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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 فيزيكاليسم به مثابه مانعي راهبردي در برابر علوم انساني اسالمي 

 در انديشه عالمه مصباح 

  چكيده

شناسي شناسي ماوراء ماده را، در معرفتهستي درهماني و کارکردگرائي، فيزيكاليسم، در هر سه شكلش؛ رفتارگرائي، اين

شناسي نفس مجرد را انكار مي کند و نفس، حاالت و ادراکات نفساني را به فيزيک، فيزيكي هاي غيرحسي را و در  انسانمعرفت

 و خواص فيزيكي تقليل مي دهد. 

اند، نه از جهت هاي فردي و اجتماعي )از آن جهت که انسانيعلوم انساني که به شناخت انسان و توصيف و تبيين و تفسير پديده

زماني  در انديشه عالمه مصباح، افعال و انفعاالت انساني بر اساس مباني فلسفي مي پردازند، بخشي بهفيزيكي و زيستي(، و جهت

 ويژگيِ اصليِ آنها يعني مباني، اهداف و منابع شان در توافق و سازگاري با اسالم درآيد. اند،  که اسالمي

و چه در علوم دستوري با علوم انساني  پذيرش فيزيكاليسم،  هم از نظر موضوع، هم روش و هم هدف، چه در علوم توصيفي

. زيرا به  نفي موضوع اساسي و نفي روش صحيح در اسالمي سازي و به تعارض با استاسالمي ناسازگار و مانعي راهبردي به آن 

ر ظن اي،تحليلي و رويكرد مقايسه- اين نوشتار در نظر دارد به روش توصيفي هدف در اسالمي سازي علوم انساني مي انجامد. 

هاي فيزيكاليسم استنباط و پيامدهاي منفي آن براي سه رکن )روش، هدف، و موضوع( علوم انساني عالمه مصباح را درباره مؤلفه

 اسالمي را بر مبناي انديشه ايشان تبيين کند.

في، علوم انساني علوم انساني توصيهاي کليدي: فيزيكاليسم، عالمه مصباح يزدي، علوم انساني، علوم انساني اسالمي، واژه

  دستوري.
  Physicalism as a strategic obstacle facing Islamic humanities 

In the view of Allamah Mesbah  

Abstract 

Physicalism, in all its three forms; behaviorism, Identity and functionalism theories, neglecting: 

metaphysic in Ontology, sensible knowledge’s in epistemology and immaterial soul in anthropology. It 
reduces immaterial soul, its states and perceptions to physic, physical and physical properties. 

Humanities that deal, on the bases of philosophical foundations, knowledge of men, describing, 

explanting and interpreting social and individual phenomena, (in respect to that they are humanistic not as 
they are physical and biological) and directing human actions and reactions (humiliations), once will be 

Islamic, in the view of Allamah Mesbah, that their main specialty, I mean, their foundations, targets and 

sources were in agreement with Islam. 
Accepting physicalism, either in respect to subject, method and target, both in descriptive and normative 

sciences, disagreeing Islamic humanities and is being strategic obstacle to it. For it ends neglecting 

essential subject in humanities, correct method in Islamizing, and opposing target of Islamizing 

humanities. The present paper, using analytical – descriptive method with a comparative approach, is 
going to elicit and gather the fundamental view of Allamah Mesbah, regarding compilers of physicalism 

and the negative consequences of it for the three foundations (method, target and subject) of Islamic 

humanities. 
Key words: Physicalism, Allamah Mesbah, human sciences, Islamic humanities, descriptive and 

normative human sciences. 
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 به نام خدا

 فيزيكاليسم به مثابه مانعي راهبردي در برابر علوم انساني اسالمي

 در انديشه عالمه محمدتقي مصباح يزدي 

 چكيده

شناسي روح هاي غيرحسي را و در  انسانشناسي معرفتشناسي ماوراء ماده را، در معرفتهستي در Physicalismفيزيكاليسم،  

نفس، حاالت و ادراکات نفساني را به فيزيک، فيزيكي و خواص فيزيكي تقليل و حتي به يكساني و نفس مجرد را انكار مي کند و 

الف.  سه شكل اصلي شرح شده است:در قالب ند. فيزيكاليسم کروابط علي معلولي حكم مي آنها با رفتار، حاالت مغزي و

دانستن نفس و حاالت دروني آن، ب. ماده گرائي و يا توجه انحصاري به رفتار و غير قابل بررسي   Behaviorism رفتارگرائي

روابط  يا برابري Functionalismکارکردگرايي هاي ذهني)نفس( وحالتهاي مغزي، ج. يا همانندي حالت  Identity  همانياين

 هاي رفتاري.هاي حسي و خروجيورودي باهاي ذهني علي و معلولي و ساير حالت

اند، نه از جهت هاي فردي و اجتماعي )از آن جهت که انسانيو توصيف و تبيين و تفسير پديده علوم انساني که به شناخت انسان

هاي شناختي و فلسفهشناختي، انسانبخشي به افعال و انفعاالت انساني بر اساس مباني فلسفي، معرفتفيزيكي و زيستي(، و جهت

ويژگيِ اصليِ آنها يعني مباني، اهداف و منابع شان در توافق و د،  که انزماني اسالمي در انديشه عالمه مصباح، مضاف مي پردازند،

 سازگاري با اسالم درآيد. 

پذيرش فيزيكاليسم؛ جسم انگاري همه هستي، نفي معرفت غير حسي و نفي وجود مجرد نفس،  هم از نظر موضوع، هم روش و 

اسالمي ناسازگار بلكه در تضاد کامل است و مانعي  هم هدف، چه در علوم توصيفي و چه در علوم دستوري با علوم انساني

راهبردي به آن محسوب مي شود. زيرا به  نفي موضوع اساسي در علوم انساني اسالمي )يعني پذيرش روح و نفس مجرد( و نفي 

ير تجربي در شناخت انسان و توصيف و تفس روش صحيح در اسالمي سازي )يعني پذيرش ترکيب روش عقلي، نقلي، شهودي و

پديده هاي انساني( و تعارض با هدف در اسالمي سازي علوم انساني )که همان قرب خدا و نيل به کماالت فردي و اجتماعي 

هاي ر عالمه مصباح يزدي را درباره مؤلفهظن اياين نوشتار در نظر دارد به روش توصيفي تحليلي و مقايسهاست(  مي انجامد. 

هاي منفي آن براي سه رکن )روش، هدف، و موضوع( علوم انساني اسالمي را بر مبناي انديشه فيزيكاليسم استنباط کند، و پيامد

 ايشان تبيين کند.

علوم انساني توصيفي، علوم انساني هاي کليدي: فيزيكاليسم، عالمه مصباح يزدي، علوم انساني، علوم انساني اسالمي، واژه

  دستوري.
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 مقدمه

هاي هستي شناسانه، معرفت شناسانه و انسان شناسانه عالمه مصباح يزدي را درباره مؤلفهديدگاه اين نوشتار در نظر دارد 

فيزيكاليسم استنباط کند، و پيامدهاي منفي آن براي سه رکن )موضوع، روش و هدف( علوم انساني اسالمي را بر مبناي انديشه 

ابتدا با مراجعه به آثار مرتبط با ديدگاه فيزيكاليسم، معاني و  اييسهتوصيفي تحليلي و مقاايشان تبيين کند. به اين منظور با روش 

ابعاد  مختلف آن گزارش مي شود. سپس با استفاده از ديدگاه کلي عالمه مصباح يزدي در باره ماهيت و اهداف علوم انساني و 

 .يسم مي پردازيممباني هستي شناسانه، معرفت شناسانه و انسان شناسانه آن به نقد مؤلفه هاي فيزيكال

 تعريف و ابعاد مختلف فيزيكاليسم

داشته انسان شناسي و انسان شناسي فلسفي قبل از تعريف و ابعاد مختلف فيزيكاليسم خوب است نگاهي به مفهوم و تعريف 

گروه ها و از  يگروه و قشر خاص ايابعاد وجود او  از يبعديا انسان،  يرا که به بررس يمنظومه معرفت هر "شناسيانسان"باشيم. 

