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دریافت نسخۀ نهایی2901/21/29 :

پذیرش مقاله2901/21/21 :

علوم انساني كنوني ما در دانشگاهها محصول تمدّن جديد غربي است .ما ،در سنّت
علمي خود ،چيزي به نام علوم انساني ،بهصورتي كه امروزه در دانشگاهها مرسوم
است ،نداشتهايم و آن را از غرب اخذ كردهايم .اين واقعيّت را بايد پذيرفت كه علوم
انساني كنوني ما ،در دانشگاهها ،پديدهاي وارداتي است .البته وارداتي بودن بدان معنا
نيست كه تمام آن باطل يا غلط است .بحث اين است كه از آنِ ما نيست و از جاي
ديگري آمده است .تمدّن غرب ،تقريباً پس از رنسانس ،به سمت و سويي رفته كه
راهش به كلّي از تمدّن اسالمي جداشده است .يک جلوة بارز اين تمايز همين علوم
ا نساني امروز غربي است كه بر همة جهان سيطره افکنده است .دكتر احمد فرديد
سخني دارد با اين مضمون كه «تمام تمدنهاي غير غربي در دنياي امروز در حکم
"مادّه"اند براي "صورتِ" تمدّن غربي» .كساني كه در فلسفه معناي صورت و ماده
را ميدانند و به اين عبارت كه «شيئيت شيء بهصورت آن است نه به مادّة آن» توجه
دارند ،تصديق ميكنند كه اين سخن ،سخنِ تأمّلبرانگيزي است .اگر با چنين فهمي
از صورت و مادّه در اين سخن تأمّل كنيم درمييابيم كه مراد فرديد چه بوده است.
وي ميگفت تمام تمدّنهاي غيرغربي در دنياي امروز براي «صورت» تمدّن غربي
«مادّه» شدهاند .يعني صورت و مادّة خودشان مجموعاً تبديلشده است به مادّهاي تا
صورت تمدّن غربي روي آن مادّه سوار بشود.
در غرب ،همة علوم با فلسفه ارتباط دارند .دكارت حرف مهمّي دارد و ميگويد
«اين متافيزيک يا فلسفه ،تنة درختي است كه شاخ و برگ آن علوم است و اين
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ريشهاي در خاک دارد ،ولي از اين تنه ،علوم متنوع سر برآورده است» .اجازه بدهيد
با مثالي رابطة علوم و فلسفه را روشنتر بيان كنيم .واقعيت اين است كه علوم تجربي
(فيزيک ،شيمي ،زيست شناسي ،و مانند آن) ،همه ،مباني فلسفي دارند .علومي كه
قبل از علوم جديد بودهاند  -مانند آن طبيعياتي كه قبل از طبيعيات نيوتني مطرح بود
 آنها هم مبتني بر نوعي مباني فلسفي بودند .وقتيكه مباني فلسفي عوض شد ،علومهم دگرگون شد .فيالمثل ،در علم فيزيک هيچگاه استاد فيزيک بحث نميكند كه
مادّه چيست .اول روزي كه معلم فيزيک سر كالس ميرود ميگويد كه علم فيزيک
از خواص ظاهري مادّه حکايت ميكند و از حركت و حرارت و الکتريسيته و مانند
اينها سخن ميگويد ،اما نمي گويد مادّه چيست .اين سؤال كه «مادّه چيست» يک
سؤال فلسفي است .هستند فيلسوفاني مانند بركلي كه استدالل ميكنند مادّه وجود
ندارد و ميگويند تصوّر مادّه ،آن گونه كه ما در ذهن داريم ،يک توهّم است .راسل،
كه مخالف بركلي است ،در كتاب مسائل فلسفه (راسل ،1931 ،صص  .)21-22ميگويد
شبهاتي كه بركلي در اثبات اينکه ماده را نميتوان ثابت كرد وارد كرده ،پاسخ دادنش
درنهايت دشواري است .خالصه آنکه مسائلي كه در علوم بديهي است و بنياد و پاية
علم فرض ميشود ،در فلسفه بهمنزلة آغاز بحث و تفکّر است .اينگونه مباحث،
به ويژه ،در غرب خيلي جدّي مطرح بوده است .در غرب ،خصوصاً بعد از رنسانس،
ازجمله ،در باب ماهيت زمان و مکان بحثهاي زيادي شده است .فيلسوفان اين
سؤال را بهصورتي جدّي مطرح كردهاند كه «زمان چيست؟» .در باب همين مفهوم
اوّليه و پايه در علوم ،ديدگاهها و نظريات مختلفي مطرح است .دانشمندي مانند
نيوتن در باب زمان و مکان يک مبنا داشته است و فيلسوف معاصر او ،اليب نيتس،
مخالف با او ،مبناي ديگري داشته است .كانت هم مبناي ديگري عرضه ميكند .قطعاً
اين بحث هاي فلسفي كه در باب زمان و مکان مطرحشده در پيشرفت علوم تجربي
مؤثر بوده است .اگر آنها اين كندوكاوها را نکرده بودند ،علوم تجربي جديد در غرب
پديد نميآمد .مثال ديگر ،مفهوم «حد» در رياضيات است .با مراجعه به كتابهاي
تاريخ علم و فلسفة علم ميتوان دانست كه اين بينهايت كوچکها و اين مفهوم حد
را چه كسي مطرح كرده و از كجا آمده است .اينها را فيلسوفها بحث كردهاند.
