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مجمع عالی حکمت اس�امی در راس�تای ترویج گفتمان 
فلسفه اسامی

ب��ه لطف خداون��د منان و توجه��ات خاّصه حض��رت ولی 
عصر)عج(، توفیقی حاصل ش��د تا جمعی از اعضای هیئت 
مؤس��س و هیئ��ت مدیره مجم��ع عالی حکمت اس��المی 
بهم��ن 1391 با رهبر معظم انقالب اس��المی حضرت آیت 

اهلل العظمی خامنه ای )مدظله العالی( دیدار کنند.
در این دیدار رهبر فرزانه انقالب رهنمودهای ارزشمندی بیان 
فرمودند که نوعی جهت گذاری آینده و تعیین چشم انداز بلند 
مدت مجمع عالی حکمت اسالمی محسوب می شود. یکی 
از ن��کات قابل توجه و تاکید معظم له، ترویج تفکر فلس��فه 
اس��المی در دنیا بوده که در این خصوص نسبت به اجرایی 

نمودن این مسئله نکاتی باستحضار می رسد:
بی ش��ک فلسفه اسالمی با داشتن ظرفیت و توانمندی های 
فراوان قابلیت تبدیل ش��دن به گفتمان غالب فلسفی دنیا را 
دارد. وجود ش��خصیت های علمی و مؤث��ر همچون فارابی، 
ابن س��ینا، س��هروردی، مالص��درا و... و در عص��ر کنونی 
فرزانگانی نظیر امام خمینی)ره(، عالمه طباطبایی)ره(، شهید 
مطهری)ره( و شاگردان این بزرگان که امروز با حضور خود 
و پ��رورش ش��اگردان فراوان، چراغ حکمت و فلس��فه را در 
ایران روش��ن و منور نگه داشته اند؛ اما با این وجود، تاکنون 
در گسترش و فراگیر شدن این تفکر توفیق چندانی حاصل 

نشده است.



  سخن نخست
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به نظر می رسد عواملی در این امر دخیل هستند که تاکنون 
نتوانس��ته ایم به خوبی فلس��فه غنی اس��المی و داشته های 
فراوان آن را در داخل و خارج از کش��ور عرضه کنیم و آن را 

به نمایش بگذاریم.
ب��رای تحقیق این مهم الزم اس��ت اقدامات مؤثر و عاجلی 

صورت گیرد که به برخی از آنها اشاره خواهد شد:

منظومه سازی

یکی از اقدامات بسیار مؤثر در رشد و توسعه گفتمان فلسفه 
اس��المی، منظومه س��ازی همه تفکرات و آث��ار هر یک از 

فیلسوفان بزرگ اسالمی است.
فیلسوفان بزرگی که هر کدام شهرت فراوانی دارند که با خلق 
آثار و طرح دیدگاه های متعدد نقش بس��زایی در این شهرت 
داش��ته و دارند. نکته قابل توجه آن اس��ت که اگر محقق یا 
دانش پژوهی خواس��ته باشد با هر یک از این فالسفه بزرگ 
آشنا ش��ود، بایس��تی آثار فراوانی را خوانده، آراء متعددی را 
بررس��ی نموده تا به آشنایی نس��بی این اندیشمند برسد، در 
حالی که اگر منظومه فکری هر یک از این فالس��فه بزرگ 
تنظیم و ارائه گردد، در زمانی کوتاه و سریع می توان با افکار 
و آراء وی آش��نا ش��د. گرچه محققانی  که به دنبال تعمیق 
اطالعات خود هستند. قطعا باید سطح عمیق تری از مطالعات 

را داشته باشند.

ترجمه آثار 

انتقال آثار و افکار فالس��فه بزرگ اسالمی از طریق ترجمه 
جهت بهره من��دی محققان و مراکز علمی خارج از کش��ور 
قطعا در جهانی شدن گفتمان فلسفه اسالمی تأثیر بسزایی 
خواهد داش��ته، کم نیس��تند فیلس��وفان غربی که وقتی به 
ایران مس��افرت می کنند و یا به دنبال کس��ب اطالعات از 

فالس��فه بزرگ اسالمی هستند و گوش��ه ای از داشته های 
فلسفه اس��المی را در می یابند، خواستار استفاده از تمام این 
ظرفیت ها هستند که متاسفانه تاکنون نسبت به ترجمه آثار 
و آراء فالس��فه نامی و بزرگ ایران اسالمی یا کاری صورت 
نگرفت��ه و یا آنچه صورت گرفته ب��ه صورت دقیق و منظم 
نبوده است؛ لذا شایسته است مراکز معتبر حکمی با استفاده 
از توان اندیش��مندان ایران اس��المی در ترجمه آثار و متون 

فالسفه بزرگ اقدام نمایند. 
نکته قابل توجه آنکه در ترجمه آثار، نیازسنجی و اولویت گذاری 

از اهمیت بسزایی برخوردار است.

ارتباط با مجامع علمی بین المللی

ارتباط مراکز علمی و فلس��فی ایران اسالمی با دانشگاه ها، 
مراکز و ش��خصیت های علمی و فلسفی گام مؤثر و اساسی 
دیگری در انتقال گفتمان فلسفه اسالمی خواهد بود. رفت و 
آمدهای متعدد، برگزاری نشست های علمی، جلسات گفتگو 
و مناظره، نقد و بررس��ی و بی��ن مراکز معتبر علمی داخل و 
خارج از کشور قطعا نگاه دیگرانی که آشنا به فرهنگ، تمدن 
و ظرفیت باالی تمدن اس��المی نیستند، را متحول خواهد 

کرد.
نکته حائز اهمیت آن است که در این مراودات علمی باید از 
توان شخصیت هایی استفاده کرد که آشنایی کامل به تمام 
اجزاء و مبانی فلسفه اسالمی داشته باشند، ضمن اینکه اگر  
آش��نایی با اطالعات مناسبی از فلس��فه غرب داشته باشند، 

امتیاز مناسبی برای آنها محسوب خواهد شد.
گرچه شاید بتوان برخی مراکز و شخصیت های علمی را نام 
ب��رد که امروزه در عرصه بین المللی فعال هس��تند و رفت و 
آمدهای علمی فراوانی داش��ته و دارند، اما بعضا یا اطالعات 
جامعی نسبت به فلسفه اسالمی ندارند و یا به نوعی مجذوب 
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فلس��فه غرب شده اند، به گونه ای که در کرسی های تدریس 
و محافل پژوهشی خود بر طبل پیشتازی و یگانگی فلسفه 
غرب می کوبند که این خسارت بس فراوان و غیرقابل جبرانی 
است؛ چرا که نه تنها با این ادبیات نتوانسته ایم گفتمان فلسفه 
اس��المی را جهانی کنیم، بلکه مع االس��ف فضای برخی از 
مراکز علمی و فلسفی کشور را به شدت غربی کرده ایم و به 
قدری در این مسیر تاخته ایم که کسی جرأت پرداختن و به 
نقد فلسفه غرب را ندارد و چنانچه افرادی نیز وارد این عرصه 

شوند، آنان را متهم به کم علمی، و بی خبری خواهند نمود.
حض��ور مؤثر در عرصه بین المللی ب��رای بین المللی نمودن 
گفتمان فلس��فه اس��المی ضرورتی غیرقابل انکار است که 
می بایست افراد خبره و آگاه به مبانی عمیق فلسفه اسالمی 
وارد ش��ده و ضمن رعایت ادب و احترام، به نقد و بررس��ی 
علمی مبانی فلس��فه غرب پرداخته و با بیانی ظریف، شیوا، 
جامع و علمی به تبیی��ن توانمندی ها و ظرفیت های فراوان 

فلسفه عظیم اسالمی بپردازند.
گرچه گفتنی ها بسیار اس��ت، اما این چند سطر را فتح بابی 
قرار دادیم تا صاحب نظران و اندیشمندان در راستای ترویج 
گفتمان فلس��فه اسالمی دست به قلم شده و با ارائه طرح و 
دیدگاه  ها راهکارهای اجرایی ش��دن آن را پیشنهاد و مراکز 
علمی نیز با بهره گیری از این راهکارها، گام های مؤثر بردارند.
مجمع عالی حکمت اس��المی که بحمدهلل امروز به باشگاه 
بزرگ فلس��فه گرایان اسالمی تبدیل ش��ده، در مدت زمان 
کوتاه فعالیت خود توانس��ته اقدامات مؤثری را در راس��تای 
توس��عه گفتمان فلسفه اس��المی بردارد، که البته معتقدیم 
هنوز در ابتدای راه هس��تیم و قطعا از پیش��نهادات ارزشمند 
فرهیختگان محترم در خصوص فراگیر شدن گفتمان فلسفه 

اسالمی در سطح بین المللی استقبال خواهد نمود. 
ان شاء اهلل این مجمع بزرگ در آینده نیز از طریق برنامه ریزی 
مناس��ب ارتباطات علمی با مراکز معتبر فلسفی بین المللی، 
ترجمه آثار و منظومه سازی آثار و آراء فالسفه بزرگ اسالمی 

اقدامات مؤثری را رقم خواهد زد. ان شاء اهلل
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مجم�ع عالی حکمت اس�امی برای نخس�تین بار در 
ماه مب�ارک رمضان 1391 در نمایش�گاه بین المللی 
ق�رآن کری�م ش�رکت نم�ود و ب�ا ارائ�ه محصوالت 
)صوت�ی، تصویری، مکتوب، معرفی آثار، فعالیت ها 
و برنامه ه�ا( مجم�ع عال�ی و ه�م چنی�ن برگ�زاری 
نشس�ت های علم�ی در دو بخ�ش ح�وزوی و تحول 
علوم انسانی، توانست بحمدهلل جایگاه ویژه ای را در 
نمایش�گاه کسب نماید. به گونه ای که مؤسسه برتر 
در برگ�زاری نشس�ت های علم�ی در بخش حوزوی 
معرفی و بخش تحول علوم انس�انی )علی رغم عدم 
معرف�ی برترین ه�ا( نی�ز با ارس�ال نامه ب�ه مجمع 
عالی حکمت اس�امی از برگزاری نشست های علمی 

»اثرگذار« مجمع عالی تقدیر نمود. 
در ای�ن ش�ماره مت�ن دو نشس�ت ب�ا موضوع ه�ای 
»وضعیت ش�یعه در جهان معاصر« و »تحول علوم 
انس�انی و موانع پیش روی آن« از نظر خوانندگان 
محترم می گذرد. امید اس�ت بتوانیم در ش�ماره های 
آین�ده نی�ز، مت�ن س�ایر نشس�ت های علم�ی را ب�ه 

عاقه مندان محترم عرضه نماییم.



وضعیت ش�یعه در
جهان  معاصر
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حج�ت االس�ام والمس�لمین عزالدی�ن 
رض�ا ن�ژاد امیردهی در س�ال 1339 در 
شهر بابل به دنیا آمد و بعد از گذراندن 
تحصی�ات ابتدائ�ی و دروس مقدماتی 
حوزوی در مدرس�ه علمیه حاج س�یف 
اهلل امی�ری در بخش بندپی ش�رقی ، در 
سال 1355 وارد حوزه علمیه صدر بابل 
ش�د و سال 1358 رهسپار حوزه علمیه 
ق�م گردید و پ�س از اتمام دوره س�طح 
از س�ال 1365 در دروس خ�ارج فق�ه و 
اصول اساتید مبرز حوزه شرکت نمود 
و در س�ال 1372 از رس�اله سطح چهار 
حوزه در موضوع » صالۀ الجمعۀ دراسۀ 
فقهیۀ وتاریخیۀ« دفاع کرد و به استمرار 
تدریس در مجامع حوزوی و دانشگاهی 
پرداخ�ت. وی که فارغ التحصیل رش�ته 
تخصصی کام اسامی در حوزه علمیه 
قم می باشد رساله علمی سطح چهار در 
این رش�ته را با عنوان »مس�ائل و فرق 
کامی تا س�ده چهارم هجری« در س�ال 
1388 دفاع کرده است. از حجت االسام 
رضانژاد در کنار راهنمایی و مش�اوره 
بس�یاری از پایان نامه های س�طح سه 
و چه�ار ، مقاالت متعددی در حوزه کام 
در نش�ریات مختل�ف منتش�ر گردی�ده 
اس�ت. ایشان عضو هیئت علمی جامعه 
المصطفی العالمیه و رئیس پژوهشکده 
عل�وم اس�امی پژوهش�گاه بین المللی 
کن�ار  در  وی  می باش�د.  المصطف�ی 
عضوی�ت در هیئت مدی�ره مجمع عالی 
حکمت اسامی ، معاونت اداری مالی این 
مجم�ع را بر عهده دارد. حجت االس�ام 
والمسلمین رضا نژاد مدیر گروه علمی 

کام مجمع عالی نیز می باشد.
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آق�ای خراس�انی: اعوذباهلل من الش��یطان الرجیم. بسم اهلل 
الرحمن الرحیم. الحمد اهلل رّب العالمین.

با آرزوی قبولی طاعات و عبادات به درگاه خداوند متعال و عرض 
تسلیت به مناسبت شهادت مولی الموحدین حضرت امیرالمؤمنین 
علی )علیه الس��الم( ، در ادامه سلس��له نشست های مجمع عالی 
حکمت اسالمی در بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم ، 
در خدمت حضرت حجت االسالم والمسلمین جناب آقای دکتر 
رضان��ژاد مدیر گروه علمی کالم مجمع عالی حکمت اس��المی 
هس��تیم. با توجه به ایام ش��هادت امیرالمؤمنین)علیه الس��الم( ، 
ایام س��وگ و اندوه ش��یعیان موضوع بحث را وضعیت شیعه در 
جهان معاصر گذاش��تیم، شاید برای بسیاری از کسانی که بیننده 
یا شنونده این برنامه باشند، این سؤال پیش بیاید که اصاًل شیعه 
کیست؟ و به چه گروهی شیعه اطالق می شود؟ ما هم در ابتدای 
بحث از جناب آقای دکتر رضانژاد درخواست داریم که شیعه را به 

لحاظ لغوی و اصطالحی تعریف بفرمایند.
اس�تاد رضانژاد: بس��م اهلل الرحمن الرحیم. با عرض تسلیت 
ش��هادت موالی متقیان امیر مؤمنان)علیه السالم(، امیدواریم که 
در این ایام شهادت نکاتی را در رابطه با شیعه علی)علیه السالم( 

ان شاءاهلل بتوانم عرضه نمایم.
ش��یعه در لغت به معنی پیرو و تابع اس��ت،  این لفظ عربی است، 
در قرآن کری��م هم به صورت واژه های مختلف هم فعلی و هم 

اسمی آمده است و لفظ شیعه هم به معنای پیرو ، همراه با محبت 
در قرآن کریم ذکر شده است. »و اّن من شیعته البراهیم.«1 که 
از پیروان حضرت نوح )علیه السالم( ابراهیم )علیه السالم( است. 
اما ما وقتی که ش��یعه می گوییم یک معنای ویژه ای دارد که آن 
معنای ویژه بعدها به صورت اصطالح درآمده است. شیعه در قرن 
اول عالوه بر اس��تعماالت قرآنی در روایات نبوی هم اس��تعمال 
شده است. در روایتی که از پیامبر بزرگوار اسالم )صلی اهلل علیه 
و آله( هم اهل سنت و هم شیعیان نقل کردند، پیامبر در خطاب 
به امیر مؤمنان در ذیل آیه ی ش��ریفه »اولئک هم خیر البریۀ«2 
فرموده اس��ت: »هم انت یا علی و شیعتک«3 یا در جمله دیگر 

دارد: »یا علی شیعتک هم الفائزون«.4 
این معنای ش��یعه در روایت، شبیه همان معنای لغوی است، اما 
به تدریج وقتی که در میان مسلمانان فرقه ها شکل گرفت شیعه 
به صورت اصطالح مطرح ش��د، ابت��دا لفظ با لفظ عامی بود و با 
یک مضاف الیه خاص می ش��د. مثاًل می گفتند : »ش��یعۀ علی« 
یا »ش��یعۀ عثمان« یا »ش��یعۀ ابی س��فیان« که در سخنان آقا 

1 . صافات، 83.
2. بیّنه، 7.

3 . بحار االنوار، ج 23، ص 390، باب 21.
4 . ارشاد القلوب، ج 2، ص 423.

گفت وگو
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با پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی ایران ، دینداری و حکومت 
دینی موضوع نوینی بوده است که در جهان معاصر ایجاد شده و 
به نام دین حکومت تشکیل شده است، آن هم حکومتی که مؤسس 

آن  فقیه بزرگی  همانند امام راحل)ره( بوده است. 

اباعبداهلل حسین )علیه السالم(5 نیز هست، در آن جاها مربوط به 
همان پیروان، طرفداران و تابعان محس��وب می شد اما به تدریج 
لفظ ش��یعه معنای اصطالحی ویژه ای پیدا کرد به معنای این که 
بعد از پیامبر اس��الم کس��انی که امامت را به نّص می دانستند و 
به شیعه علی معروف ش��دند، به آن ها لفظ شیعه اطالق می شد 
و لذا در قرن دوم، س��وم و چهارم به بعد هر گاه لفظ شیعه بدون 
مضاف الیه به کار برده می ش��د، مقصود شیعه امیر مؤمنان یعنی 
کس��انی که پس از پیامبر)صلی اهلل علیه و آله( امامت را به نّص 
و به عن��وان مص��داق در امیرالمؤمننین)علیه الس��الم( خالصه 
می  کردند. پس معنی اصطالحی ش��یعه به معنی این اس��ت که 
در میان مسلمانان عده ای امامت امیرالمؤمنین)علیه السالم( را بعد 
از پیغمب��ر پذیرفتند و قائل به نّص در امامت هس��تند و موضوع 
بح��ث ما که می گوییم وضعیت ش��یعه در جهان معاصر مقصود 
مجموعه ی شیعیانی هس��تند که امامت بعد از پیغمبر را به نّص 

و وصیت می دانند.
آق�ای خراس�انی: پس ش��اخصه ای که برای ش��یعه تعریف 
فرمودید، این که پیروان علی)علیه السالم( باشند و امامت را هم 
به نص قبول داشته باش��ند. از زمان پیدایش فرقه های اسالمی 

و مشخصاً شیعه اگر تاریخچه ای را بیان بفرمایید، سپاسگزاریم.
اس�تاد رضانژاد: حتماً اس��تحضار دارید بع��د از رحلت پیغمبر 
اکرم)صل��ی اهلل علیه و آله وس��لم( طبق گزارش همه مورخان و 
فرقه نویسان مسلمانان در چند مسئله با هم اختالف کردند، اگر 
کسی بخواهد به منبعی ویژه در این رابطه مراجعه کند، بهتر است 
به جلد اول کتاب الملل و النحل مقدمه چهارم آقای شهرستانی 
مراجعه کند. آقای شهرستانی در این مقدمه، اختالفات نخستین 
میان مسلمین را شمارش می کند، چهارمین اختالفی که ایشان 
در آن جا ش��مرده اس��ت،  اختالف در مسئله خالفت و جانشینی 
پیغمب��ر اکرم )صلی اهلل علیه و آله وس��لم( در مس��ئله امامت و 
جانش��ینی پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه و آله وس��لم( اس��ت که با 
یکدیگر اختالف پیدا کردند،  و به دو فرقه ی اصلی تقسیم شدند، 
عده ای قائل بودن��د خالفت بعد از پیغمبر اکرم)صلی اهلل علیه و 
آله وسلم( به کسی می رسد که خود پیغمبر آن ها را معرفی کرد و 
مصداق را بیان نمود و عده ای دیگر گفتند خلیفه را ما مسلمانان، 

خودمان انتخاب می کنیم.
آن گروهی که گفتند تعیین به دست خدا و پیغمبر است به وصیت 
و نّصی که پیغمبر داشت و روایاتی که پیغمبر اکرم)صلی اهلل علیه 
و آله( در مواردی مختلف آن روایات را بیان فرموده بود، اس��تناد 

5. امام حسین )ع( خطاب به لشکریان عمر بن سعد فرمود: »یا شیعة 
آل ابی سفیان ....«

کرده بودن��د، عده ای دیگر گفتند انتخاب خلیفه به دس��ت خود 
مسلمانان هست، ما با هم جمع می شویم و شخصی را به عنوان 
خلیفه انتخ��اب می کنیم. این گروه که ب��ه عنوان اهل جماعت 
بودند یا گروه بیعت بودند، در آن زمان در مقابل گروهی که به نام 
وصی��ت و نص بودند قد علم کردند، این گروه در وهله ی اول با 
همان نام اهل الجماعۀ و اهل البیعۀ  معروف بودند. منتها در طول 
زمان خصوصاً در قرن دّوم که گرایش حدیثی پیدا ش��د و همین 
گروه در قرن اول کتابت حدیث پیغمبر را ممنوع می دانستند. در 
قرن اول که ممنوعیت کتابت حدیث از سوی عمر بن عبدالعزیز 
برداش��ته ش��د، این گروه به حدیث روی آوردند و در قرن دوم و 
سوم نام خودشان را اهل الحدیث و سپس اهل السنۀ و الجماعۀ 

گذاشتند. 
آقای خراس�انی: پس می توانیم مشخصاً  به قرن دوم و سوم 

اشاره کنیم.
اس�تاد رضان�ژاد: یعنی اصل ش��کل گی��ری فرقه ها مربوط 
به بعد از رحلت پیغمبر اکرم)صلی اهلل علیه و آله وس��لم( اس��ت 
که مس��لمانان به دو گروه اصلی تقسیم ش��دند و در طول زمان 
فرقه های دیگری به وجود آمدند؛ مثاًل فرقه خوارج، مرجئه، اهل 
حدیث و در بین اهل حدیث فرقه ی مش��ّبهه، کّرامیه،  مجّس��مه 
و فرقه ه��ای دیگر، و بعد در طول زمان در قرن س��وم و چهارم 
فرقه های دیگر به وجود آمدند، در میان شیعه هم در وهله ی اول 
کسانی را که امامت را به نص می دانستند یک گروه بودند. منتها 
در طول زمان یک اقلیت از این اکثریت جدا می شدند و به صورت 
فرقه های دیگر بروز کردند اما آن فرقه ی اصلی شیعه که ماندگار 
شد و بر اساس روایت متواتر فریقین از پیغمبر اکرم)صلی اهلل علیه 
و آله وسلم( خلفای اثنی عشر را مطرح کردند، شیعه امامیه اثنی 
عشریه هستند که این ها در طول زمان اکثریت را داشتند و اآلن 
هم در میان فرقه های شیعی اکثریت را هم از نظر کمّیت و هم 

از نظر کیفیت دارند.
آقای خراس�انی: اش��اره فرمودید که بع��د از رحلت حضرت 
رس��ول)صلی اهلل علیه و آله وس��لم( در واقع دو تا گروه ش��کل 

گرفت:
1( گروه جماعت و بیعت؛  

2( گروه نّص و وصیت.
 که بعداً هر کدامش��ان بر اثر فرایند یا ش��رایطی که داش��تند به 
گروه های دیگر تقسیم شدند یا تغییر اسم هم دادند، در واقع هر 
ک��دام از این گروه ها ویژگی اعتق��ادی خاصی هم دارند، اماچون 
بحث ما در مورد ش��یعه است، مشخصاً به ویژگی اعتقادی شیعه 
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اگر بپردازید، سپاسگزاریم.
استاد رضانژاد: این نکته را من در ابتدا توضیح بدهم که همه 
مس��لمان ها با همه ی فرقه ها و مذاهب فقهی و کالمی که دارند 
در یک سری از اصول با یکدیگر شریک هستند، چون در اصول 
با هم شریک هستند، نام اسالم بر همه ی آن ها اطالق می شود. 
اختالفات در مس��ائل فرعی است یا مس��ائل فرعی اعتقادی یا 
مس��ائل فرعی فقهی و مانند این ها، چون مسلمانان با نام اسالم 
در اص��ول اعتقادی مانند: توحید، نب��وت، معاد و مانند ضروریات 
دی��ن نماز، روزه، حج، زکات و مانن��د این ها با هم اتفاق دارند. از 
این رو نام همه ی آن ها مسلمان است ولی چون یک دیدگاه های 
ویژه ای در بعضی مس��ائل دارند، ب��ا آن دیدگاه ویژه این گروه با 
گروه دیگر متمایز و متفاوت خواهد بود. مهم ترین ویژگی شیعه 
در اعتقادات که متمایز با سایر مذاهب و فرقه های اسالمی است، 

مسئله امامت است که به نّص و وصیت می باشد. 
شیعه اعتقاد به این قضیه دارد و لذا نه تنها در رابطه با امامت آقا 
امیرمؤمنان علی )علیه الس��الم( اصرار دارند که به نّص از سوی 
پیغمبر اس��الم )صلی اهلل علیه و آله( معین شد بلکه امامت سایر 
امامان را به نّص می داند، چنان که اشاره کردم حدیث »اثنا عشر« 
س��ر لوحه دیدگاه شیعه امامیه است، که این حدیث »اثنا عشر« 
به صورت متواتر در کتاب های اهل س��نت و ش��یعه اس��ت، هم 
در صحی��ح بخ��اری و هم درچند جای صحیح مس��لم و هم در 
کتاب های س��نن آمده است، شیعه بر این اساس معتقد است که 
امامت به نّص اس��ت، این اولین ممیزه اس��ت. دومین ممیز این 
است که شیعه معتقد است، جای خالی پیغمبر را فردی می تواند 
پر کن��د که از ویژگی های مهمی همانن��د علم غیب و عصمت 
برخوردار باش��د، سایر فرقه های مس��لمان ها برای امام و خلیفه 
ش��روطی را ذکر کردند، ش��روطی مانند این که خلیفه باید مرد 
باشد، بالغ باشد،  عاقل باشد و به مصالح مسلمین اقدام کند. این ها 
را ما به شروط عامه تعبیر می کنیم ولی در کنار این شروط عامه 
یک سری شروط اختصاصی است که آن شروط اختصاصی باعث 
می ش��ود که خالء عدم وجود پیغمب��ر اکرم)صلی اهلل علیه و آله 
وس��لم( پر ش��ود، و آن این که ما در تفسیر دین، در تبیین قرآن 
کریم، در فهم و تطبیق مصادیق ، نیاز به ش��خصی داریم که در 
نبود پیغمبر اکرم)صلی اهلل علیه و آله وس��لم( بتواند با علم غیبی 
که دارد تفسیر و تطبیق درستی ارائه دهد، و لذا بعد از پیغمبر به 
س��راغ باب مدینۀ العلم6 می رویم که امیرالمؤمنین)علیه السالم( 
باش��د. یعنی خالء علمی را شیعه در فهم دین با بیانات امیر بیان 

6 . بحاراالنوار، ج 10ف ص 445 باب 26، روایت »انا مدینة العلم 
و علٌی بابها«.

حضرت علی)علیه السالم( پر خواهد کرد.
ویژگی دیگر این اس��ت که جانشین پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( 
باید عصمت داش��ته باشد و عصمت هم همان شرطی است که 
از ق��رآن کریم در آیه اولی االمر به دس��ت می آید ، که خداوند 
می فرماید: »اطیعوا اهلل و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم«.7 
این »اطیعوا« به صورت مطلق ذکر شده است، کی خداوند فرمان 
می دهد ما از شخصی بدون چون و چرا اطاعت کنیم؟ وقتی که 
آن شخص دارای عصمت باشد، که اگر دارای عصمت نباشد چه 
بسا پیروی ما از او باعث هالکت و گمراهی شود لذا بنابر تصریح 
آیه شریفه چنان که عده ای از علمای اهل سنت هم این تصریح 
را به خوبی فهمیدند، مثل فخر رازی در تفس��یر خود8 که ظاهر 
آیه این را به ما می رساند که ما باید از اولی االمری اطاعت کنیم 
که خطا کار نباشد و به تعبیر شیعه معصوم باشد. منتها آقای فخر 
رازی بقیه راه را دیگر نیامد، می گوید ما چون در تطبیق اولی االمر 
مشکل داریم، ناچار هستیم بعد از پیغمبر اسالم)صلی اهلل علیه و 
آله وسلم( بگوییم در میان مسلمین هر کس انسان خوبی است، 
بیاید امامت را بر عهده بگیرد ولی آیه اولی االمری را مطرح کرد 
که همراه با عصمت و عدم خطا باشد، لذا شیعه معتقد است امامی 
می تواند خالء نبود پیغمبر را پر کند که معصوم باش��د،  از این جا 
شیعه و غیر شیعه با یکدیگر متفاوت خواهند بود، عالوه بر این در 
بعضی از مس��ائل اعتقادی دیگر هم یک تفاوت هایی وجود دارد. 
منتها مهمترین تفاوت��ش که در بحث امامت و ویژگی های امام 

است نکاتی است که عرض کردیم.
آقای خراس�انی: فرمودید بعد از رحلت حضرت رسول)صلی 
اهلل علیه و آله( فرقه ش��یعه ش��کل گرفته ، ام��ا در فرایند زمان 
فراز و فرودهایی داش��ته و فرقه های مختلفی شکل گرفتند، اگر 
به فرقه هایی که از ش��یعه در طول تاریخ شکل گرفتند اشاره ای 
بفرمایید و برخی از شاخص ترین آن را هم اشاره بفرمایید ، کمال 

تشکر را داریم.
استاد رضانژاد: همه فرقه شناسان بر این مسئله تصریح دارند 
که مس��لمانان به ده ها و صدها فرقه ی کوچک و بزرگ تقسیم 
شدند، کتاب های فرقه شناسی و حتی جدیدترین کتابهای تدوین 
یافت��ه در جمع حاضر، بی��ش از دو هزار فرقه  ی کوچک و بزرگ 
در میان مس��لمانان را گزارش می کنند، منتها این فرقه ها به این 
صورت نبودند که در همه مس��ائل اساسی و همه فروعات با هم 
اختالف داش��ته باش��ند، اختالفات در برخی از مسائل جزیی هم 
می توانست باش��د، در میان شیعه یک سری فرقه هایی به وجود 

7 . نساء، 59.
8 . تفسیر مفاتیح الغیب ذیل آیه 59 سوره نساء.

