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عالمه مصباح و علوم انسانی
محمود نمازی

اشاره: 

فلسفه  دکتری  نمازی،  محمود  حجت االسالم 
دانشگاه مک گیل کانادا و عضو هیئت علمی 
خمینی  امام  پژوهشی  و  آموزشی  موسسه 
چشم اندازی به ویژگی های کلیدی و اصلی علوم 
محمدتقی  عالمه  اندیشه  در  اسالمی  انسانی 

مصباح یزدی انداخته است.

چکیده
علـوم انسـانی بـه شـناخت انسـان و توصیـف و تبییـن و تفسـیر 
پدیده هـای فـردی و اجتماعـی )از آن جهـت کـه انسـانی اند، نـه 
از جهت فیزیکی و زیسـتی(، و جهت بخشـی به افعـال و انفعاالت 
انسـانی می پردازنـد. ایـن علوم، در اندیشـه عالمه مصبـاح، زمانی 
اسـالمی اند، کـه ویژگـی اصلـی آن هـا یعنـی مبانی آن هـا؛ مبانی 
روش شناسـی،  انسان شناسـی،  معرفت شناسـی،  هستی شناسـی، 
اهـداف و منابـع آن هـا در توافـق و سـازگاری بـا اسـالم باشـد. 

موضـوع اساسـی در علوم انسـانی اسـالمی، پذیـرش روح و نفس 
مجـرد و روش صحیـح در اسالمی سـازی پذیـرش ترکیـب روش 
عقلـی، نقلـی، شـهودی و تجربـی در شـناخت، توصیف و تفسـیر 
پدیده های انسـانی اسـت و هدف در اسالمی سـازی علوم انسـانی 
قـرب خـدا و نیل به کماالت فردی و اجتماعی اسـت. این نوشـتار 
در نظـر دارد بـه روش توصیفی تحلیلی مؤلفه های کلیدی و اصلی 
علوم انسـانی اسـالمی را در سـه رکن موضـوع، روش و هدف، بر 

مبنای اندیشـه عالمـه مصباح تبییـن کند.
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ويژه نامه ارتحال حضرت عالمه مصباح یزدی

با تشریح آراء و اندیشه های 
ایشان، بکارگیری ظرفیت های 
فکری معظم له در باب علوم 

انسانى اسالمى و تفکیک علوم 
انسانى توصیفى از علوم انسانى 

دستوری، توسط معظم له، راه 
سخت و دشوار تولید علوم 

انسانى و اسالمى سازی آن ها را 
هموار و آسان مى کند.

مقدمه
کاوش در مسـائل علوم انسـانی و اجتماعی از دیدگاه اسـالمی 
و تبییـن آن هـا از مهم تریـن اهـداف و اولویت هـای مراکـز 
پژوهشـی حوزه هـای علمیـه اسـت. زیـرا اسـتنباط، اسـتخراج، 
تفسـیر و تبیین آموزه های دینی و سـازماندهی معارف اسـالمی 
از اهـداف عـام حوزه هـا و مـورد توجـه بسـیاری اسـت. ایـن 
نوشـتار در نظـر دارد بـا روش توصیفـی تحلیلی دیـدگاه عالمه 
مصبـاح یـزدی را دربـاره مؤلفه هـا یـا مبانـی هستی شناسـانه، 
معرفت شناسـانه، انسان شناسـانه و رو ش شناسـانه علوم انسانی 
اسـالمی را در سه رکن اساسـی در علوم انسانی؛ موضوع، روش 
و هـدف، اسـتخراج و بـه تبییـن دقیـق ماهیت و اهـداف علوم 

انسـانی اسـالمی از نظرگاه ایشـان بپـردازد.

مفهوموتعریفانسانشناسیفلسفی
انسان شناسـی: هـر منظومـه معرفتی که به بررسـی انسـان، یا 
بعـدی از ابعـاد وجـود او یـا گـروه و قشـر خاصـی از گروه هـا و 
قشـرهای انسـانی بپردازد، »انسـان شناسـی« نامند و به لحاظ 
روش بـه چهار روش، تجربی، عرفانی، دینی و فلسـفی تقسـیم 
می شـود. 1انسان شناسـی فلسـفی به منظومه معرفتـی در مورد 
نفـس گفته می شـود که بـا رویکـرد عقلی و مطالعات فلسـفی 
در باره انسـان، نفس و حاالت او بدسـت می آید، پیشـینه ای دراز 
دارد و اندیشـمندان بزرگـی چـون سـقراط، افالطون، ابن سـینا 
و مالصـدرا در ابعـاد آن قلـم زده انـد. و طیفـی از مسـائل را، 
ماننـد مفهـوم و تعریف نفـس، اثبات وجـود، تجـرد، جوهریت، 
حـدوث، قـدم و قـوای آن را مـورد کاوش قـرار داده اند. چنانچه 
نظریـه جسـمی انـگاری نفـس ماننـد عرضیـت نفس، جسـم 
لطیـف، هیکل محسـوس نیـز مورد توجـه اندیشـمندان بوده و 
مباحثـی پیرامـون آن درگرفته اسـت.2در دوره معاصر نیز نفس، 
ادراک و اراده او، ماننـد همه موجودات غیرفیزیکی، تفسـیرهای 
فیزیکالیسـتی بخود گرفته اسـت و از دریچه فیزیکالیسم به آن 
نگاه شـده اسـت. از ویژگی هـای کلیدی نگرش فیزیکالیسـتی 
آن اسـت کـه 1. همه چیـز و همه حقایق عالـم، از جمله نفس، 
ادراک، اراده و دانش انسـانی و علوم انسـانی را تجربی فیزیکی 
و از خـواص و کیفیـات فیزیکـی و مـادی شـمرده اسـت. و بـر 
همیـن اسـاس هرگونه هسـتی ورای مـاده و فیزیـک را نفی و 
نفـس و حـاالت درونیش را، از جمله علـم و ادراکش را، به رفتار 
تقلیـل داده انـد و یا بـه یگانه انـگاری و همانندانـگاری حقیقت 
نفـس، دانش هـا و ادراکات نفسـانی بـا حالت هـا و ویژگی های 
مغـزی معتقـد شـده اند 2. شـناخت را منحصر در شـناخت های 
حسـی تجربی دانسـته و شـناخت های غیرحسـی و غیرتجربی 
را نفـی و غیرقابـل اعتمـاد شـمرده اند. 3. انسـان و همه حاالت 
و ادراکات او را محـدود بـه حـدود فیزیکـی و فاقـد روح و نفس 

