
  
  هاي پیشرفت مبانی کالمی و عرصه

  06/06/1393تاریخ تأیید: 10/03/1392تاریخ دریافت: 
  *قاسم ترخان   __________________________________________________________________  

  چکیده
علم کالم با الگوي اسالمی ایرانـی پیشـرفت    از مباحث اساسی در فلسفۀ الگو، تبیین رابطۀ

هـاي   است. این بحث فروعات مختلفی دارد، از جملـه رابطـۀ باورهـاي کالمـی بـا عرصـه      
  شرفت خصوصا عرصۀ علم که نوشتار حاضر درصدد تبیین آن است.پی
در عرصۀ علم ضمن بیان ارتباط مبانی کالمی با وضعیت موجود، وضـعیت مطلـوب ایـن     

  هاي علوم ترسیم شده است. عرصه با نگاهی به موضوع، روش، هدف، قلمرو و گزاره
هاي کالمی، تغییراتی  وزهتحلیل موضوع، روش و اهداف علوم طبیعی و انسانی بر اساس آم 

  کند. آورد و نقطۀ مطلوب این علوم را تبیین می را در وضعیت موجود این علوم پدید می
ها نیز از جملـه اهـدافی اسـت کـه در ایـن مقالـه طـرح         نقش مبانی کالمی در سایر عرصه

  خواهد شد.
  

  .طیبهپیشرفت، علوم انسانی، علوم تجربی، علم کالم، علم، حیات  واژگان کلیدي:

                                                   
  .پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمیگروه کالم استادیار  *
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  بیان مسئله
شک طراحی و تدوین الگوي اسالمی ـ ایرانی پیشرفت، مبتنی بر علم است و علـوم    بی
اي در تدوین این الگو داشته باشند. از جمله مباحث اساسـی   کننده توانند نقش تعیین می

علـم کـالم بـا     اي بین است که چه نوع رابطه  گویی به این پرسش پاسخ *در فلسفۀ الگو
هـایی از   ایرانی پیشرفت برقرار است؟ باورهاي کالمی در چه ساحت ـ   سالمیالگوي ا

مناسبات الگو بـا علـوم   «تري با عنوان  الگو حضور دارند؟ این بحث در ذیل بحث کلی
 در فلسفۀ الگو مطرح است.» مختلف
بـارة  علم کالم با محورهاي کالنی که درهاي ارتباط  چه در یک طرح کلی گونه اگر

ایرانی پیشرفت پیشـنهاد شـده اسـت (فلسـفۀ الگـو،      ـ   وط به الگوي اسالمیمسائل مرب
و کـار اجـراي الگـو)،     ایرانی پیشرفت و سازـ   نظریۀ اسالمی پیشرفت، الگوي اسالمی

تواند موضوع پژوهش و تحقیق باشد، اما در این نوشتار تـالش شـده اسـت صـرفا      می
  صۀ علم تبیین شود.هاي پیشرفت، خصوصا عر رابطۀ مبانی کالمی در عرصه

  مقدمه
پیش از هر چیز ضروري است جهت کاهش از صعوبت بحث و جلوگیري از خلط در 

  مباحث، نکاتی توضیح داده شود:

                                                   
شود، زمانی  سفه اگر چه گاهی به معناي دانش آمده و شامل حکمت نظري و عملی و تولیدي میفل* 

کنـد،   معنایی خاص یعنی علمی که از احکام کلی و عوارض ذاتی موجود بما هو موجود بحـث مـی  
). اما اخیـرا  25 -24، ص1، ج1368شود (صدرالمتالهین،  یافته است که از او به فلسفه اولی تعبیر می

اضافه شدن به امور و علوم، معناي جدیدي یافته است. در این کاربرد به علمی که با نگاه فرانگـر   با
پردازد، فلسـفه مضـاف اطـالق شـده اسـت       عقالنی به توضیح مباحث کلی پیرامون امور و علوم می

 ). فلسفۀ الگو که از سنخ فلسفه مضاف به امور است مباحثی مانند تعریـف، 30-5، ص1385(رشاد، 
امکان، ضرورت، اهداف و کارکردها، گستره، نسبت با سایر اسناد، مناسبات بـا علـوم، مبـانی الگـو،     

 .دهد بندي مباحث الگو و... را در خود جا می روش، نقشۀ راه تحقیق و طبقه
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  مبانی کالمی شناسی  مفهوم. 1
اصـول   یـا  یـد اصول عقا یرامونپ عهده دارد و بیان ذات حق را بر است که یکالم علم

از ذات و صـفات و افعـال خداونـد     یگـر د ییـان به ب ).21-19ص، 1406 ی،(بحران یند
 یـد اسـتدالل و دفـاع از عقا   یح،رسالتش توضـ  ).80، ص1419 ی،جرجان( کند یبحث م

 یـت لذا به لحـاظ موضـوع، روش و غا   ،)57، ص3 ج ،1382 ي،است (ر.ك: مطهر ینید
 ینید یممعارف و مفاه یینو تب یمدانست که به استنباط، تنظ یعلم کالم را دانش توان یم

 يها مختلف استدالل اعم از برهان، جدل، خطابه و... گزاره هاي یوهپرداخته و بر اساس ش
  دهد. یپاسخ م یند نو به اعتراض و شبهات مخالفا کند یم یهرا اثبات و توج ياعتقاد

ـ  که رنگ کالمی دارند و است  ییها باورها و آموزه ی،کالم یمقصود از مبان  ۀبـه مثاب
اخـذ  هـاي گونـاگون    و اسـتنباط نظریـۀ آن در عرصـه    شـرفت یپتدوین الگـوي  مبنا در 

و قلمرو  یتشکل و ساختار، موضوع، روش، غادر عرصۀ علم، آنها  یرششوند و پذ می
کـه از آن در برخـی مـوارد بـه      باورهـا  ایـن خود قرار خواهنـد داد.   یرعلم را تحت تأث

شـناختی و   نسـان تواننـد بـه مبـانی مبدأشـناختی، ا     شـود، مـی   بینی نیـز تعبیـر مـی    جهان
  .بندي شوند شناختی و... عرصۀ علم دسته جهان

  ی پیشرفتشناس مفهوم. 2
مانند مفهـوم الگـو، نظریـه، پیشـرفت و      ـتوجه به مفاهیم و اصطالحات و تعریف آنها  

تمایز پیشرفت با مفاهیم رایج و مصطلح مرتبط از قبیل رشد، توسعه، حیـات طیبـه و...،   
سـت کـه فلسـفۀ    له مسائل مهم در بحث تولید الگو ا، از جمـ مفهوم اسالمیت الگو و...

  دار تبیین آن است. الگو، عهده
  .استشمرده شده  )Development & progress( توسعه ةمعادل واژمفهوم پیشرفت 

اي مانند: رشد، رشد با ثبات، رشد، همراه با تعـادل در الگـوي    واژة توسعه به معانی
شتغال و زندگی و...، آمده است. برخی نیز توسـعه را بـه   توزیع، رشد، همراه با تعادل، ا

معناي فرایند انتقالی جامعه از یک دوران تاریخی به یک دوران تاریخی دیگر دانسـته و  
ر.ك: سعیدي، ( اند بر اساس آن کشورها را به جوامع نوین، سنتی و ناپایدار تقسیم کرده

وامع از مرحلۀ سنّتی بـه مرحلـۀ   خروج ج«توسعه با  ،به بیانی دیگر ).86-19، ص1386
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» مرگ تدریجی نظام کهن؛ و تولّد و رشـد تـدریجی نظـام تـازه از زنـدگی     «یا » مدرنیته
  ).27، ص1391(ر.ك: عظیمی،  یابد تحقق می
 ).925، ص1، ج1376معـین،  ( اسـت  به معناي جلوتر رفـتن و ارتقـا   پیشرفتواژة 

فراینـد حرکـت از وضـعیت     :از انـد  هسـت نادعبـارت  برخی در تعریفی عام، پیشرفت را 
  ).63، ص1389میرمعزي، ( موجود به سمت وضعیت مطلوب

پیشرفت بر توسعه در عنوان انتخـابی تـرجیح داده شـد؟ نوعـا گفتـه       ةاما چرا واژ 
در فرهنـگ   توسعه ةواژ هبار بینشی و ارزشی همرا ، احتراز ازاین گزینشعلت شود  می

یر باورهاي کالمی بر گزینش یک مفهـوم از  پذیرش این سخن به معناي تأث است. غرب
  سازي است. بین مفاهیم متعدد و نقش علم کالم در مفهوم

توان گفت که تعاریف توسـعه دو مفهـوم عمـده را در خـود جـا       خالصه می طور به
 اند که از منظر علم کالم، نامقبول است: داده
نظر کالمی قابـل دفـاع   شود، از م گریزي در تعاریف توسعه دیده می آنچه از سنت )الف

از حیـث قلمـرو مکـانی و زمـانی،      چه ریشه در گذشته دارد، اما اگر اسالمنیست. دین 
آخرین دین آسمانی اسـت،   و از جهت قلمرو موضوعی جامع است؛ جهانی و جاودانه

بشـر در همـۀ اعصـار    ي هدایتی یا نیازها تمام نیازهاگوي  کتابش تحریف نشده و پاسخ
شمول و مـوقعیتی) برخـوردار    از دو بعد ثابت و متغیر (عناصر جهان خواهد بود. اسالم

عد ثابت اسالم را دستخوش تغییر آید، ب ها و جوامع پدید می است. تغییراتی که در انسان
چه عناصر موقعیتی اسالم به تناسب تغییر در جوامع، تغییر خواهنـد کـرد.    کند، اگر نمی

  قابل تغییر خواهند بود. اره کنند، غیرها اگر به جنبۀ ثابت دین اش لذا سنت
» توسـعۀ پایـدار  «تأکیـد، یـا توسـعۀ انسـانی بـا راهبـرد        *ب) اگرچه امروزه بر توسعۀ جامع

)Sustainable developmentشود کـه عـالوه بـر توسـعۀ      ترین شکل توسعه تلقّی می ) کامل
نسـلی   سلی و بـین ن محیطی، بر عدالت درون اقتصادي، بر توسعۀ اجتماعی، فرهنگی و زیست

امـا در   ).54-47ص، 1388/ ازکیـا و غفـاري،   109-52ص، 1391تأکید دارد (ر.ك: قنبري، 