گفت وگو
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اسالم با قرائت امام خمینی یعنی اسالم شیعه امامیه اثنا 
عشریه است، از این رو نگاه به شیعه و مطالعات شیعه 

شناسی رو به فزونی یافت.

آمدند که از نظر زمانی دوام چندانی نداشتند، مثاًل فرقه شناسان 
از فرقه های��ی گزارش می دهند که عم��ر این فرقه ها دو ماه یا 5 
ماه بوده اس��تو یا ده ماه، یک س��ال یا ده س��ال بوده اس��ت. لذا 
در اصطالح فرقه شناس��ی به این گروه از فرقه ها، »فرق بائده« 
می گویند. فرقه هایی که محو و نابود ش��دند فقط نامی از این ها 
در تاریخ است. این نوع فرقه ها هم در میان جامعه اسالمی، اهل 

سنت و هم شیعه بوده است.
اما در میان ش��یعه آنچنان که اش��اره کردم آن خط اصلی امامت 
ائمه اثنی عش��ر که پیغمبر اس��الم)صلی اهلل علیه و آله وس��لم( 
ترسیم کرد ، همچنان تداوم دارد و گروه های اندکی بنابر عوامل 
و زمینه های مختلف به انحرافاتی رسیدند، مثاًل اولین فرقه ای که 
در این رابطه به انحراف رسید، به فرقه  »کیسانیه« موسوم است،  
در این که فرقه ی کیسانیه وجه تسمیه آن چیست؟ حدود 10 یا 
12 قول اس��ت، خود این نش��ان می دهد که این فرقه از اصالتی 
برخوردار نیس��ت. گاهی می گویند فرقه کیس��انیه همان فرقه ی 
مختاریه اس��ت،  گاهی می گویند کیسان اسم غالم مختار است،  

گاهی می گویند کیسان غالم محمد حنفیه استو ...... .
  مجموعه فکر فرقه ی کیسانیه انحرافاتی بود که در میان گروهی 
به وجود آمد که گفتند بعد از ش��هادت امام حسین)علیه السالم( 
امامت به برادر دیگرش به نام محمد حنفیه می رسد که در کربال 
نبود و به ش��هادت نرسید. و حال این که جریان محمد حنفیه و 
قیام مختار و ارتباط مختار با محمد حنفیه یک جریان سیاس��ی 
محض است، نه یک جریان اعتقادی که امر امامت منجر به آن 
ش��ود، در عین حال عده ای از پیروان اهل البیت به سمت محمد 
حنفیه رفتند ولی این ها بعد از گذشت یک دو نسل از این جریان 
برگش��تند و دوباره مخصوصاً در زمان امام صادق )علیه السالم( 

کیسانیه ها به همان شیعه امامیه اثنی عشریه برگشتند.
گروه دیگری که در میان ش��یعه به ص��ورت یک انحراف از آن 
جمع جدا شدند و فرقه ای جدید تشکیل دادند، فرقه زیدیه است، 
ش��یعیاِن زیدیه، پیروان زید بن علی بن الحسین )علیهم السالم( 
هس��تند. می دانید زید بن علی برادر آقا ام��ام باقر فرزند آقا امام 
زین العابدین برای انتقام از خون سید الشهداء دست به قیام زد و 
در کوفه به شهادت رسید. کسانی که از زید طرفداری و حمایت 
کردند، به خاطر این بود که از قیام زید در مقابل بنی امیه حمایت 
کنند . از این رو فرقه ی زیدیه در وهله ی اول یک فرقه ی سیاسی 
بود، و یک جریان سیاسی قیام بر علیه بنی امیه بود، در قرن های 
بعدی مخصوصاً در قرن س��وم و چهارم زیدی ها برای خودشان 
اعتقادات، کالم، فقه و تفسیر را مطرح کردند و این فرقه هم االن 
وجود دارند. بیش��ترین فرقه ی زیدیه در کش��ور یمن هستند، در 

کشورهای دیگر عربی و غیر عربی نیز شیعه ی زیدیه وجود دارد. 
گروه دیگری که باز از آن جمع شیعه امامیه اثنی عشریه جدا شدند 
فرقه ای به نام فرقه ی اسماعیلیه است، فرقه ی اسماعیلیه فرقه ای 
است که بعد از شهادت آقا امام صادق)علیه السالم( شکل می گیرد 
که به اعتقاد من ش��کل گیری آن ، توطئه سیاس��ی بنی العباس 
بود. برای این که خط امامت در امامان ائمه معصوم و اهل البیت 
نباشد ، انواع مباحث سیاسی و جریانات انحرافی، توطئه ها، اتهام 
و دسیسه هایی از سوی بنی العباس طرح گردید و موجب انحراف 
برخی از شیعیان شد. اسماعیل فرزند آقا امام صادق)علیه السالم( 
در زمان حیات امام صادق )علیه الس��الم( از دنیا رفت. اسماعیل 
بناب��ر قولی س��ال 143 یا به قولی 145ه��  .ق از دنیا رفت و امام 
صادق)علیه السالم( در سال 148 ه  .ق به شهادت رسید. وقتی که 
اسماعیل از دنیا رفت ، امام صادق)علیه السالم( � به خاطر اینکه 
جلوی بعضی از شایعاتی که وجود داشت گرفته شود � در تشییع 
جنازه حضرت اسماعیل س��ه بار دستور دادند، جنازه اسماعیل را 
روی زمین می گذاشتند، امام صادق)علیه السالم( کفن را از صورت 
اسماعیل کنار می زد و می گفت: »اّیها الناس هذا ابنی اسماعیل 
قد مات« مردم این پس��رم اسماعیل اس��ت که از دنیا رفت،  چرا 
امام صادق)علیه السالم( در تشییع جنازه اسماعیل چنین کاری را 
انجام می داد؟ به خاطر این که بنی العباس شایعه کرده بودند که 
امامت به فرزند بزرگ می رسد حاال که امام صادق)علیه السالم( 
نزد شیعیان امام است، پس بعد از او امامت باید به فرزند بزرگش 
که اس��ماعیل است برسد؛ چون این موضوع را در اذهان عمومی 
پخش کرده بودند، امام صادق)علیه السالم( به عنوان این که بیان 
کند امامت به نّصی اس��ت که پیغمبر اکرم)صلّی اهلل علیه و آله 

وسلم( فرموده است، الزم نیست حتماً در فرزند بزرگ باشد.
در نصی که پیغمبر در حدیث لوح،9 حدیث جابر و در احادیث دیگر 
اسامی امامان را ذکر کرده است، خبری از اسماعیل نیست، و جزء  
ائمه اثنی عش��ر نیس��ت، از این رو گروهی که به نام اسماعیلیه 
پیدا ش��دند، انحرافی از اس��تمرار خط امامت بوده، این انحرافات 
بعدها ادامه پیدا کرد و اینک فرقه ای از میان شیعیان به نام شیعه 
اسماعیلیه، در کشورهای مختلف فعال هستند، این دو گروه یعنی 
فرقه زیدیه و فرقه ی اس��ماعیلیه دو انشعاب جزئی از آن کاروان 
بزرگ ش��یعه امامیه اثنی عشریه هستند که در طول زمان از آن 
جمع جدا شدند و ادامه حیات دادند. فرقه های دیگری که به شیعه 
نس��بت دادند یا انحرافاتی که در میان شیعه به وجود آمد ، مثل 
فرقه  ی افطحیه، واقفیه و فرقه های دیگر. این ها بیش تر س��اخته 
و پرداخته دشمنان اسالم یا انحرافات کوچکی بودند که در میان 

9 . االرشاد فی معرفة حجج اهلل علی العباد، ج 2، ص 138.
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برخی از صحابه ائمه وجود داشت و به مرور زمان از بین رفتند. 
آقای خراسانی: با توجه به این ایام می خواهیم به وضع شیعه 
در جهان معاصر بپردازیم، شاید یکی از ذهنیت ها و توطئه هایی 
را که دش��من شروع می کند، می گوید شیعه فقط در ایران وجود 
دارد و ساخته و پرداخته ی ایرانی ها است، اگر گزارشی از وضعیت 
شیعه در جهان معاصر و کشورهایی که در آن شیعه و به خصوص 

شیعه امامیه وجود دارد، بفرمایید. ممنون خواهیم بود.
اس�تاد رضانژاد: من قب��ل از این که به تبیین وضعیت فعلی 
شیعه در جهان بپردازم، الزم است چند تا نکته را به عنوان امور 
کوتاه، و س��ر نخ های آن ها عرض کنم تا بینندگان و شنوندگان 

محترم اگر خواستند بعداً پیگیری کنند.
نکته یکم: چنان که اشاره کردید یکی از تهمت هایی که علیه 
شیعه می زنند منشأ پیدایش شیعه است، گاهی می گویند شیعه را 
ایرانیان به وجود آوردند، گاهی می گویند شیعه را شخصی به نام 
عبداهلل بن سبأ به وجود آورد، گاهی می گویند شیعه در قرن های 
دوم و سوم به وجود آوردند و گاهی می گویند شیعه را بعد از حادثه 

کربال به وجود آوردند و..... .
 همه این  اقوال بافته های ذهنی مستشرقان یا عده ای از مخالفان 
شیعه است. از این رو مبدأ پیدایش شیعه هم از نظر تاریخی و هم 

روایی و علمی باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
نکته دوم: این که چرا امروزه علیه شیعیان این همه تهمت ها 
و شبهات مطرح است؟ جا دارد این مطلب با توضیح بیشتری از 

ذکر نکته های بعدی، آورده شود.
نکته س�وم: این است که چرا ما 
اص��اًل باید از موقعی��ت و وضعیت 
ش��یعه در جه��ان معاص��ر بحث 
کنیم؟ چ��ه ضرورت��ی دارد؟ در 
حقیقت شاید بگوییم ضرورتش 
به خاطر این اس��ت که انواع 
اتهامات��ی که علیه ش��یعه 
مطرح می کنند، اگر ما این 

اتهام ها را مورد بررس��ی 
قرار بدهی��م و علل آن 

را ببینیم به یک نکته 
و  اصلی می رس��یم 

آن نکت��ه اصل��ی 
ای��ن اس��ت که 
ام��روز جه��ان 

تشنه شناختن معارف اس��المی با قرائت، تفسیر و تبیین امامان 
اهل البیت )علیهم السالم( است. به عبارت دیگر؛ من � با عرض 
مع��ذرت � ناچارم این نکته را ب��ه صورت دیگر تذکر دهم، و آن 
این که در س��ه دهه اخیر با پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی 
ایران ، دینداری و حکومت دینی موضوع نوینی بوده اس��ت که 
در جهان معاصر ایجاد شده و به نام دین حکومت تشکیل گشته 
است، آن هم حکومتی که مؤسس آن  فقیه بزرگی  همانند امام 

راحل)رضوان اهلل تعالی علیه( بوده است. 
در ای��ن حکومت )جمهوری اس��المی( چارچوبی پی ریزی ش��د 
که در حکومت های مش��ابه در عالم س��ابقه نداش��ت، از این رو 
همه ی مردم جهان خواستند بفهمند اسالم با آن نگاهی که امام 
خمینی)رضوان اهلل تعالی علیه( آورده اس��ت، چه اسالمی است؟ 
لذا یک رویکرد جهانی به س��وی اسالم صورت گرفت. شما اگر 
به مجموعه آمارهایی که خوِد غربی ها یا شرقی ها ارائه می دهند 
توجه کنی��د، به خوبی درخواهید یافت که اگر وضعیت جهان به 
همین صورت ادامه پیدا کند نیم قرن آینده قرن گسترش اسالم 

در اکث��ر کش��ورهای غربی 
اس��ت یعن��ی در نی��م 

قرن آین��ده اکثریت 
و  مسلمان  فرانسه 
ی��ا اکثریت آلمان 
مس��لمان خواهند 
ب��ود، روس��یه در 
35 س��ال آین��ده 
ب��ه همی��ن  اگ��ر 

وضعی��ت ادامه پیدا 
مسلمان هایش  کند 
پی��دا  اکثری��ت 

هند  ا خو

گفت وگو
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امروزه با توفیقات خداوند و توجهات آقا امام زمان)عج( و در 
سایه ی جمهوری اسالمی رهبری های خردمندانه ی امام راحل و 
مقام معظم رهبری و همکاری عالمان، فقها، اساتید و مراجع تقلید،  

در اکثریت مناطق جهان شیعه حضور دارد.

ک��رد، چرا؟ به خاطر ای��ن که یک رویکرد جهانی امروز به طرف 
اس��الم اس��ت و مردم دنیا ، با پیدا کرده گمشده شان ، به اسالم 

گرایش پیدا می کنند. 
نکت�ه چهارم:  اینکه آن هایی که می خواهند بیایند اس��الم را 
بشناسند و بفهمند، اسالم با قرائت امام خمینی )ره( را سراغ می 
گیرند. اس��الم با قرائت امام خمینی یعنی اسالم شیعه امامیه اثنا 
عشریه است، از این رو نگاه به شیعه و مطالعات شیعه شناسی رو 

به فزونی یافت. 
نکته پنجم:  این است که ما وقتی موقعیت شیعه را در جهان 
تبیی��ن کنی��م، آن وقت پی می بریم  که چ��را این همه تبلیغات 
علیه ش��یعه وجود دارد که نمونه هایی از آن تبلیغات را شاید بعداً 
عرض کنیم. شیعه چنان که قباًل اشاره کردم در اصول اعتقادی  
با سایر مسلمانان مش��ترک اند. شیعیان همانند سایر مسلمانان 
موحدند، ش��یعیان همانند سایر مس��لمانان پیامبر اسالم را خاتم 
النبیین می دانند، قرآن کریم را آخرین کتاب آس��مانی می دانند، 
قبله شیعیان مانند قبله مسلمانان کعبه مکرمه است، مانند سایر 
مسلمانان نماز، روزه، حج، زکات دارند. به این نکته توجه شود که 
هرگاه سخن از شیعه می شود ، مقصود آن نیست قبله شیعیان با 
قبله سایر مسلمانان فرق دارد یا قرآن آنها ، قرآن دیگری است و 
مانند این گونه تهمت ها که دشمنان اسالم و شیعه برای اختالف 
میان مسلمانان مطرح می کند. شیعه با سایر مسلمانان مشترکات 
زیادی دارد در عین حال برای ارائه اس��الم، از تفس��یر اهل بیت 
)علیهم الس��الم( بهره می جوید. اینک جای این پرس��ش است 
که وضعیت ش��یعیان در جهان کنونی چگونه اس��ت؟ ما امروز با 
قاطعّیت عرض می کنیم که در اکثریت مطلق کشورهای جهان 
ش��یعه وجود دارد و فعالیت می کند ت��ا قرآن و اهل بیت )علیهم 
الس��الم( را معرفی  کند، عالوه بر آن  چند کش��ور از کشورهای 
اسالمی جمعیتشان کاماًل ش��یعه است یا اکثریت مطلقشان  یا 
بخش اعظم آن ها را ش��یعیان تشکیل می دهند؛ مثل جمهوری 
اسالمی ایران، عراق، آذربایجان، بحرین و در بسیاری از کشورها 
همانند ترکیه، سوریه، لبنان، پاکستان، در هندوستان و ... جمعیت 

قابل توجهی شیعه وجود دارند.
اگر وضعیت شیعه در تک تک کشورها گزارش شود ، به فرصت 
بسیار طوالنی نیاز دارد. من باید با افتخار عرض کنم که امروزه 
با توفیق��ات خداوند و توجهات آقا امام زمان)عج( و در س��ایه ی 
جمهوری اس��المی رهبری های خردمندانه ی امام راحل و مقام 
معظم رهبری و همکاری عالمان، فقها، اساتید و مراجع تقلید،  در 

اکثریت مناطق جهان شیعه حضور دارد.
کافی است که بدانیم تنها جامعۀ المصطفی العالمیه پذیرای بیش 

از ده هزار نفر از جوانان عاشق به تحصیل علوم اسالمی از بیش 
از صد کشور جهان  می باشد و در سال های اخیر بیش از پانزده 
هزار نفر فارغ التحصیل ش��ده اند و به همین تعداد در مؤسسات، 
دانشکده ها و کالج هایی که در بیش از پنجاه کشور دایر است ، به 
تحصیل علوم دینی اشتغال دارند. این ها چه کسانی اند؟ افرادی 
هستند که یا مسلمان نبودند، مسلمان و شیعه شدند و یا شیعیانی 
در کشورهای مختلف بودند و یا عده ای از این ها از برادران اهل 
س��نت بودند و بر اثر مطالعه و تحقیق، مذهب شیعه را به عنوان 
مذهب حق پذیرفتند و با تمام وجود به جمهوری اس��المی ایران 
آمدند تا در حوزه مقدس��ه ی قم به تحصیل علوم دینی بپردازند 
و پس از تحصیل به مناطق و کشورهایش��ان برگردند، فرهنگ 
اس��المی با دیدگاه اهل بیت )علیهم الس��الم( را تبلیغ کنند و لذا 
جایگاهی که امروز شیعه در شرق و غرب جهان دارد، و موقعیتی 
که در کشورهای آسیایی، اروپایی، آفریقایی، اقیانوسیه و همه ی 
جهان دارد نسبت به گذشته از چنین موقعیتی برخوردار نبود و این 
موقعیت فرصتی برای همه ی ش��یعیان و برای همه مسلمان ها 
است که اسالم را با نگاهی که اهل بیت )علیهم السالم( معرفی 
کردند به جهان عرضه کن��ن، از روش اهل بیت پیغمبر )علیهم 
الس��الم( که عارف به تفس��یر دین، احکام دین و تبیین دین اند 
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اس��الم را ترویج دهند و این اسالم را احیاء کننده ی تمدن نوین 
مس��لمانان بدانند و ما امیدواری��م در مقابل انواع توطئه هایی که 
دشمنان علیه اسالم به راه می اندازند و تنها قدرتی که می تواند 
انواع حیله های آن ها را برمال س��ازد و تن به س��ازش با استکبار 
ندهد، ظلم ستیز باش��د، مستضعف گرا باشد و از مستضعفان در 
عال��م حمایت کند و از مفس��دان و طاغوت ها پرهیز کند، همان 
فرهنگ غنی شیعه اثنی عشریه است که برگرفته از سنت نبوی و 
سخنان علوی و احادیثی است که از اهل بیت عصمت و طهارت 
نقل شده است. لذا در جامعه علمی برای دفاع از دین ، بهترین راه 

این است که از آموزه های شیعی استفاده کنیم.
به عبارت دیگر امروز »اسالم طالبان« پاسخگوی نیازهای دینی 
جوامع مختلف نیست، »اس��الم القاعده« پاسخگو نخواهد بود. 
اس��الم جمودگرای وهابیت نمی تواند پاسخگوی تشنگان عالم 
باشد، از این رو است که می بینیم مسیحیان، بودایی ها و برخی از 
اهل سنت به فرهنگ شیعی، تفسیر شیعی ، عقاید شیعی و فقه 
ش��یعی گرایش ویژه ای دارند. و این بسی افتخار است که بعد از 
قرن ها اختناق مذهبی در عالم اس��المی  توجه به مذهب شیعه 
امامیه با فتوای تاریخی برخی از فقهای اهل س��نت، به صورت 
رسمی اعالم گردد. از همین رو یادآور می شود که امسال پنجاه و 
پنجمین سالی است که جناب آقای شیخ شلتوت به عنوان رئیس 

االزهر مذهب ش��یعه امامیه را به عنوان یکی از مذاهب اسالمی 
رس��ماً معرفی کرد و با جرأت تمام اعالم نمود که هیچ اشکالی 
ندارد که یک س��نی دارای مذهب حنفی یا حنبلی یا ش��افعی یا 
مالکی در موضوعات فقهی به فقه امام جعفر صادق)علیه السالم( 

عمل کند. 
با روشن گری هایی که در میان جوامع علمی از سوی علمای 
شیعه صورت گرفته است، رئیس االزهر فتوایی صادر می کند که 
عمل به فقه ش��یعه ی جعفری، شیعه اثنی عشریه همانند عمل 
کردن به فقه سایر مذاهب اهل سنت است. ما انتظار داریم همه 
جوامع اس��المی، همه گروه ها، همه ی مجامع و همه مؤسسات 
علمی به این سمت و سو حرکت کنند که در پژوهش های دینی 
برای فهم اسالم اصیل نبوی باید از چه ابزاری استفاده کرد؟ باید 
در کن��ار روایات پیغمبر چه روایات دیگ��ری را ضمیمه کرد؟ به 
عبارت دیگر کدام اسالم پاسخگوی انواع نیازهای امت اسالمی 
و امت جهانی اس��ت؟ ما مدعی هس��تیم شیعه اثنی عشریه این 
قدرت و توان را دارد که پاسخگوی همه موضوعات دینی باشد. 
در طول زمان نگذاش��تند که شیعه قد علم کند و دیدگاه هایش 

را مطرح سازد. 

در سده های گذشته � قرن هفتم � ، حاکمان جائر و خود خواه، با 
ارسال بخش نامه های حکومتی دستور دادند اگر قاضی به فقه غیر 
چهار مذهب معروف اهل سنت حکم کرد ، حکمش نافذ نیست، 
یا شهود ش��اهدان در دادگاه هنگامی ممنوع است که آنان پیرو 
یکی از مذاهب اهل س��نت باشند. این ها ظلم های فرهنگی بود 
که از سوی خلفا، ملوک، پادشاهان و قدرتمندان صورت گرفت. 
سه دهه از انقالب اسالمی گذشت، جو عمومی و فرهنگی جهان 
در حال تغییر اس��ت و آگاهی های به دس��ت آمده از تکنولوژی 
باعث شد جوانان و عالمان اهل سنت، مردم مسیحی، یهودی و 
فرقه های دیگر اس��الم را بهتر از قبل بشناسند و سپس اسالم با 
قرائت اهل بیت را بیش��تر بفهمند، لذا موقعیت فعلی شیعیان در 
جهان در بهترین موقعیت است. از آنجا که ما در بهترین موقعیت 
قرار داریم، انواع توطئه ها و انواع تهمت ها علیه شیعه اثنی عشریه 
از س��وی دشمنان و رقبای دشمن ش��اد کن انجام می  شود. اگر 
فرصت کافی وجود داش��ت، نمونه هایی از آنها را به اطالع می 

رساندم. 
آقای خراس�انی: در ایام ش��هادت مولی الموحدین که شیعه 
داغدار ش��هادت موالیش است،  خبر بسیار افتخار آمیزی بود که 
امروز در اکثریت کشورهای دنیا شیعه زندگی می کند، فعال است، 
پویا است و گرایش هم به تشیع و شیعه امامیه به حمداهلل بسیار 

گفت وگو
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آن فرقه ی اصلی شیعه که ماندگار شد و بر اساس روایت متواتر 
فریقین از پیغمبر اکرم)صلی اهلل علیه و آله وسلم( خلفای اثنی عشر 
را مطرح کردند، شیعه امامیه اثنی عشریه هستند که این ها در طول 
زمان اکثریت را داشتند و اآلن هم در میان فرقه های شیعی اکثریت 

را هم از نظر کمّیت و هم از نظر کیفیت دارند

زیاد اس��ت. ما حدوداً 3 دقیقه بر اس��اس وقت پیش بینی شده ، 
فرصت داریم، اگر برخی از تهمت ها و یا مواردی را که به ش��یعه 
نس��بت می دهند که خالف واقع هم هست به صورت مصداقی 

ذکر بفرمایید، سپاسگزاریم.
اس�تاد رضانژاد: متأسفانه انواع کتاب ها، سی دی ها ، تبلیغات 
ماهواره ای و غیره تهمت های بس��یار سخیف علیه شیعه پخش 
می کنند، مثاًل یک نمونه از میان صدها نمونه آن چنین اس��ت. 
مثاًل در یک بحث آکادمیک در دانشگاه عربستان یک آقایی به 
ن��ام دکتر ناصر قفاری پایان نامه دکترایش را با موضوع »اصول 
عقائد الشیعه« ارائه می دهد. ببینید ما در عصر تکنولوژی هستیم، 
در عصری هس��تیم که رادیو، تلویزیون، ماهواره و اینترنت وجود 
دارد. این آقا در پایان نامه دکترایش که بعداً در سه جلد نشر یافت، 
در جلد سوم آورده است: شیعه بعد از انقالب در ایران اذان را تغییر 
دادند. ش��یعه این طوری اذان می گوید: اهلل اکبر، اهلل اکبر، اشهد 
ان ال اله اال اهلل، بعد می گویند: خمینی رهبر و س��پس به رسالت 
پیغمبر اس��الم)صلّی اهلل علیه و آله وسلم( شهادت می دهد!!!. آیا 
اذان ش��یعه که هر روز در رادیو و تلویزیون جمهوری اس��المی 

پخش می شود با اذان پیش از انقالب فرق کرده است؟ 
خوب انس��ان نس��بت به این نوع تهمت ها و دروغ ها چه کند؟ 
یا این که بارها در س��فر حج دیده ش��د که قرآن چاپ ایران را از 
زائران ایرانی می گیرند و مصادره می کنند. در یکی از سفرهای 
حج یک خانمی که قرآن داش��ت، در ایست و بازرسی جده قرآن 
را از وی گرفتن��د، این خانم داد و فریاد کرد که این قرآن مهریه 
ش��وهر ش��هیدم اس��ت و من اجازه نمی دهم مهریه ام را از من 
بستانید.  بعد از یک ساعت این طرف و آن طرف رفت و قرآنی را 
که از او مصادره کردند دوباره پس گرفت. خوب چرا نمی گذارند 
ایرانیان با خودش��ان قرآن چاپ کشورشان را داشته باشند؟ چرا؟ 
چون میلیون ها کتاب و جزوه در کشورهای مختلف پخش کردند 
که ش��یعه قرآنش غیر از قرآن مسلمین است. نسخه های خطی 
قرآن کریم که شیعه در دست داشته و دارد از بیش از هزار سال 
قبل تا به حال در میان ش��یعه و در مجامع عمومی، در موزه ها و 
غیره وجود دارد. میلیون ها نسخه قرآن در کشورهای شیعه نشین 
و در میان ش��یعیان در عالم وجود دارد. یک س��طر از این قرآن 
با قرآن سایر مس��لمانان تفاوت ندارد، انواع تهمت ها علیه شیعه 
می زنند که خود این یک کار ناجوانمردانه ای اس��ت. کسانی که 
در شبکه های ماهواره ای علیه شیعه شبهه پخش می کنند، همه 

این ها مس��تقیم یا غیر مستقیم مزدوران دشمنان اسالم هستند، 
چ��ه به نام طرفداری از اس��الم و چه طرف��داری از یک مذهب 
خ��اص صحبت  کنند. همین ک��ه تهمت پخش می کنند، همین 
که نمی خواهند حق را درست جلوه دهند، مستقیم یا غیر مستقیم 
جزء مزدوران دشمنان اسالم و استکبار جهانی اند، که اگر فرصت 

بود من نمونه های زیادی از این تهاجم عرض می کردم.
آقای خراسانی: خیلی سپاسگزاریم ، امیدواریم که خداوند به 
لطف و بزرگواری خودش و در سایه ی عنایات اهل بیت عصمت 
و طهارت به ما توفیق ش��ناخت واقعی شیعه امامیه را عطا کند و 
ما را از رهروان خوب ش��یعیان امیرالمؤمنین )علیه السالم( و اهل 
بیت )علیهم السالم( ان شاءاهلل قرار دهد. از این که در این گفتگو 

شرکت فرمودید سپاسگزاریم.
اس�تاد رضانژاد: ان ش��اءاهلل. من هم از ش��ما و دوستانی که 
زحمت کش��یدند تشکر می کنم و به همه بینندگان و شنوندگان 
عزیز عرض می کنم به لطف الهی اسالم در حال گسترش است. 
به لطف الهی اس��الم با فرهنگ اهل بیت)علیهم الس��ال( توجه 
خواه��ان جهانی را به خود جلب کرده اس��ت و به لطف خداوند 
متعال سربازان امام زمان)عج( چه در حوزه های علمیه قم، چه در 
حوزه های علمیه سایر کشورها مشغول فراگیری اسالم با تفسیر 
اهل بیت )علیهم السالم( هستند و امروزه ما هزاران جوان مسلح 
به س��الح علمی در مجامع و مؤسس��ات مختلف سراسر جهان 
داریم که مش��تاقانه فرهنگ دینی و اس��المی را یاد می گیرند و 
با اخالص تمام در مجامع علمی، در مؤسسات فرهنگی و دینی 
و در جوامع مختلف در حال فعالیت و گس��ترش هس��تند. خدا را 
شکر می کنیم و بر این نعمتی که داده است به ویژه خدا را شکر 
می کنیم که به جمهوری اسالمی نعمت فرهنگ وحدت مسلمین 
را عنای��ت کرد و همه مس��لمانان ان ش��اءاهلل یکپارچه در مقابل 
دشمنان اسالم بایستند. مسلمانان با همه فرقه هایی که دارند به 
وجوه مشترکش��ان نگاه کنند و دشمن مشترکشان را ببینند  و با 

آنان به مبارزه و مقابله برخیزند.
امیدواریم ان ش��اءاهلل بتوانیم در عصر غیبت آق��ا امام زمان)عج( 
زمینه ساز ظهور آقا امام عصر)عج( باشیم. من هم از شما و همه 

سروران عزیز تشکر می کنم.
آقای خراس�انی: ممنون و سپاس��گزاریم. والسالم علیکم و 

رحمۀ اهلل و برکاته.
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تحول علوم انسانی و
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متولد  ابطحی،  موحد  تقی  محمد  سید  دکتر 
1352 در شهر اصفهان می باشد. وی لیسانس 
خود را در مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی 
رشته  در  را  خود  ارشد  کارشناسی  و  اصفهان 
فلسفه علم در دانشگاه صنعتی شریف دریافت 
فلسفه  دکتری  دانشجوی  ابطحی  دکتر  نمود. 
و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  در  فناوری  و  علم 
علوم  فلسفه  گروه  عضو  و  فرهنگی  مطالعات 
انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه است. وی در 
سال های اخیر دارای تحقیقاتی در موضوعاتی 
همچون، فلسفه علوم انسانی، تحول علوم انسانی 
و علم دینی متمرکز می باشد. از ایشان مقاالت 
بسیاری در همایش های علمی ارائه گردیده و در 
نشریات علمی منتشر شده است که به عنوان مثال 

می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
پژوهشهای  در  روشهای کمی  فرضهای  »پیش 
تاریخي  زمینه هاي  انسانی«، »علم دیني،  علوم 
و اجتماعي و معرفت شناختي؛ بررسي دیدگاه 
اندیشمندان ایراني در این زمینه«، »روش شناسي 
اسالمي  انساني  علوم  تولید  الزمه  یکپارچه، 
و  انسانی  علوم  تحول  »بازخوانی  بومي«،   و 
فرهنگستان  فکری  نظام  در  دینی  علم  تولید 
علوم اسالمی، بر مبنای الگوی جنگ تمدنها«، 
»علم دینی، از دیدگاه آیت اهلل جوادی آملی«، 
»ارزیابی راه کارهای سه گانه تولید علم دینی در 

دیدگاه آیه اهلل جوادی آملی« و ...
دکتر ابطحی دبیر گروه علمی فلسفه علوم انسانی 

مجمع عالی حکمت اسالمی می باشد.
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یکی از مشکالت علوم انسانی ای که امروزه در دانشگاه های 
ما در حال تدریس می باشد این است که به لحاظ مبانی فلسفی، 
یعنی مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی و انسان شناختی 

و... مشکل دارند.

