
صرفنظ�ر از اعتقاد ب�ه مهدويت و ظه�ور امام 
زمان)عج( به نظر ش�ما چگونه مي ت�وان ثابت 
كرد كه تحوالت و انقالبي بزرگ در انتظار تمدن 

امروزين غرب است؟
تحول تاريخي بشر جز از طريق انقالب ممكن نيست. 
گستره عادات، هرچه عميق تر و وسيع تر باشد، انقالبي 
بزرگ تر الزم است تا بندهايش را از دست و پاي جان 
بشر، بگسلد و خواه ناخواه، چنين نيز خواهد شد و هر 
چه عادات مالزم با ماندن، عميق تر و وس��يع تر باشد، 
درد و رنج هجرت و انقالب، بيش��تر است، بنابراين از 
هم اكنون مي توان وس��عت مصايب��ي را كه »انقالب 
جهاني فردا« براي بش��ر پيش خواهد آورد، به حدس 
و گمان، دريافت. ترديدي نيس��ت كه بشر امروزي از 
»انقالب جهاني« گريزي ن��دارد چراكه تمدن امروز، 
خواه ناخواه، وس��عتي جهاني يافته است. هيچ يك از 
تمدن هاي گذش��ته، پايدار نمانده ان��د چراكه تمدن، 
دعوت به ماندن و سكون و استقرار مي كند و ذات بشر، 
عين بي قراري و تحول است و قرار انسان، در بي قراري 
است چراكه او »دارالقرار« را در بهشتي بيرون از اين 
عالم مي جويد و بهشت هاي زميني، هر چند او را براي 
زماني كوتاه بفريبند، نمي توانن��د از هجرت معنوي، 
بازش دارند و اين، يك كشش ماوراءالطبيعي است كه 
هرگز تعطيل بردار نيست، اگرچه ممكن است همچون 
جزر و مد آب اقيانوس ها، در تبعيت از يك نظم ادواري، 

شدت و ضعف داشته باشد.
تقابل انقالب و استقرار، تقابل »فرهنگ و تمدن« است. 
تمدن، همان فرهنگ اس��ت كه تعي��ن يافته و در پي 
استقرار برآمده است. »فرهنگ« طالب »انقالب« است 
و »تمدن« طالب »استقرار«، بنابراين چه بسا كه تقابل 

فرهنگ و تمدن، به يك تعارض جدي بينجامد.
آنچه درباره تم��دن غرب روي داده، آن اس��ت كه در 
فرهنگ غرب، چيزي جز روش ها و ابزار وجود ندارد- و 

اين گفت��ه، صورت اعم اين س��خن مك لوه��ان را به 
ياد مي آورد كه رس��انه، همان پيام اس��ت- و بنابراين 
پذيرش فرهنگ غ��رب، مفهومي جز پذيرش روش ها 
و ابزار- متدول��وژي- ندارد و اين توهم ك��ه ما ابزار را 
اخذ مي كنيم و فرهنگ غرب را رها مي كنيم، سرابي 

بيش نيست.
ده ها سال اس��ت كه تالش همه فيلسوفان و متفكران 
مؤمن به تم��دن تكنولوژيك غرب متوجه آن اس��ت 
كه »تئوري انق��الب« را نفي كنن��د و معترضان را به 
»اصالح« حواله دهند، حال آنكه رفته رفته برآشفتگان 
نه به انكار اعراض كه به انكار ذات غرب رس��يده اند و 
اينان بالطبع در جست وجوي تفكر تازه اي هستند كه 

بالذات با آنچه هست، متفاوت باشد.
اضطرابي كه بش��ر امروز را فرا گرفته اس��ت، نشان از 

