
امروز و در مراسم اختتاميه 

بيانيه كنگره قرائت مي شود 

قاب عكس

روز اول به روايت دوربين ها 

عصر امروز و در مراس��م اختتامي��ه دومين كنگره 
ملي علوم انس��اني، بيانيه اين كنگره قرائت مي شود.

آن ط��ور كه پيش از اين دكتر حميد رضا آيت اللهي 
رئيس پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي و 
رئي��س اين كنگ��ره خب��ر داده بود،اين ي��ك بيانه 
مش��خص و و از پيش تعيين ش��ده نخواهد بود. بلکه     
با توجه به ديدگاههای مختلف ارائه ش��ده در حوزه 
علوم انس��انی و  بر اس��اس موضوعات م��ورد توجه 
مقاالت كنگره، تهيه ش��ده است. به اين ترتيب بايد 
بيانيه پاياني كنگره را  مبين وضعيت علوم انس��انی 
كشور در حال حاضر از يك سو و آسيب های متوجه 
آن از سوی ديگر دانست. همچنين قرار است در اين 
بيانيه راهکارهايی نيز برای مش��کالت علوم انسانی 
كش��ور ارائه شود. بر اساس اعالم  دكتر آيت اللهي با 
صحبت هايی كه با برخی مس��ئوالن شده قرار بر اين 
است تا اين راهکارها مورد پيگيری نيز قرار گيرند تا 
بتواند منش��أ اثر در اين حوزه بوده و كنگره عالوه بر 

ثمره علمی، ثمر اجرايی نيز داشته باشد. 
رئيس كنگره روز گذشته و در مراسم افتتاحيه روز 
گذش��ته نيز ضم��ن انتقاد از وجود برخ��ي موانع در 
ساماندهي علوم انساني در كشور گفت:  متاسفانه در 
كشور فضايی ايجاد شده است كه برخی خود را نخبه 
می دانن��د و هرگون��ه تغيير بايد توس��ط آنان انجام 
گيرد!اهميت انديش��مندان علوم انسانی ما كمتر از 
كس��انی نيست كه در زمينه علمی و نانوتکنولوژی و 
مس��ائل هسته ای و سلول بنيادی كار می كنند، بلکه 
بيشتر است.   علوم انسانی ايران موقعيتی دارد كه می 
توان��د خ��ود را در جهان مطرح كن��د و دروس علوم 
انسانی كه در دانشگاه ها تدريس می شوند بايد جذب 
پژوهش های موثر و فراگير در كشور شود و پژوهش 
های كارب��ردی در توجيه علوم انس��انی نقش فعال 

بازی می كند. 
در اين مراس��م دكتر غالمعلي اف��روز دبير علمي 
كنگ��ره نيز با تاكيد بر ضرورت جهان ش��مول بودن 
علوم انس��اني گفت: اصلی ترين نگاه به علوم انسانی 
بايد جهان ش��مول، علمی و منطقی باش��د و سليقه 
فردی و كليش��ه ای نبايد دخالت داده شود. انتظار از 
كارگزاران جمهوری اس��المی اين اس��ت كه مراقب 
باش��ند از نگاه كليش��ه ای پرهيز داش��ته باشند و  از 

عقالنيت به عنوان سرمايه انسانی بهره ببرند.
در روز نخس��ت كنگره و پس از برگزاري مراس��م 
افتتاحي��ه، ش��ركت كنن��دگان در نشس��ت هاي 
تخصص��ي ش��ركت كردند.برنامه اصلي ام��روز نيز 

برگزاري چندين نشست تخصصي ديگر است. 

دکتر داوری اردکانی:

با ديد انتقادی سراغ 
علوم انسانی غربی نرفتيم

اس�تاد »رضا داوری اردکانی« در مراسم افتتاحيه دومين کنگره ملی علوم انسانی که 
چهارشنبه 14 در مرکز همايش هاي بين المللي دانشگاه شهيد بهشتی برگزار شد، گفت: 
علمی که امروز در دانش�گاه تدريس می کنيم از جهان غربی وام گرفتيم، اين در حالی 