آقای خراسانی: اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم. بسم اهلل الرحمن 
الرحیم. الحمدهلل رب العالمین. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات 
به درگاه ایزد متعال در ادامه سلس��له نشس��ت های مجمع عالی 
حکمت اسالمی در بیستمین نمایش��گاه بین المللی قرآن کریم 
امروز شاهد برگزاری نشست دیگری در خصوص بحث علمی و 
دینی و دالیل عدم شکل گیری علم دینی در ایران هستیم. شاید 
بحث تحول علوم انسانی و بحث علم دینی در دهه اخیر به یکی 
از مباحث بس��یار جدی در محافل علمی، حوزوی و دانش��گاهی 
ما تبدیل شده اس��ت. در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر 
ابطحی دبیر گروه علمی فلسفه علوم انسانی مجمع عالی حکمت 
اسالمی با موضوع »تحول علوم انسانی و موانع پیش روی آن« 
هستیم. به عنوان پرسش نخست این سؤال را از جناب آقای دکتر 
ابطحی خواهیم داشت که تعاریف مختلفی را در خصوص علوم 
انسانی ارائه بدهند که بر اساس آن تعاریف حیطه و قلمرو علوم 
انس��انی مشخص می شود. خواس��تیم تعریفی را که شما از علوم 
انس��انی دارید ارائه بفرمایید تا براساس آن تعریف انشاء اهلل جلو 

برویم و به ادامه سؤاالت بپردازیم.
دکتر ابطحی: بسم اهلل الرحمن الرحیم.

شهادت امیرالمؤمنین علی)علیه السالم( را به تمام شیعیان عالم 
تس��لیت عرض می کنم. امیدوارم یک بح��ث مفید برای جامعه 

علمی کشور داشته باشیم.
با توجه به بحث تحول علوم انس��انی بنده فقط یک اشاره بسیار 
اجمالی به تعریفی که مورد نظرم هس��ت می کنم. علوم انسانی 
علومی هس��تند که ش��أنی از شئون انس��ان را مورد مطالعه قرار 
میدهد؛ چه شئون فردی که روان شناسی متولی آن است یا شئون 
اجتماعی که علومی مانند جامعه شناسی، اقتصاد و مدیریت به آن 

میپردازند.
نکته دیگری که در بحث تحول علوم انسانی، عمدتاً علوم انسانی 
تجربی مورد نظر اس��ت. در حالی که در تعریفی که بنده از علوم 
انسانی داشتم، قید تجربی بودن لحاظ نشده است و بر این اساس 
ما میتوانیم از تحول علوم انسانی عقلی، نقلی، شهودی و تجربی 
صحبت کنیم. منتها آن چیزی که امروزه بیشتر محل بحث است، 
علوم انس��انی تجربی است. یعنی علومی که از یک سو شأنی از 
ش��ئون فردی یا اجتماعی انس��ان را مورد مطالعه قرار می دهد و 
از یک س��وی دیگر روش آن روش تجربی است. با این تعریف 
اجمال��ی امیدواریم بتوانیم بحث خودمان را در حوزه تحول علوم 

انسانی ادامه دهیم.
آقای خراسانی: طی این چند سال بازار بحث تحول علوم انسانی 
در محافل علمی ما داغ شده است. مراکز علمی و شخصیت های 
علمی در گفت وگوها و مباحثات علمی به نوعی به این پرداختند. 
چه ضرورتی دارد که ما تا این حد به بحث تحول علوم انس��انی 

بپردازیم؟ ضرورت آن را شما چگونه بیان می کنید؟
دکت�ر ابطح�ی: برای اینکه ضرورت تحول علوم انس��انی کمی 
جدی تر مطرح ش��ود و احساس نش��ود که این بحث یک بحث 
کامال ایدئولوژیک و سیاس��ی اس��ت، خوب است اشاره کنم که 
بح��ث تحول در عل��م، به معنای عام آن، که علوم انس��انی زیر 
ش��اخه ای از آن اس��ت، امروزه در خود غرب هم مطرح است. به 
طور مثال: شما در حوزهای همچون فیزیک مالحظه می کنید که 
در دورهای دویس��ت ساله فیزیک  نیوتونی به عنوان یک نظریه 
غال��ب مطرح بود. فیزیک نیوتن��ی در همان بدو پیدایش با یک 
سری مشکالت روبرو بود و کم کم مشکالت دیگری پیش روی 
فیزیک نیوتنی قرار گرفت. ولی دانش��مندان مدتها با این نظریه 
س��رکردند تا اینکه در نهایت با پیدایش نظریه نسبیت و کوانتوم 

این مشکالت برطرف شد.
در حوزه هندس��ه که یکی از ش��اخه های ریاضی اس��ت، نظریه 
هندس��ه اقلیدسی را داش��تیم. بیش از دو هزار و اندی سال این 
هندس��ه بر عرصه ذهن بش��ر حکومت داشت. هندسه اقلیدسی 
نیز در زمان پیدایش خود با مش��کالتی روبرو بود. خود اقلیدس 
متوجه بود که اصل پنجم هندس��ه اقلیدس به اندازه دیگر اصول 
بدیهی نیس��ت و به همین خاطر س��عی داشت قضایای هندسی 
را بدون اس��تفاده از اصل پنجم اثبات کند. دو هزار و اندی سال 
هندس��ه دان ها سعی کردند این مشکل را برطرف کنند و برهانی 
برای اصل پنجم هندسه اقلیدس ارائه کنند. اما آنها در نهایت به 
این نتیجه رسیدند که برهانی برای اصل پنجم هندسه اقلیدسی 
قابل ارائه نیس��ت و به عبارت دیگر اصل پنجم هندسه اقلیدس 
از سایر اصول مس��تقل است. بر این اساس عدهای به این فکر 
افتادن��د که این اصل را تغییر دهند و اصل دیگری جایگزین آن 

کنند و در نتیجه این تفکر هندسه های نااقلیدسی شکل گرفت.
پ��س در حوزه ریاضیات و فیزیک که از علوم محض هس��تند و 
به عنوان نقطه آمال تمام علوم به حس��اب می آیند هم ما شاهد 
تحول علوم در طول تاریخ بوده ایم. پس بحث تحول علم بحثی 
ایدئولوژیک یا مربوط به دوران پس از انقالب یا محدود به جهان 
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اس��الم نیست و بحثی اس��ت که در حوزه علم به معنای عام آن 
طرح شده و دنبال میشود. 

در حوزه علوم انس��انی، هم در جهان اسالم، هم در ایران بعد از 
انقالب و هم در غرب بحث تحول خیلی جدی تر مطرح اس��ت. 
به طور مثال: سابقه رشته جامعه شناسی را مالحظه بفرمایید که 
از آگوس��ت کنت از او به عنوان پدر جامعه شناسی جدید  یاد می 
شود، تا کنون نظریات بس��یاری در غرب به وجود آمده است؛ از 
نظریه پردازان کالس��یکی همچون دورکیم، مارکس و وبر و ... تا 
نظریه پردازان معاصری همچون بوردیو، گیدنز و هابرماس و .... 
بر این اساس بحث تحول علوم انسانی یک بحث جدید نیست. 
حال باید دید از چه جهتی ضرورت پیدا می کند که دانشمندان به 
بحث تحول علم ورود پیدا  کنند؟ این جا الزم است هدف علم را 
بشناسیم. در پرتو شناخت اهداف علم، بحث ضرورت تحول علم 

نیز برای ما روشن خواهد شد. 
برای مثال اگر یکی از اهداف علم را تبیین پدیده های مشاهداتی 
بدانیم، فیزی��ک نیوتونی در ابتدای پیدایش خ��ود چند پدیده را 
نمی توانس��ت تبیین کند. یکی مدار حرکت سیاره اورانوس بود و 
دیگری مدار حرکت سیاره عطارد و ... فیزیک نیوتنی بعد از چند 
سال مدار حرکت سیاره اورانوس را توانست تبیین کند، اما مشکل 
تبیین مدار حرکت س��یاره عطارد تا این اواخر که هندسه نسبیت 
عام انیشتین مطرح شد، در چهارچوب نظریه هندسه نیوتنی حل 
نش��د. پس اگر 1. هدف علم را فقط تبیین پدیده های مشاهدتی 
بدانی��م، و 2. نظریه  علم��ی موجود از عهده تبیی��ن پدیده های 
مش��اهدتی موجود بر نیای��د،.3. ضرورت تح��ول در علم مطرح 
می شود. شاهدش هم می تواند همین تحول در عرصه فیزیک و 

گذر از فیزیک نیوتونی به نسبیت و کوانتوم باشد.
اگر برهان پذیری و ارائه یک چهارچوب منظم منطقی ش��رط ما 
برای اعتبار یک علم باش��د، بحث تحول در هندسه اقلیدسی و 
گذر به هندس��ه های نااقلیدسی را می توانیم بر این اساس توجیه 
کنیم. چرا که هندسه اقلیدسی به عنوان منسجم ترین نظریه که 
تا به حال ارائه ش��ده بود، با یک مش��کل خیلی جدی روبرو بود: 
یکی از اصول هندس��ه اقلیدسی بدیهی و برهان پذیر نبود. پس 
رخنه ای در هندسه اقلیدس��ی وجود داشت و دانشمندان درصدد 
بودند که این مشکل را برطرف کنند و در این تالش هندسه های 

نااقلیدسی شکل گرفتند. 
مشابه همین بحث را میتوانیم در زمینه علوم انسانی مطرح کنیم. 

اگر 1. هدف علوم انسانی فقط تبیین شواهد مربوط به پدیده های 
انسانی و اجتماعی باشد و 2. نظریه های موجود از عهده این کار 
برنیایند، 3. ضرورت تحول در علوم انسانی مطرح میشود. اگر 1. 
ما بدنبال یک نظریه منسجم و منطقی باشیم و 2. احساس کنیم 
نظریه های کنونی ما این انس��جام را ندارند، 3. باز هم تحول در 

علوم انسانی ضروری خواهد بود.
اگر کس��ی همچون اینش��تین به دنبال علمی باش��د که مبتنی 
بر مبانی متافیزیکی مس��تحکمی همچون علیت اس��توار باشد، 
ب��ا مکانیک کوانتومی احتماالتی مقابله م��ی کند و درصدد ارائه 
نظریه جدید برمیآید یا کس��ی مثل بوه��م درصدد ارائه فرمالیزم 
جدیدی برای مکانیک کوانتومی برمیآید که با دترمینیسم تعارض 
نداشته باشد. حال بر این مبنا هم میتوان از ضرورت تحول علوم 
انس��انی دفاع کرد. توضیح آن که یکی از مشکالت علوم انسانی 
ای که امروزه در دانشگاه های ما در حال تدریس است این است 
که به لحاظ مبانی فلسفی، یعنی مبانی هستی شناختی و معرفت 
شناختی و انسان شناختی و... مشکل دارند. به طور مثال برخی از 
نظریه های علوم انسانی یک تلقی خاصی از انسان یا جامعه دارد 
که ما نمی توانیم با آن تلقی از انس��ان و جامعه همراهی کنیم. 
برای مثال برخی از این نظریه ها انسان را موجودی مجبور به جبر 
درونی یا جبر بیرونی می دانند و رفتار انس��ان را تابع ویژگی های 
زیستی ژنتیکی انسان یا تابعی از محیط، اجتماع و تاریخ میدانند. 
ما اگر با این مبنای فلس��فی که در تلقی از انس��ان در برخی از 
نظریه های علوم انسانی وجود دارد مسأله داشته باشیم، می توانیم 
بحث تحول علوم انسانی را مطرح کنیم و به دنبال نظریه ای در 
علوم انسانی باشیم که دست کم به لحاظ تلقی که از انسان ارائه 

می کند، این مشکل را نداشته باشد. 
خالصه بحث ضرورت تحول علوم انسانی این که: 

بحث تحول علم بحثی اس��ت که در حوزه فیزیک و ریاضیات و 
به خصوص در حوزه علوم انس��انی، در غرب مطرح بوده اس��ت. 
ام��روزه اگر یک کتاب نظریه های جامعه شناس��ی را باز کنیم در 
آن به صراحت از جامعه شناس��ی آلمانی، آمریکایی و فرانس��وی 

یاد می شود. 
برخ��ی دالیل ضرورت تحول در عرصه عل��م را توجیه می کند. 
برای مثال: این که نظریهای به لحاظ منطقی منس��جم نباشد، 
ش��واهد تجربی و پدیده های مشاهدتی را به خوبی تبیین نکند، 
به لحاظ مبانی فلسفی مشکل داشته باشد یا در عرصه کاربردی 

گفت وگو
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مشکل دیگری که در حوزه علوم انسانی غربی وجود دارد که 
به تبع آن بحث ضرورت تحول علوم انسانی در ایران پس از 
ناکارآمدی آن  به طور جدی مطرح شده است، بحث  انقالب 

نظریه هاست.

ناکارآمد باشد. 
ما هم در کشور خودمان و در جهان اسالم از چند جهت احساس 
میکنیم که الزم است در عرصه علوم انسانی تحولی ایجاد کنیم. 
آقای خراس�انی: عالوه بر تبیینی که فرمودید نس��بت به اصل 
ضرورت تحول در علم و به خصوص در علوم انس��انی در کشور 
ما که قرار اس��ت علوم انسانی اسالمی تولید شود، ضرورت این 

تحول را چه طور می بینید؟
دکت�ر ابطحی: اگر م��ا ادله مختلفی که در بحث ضرورت تحول 
عل��م به صورت عام مطرح بود را م��د نظر قرار دهیم، در مرحله 
بعد میتوانیم به این پرس��ش پاس��خ دهیم که در جهان اسالم و 
به طور خاص در ایران اس��المی چگون��ه باید از ضرورت تحول 
در علوم انس��انی دفاع کرد که تصور نشود این بحث یک بحث 
صرفا ایدئولوژیک و سیاس��ی است. به گمان بنده کسانی که در 
حوزه تحول علوم انسانی در حال فعالیت هستند، باید نشان دهند 
که نظریه های کنونی که در عرصه علوم انس��انی وجود دارد، 1. 
یک نظام منطقی منسجمی ندارد یا 2. شواهد تجربی را به خوبی 

نمی تواند تبیین کنند یا 3. نظریه های کارآمد نیستند یا .... 
ب��ه خصوص وقتی ما در عرصه تحلیل مس��ائل داخلی کش��ور 
خودمان، که به هر حال  یک س��ابقه فرهنگی و تاریخی خاصی 
دارد و یک قسمت عمده آن به جنبه اسالمیت کشور ما برمی گردد، 
وقتی میخواهیم نظریه های علوم انس��انی غربی را برای تحلیل 
پدیده های مش��اهدتی به کار بگیریم، احساس می کنیم که دچار 
مشکل میشویم و نظریه ها نمی توانند شواهد تجربی را به خوبی 
تبیی��ن کند. ما همچنین به لحاظ مبانی فلس��فی و به خصوص 
انسان شناسی با برخی از نظریه های علوم انسانی غربی مشکل 
داریم. برای مثال ما معتقدیم که انس��ان مختار است؛ یعنی ادله 
کالمی قوی ای داریم که نش��ان می دهد انسان مختار است. به 
تبع این ادله ما نمی توانیم از آن دس��ته نظریه های علوم انسانی 
غربی ای که انس��ان را موجودی مجب��ور  میدانند برای تحلیل 
پدیده های انسانی و اجتماعی خودمان استفاده کنیم. یک مشکل 
دیگری هم که در حوزه علوم انسانی غربی وجود دارد که به تبع 
آن بحث ضرورت تحول علوم انسانی در ایران پس از انقالب به 
طور جدی مطرح شده است، بحث ناکارآمدی آن نظریه هاست. 
همان طور که گفته ش��د یکی از اهدافی که علوم انسانی دنبال 
می کند، حل مس��ائل و رفع مش��کالت فردی و اجتماعی است 
و در ای��ن جا نیز ما به خوبی احس��اس می کنیم که نظریه های 
غربی موجود از عهده رفع مش��کالت و پاسخ به نیازهای فردی 
و جمعی جامعه اسالمی برنمی آید. به طور مثال در حوزه اقتصاد 
هدف نظریه های غربی افزایش بهره وری صرف است، در حالی 

که ما تنها بخشی از فعالیت های اقتصادیمان برای کسب درآمد 
اس��ت، اما مطابق باورهای دینی ای ک��ه داریم باید زندگی مان 
و از جمل��ه زندگی اقتص��ادی مان را به گون��ه ای برنامه ریزی و 
مدیریت کنیم که نس��بت به پ��روردگار تقرب پیدا کنیم. پس در 
فعالیت های اقتصادی که در جامعه اس��المی، هدف اصلی سود 
اقتصادی بیش��تر نیست، هدف اصلی تقرب پروردگار است، ولی 
برای این که امورات زندگی هم بگذرد فعالیت اقتصادی و بحث 
س��ود و زیان هم مطرح می ش��ود. وقتی ما یک تفاوت اساسی و 
مبنایی در هدف زندگی خودمان داشته باشیم به تبع علوم انسانی 
مناسب ما که باید این اهداف را محقق کند نیز تفاوت بنیادی با 

علوم انسانی غربی پیدا خواهد کرد. 
در حوزه  سالمت روانی به عنوان یکی از شاخه های علوم انسانی، 
اگر هدف ما این باشد که فقط خوش باشیم، روان شناسی کنونی 
ممکن اس��ت بتواند یک تحلیل هایی برای این قضیه ارائه دهد. 
ولی وقتی ما می آییم نظریه های غربی را در حوزه روان شناسی، 
روان درمانی و مشاوره در جامعه خودمان پیاده می کنیم، احساس 
می کنی��م نتیجه نمی دهد، چرا؟ چون مراجعین که می آیند پیش 
یک مش��اور یا درمانگر برای برطرف کردن مسائل خود فقط به 
دنبال این نیستند که خوش باشند. آنها یک سری گرایشات دینی 

هم دارند و هدفش��ان در زندگی یک هدف متعالی اس��ت و با 
مدنظر ای��ن اهدافی ک��ه علوم  غربی  انسانی 
راضی  دارد، هی��چ وقت 

نمی شود. به همین 
راهکارهایی  دلیل 
ک��ه در چارچوب 
ی  یه ه��ا نظر
ارائ��ه  غرب��ی 
 ، د می ش��و
ن��د  ا نمیتو

چنی��ن 
جعی  ا مر
ا  ر
راضی 
 . کند
این 
ها 
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در مجموع مسائلی است که ضرورت تحول در علوم انسانی را در 
جامعه ایرانی اسالمی ما موجه میسازد.

آقای خراسانی: بحث تحول علوم انسانی در جمهوری اسالمی 
در چند سال گذشته به طور جدی مطرح می شود. آیا قبل از این 
هم این بحث به صورت جدی در محافل حوزوی و دانشگاهی و 
در بین ش��خصیت های دینی مطرح بوده است؟ سابقه این بحث 

به چه زمانی برمیگردد؟ 
دکتر ابطحی: س��ابقه تحول علوم انسانی را 
اگر بخواهیم در جهان اسالم دنبال کنیم، 
حدود 70 سال پیش دغدغه هایی بین 
اندیشمندان اس��المی در کشورهای 
مختل��ف از کش��ور هن��د گرفته تا 
پاکس��تان، مال��زی و همی��ن طور 
مسلمان هایی که در آمریکا زندگی 
می کردند وجود داشت و آنها بحث 
ض��رورت تح��ول علوم انس��انی را 
مطرح کرده اند. اگر در کشور خودمان 
هم بخواهیم سابقه آن را دنبال کنیم باید 
گفت به صورت پراکنده قبل از انقالب در 
این زمینه صحبتهایی شده است 
حساس��یت هایی  و 
که امثال 
شهید 

مطهری، شهید مفتح، شهید بهشتی و ... نسبت به علوم انسانی 
داش��تند از همین زاویه نشأت گرفته می شد. ولی پس از انقالب 
با بحث انقالب فرهنگی و تعطیلی دانش��گاه ها این بحث بسیار 
جدی مطرح شد، یعنی دست کم در ایران اسالمی پس از انقالب 
یک سابقه بیش از سی ساله در بحث تحول علوم انسانی داریم. 
دانش��گاه ها تعطیل شد، امام خمینی به اساتید دانشگاهی توصیه 
کردند که بروند در حوزه ها و با حوزویان گفت گویی داشته باشند 
تا افق ها نزدیک ش��ود و اساتید دانشگاهی هم این کار را کردند. 
س��ازمان س��مت )س��ازمان مطالعه و تدوین کتب درسی علوم 
انس��انی( شکل گرفت. س��ال 1361 دفتر همکاری های حوزه و 
دانشگاه شکل گرفت و مراکز آموزشی، پژوهشی، سیاستگذاری 
و برنامه ریزی چندی در این زمینه تاسیس شد. این ها نشان می 
دهد که این دغدغه، دغدغه بسیار دیرینه ای در کشور ما است. اما 
این بحث با توجه به تأکیدی که مقام معظم رهبری در سالهای 

اخیر داشته اند تشدید شده است.
آقای خراس�انی: پس در واقع از بدو تأسیس جمهوری اسالمی 
بحث تحول علوم انس��انی مورد تأیید بنیان گذاران و مؤسسین 
بوده اس��ت. آیا این بحث در طول این س��ه دهه گذشته نتایج و 

دستاوردهایی هم داشته است؟
دکت�ر ابطحی: بله، مطمئنا فعالیت های انسانی بی نتیجه نیستند. 
آن چیزی که بحث تحول علوم انس��انی را در سال های اخیر به 
صورت جدی مطرح کرده است و جزء مطالبات رهبری و برخی 
دغدغه  مندان نظام قرار گرفت، این نیس��ت که در این س��ال ها 
ما هیچ دستاوردی نداشته ایم، بحث این است که دستاوردها آن 

چنان که باید و شاید نبوده است.
به هر حال کتاب هایی نوش��ته شده اس��ت، تحقیقات بنیادی در 
این حوزه صورت گرفته است. دست کم در این سه دهه فعالیت، 
یک دسته از لوازم کارمان را احساس کرده ایم به آنها نیاز داریم، 
تدارک دیده ایم. به طور مثال شما وقتی می خواهید بحث تحول 
علوم انس��انی را مطرح کنید، باید علم  را از منظر فلسفی، جامعه 
شناختی و تاریخی خوب بشناسید. ضرورت شناخت دقیق و همه 
جانب��ه علم چیزی نبود ک��ه در ابتدای انقالب خیلی به آن توجه 
ش��ود. عماًل اولین گروه آموزشی فلسفه علم در دانشگاه صنعتی 
ش��ریف در س��ال 1376 ش��کل گرفت؛ یعنی از ابتدای انقالب 
احس��اس ضرورت تحول در علوم انس��انی در افراد شکل گرفته 
اس��ت، ولی تا آمده این احساس ضرورت، ضرورت علم شناسی 
فلس��فی را ایجاد کن��د و مراکزی برای آموزش فلس��فه علم در 
کشورمان تأسیس شود، به سال 1376 رسیده ایم. گروه پژوهشی 
فلس��فه علوم انسانی در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه چندین سال 

گفت وگو
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نشان می دهد که  تحقیقاتی که در کشور صورت گرفته است، 
عمده تحقیقات و آموزش های ما مبتنی بر روش پوزیتیویستی 
است که حتی اقتضائات روش پوزیتویستی هم به خوبی در آن 

رعایت نمی شود.

بعد از شکل گیری این گروه در کشور ما راه افتاده است. پس ما در 
این سالها با تأخیر بسیار البته داریم یک سری از نهادها، مقدمات 
و زمینه هایی که برای تحول علوم انس��انی الزم است را تدارک 
می بینیم و الزم بوده که زمان بگذرد و احس��اس ضرورت شود و 

به تناسب این احساس ضرورت، نهادهایی تأسیس شوند. 
ما در بحث دستاوردها، دستاوردهای زیادی را می توانیم معرفی 
کنی��م ول��ی آن چیزی که امروزه خیلی جدی مطرح اس��ت این 
اس��ت که چرا این دس��تاوردها آن گونه ای که باید و شاید نبوده 

اس��ت؟ چرا بعد از س��ی  سال رهبر انقالب 
مجددا از بحث ضرورت تحول علوم انسانی 
یاد می کنند؟ به هر حال این ش��عاری است 
که در ابتدای انقالب هم مطرح ش��ده بود. 
به عبارت دیگر ما بعد از س��ی س��ال داریم 
شعاری و ایده ای را مطرح می کنیم که سی 
س��ال پیش هم طرح شده بود و این نشان 
می ده��د که ما در تحق��ق کامل این هدف 

خیلی موفق نبودیم.
آقای خراس�انی: اتفاقا سؤال بعدی من هم 
به همین موضوع باز م��ی گردد. با این که 
ما دستاوردهایی در این سه دهه داشته ایم، 
مراکزی ش��کل گرفته اس��ت، این ذهنیت 
در بین ش��خصیت های علم��ی ما به وجود 
آمده است که باید این تحول شکل بگیرد. 
ما طی این س��ال های اخی��ر می بینیم که 
بارها مقام معظ��م رهبری از وضعیت علوم 
انس��انی موجود کشور اظهار نارضایتی دارد. 
ضمن این که ما هنوز ش��اهد غلبه رویکرد 
پوزیتیویستی در جامعه و کشورمان هستیم 
و هنوز جامعه دینی شکل نگرفته است. شما 

موانع و علل آن را چه می دانید؟
دکت�ر ابطحی: علل و دالیل بس��یار زیادی را ب��رای این قضیه 
می ش��ود مطرح کرد. به هر حال وقتی علوم انس��انی در کش��ور 
ما ش��کل گرفت، علوم انس��انی مبتنی بر نگاه پوزیتویستی بود. 
اگر ما به س��ابقه ش��کل گیری گرایش های اصلی علوم انسانی 
تجربی در کشورمان برگردیم، مشاهده می کنیم که یک نوع تلقی 
خاص از علم و علوم انسانی در آن دوره مطرح بوده است. اولین 
ش��اخه علوم اجتماعی، البته به معنای عام آن،  که در کش��ور ما 
ش��کل گرفت اقتصاد بود. در 1318 مس��ؤوالن کشوری به این 
نتیجه می رس��ند که باید برنامه توسعه داشته باشند. برای اینکه 

برنامه توسعه تدوین کنند، نیازمند یک سری مبانی علمی هستند. 
پیش��نهاد می شود دانشکده اقتصاد در دانش��گاه شیراز تاسیس 
ش��ود. این پیشنهاد بر می گردد به سال 1346، یعنی سه دهه از 
احساس نیاز به برنامه توسعه گذشته و تازه نهاد آموزشی مربوطه 
می خواهد ش��کل بگیرد. خوب چه کسی این دانشکده اقتصاد را 
و برنامه های رش��ته اقتصاد را در کش��ور ما پایه گذاری می کند؟ 
جناب دکتر حس��ین پرنیا که اقتصاد را زی��ر نظر کینز فراگرفته 
اس��ت. بالطبع وقتی چنین ش��خصی در مقام تأسیس یک نهاد 
برمي آید و می خواهد برنامه های درس��ی و آموزشی رشته اقتصاد 

را ت��دارک ببیند، در همان چارچوبی که آموزش دیده اس��ت این 
کار را انجام می دهد. رشته  جامعه شناسی هم در کشور ما توسط 
دکتر غالمحسین صدیقی پایه گذاری می شود که در فرانسه تحت 
تأثیر تفکرات پوزیتویستی آموزش دیده است. بر این اساس علوم 
اجتماعی در کشور ما مبتنی بر تفکر پوزیتویستی شکل می گیرد 
و به تبع دانش��جوی ما که اساتید آینده کشور هستند با این نوع 
تلقی از علم پ��رورش پیدا می کنند. تغییر این ذهنیت هم کاری 
اس��ت بس��یار زمان بر. ما اگر فقط از بعد تاریخی به داستان نگاه 
کنیم، یک نظریه ای در کشور نهادینه شده است، حاال یک جمعی 
تالش دارند که این نظریه را تغییر بدهند. این امر زمان بر اس��ت 
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و حت��ی اگر همه کارها به خوبی صورت می گرفت برای این که 
نظریه علم دینی به طور کامل جایگزین نظریه پوزیتویس��تی در 
حوزه علوم اجتماعی در کشور ما شود، این سی سال زمان زیادی 

