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 اهللا علي محمد و آله الطاهرين.  ، الحمداهللا رب العالمين، وصليبسم اهللا الرحمن الرحيم آقاي سعيدي روشن:
كنم به ويـژه امـروز كـه والدت     شعبان را خدمت سروران حاضر در جلسه تبريك عرض ميماه ايام پر فضيلت 

العابدين، سيدالساجدين، امام چهارم(ع) است. شخصيت وااليي كه مخالفان و معانـدان او هـم، حتـي در زمـان      زين
خـونين شـهر را    شدند. همينطور سالروز فتح خرمشهر و حيات خود او، در پيشگاه عظمت او به كرنش واداشته مي

فرستيم بر روان آن رادمردان و پاكاني كه در راه خداوند حركـت كردنـد و مردانـه     كنم و درود مي تبريك عرض مي
 رفتند. 

خاني هم باشيم اما متأسفانه خبردار شـديم كـه پـدر     قرار بود در اين جلسه در محضر جناب آقاي دكتر فتحعلي
يدار ايشان و متأسف و متأثر از درگذشت آن پدر گرامي هستيم. خداوند ايشان به رحمت الهي رفتند و محروم از د

 انشااهللا او را هم با اولياء الهي محشور بدارد.
كـنم   اي را از صحيفه سجاديه خدمت شما عزيزان و سروران عرض كنم، فكر مي در آغاز جلسه، من چند جمله

اي  ايمان و خير و بركت براي ما است. من چند جملـه  هاي معرفت و بيت، واالترين گنجينه كه سخنان ارزشمند اهل
انگيز تو در وسعت خيال نگنجـد، و   اي آفريدگار بزرگ كه بزرگي شگفت«كنم:  از ترجمه دعاي پنجم را عرض مي

عظمت واالي تو را الفاظ نتوانند تعبير كنند. به روان مقدس محمد(ص) و فرزندانش رحمت فرماي و ما را از خطر 
ناه عظمت خويش ايمن دار. اي سلطان وجود، كه سرير سلطنت تو بر عرش برين استوار است و قـدرت  الحاد در پ

همتا كه هرگز  ترين قدرتها را در هم فرو ريزد و دوران پادشاهي تو انتها نگيرد. اي دارندة بي ناپذير تو قوي شكست
نش رحمت فرمـاي و مـا را از نـور و رحمـت     دارايي تو زيان نبيند و خزانه غيب تو تهي نماند. بر محمد و فرزندا

ها كه ديدگان ما تاب ديـدار تـو را    ها و رحمت ها و اي منبع نعمت بخش روشنايي بهره مگذار اي روشني خويش بي
ها نزديك ساز اي جالل جليـل، اي   هاي ما را به ملكوت آسمان ندارند. بر محمد و آل محمد رحمت فرماي و جان

شكوهمندان در برابر ذات اجل و اعالي تو كوچك و حقير نمايد. اي داناي رازها و رمزها مانند كه شكوه  شكوه بي
خواني. بر محمـد و آل محمـد    داني و نانوشته مي شناسي و اسرار ما را ناگفته مي ها را در مغزها مي كه سايه انديشه

نيـاز، گـردن مـا را     و اي پروردگار بيهاي اعمال ما فرومينداز و رسوايمان مساز. ت اي از زشتي رحمت فرماي و پرده
جز به درگاه خويش در برابر هيچكس فرومشكن، دسـت مرحمـت و حمايـت بـه سـوي مـا گشـاي تـا هرگـز از          
زورآوران انديشه نياوريم. به سوي ما بنگر تا از اعراض ديگران نگران نباشيم. چون تو ببخشي كف حاجـت پـيش   

صولت كس نهراسيم. خداوندا بر محمد و آل محمد رحمت فرماي  كس نبريم و چون تو ايمن فرمايي از سطوت و
و جان مستمند ما را از قهر خود در پناه مهر خود جاي ده. همواره رهنماي ما باش تا بـه سـوي تـو راه يـابيم و از     

ـ  آنچه ما را از جوار رحمت و منبع بركت تو دور مي اه تـو  دارد به دور باشيم، زيرا آن كس به سالمت ماند كه در پن
يمت رسد كه دسـت  جاي كند و آن جان از نعمت دانش برخوردار شود كه به هدايت تو ره گيرد و آن دست به غن

 .»ستتواناي تو دستگير
 كنم كه انشاءاهللا اين طليعه مايه خير و بركت زندگي ما، جامعه ما و همه ما باشد. فكر مي

تشكيل شده است. قرآن كريم، محور و مـدار  » انسانينقش مطالعات قرآني در تحول علوم «اين جلسه با عنوان 
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انديشه فرد و جامعه ايماني و اسالمي است و بايد باشد. فكر و انديشه، باور و اعتقاد و همچنين كنش و رفتار يـك  
فرد مسلمان، بايسته آن است كه از قرآن رنگ و بو بگيرد. با عـذرخواهي از انديشـوران جلسـه، كـه از محضـر آن      

 كنم. ن استفاده خواهيم برد، من يك مقدمه كوتاهي را عرض ميبزرگوارا
نامـه   توانيم در سه محور كالن مهندسي كنيم. يك محـور، محـور شـناخت    به زعم بنده، ما مطالعات قرآني را مي

كنـد   اي قرآن و هويت الهي قرآن را تثبيـت مـي   قرآن يا قرآن شناخت است. مجموعه مطالعاتي كه ماهيت شناسنامه
از موضوعات و مسائلي كه جنبه كالمي و قرآني دارد و يا آنهايي كه جنبه تـاريخي قرآنـي دارد. مبـاحثي مثـل     اعم 

تـوانيم نـام آن را    وحي، اعجاز و يا سلسله مباحثي مربوط به تدوين و جمع و قرائت قرآن كريم. محور ديگـر، مـي  
رتباط با منابع فهم قرآن، تفسـير عالمانـه قـرآن،    اصول و مباني فهم قرآن بگذاريم. مجموعه و رشته مسائلي كه در ا

قواعد و متدلوژي و روش فهم و تفسير قرآن، اعم از مباحـث سـنتي كـه در طـي مطالعـات انديشـمندان مختلـف        
مسلمان در طول تاريخ انجام گرفته و يا سلسله مباحث جديدي كه در عرصه هرمنوتيك و شـناخت زبـان ديـن و    

شناسـانه دارد و   هاي ديگر شكل گرفتـه اسـت. ايـن بخـش در حقيقـت جنبـه روش       همينطور معناشناسي و عرصه
شناختي مسلمانان، فلسفه اسالمي و همينطور مباحـث داللـت شناسـي و فلسـفه      خوشبختانه با توجه به ميراث زبان

گرچـه   زباني در اصول فقه مسلمانان و بويژه ميراث گرانسنگ انديشمندان شيعه، دستي پـر در ايـن زمينـه داريـم.    
ها نداشتيم. و باألخره محور سوم، مجموعه مباحث تفسير ترتيبي و موضوعي اسـت.   گيري مناسبي از آن داشته بهره

اي از آيـات قـرآن كـريم را     آيـه  تـا ند ه اهزاران كتاب، جزوه، مقاله، نوشته، گفته در اين عرصه داريم كه تالش كرد
كنند. و يا موضوعي را محور و مدار تحقيق خودشان قرار بدهنـد.   هاي قرآن را تفسير اي از سوره تفسير كنند، سوره

هر حال اين بخش هم، بخش ديگري از   ها و كسرها چقدر است، بماند. ولي به حاال توفيق چقدر بوده است، داشته
م. گمان هاي قرآن كري ه گذارم، معارف و آموز گردد. اسم اين محور را مي ها و مطالعات قرآني ما محسوب مي انديشه

هاي دانشمندان ما در عرصه تفسير ترتيبي و تفسير موضـوعي، اسـتخراج و بدسـت     بنده اين است كه حاصل تالش
زندگي   ها و در حقيقت دستورات ارزشي قرآن كريم در عرصه ها و بايسته و نبايسته آوردن مجموعه معارف و آموزه

ت. چه بايد كرد كه انسان و جامعـه مسـلمان آنگونـه كـه     فردي، اجتماعي، تربيتي، حقوقي، فردي، اجتماعي و... اس
بايسته قرآن است باشد؟ به گمان من، اين سه محور، بايستي مـورد توجـه قـرار بگيـرد. بخـش سـوم در حقيقـت        

المقدمه است. مقصد است. آن دو بخش اوليه، مقدمه علمي است. حال سؤال اين است كه اين سـنخ مطالعـات    ذي
كنـد؟ علـوم انسـاني بـا انسـان       تحول و دگرگوني در چهارراه علوم انساني براي ما ايجاد مـي چه نقشي در تغيير و 

سروكار دارد. قرآن هم با انسان سروكار دارد. بخواهيم و يا نخواهيم علوم انساني با قد و قامت انسان سروكار دارد. 
كنـد، در   بشري را مـديريت مـي   د، جامعهكن كند، انسان را مديريت مي كند، انسان را توصيف مي انسان را تعريف مي

كند. سؤال ايـن   شناسي، روانشناسي، حقوق و ... حتي علم و صنعت و تكنولوژي را علوم انساني مديريت مي جامعه
است نقش معارف و مطالعات قرآن كريم در اين تحول چيست؟ به نظر بنده اگر در اين مورد صحبت كنيم كه آيـا  

دانيم آنچه كه موجود است از علوم انساني متعلق به جوامعي  نه، اتالف وقت است. مي تحولي بايد صورت بگيرد يا
است كه براساس يك رويكرد خاص علمي، فرهنگي از حدود سيصد سال تاكنون شكل گرفته است. اين نكتـه بـه   
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يـد باشـد   شكل سربسته مورد اذعان همه است كه آنچه كه هست آن چيزي نيست كه بايد باشد و آن چيزي كـه با 
وجود ندارد. پس ما بايد تالش كنيم كه آن چيزي كه بايد باشد را بوجود بياوريم. البته اين بدان معنا نيست كه همه 

تـوان همـه را    آنچه كه هست را دور بريزيم. خير، هرگز، علم يك هويت جمعي دارد. داد و ستد جمعي است، نمي
شـد   رگون كرد. انبياء الهي آمدند براي تغيير وضعي كه تصور نميتوان دگ شود تأثيرگذار بود، مي حذف كرد ولي مي

اي  تغيير وضع صورت گيرد ولي اين كار را كردند. رهروان انبياء هم، اگر اعتقاد به راه آنها دارند، راه و مسير مشـابه 
ت دارد. بناست انديشي كنند. خوب، پرسشهايي مطرح شده كه جاي تأمل و دق دارند و بايستي با فكر و تدبير چاره

صدا در  در اين جلسه، استفاده بهين داشته باشيم از استادان ارجمند، جناب آقاي دكتر عربي كه صبورانه و آرام و بي
نظر هستند و همچنين سرور عزيزمان دكتر آذربايجاني كه معتقـد   اين عرصه مطالعات قابل اعتنايي داشته و صاحب

ضوع هستند و حرفهايي براي گفتن دارند. اميدوارم از محضر اين بزرگواران به اين موضوع هستند، درگير با اين مو
كـنم. اگـر    نهايت استفاده را ببريم. بنابراين، بنده پرسشها را يكايك به اقتضاي فرصت، به محضر عزيزان عرض مي

اني هـم درصـدد   اجازه بدهيد با اين پرسش شروع كنيم كه قرآن مدار انديشه و رفتار ماست، از آن سو، علـوم انسـ  
دهي به رفتارهاي انسان است. خوب، ما بايد چه بكنيم كه در علوم انسـاني   شناخت انسان و تعريف انسان و جهت
 هاي وحياني قرآن كريم باشد؟ راهبردي پيدا كنيم كه برآمده از انديشه

برادران عزيز خيرمقدم : بسم اهللا الرحمن الرحيم. من خدمت اساتيد ارجمند، خواهران و آقاي دكتر آذربايجاني
گوييم و به ويژه امروز كه والدت حضرت امـام سـجاد(ع) اسـت را هـم      كنم. اعياد شعبانيه را تبريك مي عرض مي

كنيم از گروه علوم قرآني كه اين فرصت را فراهم كردند و اميـدواريم كـه    كنم. تشكر مي تبريك و تهنيت عرض مي
فاده خوبي بتوان از اينگونه مباحـث در خـدمت اسـاتيد ارجمنـد داشـته      حداقل مقدمه مناسبي باشد براي اينكه است

كنـيم   باشيم و مباحث علوم قرآني و رابطه آن با علوم انساني يك گام پيش برود. از همين جا هم تسليت عرض مي
 خاني درگذشت پدر بزرگوارشان را.  خدمت آقاي دكتر فتحعلي

روشن فرمودند، من هـم   ل، با اشاراتي كه جناب آقاي دكتر سعيديكنم. مقدمه او من دو مقدمه را ابتدا عرض مي
كنم. مقدمه اول به ضرورت اين بحث است كه چرا ما نياز داريـم بـه بحـث مطالعـات      گذرا به اين موارد اشاره مي