است که ما صاحب علم بوديم و ما به پديد آمدن علم و قوام رنسانس مدد رسانديم.
وی افزود:  علم تکنولوژيك، علم جهان متجدد است و علم تاريخی است البته همه علوم تاريخی 
هستند. رياضيات اقليدوس با رياضيات دكارت يکی نيست، رياضيات دكارت صورت ديگر رياضی 
است. علوم انسانی وقتی وارد ايران شد هيچ جايگاهی نداشت و هيچ معنايی نيز نداشت چيزی 
بود كه در غرب پديد آمد.  زمانی كه علمی منتشر می شود نبايد مقاومت كرد برای اينکه نمی شود 
با علم مقابله كرد بلکه علم را بايد عالمانه نقد كرد و نمی توانيم بگوييم ما علم نمی خواهيم؛ اشخاص 
می توانند با علم مخالفت كنند اما نمی توانند مقاومت كنند. رييس فرهنگستان علوم تاكيد كرد: 
وقتی اولين كتاب علم اقتصاد ترجمه شده به فارسی را خواندم، به اين نکته پی بردم كه خواننده 
آن روز هيچ چيز را نمی توانست از آن علم اقتصاد بفهمد و درک كند.  داوری اردكانی با بيان اينکه 
گرفتاری اقتباس علوم، پذيرفتن علم بدون انتقاد است، گفت: دانشجويی شرف است و دانشجو 
باي��د بداند چه می گيرد و ب��رای چه اهدافی می  گيرد. بايد با خود بگويد من جامعه شناس��ي يا 

روانشناسي را برای چه و برای كدام آينده فرا می گيرم؟
وي  گفت: ما زمانی كه علوم انسانی غربی آمدند با ديد انتقادی سراغ اين علوم نرفتيم البته 
مقصر نيز نبوديم، مردم زمان محمدشاه چگونه می توانستند زبان اقتصادی و روانشناسی را 
ياد بگيرند و اصال چه نيازی به اقتصاد بود؟ با آمدن تجدد و نظم روابط قديم در حال متجدد 
بودن بود و نياز آرام آرام ايجاد شده بود.   پس من خوشبختم كه بگويم بيان نقد در علوم انسانی 
صورت گرفته است، حتی اگر نقد به علوم انسانی عالمانه و انديشيده نبوده نقشی برای علم 
داشته است. داوری اردكانی با طرح اين پرسش كه چه نيازی به علوم انسانی داريم، گفت: 
نخس��تين مدرسه مدرن ايران به نام دارالفنون با دو مالحظه تاسيس شد: اول اين كه؛ ما از 
غرب علم مهندسی نظامی می گيريم و دوم اين كه؛ نيازی به غرب نداريم بلکه به شيمی و 
 فيزيك غرب نيازمنديم. هر عالمی نظم خاص خودش را دارد،  عالم مدرن نظم كانتی دارد،  
مطلب اين نيست كه كانت درست و حق است يا درست فهميده يا نفهميده بلکه اعتبار علم 
به منشأ اثر اوست. ارزش های جهانی در حال حاضر غالب هستند و فهم اكنون ما فهم جهانی 

است و با فهم ۲۰۰ يا ۳۰۰ سال پيش و با فهم ابن سينا و سعدی فرق می كند. 

من 
خوشبختم 
که بگویم 
بیان نقد در 
علوم انسانی 
صورت 
گرفته 
است، حتی 
اگر نقد به 
علوم انسانی 
عالمانه و 
اندیشیده 
نبوده نقشی 
برای علم 
داشته است

آلبوم 

سخنراني منتخب
رئيس فرهنگستان علوم

دکتر رضا داوري اردکاني
دانشجويی شرف است، 

دانشجو بايد با خود بگويد من 
جامعه شناسي يا روانشناسي را 

 برای چه و برای کدام آينده 
فرا می گيرم؟

رئيس دانشگاه شهيدبهشتي

دکتر احمد شعباني
علوم پايه، فنی و مهندسی در 
توليد علم نقش اساسی دارند 

و علوم انسانی به تبيين مزايا و 
معايب علوم می پردازند

»احمد شعبانی« رئيس دانشگاه 
شهيد بهش��تی در نخستين روز از 
دومين كنگره ملی علوم انسانی كه 
مرك��ز  ابوريح��ان  ت��االر  در 
اي��ن  بين الملل��ي  همايش ه��اي 
دانش��گاه برگ��زار ش��د، گفت:۵۰ 
اس��اتيد  و  دانش��جويان  درص��د 
دانش��گاه شهيد بهش��تی در رشته 
علوم انسانی مش��غول به تحصيل 
هس��تند و امروز بحث علوم و فنون 
نوين��ی اس��ت كه چ��ه بخواهيم و 
نخواهيم تمدن بزرگ در همه ابعاد 
سياس��ی، فرهنگ��ی، اجتماعی در 