تقسيم  يفلسفديني و  ،يعرفان ،يتجرب وش،ر به چهاربه لحاظ روش و  گفته مي شود "شناسيانسان" پردازد،يم قشرهاي انساني

عقلي گفته مي شود که با رويكرد  در مورد نفس نظومه معرفتيبه م "انسان شناسي فلسفي"(. 41 ، ص4931 ،ي. )رجبشودمي

 چون بزرگي انديشمندان. دارد دراز ايپيشينهنفس و حاالت او  در باره انسان، فلسفي و  عقلي  طالعاتم يند.آميفلسفي به دست 

 و قدم ،حدوث ،جوهريت تجرد، وجود، اثبات نفس، تعريف و مفهوم به عقلي روش با مالصدرا و سينا ابن افالطون، سقراط،

نيز مورد توجه انديشمندان  محسوس كليه ف،يلط جسم نفس، تيعرض مانند نفس انگاري جسمي چنانچه. اندپرداخته نآ قواي

 گونه به ،فيزيكي غير موجودات همه مانند او، و اراده ، ادراکنفس به معاصر دوره در اما (.421، ص 4939)قجاوند،  بوده است.

 . ه استشد نگريسته ديگر اي

ياليسم است، که به دليل  پديدآمدن مفاهيم پيچيده تري که در حقيقت همان ماتر) يانگاريجسمانيا  physicalism سم،يكاليزيف

اي که از ذرات توليد مي شود، ترجيح داده شده است از واژه فيزيكاليسم از فيزيكي بودن مانند موج، ذره و يا نيروهاي غير ماده

 .Levin, j)تقليل مي دهد.  به خواص فيزيكي، را جمله نفس از ،راکه همه چيزفلسفي است يگاانه انگار نظريه ، (استفاده شود

يا توجه  Behaviorism يرفتارگرائ اش؛سه شاخه اصلي در هرشرح شده است و نظريه فيزيكاليسم در سه عرصه  .(1983

 دانستن همانند اي identity يهماننيا و يگرائ ماده انحصاري به رفتار و غير قابل بررسي دانستن نفس و حاالت دروني آن،

 ريسا و يمعلول و يعل روابط شمردن برابر اي  Functionalism ييکارکردگرا ،يمغز يوحالتها( فسن)يذهن يهاحالت

نفس، حاالت و ادراکات  (491 – 19، ص. 4931)ايونزکرافت،  (يرفتار يهايخروج و يحس يهايورود مانند يذهن يهاحالت

فيزيكاليسم هم از نظر موضوع و هم  در با اين وصف، ت. به فيزيک، فيزيكي و خواص و حاالت فيزيكي تقليل داده اس را نفساني

 روش و هم در هدف، هم در علوم انساني توصيفي و هم در علوم دستوري با علوم انساني اسالمي ناسازگاري بلكه تضاد دارد.

 ذهن، و مغز نيب که ارتدکDualism فيزيكاليسم در تبيين رابطه نفس و بدن، نظريه دوگانه انگاري نظريه يگانه انگارِ در مقابلِ

تا يونان باستان قابل رصد است. نظريه سابقه اين . (21، ص. 4931)چرچلند، ، قرار دارد. مي شود قائل يماهو زيتما نفس و بدن

به رغم  دميآتفاوت ادميان با ساير موجودات جهان طبيعت را در اين ميديد که و  کردميافالطون حقيقت نفس را ثنوي تفسير 
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نها و قوانين فيزيكي حاکم آرايش ميان آزيد که اساسا فيزيكي است؛ جهاني که شكل گرفته از ذرات مادي و جهاني مي در آنكه

ناپذير  فنااما خود جوهري دارد که از امور ياد شده نيست. اين جوهر نفس يا روح نام دارد. که بسيط، الهي و  ،نها استآميان 

مادي امتداد داشتن  جوهرِ . ويژگي ذاتيِ(24 – 21، ص.4939 . )جمعي از مترجمان،استاست و بدني دارد که مرکب و فناپذير 

نفساني فكر کردن يا اگاه بودن است. منظور از فكر کردن  جوهرِ  ذاتيِ مكاني و اشغال حجمي از فضا است در حالي که ويژگيِ

دراک کردن، حكم کردن و شک کردن است. سلسله کاملي از حالتها و فعاليتهاي نفساني همچون ديدن، احساس کردن، ا

نها را از آن است که فاصله بسيار زياد  اين دو جوهر آ از نظر دوگانه انگاران نكته مهم .(23 - 21، ص. 4931)ايونزکرافت، 

 دارد. تاثيرگذاردن بر يكديگر باز نمي

 یشناس یهست در سمیکالیزیف

اتو  ا فيزيک وخواص فيزيكي شمرده و ماوراء ماده و فيزيک را نفي مي کند.فيزيكاليسم در عرصه هستي شناسي هستي را برابر ب

 زبان کيزيف زبان( و يكي از اعضاء فعال حلقه وين بر اين باور است که 4311 -4332، فيلسوف  و جامعه شناس اتريشي )نويرات

وي اظهار مي دارد همه  .کرد انيب يكيزيف اءياش درباره ياظهارات شكل به توانيم را يدانستن گونه هر جه،يدرنت و است علم يجهان

نمايندگان حلقه وين هم باوراند که فلسفه به مثابه رشته همپاي علم با قضايا و مقدمات خاص خود وجود ندارد. تمامي احكام و 

  (.923 – 921، ص.4911 4گزاره هاي معني دار در حوزه قضاياي علمي جاي مي گيرد. )اتو نويرات،

 یشناس معرفت در سمیکالیزیف

فيزيكاليسم در بعد معرفت شناسي نيز معارف غير حسي را انكار مي کند و بر اين باور است که ادراک، شناخت و فهم چيزي جز 

رفتارهاي شيميائي، الكتريكي،  و رشدي نورونها، و به خصوص سيستم نورونها و شيوه هاي تاثيرگذاري نورونها بر يكديگر و بر 

(. اتو نويرات بر اين باور است که در درون نظام 411 – 411، ص. 4931عني همان هوش طبيعي، نيست. )چرچلند، کنترل رفتار، ي

فيزيكاليسم منسجم و يكپارچه جايي براي نظريه معرفت وجود ... ندارد. .... شايد بتوان بسياري از مسائل نظريه معرفت را به 

. و در جاي (923، ص. 4911)اتو نويرات،  ه  با نظام علم يگانه و سازگار شوند.مسائل و پرسشهاي تجربي تبديل کرد بگونه اي ک

وجود ندارد. فقط  "جهانبيني"و  "نظريه معرفت،" "فلسفه،"چنين اظهار مي دارد که: هيچ  (923، ص. 4911)اتو نويرات، ديگر

  علم يگانه واقعيت دارد با قوانينش و پيش بيني هايش.