نیست. 
منتها در این جا می توانیم به یک سری آسیب ها اشاره کنیم که این 
جایگزینی علم دینی با علوم انسانی پوزیتیویستی را به تأخیر انداخته 
است. یکی از مش��کالتی که در این حوزه وجود دارد، این است 
که ما احساس می کنیم این تحول حتما باید در مرحله دانشگاهی 
بگیرد؛  صورت 
فکر  م��ا  یعنی 
می کنی��م 
تحول  مخاطب 
انس��انی  علوم 
کش��ور،  در 
ن  هیا نش��گا ا د
ب��ه  هس��تند. 
دلی��ل  همی��ن 
مثال  ط��ور  به 
پژوهشگاه حوزه 
و دانش��گاه که 
شکل می گیرد، 
ای��ن  هدف��ش 
اس��ت که کتب 
انس��انی  علوم 
را  دانش��گاهی 
و  بازنگ��ری 
اص��الح کن��د. 
سمت  سازمان 
بر همی��ن مبنا 
می گیرد.  شکل 
مراکز آموزشی و پژوهشی دیگری که با هدف تحول علوم انسانی 
و تولی��د علم دینی و بومی در کش��ور ما ش��کل می گیرند، همه 
متوجه علوم دانش��گاهی هستند. ولی اگر کمی دقیق تر به قضیه 
نگاه کنیم، احس��اس می کنیم این نگاه اش��تباه است. چرا؟ چون 
م��ا در دوران ابتدایی درس عل��وم تجربی را وقتی داریم آموزش 
می دهی��م، تلقی خاصی از علم را به دانش آموزی که برای اولین 
بار با واژه علم آشنا می شود، القا می کنیم. این تلقی ای است که 
مسئولین تدوین کتب علوم دوره ابتدایی رسماً به آن اشاره کردند. 
این که ما در کتاب علوم هدف مان این اس��ت که به دانش آموز 
بیاموزیم، روش علمی چیست؟ باید مشاهده کند، فرضیه پردازی 

کند، اندازه گیری دقیق داش��ته باش��د و بعد آزمایش کند و ... در 
دوره راهنمایی مجدداً این تلقی تثبیت می شود. در دوره دبیرستان 
تثبیت می شود. بعد یک مرتبه ما می خواهیم در دوره دانشگاه چه 
کار کنیم؟ می خواهیم این تلقی از علم که تا کنون فراگرفته اید 
تلقی نادرستی است. پس ما باید توجه کنیم در بحث تحول  علوم 
انس��انی ما باید از دوران ابتدایی ذهن دانش آموز را اندک، اندک 
با مفاهیمی آشنا کنیم که در دوره دانشگاه وقتی می گوییم ما در 
کنار این علوم انسانی تجربی، علوم انسانی دیگری هم می توانیم 

داشته باشیم، دانشجو راحت بپذیرد و همراهی کند.
در خود غرب االن ما گرایش های غیر پوزیتویستی در حوزه علوم 
انس��انی زیاد داریم. به طور مثال نگرش هرمنوتیکی در کشور ما 
کمتر مطرح است، که هدف در آن جا تبیین علی و پیش بینی و 
کنترل پدیده های مشاهدتی در حوزه انسانی و اجتماعی نیست. 
حرفش این است که ما می خواهیم بفهمیم که این فرد یا جامعه 
چه کار انجام می دهد؟ یا علوم انسانی انتقادی که هدفشان رهایی 
از یک نوع سلطه است که به طور مثال علوم انسانی مارکسیستی 
و فمینیس��تی مصادیقی از علوم انسانی انتقادی هستند. ما حتی 
این دو ش��اخه و گرایش عمده علوم انس��انی غربی را در کشور 
خودمان به طور خوبی مطرح نکرده ایم. تحقیقاتی که در کشور 
صورت گرفته است، نشان می دهد که عمده تحقیقات و آموزش 
های ما مبتنی بر روش پوزیتویس��تی اس��ت که حتی اقتضائات 

روش پوزیتویستی هم به خوبی در آن رعایت نمی شود.
پ��س بحث مقدمات تحول علوم انس��انی بای��د از دوره ابتدایی، 
راهنمایی و دبیرس��تان فراهم ش��ود و اصالحاتی در کتب علوم 
دوره ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان باید صورت بگیرد. این یکی 
از مشکالت جدی است که ما در بحث تحول علوم انسانی با آن 

روبرو هستیم. 
مشکل دیگر مجددا این است که ما احساس می کنیم فقط باید 
دانشگاه ها در بحث تحول علوم انسانی دگرگون شود، سرفصل 
ها تغییر پیدا کند، کتب علوم انس��انی تغییر کند، اس��اتید نگاه ها 
و بینش هایش��ان تغییر کند، در حالی که برخی وقت ها احساس 
می کنیم در عرصه اجتماع فعالیت هایی صورت می گیرد که این 
تفکر پوزیتویس��تی را بدون آن که بخواهیم باز تولید می کند. به 
طور مثال: یک سری از منتقدین برنامه چهارم توسعه این مطلب 
را مط��رح کردند که این برنامه از لحاظ مبانی سکوالریس��تی و 
اومانیسمی اس��ت و مبتنی بر همین علوم انسانی پوزیتیویستی 
رایج شکل گرفته است و به تبع ما را نمی تواند به اهداف و غایات 
اسالمی برساند. به همین دلیل در اجرای مفاد برنامه چهارم توسعه 
تأمل جدی ای صورت گرفت. خوب ما این توجه را ارج می نهیم 

گفت وگو
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اعتقاد ما این است که مبانی فلسفی مبتنی بر آموزه های دینی ما 
بسیار مستحکم است، ولی با این ذهنیتی که از علم برای دانش آموز 

و دانشجو ایجاد شده است نمی شود کاری کرد.

و می گوییم توجه خوبی بوده اس��ت. کسانی متوجه شده اند که 
تفکر پوزیتیویستی در حوزه علوم انسانی صرفا از دریچه دانشگاه 
نیست که باز تولید می شود، از دریچه سیاست گذاری های ما هم 
این تفکر پوزیتویس��تی در حوزه علوم انسانی بازتولید می شود و 
باید با آن مقابله کرد. منتها بعدا شاهد مسائلی هستیم که نشان 
می دهد تحلیل ما و خوش بینی ما چندان درس��ت نبوده است. 
برای مثال نقش��ه جامع علمی کشور در دولت نهم مطرح شد و 
در دولت دهم به تصویب رس��ید. انتظار م��ی رفت که مقابله با 
تلقی پوزیتیویس��تی از علم در این نقشه به طور جدی خودش را 
نش��ان دهد. اما این اتفاق نیفتاد، به طوری که احساس می شود  
نقشه علمی جامع کشور خودش یک ابزاری برای بازتولید تفکر 
پوزیتویس��تی در حوزه علوم انس��انی است. چطور؟ بخش مبانی 
نظری نقش��ه جامع علمی کش��ور را حوزه علمیه قم تهیه کرده 
اس��ت. خوب آن اشکاالتی که ما در برنامه چهارم توسعه داشتیم 
در این جا دیگر مشاهده نمی کنیم؛ یعنی مبانی نقشه جامع علمی 
کش��ور تا حدود زیادی اسالمی است. در آنجا از مرجعیت علمی 
اهل بیت و دین اس��الم یاد شده اس��ت و مواردی از این دست. 
منتها این مبانی نظ��ری هیچ حضور منطقی در بخش عملیاتی 
نقش��ه ندارد. چرا؟ چون بخش عملیاتی نقشه جامع علمی کشور 
را کس��ان دیگری بدون توجه به مبانی نظری تبیین کردند. شما 
اگر مبانی نظری نقش��ه جامع علمی کشور را از بخش عملیاتی 
جدا کنید. هیچ اتفاقی نمی افتد. حاال کدام قس��مت از این نقشه 
جامع علمی کش��ور هس��ت که بودجه ها را اختصاص می دهد و 

سیاست گذاری می کند؟ 
آقای خراسانی: بحث عملیاتی مبتنی بر بحث نظری نبوده است؟

آق�ای ابطح�ی: نه ، نبوده اس��ت. حتی جلس��ات نقدی هم که 
گذاش��ته ش��د، ناظر به این بخش عملیاتی جامعه علمی کشور 
دس��ت اندرکاران نقشه جامعه علمی کش��ور تاکید داشتند که بله 
ما هم می دانیم که مش��کالتی در این بخش هست، ولی ما یک 
چی��زی را برای عمل می خواهیم و اگر م��ا بخواهیم خودمان را 
ب��ه آن چارچوب نظری محدود کنی��م، هیچ وقت نمی توانیم راه 
کاری ب��رای عمل پیدا کنیم و به همی��ن دلیل بخش عملیاتی 
نقشه جامع علمی کشور کامال مستقل از مبانی نظری آن شکل 
گرفته است.  بودجه ها، سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها مبتنی 
بر آن مبانی نظری صورت نمی گیرد، مبتنی بر آن بخش عملیاتی 
نقش��ه انجام می شود. یعنی آن جاست که می گوید اساتید ما در 
چه رش��ته هایی باید افزایش پیدا کنند؟ کدام یکی از شاخه های 
علوم انسانی باید مورد توجه قرار بگیرند؟ و بودجه ها کدام سمت 

بای��د برون��د؟ و وقتی به آن بخش عملیاتی نقش��ه جامع علمی 
کش��ور مراجعه می کنی��م، می بینیم که علوم انس��انی پایه یعنی 
فلس��فه، روان شناس��ی و جامعه شناس��ی این ها از توجه کمتری 
برخوردار هستند. آن علوم انسانی کاربردی که می تواند در عرصه 
درآمدزایی اقتصادی مورد توجه قرار گیرد، آن ها برجسته تر شده 
است. چرا؟ این جا دیگر بحث دانشگاه تنها نیست؛ یعنی فرد در 
مقام تئوری پردازی اجتماعی سیاست گذاری می کند. ولی بر چه 
اساس��ی سیاست گذاری می کند؟ براساس آن تلقی که از علم در 
دوره ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و دانشگاه شکل گرفته است. ما 
اگر برفرض هم بتوانیم در دوره دانشگاه کتاب ها را عوض کنیم، 
یک مقداری دانش��جو را با مبانی فلس��فی و تاریخی نظریه های 
رش��ته اش آش��نا کنیم، ولی آن ذهنیتی که در دوازده سال قبل 
در دانش��جو نهادینه شده است، آن را دیگر نمی توانیم به سادگی 
عوض کنیم. این شخص وقتی در مقام سیاست گذاری و اجرا قرار 
می گیرد، آن تلقی از علم ناخودآگاه ایفای نقش می کند. به همین 
دلیل می شود گفت نقش��ه جامع علمی کشور وقتی وارد مرحله 
اجرایی شود با توجه به جایگاهی که در بین اسناد باالدستی دارد، 
خودش به ابزاری برای بازتولید تفکر پوزیتویستی در حوزه علوم 

انسانی در کشور تبدیل می شود. 
این ها ظرافت های کار اس��ت؛ یعن��ی ما فقط نباید تحول علوم 
انس��انی را در عرصه نظام دانشگاهی دنبال کنیم و توجه داشته 
باشیم که در آموزش و پرورش تلقی از علم باید به گونه  ای تغییر 
کند که دانش آموز ما وقتی دانشجو شد مستعد این باشد که علوم 
انس��انی وحی منزل نیس��ت و می تواند تغییر کند، همچنانکه در 
خود غرب هم تغییر کرده و می کند. فمنیست ها به خاطر این که 
احساس  کردند علوم موجود مرد ساالرانه است، ظرف هفتاد سال 
علوم انسانی، فلسفه، فلسفه علوم انسانی، فلسفه علم فمینیستی 
تولید کردند و در شاخه های مختلف نظریه  پردازی  کردند. اعتقاد 
ما این است که مبانی فلسفی مبتنی بر آموزه های دینی ما بسیار 
مستحکم است، ولی با این ذهنیتی که از علم برای دانش آموز و 

دانشجو ایجاد شده است نمی شود کاری کرد. 
نکته دوم که باید به آن توجه کنیم این است که فقط در سیستم 
دانش��گاهی نیس��ت که تفکر پوزیتیویس��تی باز تولید می شود و 
ممکن است در عرصه های اجتماعی، فعالیت های سیاست گذاری، 
برنامه ریزی و اجرایی ما هم یکسری نهادها، مراکز و برنامه هایی 
باش��د که به صورت ناخودآگاه، این تلقی را بازتولید می کنند و تا 
وقتی که این موانع برطرف نش��ود، تحول علوم انس��انی و تولید 

علوم انسانی اسالمی علی الظاهر به تأخیر خواهد افتاد.
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گفت وگو

آقای خراسانی: آقای دکتر ابطحی من دو تا برداشت از فرمایش 
شما دارم: یکی این که شما فرمودید کسانی که رشته های علوم 
انسانی را در کشور ما ایجاد کردند و کسانی که در مراکز سیاست 
گذاری یا اجرایی کشور فعال هستند تفکرات پوزیتویستی داشته 
و دارند و آن تفکرات را در جامعه اش��اعه و گس��ترش می دهند. 
برداش��ت دومی که من از مطلب شما داشتم این بود که اگر قرار 
است تحولی شکل بگیرد باید از همان آغازین مراحل آموزش در 
جامعه ما که از دوران ابتدایی یا پیش دبستانی است، شکل بگیرد، 
نه آن که ما آن مراحل را رها کنیم و وقتی دانش آموز به دانشگاه 

رسید، بگوییم که باید در برداشت خود از علم را تغییر دهی.
دکت�ر ابطحی: من یک نکت��ه ای را تاکید کنم که خدای ناکرده 
سوء تفاهمی پیش نیاید. این که من گفتم برخی از کسانی که در 
عرصه آموزش، پژوهش یا سیاست گذاری و برنامه ریزی در حال 
فعالیت هستند، نگاه پوزیتویستی دارند، به این معنا نیست که این 
نگاه پوزیتیویستی آگاهانه است. به طور مثال یکی از نتایج نگاه 
پوزیتیویستی این است که دین بی معنا و مهمل است و باید کنار 
گذاشته شود. بی شک هیچ کدام از کسانی که در عرصه آموزش، 
پژوهش، سیاست گذاری و برنامه ریزی در کشور در حال فعالیت 
هستند، دین را مهمل و بی معنا نمی دانند. بنابراین افرادی که بنده 
به آنها اشاره کردم بدون این که بخواهند و بدانند و بدون این که 
به لوازم این نوع نگاهی که به علوم دارند توجه داشته باشند، این 
نگاه را در عرصه عمل بازتولید می کنند. این غیر از این اس��ت 
که بگوییم افراد آگاهانه مبانی فلسفی پوزیتویستی را اتخاذ کرده 
اند و می خواهند آن را در جامعه گسترش دهند. باید مراقب باشیم 
که خدای ناکرده این نسبت ناروا به کسانی که در عرصه آموزش 

و پژوهش فعال هستند، داده نشود.
آقای خراسانی: من هم معتقدم که این تلقی باید فرهنگ سازی 
و عوض شود. حاال برای تحقق علوم انسانی دینی و بومی را چه 
کار کنیم؟ چه پیشنهادی می دهید؟ متاسفانه خیلی از کسانی که 
ش��عار می دهند، راهکار ارائه نمی دهند و نمی گویند برای تحقق 
آن اه��داف باید چه کار کنیم؟ راهکار ش��ما ب��رای تحقق علوم 

انسانی دینی و بومی چیست؟
دکتر ابطحی: هرگونه ارائه راهکاری برای تحول علوم انس��انی 

مستلزم آن است که: 
وضع موجود را به خوبی بشناس��یم و تمام ابعاد آن هم بشناسیم؛ 
یعن��ی نه تنها به دنبال این باش��یم که االن این علوم انس��انی 
دانش��گاهی که در حال آموزش است چه مشکلی دارد؟ بلکه آن 

را در بس��تر تاریخی و اجتماعی ش��کل گیری و تحولش مطالعه 
کنیم و اشکاالتش را پیدا کنیم. ما باید ببینیم که اصوال چه شد 
که علوم انس��انی پوزیتویستی در کش��ور شکل گرفت و چگونه 
این تلقی پوزیتویس��تی در کشور نهادینه شد؟ ما نباید فقط ابعاد 
فلسفی علوم انسانی موجود را بشناسیم. این یکی از ضعف هایی 
است که ما در شناخت وضع موجود با آن روبرو هستیم. در بحث 
علم شناسی گفتم یک سیر تاریخی باید طی میشد تا ما احساس 
کنیم که باید بحث علم شناسی را برای تحول علوم داشته باشیم. 
رشته فلسفه علم در کشور ما سال 1376 شکل گرفت و سالها بعد 
گروه فلس��فه علوم انسانی تاسیس شد. ولی شناخت علم و علوم 
انس��انی فقط از بعد فلسفی نیست. ما حتما باید تاریخ علم را هم 
بشناسیم. حاال برگردیم سابقه تاریخ علم را نگاه کنیم. میببینیم 
که این مطالعات با چند س��ال تأخیر ش��روع شده است یعنی در 
سال هشتاد رشته تاریخ علم در دانشگاه های تهران و شریف و ... 
شکل می گیرد. ما جامعه شناسی علم هم برای بحث تحول علوم 
انس��انی الزم داریم. ما باید بدانیم که علوم چه تأثیری از جامعه  
می پذیرند، چ��ه تأثیری بر جامعه می گذارن��د. نکته دیگر بحث 
روانشناسی علم است. ما حتما باید رابطه بین ذهنیت، خصوصیت 
روانی دانش��مند با نظریه های علمی را هم بشناس��یم. چه طور 
می شود که برخی از دانشمندان نسبت به برخی نظریه ها تمایل 
دارند و از برخی نظریه ها نفرت دارند؟ این بحث در روانشناس��ی 
علم مطرح می شود. این شاخه ها را باید بشناسیم. متاسفانه هنوز 
رش��ته جامعه شناسی علم و روانشناسی علم به عنوان یک رشته 
مس��تقل در کشور شکل نگرفته است. حتی اگر دو شاخه فلسفه 
علم و تاریخ علم در کش��ور مراجعه کنیم، می بینیم این دو شاخه 
از ش��اخه های مربوط به حوزه علم شناس��ی عمدتا ناظر است به 
شناخت علوم تجربی و علوم ریاضی است. یعنی ما بیش تر از همه 
در رشته فلسفه علم و تاریخ علم با فلسفه فیزیک، فلسفه ریاضی 
و تاریخ فیزیک، تاریخ ریاضی درگیر هستیم و آشنا می شویم. در 
حالی که بحث تحول علوم انسانی نیازمند آشنایی با فلسفه علوم 
اجتماعی، تاریخ علوم اجتماعی، جامعه  شناس��ی علوم اجتماعی و 
روانشناس��ی علوم اجتماعی و اقتصاد علوم اجتماعی اس��ت. این 
شاخه ها در کشور ما در عرصه آموزش به صورت تخصصی طرح 
نمی ش��ود. پس ما در عرصه شناخت وضع موجود در حوزه علوم 

انسانی هنوز مشکل داریم. 
نکته بعدی مشخص ساختن وضع مطلوب است. وضع مطلوب ما 
کجا است؟ این جا مجدداً می بینیم یک طیف وسیعی از آراء بین 
کس��انی که در حوزه تحول علوم انسانی فعالیت می کنند مطرح 
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پروژه خیلی خوبی در مجمع عالی حکمت اسالمی آغاز شده است 
که اقتضائات علوم اسالمی برای علوم انسانی را مورد بحث قرار 
می دهد. ما امروزه بدانیم که وقتی می خواهیم علوم انسانی، تعارضی 
با دین نداشته باشد، مرادمان دقیقا عدم تعارض علوم انسانی با کدام 

فهم از دین است.

است. اما هنوز یک هدف مشخص در بحث تحول علوم انسانی 
مد نظر ما نیست و تنها یک کلیاتی از علوم انسانی مطلوبمان را 
بیان می کنیم. برای مثال این که علوم انسانی مطلوب ما: 1. نباید 
با دین تعارض نداشته باشد؛ 2. برای رفع نیازها و حل مشکالت 
بومی کارآمد باشد و .... این تلقی اجمالی است که ما از هدف خود 

داریم. این تلقی باید وضوح بیش تری پیدا کند. 
مرحله بعد موضوع راهکارهاس��ت. ما باید راهکارهایی را تدارک 
ببینی��م که از وضع موجود به وضع مطلوب حرکت کنیم. در این 
جا ما نیازمند انجام یک آسیب شناسی جدی هستیم. به هر حال 
سی س��ال است فعالیت هایی در کش��ور صورت گرفته، نهادهای 
سیاست گذاری، برنامه ریزی، آموزشی و پژوهشی در کشور تاسیس 
شده، سازمان سمت، پژوهش��گاه حوزه و دانشگاه، دانشگاه امام 
صادق)ع(، دانشگاه باقرالعلوم)ع(، دانشگاه مفید و ... شورای عالی 
انقالب فرهنگی برای پیگیری این موضوع شورای اسالمی سازی 
دانش��گاه ها و مراکز آموزشی را در سال 1375 تاسیس می کند. 
بعد از پانزده سال احساس می شود این شورا نتوانسته بحث تحول 
علوم انسانی را به خوبی دنبال کند. شورای تخصصی دیگری با 
نام ش��ورای تحول و ارتقای علوم انسانی ش��کل می گیرد و .... 
پس هرگونه برنامه ریزی جدید برای این که ما را از وضع موجود 
به  وضع مطلوب برس��اند نیازمند آسیب شناسی اقدامات گذشته 
است. ولی متأس��فانه احساس می کنیم که کمتر توجهی به این 
بحث آسیب شناسی صورت می گیرد. به طور مثال شورای تحول 
علوم انسانی که شکل می گیرد برای این که تحول علوم انسانی، 
ارتقای علوم انسانی و تولید علوم انسانی اسالمی و بومی را دنبال 
کند می بینیم که ظرف این س��ه س��ال آسیب شناسی دقیقی از 
اقدامات گذش��ته نداشته اس��ت و راهکارهایی را در پیش گرفته 
است. به نظر میرسد اگر آسیب شناسی از فعالیت های انجام شده 
در س��ی سال گذشته نداشته باشیم، علی القاعده نمی توانیم یک 

راهکار خوبی هم در این زمینه ارائه کنیم. 
نکته دیگر هم که در صحبت های قبلی مطرح شد این است که 
حواسمان باشد بحث تحول علوم انسانی را صرفا در حوزه دانشگاه 
و حت��ی در حوزه آموزش و پژوهش دنبال نکنیم. ما باید آموزش 
و پرورش مان هم متحول ش��ود تا بتوان��د پذیرای تحول علوم 

انسانی، در مقطع دانشگاهی باشد و  هم در عرصه سیاست گذاری 
و برنامه ریزی های سیاس��ی، اقتصادی و اجتماعی خودمان باید 
مراقب باش��یم که برنامه ها و سیاس��ت هایی را تدارک نبینیم که 

خودش یک ابزاری برای بازتولید تفکر پوزیتیویستی باشد. 
آقای خراسانی: در پایان اگر نکته دیگر را الزم می دانید بفرمایید.

دکتر ابطحی: سلس��له نشستهایی که اخیرا مجمع عالی حکمت  
اس��المی آغاز کرده است، بس��یار خوب است. چون تا به حال به 
صورت پراکنده بحث هایی صورت می گرفت راجع به این که علوم 
اسالمی ما چگونه باید در بحث تحول علوم انسانی ایفای نقش 
کند. الحمدهلل یک پروژه خیلی خوبی در مجمع عالی حکمت آغاز 
شده است که اقتضائات علوم اسالمی برای علوم انسانی را مورد 
بحث قرار می دهد. ما ام��روزه بدانیم که وقتی می خواهیم علوم 
انسانی، تعارضی با دین نداشته باشد، مرادمان دقیقا عدم تعارض 
علوم انسانی با کدام فهم از دین است؟ پس ما باید مبانی کالمی 
مان و مبانی فلس��فی مان کامال منقح باشد. پس در این جا باید 
ببینیم اقتضائات فلسفه اسالمی، کالم اسالمی، اخالق اسالمی، 
عرفان اسالمی، فقه، اصول، تاریخ اسالم، تفسیر، علوم حدیث و 
... برای علوم انسانی چیست؟ این ها پرسش هایی است که حوزه 
علمیه باید به آن پاسخ دهد و مبانی تحول علوم انسانی را دارک 
ببیند. امیدواریم که این طرح هر چه س��ریع تر به اتمام برس��د و 
نتای��ج آن در اختیار عالقمندان قرار گیرد. حوزه علمیه باید توجه 
داشته باش��د که یک نوبت در ابتدا انقالب دانشگاهیان به سراغ 
حوزه آمدند تا درباره مبانی تحول علوم انس��انی با آنها همکاری 
کنند و این بار دومی اس��ت که حوزه در معرض پاس��خ گویی به 
نیازهای علمی دانش��گاه برای تحول علوم انس��انی قرار گرفته 
است. امید است حوزه علمیه به خوبی از این فرصت استفاده کند. 
آقای خراسانی:  از این که در این گفت و گو شرکت فرمودید و 

وقتی اختصاص دادید سپاس گذاریم.
دکت�ر ابطح�ی: لطف دارید. من هم تش��کر می کن��م از این که 
ای��ن فرصت را برای این گفتگو فراهم آوردید. والس��الم علیکم 

و رحمه اهلل و برکاته
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آزاد و موجبّیت؛ اراده 
آزادی  یا  جبر اجتماعی

اشاره:
میزگ�رد علم�ی »اراده آزاد  و موجبّی�ت؛ آزادی ی�ا 
جب�ر اجتماعی« از مجموعه سلس�له مباحث پیرامون 
از  ض�رورت عّل�ی در روز پنج ش�نبه 1391/11/12 
سوی مجمع عالی حکمت اسامی در سالن اجتماعات 
این مجمع برگزار گردید. در این میزگرد علمی، اساتید 
محت�رم آی�ت اهلل رجب�ی و حجج اس�ام والمس�لمین 
آقایان  دکتر آذربایجانی و اس�تاد میرسپاه به عنوان 

کارشناس حضور داشتند.
ضمن اینکه حجت االس�ام والمس�لمین دکتر بستان 

دبیری علمی این میزگرد را برعهده داشتند.
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استاد بستان:
الزامات زیستی، ژنتیکی، محیطی و اجتماعی مؤثر بر 
و  الزامات  این  گاهی  که  داریم  انسان  رفتار  و  انسان 
تأثیرات شدید است ولی این نفی نمی کند که انسان 

اراده دارد

تعریف جبر اجتماعی

اجتماع انتخاب کنیم و ممکن هم هس��ت در ش��ناخت انسان و 
معارف حقیقی انسان اثر بگذارد؛ یعنی شناخت ویژه ای را به انسان 
القا کند و انسان در اثر آن شناخت، تصمیم خاصی را بگیرد. و نیز 
ممکن اس��ت در ارزش ها و اندیشه های اعتباری و حقیقی انسان 
اثر بگ��ذارد؛ چه ارزش های اعتباری که ب��رای تنظیم زندگی از 
آن ها اس��تفاده می کنیم؛ مثل قوانین راهنمایی و رانندگی و سایر 
آداب و رسوم اجتماعی که شاید پشتوانة حقیقی هم نداشته باشند 
که بش��ر برای تنظیم نظام اجتماعی، باید آن ها را وضع کند، اثر 
می گذارند و اثر آن ها به حّدی است که مقاومت فرد در برابرشان 
ناچیز است و گاهی از ظاهر عبارت آن ها این طور استفاده می شود 

که فرد هیچ نقشی ندارد. 
بعضی از جامعه شناس��ان گفتن��د که اگر آنچ��ه را که جامعه به 
انس��ان داده از او بگیریم به یک حیوان تبدیل می شود و تفاوتی 
ب��ا حیوانات ندارد. بعضی از آن ها می خواهند بگویند که این گونه 
هس��ت که انس��ان تحت تأثیر قرار می گیرد به گونه ای که از او 
سلب اختیار می ش��ود. برخی هم در تعابیرشان تصریح می کنند 
که سلب اختیار به مفهوم فلسفی منظور نیست و مثال هایی هم 
که می زنند چنین اس��ت، مثل اینکه می گویند که کس��ی که در 
محیطی زندگی می کند که پول رایجش ریال است اگر بخواهد 
تصمی��م بگیرد که از فردا با دالر زندگی کند این ناچار می ش��ود 
که از تصمیمض منصرف شود؛ چون هر معامله ای انجام بدهد و 
نیازهایش را تأمین کند از او او قبول نمی کنند و ناچار می شود که 

تصمیم خود را عوض کند. 
این مثال ها نش��ان می دهد که آن ها نمی خواهند جبر فلسفی را 
بیان کنند، این تعیین کنندة این هس��ت که چه تصمیمی بگیرد 
نه اینکه مجبور باش��د به مفهومی که در فلس��فه است که ناچار 
باش��د همین را انتخاب کند و نتواند تخلف کند، ممکن است که 
ف��ردی مدتی تخلف کند و ی��ا مقاومت کند و تبعاتش را بپذیرد. 
بنابراین، آنچه که در جبر اجتماعی مطرح است عوامل اجتماعی 
اس��ت که در این چند حوزه اثرگذار است به این نحو که در نوع 
تصمیمی که انسان می گیرد مؤثر است، نه در اصل تصمیم گیری 
و نف��ی تصمیم گیری. هر چند ظاهر س��خنان تع��داد زیادی از 
دانش��مندان علوم اجتماعی این هس��ت که سلب اختیار و آزادی 

دکتر بس�تان: اعوذبالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. 
الحمدلله رب العاملین و صلّی الله علی محّمد و آله الطاهرین و لعنة الله 

علی اعدائهم اجمعین.