                                                   
)، Economic development، توسـعۀ اقتصـادي(  )»Economic growthرشد اقتصادي («توسعۀ جامع اعم از * 

) و Political development)، سیاسی(Cultural development)، فرهنگی (Social development(اجتماعی 
  ) است.Human developmentانسانی (
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انکار  ی بر دئیسم، شکاکیت یانتارائه شده، مبراهبردهاي هاي رایج، تعاریف و به تبع آن  دیدگاه
 عهو جام خداوند، اصالت ماده، اصالت فرد، اصالت تجربه و تفسیر خاصی از سعادت انسان

است. در این تعاریف هدف از توسعه فقط آبادانی و رفاه دنیوي است. لذا هرگز رشد و ترقّی 
  *شود. هاي توسعه حتی با راهبرد توسعۀ پایدار، مطرح نمی دینی و معنوي از شاخص

شناختی  بینی اسالم و بر اساس مبانی مبدأشناختی، جهان ینکه از دیدگاه جهانا یجهنت
ی فتـ (حرم در پیش و حرامی در پس، اگر خُ ،المی، باید حرکت کردشناختیِ اس و انسان

ستیز باشد؛ ثانیا باید همۀ ابعـاد   اما این حرکت اوال نباید سنت مردي و اگر رفتی بردي)
باشد.  ها  شود و نباید صرفا مادي باشد؛ ثالثا باید تکاملی و به سوي هدف انسان را شامل 

است که آسـایش و    ت طیبه، یعنی زندگی گواراغایت این حرکت همان رسیدن به حیا
تحقـق ایـن    ).68، شـماره  1392(ترخان،  آرامش و سعادت دنیا و عقبی را در پی دارد

تواند این  اي که می هاي اسالمی است. بهترین واژه غایت در گرو پایبندي مطلق به سنّت
  است. »پیشرفت« مفاهیم ارزشی را بیان کند و همسو با باورهاي اعتقادي باشد، واژة

  هاي پیشرفت عرصه. 3
ها  هاي پیشرفت است. گستره هاي الگو یا عرصه از جمله مباحث فلسفۀ الگو، تعیین گستره

بر اسـاس متعلـق و    اي به روش استقرا رشته اي و میان توان با توجه به علوم رشته را می
  تقسیم کرد. ****و یا موضوعات کالن ***هاي مهم یا اقشار و گروه **موضوع رفتار،

اي الگو با استعانت از علم کالم قابـل تبیـین اسـت. بـر اسـاس       هاي فرارشته گستره
                                                   

. 2هاي توسـعۀ اقتصـادي؛    . شاخص1شود:  هاي توسعۀ پایدار در چند بخش کلّی مطرح می شاخص* 
هاي کلیدي توسعۀ انسانی  هاي توسعۀ انسانی. شاخص . شاخص3محیطی؛  هاي توسعۀ زیست شاخص

عبارتند از: عمر طوالنی همراه با تندرستی و سالمت، سطح دانـش و سـطح معـاش آبرومنـد (ر.ك:     
  ).54-53، ص1388/ ازکیا و غفاري، 58، ص1391قنبري، 

هاي رفتاري به حسب استقرا بر اساس نوع موضوع و متعلق رفتار، عبارتند از: نظام اجتماعی،  نظام* *
ادي، نظام آموزشی و پژوهشی، نظام تربیتی، جهادي و دفاعی، زیست محیطی، سـالمت و  نظام اقتص

اي در عصر ما به مالك  بهداشت، سیاسی، مناسک عبادي، قضایی، مدیریتی و... از آنجا که علوم رشته
 ها استفاده کرد. توان در هر یک از عرصه اند، از دستاورد آنها می موضوع و متعلق رفتار تقسیم شده

هـاي   مانند جوانان، احزاب، زنان، کارگران، نخبگان و... روشن است که مطالعات در باب گـروه * **
  اي است. شتهر  اجتماعی مطالعات میان

مانند خانواده، عدالت، رفاه، امنیت، رسانه، معمـاري، انـرژي، منـابع و... . مطالعـه دربـارة ایـن       * ***
 است. اي رشته موضوعات نیز از نوع مطالعات میان
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همان نقطۀ آرمـانی و وضـعیت مطلـوبی     ،»حیات طیبه«بینی توحیدي، دستیابی به  جهان
است که الزم است بشریت به سوي آن حرکـت کنـد. عناصـر ایـن وضـعیت آرمـانی،       

که عمل صالح چیزي جـز عمـل    از آنجا *ح است.پیشرفت در عرصه ایمان و عمل صال
  عرصه زندگی نیز تعبیر شده است. نیست، عرصۀ عمل صالح به نیک در زندگی این دنیا

هر مقدار که در این دو حوزه پیشرفت کنیم به زنـدگی گـوارا و حیـات     ،از این رو
  ایم. تر شده طیبه نزدیک

ت و ملکات روحی و بـاطنی  شک دستیابی به این دو، بدون تقویت اخالق (صفا بی
دهی اعمال در چارچوب احکام فقهی و رشـد   و سامان آید) ء افعال به شمار میکه منشا

تعقل و تفکر و پیشرفت در عرصۀ علم، میسر نیسـت. نقـش علـم کـالم در هریـک از      
  بدیل است. الذکر بی گانۀ فوق هاي شش عرصه

ن سهم و میزان هر یـک در  علم کالم ضمن تبیین معناي ایمان و عمل صالح و تعیی
کننـدة مبـانی بایـدها و نبایـدهاي اخالقـی و احکـام فقهـی و         سعادتمندي انسان، تأمین

  همچنین جایگاه عقل و گسترة آن و... است. 
از آنجایی که تبیین اثرگذاري باورهاي کالمی در عرصۀ علم مطالبۀ اول این نوشـتار  

  ید.نما است، آشنایی با اصطالح علم نیز ضروري می
شـود. در ایـن کـاربرد گـاهی بـه       دانسته می knowledgeواژة علم گاهی مترادف با 

کـه شـامل معرفـت حضـوري و حصـولی، تصـور و       اسـت  آگاهی و فهم معناي مطلق 
تصدیق، معرفت جزیی و کلی، معرفت ناظر به واقع و اعتباري و نیز معرفت نـامنظم و  

که شامل تصدیقات و  است صادق موجهباور زمانی به معناي  .شود مند می معرفت نظام
  نه اعتباري. ،هاي ناظر به واقع هم گزاره ها است نه تصورات، آن گزاره

مجموعه مسائلی که گـرد یـک محـور    نیز دارد و براي  خاصاما علم یک اصطالح 
. ایـن تعریـف   شـود  به کار گرفته می رشتۀ علمی) =Disciplineزند ( مخصوص دور می

شود و اختصاصی به علوم ناظر بـه واقـع نـدارد و شـامل      کلی می هاي تنها شامل گزاره
  شود. علوم اعتباري هم می

اي که روش تحقیق آن تجربی باشد  رشتۀ علمیامروزه با اثرپذیري از پوزیتیویسم به 
                                                   

  )97 :(نحل» طیبة حیاةمن ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحیینه  من عمل صالحاً«* 
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  گفته شده و بر اساس آن، علوم به طبیعی و انسانی تقسیم شده است.  )Science(علم 
ـ   براي اعم از تجربی و غیراصطالح علوم انسانی گاهی  کـار بـرده و   ه تجربی نیـز ب

شود. در این کاربرد علوم انسانی علمی است که با تمام وجود  معناي عام از آن اراده می
کلی ارتباط دارد، نه فقط بـا جسـمش. البتـه هـر علمـی از علـوم انسـانی         طور بهانسان 

ي مورد مطالعه قرار دهد که آن ا تواند انسان را به یک اعتبار خاص و از حیثیت ویژه می
  ).140-135، ص1389(ر.ك: ترخان،  شود اعتبار خاص موضوع آن علم محسوب می

و ـ چه به جهت اشکاالت متعددي که بـه اصـطالح پوزیتیویسـتی علـم داریـم        اگر
انکـار  ( مهـم  یمعرفتـ  يمدرن بـا دو مبنـا   يها شهیدر بستر اند پوزیتیویسممعتقدیم که 
 تیـ خرد ناب و تنزل عقالن و نفی ارزش معرفتی یو وح يشهود دانش یارزش معرفت

به منحصر ساخت و  ریپذ آزمون يها علم را به گزاره ،)ریپذ و آزمون یبه افق دانش تجرب
علم، استقالل مورد  یستپوزیتیوی يبا تمرکز بر معناکه ها  یستمدرن پستتدریج با ظهور 

 ـ ه استزوال شددستخوش  علم قتیحق، ها را مورد نقد قرار دادند ستپوزیتیوی يادعا
اما از آنجایی که علوم تجربی مورد توجه اندیشمندان است، وضعیت موجود و مطلوب 
آن را مورد تحلیل قرار خواهیم داد و آنگاه که وضعیت این علوم روشن شود به روشنی 

از ایـن   هاي ارائه شده، علوم دیگر را هم مورد بررسی قرار داد، لـذا  توان با شاخص می
  پس در این نوشتار مقصود از علوم، اصطالح علوم تجربی خواهد بود.