پس علوم طبيعي مباني فلسفي دارند.
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رابطة علوم انساني با فلسفه از اين هم مهمتر و پيچيدهتر است و اين مسئلة مهم
همان چيزي است كه ما از آن غافليم .همانطور كه علوم تجربي بر فلسفه مبتني
است ،علوم انساني نيز بر فلسفه مبتني است .جان كالم من اين است كه علوم انساني
غربي مبتني بر يک فلسفه و يک نوع نگاه است به خدا و جهان و انسان .از رنسانس
به بعد ،از دكارت به بعد ،از «من فکر ميكنم پس هستم» به بعد ،نگاه به مسائل
فلسفي در غرب سمت وسوي ديگري پيدا كرد و از دل آن نگاه بود كه اين علوم
انساني جديد پديد آمد.
يکي از خصوصيات اين نگاه جديد فلسفي ،جدا كردن وجود و هستي و
هستيشناسي از بحث معرفت است .چنين چيزي در فلسفة اسالمي اتفاق نيفتاده،
ولي در غرب اين دو از هم جدا شدهاند .نتيجة اين جدايي هم اومانيسم و
انسانيگرايي و انسانبنيادي است .وقتيكه دكارت گفت «من فکر ميكنم پس هستم»،
هستي را فرع بر فکر و شناخت و معرفت خود قرار داد .يعني از انسان آغاز كرد و
به هستي رسيد و اين سنگ اوّل بناي اومانيسم بود .ژيلسون ،در كتاب نقد تفکر
فلسفي غرب ،بيان ميكند كه در يکي از شهرهاي اروپا مجسمة دكارت را گذاشتهاند
كه با دست خود به راهي اشاره ميكند كه همان راه آيندة غرب بوده است .با همين
جملة «من فکر ميكنم پس هستم» جدايي هستيشناسي از معرفت ،در فلسفة غرب
اتفاق ميافتد و بهتدريج آثار خود را آشکارتر ميكند .در كانت اين جدايي به شکل
بارزي تبلور پيدا ميكند .نتيجة آن ميشود اصالت انسان و اومانيسم ،و جلوة آن در
زندگي اجتماعي و در سياست ميشود سکوالريسم .اين امور ،كه در همة انواع علوم
انساني غربي مشترک است ،نگاه تازة انسان غربي به هستي و خدا و معرفت و جهان
و انسان است .از دل چنين نگاهي در غرب يک انسانشناسي پديد آمد و از دل آن
انسان شناسي انواع فلسفه براي انواع علوم انساني اجتماعي غربي پيش آمد .ستونهاي
علوم انساني غرب ،كه علوم انساني ما نيز روي آنها استوار شده ،همينها هستند.
هريک از رشتههاي روانشناسي ،جامعهشناسي ،سياست ،هنر ،علم اخالق ،حقوق و
 ...در غرب پشتوانهاي دار د كه فلسفة آن علم است .فلسفة سياست ،فلسفة هنر،
فلسفة اخالق ،فلسفة روانشناسي ،فلسفة علم و مانند اينها .اين فلسفهها شاخههايي
هستند روييده بر شاخة ستبر انسانشناسي و خود اين شاخة ستبر از دل متافيزيک
غربي سر برآورده است.