يك زلزله قريب الوق��وع دارد؛ زلزله اي كه تمدن غرب 
را از بنيان ويران خواهد ساخت و نس��بت انسان را با 
خويش��تن خويش و عالم، ديگرگون خواهد كرد و از 
آنجا كه تمدن امروز، جهان را در تسخير دارد، انقالب 
فردا نيز يك واقعه جهاني خواهد بود و به يك باره، همه 
عالم را خواهد بلعيد، حتي اگر هيچ برهان ديگري در 
دست نداش��تم، ظهور انقالب اس��المي و بهتر بگويم 
بعثت تاريخي انس��ان در وجود مردي چون حضرت 
امام خميني براي من كافي بود ت��ا باور كنم كه عصر 
تمدن غرب، سپري شده است و تا آن وضع موعود كه 
انسان در انتظار اوست، فاصله اي چندان باقي نمانده 
است. حقيقت دين را بايد نه در عوالم انتزاعي كه بايد 
در وجود انسان هايي جست كه به خليفه اللهي مبعوث 

شده اند. فصل الخطاب با انسان كامل است و الغير.

اگر انقالب اس��المي اي��ران را همچ��ون فجر صادقي 
بدانيم كه پيش از طلعت ش��مس بر آس��مان عدالت 
نشس��ته اس��ت، مي توان اين عصر را »فجر عدالت« 
ناميد. پيروزي انقالب اس��المي در يكايك كشورهاي 
جهان اسالم ضرورتي اس��ت تاريخي كه الجرم پيش 
خواهد آمد و نهايتاً به تشكيل اتحاد جماهير اسالمي 
منجر خواهد شد. امت مسلمان ايران طليعه دار نهضت 
اس��المي در جهان معاصر هستند. حق طلبي و صبر و 
استقامت صفاتي اس��ت كه آنان را استحقاق موهبتي 

اينچنين- جلوداري كاروان تاريخ- بخشيده است.
نظام اس��المي ايران اكنون اس��وه هم��ه جريان ها و 
گرايش هاي اس��الم خواهي در سراس��ر جهان است و 
كره زمين با انقالب اسالمي وارد دوران پرحادثه يك 
عطف تاريخي شده است كه در آخر به فروپاشي غرب و 

زيرساخت هاي حكومتي آن نيز منتهي خواهد شد.

* برگرفته از كتاب هاي »آغازي بر يك پايان«، 
»حلزون هاي خانه به دوش« و »گنجينه 
آسماني« از شهيد سيدمرتضي آويني
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جهان��ي ك��ه س��اخته 
مي ش��ود همواره منتج 
از تحوالت عظيم و نقاط 
عطفي اس��ت كه در مقاطع��ي از تاري��خ رخ مي دهند، 
هرچند اين تحوالت در بس��تر زمان و مكاني خاص رخ 
مي نمايند اما تأثيرات��ي فرازمان��ي و فرامكاني برجاي 
مي گذارند. از همي��ن منظر تحوالت تاريخ��ي از زاويه 
درج��ه تأثيرگذاري ش��ان ب��ه دو دس��ته كوتاه مدت و 
بلندمدت قابل تقسيم هس��تند. برخي از اين تحوالت 
تأثيراتي شگرف بر جاي مي گذارند و زمينه ساز ساخت 
تمدني مي ش��وند و جهاني ن��و را نوي��د مي دهند و بنا 
مي كنند و برخي نيز تأثيراتي مقطعي بر جاي مي گذارند 
و ابعاد جهاني از لحاظ مكاني و ابعاد بلندمدت از لحاظ 
زماني نمي يابند. سده بيس��ت و يكم را مي توان آبستن 
رخ نمايي تحوالتي دانست كه نويددهنده ساخت تمدني 
جديد است. تمدني كه مانند تمدن مدرِن غرب كه در 
نتيجه رنس��انس پديد آمد، اين بار صرف��اً ابعاد مادي 
ندارد. تمدني ك��ه هانتينگتون نوي��د تقابلش با تمدن 
غرب را مي داد و اميد ساخت اين تمدن نوين را در شرق 

