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مصباح طرح می شود.
او پس از نقد دیدگاه اخالقِی دیگر فیلســوفان از یونان باستان 
تا مکتب های جدیِد غربــی، نظر ویژۀ خود را عرضه می کند. 
آیت الله مصباح با نقد اخالق ارســطویی  که قرن ها بر دیدگاه 
اخالقی حکمای مســلمان حاکم بود، راهــی نو را در اخالق 
می گشاید. از نظر استاد مصباح انسان به دنبال کمال و سعادت 
خود است. کمال و سعادت حقیقی انسان در نزدیک شدن به 

سرچشمۀ کمال، یعنی حق تعالی است.
قرب به خدا غایت قصوای حیات انسان است. ارزش افعال و 
نیک و بِد اعمال در نسبت آنها با این غایت سنجیده می شود. 
این غایت الغایات است و دیگر اهداف مادی، معنوی، فردی و 

اجتماعی جزء غایات متوسط و مقدمی هستند.
بیانی از قرب به خدا، رســیدن به مقام »عندیت« است؛ یعنی 
قرب معنوی واقعی، نــه اعتباری، چنان که در قرآن کریم به آن 
اشاره شــده است. متقین در بوســتان ها در نشست گاهی نزد 
َعِد 

ْ
اٍت َو َنَهٍر. ِفی َمق ِقیَن ِفی َجنَّ ُمتَّ

ْ
پروردگارشان هستند: »ِإنَّ ال

استاد مصباح با استفاده از فلسفۀ الهی اثبات می کند که انسان 
موجودی دوساحتی اســت؛ روح مجرد و حیات ابدی دارد؛ 
ابعاد و قوای گوناگون دارد؛ آگاهی و اختیار دارد؛ مســتعد نیل 
به کماالتی اســت که با آگاهی و عزم و عمــل می تواند به آن 
برســد و سرنوشتش را رقم بزند؛ آفرینش انسان عبث نیست و 
هدفش رســیدن به سعادت و کمال است. انسان برای رسیدن 
به ســعادت، افزون بر بهره گیری از عقل و حواسش، نیازمند 
هدایت الهی است. اینجاست که نبوت، معاد، دین، اخالق، 

حقوق، سیاست، مدیریت، تربیت و معنویت طرح می شود.
انســان ابعاد گوناگونی دارد؛ ازاین رو، در شناخت او باید از 
عقل، حس، تجربه، نقل، درون نگری و شهود استفاده کرد. 
بنا بر این، انسان شناســی چهار گونه دارد: فلسفی؛ علمی؛ 
دینی؛ عرفانی. در انسان شناسی و علوم انسانی، هم احکام 
توصیفی و هم احکام هنجاری داریم. پرســش اساسی در 
اینجا این است: غایت مطلوب انسان چیست و راه رسیدن 
به آن غایت کدام است؟ در این مرحله نظریۀ اخالقی استاد 

 آیت الله مصباح و 
علوم انسانی در بستر قرب الهی
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طراحی کرد، تأســیس »مؤسســۀ آموزشــی و پژوهشی امام 
خمینی« است. برنامه های این مؤسسه تلفیقی از نظام آموزشی 
حوزه و دانشگاه است. دانش پژوهاِن این مؤسسه در رشته های 
گوناگون علوم انسانی مشغول آموزش و پژوهش هستند. این 
افراد ضمن آموختِن علوم حوزوی و علوم انسانِی دانشگاهی، 
برای مشــارکت در تولید علوم انســانی و اجتماعی متناسب 
بــا آموزه ها و فرهنگ اســالمی تالش می کننــد. حاصل این 
کوشش ها تولید صدها پایان نامه، کتاب، مقاله و چندین مجلۀ 

علمی در حوزه های گوناگون علوم انسانی است. 
برای ورود به دیدگاه اســتاد مصباح دربارۀ »نسبت دین و علوم 
انسانی« نخست باید نظر ایشان دربارۀ نسبت بین دین و علم 
به طور کلی را دید. مراد از علم در این بحث رشــته های علمی 
است که شامل علوم طبیعی و انسانی می شود. قلمرو و حوزۀ 
علوم طبیعی تالقِی چندانی با دین ندارد. تبیین مسائل علمِی 
تجربی از اهداف دین نیســت. اگر هم در جایی از متون دینی 
اشاراتی در این زمینه ها شده است، اهداف الهیاتی دارد و غرض 

خداشناسی است.
روش تحقیق در علوم طبیعی »روش تجربی« است که در حد 
خود معتبر است. گرچه روش تجربی محدودیت هایی دارد و 
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در این بستر است که علوم انسانی اهمیت پیدا می کند. 
از این رو، یکی از دغدغه های همیشگی استاد مصباح 
پرداختن به علوم انســانی بوده است. ازآنجاکه بنای 
جامعۀ اسالمِی موفق و تمدن اسالمِی مطلوب بدون 
علوم انسانِی مطلوب میسر نیســت و تنها با تکیه بر 
فلسفه و کالم و علوم دینِی سنتی نمی توان به این هدف 
رسید، ما به علوم انسانی سازگار با آموزه های اسالمی 

نیازمندیم.
تمدن جدید غربی علوم انســانِی متناسب با خود را 

تولید کرده است. البته از آن بی نیاز نیستیم، اما هرگز نمی توانیم 
این علوم را بدون اصالح و بازسازی بپذیریم. همۀ آنچه در این 
علوم عرضه می شود حاصل تجربۀ علمی نیست، بلکه بسیاری 
از دعاوی این علوم مبتنی بر تفکر مادی و ســکوالر است که 
تناســبی با فرهنگ اسالمی ندارد. ضمن استفاده از این علوم، 
ناچاریم آنها را براســاس فکر و فرهنگ اسالمی بازتعریف و 
بازسازی کنیم تا بتوانیم از آنها بهره ببریم. این امر برای کارآمدی 