شـمرده اند. مجرد 
عالمـه مصباح، فقیه، حکیم، مجاهد، فیلسـوف از اندیشـمندان 
پـرکار و پر آثار در زمینه علوم انسـانی بوده اند. ایشـان موسسـه 

آموزشـی، پژوهشـی امام خمینی را به منظور تربیت متخصص 
در ابعاد مختلف علوم انسـانی اسـالمی تاسـیس کردند و دارای، 
آراء و اندیشـه های نابـی در این زمینه هسـتند. با تشـریح آراء و 
اندیشـه های ایشـان، بکارگیـری ظرفیت های فکـری معظم له 
در باب علوم انسـانی اسـالمی و تفکیک علوم انسانی توصیفی 
از علوم انسـانی دسـتوری، توسـط معظم له، راه سـخت و دشوار 
تولیـد علـوم انسـانی و اسالمی سـازی آن هـا را هموار و آسـان 
می کنـد. قبـل از طـرح دیدگاه هـای ایشـان در بـاره ماهیـت، 
روش، اهـداف و ویژگی هـای کلیـدی علـوم انسـانی اسـالمی 
الزم اسـت بـه 5 نکتـه کلیـدی از نـگاه ایشـان در مطالعـه و 

بررسـی علوم انسـانی توجه کنیم. 
نکته اول تاکید بر تفکیک مسـائل متافیزیکی عقلی از مسـائل 
حسـی تجربـی اسـت. زیـرا روش بررسـی در یکی عقلـی و در 
دیگری تجربی اسـت. حوزه و محل این تفکیک، از نظر ایشان، 
چیزی جز عقل ویژگی انسـانی انسـان نیسـت. عقالنیت، خود، 
مرهون آگاهی و اندیشـه های کلی و اندیشـه های کلی خارج از 
قلمـرو حس و تجربه اسـت زیـرا تنها راه اصطیـاد و درک آن ها 
عقل و منطق عقالئی اسـت و تقلید و اندیشـه های غیرمنطقی 
نیسـت. درک، فهـم و اثبـات اندیشـه های کلـی، بسـیار حایـز 
اهمیت هسـتند، زیرا اساسـی ترین نقـش را در معنـی دار کردن 
و ارزش بخشـیدن بـه زندگی ایفـا می کنند. یکـی از مهم ترین 
و اساسـی ترین اندیشـه ها و مسـائل کلـی از نظر ایشـان همان 
گـزاره و قضیه کلی اسـت که »آیا پدیده هـا و موجودات جهان، 
صـرف نظـر از ویژگی های شـان، صرفـا مولود فعـل و انفعاالت 
مـادی هسـتند، یـا موجود دیگری که از سـنخ ماده نیسـت، نیز 
در پدیـد آمـدن آن هـا نقـش دارد؟ بـه عبـارت دیگر آیـا جهان 
مـاده بـا همه پیوندهائـی که میان پدیده های شـناخته شـده یا 
ناشـناخته شـده، آن برقرار اسـت، وابسـته به موجـودی ماورای 

مـاده، غیرمـادی و مجرد هسـت یا نه؟ 
نکتـه کلیـدی دوم آن اسـت کـه اگـر چنیـن وابسـتگی وجود 
دارد، ایـن وابسـتگی هـم سـنخ و مشـابه وابسـتگی های مادی 
بـه یکدیگـر نیسـت تـا بتـوان بـا روش تجربـی مطالعـه کـرد 
زیـرا همان گونـه کـه خـوِد موجـوِد غیرمـادی با تجربه حسـی 
درک نمی شـود، وابسـتگی پدیده هـای غیرمـادی هم بـا ادوات 
و ابزارهای مادی و آزمایشـگاهی درک نمی شـود. زیرا فلسفه از 
احـکام کلی وجـود با روش تعقلی بحث می کنـد و علم تجربی 
و حسـی با متد و روش تجربی سـر و کار دارد و به همین دلیل 
در منازعـات و اختالفـات فلسـفی نمی تـوان به تجربـه مراجعه 

کـرد و آن را داور قـرار داد. 3
در  منحصـر  موجـودات  کـه  آن جـا  از  سـوم  کلیـدی  نکتـه 
محسوسـات نیسـتند و وجود الکتریسـیته و امواج الکترومنتیک 
و... از نظـر علـوم قطعـی اسـت، منکر مـاورای محسوسـات یا 
بایـد همـه این حقایـق را انـکار کند یـا بپذیرد که راه شـناخت 
منحصـر در ادراک مسـتقیم حسـی نیسـت و عقـل قادر اسـت 
از آثـار حسـی پـی به موثر نامحسـوس ببـرد. اتـکاء انحصاری 
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بـه حـس و ادراکات حسـی و محـدود کـردن منابع شـناخت به ادراکات حسـی 
می طلبـد در بـاره موجـودات غیرفیزیکـی و مـاورای طبیعـت سـکوت کـرد، نه 