بايد داشت.
از همين منظر تحوالت سال هاي اخير برخي از متفكران 
را بر آن داش��ت تا جهان را در آس��تانه گ��ذار از نقطه 
عطفي مهم كه »پي��چ تاريخي« مي نامن��دش بدانند. 
عبور از گردنه ها و پيچ ها همواره داراي اهميتي فراوان 
اس��ت و البته اقتضائات و ش��رايطي را الزم دارد مانند 
دقت، آمادگي، حركت صحيح، گردش به موقع و البته 
شناسايي آفت ها و مش��كالت احتمالي و... و البته اين 
پيچ تاريخي داراي »نشانه ها« و »هشدار« نكاتي است 
كه ما در اين مقال به صورت گذرا به برخي از آنها اشاره 
مي نماييم. نش��انه هاي اين پيچ تاريخ ك��ه نويددهنده 

ساخت جامعه اي جديد است را مي توان به صورت زير 
دسته بندي نمود. 

    
اولين نش��انه ضعف روزاف��زون جهان غ��رب و افول از 
مرحله ابرقدرتي است. نش��انه هاي اين ادعا را مي توان 
در جنبش ضدس��رمايه داري موسوم به وال استريت در 
امريكا دانس��ت كه برخالف تظاهرات دهه هاي پيشين 
كه خواهان اصالح نظام سرمايه داري بودند، به مخالفت 
با اصل مدل س��رمايه داري پرداختند، از س��وي ديگر 
بدهكاري 16تريلي��ون دالري امريكا نش��انه اي ديگر 
بر اين افول اس��ت و به اينها شكست نس��بي در عراق و 
افغانستان را مي توان اضافه نمود. نشانه ديگر را مي توان 
ورشكس��تگي برخي از دولت هاي اروپايي دانس��ت كه 
برخالف دوره هاي پيش��ين با بده��كاري كالن روبه رو 
هس��تند و قادر به اصالح دروني خويش نيس��تند و به 
اين نش��انه ها مي توان موج تغيير دين و ميل به س��وي 
معنوي��ات را اضافه نمود. همه اين نش��انه ها را مي توان 
حاكي از افول هژموني غرب مدرن نسبت به نيمه دوم 
قرن بيس��تم دانس��ت كه به طور جد تمدن غرب را در 
آس��تانه فروپاش��ي قرار داده اند؛ هر چند اين فروپاشي 
ممكن است تا دو دهه ديگر نيز رخ ندهد ولي زمينه را 

براي اين فروپاشي فراهم  كند.
    

دومين نشانه اين پيچ تاريخي را مي توان ضعف روزافزون 
رژيم صهيونيستي به عنوان مولود تمدن غرب دانست 
كه در تاريخ اين رژيم بي س��ابقه بوده است. در اين باب 
مي توان به عالئم زير اشاره نمود: شكست در جنگ هاي 
33روزه، 22روزه و هش��ت روزه، بحران هاي اجتماعي 
دروني اين رژيم كه در سال گذشته ميالدي به صورت 
تظاهرات ه��اي بزرگ و خودس��وزي هاي ف��راوان رخ 

نمود، دست برداشتن از ش��عار از نيل تا فرات و محدود 
كردن خود به محدوده سرزمين هاي اشغالي و محصور 
كردن خود ب��ا ديوار حائ��ل، قدرت گرفت��ن جريانات 
ضدصهيونيستي در مرزهاي اين كشور از قبيل حماس، 

جهاد اسالمي و حزب اهلل.
    

 نشانه ديگر اين پيچ تاريخي را مي توان تحوالت منطقه 
غرب آسيا و شمال آفريقا دانست كه تحت عنوان »بيداري 
اسالمي« تحليل مي شوند. موج بيداري اسالمي كه متأثر 
از انقالب اسالمي ايران بوده است بدون شك تأثيراتي بر 
جاي گذاشته كه اگر هم كاماًل ضدغرب و ضدامريكايي 
نباش��د، س��بب تضعيف قدرت و تس��لط امريكا در اين 
منطقه از يكسو و فعال تر شدن جريانات اسالمي از سوي 
ديگر شده است. در حالي كه اين تأثيرات حداقل در نيم 
سده اخير كم نظير بوده و با به راه افتادن اين موج اخير، 
حقيقتاً امريكا در رابطه با حفظ منافع خويش در منطقه 
با مشكالت عديده اي روبه رو گرديده است. فهم معناي 
بيداري اسالمي آنگاه بهتر ميس��ر مي گردد كه تحوالت 
حداقل نيم قرن اخير در اين منطق��ه را از نظر بگذرانيم. 
در اين مدت تمام گرايش ه��اي انقالبي و تحول خواه در 
منطقه بر ح��ول ايدئولوژي هاي سوسياليس��تي و غالباً 
ناسيوناليستي شكل گرفت كه با شكست اين ايدئولوژي ها 

