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  سيدمحمد رجائي فرد *
يكي از موضوعاتي كه در فضاي فكري و فلس�في 
در پارادايم ه�اي فكري مختلف مطرح اس�ت نوع 
مواجهه هر يك با عقل اس�ت. مدل برخاس�ته از 
عقالنيت مدرن كه ارزش مطلق به خرد خودبنياد 
و منقطع از وحي مي دهد، اسلوبي جديد براي عالم 
به تصوير كشيده و تفسيري از عقل اراده كرده كه 
بسياري از حقايق عالم را با بهانه غيرعقالني بودن 
از دايره علوم پيرايش كند. اين در حالي است كه 
نگرش اس�المي به عقل به رغم تعظيم آن بسيار با 
پارادايم مدرن متفاوت اس�ت. موالنا جالل الدين 
محمد بلخي كه بيشتر به عرفان شناخته مي شود 
در مثن�وي آنقدر خوب مفهوم عق�ل و تمايز عقل 
جزئي و كل�ي را به تصوير مي كش�د گويي قرن ها 
از زمان خود جلوتر اس�ت. در ادام�ه پرداختي از 
مفه�وم و مرات�ب عقل در مثن�وي موالن�ا داريم. 

   
خداوند با زبان دو حجت خود با انس��ان سخن گفته 
اس��ت. يكي زبان عقل )پيامبر دروني( و ديگري زبان 
وح��ي از طريق انبي��ا )پيامبر بروني انس��ان( اين دو 
حجت خدا را به انسان مي نمايانند و ربوبيت او را بيان 
مي كنند و اين دو از هيچ انس��اني دريغ نش��ده است. 
با وجود اين دو حجت انس��ان ديگر نمي تواند ادعاي 
نسيان و غفلت كند. لذا حجت باطني )عقل( و حجت 
ظاهري )انبيا( هر چند تقدم زماني بر انسان و اعمال 
ارادي او ندارد ولي بر مكلف شدن انسان حداقل تقدم 
رتبي دارد. يعني ابتدا حجت بر انس��ان تمام مي شود 
س��پس مكلف به تكالي��ف الهي مي گ��ردد. بنابراين 
مي توان گف��ت خداوند در روز قيام��ت همانگونه كه 
در تخطي از مدلول نقل و دس��تور وحياني، بش��ر را 
مؤاخذه مي كند به خاطر تخطي از احكام قطعي عقل 
نيز انسان را عقاب مي نمايد. يعني حكم عقل همانند 
شرع حق و حجت است. عقل چون نقل، طريق الهام 
الهي است و انسان را از اين دو طريق هدايت مي كند. 
اين موضوع يكي از پايه هاي تفكر موالنا نسبت به عقل 

به حساب مي آيد:
گفت من عقلم و رسول ذوالجالل/ حجت اللهم امان 

از هر ضالل
اين بيت حكيمانه موالنا كاماًل ريشه در وحي و روايات 
دارد و قري��ب به همي��ن مضم��ون را در روايت امام 
صادق)ع( داريم: »حج��ت خداوند بر م��ردم پيامبر 
اس��ت و حجت بين مردم و خداوند عقل است« و نيز 
امام كاظم مي فرماين��د: »خداوند در بي��ن مردم دو 
حجت قرار داد؛ حجت آش��كار و باطن. حجت آشكار 
پيامبران و امامان معصوم)ع( و حجت باطن عقل هاي 

انسان هاست.« 
  انواع عقل از نگاه موالنا

مولوي در دايره جهان بيني خود »عقل« را به گونه هاي 
متفاوتي تعبير و مراتب آن را قيد كرده است، اما تأمل 
در مثنوي موالنا نش��ان مي دهد آن دس��ته بندي كه 
بيش از همه مدنظر وي بوده است و بارها مورد اشاره او 
قرار گرفته،تقسيم بندي عقل به »عقل كلي« و »عقل 