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حال خوب است بپرسيم در كشور ما چه اتفاقي افتاده است؟ سالهايي كه مفهوم
دانشگاه و در پي آن خود دانشگاه وارد ايران ميشد ،هيچ نگاه انتقادي كه به ما
قدرت انتخاب بدهد وجود نداشت .دانشگاه بهمعناي غربي آن در  1228هجري
قمري وارد ايران شد .سه سال بعد از شروع سلطنت ناصرالدينشاه قاجار به همت
اميركبير «دارالفنون» افتتاح شد .البته در دارالفنون مهندسي و پزشکي و علم توپخانه
و فنون نظامي درس دادند ،زيرا در جنگهاي ايران و روس ،ايرانيها احساس كرده
بودند كه آنسوي دنيا اتفاقي افتاده كه در اينسو نيفتاده و براي آنکه عقب نمانند
تکاني خوردند تا مشکل عقبماندگي در صنايع و فنون نظامي را رفع كنند .در آن
موقع ،تشخيص اين بود كه ما در رشته هاي مهندسي و شيمي و فيزيک و رياضي
عقبيم و محاسبات نظامي هم بر اساس رياضيات است و اينها را نميدانيم .بنابراين،
معلّمان و استادان مهندسي و علوم تجربي و پزشکي را از اروپا به ايران آوردند .اين
علوم هم كارايي خود را نشان داده بود .اميركبير مواجهه با تمدّن غربي را اينگونه
آغاز كرد .ايراني ها در آن زمان شيفتة تمدّن غرب بودند .بهتدريج اين تصوّر پيش
آمد كه همانطور كه غربيها در فيزيک و شيمي و نجوم و مهندسي پيشرفت كردهاند
و راهِ درست را پيدا كردهاند ،هر چيز ديگر هم كه در غرب هست اينگونه است.
در چنين فضايي و در ادامة چنين نگاهي بود كه تقيزاده ،كه از پرچمداران مشروطيت
بود ،گفته بود ايرانيها بايد از فرق سر تا ناخن پا فرنگي شوند .اين سخن امروزه به
گوش ما حرف خيلي سنگيني است ،ولي در فضاي آن زمان خريدار داشت .دانشگاه
تهران در سال  1919تأسيس شد .قبل از تأسيس دانشگاه تهران هم درسهاي غربي
ترجمه شده بود و در مدرسه سياست و حقوق و جز اينها تدريس ميشد .درست
در شرايطي كه تفکر ديني و حوزههاي ديني تحتفشار ديکتاتوري رضاخاني
درنهايت انزوا و استيصال بودند .در چنين وضعي دانشگاه آغاز به كار كرد .دانشکدة
فني و علوم و معماري و هنرهاي زيبا و پزشکي و  ...كارشان را شروع كردند .حاال
وقت آن رسيده بود كه دربارة علوم انساني هم كاري كنند .عدهاي به فرانسه و آلمان
و انگلستان و كمي بعدتر به امريکا رفتند و هركس سر كالس هر استادي كه رفت،
هر چقدر خوانده و فهميده بود ،جزوه و كتاب آن را به ايران ميآورد .يکي
روانشناسي را شروع كرد و يکي جامعه شناسي و يکي تاريخ و  . ....اين علوم در
ايران سابقه نداشت .ما در سنت خود رياضيات داشتيم ،علوم طبيعي هم داشتيم ،ولي
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علوم انساني به اين معنا نداشتيم .تلقي دانشگاهيان از اين علوم انساني چه بود؟
همان تصوري كه راجع بهدرستي و اتقان فيزيک و رياضي داشتند ،همان را به علوم
انساني تسرّي دادند .در آن زمان هيچكس نپرسيد كه اين علوم انساني از كجا آمده
است و مباني آن چيست .يکي از آلمان آمده بود با تفکر فلسفي آلمان و يکي از
فرانسه و  ...و آن تفکّر فلسفياي كه عمدتاً پشت سر همة آنها بود و از قرن 13م
قوّت يافته بود پوزيتيويسم بود .اين خودآگاهي وجود نداشت كه فلسفه و مبنايي كه
پشت سر اينهاست چيست و چرا بايد اينها را پذيرفت .در اينجا من نميخواهم
بگويم كه اينها را بايد ميپذيرفتيم يا نبايد ميپذيرفتيم ،بلکه ميخواهم بگويم ما
حق داشتيم از همان آغاز از مباني اين علوم و از ريشههاي آنها سؤال كنيم .اما
متأسفانه اين خودآگاهي فکري و فلسفي در آن زمان در جامعة ما وجود نداشت و
كسي نبود كه قدري ترديد كند و از پشت صحنه و كارگردان و اهداف اين علوم
سخني بهميان آورد .اصالً اين توع تفکّر انتقادي مطرح نبود .همه تصوّر ميكردند كه
همانطور كه پزشکي از غرب آمده است و ميگويد اگر كسي بيمار شد فالن دارو
را بخورد تا بهبود بيايد و ما هم خوردهايم و بهبود يافتهايم ،همينطور هم سخن
متخصصان علوم انساني در روانشناسي و جامعهشناسي و اخالق و  ...هم درست
است .در جامعة ما چنين اتفاقي افتاد.