 یناسش انسان در سمیکالیزیف

به نفي روح و نفس مجرد مي پردازد و بر اين باور است که نفس و حاالت نفساني قابل تقليل به  سيفيزيكاليسم در بعد انسان شنا

فيزيک و حاالت فيزکي هستند. وي ساختار انساني انسان را، ادراکات و  حاالت انساني را  به امور فيزکي برگردادنده و بر اساس 

ادثه اي مادي در جهان مادي را معلول علتي مادي و نه نفساني و غيرمادي، مي داند. به عبارت ديگر بر اين اصل بستار علي هر ح

معلوليِ جهان، تنها عللِ مادي وجود دارند و  -در نظام علي  2"بستار علي"باور است که بر اساس نظام علي رخدادها يا همان 

کند تبيين علي کامل آن واقعه است و خارج از آن عامل ديگري وجود ندارد ان مياي مادي را بيتبييني که تمام علل ماديِ واقعه

(. فيزيكاليستها در راستاي 91، ص 4934)يعني نفس يا روح به عنوان عامل اثر گذار در وقايع عالم وجود ندارد(. )کرباسي زاده، 

                                                             
 1 .Otto Neurath. 

 2 .causal closure. 
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 دررا  ها ديدگاهم داده اند. در زير برخي از مهمترين نفي نفس و حاالت نفساني تالشهائي جهت پيوند آنها با جهان فيزيكي انجا

 بررسي مي کنيم. Mind - Body problem   بدن و ذهنرابطه   باره

 يانگار گانه ازدو اجتناب يبرا که است ييها تالش نياول از يكي Philosophical Behaviorism فلسفي ييفتارگرا. ر4

زند و بر  يم ونديپ يكيزيداند، بلكه آنها را با جهان ف ينم يدرون يحاالت را يروان حاالت و يذهن يها دهيپد و گرفته صورت

و بر اين  نها حاالت ذهني را همان رفتارهاي بالقوه مي دانندآ. به عنوان مثال پردازد يم آنها ليتحل به يرفتار يها شيحسب گرا

نظريه   (.13، ص. 4931،تامسون) .ود پيچيدن نيستحالت ذهني درد، چيزي جز  رفتارهائي مانند فرياد زدن و بخباوراند که 

. از جمله اينكه آنها کيفيات وحاالت دروني و اول شخص را و تاثير دوام نياورد عددمت اشكاالتيي به دليل مواجه شدن با رفتارگرا

، ص 4934)کرباسي زاده،  است.ناپذير به مشاهده پذير ناممكن آنها را بر رفتار ناديده مي گيرند ضمن آنكه تقليل واژگان مشاهده 

گرائي و مانند ماده يگريد يحل هاا راهاکثر يرا قبول دارند ول دگاهيد نيا فالسفه از رخيب هنوز برغم اينكه(. 12- 11

 . اندرا دنبال کرده کارکردگرائي

 ني. امي شمردمغز  از يياه حالت را انسان اتيذهن که است يسنت يها دگاهيد گرازيد يكي ،Materialism يا گرائي ماده. 2

دارد. سپس در قرن  Hobbes  حداقل تا زمان هابز يطوالن يشود و رد پا يشناخته م يانداموارگ و ييگرا ماده نام با اغلب دگاهيد

 شتردانشمندانيب ديشا و فالسفه شتريب. افتي يشتريرواج ب  Lamettri يو المتر Gassendi يتوسط گاسند 43و  41 يها

 باب در را يمختلف يرهايتفس جه،ينت در و انيب يشتريب ي، فالسفه آنرا با راحت4311 دهه از و اند کرده دييتا را ييگرا هماد يشناخت

 دردارند و البته هر سه،  يعلوم شناخت يبرا يکامال متفاوت يامدهايسلسله پ کيکه هرکدام،  را نآسه تفسير از  .اند کرده ارائه آن

مطرح مي  سازگارترند، يشناخت علوم قاتيتحق با رو نيا از و مشترک اند شناخته تيرا به رسم يروناز پردازش د ياينكه مشكل

 کنند: 

 Token، )در مقابل اين هماني شخصي، جزئي و مصداقي The type Identity theoryينوع يهمان نيا هي. نظرالف

Identity theory ) اين معتقدان باور بهپندارد.  يدهد، همسان م يرخ م که در مغز يا يكيزيرا با حوادث ف يحوادث ذهن که 

مغزي اين همان است؛ مثال حالت ذهني درد، چيزي  جز نوع خاصي از حالت مغزي  –عصبي حالت از نوعي هر نوعي، هماني

 ودنب يواقع به نسبت که دارد را ارزش نيا ،يكيزيف حاالت قيطر از يذهن حاالت يابي تينيست. اگر چه هو C شليک عصب 

 هست ازيامت نيا مستلزم زين ينوع يهمان نيا هينظر يول دهد، يم بدست نانياطم ينوع ،يشناخت علوم مطالعه مورد يذهن حاالت

 و يبرتر باعث بيترت نيبد و. دانديم همانند را يشناخت عصب و يشناخت يرهايتفس در استفاده مورد يدرون يها پردازش که

 (14، ص.4931، چرچلند.  )شود يم شناخت علم بر يشناس عصب تقدم

 حالت از مصداقي با ذهني حالت از مصداقي هر که است باور اين بر مصداقي، هماني اين نظريه: مصداقي هماني اين نظريهب. 

مغزي اين همان است؛ براي نمونه مصداقي از حالت ذهني درد با مصداقي از حالت مغزي که ممكن است به گونه هائي  –عصبي

تصور  . يک مورد آن است کهنظريه اين هماني هم از مشكالتي رنج مي برد عصبي تعلق داشته باشد، اين همان است. از حاالت

رابطه ذهن و بدن تصور يک رابطه امكاني و تحقق چندگانه است حال آنكه نظريه اينهماني پرده از يک رابطه ضروري و اجتناب 

 (.13، ص 4934)کرباسي زاده، ناپذير برمي دارد. 

 يمتذکر م يول ،متمرکز است مغز يشناخت عصب يندهايفرا بر زين ،Eliminative materialismيحذف ييگرا ماده هي. نظرج

کنار  يعصب يرهايرا به نفع تفس يشناخت يرهايتفس ديندارند، با يسازگار يشناخت يرهايباتفس يعصب يرهايشود که چون تفس

 شود.  يواگذار م يبه علم عصب شناس ياست که علم شناخت نظر نيمدافع ا هينظر نيو لذا ا م،يبگذار
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 ،يشناخت يها نظام يدرون يها تيبرخي بر اين باوراند که در باب فعال ،Functionalist theoryکارکردگرائي نظريه. 9

 بدن، ذهن همسال باب در يفلسف مواضع تمام انيو از م يشناخت يو بعض يعصب يمتصور است. بعض يناسازگار  ليبد يرهايتفس

حوادث  يباشد برا قرار اگر که است سؤال نيا ييو بدنبال پاسخگو دارد، يشناخت علوم يها برنامه با يشتريب يسازگار هينظر نيا

 که معتقدند هينظر نيا طرفداران است؟ کدام يبند طبقه آن م،يداشته باش مغز حوادث يبند طبقه از ريغ يايطبقه بند يذهن

 نظر در خاصي کارکردي نقشهاي ذهني حاالت براي يعني. اددفاع قرار د و توجه مورد يکارکرد صورت به ديبا را يذهن حوادث

)کرباسي زاده، .دانست پيچيدن خود به و زدن فرياد و دست در سوزن فرورفتنِ همان را درد ذهني حالت نمونه براي گرفت.