  نقش باورهاي کالمی در دستیابی به نظریۀ پیشرفت در گسترة علم
اصـول   یم،منـد از مفـاه   نظام يا مجموعهیشرفت در عرصۀ علم عبارت است از پ یۀنظر

 یتوضـع  یـل ل تحلمطلوب، اصو یتوضع یمترس که شامل و راهبردها ینموضوعه، قوان
شـود. دسـتیابی بـه     می یشپا يها و شاخص یارهاو مع ییرتغ يموجود، اصول راهبردها

هاي پیشرفت، پیش از هر چیز متفرع بر آن اسـت کـه علـم     اي اسالمی در عرصه نظریه
علم کالم بـا تبیـین    کند.کالم ظرفیت منابع دینی را براي استنباط نظریۀ پیشرفت اثبات 

ی؛ مانند گستره و قلمرو دین اسالم و شناختاري بودن زبان متون دینـی  شناخت دین  مبانی
شـمارد،   ت را از متون دینی ممکن میها بحث دیگر، استخراج نظریۀ اسالمی پیشرف و ده

که این نوشتار با محدودیت حجم مواجه اسـت و همچنـین درصـدد تبیـین      اما از آنجا
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، از عناصـر  ست و آن را مفـروض گرفتـه  ع دینی نیامکان استنباط نظریۀ پیشرفت از مناب
 يهـا  و شـاخص  یارهاو مع ییرتغ ياصول راهبردها موجود در نظریۀ پیشرفت؛ ورود به

کند و با تحلیل وضعیت موجود علـوم و نشـان دادن    کول میویش را به وقت دیگر مپا
موضـوع، هـدف، روش و قلمـرو     :مختلف آن مانند هاي ساحتاثرگذاري علم کالم در 

بـا اسـتعانت از مبـانی     ـ  علم مقصود باشـد  )Science(حتی اگر معناي  ـداول  علوم مت
  نماید. وضعیت مطلوب در عرصۀ علم را ترسیم می ،کالمی

  وضعیت گذشته و موجود علوم .1
ساختار و در تغییر  ،کالمکنیم که علم  هایی برخورد می با نگاهی به تاریخ علوم به دانش

صـرفا   کرده است و تکلیف آنها را از این حیث کـه   فاایرا ی آنها نقش اساسی شکل کل
هم  یعالوه بر آن از روش نقل یاباشد  یصرفا تجرب آن روش یزي؟تجو یاد نباش یینیتب

است که  یعلوم اجتماع یانی ازدو جر ،مثال روشن آن .معلوم کرده است د؟شواستفاده 
  است:گرفته   در جهان اسالم شکل

  :يخلدون از کالم اشعر مران ابنعلم ع یرياول: اثرپذ نمونۀ
 یکـرد بـه رو جهت  یناو از  کردهن یداراه پ یزيتجو ۀخلدون، جنب . در علم عمران ابن1

قائل به عقـل  که  ياز کالم اشعر یريبا اثرپذ نوخلد ابن دارد، اما ، شباهتیتیویستیپوز
  .کند کند؛ چنین رویکردي را مطرح می یم یرا نف یو حسن و قبح عقل یستن یعمل

حـوادث   یحو توضـ  یـین در تب هـا  یـده پد یزمـان  یخلـدون، تـوال   . در علم عمران ابـن 2
 یـدا پ هـا  یتیویسـت پوز یـدگاه بـا د  یچـه شـباهت   اگر یدگاهد ینمطرح است. ا ی،اجتماع

حضـور فعـال دارد؛    یدگاهد یناشاعره در ا یکالم يتوجه کرد که مبنا یداما با *،کند یم
عـادة اهللا قـد   «و از  ینفـ  یـت ، علیافعـال  توحیـد از به جهت دفاع  يدر کالم اشعر یراز

و  یشـناخت  بـاور جهـان   یـن خلدون، بر اسـاس ا  لذا تالش ابن شود، یم یتحما »جرت
                                                   

نجا چیزي آبه دنبال تبیین علل در معناي تجربی و حسی آن است و علیت در  Social Scienceزیرا * 
ه آن علیت و آنچه ک میان بینیم اینجاست که میگوید نیست.  می هیومشبیه آنچه که ، جز توالی زمانی

آید. بر ایـن اسـاس کـالم بـا تفسـیر       گویند قرابت زیادي پدید می اشاعره در این بیان عادت الهی می
 یـا کـه تفسـیر پوزیتیویسـتی دارد،    کنـد  هایی با این علم اجتماعی پیـدا   اشعري ممکن است نزدیکی

 هاي تجربی توالی زمانی را جستجو کند. خواهد با روش می
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بـه جهـت اعتقـاد بـه      ياست، اما و االهیشناخت عادات  يصرفا برا ی،شناخت معرفت
 قلاس نرا بر اسخود علم  یدهمانند اسالف اشاعره با یااست،  یباور کالم یککه  یوح

 یعنـی  بـرد؛  یهـم بهـره مـ    ینقلـ  هـاي  یوهاز ش یدر کنار روش حس یا کرد، یم یزير یپ
نظـراتش را   ینکـه جهـت پـس از ا   یـن نهد، از ا ينقل را به کنار یبه راحت توانست ینم

بـا رد   کنـد  یمـ  یو سـع  شود یمواجه م یتمهدو یاتبا روا کند، یم یانب یتعصب ةدربار
ـ     هـاي  یافتـه بـا   همسـو را  ینقلـ  یلآنها، دل یلتأو یاسند   يبـرا  یخـود نشـان دهـد؛ ول

وجود نـدارد کـه بخواهـد     ها دغدغه ینا يبرا ییجا یتیویستیبا روش پوز شناس جامعه
خلدون اسـت کـه    ابن یکالمـ   يفکر يها عقبه یهمگ ینهامسائل را حل کند. ا گونه ینا

مدرن  یاجتماع معلاو به نام علم عمران با  یعلم اجتماع یانم يظاهر يها فقط شباهت
  .آورد یبه وجود م
  :یعیاز کالم ش یرو خواجه نص یمدن فاراب یاستس یريدوم: اثرپذ نمونۀ
. شود یم اتیاالهیوارد مباحث  یعقالن یکردندارد و با رو یجدل یکردرو یعیش کالم

بـا عنـوان    یعلـم اجتمـاع   یکالم ینچن یۀلذا در حاش یست؛ن یعقل عمل یکالم ناف ینا
انتقاد نسبت به مدن جاهله و فاسقه و  یین،تبدر کنار شکل گرفته است که  مدن یاستس

 یلدل یناست و به همبرخوردار  یانیوح ۀعقب یکبا یز را توأمان تجو یتضاله و در نها
 .خورد یم یونداست، پ یزيکه صرفا تجو یعیش یبا فقه اجتماع یعلم اجتماع ینا ۀدامن

گـذار   گذار) اسـت. سـنّت   فاضله سانّ (سنّت ینۀمدکه در رأس  شود یم یانب در این علم
دل معرفـت   زاست و سـنّت ا » اذا شاء علم«است که  یو عقل قدس یهصاحب قوه قدس

 یددوم است که با یسرئ یست،ن که سانّ یآن زمان یعنیو پس از آن  جوشد یم يشهود
شـد و  با یـزي چـه چ  گوید یاست که م يروش اجتهاد ینو ا کند یهبر نقل و اجتهاد تک

 یعلم اجتمـاع  یزيدر ادامه بعد تجو یاسیو س یدر واقع، فقه اجتماع .نباشد یزيچه چ
  ).182-171ص، 1391 ر.ك: پارسانیا،( آید یم

لـی  گیري علوم جدید نیز مؤثر بـوده اسـت و در یـک ادعـاي ک     علم کالم در شکل
ـ      توان اختالفات مطرح شده در می ی بـارة موضـوع، غایـت، روش و قلمـرو علـوم تجرب

(طبیعی و انسانی) را به مبانی کالمی ارجاع داد و با اثرپذیري از کالم شیعی بـه ترسـیم   
  وضعیت مطلوب در گسترة علم پرداخت.



 

 

168  
 

ال 
س

هم
وزد

ن
  /

تان
ابس

ت
 

13
93

 

  موضوع علوم موجود .1ـ1
: هـاي متفـاوتی وجـود دارد. برخـی ماننـد      بارة موضوع علوم طبیعی و انسانی دیدگاهدر

  دانند. لوم را متفاوت میو... ، موضوع این ع پیتر وینچو  ویلهم دیلتاي
خارجی است که مستقل از سوژه  ءاز دیدگاه دیلتاي موضوع علوم طبیعی ابژه و اشیا

 گیـرد  یمـ  بـر  خود فاعل شناسا را نیز در ،یاما موضوع علوم انسان ،استو فاعل شناسا 
)Ricoeur,1990, p.49.(  

معنـایى در   ها و بى سانپیتر وینچ بر خالف رفتارگرایان افراطی، معنادارى در رفتار ان
ر.ك: دفتر همکـارى  ( ستا  رفتار جمادات را منشأ تفاوت علوم انسانى و طبیعى دانسته

تأثیرپذیري از محیط، اجتماع و عوامـل   برخی نیز ).15ـ14ص ،1371، حوزه و دانشگاه
متعدد و متنوع؛ عدم برخورداري از ثبـات و وحـدت؛ برخـورداري از اختیـار، هویـت      

موضـوع   انـد کـه   ریخی را از جمله امتیازات موضوع علوم انسانی شـمرده تدریجی و تا
  علوم طبیعی فاقد آن است. 

و با تکیه بر گزینشی بودن دانش تجربی  ها اي دیگر، با نقد این تفاوت در مقابل عده
به یکسانی موضوع  ـ  ها هاي طبیعی و رفتارهاي ظاهري انسان گزینش بعد مادي پدیده ـ

  ).189و35صص ،1373ر.ك: سروش، ( اند نسانی حکم کردهعلوم طبیعی و ا

  هدف علوم موجود .1ـ2
چه هدف  مورد گفتگو بین دانشمندان است. اگر دف علوم تجربی نیز از جمله مباحثه

اولی علوم طبیعی شناخت جهان است، اما امروزه این شناخت مطلوب لنفسه (علم براي 
آوري و تغییـر طبیعـت اسـت. بـه      یی، فنعلم) نیست، بلکه هدف ثانوي این علوم کارا

ـ . ابـر آن اسـت   تسـلط  يبـرا  شناخت جهاندر این علوم  ،عبارت دیگر نگـرش بـه    نی
و به موازات آن  اتفاق افتاد کنیبعد از ب یعیعلوم طب يها در تمام شاخه یصورت رسم

تغییري در روش علوم پدید آمد و روش استقرایی (استدالل از جزئی به کلی) بر روش 
  .اسی (استدالل از کلی به جزئی) غلبه پیدا کردقی

  کنون رایج بوده است:تا هایی همچنین دربارة هدف علوم انسانی دیدگاه
ها معتقد بودند که هدف اصـلی   پوزیتیویست گرایی: گرایی یا علت دیدگاه صورت )الف

ا بـه  ها و کشف روابط علّی بین آنهـ  هاي علمی در علوم انسانی، تبیین پدیده از پژوهش
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بینی و کنترل آنها براي ارضاي نیازهاي انسانی است. بر این اساس بایـد بـه    منظور پیش
  همسانی رویکرد و غایت علوم تجربی طبیعی و انسانی حکم کرد.