حرف امروز ما در تحول علوم انساني اين است كه ضرورت دارد ما به اين
خودآگاهي برسيم .اگر ميخواهيم علوم انساني غربي را بپذيريم ،نخست بايد بدانيم
كه مباني آن چيست .شرط اوّل قدم همين است .بعد از شناخت آن مباني ،بايد در
آنها تأمّل كنيم .ما حق داريم در تفکّر عقالني استدالل و ريشهيابي و بحث كنيم .اگر
فلسفة چيزي را نپذيرفتيم ،دليل ندارد كه نتيجه و ميوة آن را بپذيريم .پس رشدي كه
امروز در جامعة ما نسبت ب ه يکصد سال پيش اتّفاق افتاده اين است كه فرصتي پيدا
كردهايم تا ،از ظاهر علوم انساني ،يک دو گام عقبتر برويم و عميقتر شويم و در
فلسفه هاي اين علوم درنگ و تأمّل كنيم .اكنون هنگام آن است كه از خود بپرسيم
آيا ما هم فلسفهاي داريم؛ آيا ما هم در ايران نگاهي به هستي و جهان و انسان داريم؛
آيا ما هم طرز تلقي و شيوة فهمي از وجود و معرفت و انسان داريم يا نه؟ اين مسلم
است كه ايران مهد فلسفه است .در جهان اسالم ،تنها اقليمي كه تفکر فلسفي هرگز
در آن ازهم گسيخته نشد ،ايران بوده است .در ساير جوامع اسالمي ،تفکر فلسفي
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فرازوف رود داشته و حتي گاه در بعضي ممالک چندين قرن فلسفه در بعضي ممالک
تعطيل بوده است .اما در ايران هيچوقت اين اتفاق نيفتاده است .اگر كسي از فالسفة
حوزة علميّه بپرسد كه شما نزد چه كسي فلسفه خواندهايد و ،بعد ،برود استادان اين
استادان را پيدا كند و برگردد به عقب ،ميتواند اين سلسلة سند و اين زنجيرة استادان
را تا ابن سينا بشناسد .كامالً معلوم است كه در طول اين هزار سال چه كساني اين
مشعل را در دست داشته و آن را به دست چه كسان ديگري دادهاند .اين امري است
كه غربيها هم به آن معترفاند .نکتة مهم ديگر اين است كه فلسفه در ايران ايستا
نبوده و رشد و تحوّل پيدا كرده است .بهطور مثال ،حکمت متعالية مالصدرا بر سه
اصل اساسي استوار است :اصالت وجود ،وحدت وجود ،تشکيک وجود .تشکيک
يعني درجهبندي وجود ،سلسلهمراتب داشتن وجود؛ اين مبناي فلسفي بهكلي از
فلسفة غربي جداست .آن اتفاقي كه در غرب افتاده و به تفکر ايدهآليستي منتهي شده
است ،اصالً در تفکر و فلسفه اسالمي نيفتاده است .سؤال مهم اين است كه ما با اين
سنّت فلسفي خود بايد چه بکنيم؟ آيا فلسفه را هم مانند طب سنتي بايد كنار
بگذاريم؟ وقتي طب جديد وارد ايران شد ،اگر كسي صحبت از طب سنتي ميكرد،
ميگفتند اين ها خرافات است و ترويج آن جرم است .آن روزي كه دانشکدة پزشکي
تأسيس شد كسي جرئت نکرد بگويد كه خود ما از قديم علم طب داشتهايم تا يکي
بيايد درباره اش تحقيق كند و آن را درس بدهد ،بلکه آن را تعطيل كردند .نتيجه آن
شد كه شکستهبند رفت و در دكان قصابي كارش را ادامه داد .آنها معتقد بودند كه
اين طب سنتي اگر هم روزگاري كارايي داشته ،اكنون كارايي ندارد و بايد تعطيل
شود (برخالف چيني ها كه طب سنتي خود يعني همان طب سوزني را حفظ كردند
و امروزه عالمگير هم شده است) .آيا ما بايد با فلسفة اسالمي همچنين برخوردي
بکنيم؟ يا اينکه دستكم فلسفة اسالمي را درست بفهميم و اگر هم ميخواهيم آن
را رد بکنيم بفهميم كه چه چيزي را رد ميكنيم .امروز در عدّهاي از متفکّران و اهل
علم دانشگاهي و حوزوي ما چنين انگيزهاي به وجود آمده است .آثار و نشانههاي
اين انگيزه بهجد گرفتن حکمت و فلسفة اسالمي و محدود نماندن اين فلسفه به
حوزههاي علميه و مطرحشدن آن در دانشگاهها و باز شدن باب گفتوگو ميان حوزه