موض��وع ای��ن نشس��ت »ارادة آزاد و موجبی��ت؛ آزادی ی��ا جبر 
اجتماعی« است.

ابتدا از حضرت آیت اهلل رجبی خواهش می کنم که جبر اجتماعی 
را – که گاهی از آن به جبر تاریخی تعبیر می شود- تعریف کنند. 
آیت اهلل رجبی: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العاملین و صلی 
الله علی محّمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من اآلن 

الی قیام یوم الدین. 

در مس��ئلة اراده و اختی��ار انس��ان، دو بحث مطرح اس��ت: یکی 
اینکه، انس��ان چگونه تصمیم می گیرد و عوام��ل تأثیرگذار در 
تصمیم گیری او چیست؟ بحث دیگر، این است که محدودة اختیار 
و تصمیم گیری انس��ان چیست؟ بخش��ی از بحث جبر اجتماعی 
ب��ه محدودة تصمیم گیری و بخش��ی، آن مربوط به عوامل مؤثر 
در تصمیم گیری مربوط اس��ت. در جبر اجتماعی، س��خن از نگاه 
کالمی و فلسفی به مسئله نیست؛ یعنی نمی خواهیم تحلیل کنیم 
که آیا انسان مختار هست یا نیست و مبنای فلسفی تصمیم گیری 
انس��ان، چیست؛ بلکه بحث این است که وقتی انسان در محیط 
اجتماعی ق��رار می گیرد عوامل مختلفی ب��ر جنبه های مختلف 
انس��ان؛ مانند جنبة جس��مانی، زیستی، اندیش��ه و افکار حقیقی 
و اندیش��ه اعتب��اری، اثر می گذارد. این عوامل چیس��ت و میزان 

اثرگذاریشان چقدر است؟ 
جامعه شناسان تأکید دارند که اثرگذاری بخشی از عوامل اجتماعی 
یا به طورکلی محیط اجتماعی در حّدی اس��ت ک��ه فرد را ناچار 
می کند که تس��لیم فض��ای اجتماعی ش��ود. مثال هایی هم که 
می زنند ترکیبی از عوامل زیس��تی است که بر جنبه های زیستی 
انسان تأثیر می گذارد و گاهی عوامل فرهنگی را مثال می زنند که 
اعم از عوامل فرهنگی که به ش��ناخت های حقیقی با ارزش های 
اعتباری و ی��ا ارزش های حقیقی مربوط اس��ت. گاهی برخی از 
عوامل، به طور مستقیم بر مس��ائل زیستی انسان و با واسطه در 
تصمیم گیری انس��ان اثر دارد که ما چه چی��زی را در صحنه ی 
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است و اختیاری برای تصمیم گیری ندارد. اقتضای برخی نظریات 
و یا تعابیر در جامعه شناس��ی همان نفی اختیار به مفهوم فلسفی 
و کالمی اس��ت؛ ولی در توضیحاتی که برخ��ی ارائه می دهند و 
مثال هایی که می زنند و می گویند که نمی خواهیم جبر به مفهوم 

فلسفی را بگوییم.
معنای این بخش از س��خنان آن ها، این اس��ت که نمی خواهند 
نفی اختیار به مفهوم فلس��فی و کالمی بکنند و حقیقت امر هم 
این اس��ت که با صرف نظر از این که چ��ه ادعایی دارند حقیقت 
جبر اجتماعی و آنچه که قابل پذیرش اس��ت این اس��ت که در 
حّد معّد یا مقتضی در نوع انتخاب ما اثرگذار است نه علیت تامه 
ی��ا علت ناقص. بخش دیگر از عوام��ل اجتماعی محدود کنندة 
حیطة اختیار است و برخی از انتخاب ها را از انسان سالبه به انتفاع 
موضوع می کنند. این هم، بحثی از جبر اجتماعی اس��ت. برخی، 
جبر تاریخی را نیز در حیطة جبر اجتماعی گذاشتند. به طور معمول 
بین جبر اجتماع��ی و تاریخی تفاوت می گذارند، وقتی به عوامل 
ن��گاه زمانی بکنیم؛ و فرآیند تاریخ را مّد نظر قرار بدهیم،  عده ای 
دیگر از دانش��مندان قائل هس��تند که این فرآیند، نوعی جبر را 
ایجاب می کند. براساس تئوری های مختلفی که در فرآیند تاریخ 
مطرح ش��ده - که تکاملی و یا غیرتکاملی اس��ت - این فرآیند، 
قطعی اس��ت. وقتی که این فرآیند قطعی ش��د هر کسی در هر 
مقطعی قرار بگیرد ب��ه مقتضای آن مقطع زمانی که این فرآیند 
تعین کرده حرکت می کند و اگر به مرحلة بعد برس��د برطبق آن، 
سرنوش��ت افراد و جامعه عوض می شود. براساس دیدگاه فرآیند 
تاریخی و مراحل تحولی که برای تاریخ قائل هستند جبر تاریخی 
می ش��ود؛ اما اگر نگاه فرآیند تاریخی را کنار بگذاریم و بخواهیم 
جامعه و عواملی که در محیط اجتماعی در هر مقطع زمانی و یا 
در یک مقطع خاص حاکم هستند را در نظر بگیریم جبر اجتماعی 

می شود. 

رابطه  اصالت جامعه و جبر اجتماعی

دکتر بس�تان: در بحث اصالت فرد و جامعه، س��ه دیدگاه مطرح 
اس��ت: اصالت فرد،  اصالت جامعه و اصالت هر دو. این تلقی بنده 
درس��ت است که بگوییم اگر کس��ی قائل به اصالت جامعه باشد 
الزمه اش این اس��ت که قائل به جبر اجتماعی باشد یا اینکه دو 

بحث جدا است و تفاوت دارند؟
آیت اهلل رجبی: از اصالت جامعه، تفسیرهای مختلفی شده است. 
اگر اصالت جامعه به معنای این اس��ت ک��ه وجود حقیقی ای در 
خارج از فرد وج��ود دارد که بر فرد حکم می راند؛ دراین صورت، 
فرد محکوم امری خارج از خودش هس��ت که آن، اصیل است و 

فرد تبعی از آن است. این همان جبر قطعی می شود که محکوم 
او است؛ مثل آنکه جبر تاریخی هگل می گوید: هر کس بخواهد 
در برابر جبر تاریخی مقاومت کند زیر ارابه های تاریخ له می شود. 
شهید مطهری دربارة اصالت جامعه می فرمایند که اصالت جامعه، 
نفی اصالت فرد را نمی کن��د، هویت جدیدی روی هویت فردی 
قرار می گیرد و هویت فردی باقی است نه اینکه مانند ترکیب آب 
از اکسیژن و هیدروژن؛ این مثال را جامعه شناسان زدند و گفتند 
که هویت قبلی، به صورت مس��تقل وجود ندارد ترکیب و موجود 
جدیدی هست که این آثار را دارد، این آثار، برای آن افراد و اجزاء 
نیست، این را ما می گوییم جامعه که فرد در آن مضمحل می شود.

براس��اس س��خنان ش��هیدمطهری می توان اصال��ت جامعه را 
پذیرفت و درعین حال اختیار فرد را هم نگه داش��ت؛ یعنی هویت 
جدیدی روی ف��رد می آید و درعین حال، هویت فردی خودش و 
تصمیم گیری را دارد و می تواند در برابر هویت نوین مقاومت کند 
و سرنوش��تش را برطبق هویت فردی اش رقم بزند. لذا ایش��ان 
می فرماید: ما چون معتقد به هویت فردی هستیم و هویت فردی 
را مضمح��ل در هویت جمعی نمی بینیم معتقدیم که براس��اس 
نظریة فط��رت و دیگر دارایی های فطری، انس��ان می تواند هم 
اصالت جمعی و هم اصالت فردی داش��ته باش��د و موجب سلب 

اختیار از انسان هم نمی شود.
دکت�ر بس�تان: از آق��ای آذربایجان��ی تقاضا می کن��م که جبر 
روان شناختی را تعریف و تفاوت آن را با جبر اجتماعی بیان کنند.

تعریف اراده

دکتر آذربایجانی: بس��م الله الرحم��ن الرحیم. الحمدلله رب العاملین و 
صلی الله علی محّمد و آله الطاهرین، س��یام بقیة الله فی االرضین روحی 

لرتاب مقدمه الفداء.

اولین نقطة ارادة آزاد، نوعی تغییر و حرکت داش��تن است، کسی 
که هیچ نوع حرکت و تغییری ندارد  نمی توانیم بگوییم که با ارادة 
خودش کار می کند و یا اراده ای هست. این اولین نقطه است، به 
همین دلیل، در جمادات که س��اکن و ثابت -از جهت عرضی و 
ظاهر هستند، حرکت جوهری در درون خودشان دارند و غوغایی 
هس��ت و آن را لحاظ نمی کنیم- ای��ن را اراده در مورد جمادات 
می گوییم، علی القاعده هیچ مطرح نیست. این یک قید هست که 
به همین دلیل که تحرکی و تغییری در زندگی اش ندارد اراده را از 
او سلب می کنیم. عالوه بر تحرک و حرکت، در نباتات به نحوی، 
تغییر و حرکت هس��ت؛ ولی دوباره این تعبیر را به کار می بریم،  
هنوز مثل اینکه به این حد نرسیدیم که اراده را به کار ببریم و در 

نشست علمی
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دکتر آذربایجانی:
در حقیقت باید بگوییم که شعور و آگاهی به حدی باشد 
که توان ترجیح یک گزینه بر گزینه دیگر را هم داشته 

باشد، مجموعه این عناصر را ما تعبیر به اراده می کنیم.

نباتات حرکت هس��ت. حداقل حرکت وضعی هست. ریشه ها به 
سمت پایین و برگ و بار آن به سمت باال حرکت می کند و شاخ 

و برگ می دهد. 
پس حرکت وضعی هست؛ اگر چه حرکت انتقالی نیست. بعضی 
از زیست شناس��ان از انتخاب در نباتات نیز سخن می گویند مثاًل 
درخ��ت گردو که مواد اصل��ی را  از مواد معدنی زیر زمین، جذب 
می کند،پ��س گویا یک انتخابی هم در این جا هس��ت. یا فرض 
کنی��د از م��وادی که در هوا وج��ود دارد،  ترکیب خاصی را جذب 
می کند که می تواند میوه ها و ثمرة خاصی داش��ته باش��د. درخت 
بادام، طور دیگری از موادی که در زمین و هوا وجود دارد استفاده 
می کند. پس، نوعی انتخاب هس��ت؛ ولی با اینکه حرکت وجود 
دارد و نحوه ای انتخاب هم هس��ت نمی گوییم که نبات یا فالن 
گی��اه با ارادة خودش این آب یا هوا را جذب می کند. برای اینکه 
»اراده« را درب��ارة موجودی به کار ببریم باید نوعی آگاهی قبلی 
هم در او وجود داشته باشد. در حیوان، نوعی شعور را می بنیم که 
ع��الوه بر حرکت وضعی، حرکت انتقال��ی دارد، این طرف و آن 
طرف می رود انتخاب ه��م دارد یعنی در مورد حیوانات مختلف، 
حیوانی که گیاه خوار هست، غذای گوشتی استفاده نمی کند؛ ولی 
از غ��ذای گیاهی انخاب می کند و می خورد. پس آن س��ه عنصر 
)حرکت، انتخاب، آگاهی قبلی( در اینجا وجود دارد، ولی در مورد 
هم حیوان هم تعبیر اراده را به کار نمی بریم � البته بعضی تعبیر 

کردند �.
در برخ��ی به تعبیرهای قرآنی حت��ی گاهی در مورد جمادات هم 
)درب��ارة دیوار( به کار م��ی رود: »فوجدا فیها ج��داراً یرید أن ینقض«،1 
فعاًل این بحث را خلط نکنیم باید در جای دیگر بکنیم. در تعابیر 
خودمان حتی ما در مورد حیوانات هم نمی گوییم که حرکت های 
ارادی دارند و  در اینجا باید در حقیقت بگوییم که شعور و آگاهی 
باید به حّدی باش��د که توان ترجیح یک گزینه بر گزینة دیگر را 
هم داشته باشد. مجموعة این عناصر را ما تعبیر به اراده می کنیم. 

تعاریف روان شناسی از ارادة آزاد

برخی از تعاریف روان شناسی را  می خوانم تا به تعریف جامع تری 
برسیم.

اراده آزاد را توانای��ی تحمل پ��اداش تأخیر یافته گفتند؛ یعنی اگر 
پ��اداش تأخی��ر یافت بتواند تحم��ل بکند و در م��ورد آن درنگ 
بکند. تعریف دوم، مقاومت در برابر وسوس��ه های کوتاه مدت به 
منظور رسیدن به اهداف بلند مدت است؛ مثل اینکه از بعضی از 

1 . کهف؛ 77.

لذت هایش بگذارد و اگر امتحان بس��یار مهم��ی دارد مقداری از 
خوابش را کم کند یعنی این توانایی را داشته باشد که وسوسه های 

کوتاه مدت را برای هدف بلند مدت، مهار کند.
تعریف سوم، ظرفیت غلبه بر افکار ناخواسته است. آن دو تعریف، 

عملی بودند. این تعریف، علمی و نظری است. 
احس��اس یا به حرکت در آوردن سیستم شناختی رفتاری خنک 
به جای سیستم هیجانی گرم، این تعبیر را خیلی به کار می  برند،  
گاهی هیجان های انس��ان باعث می ش��ود ک��ه کاری را انجام 
بده��د. ب��ا اینکه گویا در اینج��ا تصمی��م و اراده ای وجود دارد؛ 
ول��ی در حقیقت، هیجان های و فعالیت های گرم او را به حرکت 
درآورده اند. چنان مش��غول کارش هست که همان ابعاد قضیه و 
اینکه بتواند عاقالنه یک ط��رف را بر طرف دیگر، ترجیح بدهد 
وجود ندارد و بعد هم خیلی زود پشیمان می شود. به همین دلیل 
می گویند که بگوییم در اینجا اراده وجود دارد که احس��اس یا به 
حرکت در آوردن توانایی سیستم رفتاری خنک یعنی مثل موتور 
ماشین که هرچقدر خنک است خوب کار می کند، این گرم نشده 
که بشود سیستم انسان که سیستم شناختی بر تصمیم های انسان 
به جای سیستم هیجانی گرم حاکم نباشد. حتی تعبیرهایی داریم 
مثل تالش فراوان برای تنظیم خود که بعد، در بحث های جدید 
روان شناس��ی عرض می کنم. واژه هایی که برای ارادة آزاد به کار 
می رود واژة Will یا Will power است که در تعابیرشان به 
کار می برند. تعریف جامع تر این است: »توانایی روانی ویژة انسان 
که براساس آن می تواند تأثیرات زیستی و محیطی را در قلمروی 
خاصی در تس��لط خویش در آورد و با گزینش خود، رفتار، مسیر 

رشد و شخصیت خویش را آگاهانه انتخاب کند«.
چهار عنصری که در ابتدا گفتیم در این تعریف وجود دارد؛ یعنی 
حرکت و تغییر هس��ت )بحث مسیر رش��د و شخصیت، انتخاب 
هست )گزینش خودش، گزینش رفتار و مسیر رشد و شخصیت( 
و آگاهی. از متن و محتوای تعریف این را می فهمیم که باید این 
شعور و آگاهی به حّدی باشد که این ترجیح به صورت حد الزم 

اتفاق بیفتد. 

تعریف جبر روان شناختی

در مقابل، روان شناس��ان بحث جبر روان ش��ناختی را به سه نوع 
مطرح کردند. از اواخر قرن 19 که روان شناسی از فلسفه جدا شد 
آخرین کتاب های کالسیک و مهمی که از اراده به صورت صریح 
بحث کردند کتاب اصول روان شناسی از ویلیام جیمز است که یک 
فص��ل از آن، با عن��وان The Will، بحث اراده را مطرح کرده 
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است. بعد از آن تقریباً در همة مکاتب روان شناسی بدون استثناء 
-البته بعداً از این بحث من یک اس��تدراکی دارم که در نظریه ها 
توضیح بیش��تری می دهیم - اراده به صورت ظاهر و آش��کار از 
روان شناس��ی حذف شد و در کتاب های مهمی که نظریه پردازان 
چهار مکتب مهم روان شناسی مطرح کردند بحث Will یا اراده 
به عنوان یکی از مؤلفه های س��ازمان روان شناختی انسان مطرح 

نمی شود و به سمت جبر روان شناختی حرکت کردند. 
این جبر، س��ه تحلیل دارد: اول، جبر زیس��تی یا درونی است که 
انس��ان را چیزی ج��ز محص��ول Neuro Psychology یا 
زیستی-عصبی نمی داند. ناقل های عصبی، تحلیل مغز، سیستم 
عصب مرکزی یا سیستم اعصاب پیرامونی و البته هورمون ها هم 
کمک می کنند. بحث های دیگری هم هست، ولی اصل کار این 
است. شما در کتاب هایی مثل فلسفة روان شناسی ماریو بونژه که 
به فارس��ی هم ترجمه شده2 تمام هدف او در کتاب همین است 
که می خواهد نش��ان بدهد که تمام روان شناس��ی، براساس نگاه 

زیستی - عصبی است.
تحلیل دوم، نگاه غریزی اس��ت که این ن��گاه را در مکتب روان 
تحلیل گری به ویژه فروید می بینیم که تمام رفتارهای انس��ان را 
به دو غریزة حی��ات و مرگ تقلیل می دهد که به صورت غریزة 
پرخاش��گری و جنسی بروز می کند و با تحلیل شخصیت انسان 
که بحث ناهوشیار را مطرح می کند می گوید به دلیل اینکه بیشتر 
شخصیت انس��ان )سه چهارم( ناهوشیار هس��ت تکانه هایی که 
فرو خورده در بخش ناهوش��یار هست، حتی در مورد هنر، علم و 
چیزهایی از این قبیل می گوید که تصعید بخش ناهوشیار است،  

یعنی ریشه اش در ناهوشیاری است. 
پس، اراده و اختیاری نیس��ت و خودمان انتخاب نمی کنیم؛ حتی 
فروید این تعبیر را دارد که ش��خصیت انسان در 5 سالگی شکل 
می گیرد که تا حدود 5 سالگی نمی توانیم از ارادة آزاد حرف بزنیم.

تحلیل سوم برای جبر روان شناختی که در مکتب رفتارگرایی وجود 
دارد این است که تمام رفتارهای انسانی حاصل محیط است؛ یعنی 
جبر محیطی که بحث آن به جبر اجتماعی نزدیک می شود و در 
جبر محیطی کسی مثل واتسون که جزء پایه گذاران و بنیان گذاران 
رفتارگرایی هست صریحاً این جمله را دارد و می گوید که تعدادی 
ک��ودکان طبیعی و نرم��ال را به من تحویل بدهید و ش��رایط و 
امکان��ات هم بدهید و بگویید که چ��ه می  خواهید؛ این کودکان 
دکتر، مهندس کارگر و یا کش��اورز ش��وند. هر فردی هر چیزی 

2 . بونژه، ماریو، فلسفه روان شناسی و نقد آن، ترجمه ی محمد جواد 
زارعان، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1388.

با  من  بخواه��د 
ی  یت ه��ا تقو
و  محیط��ی 
یادگیری ه��ای 
تنظیم  محیطی 
می کن��م، پ��س 
محصول  انسان 
محیطش هست.

در  که  اس��کینر 
 50-60 ده��ة 
را  بحث های��ش 
و  ک��رده  مطرح 
یکی از مهم ترین 
ش��خصیت های 

مکت��ب 
ی��ی  ا گر ر فتا ر

اس��ت کتابی به  نام فراسوی آزادی و شأن نوشته است، او نظریة 
رفتارگرایی را در رابطه با اجتماع، نظریه پردازی کرده و می گوید 
که ما ب��ا تقویت های محیطی، جامعه را اداره می کنیم. و کتاب 
بعدی او Wolden2 هس��ت که مثل اتوپیا هست یعنی مدینه 
فاضله، در کشور آمریکا شهری به نام والدن هست، او می خواهد 
بگوید که ما می خواهیم والدن 2 درست کنیم یعنی مدینه فاضله 
و مدینة فاضله اش را براساس همین تقویت های محیطی درست 
می کند. در کتاب او بیان می شود که ما طور می خواهیم بهترین 

شهر را براساس یادگیری ها و تقویت محیطی درست کنیم.
پس حاصل عرض من این شد که در مقابل ارادة آزاد که تعریف 
کردیم جبر روان شناختی به سه شکل زیستی � عصبی، غریزی 
و محیطی اس��ت که تفاوت آن با جبر اجتماعی در اینجا آشکار 
می شود، در قسمت جبر غریزی یا زیستی � محیطی هم کاماًل با 
هم متفاوت بودند و از جهت تبیین با هم نقطة اش��تراکی ندارند؛ 
ولی در جبر محیطی می توانند به هم نزدیک بشوند با این تفاوت 
که تبیین آن دو با هم متفاوت است و هر دو بر عوامل محیطی 
تأکید می کنند. منتهی، تبیین های روان شناسانه بر بحث یادیگری 
و تقویت محیطی اس��ت، در بحث های جبر اجتماعی بحث های 
دیگر بود که بر نهادها در حقیقت تاریخ و حرکت آن تأکید می کند.

دکتر بس�تان: از حجت االس��الم والمس��لمین میرس��پاه تقاضا 
می کنیم که دربارة جبر فلس��فی و نس��بت آن با جبر اجتماعی و 

روان شناختی توضیح دهند.

نشست علمی
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استاد میرسپاه:
از موارد سوء تفاهم در مباحث جبر و اختیار این است 
انسان  که  می گوییم  وقتی  می کنند  فکر  عده ای  که 
اختیار دارد معنی آن این است که باید »فعال ما یشاء« 

باشد و اگر »فعال ما یشاء« نشد اختیاری ندارید.

مفهوم شناسی اختیار

استاد میرسپاه: اعوذبالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. 
یکی از اشکاالت رایج در مسئلة جبر و اختیار )جبر اجتماعی، جبر 
طبیعی، جبر روان شناختی، جبر تاریخی و ...( وجود مغالطه و خلط 
مفاهیم است. بحث اختیار در جاهای دیگر نیز مطرح شده بود اّما 
گاهی از اختیار، معنا و مفهومی را اراده می کنیم که در برابر اکراه 
هس��ت؛ مثاًل می گوییم: چرا خانه ات را فروختی،  می گوید؛ اختیار 
نداشتم، می گوییم: چرا؟ می گوید: تهدیدم کردند که اگر نفروشم 
مرا می کش��ند. این بیع مکره است و در مباحث معامالت از نظر 

حقوقی مجبور محسوب می شود و معاملة او صحیح نیست. 
گاهی، اختیار را در برابر اضطرار به کار می بریم. تفاوت اضطرار با 
اکراه این اس��ت که در اضطرار، اوضاع و شرایط، فرد را به انجام 
کاری مجبور می کند، نه اکراه مکرهی، یعنی انسان دیگری او را 
مجبور نکرده؛ بلکه اوضاع و ش��رایط است؛ مثاًل فردی در بیابان 
اس��ت و برای اینکه از گرس��نگی نمیرد از گوشت مردار استفاده 
می کند. به او می گویند که چرا از گوش��ت مردار استفاده کردی؟ 
می گوید: اختیار نداشتم. اختیار نداشتم یعنی مضطر بودم، اوضاع و 
شرایط مرا مجبور به این کار کرد. فردی فرزندش بیمار می شود 
و ب��رای مداوای بیم��اری فرزندش به او گفته می ش��ود که باید 
50 میلی��ون خرج کنی��د و او برای تأمین ای��ن هزینه منزلش را 
می فروش��د. می گویند که ش��ما با تمایل منزل خود را فروختید؟ 
می گوید: تمایل نداشتم؛ ولی مجبور بود و اختیار نداشتم . در اینجا 
کس��ی او را تهدید نکرده؛ ولی شرایطی پیش آمده که منزلش را 

فروخته است. او در اینجا مضطر به این کار شده است. 
از نظر حقوقی آثاری بر این مترتب هس��ت؛ فردی که از گوشت 
مردار اس��تفاده ک��رده کار حرامی نکرده اس��ت و فردی هم که 
خانه اش را فروخته مثل جریان مکره نیست، مقداری زیر قیمت 

می فروشد ولی نمی گویند که عمل ایشان سفیهانه بوده است.
کاربرد س��وم اختیار در جایی اس��ت که فاعل دارای گرایش های 
گوناگون باشد، گرایش هایی که گاهی در مقابل هم قرار می گیرند 
واقتضائاتی ضد هم دارند. این فاعل برای اینکه اقدام به فعل بکند 
باید گرایش��ی را بر گرایش دیگر ترجیح بدهد. از این کار گاهی 

تعبیر به انتخاب می کنند؛ اخذ النخبه. 
میل به اینکه تشنگی ام را رفع کنم به من نهیب می زند که بخور 
ول��ی اینکه گفته می ش��ود که باید همة م��ا روزه بگیریم و روزه 
واجب اس��ت به من می گوید که نخور. گرایش متعالی من اقتضا 
دارد که نخورم و گرایش حیوانی نهیب می زند که بخور. باالخره 
بای��د یکی از ای��ن دو را ترجیح بدهم، در اینجا هم واژة اختیار به 

کار برده می شود. حتی گاهی دربارة وجودهای مجرد تام و مالئکة 
املقربین و خداوند سؤال هایی را مطرح می کنند؛ مثاًل می گویند که 

اگر خداوند عدل دارد و امکان ندارد که ظلم کند پس مجبور است 
که عدل را انجام دهد!

برخی گمان می کنند که اختیار فقط به معنای س��وم است. باید 
گفت که معنای سوم یکی از کاربردها و معانی اختیار است. این 
مالک تکلیف است. ما مکلف هستیم؛ زیرا اختیار به معنای سوم 
را داریم. در مورد مالئکة املقربین هم گفته می شود مالئکه عبادت 
خدا می کنند و این طور نیس��ت که عبادت را نخواهند و میل به 

ترک داشته باشند پس مجبور هستند که عبادت کنند. 
کارب��رد چهارم اختیار عبارت اس��ت از اینک��ه فاعل، فعلی را که 
انجام می دهد براساس خواست خودش باشد. برای فعل اختیاری 
این دو رکن اس��ت: بداند و بخواهد. پس اگر گرایش های متضاد 
نداش��ته باشد اشکالی ندارد. خداوند وقتی عدل را انجام می دهد؛ 
می خواهد و می داند که عدل چیست، پس اختیار صدق می کند. 
نبودن گرایش های متضاد در خدا، شّدت اختیار خدا را می رساند. 
آنچه که مش��کل آفرین است نفی اختیار به معنای چهارم است؛ 
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زیرا اصل اختیار بر اس��اس دو رکن است )بداند و بخواهد( است. 
اگر عواملی نگذاشتند که کارمان را برطبق خواست خودمان انجام 
بدهیم گفته می ش��ود که ما به صورت جب��ری این کار را انجام 
می دهیم. کس��ی که فعلی را بر اس��اس اکراه و یا اضطرار انجام 

می دهد نیز مختار است؛ بله، از نظر حقوقی اختیار ندارد. 
فضای حقوق با همین ها مغالطه ایجاد می کند، این فرد درس��ت 
است که در دادگاه بگوید که مجبور بودم. قاضی می گوید که چه 
طوری مجبور بود؟ می گوید که اگر امضا نمی کردم مرا می کشت. 
ذهن عمومی و عامیانه هم این است که مجبور بوده است؛ ولی 
اگر دقت بفرمایید بر س��ر دو راهی قرار داشت می توانست امضا 
نکند و کش��ته بش��ود ولی امضا کردن را انتخاب کرد که کشته 
نشود. این هم نوعی اختیار است و در مورد اضطرار هم همین طور 
است. فشارها موجب ش��ده است که دایرة انتخاب محدود شود؛ 

ولی اصل انتخاب هست. 
بنابراین، اگر اختیار به معنای چهارم برداش��ته ش��ود جبر محقق 
می ش��ود. اختیار به معنای چهارم در کجا برداش��ته می شود. در 
مورد مکره و مضطر که نیس��ت پس در کجا اس��ت؟ المیت بین 

یدی الغّس��ال را مثال می زنند. میت که به این طرف و آن طرف 
چرخانده می شود در واقع غس��ال او را می چرخاند، میت اراده ای 

نسبت به این مسئله ندارد. 
جبر اجتماعی چگونه مطرح ش��د؟ بین اندیشمندان نزاع بود که 
عوامل شخصیت ساز چه چیزهایی هستند؟ وراثت شخصیت ساز 
اس��ت و نقش اصل��ی را دارد یا محیط. عده ای ب��ر وراثت تأکید 
می کردن��د � البته واژة وراثت، ابهام هایی دارد. عده ای وراثت را با 

فطرت یکی می دانند؛ درحالی که این طور نیست-.
مثاًل این تعبیر هست که: پرتو نیکان نگیرد آنکه بنیادش بد است 

تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است. 
یا این ش��عر فردوس��ی که درختی که بار تلخ م��ی آورد را اگر در 
بهش��ت بکاری و از آب بهش��ت به آن بدهی سرانجام میوة تلخ 
می دهد. عده ای گفتند که محیط تأثیرگذار اس��ت، گفته شد که 
دو محیط داخلی و محیط خارجی داریم. منظور از محیط داخلی، 
همان رحم مادر است. اس��الم هم اصل این تأثیر را می پذیرد و 
سفارش شده که همسران واجد شرایط بگیرید و بعد هم در دوران 
حمل و بارداری کارهایی را انجام دهید. حتی گفته شده که »رطباً 
جّنیاً« در آیة »و هزّی الیک بجذع الّنخلة تساقط علیک رطبا جنیّاً«،3 برای 

این اس��ت که مادر وقتی از خرما اس��تفاده می کند حلم بچه زیاد 
می ش��ود. محیط خارجی را به محیط طبیعی و اجتماعی تقسیم 
می کنند. »آندره زیگ فرید« در کتاب »روح ملت ها« برمس��ئلة 
عام��ل طبیعی خیلی تأکی��د می کند مثل اینکه اه��ل کوهپایه، 
دشت، مناطق گرمسیر و سرد سیر باشی در شخصیت مؤثر است. 
البته ش��کی نیس��ت اینها هم تأثیر دارند. و جناب استاد آیت اهلل 
جوادی آملی که خودش��ان شمالی هستند می فرمودند که خواب 
دیدن ش��مالی ها با خواب دیدن جنوبی ها هم فرق می کند. نوع 

واکنش هایی که نشان داده می شود نیز متفاوت است. 
ولی آقای آندره زیگ فرید این را امری جبری می داند. 