رفتارهـاي  ؛ یعنـی  که موضوع علوم انسانی از آنجا گرایی: دیدگاه معناگرایی یا دلیل )ب
ار است، هدف این علـوم، فهـم اعتبـارات و    معنادبر خالف علوم طبیعی اموري  یانسان

   .استهاي نهفته در کنش افراد با روش تفسیري  معانی و انگیزه
یابی در علوم رفتاري از سه جنبه متفاوت و در  علتگرایی:  گرایی و دلیل تلفیق علت )ج

، تحقـق کـنش   ،شناسایی عوامـل و شـرایط خـارجی    ؛عین حال مترابط برخوردار است
 رونـد  هاي کنشگر به لحاظ اینکه از علل معده رفتار به شمار می و انگیزه شناسایی دالیل

هـا) در ذهـن    ها (دالیل و انگیـزه  گیري باورها و ارزش شناسایی عوامل خارجی شکلو 
ر.ك ( توان تلفیقی از این سه جنبه دانسـت  از این رو، هدف علوم انسانی را می کنشگر.

  ).42-34، ص1، ج1384/ بستان، 126-120، ص1382به: وبر، 
نظران مکتب انتقادي با تأکید بـر لـزوم در پـیش گـرفتن موضـع انتقـادي و        صاحب د)

را هدف این علـوم  دیالیتکی را توصیه و ـ   گذارانه در علوم اجتماعی روش نقدي ارزش
  ).209-206، ص1374(سروش،  کنند مطرح میرهایی 

  روش علوم موجود .1ـ3
متفکـران  هاي شگرفی رسید، در میان  طبیعی به پیشرفت از قرن هفدهم و هیجدهم که علوم

 نظریـات  عـى، یو متدلوژى علوم انسانى و تفاوت آن بـا علـوم طب   یشناس روش ةغربى دربار
تنها راه جبران و یسته نگر  عىیهمانند علوم طب ،ی؛ برخى به علوم انسانابراز شده است یمتفاوت
ـ   علـوم طبیعـی  روش کـه از   انـد  ماندگی علـوم انسـانی را در آن دانسـته    عقب . دپیـروي کن

هـاى منسـجم    اى از گـزاره  مجموعه ،ند که علمبود گرایان) بر این باور ها (اثباتپوزیتیویست
علـوم  اگـر  اسـت و   اثبـات هاى تجربى قابل  حول محورى خاص است که بر اساس آزمون 

طبیعـى بهـره    هاى علـوم تجربـى   از روش انسانى و اجتماعى بخواهند شأن علمى بیابند باید
  گیرند.

هاي فیزیکی را منکر  هاي انسانی به پدیده امکان تأویل پدیده گرید گروهیدر مقابل، 
کردنـد.   بودند و در نتیجه روش آزمایش فیزیکی را در علوم انسانی ناکارآمد تلقـی مـی  

توان به مدد اصول علم میکانیک به تبیین انسان پرداخت. نتیجۀ ایـن   گفتند نمی اینان می
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 ایـن دو علـم  بـودن روش    متفـاوت ریان به استقالل علوم انسانی از علـوم طبیعـی و   ج
از جمله کسانی بودند کـه  دیلتاي و ماکس وبر،  ).9ـ8ص ،1372 ر.ك: فروند،( انجامید

  کردند. جریان اخیر را دنبال می

  قلمرو علوم موجود .1ـ4
 Empirical(تجربـی  مفـاهیم   )علوم تجربی نوعا مشتمل بر دو نوع مفاهیم است: الـف 

terms (   مفـاهیم نظـري   )؛ بقابـل مشـاهده اسـت   مسـتقیم   طـور  بـه که مصـداق آنهـا 
)Theoretical terms(  بـارة قسـم اخیـر بحثـی در     . درکه مصداق آنها محسوس نیسـت

هاي منطقـی   پوزیتیویستقرار دارند یا نه؟  )Science(گرفته است که آیا در قلمرو علم 
انـد کـه    ، از ایـن دیـدگاه حمایـت کـرده    گیري ا اصالت اندازهو قائالن به اصالت عمل ی

  مفاهیم قسم دوم در قلمرو علم داخل نیستند.
ي ها گیري پارادایم اختالفات در موضوع، اهداف، روش و قلمرو علوم، موجب شکل

 مختلفی از جمله پوزیتیویستی، هرمنوتیکی و انتقادي شده است. 
عیت موجود این علـوم از باورهـاي کالمـی تـأثیر پذیرفتـه      ادعاي ما این است که اختالفات و وض

  توان نقطۀ مطلوب پیشرفت در علوم را نشان داد. است و با تصحیح این باورهاي کالمی می

  ترسیم وضعیت مطلوب علم با نگاهی به نقد وضعیت موجود  .2
توان به روشنی دریافـت کـه اخـتالف در اهـداف از یـک جهـت،        از آنچه گفته شد می

تفـاوت در روش شـده اسـت؛ یعنـی      ألول تفاوت در موضوع و از جهت دیگر، منشمع
امـا بـا دقـت     **،خالصـه کـرد   *توان مبناي تعین روش را در معیار موضوع و تعلّـق  می

                                                   
مکتب فرانکفورت طرح شد. اینان اختالف روش در علوم انسانی را از  معیار تعلق از سوي وابستگان* 

انـد. بـراي مثـال     اندرکاران ایـن علـوم داراي تعلقـات یکسـانی نبـوده      اند که دست آنجا ناشی دانسته
را هدف علوم انسـانی  » مهار و کنترل«ها از آنجایی که به پیروي از عالمان علوم طبیعی  پوزیتیویست

مقابل، طرفداران مکتب تفهمی که اند. در  گرایانه را اساس کار خود قرار داده ش طبیعتاند، رو  دانسته
اند و  دانند، از روش تفهمی ـ تفسیري استفاده کرده صرفاً فهم محتواي رفتار را هدف علوم انسانی می

رهایی اما خود وابستگان این مکتب، روش نقدي و دیالکتیکی را که برخاسته از تعلق خاطر آنان به 
 دانند. است، روش مناسب براي علوم انسانی می

) و 217-206، ص1374سـروش،   ر.ك بـه: گاهی سه معیار موضوع، تعلّق و موفقیـت در عمـل (  ** 
گاهی نیز تلفیقی از هر سه معیار، مبناي تعین روش قلمداد شده است، اما باید توجه داشت که معیار 

  سوم یک معیار اثباتی است نه ثبوتی.
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ـ  می د. بـه عنـوان مثـال نـزاع بـین      توان معیار دوم را نیز به اختالف در موضوع برگردان
صرفاً در اختالف اهداف و تعلقـات خالصـه   توان  ی اثباتی و تفهمی را نمیشناس جامعه

ی از نظر این دو مکتب متفـاوت اسـت.   شناس کرد، بلکه در حقیقت، موضوع علم جامعه
اعتبارات «یا » هاي رفتار انسانی معانی و انگیزه«ی تفهمی شناس که موضوع جامعه در حالی
و  نظـم ظـاهري  «ی اثبـاتی بـه موضـوعی دیگـر، یعنـی      شناسـ  است، جامعـه » اجتماعی

تـوان گفـت    سان می به همین .پردازد اي اجتماعی میه قانونمندي ملموس و مادي پدیده
دیـالکتیکی سـازگار شـده اسـت کـه       ـ  ی انتقادي از آن رو بـا روش نقـدي  شناس جامعه

همزمان دو موضوع را براي فعالیت علمی مد نظر قرار داده است: یکی وضعیت موجود 
. طرفـداران ایـن دیـدگاه در بررسـی موضـوع      و دیگري مقایسۀ آن با وضعیت مطلوب

ــا اســتفاده از همــان روش متعــارف  ،کننــد نخســت ماننــد دیگــران عمــل مــی یعنــی ب
گرایانه یا تفسیري) به توصیف و تبیین نظم موجود یا فهـم معـانی رفتـار نایـل      (طبیعت

پردازنـد، در واقـع بـه موضـوع دوم      گذاري می شوند، ولی زمانی که به نقد و ارزش می
 وبه لحاظ ثبوتی یک مالك و علت براي تعیین روش وجـود دارد  بنابراینوجه دارند، ت

    ).65-63، ص1، ج1384/ بستان، 479، ص6، ج1383(ر.ك: مطهري، 
ها بپـذیریم   اگر اختالف در موضوع را به عنوان تنها مبنا در اختالف اهداف و روش

شوند، به  بندي می کالم صورتشناختی که در علم  شناختی و جهان با لحاظ مبانی انسان
تعریف جدیدي از موضوع علوم تجربی دست خواهیم یافت و به تبع آن تغییراتی را در 

  هاي این علوم شاهد خواهیم بود: اهداف و روش

  طبیعی و انسانی علومموضوع مطلوب در  .2ـ1
د محـدو  یعـت و طب يدارد و بـه جهـان مـاد    یشناسىِ اسالمى، عالم مراتب  از نظر جهان

عـوالم بـه عـالم     یـن . ماوراى عالم ملک، عالم ملکوت و معنـا قـرار دارد. از ا  شود ینم
 ۀآغاز (عوالم قبل از نشـئ  ۀشده است که مرحل یرتعب یزعالم مثال و عالم عقل ن یعت،طب
عوالم در قوس صـعود)   :یادن ۀ(عوالم بعد از نشئ ازگشتعوالم در قوس نزول) و ب :یادن

 ۀاز نشئ یشعالم مثال و عقل پ یازاز وجوه مشترك و امت یآگاه ي(برا .شوند یرا شامل م
ی، شناسـ  بـر اسـاس ایـن هسـتی     ).33-25، ص1381ن، ر.ك: طباطبایی، و بعد از آ یادن

انسان نیز موجودي دوساحتی است که هویت حقیقی وي همان ساحت مجرد اوسـت،  
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مرگ نیز در سرایی دیگر وجود وي منحصر به عالم ماده و دنیا نبوده، پس از  ،از این رو
  استمرار خواهد یافت. 