و دانشگاه است .بنده كه سال هاست معلّم فلسفة كانت در دانشگاه هستم ،از سر
تحقيق ميگويم كه يکي از ميدانهاي گفتوگو بين فلسفة اسالمي و فلسفة غربي
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همين مباحثي است كه كانت مطرح ميكند .اگر فلسفة اسالمي بهجد گرفته شود ،در
مباحثي كه كانت مطرح ميكند ،خيلي حرف دارد تا بگويد .اين فلسفه ريشة عميق
دارد .ولي ميان فلسفة اسالميِ موجود و آنچه امروز در علوم انساني بدان احتياج
داريم خلئي بزرگ وجود دارد .براي رسيدن از فلسفة اسالمي به علوم انساني اسالمي
راه دراز و سخت و ناپيمودهاي در پيش است .فلسفة اسالمي عموماً در متافيزيک به
معناي اعم و متافيزيک به معناي اخص (الهيات) بحث كرده است .حکماي قديم در
باب وجود بحثها كردهاند .احکام وجود را در الهيات به معناي اعم گفتهاند و بعد
خداشناسي و الهيات به معناي اخص را بيان كردهاند .اما فلسفة اسالمي خودش را
به علوم انساني نرسانده است تا مثالً بگويد كه فلسفة هنر چيست .باالخره هنر در
عالم وجود دارد و در عالم اسالم هم وجود داشته است .ما نپرسيدهايم فلسفة اسالمي
براي هنر يا براي اخالق چيست؟ البته ما علم اخالق داشتهايم؛ اخالقيات هم
داشتهايم؛ اما فلسفة اخالق بهصورتي كه پاسخهاي مبنايي مسائل اخالقي را بدهد در
سنّت فلسفي ما تبلور پيدا نکرده است .همينطور است فلسفة سياسي ،فلسفة
حکومت ،مسائل اجتماعي ،حقوق و مانند اينها .همة اينها حلقههاي مفقوده است.
اين ها كارهايي است كه بايد شروع بشود و اين را هم بايد دانست كه علم اينگونه
نيست كه با بخشنامه و طرح و پروژه و در شش ماه و يک سال به نتيجه برسد .مثل
درختي است كه بايد آن را كاشت ،آب داد ،از آفت حفظ كرد تا از آفتاب نور بگيرد
و رش د كند و بارور بشود .ممکن است روزي كه ميوه دهد من و شما نباشيم .اين
كار ،سازوكار و ساعت و تقويم خودش را دارد .به قول موالنا «مهلتي بايست تا
خون شير شد» .ما بايد در چنين جادهاي بيفتيم.
امروز ما بايد از فلسفة اسالمي موجود به سمت انسانشناسي اسالمي برويم و از
انسانشناسي اسالمي به سمت آنچه به فلسفههاي مضاف موسوم شده برويم تا
بتوانيم علوم انساني سازگار با مباني فکري اسالمي را استخراج كنيم .اين به معناي
اين نيست كه الزام و تحميلي در كار است؛ ابداً اينگونه نيست .اگر كسي نخواهد
كه قبول كند و در اثبات نظر خود استدالل كند هيچ اشکالي ندارد؛ استداللش را
عرضه كند .مهم اين است كه بدانيم كه چه ميخواهيم و داريم چه ميكنيم« .تحوّل»
در علوم انساني هرگز بهمعناي «تعطيل كردن» تدريس و تحقيق در علوم انساني
غربي نيست .فيالمثل در فلسفه ،ما ميگوييم اجازه بدهيد در كنار فلسفة غربي،
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فلسفة اسالمي هم تدريس شود .اين حداقل چيزي است كه ما ميخواهيم .و البته
«نحن ابناء الدّلیل»؛ اگر كسي استدالل كرد كه اين فلسفة اسالمي ادّعايش باطل است،
فلسفة اسالمي خودبهخود كنار خواهيد رفت .ولي اگر فهميديم كه چنين نيست،
آنوقت است كه بايد به اين ريشهها بازگرديم.
باري ،اگر مراقبت كنيم و حقيقتجو باشيم و يکديگر را با شعارهاي سياسي و
حرف هاي سطحي و تهمت و اتهام آلوده و متّهم نکنيم و از آفت فضاي مجازي هم
مصون بمانيم ،فضا و امکاني فراهمشده است براي نگاهي تازه از سر خودآگاهي به
علوم انساني كه ما تاكنون در برابر آن منفعل بودهايم.
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