محیط اجتماعی نیز در شخصیت ما تأثیر دارد و هیچ آدم با انصاف 
و مطلعی منکر این مسئله نیست. بعضی از دوستان از ترس اینکه 
فکر جبر پیش بیاید، امور واضح را انکار می کنند و می گویند که 
جامع��ه تأثیری ندارد، در صورتی که ای��ن حرف، خالف وجدان 
است. ولی آیا تأثیر جامعه به معنای جبر است؟ برخی دربارة تأثیر 
عوامل اجتماعی می گویند که ما حکم خس و خاش��اکی را داریم 
که روی آب قرار دارد و جامعه خود آب اس��ت، اگر آب باال بیاید 
این هم باال می آید. آب پایین می رود این هم پایین می رود. فردی 
از من پرس��ید که آیا شما هم قبول دارید که ما مجبور هستیم؟ 

3. مریم، 25.

نشست علمی
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آیت اهلل رجبی:
اصالت جامعه به معنای این است که وجود حقیقی ای در خارج 
از فرد وجود دارد که بر فرد حکم می راند؛ در این صورت فرد 
محکوم امری خارج در خودش است که آن اصیل است و فرد 
تبعی از آن است، این همان جبر قطعی می شود که محکوم او است.

گفت��م که نه من این طور فک��ر نمی کنم. تعجب کرد و گفت که 
مگر کتاب »جبرهای اجتماعی« آقای ژورژ گورویچ را نخواندید؟ 
گفت��م که این کتاب نمی خواهد که م��ا مجبوریم )یعنی جبر به 

معنی چهارم(.

جبر فلسفی

می خواهد بگوید که جامعه الزاماتی دارد. کسی منکر تأثیر جامعه 
نیست؛ ولی این غیر از آن است که از ما سلب اختیار بکند. 

در مسئلة جبر باید شبهة فلسفی اش حل شود. که اگر این حل شد 
جبر اجتماعی، جبر تاریخی، جبر طبیعی نیز حل می شود. عده ای 
تاثیر گذشتن سّن را هم امر جبری می دانند و حتی فکر می کنند 
که حدیث پیامبر اکرم6 که »یش��یب ابن آدم و یشّب فیه خصلتان«4 
حالت جبری را بیان می کند، اینها مشکل ایجاد نمی کند. مشکل 
در دو ش��بهة جبر فلسفی است: یکی، »الش��ئ ما مل یجب مل یوجد« 
است که این طور حل می شود که شما می گویید وقتی علت تامه 
باش��د معلول هس��ت، اراده ما هم جزء علت تامه است. آنچه که 
برای در زندگی برخی بحران ایجاد کرده بود، اش��کال دوم است 
و آن اینکه می گویند که ش��ما همیشه می گویید من چون اراده 
کردم،  پس فعلم اختیاری هس��ت. نقل کالم می کنیم به همین 
اراده. اراده چگونه در شما پیدا شد؟ آن هم باید اراده دیگر داشته 

باشد و هکذا یتسلسل. 

اهمیت جبر روان شناختی و جامعه شناسی

دکتر بستان: با فضای مفهومی بحث آشنا شدیم و نسبت بحث 
اراده و جبر در جامعه شناس��ی را با اراده و جبر روان ش��ناختی و با 
اختیار و جبر فلسفی توضیح داده شد. بحث بعدی در مورد روش 
است؛ یعنی مس��ئلة جبر در ساحت روان شناسی و جامعه شناسی 
را باید با چه روش��ی بررس��ی کنی��م؟ روش برمی گردد به اینکه 
مسئله، چه نوع مسئله ای است و چه جایگاهی دارد و به تناسب 
موضوعی که دارد ما باید روش متناس��ب با آن را پیدا کنیم. آیا 
اقتضای بحث این اس��ت که روش عقلی، یا تجربی یا نقلی و یا 
وحیانی استفاده کنیم؟ از جناب آقای آذربایجانی تقاضا می کنم که 

دراین باره توضیح دهند.
دکتر آذربایجانی: قبل از اینکه پاسخ شما را دربارة روش بدهم، 
به نظرم جملة معترضه ای برای فرمایش آقای میرس��پاه داشته 

باشم برای اینکه بحث کمی جّدی تر شود.

4. بحاراالنوار؛ ج 70؛ ص 22 باب 122.

جمله ای را ایش��ان داشتند که اگر جبر فلس��فی حل شود موارد 
دیگر، مش��کلی نیست. به نظرم این طور نیست. در عین حال که 
شاید بحث جبر فلسفی عمیق تر و جّدی تر باشد جبر روان شناختی 
و اجتماعی، امروزه بیش��تر ذهن جوانان ما را مشغول کرده است. 
در بحث هایی که با دانش��جویان داریم کمتر متعرض بحث جبر 
فلسفی می شوند. مثالی که خود دانشجویان می زنند و در کتاب ها 
هم هس��ت، فرض کنید کودکی که در خان��واده ای معتاد که در 
جنوب شهر هستند و هشت فرزند دارند به دنیا می آید. شما اآلن 
می توانی��د این را هم تحلیل روان ش��ناختی کنید و هم اجتماعی 
کنی��د؛ اول اینک��ه از نظر وراثت پدر و مادرش، ممکن اس��ت از 
نظر فرهنگی کاماًل پایین باشند. می گوییم لزوماً این طور نیست 
که اگر کس��ی در پایین ش��هر باش��د از نظر اخالقی و فرهنگی 
در س��طح پایین قرار دارد. خانواده که معتاد هستند بچه هایشان 
به ناهنجاری های اخالقی و نابس��امانی های اجتماعی کش��یده 
می ش��وند. بچه ای ک��ه در این خانواده تربیت می ش��ود وراثتش 
آن طور است، بعد از نظر محیط تربیتی یا حتی محیطی رحمی که 
فرمودند در آن دوران ش��یرخوارگی تا این به دنیا می آید تا وقتی 
2-3 ساله بشود همین که پایش به کوچه باز می شود. شما ببینید 
چه سخنانی می ش��نود و چه حرف هایی را می بیند. واکنش های 

پدر و مادر جز ضرب و شتم و بد دهنی، چیزی نیست. 
آیا مجموعة این ها ما را به آس��تانة این نمی رساند که بگوییم آقا 
این بچه مجبور هس��ت، یعنی راهی دیگ��ر برایش نیامده اصاًل 
گزینه ای دیگر برایش نبوده، حاال فرض کنید که این بچه حتی 
به مدرسه هم نرود. که ندا و صدای دیگری هم بشنود و حرفهای 
دیگری هم بشنود. در یک چنین محیطی زندگی بکند و رشد پیدا 
بکند وقتی این بچه به سن 15-16 سالگی می رسد آیا ما جز این 
انتظار داریم که یا قاچاقچی باشد یا یک معتاد باشد یا فرد تبهکار 
باش��د، این ترس��یم و تصویر را یک مقداری در آن مداّقه بکنیم. 
یعن��ی الزامات اجتماعی و در حقیقت محدودیت ها و فش��ارهای 
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روان شناختی ساده نیست. در مورد او و سرنوشت آیندة او و ارادة 
آزادش چه می گوییم.

دو تبیین ق��وی از بحث ه��ای روان ش��ناختی را دراین باره بیان 
می کنم:

ی��ک؛ تبیین ژنتیکی که امروزه خیلی ب��ر آن تأکید می کنند. در 
کتاب های فلسفة روان شناسی هم دراین باره بحث جّدی ای شده 
اس��ت. بحث ژنتیک و به ویژه با نقشه ژنوم انسانی که معقتقدند 
کشف شده است: ولی تحقیقات نشان می دهد که کامل نتوانستند 
بدانند که 96 هزار ژنی که در انسان داریم مخصوص چه هستند، 
حتی در رابطه با مسائل معنوی در صدد این هستند که بحث هایی 
را مطرح کنند که پس ژن ها عامل این هستد کسی که ژن او در 
این قسمت خراب باشد یا آسیب ببیند یا اصاًل سستی داشته باشد 
این در حقیقت توانایی این بخش را ندارد. به این، تبیین زیستی 
عصبی می گوییم و بر اس��اس ژنتیک بررس��ی می کنند. عوامل 

وارثت و بحث های دگر هم می توانند در این مسئله مؤثر باشند.
تبیین دوم این اس��ت که انس��ان چیزی جز محص��ول وراثت و 
محیط نیست، شما هر مثالی می خواهید برای من بزنید تا تحلیل 
کنیم کودک 7 س��اله ای را فرض کنید. به تدریج از هنگام تولد 
می توانی��م رفتارهایش را تحلیل روان ش��ناختی کنیم، رفتارهای 
انس��ان با بحث هایی که مثاًل پیاژه کرده با رفتارهای بازتابی اول 
شروع می شود. انعکاسی هست بازتابی هست تا اینکه کم کم بر 
اس��اس مایه های اولیة وراثتی پیچیده تر می شود. با واکنش های 
محیطی قوی تر می ش��ود و به همین صورت حاصل ضرب این 
وراثت و محیط، رفتارهای پیچیده ت��ر و جّدی تری را برای او به 
وجود می آورد. شما می گویید که اراده می کند. من می گویم همین 
اراده را نقل کالم می کنم به همین بحث. چرا فردی که اآلن در 
خانوادة من و شما هست اراده می کند که به همراه پدر و مادرش 
به مجلس روضه برود، یا به مجلس س��خنرانی فالن عالم برود، 
این اراده که در این خانواده ش��کل می گیرد از کجا بوده اس��ت؟ 

این اراده، معلول اس��ت، -دیگر نمی خواه��م بگویم که اراده به 
اراده اس��ت آن فرمایش فلس��فی که فرمودند- قواعد علّی به ما 
می گوید که علت دارد. علت آن، یا وراثت و یا کنش های محیطی 
است. یعنی کودک 8 ساله که در این جلسه می رود تشویق هایی 
می بینید یا چیزهایی می بیند که خوشش می آید و رفتار بعدی به 
وج��ود می آید و همچنین رفتارهای بع��دی و رفتارهای بعدی تا 

کم کم شخصیت او شکل می گیرد.
این تعبیر بسیار قوی از جبر روان شناختی است که حاصل ضرب 
وراثت، محیط ژنتیک و هورمون ها اس��ت. با کمال احترامی که 
به آقای میرس��پاه قائل هس��تم جبر فلس��فی، برای محیط های 
آکادمی��ک حوزوی و علمی، بس��یار مهم اس��ت. نمی خواهم آن 
را تقلی��ل بدهم اما می خواهم بگویم که بحث روان ش��ناختی و 
تبیین های اجتماعی بس��یار مهم است اهرم های تاریخی، خیلی 
مهم هست. کسی که در دورة انقالب اسالمی به دنیا می آید سال 
57 به بعد دنیا می آید همین فرد را در نظر بگیرید که 30 س��ال 
قبل از آن به دنیا می آید. آیا الزامات اجتماعی از جهت نهاد تعلیم 
و تربی��ت، از لحاظ نهادهای خانواده ای که تحت تأثیر رس��انه ها 
هستند، نهادهای سیاست، نهادهای اقتصاد، یک طور هست. این 
در رابطه با این بحث که در بخش بعد به آن می پردازم و به نظر 
من راه حل هایی دارد. می خواهم بگویم که ساده به آن نگاه نکنیم 

بحث بسیار مهم و پیچیده ای است. 

روش بررسی جبر روان شناسی

اما دربارة روش، اگر فرض بحث ما در خصوص جبر روان شناختی 
باش��د فقط یک نقل قول مطرح می کنم از کس��انی که به این 
بحث پرداخته اند. ویلیام جیمز در همان کتاب اصول روان شناسی، 
به ط��ور جدی طرفدار ارادة آزاد اس��ت؛ ولی در آنجا می گوید که 
م��ا با روش تجربی بیرونی نمی توانیم این مس��ئله را حل کنیم. 
به نظر من حرف قابل قبولی هم هس��ت؛ زیرا مثاًل من که این 
آب را برای نوش��یدن برمی دارم به جای اینکه شیر را بردارم این 
کار را انجام می دهم از نظر تجربة بیرونی گواهی ندارم بر اینکه 
ارادة آزاد من را به این سمت کشش داد و تحریک کرد یا اینکه 
م��ن مجبور بودم. تنها چیزی ک��ه از نظر تجربة بیرونی می بینم 
یک فعل هست. تعبیر ویلیام جیمز این است که دلیل ارادة آزاد، 
فقط تجربة باطنی اس��ت یعنی احساس درونی اختیار هست و با 
تجربة بیرونی امکان پذیر هست. بعد شاهد می آورد و می گوید که 
آن ه��ا با نگاه به احواالت درونی که اصطالحاً به آن درون  نگری 
introspection می گویی��م بیاییم و گزارش دهیم و البته از 
این طریق  می توانیم دربارة اینکه ارادة آزاد یا جبر روان ش��ناختی 

نشست علمی
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دکتر آذربایجانی:
این تعبیر بسیار قوی از جبر روانشناختی است که حاصل 

ضرب وراثت، محیط ژنتیک و هورمون ها است.

داری��م قضاوت کنیم. می گوید بحث های��ی مثل قبول و رد یک 
چیز، مخالفت و موافقت با آن، بحث هایی هست که ما در درون 
خودمان می یابیم، درس��ت است که دیگران هم این را می بینند 
ول��ی آنی که برای ما می تواند برای ارادة آزاد ما ش��هادت بدهد، 
درون نگری خود ما اس��ت. این ها هم در بعد عملی و هم در بعد 
علمی هس��ت. به نظ��ر ویلیام جیمز، این ها بخش��ی از احواالت 
درونی ما هست که می تواند ارادة آزاد را تأیید کند. بعد مثال هایی 
را در قلمروهای علمی، عملی، زندگی اخالقی، در بعد فلسفه در 
دین و حتی مذهب و عقیده ای که می پذیریم بیان می کند. همان 
چی��زی که ما می گوییم »ال اکراه فی الدین«5 که اکراهی نیس��ت؛ 
یعن��ی در درون خودم می یابم که یک عقی��ده را در میان عقاید 
مختلف پذیرفتم. پس خالصة سخنم دربارة روش این است که 
در تحلیل های روان ش��ناختی نمی توانیم از روش تجربة بیرونی 
اس��تفاده کنیم؛ ولی می توانیم از تجربه درونی و باطنی اس��تفاده 
کنیم و از روش های عقلی شواهدی را می آوریم. روش های نقلی 
ه��م با این پیش فرض که حجیت منابع نقلی را پذیرفته باش��یم 
می توانند جنبة اقناعی ارشادی داشته باشند. بعضی از این موارد، 
ارشاد به عقل هست با اینکه می خواهد بحث اختیار را شروع کند. 
از امام صادق% این روایت اس��ت روایت زیبایی اس��ت که نشان 
می دهد کدام یک از رفتارهای ما جنبه اراده آزاد و اختیاری دارد و 
کدام ارادی نیست. حضرت می فرمایند: »ما استطعت ان تلوم علیه 
العبد فهو منه« یعنی مال عبد اس��ت اختیاری است آنی که بتواند 

برای آن او را سرزنش کند و بگوید چرا این کار را کردی »و مامل 
تس��تطع ان تلوم علیه فهو من فعل الل��ه« بعد حضرت مثال می زنند: 

»یقول الله تعالی للعبد مل عصیت«. چرا این جا نافرمانی کردی، چرا 

این گناه را انجام دادی. »مل فس��قت مل رشب��ت الخمر مل زنیت؟« چرا 
اعمال فاس��ق را انجام داد. »فهذا فعل العبد والیقول له مل مرضت، مل 

5. بقره، 256.

عل��وت، مل قرصت« یعنی چرا کوتاه ق��دی »مل ابیضت« چرا رنگ تو 

س��فید است. »مل اس��ودت« چرا تو سیاه پوست هستی. این ها را ما 
به او نمی گوییم پس معلوم است اینها از فعل خداوند هست »النه 

من فعل الله«6.

دکتر بس�تان: آقای آذربایجانی فرمودند که می توانیم از روش های 
تجربة درونی استفاده کنیم و روش های نقلی هم می توانند برای ما 
در این بحث سودمند باشند. این سؤال را از آقای میرسپاه هم مطرح 
می کنیم. منتهی، تأکید ما در اینجا بر جبر اجتماعی است. تفاوت آن ها 
در این است که در اینجا نمی توانیم از تجربة درونی صحبت کنیم و با 
تجربة درونی بررسی کنیم. تجربة درونی بیشتر در بحث روان شناختی 
کاربرد دارد. به این لحاظ این بحث اهمیت بیشتری پیدا می کند که 
اگر نتوانیم روش تجربی عقلی را استفاده کنیم. با توجه به نوع مسئله 
که فلسفی و تجربی نیستند و در ساحت بینابین هستند. روش های 
نقلی اهمیت بیشتری پیدا می کنند. با توجه به این مباحث بفرمایید 

نظرتان دربارة روش چیست؟

حل جبر فلسفی

اس�تاد میرس�پاه: دربارة مطالبی که در انتهای سخنم گفتم 
ممکن است اعتراض شود که همه را به دست فالسفه دادید پس 
وجود ما کالعدم اس��ت؛ درحالی که م��ن نمی خواهم این را بگویم 
و ببینی��د من چه می گویم و چرا می گویم. ب��ه هر دو باید توجه 
شود. باید گفت که نوع این بحث، از نوع فلسفة این بحث است. 
مثل اینکه می گوییم فلس��فة علم؛ یعنی نگاه بیرونی. خواس��تم 
بگویم اگر نگاه بیرونی داش��ته باشید اساس بحث، فلسفی است. 
معنی اش این نبود که روان شناسان یا جامعه شناسان حرفی برای 
گفتن ندارند. وقتی واژة جبر را به کار می برید که مقابلش اختیار 
اس��ت. این مفهوم، از نوع معقوالت ثانیه فلس��فی است و یکی 
از ویژگی های مش��خص آن دوگانه بودنش است. مثل علت که 
در مقابلش معلول، ح��ادث در مقابلش قدیم، مرکب در مقابلش 
بسیط و جبر در مقابلش اختیار، که از نوع معقوالت ثانیه فلسفی 
است. چون از معقوالت ثانیه فلسفی است تصمیم گیری نهایی در 
مورد آن به سبک تجربی )تجربة حسی( غیرممکن است. بحثی 
دربارة جبر و اختیار مطرح می ش��ود و آن اینکه بعضی از برادران 
یا خواهران بس��یار دقیق می گفتند که م��ا هرچه مطالعه کردیم 
می خواست بگوید که یا تفویض غلط است یا جبر غلط است؛ ولی 
نمی گفت که به چه دلیل اختیار داریم و اختیار اثبات نشده است. 
این به این دلیل است که اصل اختیار بدیهی است و قابل اثبات 
نیست. نکته ای هم که آقای ویلیام جیمز مطرح می کنند تجربه 

6. بحاراالنوار ،ج 5، ص 59.
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درونی یعنی همان علم حضوری است. 
این که گویی این کنم یا آن کنم

خ�ود دلیل اختی�ار است ای صنم

اختی��ار از وجدانی��ات اس��ت. برخی هفت بدیهی ک��ه در منطق 
کالسیک گفته می شود را قبول ندارند و فقط دو دسته را بدیهی 
واقعی می دانند: بدیهیات اولی��ه و وجدانیات. به هرحال، اختیار از 
بدیهیات است چون از وجدانیات است. هر کسی در درون خودش 
اینکه اختیار دارد را می یابد. پس مشکل چیست؟ تمام این بحث ها 
شبهاتی است در برابر امر بدیهی یعنی نکته هایی مطرح می شود 
که فرد شک می کند که آیا واقعاً اختیار دارد یا نه. عالمه محمدتقی 
جعفری( قولی را نقل می کند البته از قول دیگران می گوید که ما 
حکم انگشتری را داریم که در دست فردی هست و این انگشتر 
خیال می کند که خودش اس��ت که می چرخ��د در حالی که این 
انگشت است که می چرخد و انگشتر هم می چرخد ولی این انگشتر 
خیال می کند که کسی است. حاال ما هم خیال می کنیم که اختیار 
داریم این ها شبهه است در برابر آن امر وجدانی. خوب اینکه گفته 
می شود که قواعد علّی می گوید که ارادة شما علتی داشته است، 
همان جبر فلس��فی است. یعنی شبهة شما از طریق جبر فلسفی 
وارد ش��د. تمام سخن، به اینجا منتهی می شود که هرچه بگذرد 
با نمک اراده آن را درس��ت می کنی��د و می گویید من چون اراده 
داشتم پس اختیاری بوده است. اگر بگویید که ارادة واجب الوجود 
اس��ت. باید گفت که ش��ما خودتان می گویید من اراده می کنم و 
واجب الوجود، یکی است و آن خدا است. اگر واجب الوجود نیست 
ممکن الوجود اس��ت، ممکن الوجود، علت می خواهد و وقتی علت 
آمد، علت یا تامه است یا ناقصه. ناقصه که فایده ای ندارد و وقتی 
علت، تامه ش��د نسبت بین علت تامه و معلول صددرصد است و 
حتماً، اراده محقق می شود، اکنون ما خیال می کنیم که خودمان 
اراده کردیم، نه اراده ممکن الوجود اس��ت پس معلول اس��ت. اگر 
این مس��ئلة فلسفی حل نشد دانشمندان تجربی، با جبر طبیعی، 
دیگری به جبر روان شناختی و جامعه شناسی با جبر جامعه  شناختی 
وارد میدان می ش��وند. ولی اگر توانستیم مشخص کنیم که اراده 
چیس��ت راهش فقط فلس��فه است. آقای س��بحانی در جلد دوم 
الهی��ات، عدل خدا را مطرح می کند و بعد به دنبال آن، مس��ئلة 
جبر و اختیار مطرح می شود. بعد، آقای سبحانی بعضی جبرها را 
مطرح می کنند و جواب می دهد؛ منتهی به جبر فلسفی می رسند. 
اش��کال اول، »الش��یء ما مل یجب مل یوجد« را مطرح می کند خیلی 
راحت هم جواب داده می شود که درست است »یجب بعد یوجد«؛ 
ولی »یجب« از علت تامه است و جزء اخیر علت تامه هم ارادة شما 
است. شبهه دوم همین بود که خود اراده  را چه کار می کنید. ولی 

من برایم خیلی جالب بود که آقای سبحانی متوجه بودند که اصل 
مشکل اینجا است و لذا در تعبیرهای اول هم می گویند. می گویند 
این »املزلقة الکربی والداهیة العظمی« از ش��بهه هایی است که باید 
فکری درباره اش بکنیم. بعد می گوی��د که مالصدرا جواب داده: 
ولی قانع کننده نیس��ت. بله، بنده هم قباًل کار کرده بودم. ممکن 
است نکتة خوبی در ذهن مالصدرا بوده باشد. اما عبارات ایشان؛ 
قانع کننده نیست. فارابی هم مطرح کرده؛ اما قانع کننده نیست. 
فقها و اصولیون نیز این مسئله را مطرح کرده اند. مرحوم صاحب 
کفایه، مقداری بحث را جلو می آورد و یک دفعه می گوید که »قلم 
اینجا رسید و سربشکست«. تعبیرهای آیت اهلل خویی، عبدالکریم 
حائری و عالمه طباطبایی نیز قانع کننده نیست. سخنان شهید 
مطهری نیز اضطراب آور اس��ت؛ چون می گوید ک��ه اراده ارادی 
نیس��ت. اینکه در ذهن شریف ایش��ان چه بوده در جای خودش 
اس��ت ولی فردی که این را می خواند فکر می کند جبری اس��ت. 
ایش��ان می خواهد بگوید که ارادی نیس��ت تا این تسلسل پیش 
نیای��د. ولی افراد می گویند پس جبری اس��ت، می گویند ما همه 
چیز را با اراده حل می کردیم به اراده که رس��یدیم جبری ش��د. 
مرحوم شاه آبادی هم این بحث را کردند. حضرت امام از مرحوم 
ش��اه آبادی گرفتند. مرحوم شاه آبادی، فضای خوبی را وارد شدند 
و حض��رت امام آن را کامل تر می کند. آقای س��بحانی می گویند 
بهترین جواب همین است که حضرت امام می دهند. اما به نظرم، 
س��ؤال هایی باق��ی می ماند. لذا خیلی برای من جالب اس��ت که 
ایشان می گوید که صحبت امام را می پسندیم. منتهی بتقریر مّنا؛ 
یعنی صحبت امام را بازسازی می کنم و اگر این بازسازی را نکرده 
بود باز هنوز مشکل وجود داشت. جوابی را که ایشان از قول امام 
ولی با توضیح و تقریر خودش نقل می کند، قانع کننده است. ولی 
به ش��دت در آن، واژگان اصطالحی به کار برده شده است. باید 
مشخص شود که فاعلیت ما نسبت به اراده چه طور فاعلیتی است 
. یک مطلب را عده ای غفلت کردند. این غفلت را اول متکلمان 
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استاد میرسپاه:
اصل اختیار براساس دورکن )بداند و بخواهد( است اگر عواملی گذاشتند 
که کارمان را بر طبق خواست خودمان انجام بدهیم، گفته می شود که ما به 
صورت جبری این کار را انجام می دهیم. کسی که فعلی را بر اساس اکراه 
و با اضطرار انجام می دهد نیز مختار است ولی از نظر حقوقی اختیار ندارد.

کردند. بعد بعضی ها هم که فلسفه خواندند و خیلی در فلسفه تبحر 
نداش��تند. این ها ناخودآگاه فکر می کنند فاعل مختار یعنی فاعل 
بالقصد. اقسام دیگری هم از فاعل داریم که مختار هستند؛ ولی 
فاعل بالقصد نیس��تند. دلیل اینکه برخی به بحران رسیده اند این 
است که فاعلیت ما را نسبت به اراده مان به صورت فاعل بالقصد 
درس��ت کنند و نمی ش��ود می گویند که پس در اراده مان مجبور 
هستیم. در پاسخ می گوییم که در اراده مان مجبور نیستیم. فاعل 
بالعنای��ه، فاعل بالرضا هم فاعل مختار هس��ت و فاعل بالتجلی 
هم فاعل مختار هس��تند. چهار نوع فاعل داریم. البته این حصر 
عقلی نیست ولی تاکنون چهار نوع فاعل گفته شده است. فاعلیت 
ما نس��بت به اراده مان از نوع فعالیت بالتجلی اس��ت. فهم فاعل 
بالتجلی نیاز به بحث های زیادی دارد که مقداری هم خودشناسی 
می خواهد اگر خودشناس��ی انجام نش��ود فاعل بالتجلی به خوبی 
فهمیده نمی ش��ود. چون جلسه تخصصی بود این مطالب را بیان 
کردم؛ ولی در میان مردم معمولی مسئلة جبر و اختیار را با تأکید 
بر اینکه بدیهی است که ما اختیار داریم برگزار می کنیم؛ ولی اگر 
کسی بخواهد تخصصی جلو برود باید این سؤال برای او حل شود 
که تکلیف اراده چه می شود و این اراده هم باید حل شود. اگر این 
حل شود بحث های تجربی تعیین صغری می کند و اگر در قسمت 
اراده کوتاه بیاییم و تکلیفش مشخص نشود جامعه شناس می گوید 
که علت اراده عوامل اجتماعی اس��ت و دیگری، مسائل طبیعی 
را مطرح می کند. البته علوم تجربی و جامعه شناس��ی مفید است. 
بینش جامعه شناس��انه ما را از برخی مشکالت نجات می دهد و 
قدرت تحلیل پیدا می کنیم. این social fact که گفته می شود 
co -  ااقعیت اجتماعی، خودش��ان قبول دارند به صورت یک
plex هس��ت امری مقّعد عوامل مختلف داخل هم شده است. 
من اگر بینش جامعه شناسانه نداشته باشم نمی توانم این پدیده را 
بفهمم که بخواهم در مورد آن قضاوتی بکنم. تحلیل خیلی مهم 
هس��ت که بفهمیم این پدیده از چند جزء تشکیل شده و از کجا 
آمدند و بعد تأثیرشان را در مورد خودمان، بررسی کنیم. خالصه 
اینک��ه، با توجه به اینکه جبر و اختیار از معقوالت ثانی فلس��فی 

هستند باید این بحث را از طریق فلسفی حل کرد. 