جزئي« است. 
عقل كلي در نگاه موالنا عقل متصل به وحي است كه 
اهل توحيد از آن بهره مند مي شوند. مولوي اين عقل را 
با اسامي مختلفي همچون عقل كامل، عقل عقل، عقل 
احمد، عقل شريف و عقل ابداالن معرفي نموده است. 
اين نوع و مرتبه عقل، بسيار شريف و پسنديده است و 
در مقابل عقل جزئي قرار مي گيرد كه عمدتاً در اشعار 
موالنا اين عالم را همه صورت گرفته از نش��ئات عقل 
كلي برمي شمرد و اهل توحيد )اهل قل( را متصف به 
اين عقل معرفي مي نمايد. عقلي كه عدم بهره مندي از 
آن به نفهميدن حقايق و صور هستي منجر مي شود: 
»كل عالم صورت عقل كل است/كوست باباي هر آنك 
اهل قل اس��ت/ چون كس��ي با عقل كل كفران فزود/ 

صورت كل پيش او هم سگ نمود«.
جالل الدين بلخي در بخش��ي ديگ��ر از مثنوي موالنا 
به مراحل خلقت انس��ان از اول )جمادي و نباتي تا به 
حيواني و انساني و باالتر( مي پردازد و موضوع عقل كل 
و نيز عقل پرحرص و طلب را كه در مقابل آن اس��ت، 

مطرح مي كند. 
»و ز نباتي چون به حيوان��ي فتاد/ نامدش حال نباتي 
هيچ ياد/ جز همين ميلي كه دارد سوي آن/ خاصه در 
وقت بهار و ضيمران/جزو عقل اين از آن عقل كل است/ 
جنبش اين سايه زان شاخ گل است/ باز از حيوان سوي 
انساني اش/ مي كشيد آن خالقي كه دانيش/ هم چنين 

اقليم تا اقليم رفت/ تا شد اكنون عاقل و دانا و زفت/ 
عقل هاي اولينش ياد نيست/ هم از اين عقلش تحّول 

كردني است«.
عقل در ديدگاه موالنا در بسياري موارد بسيار مفيد و 
پسنديده است و در مراتب باالي آن راهنماي انسان 
نيز هست؛ بخشي از اين بحث را موالنا با همان عنوان 
عقل كل��ي و عقل كامل بيان كرده اس��ت كه پيش از 
اين برخ��ي از آن موارد ياد ش��د و پ��س از اين هم به 

مناسبت هاي گوناگون از آن ياد خواهد شد. 
عقل در كاركرده��اي مثبت خود از دي��دگاه موالنا، 
انسان را از شهوت و نفس پرس��تي مي رهاند و شحنه 
وجود آدمي است، مانع كژروي انسان و بر نفس، بندي 
آهنين است كه موالنا اين عقل را عقل ايماني مي نامد 
كه باعث افزايش رشاد و هدايت در انسان مي شود. اين 
درياي عقل بسيار پهناور و آِخربين است نه آُخربين. 
انسان را به كمال مي رس��اند و آدمي را از پري باالتر 
مي برد. اين نوع از عقل بر خالف عقل جزئي كه كركس 
و جيفه خوار است، بلندپرواز است و براي آدمي مانند 
پر جبرئيل است و تا ظّل سدره ميل به ميل انسان را 

به عروج مي برد. 
ش��ادي اين نوع عقل هرگ��ز به اندوه بدل نمي ش��ود 
و هميش��ه نورافروز اس��ت. نبود عقل، انسان را دچار 
نسيان و بي تدبيري مي كند. وجود اين عقل انسان رابه 
تأنّي و مشورت در كارها وامي دارد. انسان با اين عقل بو 