  موضوع مطلوب علوم طبیعی:  )الف
بدون علـل   یعنیاند؛  وابسته یرماديبه علل غ يعلل ماداسالمی،  یشناس جهانبر اساس 

و  یسـت متصـور ن  يعلل ماد يبرا يقرار دارند، وجود يکه در طول علل ماد یرماديغ
  .نائل شد یعت به عنوان موضوع علوم طبیعیامل طببه فهم ک توان یبدون شناخت آن دو نم

حـداقلی    صـورت تـوان بـه    ی علوم جدید را گاهی میمعرفت ۀصینق ،به عبارت دیگر
ي نـدارد. در نتیجـه، حتـی اگـر     اسـتوار  یکیزیمتاف انیبن دی: علم جدکرد و گفتطرح م

ه عـوالم  بکه  هاي دیگر آن هایش در محدودة جهان مادي قابل اعتماد باشد، مدلول یافته
و مورد  نارواست دیعالمان علوم جد یکیزیمتاف يها میتعم یعنی برتر از ماده اشاره دارد،

 ،دیـ جدطبیعـی  م وعلـ  ۀصـ ینقاما سخن ما در اینجـا آن اسـت کـه     .خدشه خواهد بود
علـم   يها افتهیبلکه اطالق  ،شود یخالصه نم عهیمابعدالطب ةبه محدوداست و  يحداکثر

فعـال و   ریعوالم برتر در عالم ماده تـأث  است؛ زیرادچار مشکل  زین يبر امور ماد دیجد
 یرماديلذا کنارگذاشتن علل غ .است تیساخت واقع نیفروتر يدمادم دارند و عالم ماد

   .گذارد یاز سؤاالت را بدون جواب م یاريبس يبر علل ماد یهو تک
امـا بـه جهـت     چه طبیعت موضوع علوم طبیعی مطلوب خواهد بود، اگر ،از این رو

ارتباط تنگاتنگی که بین عوالم وجود دارد، اکتفاء به ظاهر طبیعت و غفلـت از غیـب و   
  باطن جهان و واکاوي علل مادي به روش تجربی کارساز نخواهد بود.

بینی اسالمی، اهداف شناخت این موضوع را تحت تـأثیر خـود    جهان از سویی دیگر
د، امـا شـناخت   شـو  علوم طبیعی قلمداد مـی د داد؛ زیرا شناخت واقع، هدف رار خواهق

تا نیازهاي بشر بـرآوده شـود و مشـکالت    است جهان به منظور تصرف و کنترل جهان 
  نگرش توحیدي نیز تقویت شود.  شده،واقعی زندگی بشر حل 

 آید، امـا  فی در زندگی به شمار میدچه ه بر اساس نگرش توحیدي آبادانی دنیا اگر
هـدف   ه خود معبري براي وصول به مقصـد نهـایی اسـت.   شود ک میانی تلقی میهدف 
هاي انسانی است، اما تحقق این اهـداف   تحقق اهداف اخروي و شکوفایی ارزش نهایى

در گرو آبادانی عالم طبیعت است و آبادانی طبیعت هم بدون شناخت قوانین حاکم بـر  
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 پذیر نیست. آن امکان
  موضوع مطلوب علوم انسانی: )ب

و سـرانجام نامحـدود    االهـی ینی اسالمی موجـودي فرامـادي بـا آغـاز     ب انسان در جهان
توانند همواره علل کامالً مادي  فرادنیایی است. صور نفسانی، اراده و عمل ارادي وي نمی

  داشته باشند، لذا نقیصۀ معرفتی یاد شده در علوم انسانی موجود دو چندان خواهد شد.
گر است، تصـویري مکـانیکی و   انتخاب بینی، انسان موجودي مختار و در این جهان

هـاي خـارجی نیسـت و     هایش صـرفاً تـابعی از عوامـل و محـرك     رباتیک ندارد، کنش
ـ     پـس ، نیسـت دترمینیسم و جبر علّی بر رفتـارش حـاکم    ۀ یـافتن روابـط علّـی در زمین

 ،هاي کنش با موفقیت توأم نیسـت  از معانی و انگیزه رفتارهاي انسان، بدون فهم صحیح
  جهت پارادایم پوزیتیویستی با چالش مواجه است. از این 

 شـود و بـر آن   اداره مـی اسـباب و مسـببات   نظـام  بـر اسـاس    عـالم  از سویی دیگر
ی شناس توان حتی در حوزة مباحث انگیزه می حاکم است، از این جهت» الهى هاي سنّت«

هاي  و انگیزههاي علّی و کارکردي را مطرح کرد و گفت: اهداف  و معناشناسی نیز تبیین
دست یافتن به قـوانین   هرچند، ستا  انسان مانند دیگر امور طبیعی مشمول قوانین علّی

یابی به قوانین طبیعت خـارجی   شناختی بسیار دشوارتر از دست عام در حوزة امور روان
گـاه علـوم    هاي فاعالن و کاویدن ذهنیات آنان هیچ کشف دالیل و انگیزه بنابرایناست. 

ها و ذهنیات  گیري آن انگیزه از کشف علل و عوامل خارجی که موجب شکلانسانی را 
  سازد.  نیاز نمی شود، بی در ذهن فاعالن می

کشـف  توان از  گرایی می هاي معناگرایی و علت آید که با تلفیقی از دیدگاه به نظر می
علـت  یاد شده (شناسـایی   روابط علّی و ساختن قوانین عام با توجه به سه جنبۀ مترابط

کنش، فهم دالیل آن و شناخت علت دالیل) به عنوان اهداف قریبۀ علوم انسانی یاد کرد و 
یابی را در علوم انسانی توصیه  هاي دلیل یابی و روش هاي علت بر اساس آن، تلفیق روش

هـاي   سو در پی فهم معـانی رفتـار و انگیـزه   ه به موجب آن، علوم انسانی از یک کرد ک
  هاي رفتار انسان باشند. یگر در پی تبیین علّی و کشف قانونمنديکنشگران و از سوي د

بینی اسالم، کمال نهایی انسـان قـرب بـه خداونـد اسـت       اما از آنجا که بر اساس جهان 
اي از اهداف قریبه، متوسطه و نهایی را به صورت طولی به این نحـو ترسـیم    توان سلسله می
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بینـی و کنتـرل رفتـار آدمـی      تن قوانین عام، پیشکرد که اهداف قریبۀ یاد شده به منظور ساخ
  یابیم و زمینۀ تحقق انسان شایسته را فراهم آوریم. است تا به اصالح اجتماعی و فردي دست

ها و مکاتب مختلـف تعـاریف متفـاوتی شـده      بینی اگرچه از انسان شایسته در جهان
گیـري   ه و جهـت تـوان از اشـراب انگیـز    است و در همۀ اهداف قریبه و میانی نیـز مـی  

گـري دنبـال کـرد، امـا در      سخن گفت، یعنی علوم انسانی را به منظور سـلطه  االهیغیر
خـدایی   ،کمال مطلوب که شایستگی دارد انسان در تحقـق آن بکوشـد   االهیبینی  جهان

  شدن فرد و جامعه است.
 ـ به هر حال در علوم انسانی مطلوب، براي شناخت واقع نیاز به تبیین و فهم داریم  

براي شناخت واقع نیاز به تبیین علل و براي تبیین علل نیاز به فهـم رفتارهـاي انسـانی    
بینـی و کنتـرل کنـیم، امـا کنتـرل و       این دو براي آن است کـه رفتارهـا را پـیش    ـ  است
اي از حـل   بینی به منظور نقد و اصالح اوضاع اجتماعی اسـت. ایـن هـدف جلـوه     پیش

به آن در اهداف علوم طبیعی مطلوب اشاره شـد.  مشکالت واقعی زندگی بشر است که 
  .استهمۀ این اهداف به منظور تحقق انسان شایسته و رسیدن به کمال نهایی 

تا اینجا هدف و روش علوم تجربی را با نگاهی به موضوع این علوم دنبال کردیم، اما بر 
  ا دنبال کرد.توان اهداف و روش علوم ر خیزد می هاي دیگر که از دین برمی اساس آموزه

  ترسیم اهداف علوم از نگاهی دیگر .2ـ2
ـ  اش یمنطق يمحتوابه لحاظ  حتی اگر این مبنا را بپذیریم که علم و عـاري از   طـرف  یب

 یاخالقـ  يدستور ،یعلم یۀفرض ایقانون  کیاز  توان ینمارزش است و اذعان کنیم که 
 از آنجا که ،قرار گیرد یلمدست عا در يا حربهبه عنوان علم همین اما اگر  ،آورد رونیب

 نخواهد بود. طرف یعلم با هم وحدت دارند، علم هم بو و عالم  ستین طرف یعالم، ب
شـود.   شود خداوند حکیم است و فعل عبث از او صادر نمـی  در علم کالم ثابت می

تعالی بوده است. هـدف آن اسـت کـه انسـان      در پس خلقت انسان هدفی در کار باري
شـک آگـاهی،    این عرصه به نهایت پیشرفت و تکامل دست یابـد. بـی   تکامل یابد و در

از علمی که به حال انسان نافع است، از ابزارهاي مهم در دسـتیابی   مندي معرفت و بهره
آیند. متون دینی ضمن توجه به این نکته و تقسیم علم بـه   به کمال مطلوب، به شمار می
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هاي  ویژگی ).303ص، 1414 شریف رضى،/ 94، ص83 ، ج1403مجلسى، ضار و نافع (
ـ مـا را وارث پ در صـورتی کـه   علـم   اند. علم نافع و ضار را نیز مشخص کرده و  امبرانی

 ،1407، فهـد حلـى   ابـن باشـد (  آور تی، هدا)32، ص1 ج، 1407، (کلینی کند امبرگونهیپ
 امام جعفـر  /28-27 :منتج شود، به عالم خشیت ببخشد (فاطر االهیقرب به و  )،74ص
را بـراي   و حلـم (سـکوت)  صمت ) و 56ص ،1414طوسی،  /20ص،  ،1400قصاد

لذا اگر علم بـه علـم    علم نافع است. )،37، ص1 ج، 1407، عالم به ارمغان آورد (کلینی
علم ادیان را باید علمی  ،)220، ص1 ج، 1403مجلسى، ابدان تقسیم شده است (ادیان و 

کنـد   ت و فائدت آن به روح آدمی بازگشت میمعنا کرد که به امر دین می پردازد و غای
ورزد و نفع آن در  و علم ابدان را علمی دانست که به وجه مادي هستی آدمی اهتمام می

  شود.  بدن و راحت و رفاه جسمانی آدمی ارزیابی می رابطه با کمال
را  یکه آدمی علمیا  به آن عمل نکند یاست که آدم یعلم نافع، ریعلم غ قیاز مصاد

بـه   ایفروختن  يبرا گرید يها آن را همچون نعمت شخص یا جدال بکشاند، و نزاعبه 
در  ،)496، ص1414 شـریف رضـى،  (ر.ك:  ردیـ و تفـاخر برگ  رتکـاث  يعبارت بهتر برا

   .شود یم فیعلم در نسبت با عالم تعر انیو ز ودس گونه موارد این
ـ  ،شود ه میندخوا  آنچه امروزه به نام علمظاهر برخی روایات آن است که   نیاگر چن

 بر آنها نهاده شودنام علم شایسته نیست  یرا با خود نداشته باشند، از نظر اسالم یصفات
  ).52، ص2 ج، 1403مجلسى، (

مدل علم در سنت اسالمی مـدل نـور    *کنند. یم یهبه نور تشبعلم را  یمعارف مذهب
 ياست. بـرا  یرمس نسبت به یآگاه ینو ع ییروشنا ینع یت،و هدا یتعلم، هدااست. 