كـي  كـنم. ي  شناسي است. در مقدمه اول دو جهت را اشاره مي قرآني و تأثير آن در علوم انساني و مقدمه دوم مفهوم
ها كه در همه اجزاء و شئون فرهنگ اين تسلط و  هيمنه و جايگاه علمي قرآن در فرهنگ اسالمي و فرهنگ ما ايراني

تواند بازشناسـي ايـن    هيمنه وجود دارد از جمله در علوم به صورت كلي و علوم انساني باالخص. بنابراين قطعاً مي
ايم بياييم و آن را  اين جايگاه به درستي استفاده نكردهاز ي كه ما نقش، اين هيمنه را به ما بهتر بشناساند و در موارد

تصحيح كنيم. مورد دوم بحثي است كـه در يـك دهـه اخيـر بـا سـرعت بيشـتري پـيش آمـده اسـت و آن بحـث            
سازي علوم انساني كه يك راهبرد مهم براي نظـام جمهـوري اسـالمي     سازي علوم انساني است. در اسالمي اسالمي

ات قرآني و رابطه مطالعات قرآني با علوم انساني يك ركن مهم است كه اگر از آن غفلـت كنـيم و بـه    است، مطالع
سازي  توانيم استفاده كنيم را به آن توجه نكنيم، قطعاً مسير اسالمي خصوص راهكارهايي كه از اين مسير و مجرا مي

شناسي دو واژه وجود دارد كه  ر رابطه با مفهومعلوم انساني مسير دقيق و صحيح و منتج به نتيجه نخواهد بود. اما د
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اگر توضيحي درباره آن دهيم تفاهم بهتر حاصل خواهد شد. يكي مطالعات قرآني است و ديگري بحث تحول علوم 
هاي علومي  است كه به يك نحوي با قرآن  آيد بحث انساني. در مورد مطالعات قرآني،  اولين چيزي كه به ذهن مي

الدين  از جالل» االتقان في علوم القرآن«. من فقط يك منبع را در اين زمينه اشاره كنم و آن كتاب پيوند خورده است
سيوطي، از علماي قرآن نهم و دهم است. ايشان بر وفق متقدمين خودش علوم قرآني را، كـه تقريبـاً در دسـته اول    

دهـد ماننـد    نها را در شش دسـته قـرار مـي   شناخت، آ گيرد، يعني قرآن روشن قرار مي بندي آقاي دكتر سعيدي تقسيم
كنـد. مـثالً لغـات     اوقات نزول، اسباب نزول، معاني متعلق به احكام و... بعد خود ايشان موارد ديگر را اضـافه مـي  

بينيم با اين بخش تقريبـاً دسـته دوم هـم وارد بحـث      دخيله، وجوه و نظاير، ادوات، قطعات مورد نياز تفسير كه مي
تـوانيم از قـرآن    گويـد مـي   ني و قواعدي كه براي تفسير نياز داريم و باالخره هشتاد نوع علم را ميشود يعني مبا مي

ها را  بندي توانيم اين دسته استخراج كنيم كه علم از قرآن به معناي قرآن شناخت است. يعني براي شناخت قرآن مي
كنـد علـوم    از مواردي كـه در اينجـا ذكـر مـي    در مورد قرآن بيان كنيم و بگوييم كه اين چيزها در قرآن است. يكي 

الفضـل   آورد مـثالً بيـان ابـن ابـي     مستنبطه از قرآن است دقيقاً با همين تعبير. بعد از گذشتگان خود شواهدي را مـي 
آورد تقريباً به اين معناست كه مـا همـه علـوم تجربـي، انسـاني و... را       مرسي در تفسيرش، تعبيري كه از ايشان مي

ين نگاه در برخي از بزرگان ما هم هست كه اگر حتي يك آيـه هـم   همبينيم  قرآن استخراج كنيم. ما مي توانيم از مي
خواستم عرض  توانيم آن را بسط و تفصيل دهيم و از دل آن علومي را استخراج كنيم. بنابراين مي داشته باشيم ما مي

يچكدام از اين معاني نيست بلكه آن چيزي كه گوييم مطالعات قرآني، مراد بحث ما اين نيست يعني ه كنم وقتي مي
قدر متقين از مطالعات قرآني است خود محتواي مباحث است. تفسير ترتيبي، تفسير موضوعي و معارفي كه از آنها 

توانيم در بحث مطالعات قرآني اضافه كنيم.  شود. البته مقدمات و مباني اين مباحث را از باب مقدمه مي استخراج مي
 جا مراد ما از مطالعات قرآني روشن شد.پس تا اين

اما تحول علوم انساني، منظور هر گونه تغيير در علوم انساني است. من فعالً بـه تعريـف علـوم انسـاني  كـاري      
شناسيم مثل روانشناسي، علوم تربيتي، اقتصاد، تـاريخ و... ايـن ده پـانزده     نداريم بلكه اين علوم را با مصاديق آن مي

ه هم در شوراي تحول علوم انساني به عنوان مصاديق اصلي علوم انساني مورد بحث است. مـراد از  شاخه كه امروز
هـا و محتـواي علـوم     فرضها، در اصـول و قواعـد، روش   تحول در اين علوم انساني، هرگونه تغيير در مباني و پيش

ر علوم انسـاني بگـوييم. امـروزه در    توانيم تحول د بخش هر تغييري كه اتفاق بيفتد را مي 4انساني است. ما در اين 
بحث شوراي تحول سه راهبرد اساسي براي تحول در علوم انسـاني اخـذ شـده و مـورد نظـر اسـت. يكـي بحـث         

سازي است كه تناسب آن را با فرهنگ خودمان در نظـر   سازي است كه علوم انساني را به روز كنيم، دوم بومي غني
سازي است و بياييم علوم انساني را با مباحث اسالمي و  حث است، اسالميبگيريم و سوم، كه براي ما بيشتر محل ب

حال با بيان اين مقدمات، پاسـخ   هم روشن شد. از تحول علوم انساني ،مباني اسالمي تحول و تغيير دهيم. پس مراد
از سـه زاويـه   كنم. به نظـر مـا    را عرض مي» مطالعات قرآني چه تأثيري در تحول علوم انساني داشته باشد؟«سؤال 

شناسـي و سـوم بـا روش     توان اين تغيير و تحـول را دنبـال كـرد. يكـي بـا نگـاه تـاريخي، دوم بـا نگـاه روش          مي
محتواشناسي. در مورد رويكرد تاريخي، اگر االن بخواهيم در رابطه با تفسير موضـوعي، تفسـير ترتيبـي و معـارف     
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ن پيشينه داريم. به نظر ما اولين نقـش بـراي تحـول علـوم     قر 14قرآني بحث كنيم در نقطه صفر و ابتدا نيستم بلكه 
گيري خاص و آن اين است كـه مـا بيـاييم و     انساني اين است كه از كل اين پيشينه استفاده شود منتها با يك جهت

تفسير علمي قرآن را در همه تفاسير گذشته بررسي كنيم. همانطوري كه مستحضريد از ابتدا اين مسئله هم موافقاني 
سـينا،   مسـعود، ابـن   مورد موافقان مثل ابـن  در كنم. مثالً شته است و هم مخالفيني. مواردي را براي شما عرض ميدا

غزالي، سيوطي، عالمه مجلسي، مالصدرا تا سيداحمدخان هندي، محمد عبده، طنطاوي، مرحوم بازرگان، محمدتفي 
تـوانيم از ايـن پيشـينه اسـتفاده كنـيم. البتـه        ند. ما مياهللا طالقاني و... كه موافق تفسير علمي قرآن بود شريعتي، آيت

مخالفيني هم داشته است مثل شاطبي، شيخ شلتوت، ذهبي و... و برخي هم هستند كه قائل به تفصيل هستند به يك 
اهللا مكارم و... كـه گفتنـد از يـك جهـت      الدين اسدآبادي، آيت اهللا طباطبايي، آيت رويكردي موافقند مثل سيدجمال

هـاي جديـد تجربـي     گويند از باب اينكه بياييم آيات قرآن را بر پديده ف و يك جهت هم موافق هستند كه ميمخال
دانند اما شواهد قطعي تجربي و مطالعات قطعي تجربي را در جهـت   تطبيق كنيم ويا تحميل كنيم اين را درست نمي

هاي علوم انساني چـه فوايـدي دارد؟    كرد در بحثفهم بهتر قرآن از آن استفاده كنيم را موافق هستند. حاال اين روي
انـد مـا در    كنم. يك فايده اين است كه به صورت سلبي اشتباهاتي را كه ديگران تكـرار كـرده   چند فايده را ذكر مي

كنيم. مثالً فرض كنيد، به عنوان مثال، مواردي كه كشفيات جديد  استفاده از قرآن براي علوم انساني ديگر تكرار نمي
واستند به قرآن تحميل كنند. مثالً عثمان نجاتي كتابي را با عنوان قرآن و روانشناسي نوشته است. در آن كتـاب  را خ

خواهد آن چيزي را كه فرويد در تحقيقات خودش به دست آورده و مراتـب شخصـيت انسـان را تحـت      ايشان مي
خواهد تطبيق كنـد بـه نفـس امـاره،      بسيار مي كند، اين معناي فرويد را با تكلفات عنوان بن، من و فرامن تقسيم مي

نفس لوامه و نفس مطمئنه. خوب اين قابل قبول نيست. پس يك فايده اين است كه اشتباهات آنها را تكرار نكنـيم.  
آميـز بعضـي از    كلـف توانيم در برخي از كتب مرحوم بازرگـان ببينـيم كـه بـه صـورت ت      مواردي از اين گونه را مي

گويد كه وقتي كـه آب   ه قرآن تحميل كنند. مثالً در كتاب مطهرات در اسالم، درباره آب كر ميواقعيات تجربي را ب
كننـدگي   شوند كه باعث پـاك  هاي مولكولي به شكلي مي رسد، حجم آب كر، در اين حجم، جنبش به اين حجم مي

ذكر كنم كه مثالً ذهبي يكي از  شود. برخي از داليل مخالفان را اينجا شوند. كه واقعاً يك فرد منصف متقاعد نمي مي
شـود كـه در قـرآن     داليل مخالفتش با تفسيرهاي علمي اين است كه از جهت اعتقادي اين گونه تفسيرها باعث مي

كنـد و باعـث تضـاد در آيـات      شك كنند. چرا كه اگر تفسير علمي را بپذيريم تغييرات در علوم به قرآن راه پيدا مي
شوند. يك جهت هـم جهـت ايجـابي اسـت يعنـي       كه معتقد هستند دچار تعارض ميشود و اينجا افرادي  قرآن مي

توانيم استفاده كنيم. مثالً خود سيوطي، عبـده،   ها را مي اند، آن روش اند و موفق بوده هايي كه آنها استفاده كرده روش
علـوم انسـاني بـه معنـاي      بعضي از كارهاي غزالي و... كه بيشتر در آن موقع مراد از علم، علوم طبيعي بوده است و

 توانيم امروزه هم استفاده كنيم. هاي آنها را مي امروزي اگر هم بوده است خيلي كم بوده است. ما برخي از روش
هـا،   ه : جناب آقاي دكتر عربي نقش مطالعات قـرآن كـريم، بـه خصـوص معـارف و آمـوز      آقاي سعيدي روشن

تـوان برجسـته    تا چه انـدازه مـي   را هاي علوم انساني ل مسئلهگشايي و ح تجويزها و توصيفات قرآن كريم، در گره
شناس  تواند به ما كمك كند از نظر مضموني و محتوايي. يعني آيا يك محقق جامعه ديد؟ آيا اساساً اين مطالعات مي
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ار شـدني  تواند به حل مسئله بپردازد؟ آيـا ايـن كـ    هايي برسد،  آيا در پرتو مطالعات قرآني مي اگر به مسئلهمسلمان 
 است يا خير؟ اگر شدني است، راهبرد و مكانيزم آن چيست؟

اهللا الرحمن الرحيم. الحمداهللا رب العالمين وصلي اهللا علي محمد و آله الطيبين. من هم به سهم  : بسمآقاي عربي
نشست دعـوت  كنم از برگزاركنندگان جلسه و حسن ظني را كه به من داشتند و بنده را به اين  خودم ابتدا تشكر مي

كنم كه بنده بضاعت الزم را براي اينكه بتوانم مطالب درخوري را ارائه بدهم ندارم ولي  كردند. البته عذرخواهي مي
به هر حال، لطف دوستان شامل حال ما بود و ما هم گفتيم كه براي طرح بحث هم كه شده خدمت دوستان برسيم. 