زمينه براي طلوع نگرش اسالمي فراهم گرديد.
    

قدرت گرفتن ش��رق آس��يا به طور اعم و چين به طور 
اخص و تبديل شدن به دومين اقتصاد دنيا نيز نشانه اي 
از قرار گرفتن در آستانه تحولي بزرگ است و اين تحول 
بزرگ مي تواند چين را به ابرقدرت جهان و ش��رق آسيا 
را به قدرت هاي تأثيرگذار تبديل نمايد. بدون شك اين 
تغييرات در ت��وازن قدرت جهاني، تأثيراتي وس��يع در 

عرصه بين الملل باالخص در ساختار نهادهاي بين المللي 
در پي خواهد داش��ت و البته از ق��درت گرفتن و اظهار 

وجود دوباره روسيه نيز نمي توان غفلت نمود.
    

پنجمين نشانه اين نقطه عطف تاريخي را مي توان عيان 
و علني شدن بغض فروخفته ملت ها نسبت به استكبار 
جهاني و باالخص امريكا دانست و اين را مي توان حاكي 
از، از دست رفتن پايگاه استكبار در ميان ملت ها از يكسو 
و حركت اس��تقالل طلبانه ملت ها و تكيه بر داشته هاي 
بومي خود از سوي ديگر دانس��ت. اين نكته را مي توان 
حاكي از توفيق كم غرب در همراه كردن ملت ها با خود 
از طريق ديپلماس��ي عمومي دانست، بنابراين مي توان 
اين پنج نش��انه را نويددهنده تحول احتمالي عظيمي 
دانست و البته مسير اين تحوالت و اينكه اين تحوالت 
به چه نوع تمدن و نظام بين المللي نويني ختم ش��ود، 
بسته به رفتار كشورهاي مختلف در آينده دارد و البته ما 
اميدواريم بتوان اين تحوالت را مصادره به مطلوب نمود 
و بتوان بر خرابه هاي تمدن غرب تمدني اسالمي بنا نمود 
و اجازه نداد تا اين تمدن جديد نيز در ذيل تمدن الحادي 
شرقي يا غربي ش��كل بگيرد و البته مصادره به مطلوب 
اين تحوالت خود ش��رايطي دارد كه به صورت تيتروار 
به برخي از آنها اش��اره مي نماييم: مقاومت كشور هاي 
اس��المي در برابر زورگويي ه��ا و عدم تمكين از فرامين 
قدرت هاي جهاني، وحدت امت اسالمي هم در اعتقاد به 
توانايي اسالم در ساخت تمدني نوين و هم در اتحاد رويه 
و پرهيز از اختالف افكني هاي قومي و فرقه اي، در صحنه 
ماندن مردم ب��راي از ميدان به در ك��ردن ديكتاتورها 
و تش��كيل حكومت هاي اس��المي- مردمي، به صحنه 
آمدن علماي واقعي دين براي هدايت نهضت ها، حركت 
به سمت مدل س��ازي از جمهوري اس��المي براي ارائه 
به كش��ورهاي ديگر با لحاظ نمودن ش��رايط مكاني و 
مذهبي هر كش��ور و از هم��ه مهم تر اعتق��اد و اعتماد 
به وعده هاي خداون��د كه الزمه پي��روزي را مقاومت و 
صبر در برابر مش��كالت مي داند. تكيه بر اين مس��ائل 
مي تواند نويددهنده تمدني نوين ذيل انديشه اسالم ناب 
محمدي)ص( باشد وگرنه باز بايد تا سال هاي متمادي 