مي كند و راه را از بيراه تشخيص مي دهد. 
موالنا در مثالي مي كوش��د تفاوت ميان عقل جزئي و 
عقل كلي را بيان كند كه در اين معرفي از مثال قابيل 
و زاغ استفاده مي كند. او به مناسبت موضوع قابيل و 
آموختن پيشه گوركني از زاغ، عقل جزئي را »زاغ« و 
عقل كلي را عقل »مازاغ البص��ر« معرفي مي كند كه 
توان ديدن حق و نزديكي به خدا را دارد: »گفت قابيل 
آه ُشه بر عقِل من/ كه بود زاغي ز من افزون به فن/ عقل 
كل را گفت ما زاغ البصر/ عقل جزوي مي كند هر سو 
نظر / عقل مازاغ است نور خاصگان/ عقل زاغ استاد گور 
مردگان/ جان كه او دنباله زاغان پرد/ زاغ او را س��وي 

گورستان برد /
عقل مازاغ اس��ت نور خاصگان/ عقل زاغ اس��تاد گور 

مردگان /
جان كه او دنباله زاغان پرد/ زاغ او را سوي گورستان 

برد«. 
موالنا در نيازمندي انس��ان به بهره مندي از عقل كل 
چنين بيان مي دارد كه آدمي در صورتي كه بخواهد 
خرد خود متكي را براي درك حقايق عالم به كار گيرد 
به علت همجواري آن با نفس انس��ان نمي تواند الزاماً 
به مسير حقيقت و حقانيت دست يابد و در اين مسير 
بايد عقل متصل به وحي را كه همان عقل كلي است 
مورد استفاده همزمان قرار دهد: »دست را مسپار جز 
در دست پير/ حق شده است آن دست او را دست گير/ 
پير عقلت كودكي خو كرده است/ از جوار نفس كاندر 
پرده است/ عقل كامل را قرين كن با خرد/ تا كه باز آيد 

خرد زان خوي بد/
چون كه دس��ت خود به دس��ت او نهي/ پس ز دست 

آكالن بيرون جهي«.
در ابيات فوق مشاهده مي ش��ود توصيفي كه مولوي 
از عقل كلي و عقل جزئي دارد چقدر هوش��مندانه و 
پيشتر از زمان خود بوده اس��ت. او به صراحت آسيب 
متكي شدن به عقل نفساني يا خرد خودبنياد و منقطع 
از وحي را هشدار مي دهد. ماجرايي كه در عصر حاضر 
با آن دس��ت و پنجه نرم مي كني��م و مدرنيته مدعي 
همين عقل خودبنياد بوده و تحت عنوان خردگرايي يا 
راسيوناليسم تمامي امور و رفتارهاي خالفت را مورد 
تأييد و حتي تجويز قرار مي دهد و در همه اينها نيز پاي 

عقل را به ميان مي كشد و از آن مايه مي گذارد. 
از نظر موالنا عقل كلي در انسان با شهوات و نفسانيات 
رابطه معك��وس دارد ب��ه گونه اي كه هر چه انس��ان 
شهوات را در خود تضعيف كند به تدريج عقل شريف 
يا همان عقل شريف در انسان حلول مي كند: »ُدّم اين 
استور نفست شهوت است/ زين سبب پس پس رود آن 
خودپرست/ چون ببندي شهوتش را از رغيف/ سر كند 
آن شهوت از عقل ش��ريف/ همچو شاخي كه ببّري از 

درخت/ سر كند قّوت ز شاخ نيكبخت«.

  عقل جزئي در مقابل عقل كلي
همانطور ك��ه پيش از اين نيز گذش��ت، عقل جزئي در 
مقابل عقل كلي قرار مي گيرد كه معم��والً نكوهيده و 
ناپس��ند اس��ت . مولوي اين عقل را با نام هاي گوناگون 
از جمل��ه منكر عش��ق، عق��ل اهريمني، عق��ل كاذِب 
معكوس بين، عق��ل تحصيلي و مكس��بي، عقل بحثي 

و... برمي شمرد. 
اين عقل منكر حق و حقيقت اس��ت و گرچه خود را با 
ظواهر هوشمندي و دانايي جلوه مي دهد اما از پس پرده 
عالم بي خبر اس��ت: »عقل جزوي عش��ق را منكر بود/ 
گرچه بنمايد كه صاحب س��ّر بود/ زيرك و داناست اما 
نيست نيست/ تا فرشته النشد آهرمني است/ او به قول و 

فعل، يار ما بود/ چون به حكم حال آيي ال بود«.
  كاركردهاي منفي عقل جزئي

همانط��ور كه گفته ش��د، عقل آنجايي ك��ه در مثنوي 
نكوهش شده، منظور همان عقل جزئي است. 