گـويم خـدمت دوسـتان و همكـاران و      سـجاد(ع) را تبريـك مـي   در مرحله دوم هم اعياد شعبانيه و ميالد حضرت 
داريم. همچنـين درخواسـت رضـوان و غفـران را دارم از      مي همچنين ياد شهدا و ياد آزادسازي خرمشهر را گرامي 

 خاني. خداوند متعال براي پدر بزرگوار جناب آقاي دكتر فتحعلي
تـر   كنـيم راحـت   بود و ما اگر بعد از ايشان صحبت مي مطالبي را كه آقاي دكتر آذربايجاني فرمودند بسيار خوب

توانيم بگوييم كه همه مطالب ايشان را قبول داريم. ضرورت اين مسئله كـه نيـاز بـه بحـث نـدارد. امـا مـراد از         مي
هـاي   مطالعات قرآني، همانطوري كه آقاي دكتر آذربايجاني فرمودند شايد بيشترين تناسب همـان معـارف و آمـوزه   

روشـن همـان مباحـث تفسـير ترتيبـي و موضـوعي را در        بندي دكتـر سـعيدي   است كه به تبع با تقسيم قرآن كريم
تواند به ما كمك كند. اما  گيرد. اما به نظر بنده، مسئله اصول و مباني فهم قرآن هم از آن چيزهايي است كه مي برمي

شناسي شامل بقيه  تري كه غير از جامعه اي عاممراد از علوم انساني، بنده مرادم همين علوم اجتماعي است اما به معن
شناسي، مديريت و ... معموالً در مورد نحوه اثرگذاري ارزشـها   شود مثل اقتصاد، روان علوم رفتاري اجتماعي هم مي

گويند مباحث علوم انسـاني را   شود و مي ها و يا اديان در حوزه علوم از يك نگاه خاصي استفاده مي و يا ايدئولوژي
كرد: حوزه مباني، حوزه مسائل و حوزه كاربردها. اين نكته را هـم عـرض     توان به سه حوزه تقسيم ور كلي ميبه ط

كرد به اين دليـل اسـت    كنم كه من بيشتر ذهنم درگير اقتصاد است و اگر مسائلي گفتم كه لزوماً بر اقتصاد تطبيق مي
هـايي كـه در ايـن علـوم      و تبيـين   موالً بـراي توصـيف  كه ذهن من بيشتر با اقتصاد درگير است. در حوزه مباني، مع

شـناختي   شناختي، انسـان  اي وجود دارد مانند مباني فلسفي در باب هستي گيرد، باألخره يك سري مباني صورت مي
اي دارند كه همان حوزه مباني را تشكيل  و ... كه اينها همان حوزه مباني هستند و بويژه فلسفه اخالق كه نقش ويژه

ند. حوزه مسائل هم كه براي پاسخگويي به مسائل و مشكالت اجتماعي است. مثالً در اقتصاد مسائل عبـارت  ده مي
كند، عوامل تأثيرگذار را مشخص كند  آيد ابتدا مشكل را شناسايي مي است از تورم، بيكاري و... در اينجا اقتصاد مي

آينـد و   ينكه به اين مسائل بپردازند معموالً علـوم مـي  توان پديده را كنترل و مشكل را رفع كرد. براي ا و چگونه مي
زنند. نظريـات يـك ابزارهـايي هسـتند بـراي       پردازي مي براي توصيف و تبيين اين مسئله و مشكل، دست به نظريه

خواهد از طريق اين نظريه، بتواند در كنترل يـا رفـع    ها كه محقق مي توصيف و تبيين اين مشكالت، مسائل و پديده
هـاي   هـاي طبيعـي نيسـتند. پديـده     هاي اجتماعي به سادگي و قابل كنترل بودن پديده استفاده كند. پديده آن مشكل

هاي اجتماعي نه خيلـي قابـل مشـاهده     طبيعي مثل يك تركيب شيميايي خيلي راحت قابل بررسي است ولي پديده
را فـراهم كـرد كـه مـا بتـوانيم بـه        شده آزمايشـگاهي  توان شرايط كنترل دقيق است و نه خيلي قابل كنترل و نه مي
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كند و از اين طريق پديده  اي را اعالم مي پردازان با يك خالقيتي يك نظريه هاي دقيقي برسيم. لذا معموالً نظريه تبيين
بيني كند كه در چه شرايطي اين پديده بروز و ظهور كنـد و از ايـن طريـق     تواند پيش كنند و بنابراين مي را تبيين مي

تـوانيم جلـوي ايـن پديـده را      توانيم اين پديده را كنترل كنيم. در چه شرايطي مـي  كمك كند كه چطور مي تواند مي
بگيريم و يا از آثار منفي آن بكاهيم. بنابراين نظريات، الگوها و يا قالبهايي هستند كه انديشمندان علوم اجتمـاعي از  

 دي و اجتماعي. هاي اقتصا كنند براي تبيين و توصيف پديده آن استفاده مي
بعد در حوزه كاربرد، كه حوزه سوم است، در آنجا براي كنترل و تسلط بر اين پديده و يـا بـراي هـدايت امـور     
اجتماعي به سمت و سويي كه مدنظر سياستمداران و اقتصاددانان و انديشمندان علوم اجتماعي است استفاده كننـد.  

ريـزي اسـت، در    بيني و برنامه هاي مربوط به پيش بعضي از تكنيكخوب در اين عرصه سوم كه همراه با استفاده از 
خواهيد يك اقدامي را براي يك كـاري را انجـام    عين حال، درگير با تجويزهايي هم هست. چون در اينجا وقتي مي

ها درگير با هم مسائل ارزشي است كه چه چيزهايي  گذاري بدهيد كه معطوف به يك هدف خاصي است، اين هدف
بخشيد، مثالً در اقتصاد ممكن است كسي بگويد كـه هـم تـورم و هـم      دانيد، چه اهدافي را اولويت مي زش ميرا ار

بيكاري را همزمان كاهش داد و كنترل كرد بنابراين بايستي در اينجا بايد يكي را اولويت بدهيد و روي آن كار كنيد. 
آني، به اين معنايي كه مدنظر ما است، معموالً از اين خوب، معموالً براي تبيين مسائل ارزشي و يا نقش مطالعات قر

شناختي،  توانيم از مطالعات قرآني در حوزه مباني، چه مباني معرفت گويند كه ما مي شود و مي چارچوب استفاده مي
يـا  اي كه براي فلسفه اخـالق داريـم مـثالً روايـي      شناختي و ... استفاده كنيم و همچنين مباني شناختي، انسان هستي

ناروايي اقدامات و افعال كه از مسائل مهم فلسفه اخالق است. به هر حال، اگر سياستمدار بخواهد اقدامي را انجـام  
دهد چون اين اقدام ممكن است براي كساني نفعي به دنبال داشته و براي برخـي زيانهـايي داشـته باشـد، بنـابراين      

اي  فلسـفي   كنيد. لذا در اينجا شما با يك چنين مسـائل و مبـاني  اي اثبات  بايستي روايي اين اقدام را براساس فلسفه
تـوان در   هاي قرآني، مي توانيم از مجموعه معارف و آموزه درگير هستيد. خيلي واضح است كه در اين حوزه، ما مي

ير با توصيف حوزه مباني، اعم از مباني فلسفه و فلسفه اخالقي استفاده كرد. عالوه بر اين در حوزه مسائل، اوالً درگ
پـرداز   شود از چارچوب و قالب نظريات كه همان ابزارها و چارچوبهاي تبيين هستند. براي اينكه نظريـه  و تبيين مي

گيـرد.   فرضهايي را در ارتباط با اين پديده در نظرمـي  بتواند به يك چارچوب كلي برسد معموالً يك فروض و پيش
آيـد يـك    خواهد بيكاري را تبيين كند، مي اي كه مي ي باشد، آن نظريهفرض كنيد اگر بحث ما در اقتصاد مثالً بيكار

گيرد كـه در بسـياري    هايي را نسبت به عواملي كه بر اين پديده تأثيرگذار هستند در نظر مي ها و يا فرض فرض پيش
ثير رفتارهـاي  گردد به فروض رفتاري انسانها. چون عموماً اينها تحت تـأ  از موارد در علوم انساني اين فروض برمي

گيرد بنابراين پيشفرضها و فروضي را در ارتباط با رفتارهاي انسانها دارند كه مـثالً در حـوزه توليـد     انساني قرار مي
اي باشـد، نفـع    گويند انسان يك موجودي است كه محركش در مورد افعالش، صرف نظر از اينكه در چه حـوزه  مي

آيد در حـوزه   شناسي، ولي بعد مي وزه مباني فلسفي، يعني انسانگردد به ح شخصي است. اين فرضي است كه برمي
دهـد، مـثالً در حـوزه نظريـه توليـد       مسائل خودش را در چارچوبهاي مختلف و شكل خاصي خودش را ظهور مي

دهد. اين يـك نـوع ترجمـاني اسـت از آن      كننده حداكثر سود است نشان مي خودش را به عنوان اينكه هدف توليد
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شناختي كه در حوزه مباني داشتيم كه محرك انسان در هر فعلي، نفع شخصي است. پس در اين حـوزه   مبناي انسان
كند كـه اينهـا هـم     هاي خاص، به طور مجزا ظهور و بروز پيدا مي هم يك نوعي از آن مباني فلسفي قبلي، در حوزه

تـرين   بسيار واضـح اسـت. چـرا مهـم     هاست. و در حوزه كاربرد هم كه بسيار كامالً تحت تأثير اين معارف و آموزه
مسئله در اين حوزه، تجويز است و تجويز هم كالً از سنخ مسائل پوزيتيو نيست و جاري اسـت و بايـد و نبايـدي    

ها و معارف اسالمي در حوزه تجـويز كـامالً تأثيرگـذار     است و اساساً درگير با مسائل ارزشي است و بنابراين آموزه
شود تـا نشـان داده شـود كـه معـارف       كند. اين شكلي است كه معموالً از آن استفاده ميتواند نقش ايفا  است و مي

تواند در هر سه بعد حوزه علوم انساني تأثيرگذار باشد. اين تبيين خوب و درستي است. امـا بنـده    قرآني چگونه مي
تمـدني اسـت. بـه دليـل اينكـه      ها و تكوين  دهم. آن هم از منظر تمدن شخصاً از منظر ديگري اين تبيين را ارائه مي

ها، ارزشها نقش بسزايي دارنـد و از   ها هستند و در تكوين تمدنها، مكاتب، ايدئولوژي معتقدم اين علوم مولود تمدن
ها و معارف قرآني را در علوم انساني كـه اگـر    خواهم به نوعي به اين شكل تبيين كنم كه نقش آموزه اين طريق مي

 يگري در خدمت شما باشم.اجازه بدهيد در يك فرصت د
هاي علوم اجتماعي يا علوم انسـاني   كه در حوزه به صورت مشخص اين استيك سوال دكتر سعيدي روشن: 

بـه  چيست؟ و يك محور سوال ديگر من هم در ابداع پرسشهاست. امام سـجاد(ع)  هاي قرآن  نقش معارف و  آموزه
آيـم كـه    نم از نفسم كه اينطور و اينطور است و من تا ميك فرمايند كه خدايا من به تو شكايت مي مكرر مي صورت

كنم موجود نيسـت. يعنـي يـك سـنخ و يـك       گذارد. اين بحثها كه در روانشناسي متعارف فكر مي خوب باشم، نمي
طبيعي اسـت؟   هاآيا ايندر صحنه ذهن انسان هاي الهي جوالن دارد هاي مداومي كه  سطح توقعات، پرسشها و گريه

هاي ما در قرآن كريم، در طـرح   خواهم اينطور بپرسم كه نقش داشته است و يا فراطبيعي است؟ من مي يا غيرطبيعي
يك رشته پرسشهايي كه در حيطه علوم متعارفي كه مبتني بر تجربه هستند، نيست، در حل همـان مسـائل متعـارف    

الف زوجين. به عنوان يـك مسـئله   كنم. اخت چيست؟ آقاي دكتر توضيحاتي را دادند اما من به عنوان مثال عرض مي
دهند آيا ما يك راههاي خاص و  هايي را ارائه مي هاي روانشناسي رايج يك راه اجتماعي و خانوادگي، خوب مشاوره

اي را داريم؟ قاعدتاً سربسته اعتقاد ما همين است كه راههايي را داريم. و يا خشونت رفتاري يك فرد يـا يـك    ويژه
حلهـايي را   خوب، علوم اجتماعي متعارف براساس متدلوژي تجربي راه .هاي آحاد يك جامعه مانياجامعه و يا نابس

هاي مكمل و برتري را داريم؟ و چگونـه و بـا چـه     حل هاي قرآن و سنت راه دهند ولي آيا ما از منظر داشته ارائه مي
سئوال بنده در مورد چيسـتي نقـش    اي برسيم كه بگوييم كه فالن مدل را اجرا كن. پس توانيم به نظريه مكانيزمي مي

متفـاوت و يـا     حل در حل مسائل موجود كه راهيك: دو محور شد:  معارف و آموزه هاي ديني به طور مشخص در
 استيست، مطرح ن در ابداع مسائلي كه در سطح علوم رايجدوم باشد و داشته برتر 

بندي كـه ايشـان در مبـاني،     دكتر عربي. تقسيم: استفاده كرديم از فرمايشات جناب آقاي آقاي دكتر آذربايجاني
جويي  اي را عرض كنم. ما گفتيم سه رويكرد براي پي مسائل و كاربردها كردند خيلي كارساز است. اما من يك نكته