آن کـه آن را نفـی کـرد. 4
نکتـه کلیدی چهارم آن اسـت که خـوِد انکارناپذیری و بدیهی بودن دسـته ای از 
اصـول عقلـی ماننـد محال بـودن تناقض دلیل وجود سرچشـمه دیگـری برای 
معرفـت غیـر از حس اسـت. پـس صـرف این که مضمـون قضیـه ای در قلمرو 
حـس نبـود آن را غیـر قابـل شـناخت و غیرقابـل اثبـات نمی کند. زیـرا می توان 
از راه بدیهیـات اولیـه به اثبات مسـایل غیرتجربی دسـت یافـت بلکه قطعیت و 

کلیـت قوانیـن علـوم مرهون همین بدیهـات و اصول متافیزیکی اسـت. 
و نکتـه کلیـدی پنجم مسـایل علمی بـا ویژگی »کلیـت« از ادراکات مسـتقیم 
حسـی و تجربـی متمایـز می شـوند، زیـرا ما بـا حواس فقط بـه وجـود دو پدیده 
متمایـز پـی می بریـم، امـا وابسـتگی یکی بـه دیگـری و نیـز درک این که این 
وابسـتگی در گذشـته و آینـده و در هر مکانـی هم وجـود دارد کار نیرویی غیر از 
حـس اسـت بـه نام عقـل که حقایـق ثابتـی را بدون قیدهـای زمانـی و مکانی 

درک می کنـد. 
بنابـر ایـن می توان چنیـن نتیجه گرفت کـه اوال اصول عقلـی، متافیزیکی بوده 
و غیرقابـل اثبـات بـا حس و تجربه انـد و ثانیا این که همه علـوم تجربی، نیازمند 
بـه اصول متافیزیکی انـد. زیرا آن ها معیار بازشناسـی معرفـت صحیح )حقیقت( 
از اوهـام و خطاها هسـتند و تجربه چیزی جز این نیسـت کـه یک پدیده جزیی 
که به وسـیله انسـان خلق شده اسـت تکرار شـود و از تکرار آن چند پدیده جدید 
و همانند بوجود آید که با حس درک شـود و با شـناخت تجربی شـناخته شـود. 
امـا شـناخت تجربـی بخودی خـود قادر نیسـت رابطه ضـروری را بیـن پدیده ها 
نشـان دهـد زیرا این گونه شـناخت ها؛ درک رابطه ضروری بیـن پدیده ها، تنها از 
راه مشـاهده وجـود دو پدیـده پی در پی به دسـت نمی آید زیرا ضـرورت و ارتباط 

ضـروری از جملـه اموری اسـت که فقـط با عقل قابل درک اسـت.5
نمونـه روشـن پنـج نکتـه کلیـدی باال و تفسـیر و تبییـن آن هـا را می تـوان در 
»مسـئله ادراک« دیـد و مالحظـه کـرد. ادراک اصلی ترین کار نفس اسـت، که 
بـا وجـود آن، وجـود نفـس و با تجـردش، تجرد نفس ثابت می شـود. »مسـئله 

ادراک« را می تـوان در دو سـطح بررسـی کـرد: یکـی سـطح علمـی کـه در آن 
کیفیـت پیدایش ادراک در انسـان به وسـیله آزمایش های گوناگـون و روابط این 
پدیده با پدیده های دیگر بررسـی می شـود و دیگری سـطح فلسـفی اسـت که 
حقیقـت و کنـه ادراک را بـا مفاهیـم عقلی و متافیزیکی تبیین و تفسـیر می کند 

کـه جایـی بـرای تجربـه و راهی بـرای رخنه تجربـه در آن وجـود ندارد. 
خاصیـت بحث علمی، تجربی بودن اسـت و تجربی بودن یعنی سـخنی در باره 
حقایـق متافیزیکـی نداشـتن و حق نفـی یا اثبات آن ها را نداشـتن. بدون شـک 
پیشـرفت های فیزیـک، شـیمی، فیزیولوژی و روانشناسـی به شـناخت شـرایط 
ادراک و فعـل و انفعاالتـی کـه در جریـان تحقـق آن روی می دهـد کمک های 
فراوانـی کـرده و می کنـد ولی کمکی به حقیقـت ادراک و کنه ادراک در سـطح 
فلسـفی نکـرده و نمی توانـد بکنـد. بـا علم فیزیک و شـیمی کیفیت انتقـال نور 
و انتقـال امـواج صوتـی را در مـورد دیـدن و شـنیدن، و تجزیـه و ترکیـب مواد 
را در مـورد بوییـدن و چشـیدن، می فهمیـم و بـا علـم فیزیولـوژی کیفیـت کار 
اندام هـای حسـی و نقـل و انتقـال تاثـرات عصبی را به وسـیله سلسـله اعصاب 
درک می کنیـم و با علم روان شناسـی مکانیسـم ذهن و حافظـه و تداعی معانی 
را تشـریح می کنیـم. امـا بعـد از همـه این هـا ابهامـی کـه در زمینـه فلسـفی 
پیرامـون حقیقـت ادراک وجـود دارد، کـه آیـا ادراک پدیـده ای مـادی اسـت یـا 
مجـرد، همچنـان بـه قوت خـود باقـی خواهد مانـد؛ زیرا فـرض وجـود موجود 
مجـردی کـه ادراک از آن صادر شـود یـا انفعالی که در آن پدیـد می آید، با هیچ 
یک از تفسـیرهای علمی و تجربی ادراک منافات ندارد و به همین سـبب اثبات 