 در جاي ج��اي مثنوي اي��ن عقل را ب��ه صفاتي منفي 
متصف كرده و معموالً ب��ه صورت تركيب وصفي آورده 
اس��ت مانند عقل كودك، عق��ل آُخربي��ن )در مقابل 
آِخربين(، عقل تباه، عقل توبه ش��كن، عقل مغلوب هوا 
و رهزن راه خدا، عقل اهل پوس��ت ها و اس��باب و علل، 
عقل پاي سس��ت، عقل پس��ت، عقل كند تن پرس��ت، 
عقل كاذب مغلوب بين، عقل مفلسف، عقل وهم انديش 
و خيال اندي��ش، كرك��س و جيفه خوار، مك��ر انديش، 

حيله گر و جز آن. 
همين عق��ل جزئي ني��ز در نظر موالنا مراتب��ي دارد و 
عقل نكوهي��ده اصوالً عقلي اس��ت كه صاح��ب آن به 
مراتب باال نرس��يده و در همان مراتب پايين انس��اني، 
بلكه حيواني س��ير مي كند و چه بسا عقل را در خدمت 
نف��س و وسوس��ه ها و خواهش هاي نفس ش��يطاني و 
اّماره قرار مي دهد و براي رس��يدن به اين خواست ها از 
مكرانديشي ها و نقشه چيني هاي عقل نيز بهره مي گيرد 
و اين نوع عقل تأثير اس��باب و علل را در همين سطح 
پايين مي نگرد و علل و اسباب برتر و حقيقي را نمي تواند 
درك كند و انكار مي كند. اينجاست كه گاه مولوي اين 
عقل را عقل فلسفي و مفلسف مي نامد. طبيعي است كه 
پاي اين عقل كه موالنا آن را »پاي استدالليان« مي نامد، 
پايي »سست« باشد و با پاي لنگان خود در همين دنياي 
خاكي حركت كند و چشم او نيز آُخربين باشد و سر در 

آخور دنيا داشته و تن پرست و جيفه خوار باشد. 
عقل اين فرد مانند صاحب خود »كودك« است و تباه و 
مغلوب بين و وهم انديش و طبيعتاً رهزن راه خداست و 
توبه شكني مي كند و راه عشق را كه در حد فهم اين عقل 

نيست انكار مي كند. 
عقل مغلوب كه شايستگي وزير ش��دن براي انسان را 

ندارد »عقل جزوي را وزير خود مگير«: 
»عقل تو دستور و مغلوب هواست/ در وجودت رهزن راه 
خداست/ناصحي رباني اي پندت دهد/ آن سخن را او به 
فن طرحي نهد/ واي آن شه كه وزيرش اين بود/ جاي هر 
دو دوزخ پر كين بود/ شاد آن شاهي كه او را دست گير/ 

باشد اندر كار چون آصف وزير/ 
همچو جان باشد شه و صاحب چو عقل/ عقل فاسد روح 

را آرد به نقل/ 
آن فرش��ته عقل چون هاروت شد/ س��حرآموز دو صد 
طاغوت شد/ عقل جزوي را وزير خود مگير/ عقل كل را 

ساز اي سلطان وزير/ 
مر هوا را تو وزير خود مس��از/ كه بر آيد ج��اِن پاكت از 

نماز/ 
كين هوا پرحرص و حالي بين بود/ عقل را انديشه يوم 

دين بود /
عقل را دو دي��ده در پايان كار/ بهر آن گل مي كش��د او 

رنج خار/ 
كه نفرسايد نريزد در خزان/ باد هر خرطوم اخشم دور 

از آن«.
*   كارشناس ارشد فلسفه

در ج�اي ج�اي مثن�وي، موالن�ا عق�ل 
جزئ�ي را به صفاتي منف�ي متصف كرده 
و معم�والً ب�ه ص�ورت تركي�ب وصفي 
آورده اس�ت، مانند عقل ك�ودك، عقل 
آخوربين )در مقابل آِخربين( و عقل تباه