ديگر در ذيل تمدن شرقي يا غربي زيست نمود.
*كارشناس ارشد علوم سياسي 
دانشگاه عالمه طباطبايي

 عقل و بعد معرفت شناختي دين
كساني كه عقل را ميزان شريعت مي پندارند 
نگاهي افراطي به ش��أن عقل در قلمرو دين 
دارند زيرا ميزان بودن عقل در ساحت دين به 
اين معناست كه هرچه موافق با عقل است و 
عقل مي تواند بر درستي آن اقامه برهان كند، 
صحيح بوده و جزء دين محس��وب مي شود 
و هرچه ب��ا عقل موافق نبود و عق��ل از تأييد 
استداللي آن بر نيامد، نا صحيح است و جزء 
دين به حساب نمي آيد. در كنار اين نگرش، 
نگرش باطل تفريطيون است كه عقل را صرفاً 

مفتاح شريعت و كليد ورود بشر به عرصه دين 
مي شمرند. يعني عقل، وجود خدا و ضرورت 
وحي و ارسال پيامبر او را ثابت و حجيت كتاب 
و سنت را براي بش��ر مدلل مي كند آنگاه كار 
وي به اتمام مي رسد و به كنار مي رود و جامعه 
بش��ري با محتواي دين رو به رو اس��ت كه از 
طريق فهم كتاب و سنت بايد به آن برسد. نظر 
معتدالنه در اين بحث اين است كه عقل افزون 
بر مفتاح دين بودن نس��بت به اصل گنجينه 
مصباح آن نيز هس��ت و منبع معرفتي بشر 
نس��بت به مضامين و محتواي گنجينه دين 
است. در واقع عقل در سطوح مختلف خويش 
از عقل تجربي گرفته تا عقل نيمه تجريدي و 
تجريدي محض در صورتي كه معرفتي يقيني 
يا طمأنين��ه بخش به ارمغ��ان آورد مي تواند 
كاشف از احكام ديني باش��د و بعد شناختي 

قوانين دين را در كنار نقل تأمين كند. 
 محدوديت هاي ادراكي عقل در حوزه 

كليات دين
بايد توجه داشت گرچه عقل مصباح شريعت 
و كاش��ف از احكام واقعي دين است، اما خود 
معترف اس��ت كه محدوديت ه��اي فراواني 
دارد و ب��ه عرصه هايي از دين ب��ار نمي يابد و 
مناطقي قرقگاه حضور اوست. عقل مي داند 
كه ادراك ذات حق تعال��ي منطقه ممنوعه 
اوست و هيچ مدركي به آنجا دسترسي ندارد، 
همانگونه كه كنه صفات حق تعالي كه عين 
ذات اوست نيز منطقه ممنوعه ديگري براي 
عقل است و حتي انبيا هم به آن راهي ندارند. 
گرچه برخي موح��دان در بيانات عرفي خود 
مي گويند: آب دريا را اگر نتوان كشيد هم به 
قدر تشنگي نتوان بريد. اما واقع آن است كه 
نمي توان اين تعبير را بر ادراك بش��ر از ذات 
خداوند تطبيق داد چراكه با واقعيتي رو به رو 
هستيم، نامحدود و بسيط. يعني يا همه آن به 
فهم مي آيد يا هي��چ نصيبي از آن نمي بريم و 
مانند موجودات مركب نيست تا ظاهرش غير 