از سوي ديگر، بر و  است حاالت ذهنيتحليل انه گرفتن گيرسهل از سوئي( 32)همان ص (. مشكل اين نظريه 11، ص. 4934

 . دانيممي فاقد ذهن و آگاهيما شهودا  اساس کارکرگرائي، ذهمند دانستن چيزي است که

 چكيده ديدگاه فيزيكاليسم

، اراده و راک، ادجمله نفس از ،و همه حقايق عالمهمه چيز  .4توان اينگونه دسته بندي کرد: ويژگيهاي نظريه فيزيكاليسم را مي

توجه شود. هرگونه هستي وراي ماده و فيزيک نفي مي براين اساس است. يماد و يفيزيكو کيفيات خواص  ازفيزيكي و آِزادي 

نفس حقيقت  وهمانندانگاري ، يگانه انگاريو تقليل نفس و حاالت درونيش را، از جمله ادراک را، به رفتار رفتارخاص به 

ي انستن يا برابر دانستن روابط علي و معلولي و ساير حالتهاي ذهنالتها و ويژگيهاي مغزي، وکارکردي دوادراکات نفساني را با  ح

 هايشناخت منحصر در  شناخت. 2  .اشكال فيزيكاليسم است هاي رفتاري سه شكل ازهاي حسي و خروجيو نفسي را با ورودي

حاالت و ادراکات او محدود به و همه  انسان .9ل اعتماداند. منفي و غير قاب و تجربي غيرحسي شناختهايو  است حسي تجربي

 است. روح و نفس مجردفيزيكي و فاقد  حدود

 ديدگاه عالمه مصباح علوم انساني از 

رشته تخصصي را در علوم انساني در خود جاي داده  43عالمه مصباح: فقيه، فيلسوف و موسس موسسه آموزشي، پژوهشي که 

و  يِ ابن سينابرهان شفا و اتياله در فلسفه، فلسفه مضاف و فلسفه علوم انساني اسالمي است. وي شارحاست، مولف ده ها کتاب 

است. متخصص و صاحب نظر در علوم و فنون عديده اسالمي، آراء و انديشه هاي نابي در  مالصدرابويِژه سِفر نفسِ اسفار اسفار 

ي در اين زمينه بهره منداند. تشريح آراء و انديشه هاي ايشان و بكارگيري زمينه علوم انساني دارند و از ظرفيتهاي بسيار باالئ

ظرفيتهاي فكري معظم له در باب علوم انساني اسالمي و تفكيک علوم انساني توصيفي از علوم انساني دستوري راه سخت و 

در باره ماهيت،  ايشانطرح ديدگاههاي  قبل از دشوار توليد علوم انساني و اسالمي سازي علوم انساني را هموار و آسان مي کند.

 . زيمپرداطي چند نكته ب فيزيكاليسم الزم است به نقد اجماليروش و اهداف علوم انساني و علوم انساني اسالمي  

 يتجرب يگريد در و يعقل يكي دري بررس روشاست زيرا  يتجرب يحس مسائل و يعقل يكيزيمتاف مسائل بين تفكيک اول نکته

 و آگاهي مرهون  ، خود،عقالنيت. ستين است، عقل همان که انسان يانسان يژگيو جز يزيچ زين کيتفك نيا محل و حوزه. است

عقالئي  منطق و عقل آنها درک و ادياصط راه تنها رايز است تجربه و حس قلمرو از خارج کلي هاي انديشه و کلي هاي انديشه

 در را نقش ترين اساسي رايز اندتياهم زيحا اريبس کلي هاي انديشهو اثبات رک، فهم دي. منطق ريغ هاي انديشهو  تقليد نه ،است

 آن از نظر ايشان يکل مسائل و ها شهياند و اساسيترين مهمترين از يكي .ندنک مي ايفا زندگي به بخشيدن ارزش و  کردن دار معني

 که ديگري موجود و است مادي انفعاالت و فعل دمولو صرفا ويژگيهايشان، از نظر صرف جهان، موجودات و ها پديده ياآ که است

 انيم که يوندهائيپ همه با ماده جهان آيا گريد عبارت به  ندارد؟ وجود باشد، داشته نقش انها آمدن پديد در و نباشد ماده سنخ از
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 نه؟ اي هست مجرد و يماد ريغ ماده، يماورا يموجود به وابسته، است برقرارآن  شده، ناشناخته اي شده شناخته ؛يها دهيپد

 نيا باشد، داشته وجود يوابستگ نيچن که يصورت در (29 – 41. صص. 4914 مصباح،) در اينجا آن است که  کليدي نکته دومین

 رايز رديگ قرار مطالعه مورد يتجرب روش با بتواند که بود نخواهد گريكدي به يماد يهايوابستگ مشابه و سنخ هم يوابستگ

 با هم را يماد غير يها دهيپد يوابستگ ستين درک قابل يحس تجربه با ي يا موجود غير ماديماد وجودِم خودِ که همانگونه

 علم و کند يم بحث يتعقل روش با وجود يکل احكام از فلسفه رايز. شناخت توان ينم يشگاهيآزما و يماد يابزارها و ادوات

  .کند يداور تواند ينم يفلسف اختالفات و منازعات در ليدل نيهم به و دارد کار و سر يتجرب روش و متد باي حس و يتجرب

 و تهيسيالكتر وجود و ستندين محسوسات در منحصر موجودات که نجاآ از (93 – 92. ص همان) که است آنسوم  یدیکل نکته

 که رديبپذ اي کند انكار ار قيحقا نيا همه ديبا اي محسوسات يماورا منكر است، يقطع علوم نظر از... و...  و کيالكترومنت امواج

 به يانحصار اتكاء. ببرد نامحسوس موثر به  يپ يحس آثار از است قادر عقل و ستين يحس ميمستق ادراک در منحصر شناخت راه

فيزيک  يماوراموجودات غير فيزيكي و  باره در طلبد مي حسي ادراکات به شناخت منابع کردن محدود و يحس ادراکات و حس

 يعقل اصول از يا دسته بودن يهيبد و يريانكارناپذافزون بر اينكه، خودِ . کنند نفي آنرا آنكه نه کنند، اختيار سكوت عتيطب و

 در يا هيقض مضمون نكهيا صرف پس. است حس از ريغ معرفت يبرا يگريد سرچشمه وجود ليدل تناقض بودن محال مانند

 دست يتجرب ريغ ليمسا اثبات به هياول اتيهيبد راه از توان يم. کند ينم اثبات قابل ريغ و شناخت قابل ريغ نراآ نبود حس قلمرو

 که است آن چهارمین نکته کلیدی و .است يكيزيمتاف اصول و هاتيبد نيهم مرهون علوم نيقوان تيکل و تيقطع بلكه افتي

 دهيپد دو وجود به فقط حواس با ما رايز شوند يم زيمتما يتجرب و يحس ميمستق ادراکات از  "تيکل" يژگيو با يعلم ليمسا

 دارد وجود هم يمكان هر در و ندهآي و گذشته در يوابستگ نيا نكهيا درک زين و  يگريد به يكي يوابستگ اما ميبر يم يپ زيمتما