مولوي در دايره جهان بيني خود »عقل« 
را به گونه هاي متفاوت�ي تعبير و مراتب 
آن را قيد كرده است، اما تأمل در مثنوي 
موالنا نش�ان مي دهد آن دسته بندي كه 
بيش از همه مدنظر وي بوده و بارها مورد 
اش�اره او قرار گرفته است،تقسيم بندي 
عقل به »عقل كلي« و »عقل جزئي« است

»عقل جزئي« منکر حق و حقیقت است
تأملي در تمايز خرد خودبنياد و عقل وحياني در انديشه موالنا

به گ�زارش »ج�وان« به نق�ل از طليع�ه، به 
همت هس�ته مكتب امام خميني )رحمه اهلل 
 عليه( مركز رشد دانش�گاه امام صادق )ع( 
و گروه انقالب اس�المي پژوهشگاه فرهنگ 
و انديشه اسالمي، نشس�ت »بيانيه گام دوم 
انق�الب اس�المي، عل�وم انس�اني و انقالب 
اس�المي« در س�الن جلس�ات پژوهشگاه 
فرهن�گ و انديش�ه اس�المي برگزار ش�د. 

  
  باباخاني: تدوين نظريه نظام اس�المي 

نخستين قدم در گام دوم است
در اين نشست، مجتبي باباخاني پژوهشگر هسته 
مكتب امام خميني )ره( مركز رشد دانشگاه امام 
صادق )ع( بحث خ��ود را با عنوان »نظريه نظام 
انقالبي، كليد تحق��ق بياني��ه گام دوم انقالب 
اسالمي« ارائه داد. باباخاني گفت: »با نگاهي به 
بيانيه گام دوم انقالب اسالمي به نظر مي رسد 
رهبر معظم انقالب، در همان اوايل متن، نظريه 
حاكم براي تحقق بخش هاي مختلف بيانيه را 
به اختصار تبيين كرده اند. از نگاه ايشان »انقالب 
اسالمي پس از نظام سازي، به ركود و خموشي 
دچار نشده و نمي شود و ميان جوشش انقالبي 
و نظم سياس��ي و اجتماعي تضاد و ناسازگاري 
نمي بيند بلكه از نظريه نظام انقالبي تا ابد دفاع 
مي كند.« )بيانيه گام دوم انقالب اس��المي( با 
بررسي ادبيات رهبر معظم انقالب در سال هاي 
اخير، به نظر مي رسد ايشان كليد حل مشكالت 
كش��ور و تحقق آرمان هاي انقالب اس��المي را 
»تفكر و عمل انقالبي« در قالب »نظام اسالمي« 
مي دانند كه نبودن هر يك از اين دو، رسيدن به 
اين مقصود را ناممكن مي سازد. بر اين اساس، 
تدوين نظريه نظام انقالبي، نخستين و مؤثرترين 
گام در تحقق بندهاي گوناگون بيانيه گام دوم 

محسوب مي شود.« 
مجتبي باباخان��ي در ادامه بحث خود به تبيين 
برخي ابعاد نظريه نظام انقالب��ي پرداخت و در 
اين باره افزود: »شايد در نگاه اول به نظر برسد 
تناقضي مي��ان دو مفهوم مطرح ش��ده در اين 
نظريه يعني »نظام« كه به دنبال نظم دادن به 
امور و »انقالب« كه به دنبال بر هم زدن امور و 
ايجاد تغيير اس��ت وجود دارد؛ لذا براي تدوين 
نظريه نظام انقالبي بايد مفاهيم و دوگان هايي 
تبيين شوند كه به نظر مي رسد اجزاي مفهومي 
اين نظريه محسوب مي ش��وند و مي توان آنها 
را داللت هاي مفهوم��ي نظريه نظ��ام انقالبي 
دانست. از جمله اين مفاهيم فهم و تبيين دوگان 
»آرمان گرايي و ساختارگرايي«، دوگان »هزينه 
چالش و هزينه س��ازش«، مفه��وم »عقالنيت 