کـه اگـر    آورد ی. علم هم مانند نور حجاب میمندار یازن یگريروشن کردن نور به نور د
سـروش،  ( بـاالتر خواهـد شـد    تبۀمر يبرا یحجاب یم،از مراتب آن بسنده کن يا به مرتبه

  ).115-77، ص1386
 =Discipline( گونه از روایات یا برخی از آن، ظهوري در معناي چه علم در این اگر

اال یلی که در بدل بهندارد، اما اوصاف ذکر شده را  ـ که هویت جمعی داردـ  رشتۀ علمی)

                                                   
  ).419ص ،1 ج ،1385 ،حیون ابن( علم نور یجعله اللّه فی قلب من یشاء من عبادهال* 
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که رشـتۀ علمـی در    از علم هم سرایت داد، لذا در صورتی توان به این معنا گفته شد می
  *آید. هاي انسانی باشد نور تلقی شده و به کار می راستاي کمال و ارزش

بـه عمـل صـالح و ایمـان     مدلی است که ما را  ،علممدل پیشرفت در بر این اساس 
رساند؛ یعنی الزمۀ پیشرفت در علم، پیشرفت در ایمان و عمل صـالح اسـت و ایـن     می

  همان علم مفیدي است که در هر دو جنبه کاربرد دارد.
الواسطه در عرصـۀ ایمـان و عمـل     شاهد خواهیم بود که باورهاي کالمی مع بنابراین

تر باورهاي کالمی عرصۀ ایمان و عمل صالح را  ند و به بیانی دقیقصالح تأثیرگذار هست
  ند.کن به عنوان هدف در عرصۀ علم معرفی می

  روش مطلوب علوم از نگاهی دیگر .2ـ3
تجربی دارد و بـه   چه ظاهر برخی از عبارات آن است که روش تفهمی ویژگی غیر اگر

مربـوط اسـت نـه مقـام      )Context of Discovery(هـا   مقام گردآوري و ساخت فرضیه
رسد  اما به نظر می ).50ص ،1373ر.ك: سروش، ( )Context of Justification( ،داوري

دانند و نه تنها گـردآوري   که طرفداران روش تفهمی، آن را از مصادیق روش تجربی می
در علوم انسانی را نیز بـه اسـتفاده از ایـن روش منـوط     توجیه و کشف، بلکه داوري و 

د؛ یعنی آن را روشی براي مشاهده که مبناي اصلی داوري تجربی اسـت در نظـر   دانن می
اي از روش تفهمی است به عنـوان یکـی از    گیرند. اینکه از روش مشارکتی که نمونه می

شاهدي بر ادعاي  ،)191، ص1، ج1372شود (ساروخانی، هاي مشاهده نام برده می روش
گـرا وجـود دارد کـه روش     گرا و دلیل علتفوق است. بله این تفاوت بین علوم انسانی 

ها) است و در دومـی در مـورد    هاي عام (قوانین و نظریه داوري در اولی در مورد گزاره
  ).63-61ص، 1، ج1384هاي خاص ناظر به انگیزه و هدف (ر.ك: بستان،  گزاره

                                                   
  باره شعر زیبایی دارد: شیخ بهایی در این* 

  است و قال یلسر به سر ق یعلم رسم
  الوجـه الحسـن   یعشـق مـن لـم    کل

  یارآن کس را که نبود عشق : «یعنی
  یعلـــم عاشـــق یـــرنبـــود غ علـــم

  

  لحاصل، نه حا یفیتینه از او ک  
  و الرســن  یــهقــرب الجــل ال 

  »یــارب يبهــر او پــاالن و افســار
ــابق ــ یم ــ یستلب ــق یسابل   یش

  
  ).4بخش  ،و حلوا ، نان1384(شیخ بهایی، 
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ی گرایـ  ی اثبـات شناسـ   ورزنـد. در معرفـت   بر تجربه تأکید می ها باالخره همۀ پارادایم
ایـن   ،شود، ولـی در تفسـیري   هم به نفع تجربه برقرار می رابطه بین عقل و تجربه و آن

) lived Experienceرابطه بین تجربه و شهود است. حاصل این ارتباط تجربـه زیسـته (  
و ی انتقادي تجربه به دانش مرجعی که توسط فلسفه مارکسیستی شناس است. در معرفت

   ).312-310ص ،1390ر.ك: ایمان،( شود رتبط می، مانتقادي تدوین و ارائه شده
هاي علم با اصالت تجربه و دانش مرجع ساختۀ انسان به  نتیجه اینکه تمامی پارادایم

پردازند و نقش وحی ـ به عنوان روش ـ براي فهم یقینی و جـامع در     نفی متافیزیک می
می ضروري اسـت از  که بر اساس دالیل کال انگارند؛ در حالی علوم تجربی را نادیده می

 ).152-150، ص1389(ترخـان،   ) به مثابۀ روش استفاده شوداالهیوحی (دانش مرجع 
ظـام  هاي دیگر معرفت ماننـد ن  از روشمندي  شناختی و بهره با طرد انحصارگرایی روش

هـاي   کمـی و روش  متغیرهاي، روش وحیانی و روش عرفانی در کنار االهیهاي  سنت
وضوعات مختلـف عینـی، ذهنـی، تـاریخی و متـافیزیکی بـه       توان در باب م می تجربی،

شناختی به گسترش قلمرو  گرایی روش داوري پرداخت. به عبارت دیگر؛ پذیرش کثرت
  انجامد و از آن پس تحقیقات علمی با محدودیت در قلمرو مواجه نخواهند بود. علم می

  قلمرو علوم در وضعیت مطلوب. 2ـ4
شود که محـروم   اي عمده تلقی می رفت علوم به گونهامروزه سهم مفاهیم نظري در پیش

هـاي نظـري عـام را از     مفـاهیم و چهـارچوب   ن علوم انسانی از تفکر نظري و خألشد
   کنند. عوامل عدم پیشرفت این علوم به موازات علوم طبیعی ارزیابی می

و  نظري علوم انسانی را جبـران  خألتوان  با مراجعه به متون دینی و منابع کالمی می
زمینۀ پیشرفت آنها را فراهم کرد، البته با لحاظ این نکته که در سطح فراتجربی ـ کـه از   

شـناختی را   حصـار روش بـرد و ان  هاي معتبر وحیانی، تجربـی و عقلـی بهـره مـی     روش
تواند از همۀ مفاهیم نظري دینی حتی مفهوم خدا، فرشتگان،  علوم انسانی می تابد ـ برنمی

تواند  ، قضا، قدر، ابتال و غیره استفاده کند و در سطح تجربی، میشیطان، جن، روح، نفس
  پذیر نقش دارند، بهره برد. هاي آزمون از مفاهیم نظري دینی که در استخراج فرضیه

حاصل اینکه در عرصـۀ علـوم، دسـتیابی بـه نقطـۀ مطلـوب در گـرو دسـتیابی بـه          
  است که همخوان با باورهاي کالم اسالمی باشد. ییها تئوري
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: اوالبر اساس مبانی کالمی، نقطۀ مطلـوب در عرصـۀ علـوم انسـانی آن اسـت کـه       
موضوع علوم انسانی نباید همسان با علوم طبیعی انگاشـته شـود. انسـان انگیـزه دارد و     
موجودي است داراي اختیار و اراده و نباید رفتارهاي او را به امور فیزیکـی تقلیـل داد،   

ار ورزیم و تنها معرفت حاصل آمده از روش تجربـی  لذا حتی اگر بر روش تجربی اصر
گرایـی،   را علم تلقی کنیم، بـاز ایـن مبـانی کالمـی اسـت کـه در انتخـاب روش علـت        

  اي دارد. کننده معناگرایی، یا تلفیقی، نقش تعیین
ها و اهداف با تغییر موضوع، تغییر خواهند کرد و علـوم تغییـر    روش ،به بیانی دیگر

خـود را مرهـون علـم     سامانه و ساختار ،صورتو در نهایت  موضوع، روش و اهداف
  کالم خواهند بود.

گرفت: اینکه انسـان بایـد از    توان پی هدف و روش علوم را به لحاظی دیگر نیز می ثانیا:
همۀ ابزارها در جهت کمال نفس بهره برد و از جملۀ این ابزارها علم نافع است و علم 

  آوردهاي علم کالم است. شد، از دستباید در خدمت کمال جسم و جان با
احیاي دوبـارة روش عقلـی و تلفیـق آن بـا روش     توان از  بر اساس مبانی کالمی می

  .سخن گفت به کارگیري روش وحیانیو نیز  تجربی
م کـه در کـال   ـ  چـه بیشـتر مفـاهیم نظـري    هر : پیشرفت علوم در گرو داخل کـردن ثالثا

  در علوم است.  ـ شوند بندي می صورت
توان  هایی خواهیم بود که هم می کاربست آنچه گفته شد در عرصۀ علم شاهد گزارهبا 

توان به سرّ تأکید روایات  آن را علمی دانست و هم به دین منتسب کرد. اینجاست که می
پی  ،)41، ص1407(کلینی،  عاملی که علم را پدید آورده استیعنی  علم فاعلی علتبر 

داران  هـایی کـه اهـل ورع و دیـن     هـا و ارزش  ایت بیـنش توان از طریق سر برد؛ زیرا می
  اند، به موضوع، روش و اهداف و...، به نقطۀ مطلوب در عرصۀ علم دست یافت. پذیرفته
در معناي علـم دینـی    *کنون رویکرد میانیفرض این نوشتار تا ن ذکر است پیششایا