سطح کاربردی روش فلسفی در حل مسئلة جبر

دکتر بستان: اساتید محترم، در نقاطی توافق دارند، کسی تأثیرات 
اجتماعی، روان شناختی و عوامل بیرونی را انکار نمی کند و گاهی 
خیلی قوی هس��تند، بحث در این نیس��ت؛ ولی اینکه در نهایت 
مس��ئلة جبر اجتماعی یا روان شناختی را چگونه می خواهیم حل 
کنیم، اگر س��طوح بح��ث را متفاوت در نظ��ر بگیریم و بگوییم 
این س��طح دیگری از بحث است، مثل خیلی از بحث های دیگر 

اجتماعی که س��طح آن ها س��طحی نیس��ت که فالسفه به آن 
می پردازند. این، مس��ئله را مشکل تر می کند. ممکن است طبق 
فرمایش آقای میرس��پاه مسئله فلسفی آن را با همین بیاناتی که 
فرمودند حل کنیم و بگوییم راه حل دارد؛ ولی مس��ئله این است 
که با آن راه حل، آیا تأثیرات اجتماعی، شبهات و مشکالتش حل 
می شود؟ یعنی اگر کس��ی در این جهت شبهه دارد ما باید با آن 
بحثی که فالسفه کردند و جواب دادند مشکل او را حل کنیم. آیا 
اکثر آدم ها می توانند این مسئله را درک کنند؟ با توجه به این که 
علمای بزرگ و درجه یک همان طور که شما فرمودید خودشان 
گفتند ما خواندیم ولی صددرصد قانع کننده نیس��ت؛ البته خیلی 
از بزرگان ما ش��اید مطلب برایش��ان حل شده باشد ولی بیان آن 
س��خت است. آیا می توانیم این را در سطح افراد عادی بیاوریم و 
بگوییم که اگر مشکل جبر فلسفی حل شود مسائل جبر اجتماعی 

هم برای آن ها حل می شود.
استاد میرسپاه: چون ناظر به صحبت من می فرمایید می خواهم 
این توجه را بده��م که برخورد ائمة اطهار) دربارة چنین مباحثی 
چگونه بوده است؟ آن ها وقتی می دیدند که فردی ظرفیت بحثی 
را ندارد به او گفتند که در همان قس��مت هایی که برایت بدیهی 
است و فطرتت ندا می دهد اکتفا کن. بعضی از افراد از قضا و قدر 
س��ؤال می کردند. حضرت می فرمود این وادی تاریک، خطرناک 
اس��ت وارد آن نشو. یا حتی مثل ابوبصیر وقتی در خدمت رسول 
گرامی اس��الم نشسته بود رعد و برق ش��د رسول خدا فرمودند: 
»سبحان من یسبح الرعد بحمده« ابوبصیر سؤال کرد که رعد چه طور 

تسبیح می گوید. حضرت به جای اینکه جواب بدهند فرمودند که 
»یا ابا محمد س��ل عام یعنیک و دع ما الیعنیک«7. یعنی سؤال در حق 

خودت بکن، این چه سؤالی است تو این را متوجه نمی شوی من 
ای��ن را چه ط��ور برای تو توضیح بدهم. درب��ارة جبر و اختیار در 
جم��ع عموم مردم هم صحبت کردیم در آنجا بر یافت حضوری 
خودش��ان تأکید می کنیم. صحبت های موالنا جالل الدین دربارة 
این موضوع، بسیار دلنشین است. فردی وارد باغ خودش شد دید 
کس��ی از میوه های باغ او می خورد و گفت آقا چه کار می کنید؟ 
گفت: تو داری به خدا اعتراض می کنی. آخرش آن شخص گفت: 
ببخش��ید اختیار است اختیار است اختیار. یعنی اذعان کرد که به 
وجدانش توجه نکرده اس��ت. یکی از جبرها جبر الهی اس��ت که 
آقای دکتر آذربایجانی هم اش��اره کردند »و ما تش��اؤون اال ان یشاء 
الله«8. این را هم عده ای مطرح می کنند که در اینجا هم آن فرد 

از این طریق وارد شده بود . 

7. بحاراالنوار، ج 56، ص 379.
8. انسان؛ 29.
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دکتر بس�تان: از آق��ای آذربایجانی خواهش می کنم که در مورد 
پیش��ینة بحث جبر در میان متفکران غربی یا متفکران مسلمان، 
و بع��د، جمع بندی خودتان را و اینکه ارزیابی ش��ما در این بحث 
چیست و در نهایت باید در مقابل کسانی که قائل به جبر هستند 

چه استداللی کنیم؟

ناتوان�ی روش فلس�فی در حل کامل جبر روان شناس�ی و 
جامعه شناسی

دکتر آذربایجانی: نکته ای را دوباره تأکید می کنم؛ آقای میرسپاه 
تأکید داشتند که این ش��بهه به شبهة فلسفی برمی گردد؛ اما به 
نظر می آید که هنوز این بحث وجود دارد. من منکر آن نیس��تم 
قب��ول داریم کتاب »طلب و اراده« مرحوم امام را آورده بودم که 
قسمت هایی را از فرمایش ایشان بخوانم، اشکال و جوابی مطرح 
می شود و حضرت امام می گویند که حیثیت اراده، حیثیت تقییدیه 
نیست؛ بلکه حیثیت تعلیلیه هست. اراده دارد؛ منتهی شکل فاعل 
بالتجلی. فاعل، فاعل بالتجلی چه کسی است؟ خود انسان است. 
این قس��مت، بحث فلسفی است یعنی فلسفه برای ما این شبهه 
را ح��ل کرد که اراده به اراده دیگری نیس��ت چون فاعل بالقصد 
نیس��ت که نیاز به آگاهی و عزم و ارادة قبلی داش��ته باشد؛ یعنی 
تصور کند و بعد گزینش کند. در اینجا فاعل بالتجلی می شود یا 
بعضی ها گفتند فاعل بالعنایه. تا اینجا حل می کند به خود شخص 
می رسد می گوییم بین اراده او که دستش را بلند کرد سر کودک 
را نوازش کرد. به او ثواب می دهند، آن یکی دستش را بلند کرد 
و ف��رد بی گناه را زد ای��ن را عذاب می کنند. یعنی فاعل، این فرد 
است و فاعلش هم فاعل بالتجلی است. بین اراده و شخص هم، 
واسطه ای نیست. کسی که زد برای او عصیان نوشته می شود، در 
اینجا، بحث جامعه شناختی یا روان شناختی می شود یعنی فردی 
که این کار را انجام داده می گوید که من در خانواده ای معتاد بودم. 
فرض کنید روان شناس��ی یا جامعه شناسی هم خوانده یا وضعیت 
خانواده، همسایه و محل ما دست من نبود. قبول دارد که خودش 
این کار را کرده؛ ولی ش��خصیت او محصول چه چیز است. خود 
این فاعل و تولید کننده اراده است. مولد آن اراده است که مرحوم 
امام هم باالخره می خواهد مس��ئله ح��ل بکند یعنی این چیزی 
هس��ت ک��ه اراده این فرد تولید می کند. فاعل بالتجلی هس��ت. 
واس��طه ای هم نیست. تمام این ها درست است؛ اما سؤال به این 
شخص برمی گردد که آیا این شخص این فعل را انجام می دهد؟ 
خود شخصیت این فرد با همه پیچیدگی هایش محصول وراثت 
محیط و جنبه های ژنتیک اس��ت. می خواه��م در تأیید فرمایش 
آقای بس��تان بگویم که بحث فلسفی، بحث ما را تمام نمی کند. 

البته من هم معتقدم که حل این مسئله فقط با روش تجربی حل 
نمی شود و در نهایت به روش عقلی و برهانی نیاز داریم.

یک نکته را می خواهم در عرض قبلی شاید دقیق تبیین نکردم، 
استدراک کنم. می خواهم تأکید کنم که روش های نقلی می تواند 
فقط ارش��اد به عقل باشد؛ یعنی حجت نمی ش��ود؛ زیرا خیلی از 
بحث ها دو پهلو است فخر رازی در کتاب »املعامل العالیه من العلم 
االله��ی«9 در جلد هش��تم 100 � 120 صفحه از آیات قرآن برای 

جبر آورده برای اینکه ما اختیاری نداریم »و ما تش��اء ون اال ان یشاء 
الله«. اگر بخواهیم فقط به مستندات نقلی تکیه کنیم قبل از اینکه 

تحلیل عقلی داشته باشیم دچار اشتباه می شویم.

پیشینة بحث جبر و اختیار در غرب

پیش��ینه بحث این اس��ت ک��ه مهم ترین دیدگاه های��ی که نگاه 
جبرگرایانه هس��ت یکی در دیدگاه رفتارگرایی است که واتسون 
صریح ترین حرف ها را در این زمینه گفته و جبر محیطی را مطرح 
می کند و می گوید که انس��ان، محصول یادگیری و تقویت های 
محیطی اس��ت که بعد از او کسانی مثل تروندایک بحث را یک 
مق��داری کامل تر کردند. م��ورد دیگ��ر، Determinism یا 
جبرگرایی بحث فروید است. او جایی را برای اراده آزاد نمی گذارد 
که کسانی مثل شولتش در نظریه های شخصیت به این تصریح 
دارد که فروید طرف دار Determinism )جبرگرایی( اس��ت؛ 
منتهی جبرگرایی را به صورت غریزی تحلیل و تفس��یر می کند. 
این دو دی��دگاه، امروزه طرف دار ندارد؛ یعنی جبر محیطی کامل 
و مطلق و جبر غریزی امروزه در روان شناس��ی طرف داری ندارد 
بیش��تر به صورت سائق و کشاننده و انگیزش مطرح می کنند دو 
مورد محیط هم دیگر ما رفتارگرایی افراطی به آن شکل نداریم. 
بیشتر به سمت رفتاری شناختی رفته است حتی اسکینز که آخرین 
کس��انی بود که نگاه رفتارگرایانه را نظریه پردازی می کرد کتابی 
به نام About behaviorism دربارة روان شناسی دارد که 
ترجمه نش��ده است. بیست نکته را در آن کتاب بیان می کند که 
About Behaviorism یعنی دربارة رفتارگرایی است؛ ولی 
هیچ ک��دام از آن ها صحت ندارد یکی از جمله ها آن این اس��ت. 
می گوی��د اراده، قصد و ه��دف در رفتارگرایی وجود ندارد ولی ما 
قائل هستیم ولی این را من می خواهم بگویم این طور نیست که 
نبوده باید بگوییم در مورد آن تجدیدنظر کردند. پس رفتارگرایی 
هم به این س��مت حرکت کرد. نکته سومی که ما امروزه بیشتر 
می بینی��م گرایش به جبر وجود دارد. همان بحث ژنتیک اس��ت 

االلهی،  العلم  من  العالیه  المطالب  محمدبن،عمر،  رازی،  فخر   .9
دارالکتب العلمیه، 1420 ق.

نشست علمی
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آیت اهلل رجبی:
در جبر اجتماعی سخن از نگاه کالمی و فلسفی به مسأله نیست بلکه 
بحث این است که وقتی انسان در محیط اجتماعی قرار می گیرد 
مانند جنبه جسمانی،  انسان  بر جنبه های مختلف  عوامل مختلفی 

زیستی، اندیشه و افکار حقیقی و اندیشه اعتباری اثر می گذارد.

ک��ه افرادی مثل ماریو بونژه که در فلس��فه روان شناس��ی بحث 
دارند بحث های عصبی زیس��تی را مط��رح می کنند که ژن ها و 
کارکردهای مغزی انس��ان و ژن هایی که ما داریم و هورمون ها 
هس��تند که در رفتارها تعلیق کننده هس��تند و ما چیزی غیر از 
این ها نداریم روح نداریم. اراده هم در حقیقت برمی گردد به کنش 
و واکنش هایی که عصبی انسان ها هستند، این حداکثر چیزهایی 

هست که می گویند.
جمع بندی من این است که رویکرد و مسیر حرکت روان شناسی 
به س��مت اراده آمده اس��ت؛ اگرچه هنوز هم به صورت صریح، 
فصلی یا عنوانی به نام the will  )اراده( ندارند؛ ولی شواهدی 
را برای ش��ما می آورم که نش��ان می دهد مظاهر اراده دوباره در 
روان شناس��ی برگشته است؛ زیرا قابل انکار نیست. در رفتارگراها 
کس��انی مثل اسکینز که حتی خودش به این تصریح می کند. در 
درمان گری کسانی مثل الزاروس، کسانی مثل بندورا یا افرادی 
دیگر که در این زمینه در مکتب های رفتارگرا هستند نگاه آن ها به 
سمت رفتاری شناختی رفته است. رفتارگراها می گفتند که انسان 
چیزی نیست جز SR یعنی Stiumials و  Respons یعنی 
محرک و پاس��خ این وسط را جعبه سیاه می گفتند. می گفتند که 
ارگانیس��م را نادیده بگیرید. کسانی مثل ترندایک و واتسون این 
نگاه آن ها هس��ت. االن نگاه به اورگانیسم از دهة 70 فعال شده 
و به آن توجه می ش��ود در همان مکت��ب رفتارگرایی که تحول 
پیدا کرده اس��ت این یک مورد در مکتب روان  تحلیل گری که 
گفتیم فروید هس��ت تحول پیدا کرده و ام��روزه نگاه جبرگرایی 
به معنای غریزه وجود ندارد. دو ش��اهد برای شما می گویم: یک 
مورد، اریکسون اس��ت که قائل به تحول روانی اجتماعی است. 
عوام��ل اجتماعی را در نظر می  گی��رد و درعین حال، 8 مرحله را 
برای رش��د روانی اجتماعی انسان در نظر می گیرد. در هر مرحله 
می گویند که همیش��ه بحران بین دو حالت است و خود انسان با 
فعالیت های اورگانیسمی اش این بحران را به نفع یک طرف حل 
می کند. صریح تر از او، هارتمن است که در روان شناسی مکتبی 
ب��ه نام مکتب من Ego Sychology یعنی روانشناس��ی من 
دارد. در آنج��ا بح��ث Ego را که فروید به عنوان قوه مجریه در 
انسان می گرفت و بسیار جایگاه کمی برای آن قائل بود به عنوان 
قوه فاعلی انسان در روان شناسی و در رفتارهای روان شناختی در 
نظر می گیرد که امروزه این مکتب خیلی طرف دار دارد. این ها به 
بحث اراده نگاه خیلی افراطی داش��تند و قبول نداشتند و حاال به 

اینجا رسیدند.
امروزه شناختی ها قائل به ارگانیسم فعال هستند مثل پیاژه، الیس 
و بک. این ها وقتی به بحث آگاهی می رس��ند تحلیل پیاژه خیلی 
تحلیل جالبی اس��ت. می گوید که آگاهی و هوش انسان، حرکت 

بین درون س��ازی و برون سازی است. یعنی قواعدی را از محیط 
می گیریم و در خودمان درونی می کنیم که به آن، درون س��ازی 
می گوین��د چیزهایی در خودمان داری��م )روان بُنه ها( و این ها را 
به محیط منتقل می کنیم به این، برون سازی می گویند. باالخره 
حرف آخ��ر را بحث تعادل جویی می زن��د و می گوید که هوش، 
چیزی جز تعادل جویی نیس��ت. تعادل جویی، اورگانیس��م فعالی 
اس��ت که بین درون سازی و برون س��ازی به وجود می آید و تراز 
تحول شناخت، پله پله باالتر می رود که 13 مرحله را برای مراحل 
شناخت انسان در نظر می گیرد. مثال دیگر، دربارة واقعیت درمانی 
گالسر است در همین شناختی ها به حد باالتر رسیده و این بحث 
را مطرح می کند که محور درمان انسان این است که ما بتوانیم به 
او تحمیل کنیم که مسئولیت را به خودش اسناد بدهد. این یکی از 

پایه های مهم 
در  درمان��ی 
قعی��ت  ا و
ن��ی  ما ر د
است؛  گالسر 
واقعیت  یعنی 
نظ��ر  در  را 
در  بگیری��م. 
ی  بحث ه��ا
ک��ه  الی��س 
ی  ه��ا خطا
یا  ش��ناختی 
ی  ه��ا خطا
را  منطق��ی 
مطرح می کند 
از  یک��ی  که 
ی  ه��ا خطا
منطق��ی این 
زیر  که  است 
مسئولیت  بار 

را نروی یا به صورت اش��تباه و افراطی مسئولیت همة خطاها را 
خودش بداند پس در اینجا هم بحث مسئولیت مطرح می شود که 
در همة این ها رد پای اراده وجود دارد. از دهة هشتاد، بحثی به نام 
وجود س��ازمان دهندة فعال مطرح می شود که در نگاه شناختی ها 
با مقایسه انسان با کامپیوتر، پردازش اطالعات را مطرح می کند 
که انس��ان پردازش اطالعات را به ص��ورت فعال انجام می دهد 
و بعد برتری انس��ان را در فعالیت ذهنی و انعطاف پذیری نش��ان 
می دهند. آیا این آگاهی فعال، غیر از جای پای بحث اراده است. 
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از جمله ترجیحات انسان بر کامپیوتر این است که انسان خودش 
مس��ائلش را انتخاب کند؛ ولی به کامپیوتر ما مس��ئله می دهیم. 
درباره میزان سرمایه گذاری برای حل یک مسئله خودش هست 
که تصمیم گیر اس��ت. روش های حل مس��ئله را بین گزینه های 
مختلف، خودش برمی گزیند در مورد پاسخ نهایی و چیزی که در 
آورده، خ��ودش ارزیابی می کند یعنی یک قضاوت درجه دو دارد. 
ببینید سطح کار خیلی باالتر رفته و برسیم یک حد باالتر از این. 
موجود خالق که ما در مکاتب انسان گرایی ببینیم و وجودگرایی 
مثالش مثل راجرز اخیرا این یکی دو دهه اخیر کس��ی مثل یالوم 
که االن یالوم یک دیدگاهی دارد در بحث های انس��ان گرایی و 
وجودگرایی و یک مکتب و دیدگاه جدیدی را در درمان به وجود 
آورده ایشان می گوید که رشد شخصیت هر فرد نتیجه خالقیت 
فرد هس��ت هر کس��ی 
در مق��ام انس��ان عامل 
اصل��ی تعیی��ن خودش 
بحث های��ی  و  هس��ت 
از ای��ن قبی��ل را مطرح 
بخواهیم  اگ��ر  کردن��د. 
بررس��ی منصفانه داشته 
باش��یم درح��ال حاضر، 
روان شناس��ی ب��ه ای��ن 
بازگش��ته ک��ه ارادة آزاد 
اگرچه ممکن است چراغ 
خاموش باش��د و خیلی 
صریح نباش��د. اراده آزاد 
دو مرتبه در روان شناسی 
مطرح شده است. یکی، 
با عنوان انگیزش اس��ت 
و دیگ��ری ب��ا عن��وان 
 Self خودکنترل��ی 
اس��ت.   ،Control
بحث ه��ای خیلی جالب 
اس��ت؛ یعنی اینکه انسان در مورد پیامد عملش تفکر می کند که 
فقط به خشنودی آنی رضایت نمی دهد. از لذت غذا، خواب، امور 
جنس��ی، تفریحات از این لذت های زودگذر چشم پوشی می کند 
ب��رای اینکه به اهداف بلند برس��د این خودکنترلی آیا چیزی جز 

اعمال اراده است که بحث هایش مفصل است و من می گذرم.
آخرین نکته  این اس��ت ک��ه ارادة آزاد در ضمن بحث انگیزش و 
خودکنترلی و انگیزه های عالی مطرح می شود؛ انگیزه پیشرفت، 
قدرت، کمال، شناس��ایی خود، خودشکوفایی و تحفظ خود. بعد 

از 1998 که Positive Psychology )روان شناسی مثبت( 
ظهور کرده و همچنین نگاه های معنوی در روان شناسی پیدا شده 

است بحث هایی مثل اراده، حضور و بروز بیشتری دارد. 
بنابرای��ن، جوابی که دربارة آن اش��کال داریم. اراده به ش��خص 
منتهی می شود و شخص هم می گوید محصول وراثت، محیط و 
چیزهایی از این قبیل است با تحلیل های جدید که روان شناسان 
کردند به نظرم آن هم حل می شود. حتی اگر در دوره کودکی مثال 
تا 7، 8، 9 و 10 ساله بگویم که این طور است ولی وقتی به بحث 
هوش انتزاعی بعد از 12 س��ال می رسد ترکیب جدیدی به وجود 
می آید، همان تعادل جویی یعنی خود فرد بروز و ظهور بیشتری 
دارد و ک��م کم با بحث تکلیف که ما می گوییم از دوره بلوغ پیدا 
می شود آن جایی هست که هوش انتزاعی در فرد به وجود آمده 
و خود فرد وارد میدان می شود. در اینجا دیگر نمی توانیم بگوییم 
فرد محصول وراثت و محیط است. ممکن است تا 10 � 11 سال 
بگوید وراثت و محیط و این ها این فرد را به اینجا رس��انده ولی 
فرد مساوی با او نیس��ت. مثال هایی هم از قرآن یادداشت کرده 
بودم که فرصت نیست مثل قضیه آسیه که خداوند مثال می زند 
»رضب الل��ه مثالً للذین آمنوا امرأة فرعون«10. همس��ر فرعون از نظر 

محیطی به این سمت بود که به سمت کفر و مخالفت با حضرت 
موس��ی پیش برود. از نظر وراثت را اطالعی ندارم ولی آن طوری 
که در این خانواده بوده چه بسا بگوییم که وراثت هم همین اقتضا 
را داش��ته اس��ت ولی وقتی پیام حق حضرت موسی را می بیند با 
ش��وهرش مخالفت می کند. یا سحرة فرعون. قرآن از این قبیل 
مثال هایی صریح دارد ک��ه این بحث را بر ما تمام می کند. پس 
حتی اگر تا یک دورة سنی بتوانیم حرف روان شناسان را بزنیم که 
این، محصول وراثت، محیط و ژنتیک است با همان تعادل جویی 
با پردازش های ذهنی و با انگیزه های عالی که در انس��ان وجود 
دارد ظهور و بروز اراده را در انس��ان می بینیم و انس��ان با همان 

بازخواست می شود.

اختیار داشتن انسان به معنای »فعال مایشاء« بودن نیست

دکتر بس�تان: در بخش پایانی از آقای میرسپاه خواهش می کنم 
که در جمع بندی کلی با تأکید بر جبر اجتماعی یا روان ش��ناختی 

و از منظر فلسفه اسالمی، آیات و روایات بحث را ارزیابی کنند.
اس�تاد میرسپاه: دربارة اینکه گفتیم که نسبت به اراده مان فاعل 
بالتجلی هس��تیم. این موضوع خیلی مطرح می ش��ود که همین 
فاعل، محصول کجا اس��ت. باالخره محیطی که رشد کرده، پدر 

10. تحریم؛ 11.

نشست علمی
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دکتر آذربایجانی:
عوامل روان شناختی و جامعه شناختی گزینه های نامحدود ما را کم 
می کند و محدودیت هایی ایجاد می کند، ولی هیچ وقت ما را به 
تک گزینه نمی رساند، پس ما اختیار داریم که همان نظریه »امر بین 

االمرین« می شود.

و مادر خاص، خانواده خ��اص یا نظام حکومتی، وضع اقتصادی 
خاص مؤثر اس��ت. این هم از موارد س��وء تفاهم در مباحث جبر 
و اختیار اس��ت. عده ای فکر می کنند وقتی می گوییم که انسان 
اختیار دارد معنی آن این است که باید فعال مایشاء باشد اگر فعال 
مایشاء  نشد پس اختیاری نداریم. می گفتند شما می گویید اختیار 
داریم بعد سرش را به دیوار می زد و می گفت من می خواهم این 
دی��وار عقب برود پس چرا عقب نرفت. پ��س اختیار نداریم؛ من 
می خواهم نمک شیرین باشد ولی به من نیست نمک شور است. 
من می خواهم تابستان این قدر گرم نباشد؛ ولی گرم هست. من 
می خواهم االن یک لیوان آب از رود آمازون بخورم؛ اما در برزیل 
اس��ت و من اینجا هستم. پس اختیار نداریم، چه کسی گفته که 
ما اختیار داریم؛ یعنی هرچه خواستیم همان می شود. کسی از من 
سؤال نکرده پدر و مادرت چه کسی باشد می خواهی پدر و مادرت 
این باشد. اینکه من متولد کجا باشم متولد قم یا سانفرانسیسکو. 
اصاًل صحبت این نیست، امام معصوم فرمودند که هیچ وقت خدا 

به شما نمی گوید که چرا کوتاه هستی، چرا سفید پوست هستی، 
چرا سیاه پوست هستی، این ها قسمت هایی است که در اختیار ما 
نیست. هیچ وقت هم به او گفته نمی شود که چرا این طور هستی. 
ما در هر ش��رائطی قرار بگیریم چند گزینه در مقابل ما اس��ت و 
اختیار یعنی همین، نه اینکه بی نهایت گزینه در اختیار ما باش��د. 
علی% فرمودند که »اال وانکم التقدرون علی ذلک ولکن اعینونی بورع 
و اجتهاد و عفة و س��داد«11. من نگفتم شما بیایید علی شوید. شما 

نمی توانید علی بشوید، باز جبر نیست الاقل »اعینونی بورع و اجتهاد 
و عفة و س��داد«. بعضی می گویند که چرا من آقای بهجت نیستم 

این چه حرفی است. خودت باش و همان که هستی انتخاب های 
درست بکن.

دربارة جامعه شناس��ی و بحث جبر و اختی��ار می خواهم این طور 
عرض کنم البته توهینی به جامعه شناسی هم نیست. این نگاه های 
عامیانه است که تصور می کند این توهین است. نه، واقعیتی است 
باید بدانیم که جامعه شناسی که به صورت دانشگاهی درآمد دنبال 
می کنیم می رس��یم به آقای آگوست کنت در نیمه دوم قرن 19 
البته نه صحبت های ابن خلدون، آن نیس��ت که دانشگاهی شده 
اس��ت. این صحبت ها از آقای آگوست کنت هست. عده ای هم 
می گویند آگوست کنت هم نه، امیل دور کیم. ولی این ها چیزی 
نیست که تأثیری داشته باشد، مولد جامعه شناسی آلوده بود آیا این 
توهینی به علم نیس��ت یعنی همان کسی که جامعه شناسی را با 
عنوان Sociology مطرح کرد پوزیتویس��م را هم مطرح کرد. 
بعد از این فضای جامعه شناسی می شود گفت کام این کودک را 
با مخالفت برداشتند و جامعه شناسان ما اصال نمی خواستند در این 
مورد صحبت شود. گاهی متناقض حرف می زند یعنی خود شما 
می توانید خطر کنید یک جایی حرف می زنید این طوری شود این 
طور می شود راجع به اعتیاد حتی یکی از اساتید معاصر ما طوری 
صحب��ت می کرد که معنی آن این بود که جبر اس��ت،  می گفت 
ش��ما باید ببینید عوامل اعتیاد چیست وقتی این عوامل آمد فرد 
معتاد می ش��ود وقتی به ایشان می گفتم یعنی ما مجبور هستیم 
جواب می داد: آقای میرسپاه فلسفه می خواهید بگویید ما فلسفه 
بلد نیستیم، می گفتیم باالخره شما جبر و اختیار می گویید می گفت 
خواهش می کنم از این صحبت ها نکنید لذا در سخنانشان چنان 
گاهی به طور غیرمستقیم بر اختیار تأکید می کردند ولی دو جمله 
بعدش جبر را می رساند، در کالس های جامعه شناسی بسیار تکرار 
شده بود تا کسی از این صحبت ها می کرد می گفت که صحبت 
مرغ و تخم مرغ اس��ت. این داس��تان غم انگیز جامعه شاس��ی 

وارداتی ما است.

