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ضرورتپرداختنبهعلومانسانیاسالمی
آن چه امروز به نام علوم انسانی بر مراکز علمی و غیرعلمی سیطره یافته، 
حاصل درختی است که در تمدن مادی و سکوالر غرب ریشه دارد. نظریات 
مطرح در علومی چون اقتصاد، سیاست، مدیریت، روان شناسی، جامعه شناسی 
و دیگر علوم انسانی رایج، بر اساس جدایی عالم ماده از ماورای آن، بلکه انکار 
ماورا، استوار شده است. خدای این تمدن، انسان و دوست داشتنی های اوست. 

انسان از دیدگاه تمدن غربی تنها حیوانی پیچیده و اجتماعی است و قله کمالی 
که این فرهنگ برای انسان می شناسد، رفاه، آسایش و لذت مادی بیشتر است 

و به بیش از آن نمی اندیشد.
با پیروزی انقالب اسالمی ایران موج معنویت خواهی انسان معاصر که در 
پی سرخوردگی از علم حس گرا، روشن شدن بطالن فلسفه هایی تجربه گرا 
چون پوزیتویسم و فروپاشی نظام های دین ستیزی چون نظام کمونیسم به 

اشاره: 

مدتی است با جداسازی علوم »انسانی« 
اسالمی  اقتصاد  علم  نفی  و  از »اسالم« 
و امثال آن، نسبت به اسالمی شدن علوم 
انسانی تردیدافکنی شد. از آن جا که یکی 
از چالش های مهم در مباحث مربوط به 
و  تعاریف  در  عدم شفافیت  انسانی،  علوم 
روشن نبودن معانی مورد اراده آن هاست، 
ضروری است برای آگاهی همگان نگاهی 
به اهداف و معانی مربوط به علوم انسانی 
اسالمی داشته باشیم. این نوشتار برگرفته 
از پیش گفتار کتاب »مبانی علوم انسانی 
اسالمی از دیدگاه آیت اهلل مصباح یزدی« 
و  نویسندگان  از  توسط جمعی  که  است 
شاگردان حضرت عالمه به رشته تحریر 

در آمده است.
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ويژه نامه ارتحال حضرت عالمه مصباح یزدی

راه افتاده بود، شدتی باور نکردنی گرفته و زمینه را برای 
پاالیشی عظیم در همه زمینه ها فراهم کرده و وظیفه 
عالمان و فعاالن این عرصه را سنگین تر کرده است. 
پاالیش علوم و فرهنگ جامعه اسالمی از همان آغاز 
مورد توجه و تاکید رهبران جامعه به ویژه معمار کبیر 

انقالب، حضرت امام خمینی بود.
بزرگترین  پیروزی  از  از چهار دهه  بیش  اکنون که 
انقالب قرن بیستم می گذرد، جا دارد نگاهی نقادانه به 
جامعه خود بیندازیم و بررسی کنیم که آیا برای رسیدن 
به وظیفه خویش عمل  انقالب اسالمی  اهداف  به 
کرده ایم؟ هدف کسانی که این انقالب را بنا نهاده اند 
دفاع کرده اند،  آن  از  با خون خود  این سال ها  در  و 
احیای اسالم ناب بود. آیا امروز جوانان ما در مهم ترین 
نهادهای تربیتی)مدارس و دانشگاه ها( با آموزه هایی 
برخاسته از اسالم ناب آشنا می شوند، یا با علوم ترجمه 
علمی  مراکز  در  که  سکوالرغربی  دانشمندان  شده 