 نيچن توان يم نيا بنابر. کند يم درک يمكان و يزمان يدهايق بدون را يثابت قيحقا که عقل نام به است حس از ريغ ييروين کار

 به ازمندين ،يتجرب علوم همه نكهيا ايثان واند  تجربه و حس با اثبات قابل ريغ و بوده يكيزيمتاف ،يعقل اصول اوال که گرفت جهينت

 .. باشند يم هستند، خطاها و اوهام از( قتيحق) حيصح معرفت يبازشناس اريمع که همانها ،يكيزيمتاف اصول

 شيوه بهچه )مغز(  بدن و ذهن رابطه از فيزيكاليستي تفسيرهاي گفت تمامي الباجم با توجه به نكات ياده شده مي توان

از ديدگاه عالمه مصباح  کارکردگرائي و حذفي مصداقي، و نوعي هماني؛ اين قرائت با گرائي ماده و چه به صورت رفتارگرائي

که با روش عقلي  پيوندها و بستگيهاي عقلي ،مسائل يننكه بزيرا ضمن آ توانند به درستي اين رابطه را تبيين کنند. ناتمامند و نمي

 ورفتار ، تفكيک نشده است که با روش تجربي بررسي مي شوند پيوندها و بستگيهاي حسي تجربي  ،مسائل و بررسي مي شوند

اينكه مي توانند پيوند زننده با خارج در نظر گرفته شده اند و كه در نظريه رفتارگرايان و کارکردگرايان هم، به رغم آن ،کارکرد

رابطه را  نيد اند و بتواننکاربرد داشته باشآنها ( اگر 11. ص. (4914) اما اوال )عالمه مصباح، را بيان کنند،  نفس و بدن ارتباط 

 ستين انسان کارکرد  و رفتار به مربوط که ييايقضا اما بود خواهد تجربه قابل و يعيطب ليمسا نهيزم در تنها انکاربردش د،نکن نييتب

 نيا آن، ديترد يب امديپ جهينت در  و ماند دنخواه يباق نييتب بدون همچنان ، اينها،داد قرار يعمل شيآزما مورد را آنها توان ينم و

در حوزه رفتار  ليمسا نگونهيا رايز ندارندرا  يكيزيمتاف و يتجرب ريغ قيحقا( حق انكار يعلوم تجرب ي)علما نانيا  خواهد بود که

! در رد؟يگ يم قرار يبررس مورد يحس ادراکاترفتار و کارکرد  جز از راه  جينتا وصف اين با آيا اي. و ثانرنديگ يرار نمو کارکرد ق

 و ؟وجود دارداز آن  يو فكر ناش يبودن ادراک حس قتيحق صيتشخ يبراچه مالکي  و ياريشود چه مع يصورت سوال م نيا

 چند آن تكرار از و شود يم تكرار سپس و شود يم خلق انسان لهيبوس ييجز دهيپد کي که است نيا جز مگر يعمل تجربه ثالثا

تواند  ينم يشناخته شوند اما شناخت تجرب يبا حس درک شوند و با شناخت تجرب ديکه با نديآ يم بوجود و همانندْ دْيجد دهيپد
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 ياز ارتباط ضرور ريغ نيو ا دارد يم برپرده  يدر پ يپ دهيشناخت تنها از وجود دو پد نگونهيا رايرا اثبات کند ز يرابطه ضرور

 (. 11آنها است. )همان، ص.  

که با وجود و  ،است نفس کار نيتر ياصل ادراک کند.ظهور و بروز پيدامي "مسئله ادراک"ها در تفسيرها و تبيين روشن اين  نمونه

 کيفيت آن در که علمي سطح يكي: استطرح  ابلق سطح دو در "ادراک مسئله" .رسدنيز باثبات مي نفس تجرد و وجود تجردش،

 سطح ديگري و شود مي بررسي ديگر پديدههاي با پديده اين روابط و گوناگون آزمايشهاي بوسيله انسان در ادراک پيدايش

 . ندارد بدان راهي تجربه که کندمي تفسير و تبيين متافيزيكي و عقلي مفاهيم با را ادراک کنه و حقيقت که است فلسفي

آنها را  اثباتشتن وحق نفي يا اند متافيزيكي حقايق باره در سخنيو تجربي بودن يعني  است بودن تجربي علمي، بحث خاصيت

 جريان در که انفعاالتي و فعل و ادراک شرايط شناخت  بهروانشناسي  و فيزيولوژي شيمي، فيزيک، پيشرفتهاي شک بدون نداشتن.

 نمي و نكرده فلسفي سطح در ادراک کنه و ادراک حقيقت به کمكي ولي دکن مي و کرده يفراوان کمكهاي دهد مي روي آن تحقق

 را مواد ترکيب و تجزيه و ،شنيدن و ديدن مورد در را صوتي امواج انتقال و نور انتقال کيفيت شيمي و فيزيک علم با.  بكند دتوان

 وسيله به را يبعص تاثرات انتقال و نقل و حسي اندامهاي رکا کيفيت  فيزيولوژي علم با و فهميم مي چشيدن و بوييدن مورد در

 اينها همه از بعداما . کنيم مي تشريح را معاني تداعي و حافظه و ذهن مكانيسم روانشناسي علم با و کنيم مي درک اعصاب سلسله

 خود قوت به همچنان ،مجرد يا است مادي اي پديده ادراک آيا ، کهاردد وجود ادراک حقيقت پيرامون فلسفي زمينه در که ابهامي

 از يک هيچ با يد،آمي پديد آن در که انفعالي يا شود صادر آن از ادراک که مجردي موجود وجود فرض زيرا ماند خواهد باقي

  .است ديگري دليل نيازمند آن نفي يا اثباتو به همين سبب  ندارد منافات ادراک وتجربي علمي تفسيرهاي

 کنه و حقيقت و کرده عبور تجربي ظواهر از که است آن فلسفي بحث خاصيت قرار دارد. فلسفي طحسسطح علمي،  ،مقابل در

 آيد مي بوجود بنزين سوختن از که نيرويي با را اتومبيلي حرکت ما اگر چنانكه. کند مي بررسي متافيزيكي و کلي بصورت را اشياء

 محروم بينايي قوه از کسي اگر حال. بود نخواهد راننده از اتومبيل ازيني بي بر دليلي وجه هيچ به مكانيكي تفسير اين کنيم توجيه

 (.  11 - 11. ص.همان. )کند نفي را وجودش بيند نمي را اتومبيل راننده اينكه باستناد ندارد حق ببندد را خود چشمان يا باشد

 در را و ادراک شناخت ياصل مشكل د،کنن يم ميتقس يفلسف و يعلم ،يسطح قسم سه به را شناخت آنكه از پس مصباحعالمه  

 فقط شود يم درک بالواسطه آنچه نيا بنابر و رديگ يم تعلق( آبژه) ادراک موضوع به واسطه چند از پس ادراک که دانند يم نيا

: دانند مي مجرد ليدل سه به را  يادراک نيچن ايشان. ابدي يم تحقق يو مدرکه قوه و مدرک شخص در که است يادراک صورت

 صورتِ ايثان باشد، ينم است کوچكتر مراتب به که يعضو در انطباع قابل ميکن يم درک که يبزرگ يصورتها نكهيا ليبدل والا

 تواند يم تنها( باشد داشته درک توان نكهيا بفرض) ماده از ييجز هر ثالثا و ستين يماد مغز وستهِيناپ اجزاء در تحقق قابل ،وستهيپ