حال شکل گيری است.
وی اف��زود: عل��وم پاي��ه، فنی و 
مهندس��ی در تولي��د عل��م نقش 
اساس��ی دارن��د و علوم انس��انی به 
تبيي��ن مزاي��ا و معاي��ب عل��وم 
می پردازند.ش��اخص های علم��ی 
جهان در حال تغيير اس��ت. علوم و 
فن��ون اطالع��ات و زيس��تی علوم 
بس��يار تأثيرگذار هس��تند و اثرات 
علوم زيس��تی در دني��ای امروز دو 

چندان است.
رئيس دانش��گاه ش��هيد بهشتی 
گفت: در فناوری اطالعات سرعت 
حايز اهميت اس��ت و در اين علوم 
صحب��ت از مرگ فاصله ها اس��ت. 
دني��ای كروی را عل��وم مجازی به 
دنيای مس��طح تبدي��ل كرده اند و 
فن��اوری ژنتيك ام��کان گزينش 
جنس��يت را به انسان داده است به 
طوری كه دانش��مندان ژنتيك به 
همانند س��ازی اندام های انس��ان 
پرداخت��ه كه البت��ه عوارض خاص 
خود را دارد.تا دي��روز اگر قرار بود 
دوربين ه��ای كپس��ولی در اختيار 
انسان قرار گيرد امروز دوربين های 
مولکول��ی در اختي��ار انس��ان قرار 

می گيرد.
دكت��ر ش��عباني گف��ت: م��رز 
جغرافياي��ی در ح��ال فروريخت��ن 
است. مرزها در محل كار نيز از بين 
رفته اس��ت و دوركاری ترويج يافته 
اس��ت و اي��ن دوركاری زمينه فرار 
مالي��ات را فراهم می كن��د و برهان 
اقتص��ادی برای كش��ورها ناش��ی 
می شود.رقابت س��نگين اقتصادی 
در تمام عرصه های زندگی به انسان 
فش��ار م��ی آورد و ع��وارض دنيای 
دانش بنيان جنبه های متعدد دارد.

رئيس دانشگاه شهيد بهشتی در 
پايان با طرح پرس��ش هايی گفت: 
نقش علوم انسانی در علوم و فنون 
نوظهور چيس��ت؟ نقش و جايگاه 
اين عل��وم در رهبری جهان دانش 
بني��ان چيس��ت؟ در آين��ده علوم 
انسانی چه وظايفی دارند؟ آيا علوم 
انس��انی هم��گان ب��ا س��اير علوم 
پيش رفته اس��ت؟ مأموريت علوم 

انسانی در جهانی شدن چيست؟

علوم انسانی 
جهت دهنده علوم 

هستند

خبرنامه دومين کنگره ملي علوم انسانيدکتر شعبانی :
پنج شنبه 15 دي ماه 1390 

همراهي بزرگان؛ 
دكتر شريعتمداري 

رئيس پيشين 
فرهنگستان علوم با 
وجود كهولت سن از 

ابتدا تا انتهاي 
مراسم افتتاحيه 
حضور داشت و 

باعث دلگرمي 
 جوان تر ها شد 

رسانه ها؛ 
حضور خبرنگاران 
در روز اول كنگره 
بسيار پر رنگ 
بود.تيم خبري 
شبكه 4 نيز يك 
ساعت قبل از 
شروع كنگره براي 
فراهم سازي 
مقدمات ضبط 
تلويزيوني به 
سالن آمد.