11. نهج البالغه، نامه حضرت به عثمان بن حنیف انصاری.
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نشست علمی

جمع بندی 

دکتر بستان: بر سه نکتة کلی که اساتید فرمودند تأکید می کنم. 
یکی اینکه توافق بود که باید دو جنبة بحث را منافی هم ندانیم 
یعنی مسئلة آزادی و ارادة انسان از یک سو و مسئلة جبر اجتماعی 
یا روان شناختی از سوی دیگر. الزامات زیستی، ژنتیکی، وراثتی، 
محیطی و اجتماعی مؤثر بر انسان و رفتار انسان داریم که گاهی 
این الزامات و تأثیرات خیلی شدید است ولی این نفی نمی کند که 

انسان اراده دارد و در این بحث نیست.
نکت��ه دّوم اینکه باید بحث فلس��فی را در نظ��ر بگیریم و بحث 
اراده یا جبر اجتماعی و روان ش��ناختی را فارغ از مبانی فلسفی و 
الیه های عمیق  تر آن نخواهیم به نتیجه برسیم و قطعاً بحث جبر 
و اختیار فلس��فی تأثیر خیلی زیادی در این مسئله دارد. این ها را 
باید در ارتباط با هم بررسی کرد. دو دیدگاه مطرح شد که جبر و 
اختیار فلس��فی تأثیرش بر جبر و اختیار اجتماعی و روان شناختی 
تا چه حدی است. یک نگاه این بود که تأثیر آن خیلی زیاد است 
و اگر ما آن را حل بکنیم مش��کل جبر اجتماعی و روان شناختی 

حل می شود. 
نگاه دوم این بود که درعین حال که مس��ئلة بسیار مهمی است؛ 
ول��ی بحث جبر و اختیار روان ش��ناختی و اجتماعی هم در جای 
خ��ودش باقی می ماند یعنی اگر آن را هم حل بکنیم باز هم باید 
تالش بیش��تری در این قس��مت داشته باش��یم و نمی توانیم به 

پاسخ های آنجا اکتفا کنیم.
نکتة س��ّوم که آقای آذربایجانی هم اشاره کردند اینکه ما شاهد 
حرکت تدریجی به س��مت اراده گرایی در س��احت های مختلف 
هس��تیم. ایشان موارد روان ش��ناختی را مطرح کردند البته بحث 
اجتماعی هم هست که دیگر فرصت نبود از اساتید استفاده کنیم. 
در بحث های جامعه شناختی هم ما شاهد همین سیر هستیم یعنی 
ب��ر خالف دیدگاه های افراطی امثال دورکیم که اواخر قرن 19 و 
اوائ��ل قرن 20 مطرح ش��د و نیز برخی بحث های فوکو که نگاه 
جبرگرایانه بر آن حاکم بود ه��ر چه جلوتر می آییم رویکرد های 
تلفیقی بیش��تر مطرح می ش��وند که توأم بر ارادة انس��ان و جبر 
اجتماعی تأکید می کنند و اینها را در واقع در تعامل با هم می بینند. 
در نهای��ت به نظر می رس��د این بحث هنوز باید بررس��ی ش��ود 
به وی��ژه ابعادی از بحث که فرصت نش��د مث��ل پیامدهای این 
بحث. علمای کالم، مقداری به این مس��ئله پرداخته اند که تفکر 

جبرگرایانه و تقدیرگرایی چه آثاری بر رفتار و نگاه انسان دارد. اّما 
در س��احت های اجتماعی و عملی هم تأثیر دارد که باید بررسی 
شود مثل اینکه حکومت دینی چگونه برای حّل مشکالت جامعه 
سیاس��ت گذاری می کن��د، خیلی وقت ها ممکن اس��ت به دنبال 
برخی مسائل نرویم. اگر در گوشة ذهنمان نگاه جبرگرایانه باشد، 
می گوییم با این ها که نمی شود کاری کرد. مثاًل در مقابل ماهواره 
که نمی شود کاری کرد و دخل و تصرفی داشت. لذا خیلی چیزها 
را به عنوان امر مس��لّم می پذیری��م و اگر هم می خواهیم دخل و 
تصرفی برای اصالح امور بکنیم حداقلی می شود. این نگاه به نظر 
می رسد که خیلی متفاوت با نگاهی باشد که اراده گرایانه است و 
قائل به این است که می  شود در مسیر اصالح امور قدم برداشت؛ 
چون اراده انسان ها مهم است. درعین حال نکته ای را باید اضافه 
کرد که در اراده گرایی باید بر اس��اس مبانی خودمان جلو برویم، 
همان مبانی که اساتید محترم تأکید داشتند چون این ها خودش 
ابعاد مختلف دارد یعنی ما ممکن اس��ت به اراده گرایی هم قائل 
شویم ولی باز راه های انحرافی وجود دارد که ممکن است ما را از 
مسیر اصلی خارج کند. در غرب هم دیدگاه اراده گرایانه داریم که 
دیدگاه های رقیب جبرگراها و پوزیتیویست ها بودند. ولی معمواًل 
شاهد این هستیم که در خط نسبیت گرایی می افتند. پس اگر در 
مس��یر اراده گرایی می رویم � که باید برویم � باید مواظب باشیم 
که در دام نسبیت گرایی نیفتیم و نگوییم چون ارادة انسان خیلی 
مؤثر است و انسان ها تصمیم می گیرند و اراده و اختیار دارند پس 
هر جامعه ای برای خودش تصمیمی می گیرد. هر فرهنگی برای 
خ��ودش راه��ی را انتخاب کرده و هیچ ک��دام بر دیگری برتری 
ندارند. این ها نتایجی اس��ت که در علوم اجتماعی گرفته شده و 
به دام های نس��بیت گرایی افتاده اند. لذا ما باید بر اس��اس مبانی 
خودمان پیش برویم و نظام منس��جمی را از این مبانی تشکیل 

بدهیم.
دکتر آذربایجانی: تحلیل های روان شناختی و جامعه شناختی یعنی 
وجود عوامل محدودیت کننده روان ش��ناختی و جامعه شناختی را 
پذیرفتیم. که ما را به همان نظریة امر بین االمرین می رساند که 
در بحث جبر و اختیار نظریه محوری است و از امام صادق% و از 
سایر معصومین و حضرات نقل شده که باید بر آن تأکید و تصریح 
شود. عوامل روان شناختی و جامعه شناختی گزینه های نامحدود ما 
را کم می کند و محدودیت هایی ایجاد می کند؛ ولی هیچ وقت ما 
را به تک گزینه نمی رساند پس ما اختیار داریم که همان نظریه 

امر بین االمرین می شود. والسالم علیکم و رحمة الله
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اخبار علم�ی  � فرهنگ�ی 

مجمع  عالی
الف: جلسات هیئت مدیره

هیئت مدیره مجمع عالي حکمت اس��المي در بهمن و اس��فند 
1391 ،  با برگزاری 6 جلس��ه، اهم موارد ذیل را در دس��تور کار 

خود قرار داد:
• تعیین موضوعات نشس�ت های علمی که تا پایان سال 91 	

باید برگزار شود؛

• بررسی روند برگزاری همایش ملی حکیم طهران؛	

• تش�کیل کمیته های علمی ، احیاء آثار و نش�ر همایش ملی 	
حکیم طهران؛

• تعیین اعضای کمیته علمی همایش حکیم طهران؛	

• بررسی درخواست های همکاری؛	

• تعیین محورهای گزارش؛ جهت تقدیم به محضر مقام معظم 	
رهبری)مدظله العالی(؛

• بررس�ی رهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدار با هیئت 	
مؤسس و هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسامی و برنامه 

ریزی در راستای اجرایی نمودن منویات معّظم له؛

• بررس�ی و تصمی�م گیری در خصوص نش�ر آثار توس�ط 	
انتشارات مجمع عالی حکمت اسامی؛

• تنظیم جلسه با شخصیت های علمی ، فرهنگی و اجرایی در 	
راستای برنامه های مجمع عالی؛

• پیگیری وضعیت بودجه سال 91 و 92؛	

• برنام�ه ریزی جهت برگ�زاری پنجمین گردهمایی اس�اتید 	
علوم عقلی؛

• بررسی وضعیت برگزاری دکتری فسفه ذهن؛	

• بررسی امور اجرایی؛	

ب : جلسات گروه های علمی

گروه علمی فلسفه

گروه علمی فلس��فه در بهمن و اسفند 1391 ، با برگزاری چهار 
جلسه به موضوعات ذیل پرداخت:

• »استحاله حرکت« با ارائه آیت اهلل محمد تقی واعظی؛	

• »ب�اور ب�ه خدا ش�رط باور به ه�ر گزاره ایجابی« توس�ط 	
حجت االسام والمسلمین عشاقی؛

• »ض�رورت عّلی و فاعلی مختار« )2 جلس�ه( توس�ط حجت 	
االسام والمسلمین رمضانی؛

گروه علمی کالم

گروه علمی کالم در بهمن و اس��فند 1391 ، س��ه جلسه بر گزار 
نمود که موضوعات ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

• »گ�زارش پژوهش�های انج�ام گرفت�ه در موضوع ش�یطان 	
و پاس�خ به س�ئواالت« توس�ط حجج اس�ام والمسلمین 

رضانژاد و اسحاقیان؛

• »کارب�رد نج�وم در عل�م کام« ) 2 جلس�ه( ب�ا ارائه حجت 	
االسام والمسلمین زمانی قمشه ای؛

گروه علمی معرفت شناسی

گروه علمی معرفت شناسی در بهمن و اسفند 1391 ، سه جلسه 
برگزار نمود که در آن موضوعات ذیل مورد بررسی قرار گرفت:

• »بررس�ی جایگاه معرفت شناس�ی قلب در قرآن« توس�ط 	
آقای دکتر عبدی؛
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• »بررس�ی جایگاه معرفت شناس�ی حّس در ق�رآن« با ارائه 	
آقای دکتر عبدی؛

• »بررس�ی برنامه های گروه درنیمسال اول 1392« توسط 	
اعضای گروه.

گروه علمی فلسفه  دین

گروه علمی فلسفه  دین در بهمن و اسفند 1391 ، چهار جلسه برگزار 
نمود که در آن موضوعات ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

• »نقد چندگانه الوهیت در مس�یحیت « )جلسه دوم،( توسط 	
دکتر خواص؛

• »تبیی�ن نظ�ام فلس�فی احس�ن« توس�ط حج�ت االس�ام 	
والمسلمین مرتضی جوادی؛

• »بررسی هستی شناختی شّر در نظام احسن« )2 جلسه(  با 	
ارائه حجت االسام والمسلمین شیروانی؛

گروه علمی فلسفه علوم انسانی 

گروه علمی فلس��فه علوم انس��انی نیز در بهمن و اسفند 1391 ، 
سه جلسه برگزار و موضوعات ظرفیت شناسی علوم اسالمی برای 

علوم انسانی مورد بررسی قرار گرفت:
• »ظرفیت شناسی تفسیر و علوم قرآنی برای علوم انسانی« 	

توسط آیت اهلل رجبی؛

• »ظرفی�ت شناس�ی فق�ه ب�رای عل�وم انس�انی ب�ا تکیه بر 	
روانشناسی« با ارائه آیت اهلل غروی؛

• »ظرفیت شناسی اخاق اسامی و علوم اخاقی برای علوم 	
انسانی « توسط دکتر محسن جوادی؛

گروه علمی فلسفه اخالق 

گروه علمی فلس��فه اخالق نیز در بهمن و اس��فند 1391 ، پنج  
جلسه برگزار  نمود و به موضوعات ذیل پرداخته شد:

• »نّیت در ارزش اخاقی « توسط حجت االسام والمسلمین 	
مجتبی مصباح؛

• »ض�رورت آگاه�ی از معیاره�ای ارزش اخاق�ی« توس�ط 	
حجت االسام والمسلمین محمدی منفرد؛

• »معنا شناس�ی اخ�اق کاربردی« ب�ا ارائه حجت االس�ام 	
والمسلمین شریفی؛

• »رابطه خیر وجود ش�ناختی و خیر اخاقی « توس�ط دکتر 	
فتحعلی خانی؛

• »گفتگویی در اخاق اسامی« با حضور پرفسور کوین رین 	
هارت؛

گروه علمی عرفان 

گروه علمی عرفان نیز در بهمن و اسفند 1391 چهار جلسه برگزار 
و موضوعات ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

• » مراد عرفا از عینیت حّق و خلق در عین غیرّیت « توس�ط 	
حجت االسام والمسلمین یزدان پناه؛

• » بررسی مساله عینیت حق و خلق« توسط حجت االسام 	
والمسلمین یزدان پناه؛

• » بررس�ی مس�ئله ظه�ور )ام�کان � بره�ان و تعریف آن(« 	
توسط حجت االسام والمسلمین عشاقی؛

• » بررس�ی صادر نخس�تین از دیدگاه عرفا « با ارائه حجت 	
االسام والمسلمین زمانی قمشه ای؛

واحد مشاوره علمی

مجمع عالی حکمت اسالمی در بخش خدمات مشاوره علمی در 
بهمن و اسفند 1391  با برگزاری جلسات متعدد با حضور اساتید 
محترم به ارائه خدمات مشاوره علمی در موضوعات ذیل پرداخت:

• مبان�ی کامی ، عرفان�ی والیت الهیه و تأثی�ر آن بر والیت 	
فقیه؛

• حرکت در مجردات در فلسفه ما صدرا، مبانی و پیامدها؛	

• کش�ف روش های نق�د اندیش�ه در کلمات اهلبی�ت )علیهم 	
السام(؛

• علم حضوری از دیدگاه عامه طباطبایی )قدس سره(؛	

• راه های بر طرف کردن حجاب های ظلمانی؛	

• مقام تسلیم و رضا در عرفان اسامی؛	

• سیر مطالعاتی منطق؛	

• سیر مطالعاتی کام اسامی و موضوع عالم»ّذر« و »بداء«	

• سیر مطالعاتی تخصصی فلسفه؛	

• تّجرد در فلسفه صدرا؛	

• حرکت در مجردات در فلسفه اسامی ، مبانی و پیامدها؛	
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اولین دوره آموزش تخصصی علم دینی برگزار گردید

اولین دوره تخصصی آموزش علم دینی با رویکرد فلسفه اسالمی 
و ب��ا محوریت نظریه حضرت آیت اهلل العظمی جوادی آملی پنج 
شنبه سوم اس��فند 1391 از سوی مجمع عالی حکمت اسالمی 
برگزار شد.  این دوره آموزشی به مدت 6 هفته برگزار خواهد شد. 
کالس های اولین دوره تخصصی آموزش علم دینی در دانشگاه 

باقرالعلوم)ع(، واقع در شهرک پردیسان قم برگزار می شود.
ش��رکت کنندگان که دانشجویان دانشگاههای قم و تهران می 
باش��ند ، در هر هفته ابتداء در نشست عمومی که با حضور یکی 
از اساتید برگزار می شود، حضور می یابند . سپس در کارگاههای 
تخصصی به نقد و بررسی دیدگاههای مطرح شده می پردازند و 
در پایان در جلس��ه مشترک سئواالت و مباحث ، مورد ارزیابی و 
نقد و بررس��ی قرار می گیرد. تا کنون از اولین دوره تخصصی 3 
جلسه برگزار شده که ادامه جلسات در فروردین و اردیبهشت 92 

برگزار خواهد شد.

برگزاری نشست اراده آزاد و موجبّیت؛ آزادی یا جبر اجتماعی

دومین نشس��ت از سلسله مباحث ضرورت علّی با موضوع، اراده 
آزاد و موجبّیت؛ آزادی یا جبر اجتماعی پنج شنبه 12 بهمن 1391 
در س��الن اجتماعات مجمع عالی حکمت اسالمی برگزار گردید. 
در این نشس��ت علمی اس��اتید محترم  آیت اهلل رجبی  و حجج 
اسالم والمسلمین آذربایجانی، میرسپاه و بستان به ارائه بحث در 

محورهای ذیل پرداختند:
تعریف جبر اجتماعی  و جبر فلسفی؛  تعریف معنای اختیار؛ رابطه 
اصالت جامعه و جبر اجتماعی؛ س��طح کاربردی روش فلسفی در 
حل مس��ئله جبر ؛ ناتوانی روش فلسفی در حل کامل جبر روان 

شناسی و جامعه شناسی و ....
متن کامل این نشست در همین شماره خبرنامه در اختیار عالقه 

مندان محترم قرار گرفته است.

دی�دار جمعی از اعض�ای هیئت مؤس�س و مدیره مجمع 
عالی حکمت اسامی با مقام معظم رهبری »مدظله العالی«

جمعی از اعضای هیئت مؤس��س و هیئ��ت مدیره مجمع عالی 

حکمت اس��المی دوش��نبه 23 بهمن 91 با مقام معظم رهبری 
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای »مدظله العالی« دیدار کردند.
در این دیدار رهبر فرزانه انقالب ضمن اظهار خرس��ندی نسبت 
ب��ه فعالی��ت ها و برنامه ه��ای مجمع عالی حکمت اس��المی ، 
رهنمودهای ارزش��مندی ارائه فرمودند. در ابتدای این دیدار دبیر، 
معاون��ان و جمعی از اعض��ای هیئت مدیره مجمع عالی حکمت 

اسالمی به تشریح برنامه ها پرداختند.

حضور رئیس و شورای علمی موسسه پژوهشی حکمت و 
فلسفه در مجمع عالی حکمت اسامی 

جلسه مشترک هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسالمی با رئیس 
و شورای علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران دوشنبه 
30 بهمن 1391 برگزار گردید. در این جلسه ابتدا آیت اهلل فیاضی 
رئیس هیئت مدیره و حجت االس��الم والمس��لمین معلمی دبیر 
مجمع عالی حکمت اسالمی ضمن خیر مقدم، گزارشی از شکل 
گی��ری، برنامه ها و فعالیت های مجمع عالی حکمت اس��المی 
ارائه نمودند. حجت االس��الم والمسلمین دکتر خسروپناه رئیس 
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران نیز ضمن ابراز خشنودی 
از حضور در مجمع عالی و برگزاری جلس��ه مشترک، به تشریح 
برنامه های موسسه حکمت و فلسفه پرداخت و خواستار همکاری 
دو مرکز در برگزاری برنامه های آموزشی، پژوهشی و بویژه امور 
بین الملل ش��د. در ادامه آقایان دکتر ضیاء موحد، دکتر معصومی 
همدانی، دکتر پازوکی، دکتر حمیدزاده، دکتر افضلی، اسماعیلی، 
دکتر واعظی و دکتر ش��یروانی به تش��ریح برنامه ها، بررس��ی و 
ارائ��ه راههای همکاری پرداختند. در پایان با توجه به تفاهم نامه 
همکاری مجمع عالی حکمت اس��المی و موسس��ه پژوهش��ی 
حکمت و فلسفه ایران، مقرر گردید در خصوص برگزاری نشست 
های علمی، دوره های آموزشی، چاپ کتب، عرضه محصوالت و 

... همکاری های الزم صورت گیرد.
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حض�ور پرفس�ور کوین رین هارت در جلس�ه گ�روه علمی 
فلسفه اخاق

بیس��ت و دومین جلسه گروه علمی فلس��فه اخالق یکشنبه 13 
اس��فند 1391 ، با حضور جمعی از اعض��اء محترم مجمع عالی 
حکمت اسالمی برگزار ش��د. در این جلسه پروفسور کوین رین 
هارت، استاد دانش��کده کالج دارتموث آمریکا به ارائه بحث خود 
با موضوع »گفتگویی در اخالق اس��المی« پرداخت. وی ضمن 
بح��ث در خصوص اخالق اس��المی، گزارش��ی از مقاله خود با 
موضوع اخالق در قرآن که در همایش بین الملل اخالق و ادیان 
ارائه شده بود، را ارائه نمود. پروفسور کوین رین هارت با اشاره به 
مطالعه تفاسیر قرآن بویژه تفاسیر شیعه )المیزان و مجمع البیان( 
به تش��ریح دیدگاه های مفسران شیعه در خصوص برخی از واژه 
ه��ای اخالقی در قرآن همچون مع��روف، صالح و ... پرداخت  . 
وی ضمن اظهار خرسندی از حضور در این جلسه خواستار نقد و 
بررسی دیدگاه خود از سوی حضار شد که اساتید حاضر در جلسه 
دی��دگاه ها و نقدهای خود پیرامون مطالب ارائه ش��ده از س��وی 

پروفسور رین هارت، را مطرح نمودند.

برگزاری نشست علمی »ظرفیت شناسی علم اصول الفقه 
برای علوم انسانی«

گروه علمی فلس��فه علوم انس��انی مجمع عالی حکمت اسالمی 
در ادامه سلس��له نشس��ت های ظرفیت شناس��ی علوم اسالمی 
برای علوم انسانی، نشست علمی، »ظرفیت شناسی علم اصول 
الفقه برای علوم انسانی« را با حضور کارشناسان محترم آیت اهلل 
فیاضی و آیت اهلل رشاد پنج شنبه 17 اسفند 1391 از ساعت 10 
الی 12 در س��الن اجتماعات مجمع عالی حکمت اسالمی برگزار 

نمود. دبیر علمی این نشست بر عهده حجت االسالم والمسلمین 
دکتر آذربایجانی بود.

گ��زارش تفصیلی این نشس��ت علمی در ش��ماره آینده خبرنامه 
حکمت اسالمی خواهد آمد

دیدار جمعی از اعضای هیئت مدیره با رئیس مرکز خدمات 
حوزه های علمیه

جمعی از اعض��ای هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اس��المی 
دوشنبه 21 اسفند 91 با حجت االسالم والمسلمین ربانی رئیس 
مرک��ز خدمات حوزه های علمیه دیدار کردن��د. در این دیدار که 
در مرکز خدمات حوزه های علمیه انجام ش��د، حجت االس��الم 
والمسلمین معلمی دبیر مجمع عالی، حجت االسالم والمسلمین 
رضا نژاد معاون اداری و مالی و محمد باقر خراسانی مدیر اجرایی 
مجمع عالی حکمت اسالمی حضور داشتند، بر راههای همکاری 

تاکید نمودند.
همچنین با توجه به برخی مشکالت موجود در راستای همکاری، 
حجت االسالم والمسلمین ربانی با ارائه طرح و دیدگاههای خود، 

بر لزوم بر طرف نمودن آنها تاکید نمودند.

برگزاری نشست علمی هوش مصنوعی از دیدگاه فلسفه

مجمع عالی حکمت اس��المی در ادامه برگزاری نشس��ت های 
علمی، نشس��ت علمی »هوش مصنوعی از دیدگاه فلس��فه« را 
برگزار نمود. نشس��ت علمی هوش مصنوعی از دیدگاه فلس��فه 
که پنج ش��نبه 24 اس��فند 1391 از س��اعت  9 الی 12 در سالن 
 اجتماعات مجمع عالی حکمت اسالمی برگزار شد، اساتید محترم
آیت اهلل س��یدمحمد غروی ، حجج اس��الم والمس��لمین دکتر 
شهریاری و دکتر عباس  زاده جهرمی پیرامون تعریف، تاریخچه و 
شاخه های هوش مصنوعی، نقد گفتمان هوش مصنوعی از منظر 
فلسفه اسالمی و متفکران غربی و ... به ارائه بحث پرداختند. دبیر 

علمی این نشست را جناب آقای دکتر مینایی برعهده داشت.

اخبار مجمع عالی
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دیدار جمعی از اعضای هیئت مدیره مجمع عالی حکمت 
اسامی با رئیس مجلس شورای اسامی

جمعی از اعضای هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسالمی شنبه 
26 اس��فند 91 با جناب آقای دکتر علی الریجانی رئیس محترم 

مجلس شورای اسالمی دیدار کردند.
در این دیدار دکتر الریجانی با بیان اینکه خاستگاه اصلی حکمت 
اس��المی، حوزه علمیه است گفت:  تحقق مجمعی برای بسط و 
گس��ترش حکمت اسالمی به دست اساتید حوزه علمیه اقدام در 

خور توجه و شایسته است.
رئیس مجلس شورای اسالمی با تأکید بر لزوم گسترش حکمت 
و فلس��فه اس��المی در جه��ان، تصریح کرد: اص��ل موضوع که 
مجمعی برای پرداختن به حکمت و فلسفه اسالمی شکل بگیرد، 
امر خیر و پس��ندیده ای است و به یاری خدا این مجمع با همت 
 باالی اعضای آن، روز به روز رش��د و نمو بیشتری خواهد یافت.
نماین��ده م��ردم ق��م در مجل��س ش��ورای اس��المی، اف��زود: 
خاس��تگاه اصل��ی حکم��ت، ح��وزه علمی��ه اس��ت و تحق��ق 
مجمعی برای بس��ط و گس��ترش حکمت اس��المی به دس��ت 
 اس��اتید ح��وزه علمی��ه اق��دام در خور توجه و شایس��ته اس��ت.
دکتر الریجانی همچنین در مورد درخواست هیئت مدیره مجمع 
حکمت اس��المی نس��بت به اختصاص بودجه  برای سال آتی، 
گفت: باید مکانیزمی برای اختصاص بودجه س��ال 92 به مجمع 
عالی تعریف شود، اما باید توجه داشت بودجه سال آینده بودجه ای 

انقباضی است.

 در ابتدای این نشس��ت حجت االسالم والمسلمین معلمی دبیر 
مجمع عالی حکمت اس��المی، گزارش��ی از روند شکل گیری و 
برنامه های مجمع عالی ارائه نمود و گفت: درسال 82 تعدادی از 
اساتید حکمت و فلسفه اسالمی حوزه علمیه قم دیداری با رهبر 
معظم انقالب  داشتند که حاصل این دیدار تشکیل مجموعه ای 
متشکل از اس��اتید حوزه علمیه برای اشاعه حکمت اسالمی در 

قالب مجمع عالی حکمت اسالمی شد.
معلمی ادام��ه داد: در همان بدو امر حضرات آیات عظام جوادی 
آمل��ی، مصباح یزدی و س��بحانی به عنوان ناظ��ران اصلی این 
مجموعه در نظر گرفته ش��دند و اساسنامه مجموعه به تصویب 

و امضای این بزرگواران رسید.
وی افزود: در س��ال 86 مکانی ب��رای فعالیت های مجمع عالی 
حکمت  اسالمی بصورت امانی واگذار شد و مجمع عالی به محل 
اجتماع اساتید و فضالی حکمت اسالمی و به  تعبیر رهبر معظم 
انقالب باشگاه فکری و فلسفی، تبدیل شد، با این وجود  مجمع 
عالی حکمت اس��المی فعالیت خود را در زمینه بسط و گسترش 
حکمت و فرهنگ اس��المی ادامه داد و امیدواریم به این مسئله 

توجه بیشتری شود.
همچنی��ن در این دیدار حجت االس��الم و المس��لمین عزالدین 
رضانژاد و حجت االس��الم و المس��لمین مس��عود آذربایجانی از 
اعضای هیئت مدیره و محمد باقر خراسانی مدیر اجرایی مجمع 
عالی حکمت اس��المی به ارائه گزارش عملکرد مجمع عالی در 

بخش های مختلف پرداختند.
در پایان این جلس��ه، رئیس مجلس شورای اسالمی درخواست 
اعض��ای هیئ��ت مدیره مجمع عالی را به رؤس��ای کمیس��یون 

فرهنگی و تلفیق بودجه مجلس ارجاع داد.
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لیس�ت محصوالت تصویری
نشس�ت های علمی مجمع عالی

ف
عنوانردی

تاریخ 
برگزاری

نظریه پرداز/ کارشناسموضوع

استاد فّیاضیحرکت در مجردات 84/12/101کرسی نظریه پردازی1

استاد فّیاضیحرکت در مجردات 85/1/242کرسی نظریه پردازی2

استاد الریجانیتحلیل الزامات اخالقی و عقلی 85/3/231کرسی نظریه پردازی3

استاد واعظیتحلیل الزامات اخالقی و عقلی 10/72/ 85کرسی نظریه پردازی4

استاد الریجانیتحلیل الزامات اخالقی و عقلی 85/12/13کرسی نظریه پردازی5

استاد فّیاضیتشکیک وجود86/2/27کرسی نظریه پردازی6

عالمه جوادی آملیاسالمی سازی علوم 86/3/10افتتاحیه مجمع عالی7

پروفسور روالندپیچتاثیر حکمت اسالمی بر رمانتیسیسم آلمان86/8/17کرسی نظریه پردازی8

استاد ربانی گلپایگانی و استاد مومنیضرورت امام معصوم از دیدگاه قرآن 86/9/221نشست علمی9

استاد ربانی گلپایگانی و استاد طبسیضرورت امام معصوم از دیدگاه قرآن 86/11/182نشست علمی10

آقایان سبحانی ، یوسفی غروی و طباطبائینقد و بررسی تطور تاریخی تشیع87/3/2نشست علمی11

آقایان خسروپناه ، شریفی و فنائینقد و بررسی عرفان های کاذب87/7/25نشست علمی12

آقایان جوادی ، قائمی نیا و ساجدیوحی و زبان قرآن87/8/2نشست علمی13

آقایان پارسانیا ، مهندسی و یزدان پناهتبیین وحی از منظر عرفان87/8/30نشست علمی14

استاد واعظیامکان فلسفه سیاسی اسالم87/9/21کرسی نظریه پردازی15

آقایان ساجدی ، قائمی نیا و شیروانیوحی و تجربه دینی87/10/26نشست علمی16

آقایان صادقی ، پارسانیا و فتحعلی خانیایمان و عقالنیت87/11/17کرسی نظریه پردازی17

آقایان صفری ، طباطبائی و عباسیتطور تاریخی معجزه نگاری در امامیه88/2/28کرسی نظریه پردازی18

آقایان مهندسی ، یزدان پناه و گرجیانمعرفت شناسی عرفانی یا ارزش معرفتی مکاشفات عرفانی88/7/16نشست علمی19
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ف
عنوانردی

تاریخ 
برگزاری

نظریه پرداز/ کارشناسموضوع

علم دینی ، چیستی و امکان88/9/5نشست علمی20
ُآقایان آذربایجانی ، بستان ، سوزن چی

و فتحعلی خانی

نقد و بررسي معرفت شناسي کانت88/10/17نشست علمی21
آقایان دکتر احمدي ،

دکتر حّداد عادل و محّمد رضایي

آقایان دکتر عباسی و دکتر همتیفلسفه حقوق بشر88/12/20نشست علمی22

همایش دین و فلسفه89/7/15همایش علمي23
عالمه مصباح یزدي ، عالمه جوادي آملي

و دکتر اعواني

استاد فیاضی و دکتر گلشنیماده در فلسفه  و فیزیک89/10/23نشست علمی24

آقایان حاجی ابراهیم ، عباسی ، منفردزمان در فلسفه و فیزیک89/10/30نشست علمی25

پروفسور راجوتأثیر تعصبات مسیحیت بر علم معاصر89/12/15نشست علمی تخصصی26

استاد فیاضی ، دکتر گلشنیعلّیت در علم و فلسفه90/1/25نشست علمی27

آقایان دکتر حداد عادل ، پارسانیاچیستی فلسفه تطبیقی90/2/8نشست علمی28

90/3/18گردهمایی29
گردهمایی اساتید علوم عقلی به همراه تجلیل از عالمه حسن زاده 

آملی
با سخنرانی عالمه جوادی آملی و حجت االسالم 

والمسلمین رمضانی

آقایان کیاشمشکی، نصیریقانون و نظریه های علوم طبیعی از نگاه فلسفه90/8/5میزگرد علمی30

استاد عبودیت و استاد فیاضیرابطه نفس و بدن 90/10/011میزگرد علمی31

آقایان دکتر عباسی و دکتر نصیریبررسی مسئله استقراء90/11/13میزگرد علمی32

آقایان غروی، عبودیت و فیاضیرابطه نفس و بدن 90/12/042میزگرد علمی33

آقایان غروی، معلمی و اکبریهویت شخصیه از دیدگاه فلسفه ذهن و علم النفس91/02/28میزگرد علمی34

آیت اهلل امامی کاشانی و آقای عباسیمهدویت ، نگاهی به پژوهش های نو91/04/01همایش علمی35

آقایان فیاضی ، رمضانی و سلیمانیاراده آزاد و ضرورت علّی با رویکرد فلسفی91/10/28میزگرد علمی36

آقایان رجبی ، آذربایجانی و میرسپاهاراده آزاد و موجبّیت ؛ آزادی یا جبر اجتماعی91/11/12میزگرد علمی37

آقایان غروی، شهریاری و عباس زادههوش مصنوعی از دیدگاه فلسفه91/12/24نشست علمی38