ایف اثبـاتی و  وظـ  تولید علومی هسـتیم کـه   ، به دنبالدر نقطۀ مطلوب؛ یعنی  بوده است
  .دهند شناختی اسالم انجام می شناختی و هستی را مبتنی بر مبانی معرفتدستوري خود 

                                                   
رویکرد میانی بر خالف رویکرد حداقلی که دینی شدن علوم را به دینـی شـدن غایـت یـا موضـوع      * 

 .نددا میهاي متافیزیکی فرضمتأثر از پیش را علوم کنند، تصویر می
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 هـا،  به عبارت دیگر؛ بحث ارائه شده با صرف نظر از اسـتخراج مـادة علـم (گـزاره    
   متون دینی در عرصۀ علم است.از هاي علمی)  یهو نظر ها یهفرض

حتـی   ـ  ی به جامعیت مطلق و حداکثري دینهاي کالم اما اگر کسی بر اساس آموزه
ها عـالوه بـر آنچـه     یهو نظر ها یهدر ساختن فرضباور داشته باشد، باید  ـ  در قلمرو علم

   ینی را نیز اضافه کند.د يها آموزه ،علم ياتکابه نقطۀ مطلوب  گفته شد،
ـ  يحداکثر یکردرو در معناي علم دینیکه  یکسان یشترب  یدارند، اصالت روش تجرب

 یـی سـئوال بـرده و از تکثرگرا   یـر را ز يمقـام داور  ربـودنِ آن د  یینهـا  یارمع يبه معنا
ـ   یانیو وح یتعقل يها (استفاده از روش یشناخت روش  یـت ) حمایدر کنـار روش تجرب
با التزام به قواعـد و ضـوابط    ي،حداکثر یکردرو، اما باید توجه داشته باشیم که اند کرده

ارائه  ینیاز علم د ییالگو توان یم یعنیقابل جمع است؛  یزن یعلوم تجرب یشناخت روش
ـ   یار، به معینخود از د هاي یهو نظر ها یهداد که ضمن اخذ فرض در  یبـودن روش تجرب

  . باشد یبندپا نیز يمقام داور
تواند تکلیف ما را در ایـن عرصـه مشـخص     حال، این علم کالم است که می به هر

 پـذیرفتیم،  عناي علم دینی بر اساس مبناي یـاد شـده  کند. اگر رویکرد حداکثري را در م
هـایی را تصـویر    یقینا براي عرصۀ علم به تناسب غایت، روش، ماده و... شاخص و گام

هـا   شـاخص  ۀهمـ آنگاه که  ،یابد م که با تحقق هر یک از آنها، پیشرفتی تحقق میکنی می
؛ یعنی میزان تشاد پیشرفته خواهیمصد  در صد یعلمها برداشته شد،  محقق و همۀ گام

ها از جمله استفاده از منابع دینی در استخراج  پیشرفت علم، به میزان استفاده از شاخص
  ها و... خواهد بود.  فرضیه

  هاي دیگر گامی براي دستیابی به نظریۀ اسالمی پیشرفت در عرصه
تـه  تا اینجا دانستیم که هم وضعیت موجود عرصۀ علم، از باورهاي کالمـی تـأثیر پذیرف  

است و هم وضعیت مطلوب آن با لحاظ باورهاي کالمی باید ترسیم شود. نقطۀ مطلوب 
  در عرصه علم بر اساس باورهاي کالمی آن است که به علم دینی دست یابیم.
ـ   اسـالمی   ۀاکنون ضروري است به این نکته تصریح کنیم که براي دستیابی بـه نظری

اي) هـم   اي و فرارشته رشته اي، میان تههاي رش ها (اعم از عرصه پیشرفت در سایر عرصه
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  اسالمی هستیم. ـ نیازمند علوم دینی خصوصا علوم انسانی
سه وظیفه را بر عهده  موجود ها، علوم انسانی پوزیتیویست رغم ادعاي بیان شد علی

  .راهبرد تغییر ۀ. ارائ3 ؛. تحلیل وضعیت موجود2 ؛. تبیین وضعیت مطلوب1 دارند:
دوم و در بخـش هنجـاري یـا دسـتوري بـه       ۀاثباتی به وظیف علوم انسانی در بخش

پردازنـد. علـوم انسـانی موجـود، ایـن سـه وظیفـه را از طریـق          اول و سوم مـی  ۀوظیف
 .اسالمی اسـت  هاي غیر بینی و ارزش دهند که غالبا مبتنی بر جهان انجام می هایی تئوري

هـاي مختلـف    سازي این علوم، تحلیـل وضـعیت موجـود و مطلـوب عرصـه      با اسالمی
  پیشرفت نیز دستخوش تغییر خواهد شد.

 سـازي علـوم    ایرانی پیشـرفت محصـول اسـالمی   ـ   الگوي اسالمی به عبارت دیگر،
 در حقیقـت  سـت. ا سازي این علوم، مقدمۀ الزم تدوین این الگو  انسانی است و اسالمی

 وضعیت هاي الزم براي تحلیل وضعیت موجود و تبیین ها و تئوري علوم انسانی، روش
 سـازي علـوم انسـانی    چه در اسالمیهر پسکنند،  راهبردها را فراهم می ۀمطلوب و ارائ

یم. از بخشـ توانیم وجه اسالمیت الگوي پیشرفت را بیشتر تعمیـق   بیشتر پیش برویم می
علـوم   سـازي  یابیم که راهبرد تدوین چنین الگویی با راهبرد اسالمی آنچه گذشت در می

ر.ك: میرمعـزي،  ( ارد و این دو از یکـدیگر قابـل انفکـاك نیسـتند    انسانی ارتباط وثیق د
  ).71-70، ص1389

اي بایـد   پیشـرفت در هـر عرصـه    ۀبه هر حال در مرحلۀ اول براي دستیابی به نظری
اي بـر عهـدة    وضعیت موجود آن عرصه تبیین شود. تحلیل وضعیت موجود هر عرصـه 

  علوم خصوصا علوم انسانی است.
بـراي تبیـین یـا تفسـیر وضـعیت       ،ه در بخش اثباتی علـوم موجـود  ادعاي ما آن است ک

گفتـه از باورهـاي کالمـی تـأثیر      هـاي پـیش   موجود رفتارهاي فردي و اجتماعی در عرصـه 
و  هـا  یـزه تمـام انگ  یـوانی و ح يماد یرتفسهاي روشن این ادعا، تبیین یا  اند. از نمونه پذیرفته
و  یـده اصـالت فا  ی، یـا قـرار دادن  جنسبه انگیزة  ها یزهتمام انگبرگرداندن  ی،انسان يرفتارها

ها حکایت از نگاهی خاص بـه جهـان    هاست. این تحلیل در گرانیگاه تمام تحلیل ییجو لذت
ادي اسـت  م یازهايتنها ن، انسان نیازهاي و انسان در علوم انسانی سکوالر دارد. در این نگاه،

تنها عمل فـرد قابـل   در این دیدگاه  .خود هستند یبه دنبال منافع شخصنیز تک تک افراد و 
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عـدالت و   یشـرفت، پ ،انقـالب ی، لذا در تحلیـل مفـاهیمی ماننـد    است نه رفتار جمع یلتحل
 ي،فـداکار  ی،طلبـ  شـهادت  ق،انفا یثار،تفکر ا یندر اگرایانه حاکم است. فردنگاه  ي و...برابر

 یدنجهت رسـ در  ل کسی است که خودخواه باشد وقاعو  ندارد ییصداقت و گذشت معنا
 یـن ا أو منشـ  يپرخاشگر یعنی یرفتار انقالب در نظر اینان د.کنش تال خود یبه منافع شخص

و  سـرکوب شـد   کـه  در صـورتی  جامعه یترثاک يماد غرایز است! یخودخواه يپرخاشگر
عمـل   یـی عقال یوةبـه شـ   هـا  انسـان  اما، رود یم يناکام ماند به سمت خشونت و پرخاشگر

 یگـران علـت بـا د   ینبـه همـ  به مقصود برسـند،  توانند  ینم ییبه تنها ینندب یکنند چون م یم
  و خودپرستانه است. يماد نیزائتالف  ینند، اکن یم فائتال

بـر   یشـرفت پ، امـا  ها اسـت  یخودخواه ینهمنیز و تحوالت  یشرفتپ یعنصر اصل
خشـونت   ،سرکوب شود خودخواهانه یزغرا یدر انقالب وقت ؛ زیراعکس انقالب است

را  يفـرد  يها یوانیتح یناست که فرد بتواند ا یزمان یشرفتاما پ ،دآی یمدید پ یاسیس
هم جمع کنـد و   با، باشد یتحاکم یهعل یاهم  یهآنکه عل يو همه را به جا ندک یریتمد
هاي دیگر را در: ترخان،  نمونه( ببرد ي پیشماد يها به سمت ارزش میتحاک یۀسا یرز

  ).168و153ص، ص1389
هاي مطـرح شـده در گـرو     شک رهایی از تئوري وضیح داده شد، بیگونه که ت همان
تحقق پیشرفت و وصول ـ   علوم انسانی اسالمی تأسیستر  به بیان دقیقسازي و  اسالمی

  .است ـ به نقطۀ مطلوب در عرصۀ علوم
هـاي مختلـف    دوم که تبیین وضعیت مطلوب و ارائـۀ راهبـرد در عرصـه    در مرحلۀ

توان  لوم انسانی متکفل آن است، اما به لحاظ منطقی میچه بخش دستوري ع است، اگر
هـاي  هـا و نیسـت  هاي دیگر نیز ریشه در هست نشان داد که بایدها و نبایدها در عرصه

نظر ها اظهار این عرصهشناختی دارند و علوم هم اگر بخواهند در  شناختی و جهانانسان
  پذیرند. اثر می شناختی شناختی و انسان کنند، به ناچار از مبانی هستی

 ،خیزنـد. از سـویی دیگـر    هـا برمـی   بایدها از رابطۀ بین افعال و نتایج یعنـی هسـت  
شناخت آثار درونی و بیرونی افعال و همچنین اهدافی که در افعال اختیاري باید مد نظر 

ی اسـت؛ زیـرا   شناس ی خود مبتنی بر هستیشناس ی است. انسانشناس باشد، فرع بر انسان
بینـی اسـالم،    نگرش ما به کل هستی است. در جهان ةانسان مبتنی بر نحو شناخت ما از
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آنها وجود  ۀبخشِ هم مادي است که هستی گونه موجودات مادي و غیر هستی شامل دو
ی، انسان نیز موجودي دوساحتی است که شناس  خداوند متعال است. بر اساس این هستی