توانيم دنبال كنيم، يكي رويكـرد تـاريخي و رويكـرد دوم رويكـرد      نقش مطالعات قرآني در تحول علوم انساني مي
شناسي ايـن اسـت كـه يكـي از      به نظرمن اين زمين هم خيلي حاصلخيز است. مقصود از روششناسي است.  روش
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علوم بالنده ما از جهت روشي، خود تفسير قرآن و علوم تفسيري است كه بيش از ده دوازده قرن اسـت كـه سـابقه    
في مثل تحليـل محتـوا از   هاي تفسيري را بازخواني كنيم كه امروزه با عناوين مختل دارد. اگر اصول و قواعد و شيوه

كنند، ما بياييم با چارچوبهاي جديد همين اصول، قواعد  شود، گاهي در چارچوبهاي هرمنوتيكي بحث مي آن ياد مي
تواند داشته باشـد.   هاي تفسيري را بازخواني كنيم. اگر اين را بازخواني كنيم دو نتيجه براي علوم انساني مي و شيوه

توانيم به خـوبي   شناسي تفسير داشتيم مي تن محور هستند، ما از تمام تجاربي كه در روشاوالً در علوم انساني كه م
هاي روشي مورد مداقه و نقد و بررسي قرار گرفته اسـت.   ها و بحث قرن اين روش 10استفاده كنيم، باالخره حدود 

توانيم در اينجا بيـاوريم.   را مي قواعدشناسي و... چون متن محور هستند پس تمام آن  ببينيد مثل حقوق، تاريخ، زبان
تواند بـه ايـن مسـئله     كردن اين بخش روشهاي تفسيري مي البته تعاملي كه با بخش الفاظ اصول ما هم دارد در غني

كمك كند. دوم، براساس مكتب تفسيري كه امروزه در كنار نگاه پوزيتيويستي، هـم مكتـب تفسـيري داريـم و هـم      
بينـيم، در اينجـا ديگـر در     اي مي ب تفسيري را نگاه كنيم كه بخصوص در فلسفه قارهمكتب انتقادي و... ما اگر مكت

همه علوم انساني و اجتماعي اينها را به طور كلي چون بيانهاي انساني هستند، چون رفتارها و افعال انساني هم يك 
تـوانيم از   مـوارد را هـم مـي   انـد، همـه آن    تا گادامر و ديگـران گفتـه   از ويلتاينحو بيان است، همه آن قواعدي كه

 هاي تفسيري خودمان استفاده كنيم و در اينجا بياييم و مورد دقت و بازبيني قرار دهيم. هاي روش بحث
بايـد در  ن: من درباب همين محور دوم سوالي داشتم و آن اينكه آيا روش اجتهادي ما آقاي دكتر سعيدي روشن

 علوم انساني وارد شود؟حوزه 
: ما در خصوص قرآن چيزي به عنوان روش اجتهادي نداريم اما در فقه داريم كه بايستي يجانيآقاي دكتر آذربا

جدا بحث شود. ولي االن چون بحث نقش مطالعات قرآني است من خودم نديدم كه اين روش به طور مسـتقل در  
ه البتـه بخشـي از آن   هاي تفسـيري كـ   خصوص علوم قرآني به كار ببرند. ولي اگر تعبير را اينطور بگوييم كه روش

محـور هسـتند يعنـي     تواند استفاده شود، علوم انساني كه متن كند، با دو نگاه مي هاي اجتهادي هم استفاده مي روش
خودش بفهميم كامالً از روشهاي تفسيري با نگـاه   بافتتوانيم در  قواعدي كه براي شناخت مدلول و معناي متن مي

وانيم اين را بازخواني كنيم. برخي از قواعدي كه حتي دانشمندان جديد غربـي  ت هرمنوتيك و با نگاه معناشناسي مي
توانيم مورد نگاه جديد قرار دهيم. اما نگاه دوم اين است كه ما اصالً مكتب خودمان را  اند را مي به آنها توجه نكرده

دهنـد   ي را مدنظر قرار مـي هاي خارج ها و فكت عوض كنيم و به جاي نگاه پوزيتيويستي كه فقط پوزيتيوها واقعيت
توانيم تمام علوم انساني و اجتماعي را  اي، با اين نگاه اگر وارد شديم مي گويد در فلسفة قاره در علوم اجتماعي، مي

كند. يعني  هاي بياني انسان، كه در يك كانتستي، قواعد تفسير براي فهم معناي اينها به ما كمك مي به عنوان واقعيت
وم انساني و رفتارهاي علوم انساني، معناي آنها را بايد بفهميم و نه فقط بحث تبيين كه در آن نگاه در اينجا براي عل

 پوزيتيويستي است.
گوييم  شناسي تفسير، مي : براي رسيدن به معنا، راههاي مختلفي وجود دارد. ما هم در روشدكتر سعيدي روشن

هـاي   از منابع مختلف كه اينها مكمل هم هستند كه درواقع مكتب اجتهادي در تفسير است. تفسير يعني همه بخـش 
متناظر بـا   ود متن روياروي شناسي جامعي كه از منابع زباني، نقلي، خو قرآن را بخواهيم بفهميم براساس يك روش
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شـود، آيـا چنـين چيـزي را      هم، از عقل هم استفاده شود البته در بعضي از جاها حتـي از تجربـه هـم اسـتفاده مـي     
توانـد در   ها با نگـاه بـازخواني جديـد مـي     هاي خود ما، آن داشته توانيم مقصود داشته باشيم؟ با توجه به داشته نمي

 آيا شما همچنين چيزي را قبول داريد؟ خدمت علوم انساني قرار بگيرد.
رسد اين است كه واقعيتهـايي كـه در علـوم انسـاني داريـم دو       به نظر مي كه : آن چيزيآقاي دكتر آذربايجاني

افتد و يـا يـك سـري     اند. يك واقعيتهايي هستند كه رفتارهاي فردي يا اجتماعي هستند كه در خارج اتفاق مي دسته
اي  ند متن محور باشند به معناي دقيق كلمه خودش و نه به آن تعميمي كه در فلسفه قـاره توا چيزهايي هستند كه مي

رسد در مواردي كه رفتار فردي يا اجتمـاعي انسـان اسـت،     افتد. اگر اين تفكيك را انجام بدهيم به نظر مي اتفاق مي
كنيد، در كنارش روش تجربـي بـه   تمام مراحل روش اجتهادي، تفسيري را گذر بكنيد و از مباني قرآني هم استفاده 

كـنم.   ترين معنا ما ناگزير از آن هستيم. اگر اجازه بدهيد من اين موضوع را ضمن بحث خودم تبيـين مـي   معناي عام
ببينيد رويكرد سوم من، رويكرد محتوايي است. سؤال اين بود: مطالعات قرآني چه تأثيري در تحول علـوم انسـاني   

شناختي و رويكرد سوم هم رويكرد محتوايي است.  ريخي، رويكرد دوم رويكرد روشدارد؟ رويكرد اول رويكرد تا
اند به نظر بنـده،   ها، معارف و محتواي قرآن را بشناسيم. با توجه به كارهايي كه ديگران انجام داده يعني بياييم آموزه

وار عـرض   م كه اينهـا را فهرسـت  توانيم به عنوان نقش مطالعات قرآني در علوم انساني برشماري دوازده مورد را مي
هـاي نظـري آن علـم مطـرح      كنم. اولين نكته، مباني است كه مباني را امروزه را بيشتر در فلسفه علـوم و بحـث   مي
كنيم در بحث جبـر و اختيـار،    كنند. به عنوان مثال، نگاه خاصي كه به انسان داريم و از نگاه قرآن هم استفاده مي مي

شناسـي كـامالً    كنيم. اين مبناست. يعني نه مثـل مكاتـب انسـان    مان از اين نگاه استفاده ميهاي درماني خود در بسته
براساس آزادي و اختيار عمل كنيم و بيش از حد مسئوليت را بر دوش فرد قرار دهيم و از آن طـرف هـم آن نگـاه    

ببينيد ايـن يـك مبنـاي قرآنـي     گري و رفتارگرايي است آن نگاه را هم نداريم.  تحليل جبرگرايانه كه در مكتب روان
تواند براي علوم انسـاني   كند. دوم سؤال آفريني است. قرآن مي هاي كاربردي هم تحول ايجاد مي است كه در بخش

گوييم يكي از چيزهايي كـه باعـث رشـد     سؤاالت جديدي بيافريند. به عنوان مثال، ما معموالً در تعليم و تربيت مي
در جايي اين مطلب را زير سؤال برده است. در قضيه حضرت موسـي و خضـر،    شود سؤال است. قرآن هم علم مي

توانيم در تعليم و تربيت يـك سـؤال جديـدي را ايجـاد      برد. بنابراين ما مي صريحاً اصل اين مسئله را زير سؤال مي
وم، پاسخ به بعضي تر شود. س كنيم كه آيا هميشه متعلم بايستي سؤال بكند و يا در بعضي از مواقع صبر كند تا پخته

دهد به سؤاالتي كه ما در علوم انساني داريـم كـه    از پرسشهاي كالن و خرد، صريح يا ضمني. قرآن گاهي پاسخ مي
ايم. بنـابر تفسـير عالمـه طباطبـايي، در آيـه       حتي ممكن است ما تاكنون در علومي كه تا حاال داشتيم به آنها نرسيده

كند و يا مثالً در رابطه با انواع و مراتب  ربي. در اينجا دارد روح را تبيين مييسئلونك عن الروح، قل الروح من امر 
هاي جديدي كـه   كند با يافته آفريني است. گاهي قرآن ايجاد تعارض مي نفس قرآن پاسخ داده است. چهارم، تعارض

تكاملي است كه مبتني بـر   هايي كه در روانشناسي وجود دارد، روانشناسي در علوم انساني داريم. االن يكي از شاخه
هاي جدي دارد، وقتي كه راجع به انسان و نحوه خلقـت   نگاه تكامل در انسان است. قرآن در اينگونه موارد تعارض

گويد اال بذكراهللا تطمئن القلـوب،   كند. محور پنجم، پيشنهاد فرضيه براي پژوهش. مثالً وقتي قرآن مي او صحبت مي
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كنـد   يم اين كامالً راهكار است، اما در روانشناسي براي شما يك فرضيه ايجاد ميكن يك موقعي در اخالق بحث مي
تواند ذكر درماني باشد. اين فرضيه است اما بايستي  هاي رفع اضطراب و رفع تنش و افسردگي مي كه يكي از روش

ايط مختلـف و...  هاي مختلف، شـر  در رابطه با آن پژوهش انجام شود. چون دهها شق مختلف دارد، زن و مرد، سن
خواهند شـروع كننـد، يـك بحـث خيلـي       بحار، وقتي بحث احاديث طبي را مي 62مرحوم عالمه مجلسي در جلد 

گويند اين مبنا را بايستي در بحث احاديث طبي مورد توجه قرار دهيم و  كنند و مي زيبايي را از شيخ صدوق نقل مي
توان آنها را  گويند كه نمي زنند و مي قيد مي 5وم(ع) فرمودند آن اين است كه ايشان به احاديث طبي كه امامان معص

گويند برخي از اينها مربوط به منطقه خاصي بوده است، دوم مربوط به يك فرد خاصي بـوده اسـت،    تعميم داد. مي
حث طبـي  توان آنها را به همه تعميم داد. حال اگر در ب مربوط به مزاج خاصي بوده است و... بنابراين به راحتي نمي

 اينطور است آيا در بحثهاي علوم انساني قرائن لبي و تجربي را نبايد لحاظ كرد؟
دهـد بـه آن جهـت     ششم، جهت بخشي به علم است. قرآن يكي از كارهايي كه در مورد علوم انساني انجام مـي 

دهد هـم در مبـدأ و    ميدهد. يعني فقط اين نيست كه بگويد محتواي اين علم بايد چنين باشد بلكه به آن جهت  مي
هايي كه شـده اسـت ايـن     هم در منتها. به عنوان مثال، از آيه اقرا باسم ربك الذي خلق تا آيه پنجم، يكي از استفاده

آموزي بايستي به اسم رب باشد. محور هفـتم، اخـالق پـژوهش اسـت. بحـث اخـالق        است كه اين قرائت و دانش
بينيم كه اخـالق مشـاوه و روانشناسـي را در كنـار سـاير مباحـث        ميپژوهش، پيوند نزديكي با دانش خورده است. 