 بر و اساس اين بر پس باشد، ينم ريپذ امكان صورت دو سهيمقا اساس نيا بر و کند درک ار خودش در شده منعكس صورت

 و طيشرا و نهيزم از ياستغنا يبمعنا ادراک تجرد مصباح عالمه نظر به  البته. شوداثبات مي ادراکتجرد  ديگر بسيار ادله اساس

 . ستين ادراک خود ودنب يماد ليدل هم يماد طيشرا به ازين چنانچه ستين يماد يابزارها

مانند رفتار يا  يتجرب روابط گريد و يولوژيزيف و يكيزيف روابط انيب و يعلم ريتفس به ادراک يفلسف ريتفس مصباح عالمهبنابر اين 

له اد به را يكيولوژيزيف به يكيزيف انعكاس تبدبل به ادراک ريتفس اساساو . دانند مي يعلم ليمسا و يفلسف ليمسا خلط را کارکرد

 نوراني، انرژي به الكتريكي انرژي تبديل مانند گريكدي به ها دهيپد ليتبد در که است درست ، اول اينكهپذيراند نمي متعددي 

 عدسي بوسيله که عكسي فيزيكي انعكاس  ستين نيچن ادراک در يول دهد يم دست از را خود تيفعل و صورت نخست دهيپد

 تواند ينم دوم دهيپد دوم اينكه .گيرد قرار ادراک مورد تا باشد باقي بايد عصبي انعكاس هب تبديل از بعد افتد مي شبكيه در چشم
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 به توان يم را يكيولوژيزيف دهيپد و سوم اينكه نه .ه شودشمرد آن جهينت دتوان يم تنها، ، بلهباشد اول دهيپد قتيحق انگرينما

 چيه رايز شمرد احساس يكيولوژيزيف انعكاس توان يم را مفهوم شيدايپ  و نه دانست يكيزيف دهيپد انعكاس کلمه قيدق مفهوم

 از( يفلسف و يمنطق هيثان معقوالت) يعقل و يمنطق ميمفاه کار از همه موارد ياد شده گذشته .ندارد وجود آن يبرا يعلم ليدل

 نمي بدست حسي ادراکات تعميم و تجريد راه از آنها از يک هيچ است، نابجاتر  "انعكاس" به آنها ريتفس و مشكلتر ميمفاه ريسا

 آزمونها، جهينت در.  نيست چيزي بودن معلول يا بودن علت درک به قادر ما حسي اندامهاي از يک ديگرهيچ عبارت هب .آيند

 و کنند انيب يعلم نظر از را ادراک ريس توانند يم حداکثر ييايميكوشيزيف و يكيولوژيزيف ،يكيزيف يندهايفرا همه و شهايآزما

. ص همان. )سازند روشن را آن قتيحق توانند ينم وجه چيه به يول دهند، نشان ابندي يم تحقق آن انيجر در که را ييها دهيپد

از ديدگاه عالمه مصباح در باره آنچه ماهيتش فيزيكي نيست به ديدگاه هاي ايشان ملموس اين چند نكته کليدي حال با بيان  (.31

 وم انساني و علوم انساني اسالمي مي پردازيم. در باره ماهيت، روش و اهداف عل

  اسالمی انسانی علوم

قبل از آنكه از علوم انساني اسالمي سخن بگوئيم بايد از علم اسالمي و علوم انساني سخن به ميان آوريم. استاد عالمه مصباح از 

ي بودن کمترين مناسبت را کافي مي صاحب نظران و متخصصان قويم در ابعاد مختلف علوم اسالمي در اتصاف علم به اسالم

دانند. اين مناسبت ممكن است وجود مقاصد، مباني و يا منابع مشترک باشد. براين اساس منظور از علم اسالمي علمي است که 

ي در افزون بر داشتن مسائل مشترک با اسالم، مباني، اهداف، و منابع آن با آموزه هاي اسالم موافق و سازگار باشد. اما اگر علم

 انساني علوم(. 22، ص. 4931مصباح، محمد تقي يكي از اين سه مورد با اسالم سازگار و موافق نباشد، اسالمي نخواهد بود. ) 

((humanitiesياhuman sciences) )ياضير و يعيطب علوم مقابل در (mathematical and natural sciences)،  از

  علومي مجموعه به .ندنکيم مطالعه ژهيو ينگاه با را انسان زنده، موجودات انيم در که که هستند يعلوم ديد عالمه مصباح يزدي

 نه اند، انساني که جهت آن از) اجتماعي و فردي هاي پديده تفسير و تبيين توصيف، و انسان شناخت به، بر اساس تلقي رايج، که

محمد . )شود مي اطالق انساني علوم ميپردازند، انساني، تانفعاال و افعال به بخشي جهت و ،(اندزيستي و فيزيكي که جهتآن  از

 humanitiesعلوم انساني در تعريف ياد شده داراي مباني خاصي هستند که عموما زير شاخه  (.29, ص. 4931مصباح  تقي

شهائي چون اخالق، شوند اما دانقرار مي گيرند. علوم ياد شده شامل علومي چون حسابداري، کتابداري، جغرافيا و هتل داري نمي

حقوق، اقتصاد، روانشناسي، جامعه شناسي، مديريت، علوم تربيتي، علوم سياسي و تاريخ تحليلي و مباني آنها را مانند فلسفه، 

فرهنگ (. 21 - 29، ص. 4931مصباح،  محمد تقي)گيرند.  معرفت شناسي، انسان شناسي و فلسفه هاي مضاف را در بر مي

ي که به توصيف علومو دستوري را اينگونه تعريف مي کند:  توصيفي(. علوم انساني 112، ص. 4911فلسفي صليبا )صليبا، 

ي که بر اساس اطالعات به دست علوم انساني توصيفي و علوم پردازندوتحليل ابعاد وجودي انسان، افعال و هدف زندگي وي مي

کنند عمل انسانها در جهت نيل به سعادت وکمال اقدام مي هايي برايها و توصيهآمده از علوم توصيفي به صدور دستور العمل

 هنجاري گفته مي شود. علوم انساني دستوري يا 

 مصباح عالمه دیدگاه از انسانی علوم اصلی ویژگیهای

اين علوم ويژگي علوم انساني اسالمي در ديدگاه عالمه مصباح يا به تعبير بهتر توليد علوم انساني اسالمي در تبيين مباني  مهمترين

نهفته است. تبيين مباني علوم انساني از آن جهت که شرح و تفصيل هستها است و به حقايق آنگونه که هستند مي پردازد و داوري 

گيرد و بايد بين آنها و علوم انساني دستوري  تفكيک و ارزش گذاري در آن وجود ندارد در بخش علوم انساني  توصيفي قرار مي

انساني توصيفي از نظرگاه ايشان در هفت ساحت قابل طرح است که اهم آنها  معرفت شناسي، هستي شناسي، گذارد. مباني علوم 
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اند و يا در انسان شناسي، و روش شناسي است. منظور از مبنا در مباني علوم انساني گزاره هاي خبري توصيفي است که يا بديهي

سانيِ اسالمي تقدم منطقي داراند و در بررسي علوم انساني اسالمي، به کار علوم ديگري اثبات مي شوند و به گونه اي بر علوم ان

مباني معرفت شناسي، هستي شناسي، روش شناسي و انسان شناسي از ديدگاه عالمه مصباح و اي به در زير فقط اشارهمي روند. 