از باطنش باشد. 
 محدوديت هاي ادراكي عقلي در حوزه 

جزئيات دين
يكي ديگر از محدوديت هاي ادراكي عقل، به 
مقوله جزئيات ديني مربوط مي ش��ود. عقل 
خود مي داند كه در جزئيات مجاز به دخالت 
نيس��ت و تنها در زمينه هاي كلي راه دارد و 
مي تواند روش��نگري كند. اي��ن محدوديت 
ادراك، نكت��ه اي نيس��ت كه كس��ي بر عقل 
تحميل كند، بلكه خود عقل نظري به جهل 
و قصور خويش در بس��ياري از موارد معترف 
است، از اين رو بهترين دليل و بيشترين دليل 
نياز به وحي و نبوت و دين الهي از ناحيه عقل 

نظري اقامه مي شود. 
 عقل، مدرك وجه ا هلل

از اين دو منطقه ممنوعه ك��ه بگذريم آنچه 
براي عقل باقي مي مان��د امكان ادراك فيض 
خداست كه وجه اهلل است. فعل و فيض الهي 
همان ظه��ور خداوند و تجلي اوس��ت و فهم 
و ادراك جل��وات و فيوض��ات اله��ي، ادراك 
خداوند محسوب مي ش��ود، ليكن نه ادراك 
مرتبه ذات و كنه صفات بلكه ادراك خداوند 
در مرتبه فعل است كه فرمود:»هو في االشياء 

غير ممازجه.« 
اين مطلب ادامه دارد. ان شا ءاهلل... 

تنظيم كننده: محمد زند

 نش�انه هاي ضع�ف روزاف�زون جهان 
غرب و اف�ول از مرحل�ه ابرقدرتي را 
مي توان در جنبش ضدس�رمايه داري 
موس�وم ب�ه وال اس�تريت در امريكا 
دانست كه برخالف تظاهرات دهه هاي 
پيش�ين ك�ه خواه�ان اص�الح نظام 
سرمايه داري بودند، به مخالفت با اصل 
مدل سرمايه داري پرداختند، از سوي 
ديگر بده�كاري 16تريلي�ون دالري 
امريكا نشانه اي ديگر بر اين افول است 
و به اينها شكس�ت نس�بي در عراق و 

افغانستان را مي توان اضافه نمود

ده ه�ا س�ال اس�ت ك�ه ت�الش همه 
فيلسوفان و متفكران مؤمن به تمدن 
تكنولوژيك غرب متوجه آن اس�ت 
كه »تئ�وري انقالب« را نف�ي كنند و 
معترضان را به »اصالح« حواله دهند، 
ح�ال آنك�ه رفته رفته برآش�فتگان 
نه به انكار اع�راض كه به ان�كار ذات 
غرب رس�يده اند و اين�ان بالطبع در 
جست وجوي تفكر تازه اي هستند كه 

بالذات با آنچه هست، متفاوت باشد.

پيچ تاريخي، نشانه ها و لوازم عبور

عقل، به محدوديت ادراكات خود معترف است
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عبداهلل بيننده*
   تحليل

در شماره گذش�ته مقدمات و اصول موضوعه بحث و بيان ش�د و كند و كاوي پيرامون 
كليد واژه هاي اصلي بحث صورت گرفت. در اين هفته بيشتر به محتواي نظريه استاد 
جوادي آملي پرداخته ش�ده و موضوعاتي مانند »عقل و بعد معرفت شناختي دين« و 
»محدوديت هاي ادراكي عقل در حوزه دين« طرح خواهد شد. بحث حاضر خالصه اي 
اس�ت از كتاب »منزلت عقل در هندس�ه معرفت ديني« كه محتواي آن طي سال هاي 
85 � 84 توسط اس�تاد جوادي آملي در جمع برخي از اس�اتيد حوزه و دانشگاه ايراد 

شده است. 