یا نفـی آن نیازمنـد دلیل دیگری اسـت. 
در مقابـل، سـطح علمی، سـطح فلسـفی قـرار دارد. خاصیت بحث فلسـفی آن 
اسـت کـه از ظواهـر تجربی عبور کـرده و حقیقت و کنه اشـیاء را به صورت کلی 
و متافیزیکـی بررسـی می کنـد. چنانکه اگر مـا حرکت اتومبیلی را بـا نیرویی که 
از سـوختن بنزیـن به وجـود می آیـد توجیه کنیم، این تفسـیر مکانیکـی به هیچ 
وجـه دلیلـی بر بی نیـازی اتومبیـل از راننده نخواهد بـود. حال اگر کسـی از قوه 
بینایی محروم باشـد یا چشـمان خود را ببندد حق ندارد به اسـتناد این که راننده 

اتومبیـل را نمی بینـد وجـود آن را نفی کند.6 
 عالمه مصباح پس از آنکه شـناخت را به سـه قسـم سـطحی، علمی و فلسفی 
تقسـیم می کنند، مشـکل اصلی شـناخت و ادراک را در این می داننـد که ادراک 
پـس از چنـد واسـطه به موضـوع ادراک )آبـژه( تعلق می گیرد و بنابـر این آن چه 
بالواسـطه درک می شـود فقـط صـورت ادراکی اسـت که در شـخص مدرک و 
قـوه مدرکـه وی تحقـق می یابـد. ایشـان چنیـن ادراکی را به سـه دلیـل مجرد 
می داننـد: اوال به دلیـل این کـه صورت هـای بزرگـی کـه درک می کنیـم قابـل 
انطبـاع در عضـوی کـه بـه مراتـب کوچکتـر اسـت، نمی باشـد، ثانیـا صـورِت 
پیوسـته، قابـل تحقـق در اجزاء ناپیوسـتِه مغز مادی نیسـت و ثالثا هـر جزیی از 
مـاده )بـه فرض این که توان درک داشـته باشـد( تنها می توانـد صورت منعکس 
شـده در خـودش را درک کنـد و بر این اسـاس مقایسـه دو صـورت امکان پذیر 
نمی باشـد، پس بر این اسـاس و بر اسـاس ادله بسـیار دیگر تجرد ادراک اثبات 
می شـود. البتـه به نظر عالمه مصباح تجـرد ادراک به معنای اسـتغنای از زمینه 
و شـرایط و ابزارهـای مـادی نیسـت چنانچـه نیـاز به شـرایط مادی هـم دلیل 

مادی بـودن خود ادراک نیسـت. 
بنابـر ایـن عالمه مصباح تفسـیر فلسـفی ادراک به تفسـیر علمی و بیـان روابط 
فیزیکـی و فیزیولـوژی و دیگـر روابـط تجربـی ماننـد رفتار یـا کارکـرد را خلط 
مسـایل فلسـفی و مسـایل علمـی می داننـد. و اساسـا تفسـیر ادراک بـه تبدبل 
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ادلـه متعـددی  بـه  را  بـه فیزیولوژیکـی  انعـکاس فیزیکـی 
نمی پذیرانـد، اول این که درسـت اسـت که در تبدیـل پدیده ها 
بـه یکدیگـر مانند تبدیـل انرژی الکتریکـی به انـرژی نورانی، 
پدیـده نخسـت صورت و فعلیـت خود را از دسـت می دهد ولی 
در ادراک چنین نیسـت انعکاس فیزیکی عکسـی که به وسیله 
عدسـی چشـم در شـبکیه می افتـد بعـد از تبدیل بـه انعکاس 
عصبـی باید باقی باشـد تا مـورد ادراک قرار گیـرد. دوم این که 
پدیـده دوم نمی توانـد نمایان گـر حقیقت پدیده اول باشـد، بله، 
تنها می تواند نتیجه آن شـمرده شـود. و سـوم این که نه پدیده 
فیزیولوژیکـی را می توان به مفهـوم دقیق کلمه انعکاس پدیده 
فیزیکـی دانسـت و نـه پیدایـش مفهـوم را می تـوان انعکاس 
فیزیولوژیکـی احسـاس شـمرد زیـرا هیـچ دلیل علمـی برای 
آن وجـود نـدارد. از همـه مـوارد یاد شـده گذشـته کار مفاهیم 
منطقـی و عقلـی )معقـوالت ثانیه منطقی و فلسـفی( از سـایر 
مفاهیم مشـکل تر و تفسـیر آن ها به »انعکاس« نابجاتر است، 
زیـرا هیـچ یـک از آن هـا از راه تجرید و تعمیم ادراکات حسـی 
بدسـت نمی آینـد. بـه عبـارت دیگـر هیـچ یـک از اندام هـای 
حسـی مـا قـادر بـه درک علت بـودن یـا معلول بـودن چیزی 
نیسـت. در نتیجـه آزمون هـا، آزمایش هـا و همـه فرایندهـای 
فیزیکـی، فیزیولوژیکـی و فیزیکوشـیمیایی حداکثـر می توانند 
سـیر ادراک را از نظـر علمـی بیـان کننـد و پدیده هایـی را که 
در جریـان آن تحقـق می یابند نشـان دهند، ولـی به هیچ وجه 
نمی توانند حقیقت آن را روشـن سـازند.7حال بـا در نظر گرفتن 
ایـن چند نکته کلیدی در باره آن چه ماهیتش فیزیکی نیسـت، 
همـراه بـا مثالی که به تشـریح و تبیین روشـن آن هـا پرداخت 
بـه تشـریح و تبیین دیدگاه های ایشـان در بـاره ماهیت، روش 
و اهـداف علـوم انسـانی و علوم انسـانی اسـالمی می پردازیم. 