نمايي از نخستن 
لحظات آغاز به كار 
كنگره 
 دكتر حسيني
دكتر شريعمتداري 
و دكتر آيت اللهي 

پير و جوان، 
برنامه هاي 
كنگره براي همه 
مفيد بود 



علوم انسانی و ميراث تمدن اسالمی 

نقش كليدي زبان در هويت فرهنگي جامعه

علوم انسانی، کارکردها و دستاوردها  

علوم انسانی جديد به غايت بشر بی توجه است

دكتر نگار داوری اردكانی استاديار گروه زبانشناسی  
دانشگاه شهيد بهشتی در پنل » علوم انسانی و ميراث 
تمدن اسالمی؛ نقش ادبيات فارسی و ادبيات تطبيقی 
در انتق��ال ميراث فرهنگی«  با بيان اينکه پديده گريز 
ناپذي��ر جهان��ی ش��دن در ابعاد مختل��ف اقتصادی، 
سياس��ی ، فرهنگی و ... تأثيرگذار است گفت: زبان به 
عنوان يک��ی از ابزارهای هويت فرهنگی جامعه نقش 

كليدی دارد.
وی افزود: نظر به جايگاه و ش��أن باالی زبان فارسی 
در مي��ان مردم ايران و نگرش مثبت آنها به اين زبان، 
يکی از مهم ترين اهداف تأس��يس و توس��عه  رش��ته  
زبان شناس��ی در اي��ران و ني��ز يک��ی از راهبردهای 
كارب��ردی ك��ردن و در نتيج��ه ني��از مح��ور نمودن 
پژوهش های اين رش��ته، می توان��د توجه به نيازهای 
برنامه ري��زی زبان در ايران و به ويژه برنامه ريزی زبان 

فارسی باشد.
داوری اردكانی با بيان اينکه در اين پژوهش آموزش 
زبان فارس��ی به غير فارس��ی زبانان يک��ی از راه های 
گس��ترش هويت فرهنگی و فرهنگ اس��المی ايرانی 
تلق��ی می ش��ود، كن��کاش در خصوص ش��يوه های 
صحي��ح گنجان��دن آن در كتاب ه��ای آموزش زبان 
فارس��ی را به عنوان يکی از راه های انتقال فرهنگ و 
هويت ايرانی دانس��ت كه می تواند در دراز مدت يکی 
از راه های هويت س��ازی و بازسازی هويت در فارسی 
زبان��ان و حفظ و هويت فرهن��گ ايرانی در ميان غير 

فارسی زبانان باشد.
وی تصريح كرد:  مشاهده می شود يکی از عمده ترين 
نيازها و موانع رش��د عالی ترين نهاد برنامه ريزی زبان 
فارس��ی در اي��ران، يعنی فرهنگس��تان زب��ان و ادب 
فارس��ی، نبود كارشناس��ان ورزيده و آگاه به مسائل و 

مشکالت زبان فارسی است.
استاديار گروه زبانشناس��ی دانشگاه شهيد بهشتی 
تصريح كرد: نتيجه  اين پژوهش نش��ان می دهد الزم 
اس��ت ضمن تقويت و گسترش رش��ته  زبان شناسی 
همگانی در مقطع كارشناسی، به تأسيس شاخه های 
تخصص��ی زبان شناس��ی ب��ا تمرك��ز بر ش��اخه های 
كاربردی زبان شناسی و نيز تأسيس رشته  برنامه ريزی 
زبان در جهت حل مس��ائل زبان فارسی و برنامه ريزی 

اين زبان و ساير زبان های رايج در ايران اقدام كرد.
س��يدمحمدتقی موحدابطحی دانشجوی دكترای 
فلس��فه علم پژوهش��گاه عل��وم انس��انی و مطالعات 
فرهنگ��ی در ارائه مقاله خود با عنوان “بررس��ی ادله 

مخالفين عل��م دينی” گفت: امروزه اي��ده  توليد علم 
دين��ی به خصوص علوم انس��انی اس��المی در جهان 

اسالم ايده ای كاماًل شناخته شده است.
وی افزود: اين ايده پس از پيروزی انقالب اس��المی 
ايران و به خصوص در س��ال های اخير در ايران مورد 
بحث و گفتگوهای بس��يار قرار گرفته اس��ت. گرايش 
بس��ياری نسبت به اين ايده در جامعه به وجود آمده و 
ش��واهد آن را می ت��وان در نش��ر روز اف��زون كتب و 