شود. به عنـوان مثـال، امـروزه در انجمـن روانشناسـي آمريكـا، كـه بزرگتـرين انجمـن علمـي            روانشناسي ذكر مي
گونه ارتباط جنسي بين شما و مراجـع شـما نبايسـتي     گويند مراجعي كه داريد تا دو سال هيچ روانشناسي است، مي

اين جزء اخالق پژوهش است.شما شايد بگوييد اين يك مسئله صرفاً اخالقـي اسـت ولـي هـم در بحثهـاي       باشد.
كنـد. اخـالق پـژوهش را از     اند كه در درمان اختالل ايجـاد مـي   گيري درماني مؤثر است، چون به تجربه ديده نتيجه

ـ اتوانيم به دست بياوريم. مثالً از آيه ف مطالعات قرآني مي ذكر ان كنـتم التعلمـون، آيـا يكـي از اخـالق      سئلوا اهل ال
دانـيم.   شـود كـه نمـي    پژوهش اين نيست كه اقرار به ناداني خودمان كنيم. يعني مبناي پژوهش از آنجايي شروع مي

آموزيم. محور نهم، محدودكردن دامنه علم است. اينطور نيسـت   آموزي است كه از قرآن مي محور هشتم، آداب علم
كنـد   كند گاهي جهت سؤال را عوض مي را جواب دهد. گاهي در قرآن سؤالي را كه مطرح مي كه قرآن همه سؤالها

توانيم دامنه علم را محدود كنيم. محور دهم، سربرآوردن يك علم يا  دهد. بنابراين مي و در جهت ديگري جواب مي
ي از روانشناسـي بـدانيم.   شاخه جديد در يك علم است. مثالً چه بسا ما بتوانيم بحث رؤياشناسي را شـاخه جديـد  

تواند مبنايي باشد  بيش از ده مورد رؤياهايي در قرآن داريم كه نكات بسيار ظريفي در اين رؤياها نهفته است كه مي
سـازي و   پـردازي اسـت. يكـي از اركـان مهـم مـدل       سـازي و نظريـه   براي اين شاخه جديد. محـور يـازدهم، مـدل   

توانيم در علم وارد كنيم. االن در روانشناسي اين  اهيم جديدي دارد كه ميپردازي مفاهيم جديد است. قرآن مف نظريه
خواهد بـا آن يـك مـدل     كار را كرديم. دانشجوي دكترايي داريم كه مفهوم زهد را از قرآن و روايات ما گرفته و مي

ي نسـبت بـه   درماني بسازد. در برخي از كارهاي تجربي كه كار كرده است ديده است كه ايـن مـدل توفيـق بيشـتر    
هاي ديگر دارد. و يا يكي از اساتيد دانشگاه تهران، با استفاده از مفهوم توكل، روشهاي مقابلـه بـا مشـكالت و     مدل
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استرسها را به صورت جديدي مدلسازي كرده است و آخرين نكته مطالعات تطبيقي است. يعني يك مفهوم ثابتي را 
ييم قرآن اين را گفته است و روانشناسي هم آن را گفته است بعـد  بدون آنكه بخواهيم تحميل كنيم يعني اينكه بگو

نامه در اين زمينه داشتيم. يكي از آنها دربـاره آرامـش روانـي بـود، دقيقـاً       بياييم با هم مقايسه كنيم. يكي دو تا پايان
هـم   گويد كه در قرآن چيست و در روانشناسي چيسـت و تفاوتهـاي آنهـا را مشـخص كـرده اسـت. مثـال دوم        مي

نامه دكتري داشتيم كه راجع به انسان سالم بود كه در هر دو جا، يعني در قرآن و روانشناسـي بـا هـم مقايسـه      پايان
 شده بودند.

گوييم يك تفسير ترتيبي داريم و يك تفسير موضوعي. شهيد صدر بحـث   ببينيد در آن معارف قرآني، معموالً مي
آيـيم كـل    گيريد مثالً روح را، مي ود. يك وقت شما، يك واژه را ميسومي را اضافه كرد و آن بحث منظومه سازي ب

توانـد يـك اليـه     شود تفسير موضوعي. اين تفسير موضوعي مي كنيم مي آياتي را كه در زمينه روح است بررسي مي
 سازي شود. مثالً سكوالريسم را در قرآن بررسي كنيم. سكوالريسم مفهـومي نيسـت كـه در    تر شود و منظومه عميق

هاي سكوالريسم را تحليل كنيم و به دست بياوريم. يا مثالً بحث سبك زندگي و يا  قرآن باشد، بلكه بايد ابتدا مؤلفه
هاي آن را استخراج كنيم و بعد عرضـه كنـيم بـر قـرآن و منظومـه جديـدي را        مثالً هوش معنوي و... بايستي مؤلفه

ك بحث جديدي باشد و يا حتي در حدي باشد كه رشـد  تواند ي كشف كنيم كه اين منظومه جديد گاهي اوقات مي
 كند و شاخه علمي جديدي را رقم بزند.

حـل مسـائل، آقـاي    مورد نقش مطالعات قـرآن در  كنيم. در  : از همين نقطه اخير شروع ميدكتر سعيدي روشن
زنيم مفاهيم قرآن كريم خواهم چگونگي راهبرد ما در اينكه پيوند ب دكتر آذربايجاني نكاتي را مطرح فرمودند، من مي

هـاي   انداز جديدي در حل اين مسائل پيدا شود و علوم انساني تغيير پيدا كند، در حـوزه  را با مسائل جديد تا چشم
يعنـي   به تناسب رشـته هـا و گـرايش هـاي گونـاگون در نيـازه هـاي علمـي،        شود، گوناگون. طبيعتاً اين توزيع مي

 هـايي  بيـت(ع)، چـه گام   يا در ابداع مسائل نو، در پرتو معارف قـرآن و اهـل  انديشمندان ما بتوانند در حل مسائل و 
 توان پيشنهاد داد؟ مي

كنم. خيلي استفاده كرديم از فرمايشات دكتر آذربايجاني. براي بنده اين جلسه خيلي مغتنم  : تشكر ميدكتر عربي
انساني و نحوه تكوين آن و ارتبـاطي كـه   كنم آن چيزهايي را كه در ذهنم است در ارتباط با علوم  بود. من سعي مي

هاي قرآني و الهي پيدا كند عرض كنم. البته شايد دقيقاً آن چيزي كه مدنظر شما باشد در  تواند با معارف و آموزه مي
 قدر بيشتر بلد نيستم. اين سؤال نباشد ولي من همين

تغيير نگرش به علم بوده اسـت. علـم    در يك تغيير نگرشي كه در بعد از قرون وسطي اتفاق افتاده است مسئله 
ها بوده است اما بعداً علم معطـوف شـد بـه تسـلط و تغييـر. بنـابراين اگـر         قبالً معطوف به شناخت و تفسير پديده

نفسه مراد ما نيست، شناختي كه به ما امكان تسلط و تغيير بدهد. اين نكته خيلـي   شناخت هم بخواهيم، شناخت في
خواهيم كه بتـوانيم بـر ايـن پديـده تسـلط داشـته        خواهيم بلكه شناختي مي نفسه نمي يمهمي است كه ما شناخت ف

باشيم. آيا از نظر قرآني اين رويكرد مناسب است؟ قلمرو آن كجاست؟ و... اين از نكات مبنايي اسـت كـه در ايـن    
وم تجربـي. و چـون   گردد در علـ  علوم وجود دارد كه شناختي كه به ما امكان تسلط و تغيير بدهد علم محسوب مي
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شود و اين دانش بايسـتي بـه فنـاوري و     تسلط و تغيير نيازمند ابزار است بنابراين علوم به سمت فناوري كشيده مي
مهارت ايجاد تغيير تبديل شود. فناوري در علوم طبيعي بهتر روشن است و مهارت ايجاد تغيير نيز درعلوم انسـاني  

ي ايجاد تغيير در رفتارهاي فردي و مهارتهاي ايجاد تغييـر در رفتارهـاي   دهد. مهارتها به خوبي خودش را نشان مي
هاي خودش را دارد. بنابراين علوم انسـاني، علـوم اداره انسـان و اجتمـاع      اجتماعي و... كه هر كدام ابزارها و روش

از كنترل هم لزوماً هاي انساني در سطوح فردي و اجتماعي و البته منظور  هستند و مقصود و غايت آنها كنترل پديده
 اي كه بتوان آن را مديريت كرد. گونه گري نيست بلكه دراختيار آوري است به سركوب

نكته دوم هرچند سؤال از ماهيت اشياء اهميت دارد ولي در اين نگاه جديد به علم، چون معطـوف بـه تسـلط و    
اً چيستي. بنابراين اگر بـه چيسـتي نيـاز    كند نه لزوم ايجاد تغييرات است، سؤال از چگونگي اهميت بيشتري پيدا مي

نفسه چيسـتي در اولويـت اول    كنيم واال في پيدا كرديم در پاسخگويي به چگونگي و چرا، چيستي آن را بررسي مي
ها چگونه است. سازوكار عمل  خواهد ببيند عملكرد اين پديده نيست، چگونگي و چرايي در اولويت اول است. مي

كند. خوب ايـن تغييـر در سـؤال     ها اهميت درجه يك پيدا مي اي حاكم بر نحوه عمل پديدهو پيدا كردن قانونمنديه
 برد.  پيامدهايي هم در روش مطالعه دارد و روشها را به سمت تجربي مي

گيرنـد و   نكته سوم اينكه اين علوم پسيني هستند به اين معنا كه در پس رخدادهاي فردي و اجتماعي شكل مـي 
نظريه نيست، بلكه مجموعه منسجمي از نظرياتي در قلمرو يـك حـوزه معـين     ورم از علوم تكشوند. منظ مدون مي
گويم علم. بنابراين علوم پسيني هستند يعني پس از رخدادهاي فردي و اجتماعي شكل گرفتـه   گيرد را مي شكل مي

يافته اجتمـاعي هـم عمـل     شوند. البته بعد از تكوين گاهي به صورت مقدم بر عمل ارادي و غيرسازمان و مدون مي
گويم كه اين علوم به طور كلي  كنند ولي به لحاظ تاريخي، پيدايش و تكوين آن پسيني است و به همين دليل مي مي

ها نقـش   ها هستند. هر چند خودشان هم به عنوان بخشي از دانش بشري در تحوالت و تكامالت تمدن زاييده تمدن
كنند. بـه عنـوان    شدن و تكوين يك تمدن ظهور و بروز پيدا مي در پس زاييدهكنند ولي در مجموع اين علوم  ايفا مي

اي به عنوان يك بخش علمي از اقتصاد مولود يك تمدن خاصي است كه ديـدگاه آن در اداره   مثال، ما اقتصاد برنامه
آن كارهـا را انجـام   آيد تا بتواند  اي به وجود مي اقتصاد يك جامعه به يك شكل خاص بود و لذا علم اقتصاد برنامه

گيـرد. ولـي اقتصـاد     ريزي است از آن تمدن منشأ مـي  دهد لذا در اقتصاد ما جدول داده و ستاده كه مربوط به برنامه
ريـزي را ببينيـد ابتـدائاً بـه اقتصـاد شـوروي        گيرد. شما اگر منشأ برنامه زمين منشأ مي بازاري از تمدن ليبرال مغرب

كنـد و ايـن    ها و فنون و... را كه براي اداره خودش الزم است ابداع مي زارها و روشآيد اب گردد. اين تمدن مي برمي
هـا هسـتند و    گويند. بنابراين اينها مولـود تمـدن   اي مي شود كه به آن اقتصاد برنامه مجموعه، يك مجموعه علمي مي

ز تبلور و تجلي عناصر فرهنگي و ها معموالً ا دهند. نكته چهارم اينكه تمدن ها هستند كه اين علوم را شكل مي تمدن
گيرند و سپس اين عناصر توسط خالقيت و نبوغ افراد به تدريج در مناسبات فـردي و   هاي اجتماعي منشأ مي آرمان

كند و با كاربست علم و عقل و ابتكـارات   بخشي اجتماع، رسوخ و نفوذ پيدا مي اجتماعي و به طور كلي فرايند نظم
دهد، عناصر  يابد، بنابراين آن هسته اوليه كه يك تمدن را شكل مي ريج تحول و تكامل ميهاي افراد به تد و نوآوري

شود كه اين فرهنگ منتسب است بـه   گيري يك فرهنگ خاص مي آرماني و محوري تمدن هستند كه منجر به شكل
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اسالمي الزم اسـت  اين نوع تمدن مثال فرهنگ غربي، فرهنگ اسالمي. مهمترين جايي كه براي تكوين علوم انساني 
آفريني كند. كه ما بتوانيم  تواند نقش ها و معارف اسالمي مي جاست و اين مهمترين جايي است كه همين آموزه همين

عناصر اصلي و محوري تمدن اسالمي را بازشناسي كرده و در يك منظومه معين قرار دهيم، در قلمروهاي مختلـف  
اين عناصر مهم هستند، هم تبيين دقيق اين مفاهيم و ايـن عناصـر مهـم     شناسي، اقتصاد و... هم شناسايي مثل جامعه

سنجي اينها در مقابل هم مهم هستند كه اين منظومه را شكل دهد. مثالً فرض كنيد يكي از عناصر  است و هم نسبت
محوري فرهنگ اسالمي عدالت است. عدالت در همه مناسبات فردي و اجتماعي يك عنصر محوري فرهنگ تمدن 

اينها بخش مهمي است و   سالمي است. مفهوم و تبيين دقيق عدالت در حقوق، اقتصاد، اجتماع و ... چيست؟ تبيينا
بعد يافتن جايگاه اين عنصر در مقابل ساير عناصر هم خيلي مهم است. مثالً فـرض كنيـد عنصـر رشـد، جايگـاه و      