انقالبي« و... است. 
در كنار داللت هاي مفهومي مطرح شده، شايد 
بتوان مواردي را تحت عنوان داللت هاي التزامي 
تحقق نظريه نظام انقالبي دانست كه به عبارت 
ديگر از ملزومات تحقق اين نظريه محس��وب 
مي ش��ود. »حضور دائمي و حداكثري مردم در 
اداره امور«، »ارتقاي دائم��ي بينش و بصيرت 
مردم در امور سياسي و اجتماعي« و »تحول نظام 
اداري و طراحي نظام اداري انقالب اسالمي« از 

جمله اين موارد محسوب مي شوند.« 
  مهدي جمشيدي: خروج ما از عالم تجدد 

در گام دوم بايد سرعت گيرد
در قسمت ديگري از نشست، مهدي جمشيدي 
عضو هيئت علمي گروه فرهنگ پژوهي پژوهشگاه 

فرهنگ و انديشه  اسالمي به طرح چند پرسش 
اساس��ي پيرامون گام دوم انقالب و بيان نكاتي 
در پاسخ به آنها پرداخت. جمشيدي نخستين 
پرسش خود را اينگونه مطرح كرد: »چرا انقالب 
اس��المي در همان نقطه آغازين خ��ود با علوم 
انساني تجددي احس��اس غيريت كرد و آن را 
برنتافت؟« وي در پاس��خ به اين س��ؤال گفت: 
»نزاع انقالب اس��المي و علوم انس��اني غربي، 
حاصل طبيعي تاريخ انق��الب بود، چراكه عالم 
و آدم انقالب اس��المي به كلي ب��ا قبل متفاوت 
بود.« جمشيدي همچنين به بيان اين موضوع 
پرداخت كه روايت حضرت آيت اهلل خامنه اي از 
گام اول انقالب، يك روايت غيرتجددي از عالم 
انس��اني انقالب اس��ت. اين عضو هيئت  علمي 
پژوهشگاه فرهنگ و انديش��ه سؤال ديگر خود 
را ب��ه اين صورت بي��ان كرد كه آي��ا اين حرف 
صحيح است كه علوم انس��اني از تاريخ انقالب 
عقب افتادگي دارد يا خير؟ وي در ادامه به طرح 
س��ه فرض در پاسخ به اين پرس��ش پرداخت و 
گفت: »فرض نخست اين است كه علوم انساني، 
تاريخ ساز اس��ت. فرض دوم اين است كه علوم 
انس��اني هم قدم با تاريخ پيش مي رود و فرض 
آخر اين اس��ت كه علوم انس��اني حاصل تاريخ 
است. اينكه ما انقالب را فرزند عدم وجود معرفت 
بدانيم يك خطاي بس��يار بزرگ اس��ت. قطعاً 
انقالب تئوري هايي ولو به صورت اجمالي داشته 
اس��ت ولي نمي ش��ود انكار كرد ك��ه در دوران 
پس از انقالب، معرفت انس��اني از واقعيت هاي 
قدسي انقالب عقب افتاده است و اگر ما تالش 
مي كرديم از اين واقعيت هاي قدسي، روايت هاي 
قدس��ي ارائه دهيم اتفاقات بسيار متفاوتي رخ 
مي داد. الزمه ارائه چنين روايت هايي اين است 
كه از تاريخ پاي برون بگذاريم و به مثابه يك عقِل 
منفصِل نشس��ته بر فراز تاريخ، ب��ه توليد علوم 

انساني اسالمي بپردازيم.« 
جمشيدي در پايان سخنان خود گفت: »مسئله 
م��ا در گام دوم انقالب اين اس��ت ك��ه ما دچار 
آفت خروج ناقص از مدرنيته شده ايم و فرآيند 
خروج ما از عالم تجدد بايد با س��رعت بيشتري 