مقاالت مختلف در زمينه  علم دينی مالحظه كرد.
موحد ابطحی در ادامه يادآور شد: الزم است كسانی 
ك��ه در ح��وزه  تولي��د علم دين��ی ت��الش می كنند، 
فعاليت های خود را در زمينه هايی چون نقد مبنايی و 
بنايی ديدگاه مخالفان علم دينی، اثبات مبانی و پيش 
فرض ه��ای دي��دگاه خود، نق��ادی نظريه های علمی 
موج��ود و ارائه  نظريه های علمی جديد بر پايه  معارف 
اس��المی هماهنگ س��ازند. اين محق��ق اظهار كرد: 
مخالف��ان علم دينی بر اين باورند كه توليد علم دينی 
ضرورتی ن��دارد، چرا كه هنوز به روش��نی نمی دانيم  
مشکل ما دين داران مسلمان با علوم موجود چيست، 
اگر هدف از توليد علم دينی رفع نواقص علوم موجود 
است، اين كار در چارچوب كنونی تحوالت علمی قابل 
اجرا و در دس��ت انجام اس��ت. اگر هدف از توليد علم 
دين��ی رفع تعارض علم و دين اس��ت، اين تعارض به 

گونه های ديگر نيز قابل رفع است. 
وی اف��زود: گروه ديگر معتقدند كه توليد علم دينی 
امکان ندارد، چون گزاره هايی كه مطمئن باش��يم از 
جانب خ��دا يا پيامبر)ص( به ما رس��يده اند و قابليت 
تفاسير متعدد نداشته باشند و ناظر به احکام و مسائل 
ه��ر ي��ك از عل��وم باش��ند، بس��يار اندک هس��تند. 
نظريه هاي��ی را ك��ه از غير اين طريق به دس��ت آيند 

نمی توان اسالمی ناميد.

دكتر ابوالحسن فياض استاد تاريخ دانشگاه اصفهان 
در اين پنل  به بررس��ی ظرفيت های علوم انس��انی با 
تاكي��د بر روش مطالعه تاري��خ پرداخت و گفت: علوم 
انس��انی جدي��د به لحاظ گس��تره موضوع��ات مورد 
شناسايی و دسترسی به انبوه داده های اطالعاتی بی 
س��ابقه ترين علوم انسانی است كه بشر تا كنون توليد 
كرده اس��ت. وی افزود: علوم انسانی جديد به واسطه 
بی توجهی و يا فقر تئوريك در خصوص غايت انديشی 
نس��بت به رفتار انس��انی و منحصر ك��ردن توجه  به 
شناخت صرف از اعمال انسانی وظيفه ای بس مهم را 
وانهاده است و اين وانهادگی می تواند بسيار مصيبت 

زا و ويرانگر باشد.
وی تصريح كرد: بايد توجه داشت اعمالی كه انسانها 
انجام م��ی دهند موضوع علم انس��انی اس��ت. وقتی 
تغييری در جامعه ايجاد می شود علوم انسانی بدنبال 
بررس��ی آن تغيي��ر و تحول اس��ت. اي��ن تغييرات يا 
مطلوب هس��تند يا نامطلوب . حالت س��ومی در اين 
خص��وص وجود ندارد چرا كه ب��ی تفاوتی در علم بی 
معنا است اگر تغييرات نامطلوب باشد علوم انسانی در 

صدد كنترل آن اس��ت و اگر مطلوب باش��د در صدد 
تقوي��ت آن. اين اس��تاد تاري��خ تصريح ك��رد اگر به 
ارزش��های جامعه توجه نشود علوم انسانی آن جامعه 

نافرجام می شود لذا فهم فارغ از ارزش وجود ندارد.
وی در پاي��ان تاكيد كرد: در علوم انس��انی برخالف 
علوم طبيعی انقالب علمی نداريم اگر انسان جانشين 
خداوند در زمين اس��ت بايد در ادامه اين نشست دكتر 
محمد رضايی استاد دانشگاه علم و فرهنگ به بررسی 
دشواری كار جامعه شناسی در ايران پرداخت و گفت: 
بدقوارگی جامعه شناسی در ايران به علت ورود جامعه 
شناسی است و نه ايجاد آن. جامعه شناسی در پيوند با 
ساحت های مختلف دچار مشکل است. اين مشکل به 
دوگانه هايی چون دولت - جامعه شناس��ی ، دولت - 
م��ردم و بومی س��ازی و غير بوم��ی و بيگانه دامن زده 
اس��ت. وی گف��ت: نتيجه چنين مواج��ه ای با جامعه 
شناس��ی نوعی سياست مونولوگ در تحريف اهداف و 
تش��ويق به سياست تکثرگرايانه در بعد ابزارهاست اما 
در نگاه به جامعه شناس��ی از منظر مفهوم بومی شدن 

كار جامعه شناسی در اولويت است.