 تفاوت اساسي که در موضوع، هدف و روش با فيزيكاليسم ببار مي آورد، مي کنيم.

 مصباح عالمه دیدگاه در یختشنا معرفت ینامب

در نظر استاد عالمه مصباح مفهوم معرفت يا همان مطلق علم و آگاهي بديهي و بي نياز از تعريف است و عبارت است از حضور 

ان خود شيئ يا صورت جزئي يا کلي آن نزد موجود مجرد. امكان و وجود شناخت يقيني افزون بر اينكه به لحاظ عقلي مورد اذع

فيلسوفان ومعرفت شناسان مسلمان قرار گرفته است، مورد تاييد اسالم و قرآن نيز هست. اصل وجود معرفت مطلق، از ديدگاه 

ست. بشر معرفتهائي دارد که مستقل از نحوه ادراک، و نيز مستقل از شرايط عينيِ خاص، همواره معتبراند. اپذير نااستاد، انكار

ن و نيز شناخت امور نامحسوس نه تنها ممكن که تحقق پذير و واقعي است. زيرا اين از نتايج شناخت عالم عين و خارج از ذه

است که به سبب آنكه همه معرفتها را به ذهنيت صاحبان معرفت وابسته مي داند شناخت   9منطقي ذهنيت گرائي و ايدئاليسم

و  ،هستي، هم، واقعيت داردکه  که بدين معنا است 1ميرئالس ايداند اما بنابر واقع گرائي واقعيِ عالم خارج از ذهن را ناممكن مي

ناپذير واقع گرائي است. فيلسوفان و منطق دانان مسلمان با بررسي هم، ترديدناپذير است، قابل شناخت دانستن آن، از نتايج اجتناب

توانند يقيني و مطلق باشند، نيز آنها ا مينحوه تشكيل معرفت به خارج از ذهن و دسته بندي آنها نشان مي دهند که برخي از معرفته

نشان مي دهند که هم روش تجربي وابسته به عقل است و هم تصديق به وجود محسوسات وابسته به عقل است و بنابر اين نه 

 (93، ص. 7931مصباح،  محمد تقی)تنها امكان که وقوع شناخت به امور نامحسوس عقال انكارناپذير و ترديدناپذير است. 

گرائي است. بدين روي معرفت به واقع را، هم در بناي عالمه مصباح در معرفت شناسي واقعيت گرائي معرفت شناختي يا عينيم

گونه که هست و بدون آنكه ديگر عوامل در آن تغييري ايجاد کنند علوم انساني توصيفي و هم در علوم انساني دستوري، همان

علوم انساني، چه توصيفي و چه دستوريِ آن، هم امكان صدق و کذب در آنها وجود  شمرد. بر اين اساس گزاره هايممكن مي

قابل قبول  رتوان غيين مبنا ميمکند. و باز بر هدارد و هم وحدت گرائي و کثرت گرائي معرفتي در آنها مفهوم و معني پيدا مي

زيكاليستها، چه از نوع توصيفي آن و چه از نوع بودن نظريات نسبي گرائي  و غيرواقع گرائي در علوم انساني را، مانند في

آن را، استنباط کرد. افزون بر اينكه تاکيد نسبي گرايان )از جمله فيزيكاليستها( مانند تفهم گرايان، پديدارگرايان، دستوري

ا، خواسته ها، آرمانها، تاريخگرايان و... بر عناصري  چون نيت، هدف آگاهانه کنشگر، ساختار ذهني پژوهشگر، آگاهي، اراده، نيازه

اهداف کلي و ارزشها و درک معناي عميق زندگي، عالوه بر اينكه هيچ يک از اين عناصر با مشاهده حسي تجربي قابل درک 

گرايان از جمله فيزيكاليستها( نيز به امكان معرفت به امور نامحسوس درعلوم انساني که آنها )نسبياست نيستند، خود گواه آن 

پذيرش امكان معرفت به  . در نتيجه(17 - 97، ص. 7931از محمد تقی مصباح،  21 – 21،  4931)ع. مصباح،  دارند.رايج باور 

سان به اثبات  و استقالل روح نامور نامحسوس در معرفت شناسي اسالمي موجب مي شود علوم انساني بتوانند در شناخت ا

توصيف و تفسير دخالت دهند و به بيان وجود يا عدم ابعاد، عوامل و روابط يابند و آن را و ديگر عوامل  معاني مجرد را در دست

گذاري انگيزه هاي معنوي و آثار و رفتارها در زندگي نامحسوس پرداخته و آنها را کشف، فهم و اثبات کنند و به توجيه و ارزش

 س توصيه هاي عملي مشخص را تعيين کنند. مرگ بپردازند و با تعيين هدف نهائي زندگي، اهداف و ارزشهاي مياني و سپ از پس

                                                             
3 . Idealism. 
4. Realism.  
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 مصباح عالمه دیگاه در یختشنا هستی نیامب

بر اساس رويكرد حكماي اسالمي و عالمه مصباح به هستي، هستي يک امر خارجي، حقيقي و بديهي است و بداهت آن با عقل 

)محمد تقی نكار واقعيت شده است. ترين امر و دچار سفسطه و اشود و منكر حقيقت خارجي و عيني منكر بديهيدرک مي

 در حكمت اسالمي مباحث هستي شناسي و معرفت شناسي پيوندي ناگسستني با يكديگر دارند (.11 - 17 ، ص.7931مصباح، 

ادراک هستي هم، حد اقل هستي خود وحاالت و ادراکات خود  ،وقتي هستي واقعيت داشت و واقعيتش بديهي و انكارناپذير بود

اند. پس حقايق نكارناپذير است. درک خود، حقيقت خود وحقيقيت حاالت وادراکات خود جزمي، يقيني و مطلقنيز بديهي وا

 مطلقي وجود دارند که نسبي نيستند، يعني مقيد به زمان، مكان و اشخاص نيستند. 

دارد. جريان مسلط در علوم ديدگاه عالمه مصباح در مباني هستي شناسي با ديدگاه جريان مسلط در علوم انساني تفاوت شگرفي 

انساني، هستي را به هستي فيزيكي و انسان را در بدن و موضوع علوم انساني را  در رفتارهاي محسوس خالصه مي کند. اين 

نگرش تاثير شگرفي در ابعاد مختلف اين علوم؛ توصيفي، تبييني، تفسيري و جهت بخشي، دارد. عالمه مصباح با اثبات ساحت غير 

ي هستي و انسان،  موضوعات غيرمادي، علتهاي غير مادي، آثار نامحسوس، اهداف و آرمانهاي غير مادي، توصيه هاي مادي  برا

ناظر به اين اهداف، آرمانها را فراروي پژوهشگر علوم انساني قرار مي دهد. اين نگرش سبب مي شود وجود علل حقيقي در کنار 

ورت وجود معلول هنگام وجود علت که منجر به پيش بيني مي شود(  و اينكه معولي )يا ضر -علل اعدادي،  وجود ضرورت علي

گيرد. جريان مسلط بر علوم انساني با کشف علتهاي فاعلي اراده فاعل جزء علت تامه رفتار اختياري است، مورد قبول و اذعان قرار 

هاي ن علل طبيعي و مادي که علتهاي ناقصه پديدهطبيعي و يا علتهاي اعدادي مادي، سبب مي شوند مُحَقِق تنها و صرفا به تبيي

يابد  و از تاثير عوامل مادي ناشناخته و علل مادي جاي گزين، يا علل غير مادي عرضي يا طولي که به تحقيق انساني هستند دست 

در دسترس محقق  حال آنكه بنا بر نگرش عالمه مصباح همه اين عوامل يک جا .(14 – 93)همان ص.  وجود دارند، غفلت ورزد.