اتفاق بيفتد.« 
  آيت اهلل رشاد: بيانيه گام دوم مانيفست 

40ساله دوم انقالب است
همچنين در اين نشس��ت، آيت اهلل رشاد عضو 
شوراي عالي انقالب فرهنگي و رئيس پژوهشگاه 
فرهنگ و انديشه اسالمي گفت: »بيانيه گام دوم 
يك توصيه تاريخي به ملت ايران است. اين متن، 
به واقع مانيفست 40سال دوم انقالب اسالمي به 
شمار مي آيد،چراكه صورت تدوين شده، مختصر 
و منسجم تمام مواردي اس��ت كه رهبر معظم 
انقالب در ساليان متمادي براي برداشته شدن 
گام نخست انقالب اسالمي فرموده بودند. بيانيه 
گام دوم سند جامعي اس��ت كه توسط رهبري 
معظم، در مدت يك هفته نوشته شده است ولي 
برابري مي كند با تمامي اسنادي كه طي 40 سال 

با مشاركت هزاران نفر نوشته شده است.« 
وي افزود: »تحقق بيانيه گام دوم، همانند عمده 
بيانات راهبردي ديگر رهبري معظم، در گروي 
تحقق علوم انساني اس��ت و اين همان پيوندي 
اس��ت كه مي توان بين بيانيه گام دوم و عرصه 
علوم انساني اسالمي تعريف كرد.« آيت اهلل رشاد 
گفت: »اهتمام رهبر معظم انقالب نس��بت به 
حوزه علوم انساني به هيچ وجه قابل انكار نيست. 
بنده در گفت وگوهاي خود با رهبر معظم انقالب، 
بارها شاهد آن بوده ام كه ايشان بر اين نكته كه 
علوم انساني اسالمي كليد حل همه مشكالت 

ماست، تأييد كرده اند.« 
اين استاد حوزه و دانش��گاه در ادامه بيان كرد: 
»البته توليد علوم انس��اني اس��المي كار صرفاً 
دانش��گاهي يا حوزوي نيس��ت و دانشگاهيان 
و حوزوي��ان به تنهاي��ي نمي توانن��د اين هدف 
را محقق كنند. دانش��گاهيان باي��د در عرصه 
موضوع شناس��ي به ايفاي نق��ش بپردازند و در 
منطق و حكم شناس��ي حوزويان فعاليت كنند 
و اين دو فعاليت اگر به صورت توأمان رخ دهد 

تحول در علوم انساني محقق خواهد شد.« 
 در پاي��ان اين نشس��ت، مقرر ش��د جلس��ات 
هم انديش��ي پيرامون بياني��ه گام دوم انقالب 
اسالمي براي طرح پيشنهادهاي عملي در مسير 
تحقق بندهاي مختلف اين بيانيه ميان هسته 
مكتب امام خميني)ره( مركز رشد دانشگاه امام 
صادق )ع( و گروه انقالب اس��المي پژوهشگاه 

فرهنگ و انديشه اسالمي تداوم يابد. 

مركز رشد دانشگاه امام صادق بررسي كرد

علوم انساني و انقالب در گام دوم

درنگ

در اين نشست، آيت اهلل رشاد عضو 
ش�وراي عالي انق�الب فرهنگي و 
رئي�س پژوهش�گاه فرهن�گ و 
انديش�ه اس�المي گف�ت: »بيانيه 
گام دوم ي�ك توصي�ه تاريخي به 
ملت ايران است. اين متن، به واقع 
مانيفس�ت 40س�ال دوم انق�الب 
اس�المي به ش�مار مي آيد،چراكه 
ص�ورت تدوي�ن ش�ده، مختصر و 
منسجم تمام مواردي است كه رهبر 
معظم انقالب در س�اليان متمادي 
براي برداشته ش�دن گام نخست 
انق�الب اس�المي فرم�وده بودند