علومانسانیاسالمیدرنگاهعالمه
اسـتاد عالمـه مصبـاح در اتصـاف علـم بـه اسـالمی بـودن 
کمتریـن مناسـبت، ماننـد وجـود مقاصـد، مبانـی و یـا منابـع 
مشـترک، را کافـی می داننـد. برایـن اسـاس منظـور از علـم 
اسـالمی علمی اسـت که افزون بر داشـتن مسـائل مشـترک 
بـا اسـالم، مبانـی، اهـداف، و منابـع آن بـا آموزه هـای اسـالم 
موافـق و سـازگار باشـد. امـا اگـر علمـی در یکـی از این سـه 
مـورد بـا اسـالم سـازگار و موافـق نباشـد، اسـالمی نخواهـد 
 )human sciences یا humanities( بود.8علوم انسـانی
 mathematical and( در مقابـل علـوم طبیعـی و ریاضـی
natural sciences(، از نظـر ایشـان علومـی هسـتند کـه 
کـه در میـان موجودات زنده، انسـان را با نگاهـی ویژه مطالعه 
می کننـد. بـه مجموعـه علومـی که، بر اسـاس تلقـی رایج، به 
شـناخت انسـان و توصیف، تبیین و تفسـیر پدیده هـای فردی 
و اجتماعـی )از آن جهـت کـه انسـانی اند، نـه از آن جهـت که 
فیزیکـی و زیسـتی اند(، و جهـت بخشـی به افعـال و انفعاالت 
انسـانی، می پردازنـد، علـوم انسـانی اطـالق می شـود.9 علـوم 

انسـانی در تعریـف یـاد شـده دارای مبانی خاصی هسـتند که 
عمومـا زیـر شـاخه humanities قـرار می گیرنـد. علـوم یاد 
شـده شـامل علومـی چـون حسـابداری، کتابـداری، جغرافیا و 
هتـل داری نمی شـوند امـا دانش هائـی چـون اخـالق، حقوق، 
اقتصـاد، روانشناسـی، جامعه شناسـی، مدیریت، علـوم تربیتی، 
علـوم سیاسـی و تاریخ تحلیلـی و مبانی آن ها را مانند فلسـفه، 
معرفت شناسـی، انسان شناسـی و فلسـفه های مضـاف را در بر 
می گیرنـد.10 از نظـر ایشـان علـومی کـه به توصیـف وتحلیل 
ابعـاد وجـودی انسـان، افعـال و هـدف زندگـی وی می پردازند 
علـوم انسـانی توصیفـی و علومـی کـه بـر اسـاس اطالعـات 
به دسـت آمـده از علـوم توصیفی به صـدور دسـتورالعمل ها و 
توصیه هایـی بـرای عمـل انسـان ها در جهت نیل به سـعادت 
وکمـال اقـدام می کننـد، علوم انسـانی دسـتوری یـا هنجاری 

گفتـه می شـود. 11

ویژگیهایاصلیعلومانسانیازدیدگاهعالمه
مهم تریـن ویژگـی علـوم انسـانی اسـالمی در دیـدگاه عالمه 
مصبـاح یا به تعبیر بهتر تولید علوم انسـانی اسـالمی در تبیین 
مبانـی ایـن علـوم نهفته اسـت. تبیین مبانـی علوم انسـانی از 
آن جهـت کـه شـرح و تفصیـل هسـت ها اسـت و بـه حقایق 
آن گونـه که هسـتند می پـردازد و داوری و ارزش گـذاری در آن 
وجـود نـدارد، در بخش علوم انسـانی توصیفی قـرار می گیرد و 
باید بین آن ها و علوم انسـانی دسـتوری تفکیـک گذارد. مبانی 
علوم انسـانی توصیفی از نظرگاه ایشـان در هفت سـاحت قابل 
طـرح اسـت که اهـم آن هـا معرفت شناسـی، هستی شناسـی، 
در  مبنـا  از  منظـور  اسـت.  روش شناسـی  و  انسان شناسـی، 
مبانـی علـوم انسـانی گزاره های خبـری توصیفی اسـت که یا 
بدیهی انـد و یـا در علوم دیگـری اثبات می شـوند و به گونه ای 
بـر علـوم انسـانی اسـالمی تقـدم منطقـی داراند و در بررسـی 
علـوم انسـانی اسـالمی، به کار می رونـد. در زیر فقط اشـاره ای 
بـه مبانـی معرفت شناسـی، هستی شناسـی، روش شناسـی و 
انسان شناسـی از دیـدگاه عالمـه مصبـاح و تفاوت اساسـی که 

در موضـوع، هـدف و روش بـه بـار مـی آورد، می کنیم.