ديدگاه عالمه جوادي در باب نسبت عقل و نقل )2(

فريادى كه از قلب مؤمن اس��ت بر همه چيز غلبه مى كند؛ بر كاخ س��فيد هم غلبه مى كند و غلبه كرده اس��ت و موج اين ايمان در 
سرتاسر دنيا از زير بار اين ظلم هايى كه در طول تاريخ بر آن شده است، از زير اين بار دارد درمى آيد. همه جا نغمه اين است كه ظلم 

نه. دست تواناى ملت ها، ابرقدرت ها را به جاى خودشان نشانده و مى نشاند. 
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معرفي كتاب »جهان هاي اجتماعي«
   چند سالي است كه با رشد جامعه علمي و بالطبع تأكيدات رهبر حكيم انقالب اسالمي، توجه به 
علوم انساني و اجتماعي ميان نخبگان علمي و فكري كشور فزوني يافته است. در اين ميان، بعضي آثار 
نگاشته شده در اين حوزه از قوت و استحكام كافي محتوايي برخوردار نيستند اما در مقابل، برخي كتب 
ديگر با توجهي عميق به اليه هاي فلسفي و فرهنگي علوم انساني روز، ابعاد قابل توجهي از اين علوم را 

به نقادي كشيده يا به طرح ايجابي انديشه هاي اسالمي در اين زمينه ها پرداخته اند.
كتاب »جهان هاي اجتماعي« يكي از اين نگاشته هاست كه با توجه به مبادي فلسفي علوم اجتماعي 
ضمن طرح كوتاه مالحظاتي انتقادي در علوم اجتماعي متعارف، با تكيه بر حكمت صدرايي سعي در 
ارائه تبييني به خصوص در بومي و اسالمي شدن اين علوم داشته است. اين اثر كه نوشته »حجت االسالم 
والمسلمين دكتر حميد پارسانيا«ست، در سه فصل تنظيم 
شده است. فصل اول كتاب بيشتر به مفاهيم كلي مي پردازد 
و تعاريف مورد نظر نويسنده از علوم انساني، علوم اجتماعي 
و... را مطرح مي كند. فصل دوم »جهان هاي اجتماعي« نام 
دارد كه عنوان كتاب نيز از همين فصل اقتباس شده است. 
گلوگاه بح��ث در جهان هاي مختلف، نس��بت بين »جهان 
اجتماعي« و »جهان انساني« اس��ت. رابطه فرد و جامعه و 
رابطه عامل و س��اختار با اين بحث پيون��د مي خورد. مؤلف 
كوشيده است تا بخشي از ظرفيت هاي حكمت صدرايي را 
براي تبيين اين نسبت به كار بگيرد و تالش نويسنده براي 
استفاده از ظرفيت هاي حكمت صدرايي از نكات قابل توجه 
اين فصل است. نويسنده در بخش پاياني كتاب، به شناخت 
اجتماعي مي پردازد. »ش��ناخت عمومي و شناخت علمي، 
انواع شناخت علمي جامعه، شناخت اجتماعي، تجربي، عقلي 
و شهودي و باالخره انواع شناخت اجتماعي در قرآن«، برخي 
از مفاهيم اساسي مربوط به اين فصل است. اين كتاب عالوه 
بر مخاطباني كه به طور تخصصي در مبادي علوم انساني و 
اجتماعي غور و تحقيق كرده اند، به جهت رواني بيان براي مخاطبان تازه كاري كه گام هاي ابتدايي 
تحقيق در علوم انساني را طي مي كنند نيز مي تواند مفيد فايده واقع شود. الزم به توضيح است چاپ 

نخست اين كتاب زمستان گذشته به وسيله انتشارات »كتاب فردا« در 3۰۵ صفحه روانه بازار شد.

عقل اف�زون ب�ر مفت�اح دين 
بودن نس�بت به اصل گنجينه 
مصباح آن نيز هس�ت و منبع 
معرفتي بشر نسبت به مضامين 
و محتواي گنجينه دين است. 
در واقع عقل در سطوح مختلف 
خويش از عقل تجربي گرفته تا 
عقل نيمه تجريدي و تجريدي 
محض در صورت�ي كه معرفتي 
يقين�ي ي�ا طمأنين�ه بخش به 
ارمغان آورد مي تواند كاش�ف 
از اح�كام دين�ي باش�د و بعد 
شناختي قوانين دين را در كنار 

نقل تأمين كند

پرسش

سؤالي از سيد شهيدان اهل قلم