نظام اسالمی ضروری است.
برخالف بسیاری از کسانی که از اسالمی سازی علوم انسانی 
دم می زنند، اما با این علوم آشــنایی ندارند، اســتاد مصباح به 
مطالعه در این علوم پرداخته و در رشته های گوناگوِن این علوم 
)همچون جامعه شناسی، روان شناســی، اقتصاد و سیاست( 
دیدگاه های خاص خود را بیان کرده است. همچنین ایشان برای 
رســیدن به این هدف برنامه ریزِی درازمدت و برای پیگیری آن 

مؤسساتی را تأسیس کرده است.
تأســیس »دفتر همکاری حوزه و دانشــگاه« یکی از اقدامات 
اساسی در این راه بود. در این مرکز اساتید علوم انسانی دانشگاه 
همراه با اســاتیدی از حوزۀ علمیه همکاری کردند و گام هایی 
در این زمینه برداشتند. اما برنامۀ اساسی تری که استاد مصباح 

آیت الله مصباح با نقد اخالق ارسطویی  که قرن ها بر دیدگاه 
اخالقی حکمای مســلمان حاکم بود، راهی نو را در اخالق 
می گشاید. از نظر استاد مصباح انسان به دنبال کمال و سعادت 
خود است. کمال و سعادت حقیقی انسان در نزدیک شدن به 

سرچشمۀ کمال، یعنی حق تعالی است.
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اثر می گذارد، عبارت اســت از: انسان را موجود مادی محض 
بدانیم یا صاحِب روح مجرد؛ حیات را محدود به دنیا بدانیم یا 
جاودانه؛ انسان را مکلف به بندگِی خداوند بدانیم یا نه؛ کمال 
غایِی انســان را محدود به دســتاوردهای این جهانی بدانیم یا 
امری فراطبیعی و مرتبط با خدا و حیات جاودانی؛ تعیین کنندۀ 

ارزش ها و باید و نباید های زندگی را خدا بدانیم یا انسان.
از این رو، در علوم انســانی هم به مطالعات تجربی نیازمندیم، 
هم به مبانی عقلی و فلســفی و هم به بهره گیری از آموزه های 
دینی. استاد مصباح طرح کلِی علوم انسانی را بر پایۀ این مبانی 

و اصول پی ریزی می کنند.

پی نوشت
* دانشــیار گروه فلسفه مؤسســه آموزشــی و پژوهشی امام 

fanaei@iki.ac.ir              .)خمینی)ره
1. Discipline.

نمی توان به قطعیِت منطقی و ریاضی رسید، در مطالعۀ طبیعت 
راه دیگری در اختیار نداریم. تولید علوم تجربی مقصود بالذات 
دین نیست؛ از این رو، موضوع اسالمی سازی در متن و محتوای 
علوم طبیعی مطرح نیست. اگرچه از نظر مبانِی نظری و اهداف 
عملــی علوم می توان از موضع دینی ســخن گفت، ازآنجاکه 
موضوع تحقیق، در علوم انسانی، ابعاد گوناگون انسان است، 

بسیاری از مسائل آن با دین تالقی پیدا می کند.
اگر در بخشی از علوم انســانِی مبتنی بر مطالعات تجربی از 
روش تجربِی معتبر استفاده شــود، می تواند در حد نظریات 
علمی مقبول باشد. اما رویکرد تجربِی محض و اثبات گرایی 
در این علوم دفاع کردنی نیست. در بخش هایی از علوم انسانی 
 روش تجربی جاری 

ً
و پاره ای از مسائل علوم انســانی، اساسا

نیست، مانند مباحث هنجاری که به ارزش ها و باید و نبایدها 
مربوط است. 

ســخن از مبانی، اهداف و ارزش ها در حوزۀ علوم انســانی، 
بخشــی اســت که در قلمرو معارف دینی قرار می گیرد و دین 
اسالم در این زمینه ها آموزه های بســیاری دارد. به این اعتبار، 
علوم انسانی می تواند دینی یا غیردینی باشد. اینجاست که از 
اصالح علوِم انســانی با استفاده از آموزه های دینی سخن گفته 
می شود. بنابراین، هدف از اسالمی سازی کنار گذاشتِن علوم 
انسانِی موجود نیست، بلکه هدف اصالح و تکمیل آن علوم با 

استفاده از معارف دین است.
برای روشــن تر شــدن این مدعا الزم اســت توجه شــود که 
معرفت شناسی، هستی شناسی و انسان شناسی ما می تواند در 
ساختار و محتوای علوم انسانی تأثیر داشته باشد. تجربه گرایی 
افراطی و اثبات گرا بودن در معرفت شناســی یــا قائل بودن به 
راه های دیگِر معرفت، مثل معرفت عقلی و دینی، سبب رسیدن 
به نتایج متفاوتی خواهد شد. مساوی دانستِن جهان با ماده، باور 
به ماورای طبیعت و آفریدگار یا معنادار دانستِن هستی، در نگاه 

ما به انسان، حیات و سرنوشت او اثر دارد.
همچنین آنچه بر نوع نگاه ما به انسان، حیات فردی و جمعی، 
 علوم انسانِی تولیدی مان 

ِ
ارزش ها و اهداف او و درنتیجه، بر نوع
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