دانشگاه های غرب تولید می شوند؟
نظریه پردازی در هر علمی ـ از جمله علوم انسانی 
موضوعه  اصول  و  مبانی  از  مجموعه ای  پایه  بر  ـ 
انجام می شود که باید در شاخه های بنیادین معرفت 
بررسی و اثبات شوند. دستیابی به مبانی اسالمی علوم 
بنیادین و بهره گیری  انسانی، مستلزم پژوهش های 
عرصه  این  اندیشمندان  تحقیقات  و  تامالت  از 
اصلی  مفاهیم  و  تعریف  کلیات،  به  پرداختن  است. 
علوم انسانی اسالمی و نیز در پی آن اصول اساسی 
مربوط به مبانی مانند معرفت شناختی، هستی شناختی، 
کالمی، انسان شناختی، ارزش شناختی، دین شناختی و 
روش شناختی از مهم ترین اقداماتی است که باید در 
مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی توسط کارشناسان و 
اندیشمندان و پژوهشگران علوم دینی انجام پذیرد.)1(

از جمله اقدامات بسیار مهم، تعریف مفاهیم اصلی 
از  واژگان،  کاربرد  سازی  شفاف  ضمن  که  است 
سوءتفاهم های بعدی جلوگیری می کند. از این رو برای 
روشن شدن »علوم انسانی اسالمی«، باید مقصود خود 

را روشن کنیم.

علم
واژه علم که در فارسی کاربردهای متنوعی دارد، گاه 
مطلق آگاهی، مانند علم حضوری و تصور و تصدیق 
را در برمی گیرد؛ و گاه به قیود خاصی مقید می شود؛ 
مانند علم به یک قضیه، علم مطابق با واقع، علم به 
مجموعه ای از مسائل، علم به مجموعه ای از مسائل 
حقیقی)غیرقراردادی(، و علم به مسائل حقیقی که با 
اما  باشند)science(؛  بررسی  قابل  تجربی  روش 
آن چه در بحث تولید علوم انسانی مد نظر است، علم 
به همان اصطالح متداولی است که بر شاخه هایی 

زیست شناسی،  شیمی،  فیزیک،  مانند  دانش  از 
روان شناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، تفسیر قرآن، فقه، 
تاریخ، اخالق، فلسفه و معرفت شناسی اطالق می شود.
از مسائل  به مجموعه ای  این اصطالح،  وجه جامع 
اطالق می شود که معموال دارای موضوع واحد است، 
و روشی است برای اثبات و حل مسائل آن و نیز مبانی 

و اهداف آن موضوع.
روش  علوم،  برخی  تعریف  در  است  ممکن  البته 
خاصی مانند خداشناسی فلسفی، خداشناسی عرفانی، 

روان شناسی تجربی و فلسفه اخذ شده باشد.
همچنین ممکن است اهداف یا مبانی خاصی را در 
علم قید کرده باشند، مانند فلسفه الحادی، فلسفه 
اقتصاد اسالمی. لیکن  اقتصاد مارکسیستی،  الهی، 
اختصاص اطالق علم به این که مقید به روش تجربی 
باشد، مبتنی بر برخی مبانی روش شناختی است که 

مناقشه پذیرند.

اسالم
واژه اسالم نیز اصطالحات متعددی دارد. طبق یک 
اصطالح، اسالم به دین حق اطالق می شود که افزون 
بر دین خاتم، سایر ادیان آسمانی را نیز که در زمان 
خود معتبر بوده اند، در برمی گیرد. بنابر اصطالحی دیگر، 
اسالم به دین خاتم اختصاص دارد. طبق این اصطالح، 
گاه تنها آموزه هایی که از کتاب و سنت به دست می آید 

اسالم نامیده می شود.
لیکن در این جا مقصود از اسالم، مجموعه تعالیم نظری 
و عملی است که معطوف به سعادت حقیقی و ابدی 
انسان اند که افزون بر ادله معتبر عقلی، از راه قرآن و 
سنت معصومان به دست می آیند. البته تصدیق به 
همه آن چه در قرآن و سنت معتبر معصومان آمده، 
از آن جهت که تصدیق خدا و رسول است در 
سعادت حقیقی انسان تاثیر دارد و از همین جهت جزء 

اسالم دانسته می شود.