مبانیمعرفتشناختیدردیدگاهعالمهمصباح
در نظـر اسـتاد عالمه مصبـاح مفهوم معرفت یـا همان مطلق 
علـم و آگاهـی بدیهـی و بی نیـاز از تعریـف اسـت و عبـارت 
اسـت از حضـور خـود شـیئ یا صـورت جزئـی یا کلـی آن نزد 
موجـود مجـرد. از نظر ایشـان امـکان و وجود شـناخت یقینی 
افـزون بـر این کـه به لحـاظ عقلـی مـورد اذعان فیلسـوفان و 
معرفت شناسـان مسـلمان قرار گرفته اسـت، مورد تایید اسالم 
و قـرآن نیـز هسـت. بنابر ایـن اصل وجـود معرفت مطلـق، از 
دیـدگاه اسـتاد، انکارناپذیـر اسـت. بشـر معرفت هائـی دارد که 
مسـتقل از نحوه ادراک، و نیز مسـتقل از شـرایط عینی خاص، 
همـواره معتبرانـد. شـناخت عالـم عین و خـارج از ذهـن و نیز 

از نظر ایشان علومى هستند که 
در میان موجودات زنده، انسان 

را با نگاهى ویژه مطالعه مى کنند. 
به مجموعه علومى که، بر اساس 

تلقى رایج، به شناخت انسان 
و توصیف، تبیین و تفسیر 

پدیده های فردی و اجتماعى )از 
آن جهت که انسانى اند، نه از آن 
جهت که فیزیکى و زیستى اند(، 

و جهت بخشى به افعال و 
انفعاالت انسانى، مى پردازند، 
علوم انسانى اطالق مى شود.
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شـناخت امـور نامحسـوس نه تنها ممکـن که تحقق پذیـر و واقعی اسـت. زیرا 
ایـن از نتایـج منطقـی ذهنیـت گرائی و ایدئالیسـم12 اسـت که به سـبب آن که 
همـه معرفت هـا را به ذهنیـت صاحبان معرفت وابسـته می داند شـناخت واقعی 
عالـم خـارج از ذهن را ناممکـن می داند اما بنابر واقع گرائی، رئالسـیم13 و در واقع 
همـان دیدگاه اسـتاد که بدین معنا اسـت که هسـتی، هم، واقعیـت دارد، و هم، 
تردیدناپذیر اسـت، قابل شـناخت دانسـتن آن، از نتایج اجتناب ناپذیر واقع گرائی 
اسـت. فیلسـوفان و منطق دانان مسـلمان با بررسـی نحوه تشـکیل معرفت به 
خـارج از ذهـن و دسـته بندی آن هـا نشـان می دهنـد کـه برخـی از معرفت هـا 
می تواننـد یقینـی و مطلـق باشـند، نیـز آن هـا نشـان می دهنـد که هـم روش 
تجربـی وابسـته بـه عقل اسـت و هم تصدیق به وجود محسوسـات وابسـته به 
عقـل اسـت و بنابـر این نـه تنها امـکان که وقوع شـناخت به امور نامحسـوس 

عقـال انکارناپذیر و تردیدناپذیر اسـت.14
مبنـای عالمـه مصبـاح در معرفت شناسـی واقعیت گرائـی معرفت شـناختی یـا 
عینی گرائـی اسـت. بدیـن روی معرفت به واقع را، هم در علوم انسـانی توصیفی 
و هـم در علـوم انسـانی دسـتوری، همان گونـه که هسـت و بـدون آن که دیگر 
عوامـل در آن تغییـری ایجـاد کنند ممکن می شـمرد. بر این اسـاس گزاره های 
علـوم انسـانی، چـه توصیفـی و چه دسـتوری آن، هـم امکان صـدق و کذب در 
آن هـا وجـود دارد و هـم وحدت گرائی و کثرت گرائی معرفتـی در آن ها مفهوم و 
معنـی پیـدا می کند. و بـاز بر همین مبنا می تـوان غیرقابل قبول بـودن نظریات 
نسـبی گرائی و غیرواقع گرائـی در علـوم انسـانی، چه از نوع توصیفـی آن و چه از 
نـوع دسـتوری آن، را اسـتنباط کرد. افـزون بر این کـه تاکید نسـبی گرایان مانند 
تفهم گرایـان، پدیدارگرایـان، تاریخ گرایـان و... بـر عناصـری چـون نیـت، هدف 
آگاهانـه کنشـگر، سـاختار ذهنی پژوهش گـر، آگاهـی، اراده، نیازها، خواسـته ها، 
آرمان هـا، اهـداف کلـی و ارزش هـا و درک معنـای عمیـق زندگـی، عـالوه بـر 
این کـه هیـچ یک از این عناصر با مشـاهده حسـی تجربی قابل درک نیسـتند، 
خـود گـواه آن اسـت کـه آن هـا )نسـبی گرایان( نیـز به امـکان معرفت بـه امور 
نامحسـوس در علوم انسـانی رایج بـاور دارند.15در نتیجـه پذیرش امکان معرفت 
به امور نامحسـوس در معرفت شناسـی اسـالمی موجب می شـود علوم انسـانی 
بتوانند در شـناخت انسـان به اثبات و اسـتقالل روح دسـت یابند و آن را و دیگر 
عوامـل معانـی مجـرد را در توصیـف و تفسـیر دخالت دهنـد و به بیـان وجود یا 
عـدم ابعـاد، عوامـل و روابط نامحسـوس پرداخته و آن ها را کشـف، فهم و اثبات 
کننـد و بـه توجیـه و ارزش گذاری انگیزه های معنوی و آثـار و رفتارها در زندگی 
پـس از مـرگ بپردازنـد و بـا تعیین هـدف نهائی زندگـی، اهـداف و ارزش های 

میانـی و سـپس توصیه هـای عملی مشـخص را تعیین کنند. 

