ثبت و مشخصات و درخواست خود را در صفحه 
بعدی مشاهده خواهید نمود.
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6. برای اطالع از روند مشاوره خود به سایت مجمع عالی حکمت اسالمی وارد شوید و گزینه مشاوره اینترنتی را انتخاب و گزینه »ورود 
به سیستم پیگیری« را کلیک نمایید.

7. پست الکترونیک و کدملی خود را وارد کنید تا وارد صفحه مشخصات خود شوید
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8. با انتخاب گزینه »مشاهده نتیجه مشاوره« به صفحه پاسخ استاد منتقل می شوید.

9. در صفحه زیر از پاسخ استاد و یا مرحله مشاوره خود مطلع خواهید شد.