وی افزود:  يکی از رويدادهای مهم كه در غرب پس از 
رنس��انس به وقوع پيوس��ت اس��تقالل علوم از بنيانهای 
مابعدالطبيعه قرون وس��طايی بود. اين فرآيند در علوم 
طبيعی بس��يار ش��تابان صورت گرفت اما علوم انسانی 
راهی ناهموار و بسيار پرفراز و نشيب را پشت سر گذاشت 
به گونه ای كه تعابيری چون علوم انسانی، علوم روحی، 
عل��وم اخالقی و نظاير آن برای نخس��تين ب��ار در قرن 

نوزدهم توسط انديشمندان غربی به كار رفت.
وی تصري��ح كرد: در غرب بعد از رنس��انس كانت همه 
چيز را تئوريزه كند، در علوم انسانی همواره بدنبال نظام 
ارزش��ی و غايت ها هس��تيم، بايدهای ما مبتنی بر نظام 
ارزش��ی و غايت ها اس��ت. كس��ی مثل كانت غايت را به 
انس��ان محدود می كند ولی در نگاه دينی مس��ئله اين 
گونه نيس��ت و غايت به انس��ان محدود نمی ش��ود.واژه 
بومی سازی ارائه شده در جامعه مفهومی است كه هنوز 
تبيين درستی از آن ارائه نشده است. يك تعبير از بومی 
س��ازی اين اس��ت كه ما در هر عصر و دوره ای در حوزه 
سياس��ی، اقتصادی و ... مسائلی برايمان مطرح باشد كه 
بايد آنها را بر اساس زمينه ها بررسی كنيم. اينکه چگونه 

بايد اين كار را انجام داد موضوع مهمی است.
در ادامه اين نشس��ت دكتر به��روز دری عضو هيئت 
علمی دانش��گاه شهيد بهش��تی به بررسی موضوع علوم 
انسانی از آرمان تا واقعيت و ضرورت ها پرداخت و گفت: 
ما در جامعه علمی دچار فقر منابع بومی در علوم انسانی 
هستيم. بس��ياری از منابع ما در اين حوزه ترجمه شده 

آثار غرب اس��ت. وی افزود: ايران اس��المی به واس��طه 
برخورداری از منابع انس��انی هوشمند، خالق و نوآور از 
مزيت نس��بی قابل مالحظ��ه ای در عرصه منطقه ای و 
جهان��ی برخوردار اس��ت. نقش ب��ی بديل انس��انها در 
تح��ركات اجتماع��ی  و گردش امور س��ازمانها و نهادها 
توج��ه ويژه ب��ه اين عامل موث��ر عرص��ه كار توليدی و 
خدمات��ی را در زمره مهمترين ماموريت های هر جامعه 

قرار داده است.
دری تاكيد كرد: اين مهم بدون اتکا به فلسفه و ماهيت 
انسانی در كانونهای فکری و كاری نقش موثر خود را در 
حركت جوامع ايفا نخواهد كرد از اين روس��ت كه علوم 
انسانی به عنوان بخش عمده ای از مجموعه علوم بشری 
هدايتگر حركت و چرخش فعاليت های انسانها در بروز 
و افول تمدن ها، گردش و حركت نسلها، حيات سازمانها 

و جريان امور و فعاليت های نهادهای اجتماعی است.
اين اس��تاد دانشگاه يادآور شد: به همين جهت جوامع 
نيازمند برخورداری از فلس��فه و سياست های روشن و 
مدون در علوم انسانی هستند تا بتوانند جوامع انسانی را 
مديريت كنند و از منبع حياتی انس��انها برای بکارگيری 
ساير عوامل طبيعی و مادی به طور موثر استفاده نمايند. 
وی افزود: همانند بسياری از جوامع وجود سياست ها و 
راهبردها در قالب اسناد باالدستی برای هدايت فعاليت 
ها ضروری اس��ت. در جمهوری اسالمی نيز اين ضرورت 
در متن و مفاد س��ند چش��م انداز نظام، سياس��ت ها و 

قوانين صريح و ضمنی مورد اشاره قرار گرفته است.