هايي در تمدن اسالمي دارد؟ يـا مـثالً    مؤلفهسنجي رشد و عدالت چيست؟ مثالً فرهنگ كار چه ويژگيهايي و  نسبت
صداقت و راستگويي و... لذا بايستي در اولين گام، اين عناصر را بايستي شناسايي كنيم، تبيين دقيق بدهيم و جايگاه 
آن را هم مشخص كنيم در قلمروهاي مختلف. اين قسمت عمومـاً از منـابع اسـالمي بايسـتي سرچشـمه بگيـرد و       

خواهم عرض كنم كه در اينجا يـك نكتـه    قرآن است، در كنار سنت و عقل. اما در عين حال، ميمهمترين منبع هم 
ها هستند، براي اين است كـه اينجـا    گويم اين علوم مولود تمدن نسبتاً دقيقي شايد باشد كه به زعم خودم، چون مي

د واال ممكن اسـت سـؤالي را   هاي علوم اجتماعي صورت بگير بايد يك تعاملي بين عرصه مطالعات قرآني و عرصه
گويي به مسائل علوم انساني قرار بگيرد. ما بايد  يابيم، نتواند به خوبي در خدمت پاسخ مي كه پاسخ آن را از قرآن در

سؤال مناسبي را با تعامل طرح كنيم كه بعد، آن پاسخ در خدمت علوم انساني قرار بگيرد. شايد يكـي از مشـكالتي   
هـاي قرآنـي و حـوزه مسـائل و      توانيم بـين آمـوزه   لوم انساني داريم همين باشد كه ما نمياكنون در عرصه ع كه هم

شده در عرصه مطالعات قرآنـي بتوانـد از    كاربردهاي آنها ارتباط الزم را برقرار كنيم. بنابراين براي اينكه دانش توليد
باشد، نياز به يك چنين تعاملي وجـود  كفايت الزم در مواجهه با حوزه مسائل علوم اجتماعي و كاربردي برخوردار 

گوييم يكي از آرمانهاي ما عدالت است، حاال معناي عدالت چيست و در هر  دارد. به عنوان مثال، فرض كنيد ما مي
سـوره   7آيد، آيه  قلمرو چه معنايي دارد بحثي جداست. اما يكي از چيزهايي كه از قرآن درباره عدالت به دست مي

زمينه عدالت اقتصادي بايد از آن استفاده شـود. ولـي مـن ديـدم عمـوم مفسـران تـا قـرن          حشر است كه خيلي در
اند اين در مقـام رد شـيوه تقسـيم جاهليـت اسـت و چيـز        اند اين آيه را توضيح دهند گفته چهاردهم وقتي خواسته

وزه ما داشته باشد ولي ديگري در كنار آن ارائه نشده است و با اين شكل هيچ ارتباطي با حوزه عدالت اقتصادي امر
هاي اجتماع قرار گرفتند تفسيرشـان يـك    بينيم مفسران چون در حوزه اجتماع و انديشه از قرن چهاردهم به بعد مي

ضالل القرآن ايشان آمده است يك استنباط كلي از قاعده كرده اسـت   مقداري متفاوت شده است. مثال در تفسير في
توانيم مالكيت خصوصي را بر اين اساس محدود  ه كلي حاكم است كه ما ميو فرموده است كه اين قاعده يك قاعد

اي در اقتصاد ما مواجه شديم با اين كه يك تداول ثروتـي اتفـاق    كنيم. نه تنها مالكيت خصوصي بلكه در هر عرصه
اين تفسير بـه  توانيم دست به توزيع و تغيير ثروت بزنيم، خوب اين يك نوع تفسير است.  افتاد براساس اين آيه مي

كند، در  اين معناست كه اين در عرصه علوم اجتماعي در حال نهادسازي است، در عرصه حقوقي نهادي تعريف مي
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دهد. ولي مـثالً مرحـوم شـهيد     هاي به معناي عام انجام مي كند و نهادسازي عرصه اقتصاد يك ابزارهايي را ارائه مي
پذيريم كه با اين قاعده قلمرو مالكيت خصوصي را مخدوش كنيم  ميگويد ما ن صدر اين تفسير را قبول ندارد و مي

دهد. حاال، پـس از اينكـه    بلكه فقط اين هدفي است كه براي ايجاد توازن و ابزارهاي خاص خودش را پيشنهاد مي
اين عناصر آرماني شكل بگيرد، دنباله اين مسئله اين است كه فرهنگ تمـدني خـاص در رفتارهـاي افـراد متجلـي      

يافته با عناصر فرهنگي اين تمدن است كه با استفاده از  هاي شكل شود و پس از آن عمل آزادانه و خالقانه انسان مي
كند. مثالً اگر دو تمدن شرق و غرب  هاي اجتماعي، اقتصادي و... استفاده مي ظرفيت علمي بشر در جهت نهادسازي

بري بود، يعنـي تمـدن شـرق ولـي تمـدن غـرب عنصـر        را در حوزه اقتصاد در نظر بگيريم، عنصر اساسي يكي برا
اي را در  ريـزي و نهادهـاي برنامـه    آيد نهـاد برنامـه   محوري خود را آزادي در نظر گرفت. بعداً آن عنصر برابري مي

كند كـه معطـوف بـه همـين تحقـق عنصـر        حقوق هم كارهاي ديگري مي  دهد و در عرصه عرصه اقتصاد شكل مي
شود و... ولي در نظام ليبرال، عنصـر آزادي در صـحنه اقتصـاد بـازار را      خصوصي لغو مي برابري است مثالً مالكيت

گويد مالكيت خصوصي محترم است، دولت در حداقل اسـت و... اينهـا    دهد و در نهادهاي حقوقي هم مي شكل مي
اني اسـالمي  هاي اقتصادي و اجتماعي. لذا در علـوم انسـ   همه تجليات آن عنصر محوري است در صحنه نهادسازي

نهادهاي متناسب آن برگردانيم. تا اين كار   بايستي بتوانيم آن عناصر اساسي فرهنگ و تمدن اسالمي را به چارچوب
تـوانيم   توان ايجاد كرد و وقتي هم تمدن ايجاد نشود علوم انساني اسالمي هم نمي را نتوانيم انجام بدهيم تمدن نمي

تي را بتوانيم داشته باشيم اما علوم انساني اسالمي نخـواهيم داشـت. نحـوه    ايجاد كنيم. شايد در موارد خاص نظريا
هاي اجتمـاعي مسـئله مهمـي اسـت كـه براسـاس        تزريق و تبلور اين عناصر آرماني و محوري تمدن در نهادسازي

ادسـازي  حال تعامل آنها با انديشمندان و عالمان. لـذا اوالً عـالم نيسـت كـه نه     خالقيت عامالن اجتماعي و در عين
كنند منتها در بازخوردگيري و بررسي آثار  كند بلكه عامالن هستند كه براساس عمل آزاد خودشان نهادسازي مي مي

هاي انديشمندانه و عالمانه انجام گيرد. اينها بخشي از آن چيزهايي است كه بعدها  و پيامدهايش، بايستي يك بررسي
ها و... تكامل پيـدا   ها، بازخوردگيري انجامد. در نهايت اين نهادسازيگيري علوم انساني اسالمي بي تواند به شكل مي
ها را هم پيدا كنند. ما در عرصـه   كنند و در عين حال اينها براساس نظريات بايستي امكان تبديل شدن به مهارت مي

مهارتهـا بخشـي در   هاي ايجاد تحقق اين عدالت، حاال ايـن   اقتصاد بايستي بتوانيم آرمان عدالت را تبديل به مهارت
 مهارتهاي نهادسازي است كه چه نهادهاي حقوقي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي براي تحقق اين آرمان الزم است. 

هاي تجويزي كه در حوزه كاربرد بـود و چـون بـه     لذا اين نكاتي را كه عرض كردم عمدتاً معطوف بود به جنبه
اصر تجويزي و ارزشي آن است، عمدتاً تمركز بر اين داشتم. نظر بنده آن عنصر محوري اساسي يك تمدن همان عن

 در خدمت شما هستم
 .بفرمايندهستيم اگر سؤالي باشد و يا مطلبي حاضر در جلسه : در محضر دوستان دكتر سعيدي روشن

گيري اين جلسه بـا ايـن موضـوع و از گـروه علـوم قرآنـي و        كنم از شكل : خيلي تشكر ميآقاي دكتر كاوياني
كنم بـا يـك نگـاه مباحـث علمـي و       كنم. نگاه ما به قرآن و اين تقسيم مباحث، گمان مي د معظم هم تشكر مياساتي

مباحث نظري خيلي شيرين و گويا و خوب بود. اما از پژوهشگاه و دوسـتان پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه و نـوع      
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كه قرآن را بايسـتي در بازسـازي    شدن قرآن، مخصوصاً با فرمايشاتي كه به صورت مكرر حضرت آقا داشتند مطرح
هاي مقدماتي مطرح  علوم انساني نگاه بكنيم و يك نگاه تأسيسي داشته باشيم، با اين نگاه، در اين جلسه خيلي بحث

روشن، نگاه نگاه علمي بود. سـؤال   شد، چه در فرمايشات آقاي دكتر آذربايجاني و آقاي دكتر عربي و دكتر سعيدي
سازي اسالمي كه ضرورت بالفعل و جدي ما است چطور بايد  راي يك اقدام عملي و جامعهواقعي اين است كه ما ب

خواهم عرض كنم كه نكته آخر فرمايشات دكتـر   بندي كنم نگاه كلي خودم را مي اقدام كنيم. اگر بخواهيم يك جمع
آن و در هنگـام نيـاز در    ترين نكته باشد و همه مباحث ديگر در ذيـل  توانست اولين نكته و اساسي آذربايجاني، مي

كاربرد موردنياز به كار گرفته شود. در فرمايشات جناب آقاي دكتر عربي، كه اين ديدگاه، ديـدگاه دقيـق و عميقـي    
هـاي مختلـف    هاي مختلف علوم انساني و اگر همتي باشد و گروه است، اما ادامه اين كار، در پژوهشگاه و در گروه

كه جناب گروه حقوق، نظام حقوقي شما كه مبتني بر قرآن و اسالم است كجاست؟  اقدام كنند، سؤال بايد اين باشد
جناب گروه علوم سياسي، منظومه سياسي شما كه مبتني بر علوم قرآن و علوم اسالمي است، كجاست؟ جناب گروه 

ايـد؟   كـرده  اي براي تربيت خانوادگي و تربيت در آموزش و پرورش و مهدكودكها تنظـيم  علوم تربيتي، چه منظومه
شد تا بتوان اين سؤالها را مطرح كرد. و اگر همه  اي بود كه بسيار مشكور است و بايد انجام مي يعني مقدمات بعيده

ها تالش كرده بودند و پاسخ عيني به آنها داده بودند، البته با توجه بـه ايـن    ها مطرح شد و افراد و گروه اين منظومه
خواهيم فقط مباحث نظري صرف را بگوييم و رد شويم. بـراي   سالمي كنيم و نميسازي ا خواهيم جامعه نكته ما مي

سازي اسالمي به فـرض اينكـه تمـام فرمايشـات جنـاب آقـاي دكتـر عربـي در زمينـه اقتصـاد، در مباحـث             جامعه
ه هـايي كـ   رسد كه ايـن منظومـه   شناسي، مديريت، روانشناسي، حقوق و...  حاصل شد، تازه نوبت به اين مي جامعه

ايد، حاال خود اين نظامات با هم تعارض ندارند؟ آيا نظام اخالقي كه از قرآن و روايات به دست آورديد  ايجاد كرده
با نظام اقتصادي آن منافات ندارد؟ مجموعه اينها با نظام سياسي چطور؟ با نظام روانشناختي چطور؟ نهايـت كـاري   

اهيم وارد كار شويم به نظرم خيلي ضرورت نـدارد كـه بخـواهيم    كه بايد انجام شود اين است. اگر با اين نگاه بخو
توانيم با كاركردهـاي   خواهيم مباحث تجويزي انجام بدهيم يا مباحث پوزيتيويستي. و لذا نمي تفكيك كنيم كه ما مي

ه آيـا  اين علوم در جامعه خودمان بيگانه باشيم. در اينجا بنشينيم و مطالعـه كنـيم و كتـاب بنويسـيم امـا نـدانيم كـ       
مهدكودك ما با توجه به نگاه تربيتي قرآن سالم است يا خير؟ اگر خواستيم بگوييم كـه مطالعـات قرآنـي در تحـول     

شود بايستي نگاه ما از رأس مخروط باشد. يعني به قـرآن بـه عنـوان كتـابي كـه       علوم انساني چگونه مؤثر واقع مي
خواهـد يـك حاكميـت عينـي و      ن يك مجموعه مفهومي كه ميخواهيم مباحثه كنيم نبايد نگاه كنيم بلكه به عنوا مي