علماسالمی
در اتصاف علم به اسالمی بودن، کمترین مناسبت 
وجود  است  ممکن  مناسبت ها  این  است.  کافی 
نتیجه،  در  و  باشد  منابع مشترک  یا  مبانی  مقاصد، 
داشت.  خواهد  متعددی  اصطالحات  اسالمی  علم 
افزون  که  است  علمی  اسالمی،  علم  از  منظور  اما 
بر داشتن مسائل مشترک با اسالم، مبانی، اهداف، 
و منابع آن با آموزه های اسالم موافق باشند؛ اما اگر 
علمی در یکی از این سه مورد با اسالم موافق نباشد، 
اسالمی نخواهد بود. همچنین ممکن است بخشی از 
علم، اسالمی و بخشی از آن غیراسالمی باشد. اما 
اگر علمی با اسالم مسئله مشترکی نداشت، از مقسم 

اسالمی و غیر اسالمی خارج خواهد بود. برای مثال، 
ریاضیات، اسالمی و غیر اسالمی ندارد؛ مگر آن که 
کسی کاربردهای علم را نیز در مالک اتصاف علم به 

اسالمی بودن معتبر بداند.

علومانسانی
بر اساس تلقی رایج می توان گفت: »علوم انسانی)در 
مقابل علوم طبیعی و ریاضی( به مجموعه علومی 
اطالق می شود که به شناخت انسان و توصیف، تبیین 
و تفسیر پدیده های فردی و اجتماعی)از آن جهت که 
انسانی اند، نه از جهت فیزیکی و زیستی( و جهت بخشی 

به افعال و انفعاالت انسانی می پردازد«.
علوم انسانی در تعریف یاد شده، مبانی خاصی دارند 
که عموما زیر شاخه humanites قرار می گیرند. از 
سویی دیگر، بر اساس برخی تعاریف، علومی همچون 
حساب داری، کتاب داری، جغرافیا و هتل داری نیز از 
علوم انسانی محسوب می شوند؛ اما این سنخ از علوم 

مد نظر نیست.
بدین ترتیب، علوم انسانی مد نظر، دانش هایی همچون 
اخالق، حقوق، اقتصاد، روان شناسی، جامعه شناسی، 
مدیریت، علوم تربیتی، علوم سیاسی و تاریخ تطبیقی 
فلسفه،  این علوم شامل  مبانی  و  بر می گیرد  در  را 
فلسفه های مضاف  و  انسان شناسی  معرفت شناسی، 

می شوند.

علومانسانیاسالمی
علوم انسانی چنانچه در مبانی، اهداف و منابع با اسالم 
موافق باشند، اسالمی خواهند بود. بدین ترتیب یکی از 
کارهای اساسی برای اسالمی سازی علوم انسانی، یا 
به تعبیر دیگر تولید علوم انسانی اسالمی، تبیین مبانی 

این علوم است.

مبانی
چنانچه اشاره شد، عموما مبانی علوم انسانی اسالمی، 
از علوم و دانش هایی اخذ می شوند که به گونه ای 
این  دارند.  منطقی  تقدم  اسالمی  انسانی  علوم  بر 
انسان شناسی  معرفت شناسی،  فلسفه،  شامل  علوم 
و فلسفه های مضاف می شوند که هر کدام به علوم 
دیگر نیز مرتبطند؛ که تبیین هر یک از این مبانی در 
جای خود بیان شده و بخشی از آن در دوره های »طرح 

والیت« تدریس می شود. 
عالمه مصباح یزدی از جمله اندیشمندانی است که از 
ابتدا به طور جد به دنبال تبیین علوم انسانی اسالمی 
و مبانی آن بوده است. آثاری همچون »رابطه علم و 
دین« و نیز »مبانی علوم انسانی اسالمی از دیدگاه 

عالمه مصباح یزدی« از این قبیل هستند.