و وجود وي منحصـر بـه عـالم    هویت حقیقی وي همان ساحت مجرد اوست، از این ر
اش  مادي دنیا نبوده، پس از مرگ نیز در سرایی دیگر استمرار خواهد یافت. کمال نهایی

ایــن  ).68، شــماره 1392(ترخــان،  شــدن بــه خداونــد متعــال اســت  نیــز در نزدیــک
ی و همچنین بیان کمال نهایی فردي و اجتماعی وي که الزم شناس  ی و هستیشناس  انسان

ن جهت پیشرفت کند، چیزي است که علم کالم متکفل تبیین آن است. تبیین است در آ
ها ماننـد عرصـۀ فقـه و...     کامل این نقش کالم و چگونگی اثرگذاري آن در تمام عرصه

گفته دنبال شود، اما به عنوان نمونه عرصۀ عمل صـالح (عرصـۀ    باید در طرح کلی پیش
  شود. اي می شناختی با آن اشاره ول جهانزندگی) محور بحث قرار گرفته و به ارتباط اص

کلی: ماهیت از اویی و به سـوي اویـی،    هاي از منظر کالم اسالمی، جهان از ویژگی
هاي قطعی و  زیبایی، هماهنگی، اتقان، نظم، حاکمیت نظام علی و معلولی، جریان سنت

 بودن شرور در مقیاس کلی و اصالت عالم آخرت برخوردار است.  خیر
توان در عرصۀ زنـدگی بـه سـبکی خـاص از      شناختی می این اصول جهانبر اساس 

زندگی رسید و نقطۀ مطلوب در نظریۀ پیشرفت را در چهار بعد و ضلع زندگی: الـف)  
   ارتباط با مبدأ (خدا و جهان غیب)؛ ب) خود؛ ج) دیگران؛ د) طبیعت، ترسیم کرد.

ري از خداوند، حرکـت  پذیري، سپاسگزا برخی از این اصول، عناصري مانند اطاعت
جـب  کردن عالم غیب در محاسبات زنـدگی را مو  در راستاي هدف نهایی عالم و لحاظ

یـافتن   ند. روشن است که تصحیح این ارتبـاط بـه سـامان   شوند که به بعد اول مربوط می
انتخـاب  ، و طالق خانواده، ازدواج رینظ یمسائل انجامد و گانۀ دیگر نیز می ارتباطات سه

و  حـات یتفر اشـتغال زنـان،   مصـرف،  ينوع مسکن، نوع لبـاس، الگـو  و  محل سکونت
 انتخاب شغل و کار و  کسب ،خواري گذران اوقات فراغت و دوري از قماربازي، شراب

  ی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.و اجتماع يفرد يو رفتارها
تـی،  هایی مانند نظم، کار و تالش در امور دنیایی و آخر از برخی اصول دیگر ارزش

شدن یـأس و ناامیـدي     ها و برچیده عدالت، تعاون و همکاري و وحدت، تحمل سختی
به یک یا دو یا سه یا همۀ ابعاد زندگی مرتبطند؛ مثالً رفتـار عادالنـه    شود که استنتاج می

اي از وحـدتی   عد زندگی مربوط است. وحدت و همکاري به عنوان نسخهبه هر چهار ب
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ست، در حوزة ارتباط با دیگران مطرح اسـت. نظـم در دو   که در عالم و هستی محقق ا
حوزة فردي و اجتماعی، هماهنگ با نظمی است که در مبدأ و آنچـه در عـالم طبیعـت    

  دهد. وجود دارد و چگونگی ارتباط با خود و دیگران را پوشش می
ی اسالم و لحاظ آثار آن در سبک زندگی، به مدلی شناس با تحلیل عناصر کلی جهان

، دنیا و آخـرت رسیم که به زندگی گوارا تعبیر شده است. این الگو،  بک زندگی میاز س
در خـود  با عدالت، معنویت و اخالق  را توأمان رفاه مادى ماده و معنا و به تعبیر دیگر،

گیرد و خواستار پیشرفت در  بر می داده است. این مدل دو ضلع دنیا و آخرت را در جا
افزاري تمدن، یعنـی سـبک زنـدگی بـه معنـاي       ر بعد نرمهر دو زمینه است، پیشرفت د

پیمودن منازل قوس صعود و حرکت اختیاري در درجاتی (از جهان طبیعـت تـا مبـدأ)    
ر.ك: ( ایـم  است که در قوس نزول (از مبدأ تا جهان طبیعت) آنها را بـه اجبـار پیمـوده   

ی منطبق بـا عـالم   در این مدل، باید و نبایدهاي عرصۀ زندگ ).68، شماره 1392ترخان، 
ها) است و پیشرفت در این عرصـه بـه معنـاي آن اسـت کـه       ها و نیست تکوین (هست

  هرچه بیشتر انسان بتواند در عرصۀ زندگی با قوانین عالم تکوین هماهنگ شود. 
ها از دین تأثیر پذیرفته باشند براي ارائۀ مدل  علومی که در موضوع، هدف، روش و گزاره

  اي غیر از آنچه گفته شد، ارائه کنند. توانند نسخه رصۀ زندگی نمیاسالمی پیشرفت در ع

  گیري نتیجه
ایرانـی  ـ    علم کـالم بـا الگـوي اسـالمی     از مباحث اساسی در فلسفۀ الگو، تبیین رابطۀ

پیشرفت است. این بحث فروعات مختلفـی دارد از جملـه رابطـۀ باورهـاي کالمـی بـا       
 تار حاضر در تبیین آن سامان یافته است.هاي پیشرفت خصوصا عرصۀ علم که نوش عرصه

در عرصۀ علم ضمن بیان ارتباط مبانی کالمی با وضـعیت موجـود، نقطـۀ مطلـوب     
 ترسیم شده است. 

چه طبیعت، موضوع علوم طبیعی مطلوب است، امـا بـر اسـاس مبـانی کالمـی       اگر
بیعت و غفلت به ظاهر ط گانۀ هستی وجود دارد، لذا اکتفا ارتباط تنگاتنگی بین عوالم سه

از باطن و غیب جهان و واکاوي علل مـادي بـه روش تجربـی، معرفـت ناقصـی را در      
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دهد. همچنین هدف این علـوم، شـناخت واقعیـت جهـان بـه منظـور        اختیار ما قرار می
تصرف و کنترل جهان (آبادانی دنیا) خواهد بود تا نیازهاي مـادي و معنـوي (دنیـوي و    

 ها حل شود.  واقعی زندگی انساناخروي) بشر برآورده و مشکالت 

  ؛در عرصۀ علوم انسانی نیز بر اساس مبانی کالمی
بـه  و نیز  احیاي دوبارة روش عقلی و تلفیق آن با روش تجربیتوان از  : مینخست 

  سخن گفت. کارگیري روش وحیانی
: با اثبات اختیار و اراده براي موضوع علوم انسانی، حتی اگر بر روش تجربی اصرار دوم

به عنوان نقطۀ مطلـوب در روش   را گرایی، معناگرایی ورزیم، باید تلفیقی از روش علت
  پیشنهاد کرد.

هاي کالمی، شاهد تغییر در روش و اهـداف و در   با تغییر موضوع بر اساس آموزه :سوم
  علوم خواهیم بود.  سامانه و ساختار ،صورتنهایت 
هاي  یعی متفاوتند، اما با دقت در بحثعلوم انسانی اگرچه در موضوع با علوم طب :چهارم

ادعـاي گزافـی    ،صورت گرفته، اذعان به مشابهت در روش و اهـداف در ایـن دو علـم   
چـه از روش تجربـی اسـتفاده     نخواهد بود. بر اساس مبانی کالمی در علوم تجربی اگر

چه ایـن امـر    شود، اگر شود، اما انحصار روش شناختی نقیصۀ معرفتی را موجب می می
   علوم انسانی حادتر است. در

نقطۀ پیشرفت در قلمرو علوم در گرو استفادة حداکثري از مفاهیم نظري است که  :پنجم
  شوند. بندي می در کالم صورت

ـ   هاي کالمی به جامعیت مطلق و حـداکثري دیـن   که بر اساس آموزه : در صورتیششم
 ياتکابر آنچه گفته شد، معتقد شدیم باید به نقطۀ مطلوب عالوه  ـ  حتی در قلمرو علم

   ینی را نیز اضافه کنیم.د يها به آموزه ها یهو نظر ها یهعلم در ساختن فرض
با دستیابی به نظریۀ اسالمی پیشرفت در عرصۀ علم زمینۀ استنباط نظریۀ پیشرفت در 

اي) نیـز فـراهم    اي و فرارشـته  رشـته  اي، میـان  هـاي رشـته   ها (اعم از عرصه سایر عرصه
 یـل تحل یـرا برجسـته اسـت؛ ز  هاي دیگـر نیـز    در عرصهعلم کالم  آفرینی شنقشود.  می

 یعلوم انسـان  يو دستور یبخش اثبات ةبر عهد يا موجود و مطلوب هر عرصه یتوضع
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 یبـه لحـاظ منطقـ    یـن، دو بخش اثبات شد. عالوه بـر ا  یناست و نقش علم کالم در ا
و... کـه   یشـناخت  جهـان  و شـناختی  انانسـ  یاز آبشـخور مبـان   هـا،  یـد و نبا یـد با ۀعرص

علـوم هـم اگـر بخواهنـد در ایـن       .شـوند  یمـ  یرابآنها در کالم است، س يبند صورت
پذیرند.  شناختی اثر می شناختی و انسان ها اظهار نظر کنند، به ناچار از مبانی هستی عرصه

  تبیین این مبانی بر عهدة علم کالم است.
کند که  از زندگی را معرفی می کلی جهان، سبکی خاص هاي به عنوان نمونه ویژگی

تعبیر شده است. این الگو، دو ضلع دنیـا  » حیات طیبه«در قرآن از آن به زندگی گوارا و 
گیرد و خواستار پیشرفت در هر دو زمینه است. پیشـرفت در ایـن    بر می و آخرت را در

عـالم  عرصه به معناي آن است که هرچه بیشتر انسان بتواند در عرصۀ زندگی با قوانین 
  تکوین هماهنگ شود.
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