عملي در جامعه داشته باشد بايستي نگاه شود. براي اينكه در رأس مخروط آن حاكميت ايجاد بشـود آن وقـت رده   
تـك   بعـدي بشـود تـك     هاي رفتاري، رده شود آن نظامات، رده بعدي مخروط ممكن است بشود مجموعه بعدي مي

خواهد اين نگاه را داشته باشد مسـتحق آن اسـت، اسـتحقاق چنـين      و... لذا اگر پژوهشگاه ميرفتارهاي من و شما 
 رود اما اكتفا كردن به مباحث نظري به نظرم خيلي مفيد نيست. اي از پژوهشگاه مي دغدغه

: يك شوخي عرض كنم. ما مثل كسي هستيم كه در يـك قطـار نشسـتيم و قطـار راه     آقاي دكتر سعيدي روشن
توانيم قطار را نگه داريم، متوقـف كنـيم و آن را تعميـر     رود و اتفاقاً قطار مشكل فني هم دارد اما نمي ا ميخودش ر
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 كنيم و بايستي در حال رفتن آن را تعمير كنيم. دوستان ديگر هم اگر مطلبي دارند به اختصار بيان كنند.
است. گويـا  » آني در تحول علوم انسانينقش مطالعات قر«: با تشكر از اين نشست. عنوان اين نشست آقاي؟؟؟

كنيم كه علوم انساني مصطلح را به عنوان يـك اصـل مسـلم     چنين تصويري را ما از برگزاري اين نشستها دنبال مي
هايي  سازي اينها چه استفاده خواهيم ببينيم حاال از قرآن، از منابع ديني و...، در تحول و بهينه ايم و بعد مي تلقي كرده

توانيم قـرآن را دنبـال    اي را كه جناب آقاي دكتر آذربايجاني فرمودند كه ما به سه منظر مي م ببريم. اين نكتهتواني مي
انـد و از آنهـا    كنيم مثالً مطالعات تاريخي و مفسران ما طي اين ده دوازده قرن چه دستاوردهايي را بـه دسـت آورده  

گويم كه اين منابع دينـي مـا    سبت به منابع ديني اين را ميمند ن استفاده كنيم، اين حرف درستي است اما من دغدغه
حاوي نكاتي است كه بكر مانده است ولي برحسب شرايطي كه پيش آمده است من متعلق و وفادار به ايـن منـابع،   

نيم از تـوا  ايم، االن در مراجعه به منابع چگونه مي ايم ولذا با اين عينكي كه كسب كرده اي به علوم انساني يافته احاطه
دهد كـه اصـالً    هايي را به من مي بينيم خود اين منبع گزاره كنم مي آن استفاده كنيم؟ لذا وقتي به اين متن مراجعه مي

اي هم بر آنها نيست چرا كه اقتضاي شرايط و زمـان و   اند و هيچ خرده اين مفسران و شارحان به آن توجهي نداشته
هـاي   هاي مختلف علوم انساني گروه و دانشگاه كه در حوزه  وهشگاه حوزهفهم آنها اين بوده است. لذا جايي مثل پژ

علمي دارد آيا بايستي وفادار به آن فضا باشند و يا اينكه بايستي طرح نويي بيافرينند. لذا مشكل در دو جاست. اول، 
فعاليتهاي ما جرح و تعديل  آيا بايد وفاداري ما به منابع علوم انساني تا حدي باشد كه آنها را اصل مسلم بپنداريم و

آنها باشد و يا طرح نو دراندازيم؟ دوم، اگر طرح نويي درانداختيم و آن طرح مورد تأييد واقع نشد و به نقد و نقض 
 برداشت ما منجر شد، برخورد با اين مسئله چگونه است؟

اهللا الرحمن الرحيم، با تشكر از اساتيد محترم. چند تا بحث از سوي اساتيد مطرح شد  : بسمجناب آقاي محمدي
خواهم ببينم درست است يا خير؟ اول اينكه استاد آذربايجاني، بحـث   كه باعث شد من به نتايجي برسم كه حاال مي

هـاي تجربـي و علـوم     ه حـوز  مطالعه تاريخي را مطرح كردند. در مطالعه تاريخي مشخص است كارهايي را كـه در 
اي كه تأثيرگذار بوده است بر مطالعات ديني و حتـي   انساني انجام شده است. در علوم تجربي، در مطالعات تاريخي

خواهيم ببينيم مطالعات ديني در برخورد آنها چگونه بوده است؟ مثالً سياست مدن و اخالق و تدبير منزل. بعـد   مي
اند، آمدند در مطالعات ديني، به جاي اينكه مباحث ديني را  ها كار كرده ه در اين حوزهبينيم كه همين متفكراني ك مي

اش مطـرح   استخراج كنند، اين مباحث بر آنها غالب شده است. يعني كسي كه سياست مدن را به آن روش فلسـفي 
از اشـكاالت ايـن    كرده است بحث اخالق منجر شده به اخالق معراج السعاده كه مرحوم نراقي نوشته است. يكـي 

است كه آيا معراج السعاده واقعاً آن چيزي است كه از دين برآمده و يا اينكه چيزي است كه از همان علومي كه در 
آن زمان مطرح بوده گرفته شده است و يك سري مباحث ديني به آن اضافه شده است. و يا در بحث روش، اسـتاد  

ي هرمنوتيك و تحليل محتوا و سـمانتيك را مطـرح كردنـد و بعـد     شناسي، يك آذربايجاني گفتند كه در بحث روش
روش تفسير را بردند روي روش مفسران. من اينجا اين سؤال دارم كه هرمنوتيك و تحليل محتوا و سمانتيك، اگـر  
 به خود اين علوم نگاه كنيم يك روشي براي خودشان دارند اما اگر از اين علوم استفاده كنيم براي فهم قـرآن اصـالً  
بحث روشي نيست و بحث محتوايي است. در بحث روشي كه استاد آذربايجاني  مطرح كردند اصالً به روش قرآن 
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پرداخته نشد، بلكه يا روش مفسران شد و يا آن بحث هرمنوتيك و سمانتيك و... كه كاري بـه روش قـرآن نـدارد.    
هايي كه بود ما يك سـنتي   ود بود، كه تمام بحثبحث بعدي راجع به اين بود، در مثالهايي كه استاد عربي زدند مشه

داريم در مواجهه مباحث ديني با علومي كه وجود دارد، چه اخالق و فلسفه و... كامالً ديـد منفعالنـه بـوده اسـت.     
انـد،   يعني ابتدا مباني را گرفتند و همه خواستند كه حرف قرآن را بزنند اما وقتي وارد مباحث قرآني و روايـي شـده  

تند آنها را كنار بگذارند به اين معنا كه همه مباحث را از روايات و قرآن بگيرند. بـه نظـر بنـده، االن هـم در     نتوانس
گوييم مثالً آرامش رواني،  گرفته داريم، حاال مي مباحث اساتيد همين مشهود بود. يعني يك سري علوم انساني شكل

ين چگونه تحقق پيدا كند؟ مـا چگونـه ايـن روش را از    دهيم خوب حاال ا شناسي در قرآن انجام مي بعد يك مفهوم
قرآن و روايات بگيريم؟ خود استخراج روش راهكاري دارد؟ به نظر بنده، اگر بخواهيم در علوم انساني حرفي براي 

هـا را از قـرآن    گفتن داشته باشيم فقط بحث محتوا كافي نيست و تا وقتي كه روشـي پيـدا نكنـيم كـه خـود روش     
 شود. ، هميشه اين ديد منفعالنه نسبت به علوم وجود دارد و برطرف نمياستخراج كنيم
اي كـه   گانـه  كنم. البتـه رويكردهـاي سـه    اهللا الرحمن الرحيم. من هم از اساتيد ارجمند تشكر مي : بسمخانم؟؟؟؟

هايي كه اساتيد ايم، ومثال د تحولي در علوم انساني نبودههكنم كماكان مطرح بوده است منتهي ما شا فرمودند فكر مي
اي از علـم تأسـيس گـردد. بـا      بزرگوار فرمودند بيشتر ناظر به جزئيات بود در حالي كه ما نياز داريم كه يك شـاخه 

تطبيق اين موارد جزئي، بله قابل تطبيق با قرآن است. منتها به عنوان يك علم و يك شاخه علمي بايستي قابل طرح 
 گردد. با تشكرباشد و به عنوان يك سيستم علمي ارائه 

خـواهم   اي كه مـي  كنم از سخنرانان عزيز اين نشست. نكته اهللا الرحمن الرحيم. بنده هم تشكر مي : بسمآقاي؟؟؟ 
نقش مطالعـات قرآنـي در   «كنم. عنوان نشست  اي ديگر مطرح مي عرض كنم در فرمايشات دوستان بود اما از زاويه

به سمت نقش خود قرآن در تحول علوم انساني كه تقريباً امـروز   ها عمدتاً رفت است اما بحث» تحول علوم انساني
اي هـم مطـرح    يك مسئله ضروري است و بايد هم جامعه علمي ما به اين سمت برود. نكات خيلي خوب و ارزنده

هاي آنها هم بايستي  كردند. سه محور را آقاي دكتر آذربايجاني مطرح كردند البته بايستي خوب تبيين شود و تفاوت
بيان گردد. اينكه سه رويكرد افراطي و تفريطي و معتدلي وجود دارد آثار اين رويكردها خيلـي مهـم اسـت و بايـد     
بحث شود. انتظاري كه من از اين جلسه داشتم اين بود كه به نقش مطالعات قرآني در تحول علوم انساني پرداختـه  

مثالً بحث تفسير موضوعي، روشهاي تفسيري، بخش شود. به عبارت ديگر ما در حوزه قرآن يك مطالعاتي دارم كه 
دهند چه نقشي در تحول علـوم انسـاني    اصول تفسير، قواعد تفسير و... اين مباحث كه مطالعات قرآني را شكل مي

دارند. به عبارت ديگر، انتظار ما اين بود كه ثمرة اين بحث اين باشد كه گروه علوم قرآني در پژوهشگاه چه خدمتي 
هاي علوم انسـاني از قـرآن كـه     به ساير گروههاي علوم انساني بكند تا آنها را نزديك كند به استنباط گزارهتواند  مي

اين استنباط هم راه را نزديك كند و هم به آن استنباطها مصونيت بدهد تا منتهي به تحول علوم انساني شود. اينكـه  
د. لذا بايستي اين بحث انجـام شـود كـه گـروه     قرآن نقش دارد. خوب اين جاي گفتگوست و بايستي هم بحث شو

 تواند به ساير گروهها در اين خصوص انجام دهد. با تشكر علوم قرآني چه خدمتي مي
خواستم براي تكميل مباحـث   اهللا الرحمن الرحيم. با سالم و تبريك و سپاس از همه. من فقط مي : بسمآقاي؟؟؟
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هاي اساتيد محترم كه افاضه فرمودند بـا انـدكي اصـالحات     تهنوش ذهني خودم و ديگران عرض كنم كه الاقل دست
 ديگر، در اختيار اين جمع قرار گيرد تا استفاده ما كامل شود.

كنم. يكي اينكـه مـا نبايـد در روش خيلـي      : با تشكر از اساتيد محترم. من دو سه نكته كوتاه عرض ميآقاي؟؟؟
هـا بايسـتي بـه مبنـاي      مقدمه. نكته دوم اينكه در همـه بحـث  افراط كنيم. خود روش اهميت دارد اما به عنوان يك 

اي داشته باشيم. در هر حال، يك برداشتي از ماهيت بشر و اين بشر چگونه موجودي است  شناسي توجه ويژه انسان
در تمام مباحث علوم انساني وجود دارد و مهم اين است كه ما اين برداشـت را از قـرآن بگيـريم و بعـد در حـوزه      

هايي است كه در قرآن درباره بشـر وجـود    اتي خودمان آن را بسط دهيم. مثالً آموزة خطاپذيري يكي از آموزهمطالع
دارد و در ليبراليسم هم است. اما آموزة خطاپذيري انسان در اسالم منجر به نيازمندي او به وحي خواهد شـد ولـي   

د بتوانيم اين ارتباطات را و آن بسـط ايـن ايـده را بـا     شود. بنابراين ما باي در ليبراليسم منجر به چيزهاي ديگري مي
آوريم به آن توجه كنيم. نكته سوم هم اين است  توجه به سؤاالت جزئي كه در حوزه مطالعاتي خودمان به دست مي

قرن است كه به دست آمده است. و  4كه نبايد عجله كنيم به هر حال آنچه كه علوم انساني مدرن دارند در بيش از 
داريم. بنابراين انشاءاهللا اميدواريم نقش مطالعات علوم قرآنـي در   اين گامها، گامهاي اوليه است كه ما داريم برميلذا 

 هاي آينده تبديل شود به مطالعات قرآني در روانشناسي يا علوم سياسي و...  علوم انساني در نشست
جواب دادن به اين همه سـؤاالت نخواهـد    اهللا الرحمن الرحيم. چون مطمئن هستم كه وقت براي : بسمخانم؟؟؟