مبانیهستیشناختیدردیدگاهعالمهمصباح
بـر اسـاس رویکـرد حکمای اسـالمی و عالمه مصباح به هسـتی، هسـتی یک 
امـر خارجـی، حقیقی و بدیهی اسـت و بداهت آن با عقل درک می شـود و منکر 
حقیقـت خارجی و عینی منکـر بدیهی ترین امر و دچار سفسـطه و انکار واقعیت 
شـده اسـت.16در حکمـت اسـالمی مباحـث هستی شناسـی و معرفت شناسـی 
پیونـدی ناگسسـتنی با یکدیگـر دارند وقتی هسـتی واقعیت داشـت و واقعیتش 
بدیهـی و انکارناپذیـر بـود، ادراک هسـتی هم، حد اقل هسـتی خـود وحاالت و 
ادراکات خـود نیـز بدیهی وانکارناپذیر اسـت. درک خود، حقیقت خود و حقیقیت 
حـاالت و ادراکات خـود جزمـی، یقینـی و مطلق انـد. پس حقایـق مطلقی وجود 

دارند که نسـبی نیسـتند، یعنـی مقید به زمان، مکان و اشـخاص نیسـتند. 

دیـدگاه عالمـه مصبـاح در مبانـی هستی شناسـی با دیـدگاه جریان مسـلط در 
علوم انسـانی تفاوت شـگرفی دارد. جریان مسـلط در علوم انسـانی، هسـتی را 
بـه هسـتی فیزیکی و انسـان را در بدن و موضـوع علوم انسـانی را در رفتارهای 
محسـوس خالصـه می کنـد. ایـن نگرش تاثیـر شـگرفی در ابعـاد مختلف این 
علـوم؛ توصیفـی، تبیینـی، تفسـیری و جهـت بخشـی، دارد. عالمـه مصبـاح با 
اثبات سـاحت غیرمادی برای هسـتی و انسـان، موضوعات غیرمادی، علت های 
غیرمـادی، آثار نامحسـوس، اهـداف و آرمان هـای غیرمـادی، توصیه های ناظر 
بـه ایـن اهـداف، آرمان هـا را فـراروی پژوهش گـر علوم انسـانی قـرار می دهد. 
ایـن نگـرش سـبب می شـود وجود علـل حقیقـی در کنار علـل اعـدادی، وجود 
ضـرورت علـی- معلولی )یا ضـرورت وجود معلول هنگام وجـود علت که منجر 
بـه پیش بینـی می شـود( و این کـه اراده فاعـل جـزء علت تامـه رفتـار اختیاری 
اسـت، مـورد قبـول و اذعان قرار  گیرد. جریان مسـلط بر علوم انسـانی با کشـف 
علت هـای فاعلـی طبیعـی و یـا علت هـای اعـدادی مـادی، سـبب می شـوند 
ُمَحِقـق تنهـا و صرفـا بـه تبییـن علـل طبیعـی و مادی کـه علت هـای ناقصه 
پدیده هـای انسـانی هسـتند دسـت  یابـد و از تاثیـر عوامـل مـادی ناشـناخته و 
علـل مـادی جایگزیـن، یـا علـل غیرمـادی عرضـی یـا طولـی که بـه تحقیق 
وجـود دارنـد، غفلـت ورزد.17 حـال آن کـه بنـا بـر نگـرش عالمه مصبـاح همه 
ایـن عوامـل یک جـا در دسـترس محقق علوم انسـانی اسـالمی قـرار می گیرد. 
افـزون بـر این کـه پیدایـش پدیده های انسـانی معمـوال برآیند، نه یـک عامل، 
کـه کنـش و واکنش عوامـل متعددی هسـتند و بنابراین تزاحـم آن ها یا غفلت 
از آن هـا می توانـد موجـب تضعیف یـا از بین رفتـن اثر یکی یا همه آن ها شـود. 
اهمیـت توجـه به این نکته وقتی مشـخص می شـود که توجه کنیـم که رابطه 
ضـروری میـان علت هـای ناقصـه و علت های اعـدادی با معلـول وجود نـدارد.

مبانیانسانشناختیدرعلومانسانیازدیدگاهعالمهمصباح
از دیدگاه اسـالم، انسـان تنها ارگانیسـم محسوس نیسـت بلکه دارای عنصری 
ماورائـی اسـت کـه بعـد از متالشـی شـدن بـدن هـم باقـی می مانـد و حیاتی 
جاودانـی و سـعادت یـا شـقاوتی ابدی خواهد داشـت. در واقع، انسـانیت انسـان 
بـه روح اوسـت و بـدن به منزلـه ی ابـزاری بـرای فّعالیت یـا مرکبی برای سـیر 
و حرکـت اسـت کـه الّبتـه می بایسـت در همین حـّد بـه آن، بهـا داد و در حفظ 
سـالمت و نیرومندی آن کوشـید آنچنانکه می بایسـت به سالمت و نیرومندی 
ابـزار و مرکـب، اهتمـام شـود. مهم تریـن روش انسان شناسـی، انسان شناسـی 
عقلی و فلسـفی اسـت. انسان شناسـی عقلی و فلسـفی از چیسـتی انسـان، تک 
بعـدی یـا دو بعـدی بودن وی، مـادی یا مجرد بـودن او، مختار یـا مجبور بودن 
وی، و باالخـره از هـدف زندگـی او بحـث می کند. از دید عالمه مصباح انسـان 
ترکیبـی از روح و بـدن و تاثیـر متقابـل آن ها اسـت. روح هویت حقیقی انسـان، 
مجـرد، جاودانـه و از سـه مرتبـه نباتی، حیوانی و انسـانی تشـکیل یافته اسـت. 
حـاوی سرشـت مشـترک، فطـرت الهـی، ادراکات بدیهـی، تمایـالت متعالـی، 
منشـا قوانین کلی و توصیه های عام در علوم انسـانی اسـت. دارای اراده، اختیار 
)چیـزی کـه مبنـای منطقـی پذیرش امـکان علوم انسـانی دسـتوری اسـت( و 
کمـال جواسـت زیرا ذاتش را دوسـت دارد و حب ذات، حـب کمال و حب کمال 
حـب کمـال نهائـی را کـه قرب خدا و منشـا کمال بی نهایت اسـت را بـه دنبال 
مـی آورد. کنش هایـش ابـزاری و بـرای رسـیدن به کمـال نهائی اسـت و تعیین 