 اس��تاديار دانش��گاه تبريز گفت: بابا افضل كاشانی در 
اوج دوران خفقان و دشمنی با فلسفه با 1۰ راهکار سعی 
كرد فلس��فه را نجات دهد، او در بومی س��ازی فلسفه به 

زبان فارسی نقش زيادی داشت. 
دكتر سيدمصطفی شهرآئينی استاديار دانشگاه تبريز 
در ارائه مقاله خود با عنوان بومی س��ازی فلسفه اسالمی 
)مطالعه موردی مجموعه مصنفات باباافضل كاش��انی( 
گفت: در جهان اس��الم، سده های دوم و سوم را می توان 
دوران ترجم��ه، انتق��ال، تدوي��ن و تکوي��ن علوم عقلی 
به ش��مار آورد. وی افزود: س��د چهارم را می ش��ود “قرن 
طاليی علوم در تمدن اس��المی” دانست، در اين دوران 
عمدتا خلفا، بدون  آنکه به مليت و دين علما كاری داشته 
باش��ند، آنان را مورد حمايت بی دريغ و فراوان خود قرار 
می دادند تا جايی كه زمينه  برای رواج و رونق حوزه های 

درس و بحث در سراسر عالم اسالم فراهم بود.
 وی ب��ا بيان اينک��ه در اي��ن دوران بحث های عقلی و 
فلسفی بسيار پررونق و شکوفا بود، اظهار داشت: بسياری 
از متکلمان معتزلی به  جهت مشی فکری خود به منطق 
و فلس��فه توجهی خاص داش��تند و حتی ب��ه تحقيق و 

تفحص در روش و تعاليم حکمای قديم می پرداختند.
 ش��هرآئينی تصريح كرد: اين اوض��اع و احوال از اوايل 
س��ده  پنجم رو به دگرگونی نهاد و عرص��ه بر معتزليان 
عقلی مشرب بس��يار تنگ شد و در نتيجه فلسفه و ساير 

علوم عقلی روز به روز از رونق و رواج افتاد.
وی تأكي��د ك��رد: در اين دوران بابا افضل س��عی كرد 
تفک��رات را نجات ده��د و به همين خاط��ر تالش كرد 
موضوع، هدف و روش فلسفه را تغيير داده و زبان فارسی 

را به عنوان زبان نوشتن آثار فلسفی معرفی كند.
 اس��تاديار دانش��گاه تبريز در ادامه يادآور شد: حذف 
مباحث خداشناس��ی و الهي��ات بالمعنی االخص و رواج 
خودشناسی سقراطی و وجودشناسی نوين و ... از جمله 

راه كاری پيشنهادی باباافضل بود.
 وی در پاي��ان گفت: بابا افضل بس��ياری از منابع و آثار 
فلس��فی را ترجمه كرد و چنان ترجمه دقيقی داشت كه 
حتی برخی كارشناسان معتقدند او به زبان های يونانی 
و التينی مس��لط بوده است. اما در آثار خود از فيلسوفان 
اس��المی و از اسالف خود نامی نمی برد چون سعی كرد 

نگاه ها و احساسات را برانگيخته نکند.

نقش علوم انسانی در تدوين الگوی اسالمی ايرانی پيشرفت 

نگاه دينی غايت را  محدود به انسان نمی کند

علوم انساني و ميراث تمدن اسالمي

 »بابا افضل« در بومی سازی فلسفه به 
زبان فارسی نقش بسياری داشت

 دکتر اصغر واعظی استاد فلسفه دانشگاه شهيد بهشتی در بررسی علوم انسانی از منظر 
انديشمندان با اشاره به اينكه بعد از رنسانس و در غرب کانت غايت را محدود به انسان 

می کند گفت: در نگاه دينی غايت محدود به انسان نمی شود. اينكه متفكران غربی را مطالعه و 
مسائل مورد نظر آنها را بررسی کنيم راهكاری است که بواسطه آن می توانيم موضع خودمان 

را در علوم انسانی و مسائل خودمان مشخص کنيم.
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