كنم. هر دو طرفي كه فرمودند يعني هم جزئيـات و هـم    رسيد من در جواب آقايان يك برداشتي كه دارم عرض مي
كليات و هم مسئله ورود از طرف علوم انساني و هم ورود از طرف علوم قرآني به نظر بنده در بيانات اساتيد بود و 

انـد.   تا جايي كه با آثار دكتر آذربايجـاني آشـنايي دارم، ايـن مسـئله را عمـالً هـم انجـام داده       كنم عمالً هم  فكر مي
كنم كه بايد همة زحمات را بايستي  همانطوري كه فرمودند كه نبايد عجله كرد، اين را من نسبت به افراد عرض مي

سازي  سازي و نظام در رابطه با منظومه در نظر گرفت و اينها مؤثر هستند و دو نكته آخري كه هر دو استاد فرمودند
گيرد. مثالً در فلسفه اسـالمي ايـن را    كنم يك بخشي از آن هم از جزئيات شكل مي شهيد صدر را فرمودند، فكر مي

كـنم هـر دو طرفـي كـه      سازي را نداريم. بنابراين فكر مـي  شناسي و روانشناسي بحث منظومه داريم ولي در معرفت
ر مباحث دو بزرگوار بود. و صحبتي هم كه يكي از آقايان داشت مبني بر اينكه خود قرآن نـه،  آقايان اصرار دارند د

هـاي مـا در موضـوعات     بلكه مطالعات قرآن، براي من جاي سؤال است كه مگر تفسير قرآن چيزي غير از برداشت
قـط موضـوعات را مشـخص    هاي ما در روانشناسي، در فلسفه و... اين علـوم ف  مختلف از قرآن است، مثالً برداشت

 كنند. با تشكر مي
كنم. بزرگي فرمودند علـم بايـد بپـزد و دم بكشـد. عـالم بـا        عرض مي اي جمله دراين جا: روشن دكتر سعيدي

انداز وسيعي بايـد داشـته باشـد، طبيعتـاً حصـول علـم صـبر و حوصـله و پشـتكار           جزئيات سروكار دارد اما چشم
گيري را داشته باشند و صبر و حوصله الزم را بـراي   مندان ما آن افق و جهتتك انديش خواهد. اميدوارم كه تك مي

اينكه در جزئيات ناخنك بزنند و به علم برسند. فرمودند كه به هر حال، آن مسئله و حل آن مسئله است كـه نهايتـاً   
رزشـمندي در  شود. طبيعي است كه اين آغاز راه اسـت ولـي نكـات بسياربسـيار ا     وارد عرصه فرهنگ و جامعه مي
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 .بفرمايندفرمايشات عزيزان بود. در پايان هم هر يك از دو بزرگوار نكات پاياني را 
كنم. هم از صبر و حوصـله و هـم    اهللا الرحمن الرحيم. من هم مجدداً از عزيزان تشكر مي : بسمدكتر آذربايجاني

كنم كه ثمرة اين بحـث بـراي گـروه     مياز نكات و مطالبي كه فرموديد. دو سه تا نكته را عرض كنم. از آخر شروع 
تـر   تواند ايجاد كند. يكي اينكه تعامـل بيشـتر و جـدي    علوم قرآني چيست؟ دو راهبرد اساسي براي علوم قرآني مي

گروه علوم قرآني با ساير گروهها. با هم ارتباط داشته باشند در مباحث حتي اگر نياز به نشست است انجام شـود و  
توانند سؤاالت جـدي را بـراي علـوم     هاي علوم انساني مي تر شود و از آن طرف هم گروه ههاي قرآني آن پخت بحث

قرآني مطرح كنند. راهبرد دوم نقش گروه علوم قرآني به عنوان يك پشتيبان نقلـي بـراي سـاير گروههـا. مـن فكـر       
جـدا نيسـت. قطعـاً    كنم اينكه خيلي تأكيد روي قرآن بود چون موضوع قرآن بـود واال قـرآن و حـديث از هـم      مي

خروجي كار ما ديدگاه اسالم است. گروه علوم قرآني كه گروه علوم قرآن و حديث است بايسـتي پشـتيباني نقلـي    
آيـد يـا بـه     شناسي، روانشناسي، حقوق و... مي همه گروهها را فراهم كند. يعني اتقان كارهايي را كه از طرف جامعه

هـاي مـا،    بايد در همه گروهها اين دخالـت باشـد. چـون بحـث     صورت نظارت، يا به صورت مشاوره يا مشاركت
هايي كه در حقيقـت ثمـرة عملـي ايـن      هاي نگاه اسالمي است. چند تا هم پيشنهاد عملي براي تصويب پروژه بحث

توانـد انجـام    شناسي استخراج علوم انسـاني از قـرآن مـي    بحث امروز ما است را دارم. يك پروژه در رابطه با روش
م، استخراج مفاهيم خاص متناسب با هر يك از علوم. من يك نمونـه از آن را عـرض كـردم مثـل االتقـان      گيرد. دو

هـاي   هاي قرآن، جدل كردند مثالً قسم بندي مي آيند مفاهيم خاص قرآن را دسته سيوطي، كتابهاي برهان زركشي، مي
شناسـي، مفـاهيم    ن است. مثالً با كمـك روان قرآن، اسماء و القاب قرآن و... يكي از كارهاي الزم براي پژوهشگاه اي

اي را  تواند ايده شناسي در قرآن چيست؟ هر كدام از اينها، مثل مفاهيم توكل و زهد كه مثال زدم، مي متناسب با روان
كند. مفاهيم متناسب با هر  نامه ايجاد كند كه خود اين به توسعه و تحول علوم انساني خيلي كمك مي براي يك پايان

هاي بعدي است. سوم، بررسي تحليلي  سازي بحث سازي و مدل سازي و منظومه ز اين علوم در بيايد حاال نظاميك ا
ها دربيايد و  پيشينة تفسير علمي قرآن است. بايد يك پروژه جدي در اين رابطه انجام شود. نقد و بررسي شود، ايده

شناسـي تفسـير    ات گذشته تكرار نشود و باألخره آسيبها قرار بدهيم كه اشتباه حاصل اين را در اختيار ساير گروه
لطفي است.  علمي قرآن است. يك بحث ديگري كه دوستان داشتند كه فرمودند ما شاهد تحول نبوديم. واقعاً اين كم

تحول در علم تدريجي و آهسته است. در رابطه با علوم انساني غرب هم اين اتفاق افتاده است. واقعيت در اين سي 
شته تحول در علوم انساني به وجود آمده است منتهي اينكه بگوييم االن يك اقتصادي را در رقابت با علوم سال گذ

هايي از آن به وجود آمده است. ما مواردي متعـددي داريـم،    اقتصادي غرب مطرح كنيم، نه اينطور نيست. ولي رگه
هـاي   مقياس داريم در زمينه 30ياسها، حدود هاي درماني كه قدرت رقابت دارد. در بحث مقياسها و ساخت مق پكيج

مختلف مثل افسردگي، شادكامي و... كه قدرت رقابت دارند داريم. همين اخيراً يك كتاب بسيار مهم در روانشناسي 
)، يـك بخشـي از آن در رابطـه بـا     2008كنـيم (ويراسـت    دين و معنويت است براي نلسون كه داريم ترجمـه مـي  

 هايي كه در ايران شده است را در اين كتاب مطرح كرده است. روانشناسي اسالمي و كار
خواستم بگويم كه خـود   هاي هرمنوتيك و تحليل محتوا و ... ببينيد هدف من اين نبود. من مي گفتند كه ما بحث
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آنها  توانيم امروزه از اي است كه ما با دو تا توضيحي كه داديم مي شناسي تفسير يك علم بالنده قواعد تفسير و روش
ها  اي داشت كه به همان صورت خام نياوريم، روش براي علوم انساني استفاده كنيم. حاال عرض ما يك نكته اضافي

هاي هرمنوتيك، تحليل محتوا و معناشناسي بياوريد بيشتر قابل اسـتفاده اسـت.    و قواعد تفسير را اگر در قالب بحث
هـا را بـه كـار ببـريم      هاي جديد، اين روش بدهيم. يعني از روشنه اينكه معناشناسي و يا هرمنوتيك را محور قرار 

براي علوم انساني. يعني من اگر روانشناسي را بخواهم استفاده كنم و به عنوان متن قـرآن را در نظـر بگيـريم بايـد     
ه است هايي كه مربوط به گذشت توان كرد. آخرين نكته فرمودند كه بحث ها چه استفاده روشي مي ببينم از اين روش

مثل فارابي و ديگران اينها براي ما قابل استفاده نيست و بايد خودمان كارهايي را انجام بدهيم. ببينيد هدف من ايـن  
نبود كه بگويم كه حرفهاي فارابي و ... را استفاده كنيم، بلكه گفتم در تفسيرهاي علمي، به خصوص، كـه نـاظر بـه    

اند، اينها در حرفهاي بوعلي، غزالي،  ات قرآني براي علم استفاده كردهعلوم طبيعي بوده است چطور از قرآن و مطالع
 فارابي و... است. لذا بحث ما نگاه آنها در استفاده از قرآن و مطالعات قرآن بوده است. والسالم

اي كـه دوسـتان بـه خـرج دادنـد و دقـت        كـنم از حوصـله   اهللا الرحمن الرحيم. تشكر مي : بسمآقاي دكتر عربي
خواهم عرض كنم كه تلقي بنده در عرصـه علـوم ايـن اسـت كـه       بندي مي كه داشتند. من به صورت جمع نظرهايي

چون علم ما محدود است و آن علم الهي را نداريم، بنابراين ما آن منظومه را آن چنان كه هست كشـف كنـيم، لـذا    
گيـريم آن   س بازخوردهـايي كـه مـي   آوريم اگر اين را در عرصه عمل اجتماعي ورود داديم، براسا منظومه را در مي

بينيم كه تصويري كه ابتـدا   كنيم و بعد مي شناخت اوليه را تصحيح خواهد كرد. در عرصه عمل اجتماعي گردش مي
كنيم. بنابراين يكي از نكاتي كه تأكيد بنده بود در اين مسئله  از آن منظومه داشتم مشكالتي دارد و آنها را اصالح مي

نبايد در سطح مباحث نظري متوقف شويم و فكر كنيم كه ديگر تمام است. اين چنين نيست، ما بود اين است كه ما 
شود و بنابراين نبايستي در عرصـه نظـري    كند، دقيق مي مان در محك با عرصة عمل تكامل پيدا مي آن عرصة نظري

همـين شـناخت را در عرصـه    توانيم عمالً انجام دهيم اين است به صورت نسـبي   متوقف شويم. لذا آنچه كه ما مي
گويي به نيازها، مشكالت و مسائل به كار بگيريم، مجدد برگرديم آن را اصالح كنـيم   عمل بياوريم، در عرصه پاسخ

و ... بنابراين تكوين، تكامل و بالندگي اين امور، در پاسخگويي به نيازها و مشكالت است كه ظهور تمدن را نتيجه 
است كه خود توليد علم هم در گرو چرخة توليد علم است. اينطور نيست كه يـك   دهد. و سومين نكته هم اين مي

اي است كه اگـر از ايجـاد فكـر و     اي را گفتيم و اين تمام شد و يك علمي توليد شد بلكه نيازمند يك چرخه نظريه
ـ ايده شروع كنيم براي رفع نياز،  ي تبـديل بـه منظومـة    حل مشكل و بهبود فرايند، بعد بايد به نظريه تبديل شود يعن

تواند ما را در رفع آن نياز كمك كند، بعد از آن بايـد كاربسـت    ها كه مي فرضها و فروض و گزاره منسجمي از پيش
پيدا كند در جامعه يعني اينكه آيا اين چيزي كه ما تبيين كرديم دقيقاً با آن انتظاراتي كه داشتيم هماهنگ است و در 

هايي كه براي عرصـه   د يا خير و در نهايت تبديل ايده به علم و فناوري و مهارتكن عرصه عمل و اجتماع كمك مي
گيرد. كما اينكه در تمـدن اسـالمي هـم،     عمل الزم است. اگر ما اين چرخه را نداشته باشيم، توليد علم صورت نمي

هم عرض كنم  نهايتعلوم اسالمي هم كه االن در تاريخ علم مطرح است در نتيجه تمدن اسالمي به وجود آمد. در 
كه درباره علوم قرآني اگر بخواهم مطلبي را عرض كنم، تأكيد بنده اين است كـه مسـائل و سـؤاالت تحقيقـي كـه      



 22  

 

تـر خواهـد    خواهد گزينش شود اگر ناظر به مسائل و مشكالت اجتماعي باشد و نه صرفاً مباحث نظري، مناسب مي
 بود. والسالم

كنم. از باني اين جلسه، آقاي دكتـر اسـعدي، مـديرگروه علـوم      : از اساتيد محترم تشكر ميدكتر سعيدي روشن
 شد و در اختيار دوستان قرار خواهد گرفت. سازي خواهد انشااهللا اين جلسات پيادهقرآني واقعاً سپاسگزارم. 

 والسالم عليكم