کننـده رابطـه کنش ها وکمـال نهائی عقـل و وحی اسـت.18



9595

ويژه نامه ارتحال حضرت عالمه مصباح یزدی

مبانیروششناختیدرعلومانسانیازدیدگاهعالمه
بـه تعـداد ابزارهـا و راه هـای معرفـت حصولـی؛ عقـل، حس، 
تجربـه و نقـل، و بسـته بـه حقایقـی کـه در پی کشـف آن ها 
هسـتیم و بسـته به مقتضای طبیعت مسـائل علوم، روش های 
دسـت یابی بـه معرفـت؛ عقلی، حسـی، تجربی و نقلـی، وجود 
دارد. روش عقلی و قیاسـی به لحاظ مقدمات بدیهی یا منتهی 
بـه بدهیـات آن، قطعی، یقینـی و تردیدناپذیر اسـت. برغم نیاز 
همـه علـوم بـه روش عقلـی در اثبـات موضوعـات، کلی ترین 
اصـول موضوعـه و تعمیـم نتایـج آن، و در ایـن میـان، برغـم 
نیازمـدی روش تجربـی بـه روش قیاسـی و عقلـی، امـا اوال 
روش تجربـی بـه لحاظ اسـتفاده از مقدمات تجربـی و ثانیا به 
لحـاظ این کـه نتیجـه تابـع اخس مقدمـات اسـت، مفید یقین 
نیسـت و در نتیجـه تحلیل هـا و اسـتدالل هایش در نهایـت 
یقیـن آور نیسـتند. از نـگاه عالمـه مصبـاح کاربـرد ایـن روش 
در علـوم انسـانی نتایجـی به مراتب ضعیف تـر به بار مـی آورد. 
روش تجربـی و بـه زبـان فلسـفی، علـم تجربی از علـل مِعده 
)اعـدادی( پدیده هـا بحـث می کنـد نـه از علت فاعلـی و غائی 
حقیقـی آن هـا.19 بنابرایـن، محـض نمونـه اگر جامعه شناسـی 
دیـن در بـاره دیـن خاصی مطالعـه می کند نـه از نـازل کننده 
)علـت فاعلـی( بحث می کند و نـه از هدف دیـن )علت غائی(. 
بلکـه صرفـا از کیفیت پیدایـش آن دین در جامعـه و تحوالت 
آن سـخن بـه میان مـی آورد. حاصل تحقیقات از مسـیر چنین 
روشـی پـاره ای از امـور ظنـی و غیر قطعی و غیرقابل اسـتفاده 

بـرای مبانی اندیشـه ای علوم انسـانی اسـت.

نتیجهگیری
با وصفی که از تشـریح مبانی معرفت شناسـی، هستی شناسـی، 
انسان شناسـی و روش شناسـی از دیدگاه حضرت عالمه مصباح 
در علوم انسـانی گذشـت، به دسـت آمد کـه اوال موضوع علوم 
انسـانی، انسـانی اسـت مرکـب از روح و بـدن بـا تاثیـر متقابل 
کـه بعـد روحانـی او مجـرد، جاودانـه و هویـت حقیقـی وی را 
تشـکیل می دهـد. سرشـت مشـترک، فطـرت الهـی، ادراکات 
بدیهـی، تمایـالت متعالی و کمال جوئی از ویژگی های اوسـت، 
کنش هایـش ابـزاری و برای رسـیدن بـه کمال نهائـی و قرب 
خداسـت. تعییـن کننده رابطه کنش ها و کمـال نهائی هم عقل 
و وحـی اسـت. ثانیا انسـان بـه اوصافی کـه گذشـت از اهدافی 
متوسـط و نهائـی برخوردار اسـت. هدف نهائی اش قـرب خدا و 
کمـاالت بی نهایـت او اسـت و ثالثا روشـی که حضـرت عالمه 
بـرای شـناخت انسـان و توصیـف و تبیین و تفسـیر پدیده های 
فـردی و اجتماعی و جهت بخشـی به افعال و انفعاالت انسـانی 
در نظـر گرفته انـد ترکیبـی از روش های عقلی، نقلی، شـهودی 
و گاه تجربـی اسـت. در دیـدگاه عالمـه مصباح، علوم انسـانی، 
چـه از نـوع توصیفـی اش و چـه از نـوع دسـتوری اش، با چنین 
ویژگی هائـی، به سـبب آن کـه مبانی اش بـا اسـالم در توافق و 

سـازگاری اسـت، علوم انسـانی اسـالمی  خوانده می شوند.
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دیدگاه عالمه مصباح در مبانى 
هستى شناسى با دیدگاه جریان 
مسلط در علوم انسانى تفاوت 

شگرفى دارد. جریان مسلط 
در علوم انسانى، هستى را به 
هستى فیزیکى و انسان را در 
بدن و موضوع علوم انسانى را 
در رفتارهای محسوس خالصه 

مى کند.