گيرد. افزون بر اينكه پيدايش پديده هاي انساني معموال برآيند، نه يک عامل، که کنش و واکنش علوم انساني اسالمي قرار مي

عوامل متعددي هستند و بنابراين تزاحم آنها يا غفلت از آنها مي تواند موجب تضعيف يا از بين رفتن اثر يكي يا همه آنها شود. 

به اين نكته وقتي مشخص مي شود که توجه کنيم که رابطه ضروري ميان علتهاي ناقصه و علتهاي اعدادي  با معلول  اهميت توجه

 وجود ندارد.

 مصباح عالمه دیدگاه از انسانی علوم در یختشناانسان مبانی

متالشى شدن بدن هم باقى مي  از ديدگاه اسالم، انسان تنها ارگانيسم محسوس نيست بلكه داراى عنصرى ماورائى است که بعد از

ى ابزارى ماند و حياتى جاودانى و سعادت يا شقاوتى ابدى خواهد داشت. در واقع، انسانيت انسان به روح اوست و بدن بمنزله

 براى فعّاليت يا مرکبى براى سير و حرکت است که البّته مي بايست در همين حدّ به آن، بها داد و در حفظ سالمت و نيرومندى آن

مهمترين روش انسان شناسي، انسان شناسي عقلي  کوشيد آنچنانكه مي بايست به سالمت و نيرومندى ابزار و مرکب، اهتمام شود.

و فلسفي است. انسان شناسي عقلي و فلسفي  از چيستي انسان، تک بعدي يا دو بعدي بودن وي، مادي يا مجرد بودن او، مختار يا 

کند. از ديد عالمه مصباح انسان ترکيبي از روح و بدن  و تاثير متقابل آنها دف زندگي او بحث ميمجبور بودن وي، و باالخره از ه

است. روح هويت حقيقي انسان، مجرد، جاودانه و از سه مرتبه نباتي، حيواني  و انساني تشكيل يافته است. حاوي سرشت 

کلي و توصيه هاي عام در علوم انساني است. داراي اراده،  مشترک، فطرت الهي، ادراکات بديهي، تمايالت متعالي، منشا قوانين

اختيار )چيزي که مبناي منطقي پذيرش امكان علوم انساني دستوري است( و کمال جواست زيرا ذاتش را دوست دارد و حب 
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ش کنشهاي آورد.است را به دنبال مينهايت ذات، حب کمال و حب کمال حب کمال نهائي را  که قرب خدا و منشا کمال بي

مصباح،  محمد تقی) ابزاري و براي رسيدن به کمال نهائي است و تعيين کننده رابطه کنشها وکمال نهائي عقل و وحي است.

 (791، ص. 7931

 مصباح عالمه دیدگاه از انسانی علوم در یختشناروش نیامب

حقايقي که در پي کشف آنها هستيم و بسته به  هاي معرفت حصولي؛ عقل، حس، تجربه و نقل، و بسته بهبه تعداد ابزارها و راه

يابي به معرفت؛ عقلي، حسي، تجربي و نقلي، وجود دارد. روش عقلي و قياسي به مقتضاي طبيعت مسائل علوم، روشهاي دست

ت قطعي، يقيني وترديدناپذير است. برغم نياز همه علوم به روش عقلي در اثبا ،لحاظ مقدمات بديهي يا منتهي به بدهياتش

برغم نيازمدي روش تجربي به روش قياسي و عقلي، اما در اين ميان، ترين اصول موضوعه و تعميم نتايجشان، و موضوعات، کلي

اوال روش تجربي به لحاظ استفاده از مقدمات تجربي و ثانيا به لحاظ اينكه نتيجه تابع اخس مقدمات است، مفيد يقين نيست و در 

مراتب آور نيستند.  از نگاه عالمه مصباح کاربرد اين روش در علوم انساني نتايجي بهدر نهايت يقين نتيجه تحليلها و استداللهايش

ها بحث مي کند نه از علت فاعلي آورد. روش تجربي و به زبان فلسفي، علم تجربي از علل معِده )اعدادي( پديدهضعيفتر به يار مي

بنابراين، محض نمونه اگر جامعه شناسي دين در باره دين . (243 - 979 ، ص.7931)محمد تقی مصباح، و غائي حقيقي آنها. 

خاصي مطالعه مي کند نه از نازل کننده )علت فاعلي( بحث مي کند و نه از هدف دين )علت غائي(. بلكه صرفا از کيفيت پيدايش 

اي از امور ظني و غير قطعي و ي پارهتحقيقات از مسير چنين روش آورد. حاصلآن دين در جامعه و تحوالت آن سخن به ميان مي

 اي علوم انساني است.غير قابل استفاده براي مباني انديشه

 نتیجه گیری

با وصفي که از تشريح مباني معرفت شناسي، هستي شناسي، انسان شناسي و روش شناسي از ديدگاه  حضرت عالمه مصباح در 

روح و بدن باتاثير متقابل که بعد روحاني انساني است مرکب از  نساني،علوم انساني گذشت، به دست آمد که اوال موضوع علوم ا

او مجرد، جاودانه و هويت حقيقي وي را تشكيل مي دهد. سرشت مشترک، فطرت الهي، ادراکات بديهي، تمايالت متعالي و کمال 

يين کننده رابطه کنشها و کمال هاي اوست، کنشهايش ابزاري و براي رسيدن به کمال نهائي و قرب خداست. تعجوئي از ويژگي

اش قرب ثانيا  انسان به اوصافي که گذشت از اهدافي متوسط و نهائي برخوردار است. هدف نهائي نهائي هم عقل و وحي است.

هاي شناخت انسان و توصيف و تبيين و تفسير پديدهخدا و کماالت بي نهايت او است و ثالثا روشي که حضرت عالمه براي 

در نظر گرفته اند ترکيبي از روشهاي عقلي، نقلي، شهودي و گاه  بخشي به افعال و انفعاالت انسانيماعي و جهتفردي و اجت

اش، با چنين ويژگيهائي، به اش و چه از نوع دستوريتجربي است. در ديدگاه عالمه مصباح، علوم انساني، چه از نوع توصيفي

 شوند. خوانده مي ري است، علوم انساني اسالمياش با اسالم در توافق و سازگاسبب آنكه مباني

موضوع، روش و هدف،  با علوم انساني اسالمي ناسازگار و مانعي راهبردي به آن  در هرسه عرصه در مقابل پذيرش فيزيكاليسم

با نفي روش است. زيرا با عدم پذيرش روح و نفس مجرد براي انسان، موضوع اساسي در علوم انساني اسالمي را نفي مي کند و 

غير تجربي، روش صحيح در اسالمي سازي که همان ترکيبي از روش عقلي، نقلي، شهودي و تجربي در شناخت انسان و توصيف 

و تفسير پديده هاي انساني است را نفي مي کند و با محدود دانستن همه چيز در جسم و جسمانيات و نفي امور غيرمادي، در 

 قرار مي گيرد.  لوم انساني که همان قرب خدا و نيل به کماالت فردي و اجتماعي است،تعارض با هدف در اسالمي سازي ع

 : منابع
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